
 : مقدمه

 ... ای کاش یم توانستم عقب بکشم

 ای کاش شجاعتش را دادم تا رشته ی میانمان را

 ... پاره کنم

 همان رشتهای که یک رسش را به خودم گره زده

 ... بودم و رس دیگرش را هم به خودم

 ... و تو را در آن گیر انداخته بودیم

 نه میتوانستی از حصاری که تو را در آن گیر 

ون بروی نه میتوانستم تو را  انداخته بودم بیر

م  ... جایی بیر

 م ِ ن لعنتی دست و پای هردویمان را

 ... بسته بودم

 ... اما نمیتوانستم

 قدرتش را... به جان خودت قسم نمیتوانستم

 ... نداشتم

 قدرت اینکه پایم را از جادیه یک طرفهای که در

ون بکشم  ... آن گیر افتاده بودم بیر



با خودم آرزو میکردم همان روزی که تو گایه  

ن بار دیده بودم آخرین روز زندگیام  را برای اولیر

 ... میشد 

 ... اما نه

 اگر تو را نمیدیدم پس برای چه به دنیا آمده

 بودم ؟

 آره شاید به دنیا آمده بودم تا فقط

 ... عاشق باشم

 محکم... عاشق تو و صدای مردانه محکمت

 ... هرچند تلخ

 ... عاشق تو و چشمهای آبیات

ن   عاشق تو و قدمهایی که با صالبت روی زمیر

 ... برمیداری

 ... آری

 ... به دنیا آمده بودم تا عاشق تو باشم و بس

 ... هرچند تلخ

 ... هرچند رسد 



 ... هرچند 

 .با همان چشم های بسته غلتی زدم

 دستم را طبق عادیی که سالها بود از رسم

یدا کردنش روی تختنیافتاده بود برای پ  

 . چرخاندم

ن ... رسدی تشک خیر نیامدنش را میداد   چیر

 ... عجیتر نبود 

 عجیب بود اگر میآمد و من آمدنش را حس

 ... نمیکردم

 با شنیدن زنگ تلفن مقاوتم برای باز نکردن پلک

 ... هایم شکست

 پلکهایم دقیقا روبه سهیم که از تخت دونفره

یم که دستمان برده بود باز شد ، همان سه  

 مانده بود 
ی
 ... نخورده باق

ن حاال هم میتوانستم بگویم حتی روی  از همیر

 ... کاناپه هم پیدایش نمیکنم

 ... اگر میآمد حسش میکردم



 اگر هفت پادشاه را هم خواب میدیدم بازهم

 صدای قدمهایش روحم را از دنیایی که در آن

ون میکشید  .فرو رفته بودم بیر

 بود در خانه باز شود و عطرش در خانه
ن
 کاق

بان قلبم باال برود   ... بپیچد تا ضن

 اگر میآمد میشد از شب بیاندازه سختی که

 ... گذرانده بودم بگذرم

 بود تا پلکهایم
ن
 برای ادامه دادن زندگیام کاق

 به قامت مردانهاش که طبق عادت دستش را زیر

یگونیه ته ریش دارش گذاشته بود و چشمها  

ون  آیر اش را به قصد خواب رو به دنیای بیر

 ... بسته بود ، باز شود 

ن روی رگ ن جنگیدن با وسوسه ی راه رفیی  همیر

 
ن
 های برجستیه ساعدش با نوک انگشتانم کاق

 نصف و نیمهام
ی

 بود که هر لحظه به زندگ

 ... امیدوار باشم

ن قسمت ناکام میماندم ا در همیر
 ... اما اکیر



شت تلفن خودش را بکشدقبل از اینکه فرد پ  

ن شدم و در حایل که موهای  روی تخت نیمخیر

دم به شماریه ن  ف ّ رم را به زحمت پشت گوش میر

 ناشنایس که روی تلفنم افتاده بودم

 : جواب دادم

 ... ـ بله

 ـ خانم رادان ؟

 از صدای پشت تلفن حدس زدم ، زن مستن تلفن

 . کرده بود 

تخت آویزان رو تختی را کنار زدم و پاهایم را از   

 رسمای رسامیکها حس خویر به من یم. کردم

 ... داد 

 ... ـ خودم هستم بفرمایید 

 زن با لحن بیاندازه خشیک بیهیچ سالم

 : وعلییک گفت

... ـ وکییل هستم  برای( ... ) ... از موسسیه

ن تماس گرفتم  ... درخواستی که داشتیر



 با شندیدن اسم موسسه ابروهای درهم کشیدهام

 ... از هم باز شد 

 با خوشحایل بلند شدم و در حایل که فکر یم

 کردم زن روبه رویم ایستاده است با خوشحایل

وع به سالم و احوال پریس کردم  . رسر

... ـ بله  خوب هستید... ببخشید به جا نیاوردم

 ایشاهلل ؟

 را که
ن
 زن اما اهمیتی نداد و مثل طویط حرق

 . ضبط کرده بود ، تکرار کرد 

ن ... قیقات ما تموم شد ـ تح  مثل اینکه اولیر

 بارتون نیست که این درخواست رو داشتید نه ؟

 جلوی آینیه قدی ایستادم و در حایل که نگایه

س گفتم  : به هیکل الغرم میانداختم با اسیی

... ـ بله  ... منتیه نه از موسسه ی شما 

 : با ترس زمزمه کردم

 ـ مشکیل هست ؟

... ـ نه ... ابدا  موسسه جالب بود کهفقط برای   



ی نکردین  چرا درخواستهای قبلیتون رو پیگیر

 ؟

 . دستی به موهایم کشیدم

 خییل وقت بود خودم را. نفس عمیقی کشیدم

 برای جواب دادن به این سوال آماده

 . کرده بودم

ن واقعیت. پس نباید دچار مشکل میشدم  گفیی

 ... که ترس نداشت

ی که میخوایم اونجا ن  ـ راستش نتونستیم چیر

 ... پیدا کنیم

 زن با لحتن که نشان میداد مکالمهای طوالین تر

 : از دو دقیقه نداشته ، خسته و کالفه گفت

 برای... ـ امروز بعد از ظهر منتظرتون هستیم

ن   ... دیدن بچه ها اگه مایل باشیر

 در حایل که نمیتواستم هیچ رقمه ذوق شدیدی

ی دیدن بچهها پیدا کرده بودم مخقن کنمکه برا  

 :، با صدای بینهایت شادی گفتم



... ـ حتما   ... خییل خوش حا 

 با صدای تق و بوق اشغایل که در گوشم پیچید ،

 ... حرف در دهانم ماسید 

 باید از زن به خاطر توجیه که به من کرده بود ،

 ... تشکر میکردم

ه دستبیاهمیت به رفتار بیادبانه ی زن تلفن ب  

 ... باال پریدم و فریادی از شادی کشیدم

های ساده هم میتوان شاد ن ن چیر  گایه با همیر

 ... بود 

ن االن  شادیام تکمیل یم شد اگر میشد همیر

 ... صدایش را بشنوم

ن در حایل که دستهایم به جای مغزم  برای همیر

 . از قلبم فرمان میگرفتند ، شمارهاش را گرفتم

 که یم
ی
 به عادت چهار سال گذشته با هر بوق

بان قلب من باال و باالتر یم رفت  .خورد ضن

سیدم بالخره یکبار قبل از  همیشه از این مییی

ون  اینکه جواب تلفنم را بدهد قلبم از سینهام بیر



 ... بزند 

 : صدای خستهاش در گوشم پیچید 

 ـ بله ؟

 حاضن بودم جان بدهم تا بتوانم برای یک لحظه

م که شده به من پناه بیاورد تا خستگیاش راه  

 ... در کنم

 اما حیف که دست و پایم را طور قفل کرده بود

 . که نمیتوانستم قدم از قدم بردارم

 با شادی که شنیدن صدای نفسهایش از پشت

 : تلفن به وجودم ریخته بود ، گفتم

 خویر ؟... ـ سالم عزیزم

 : مثل همیشه آرام و بیحوصله جواب داد 

 کاری داری ؟... ـ آره

 این یعتن نمیخواهد بیشیی از این هم صحبتم

 ... شود 

 .پوزخندی زدم

 گ خواسته بود که حاال بار دومش باشد ؟



 : به روی خودم نیاوردم و ادامه دادم

 ـ دیشب چرا نیومدی خونه ؟ شیفت داشتی ؟

 کشید و با لحتن که حاال رنگ و بویی از
ن
 پوق

 : را داد خشم گرفته بود جوابم 

 ـ خسته نمیشر هربار این سوال رو یم پریس ؟

 به غیر بیمارستان هیچ جایی 
 خودت میدوین

 نمیدونم گیر دادنت برای چیه ؟ مث... ندارم برم

 ال میخوای چی رو ثابت کتن ؟ اینکه ما مثل

 ... بقییه زن و شوهرهای دیگهایم

 ... بغض کردم

 ... مثل همیشه

 من احم ِ ق ضعیف مثل همیشه با شنیدن صدای

 ... عصبانیاش بغض کردم

 با صدایی که یم ترسیدم با لرزیدنش تمسخر

 : های همیشگیاش را بشنوم ، گفتم

( ... ) ـ خواستم بگم موسسه ی  با... زنگ زد 

 ... درخواستی که کرده بودم قبول کردن



 : با تردید پرسیدم

 ـ عرصی میتوین بیای ؟

ی گفتبا لحن ت ن  : مسخرآمیر

 ـ خوش به حالت که با درخواستت موافقت

... کردن  ... نه نمیتونم بیام

 : ناله کردم

... ـ چرا   من تنهایی نیم... خواهش یم کنم بیا 

... تونم  ... تو هم باید بایسر 

... ـ رسم شلوغه  حاال اگه واقعا... نیم تونم

 ... کاری نداری برم

 ... اضار بیشیی فایده نداشت

 اگر داشت این اتفاق چند سال پیش

 ... یم افتاد 

 گرچه کاری که انجامش را میخواستم تنهایی 

 . انجام نمیشد اما باید تالشم را میکردم

ن هم آرام گفتم  : برای همیر

 ... ـ نه کاری نداشتم



" البته اگر دلتنگ شدن جز   حساب نیم" کاری

 ... شد 

" اگر تنها نماندم امروز بعد از ظهر  " کاری  . ود نب

 ... قطریه اشیک روی صورتم چکید 

 قبل از اینکه صدای گریــهام تلفن را پر کند ،

 : رسیــــع گفتم

 ... ـ مراقب خودت باش

 ... بعد هم تلفن را قطع کردم

ن انداختم و بیصدا روی تخت  تلفن را روی زمیر

 . خوابیدم

 حاال وقتش بود قرض گریــیه هر روز صبحم را

 ... به بالشت ادا کنم

س دستهای عرق کرده ام را به چادر  از اسیی

 . چنگ زدم و آن را محکم تر دور خودم پیچیدم

س اینکه مرا قبول میکنند   ... اسیی

 ... از من خوششان میآید یا نه

س اینکه چطور باید نبودن امیر را توضیح
 اسیی



 ... میدادم

س اینکه حتی اگر این طرف مرا قبول کنند  اسیی

 ... ان میداد ، امیر چه واکنشر نش

سهایی که از وقتی شادی اولیهام فروکش
 اسیی

 ... کرده بود برای لحظهای رهایم نکرده بود 

 ـ خانم رادان ؟

 .به طرف مدیر موسسه ، خانم صبوری ، برگشتم

 برعکس زین که امروز صبح به من تلفن کرده

 بود ، خانم صبوری زن مهربان و باحوصله

 ... ای بود 

ای نام فامیلیاش انتخابشاید واژیه صبوری بر   

 ... به جایی بود 

 ... بیشیی شبیه یک مادر بود 

 اگر خانم صبوری مادر باشد ، حتم دارم از مادر

 ... من مهربان تر بود 

سم را حس کرد که لبخند آرام  فکر کنم اسیی

 : بخشر زد و با مهرباین گفت



ن قرار درست... ـ نگران نباش عزیزم  همه چیر

 ... پیش بره

ر جوابش لبخندی زدم اما این به اینمن هم د  

ن رفته باشد  سم از بیر
 ... معتن نبود که اسیی

 بدتر حاال که فکر میکردم تجربه ثابت کرده بود

ن   ، هر وقت یک نفر وعده ی درست شدن همه چیر

ن در هم گره یم  را داده بود ، بدتر همه چیر

 ... خورد 

 ... باز هم نگاهم را به در دادم

 گ در باز میشد و میتوانستم آنها را ببینم ؟

 ـ همرستون کجا هستند ؟

 خانم صبوری که تا االن برایم زن مهرباین بود

 احتماال با ادامیه این سوال موضعش را در

 ... ذهنم عوض میکرد 

 چه جوایر باید میدادم ؟

 میگفتم عمدا نیامده تا به خیال خودش داغ

 دلش را خنک کند ؟



... نه  یعتن ... ار این کار را با من نمیکرد این ب

 ... این بار اجازه نمیدادم

 : با اعتماد به نفس گفتم

ن خودشون رو برسونن  ... ـ همرسم نتونسیی

 تلفن. لبخندی زد و رسی به نشانه تایید تکان داد 

 . را برداشت و شمارهای گرفت

 در کمال تعجب به فردی که پشت خط بود ،

 : گفت

 یه جوری... امروز کنس ِ ل ـ خانم کشاورز قرار 

 ... رسگرمشون کن

 و بعد در کمال آرامش در مقابل چهریه بهت زده

 . ی من تلفن را قطع کرد 

 ... ابروهایم باال پرید و خندیه ناباورانهای کردم

 با صدای بلند در حایل که هنوز هم نمیتوانستم

 : باور کنم ، پرسیدم

 خدایی نکرده که منظورتون با بچه... ـ ببخشید 

 های من نبود که ؟



 تک خنده ای کردم. رسش را تکان داد 

 : و پرسیدم

 ـ اونوقت چرا ؟

 شانههایش را باال انداخت و در حایل که هنوز

 از مهرباین داشت ، گفت
ی

 : هم لحنش رنیک

 ـ برای اینکه بچهها باید پدر و مادر رو باهم

ن  ... ببیین ز والدیننه اینکه فقط ییک ا  

ن   ... رو ببیین

 همیشیه. دستی به پیشاین عرق کردهام کشیدم

 .خدا همینجا گیر میکردم

 پلکهایم را روی هم گذاشتم و سیع کردم

 ... آرامشم را حفظ کنم

ی بود که برای ثابت ن ن آخرین چیر
 از کوره در رفیی

 . کردن خودم به آن نیاز داشتم

 نفس عمیقی کشیدم و روبه خانم صبوری

 . دادمتوضیح 

ایط شغیل همرس من خیر دارین ؟  ـ حتما از رسر



ن که کارش زمان نمیشناسه ؟  میدونیر

 خانم صبوری نگایه به پروندیه مقابلش

 . انداخت

 خیر دارم اما بهیی نبود شما مالقاتتون با... ـ بله

 بچهها رو موکول یم کردین به زماین که

 همرستون هم باشه ؟

ن بود  خانم صبوری فکر میکرد مشکل فقط همیر

 ؟

 فکر میکرد که تنها دلیل نیامدن او به اینجا این

 بود که وقت نداشت ؟

 : با لبخند عصتر گفتم

 همرس من خییل سخت وقت... ـ خانم صبوری

 بهیی نیست اجازه بدین... اضافه پیدا میکنه

 حداقل با بچهها یه مالقات کوچیک داشته باشم

ن که من آدم؟ این جور  ی اونها فکر میکین  

 ! بدقویل هستم

 خانم صبوری یک تای ابرویش را باال انداخت و



 : با تعجب و شاید تمسخر پرسید 

 ـ من ؟ خانم رادان متوجهید که توی کاری که

" شما دارید انجام میدید  " من  شما! معتن نداره

 یم خواید با من تنها یه خانواده تشکیل بدید ؟

 ... یم تونید نه خانم رادان ن

 عینکش را در آورد و در حایل که نگاهش را از

 : من میدزدید با صدای آرایم گفت

 ـ اگه شغل همرستون این اجازه رو بهش نمیده

 تا در زمانهای حیایی خودش رو برای بودن کنار

ه شما... همرسش برسونه پس  پس به نظرم بهیی

ن   شما تنهایی ... خواسته تون رو فراموش کنیر

 ... ید از پس جاهای خایل بربیاید نمیتون

 از حقیقتی که به رویم آورد عرق رسدی روی

 . بدنم نشست و بغض کردم

 ... حق با خانم صبوری بود 

 . شاید بهیی بود این قضیه را فراموش میکردم

... نه  کشتی که من برای حرکت... نمیتوانستم



 در مسیر زندگیام سوار آن شده بودم تا غرق

 شدن فاصلیه چنداین نداشت ، شاید میشد با

 این قضیه بادبان محکیم برای کشتی دست و پا

 ... کنم

ن بلند  تن سست شدهام را به آرایم از پشت میر

 کردم و در حایل که به زحمت دستم را برای

ن کیف بلند تکان میدادم، بیخداحاظ به  برداشیی

 . طرف در راه افتادم

 ... قدمهایم نامتوازن بود 

صال نمیتوانستم برای هماهنگ کردنشان تمرکزا  

 ... کنم

 با شنیدن صدای خانم صبوری و لحن مادرانهاش

یه در ماند   ... دستم روی دستگیر

 ـ اشتباه ما آدمها اینه که فکر میکنیم میتونیم

 اما اشتباه یم... تنهایی از پس همه چی بربیایم

ین مادر دنیا هم... کنیم  خانم رادان حتی بهیی

 ... تونه پدر باشه نیم



 . نگایه به ساعت روی دیوار انداختم

 ... یک ربــع به ساعت هشت مانده بود 

 یک ربــع دیگر دقیقا چهل و هشت ساعت از

 ... آخرین دیدارمان میگذشت

 و من چه احمقانه منتظر بودم تا بازهم او را

 ... ببینم

 
ی

 با وجود گندی که نه به امروزم به همیه زندگ

 ... ام زده بود 

 ... باید از او متنفر میشدم اما نشده بودم

 هنوز هم احمقانه امیدوارم بودم حداقل امشب

 ... به خانه بیاید 

 این چهل و هشت ساعت همیه عطری که از

ه کرده بودم ، تمام شده بود و  نفسهای او ذخیر

 حاال کم کم نفس کشیدن در این خانه سخت یم

 ... شد 

م زیر الیهای ازرسم را تکان دادم تا احساسات  

 ... دلخوری رسوب کنند و مخقن شوند 



 ... باید این کار را میکردم

 کار امروزش نیاز به یک جواب داشت نه ؟

 . ساعت از هشت گذشت

 اگر آمدین بود باید نهایتا تا یک ساعت دیگر

 ... پیدایش میشد 

ن خواب و بیداری بودم که بوی عطری در  بیر

 ... بینیام پیچید 

 ... عطر تن خودش

 نه عطر چند میلیوین که نمیدانم با وجود اینکه

ن و آینه ی اتاق من بود ،  شیشهاش روی میر

 ... چطور با آن دوش گرفته بود 

 اصال چرا وقتی به قول خودش مستقیم از

 بیمارستان به خانه میآمد ، باید اینطور بوی

 . عطر میداد 

ن بودم و عطرش به قدری  شاید هم من بدبیر

گذشت چهل و هشت ساعت ،  خوب بود که با   

 ... هنوز هم مثل دقایق اول بو یم داد 



 طبق عادت دسته کلیدش را روی جاکفشر پرت

 کرد و دمپاییهای رو فرشیاش را پوشید و لخ

 . لخ کنان در خانه راه افتاد 

 بیاهمیت... قدمهایش را صدادار برمیداشت

 به اینکه ممکن بود یک بدبختی که از قضا من

 ... باشم ، خواب باشد 

 پلکهایم را به زحمت باز کردم و روی کاناپه

ن شدم  ... نیمخیر

 ... هنوز متوجه من نشده بود 

 امیدوار بودم به... چراغ را روشن نکرده بود 

 ... خاطر بیدار نشدن من اینکار را نکرده باشد 

 ... در آن تارییک نگایه به قامتش انداختم

ت لبخند گذرایی با دیدن شانههای پهنش از پش  

 ... روی لبهایم نشست

 ای کاش موقعیت جوری بود که میتوانستم از

 پشت دستهایم را دور کمرش حلقه کنم و گونه

 ... ام را به پشتش بچسبانم



 بعد نوبت او بود که دستهای مردانهاش را که

 چند برابر دستهای من بود ، روی دستهایم

سد  " بگذارد و زمزمه وار بیی ابیدیتو هنوز نخو   

 من هم خندیه خواب آلودی بکنم و" وروجک ؟

" بگویم  بعد هم نوبت" دلم برات تنگ شده بود 

 .این باشد که بچرخد و مرا به آغوش بکشد

 رسش را البهالی موهای ف ّ رم که به خاطر

د و در ح  خوابیدن و ّ ز و نامرتب شده بود فرو بیر

 منم دلم" ایل عطرشان را نفس میکشید بگوید 

 ... " برای این موهای جنگیل تنگ شده بود 

 اما موقعیت جوری بود که تا االن حتی نیم

 توانسته بودم امتحان کنم ، دست هایم دور

سند یا نه ؟  کمرش به هم میر

 ... ـ سالم

 . با صدایم تکاین خورد و به طرفم برگشت

 با دین من که در آن تارییک روی کاناپه نشسته

با لبخند محوی نگاهشبودم و شبیه دیوانهها   



 میکردم ، ابروهاش را در هم کشید و مثل

 ... همیشه برایم اخم کرد 

 دقیقا کجای زندگیمان بود که سهم من از او

 فقط اخم شده بود ؟

 ... خودم هم نمیدانم

 تا به خودم آمدم ، من بودم و تریس که از

 ... اخمهایش به جانم میافتاد 

هنش سفیدی را که دکمههایش با ز شده بودپیر  

 . با یک حرکت از تن در آورد 

 حتی در این تارییک هم میتوانستم عضالت

 ... ساخته شدیه شکمش را ببینم

 ابروهایش را در هم کشید و با لحن بیحوصله

 : ای پرسید 

 ـ نخوابیدی ؟ اینجا تو هال چی کار میکتن ؟

 رسم را روی شانهام خم کردم و در حایل که

نگاه مشکیاش که ناخودآگاه طبق عادت مات  

 از آن میبارید ، شده بودم ،
ی

 امشب خستیک



 : گفتم

... ـ منتظر تو بودم  خوابم برد... دیر کردی

 شام خوردی ؟... اینجا 

 رسی را تکان داد و در حایل که به کمربندش

د ، به طرف اتاق راه افتاد   ... دست مییر

 ـ نمیدوین نباید منتظر بموین ؟ خسته نشدی از

 این همه انتظار بیخود ؟ به وهللا که من جای تو

 ... خسته شدم

 از روی کاناپه بلند شدم و پشت رسش به طرف

 که حاال چراغش را روشن کرده بود ، راه
ی
 اتاق

 . افتادم

 ـ چرا امروز نیومدی ؟ میتونستی یه رس بیای و

 امروزهم... مشکل من رو حل کتن 

ن که بچهها... جوابم کردن  حتی نذاشیی

 ... رو ببینم

ون آمد   . از دستشویی بیر

 با همان شلوراک مشیک و باالتنیه لخت روتختی 



 .را کنار زد و زیر آن خزید

 . دستش را روی چشمهایش گذاشت

 : با صدای بیم گفت

 ... ـ چراغ رو خاموش کن

 . جلو رفتم و باالی رسش ایستادم

نم امیر  ن  ... ـ دارم باهات حرف میر

برداشت و روی تخت خییل ناگهاین دستش را   

. نشست  ... چشمهای مشکیاش خوین شده بود 

 از ترس کاری که ممکن بود بکند یک قدم عقب

 ... کشیدم اما قفل نگاهمان را نشکستم

... با غم ... با ترس  با عشق... با افسوس

 ... نگاهش میکردم

 امیدوار بودم همیه حرفهای ناگفتهام را از

 ... چشمهایم بخواند 

 محال بود ، نه ؟

 فک استخوانیاش. نفش از روی حرص کشید 

 انگشت اشارهاش. از عصبانیت روی هم قفل شد 



 : را باال گرفت و به حالت تهدید گفت

 برای بار هزارو یکم یم... ـ هزار بار بهت گفتم

... گم  به من ربیط نداره اگه تو... من نمیخوام

ی هر غلیط دلت میخواد  خودت رس خودت میر

 ... تن میک

یز از اشک شد   چشمهایم لیر
 . به آین

 چه خوب که حاال عصبانیتش را ، یر رحمیاش

 ... را زیر الیه ای از اشک میدیدم

ی در حایل که پوزخندی گوشه ن آمیر  با لحن تحقیر

 : ی لبش چسبیده بود ، گفت

 ... ـ بیخود ننه من غریتر درنیار نصفه شتر 

 چراغ رو خاموش کن بذار کپه ی مرگم

 کاری میکتن این دو سه روز یه بار... بذارمرو 

 برم تو همون... هم نتونم بیام خونه

 ... خراب شده

 حرفش که تمام شد بیتوجه به من خوابید و

 . پتو را تا روی رسش کشید 



ه به کویه که زیر  چند لحظهای همانطور خیر

 ... پتو درست کرده بود ، نگاه میکردم

 .دیگر ادامه ندادم و ساکت شدم

 میدانستم آنقدرازاینجا و البته من فراری است

ن بهانه هم شده دیدار دو روز  که به همیر

 ... یکبارمان را هم از دست میدادم

 آن وقت باید خودم میماندم و دیوارهایی که

 هرکدام با سنگیتن نبودنش به قلبم فشار یم

 ... آوردند 

 جلوی حرف زدنم را گرفتم اما با گریــهام چه کار

در زندگیام از عهدیه خییل کارها میکردم ؟  

ن   ... برآمده بود جز مقاوت در برابر اشک ریخیی

دم ن  سامیار هم اذیتم... همیشه اینجا گند میر

" میکرد و میگفت  " ! اشکت د ِ م مشک ِ ت

 قبل از اینکه این حرفها را از زبان امیر بشنوم ،

 با عجله چراغ را خاموش کردم و خودم را توی

 .حمام انداختم



 . از پشت به در تیکه دادم و با خودم تکرار کردم

... ـ من خوبم ... خوبم ه  ... من گریــهام نمیگیر

 ... من خوبم

 ... اما دروغ میگفتم

 ... دروغ بود 

ن بودم به غیر از خوب  ... من همه چیر

 دروغم وقتی روشن شد که کمرم را روی در

ن نشستم  بیاهمیت به. کشیدم و کف زمیر

ن به اشکهایم اجازه دادم بریزند   ... خیش زمیر

 دستم را روی دهانم گذاشتم تا صدای گریــهام

ون نرود   ... بیر

 نمیخواستم صدای گریــهام خوایر که بعد از دو

 نصیبش شده بود ، به هم بریزد 
ی

 . روز خستیک

 نمیدانم چند دقیقه بود که محو صورتش شده

 ... بودم

بخواهم دستم فقط این را میدانستم که بیآنکه  

 را زیر چانهام گذاشته بودم و ماتش



 ... شده بودم

 ... مات پلکهای بستهاش

 ته ریشر که امروز صبح متوجه شدم نامرتب

 ... است

 مثل همیشه دستش را زیر گونهاش گذاشته بود

 ... و خوابیده بود 

 اخمهایی که اکیر مواقع روی صورتش مینشاند

ن روزهایی راحاال باز شده بودند و قیافیه هما  

ن بار او را دیده بودم  ... گرفته بود که برای اولیر

 ... همان روزهایی که دلم را به او باخته بودم

ن ما فاصلهای بیشیی از چند تا اخم ساده  حاال بیر

 ... بود 

 گ به اینجا رسیدم ؟

 به اینجایی که اینطور در حرست یک لمس ساده

 و عاشقانه اش بسوزم ؟

 شاید هم از اول همینجا بودیم و خودمان نیم

 ... دانستیم



ن بودم آنقدر خسته است که تا بعد از ظهر  مطمی 

 ... میخوابد 

 جرئتم را جمع کردم و بیاهمیت به پلکهایی که

ن   به خاطر گریــیه دیشب حاال بیاندازه سنگیر

 شده بود و تنها به اندازیه خط بارییک از هم باز

ردم و لبهایم را آراممیشد ، صورتم را جلو ب  

 ... روی پیشانیاش گذاشتم

 قسم میخورم حس لمس پوست مردانهاش با

 لبهایم درست شبیه این بود که بهشت را یم

 ... بوسیدم

ی از این ن  ای کاش یک روز بفهمم دقیقا چه چیر

 مرد ، او را اینطور برای من دوست داشتتن یم

 کند ؟

 ... د با وجود همیه کارهایی که با من کرده بو 

 ... تکاین خورد 

 غلتی زد و. ترسیدم و خودم را عقب کشیدم

 ... پشت به من خوابید 



 کشیدم
ی

 در حایل که. نفش از روی آسودگ

د گذاشتم و ن  دست را روی قلتر که تند تند میر

ن آمدم  ... از تخت پاییر

ون برم نگایه به  قبل از اینکه از اتاق بیر

. صورتش انداختم نهاشباز هم دستش را زیر گو   

 ... گذاشته بود و هفت پادشاه را خواب میدید 

 زیر لب به عادت هر روز صبح قربان صدقیه

 مرد بداخالق این روزهایم رفتم و در اتاق را آرام

 . روی هم گذاشتم

 باید قبل از اینکه سبحان به عادت هر روز صبح

اند  زنگ بزند و صدای تلفن امیر را از خواب بیی

دم ن  . خودم به او زنگ میر

 شنیدن صدایش باعث. بعد از چند بوق برداشت

 شد بعد از شب و روز سخت گذشتهام کیم آرام

م  . بگیر

 شلوغ و در هم بر
ی

 خوب بود خدا وسط زندگ

 ... من سبحان را فرستاده بود 



 از سبحان خداحافیطن کردم و طبق معمول

 مادری که اگر من شماره. شماریه مادر را گرفتم

د  اش را نمیگرفتم معموال  ن  .. به من زنگ نمیر

 ... ـ سالم مامان

م  ... ـ سالم دخیی

" م  هر روز را حاال از زبان مرد دیگه" سالم دخیی

 ... ای میشنیدم

 مرد غریبهای که هرچه به ذهنم فشار میآوردم

 ... از او اسیم در ذهنم نبود 

 : با لکنت گفتم

... ـ ببخشید   ... اشتباه گرفتم

 : مرد با صدای مهرباین گفت

گه شما جوانه خانم نیستی ؟ـ م  

 با تصور اینکه مرد روبه رویم ایستاده بود ، رسم

 . را تکان دادم

... ـ بله  ... ببخشید من شماریه مادرم رو گرفتم

م  مامانت نبود من تلفنش رو... ـ آره دخیی



 ... جواب دادم

 برای یک لحظه هجوم افکار بد به ذهنم به قدری

 زیاد بود که از جا پریدم و بیاهمیت به اینکه

د ،  ممکن بود امیر با صدای من از خواب بیی

 : تقریبا فریاد کشیدم

 افتاده ؟
ی
 ـ آقا تو رو خدا برای مامانم اتفاق

 مامانم کجاس ؟

 ... نفهمیدم گونهام گ خیس از اشک شد 

 مرد که صدای ترسیدهام را شنید با هول و وال

 : گفت

م  حال مامانت خییل هم خوبه ویل... ـ نه دخیی

 من عمدا تلفنش رو... االن دم دست نیست

... جواب دادم  ... میخواستم باهات حرف بزنم

 ابروهایم را در هم کشیدم و در حایل که نگایه

 به در اتاق میانداختم ، با شک در حایل که ذهنم

 کامال برای حل این مساله قفل کرده بود ،

 : پرسیدم



 اصال... ن منظورتون رو نمیفهممـ ببخشید م

 شما گ هستی ؟ اگه مامانم حالش خوبه پس

 چرا شما تلفنش رو جواب دادی؟

 بعد از مکث چند ثانیه. مرد لحظهای سکوت کرد 

 : ای گفت

م ؟  ـ میتونم ببینمت دخیی

 ... خندیه عصتر کردم

 ... مرد از شور به درش کرده بود 

م فکر کنم اشتباه کردم  ... ـ آقای محیی

 قبل از اینکه دستم دکمیه قرمز را فشار دهد

 صدای مرد در هوا چرخ خورد و به

 . گوشم رسید 

 ... آرام بود 

 آنقدر آرام که شک دارم حتی خودش هم شنیده

 ... باشد اما نمیدانم چرا به گوش من رسید 

 ... شاید میخواست بیچارگیهایم را تکمیل کند 

 ... ـ من شوهر مادرتم



به لیوان لیموناد روبــهرویم نگاه بدون هیچ فکری  

 ... میکردم

 آنقدر به هم ریخته و نابود شده بودم که نیم

 ... توانستم بگویم چه حش دارم

 ... باید ناراحت میشدم

 ... باید تلخ میدم

 باید گریه میکردم اما هیچکدامشان را انجام

 ... نداده بودم

 ... به جای همیه این ها بیحس شده بودم

ی در قلب آدمک احساسم انگار یک ن نفر خنجر تیر  

 ... فرو کرده بود و او را کشته بود 

م ؟  ـ لیمونادت رو نمیخوری دخیی

 رسم را باال آوردم و نگایه به مرد روبــهرویم

 ... انداختم

 موهای سفید و سیاهش را مردانه مرتب کرده

ی که  بود و لبهایش از میان ریش خاکسیی

 صورت مسنش را میپوشاند به من لبخند یم



 ... زد 

" م  ؟" دخیی

ش بودم ؟  من دخیی

 ... من دخیی پدر خودم هم نبودم

 ... مرد غریبیه روبــهرویم که جای خود داشت

 با صدای لرزاین روبه مردی که هنوز حتی 

 : اسمش را هم نمیدانستم ، گفتم

ن که ن نه ؟ خواهش میکنم بگیر  ـ دروغ گفتیر

 که زدی
ن
ن درست نبوده ؟حرق  

 ... بالفاصله با اتمام جملهام اشیک ریختم

ن انداخت و با لیوان خودش  مرد رسش را پاییر

 . بازی کرد 

 بغض جدیدی که گلویم را تنگیی کرده بود را

یختم  فرو دادم و به همان اشکهایی که میر

 ... اکتفا کردم

 ـ چند وقته ؟

ن   مرد که متوجه سوالم شد با همان رس پاییر



 : ه گفتافتاد

 ... ـ سه سال و خوردهای

 سه سال و خوردهای ؟

 ... تقریبا همزمان با من ازدواج کرده بودند 

 با من ؟

 با یک حساب رسانگشتی حدس زدم مادرم به

 ... محض اینکه من از خانهاش رفته بودم

ن من بود ؟  یعتن فقط منتظر رفیی

م  ... ـ تو باید به مادرت حق بدی دخیی

یختم گفتم  : میان اشکهایی که مظلومانه میر

 ـ حق بدم که با من مثل یه غریبه رفتار کرده ؟

 حق بدم اینکه چهار سال توی تلفنهایی که هر

 روز صبح بهش میکنم یادش رفته بگه ازدواج

 کرده ؟

ن دستهایم گرفتم  اشکهایم با. رسم را بیر

یختند  ی میر
 ... رسعت و شدت بیشیی

یی از این ادامه بدهیمحس میکردم اگر بیش  



ن نمیماند   ... دیگر اشیک برای ریخیی

 ... ـ حق با شماس باید بهش حق بدم

 . صدای مرد را شنیدم

سید که تو با این مساله  ـ مادرت مییی

... کنار نیای ن ازت مخقن کرد   ... برای همیر

 وگرنه خودت میدوین تو رو بیشیی از هرکش

 ... تو دنیا دوست داره

 ... مت تایید تکان دادمرسم را به عال 

"  " دوستم داره ؟

ن نبودم ن بار مطمی  اف میکنم برای اولیر  ... اعیی

ی ن ن ما همان چیر ن نبودم اصال رابطیه بیر  مطمی 

 ... باشد که او میگفت

 ... بس بود 

 ... برای امروز و شاید ده سال بعدم بس بود 

 کیفم را برداشتم و بلند شدم تا هرچه زودتر از

 ... ه حاال اینجا و مردی ک

 رسم را تکان دادم تا فکری که راجع به نسبت من



 و مردی غریبه و یر نام و نشان بود از رسم

انم اما صدای مرد مرا رسجایم  بیی

 ... متوقف کرد 

 ـ من خواستم بدوین تا بتونیم با خیال راحت

 کنیم
ی

م من از... شبیه یه خانواده زندگ  دخیی

 پنهاین خسته شدم
ی

 ... این زندگ

 . لبخندی زدم

 پس بگو مادر این چهارسال حتی یه کلمه هم با

 امیر صحبت نکرده بود که

 بیچاریه من رو اسیر خودت"
 چرا دخیی

 " کردی ؟

"  " چرا نیم ذاری بیاد خونیه مادرش ؟

تشکر هم کرده بود  بگو مادرم در خلوت از امیر

 که مگس مزاحم زندگیاش را با پشه کش له

 ... کرده بود 

 ... ری به چهره مرد انداختمنگاه دیگ

 مهرباین و آرامش نشسته در صورتش باعث



 شده بود یک حالت نوراین پس زمینیه

 ... تصویرش باشد 

 ... اما برای من دیر بود 

سید  دیر بود پیذیرش مردی که به نظر میر

 ... مهربان باشد 

 
ی

 من با پدر و شوهر خودم که تنها مردهای زندگ

مرد که کهام بودند کنار نیامده بود م ، این پیر  

 ... دیگر هیچ

ون زدم  نزدم و از کافه بیر
ن
 ... حرق

 از این... نمیدانم چقدر بیهدف راه رفته بودم

 ... خیابان به آن خیابان

 ... به چند نفر تنه زده بودم

د  ن زیرم بگیر  هیچ... چند بار نزدیک بود ماشیر

 ... کدامشان را نمیدانستم

 فقط به این فکر میکردم چطور ممکن بود من

 این همه سال رسم را تا جایی که ممکن بود در

 خودم فرو برده باشم که نفهمم مادرم
ی

 زندگ



 ازدواج کرده است ؟

یی بودم که فقط با  یر غیر
 اصال من چه دخیی

 ... شنیدن خیر ازدواجش فرار کرده بودم

سیده بودم اصال تو  اصال از مثال شوهرش نیی

 گ هستی ؟

 گ و چطور با مادرم ازدواج کردهای ؟ من احمق

سیده بودم  ... حتی اسمش را هم نیی

 فقط من بودم که خیر نداشتم یا بقیه هم مثل

 من بیخیر بودند ؟

 آنقدر در افکارم غرق بودم که قدمهایم مسیر 

 همیشگیشان را دنبال کردند و به خانه رسیده

 ... اند 

 ... خانه

 ...  همرسمخانیه من و مثال 

 دستهایی که در این هوای گرم یخ زده بودند به

 زحمت توی کیقن که امروز شلوغ تر از همیشه

 ... شده بود برای پیدا کردن کلید حرکت دادم



 ای کاش یک نفر داخل خانه بود تا میتوانست

 ... در را برایم باز کند 

 ... نه

 مثل اینکه من باید این آرزو را با خودم به گور

دم  ... مییر

ون  بالخره تن سست و بیحالم را از آسانسور بیر

 .کشیدم

 در خانه را که باز کردم حجم نور و هوای خنیک

 داخل خانه نشان میداد کش در خانه منتظرم

 . است

 ... خودم را جمع کردم و به آرایم داخل شدم

 از آنجایی که احتمال حضور یک دزد داخل خانه

ی بد  که پا روی پا انداخته  قوی تر از دیدن امیر  

 بود و با قیافیه عجیتر به در زل زده بود مرا از

 ... جا پراند 

 : ناخودآگاه پرسیدم

 ـ تو اینجا چی کار میکتن ؟



 از اینکه یم توانستم در یک روز او را دوبار

 ببینم ، خوشحال شده بودم اما بیشیی از

 خوشحایل تعجب بود که به رفتارم شکل یم

 ... داد 

ی زد و دستی به چشمهای خون آلودشپوزخند  

 . کشید 

 ـ چطور ؟ تو خونیه خودم نباید باشم ؟

 به جلو خم شد و آرنجهایش را به زانو تیکه داد

 : و در جواب چشمهای درشت شدیه من گفت

 ... ـ اگه ناراحتی برم

 .در را پشت رسم بستم. کفشهایم را در آوردم

 درحایل که چادرم را درمیآوردم به طرفش

 ... دیم برداشتمق

 ... مهم نبود چه واکنشر نشان میداد 

 مهم این بود که خدا خواستهای که من از

 ناامیدی حتی به زبان هم نیاورده بودم ، اجابت

ن لحظه که حس بیپنایه همیه  کرده بود و همیر



 وجودم را گرفته بود ، امیر را اینجا

 ... گذاشته بود 

 حتی لحظیه... دلیلش هیچ اهمیتی نداشت

 ... بعد از االن هم اهمیت نداشت

 ... فقط من و کاری که قصد انجامش را داشتم

 امیر از روی مبل بلند شد و قدیم به طرفم

 . برداشت

 یعتن قصدم را حدس زده بود و با آن موافق بود

 که عقب نکشیده بود ؟

 برای اینکه خودم را در آغوشش بیاندازم پا تند

 .کردم

محکیم روی یک قدمیاش بودم که سییل  

 تعادلم را از دست دادم و با کف. صورتم نشست

ن افتادم  ... دستهایم روی زمیر

 به جای هر فکر و حرکتی مات قطرههای خوین 

 شدم که نمیدانم از کجای صورتم روی رسامیک

یخت  ... های سفید مقابلم میر



 چه خوب شد که خواستهام را به زبان نیاورده

. بودم بغل ، سییل یمنخواسته بودم و به جای   

 ... خوردم

 ... وای به حال اینکه میخواستم

 تا به خودم آمدم یقیه مانتویم را گرفت و مرا

ن بلند کردم  . از روی زمیر

 حاال که فاصلهمان کم بود میتوانستم بوی

 .الکیل که از دهانش بلند میشد بشنوم

 تهوع گرفتم و برای اینکه در صورتش باال نیاورم

هم گذاشتم و رسم را، چشمهایم را روی   

 ... برگرداندم

 ... ـ مثل اینکه بهت خوش میگذره که من نبودم

ی هر غلیط دلت میخواد بکتن   بعد من... میر

 وقتی شب و روز بهت التماس میکنم دست از

 رسم بردار و طالقت رو بگیر و برو دنبال

 برای من چس ناله میای که دوستم... زندگیت

... داری  ... تف تو دوست داشتنت



 به دستهایی که
ی

 دستم را باال آوردم و چنیک

 ... مثل طناب دار دور گردنم حلقه شده بودند 

 سیع کردم حلقیه دستهایش را باز کنم اما

 . نتوانستم

د رس در نمیآوردم ن  ... از حرفهایی که میر

ی که فکر میکردم بوی الکل لعنتی  ن  به تنها چیر

م  ... بود که باعث شده بود تهوع بگیر

 ... محکیم به من داد تکان 

 خجالت نمیکشر با مردی... ـ امروز دیدنت

 هستی که همسن پدر ِ ت ؟

د ؟ چه کش مرا دیده... از  ن  از امروز حرف میر

 بود ؟

 دستش را باال برد و سییل محکیم طرف دیگر

 . صورتم کاشت

 حالم آنقدر بد شده بود که زبانم قفل

 ... شده بود 

امروز دیده قفل شده بود تا بگویم مردی که  



 من
ی

 بودم نزدیک چهارسال بود که وارد زندگ

 ... شده بود و من خیر نداشتم

 ... اصال چه میگفتم

 میکردم
ن
 ... اصال او را چطور معرق

 میگفتم مردی که امروز آمار مالقاتمان را به تو

 داده بودند ، شوهر مادرم بود ؟

... ـ بیچاره ت میکنم جوانه  ... بیچاره

 به طرف اتاق راه افتاد و مرا از همان یقهای که

 در دستش مچاله شده بود ، دنبال

 ... خودش کشید 

 به هر زحمتی بود لبهایم را از هم باز کردم و با

 صدایی که به خاطر بغض خفه شده بود ، ن

 : الیدم

 ... ـ ولم کن

 با لحن ترسنایک. ایستاد و به طرفم برگشت

 : گفت

 صدات!  نگفتی ـ یعتن یه کلمه گفتی 



 ... رو نشونم

 ... بعد هم مرا توی اتاق انداخت

بــهای که به پشتم زد برای  با دیدن تخت و ضن

 ... هول دادنم متوجه قصد و نیتش شدم

 به خودم آمدم و از زیر دستش در رفتم اما

 رسیــــع تر از من واکنش نشان داد و از روی مقنعه

 به موهایم زد و از همان موها رسم را
ی

 چنیک

 . عقب کشید 

 سوزش وحشتنایک از پوست رسم تا مغزم ادامه

 ... پیدا کرد 

 نمیخوام صدات رو... ـ مگه نگفتم خفه شو 

... بشنوم  ... نمیخوام

 ... بعد از همان موها مرا روی تخت پرت کرد 

 سیع کردم بلند شم اما دستش را روی قفسیه

 . سینهام گذاشت و خودش روی پاهایم نشست

 سفیدی چشمهایش آنقدر غرق خون بود که نیم

 ... توانستم آبیهایش را تشخیص دهم



 ... چشمهایم پر از اشک شده بود 

 قیافیه خشمگینش را از پشت پردهاش از اشک

 ... میدیدم

 : با ناله و بغض گفتم

 ... ـ امیر تو رو خدا 

 بیاهمیت به آه و نالههای من دو طرف مانتویم

همیه دکمههایش را از را گرفت و با یک حرکت  

 ... جا کند 

 جییعن کشیدم و سیع کردم تنم را از حصار

ون بکشم  . پاهایش بیر

ن بار نبود   ... اولیر

ن بارهم نبود که اینطور خشن به جان  حتی اولیر

 من افتاده بود اما هر بار به اندازیه دفعیه اول

سیدم  ... مییی

ن من و  هر بار بیشیی از قبل دیوار احساس بیر

 ... رک برمیداشتامیر ت

د شانهام را گرفت  شبیه گربــهای که موش میگیر



ون کشید   . و با خشونت مقنعهام را از رسم بیر

 ـ چته برای چی فرار میکتن ؟ مگه بچه نیم

 خوای ؟

 به یقیه تاپ رسمهای که زیر مانتویم پوشیده

ن   بودم چنگ انداخت و آنقدر محکم آن را پاییر

 ... کشید که بندش پاره شد 

ی که در این لحظات سخت یم ن  آخرین چیر

 خواستم این بود که وسط یک رابطیه زورگ

 ... بیافتم

 حتی اگر آن رسش مردی بود که

 ... دوستش داشتم

ت مشیک تنش را کند و عضال  با یک حرکت تیرسر

 ت شکم و سینهاش را سخاوتمندانه به نمایش

 . گذاشت

 با صدای بغض آلودی در حایل که دستهایم را

ی سینهاش گرفته بودم تا به خیال خودم بهجلو   

 . او اجازیه جلو آمدن ندهم



تو رو خدا ولم کن  نمیدونم چی دیدی... ـ امیر

 یا گ بهت گفته اما اون مرد جای پدر من بود

 ... اصال اون مرد 

 انگشت اشارهاش را روی لبم گذاشت و محکم

 آنقدر دردناک که جایش به سوزش. فشار داد 

 ... افتاد 

تش را جلو آورد و نفس الکلیاش را درصور   

 ... صورتم فوت کرد 

... ـ شش  باور کتن یا نه... هیچی نگو جوانه

 ... اصال برام مهم نیست با گ بایسر یا نبایسر 

 آدم... اصال برام مهم نیست هستی نیستی 

 خودخوایه مثل تو برای من هیچ

 میدوین چی برام مه ِ م ؟ اینکه... اهمیتی نداره

ن بازی یم  تو داری من رو به اسم دوست داشیی

 چرا ؟! دی

 من او را بازی میدادم ؟

 اینکه من امیر را دوست داشتم در نظرش بازی



 بود ؟

د و من هر لحظه بیشیی از لحظه ن  امیر حرف میر

فتم  ... ی در خودم فرو میر

 برای امیر مهم نبود ؟ مهم نبود من به او خیانت

ار شده بودکنم یا نه ؟ یعتن تا این ح ن د از من بیر  

 ؟ برای گنایه که دست من نبود ؟

 حس میکردم امروز یکبار دیگر شکست خورده

 ... بودم

 گاردی که در مقابل امیر گرفته بودم ناخوادآگاه

 باز شد و به جای آن اشک هایم بیشیی از قبل

 ... راه گرفت

 ... دلم برای خودم سوخته بود 

 ... ن نداشتامیر اما هیچ توجیه به اشکهای م

 . دستش را به طرف کمربندش برد 

 .خودم را برای راند بعدی شکنجه آماده کردم

 گرچه فکر نمیکنم دردش از درد جملهای که چند

 ... دقیقه پیش به من گفته بود ، بیشیی باشد 



 قبل از اینکه کمربندش را کامل باز کند ، مثل

 کش که نکتهای به خاطر میآورد با کف دست

بــهای ب  . ه پیشانیاش زد ضن

 پلکهایش را روی هم فشار داد و شبیه کش که

 : تازه حواسش جمع شده بود ، گفت

... ـ دیدی یادم رفت  به... بچه میخواستی 

 جای اینکه بری از این پرورشگاه به پرورشگاه

 دیگه التماس کتن ، خواستم بچیه خودت رو

 داشته بایسر اما دیدی ؟ دوتاییمون

... یادمون رفت  ... تو که نمیتوین بچه دار یسر 

 ... پس دیگه بیفایدهس

 ... کلمه به کلمهاش

 ... جمله به جملهاش

ی بود که مستقیم روی قلبم مینشست  ... تیر

 هر بار هم همان جای سابق مینشست تا درد

ی بکشم  ... بیشیی

 انگار قلبم به جای خون هر لحظه درد را در رگ



 ... هایم پمپ میکرد 

درد داشت ؟ کدامشان بیشیی   

 بیارزش شدنم آنقدر که برای همرسم مهم نبود

 به او خیانت میکنم یا نه ؟

 یا اینکه حتی مرا در اوج یک رابطیه متجاوزانه

د ؟ ن  هم پس میر

هنش را از  کمربندش را بست و در حایل که پیر

 ... لبیه تخت برمیداشت از رویم بلند شد 

 پاهایم که مثل اسفنج جمع شده بودند به حالت

 اولیهشان برگشتند و خون که نه درد در آنها

 . جریان پیدا کرد 

ون  پشتش را به من کرد و به طرف بیر

 ... راه افتاد 

 ... نگاهم را از او گرفتم و به سقف زل زدم

یخت و چند ون میر  اشک از گوشیه پلکم بیر

 . قطرهای در اللیه گوشم چکید 

 .صدای امیر بلد شد



ون نرفته بود   . مثل اینکه هنوز از اتاق بیر

 ... خسته بود و گرفته و تا حدی آرام

 . فکر کنم مستی از رسش پریده بود 

 ـ داری با خودت و من چی کار میکتن ؟ با

 موندنت چی رو میخوای ثابت کتن ؟ اینکه همه

 هیچی مثل قبل... چی هنوز هم مثل قب ِ ل ؟ نه

... نیست جوانه  چرا... میشههیچ وقت هم ن

 باور نمیکتن هرچقدر تالش کتن نمیتوین یه

ن خراب رو درست کتن   دست از رس این... چیر

 باور کن گایه وقتها باید از... خرابهها بردار 

 ... آدمهایی که دوستشون هم داریم بگذریم

 حرفهایش را میشنیدم اما آنقدر درد کشیده

 بودم که دیگر جایی برای درد کشیدن نسبت به

 ... ای جدیدش نداشتمحرفه

ن با اینکه میدانستم هیچ اهمیتی به  برای همیر

 حرفهایم نمیدهد ، خودم را موظف دانستم با

 . صدای آرام و بغض آلودی برایش توضیح بدهم



... ـ اون مرد امروز تو کافه  ... شوهر مادرم بود 

 پرتوی آفتایر که به صورتم خورد بال
ن  با اولیر

م را روی همخره بعد از ساعتها پلکهای  

 . گذاشتم

ن االن ون زد تا همیر  از دیشب که امیر از اتاق بیر

 ... فکر میکردم

 نه به حرفهای تلچن که از زبان امیر شنیده

 ... بودم

ون نیامده  به همیه حرفهایی که از زبانش بیر

 ... بود 

هایی که باید با شنیدن آن جمله به
ن  به همیه چیر

 ... من میگفت و نگفته بود 

 ... با خودم که رودربایستی نداشتم

ن اینکه مرد ناشناس شوهر مادرم بود  گفیی

 از اینکه وظیفهام باشد ، جوایر به حس
 بیشیی

 ... نیازم بود 

 به اینکه خدا میدانست چقدر امیدوار بودم



 امیر با شنیدن این حرف از زبانم و درک اینکه

 امروز برای من شاید سختیی از خییل روزهای

 ... یام مرا در آغوش میکشید سخت زندگ

 مگر نمیدانست رگ خواب جوانه چه بود ؟

 ... مگر نمیدانست جوانه بود و یک آغوش

 بود جوانیه احمق و عاشق را بغل
ن
 فقط کاق

 کتن تا هرچه کرده بودی یا نکرده بودی فراموش

 ... کند 

 امیر همیه اینها را میدانست و در کمال یر 

 اتاق را تر 
ن
 ... ک کرده بود رحیم بیهیچ حرق

ون آمد ،  با صدای نالهای که از بیر

 ... هوشیار شدم

بود که باز هم از درد به خودش  با فکر اینکه امیر

 میپیچید ، قدرت از دست رفتیه دست و پایم

 ... برگشت

ن پریدم  با دردی. با یک جهش از روی تخت پاییر

 که در تک تک استخوانهایم پیچید تازه عمق



ب و شتم دیروز ر  ا فهمیدم اما با فکر بهضن  

ی که صد در صد به کمک احتیاج داشت ، از  امیر

ون زدم  . اتاق بیر

ن بودم این مواقع حالش آنقدر بد است که  مطمی 

 حتی نمیتواند برای خوردن قرصهایش از

 ... جایش بلند شود 

ن وار  با دیدن امیر که روی کاناپیه زرد رنگ جنیر

 در خودش جمع شده بود و پلکهایش را محکم

 روی هم فشار میداد ، برای اینکه وقت را تلف

خانه رفتم و  نکنم به جای امیر مستقیم به آشیی

 . جعبیه قرصها و یک لیوان آب برداشتم

ن زانو زدم و دستم را روی  کنار امیر روی زمیر

 پیشاین اش گذاشتم و موهای مشیک که به از

 . بیده بود ، کنار زدمشدت عرق به آن چس

... ـ امیر عزیزم  ... چشمات رو باز کن

ون کشید و به چپ و  رسش را از زیر دستم بیر

 ... راست تکان داد 



 الکل دیشب به اضافه ی داد و بیدادی که کرده

 . بود ، کارش را ساخته بود 

 : با زور گفت

... ـ ولم کن  ... دست از رسم بردار 

یکشید بم وصدای بمش به خاطر دردی که م  

 . گرفتهیی شده بود 

 فکر میکرد با این حرفها دست از رسش بریم

 ... داشتم

 ... نه

 من با شکنجیه دیشب هنوز هم دست و پایم را

 ... با یک نالیه از رس دردش گم میکنم

 قرصهایش را از جلد در آورد و مقابل دهانش

 ... گرفتم

... ـ بیا امیر   ... قرصهات رو بخور خوب میشر 

 رسش را تکان میداد و مدام دهانش را از زیر

 دستم میدزدید و اجازه نمیداد به عادت

 ... همیشگیام ، قرصها را در دهانش فرو کنم



 با هر نالهای که از روی درد میکشید ، میمردم

 ... و زنده میشدم

 : بالخره کوتاه آمد و گفت

... ـ حالم بده جوانه  ... نمیتونم هیچی بخورم

... میارم باال   ... برو اونور 

 : ابروهایم را با نگراین در هم کشیدم و گفتم

 ـ پس چی کار کنم ؟ اینجوری که نمیشه درد

 ... بکشر 

 یک دستش را به پیشانیاش گرفت و با دست

 .دیگر به شانهام چنگ انداخت

بــهها و فشاری که دیشب  شانهای که به خاطر ضن

ین لمس و فشاری  تحمل کرده بود به کوچکیی

 ... شده بود  حساس

ن   به درد اهمیت ندادم و لیوان آب را روی زمیر

 .گذاشتم

 دستی که روی شانهام بود گرفتم و نزدیک لب

 .هایم بردم



 . بوسیه خیش روی دستش کاشتم

یز از اشک بود رو به پلک  با چشمهایی که لیر

 هایی که از درد روی هم فشار میداد ، با صدای

 : لرزاین گفتم

 چی کار کنم برات... ـ چی کار کنم قربونت برم

 ای کاش من به جات درد... تا دردت خوب بشه

 ... میکشیدم

یخت و  میر
 با هر جملیه من اشکهایم بیشیی

 ... فشار دستهای امیر بیشیی میشد 

 نمیدانم فشاری که به شانهام میداد از روی درد

 بود یا اینکه قربان صدقههای من باعث میشد

رد ؟حرص بخو   

ن دندانهای کلید شدهاش گفت  : از بیر

 ... ـ توی کیفم تو پارکینگ آمپول هست جوانه

 ... بیا برام تزریقش کن

 بوسیه دیگری به دستش زدم و به طرف در

 . ورودی رفتم



 یر اهمیت به تاپ پاریه تنم و جوراب و شلوار

 یل که از دیشب در نیاورده بودم از کمد جا

 . داشتمکفشر چادر رنگیام را بر 

 قبل از اینکه در را ببندم به اندازیه چند ثانیه

 . نگایه به تصویر خودم در آینه کردم

 .با دیدن قیافهام برای یک لحظه وحشت کردم

 نصف صورتم کبود شده بود و رد خون زیر بیتن 

 ام و از کنار لبهایم تا روی گردنم خشک شده

 ... بود 

بالهامن داشتم برای درد نکشیدن مردی که این   

 را رسم آورده بود میدویدم ؟

 ... چقدر احمق بودم

 احمق یا عاشق ؟

ون زدم  عاشق بودم که بیاهمیت به صورتم بیر

ن   و با دیدن آسانسور پر رساسیمه از پلهها پاییر

 . رفتم

ن درآوردم و به طرف  کیف امیر را از ماشیر



 .آسانسور رفتم

ن آمدنم  احتمال اینکه به کش که موقع پاییر

 . سوار آسانشور بود برخورد کنم ، زیاد بود 

 برای آبروی امیر هم که شده بود نباید اجازه یم

 دادم کش مرا با این صورت آش و الش ببیند

ن هم به رسعت باد از پلهها باال رفتم و  برای همیر

 در حایل که قلبم از شدت تند تپیدن در حال

 ... انفجار بود ، خودم را داخل خانه انداختم

 روی. گایه به چهریه غرق خوابش انداختمن

 .همان کاناپه خوابیده بود

 پتوی مسافریی را تا زیر گردنش باال کشیدم و با

 حوله آرام عرق روی پیشانیاش را پاک کردم تا

ن عرق جلوی باد کولر  به خاطر همیر

 ... رسما نخورد 

 ای کاش زورش را داشتم تا روی تخت بغلش یم

. کردم اناپه میخوابید ازاگر تا شب روی ک  

ی نمیماند  ن  ... کمرش چیر



ن نشستم و زانوهایم را ن کاناپه روی زمیر  پاییر

 . بغل گرفتم

 من چه مرگم شده بود ؟

 عاشق مردی بودم که اینطور وحشیانه با من

 رفتار میکرد و از آن بدتر حاضن بودم برایش

م ؟  بمیر

 ای کاش زودتر میمردم تا میتوانستم از این

 نکبت با
ی

 ... ر خالص شومزندگ

 ... نه

 ... پس امیر چه میشد 

 ... اگر میمردم نمیتوانستم او را ببینم

 ... باز هم به چهرهاش نگاه کردم

 ... ابروهای کشیده و پ ّ رش

 ... موهای مشیک و حالت دارش

 صورتش
ی

 ... فک استخواین و ته ریش همیشیک

 دستم را جلو بردم و آرام روی گونه

 . اش گذاشتم



 عادت کرده بودم هر وقت او را در خواب ببینم

 گونهاش را لمس کنم و با حس زبری ته ریشش

 ... زیر دستم از خویسر چشم ببندم

 هنوز هم قشنگیهای خودش را داشت
ی

 ... زندگ

 تا وقتی جوانه میتوانست سهمش از امیر را که

 همان لمسهای یواشیک بود ، داشته باشد ،

 قشنگ بود 
ی

 ... زندگ

مادر را میشنیدم اما نمیتوانستم جوابصدای   

 ... بدهم

 ... یعتن بغض اجازه نمیداد 

... ـ جوانه مادر   ... میدونم از دستم دلخوری

 دلخور ؟

برای جا دادن همه شاید کلمیه دلخور به تنهایی   

 نبود 
ن
 ... ی حجم دلخوری ام کاق

 بزن
ن
 جون به... ـ ِ د دخیی یه حرق

 ... رسم کردی

 .تلفن را محکم توی دستم فشار میدادم



 آب دهانم را پشت رس هم قورت میدادم تا هر

 ... طور شده اجازه ندهم بغضم شکسته شود 

 : بالخره همیه شجاعتم را جمع کردم و نالیدم

 ـ چرا به من نگفتی ؟ یعتن من اینقدر غریبه

 بودم ؟

 . مادرم از پشت تلفن آیه کشید 

تویی میگفتم کهـ چی بهت میگفتم ؟ چی به   

 وقتی اسم خواستگار برای من میاومد میشدی

 یه آدم دیگه ؟ چی بهت میگفتم که هیچوقت

 تنهاییهای من رو ندیدی و با خودخوایه حق

 کردن رو از من گرفتی ؟
ی

 زندگ

 . بالخره بغضم شکست

 : با گریه گفتم

 ـ چه خودخوایه مامان ؟

 . لحنش حالت خصمانهای گرفت

ن ـ خودخواه بودی   که برخالف برادرات که رفیی  

 بچه نبودی که... پیش پدرت اومدی پیش من



ایط بزرگ کردنت رو ندارم  اما... نفهیم من رسر

 تو پات رو کردی تویه کفش و اونقدر تو اون س

 ال اول طالق من و پدرت بچه بازی درآوردی که

 ... بالخره بابات حضانتت رو داد به من

 ... اسمش را با ناباوری صدا زدم

 ... از شدت شک اشکهایم خشک شده بودند 

 : مادر اما در کمال یر رحیم ادامه داد 

 ـ تو که از من انتظار نداشتی که بگم نه نیم

 کنم
ی

 منم مجبور شدم به... خوام باهات زندگ

 ... پات بسوزم و بسازم

 این سالها گایه از بعضن رفتار مادر حدس یم

 زدم که چندان از بودن من کنارش راضن نیست

نم ن  ... و گایه دست و پایش را در هم گره میر

 اما به این فکر میکردم که زیادی حساس شدهام

ن فرزندش  و هیچ مادری نیست که ازداشیی

 ... کنارش ناراحت باشد 

 تازه گایه به خودم میگفتم من برخالف



 خویر بودم و مادر را رها نک
ردمبرادرهایم دخیی  

 ... اما مثل اینکه حسایر اشتباه کرده بودم

 نزدم
ن
... حرق  نداشتم بزنم

ن
 اگر هم... حرق

 ... داشتم الل شده بودم

 ... مادر مرا الل کرده بود 

 . مادر نفس عمیقی کشید 

 من و تو هنوز... ـ حاال هم هیچی فرق نکرده

یم  فقط یه نفر دیگه وارد... هم مادر و دخیی

... زندگیمون شده  ... مصطقن رو نمیشنایس تو 

... مرد معرکهایه  ... کافیه باهاش آشنا بشر 

ن باش مصطقن از پدرت مردی خییل  مطمی 

یه  ... بهیی

 زدم
ی

... لبخند کمرنیک  ... از روی خوشحایل

 : با صدای فوق العاده لرزاین ، بریده بریده گفتم

 ـ خوشحالم که برخالف انتخاب اشتباه اولت

 امیدوارم که... اینبار درست تصمیم گرفتی 

 ببخشید که من... اینبار بتوین خوشبخت یسر 



 ... خوشبختی واقعیت ده سال عقب انداختم

 . و بعد تلفن را قطع کردم

 بالفاصله رسم را روی زانوهایم گذاشتم و از

 ... عمق وجود باریدم

 ... برای اینکه حس میکردم تنهاتر از قبل شدم

؟ شدم یا بودم  

 ـ جوانه ؟ جوانه کجایی ؟

 دوست. هیچ رغبتی به جواب دادن نداشتم

ن طور زیر پتو خودم را از همیه دنیا  داشتم همیر

 ... مخقن کنم

 صدای قدمهایش آمد و بعد چراغ اتاق را روشن

 . شد 

 : با تعجب گفت

 ـ خوابیدی ؟

 اگر خواب هم بودم با صدای بلند تو بیدار شده

 ... بودم

از اینکه از کوره در برود خودم بلند بهیی بود قبل  



 ... شوم

 پتو را کنار زدم و تن سست و بیحسم را از زیر

ون کشیدم  . پتو بیر

ی دید که جلو ن  نمیدانم در چهرهام دقیقا چه چیر

 : آمد و با چشمهای ریز شده ای پرسید 

 ـ چی به رس خودت آوردی ؟

 چه عجب بالخره حال بد من برایش مهم شده

! بود   ! چه عجب اصال حال بد مرا دیده بود 

 ـ حاال من با این قیافه چطوری تو رو نشون

 بابات بدم ؟

! بوم  ! انفجار 

" اجازه میدادی ماسک  که به" آدم خوبــهای

 صورتت زدی دست کم دو دقیقه روی صورتت

 ... میماند 

 به طرف. جلو آمد و پتو را از روی پایم کنار زد 

 . کرد   کمد رفت و رسش را توی آن فرو 

 ـ خوبه حداقل کبودیهای صورتت



 ... خوب شدن

 صورتم خوب. بیهدف به پاهایم زل زده بودم

 شده بود ، دلم هم خوب شده بود ؟

ون کشید و روی پاهایم  حولیه حمامم را بیر

 . انداخت

 شب دعوتیم خونیه... ـ پاشو یه دوش بگیر 

 ... بابات

ن ییک را کم داشتم  ... االن فقط همیر

"  " باتخونیه با

 به جای مخالفت یا هر حرف دیگری همان طور

 که به حولیه آیر رنگ زل زده بودم با صدای

 . بلند به گریه افتادم

 امیر با صدای گریــیه من از جا پرید و دستپاچه

 : گفت

 ـ چه مرگته ؟

 خشونت صدایش باعث شد گریــهام شدیدتر

. شود   . جلو آمد و دستی روی شانهام گذاشت



 ـ چت شد یهو ؟ با زیاد کدوم بدبختیمون افتادی

ین ؟ ن  اینجوری داره زار میر

 ... باید از بدبختیهای جدیدم میگفتم ؟ نه

فت ، حداقل االن  اگر میگفتم شبیه آن شب میر

 به بهانیه اینکه بفهمد به قول خودش چه مرگم

 ... بود کنارم میماند 

 : رسی تکان داد و کالفه گفت

ی کردیم  همه چیمون رس... بابا  ـ عجب گیر

 ... جاش بود فقط دیوونگیهای تو مونده بود 

 .ای کاش میتوانستم به حرفش بخندم

 اگر این جوانه و این امیر نبودیم احتماال این

 حرف یک شوچن به حساب میآمد اما حاال

 
ن
ن بودم جز تحقیر و تمسخر هیچ هدق

 مطمی 

 ... پشتش نبود 

 .روبه رویم نشست

 : من زل زد و گفتمثل پرسبچهها به 

 ـ با اینکه واقعا حال و حوصلهاش رو ندارم اما



 چون حتما باید بریم پیش پدرت به جای گریه

 ... کردن بگو چته

 .نگایه به قیافیه ناراضیاش انداختم

د که حوصلیه شنیدن حتی  ن  چهرهاش زار میر

 ... یک کلمه از حرفهایم را ندارد اما مهم نبود 

 بیحرف خودم را در آغوشش انداختم و دستم

 .را دور گردنش حلقه کردم

 از حرکتم شکه شد ، با این حال کاری نکرد و

 اجازه داد تا جایی که میتوانستم با اشکهایم

 ... گردنش را خیس کنم

 .کیم بعد دستش باال آمد و روی کمرم نشست

 تصور اینکه مرا به آغوش کشیده بود آنقدر

ین بود که  ... از خویسر به گریه افتادم شیر

 . اما در کمال تعجب مرا از روی تخت بلند کرد 

 ـ چی کار میکتن امیر ؟

 مشتی به. جواب نداد و به طرف حمام راه افتاد 

 ترفندش خوب حواب داده بود ،. شانهاش زدم



 ... گریــهام بند آمده بود 

... ـ ولم کن امیر  م حموم  نمیخوام برم... نمیر

 ... خونیه بابام

 .بیتوجه وارد حمام شد و مرا لبیه وان نشاند

ون رفت و با یک شلوارک بدون بلوز  خودش بیر

 .برگشت

 در را پشت رسش بست و در حایل که شیر آب را

 : باز میکرد ، گفت

 ... ـ ایک حموم نمیکتن حمومت میدم

... نمیفهمیدم  ... مرد روبه رویم را نمیفهمیدم

ده بود روییک زمان پوستی که از تن گرگ کن  

 دوشش میانداخت و مرا تکه و پاره میکرد ،

 یک زماین هم شبیه االن داییه مهربان تر از

 ... مادر میشد 

 از مهربانیاش استفاده کردم و بیانکه از

م ، گفتم  : برخورد قبلیاش درس بگیر

... ـ با مامانم حرف زدم  ... بهم گفت این همه



 ... این همه سال

تم را کند   ... جلو آمد و یر حرف تیرسر

 بغض کردم و روبه امیر که یر توجه به من

 : شلوارم را در میآورد ، گفتم

 بودم
ن
 سام راست یم... ـ بهم گفت من اضاق

... گفت  به زور من رو... من رسبارش بودم

 ... قبول کرده بود 

ن   دست امیر در حایل که شلوارم را تا مچ پاییر

 . د آورده بود ، خشک ش

 امیر اما. بغضم رس باز کرد و به گریه افتادم

 . رسش را باال نیاورده بود 

 ... ـ چرا به حرف سبحان و سام گوش نکردم

 مادرم دو بار تو... چرا زندگیش رو خراب کردم

به خورد  ... زندگیش ضن  یه بار... یه بار من

 ... پدرم

 بچه نیستی که با دو تا... ـ دیوونه بازی در نیار 

 ... ترسر مامانت مثل بچهها دماغت آویزون شه



 .دستش را پشتم گذاشت و هول آرایم داد

 حس گرمای دستهایش باعث شد کیم تا

 قسمتی حس بدی که از آمدنم آن هم موقیع که

 ... حال بدی داشتم ، کم شود 

 نگایه به حیاط سنگفرش شدیه

 ... خانه انداختم

 و درختهای رس به فلک کشیدهای که دو طرف

 . حیاط به صف ایستاده بودند 

 خدا میدانست هر دفعه به خاطر یط کردن این

 .مسیر چقدر حالم بد میشد

سید که من از  از اینکه ته این راه به خانهای میر

 .متنفر بودم

 . از آن فرار کرده بودم و مادرم پناه بردم

ی ن  با تصور اینکه ممکن بود توی خانه با چه چیر

میر برگشتم وروبه رو شوم ، به طرف ا  

ه شدم  .ملتسمانه به او خیر

 : به لبیه کتش چنگ زدم و نالیدم



 این شکنجیه روچ چیه ؟... ـ امیر تو روخدا 

 تو که میدوین من چقدر از اینجا بودنم آزار یم

 ... بینم

 .نگاهش به روبه رو بود

 لبیه چادرم را. دستم را از لبیه کتش برداشت

 . به دست گرفت

 : تنیشخندی زد و گف

 ـ فقط که من نباید شب و روز با پدرت و

 بالخره تو هم یه گوشه... برادرات شکنجه شم

 ... ی کار رو بگیر 

 خواستم بگویم همینمه با تو شکنجه میشدم

 بود ، گرچه من هم از شکنجههای پدر و
ن
 کاق

 .برادرم یر نصیب نمانده بود

 اما به جای آن لبهایم را با عصبانیت روی هم

 : فشار دادم و با حرص و بغض گفتم

 ... ـ تو خودت من و خانوادهام رو انتخاب کردی

 راه باز جاده.... خودت خواستی اینجا بموین 



 ... دراز 

 : پوزخندی زد و با تمسخر گفت

 ـ فعال که جاده مستقیم تو فرق رس من

 انتخابت کردم اما نمیدونستم قرار... باز شده

 ... اینطوری موی دماغم بشر 

 رس به نشانیه افسوس تکان دادم و با تاسف

 : گفتم

 ـ برای خودم متاسفم که زن مردی شدم که از

نه ن  ... زنش به عنوان موی دماغش حرف میر

ون کشیدم و بقییه راه را  چادرم را با حرص بیر

 .تا ساختمان خانه دویدم

 همانطور که قدمهایم را رسیــــع و با فاصلیه زیاد

  به چشمهایم یماز امیر برمیداشتم دستی 

ن ندهم  . کشیدم تا به اشکهایم اجازیه ریخیی

 ... من قوی بودم

 ... من نمیباختم

دم ن  ... من جا نمیر



 عشق آسان نمود اول ویل افتاد

 ... مشکلها 

 من در مرصاع دوم این شعر
ی

 حاال هم البد زندگ

 ... افتاده بود 

 جلوی در ایستادم و اجازه دادم قلتر که تند تند

د و البته امیر برسد  د آرام بگیر ن  ... میر

 ... نمیتوانستم یر امیر داخل بروم

 بعد از دقایقی که بیاندازه طوالین به نظر یم

 .رسید ، بالخره رس و کلیه امیر پیدا شد

 با دیدن پوزخند روی صورتش حدس زدم عمدا

 .لفت داده بود

 ... میدانست منتظرش میمانم

را به خودشدستش را روی پشتم گذاشت و م  

. چسباند  وع کرده بود   ... باز هم رسر

 ... به نقش بازی کردن

 همان نقشر که من شب و روزم را در آرزوی به

ساندم  ... واقعیت رسیدن آن به هم میر



ن و هرچند خوب مهربانانه  اما حتی حس دروغیر

 رفتار کردن امیر باعث نمیشد قفسیه سینهام

ن نشود   ... از حضورم در اینجا سنگیر

یم که از در داخل گذاشتم سهراب را دیدم کهپا  

 مثل همیشه با لبخند به طرفمان آمد و مثل

 همیشه دستهایش را برای به آغوش کشیدنم

 . باز کرد 

 من هم از خدا خواسته در حایل که از ته دل

 برای یک آغوش پر محبت جان میدام به

 طرفش رفتم و بیحرف خودم را در آغوشش

 .انداختم

 دستهایم را دور کمرش حلقه کردم و رسم را به

 سینیه مردانهاش تکیه دادم و عطر تنش را به

 .آغوش کشیدم

 او هم سخاوتمندانه دستهایش را دورم حلقه

 . کرد و چانهاش را روی رسم گذاشت

 ... جوانه حاضن بود برای این مرد جان بدهد 



 . صدی مردانهاش کنار گوشم بلند شد 

 ـ خویر عزیزم ؟

. یحرف رسم را تکان دادمب  به. خوب نبودم

 اندازیه همیه سالهای عمرم خوب نبودم اما

 باید او را هم ناراحت میکردم ؟

 ... نه

 روح و جسم جوانه هنوز هم میتوانست تحمل

 ... کند 

 مرا از خودش جدا کرد و دستش را زیر چانهام

 .گذاشت

 با چشمهای ریزشدهای به من زل زدو با ابروهای

 : فتهای گفتدرهم ر 

ن چشمات  ـ چی شده که این برگهای سیر

 اینطوری شبنم زدن ؟ ها ؟

 .لبخندی به تشبییه که انجام داد زدم

 بهیی بود برادر بزرگ ترم به جای پزشک شاعر

 ... میشد یا حداقل معلم ادبیات



 دستی به چشمهایم کشیدم تا نم اشک را قبل از

م  . اینکه ببارد ، بگیر

... ـ خوبم داداش قط دلم برات تنگف  

... شده بود   ... خییل وقت بود ندیده بودمت

 بزند ، صدای
ن
 لبخندی زد و قبل از اینکه حرق

 . امیر از پشت رسمان بلند شد 

 ـ این خانم من اونقدر که تو رو دوست داره

 . سهراب ، من رو دوست نداره

 بعد جلو آمد و در یک حرکت دست دور کمرم

 من از هم از... انداخت و مرا به خود چسباند 

 . خدا خواسته رسم را به شانهاش تکیه دادم

 ترکیب ادکلن چند میلیوین با بوی تنش که از

ی که فکر یم ن  زیر گردنش بلند میشد ، از چیر

ین تر بود   ... کردم شیر

 ـ موندم غریبیه اینجا کیه که تو هنوز چادر و

 ... رورسیت رو برنداشتی 

یدن صدای سامیار ناخودآگاه خودم را بهبا شن  



 .امیر نزدیک تر کردم

 امیر هم متوجه ترسم شد و مثل پرندهای که به

د  .جوجهاش پناه میداد مرا بیشیی به خود فرسر

 از اینکه ترسم را درک کرده بود و به آن اهمیت

 داده بود به من حش که شبیه یک پرش بلند

 ... میداد 

 . چنداین نداشت پریسر که با پرواز فاصلیه

 در حایل که دکمههای رس دستش را باز کرده بود

 و آستینهایش را باال میداد ، کنار سهراب

ش را حوالهام ن  ایستاد و نگاه همیشه تمسخرآمیر

 . کرد 

ن انداختم و سالم زیر لتر کردم  او. رسم را پاییر

 . هم جواب سالمم را با بیمییل داد 

 حداقل چادرت رو... ـ رورسیت که هیچی 

 ... دربیار 

 نگاهم را به کفشهایی که روی فرش پا کرده

 .بودند ، دادم



 ای کاش میتوانستم قانعشان کنم که تا حداقل

 روی فرش کف ش هایشان را بکنند اما هر

 . کاری کرده بودم از عقایدشان برنگشته بودند 

ن ، من و امیر هم به ناچار با کفش  برای همیر

 ... آمده بودیم

 ... این طوری راحت ترم ممنون ـ

 ... ـ سام

ن سهراب که طبق معمول در دفاع  صدای خشمگیر

 . از من سامیار دفاع میکرد بلند شد 

 ... ـ صد دفعه گفتم این بحث رو تموم کن

 سامیار هم که هیچ وقت کم نمیآورد در صورت

 . سهراب ب ّ راق شد 

 ـ منم هزار دفعه گفتم دوست ندارم دوباره یه

  ساده تبدیل بشه به مهموین دفاع ازمهموین 

 ... اعتقادات مسخریه این خانم

 امیر ساکت بود و هر از گایه با فشار دادن به

 کمرم یادم میانداخت شوهرم بیاهمیت به



 دعوای سهراب و سامیار بیخیال به توهینهایی 

 . که گایه نثار همرسش میشد ، گوش میداد 

یارسهراب جلو آمد و در صورت عصباین سام  

 : غ ّ رید 

 ـ این خانیم که داری راجع بهش صحبت میکتن 

... ، خواهرته احمق  ... خواهرت

 هر دویشان حضور مرا فراموش کرده بودند و

 یر اهمیت به من و امیر و البته خدمتکارهایی 

 که با کنجکاوی نگاهمان میکردند با صدای بلند

 . جواب یکدیگر را میدادند 

بــهای به سینیه سهراب  سامیار با پشت دست ضن

 . زد که سهراب قدیم به عقب برداشت

ی گفت ن  : سامیار با صدای تمسخرآمیر

 خواهر من و تو رو ول
ی

 ـ کش که تو بهش مییک

 کرد ، رفت رساغ زین که محل هیچی به

... ما نداد   ... هر چی گفتیم گفت نه

... گفتیم نرو  ... رفت  ... گفتیم شوهر نکن کرد 



... گفتیم پرستاری نخون  از همه مهم... خوند 

 تر این خانم عارش میاد بگه ما خانوادهایم بعد

 تو از من توقع داری ازش دفاع کنم ؟ این خانم

 مثال خواهر یه جوری رفتار میکنه که انگار ما

 ... نجسیم

د ،  باید قبل از اینکه دعوای بینشان باال بگیر

 .جلویشان را میگرفتم

 ... ه میدادم به خاطر من دعوا کنند نباید اجاز 

 حاال هر چقدر هم از حرفهای سامیار نارحت

 بودن نباید اجازه میدادم دعوای بینشان به

 . خاطر من به جاهای حساس برسد 

ی که بیتفاوت و شاید با ذرهای لذت  دست امیر

 به آنها نگاه میکرد از کمرم جدا کردم و به

 . طرفشان رفتم

سهراب حلقه کردم و سیعدستم را دور بازوی   

 . کردم او را به سمت خودم بکشم

... ـ سبحان داداش  من از حرف... کوتاه بیا 



 ... هاش ناراحت نیستم

" سامیار با شنیدن کلمیه  از زبان من" داداش

 : پوزخندی زد و با لحن حرص داری گفت

 ـ چطور این آقا دادشا ِ ت ، بعد اونوقت یه جوری

 با من رفتار میکتن انگار من هیچ نسبتی باهات

 دارم ؟

 چشمهایم را روی هم گذاشتم و تالش کردم

 فعال مهم ترین کار آرام. آرامشم را حفظ کنم

د خودش را به ن  کردم سهراب بود که زور میر

 . سامیار برساند 

 . سامیار ادامه داد 

ی  ویل میر
 ـ چطور روت رو از من برمیگردوین

هایی یم تو بغل این آقا 
ن ؟ این هم از اون چیر  

 خوره که من میخورم و از اون کارهایی میکنه

... که من میکنم ن ما   خیر از... شوهرت هم عیر

 ... کارهایی 

 صدای فریاد امیر و سهراب همزمان با هم بلند



 . شد 

ون کشید و به طرف  سهراب بازویش را بیر

 از طرف دیگر هم امیر به آنها. سامیار یورش برد 

 . د ملحق ش

 . ناباورانه نگاهشان میکردم

 سهراب مشت محکیم روی صورت سامیار

به ای تخت سینهاش زد و در  کاشت و امیر ضن

 : صورتش فریاد کشید 

 ـ چرا من رو قایط دعوای خواهر برادریتون یم

 کتن ؟

 خواهر برادری ؟

ن بود جز خواهر برادری  ... اینجا همه چیر

 سامیار جلو آمد و امیر را به عقب هول داد ، بعد

 مشتش را باال برد تا روی صورت سهراب فرود

 بیاورد اما با صدای بلندی که در خانه پیچید ،

 . دستش روی هوا ماند 

ه ؟  ـ اینجا چه خیر



 نگاه هر چهار نفرمان به مردی افتاد که با اقتدار

 در حایل که دستش را داخل جیبش کرده بود و

ا حالت خاض در حایل که نگاه بیمییل به ماب  

ن میآمد   . میانداخت ازپلهها پاییر

ن آورد و در حایل که لب  سامیار دستش را پاییر

 هایش را روی هم فشار میداد خودش را عقب

 کشیدو امیر و سهراب هم خودشان را جمع و

 ... جور کردند 

 من اما تک تک سلولهای بدنم به تپش افتاده

 . بودند 

س دیدن این مرد برای من پر بود از اسیی  

 ... و ترس

ن آمد  .بالخره با آرامش از روی پلهها پاییر

 خدمتکارهایی که همان اول متوجه او شده

 . بودند مثل فرفره فرار کرده بودند 

 کنارمان ایستاد و نگایه به هر چهار نفرمان

 . انداخت



ن   امیر خودش را عقب کشید و با رسی پاییر

که خوب میدانستم چقدر ازافتاده در حایل    

 : پدرم نفرت دارد ، گفت

 ... ـ سالم

 . پدرم هم رسی تکان داد 

ه ؟... ـ سالم پرس   اینجا چه خیر

ی نگفت در عوض سهراب در حایل که ن  امیر چیر

 نگاهش سامیار را نشانه رفته بود ، با حرص

 : گفت

 ـ باز این آقا دهنش رو باز کرده بود و هرچی 

 ... دوست داشت بار من و امیر و جوانه کرد 

 .پدر رسی به نشانیه تاسف تکان داد

 : باافسوس گفت

... ـ جوانه  ... جوانه

 .پرسها را دور زد و روبه روی من ایستاد

 با

 گوشیه لبش. ابروهایش در هم فرو رفته بود 



 . ال رفت

 ـ مادرت بهت سالم کردن یاد نداده ؟

 . آب دهانم را قورت دادم

ا گ باید برای انتخایر که سالها پیش کردهت  

 بودم جواب پس بدهم ؟ تا گ باید تحقیر یم

 شدم ؟ یعتن پدرم با خودش فکرنمیکرد هرچه

 بود امیر یک غریبه بود و نباید از روابط به هم

دار میشد   . ریختیه ما خیر

ن . البته پدرم حق داشت  که بیر
 او که از اتفاقایی

 . خیر نداشت من و امیر افتاده بود ،

 ... ـ سالم

 به جای جواب سالم ، سییل محکیم روی

 .صورتم نشست

 .صورتم به یک طرف خم شد

 ـ این رو زدم چون این سه تا رو انداختی جون

ی تو این خونه... هم  این رو زدم تا یاد بگیر

 ... آتیش بیار معرکه نشر 



 یک لحظه طول کشید تا چشمهایم پر از آب

 با همان صوریی که هنوز هم به یک طرف. شود 

 . خم شده بود ، پوزخندی زدم

 : صدای وحشت زدیه سهراب بلند شد 

... ـ بابا   ... چی کار میکتن 

 خواست جلو بیاید اما سامیار دستی به بازویش

 .انداخت و اجازه نداد جاو بیاید

ن ا سامیار همان کاری را کرد که می  استیر
 
ً 

 . خواستم

انداختم با صورت درهم رفتهاینگایه به امیر   

 . به من و پدرم نگاه میکرد 

 در کمال تعجب جلو آمد و رو به پدرم با لحن

 : جدی گفت

 ـ شما نمیتونید جلوی چشم من به زنم سییل

 . بزنید 

 اینجا هم جای یک پوزخند داشت اما باید پدرم

 میفهمید که امیر در حال خیمه شب بازی است



 ؟

به حال من بکند چهوقتی قرار نبود کمیک   

 داشت ؟
ی
 فرق

 پدرم با تعجب به طرف امیر برگشت و با

 : ابروهای باال رفتهای گفت

... ـ زن تو دخیی م ِ ن  ... این رو یادت باشه بچه

 امیر که انگار از فرصت به دست آمده خوشحال

 بود تا بالخره یکجایی جواب پدرم را بدهد با

 : پوزخند گفت

تو ِ ن  اینطوری یر دلیل تو گوشت. ـ جوانه دخیی

ن ؟  میخوابونیر

 کجای کار بودی امیر ؟

 پدرم تنها کش نبود که سیلیهای یر دلیل و با

 ... دلیلش را روی صورتم فرود میآورد 

 . حاال نوبت پدرم بود که پوزخند بزند 

 ـ یم بینم حرفهای گنده تر از خودت یم

م رفتار... زین   من میدونم چطور باید با دخیی



 بعد هم شاید تو ندوین چرا سییل خورده... کنم

 ... اما جوانه خودش میدونه چرا سییل خورده

 ... حق با پدرم بود 

 ... سییل امشب حقم بود 

 شاید حتی پدر هم نمیدانست برای چه سییل

 ... زده بود اما حقم بود 

ن گرفته  ای کاش همان موقع که تصمیم به رفیی

 ... بودم ، کتک میخوردم

ی هم به مادرم هم شاید آن موقع بــیه کمیی ضن  

دم ن  ... به پدرم میر

 پدرم بیاهمیت به صورت قرمز شدیه امیر و

 چشمهای پر از آب من دستش را داخل جیبش

 . فرو برد و به طرف پذیرایی رفت

 امیر که حسایر به غرورش برخورده بود ، با

 به بازویم
ی

 عصبانیت به طرفم آمد و چنیک

 . انداخت

ت نشدم که اجازه بدم رو  ـ هنوزاونقدر یر غیر



ن جلوی چشمم  ... زنم دست بلند کنیر

 مشکل امیر فقط این بود که پدرم روی من

 دست بلند کرده بود ؟

 با وقتهایی که خودش روی صورتم دست
 یعتن

 بلند میکرد ، مشکیل نداشت ؟

 چنان با خشونت مرا دنبال خودش کشید که

 . ده شد حس کردم بازویم از جا کن

"  بلندی گفتم و سیع کردم بازویم را از" آخ

ون بکشم  . دستش بیر

... ـ امیر ولم کن  ... دستم

 دست سهراب روی دست امیر نشست و با اخم

 : گفت

 ... ـ ولش کن امیر دستش رو کندی

 امیر با عصبانیت به طرفم سهراب برگشت و با

 : لحن مسخرهای گفت

... ـ دخالت نکن لطفا  دن بابات بهچطور سییل ز   

 جوانه به من ربیط نداره ، پس رفتار من با زنمم



 ... نباید به تو ربیط داشته باشه

 سهرلب که از همه لحاظ مرد منطقی بود با اینکه

سید خییل بدش نمیآمد یک مشت  به نظر میر

 محکم روی صورت امیر بخواباند ، خودش را

ل کرد و با لحن آرام کنندهای گفت  : کنیی

 ... ـ اول دستش رو ول کن

 .امیر هم بالخره بازویم را ول کرد

 : سهراب رسش را جلو آورد و آرام گفت

 جوانه به... ـ حرصت رو از بابا به جوانه نریز 

 امشب کشیده خواهشا تو بدترش
ن
 اندازیه کاق

 ... نکن

 .امیر نگایه به من و بعد به سهراب انداخت

یگارش رارسی تکان داد و در حایل که پاکت س  

ون رفت  . درمیآورد با عصبانیت بیر

ه به مسیر رفتنش به این فکر میکردم ، چه  خیر

ی باعث شده بود امیر از من دفاع کند  ن  ... چیر

 حتما این هم به قول خودش جز ظاهرسازی



 ... هایش بود 

 حاال با این داد و بیداد و سیگار حتما دوباره درد

 به رساغش میآمد 
ی

 . همیشیک

تم تا منرصفش کنم اما سهرابقدیم برداش  

 . دستی به بازوم انداخت

 یه بادی بخوره... ـ ولش کن بذار بره

 ... به رسش

 نگاه مستاصیل به سهراب انداختم و با بغضن 

 که نمیدانم دقیقا به خاطر کدام مشکل راه

 : تنفسم را بند آورده بود ، گفتم

 برم... ـ االن سیگار بکشه رسدرش بدتر میشه

ه قرصاش رو بدهقبل اینک ه رسش درد بگیر  

 ... بهش

م  ... ـ من میر

 سامیار کنارمان آمد و دستش را به

 . طرفم گرفت

 در حایل که اشک دیدم را تار کرده بود با فکر به



من بدتر عصباین میشود ، با اینکه امیر با دیدن  

 دستهای لرزان قرصهایی که همیشه همراه

 . داشتم به سامیار دادم

 میدانستم با وجود دعوای امشب سامیار و امیر 

 بعد از ده دوازده سال دوستی آنقدر حرف هم را

 میفهمند که سامیار توانایی آرام کردم امیر را

 . داشته باشد 

 سامیار که رفت دستی به چشمهایم کشیدم تا

م اما ن اشکهایم جلویشان را بگیر
 قبل از ریخیی

 ... اشکهایم سمج تر از این حرفها بودند 

 نگاهم به نوک کفشهای قهوهای سهراب بود که

 . دستی زیر چانهام نشست و رسم را باال آورد 

 .نگاه پر افسوس و تلچن کرد

 .دستش را باال آورد و جای سییل کشید

 چشمهایم را از حس محبتی که از دستهایش

یخت ، بستم  . به قلبم میر

 تا به خودم آمدم دستش را پشت گردنم گذاشت



 . یام را به سینهاش تکان داد و پیشان

 من هم از خدا خواسته ، جایی پیدا کردم تا

 .بتوانم خودم را خایل کنم

سم با صدای بلند  یر آنکه از این بیی
ن  برای همیر

 . به گریه افتادم

ن بودم هیچ کدام از مردهای این خانه  مطمی 

 ... اهمیتی به صدای بلند گریــیه من نمیدهند 

آن خیش میچکید ، با نگایه که هنوز هم از   

 رسی به. لیوان آب را از دست سهراب گرفتم

 . نشانیه تشکر تکان دادم

 کشید و در حایل که زاوین 
ن
 سهراب پوق

 شلوارش را باال میکشید ، کنارم روی تخت

 . نشست

 نگاه تلچن حوالهام کرد و در حایل که گوشیه

 لبش به نشانیه غم باال رفته بود دستش را جلو

 . آورد و رروی زانویم گذاشت

 .نگایه به دست مردانهاش انداختم



 امروز و آیندیه
ی

 در زندگ
ی

 دستی که نقش بزرگ

 . من داشت

 در حایل که چشمهای آبیاش را از من میدزدید

 . ، صدای مردانهاش بلند شد 

 متاسفم که این همه سال... ـ متاسفم جوانه

 ... نتونستم داغ دل بابا رو نسبت بهت خنک کنم

 متاسفم که نتونستم چند سال پیش نظرت رو

 حا

 نسبت به بابا عوض کنم تا اینجا بموین و بابا

 گرچه دالیل این... ال اینقدر ازت دلخور نباشه

 همه خشم و غضبش رو نسبت به تو نیم

... فهمم  و... نمیفهمم چرا اینقدر ازت ناراحته

م که  متاسفم که نمیتونم جلوی دستاش رو بگیر

... ییل نزنهبهت س ن متاسفم  ... برای همه چیر

 . حاال نوبت من بود تا لبخند بزنم

ن االن در گلویم رشد  به همان بغضن که همیر

 ... کرده بود 



 دستم را باال آوردم و روی انگشتهای کشیدیه

 برادرم گذاشتم ، تنها آدیم که شاید در این کریه

 خایک به جوانه از روی عالقه فکر میکرد و

 . خودش نمیدانست

 همیه تالشم را میکردم تا در صدایم اثری از

 . بغض نباشد 

 نه دوست داشتم سهراب فکر کند من هنوز هم

بچیه روزهای گذشتهام که با بداخال  همان دخیی

 قیهای پدر زیر گریه بزنم نه اینکه با اشک

 . ریختنم او را ناراحت کنم

 خوب میدانستم سهراب به خاطر اینکه نیم

نست در رابطه با من و پدرم کاری انجام دهدتوا  

ن بود   . تا چه اندازه ناراحت و غمگیر

 من با این مشکل کنار... ـ من خوبم سهراب

... اومدم  امروز بهش حق... بهش حق میدم

 ... دادم

ون کشید و زیر چانه  دستش را از زیر دستم بیر



 . ام گذاشت

 : با لحن برادرانهای گفت

ه ؟ اون از وقتی اومدیـ امروز چت شده جوان  

 برای من رو بهانیه اشکهات
ی

 تو خونه و دلتنیک

... کردی  از گ تا حاال دخیی ... اینم از حاال 

 همیشه جنگجوی این خانواده به باباش حق

 میده ؟

 آب دهانم را که حاال به سختی یک تکه سنگ

 : شده بود به زحمت فرو دادم و گفتم

اج مامان روـ از وقتی که فهمیدم من جلوی ازدو   

... این همه سال گرفته بودم  ... از وقتی فهمیدم

ن انداختم تا آتشر که ممکن بود در  رسم را پاییر

 . چشمهای سهراب جوانه بکشد ، نبینم

 ـ از وقتی فهمیدم که چند روز پیش شوهر جدید

 ... مامان رو دیدم

ن افتادیه سهراب و جا خوردین که  رس پاییر

های ن  انتظار داشتم باشد اما نبود ، خیر از چیر



 ... جدیدی میداد 

 ... اینکه شاید سهراب هم میدانست

 سنگیتن که فقط. زیر نگاه سنگینش معذب بودم

 . خودم حس میکردم

ن بودم اگر سهراب یا امیر و حتی سامیار
 مطمی 

 
ی

 متوجه نگاهش بشوند مهماین مثال خانوادگ

 . ل میشد امشب به جنگ جهاین سوم تبدی

 مهماین که حاال فهمیده بودم دلیل اصلیاش

 . برگشت او بعد از نه سال است

 یعتن بقیه یم دانستند و به من نگفته بودند ؟

 نامردها مرا تنهایی در میدا جنگ

 ... انداخته بودند 

 برای روبه رو شدن با او ؟

 از پدرم و سامیار که هیچی ویل سهراب باید

 ... یم گفت

از این همه سال بالخره سفر حاال او بعد   

 ... تحصیلیاش تمام شده بود و برگشته بود 



 با همان قیافیه از خود متشکر و

 ... البته جذابش

 هنوز مثل همان موقعها خوب بلد بود چطور

د   ... کارش را پیش بیر

 ... چطور نگاه کند 

 ... چطور حرف بزند 

 کارش را هر طور که دوست داشت ،

 ... انجام بدهد 

 حاضن بودم قسم بخورم مثل آن زمان از هشتاد

 درصد آدمهای اینجا متنفر بود اما طوری در این

 سالها تظاهر کرده بود که همان هشتاد درصد

 بیشیی از بقیه او را دوست داشتند و به او

ام میگذاشتند   . احیی

ن هم باعث میشد تا رس حد مرگ از او  همیر

 ... متنفر باشم

 ... او و تظاهر کردنش

 ... او و چشمهای آیر لعنتیش



یخت  ... او و غروری که از تک تک حرکاتش میر

 حس میکردم حتی به زمیتن که روی آن قدم

ند هم فخر فرویسر میکند  ن  ... میر

 ... پوف

 لعنتی چرا دست از رس من برنمیداشت ؟

 شاید چون هنوز هم از زخیم که به گذشتهام

یخت  . زده بود خون میر

 ـ جوانه جون ؟

ن راند مبارزیه امشببه ن سید اولیر ظر میر  

وع شده باشد   ! رسر

ن حریفم مسافر تازه از سفر  منتظر بودم اولیر

 برگشتهمان باشد اما مثل اینکه اشتباه یم

 . کردم

 ـ رسدته ؟

 نگایه به امیر کردم که بغل دستم مشغول

 صحبت با سامیار بود اما سهراب حواسش را

 . جمع من کرده بود 



 نگاه به چهریه آرام بخشش انداختم و با اعتماد

 به نفش که با اتفاقات امروز سوسوهای آخرش

 : بود ، گفتم

 ـ چطور عزیزم ؟

 پوزخندی زد و در حایل که نگایه به هانیه که

د در ح  بغل دستش نشسته بود و با تفریــــح به نیر

 ال شکل گرفتنمان زل زده بود ، میانداخت ،

 : گفت

ن  چادر و رورسی رو دور خودتـ آخه همچیر  

 ... پیچییده بودی که انگار پتوعه

 صدای خنده خودش و چند نفری که تیکهاش را

 ... شنیده بودند 

 سهراب پلکهایش را روی هم گذاشت و رسی

 . تکان داد 

 : زیر لب گفتم

 ... ـ نگران نباش داداش بزرگه

ن ترین  روبه سها که فکر میکرد اسکار سنگیر



 : بود ، گفتمجملیه سال برده 

 خودت که میدوین از رسما... ـ نه عزیزم

 چون هوا اونقدر گرم هست که تو تحمل. نیست

 نداشتی یه تیکیه درست و حسایر لباس تنت

عمیه عزیزم  ... بکتن دخیی

 . چند لحظهای همانطور به من زل زده بود 

ن بودم ذهنش ن بود که مطمی   جملهام آنقدر سنگیر

یماندبرای چند لحظهای بیحرکت م . 

 ... البته اگر ذهتن داشت

ی غیر از مد و لباس و ن  شک داشتم سها به چیر

 که در
ی

 آرایش و البته پرسهای رنگ به رنیک

ن دیگری  زندگیاش رفت و آمد داشتند به چیر

 . فکر میکرد 

 ـ بسه باز شماها مثل جک و جونورهای روی

ن افتادین به جون هم  ... زمیر

 حاال نوبت این بود تا جمیع که انگار به جای من

ک تماشا میکردند به حرف دامون  و سها سیر



 . بخندند 

 دامون کنار سها و هانیه نشست و در حایل که

 شلوار کتان قهوهایش را باال میکشید تا

 : متاسفانه به جذابیتیش اضافه کند ، گفت

 ـ من هنوز نفهمیدم شما دو نفر چرا تا هنوز هم

از این همه سال تا همدیگه رو میبینید یم بعد   

 اصال توقعش رو نداشتم بعد از... پرید به هم

ن اون روزها کارد و پنیر   این نه ده سال باز عیر

ن   ... باشیر

 هانیه طبق معمول ده سال پیش برای

 پیش دامون در حایل که لبهای رژ
ی

 خوشمزگ

 خورده و رسخش را به زحمت جمع میکرد تا

د ، با صدایی که عمدا نازکشفرم عروسیک بگ یر  

 : میکرد ، گفت

 شنیدم تو... ـ شاید به خاطر رابطیه کاریشون

 بیمارستان هم جوانه و سها مدام به هم یم

 ... پریدن وفتی باهم همکار بودن



 .لبم را گاز گرفتم

 برای زدن نداشتم
ن
 .حرق

 
ی

ن بودم االن یک دور سها داستان همیشیک  مطمی 

واس پرت است و به جایاینکه جوانه رس کار ح  

 دل دادن به کار مدام یی امیر میگردد ، نقل

 ... محفلشان میشود 

اف میکردم حالم کیم فقط کیم هم  باید اعیی

 ... به خاطر دامون هم به هم ریخته بود 

ن در حایل که فشار کوچیک به دست  برای همیر

 سهراب میدادم با یک عذرخوایه زیر لتر و یر 

 . مخاطب رایه طبقیه باال شدم

 چادرم را کندم و روی تخت سهراب انداختم ،

 بعد هم خودم را کنارش پرت کردم و به پشت

 . روی تخت افتادم

 خویر رابطهام با سهراب این بود که هراز گایه

 که پایم را به اجبار در این خانه میگذاشتم

احت  جایی داشتم که گایه به بهانیه اسیی



آن پنهان کنمخودم را در  . 

 اتاق خودم که همان موقیع که تصمیم گرفتم از

 ... اینجا بروم ، جمع شده بود 

ن بنفش لوسیی دایرهای  نگاهم به سقف و تک نگیر

 سفید بود اما ذهنم یی روزهای گذشته یم

 . گذشت

 روزهایی که تصمیم گرفته بودم از خانهای که

ون بزنم  . برایم جهنم شده بود ، بیر

دنیای کودکانهای که در نوجواین  روزهایی که  

 برای خودم چیده بودم به واسطیه آدمهای

ن دامون لعنتی  ن عیل الخصوص همیر  طبقیه پاییر

 ... به هم ریخته بود و نتیجهاش رفتنم شده بود 

 یعتن اشتباه کرده بودم ؟

 اشتباه کرده بودم و خودم را به مادرم تحمیل

 کرده بودم ؟

" کلمیه " تحمیل کنمباعث شد بغض   . 

 . باز هم به نقطیه مادرم برگشته بودم



ی باعث میشد یک آدم به این نقطه ن  چه چیر

 برسد که با خودش فکر کند چرا به پدر یا

 مادرش تحمیل شده بود ؟

 اصال چرا پدر و مادر آدم ، آدم را به یک نقطهای

 برسانند که با خودش فکر کند که برای پدر و

 است ؟
ن
 مادرش اضاق

 بود ؟
ن
 جوانه اضاق

د تا  جوانهای که مجبور بود طبقیه باال پناه بگیر

 شاید کمیی تیکه و کنایه بشنود ؟

 چرا ؟

ن نشسته  چون شبیه آدمهایی که طبقیه پاییر

 بودند و خوش و بش میکردن و پول و

 مدرکشان را به رخ هم میکشیدند نبود ؟

 قطریه اشیک سمچر بالخره خودش را آزاد کرد

 . هام ریختو روی گون

 دستی به آن کشیدم تا قبل از اینکه قطرههای

ن شیر کند ، جلویش
 دیگر را برای ریخیی



م  . را بگیر

ن شدم  . با تقهای که به در خورد رس جایم نیمخیر

 با تصور اینکه طبق معمول سهراب برای رسکشر 

 . به حالم آمده بود ، بفرمایید آرایم گفتم

رورسیام بلند شدم و روبه روی آینه دستی به  

 کشیدم و بدون نگاه کردن به سهراب که به

 : چهارچوب تکیه داده بود ، گفتم

 مگه... ـ نمیدونم سها چی از جون من میخواد 

 من تنها پرستار روی زمینم که فقط به من فخر

 ... میفروشه

 یه... ـ آخه تو تنها پرستار این خونوادهای

 ... پرستار زبون دراز 

های خوردم که برایبا صدای دامون چنان یک  

ن و آینیه  نیافتادنم دستم را به میر

 . سهراب گرفتم

 نگاهم به او افتاد که دست به سینه با لبخند

 مرا برانداز میکرد 
ی

 . کچر دستپاچیک



 : پوزخندی زد 

 طبیعیه
ی

 ... ـ بعد از این همه سال این دستپاچیک

 ... مردک بیشعور 

 یعتن میدانست من تنهام و عمدا تا باال

 ... آمده بود 

 عمدا آمده بود تا به قول خودش این همه سال

 را یاد آوری کند ؟

 با نگاهش که با لذت باال و پایینم را به هم یم

 رساند به خودم آمدم و چادرم را با عجله رس

 . کردم

 ـ جلوی من چادر میپویسر ؟ االن یعتن من بهت

 نامحرم شدم ؟

نفسپلکهام را روی هم گذاشتم و در حایل که   

ل زبانم را از دست  عمیقی میکشیدم تا کنیی

ی که نباید را نگویم به طرف در راه ن  ندهم و چیر

 افتادم تا زودتر از رسر نگاههای معتن داری که

 یک رسش به گذشتیه لعنتیمان وصل میشد



 . خالص شوم

 قبل از اینکه از کنارش رد شوم دستش را روی

 . چهارچوب در گذاشت و راهم را سد کرد 

 .در بینیام پیچیدwood عطر خنک و تلخ بوی

 بعد از این همه سال هنوز هم از همان عطر

 استفاده میکرد ؟

 .نفس در سینهام حبس شد و قلبم به تپش افتاد

 ... نه از یادآوری گذشته

 از اینکه آنقدر از دامون و روحیاتش شناخت

 داشتم که بدانم در موقعیت خویر 

 . گیر نیافتادم

 : آب دهانم را قورت دادم و محکم گفتم

 ... ـ برین کنار لطفا 

 رسش را روی گردن خم کرد و با لحن مسخرهای

 : گفت

 ـ بعد از این همه سال و این همه داستان من

 برات شما شدم ؟



 با لحن کالفهای در حایل که حس میکردم اتفاق

 : بدی در حال وقوع بود ، گقتم

 شما" ی من همونـ صد هزار سال هم بگذره برا

"  ... میمونید 

 . اسمم را با تحکم به زبان آورد 

 ... ـ جوانه

ی به طرفش انداختم ن  . نگاه تیر

 ـ چطوری میتوین اینقدر سنگدل بایسر ؟ مگه

 نمیدوین چه جایگایه برای من داری ؟

 رسم را با تاسف تکان دادم و با صدای آرایم

 : گفتم

که بهـ شما چطور میتونید اینقدر پست باشید    

 یه زن شوهر دار چشم داشته باشید ؟

 : چشمهای آبیاش شعله ور شد و با خشم گفت

 ـ برای اینکه این زن مثال شوهر دار از اول حق

... من بود   اما تا به خودم اومدم... مال من بود 

 مثل یه مایه از دستم رس خورد و توی تور یه



 ... آدم بدون پدر و مادر افتاد 

ن   . ی در سینهام قل زد از شدت عصبانیت چیر

 انگشت اشارهام را روبه صورت استخواین و

 جذاب مرد روبــهرویم که بعد از این همه سال

 : هنوز هم جایگاهش را نپذیرفته بود ، گفتم

 ـ حق ندارید در مورد گذشتیه امیر اینطوری

 ... صحبت کنید 

 پوزخند صداداری زد و دستش را از روی

 .چهارچوب برداشت

ون  قبل از اینکه از فرصت استفاده کنم و بیر

 بروم جلو آمد و من هم ناخودآگاه مجبور شدم

 . عقب بروم

 نگایه به در اتاق انداختم که حاال برایم شبیه

 مدال طالی پایان مسابقه دست نیافتتن شده

 . بود 

 ـ هیچ وقت فکر نمیکرم وقتی برگردم با این

 ... جوانه روبه رو شم



را نشان ندهم و به جای سیع کردم ترسم  

 دزدیدن چشمهایم با نگاه کردن به صورتش به

 . او نشان دهم برای من هیچ اهمیت ندارد 

 : پوزخند زدم و محکم گفتم

ن همون جوانیه... ـ چیه  نکنه انتظار داشتیر

ن ؟  شونزده سالیه احمق رو بیینیر

 . پلکهایش را روی هم گذاشت

م کهنفس عمیقی کشید و من به این فکر کرد  

 من امروز کجا و من دیروز کجا ؟

 .مرا را دور زد و روی تخت نشست

 دستش را روی زانوهایش گذاشت و رسش را

ن انداخت ن دستهایش پاییر  . بیر

. نگایه به در انداختم ن بود   . حاال وقت رفیی

 دو قدم بیشیی برنداشته بود که با صدای دامون

 . رس جایم ماندم

 اما... ـ میدونستم با رفتنم بهت بد کردم

ن بودم وقتی برگردم هنوز هم هستی   ... مطمی 



 . به جای پوزخند خندیه ناباورانهای کردم

م و حرف نزنم ،  نتوانستم جلوی خودم را بگیر

ن به طرفش عقب گرد کردم و گفتم  : برای همیر

 ـ گذشته اونقدر برای من دور شده که دقیقا یادم

به اونجا رسیده بودیم اما این رونمیاد چی شد   

 خوب یادمه که اون موقع هم مثل امروز پررو و

... متوقع بودین  ... و دروغگو 

 . رسی تکان دادم

ط یم بندم این نه سال رس جمع به اندازیه  ـ رسر

 نه دقیقه هم راجع به من

... فکر نکردین  ... گرچه

 پوزخندی زدم و در حایل که با رس باال گرفتهای

 : گفتم

 ... ـ برای من همون نه دقیقه هم نبود 

 .لبخند ناباوری زد

سید از پلههای بلند غروری که موقع  به نظر میر

 ورود به اتاق روی آن ایستاده بود چند تایی 



ن آمده بود   . پاییر

 ... ـ هیچ شباهتی به جوانیه اون روزها نداری

 ... مخصوصا با این چادری که رس کردی

آن را بیشیی دور دستی به چادرم کشیدم و   

 . خودم پیچاندم

م  ... ـ این چادر کمکم کرد تا از جوانه فاصله بگیر

 جوانهای که برای شما و همیه آدمهای اطرافم

 . معتن داشت فقط یه

 : مستاصل گفت

 ... ـ جوانه

 ... لحن صدای زدنش درست مثل گذشتهها بود 

 ... مثل روزهای شونزده سالگیام

 همان روزها که روی صدایش حساب باز کرده

 ... بودم

 ... همان روزها که شاید احمق بودم

 دیگه هیچ وقت اسم من رو اینطوری... ـ دیگه

ن  ... صدا نزنیر  ... هیچ وقت



ون بزنم  . پشتم را به او کردم و از اتاق بیر

سید خسته باشد به  صدایی که به نظر میر

 : گوشم رسید 

ان کنمـ من برگشته بودم تا   ... جیر

 دروغ بود اگر بگویم ذهنم هیچ جایی برای

 . برگشت دامون نداشت

 بالخره دامون هرچند تلخ جزیی از گذشتیه من

 بود و حاال که برگشته بود با اینکه جایگاه همه

 ... مان عوض شده بود اما خب

 هرچقدر از گذشته فرار کنیم بالخره یکجایی 

مان میانداخت  . گیر

 ... ـ جوانه

 با صدای امیر به طرفش برگشتم و خوشحال از

 اینکه امشب همراه من به خانه برگشته بود با

 : لبخند جوابش را دادم

 ـ جانم ؟

 کش و قویس به بدنش داد و در حایل که



هنش را روی مبل کناریاش پرت میکرد ،  پیر

 : گفت

 ـ به سهراب چسبیده بودی چی پیش گوشش

 ویز ویز میکردی ؟

 . انیه افسوس تکان دادمرسم را به نش

 : در حایل که چادرم را تا میکردم ، گفتم

س هایی که توی ذهنت بود... ـ نیی
ن  اون چیر

 ... نگفتیم

 روی مبل دراز کشید و در حایل که دستش را زیر

 . رسش میگذاشت

 میدوین چهار سال تموم... ـ ازت خوشم میاد 

 
ی
 یه جوری رفتار کردی که انگار هیچ اتفاق

 همه چی ایک و من و تو هیچ... نیافتاده

 ... مشکیل نداریم

 بیاهمیت به امیر به اتاق خواب رفتم و در ح

 ایل که چادرم را داخل کمد میگذاشتم با صدای

 : بلندی که به گوش امیر برسد ، گفتم



 ... ـ برای اینکه اوین که مشکل داره من نیستم

 ... تویی 

ودممانتویم را در آوردم و یر اهمیت به امیر خ  

 را داخل حمام انداختم تا طبق معمول دوش

م  . بگیر

 گربه شور کردنم رس جمع ده دقیقه هم طول

 نکشید که در حایل که حوله را دور خودم یم

ون زدم  . پیچیدم از حمام بیر

 با دیدن امیر که باال تنیه لخت روی تخت

 . نششته بود و به من نگاه میکرد تکاین خوردم

 ـ تو مگه رو مبل نبودی ؟

 حوله را محکم تر کردم و یر اهمیت به نگاه

 امیر که دنبالم میآمد جلوی آینه رفتم و با حوله

 . ی کوچیک مشغول خشک کردن موهایم شدم

 با دیدن امیر توی آینه که پشت رسم ایستاده

 . بود ، دست از کارم کشیدم

 . با کنجکاوی نگاهش کردم



ی شده ؟ ن  ـ چیر

ا روی بازوهای لخت و مرطوبمدستش ر   

 .گذاشت

 ... از حس رسمای دستهایش به خودم لرزیدم

 . چشمهایش از داخل آینه به من زل زده بود 

 ـ تو واقعا هیچ مشکیل نداری ؟

 مشکل که زیاد داشتم اما به روی خودم نیم

 . آوردم

ن را تا  من که با خودم قرار گذاشته بودم همهچیر

برای چه با آه و ناله پای جانم به جان بخرم پس  

ن را به کام خودم و بقیه تلخ میکردم ؟  همهچیر

 لبخند تلچن زدم و در حایل که مات فک

 استخواین که و لبهای قلوهای و مردانیه به

 : هم قفل شده در آینه بودم ، گفتم

 ـ تا مشکل از نظر تو چی باشه ؟

 . گوشیه لبش به حالت تفریــــح باال رفت

ت از رس آزار دادن منگ قرار بود امیر دس  



 بردارد ؟

 گ شکنجه کردن مرا فراموش میکرد ؟

 ـ اینکه شوهرت نمیخوادت و بهت کششر نداره

 از نظر تو مشکیل نیست ؟ اگر هم داشته باشه

 همون قدر که به ممکنه به هر کش داشته باشه

 ؟

ی به سنگیتن قلبم در سینهام فرو ریخت ن  . چیر

ن سییل دردنایک به ن بار نبود که همچیر  اولیر

د اما هر بار دقیقا به اندازیه دفعیه ن  روحم میر

 . اول درد داشت

 چرا من لعنتی به این درد عادت نمیکردم ؟

ن شانه و  آورد و جایی مابیر
ن  امیر رسش را پاییر

 . گردنم نگه داشت

 نفسهایش را با بیقیدی روی پوست مرطوبم

 . رها میکرد 

شکنجههاش بود نه ؟ این هم جز   

 خودش خوب میدانست من بیچاره چه کششر 



 .به او دارم

حیم تمام ادامه داد   : امیر اما با بیر

 ـ اینکه حتی اگه مشکل نداشتی و میتونستی 

 بچه دار بشر بازم دوست نداشتم ازت بچه

 داشته باشم ؟

 لبهایش را یک سانتی پوست گردنم

 . نگه داشت

 ... نمیبوسید 

 چرا ؟

ست نخواستنش را ثابت کند ؟میخوا  

 اینکه جوانیه عاشق و احمق را نمیخواست ؟

 : زمزمه کردم

ن من باعث میشه خنک یسر ؟ آره ؟  ـ آتیش گرفیی

" صدای  گرفتهاش از کنار گردنم بلند" اوهوم

 خودم را کنار کشیدم و نگایه به صورتش. شد 

 .که با تعجب نگاهم میکرد انداختم

 . بیحرف تنها به هم نگاه میکردیم



 گ به این نقطه رسیده بودیم ؟ که من پر باشم

ن ؟ ن و او از نخواسیی  از خواسیی

 دقیقا گ به جایی رسیده بودیم که امیر به جای

 یک همرس عاشق یک شوهر متنفر باشد ؟

 طبق. لبهایش یر حرکت روی هم مانده بود 

 عادت رسش کیم خم شده بود و با چشمهایی 

 . ه موقع تمرکز کزدن ریزمیشد نگاهم میکرد ک

 به چه فکر میکرد ؟

 حتما به اینکه چطور با یک حرکت یا جملیه

 ... دیگر آزارم بدهد و من خب

 صادقانه به این فکر میکردم چه خوب میشد

 اگر امروز بعد از این همه تنش با پدرم و دامون

 طعم لبهایش را بچشم ؟

 . زبانش را روی لبهایش کشید 

 قبل از اینکه فکر دیگری به رسم بزند ، جلو رفتم

 و صورتش را دردستم گرفتم و لبهایم را روی

 ... هم گذاشتم



 ... یر حرکت بود 

د  ن  ... خوبیاش این بود حداقل مرا پس نمیر

 حالت. دستش را باال اورد و روی شانهام گذاشت

 این را داشت که میخواست مرا پس بزند اما

 . مردد بود 

آوردم از او فاصله گرفتم و پیشاین  نفس که کم  

 . ام را به چانهاش تکیه دادم

 ته ریشهایش اذیتم میکرد اما اذیتش را

 . دوست داشتم

 : با نفس نفس گفتم

 من تا دلت... ـ تو به من کشش نداری ویل من

 ... بخواد بهت کشش دارم

 . صدای بمش به گوشم رسید 

ی  چرا اینقدر خودخوایه جوانه... ـ همینه نمیر

 ؟

 پیشانیام را از او فاصله دادم و با کف دست

بــهای به قفسیه سینیه لختش زدم که قدیم  ضن



 . به عقب برداشت

 مشتی به سینهام زدم و در حایل که این بار از

 روی عصبانیت به نفس نفس افتاده بودم

 : ، گفتم

 ـ من ؟ من خودخواهم امیر ؟ اونوقت تو چی 

ا ؟هستی ه  

 جلوتر رفتم و در حایل که از بهتش استفاده یم

به ی دیگری زدم  . کردم ، ضن

ن   ـ یادت رفته تو اومدی ؟ تو کش بودی که اولیر

 حاال من شدم آدم بده ؟ آدم... قدم رو برداشت

 خودخواه ؟ من که فقط دارم به قولم... آویزون

 همون قویل که خودت... عمل یم کنم لعنتی 

 ... از من گرفتی 

بــیه دیگری به  چشمهایم پر از اشک شد اما ضن

 امیر زدم که تعادلش را از دست داد و به پشت

 . روی تخت افتاد 

 : با صدای لرزاین گفتم



 به خاطر... ـ من قول دادم بمونم امیر 

... دل خودم  ... به خاطر تو 

ی که در سکوت به  جلو رفتم و در مقابل امیر

 . فرش زل زده بود ، روی پایش نشستم

 . با دست صورتش را قاب گرفتم

 لبخند اشک آلودم چشمهای مشکیاش را نشانه

 . گرفته بود 

... ـ شاید هم حق با توعه  ... من خودخواهم

 ... خودخواهم چون دوستت دارم

 . رسم را جلو بردم و لبهایش را بوسیدم

 ... همچنان بیحرکت بود 

 در عوض من لبهایم را حرکت دادم و با بوسه

بش را تا اللیه گوش ادامه دادمهای ریز ل . 

 رسم را خم کردم و لبهایم را درست زیر نریم

 . گوشش نگه داشتم و با زبان آن را خیس کردم

 خوب بود که امیر بیحرکت بود و به من اجازه

وی میداد   ... ی پیرسر



 حس میکردم امیر هم به اندازیه من نیاز

 داشت اما نیاز او از روی نیاز بود و نیاز من از

 ... روی عشق

 یک دستم را آزاد کردم و روی قفسیه سینهاش

وع به نوازش موهای کم  گذاشتم و به آرایم رسر

 . پشت سینهاش کردم

 ... ـ خودخواهم چون تو رو میخوام امیر 

 هرچقدر آدم بدی... هرچقدر بداخالق بشر 

 ... بشر بازم میخوامت

 پشت بندش گاز آرایم از گردنش گرفتم که بال

 خره تحملش را از دست داد و در حایل که دستم

 را میگرفت مرا از پشت روی تخت خواباند که

 . باعث شد حولهام کیم کنار برود 

 .نگایه به لبیه حوله انداخت

 پشت دست آزادش را نوازش وار روی صورتش

 . کشید 

 ـ خودت خوب میدوین اگه االن باهات باشم



 ... برای هیچی جز هوس نیست

 . بغض کردم

ی کردن  کدام زین بود که بعد از یک عالمه دلیر

ن خوب  درست لحظهای که فکر میکرد همه چیر

ود با این جمله به هم نریزد ؟  پیش میر

ن اینکه همرسش  اصال کدام زین بود که با دانسیی

یک لحظههای خوب و بد زندگیاش ، جز  ، رسر

 برای رفع نیازش آن هم وقتی که تو خودت

ن قدم را برمیدار  ی ، هیچ حش از برقراریاولیر  

 رابطه با تو ندارد ؟

 رسش را جلو آورد و بوسهای روی پوست

 .مرطوب سینهام زد

 بوسهای که اگرچه برای امیر بدون هیچ حش

 بود اما داغیاش برای من آنقدر بود که قلبم را

 ... سوزاند 

 بیاهمیت به چشمهای خیس شدیه من لبیه

 : ای گفتحولهام را کنار زد و با صدای گرفته



 ـ بیا هردومون فراموش کنیم برای

 گایه وقتها باید در لحظه... چی اینجاییم

ن لحظه  کرد نه ؟ بیا تو همیر
ی

 زندگ

 کنیم
ی

 ... زندگ

 با صدای تلفن به زحمت پلکهایی که انگار

 . بینشان چسب ریخته بود از هم باز کردم

 با حس سنگیتن روی قفسیه سینهام نگایه به

 .وضعیتم انداختم

ده  با دیدن دست امیر که مرا به آغوشش فرسر

 . بود ، ناخودآگاه لبخندی زدم

اف میکردم ییک از لذت بخش ترین  باید اعیی

ن  ن بود که صبح زود بیر  های حسهای دنیا همیر

 دست و پای کش که دوست داری نتواین جم

... بخوری  ... قشنگ ترین اسارت بود یعتن 

 . تلفن همچنان زنگ میخورد 

ن کیه که چرت صبحمون روـ بردار ب بیر  

 ... پار کرده



 حاضن بودم برای صدای بم و خواب آلودی که

 نفسهایی که
ن

 کنار گوشم بلند شده بود و داغ

 ... البه الی موهایم رها میشد ، جان بدهم

ن لحظه  ... همیر

 ... ـ باشه عزیزم

 با اینکه دوست نداشتم از آغوش گریم که در آن

ون بروم اما بهیی بود قبل فرو رفته بودم بیر  

 شدن امیر تلفن را جواب بدهم
 . ازعصباین

ن عیل رغم میل باطنیام گفتم  : برای همیر

م میشه دستت رو باز کتن تا برم ؟  ـ امیر

 امیر چند لحظهای یر حرکت ماند و در حایل که

 نفس عمیقی میکشید ، دستش را برداشت و

 . پشتش را به من کرد 

نهام نگه داشتهبا یک دست مالفه را باالی سی  

ن تلفن دراز  بودم و دست دیگرم را برای برداشیی

 . کردم

 با دیدن شماریه ناشناس برای جواب دادن مردد



 . شدم اما جواب دادم

 ـ بله ؟

 با شنیدن صدای دامون از پشت تلفن آب دهانم

 . را قورت دادم

 ـ الو جوانه ؟

 . نگایه به امیر انداختم

 دستش را زیر گونهاش گذاشته بودم و خوابیده

 . بود 

 ـ بله ؟

 بدون هیچ مقدمهای رسیــــع و یر حرف اضافهای

 : گفت

هایی هست که... ـ باید ببینمت جوانه
ن  یه چیر

 ... باید بدوین 

ن   ... ـ اشتباه گرفتیر

 . و تلفن را قطع کردم

ن تلفن و امیر یم س مدام بیر
 نگاهم با اسیی

. چرخید  ون از کجا شماریه مننمیدانستم دام  



 را پیدا کرده بود ؟

 لعنتی چرا دست از رس من برنمیداشت ؟

 اصال بعد از این همه سال و بالیی که رس من

 آورد چه از جان من میخواست ؟

 اصال چطور رویش میش د بعد از آخرین

 دیدارمان سالها پیش با من حرف بزند ؟

دم  . تلفن را محکم توی دستم میفرسر

 . پیامک از از جا پریدم با صدای زنگ

 . دامون بود 

 باید پیامکش را قبل از خواندن پاک میکردم اما

 . کنجکاوی اجازه نمیداد 

 باید باهات حرف بزنم ، راجع به امیر و اون"

... زین که تو از وجودش خیر نداری  " ماهیار 

ون آمده بودیم  از صبح که از رخت خواب بیر

ن جز پیایم که از  سیع کرده بودم به همه چیر

 . دامون گرفته بودم ، فکر کنم

ن در هالهای از ابهام فرو رفته بود   . همه چیر



ی که به طور قطع مشخص بود این بود ن  تنها چیر

 به هم
ی

 که دامون برگشته بود تا من زندگ

 . ریختیه مرا به هم ریخته تر کند 

 دامون به خیال خودش فکر میکرد که یم

 مرا به هم بریزد ، خیر نداشت
ی

 توانست زندگ

 جوانه به خودی خود به هم
ی

 زندگ

 . ریخته است

 اصال داموین که رس جمع یک ماه هم از آمدنش

 نمیگذشت چطور ممکن بود از رابطیه امیر و

دار شده بود  زین که مثال اسمش ماهیار بود خیر

 ؟

 رسم را تکان دادم تا تصویر زشتی که در ذهنم

ن برود شکل گ  . رفته بود ، از بیر

ی هم باعث میشد ن ن چیر  حتی فکر کردن به چنیر

د   . همیه رشتههای عصتر ذهنم آتش بگیر

ها باشد اما خیانت ن  نه امیر ممکن بود خییل چیر

 کار نبود ؟



ن بودم ؟  مطمی 

 من از امیر چه میدانستم ؟

ی که درست از زمان از ازدواجمان یک  امیر

داده بود ؟تصویر دیگر از خودش را نشان   

 ... شاید قرار بود یکبار دیگر مرا شگفت زده کند 

 ـ جوانه ؟

 با صدای امیر نگاهم را از سیب زمیتن های رسخ

 . شده توی ماهیتابه گرفتم و به او دادم

خانه تکیه داده بود ن  با یک دست که به اپن آشیی

د ن ن دستش میر  و در حایل که گازی به سیب سیر

 . با یک ابروی باال انداخته نگاهم میکرد 

 ـ میگم این دامون ، پرسعموت چطور آدمیه ؟

 حاال نوبت من بود تا ابرویم را به حالت

 .کنجکاوی باال بیاندازم

 . شانههایم را باال انداختم

 ـ چطور ؟

 : بیخیال گفت



... ـ هیچی   خواستم... قراره با هم همکار شیم

 ... ببینم چطور آدمیه

ا جوانه باید تا این حد بدشانس میبود کهواقع  

 دامون و امیر با هم یکجا کار میکردند ؟

 بدبیاری تا کجا ؟

ن واسطه از امیر خیر   نکند دامون هم به همیر

... داشت ... نه امیر   . دامون اشتباه میکرد 

 ـ اون موقع که من میشناختمش یه دکیی جوون

 بود که نهایتش آرزوش این بود که تخصصش رو

هخا  و خب حاال هم مثل... رج از کشور بگیر

 ... اینکه موفق شده

" میان صدای  جوییدن سیب رسی به ع" اهوم

 . المت تایید تکان داد 

 ... ـ فکر کنم از اون آدمهاس که دماغش باد داره

 ... فکر کنم خییل مغرور باشه

 پوزخندی زدم و در حایل که غذا را در دیس خ

 : ایل میکردم و گفتم



ن باش بیشیی از تو مغرور نیست  ... ـ مطمی 

 ماندیه سیبش را
ی
 جلو آمد و در حایل که باق

 دور در سینک میانداخت با لحن مسخرهای که

 از امیر میشنیدم گفت
 : کمیی زماین

 ... ـ نه که تو هم از این غرور من بدت میاد 

 سفره را چیدم و در حایل که ته دلم از اینکه بعد

د با امیر رس یک سفره شاماز مدتها قرار بو   

اف کردم  : بخورم ، صادقانه اعیی

 من حتی برای اخمهای مسخره... ـ متاسفانه بله

م جون بدم  . ی تو هم حاضن

 دستش را زیر. صندیل را عقب کشید و نشست

 چانهاش گذاشت و در حایل که نگاهش که روی

 من که در حال چیدن سفره بودم سنگیتن یم

 : کرد ، پرسید 

ه چی از من دوست داری ؟ـ دیگ  

ن گذاشتم و در حایل که به  پارچ آب را روی میر

 
ن
 امروز صبحم تمرکز کاق

ی
 خاطر به هم ریختیک



 حتی برای لذت بردن از همنشیتن با امیر نداشتم

 : کالفه گفتم

 ... ـ همه چیت رو 

 ـ مثال ؟

 .صندیل را کشیدم و مقابل امیر نشستم

 . ختمبشقابش را برداشتم و برایش برنج ری

 ـ ابروهایی که همیشه به خاطر اخم میکشیشون

... تو هم ... چشمهاش مشکیت  راه... غرورت

... رفتنت  لبخندهای سایل دو... صدای بمت

 ... دفعهت

 کیم خورشت قیمه روی آن ریختم و بشقاب را

 . جلوی رویش گذاشتم

 این همه عشق رو نیم... ـ نمیفهممت جوانه

 ... فهمم

 در حایل که برای خودم غذا میکشیدم با لبخند

 : تلچن گفتم

 ... ـ خودمم نمیفهمم



وع  به جای حرف تنها نفس عمیقی کشید و رسر

 . به خوردن کرد 

 نگایه به چهرهاش انداختم که با حوصله غذا

 .میخورد

 کم پیش میآمد که من و امیر کنار هم دو نفره

 شاید حال فرصت خویر بود تا. غذا بخوریم

 را اینبار با آرامش بهب
ی

حث همیشیک  

 . زبان بیاورم

 ... ـ امیر 

 . رسش را باال آورد 

 من من کنان در حایل که با غذا بازی میکردم ،

 : گفتم

 ... ـ امیر راجع به درخواست حضانت بچه

 . با صدای بلند پرت شدن قاشق از جا پریدم

 : امیر با همان قیافیه برزخیاش گفت

ن میذاری یه دفعه تو خونیه خودم غذا  ـ ببیر

 ... کوفت کنم



 . مثل بچهها از صدای بلند امیر بغض کردم

دم ن  بعد هم مگه من اص... ـ مگه حرف بدی میر

 .. ال تو رو میبینم که اصال با تو حرف بزنم

. 

 پلکهایش را روی هم گذاشت و در حال که

 : نفش از عمق وجود میگرفت ، گفت

یــــح کردمـ من قبال بر   دوست ندارم... ات ترسر

م نه برای اون دلیل  بگیر
ی

 بچه به فرزند خوندگ

 مسخرهای که تو و بقیه فکر میکنید که من به

 بچه... خاطر گذشتهام این کار رو انجام نمیدم

 
ی

 نمیخوام برای اینکه نمیخوام باهات زندگ

 ... کنم

ن بار نبود که اینقدر ضیــــح  خب این اولیر

ا ف میکرد ویل من شبیه بارنخواستنم را اعیی  

 . اول بغض کردم

 نگاهش را از من و بشقاب غذا گرفت و در حایل

 : که کالفه به دور و برش نگاه میکرد ، گفت



 ـ اینجا موندنت رو در حایل که میدوین من

 ... نمیخوامت نمیفهمم

 نگاهم مات خورشتی قیمیه ماسیده روی برنج

وشبود که با صدایی که دوست نداشتم به گ  

 : امیر برسد ، گفتم

ی ؟  ـ پس چرا خودت نمیر

 ـ چی ؟

 آب دهانم را قورت دادم و در حایل که نیم

 دانستم دقیقا از چه ترسیده بودم در حایل که

 رسم را باال میآوردم و در چشمهای مشیک او

دم ، این بار با صدای محکیم گفتم ن  : زل میر

 کتن چرا طالقم
ی

 ـ اگه نمیخوای با من زندگ

 نمیدی ؟

 چند لحظهای طول کشید تا نگاه ناباورش را از

د و پوزخندی بزند   . من بگیر

 ـ خودت خوب میدوین چرا این کار رو نیم

 ... کنم



 : با بیخیایل گفتم

یس  میدوین که... ـ برای اینکه از پدرم مییی

 موقعیت تایی که این همه سال به واسطیه

 برای... پدرم به دست آوردی از دست میدی

ن هم میخوای من رو جلو بندازیه  ... میر

ن   از کوره در رفت و با کف دست محکم روی میر

 .کوبید

بــهاش انقدر زیاد بود که وسایل روی  شدت ضن

ن کیم تکان خوردند   . میر

ی نیست که به خاطر پدر تو ن  ـ موقعیت من چیر

 اگه یادت رفته بذار... به دستش آورده باشم

قلبم کهبرات یاد آوری کنم که من یه جراح   

 بدون پدر تو هم میتونستم گلیم خودم رو از

ون بکشم  ... آب بیر

ن خم شدم و با چشمهای ریز شده در  روی میر

 : صورتش غریدم

... ـ پس منتظر چی هستی   ... عقب بکش



ن بلند شد   نزد و از پش میر
ن
 من هم روی. حرق

 صندلیام نشستم و در حایل که کالفه دستم را

دم به این فکر کردم چرا  در موهایم فرو مییر

 . این حرفها از دهانم در رفته بود 

 ـ کاری میکنم خودت با پاهای خودت بذاری بری

 ... جوانه

 .رسم را به طرفش برگرداندم

خانه پشت به من ایستاده بود و با ن  توی در اشیی

 : لحتن که از آن نفرت میچکید ، ادامه داد 

 ... ـ منتظر باش جوانه

 توی آینه نگایه به هیکل الغرم در حصار

 . روپوش سفیدی که پوشیده بودم انداختم

 مدت ها بود که از این بعد زندگیام فرار کرده

ن رسگرم کرده بودک. بودم  خودم را به همه چیر

ی که جز مهیم از شخصیت من بود  ن  . جز چیر

 چرا ؟

 به خاطر حرف امیر یا بقیه ؟



ن  اذیتهای وقت و یر وقت سها یا  نگاه خشمگیر  

 پدرم و سامیار که به من به عنوان یک پروژیه

 شکست خورده نگاه میکردند ؟

 دقیقا کدامشان باعث شده بودند من به این

 ... نقطه برسم که به خودم شک کنم

 شیک که تاوانش دو سال عقب کشیدن از کارم

 ... بود 

 قبل تر از آن من اینجا چه کار میکردم ؟

ه بودم یا از روی لجبازی بابه خاطر عالقهام آمد  

 پدرم ؟

 یا بدتر از آن به خاطر اینکه به خانوادهام نشان

 دهم هیچ اجباری نیست که من راه شما را دنبال

 ... کنم

 ... من باید خودم و خودم

 به وجود آوردندیه یک راه جدید

 ... در رسنوشتم

 اما تنها کاری که از دستم برآمده بود این بود که



 ... خودم را قایم کنم

 و حاال تصمیم گرفته بودم از سایهای که برای

ون بیام  شاید. خودم دست و پا کرده بودم ، بیر

 برای انیکه از قضا دامون با امیر همکار شده بود

 ... و بهیی بود خودم از نزدیک مراقبشان باشم

 شاید هم اینکه حس میکردم اگر ماهیاری که

واقیع باشد باید از دامون از آن صحبت میکرد   

 یک جایی دنبالش بگردم و برای یک جراح قلب

ی  که نود درصد اوقاتش را در بیمارستان سیی

 میکرد ، بیمارستان جای خویر برای

 . تحقیق بود 

ون زدم و در حایل که نفس عمیقی   از رختکن بیر

 . میکشیدم رایه استیشن شدم

 با دیدن دامون که با روپوش سفید کنار استیشن

ی در پروندیه مقابلشا ن یستاده بود و چیر  

رس جایم ماندم و یک لحظه یادداشت میکرد ،  

 ... به این فکر کردم برگردم اما نه



 ... نباید از دامون فرار میکردم

ن ما اتفاق افتاده بود مربوط به ی که بیر ن  هر چیر

 ... سالهای خییل دور بود 

ن زیادی از ان به یاد نیم  انقدر دور که من چیر

 . مآورد

 از دامون در من تنها یک حس بد و چند خاطریه

 ... رنگ و رو رفته جا مانده بود 

 که باعث شد
ی
 البته آخرین دیدارمان و اتفاق

 . رسنوشت من از این رو به آن رو شود 

 کنارش ایستادم و یر توجه به او رسش گرم کار

 .بود با صدای ارایم که به رسپرستار سالم کردم

 دامون با صدای من رسش را از توی پرونده

ون آورد و نگایه به من انداخت  . بیر

 میتوانستم از گوشیه چشم ابروهای باال رفته

 . اش را ببینم

 رسپرستار به گریم با من سالم و احوال پریس

ن به خاطر برگشتم  کرد و بعد از خوشامد گفیی



 بعد از دو سال لیست بیمارهایی که در این

ل آنها بودم به من دادشیفت مسئو  . 

ن اتاق ن افتادهای به طرف اولیر  من با رس پاییر

 . امروز راه افتادم

 ... ـ جوانه

 با صدای دامون قدمهایم را آهسته کردم اما

 دامون خودش را به کنار من رساند و. نایستادم

 : با تعجب گفت

 سامیار گفته بود دو س... ـ نمیدونستم برگشتی 

 ... گذاشتی   ایل هست کارت رو کنار 

 دستی به لبیه مقنعهام کشیدم و در حایل که

س این را گرفته بودم که یک نفر با دیدن  اسیی

 من و دامون کنار هم چه فکری بکند ، با لحن

 : بدی گفتم

 ـ منم نمیدونستم برای شما اینقدر جذابه که من

م م رسکار گ نمیر  ... گ میر

 به جای اینکه از حرف من نارحت شود با لحن



 : بشایسر گفت

 نمیدوین از... ـ اتفاقا خوشحالم که برگشتی 

 راستی راجع... اینکه همکارتم چقدر خوشحالم

 ... به پیامم

م تمام شد و به طرفش چرخیدم  .بالخره صیر

 : حیتن که لبم را میجوییدم ، گفتم

 ... ـ برام مهم نیست تو اون پیام چی نوشته بود 

 من اونقدر به همرسم اعتماد دارم که با دو تا

 پیام و چند تا حرف پرت و پرت پشت رسش

 ... بهش شک کنم

ه به چشمهای آیر   کشیدم و خیر
ن  صدایم را پاییر

 : اش گفتم

ن ما بود که من میگم  ـ از نظر شما هرچی بیر

 همون... هیچی نبود خییل وقت پیش تموم شد 

شنون موقع که شما قصد و نیت واقعیت رو   

 دادی و بعدش در کمال آرامش ، بدون اینکه به

 حاال برگشتی که... پشت رسش نگاه کتن رفتی 



... چی   من رو خراب کتن 
ی

 با خودت... زندگ

 فکر میکتن اگه امیر رو پیش من خراب کتن 

 میتوین تصویر خراب شدیه خودت رو درست

 ... کتن ؟ نه

پر رویم را از او گرفتم و در حایل که ریــههایم را   

 : از هوا میکردم ، گفتم

 ـ امیر همیشه میگه باید دست از رس خرابهها

 اگه بتونیم همیه تیکههای شکستیه... برداریم

 گذشتهمون رو به هم بچبوینیم باز دست و پای

 زندگیمون به یه جاییش گیر میکنه و نخ کش

 ... میکشه

 قبل از اینکه قدم دیگری بردارم ، صدای گرفتیه

 . دامون بلند شد 

 میتوین اونجا... ـ برو بخش آنکولوژی زنان

هایی که گفتی 
ن  اعتماد و خرابه و چیر

 ... پیدا کتن 

 ـ جوانه ؟ اینجا چی کار میکتن ؟



 با صدای پرستار خودم را به استیشن نزدیک

 کردم و با لبخندی نصف و نیمه سالم دستپاچه

 . ای کردم

 یم. یکرد پرستار با چشمهای ریز شدهای نگاه م

 دانستم از دیدن من تعجب کرده بود ، حق

 ... داشت بعد از دوسال

 بزنم یا از کش
ن
 دو سال پیش بدون اینکه حرق

 خداحافیطن کنم استعفا داده بودم و حاال همیه

 آدمهای گذشته حق داشتند با دیدن من متعجب

 . شوند 

 نگایه به اتیکت وصل شده به مقنعهاش

 . انداختم

"  " ضچ پرند 

ر این دو سال به اندازیه دو درجه هم تغییر د  

. نکرده بود   )( هنوز هم همان

 ـ خویر ضچ جون ؟

 با ناباوری ابرویی باال انداخت و در حایل که



 پروندیه دستش را روی استیشن میگذاشت از

ون کنارم آمد   . پشت پیشخوان استیشن بیر

 ـ خودیی جوانه ؟ کجا بودی دخیی خوب ؟ یه

 از دکیی رادان احوالت رو... دفعه غیبت زد 

ن دیگه نمیخوای کار کتن   ... گرفتم گفیی

 دستی به مقنعهام کشیدم و در حایل که در ذهنم

 دنبال یک جواب درست و قابل قبول میگشتم

 که نه دروغ گفته باشم نه حقیقت را بروز دهم ،

 : با آرایم گفتم

 شدم
ی

 ... ـ درگیر زندگ

حالترسی تکان داد و دست به سینه با   

 : مشکوگ پرسید 

کت یه بارگ  مشیی
ی

 ـ بعد از دو سال از زندگ

 شدی ؟
ی

 درگیر زندگ

 ضچ از کجا میدانست دو سال پیش دقیقا چه

 من افتاده بود 
ی

 در زندگ
ی
 ... اتفاق

ی را چه  اصال نمیدانستم پیش خودش درگیر



 . معتن کرده بود 

 باید خودم را جمع و جور کردم تا هر چه زودتر

نکردن نشاین از زین که دامون از اوبا پیدا   

 
ی

 صحبت میکرد از بخشر که به من حس تنیک

ون بزنم و البته بتوانم از زیر بار  نفس میداد بیر

 سوالهای بیشمار ضچ که با توجه به

 شناحتی که از شخصیتیش داشتم به زودی بر

 . رسم نازل میشد ، فرار کنم

 هر لحظه برات یه برنامیه جدید یم
ی

 ـ زندگ

ینه که مجبوری خودت رو باهاشچ  

 ... آدابته کتن 

 . ضچ لبخندی زد 

 ـ هنوز هم مثل اون موقعها قلنبه سلمبه حرف

ین  ن  ! میر

ی که ن  مثل اینکه با وجود ضچ نمیتوانستم چیر

ن این پا. میخواهم را به دست بیاورم  برای همیر

 : و آن پا کردم تا بروم که ضچ پرسید 



 ـ این بخشر ؟

یس رسی به نشانیه نقن تکان  با لبخند اسیی

 . دادم

 ـ پس اینجا چی کار میکردی ؟

 شاید بهیی بود خواستهام را با ضچ در میان

 بگذارم ، بالخره یک نفر باید جواب سوالم را یم

 . داد 

 ـ راستش اومده بودم دنبال یه بیماری که فکر

ی شده  ... کنم توی این بخش بسیی

ین بخش هستمیخواستم ببینم تو ا  

 ... یا نه

 ـ آشناته ؟

 دقیقا نمیدانستم رابطهام را با این زن چطور

 برای ضچ توضیح دهم ؟

 این زن آشنای من بود ؟

 ! نه

 ویل ممکن بود تا چند دقیقیه دیگر آشنا از آب



 ... دربیاییم

 شنیده بودم اینجاس اما... ـ بله آشنای دورم

ن نیستم ... مطمی  ستانشاید اسم بخش یا بیمار   

ن ... رو اشتباه شنیده باشم  اومده بودم مطمی 

 ... شم

 ضچ پشت سیستم نشست و در حایل که

ی را در مانیتور جست و جو میکرد ، گفت ن  : چیر

 ـ اسمش چیه ؟

س به  من هم کنارش رفتم و در حایل که با اسیی

 ستون اسمهای مقابلش نگاه میکردم ، جواب

 : دادم

... ـ ماهیار   ... فامیلش رو نمیدونم

 ضچ رسش را از روی گردنش به طرفم خم

 : کرد و با بدبیتن پرسید 

 ـ این چجور آشناییه که تو فامیلیش هم نیم

 ... دوین 

 .در جوابش تنها به زدن لبخندی اکنتفا کردم



 هنوز هم از این عادت سوال پرسیدن و تقریبا

 . کنجکاوی در هر موردی دست برنداشته بود 

 . تور دادمنگاهم را به صفحیه مانی

فت و اسم بیمارها در مقابل چشم  رسم گیج میر

 .هایم کج و معوج میشد

 اصال نمیداسنتم صفحیه مقابلم مربوط به اسم

 ... بیمارهاهست یا نه

 ییک نبود بگوید مگر تو برای دامون رجز نیم

 خواندی که به امیر اعتماد داری و این حرفها

ه دراما حتی جرئت این را نداری که اسم زین ک  

 به هم ریختیه تو را تهدید میکرد
ی

 ظاهر زندگ

 ... ، ببیتن 

 اصال برای چه دنبال آن زن میگشتم ؟

 مثال اگر پیدایش میکردم ، چه کار میکردم ؟

 با

ن به ن و پاییر  اسمها را چند دفعه از باال به پاییر

 . ال پشت الیهای از اشک نگاه کردم



و با پیدا نکردن اسم ماهیار نفس عمیقی کشیدم  

 . توی دلم لعنتی پر و پیماین نثار دامون کردم

ن بودم عمدا و برای اذیت کردن من این  مطمی 

 ... کار را کرده بود 

 کشیدم و نگاهم را از صفحیه مانتیور
ن
 پوق

 . گرفتم

 خدارو شکری زیر لب گفتم و به ضچ ای که در

 : صفحیه مانیتور فرو رفته بود گفتم

 پس من دیگه برم... ـ مثل اینکه اینجا نیست

 ... رس شیفتم

ن عقب  منتظر جواب ضچ نماندم و برای رفیی

ن   گرد کردم که با صدای ضچ پاهایم در زمیر

 . فرو رفت

 ... ـ اتفاقا یه بیمار داریم اینجا به اسم ماهیار 

... ماهیار فرهمند   123 ... اتاق

ن و  نمیتوانستم نگاهم را از چشمهاس سیر

م  .زیباش بگیر



 ... گفته باشه پس یعتن   اگر دامون راست

 ... ـ سالم خانم پرستار 

 که زد عالوه بر صدای زیبایش ، به
ن
 با حرق

سید دخیی مهرباین باشد   ... نظرمیر

 اصال چرا من نشسته بودم و شخصیت او را

 برای خودم حالچر میکردم ؟

 دستی . لبخندی زد که چال گونهاش را نشان داد 

وهای ـبه رورسی بیمارستان کشید و موهای قه  

 . مشیک و لختش را توی آن رس داد 

 ـ جواب آزمایشهام حاضن شده ؟

سید و من قدرت هر عکس العمیل را  سوال مییی

 . از دست داده بودم
ن
 اصال نمیداسنتم چه حرق

 باید بزنم ؟

 اصال امده بودم اینجا چه کاری انجام دهم ؟

 به این دخیی مهربان نمیآمد ، قصد خراب کردن

 مرا داشته باشد 
ی

 ... زندگ

 اصال امیر چرا باید یک دخیی مریض را انتخاب



 کند ؟

 یعتن این دخیی مریض به من ارجحیت داشت ؟

 ... چرت و پرت میگفتم

 خودم هم میدانستم هر زن دیگری به من

ن   که توانایی برانگیخیی
 ارجحیت داشت ، هر زین

 ... احساسات امیر داشت

هار سال نتوانستههمان کاری که من بعد از چ  

 ... بودم انجام بدهم

 یعتن آن اوایل فکر میکردم میتوانم

 ... اما بعدش

 افتاده که اینطوری با چشمهای
ی
 ـ ببخشید اتفاق

 اشیک توی در وایسادین ؟

 گ چشمهایم اشیک شده بود که نفهمیده بودم

 ؟

 دستی به صورت بدون آرایشم کشیدم و جلوتر

 ... رفتم

دم باید یک کلمه حرف ن  ... میر



 ... فقط یک کلمه

 یک کلمه تا خودم را از برزچن که در آن سقوط

 ... کرده بودم ، نجات میدادم

 اصال شاید دامون به عمد و از روی اتفاق این زن

 را پیدا کرده بود تا به وسیلیه او رابطیه من و

 ... امیر را به هم بزند 

 هرچند خودش هم نمیدانست رابطیه ما به

 به هم ریخته هستاندازیه کا
ن
 ... ق

ن تخت ایستادم و در حایل که با تک رسفه  پاییر

 ای صدایم را صاف میکردم تا بغض نشسته در

 : آن کالمم را به هم نزند ، گفتم

 نیافتاده
ی
 من اصال پرستار... ـ نه عزیزم اتفاق

 اومده بودم اینجا دنبال یه... این بخش نیستم

... نفر   ... حس کردم تو اون یه نفری

 ابرویش را باال داد و با همان خندهای که لپش را

 : سوراخ میکرد ، پرسید 

ن تو چشمات اشک جمع شد ؟  ـ برای همیر



 ترسیدی نکنه کش که دنبالش میگردی اینجا

 روی تخت بیمارستان منتظر مرگ نشسته باشه ؟

 . آب دهانم را به سختی قورت دادم

هنفس عمیقی از روی درد کشیدم و در حایل ک  

 خودم هم نمیدانستم دخیی روبه رویم چرا باید

 : با من حرف بزند ، پرسیدم

ی شدی ؟  ـ برای چی اینجا بسیی

 صورتش در هم رفت و لبخند از روی لبهایش

سید خدادادی قرمز باشند ، پر  که به نظر میر

 . کشید 

 نگاهش را از من دزدید و به دیوار سفید و خایل

 .کنارش داد

یک پنجره در آن گذاشتهدیواری که ای کاش   

 بودند تا نگاه کش مثل زن روبه رویم وقتی از

 غم دزدیده میشد جایی برای فرار

 ... داشته باشد 

 البته مشکو ِ ک مشکوک... ـ مشکوکم به رسطان



 بیشیی منتظر اینیم که ببینم غده... هم نه

 ... بدخیمه یا خوش خیم

 .پلکهایم از ناراحتی روی هم افتاد

 سیع کردم آه عمیق درون سینهام را طوری

ی نفهمد  ن ون بدهم که ماهیار چیر  . نامحسوس بیر

 برای کش شبیه ماهیار آخرین خانیه بازی شاید

 ترحم و افسویس بود که در چشم اطرافیانش

 . میدید 

 نمیدانم چه شد که به خودش آمد و با خنده به

 .طرفم برگشت

 باز هم به جان موهای لختی که از او

داری نمیکردند افتاد و آنها را داخل  فرمانیر

 . رورسی فرو کرد 

 ـ اگه بدخیم باشه باید قید همهشون رو بزنم

... برای شییم درماین  ن که... بهیی   اونقدر لخیی

یزند   ... اعصابم رو به هم میر

 و من با چشمهای خودم در پس شوچن که به



 لبخندش چسبانده بود درد را دیدم و نمیدانم

درد زین که از قرار معلوم پایش را در چرا برای  

 . کفش رسنوشت من فرو کرده بود ، بغض کردم

 : با زحمت با صدایی که آشکارا میلرزید ، گفتم

 ببخشید... ـ امیدوارم خوش خیم باشه

 ... مزاحمت شدم عزیزم

ون زدم ن افتادهای از اتاق بیر  .و با رس پاییر

ن بودم ماهیار با خودش فکر میکرد که  مطمی 

 عجب پرستار دیوانهای بود ، شاید هم ییک از

 بیمارهای بخش روین بود که روپوش سفید تن

 . کرده بود 

 ـ ببخشید خانم پرستار ؟

 با صدای نازک و مهربانش رسم را از روی شانه

 . به طرفش خم کردم

 سوایل نگاهش کردم که باهمان لبخندی که نشان

 : میداد آدم خوش خندهای است ، پرسید 

سم ؟  ـ ببخشید میتونم اسمت رو بیی



 یعتن نمیدانست ؟

 مرا نمیشناخت ؟

 اصال اگر فقط اسمم را میدانست و من با

 گفتنش برای او قابل شناسایی میشدم ؟

 اصال برای چه باید خودم را مخقن میکردم ؟

 یا حرف دامون واقعیت داشت و این زن

 ارتبایط با امیر من داشت و بالخره باید به

ینحوی ب ن ا من آشنا میشد یا اینکه اصال چیر  

ن وجود نداشت  ... این بیر

 به سختی در حایل که نمیدانستم به چه دلیل

 : اما دوست داشتم اشک بریزم ، گفتم

 ... ـ جوانه

 ... لبخندش وسعت گرفت

 ... ـ ماهیار 

ن گریه رسنوشت  ساده اولیر
ن
 و شاید این معرق

 ... جوانه و ماهیار بود 

ون آمدم و دراز اتاق آخرین مر  یض امروزم بیر  



 حایل که هنوز هم به خاطر دیدن ماهیار در آن

 وضعیت بغض کرده بودم ، به طرف حیاط راه

احت کنم  . افتادم تا اسیی

 جالب بود از صبح که پایم رادر بیمارستان

 گذاشته بودم جز همان لحظهای که دامون را

 دیده بودم نه امیر نه سهراب نه سامیار را ندیده

 ... دمبو 

ی که هنوز نمیدانست من رس کار برگشتهام  امیر

 . و نمیدانستم قرر بود چه واکنشر نشان دهد 

 رد میشدم که با دیدن امیر و74 از کنار اتاق

 جمع دانشجوهایی دخیی و پرسهایی که دور را

 گرفته بودند و با دقت به توضیحاتش گوش یم

 . دادند رس جایم ماندم

 با دیدن جذابیتی که در جلد آن فرو رفته بود ،

 . نفس در سینهام حبس شد 

 دو سایل میشد که امیر را با روپوش پزشیک

 ندیده بودم و فراموش کرده بودم که با این



 . لباس چه جنتلمتن میشود 

 اخیم که موقع توضیح دادن روی صورتش یم

ن آنها صدای بم  نشست و لبهای گویسر که از بیر

ون میآمد و ساعت رولکس بندو مردانه اش بیر  

 چرمیاش که با صفحهیه دور طالییاش با هر

د  ن  . حرکت دستش موقع توضیح برق میر

 ... لعنتی جذاب

 لعنتی جذاب که جوانه هنوز هم با گذشت این

 ... همه سال هنوز هم برای امیر جان میداد 

ی که به احتمال زیاد چند دقیقیه پیش  امیر

 ... معشوقهاش را دیده بود 

ن باری که همدیگر را دیده بودیم  با یاداوری اولیر

 موقعیتمان دقیقا. لبخندی روی لبهایم نشست

 . شبیه امروز بود 

 آن روز هم درست وقتی که از راهرو رد میشدم

 با شنیدن صدای محکم و بم مردی از داخل ییک

 . از اتاقها رسجایم ماندم



ی که بعد از صدایش نظر مرا جلب ن ن چیر  اولیر

د انحنای فک استخوانیاش بود که ته ریشکر   

 ... مرتتر روی آن نشسته بود 

 با صدای یک از دانشجوها که با ناز امیر را صدا

ون آمدم د از خاطراتم بیر ن  . میر

 ـ دکیی رادمهر چطور باید این بیماری رو از

ال تشخیص بدیم ؟  دریچیه مییی
ی

 افتادگ

ک بیاندازد با  امیر بدون اینکه نگایه به دخیی

وع به توضیح دادن کرد   . جدیت رسر

ک دست بردار نبود و هر بار سوال جدیدی  دخیی

سید  .مییی

فت ویل  میر
ی

 چهریه امیر کم کم روبه کالفیک

 بزند 
ن
 بقیه ی هم گرویه. نمیتواسنت حرق

 ... های دخیی هم کالفه شده بودند 

ک و نازی که هر دفعه به صدایش  با دیدن دخیی

ی در خونم ن وع به قل قل اضافه میکرد ، چیر رسر  

 ... میکرد 



 این دو سال که من در الک تنهایی خودم
 یعتن

 فرو رفته بودم و به همان

"  های معمویل که هر چند روز" دوستت دارم

 یکبار نثار امیر میکردم ، امیر اینجا بود و ممکن

 ... بود 

 چرا عقب کشیده بودم ؟

 آن هم بعد از قراری که با خودم گذاشته بودم ؟

کان دادم تا افکار بدی که در حال جانرسم را ت  

ند  ن بودند ، بمیر
 ... گرفیی

 . به سختی از امیر گرفتم نگاهم را 

م را تغییر دادم و به جای حیاط رایه اتاق  مسیر

 ... امیر شدم

 روی کاناپیه اتاق نشسته بودم و به در زل زده

 . بودم

یه در  نشد که دستگیر
 انتظارم چندان طوالین

ن رفت و امیر    خودش را داخل اتاقپاییر

 .انداخت



ن هنوز هم متوجه ن بود ، برای همیر  رسش پاییر

 . من نشده بود 

 دستی به موهایش کشید و بالخره به طرف من

 .برگشت

 با دیدن من ابروهاش را باال انداخت و با تعجب

 : گفت

... ـ جوانه  تو اینجا چی کار میکتن ؟... تو 

 .لبخند پر مهری زدم

ن بار پشتش به غیر از  لبخندی که برای اولیر

های دیگری هم بود  ن  . عشق چیر

 ... ـ برگشتم رس کار 

 ابروهاش را در هم کشید و حالت ی تفاوت چند

 . دقیقیه قبل را گرفت

 ـ اونوقت نباید یه ندایی بدی که برمیگردی رس

 کار ؟

 . از روی مبل بلند شدم و به طرفش رفتم

ت کنم  تازه اگه بهت یم... ـ خواستم غافلگیر



 گفتم اهمیت میدادی یا اصال بودی که من راجع

 به این مسال باهات

 صحبت کنم ؟

 به طرف چای ساز گوشیه اتاق رفت و روشنش

 . کرد 

... ـ حق با توعه  االن هم مهم... برام مهم نبود 

 ... نیست

 ... پوف

 اگر امیر با جفت پا در حال خوب من فرو نیم

 آمد ، روزش شب نمیشد ؟

 ... اما هنوز جوانه را نشناخته بود 

ن   جوانهای که چهار سال تمام با وجود داسنیی

 حقیقت پای امیر مانده بود ، حاال با دو سه تا

 حرف درشت و تلخ که تقریبا خوراک شب و

 . روزش شده بود ، عقب نمیکشید 

ن کتفهایش  جلو رفتم و رسم را به جایی مابیر

 .تکیه دادم



 . دستم را نوازش وار روی بازویش کشیدم

 : زمزمه وار گفتم

 ـ هرچقدر تو اهمیت ندی من به جای هردومون

 ... اهمیت میدم

 دستم را از روی بازویش برداشتم و روی پشتش

 . کشیدم

 : غ َ رید 

 ... ـ االن وقت این کارها نیست جوانه

 .خندهای کردم

ن یانمیدانستم تاثیر دیدن ماهیار بود یا دامو   

ی ی که جلوی چشم من برای همرسم دلیر  دخیی

 میکرد ؟

 هر چه بود حس میکردم اگر تا چند دقییه

 ... دیگر امیر را نداشتم میمردم

... ـ چرا   ... قول میدم بهت خوش بگذره

 : یکباره به طرفم برگشت و با عصبانیت گفت

... ـ چت شده جوانه  هر... تو محل کاریم ها 



 ... و اتاقلحظه ممکنه ییک بیاد ت

 : ابرویم را باال انداختم و سوایل پرسیدم

 در اتاق رو قفل کنیم... ـ اینکه کاری نداره

 ... مشکل حل میشه

 در را قفل کردم و با قدمهای آهسته به طرفش

 .رفتم

 نمیدانستم این لوندی دقیقا از کجا به رفتارم

 ... اضافه شده بود 

ن   هرچه بود امیر در حایل که کمرش را به میر

 پشت رسش تکیه داده بود و فنجان چایش را

 نزدیک لبهایش نگه داشته بود و با چشمهای

 . ریز شده نگاهم میکرد 

 جلو رفتم و دستم را روی قفسیه سینهاش

 . گذاشتم ، دقیقا همان جایی که قلبش میتپید 

م راگوشیه لبم را گاز گرفتم و در حایل که دست  

هن ن یقیه باز پیر دم و از بیر  باالتر مییر

 چهارخانیه آیر و زردی که پوشیده بود روی



 . گردنش گذاشتم

 .امیر با کنجکاوی به حرکاتم زل زده بود

 ... منتظر حرکت بعدیام بود 

 . دستم را باالتر بردم و روی صورتش گذاشتم

ه شدم و خواستم  به چشمهای مشکیاش خیر

 بزنم اما هر چه
ن
فکر کردم هیچ کلمهای حرق  

 نمیتوانست حش که آن لحظه از طرف من در

 . اتاق جریان پیدا کرده بود ، نشان دهد 

ن به جای هر کاری صورتم را جلو بردم  برای همیر

 . و لبهایم را محکم روی لبهایش فشار دادم

 امیر مثل همیشه و همیه روابیط که خودش در

 . د آنها پیش قدم نمیشد بیحرکت ایستاده بو 

یت را روشن میکرد  میدانستم کش که باید کیر

 امیر همیشه خوب آتش یم... من بودم اما خب

 ... گرفت

 انقدر لبهایمان را هم فشار دادم که

 . خسته شدم



 با عصبانیت گازی از لب پاییتن اش گرفتم و لب

 . هایمان را جدا کردم

 لیون چای را کنارش گذاشت و در حایل که

 دستش را روی لبش گذاشته بود با عصبانیت

 : گفت

... ـ چته ی  ... اول میبویس بعد گاز میگیر

 پشتم را به او کردم و در حایل که ریز ریز یم

 : خندیدم با لحن مثال عصباین گفتم

 ... ـ برای اینکه مثل دیگ بدون بخار میموین 

 بعد مثل... طرف با پای خودش میاد تو بغلت

نمیدونن چی به چیه نگاه یماین آدمهایی که   

ن   ... کین

 بعضن وقت ها با خودم فکر میکنم نکنه به

 جای من تو مشکل داری که اینقدر از

 ... رابطه فرار 

ن به طرفش حرف  با اسیر شدن بازویم و برگشیی

 در دهانم ماند ، مخصوصا با لبهایی که روی



 . لبهام قرار گرفت

 یک دستش را پشت گردنم گذاشت و دست

را پشت کمرم گذاشت و مرا به خود دیگرش  

 . چسباند 

 لبهایم را با خشونت میمکید و من هم با

 . خوشحایل همکاری میکردم

 زد و رسم را
ی

 موهایم را از روی مقنعه چنیک

 زبانش را در لبهایش کشید و با. عقب کشید 

 : پوزخند گفت

 ـ اینکه تو رابطه باهات پیش قدم نمیشم به این

 اتفاقا... معتن نیست که به قول تو بخار ندارم

... دارم  منتیه نمیخوام با... خوبش هم دارم

... تو خرجش کنم  ... قبال هم بهت گفته بودم

ن رو گفتم و تو هم  همون روزی که بهت همه چیر

... قبول کردی طم رو قبول کردی  حاال این... رسر

 ... ناز و ادات چیه

 : با غم گفتم



 تو بودی... که زیر قرارمون زدیـ تو کش بودی  

 ... که نامردی کردی

 . پوزخندی زد 

 ـ تو قراردامون ننوشته بود جنابعایل نمیتوین 

 ... بچه دار بشر 

 . لعنتی باز هم دست روی نقطه ضعفم گذاشت

 : با عصبانیت و صدای نیمه بلندی غ َ ریدم

... ـ بس کن  از اینکه مدام ضعفم رو... بس کن

 ... توی صورتم بکویر 

 مثل چند روز پیش که در خانه تقریبا دیوانه

 شده بودم و امیر را روی تخت پرت کرده بودم

 این بار نه از روی نیاز که از روی حرص و

 عصبانیت صورتش را در دست گرفتم و

وع به بوسیدنش کردم  . وحشیانه رسر

 هر جای صورتش را که گیر میآوردم یم

ن باعث شده بود که تعادلش را از بوسیدم و همیر  

 . دست بدهد و عقب عقب برود 



 از پشت روی کانپه افتاد و با صدای بلند آچن 

 گفت که وحشت زده از او جدا شدم و در حایل

 که با ترس به چشمهایی که انگار از درد روی هم

 . فشار میداد نگاه میکرد 

 چش شد ؟ کمرت درد گرفت ؟... ـ امیر عزیزم

 ... ببخشید 

 : غض گفتمبا ب

 ... ـ تقصیر خودته که اینجوری میشه

 . مشتی به شانهاش زدم

 ... ـ اینقدر بدی تو 

ون داد و سیع کرد از روی کاناپه  نفسش را بیر

 بلند شود اما من روی پایش نشسته بودم و به

 . صورتش زل زده بودم

هنش بردم و با  دستم را به طرف دکمیه پیر

وع به باز کردنش کردم  . رسعت رسر

 دستش را روی دستم گذاشت اما اهمیتی ندادم

 و در حایل که چانهام به خاطر بغض میلرزید ،



 . کارم را ادامه دادم

 بالخره تسلیم شد و در حایل که رسش را به

وی  پشتی کاناپه تکیه میداد به من اجازیه پیرسر

 ... داد 

 ـ از اینورها خانم پرستار ؟ راه گم کردی ؟

 با صدای سهراب نگایه به آن طرف پارکینگ

 .انداختم

 دست به سینه به ماشینش تکیه داده بود و از

 که به چشمهایش زده
ی

 پشت عینک آفتایر بزرگ

 . بود با لبخند نگاهم میکرد 

 .به طرفش راه افتادم

 طبق معمول آغوشش را برای من باز کرد و من

 . هم از خدا خواسته خودم را در آن انداختم

ن به  سهراب میدانست که جوانه با هیچ چیر

د   . اندازیه بغل آرام نمیگیر

 . از روی چادر بوسهای به رسم زد 

 نگاهش را در صورتم چرخاند و در حایل که



 عینک آفتابیاش را داخل موهایش رس یم

 : داد ، گفت

ن روز کاریت بعد از دو سال خوب بود ؟  ـ اولیر

 .با لبخند رس تکان دادم

دیدن دامون و ماهیار فاکتور یم اگر از قسمت  

 گرفتم ، روز بدی نبود مخصوصا رابطهای که در

 اتاق امیر داشتم ، گرچه آخرش حسایر در پرم

 . خورده بود اما عادت کرده بودم

 ـ شیفتت تموم شده ؟

 ... ـ آره

 : دستهایش را توی جیبش فرو برد و گفت

وع شده  ... ـ ویل من تاره شیفتم رسر

... حیف شد    کار کردن باهات بعد از اینمزیه

 راستی کدوم... همه مدت رو از دست دادم

 ... بخشر 

ن دادم  . نگاهم را به زمیر

 . نمیدانم چرا از گفتنش خجالت میکشیدم



 ... ـ قلب

اضش بلند شد   . صدای اعیی

... ـ اهه  ... باز که رفتی چسبیدی به امیر 

اض کنم  . حاال نوبت من بود که اعیی

... ـ عه  ... سهراب

 در حایل که کیفش را از روی صندیل عقب بریم

 داشت با بدخلقی که برای سهراب خوشاخالق

 : من غیر معمول بود ف گفت

 ـ من آخرش نفهمیدم این پرس چی داشت که به

 اصال معلوم هس پدر و... همه ترجیحش دادی

 ... مادر این برسر کیه

ن بار بد. اسمش را با حرص صدا زدم  برای اولیر

ها از دست سهراب دلخور شده بودماز سال . 

 با بغضن که ناخواسته به گلویم نشسته بود از

 سهرایر که به نظر میآمد از حرفش پشیمان

 شده فاصله گرفتم و به طرف ماشینم

 . راه افتادم



 : قبل از اینکه فاصلهمان خییل زیاد شود ، گفتم

 ـ نمیخوام حرفهای بابا و بقیه رو از

 اینکه چرا امیر وقتی یه نوزاد چند... تو بشنوم

 روزه بوده پدر و مادرش به هر دلییل اون رو ول

 کردن به هیچ کس توی دنیا مربوط نیست

 نه به تو نه من نه به بابا نه به هیچ... سهراب

... احد و الناس دیگه ای  آدم... امیر یه آدم

 مستقل و موفق که تنهایی بدون اینکه کش

زندگیش به زیادی توی کمکش کنه موفقیتهایی   

ه  ... دست آورده که ارزشش از خیلیها بیشیی

 دستی به صورتم کشیدم تا بغض از چشمهایم

 . نچکد 

 ـ نمیدونم چرا پدر و مادر امیر ولش کردن اما

 این رو میدونم که حتما دلیل محکیم برای این

ن وگرنه هیچ پدر و مادری دوست  کار داشیی

 ... نداره از بچهش بگذره

را به سهراب کردم و با صدای غمگیتن  پشتم  



 : گفتم

یم هر کس رو به  ـ ای کاش ما آدمها یاد بگیر

 خاطر خودش قبول یا رد کنیم نه خانوادهای که

 ... داره یا حتی ممکن نداشته باشه

 این دو سال... ـ خوب تعریف کن دخیی خوب

 چی کار کردی ؟ همهش خونه بودی یا با آقای

 حسایر حال کردین
 ... دکیی

 .نگایه از روی ناچاری به ضچ انداختم

 .ضچ را از دوران دانشجویی میشناختم

 ... بعد هم که همکار شده بودیم

 همان موقع هم رابطیه چندان صمییم نداشتیم

 ، یعتن من طوری نبودم که یک دوست صمییم

 . برای خودم دست و پا کنم

 گایه با خودم فکر میکردم شاید اگر یک

 دوست صمییم داشتم تا وقتهایی که حسایر 

 به تنگ میآمدم برایش درد و دل کنم ، امروز پر

 . از حرف و البته تنهایی نبودم



 ... گایه هم نه

 از اینکه هیچ دوست صمییم نداشتم خوشحال

 . بودم

ها را برای خودش نگه ن  خوب بود آدم یکرسی چیر

 ... دارد 

ون میآ ید وگایه حرف اضافهای از دهانت بیر  

 ... بعد هر کاری کتن نمیتواین درستش کتن 

 آدمها گایه از شدت فشاری که تحمل میکند

ن   همیه حرفهای زده و نزدهشان را به اولیر

 کش که دم دستشان باشد میگویند و بعد

 ... پشیمان میشوند 

 ضچ دستش را جلوی صورتم تکان داد تا مرا

ون بکشد   . از فکر و خیال بیر

ن دادم و به این فکر کردم چهبا لبخند رسی تکا  

 ... بگویم که نه سیخ بسوزد نه کباب

 چرا بچه دار نشدین ؟... ـ راستی جوانه

 از افسوس گرفت ، امیدوار بودم
ی

 لبخندم رنیک



ی از آن متوجه نشود ن  .ضچ چیر

 جان به جان ضچ میکردی

 .نمیتوانست شخصیت فضولش را پنهان کند

ه بودم همیهاصال ییک از دالیل اینکه نتوانست  

ن بود  این سالها با ضچ ارتباط برقرار کنم همیر

 که تا به خودمان میآمدیم باید سفریه هر

ی که داشتم و نداشتم برای او باز میکردم ن  چیر

ها بود که... و خب ن  من خییل چیر
ی

 در زندگ

 ... دوست نداشتم برای کش بگویم

ش را حتی به ن  بود آدم همه چیر
 به نظرم بهیی

 ... دوست صمیمیاش هم نگوید 

... ـ رسمون شلوغ بود   ... فرصتش رو نداشتیم

 جرعهای از چایش خورد و در حایل که با

 نگاهش بوفیه بیمارستان را از نظر میگذراند ،

 : گفت

... ـ عجب  
ن
 ... هنوز هم مثل قدیمها کم حرق

 . به جای حرف تنها به لبخندی اکتفا کردم



 ـ ضچ ؟

 : اد با مهرباین جواب د

 ... ـ جانم

 : من من کنان گفتم

سم ؟  ـ یه سوایل بیی

 . منتظر نگاه کرد 

 ... ـ جواب آزمایش اون مریض

 ... ماهیار فرهمند 

ن گذاشت و با کنجکاوی  لیوان چایش را روی میر

 : به جلو خم شد و پرسید 

 ـ چه نسبتی با اون دخیی داری ؟ اون روز هم

... درست و حسایر نگفتی  ن آشناته یا فامی لیر  

 باهم ؟

 صادقانه در حایل که نمیدانستم حرفم را باور

 : میکند یا نه گفتم

 ... ـ هنوز نمیدونم

 : ابرویش را باال انداخت و با تعجب گفت



 اصال میشناسیش یا نه ؟... ـ نمیدوین 

 با. دستم را جلو بردم و روی دستش گذاشتم

 : عجز گفتم

 خواهش میکنم این یه دفعه ازم... ـ ضچ

س  چون خودمم نمیدونم دقیقا... سوال نیی

 ... چه جوایر بهت بدم چون اصال جوایر ندارم

 چند لحظهای همان طور بیحرکت به چشمهایم

ی یم ن  زل زده بود ، انگار در عمق آنها دنبال چیر

 . گشت

 نفس عمیقی کشید و. خودش را عقب کشید 

 : بدون قطع کردن ارتباط چشمیمان گفت

 ... دت پرستارش منمـ از شانس خوب یا ب

 . با ناباوری رسی تکان دادم

 ـ واقعا ؟

ن انداخت  . رسش را باال و پاییر

 ... ـ آره

 با چشمهای ریز شده در حایل که قلبم به تپش



 : افتاده بود ، پرسیدم

 ـ خب پس میدوین جواب آزمایشش

 ... چی بوده

ه ماند   نزد و تنها به چشمهایم خیر
ن
 ... حرق

بــیه کوتایه به در زدم و با بفرمایید آرایم  ضن

 . که شنیدم ، پایم را داخل اتاق گذاشتم

 .نگایه به ماهیار انداختم

 روی تخت دراز کشیده بود و در سکوت به دیوار

 .خایل کنارش زل زده بود

 نمیدانم چرا از هدف خایل نگاهش حس خویر 

 .نداشتم

کای کاش تواناییاش را داشتم تا او را به ی  

 . اتاق پنجره دار منتقل کنم

 .گردنش را به طرفم چرخاند

 با دیدن من ابرویی باال انداخت و با

 : لبخند گفت

ن ؟ فکر کردم پرستارم اومده برای  ـ شماییر



... داروهام  ... نمیدونستم پرستارم عوض شده

 با قدمهای آهسته در حایل که نمیدانستم چطور

تختشباید رس صحبت را باز کنم ، به طرف   

 . قدم برداشتم

 : آرام گفتم

... ـ سالم  ... نه من پرستارت نیستم

 : با تعجب و البته لبخند گفت

 اومدین
ی
 ـ یعتن امشب هم مثل اون روز اتفاق

 اینجا ؟

 : خندهای کردم و صادقانه گفتم

... ـ نه  ... اومده بودم باهات حرف بزنم

 از تلچن گرفت و با بدخلقی 
ی

 چهرهاش ته رنیک

 : گفت

 ـ با من ؟ نکنه مشاورین و از طرف بیمارستان

ن ؟ گفتم که نه نیم  اومدین تا راضیم کنیر

 ... خوام

ی که  خدا میدانست این بیماری چه بر رس دخیی



سید لبخند جزیی از شخصیتش  به نظر میر

 باشد ، آورده بود که حاال با یک جملیه ساده که

 ممکن بود از زبان هر کش بشنویم ، اینطور

 . عمل نشان میداد عکس ال

 صندیل کنار تخت را جلو کشیدم و روی آن

 . نشستم

 : با مالیمت گفتم

 باور کن من اصال نمیدونم راجع به... ـ نه عزیزم

 من فقط دوست دارم... چی صحبت میکتن 

 نمیدونم حرفم رو باور کتن ... باهات آشنا شم

 یا نه اما بهت حس نزدیک دارم و دوست دارم

... باهات آشنا شم  ... البته اگه مزاحمت نباشم

 نفس عمیقی کشید و با حالتی که انگار بغضش

 : را قورت میداد ، گفت

 ـ راستش اونقدر از این در اومدن تو و با زبون

ن   وای حیف این همه زیبایی " یر زبوین گفیی

 نیست که حاال باید درگیر رسطان بشه و این



ها  ن " چیر  ... با خودم گفتم تو هم ییک از اونهایی 

ن   جلوتر رفتم و در حایل که فراموش کردم بیر

 من و این زن ممکن بود چه رابطیه تلچن باشد ،

 : با مهرباین از صمیم قلبم گفتم

 من هیچکدوم از اینها رو نیم... ـ نه عزیزم

... گم  ... اصال کش هم خیر نداره اومدم اینجا 

 االن هم نوبت خوابم... امشب شیفت داشتم

 ترجیح دادم به جای خواب بیام... بود 

 من اصال به اینکه ممکن رسطان... پیش تو 

 بیشیی تو برام... داشته بایسر یا نه فکر نمیکنم

 ... مهیم

 . از روی صندیل بلند شدم

 ... ـ حاال هم بیشیی از این اذیتت نمیکنم

 ... بخواب عزیزم

 به طرف در راه افتادم اما با صدای ماهیار رس

 . به طرفش برگشتمجایم ماندم و 

... ـ نرو  ... راستش  من اصال از... راستش



 ... تنهایی خوشم نمیاد 

 .با لبخند رسجایم برگشتم

 . نگایه به اطراف انداختم

 ـ همراه نداری ؟

 . رسی به نشانیه نقن تکان داد 

 ... ـ نه

 نزدم
ن
 .حرق

 .اگر دوست داشت ادامه میداد

 . انتظارم زیاد طول نکشید که خودش ادامه داد 

 ـ به جز مادرم کش رو ندارم که بتونه شب

... پیشم بمونه  ... که اونم نمیتونه

 .رسی به عالمت تایید تکان دادم

 شاید بیشیی سوال پرسیدن درست نبود و ماهیار

 را در موقعیتی قرار میداد که دوست نداشت

 . جواب دهد 

را شکست ماهیار سکوت بینمان . 

 . نگاهش را به فضای خایل روبــهرویش داده بود 



 حاال چی کار کنیم ؟... ـ خب

 : شانهای باال انداختم و با خنده گفتم

 تا حاال... ـ راستش اصال نمیدونم چی باید بگم

 ... تجربــیه دوستی و دوست پیدا کردن نداشتم

 و اصال نمیدونم چطور باید رس صحبت رو با

 ... ییک باز کنم

 صورتش را به طرفم چرخاند و با

 : تعجب پرسید 

 ـ واقعا ؟

 ... ـ اوهوم

 انگشت اشاراهاش را به عالمت عدد یک باال آورد

 : و پرسید 

 ... ـ یعتن تا االن حتی یه دوست هم نداشتی 

 . رسم را به چپ و راست تکان دادم

 رسش را عقب برد و شلیک خندهاش را به هوا

 . پرتاب کرد 

 ... ـ چه جالب چون منم هیچ دوستی ندارم



 . حاال نوبت من بود تا تعجب کنم

 ... ـ چرا 

 لبهایش طرچ از لبخند و افسوس گرفت و در

 حایل که صورتش را هالهای از غم میپوشاند ،

 : گفت

... ـ به خاطر پدرم  به... خییل سخت گیر بود 

 اجازه... قول خودش و حاج خانم نگران بود 

 دوستهای... ش رفت و آمد کنمنمیداد با ک

ن   انگشت شماری هم که داشتم اونقدر باال و پاییر

 میکرد و ایرادهای بتن ارسائییل میگرفت که

 ولش" موقع حساب کتاب کردن با خودم گفتم

 بعد هم بزرگ شدم و با" کن ، ارزشش رو نداره

وی بار ن  توجه به شخصیتی که ناخودآگاه مین

 ... اخت بکشم اومده بود ، نتونستم با کش

در حایل که موهایی که نفس عمیقی کشید و   

 برخالف دیروز صبح رورسی آنها را نپوشانده

 : بود ، پشت گوش میداد ، گفت



 ـ راستش با خودم میگفتم من که تا االن

 تونستم تنهایی از پسش بربیام از این به بعد هم

 ... میتونم

 .. نمیدانم دقیقا به چه علت بود 

سید  شاید به خاطر این بود که به نظر میر

 ماهیار صادقانه راجع به خودش حرف

 ... زده بود 

 ... شاید حس همزاد پنداری

 شاید حرفهایی که سالهای متمادی در وجودم

 ... انبار شده بود 

 شاید هم اینکه ته دلم میدانستم من و این زن

 ... در آینده کارهای زیادی باهم داریم

ل به هر علتی که بود من هم بدون اینکه کنیی  

 : زبانم را داشته باشم ، گفتم

سیدم  از اینکه مجبور شم دروغ... ـ من مییی

 ... بگم

 : گردنش را خم کرد و با کنجکاوی پرسید 



 ؟
ی

 ـ دروغ ؟ برای چی باید دروغ بیک

ن بار از زمان ن انداختم و برای اولیر  رسم را پاییر

 . تولدم برای یک نفر حرف زدم

اینکه دوست نداشتم دوستام و همکالیسـ برای   

ن حقیقت یه جور خاض بهم  هام بعد از دونسیی

ن   ... نگاه کین

 : با صدای آرایم گفتم

 ـ دوست نداشتم بفهمن پدر و مادرم از هم جدا

 ... شدن

 صدای نفس عمیق ماهیار باعث شد رسم را باال

 .بیاورم

سیدم ماهیار هم مثل بقیه ترحم  از این مییی

 کند یا به چشم خیلیها که با خودشان تکرار

 کردهاند بچههای طالق مشکل دارند ، به من نگاه

 ... کند 

 همان تریس که سالها بود خودم را از آن قایم

 . کرده بودم



 : لبخند تلچن زدم و با افسوس ادامه دادم

 ـ میدوین چرا بهت میگم من از اون آدمهایی 

ن ؟ برای ای نکه خودمنیستم که بهت ترحم کین  

 ... دردش رو چشیدم

 میدونم چه حش داره وقتی دیگران به عنوان

 بقایای یک پروژیه شکست خورده که هیچ

 رایه برای درست کردنش نیست بهت نگاه یم

ن   ... کین

ن این حرفها اشک در چشمهایم حلقه زد  با گفیی

م  و تا به خودم بجنبم و جلوی افتادنش را بگیر

 . روی گونهام چکید 

 نزد ماهیار 
ن
حرق . 

 در کمال تعجب دستی که به آن آنژیوکت وصل

 بود ، جلو آورد و روی دستم گذاشت و همیه

 همدردی و درکش را با فشار مالییم که به آن

 . وارد کرد نشان داد 

 دستی به جای اشک ریخته روی گونهام کشیدم



 : و با خنده گفتم

ن این همه سال ساکت بودم و اجازه  ـ برای همیر

 دوست... چ کس به حریمم پا بذارهندادم هی

 نداشتم کش بفهمه من چقدر به خاطر این

 ... اتفاق درد میکشم

بچیه پولدار و مغرور  بهیی برای همه همون دخیی

 بمونم که به خاطر باباش نفسش از جای گرم

 بلند میشه و به پشتوانیه باباش میتونه هر

دار... کاری دوست داری بکنه  بهیی بود کش خیر

 نشه من در خفا چه دردی رو دارم با خودم حمل

 ... میکنم

 نمیدانم ماهیار از روی کنجکاوی شاید هم برای

 : عوض کردن بحث پرسید 

 ـ مگه بابات چی کارهس ؟

 : تک خندهای کردم و با بغض جواب دادم

ین سهامدار  ـ رئیس بیمارستان و البته بزرگیی

 ... اینجا 



 . صدای خندیه نمکینیش بلند شد 

 پس یه پاریی کلفت تو بیمارستان پیدا... ـ به به

 ... کردم

 لبخندی زدم و نگایه به دستهای قفل شدهمان

 .انداختم

 .گریم دستهایش به من حس اطمینان میداد

ن کش که با سید بعد از سهراب اولیر  به نظر میر

 ... مهرباین دستم را گرفته بود ، ماهیار بود 

 حاال چرا ماهیار ؟

  زین که هنوز 
ی

نمیدانستم ربطش با مرد زندگ  

 من چه بود ؟

 اصال ربیط داشت یا همهاش توهمات ذهن

 مرا به هم بریزد 
ی

 . مریض دامون بود تا زندگ

 ـ بعد از سالها یه نفر رو پیدا کردم که راجع به

ی های پدرم باهاش صجبت کنم  ... سخت گیر

 من حتی نمیتونستم با مادرم راجع بهش حرف

... بزنم   بود که یاد گرفته بود هرچی مادرم زین 



 کش که باید راجع به... مردت میگه همونه

ه شوهرته و تنها کاری  درست و غلط تصمیم بگیر

 چشم
ی

 به... که تو زندگیت داری اینه که بیک

ن یاد بدی  اما امشب... بچههات هم چشم گفیی

 ... برای یه نفر گفتم که چقدر تنهام

 شانهای باال انداخت و با نمایش دادن چال لپش

 : گفت

 ـ فکر کنم تو هم بعد از سالها بالخره ییک رو

 پیدا کردی تا راز زندگیت رو باهاش درمیون

 فکر کنم هر دومون بعد از سالها ییک... بذاری

 ... رو پیدا کردیم تا حرف دلمون رو بهش بگیم

ه ماندم  . منتظر به دهانش خیر

ن ـ تو رو نم یدونم ویل من نمیخوام اولیر  

... دوستی که پیدا کردم از دست بدم  ... جوانه

... ـ جوانه  ... جوانه

 امیر از خواب پریدم ،
 با صدای نیمه عصباین

 چند لحظهای گیج و منگ به اطرافم نگاه کردم



 . تا ذهنم برای فهیمدن موقعیت بیدار شود 

 با ظاهر شدن امیر در چهارچوب ، طبق معمول ،

هن آیر آسماین  با  باالتنیه لخت در حایل که پیر  

 اش را به دست گرفته بود ، به یاد آوردم امروز

 صبح بعد از شب طوالین که با ماهیار گذرانده

 بودم ، به خانه آمده بودم و امیر را دیدم که

 زودتر از من برگشته بود و چقدر ناراحت شده

 بودم که امیر اصال به خودش زحمت نداده بود

سید که برمیگردم یا نهتا   ... از من بیی

 ... اصال چطور برمیگردم

 یعتن به اندازیه رس سوزن هم به زنش اهمیت

 نمیداد که کجاست و چه کاری انجام میدهد ؟

 آخر رس هم در حایل که با بغض به امیر که مثل

 همیشه دستش را زیر گونهاش گذاشته بود و با

 خیال راحتی که از من فارغ بود ، به خواب رفته

 ... بود ، به زحمت خوابیدم

 آخرین تصوریم ماهیاری بود که برای امیر یم



 . خندید و چال گونهاش را به نمایش میگذاشت

 : امیر با بدخلقی گفت

... ـ جوانه هن من کثیفه  یم... چرا این پیر

 ... خواستم امروز بپوشمش ها 

یی و لختم کشیدم و آنها رادست به موهای طال  

 .از جلوی صورتم کنار زدم

 کشیدم و در حایل که پایم را از تخت
ن
 پوق

ن میگذاشتم گفتم  : پاییر

 ... ـ نرسیدم بشورمش

 . صدای پوزخندش بلند شد 

 بعد اون وقت چه غلیط میکردی... ـ نرسیدی

 ... که نرسیدی لباس من رو بشوری

نفسمیک لحظه سینهام از عصبانیت سوختو   

 در حایل که هنوز هم به خاطر خواب. تنگ شد 

دم ، گفتم ن  : گیج میر

 تو همون بخشر که شماهم... ـ رس کار بودم

 ... توش کار میکردی



 : جلو آمد و با چهریه عصباین گفت

 وظیفهت رو یادت... ـ کار میکردی که میکردی

 رفت ؟

 .پوزخندی زدم

 حاال خواب کامال از رسم پریده بود و برای

 . جواب دادن آماده بودم

 ـ ببخشید کجای دنیا نوشته که وظیفیه من

ن لباسهای توعه ها ؟ اشتباه به عرضتون  شسیی

 ... رسوندن آقا من زنتم

 خدمتکارت نیستم که رسم داد بزین چرا لباست

 ... رو نشستم

 .چند لحظهای همان طور به چشمهایم زل زد

 خودم هم نمیدانستم این شجاعت و حاضن 

 ... را از کجا آورده بودم جوایر 

 
ی

 شاید از وقتی که شک کرده بودم در این زندگ

 نابه سامان به غیر از من و امیر یک نفر دیگر هم

ند  ن  ... قدم میر



 .گوشیه لبش به آرایم باال رفت

 چشمهایش برق زد و تا به خودم بیایم ، دستش

 را باال برد و سییل سنگیتن روی

 ... صورتم کاشت

رف خم شد و صدای زنگ درصورتم به یک ط  

 . گوشم پیچید 

 به زحمت رسم را برگردادنم و با بغض در چشم

 . های مشکیاش زل زدم

 یادت که... ـ این رو زدم برای حاضن جوابیت

... نرفته  قانونمون... از اول همون شب عقد 

 جوایر رو بذاری کنار 
 ... این بود که حاضن

 قبل از اینکه حرف دیگری بزند ، سییل محکم

 .تری آن طرف صورتم کاشت

 اینبار عالوه بر صدای زنگ برای یک لحظه جلوی

 .چشمهایم هم سیایه رفت

 اینبار رسم را باال نیاوردم و در حایل که رویم را

خورده بودم به ب سییل از امیر  به خاطر ضن



 طرف مخالف خم شده بود ، دستم را روی

ذاشتمصورتم گ . 

 . جای سییل میسوخت

 : با پوزخند گفت

... ـ اینم زدم  ... چون دلم خواست بزنم

هنش را با خشونت در صورتم پرتاب کرد   . پیر

 ـ خودت هم خوب میدوین من نخوام نمیتوین 

ون بذاری  میدوین تو... پات رو از این در بیر

 این مورد حتی بابات هم نمیتونه برات کاری

 ... ردن کلفتتکنه یا اون داداش گ

 .در همان حالت مانده بودم

ن آمدن ولوم صدایش نشان میداد از من  پاییر

 . فاصله گرفته بود 

... ـ یادت نره  اگه ناراحتی ... تو زن من نیستی 

ن امروز بری درخواست طال  همیر
 میتوین

کت یم... ق بدی  با کمال میل تو دادگاه رسر

 ... کنم



 .از شدت بغض در حال خفه شدن بودم

 جسم سنگیتن که در گلویم گیر کرده بود، اجازه

 نمیداد نفس بکشم چه برسد به اینکه آب دهانم

 . را قورت بدهم

 ... نه اصال خفه شدن را رد کرده بودم

 خییل وقت بود روی زانوهایم نشسته بودم و با

 حرص به لباس توی تشت چنگ میانداختم که

ن کنم  .نه لباس بلکه خودم و افکارم تمیر

 ... هایم کم کم به زق زق افتاده بودند زانو 

ون هن آیر امیر را با حرص از تشت آب بیر  پیر

 آوردم و دوباره توی آب انداختم و از اول با همه

وع به سابیدن یقهای که حاال تقرییا  ی زورم رسر

 . یک الیه از آن جدا شده بود ، کردم

 ... دیوانه شده بودم

نحس میکردم پوست دستم در حال کنده شد  

 . بود اما بازهم ادامه میدادم

ن   بهیی بود به جای گریه کردن حرصم را با شسیی



هتن که به خاطرش تو دهتن خورده بودم، خ  پیر

 . ایل کنم

 زیر لب یر وقفه با صدایی که به خاطر بغض

 : نشکستهام گرفته شده بود ، تکرار میکردم

... ـ لعنت به من  ... لعنت به من

  با وجود قلتر کهلعنت به متن که حتی حاال 

 امروز صبح یک بار تکه و پاره شده بود ، نیم

 ... توانستم امیر را لعنت کنم

 اصال چرا فقط امروز ؟

 پس این چهار سال باد هوا بود ؟

 چهار سایل که هر روزش یک تکه از روحم پاره

 ... شده بود 

 باید مردی را که اینطور زندگیام را جهنم کرده

 بود ، روزی هزار بار لعنت میکردم که باز هم کم

 ... بود 

 ... اما نمیتوانستم

 بود تنها به این موضوع فکر کنم تا زبانم
ن
 کاق



ن شود و جلوی  مثل یک چوب در دهانم سنگیر

د   ... حرف زدنم را بگیر

 ... اما حاال با یادآوری حرفهایی که زده بود 

 اینکه مرا تنها برای راست و ریس کردن

 ... رهایش میخواستکا

 اینکه حس میکردم عمدا این کارها را میکرد تا

ن کند   ... مرا وادار به رفیی

 با حس دوباریه دردی که به خاطر سیلیاش

 نوش جان کرده بودم بالخره اشکهایم راه

ون آمدنشان را پیدا کردند   . بیر

 اشکهایم ییک پس از دیگری صورتم را خیس

 ... میکردند 

 ... کم باال و باالتر رفتصدای هق هقام کم  

 ... آنقدر که حمام پر شد از صدای گریــهام

هن از دستم رها شد و توی تشت افتاد   ... پیر

هن برداشتم  ... بالخره دست از رس پیر

 به
ی

 دستم را به لبیه تشت گرفتم و با درماندگ



 ... گریه افتادم

 گریــهم آنقدر سوزناک بود که حتی دل خودم هم

 ... سوخت

ن  دردناک تر از گریــهای نیست که برای هیچ چیر  

 ... مشکل حل نشدنیات میکتن 

 برای مشکیل میداین اگر هزار هم سال بگذرد

 ... درست نمیشود 

 از آن بدتر این بود که همیه زندگیت در حال

ن بودی  ... اشک ریخیی

 ... شاید هم نه

 بدتر از آن این بود که میدانستی آخرین گریــهات

 نخواهد بود و فردا و فردای بعد از باز هم اشک

 ... بریزی

یختم  ... من همیشه و در همه حاال اشک میر

 ... هر بار به یک دلیل

... ـ چرا   ... چرا 

یل  دستم را زیر تشت انداختم و بدون اینکه کنیی



 روی کارهایم داشته باشم تشت را

 . برعکس کردم

دهبلند شدم و مثل آدمهایی که دچار جنون ش  

وع  بودند دستم را الی موهایم فرو کردم و رسر

 ... به کندشان کردم

 .نگاهم به وسایل حمام افتاد

 به طرفشان هجوم بردم و باعصبانیت همهشان

 . را به این طرف و آن طرف پرت کردم

 حسایر ناامید شدم کف حمام رس خوردم
 .وقتی

 ... رسم را روی زانوهایم گذاشتم و گریه کردم

گ در رسم را از روی زانوهایمبا صدای زن  

 .برداشتم و با تعجب نگایه به اطراف انداختم

 حتما اشتباه کرده بودم وگرنه زنگ خانیه من

 ... که به صدا در نمیآمد 

 تنها کساین که در این خانه رفت و آمد داشتند

 ... فقط من و البته گایه امیر بودیم

 با صدای دوباریه زنگ ناخودآگاه با همان لباس



ون زدم  .های خیس بلند شدم و از حمام بیر

 با قدمهای آهسته به طرف در رفتم و از چشیم

ون انداختم  . در نگایه به بیر

 با دیدن مرد مستن که پشت در ایستاده بود جا

 .خوردم

 ... امکان نداشت

 اینجا چه کار میکرد ؟ اصال آدرس اینجا را از

؟ کجا پیدا کرده بود ؟ اصال برای چه آمده بود   

 .مرد دوباره زنگ خانه را زد

 .یر اراده عقب کشیدم

بان قلبم باال رفته بود  .ضن

 .حس میکردم از پشت در من را یم بیند

 .دست و پایم را گم کرده بودم

 اصال نمیدانستم چه کاری باید انجام دهم در را

 باید او را راه. باز کنم یا خودم را به آن راه بزنم

 میدادم ؟

 ... نه



... جان ـ جوانه م  ... دخیی

م خطاب  با صدای مردانه و مهرباین که مرا دخیی

 ... میکرد ، بغض کردم

 چند سال بود یک نفر مرا با این لقب صدا نکرده

 بود ؟

 اصال تا االن کش به من این لقب را داده بود ؟

 ... نه یادم نمیآید 

 ... باید فراموش کار شده باشم

ن  ن چیر ی اصالوگرنه امکان داشت که یه همچیر  

 من وجود نداشته باشد 
ی

 ... در زندگ

 . صدای مرد بازهم بلند شد 

... ـ جوانه م  اگه خونهای در رو... دخیی

... باز کن  باور کن اگه... باید باهات صحبت کنم

 راجع به... مجبور نمیشدم نمیاومدم اینجا 

 ... مادرت

 مادرم ؟

 احیانا از همان زین صحبت نمیکرد که در



 آخرین تماس تلفنیمان مرا مثل خمیر نان با

 کلماتش ورز داده بود و بعد هم توی تنور

 انداخته بود تا توی آتش دردی که کلماتش به

 جانم انداخته بود ، بسوزم ؟

 افتاده بود ؟
ی
 اتفاق

 هم افتاده بود ، چرا در
ی
 اصال به فرض اتفاق

دند ؟ ن  خانیه مرا میر

حتی یک بار همخانهای که مادرم این چهار سال   

 ... پایش را توی آن نگذاشته بود 

 ... اما نه

 ... مادرم

 ... مادرم

ت شلوارک طویس باالی زانوی  با همان تیرسر

 خیس و صوریی که ازش شدت گریه متورم

 شده بود ، دستم را به طرف چادرم بردم و آن را

 .روی رسم کشیدم

یه در رفتم اما چند لحظهای  به طرف دستگیر



 . مردد ماندم

 من داشتم چه میکردم ؟

 ... اما نه

 ... تا گ باید از این حقیقت فرار میکردم

 ... مادرم ازدواج کرده بود که کرده بود 

 ... از ازدواج کردنش دلخور نبودم

 بیشیی از این دلخور بوم که چرا با من مثل یک

 ... غریبه رفتار کرده بود 

ن   نه تنها خودش که سهراب هم با وجود دانسیی

 ... این موضوع سکوت کرده بود 

 حاال اینکه سامیار یا پدرم خیر داشتند یا نه را

 ... نمیدانم

 مهم بود مگر ؟

یه در را  بالخره تصمیمم را گرفتم و دستگیر

ن کشیدم  .پاییر

 در به آرایم روی قامت کشیده و چهارشانیه

 مردی با لباس رس تا پا مشیک باز شد که پشتش



تظر باال آمدن آسانسوررا به من کرده بود و من  

 ... ایستاده بود 

 چند باری دهانم را باز کردم تا صدایش بزنم اما

 هر چه به ذهنم فشار آوردم هیچ اسیم از او در

 ... خاطرم نبود 

 اصال اسمش را میدانستم ؟

 دستش را روی دکمیه اسانسور گذاشت و منتظر

 باید قبل از. ماند تا آسانسور به طبقیه ما برسد 

 ... دیر میشد کاری میکردم اینکه

 برای مادرم افتاده ؟
ی
 ـ اتفاق

 ... از صدای من جا خورد و به طرفم برگشت

خانه بروم و ن  احمقانه بود اما قدرت اینکه به آشیی

ی برای پذیرایی بیاورم از دست داده بودم
ن  .چیر

 مدام با خودم تکرار میکردم این مرد اینجا چی 

 میخواست ؟

د  ن  ... چرا حرف نمیر

 از اینکه او را توی خانه راه داده بودم ، پشیمان



 ... شده بودم

ن بودم اتفاق بدی برایم مادر نیافتاده بود  مطمی 

 وگرنه هم این مرد مشوش تر بود هم اینکه بال

ش به گوش من یم  خره از یک جای دیگر خیر

 . رسید 

 با همان لباسهای خیش که زیر چادر پوشیده

حاال خیسیشان بودم روی مبل نشسته بودم و   

 . اذیتم میکرد 

 نگاهم به دستهای مشت شدهام از زیر چادر

 بود و به این فکر میکردم ای کاش مرد دست از

 رس من بردارد تا بتوانم به دیوانه بازیــهای چند

 .دقیقه پیشم در حمام برسم

د و رس ن ن بودم اگه مرد زنگ خانه را نمیر  مطمی 

سید دامنیه دویانه بازیــهایم وسیع  تر یمنمیر  

سید   ... شد و به همیه وسایل خانه میر

 ... ـ نمیخواستم مزاحمت شم اما مجبور شدم

وچ حوالهاش  رسم را باال آوردم و نگاه بیر



 . کردم

 
ی

 دوست داشتم بگویم این همه آدم در زندگ

 جوانه که خواسته و ناخواسته مزاحمش شده

 ... بودند 

 ... شما هم روی بقیه

ن انداخت و  با تسبیح چویر رسش را پاییر  

 . دستش بازی کرد 

ن انگشتانش یم  با دیدن مهرههای تسبیح که بیر

 لغزید و ییک روی هم رس میخوردند ، لبخند کم

 . جاین روی لبهایم نشست

 همیشه دوست داشتم که شبیه مرد روبه رویم

 یک تسبیح خاص برای خودم داشته باشم و هر

 زمان که بیکار میشدم آن را در دستم بچرخانم

 و ذکر بگویم اما هیچ وقت فرصتش را نداشتم ؛

 یعتن تا االن انس و الفت خاض به یک تسبیح

سیدم  هم مییی
ن
 ... خاص نداشتم و از طرق

 نمیدانم چرا از ته دل دوست داشتم تسبیح مرد



م و شبیه او دانههایش را ییک  را در دست بگیر

 . ییک جابهجا کنم

م ؟  ـ حواست هست دخیی

؟ حواسم به چه بود   

" به م  ش ؟" دخیی

 به حرفهایی که انگار توی گوشم میپیچیدند

ی از آنها نفهمیده بودم ؟ ن  ویل چیر

 نگاهم را از تسبیح به صورت پوشیده از ریش

ی و مهرباین که از چشمهایش یم  های خاکسیی

 . ریخت دادم

 : صادقانه گفتم

 ... ـ متوجه نشدم

 در کمال تعجبم و برخالف انتظاری که بنا بر

ار اطرافیانم این همه سال در ذهنم ثبت شدهرفت  

 زد و با مهرباین پرسید 
ی

 : بود ، لبخند کمرنیک

م ؟  ـ حواست یی چی بود دخیی

ون یم  ای کاش ته هر جملهای که از زبانش بیر



" امد یک م  نمیچسباند تا هر بار دل" دخیی

 . کوچک و محبت ندیدیه مرا تکان نمیداد 

شدن از اصال چرا این مرد به جای عصباین   

 اینکه حواسم به گفتههای او نبود از من رساغ

 دلمشغولیهای فکریام را میگرفت ؟

 اصال این طور آدیم پیدا نمیشد که حرف

 خودش را ول کند و بچسبد به ناگفتههایی که از

یخت ؟  چشمهای تو میر

 .لحن مهربان مرد باعث شد نرم شوم

اف کنم  گرچه باید عیل رغم میل باطنیام اعیی

 . که رنگ و بوی پدرانهاش هم بیتاثیر نبود 

 ـ داشتم به این فکر میکردم چقدر دلم یه

 ... تسبیح میخواد 

 دانیه تسبیح سقوط کرد و دست مرد در هوا

 .چند لحظهای در سکوت نگاهم کرد. ماند 

ن انداخت و به تسبیح چشم  رسش را پاییر

 . دوخت



ی گفت ن  : با صدای حزن انگیر

 خییل سال... گاره یه نفر ـ این تسبیح برام یاد 

... که باهام بوده  ... رفیق سالهای تنهاییم بوده

"  ؟" سالهای تنهایی 

 مردی که هنوز هم اسمش را به خاطر نمیآوردم

 انگار در افکارش غرق شده بود ، تسبیح را جلوی

 : چشمهایش گرفت و با لحن غم آلودی گفت

 ... ـ یس و نه سال بودم که رفت

یک دنیای فرو رفته بود ، حس میکردم مرد در   

 دنیایی که انگار قصد داشت مرا هم همراه

د ، متن که با کنجکاوی و  خودش توی آن فرو بیر

 : آرام پرسیدم

 ـ گ رفت ؟ کجا رفت ؟

 میتوانستم از نیمرخ لبخند نشسته میان انبوه

 . ته ریشش را ببینم

 . لبخندی که یر برو و برگرد درد داشت

 ... ـ فاطمه السادات



 فاطمه السادات ؟

 یعتن فاطمه السادات همرس قبیل شوهر مادرم

 بود ؟

 . فکرم را به زبان آوردم

 ـ همرستون بودن ؟

 .لبخندش وسعت گرفت

 .انگار اصال حرفهای مرا نمیشنید

 اصال انگار به جای من با تسبیح صحبت یم

 . کرد 

 اون موقع که دیگه دوتاییمون یم... ـ دم آخری

از این به بعد ، بعدی نداشته دونستیم قراره  

 همون موقع که فهمیدم سخت ترین... باشیم

ه ن دنیا اینکه بدونه داره میر ه و... چیر  داره میر

 همون موقع... تو هیچ کاری از دستت برنمیاد 

 دستم رو گرفت و این تسبیح رو گره زد الی

 ... انگشتام

 میدانستم حتی اگر سوال دیگری. سکوت کردم



سم ، جوایر  مبیی  .  نمیگیر

 ـ تسبیح رو گذاشت توی دستم و با لحتن که

 انگار همون لحظه بیست و چند سال آیندیه

 من رو میدید ، یه حرفهایی زد 
ی

 ... زندگ

 حرفهایی که وصیتش بود برای همیه این سال

 ... ها 

 وصیت ؟

 ... یعتن فاطمه السادات

 ... البته میتوانستم حدسش را بزنم

 از مردی که روبــهروی من در یک تسبیح یادگاری

فت به فاطمه  غرق شده بود اصال انتظار نمیر

ن بدهد   ... السادات اجازیه رفیی

 ... ـ حرفهاش هنوز هم تو گوشم زنگ میخوره

 هنوز هم حالت چشمهاش رو موقع زدن اون

... حرفها یادم میاد   این" وقتی بهم گفت

... تسبیح رو بگیر  ن بشه براتقراره بعد از ای  

 یادگاری عشقی که با دستهای... یادگاری



... خودت چالش کردی  رفیق... برات بشه رفیق

 سالهای تنهایی که از االن میبینم چطور قراره

ش... روزهای بعد از من رو برات قدم بزنه  بگیر

 ... " مصطقن 

 با زبان لبهایم را تر کردم و با افسوس در حایل

را تا آخر را بشنومکه دوست داشتم این داستان   

 : ، پرسیم

 ـ تنهاییتون رو پر کرد ؟

 حس کردم به. قفسیه سینهاش را پر از هوا کرد 

ن درد را به ریــههایش کشید  ر  . جای اکسیر

ه دیگه هیچیک نمیتونه جای خ  ـ وقتی ییک میر

... الیش رو پر کنه  همیه حس... حتی خودش

 بودنش رو تبدیل میشه به یه هول کوچیک برای

 پرت شدن از لبیه یه پرتگایه که نمیتوین 

 ... تهش رو ببیتن 

 از شنیدن این حرفها از زبان مردی که حاال در

 ... ذهنم یک اسم داشت ، عجیب بود 



 این همه احساسات که انگار هنوز هم رنگ

 ... داشتند 

 ... هنوز هم تازه بودند 

 ... از زبان مرد سن باالی کنارم عجیب بود 

کردم مرد از زبان من حرفنمیدانم چرا حس    

ند  ن  . میر

 ـ پرت شدین از لبیه پرتگاه ؟

 چشمهایش. بالخره نگاهش را از تسبیح گرفت

 رسخ شده بود و رگ کلفتی کنار شقیقیه سفیده

ون زده بود   . شدهاش بیر

 ـ فاطمه السادات فکر میکرد قراره پرت شم اما

 خیر نداشت که روحم همون موقیع که به

 همون موقیع که... ر کشید مادرت گفتم برو پ

 عیل الرغم اضار و پافشاری مادرم ، فاطمه

 السادات ، و حاج مرتضن برای ازدواج با دخیی 

 دوست صمیمیش ، پام رو توی یه کفش کردم که

ی که میدونستم  میخوام برم خارج و به دخیی



 همون موقع از لبیه اون... دوستم داره نه گفتم

... پرتگاه پرت شد  ن مادرتگفتم که تن هایی رفیی  

 ... بعد از این همه سال حتی االن که پیشمه

 ... حتی با خودش هم پر نشده

 ... بوم

 پرت شدن از لبیه پرتگاه باید حس و حایل

 نه ؟... شبیه حس و حال من داشته باشد 

 هرچه بود حس میکردم همیه استخوانهایم

 ... درد میکنند 

 یعتن خیش لباسهایم بود که باعث شده بود ،

 لرز کنم یا پردهای که انگار از یک قسمت از

 گذشته برداشته شده بود ؟

 ... هرچه بود چادرم را بیشیی به خودم پیچیدم

 از فرصت استفاده کرده بودم و رایه بخش

cancerشده بودم. 

 از ماهیار میگرفتم
ن

 .باید بازهم رساغ

م از جوابهایی که دنبالشاننه تنها به هیچ کدا  



اف میکردم  میگشتم نرسیده بودم که باید اعیی

 ... کشش عجیتر به این دخیی پیدا کرده بودم

 ... حس میکردم ماهیار یک جوانیه دیگر بود 

 جوانهای که قبل از گیاه شدن زنداین 

 ... شده بود 

 تنها تفاوتمان این بود که پدر و مادر جوانه کاری

اما پدر و مادر ماهیار چنان به کارش نداشتند   

 سایهشان را روی رس جوانیه ماهیار به خیال

 خودشان برای محافظت از او کشیده بودند که

 ... جلوی نور خورشید را گرفته بودند 

بــیه آرایم به در زدم و آهسته در را  ضن

 . باز کردم

 رسم را از الی در داخل بردم و به خیال اینکه

نده سالیم کردم کهکش داخل اتاق نیست با خ  

 با دیدن مردی با روپوش سفید که کین تخت

 ایستاده بود و به ماهیاری که با دو دست

ی میگفت ، ن  صورتش را پوشانده بود ، چیر



 . ساکت شدم

 مرد با شنیدن صدای من به طرفم برگشت و من

 با دیدن چشمهای آیر سهراب شکه رس جایم

 . ایستادم

 سهراب هم با دیدن من جا خورد و با تعجب

 : پرسید 

 ـ تو اینجا چی کار میکتن جوانه ؟ مگه بخش

 قلب نبودی ؟

 ماهیار حتی با شنیدن صدای سهراب هم دستش

 . را از روی صورتش برنداشت

 در حایل که نگاهم به ماهیار بود یر حواس

 جواب سهراب را دادم و به طرف ماهیار رفتم و

 . ت نشستمکنارش روی تخ

یل روی حرکاتم داشته باشم  بدون اینکه کنیی

 دستم را دور شانیه ماهیار حلقه کردم و او را

دم  . به خودم فرسر

 ـ چی شده عزیزم ؟



ن   نگایه به سهراب کردم که رسش را پاییر

 . انداخته بود 

 ـ سهراب ؟

 رسش را باال آورد و نگایه غمگیتن به من

 .انداخت

ی نگفت و با رس به در  ن اشاره کردچیر . 

 . نگایه به ماهیار کردم

 نمیدانستم متوجه حرفم میشد یا نه ، با این ح

 : ال گفتم

 ... ـ االن برمیگردم عزیزم

 هیچ واکنشر نشان نداد و این مرا نگران یم

 از روی تخت بلند شدم و دنبال سهراب راه. کرد 

 . افتادم

 در اتاق را آرام بستم و بیطاقت از سهراب

 : پرسیدم

 ... ـ چی شده سهراب تو اینجا چی کار میکتن 

 چی بهش ماهیار گفتی ؟



 دستش را به عالمت سکوت باال آورد و با چشم

 : های ریز شده پرسید 

 ـ اول تو بگو ببینم این بیمار رو از کجا یم

 تا جایی که میدونم تو دوستی ... شنایس

! نداری ه  یه جوری بغلش... اما االن با این دخیی

 ... گار چند ساله میشناسیشکردی که ان

 : شانههایم را باال انداختم و گفتم

 حاال بهم بگو چش شده ؟ اص... ـ میشناسمش

 ال تو اینجا چی کار میکتن ؟

 امروز جواب آزمایشش... ـ پزشکشم

 ... رو دیدم

 آزمایش ؟

 هماین که ماهیار از آن صحبت میکرد ؟

 هماین که خوش خیم یا بدخیم بودنش قرار بود

ش مهیم در رسنوشت ماهیار داشته باشد ؟نق  

 در حایل که دلم به تپش افتاده بود ، با شک

 : پرسیدم



 ... ـ خب

 : سهراب نگاهش را از من گرفت و با غم گفت

 ـ باید به خانوادهاش اطالع میدادم اما نیم

 دونم چرا اضار داشت جواب آزمایش رو اول

 ... به خودش بگم

شکیاش گرفتم و ندستم را به لبیه روپوش پز   

 : الیدم

 ماهیار چشه ؟... ـ تو رو خدا سهراب

ی به ن  حس خویر که با برخورد باد خنک پاییر

 صورتم به من دست داد ، باعث شد پلکهایم

 ... روی هم بیافتد 

 بعد از فشار عصتر که با شنیدن حرفهای

 سهراب روی قلبم سنگیتن میکرد حاال با

ن در این هوای خنک ، درست زیر ساییه  نشسیی

 ... درخت کیم سبک میشد 

 گرمای قهوهای که توی لیوان کاغذی ریخته بودم

 ، باعث نمیشد تنها کیم از رسمایی که با شنیدن



 خیر بیماری ماهیار به من دست داده بود کم

 ... شود 

 ... یخ کرده بودم

ی که مدت زیادی نبود او را  برای دخیی

 ... و حاال فهمیده بودم میشناختم

ی که اعماق وجودم حس خویر به او  دخیی

 ... نداشتم

ی که فکر یم ن  حس میکردم آیندیه ما از چیر

 ... کردیم بیشیی از هم به هم گره خورد بود 

 ... نگایه به لیوان کاغذی توی دستم انداختم

 همیشه از حس گرمای چای یا قهوهای که یم

دم  ... خوردم ، لذت مییر

تر که بودم فکر میکردم اینکه فنجان قهوهبچه   

ی و در حایل که در فکر و خیال  ات را دست بگیر

ن و رمانتیک روبه  غرق شدهای به فضای دل انگیر

 ، باید حسایر بیخیال بایسر 
 ... رویت زل بزین

 ... اما وقتی بزرگ تر شدم



 آنقدر توانایی داشتم که فنجان قهوهام را
 وقتی

ی که ن ون زل بزنم ، تنها چیر  بلند کنم و به بیر

 ... نداشتم بیخیایل بود 

 این کار را کردم فهمیدم آدمهایی که موقع
 وقتی

 انجام این کار در افکارشان غرق میشوند به تنها

ی که فکر نمیکنند منظریه روبه رویشان ن  چیر

 ... است

 بعضیهایشان از جمله من حتی متوجه نیم

 ... ا قهوهشوند چای میخورند ی

 اصال انتظار نداشتم اینجا... ـ کیل دنبالت گشتم

 ... پیدات کنم

 با صدای دامون کنار گوشم تکان بدی خوردم و

 . فنجان قهوه را روی روپوشم خایل کردم

 قهوه آچن گفتم و روپوش را از تنم
ن

 از داغ

 دامون هم با هول و وال به طرفم. فاصله دادم

 . آمد و مچ دستهایم را گرفت

 بدنش را که حس کردم ، حالم
ی

 گرمای همیشیک



 شبیه کش شد که یک برق چند ولتی به بدنش

 ... وصل کرده باشند 

 آخرین حرفهایی که با... یاد آخرین دیدارمان

 ... هم رد و بدل کردیم

 ... یاد حس و حال آن روزهایم

 سوختی ؟ در بیار روپوشت... ـ چی شد جوانه

 ... رو 

 ... بند آمده بود از شدت تعجب زبانم 

 دامون با خودش چه فکری میکرد ؟

 شک اولیهام فرو نشست و در حایل که به خودم

ون کشیدم  آمده بودم دستم را از توی دستش بیر

 : و با عصبانیت و پوزخند گفتم

 ... ـ وسط حیاط بیمارستان روپوشم رو در بیارم

 ... دیگه چی 

 راهم را گرفتم تا بروم اما دامون زرنگ تر از من

ن نداد   . دستم را از پشت گرفت و اجازیه رفیی

 .با عصبانیت به طرفش برگشتم



 : با صدای نسبتا بلندی گفتم

 ... ـ ولم کن لعنتی 

 . دامون نگاه به دور و برمان انداختم

 نگاههایی که روی هردویمان زوم
 با سنگیتن

 . ا کرد کرده بود ، دستم را ره

 ابروهایش را در هم کشید و با لحن بامزهای

 : گفت

 ـ نمیفهمم چرا این ده ساله اینقدر جیغ جیغو

 ... شدی تو 

 بعد هم بیاهمیت به من رفت و روی نیمکت

 .نشست

 به
ی

 آرنجش را روی زانوهاش گذاشت و با کالفیک

 . اطراف نگاه کرد 

 اون جوانهای که من یم... ـ اصال نمیفهمم

فته و جای خودش رو به ییک دیگهشناختم ر   

... داده  نگو که این همه تغییر به خاطر... چرا 

ن ِ م  نگو که به خاطر من به حال و... من و رفیی



 ... روز افتادی

 حال و روز من چه ایرادی داشت ؟

 دامون نمیفهمید یا خودش را به نفمیدن زده

 بود ؟

ن گیر کرده بودند و  نمیدانم چرا پاهایم در زمیر

 نمیتوانستند برای دور شدن از اینجا

 ... کمکم کنند 

 شاید برای اینکه یک قسمت از وجودم بعد از

 این همه سال طمع کار شده بود تا برای یک بار

 ... هم که شده حس و حالش را بداند 

ی که سالهای اول رفتنش مدام به آن ن  همان چیر

 ... فکر میکردم

حایلمدام به این فکر میکردم ، االن در چه   

 ... است

 ... به من فکر میکند یا نه

 بودن یا نبودنم را چطور برای خودش حل و

 ... فصل کرده



ن انداختم و در حایل که به لکیه  رسم را پاییر

 بزرگ قهوهای که روی روپوشم جا خوش کرده

 : بود ، نگاه میکردم ، با صدای آرایم گفتم

ن بود  ... ـ رفتنت تو نمیگم همه چیر  یه... آره

 حا

ن بود اما  موقیع فکر میکردم رفتنت همه چیر

 یه جوری رفتنت برام بیاهمیت شده که... ال 

 ... انگار اصال نیومده بودی که بری

 .گردنش را به طرفم چرخاند

 ... چشمهای آبیاش از ناباوری میدرخشید 

 : با صدای یر نهایت آرایم گفت

 هیچی 
ی

 ـ چطور میتوین به اون همه خاطره بیک

 چطور تونستی فراموش... ؟ اصال باورم نمیشه

 ... کتن و بعدش ازدواج کتن 

 . پوزخندی زدم

 یادت... ـ اون کش که فراموش کرد من نبودم

... رفته  اون کش که رفت... من فراموش شدم



 از من چه انتظاری داری ؟ چرا آدمها... تو بودی

نن ن ن دورهاشون رو میر  ... اینجورین که میر

ن بعد وقتی بریمهمه چی رو  مزه مزه میکین  

 گردن رس نقطیه تازه اون موقع

ن  ن انگار... طلبکارم هسیی  یه جوری رفتار میکین

 ... تو نامردی کردی

 .یک قدم عقب برداشتم

 : با لبخند گفتم

 خییل سال طول کشید تا... ـ میدوین دامون

 بفهمم اگه یه حش واقیع باشه ، هیچ وقت از

ه ن نمیر ... بیر هم نمیشه فقط ممکنهحتی کمرنگ   

ن بقییه حسهای دیگهای که بهت  گایه بیر

 برای... هجوم آوردن خودش رو عقب بکشه

ن فکر میکتن که ممکنه حست عوض شده  همیر

 بیافته... باشه
ی
 وقتی واقیع باشه ، هر اتفاق

 وقتی یک... حس اولیهت همون طور میمونه

 وقتی ... یرو دوست داری تا تهش دوست داری



 ... از ییک بدت میاد تا تهش بدت میاد 

 : لبخند تلچن زد و با افسوس گفت

ی که از امیر میدوین  ن ن با وجود چیر  ـ برای همیر

 بازهم به پاش موندی ؟ چون فکر میکتن حست

 واقعیه ؟

 .ابروهایم در هم رفت

 : با خشم جوابش را دادم

 ـ خودت خوب میدوین حرفت رو باور نیم

... کنم ی که... و دیدممن اون دخیی ر   دخیی

 رسطان داره و به غیر پدر و مادرش هیچ مال

 قایی نداره چه ربیط ممکنه به شوهر من داشته

 ... باشه

" دستم را به معنای  توی هوا تکان دادم" برو بابا 

 : و به مسخره گفتم

 ـ خواهش میکنم دفعیه بعد یه جوری تالش

 ... کن که قابل باور باشه

 .از روی نیمکت بلند شد



 . به طرفم آمد و در چند قدمیام ایستاد 

 با چشمهای آبیاش به من زل زد و با لحن

 : مرموزی گفت

ی که مال ن  ـ من عادت ندارم دست بذارم رو چیر

 درست سالهای سال با... من نیست جوانه

 میکردم و میشه گفت
ی

 فرهنگ اروپایی زندگ

 خب به هیچی معتقد نیستم اما اونقدر انسانیت

یک زندیگ یه نفر دیگه  تو وجودم هست که رسر

... رو نخوام  ... اما در مورد رابطیه تو و امیر 

 .جلو آمد و سینه به سینهام ایستاد

 که در بینیام پیچید ، پلکWood بوی عطر 

 . هایم روی هم افتاد 

 این عطر لعنتی هنوز هم عطر مردانیه مورد عال

 ... قیه من بود 

ین تو چه منجالـ میدونم که خودت هم میدو  

 ویل من اجازه نمیدم بیشیی از... یر فرو رفتی 

... این توش دست و پا بزین   ... میدوین چرا 



 حس بدی از حرفهایی که به من زده بود ، پیدا

 ... کردم

 ... حرفش شبیه اعالن جنگ بود 

 رسش را کنار گوشم آورد و همزمان با رها کردن

 : نفسهای داغش توی صورتم ، گفت

اینکه تقصیر من بود که رسنوشت تو به ـ برای  

 برای اینکه امیر ... آدیم شبیه امیر گره خورده

ی گذاشته که مال من بوده از روز ن  دست رو چیر

 ... اول

 از من فاصله گرفت و با پوزخند کچر که همیشه

 : ی خدا روی صورتش بود ، گفت

 ـ در ضمن شوهرت هنوز خیر نداره که ماهیار

 ویل گ میدونه وضعیت تا گ... اینجاس

 اینطور میمونه ؟

 دستهایش را توی جیب روپوشش فرو کرد و

 در حایل که به نگایه به آسمان میانداخت ،

 : گفت



 مهم نیست تا کجا از گذشته... ـ میدوین جوانه

... ت فرار کتن   بالخره ته یه... ویل بالخره میاد 

... کوچیه بن بست  وقتی ... یه گوشیه تاریک

ت یم... خودیی و خودتفقط   اون وقت گیر

نه و یه مشت... ندازه ن  توی چشمهات زل میر

 ... محکم میخوابونه تو صورتت

 : رسی تکان داد و با ابروهای باال رفتهای گفت

 اینکه وقتی ... ـ میدوین چی از اون بدتره

یک ی زندگیت رو با یه نفر رسر  تصمیم میگیر

 م... بشر دیگه گذشتیه اون یا تو معتن نداره

... ال هردوتون یکیه  ... حاال گذشته برگشته

 گذشتیه امیر برگشته جوانه تا یه مشت

 مشتی که تو هم قراره... بکوبونه توی صورتش

بش رو بچشر  ... ضن  نیم... ویل من نمیذارم

 این رو بهت... ذارم که تو هم مشت بخوری

 ... بدهکارم

 آب دهانم را قورت دادم و با یر 



 : حوایس پرسیدم

 ـ گذشتیه ماهیار و امیر چیه ؟ تو از کجا یم

 اصال... دوین ؟ تو که ده سال اینجا نیستی 

 ... امیر رو نمیشنایس

 .پوزخندی زد

ی زد  ن  . چشمهای آبیاش برق شیطنت آمیر

نم ن  ـ پس امیر برات نگفته ؟ گرچه حدس میر

ی ن  توهم از گذشتهای که من و تو باهم داریم چیر

 ... بهش نگفتی 

به سختی قورت دادمآب دهانم را  . 

 تکان دادم
ی

 . رسم را با گنیک

 ـ یعتن نگفته که من رو میشناسه ؟ نگفته یه

 زماین ما باهم رفیق بودیم ؟

 بس بود اینقدر مرداب رسدرگیم دست و پا زده

بــیه کوچک مرا  بودم تا هر بار یک نفر با یک ضن

 ... از این طرف به آن طرف پرتاب کند 

یشش با امیر حرفدامون از رفاقت ده سال پ  



د و امیر از من راجع به شخصیت دامون ن  میر

سید   ... مییی

 ... این وسط یک نفر دروغ میگفت

 ... حسایر هم دروغ میگفت

 من برگشته بودم تا حقیقت را بفهمم اما حاال

 مثل اینکه عالوه بر حقیقتی که دنبالش بودم

 ... باید حقیقت های دیگر هم پیدا میکردم

وع میکردم  ... باید از ماهیار رسر

ی که قطعا اطالعات زیادی داشت  ... دخیی

ن کشیدم و رسم را از الی یه در را پاییر  دستگیر

 .در نیمه باز داخل کردم

 به امید اینکه طبق معمول ماهیار را ببینم که

 تنها روی تخت دراز کشیده و نگاهش را به

بارپنجره دوخته بود اما در کمال تعجب اتاق این  

 ... پر بود 

 مردی با مو و ریش سفید کنار تخت ماهیار

 .ایستاده بود



 زن چادر مقنعهای هم روی تخت کنار ماهیار

 نشسته بود و در حایل که ز کنار او را در آغوش

 گرفته بود ، با صورت خیس پیشانیاش را به

 ... شقیقیه ماهیار چسبانده بود 

ن انداخته بود و  به مالماهیار اما رسش را پاییر  

 ... فیه روی پایش زل زده بود 

 با صدای باز شدن در ، مرد به طرفم چرخید و

 .نگایه از روی تعجب به من انداخت

 ابروهای در هم رفتهاش و خط عمیقی که روی

 پیشانیاش نشسته بود باعث شد یک لحظه از

 آمدنم پشیمان شوم اما برای عقب گرد دیر شده

 . بود 

 .صدای مرد بلند شد

 . عصباین بود  انگار 

 ـ کاری دارید ؟

 حاال ماهیار و مادرش هم به طرفم برگشته

 .بودند



 ماهیار با دیدن من لبخندی زد و آرام و با صدای

 : غمگیتن گفت

 ... ـ بیا تو جوانه

 : مرد به طرف ماهیار برگشت و پرسید 

 ... ـ میشناسیتش ؟ پرستارت عوض شده

 یک جوری از من صحبت میکرد انگار من سوم

 .شخصم و توی اتاق حضور ندارم

فتم و حضورم را به مرد  نبود جلو میر
 بهیی

 . نشان میدادم

سید معذب  نگایه به ماهیار کردم ؛ به نظر میر

 ... شده بود 

 حرفهایی که آن شب با ماهیار زده بودیم ، به

 . خاطر آوردم

 این زن و مرد باید پدر و مادر ماهیار یم

 ... بودند 

 ... سخت گیر و مستبدشهمان پدر و مادر 

 . جلوتر رفتم و با صدای آرایم سالم کردم



... ـ سالم حاج آقا   توی... نه پرستارشون نیستم

 ویل با ماهیار... یه بخش دیگه مشغول هستم

نم ن  ... جان آشنا شدم و گایه بهشون رس میر

 : مرد با لحن بدی گفت

 ـ یعتن شما به همیه بیمارهای بیمارستانتون رس

نید ؟ ن  میر

ن بودن  خب حاال آن قسمتی که ماهیار از بدبیر

د ، یم توانستم به چشم ن  پدرش حرف میر

 . ببینم

 . لبخند زورگ زدم

 همهشون که نه صد در صد ویل... ـ نه حاج آقا 

 ... ماهیار جان فرق داره

 زین که کنار ماهیار نشسته بود ، دستی به

 صورت خیسش کشید و بالخره دهانش را باز

 .کرد

 : با لبخندی مهربان و صادقانه گفت

... ـ چه خوب  دیگه ماهیار هم تو... عزیزم



 . بیمارستان تنها نیست

 از روی تخت بلند شد و بدون رها کردن دست

 ماهیار در حایل که نگاه غمگینش به صورت رنگ

 پریدیه ماهیار و شانههای افتادهاش بود با

 : بغض گفت

منده به من که مادرتم و نتون ستم حتی یهـ رسر  

 ... شب هم بمونم پیشت

 .بعد نگاه تلچن به مرد انداخت

 رس ماهیار را بوسید و در حایل که صدای هق

ون زد   . هقاش بلند میشد از اتاق بیر

 در ح. مرد نگایه به من بعد به ماهیار انداخت

 ایل که تسبیح داخل دستش را میچرخاند به

 : ماهیار گفت

... ـ از مادرت به دل نگیر   کاری... بریم فعال  ما 

 نداری بابا ؟

 .ماهیار رسش را تکان داد

 بزند با یک
ن
 پدرش هم بدون اینکه حرق



ون زد   زیرلتر از اتاق بیر
 . خداحافیطن

 ... حاال من بودم و ماهیار 

 .جلو رفتم و کنار تخت ایستادم

ن افتادیه ماهیار و موهای  نگایه به رس پاییر

 قهوهایش که به خاطر مدل مرصیاش نیمرخش

 . را از دید من پوشانده بودند ، انداختم

 ... ـ ماهیارعزیزم

 . صدای غم گرفتهاش بلند شد 

ن  ... ـ رفیی ... خییل راحت  که... انگار نه انگار 

 اونم توی این... من بهشون احتیاج داشتم

 االن باید کنارم میموندن... موقعیت سخت

... ویل ... هیچی  حاال حاچر   ... مادرم چی 

 نزدم
ن
 ... حرق

 نداشتم بزنم
ن
 ... حرق

 ... چه باید میگفتم

 حتی من هم نتوانسته بودم رفتارشان را درک

 ... کنم



 پدر و مادری که میدانستم به زور سهراب برای

شان رایه  خیر دار شدن از جواب آزمایش دخیی

 ... بیمارستان شده بودند 

ن تخت نشستم و در حایل   که سیع میکردمپاییر  

 به افکارم رس و سامان بدهم تا بتوانم جملهای

ی که به ن ن درد ماهیار بگویم ، تنها چیر  برای تسکیر

سید به زبان آوردم  : ذهنم میر

ی هست که تو نمیدوین  ن  ... ـ شاید یه چیر

 دستهایش مالفیه سفید روی تخت را مشت

 . کرد 

 اشکهایش را نمیدیدم اما از صدای گرفته و

 . بغض آلودش مشخص بود گریه میکند 

شون رسطان داره  رسطان بدخیم... ـ دخیی

م گفت باید عمل شم بعد هرچه... جوانه  دکیی

وع کنم شییم درماین   ویل تنها... زودتر رسر

ن این بود مادرم بغلم کنه و ن بکین  کاری که تونسیی

... چند قطره اشک بریزه  ال... پدرمم که هیچی 



هبد با خودش فکرکرده ابه ت مردانهشون میر  

 زیر سوال اگه بخواد پا به پای مادرم

 یا اصال برگرده بگه هیچی نیست... اشک بریزه

... بابا جان  آخر رس هم هردوشون... خدا بزرگه

ون ن بیر
 ... مثل دوتا غریبه رفیی

 ... نه

 حاال که خوب میبینم ، فکر نمیکنم هیچ کلمه

ن   ای بتواند دردی که ماهیار میکشید ، تسکیر

دهدب . 

سید این بود که دست  تنها کاری که به فکرم میر

 هایم را باز کنم و ماهیاری که حاال به نظر یم

ن باشد ، به  رسید ، بیپناه ترین آدم روی زمیر

 . آغوش کشیدم

 به محض اینکه رسش روی شانهام نشست ،

 دستهایش دورم حلقه شد و با صدای بلند به

 ... گریه افتاد 

وع به  دستم را روی موهایش گذاشتم و رسر



 ... نوازشش کردم

 چرا فراموش کرده بودم که ماهیار ممکن بود

 من باشد 
ی

 ... نفر سوم زندگ

 در نظرم ماهیار تنها دخیی بیپنایه بود که قرار

ین جنگهای  بود از امروز در ییک از سختیی

کت کند   ... دنیا رسر

 ... رسطان

ماهیار به خاطر در را آرام روی هم گذاشتم تا   

 .صدایش بیدار نشود

 گرچه با وجود آرام بخشر که بالخره که برای

 آرام کردنش مجبور شده بودن به او تزریق کنند

 . ، حاال حاالها از خواب بیدار نمیشد 

یه در مانده بود و خودم در  دستم روی دستگیر

 ... افکارم

 به این فکر میکردم واقعا ماهیار همان زین بود

ون از او به عنوان عنرص بر هم زنندیهکه دام  

 من اسم برده بود ؟
ی

 زندگ



 کش که خودش زندگیاش به هم ریخته بود ؟

 اصال ماهیاری که تا االن تنها بود ، چطور یم

 توانست با امیر رابطهای داشته باشد ؟

 اگر امیر بود ، بالخره یک جایی نباید خودش را

 نشان میداد ؟

ه قرار بود گذشته تویماهیار همان مشتی بود ک  

 صوت امیر فرو بنشاند ؟

 باید هر چه زودتر از بازی بینشان خیر دار یم

 .شدم

 بس بود اینکه هر لحظه با فکر کردن به اتفاق

 تازه و از قضا بدی که ممکن بود در زندگیلم

 . اتفاق بیافتاد ، تن و بدنم خودم را میلرزاندم

 .نگایه به ساعتم انداختم

سیدم  .باید برمیگشتم و به کارم میر

 امیر منتظر یک بهانه بود تا بیمارستان را به

 . کامم تلخ کند 

 باید اضافه میکردم که سامیار هم به او اضافه



 شده بود ؟

 . نفس عمیقی کشیدم و برگشتم

 با دیدن پدر ماهیار که به دیوار پشت رسش

 تکیه داده بود و همچنان تسبیح را توی دستش

 . اند جا خوردممیچرخ

 نمیدانم چرا دیدن تسبیح مرا یاد آقا مصطقن ،

 ... شوهر مادرم میانداخت

 گرچه این مرد نتوانسته بود به اندازه ی نوک

 سوزن حس آرامشر که همرس جدید مادرم به

 ... من داده بود ، برایم زنده کند 

 ... نمیدانستم باید بیتوجه به او رد شوم یا نه

در نقطیه مقابلش غرق با دیدن چهرهاش که  

 . شده بود ، تصمیم گرفتم خلوتش را به هم نزنم

 دستم را در جیب روپوش سفیدم فرو کردم و با

ن افتادهای از کنارش رد شدم اما با  رس پاییر

 صدایش که مرا مخاطب قرار بود ، رس جایم

 . ماندم



 ـ خییل بیقراری کرد ؟

ت تلخ  چه جوایر باید میدادم ؟ میگفتم دخیی

ین خیر زندگیاش را شنیده بود و نیاز به یکتر   

 یار و همراه داشت اما جز من غریبه که از قضا

 با نقشه هم به او نزدیک شده بود ، کش نبود تا

 ... گریــههایش را روی شانیه او خایل کند 

ن انداختم و در حایل که برای زدنم  رسم را پاییر

 : حرفم این پا و آن میکردم ، آرام گفتم

بهیی بود بیقراریــهاش رو شما و مادرشـ شاید   

 ... آروم کنید نه آرام بخش

 .بعد بالفاصله پشیمان شدم

 واقعا من در جایگایه بودم که مرد روبه رویم را

 قضاوت کنم ؟

 ... نه

 هیچ کس نمیتوانست یک نفر دیگر را قضاوت

 ... کند 

 : رسم را باال آوردم و با پشیماین گفتم



... ـ متاسفم ... به من مربوط نبود   ... باید برم

ن افتاده قدیم به سمت  بعد هم با همان رس پاییر

 مخالف برداشتم اما مرد بیاهمیت به من ادامه

 : داد 

 برام سخته... ـ نمیتونم اینجوری ببینمش

 
ی

ی که همیه تالشم رو کرده بودم تا زندگ  دخیی

 حاال این رسنوشت رو... خویر داشته باشه

 ... پیدا کرده داره

 از بغض گرفت
ی

 .حس کردم صدایش رنیک

 بعض مردانهای که سیع میکرد مخقن 

 ... اش کند 

 ... نمیدانم چرا من هم بغض کردم

 میکشید 
ی

 ... این مرد باید درد بزرگ

ن فرزندی از  من مادر نشده بودم و حس داشیی

 گوشت و خون خودمم را درک نمیکردم اما

دم اگرفقط خاری به پای فرزندی ک ن هحدس میر  

 با همیه وجود برایش زحمت کشیده بودی و او



فت ،  را تا این سن و سال رسانده بودی میر

ه و تار میشد ، وای به حال اینکه  دنیایت تیر

 شبیه رسطان یم افتاد 
ی
ت اتفاق  ... برای دخیی

 وقتی ... ـ من در حق اون دخیی بدی زیادی کردم

 آوردمش بیمارستان با خودم و خدام قرار

یش ن  گذاشتم که اگر حالش خوب باشه و چیر

وع کنم ... نباشه از اول رسر انش  اما... برای جیر

... حاال  ن تموم شده  ... حاال که همه چیر

د  ی نگفت و تسبیح را توی مشتش فرسر ن  . چیر

 : با صدای لرزاین گفتم

 ... ـ حاج آقا 

سید  رسش را باال آورد و نگایه که به نظر میر

ده بود ، به منبه اندازیه سالها شکسته ش  

 . انداخت

... ـ میدونم سخته  نمیگم رسطان... حاج آقا 

 رسماخوردگیه که با دو تا قرص و ییک دو روز

احت کردن حل شه  رسطان بیماریه... اسیی



 ... سخته حاج اقا 

 : با بغض گفتم

 ـ من مادر نشدم و شاید درست ندونم شما و

 اما حتی برای متن ... حاج خانم چه حایل دارید 

ماهیار برام یه غریبه ی آشناس سخته پس که  

 ویل بهش به عنوان یه... وای به حال شما 

 ... فرصت نگاه کنید 

 : چشمهایش را ریز کرد و با اخم گفت

 ـ فرصت ؟

 . لبخند تلچن زدم

 
ی
 ـ من نمیدونم توی گذشتیه شماها چه اتفاق

 شاید... افتاده و شما چه بدی در حقش کردید 

 وگرنه فکر نمیکنم هیچ... این تصور خودتون

 پدر و مادری توی دنیا از عمد به بچههاشون

 ... آسیب بزنن

 یک لحظه با یادآوری دردهایی که از طرف پدر و

 ... مادر خودم کشیده بودم ، به حرفم شک کردم



 یعتن پدر و مادر من هم ناخواسته این همه زخم

 روی روح و جسم من جا گذاشته بودند ؟

 حا

ن قرار ب ن ـ گفتیر ان کنیر  یعتن ... ود براش جیر

ن  ان کنیر  ال که مریض شده نمیخواین براش جیر

 راه سختی ... ؟ ماهیار راه سختی در پیش داره

 آدم... که هیچ کس نگفته تهش قرار مرگ باشه

ن و خوب ن که رسطان گرفیی  های زیادی هسیی

 بیاین امیدوار باشیم ماهیار هم جز اون... شدن

... دسته از آدمهاس آدمهایی کهاز همون   

 دارن که میجنگن
ی

 اونقدر شوق و ذوق به زندگ

ن  ... و مییر

ن   که قراره برای ماهیار بکنیر
این  بذارین جیر

ن توی این جنگ نابرابر   ... اینکه برندهش کنیر

 : رسش را تکان داد و مستاصل گفت

... ـ رسطان داره  مگه شوخیه که با... رسطان

 ... دوتا حرف و چهار تا شعار بشه جمعش کرد 



ن االن جا زده بود  . مرد روبه رویم از همیر  ... بهیی 

ن   اگر از همان اولش شاد و شنگول به همه چیر

 ... کنار میآمد عجیب بود 

 عجیب و به احتمال زیاد وسط های راه حسایر 

د  ن  ... جا میر

 ... اما حاال 

ن اول راه باید سنگهایش را با  حاال که همیر

 ... خودش وا میکند 

ن بودم این شک و رسدرگیم برای روزهای مطمی   

 بعد از این ماهیار و خانوادهاش نتایج بدی

 ... نخواهد داشت

 : محکم گفتم

 رسطان هم اسمش با... ـ آره رسطان داره

 خییل وقتها درمون نداره... خود ِ ش

 فقط دارو میدن مریض که دردش... که نداره

... کمیی شه  رسطان با چهار... آره حق با شماس

 کیل... سه تا شعار حل نمیشهتا حرف و دو 



... زحمت داره  ... جسمش رو اذیت میکنه

 ممکنه کارهایی با... روحش رو خش میندازه

 روح و جسمت بکنه که تا زمان مرگت هم

 به غیر هزینههای... اثراتش ادامه داشته باشه

 خییل... روحیش از لحاظ مایل هم هزینه ب ِ ر 

... زیاد   میتونم... خییل سخته آقای فرهمند 

ین جنگ دنیا  بگم دخیی شما باید توی بزرگیی

کت کنه ... رسر  ... جنگ برای زنده موندن

 از پدر ماهیار فاصله گرفتم و در حایل که به

 چهرهاش که عمیقا در فکر فرو رفته بود ، نگاه

 : میکردم ، با صدای آرایم گفتم

 ـ نمیگم به حکم پدر بودنتون وظیفه دارید که

 ... کنارش باشید 

 اما میخوام ازتون خواهش کنم که تنهاش

 ... نذارید 

 تنهاش نذارید و اگر میخواین کنارش بایستید با

 همیه وجودتون به خاطر عشق و عالقهتون



 ... بمونید 

 ماهیار االن بیشیی از هر وقتی دیگهای تو

 ... زندگیتون به کمک احتیاج داره

قابل شکست بودن رسطان دست  به بهانیه غیر

 ... برندارید از تالشت 

ن انداختم  . رسم را پاییر

ن   ... ـ از ترس مرگ خودکشر نکنیر

 
ی

 پدر ماهیار را تنها گذاشتم تا با خودش و جنیک

 ... که قرار بود زرهش را تن کند ، کنار بیاید 

 وقتی راه آسانسور را در پیش گرفته بودم تا رس

 کارم برگردم ، بیاهمیت به قلتر که باز هم با

 فکر کردن به امیر به تب و تاپ افتاده بود ، با

 : خودم گفتم

 چرا ما آدمها فقط منتظر اینیم که یه اتفاق"

ان کنیم ؟  بیافته تا یادمون بیافته باید جیر

ان نکنیم ؟ چرا ن خوبه جیر  چرا وقتی همه چیر

 اصال ما آدمها رابطه مون رو به جایی برسونیم



ان داشته باشه ؟  که نیاز به جیر

کاش همهمون اونقدر خوب باشیم که وقتی   ای  

 ییک میخواد بره ، یاد خویر هامون بیاقتیم نه

 بدیهایی که قراره بعد از رفتنش رو دوشمون

 "... سنگیتن کنه

! ـ َبه خان پرستار   از این طرف... راه گم کردی

 ... ها 

 لبهایم را از روی حرص محکم به هم فشار

 .دادم

د اما حاال مسخریهبا اینکه آرام صحبت کرده بو   

 صورتش و پوزخندی که روی لبش خودنمایی 

 برای اینکه نگاه
ن
 میکرد ، به اندازیه کاق

 
ن
 دیگران را با کنجکاوی متوجه ما بکند ، کاق

 ... بود 

 تقریبا همه میدانستند که نسبت من و سامیار

 چیست باز هم از اینکه چند جفت چشم مدام

و سامیار راقدمهای من ، امیر ، سهراب ، دامون   



 . دنبال میکرد ، حس خویر نداشتم

ن جا هم به حکم اینکه تک دخیی رییس  تا همیر

رس نگاه خییل از افراد بودم  . بیمارستان زیر تیر

 بیاهمیت به سامیار که دستش را در جیب شوار

 از
ی

 لیاش فر کرده بود و بیخیال با ته رنیک

 کنجکاوی نگاهم میکرد ، در اتاقش را باز کردم و

 : با قیافیه خستهای روبه رو سامیار گفتم

... ـ بیا تو سامیار   ... باهات کار دارم

 احتماال خودش متوجه وخامت و اهمیت سوایل

 که ذهنم را مشغول کرده بود ، شده بود چون

 میدانست من تا زماین که مجبور نشوم رساغ

 . سامیار نمیآیم

 سامیار را در را پشت رس من بست و با لحن

هیچ شباهتی به چند دقیقیه پیش جدی که  

 : نداشت ، پرسید 

ی شده جوانه ؟ ن  ـ چیر

 دست به سینه به طرفش برگشتم و مثل کش



د ، گفتم  : که قصد دارد مچ بگیر

 ـ چند ساله با امیر دوستی ؟

 یک تای ابرویش را باال انداخت و در حایل که به

فت ، گفت ن کارش میر  : طرف میر

ه که ببیتن ما چند سـ نگو که کار مهمت این بود  

 ... ال با هم دوست بودیم

ن کوبیدم  . لجوجانه پایم را روی زمیر

 ... ـ سامیار جواب سوالم رو بده

 : شانههایش را باال انداخت و بیخیال گفت

 چرا بچه بازی در... ـ خییل خب بابا 

... میاری تو   باید بشه یه ده... از دوریه عمویم

 ... پونزده سایل

 این یعتن با وجود صمیمیت و مدت زمان طوال

 ین رفاقت سامیار و امیر ، سامیار حتما باید یک

 که با امیر 
هایی از ماهیار و البته داموین

ن  چیر

 . ادعای رفاقت داشت ، بداند 

 نمیدانستم چطور باید از رابطیه دامون یا



سم  ... ماهیار بیی

 دوست نداشتم رس نچن که به دست آورده بودم

ن راحتی از دست بدهمبه ه  ... میر

 اما هر طور هم که حساب میکردم نمیتوانستم

 وقتی آن
ن
سم ، از طرق  طور دیگری سوال بیی

 روز امیر از اخالقیات دامون سوال پرسیده بود

 و به روی خودش نیاورده بود که دامون را یم

 شناسد پس یعتن اگر االن هم از خود امیر سوال

 ... ود کنم ، زیر بار حقیقت نمیر 

 : چشمهایم را ریز کردم و پرسیدم

 ـ یادم نمیاد اون موقعها با دامون هم همکالیس

... بوده باشد   ... پس چطور با هم دوست شدید 

 ... دامون زودتر از قبول شد 

 . صدای متعجبش بلند شد 

 ـ دوست ؟ گ گفه ما با دامون دوست بودیم ؟

 . خودم را الیک متعجب نشان دادم

 ... با هم دوست نبودید  ـ یعتن شماها 



 ... پس چطور دامون از خاطرات رفاقتتون میگه

ه بود   ... چند لحظهای بیحرف به صورتم خیر

 ... یکباره تک خندیه بلند و صداداری کرد 

 ـ یعتن دامون به همکار بودن توی یه بیمارستان

 و یه سالم علییک که من از روی رابطیه فامییل

ی که به خاطر من مجبور  باهاش داشتم و امیر

 بود باهاش سالم علیک کنه میگه رفاقت ؟ نه

... بابا   ... اون خواسته پیاز داغش رو زیاد کنه

 ... توی صورتش زل زده بودم

د را از ن  میتوانستم صداقت حرفهایی که میر

 چشمهایش بخوانم با این حال میتوانستم یک

ن دیگر را هم بخوانم  ... چیر

ی که سامیار آن را از من مخقن یم یک ن چیر  

 ... کرد 

 . جلوتر رفتم و یک قدیم سامیار ایستادم

گذاری گفتم  : با لحن آرام و تاثیر

 چراش... ـ میدونم که از من دل خویسر نداری



 هم... رو درست و حسایر نمیدونم
ی

 از بچیک

 رابطیه من با سهراب همیشه... همینطور بود 

... بهیی بود  ال این بودی تا من روتو همیشه دنب  

ی که دوست داری تبدیل کتن  ن  ... به اون چیر

 همیشه از اینکه با تو و بقییه اعضای خانواده

 ... تفاوت داشتم ، رسزنشم میکردی

 نفس عمیقی کشیدم و با لبخند در مقابل چشم

 : هایم سامیار که با دقت به دهنم زل بود ، گفتم

ق باباـ شاید هم به خاطر این بود که تو عاش  

 بودی و من توی جنگ چندین و چند سالیه

 آخرش... زندگیمون طرف مامان رو گرفتم

 اما این رو بدون سامیار اینکه... هم که رفتم

 من و تو خواهر برادریم و سند رابطیه بینمون

 ... خونیه که توی رگهامون جریان داره

 . سامیار رسی تکان داد 

 ؟
ی

 ـ میخوای چی بیک

 : آب دهانم را قورت دادم و گفتم



 همون حقیقتی ... ـ دارم دنبال حقیقت میگردم

 که تو چهار سال سیع کردی با چشمات بهم

 حقیقتی که حس میکنم دلیل... بفهموین 

 ... مخالفتت با ازدواج من و امیر بود 

 یر 
ی

 شیفت کاریام تمام شده بود و با خستیک

میاراندازهای که از بحث یر رس و تهام با سا  

 داشتم ، باید برمیگشتم و راند مبارزیه هر روزه

ی که نمیدانستم رس کار  ام را توی خانه با امیر

وع میکردم  . است یا نه رسر

 ... این روزها من شده بودم جن و او بسم هللا

 شیفت کاریاش را عمدا طوری چیده بود که به

ن بودم اگر میتوانست از. من برخورد نکند   مطمی 

فتاین بیمارستا  . ن هم میر

ن جلوی حس رسکشر   نتوانسته بودم قبل رفیی

 که این روزها وقت و بیوقت من را به طرف

م  .ماهیار میکشاند ، بگیر

ن هم رایه اتاقش شدم  . برای همیر



 سکوت سالن منتیه به اتاقش با صدای بلند

 .مردی که با عصبانیت فریاد کشید ، شکسته شد

سید با این حا لصدا واضح به گوشم نمیر  

 تکاین که از فریادش خوردم باعث شد از ترس

 . دستم را روی قلبم بگذارم

 با بههم خوردن در اتاق ماهیار متوجه شدم که

 .هرچه هست مربوط به ماهیار است

 تقریبا جلوی در بودم که پدر ماهیار با صوریی 

ون زد و مقابل من  که از خشم قرمز شده بود بیر

 .ایستاد

 . ترسیده از قیافهاش خودم را عقب کشیدم

 .نگایه به صورت جا خوردیه من انداخت

 . احتماال با خودش میگفت کجا مرا دیده بود 

 مثل اینکه چهریه من را به خاطر آورد که نفس

 عمیقی کشید و در حایل که مشخص بود به زور

ل میکند تا صدایش باالتر از این  خودش را کنیی

 : نرود ، گفت



ن شما میتوین راضیش کتن تا از خرـ بب یر  

ن   ... شیطون بیاد پاییر

 . پلکهایش را محکم روی هم فشار داد 

ی انتقام... ـ بهش بگو نمیشه ن  بگو داره با بد چیر

ه ... میگیر  بگو وقتی ... بگو این راهش نیست

 غرور من بشکنه انگار غرور خودش

 ... هم شکسته

 بعد هم با عصبانیت مرا کنار زد و با رسعت

 . انتهای راهرو را در پیش گرفت

ی نفهمیده بودم ن  . از حرفهایش چیر

 ... برای داخل شدن مردد بودم

 نمیدانم کار درستی بود با این حال ماهیار

 ... داخل اتاق شوم یا نه

 شاید ماهیار دوست نداشت من که تنها یک

 غریبه بودم او را در حال دست و پا زدن میان

 ... مشکالت خانوادگیاش ببینم

 با صدای بلند گریــیه ماهیار به خودم آمدم و



 . رایه اتاق شدم

 با دیدن ماهیار که رسش را روی زانوهایش

 گذاشته بود و با صدای بلند گریه میکرد ، جلو

 . رفتم و با غم صدایش کردم

 ... ـ ماهیار 

 . با شنیدن اسمش از زبان من رسش را باال آورد 

د لحظهای بابا دیدن من گریــهاش بند آمد و چن  

ه ماند   به من خیر
ی

 . گنیک

 از دیدن حال زارش اخمهایم را در هم کشیدم و

 : با مهرباین گفتم

 ـ چی شده عزیزم ؟

 مثل بچههای مظلوم دستهایش را به طرفم

 .دراز کرد

ی که از ن  صورت خیش از اشکش و چشمهای سیر

 شدت گریه رسخ شده بود باعث شد جلو بروم و

 .دست دور شانهاش بندازم

 رسش که روی شانهام نشست ، گریــهاش شدت



 ... گرفت

 در حایل که موهای لختش را نوازش میکردم

 : زمزمه کردم

... ـ آروم باش  ... آروم باش عزیزم

 افتاده است اما
ی
سم چه اتفاق  دوست داشتم بیی

 . جلوی خودم را گرفتم

 به مانتویم زد و با هق هق گفت
ی

 : چنیک

... ـ میخوامش جوانه  ... دلم براش تنگ شده

ل زبانم را از دست دادم و پرسیدم  : بالخره کنیی

 ـ چی شده ؟

 نزد 
ن
 ... حرق

سیدم  ... من هم سوایل نیی

 ... اجازه دادم با خیال راحت اشک بریزد 

 ... کم کم صدای گریــهاش قطع شد 

ن شدم گریه نمیکند او را از  وقتی که مطمی 

 ... خودم کردم

شتم و در حایل که بهدستم را زیر چانهاش گذا  



ه بودم ، گفتم  : چشمهای غرق در خونش خیر

 ... ـ دوست داری تعریف کتن 

 با مظلومیت رسش را به عالمت منقن 

 . تکان داد 

 کشیدم
ن
 ... پوق

 . لبخندی از روی ناچاری زدم

 ... ـ باشه عزیزم

 چانیه ماهیار لرزید و بیمقدمه باز هم خودش

 .را توی آغوشم انداخت

دور شانهام انداخت و با همیه وجوددستش را   

 . مرا به خودش فشار داد 

 : صدای گرفتهاش بلند شد 

ن   باید یه مقدار از توده رو... ـ قراره عملم کین

 ... بردارن اما نمیخوام

 : با تعجب گفتم

... ـ نمیخوای  نمیخوای عمل کتن ... یعتن چی 

 ؟



 . گریــهاش قطع شده بود اما صدایش گرفته بود 

 ندارم
ی

 ... ـ من دلییل برای زندگ

د ؟ دلیل نداشت ؟ ن  ماهیار از چه حرف میر

 اگر امیر در زندگیاش بود پس چرا دلییل برای

 نداشت ؟
ی

 زندگ

-  ... باید باهاش حرف بزنم

 رسم از حرف های یر رس و ته ماهیار درد

 ... گرفته بود 

د  ن ی حرف میر ن  ... نمیفهمیدم از چه چیر

و  ن کشید و در حایل کهخودش را از آغوشم بیر  

 دستی به صورتش میکشید ، روی تخت دراز

 . کشید و رویش را به طرف دیوار برگرداند 

... ـ رسم خییل درد میکنه  ... میخوام بخوابم

 ماهیار باید حال خییل بدی داشته باشد که برخ

 الف مهرباین و ادب همیشگیاش حاال اینطور به

اض میکرد   . حضورم در اتاقم اعیی

د اجباری زدم و در حایل که توی کیفم دنباللبخن  



 : کاغذ و خودکار میگشتم به ماهیار گفتم

... ـ باشه عزیزم حت کن  ... اسیی

ی روی کاغذ نوشتم و کاغذ را زیر گلدان ن  چیر

ن گذاشتم و در حایل که چادرم را مرتب  روی میر

 . میکردم ، به طرف در راه افتادم

 هر زمان... ـ شماریه موبایلم رو برات نوشتم

 احساس کردی که نیاز داری با یه نفر صحبت

 اگه بخوای و بتونم هم... کتن بهم زنگ بزن

سونمت پیشت  بالخره ما باهم... خودم رو میر

 یادت که هست ؟... دوستیم

 وقتی در را روی هم میگذاشتم ، ماهیار

 . همچنان به دیوار بدون پنجره نگاه میکرد 

 که از پشت رسم
ی
آمد با مکث با صدای بوق  

 .برگشتم

 خیال دیدن دامون یا سهراب با قفل شدن نگاهم

 در چشمهای پدرم که از پشت فرمان به من زل

ن رفت  . زده بود ، از بیر



ن   نگایه به دور و برم انداختم و به طرف ماشیر

 .رفتم

ن   رسم را از پنجریه سمت شاگرد توی ماشیر

 . کردم

 ... ـ سالم

 . گردنش را به طرفم چرخاند 

ن نیاوردی ؟ـ  ماشیر  

 در حایل که طبق معمول لحن رسدش باعث یم

 : شد دلم تکان بخورد ، گفتم

... ـ نه  ... امروز نیاوردم

 . نگاهش را از من گرفت

 ... ـ سوار شو 

 . لبخندی زدم

... ـ نه م  راهتون... ممنون خودم میر

 ... دور میشه

 از عصبانیت گرفت
ی

 . صدایش رنیک

... ـ بیا باال   ... باید باهات حرف بزنم



 .در سکوت به خیابان روبه رو زل زده بودم

 قرار بود حرف بزنیم اما نه من نه پدرم هیچ

دیم ن  نمیر
ن
 .کدام حرق

 نداشتم ، پدرم هم شاید نیم
ن
 من که حرق

وع کند   ... دانست باید از کجا رسر

ن من و مردی  کم نبود این همه سال سکوت بیر

 ... که پدرم بود 

که باهم صحبت کرده بودیم ، به  آخرین باری  

 خاطر نمیآوردم ، اصال بود تا به خاطر بیاورم ؟

 ـ خویر ؟

 خب فکر نکنم آستانیه تعجبم بیشیی از این جا

 . داشت

سید ؟  پدرم حال مرا مییی

 : با لکنت گفتم

... ـ خوبم  ... ممنون

 حتی سالم و احوال پرسیمان هم بیشیی شبیه

 ... دو غریبه بود تا پدر و دخیی 



 : با همان لحن رسد و سخت گفت

 ـ چه خیر از امیر ؟

 با یادآوری امیر لبخند ناخواستهای روی صورتم

 . نشست

 ... ـ خوبه

 ... ـ زیاد نمیبینمش توی بیمارستان

 نزدم
ن
 .حرق

 مطمئنا پدرم هم میدانست که امیر دل خویسر 

 . از او ندارد اما به روی خودش نمیاورد 

 بالخره پدرم زبان. چند لحظهای سکوت کردیم

 . باز کرد 

 ـ از مادرت چه خیر ؟

" با شنیدن کلمیه  چهریه مرد مستن در" مادر 

 نظرم زنده شد که با غم و افسوس از فاطمه

د  ن  . السادات حرف میر

 ... ـ من میدونستم

 .با چشمهای گرد شده نگایه به پدرم انداختم



 سنگیتن نگاهم را که حس کرد به

 . طرفم برگشت

 ... تم مادرت ازدواج کردهـ میدونس

 . جا خوردم

 : با ناباوری گفتم

ن ؟... ـ چی   شما یم دونستیر

 . بازهم نگاهش را از من گرفت

 مثل اینکه جواب تلفن... ـ مادرت بهم زنگ زد 

... هاش رو نمیدی  مجبور... نگران شده بود 

 فکر میکرد من یم... شده بود زنگ بزنه به من

 ... تونم راضیت کنم

 . پوزخندی زد 

 ... ـ فکر میکرد من روت نفوذ دارم

 نمیدونست من و تو سایل یه بار هم باهم حرف

نیم ن  ... نمیر

ن انداختم  .رسم را پاییر

 درد پنهاین که در جملهاش خوابیده بود باعث



 .شد ، دستم را مشت کنم

 ... نمیدانم چرا حس گناه وجودم را گرفته بود 

ال انتظارش راآرام و با افسوس در حایل که اص  

 : نداشتم پرسید 

 ـ چرا از من بدت میاد ؟

 : با بغض جواب دادم

 ... ـ بدم نمیاد 

 . خندهای کرد 

ن من  ـ بدت نمیاد و این همه فاصله انداختی بیر

 ... و خودت

 . نگاهم را از شیشه به خیابان دادم

 .صدای پدرم بازهم بلند شد

 نمیدانم چرا دست از نبش خاطراتمان برنیم

 .داشت

ی را درست کند ؟ ن  مثال میخواست چه چیر

 سالهای از دست رفتهمان را برگرداند ؟

 یا شاید هم دنبال بهانهای میگشت تا زخم



 . دیگری روی روحم بکارد 

 این همه سال من... ـ نتونستی من رو ببخشر 

 دونستی اما
ی

 رو مقرص به هم خوردن این زندگ

 هیچ وقت نفهمیدی این من بودم که بازهم اون

 رو این همه سال رسپا نگه داشتم
ی

 ... زندگ

م و با پوزخند  نتوانستم جلوی زبانم را بگیر

 : محوی گفتم

 تالش کردی
ی

ی که... ـ شما برای اون زندگ ن  چیر

 من دیدم همهش صدای داد و فریاد شما بلند بود

 شما حتی ... که روی رس مامان خایل میکردی

کم  به اندازیه نوک سوزن هم تالش نکردی تا یه  

 ... به خواستههای مامان اهمیت بدی

د و باز هم  توقع داشتم شبیه همیشه جبهه بگیر

 فریاد بکشد اما در کمال تعجب با لحن غمباری

 : گفت

یک زندگیت دلش  ـ نمیدوین چقدر سخته که رسر

 نمیدوین چقدر سخته که... باهات نباشه



 ... بخوای زندگیات رو حفظ کتن اما نشه

فت  روی لبهایم بنشیند نیمهپوزخندی که میر  

 .ی راه متوقف کردم

 پدرم چه خوش خیال فکر میکرد من حرف

 ... هایش را نمیفهمم

 نمیدانست من هر لحظه و هر ساعت با این

 ... سختی میجنگیدم

 که باید یک طرفه جلو یم
ی

 سختی یک زندگ

 ... بردم

 . نگایه به نیمرخش انداختم

 آرنجش را لبیه پنجره گذاشته بود و لبهایش

 .را پشت دستهایش گذاشته بود

ن . حس کردم صدایش افسوس داشت  این اولیر

 بار بود که من و پدرم بدون فریاد و اشک باهم

ی که به ن  صحبت میکردیم ؛ آن هم راجع به چیر

سید تنها دلیل اختالفمان باشد   . نظر میر

ینکه منـ مادرت و مصطقن خییل قبل تر از ا  



 مادرت شم باهم آشنا شده بودند 
ی

 ... وارد زندگ

 من نشده بود 
ی

 ... در اصل مصطقن وارد زندگ

 این من بودم که وسط رابطیه هر چند تموم

 ... شدیه مادرت و مصطقن اومده بودم

 .نمیتوانستم جملهای که شنیده بودم هضم کنم

 پدرم مصطقن را میشناخت ؟

د و گرههای ذهتن  ن مرا ییک بعد پدرم حرف میر  

 ... از دیگری باز میکرد 

 . شاید هم گره ی دیگری به آن اضافه میکرد 

 : پدرم ادامه داد 

 ـ نمیدونم بینشون چی گذشته که مصطقن زد

ن و مادرت رو تنها گذاشت  ... زیر همه چیر

 دستم را با ناباوری روی دهانم گذاشتم و با

 : تعجب پرسیدم

و دوستـ تو میدونستی مادرم مرد دیگهای ر   

 ... داره و باهاش ازدواج کردی

 بعد از خودم پرسیدم یعتن مرد مهرباین که دیده



 بودم یک روز مادرم را رها کرده بود ؟

 به خاطر فاطمه السادات ؟

 : از دور برگردان دور زد و بیحوصله گفت

... ـ نه  ... وقتی سهراب رو حامله بود ، فهمیدم

 نامههایی که دوران مجردی
ی
 تو وسایلش اتفاق

 ... برای مصطقن نوشته بود ، خوندم

ها شبیه مادرشان  شنیده بودم رسنوشت دخیی

 میشود اما مثل اینکه رسنوشت من شبیه پدرم

 . شده بود 

 زبانم را روی لبهای خشک شدهام کشیدم و

 : زمزمه وار پرسیدم

 ـ بعدش چی کار کردی ؟ چی کار کردی وقتی 

 فهمیدی مادرم ییک دیگه رو دوست داشته ؟

 . نیمرخش را از روی شانه به طرفم برگرداند 

 : لبخند کچر زد و گفت

 ... ـ بعدش دیگه هیچی شبیه قبل نشد 

 . نفس عمیقی کشید و سینهاش را پر از هوا کرد 



ن رو تموم میکردم نه  ـ باید همون وقع همهچیر

ابطیهاینکه با فکر به اینکه اگه بچه بیاریم ر   

 فکر یم... اشتباه من و مادرت ، درست میشه

 نیم بند
ی

 کردم حضور تو و سامیار میتونه زندگ

... ما رو محکم کنه  ... آخرین تالشم تو بودی

 .نفهمیدم گ رسیدم

ن را جلوی آپارتمان نگه داشت و بدون نگاه  ماشیر

 : کردن به من گفت

 تا... ـ شاید باید اینها رو زودتر بهت میگفتم

اقل درک کتن که مشکل من و مادرت برایحد  

ایط کاری من و غروری که  جدایی به خاطر رسر

 مشکل این... تو و مادرت فکر میکردید ، نبود 

 اشتباه... بود که دل مادرت جای دیگهای بود 

ی رو درست کنم ن  من این بود که سیع کردم چیر

 ... که خرابه

 ... این جمله را یکبار دیگر هم شنیده بودم

" ن خراب رو درست کتن   یه چیر
 ... نمیتوین



 " دست از رس خرابهها بردار 

ن را گفته بود   ... امیر هم همیر

 اون رو به خاطر... ـ با مادرت حرف بزن جوانه

 که براش دردناک بود
ی

 اینکه بعد از سالها زندگ

 ، حاال تونسته کنار مردی باشه که دوستش داره

... رسزنش نکن ت که  بیغیر
ی

دارم شاید بهم بیک  

 از ازدواج دوباریه زن سابقم دفاع میکنم اما

 ... باید این رو بهت میگفتم

 . نفس دردنایک کشید 

 ... ـ این رو به اون زن بدهکار بودم

 نمیدانم چرا چند روزی بود که بیدلیل دلشوره

 .داشتم

 ... حس میکردم اتفاق بدی در حال افتادن بود 

یس که به جانم افتاده بو  د باسیع کردم اسیی  

ی که به تلویزیون خاموش زل  نگاه کردن به امیر

م  .زده بود ، از یاد بیر

 .نگاهم را به نیمرخ مردانهاش دوختم



 دستهایش را در هم گره زده بود و چانهاش را

 به آن تیکه داده بود و عمیقا در فکر فرو رفته

 .بود

 ای کاش رابطهمان آنقدر نزدیک بود که یم

 توانستم کنارش بنشینم ، دستهایم را دور شانه

 اش حلقه کنم و در حایل که بوسهای روی

سم  چی " شقیقهاش میکاشتم با طنازی بیی

 امیر هم بوسهام را با" شده عزیزم ؟ تو فکری

ن لبهایش روی موهایم جواب دهد و یر   گذاشیی

" حواس بگوید  ی نیست عزیزم ن  یکم... چیر

" درگیر مریضهامم ینها جزاما همیه ا  

ی ن  رویاهایی که من در ذهنم ردیف میکردم ، چیر

 ... نبود 

 در واقعیت تنها کاری که از دستم برمیآمد این

 بود که در نگایه امیر که جایی جز مرا نشانه

 رفته بود در تنهایی غرق شوم در حایل که خودم

 بیشیی از هر کش نیاز داشتم یک نفر از من



سد  " بیی ی شده تو فکری ؟ ن " چیر ا خب کشام  

 . چندان توجیه به من نمیکرد 

ل پاهایم  نفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه کنیی

 را داشته باشم به طرف امیر راه افتادم و

 . کنارش روی مبل نشستم

 ـ امیر ؟

 : به خودش آمد و بیحواس گفت

 ـ جان ؟

" ی در دلم فرو بریزد" جانمش ن  .باعث شد چیر

ه فکرتوی همیه مدت آشناییمان حتی زماین ک  

 میکردم رابطیه من و امیر عاشقانه است هم

 هیچ وقت

" " جان  ... ی نثار من نکرده بود 

 ... اما حاال 

 یعتن حواس امیر پرت کجا بود که جانمش برای

 من رس رفته بود ؟

 ... احمقانه بود اما بغض کردم



 یعتن ذهنش یی ماهیار رفته بود ؟

 یعتن در خیالش جواب ماهیار را داده بود ؟

 اصال ماهیار واقیع بود یا توهمات من تحت

 تاثیر حرفهای دامون ؟

 حرفهایی که نمیدانستم کدام قسمتش راست

 و کدام قسمتش دروغ است ؟

 که از دهانش
ن
 مثل اینکه خودش متوجه حرق

 پریده بود ، نشد که همچنان سوایل نگاهم یم

 .کرد

 من هم برای خراب نکردن حال خویر که ممکن

مرم هیچ وقت نصیبم نمیشد ، بهبود تا آخر ع  

 روی خودم نیاوردم و با لبخند دستپاچهای

 : پرسیدم

ی شده تو فکری ؟ ن  ـ چیر

 انتظار داشتم حسایر توی پرم بزند و انتقام

د اما در کمال ش را بگیر ن  کلمیه محبت آمیر

 تعجب به پشتی کاناپه تکیه داد و در حایل که



 : نفس صداداری میکشید ، گفت

 ـ جوانه ؟

جانم ؟ ـ  

"  من اما با عشق و عالقه و از عمق" جانم

 ... وجودم بود نه از روی حواس پریی 

 ـ اگه یه نفر از گذشتهت بیاد و سیع کنه

هایی که خراب کرده درست کنه
ن  چی کار... چیر

 باید بکتن ؟

"  ؟" یک نفر از گذشته

 منظورش ماهیار بود یا دامون ؟

 از گ تا االن امیر با من صحبت میکرد ؟

 حرفش شبیه حرف دامون بود که گفته بود ،

 گذشتیه امیر برگشته تا یک مشت محکم توی

 صورت هردویمان فرود

 .بیاورد

 یعتن دامون راست گفته بود ؟

دم ؟ ن  میر
ن
 من باید چه حرق



 تشویقش میکردم یا او را از رایه که قصد

 رفتنش را داشت بریم گرداندم ؟

 باید به خودم فکر میکردم یا امیر ؟

دم یا امیر ؟ ن  به نفع خودم حرف میر

 یا گذشته ؟

 بزنم امیر ادامه داد 
ن
 : قبل از اینکه حرق

 ـ ازم میخوان برگردم جایی که به روزی ترکش

 جایی که به زور مجبورم کردن ازش... کردم

ون بزنم  حاال من باید چی کار کنم ؟... بیر

 بزنم ، زنگ تلفنم بلند شد
ن
 .قبل از اینکه حرق

نگار با این صدا به دنیای واقیعامیر هم ا  

 برگشته بود ، از جایش بلند شد و به طرف اتاق

 . خوابمان رفت

 .نگایه به صفحیه گوشیام انداختم

 با دیدن شماریه ناشناس با حدس اینکه ممکن

 بود دامون تلفن کرده باشد در حایل که خودم را

 حسایر آماده میکردم ،
 برای یک توپ و ترسر



ن کشیدم اما با شنیدندستم را روی کل ید سیر  

 صدای نازک و ظریقن که مرا به اسم کوچک

د ، ساکت شدم ن  . صدا میر

 از روی مبل بلند شدم و با صدایی که حواسم

 : بود به گوش امیر نرسد ، گفتم

 ـ تویی ماهیار ؟

د  ن ی در دلم قل میر ن  تا نزدییک. نمیدانم چرا چیر

فت ن میر  .گلویم باال میامد و بعد هم پاییر

 نفسم تنگ شده بود و چشمهایم سیایه یم

 ... رفت

 .دلیلش را نمیدانستم

 اصال نمیدانستم این حس بد از کجا آمده بود

 اما این را میدانستم که فضای این اتاق برایم به

 یک قیر شده بود
ی

 .تنیک

ون بزنم و با نهایت  دوست داشتم از در بیر

 رسعت خودم را فضای آزاد برسانم اما دستی که

ده میشد ، اجازه نمیداد توی دست ماهیار فرسر  



 . که فکرم را عمیل کنم

یس که  نمیتوانستم در مقابل لبخندهای پر اسیی

ی بگویم ن  . نثارم میکرد ، چیر

س دارم جوانه  نمیخواستم توی... ـ خییل اسیی

 دوست نداشتم مزاحم... این لحظهها تنها باشم

 ... تو بشم اما جز تو دوست دیگهای نداشتم

 اصال نمیدونم درست... کس دیگهای نبود   یعتن 

ه دیدارمون  که توی این لحظه کش باشه یا بهیی

 گرچه میدونم... بعد از سالها تنها باشیم یا نه

 ... بابام تنهامون نمیذاره

 : لبم را گاز گرفتم و با شک پرسیدم

 ـ مطمئتن داری کار درستی میکتن ؟

 رسش را با شک تکان داد و در حایل که دستی 

 : ، گفت به صورتش میکشید 

ن نیستم ویل میخوام این کار رو... ـ نه  مطمی 

... بکنم  ... حتی اگه غلط باشه

ون بیاورم  بدون اینکه دستم را از دستش بیر



 روی صندیل کنار تخت نشستم و با تشویش یر 

 : دلییل گفتم

 ـ اصال از کجا معلوم همون آدم سابق باشه

 خییل سال
ی

 ماهیار ؟ اینجوری که خودت مییک

 ... گذشته

 : محکم گفت

 فقط میخوام قبل از اینکه... ـ برام مهم نیست

 ... برم زیر تیغ جراچ یه بار دیگه ببینمش

ون  دیدنش رو به... شاید دیگه زنده نیام بیر

 به خودم که یه روزی... خودم بدهکارم جوانه

 ... این بازی رو باختم

 : لسوزانهای گفتمبا لحن د

 این عمل اونقدر... ـ این حرف رو نزن ماهیار 

ن بزرگ و خطرنایک نیست  ... هم فکر میکتن چیر

ون بیای باید روحیه  ایشاهلل از اتاق عمل بیر

 ... داشته بایسر تا عهدیه شییم درماین بربیای

 راه درازی در پیش داری و باید حسایر روحیه



 ... ات رو تقویت کتن 

حرفهای مرا نشنیده بود چون انگار اصال   

 دستش را روی قفسیه سینهاش گذاشت و با

یس گفت  : لبخند پر اسیی

 ـ از فکر اینکه بعد از این همه سال میخوام

 ببینمش قلبم از سینهام داره میاد

ون جوانه  ... بیر

 : لبخند واقیع زدم و گفتم

 میدونم چه حایل... ـ درکت میکنم عزیزم

 ... داری

 : با کنجکاوی به طرفم برگشت و پرسید 

 ـ مگه تو هم عاشق شدی ؟

 با یادآوری امیر و چشمهای سیاهش ، لبخندی

 . زدم و رسم را به عالمت مثبت تکان دادم

 با لبخندی که چال گونهاش را پر رنگ کرده بود ،

 : گفت

سیده بودم  ... ـ راستی اصال ازت نیی



 ازدواج کردی ؟

... ـ آره عزیزم ا ِ لچهارس ... 

ش برق زد و گفت ن  : چشمهای سیر

 فکر کنم خییل زود ازدواج... ـ اصال بهت نمیاد 

 بچه هم داری ؟... کردی

"  ؟" بچه

ی در گلویم جوانه زد  ن  ... چیر

 ... جوانهای از جنس بغض

ل کردم و گفتم  : خودم را کنیی

... ـ نه  ... هنوز 

 خوشبختانه دنبالیه بحث بچه را نگرفت و به

 : جایش پرسید 

 ـ البد شوهرت هم خییل دوست داری ؟

"  .خفهای گفتم" اوهوم

 پیش کشیدن بحث بچه باعث شده بود حال و

 . احوالم به هم بریزد 

 اون... ـ منم خییل دوستش داشتم



 ... هم همینطور 

 : با کنجکاوی پرسیدم

 ـ چی شد ؟

 لبخند روی صورتش خکشید و برق چشمهایش

. خاموش شد  ن انداخت و  فشاریرسش را پاییر  

 . به دستم داد 

 ... ـ نشد 

 نزدم
ن
. حرق  برای زدن نبود 

ن
 . حرق

 ... ـ دلم براش تنگ شده جوانه

 .نگایه به در بسته انداختم

 نمیدانم چرا تپش قلب گرفته بودم و حس یم

 در قفسیه سینهام اجازه نیم
ن

 کردم تودیه داغ

 . داد خوب نفس بکشم

بــهای به در خورده شد   . ضن

س نگایه به من انداخت  . ماهیار با اسیی

 ... ـ یعتن خود ِ ش ؟ خدای من

 بعد با صدای بلند به کش که پشت در بود ،



 : گفت

 ... ـ بفرمایید 

 در به آرایم روی پاشنیه پا چرخید و یک نفر

 .پایش را داخل اتاق گذاشت

ن فاصله هم یم ن بود اما از همیر  رسش پاییر

 ... توانستم او را تشخیص دهم

 دستم از توی دست ماهیار شل شد و در حایل

 که نفسم بند آمده بود ، پلکهایم روی هم افتاد

ن سقوط کردم  ... و با رس روی زمیر

... ـ جوانه  چرا چشمات رو باز... جوانیه من

 ... نمیکتن 

دم ن ن خواب و بیداری دست و پا میر  ... بیر

 نه میتوانستم عمیق تر بخوابم و کامل در دنیای

ی فرو بروم نه میتواسنتم پلکهای به بیخیر  

 هم چسبیدهام را باز کنم و به جهان بیداری

 . برگردم

 شاید دلیل این رسدرگمیام صدایی بود که توی



 ... گوشم میپیچید 

ی که روی ن  مثل وزش یک نسیم خنک پاییر

 صورتت مینشیند و حس لذتش باعث میشود

 
ی

 پلکهایت را روی هم بگذاری و لبخند کمرنیک

 ... بزین 

... ـ جوانه ... عزیزم  داری من... گیاه کوچولو 

سوین   میدوین چقدر اذیت میشم... رو مییی

 وقتی چشات رو بستی ؟

 دست گریم روی پیشانیام نشست و حس لذت

 . بخشر سلولهای بدنم را تکان داد 

ن را فراموش کرده بودم  ... همه چیر

 حتی اگر درست فکر میکردم نمیتوانستم

 بگویم اسم من جوانه هست یا نه ؟ فقط این را

 میدانستم که اگر من جوانه بودم باید انسان

 خوشبختی باشم که یک نفر اینطور برای باز

 کردن چشمهایی که حتی نمیتوانستم دلیل

 ... بسته شدنشان را به خاطر بیاورم اضار کند 



 ... یک نفری که حتی اسمش را هم نمیدانستم

ست نه میدانستم با من یانه میدانستم کی  

 ... جوانه چه نسبتی دارد 

 فقط این را میدانستم که شنیدن صدایش باعث

 ... میشد حس خویر داشته باشم

 گریم لبهایی که شقیقهام را مهر کرد مثل انرژ

 ... ی بود که به رگهایم تزریق کرده باشند 

ن کیم هوشیار شدم و و توانایی تکان  برای همیر

 . ه دست آوردمدادن گردنم را ب

ند تکان  لبهایم بدون اینکه از من فرمان بگیر

 خوردند و آوای نامفهویم از بینشان

 ... خارج شد 

ن   آوایی که ذهنم مثل یک اطالعات از پیش تعییر

ه کرده بود   ... شده آن را ذخیر

سید کیم  صدای ظریف و زنانهای که به نظر میر

 . گرفته باشد نزدییک گوشم بلند شد 

... ـ مثل اینکه داره بیدار میشه  ... خدایا شکرت



 صدای باز شدن در آمد ، بعد قدمهای شتاب زده

 : ای و پشت بندش مردی با عصبانیت گفت

 ـ تو اینجا چی کار میکتن ؟ میخوای حالش رو

ون  ... ازایتن که هست بدتر کتن ؟ بیا برو بیر

 ... مرد را هم میشناختم هم نمیشناختم

 ... گیج شده بودم

 چه بالیی رسم آمده بود ؟

 : همان صدای ظریف زنانه حاال با بغض گفت

 ؟ مگه من عمدا این کار رو
ی

 ـ چرا اینجوری مییک

 یه... کردم ؟ اصال از کجا میدونستم اینطوریه

 انگار عمدا این کار رو کردم
ی

 اصال... جوری مییک

 ... مگه من میدونستم جوانه

طع کرد ومرد عصباین تر از قبل حرفش را ق  

 : گفت

 ـ وقتی بعد از این همه سال یه دفعهای فیلت یاد

ن میشه دیگه  یا خودت... هندستون کرده همیر

 ... نگفتی این مرد 



ل  مردی که به من نزدگ تر بود با صدای کنیی

 : شدهای به هر دویشان ترسر زد و گفت

... ـ بسه دیگه  اگه... االن وقت این حرفهاس

مثل سگ و گربه میخواین بعد این همه سال  

ون ن به جون هم برین بیر  اونم کجا ؟... بیافتیر

 نبود ؟
ن
 رو رس جوانه ؟ حال االنش کاق

 مردی که انگار دورتر ایستاده بود بالخره

لش را از دست داد و با صدای بلند گفت  : کنیی

.. ـ لعنت به تو ماهیار   گفته... برای چی برگشتی 

 گفته بودم... بودم نمیخوام برگردم گذشته

 لعنتی چی از جونم... همیتن که هست خوبه

... میخوای دوباره  ... من و تو تموم شدیم

 جمالت و کلماتش بدون اینکه بخواهم لرزی به

 ... بدم انداخت

 لرزی که باعث شد قدمهایی که به سمت بیداری

 ... برداشته بودم به عقب پرت شدم

 ... حاال انگار اصال جوانهای وجود نداشت



سبت به دفعیه قبل پلکهایم راحت تر بازن  

 ... شدند 

ی که چشمهایم را روشن کرد ، تارییک ن ن چیر  اولیر

 ... بود 

 آشنایی نگاهم را در اتاق
ن  برای پیدا کردن چیر

 ... چرخاندم

 ... امیر روی کاناپه دست به سینه خوابیده بود 

 مثل همیشه ابروهایش را در هم فرو برده بود و

 ... نیاش افتاده بود خط عمیقی روی پیشا

 دستم را باال آوردم که با دیدن آنژیوکتی که در

 دستم بود با تعجب به این فکر کردم که من کجا

 و چطور رس از اینجا در آورده بودم ؟

ی که به خاطر داشتم چه بود ؟ ن  اصال آخرین چیر

ن   ... هیچ چیر

ن شدم و با اینکه دوست  روی تخت نیمخیر

 نداشتم امیر را از خواب بیدار کنم از روی

 . ناچاری صدایش زدم



... ـ امیر   ... امیر عزیزم

 تکاین خورد و رسیــــع پلکهایش را از هم فاصله

 . داد 

 به اطراف انداخت و شبیه پرسبچهها
ی

 نگاه گنیک

وع به مالیدن چشم  با مشتهای گره کردهاش رسر

 . هایش کرد 

 . دلم برای این حالتش ضعف رفت

کاش میتوانستم از روی تخت بلند شم وای    

 خودم را توی بغلش پرت کنم اما بدنم آنقدر

ن بود که نمیشد   . سنگیر

 زدم و آهسته گفتم
ی

 : لبخند کمرنیک

 ... ـ سالم

 . حواسش جمع من شد 

 دم عمیقی گرفت و در حایل که لبههای روپوش

 سفیدی که هنوز تنش بود مرتب میکرد از روی

 . طرفم آمد  کاناپه بلند شد و به

 دستش را روی لبیه تخت گذاشت و اجازه داد



 عطر تنش همراه ادکلتن خوش بویی که زده بود

 . توی بینیام بپیچد 

 صدای بمش که به خاطر خواب گرفته بود ،

 همزمان با آزاد شدن نفس داغش توی صورتم

 . بلند شد 

 ... ـ خویر 

 آخ که من حاضن بودم جان بدهم برای اینکه بد

سد   ... باشم و امیر از خوب بودن من سوال بیی

س  ... من فقط بد باشم و تو بیی

 . رسم را به عالمت مثبت تکان دادم

ه بود  .حرف نزد و در سکوت به صورت خیر

 نمیدانم چرا حس کردم نمیتوانم زیر سنگیتن 

ون یم  نگایه که از چشمهای مشکیاش بیر

ن هم نگاهم را از  ریخت تاب بیاورم برای همیر

 مردمکهایی که انگار تیر نگاهشان قصد سوراخ

 : کردنم را داشتند گرفتم و پرسیدم

... ـ چی شده امیر   ... من چرا اینجام



 اونم االن ؟

 : چشمهایش را ریز کرد و با لحن عجیتر پرسید 

ی که یادته چیه ؟ ن  ـ آخرین چیر

 : شانهای باال آنداختم و طویط وار گفتم

... ـ پیش ماهیار بودم ود عشق قدمیشقرار ب  

... رو ببینه  ... در باز شد سامیار اومد تو 

وع به فعالیت کرد   . ذهنم مثل یک فرفره رسر

 ... سامیار 

 ... ماهیار 

 ... بیهویسر نصف و نیمهام

 ... جوانه

 ... امیر 

 امیر بود که ماهیار را لعنت میکرد ؟ یا سامیار ؟

دند  ن  ... از گذشته حرف میر

 خدایا اینجا چه خیر بود ؟

 یک نفر مرا جوانیه من صدا زده بود ؟

 سامیار بود یا امیر ؟



 ... یعتن ماهیار 

بان قلبم باال رفته بود   ... ضن

 صدای تپش قلبم آنقدر بلند شده بود که یم

 ... توانستم با گوشهایم آن را بشنوم

 ... قفسیه سینهام میسوخت

ی که به آن فکر میکنم اشتباه ن  امیدوار بودم چیر

 ... باشد 

یکردم نمیتوانم درست و حسایر نفسحس م  

 ... بکشم

 لعنتی چرا اینقدر از لحاظ جسیم ضعیف شده

 بودم ؟

 . امیر نگاهش را دزدید 

 : با صدای لرزاین گفتم

 ... ـ امیر 

 . جوایر نداد 

 : با تحکم گفتم

... ـ امیر   ... نگام کن



 . رسش را با تاخیر به طرفم برگرداند 

پر شدهچشمهای مشکیاش از حس نامفهویم   

 . بود که نمیشد رویش اسم بگذارم

 ... فقط میدانستم خوب نبود 

 ... حداقل برای من

 .نمیتوانستم دادههای دریافتیام را نظم بدهم

 من سامیار را دیده بودم ، درست وقتی که

 .ماهیار منتظرعشق سابقش بود

 از یک طرف صدای امیر را شنیده بودم که با

 ماهیار دعوا میکرد و از او خواهش میکرد که

 . گذشته را زنده نکند 

ی هست که ن ن سامیار و امیر چیر ن بودم بیر
 مطمی 

م  ... من از آن بیخیر

ن امیر و سامیار   ... یک راز بیر

دار بود   ... رازی که دامون هم از آن خیر

ن بودم یک رسش به ماهیار  رازی که حاال مطمی 

 ... وصل است



ه جای هر سوایل که باید در آننمیدانم چرا ب  

سید ، احمقانه پرسیدم  : لحظه به نظرم میر

 ـ ماهیار کجاس ؟

 با شنیدن کلمیه ماهیار از دهانم چشمهایش را

 .روی هم گذاشت

 .نگاهم به دستهایش کشیده شد

 مالفه را توی مشتش گرفته بود و با همیه قوا

 . فشار میداد 

 این یعتن تیر ماهیار درست به هدف

 ... رده بود خو 

ن   بدون اینکه چشمهایش را باز کند به زور از بیر

د گفت  : لبهایی که روی هم میفرسر

... ـ تو  .. تو ماه  ماهیار رو از کجا یم... ماه

 شنایس ؟

 چرا موقع صدا کردن ماهیار زبانش گرفته بود ؟

 
ی

 سوالش را این بار با عصبانیت و کالفیک

ی تکرار کرد  .بیشیی



 ... چشمهایش هنوز بسته بود 

 ـ گفتم اون رو از کجا میشنایس ؟

" ماهیار این بار  " او   ... شده بود 

 تا حاال شده که حس بیاندازه بدی داشته باشید

 ؟

 آنقدر بد که حس کتن همیه زندگیات هیچ

 خویر تجربه نکردی ؟
ن  وقت چیر

 ... شبیه االن من

ن حس بد باعث شد به جای بغض کردن یا  همیر

 رویاشک 
ی

ن در کمال تعجب لبخند کمرنیک ریخیی  

 لبهایم بنشیند و با آرامشر که نمیدانستم از

سم  : کجا آورده بودم ، بیی

سم امیر   تو ماهیار رو از... ـ بذار من ازت بیی

 کجا میشنایس ؟

 بالخره چشمهایش را باز کرد اما نگاهش را از

 . من دزدید 

شاز گ تا حاال امیر به جای استفاده از زبان  ن تیر  



 برای پاره کردن قلب بیچاریه من نگاهش را

ن میانداخت ؟  پاییر

... ـ من  ... من

 صدای امیر میلرزید یا من اشتباه میکردم ؟

 باز کند
ن
ن حرق  قبل از اینکه دهانش را برای گفیی

 . تقهای به در خورد و کش داخل شد 

 نگاه هر دو نفرمان به طرف در برگشت و با

 دیدن کش که توی چهارچوب در ایستاده بود و

 با لبخند به ما نگاه میکرد ، ابروهایم را باال

 ... انداختم

 لعنتی حاال او را کجای دلم میگذاشتم ؟

 اویی که دقیقا وسط باز شدن ییک گرههای مهم

 ... زندگیام آمده بود 

 ... شاید خییل از آمدنش ناراحت نبودم

ن  نبودم برای باز شدنشاید چون هنوز هم مطمی   

 ... این گره توانایی دارم یا نه

 مهمان ناخوانده بیتوجه به امیر جلو آمد و



 . نزدیک تختم ایستاد 

 ـ خویر جوانه ؟

 .امیر خودش را عقب کشید

سید حالش خییل خوب نیست  .به نظر میر

 دستی به صورتش کشید و من تازه متوجه

 شدم که روی پیشاین 
ی
 قطرههای درشت عرق

 . نشسته بود اش 

 کشر و بدون اینکه نگایه به مهمان تازه
ن
 پوق

 : واردمان بیاندازد ، گفت

 ـ تو اینجا چی کار میکتن ؟

 : خندهای کرد و گفت

 مشکیل... ـ اومدم رس بزنم به دخیی عموم

 هست ؟

 ... نگایه به چشمهای آیر دامون انداختم

یخت ارت از آنها میر  ... رسر

 دامون واقعا چه کش بود ؟

 آدم خوب قصه یا بد ؟



 سیاه یا سفید ؟

 نمیدانم اما برای یک لحظه نسبت به دامون نرم

 : شدم و با لبخند گفتم

 ... ـ خوبم ممنون

 . جلو آمد و دستش را لبیه تخت گذاشت

 به طرفم خم شد و با همان لبخند جذایر روی

 بزند که امیر رسیــــع تر و
ن
 صورتش خواست حرق

 : البته با عصبانیت گفت

 ـ همیه این آتیشها از گور تو بلند میشه ها ؟

 یک دستش را به کمرش زد و با دست دیگرش

 در حایل که لبهایش را از عصبانیت میجویید

 : ، گفت

دم تویی که داری این وسط
ن  ـ باید حدس میر

 چرا دست از رس من و جوانه بر... سوسه میای

 ماهیار رو از کجا پیدا کردی ؟... نمیداری

د داموندر طول مد ن  که امیر حرف میر
یی  

 نگاهش را از من جدا نکرده بود اما با جملیه



 آخر نگاهش را از من جدا کرد و با لحن جدی و

 : ترسنایک به امیر گفت

ن   ـ شاید از اون وقتی که تو با وجود دونسیی

ی که یم  حقیقت دست گذاشتی روی دخیی

 ... دونستی سهم م ِ ن

 که شنیده بودم 
ن
هضم کنمنمیتوانستم حرق . 

د ؟ ن  دامون از چه حرف میر

 عمدا ؟

 یعتن امیر از رابطیه من و دامون خیر داشت ؟

 نزده بود
ن
 پس چرا همیه این سالها هیچ حرق

 ؟

 اصال چرا وقتی دامون را دیده بود طوری رفتار

 کرده بود که انگار اصال او را نمیشناسد ؟

 اینجا چه خیر بود ؟

خورده بودذهنم از این همه سییل پیدریی که   

 ... رسگیجه گرفته بود 

 ... رسگیجه باعث تهوعم شده بود 



 دستم را روی رسم گذاشتم و سیع کردم با

ن پلکهایم به خودم مسلط شوم  ... بسیی

 امیر و دامون بیتوجه به من صدایشان باال رفته

 .بود و با عصبانیت به جان هم افتاده بودند

 صدایشان آنقدر بلند بود که چشمهایم را باز

 . کردم و نگاهشان کردم

 امیر انگشت اشارهاش را به طرف خودش گرفت

 : و با تعجب گفت

 ؟ تو خودت ول کردی... ـ من
ی

 چرا چرت مییک

... رفتی لعنتی   ... اونوقت میندازیش گردن من

 مثل اینکه عالوه بر گرههای ماهیار گرههای

 
ی

 ... من وجود داشت دیگری هم در زندگ

 ... گرهای به اسم امیر 

 ... به اسم دامون

 توی. دامون جلو رفت و یقیه امیر را گرفت

 : صورتش غ َ رید 

 ـ حیف که از این التهای چاله میدوین نیستم



 دزد... وگرنه میدوین چی صدات میکردم

... ناموس  توی لعنتی هم... جوانه مال من بود 

ش ویل توخوب میدونستی چقدر میخواستم  

 منتظر فرصت بودی تا اون رو از چنگ من

ن چی کارش کردی لعنتی که انگار... دربیاری  ببیر

 اصال یادش نمیاد که یه روزی برای من جون

... میداد   لعنتی با... تو شدی خدای زمینیش

 جوانیه من چی کار کردی ؟

 : امیر پوزخند صداداری زد و گفت

... ـ من کاری نکردم  یادت که... خودت گند زدی

 ... نرفته

ن را یم... لعنتی   یعتن امیر لعنتی همه چیر

 دانست ؟

اف کردم که امیر آدم ن بار که اعیی  برای اولیر

 ... پستی است

اف تلخ باعث شد مایع سوزاین از  و این اعیی

 . معدهام راه گرفت



 دستم را جلوی دهانم گرفتم و با ناتواین بدون

 : لیدماینکه مخاطب خاض داشته باشم ، نا

 ... ـ حالم داره بهم میخوره

 اضافه نکردم نه تنها حال جسمم به هم میخورد

 ... که حال روحم هم به هم خورده بود 

 امیر و دامون هر دو متوجهام شدند و به طرفم

 آمدند اما بیاهمیت به آن دو نفر رایه

 دستشویی گوشیه اتاق شدم و با همیه وجود

 ... عق زدم

هایی که شن
ن  ... یده بودم باال آوردمهمیه چیر

 حسایر تخلیه شدم جسم لخت شدهام را
 وقتی

ون کشیدم  . بیر

 دامون و امیر هر دو با چشمهای نگراین به من

 ... زل زده بودند 

فت  ... رسم گیج میر

 . در یک لحظه در باز شد و یک نفر وارد اتاق شد 

 با دیدن ماهیار که توی چهارچوب در ایستاده



 بود و با چشمهای پر از اشک به امیر زل زده بود

 ، آخرین توانم را از دست دادم و برای بار چندم

 . از حال رفتم

 ـ جوانه ؟

 .جوایر ندادم

 در سکوت به لیوان کاغذی توی دستم زل زده

 .بودم

 بخاری که از قهویه داغ بلند میشد مرا به این

 فکر انداخته بود که از دل سوختیه من هم

ه قهوهای که سامیار امروز صبح برایم آوردهشبی  

 بود بخار بلند میشد ؟

 حواست کجاس ؟... ـ جوانه ؟ با توام

 .نگاهم همچنان به بخار بود

 : با حواس پریی و البته صادقانه جواب دادم

 ... ـ یی دل سوختهم

 .پوف کالفهای کشید

 جلوتر آمد و لبیه تخت نشست و با لحن آرایم



 : گفت

 ... رف بزنـ باهام ح

 .پوزخندی زدم

 بالخره نگاهم را از لیوان قهوه گرفتم و به او

 .دادم

 لمس این همه مهرباین سامیار و اینکه برای درد

 و دل کردم روبه روی من نشسته بود برایم قابل

 .درک نبود

 : با تمسخر گفتم

 ـ از گ تا حاال تو به فکر متن ؟ اصال از گ تا ح

 اال مثل برادرهای دلسوز پای حرفهای من

 میشیتن ؟

 کالفه دستی به موهایش کشید و با لحن

 متاسقن که خییل کم از زبان سامیار شنیده

 : بودم گفت

 ـ شاید از وقتی که من پای امیر رو به رسنوشت

 ... تو باز کردم



 نگاهم را از سامیاری که حاال فهمیده بودم گل

اطر عذاب وجدانکردن حس برادرانهاش به خ  

 دادم که بنابر تشخیص
ی
 است گرفتم و به اتاق

 پزشکان که به جای یک نفر سه نفر بودند باید

 . چند روزی در آن میماندم

 : با صدای آرایم گفتم

 ... ـ پای امیر رو تو به رسنوشتم باز نکردی

 این دست... خودش پاش رو توی قلبم گذاشت

... کش نبوده  حتی ... این دس هیچ کس نبوده

ن دست ما... خودش  توی این دنیا دو تا چیر

... نیست ... نه عاشق شدن  ... نه معشوق بودن

 ... ـ من میدونستم

ب باال بیاورم و با  دوست داشتم رسم را به ضن

 چشمهایی که از شدت تعجب گرد شده بود به

 او زل بزنم و با تعجب از اینکه برادرم خییل

ها میدانست و از من مخقن کر  ن ده بود گلهچیر  

ن   کنم اما از دیشب که فهمیده بودم همه ، همهچیر



م ن بیخیر  را میدانند و فقط منم که از همه چیر

 .یه جورایی بیحس شده بودم

 شاید هم بعد هنوز تنم گرم بود و مانده بود تا

 . وقتی درد زخیم که خورده بودم بچشم

ن کشیده  سامیار با صدایی که انگار عمدا پاییر

 : بود ، ادامه داد 

 ... ـ فکر نکن در حقت نامردی کردم

 با اینکه اون موقع هم این مساله تموم شده بود

 اما من باز هم با ازدواج تو و امیر 

 ... مخالف بودم

 نه برای اینکه میدونستم قبل از تو یه نفر دیگه

 وجود داشته برای اینکه میدونستم سختی روح

 ... رهامیر با لطافت روح تو فرق دا

 
ی

 آدم حسایس مثل تو نمیتونست با امیر زندگ

 ... کنه

ی که سخت شدن امروزش نتیجیه همون  امیر

 ... گذشتهای بوده که من معتقدم تموم شده



 فقط از این متعجبم که چطور تونستی این همه

 ... سال پای این رفیق رسد و یچن من بموین 

 نفس عمیقی کشیدم و در حایل که حس یم

پرسیدن این سوالها باید لباس رزمکردم برای   

 : تن کنم ، گفتم

 ـ امیر و ماهیار از گ هم رو میشناسن ؟

 : کالفه گفت

های مرده رو از... ـ جوانه ن  چرا میخوای چیر

ون بکشر و سیع کتن زندهشون  توی خاک بیر

 کتن ؟

 لیواین که حاال قهویه درونش یخ زده بود ، روی

ن کنار تخت گذاشتم و در حایل ک ه تنم را بهمیر  

 سمت سامیار جلو میکشیدم با لحن عصباین 

 : گفتم

ون میکشم ؟ چی رو  ـ من دارم از خاک بیر

 سامیار ؟

 : پوزخندی زدم



 مرده دو
ی

هایی که تو بهشون مییک
ن  ـ اون چیر

 شب پیش جلوی چشمهای من با نگاه عاشقانه

 میفهیم ؟... همدیگر رو قورت میدادن

ی رو ن  این من نیستم که دارم سیع میکنم چیر

 ... زنده کنم

ی نمرده ن ... اصال چیر ن هنوز زندهس  ... همه چیر

 ... شاید پیر شده باشه اما زندهس

س  تکیهام را به تخت دادم و در حایل که از اسیی

 : لبم را میجوییدم زیر لب با بغض زمزمه کردم

 میگن عشق هرچی ... ـ اصال میدوین چیه

 اصال االن امیر ...  باشه قوی ترهسنش بیشیی 

 اونه ؟... کجاس ؟ پیش

 : صدایش باال رفت و با ترسر گفت

 ؟ تو... ـ جوانه
ی

 هیچ میفهیم چی داری مییک

 ... داری امیر رو قضاوت میکتن 

ی که همون موقیع که بابای ماهیار دنبالش  امیر

 گشت و ازش خواهش کرد تا یه بار دیگه ماهیار



نهاش و گفت من زن دارم ؟رو ببینه زد تخت سی  

ی که رس تو با ماهیار دعوا کرد ؟  یا همون امیر

ن بار بود این حرفها را میشنیدم  .برای اولیر

 واقعا امیر این کارها را کرده بود ؟

ی از آرامش جوشید  ن ین آدم. ته دلم چیر  امیر بهیی

ن نبود   ... روی زمیر

ن که  شاید برای من بدترین آدم هم بود اما همیر

 میدانستم یک جایی پشت رس من ، فراموش

 نکرده بود که من هستم و باید به من وفادار

 بماند مثل آیر بود که روی آتش وجودم ریخته

 ... شد 

ین دوست امیر بود  با اینکه سامیار بهیی
ن
 ازطرق

 اما آنقدر او را میشناختم که بدانم با وجود

 رابطیه رسدی که با هم داریم باز هم تحت هر

ای ن من و امیر مرا انتخاب میکند ورسر یط بیر  

 ... اینکه هیچ وقت دروغ نمیگفت

ها امتناع میکرد ن ن بعضن چیر  شاید گایه از گفیی



 ... اما دروغ اصال 

 ... امتحانش را بارها پس داده بود 

 گایه با وجود تخس بودن ذاتیاش بازهم

ن  ن میانداخت و به جای گفیی  رسش را پاییر

 که دوست نداشت از آن ب
ن
گوید ، سکوتحرق  

 ... میکرد 

 این جور مواقع باید میفهمیدی که هر سوایل

ی تحویل ن یس جز سکوت چیر  که از او بیی

ی  ... نمیگیر

 : دست به سینه مثل یک بازجو گفتم

 ـ تو چرا به من نگفتی امیر قبل از من با یه نفر

 دیگه بوده ؟

وع به مالیدن چشمهایش کرد  با هر دو دست رسر

 : و خسته گفت

ن من و امیر  ـ این  رازی که خییل... یه راز بود بیر

 ... سال قبل از آشنایی من با تو خاک شده بود 

ی رو بگم که دیگه وجود ن  درست نبود من چیر



 ... نداشت

 : یک تای ابرویم را باال انداختم و با تعجب گفتم

 ـ یعتن امیر دیگه ماهیار رو دوست نداره ؟

 : شانههایش را باال انداخت و بیتفاوت گفت

 ـ اینکه دوستش داره یا نه رو من نمیدونم چون

 ... توی قلب و مغز امیر نیستم

 نمیتونم برای دلخوش کردنت هم بگم که نه

 ... دیگه دوستش نداره

 به نظرم اینکه یه سییل درناک بخوری بهیی از

س این رو داشته بایسر که  اینکه هر لحظه اسیی

قراره سییل بخوری ، اصال میخوری گ  

 ... یا نه

 اما این رو میتونم بهت بگم که مسالیه ماهیار

 و امیر همون چند سال پیش که ماهیار اون کار

 رو با امیر کرد و اونطوری قلبش رو شکست

... تموم شد  ن   ... همیر

ن تمام شده بود   ... حرفهایش برایم سنگیر



ن نبود امیر هنوز ما
هیاررایعتن چه که مطمی   

 دوست دارد یا نه ؟

 یعتن ممکن بود که قلب امیر هنوز هم برای

 ماهیار به تپش بیافتد ؟

 همانطوری که قلب من برای دیدن خودش به

 تپش میافتاد ؟

 چند درصد احتمال داشت ؟

 یک درصد ؟

 به خدا قسم که حتی صفر درصدش هم

 ... زیاد بود 

تهچرا سامیار البهالی حرفهایی که زده بود نگف  

ن است ماهیار و امیر از این به بعد  بود که مطمی 

 ... هم با هم کاری نخواهند داشت

ن نبود   ... این یعتن مطمی 

ن   مطمی 
ن
 من برادرم را میشناختم تا از حرق

ی از آن نمیگوید  ن  ... نباشد چیر

 ... این یعتن این احتمال هم وجود داشت



 . بازهم حال تهوع رساغم آمد 

 اگر مشکل نداشتم به بارداربودنم شک میکردم

 وگرنه این حالت تهوع دائیم که از چند شب

 پیش به جانم افتاده بود چه دلیل دیگری ممکن

 بود داشته باشد ؟

 ... سامیار گفته بود به خاطر فشار عصتر است

 فکر کنم سامیار هم از ابروهای در هم رفتهام

 : متوجه حالم شد که جلو آمد و پرسید 

 ـ حالت خوبه ؟

 سبه زور رسم را تکان دادم و سیع کردم با چند

 .نفس عمیق حال بدم را کنار بزنم

سیدم  : باید باز هم سوال مییی

 ماهیار با امیر چی کار کرده ؟... ـ سامیار 

 . لبخند کچر زد 

 اما بهت توصیه... ـ این رو باید امیر بهت بگه

... میکنم حرفش رو پیش نکشر  زهامیر به اندا  

به خورده  به خاطر اون روزها ضن
ن
 ... ی کاق



 : آب دهانم را قورت دادم و محکم گفتم

 ـ فکر نمیکتن این حق من باشه بدونم که توی

 گذشتیه همرسم چی بوده ؟

 یک تای ابرویش را باال انداخت و با لحن عجیتر 

 : پرسید 

 ... ـ پس یعتن امیر هم باید از گذشتیه تو بدونه

ی ن  پس تو چرا این همه سال سکوت کردی و چیر

 نگفتی ؟

 ... جا خوردم

 سامیار دقیقا روی نقطه ضعفم دست گذاشته

 ... بود 

 : خودم را نباختم و با آرامش گفتم

ی ن  چیر
 ـ برای اینکه خودت هم خوب میدوین

 ... نبوده که حاال من بخوام ازش تعریف کنم

 : جلو آمد و توی صورتم آرام گفت

و به اون همه عشق و دوستت دارمـ یعتن ت  

ی نبوده ؟ ن  چیر
ی

 مییک



 .چند لحظهای در سکوت به چهرهاش زدم

 .اجزای چهرهاش را با دقت از نظر گذراندم

ارت و تخش چشمهایش شبیه  رسر

 ... دامون بود 

ی که از وقتی که به خاطر دارم با  برادر بزرگیی

 ... من لج میکرد 

 شاید اگربدخلقیهای این برادر هشت سال

 بزرگیی از من نبود من باز رسنوشت من یک شکل

 ... دیگر رقم میخورد 

 : با لبخند پرسیدم

 ـ تو طرف متن یا طرف امیر ؟

 . سامیار هم متقابال لبخند عریضن زد 

 این هم برای این میگم که یم... ـ طرف خودم

 خوام بدوین نباید از هیچ کس توقع کاری رو

 داشته بایسر که خودت نمیتوین 

 ... ش بدیانجام

 باز کردم که در با
ن
ن حرق  دهانم را برای گفیی



 صدای بدی باز شد و کش رساسیمه خودش را

 داخل اتاق انداخت و با صدای بلند اسم مرا صدا

 . زد 

 ... ـ جوانه

 سامیار از روی تخت بلند شد و سالم آهستهای

 .داد

 با

 لبخندی به سهراب زدم که سینهاش با رسعت

ن میشد و چهرهاش در هم رفته بود  .ال و پاییر

 بدون اینکه نگایه به سامیار بیاندازد جلو آمد و

 : در حایل که رس تا پایم را نگاه میکرد ، گفت

 ـ چی شده ؟ چه بالیی رست اومده ؟ اینجا چی 

 کار میکتن ؟

 لبخند اطمینان بخشر زدم و در حایل که با

 : د گفتمدیدن سهراب واقعا حالم بهیی شده بو 

 ... ـ خوبم داداش

 ابروهایش را در هم قفل کرد و با بدخلقی که



د ، گفت  : میدانستم از عالقهاش شکل میگیر

 نمردیم و حال خوبم! ـ حالت خوبه و اینجایی ؟

 ... دیدیم

 به جای اینکه از حرفش ناراحت شوم یا به

 خاطر لحن تندش بغض کنم با آرامش از اینکه

دقانه و به خاطر خودمیک نفر مرا عمیقا صا  

 .دوست دارد ، دستهایم را به طرفش دراز کردم

 سهراب هم منظورم را خوب فهمیده بود پا تند

 کرد و با حلقه کردن دستهایش دور شانههایم

د   . محکم مرا به خودش فرسر

 دستهایم را محکم دور کمرش گره زدم و رسم

 که روی قلبش نشست تازه فهمیدم چقدر از

آغوش سفت و محکمدیروز به یک   

 ... نیاز داشتم

 چقدر نیاز داشتم یک نفر حتی با حرص و

 ... عصبانیت مرا به خودش فشار دهد 

ن بازوهای یک نفر ن حس امنیتی که از بیر  یه همیر



 ... به ریشههای عصبیام متنقل میشد 

 و هیچ کدام از آدمهای اطرافم نفهمیده بودند

 ... شاید حال بدم فقط با یک بغل خوب میشد 

 شاید اگر فقط یک نفر مرا بغل میکرد و کنار

" گوشم زمزمه میکرد  ی ن  نیست من تا االن" چیر

 ... مرخص شده بودم

 سهراب از روی رورسی آیر بیمارستان بوسهای

 : روی موهایم زد و آرام گفت

 ـ چی شده جوانه کوچولوی من ؟ بوف شدی ؟

 ... لعنتی خوب بودم

 ... خوب بودم

با لحن مهربانش مثل زمان تا وقتی که سهراب  

ن میخوردم یا هر اتفاق دیگری  بچگیام که زمیر

ن جمله  چی شده" برایم میافتاد و با همیر

 که مثل یک" جوانه کوچولوی من ؟ بوف شدی

 جادوگر حال مرا خوب میکرد ، حالم را به هم

 ... ریخت



 جملهاش به جای اینکه حالم را خوب بکند یادم

 ... انداخت چقدر تنهام

 ... قدر خستهچ

 ... چقدر شکسته

 ... چقدر محتاج محبت

ن   ... محتاج دوست داشیی

 بغضن که توی گلویم جوانه زده بود اجازه نداد

 بزنم
ن
 ... حرق

 بزنم
ن
 ... و چه خوب که نمیتوانستم حرق

 وگرنه برای سهراب میگفتم که از دیروز تا االن

 ... چه بالهایی رس من آمده بود 

 این بار هم باید این درد را تنهایی به دوش یم

 ... کشیدم

 سامیار و دامون هم میدانستند اما همینکه نگاه

 بود 
ن
 ... گاها پرترحمشان مرا دنبال میکرد ، کاق

 ... بهیی بود من تنها با مشکالتم کنار بیایم

 .سامیار رسفیه نمایشر کرد



 سهراب که حاال متوجه سامیار شده بود بدون

د با خشم به سامیاراینک ه از من فاصله بگیر  

 : توپید 

ی شده ؟  ـ تو برای چی به من نگفتی جوانه بسیی

... نه تو   باید از زبون دامون بشنوم... نه امیر 

 حاال اون... خواهرم یه شب تو بیمارستان بوده

 امیر هیچی زورش میاد حرف بزنه با آدم توچی 

 ؟

  هیچباید قبل از اینکه بحث باال میگرفت و رس 

 . و پوچ دعوایشان میشد قائله را ختم میکردم

 رسم را باال گرفتم و در حایل که به چانیه ریش

 دار سهراب نگاه میکردم همرا قورت دادن بغضم

 : با لحن بچهگانه گفتم

 نمیخواستم نگرانت... ـ تقصیر من بود داداش

... کنم  ... من نذاشتم سایم بهت بگه

 چشمهای آبیاش را من دوخت و با اخمهای

 : مصنوغ گفت



 مگه نمیدوین ... ـ شما خییل کار بدی کردی

 فکر نیم... جون سهراب وصل به جون جوانه

 کتن وقتی یه بارگ بفهمم که جوانه حالش بد

ی شده قلبم  شده و توی بیمارستان بسیی

 وایمیسه ؟

یل روی  حلقیه دستم شل شد و بدون اینکه کنیی

 : یم داشته باشم ، با بغض گفتمصدا

 ـ این حرفا چیه سهراب ؟ چرا اذیتم میکتن ؟

 سهراب متعجب از این احساسات سست بالخره

 : مرا از خودش فاصله داد و با تعجب گفت

یت میشه ها  ن  خویر جوانه ؟... ـ نه تویه چیر

 : سامیار تک خندهای کرد و گفت

... ـ آره بابا   ... تو که این علف رو میشنایس

 ... اشکش دم مشکشه همیشه

 خودم هم به خنده افتادم و خدا را شکر کردم

 سهراب و سامیار هرکدامشان بالخره به یک

 ... شکل بودند 



 سهراب از من فاصله گرفت و به طرف پروندیه

ن تخت رفت  .پاییر

 قبل از اینکه من یا سامیار واکنشر نشان بدهیم

 . کرد پرونده را برداشت و رسش را توی آن فرو  

بان قلبم باال رفت  .ضن

 حاال که سهراب دلیل از حال رفتنم را میفهمید

 من باید دقیقا چه جوایر به او میدادم ؟

 جفت ابروهایش را باال انداخت و با

 : تعجب گفت

 این وسط ؟
ی

 ـ شوک شدید عصتر چی مییک

 به جای حرف تنها لب پایینیام را گاز گرفتم و با

 نگاهم از سامیار خواستم که فکری به حالم بکند

 اما مثل اینکه خدا این دفعه با من بود که

 : سهراب با ابروهای در هم کشیدهای گفت

 ـ به خاطر مامان اینطوری شدی ؟ پس بگم

سم باز از... مامان امروز نیاد دیدنت  چون مییی

 ... حال بری



اض کرد  ن کش بود که اعیی  . سامیار اولیر

ان ؟ مگه میخواد بیاد اینجا ؟ـ مام  

 سهراب نگاه دیگری به پرونده انداخت و بعد آن

 . را رسجایش گذاشت

 : دم عمیقی گرفت و گفت

 اون موقع که دامون رو دیدم که گفت... ـ آره

یه مامان پشت خط بود   صدای... جوانه بسیی

 بعد گفت داره میاد... دامون رو شنید 

 ... بیمارستان پیش جوانه

سته پوزخندی زدم و بدون اینکه متوجهناخوا  

م ، بیاهمیت به  باشم باید جلوی زبانم را بگیر

 : سهراب و سامیار گفتم

 ـ چطور این چهار سال نگران من نشده بود و یه

ش اما حاال ادای  بار پا نشد بیاد رس بزنه دخیی

 ... مادرهای نگران رو در میاره

" با   محکم و بلندی که سهراب گفت" چی 

دم زده بودم ن  که نباید میر
ن
 . فهمیدم که حرق



ن انداختم و در حایل که با لبیه مال  رسم را پاییر

 افیه سفیدی که رویم بود ، بازی میکردم با

 : صدای آرایم گفتم

 ... ـ هیچی 

 . اینبار صدای سامیار بلند شد 

 ـ هیچی یعتن چی ؟ ساره چهار سال نگرانت

 نشده یعتن چی ؟

 ... ساره

یل سال بود که مادرمان را ساره صداسامیار خی  

د  ن  ... نمیر

 نزدم
ن
 .حرق

 . صدای سهراب با عصبانیت بلند شد 

نم... ـ جوانه ن ن االن زنگ میر  حرف بزن یا همیر

سم که چی شده  ... به مامان ازش مییی

 : کالفه گفتم

 ندارم بزنم سهراب
ن
 چی بگم ؟ بگم... ـ حرق

... مامان چهارسال ازدواج کرده با وبگم تو و با  



ن اما من نمیدونستم و مامان  سایم میدونستیر

 هم برای اینکه من مزاحم زندگیش نشم اصال

 ... نیومد طرفم

 سهراب یک قدم جلو گذاشت و با چشمهای ریز

 : شده پرسید 

 ـ این رو همهمون میدونیم که مامان برای اینکه

 تو ناراحت نشر ازدواج دوبارهش رو از تو

... مخقن کرد  ی نگفتیم ن  ... بقیهمون هم چیر

 ... چون میدونستیم که تو روی مامان حسایس

 اما مامان نگفته بود که در خونهش و روی تو

 که من مطمئنم مامان این کار رو نیم... بسته

 تو بهم بگو جوانه تو چرا... کنه

 ویل یا راستش رو بگو یا اصال... نرفتی پیشش

 ... هیچی نگو 

یر سهراب که به خاطرنگاهم را از چشمهای آ  

 .خشم کدر شده بود ، گرفتم

 .باید سکوت میکردم



 حتی اگر سهراب هم نمیگفت من دروغ نیم

 . گفتم

 اگر رسم را هم از دست میدادم هیچ وقت نیم

 گفتم که امیر اجازه نداد این چهار سال پایم را

 . توی خانیه مادرم بگذارم

سی دنمیگفتم اگر امیر از عصبانیت پدرم نمییی  

 ... اجازه نمیداد حتی خانیه پدرم هم بیایم

 گرچه من خودم هم خییل هم با خانیه پدریام

 . رفت و آمد نداشتم

بــهای به در خورد   . ضن

 کشید و سامیار در حایل که پشت
ن
 سهراب پوق

" گردنش را میمالید  " بفرمایید   . ی گفت

 در باز شد و قامت کشیدیه مادرم در حایل که

 مثل همیشه رورسیاش را با حجاب کامل بسته

 . بود ، توی در ظاهر شد 

 چند وقت بود او را ندیده بودم ؟

 ... خییل وقت بود 



 ... خییل وقت

 نگایه به جمع سه نفرهمان انداخت و از آن

 . لبخندهای ناب مادرانهاش زد 

... ـ عه ن ؟ چه خوب  خییل... همهتون اینجاییر

 ... وقت بود ندیده بودمتون

 : سامیار پوزخند محوی زد و زیر لتر گفت

ن   نه فقط... ـ شما اصال گ ما سه تا رو میبینیر

 ... از بابامون که از ماهم طالق گرفتی 

ی به سامیار زد و با  سهراب نامحسوس ترسر

 لبخندی که حس میکردم خییل هم واقیع

 نیست به طرف مادر رفت و در حایل که او را در

را میبوسید ،آغوش میکشید و روی رسش   

 : گفت

... ـ ببخشید مامان  ... رسمون خییل شلوغ بود 

 ... نشد بیایم بهت رس بزنیم

سید ،  مادرم که قدش تا شانیه سهراب میر

 بوسهای روی صورت ته ریش دار پرسش کاشت



 : و گفت

 تو و برادرت از وقتی من ازدواج... ـ نه پرسم

ن   دلم به جوانه... کردم من رو تنها گذاشتیر

 خوش بود که اونم از وقتی با مصطقن آشنا

 ... شده دیگه حتی جواب تلفنمم نمیده

 این حرفها را کامال عادی بدون ذرهای ناراحتی 

سید با این  میگفت ، یک طوری که به نظر میر

 . موضوع هیچ مشکیل نداشته باشد 

 بچه تر که بودم گایه با خودم فکر میکردم مادر

 مارا دوست 
ن
ندارد بعد برایبه اندازیه کاق  

 
ی

 اینکه خودم را دلداری دهم در همان عالم بچیک

 خودم را به خاطر شک کردن به محبت مادرم

 رسزنش میکردم اما حاال با شنیدن حرفهای

 ... پدرم

ن شدم مادرم مارا دوست  نه اینکه بگویم مطمی 

 ندارد یا اینکه در اندازیه عشق مادرانهاش شک

د با خودمکنم اما شنیدن آن حرفها باعث ش  



ن بچههای همرست در ح  فکر کنم دوست داشیی

 ایل که به خودش عالقهای نداری باید کار

 ... سختی باشد 

 ... مرد و زن هم ندارد 

ن   البته چندان از نتیجهای که گرفته بودم مطمی 

 ... بودم

 به احتمال خییل زیاد اشتباه یم کردم وگرنه

 احتمال اینکه پدر یا مادری فرزندشان را به

ندازهای که باید دوست نداشته باشند از منقن ا  

 ... صد در صد هم میی بود 

 من حتی به این هم فکر میکردم که پردم با

 وجود همیه تلخیهایی که در حق من روا

 ... داشته بود هم من را دوست داشت

ون آمد و به طرف من  مادر از آغوش سهراب بیر

 . آمد 

 : لبخندی روی صورتم چسباندم و گفتم

 ... ـ سالم مامان



 : رسی تکان داد و با دلخوری گفت

 واکنشت رو... ـ سالم دخیی بیمعرفت مامان

ن رو دم که این چهار سال همهچیر ن  حدس میر

 ... مخقن کردم

 دستش را روی شانهام گذاشت و با چشمهایی 

د ، گفت ن  : که برق میر

 رنگت پریده چشمات هم... ـ چته مامان جان

... گود رفته ای ؟نکنه حامله  

... بوم  ... انفجار 

 ... توی دلم گفتم نه مادر من من حامله نبودم

 ... نه اینکه دوست نداشته باشم یا نخواهم

 ... نه

 ... حامله نمیشدم

 ... با هزار دوا و درمان و دکیی و کوفت و زهرمار 

 ... بعد از چهار سال جنگیدن

 ... تنهایی جنگیدن و از این مطب به آن دکیی 

 ... و گیایه به آن داروخانهاز این دار 



 تنهایی بدون اینکه هیچ کس جز امیر بداند من

 ... چه دردی میکشم

ی که حتی یکبار   ... امیر

 حتی یکبار هم همراه من نیامده بود و من گایه

 با خودم فکر میکردم که برای دو نفره کردن

 . خودم و امیر تالش میکردم

 .مادر جلو آمد و بوسهای روی پیشانیام کاشت

 دروغ بود اگر میگفتم که هیچ حس خویر به

 ... من دست نداد 

 ... دروغ بود اگر بگویم آرام نشدم

 ... آرام شدم

 مادر عقب کشید و نگایه به سامیار انداخت که

 گوشیه دیوار دست به سینه ایستاده بود و به

 . پاهایش نگاه میکرد 

 ـ سامیار ؟

 : امیار رسش را باال آورد و با اخم گفتس

ن سهراب و جوانه  ـ اگه فکر میکتن که منم عیر



 میام بغلت و با دو تا بوس و بغل هندی قضیه

 نه... رو تموم میکنم اشتباه میکتن 

... ساره جون ها نیست  ... از این خیر

ون را در پیش  بعد هم با چند قدم بلند راه بیر

د ،گرفت اما قبل از اینکه دستگ یه در را بگیر یر  

 : گفت

 ـ فکر نکن مثل جوانه به خاطر ازدواج دوبارهت

 یا مثل سهراب متظاهر خوبیام... ازت ناراحتم

 و میشینم با خودم دو دو تا چهار تا میکنم و با

یــهام رو برای خودم حل و فصل  منطق درگیر

 من خییل وقته برای تو از این کارها... میکنم

... نمیکنم  ... دقیقا از همون وقتی که رفتی 

ون زد و  بعد هم به رسعت پلک زدن از اتاق بیر

 . در را پشت رسش بست

 یم خوای چی کار کتن ؟

 شانه ای باال انداختم و با بیخیایل که برای

 : خودم خم عجیب بود گفتم



- ... هیچی   ... کاری نباید بکنم

 سامیار با تعجب به طرف متن که کش چادر را

هایم یم انداختم آمد و دستش را پشت گوش  

 . دور بازویم قفل کرد 

 . نگاهمان اجبارا در هم قفل شد 

 : سامیار با جدیت گفت

-  من تو رو خوب... بس کن جوانه

 چقدر روی امیر ... یم شناسم
 یم دوین

 یم دوین دنیا برای تو ، توی اون... حسایس

 پس ازم نخواه... رفیق لعنتی من خالصه میشه

" یخیال و این کلمه یاین لحن ب  رو از" هیچی 

 باور نیم... دهنت بشونم و باور کنم

 ... کنم جوانه

 خودم را آزاد کردم و با لحتن که کم عصباین یم

 : شد ، گفتم

-  چی کار کنم سایم
ی

... مییک  ... مدرگ دارم

 اصال چی بگم ؟ مگه ماهیار و امیر با هم کاری



 خوبه خودت به عنوان شاهد شهادت... کردن

 دادی که امیر این سالها هیچ کاری با ماهیار

... نداشته  نیافتاده
ی
 ... االن هم اتفاق

 سامیار با صدای بلندی در حایل که جفت

 : ابروهایش را باال یم انداخت ، گفت

-  جوانه حالیته ماهیار یم خواسته... هیچی 

 انیر رو ببینه ؟ حالیته که ماهیار زنیه که یه

... روزی عشق شوهر بوده  با پای... االن برگشته

ن قدر... خودش ن همیر  به نظر تو قرار همه چیر

 ساده تموم شه ؟

 نگاهم را از سامیار گرفم و به کیفم که روی

 . تخت منتظر من بود ، دادم

 : زیر لب گفتم

- ... نه  من ساده... ساده نیست
ی

 توی زندگ

ی برای من... وجود نداره ن  هیچ چیر

 ... ساده نیست

 کش
ن
 . ید سامیار پوق



 خب االن چی ؟-

 کیفمرا برداشتم و در حایل که لبه های چادرم را

 به هم نزدیک یم کردم ، با قدم های آهسته ای

 . به طرف در رفتم

ه ی در گذاشتم اما قبل از  دستم را روی دستگیر

 اینکه در را باز کنم گردنمرا به طرف سامیار

 : چرخاندم و با تحکم گفتم

 من چهار سال تمام برای اینکه امیر رو داشته-

... باشم جنگیدم  ... با همه ی سختی ها جنگیدم

هم جنگیدم  فکر نکن حاال به... حتی با امیر

 من به هیچ کس... خاطر ماهیار عقب میکشم

... اجازه نیم دم زندگیم رو  م... عشقم رو   امیر

ه ... رو ازم بگیر  ... هیچ کس

ریز شده ی سامیار بعد یر اهمیت به چشم های  

 که این
ی
ه بود از اتاق  که با سوال به من خیر

ون رفتم ی بودم بیر
 . چند روز توی آنبسیی

یده توی چهار  اما با دیدن ماهیار که با رنگیی



 . چوب در ایستاده بود ، رس جایم خشک شدم

 بدون هیچ احسایس به حیاط بیمارستان زل زده

 . بودم

حش به به قدری بیحس شده بودم که هیچ  

 ماهیاری که کنارم روی نیمکت فلزی حیاط

 بیمارستان نشسته بود ، نداشتم و به تنها به تنها

ی که فکر میکردم این بود که خودم را به ن  چیر

 به خانه برسانم و همیه خستگیام را البه الی

 عطر تن امیر که روی تختخوابمان مانده بود ،

 . جا بذارم

 ... ـ جوانه

 . در جوابش تنها نفس عمیقی کشیدم

 . صدایش میلرزید 

 ... عجیب بود اما برایم مهم نبود 

 لباسهای خودش را پوشیده بود یعتن دیگر

ی نبود   ... بسیی

 اصال دوست نداشتم بدانم که عمل کرده بود یا



 ... نه

 ... باید کرد باشد 

ط گذاشته بود که  مگر نه اینکه برای پدرش رسر

 ... د راضن هم عمل یم شود اگر امیر را ببین

 ... البد عمل کرده بود 

 االن هم رس و مر و گنده منتظر بود تا حان مرا

د   . ذره ذره بگیر

طش برای زنده ماندن دیدن شوهر  فکر اینکه رسر

 .من بود ، پوزخند رسدی زدم

 : ماهیار که متوجه پوزخند من شد ، آرام گفت

... ـ اینجوری نباش جوانه تومن که نمیدونستم   

 ... با امیر ازدواج کردی

ب به طرفش چرخاندم و  گردنم را به ضن

 : تهاجیم گفتم

 ـ یعتن مشکلت با این مساله اینکه که من زن

م  اگه به جای جوانهای که دوستته یه زن... امیر

 دیگه بود مشکیل نبود ؟



 لبهایش را روی هم فشار داد و با صدای گرفته

 : ای گفت

 درک نمیکتن این... ـ تو درک نمیکتن جوانه

 همه سال توی تب کش که دوستش داری

 بسوزی یعتن چی ؟ این همه سال کنار کش

 بودی که عاشقشر از کجا میفهیم درد

 تو که هر چی خواستی ... من چیه

... کنارت بوده ... امیر   یه... دو تا دادش دکیی 

 تو از کجا یم... بابای الکچری رییس بیمارستان

 ... ین سالها فهیم من چی کشیدم ا

 از روی نیمکت بلند شدم و در حایل که

ل  عصبانیتم ر با مچاله کردن لبههای چادرم کنیی

 : میکردم ، با حرص و پوزخند گفتم

 ماهیار ؟ من و تو فقط
ی

 ـ چی برای خودت مییک

 فکر... چند هفتهس همدیگر رو میشناسیم

 کردی توی این دو سه هفته میتوین من رو

... بشنایس یدوین این همه سال هیچاز کجا م  



ازدواج... مشکیل نداشتم  فکر کردی با امیر

 ساییه لعنتی ... کردم و تموم ؟ نه خانم خانما 

 ... تو همیه این سالها روی رسم بوده و هست

 ... امیدوار بودم اشتباه بکنم اما نه

 لبخند محوی که روی لبهای ماهیار نشسته بود

 . ، اشتباه نبود 

 با بهت به لبخندی که روی لبهایش نشست بودم

ا  نگاه میکردم امکان نداشت یکنفر اینطور بییی

 . توی صورت همرس عشق سابقش لبخند بزند 

 ماهیار اما مثل اینکه وارد یک دنیای دیگر شده

 بود که بدون اینکه مخاطبش من باشم ، با

 : خودش زمزمه کرد 

 ـ پس هیچ وقت نتونست من رو

... فراموش کنه  ... مثل من

ن قفل شد  .پاهایم روی زمیر

 .مات مانده بودم

اف میکنم هیچ وقت در هیچ حالتی فکر  اعیی



یتن که روی  نمیکردم ماهیار با لبخند شیر

 صورت معصومش مینشست اینقدر وقیح باشد

ن خودش و امیر   که اینطور در مورد عالقیه بیر

 . که حاال همرس زین دیگری بود ، حرف بزند 

 بزنم اما با بلند شدن دهانم را 
ن
باز کردم تا حرق  

 امیر با همان بیم تن
 صدای جدی و عصباین

 . محکم همیشگیاش ، رسجایش ماندم

 ... ـ آره فراموشت نکردم ویل نه عشقت رو 

 ... دردی که باعث شدی این همه سال بکشم

هایی که
ن  دردی که اجازه نداده هیچ وقت از چیر

م  ... دارم لذت بیر

 . ار ایستاده بود پشت رس ماهی

 چرا متوجه نشده بودم که از پشت نیمکت به

 طرفمان میاید ؟ اصال چرا او را ندیده بودم ؟

 ماهیار که صدای امیر را شنید ، به طرفش

 . برگشت و نگایه به رس تا پایش انداخت

 صورتش را نمیدیدم اما با فکر اینکه او هم مثل



 من جذابیت بیاندازیه امیر را توی آن روپوش

 سفید پزشیک و ابروهای در هم کشیدهای که

ن بار اخمشان مرا نشانه نرفته بود ،  برای اولیر

 . میدید ، آتش میگرفتم

 ماهیار زیر لب با احسایس که برایم تنفر

ن بود ، گفت ترین حس روی زمیر ن  : برانگیر

... ـ امیر   ... تو اینجای

ن د  : ندانهای کلیدشدهاش گفتامیر از بیر

... ـ اینجا محل کار ِ م  ... حضور من اینجا طبیعیه

 نگایه را از ماهیار گرفت و با اخمهایی که

 : شدتشان کمیی شده بود ، به من گفت

 ـ تو اینجا چی کار میکتن ؟ قرار بود سایم

تت خونه  ... بیر

 : ماهیار پیش دستی گرفت و گفت

 . ـ من باهاش ار داشتم

عصباین به طرفش برگشت و در حایل که امیر   

 : یک قدم با عصبانیت جلو میآمد ، گفت



 نمیبیتن زن من مری ِ ض ؟... ـ تو بیخود کردی

 کم نبود انداختیش رو تخت بیمارستان ؟... ها 

 االن دیگه چی ازش میخوای ؟

 یعتن امیر واقعا از من حمایت میکرد یا برای

 اینکه حرص ماهیار را در بیاورد ؟

 ماهیار که توقع این رفتار را از امیر نداشت در ح

د با لکنت گفت ن  میر
ی

 : ایل که لبخند کمرنیک

 امیر ؟ من چی کار به کار جوانه
ی

 ـ چی مییک

 دارم ؟

 امیر بیتوجه به ماهیار جلو آمد و دستش را

 دور مچ دستم قفل کرد و با یک حرکت تن بیمار

 و سست شدهام را به طرف خود کشید ، چون به

 بنیه نداشتم ، تعادلم را از دست
ن
 اندازیه کاق

 .دادم و محکم توی آغوشش افتادم

 رسم که به قفسیه سینیه مردانه و محکمش

 برخورد کرد پلکهایم ناخوادآگاه روی هم افتاد

یتن فرو رفتم و زمان و مکان  ودر خلسیه شیر



 ... را فراموش کرده بودم

ن    بودمنه تنها زمان و مکان که ماهیاری که مطمی 

 ... با حس نه چندان خویر به ما زل زده بود 

ن جز همان بوی عطر لعنتی که همیه  هیچ چیر

 ... وجودم را تسخیر کرده بود 

ن   ... هیچ چیر

 طول نکشید ، امیر 
 همیه اینها چند ثانیه بیشیی

 بدون اینکه دستم را رها کند مرا از خودش

 فاصله داد و با ابروهای درهم رفتهای به ماهیار

 : تگف

ن ماهیار  ... ـ ببیر  ... هرچی توی گذشته بوده

... دیگه تموم شده  ... جوانه هم میدونه

 جوانه هم میدونه که من توی گذشتهام چه

 ... غلطایی کردم

 فقط نمیدونم چرا باز رس و کلهت... غلط تو 

 پیدا شده ؟

 مگه خودت نبودی که یه روز توی چشمهای من



حیم تمام گفتی دی گه نیمزل زدی و با بیر  

 ... خوای دیگه من رو ببیتن 

 همون موقع که حرف آقاجونت برات شد حجت

 ... و داغ یتیم بودن من رو زدی روی پیشونیم

د و میگفت دخیی  ن  همون موقع که بابات داد میر

 به یه پرس بیپدر و مادر نمیدم که رس سفریه

 ... صدقههای مردم بزرگ شده نمیدم

 ... همان موقع

 ... خدای من

 درست فهمیده بودم ؟

 صدای همیشه محکم امیر با غروری که از تک

 تک کلماتش میچکید ، میلرزید ؟

 ... امیر من

 ... عشق من

ن و آخرین مردی که تمام و کمال به  صدای اولیر

بــیه تلچن که یک  او متعلق بودم به خاطر ضن

 روز خورده بود ، میلرزید ؟



ن بودم محکم ترین شیای است  مردی که مطمی 

 . ه در زندگیام به آن برخورد کرده بودمک

 ... من هم بغض کردم

 از بغض امیر که مردانه تالش میکرد ان را

 . مخقن کند ، بغض کردم

 . از بغض عشم بغض کرده بودم

 : لبهایم لرزیدند و به سختی گفتم

 ... ـ امیر 

 امیر اما بیتوجه به من در حایل که همیه

ستهایماحساستش را در فشاری که به مچ د  

 میداد ، با ابروهای در هم کشیدهای به ماهیار

 : گفت

 ... ـ پدرت از من خواست تا به گذشته برگردم

وع کنم  دروغ... تا یه بار دیگه گذشته رو رسر

 ... نمیگم

 که اگه وسوسه نمیشدم آدم... وسوسه شدم

 ... نبودم



 ... اما باهاش جنگیدم

ی که یه بار ن  یادم اومد نباید به خاطر چیر

هایی که دارم
ن  امتحانش رو پس داده دیگه چیر

 ... از دست ندم

 ... این تموم ِ ش

 ... حاال برو ماهیار 

 اینکه برای چی میخواستی جوانه رو ببیتن رو

 نمیدونم اما امیدوارم دیگه هیچ وقت رس راه

ن نشر   ... خانوادیه من سیر

 حتی به ذهنت هم خطور نکنه که حاال خانواده

نداشتنش من رو طرد کردی ای که یه روز برای  

ی  ... و ازمن بگیر

 ... جوانه تنها خانوادیه م ِ ن ماهیار 

 ... دور و برش نیا 

 ... دور و برم منم نیا 

 با تمام شدن حرفش دستم را کشید و مرا همراه

 . خود برد 



 هنوز چند قدیم دور نشده بودیم که صدای پر

 . بغض ماهیار به گوشم رسید 

فته چرا میخواستمـ مطمئنم پدرم بهت نگ  

ن من و تو... بینمت  این همه سال اونقدر بیر

 فاصله افتاده که انگار برات مهم نیست چرا من

 اصال چطور... باید توی بیمارستان تو رو ببینم

 ... با ماهیار آشنا شدم

 ... حق با توعه

ی رو در نظر گرفتیم که انگار ن  من و پدرم چیر

 ... خییل مهم نبود 

 پدرم باید خودش را رسزنش کنه که یه همچتن 

 ... آدیم رو از دست داد 

 مردی که اینقدر خوددار باشه و به زندگیش

 متعهد باشه که به حرمت زنش حتی حال عشق

سه واقعا ستودنیه  ... سابشق هم نیی

 چون دارم... میدوین چرا میخواستم ببینمت

 ... تموم میشم



م امیر   ... دارم میمیر

ل از رفتنم ازت بخوام من رومیخوام قب  

 ... ببخشر 

ن این حرف درست  میدونم با وجود جوانه گفیی

 من... نیست اما بذار بگم

... دوستت دارم  ... هنوز 

ن   ماهیار را دیده بودیم تا امروز چندمیر
ی
 از وق

سید که خوب هستم یا  بار بود امیر از من مییی

 نه ؟

 حتم دارم بیشیی از همیه مدت زمان با هم

 ... مان این سوال را از من پرسیده بود بودن

 نمیدانستم این سوال را چطور باید تعبیر کنم ؟

 منکر حس حویر که این سوال به من میداد ،

 نبودم اما نمیتوانستم مصادف بودن این تغییر 

 امیر نادیده
ی

 رویه را با بازگشت ماهیار به زندگ

م  . بگیر

 ته دلم حس میکردم امیر برای اثبات خودی که



 حاال حس میکردم رسگردم شده بود ، تغییر 

 ... رویه داده بود 

 من امیر را بهیی از خودش میشناختم و یم

 دانستم ایم ِ ر امروز که بعد از چهار سال به خاطر

 آورده بود تنها خانوادهای که دارد ، جوانه بود با

 امیر روزهای گذشته که توی چشمهایم زل یم

به او خیانت هم زد و به من میگفت ، حتی اگر   

 . بکنم بازهم اهمیتی نمیدهد ، فرق داشت

 ... خییل هم فرق داشت

 : دستش را روی شانهام گذاشت و زمزمه کرد 

 ـ جوانه ؟

 چادر تا شدهام را روی تخت گذاشتم و به

 .طرفش برگشتم

 دستش را از روی شانهام برداشتم و توی دستم

 .گرفتم

رینبا اینکه حس میکردم لبخند زدن سخت ت  

 کار دنیاس اما لبهایم را شکل دادم و با همیه



 احسایس که حتی در سخت ترین شک و

 تردیدهای دنیا هم از وجودم پاک نمیشد

 : ، گفتم

م  ... ـ جانم امیر

 چشمهای مشیک همیشه مغرورش زیر الیهای از

 ... غم پنهان شده بود 

 ابروهایش این بار هم مثل همیشه در هم فرو

 ... از روی خشم که از روی درد رفته بود اما نه 

م درد میکشید و من خوب میفهمیدم چه  امیر

 ... حایل داشت

 اینکه تنها عشق زمیتن آدم به خاطر مشکیل که

 تو هیچ نقشر در به وجود آمدنش نداشتی تو را

 بود 
ی

 ... از خود براند رنج بزرگ

 ... من حال امیر را درک میکردم

 متن که امیر مرا به خاطر بچه دار نشدن طرد

ی که ماهیار و پدرش او را  کرده بود ، حال امیر

 به خاطر پرورشگایه بودن ، رد کرده بودند ،



 ... درک میکردم

 و افسوس از اینکه نمیتوانستم کاری برای کمک

 ... به او انجام دهم

 همانطور که هیچ کس نمیتواسنت به من کمک

انستم به هیچ کش شبیهکند من هم نمیتو   

 ... خودم کمک کنم

ن بود بعضن از ماها آمده بودم تا تاوان  همیر

 گناهاین را بدهیم که هیچ وقت مرتکب نشده

 ... بودیم

 ... گناهاین که شاید گناه نبودن

 فقط اتفاقایی که با ما متولد شده بودند و ما

 . هیچ نقشر در انتخاب آن نداشتیم

فشار داد و در حایل لبهایش را محکم روی هم  

 . که به عادت گردنش را روی شانه خم کرد 

 قبل از اینکه به خودم بیایم جلو آمد و دست

 هایش را دور شانهام حلقه کرد و رسم را جایی 

ن گردن و شانهاش تکیه داد  .بیر



 یک دستش را پشت گردنم گذاشت و با دست

 . دیگرش کمرم را به خودم فشار داد 

خودم را او به او نزدیک من هم با تمام وجود   

 . کردم

 صدای گرفتهاش همزمان با برخورد نفسهای

 : داغش به اللیه گوشم بلند شد 

 صدای گرفتهاش همزمان با برخورد نفسهای

 : داغش به اللیه گوشم بلند شد 

... ـ پدرش اومد پیشم  ... ازم خواست ببینمش

 همون مردی که یه روزی با غرور سینهاش رو

 جلو داد و با بدترین لحن ممکن بهم گفت ،

 چطور با خودت فکر کردی رو حساب اینکه"

م رو  داری پزشیک میخوین من دخیی

 ... میدم بهت

ی که این همه سال از گوشت و خونم رو  دخیی

 ... تغذیهش کردم میدم به کش که اصل نداره

 میدم به کش که با صدقیه چند تا خیر بزرگ



 ... شده

رسی که همیه زندگیش منتظر بوده تامیدم به پ  

 یه نفر از در بیاد تا براش لباس و کفش

 ... نو بیاره

 تو چطور میتوین به دخیی من محبت کتن در ح

 ایل که خودت هیچ محبتی ندیدی ؟

 ... فکر نکن با شخص تو مشکل دارم نه

 ... حرفم اینکه کبوتر با کبوتر با کبوتر باز با باز 

ودت مایه نداری که بتوین تو حتی اونقدر از خ  

ی  ... برای دخیی من عرویس بگیر

ی حتی یه نفر هم  حتی اگه عرویس هم بگیر

 ... نداری که دعوتش کتن 

 تو نمیتوین به هیچ طریقی گذشتهای که

 ... داشتی عوض کتن 

 بیکس و کار بودن برای همیشه تو خو ِ ن تو

 ... هست

متو برای ادامیه راهت به ییک احتیاج داری اون  



 ... " باید شبیه خودت باشه

 ... خدای من امیر چه دردی کشیده بود 

 ... چه زجری کشیده بود 

 ... چقدر تلخ بود 

 ... چقدر سخت

 چرا به جای اینکه از این نارحت باشم که امیر 

 قبل از من کس دیگری را دوست داشت ، از این

 ناراحت بودم که امیر چه حرفهایی 

 ... شنیده بود 

 با هر کلمهای که میگفت خش صدایش پررنگ

 تر میشد و فشار دستشهایش دور

 ... کمرم بیشیی 

فت  ... آنقدر که نفسم بند میر

 ... اما دوست داشتم

 اینکه من گویسر برای شنیدن درد و دلهای او

 بود 
ی

 ... بودم بایم افتحار بزرگ

 امیر مرا از خودش جدا کرد و با دستهایش



 . صورتم را قاب گرفت

 در یک لحظه لبهایش را روی لبهایم گذاشت

 و بوسیه محکیم از آنها گرفت اما آنقدر با

 حرص لبهایمان را هم چف کرد و رسیــــع

 لذت
ن
 برداشت که فرصت نکردم به اندازیه کاق

م  . بیر

 ارتباط لبهایمان را قطع کرد و در حایل که نگاه

 لرزان و رسگردانش را توی جز به جز صورتم یم

 : ا صدای لرزاین گفتچرخاند ، ب

ن رو گفت ... ـ بابای تو هم همیر  حتی ... سهراب

... سایم لعنتی که رفیقم بود   ... مامانت

 ... اما تو 

 . جو آمد و بوسیه دیگری از من گرفت

 ... بوسههایش هم از رس حرص بود 

ن جز حرص حس نمیکردم  ... یعتن من هیچ چیر

ن جلوی همه  ـ تو یه تنه مثل یه ماده بیر خشمگیر

 گفتی ... شون ایستادی و با شجاعت گفتی نه



م یر خانوادهس  ... برام مهم نیست امیر

 هر کلمیه دیگری که میگفت یک بوسه از من

 میگرفت و من دعا میکردم تا صبح بگوید و

 ... ببوسد 

 ـ ماهیار میگفت من رو دوست داره اما به

و نمیخواست  ... اندازیه رس سوزن هم مین

مه هم با باباش مخالفتوگرنه حتی شده یه کل  

... میکرد  ... مثل تو نبود   ... مثل تو عاشق نبود 

 ... مثل تو محکم نبود 

 دستش را پشت گردنم گذاشته بود و با قدمهای

د   . آهسته مرا همراه خودش عقب مییر

 ... از پشت روی تخت افتادم

 رسم را روی سینیه برهنهاش گذاشته بودم و با

ازش میکردمنوک انگشت موهای تنکش را نو  . 

د که با هم مثل اینکه از حرکتم لذت مییر  امیر

 . آرامش پلکهایش را روی هم گذاشته بود 

 رسم با هر بار م و بازدم آرام و منظیم که یم



فت ن میر  . کرد ، باال و پاییر

 ... نقطه به نقطیه امیر برایم جذاب بود 

 ... نفس کشیدنش

 ... پلکهای بستهاش

نش  ... همهچیر

 گایه با خودم میگفتم اگر عاشق امیر نیم

 شدم برای بقیه ی زندگیم از چه لذت یم بردم ؟

 دستش را توی موهایم فرو کرده بود و به نریم

 . حرکت میداد 

د  ین فرو مییر  . حرکتش مرا به یک خلسیه شیر

ن بار بود که بعد از  شاید بعد از سالها این اولیر

ماندهرابطه من و امیر همچنان در آغوش هم   

دیم و این را مدیون چه  بودم و از هم لذت مییر

 کش بودم ؟

 ماهیار ؟

 فکر ماهیار باعث شد سوایل که مدتها بود توی

 رسم را از. ذهنم جوالن میداد ، به زبان بیاورم



 روی سینهاش برداشتم و در حایل که به فک

 : زاویه دارش نگاه میکردم ، صدایش کردم

 ـ امیر ؟

. د پلکهایش بسته بو   " با همان پلکهای بسته

" هوم  . کشیدهای گفت

 از او فاصله گرفتم و در حایل که دستم را زیر

 : رسم تکیه میدادم ، با کنجکاوی پرسیدم

 ـ تو از کجا ماهیار رو میشنایس ؟

 .با شنیدن کلمیه ماهیار چشمهایش را باز کرد

 ابروهایش را در هم کشید و با لحن

 : خشتن گفت

 تو چرا باید اینقدر... ـ من نمیفهمم جوانه

 ... نسبت به ماهیار مشتاق بایسر 

 خندهای کردم و در حایل که دستم را با ناز توی

دم ، گفتم  : خرمن موهایم فرو مییر

... ـ خودمم نمیدونم  ... باید ازش بدم بیاد 

 راستش قبل از اینکه این اتفاقها بیافته و بفهمم



شته حس خویر همکه یه گذشتهای با تو دا  

 اونقدر خوب که آرزو میکردم... بهش داشتم

 ای کاش اون همیشه همینقدر مهربون بمونه که

 اما وقتی ... بتونیم با هم دیگه دوست باشیم

 ... فهمیدم

 .سکوت کردم

 عیل رغم همیه ظاهرسازیــها و وانمود کردن به

 اینکه اهمیت نمیدهم برای من حتی به زبان

برگشته بود تا قبل از مرگش اوردن اینکه ماهیار   

 شوهرم را از دستم در بیاورد ، دردناک تر از مرگ

 ... بود 

ون کشید  .صدای بم امیر مرا از فکر بیر

ن موهایم  نگاهش به سقف بود و دستش هنوز بیر

 .چرخ میخورد

 من وجود
ی

 ـ از کجا فهمیدی ماهیاری توی زندگ

 داره ؟

ن انداختم و آهتسه گفتم  : رسم را پاییر



 ... دامونـ 

 : چنگ محکیم به موهایم زد و با خشم گفت

ه ؟... ـ لعنتی   انتقام چی رو میخواد از من بگیر

ی که خودش رهاش کرده بود ؟ ن  چیر

 وقتی این حرف را زد تازه به یاد آوردم آن شب

ن را  در بیمارستان دامون از اینکه امیر همهچیر

حیم تمام مرا مال خودش  میدانست و با بیر

 کرده بود ، گفته بود و من با خودم فکر کرده

 ... بودم امیر ، چقدر پست است

 . پوزخندی به افکارم زدم

 من همان آدیم بودم که از شدت پستی امیر باال

 آورده بودم ؟

 حاال چه راحت بعد از یک رابطیه لذت بخش که

 از قضا بعد از سالها امیر توی حالمان نزده بود ،

گذاشتم و با هم دیگر اطال  رسم را روی سینهاش  

 عاتمان را در مورد معشوقههای سابقمان با هم

 . در میان میگذاریم



ت بودم یا امیر   ... من بیغیر

 امیر و من از روی یر 
ن  فکر میکنم روابط بیر

یی نبود   ... غیر

 ... از روی عشق بود 

ن   من از آنجا که بیش از حد عاشق بودم همهچیر

 ... را فراموش میکردم

دنهای امیر تا زخمهایی که روی قلبم یماز نبو   

 ... کاشت

 تا حتی اینکه به من دروغ گفته بود یا اینکه قبل

 خودش بکند با یک
ی

 از اینکه من را وارد زندگ

 ... نفر رابطه داشته بود 

سید عاشق  امیر هم از آنجا که به نظر میر

 نیست برایش مهم نبود که من قبل از چه رابطه

 ... ای با دامون داشتم

 ... یا حتی بعد از او چه کاری میکنم

 هر دویمان از عشق میخوردیم که از قرار معلوم

 ... هم بودنش درد بود هم نبودنش



ن بود در یک رابطیه یک طرفه هر دو طرف  همیر

به میخوردند   ... ضن

 ... هم کش که عاشق بود هم کش که نبود 

ن انداخته بودم و با صدای آرایم که  رسم را پاییر

 : انگار خجالت میکشیدم ، گفتم

 ... ـ من و دامون

 ... ـ میدونم

 صدای محکم امیر در حایل که هنوز هم به جای

 من به سقف نگاه میکرد باعث شد بقییه حرف

 . در دهانم بماند 

 : ادامه داد 

ن رو میدونم و هیچ نیازی به توضیح  ـ همهچیر

 که اگه داشتم این چهار سال یه کلمه... تو ندارم

 حتی این... جع بهش باهات صحبت میکردمرا

 ... هم میدونم که برای چی دامون رفت

 بالخره نگایه را از سقف گرفت و گردنش را به

 طرفم چرخاند و با صدای آرایم در حالیکه انگار



 : برای گفتنش مردد بود ، گفت

ی که باعث شد نظرم نسبت بهت ن  ـ اتفاقا چیر

ن بود   ... جلب بشه همیر

ی که من  ن  ... رو به فکر انداخت که بیام جلو چیر

اف کرده بود   ... بالخره بعد از سالها اعیی

اف اینکه مرا خواسته بود   ... اعیی

ن دیگری ن یا هر چیر
 ... حاال عشق ، دوست داشیی

 ... در هر صورت مرا خواسته بود 

ی نگفتم و بازهم رسم را روی سینهاش ن  چیر

 . گذاشتم

 . صدای امیر بعد از چند لحظه بلند شد 

 ... ـ ماهیار باهامون همکالیس بود 

 . جا خوردم

ب بلند کردم و با ابروهایی که
 رسم رابه ضن

ن بودم به ریشیه موهایم چسبیده بود ،  مطمی 

 : پرسیدم

ه ؟ یعتن با تو و  ـ واقعا ؟ یعتن ماهیار هم دکیی



 سامیار همکالیس بوده ؟

 : دم عمیقی گرفت و با سوز گفت

... ـ نه میخوندیم دوریهبا هم مشهد درس   

 ... عمویم

 مگه تو و سایم دانشجوی دانشگاه... ـ مشهد 

 تهران نبودین ؟ مشهد از کجا اومد این وسط ؟

 حاال نوبت امیر بود که با تعجب به من

 . نگاه کند 

 ـ یعتن تو نمیدوین که من دانشجوی انتقایل

 بودم ؟

 به خاطر وضعیتم... از سال سوم اومدم تهران

 ... یل میدادنراحت بهم انتقا

 . سوایل که به ذهنم رسید با تعلل به زبان آوردم

م  . دوست نداستم هیچ اسیم از ماهیار بیر

 ـ به خاطر اون انتقایل گرفتی ؟

ن گفت  : باز هم نگاهش را از من گرفت و سنگیر

 ... ـ آره



 در حایل که نمیتوانستم به کنجکاویام غلبه

 : کنم ، گفتم

 ماهیار بعدش چی کار کرد ؟... ـ بعدش چی شد 

 این سالها هیچ ارتبایط باهاش... ـ نمیدونم

 ... نداشتم

سم اما با این حال  جان کندم تا این سوال را بیی

 : گفتم

 ـ بهش فکر نکردی ؟ به اینکه چقدر دوستش

 یا اینکه چقدر دلت براش تنگ شده ؟... داشتی 

ی در ن ن سکوتش باعث شد چیر  نزد و همیر
ن
 حرق

بریزدقلبم فرو  . 

 .همیشه میگویند ، سکوت عالمت رضایت است

 یعتن امیر این سالها به ماهیار فکر کرده بود ؟

 یعتن همیه لحظات دونفرهمان در واقع سه نفر

 بودیم ؟

ن بود که بازهم  این فکر آنقدر کثیف و نفرت انگیر

 .حالت تهوع به رساغم آمد



 با عجله از روی تخت بلند شدم و به رسعت

ی دستشویی انداختم و همان یکخودم را تو   

 مقدار غذای اندگ که به زور سهراب و سامیار

 .توی بیمارستان خورده بودم ، باال آوردم

دم به جای محتویات معدهام ن  که میر
 با هر عقی

یخت ون میر  .انگار جانم بود که بیر

 شاید هم حرفهایی که زده بودم و

 . شنیده بودم

 چقدر سخت میشود 
ی

که  بعضن وقتها زندگ  

 هیچ رایه جز باال آوردن حقایقی که به

 . خوردمان داده بودند ، نداریم

بــههایی که به در میخورد آیر به
 با صدای ضن

 صورتم زدم و با بیحایل تمام در را باز کردم و

 . به چهارچوب تکیه دادم

 امیر که حال و روزم را دید جلوتر امد و در ح

 : ایل که نچ نچ کالفهای میکرد ، گفت

 االن برات بیتر ... ـ یعتن اگه مشکل نداشتی 



 خییل یم... چک میگرفتم ببینم حاملهای یا نه

 ... خوره حامله بایسر جون امیر 

 . بغض کردم

 ... لعنتی خوب بود 

 ... خوب بود 

 ... بعد گند زد 

 چه کش بود که با خودش میگفتم ، امیر 

 عوض شده ؟

 مهربان شده ؟

 به جوانه محبت میکند ؟

 ... رت و پرت بود همهاش چ

 دست دور شانهام انداخت و در حایل که مرا

د ، گفت  : همراه خودش تا تخت خوابمان مییر

ی نشون ندادی توی ن  ـ بیمارستان که بودیم چیر

... آزمایش ها   ... فکر کنم معدهات عصتر باشه

 ... اینجوری قایط میکتن 

 وقتی مثل یک کودک چهار دست و پا روی تخت



بودم با مظلومیت در حایل در خودم جمع شده  

 که نمیدانستم این هذیانها از کجا توی ذهنم

 : شکل گرفته بود ، گفتم

 حاال من رو دوست... ـ حاال که ماهیار برگشته

 حاال که من نمیتونم برات... نداری

... بچه بیارم ی پیش ماهیار   ... میر

 چشمهایش گرد شد و فکش را روی هم فشار

 با ابروهای در هم رفتهای در حایل که. داد 

 : گردنش را روی شانهام خم میکرد ، گفت

... ـ نه یت هست ن  این چرت و پرت... تو یه چیر

 بهم
ن
 من یه بار تو رو گرفتم... ها چیه میباق

 برای هفت پشت جد و آبادی که هیچ شناختی 

 حاال پاشم برم با ییک... ازشون ندارم کافیه

... دیگه  ... نه بابا 

 نمیدانم چرا از تیکهای که به من انداخته بود ،

 . خوشحال بودم

ن شده بود   . پلک هایم سنگیر



 همیه انرژیام را برای رابطه گذاشته بودم بعد

احت با دامون و ماهیار و  از آن هم به جای اسیی

 شک و تردیدهایم دست و پنجه نرم

 ... کرده بودم

رااین باالآوردن آخری هم که دیگر همیه توانم   

 . از من گرفت

 امیر که متوجه ضعف من شد ، پتو را تا روی

 : شانههایم باال کشید و گفت

 از مهربوین من هم... ـ بگر بخواب جوانه

 سواستفاده نکن یه پشت رسهم چرت و پرت

 
ن
 خودت خوب میدوین من همیشه... بباق

 ... اینقدر مهربون نیستم که بیام بخوابونمت

د و من هر لحظه بیشیی از قبل ن  امیر حرف میر

قتم ینم فرو میر  ... در خلسیه شیر

 ... خلسهای با پس زمینه ی عطر تن امیر 

 هر قدیم که جلوتر میآمد یک قدم عقب یم

. رفتم سیدم  ... مییی



 ... بدون اینکه دلیلش را بدانم

ن معصومش بیشیی از هر وقت  چشمهای سیر

 ... دیگری شیطاین شده بود 

هایش را به طرف گلویم آورددست . 

 با اینکه دستش به من نرسیده بود با این حال

 وجودم را گرفت
ی

 . حس خفیک

 : لبخند ترسنایک زد و زمزمه وار گفت

ی که... ـ میکشمت جوانه ن  میکشمت و اون چیر

م  ... از من دزدیدی ازت پس میگیر

 : با صدایی که از ترس میلرزید ، نالیدم

ی ندزد ن  تو خودت اون از... یدمـ من از تو چیر

 من گرفتی ؟ خودت این کار رو با

 ... خودت کردی

 بیاهمیت به حرفهای من جلو آمد و دستهای

حلقه کرد و با تمام قوا فشار داد را دور گلویم . 

 سیع کردم تکاین به خودم بدهم یا دستهایم را

 برای بازکردن حلقهای که هر لحظه نفسم را تنگ



 ... تر میکرد ، باال بیاورم اما نتوانستم

 ... بدنم هیچ قدریی نداشت

 ... یک تکه گوشت لخت بودم آمادیه خفه شدن

 : با خرخر گفتم

 ... ـ ولم کن

 : پوزخندی زد 

ی جوانه  هیچییک تو رو نیم... ـ تو باید بمیر

 ... خواد نه پدر و مادرت نه برادرات نه امیر 

... هیچیک برسمبمیر و بذار من ب  امیر ... ا امیر

 خودت هم خوب میدوین که اون... مال م ِ ن

 ... فقط عاشق من

 ... قفسیه سینهام صد کیلو شده بود 

 . چشمهایم تارشده بود 

 صورت ماهیار که یک روز روی معصومیتش

ه تر از قبل یم  قسم خورده بودم ، هر لحظه تیر

 ... شد 

 : رسش را جلو آورد و کنار گوشم زمزمه کرد 



 با مرگ تو این قصه هم تموم... میر جوانهـ ب

 ... میشه

ن جمله بودم  .مثل اینکه منتظر همیر

 ... نفسم بند رفت و پلکهایم روی هم افتاد 

ی که روی صورتم ن  با سنگیتن سوزناک چیر

ب از هم باز شد  .نشست پلکهایم به ضن

ی نمیدیدم ن  .چشمهایم باز بود اما چیر

 فقط صدای نفسهای کوتاه و تندی که یم

 . کشیدم توی اتاق میپیچید 

 جوانه ؟... ـ جوانه

 امیر با چشمهای به خون... دیدم باز شد 

 نشستهای مقابل صورتم ایستاده بود و با

 . وحشت به من نگاه میکرد 

 ـ چت شده دخیی ؟ داشتی کابوس میدیدی ؟

 ـ چرا ؟

 : با تعجب گفت

 ـ چرا چی ؟



ه زاویــیه نگاهم را تغییر دهم ، در حبدون اینک  

 ایل واقعا امیر را نمیدیدم با صدای

 : آرایم گفتم

 ـ چرا وقتی عاشق ماهیار بودی اومدی

 چرا این همه سال درد رو روی قلب... رساغ من

 من تلنبار کردی ؟

 کشید 
ی

 از رس کالفیک
ن
 . پوق

 داری کم کم رو اعصابم راه... ـ باز دیوونه شدی

ی جوانه  فکر نکن که این دوسه روزه یه... میر

یه  ماهیار قرار نیس... کم باهات راه اومدم خیر

... بیاد  ی که برای امیر تموم شده ن  تموم... چیر

... شده ... مثل ماهیار   یادت که نرفته... مثل تو 

 اینکه من ماهیار رو... بهت گفتم نمیخوامت

 نمیخوام این قضیه رو عوض نمیکنه که تو هم

 ... نمیخوام

 .یکباره مثل انبار باروت منفجر شدم

ن شدم و درحایل که مثل  روی تخت نیمخیر



 دیوانهها موهایم را میکشیدم با جیغ و فریاد

 : گفتم

... ـ لعنتی   چرا با من این کار رو... لعنت به تو 

... میکتن   چرا نیم... لعنتی من دوستت دارم

 ... فهیم هیچیک به اندازیه من دوستت نداره

 ... دازیه من نمیخوادت لعنتی هیچیک به ان

 هیچیک اونقدر که من دوستت دارم دوستت

 چرا نمیفهیم ؟ ها ؟... نداره

 جلو رفتم و مشتهای محکمم را روی سینهاش

 . فرود آوردم

 : جیغ میکشیدم

... ـ لعنتی   ... لعنتی چرا ؟ چرا دوستم نداری

 چرا میخوای بری ؟ چرا داری یه کاری میکتن 

 اصال تو یه دروغگوی... که محبور شم برم

 من که میدونم میخوای بری... عوضن هستی 

... پیش ماهیار  ... اینها همه فیلمته  ... دروغ نگو 

 ... بگو میخوام برم پیش جوانه



 نفهمیدم چه شد اما سییل محکیم روی صورتم

 .نشست

به آنقدر زیاد بود که صورتم به یک  شدت ضن

 . طرف خم شد و صدایم خفه شد 

 
ی

به چانهام زد و صورتم را به طرفامیر چنیک  

 .خودش برگرداند

 در حایل که آن را محکم فشار میداد ، با فیک

ده میشد ، گفت  : که بازهم ازخشم روی هم فرسر

... ـ دوستت ندارم جوانه  ... هیچ وقت نداشتم

ن میخوام بری  باور کن بودن کنار... برای همیر

 کش که دوستش نداری به اندازیه نبودن کش

 ... میخواتش درد دارهکه 

 در را آهسته روی هم گذاشتم و در حایل که

 . چادرم را مرتب یم کردم راه افتادم

 هنوز یک قدم برنداشته بودم که با دیدن ماهیار

ن پشت رسش تکیه  که دست به سینه به ماشیر

 . داده بود ، رس جایم ماندم



ن و تلخش را میشد حتی از پشت عینک  نگاه تیر

 که زده بود هم دید 
ی

 . آفتایر بزرگ

 سیع کردم یر توجه به او راهم را ادامه دهم اما

 . ماهیار متوجه من شد و صدایم زد 

-  ... جوانه

... ایستادم ن مردد بودم  ... برای برگشیی

 باید بریم گشتم یا یر توجه به ماهیار راهم را

 ادامه یم دادم ؟

 ... باید بر یم گشتم

 ... رار یم کردند فقط آدم های ضعیف ف

 ... آدم های ضعیف و گناه کار فرار یم کردند 

 ... کساین که بازنده بودند 

 ... و من بازنده نبودم

 اصال بازی در میان ما نبود که حاال برنده یا

 ... بازنده داشته باشد 

ی باشد  ن ن من و ماهیار چیر  ... قراز نبود بیر

 بهیی بود روی مشکالت قدییم ام تمرکز یم



خالصکردم ن ه وجود ماهیاری که امیر تیر  

 ... نبودنش را رها کرده بود 

 نفس عمیقی کشیدم و در حایل که زیر لب اسم

 خدا را صدا یم زدم روی پاشنه ی پا چدخیدم و

 . به طرف ماهیار راه افتادم

 سینه ام را صاف کرده بودم و در حایل که رسم

 را باال گرفته بودم با قدم های محکم به طرف

 . ر راه افتادمماهیا

 محال ممکن بود اجازه بدهم کش از جمله

 ... ماهیار بفهمد که من چه حال بدی دارم

 امکان نداشت اجازه بدهم که ماهیار بفهمد شب

 قبل تا صبح چند بار با دیدن کابوسش از خواب

 پریده بودم و به خاطر پیش کشیدن اسمش چه

 . سییل آبداری از امیر نوش جان کرده بودم

 . روبه رویش ایستادم

 اسم خدا را آوردم و با آرامشر که ناخودآگاه به

 . وجودم افتاده بود سالم آهسته ای کردم



 ماهیار عینکش را باالی موهایش داد و در حایل

 یم کشید ، گفت
ن
 : که پوق

-  ... علیک

 : با لبخند ادامه دادم

-  خویر ؟. سالم عزیزم

 . ید چشم هایش گرد شد و ابروهایش باال پر 

 : حرفم را ادامه دادم

 چه خیر از عملت ؟ عمل کردی عزیزم ؟-

 : با تعجب گفت

 حاال خوبه جوانه ؟ به نظرت من اومدم تا باهم-

 احوال پریس کنیم؟

 : خودم را متعجب نشان دادم

 مگه من و تو چه کاری جز احوال پریس داریم-

 باهم ؟

- ... جوانه ... من  ... باید 

 . دستم را به عالمت سکوت باال آوردم

ل  پلک هایم را بستم و در حایل که لحنم را کنیی



 : یم کردم تا از حد مجاز باال تر نرود ، گفتم

- ن ماهیار  ... ببیر  من واقعا... گذشته گذشته

 دلیل این همه رفت و آمدت و بودنت دور و بر

 ... خودم و امیر رو نیم فهمم

ن    انداخت و آرامدر کمال تعجب رسش را پاییر

 : گفت

-  اصال نیم دونم چرا... خودمم نیم دونم

 شاید برای اینکه نیم خوام... اینطوری شدم

 ... آخرین فرصتم رو از دست بدهم

"  " آخرین فرصت

 ... یعتن قرار بود 

 : چشم هایم را ریز کردم و با خشم پنهاین گفتم

- ن ماهیار   امیر ... فرصت های تو قبال سوخیی

 االن دیگه... ه بینتون چی گذشتهبرام گفته ک

 ... هیچ تالیسر جوابنمیده

 : دستی به پیشاین اش کشید و مستاصل گفت

- ... من اشتباه کردم  ... همون موقع هم فهمیدم



 اما توانایی اینکه به عقب برگردم و درستش کنم

 تا به خودم اومدم امیر به اندازه ی... نداشتم

 اصال ناپدید... یک دنیا از من فاصله گرفته بود 

ن آخرین مالقاتش با... شده بود   نیم دونم بیر

 فقط این رو... بابام چه حرفایی رد و بدل کردن

 ازم... یم دونم امیر بعدش یه آدم دیگه شد 

م که... پرسید که پاش یم مونم یا نه  حاضن

 پدرم رو ول کنم و با اون تنهایی رو تحمل کنم یا

... نه  ... من

 . پوزخندی زدم

از من و ماهیار امتحان یکساین  امیر   

 ... گرفته بود 

ن امیر   ماهیارجا زده بود و من پای همه چیر

 ... ایستاده بودم

ند و با ن ن از جمله اینکه توی گوشمیر  همه چیر

 . ضاحت دوست نداشتنم را فریاد بزند 

 : بدون اینکه رسش را باال بیاورد ، گفت



-  با خودم گفتم بچه م و دو... فکر کردمبچه م

 ... ه روز دیگه فراموش میکنمس

 : با افسوس گفتم

- ... ویل نکردی  گرچه... هیچ وقت نیم توین 

 اگه عاشق بودی هیچ وقت امیر رو

 وقتس عاشق ییک میشر باید... رها نمیکردی

ش بشر  ن  امیر یه بچه ی... عاشق همه چیر

 پرورشگایه بود که از خودش هیچی نداشت اما

 هیچ کس نیم دونه پدر و مادر... جنم داشت

 واقیع امیر کیه اما من یم دونم که آدم های

ن پرس به خویر و  خویر بودن وگرنه نیم تونسیی

 با جنیم امیر به دنیا نیم آوردن که تشخیص

 بده وقتی ازدواج کرده و متعهد شده نباید با زن

 حتی اگه اون زن... دیگه ارتباط داشته باشه

 ... معشوقه ی سابقش باشه

 . رسش را باال آورد و توی چشم هایم زل زد 

- م جوانه  چند ماه بیشیی زنده... من دارم میمیر



... نیستم  ... ازت یه خواهش دارم

ی در دلم فرو ریخت ن  ... چیر

-  اجازه... ازت یم خوام بذاری امیر با من باشه

 ... بده بشم زنش

 . زبانم قفل کرد 

 نیم دانستم چه باید بگویم ؟

 یم زدم ؟اصال باید 
ن
حرق  

 بهیی نبود به جای هر کلمه ای دستم را باال یم

 بردم و سییل محکیم روی صورتش یم

 خواباندم ؟

ن صوریی که یک زمان فکر یم کردم  روی همیر

 ... چه معصوم و حتی مظلوم است

 روی همان صوریی که برخالف میلم مجبور بودم

ن و ن چشم های سیر اف کنم که قریب به یقیر  اعیی

 ... چال گونه اش دل امیر مرا برده بود 

د ؟  نکند یکبار دیگر هم دلش را بیر

 ... نه



 ... جوانه اجازه نیم داد 

 
ی

 من که این همه سال با چنگ و دندان این زندگ

 را حفط کرده بودم اجازه نیم دادم ماهیاری که

 اش
ی

 به قول خودش فقط چند صباح از زندگ

 . مانده بود آن را به هم بریزد 

 . ا باید آرامش خودم را حفظ یم کردمام

 ام دفاع میکردم
ی

 ... باید از حریمزندگ

 حرییم که به خودی خود سست و

 ... شکننده بود 

 نباید اجازه یم دادم که ماهیار بفهمد من و

ن   ام تا چه اندازه به شکسیی
ی

 زندگ

 ... نزدیک بودیم

 لبخند محکیم زدم و در حایل که سیع یم کردم

 : رور باشد ، گفتمنگاهم پر از غ

- م ماهیار   حضورت... حرفت رو نشنیده میگیر

 در حایل که اصال نیم دونم... امروز اینجا 

 همه ی... چطور آدرس خونه مون رو پیدا کردی



 از تو فقط به... اینها رو فراموش یم کنم

 عنوان یه دوست که یه مدت کوتاه یم

 نه زین که با وقاحت... شناختمش یاد یم کنم

 توی چشم هام زل زد و شوهرم رو ازم

 ... خواستگاری کرد 

 بعد هم پشتم را به او کردم و در حایل که چشم

 هایم از شدت بغض یر پنایه یم لرزید ، راهم

 . را گرفتمتا بروم

 . اما صدای ماهیار اجازه نداد ،خییل دور شوم

-  خودم... من نیم خوامباهات بجنگم جوانه

 ... ارم غیر معقولیم دونم خواشته ای که د

 مونده م رو
ی
 ویل یم خوام روزهای باق

 اونجوری باشم که یر خود و یر جهت این همه

 ... سال خودم رو ازش محروم کردم

 . پوزخندی روی لب هایم نشست

 توجیهات ماهیار به هیچ وجه ممکن برای قابل

 ... درک نبود 



 امکان نداشت درک کنم یک نفر چطور به

 چند نفر دیگرخودش اجازه یم ده
ی

د که زندگ  

 را خراب کند ؟

 من دیگه به" حاال به هر دلییل از جمله اینکه

 یم کنه ؟
ی
 " آخر خط رسیدم حاال چه فرق

ب و المثل  آب که از رس گذشت" به نظرم ضن

 درست" گذشت چه یه وجب چه صد وجب

 ... نیست

 همیشه مهم است که تا چه حد غرق

 ... شده بایسر 

 ... به نطرم همیشه فرصتی برای نجات است

 حاال اگر قرار نیست تو نجات پیدا کتن ، قرار

 نیست چند نفر دیگر را هم همراه خودت غرق

 ... کتن 

 . نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط شوم

 پلک هایم را روی همگذاشتم و چند لحظه ای به

 خودم فرصت دادم تا ذهنم را آماده ی دادن



م که نه شبیه آدم های وحشر کهجوایر بکن  

 دهانشان را باز میکنند و هر چه به ذهنشان یم

 رسید یم گویند باشم باشم نه شبیه زن یر 

 اش را دو دستی روی
ی

 دست و پایی که زندگ

 . طبق تقدیم معشوقه ی سابق خودش یم کند 

 پلک هایم را که باز کردم ماهیار را دیدم که با

لچشم های ریز شده و لبخند ک ن  به مین
ی

مرنیک  

 . زده بود 

 لبخندش نشان یم داد از سکوت من برداشت

 ... خویر کرده است

 واقعا ماهیار آنقدر احمق بود که حتی برای یک

م از امیر   لحظه هم با خودش فکر کند من حاضن

 بگذرم ؟

 لب هایم را با زبان خیس کردم و با آرامش

 : مصنوغ گفتم

- ن ماهیار  ... ببیر ... تو یه زین   نیم... ه منشبی

ن کاری با  یه همچیر
 تونمباور کنم چطور یم توین



 همجنس خودت بکتن ؟ چطور یم توین زین 

 یه زن دیگه بسته
ی

 بایسر که کمر به نابودی زندگ

 ؟

 کشید و با لحن بدی گفت
ن
 : پوق

-  این شعارها و جمله های... بس کن جوانه

 توی این دنیا هر کس باید... کتایر رو بذار کنار 

ه فقط برای خودش بجنگه  من این... یاد بگیر

 تاوانش از دست... رو دیر فهمیدم ویل فهمیدم

 دادن عشق زندگیم بود و دیدنش وقتی ازدواج

 کرده و خوشبخته در حایل که من

م  ... دارم میمیر

 چادرم را دور خودم جمع کرد و در حایل که

ن بار ماهیار  حس یم کردم امروز برای اولیر

 : شناختم ، گفتم واقیع را یم

 تاوان شکست تو رو من باید بدم ؟ یا امیر ؟-

 : دست هایش را به کمر زد و با تمسخر گفت

 اصال نیم دونم تو چطور تونستی انتخاب-



بایسر ؟ تو اصال به تیپ و قیافه ی امیر نیم  امیر

 ... خوری

 : لبخند حرض زدم و گفتم

 انتخاب امیر -
 منم نیم دونم تو چطور یه زماین

 البته همه ی آدم ها یه رسی اشتباهات... بودی

 ... تو زندگیشون دارن

 ماهیار یر توجه به کنایه ی واضح من جلو آمد

 : و گفت

- ی برای... یا من نجنگ جوانه ن  از آدیم که چیر

س  ... از دست دادن نداره بیی

 من هم یک قدم جلو رفتم و با همه ی اطمیناین 

 : که از خودم رساغ داشتم ، گفتم

-  ماهیار 
ی

ه تو با من نجنیک  از آدیم که... بهیی

س  توی این دنیا هیچی ترسناک تر... عاش ِ ق بیی

 ... و قدرتمندتر از عشق نیست

)  ) دانای کل

 به خودش. به کاری که میکرد اطمینان داشت



 ... اطمینان کرده بود 

 به خودش و حش که بعد از سالها چنان همیه

که انگار تا  سلولهای تنش را درگیر کرده بود   

ی که نمیخواست نیم ن  چند روز آینده به چیر

 .رسید جان میداد

 ... البته زودتر از موعد 

وع کند   ... فقط نمیدانست از کجا رسر

ن پیش جوانه  خودش خوب میدانست که رفیی

 ... کار احمقانهای است

 با خودش چه فکری کرده بود که به جوانه گفته

 ... بود میخواهد با امیر ازدواج کند 

ی را داشت ؟ ن  انتظار چه چیر

 اینکه جوانه با لبخند به او خوش آمد بگوید و با

یک شود ؟  مهرباین تخت خوابش را با او رسر

 شاید عمق وجودش حتی روی درصد کم این

 ... شانس هم حساب کرده بود 

 با شناختی که این مدت از جوانه و لطافت



 روحیاش پیدا کرده بود بعید نبود دل جوانه

 ... و میسوختبرای ا

ن رسیده بود  احمقانه بود ویل به حدی ازخواسیی

 که حاضن بود حاضن بود جوانه به او ترحم کند

ن امیر را داشته باشد
 .ویل اجازیه داشیی

 خودش هم نمیدانست دقیقا از گ اینطور

 نسبت به امیر حریص شده بود ؟

 شاید از همان شتر که صبحش جواب آزمایشش

 را گرفته بود و در حایل که حس میکرد به آخر

 ... خط رسیده بود ، زندگیاش را مرور کرده بود 

 ... از پدر سختگیر و مادر مطیعش

 تا پزشیک نیمهکاری که خودش هم نفهمید برای

 چه رهایش کرده بود ؟

 از لجبازی پدرش که به زور او را مجبور کرده

وچ کالس   شود یا بیر
دریسبود تا خانم دکیی  

ن امیر انگار به اندازیه
 که بعد از انتقایل گرفیی

 ... جهنم یخ کرده بود 



 و دقیقا همانجا بود که امیر را به خاطر آورده

 ... بود 

 امیر که نمیشد گفت این سالها او را فراموش

 کرده بود اما بازهم آنقدر او را به قسمتهای

 عمیق ذهنش رس داده بود که این سالها به

 . نداده بود که به او فکر کند خودش اجازه 

 ... یکباره به خودش آمد و صبح شده بود 

 صبح بود و او از شب در فکر و خیال امیر غرق

 ... شده بود 

 ... یک باره به خودش آمد و امیر نبود 

 ... امیر را میخواست

 حس و حالش شاید رنگ روزهای جوانیشان را

یاش هم خارج  نداشت اما از حالت خاکسیی

 ... د شده بو 

 ... چند روز بعد وقتی جوانه را دید 

نش  که از چشمهای سیر
 وقتی جوانه و عشقی

 نسبتی به همرسش که تا آن لحظه ماهیار هیچ



 ... شناختی از آن نداشت ، دید 

 با خودش فکر کرد تا آنجای زندگیاش دقیقا چه

سید هیچ کاری  کاری کرده بود که به نظر میر

 نکرده بود ؟

 نه توانسته بود درسش را ادامه دهد نه کار

 مهیم کرده بود نه حتی از خودش درآمدی

 ... داشت

 نه ازدواج کرده بود و توانسته بود غرایز طبییع

 . اش را ارضا کند 

 تنها مردی که هم نسبت به او حش داشت سالها

 پیش به خاطر پدرش و عدم شجاعتش برای به

ی که میخواست از  ن دست دادهدست آوردن چیر  

 ... بود 

ی روی حرف پدرش  در خانوادیه آنها هیچ دخیی

د و ماهیار همیشه از اینکه به خاطر ن  حرف نمیر

سید   . متفاوت بودن او را نشان بدهند، مییی

 ماهیار انسان جنگجویی نبود و حاال که به آخر



 خط رسیده بود ، به این نتیجه رسیده بود حتی 

 ... برای نفس کشیدن هم باید جنگید 

 
ی

ن و آخرین جنیک  شاید به دست آوردن امیر اولیر

کت میکرد اما  میشد که ماهیار در آن رسر

 ... پشیمان نبود 

 حتی حس انزجاری که گایه نسبت بخ خودش

 ... پیدا میکرد 

 هنوز پدر و مادرش از قصدی که داشت خیر دار

 . نشده بود 

 
ی

دار میشدند او را از زندگ ن بود اگر خیر
 مطمی 

 . شان حذف میکردند 

ن را به تنش مالیده بود   ... با این حال یی همهچیر

ن  ن بود که حاال چند ساعتی توی ماشیر  برای همیر

 نشسته بود و به در بیمارستان زل زده بود تا

 . امیر را پیدا کند 

 بالرخه انتظارش به رس رسید که امیر در حایل

 که پالتوی مشکیاش را روی دستش انداخته



ون زد   . بود از در وروردی بیمارستان بیر

بان قلبش یک لحظه به این فکر ن ضن  با باال گرفیی

 کرد یعتن هر بار که حوانه امیر را میدید به این

 حال میافتاد ؟

 بعد به این فکر کرد امیر حق جوانه بود و جوانه

بان ن ضن  کش بود که باید نسبت به باال رفیی

اض بکند   ... قلب ماهیار اعیی

یر در چند قدمیاش بود که ماهیار شجاعتشام  

 . را جمع کرد و با صدای نیمه بلندی صدایش کرد 

 ـ امیر ؟

 ... دنیا یک لحظه

از یک لحظه برای امیر ایستاد   ... شاید هم کمیی

 همان لحظهای که یک نفر از گذشته او را صدا

 ... زده بود 

ن باری که او را به اسم کوچک  درست شبیه اولیر

 ... د خوانده بو 

 ... امیر 



ن صدا زدن کوچک امیر به همان  انگار با همیر

 روزهایی برگشته بود که به اندازیه امروز سیاه

 ... نبود 

د ، به طرف  گردنش بیآنکه از او فرمان بگیر

 . صاحب صدا برگشت

 تصویر نیمیه ماهیار را دید که با چشمهای
ی
 وق

 ... اشیک به او زل زده بود ، جا خورد 

ی در قفسیه ن  ...  سینهاش جوشید چیر

های لعنتی  ن  ... لعنتی باز همان چیر

ن کل تنش  ... همان نبض گرفیی

 از طرف دیگر ماهیار دچا رسگیجه و تهوع بدی

 ... شده بود 

 شاید به خاطر درد شدیدی بود که در دلش

 ... پیچیده بود 

 درد آنقدر شدیده شده بود که حس کرد تصویر

 ... امیر جلوی چشمهایش تار شده بود 

 دهانش خشک شده بود و حس کرد دردش حتی 



 ... با نفس کشیدن هم بیشیی میشد 

 امیر که متوجه حال بد ماهیار شده بود

 . ناخودآگاه یک قدم جلو برداشت

ن االن از شدت درد از حال  ماهیار حس کرد همیر

ود   . میر

ن هم شد   ... همیر

 زانوهایش سست شد و در حایل که پلکهایش

ن   ...  افتاد روی هم چفت شد روی زمیر

 امیر اسم ماهیار را با صدای بلند فریاد کشید و

 ... به طرفش دوید 

 امیر با رسعت باور نکردین خودش را به ماهیار

ن   رساند و قبل از اینکه ماهیار از پشت روی زمیر

ن   بیافتاد با ترس از اینکه رس ماهیار به زمیر

 .بخورد ، دستش را زیر ماهیار گذاشت

فته بود و موهایی که ازرورسی ماهیار کنار ر   

ون افتاده بودند   ... نیمه رنگ شده بود ، بیر

 دست ماهیار داخل خرمن موهای ماهیار فرو



 .رفت

 پلکهایش ناخودآگاه روی هم افتاد و تنش از

 نه. حش که به جانش افتاد لرزید 

 ... درست نبود 

 درست نبود که بعد از ده سال چرخ روزگار

ی که حاال بد یا خوب  طوری چرخ بخورد که امیر

 زن دیگری شده بود به آرزوی دیرینه
ی

 مرد زندگ

 . اش برسد 

 تماس دستش با موهای ماهیار بیشیی از چند

 ثانیه طول نکشید ، با این حال غرق شدن امیر 

 در خاطرات گذشتهاش به اندازیه ده سال طول

 . کشید 

 ده سایل که چند سال اولش ام

هر کالس دریس که با ماهیار مینشستیر رس   

 با هر بار تکان خوردن تار موهای ماهیار جان

 . داده بود 

 ... حاال ماهیار اینجا اینجا بود 



 ... بعد از این همه سال

ن   ... در حایل که امیر همه چیر

 . همیه احساساتش را دفن کرده بود 

ن شده بود   . پلکهای ماهیار سنگیر

وع شده بود  و حاال همیهدرد از شکمش رسر  

 .سلولهای تنش را گرفته بود

 .به معنای واقیع کلمه جان میداد

 کاش درسش را تمام کرده بود تا میتوانست

 ... بفهمد دقیقا چه مرگش شده بود 

ن این همه دردی که در بدنش نشسته بود  از بیر

 تنها میتوانست گرمای دستهایی که از

 موهایش پلکهایش را گرم کرده بود ،

 . حس کند 

 همیه تواین که برایش مانده بود در دستش

ن لب هن امیر زد و از بیر  به پیر
ی

 جمع کرد و چنیک

 . هایش ناله کرد 

 ... ـ امیر 



 امیر که هجوم این همه احساسات ضد و نقیض

 : دیوانهاش کرده بود ، با رسدگیم جواب داد 

 ... ـ چته ماهیار ؟ چشمهات رو باز کن

 چت شده دخیی ؟... زود باش

 نفهمید چطور اما صدای امیر به او انرژی داد تا

 . پلکهایش را تا نیمه باز کند 

 تصویر امیر را میدید که با چهره ی درهم رفته

 . ای به او نگاه میکرد 

 نگران بود ؟

 نگران ماهیار ؟

 نگاه نگرانش به ماهیار خیانت به جوانه بود ؟

یک این خیانت بود ؟  یعتن ماهیار هم رسر

 : زد و با افسوس گفتلبخند تلچن 

م  ... ـ دارم میمیر

 . امیر بغض کرد 

 چرا بغض کرده بود ؟

 برای ماهیار بعد از این همه سال ؟



 یر رس وتیه که
ی

 خدا لعنت به زندگ

 . امیر داشت

د و در حایل که به  لبهایش را روی هم فرسر

 عادت همهیشهاش گردنش را روی شانهاش خم

 : کرد ، گفت

 تو 
ی

... ـ چی مییک نه شدی ؟ فکر نکن یمدیوو   

 توین با این مظلوم بازیــها دوباره دل من رو به

 ... دست بیاری

د تا داغ دلش را خنک کند  ن  ... این حرفها را میر

 دیل که با دیدن صورت رنگ پریدیه ماهیار

 ... بیشیی از هر وقت دیگری سوخته بود 

 ... هر وقت دیگری

 بزند اما انرژی
ن
 ماهیار دهانش را باز کرد تا حرق

 اش ته کشید و در حایل که دردش تمام شده بود

 . از حال رفت

 با شل شدن گردنش روی دستهایش ، امیر بال

 اخره به خودش آمد و در حایل که برای کمک



ن فریاد میکشید ، گفت  : گرفیی

 ... ـ ییک بیاد کمک

 برای چه کمک میخواست ؟

نمیدانست ؟خودش هم   

 شاید برای اینکه یه نفر برای بغل کردن ماهیار و

 . رساندنش تا اورژانس به او کمک کند 

 خوب میدانست در آغوش کشیدن ماهیار برای

 او حکم طناب داری را دارد که دور گردنش حلقه

 . میشد 

 ... طنایر که قرار بود او را خفه کند 

دندبالخره دو پرستار زن با عجله به طرف او آم  

 و در حایل که ماهیار را روی برانکارد یم

ه شدیه امیر او را  گذاشتند جلوی چشمهای تیر

 . به اورژانس بردند 

 حاال امیر مانده بود و دستهایی که به عطر

 ... موهای ماهیار آلوده شده بودند 

ن پردهای  توی چهارچوب در ایستاده بود و از بیر



 ... یکرد که تا نیمه کشیده شده بود او را نگاه م

 ... نگاه میکرد اما نمیدید 

 ... نمیفهمید 

 ... نمیدانست اینجا چه میکند 

 اصال باید چه کاری میکرد ؟ عاقالنهاش این بود

ن االن برود   ... که همیر

 وقتی ماهیار به هوش میآمد حتما شماره تلفن

 خانوادهاش را به بیمارستان میداد تا خودشان

 . را برسانند 

 ... حضور او اینجا غلط ترین کار ممکن بود 

 ... امیر خانوادهای نداشت

 ... در پروشگاه بزرگ شده بود 

 اگر مسئوالن پروشگاه درست حدس زده باشند

 تقریبا از همان موقیع که به دنیا امده بود در

 کرده بود 
ی

 ... پرورشگاه زندگ

 هیچ زماین هم شانس اینکه خانوادهای او را به

 قبول کنند نداشتفرزندخوان
ی

 ... دگ



 شاید همیه آنهایی که برای این کار جلو یم

 آمدند با دیدن عمق سیاهیهایی که در چشمهای

 ... امیر النه کرده بود ، پشیمان میشدند 

 امیر خانواده نداشت اما میتوانست این را درک

 کند که وقتی به یک نفر متعهد هستی نباید کس

 ... دیگری را به خلوتت راه بدیه

 انقدر مقاومت کرده بود که حتی برای پرسیدن

 اینکه ماهیار چرا به این حال و روز افتاده بود

 هم از دکیی و پرستاری که باالی رسش بودند

 ... پیش قدم نشده بود 

 اگر به امیر هجده ساله میگفتی یک روز نسبت

 به ماهیار انقدر بیتفاوت میشوی که به او در ح

ریده روی تختایل که بیهوش و رنگ پ  

 بیمارستان افتاده است ، پشت میکتن ، باور

 ... نمیکرد 

 . امیر آن روزها را به خاطر داشت

ی که عاشق شده بود   ... امیر



ن و آخرین بار در زندگیاش عاشق  برای اولیر

 ... شده بود 

 ماهیار تنها انساین بود که از اول زندگیاش تا

 ... امروز پا به قلبش گذاشته بود 

 اینکه رفته بود یا هنوز هم در قلبش مانده بود ،

 ... نمیدانست

 شاید چون همان موقیع که از مشهد انتقایل

 داده بود و توی اتوبوس نشسته بود در قلبش را

 ... بسته بود 

ن و همهکس  ... برای همهچیر

ن بود که حاال این امیر رسد و ترسناک شده  همیر

 ... بود 

ی که هیچ کس نمیتوانست ا و راامیر  

 ... تحمل کند 

 هیچ کس ؟

 ... نه

 ... جوانه میتوانست



 راستی جوانه کجا بود و چه کار میکرد ؟

ن بار بود که امیر این سوال را از  شاید این اولیر

سید   ... خودش مییی

 جوانه کجا بود ؟

 دستش ناخودآگاه به طرف گویسر همراهش

یل روی کارهایش داشته  رفت و بیانکه کنیی

 . وانه را گرفتباشد ، شماریه ج

 گویسر همراهش بیشیی از خودش تعجب کرده

 ! بود 

ن بار بود که اسم جوانه در لیست تماس  این اولیر

 قطعا خود جوانه هم تعجب! های خروچر بود 

 . میکرد 

 امیر از در فاصله گرفت و در حایل که دست

 دیگرش را توی جیب شلوارش فرو یم برد

 . قدم زنان در راهروی بیمارستان راه افتاد 

 ... تلفن بوق میخورد اما کش جواب نمیداد 

 با خودش فکر مرد یعتن جوانه کجا بود ؟



 بیمارستان ؟

 بعد با خودش فکر کرد چرا تا االن از همرسش

سیده بود که شیفت کاریاش چطور است ؟  نیی

 اصال چرا جوانه بعد از دوسال رس کارش

؟برگشته بود   

 دوسال پیش همان موقیع که دکیی در رابطه با

 وضعیت جوانه نظر قطیع را داده بود و گفته

 برای جوانه امکان مادر شدن تقریبا صفر" بود ،

 جوانه کارش را بوسیده بود و کنار" است

های  گذاشته بود و با سماجت درحایل که دکیی

 متفاوت هر کدام به نحوی به او گفته بود که

زیادی در باال بردن شانس باروری درمان تاثیر   

وع به امتحان کردن انواع روش  اش ندارد رسر

 های درماین از گیایه تا روشهای پیچیدیه

 ... پزشیک گرفته بود 

 حتی دو سه باری هم روش آی وی اف را

 امتحان کرده بود اما هیچ نتیجهای نداده بود و



 امیر حاال با خودش فکر میکرد دقیقا از گ این

نگدل شده بود تا در هیچ کدام از اینهمه س  

 مراحل جوانه را همرایه نکرده بود ؟

 اصال چرا حاال این همه افکار ضد و نقیض به او

 هجوم آورده بود ؟

 دکمیه قرمز را زد و در حایل که گویسر تلفن را

 به چانهاش تکیه میداد با خودش فکر کرد بهیی 

 اصال برای چه به جوانه زنگ زده بود ؟

چه میگفت ؟مثال   

" جز اینکه با پرسیدن  از جوانه او را" کجایی 

 امیدوار میکرد ؟

 مگر نه اینکه همیه تالشش را میکرد تا جوانه

 را از زندگیاش حذف کند؟

 نفهمید چطور از پله ها باال رفت و خودش را به

 طبقیه دوم رساند و به طرف استیشن پرستاری

 . رفت

 با دیدن ضچ دوست جوانه جلوتر رفت و در ح



 : ایل که سیع میکرد خییل تابلو نباشد ، پرسید 

 جوانه امروز شیفته ؟... ـ سالم خانم محستن 

 ضچ با شنیدن صدای امیر رسش را از

ون آورد و در حایل که روی صندیل  کامپیوتر بیر

ن میشد گفت  : نیمخیر

 وقتتون بخیر 
... ـ سالم آقای دکیی ستیدخوب ه  

 ؟

 امیر طبق عادت در حایل که حس میکرد سخت

 است فکش را برای هر کش تکان دهد ، رسش

ن انداخت  . را باال و پاییر

 نگایه به دور و برش کرد و سوالش را

 . تکرار کرد 

 ضچ هم با تعجب از اینکه دکیی رادمهر از

 همرسش خیر ندارد ، با لبخن نصف و نیمهای

 : گفت

 مثل... ش دکیی رادانـ جوانه جون رفت پی

 اینکه مریض دکیی رادان دچار مشکل



 ... شده بودند 

ی در وجود امیر  ن  با شنیدم فامییل رادان چیر

 . جوشید 

 جوانه به چه جرئتی پیش مردی رفته بود که

 یک روزی به او چشم داشت ؟

 حاال نه اینکه خودش تا چند دقیقیه پیش کنار

 ... معشقوقیه سابقش نبود 

 بدون توجه به ضچ به طرف اتاق دامون راه

 . افتاد 

 سیع کرد صدای ذهنش را که حرفهای آنشبش

 . را برای او تکرار میکرد ، خفه کند 

 باور کن اگه بهم خیانت هم بکتن برام مهم"

 ... " نیست

 .قدمهایش رسیــــع تر شد

یه در  به اتاق دامون رسید ، بیمعطیل دستگیر

ن کشید   . را پاییر

ی که پشت در بود ، قدمهایش دربا دیدن چ ن یر  



ن فرو رفت  ... زمیر

)  ) یه ساعت قبل ـ جوانه

 ذهنم به قدری درگیر حرفهای ماهیار بود که

 .نمیتوانستم تمرکز کنم

ن در ذهنم آنقدر به هم ریخته بود که نیم  همهچیر

 توانستم دستورات پزشک را برای بیماران درست

 . و حسایر بخوانم

یه آخرین مریض آنوقتی بالخره به پروند  

 ساعت رسیدم و با دیدن دارویی که به نظرم

 از کال
ن
 رسید با داروی قبیل تداخل دارد ، پوق

 کشیدم
ی

 .فیک

 به نظرم داروی دکیی جدید با داروی قدییم دکیی 

 . قبلش تداخل داشت

 لعنتی وسط این همه شلوغیهای ذهنم حاال این

 ... چه بود 

ه آن رسیدهمیتوانستم بیتوجه به نکتهای که ب  

 . بودم فقط دستورات را اجرا کنم



 میافتاد کش مرا باز خواست نیم
ی
 اگر اتفاق

 . کرد اما وجدان کاری و انسانیام اجازه نمیداد 

ن باید به دکیی اطالع میدادم  .برای همیر

 با دیدن اسم دامون. نگایه به اسم دکیی کردم

 . دوست داشتم تک تک موهایم را بکنم

ی که کم داشتم دامون بود و ن  االن دقیقا تنها چیر

 . نگاه پر حرفش بود 

 با این حال اینقدر هم حوصله نداشتم تا کارم را

ن با قدم  به پرستار دیگری واگذار کنم برای همیر

 . های آهستهای به طرف اتاق دامون راه افتادم

 نفس عمیقی کشیدم و در حایل که پلکهایم را

ادم دستم را برای درمحکم روی هم فشار مید  

 زدن جلو بردم اما قبل از اینکه در بزنم ، در باز

 شد و سها در حایل که دکمههای روپوشش را

ون زد   . میبست ، بیر

 چشمهایم گرد شد و با تعجب نگایه به رس تا

 . پای سها انداختم



 سیع کردم با تکان دادن رسم فکر بدی که آن

 . رسید ، پاک کنم

 ... نه

 ... ت کردن کش را نداشتممن حق قضاو 

 حاال آن شخص میخواست کش مثل سها یا

جرکننده ترین ن  دامون بود که هر دویشان جز مین

 من بودند 
ی

 ... آدمهای زندگ

 
ی

 سها از دیدن من متعجب شد و با با دستپاچیک

 : گفت

 ـ تو اینجا چی کار میکتن ؟

 یک ای ابرویم را باال انداخم و با پوزخندی که

 : ود ، گفتمدست خودم نب

 ـ اینکه چرا پرستار بخش قلب پیش دکیی شیفت

 باشه فکر نکنم به اندازیه اینکه پزشک زنان از

ون بیاد ، سوال  اتاق پزشک قلب بیر

 ... داشته باشه

 یک قدم جلوآمد. نگایه به دور و برمان انداخت



 : و با صدای آهستهای گفت

تر از همه اینه که امیر میدونه ن  ـ سوال برانگیر

 اومدی پیش دوست پرس سابقت ؟

 . یک لحظه ماتم برد 

 سها از کجا میدانست ؟

 : سها که تعجبم را دید ، خندهای کرد و ادامه داد 

 ـ کالغها خیر آوردن که یه روزی دامون رو یم

 خواستی ؟

 اگه دامون قالت نمیذاشت و بره االن به جای

 امیر زن اون بودی ؟

دی ؟ به نظرمراستی چرا پیشنها دامون رو رد کر   

 ... بهت بد نمیگذشت ها 

ن کرده  البته بعید نیست از اون موقع دندون تیر

 ... بایسر برای امیر 

 ... کش چه میدونه

 شاید عشق و حالت هم با دامون کردی بعد که

 )( به اخر رسیدی خودت رو نگه داشتی و ادای



 .. در میاری

 دندانهایم را روی هم کلید کردم و در حایل که

ن  ون مطمی  بودم از سوراخهای دماغم دود بیر  

د ، گفتم ن  : میر

ی نمیدوین راجع... ـ خفه شو سها  ن  وقتی چیر

 ... بهش زر زر نکن

ه ؟  ـ چه خیر

 ... با صدای بلند دامون هر دویمان از جا پریدیم

 سها نگایه به دامون انداخت و در حایل که

 با

 مقنعهاش را صاف میکرد بیخیال شانهاش را

 . ال انداخت و رفت

 : دامون نگاه یهب رس تاپای من انداخت و گفت

 ... ـ خویر جوانه ؟ فکر نمیکردم بیای رس کار 

 رسی تکان دادم و در حایل که حس میکردم ح

 : الم از دامون به هم میخورد ، کالفه گفتم

ی24 ـ اومدم بودم راجع ب بیمار تخت ن  یه چیر



 ... بگم

کنم دامون مچ  قبل از اینکه حرفم را کامل  

 . دستم را گرفت و مرا داخل اتاق کشید 

 پشتم را به دیوار تکیه داد و هر دو دستش را

 . مثل یک حصار دورم قفل کرد 

 از شدت تعجب قفل کرده بودم و نمیتوانستم

 . هیچ عکس العمیل نشان دهم

 دامون لبخند کج معروفش را زد و در حایل که

 : ر گفتقیافهاش خمار شده بود ، زمزمه وا

 ... ـ چقدر خوب که با پای خودت اومدی اینجا 

 . صورت را جلو آورد 

ی لب هایم بود   . لب هایش یک سانتی میی

 بزنم در باز شد و نگاه
ن
 قبل از اینکه حرق

ه ماند   . هردویمان به فرد پشت در خیر

 . نگاه هر سه نفره مان به هم گره خورد 

 ... امیر 

 ... من



 ... دامون

)  ) دانای کل

ی را که دیده بود باور ن  امیر نیم توانست چیر

 . کند 

 ... جوانه

 ... دامون

 ... با هم

 ... نه امکان نداشت

ن بود که  امیر عاشق جوانه نبود اما از این مطمی 

ن کاری نیم کند   . جوانه در حق او چنیر

 ... جوانه و دامون مات شده بودند 

 جوانه با خودش فکریم کرد یعتن امیر درباره ی

 ... فکر یم کند  او چه

 دامون اما به این فکر یم کرد چرا تا این حد

 پست شده بود که با یک زن شوهر دار این کار را

 ... بکند 

 سها چند دقیقه ی پیش با وضع بدتری



 ... رفته بود 

 ... اما سها فرق یم کرد 

 سها خودش خواسته بود و در ضمن به هیچ

 ... کس متعهد نبود 

 ... اما جوانه

ن افک ار و حس انزجاری که نسبت به خودشهمیر  

 ... پیدا کرد باعث شد حلقه ی دستش شل شود 

 جوانه از فرصت به دست آمده استفاده کرد و

 در مقابل چشم های بهت زده ی امیر و دامون

 . یک سییل محکم روی صورت دامون خواباند 

 صورت داموم به یک طرف خم شد و امیر به

 ... خودش آمد 

ی که متعلق ن ن بار حس کرد باید از چیر  برای اولیر

 ... به اوست محافظت کند 

ن را نیم خواست  ... هر چند آنچیر

 جلو رفت و مشت گره کرده اش را زیر چشم

 ... دامون کاشت



 دامون که انتظارش را نداشت تلوتلو خوران

 . عقب رفت و دستش را روی صورتش گذاشت

خاطر جوانه کردهامیر مط ُ من نبود این کار را به   

 ... بود یا حرض که نسبت به دامون داشت

 .. در هر صورت دست جوانه را گرفت

 امیر دست جوانه را گرفت و او را پشت خودش

 . کشید 

 . مثل یک سیی میان جوانه و دامون ایستاد 

 جوانه که حاال از خشم امیر ترسیده بود در

 خودش جمع شد و پلک هایش را روی هم فشار

 . داد 

 . امیر یک قدم جلو گذاشت

 دامون که تمام صورتش درد یم کرد نگایه به

 امیر انداخت که جلوتر آمد و قبل از اینکه

 دامون به خودش بیاید یقه ی روپوش پزشیک

 . اش را گرفت

ن از مگیر  داموین که هنوز گیج و منگ و البته رسر



 کاری که برای یک لحظه هوسش را کرده بود ،

 . بود به طرف خودش کشید 

 : با صدای آرام اما خشمگیتن گفت

-  
ی

ن دکیی فرنیک ... ببیر  ... داشتی گه یم خوردی

 اون خراب شده ای که رفته بودی توش دکیی 

 یسر بهت نگفته بودن نباید از این گه ها بخوری

 ؟

 دستش را آزاد کرد و مشت گره کرده اش را

 . یکبار دیگر روی فک دامون نشاند 

- خانواده داری بهت یاد ندادن که نباید روتو که   

ن که باید حد  زن مردم دست بذاری ؟ بهت نگفیی

 شاید خانواده.... و حدودت رو بشنایس

... نداشتی   ... شاید هم به درد نیم خوردن

ن امیر   دستش را باال برد اما دامون که از توهیر

 ناراحت شده بود با صورت گرفته ای دستش را ب

 . میر را گرفتاال آورد و مشت ا

 : دامون زمزمه وار گفت



- ن کتن   ... حق نداری به خانواده م توهیر

 . امیر پوزخندی زد 

ن بار در همه ی این سال ها  مثل اینکه برای اولیر

 
ی

 فرصت اینکه عقده هایی که انگ یر خانوادگ

 روی پیشاین اش نشانده بود خایل کند با یر 

 . رحیم ادامه داد 

- دادن گه بخوری ؟ یعتن خانواده ت بهت یاد   

 . تحمل حرف امیر از عهده ی دامون خارج بود 

ن هم دستش را باال آورد و همه ی  برای همیر

 حرض که از امیر داشت در یک مشت محکم

 ... توی صورت امیر فرود آورد 

 جوانه دستش را روی دهانش گذاشت و فریاد

 . بلندی کشید 

 مشت دامون آنقدر محکم بود که امیر تعادلش را

 . از دست داد و تلوتلو خوران عقب رفت

 فقط چند ثانیه طول کشید که امیر از پشت

ن بیافتد   . روی زمیر



ن بیافتد رسش به  قبل از اینکه کامل روی زمیر

ن دامون که پشت رسش بود خورد و  لبه ی میر

ن افتاد   ... بعد روی زمیر

 در حایل که چشم های نیمه باز امیر روی جوانه

ه باریکه ی خوین نگاه یمقفل شده بود جوانه ب  

 ... کرد که از زیر رس امیر جریان گرفت

 امیر نفس عمیقی کشید و در حایل که قاب

 نگاهش از جوانه پر بود در سیایه کامل فرو

 . رفت

)  ) دانای کل

 . ویزیت مریض اورژانس تمام شده بود 

ن کرد اما با دیدن ماهیار که روی تخت  قصد رفیی

 . د خوابیده بود رس جایش مان

 ... بالخره او را پیدا کرده بود 

 مریضن که از قضا دوست جوانه بود و دو روز

 قبل لز عمل مهم و رسنوشت سازی که داشت با

 رضایت خودش از بیمارستان مرخص شده بود



 حاال به نظر یم رسید بازهم رایه بیمارستان

 ... شده بود 

 نفهمید چرا اما بدون اینکه قدم هایش از او

ند به طرف تختی که ماهیار رویشفرمان بگیر   

 . دراز کشیده بود راه افتاد 

 . نگایه به دور و برش انداخت

 ... کش نبود 

ن تخت رفت و از روی  به طرف پرونده ی پاییر

 . کنجکاوی نگایه به آن انداخت

ن درست و حسایر توی آن نوشته  چیر

 ... نشده بود 

 مثل اینکه روبه روی بیمارستان از حال

 ... رفته بود 

 احتماال از ورودش خییل نیم گذشت چون هنوز

 نتوانسته بودند سوابق پزشیک اش را که از قضا

ن بیمارستان ثبت شده بود ، پیدا کنند   ... در همیر

 کشید 
ن
 . پوق



 . نیم دانست چه کاری انجام دهد 

 اصال باید کاری انجام یم داد یا یم رفت ؟

ن االن به اسیشن یم رفت و  بود همیر
 شاید بهیی

 توضیح یم داد که این دخیی مریض خودش بود

 و کمک یم کرد از روی پرونده اش به پدر و

 ... مادرش اطالع دهند 

 شاید هم خود بیمارستان این کار را کرده بود و

 ... کار سهراب یر فایده بود 

 چون در این صورت باید به طور ناخودآگاه

اف یم کرد که توجه ش نسبت به این دخیی   اعیی

 ... ه بود جلب شد

 اصال از گ اهمیت بیمارهای سهراب برایش تا

 این اندازه شده بود ؟

 ... البته خییل هم اهمیت نداشت

 ... شاید چون با جوانه دوست بود 

اف یم کرد همان موقع که او  یا اینکه باید اعیی

ش توجه ش را  را دیده بود زیبایی نفس گیر



 ... جلب کرده بود 

 در حایل که در افکار یر رس و ته اش غرق شده

ه بود   ... بود به صورت ماهیار خیر

 ... خودش هم نیم دانست چه مرگش شده بود 

 نگاهش را گرفت اما لحظه ی آخر با پریدن پلک

 های ماهیار رس جایش ماند و با کنجکاوی و

 حش که دست خودش نبود به تخت نزدیک شد

 ... ر گرفتو روبه روی صورت ماهیار قرا

 . لب های ماهیار تکان خورد و کش را صدا زد 

 سهراب رسش را نزدیک تر برد و با دقت گوش

 . داد 

 نیم دانست درست شنیده بود یا نه اما مثل

" اینکه ماهیار  " امیر   . را صدا یم زد 

 مسخ شده وی صندیل نشسته بودم و به روبه

 .رو زل زده بودم

 .حتی نمیتوانستم گریه کنم

دمباید  ن  ... زار میر



 ... باید خودم را میکشتم

 اصال ممکن بود امیر در این حال باشد و جوانه

 زنده باشد ؟

 من همان آدیم بودم که برای رسدرد امیر جان

 میدادم ؟

 ... شاید هم نه

ی  شاید به قول احسان خواجه امیر

"  ... " مردم حواسم نیست

 از دور صدای قدمهای کش که به طرف من یم

 دوید بلند شد اما نمیتوانستم رسم را

 . تکان دهم

 . کش مقابل پایم زانو زد 

 ... چشمهایم مات شده بود و تصویری نمیدیدم

 ... فرد مقابلم حرف زد 

 ... صدایش را میشنیدم اما نمیفهمیدم

 گوشهایم سوت میکشید و صدای زنگ اجازه

 ... نمیداد صدایش را دریت و حسایر بشنوم



وع به تکان خوردننمیدانم چرا  اما بدنم رسر  

 ... کرد 

 مثل اینکه یک نفر بازوهایم را گرفته بود و مرا

 ... تکان میداد 

 ... فایده نداشت

 که نمیدانم کجا بود گیر 
 من همچنان در برهویی

 ... کرده بودم

 ... اصال نمیدانستم چطور به اینجا رسیدم

 ... یا حتی امیر کجاست

ی که به یاد داشتم  ن تصویر صورت خونتنها چیر  

 ... آلود امیر بود که پلکهایش روی هم افتادند 

 ... اما اینکه اینجا چه میکردم عم نمیدانستم

 ... یک طرف صورتم سوخت

 صدای زنگ قطع شد و نفش که حس میکردم

 ... گرفته بود باز شد 

 پردیه مقابل چشمهایم کنار رفت و صورت

 ... سامیار و سهراب روشن شد 



 سهراب مقابل پایم زانو زده بود و سامیار دست

 ... به کمر باالی رسم ایستاده بود 

 . چشمهایم پر از اشک شد 

 سهراب با تصور اینکه به خاطر سییل خورده

یختم دستش را روی گونهام  بودم اشک میر

 . نشاند و آرام آن را نوازش کرد 

 : با چشمهای پر از ندامت گفت

... ـ معذرت میخوام جوانه  ... دستم بشکنه

 ... ویل توی شوک بودی قربونت برم

 : سامیار با چشمهای وحشت دهای گفت

 ـ چی شد جوانه ها ؟ دوستت چی میگفت ؟

 دامون و امیر دعواشون شده ؟ دامون امیر رو

 هول داده ؟

 افتاده بود 
ی
 ... تازه به خاطر آوردم چه اتفاق

 مثل کش که تازه مصیبت آوار شده روی رسش

ه خاطر آورده بود یکباره با صدای بلند زیررا ب  

 گریه زدم و خودم را توی آغوش سهراب پرت



 . کردم

ن   سهراب تعادلش را از دست داد و روی زمیر

 نشست اما دستهایش را دور تنم حلقه کرد و با

د اما حتی حس  همیه وجود مرا به خودش فرسر

 امنیتی که همیشه از وجود سهراب میگرفتم

 ... بدم را درمان کند نمیتوانست حال 

 به روپوش سفیدش زدم و در حایل که
ی

 چنیک

دم با هق هق  رسم را به سینیه سهراب میفرسر

 : گفتم

م سهراب ... ـ امیر ... امیر  م  ... امیر

ن بازویم مرا از آغوش  سامیار جلو آمد و با گرفیی

ون کشید   . سهراب بیر

 : توی صورتم غرید 

 ـ د لعنتی بگو ببینم امیر کجاس ؟

 : با لکنت گفتم

 همیه صورتش خون... ـ بردنش یس یی اسکن

 ... آلود بود 



 بغض جدیدم تریکد و با وحشت روبه سهراب و

 : سامیار گفتم

 ـ اگه خونریزی مغزی کرده باشه چی ؟ ها ؟

ی توی قلبم نشست و نفسم قطع  حس کردم تیر

 ... شد 

 . دستم را روی سینهام گذاشتم و خم شدم

ش درآورد و همراه سامیار باسهراب مرا از آغوش  

 ... وحشت به طرفم آمدند 

 ... ـ چی شد جوانه

... ـ جوانه عزیزم ... چت شد   ... قلبت گرفته

میکشید رسم گیج  درد کم شد اما همچنان تیر

فت  . میر

 به زحمت رسم را باال آوردم و با نفس نفس روبه

 : رو هردویشان گفتم

... ـ خوبم ی از ام یر برامفقط تو رو خدا یه خیر  

ین ... بگیر  سامیار برو بگو جواب... تو رو خدا 

 ... یس یی اسکنش رو زود بدن



 با گریه نگایه به سهراب کردم و در حایل که به

 زحمت روی پاهایم بلند میشدن با همان دستی 

 که روی قلبم بود به طرف اتاق عکس برداری

 . رفتم

 . سهراب پیش دستی کرد و جلویم را گرفت

ی عزیزم ... ـ کجا میر  ... حالت خوب نیست

 دست سهراب را کنار زدم و در حایل که تعادلم را

 از دست داده بودم و حس میکردم قلبم یم

 : سوخت ، گفتم

 باید خیالم راحت ه که نفس... ـ باید ببینمش

... میکشه  حتما رسش االن... باید برم پیشش

 ... خییل درد میکنه

رج شده بودم و هذیانرسما از حالت طبییع خا  

 . میگفتم

 سهراب جلو آمد و دستش را دور شانهام

 . انداخت

داری بودم  ... نردیک اتاق عکسیر



ن جا هم میتوانستم عطر امیر را حس  از همیر

 ... کنم

 نمیدانم چه شد که توان از پاهایم رفت و در

 . آغوش سهراب از حال رفتم

 چشمات رو باز نمیکتن ؟... ـ جوانه

 صدا مثل نوری بود در دل تارییک که در آن غرق

 . شده بودم

 حس به پلکهایم برگشت و توانستم تا نیمه آنها

 ... باز کنم

 با دیدن کش که مقابلم ایستاده بود از شدت

 . تعجب پلکهایم را کامل باز کردم

 زبانم را روی لبهای خشک شدهام کشیدم و

 : زمزمه وار گفتم

یکتن ؟ـ شما اینجا چی کار م  

 نفس عمیقی کشید و به طرف صندیل کنار تخت

 . رفت و دست به سینه روی آن نشست

 : کالفه گفت



 ـ برادرزادهم و دامادم باهام دست به

... یقه شدن م نزدیک بوده سکته کنه  به... دخیی

م و همچنان از دور ن  نظرت من میینم پشت میر

 ریاست میکنم ؟

 که زد تازه اتفاقات افتاده ر 
ن
ا به خاطربا حرق  

 . آوردم

ن شدم و با ترس  با وحشت روی تخت نیمخیر

 : پرسیدم

 امیر چی شد ؟... ـ امیر 

ن   چشمهایش را روی هم گذاشت و رسش را پاییر

 ... انداخت

 . مردمک چشم هایم از ترس ثابت ماند 

 ... نه

 ... امکان نداشت

 پدرم مثل همیشه قصد اذیت کردن

 ... مرا داشت

 : زیر لب زمزمه وار با چشم های اشیک گفتم



- ... نه  ... امکان نداره

 ... قلبم یم سوخت و دلم زیر و رو میشد 

یک وار  " رسم را تکان دادم و هیسیی  را تکرار" نه

 . کردم

 ... لب هایم یم لرزید 

 نیم توانستم احتمال های بدی به که به ذهنم

م  ... رسیده بود در نظر نگیر

که با چشم های ریز شده مرا  یر توجه به پدرم  

 زیر نظر گرفته بود با بغض سیع کردم آنژیوکت

 . را از دستم در بیاورم

یز از اشکم اجازه نیم داد که  چشم های لیر

 . متوجه کاری که قصد انجامش را داشتم بشوم

 پدرم جلو آمدم و در حایل که زیر لب نچ نچ یم

 . کرد دستم را گرفت

- اون قسمت حرفمچی کار میکتن ؟ متوجه   

 شدی که بهت گفتم نزدیک بود سکته کتن ؟ اگه

 توی بیمارستان نبودی و سایم و سهراب کنارت



 ... نبودن االن

 ... صدایش خش برداشت

 حالم انقدر خراب بود که محبت نهفته در

 . صدایش برایم هیچ اهمیتی نداشت

 : ادامه داد 

 با این همه دریس که خوندی نیم دوین باید-

احت مطلق داشته بایسر   ... چند ساعت اسیی

ون کشیدم و در حایل  دستم را از زیر دستش بیر

 که اشک هایم یر صدا روی گونه ام یم ریخت

 : گفتم

- ... یم خوام برم پیشش  ... ولم کن

 . معلوم بود پدرم کالفه شده است

 : با بدخلقی و البته مقداری ناراحتی گفت

-  ... نیم توین بری پیشش

 : باال آوردم و مظلوم گفتم رسم را 

-  ... هیچیش نشده نه؟بگو بابا 

 به روپوش پزشیک اش زدم و ناله کردم
ی

 . چنیک



-  ... بابا تو رو خدا 

 پایم را از تخت آویزان کردم و سیع کردم پدرم

 . را از رس راهم بردارم

 صدایم باال یم رفت و اشکم هایم یر مهابا یم

 . ریخت

-  امیر باید باشه... من یم دونم هیچیش نیست

 به این زودی ها دست از... بشه بالی جون من

 من برنیم داره
ی

 ... رس زندگ

ن بازوهایش گرفت و توی  پدرم را مرا محکم بیر

 : صورتم توپید 

- ه بچه  ... آرومت بگیر

 . اشک هایم خشک شد 

 . نگاه من و پدرم در هم قفل شد 

 . نگایه به مردمک های آیر اش انداختم

 مان را از پدرمان به
ی

 ما سه نفر چشم های رنیک

 ... ارث برده بودیم

 به عالوه ی سهراب که چهره اش را از پدرم به



 ... ارث برده بود 

 : آرام گفتم

-  ... بابا من رو بیر پیش امیر 

ه بود   به من خیر
ن
 . پدرم بدون هیچ انعطاق

 کم کم ابروهایش در هم رفت و لب هایش کج و

 ... معوج شد 

 ... هایش را محکم روی هم فشار یم داد لب 

 ... خدایا 

 درست فهمیده بودم ؟

 پدرم بغض کرده بود ؟

 ... نه امکان نداشت

 پدر یر احساس و مغرور من هیچ وقت بغض

 ... نیم کرد 

 ... مگر اینکه یک اتفاق بد افتاده باشد 

 ... نه

 . رسم را به عالمت نقن تکان دادم

 . یکباره در جای گریم فرو رفتم



 گریم لذت بخشر که بیشیی از ده سال بود

 ... تجربه نکرده بودم

 پلک هایم روی هم افتاد و نفس

 ... عمیقی کشیدم

 به خودم آمدم در آغوش پدرم بودم و پدرم در

 حایل که یک دستش را پشت گردنم گذاشته بود

 و دست دیگرش را دور شانه هایم انداخته بود ،

د   ... رسم را به سینه اش یم فرسر

ن یم  با هر نفش که یم کشید رسم باال و پاییر

 . شد 

 چانه اش را روی رسم گذاشت و زمزمه

 : وار گفت

-  ... دخیی بیچاره ی من

 نیم دانم این آرامش از کجا به وجودم رسازیر

ن اشک از  شده بود که بدون ریخیی

 : پدرم پرسیدم

 بابا شوهرم کجاست ؟-



 . یک لحظه سکوت کرد 

 : آرام گفتنفس عمیقی کشید و 

- ... اتاق عمل  ... توی رسش لخته جمع شده بود 

 روی صندیل چرخ دار نشسته بودم و در سکوت

 . به دیوار سفید روبه رویم زل زده بودم

 حتی نیم توانستم رسم را برای زل زدن به خط

 قرمز حک شده و عالمت ورود ممنوع روی در

 . اتاق عمل بچرخانم

 تنها کاری که از دستم برآمده بود این بود که

 مثل شوک زده ها بعد از شنیدن اینکه چه بالیی 

 رس امیر آمده با مظلومیتی که دل خودم هم

 برایم یم سوخت به پدرم بگویم که امیر را یم

 ... خواهم

 این بار بر خالف دفعه ی قبل داد و بیداد نکرده

 ... بودم

التماس کرده بودم کهتنها با چشم هایم به پدرم   

 ... مرا به امیر برساند 



 . حداقل جایی که بتوانم عطرش را حس کنم

 پدرم هم یر حرف بدون در آوردن رسم از

 پرستار یک ویلچر خواسته بود و مرا تا پشت در

 ... اتاق برده بود 

 ... جز من ، پدرم و سهراب کش پشت در نبود 

ام دادوقتی پدرم کار زبان قفل کرده ی مرا انج  

 و از سهراب رساغ سامیار را گرفت و سهراب

 سامیار توی اتاق عمل و داره از" جواب داد که

 خیالم راحت شد" نزدیک عمل رو نگاه یم کنه

م تنها نیست  ... که امیر

 وقتی به جمع سه نفره ی منتظرمان نگاه یم

 کردم ، نیم دانستم برای حال بد امیر غصه

م جز من و خانواده ام که او بخورم یا اینکه امیر  

 را قبول نداشتند و هیچ کس را نداشت تا پشت

 در اتاق عمل انتظار خیر سالمتی اش

د   ... را بگیر

 ... عیب نداشت



 خودم یک تنه جای همه ی دنیا انتظار امیر را

 ... یم کشم

م  ... من خانواده ی امیر

 ... خودم

 ... جوانه

 ... جوانه ی عشق

 صدای قدم های آهسته ی کش تا نزدییک ام

ن روی گونه  آمد و بعد دست سهراب که با نشسیی

 . ام نگاه رسدم را از خایل روبه رویم گرفت

 لبخند کمرنگ روبه روی صورتش نیم توانست

 . تشویش چشم های آیر اش را مخقن کند 

 : گونه ام را نوازش کرد و آرام گفت

- ... نگران نباش جوانه ینکه تو بیایقبل از ا  

ون  گفت حالش... سامیار یه لحظه اومد بیر

... خوبه ه  نگران باش... عملش خوب پیش میر

... عزیزم  ... زود خوب میشه

 . لب هایم خشک شده بود و قلبم درد یم کرد 



ن بود   خودم یم توانستم... پلک هایم سنگیر

 حدس بزنم حال خویر ندارم با این حال همه ی

ی از سالمتی تالشم را یم کردم تا آ مدن خیر  

 ... امیر همچنان به هوش بمانم

 : به زور با تارهای صویی خشکیده ام نالیدم

-  ... سهراب

 . لبخندی زد 

-  ... جان سهراب

 رسم را خم کردم و گونه ام را بیشیی به دست

 . سامیار فشار دادم

 میشه برم توی اتاق عمل ؟ یم خوام کنار امیر -

... وایسم  یم تونم برم تو اتاق... منم پرستارم

 ... عمل

 کرد 
ی

 . اخم کمرنیک

- ... معلومه که نمیشه  ... اونجا جای تو نیست

 : با چانه ی لرزاین گفتم

- م بهش... چرا نیست  یم خوام دستش رو بگیر



 نیم خوام تنهاش... بگم که من پیشش هستم

 ... بذارم

 زد 
ی

 . لبخند کمرنیک

 دستش را از روی صورتم برداشت و روی قلبم

 . ذاشتگ

 قلتر که در نبود تنها... قلتر که کند یم زد 

 عشقی که داشت به سختی یم توانست خون را

 ... توی بدنم پمپاژ کند 

- ن باش از... امیر اینجاست جوانه  مطمی 

 ح... همینجا هم یم تونه عشقت رو حس کنه

 ... الش خوب میشه گیاه کوچولوی من

 : با بغض گفتم

- ... آخه امیر تنهاس  هیچ... هیچکس رو نداره

 همه به خاطر اینکه بچه... کس دوستش نداره

 حتی سایم هم... ی پرورشگاهیه اذیتش کردن

 با اینکه رفیق صمییم امیر بود اما با ازدواج من

... و امیر مخالف بود   ... یم خوام پیشش باشم



 : سهراب نفس عمیقی کشید و گفت

- ... امیر تنها نیست ... تو رو داره که خداتویی    

ن خانواده ت به اون داده ان نداشیی  تو... به جیر

ن رو براش پر کرده  ... و عشقت جای همه چیر

 : گوشه ی لبش باال رفت و گفت

-  دروغ هم نمیگم... امیر یه کم کله خر هست

 دل خویسر ازش ندارم چون حسم میگه که یه

ی این وسط درشت نیست ن  اما این رو یم... چیر

 ... دونم که یم دونه چقدر دوستش داری

 دلم نیم آمد حاال که امیر در این حال و روز بود

 . به حرف سهراب پوزخند بزنم

 سهراب یک تای ابرویش را باال انداخت و برای

 : عوض کردن جو با لبخند مسخره ای گفت

-  ... تو از گ اینقدر لوس شدی جوانه ؟ ها 

  حددوست داشتم بگویم از وقتی تا رس 

 عاشق شده بودم اما با 
ی

جلو آمدن پدرم دیوانیک  

 و دیدن اخیم که روی صورتش بود پشیمان



 . شدم

قابل نفوذ  پدرم در حایل که حالت صورتش غیر

 : به نظر یم رسید ، پرسید 

-  افتاد 
ی
 دامون... توی اون اتاق لعنتی چه اتفاق

 ... و امیر رس چی دعواشون شد ؟ ها 

به خاطر آوردم جای با آوردن اسم دامون تازه  

ی این وسط خایل بود  ن  ... یک چیر

 ... با فکر کردن به دامون حس کردم آتش گرفتم

 با نفش که از خشم گرفته بود از

 : پدرم پرسیدم

 اون لعنتی کجاس ؟-

 پدرم به جای سوال من با چشم های ریزشده ای

 : جواب داد 

-  دامون و امیر رسچی با... تو به من بگو جوانه

ویز شدن ؟ ها ؟هم گال   

 . آب دهانم را قورت دادم و سکوت کردم

 ... نیم دانستم چه بگویم



 باید برای پدرم یم گفتم که دامون و امیر 

 اینطور رس من و بوسه ای دامون از لب هایم

 گرفته بود دعوا کرده بودند ؟

 . پدرم یک قدم جلو آمد 

 دست هایش را از زیر روپوش سفیدش به کمر

ن   زد و با چشم های ریزشده ای که شبیه دوربیر

 شکاری حقیقت وجودم را که سالها سیع در

 : پنهان کردنش داشتم رصد یم کردند ، پرسید 

- ن ... بیهوش بودی ن پلیس برای مرفیی  برای همیر

ن ... توضیحات نیومد پیشت  فعال به گرفیی

 دامون رضایت داده اما فردا صبح به محض

ه و تو دیگه بهانه ایاینکه تکلیف امیر روشن ش  

 برای حال بد و مشوشت نداشته بایسر باید

 ... بهشون جواب بدی

 . سهراب از در دیگری وارد شد 

س و وحشت  دست هایم که را از شدت اسیی

 روی پاهایم مشت کرده بودم توی دستش گرفت



 : و آرام و مهربان گفت

- ن جوانه بابا راست میگه  اول به... ببیر

 اینجوری شاید بتونیم... خودمون بگو چی شده

... کمک کنیم  رس چی ... دامون پرسعمو ِ ت

 دعواشون شد ؟ یه بگو مگوی ساده باعث شد

 دامون االن بیافته پشت میله های زندان ؟

 . پدرم دنباله ی حرف های سهراب را گرفت

 چی باعث شده وضع و حال دامون بشه اون ؟-

ن پلیس از  که متخصص مملکت رو با ماشیر

ن ؟  بیمارستان محل کارش بیر

 نیم دانم چرا از حرفش برداشت

 ... خویر نکردم

 چرا حس یم کردم رس و ته حرف هایشان به

ر کرده بود دامون  این یم رسید که کش که ضن

 بود ؟

 چرا یک نفر با خودش نیم گفت که کش که در

ی نبود که حاال روی ر کرده بود امیر  اصل ضن



گ دست و پنجهتخت جراچ هر لحظه با مر   

 یم کرد ؟

ون  دست هایم را با حرص از دست سهراب بیر

 . کشیدم

 اگر پاهایم جان داشت و یم توانستم از روی

 این صندیل چرخ دار مسخره هم بلند یم شدم و

 سینه به سینه ی پدر و برادرم از حق شوهرم

 ... دفاع یم کردم

 ... قلبم از شدت حرص یم سوخت

  که از او رساغروبه پدرم با همه ی حرض

 : داشتم ، گفتم

 باورم نمیشه اینقدر نسبت به جون به آدم یر -

ن  تون... اهمیت باشیر  اونم آدیم که شوهر دخیی

ه براش تون حاضن  و خودتون یم دونید که دخیی

ه  ... بمیر

 در حایل که صدایم به خاطر بغض خش برداشته

 : بود ، گفتم



 شوهر من اون تو داره با مرگ یم جنگه-

ر دکیی اون  پدرم اینکه پریستیر
وقت تنها نگراین  

 دامون رادان متخصص بیماریستانشون به هم

 خورده ؟

ن انداختم و فکری که مثل خوره به  رسم را پاییر

 : جانم افتاده بود زمزمه کنان گفتم

 شاید به خاطر اینکه امیر کس و کاری نداره تا-

 از دار دنیا فقط من... االن رو رستون خراب شه

 یر دست و پا رو داره که تنها کاری که بلده اینه

ن   که در مقابل همه ی ظلم هایی که بهش یم کین

... سکوت کنه  دکیی دامون کجا... حق هم دارین

 که یه قبیله از جمله ی عمو و پدر منصب دارش

 پشتش کجا و شوهر بیچاره ی من کجا ؟

 سهراب باز هم به طرف دست هایم یورش برد و

 .  کرد آنها را اسیر 

 انگار خوب فهمیده بود در شوریده ترین حالت

 امسهراب
ی

 هم گرمای دست های پناهگاه همیشیک



 است
ن
 . برای آرام شدنم کاق

 : سهراب با بدخلقی توپید 

 جوانه ؟ دیوونه شدی ؟ فکر-
ی

 اینها چیه مییک

 
ی

 چرا... کنم دچار شوک شدی داری هذیان مییک

مون مهمما نباید به شوخر تو اهمیت بدیم و برا  

 نباشه که چه بالیی رسش میاد ؟ دامون هم

 اونم جز خانواده... برای هم ما مهم دخیی خوب

 ... ی ماس

 دستی زیر چانه ام گذاشت و نگاهم را قفل

 . چشم های آیر اش کرد 

 با دندان هایی که به نظر یم رسید از روی خشم

 : به هم کلید شده اند کالفه گفت

- ن جوانه ... ببیر  خودت که... دت باشهاین رو یا

 ... یم دوین از اول با ازدواجت موافق نبودیم

... هیچ کدوممون  از... هر کس یه دلیل داشت

 دلیل بابا و سایم خیر ندارم اما در

... مورد خودم  توی... اون موقع هم بهت گفتم



 چشم های امیر اونقدر سختی و رسدی بود که

 حس یم کردم جوانه ی عشقت رو خشک یم

... کنه  هر... اما وقتی شد شوهرت پذیرفتیمش

 هر چند با یه دلچرکیتن که تو از... چند ناقص

 پذیرفتیمش به... ما به خاطر اون گذشتی 

 بهت قول... عنوان عضو جدید خانواده مون

... میدم من ... سایم  هیچکدوممون نیم... بابا 

 ... خوایم از رس امیر حتی یه مو هم کم شه

 چون دخیی بیست و... چون حالت رو دیدیم

 ... چهارساله ای که تا مرز سکته رفت رو دیدیم

داریم و چون تو رو دوست داریم چون دوستت  

هایی که دوست داری
ن  باید به چیر

ام بذاریم  ... احیی

 نفس عمیقی کشید و کف دستش را به حالت

 . نوازش روی گونه ام گذاشت

 پس این فکر مسخره رو که توی اتفاق بدی که-

 افتاده ما دامون رو به امیر ترجیح دادیم بنداز



 اگه این حرف ها رو یم زنیم فقط یم... دور 

 افتاده
ی
 ... خوایم بدونیم دقیقا چه اتفاق

 اینجوری یم تونیم زودتر به همهمون

 ... کمک کنیم

 . تک خنده ای کرد 

 اصالح چوب دو رس طال رو شنیدی ؟-

شبیهچانه ام لرزید و یر مقدمه و طویط وار   

 دوربیتن که وقایع را ضبط کرده بود و حاال به

 جای نشان دادن از آن صحبت یم کرد ، به

 : سهراب گفتم

- ... یم خواست من رو ببوسه  ... امیر دیدمون

 امیر یه مشت زد... اومد جلو باهم گالویز شدن

 به خانواده ی دامون فحش... تو صورت دامون

.. داد  ن بهتگفت تقصیر اونها بوده که نتون سیی  

 یاد بدن که نباید به زن شوهر چشم

 دامون گفت گفت حق نداری به... داشته بایسر 

ن کتن   یه مشت توی صورت... خانواده ام توهیر



 امیر هم عقب عقب رفت و رسش از... امیر 

 ... پشت به کابینت خورد 

ن افتاده بود  با یادآوری صحنه ای امیر روی زمیر

 و مردمک های به قول سهراب رسد و سختش از

ن خوین که روی صورت و زیر رسش را  بیر

ه بود با وحشت پلک  پوشانده بود به من خیر

 هایم را روی هم گذاشتم تا تصویر تلچن که

 ... دیده بودم کنار بزنم

 . صدای متعجب پدرم بلند شد 

 جوانه ؟ دامون ؟-
ی

 چی داری مییک

ست های مردانه ایبا عصبانیت جلو آمد و به د  

 بهدشانه های نحیفم چنگ زد و در

 : صورتم غ ّ رید 

-  چرا دامون باید تو رو... چرت نگو جوانه

 ببوسه ؟

 برای اینکه گیه که هشت سال پیش نتونست-

 ... بخوره حاال بخوره



 صدای خسته ی سامیار نوید تمام شدن عمل را

 ... یم داد 

 . خودم را از دست پدرم آزاد کردم

 : رو به سامیار گفت پدرم

 از چی داری حرف یم زین سایم ؟ هشت سال-

 پیش چی شده ؟

 : سامیاری رسی تکان داد و خسته گفت

ن که برادر-  داستانش مفصل ویل این رو بدونیر

 زاده ی گرامیتون حسن نیتشون رو قبال نشون

 ... دادن

 پدرم هم بحث کردن را فعال یر فایده دید کنار

 . ن سامیار چشم دوخترفت و منتظر به دها

 . هیچ کداممان جرئت سوال پرسیدن نداشتیم

 . نگایه به سامیار انداختم

ن رنگ اتاق عمل به تنش زار یم زد   . لباس سیر

 معلوم بود که با عجله مال یک نفر دیگر را

 ماسک دور گردنش افتاده بود و. پوشیده است



 . کالهش را توی دستش مشت کرده بود 

ن افتاده اش حس خویر به من نیم داد  رس پاییر

. 

 با این حاال خودم را نباختم سیع کردم از روی

 در همان حال از. صندیل چرخ دار بلند شوم

 : سامیار پرسیدم

 عمل چی شد سایم ؟-

 با اینکه از جوایر که ممکن بود از او بشنوم

 وحشت داشتم اما با همه ی وجود منتظر جواب

 . سامیار بودم

 برای... اهایم برای ایستادن جان نداشتند پ

ن هم به همان صندیل چرخ دار اکتفا کردم  . همیر

 خودم را باال کشیدم و نگایه به پشت رس

 . سامیار انداختم

ون  منتظر این نبودم که امیر با پاهای خودش بیر

 بیاید برای هماین دنبال برانکاردی بودم که امیر 

ون بیاورد   . را از اتاق عمل بیر



 . سامیار چند قدیم جلو آمد 

ن   نفس عمیقی کشید و در حایل که دستش را بیر

 : موهای فرو یم برد آرام گفت

- ... حالش خوبه  ... البته فعال مشخص نیست

 اما معلوم نیست... سطح هوشیاریش باالس 

... گ بهوش بیاد  ه  icu ... فعال میر

 کل ّ یت حرف هایش مثبت بود اما برای من

 همینکه مشخص نبود گ چشم های مشیک اش

 یعتن ... را باز یم کند یعتن خود جهنم

 ... گردهمایی همه ی منقن های دنیا در یک جمله

"  ... " معلوم نیست گ بهوش بیاد 

ی ؟  خدایا امتحان میگیر

ان عشقم را ؟ ن م را یم سنچر ؟ یا میر  صیر

 ... زبان توی دهانم قفل کرده بود 

... من ... پدرم  هر چهار نفر... ب و سامیار سهرا

ه ی نقطه ای در  با سکوت ترسنایک هر یک خیر

 ... فکر فرو رفته بودیم



 ... سامیار به فکر دوستش شاید 

 ... پدرم به فکر دامون

 سهراب حتما به فکر من و قلتر که تاب دوری از

 ... امیر را نداشت

... من  من همه هیچ شده بودم از... من به هیچ

 ... سته ی امیر فکر چشم های ب

-  ... جوانه مادر 

 با صدای وحشت زده ی مادرم نگاهم را به

 ... راهروی اتاق عمل دوختم

 ... مادرم رساسیمه به طزف ما یم آمد 

 پشت رسش حاج مصطقن هم با نگراین به

 ... طرف ما یم آمد 

 حاج مصطقن اینجا چه یم کرد ؟ اصال چه

 کش مادرم را خیر کرده بود ؟

 حاال باید با پدرم و حاج مصطقن چه یم کردم

 ؟

شده یعتن آنها در این چهار سال باهم روبه رو   



 بودند ؟

)  ) سهراب

- ه ی لجباز  ... دخیی  ... آخه من چی بگم به تو 

 زیر لب برای خودم غرغر یم کردم و کالفه در ح

ن نبودم که بابد به خانه  ایل که هنوز از مطمی 

 . رفتمبروم یا نه به طرف ماشینم 

" دوست داشتم وسط غرغرهایم یک  هم" لعنتی 

 بچسبانم اما مگردلم میامد ؟

 سهراب جوانه را لعنت کند ؟

 متن که اگر جوانه نبود نیم دانستم چطور باید

 ام را یم گذراندم
ی

 . سالیه سخت زندگ

 
ی

 جوانه فکر یم کرد تنها خودش بود که از زندگ

 ... د نابه سامان پدر و مادرمان زجر کشیده بو 

 ... فکر مز کرد فقط خودش بود که گایه پدر 

 گایه هم مادر را مسئول خراب شدن زندگ

 ... مان یم دانست

 شاید هم فهمیده بود که من و سامیار هم به



 اندازه ی او در رنج و عذابیم اما شاید به حکم

 غرور مردانه شاید هم به خاطر اینکه با خودمان

 فکر یم کردیم اگر ناراحتیمان را نشان دهیم

 نیم کند سکوت کردیم
ی
 ... برای کش فرق

 جوانه فکر یم کرد فقط خودش بود که به

 ... خاطر ازدواج مجدد مادر ناراحت شده بود 

... من و سامیار هم ناراحت بودیم  ... یر اندازه

 در کل پرسها خییل سخت تر از دخیی ها با

 ...  آیند ازدواج مادر کنار یم

 ... شاید تفکر اشتبایه بود 

 شاید درست نبود اما من گایه فکر یم کردم

ت یک پرس برای مادرش بیشیی بود   ... غیر

ها همجنس مادر بودند یم  شاید هم چون دخیی

 توانستند او را درک کنند و برای ازدواج مجدد به

 ... او حق بدهند 

... اما من ... یا سامیار  نخب ما هیچ وقت با ای  

 ... مساله کنار نیامده بودیم



ن هم بود که وقتی شوهر مادرم را برای  همیر

ون زدم ن بار دیدم از بیمارستان بیر  ... اولیر

 با وجود حس بدی که داشتم اما نیم توانستم

ن هرچقدر سیع  بیخیال جوانه بشوم برای همیر

م تا برای  کردم تا او را همراه خودم به خانه بیر

زور آرامبخش همچند ساعت شده حتی به   

 ... بخوابد 

 اما وقتی مثل ربایی که روح نداشت کنار

ه ی اوicu برانکارد حامل امیر تا   رفت و خیر

 شد ، برای فرار از محیط خفقان آوری که در آن

 زنداین شده بودم مخصوصا زیر سنگیتن نگاه

 شوهر مادرم مجبور شدم برای چند ساعتی قید

 ... جوانه را بزنم

 ... تقصیر خودم بود 

 چرا وقتی مادر زنگ زده بود از دهانم پریده بود

 برای امیر افتاده و او همهراسان
ی
 که چه اتفاق

 برای همدردی به جوانه به بیمارستان آمده بود ؟



 چرا شوهرش را آورده بود ؟

 ... سامیار همان دور و بر بود 

 به محض اینکه مادرم و شوهرش از بیمارستان

 ...  گشتمبروند بریم

ن را روشن کردم و از پارکینگ بیمارستان  ماشیر

ون زدم  ... بیر

 هنوز چند قدیم دور نشده بودم که با دیدن

ی که دستش را روی  قامت خم شده ی دخیی

ن را کم ن گذاشته بود رسعت ماشیر  کاپوت ماشیر

 ... کردم

 . چشم هایم را برای شناختنش ریز کردم

گذاشته بودماهیار بود که دستش را روی دلش    

 ... و خم شده بود 

 با فکر اینکه مشکیل برایش پیش آمده بود ،

ن را جلوتر از او پارک کردم و برای کمک  ماشیر

 ... کردن پیاده شدم

 با قدم های رسیــــع به طرفش رفتم و خودم را



 ... کنارش رساندم

 خودم را کنارش رساندم و سالم آهسته

 . ای کردم

 یر اهمیت به من جوایر نداد و حیتن که بک

 دستش را روی دلش گذاشته بود ، پلک هایش را

د   . بیشیی روی هم فرسر

 نیم دانم به خاطر وجدان شغیل ام بود یا

 کشش ناخودآگایه که به او داشتم در هر

 صورت به طرفش خم شدم و در حایل که سیع

 : یم کردم صورت در هم رفته اش را ببینم گفتم

-  حالتون خوبه ؟... انومخ

 رسش را به نشانه ی مثبت باال و

ن انداخت  . پاییر

 چند لحظه. نفس عمیقی از ته وجودش کشید 

 : بعد به خودش مسلط شد و دردمند گفت

- ... خوبم  ... ممنون

 بعد هم بدون اینکه نیم نگایه به من بیاندازد



ی شد  ن  . توی کیفش مشغول دنبال چیر

 . یک لحظه رسش را بلند کرد 

 مثل اینکه مرا شناخت که ابروهایش را باال

 : انداخت و گفت

ن ؟-  شماییر
 آقای دکیی

ن انداختم و لبخند  رسم را باال و پاییر

 . محوی زدم

 چشم های زمردی رنگش که حاال حتما از شدت

 فشار درد اینطور قرمز و خمار شده بود بدجور

 . توی چشم بود 

یصبا نگراین که نیم توانستم دلیلش را تشخ  

 : دهم گفتم

 باز درتون گرفته ؟ کمیک از دست من برمیاد ؟-

 . رسش را این بار به عالمت منقن تکان داد 

 : با صدای گرفته ای گفت

-  ... نه ممنون آقای دکیی 

 من او را امروز صبح در بخش اورژانس دیده



 ... بودم

 تقریبا چند دقیقه ای قبل از اینکه آن اتفاق برای

 حاال این... امیر بیافتد و سامیار مرا خیر کند 

... وقت شب  چرا پدر و مادرش دنبالش... تنها 

 نیامده بودند ؟

ی که یم خواست از توی کیفش ن  بالخره چیر

 . پیدا کرد 

ن از  اما نتوانست آن را نگه دارد و سوویــــچ ماشیر

ن افتاد   ... دستش روی زمیر

 . برای برداشتنش خم شد اما رسش گیج رفت

ن گرفتبر  ای اینکه نیافتد دستش را به در ماشیر  

 . اما دستش رس خورد 

ارادی ن بیافتد که غیر  نزدیک بود با مغز روی زمیر

 . جلو رفتم و او را از بغل در آغوش گرفتم

 یک دستم را پشتش و دست دیگرم را روی

 . قفسه ی سینه اش گذاشتم

 به اندازه ی یک رس و گردن از من کوتاه تر بود



ن    بیتن ام درست توی موهایش که کهبرای همیر

ن رورسی پیدا شده بودند  به خاطر عقب رفیی

 ... فرو رفت

 پیچیدن عطر تنش در بیتن ام باعث شد نفس

 عمیقی بکشم و پلک هایم را با آرامش روی هم

 . افتاد 

 چند لحظه ای هر دویمان در همان حالت ماندیم

 تا اینکه بالخره ماهیار به خودش آمد و با همه

ون  ی ضعقن که داشت خودش را از بغلم بیر

 . کشید 

ی در وجودم تیر  ن  برای یک لحظه جای خایل چیر

 ... کشید 

 : با صدای لرزاین گفت

- ... ممنون  ... من باید برم

 نیم دانم این حس سوپرقهرماین از کجا آمد که

ن را از دستش گرفتم و  یک دفعه سوییچ ماشیر

 : گفتم



- ... شما حالتون خوب نیست تونیدنیم   

 کنید اجازه بدید من کمکتون کنم
ی

 ... رانندگ

 نگایه به چشم های درشت شده از تعجبش

 . انداختم

- ... ممنون  ... به شما زحمت نمیدم

 نارضایتی از قیافه اش یم بارید اما اهمیتی 

 . ندادم

ی در وجودم اجازه نیم داد که او را با این ن  چیر

 ... حال و احوال رها کنم

ن   ... خودم انداختم نگایه به ماشیر

 . جای بدی پارک نشده بود 

 دستم را حصار تنش کردم و نامحسوس او را به

 . طرف صندیل شاگرد راهنمایی کردم

 ماهیار هم از شدت ضعف یر حال شده بود

 از من اطاعت کرد 
ن
 . بدون هیچ حرق

ن را راه انداختم و روبه نیمرخ ماهیار  ماشیر

 : پرسیدم



 کجا باید برم ؟-

 ... پلک هایش را روی گذاشته بود 

 ... یک لحظه حس کردم از حال رفت

 با خودم گفتم شاید به جای خانه شان باید او را

 ... به بیمارستان یم بردم

 اما با صدای ضعیقن که از او بلند شد پشیمان

 . شدم

- ن یه هتل  ... من رو برسونیر

 ابروهایم را از تعجب باال انداختم و

 : زمزمه کردم

- تل ؟ه  

 نزد 
ن
 ... حرق

ن را روشن کردم و راه افتادم  . من هم ماشیر

 چند لحظه ای در سکوت گذشت که نتوانستم به

ن پرسیدم  : کنجکاوی ام غلبه کنم ، برای همیر

 من ارجاعتون داده بودم به جراح برای-

ن یه قسمت از توده اما اینجوری که  برداشیی



 فهمیدم شما با رضایت خودتون عمل رو کنسل

 ... ینکرد

 نزد 
ن
... حرق  یا از حال... شاید خوابیده بود 

 ... رفته بود 

 صدای آرامش باز هم خالف افکارم را

 . ثابت کرد 

-  ... نیازی نبود 

 : پایم را روی گاز فشار دادم و با خنده پرسیدم

تون-  نیازی نبود ؟ این حرف رو به عنوان دکیی

 اگه عمل کرده بودین یم تونستیم... یم زنم

وع کنیم  اینجوری روند... پرتو درماین رو رسر

فت بیماری رو کند یم کردیم و شما کمیی   پیرسر

 ... درد یم کشید 

 : محکم گفت

-  ... من نیازی به درمان ندارم

 نیم دانم چرا حرصم از این حرفش در

 . آمده بود 



-  ... اونوقت چرا 

 از بغض گرفت
ی

 . صدایش رنیک

 : هم گفت نیمرخش را به طرف من برگرداند و با 

- ن هتل ... من رو برسونیر  ... لطفا 

 . بحث را عوض کردم

 ... امان از این کنجکاوی یر اندازه

 چه مرگم شده بود ؟

 اون روز پدر و مادرتون رو توی بیمارستان-

 ... دیدم

 با تصور اینکه حتما ساکن شهر دیگری بودند

 : گفتم

 ساکن تهران نیستید ؟-

 گردنش را چرخاند و نگاهش را از پنجره به

ون دوخت  . بیر

- ... نه  ... تهراین هستیم

 : ناخودآگاه پرسیدم

-  ... پس برای چی هتل



 . ماهیار جمله ام را قطع کرد 

-  ... توی خونه راهم نمیدن

 چی ؟-

 صدای فریادم آنقدر بلند بود که نگاه ماهیار به

 . طرفم برگشت

 زد 
ی

 . لبخند کمرنیک

شبیه کش بود که آب از رسش گذشتهحالتش   

 ... بود 

-  کنم
ی

ن با اصول پدرم زندگ  برای... نتونسیی

ون کرد  ن من رو از خونه ش بیر  ... همیر

 ... زبانم توی دهانم نیم چرخید 

 حس یم کردم توی آتش افتاده بودم و یم

 ... سوختم

-  ... منظورتون رو نیم فهمم

 : لبخند کچر زد 

-  جز اینکه نه تنها امشب... منظور خاض ندارم

 که فرداشب و شب های بعد از اون



 ... جایی ندارم

 . لب هایم را محکم روی هم فشار دادم

 باید بزنم اصال نیم
ن
 نیم دانستم چه حرق

 . دانستم چه عکس العمیل باید نشان یم دادم

ن   ام را دید دستی بیر
ی

 ماهیار که دستپاچیک

 : موهایش کشید و گفت

- ن حرفام رو فراموش    از گفتنشون... کنیر

 ... قصدی نداشتم

 . رسی تکان دادم

 ماهیار نگاهش را به جلو داد و با لحتن که سیع

 : یم کرد محکم باشد ، گفت

- ن هتل  ... حاال اگه براتون ممکن من رو برسونیر

ن را روشن کردم  . یر حرف ماشیر

ی که برایم قابل  دخیی
ی

 دیدن این جنبه از زندگ

 . د توجه شده بود ، سخت بو 

 : کیم جلو که رفتیم با یادآوری نکته ای گفتم

 شناسنامه تون همراهتون هست ؟-



 : ماهیار رسد و یر روح جواب داد 

-  ... نه فرصت نکردم وسایلم رو جمع کنم

 : بعد زیر لتر اضافه کرد 

-  ... البته اگه برای جمع کردن وسایلم راهم بدن

ن دیگری به خاطرم رسید  به. چیر  با کف دست ضن

 : ی محکیم به پیشاین ام زدم و گفتم

-  ... به دخیی مجرد که اتاق نمیدن

ن این حرف مثل نوجوان های تازه  یعد هم با گفیی

 به بلوغ رسیده که نیم توانند احساساتشان را

 در حایل که نگاهم را از
ی

مندگ ل کنند با رسر  کنیی

ون یم انداختم گفتم  :پنجره به بیر

 راستی شما مجردین ؟-

 نزد 
ن
 حس یم کردم در یک یر حش. حرق

 ... عمیق فرو رفته بود 

 خودم هم یم دانستم کنجکاوی ام یر مورد

 : است با این حال سوال دیگری پرسیدم

سم مشکلتون با پدرتون چی بود ؟-  یم تونم بیی



 من االن باید چی کار کنم ؟-

 صدایش به حدی یم لرزید که یک لحظه فکر

 . کردم گریه یم کند 

روی فکر اشتباهم خط بطالین بکشمبرای اینکه   

 نیم نگایه به نیمرخ چسبیده به شیشه اش

 . انداختم

 با دیدن قطرات اشیک که روی گونه اش بود با

 تعحب ابروهایم را باال انداختم و پایم را روی

دم  ... پدال ترمز فرسر

ن جییعن کشیدند  الستیک های ماشیر

 ... و ایستادیم

ل زبانم را از  طوری مات شده بودم که کنیی

 : دست دادم و گفتم

-  ... ماهیار 

 ... خودم از به زبان آوردن نامش متعجب شدم

 اما ماهیار مثل اینکه متوجه نشده بود که

ن ادامه یم داد   برای. همچنان به اشک ریخیی



 اینکه حواسش را متوجه خودم کنم دستم را به

 . ی راه ایستادمطرف شانه اس بردم اما میانه 

 ... شاید برای من مهم نبود 

 رابطه ام
ی

 آدیم نبودم که در غید و بند چگونیک

 ... با به قول جوانه محرم و نامحرم باشم

 یاد نگرفته بودم اما اینکه
ی

 یعتن اصال از بچیک

 جوانه از کجا آنها را یاد گرفته بود و راهش را از

همه راه خانواده ی ما جدا کرده بود بعد از این  

 ... سال نفهمیده بودم

 ... اما شاید ماهیار مثل من نبود 

 . قرار نبود من همه را به چوب خودم بزنم

 زبانم را با لب هایم خیس کردم و در حایل که به

 سختی به خودم مسلط میشدم اینبار جمله ام را

 . اصالح کردم

 خانم فرهمند ؟-

 . بالخره تکاین به خودش داد و متوجه من شد 

ن  ن رنگسیر ی چشم هایش به خاطر اشک ریخیی  



 ... خاض پیدا کرده بود 

 ... نگاهم یر اراده در نگاهش غرق شد 

 . چانه اش لرزید و دستش را به رسش گرفت

 مثل اینکه... پلک هایش را محکم روی فشار داد 

 ... درد داشت

ن بار نیم دانستم چه کاری باید انجام  برای اولیر

 ... دهم

 ماهیار اشک یم ریخت و من به این فکر یم

 ... کردم که چه کاری باید انجام دهم

 ... نیم توانستم ماهیار را همینجا ول کنم

 از طرف دیگر هم نه هتل نه مسافرخانه ای

 ... رساغ نداشتم که به یک دخیی تنها جا بدهند 

 با فکر احمقانه ای که به ذهنم رسید

 : زمزمه کردم

-  شاید... درتون رو بدید آدرس خونه ی پ

 هیچ مدر و... اونجوری ک فکر یم کنید نباشه

 شاید... مادری نیست که بد بچه ش رو بخواد 



ن امنیت ن باشیر
 عصباین و دلخور باشن اما مطمی 

 کردن کنارشون اونقدر ارزشش رو داره
ی

 زندگ

 که غرورتون رو زیر پا بذارید و معذرت خوایه

 ... کنید 

و راست تکان داد و باماهیار رسش را به چپ   

 : غم در حایل که چانه تش یم لرزید ، گفت

- ... نه  ... خسته شدم از بس معذرت یم خوام

 از بس از خودم گذشتم و به صالح پدر و مادرم

 خسته شدم از بس گفتم رست... رضایت دادم

ن و دخیی خونه باش  ... رو بنداز پاییر

... نیم خوام  از اینکه... از تحقیر خسته شدم

ن  ... برای نفس کشیدنم قانون بیر

 : نفس عمیقی کشید و با پلکهای بسته ادامه داد 

-  ... دیگه نیم خوام ادامه بدم

 . چند لحظه ای به سکوت گذشت

 با تصمیم ناگهاین پایم را روی گاز گذاشتم و به

 طرف جایی که یم تواند امشب ماهیار را پناه



 . یم داد راه افتادم

 . ور و برش انداختبا تعجب نگایه به د

ن رنگ درشت  به چشم های سیر
ی

 لبخند کمرنیک

 . شده اش زدم

 اشک هایی که یر وقفه از زمان راه افتادنمان تا

 ... آمده بود  االن ادامه داشت بالخره بند 

 : با لب های لرزاین گفت

 من رو کجا آوردین ؟-

ن روی فلزی روبه رویم  نگایه به در ماشیر

 . انداختم

خاض که دقیقا نیم دانستم ازآرام و با غم   

 : کجا رسچشمه گرفته بود ، گفتم

-  ... اینجا خونه ی مادرمه

ی که از کمان رها شده بود  ماهیار یکباره مثل تیر

 با عصبانیت به طرفم حمله کرد و سییل محکیم

 . روی گونه ام نشاند 

به و البته تعجب نایسر از  به خاطر شدت ضن



 حرکت ماهیار در حایل که صورتم به همان

 که خم شده بود مانده بود 
ن
 ... طرق

 ماهیار اما مثل اینکه عقده ی حرصش خایل

به های  نشده بود که به طرفم خم شد و ضن

 ... محکمش را نثار شانه ام کرد 

- ... عوضن  ون ن من برو بیر  ... گم شو از ماشیر

 من حالم... کثافت گول دکیی بودنت رو خوردم

 شما مردهای عوضن اونقدر کثافتید تا... بد بود 

 تنها یم بینید که یه جایی نداره
 یه دخیی

 گول قیافه ی شیک و... سواستفاده یم کنید 

ی  پیکت رو خوردم گفتم آدم چشم و دل سیر

 ... هستی 

به ای به شانه و کتفم یم زد   ... با هر کلمه ضن

ن بار در عمرم کتک یم خوردم و واقعا  برای اولیر

 ... نیم دانستم چه واکنشر باید نشان بدهم

 حدس یم زدم حرکاتش بیشیی از روی عقده

 ... های تلنبارشده ی قدییم بود نه حرکت من



به ای به شیشه خورد و پشت رسش در  ضن

 سمت من باز شد و مردی شانه ام را گرفت مرا

ون کشید  ن بیر ب از توی ماشیر  . به ضن

از پشت به دستش را روی یقه ام گذاشت و مرا   

ن کوباند   . ماشیر

 درد بدی توی پهلویم پیچید که باعث پلک هایم

 . را از درد روی هم فشار دهم

 در حال افتادن
ی
 اصال نفهمیده بود چه اتفاق

 است یا یقه ام در دست چه کش مچاله شده

 . بود 

 با شل شدن دست های مرد و صدای متعجتر که

 . توی گوشم پیچید شدت تعجبم بیشیی شد 

 سهراب تویی ؟-

 . با صدای آشنای مرد پلک هایم را باز کردم

 با دیدن حاج مصطقن که با ابروهای گره خورده

 ای به من زل زده بود در دل لعنتی نثار خودم

 . کردم



ن این همه آدم چرا باید او را یم دیدم ؟  از بیر

 شمایید عمو مصطقن ؟-

"  کامل یقه ام را رها کرد و به" شوهر مادرم

ن پیاده شده بود و باطرف م اهیاری که از ماشیر  

 تعجب به من و مردی که دست به یقه شده

 . بودیم نگاه یم کرد برگشت

 : شوهر مادرم با بهت گفت

- م ... ماهیار جان دخیی ... تو   ... اینجا 

ون کشیدم و در  خودم را کامل از زیر دستش بیر

 حایل که یقه ام را صاف یم کردم با صدای

 : گرفته ای گفتم

-  از کجا همدیگر رو یم شناسید ؟... شماها 

 هر سه نفرمان با صورت های پر از سوال به هم

 . نگاه یم کردیم

*** 

ن دست هایم  روی مبل نشسته بودم و رسم را بیر

 . گرفته بودم



ن بود   نیم... فضای خانه برایم یر اندازه سنگیر

 توانستم تحمل کنم که مردی که برای من به

 اندازه ی یک دنیا غریبه بود کلید خانه مادرم را

 متن که پرس... داشت و مثل صاحبخانه مرا 

 مادرم بودم به خانه ی مادری ام دعوت

 ... کرده بود 

 آنقدر حرض شده بودم که زورم یم آمد از او

سم مادرم کجاست  فکر اینکه او یم... بیی

 دانست مادرم کجاست باعث میشد وجودم آتش

د   به معنای واقیع کلمه یم توانستم... بگیر

ت را در بند بند وجودم حس کنم  . غیر

- م  هم... کار خویر نکردی دخیی
ی
 هر اتفاق

ون بزین   ... افتاده بود نباید از خونه پدرت بیر

 : ماهیار با صدای غمگیتن گفت

- ون ... من نزدم بیر ون  ... خودش گفت برو بیر

" " شوهر مادرم  کشید 
ن
 : پوق

- ن ... روت بازه در خونه ی من  قرار گرفیی



 اینکه پرس زن... سهراب رس راهت کار خدا بوده

ن   من رس راهت قرار گرفته تا تویی که مطمی 

 بودم نمیای خونه ی من رو بیاره جایی که

ین و امن ترین جا  مطمئنم در حال حاضن بهیی

 ... برا ِ ت

 تازه فهمیده بودم پدر ماهیار و شوهر مادرم با

 ... هم دوست صمییم بودند 

 بیشیی از این نیم توانستم حضور مردی که تا

 آخر دنیا برای من غریبه بود در این خانه تحمل

 . کنم

 از روی مبل بلند شدم و به ماهیار با پوزخند

 گفتم
ی

 : کمرنیک

-  ... فکر کنم عموت اونقدر مرد بتونه کمکت کنه

 مثل من یه عوضن کثافت نیست که بخواد از

ا  ... یطتت سو استفاده کنهرسر

" به اجبار رسی برای  تکان دادم و" شوهر مادرم

 روی پاشنه ی پا چرخیدم اما با صدای شوهر



 . مادرم رسجایم ماندم

 . دستی روی شانه ام نشست

 . ناچارا به طرفش برگشتم

 . لبخندی روی لبش بود 

-  فکر یم کردم مزاحم... بابت رفتارم معذرت

... ماهیار شدی ال یم بینم شیر پاکاما حا  

... خورده ایه ن خواهرت جوانه  ... عیر

 یکباره صدای متعجب ماهیار بلند شد که بلند

 : گفت

 چی ؟ تو برادر جوانه ای ؟-

)  ) جوانه

یل مخصوص مالقات  بند لباس اسیی
ی

 به آهستیک

 بخش مراقبت های ویژه را از پشت گره زد و با

 صدای گرفته ای که عمق دردهای کشیده اش تا

 : آن لحظه نشان یم داد ، گفت

 مطمئتن میتوین ؟-

 مثل یک کالبد خایل که روحشفرار کرده بود



 .رسی به عالمت مثبت تکاندادم

 سامیار که خیالش از بابات لباسم راحت شد

 روبه رویم ایستاد و بازوهایم را در

 . دست گرفت

 ته. نگایه به صورت خسته و غمگینش انداختم

ش بود و پلک های تاریش نامرتتر روی صورت  

 نیمه بازش چشم های غرق در خونش را خمار

 ... کرده بود 

 خمار خویر که این بیست و چهار ساعت به همه

 ... مان حرام شده بود 

 هیچ وقت فکر نیم کردم سامیار تا این اندازه به

 ... امیر وابسته باشد 

 ... خوشحال بودم

 به غیر از من یک نفر دیگر هم به امیر اهمیت

 . یم داد 

ی رنج یم بردیم ن  . هر کداممان از چیر

 ... من و سامیار به خاطر امیر 



 ... پدرم به خاطر دامون

 ... سهراب هم به خاطر من

 : سامیار به چشم هایم زل زد و با غم گفت

-  ... اگه نیم توین ببینیش نرو 

 . لبخند تلچن زدم

 icu نگاهم را از روی شانه اش به راهروی

 . دوختم

 : آرام گفتم

-  ... من بیست و چهارساعته ندیدمش

 
ی

 دستم را روی گلویم گذاشتم و با حس خفیک

 : گفتم

-  ... بیست و چهارساعته نیم تونم نفس بکشم

ه داشتم  همه ی عطری که ازش تو ریه هام ذخیر

... تموم شده سایم  ... دارم خفه میشم

 . صورتش با دلسوزی در هم رفت

چشم هایش پر ازیک لحظه حس کردم کاسه ی   

 . اشک شد 



 . دستی به صورتش کشید 

 با یک قدم جلو آمد و مرا محکم توی آغوشش

 . کشید 

 ... خدای من

 آخرین باری که سامیار مرا بغل کرد بود گ بود

 ؟

 گزینه ی هیچ وقت در جواب ها بود ؟

 دستم هایم یر . دستش را پشت گردنم گذاشت

 ... حرکتم کنارم افتاده بود 

 گرمای آغوش سامیار باعث شد اشک هایی که

 به خاطر رسمای نبودن امیر یخ بسته بودند از

ند   ... انجماد در بیایند و روی صورتم راه بگیر

 : با هق هق خفه ای گفتم

-  اگه چشم هاش... اگه بالیی رسش بیاد سایم

... رو باز نکنه م  به جون... اگه نباشه من میمیر

م سایم  من بدون امیر ... خودش قسم میمیر

م  ... میمیر



 . صدای دردمندش توی گوشم پخش شد 

- ... خوب میشه  ... چشماش رو باز یم کنه

 رفیق من یه کم بداخالق هست ویل نامرد

 ... نیست

بان باالی قلبم بود   ... تصورم از این لحظه ضن

 حس یم کردم قلبم با دیدن او در این حال از

 ... جا در یم آید 

... اما حاال  امش یر اندازه عجیب واین آر   

 ... غریب

 با هر قدیم که به طرف تختش بریم داشتم

ن یم آمد  ن ، پاییر
بان قلبم به جای باال رفیی  ... ضن

 به معنای واقیع اش قلبم در حال

 ... خامویسر بود 

 ... تا چند دقیقه ی دیگر یم ایستاد 

 ... اجاره نداده بودم سامیار همراهم بیاید 

 ... بالخره کنار تختش رسیدم

 به زحمت صندیل کنار تخت را جلو کشیدم و



 ... روی آن نشستم

یز از اشک بود   ... کاسه ی چشم هایم لیر

 دستی به چشم هایم کشیدم تا از رسر اشک های

 مزاحیم که دیدم را تار کرده بودند نجات پیدا

 ... کنم

 نگایه به قامت خوابیده اش روی تخت

 ... انداختم

م آنقدر قد بلند بود  که به زور روی تخت جا  امیر  

 ... شده بود 

 ... رس باندپیچی شده اش

 ... چسب روی پلک هایش

 ... لوله ی قطوری که توی دهانش بود 

 ... سیم های وصل شده به رستا پایش

 ... رسش که به طرف من خم شده بود 

یز شده از دردم را ن و لیر  به سختی تن سنگیر

 جلو بردم و پیشاین ام را روی پیشاین اش

 ... ذاشتمگ



 ای کاش تنفسش به دستگاه وصل نبود تا بازدم

 نفس هایش به جای دستگاه به صورت من یم

 ... خورد 

 اشک هایم یر وقفه روی صورتش یم ریخت و

ن ته ریش و باندی که لوله را توی دهانش نگه  بیر

 ... داشته بود گم میشد 

 جوانه زنده بود و امیر را در این حال و روز یم

 دید ؟

 ... تقصیر من بود 

 امیر به خاطر دامون روی این تخت نیافتاده بود

... 

 به خاطر م ِ ن لعنتی و گذشته ای که دست از

 ... رسم برنیم داشت

 دستم را جلو بردم و دست امیر را انژیوکت

 رگش را سوراخ کرده بود محکم
ی

ن رنیک  سیر

 ... گرفتم

ن تر  رسمای دست هایش باعث شد قلبم سنگیر



ند بکوبد و ا  از قبل راه بگیر
 ... شک هایم بیشیی

-  ... امیر 

 آرزو یم کردم بلند میشد و مثل همیشه که

 موقع خواب صدایش یم کردم با عصبانیت روی

ن میشد و یم گفت  اگه نیم ذاری" تخت نیمخیر

 کپه ی مرگم رو بذارم این دو یه روز یه بار خونه

 ... " اومدنم بیخیال میشم

ش را روی گونه امبا هر دو دست دست یر جان  

 گذاشتم و اجازه دادم اشک هایم یر صدا

 ... دستش را خیس کنند 

- م ... امیر  من احمق که هشت س... تقصیر من

 ال میش اجازه دادم دامون بهم ابراز عال

 ... قه کنه

 ... باید برایش یم گفتم

ین فرصت  حاال که در سکوت خوابیده بود بهیی

 برای بازگویی رازی بود که این همه سال از همه

 ... حتی خودم مخقن کرده بودم



 : با اشک ادامه دادم

- ... فکر یم کردم راس میگه  ... منم تنها بودم

 ... بابا و مامانم تازه جدا شده بودند 

... تنها بودم  زن عموم همه ش یم... ترسیده

... گفت عروس خودیم  به... بابامم راضن بود 

 دیگه ترس... خودش دامون پرسش بود قول 

 این رو نداشت من رو بده به یه غریبه چر 

... میشه ن مرد زندگیم  جلو... دامون شد اولیر

 اومد ویل به جون خودت اجازه ندادم هیچ

 ... کاری باهام بکنه

 با یادآوری روزهای دور گذشته که حاال تنها

 غباری از خاطراتشان در ذهنم مانده بود ادامه

 :دادم

 قبل از اینکه بره خارج برای تخصص بیشیی -

 میشه گفت باهم... وقش رو خونه ی ما بود 

ن هم بود که من... دیگه بزرگ شدیم  برای همیر

 بهم گفت از من... اونقدر زود باورش کردم



... خوشش میاد   ... گفت نسبت بهم کشش داره

 هیچ وقت... ویل هیج وقت نگفت عاشقمه

ه  اونقدر زیرپوستی ... نگفت برام میمیر

 منم... مهربوین و محبت یم کرد که نگو 

ی بودم با کیل عقده محبت  توی... دخیی

 خانواده هیج کس جز سهراب بهم محبت نیم

 مامان بابام که اونقدر درگیر طالق و... کردم

ی که اهمیت ن  مشکالتشون بودن که به تنها چیر

 سامیار هم تو حال و... نیم دادن محبت بود 

... ش بود احوال خود  ... فقط سهراب

 اش لبخند
ی

 با یادآوری سهراب و محبت همیشیک

 زدم
ی

 . کمرنیک

- ن سهراب شد همه ی وجودم  تنها... برای همیر

 حتی وقتی که... کش که همیشه پابه پام بود 

 همه اضار یم... سال اول پزشیک نیاوردم

 کردن که باید بخونم سال دیگه تا

 ... پزشیک بیارم



 : با پوزخند گفتم

 از شانس بد من توی خانواده ی من از صغیر و-

ن  ... کبیر همه دکیی

 . لب هایم را با افسوس مچاله کردم

 ویل من نیم تونستم از تجریر و بیمارستان-

 برای همیشه از لج اونها فقط برای... متنفر بودم

 ... اینکه دست از رسم بردارن پرستاری زدم

 . رسم را تکان دادم

 : ای گفتم با لبخند مسخره

-  اصال نیم دونم چرا... دارم چرت و پرت میگم

 اصال... دارم این حرف ها رو االن برات میگم

ها ن  چرا این همه سال باهات راجع به این چیر

 حرف نزده بودم ؟

 . نگایه به صورت خاموشش انداختم

 صورت یر روحش مثل مشتی بود که مدام به

به یم زد   ... قلبم ضن

 . باالی رسش انداختمنگایه به مانیتور 



بانicu اتاق تک تخته ی  پر بود از صدای ضن

 قلب امیر و این برای متن که قلبم رو به

 ... خامویسر یم رفت قوت قلتر بود 

 دستش را از روی گونه ام برداشتم و روی مچ

 دستش درست جایی که نبضش یم رد بوسه ای

 . کاشتم

 آب دهانم را قورت دادم و با خجالت

 : ادامه دادم

-  اصال وقتی فهمیده... یم دونم یم دوین 

 بودم که یم دوین ازت متنفر شده بودم که این

ن رو یم دونستی و خودت رو  همه سال همه چیر

 اما فقط برای یه... زدی به اون راه

 به محض اینکه خون توی رگ هام... لحظه بود 

وع شد   ... جاری شد بازهم عشق تو رسر

 : ادامه دادم نفس عمیقی کشیدم و داستانم را 

 با محبت هاش من دو هر روز بیشیی از دیروز-

 فکر یم کردم بالخره اون... وابسته یم کرد 



 کش که قرار بود خالهای عاطفیم رو پر کنه و

 ... جای همه ی نداشته هام رو پر کنه پیدا کردم

 ... تا اینکه یه روز اومد خونمون

 ... با یادآوری آن روز لرزی به تنم نشست

م را به امیر نزدیک کردم و رسم جایی میانخود  

 . گردن و شانه اش گذاشتم

ن بودم  بابد برای بازگو کردن روزی که مطمی 

 نزده بودم به اندازه
ن
 حتی دامون هم از آن حرق

 انرژی داشته باشم
ن
 ... ی کاق

 ... انرژی با سوخت عطر تن امیر 

) - گذشته  ) جوانه

ن یم   آمد ازبا صدای دامون که از طبقه ی پاییر

ن آرایش اتاقم  روی تخت پریدم و به طرف میر

 . هجوم بردم

 خوشبختانه موهای لخت و طالیی ام مرتب و

 ... شانه شده بودند و مشکیل نداشتند 

اهن تابستانه تا روی مچ پا با رنگ شادی که  پیر



 خوب بود
ن
 داشت برای دیدنش به اندازه ی کاق

 ؟

 ... دوست داشتم در نظرش آراسته و تک باشم

های زیبا و رنگ و لعاب داری که  با این همه دخیی

 در نظرش
ن
 دور و برش بود باید به اندازه ی کاق

 باشم
ن
 ... کاق

انه ی  دستم را به طرف رژ لب صوریی و دخیی

ن بردم و آزادانه روی لب هایم کشیدم  . روی میر

 در این شش مایه که پدر و مادرم طالق گرفته

رفته بود آزادی عمیلبودند و مادرم از این خانه   

ی داشتم  ... بیشیی

 نه اینکه پدر و برادرهایم موافق یر بند و باری

 باشند اما با یک آرایش ساده و معمویل مشکیل

 ... نداشتند 

 مادرم اینجا بود تا جایی که یم
 اما وقتی

ل یم کرد   ... توانست مرا کنیی

ن موهایم فرو بردم و در حایل که  دستی بیر



 درون آینه یمچشمیک برای دخیی 
ی

ک چشم رنیک  

ون گذاشتم  ... زدم پایم را از اتاق بیر

ن کشیدم  . از باالی پله ها رسی به پاییر

هن سفید  هیکل مردانه ی دامون در آن پیر

ن لباسش را تا آرنج باال  مردانه درحایل که آستیر

 زده بود و دست هایش را درون جیب شلوار

 کتانش فرو برده بود حتی از پشت هم جذاب

 ... ود ب

ن رفتم  . لبخندی زدم و با شیطنت از پله ها پاییر

-  ... دامون

 با شنیدن صدایم تکاین خورد و به طرفم

 ... برگشت

 مثل اینکه توفع دیدنم را نداشت که با چشم

 . های گرد شده نگایه به رستای پایم انداخت

 . آب دهانش را قورت داد 

- ... جوانه  خونه ای ؟... تو 

 . یک تای ابرویم را باال انداختم



 . روی پله ی آخر ایستادم

 ... صورتم مقابل سینه اش بود 

 انداخته بود و با چشم های آیر 
ن  رسش را پاییر

 ... نافذش وحودم را سوراخ یم کرد 

 حس یم کردم رنگ نگاهش با دفعه های قبل

 ... فرق دارد 

 چطور ؟ نباید خونه باشم ؟-

ن موهایش کشید و  با حالت کالفه ای دستی بیر  

 : گفت

-  بابات گفت قرار... نه نباید خونه یم بودی

 بود ب

... امروز بری پیش مادرت  ... چرا نرفتی 

 . لحن تقریبا بدش باعث شد یکه ای بخورم

 : ابروهایم را توی هم فرو بردم و گفتم

- ... آره  این هفته امتحان... ویل پشیمون شدم

 گفتم سهراب اشکاالتم رو برام توضیح... دارم

... بده م  ... هفته ی دیگه میر



 . دست به سینه مقابلش ایستادم

 کشید 
ن
 . پوق

-  حالم... معذرت یم خوام جوانه

 ... خوب نیست

 نیم دانم چرا از حرفش اینقدر ناراحت شده

 بودم ؟

 چون حالت خوب نیست باید بریزیش رس من-

 ؟

 . پوزخندی زدم

- ستی کاری کتن که کش نبایدنکنه یم خوا  

 خونه یم بود ؟

. اخم کرد   . صورتش در هم رفت

 : با دلخوری گفت

-  نکنه با خودت فکر کردی... واقعا که جوانه

 ... اومدم دزدی

 گویسر اش را از توی جیب شلوراش درآورد و به

 : طرف من گرفت



-  خودش بهم گفته بود یه... زنگ بزن به بابات

 کلید خونه رو داد بهم... رسی مدارک یم خواد 

 ... که بیام

 که زدم پشیمان شدم
ن
 ... از حرق

 ... از روی عصبانیت حرف زده بودم

 عصبانیت اینکه چرا دامون به جای لبخندهای

 و شیطنتش که نشان یم داد مرا طور
ی

 همیشیک

 دیگری یم خواست حاال اینطور کالفه و

 . عصباین نگاهش را از من یم دزید 

 " م و در حایل که زیر لب گفتمرسی تکان داد

" منظوری نداشتم  . رایه طبقه ی باال شدم

 صدای قدم های دامون پشت رسم روی پله ها

 . بلند شد 

ه ی در بنشیند گرمای  قبل از دستم روی دستگیر

 . دستی که دور مچم حلقه شد 

 . با تعجب به طرفش برگشتم

ی در دلم ن  با دیدن چشم های خمار شده اش چیر



 . فرو ریخت

 : با صدای گرفته ای گفت

-  .... به جای اون حرف ها باید بهت یم گفتم

 نباید االن که من پر از احساسم توی این لباس

 ... اینقدر خوشگل یم گردی

 از حرف هایش یم ترسیدم اما به روی خودم

 : نیاوردم و با لبخند عصتر گفتم

 پر از حس چی ؟-

 پلک هایش را روی هم گذاشت و مثل مسخ شده

 : ها جواب داد 

-  ... خواستنت

 قبل از اینکه به حرفش واکنشر نشان دهم

 دستش را روی قفسه ی سینه ام گذاست و مرا

 . توی اتاق هول داد 

 ... عقب عقب رفتم

 دامون اما با چشم های رسخ شده و نگاه

قابل نفوذی به من نگاه یم کرد   . غیر



 : فتمبا ترس گ

-  ... داری من رو یم ترسوین دامون

 : لبخند ترسنایک زد و زمزمه کرد 

- ... از متن   از متن ... از متن که دوستت دارم

 ... که دوستم داری

 . از پشت به لبه ی تخت خوردم

 . دامون که جلوتر آمد ناچارا روی تخت نشستم

 سیع کردم خودم را نبازم و همچنان با قدرت در

 . مصورت او زل بزن

 : با صدایی که سیع یم کردم نلرزد گفتم

-  رفتارت... خودت رو جمع و جور کن دامون

 ... درست نیست

 . یک قدیم ام ایستاد 

 دست هایش را به کمرش زد و با

 : پوزخندی گفت

-  ... جوانه تو دوست دخیی متن 

 . حاال نوبت من بود که پوزخند بزنم



- ت نیستم  ... من دوست دخیی

 . خنده ی ناباورانه ای کرد 

 وقتی بهم گفتم ازت خوشممیاد و تو هم به-

ن طور   گفتی تو هم همیر
 ... زبون یر زبوین

 وقتی خودت رو برام خوشگل یم کتن و وقتی 

 ... میام مثل پرنده ها به طرفم پرواز یم کتن 

 نزدم
ن
 . حرق

 هیچ وقت فکر نیم کدوم دامون یک روز همه ی

با این قصد و منظور به کارهایی که کرده بودم  

 . رویم بیاورد 

 تو عمدا خودت رو" به زبان یر زباین یم گفت

 ... " برای من آماده یم کتن 

 : نگاه متعجبم را که دید با خنده گفت

 فکر کردی فقط همینه ؟ نکنه فکر کردی من-

 فقط به همون دوستت دارم های زبوین اکتفا

 یم کنم ؟ پس عشق و حال و لذت این وسط

  میشه ؟چی 



 باور شنیدن این حرف ها از دهان دامون برایم

ن البته سخت بود   ... سنگیر

 : دامون با یر رحیم ادامه داد 

ن صد سال-  نگو که فکر یم کردی قراره عیر

 ... پیش بیام خواستگاریت و تو برامچای بیاری

... تو کجای کاری جوانه  ... دنیا خییل جلوت ِ ر 

ها قدییم شده ن  خواستگاری و... دیگه این چیر

 االن جز همه ی... خانواده و حد و مرزها 

 ... آشنایی ها رابطه هم هست

 در حایل که حس یم کردم بحث برایم جالب و

ن حال احمقانه شده بود ، گفتم  : در عیر

 بعد اگه آشناییتون به نتیجه نرسید چی ؟-

 ... تکلیف رابطه چی میشه این وسط

 : فتشانه ای باال انداخت و بیخیال گ

 باید این حقیقت رو بپذیری که توی روابط-

 ... امروزی نیم توین برای کسب نفر اول بایسر 

 . حس یم کردم قلبم درد گرفته بود 



 باور اینکه برای اثبات خودم در رابطه ای که

 گمان یم کردم عاشفانه است و نگهداری آن

 رابطه برای رسانجایم که نیم دانستم چه بود

رفتم باعث شد از شدت غم باید چه تا کجا یم  

د   ... و غصه قلبم درد بگیر

 . از روی تخت بلند شدم

 سینه به سینه ی دامون ایستادم و با جدیت

 برای بار آخر در حایل که یم خواستم واقعیت

 را به خودم اثبات کنم با چشم های ریز شده ای

 : پرسیدم

 چون دوستت دارم باید تا ته خط-
ی

 یعتن مییک

ن رو فقط توی این... باهات بیام  دوست داشیی

 یم بیتن ؟

 . رسی تکان داد 

ن فقط رابطه ی جنسیه-  نه نمیگم دوست داشیی

ن فقط به... جوانه  ویل میگم دوست داسیی

ن اینکه دوستت دارم نیست  رابطه ی... گفیی



ن   اگه... جنش یه قسمت مهم از دوست داشیی

ن چطور یم خواین دوست  باهم ییک نشیر

ثابت کنید ؟داشتنتون رو به هم   

ن رابطه  با غم در حایل که حس یم کردم در اولیر

 ی عاشقانه ام شکست بدی خورده ام زمزمه

 : کردم

- ن رو... اشتباه یم کتن دامون  دوست داشیی

ن ثابت کرد   وقتی ... فقط باید دوست داشیی

 دوستش داری باید برای نشون دادنش هر کاری

 وگرنه رابطه ی جنش رو یم توین با هر... کتن 

 کش بدون هیچ عالقه ای ضفا به خاطر لذت

 ... آین که بهت میده داشته بایسر 

 : آرام گفت

- ن رو بلد نیستم  ... من این مدل دوست داشیی

 دستم را به طرف در گرفتم و با صدایی که یم

 : لرزید گفتم

ن رو بلد نیستی -  به نظرم تو اصال دوست داشیی



 ... دامون

 دامون در سکوت نگاه پر معنایی به

 . من انداخت

ون  چند لحظه بعد عقب گرد کرد و از اتاق بیر

 ... رفت

) - زمان حال  ) جوانه

 در حایل که صورتم خیس از اشک بود ادامه

 : دادم

 اونجا بود که فهمیدم دنیای اطرافم-

 فهمیدم ارزشم برای دامون در حد... چقدر سیا ِ ه

 نه... ه ازم یم خواستهمون رابطه ای بود ک

 زن و... تنها دامون خییل ها همینطور بودند 

 کال رنگ آدم ها اینطوری شده... مرد هم نداشت

... بود  ... دیدم نیم تونم  ... توی خط من نیست

 اون آخرین... یعتن من توی این خط نیستم

 انگار همون موقع... باری بود که دامون رو دیدم

قن داده بودمکه بهش برای رابطه جواب من  



 دامون چند ماه بعدش... براش تموم شده بودم

 برای تخصص بورسیه شد و از ایران رفت تا

 همون شتر که بعد از سالها توی مهموین 

 ... دیدمش

 نگایه به سینه ی مردانه اش انداختم که به

ن   آرایم به کمک دستگاه به طور منظم باال و پاییر

 ... میشد 

ن گفتم  : غمگیر

 دامون بهم گفت گذشته ی تو اومده تا توی-

 ... صورتمون مشت بکوبه ویل اشتباه یم کرد 

 این گذشته ی من بود که توی صورتمون مشت

 ... کوبید 

 لب های لرزانم را کف دستش گذاشتم و با همه

 ی عشقی که از خودم رساغ داشتم بوسه ای به

 . آن زدم

 . در همان حالت زمزمه کردم

-  بلند شو و من رو... دلت جوانهبلند شو عزیز 



 باور... بابت حقیقتی که بهت نگفتم رسزنش کن

 تو... کن حتی راضن ام که توی صورتم بزین 

 ... فقط بیدار شو 

 . دستش را آرام روی تخت گذاشتم

 . نگایه به دور و برم کردم

 یم دانستم از زمان مالقات معمول خییل

 گذشته بود با این حال کش رساغ من

 ... آمد نیم 

 ... شاید سامیار جلویشان را گرفته بود 

 شاید هم مراعات این را یم کردند که مریض

 داماد رییس بیمارستان بود و دخیی رییس

 ... بیمارستان کنار تختش گریه یم کرد 

 ... یک لحظه دلم برای مریض های عادی سوخت

 اگر موقعیت پدرم نبود باید به همان پنج دقیقه

 . دیدن امیر اکتفا یم کردم

ن پنج دقیقه هم  شاید هم اصال همیر

 ... نیم دادند 



ن بار از موقعیتم راضن بودم  . برای اولیر

ن با سو استفاده در سکوت به چهره ی  برای همیر

 خوابیده ی امیر زیر آن همه سیم و باند و چسب

 . زل زدم

 . با دستی که روی شانه ام نشست از جا پریدم

یار نفس راحتی کشیدم و بازهمبا دیدن سام  

 . نگاهم را به امیر دوختم

 : آرام به حالت پچ پچ گفت

- ... بیا بریم دیگه جوانه  زیاد اینجا... بسه

 ... بودی

 مثل دخیی بچه ای که عروسک مورد عالقه اش

 : را از او گرفته باشند با چانه ی لرزاین گفتم

-  ... چی میشه پیشش بمونم سایم

 دستم را زیر شانه ام. ی کرد سامیار اخم محو 

 . انداخت و مرا به زور از روی صندیل بلند کرد 

 : آرام گفت

-  امیر ... اینجوری اذیتش یم کتن جوانه



 خودت هم باید... احتیاج با آرامش داره

احت کتن   امیر بهوش بیاد نیاز به... اسیی

 مراقبت داره و اگه جون نداشته بایسر نیم

 خودت خوب یم دوین ... توین رسپاش کتن 

 پس... جز تو هیچ کس نیست تا کنار امیر باشه

احت دارید   بازم... هر دوتون نیاز به اسیی

... میارمت  ... نگران نباش

ن دست. سامیار درست یم گفت  خودم را از بیر

ون کشیدم و آرام به طرف امیر   های سامیار بیر

 روی صورتس خم شدم و یر خجالت. برگشتم

ی روی لب باالییش که ازاز سامیار بوسه ا  

س لوله و باند دور مانده بود گرفتم  . دسیی

 : زمرمه کردم

-  ... دوستت دارم امیر 

 . بعد هم همراه سامیار به طرف در راه افتادم

 هنوز چند قدیم برنداشته بودم که صدای

 . هشدار دستگاه از پشت رسم بلند شد 



 . با وحشت به طرف امیر برگشتم

عوج روی مانتیور انگار یکبا دیدن خط کج و م  

 ... سطل آب جوش روی رسم خایل کردند 

 ... سامیار مرا رها کرد و به طرف تخت دوید 

 زنگ باالی تخت را فشار داد و فریاد

 ... کمک کشید 

ن داد و کنار تخت ایستاد   . رس تخت را پاییر

 یر معطیل کنار تخت ایستاد و دست هایش را

بدر روی سینه ی امیر گذاشت و  به حالت ضن

وع به ماساژ دادن کرد   . رسر

 من اما مثل کش که مسخ شده بود همانجا

ه به سینه ی امیر که با هر بار فشار دست  خیر

ن یم رفت به  پاییر
 های سامیار چند سانتی میی

 ... این فکر یم کردم چرا زنده ام

 کش به من تنه زد و اتاق پر شد از زن و

های سفید پوش که همه با هول و هراس بهمرد  

 . طرف امیر هجوم بردند 



 ... کش متوجه من نبود 

 لوله ی توی دهانش را از دستگاه جدا کردند و با

وع به نفس دادن کردند   ... بگ رسر

هنش را با شدت باز کرد و  یک نفر دکمه های پیر

 یک نفر دیگر در حایل که پدل های ژل خورده ی

ه هم یم مالید آن را به طرفدستگاه شوک را ب  

 . سینه ی امیر برد 

 . بک نفر هم آمپویل توی آنژیوکتش یم زد 

 ... صورت هایشان را نیم دیدم

 ... سامیار را گم کرده بودم

ه ی امیر بودم که زیر دست چند نفر  تنها خیر

 ... برای زنده ماندن جان یم داد 

 پدال شوک به حالت ال روی قفسه ی سینه اش

فت و چند ثانیه بعد از اعالم بدنش ازقرار گر   

 ... روی تخت بلند شد و دوباره روی تخت افتاد 

 خط کج و معوج... نگایه به مانتیور کردند 

 ... درست نشد 



 این بار بدنش بیشیی بلند شد و با... یکبار دیگر 

 ... شدت بیشیی روی تخت کوبیده شد 

 شدت شوک سوم آنقدر زیاد بود که تخت تکان

 . خورد 

 ... کش فریاد کشید 

 بوق هشدار دهنده ی دستگاه به بوق ممتد و

 . کشیده ای تبدیل شد 

 ... نگاه همه به سمت مانیتور رفت

ن   ... خط صاف سیر

 ... یعتن امیر رفته بود 

 ... یعتن امیر مرده بود 

ن شد و قدرت از پاهایم رفت  . پلک هایم سنگیر

 آخرین تصویرم صورت امیر بود که انگار روچ

 ... شتندا

)  ) دانای کل

 . با وحشت از خواب پرید 

 پلک هایش تا حد ممکن از هم فاصله گرفته



ش به خاطر خواب ن  بودند و مردمک های سیر

 بدی که دیده بود گساد شده بودند و نگاه یر 

 ... هدفشان سقف را میخ کرده بود 

 ... یادش نیم آمد دقیقا چه خوایر دیده بود 

 فقط این را یم دانست که دیدن هر لحظه اش

 ... برای او مثل یک شکنجه بود 

 ... حس بدی بند بند وجودش را گرفته بود 

 گردن خشک شده اش را به زحمت تکان داد تا

 موقعیتش را در محییط که نام و نشانش را

 ... فراموش کرده بود تشخیص دهد 

 صحنه های تلخ خواب بدون اینکه تصویرشان را

خاطر بیاورد تنها با حس بدی که از آنها در به  

 . وجودش مانده بود از خواب پرید 

 با صدای پچ پچ آهسته ی زن و مردی کم کم

 . موقعیت فراموش شده اش را به خاطر آورد 

 یر روح
ن شد و مثل یک یسر  روی تخت نیمخیر

 . به طرف در راه افتاد 



 لحظه ی آخر دستش را دراز کرد و رورسی اش

اس روی موهای لخت و مشیک اشرا یر حو   

 . کشید 

 از الی در نیمه باز حاج مصطقن را دید که

 همرسش یا همان زین که ماهیار تازه فهمیده بود

 . مادر جوانه است را در آغوش کشیده بود 

 و تمام این دوروزی که ماهیار در خانه ی آنها بود

 اش تا کجا به
ی

 از خودش یم پرسید زندگ

 جوانه گره یم
ی

خورد ؟ زندگ  

 آن از سهراب که در نقش یک فرشته ی مهربان

 ... وقت و یر وقت کنارش ظاهر یم شد 

 این از مادر جوانه که این دو رور از مهرباین 

ی کم نگذاشته بود  ن  ... برایش چیر

 مادر جوانه با دستمال نم اشک هایش را گرفت

 :و با صدای آرایم به حاج مصطقن گفت

-  ... یم کنهنیم دونم جوانه چطور تحمل 

 کشید 
ن
 : حاج مصطقن پوق



- ی که من دیدم... نگرانش نباش  اون دخیی

 اونقدر محکم و خودساخته هست که بتونه از

 پس همه ی امتحان هایی که خدا رس راهش

 ... قرار داده بربیاد 

)  ) جوانه

شدین ؟-  یم خوای بذاری وقتی بهیی

 نگاه رسدی حواله ی سهراب که با چشم های آیر 

ه بود انداختم  . و محکمش به من خیر

 سهراب از چه حرف یم زد ؟

 از کدام حایل که قرار بود بهیی شود ؟

 حال من یا امیر ؟

 : صدای پدرم بلند شد که یم گفت

-  دکیی گفت به احتمال زیاد... نگران نباش

 خودمم یس یی اسکن رسش رو... دائیم نیست

ن نگران کننده ای نبود   ... دیدم چیر

 : گردنم را به طرفش چرخاندم و نالیدم  با بغص

 در نظر شما اینکه آدم حافظه اش رو از دست-



ن نگران کننده ای نیست ؟  داده باشه چیر

 سهراب دست زیر چانه ام گذاشت و نگاهم را از

 . چهره ی در هم پدرم گرفت

- ن عزیزم این اتفاق افتاده  چه بخوای چه... ببیر

... نخوای ن حاال تو به جای آبغوره   ن و باخیی گرفیی  

 امیر که... خودت باید با این مساله کنار بیای

ی ن  فقط... فلج نشده یا چمیدونم کور یا هر چیر

 ... فراموش کرده

 : تلخندی زد 

 خودش نیم دونه که چه محبتی -

ن ... نصیبش شده  خییل از آدم های روی زمیر

ن گذشته رو  آرزو دارن برسن نقطه ای که همه چیر

ن  وع کین ن و دوباره از اول رسر  ... فراموش کین

 : با چانه ی لرزاین گفتم

 خوب میشه سهراب ؟ اصال من باید چی کار-

 کنم ؟

ن دست هایم گرفتم و نالیدم  : رسم را بیر



 من اصال برم بهش بگم گ تو هستم ها ؟ راجع-

 به خانواده ش چی بگم ؟ اون یه بار زجر

ن این حقیقت تلخ رو که خانو  اده ندارهپذیرفیی  

 کشیده حاال باز من برم دوباره از اول داغش کنم

 ؟

-  
ی

 ... یم توین بهش نیک

 . یکه ای خوردم

 : پدرم با یر خیایل شانه ای باال انداخت و گفت

- 
ی

 یم توین اینبار به دلخواه خودت یه زندگ

 ... جدید براش بسازی

)  ) جوانه

 دست و پایم یم لرزید با این حال لبخند

ب های خشک شده و رنگ پریدهمصنوغ روی ل  

 ام چسباندم و در حایل که خود ویران شده ام را

 به سختی جمع و جور یم کردم پایم توی اتاق

 . امیر گذاشتم

ن بار بود که بعد از دیدن مرگ موقت امیر با  اولیر



 چشم های خودم بودم حاال یم توانستم او را

 . هوشیار ببینم

 سامیار تعریف یم کرد پدرم درست وقتی با

 افت شدید فشاربه خاطر شوک عصتر شدید از

 حال رفته بودم توی اتاق رس رسیده بود و در ح

 ایل که بقیه مشغول احیای امیر بودند مرا به

 ییک از اتاق های خایل رسانده بود و سیع کرده

 ... بود حال بدم را روبه راه کند 

د از چند ساعت چشمامیر برگشته بود و بع  

ا باز کرده بود   . هایرسر

 سامیار و سهراب قسم خوردند که وقتی سهراب

 به سامیار زنگ زده بود تا خیر بهوش آمدن مرا

 بدهد در کمال تعجب سامیار گفته بود از یک

یب هوشیاری امیر باال تر آمده  ساعت پیش ضن

 ... بود و حاال ده دقیقه است که بهوش آمده بود 

میت نداشت اگر سهراب با چشم هایبرایم اه  

ام به عشق یر اندازه ام
 اشیک به نشانه ی احیی



 بوسه ای روی پیشاین ام نشانده بود فقط این را

 یم دانستم که تپش دوباره ی قلبم تنها به خاطر

 
ی
 بازگشت امیر بود وگرنه اگر برای امیر اتفاق

 ... افتاده بود من هم بدون ک یم مردم

در روی یر اهمیت به صدای با دیدن مردی که  

ن بود و به پنجره نگاه یم کرد ،  تخت نیمخیر

 . نفس توی سینه ام حبس شد 

 چقدر دلتنگش شده بودم ؟ دلتنگ قامت ایستاده

 اش و پلک هایی که نگاه رسد و مشیک اش را

 . قاب گرفته بود 

 با خودم فکر یم کردم حاال که امیر حافظه اش

ز هم رسد ماندهرا از دست داده بود نگاهش با  

 بود یا نه ؟

 موهای تازه جوانه زده ی رس تراشیده اش زیر

 باندی که دوتا دور آن پیچیده شده بود کم و

 . بیش مشخص بود 

ی نگاه ن  باید به فرامویسر امیر به چشم چه چیر



 یم کردم ؟

 یک معجزه ؟ یک راه نجات جدید ؟ شاید هم به

 ام
ی

 چشم یک مشکل بزرگ دیگر که رس راه زندگ

 قرار گرفته بود ؟

 . صدایم را صاف کردم و سالم آهسته ای کردم

 قلبم در سینه. گردنش با مکث به طرفم چرخید 

 . فرو ریخت

 ... خدایا شکر 

 حاال که یم توانستم نگاهش را هوشیار و بیدار

 ببینم اهمیتی نداشت اگر مرا فراموش

 . کرده بود 

 ... اصال به جهنم

خوب و قشنگمگر من و امیر چند خاطره ی   

 باهم ساخته بودیم که حاال فراموش کردنش

 اذیتمان کند ؟

ن را از  شاید این فرصتی برای من بود تا همه چیر

 . اول بسازم



 . گردنش را به عادت روی شانه اش خم کرد 

 زدم
ی

 فرامویسر باعث نشده بود. لبخند کمرنیک

 ... عادتش را فراموش کند 

تن بهمردمک های مشیک اش را در نهایت ریزبی  

 . من دوخت

 جلوتر رفتم و با لبخندی که این بار واقیع و از

 : روی خوشحایل دوباره دیدن امیر بود گفتم

-  خویر ؟... سالم عزیزم

 . ابرویش را باال انداخت

 فک زاویه دارش را جنباند و با صدای بیم که

 احتماال به خاطر سکوت این چند روز و لوله ی

 : تنفش کیم زحمت شده بود گفت

 ببخشید شما ؟-

 ... نه

 شاید قبل تر ها از رسدی اش زجر یم کشیدم

 اما حاال از جو غریبانه ای که بینمان بود زجر یم

 . کشیدم



 ... اما نه

ی به عنوان یک فرصت نگاه یم ن  باید به هر چیر

 . کردم

- ... من زنتم  ... جوانه

 . همانطور نگاهم یم کرد 

 ... حق داشت

رفتم نیم توانستممن هم اگر فرامویسر یم گ  

ون یم آمد و خودش را  حرف هرکش که از بیر

 یم کرد اعتماد کنم
ن
 . همرسم معرق

ن هم به  فکر اینجایش را کرده بود برای همیر

 سامیار سفارش کرده بودم شناسنامه ی دو نفری

 مانو یک رسی مدارک دیگر را که حدس یم زدم

 . به دردمان بخورد بیاورد 

ناسنامه هر دو نفرماندست توی کیفم کردم و ش  

ون کشیدم  صفحه ی ازدواج و طالق را. را بیر

 مقابل صورتش گرفتم و با انگشت روی اسم هر

به زدم  . دویمان ضن



ن شناسنامه دراز کرد که با  دستش را برای گرفیی

 فکر اینکه با دیدن اسم پدر و مادر غیر واقیع

 که بهزیستی توی شناسنامه ی امیر ثبت کرده

 . بود یک لحظه صیر کردم

 اگر از اسم پدر و مادرش یم پرسید چه یم

 گفتم ؟

 باید یم گفتم اداره ی بهزیستی برای اینکه تو و

 بچه های امثال تو که یر نام و نشان گوشه ای

 از کوچه و خیابان رها یم شوند از لحاظ

 قانوین هویتی داشته باشید اسم یک زن و مرد

وانده ی تو بهرا به عنوان پدر و مادرخ  

 شناسنامه و آینده ات بخشیده بودند ؟

 اگر از من یم پرسیدی حاال کجا هستند چه یم

 گفتم ؟

 ... پوف

 حاال زود... بالخره که باید به اینجا یم رسیدیم

 ... با دیر 



د و برگه  اجازه دادن شناسنامه را از دستم یگیر

 . هایش را ورق بزند 

 : زیرلب گفت

- ... امیر رادمهر   ...  رادمهر امیر 

 همیشه برایم جالب بود کساین که دچار

 فراموش یم شوند صحبت کردن یا خواندن و

ن را فراموش نیم کنند ویل خاطراتشان را  نوشیی

 ... چرا 

 حتی بعضن هایشان یم توانستند شغلشان را

 ... هم به خاطر بیاوردند 

 رسش را باال آورد و با چشم های پر از سوال

ه ام شد   . خیر

- امیر ؟ توهم جوانه ؟ باهم زن و شوهریم اسمم  

 درسته ؟

وع  خوشبختانه از سوال های آسان رسر

 ... کرده بود 

 . رسی به نشانه ی تایید تکان دادم



 . دستی به صورتش کشید 

 ای کاش یم توانستم ته ریش بلندش را نوازش

 
ی

 کنم اما حاال که امیر اینقدر با همه حس غریبیک

 داشت نباید با یک حرکت عجوالنه باعث میشدم

د   . در مقابلم گارد بگیر

 چند ساله ازدواج کردیم ؟-

 . دستی به حلقه ای کشیدم

-  ... بیشیی از چهارسال

 . چند لحظه ای سکوت کرد 

 بازهم رسش را باال آورد و نگایه پر معنایی به

 . صورتم انداخت

- ... خودت ... اسمت  ... نسبتت رو با خودم

 ویل حس... یچ کدومشون رو یادم نمیاد ه

ی توی وجودم بهم میگه... بودنت رو  ن  یه چیر

 ... غریبه نیستی 

 ... از یک طرف خوشحال شدم

... اینکه یک جایی از قلبش  یا... از روحش



 حتی مغزش را آنقدر به خودم آلوده کرده بودم

 که حتی با وجود فرامویسر اش هم باز هم مرا

 . به خاطر آورده بود یک برد بزرگ بود 

هایی دیگری را که من با
ن  از طرف دیگر اگر چیر

 تمام یر رحیم ام تصمیم گرفته بود از او قایم

 کنم به خاطر داشته باشه چه ؟

 صندیل کنار تخت را جلو کشیدم و رویش

 . نشستم

 شناسنامه ها را از دستش گرفتم و کنار بالشتش

 . گذاشتم

حایل که با چانه ام گذاشتم و در دستش را زیر   

 : عشق به صورتش زل زده بودم پرسیدم

ی یادت میاد ؟- ن  دیگه از چه چیر

 . چند لحظه ای نگاهم کرد 

-  هیچ حرف خاص یا حرکت یا نکته... هیچی 

... ای  از یه طرف... فقط یم دونم بودی

 نمیشناسمت چون هیچ تصویری از چهره ات



... توی ذهنم نیست  ... فویل از یه طر 

 . لبخندی به توصیفش از رابطه مان زدم

 از اینکه مرا در این حد به خاطر داشت

 . خوشحال بودم

 همه ی مقاوت و شجاعت ظاهری ام در هم یم

 شکست اگر امیر از من تنها یک حس هم به

 ... خاطر نیم آورد 

 امیر با کنجکاوی نگایه به اطرافمان انداخت و

 : گفت

 پدر و مادرم کجان جوانه ؟-

 . نفس عمیقی کشیدم

 باید چه یم گفتم ؟

 دروغ ؟

 پا روی اعتقاداتم یم گذاشتم و همه شان را

 برای حال امیر که امیدوار بودم با کار من بهیی 

 از قبل شود کنار یم گذاشتم ؟

 امیر ارزشش را داشت ؟



 . این دروغ مصلحتی نبود 

 . دروغ مصلحتی و غیر مصلحتی نداشت

 . دروغ بود و من باید دروغ یم گفتم

 پدر و مادرت چند سال پیش توی تصادف-

 ... کشته شدن

 با شنیدن صدای سامیار از پشت رسم فهمیدم

 .قرار نبود من دروغ بگویم

 . من تنها باید در مقابل دروغ سکوت یم کردم

ن حقیقت و سکوت در مقابل دروغ شاید  و نگفیی

 ... پست تر بود 

 . ب نگایه به سامیار انداختامیر با تعج

 گردنش بازهم روی شانه اش خم شده بود و

 فیک که بازهم به نشانه ی تفکر روی هم قفل

ی یم کرد   . شده بود برای جوانه دلیر

 سامیار که متوجه حس ناآشنای امیر نسبت به

 خودش شد جلو آمد و با لبخندی که یم

 توانستم قاب از جنس غمش را ببینم دستش را



 . رف امیر دراز کرد به ط

 کم پیش یم آمد سامیار اینطور پکر ببینم اما از

 تک تک حرکاتش مشخص بود که چقدر از

 . وضعیت امیر ناراحت و کالفه است

- ... من سامیارم  ... برادر زنت

 . لبخند نیم بندی زد 

-  ... البته یکیشون

 امیر نگایه به سامیار انداخت بعد منتظر به من

 چشم دوخت ، مثل پرسبچه ای که از مادرش

 . برای دست دادن به یک غریبه اجازه یم گرفت

 حس نیم کرد 
ی

 ... یعتن نسبت به من غریبیک

ن االن  ای کاش سامیار نبود تا یم توانستم همیر

 . نقطه به نقطه ی بدنش را بوسه باران یم کردم

 با فکر اینکه یم توانستم بعدا با توجه به اینکه

حتماال اخالق های گندش را فراموش کردهامیر ا  

 بود ، دیل از عزا در بیاورم لبخند گنده ای زدم و

 : با ذوق گفتم



-  قبل از... سامیار قسمت مهمش رو یادش رفته

... اینکه برادرزنت باشه ین دوستته  اصال... بهیی

 به واسطه ی دوستی شماها بود که ما باهم آشنا

 ... شدیم

 . کرد   امیر چند لحظه ای فکر 

 دستش را با تعلل باال آورد و با یک تصمیم به

 گمانم برای بار دوم دست سامیار را به نشانه ی

 . دوستی گرفت

 سامیار که انگار تا االن خودش را به سختی نگه

 داشته بود ، دست امیر را کشید و رس امیر را به

 . سینه اش چسباند 

 . هم من ، هم امیر هر دو شکه شدیم

 ام هیچ وقت سامیار اینطور
ی

 همه ی زندگ

 . احساسایی ندیده بودم

 یک دستش را پشت گردن امیر گذاشت و بوسه

 . ای روی باند رسش نشاند 

 : زمزمه اش به گوشم رسید 



-  ... خدا رو شکر رفیق

 بعد هم به رسعت برق و باد از امیر فاصله

 گرفت و حیتن که حال بدش را با مشت کردن

ش گذاشته بود پشت به مادستش روی دهان  

 . روبه پنجره کرد 

 امیر هر دو از جا پریدیم
 : با سوال ناگهاین

-  ... چرا من پدر و مادرم رو یادم نمیاد 

 لب هایم را کج و معوج کردم و شانه ای باال

 . انداختم

 رس هم یم کردم تا
ن

 االن دقیقا باید چه دروغ

 برای امیر باور پذیر باشد ؟

 . ا نجات داد سامیار باز هم مر 

- ن ... خییل سال پیش فوت شدن  برای همیر

 ... خییل ازشون خاطره ای نداری

 خنده ای کرد و با خاراندن پشت رسش اضافه

 . کرد 

 به نظرم سوال عجبیه که یه آدیم که-



سه چرا هیچی   فرامویسر گرفته بیی

 ... یادم نمیاد 

 : امیر با پررویی جواب داد 

-  قیافه ش رو... خواهرت برام غریبه نیست

 نیم شناختم ویل حس و حالش برام

 پس خق دارم اگه بخوام از بقیه هم... آشنا بود 

هایی به خاطر بیارم
ن  ... یه چیر

 . سامیار جلو آمد 

ن روی تخت گذاشت و با  دستش را روی میر

 . لبخند کچر به طرف امیر خم شد 

 شاید چون حش که به خواهر من داشتی رو-

 ... به هیچکس نداشتی 

ن   . ی در دلم فرو ریختچیر

 سامیار چه قصدی داشت ؟

د ؟ ر من پیش بیر  بازی را به نفع من یا به ضن

 ... حس امیر به من که

 . صدای آرام امیر کنار گوشم بلند شد 



 دوستت داشتم ؟-

ن به... نگاهم میخ سامیار بود   جرئت برگشیی

 یم ترسیدم همه ی.... طرف امیر را نداشتم

نمان را از چشم هایماین چهار سال جهنم مابی  

 . بخواند 

 . دادم آب دهانم را قورت

 سامیار نگایه به ساعتش انداخت و به بهانه ی

ون زد   . شیفت و ویزیت مریض از اتاق بیر

 خوب متوجه جو بد بینمان شده بود که حاال با

 . تنها گذاشتنمان به من و امیر فرصت داده بود 

 گرمای دست قفل شده ی امیر دور مچم باعث

 . شد رسم را برای نگاه کردن به او باال بیاورم

 نفهمیدم چطور در نگاه مشیک اش غرق شدم که

 : امیر با لبخند کچر گفت

- ن خییل ها یم چکه  ... از این چشم های سیر

 فکر نکنم بخوام در مورد اینکه تو چه حش به

سم  ... من داشتی سوال بیی



 ... لعنتی 

 هنوز هم غرور مسخره اش را از دست

 . نداده بود 

-  اسمت چی بود ؟... جواب سوالم رو ندادی

 . چشم هایش را ریز کرد 

 جوانه ؟-

 با یک تصمیم ناگهاین دست پشت گردنش

 . انداختم و لب هایمان را چفت هم کردیم

 ... امیر اما یر حرکت ایستاده بود 

 . اتصال لب هایمان را برداشتم

 : با لبخند گفتم

- ی ؟چرا خودت جواب سوالت رو ن میگیر  

 حاال نوبت امیر بود که در حایل که زمزمه یم

" کرد ، ایی بوده بینمون  ... " مثل اینکه یه خیر

 . مرا به طرف خودش کشید و لب هایم را قاپید 

)  ) جوانه

 . پلک هایش را محکم روی هم فشار یم داد 



 ابروهای در هم رفته اش باعث شد سیتن غذا را

ن بگذارم و با نگراین به طرفش قدم  روی میر

 . بردارم

 دستم را روی شانه اش گذاشتم و با وحشتی که

 نیم دانستم از کجا منشا یم گرفت با نگایه

ه به فک قفل شده اش گفتم  : خیر

- م ... امیر  ... عزیزم چته

 مالفه را توی مشتش گرفته بود

-  ... امیر 

ای دست آزادش را به طرف رسش برد و آه خفه  

ن لب هایش خارج کرد   . از بیر

 با فهمیدن اینکه درد یم کشید با غم کنارش

 روی تخت نشستم و شانه اش را به خودم تکیه

 . دادم

 دستم را روی رسش گذاشتم و لب هایم را روی

 . شقیقه اش گذاشتم

 : آرام زمزمه کردم



- ... جانم ... عزیزم  این دردها... آروم باش

 ... طبیعیه

 . به گوش رسید صدای خفه اش 

-  ... جوانه

 بود
ن
ن اضاق ر  شنیدن اسمم از زبانش مثل اکسیر

 ... که به ریه هایم تزریق میشد 

 جان دل جوانه ؟-

 من چرا اینطوری شدم ؟-

ی باید وسط خوشحایل من ن  چرا همیشه یک چیر

ن را به هم یم ریخت ؟  یم دوید و همه چیر

 : با دودیل پرسیدم

ی شده امیر ؟- ن  چیر

ن چانه و  تر آورد و جایی مابیر
ن  رسش را پاییر

 . قفسه ی سینه ام گذاشت

ن بار بود امیر نسبت به آغوش من میل  این اولیر

 . داشت

 این ورژن جدید امیر را یر اندازه



 . دوست داشتم

 بدون اینکه ارتباطمان را قطع کنم دستم را به ح

 . الت نوازش روی باند رسش کشیدم

- گ ام ؟ چرا هیچ  من چم شده جوانه ؟ من  

 کس رو یادم نمیاد ؟ تو گ هستی ؟

 : رسش را بلند کردم و با تعجب گفتم

 من گ ام ؟ حالت خوبه امیر ؟-

 : گنگ و یر رس و ته گفت

-  تو گ هستی که من فقط تو رو یم... آره

ن تو توی ذهنم  ... شناسم ؟ فقط چشم هدی سیر

ن بیدارم یم کنه  ... یم خوابم یه جفت چشم سیر

 مثل یه الالیی خوابمب
ن یدارم یه جفت چشم سیر  

 من گ ام که این چند روز هیچکس... یم کنه

ن تو  جز خانواده ی تو پاشون رو از این در نذاشیی

 ؟ چرا یه نفر از خانواده ی من نیست ؟ گفتی 

 ... پدر و مادرم مردن ویل خب باید خواهری

... برادری ... فک و فامییل  بالخره... هیچ کس



 اصال یادم نمیاد... من باید ییک رو داشته باشم

... چرا اینجوری شدم  ... اصال شاید 

 دست هایش را دو طرف رسش گذاشت و با

 : صدای گرفته ای زمزمه کرد 

 اصال از کجا معلوم تو زنم بایسر ؟ شاید یه بال-

 چرا من به اون شناسنامه ی... یی رسم آوردی

 ... الیک اعتماد کردم

 ... ال رفته بود تپش قلبم با

 ... رسدرگیم امیر مرا بیشیی رسدرگم کرده بود 

 ... به امیر حق یم دادم

ن سوال را یم  هر کش هم جای امیر بود همیر

 پرسید اما هر کش جای من چه جوایر یم داد

 ؟

 دستم را روی شانه اش گذاشتم و آرام صدایش

 . کردم

-  ... امیر 

 : خودش را تکان داد و فریاد کشید 



- ... ولم کن  ... لعنتی 

 یک دفعه مثل کش که افسار پاره کرده بود مال

ن پرید   . فه را کنار زد و پا برهنه از تخت پاییر

 جا خوردم و از جایی که انتظارش را نداشتم

 . مات و یر حرکت ماندم

 با دیدن قطرات خوین که به خاطر کنده شدن

 رسم روی مالفه ی سفید چکیده بودند وحشتم

 . ر شد چند براب

ن غذا زد   . امیر مثل دیوانه ها زیر میر

 فریادی از ترس زدم و دستم را جلوی صورتم

 گرفتم تا از برخورد غدای داغ با صورتم

ی کنم  . جلوگیر

 : فریاد کشید 

- ... همه دروغگوان  ییک بیاد... لعنتی ها 

 ... راستش رو بگه

 نفهمیدم چطور اما چند نفری توی اتاق ریختند و

ن آنها سامیار هم. هجوم بردند  به طرف امیر   بیر



 بود که سیع کرد با توضیح دادن امیر را قانع

 . کند 

 با دیدن رسنگ آرام بخشر که دست ییک از

ن   پرستارها بود به خودم آمدم و از تخت پاییر

 . پریدم

ی که با همان پلک های بسته سیع  به طرف امیر

 یم کرد خودش را از دست دو مردی که

کرده بود نجات دهد ، رفتم وبازوهایش را قفل    

 : با صدایی که یم لرزید گفتم

- ... من زنتم امیر  ... به خدا   ... چهارسال زنتم

 عکس و فیلم های عروسیمون... بیا بریم خونه

 کیل سند و مدرک از این چهار سال... هست

 ... دارم برات

 نگاهش را باال آورد و. با شنیدن صدایم آرام شد 

 مردمک های سیاهش را با کنجکاوی به من

 . دوخت

 از سکوتش آرامش گرفتم و به طرفش قدم



 . برداشتم

 سامیار نگایه به من کرد اما من یر توجه به

 طرف امیر رفتم و دستم را از روی روپوش آیر 

 بیمارستان که هیکل چهارشانه اش را قاب کرده

 . بود روی قلبش گذاشتم

ر کرده بودند با حس آرامدو مردی که امیر را مها  

 شدن امیر و البته با اشاره ی سامیار نامحسوس

 . عقب رفتند 

 
ی

 با حس تپش قلبش زیر دستم لبخند پرررنیک

 که به امیر 
 زدم و در حایل که همه ی عشقی

ن بودم آینده  داشتم در تصمیم جدیدی که مطمی 

 ام را عوض یم کرد جمع یم کردم ، زبان باز

 : کردم

-  چهار سال پیش عاشقم... من جوانه ام

... شدی  ... عاشقت شدم

 : زمزمه کرد 

 عاشقت شدم ؟-



 حاال کامال به هم. یک قدم دیگر جلو گذاشتم

 . چسبیده بودیم

 یر اهمیت به مردهای غریبه ای توی اتاق دستم

 . را روی صورت پر مویش گذاشتم

 دروغ گفتم ؟

-  ... آره

 : زبری گونه اش را به دستم مالید 

 من چرا اینجام جوانه ؟-

 با یک تصمیم ناگهاین برای پاک کردن همه ی

ن بار تصمیم گرفتم  های گذشته برای اولیر
 تلچن

 ام را عوض کنم
ی

 . خودم خط تلخ زندگ

-  ... تصادف کردی عشقم

 . امیر لحظه ای به فکر فرو رفت

 " ابروهایش را در هم کشید و زمزمه وار کلمه ی

" تصادف شم های همه مان ازرا گفت و مقابل چ  

 . حال رفت

)  ) جوانه



 خودم هم نیم دانستم برای چه قبول کرده بودم

 . اینجا باشم

 ... شاید به خاطر اضارهای سهراب

ن بار نشانه  شاید هم به خاطر پدرم که برای اولیر

 ... های عجز را توی صورتش دیده بودم

 البته غرورش اجازه نیم داد که به زبان بیاورد

 چقدر در مورد مساله ی پیش آمده مستاصل و

 . ناتوان است

 روی صندیل نشسته بودم و چادرم را مثل یک

 . حصار محکم دورم گرفته بودم

 صدای در و پست رسش صدای قدم های خسته

ن کشیده میشد   ... ی کش که روی زمیر

 . صندیل را عقب کشید و روی آن نشست

دی بهچشم های آیر شیشه ایش را با نهایت رس   

 . من دوخت

ن   باید بزنم برای همیر
ن
 نیم دانستم چه حرق

 . سللم آهسته ای کردم



 : صدای دامون با لحن عجیتر بلند شد 

-  ... دلم برات تنگ شده بود 

 . پوزخندی زدم

 حتی اینجا هم دست از این مسخره بازی بر نیم

 . داشت

 کوتاه نمیای نه ؟-

 لب های یر رنگ شده اش را تکان داد و با

 : پوزخند ترسنایک گفت

-  ... نه

 کشیدم
ن
 . پوق

 برای فرار از سنگیتن نگاه دامون نگاهم را دور

 . اتاق بازجویی چرخاندم

 یم دوین چرا قرار وثیقه رو قبول نکردم ؟-

 . نگاهم را سوایل به طرفش چرخاندم

 با توجه به بهوش. برای همه مان جالب بود 

 آمدن امیر قاضن قرار وثیقه را صادر کرده بود

 اما دامون خودش آن را رد کرده بود و حاال به



 دلیل نامعلویم که از آن یم ترسیدم توی زندان

 . مانده بود 

 . نفس عمیقی کشید 

-  ... شنیدم امیر فرامویسر گرفته

 . لبخند کچر زدم

-  ... بله به لطف تو 

 . به جلو خم شد 

ن    گذاشت و با لحندست هایش را روی میر

 : مرموزی گفت

-  فراموش... فکر کنم باید ازم متشکر بایسر 

ین برگ برنده  کردن ماهیار برای تو شاید بزرگیی

 ... ت باشه

 : پوزخندی زد 

 اما قراره تا ابد اینطور باشه ؟-

)  ) جوانه

 . با فاصله از امیر و سامیار راه یم رفتم

ن ام ن نداشیی اامیر مشکل چنداین در راه رفیی  



به ای که  رسگیجه ای که گاه و بیگاه به دنبال ضن

 به رسش خورده بود رساغش یم آمد ، باعث

 میشد من و سامیار نگران باشیم و توی این چند

ن بدهیم  . روز با احتیاط به او اجازه ی راه رفیی

 از پشت نگایه به قامت کشیده اش در آن پ

 التوی مشیک بلند انداختم که از آهسته از پله ها

. باال یم رفت  . توی دلم قربان صدقه اش رفتم

 . صدای غرغر سامیار بلند شد 

 یک دستش را نامحسوس پشت امیر گذاشته

ن از پله ها دچار  بود تا اگر وقت باال رفیی

د   . رسگیجه شد جلوی افتادنش را بگیر

 ای بابا این خونه ی شما چرا اینطوریه ؟ شانس-

... هم ندارین جفتتون که امیر   چرا درست امروز   

 بعد از چند روز میاد خونه باید آسانسور خراب

 شه ؟ ها ؟

 . صدای آرام امیر بلند شد 

 ... رابطه اش با سامیار گرم تر از قبل شده بود 



 هم بیافتد رس
ی
ها هر اتفاق ن  این یعتن بعضن چیر

 ... جایشان یم ماندند 

-  ... کم غر بزن لطفا 

 توی این چند روز ، درست بعد از بهوش آمدن

 امیر بعد از شوک عصتر که باعث شده بود

لش را از دست بدهد ، درست وقتی که من  کنیی

ین دروغ عمرم را به  تصمیم گرفته بودم بزرگیی

 امیر بگویم و بعد از آن سیل دروغ هایم پشت

 رس هم روانه شده بود ، امیر یر اندازه آرام شده

 . بود 

ه یم ماند   ... در سکوت به نقطه ای خیر

 ... ای من ترسناک بود و این بر 

 چرا که ذهن امیر خایل بود و یک نفر چرا باید

ن خایل غرق شود ؟  در یک چیر

 هر زمان که فکرش را جایی دورتر از خودم یم

ی از گذشته شبیه ن  دیدم با وحشت از اینکه چیر

 پدر و مادر نداشته اش یا دامون و البته



ین ترس من ماهیار به یاد بیاورد با ترس  بزرگیی

 . ذهن او را به سمت خودم معطوف یم کردم

 ... نیم دانستم تا کجا موفق بودم

 کلید را توی قفل چرخاندم و در حایل که چادرم

 را با عجله یم کندم در را برای سامیار و امیر باز

 . نگه داشتم

 سامیار کفش هایش را کند و یر اعمیت به امیر 

 رایه پذیرایی شد و خودش را روی کاناپه رها

 . کرد 

 من هم به خیال اینکه امیر پشت سامیار است

 . به طرف اتاق خوابمان هجوم بردم

احت امیر حاضن نکرده بودم  . جایی برای اسیی

 صدای متعجب سامیار باعث سد پاهایم رس

 . جایشان قفل شوند 

 امیر پرس چرا قیافه ت اینطور شده ؟ چرا-

 نمیای تو ؟

ا چشمگردنم را به طرف امیر چرخاندم که ب  



 های ریز شده رسش را روی گردنش خم کرده

 . بود 

 وقتی فک استخواین اش اینطور روی هم سفت

 میشد و رسش کج میشد یعتن عمیقا به فکر فرو

 ... رفته بود 

 کامل به طرفش چرخیدم و با تعجب و لبخند

 : پرسیدم

 عزیزم چی شده ؟ غریتر یم کتن ؟-

 . جلوتر رفتم و دستش را گرفتم

 : کردم و با شوچن گفتمخنده ای  

 غریتر یم کتن ؟ خجالت یم کشر ؟ خونه ی-

... خودته  ... بفرمایید 

 : لب هایش را تکان داد و یر رس و ته گفت

- ... من زدمت ... روی مبل بودم  در... بلند شدم

... رو باز کردی  ... دودی طرفم ویل زدمت

 . یک سطل آب جوش روی رسم خایل کرد 

 خنده ام سوخت و لب هایم طرح کج و معوچر 



 . گرفت

 . گرمای حضور سامیار را پست رسم حس کردم

 ... چسم های مشیک امیر مرا نشانه رفته بود 

 : مثل مسخ شده ها ادامه داد 

-  ... چی کار کردی که زدمت

 دستش را باال آورد و نگاه عجیتر به

 . آن انداخت

-  ... چنگ انداختم تو موهای طالییت

 : با صدای لرزاین گفتم

- ... امیر عزیزم  ... اشتباه یم کتن 

 . دستس را به طرف رسش برد و آچن گفت

 . من و سامیار هر دو به طرفش هجوم بردیم

 من زودتر رسیدم و دست هایم را دو طرف شانه

 اش گذاشتم و با بغضن که نیم دانستم چه

 : دلییل داشت ، گفتم

 امیر عزیزم چت شد ؟-

 با کمک سامیار امیر را تا اتاق خواب بردیم و بعد



 از عوض کردن لباس هایش و خوردن چند قرص

 رنگ به رنگ در حایل که در خواب فرو رفته بود

 . در را به روی اخم هایش بستم

 صدای سامیار باعث شد نفس در سینه ان حبس

 . شود 

 امیر کتکت یم زنه ؟ آره ؟-

 . رسجایم ماندم

ن و  چشم در چشم شدن با سامیار جرئت برگشیی  

 . را نداشتم

 شاید یم دانستم تنها با نیم نگایه به چشم

 هایم عمق حقیقت تلچن که چهار سال مخقن 

 . کرده بودم یم خواند 

 شاید هم از این یم ترسیدم که بازهم مجبور به

ن شوم  . دروغ گفیی

 . صدای عصتر سامیار بلند شد 

-  ... باتوام جوانه

گرفت و مرا به طرف خودششانه ام را محکم    



 . چرخاند 

 از شدت خشم فکش را روی هم فشار یم داد و

 : با ابروهای درهم رفته غرید 

 آره ؟ حافظه ی امیر ممکنه با هر تلنگری تیکه-

... تیکه بر گرده  یم... این یعتن امیر زدتت

ن گیه خورده  خوام ببینم با چه جرئتی یه همچیر

 که دست رو خواهر من بلند کرده ؟

 لب هایم یم لرزید و نیم دانستم چه واکنشر 

 . نشان دهم

 پلک هابم را محکم روی هم فشار دادم و با

 : صدایی که سیع یم کردم محکم باشد گفتم

 ؟-
ی

 این چرت و پرت ها چیه که مییک

ای سامیار تکان محکیم به من داد و فریاد خفه  

 : کشید 

 چرت و پرته که دست روت بلند کرده ؟-

چرا اما پوزخند ناخواسته ای روی نیم دانستم  

 . لبم نشست



 سامیار که سکوت مرا دید رهایم کرد و به طرف

 . اتاق هجوم برد 

 با فهمیدن قصدش به طرفش هجوم بردم و

ن او و کاری که قصد انجامش را  خودم را رس بیر

 . داشت گذاشتم

 : با وحشت گفتم

 داری چی کار یم کتن سامیار ؟-

 : کرد و گفت  سامیار نگایه به اتاق

-  . یم خوام برم تکلیفم رو باهاش روشن کنم

 . دستم را روی سینه اش گذاشتم

 دیوونه شدی ؟ یم خوای بری یه آدم رو به-

 خاطر کاری که یادش نمیاد رسزنش کتن ؟

 : سامیار با بدخلقن توپید 

 فراموشیش نیم تونه بیشعوریش رو توجیه-

 ... کنه

 . پوزخندی زد 

 چون یادش نمیاد چی کار کرده به این معتن -



... نیست که نکرده  اگه... فقط فراموش کرده

 واقعا این کاره باشه مهم نیست به یاد بیاره یا

... نه  ... بازم از این گه ها یم خوره

 . نیم نگایه به در انداختم

 با صدای آرایم از ترس اینکه امیر از خواب

سامیاربیدار شود یا با شنیدن حرف های   

 : ناراحت شود ، گفتم

- ن رو فراموش کرده  فکر کن این... امیر همه چیر

ن   یه فرصت جدیده برای ساخت همه چیر

 ... از اول

 . لبخند نیم بندی زدم

 خدا یه بار دیگه به امیر فرصت داده تا از اول-

وع کنه  یر ... رسر
 شاید حاال که دیگه سنگیتن

مه یخانواده بودن یا روزهای تلخ بچگیش یا ه  

 فرصت هایی که به جرم نکرده از دست داده بود

 روی شونه اش سنگیتن نکنه بتونه یه آدم دیگه

 ... باشه



 : نفس عمیقی کشیدم

-  منم از اینکه امیر من... بتونه مهربون تر باشه

 خدا یم دونه چه... رو زده خوشحال نیستم

 ... شب ها و روزهایی بد گریه برام تموم شده

 ازش دفاع نیم کنم که تلچن های تلنبیی شده

 روی دلش روی من خایل کرده اما درکش یم

 سختی روح و وجودش رو درک... کنم

 ... یم کنم

 : سامیار غرید 

-  من نیم تونم مردی که... اما من درک نیم کنم

 ... رو خواهرم دست بلند کرده درک کنم

 : پوزخندی زدم

 بابا رو یم توین درک کتن ؟-

 . یار تکاین خورد سام

 پلک هایش را روی هم گذاشت و نفس عمیقی 

 . کشید 

 : آرام گفت



-  ... جوانه

ن انداختم  . رسم را پاییر

 : آرام تر از خودش با افسوس جواب دادم

-  چه صورتم رو چه روحم... بابا هم من رو زده

ن اون و... رو   اون موقع که توی دعوای بیر

 مامان طرف مامان رو گرفتم و بابا باهام یه جور

 اون موقع که وقت و یر وقت... دیگه شد 

 وقتی توی کنکور رتبه م به... سییل یم خوردم

 پزشیک نرسید و تا چند هفته به غیر از سهراب

 وقتی شب به بابا... کش باهام حرف نیم زد 

 گفتم فرداباهام بیاد برای انتخاب رشته و گفت

... تراضن نیس  ... وقتی افتادم گریه

 با یادآوری روزهای سختی که گذرانده بودم

 . بغض کردم

 دستی به چشم هایم کشیدم تا نم اشک نشسته

م  . در آن را قبل از رسوا کردنم بگیر

 وقتی بابا عصباین شد و گفت این همه خرجت-



 وقتی گفت این همه برات زحمت... کردم

ن پریدم ... کشیدم و باال و پاییر هم گفت فقطب  

ن   زبونت رو دراز کردی تا آتیش بیار معرکه ی بیر

 اون موقع که من کم آورده... من و مادرت بشر 

 بودم و فکر یم کردم به خاطر اینکه نتونستم

 مثل همه ی بچه های این خانواده که پزشیک

 ... آوردن ، پزشیک بیارم یعتن شکست خوردم

کهاون موقع که فقط به یه نفر احتیاج داشتم    

" بهم بگه  تو تالشت رو... هیچی نیست جوانه

ین موقعیتی هستی که باید یم  کردی و در بهیی

... بودی ... " نگران نباش  ... هیچ کس نگفت

 وقتی خودم تک و تنها رفتم انتخاب رشته کردم

... و بابا بهم سییل زد   ... اون موقع

 : رسم را باال آوردم و با غم گفتم

-  چه جسمم چه... این همه سییل خوردم سایم

 وقتی مامانم ازدواج کرد و در جواب... روحم

 سوالم که چرا به من نگفته بود ، گفت که تا االن



 وقتی بابام چهار سال تمام... هم رسبارش بودم

 پاش رو توی خونه ام نذاشته بود چون با مردی

 وفتی ... ازدواج کردم که اون قبولش نداشت

 ... ها با عالم و آدم جنگیدمتک و تن

 . سامیار پلک هایش را روی هم گذاشته بود 

 گرد غم صورتش را پوشانده بود اما اگر همه ی

 غم های دنیا را هم روی دوشش یم گذاشت

 نیم توانست یک دهم دردهایی که این روزها

 . کشیده بودم درک کند 

 سامیار نیم دانست و شاید هم هیچ وقت نیم

باری که امیر بعد از رابطه مرا پسفهمید که هر   

 یم زد و وقت و یر وقت به جرم بچه دار نشدن

 روی روح و جسمم خط یم انداخت من چه

 . زجری یم کشیدم

 ... نیم دانست هیچ کس

 ... شاید امیر هم نیم فهمید 

 مقاومتم تمام شد و قطره های اشک ییک ییک



 . روی صورتم راه گرفتند 

 : با صدایی لرزاین گفتم

- ... من خییل اذیت شدم سایم  آره... خییل

ها هست که تو... امیر من رو زده ن  خییل چیر

... نیم دوین   ... هیچ کس نیم دونه

 . لبخند تلچن زدم

 .جلوتر رفتم و بازوی سامیار را گرفتم

 با همه ی عشق و عالقه ای که به برادر کیم تا

 : قسمتی نامهربانم داشتم گفتم

- ت خرجازت ممنونم که نسبت ب ه شوهرم غیر  

 ازت ممنونم که ناراحتی که یه مرد... میدی

 ازت ممنون... غریبه روم دست بلند یم کنه

 ... ویل سامیار 

 : نفس عمیقی کشیدم

ت برادرانه فقط این نیست که اگه یه نفر-  غیر

 چرا وقتی ... رو خواهرت دست بلند کنه بزنیش

 این چند سال روح من زیر دست وپای بقیه له



ت یمشدم  ت خرج ندادی ؟ من غیر غیر  

ت برای اینکه وقتی این چند س... خواستم  غیر

م  یم... ال تحت فشار بودم به یه نفر پناه بیر

ن چون من عاشق  دوین سایم همه فکر یم کین

ن رو تحمل یم کنم  آره... امیر بودم همه چیر

... عاشقشم  ویل موندنم به... به اندازه ی مرگ

 به خاطر این موندم که رایه... خاطر این نبود 

 جایی برای برگشت... برای برگشت نداشتم

 ... نداشتم

 . سامیار چشم هایش را باز کرد 

 : دستش را روی صورتم گذاشت و با غم گفت

 امیر باهات چی کار کرده ؟ این چهار سال چی -

 به رست اومده ؟

 . لبخند تلچن زدم

 . بازوی سامیار را رها کردم

 . نیمه باز اتاق انداختم نگایه به به در 

 . امیر خوابیده بود 



 که تنها همدم تنهایی چهارسال
 روی همان تختی

 . گذشته ام بود 

 روی تختی که شاید رس جمع به اندازه ی یک س

ک نبود   . ال هم واقعا مشیی

 همانجایی که خوابیده بود که من شب ها را با

 . اشک و روزها را با درد یم گذراندم

خودش گذاشته بود ، همان ب رس روی بالشت  

 الشتی که من به جای همرسی که از من دوری

 یم کرد و اکیر وقتش را توی بیمارستان

 ... میگذراند بغل یم کردم

 یعتن امیر چه حایل داست وقتی عطر تن

 خودش را نفس یم کشید ؟

 یعتن امیر یم فهمید من چه دردی کشیدم وقتی 

 ام فقط عطری برای نفس
ی

 از تنها عشق زندگ

 کشیدن داشتم جز وجودش ؟

 : خطاب به سامیار گفتم

-  ... این چهار سال با فرامویسر امیر مدفون شد 



 باید از دامون متشکر باشم که به من فرصت داد

وع کنم  ... تا یه بار دیگه از اول رسر

... برای خودم  بدون همه ی... برای امیر 

از همدیگه توی ذهن هم جا خاطرات تلچن که  

 ... گذاشتیم

ن   سامیار بازهم به طرفم هجوم آوردم و با گرفیی

 . چانه ام نگاهمان را در هم قفل کرد 

ده  دندان هایی که روی هم فرسر
ن  با خشم از بیر

 : شده بودند ، غرید 

- ... لعنتی   چی توی این... بهم بگو چی شده

ن لعنتی هست که تو چهار سال  چشم های سیر

قایمش کردی که من و بقیه اونقدر رسمونتمام   

 حتی ... رو توی کبک فرو بردیم که ندیدیمش

 ... اون سهراب احمق هم نفهمید 

 : زبان را با لب هایم خیس کردم و با تردید گفتم

ن -  همیشه میگن هیچ وقت سیع نکن با گفیی

 بدی های یه نفر دیگه نظر بقیه رو نسبت بهش



... بد کتن   ... مت این کار دو با دشمنم نیم کنم

 ... چه برسه با عشقم

 : نفس عمیقی کشیدم

یه از همون- ن ن من و امیر هم یه چیر  مساله ی بیر

ن زن و ن پریدن های طبیعیه بیر  باال و پاییر

 ... شوهرها 

 : سامیار با خشم گفت

 نیم خوای نظر من عوض کتن ؟ بذار بهت بگم-

 
ی

ی به من ییک ن که نظرم رو  جوانه االن باید چیر  

 در مورد حرف امیر عوض کنه وگرنه امیر با

 که اونجا زد نظر من رو کال عوض کرد 
ن
 ... حرق

 : با رستقی جواب دادم

 افتاده قضاوت-
ی
 وقتی نیم دوین چه اتفاق

... نکن  ... خودت این رو بهم یاد دادی سامیار 

 ... امیر فقط میگه من رو زده نیم دونه چرا زده

 : داد بلندی کشید 

-  یر دلیل و با دلیل... امیر گه خورده تو رو زده



 ... غلط کرده رو تو دست بلند کرده

 . وحشت زده دستم را روی دهانش گذاشتم

-  ... این داد و هوارت رو میذاشتی رس وقتش

 ... تو خودت این چهار سال کم نذاشتی تو مرام

 همان طور که دستم را روی دهانش نگه داشته

 : بودم گفتم

 اون موقع رفته بودم شوهر مامانموح-

... رو ببینم  امیر هم... بابای جدیدمون رو میگم

... من رو دیده بود   مثل... یعتن خودش نه

 اینکه ییک از دوستاش بهش گفته بود زنت رو با

... یه مردی دیدم  بعد... اون هم عصباین شد 

 این وسط از رس عصبانیت... هم دعوامون شد 

 ... منم یه سییل خوردم

 چند لحظه ای توی چشم های سامیار زل زدم و

 . بعد دستم را برداشتم

 . سامیار نفس نفس یم زد 

 . عقب رفت



ن موهایش کشید   . دستی بیر

 با تصور اینکه نرم شده بود جلو رفتم و آرام

 : گفتم

 االن امیر توی موقعیته که به کمک من و تو-

 جز من و تو هم کش... احتیاج داره

 االن وقت این نیست که پشتش رو... رو نداره

... خایل کنیم  به خاطر همه... من بخشیدمش

ن  ... چیر  ... تو هم ببخش

ن انداختم  . رسم را پاییر

- ... راجع به دامون  یه... نیم خوام امیر بفهمه

ط بذار که اگه... جوری قضیه رو ببند   براش رسر

م  این برای من... بیاد رضایتم رو پس میگیر

 ماهیار و قضیه ی دامون و خییل... فرصته

های دیگه ن ... چیر  و... االن ذهن امیر پاک پاک

 ... این برای من یعتن یه شانس طالیی 

 : سامیار با صدای جدی ویل گرفته ای گفت

 مطمئتن این کار درسته ؟ جوانه ی من اهل-



ن نیست  ... دروغ گفیی

 . رسم را باال آوروم و لبخند تلچن زدم

-  ...  جوانه ی عشق چرا جوانه ی تو نه ویل

 با صدای فریادی که از اتاق خوابمان آمد از جا

 . پریدیم

 . به طرف اتاق عقب گرد کردم

 با دیدن امیر که روی تخت مچاله شده بود و با

ن دست هایش گرفته  پلک های بسته رسش را بیر

 بود و فریاد خفه ای یم کشید رسجایم قفل

 . شدم

 با چشم هایی که از شدت وحشت درشت شده

 . بود به او زل زده بودم

 با تنه ای که خوردم به خودم آمدم اما قبل از

 ایتکه واکنشر نشان دهم سامیار را دیدم که

ن شانه  روی تخت کنار امیر نشست و با گرفیی

 . هایش سیع کرد او را بیدار کند 

 انگار عصبانیت چند لحظه پیش را فراموش



 : ود که با صدای لرزاین گفتکرده ب

-  ... امیر داداش

 امیر اما انگار در خواب عمیقی فرو رفته بود که

 با همان پلک های بسته زیرلب زمزمه ی

 . نامفهمویم کرد 

ی که به ذهنم رسید ابن بود که خواب ن ن چیر  اولیر

 یک تکه از حافظه ی فراموش شده اش

 . را میدید 

یبا وحشت از اینکه این خواب ممکن  ن بود چیر  

 که دوست نداشتم برای او یادآوری کند به

 . طرفش هجوم بردم

ن کف دست  طرف دیگر امیر نشستم و با گذاشیی

 . روی صورتش سیع کردم او را بیدار کنم

- ... امیر عزیزم م پاشو   ... امیر

-  ... بچه

" با شنیدن کلمه ی ی" بچه ن  از دهان امیر چیر

 . توی دلم فرو ریخت



 . صدای امیر باالتر رفت

- ... بچه م  ... بچه م

 . دستم را از روی صورتش برداشتم

 . مات و مبهوت از روی تخت بلند شدم

 دستم را روی دهانم گذاشتم و با وحشت به امیر 

 . زل زدم

 امیر قطرات
 قطرات درشت عرق روی پیشاین

 . جا خوش کرده بود 

 رسش را به چپ و راست تکان یم داد و هر

 : با صدای بلندتری گفت لحظه

- ... بچه م  ... بچه م

 : سامیار با ابروهای در هم رفته ای از من پرسید 

-  امیر از کدوم بچه داره حرف یم زنه ؟... بچه

" رسم را به نشانه ی  تکان دادم اما" نیم دانم

 . دروغ یم گفتم

ی حرف یم ن  خوب یم دانستم امیر از چه چیر

 . زد 



 از ب
ی

 . غض گرفتصدای خواب آلود رنیک

- ... بچه م  ... خدایا بچه م

ن بار بود این کلمات را از زبان امیر یم  اولیر

 . شنیدم

"  " بچه م

"  " خدایا 

 ... یعتن همه ی این مدت

 همه ی این چهار سایل که فهمیده بودم نیم

 توانم بهشت را به بهانه ی مادرشدن زیر پا

 ... بگذارم

 ... پشت همه ی داد و فریادهای امیر 

 ... دنباله ی همه زخم زبان هایش

 همه ی سییل هایی که روی صورتم
 چاشتن

 ... نشانده بود 

 همه شان درد بود ؟

 درد بچه دار نشدن ؟

 درد پدر نشدن ؟



ن بار از خودخوایه ام پشیمان شدم  . برای اولیر

 من با امیر چه کرده بودم ؟

 به بهانه ی عشق با عشق بداخالقم چه کرده

 بودم ؟

 که نتوانسته بود دردش را باعشق بداخ
ی
الق  

 . زبان درستی برایم بازگو کند 

 . شاید هم کرده بود و من نفهمیده بودم

 . توان زانوهایم تحلیل رفت حس کردم

ن افتادم و با صدای بلندی زیر  روی زمیر

 . گریه زدم

ی که  سامیار با تعجب نگایه به من بعد به امیر

 مان دست و
ی

 همچنان در کابوس واقعیت زندگ

 . پا یم زد انداخت

 با آخرین زمزمه ی امیر همه ی توانم را از دست

 . دادم

- ... جوانه  ... بچه م رو بهم بده

)  ) جوانه



 . از صورتش تنها خط بارییک یم دیدم

 آنقدر گریه کرده بودم که پلک هایم به زحمت از

 ... هم فاصله گرفته بود 

 یر اندازه شان از دیشب که با وجود 
سنگیتن  

 سامیار با ابروهای در هم رفته من گریان و امیر 

 نیمه خواب را ترک کرده بود تا االن بدون وقفه

 . به صورت امیر زل زده بودم

 یک دستم را زیر رسم گذاشته بودم و با نوک

 انگشتانم بدون اینکه او را از خواب بیدار کنم

 . یم کردم موهای شقیقه اش را نوازش

 . بالخره به آرزویم رسیده بودم

 یعتن فرامویسر امیر باعث شده بود جوانه بال

 خره به آرزویش برسد ؟

 گرچه چاشتن تلخ حرف های دیشب چنان روح

ن کرده بود که حتی آرزوهایم  و روانم را زهرآگیر

 ... را هم فراموش کرده بودم

 ... البته رسانگشتانم نه



 . امیر تکاین خورد 

 . م را عقب کشیدمدست

 بدون اینکه پلک هایش را باز کند کش و قویس

 . به خودش داد 

 به طرفم چرخید و دستش را زیر گونه اش

 . گذاشت

 . لبخندی زدم

 همرسم هنوز هم عادتش را فراموش

 ... نکرده بود 

 . کم کم پلک هایش را باز کرد 

 . نگاهش متوجه من شد 

 زد و
ی

 اگر اشتباه حس نکرده باشم لبخند کمرنیک

 با صدایی که به خاطر خواب گرفته تر از حد

 : معمول شده بود گفت

-  ... سالم صبح بخیر 

-  ... سالم عزیزدلم

 صدایم شدم
ی

 . تازه متوجه گرفتیک



 گلویم از شدت گریه کردن چنان به هم آمده بود

 . که به سختی یم توانستم حرف بزنم

 . ی گلویم گذاشتمدستم را رو 

 امیر هم که متوجه صدایم شد روی تخت

ن شد و مچ دستم را گرفت  . نیمخیر

 چت شده جوانه ؟ رسما خوردی گلوت گرفته ؟-

بان قلبم از شدت تعجب باال رفت  . ضن

د   ... نیم دانست کدام طرف را بگیر

 گرمای دست مردانه ی امیر یا صدایی که نگران

 من بود ؟

کنار زد و کامل مقابلم  مالفه ی روی تخت را   

 . نشست

 : کالفه نگایه به دور و برش انداخت و گفت

- ... نور   ... چراغ قوه یم خوام

 : با تعجب و همان صدای گرفته گفتم

 نور برای چی یم خوای ؟-

 امیر جلوتر آمد و هر دوستش را برای معاینه



 . روی گلویم گذاشت

-  ... یم خوام گلوت رو معاینه کنم

 :خودم را عقب کشیدم و با بهت گفتم

-  ... مگه یادته

 . یک تای ابرویش را باال انداخت

 چی رو ؟-

 .شانه ای باال انداختم

 اینکه پزشیک ؟-

 تا امروز فرصت نشده بود که برای امیر توضبح

 ... دهیم که پزشک است

سیده بود   . یعتن خودش هم نیی

 امیر مثل کش که برق گرفته بود یکباره خودش

 . را عقب کشید 

ن موهایش کشید   . دستی بیر

- ... نه ... نه ارادی بود   ... حرکاتم غیر

 . نفس عمیقی کشیدم

 ... عجب قضیه ی پیچیده ای



 افتاده
ی
 هنوز هم نیم دانستم دقیقا چه اتفاق

 بود ویل مثل اینکه امیر فقط خاطراتش را

 ... فراموش کرده بود 

 ... آن هم نه به طور کامل

 ... و این مرا یم ترساند 

ن را به یاد یم آورد بازهم آتش  اگر امیر همه چیر

 من روشن میشد 
ی

 . جهنم زندگ

 با دست گریم که روی پیشاین ام نشست از

 افکار ضد و نقیضن که در آن غرق شده بودم

ون آمدم  . بیر

 امیر ابرو هایش را در هم فرو برده بود و با

 . ریزبیتن به من زل زده بود 

- یه کردی جوانه ؟گر   

 . با صدای اس ام اس حرف امیر نیمه کاره ماند 

ن اس ام اسش تن و بدنم را  سهراب بود که با میی

 . لرزاند 

"  راستش ماهیار... سالم جوانه کوچولو 



دار شده برای امیر   دوستت توی بیمارستان خیر

 افتاده یم خواد بیاد عیادت
ی
 اینکه... چه اتفاق

طوالنیه میگم براتچطور به من گفته داستانش   

... بعدا   فکر کنم باید... مسخره م نکن ویل خب

 عیب نداره ماهیار رو... باهات درد و دل کنم

 " بیارم خونتون ؟

 . صدای امیر بلند شد 

 جوانه عزیزم چی شده ؟-

"  ؟" عزیزم

 . صدای امیر بلند شد 

 جوانه چی شده ؟ چرا ماتت برده ؟-

 نگاهم را با تاخیر از صفحه ی گویسر گرفتم و به

 . امیر دادم

 یم گفتم به خاطر اس ام اس سهراب مات شده

از دهانش ام یا عزیزیم که چند لحظه ی پیش  

ون آمده بود ؟  بیر

 . آب دهانم را قورت دادم و برای سهراب نوشتم



 داداش میشه دست به رسش کتن یه"

... روز دیگه ایطش رو ندار   ممنون... هامیر رسر

... داداش ان یم کنم برات  ... " جیر

 ... دروغ نبود 

 حس یم کردم ذهن امیر بعد از فرامویسر 

 تحمییل اش غیر از زماین که تکه پاره های

 خاطرات به ذهنش هجوم یم آوردند ، بالخره به

 . آرامش رسیده بود 

 ما را به هم یم ریخت
ی

 ... دیدن ماهیار زندگ

 ... ماهیار نامرد 

 من بر نیم داشت لعنتی 
ی

چرا دست از رس زندگ  

 ؟

 دست امیر زیر چانه ام نشست و باز هم نگاهم

 . را متوجه خودش کرد 

 نگفتی چرا اینقدر گریه کردی ؟-

ن کنار تخت  توی همان حالت تلفن را روی میر

 . گذاشتم



 . به چشم های مشیک اش زل زدم

 با تصور اینکه ماهیار در نهایت وقاحت تا پشت

 مرا به هم بریزد
ی

 در خانه ام آمده بود تا زندگ

 . کاسه ی چشم هایم پر از آب شد 

 . امیر ابروهایش را باال انداخت

 : با تعجب گفت

- ... جوانه  چی شده ؟ چرا داری گریه... عزیزم

 یم کتن ؟

 من زنده بودم و امیر اینطور با محبت با من

 صحبت یم کرد ؟

زند ؟قرار نبود مثل همیشه توی ذوقم ب  

د و یکباره به مرز سقوط بکشاند ؟  مرا تا اوج بیر

 ... نه

ن   برای پریدن این افکار بد رسم را باال و پاییر

 . تکان دادم

 امیر که گمان یم کرد جواب سوالش را دادم با

 لحن مهرباین که تا امروز از او ندیده بودم همراه



 : با لبخند نمکیتن گفت

- از دستپس چته دخیی ؟ من حافظه ام رو   

 نیم دونم قبال چطور نازت رو یم... دادم

 کشیدم ؟

 دستی به رس کچل شده اش کشید و با لبخند با

ن بار  نمیک که جوانه قسم یم خورد برای اولیر

 : روی صورت امیر یم دید ، گفت

ن بار- ن پرسهایی که برای اولیر  شدم عیر

 ... عشقشون روبه رو میشن

 شنیدن کلمه ی عشق از زبان امیر برای چشم

وع بازی بود   . هایم مثل سوت رسر

ن اشک هایم وع ریخیی  ... رسر

 . با صدای بلند زیر گریه زدم

 . امیر جا خورد 

 . لبخند ردی لب هایش خشکید 

 جلو آمد اما من زودتر از او دست به کار شدم و

 . خ دم را توی بغلش انداختم



و با همه ی وجودم دستم را دورگردنش انداختم  

دم  . خودم را به او فرسر

 امیر اسمم را پشت رسهم صدا یم زد اما من

ی در جوابش نداشتم ن  . جز هق هق خفه ای چیر

 امیر دستش را دور شانه ام انداخت و سیع کرد

 مرا از خودش جدا کند اما من مثل کنه به او

 . چسبیده بودم

 ... لب هایم روی گردن امیر چسبیده بود 

بگویم از وقتی ازدواج کرده بودیم ایناگر   

ن بار بود که اینطور امیر را بغل کرده بودم  اولیر

 . دروغ نبود 

 : آرام گفتم

-  تو یادت نمیاد ویل وقت... بذار همینجا بمونم

 هایی که گریه یم کردم من رو همینجوری سفت

 بغل یم کتن و اجازه میدی اینقدر گریه کنم که

ه بعد بوسم یم کتن و رو تخت یم  خوابم بگیر  

 بعد هپ خودت کنارم دراز میکشر ... خوابونیم



 تا وقتی ... و رسم را میذاری روی سینه ات

 دیگه گریه م نیاد من رو سفت به خودت یم

 ... چسبوین 

 : امیر با صدای بیم گفت

 یعتن همیشه بهت اجازه میدم گریه کتن ؟-

 با تصور اینکه این سالها امیر عمدا مرا به گریه

 . انداخته بود رسی تکان دادم

-  ... بذار ببینمت

 . بالخره رضایت دادم

 امیر هم شانه هایم را گرفت و مرا از خودش

 . جدا کرد 

 رسی به عالمت تاسف تکان داد و نوچ نوچ کنان

 : گفت

ن هم-  این چشم های یر اندازه زیبای سیر
 حتی

 نیم تونه حماقت من رو توجیه کنه که چطوری

 ... ک بریزیاجازه دادم اش

 . . جلوتر آمد و بوسه ای روی گونه ام کاشت



-  یعتن ... حتما زیاد بهت گفتم اما باز هم میگم

ن باره  خییل... برای خودم اولیر

 صورتت یه معصومیت... خوشگیل جوانه

 ... خاص داره که آرومم یم کنه

 بار بود از زیبایی ام تعریف یم کرد 
ن  ... اولیر

ن بار   ... اولیر

 . بوسه ای زیر پلک خیسم نشاند 

 : زمزمه کرد 

-  تک... ورژن جدید امیر اجازه نمیده گریه کتن 

... تک اشک هات رو بوس یم کنه  ... تا بند بیان

 تا هم از بوسه هام خیته یسر هم از

 دیگه تا وقتی امیر هست حس... اشک هات

 ... نداری گریه کتن 

)  ) سهراب

 کشیدم و در حایل که نگاهم به
ن
جاده بود پوق  

" با نارضایتی   ای در جواب پیام جوانه" باشه

 . فرستادم



 حاال چطور باید برای ماهیاری که کنارم نشسته

 بود توضیح یم دادم که جوانه در خانه اش را

 به روی ما بسته بود ؟

 صدایم را صاف کردم و با نیمچه لبخندی به

 :ماهیار گفتم

-  ... هفکر کنم امروز نیم تونیم بریم پیش جوان

اض ماهیار بلند شد   . صدای اعیی

 افتاده برای همرسش ؟-
ی
 چرا اتفاق

 . دور زدم

- ... نه  مثل اینکه دیشب رس درد داشته یه... نه

 ... کم

 . صدای نفس عمیقی که کشید بلند شد 

ن حافظه ش رو از دست داده ؟-  مطمئنیر

 . رسی به عالمت تاسف تکان دادم

- به ای که به رسش خورده باعث شده... آره  ضن

 ... قسمت خاطراتش رو فراموش کنه

 . سنگیتن نگاهش را حس کردم



 یعتن هیچکس رو یادش نمیاد ؟-

 . نچی کردم

-  نسبت به... فقط یه مقداری جوانه رو یادش

 ... بقیه کامال یر حس و یر خاطره س

- 
ی

 چرا باید جوانه رو یادش بیاد ؟ مگه نمییک

ز دست داده ؟حافظه ش رو ا  

 از
ی

 چرا حس یم کردم ته مایه لحنش رنیک

 عصبانیت داشت ؟

 نیم دانم چرا دلم یم خواست با ماهیار درد و

 دل کنم ؟

 : با صدای آرایم گفتم

 من تا االن فکر یم کردم امیر جوانه رو دوست-

 با ازدواجشون مخالف بودم چون فکر... نداره

 یم کروم امیر به خاطر موقعیت پدرم دست

 روی خواهرم گذاشته اما حاال وقتی اینجوری

 فقط خواهرم رو یادش میاد به این نتیجه

 اگه دوستش نداشت... رسیدم که دوستش داره



 اینطور وسط این همه غریبه خواهر من پناه

 ... نیم آورد 

-  ... نگه دار 

 با صدای جیغ مانند ماهیار ناخودآگاه پایم را

 . روی ترمز گذاشتم

 از شانس خوبم خیابان خلوت بود وگرنه یک

 . تصادف حسایر راه یم افتاد 

 . با ترس به طرف ماهیار برگشتم

 چی شده ؟ خویر ؟-

 ماهیار اما یر اهمیت به من در را باز کرد و

ن پرید   . پاییر

 که آمد
ی
ن را باز کردم اما با صدای بوق  در ماشیر

 . پشیمان شدم

ن را کجدر حایل که نگاهم به ماهیار بود  ، ماشیر  

 و معوج کنار خیابان پارک کردم و با عجله از

ون زدم ن بیر  . ماشیر

-  ... ماهیار 



 ماهیار اما یر توجه به من با قدم های تند و

 . عصباین از من دور میشد 

ن بازویش او را به  بالخره به او رسیدم و با گرفیی

 . طرف خودم برگداندم

با دیدن دهانم را برای فریاد کشیدن باز کردم اما   

ن اشیک اش حرف در دهانم ماند   . چشم های سیر

 : با تعجب پرسیدم

 برای چی گریه یم کتن ؟ چی شده ؟ من-

 زدم ناراحت شدی ؟
ن
 حرق

ن کرد   باال و پاییر
 . رسش را به عالمت منقن

ن اشک هایی که صورتش را خیس  به زور بیر

 : کرده بودند ، گفت

- ... نه ی افتادم ن  ... یاد یه چیر

 صورت خیس از اشکش مثل چاقو روی دلم

 . خراش یم انداخت

 : با کنجکاوی پرسیدم

 چی شده ماهیار ؟-



ن انداخت و به جای حرف تنها  رسش را پاییر

 . اشک ریخت

 ناخودآگاه دستم را به طرف صورتش بردم و

 . روی گونه اش گذاشتم

 چت شده ماهیار ؟ برای چی اینطوری مثل ابر-

یزی ؟  بهار اشک میر

 : ظلوم با صدای لرزاین گفتم

-  ... دلم برای خودم یم سوزه

 آنقدر این جمله با سوز و گداز گفت که یر اراده

 . قدیم جلو گذاشتم و او را به آغوش کشیدم

 رسش که روی شانه ام نشست و عطر تنش که

ن بار توی بیتن ام پیچید فهمیدم  برای اولیر

 ... باخته ام

... من به ماهیار باخته بودم ن مهمی  ... ک چیر

 شاید... هنوز نیم توانستم روی آن اسم بگذارم

 جوانه یم توانست به من کمک کند اما خودم

 یم دانستم که هر لحظه و هر ساعت بیشیی از



 ... قبل به کنار ماهیار بودن کشش دارم

 دستم را پشت گردنش گذاشتم و او را بیشیی به

 . خودم نزدیک کردم

 . ماهیار حرکتی نیم کرد 

 یا شکه شده بود یا آغوشم را دوست داشت که

 . مخالفتی نیم کرد 

 . به نظر یم رسید گزینه ی اول درست باشد 

 دست هایی که یر استفاده کنارش افتاده بود

 . مهر تاییدی روی افکارم بود 

 . اما حرکت بعدی ماهیار افکارم را به هم ریخت

 کف دست هایش را روی قفسه ی سینه ام

 . ه عقب هول داد گذاشت و مرا ب

 چشم های رسخش حاال از اشک خشک

 . شده بود 

 : با خشم گفت

-  فکر... بار آخرت باشه به من دست یم زین 

ون کرده و  کردی چون بابام من رو از خونه بیر



 یم کنم
ی

 فعال تو خونه ی شوهر مادر تو زندگ

 ... یم توین هر غلیط دوست داشته بایسر بکتن 

 . حرف توی دهانم خشکید 

م هم یم دانستم اشتباه کرده بودم اماخود  

 . اینکه حاال باید چه کاری کنم را نیم دانستم

 یک قدم جلو رفتم که ماهیار دستش را به عال

 . مت ایست باال آورد 

 : با عجله گفتم

-  ... معذرت یم خوام ماهیار دست خودم نبود 

 ماهیار چند لحظه ای با خشم نگاه دنده اش را

 حواله ام کرد بعد یکباره با صدای بلند زیر گریه

 . زد 

ن چمپاتمه زده و در حایل که دستش را  روی زمیر

 روی دلش گذاشته بود با صدای بلند زیر

 . گریه زد 

 شانس آورده بودیم خیابان خلوت بود وگرنه

 . آبروی هر دویمان حسایر یم رفت



 با تصور اینکه شاید این بار به خاطر درد اینطور

مش ده بود جلو رفتم اما قبل از اینکه او را بگیر  

 . یاد واکنش وحشتناک ماهیار افتادم

ن   دستم را توی هوا مشت کردم و لعنتی نثار زمیر

 . و آسمان کردم

 کاش جوانه اینجا بود تا از او یم پرسیدم برای

 خوب کردن حال بد یک زن بد جز در آغوش

 کشیدنش چه کاری از دستم بریم آید ؟

ن دم عم ن گرفتم و روی زمیر ر  از درد و اکسیر
یقی  

 . کنار ماهیار خم شدم

... لحنم نرم شده بود   نیم گویم نرم... یر اندازه

 ... تر از زماین که با جوانه ام صحبت یم کردم

 ... جنس نریم ام فرق داشت

-  چته ؟ چرا اینطوری مثل ابر بهار... ماهیار 

یزی ؟ بهم بگو   یم خوام... اشک میر

 ... کمکت کنم

 . دستی به چشم هایش کشید 



بچه ها در حایل  رسش را باال آورد و مثل دخیی

 : که دماغش را باال یم کشید ، گفت

-  هیچ کس نیم تونه... نیم توین کمکم کتن 

 ... کمک کنه

 : مستاصل نالیدم

-  قول میدم هر... چی شده عزیزم ؟ به من بگو 

 ... کاری از دستم بربیاد برات انجام بدم

 . باال آورد و روی قلبش گذاشت دستش را 

- ... داره یم سوزه  به... به خاطر کاری که کردم

 ... خاطر کاری که یم خوام بکنم

... اشتباه کردم  ... اشتباه یم کنم

 گذشته و آینده م رو به خاک و خون... یم دونم

 کشیدم و حاال نیم دونم چطور یم تونم

انش کنم ان هست ؟... جیر  اصال رایه برای جیر

 حرف هایش هر لحظه بیشیی از قبل ذهنم را به

 نیم فهمیدم از چه صحبت یم. هم یم ریخت

 . کرد 



 : ماهیار با صدای لرزاین گفت

-  ویل از... دوستش داشتم سهراب

 ... دستش دادم

)  ) دامون

 ساکم را محکم توی دستم گرفته بودم و با

 . تردید به در زندان نگاه یم کردم

 نیم دانم چرا حس یم کردم به محض اینکه

 ام در سیل اتفاقات
ی

ون بگذارم زندگ  پایم را بیر

 جدید غرق خواهد شد ؟

ون از اینجا که خودم  ... ترسناک بود نه بیر

ون رفتنم از اینجا یم ترسیدم  . از خودم و بیر

 یم ترسیدم نتوانم قوای رسکش درونم را که

ن رویمیل یر انداره ای برای سایه اندا خیی  

ل کنم  . زندگ جوانه داشت ، کنیی

 
ی

ن مرگ و زندگ  این چند روز وقتی امیر بیر

 وقتی همه ی دنیای من در... دست و پا یم زد 

ی با چند نفر دزد و  حصار چهار دیوار خاکسیی



 وقتی ... قاچاقچی و قاتل محبوس شده بود 

 شغلم را مخقن کرده بودم که مبادا کش بفهمید

له های زندانپزشک مملکت پشت می  

 وقتی از عمو خواهش کرده بودم... افتاده بود 

ی نگوید  ن  ... تا به پدرم چیر

 این چند هفته امیر و جوانه را بیشیی از هزار بار

 . زیر و رو کرده بودم

 به هیچ کس نگفته بودم و نیم گفتم آرزو یم

 ... کردم امیر یم مرد 

 امیر جز جوانه کش را نداشت و اگر یم مرد

 مطمئنا عمو و پدرم اجازه نیم دادند که جوانه

 ... مرا قصاص کند 

 ... یر اندازه احمق شده بودم

 اگر احمق نبودم که قصد بوسیدن یه زن شوهر

 ... را نداشتم که بعد آن افتضاح به بار بیاید 

 نه تنها چند هفته ی پیش که چندین سال پیش

 که جوانه را رها کرده بودم و رفته بودم، حماقت



 . بزرگم را انجام داده بودم

های  چرا نفهمیده بودم جوانه با زن ها و دخیی

 دور و برم فرق یم کند ؟

 چرا اصال به خودم اجازه داده بودم که راجع به

 جوانه فکر کنم ؟

 اگر بخواهم این چند وقت را در چند خط خال

 صه کنم از نفرت یر اندازه ام به امیر وحرص

ت آوردن جوانهبیاندازه ام برای به دس  

 . یم گفتم

 به قدری از امیر متنفر شده بودم که اگر امکانش

ن االن او را یم کشتم  . وجود داشت همیر

 . به کل دیوانه شده بودم

 با باز شدن در رییل زندان نفس عمیقی کشیدم و

 . راه افتادم

ن و البته  از آنجایی که هیچ کس از زندان رفیی

دار نشده بود پس  خودم بایدآزاد شدنم خیر  

 . تنهایی بریم گشتم



 یک قدم به طرف ایستگاه تاکش رفتم اما با

 صدای اشنایی که از پشت رسم بلند شد ، رس

 . جایم برگشتم

 . روی پاشنه ی پا چرخیدم

ن پشت  عمو فرهان به دست به سینه به ماشیر

 رسش تکیه داده بود و از مشت عینک آفتایر 

 که به چشم هایش زده بود مرا 
ی

نگاه یمبزرگ  

 . کرد 

 . حوصله اش را نداشتم

ی که االن احتیاج ن  حس یم کردم به تنها چیر

 داشتم تنهایی بود با این حال کار از کار گذشته

 . بود 

 . یک قدیم اش ایستادم

-  ... سالم عمو جون

 دستم را توی دست دراز شده ای که به سمتم

 . گرفته بود گذاشتم

 خویر دامون ؟-



 . لبخند کچر زدم

- ن   ... تا خوب رو چی تعریف کنیر

 . عمو لبخندی زد 

 . لبخندی که کیل حرف پشت آن خوابیده بود 

ن را دور زد و در حایل که در راننده را باز  ماشیر

 : یم کرد ، گفت

- ن برسونمت  ... بشیر

ن موهای چرب شده ام کشیدم  . دستی بیر

- ... ممنون  ... مزاحمتون نمیشم

 کرد 
ی

 . عمو اخم کمرنیک

-  ... و وضعت که نیم توین بری خونه با این رس 

ن یه سفر فوری برات پیش  بابات اینا فکر یم کین

 نیم خوای یه دستی بکشر به... اومده رفتی 

 ... رس و روت

 . حق با او بود 

 خودم را روی
ی

ن را باز کردم و با خستیک  در ماشیر

 . صندیل انداختم



ن را راه یم انداخت ،رسم  در حایل که عمو ماشیر

 را پشتی صندیل تکیه دادم و به امیر اینکه چند

م پلک هایم را روی هم  لحظه ای آرام بگیر

 . گذاشتم

- ط گذاشته  ... جوانه رضایت داده اما رسر

 . بدون باز کردن پلک هایم با پوزخند گفتم

یط؟-  چه رسر

 : عمو فرهان با جدیت جواب داد 

-  اش نچرچن 
ی

 ... اینکه دیگه دور و بر زندگ

 . ی کوتایه زدمقهه قهه ا

 پلک هایم را باز کردم و از پنجره نگایه به

 . خیابان انداختم

- ... یم ترسه  ... حق هم داره

 . عمو فرهان با تعجب نگایه به من انداخت

 از چی ؟-

ن واقعیت رسیده بود ؟  یعتن وقت گفیی

 کشیدم
ن
 . پوق



 ... نه

ن کش که به خاطر  اگر واقعیت را یم گفتم اولیر

 رابطه اش با جوانه زیر سوال یم رفت

 . من بودم

 من بودم که باید برای همه از جمله مدر و جوانه

 تعریف یم کردم که دعوایم با امیر رس این بود

 . که من قصد داشتم زن امیر را ببوسم

ن حقیقت خودم را جلوی  احمق که نبودم با گفیی

 . همه خراب کنم

و جوانهامیر حافظه اش را از دست داده بود   

 . سکوت کرده بود 

 ... این یعتن شانس برای من

ن   نگاهم را باز هم به خیابان های شلوغ و ماشیر

 هایی که هر کدام یک سوار نهایتا دوتا را با خود

 . یم بردند دادم

ن نفر خودم به صحت  آرام و با لحتن که اولیر

 : گفته اش شک یم کردم گفتم



-  ... هیچی 

 : عمو فرهان با آرامش گفت

 هیچی اگه واقعا هیچی باشه اصال از دهن-

ون نمیاد   نه اینکه تا نصفه بیاد و تو بقیه... بیر

ی  ... ش رو بیر

 . دستم را مستاصل روی صورتم کشید 

 ریش بلند شده ام نشان داد این چند روز واقعا

 . از خودم غافل شده بودم

 از
ی

 عمو فرهان این بار با صدایی که رنیک

 : تعصبانیت داشت محکم گف

-  ... تو و جوانه فکر یم کنید که من نیم دونم

ن رو   ... یم دونم همه چیر

 . تکاین خوردم و با وحشت به طرفش چرخیدم

 اش
ی

 عمو فرهان اما با همان جدیت به رانندگ

 . ادامه یم داد 

 فکر کردی متوجه نگاه های گاه و بیگایه که-

ن تو و جوانه رد و بدل میشد نشدم ؟ فکر  بیر



 کردی حواسم نبود که گ به خونه ی من رفت و

 ... آمد یم کنه

 . پوزخندی زد 

ن چون من نماز-  جوانه و مادرش فکر یم کین

ت ندارم  ... نیم خونم البد غیر

 . دنده را عوض کرد 

ن باال تر رفت  . رسعت ماشیر

-  یم... به جوانه اجازه دادم خودش تجربه کنه

یخواستم اگه یم خواد باهات باشه از رو   

ن قلتر باشه که یه روزی
 دوست داشیی

 رسنوشتش نشه رسنوشت من بیچاره که بیشیی 

 عمرم رو توی عشق یه طرفه م به مادرش دست

 ... و پا زدم

 از افسوس گرفت
ی

 . صدایش رنیک

 به بچه هام میدون دادم تا عشق رو-

ن  ن که حتی ... تجربه کین  اونقدر آزادشون گذاشیی

... اگه یم خوان شکست هم بخورن بل از یهق  



 قبل از اینکه مثل من تا... رابطه ی جدی بخورن

 تلخ فرو رفته باشن
ی

 نیم... خرخره توی زندگ

 تلخ با چند تا
ی

 خواستم نهایتشون بشه یه زندگ

 ... بچه ی قد و نیم قد مثل بچه های من

 . پوزخندی زد 

 سهراب به خاطر بزرگ بودنش و روحیه ی-

 مسئولیت پذیر و مهربوین که داره درداش رو

یزه تو خودش ، فکر یم کنه نیم فهمم که  میر

 که با وجود اینکه سه سال رو رد... ناراحته

 کرده اما هنوز هم دلش از اینکه پدر و مادرش

ه ن میگیر
 فکر کرد... باهم توی خونه نیسیی

 نفهمیدم چطور برق نگاهش با شنیدن ازدواج

 من همه رو... مادرش خاموش شده

 که من یه پدر یر ... یم فهمم
ن  همه فکر یم کین

 احساس و مغرورم که فقط به موقعیت شغلیم

ن   من حتی یم... فکر یم کنم اما اشتباه یم کین

 تونم بهت بگم که سامیار به خاطر اینکه حس



 یم کنه جوانه سهراب رو از اون بیشیی دوست

 ... داره با جوانه بد شده

 . کردم  چند لحظه ای سکوت

 یم دانستم که عمو روی بچه هایش حساس

 است اما فکر نیم کردم تا این حد احساسایی 

 . باشد 

 این ها رو بهت گفتم که بدوین چرا وقتی -

 رفتی اونم درست زماین که فکر یم کردم تو و

م دارین وارد مرحله ی جدیدو محکم تر  دخیی

ن ، گردنت رو نشکستم  حاال... احسایس میشیر

ن تو امیر و جوانه چه... بهم بگو   اون روز بیر

 افتاده بود ؟
ی
 اتفاق

 :من من کنان گفتم

- ... من  ... من

 . نیم توانستم

 حاال که یم خواستم همه ی جمالت را کنار هم

 ردیف کنم یم توانستم مقرص اصیل را



 . پیدا کنم

 ... مقرص اصیل یا تنها مقرص شاید 

 . یکبار به امیر گفته بودم دزد ناموس

 . بودم امیر جوانه را از من دزدیده بود  گفنه

 . ویل اشتباه یم کردم

 من خودم جوانه را دو دستی به او تقدیم کرده

 . بودم

 با فکر اینکه جوانه را برای همیشه از دست داده

ن سفتی توی گلویم رشد کرد   . بودم چیر

 دست روی گلویم گذاشتم و با صدای گرفته ای

 : گفتم

-  ت
ی

 ... وی چشمم بود جوانه از همون بچیک

نش  صورتش... موهای طالیی و چشم های سیر

 معصومش که انگار توی وجودش به اندازه ی

 نیم دونستم چه... نوک سوزن هم بدی نبود 

... حش بهش دارم  نیم... برامم مهم نبود 

 دونستم حس و حال آدم ها به هم ممکنه سالها



 جوانه برای من مثل همه ی... طول بکشه

های اطرافم بود   شاید یه کم خوشگل تر... دخیی

ن هم... و یه کم دست نیافتتن تر   برای همیر

 ... کششم بهش بیشیی شد 

 . لبخند تلچن زدم

 بازگویی این خاطرات قلبم را به آتش کشیده

 . بود 

 وقتی شما زن عمو از هم طالق گرفتید متوجه-

 ... شدم که جوانه چقدر توی خودش رفته بود 

ن بار دلم... حت بود چقدر نارا  اونجا برای اولیر

 نه اینکه بغلش کنم یا... خواست آرومش کنم

یم  ما خییل وقت ها به عنوان... دستش رو بگیر

 فامیل بغل و روبویس داشتیم اما یم خواستم

ن   یه جوری اون تن نحیف و الغرش رو بیر

م که خیالش رو جمع کنم  ... بازوهام بگیر

به ای ک ه خورده بودخیالش رو به خاطر ضن  

 ... راحت کنم



 . به خودم آمدم

ن توی یک کوچه ی فرغ ایستاده بود   . ماشیر

 عمو فرهان دست هایش را روی فرمان گذاشته

 . بود و مستقیم به جلو نگاه یم کرد 

 ... حق داشت

 باید برای یک مرد سخت باشد که یک نفر از

ش اینطور صحبت کند   . دخیی

ن انداختم و در حایل که مثل  رسم را پاییر

ن زانوهایم  پرسبچه ها از ترس دست هایم را بیر

 : مشت یم کردم ، آرام گفتم

-  من اون موقع نیم... معذرت یم خوام عمو 

 محبتم... خواستم از جوانه سو استفاده کنم

 ... بهش واقیع بود 

 بدون اینکه زاویه ی نگاهش را تغییر دهد زیر

 : لب گفت

-  ... امه بدهاد

 زبان را روی لب هایم کشیدم و با تردید از اینکه



 چطور باید ادامه ی داستان را برای عمو تعریف

 : یم کردم ، ادامه دادم

-  شتید... جوانه هم نسبت به من یر میل نبود 

 از دیوار احساسات قلبش اونقدر ترک برداشته

 بود و کوتاه شده بود که هر کش یم تونست از

 ... ه و وارد قلبش بشهروش بگذر 

 . لبخند کچر زدم

 کش چه یم دونه شاید ضمیر ناخودآگاه من-

 هم یم دونست که دقیقا همون موقع تصمیم

 گرفت به جوانه بگه که نسبت بهش چه حش

 ... داره

 . سینه ام را پر از هوا کردم

 اون روزهایی که گایه با هم دیگه بودیم برام-

ین بود   دوستشون داشتم ویل فوق العاده... شیر

 اونقدری نبودن که بهش به عنوان یه... نبودن

 فکر یم کردم... معجزه توی زندگیم نگاه کنم

... زود گذره  ... اما یه وقت هایی 



ن انداختم  . رسم را پاییر

 پلک هایم را روی هم گذاشتم و به همه ی

 روزهایی فکر کردم که جوانه را داشتم ، تمام و

لبش را ، روحش را ، لبخندش را ، تعهدکمال ، ق  

 ... و پایبندی اش را 

 همه ی این ها را داشتم و خودم احمقانه به همه

ن پشت پا زده بودم  . چیر

اد بعضن وقت ها چقدر احمق یم شود  ن  ... آدمیر

 با یک حرکت، با یک تصمیم اشتباه و عجوالنه

ن را از دست یم دهد   . همه چیر

یاده خوایه کهزیاد شنیده بودم آدم های ز   

 همیشه با خودشان فکر یم کردند که یم توانند

ن را یک دور امتحان کنند و دور بعدی به  همه چیر

ی که در دور قبل به ن  عقب برگردند و این بار چیر

 مذاقشان خوش آمده بود با چشم باز انتخاب

 من هم
ی

 کنند اما هیچ وقت فکر نیم کردم زندگ

 . عاقبت شبیه این شعارها باشد 



 : امه دادماد

-  تا اینکه خواستم پام رو از حدم... تا اینکه

 ... فراتر بذارم

 ... یک لحظه سکوت

ن   یر نهایت سنگیر
 ... سکویی

 
ی

اف زندگ اف شاید سخت ترین اعیی  این اعیی

 ... من بود 

ن باز شد   . در ماشیر

ون پرید  ن بیر  . عمو فرهان با رسعت از ماشیر

 . از شیشه جلو نگایه به او انداختم

د یر  ن خودش و خودش نیر ن بودم بیر
 مطمی 

ن من وجود داشت  . اندازه سختی برای نکشیی

 چرا ؟

 یم دانستم عمو فرهان عالقه ی زیادی به من

 . دارد 

ن همه ی اقوام پدری و مادری ام  من هم از بیر

 . هیچ را به اندازه ی او دوست نداشتم



 اما این عالقه آنقدر بود که عمو فرهان از من به

دی که ممکن بود در گذشته به حریمخاطر تع  

ش داشته باشم ، بگذرد   . دخیی

 . نه امکان نداشت

 چند لحظه ای به او فرصت دادم و در حایل که

 نیم دانستم کارم تا چه اندازه درست است در را

 . باز کردم

 . چند قدیم جلو رفتم

 دستم را روی شانه ی عمو فرهان که پشت به

 . بود گذاشتم من دست هایش را به کمر زده

 . عمو فرهان روی پاشنه ی پا چرخید 

 چرخیدنش همزمان شد با مشت محکیم که

 . روی صورتم نشست

به آنقدر زیاد بود تعادلم را از دست  شدت ضن

 دادم و با کف دست روز آسفالت خیابان فرود

 . آمدم

... جوانه  ... جوانه



 ای کاش بودی تا یم دیدی چطور بعد از سالها

 که به تو زده بودم مشت
ن
 برای حرق

 . یم خوردم

 . عمو فرهان فرصت نداد تا بلند شوم

 دستش را به یقه ام انداخت و مرا به زور بلند

 . کرد 

 با یک دست یقه ام را نگه داست و با دست

 . آزادش مشت دیگری حواله ام کرد 

 پلک هایم را روی گذاشته بودم تا مشت هایی که

 . حقم بود بخورم

ا به جای مشت صدای فریاد عمو فرهان بلندام  

 . شد 

- ... تو گه خوردی  گ رو راه... من خر رو بگو 

 خاک بر رس من یر ... دادم خونه م

ن  ت کین ... غیر  اون روز توی اتاق با جوانه... تو 

 ... چه غلیط کردی که امیر باهات دعوا کرده ها 

 ... بگو لعنتی 



 با صدای آرایم مثل نواری که روی دور تند

 محتویات ضبط شده اش را پس یم داد

 : ، گفتم

- ... آره گه خوردم  که... گه خوردم که خواستم

 ویل وقتی برگشتم تازه فهمیدم چه... رفتم

 وقتی دیدم جوانه با امیر ... گیه خوردم

ی که عاشق یه دخیی دیگه... ازدواج کرده  امیر

طر موقعیت شغیل شما باس و مطمئنم به خا  

 ... جوانه ازدواج کرده

 . دست عمو فرهان از روی یقه ام شل شد 

 چند قدیم عقب رفت آنقدر که پشتش به دیوار

 . خورد 

 دستش را روی قفسه ی سینه اش گذاشت و در

 حایل که زیر لب اسم جوانه را صدا یم زد پای

ن   دیوار رس خورد و با چشم های بسته روی زمیر

 . افتاد 

)  ) جوانه



 سیب زمیتن را توی ماهیتابه با گوشت رسخ

 
ی

 شده مخلوط یم کردن و همزمان زیر لب آهنیک

 . زمزمه یم کردم

 گاز را خاموش کردم و روی پاشنه ی

 . ما چرخیدم

 با دیدن امیر که دست به سینه و البته ابروهای

ه مانده بود جا خوردم  . در همرفته به من خیر

 دستم را روی قفسه ی سینه ام گذاشتم و در ح

 : ایل که لبخند دستپاچه ای یم زدم ، گفتم

-  بیدار شدی ؟... سالم عزیزم

 . غذا را توی دیس خایل کردم

 : موهایم را پشت گوش زدم و گفتم

-  ... بیا غذا بخور 

 . جلو آمد 

ن   صندیل را عقب کشید و یر حرف پشت میر

 . نشست

 چرا بیدارم نکردی ؟-



 در حایل که لقمه ای برای امیر یم گرفتم شانه

 : ای باال انداختم و گفتم

- احت کتن   هرچقدر هم... گفتم بذارم اسیی

احت کتن کمه  ... اسیی

 . لقمه را جلوی دهنش تکان دادم

 دستش را جلو آورد اما با شیطنت لقمه را عقب

 . کشیدم

 با

 یک تای ابرویش را به عالمت تعجب

 . ال انداخت

یم را کج و معوج کردم و با لبخندی از تهلب ها  

 : دل گفتم

-  ... دهنت را باز کن پرسم

 امیر نگایه به دستم بعد به چشم هایم انداخت

ن شود   . تا مطمی 

ن شد شوچن نیم کنم در حایل که  وقتی مطمی 

 لبخند کچر یم زد دهانش را باز کرد و با یک



 . حرکت لقمه را بلعید 

 زدم
ی

 . لبخند پر رنیک

 این چهار سال ییک از بزرگ ترین آرزوهایم

ن کارهای کوچک اما عاشقانه بود   . انجام همیر

 نگاهم به فک استخواین اش بود که با آرامش

 . لقمه را یم جویید 

 مثل بقیه ی عادت هایش این را هم فراموش

 . نکرده بود 

 . نگایه به ظرف غذا انداختم

- ... غذای مورد عالقه ت دهاوایل که ازدواج کر   

 بودیم گفتی چقدر این غذا رو دوست داری منم

 یه دفعه به خودم اومدم دیدم هفته ای چند

 دفعه ای این غذا رو درست یم کنم و خودم

 ... عاشقش مزه ش شدم

 : توی چشم هایم زل زد و با جدیت پرسید 

 من رو خییل دوست داری ؟-

 . لبخند تلچن زدم



 . نگایه به صورتش انداختم

ازه کوتایه که برخالف همیشهموهای یر اند  

 . هیچ مدیل نداشتند 

 گمان نیم کنم امیر هیچ وقت موهایش را کوتاه

 . کرده باشد 

 تا جایی که یم دانستم امیر از رسبازی هم

ن هم هیچ وقت  معاف شده بود برای همیر

اشیده بود   . موهایش را نیی

 وقتی چشم هام رو باز کردم و هیچ کس رو-

 ... نیم شناختم وحشت کردم

 . با صدای امیر رسم را باال آوردم

 امیر دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و

 . خطاب به من حرف یم زد 

 رسم اونقدر درد یم کرد که دلم یم خواست-

 یم خواستم یه نفر رو صدا. دوباره بیهوش شم

 اما هیچ اسیم توی ذهنم... کنم تا کمکم کنه

... نبود   ... تا اینکه تو از در اومدی



 : با کنجکاوی پرسیدم

 من رو یم شناختی ؟-

 . رسی به عالمت نقن تکان داد 

- ... نه  ... ویل نسبت بهت حس غریتر نداشتم

 . شانه ای باال انداخت

-  انگار اص... راستش حاال اصال حس بدی ندارم

 ال کش توی زندگیم نبوده که حاال بخوام بابت

 ... فراموش کردنش ناراحت باشم

لفن با عجله شیر آب را بستم امابا صدای زنگ ت  

 قبل از اینکه به طرف تلفن بروم امیر تلفن را

 . برداشت

 . با کنجکاوی به صورتش نگاه کردم

 . خطوط صورتش در هم رفت

 . چند دقیقه بعد تلفن را قطع کرد 

 . نگاهش را به من دوخت

 : با صدای گرفته ای گفت

-  ... جوانه



ی توی دلم فرو ن ن امیر باعث شد چیر  لحن غمگیر

 .بریزد

 این حال بد، این صدای گرفته، این ابروهای در

 ... هم گره خورده

 همیه اینها نوید خیر بدی را میدادند که حدس

ون دم تا چند دقیقیه دیگر از دهان امیر بیر ن  میر

 .میآمدند

ن گذاشت و به طرف من آمد   . تلفن را روی میر

ی یمنفسم تند شده ب ود و قلبم با قدرت بیشیی  

 .زد

 .امیر سینه به سینهام ایستاد

ن لحظه ذهنم  نمیدانستم چرا درست در همیر

 درگیر اختالف قد خودم و امیر شده بود ؟

 . دقیقا یک رس و گردن از من بلندتر بود 

 .زباش را روی لبهایش کشید

 : با صدای لرزاین پرسیدم

 ـ چی شده امیر ؟



 به صورتشدستش را باال آورد 
ی

و با کالفیک  

 . کشید 

 حس کردم کاسیه چشمهایم پر از اشک شده

 . بود 

 یعتن ماهیار به امیر زنگ زده بود ؟

هایی به او گفته بود مه نباید یم
ن  شاید چیر

 . گفت

 امیر مثل یک لوح سفید بود که هرکس یم

 . توانست شکل خاض به آن بدهد 

 ... حتی من

 ... نه

 ... ماهیار شماریه خانیه ما را نداشت

 البته از ماهیاری که تا پشت در خانیه ما آمده

 بود بعید نبود که حاال در کمال پررویی به او

 .بزند

 یک قدم جلو رفتم و هر دو دستم را روی قفسه

 . ی سینهاش گذاشتم



 در سیایه چشمهایم زل زدم و با صدایی که از

 : لیدمترس از دست دادنش میلرزید نا

م ... ـ امیر  ... چی شده

 . چند لحظهای به صورتم زل زد 

 دستهایش را باال آورد و روی شانههای لختم

 . گذاشت

 . مرا کامل به خودش چسباند 

 نفس عمیقی کشید و لبهایش را به پیشانیام

 .چسباند

وع شد   ... گرمای لذت بخشر از پیشانیام رسر

 ... کم کم به شانههایم رسید 

کرد و در نهایت همیه وجودم را پرقلبم را گرم    

 . از آرامش کرد 

 بعد دستش را پشت گردنم گذاشت و رسم را زیر

 . گردنش گذاشت

 طبق معمول این چند وقت اشکهایم

 . راه گرفتند 



ن بار بود که از روی ناراحتی اشک یم  اولیر

 ... ریختنم

یختند  .اشکهایم اینبار از روی خوشحایل میر

 امیر دستش را از روی گردنم باال برد و توی

 . موهایم فرو برد 

وع به نوازش پوست  با دست آزادش هم رسر

 .بازویم کرد

ن را فراموش کرده بودم  ... همه چیر

 ... تلفن

 ... ماهیار 

 ... فراموش کردن حافظهاش

 عقدیه محبتی که همیه وجودم را

 ... گرفته بود 

ن   ... همهچیر

ی که اهمیت دا ن شت من بودم که امیر تنها چیر  

ن بار مرا بغل کرده بود   ... برای اولیر

 ... به میل خودش



 ... برای آرام کردنم

 ... اصال به هر دلییل

 رسش را خم کرد و بوسهای روی

 . موهایم کاشت

 ـ جوانه ؟

 با نوک انگشت روی سینهاش اشکال نامفهویم

 . میکشیدم

 ـ جان جوانه ؟

 نیم زد 
ن
 . ای کاش حرق

ی در این لحظات جز جای گرم ن  به نظرم هیچ چیر

 . و امتن که من در آن بودم اهمیت نداشتم

 گفته بودی چقدر من رو دوست داری ؟-

 . خنده ای کردم

 . رسم را بیشیی به سینه اش فشار دادم

- ... خییل  ... خییل بیشیی از خییل

د   . مرا بیشیی به خودش فرسر

- ... خوبه ... خییل خوبه ی حاال باید یه ن چیر  



 ... بهت بگم

 . بالخره به دنیای واقیع برگشتم

 : رسم را باال گرفتم و با ترس گفتم

 امیر چی شده ؟-

 . لبخندی زد 

 . تلچن اش کامال مشخص بود 

 . دستش را به حالت نوازش روی صورتم کشید 

- ی که یم خوام بگم فکر نکن ن  فقط به... به چیر

ن من فکر کن ... دوست داشیی  ... فقط من

هنش را توی مشتم مچاله کردم  . پیر

- ... بگو امیر   ... داری یم ترسونیم

 . دستی به موهای کوتاهش کشید 

-  ... پدرت

 شنیدن کلمه ی پدر از زبان امیر بعد از سالها

ن بار مرا به فکر این انداخت که در این  برای اولیر

ی به اسم پدر داشتم ن  . دنیا چیر

زهم نیمهر چقدر هم خودم را گول زده بودم با  



 . توانستم زیر این بزنم که پدر داشتم

 . پدر داشتم و حاال امیر حامل خیر بدی بود 

 ... باور نیم کنم

 ... نه

 . از شدت ترس دلم زیر و رو شد 

ن   صدایم از شدت بغص خفه شده بود برای همیر

 : تنها توانستم لب بزنم

 چی شده ؟-

وع شد و به  یک توپ بزرگ سوزان از شکمم رسر

 . ید قلبم رس

 . قلبم آتش گرفته بود 

 قلبم آتش گرفته بود ؟

 برای پدری که حس یم کردم دوستش ندارم ؟

 . امیر که حال بد مرا دید با وحشت جلو آمد 

 دستش را زیر زانویم انداخت و با یک حرکت

ن بلند کرد و به طرف کاناپه برد   . مرا از روی زمیر

 ... اشک هایم یر صدا روی گونه ام یم ریخت



 . امیر با محبت مرا روی کاناپه خواباند 

 . نگایه به صورتش انداختم

 از وحشت صورتش را پوشانده بود 
ی

 . رنیک

 . دستم را جلو بردم و روی صورتش گذاشتم

 رسش را خم کرد و لب هایش را کف دستم

 . رساند 

 . بوسه ی نریم روی آن نشاند 

های نوجوان و یر 
 در آن بحبوحه مثل دخیی

ن بار از طرف عشقشانتجربه که برا ی اولیر  

 بوسیده یم شوند لبخندی زدم و

 . خجالت کشیدم

ن بارم بود   ... بیخود که نبود اولیر

 . یکباره صورت امیر در هم رفت

 . دستش را به طرف رسش برد 

ن نشست  . زانوهایش شل شد و روی زمیر

ن شدم و شانه اش را گرفتم  . رسیــــع نیمخیر

-  ... امیر عزیز دلم



ن د ست هایش گرفت و پلک هایشرسش را بیر  

 . را محکم روی هم فشار داد 

ن پریدم  . از روی کاناپه پاییر

 در حایل که اشک هایم بیشیی از قبل راه گرفته

ون  بودند با عجله نایلون قرص های امیر را بیر

 . آوردم و با یک لیوان آب به طرفش بردم

ون آوردم و  دستپاچه قرص را از روکشش بیر

 کف دستش که با لرزش به طرفم دراز شده بود

 . گذاشتم

 به محض اینکه قرص را که خورد رسش را روی

ن یم  سینه ام گذاشتم و در حایل که روی زمیر

 نشستم و از پشت به کاناپه تکیه یم دادم با

 . صدای بلند زیر گریه زدم

 به
ی

 امیر با ناتواین دستش را باال آورد و چنیک

 . لباسم زد 

 : لرزاین گفت با صدای

- ... گریه نکن عزیزم ... خوبم  ... خوبم جوانه



 افتادم که حال امیر به خاطر میگرن
 یاد زماین

 به هم یم خورد و وقتی قرصش را به او یم

ی جز اخم و تخم و زخم زبان عایدم ن  دادم چیر

 ... نمیشد 

 امیر خودش را توی آغوشم جابه جا کرد

 : و گفت

-  ... باید بریم بیمارستان

)  ) جوانه

 . از تاکش پیاده شدم

 . امیر کنارم ایستاده بود 

 دستش را توی جیبش فرو برده بود و با نوک

به  کفش به سنگریزه های کف خیابان ضن

 . یم زد 

 آب دهانم را قورت دادم با این حال راه تنفش

 . ام همچنان بسته بود 

 با قدیم که به طرف امیر برداشتم تازه متوجه

 یر اندازه ی تنم شدم
 . سنگیتن



 چادرم را روی رسم مرتب کردم و دستم را به

 . طرف امیر گرفتم

 . امیر نگاهش را باال آورد 

 ... سیایه چشم هایش شبیه امیر بود 

 ... امیر واقیع

ی که حافظه اش را از دست نداده بود و با  امیر

 ... جوانه بدتر از همه ی دنیا بود 

بیه خودش شده بود کهیک لحظه امیر آنقدر ش  

 . ترسیدم

 ... از این ترسیدم که مبادا االن

 
ی

ن بار در زندگ  درست وقتی که جوانه برای اولیر

 یر پنایه را با همه ی وجود درک یم
 اش معتن

 ... کرد ، تنها بماند 

 شاید اگر یکجا به امیر احتیاج داشتم... نه

 ... همینجا بود 

 ... بود  حتما در نگاهم عجز و التماس را دیده

ی که یک ساعت پیش به او  عجز و التماس دخیی



 ... خیر داده بودند که پدرش سکته کرده بود 

ی که امروز فهمیده بود چقدر پدرش را  دخیی

 ... دوست دارد 

 چقدر به او نیاز دارد ؟

 چرا همه ی صحنه های سییل خوردنم، حرف

 جرا همه را... های رسدی که شنیده بودم

؟فراموش کرده بودم   

 . امیر نگایه به دستم انداخت

 . نگاهش از امیر واقیع فاصله گرفت

 . جلو آمد و دستم را محکمگرفت

 من هم از خدا خواسته در حایل که حس یم

 کردم نیم توانم یک قدم دیگر هم بردارم دستم

 . را توی دستش گذاشتم

 دست آزادم را روی بازویش گذاشتم و رسم را به

 . آن تکیه دادم

 ... چقدر خوب بود که امیر بود 

 ... با کمک امیر داخل بیمارستان شدیم



 ... نیم دانستم پدرم را باید از کجا پیدا کنم

 هنوز پایمان را توی بیمارستان نگذاشته بودیم

 که با دیدن صحنه ی روبه رویم رس جایم خشک

 . شدم

 با دیدن سامیار که روی پله ی وروردی

ا صدای بلند گریه یمبیمارستان نشسته بود و ب  

 . کرد دقت امیر را رها کردم

 اما امیر دستم را محکم تر گرفت و اجازه ی

وی نداد   . پیرسر

 . گردنم را به زحمت به طرفش چرخاندم

 : با لکنت گفتم

-  داداشم... امیر چرا نیم ذاری برم پیشش

... ناراحته  ... یم خوام برم پیشش

ن من و سامیار  چشم های نگران امیر بیر

 . رسگردان بود 

- ... نرو جوانه  ... بمون االن سهراب میاد 

ن بار از اینکه امیر دستم را گرفته بود  برای اولیر



 ... ناراحت بود 

 دوست داشتم زودتر آزاد شوم تا به سامیار

 . برسم

 . صدای گریه ی سامیار بلند شد 

 . از شدت تعجب چشم های درشت شد 

ن بار سامیار گریه یم کرد آن هم  هم اینکه اولیر

 اینطور بلند و یر پرده و هم از این همه

 سامیار به پدرم
ی

 . وابستیک

 سامیار رسش را باال آورد و نگایه به دور و

 . برش انداخت

 نگاهش اول از من رد شد اما یه ثانیه بعد دوباره

 . روی من نشست

 : لب زد 

-  ... جوانه

ی راه گرفتو بعد اشک هایش ب  . ا شدت بیشیی

 . یک قدم به طرفش برداشتم

 . این بار امیر مخالفتی نکرد 



 . سامیار بلند شد و به طرفم آمد 

 چند قدیم ام ایستاد و با چشم های قرمز شده

 . دست هایش را از هم باز کرد 

 به طرفش دویدم و خودم را مثل یک توپ توی

 . دمبغلش پرتاب کردم و با تمام قوا زیر گریه ز 

 دست هایش را دور شانه ام حلقه کرد و با گریه

 : گفت

-  جوانه ی کوچیک من دیدی چی به... جوانه

... رسمون اومده  ... دیدی تنها شدیم

ون آوردم و با لب هیل  رسم را آغوشش بیر

 : لرزاین گفتم

-  سامیار 
ی

 یعتن حال بابا اینقدر بده... چی مییک

 ؟

 : سامیار اما یر توجه به من گفت

 تنها آدیم که توی این دنیا به ما سه نفر اهمیت-

... یم داد از دست دادیم  ... یتیم شدیم جوانه

 ... یتیم



 . ماتم برد 

ی حرف یم زد ؟ ن  سامیار راجع به چه چیر

 پدر من ؟

"  ؟" بابا فرهانم

ون کشیدم  . خودم را از توی بغل سامیار بیر

 مثل آدم هایی که کتک خورده بودند مثل برق

 . عقب عقب رفتم گرفته ها 

 هر دو دوستم را روی گونه ام گذاشتم و با

 :لبخند گفتم

-  دست از اذیت کردن... دیوونه شدی سامیار 

... من برنیم داری ها   ... اونم اوی این موقعیت

 . سامیار نگاه تلچن به من انداخت

 صورتش را با دست هایش پوشاند و به گریه

 . افتاد 

 صدای گریه اش نیم آمد اما شانه های لرزانش

 . نشان یم داد واقعیت دارد 

 . دستی روی شانه ام نشست



 . تکاین خوردم و با وحشت به طرفش برگشتم

 با دیدن صورت گرفته ی سهراب با فکر به اینکه

 یم توانستم از دست آزار و اذیت سامیار نجات

 . پیدا میکنم به آغوشش پناه بردم

ور کمرش حلقه کردم و رسم را بهدستم را د  

دم  . سینه اش فرسر

 . سهراب اما یر حرکت ایستاده بود 

 بار بود که سهراب آغوشم رادیر جواب
ن  اولیر

 . یم گذاشت

- ... سهراب داداش  ... سایم اذیتم یم کنه

... میگه یتیم شدیم  ... ویل بابا فقط سکته کرده

 منتظر بودم اشک هایمرسازیر شوند اما دریــــغ از

 ... ک قطرهی

 به قول سهراب اشک من همیشه ام مشکم بود

 . جز این یه مورد که واقعا باید گریه یم کردم

 ... نه

 چرا باید گریه کنم ؟



 که نیافتاده بود 
ی
 ... اتفاق

 . صدای سهراب بلند شد 

 صدایش آنقدر گرفته بود که یک لحظه حس

 . کردم رسماخورده بود 

-  ... جوانه عزیزدلم

 . نیم خواستم صورتش را ببینم

 با خودن فکر یم کردم شاید اگر به صورتش

ن  ی را که نباید میدیدم ، برای همیر ن  نگاه کنم چیر

 . پیشاین ام را به سینه اش فشار دادم

 سهراب شانه هام را گرفت و مرا از خودش جدا

 . کرد 

ه شده بود   . چشم های آیر اش تیر

رنگابروهایش را در همفرو رفته بود و   

 ... پوستش برگشته بود 

 . قطره ای روی صورتم نشست

 با فکر اینکه بالخره اشک هایم را راه گرفته بود

 دستی به صورتم کشیدم اما قطرات بعدی با



ی روی صورتم ریختند   ... شدت بیشیی

 . صورت سهراب خیس شد 

 . نگاهم را به آسمان دادم

 ابرهای سیایه که همه جای آسمان را بودند

وع ب  ... ه باریدن کرده بودند رسر

 . بازهم نگاهم را به سهراب دادم

 سفیدی چشم هایش قرمز شده بود و لب هایش

 . یم لرزید 

 نیم توانستم بگویم صورت خیسش به خاطر

 ... اشک است یا باران

وع به لرزیدن کرد   . لب های من همرسر

- ... سهراب  بگو سایم داره اذیتم... بگو دروغه

... میکنه  هیچیش... بابام فقط سکته کرده

 ... نیست

 . نگاهم را برای پیدا کردم کمک چرخاندم

 با دیدن امیر که یک قدیم ام ایستاده بود قدیم

 . به طرفش برداشتم



- ن   ... امیر اینها دارن اذیتم میکین

یک واری کردم  . خنده ی هیسیی

 . چادرم به خاطر باران کامل خیس شده بود 

 . روی سینه اش گذاشتمجلو رفتم و دستم را 

هن  گ باران ایتقدر شدید شده بود که پیر

 مشیک امیر اینطور خیس شود ؟

 چرا مشیک پوشیده بود ؟

 موهایش خیس شده بود و به پیشاین اش

 . چسبیده بود 

 . دستش را باال آورد و روی گونه ام گذاشت

- ... جوانه  ... عزیزم

لم را از دست دادم  . کنیی

 . عقب رفتم و جیغ کشیدم

- ... نیم خوام ن عزیزم  نیم... همتون میگیر

 یم خوام عزیز بابام... خوام عزیز کش باشم

... باشم  ... بابام رو یم خوام

 . خنده ای کردم



-  ... بابام تا حاال بهم نگفته عزیزم

 . چرت و پرت یم گفتم

 جرا تا االن حتی یه بارهم بهم نگفته بود-

 عزیزم ؟

 . ه هر سه نفرشان کردمنگایه ب

 انداخته بود و یر صدا
ن  سامیار رسش را پاییر

 . اشک یم ریخت

 . امیر با چشم های نگران من به من زل زده بود 

 سهراب هم با صورت خیش که حاال یم

 توانستم بگویم به خاطر اشک است با تاسف و

 . ترحم نگاهمیم کرد 

 . یر اهمیت به آنها به طرف بیمارستان دویدم

 . اید با چشم های خودم یم دیدمب

 اما یک نفر رسیــــع تر از من دست به چادرم

 . انداخت و مرا به توی آغوشش گرفت

وع به  جیغ کشیدم و با مشت های کوچکم رسر

 . زدن زندان بانم کردم



- ... ولم کن  یم خوام برم... ولم کن لعنتی 

 ... پیش بابام

 . مرا کامل از پشت در آغوش گرفت

- ... آروم با جوانه ... آروم عزیزم  ... گریه کن

... گریه کن جوانه  ... برای بابا گریه کن

 . به طرف سهراب برگشتم

 ... توی صورتش هیچ اثری از دروغ نبود 

 لب هایم یم لرزید اما چشم هایم همچنان

 ... خشک بود 

 . سهراب مرا محکم توی آغوشش کشید 

بفهمم یه دست رلستش را باز کرد و قبل از اینکه  

 . نفر دیگر را هم در آغوش کشید 

 . یک نفری که دستش را روی پشتم گذاشت

 ... حاال هر سه نفرمان در بغل هم بودیم

 ... من

 ... سهراب

 ... سامیار 



 ... سه نفری که پدرشان را از دست داده بودند 

 رسم را به آسمان بلند کردم و روبه قطره های

 . باران به جای تمام اشک هایم فریاد کشیدم

- ... خدایا   ... بابام

-  بیدار نمیشر ؟... جوانه عزیزم

ن سهراب از خواب مصنوغ  صدای آرام و دلنشیر

 که به لطف آمپول آرامبخشر که سامیار برایم

 . زده بود ، فاصله گرفتم

 . دست سهراب روی پیشاین ام نشست

شست باعثگرمای لذت بخشر که توی وجودم ن  

ذهنم لحظه ای از کابوس وحشتنایک که۱شد   

م  . دیده بودم فاصله بگیر

 . لب های سهراب روی پیشاین ام نشست

 . صدایش هنوز هم گرفته بود 

 صدایش از گریه نبود 
ی

 . گرفتیک

ط یم بندم صدایش به خاطر همه ی بغض  رسر

 هایی که به حکم بزرگیی بودن و تکیه گاه بود



 . ته بود فرو خورده بود ، گرف

 ای کاش جوانه یم توانست حداقل ییک از وزنه

 هایی که روی شانه ی سهراب سنگیتن میکرد

 . بردارد 

 سهراب برخالف من و سامیار که تقریبا خودمان

ن  ستان کشته بودیم، تنها به ریخیی  را توی قیر

 چند قطره اشک آن هم از پشت عینک آفتایر 

 که زده بود اکتفا کرده بود 
ی

 . بزرگ

نحو احسن  یی این بود تا مراسم بهبیشیی   

 . برگزار شود و مراقب من و سامیار بود 

ن   من و سامیاری که کال از همه کس و همه چیر

 فاصله گرفته بودیم و تنها به مرگ پدرمان فکر

 . یم کردیم

 هیچ وقت فکر نیم کردم سامیار تا این حد

 . احسایس و البته به پدرمان وابسته باشد 

ون کشید  وقتی سهراب به زور او را توی قیر بیر

 ، خودش را توی بغل سهراب انداخت و با صدای



 . بلند زار زد 

 اگر آن لحظه یی این نبودم که خودم را توی قیر 

 . پدرم بیاندازم با تمام وجود او را بغل یم کردم

ی... اگر امیر نبود شاید این کار را یم کردم  امیر

یک لحظه هم از کنار که همه ی این مدت حتی   

 . من تکان نخورده بود 

 به خاطر حال من بود یا اینکه امیر در این جمع

 هیچ کس را نیم شناخت و حس بچه ای را

 داشت که تنها در دامن مادرش که من باشم آرام

 . یم گرفت

- ... جوانه  اینحوری از... پاشو یه کم غذا بخور 

ی ... حال میر  ... پاشو جون سهراب

قسمش عیل رغم میل باطتن ام پلک با شنیدن  

 . هایم را باز کردم

 . صورت سهراب مقابلم بود 

 ریشش بلند شده بود و چشم هایش قرمز شده

 . بود 



 ... ته چهره ی قیافه اش درست شبیه پدرم بود 

 چرا حس یم کردم با مرگ پدرم کوه بلند پشت

 رسم ریخته بود ؟

 این چند روز جز اشک و کابوس خوراک دیگری

 آنقدر یر حس بودم که نیم
ن  نداشتم برای همیر

ن سهراب بگویم  . توانستم یک کلمه برای تسکیر

 دستم را دراز کردم و روی
ن
 به جای هر حرق

 . صورتش گذاشتم

ن بار بود که زبری ته ریشش را حس یم  اولیر

 . کردم

 بر خالف صورت امیر که همیشه مو داشت،

شسهراب هیچ وقت اجازه نداده بود روی صورت  

 . ریش بنشیند 

سیده بودم  صورت. هیچ وقت هم دلیلش را نیی

 سهراب و سامیار در هر حایل اصالح شده بود ،

 ... مثل پدرمان

 چرا تا االن دقت نکرده بودم که هیچ وقت پدرم



 را با ریش ندیده بودم ؟

 قبل از اینکه بغضم شکسته شود سهراب واکنش

 نشان داد، دستش را باال آورد و روی دستم

 . گذاشت

ن خورد   . گوشه ی لبش چیر

 به نظر یم رسید تالش میکند لبخند بزند اما

 . نمیشد 

 سهراب ؟-

 این صدایی که در اوج ناتواین سهراب را صدا

 یم زد ، صدای جوانه بود ؟ جوانه ای که سالیان

 سال در خلوت خودش فکر یم کرد نسبت به

 پدرش یر حس است ؟ حاال اینطور از مرگ او

شده بود؟درمانده   

 . سهراب خودش را جلوتر کشید 

 دستم را از روی صورتش برداشت و روی قلبش

ن موهایم فرو برد. گذاشت  دست دیگرش را بیر

وع به نوازش کرد   . و رسر



ن بشه که-  سهراب فدای این چشم های سیر

 ... اینطوری توی دریای خون غرق شده

ن بود   . لحنش غمگیر

 حس یم کردم ستون وجودش ترک برداشته بود

ن نردیک  ، ترگ که به نظر یم رسید به شکسیی

 . است

 امیر کو داداش ؟-

 در آن لحظه حسم به امیر غیر از عشق حس

 مادری بود که در مجلس عزای پدرش ، پرس

 . کوچک و یر زبانش را فراموش کرده بود 

-  اما فرستادمش پیش... تا االن پیشت بود 

ن رو فراموش کرده... سامیار   به ظاهر همه چیر

 اما رابطه ش اونقدر بهش سامیار نزدیک هست

 که بتونم بهش اعتماد کنم و داداش داغونم رو

م دستش  ... بسیی

 . لب هایم از شدت بغض لرزید 

 ... دلم برای سامیار خون بود 



 حس تپش قلب سهراب زیر دستم باعث میشد

 . کیم آرامش به وجود مضطربم وارد شود 

 ام
ی

 هنوز هم کویه به اسم سهراب توی زندگ

 . بود 

 قطره ای اشک از گوشه ی چشمم راه گرفت و ال

 . به الی موهایمگم شد 

-  ... خودت چی ؟ حس یم کنمتو داغون تری

 منتظر بودم زیرش بزند ، زیرش بزند و بگوید نه

ن رو به راه است و آن وقت من لباس  همه چیر

 رزم بپوشم تا برایش بگویم که این چشم های

 پف کرده ، این صورت خسته و شانه های افتاده

 . از روبه راه بودن خییل فاصله دارد 

 . لبخند تلچن زد 

 شاید برای این یم توانست لبخند بزند که لبخند

 نیم زد ، لبخندش آنقدر تلخ بود که از گریه غم

ن تر بود   . انگیر

-  ... آره



ه برای اینکه انتظار این حرف راجا خوردم، ن  

 نداشتم، جا خوردم برای اینکه توی ذهنم از حال

 . خراب سهراب وحشت داشتم

 حاال که من و سامیار بریده بودیم باید به چه

 کش پناه یم بردیم ؟

ن انداخت و با صدای خش خورده  رسش را پاییر

 : ای گفت

-  ویل چه کاری از دستم برمیاد ؟... آره داغونم

 نیم تونم خودخواه...  تونم که جا بزنمنیم

 باشم و وقتی خانواده ام توی رنج و سختی ان

 ... بکشم کنار و به حال دردهای خودم زار بزنم

 وقتی تو رو یم بینم که... نیم تونم جوانه

 وقتی ... حتی امیر هم نیم تونه آرومت کنه

 سامیار رو یم بینم که مثل پرسبچه ها یه گوشه

 وقتی از در و دیوار این... شینهبغض کرده می

 این خانواده... شهر برای تسلیت میان خونمون

 ییک رو احتیاح داره که محکم وایسه و بگه



 ... درسته پدرمون مرده اما ما هنوز رسپاییم

 ... حتی اگه همه ش ظاهرسازی باشه

بان قلب سهراب  عیل رغم حس خویر که از ضن

ون  یم گرفتم دستم را از توی دستش بیر

 . کشیدم و زیر پف پلک هایش کشیدم

 : مظلوم گفتم

 چرا گریه نیم کتن داداش ؟-

 مثل اینکه از حرکتم خوشش آمده بود که پلک

 . هایش روی هم افتاد 

 اگه من گریه کنم گ اشک های تو و سامیار رو-

؟ یه نفر باید این وسط جور بکشه و پاک کنه  

 ... نکه قرعه به نام من افتادهمثل ای

وع به باریدن کرد   . اشک هایم یر صدا رسر

 چرا حس موجود یر پنایه را داشتم که به

 انتهای خط رسیده بود ؟

 سهراب صورتش را جلو آورد و اشک هایم را

 . بوسید بعد ماهرانه بحث را عوض کرد 



 فاطمه خانم رو دیدی ؟-

بغض و رسم را به عالمت مثبت تکان دادم و با   

 : پوزخند گفتم

-  اون بود که مراسم رو رس و... آره

 من که با اون حالم نیم تونستم... سامون داد 

 خوب شد که زن نوه ی... به مهمون ها برسم

 ... عمومون به دادمون رسید 

 . سهراب رسی به عالمت تایید تکان داد 

- ... آره عباس هم خییل کمک کرد   ... امیر

 مثل اینکه... بیچاره اونم از فاتحه اومده بود 

 ... دوستش شهید شده

عباس را از دور میشناختم  . امیر

 چند باری او را دیده بودم آن هم در مهماین 

 . هایی که خانوادی مادرم در آن حضور داشتند 

ک مادر و پدرم بود  عباس فامیل مشیی  . امیر

 اصال عامل آشنایی مادر و پدرم هم نسبت

یل دوری بود که به واسطه ی خانواده یفامی  



عباس داشتند   . پدری امیر

 . آشنایی که آخرش به طالق رسیده بود 

 وگرنه خانواده ی نیمه مذهتر مادرم کجا و

 خانواده ی پدرم کجا ؟

 از فک و فامیل شنیده بودم که پدرم چنان

 دلباخته ی مادرم بود که حاضن شده بود قید

ا بزند و او را یکخانواده ی خودش و مادرم ر   

 عاشقانه اش را با
ی

د تا زندگ  جای دور از همه بیر

وع کند   . او رسر

ن داشت جز عشق  که همه چیر
ی

 ... زندگ

ن دلم برایم عشق یک طرفه ی  از همه چیر
 بیشیی

 . پدرم یم سوخت

 یعتن عاقبت من هم شبیه پدرم بود ؟

 حاال یم فهمیدم دلیل اینکه مادرم پیشنهاد

 ازدواج پدرم را قبول کرده بود از روی لج با آقا

 . مصطقن عشق سابقش بود 

 . یک لحظه از مادرم متنفر شده بودم



 از پدرم و عشق پاکش سو استفاده کرده بود؟

 : سهراب زمرمه کنان گفت

-  دلم مامانم رو یم.. کاش مامانم اینجا بود 

 ... خواد جوانه

 . کردمدستم را بلند کردم و توی موهایش فرو  

 سهراب در قالب پرسبچه ای مظلوم فرو رفته

 . بود که بهانه ی مادرش را میگرفت

 مادرت را از کجا برایت یم آوردم وقتی خودم

 در تب جای خایل اش یم سوختم ؟

 : سهراب ادامه داد 

 مامان مثل یه غریبه اومد یه تسلیت رسرسی-

 هیچ کس نیم دونست چی بگه... گفت و رفت

... بهش از فامیل های دورمون از طالخییل   

دار نشده بودند   یعتن بابا.... قشون خیر

 بعضن ها یم اومدن به مامان... نخواسته بود 

ن بعد تازه اونوقت یم فهمیدم  تسلیت یم گفیی

... مامان جدا شده  ... شوهر هم کرده



 . بالخره زبان باز کردم

-  چون طالق گرفته... مامان گنایه نداشته

 ... دلیل که نمیشه که نتونه دوباره ازدواج کنه

ون کشید   . رسش را از زیر دستم بیر

-  ویل میگم ای کاش... نمیگم ازدواج کنه

 ... شوهرش توی خونه ی ما نیم اومد دنبالش

 ای کاش حرمت این رو نگه یم داشت که سه تا

 بچه ای که از بند جیگرش بودن پدرشون رو از

 ... دست دادن

 . روی قلبش گذاشتدستش را 

- ... تقصیر مامانم نیست  ... من بهانه گیر شدم

 بغلم یم... دلم یم خواست مامانم اینجا بود 

 ... کرد و یم گفت بابات که رفته اما من هستم

 لب هایم از شدت بغض یم لرزید و گلویم تیر 

 . یم کشید 

 بغض مثل یک خنجر کند زیر گلویم نشسته بود

 . و تنها زخم یم کرد 



 . کاش یم برید و راحتم یم کرد   ای

 . تن سهراب شل شد 

 : باالتنه اش را روی تخت انداخت و زمزمه کرد 

-  ... خییل خسته ام جوانه

 دستش همچنان توی موهایم بود اما نوازش

 . هایش قدرت سابق را نداشت

 . رسش را روی لبه ی تخت گذاشت

 خدای من سهراب چقدر خسته و شکسته شده

 ... بود 

 به خدا قسم جوانه خسته تر و شکسته

 ... تر بود 

 کداممان باید به آن ییک کمک یم کرد ؟

 . آرام صدایش کردم

-  ... سهراب

" " هوم  . خفه ای کرد 

 . نگایه به دور و برمکردم

 توی اتاق سهراب، روی تختش خوابیده بودم و



 . پتوی سهراب تا روی کمرم آمده بودم

-  ... بیا بغلم

 نیافتاد چند لحظه ای هی
ی
 . چ اتفاق

 سهراب با مکث رسش را باال آورد و نگاه

 . غمگیتن به من انداخت

 . پتو رو کنار زدم و به بغلم اشاره کردم

 در حاای که قطره های اشک در سکوت صورتم

 : را خیس کرده بودند ، زمزمه کردم

- ... من میشم مامانت ... بیا عزیزم  ... بیا بغلم

 . چانه ی سهراب هم لرزید 

 لرزید و بالخره قطره ای اشک از چشم های آیر 

 . اش چکید 

 . بلند شد و کنارم دراز کشید 

ن جمع کرد و رسش را روی  خودش را مثل جنیر

 . سینه ام گذاشت

 . پتو را روی هر دویمان کشیدم

 دستم را دور شانه هایش انداختم و چانه ام را



 . روی موهایش گذاشتم

 . اشک هایم کف رسش را خیس کرده بود 

- ی نیست عزیزم ن ... چیر ... هیچی   ... من هستم

 من جای همه رو برات پر... تنها نیستی 

 ... یم کنم

 من یم گفتم و سهراب هر لحظه جمع تر از قبل

 . میشد 

 من گفتم و عاقبت شانه های سهراب به لرزش

 . افتاد 

 ... برادرم به گریه افتاد 

ی موهایش فرو یم بردم و بادستم را البه ال  

 : مهرباین آغشته به اشیک زمزمه کردم

-  هر چقدر یم خوای گریه... من اینجام عزیزم

... کن  فقط خودم و... اینجا هیچیک نیست

 ... خودیی 

 . آچن گفت

 . آچن که نشان دهنده ی درد قلبش بود 



دم و گفتم  : رسش را ببشیی به سینه امفرسر

- ه سهراب  ... جوانه برات بمیر

 : بلوزم را توی مشتش گرفت و نالید 

- ... قلبم داره یم ترکه  ... جوانه

 سهراب میگفت و من با هر جمله اش بیشیی از

 . قبل اشکیم ریختم

 عاقبت آنقدر بغل هم اشک یم ریختیم که تن

 . سهراب شل شد و به خواب عمیقی فرو رفت

 همان طور که موهای رسش را نوازش یم کردم

دم که این داغ گ برای من وبه این فکر کر   

 برادرهایم خنک یم شد ؟

 . تقه ای به در خورد 

د و این  با ترس از اینکه سهراب از خواب بیی

احت را از دست بدهد  فرصت کوتاه برای اسیی

 . رسیــــع جواب دادم

 در آرام باز شد و امیر نیم تنه اش را داخل اتاق

 . آورد 



 . بدون حرف نگایه به من سهراب انداخت

 . ز دیدنش لبخندی زدما

 : لب زد 

 سالم خویر ؟-

 . پلک هایم را با آرامش روی هم گذاشتم

 . جلوتر آمد و تخت را دور زد و کنارم ایستاد 

 سهراب کامل توی آغوشم فرو رفته بود ، برای

ن هم نیم توانستم به طرفش بچرخم  . همیر

ین حرکتی مساوی بود با بیدار شدن  کوچکیی

 . سهراب و من این را نیم خواستم

 : کنار تخت زانو زد و ازم پرسید 

-  ... خوابیده

 . رسی به عالمت تایبد تکان دادم

 کشید 
ن
 . پوق

ن موهایش کشید و گفت  : دستی بیر

-  چشم هاش به... سامیار هم خوابوندم بالخره

 ... زور باز یم شد 



 . بغض بازهم به گلویم هجوم آورد 

گریان سامیار جلوی چشمچهره ی درهم رفته و    

 . هایم جان گرفت

 خودم هم نیم دانستم بند جگرم تا این اندازه

 . برای سامیار آتش یم گرفت

 حالش چطوره ؟-

 کشید 
ن
 . پوق

ن انداخت  . رسش را پاییر

 آرنجش را روی تخت گذاشت و خودش را به

 . زرفم متمایل کرد 

- ... بد   ... خییل بد 

 : دستی به صورتش کشید و با متفکر پرسید 

 پدر و مادرم بعد از ازدواج ما فوت کردن ؟-

 . آب دهانم را قورت دادم

ن چقدر سخت بود   . دروغ گفیی

- ... نه  ... قبل از ازدواجمون

 . گردنش را روی شانه اش خم کرد 



 . چقدر دلم برای این حرکتش تنگ شده بود 

روی دستش را جلو آورد و پشت انگشتش را   

 . گونه ام کشید 

 : زمزمه کنان گفت

 یعتن تو کنارم نبودی تا آرومم کتن ؟ پس-

 چطور آروم میشدم ؟

 . پلک هایم را روی هم گذاشتم

 گرمای رس انگشتانس حس خویر به من

 . یم داد 

 این بار نوک انگشتانش را پشت پلک های پف

 . کرده ام کشید 

ن آورد و بوسه ای روی گونه ام  رسش را پاییر

 . کاشت

 که داشتیم توانایی هیچ حرکتی 
 با وضعیتی

 . نداشتیم

 سهراب تکاین خورد و خودش را بیشیی توی

 . بغلم جمع کرد 



ن بردم و کنار گوشش زمزمه کردم  : رسم را پاییر

- ... جانم عزیزم ... شششش  ... بخواب

 امیر لبخندی زد و در حایل که موهایم را نوازش

 : یم کرد ، گفت

-  ... مامان خویر میشر 

 . لبخند دردنایک زدم

 به زور جلوی خودم را گرفته بودم که

 . گریه نکنم

- ... راستی جوانه  ... چرا تا االن بچه دار نشدیم

 تو دوست نداشتی ؟

 باز کنم
ن
ن حرق  قبل از اینکه دهانم را برای گفیی

 . صدای زنگ موبایل سهراب بلند شد 

ن را  از روی پاتختی  امیر رسیــــع واکنش داد و تلفیی  

 . برداشت

 . دکمه ی کنار تلفن را زد و صدا قطع شد 

. نگایه به سهراب کردم  . هنوز خواب بود 

 امیر صفحه ی موبایل را به طرفم گرفت و با



 : کنجکاوی پرسید 

 ماهیار کیه ؟-

 چه جوایر باید به سوالش یم دادم ؟

 اگر میگفتمماهیار را نمیشناختم و حافظه ی

اهیار جرقه یم خورد ،چه یماگیر با دیدن م  

 کردم ؟

 . به حافظه ی امیر اعتمادی نبود 

 . نگاهم را به موهای سهراب انداختم

 زمزمه وار حدیس که نیم دانستم تا چه اندازه

 . درست است به زبان آوردم

ی با من حرف بزند ن  قرار بود سهراب در مورد چیر

 . اما به خاطر مرگپدرم فرصت نشده بود 

-  ... مریض سهراب

 . لبخند تلچن زدم

-  ... فکر کنم سهراب خاطر خواهش شده

 . نفس عمیقی کشید 

- ... آها  ن طوره  وگرنه چرا باید این... حتما همیر



 ... موقع شب زنگ بزنه برادرت

 . خنده ی کوتایه کرد 

 تازه سهراب هم اون رو به اسم کوچیک سیو-

 ... کنه

 نزدم
ن
 . حرق

ه بودیم   بلند سهراب خیر
و به اینبه پیشاین  

 فکر یم کردم سهراب تا کجا پیش رفته بود ؟

 اگر واقعا سهراب دلش را به ماهیار باخته باشد

 چه ؟

 یک عشق یک طرفه ی دیگر ؟

 چرا رسنوشت یک طرفه ها دست از رس خانواده

 ی ما بر نیم داشت ؟

 مثل اینکه این عشق یک طرفه از پدر به تک تک

 . فرزندان رسیده بود 

 اگر ماهیار عمدا به او نزدیک شده بود چه ؟

 برای آزار رساندن به من یا نزدیک شدن به امیر 

 ؟



 من اینقدر به هم ریخته
ی

 خدای من چرا زندگ

 بود که حتی نیم توانستم با آرامش به عزای

 . پدرم بنشینم

 ام را از یک طوفان دیگر نجات
ی

 حاال باید زندگ

 ... یم دادم

 ... ر طوفاین به اسم ماهیا

 راستی دامون کجا بود ؟

 چرا این چند روز در هیچ کدام از مراسم ها

کت نکرده بود ؟  رسر

یط که برایش گذاشته بودم یا  به خاطر رسر

 خودش را برای یک گرد و خاک دیگر آماده یم

 کرد ؟

)  ) جوانه

ن روبه رویم  توی آینه نگایه به زن غمیگیر

 . انداختم

 زیر چشم های رسخ و یر فروغش گود

 . رفته بود 



ن   گوشه ی یر رنگ لب هایش از شدت غم پاییر

 . افتاده بود 

 با همه ی اینها خودش را آماده کرده تا در

ن روز یتیم  مراسیم که به مناسبت هفتمیر

کت کند   . شدنش برگزار شده بود رسر

 به طرف سهراب و امیر که شانه به شانه ی هم

 ایستاده بودند و با مردی که پشت به من بود

 . یم کردند صحبت 

 . جلوتر رفتم و کنارشان ایستادم

 بدون توجه به مرد روبه رویم سالم آهسته ای

 کردم و نامحسوس به بازوی امیر تکیه دادم امیر 

عباس دستش را  هم یر اهمیت به سهراب و امیر

 . دور شانه امانداخت و مرا به آغوش کشید 

 . مرد سالیم کرد 

-  . سالم عرض شد جوانه خانم

 با

 با صدای مردانه ی امیر عباس رسم را



 . ال آوردم

عباس را یم ن بار بود که امیر  فکر کنم این دومیر

 . دیدم

 نگاه با حیای چشم های آیر اش را به من دوخته

 . بود 

-  ... سالم جناب رسوان

 . صدای سهراب بلند شد 

-  چند سایل هست ترفیع... رسگرد 

 ... درجه گرفته

 . لبه ی چادرم را گرفتم

- ... لهب  ... ببخشید 

ن انداخت  . رسش را پاییر

- . خواهش میکنم خانم  ... این چه حرفیه

 ایشاهلل بقای عمر. تسلیت میگم خدمتتون

 ... بازماندگان باشه

 باور اینکه تسلیت مرگ پدرم را یم شنیدم هنوز

 هم برایم سخت و غیر قابل پذیرش بود، برای



ن با بغض تشکر کوتایه کردم  . همیر

-  ... جوانه عزیزم

ن گرفتم ی نگاهم را از زمیر
 با صدای آشنای دخیی

 . و به روبه دادم

ن بار در این هفت یر   با دیدن غزل برای اولیر

 . اختیار لبخندی روی لب هایم نشست

 از امیر فاصله گرفتم و یک قدم به طرف غزل

 . برداشتم

 از دیدنش بعد از این همه سال به حدی شکه

وانستم درست و حسایر ازشده بودم که نیم ت  

 . کلمات برای حرف زدن استفاده کنم

 . حتم دارم چشم هایم درشت تر شده بود 

 تو اینجا چی کار یم کتن غزل ؟-

 صورت گندیم اش در آن چادر و شال مشیک که

یده شده بود   . مدل عریر بسته بود کیم رنگیی

 قیافه اش از آخرین باری که او را دیده بودم

جا افتاده تر شده بود و شاید کیم خانمانه تر و   



ن تر و شکسته تر   ... بیشیی از کیم غمگیر

ش کدر شده بود و صورتش ن  چشم های سیر

 . کشیده تر شده بود 

 در حال تجزیه و تحلیل قیافه اش بودم که غزل

 . یر حرف جلو آمد و مرا به آغوش کشید 

 ... غزل بود 

 ... خود خودش

 . یاد آوردماین را از روی عادیی که داشت به 

به آغوش غزل عادت داشت محبتش را با   

 . کشیدن طرف مقابلش نشان دهد 

 . پلک هایم ناخودآگاه روی هم افتاد 

 گرمای تنش مثل یک امنیت دور بود که بعد از

 . مدت ها به آن رسیده بودم

 . صدای آرامش کنار گوشم بلند شد 

-  ... سالم جوانه

 . چند لحظه ای در آغوش هم ماندیم

 . نگایه به رستاپایش انداختم



 توی آن همه یر حایل که وجودم را گرفته بود،

 زدم
ی

 . لبخند کمرنیک

 اینجا چی کار یم کتن ؟-

 . چادرش را مرتب کرد 

 ببخشید که بعد از این همه سال باید تو مراسم-

 ... ختم پدرت ببینمت

ن انداختم  . رسم را پاییر

 :با افسوس گفتم

- ... آره ط مرگ آدم ها رو بهیه وقت هایی فق  

 ... هم نزدیک یم کنه

 
ی

 غزل با ادب و همان حجب و حیای همیشیک

ن افتاده بود با  اش با رسی که تا نیمه پاییر

 : سهراب و امیر گفت

- ... تسلیت میگم  هرچی ... خدا بیامرزتشون

 ببخشید... خاک اون مرحو ِ م بقای عمر شما باشه

 درگیر ... نتونستم خودم را برای مراسم برسونم

 ... بودیم



 سهراب که به نظر یم رسید تحت تاثیر متانت و

 آرامش وجودی غزل قرار گرفته بود ، رسش را

ن انداخت و جواب داد   : پاییر

- ... ممنون ... زحمت کشیدید   ... با رفتگان شما 

 : امیر هم رو به غزل گفت

- یف آوردید   ... لطف کردید ترسر

 : سهراب با کنجکاوی پرسید 

- ... ببخشید  ن نیم دونستم شما با جوانهم  

 ! دوستید 

 زد 
ی

 . غزل لبخند کمرنیک

 و غمگینش را به من دوخت و گفت
ی

 : نگاه رنیک

 باهم همکالیس بودیم دوره ی کارشنایس-

 ... پرستاری

 : حرفش را توی دلم ادامه دادم

 توی همون همکالیس بودن هم تا حد زیادی"

 یم تونستیم... مهربونیت رو ثابت کردی

 دوستای خویر باشیم اما من به خاطر ترس



 بیخودم از اینکه یه نفر ضعف های زندگیم رو

 کند و کاو کنه ، دست دوستیت رو که

 نامحسوس به طرفم دراز کرده بودی پس زدم و

 . " بعد ماهیار رو به عنوان دوست انتخاب کردم

 : امیر بازهم به من نزدیک شد و از غزل پرسید 

-  ... آها که اینطور 

 نیم دانم چرا این سوال به ذهنم رسید و

ن غزل و  احمقانه تر از آن در حایل که نگاهم بیر

عباس یم چرخید، گفتم  : امیر

 به سالمتی گ ازدواج کردی عزیزم ؟-

عباس پرید و چشم های آیر   رنگ از صورت امیر

ن دوخت  . اش را به زمیر

 در عوض غزل رسش را باال گرفت و با لبخند،

 : محکم گفت

- ... ه عزیزمن  من و جناب... ازدواج چیه

 اومدیم
ی
 توی مراسم شوهر... رسگرد اتفاق

 ... دوستم بودیم



 . قیافه اش کیم توی هم رفت

 اونجا بود که جناب رسگرد گفتم مراسم ییک-

 فهمیدم که با... از فامیالشون
ی
 بعد اتفاق

 ازشون خواستم لطف... ایشون با شما فامیلن

ن من رو تا اینجا بر   ... سوننکین

ن بود و صورت غزل عباس همچنان پاییر  رس امیر

 . را هاله ای از غم پوشانده بود 

 هنوز خرف غزل تمام نشده بود که صدای مردی

 که به جمع سالم یم کرد، توی سالن پذیرایی 

 . پخش شد 

-  ... سالم

 با صدای آشنای دامون، رس هر پنج نفرمان به

 . طرف دیگر سالن کشیده شد 

 دامون با چشم های آیر اش به جمع پنج نفره

 . مان زل زده بود 

 چشم های آیر دامون کجا و چشم های آیر 

عباس کجا   ... امیر



ارت یم چکید و از ییک  از ییک آتش خشم و رسر

 ... مهرباین و غم

بان قلبم باال رفت  . ضن

 ناخودآگاه به امیر چسبیدم و یر خجالت از

عباس و غزل با هر دو بازو  ی امیر را محکمامیر  

 . گرفتم

 امیر هم حالم را درک کرد که با دست دیگرش

 . مرا به خودش چسباند 

 دامون در حایل که دست هایش را توی جیبش

 . فرو برده بود، جلو آمد 

 .رستا پا سیاه پوشیده بود

 صورتش سفید تر از همیشه شده بود و چشم

 های آیر اش مثل یه پروژکتور روی جمعمان یم

 . چرخید 

 ام تا این حد از او حس بد
ی

 هیچ وقت در زندگ

 . نگرفته بودم

 نه وقتی که تازه برگشته بود ، نه حتی وقتی که



 توی اتاق به قصد بوسیدنم جلو آمده بود و آن

 . دعوا با امیر پیش آمده بود 

ن را به هم  حس یم کردم آمده بود تا همه چیر

 . بریزد 

 این را از لبخند کوچک و عجیتر که گوشه ی

 . لبش بود ، فهمیدم

 مستقیم به سمت من آمد و یر توجه به جمع در

 : حایل که با نگاهش مرا سوراخ یم کرد ، گفت

- عمو  ... سالم دخیی  متاسفم که... تسلیت میگم

 سفر... نتونستم خودم را برای مراسم برسونم

 ... بودم

کم مانده بود  م کهآنقدر به امیر چسبیده بود  

 . توی وجودش حل شوم

 . زبانم خشک شده بود و توی دهانم نیم چرخید 

 از حضور یر موقع دامون اینجا دهانم از
 بیشیی

 . این همه پررویی اش باز مانده بود 

 
ی
 طوری رفتار یم کرد که انگار هیچ اتفاق



 . نیافتاده بود 

 . صدای سهراب بلند شد 

 ... گرفته بود و زخیم

ی  حس یم ن ی ناراحتش کرده بود ، چیر ن کردم چیر  

 . که من از آن خیر نداشتم

- ... ممنون  ... لطف کردی

 جمله اش بیشیی شبیه این بود که آمدنت به درد

 . خودت یم خورد 

عباس و غزل  دامون نگاهش را به طرف امیر

 . چرخاند 

ن انداخته بود و با لبه ی  غزل رسش را پاییر

 . چادرش بازی یم کرد 

عباس هم به طور نامحسوس جلوی غزل  امیر

 . ایستاده بود 

 در آن گیر و واگیر دامون خییل دوست داشتم

عباس چه رابطه ای وجود ن غزل و امیر  بدانم بیر

 . داشت



 معلوم بود که رابطه شان فقط رابطه ی دو آدم

ک پیدا کرده  یه دوست مشیی
ی
 معمویل که اتفاق

 . بودند، نبود 

ی فراتر بود  ن  . چیر

را از حس حمایتی که توی چشم های این  

عباس نسبت به غزل بیداد یم کرد، یم  امیر

 . توانستم بفهمم

 غزل زودتر از دامون دست جنباند و سالم

 . آهسته ای کرد 

 دامون هم نگایه به رستا پایش انداخت و

 . جواب سالمش را داد 

عباس گرفت و گفت  : دساش را به طرف امیر

- ... سالم پرس  دیدمت چطوری ؟خییل وقته ن  

عباس هم با تعلل دستش را گرفت و گفت  : امیر

- ... سالم  تسلیت میگم... ممنون

 ... بابت عموتون

... لعنتی  عباس با ما همان... یادم رفته بود   امیر



 ... نسبتی را داشت که با دامون داشت

 . دامون لبخندی زد 

 با رس اشاره ای به غزل کرد و با لحن شوچن 

 : گفت

-  جای مناستر ... نگفته بودی ازدواج کردی

یک میگم  ... نیست ویل تیر

 . بالخره صدای امیر بلند شد 

- ن   ... غزل خانم همرس ایشون نیسیی

 . ابروهای دامون باال پرید 

 . لبخندی زد 

- ... متاسفم  ... نیم دونستم

ن انداخت و با لحن عباس رسش را پاییر  امیر

 : مظلویم گفت

-  ... ایرادی نداره

 . ن رسش را به طرف امیر چرخاند دامو 

 . جلو آمد و دستش را به طرف امیر دراز کرد 

 دهانش را باز کرد و با هر کلمه اش قلبم را تکان



 داد

- ... سالم ... دامون هستم  ... پرسعموی جوانه

... قبال با هم آشنا شدیم  از س... مفصل

 شنیدم که دچار یه سانحه شدین و... الها پیش

... حافظه تون دچار مشکل شده  ... متاسفم

 امیر دستش را جلو آورد و توی دست دامون

 . گذاشت

 : دامون ادامه داد 

 امیدوارم زودتر حافظه ت رو به-

 ... دست بیاوری

)  ) جوانه

 من از کجا دامون رو یم شناسم ؟-

 حوله را دور خودم پیچیدم و در حایل که نیم

 : هم کنم ،گفتم دانستم چه دروغ دیگری باید رس 

 مثل اینکه یه مدت کوتاه تویبیمارستان باهم-

... کار یم کردید   وفتی ... البته من تازه فهمیدم

 ... دامون از خارج اومده بود 



 و آینه نشسته بود و یر حواس
ن  روی صندیل میر

 . به من نگاه یم کرد 

 بعد از چند روز خودم را به یک حمام نسبتا طوال

 . ین دعوت کرده بودم

 البته آن هم به زور غزل که تا آخر مراسم مثل

 یک دوست کنارم مانده بود و وقتی همه رفته

 بودند به زور مرا تا اتاقم کشانده بود و مجبور

م  . کرده بود که یک دوش حسایر بگیر

 توی همان دو سه دقیقه ی کوتاه فهمیده بودم

ی  که ادامه تحصیل داده بود و حاال دکیی

 . بود روانشنایس گرفته 

 برخالف من که همان کارشنایس پرستاری هم را

 رها کرده بود و همه ی وقتم را برای رس و

 نابه سامانم با امیر گذاشته
ی

 سامان دادن زندگ

فت را دو تا ییک کرده  بودم، غزل پله های پیرسر

 . بود 

 نیم کرد و حاال هم
ی

 تازه فهمیده بود اینجا زندگ



 خانه و هم مطبش در ییک از شهرهای

 . شمال بود 

یک  دوست داشتم به خاطر موفقیتش به او تیر

 بگویم اما غم یر اندازه ی چشم هایش اجازه ی

ن هیچ حرف امیدوارکننده ای را نیم داد   . گفیی

 شماره اش را توی موبایلمسیو کرد تا بعدا

 . مفصل باهم حرف بزنیم

 . امیر بلند شد و به طرفم آمد 

تنبا یک حرکت مرا به آغوشش کشید و   

 . مرطوبم را به خود چسباند 

 روی لبم نشست
ی

 . لبخند کمرنیک

 . دستم را باال آوردم و دور کمرش قفل کردم

 : رسم را روی شانه اش گذاشتم و آرام پرسیدم

-  ... جانم عزیزم

 . صدای بمش بلند شد 

-  ... حالم خوب نیست

ون کشیدم و با نگراین   خودم را از بغلش بیر



 . صورتش را نگاه کردم

 چی شده ؟ رست باز درد گرفته ؟-

 از این یم ترسیدم رسش به خاطر یادآوری

 خاطرهای که میتوانست متعلق به دامون یا

 . ماهیار باشد، درد گرفته باشد 

 . رسش را روی گردنش خم کرد 

 خوب نیستم چون تو خوب نبودی این چند-

 ... روز 

 . لب هایش را روی هم چفت کرد 

 : مثل پرسبچه های مظلوم گفت

 نیم دونم قبلش چطور بودم ویل یم دونماز-

 وقتی که بیدار شدم پیش هر کش جز تو

 وقتی تو حواست بهم... احساس تنهایی دارم

 حس... نیست انگار حواس هیچیک بهم نیست

 یم کنم هیچ کس رو توی این دنیا

... ندارم جوانه  ... حس

 قبل از اینکه حرفش تمام شود، رسم را جلو بردم



 . یمان را به هم قفل کردمو لب ها

 بود که امیر تعادلش را از
 حرکتم آنقدر ناگهاین

 . دست داد و یک قدم عقب رفت

 دستم را دو طرف صورتش گذاشتم و همه ی

 . حرص و ترسم را توی لب هایمان خالصه کردم

 چند ثانیه ای طول کشید که امیر به

 . خودش آمد 

 . صورتم را گرفت و حریص تر لب هایم خورد 

 . ارتباطمان را قطع کرد 

 . نگاهش مشیک اش را توی صورتم چرخاند 

 چرا هیچ کس از خانواده ی من توی مراسم-

کت نکرد ؟  رسر

 یعتن جوانه ی بدبخت حتی یک لحظه هم نیم

د   . توانست از آنچه داشت، لذت بیر

 : من من کنان گفتم

- ... خب  پدر و... خب من خییل نیم دونم

 مثل... شدن مادرت خییل سال پیش فوت



 تو با بقیه ی... اینکه هر دو تک بچه بودن

 ... خانواده ت هم خییل ارتباط نداشتی 

 امیر مثل اینکه قانع شده بود که در حایل که

وع بوسیدن گونه ام کرده بود، گفت  : رسر

-  مردم چی میگن... آخه اینطوری یه جوری بود 

 وقتی هیچ کدوم از فامیل های تنها داماد پدرت

کت نکردنتوی مر   ... اسمش رسر

 امیر چه یم دانست که من بیشیی از چهار سال

 با همه ی خانواده ام جنگیده بودم تا اجازه ندهم

 یک نفر برای امیر به جرم اینکه خانواده ای

 . نداشت ، ابرو باال بیاندازد 

 دستش را به طرف حوله ام برد که دستم را روی

 . دستش گذاشتم

 . رسم را به پیشاین اش تکیه دادم

- ... نه  ... امیر االن نه

 امیر منظورم را فهمید و بوسه ای روی پیشاین 

 . ام کاشت



به ای به در خورد و صدای سهراب از پشت  ضن

 . در بلند شد 

- ... جوانه ... عزیزم  ماهیار... مهمون داریم

 ... اومده

 بود تا جان از تنم
ن
 شنیدن کلمه ی ماهیار کاق

 . رج شود خا

 زانوهایم سست شد و توی بغل امیر از حال

 . رفتم

 امیر هم که متوجه حالم شد دست هایش را دور

 . شانه ام حلقه کرد و دستپاچه صدایم کرد 

-  جوانه عزیزم چت شده ؟! جوانه

 لب هایم را به زور تکان دادم اما دیگر انرژی

 . برای تولید آوا نداشتم

ت م شیک امیر چنگبا دستم را به یقیه تیرسر  

 . انداخته بودم

 امیر که حالم را اینطور دید، یک دستش را زیر

 زانویم انداخت و دست دیگرش را دور شانه ام



 . حلقه کرد 

ن شده بود   . پلک هایم سنگیر

... خدای من  ... باخته بودم

 ماهیار هیچ وقت دست از رس من

 ! برنیم داشت

 هر جا یم رفتم پشت رسم بود ، گایه حتی یک

 . قدم هم از من جلوتر یم افتاد 

ن بودم امیر به محض دیدن ماهیار با یک
 مطمی 

 . جرقه او را به خاطر یم آورد 

 ... فرامویسر امیر تعریقن نبود 

ی که تنها در خاطرش ن  اصال شاید چشم های سیر

 مانده بود همان چشم های لعنتی ماهیار نبود نه

 ... من

ی بود که مستقیم روی ق فسه یاین فکر مثل تیر  

 . سینه ام نشست

 آخ بلندی گفتم که امیر را بیشیی وحشت

 . زده کرد 



 رسم را به سینه اش فشار داد و در حایل که به

 طرف تخت یم رفت، با صدای بلند و لرزاین 

 . سهراب را صدا زد 

- ... سهراب بیا تو   ... جوانه حالش بد شده

وع مسابقه  این حرف برای سهراب مثل تیر رسر

 . بود 

 . در را باز کرد و با عجله به طرف ما دوید 

 نیم توانستم پلک هایم را باز کنم اما فرو رفتنم

 را در جای خنک و نریم حس کردم و بعد دست

 . گریم که روی پیشاین ام نشست

 . دست سهراب روی صورتم نشست

- ... جونه  چی شده ؟... قربونت برم

 . صدای امیر بلند شد 

- ... نیم دونم ... از  ... از   اومد ، حرف... حموم

... زدیم  ... بعد 

 بهوش و بیدار بودم اما نیم توانستم هیچ

 . واکنشر نشان دهم



 مثل یک تکه گوشت لخت و یر حس تنها یم

 . توانستم بشنوم

 : سهراب فریاد کشید 

- ... سامیار  ... سایم بیا   ... کیفم رو بیار 

 دست سهراب که روی نبضم نشست تازه به یاد

ون زدهآوردم که از  حمام تنها با حوله ی تنم بیر  

 . بودم اما فرصتی برای درست کردنش نداشتم

 هر لحظه بیشیی از قبل با فکر چشم ماهیار

 . بیشیی در سیایه اطرافم غرق یم شدم

 من احمق را بگو که با خودم فکر کرده بودم که

 . امیر مرا یم خواست اما اشتباه یم کردم

م را از ن  ای کاش یم توانستم چشم های سیر

ین شباهتی به  کاسه در بیاورم تا دیگر کوچکیی

 . ماهیار نداشته باشم

ن کرده بود  وع به سوخیی  . قلبم رسر

 حالم شبیه روزی بود که پشت در اتاق عمل

 . منتظر امیر بودم



 ... آن موقع پدرم بود و حاال 

 . صدای گرفته ی سامیار بلند شد 

- ... جوانه شده ؟ چش  

 چند روز بود صدای گرفته ی برادرم را نشنیده

 بودم ؟

 فشار سنچر دور بازویم بسته شد و رسدی

 . گوشه ی پزشیک روی قفسه ی سینه ام نشست

 صدای باد شدن کاف فشار سنج در صدای نگران

 . امیر که صدایم یم کرد، گم شد 

 جوانه چت شده تو ؟-

 . یک نفر دیگر هم جوانه را صدا زد 

نفری که صدای ظریف و نازکش برای منیک   

 مثل یک تیر بود که درست به ریشه ی درخت

 ام خورده بود 
ی

 . آرامش این روزهای زندگ

 . صدای بهت زده ی امیر بلند شد 

 ماهیار ؟-

 قلبم توی سینه مچاله شد و تا انتهای سیایه



 . فرو رفتم

)  )جوانه- فلش بک

 چادرم را به زحمت روی رسم نگه داشته بود،

 نیم دانم چرا هرچقدر تالش یم کردم هنوز نیم

ل کنم  . توانستم آن را کنیی

 البته به اندازه ی خودم توی این سه هفته

فت کرده بودم  . پیرسر

فتم این بود که توانسته بودم  بزرگ ترین پیرسر

ن و  جلوی اشک هایم را در مقابل حرف های تیر

م  برنده ای  . که قلبم را نشانه گرفته بودند، بگیر

 نیم دانستم نگاه عجیب همکالیس های

 دانشگاهم سخت تر است یا پوزخندی که بیست

 و چهارساعت هفت روز این سه هفته روی لب

 . های سامیار چسبیده بود 

 جوانه ؟-

ی از پشت رس به عقب  با صدای ظریف دخیی

 . چرخیدم



ا طبق معمولغزل در حایل که موهای ف ّ رش ر   

 روی پیشاین اش ریخته بود، توی مقنعه ای فرو

 . یم کرد، با عجله از پله ها به طرف من یم آمد 

ک ریز نقش روبه رویم زدم  . لبخندی به دخیی

ن بقیه ی همکالیس هایم بیشیی از همه از  از بیر

 غزل خوشم یم آمد، دلیلش هم شاید این بود

انش راکه رسش به کار خودش بود و لبخند مهرب  

 . از هیج کس دریــــغ نیم کرد 

 دو سه باری به بهانه ی رد و بدل جزوه باهم

ن مکالمات کوتاه  صحبت کرده بودیم و همیر

 ... باعث شده بود از او خوشم بیاید اما خب

 ام از برقراری ارتباط با دیگران
ی

 ترس همیشیک

م  . باعث شده بود از او فتصله بگیر

 خودش را به من رساند و دست هایم را محکم

 . گرفت

 لبخند مهرباین زد و در حایل که چشم های

 مثل یک تکه الماس توی صورتش
ی

 خوش رنیک



 : یم چرخید با محبت گفت

سم بابت حرف آقای جوادی که-  خواستم بیی

 ناراحت نشدی ؟

 . دستی به چادرم کشیدم

 . باید نیش زبان خییل ها را تحمل یم کردم

ان  کم نبود ییک از خوش تیم ترین دخیی

 . دانشگاه، یکباره محجبه و چادری شده بود 

 : متقابال لبخندش را جواب دادم

- ... نه ... یه سوال پرسید   ... جوابش هم گرفت

 دستش را روی شانه ام گذاشت و با

 : آرامش گفت

-  خانواده م خییل... من چادری نیستم جوانه

 به هزار... نپوشیدماضار دارن چادر بپوشم اما 

 شاید شبیه اون موقع تو نبودم ،... و یک دلیل

 شبیه االنت هم نیستم به قول خواهرم معلوم

 ام
ن
 ام... نیست کدوم طرق

ن
 ویل هر طرق

ام یم ذارم  ... باشم به اون طرف احیی



 . لبخند خجیل زد 

ن بود-  راستش برای من هم خییل سوال برانگیر

 که چراظاهرت یه دفعه ای اینقدر تغییر کرد اما

م  چون... نه ازت یم پرسم نه ازت جواب میگیر

 هرچی باشه به خودت مربوطه نه به هیچ کس

 ... دیگه ای

 جلوتر آمد و دستش را روی قفسه ی سینه ام

 . گذاشت

ن که-  گایه وقتها آدم ها یه کارهایی یم کین

 هیچ توجیه منطقی و عقالین براش

 قلب آدم برای انجامش دستور... نداره وجود 

 اگه صدهزار سال هم بگذره بازهم... میده

 ... اشتباهه اما مهم نیست

ی از آن طرف غزل را صدا زد   . دخیی

 : غزل گردنش را طرفش چرخاند و داد زد 

- ... االن میام بهدخت  ... یه دقیقه

 : روبه من با عجله گفت



-  تا... هر گ هر چی بهت گفت اهمیت نده

ن ... وقتی قلبت آرومه یعتن کارت درسته  همیر

 ... کافیه

 بعد هم رسیــــع خداحافیطن کرد و به طرف

 . بهدخت دوید 

 دوستی غزل و بهدخت توی دانشگاه معروف بود

 .، مثل یک روح بودند در دو بدن

 . گویسر همراهم زنگ زد 

 . به حوصله سالیم به سامیار کردم

 . صدای خنده اش بلند شد 

-  ... تقبل هللا حاج خانم

 چشم های را توی حدقه چرخاندم و کال

 : افه گفتم

-  . اگه زنگ زدی اذیت کتن قطع کنم

 . خنده اش را قورت داد 

-  زنگ زدم بگم سهراب... نزین ما رو حاج خانم

... نیم تونه بیاد دنبالت  ییک از... منم همینطور 



 ... دوستام رو فرستادم دنبالت

ن آ مدم، حواسم بود چادر زیر پایمپله ها را پاییر  

 . گیر نکند 

-  ... خب خودم میام

 فعال که با این انتخاب رشته ت و پرستاری-

 پا رو دمش... خوندنت بابا حسایر عصبانیه

 وقتی میگه یکیمون بیایم دنبالت بگو... نذار 

 ... چشم

 حرف سامیار تمام نشده بود که مزدا تری نوک

 . مدادی با مهارت جلوی مایم ترمز کرد 

ن آمد و من نگایه  از شیشه ی سمت شاگرد پاییر

 گویسر تلفن همچنان توی. به راننده انداختم

 دستم بود

 یک. مرد جواین پشت فرمان نشسته بود 

 ساعت. دستش را روی فرمان گذاشته بود 

 . رولکس مشیک اش بدجور توی چشم بود 

مم برداشت وعینک آفتایر اش را از روی چش  



 . روی موهای مشیک حالت دارش گذاشت

 : فک استخواین اش را جنباند و با جذبه گفت

- ... سالم  ... شما جوانه اید ؟ دوست سامیارم

 ... امیر 

 )جوانه(

ی روی قفسه ی سینه ام باعث شد ن  رسدی چیر

 هوشیار شوم ، پلک هایم اما هنوز هم

 . بسته بود 

هایم را ازدستی که روی گونه ام نشست پلک   

 .هم فاصله داد

 . نگاهم تار بود 

 پلک هایم تمایل زیادی داشتند تا بازهم روی هم

 بیافتند اما کش که باالی رسم بود با دیدن پلک

 های بازم هیجان زده شد و با صدای بلندی اجازه

 . ی دوباره خوابیدن را نداد 

-  عزیزم چشمات رو باز کردی ؟... جوانه

 صدایش در نظرم آشنا بود اما ذهنم برای به



 . یادآوردن اسمش یاری نیم کرد 

 نوری توی چشم هایم افتاد که واکنش نشان

 . دادم و پلک هایم را بستم

- ... جوانه  یم توین حرف بزین ؟ من... عزیزم

 رو یم شنایس ؟

 . چند باری پلک زدم تا دیدم کم کم واضح شد 

 با دیدن پلک. د سامیار باالی رسم ایستاده بو 

 های بازم گویسر پزشیک که تا چند ثانیه پیش

 . روی قلبم گذاشته بود دور گردنش انداخت

ی که به نظرم آمد ، ریش بلندی بود ن ن چیر  اولیر

 . که صورتش را پوشانده بود 

ن بار بود سامیار را با ریش میدیدم ، آن هم  اوبیر

 ! به این بلندی

 . نفس عمیقی کشیدم

 . یر جانم بریم گشت حس کم کم به بدن

 جایی که به حرکت در آمد، نوک انگشت
ن  اولیر

 . هایم بود 



 توی ذهنم هیچ خاطره ای از قبل از اینجا بودنم

 . نبود 

 : لب هایم باز شوند و بدون اراده ی من گفتند 

-  ... سامیار 

ین که روی صورتم ر  صدایم از زیر ماسک اکسیر

 . بود به زور به گوش یم رسید 

 تکاین به گردنم دادم اما آنقدر خشک شده بود

 .که آه از نهادم بلند شد

 من چم شده سامیار ؟-

 . سامیار روی صورتم خم شد 

 . چشم هایش را هاله ای از غم پوشانده بود 

 . نوک انگستش را روی گونه ام چکید 

 با خودت چی کار کردی جوانه ؟-

ی به ذهنم رسید تا جوابش را بدهم ن  . چیر

ا چشم های سیاه و فک استخواین کهمردی ب  

 موقع یر دلیل و با دلیل از شدت خشم روی
 اکیر

ده یم شد و گردین که طبق عادت روی  هم فرسر



 . شانه اش خم یم کرد 

 امیر کو ؟-

 . نفس عمیقی کشید و رسش را چرخاند 

 به یقه ی
ی

 دستم را به زحمت باال آوردم و چنیک

 . روپوش پزشیک اش زدم

- م کو سامی ار ؟ اصال من چم شده ؟ توامیر  

 بیمارستان چی کار یم کنم ؟

 . سامیار دستم را گرفت و فشاری به آن داد 

- ... آروم باش ی نیست عزیزم ن  ... چیر

وع به پردازش کرد   . ذهنم رسر

 ... من و امیر در حال معاشقه بودیم

 ... صدای سهراب آمد 

 ... قلبم تیر کشیده بود 

 سهراب و سامیار و امیر و 
 ... در نهایت نگراین

 صدای ماهیار که مرا صدا یم زد و پایان همه

ن که امیر ماهیار را صدا زده بود   . چیر

 به گریه افتادم و در حایل که با دست دیگرم به



 : دست سامیار چنگ یم انداختم، نالیدم

- ... وای سامیار   اومده تا... ماهیار اومده

 من رو نابود کنه
ی

 ... زندگ

بان قلبم را حس یم کردم، ن ضن  باال رفیی

 نفسم را 
ی

 ... همینطور دردش را به عالوه ی تنیک

ن شدم  . به سختی روی تخت نیمخیر

ن را از روی صورتم برداشتم و با ن ر  ماسک اکسیر

 :اله گفتم

- ... حتما امیر رفته پیشش  ... آره

 . سامیار با آرامش شانه هایم را گرفت

ویی نداشتم تا جلویش را  ن نیر م برای همیر بگیر  

 . روی تخت خوابیدم

ن را دوباره روی صورتم گذاشت ر  .ماسک اکسیر

-  ... نه ماهیار رفته

 . آرام شدم

 : با شک پرسیدم

 پس امیر کجاس ؟-



 . نگاهش را از من دزید 

- هم  رسش درد... وقتی تو بیهوش شدی امیر

... گرفت ... از حال رفته  ... تا االن

)  ) جوانه

 روبه روی دکیی نشسته بودم و با غم به دهانش

 . زل زده بودم

 اگر دست گرمسهراب که روی شانه ام نشسته

 . بود، نبود شاید تا االن از حال رفته بودم

 اسکن امیر را روی صفحه ی مخصوص
 یس یی

 گذاشت و در حایل که عینکش را روی تیغه ی

 : بیتن اش جابه جا یم کرد، گفت

- بودم که نباید فشار عصتر من بهتون گفته   

 مغزش آسیب زیادی ندیده بود.. بهش وارد شه

 اما با این حال فشار عصتر براش

... سم بود   ... اما 

ن   به طرف ما سه نفر برگشت و با باال انداخیی

 : ابروهایش پرسید 



 بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد-

ی  منتظرتونم بودم بیاین برای چکاپش اما خیر

 . نشد 

ار با همان حال بدی که این چند روز بدترسامی  

 : شده بود، گفت

-  اما متاسفانه به خاطر فوت پدرم... بله

 ... نتونستم

 دکیی دستی به کله ی طاسش کشید و در حایل

 : که نفس عمیقی یم کشید، گفت

- ... بله ... شنیدم  دکیی رادان مرد... متاسفم

یقن بود   جامعه ی پزشیک بابت... بزرگ و رسر

 ... مرگشون خییل متاسف شدن

ن انداخته بودم و به قطرات اشیک  رسم را پاییر

 . که پشت دستم یم ریخت، نگاه یم کردم

 . صدای سهراب بلند شد 

 حاال چی آقای دکیی حالش چطوره ؟-

ن جمله ای بود که بعد از بهوش  شابد این اولیر



 . آمدنم از دهان سهراب یم شنیدم

یاز وقتی چشم هایم را باز کر  ن ده بودم تنها چیر  

 که نصیبمشده بود،یک آغوش از طرف سهراب

 ... بود، بدون کلمه ای

 جرئت اینکه از سامیار یا هر کس دیگری هم

سم که چه بالیی رس ماهیار آمده بود،  بیی

 . نداشتم

" سامییی یه کلمه گفته بود که  و" ماهیار رفته

 ! تمام

ی یم ن بیشیی  اما چشم های هر دو نفرشان چیر

 . گفت

ی که رغبت چنداین برای شنیدنش نداشتم ن  . چیر

ش نشست و برای حسن ختام ن  دکیی پشت میر

 : گفت

-  یس یی اسکن هم... عالئم حیاتش خوبه

 اتفاقا صدمه ای که دیده... مشکیل نشون نمیده

ن ببینم این چند... تقریبا بهبود پیداکرده  بگیر



 وقت نشوین از اینکه حافظه ش داره بریم

 گرده ، نداشت ؟

 : بالخره تکاین به لب هایم دادم و آرام گفتم

- هایی رو جست و گریخته... چرا 
ن  گایه یه چیر

 اما خودش هم نیم دونست که... به یاد میاورد 

 ... از کجا اومدن

 دستش را روی چانه اش گذاشته بود و توی فکر

 . فرو رفته بود 

 دوست داشتم هر چه زودتر از این اتاق مرگ آور

ن امیر برسانم ون بزنم و خودم را به بالیر  . بیر

 . اصال نیم دانستم در چه وضعیتی است

 یعتن بازهم توی کما رفته بود و یک عالمه لوله و

 سیم به همه جایش وصل بود ؟

ن بودم تحمل دیدنش را توی این وضع  مطمی 

 . ندارم

 بود یکبار دیگر او را در این حالت یم
ن
 کاق

 . به طور کامل یم ایستاد  دیدم تا قلبم اینبار 



ن حرف های جست و گریخته و  قلتر که از بیر

 یواشیک سامیار فهمیده بودم رس ناسازگاری

 . گذاشته بود 

 امیر را ندیده بودم چون سامیار اجازه نداده بود

 . که از روی تختم تکان بخورم

 و حقیقتا خودم هم توان این کار را نداشتم و

 اینکه دوست نداشتم امیر را در آن وضعیت

 . ببینم

 : دکیی در یک جمله خالصه و مفید گفت

 احتماال شک عصتر که باعث شده به این حال-

 و روز بیافته به خاطر آوردن یه بخش مهم از

 شاید هم همه ی حافظه ش... حافظه ش بوده

... 

 : چشم هایش را ریز کرد و پرسید 

- ؟این اتفاق چطور افتاد   

 برای یک لحظه نفس توی سینه ی همه مان

 . حبس شد 



 هیچ کداممان نیم دانستیم چه جوایر به این

 . سوال یم دادیم

 : عاقبت سامیار بود که گفت

- ... هیچی   ییک... حال خواهرم بد شده بود 

 از همکال... ازدوستای قدیمیمون هم اومده بود 

 ... یس های سابقش

. دکیی ابرویش را باال انداخت فس عمیقی ن  

 : کشید گفت

-  ... در هر صورت باید صیر کنیم تا بهوش بیان

 افتاده
ی
 ... اونوقت یم تونیم بگیم چه اتفاق

)  ) جوانه

 . قدم هایش را هماهنگبا من بریم داشت

 سخت بود هماهنگ با من آرام و یر جان راه

 . برود 

 حس رسما کالفه ام کرده بود ، نیم دانستم در

 این هوای بهاری این همه رسما وسط سالن

 بیمارستان چه یم کرد؟



 . دست هایم را بغل کرده بودم

 سامیار ؟-

 هوم ؟-

 : با تردید پرسیدم

 چرا سهراب اینجوری شده ؟ چرا اینقدر از من-

 دوری یم کنه ؟ نکنه فهمیده که ماهیار ؟

 . سامیار حرفم را قطع کرد 

- به اون نزدیک فهمیده که ماهیار به خاطر امیر   

 شده بود؟

ه  رسجایم خشک شدم و با وحشت به او خیر

 . ماندم

 فهمیده ؟-

 سامیار که متوجه ایستادن من شد به عقب

ن موهایش یم  چرخید و در حایل که دستی بیر

 : کشید، گفت

- ... نه ن امیر و ماهیار یه... نفهمیده  فهمیده بیر

ی بوده ن  وقتی امیر اسم ماهیار رو گفت و... چیر



 به بهانه ی اینکه باهم... بیهوش شد شک کرد 

 همکالیس بودن یه جودی رس و تهش رو براش

... هم آوردم  ... سهراب هم زیاد کنجکاوی نکرد 

 ... یم دونم دلش نیم خواد بدونه

 با مشتش را هوا پاره کرد و با صدای نیمه بلندی

 : گفت

ًِ د آخه برادر لعنتی بیچاره من -  بعد یس و... ًِ

عمر اومده رفته عاشق دوست دخیی  چند سال  

 ... سابق شوهر خواهرش شده

 . حس کردم قلبم تیر کشید 

 : در سکوت تکرار کردم

 عاشق شده ؟ عاشق ماهیار ؟-

 . صورت سامیار در هم رفت

 . کنارم آمد و شانه ام را گرفت

- ... حرص نخور جوانه  ... باز قلبت

 کشید 
ن
 . پوق

 لعنتی ما خواهر برادرها چرا-



... قدر بدشانسیماین  این از... اون از تو و امیر 

 
ی
 اون از سهراب... قلبت تو بیست و چندسالیک

 بدبخت که یم خواست بره به بهانه ی اینکه

 بابای ماهیار ببخشتش و تو خونه راهش بده از

 ... ماهیار خواستگاری کنه

 : یر حال پرسیدم

 مگه بابای ماهیار چی کار کرده ؟-

. بازهم مرا همراه خودش کرد   . آرام راه افتادیم

 درست و حسایر نیم دونم اما مثل اینکه بابای-

 از شانس گه... ماهیار دیگه خونه راهش نمیده

 تو هم بابای ماهیار با شوهر ننه مون رفیق

 در نتیحه ماهیار االن داره بغل... فابریک

 یم کنه
ی

 ... گوشمون زندگ

ییع که بغل گوشیک لحظه از شدت حجم وقا  

 . من اتفاق افتاده بود دچار رسگیجه شدم

 با دیدن صندیل های فلزی گوشه ی بیمارستان به

ن   طرفشان پا تند کردم و قبل از اینکه روی زمیر



 . بیافتم ، روی آنها نشستم

 . سامیار هم با عجله کنارم نشست

 دستس را پشتم گذاشت و مرا به نفس کشیدن

 . تشویق کرد 

-  ... انهبیخیال جو 

 . گردنم را با مکث به طرفش چرخاندم

 : توی چشم هایش زل زدم و با غم زمزمه کردم

 بیخیال چی شم ؟ بیخیال اینکه یه نفر با-

 لعنتی من تهدید
ی

 پرروریی تمام هر لحظه زندگ

 یم کنه ؟ بیخیال اینکه قلبم مثل یه گدازه ی

م روی تخت افتاده و  داغ از فکر اینکه امیر

 معلوم نیست چه بالیی رسش بیاد، داره جلز و

... ولز یم کنه  بابای سالم... از اینکه بابام مرده

 قبیل مرد 
ی

 ... و رسحالم بدون هیچ آمادگ

 
ی

 بیخیال کدومشون بشم سایم ؟ بهیی نیست بیک

 شم ؟
ی

 بیخیال زندگ

 . نگاه سامیار پر از غم شد 



 دستش را بیشیی دورم انداخت و مرا به سمت

 . شید خودش ک

ی شانه اش گذاشتم و نالیدم ن  : رسم را روی تیر

- ... خسته شدم سایم  ... دلم داره یم ترکه

 از این همه... خسته شدماز این همه بدبیاری

 
ی

 از اینکه تنها وقتی که تونستم با... بیچارگ

 امیر مثل یه عاشق واقیع باشم وقتی بود

 ... شوهرم فرامویسر گرفته بود 

 به مانتویمدستم را روی قلبم گذا
ی

شتم و چنیک  

 . زدم

 یم فهیم سایم؟ اگه کش از داستان من خیر -

 داشته باشه میگه عجب شانش آورد که

ه  اما هیچیک نیم... شوهرش فراموش بگیر

ن   دونه جوانه بیشیی از همه بابت فرامویسر گرفیی

 ناراحتم سایم از اینکه شوهرم... امیر ناراحته

 ... کرده  وقتی من رو دوست داره که فراموشم

سم تا اگه یه  ناراحتم از اینکه هر لحظه باید بیی



 دفعه حافظه ش رو از دست بده من چی کار

 باید بکنم ؟ اگه یادش بیاد چقدر از من متنفره

 ... چی ؟ این آتیشم یم زنه

 سامیار رسم را از روی شانه ام برداشت و توی

 . صورت خیس از اشکم زل زد 

- ... جوانه ؟ امیر و تو   یعتن امیر هیچ... تا االن

 
ی

 وقت تو رو دوست نداشته ؟ چی داری مییک

 جوانه ؟

 که نباید یم زدم را زدم
ن
 . حرق

 این همه سال خودخوری و سکوت را با چند

 جمله ی ساده به بهانه ی درد و دل خراب کرده

 . بودم

ن انداختم  . رسم را پاییر

 حقیقتا از اینکه دروغ بگویم خسته شدم، از

لوی همه رل یک آدم خوش بخت واینکه ج  

 . عاشق پیشه را بازی کنم

 سامیار دستش را زیر چانه ام گذاشت و نگاهم



 . را به سمت خودش کشید 

 سیع یم کرد حرکاتش آرام باشد اما یم شد

 . خشمش را حس کرد 

ه جوانه ؟ من یم دونستم که-  اینجا چه خیر

 امیر قلبش رو قبال به ماهیار باخته بود ، برای

ن هم با ازدواجتون مخالف بودم چون یمهم یر  

 دونستم کش که یا بار عاشق شده دیگه بعد از

 ... اون هیچ وقت نیم تونه یه آدم کامل باشه

 ... اما فکر یم کردم با هم کنار اومدین

 بغض نه تنها چانه ام که همه ی وجودم

 . را لرزاند 

 حس گنجشک کوچیک را داشتم که تنها و یر 

 ... کس زیر باران مانده بود 

 ... حس عمیق یر پنایه

 تصویر سامیار زیر الیه ای از اشک شکسته شده

 ... بود 

 . بغض راه تنفسم را بسته بود 



 . حتی نیم توانستم صحبت کنم

- ... من  ... من

ش مستقیم روی قلبم  سامیار با لحتن که تاثیر

 : یم نشست، گفت

-  ... بیخیالش شو 

 : آرام گفتم

- ... م ندارهدوست  یم... هیچ وقت نداشت

 ... دونستم دوستم نداره و وارد زندگیش شدم

) _ فلش بک  ) جوانه

 . توی آینه نگاهیبه خودم انداختم

 آرایش کمرنگم بعد از مدت ها به صورتم رنگ

 که درست بعد از طالق پدر و
ی

 داده بود ، رنیک

 مادرم از روی صورتم پریده بود ، شاید هم با

ن دامون  . رفیی

ه ی طالیی رورسی ام کشیدم  به گیر
 . دستی

 امیدوار بودم مدل لبناین رورسی ام باعث یک

 . جنجال تازه نشود 



 که برای امیر گرفته بودم ،
 آن هم توی مهماین

ی که حاال مدت ها بود توی جان و روحم  امیر

 طوری نقش انداخته بود که حتی اگر یم مردم

ن نیم رفت  . هم از بیر

هن بلند طالیی ام به خویر روی تنم نشسته  پیر

 . بودم

 دلم یم خواست چادر حریری که تازه خریده

 بودم بپوشم اما همینطکر هم به خاطر رورسی

 ام در معرض توجه بودم و پوشیدن چادر فقط

 مجلس را از حالت شادی به معرکه ای برای به چ

 الش کشیدن و شاید مسخره کردن من به عنوان

هیچ سنخیتی با جمع نداشت، تبدیل فردی که  

 . یم شدم

 نگاهم از توی آینه به گردنبدی که روی لباسم به

 . زیبایی یم درخشید ، افتاد 

 دستم را به طرف جوانه ی کوچیک که گردنم

 انداخته بودم، بردم و با فکر به دست های بزرگ



 و مردانه ای که این گردنبد را توی گردنم

ن شد انداخته بودند، لبخند ب  روی لبم سیر
ی

 . زرگ

ون  بالخره از آینه دل کندم و پایم را از اتاق بیر

 همان لحظه با سامیار سینه به سینه. گذاشتم

 . شدیم

 نگایه به لباس راحتی که هنوز تنش بود،

 دلیل این همه یر مییل و حتی گایه. انداختم

 کینه توزی اش را نسبت به امیر و هر کاری که

 . دادم، نیم فهمیدمبرای امیر انجام یم 

 طبق معمول رستا پایم را نگاه کرد و با همان

 پوزخندی این روزها جز الینفک صورتش شده

 : بود، گفت

 خدایی فازت چیه جوانه ؟ خواب نما شدی ؟-

! این از رس و شکلت  ... اونم از امیر 

 .دست به سینه مقابلش ایستادم

-  امیر که دوست... من نیم فهمم سامیار 

... صمییم توعه  تو بیشیی از همه از... اما تو 



 ! ازدواج ما ناراحتی 

 . سامیار یک تای ابرویش را باال انداخت

- ... ازدواج نه  ... شما دوتا فعال نامزدین

 . شانه ای باال انداختم

-  یم کنه
ی
 االن نامزدیم ویل به... چه فرق

 ... زودی ازدواج هم یم کنیم

 کشید. اد سامیار رسی به افسوس تکان د
ن
 .پوق

-  حس یم کنم به جای خواهرم دارم با... خدایا 

 چرا نیم! یه موجود فضایی حرف یم زنم

 فهیم ؟ به قول سهراب فاصله ی

 بابا مخالف صددرصد این! سنیتون زیاده

 خودت خوب یم دوین چه آرزوها که! ازدواج

 ... برات نداره

 . حاال نوبت من بود پوزخند بزنم

-  تک دخیی دکیی فرهان رادان باید با یه... آره

 امیر بیچاره که توی... شاهزاده ازدواج کنه

 پرورشگاه بزرگ شده لیاقت پرنسس ایشون رو



 ... نداره

 . جلو رفتم و توی مردمک هایش زل زدم

 
ن
 با لحتن که سیع یم کردم به اندازه ی کاق

 : تاثیر گذار باشد، گفتم

 تو چرا مخالقن سایم ؟-

 . ای توی صورتم زل زد چند لحظه 

 : یک قدم عقب رفت و آرام گفت

 یه روزی یم فهیم که این گوری که داری روش-

 امیدوار! فاتحه یم خوین مرده ای توش نیست

 نبینم که توی بغلم گریه کتن ... اون روز رو نبینم

 اشتباه کردم
ی

 ... و بیک

)  ) فلش بک

 این چند روز با لبخندی که روی
ی

 همه ی خستیک

امیر نشسته بود، پر کشید، لبخندی که لب های  

 . آنقدر کمرنگ بود که اصال به چشم نیم آمد 

 البته نه برای متن که در این مدت کوتاه امیر را

 . از بر شده بودم



 کرده بودم
ی

 .ریسک بزرگ

 ممکن بود امیر ناراحت شود اما با فکر اینکه

ن یک جشن  شاید امیر هیچ وقت فرصت داشیی

 تولد را نداشت، برای انجام کارم بیشیی از قبل

ن میشدم  . مطمی 

ن  ن چند ساعت از تولد و رفیی  حاال بعد از گذشیی

 مهمان ها در حایل که به نظر یم رسید به همه

 از جمله امیر خوش گذشته بود، یم توانستم

 . نفس راحتی بکشم

 رسگرم جمع و جور کردن ریخت و پاش های

 . امیر بلند شد تولد شده بودم که صدای 

-  ... جوانه

 . به طرفش برگشتم و منتظر نگاهش کردم

ن موهایش کشید و کالفه گفت  : دستی بیر

- ی بهت بگم ن  . باید یه چیر

 بعد هم بدون اینکه منتظر من بماند پله ها را به

 . مقصد اتاق من باال رفت



 . در اتاق را آرام روی هم گذاشتم

م کههنوز کامل به طرف امیر برنگشته بود  

ن اما محکم امیر بلند شد   . صدای غمگیر

-  هیچ وقت... امشب که دیدم چقدر مهربوین 

 و... هیچ کس اینقدر به من اهمیت نداده بود 

 وقتی عشق توی چشم... مطمئنم اهمیت نمیده

 یم دونم که جلوی خانواده ت... هات رو دیدم

 ... ایستادی تا با من ازدواج کتن 

 حرف هایش باعث شد لبخندی روی لب هایم

 . بنشیند 

 قلبم گرم شده بود اما با حرف های بعدی اش

 ... یخ بست

 . یچن که تا سالها هم بعد هم آب نشد 

-  من نیم... امشب نامزدیمون رو به هم یم زنم

 من لیاقت این... تونم برات شوهر خویر باشم

 من دوستت... همه عشق رو ندارم

... ندارم جوانه  اما نه اونقدر که... یعتن دارم



 عاشقت نیستم فقط ازت خوشم... تو داری

 من نیم... میاد اما حاال یم بینم که نامردیه

 ... خوام نامرد قصه باشم

) - زمان حال  ) جوانه

 کنار تخت امیر نشسته بودم و به چهره ی

ن نگاه ر  خوابیده اش زیر ماسک اکسیر

 . یم کردم

و فشاری به آن دستم را روی دستش گذاشتم  

 . دادم

 آنقدر حرف داشتم که نیم دانستم کدامشان را

ن هم سکوت کرده بودم و به  بگویم ، برای همیر

 . زل زدن به پلک های بسته اش اکتفا کرده بودم

 آرام باال. نگایه به قفسه ی سینه اش انداختم

ن یم رفت  دستم را حلو بردم و روی. و پاییر

 حس تپش قلبش زیر انگشتانم. قلبش گذاشتم

 . باعث شد لبخندی از ته دل بزنم

 . بالخره زبان باز کردم



-  وقتی چشمات رو... نیم دونم قرار چی بشه

 باز کتن من جدید رو یادت میاد یا من قدیم

 بابت دروغ هایی که بهت گفتم بیشیی از... رو 

 قبل از من بدت میاد ؟ ماهیار و دامون چی کار

ن  ... یم کین  ... کدومشون رو نیم دونم  هیچ

 که بیافته من دوستت
ی
 فقط یم دونم هر اتفاق

 ... دارم

 رسم را روی دستش گذاشتم و به پلک های بسته

 ام اجازه دادم تا اندگ در عطر بدن امیر آرام

ند   . بگیر

-  ... جوانه

 صدای خفه ای که از کنار گوشم بلند شد مثل

 که مرا گرفته باشد، باعث شد از ج
ی
مبرق  . ا بیی

-  ... جوانه

 امیر بود که با همان صدای بمش که حاال خواب

 آلود و کشیده بود، مرا صدا یم زد ؟

 پلک هایش تا نیمه باز شده بود و مردمک های



 . مشیک اش را به من دوخته بود 

 با خودم فکر یم. رسجایم مات مانده بودم

 ... کردم که شاید اشتباه یم دیدم

 امیر بیدار شده بود ؟

 اسکن های امیر بود 
 . دکیی رسگرم یس یی

 سامیار هم زیرزیرگ نگایه به دکیی بعد به من

 . و امیر یم انداخت

 با فاصله ی یک وجب از تخت کنار امیر ایستاده

 . بودم و از زیر چشم نگاهش یم کردم

 وقتی چشم های بازش را دیده بودم با فریاد

 را خیر کرده بودم و چند دقیقه ی بعد 
امیر  دکیی  

 . را برای آزمایشات جدید همراه خود یم بردند 

 اگر بگویم تا زماین که رفت و برگشت مردم و

 . زنده شدم دروغ نگفته بودم

ی ن  از امیر پرسیده بود ، آخرین چیر
 وقتی دکیی

 که توی ذهنش بود را تعریف کند ، مثل بلبل

وع به حرف زدن کرده بود   . رسر



ه اشوقتی با لحن خاصش در حایل که نگ اه تیر  

 را به من دوخته بود، گفته بود که در اثر تصادف

 حافظه اش را از دست داده بود، دو هزاری ام

 افتاد که امیر برگشته بود همان امیر بد اخالق و

 ... ترسناکم

 " گردنش را روی شانه اش خم کردو به من گفت

 . " جزییات تصادفش را دقیق به خاطر دارد 

بان باال رفته قلبم  نوید همه ی اتفاقات بدیضن  

 ام بیافتاد یم داد
ی

 .را که قرار بود توی زندگ

 هیچ کاری از. جرئت نداشتم نزدیک امیر بروم

 . او بعید نبود 

 : دکیی لبخندی زد و گفت

- ن خوبه و رسجاش سه همه چیر  از... به نظر میر

 ... جمله حافظه ی از دست رفتتون آقای دکیی 

 : امیر رسی تکان داد 

- ... بله  ... ممنون

 دکیی دستش را توی جیبش کرد و قدم زنان به



 . طرف در اتاق راه افتاد 

- ن دکیی رادمهر   از اوین ... از من تشکر نکنیر

ن که حضورش باعث شده به حافظه ی  تشکر کنیر

 از دست رفته تون یه شک قوی وارد شه و همه

ن رو به یاد بیارید   ... چیر

 . امیر لبخند ترسنایک زد 

-  ... حتما 

 . پشت رس دکیی بسته شد در 

 نفس حبس شده در سینه ی من و سامیار با

 . صدای محکم امیر شکسته شد 

- ون سایم  من باید با جوانه حرف... برو بیر

 ... بزنم

 دندان هایش را از شدت خشم. سامیار جلو آمد 

 . به هم یم سابید 

ن بودم اگر یم توانست االن یک مشت  مطمی 

 . محکم روی صورتش یم خواباند 

 . انگشت اشاره اش را به عالمت تهدید باال برد 



- ون ویل فکر نکن ازت ترسیدم م بیر  ... میر

هایی 
ن ون چون دوتاییتون باید یه چیر م بیر  میر

 رو برای هم توضیح بدین که به من ربیط

... نداره  وای به حالت... ویل وای به حالت

 صدات روش بلند شه که صدات رو یم

... برم امیر  ون رو جیگر گذاشتمچهار سال دند  

 به حرمت اون عشقی که خواهر احمقم بهت

 ... داشت

 بعد هم یر اهمیت به من و امیر به طرف در راه

 افتاد اما قبل از اینکه از اتاق خارج شود ، یک

 : لحظه کنارم ایستاد و گفت

 وقتی ییک در رو روت یم بنده با سنگ به-

 ... پنجره ش نزن

ونبعد با قدم هایی رسیــــع و خش ن از اتاق بیر مگیر  

 . بست

 صدای محکم بسته شدن در باعث شد تکان بدی

 . بخورم و توی خودم جمع شوم



ن انداخته بودم و به صدای نفس  رسم را پاییر

 . های کشیده و آرام امیر گوش یم دادم

 . جرئت اینکه رسم را باال بیاورم نداشتم

 : صدای امیر بلند شد 

ن -  پنج سال پیش بود که برای اولیر

 سامیار و سهراب شیفت داشتند و... بار دیدمت

 ... پدرت دوست نداشت تو تنها برگردی خونه

ن هم سامیار از من خواست که بیام  برای همیر

 ... دنبالت

 . دست هایم را توی هم مشت کردم

ی که باعث شد توجهم به سمتت- ن ن چیر  اولیر

 جلب شه فرق اساسیت با سامیار و در کل

... خانواده ت بود   ... خییل زیبا بودی

ی مثل... و معصوم  هر مردی آرزو داشت دخیی

 ... تو رو کنارش داشته باشه

ی گفت ن  کشید و با لحن حزن انگیر
 : نفس عمیقی

 حاال یم تونم خییل راحت تر از قبل باهات-



ن بار با یه نفر... حرف بزنم  اصال شاید برای اولیر

ی بگم که تا حاال بهت... حرف بزنم ن  یه چیر

... منگفت ن   ... بیا بشیر

 آرامش و غم صدایش باعث شد جرئت کنم،

 رسم را باال بیاورم و نیم نگایه به چهره اش

 . بیاندازم

 بر خالف انتظارم به جای خشیم یر اندازه غم

 . عمیقی روی صورتش سایه انداخته بود 

 با دستی که به آن رسم وصل بود، اشاره ای به

 . صندیل کنارش کرد 

- ن  ... بیا بشیر س ... نیی  فقط... کاری ندارم

 ... حرف یم زنم

 مثل بچه های خطا کار این پا و آن پا کردم و در

ن افتاده ای  نهایت با قدم های کوچک و رس پاییر

 . روی صندیل نشستم

-  از همون وقتی که... من عاشق ماهیارم جوانه

 ... دیدمش تا االن



 یک سطل مواد مذاب روی رسم ریختند، آنقدر

ن که پوست بدنم را جدا کرد و بهداغ و جوشا  

 گوشت رسید، از گوشت هم رد شد و به

 استخوان رسید، استخوانم را آب کرد و درونم

ن   رسید، در نهایت وجودم را ذوب کرد و از بیر

 ... برد 

 رسم را باال آورده بودم و با مردمک های خشک

 . شده ای به امیر نگاه یم کردم

 
ی

ها وامیر روبه رویم با تک تک ویژگ  

 خصوصیایی که من برای تک تکشان جان یم

 دادم، درست مثل لحظه ای که برای فک

 استخواین اش جان داده بودم، عاشق ماهیار

ن لحظه؟ چرا حس یم کردم غیر از  بود؟ همیر

 من و امیر یک نفر دیگر هم توی این اتاق لعنتی 

 . بود 

 امیر یر اهمیت به اینکه جوانه ی روبه رویش

ر نهایت نابود شده بود، ادامهزرد و خشک و د  



 : داد 

ن شکست-  بیست سالم نشده بود که اولیر

 وقتی بابای ماهیار با... عشقیم رو خوردم

 تحقیر توی چشم هام زل زد و یر پدر و مادر

... بودنم  ... یر آینده بودنم رو توی رسم زد 

 گردنش را به طرف دیوار خایل کنار تخت

 . برگرداند 

-  یه بار دیگه برات... اینها رو قبال برات گفتم

 گفتم که بدوین برای چی و چطور توی زندگیم

... اومدی  ... یعتن آوردمت

 : رسد و یر روح پرسیدم

- ی  ... من رو آوردی تا انتقام ماهیار از من بگیر

 : برخالف انتظارم گفت

-  من ماهیار رو همون موقع... نه

 ... گذاشتم کنار 

 . م برگشتبازهم به طرف

 چرا سیاه چشم هایش پر از غم بود؟



- 
ی

 تو پنج یا شش سال بعد از ماهیار وارد زندگ

 من درد نبودن ماهیار رو توی قلبم... من شدی

 یم خواستم مثل یه آدم... دفن کرده بودم

 کنم
ی

... عادی زندگ  بچه... ازدواج کنم

 ... دار شم

 ... صدایش خش برداشت ، قلب من هم

ن بار بود که غم صدای امیر را حس یم  اولیر

 . کردم

 یم خواستم یه خانواده ی خوب و خوشبخت-

 داشته باشم که به دنیا نشون بدم که یه بچه ی

 ... پرورشگایه هم یم تونه خوشبخت داشته

 . رسفه ای کرد تا صدایش را صاف کند 

-  خویر بودی
... تو دخیی ... زیبا   ... نجیب

 ... متفاوت

ن کشید ، مثل اینکه خجالت یم صدایش را  پاییر  

 . کشید 

 امیر و خجالت ؟



 همه ی اونها به کنار تو موقعیت خویر هم-

 خانواده ی ثروتمند و قوی از لحاظ... داشتی 

 ... اجتماغ
ن
 برای با بچه ی پرورشگایه کاق

ن حاال هم متخصص قلب هم  بود وقتی یم گفیی

 ... داماد دکیی رادان بزرگ رئیس فالن بیمارستان

 . سکوت کرده بودم

 ذهنم هم خاموش بود و به من اجازه داده بود

 که تا تاثیر کلمات امیر را با همه ی وجود حس

 ... کنم

 فقط یه ازدواج عاشقانه س که هیچ حساب و-

... کتایر نداره  پس... منم که عاشق نبودم

 ... طبییع بود که حساب و کتاب کنم

 . نگایه به رسمش کرد ، تقریبا تمام شده بود 

 . دستش را دراز کرد و رسم را بست

 : ادامه داد 

 وقتی دور از چشم سامیار ازت خواستگاری-

 قبول... کردم، اصال توقع نداشتم قبول کتن 



 کردی و بدون اینکه من خییل تالش کنم خودت

 اونقدر خوشحال... جلوی خانواده ت ایستادی

 از اول زندگیم... ز پا نیم شناختمبودم که رس ا

 تا حاال بالخره یه نفر بهم ابراز عالقه

 نه از روی ترحم مثل اونهایی که... کرده بود 

 توی پرورشگاه دلشون به حال آدم

... یم سوخت  به... به خاطر خودم

 ... خاطر امیر 

 . آب دهانش را قورت داد 

 گ این داستان زجر آور تمام میشد ؟

ن  این همه درد ؟ بس نبود گفیی  

 قلبم درد گرفته بود اما من با سماجت به

 فریادهایش یر توجه بودم و به دهان امیر زل

 . زده بودم

- ن بار پشیمون... تا شب تولدت  اونجا برای اولیر

 پشیموین که چهار سال دست از رسم... شدم

 نیم تونستم خونه ی آرزوهام رو... برنداشته



... روی عشق تو بسازم  تو خودت... اما تو 

 خودت اومدی توی... خواستی این کار رو بکتن 

 ... گود 
ی

 منم یم خواستم به زندگ

 ... عادی بسازم
ی

 شاید تو عشقم نبودی اما زندگ

 ... که همیشه با عشق نیست

 . پوزخندی زدم

 . بالخره زبان باز کردم

 پشیمون بودی که اونطوری باهام رفتار یم-

 کردی ؟

-  بری و من... تا برییم خواستم یه کاری کنم 

 ... کمیی بار این عذاب وجدان روبه دوش بکشم

 هیجکس نباید با کش که... اشتباه کرده بودم

ه هیچ وقت... دوستش نداره ازدواج کنه  بهیی

 ازدواج نکنه تا اینکه یه نفر رو که حش بهش

 ... نداره وارد زندگیش کنه

 . پوزخندی زدم

رد انتقاماین حرف ها را یم زد و ادعا یم ک  



 . ماهیار را از من نگرفته بود 

 ... نگرفته بود 

 ... اما انتقام خودش و تصمیم غلطش را چرا 

- ... خب  ... وقتی نتونستی بچه دار بشر 

 . نفس عمیقی کشیدم

 از روی صندیل بلند شدم و به طرف یخچال

 . گوشه ی اتاق رفتم

 کمپوت آنانایس از توی یخچال در آوردم و درش

 چنگایل توی آن گذاشتم و کمپوت. را باز کردم

 . را کنار دست امیر روی تخت گذاشتم

 . خودم هم نیم دانستم چرا این کار را یم کنم

 شاید چون یاد گرفته بودم در هر حالتی باید

 . حواسم را جمع امیر کنم

 بابت دروغ هایی که بهم گفتی از دستت-

... ناراحت نیستم اف کنم ... باید اعیی نیایی کهد  

 برام این چند روز ساخته بودی اونقدر قشنگ

 بود که آرزو یم کردم ای کاش هیچ وقت



 حافظه ام رو به دست نیم آوردم تا اون دنیا از

ن نیم رفت  ... بیر

 تا نوک زبانم آمد بگویم که یم توانیم همینجا

 ... این دنیا را واقیع کنیم اینبار با میل خودمان

 ... اما سکوت کردم

م هم نیم دانستم چرا نیم توانستم اینخود  

 ... حرف را بگویم

 شاید چون خودم دیگر به این دنیا

 ... ایمان نداشتم

 ... این دنیا را قبول نداشتم

 ... دیگر نه

)  ) امیر 

م؛  خودم هم نیم دانستم چه تصمییم باید بگیر

 یعتن تصمیمم رو گرفته بودم اما به درست و

 غلط بودنش شک داشتم؛ نه، غلط بود، از ریشه،

 از پایه، از هر جایی که فکرش را یم کردم اما

 . باید انجامش یم دادم



ن   من گ راه درست را رفته بودم که حاال دومیر

اد رفتار کرده بودم که ن ن آدمیر  بارم باشد؟ گ عیر

ن   حاال بخواهم تکرارش کنم؟ همیشه ی خدا همیر

 . الق بد بودمعوض ِ ی لعنت ِ ی بداخ

 ... بد 

 ... بیشیی از همه با جوانه

 ... جوانه ی یر گناه و بیچاره ی من

ن به آسمان یم. بله ، جوانه مال من بود   زمیر

ن یم آمد، جوانه مال من  رفت و آسمان به زمیر

 ... بود، مال امیر 

ی که وقتی چشمش را رو به دنیای یر   امیر

ی که از گذ ن ی باز کرده بودم، تنها چیر شتهخیر  

ن جوانه  اش همراه خود آورده بود،چشم های سیر

 .بود

 جوانه نیم دانست که برای من چه ارزیسر 

 داشت و من با وجود ارزیسر که جوانه این همه

 سال برای من داشت مثل یک رنده روحش را



 . ریز ریز کرده بودم

 . تقه ای به در خورد 

 سامیار رسش را از توی چهارچوب در داخل آورد

 : و رسد گفت

-  ... اگه حاضن شدی بریم

 نیم دانستم این رسدی اش به خاطر مرگ

دار شدن از  پدرش بود یا نصفه و نیمه خیر

ن من و جوانه  ... وضعیت بیر

 . روبه رویش ایستادم

 . نگایه به رستا پایش کردم

 سامیار هیچ وقت از رنگ مشیک خوشش نیامده

 . بود اما حاال رستا پا مشیک پوشیده بود 

وی جیبش فرو کرده بود و یا رسدستش را ت  

ن افتاده ای منتظر بود به او ملحق شوم  . پاییر

 سامیار 
ی

 ... بازهم مردانیک

 
ی

 با وجود اینکه کم و بیش از به هم ریختیک

ن من و جوانه خیر داشت اما من را  اوضاع بیر



 . تنها نگذاشته بود 

 ... بود اما رسد 

 کجای کار بودم ؟

امه ای برایاگر سامیار یم فهمید که چه برن  

 روزهای آینده ام چیده بودم رسدتر که سهل بود

 قطعا مرا یم کشت اما حتی از دست دادن

 سامیار هم مرا از کاری قصد انجامش را داشتم،

 . منرصف نیم کرد 

 . جلو رفتم و دستم را روی شانه اش گذاشتم

 سایم ؟-

 . با مکث رسش را باال آورد 

 چهره ی اصالح نشده اش، خسته و

. شان بود پری  . چشم هایش خوین شده بود 

 . فشاری به شانه اش دادم

 : به زور لب هایم را کج و معوج کردم و گفتم

-  نیم دونم اگه تو نبودی این س... مریس رفیق

 ... الها چطور تنهاییم رو پر نیم کردم



 کم کم گوشه ی لبش باال. چند لحظه ماتم ماند 

. رفت  . لبخند محوی زد 

 نفس عمیقی کشیدم و از کنارش رد شدم که

 به بازویم زد 
ی

 . چنیک

 بازویم هنوز اسیر دستش بود که به طرفش

 . برگشتم

 : محکم گفت

-  رفیقت هم یم مونم تا... من رفیقتم امیر 

 جوانه ی من... وقتی که جوانه رو اذیت نکتن 

س و ناراحتی ... قلبش مریضه  یم فهیم ؟ اسیی

... براش سمه  من و... ونهخودش نیم د

ن ... سهراب اجاره ندادیم بفهمه  فعال که چیر

 هیچدارو و قرض هم جز... مهیم نیست

 ... آرامش نداره

د اما  صدایش یم رفت تا رنگ التماس بگیر

 . سامیار جلوی آن ایستاده بود 

-  ... دیگه بسه اذیت کردن جوانه



 پلک هایم را روی هم گذاشتم و زیر لب زمزمه

 : کردم

-  دیگه خییل کش اومده تا... آره دیگه بسه

... اینجا   ... یم خوام تمومش کنم

)  ) جوانه

ل کرده بودم که همراه  به سختی خودم را کنیی

 . سامیار برای ترخیص امیر به بیمارستان نروم

 سهراب با ابروهای در هم و سامیار با صورت

 گرفتهای هر کدام یک عالمه بهانه برای نرفتنم

و در نهایت من روی کاناپه منتظر آورده بودند   

 نشسته بودم تا امیر و سامیار از بیمارستان

 سامیار و سهراب فکر میکردند که من به. بیایند 

 خاطر آنها برای ماندن در خانه راضن شده بود

 . اما اشتباه میکردند 

ن را انتخاب نکرده بودم نه برای اینکه  خودم رفیی

بودحس میکردم نسبت به امیر رسد شده   

 تا ابدیت من نسبت به امیر همان حش... ، نه



 ... را داشتم که قبال داشتم

ن  ن بار بیر  برای این خانه مانده بودم که برای اولیر

 امیر و بقییه زندگیام، بقییه زندگیام را

 انتخاب کرده بودم و این بقییه زندگیام در ح

 برای من سهراب بود، سهرایر که
 ال حاضن

مدن من یک آدم دیگر شدهدرست بعد از بهوش آ  

 چرایش را هم حدس. بود، بیشیی از همه با من

دم ن دم هم نمیر ن  از روی کاناپه بلند شدم و. میر

 .به طرف اتاق سهراب راه افتادم

 بعد از مراسم هفت پدرم، رفت و آمدها به خانه

 مان کمیی شده بود و سهراب هم بیشیی وقتش را

 . توی اتاق میگذراند 

م، همیه انرژیاش را برای بازی  برادر بزرگیی

 کردن نقش یک آدم محکم به قصد محافظت از

 من و سامیار گذاشته بود و حاال وقتش بود که

 خودش را نشان دهد 
ی

 . خستیک

 . روبــهروی در اتاقش مکث کردم



 اینجا آمده بودم نه برای اینکه حال سهراب را

سم، اینجا بودم تا سوایل که از چشمهای  بیی

یخت، جواب بدهم ون میر  . سهراب بیر

بــیه آهستهای به در زدم و بعد از چند لحظه  ضن

 .با شنیدن صدای گرفتیه سهراب در را باز کردم

ن شده بود و با چشمهای رسخ  روی تخت نیمخیر

 دلم برای قیافیه خواب. به من نگاه یم کرد 

 .آلودش ضعف رفت

-  وگرنه بیدارت نیم... نمیدونستم خوایر 

 . کردم

 دستی به صورتش کشید و مثل پرسبچهها چشم

 لبیه تخت نشستم و با لبخند. هایش را میمالید 

 : گفتم

 خویر ؟-

 : لبخند محوی زد 

 دوست داری چی بشنوی؟-

 دستی به موهای به هم. لبخندی تلخیی زدم



 .ریختهاش کشیدم

 چی کار کنم حالت خوب شه سهراب؟-

 چند لحظهای به صورتم نگاه کرد بعد رسش را

 دستم را گرفت و توی. دوی پاهایم گذاشت

 .موهایش گذاشت

ی بگم جوانه ؟- ن  یه چیر

 خودم را از لبیه تخت باال کشیدم و به تاجش

 حاال راحت تر مشغول نوازش. تکیه دادم

 . موهای سهراب شدم

 پلکهای سهراب را دیدم که با آرامش روی هم

 افتاده بود و لبخند محوی روی لبهایش نشسته

 . بود 

-  جوانه نیست اگه... تو از جوانه جون بخواه

 ... بگه نه

 : رسش را به پایم فشار داد و گفت

- ... برام برو خواستگاری  ... خواستگاری ماهیار 

... خدای من  قبل از اینکه. آمادگیاش را داشتم



 پایم را توی اتاق بگذارم، همیه مدیی که قصد

 داشتم برای سهراب کاری کنم با خودم میگفتم

گزینه داشتم، ییک توصیح کامل همیه وقایعدو    

 برای سهراب و گزینیه دیگر که به نظرم محال

ن خواستگاری بود اما حاال به نظر  ممکن بود همیر

سید از شدت شک خواستیه سهراب نیم  میر

 . توانستم حرف بزنم

د ن ن مرا صدا میر  با صدای امیر که از طبقیه پاییر

 .از جا پریدم

- ... جوانه ... سهراب ن   ... لطفا بیاین پاییر

 ... کارتون دارم

 از خدا خواسته بحث با سهراب را به وقت

ن رفتیم  . دیگری موکول کردیم و هر دو پاییر

 : سهراب کالفه گفت

 امیر ؟-
ین ن  حرفت رو نمیر

 . امیر نفس عمیقی کشید 

-  من و جوانه میخوایم ط. خالصهاش میکنم



یم  ... الق بگیر

" " چی  ون آمد مرا بلندی که از دهان سهراب بیر  

ون کشید  که امیر زده بود، بیر
ن
 از بهت حرق

ن   امیر نگایه به من کرد و بعد رسش را پاییر

 . انداخت

 این چهار سال من خییل به جوانه اضار کردم-

یم اما جوانه موند و تحمل کرد   ... که طالق بگیر

... همیه مشکالت من رو   اجازه... اما دیگه بسه

 ... ن زجر بکشهنمیدم به خاطر مشکالت م

 . مات شده بودم

 سهراب از روی مبل بلند شد و به طرف امیر 

 . رفت

 امیر ؟-
 چرا درست و حسایر حرف نیم زین

 .امیر به چشمهای من زل زد

- ... من بچه دار نمیشم  ... من عقیمم

)  ) جوانه

فت و  سامیار از این پذیرایی به طرف دیگر میر



 عصبانیتش را با قدمهای محکم و صداداری که

 دستش را مدام توی. برمیداشت، نشان میداد 

 موهایش فرو میکرد و و مدلشان را بهم یم

 .ریخت

 هر از چند گایه صورتش را به طرف من یم

 از شدت خشم قرمز شده بود و پ ّ رههای. چرخاند 

ن میشد؛ به نظر یم  بینیاش با شدت باال و پاییر

ند دقیقیه دیگر منفجر میشد؛ مثلرسید تا چ  

 ... من

ن روی  متن که برخالف برادرهایم آرام و مطمی 

 مبل نشسته بودم و به این فکر میکردم امیر 

 آخرین تیر ترکشش را با مهارت هر چه تمام تر نه

 تنها به طرف زندگیمان که به طرف قلبم پرتاب

 . کرده بود 

 امیر با حرکت آخرش چنان دهن مرا بسته بود

فتم به  که از هر رایه به طرف خواستهام میر

 .د ّ ره منتیه میشد



 فریاد بلند سهراب دیوار صویی افکارم را پاره

 . کرد 

 دستش را روی. جلو آمد و روبــهروی من زانو زد 

 دستهای مشت شدهام گذاشت و با مهرباین 

 : گفت

-  باورم نمیشه خواهر بیچاریه... باورم نمیشه

 من چهار سال تمام جلوی ما ایستادی برای مردی

 ... با این همه کمبود 

 در حایل که رسش را با افسوس تکان میداد،

 : نگاهش را از من گرفت و زیر لب گفت

 پس بگو چرا این چهار سال اجازه نمیداد که با-

سید ما بفهمیم... هم رابطه داشته باشیم  مییی

 ... یمچه مشکیل داره و طالقت رو ازش بگیر 

 برای زدن نداشتم
ن
 هر کلمهای که یم. هیچ حرق

ر خودم بود  .گفتم به ضن

 امیر دروغ میگفت، مشکل از من بود اگر این را

 میگفتم که باید جواب این همه سال پنهان کاری



 ام را بدهم و برای آدمهایی که حتم داشتم

 حرفم را نمیفهمیدند، توضیح میدادم که بهانه

ده بودمی عشق خودخوایه کر  . 

 ... خالص

 امیر عمدا این دایره را دور من کشانده بود که

 در نهایت به این نقطه برسم که از دهان

 ... برادرهایم بشنوم که خودخوایه کرده بودم

ن   سامیار هم جلو آمد و کنار سهراب روی زمیر

 . زانو زد 

 صورتش را عال. دستش را روی شانهام گذاشت

 . پوشانده بود وه بر خشم الیهای از غم هم 

-  امیر میگه بهت گفته... راستش رو بگو جوانه

 گفته خودت خواستی این... برو اما نرفتی 

 چهارسال بموین پای مردی که نمیتونسته بچه

... دار بشه  ... راستش تو بگو 

 وسط حرف سامیار سهراب بلند شد و مرا

 . ناگهاین توی بغلش کشید 



 رسم به قفسیه سینیه مردانه و محکمش خورد

 ، وقتی دستش را پشت گردنم را گذاشت و

 گرمای وجودش را دور تن یخ زدهام گذاشت،

 بغضن که از لحظیه ورود امیر توی گلویم

 جوانه زده بود، پژمرد و قطرات اشکهایش

ت مشیک برادرم را خیس کرد   . تیرسر

 : زمزمیه دردمند سهراب به گوشم رسید 

- از گ اینهمه فداکار شدی؟ تو   

"  " فداکار 

 این کلمه تیر چند شاخهای بود که قلبم را سوراخ

 . کرد 

 ... انگار تازه فهمیده بود چقدر خودخواهم

 : صدای محکم سامیار بلند شد 

 دیگه بسه هر چی تو گفتی و همهمون گفتیم-

 از این به بعد هر چی من و سهراب... چشم

... بگیم یتا طالقت رو از ام یر نگیر  

 ... کوتاه نمیایم



 : قلبم تیر وحشتنایک کشید و آخ بلندی گفتم

 صدای گریــهام آنقدر باال رفت که سهراب با

 . وحشت صورتم را از تنش جدا کرد 

 دستم را باال آوردم و روی قفسیه سینهام

 . گذاشتم

 : سهراب روبه سامیار گفت

-  ... سایم بیی قرصاش رو بیار 

 اما سامیار منتظر حرف سهراب نمانده بود و

 خودش با رسعت نور با یک لیوان آب و قرص

 . هایم ظاهر شده بود 

 سهراب باال تنهام را مثل نوزاد روی دستش خم

 کرده بود و تالش میکرد تا قرص را به خوردم

 . دهد 

 : با دست زیر لیوان آب زدم و با گریه گفتم

- ن  ... ولم کنیر م  نمیخوام... میخوام بمیر

 ... قرص بخورم

 گفت
ی

 : سهراب با کالفیک



 دیوونه شدی جوانه ؟-

ت سهراب زدم و با ناله گفتم  به تیرسر
ی

 : چنیک

-  بدون اون... من دوستش دارم سهراب

یم  اگه اون نباشه سهراب،... میمیر

 ... جوانه مرده

 سهراب بیاهمیت به حرف من قرص رو به زور

 بعد هم دستش را زیر. توی دهنم فرو کرد 

 زانویم انداخت و مرا همراه خودش تا توی تخت

 .خواب برد

 کم کم. آرام بخش اثر خودش را گذاشته بود 

ن میشد و از دنیا فاصله یم  پلکهایم سنگیر

. گرفتم  دست گریم. در جای گریم فرو رفتم

 .روی پیشانیام نشست

-  بخواب جوانیه من که دنیا... بخواب جوانه

 ... دا تغییر کنهقراره از فر 

ی فرو ن دیگری نفهمیدم و توی دنیای بیخیر  چیر

 . رفتم



)  ) امیر 

 پشت فرمان نشسته بودم و به تلفن توی دستم

ه مانده بودم  . خیر

 با هر بوق آزادی که میخورد، سیع میکردم

ن و مات جوانه را فراموش  تصویر چشمهای سیر

 .کرده بودم

م،در عوض روی کاری که قصد انجامش را داشت  

 . تمرکز کنم

-  ... بله

 با صدای نازک و مهربانش از توی تلفن پلکهایم

 را روی هم گذاشتم و زیر لب خطاب به خودم

 : گفتم

-  ... کثافت لعنتی 

-  مزاحمید ؟... الو 

 .لبهایم را با زبان تر کردم

 ماهیار ؟-

 : صدای متعجب و لرزانش بلند شد 



-  ... امیر 

)  ) امیر 

 نگاهم به بخاری بود که از فنجان چای بلند یم

 شد اما سنگیتن نگاه ماهیار را کامال حس یم

 . کردم

-  ... امیر 

 آخرین بار چه کش مرا با این لحن صدا زده بود

 ؟

 جوانه ؟

 چرا هر دری را باز میکردم جوانه باید پشتش

 دست به سینه منتظر من ایستاده بود؟

اض ماهیار بلند شد   . صدای اعیی

 اومدی من رو ببیتن یا لیوان چایت رو ؟-

 رسم را باال آوردم و نگایه. نفس عمیقی کشیدم

 . به صورتش انداختم

 از آخرین باری که او را دیده بودم، پژمرده تر

 .شده بود



 . هیچ آرایشر روی صورتش نداشت

 الغر تر از قبل شده بود و چشمهایش بیفروغ

 .شده بود

ی که مقابلم. یک لحظه دلم برایش سوخت  دخیی

د و با حماقت  ایستاده بود از رسطان رنج مییر

د که سالها ن ی به آتش میر ن  خودش را برای چیر

 . پیش خاکسیی شده بود 

 از. من و عشقم به ماهیار خاکسیی شده بودیم

ن نرفته بودیم خاکسیی شده بودیم، از  بیر

 . خاکسیی هم که کاری بر نمیآمد 

 دستش را توی موهایش فرو
ی

 از شدت کالفیک

 . برد 

 خدا میدانست چه روزهایی را. لبخند تلچن زدم

ن موها شب نکرده بودم؟ چه  با تصو همیر

 روزهایی که زجر نکشیده بودم و روحم آنقدر

ن شده بود که وجود جوانه را  سخت و سنگ و تیر

 . خراش داده بود 



 پدرت میدونه پیش متن ؟-

. رسش را باال آورد   . لبخند تلچن زد 

 : آهسته گفت

-  ! بابام؟ اون خییل وقته ازم خیر نداره

 نکرد 
ی
 . باید متعجب میشدم اما حالتم فرق

؟ ازشون جدا شدی؟-  برای چی

 چند لحظهای. نگاه عمیقی به طرفم انداخت

گذاری گفت  : سکوت کرد و بعد با لحن تاثیر

- ونم کرد   برای اینکه گفتم نیم... از خونه بیر

 ... بیخیال تو شم خوام

 گوشیه لبم نه به حالت تمسخر که برای افسوس

 . باال رفت

 : به جلو خم شدم و با غم بیاندازهای گفتم

 چی به رس دخیی مغرور و زیبای دانشکده-

 اومده که اینطور خودش رو برای به مرد زندار

 کوچیک میکنه ؟

 . تکاین خورد و لبهایش لرزید 



 از خودم متنفر بودم که اینطور او را آزار یم

 .دادم

 به خودم که نمیتوانستم دروغ بگویم دخیی 

 ... روبه رویم هنوز هم

 : فکرم کامل نشده بود که ماهیار با گریه گفت

- ... میدونم ... خییل بد شدم  ... خییل پست

سم  ... ویل من مییی

 . ابروهایم را با تعجب باال انداختم

- یس؟ از  یس؟مییی چی مییی  

 . خودش را عقب کشید و به صندیل تکیه داد 

 دستهایش را روی سینهاش قالب کرد و توی

 . خودش جمع شد 

 رسش را تا جای ممکن توی یقهاش فرو برده

 .هنوز هم گریه میکرد. بود 

- سم  نمیخوام تنها... من از تنهایی مردن مییی

م  ... بمیر

 . کالفه شدم



 دستی به. حرفش به مذاقم خوش نیامد 

 صورتم کشیدم و در حایل که سیع میکردم تال

 طم ناگهاین که توی وجودم افتاده بود،

 . آرام کنم

- ی ن نفری هستی ... اوال تو نمیمیر  تو نه اولیر

 اونقدر هم دوا و... رسطان گرفتی نه آخرین نفر 

فت کرده که بشه جلوش رو گرفت  . درمون پیرسر

م ترست درست باشه  ... ثانیا گیر

 : مله را درد گفتماین ج

 اونوقت چرا باید ترست رو با من کم کتن ؟-

 ... چه ربیط به من داره

بچهها دستی زیر پلکهایش کشید تا  مثل دخیی

. اشکشان را خشک کند   : همزمان گفت

 وقتی با کش بایسر که دوستت داره مرگ هم-

 ... قابل تحم ِ ل

 . سینهام را پر از هوا کردم

-  ... ماهیار برای این حرفها دیره 



ن   یک اسکناس پنجاه هزار تومتن روی میر

 گذاشتم و در حایل که نگاهم را از ماهیار یم

 : دزدیدم، گفتم

 خواستم ببینمت که یکبار برای همیشه ازت-

 بخوام دست از رس من و این خانواده برداری

 ... ماهیار 

اض ن شدم که صدای اعیی  روی صندیل نیمخیر

 . ماهیار بلند شد 

 اگه کنارم نبایسر هیچ قدیم برای درمان برنیم-

... دارم ... هیچی  م  ... اونقور میشینم که بمیر

 فقط تا وقتی که خوب... خواهش میکنم امیر 

 قول میدم وقتی خوب شدم... شم پیشم بمون

 یه جوری برم که اصال یادت... برای همیشه برم

... نیاد یه روزی ماهیار بوده  ... فقط چند ماه

ناکش باعث شد پلکهایم از شدت دردلحن سوز   

 . روی هم بیافتند 

 .نه االن وقت این نبود که شکست بخورم



 . روی صندیل رس خوردم

 : رسم را توی دستم گرفتم و نالیدم

 دیوونه شدی ماهیار ؟ از من چی میخوای؟ ها-

 ... ؟ تو از من،از یه مرد زندار 

 . پلکهایم را محکم روی هم فشار دادم

-  ! ار باال امیر رست رو بی

 دوست نداشتم حتی نیم نگایه به. تعلل کردم

 . طرفش بیاندازم

ن کوبید   . دستش را محکم روی میر

 چند نفری توی کافه. ناچارا رسم را باال آوردم

ن ما چرخانده بودند و با  رسشان را به طرف میر

 . کنجکاوی نگاهم میکردند 

 . صورتش در هم رفته بود 

فت ن میر  . سینه اش تند تند باال و پاییر

 دستی به صورتش کشید تا کیم از خشیم که

 نمیدانستم از کجا دچارش شده بود، مسلط

 . شود 



 خودش را کیم جلوتر کشید و با صدای آرایم

 : گفت

- ن دو تا... به خودمون نگاه کن امیر   دور این میر

... آدم نشسته  تو اینجایی چون... من و تو 

 من ازت دعوت نکردم بیای... یخودت میخوا

 تو کش بودی از من خواستی اینجا... اینجا 

... باشم  ... اگه تو نبودی منم اینجا نبودی

 . گوشیه لبش کیم انحنا گرفت

 پس یه جوری رفتار نکن انگار مم متکلم وحده-

... م  چرا ازم خواستی ... راستش رو بگو امیر 

 بیام اینجا ؟

 . رسی به نشانیه تاسف تکان دادم

 خودم هم نمیدانستم دقیقا چه غلیط یم

 . کردم

- ... نمیدونم  میخواستم ازت... نمیدونم

 که بری... بخوان چشم امیدت به من نباشه

 ... دنبال زندگیت و سالمتیت



 چند لحظهای هیچ صدایی از هیچ کداممان

 . نیامد 

هیاررسم را با مکث باال آوردم و نگایه به ما  

 . انداختم

 صورتش سفید شده بود و فروغ کیم که توی

 . چشمهایش دیده بودم، حاال پر کشیده بود 

ون  لبهایش لرزید و آوی نامفهویم از آن بیر

 . آمد 

 این حرف آخرته ؟-

 . یک لحظه مات ماندم

 حرف آخرم بود ؟

ی که میخواستم؟ ن  آخرین چیر

 میتوانستم؟

 ماهیار اینجا بود؟

ی که م ن ن یک عمر آن را میخواستم وهمان چیر  

دم ن  . اینبار من پسش میر

-  ... آره



 دست لرزانش را به طرف. نفس عمیقی کشید 

 . کیفش برد و آن را برداشت

 دستش دیگرش را نامحوس باال آورد و روی

 قفسیه سینهاش گذاشت، حرکتش حس بدی در

 . من به وجود آورد 

ن بلند شد و به طرف در راه افتاد   . از روی میر

 رسم را به طرفش. یک لحظه کنارم ایستاد 

 نچرخاندم تا با دیدنش لحظهای از تصمییم که

 . گرفته بودم پشیمان نشوم

 : صدایش از ته چاه بلند شد 

-  فقط حیف که شجاعت... من دوستت دارم

 وقتی دارم... فریاد زدنش رو دیر پیدا کردم

 ...میمر

 حرفش تمام نشده بود که صدایش تحلیل رفت

ن  و پشت ی روی زمیر ن رس آن صدای افتادن چیر  

 . آمد 

 . با وحشت به طرفش چرخیدم



ن افتاده بود  .با پلکهای بسته روی زمیر

ن   اسمش را با فریاد صدا زدم و کنارش روی زمیر

 . زانو زدم

ن بلند کنم و توی  جرئت اینکه او را از روی زمیر

م نداشتم تنها کاری که از دستم بر  آغوشم بگیر

 . د که روی صورتش نشاندمآمد سییل سبیک بو 

 چند سییل روی صورتش زدم اما واکنشر نشان

 . نداد 

 . چند نفری توی کافه دورمان جمع شده بودند 

ی میگفت ن  .هر کش چیر

 . همهمیه جمعیت کالفهام کرده بود 

 . نمیتوانستم تمرکز کنم

 .حتی نمیدانستم که چه کاری باید انجام دهم

 . حتی فراموش کرده بودم که پزشکم

 : روبه جمعیت غ ّ ریدم

- ن  ... ساکت باشیر  ... ییک زنگ بزنه آمبوالنس

 . رس ماهیار را توی بغلم گرفتم



 . دستم را با وحشت روی نبض گردنش گذاشتم

ی حس نکردم ن  . چیر

 . بغض نه تنها گلویم که همیه وجودم را گرفت

 لبهایم تکان میخورد اما صدایی از آن خارج

 .نمیشد

 ... باور اینکه ماهیار 

 : فریادی از عمق وجود کشیدم

-  ... ماهیار 

)  ) جوانه

 پتو را روی. روی تخت به پهلو خوابیده بودم

 رسم کشیده بودم و سیع میکردم با محکم

ن پلکهایم، خودم را توی خواب مصنوغ  بسیی

 هر چند خواب هم چندان کمیک برای. غرق کنم

 نجات از تاریکهای دور و برم نمیکرد، تنها

 کابوسهایی که جز
ن  از قبل مرا بیر

 بیشیی

 جدانشدین این روزهایم بودند، فرو میکردند؛

 ! کابوس تنهایی 



 سهراب بود، سامیار بود اما کش که باید یم

 بود، نبود و تا کش که او را میخواستی نبود،

 . انگار هیچکس نبود 

 : تقهای به در خورد و صدای سهراب بلند شد 

- ی؟جوانه ؟ عزیزم بیدار   

 بیحوصله و خسته با صدایی که تازه عمق

مق گفتم  : گرفتگیاش را درک میکردم، بیر

-  ... آره

 پشت به در بودم و سهراب را نمیدیدم اما آنقدر

ه بودم که نگاهم را از پنجریه ن  بیحال و بیانگیر

 .اتاق نگرفتم

 پای. سهراب با قدمهای آهسته تخت را دور زد 

ون قرصهایم راتخت زانو زد و لیوان آب و نایل  

 : روی پاتختی گذاشت و با لبخند مهرباین گفت

 خویر ؟-

ن کردم  . رسم را باال و پاییر

 نفس عمیقی کشید، لبخند مصنوغ زد و با



 : لحتن که سیع میکرد، پرانرژی باشد، گفت

 این چهار سال هر وقت به اتاق خالیت نگاه یم-

 کردم، دلم میگرفت ویل حاال با وجودت توی

 ... ه دلم راحتهاین خون

 رسم. پوزخند ناخواستهای روی لبهام نشست

ون آوردم و حزن گفتم  : را کیم از زیر پتو بیر

ه؟-  خوشحایل خواهرت داره طالق میگیر

 با حالتی که. ابروهای سهراب در هم فرو رفت

 قصد یک صحبت طوالین را داشت، کنار تخت

ن نشست  دستهایش را لبیه تخت. روی زمیر

 گفت
ی

 : گذاشت و با اخم کمرنیک

؟ اوال   گذشت-  جوانه؟ چرا اینجوری میکتن

ن بدی بود   که طالق چیر
 طالق برای. اون زماین

 زن و شوهرایی که دارن با سختی کنار هم

ن یه شانس دوبارهس  میکین
ی

 ... زندگ

 . گوشیه لبش کیم باال رفت

 مامان خودمون داماد داره ویل نه تنها طالق-



 گرفته که ب
 
ا خوشحایل مجددا ازدواجً  

 ... هم کرده

 به حالت نمایشر پیشانیاش را خاراند و با

 : خنده گفت

 بعید نیست فردا پس فردا صاحب یه خواهر یا-

 ... برادر جدید بشیم

 چشمهایم درشت شد و در حایل که زبانم را گاز

 : میگرفتم، با ترسر گفتم

-  ... عه سهراب

در حایل سهراب که کم کم خندهاش گرفته بود   

 که دستهایش را به حالت آغوش نوزاد یم

 : گرفت، گفت

-  مامان با آقا مصطقن ... وای فکرش رو بکن

ون عشق و حال ، بعد بچه رو بذارن  برن بیر

 ... پیش خواهر برادرهای بزرگش

 دستمهایم را روی پلکهایم گذاشتم و در حایل

 : که خودم هم خندهام گرفته بود، گفتم



-  ... وای سهراب

 : سهراب دستی به صورتش کشید و گفت

 من که دینم رو با بزرگ کردن شما دو تا به ننه-

 تو هم که خودت تو فاز... بابام پس دادم

 هستی 
ی

... افرسدگ  بذار دو... میمونه سایم

 با

 دفعه پوشک بچه عوض کنه و بچه روش شیر 

 ... ال بیاره تازه حساب کار دست آقای دکیی میاد 

. رفت صدای خندهاش باال   . بینیاش را گرفت

 وای فکر کن سامیار بیاد بعد بو دستشویی بده-

 چی شده سایم
ی

 بگه بچه روم خراب... بیک

 ... کاری کرده

 شاید. دیگر صدای خندههایمان باال رفته بود 

ی که میگفتیم خنده نداشت اما من و ن  چیر

 سهراب که فرصت پیدا کرده بودیم تا کیم

وعبخندیم، بعد از مرگ پدرم بر  ن بار رسر ای اولیر  

 . به خنده کرده بودیم



 در باز شد و صدای سامیار از پشت رسم

 . بلند شد 

 یک لحظه با تصور اینکه سامیار صدایمان را

ن شدم  . شنیده بود، دستپاچه روی تخت نیمخیر

 . سهراب هم ساکت شده بود 

 سامیار نگاه مشکوگ به من و سهراب انداخت

 : و در حایل که چشمهایش را ریز میکرد، گفت

ن پشت رس من- نه داشتیر ن  قیافههاتون داد میر

دین ن  ... حرف میر

 سامیار لبخند . من و سهراب سکوت کرده بودیم

 : محوی زد و گفت

- ن من رو مسخره... عیب نداره  حتی اگه داشتیر

 همینکه صدای خنده... میکردین بازم حله

 ... رزشش رو دارههاتون بلند شده بود یعتن ا

 من و سهراب هر دو لبخندی به مهرباین سامیار

سید،. زدیم ی که با نظر میر ن  عیل رغم چیر

 ... سامیار خییل هم خوب بود 



 : سامیار نگایه به من کرد وگفت

 مزاحم بزم مسخره کرون سایم شدم که بگم-

ن دامون ی بپوش بیا پاییر ن  یه چیر

 ... اومده ببینت

- یشنیدم داری طالق میگ  ! یر

 : پوزخندی زدم

-  ! نه اینکه توی این اتفاق نقشر نداشتی 

 رستاپا سیاه پوشیده. دامون پا روی پا انداخت

 صورت سه تیغهاش حاال پوشیده از نه. بود 

 ریش مرتتر بود که متاسفانه او را جذابیی از

ان عوضن بودنش ن ی از میر ن  قبل کرده بود اما چیر

 .کم نمیکرد

- 
ی

 اوال عوضن بودن و مشکالت ریشه دار زندگ

کت رو پای من ننویس  ثانیا حتی اگه! مشیی

 ! کاری هم کرده باشم که نکردم بهت لطف کردم

ون؟  کوفتی اومدی بیر
ی

 بد بود از اون زندگ

 نزدم
ن
. حرق  دوست. نگاهم را از دامون گرفتم



 داشتم زودتر از اینجا برود تا به کلبیه تنهاییام

 .برگردم

- قتی طالقنامه رو امضا کتن میامو   

 اینبار اصویل و درست و در... خواستگاری

 ... ضمن

 فرصت نداد رسم را با تعجب به طرفش

 گفت
ی

 : برگردانم با کوبندگ

- ه  ... اینبار هیچیک نمیتونه جلوی من رو بگیر

... نه امیر نه حتی خودت  ... اینبار تو مال متن 

)  ) امیر 

بودم روی صندیل کنار تختش نشسته . 

 از گ به صورتش زل زده بودم، نمیدانم اما

ن را میدانستم حاال که دکیی گفته بود  همیر

 وضعیتش بهیی از وقتی بود که او را بیجان تا

ی  اینجا آورده بودم، میتوانستم نفس راحتیی

 . بکشم

 دکیی حرفهای دیگری هم زده بود؛ بدترین و



ینش هم این بود که فرصت طالیی   شاید مهمیی

ن توده تقریبا  ماهیار برای عمل جراچ و برداشیی

ن االن هم رایه  رو به اتمام بود و حتی اگر همیر

 اتاق عمل میشد، کمیی از هفتاد درصد نتیجهای

 که ممکن بود با عمل اول به دست بیاورد، ممکن

 میشد و این برای من مصداق کامل عذاب

 . وجدان بود 

 ... عذاب وجدان داشتم

ی که ی ک روز در اوج عاشقی مرا رهابرای دخیی  

 کرده بود و بعد از سالها در حایل که به زن

ین معقولیی  دیگری متعهد شده بودم با غیر

 خواستیه ممکن برگشته بود، عذاب وجدان

 .گرفته بودم

 درست بود هیچ کاری از دست من برنمیآمد اما

 نمیتوانستم که خودم را گول بزنم، دیدن ماهیار

 ! در این حال و روز 

د، از ن  با حس اینکه کش به گلویم چنگ میر



 جایم بلند شدم و کالفه به طرف پنجریه گوشه

 .ی اتاق رفتم

ن   حس میکردم در حال خفهشدنم، برای همیر

یه پنجره بردم اما با  دستم را به طرف دستگیر

 فکر اینکه هوای رسد ممکن بود باعث

 ماهیار شود، پشیمان شدم
ی

 .رسماخوردگ

ن موهایم ک شیدمدستی بیر . 

 سیع میکردم با دم و بازدمهای عمیق حس

ل کنم اما نمیتوانستم  .خفگیام را کنیی

ون زدم و خودم را به  عاقبت با عجله از اتاق بیر

 .حیاط بیمارستان رساندم

ن نیمکتی که نزدیکم بود، نشستم و  روی اولیر

ن دستهایم فشار دادم  خودم هم. رسم را بیر

 .نمیدانستم چه غلیط باید بکنم

 اصال کار درست چه بود؟

 دستم را توی جیب شلوارم بردم و تلفن همراهم

ون آوردم  .را بیر



 چند لحظهای به صفحیه خاموش تلفن نگاه

 .کردم

 .دکمیه کنار صفحه را زدم

 
ی

 با دیدن عکس جوانه روی صفحه لبخند کمرنیک

 .زدم

 این شاهکار حتما برای وقتی بود که من حافظه

ن بودمام را از دست داده بودم  وگرنه مطمی   

 .جوانه از این جرئتها نداشت

 یقه اسیک سفیدی تن کرده بودم و در حایل که

 دستش را زیر خرمن موهای طالییاش فرو برده

ن و معصومش به من زل زده  بود با چشمهای سیر

 .بود

ن اسم  با یک تصمیم ناگهاین از لیست مخاطبیر

 .جوانه را انتخاب کردم و شمارهاش را گرفتم

 با

هر بوق آزادی که میخورد تپش قلبم باال و با   

فت  .التر میر



ن هم نتوانسته بود،  حتی رسمای غروب پاییر

د  .جلوی عرق کردنم را بگیر

... یک بوق ... دو بوق  ... سه بوق

 کم کم از جواب دادنش ناامید شده بودم که

 : صدای خسته و پژمردهاش توی گویسر پیچید 

 الو؟-

ی توی دلم تکان خورد ن  .چیر

وقت بود صدایش را نشنیده بودم؟ نزدیک چند   

 !هفتاد و دو ساعت

 از وقتی در یک تصمیم ناگهاین بعد از چهار سال

ن زده بودم و جوانه را برای ابد  زیر بار همهچیر

 .ترک کرده بودم

ن بار حس میکردم دلتنگش  شاید برای اولیر

 .بودم

ن هفتاد و دو ساعت بعد از  شاید چون اولیر

 .ازدواجمان بود که صدایش را نشنیده بودم

 جوانه هر طوری که شده بود حداقل روزی یکبار



 را به بهانیه اینکه دلش برای غرغرهای من تنگ

 شده بود، هر جایی که بودم و هر جایی که بود

ن  د و حاال بعد از چهار سال این اولیر ن  زنگ میر

 .باری بود که من شمارهاش را میگرفتم

؟-  امیر

از روزهای معمولیمان مظلوم تر بود وصدایش   

 این جواب همیه ظلمهایی بود که من این چهار

 .سال در حقش تمام کرده بودم

ین ؟ پس برای چی زنگ زدی؟- ن  حرف نمیر

ن بودم تا گریه کردن. صدایش میلرزید   مطمی 

 فاصلهای ندارد اما مرصانه جلوی اشکهایش را

. گرفته بود  وحتی میتوانستم لبهای لرزان و   

ن یم  پلکهایی که به خاطر سنگیتن اشک پاییر

 .افتادند هم ببینم

 من گ تک تک خصوصیات جوانه را حفظ کرده

 بودم که خودم هم نمیدانستم؟

 حتی میتوانستم با اطمینان بگویم که تا وقتی 



 من تلفن را قطع کنم جوانه همچنان پشت تلفن

 . است

کمان، هیچ  مشیی
ی

 همیه این چهار سال زندگ

یش نیامده بود که جز من کشوقت پ  

 . مکالماتمان را قطع کند 

 . صدای نازکش حرض شد 

-  فقط جواب یه سوالم رو... باشه حرف نزن

 من و تو چهار سال باهم زندگ... بده امیر 

 توی این چهار سال حتی یه روز هم... کردیم

 
ی

 نبود که تو رس من داد نکشر که از این زندگ

 هنوز نفهمیدم چرا خودت وارد عمل نشده... برو 

ون نکردی  هنوز! بودی و من رو از زندگیت بیر

 نمیتونم یه دلیل برای این دل صاحب مرده

 اونم نه زخیم! بیارم که چرا امیر فقط زخم زد 

 فقط یه... که من رو بکشه فقط زجر کش کنه

ن رو بگو امیر  ... چیر  فکر نمیکنم... راستش رو 

 نکنه دلتو دلواپس دل من ه
ی

م بایسر که بیک  



... کوچیکش اذیت شه  ب... پس راست بگو امیر 

 
ی

 الخره اون زبون لعنتیت رو چرخوندی که بیک

 ... جوانه رو نمیخوام

 صدایش آنقدر آهسته شد که به سختی به

 : گوشم رسید 

 به خاطر ماهیار بود ؟ آره؟-

 البته من از. چند لحظهای هر دو سکوت کردیم

رده بودم اما حاال ذهنمهمان اول هم سکوت ک  

 . هم سکوت کرده بود 

-  این رو این همه... من آدم عقب کشیدن نیستم

 وقتی ماهیار اومد... سال بهت ثابت کردم امیر 

 توی زندگیمون مثل یه شیر جلوی زندگیم

 حا

 ایستادم برای اینکه تو هم نمیخواستیش اما

 ... ال 

 . بغض با صدای بدی شکست

ی بود که یخت تیر  هر قطره اشیک که میر



 .مستقیم روی قلبم مینشست

 دیگه جلوی چی وایسم امیر ؟ برای گ وایسم-

ه بیخیالش شم  ... ؟ شاید به قول سامیار بهیی

 بیخیال ؟ یعتن جوانه میخواست بیخیال همه

ن شود؟ چرا حس میکردم شکه شده بودم؟  چیر

 . د بیشیی از آن وقتی شکه شدم که تلفن قطع ش

ن بار تلفن را روی من قطع کرده  جوانه برای اولیر

 . بود 

)  ) امیر 

ن کردم و با  برگه را مقابل صورتش باال و پاییر

 : بدخلقی گفتم

-  ... زودتر امضاش کن

 نگاهش را از برگه گرفت و بیتفاوت شانهای باال

 . انداخت

فت ن میر  .سینهام از شدت خشم باال و پاییر

خیر چنان نرمشر ازیادم نمیآمد این چند سال ا  

 خودم نشان داده باشم که حاال اینطور ناز ماهیار



 . را میخریدم

 زیر لب با لحتن که سیع میکردم خییل

ن نباشد، گفتم  : خشمگیر

- ن ماهیار پدرت امضا کرده ت ح ّ ی و... ببیر  دکیی

ه  همیه کارهای اداری و مسخریه دیگه... حاضن

 فقط مونده امضای لعنتی ... هم انجام شده

 ... خودت پای این برگه

 .با شنیدن حرفم رسش را به طرفم چرخاند

ش درشت شده بود، معلوم بود ن  چشمهای سیر

 . حسایر تعجب کرده است

 با پدرم حرف زدی ؟ گ ؟ اصال راضن شد-

 باهات حرف بزنه ؟

 . پوزخندی زدم

-  پدرتون تازگیها نزول اجالل فرمودن... بعله

ن   ... از تخت پادشاهیشون اومدن پاییر

 .یک لحظه کاسیه چشمهایش پر از اشک شد

 : لبهایش لرزید و با بغض گفت



 چرا اینقدر بداخالق شدی؟ قبال که اینطور-

 ! نبودی

 . حاال نوبت من بود شانه باال بیاندازم

 : با پوزخندی گوشیه لبم گفتم

-  این همه سال منتظر وایساده بودم تا تو... نه

... بیای نگه داشته اخالق خوبم هم برای تو   

 ... بودم

 : با حالت زاری گفت

-  ... امیر 

لم را از دست دادم  برگههای. نمیدانم چرا کنیی

 رضایت عمل را گوشهای پرتاب کردم و به طرف

 دستهایم را لبه تخت. ماهیار هجوم بردم

ی صورت ماهیار با  گذاشتم و چند سانتی میی

لش کنم گفتم  : عصانیتی که نمیتوانستم کنیی

- ... به من نگو امیر  ن اون... نگو لعنتی   عیر

 ... روزها که من رو به خودت امیدوار کردی نگو 

 ... نگو 



"  .ی آخر را توی صورتش فریاد کشیدم" نگو 

 تن نحیفش از شدت فریادی که زدم لرزید اما

 : اهمیتی ندادم و صدای بلند فریاد زدم

؟ ها؟ بعد این-  چی از جونم میخوای لعنتی

ن روهمه سال اومد ی توی زندگیم که باز همه چیر  

 بریزی بهم ؟

 چانهاش میلرزید و قطرات اشک روی صورتش

 .راه گرفته بود

 . در با صدای بدی باز شد 

 : پرستار با لحن بدی خطاب به من گفت

ن رو- ته؟ بیمارستان رو گذاشتیر  آقا چه خیر

! رستون ید خونهتون  ... دعواهاتون بیر

 .حرفهایش مرا بیشیی از قبل عصباین کرده بود

 ماندیه
ی
 با خشم به طرفش برگشتم و باق

 : فریادم را رس او کشیدم

 خانم؟ دلت خوشه؟ کدوم خونه؟-
ی

 چی مییک

م  ...خونهای که این خانم مثال محیی



 انگشت اشارهام را به طرف ماهیار نشانه گرفتم

 : و گفتم

- ... خرابش کرد  ... با ضعفش  ... با ترسش

 صدایم کم کم خش بر میداشت، شاید به خاطر

 .فریادهای بیوقفهای بود که کشیده بودم

 پرستار با حالتی عجیب نگاهم میکرد، انگار

ن نبود باید یک آرامبخش تزریق کند یا  مطمی 

د  ون کردن من از حراست کمک بگیر  . برای بیر

فت و تعادلم را از دست داده  رسم گیج میر

. بودم ن است کهحس میکردم رس  م آنقدر سنگیر  

 . توانایی نگه داشتنش را از دست دادهام

 .یک قدم مانده به پرستار رمق از پاهام رفت

 در مرز افتادن بودم که دستهای ظریقن دور

 . کمرم حلقه شد و اجازیه افتادن نداد 

 خودم هم عکس العمل نشان دادم و دستم را به

 . دیوار گرفتم

بود به پلکهایمگرمای تتن که تنم را گرفته   



ند  .ق ّ وت داد تا کیم از هم فاصله بگیر

 : پرستار جلو آمد و گفت

 چی شده؟ آقا چت شده؟-

 : صدای نازک و گریاین از پشت رسم بلند شد 

-  فکر کنم به... تازه از کما در اومده

 ... خاطر اونه

 . پرستار نگایه به ما دو نفر انداخت

 با تکیه دستم به دیوار ایستاده بودم و ماهیار در

 حایل که دستهایش را دور کمرم حلقه کرده

 بود از پشت به من چسبیده بودم، جوری که

ن ما نمانده بود   شاید این نزدیک. هیچ مرزی بیر

 ترین تمایس بود که بعد از سالها داشتیم یا شاید

ن تمایس بود که بعد از سالها داشتیم  ... هم اولیر

 : پرستار گفت

 داروی خاض مرصف میکنید؟-

ن شده بود   فقط تا این حد یم. زبانم سنگیر

م  . توانستم که جلوی از حال رفتنم را بگیر



 از ماهیار پرسید 
ی

 : پرستار با کالفیک

 عزیزم شوهرت قرص خاض مرصف میکنه؟-

؟  اسمش رو میدوین

 . حلقیه دست ماهیار دور کمرم سفت تر شد 

را نباخت و با همان صدای ماهیار اما خودش  

 : خیس از گریه و لرزان از بغض جواب داد 

- ... نه  ... اسمش رو یادم نمیاد 

 خیر کتن ؟... همراهم نیست
 میشه لطفا یه دکیی

 پرستار نگایه به من که تقریبا از حال رفته

ون دوید   . بودم، انداخت و بیمعطیل بیر

ن پرستار مثل سوت ممتدی بود که توی  رفیی

 .گوشم میپیچید

 دستم را از روی دیوار برداشتم و به زانوهایم

ن را لمس کنند  .اجازه دادم زمیر

 ماهیار که هول کرده بود سیع کرد دستش را

ن و لخت شدهام بیاندازد تا جلوی  زیر تن سنگیر

د اما نتوانست و هر دو باهم روی  افتادم را بگیر



ن افتادیم  .زمیر

وی آغوششماهیار خودش را سیی کرد و مرا ت  

 . گرفت

ن بیافتم در آغوش ماهیار  به جای اینکه روی زمیر

 . اسیر شده بودیم

 ماهیار یک دستش را دور شانههایم حلقه کرده

 . بود و با دست آزادش صورتم را نوازش میکرد 

یخت  .قطرههای درشت اشکش روی صورتم میر

- ... امیر عزیزم ... ببخشید   ... غلط کردم اصال 

 آره حق با توعه من... همهش تقصیر منه

 ... ضعیف و ترسو بودم

 . لبخند تلچن زدم

 لبهایم را تکان دادم اما صدای چندان واضچ

ون نیامد   . از آن بیر

 امیدوار بودم ماهیار بتواند لبخواین کند؛ مثل

 همان وقتی که هر دو ته کالس درس یم

 نشستیم و دور از چشم استاد برای هم عاشقانه



 .میرسودیم

ی را میکرد؟جوانه گل ن یه چه چیر  

 اینکه در این چند سال هیچ عاشقانهای با او

 نساخته بودم ؟

 مگر یک آدم چند بار عاشق میشد ؟

 من همهاش را همان یکبار خرج ماهیار کرده

 .بودم

 دفعیه اویل که دیدمت با خودم گفتم یعتن -

 میشه؟ یعتن این دخیی قراره همیه کمبودهای

ان کنه ؟  من رو جیر

 : پوزخندی زدم

د و اجازیه مرتب کردن افکارم ن  گوشم زنگ میر

دم همه همان ن  را نمیداد، حرفهایی هم که میر

هایی بودند که در خودم خفه کرده بودم
ن  . چیر

- ان نداشتههام  نه اینکه... تو قرار بود بشر جیر

ین نداشتهام  ... بشر بزرگیی

 شاید به خاطر الیه. تصویر ماهیار مات شده بود 



اشیک که روی چشمهایم را پوشانده ی نازک  

 .بود

-  تو به من قول داده... ولم کردی

 ... بودی ماهیار 

 صورت ماهیار در هم رفت و صدای گریــهاش

 : بلند شد 

- ... تو قول داده بودی بموین   من... بموین برام

 ... و تو یه طرف و دنیا یه طرف دیگه

 دست بیجانم را باال آوردم و روی سینهاش

ک روز به امید قلتر که در آن میتپیدجایی که ی  

 : نفس میکشیدم، کوبیدم و ناله زدم

 برای یه عاشق هیچی سخت تر از تنهایی -

... نیست  ...میخوایتش... تنهایی بدون اون

... میدونه  هیچی بدتر از دروغ... ویل رفته

 ... نیست

 پلکهایمیک لحظه روی هم رفت اما رسیــــع به

 خودم آمدم ، همان یک لحظه برای جاری شدن



 بود
ن
 .اشکهایم کاق

سم-  بیشیی از ده ساله هر شب از خودم مییی

 یعتن اون دوستت دارم هات واقیع بود یا نه؟

 یه جوری زدی و در رفتی که نتونستم دوستت

 ... دارم های هیچ گ رو باور کنم

 . بعد از سالها به گریه افتاده بودم

 برای زین که سالها بار اشک... نه برای خودم

 هایی که باید از چشم من میچکید به دوش

 ...برای جوانیه عشقم... چکیده بود 

-  انتقام خار... من انتقام تو رو از جوانه گرفتم

 ... رو از گل گرفتم

)  ) دانای کل

 میموین ؟-

 .صدای نفس کالفهاش بلند شد

 خودش هم نمیدانست چرا قبول کرده بود تا

در لجن فرو برود ویل رفته بودخرخره  . 

ن را از جوانه یاد  شاید این در لجن فرو رفیی



 گرفته بود، جوانه هم در لجن عشق او غرق شده

 . بود 

 یک عمر جوانه را برای حضورش در یک عشق

 اشتباه، رسزنش کرده بود، آزار داده بود و حاال

 ... خودش با پای خودش

 ... یک جور خودکشر عمدی

د  ن  که خودش را به ساحل میر
ی

 ... مثل نهنیک

 مثل آدیم که سیر شده بود و حاال میخواست

 دستیایر به عشق گمشدهاش آخرین حش باشد

 ... که در این دنیا تجربه میکند 

ن کرد   . رسش را به سختی باال و پاییر

-  ... آره

... لب زد  ن نبود   چون نیم... شاید چون مطمی 

... خواست تش بدشچون از خودش و رذال  

 ... آمده بود اما دیوانه شده بود 

 لب زده بود اما ماهیار که در برگ زندهماندنش را

ن لحظهای سوزانده بود، آره  در آتش تمنای چنیر



 . اش را روی هوا زد 

 از شدت خوشحایل قطرهاش اشک روی گونهاش

 . چکید 

ن انداخت  . امیر رسش رو پاییر

 . خجالت میکشید 

 . ل ماندن داده بود زن داشت و به زن دیگری قو 

 شاید او و همرسش از هم جدا شده بودند اما

 .. هنوز هم همرسش بود 

 ته دلش هیچ دوست نداشت به بعد از آن هم

 ... فکر کند 

 فکر میکرد اگر رسش را باال بیاورد و نگایه به

ن جوانه روبــهرو  اطراف بیاندازد با چشمهای سیر

 میشو که در نهایت مظلومیت به او زل زده

 . بودند 

- ط گذاشته  ... بابات برام رسر

 آنقدر. ماهیار با تعجب روی تخت جابهجا شد 

ن   این چند روز درد کشیده بود که اگر مورفیر



 هایی که مدام با او تزریق میشدند، نبود تا االن

 ... مرده بود 

یط؟-  چه رسر

 . پوزخندی زد 

 . دستی پشت گردنش کشید 

 با خیس شدن کف دستش از خودش پرسید چرا

 او که یکبار حال بد تحقیر را از طرف پدر ماهیار

 چشیده بود حاال چرا تن به این کار داده بود؟

- ط گذاشته باید عقدت کنم ن ... رسر  در اولیر

 ... فرصت

 . نفس در سینیه ماهیار حبس شد 

 خودش تا اینجا پیش آمده بود اما انتظار اینکه

 ... به نقطهای برسد که عقد امیر شود 

 . جوانه خجالت میکشید  ماهیار هم از 

 داشتند چه میکردند؟

 امیر بالخره نگاهش را از جلوی پایش کند و به

 . ماهیار دوخت



 : با صدای محکیم گفت

-  کردم
ی

 اما... من در حق جوانه هر کاری بیک

م  لعنتی نمیگم مشکل... دیگه روش زن نمیگیر

 ... حل شد 

 : دستی به صورتش کشید 

- ... بعد از طالق جوانه  ... یه فکری میکنیم

 ... نگفت بعد از طالق دادن جوانه عقد میکنیم

ن  ی برای گفیی ن ی نگفت چون چیر ن  اصال چیر

 ... نداشت

 . از روی صندیل بلند شد 

ن کوچک کنار تخت ماهیار برگیه  از کشوی میر

ون آورد و کنار دست ماهیار  رضایتنامه را بیر

 . گذاشت

بــهای با کاغذ زد و خسته گفت  : با انگشت ضن

-  پس... به هموین که میخواستی رسیدی

 امضاش کن تا زودتر بتونن برات یه

ن   تازه بعد از عمل باید آماده یسر ... کاری بکین



 ... برای شییم درماین 

 .هنوز فعلهایشان را جمع نمیبست

 حق داشت بینشان فاصلهای به اندازیه یک

 خیانت، یه عشق ناکام و شکست خورده، چند س

ری و در نهایت جوانهال دلخوری و دربــهد  

 .ایستاده بود

بــهای زد   . روی اسم دکیی معالج ضن

- ت سهرا ِ ب ... دکیی  حتما یم... برادر جوانه

 بینتت و حتما باید یه رسی توضبحات براش

 ... بدی

ون زد   . بعد هم به رسعت نور از اتاق بیر

 خودش را به حیاط رساند و روی نیمکتی که این

 جتد روز مونس تنهاییاش شده بود نشیت و یر 

 . معطیل شماریه جوانه را گرفت

 خودش هم میدانست در این چند روزی که از

 هم جدا شده بودند بیشیی از همیه روزهایی که

 کرده بودند، بیشیی به او زنگ زده
ی

 باهم زندگ



 .بود

 . صدای ضعیف جوانه بلند شد 

-  ... بله

. جوانه بود دیگر  ود یا جواب نمیدادهر کش ب  

 . یا اگر هم میداد اینقدر مودب نبود 

-  برای... فردا صبح از دادگاه وقت گرفتم

 ... جداشدن توافقیمون

)  ) امیر 

 . نگایه به خودم توی آینه انداختم

ون زده بودم و  شش صبح از بیمارستان بیر

 خودم را به خانه رسانده بودم تا برای دادگاه

 . آماده شوم

 دوش رسرسی گرفته بودم و حاال مثل یک مرده

 . ی متحرک روبــهروی آینه ایستاده بودم

 نیم ساعت گذشته بود و من همچنان با تکیه بر

ن آرایش جوانه به خودم زل  دستانم از توی میر

 .زده بودم



 در حایل که نفس. دستی به صورتم کشیدم

 .عمیقی میکشیدم و نگاهم را از آینه گرفتم

رق یسر کوچیک گوشیه آینهلحظیه آخر ب  

 . چشمم را زد 

 مجسمیه آفریقایی بلندی گوشیه آینه بود و

 جلوی دیدم را گرفته بود، مثل اینکه عمدا پشت

 .مجسمه بود

 ابروهایم را در هم کشیدم و دستم را با

 . کنجکاوی به طرف آینه دراز کردم

 مجسمه را برداشتم و با دیدن گردنبند جوانه

 . انداختمابروهایم را باال 

 چرا تا امروز متوجه این گردنبد نشده بودم؟

 یعتن جوانه عمدا آن را اینجا گذاشته بود؟

ن . نوک انگشتانم با احتیاط آن را لمس کرد   مطمی 

 .نبودم میتوانم به آن دست بزنم یا نه

 آخرین باری که آن را دیده بودم همان شتر بود

 .که جوانه برایم تولد گرفته بود



به جوانیه کوچک گیر کرده درنوک انگشتم   

 . قاب طالیی افتاد 

ن باری که آن را دیده بودم تازه جواب مثبت  اولیر

 . را از جوانه گرفته بودم

 وقتی جوانیه کوچک با دو برگ ظریف را در یک

 حلقیه طالیی ساده دیده بودم با خودم گفته

 بودم این گردنبد برای یک نفر ساخته شده و آن

 ... جوانه بود 

هایی که در این سالها هیچوقت
ن  از معدود چیر

 فراموش نکرده بودم برق اشک و عشقی بود که

ی چشمهای جوانه را پر کرده بود ن  .سیر

ی جوانیه ن ی چشمهایی که دقیقا با سیر
ن  سیر

 ... گردنبد ییک بود 

 شب تولدم که به جوانه گفته بودم که باید این

مرابطه را در تمام کنیم جوانه راضیام کرده بود  

 اما همان شب گردنبند را از گردنش در آورده بود

ن بار آن را یم  و حاال بعد از چهار سال اولیر



 . دیدم

 گردنبد را کف دستم گرفتم و به این فکر کردم

 یعتن تا دو سه ساعت دیگر اررتباط من و جوانه

 تمام میشد ؟

 چه مرگم شده بود؟

 مگر خودم به جوانه نگفته بودم که او را نیم

م ؟خواه  

ن االن هم او را نمیخواستم  . همیر

 هر زماین که او را نگاه میکردم با تصور اینکه

ن ما هیچ عالقهای نیست عذاب میکشیدم  . بیر

 یکبار به جوانه گفته بودم بودن با کش که

 دوستش نداری همان اندازه دردناک است که

 . کش که دوستش داری کنارت نباشد 

فت و ماه  . یار میآمد حاال انگار جوانه میر

 کش که دوستش نداشتم و کش که دوستش

 ... داشتم

 )جوانه(



 از اینکه چادر پوشیده بودم، خوشحال بودم

 وگرنه سهراب و سامیار زانوهای لرزانم را یم

یخت  . دیدند و آبرویم میر

 دست سهراب دور شانهام حلقه شد و مرا به

د   . خودش فرسر

 خویر عزیزم؟-

ن انداختم  . رسم را باال و پاییر

 . نگایه به حیاط بزرگ دادگاه انداختم

 از پیر و جوان. همه جور آدیم به چشمم میآمد 

... ، زن و مرد   ... پلیس

ن   هشت صبح نشده بود و به خاطر فصل پاییر

 هوا هنوز به طور کامل روشن نشده بود اما

 جمعیت چنان در هم میلولید که انگار از شب

 . گرفته بودند قبل نوبت  

 از دیدن این همه آدم که برابر با هر کدام مشکل

 داشتند برایم دردناک بود و دردناک تر اینکه

 . خودم هم جز آنها شده بودم



 . سامیار روبــهرویم ایستاد 

 رستا پا سیاه شده بود و صورتش حالتی مرکب

 . از خشم و غم گرفته بود 

 : شانههایم را گرفت و محکم گفت

- ن جوا نه کاری که داری انجام میدی کارببیر  

 عالم و آدم یم دونن که تو امیر ... عادی نیست

... رو دوست داری  حاال به هر دلییل... اما حاال 

ن   ... دارین از همدیگه جدا میشیر

 تکاین که به من از شدت بغض لب پایینیام را

 : گاز گرفته بودم داد و گفت

- یر هیچیک از تو توقع نداره توی یه موقعیت غ  

 . عادی ،عادی رفتار کتن 

 تنها بازویم را از روی
ن
 سهراب به جای هر حرق

 .چادر نوازش میکرد

 از اینکه اینجا بودند و مرا تنها نگذاشته بودند

 خوشحال بودم اما به خاطر اینکه برادرانم را

ن   مجبور کرده بودم که همراه من پا در چنیر



 . جایی بگذراند باعث خجالتم شده بود 

ن افتاده و البته  قدمهای بعدیام را با رسی پاییر

 . به کمک سهراب برداشتم

 . با صدای امیر رسم را باال آوردم

-  ... جوانه

کم بود ؟  مشیی
ی

 یعتن اینجا سوت پایان زندگ

 .سهراب دستهایش را دور شانهام محکمیی کرد

ل نکند امکان اینکه  میدانست اگر مرا کنیی

ندازم دور از انتظارخودم را توی آغوش امیر بیا  

 .نبود

 دیشب درست وقتی تنهاییام را بغل گرفته"

 بودم و در سکوت جنگل چشمهایم را آبیاری یم

 .کردم، سهراب توی چهارچوب در ظاهر شده بود

 با دیدن چهریه اشیک من نفس عمیقی از روی

ن تخت زانو زد. درد کشید و کالفه جلو آمد   .پاییر

مهرباین پدرانهایدستی روی موهایم کشید و با   

 : گفت



 فکر نکنم بشه از کش که داره گریه میکنه-

یس خوبه یا نه  ... بیی

 نزدم و بغضم را بیشیی توی بالشت فرو
ن
 حرق

 ای کاش میتوانستم به جای این بغض. کردم

م  .امیر را بغل بگیر

 گریــهام به خاطر این نبود که فردا قرار یک

 جدایی ابدی را در برنامهام داشتم، اشکهای یر 

 راه گرفته بود
ی

 .وقفهام از روی دلتنیک

 بینیام ناخواسته پر از عطر تن سهراب شده

. بود   ... بوی پدرم را میداد و البته آرامش

یختم اما آرام شده بودم و حاال پلک  اشک میر

ن شده بود و آرام روی  هایم از زور گریه سنگیر

 .هم میافتادند

 صدای زمزمهوار سهراب مثل یک الالیی هر

 .لحظه پلکهایم را سنگینیی از قبل میکرد

-  نه اینکه... برای جدا نشدنتون اقدام نمیکنم

 بخوام بگم که زندگیتون به خودتون مربوط که



 همیه آدم هرازگایه نیاز دارن که ییک بیاد و

 به هم ریختهشون رو جمع کنه
ی

 نه برای... زندگ

وقتی ییک گفت نمیخوادت دیگه اینکه معتقدم  

 نمیمونه
ن
 نه برای اینکه درست یا غلط... حرق

 معتقدم وقتی ییک به هر دلییل جوانه هر دلییل

 براز این که... میگه برو نامرد عالیم اگه بموین 

 از توی چشمات میخونم که دیگه

 جوانهای که من میشناسم.... رایه نیست

دنیا اونقدر امیر رو میخواست که جلوی یه  

 ایستاد و زد تو گوش هر گ گفت امیر یر 

... خانوادهس  ... اما حاال 

 مثل اینکه خودش هم باورش. لبخند تلچن زد 

 .نداشت

 این حالتش. گردنش را روی شانهاش خم کرد 

ن  ن باعث شدت گرفیی  شبیه عادت امیر بود و همیر

 .اشکهایم شد

-  نمیدونم همهش اون... نمیخوایتش جوانه



 بچهایه که امیر از کمبودش تو زندگیتون حرف

نه یا نه ؟ ن  ویل هر چی هست چشمات میگه! میر

 ته خیط که حتی خودت... به ته خط رسیدین

 و جوانیه عشقت هم نمیتونه دوباره از نو

... بنویسیش  ... و این جور وقتها 

 .رسی تکان داد

-  ... " از دست کش کاری بر نمیاد 

جلو آمد  . امیر سهراب و سامیار رستا او هم مثل  

 ته ریش نامرتتر روی. پا سیاه پوشیده بود 

 .صورتش نشسته بود

 .یک قدمیام ایستاد

ن سامیار روی هردویمان افتاده بود؛  نگاه سنگیر

ن و سیاه  ... سنگیر

 ... جو بدی بود 

 بیاندازهای بود که زانوهایم
ی

 از همه بدتر دلتنیک

 .را سست کرده بود

ی رسیدن تمام و کمالفاصلهمان کم بود اما برا  



 ... عطر امیر به ریــههایم نه

ها تغییر ناپذیرند  ن  ... بعضن چیر

 مثال روز همیشه روشن است و شب همیشه

 ... تاریک

... و یک عاشق  ... همیشه عاشق

 ... و جوانه همیشه عاشق

حم و تلخ روبــهرویم  ... عاشق مرد بیر

 با. امیر از باالی رسم نگایه به سهراب انداخت

 ابروهای درهم رفتهای درحایل که به نظر یم

 رسید چندان مایل به صحبت کردن با او نیست،

 : گفت

-  ... باید باهاش حرف بزنم

 .دست سهراب کیم شل شد

 خودش را عقب کشید و با رس به سامیار اشاره

 .ای کرد

 . نگایه به ساعتش انداخت

 : آرام گفت



-  ... هنوز نیم ساعتی مونده

سامیار را گرفت و هر دو با قدمبعد هم بازوی   

 های آهسته گوشیه راهرو که به من و امیر دید

 .نداشت انتخاب کردند

 دستش را توی جیب پالتویش فرو کرد و نزدیکم

 .ایستاد

ن انداختم و نگاهم را به نوک کفش  رسم را پاییر

 .هایش دوختم

 دستهایم را از زیر چادر به هم فشار میدادم تا

 . م را مهار کنمبه این بهانه بغض

 قبل از اینکه به خودم بیایم دستهای امیر 

 بازوهایم را گرفتند و من در جای گریم فرو

 . رفتم

 پیشانیام درست روی قفسیه سینیه امیر بود

بان قلبش زیر دستی که ناخودآگاه روی  و ضن

 . قلبش گذاشتم

 . صدای بمش زیر گوشم بلند شد 



-  ... دلم برات تنگ شده بود 

ی توی دلم فرو نریخت، در عوض بند بند ن  چیر

 وجودم با شنیدن این حرف از زبان امیر از هم

 . پاشید 

 دلش برایم تنگ شده بود؟ برای جوانهای که هر

 روز رفتنش را آرزو کرده بود؟ حاال که برای یکبار

ن کردن بوده بود؟  هم که شده جوانه قصد رفیی

بان قلبش زیر دستم باال گرفت، همزمان  ضن

 .صدای قلب من هم به اوج رسید

ن بار از  که برای اولیر
 بیخود که نبود، زن جواین

 .مرد بیاحساسش، احساس دیده بود

 .رایحیه عطر امیر به نظرم لطیفیی آمد

 .صدای امیر باز هم بلند شد

 .صدایش هم حتی جذابیی از قبل شده بود

 شاید هیچوقت این جمله رو نگفته بودم برای-

ن بار بود که فاصله اینکه این چهار  سال اولیر  

ن بار... گرفتنمون از هم اینقدر طوالین شده  اولیر



 که جای خالیت به

... چشمم اومد  ... یعتن   ... یعتن 

ن مانده بود که امیر مثل نوجوان  خدای من همیر

 های بیتجربه برای ابراز احساستش دچار لکنت

 !زبان شود

 حلقیه دستهای امیر تنگیی شد و من مثل

 گویسر بدون شارژی که حاال به برق وصل شده

 بود، انرژی تحلیل رفتهام یک درصد یک درصد

 .برمیگشت

 با آرامش در بغل امیر لم داده بودم و دلم را

ن بار مهمان حرفهای خوشش کرده  برای اولیر

 بودم، حرفهایی که همهشان بوی واقعیت یم

 داد، نه مثل حرفهایی که امیر از روی فراموش

 حرفهایی که هنوز هم از... بود  اش گفته

ن نیستم  .درست بودنشان مطمی 

 حتم دارم هرکس از کنار ما رد میشد با تعجب

 .براندازمان میکرد



 زن و مردی که وسط دادگاه در شعبیه حل اخت

 مثل تکههای مکمل پازل در هم
ی

 الفات خانوادگ

 فرو رفته بودند؛ بیشیی از این هم تعجب یم

که من و امیر تا طالق یک  کردند اگر میفهمیدند   

کمان  مشیی
ی

 قدم فاصله داشتیم و سالهای زندگ

 روی هم رفته به اندازیه تعداد انگشتهای یک

 .دست هم اینطور توی بغل هم فرو نرفته بودیم

 امیر ادامیه حرفش را وسط عاشقانههای تلخ

 : ذهنم گفت

-  تو اینقدر بودی که هیچوقت جات خ... یعتن 

 ...ایل نبود

 یک قسمت از وجودم در رابطه. دی زدمپوزخن

 بد امیر و عشقمان یک حالت خاض گرفته بود

 .که نمیدانستم چه اسیم داشت

 :زمزمه کردم

-  آدمها وقتی زیاد توی چشمن به چشم... آره

 ... نمیان



ی چانهاش را. دست امیر پست رسم نشست ن  تیر

 .روی رسم حس کردم

 بابد منکر آرامشر میشدم که سلول به سلول

 بدنم را در خلسیه لذت بخشر فرو برده بود

 ... ؟ نه

 ...آدم که نباید با خودش تعارف داشته باشد

- ی رو گمکرده ن  ... مثل کسیام که یه چیر

ون آوردم  .رسم از توی بغلش بیر

 ته ریش مرتتر . چانهاش مقابل چشمهایم بود 

 .روی صورتش نشسته بود

 چی رو گم کردی ؟-

گذاشت و مرا ازامیر دستش را روی شانهام    

 .خودش فاصله داد

 . مردمکهای مشکیاش را توی صورتم چرخاند 

 لبهایش به سختی تکان خورد و آواهای آرایم

ون آمد   . از تن بیر

- ... نمیدونم جوانه  تو... نمیدونم چی نیست



 ؟

 .لبهایم را به سختی کش دادم

 .جز به جز صورت امیر را از زیر نگاهم گذراندم

 امیر ؟-

ن  موقعیتی باید کلمیه جانم را به کاردر چنیر  

د اما خب به تکان دادن رسش اکتفا کرد  .مییر

 . خندهای کردم

-  ... این چند روز کجا بودی؟ خونه؟ یا پیش

 .صدایم میلرزید

اد گایه ن  از آوردن نامش وحشت داشتم اما آدمیر

 .باید وحشتهایش مواجه شود

 ماهیار؟-

 .حس کردم یک قطره خون از قلبم چکید

 .لبهایش را محکم روی هم فشار داد

ه شد که  پوستش برای یک لحظه آنقدر تیر

 .وحشت کردم

 انگشت اشارهام را روی قفسیه سینهاش فشار



 .دادم

 : با بغض گفتم

 پیش اون بودی و به جای خایل من فکر یم-

 کردی؟

 کشید
ن
 .پوق

 .گردنش را روی شانهاش خم کرد

 : پلکهایش را روی هم گذاشت و گفت

-  بیا بیخیال دامون و ماهیار... ا بریم جوانهبی

هایی این دنیا بشیم و بریم
ن  ... و همیه چیر

 آب دهانم را همراه بغض قبل از شکسته شدن

 .قورت دادم

؟ روش جدیدته؟-  داری اینطوری اذیتم میکتن

 .دستی روی قلبم گذاشتم

-  تا... این قلب عاشق به نفر و اون یه نفر تویی 

... آخر دنیا  ن این من پای همهچیر  

 همیه این رنج و سختیها... عشق وایسادم

... عشقم رو زیاد میکرد   از... اما از این به بعد 



ه زیر سوال  تا حاال... این بعد عزت نفسم میر

 جنگ من با نبودنم بود ویل از این به بعد حنگ

 من با یک زن دیگهس که به حریمم

... وارد شده  ... حریمم رو زیر سوال بردی امیر 

 . یک قدم از او فاصله گرفتم

 .از پشت توی بغل کش افتادم

 برگشتم و با دیدن سهراب پلکهایم را روی هم

 .گذاشتم

ن بار تیر اول را من به سمت امیر   برای اولیر

 . نشانه گرفتم

- ... نه  این حرف رو باید خییل قبال یم... امیر 

... زدی  دیره برای باهم... االن دیگه دیره

 ...بودن

 )جوانه(

 حجم. روی صندیل توی خودم جمع شده بودم

یس که توی وجودم بود با مچاله  فشار و اسیی

 .کردن چادرم خایل میکردم



 بالخره همانجایی ایستاده بودم که این همه

 .مدت از آن فرار کرده بودم

 شاید هم فرار نکرده بودم فقط رسجایم درجا

 .زده بودم

 از. بودمرسم را تا حد امکان در یقهام فرو کرده 

 نگاه کرده به زن چادری که از پشت عینک

 قطورش رسش را توی کاغذهای مقابلش فرو

 .کرده بود، وحشت داشتم

ن چشمهایم هم نیم  با این اوصاف حتی بسیی

د که من امیر را نه  توانست نگاهم را از امیر بگیر

 .با چشم رس که با چشمهای قلبم نگاه میکردم

 .او هممثل من توی خودش جمع شده بود

 او هم مثل من عزای دیل را گرفته بود که به

 قتلگاه عشقش آمده بود؟

 )امیر (

 .قلبم سنگینیی از همیشه میکوبید

 یک بیحش دردناک مثل نوک سوزن نقطه



 .نقطیه بدنم را درگیر میکرد

 مدام از گوشیه چشم جوانه را میپاییدم که

بیشیی از قبل در هم شانههایش چطور هر لحظه  

ود  .فرو میر

 نمیدانم از صبح امروز برای بار چندم بود که

 خودم را لعنت میکردم؟

 فقط این را میدانم که ییک از آنها وقتی بود

 که جوانه با چشمهای اشیک از دیر بودن همه

ن گله کرده بود  .چیر

ن ... جوانه درست میگفت؛ دیر بود   برای همهچیر

ز قبل میلرزاندو این قلبم را بیشیی ا ... 

 قلبم لرزیده بود و خودم هم دقیقا نمیدانستم

 برای چه؟

ی نبود که ن ن اینکه مگر این همان چیر
 مدام با گفیی

 میخواستم خودم را آرام میکردم اما آرام نیم

 ... شدم

فت و آرزو میکردم  نگاهم مدام یی زن میر



 . کاری که مشغولش بود تا ابد طول بکشد 

کرد و از دالیل طالقاگر رسش را بلند می  

سید چه میگفتم ؟  تواقفیمان مییی

 میگفتم اینقدر پستم که جوانه را برای بچهدار

 نشدن طالق میدادم؟

 یا اینکه باید حقیقتهای دیگری میگفتم؟

 )جوانه(

 زن جوان با انگشت عینکش را روی تیغیه بیتن 

 : اش به عقب هول داد و با کنجکاوی پرسید 

 میتونم دلیل درخواست طالق تواقفیتون رو-

 بدونم؟

 .من و امیر هر دو سکوت کرده بودیم

 طبق پیش بینیهایم امیر باید صدایش را باال

د و با فریاد میگفت که بچهدار نشدن  مییر

 .جوانه باعث این کار شده بود

 چهریه جوان و بدون آرایشر . زن لبخندی زد 

 .داشت



 : پر انرژی گفت

- یه جوریه که انگار دلتون اصال قیافههاتون  

 ... راضن نیست

 هر دو مثل بچههای خطاکار سکوت کرده بودیم

 .و نگاهمان را از هم میدزدیدیم

 دستهایش را در هم مشت. نگایه به امیر کردم

 کرده بود و لبهایش را محکم روی هم فشار

 .میداد

ش را کیم جابهجا کرد و ن  زن پروندههای روی میر

 : گفت

- ن موردی برخوردراستش ا ن بار به یه همچیر ولیر  

ن . کردم  زن و شوهری که توی رودربایستی گفیی

 .دلیل طالق توافقشون گیر کردن

 کشید 
ن
 دستهایش را در هم گره زد و. پوق

 : ادامه داد 

 در جریان هستید که من قاضن نیستم و اینجا-

 منتیه تا من حکم عدم... واحد مشاورهس



ن رو صادر نکنم دادگاه حکم طال  سازش زوجیر

 هر چند توافقی هم... قتون رو صادر نمیکنه

... باشه ه  ... پس بهیی

 صالبت صدایش نگاهم را به طرف خودش

 .کشاند

-  ... یه دلیل قانع کننده بیارین

 نفش از عمقی . پلکهایم را روی هم گذاشتم

 وجود گرفتم و در حایل که لبخند تلچن روی لب

 : نشسته بود، آهسته زمزمه کردم هایم

-  ... من بچهدار نمیشم

 سهراب و سامیار توی اتاق نبودند و من یم

 .توانستم حقیقت را به زبان بیاورم

 در حایل که جوشش اشک را توی چشمم

 : احساس میکردم، ادامه دادم

 همرسم بچه میخواد اما من توانایی اینکه اون-

 ... رو به آرزوش برسونم ندارم

 : و رو به امیر پرسید  ن شانهای باال انداختز 



 همرستون درست میگن؟-

 راه. امیر بیشیی از قبل توی خودش فرو رفت

ن عرق را از کنار شقیقهاش میدیدم  .گرفیی

 : صدای ضعیفش بلند شد 

-  ... بله

 .زن به طرف من برگشت

 مطمئنید ؟ آزمایش دادید ؟ شاید مشکل از-

 . همرستون باشه

 : پوزخندی زدم

- ... نه ... مطمئنیم  ... ناباروری از طرف منه

 . زن نفس عمیقی کشید 

 از روشهای مختلف و متنوع درمان استفاده-

 کردید؟

 سیع میکردم با نفسهای عمیق و یی در یی 

 بغضن که تا پشت پلکهایم آمده بود

 . فرو بخورم

ن نبود  !االن وقت شکسیی



ن لحظه  که تا همیر
ی

 وقت اینکه به خاطر ویژگ

 مگر بچه! یکردم ضعف بود، شکسته شومفکر م

 دار نشدن من دست من یا تقصیر من بود که به

منده باشم؟  خاطرش رسر

 .خودم هم نمیدانستم چه مرگم شده بود

 : رسم را باال گرفتم و محکم گفتم

- ... بله  ... اما فایدهای نداشت

ن کشید و گفت  : زن صدایش را پاییر

 من خییل تبحر ندارم در مورد انواع روشهای-

 هم امتحانivf ... جدید و قدییم البته اما 

 کردید؟

 که در تنهایی تجربه
 یاد روزهای تلخ و سختی

 .کرده بودم افتادم

احت مطلق بودم و کش نبود تا از  وقتی اسیی

 . من مراقبت کند 

 امیر شیفت بیستوچهار ساعته برداشته بود تا

 . نکند به من برخورد 



 و چه غریبانه و تنها گایه برای بلند شدن از روی

ن چهار دست و پا راه یم  تخت خواب روی زمیر

 رفتم تا مبادا طفیل که به خیال خودم به شکم

 ! میکشیدم مرا ترک نکند 

 ... زیه خیال باطل

 و از همهشان بدتر و تلخیی و سختیی وقتی بود

 جواب منقن آزمایشر بود که با هزار امید و

 آرزو برای دادنش تنها رایه آزمایشگاه شده

 .بودم

 وقتی جواب منقن را میدیدم با فکر اینکه

 ممکن بود اشتبایه در جواب آزمایش رخ داده

 باشد، چند بار دیگر هم آزمایش میدادم و هر بار

 خودم بیشیی از قبل به حال خودم اشک یم

 .ریختم

 حاال که خوب فکر میکردم به این نتیحه رسیده

 بودم درد امیر بچهدار نشدن من نبود؛ درد امیر 

 ... حضور من بود 



 متن که عالوه بر رنج و درد مادر نشدن باید

 تنهایی هم تحمل میکردم، تنهایی که به خیال

 . خودم نتیجیه بچهدار نشدنم بود 

- ... بله  سه بار... سه بار اما جواب نگرفتم

 ... سخت و طاقت فرسا 

 گردنم را چرخاندم و بیتوجه به زن حرفم را

 . خطاب به امیر گفتم

 امیر هم به سختی نگاهش را از من گرفت و در

 حایل که نفس عمیقی میکشید نگاهش را به

 پنجریه قاب شده پشت پردههای عمودی

 .انداخت

 خودش خوب فهمیده بود که از چه دوراین 

دم ن  .حرف میر

اشت و درزن عینکش را از روی چشمهایش برد  

 حایل که با نوک انگشت چشمهایش را میمالید،

 : گفت

 یعتن دکیی میتونه حکم عدم باروری شما تایید-



 کنه؟

 هر چقدر هم تظاهر به قوی بودن میکردم،

 .فایدهای نداشت

ن بیاندازم  .بالخره مجبور شدم رسم را پاییر

- ... بله  ... حکمش رو گرفتم

 . زن نفس بلند و صداداری کشید 

-  ... ینطور که ا

 : نگایه به هر دویمان انداخت و گفت

 قبول-
ی

 چرا از پرورشگاه بچه به فرزند خواندگ

ن که از محبت  نمیکنید ؟ بچههای زیادی هسیی

ن   میتونید... پدر و مادر شون محروم هسیی

 ... مکمل همدیگه باشید 

 مدت زیادی توی این. رسجایم کیم جابهجا شدم

 حالت نشسته بودم و حس میکردم کمرم خشک

 .شده بود

 : همزمان پوزخند صدادادی زدم و گفتم

-  کارهای اداریش رو انجام میدادم حتی ... بله



 بچهها هم میدیدم اما رس بزنگاه همرسم غیبش

د  ن  ... میر

 : زن لبخندی زد و گفت

-  غیبشون زد کجا ؟... منوجه منظورتون نشدم

. لبخندم وسعت گرفت انستم در آن اوضاعنمید  

 .و احوال لبخند زدنم از کجا آمده بود

 همرسم دوست ندارن بچیع ییک دیگه رو-

ن هم هیچ وقت من رو! بزرگ کنیم  برای همیر

 ! توی این کار همرایه نکردن

 زن که تازه متوجه شده بود ابروهایش را باال

 : انداخت و از امیر پرسید 

سم چرا ؟-  میتونم ازتون بیی

ن انداخته بودامیر همچن ان رسش را پاییر . 

 مثل یک پرسبچیه خطاکار توی خودش جمع

 میشد دانههای درشت عرق را روی. شده بود 

 . صورتش دید 

 . دستی به صورتش کشید 



 : لبهایش را از هم باز کرد و آرام گفت

- ... من ... من  ... خودم پرورشگاهیام

 .آخ که جوانه برای لرزش صدایش جان میداد

ن تارهای صوتیاش  ای کاش میتوانسیی

 ... را ببوسم

 .زن مشاور تکاین خورد

 : با لکنت گفت

-  نیم! پس باید بیشیی از بقیه درکشون کنید 

 فهمم چرا مخالف این قضیهاید ؟

 . امیر هم مثل من توی صندلیاش جابهجا شد 

 دستی به پیشانیاش کشید. نفس عمیقی کشید 

ن با لحتن که هرگز از او ن دیده بودم،و غمگیر  

 : گفت

 وقتی میبینمشون یاد روزهای تلخ گذشتهام-

... میافتم  یاد... یاد آرزوهای برباد رفتهام

 ... روزهایی که با درد و غصه شب کردم

 : رسش را پایینیی آورد و زمزمه کنان گفت



 همیشه با خودم میگم وقتی میگن بابا از ته-

 ته دلشون هیچوقت من یا هر... دلشون نمیگن

دیگهای رو به عنوان پدر و مادر واقعیشون کس  

ن   شاید چون خودم هم هیچ... قبول نمیکین

 اونقدر... وقت نتونستم هیچکس رو بپذیرم

 غریبه بودم با همه که هیچ خانوادهای من رو به

 نگرفت
ی

 ... فرزندخوندگ

 : رسش را به طرف من چرخاند و گفت

 من یه عمر بدون پدر و مادر بودم حاال نیم-

 پس... خوام بقییه عمرم هم بدون بچه باشم

 طبییع داشته
ی

 گ قرار کامل باشم و یهزندگ

 باشم؟

ن ما سه نفر  برای چند لحظه سکوت سنگیتن بیر

 .حکمفرما شد

 هیچوقت از این دید به آن نگاه نکرده بودم،

 همیشه فکر میکردم امیر از روی لج و لجبازی با

ن    بار یممن مخالفت میکند اما حاال برای اولیر



 دیدم که امیر دالیل خودش را هم داشت؛ دالییل

ن بودم اگر امیر به من عالقه داشت یم
 که مطمی 

 .توانست از آن چشمپویسر کند

 . مشاور چند لحظهای در سکوت به او نگاه کرد 

 بعد دستی به چشمهایش کشید و خودش را

 .مشغول پروندههای جلوی دستش کرد

 : تهمزمان خطاب به من و امیر گف

ی که من توی شما دو نفر میبینم اینه که- ن  چیر

 ... هنوز به ته خط نرسیدین

 . برق از رسم پرید 

د ؟ ن  از چه حرف میر

 حا

 من و امیر نه تنها به ته خط رسیده بودیم که

 .ال از ته خطر پرت شده بودیم

 در حایل که از شدت تعجب دهانم نیمه باز مانده

 : بود با لکنت پرسیدم

-  ... منظورتون رو نمیفهمم



 زن رسش را از پرونده در آورد و نگاهش را به

 .من دوخت

 . در جوابم لبخندی زد 

- ن عزیزم  کار من اینجا اینه که تشخیص... ببیر

 بدم زوجیتن که در خواست طالق تواققن دارن

 ادامه بدن یا نه
ی

... میتونن به زندگ  ... و خب

 . لبخندش گشادتر شد 

م گره زد و خطاب به من ودستهایش را در ه  

 : امیر گفت

ی که میبینم فعال نمیتونم- ن  با توجه به چیر

 ... حکم عدم سازشتون رو صادر کنم

 امیر روی صندلیاش صاف نشست و با لحن

 : عجیتر گفت

-  ... یعتن 

 زن برای حسن ختام نگاهش را از هردویمان

 : گرفت و محکم گفت

- یمنوبت بعدی مشاورهتون رو سه ماه دیگه   



 .. ذارم

 امیدوارم تا اون موقع این خال بینتون که

 ... مطمئنم فقط بچه نیست پر بشه

 . نگاه من و امیر ناخودآگاه به هم کشیده شد 

ون زدم  امیر در را. جلوتر از امیر از اتاق بیر

 فاصلهمان آنقدر کم بود که از. پشت رسم بست

 .پشت در آغوش امیر فرو رفته بودم

 سهراب و سامیار دست به سینه مقابل اتاق

 با دیدن من و. مشاور روی صندیل نشسته بودند 

 .امیر بلند شدند و به طرفمان آمدند

 سهراب بدون اینکه نگایه به امیر بیاندازد،

 بازویم را گرفت و در حایل که مرا به طرف

 : خورش میکشید، پرسید 

؟- ن  چی شد؟ حکم گرفتیر

ن کردم رسم را عالمت نقن باال   . و پاییر

 .بیدلیل بغض کرده بودم

 شاید تازه به درک این حقیقت رسیده بودم که



 طناب عشق و زندگیای که دور امیر حلقه کرده

 . بودم حاال باید به میل خودم باز میکردم

 تازه فهمیده بودم اگر امیر نباشد انگار هیچکس

 ...نیست

 و از همه بدتر تازه فهمیده بودم که تحمل این

 . رد برای من واجب استد

 باز کرد که
ن
ن حرق  سهراب دهانش را برای گفیی

 دستی بازوی آزادم را گرفت و مرا به طرف خود

 .کشید

اض سهراب بلند شد   . اعیی

یش امیر ؟-  کجا مییر

 امیر اما بیتوجه به صدای سهراب و البته

 .سکوت سامیار مرا دنبال خودش میکشید

ناله کناندستم را روی دست امیر گذاشتم و   

 : گفتم

- ... امیر ولم کن  ! چته ؟ دستم رو کندی

ن رفتیم  . از پلههای دادگاه پاییر



 سخت بود قدمهایم را با امیر هماهنگ کنم،

 مخصوصا اینکه چادرم مدام زیر دست و پایم

فت  .میر

ن   امیر با حرکات فوقالعاده عصتر مرا تا ماشیر

 .دنبال خودش توی پیادهرو کشاند

ن را باز کرد و مرا روی صندیل جلو پرت  در ماشیر

. کرد   . در را محکم رویم بست

یه در هجوم بردم اما امیر   به طرف دستگیر

ن را زد و مرا توی  از من دزدگیر ماشیر
 زرنگیی

ن حبس کرد  .ماشیر

 :جیغ کشیدم

-  ... ولم کن امیر باهات نمیام

ن   در سمت راننده باز شد و امیر توی ماشیر

 . نشست

فش هجوم بردمبه طر  . 

 .به معنای واقعیاش دیوانه شده بودم

 : مشتی روی شانهاش کوبیدم و فریاد زدم



- ... ولم کن لعنتی   ! چی از جونم میخوای

 امیر گذاشت بغضن که به خاطر از دست دادن

 .خودش بود با چند مشت خایل کنم

 امیر مشتم را توی دستش. بالخره کوتاه آمدم

 : گرفت و بیحال پرسید 

- ا اینطوری شدی جوانه؟چر   

 . بالخره قطرهای اشک روی گونهام چکید 

-  تو به یه زن غیر من فکر... نمیتونم امیر 

... کردی ... و   ... فکر میکتن 

 ابروهایش را در هم کشید، صورتش را مچاله

اض باز کرد اما باز  کرد و دهانش را برای اعیی

 صدای زنگ تلفن همراهش از روی داشبورد

ن ساکت شد  .ماشیر

ه بودیم  .چند لحظهای به چشمهای هم خیر

 .از حرص و عصبانیت به نفس نفس افتاده بودم

ن بار در زندگیام حس بازیچه شدن  برای اولیر

 باعث شده بود از خودم و جایی که در آن هستم



 .متنفر باشم

 .مثل اینکه امیر قصد جواب دادن نداشت

 با فکر اینکه امیر این چند روز را کجا گذرانده

 زدم و در حایل که با رس بهبود 
ی

، پوزخند پررنیک  

 تلفنش که مدام روشن و خاموش میشد، اشاره

 : میکردم گفتم

-  ... فکر کنم دیر کردی نگرانت شدن

 پلک هایش را روی هم گذاشت
ی

 .امیر با خستیک

 کشید و گفت
ن
 : پوق

- ... جوانه  ... جوانه

 دستم را به عالمت سکوت باال آوردم و محکم

 : گفتم

-  این با دست پس زدن و با... ومش کن امیر تم

 شب تا صبح کنار... پا پیش کشیدن رو تموم کن

 تخت ماهیاری و ازش پرستاری میکتن و فردا

 صبحش تو دادگاه برای من قیافیه آدمهایی رو

 ع
ی

ی که انگار به زور آوردنشون تا زندگ  میگیر



ن   ... ایل و رویاییشون رو تموم کین

 .زنگ تلفن قطع شد

 حاال نوبت من بود تا پلکهایم را روی هم بگذارم

 و در با صدایی که به نظر میآمد، گرفتهیی از

 : قبل شده بودم، ادامه دهم

-  ... اینجا همونجایی که خودت میخوای

 من
ی

ی که به خاطرش چهار سال تمام زندگ ن  چیر

 ... و خودت رو جهنم کردی

 پلکهایم را بستم و با غم نگایه به چهرهاش

ختماندا . 

 .تلفن دوباره زنگ خورد

 ماهیار بود که اینطور بیتایر امیر را یم
 یعتن

 کرد؟

 گردنش را روی شانهاش خم کرده بود و با

 ابروهای در هم رفته درحایل که ف ّ کش را محکم

ه مانده بود  .روی هم فشار میداد به من خیر

 قطرهاش اشک روی گونهام. لبخند تلچن زدم



 .چکید

م و روی گونهاش گذاشتمدستم را جلو برد . 

 .زبری ته ریشش نوک انگشتانم را قلقلک میداد

 نوک انگشتانم را روی گونیه استخوانیاش

 دستم را روی صورتش حرکت دادم،. کشیدم

 نقطه به نقطیه صورتش را لمس میکردم تا به

 .لبهایش رسیدم

 . انگشت اشارهام را روی لبهایش گذاشتم

 گریم لبهایش باعث شد قطرات اشکم بیشیی 

ند   . از قبل راه بگیر

 : لرزان گفتم

- ن و... دوستت دارم امیر   به اندازیه زمیر

 من تا حاال... آسمون میخوامت اما نمیتونم

 غرورم رو به خاطر عشق زیر پا گذاشتم اما نیم

 ... تونم عزت نفسم هم زیر پا بذارم

ون ز  ن بیر  . دمبعد هم با رسعت از ماشیر

ن پیاده شد اما نیم. صدای امیر بلند شد   از ماشیر



 دانم چرا صدای قدمهایش پشت رسم نیم

 ... آمد 

)  ) امیر 

 وقتی مشاور گفت هنوز برای دادن حکم عدم

ن بار در زندگیام  سازش زود است برای اولیر

 احساساتم تکان خورده بود، از آن تکانهایی که

 خودم هم نمیدانستم خوب یا بدش را مشخص

 .کنم

ون زدیم، چشمم به سهراب و  وقتی از اتاق بیر

 .سامیار افتاد

 چنان با حرص و ولع منتظر خیر تمام شدن

ن بار به  من و جوانه بودند که برای اولیر
ی

 زندگ

 خودم گفتم چرا باید سفریه به هم خوردن

 مغزم. زندگیام اینطور برای همه باز شده بود 

ایک لحظه چنان قفل کرد که دست جوانه ر   

ون زدم  .گرفتم و از دادگاه بیر

ن با مشتهای کوچک بیجانش  وقتی توی ماشیر



اض ن بار به حضورش کنار من اعیی  برای اولیر

 .کرده بود، قلبم از جایش کنده بود

 ... جوانه مرا نمیخواست

 وقتی دستش را روی صورتم گذاشته بود،

ن بار بدنم بان قلبم اوج گرفته بود، اولیر  ضن

 اینطور آشکار به لمس جوانه واکنش نشان داده

 .بود

" با شنیدن بات قلبم" دوستت دارم  از زبانش ضن

 آنقدر باال رفته بود که یک لحظه ترسیدم سینهام

" را پاره کند اما وقتی گفته بود   " نمیشود 

" وقتی حرف از   زده بود، قسم یم" عزت نفس

 ...خورم قلبم از حرکت ایستاده بود

ون زدم اما وقتی تلفنمدنبالش از م ن بیر اشیر  

 دوباره زنگ خورد با عصبانیت تلفن را برداشتم

 تا به آن طرف خط بگویم دست از رسم بردارد

 که با شنیدن صدای گریان ماهیار

 . رسجایم ماندم



 نگاهم به جوانه بود اما با ماهیار صحبت یم

 .کردم

 . صدایم ناخودآگاه میلرزید 

عمل میبود نه اینطور ماهیار باید االن توی اتاق  

 ... گریان

 چی شده ماهیار ؟ برای چی اینطوری گریه یم-

 کتن ؟

 . صدای ضعیف و خفهاش از پشت تلفن بلند شد 

 میشه بیای پیشم ؟-

 حاال جوانه به اندازیه یک نقطیه کوچک در

 .نظرم دور شده بود

 افتاده بود،
ی
 کالفه از اینکه نمیدانستم چه اتفاق

 : گفتم

 حرف بزن ماهیار ؟ چی شده ؟ عملت تموم-

 شده مگه ؟

- ... نه  ... نرفتم اتاق عمل

 .دستی به موهایم کشیدم



 چرا ؟-

ی در دلم فرو. صدای گریــهاش شدت گرفت ن  چیر

ها هیچوقت عوض نمیشدند. ریخت ن  بعضن چیر

 ...، مثل جایگاه مخقن ماهیار در زندگیام

- ی به اسم... زنگ زدم بابام  گفت دیگه دخیی

م یا زنده بمونم... هیار ندارهما  گفت اگه بمیر

... ربیط به اون نداره  ... بیا اینجا امیر 

 میخوام اگه مردم ییک باشه... من تنهام

 جسدم رو از رسدخونیه بیمارستان تحویل

ه ... بگیر  ... من تنهام

 .یک لحظه یاد خودم افتادم

. من هم تنها بودم  پدر. هیچ خانوادهای نداشتم

م حاال به هر دلییل مثل پدر و مادرو مادر من ه  

 ماهیار مرا ترک کرده بودند و اگر میمردم کش

د  .نبود جسدم را از رسدخانه تحویل بگیر

 ... نگاهم به جوانه بود و گوشم به ماهیار 

ن آنها گیر افتاده بودم  ...بیر



 با لحتن که نرمیاش دست خودم نبود به ماهیار

 : گفتم

-  ... دارم میام پیشت

 وقتی روی صندیل راننده نشستم، از دور جوانه

ن سهراب شد و راه  را دیدم که سوار ماشیر

 . افتادند 

ن بار حس کردم جوانه  در این چند روز برای اولیر

 ... واقعا از من دور شده بود 

)  ) امیر 

 صورتش چنان در هم رفته بود که دلم برایش

 .سوخته بود

م ا مادوشت داشتم جلو بروم و دستش را بگیر  

ی جلویم را میگرفت، شاید صدای جوانه ن  چیر

د ن  .توی گوشم زنگ میر

"  ... " تو به زن دیگه فکر کردی و فکر میکتن 

-  ... امیر 

ن ماهیار خودم را از افکارم  با صدای آرام و غمگیر



ون کشیدم و یک قدم به طرف ماهیار  بیر

 .برداشتم

 هر دو منتظر این. روی تخت دراز کشیده بود 

 . نوبت عرص رایه اتاق عمل شود بودیم تا برای 

 شانس آورده بودیم که دکیی جراح ماهیار جز

 .امروز عمل دیگری نداشت

 وقتی ماهیار به خاطر حال بدش بعد از تلفتن 

 که به پدرش زده بود گفته بود عمل حراچ را

 . کنسل کنند دکیی برگشته بود 

 نمیدانم چقدر خواهش و تمنا کرده بودم و از

 موقعیت شغلیام استفاده کرده بودم تا برای

ن امروز عمل اورژانش دیگری برای ماهیار  همیر

 ترتیب دهم، ماهیاری که حاال هر دقیقه به

قابل بیماریاش نزدیک یم  وضعیت وخیم و غیر

 .شد

 صورتش مثل وقتهایی که. لبیه تخت ایستادم

 همکالیس بودیم مظلوم، بیآرایش و ساکت از



ن  ه بود پشت چشمهای سیر درشتش به من خیر . 

 یک لحظه ماهیار سالها پیش مقابلم ایستاده بود

 و من چه احمقانه دلم برای آن روزهای خودم

 .تنگ شده بود

 ... وقتی من بودم و عشق ماهیار 

 که هنوز درک نکرده بودم تا چه اندازه یر 
 عشقی

 ... رحم و تلخ است

 و بعد نفرت و لخوری عمیقی نه دلم روشن شد؛

ماهیار جلوی پدرش میایستاد، اگر من و اگر   

 ماهیار کنار هم میماندیم هم من به عشقم

 رسیده بودم هم این وسط جوانهای وجود

 نداشت که به خاطر حضور من اینطور

 . درد بکشد 

 مقرص اصیل چه کش بود؟ من یا ماهیار ؟

ون بیام ویل یم-  نمیدونم زنده از اتاق عمل بیر

 ... خوام من رو ببخشر 

وزخند رسدی روی لبهایم نشستپ . 



 ببخشمت برای چی ؟-

ی چشمهایش خیس شد. لبخند تلچن زد  ن  .سیر

 قطرهای اشک از گوشیه چشم تا کنار شقیقهاش

 .راه گرفت

-  ... حس خویر به آخرش ندارم

 ... گلویم پر شد از بغض

 هم... ماهیار برای من هم درد بود هم درمان

 ... بغض بود هم اشک

فت با چنگ  دستهایی که به طرف ماهیار میر

ل کردم  .زدن مالفه کنیی

 : با صدای لرزاین گفتم

 گ گفته قراره آخری داشته باشه ؟-

 حاال قطرات اشک بیشیی . نگاهش را از من گرفت

 .از قبل راه گرفته بود

-  دنیا این آرزو رو به... کنارم بمون امیر 

 ... هردومون بدهکاره

حبت کردن نمیدادبغض اجازیه درست ص . 



ن انداختم  . رسم را پاییر

 ... خجالت میکشیدم

 ... از خودم

 ... از جوانه

 ... حتی از ماهیار 

 ... چه موجود کثیقن شده بودم

 ! شاید هم کثیف بودم و حاال کثیفیی شده بودم

 .نگاهم را از ماهیار گرفتم

 .لبهایم را محکم روی هم فشار میدادم

 پس جوانه چی ؟ جوانه کجای این بازیه ؟-

-  ... دیگه حق نداری اسم جوانه رو بیاری

 با صدای سهراب با وحشت به طرف

 . در چرخیدم

 با دیدن سهراب که با یک دسته گل بزرگ در

 چهارچوب در ایستاده بود، نفس در سینهام

 .حبس شد

ه شده بود   به. آیر روشن چشمهای سهراب تیر



سید حتی پ وساش هم دو سه درجهنظر میر  

ه تر از قبل شده بود  .تیر

 نگایه به دستانش انداختم، چنان دسته گل را

 توی دستهایش فشار میداد که رگهای پشت

 .دست و ساعدش برجسته شده بود

 ... تمام شده بود 

سیدم رسم آمده بودم ی که مییی ن  ... از چیر

 : صدای متعجب ماهیار با لکنت بلند شد 

- ! دکیی رادان اینجا چی کار میکنید ؟شما   

 چند لحظهای. سهراب نگایه به ماهیار انداخت

ه نگاهش کرد   .پوزخندی رسدی زد. خیر

 . نگاهش را به من داد 

 با لحتن که تلخیاش مثل تیغ روی قلبم خط یم

 : انداخت، گفت

 نمیدونم چرا اونقدر احمق شده بودم که-

 احمق بورم   وعیت ماهیار رو از آقا مصطقن 

 چرا احمقیی شدم با وجود همیه... پرسیدم



 حدسهایی که در مورد شما دوتا زده بودم بازم

 ... با یه دسته گل اومدم اینجا 

 .خندیه کوتایه کرد

ن انداخت و آرام گفت  : رسش را پاییر

 شاید هم میخواستم با چشمهای-

 میخواستم با سلول سلول تنم... خودم ببینم

 ... درک کنم که جوانه

 . آورد و به من دوخت نگاهش را باال 

-  ... جوانه چه دردی کشیده این همه سال

 . نگایه به ماهیار انداخت

 چشمهایش پر از آب شد اما مردانه جلوی

ن آن مقاومت میکرد  .ریخیی

 .مالفه را توی دستم مشت کرده بودم

 سهراب جلویم ایستاده بود اما جوانه را یم

 .دیدم

 .سهراب نگاهش را به پشت رسم دوخت

کاس قلبش را میتوانستم در دریای خوین کهانع  



 چشمهایش در آن غرق شده بود، ببینم

 : با صدای آرایم خطاب به ماهیار گفت

 مثل اینکه نرسیدن مثل خون توی رگهای-

... خانوادیه رادان جریان داره ... من  ... پدرم

 ... جوانه

 : پوزخندی زد و زیر لب با خودش گفت

- عباس  ... حتی پرسعموم امیر

 نگایه به دسته گل توی. چند قدیم جلو آمد 

 دستش انداخت و بعد بدون نگاه کردن به من و

ن کنار تخت گذاشت  . ماهیار آن را روی میر

 : در همان حالت گفت

ن نه مردی که-  من رو به عنوان دکیی سابقت ببیر

ی که  امروز اومده بود در کمال ناتواین به دخیی

 ... قه کنهفکر میکرد نیمیه گمشدشه ابراز عال

 بدون زدن حرف دیگری از من و ماهیار فاصله

 . گرفت

ون گذاشت اما لحظیه آخر به  پایش را از در بیر



 : طرف من برگشت و گفت

-  جوانه... دیگه الزم نیست نگران جوانه بایسر 

 از این بعد گزینیه هیچ کدوم از سوالهای تو

... نیست  ... این خرعبالت بچه هم بنداز دور 

خواهرم از کثافتی مثل تو بچه خدارو شکر   

 ... نداره

)  ) جوانه

 روی کاناپیه جلوی تلویزیون نشسته بودم و یر 

 .هدف کانالهای تلویزیون رو جابهجا میکردم

وزها بیشیی از همیه سالهای زندگیام  ایین

ین دلیلش  افرسده و بیحال شده بودم، مهمیی

 ام
ی

ن تمام هدفهای زندگ  هم شاید از دست رفیی

 .بود

نه در هر برهه از زندگیاش یه هدف برایجوا  

 !خودش دست و پا کرده بود

 نابه
ی

 یکبار خواسته بود زندگ
ی

 در عالم بچیک

 سامان پدر و مادرش را حفظ کند، یکبار به



 خاطر ابر غرور جواین که جلوی چشمش را

 گرفته بود با پدرش، تنها کش که بدون اینکه

 بدانم همیشه پشتم ایستاده بود با خودم و آینده

 .ام لج کرده بودم

 آخرین هدفم به رسانجام رسیدن عشق خودم و

 امیر بود، عشقی که در راه وصالش هر بار به یک

 .راه متصل شده بودم

ن طناب اجبار دور گردن امیر و
 یکبار انداخیی

ن   سواستفاده از پدرم و سامیار، برای اینکه مطمی 

میر به خاطر پدرم و دوستیاش با سامیاربودم ا  

 هم شده بود هیچوقت برای طالق پیشقدم نیم

ن بچهای که گویا  شد، یکبار هم تالش برای رفیی

 مق ّ در نبود هیچوقت در طالع و رسنوشت من

د  .قرار نگیر

ن نبودم از  حاال جایی ایستاده بودم که مطمی 

 ! کارم پشیمان شدهام یا نه

 جوانه ؟-



میار از جا پریدمبا صدای سا . 

 کنار مبل در حایل که سوییچ ماشینش را در

 : دست گرفته بود، خسته پرسید 

 خویر ؟-

 گردنم را به عادت امیر روی. لبخند مهرباین زدم

 : شانهام خم کردم و گفتم

- ... آره سایم  ... اونقدر خوبم که زنده بمونم

ن موهایش کشید. نفس عمیقی کشید   دستی بیر

 : و کالفه گفت

 اونقدر حالت خوبه که راجع به یه مسالهای-

 باهات صحبت کنم ؟

 حرفش چندان به مذاقم خوش نیامد، مخصوصا

 وقتی کلماتش را کنار لحن خسته و چشمهای

 . قرمزش میگذاشتم

 تلویزیون را که بیاستفاده روشن بود، خاموش

ل به سامیار اشاره ن کنیی  کردم و کنار گذاشیی

نشیندکردم، کنارم روی کاناپه ب . 



تش را در  سامیار هم از خدا خواسته کت اسیی

هن مشکیاش  آورد و در حایل که آستینهای پیر

 جلوتر رفتم و دستم. را باال میداد، کنارم نشست

 .را به حالت نوارش روی بازوهایش گذاشتم

 سالها بود کنارشان ننشسته بودم و رفت و

 آمدشان و البته خصوصیات و عادتهایشان را

یده بودمبه چشم ند . 

 البته حتی قبل از ازدواجم هم رابطیه چندان

 نزدییک با سامیار نداشتم اما این روزها بیشیی 

 از هر کش به سامیار نزدیک بودم، شاید چون

 ضمیر ناخودآگاهم در کنار سامیار بیشیی آرام یم

 ... گرفت

 برادری که بیشیی از هر آدیم به عشقم نزدیک

 ... بود 

ن دست با تیکیه آرنجهایش به زانو رسش را بیر  

 : هایش گرقت و آرام گفت

-  ... راجع به باباس



" با شنیدن کلمیه  از دهانش بیاراده بغض" بابا 

 .کردم

سم و خودش ادامه  سامیار اجازه نداد سوایل بیی

 :داد

 میدوین گ بابا رو رسونده بود بیمارستان؟-

 ... قبل از اینکه

 صدایش یک لحظه خاموش شد و بعد گرفتهیی 

 . از قبل بلند شد 

 قبل از اینکه تموم کنه؟-

 الزم بود از دردی که با شنیدن این جمالت یم

 بزنم یا نه ؟
ن
 کشیدم، حرق

 : سامیار خودش جواب سوال خودش را داد 

-  بابا رفته بود دنبال دامون وقتی از... دامون

 ... زندان دراومده بود 

الت بدون اینکه رسش را باال بیاورد،در همان ح  

 : ادامه داد 

 اون بود که به سهراب زنگ زد تا خودمون رو-



... برسونیم بیمارستان  ... وقتی رسیدیم اونجا 

 ... دامون

 ابروهایم را در هم کشیدم و با اخم با نیمرخ

 سامیار که به جای صاف بودن حاال مدتها بود

ل زدم و بهته ریش مرتتر روی آن نشسته بود، ز   

 این فکر کردم انتهای حرفهای سامیار قرار بود

 .به کجا برسد

 .رسش را باال آورد

 دستی به صورتش کشید و عاقبت چانهاش را

 توی مشتش گرفت و به تلویزیون خاموش زل

 .زد

 . فاصلهام را با او کمیی کردم

 یک دستم را روی بازویش گذاشتم و دست

؛ حس یمدیگرم را البهالی موهایش کشیدم  

 کردم برادرم بیشیی از هر وقت دیگری به نوازش

 .های خواهرانهام نیاز دارد

 یک لحظه آرزو کردم کاش مادرم به جای زنگ



 های هفتهای دوبارش، یکبار به خانهمان، خانیه

 سابق خودش که نه، تنها خانیه امروز

 
ی

 فرزندانش میآمد و از ما سه نفر که به تازگ

 تنها حامیمان را از دست داده بودیم، نه تنها

سید که فقط یکبار از ته دل ما  احوالمان را مییی

 ... را به آغوش میکشید 

 مشکل پدر و مادرم را میفهمیدم، دردی که

 با
ی

 مادرم در از دست دادن عشقش و زندگ

 مردی که هیچ عالقهای به او نداشت میفهمیدم

امیار، بچههایی اما اینکه چرا با من، سهراب و س  

 که از بند جگرش بودیم، اینطور رفتار میکرد را

 !نمیفهمیدم

 مثل اینکه مادرم عالوه بر پدرم از ما یه نفر هم

 .طالق گرفته بود

 وقتی سهراب گفته بود میتوانم برای طالق به

 . مادرم بگویم مخالفت کرده بودم

 چرا باید برای کش که عالقهای به شنیدن



ن  دی؟نداشت، حرف میر  

ون کشید   : صدای سامیار مرا از فکر مادرم بیر

ه از دامون-  تا سهراب رفت از بابا خیر بگیر

 افتاده
ی
 بهش گفتم بابا.. پرسیدم چه اتفاق

 چش شده؟ بابای ما جوون نبود اما آدم کم

 خییل سن باالیی هم نبود که بگیم یه ماش لب

... گور بود   مناسب سن و س... قلبش سالم بود 

 ... نقدر که با یه سکته برای همیشهالش نه او 

 .حرفش را ادامه نداد

 هیچکداممان دوست نداشتیم ادامیه حرفش را

یم  .بگیر

 .لبخندی از روی ناباوری زد

 دستش را از روی چانهاش برداشت و روی دستم

 ذهنم به. که بازویش را گرفته بود، گذاشت

 قدری مشغول حرفهایش شده بود که

 نتوانستم واکنشر به ابراز احساساتش نشان

 . دهم



 حس و حالش را با فشاری که به دستم داد،

 : نشان داد و گفت

-  حتی وقتی یقهاش رو... هیچی نگفت جوانه

 گرفتم و چسبوندمش سینیه دیوار و رسش داد

 زدم چی شده که بابای من سکته کرده هیچی 

 وقتی سهراب گفت که بابا اینطوری... نگفت

ونشد  باور میکتن ... ه از بیمارستان زد بیر

عباس... جوانه  دیگه ندیدمش تا اون روزی امیر

 ... و دوستت غزل اومده بودن

 نگایه به من که با وحشت از افکاری از به ذهنم

 هجوم آورده بودند به او زل زده بودم، کرد و

 : گفت

- ی این وسط درست نیست جوانه ن  یه... یه چیر

ی شده که بابا ا ن ونجوری قلبشجیر  

 ... گرفته وگرنه

 .فکری توی ذهنم جوالن میداد

 ... یعتن دامون



 : سامیار هم زمزمه کنان گفت

سم که دامون برای بابا-  از این مییی

هایی که ما هر جور... گفته باشه
ن  همیه اون چیر

 ... شده بود ازش مخقن کرده بودیم

 چی ازش مخقن کرده بودین ؟-

 با صدای سهراب نگاه من و یامیار هم جدا شد و

 .به طرف سهراب برگشت

ی که دیدم دهانم از تعجب باز مانده بود ن  .با چیر

 روبــهروی من سهراب که نه، یک مرد ویران

 ...ایستاده بود

 .سفیدی چشمهایش غرق خون بود

 روی پیشانیاش دانههای درشت عرق نشسته

 . بود 

ایش خمار شدهپلکهایش باد کرده بود و چشمه  

 بود، خماری که با توجه به آیر چشمهایش،

 .چهرهاش را جذابیی کرده بود

 .یک قدم جلو آمد



لحظه به نظرم رسید شاید متعادل نبود؛ یک  

 مست بود و بعد با فکر اینکه سهراب عادت به

 .مست کردن نداشت، پشیمان شدم

 ... پس این حال بد 

 رساسیمه از روی مبل بلند شدم و به طرف

 . سهراب پا تند کردم

 سهراب داداش خویر ؟ چت شده ؟-

 پیشانیام روبــهروی چانه. روبــهرویش ایستادم

 .اش بود

 حاال که نزدیکش بودم، میدیدم صورتش یک

 .پارچه خیس از عرق است

 هجوم نگراین آنقدر زیاد بود که گلویم خشک

 .شده بود

 دستهایم را روی شانیه سهراب گذاشتم و

 : سوالم را تکرار کردم

 چت شده؟-

 در کمال تعجب سهراب هر دو دستش را باال آورد



 و دستهایم را پس زد؛ حرکتش آنقدر ناگهاین 

 . بود که یک قدم عقب رفتم

ه  با چشمهای درشت شده از تعحب به او خیر

 .ماندم

 : با خشم بیسابقهای خطاب به من گفت

-  ... ولم کن

 طرف صحبت سهراب من بودم؟

میار هم به جمعمان اضافه شد و در حایل کهسا  

 : به سهراب نزدیک میشد، گفت

- ی؟... چته سهراب  چرا پاچه میگیر

 .سهراب بیهدف دستش را توی هوا تکان داد

- ن  ... ولم کنیر ... خستهام کردین  ... هر دوتاتون

 ... همهتون

 انگشت اشارهاش را به طرف من گرفت و با

 : بغض گفت

-  ... مخصوصا تو 

میکردم قلبم سنگینیی از همیشه یمحس   



وع شده بود. کوبید   ضعف عجیتر از پاهایم رسر

 .و باال میآمد

 سهراب سامیار را که حاال نزدیکش ایستاده بود،

 عقب زد و با همان قدمهایی که هنوز نفهمیده

 .بودم برای چه سست است، به طرف من آمد

 .لحنش سست بود و کلمات را میکشید

 ...خسته شدم از بس هر لحظه نگرانت بودم-

 سام به خاطر... نگران اینکه بابا اذیتت کنه

ن ... حجابت بهت گیر بده  با اون امیر بیهمهچیر

 نگران اینکه تو با اون... خوشبخت میشر یا نه

 روحییه لطیفت چطکر با اون دیو دو رس زندگ

 اینکه اکه بفهیم مامان ما رو آدم... میکتن 

 ... نه چه حایل پیدا میکتن حساب نمیک

 ... یه بار 

 با انگشت اشاره عدد یک را به من و سامیار

 .نشان داد

 بیاراده به خاطر عدم تعادل یک قدم عقب رفت



 .اما رسجایش برگشت

-  ... یه بار خواستم برای خودم باشم

 نفهمیده بودم از گ اما حاال مثل ابر بهار به

 .گریه افتاده بودم

ن ای کاش میتوانس تم نشسته این نمایش غمانگیر  

 . را نگاه کنم

 نمیدانستم پاهای بیجانم چقدر دیگر تحمل

 سنگیتن صحنههای تلچن که جریان داشت،

 . داشتند 

 سامیار بیتوجه به صحبتهای سهراب جلو

 . رفت و صورتش را گرفت

 رسش را نزدیک دهانش برد و در حایل که بو

 : میکشید، گفت

 مست کردی سهراب؟ تو که از این عادتها-

 !نداشتی 

 سهراب دست بیجانش را باال آورد و روی شانه

 .ی سامیار گذاشت



 لبهایش را تکان داد و طرح کج و معوچر از

 . لبخند روی آن نشاند 

-  فکر کردم مست کنم... به جون خودت سایم

ه  گفتم میگن الکل میشوره یم... از رسم مییی

... بره  حاال مطمئنم حتی اگه همیه... اما حاال 

 باز هم درد... الکلهای دنیا هم میخوردم

هایی که امروز دیدم رو کم نمیکرد 
ن  ... چیر

 دستهای سامیار از روی صورتش شل شد و بک

 . قدم عقب رفت

 مثل اینکه تازه عمق فاجعهای که برای سهراب

 . اتفاق افتاده بود، درک میکرد 

 .سهراب بارهم به طرف من برگشت

 . چانهاش میلرزید، مثل اینکه بغض کرده بود 

ن عشق  از دیدن سهراب، حایم بزرگ و دومیر

 زندگیام در آن حالت شکست خورده، مظلوم و

 .ته خط رسیده در حال جان دادن بودم

-  ... نمیدونم دلم برای تو بسوزه جوانه یا خودم



 نمیدونم به حال تو زار بزنم یا خودم؟

 ... آخه چرا 

 به موهایش زد
ی

 .چنیک

 مثل کش که دچار یک رسدرد بد شده بود

 شقیقههایش را با تمام وجود فشار داد و با

 : صدای خفهای گفت

 چرا خدا؟ آخه چرا؟-

 . نگاه خونیاش را به من دوخت

- ... تو که با ایماین   ... تو که نماز میخوین 

... چادر میپویسر  ... تو بگو  س  ... تو از خدا بیی

س من  ... و تو چه گنایه کردیم ازش بیی

 .صدایش قطع شد

 باور نمیکردم اما جادهای از اشک از چشمهای

 . سهراب تا تا البهالی ته ریشش راه گرفته بود 

 هر قطره اشکش مثل اسیدی بود که روی قلبم

 . میچکید و گوشتش را میسوزاند 

 . من شدیدتر از سهراب گریه میکردم



ش افتادهسامیار با دستهایی که بیهدف کنار   

 بود، در سکوت در حایل که درد از جز به جز

 .صورتش پیدا بود به من و سهراب نگاه میکرد

 . سهراب رسش را روبه سقف کرد 

 : به خیال خودش رو به خدا نالید 

- ... خدایا من آدم بدی بودم  هر چی تو.. باشه

 
ی

 جوانه چی ؟ خواهر بیچاریه من چه... بیک

 گنایه کرده؟

 . صدای گریــهاش باال رفت

ن زانو زد  .یکباره روی زمیر

 حالت سجده به خودش گرفت و با لحتن که

 : سوزش جانم را به آتش میکشید، گفت

- ... خدایا غلط کردم  خدایا... خدایا ببخشید 

... بسه  خدایا هر چی ... دیگه نمیتونم

 
ی

... تو بیک  ... ویل دیگه تمومش کن

 ... دیگه بسمه

تازهای گرفتم با دیدن حالش جان . 



 به طرفش دویدم و تن مچاله شدهاش را بدون

ن هیچ کلمهای به آغوش کشیدم  .گفیی

 سهراب که انگار پنایه برای اشکهایش پیدا

 کرده بود، خکدش را بیشیی از قبل به من

 : چسباند و زیر گوشم زمزمه کرد 

- ! تو میدونستی   بگو جوری... بهم بگو جوانه

... تحمل کردی طوریاین درد رو چ  

... تحمل کردی  تنها کش که قلبت... عشقت

 اونم... براش میکوبه عاشق ییک دیگهس

ین آدم ممکن  ... اشتباهیی

 .قلبم درد گرفته بود

ن حتی سامیار را هم فراموش کرده  همهچیر

 .بودم

ی که در آن لحظه اهمیت داشت سهراب ن  تنها چیر

 بود، سهرایر که حاال به من و دردهایم محرم

ن بود  .ترین آدم روی زمیر

 سهرایر که هرگز احتمال نمیدادم یک روز به



 این حال بیافتاد، شاید برای اینکه فراموش کرده

اد چه کارها که نمیکند  ن  . بودم، عشق با آدمیر

تم زد و از عمق وجود ناله زد   به تیرسر
ی

 : چنیک

 چرا رسنوشت من و تو باید اینجوری تلخ به-

د از یس و هفت سهم گره بخوره ؟ چرا من بع  

ن بار قلبم برای کش بزنه  براس اولیر
ی

 ال زندگ

 خواهرم رو خراب کنه
ی

 ... که اومده که زندگ

 چرا معشوقهای من و تو باید عاشق هم باشن؟

 این چه نفرینیه که دامن مارو گرفته ؟ من حتی 

 جوانه... فرصت نکردم بهش بگم دوستش دارم

ون نیومده ب ود که ازی عشقم هنوز از قلبم بیر  

 ... ریشه کنده شد 

)  ) جوانه

 خسته و بیحوصله تلفن را به گوشم چسبانده

ک مورد نظرم،  بودم و منتظر بودم بالخره مشیی

 .صدای بوق را قطع کند

 انتظارم با شنیدن صدای مردانه و محکیم از



 . پشت تلفن به رس رسید 

-  ... سالم

س گرفتم،  ناخودآگاه با شنیدن صدایش اسیی

ن هم از روی کاناپه بلند شدم و در ح  برای همیر

دم ن  ایل که موهای بازم را پشت گوشم میر

 : ، گفتم

- ... سالم  ... آقا عباس

 ای کاش حداقل اسمش امیر نبود تا مجبور

 . نبودم اینطور اسمش را خالصه کنم

 بود یک نفر اسم هم اسم
ن
 بیچاره عاشقها کاق

 . معشقوشان باشد تا دیوانه شوند 

دارم حاال ابروهایش را در هم کشیده بودحتم  . 

ن باری بود. حق داشت مرا نمیشناخت  این اولیر

 . که پشت تلفن باهم صحبت میکردیم

-  ببخشید شما ؟... سالم

 : آرام گفتم

- ... جوانهام  ... خواهر سهراب



 نسبتم را با سهراب گفته بودم چون هم یم

عباس با سهراب بهیی است  دانستم رابطیه امیر

ینکه نهایت بحثم قرار بود به سهراب ختمو ا  

 . بشود 

ی نسبت  رسیــــع شناخت و با لحن مودبانه و گرمیی

 : به قبل گفت

منده به-  خوب هستید انشاهلل ؟ رسر

 ... جا نیاوردم

 زدم
ی

 .لبخند کمرنیک

- ... خواهش میکنم  . ببخشید مزاحمتون شدم

ن انداخته بود   در. حتم داشتم رسش را پاییر

ی که ن  رفتوآمدهای کم خانوادگیمان تنها چیر

م ن رسر عباس کرده بود همیر  نظرم را متوجه امیر

 . و حیایی بود که در تک تک حرکاتش نمایان بود 

- ... نه  این چه حرفیه ؟ سهراب و... خانم

 سامیار خوبن ؟ خدا پدرتون

 ببخشید فرصت نشد که رس بزنم... رو بیامرزه



 ... بهتون

- ... خواهش میکنم ستش نمیخواستمرا  

 مزاحمتون بشم اما نیاز به کمک داشتم و

 ... راستش بهیی از شما کش به ذهنم نرسید 

 به خود گرفت
ی

 . صدایش نگراین کمرنیک

- ه انشاهلل  ... خیر

 !دروغ نبود بگویم از لحنش آرامش گرفته بودم

ها ن  کم پیش میآمد از آدمهای دور و برم این چیر

 ... را بشنوم

 ... ب یه مسالهای پیش اومدهراستش برای سهرا

 ... من شناخت زیادی از دوستاش ندارم

-  برای سهراب... دارید نگرام میکنید 
ی
 اتفاق

 افتاده ؟

عباس مقابلم ایستاده بودم،  با فکر اینکه امیر

 : رسم را تکان دادم و گفتم

-  فکر کنم االن سهراب بیشیی از هر... راستش

ی به یه دوست خوب و عاقل احتیاج داشته ن  چیر



 و... باشه تا باهاش مردونه درد و دل کنه

 ... اینکه

عباس در سکوت به حرفهای من گوش یم  امیر

 . داد 

 خودم هم نمیدانستم کارم تا چه اندازه درست

 است اما با فکر اینکه ممکن بود به درد بخور

 : باشد، گفتم

- ه خارج ازنمیدونم اوضاع تا چه حد ممکن  

ل باشه  تشخیص رو میذارم به عهدیه... کنیی

 اما نمیخوام وقتی به فکر بیافتم که... شما 

 ... وضع سهراب حاد شده باشه

 :توی دلم ادامه دادم

 نمیخوام سهراب هم مثل من به خاطر"

 ... " شکست عشقی که خورده بود از پا دربیاد 

عباس به جای اضار از با خیر شدن حال و  امیر

 : ز سهراب محکم و مردانه گفترو 

 اگه از نظرتون مشکیل نباشه من امشب-



... مزاحمتون میشم  ... میام پیش سهراب

 درک و شعورش آنقدر باال بود که متوجه بود

 دوست ندارم در غیاب سهراب از مشکلش حرف

 . بزنم

 فهمیده بود دوست دارم سهراب در صورت

عباس از مشکالتش  تمایل خودش برای امیر

 . بگوید 

 : به عنوان حسن ختام گفتم

 شاید سهراب احتیاج داشته باشه با به-

 میتونید شماریه... روانشناس صحبت کنه

 غزل رو برام بفرستید؟

 . حس کردم صدایش کیم گرفته شد 

ن  سید، خییل مطمی   با لحتن که به نظر میر

 : نیست گفت

-  اما اجازه بدید اول خودم با سهراب... چشم

 بعد اگه الزم بود حتما به غزل... صحبت کنم

 ... معرفیش میکنم



 .فهمیدم خییل از پیشنهادم خوشش نیامده بود

 من هم که حس میکردم خییل از حرفش

 خوشم نیامده بود با خداحافیطن رسرسی تلفن

 .را قطع کردم

 گ بود ؟-

 . با صدای سامیار از جا پریدم

 لباس راحتی . رسم را به طرفش چرخاندم

و مثل من تلفن همراهش را دستپوشیده بود   

 . گرفته بود 

ن روح ظاهر میشر سایم؟-  چرا تازگیها عیر

 . شانهای باال انداخت و به طرف کاناپه آمد 

 من روح نشدم تویی که تسبت به همهچی یر -

 در ضمن دامون داره... توجه شدی

 ... میاد اینجا 

 .روی کاناپه نشست

 این وسط دامون را کم داشتیم اما اگر حدس

 سامیار درست بود باید تکلیفش را یکرسه یم



 . کردیم

 سامیار با رس اشارهای به طبقیه باال کرد

 : و گفت

 حتی اوین که یه هفتهس مثل جسد متحرک-

 روی تخت افتاده و تنها کار مفیدش سیگار

 ! کشید ِ ن

 .روبــهرویش روی مبل نشستم

ن انداختم  . رسم را پاییر

 پذیرایی گذا
ن  به جلو خم. شتتلفنش را روی میر

 : شد و با کنجکاوی و تاسف پرسید 

 چته جوانه؟ االن هیچیک به اندازیه تو نیم-

 اما نمیدونم چرا... تونهوبه سهراب کمک کنه

 ...درک نمیکنم... ازش فاصله گرفتی 

وع به بازی. بغض کرده بودم  با نوک انگشت رسر

هنم کردم و زمزمه کنان گفتم  : با لبیه پیر

- مازش خجالت میکش ! 

"  بلند و متعجتر که گفت باعث شد نگاهم" چی 



 . را باال بیاورم

 .چند لحظهای نگاهم کرد

 نگو که به خاطر اینکه شوهر داغون تو رفته با-

 تو حتی ... عشق داداش ما عذاب وجدانداری

 اگه امیر رو به دنیا هم آورده بود و تربیتش

 کرده بودی بازهم مسئول انتخابهایی که کرده

... نبودی  ... گرچه

ن انداخت و زیر لب گفت  : رسش را پاییر

 هر چی میکشیم از اینه که کش نبود تا-

 ... تربیتش کنه

 . اسمش را با ترسر صدا زدم

 . سامیار هم کم نیاورد و توی صورتم ب ّ راق شد 

-  ای خدا! یعتن باز داری ازش دفاع میکتن ها 

 انگار به جای مغز تو اون کلهت... از دست تو 

 ! ریامیر دا

 : برای اینکه بحث را عوض کنم گفتم

- عباس  قرار شد بیاد پیش... زنگ زدم امیر



... سهراب  ... شاید بتونه از پسش بربیاد 

 . نفس عمیقی کشید 

 دستی به صورتش کشید و مثل کش که یاد

ی در گذشته افتاده بود، گفت ن  : چیر

عباس ازت-  ای کاش اون موقع که مادر امیر

 خواستگاری کرده بود به مامان نمیگفتم این

 حاال که فکر میکنم... خانواده به ما نمیخوره

عباس به درد تو نیم  هیچیک به اندازیه امیر

 ... خوره

.پ عباس و غزل: ن  برای خوندن داستان امیر

ن کانال  رمان عاشقانه پرواز کن رو توی همیر

 بخونید

)  ) امیر 

ن انداخته بودم و خیر  ن رسم را پاییر یه زمیر  

 . سفید بیمارستان در افکارم غرق شده بودم

 .حس تیه بودن همیه بدنم را گرفته بود

 نمیشد بگویم آنقدر تیه که هیچ حش به



 اطرافم نداشتم، آنقدر تیه نمیتوانستم واکنشر 

 . نشان دهم

 برای جوانه اما هیچ کاری انجام... دلتنگ بودم

 ... نمیدادم

ظلومانه درد یماز دیدن ماهیار که اینطور م  

 کشید، ناراحت بودم اما نمیتوانستم برای کم

 ... کردن دردش کاری کنم

 امیر ؟-

 .با صدای ضعیف ماهیار از جایم بلند شدم

 یک. توی چهارچوب در دستشویی ایستاده بود 

 دستش را به چهارچوب گرفته بود و دست

 دیگزش را روی شکمش گذاشته بود و فشار یم

 . داد 

 نمیتوانستم تشخیص بدهم خیش صورتش به

 .خاطر عرق بود یا صورتش را شسته بود

 . قدیم به طرفش برداشتم

 نمیدانم چرا دست دلم برای همرایه کردنش تا



 ! تخت پیشقدم نمیشد 

 : جلوتر رفتم و آرام پرسیدم

 خویر ؟-

 .رسی تکان داد

 لبهایش را که از شدت خشیک ترک برداشته

د و در حایل که دستش را جلویبود از هم باز کر   

 : دهانش میگرفت، ناله زد 

- ... نه  ای... هنوز جای بخیههام درد میکنه

وع  کاش شییم درماین رو میذاشتیم بعدا رسر

 ... کنیم

 . رسی تکان دادم

 دستهایم را نامحسوس حصاز تنش کشیدم و

 . در حایل که او را به طرف تخت هدایت کردم

-  ... شییم درماین  همینطوری هم دیرشده برای

 دمپاییهایش را. بدون حرف روی تخت نشست

ن توی خودش  در آورد و روی تخت مثل جنیر

 . جمع شد 



 از پلکهایی که روی هم فشار میداد، مشخص

 .بود تا چه اندازه درد میکشید

 . نگاهم روی لبهای ترک خوردهاش گیر کرد 

ون آوردم. دلم سوخت  از یخچال پارچ آب را بیر

 . و کیم آب ریختم

- ... ماهیار   ... بیا یه کم آب بخور 

 : با همان پلکهای بسته جواب داد 

- ... نه  اونقدر تهوع دارم که کافیه... نمیتونم

 چه برسه به... چشمهام رو باز کنم تا بیارم باال 

ی بخورم ن  ... اینکه بخوام چیر

. اضار نکردم  در عوض. به او حق میدادم

ی بر  ن داشتم و آن را خیسدستمال کاغذی تمیر  

 . کردم

 : دستمال را جلوی ماهیار گرفتم و گفتم

- ... بیا این رو بگیر   االنه که... بزن به لبهات

 ... از شدت خشیک بیافته به خون

 با دستهای. با مکث چشمهایش را باز کرد 



 لرزان دستمال را از من گرفت و چند باری روی

 . لبهایش کشید 

 روی لبهایش نشست
ی

 کیم بعد خندیه کمرنیک

 : و گفت

ن بار اسمم رو صدا یم-  از وقتی اینجام اولیر

 ... کتن 

 لب پایینیام را گاز گرفتم و به طرف کاناپه

 . رفتم

ن دستهایم  کالفه روی آن نشستم و رسم را بیر

 . گرفتم

 امیر ؟-

 نگاه خستهام را به صورتش که تقریبا نییم از

 . رفته بود، انداختمآن در بالشت فرو 

-  ... تو و جوانه

 .حرفش را ادامه نداد

 صورتش در هم. پلکهایش را روی هم گذاشت

 . رفت



 ... مثل اینکه بازهم درد هجوم آورده بود 

 حس میکردم آنقدر خستهام که انگار یه ترییل

 از رویم رد شده بود، حتی نفس کشیدم هم

 . برایم سخت شده بود 

ی بدج ن وری روی مغزم رژهجای خایل یک چیر  

فت  . میر

ی بگم ماهیار ؟- ن  یه چیر

 : ضعیف گفت

-  ... جونم

 جانمش قشنگ بود احساس هم داشت اما به

" اندازیه  .های جوانه به دلم ننشست" جانم

 نگاهم را به سقف دوختم. روی کاناپه دراز شدم

 و خطاب به ماهیار به بهانیه منحرف کردن

 ذهنش از درد هم برای به شدت نیاز داشتم تا

 احساسات رس ریز شدهام را برای یک نفر بازگو

 : کنم، گفتم

 اینها رو بهت نمیگم که عطداب وجدان رو از-



هایی ... دوشت بردارم
ن  اینها رو میگم که یه چیر

 ... رو بدوین 

 سفید بدون هیچ... نگاهم به سفیدی سقف بود 

... نقش و نگاری  ... و روحش مثل جوانه

 ... هیچ نقش و نگاری روی لوح وجودش نبود 

ن از جوانه یک فرشته ساخته بود   ... و همیر

 ... یک فرشتیه بدون بال

 ... شاید هم بالدار 

 ... بالهایی که امیر رادمهر آنها را کنده بود 

-  و این تموم شدن... من و جوانه تموم شدیم

... چه تو میاومدی  خییل... چه نمیاومدی

 تو فقط همون... بود اتفاق افتاده بود  وقت

 اهریم بودی که جوانه برای باور اینکه دیگه

 ... نمیشه ادامه داد بهش احتیاج داشت

 از هم جدا شدین ؟-

 . صدای غم داشت

 یعتن ماهیار هم به خاطر حوانه ناراحت بود ؟



 زبانم را با لبهایم خیس کردم و به سختی 

 : گفتم

-  ... فعال نه ویل به زودی چرا 

- سم  ... یه سوال بیی

 دستهایم را روی قفسیه. به پهلو چرخیدم

ن   سینهام در هم قالب کردم و با پلکهای سنگیر

 : شدهای گفتم

 چی ؟-

 با دست. لرزش خفیقن به تن ماهیار افتاد 

 خودش را بغل گرفت و پاهایش را توی شکمش

 . جمع کرد 

که انگار به یکرنگ صورتش آنقدر پریده بود    

 .جسد یخ زده نگاه میکردم

ن تخت را تا روی  بلند شدم و پتوی نازک پاییر

 . شانههاش کشیدم

 نگایه به چانهاش انداختم، هنوز هم از رسما

 . میلرزید 



 یک لحژه عقب گرد کردم تا از پرستار بخواهم

 یک پتوی اضافه بیاورد اما با فکر اینکه ممکن

م را از رویبود چقدر طول بکشد، پالتوی  

 خ. برداشتم روی شانههایش انداختم

 . کیم طول کشید تا لرزش چانهاش کم شد 

 هنوز روی کاناپه ننشسته بودم که صدایش بلند

 : شد 

؟ نسبت-  من و تو االن کجا دنیا ایستادیم امیر

 من با تو چیه ؟

 ماهیار دقیقا همان سوایل را پرسیده بود که من

 جرئت به زبان آوردنش را نداشتم اما بالخره که

... چه  ... باید جواب میدادم

 تو برای من همون تیکهای از گذشتهم هستی -

 اما تا وقتی که... که نمیتونم ازش دل بکنم

 اسم جوانه توی شناسنامه به عنوان زن من

ه  ... هست اسم کس دیگهای کنارش قرار نمیگیر

 )جوانه(



ن . یی گرفتملبیه چادرم را محکم  نگاهم را به زمیر

 دوخته بودم و منتظر بودم تا سامیار و دامون

وع کنند، بحتر که مدتها قبل  بحثشان را رسر

سید   . باید به رسانجام میر

 این چند روز اینقدر درگیر مراسم و بعد سهراب-

 بودیم که نشد درست و حسایر باهات حرف

 ... بزنم

ش خمدامون با تکیه به آرنجش روی زانوهای  

 گفت
ی

 : شد و با پوزخند کمرنیک

 اون باری که اومدم تا جوانه رو ببینم منتظر-

ی نگفتی  ن  اما چیر
 ... بودم تا حرف بزین

 . سامیار دستی به صورتش کشید 

 پس میدوین چی میخوام بگم ؟-

ن کرد  .دامون رسش را باال و پاییر

 نگاهش را به من دوخت و با لحن غریتر خطاب

 : به سامیار گفت

-  ... آره



 سامیار نگایه به من کرد، حالت نگاهش به من

 . مثل این بود که از حضور من ناراضن بود 

 البته خودم هم چندان راضن نبودم به دامون

 چشم در چشم شوم اما وقتی سهراب خودش را

 در اتاق حبس کرده بود و برای اینکه سامیار را

 . تنها نگذارم اینجا بودم

ی از حد ن سیات من و سامیارسهراب اصال چیر  

ی بروز نداده بودیم ن  . نمیدانست، ماهم چیر

 سهراب و مشکالت و قلب شکستهاش حاال این

 ... وسط فقط یک دامون را کم داشت

 دامون و مرگ پدرمان که انگار دلیل محکیم

 . داشت

 سامیار نگاهش را از من گرفت و از دامون

 : پرسید 

 فرصت داشتی تا-
ن
 پس حتما به اندازیه کاق

 ... یه جوایر برای سوالم جور کتن ؟ نه

 . گوشیه لب دامون باال رفت



 واکنش دامون را توی ذهنم طور دیگری پیش

 . بیتن کرده بودم

 اگر واقعا آنطوری که ما فکر میکردیم بود

 حداقل واکنش دامون میتوانست برق کوچیک

 از ضعف توی چشمهایش باشد اما انگار دامون

 . آمده بود تا َ ِب برد 

 دامون تغییر حالت داد و به پشتی کاناپه تکیه

 . داد 

 به صورتمان زل زد و در حایل که نفس عمیقی 

 : میکشید، گفت

-  اصال نمیدونستم... نمیخواستم اذیتش کنم

... قلب عمو ناراحته  ... من

 سامیار وسط حرفش پرید و در حایل که دندان

 هایش را از خشم روی هم فشار میداد، زمزمه

 : کرد 

- ... نبود   ... قلبم بابام مریض نبود 

 ابر سیاه ندامت یک لحظه آیر چشمهای دامون



ه کرد اما رسیــــع به حالت اصلیاش  را تیر

 .برگشت

-  ... من فقط سوال عمو رو جواب دادم

 لبهایم را محکم روی هم فشار میدادم تا

 نزنم
ن
 .حرق

 دوست نداشتم حتی به اندازیه یه کلمه هم با

م اما دامون بیتوجه بهدامون هم صحبت شو   

 نفرت عمیقی که در چشمهای من بیداد میکرد

 در کمال پررویی طرف صحبتش با سامیار بود و

ن و  به من نگاه میکرد ، نگاهش چنان سنگیر

ن   د ّ رنده بود که برای فرار از آن رسم را پاییر

 . انداختم

 کدوم سوال ؟-

 با حرف سامیار سنگیتن نگاه دامون از رویم

شد، برای این هم نفس راحتی کشیدمبرداشته   

 . و رسم را باال آوردم

 : دامون بیحواس پرسید 



؟-  چی

 با صدای بلندی به دامون. سامیار کالفه شده بود 

 : توپید 

؟ میگم اون روز- ین ن  لعنتی چرا نسیه حرف میر

 بابام چی ازت پرسیده؟ توی لعنتی چی بهش

 گفتی که قلبش درد گرفته ؟ ها ؟

فت  . دامون هم کم کم از کوره در میر

 : او هم با عصبانیت خفهای به سامیار گفت

-  منم... ازم پرسید جریان تو جوانه چیه و اینا 

 ... گفتم

 چی گفتی ؟-

 . صدایم میلرزید اما اهمیتی به آن نمیدادم

 چی بهش گفتی دامون ؟-

 دامون تیر خالض را یکباره به قلب من و

 . سامیار پرتاب کرد 

-  تو و امیر ... حقیقت رو 
ی

 اینکه واقعیت زندگ

 ... چیه



 . سکوت سنگیتن بینمان حکمفرما شد 

حتی  انگار صدای دنیا قطع شده بود که من  

بان قلب سامیار و  صدای نفس کشیدن یا ضن

 . دامون را میشنیدم

 .نگاهم میخ دامون بود

 یعتن پدرم فهمیده بود؟

 تلخ و شکستخوردیه مرا در
ی

 واقعیت زندگ

 آخرین لحظات زندگیاش فهمیده بود؟ یا نه بهیی 

 بود میگفتم که واقعیت تلخ و شکستخوردیه

 من، آخرین لحظات زندگیاش را رقم زده
ی

 زندگ

 بود؟

 تقصیر من بود؟... یعتن تقصیر 

 بزنیم صدای آیفون
ن
 قبل از اینکه حرق

 . بلند شد 

 سامیار مثل آدم آهتن بلند شد و به طرف آیفون

 در را باز کرد و با صدای آرایم بدون اینکه.رفت

 : مهاطب خاض داشته باشد، گفت



- عبا ِ س  ... امیر

عباس تازه به خاطر آوردم  با شنیدن اسم امیر

عباس گذاشته بودم  . چه قراری با امیر

 خطوط صورتش. نگاهم به صورت سامیار بود 

 چنان در هم فرو رفته بود که از دور شبیه

مردی که روزگار  روی چهرهاش نشسته بود، پیر  

سید  .به نظر میر

ه شده بود و جز  مردمکهایش از شدت خشم تیر

ه بود ارت یه دامون خیر  دو گوی مشیک که با رسر

 نمانده بود
ی
ی از آن باق ن  .، چیر

 .کند و کاو چهریه سامیار خییل طول نکشید

 با صدای دامون آتش وجودم باز هم شعله کشید،

ودم در آن یمشعلهای که بیشیی از دامون خ  

 . سوختم

 اما این آتش به جای داغ کردن، رسمای عجیتر 

 .در وجودم انداخته بود

عبایس که هنوز راه طوال  خودم، موقعیتم، امیر



 ین در ورودی حیاط تا ساختمان را یط نکرده

 بود، سامیاری که خشم نفسهایش را از پشت

 رس حس میکردم و حتی داموین که چشمهای

پروژکتور توی صورتم یمآبیاش را مثل یک   

 ... چرخاند، فراموش کردم

ی که فکر میکردم این بود که به ن  به تنها چیر

 طریقی که ممکن بود که عمق نفرتم، ته سیایه

 ام، ح ّ د نفرتم را به داموین نشان دهم که گوی

 نیمه ویران من
ی

 تنها برای به هم زدن زندگ

 .برگشته بود

 .یک قدمیاش ایستادم

 تقریبا همقد امیر بود، شاید هم امیر به نظرم

سید. بلندتر میآمد   .رسم تا سینهاش میر

 لبههای چادر را تا االن مقابل چانهام مشت کرده

 دستهایم آزادانه کنارم. بودم، آزاد کردم

 .افتادند

 صدایی به گوشم نرسید. لبهایش تکان خورد 



 .اما توانستم اسم خودم را لبخواین کنم

فکری دستم را باال بردم و با همیهبدون هیچ   

 قدریی که داشتم، سییل محکیم روی صورتش

 .نشاندم

 صدای سییل سکوت سنگیتن که توی اتاق بود،

 . شکست

 . رس دامون به یک سمت خم شد 

 نیمرخش به طرف من بود و میتوانستم پلک

 های بستهاش را ببینم و حتی لب پایینیاش را

 . که به دندان گرفته بود 

ن باز کردم و با صدایی که از شدت بغضدها  

 :خش برداشته بود به دامون گفتم

 تا االن نه تنها اطرافیانم که خودمم فکر یم-

ه ین اشتباهم امیر
 اما اشتباه یم... کردم بزرگیی

... کردیم ین اشتباه من تو بودی  ... بزرگیی

 دستش را آرام روی گونهاش گذاشت و رسش را

 .با مکث باال آورد



 . یک لحظه توی صورتش زل زدم

 دستم را باال آوردم و سییل دیگری سمت دیگر

 . صورتش کاشتم

 . این بار صورتش به طرف دیگر خم شد 

 . صدایم نامحسوس میلرزید 

 این رو زدم برای اون روزی که به دروغ گفتی -

 ... دوستت دارم ویل برات رسگریم بودم

 . سییل دیگری زدم

- تی حرمت دوستاین برای شتر که خواس  

 .... داشتنم رو بشکتن 

 . لبهایم را روی هم فشار دادم تا بغضم نشکند 

 ... سییل دیگری

 تنها صدایی که توی خانه بود، سیلیهایی بود که

 ... روی صورت دامون مینشست

عباس آمده بود یا نه  ... حتی نمیدانستم امیر

 مهم بود ؟ نه ؟

- مثل این رو برای روزی که به خاطر نه گفتنم  



 یه تیکه آشغال من رو پشت رست گذاشتی و

 چرا با... رفتی خارج
ی

 بدون اینکه با خودت بیک

 !قلب این دخیی بیچاره چی کار کردم

 . دستم را مشت کردم و روی سینهاش کوبیدم

 یک قدم عقب رفت و نگاه ناباورش را به من

 . دوخت

بــیه دیگری زدم و فریاد زدم  : ضن

 این برای اینکه برگشتی تا در کمال وقاحت-

 من و شوهرم رو به هم بریزی
ی

 ... زندگ

 .حس کردم کش پشت رسم آمد اما اهمیت نداد

 . سییل دیگری زدم

 این برای اون بوسهای که میخواستی از من-

ی  ... بگیر

 ... سییل دیگری

-  ... این برای اینکه بالیی که رس شوهرم آوردی

- ... جوانه خانم  ... واهش میکنم آروم باشید خ

ن حال آرام بخش  صدای محکم و در عیر



عباس پشت رسم بلند شد   . امیر

 حتی ساییه قد بلند و هیکل چهارشانهاش هم

 . روی رسم افتاد 

 همیه قدرتم را جمع کردم و سییل

 ... محکیم زدم

 حساب سیلیهایی که زده بودم از دست داده

 ... بودم

-  ... کشتی   این برای اینکه پدرم رو ُ

 
ی

 نفهمیدم از کجا اما سامیار مثل یک توپ جنیک

 .به دامون حمله ور شد

 دامون که از حرکت سایم شکه شده بود،

ن   تعادلش را از دست داد و از پشت روی زمیر

 .افتاد

 سامیار روی سینهاش نشسته بود و مشتهای

 . محکمش را بیوقفه روی صورتش مینشاند 

 هیچ... نه دادی، نه فریادی، نه حتی کلمهای

ن   ... چیر



عباس هم رسیــــع واکنش نشان داد و به  امیر

 . طرفشان دوید 

 یقیه سامیار را از پشت گرفت و سیع کرد

 . سامیار را از روی دامون بلند کند 

ون نیم  در تعجب بودم چرا سهراب از اتاق بیر

 . آمد 

 . نگایه به کالف د هم پیچیدهشان کردم

کردم نفسم باال نمیآمد  حس . 

ن شده بود   همه جای بدنم حتی کف. قلبم سنگیر

د  ن  . پایم هم نبض میر

 صدای قدمهای هراسان سهراب توی پذیرایی 

 . بلند شد 

ده پرسید  ن  : نگایه به من انداخت و بعد وحشیی

-  ... چی شده جوانه

 . به طرفشان رفت

 قلبم برای یک لحظه چنان تیر کشید که نفس

 . یاد بردمکشیدن را از 



ن افتادم  رسم روی. پاهایم سست شد و روی زمیر

 ... رسامیکهای رسد پذیرایی افتاد 

ن   هیچ کدامشان متوجه من نبودند که پخش زمیر

دم ن  .شده بودم و برای یه جرعه هوا بال میر

 ... باید قرص میخوردم

 ... اما نه شاید بهیی بود همینجا تمام میشد 

ین فرصت بود   ... بهیی

 پلکهایم روی هم افتاد اما قبل از اینکه کامل در

 سیایه فرو بروم به این فکر کردم، دامون کش

 ... نیست که م ّ حق رسزنش باشد 

 ...من کش بودم که مدرم را کشته بودم

 ... من و عشق بیرسانجامم

 حس میکردم قلبم. سیایه همهجا را گرفت

 ... نمیکوبید 

.پ : ن عباس و غزل رو  در رمان داستان امیر  

ن رمان_پرواز_عاشقانه#  کن که نربوط به همیر

 . دنبال کنید 



 ... این دو رمان به هم مربوطن

 )دانای کل(

 دامون روی صندیل نشسته بود و همیه حس

 ترس و ناامنیاش را با فشاری که با دستهایش

 . به شقیقههایش وارد میکرد، نشان میداد 

ن در حایل که رس  شسهراب پای دیوار، روی زمیر  

 را روی زانوهایش گذاشته بود مثل یک جوجیه

 .بیپناه در خودش جمع شده بود

عباس اما در حایل که نایلون یخ را روی  امیر

 لبش فشار میداد با قدمهای آهسته به طرف

 . دامون رفت

 کنارش روی نمیکت نشست و نایلون یخ دیگری

 . را به روبــهرویش گرفت

 : آرام گفت

- ش  ... بگیر

 . دامون واکنشر نشان نداد 

عباس صدایش زد و دامون بالخره نگاهش  امیر



عباس داد   . را از نوک کفشهایش به دست امیر

 : زیر لب پرسید 

 از کجا یخ گیر آوردی؟-

عباش نایلون یخ را روی پاهای دامون  امیر

 گذاشت و در حایل که به پشتی صندیل فلزی

 یخ روی لبش باعث میشد سوزش. تکیه داد 

 . که خورده بود، کمیی باشدمشتی 

 وقتی برای جدا کردن سامیار و دامون پیش قدم

 شده بود، آن وسط یک مشت جانانه هم نوش

ن نبود   ... جان کرده بود، از چه کش مطمی 

 چون از یک جایی به بعد سهراب هم به سامیار

 پیوسته بود و دو نفری با هم به جان دامون که

هایشان رابه خودش آمده بود و جواب مشت  

 .ییک درمیان میداد، افتاده بودند

عباس بود که مثل توپ  این وسط فقط امیر

 . بینشان چرخ میخورد 

-  یخ یخچال. از دکیه جلوی بیمارستان گرفتم



 . آب میوههاش بود 

 صورت دامون آنقدر درد میکرد و میسوخت که

 .نمیدانست نایلون یخ را دقیقا کجا بگذارد

 بیشیی ترجیح میداد تمام قد درون وان یخ دراز

 بکشد تا شاید از درد بیاندازهای که تک تک

 سلولهای بدنش را درگیر کرده بود، نجات پیدا

 .کند

ی تو ؟ مگه تو هم دکیی این بیمارستان-  چرا نمیر

 نیستی ؟

عباس تکیه داد   رسش را از. دامون هم شبیه امیر

لکهایپشت به دیوار زد و در حایل که پ  

 : سنگینش را روی هم میگذاشت، زمزمه کرد 

-  نمیتونم... نمیتونم توی اون حال ببینمش

 ببینم جوانه اینقدر ضعیف و بیمار شده که روی

 یم
ی

 تخت بیمارستان داره با مرگ و زندگ

 ... جنگه

عباس با لحتن که هیچ نشاین از رسزنش  امیر



 نداشت و ضفا برای پاسخگویی به حس شدید

 : اش بود، پرسید کنجکاوی

 جوانه خانم برای چی به این حال افتاده؟ فقط-

 به خاطر دیدن دعوای مردونیه شما ؟

 بزند صدای عصباین 
ن
 قبل از اینکه دامون حرق

 . و بلند مردی توی راهرو پیچید 

 هر سه نفر از جا پریدند و به انتهای راهرو چشم

 . دوختند 

-  زن من کجاس ؟... جوانه

عباس که از ه مه جا بیخیر بود جلوتر رفتامیر . 

 نگاهش را به انتهای راهرو دوخت که امیر مثل

 با عصبانیت به طرفشان یم
ی

 یک توپ جنیک

 . آمد 

ن فاصله هم میتوانست نگراین نشسته  از همیر

 .روی چهرهاش را ببیند

 با خودش فکر کرد طبییع بود برای همرسش

 هم لبخند مضطریر زد و
ن  نگران باشد، برای همیر



 . قدیم جلو گذاشت تا امیر را آرام کند 

 یک قدیم امیر بود که جسم گلوله شدهای به

 طرف امیر هجوم برد و با چنگ زدن به یقهاش

 . او را از پست به دیوار چسباند 

عباس هم با نهایت رسعت به طرفشان دوید  امیر

 و شانههای سهراب را که حاال دستش را به قصد

شته بود، گرفت وخفه کردن روی گلوی امیر گذا  

 . تالش کرد او را از امیر جدا کند 

- ... سهراب  ... سهراب پرس آروم باش

 سهراب با مردمکهایی که از شدت حرص گشاد

 شده بود و دندانهایی که آنقدر روی هم

 فشارشان داده بود که کم مانده بود خرد شوند،

 . به نهایت نفرت به امیر زل زده بود 

ی سهراب را گرفته بودامیر با اینکه مچ دستها  

 اما تالش زیادی برای نجات خودش از چنگال

 خشم برادری که میفهمید بغض جوانه را خایل

 .میکرد، نجات نمیکرد



 یم
ی

 نفسش هر لحظه بیشیی از قبل روبه تنیک

 . رفت

... احمقانه نبود   اما با... منطقی هم نبود 

 خودش فکر میکرد ای کاش میتوانست تمامش

 ... کند 

تمام میشد تا بیشیی از این در باتالق ای کاش  

 شک و تردید و عذاب وجدان و تنهایی دست و

د ن  ...پا نمیر

عباس  از باالی شانیه سهراب نگایه به امیر

 انداخت که چشمهای آیر پر وحشتش را به او

 . دوخته بود 

عباس هیکل درشتی داشت و از توان  امیر

 جسیم زیادی برخوردار بود اما گایه نفرت آدم

ن نیم  ها چنان قدرتمند میشد که هیچچیر

د  .توانست جلویش را بگیر

 نفرت سهراب از کجا میآمد؟

 همهاش به خاطر خواهرش بود یا اینکه سامیار



ن کتک زدن دامون رسبسته و پراکنده راجع  حیر

 به پدرش گفته بود یا اینکه امیر عشق تازه

 جوانه زدهاش را، ماهیار را از او گرفته بود ؟

عباس با کمک چند نفری که متوحهبالخره ا میر  

 حا

 دعوای آنها شده بودند توانست سهراب را که

 . ال مثل یک بیر زخیم عصباین بود، عقب بکشد 

 رمق از زانوهای امیر همزمان با باز شدن راه

ن نشست  . تنفسیاش رفت و روی زمیر

 دستش را به یقهاش گرفته بود و سیع میکرد

ین  با رسفههای یی در یی ریــههایش ر را به اکسیر  

 .که تا االن از آن محروم بود مهمان کند

عباس  سهراب که حاال بک بازویش در دست امیر

های  و بازوی دیگرش اسیر دست ییک از دکیی

 بیمارستان که از قضا او را میشناخت، بود

 . بازهم به طرف انیر هجوم برد 

- ن بذارین برم بکشمش  ... ولم کنیر



 . اب دوختامیر نگاه خونیاش را به سهر 

 مردی که کنار سهراب بود، با ترسر در حایل که

 از این توانایی که متوقف
 فکر میکرد بیشیی

 کردن سهراب را نداشت، خطاب به

 : سهراب گفت

- ... دکیی رادان  ... آرامش خودتون رو حفظ کنید 

... خواهش میکنم  ... این رفتارها از شما بعیده

 افتاده
ی
سید چه اتفاق  مرد مدام از خورش مییی

 بود که پرس دکیی رادان و دامادش اینطور به

 جان هم افتاده بودند؟

 شاید عاقالنهاش این بود که سهراب و سامیار،

 جوانه را به بیمارستان خودشان را نیاورند اما

 دو برادر وقتی خواهرشان را با لبهای کبود و

ند حتی اسمپلکهای بسته شده دیده بود  

 خودشان را هم فراموش کرده بودند چه برسد

 ... به بیمارستان را 

 سهراب که حاال یادش افتاده بود غیر از امیر یک



 کثافت دیگر هم در دست و پای زندگیشان وول

 میخورد به طرف دامون برگشت و بیتوجه به

 : اینکه اینجا بیمارستان بود، فریاد کشید 

- ... لعنتی  ما میخوای ؟تو چی از جون   

 . دامون ابروهایش را در هم کشید 

 یخهای درون نایلون از شدت گرمای دستهایش

 . کامل آب شده بودند 

 خواهر تو خییل قبلیی از حضور من-
ی

 زندگ

 ... خراب بود سهراب

عباس که برخالف این سه نفر تحت تاثیر   امیر

 احساساتش را قرار نگرفته بود و درک میکرد

نجکاو اطرافیان با توجه بهنگاههای متعجب و ک  

 اینکه سهامداران بیمارستان در مال عام به جان

 هم افتاده بودند، بوی خویر نمیداد، نگاه

 : خشمگیتن حوالیه سهراب کرد و با ترسر گفت

-  فکر آبروی خودت نیستی ... بسه دیگه سهراب

 هیچ مردی مشک... به فکر آبروی خواهرت باش



 ناموسش رو توی 
ی

جمع جار نیمالت خانوادگ  

 ... زنه

عباس  چند ثانیهای طول کشید تا جملیه امیر

ن شد   . توی ذهن سهراب ته نشیر

 پلکهایش را روی گذاشت و با چند نفس عمیق

 سیع کرد به خودش مسلط شود و به گفتیه

عباس عمل کند   . امیر

عباس هم آرام شدنش را دید با رس اشارهای  امیر

 .به مرد کرد

 .مرد هم با تردید دست سهراب را رها کرد

عباس هم هول کوچیک به سهراب داد و با  امیر

 نگاه گذرایی به امیر که حاال خودش روی پای

 دیوار جمع کرده بود به طرف راهروی خروچر 

 . رفت و سهراب را همراه خودش برد 

 . جمعیت کم کم متفرق شد 

ن بلند  امیر در حایل که به سختی از روی زمیر

شد با صدای بینهایت گرفتهای از دامون کهمی  



ن   با دستهای توی جیبفرو کرده به مسیر رفیی

عباس زل زده بود، پرسید   : سهراب و امیر

 جوانه چشه ؟ رفتم خونه ویل همساییه کناری-

 ... گفت جوانه رو با آمبوالنس بردن

 سختی پرسیدن حال همرسش از مردی که یم

کندن یک الیهدانست به جوانه بیمیل نبود مثل    

 . از پوستش بود 

 بزند، صدای سامیار
ن
 قبل از اینکه دامون حرق

 . بلند شد 

 چه بالیی -
 بیا پروندیه زنت رو بخون تا ببیتن

 ... رس قلب خواهرم آوردی

 .امیر نگاه پر از تردیدی به سامیار انداخت

ن   با آن ریشهای درآمده و نامرتب، صورت غمگیر

ود روپوشو چشمهای رسخشدهاش حتی با وج  

 سفیدی که تن کرده بود، هیچ شباهتی به پزشک

 نداشت، بیشیی به مرد درماندهای میمانست که

 .به ته خط رسیده بود



ی در دل امیر فرو ریخت ن  . چیر

 یعتن حال جوانه آنقدر بد بود که سامیار اینطور

 از هم فروپاشیده بود؟

 همیه شجاعتش برای خواندن پروندیه دست

 . سامیار با آن جلد فلزی دود شد و به هوا رفت

 حس کرد پروندیه جوانه نبود که میخواند،

 ی اعمال خودش بود، اعمایل که در این.پرونده

 ... چهار سال انجام داده بود 

ن   یک دستش را به دیوار گرفت و با رس پاییر

 افتادهای در حایل که صدایش از ته چاه میآمد

 : از سامیار پرسید 

- الیی رسش اومده ؟چه ب  

 . سامیار جلو آمد 

 سینه به سینیه امیر که به نظر میآمد شانه

 .هایش خمیده شده بود، ایستاد

 پوزخند رسدی زد و در حایل که چشمهایش درد

 : میچکید، با غم زمزمه کرد 



؟ اصال-  چیه؟ خودت چرئت نداری نگاه کتن

 میدوین چرا جوانه رو... پرونده رو بیخیال

 ... ا ؟ اصال صیر کن از اول بگمآوردیم اینج

 اویل که توی کثافت لعنتی اصال برات مهم نبوده

یس  ... تا ازش بیی

 از روی شانه نگایه به دامون انداخت که با

 صورت بیحس و حایل که آن دو نفر زل زده

 . بود 

 نگاهش حاال برخالف چند ثانییه پیش نفرت

 . داشت

 انگشت اشارهاش را به طرف دامون گرفت و در

ل میکرد تا از حد  حایل که صدایش را کنیی

 : معمول باالتر نرود، گفت

-  هستی یا این رو نمیدونم امیر 
 ... تو عوضییی

 فقط این رو میدونم قلب خواهرم نردیک بود از

 به خاطر اینکه این لعنتی کاسیه... کار بیافته

... داغیی از آش شده بود  واهر منخ  



... سکته کرده ن بارش وقتی .. برای بار دوم  اولیر

 ... بود که تو 

 به طرف امیر که حاال چهرهاش از شدت خشم

 در هم فرو رفته بود، برگشت و با لبهایی که از

ی نداشت، گفت  : دلیل لرزیدنشان خیر

-  ... وقتی تو به خاطر دامون رفتی تو کما 

 خودش نیم. باز هم به طرف دامون چرخید 

 دانست دامون و امیر با هر حرکت و هر کلمهای

ون میآمد تا چه اندازه  که از دهان سامیار بیر

 .زجر میکشیدند

ن سکتهش هم وقتی کرد که فهمید-  دومیر

 پدرش به خاطر فهمید این حقیقت که چهار سال

 میکرده، ُ مرده
ی

 ... تمام توی جهنم زندگ

 در یک حرکت به طرف امیر هجوم برد، یقهاش

رفت و او به دیوار کوباندرا گ . 

 برخالف سهراب قصد دعوا نداشت، فقط دوست

 داشت توی چشمهای امیر زل بزند و عمق



 ... نفرتش را چشم به چشم نشان دهد 

 دوست داشت خشم صدایش آنقدر زیاد باشد که

ن گلوی ناحوانمردی امیر در  مثل یک خنجر تیر

ن  د اما صدایش فقط غمگیر  حق جوانهاش را بیر

 ... بود 

، رسد و دردآلود  ن  ... غمگیر

ن غم هزار بار ب ّ رندهیی از  خودش نمیدانست همیر

 . خنجر خشیم بود که سامیار توقعش را داشت

؟ تو همون رفیقی هستی که-  تو گ هستی امیر

 من رو رست قسم میخوردم؟ هموین که تا

 جایی که تونستم مثل یه برادر کنارت بودم تا

ن خانواده  ؟هیچوقت غم نداشیی رو حس نکتن  

د چند دقیقیه پیشش با  امیر برخالف نیر

 سهراب با بیحایل در حایل که دستهایش یر 

 حس کنار بدن بیجانش افتاده بود، در مقابل

 .سامیار تسلیم شده بود

 پلکهایش را با درد روی هم گذاشت تا کمیی 



 اثرات جنایتی که حاال بوی تعفتش بلند شده بود

د، تنها کش که بعد، در صورت تنها رفیقش ببین  

 . از جوانه داشت

ن صدای سامیار مثل ناقوس مرگ بند به بند  طنیر

 . بدنش را از درد میلرزاند 

 تا االن میخواستم بدونم این چهار ساله چه ب-

 الیی رسش آوردی تا به ازای هر لحظهش خونت

 حاال که میبینم نتیجیه این... رو ِب ِ م َ کم اما حاال 

ه به قلب ضعیف و نیمهچهار سال زندگ شد  

 دو تا سکته رو رد کرده،
ی
 جون که قبل سیسالیک

... میبینم نمیخوام  من... من مردش نیستم

ن اینکه جوانه تو جهنیم  مرد دونسیی

 ... بوده ندارم

 یک لحظه امیر را از از دیوار جدا کرد و بازهم

 . پستش را به دیوار کوباند 

ی نمانده بود، ن  با بغضن که تا شکستنش چیر

 : فریاد خفهای در صورت امیر کشید 



- ی امیر 
 میدوین هر چی سن... تو خودت دکیی

 طرف کمیی باشه سکتیه قلتر براش خطرناک

 جوانه تا حاال نصفه و نیمه از دوتاش... تره

... جون به در برده  ... فقط یه بار دیگه

 . صدایش خش برداشت

 .یقیه امیر از توی مشت شل شدهاش رس خورد

 . اشتقدیم عقب گذ

 بیاهمیت به رهگذران سالن بیمارستان که با

 کنجکاوی و ّ ظن به آن سه نفر نگاه میکردند،

ن دستهایش  روی صندیل نشست و رسش را بیر

 . گرفت

 در حایل که اشکهایش بیصدا روی گونهاش

یخت، زیرلب زمزمه کرد   : میر

ه که تا برای-  فقط کافیه یه بار دیگه قلبش بگیر

 ... همیشه بره

 : را باال آورد و نالید رسش 

- ... میفهیم امیر  ه ... جوانه میمیر  ... آخ



 دستش را روی قفسیه سینهاش گذاشت و با

 . ثدای بلند زیر گریه زد 

 دنیا مقابل چشمهای امیر رنگ عجیتر گرفته

 
ی

نیک  ... بود، رنگیاز بیر

 . حس میکرد نفسش گرفته بود 

 قبل از اینکه به احساساتش فرصت تجزیه و

 . تحلیل بدهد، درد عمیقی توی رسش پیچید 

 چسمهایش سیایه رفت و در حایل که اسم

 . جوانه را به زبان میآورد از حال رفت

)  ) دانای کل

 با حس عطش هوشیار شد اما همچنان حریف

 . پلکهای به هم چسبیدهاش نشد 

 تکان خفیقن به رسش داد و پشت رسش صدای

 . آشنای دامون بلند شد 

- ؟بیدار شدی   

 ماندیه هوشیاریاش را از شدت تعجب
ی
 باق

 . شنیون صدای دامون به دست آورد 



 پلکهایش را تا نیمه باز کرد و مردمکهای سیاه

 و به خون نشستهاش را به مردی دوخت که با

 باالی رسش ایستاده بود 
ی

 . خستیک

 دامون دستش را کنار رسش روی بالشت گذاشت

 . و روی صورتش خم شد 

 کشید، لب ز 
ن
 : د پوق

-  ... ده ساعته خوابیدی

 نگاه مخمور امیر حرکات دامون را دنبال کرد که

 کیم ِ س ُ رم را دستکاری کرد و در حایل که به

 : دستگاهها نگاه میکرد، زیر لب گفت

-  دکیی ذاکری بیاد یه نگاه دیگه بهت... خویر 

 ... بندازه بعد مرخض

 امیر که تازه هوش و حواسش را به دست یم

ن شود   . آورد، سیع کرد روی شانهاش نیمخیر

 : غیر ارادی زیر لب زمزمه کرد 

-  ... جوانه

فت و دهانش مزیه. بیجان بود   رسش گیج میر



 . تلچن میداد، با این حال روی آرنجش بلند شد 

 تازه متوجه سیمهایی شد که به سینه و دست

 . هایش وصل شده بود 

 دامون دستش را روی شانیه امیر گذاشت و او

 . را رس جایش نشاند 

-  بیخود جوانه جوانه هم نکن که... آروم بگیر 

 سهراب و سامیار اجازه نمیدن از هزار

یش رد یسر   ... کیلومیی

 امیر با خشم در حایل که سیع میکرد دست

 دامون را کنار بزند، با صدای خفهای به زور

 : زمزمه کرد 

 به تو ربیط نداره من با زنم و خانوادهاش چی -

 ... کنمکار می

 : دامون پوزخندی زد 

- تت یا... نه بابا   این زنم، زنم رو بذارم پای غیر

 اینکه زرنگیت که فکر میکتن میتوین دوتا دوتا

 ... بلند کتن 



ون و  که بیر
ی

 با فکر جوانه و ماهیار و جنیک

ی در سینه ن  درون دنیایش اتفاق افتاده بود، چیر

 . اش جوشید 

 دستش را به طرفش قلبش برد و با فکر به دردی

 به
ی

 جوانه موقع سکته تحمل کرده بود، چنیک

هن خال خایل بیمارستان انداخت و  پیر

ن گفت  : خشمگیر

- ... خفه شو   ... گه خوریش به تو نیومده

 دامون اما بیتوجه به امیر که حال ناخوشش

 بدجور توی چشم بود، روی صندیل کنار تخت لم

ریــــح با همان پوزخند گوشیه لبشداد و با تف  

 : گفت

-  
ی

 میگم... ماشاهلل دوتاییشون هم چشم رنیک

 دو روز پیش ماهیاری دو روز... نوبتیش کردی

... پیش جوانه  پس به خاطر این رفت... آخ آخ

 ... وآمدهاس که اینطور الغر شدی

 اخم مصنوغ کرد و بیاهمیت به چهریه امیر 



ز قبل یمکه از شدت خشم هر لحظه قرمزتر ا  

 : شد، ادامه داد 

 من اگه همزمان با دو تا حوری بهشتی بودم که-

ن برام جون بدن خییل  از قضا دوتاییشون حاضن

 ... رسحالیی از حال و روز االن تو بودم

 . چشمیک زد 

-  ...کدومشون بهت... راستش رو بگو 

 حرف دامون تمام نشده بود که امیر بیجان و

 بیحال چنان از زور خشم انرژی گرفت که با

ن   وجود رسگیجیه شدیدش روی تخت نیمخیر

 به یقیه دامون
ی

 شد و همیه حرصش را با چنیک

 .زد، نشان داد

ن دندانهای ی صورت دامون، از بیر
 چند میلیمیی

 : کلید شدهاش غ ّ رید 

-  بهت یاد ندادن که... دهن کثیفت رو آب بکش

نخوری ؟راجع به ناموس ییک دیگه که   

 دامون که هیچ نشاین از باخت توی چهرهاش



 نبود با همان پوزخندی که مثل خار در چشم

 : امیر فرو رفته بود، گفت

-  من تو رو... بیخود برای من ادا در نیار امیر 

 میدوین ... بهیی از هر کس دیگهای میشناسم

 چرا ؟

 .امیر گریه مشتش را محکمیی کرد

د  ن . نفس نفس میر پلک زدنسیع میکرد با   

 مدوام سیایه نگاهش را کم کند اما موفق نیم

 . شد 

گذاری گفت  : دامون با لحن تاثیر

- ن تو یه عوضیام  ... میشناسمت چون منم عیر

 . پوزخندش به اندازیه یک لبخند وسیع شد 

-  من از روی... جوانه و بقیه راس میگن

 تو و جوانه رو برای عموم
ی

خوایه زندگ  خیر

 ... تعریف نکردم

 . صورتش سخت شد 

-  ... این کار رو کردم چون از تو متنفر بودم



 ... حتی از جوانه هم بدم میاومد 

 . امیر رسی به نشانیه تاسف تکان داد 

 آنقدر در آن حالت مانده بود که دستش خواب

 . رفته بود 

-  دلیل نفرت و حرصت رو... نمیفهممت دامون

 تو خودت... نسبت به زندگیمون نمیفهمم

 ... و ول کردیجوانه ر 

 : دامون با چهریه عصتر گفت

 ازت بدم میاد برای اینکه تو هم یه آشغایل-

ن من  زورم میاد وقتی میبینم... هستی عیر

 جوانه از چاه دامون در اومد افتاد تو چاله

 ... ی تو 

 . دستش را باال آورد و مچ دست امیر را گرفت

 چرا تو یه فرصت دوباره داشته بایسر اما من-

ه باشم ها ؟نداشت  

 : امیر نالید 

-  ... خییل کثیقن 



ارت باری زد   . دامون لبخند رسر

 دست آزادش را توی جیب شلوارش کرد و در

 همان حالت دست به یقهشان، تلفن همراه امیر را

ون آورد   . بیر

 . امیر نگاه متعجتر به گویسر تلفنش انداخت

ن باعث شد مشتش کیم باز شود   . همیر

 . دامون تلفن را توی هوا تکان داد 

 میدوین وقتی بیهوش بودی گ زنگ زد ؟-

 . ابروهای امیر در هم فرو رفت

 یعتن ممکن بود ماهیار تلفن کرده باشد ؟

-  مثل اینکه یه... از بهزیستی زنگ زدن

 کوچولوی چند ماهه پیدا شده که تو و جوانه

 یه... میتونید رسمرستیش رو قبول کنید 

... د خانیم بو  ... خانم صابری  نیم... صبوری

 ... دونم دقیق

 . لبخند گشادی زد 

 . دمای بد امیر چند درجهای باال رفته بود 



بان قلبش را  مانیتور متصل به قلبش صدای ضن

 که از شدت هیجان و تعجب چند برابر حد

د، توی اتاق پخش میکرد  ن  . معمول میر

-  منم به روی خودم... فکر میک َ رد من توام

... وردمنیا  دلش... مثل اینکه دوست جوانهس

 سوخته بود براش و اینبار سیع کرده بود تا تو

 گفت جوانه گناه داره اینقدر... رو راضن کنه

نه و تو قبول نیم ن  برای بچه دست و پا میر

 ... کتن 

 . صورتش را جلو کشید 

 ... کم مانده بود جیغ دستگاه دربیاید 

 : با دلسووزی نمایشر گفت

 چرا اینقدر بدی امیر ؟ جوانه هیچوقت نیم-

 چرا این فرصت رو ازش گرفتی ... تونه مادر شه

 ؟ ها ؟ االن فرصت خوبیه که باز جوانه رو به

 نه؟ جوانه یه بچه میخواد و حاال! دست بیاری

 فکرش رو بکن یه کوچولوی... اون بچه اومده



ین و دوست داشتتن   این خانمه برای... شیر

حتی عکس بچه هم فرستادراضن کردن تو   

... برات ینه که نگو   اینقدر شیر
 ... نمیدوین

 ... چشماش هم آبیه به نظرم از دستش نده

 مشت امیر کامل باز شد و دامون خودش را آزاد

 از اول هم میتوانست اما مثل اینکه. کرد 

 . دوست داشت با امیر بازی کند 

 به قیافیه وا رفتیه امیر نگایه کرد و با لبخند

 : نداننمایی گفتد

-  خییل دوست دارم... بازی داره جالب میشه

ن   ببینم سهراب و سامیار چه حایل پیدا میکین

 وقتی بفهمن جوانه این همه سال بهشون دروغ

 ... گفته

 )دانای کل(

 نمیدانست چقدر دست و پا زده بود، چقدر با

ن و زمان دعوا کرده بود، صدایش را تا چه  زمیر

 اندازه برای سهراب بلند کرده بود، چقدر خودش



 را به آن راه زده بود تا در برابر تمسخرهای

 .خوابیده در نگاه دامون بیتفاوت باشد

لش را از دست  شانس آورده بود سامیار کنیی

ون  داده بود و با توپ و ترسر دامون را از آنجا بیر

 . کرده بود 

 که از شنیدن حرف
ی
 نمیتوانست منکر ذوق

میار کرده بود، شود، آن هم وقتی با صدایسا  

 : نیمه بلندی گفته بود 

"  تو چی کارهای؟ خییل... حاال این شوهرشه

 چیه؟ نکنه... پررویی که هنوز هم اینجایی 

 منتظر وایستادی تا جوانه هم بفرستی ور دست

... بابام  ... " ه ّ ری

 ... حاال امیر اینجا بود 

ش گذشتهکنار جوانهای که خطر از بیخ گوش  

 ...بود

 ... البته فعال 

 ... باهم بودنشان یکبار دیگر نیاز به جنگ داشت



د امیر باشد  سید، فرماندیه این نیر  . به نظر میر

 . نگایه به آرامش صورت جوانه انداخت

 شبیه وقتهایی که در آرامش میخوابید در

 . سکدت پلکهایش را روی هم گذاشته بود 

، همان  جوانه هیچ وقت نفهمیده بود که امیر

 معدود وقتهایی که شبها را غیر از بیمارستان

یه  توی خانه میگذراند، گایه تا چه اندازه خیر

 جوانه میشد، جوانهای که تا چند دقیقیه

 پیشش به امیر زل زده بود و با خیال خودش

 فکر میکرد، امیر سنگیتن نگاهش را حس نیم

 . کند 

 ... میکرد  اما اشتباه

 ... امیر هم اشتباه میکرد 

سید، هر دو همیه این سالها در مورد  به نظر میر

 هم و همیه حس و حالشان نسبت به هم اشتباه

 ... کرده بودند 

 جوانه از اینکه امیر او را نمیبیند و امیر از



 ... اینکه جوانه را نمیبیند 

 همیه این سالها امیر به خودش قبوالنده بود که

هیچ جایی در نگاهش، افکارش، قلبش وجوانه   

 ... حتی زندگیاش ندارد 

 رس یک لج و لجبازی با خودش، برای اینکه حرف

 و قول و قراری که با خودش رس اینکه قرار بود

 بعد از ماهیار هیچ کس دیگری وارد زندگیاش

ها را نادیده گرفته بود ن  ...نشود، خییل چیر

هایی که در حال حاضن خودش هم از
ن  چیر

ن نبود م  ... اهیت واقعیشان مطمی 

 البته نباید منکر این شد که ماهیار با نماندن و

بــیه سختی به احساسات امیر   رفتنش چه ضن

 سخت و
ی

 که قبل از آن هم به واسطیه زندگ

 . تلخش فلج شده بود، زده بود 

ن را خراب را خرابیی کرده بود و  ماهیار یک چیر

رابهجوانیه بیچاره این وسط سیع کرده بود خ  

 ها را درست کند، خرابههایی که امیر ابتدای



 . داستان در مورد آن به جوانه هشدار داده بود 

"  هیچ وقت هم... هیچی مثل قبل نیست جوانه

 هیچ وقت هم... هیچی مثل قبل نیست جوانه

 چرا باور نمیکتن هرچقدر تالش کتن ... نمیشه

ن خراب رو درست کتن   یه چیر
 دست... نمیتوین

 باور کن گایه وقت... از رس این خرابهها بردار 

 ها باید از آدمهایی که دوستشون هم داریم

 "... بگذریم

ن جمالت را خطاب به جوانه ن ا همیر  عیر
 
ً 

 ... گفته بود 

 جوانه و همیه کساین که از دور داستانشان را

 " نگاه میکردند، فکر میکردند منظور امیر از 

" خرابهها   نیمه ویران خو 
ی

دشان بود امازندگ  

ن دیگری بود   ... واقعیت حرفهای امیر چیر

"  مانده از جنگ" خرابهها 
ی
 همان ویرانههای باق

 امیر و عشقش علیه ماهیار در میدان نانگمردی

ن زدن بود  ن و زیر همهچیر
 ... روزگار، رفیی



ن صورتش را پوشانده ر ن رنگ اکسیر  ماسک سیر

 بود، با این حال امیر به خویر میتوانست

 . هاش را تشخیص دهد خطوط چهر 

 . دستش را جلو برد 

 نوک انگشتش را روی ابروهای طالیی رنگ

 جوانه گذاشت و از ابتدا تا انتهایش را

 . لمس کرد 

ن لمسشان  خودش هم نمیدانست چرا برای اولیر

وع کرده  بعد از این همه سال از ابروهایش رسر

 ... بود 

ی که لمس ن  شاید خودش هم نفهمیده بود چیر

 ... کرده بود، ابرو بود 

 او فقط میخواست یک نقطیه کوچک از تنش

 حاال این وسط ابرو... به تن جوانه بخورد 

 ... جلوی دستش بود 

 : با خودش تکرار کرد 

ن لمس ؟  اولیر



ن لمش که به خواست خودش برای... بله  اولیر

 بود 
ی

 ... رفع دلتنیک

 نه برای رابطهای که این سالها ضفا برای رفع

ا جوانهای به خاطر عشق خودش را تقدیمنیاز ب  

 او کرده بود، برقرار میکرد، نه حتی از روی

ًِ امیرر  که حاال به نظرش خود واقیع ِ
 فرامویسر

 را برای دیگران، مخصوصا جوانه نمایان یم

 بود 
ی

 ... ساخت، این بار لمسش از روی دلتنیک

 برای جوانهاش
ی

 ... دلتنیک

اول بهخط لمسش را ادامه داد، کف دستش را   

 . شقیقیه جوانه بعد به گونهاش رساند 

 گونیه رسدش باعث شد پلکهایش را با

 . ناراحتی روی هم بگذارد 

 زبانش را روی لب پایینیاش کشید و در حایل

 . که صدایش میلرزید جوانه را صدا زد 

-  ... جوانه

 خودش همنمیدانست باید منتظر جواب میبود



 ... یا نه

 این را میدانست که فعال که خطر از رس جوانه

 گذشته بود و حضورش در بخش مراقبتهای

 . ویژه به خاطر مطمئنشدن از حالش است

 نمیتوانست بگوید جوانه خوب است

 ... یا بیهوش

 در هر حالتی با دیدنش در این موقعیت حس

ی در قفسیه سینهاش میجوشید، ن  میکرد چیر

ودش را یممیجوشید و او را بند بند وج  

 ... سوازند 

 رس جوانه کیم روی بالشت به طرف امیر خم

 . بود 

ن میخورد و ر  بخار بازدمش به ماسک اکسیر

 . خیال امیر را تا حدودی راحت میکرد 

سد چه  ثانیهای نبود که امیر از خودش نیی

 افتاده بود 
ی
 ... اتفاق

 
ی
 یعتن اصال مشخص نبود چه اتفاق



 ... افتاده است

نست که با دیدن جوانه در اینفقط این را میدا  

 ... حال دست و پای زندگیاش را گم کرده بود 

 عادت نداشت جوانه را در این حال و

 ... روز ببیند 

 ... همهاش البته مریضن نبود 

 از آن پلکهایی بود که به روی امیر بسته
 بیشیی

 ... شده بود 

 رسش را جلو برد و کنار گوش جوانه

 : زمزمه کرد 

- ... جوانه ؟... زمعزی  بیدار نمیشر

 " حاضن بود به جان خودش قسم بخورد که

 .ش کامال واقیع و از ته دل بود" عزیزم

 با خودش که تعارف نداشت، جوانه برایش هر

 ... چه نبود، عزیز بود 

 صدای امیر در گوش جوانه چرخ میخورد، چرخ

 میخورد و هر لحظه بیشیی از قبل او را از



ون  که در آن فرو رفته بود، بیر
 سیایه عمیقی

 . میکشید 

 جوانه نمیتوانست دقیقا صدایی که میشنید

یــــح کند   حتی نمیتوانست بگوید چه... ترسر

 کش صدایش میکند، فقط این را میدانست که

ی که به نظر ن ی برود، دنبال چیر ن  باید دنبال چیر

سید قطعهای از خودش بود و حاال به دلییل  میر

ر افتاده بوداز او دو  . 

... آن را میخواست ی که بود  ن  ... فارغ از چیر

 در سیایه با نهایت رسعتی که میتوانست

 داشته باشد، میدوید

ن تر از  با هر قدیم که بر میداشت، تنش سنگیر

 قبل میشد و همیه بدنش درد میگرفت اما یر 

فت  دردش هر لحظه بیشیی . اهمیت جلو میر

فت  وقتی هنوز. میشد؛ شاید نباید جلوتر میر

 نرسیده بود و اینطور به دردکشیدن افتاده بود

 ... وای به حال رسیدنش



 با حس خویر که روی گونهاش نشست رس

 . حایش خشک شد 

ین و گرم  ... یک حس خوب، شیر

 . دردش کمرنگیی از قبل شد 

 دستش را باال آورد و روی گونهاش گذاشت،

سید منبع این حس لذت  جایی که به نظر میر

 .بخش باشد

 دست دیگرش را روی قلبش گذاشت، حس کرد

 . قبلش به تپش افتاده بود 

 . صدای آشنایی توی گوشش پیچید 

" ... جوانه  ... " برگرد پیشم

 . به قدمهایش رسعت داد 

سید شاید میتوانست این  باید به این صدا میر

 ... حس خوب را تداوم ببخشد 

 امیر لبهایش را همانطور بیحرکت روی گونه

ن ی ر جوانه، قسمتی که از دست ماسک اکسیر  

 . محصور مانده بود، گذاشته بود 



 خودش نمیدانست با همان لبها چه انرژی به

 ... جوانه میداد، انرژی برابر با فرار از مرگ

 یک نفر باید از دور امیر و جوانه را میدید تا در

" توصیفشان میگفت،  ... تو فقط صدایم کن

ن که  هیچ، برایت از بسیی صدایم کن، جانم گفیی  

 ... " مرگ زنده میشوم

 امیر کیم از روی صندیل بلند شد و لبهایش را

 به پیشاین جوانه رساند، همزمان دستش را

ن برد و دست رسم خوردیه جوانه را روی  پاییر

 شکمش بود، توی دست گرفت و فشار مالییم به

 . آن داد 

 : زمزمه کرد 

- ن ... چشمات رو باز کن  میخوام بهت یه چیر

... مهم بگم  ... خوب یه خیر 

 .لبخند تلچن زد

م داشت ن این حرفها رسر  حس. خودش از گفیی

ن کرده  یک سو استفادهگر را داشت که دندان تیر



ن   بود تا از موقعیت به دست آمده برای نگه داشیی

 . یسر دوستداشتنیاش استفاده کند 

 : با افسوس گفت

-  دوستم داری؟ مگه نگف
ی

تی هرمگه نمییک  

 بیافته بازهم دوستم داری؟ بلند
ی
 اتفاق

 ... شو پس

 . رسش را کنار رس جوانه روی بالشت گذاشت

 دستش را الی موهای طالیی جوانه که از زیر

 رورسی سه گوش بیمارستان گذاشت و در حایل

 که نفس عمیقی میکشید، پلکهایش را روی هم

 . گذاشت

 خودش نمیدانست اما ریــههایش را از عطر

 ... انه پر میکرد جو 

 فقط یک لحظه، یک لحظه پلکهایش را باز کرد

 . و نگایه به صورت جوانه انداخت

ی که میدید، درست باشد  ن ن نبود چیر
 . مطمی 

 . چند باری با تعجب پلک زد 



 رسش را از روی بالشت برداشت و با

 : لکنت گفت

-  ... جوانه

ن پلک ن و مخمورش را از بیر  جوانه اما نگاه سیر

 . هایش به او دوخت

 امیر صاف ایستاد و در حایل که لبخند دستپاچه

د، دستی به صورتش کشید و با ن  ای میر

 : خوشحایل گفت

-  .. خدایا شکرت

 . بلند شد و بوسهای روی پیشاین جوانه گذاشت

 جوانه اما در سکوت نگاه خستهاش را به امیر 

 .دوخته بود

ی که به خاطر داشت کالف در هم ن  آخرین چیر

عباس بود وپ یچیدیه دامون، برادرانش و امیر  

 . حاال از همیه آنها تنها امیر کنارش ایستاده بود 

 . امیر روی صندیل نشست

 گردنش را روی شانه خم کرد و در حایل که



یه سکوت جوانه بود، لب زد   : خیر

 خویر ؟-

 : صدای رسد و سخت جوانه بلند شد 

 یعتن وقتشه ازت متنفر شم ؟-

ت دقیقا حالش را چطور توصیفامیر نمیدانس  

ی در وجودش یا ن ن چیر  کند، سقوط سهمگیر

 کوبیده شدن سییل دردناک و سنگیتن روی

 صورتش ؟

" جوانه نگفته بود   ، تنها احساسات" ازت متنفرم

 " پاکش را معصومانه اینطور به زبان آورده بود،

 " وقتشه رسیده؟

 مگر اصال قرار بود بیاید که حاال زمانش را

ن  میکرد؟تعییر  

ن در ذهنش به طرز فجییع به هم  یکباره همهچیر

 . ریخت

 آمده بود اینجا تا در کمال دردمندی به آخرین

 ریسماین که برایش مانده بود، چنگ بزند و



 جوانه را که به نظرش میآمد، تنها یسر با ارزش

 زندگیاش بود را نگه دارد اما رسدی چشمهای

ن جوانه خیر از به هم خوردن برنامههایش  سیر

 . میداد 

 بدتر از رسدی شاید مات شدن مردمکهای

 جوانه بود، زاویــیه نگاهش را حتی به اندازیه

 یک پلک زدن هم تکان نمیداد و این امیر را

 نگران کرده بود، آنقدر که روی صورت جوانه خم

 که او را شبیه امیر دوران
 شد و با نگراین

 : ش میکرد، پرسید فراموشیا

؟-
ی

؟ داری هذیون مییک  جوانه عزیزم خویر

 جوانه اما در سکوت به جای همیه کلمایی که

د، دستش را با مکث باال  میتوانست به کار بیر

، جایی که  آورد و روی قفسیه سینیه امیر

 . قلبش میتپید، گذاشت

یل مخصوص  رسمای دست جوانه از لباس اسیی

هن  مشیک امیر کهبخش مراقبهای ویژه و پیر  



ام پدر زنش تن  خواسته یا ناخواسته به احیی

 .کرده بود، گذشت و به قلبش رسید

 به امیر و
 رسمایش به جای رسد کردن بیشیی

بان قلبش گرما داد   . ضن

 . دستش را باال آورد و روی دست جوانه گذاشت

 برای زدن نداشت،
ن
د، یعتن حرق ن  نمیر

ن
 حرق

را برای بیشیی ترجیح میداد که همیه زمانش  

 ... نگاه کردن به جوانه بگذارد 

 دکیی رادمهر ؟-

 . با صدای پرستار از جا پرید 

 پرستار جوانه جلوتر آمد و نگایه به چشمهای

 لبخندی زد و با شوق و البته. باز جوانه انداخت

 : صدای آرایم گفت

-  برم به دکیی ... وای خدارو شکر بهوش اومدن

 ... رادان اطالع بدم

 ییک از. امیر نگاه عصباین حوالیه پرستار کرد 

 پرستاران تازه کار بخش ویژه بود و امیر چند



 از. باری او را دیده بود و با او کار کرده بود 

 اینکه خلوت دو نفریه او و جوانه را به هم زده

 هم
ن
 بود حسایر از دستش شکار بود، از طرق

 هیچ دلش نمیخواست رس و کلیه سهراب و

ن با بدخلقی توپید سامیار پ  : یدا شود، برای همیر

- ... الزم نکرده  ... خودم هستم حواسم هست

 پرستار با اینکه به اخالق بد دکیی رادمهر، جراح

 معروف و مغرور قلب بیمارستان عادت داشت

 اما از اینکه نمیخواست برادرزن هایش از حال

دار شوند، جا خورد، گرچه  خواهرشان خیر

 چطور دکیی رادان وICU شنیده بود روبــهروی

 . دکیی رادمهر باهم گالویز شده بودند 

 : با لکنت خطاب به امیر گفت

ی تو- ین تغییر
ن کوچکیی  آخه دکیی رادان گفیی

شون  وضعیت خواهرشون به وجود اومد خیر

... کنم  ... حاال که ایشون بهوش

 همزمان با حرف پرستار نگاه امیر به صورت



 با دیدن پلکهای بستهاش. جوانه گیر کرد 

 وحشت مثل یک موج داغ رس تا پایش را

 .سوزاند

 بیتوجه به پرستار از روی صندیل بلند شد و در

 حایل که دست جوانه که هنوز هم روی قلبش

ن  د، روی صندیل نیمخیر  بود، توی دستش میفرسر

 : شد و با صدای تقریبا بلندی گفت

 جوانه عزیزم ؟-

کرد و برای دیدنپرستار هم همراه امیر هول    

 جوانه تخت را دور زد اما از جایی حواسش

 از امیر رسجایش بود، نگایه به مانتیور ب
 بیشیی

 االی رس جوانه انداخت و با دیدن عالئم حیایی 

 کشید 
ی

 . نرمالس نفش از رس آسودگ

 اما امیر تا وقتی جوانه پلکهای سنگینش را باز

 نکرد و نگاه مخمورش را در صورت امیر 

 . خاند، خیالش راحت نشد نچر 

 : صدای ضعیف جوانه بلند شد 



 امیر ؟-

 مثل اینکه این خواب چند دقیقهای، جوانیه

 رسد و متفاوت چند لحظیه پیش را با خودش

 برده بود، چون صدای جوانه حاال همان لطافت

 . و مظلومیت خاص خودش را داشت

 امیر بیاهمیت به پرستار که از روی فضویل به

چشم دوخته بود، دستی روی گونیه حرکات آنها   

 : جوانه گذاشت و جواب داد 

 جانم ؟-

ن کج و ر  لبهای جوانه زیر آن ماسک اکسیر

ن خورد و در  معوج شد، گوشیه چشمهایش چیر

ن میشد،  حایل که سینهاش به سختی باال و پاییر

 : نالید 

- ... تقصیر من بود   ... تقصیر من لعنتی بود 

س جوانه  امیر که حاال متوجه اضطراب و اسیی

 شده بود به طرف پرستار برگشت و از او

 خواست تا آمپول آرام بخشر برای او آماده کند؛



 . پرستار هم بیچون و چرا اطاعت کرد 

 . امیر اما با نگراین به طرف جوانه برگشت

؟-  چی تقصیر توعه عزیزم؟ چی

 : جوانه هق زد 

- ... بابام  من... تی بود تقصیر من لعن

 ... و عشقم

 امیر یک دست جوانه را محکم توی دستش

 .فشار داد

 دست آزادش را به طرف صورت جوانه برد و با

 رسانگشت، باریکیه اشیک از گوشیه چشمم راه

 : گرفته بود را پاک کرد و با دلسوزی گفت

- ... نه عزیزم  تقصیر دامون... تقصیر تو نیست

 ... بوده

 دو پرستار خانم. ه افتاده بود جوانه حاال به گری

 . کنار در اتاقک خصوض جوانه ایستاده بودند 

بان قلب جوانه باال... رسدرگم شده بودند   ضن

 رفته بود و باید کاری میکردند اما وقتی دکیی 



 رادمهر خودش کنار تخت جوانه ایستاده بود و

ن   تنها با او صحبت میکرد، جرئت جلو رفیی

 . نداشتند 

ن را از روی صورتش ر  جوانه ماسک اکسیر

 برداشت و در حایل که با صورت خیسش را به

 : دل امیر چنگ میانداخت، نالید 

 من میدونم بابام چرا ُ مرد ؟ قلبش شکست-

 قلبش از اینکه دید منم مثل خودش توی... امیر 

 ... عشق شکست خوردم، شکست

 امیر بوسهای روی دست جوانه و بعد روی

 امیدوار بود بتواند جوانه را. اشتپیشانیاش ک

 آرام کند اما گریــههای جوانه و ناله و نفرینهایی 

 که زیر لب نثار خودش میکرد عدم موفقیتش را

 . نشان میداد 

ی که به ذهنش رسید این بود که گویسر  ن  تنها چیر

 اش را در بیاورد و فیلم پانزده ثانیهای که خانم

مصبوری برای راضن کردن امیر توی تلکرا  



 . برایش فرستاده بود، بگذارد 

 تیر نگاه جوانه با چشمهای آیر و درشت کودک

 .درون فیلم افتاد

 . گریــهاش بند آمد و با کنجکاوی به بچه زل زد 

 امیر که از گریه نکردن جوانه خوشحال شده بود

 : با لبخند گفت

ینه؟-  میبینیش؟ چقدر شیر

 جوانه دستش را دراز کرد و روی صفحیه

 . اشتموبایل گذ

 : لب جنباند 

 این کیه؟-

 اما با. پرستار و سامیار همزمان با هم آمدند 

 . اشاریه امیر رسجایشان ماندند 

 امیر نگایه به پرستار و آمپول توی دستش

 پرستار متوجه منظورش شد و در. انداخت

 . سکوت آمپول را توی رسم جوانه خایل کرد 

 . سامیار با وحشت با جوانه و امیر نگاه میکرد 



 هزار بار به خودش لعنت فرستاده بود نباید

 اجازه میداد امیر به دیدن جوانه بیاید حاال

س توی دهانش میکوبید   . قلبش از شدت اسیی

 امیر از مات شدن جوانه استفاده کرد و ماسک

ن را روی صورتش گذاشت ر  . اکسیر

ن شده  پلکهای جوانه در اثر آرام بخش سنگیر

 . بودند 

 : یکبار دیگر پرسید 

 این کیه ؟-

 : امیر بوسهای روی گونهاش نشاند و زمزمه کرد 

- مونه  ... دخیی

)  ) دانای کل

 میتونم کنارت بشینم ؟-

ن دستهایش  با صدای آرام مردی، رسش را از بیر

ون کشید   . بیر

 رسش را چرخاند و با دیدن امیر عباس که با

 کنجکاوی نگاهش میکرد ابروهایش را از تعجب ب



عباساال انداخت، اصال  فکرش را نمیکرد امیر  

 هنوز توی بیمارستان باشد، شاید هم رفته بود و

 .حاال بازهم برگشته بود

 تا این اندازه
ن
عباس با چه هدق  نمیفهمید امیر

ید، شاید از روحییه ن مییی  برایشان باال و پاییر

عباس  صلح طلب و البته بیاندازه مهربان امیر

عباس تا جایی که  یمخیر نداشت، اینکه امیر  

 توانست به همه کمک میکرد، البته از جایی که

عباس را نمیشناخت از استثنای غزل و  امیر

عباس نثار غزل کرده بود،  تلخیهایی که امیر

ی نداشت  . خیر

عباس در جواب نگاه پر از سوال دامون  امیر

 .لبخند محوی زد

ن چند دقیقه با خودش کنار  دامون که در همیر

عباس را به عنوان عضو جدید  آمده بود تا امیر

 خانواده که از قضا خواسته یا ناخواسته وسط

 مشکالت زندگیشان افتاده بود، بپذیرد با رس



عباس و نیمکت فلزی و رسد  اشارهای به امیر

 .حیاط بیمارستان کرد

 .امیر عباس کنارش نشست

 دستهایش را جلوی دهانش گرفت و بخار

ش فوت کردبازدمش را توی مشت . 

 : با خندیه محوی گفت

-  این رسما... هنوز دو هفته مونده به زمستون

وع شده  ... چرا از االن رسر

 .دامون به جای جواب تنها نفس عمیقی کشید

 .حال و حوصلیه صحبت کردن نداشت

 در واقع آنقدر در افکارش غرق شده بود که

ی از رسمای هوا نمیفهمید که حاال بخواهد ن  چیر

ع  . باس همدردی کند با امیر

عباس باز هم بلند شد   : صدای امیر

-  ... فکر میکردم رفتی خونه

 دامون رسی به نشانه نقن تکان داد وزیر لب

 :گفت



-  ... نه ترجیح میدم فعال بیمارستان بمونم

عباس گفت  : البته توی دلش در جواب امیر

 منم فکر میکردم قراره بیخیال ما و مشکال"

 تمون یسر اما گویا قراره خودت بشر یه مشکل

 ... " اضافه

 نگران جوانهای ؟-

عباس جا خورد اما خودش  از ضاحت کالم امیر

 . را نباخت

ن  عباس تا چه حد از مسایل بیر  نمیدانست امیر

 : آنها خیر دارد با این حال گفت

- عمومه  باهم بزرگ شدیم برای... جوانه دخیی

ن هم نگرانشم  ... همیر

ع باس هم که واقعا هم از جزییات ماجراامیر  

 . خیر نداشت رسی تکان داد 

 . دوست نداشت دامون را نصیحت کند 

 در واقع به نظرش دامون از مرحلیه نصیحت

 گذشته بود و حاال بیشیی به یک همدردی و هم



 . فکری نیاز داشت

 : آهسته گفت

-  گفت جوانه بهوش... رفتم پیش سهراب

... اومده  ... حالش هم خوبه

 ... شوهرش پیششه

" " شوهرش  . را با تاکید به کار برد 

ی که ن  امید داشت میتوانست فکر دامون را چیر

 تا االن بابت ماجراهای بینشان حدس زده بود،

 . منحرف کند 

 .نباید دخالت یا قضاوت میکرد

 فقط از روی دلسوزی برای حال جوانهای که

 بیشیی از هر کش او را یا غزلش میانداخت، تال

 ش میکرد تا یک گوشه از این بازار شام را به

د   . قصد جمع و حور کردنش بگیر

 ... جوانه برای او تصویر دیگری از غزل بود 

 ... هر دو رنج کشیده و مظلوم

 با یادآوری غزل لبخند تلچن روی لبهایش



 ... نشست

عباس از دیروز  هیچکس نمیدانست اما امیر

ه قراربعدازظهر که با مسیح و غزل توی کاف  

 .داشت، چه کشیده بود

 وقتی غزل آنطور با قلب شکسته و صدایی که

 از بغض میلرزید، با او و مسیح اتمام حجت

 کرده بود که توانایی بخششان را ندارد، دنیا

ه و تار شده بود   ... برایش تیر

ن لحظهای که ن امروز و همیر ه که تا همیر  آنقدر تیر

ایهبرای فرار از افکار در هم پیچیدهاش ر   

 بیمارستان شده بود، خودش را به خواب زده

 ... بود 

ی نزدیک بیستوچهار ساعت خواب کم بود ن  .چیر

 حاال میفهمید فلسفیه خوابیدنهای طوالین 

 . مدت بعضن آدمها را درک کند 

ین آدم  نفهمید چطور اما زبانش برای غریبهیی

 . زندگیاش باز شد 



 .بیشیی از هر کش نیاز به یک هم صحبت داشت

ین رفیقش، مرتضن حاال یک جسدص میمییی  

 ... سوخته زیر خروارها خاک بود 

، مسیح بود که همیشه پای درد و  بعد از مرتضن

 دلهایش مینشست اما حاال نمیتوانست با

 ! رقیب عشقیاش در مورد عشقش صحبت کند 

ین سید دامون بهیی  پس به نظر میر

 ... گزینه بود 

ن از- ن باری که دیدمش نزدیک بود با ماشیر  اولیر

 ... روش رد بشم

 : دامون با ابروهای در هم رفتهای گفت

 جوانه ؟-

عباس فرو رفته در عالم خودش گفت  : امیر

-  ... نه غزل

 .دامون لحظهای در فکر فرو رفت

سد همان غزیل که توی مراسم هفت  خواست بیی

عباس ادامه داد   : دیده بود که امیر



-  از جسارتش خوشم... گفت دوستم داره  بهم

... اومد  ... اما نشد   از اولش... دوستش نداشتم

 توجهم به خودش جلب کرده بود اما نه اونقدر

 خودمم نمیدونستم... که بخوام داشته باشمش

 چی میخوام یا... دقیقا به چی فکر میکنم

 ... باید در جواب ابراز عالقهش چی کار کنم

 ... که نمیخوامش  فقط این رو میدونستم

ی از حرفهای یر رس و ته
ن  دامون چیر

عباس نمیفهمید   ... امیر

عباس به طرفش برگشت و پرسید   : یکباره امیر

 توهم مثل من رهاش کردی ؟-

بان قلب دامون باال رفت  . ضن

 ؟-
ی

 چی مییک

عباس شانهای باال انداخت و بیخیال گفت  : امیر

- ... تو هم ولش کردی  فکر میکردی... مثل من

... خب بره  چقدر طول کشید... مگه چی میشه

 تا برگردی ؟ چقدر طول کشید تا بخوای ؟



 . پوزخندی زد 

 تا بخوای و ببیتن که دیگه رایه نیست ؟-

 : دامون با لکنت گفت

- ... من  ... من

ن انداخت و با غم گفت  : رسش را پاییر

-  ... من اشتباه کردم

عباس چند لحظهای در سکوت نگاهش کرد   . امیر

 با افسوس در حایل که به جای دامون خودش را

 : میدید، گفت

- ... منم اشتباه کردم  ... شاید حتی بیشیی از تو 

 نمیدونم داستان تو و جوانه دقیقا چیه اما

... داستان خودم رو میدونم  ... من اشتباه رفتم

 میخوام درستش کنم اما نه اونجوری که تو

 من به غزل... داری سیع میکتن درستش کتن 

ن من و... فرصت میدم  فرصت میدم تا بیر

 ... مسیح انتخاب کنه اما تو 

ن   دستش را روی شانیه دامون که رسش را پاییر



 : انداخته بود، گذاشت و گفت

-  تو االن جایی هستی که... منم دیر برگشتم

 منج سال... من پنج سال پیش وایساده بودم

 پیش سیع کردم درستش کنم اما نه تنها

تش نکردم باعث شدم غزل از شهر مادرشدرس  

... فرار کنه ... من و مسیح باعث شدیم  تو... تو 

 ... این کار رو نکن

 . نفس عمیقی کشید 

- ... اگه جوانه انتخابش رو کرده  ... پس برو 

 . دامون ی ّ کهای خورد 

 باال تنهاش را کیم عقب کشید و با

 : تعجب پرسید 

؟ کجا برم؟-
ی

 چی مییک

عباس لبخند تلچن زد  .امیر

 : سینهاس را پر از هوای رسد کرد و با غم گفت

بچه بهم گفت دوستم-  پنج سال پیش یه دخیی

 رسش داد زدم و بهش گفتم خانوادهش... داره



 یادش ندادن که حرمت دخیی پرسی نگه داره و

ه و بهش  جلوی یه مرد غریبه رو توی کوچه نگیر

 ... ابراز عالقه نکنه

ه مردمکهای عباس خیر دامون به دهان امیر  

 . مانده بود 

 مثل اینکه داستان خودش را به یک شکل دیگر

 . از زبان فرد متفاویی میشنید 

- ن نیست  ... بهش گفتم این دوست داشیی

یل روی زبانش داشته باشد  دامون بیآنکه کنیی

عباس گفت  : در تکمیل حرف امیر

- ن نیست  ... منم بهش گفتم این دوست داشیی

ع  . باس خندهای کرد امیر

 با همان لبخند روی صورتش در حایل که لپش چ

 : ال شده بود به دامون گفت

 نمیدونم تو رس چی این حرف رو زدی اما-

 چون دوست داشتنش... خودم رو میدونم

ی نبود که توی تصور منه، پس از ن  شکل چیر



 ... خودم روندمش

 . دامون نفش از روی درد کشید 

 االن پشیموین ؟-

عباس لبهایش را روی هم فشار داد، محکمامیر   

 ... و تلخ

ی در قفسیه سینهاش یم ن  حس کرد چیر

 ... سوخت

 در همیه این عمر یس و چند سالهای که از خدا

 گرفته بود، تنها دو جا حس پشیماین جانش را

 گرفته بود، ییک زماین بود که شیفتش را در هال

 ل احمر با خلبان دیگری عوض کرد و نتوانسته

، رفیق صمیمیاش را در در  بود مرتضن

 سقوطش تا بهشت همرایه کند، ییک

 ... هم غزل

عباس نه یک بار که دوبار  غزل و عشقش که امیر

 ... زیر پایش له کرده بود 

 نگاهش را از دامون گرفت و به دست



 . هایش داد 

 فکرش یی رگهای برجستیه پشت دستش

 .رفت

هخودش نمیدانست، هیچ وقت هم نمیفهمید ک  

ن رگهای  را عاشقانه به همیر
 غزل چه دقایقی

 ... برجستیه مردانه زل زده بود 

 : زمزمه کرد 

- ... آره  ... بیشیی از تص ّ ورت پشیمونم

 هر دو چند لحظهای در سکوت در افکارشان غرق

 ... شدند 

 صدای پرندگان، بوق ماشینها از خیابان نزدیک

 بیمارستان و همهمیه مردم در حیاط بیمارستان

عباست ن دامون و امیر نها صدایی بود که بیر  

د ن  .چرخ میر

 دو مردی که در این نقطه بیاندازه شبیه هم

 ... بودند 

 ... کوله باری از درد و غم و پشیماین 



 نه راه پس دارم نه راه" شنیدهاید میگویند 

 "پیش

 . بالخره دامون سکوت بینشان را شکست

-  ... خودمم نمیدونم چه مرگمه

عباس گردنش را به طرف او چرخاند   . امیر

 . با چهرهاش او را تشویق کرد که ادامه دهد 

 .دامون با تردید نگایه به او انداخت

یک عباس میتوانست رسر ن نبود امیر
 مطمی 

یــهای ذهنیاش نباشد، با این  خویر برای درگیر

 : حال دل را به دریا زد و گفت

-  ... هجده سالش بود که پا جلو گذاشتم

 ولبخ
ی

مندگ ند تلچن زد؛ شاید ته مایهای از رسر  

 . خجالت هم میتوانست در آن دید 

ن انداخت و در حایل که با رسگرم  رسش را پاییر

 کردن خودش به بازی با انگشتانش، نگاهش را از

عباس دزدید  .امیر

 نه اونجوری که تو و امثالت پا جلو یم-



 میدوین نمیدونم چه تصوری از من... ذارید 

 ... ذهنت باشه ممکنه توی

ن گفت عباس رسیــــع، قاطع، محکم و مطمی   : امیر

-  ... من کش رو قضاوت نمیکنم

 . دامون دستی به صورتش کشید 

- ... اما جوانه مثل من نبود   ... اونجوری که

 .برایش سخت بود زدن این حرفها

عباس هم متوجه شده بود، دستش را باال  امیر

 : آورد و گفت

-  ... الزم نیست توضیح بدی

 کشید 
ی

 . دامون نفش از روی آسودگ

 . تقریبا از خجالت آب شده بود 

-  بیاهمیت به اینکه چقدر یم... رفتم

 کاری به این ندارم با اون... خواستمش رفتم

 کاری به این ندارم چشمم... دخیی چی کار کردم

 رو رو احساسات جوانه که میدونم متعلق به

... من بود بستم و رفتم که یم  کارم به اینه  



 من به خودمم... دونستم میخوامش و رفتم

 ... خیانت کردم چه برسه به اون دخیی 

عباس آرام پرسید   : امیر

- دیگهس ؟ برگشتی و دیدی جوانه مال ییک  

 : خندیه دردآلودی کرد و ادامه داد 

 بهت زور داشت کش که میگفت عاشق توعه-

 حاال مال ییک دیگهس؟

 . ان داد دامون رسی به نشانیه تایید تک

عباس پرسید   : امیر

- سم  جوابش هم به من... ازت یه سوال مییی

 ... نده برای خودت بگو 

 . دامون با نگاه پر از سوایل به او چشم دوخت

 تو اینجایی به خاطر احساساتت به جوانه یا-

 برای اینکه میخوای به خودت ثابت کتن این تو

 بودی که ولش کردی و رفتی نه اون؟ میخوای

 حاال که برگشتم هیچ مشکیل
ی

 به خود بیک

ن مثل سابقه؟  نیست و همهچیر



 . دامون به فکر فرو رفت

 واقعا چرا ؟

 دلیل اینجا بودنش عالقهاش به جوانه بود یا

 حس احمقانهای که اجازه نمیداد به عنوان یک

ون برود؟  شکست خورده از بازی بیر

 شاید هم اینکه نمیخواست امیر از او َ رستر

 ... باشد 

 واقعا چرا ؟

 : دامون بیحواس پرسید 

 من باید چی کار کنم؟-

حیم ادامه داد  عباس با بیر  : امیر

 اینها رو میگم برای اینکه میخوام هم به تو-

 اگه از روی حرص... هم به اون دخیی کمک کنم

 جوانه، برو 
ی

، وسط زندگ  اگه از روی... اینجایی

 ... عشق اینجایی بازم برو 

 . م گذاشتپلکهایش را روی ه

 یاد روزی افتاد که غزل به او گفته بود جلوی



د و او چه یر   برآورده شدن آرزویش را نمیگیر

 رحمانه سوار ماشینش شده بود و غزل و

 ... عشقش را پشت رس گذاشته بود 

- ی نمیخواد  ن  یه... یه عاشق برای خودش چیر

 عاشق حاضن از خودش بگذره تا معشوقش به او

ی که میخواد برسه ن  ... چیر

 ... این را غزل یاد گرفته بود 

)  ) دانای کل

 با قدمهای آهسته راهروی بیمارستان را یط یم

 .کرد

 مقصدش چندان معلوم نبود؛ یعتن خودش هم

 نمیدانست که کجا برود و چه کاری

 . انجام بدهد 

ی که فکر یم ن  از چیر
عباس بیشیی  حرفهای امیر

 ... کرد ذهنش را به هم ریخته بود 

یه آدمها یک روز از زندگیشان بانمیدانست هم  

 
ی
عباس برخورد میکنند؛ فرق  کش شبیه امیر



 نمیکند مرد باشد یا زن با دوست یا غریبه یا

 ... حتی یک بچه

 همیه آدمها با یک رسی جمالت و
ی

 مسیر زندگ

 ... رفتارها عوض میشد 

 ... عوض شدن که نه تکان خوردن

 ... تکان خوردن که نه به خودت آمدن

و و برگرد از این جمالت، ازهمیه آ دمها بییر  

 این آدمها رس راهشان داشتند اما اینکه همهشان

 به رایه نمیآمدند که باید در آن قرار میگرفتند

 ، شاید برای این بود که همه عمق جمالت را نیم

 ... فهمیدند 

عباس را  اینکه دامون منظور پشت جمالت امیر

ود تا دردرک کرده بود و به خودش اجازه داده ب  

عباس درست از بازی  مسیر حرفهای امیر

 مسخرهای که راه انداخته بود، بردارد و خودش

 را از نقش اضافه و فرعیای که این داستان

 روی دوشش انداخته بود، راحت کند یا نه را



 . حتی خودش هم نمیدانست

 سنگیتن نگاه پرسنل را از روبــهرو و پشت رسش

 حس میکرد اما تا جایی که میتوانست خودش

 . را بیخیال نشان میداد 

 با این چند اتفاق بدی که پشت رس هم برایش

ین تصمیمش این بود که  افتاده بود عاقالنهیی

 ... برود 

 وقتی دست بند به دست از اینجا رفته بود زیر

ن او را ن مردیم که به کنجکاوی رفیی  نگاه سنگیر

از قبل از امیر متنفر شدهدنبال میکردند، بیشیی   

 . بود 

ن نفرت هم بود که بیفکر سفریه  از روی همیر

 دلش را برای عمویش باز کرده بود و باعث

 ... مرگش شده بود 

 ... حق با سامیار و غزل بود 

 شاید در مرگ عمو فرهان امیر و جوانه هم

 مقرص بودند اما اگر عمیقا به داستان نگاه یم



ک مقرص داشت و آنکردی، ماجرا فقط و فقط ی  

 . هم دامون بود 

 . به خودش آمد 

 . جلوی اتاق سهراب ایستاده بود 

 نمیدانست سهراب توی اتاقش هست یا نه، با

یه در را بــهای به در زد و دستگیر  این حال ضن

ن کشید   . پاییر

 .نگاهش به کاناپیه روبــهروی در افتاد

 سهراب دراز کش در حایل که دستش را روی

بود، روی کاناپه خوابیدهچشمهایش گذاشته   

 . بود 

 : آرام صدایش زد 

 سهراب ؟-

ی به او  سهراب مثل کش که برق چند ریشیی

 وصل کرده باشند از جایش پرید و با وحشت

 بدون اینکه مخاطب خاض داشته باشد، در ح

 ایل که نگاهش را بیهدف توی اتاق میچرخاند،



 : گفت

 برای جوانه افتاده ؟-
ی
 چی شده ؟ اتفاق

 .دامون ناخودآگاه لبخند نریم زد

 نمیدانست چرا اما خیالش از اینکه جوانه

 ... پشتی مثل سهراب داشت، خوشحال بود 

 جلو رفت و شانههای سهراب را که به نفس

 : نفس افتاده بود، گرفت و با آرامش گفت

-  جوانه خوبه ؟ به... هیچی نشده سهراب

 ... هوش اومده یادت نیست ؟ االن امیر پیششه

 سهراب که به خودش آمده بود، شانههایش را از

ون کشید و دستی به صورتش  زیر دست او بیر

 . کشید 

 : خسته گفت

- سم ن مییی  ... دقیقا از همیر

 دامون عقب رفت و بدون اینکه منتظر دعویی از

 . جانب سهراب باشد، روی کاناپه نشست

-  ... باید حرف بزنیم باهم



از حالت دراز سهراب هم پاهایش را جمع کرد و   

 کش درحایل که رسش را با دستهایش پوشانده

 : بود، خسته و بیحوصله گفت

-  ... بگو 

 . دامون لحظهای پلکهایش را روی هم گذاشت

 ... یک نفر باید این کار را میکرد 

 و دامون این بار عمیقا فقط و فقط برای جوانه

 ... این کار را انجام میداد 

 . برای دیتن که به احساسات آن دخیی داشت

-  ... جوانه نازاس

 چند لحظهای طول کشید تا پردازشگرهای ذهن

 . سهراب جملیه دامون را درک کند 

 .گردنش را به آرایم باال آورد

 یک تای ابرویش را باال انداخته بود و با تعجب

 . به دهان دامون زل زده بود 

- ؟ بازی جدیدته؟ بابام ب
ی

س نبود؟ اینچی مییک  

 بار میخوای من رو بکشر ؟



 . پوزخندی زد 

-  ... محض اطالعت من ُ مردم

 . دامون نفش از روی درد کشید 

ی که فکر میکرد، از هم ن  از چیر
 این مرد بیشیی

سید چارهای  فرو پاشیده بود اما به نظر میر

 . نبود 

ان زخمهایی که به جوانه-  این رو به عنوان جیر

 ... زدم در نظر بگیر 

 . کیم به جلو خم شد 

 به خودت بیا و خواهرت رو قبل از اینکه یه بار-

 ... دیگه توی منجالب امیر غرق شه، نجات بده

ی در سینیه سهراب به قلیان افتاد  ن  ... چیر

ی درست نبود  ن  ... این وسط یک چیر

 : با بدخلقی توپید 

-  حرف بزن تا داغ دلم رو با... حرف بزن دامون

ن گردنت خنک نکردم  ... کسیی

 . دامون پوزخند کچر زد 



-  اما حاال یه... خواهرت نمیتونه بچهدار شه

 امیر و جوانه
ی

 جوانه... بچه اومده وسط زندگ

 ای که تا جایی که من میدونم هیچ وقت نیم

 تونه بچهدار شه و این بچه براش مثل یه

 که من مطمئنم اگه جلوی جوانه رو... معجزهس

ی امیر این بار فرصت رو از  دست نمیده و نگیر  

 ... یه بار دیگه خواهرت رو اسیر میکنه

 . عقب رفت

 دستش را روی لبیه کاناپه گذاشت و بدون

 . اینکه بخواهد، زخم زد 

 تو که نمیخوای خواهرت با هووش-

 کنه
ی

... زندگ  ... هوویی که عشق خودته

)  ) جوانه

 امیر گویسر پزشکیاش را از روی قفسیه سینه

 . انداختام برداشت و دور گردنش 

 مجددا نگایه به اکو و نوار قلب تازهای که چند
 
ً 

 . دقیقیه پیش خودش گرفته بود، انداخت



 این دو روز همیه کارها و آزمایشات مرا خودش

 .به تنهایی انجام داده بود

 بیاهمیت به نگاه عصتر سامیار که پزشک

 پروندهام بود، اجازه نمیداد هیچ کس از کنارم

 . رد شود 

 با اینکه نزدیک دو ماه بود که امیر پایش را به

 قصد طبابت در بیمارستان نگذاشته بود، شواهد

 نشان میداد که همچنان جز پزشکان این

ن کاریاش را  بیمارستان بود، چون همچنان روتیر

 . انجام میداد 

 سامیار هم به معاینه و قدرت طبابت امیر 

ی نمیگفت ن  . اعتماد داشت چیر

رف نداشتم، حضور امیر کنارم،با خودم که تعا  

 گرمای تنش وقتی شبها کنار تختم روی

 صندیل مینشست، لمس رسانگشتانس وقتی به

 بهانههای مختلف مرا لمس میکرد، همهشان

 برایم مثل نفس دوبارهای بود که جان از دست



 . رفتهام را برمیگرداند 

ی در مایههای ُ م   مد حیایی که بارها در ن  یک چیر

 . ات دوران مدرسهام خوانده بودمکتاب ادبی

 ... امیر ُ م   مد حیاتم بود 

 هیچکدام از داروها و مراقبتهای بیستوچهار

 ساعتیه پرسنل و حتی سامیار به اندازیه

 ... حضور امیر کنارم درمان بخش نبود 

 و من چه غریبانه محکوم بودم از درمانم بگذرم

 ... و درد را به جان بخرم

 . ا دیدن امیر برایم تازه میشد دردی که هر بار ب

 دیدن امیر شمشیر دو لبهای بود که هر دو لبهاش

 . مرا زخیم میکرد 

 یک لبه مقایسیه امیر امروز بود با امیر روزهای

 گذشته که نه تنها روحم که جسمم را هم زخم

 .کرده بود

 سامیار و امیر بیماریام را به زبان خودماین 

 ضعف عضالت قلبم تشخیص داده بودند اما من



 که میدانستم میدانستم عضالت این قلب

حمیهای امیر خسته شده بودند   . بیچاره از بیر

 فقط خدا میدانست که با هر جملیه تلخ امیر 

 قلب عاشق جوانه یکبار از کار میایستاد و باز

 . به عشق خود امیر به کار میافتاد 

که سنگینیاش رالبیه دیگر ساییه زین بود    

 . پشت رس امیر حس میکردم

 زین که تا این چند روز تا نوک زبانم آمده بود از

سم اما هر بار جلوی خودم را  آخر و عاقبتش بیی

 جوایر که ممکن بود
 گرفته بودم تا مبادا تلچن

د  ن مییر یتن لحظاتم را از بیر م، شیر  . بگیر

 با

ی توی پرونده یادداشت کرد و بدون ن  امیر چیر

 : آوردن رسش خطاب به سامیار گفت ال 

 فکر کنم دیگه اونقدر ایک هست که-

 ... بره بخش

 . سامیار جلو آمد و نگایه به نوار قلبم انداخت



ن کرد و در تایید حرف امیر   رسش را باال و پاییر

 : گفت

- ... آره نش  ... میگم بیان بیر

 : زبانم را روی لبهایم کشیدم و آرام گفتم

-  ... من که حالم خوبهمیشه برم خونه ؟ 

 سامیار یک تای ابرویش را باال انداخت و با خلق

 که میدانستم به خاطر نزدیکیاش به امیر 
ی

 تنیک

 : بود، گفت

- ه فعال تحت نظرمون بموین توی... نه  بهیی

... بیمارستان ه  ... اینجوری خیالمون راحتیی

 نزدم
ن
 . حدق

ین  خواهش برای مراخص شدن، شاید طوالنییی

 جملهام بعد از آن روزی بود که تازه به هوش

 . آمده بودم و برای امیر درد و دل میکردم

 هیچ کداممان بعد از اینکه به زور آرام بخش مرا

 نزده بودیم
ن
 . خوابانده بودند، از آن روز حرق

 نه از اینکه من فهمیده بودم پدرم به خاطر من



سید  که به نظر میر
 مرده بود، نه از داموین

ش زده بود، نه فرشتیه کوچک و چشمآیر غیب  

 .که تصویرش را در تلفت همراه امیر دیده بودم

ی که از آن روز به خاطر داشتم ن  آخرین چیر

 زمزمیه امیر بود که قبل از فرو رفتنم در خواب

 . مصنوغ آرام بخش به گوشم رسیده بود 

" مونه  " دخیی

 من و امیر 
 ... دخیی

ا فکر بهیک لحظه، فقط یک لحظیه کوتاه ب  

ی نیم  اینکه من و امیر هیچ وقت صاحب دخیی

 شدیم، بغض کردم، بغضن آنقدر قوی که

م و با  نتوانستم جلوی خودم را بگیر

 . گریه افتادم

 برایم افتاده بود، چرا اینقدر دل نازک
ی
 چه اتفاق

 و لوس شده بودم؟

 گریــهام صدا نداشت اما سامیار و امیر به دیدن

هر دو به طرفم اشکهای من جا خوردند و   



 . آمدند 

 .امیر زودتر از سامیار به من رسید

 با باز کردن دستهایش مرا در آغویسر که این

 روزها وقت و بیوقت آرامشگاه جدیدم شده

 . بود، کشید 

 دستش را پشت گردنم گذاشت و رسم را روی

 . قلبش گذاشت

 . صدای آرامش کنار گوشم بلند شد 

 چی شده جوانه؟ این اشکها برای چیه ؟-

هن مشیک  به پیر
ی

 دستم را باال آوردم و چنیک

ن لبههای باز روپوش پزشکیاش  امیر که از بیر

ی ن س بود، زدم و بدون اینکه به چیر
 قابل دسیی

 : که قصد گفتنش را داشتم، فکر کنم، نالیدم

ی؟ عمل کرده؟-  ماهیار هم اینطوری بغل میگیر

و درد داشت تو اینجوریوقتی عمل کرده بود   

 که کنار متن کنارش بودی؟ اونم بغل کردی ؟

دم و ناله زدم  : خودم را بیشیی از قبل به او فرسر



؟ چرا یه کاری کردی که حتی -  چرا اینقدر پستی

ن و آسمون هم ییک شن دیگه نتونم  اگه زمیر

 باهات باشم؟

 . فشار دست امیر دور تنم بیشیی شد 

 . چند لحظهای سکوت کرد 

 : دایش بلند شد که خطاب به سامیار گفتص

-  ... تنهامون بذار 

 سامیار بالفاصله گارد گرفت و با عصبانیت به

 : امیر گفت

 تنهات بذارم تا این بار دیگه بکشیش ؟ بیخود-

 ... کردی

 فشار رس انگشتهای امیر را روی بازویم حس

 .میکردم

 فعال که به خاطر پرسعموی جنابعایل به این ح-

 پس لطف کن من و زنم رو... ال و روز افتاده

 ... تنها بذار 

 رسم در سینیه امیر مخقن بود و نمیتوانستم



 . حالت چهرهشان را ببینم

 نهایتا با صدای. چند لحظهای همهجا ساکت بود 

 . بسته شدن در سکوت اتاق به هم خورد 

 امیر شانههایم را گرفت و مرا از خودش جدا

 . کرد 

دتوی صورتم زل ز  . 

 گردنش را روی شانهاش خم کرد و در حایل فک

ش را از خشم روی هم فشار میداد، گفت ًِ
ّ
ً : 

 توی دنیا فقط یه زن هست که بغل من رو-

... چشیده و اون تویی   فقط توهم... فقط تو 

 ... میموین 

 . صدایش آرام شد، حالت ناله گرفت

-  ...بیا برگردیم... این بازی رو تموم کنیم جوانه

وعمون میشه همون... وع کنیماز اول رسر   رسر

کوچولویی که نشونت دادم
 بیا با پدر و... دخیی

وع کنیم  ... مادر اون شدن رسر

 ... مات چهرهاش شدم



" مون  " دخیی

"  " پدر و مادر 

 )جوانه(

 .امیر نگایه به ساعتش انداخت

 : با تردید پرسیدم

 جایی میخوای بری ؟-

 . جلو آمد و ِ س ُ رمم را دستکاری کرد 

 : نچی کرد و گفت

-  کجا دارم برم ؟... نه

 : ابرویم را با ّ ظن باال انداختم و گفتم

 ماهیار کجاس ؟-

 دستش توی هوا، نزدیک. چهرهاش در هم رفت

 . رسم ماند 

ی در دلم فرو ریخت ن  چرا امیر با فکر به. چیر

 ماهیار صورتش را در هم کشیده بود؟

 : آرام گفت

-  ... نمیدونم



 : تمسخر گفتم پوزخندی زدم و با 

 باور کنم ؟-

 روی آن دست. صندیل کنار تخت را جلوتر کشید 

 به سینه نشست و با چهریه سنگیاش به من زل

 . زد 

 : گردنش را روی شانهاش خم کرد و گفت

 اگه باور نکرده بودی پس من اینجا چی کار یم-

 کنم؟

 .خودم را نباختم

 پوزخندم وسعت گرفت و با اعتماد به نفس

 : گفتم

 ...تا حاال احمق دیدی؟ اگه ندیدی-

 انگشت اشارهام را به قفسیه سینهام زدم و با

 : تمسخر گفتم

-  چهار ساله داری... خوب به من نگاه کن

 میکتن 
ی

 ... باهاش زندگ

 زد 
ی

 . برخالف انتظارم امیر لبخند بزرگ



 ... پوف

 این برسر به هر طریق ممکن، با هر حرکت

و به یک یر کوچیک مرا از خود بیخود میکرد   

د   زیبا فرو مییر
 . وزین

 دیدن خندیه کش که عاشق اخمش شده بودی،

 .زیبا ترین تناقص دنیا بود

-  ... احمق که ندیدم فقط عاشق دیدم

 . مات چهرهاش شدم

ن بار بود امیر اینقدر واضح به عشقم اشاره  اولیر

 .کرده بود

 دهانم را باز کردم تا هر جوری که شده بود، در

 
ن
بزنم اما تقهای به در خورد جوابش حرق . 

 . منتظر جواب نماند 

 . رس و کلیه سهراب پیدا شد 

 لبخندی زدم و با نهایت انرژی که میتوانستم در

 : آن لحظات داشته باشم، گفتم

-  ... سالم داداش جونم



 زد 
ی

 امیر از کنار تخت. سهراب هم لبخند کمرنیک

 . بلند شد و سالیم کرد اما جوایر نگرفت

 . از برخورد سهراب حس بدی پیدا کردم

ن نیمنگایه به امیر   جلوتر آمد و بدون انداخیی

 : گفت

-  خویر ؟... سالم عزیزم

 . لبخند زورگ زدم

-  ... آره

 دستش را روی صورتم گذاشت و گونهام را

 . نوازش کرد 

-  ... باید باهات حرف بزنم

 تا جایی که توانسته بود مستقیم به امیر 

 . ه من و سهراب را تنها بگذارد فهمانده بود ک

 امیر هم با لحن تلچن که به خاطر رفتار سهراب

 : بود، گفت

- م ون برات یه کم خورایک بگیر م بیر  ... من میر

 ... زود میام



 بعد هم جلو آمد و جلوی چشمهای سهراب بوسه

 . ای روی پیشانیام نشاند 

-  ... زود میام عزیزم

 ابروهایم آنقدر باال رفته بودند که کم مانده بود

 . به ریشیه موهایم بچسبند 

 صدای بسته شدن در که آمد، سهراب نفس

 .عمیقی کشید

 پلکهایش را روی هم فشار داد و

 : مستاصل گفت

-  ال... دوست دارم رسش رو از تنش جدا کنم

 مصب یه جوری رفتار میکنه که انگار هیچ

 نیافتاده
ی
 ... اتفاق

 : زیرلب زمزمه کردم

 ما آدمها قدرت عجیتر داریم یه جوری رفتار-

 نیافتاده
ی
 ... کنیم انگار هیچ اتفاق

 . سهراب رسی تکان داد 

؟ تا گ میتونیم به روی-  بالخره که چی



 تا... خودمون نیاریم؟ واقعیت که عوض نمیشه

 
ی
 وقتی هم واقعیت عوض نشه انگار هیچ اتفاق

 ... نیافتاده

ن انداختمرسمرا پای یر . 

 . حق با سهراب بود 

 .سهراب کنارم روی تخت نشست

 . صدای نفس عمیقش بلند شد 

 یک دستش را روی دستم که مالفیه سفید رویم

 را مچاله کرده بود، گذاشت و دست دیگرش را

 . زیر چانهام گذاشت و نگاهم را باال کشید 

، دلسوزی و غم  ... چهرهاش پر بود از مهرباین

 : لب جنباند 

 چرا ؟-

 . لبخند گیچر زدم

 چی چرا ؟-

 . سهراب رسی با تاسف تکان داد 

 .صدایش خراشیده بود



-  اینقدر از... نمیدونستماینقدر باهم غریبهایم

 ... هم فاصله داریم

 : با لکنت گفتم

-  ... منظورت رو نمیفهمم سهراب

 دستش را از روی چانهام رساند و روی گونهام

 . نشاند 

-  ...جوانیه عاشق من... جوانیه بیچاریه من

 چقدر سختت بوده تنهایی بار این درد رو به

 من میدونم امیر اینقدر نامرد... دوش بکشر 

 بوده که همیه این سالها تو رو تنها گذاشته تا

 ... تنهایی این درد رو به دوش بکشر 

بان قلبم باال رفت  . ضن

 جیغ مانیتور کوچک کنارم که سامیار و امیر از

ن را در اتاقم گذاشته بودند، بلندروی احتیاط آ  

 . شد 

 سهراب با وحشت نگایه به من و مانیتور

 . انداخت



 .جلو آمد و مرا در آغوش گرفت

 دستش را به حالت نوازش پشتم کشید و با

 : صدای لرزاین گفت

-  که نیافتاده... آروم باش عزیزم
ی
 اتفاق

... قربونت برم  ... نفس عمیق بکش

 . دستم را باال آوردم و روی قلبم گذاشتم

 سیع میکردم با کشیدن نفسهای عمیق تپش

ل کنم اما هر بار با فکر اینکه سهراب  قلبم را کنیی

بان  فهمیده بود من نمیتوانم بچهدار شوم، ضن

فت  از قبل باال میر
 . قلبم بیشیی

 . حس کردم نفسم تنگ شده بود 

 سهراب هم این را فهمید که از من

 . له گرفتفاص

دیه ن ن در باز شد و چهریه وحشیی ن حیر  همیر

 . امیر در اتاق ظاهر شد 

 . نگایه به من کرد 

 چی شده؟-



ن روی صورتم قرار گرفت ر  .ماسک اکسیر

 دستش را روی قفسهس سینهام. امیر جلو آمد 

 .گذاشت و مرا روی تخت خواباند

 . همزمان سهراب رس تخت را خواباند 

کشیدم وحشتخودم از تندی نفسهایی که می  

 . کرده بودم

 نمیدانم از کجا اما رس و کلیه سامیار توی اتاق

 . پیدا شد 

 او هم به سهراب و امیر پیوست و در حایل که با

سید   مییی
" نگراین  افتاده است ؟

ی
 " چه اتفاق

 . مشغول شد 

 . امیر کنارم ایستاد و دستهایم را محکم گرفت

 تنها کاری که از دستم برمیآمد این بود که پلک

 هایم را روی هم بگذارم و سیع کنم از آرامشر 

 که از دستهای امیر به قلبم رسازیر میشد

م اما با فکر به  استفاده کنم تا شاید آرام بگیر

 اینکه سهراب و احتماال تا االن سامیار فهمیده



 بودند، جوانه نازاست، تپش قلبم شدت یم

 . گرفت

بیوقفه پشت دستم را امیر هم با رس انگشتانش  

 . نوازش میکرد 

 صدای آرامش هم مدام توی گوشم میپیچید که

: میگفت ًِ د آخه چت شد تو ... آروم باش عزیزم ًِ  

 ؟

 : با عصبانیت سهراب را خطاب قرار داد 

؟ مراعات قلبش-  مرد حسایر
 چی بهش گفتی

 رو نکردی؟

 . میشنیدمپلکهایم بسته بود اما صدایشان را 

 سهراب مثل اینکه موقعیتش را فراموش کرده

 : بود که گفت

-  خواهر من اونقدر... تو ییک دهنت رو ببند 

 ... پشت داره که نیازی به تو ییک نداشته باشه

 . امیر خندیه عصتر کرد 

-  سهراب
ی

 خودت خوب یم... داری چرت مییک



 دوین تنها کش که میتونه خواهرت رو آروم

... کنه منم  ... پس لطف کن برو 

 . صدای ترسر سامیار بلند شد 

-  رو رس جوانه... هر دوتون دهنتون رو ببندین

ن   دعواهاتون رو... دارین چرت و پرف میبافیر

ون ین بیر  ... بیر

 صدای نفسهای عصبیشان تنها صدایی بود که

 . در اتاق میپیچید 

 چشمهای بستهام اجازه نمیداد کارشان

 . را ببینم

دم سام ن یار دارویی به خورد ِ س ُ رممحدس میر  

 داده بود، چون آرامش عجیتر در وجودم

 . رسازیر شد 

بان قلبم آرام گرفت و کم کم به خواب فرو  ضن

 . رفتم

 )جوانه(

 سهراب با مهرباین کنارم روی تخت نشست و



 . مرا از کنار در آغوش گرفت

 .رسم را روی شانهاش گذاشت

آورد ورورسی کوچک بیمارستان را از رسم در   

 . موهای طالییام را دور شانهام ریخت

وع  چانهاش را روی رسم گذاشت و با دست رسر

 . به نوازش بازویم کرد 

 . بغض همیه وجودم را گرفته بود 

 حس و حال آدم تقصیر کاری را داشتم که بعد از

 سالها گناهش رو شده بود و حاال باید جواب

 . پس میداد 

ن انداز  صدای مستاصل سهراب توی گوشم طنیر

 . شد 

- ... جوانه ... جوانیه من  ... جوانیه عشق من

 چی کاب کردی؟ با خودت چی کار کردی جوانه

 ی من؟

هن مشیک  به پیر
ی

 دستم را باال آوردم و چنیک

 . سهراب زدم



 با صدای خفهای که به خاطر بغض خش

 برداشته بود از روی ناچاری سهراب را

 . صدا زدم

-  ... سهراب

 : صدای پر تاسف سهراب بلند شد 

 جان سهراب؟ جانم عزیزم ؟-

 .صدایش به اندازیه یک دنیا غم داشت

 وقتی پدرم ُ مرده بود، فکر میکردم سهراب به

 آخر خط رسیده بود اما وقتی از رابطیه ماهیار

 .و امیر خیر دار شده بود نظرم را عوض کردم

 ... حاال 

 ... عوض کرده بودم حاال همیه تصوراتم را 

سید از غم خواهر  سهرایر که به نظر میر

 . بیچارهاش تمام شده بود 

 : مشتم را محکمیی کردم و پر از بغض گفتم

-  خییل سخته از... خییل سخته سهراب

ن دنیا محرومم ین چیر
 ... معمولییی



د ن  نمیر
ن
 .سهراب حرق

 همیه حس همدردیاش را با دستی که روی

ن میشد، نشان داد   . بازویم باال و پاییر

 بند بند وجودم از بغض میلرزید اما در نهایت

 . تعحب حتی یک قطره اشک هم نمیبارید 

 درد خفیقن توی قلبم میپیچید اما اهمیتی به

 . آن نمیدادم

 سهراب من پدر و مادر درست-

 من... حسایر نداشتم
ی

 از هم جدا شدن و زندگ

 تقریبا همیه بچه... رو نصف و نیمه ول کردن

 ... های دنیا پدر و مادر دارن اما من نداشتم

 نشد مثل... باهاش کنار اومدم و گفتم باشه

 شما دکیی بشم تا از زیر بار سنگیتن نگاهتون به

... خاطر تفاوتم سبک شم  ... گفتم به درک

 عاشقانه کنار مردی که
ی

 نتونستم یه زندگ

شقانیهعاشقش بودم مثل همیه داستانهای عا  

... دنیا بسازم  گفتم... باز هم باهاش کنار اومدم



ن مثل فیلم و  همیشه که قرار نیست همهچیر

 یه زندگیهایی قراره جو ِ ر... کتابها باشه

... واقعیت رو بچشن  ... اما وقتی فهمیدم

 . دستم را مشت کردم و روی قلبم گذاشتم

-  ... وقتی فهمیدم مادر نمیشم

 . دست سهراب روی بازویم متوقف شد 

ن بار بود که این حقیقت تلخ را مستقیما  این اولیر

 . از زبان من میشنید 

 بغض که به من فرصت داده بود تا حقیقت را

 بگویم و بعد خودش را نشان دهد با قطرات

 درشت اشیک که روی گونهام ریخته میشدند،

 ... آزاد شد 

- ... من نمیتونم مادر شم  من یم... هیچ وقت

 میخوام همیه اون محبت... خوام مامان باشم

 هایی که از مادرم ندیدم برای دخیی خودم

 میخوام چسم... داشته باشم

م ن ... های سیر  میخوام... موهای طالییام



... وجودم را به ییک بدم  ... میخوام بغلش کنم

... بهش شیر بدم  ... بخوابونمش

 سهراب نوازشش را از رس گرفت و مرا محکمیی 

د   . به خودش فرسر

-  از این... دارم از این همه حس خفه میشم

 باید خفه... همه حش که تو وجودم خفه شده

... ش کنم ... چرا   ... وسط این همه درد 

 . گریــهام بیشیی از قبل شدت گرفت

 چرا باید این وسط پای یه زن دیگه به زندگیم-

 باز میشد ؟

 . هراب مرا از خودش فاصله داد س

 با چشمهای آیر نافذش به صورت خیس از

 : اشکم زل زد و با ج ّ دیت گفت

 برای اینکه همون خدایی که اینقدر بهش-

 اعتقاد داری به شکلهای مختلف داره بهت

 نیم... نشون میده رایه که از اول رفتی غلط

 دونم بهش اعتقاد داری یا نه اما خدا گایه وقت



با مشکالیی که رس راهت قرار میده نمیخوادها   

 شاید میخواد بهت بگه از این... امتحانت کنه

ون  ... بازی بیا بیر

 تکاین به شانهام داد و با غیم آمیخته به

 :عصبانیت گفت

 چرا جوانه ؟ چرا وقتی میدونستی نمیتوین -

 سخت رو به خودت و
ی

 بچهدار یسر این زندگ

 امیر تحمیل کردی ؟

طاکاری را داشتم که مچش راحس بچیه خ  

 . گرفته بودند 

 با پشت دست اشک ریخته روی گونهام را پاک

 : کردم و با مظلومیت گفتم

-  عشق آدمها رو... دوستشداشتم سهراب

 ... خودخواه میکنه

ین جملیه دنیا از چسباندن فعل گذشته به  تلخیی

 . دوستش دارم ساخته میشد 

"  " دوستش داشتم



 ... من خودخواه بودم

 : سهراب با افسوس پرسید 

 چرا ؟ چرا از همه مخقن کردی ؟ چه تصوری از-

 خانوادهت داشتی ؟

 . لبهایم را مچاله کردم

 زانوهایم را جمع کردم و رسم را روی

 . آن گذاشتم

 : در همان حالت گفتم

- ن   ... نمیخواستم رسزنشم کنیر

 . صدای پوزخند سهراب بلند شد 

حم شده بود  ؟از گ اینقدر بیر  

 برای این بهمون نگفتی چون میدونستی اجازه-

؟ اجازه نیم  نمیدیم که خودت رو کوچیک کتن

 ... دیم

 . رسم را باال آوردم و با غم به او نگاه کردم

 میخواستی رسر خواهر نازات رو از رس امیر -

؟ میخواستی جنس فروخته شده رو به  کم کتن



ی از آپشنهای نداشته  خاطر عدم رضایت مشیی

ی؟ و پسبگیر  رسر

 . سهراب از کنارم بلند شد 

 کنار تخت ایستاد و در حایل که ابروهایش را در

 : هم فرو برده بود، گفت

 برای اینکه اونقدر به خواهرم ارزش و اعتبار-

ی که ن  میدم که وقتی یه بیشعور به خاطر چیر

 دست خودش نیست اذیتش کنه، بهش رسکوفت

نگاهش بزنه و نخواتش، اجازه ندم دیگه حتی   

 ... کنه

ین لحتن که از او رساغ داشتم گفت  : با محکمیی

 ...امیر رو امروز از زندگیت حذف شده بدون-

 بیافته
ی
... هر اتفاق  

ی
 دیکه امکان... هر اتفاق

 ... نداره اجازه بدم کنار امیر بایسر 

 برگیه کاغذی از جیبش در آورد و لبیه تخت

 . گذاشت

- سهله حتی اون بچهای که از پروشگاه اومده   



 اگه بچیه امیر هم تو شکمت باشه اجازه نمیدم

 کنه
ی

 لیاقت... حتی یه لحظه هم باهاش زندگ

 ییک
ی

 امیر همون زنیه که حاضن شده زندگ

 ... دیگه رو بدزده

 یعتن خدا.جملیه آخر را با صدایی لرزان گفت

ن   میدانست که چقدر برایش سخت بود اولیر

هرعشقش را به مرد دیگری که از قضا شو   

 . خواهرش بود، ببخشد 

بــهای به کاغد زد و گفت  : با انگشت ضن

- ... این نامه رو دامون برات نوشته  ... بخونش

 سالم جوانه؛

 ... دامونم

 گرچه سهراب حتما بهت گفته که این نامه رو من

 ... برات نوشتم

ن باره که برای یه نفر نامه مینویسم  ... این اولیر

ن رویسر رو برای زدن  نمیدونم چرا یه همچیر

 حرفهام انتخاب کردم، شاید برای اینکه تو



ی هستی که میخوام باهاش این ن دخیی  اولیر

 ... مدیل حرف بزنم

ن تو و  اول اینکه من به سهراب از مسالیه بیر

 ... امیر و جوانه گفتم

 این رو اولش بهت گفتم چون میدونستم حتما

حرکتی زده و تو یمتا االن سهراب اومده و   

 ...خوای بدوین چی شده

 برای قلب نحیفت
ی
 از ته دلم امیدوارم که اتفاق

 نیافتاده باشه، چون باور کتن یا نه دوست ندارم

 ... حتی یه تار مو از رست کم شه

م جوانه  ... من دارم میر

 نمیدونم سهراب گ این نامه رو بهت یم

 ...رسونه

سونتش یا نه  ... اصال بهت میر

یل هر زماین که برسه به دستت بدون منو  

 ... رفتم

 چون دقیقا همون لحظهای که پام رو از اتاق



وع کردم به جمع و ون گذاشتم رسر  سهراب بیر

ن   ... جور کردن کارهام برای رفیی

 این روزها بیشیی از هر وقت دیگری حس میکنم

 ... باید برم

 ... برگردم به همونجایی که ازش اومدم

 بالخره فهمیدم کش که رفته باید همون رفته

 ... بمونه

 وقتی برمیگردی، دیگه نباید انتظار داشته

ن سابق باشه ن عیر  ... بایسر همهچیر

 ... من این انتظار رو داشتم

 دوست ندارم بگم اما حتی وقتی هم که برگشتم

 بازهم اصال بهت فکر نمیکردم تا اینکه با امیر 

 ... دیدمت

 ... حرص بود 

 ... ودی بود حس

ن خوابیدیه وجودم بود که از  دوست داشیی

 ... خودم مخفیش کرده بودم



 ... هر چی بود باعث شد بازم بیام طرفت

 ... وقتی با امیر دیدمت برق از رسم پرید 

ی که من با دست ن  اصال نمیتونستم ببینم چیر

 های خودم رونده بودم االن گیر یه آشغال

 ... عوضن افتاده

ن از ف رصتی برای به هم زدن نسبت توبرای همیر  

 ... و امیر استفاده کردم

خوایه بود   ... نمیگم همهش از روی خیر

 ... حاال که از هم دوریم

 حاال که باهم هیج رودربایستی نداریم شاید باید

 ... واقعیت روباهات درمیون بذارم

عباس رو نیم  واقعیتهایی که شاید اگر امیر

 دیدم و باهاش صحبت نمیکردم، برام تا اخر

 . عمر مجهول میموند 

 ... نمیگم فهمیدم

ن ایک شده و االن من به راه راست  نمیگم همهچیر

 ... هدایت شدم نه



 ... فقط این رو میگم که خسته شدم

ن و آسمون معلق نگه ن زمیر  از اینکه خودم رو بیر

 ... داشتم، خسته شدم

هایی باید در مورد گذ
ن  ... شته بگم بهتیه چیر

 ... شاید من و تو هیچ وقت هم دیگه رو نبینیم

 ... شاید هم نه

ن قابل پیشبیتن   دنیا به من ثابت کرده هیچ چیر

 ... نیست

ی تصمیم ن  گایه چنان با قطعیت در مورد چیر

ایط چنان عوض ی و یه لحظه بعد رسر  میگیر

 میشه که خودت نمیفهیم گ تصمیمت تغییر 

 ... کرده

تو رو با خیال راحتمن یه روزی   

 ... کنار گذاشتم

ن کار رو  شاید اگه برگردم عقب باز هم همیر

 ... انجام بدم

 اون سالها و داموین که اون موقع بودم اونقدر



 دور از ذهنمه که اصال نمیدونم به چی فکر یم

 ... کردم

 ... ویل امروز رو 

 ... دیروز رو 

 وقتی صورت قاب کردهت رو توی اون چادر

ن امیر و سهراب نشسته بودیمشیک دید م که بیر  

 و مثل یه ستون محکم جلوی کنایههای سها

 همون موقع بود که از خودم... وایستاده بودی

 پرسیدم چرا ؟

 اون شب تا صبح از خودم پرسیدم چرا ؟

 چرا یه روزی من تو رو رها کرده بودم ؟

 اونقدر بهش فکر کرده بودم که فکرام تموم شده

 ... بود 

 فکرام تموم شد و بهت پیام دادم که یه زن دیگه

 شوهرت هست
ی

 ... تو زندگ

 ... شمارهت همون شماریه سابق بود 

سیدم تا  هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی بهت میر



 ... این حد بدجنس و حرض میشدم

 توی چشمهات عشق یر 
 شاید برای اینکه وقتی

 حد و اندازهای که به امیر داشتی رو میدیدم،

 ... اشتم منفجر شمدوست د

 ... چراش رو نمیدونم

 ... شاید هم میدونم و نمیخوام قبولش کنم

 یه بار توی حیاط بیمارستان بهت گفتم که

 اونقدر نامرد نیستم که به یه زن شوهردار چشم

 ... داشته باشم

 و دقیقا وقتی خواستم ببوسمت حرف خودم رو

 ... نقض کردم

 ... بابتش معذرت میخوام جوانه

ید اگه رودر رو هم بودیم هیچوقت این حرفشا  

دم ن  ... رو نمیر

نم ن  ... ویل االن میر

 بابت حرییم که ممکن بود ازت بشکنم معذرت

 ... میخوام



 این رو گفتم تا بدوین برای چی نمیخوام به

ه  سوایل که نه تنها توی مغز خودم رژه میر

عباس هم ازم پرسیده بود،  جواب بدم که امیر

 ... جواب بدم

 نمیخوام جواب بدم مبادا یه بار دیگه اشتبایه

 ... که کردم تکرار کنم

 نمیخوام جواب این سوال دوستت

 ... دارم باشه

ن بگه  برای اینکه هیچ آدیم حق نداره دم رفیی

 ... دوستت دارم

 نمیخوام حتی به خودمم بگم دوستت دارم

 جوانه که اینطوری داغت برای همیشه رو قلبم

 ... میمونه

 دارید به عم
ی

 ... و گفتم که تو و امیر چه زندگ

 ... شاید نباید میگفتم

 شاید باید اجازه میدادم آدم دیگهای این کار رو

 ... انجام بده



 اینکه ممکن بود پدرت زنده بمونه یا نه رو نیم

 ... دونم

 ... این سوال رو هیچ کس نمیتونه جواب بده

 نمیدونم باید بگم که بابت این موضوع متاسفم

 ... ا نهی

 ... بابت مرگ پدرت متاسفم

 
ی
 این رو بدون که من هیچ وقت نخواستم اتفاق

 ... برای پدرت یا تو بیافته

 چون مطمئنم کوه محکیم پشت رست رو از

 ... دست دادی

 ... اما اینم بهت بگم جوانه

 سهراب و سامیار هر کدومشون یه

 ... رشته کوهن

 یه رشته کوه که با خیال راحت میتوین زیر

 سایهشون از من، امثال من و امیر و امثالش

ی  ... فاصله بگیر

عباس بهم گفت اگه دوستت دارم به خاطر  امیر



 که به امیر داری ازت بگذرم
 ... عشقی

 بهم گفت حتی اگه دوستت هم ندارم

 ... بازم برم

 ... میبیتن برای من این بازی دو رس باخت بود 

 ... من از هر دو طرف باختم

 ... باختمت جوانه

م رو باختم ن  ... انگار همهچیر

 ... تو مال من بودی

 ... مال من بودی و خودم رهات کردم

 شاید از اول توی رسنوشت من نبودی و من هر

 ... بار سیع کردم به زور داشته باشمت

بچیه هفده ساله  زوری که یه بار، وقتی به دخیی

با برقراری رابطه باهات، بودی، سیع کردم  

 ... داشته باشم

 نتیجهش شد رفتنت و فاصلهز هشت سالیه

 ... بینمون

 یه بار هم وقتی بوسیدمت و نتیجهش اون گند



 ... با امیر و بعد پدرت

 ... و حاال 

 ... دیگه نمیدونم چی باید بنویسم

 ... از گ یا چی بنویسم

ی تا گلوم اومده ن  فقط این رو میدونم که یه چیر

 ... باال که برات بگم

ن کردم که نگم  ... که این همه باال و پاییر

 ... نگم که دوستت دارم جوانه

 ... دوستت دارم جوانه

... نمیدونم از گ  ... چطور 

 از روی حرص یا چشم و هم چشیم با امیر یا

ن دیگهای که خودمم عباس یا هر چیر  حتی امیر

 ... نمیدونم از کجا اومده

 از روی هر چی هست باید بگم که تک تک سلول

 ... های بدنم تو رو میخواد 

 ... اونقدر ترسناک که میخوام برم

 ... میخوام برم تا باهات بجنگم



 ... با تو و حس وحشتناک خواستنت

 ... اونقدر میخوامت که میشناسمت

 میشناسم و قلبم بهم میگه که میخوای یه بار

 ... دیگه اوج حماقت یه عاشق رو نشون بدی

 ... این کار رو نکن

 ... من به سهراب هشدار دادم

 امیدوارم اونقدر قوی و عاقل باشه که جلوت رو

ه  ... بگیر

 این خواهش من رو از روی بدجنش یا اینکه

م  ... میخوام از آب گآللود مایه بگیر

یم رو خییل وقته جمع کردم  ... من تورماهیگیر

 خواهشم رو به عنوان یه مرد نظر بگیر که از

 ... عشقش به خاطر عشقش گذشته

 ... ازت خواهش میکنم از امیر بگذر 

 ... امیر برای قلب کوچیکت مثل س ّ مه

 ... نذار این سم تو رگهات جریان پیدا کنه

 ... چقدر دلم میخواست االن روبــهروم بودی



 میتونستم بغلت کنم و بگم چقدر

 ... دوستت دارم

 ... هیچوقت نتونستم این رو بهت بگم

 ... دوستت دارم جوانه

 ... ویل باید برم

 ... فکر نکنم هیچوقت برگردم

 ... ای کاش وقتی برمیگردم مادر شده بایسر 

 ... تو حیقن که برای مادر نشدن

 برای اینکه عاشق امیر بایسر 
 ... حیقن

 ... باید برم

ل ازباید اینه جوانیه عشق توی قلبم رو قب  

 ... اینکه پر بار بشه قطع کنم

 ... دعا کن بتونم

 من اومدم و حاال دارم با جوانیه عشق بریم

 ... گردم

 ... خداحافظ جوانیه عشقم

 دامون رادان



)  ) جوانه

یه نامیه دامون  روی تخت دست به سینه خیر

 . نشسته بودم

 در باز شد و امیر در حایل که ساک پارچهای

 دست گرفته بود، داخل شد 
ی

 . قهوهای رنیک

 روی لبش با دیدن ابروهای گره
ی

 لبخند کمرنیک

 خوردیه من و لتر که به دندان گرفته بودم،

 . خشکید 

 . جلو آمد و ساک را لبیه تخت گذاشت

 : متقابال اخیم کرد و پرسید 

 چی شده ؟-

 نزدم
ن
 . حرق

 عجیب بود اما مییل به صحبت کردن با امیر 

 . نداشتم

 . نگایه به دور و برم انداخت

 با دیدن کاغذی که روی پایم بود دستش را دراز

 کرد تا آن را بردارد اما من رسع واکنش نشان



 . دادم و برگه را برداشتم

 . دستش توی هوا خشک شد 

 : با تعجب گفت

 جوانه؟ اون برگه چیه ؟-

 . رسی تکان دادم

ن کوچک  نامه را تا کردم و پاکتش را از روی میر

 . کنار تخت برداشتم

 همزمان که نامه را توی پاکتش میگذاشتم، زیر

 : لب گفتم

- ی نیست ن  ... چیر

 امیر که مغرور تر از این حرفها بود که یک

سد، لبیه تخت نشست  .سوال را دوباره بیی

 دستش را زیر چانهام گذاشت و با

 : ریزبیتن گفت

 از گ تا حاال جوانه حقیقت رو مخقن میکنه؟-

 تو از این عادتها داشتی و رو نکرده بودی؟

 پاکت را زیر بالشتم گذاشتم و با پوزخند به امیر 



 : گفتم

ن -  مشخص که توی این چهار سال به همهچیر

 ... دقت کردی جز زنت

 : شانهای باال انداختم و با بیخیایل گفتم

-  من خودمم هیچ وقت... البته حق هم داری

 ... بهش توجه نکرده بودم

 . تلچن زدم لبخند 

ن رو از اون روزی-  فکر میکردم دروغ گفیی

وع کردم که تو اوج فراموشیت بهت گفتم  رسر

 بعد شد دلیل از دست دادن ... عاشقم بودی

... حافظهت  ... و پدر مادرت

ن انداختم و در حایل که با انگشت  رسم را پاییر

 : های دستم بازی میکردم، گفتم

-  ... یگفتماما همیه این سالها داشتم دروغ م

 من و تو رو
ی

 به همیه کسایی که از دور زندگ

 میدیدند و فکر میکردن ما داریم با خوشبختی 

 میکنیم
ی

 ... کنار هم زندگ



 . نفس عمیقی کشیدم

 رسم را باال آوردم و نگاهم را به امیر دوختم که

 با چشمهای ریز شده در حایل که فکش را قریب

د، زمزمهوار ن از روی خشم به هممیفرسر  به یقیر

 : گفتم

وع یم- ن رو از خودمون رسر  ما آدمها دروغ گفیی

 وقتی صبح از خواب بلند میشیم و... کنیم

نیم و ن  جهنیم به آینه لبخند میر
ی

 وسط یه زندگ

خوبه ن  وقتی خودمون رو گول... میگیم همهچیر

نیم تا جایی باشیم که دوست نداریم
ن  ... میر

ر آدیم هستم کهوقتی کنا  

... نباید باشیم ... وقتی   ... وقتی 

 . بغض کرده بودم

 از گوشیه نگاهم دست امیر را میدیدم که

 .چطور روی پایش مشت شده بود

ن -  وقتی به خودمون دروغ میگیم که همهچیر

 من خییل وقته دارم دروغ... قراره خوب شه



 همیشه داشتم به خودم دروغ میگم که... میگم

ن   اینکه بالخره یم... درست شه قراره همهچیر

 فقط باور نکرده... تونم تو رو مال خودم کنم

 ... بودم

 . امیر آب دهانش را قورت داد 

 پلکهایش را روی هم گذاشت و نفس عمیقی 

 . کشید 

 دستی به طرف گردنش برد و به حالت نمایشر 

هن مشکیاش را مرتب کرد   . یقیه پیر

سم که چرا سیاه عزای  خییل دوست داشتم بیی

 پدرم را در نیاورده بود؟

 . پلکهایش را باز کرد 

 دستش را به طرف صورتم آورد و روی گونهام

 . گذاشت

 . مقاویی نکردم

 گرمای دستهایش بعد از سالها لمس و ارتباط و

 همآغویسر همچنان برایم رنگو بوی روزهای



ن باعث میشد هر  بار شبیه اول را داشت و همیر  

ن ناشناخته به آن  حس کشف و تجربــیه یک چیر

 . کشش پیدا کنم

-  این حرف... چی شده جوانه؟ این زبون تلخ

ی و گریم چشمهای جوانیه... های رسد  ن  به سیر

 ... من نمیان

 . پوزخندم ناخواسته بود 

 رسم را عقب کشیدم و کف دستم را روی گونهام

  راکشیدم تا شاید بتوانم خماری لمس تن امیر 

انم  . اط آن بیی

های جدید یم- ن  جوانیه تو ؟ نه بابا چیر

 ... شنوم

 نزد 
ن
 . حرق

 . من هم چند لحظهای سکوت کردم

 : بالخره پرسیدم

 سهراب و سامیار کجان ؟-

 . صدای زنگ پیامک گویسر امیر بلند شد 



 نگایه. دستی توی جیبش کرد و تلفن را در آورد 

 . به صفحهاش انداخت

 ابروهایش را در هم کشید و بدون هیچ حرکتی 

ه  تلفن را رس جایش را برگرداند اما همچنان خیر

ن مقابلش در افکارش غرق شده بود  .ی زمیر

 امیر ؟-

 . با صدای من نگاهش را به طرفم برگرداند 

 چیه ؟-

 میگم سهراب و سامیار کجان ؟-

 .به جای حرف از روی صندیل بلند شد

توی آن چند تکه لباسبه طرف ساک رفت و از   

 .درآورد

 . با دیدن مانتو و شلوار و چادرم جا خوردم

 : با خوشحایل آشکاری پرسیدم

 مرخص شدم ؟-

 
ی

 رسش را به طرفم چرخاند و با لبخند کمرنیک

 : گفت



-  قراره از نبود برادر زنهای من استفاده... نه

ن دوست دخیی پرسها بریم  کنیم و عیر

 ... نامزد بازی

)  ) جوانه

 .امیر زودتر از من پیاده شد

ن را دور زد و در را باز کرد   . با عجله ماشیر

 کشیدم
ن
 . پوق

 نه اینکه محبتهایش ته دلم را قلقلک نداده

 باشد، با این حال از اینکه شبیه یک یسر 

 شکستتن با من رفتار میکرد، خییل موافق

 . نبودم

ن   دستی به چادرم انداختم و آن را از روی زمیر

 . بلند کرد 

 : با بدخلقی گفتم

- ... خوبم  ... امیر 

ی نگفت و در را پشت رسم بست ن  . چیر

 از اینکه مرا بدون میل باطنیام با سو استفاده



 به
ی

 از غیبت سهراب و سامیار برای رسیدگ

 کارهای بیمارستان که حاال باید به دست سهراب

 و سامیار اداره میشد، از بیمارستان به مقصد

ون کشانده بود، عصتر بودم که نامعلویم بیر  

ن را کجا متوقف کرده  توجه نکرده بودم ماشیر

 . بود 

 در فرصت کوتایه که امیر با خم شدن روی

ن یک رسی کاغذ پاره  صندیل عقب و برداشیی

 استفاده کرده بود، برایم فراهم کرده بود،

 . استفاده کردم و نگایه به دور و برم انداختم

ن رنگ، شبیه  درهایروبــهروی یک در بزرگ سیر  

 ... مدرسه، در یک خیابان بزرگ ایستاده بودیم

 دیوارهایآجری و رنگ و رفتهاش نشان از قدمت

 . طوالین مدتش میداد 

 با صدای جیک جیک گنجشکها رسم را باال

 . گرفتم

 با دیدن تابلوی رنگ و رو رفتهای که رس در مکان



ی در دلم جابهجا ن  نامعلوم نصب شده بود، چیر

 . شد 

 بزنم یا یک سوال از بیشمار
ن
 قبل از اینکه حرق

سم، صدای امیر   سوالهایی که توی ذهنم بود بیی

 . کنار گوشم بلند شد 

- ... بریم تو جوانه  قول... خییل دیرمون شده

 ... داده بودم زودتر بیایم

 دستم را که بیحرکت کنارم افتاده بود، توی

 دستش گرفت و در حایل که مرا دنبال خودش

 : د، گفتمیکشی

-  ... انتظار نداشتم اینقدر مقاوت کتن 

 بیحرف شبیه یک عروسک دنبالش

 . کشیده شدم

 . زنگ در را زد 

 . بالفاصله صدای زین بلند شد 

-  با... رادمهر هستم خانم قهرماین 

 ... خانمم اومدم



ن آنقدر روی دور تند افتاده بود که نیم  همهچیر

 .توانستم اتفاقایی که میافتاد هضم کنم

 امیر ؟-

 . صدایم آرام بود اما نگاه انیر به طرفم برگشت

 اومدین اینجا چی کار ؟-

 . صدای تییک بلند شد و پشت رسش در باز شد 

ن رنگ را هول داد و با  امیر با یک دست در سیر

 دست دیگرش را دست یخ زدیه مرا توی

 . دستش گرفت

- مون  ... اومدیم دنبال دخیی

)  ) جوانه

 نگاهم به موجود سفید، کوچک و تپیل بود که

 .مثل توی بغلم آرام گرفته بود

 تنها چند دقیقهای فرصت کرده بودم، چشمهای

 آیر خمار از خوابش را ببینم، آن هم وقتی توی

خوارگاه منتظر بودیم تا مربیاش او را  شیر

 . بیاورد 



 مثل اینکه امیر همیه این مدیی که در

ی بودم، کارهای مربوط به  بیمارستان بسیی  

 ... حضانت این فرشته کوچک را انجام داده بود 

 ... البته حضانت موقت

 قرار بود چند مایه او را کنار خودمان داشته

 باشیم تا بعد از بررسیهای مربوط بعد از

 اطمینان از صالحیت من و امیر رسپرستی دائم

 . او را به ما بدهند 

ن بار بغل گرفت ی دروقتی او را برای اولیر ن م چیر  

 ... وجودم جوشید 

 ... مهر مادری شاید 

 ... سالها بود که هیچ بچهای را بغل نکرده بودم

 ... عمدا 

ی که از آن محروم ن  نمیخواستم به آغوشم چیر

 ... بود را یاد آوری کنم

 ... اما حاال 

 فرشتیه کوچک که خودش هم خمار خواب بود



اضن توی بغلم آرام گرفت و به  بدون هیچ اعیی

ن تا رسیدن به خانه به  خاطر تکانهای ماشیر

 ... خواب عمیقی فرو رفته بود 

 حاال یک ساعت بود که حتی بدون در آوردن

 چادرم روی کاناپه نشسته بودم و به انگشت

ن انشگتهای کوچک و بند بند  اشارهام که بیر

 فرشته کوچک محصور شده بود، چشم دوخته

 . بودم

 ... او  همیه نگاهم پر شده بود از تصویر 

 ... مژههای بلند و طالییاش

 موهای کم پشتی که مرتب روی رسش شانه

 شده بودند و کش آیر رنگ که موهای کوتاهش

 ... را روی رسش مثل یه گوش کوچک بسته بود 

 ... لپهای گویسر و آویزانش

 پوست سفید و برف مانندس در آن رسهیم

 صوریی رنگ و مخمیل که تن کرده بود از او به

 . آسماین ساخته بود عروسک 



 دوست داشتم کف دستم را روی صورتش

 بگذارم یا بوسهای روی بیتن نخوری و رسباال

 یش بزنم اما ترس اینکه ممکن بود از خواب

 . بیدار شود، اجازه نمیداد 

سیدم نه تنها کودک که خودم هم از خواب  مییی

یتن که به آن فرو رفته بودم، بیدار شوم  ... شیر

ا خودم فکر کردم مبادا زندگیامبرای دقایقی ب  

 ی پدری قلبم گرفته.همان لحظهای که در خانه

ن بعد از آن، مثل  بود، تمام شده بود و هر چیر

، کنده شدن رسر دامون از  مهربان شدن امیر

 زندگیام و این هدییه آسماین که توی بغلم

 خوابیده بود، همهشان دنیای بعد از

 ... مرگم باشند 

-  اگه طوالین مدت... باید کم کم بیدارش کتن 

... بخوابه و شیر نخوره  ... ممکن قندش بیافته

 حتی صدای امیر هم باعث نشد که نگاهم را از

م  ... موجودی که به تنم چسبیده بود، بگیر



 جوانه ؟-

 . بیحواس رسم را باال آوردم

 . نگاه سوایل به طرفش انداختم

 . تکان داد شیشیه شیر کوچیک را توی دستش 

 زد 
ی

 . لبخند کمرنیک

 ... حس میکردم حالت چهرهاش تغییر کرده بود 

ی نمیدانم  ... چه تغییر

وع  دستش را به طرف رس نوزاد آورد و آرام رسر

 . به نوازشش کرد 

 . بچه تکان خورد و کش و قویس به خودش داد 

 تکاین خوردم و سیع کردم آرامش کنم اما کار از

حایل که با باز کردنکار گذشته بود و بچه در   

 دهانش خودش را برای یک گریــیه حسایر آماده

 . میکرد، بیدار شد 

 آنقدر دستپاچه شده بودم که نمیدانستم چه کار

 . کنم

 . صدای گریــیه بچه باال رفت



ن گذاشت و جلو  امیر شیشیه شیر را روی میر

 . آمد 

د  دستهایش را دراز کرد تا بچه را از بغلم بگیر

ارادی جمع کردم و بچه رااما دستهایم را  غیر  

 . بیشیی از قبل به خودم چسباندم

ن کار باعث شد صدای گریــیه بچه باالتر  همیر

 . برود 

 : امیر ابروهایش را باال انداخت و با تعجب گفت

- ... جوانه ... بچه داره گریه میکنه  ... گشنشه

 . رسی به نشانیه نقن تکان دادم

 امیر خندیه ناباورانهای کرد و در حایل که

 : دستش را روی صورتش میکشید، گفت

- ... خییل خب  ... حداقل بچه را آرومش کن

 : شیشیه شیر را مقابلم گرفت و گفت

- ... بیا  ... بده بخوره  ... گشنشه

هاش ماندم  . چند لحظهای همانطور خیر

 با حرکت ابروهایش به خودم آمدم و بچه را



 . تکان دادمتوی بغلم 

 . دستم را دراز کردم و شیشیه شیر را برداشتم

ن لبهای  آرام و با ترس و لرز شیشه را از بیر

 ... صوریی باز شدهای توی دهانش گذاشتم

 اول رسش را به نشانیه مخالفت تکان داد اما

وع به مک زدن کرد   . بعد از چند ثانیه رسر

 . حق با امیر بود 

 بیاندازهاش با مکهای تند تندی به
ی

 گرسنیک

د، مشخص بود  ن  . شیشیه شیر میر

 آنقدر گرسنه بود و حرص داشت که دستهای

 تپل و کوچکش را باال آورد و شیشیه شیر را

 . گرفت

 قلبم از شدت حس ناشناختهای که پیدا کرده

 .بود با شدت هر چه تمامیی میکوبید

شتم کهجالبیی از آن این بود که نه دردی دا  

 نفس
ی

 ... تنیک

 ... این یعتن قلبم هم خوشحال بود 



 امیر خوب درماین برای قلب بیمارم پیدا کرده

 . بود 

 چشمهای آیر درشتش را با کنجکاوی به من

 ... دوخته بود 

 فقط خدا میدانست که دریای نگاهش مرا

 ... چطور توی خودش غرق کرده بود 

اهآنقدر غرق که با صدای زنگ پیامک تلفن همر   

 . امیر به خودم آمدم

 . نگایه به دور و برم انداختم

ی از امیر نبود   ... خیر

 ... کجا رفته بود را نمیدانم

 . این بار صدای زنگ بلند شد 

 خودش شیشیه شیر را. نگایه به بچه انداختم

ن هم دستم را آزاد کردم  . گرفته بود برای همیر

ن چند دقیقهای با خودم، تلفن  بعد از کلنجار رفیی

 . را برداشتم و شماریه ناشناس را جواب دادم

 با شنیدن صدای ماهیار همیه خوشحایل این



 . چند وقتهام پرید 

- ... الو امیر  ... بیا  ... تورو خدا   ... حالم بده

 گفتی تا وقتی اسم جوانه... قرار تبود ولم کتن 

... تو شناسنامته نه  اما چرا... منم گفتم باشه

 ... رفتی تو که میدوین من چقدر حالم بده

 من حتی ... لعنتی من رو ول کردی به امون خدا 

... پول دارو هم ندارم  جون... بیا تو رو خدا 

 ... ماهیار بیا 

اض بچه در بغلم از جهنیم که به  با صدای اعیی

ون آمدم  . قعر آن پرت شده بودم، بیر

 تلفن را قطع کردم و مثل یک یسر کثیف آن را

ن پرت کردمرو   . ی میر

 دستم را روی کاناپه کشیدم تا به خیال خودم به

 این روش کثافت حضور ماهیار را از زندگیام را

 . پاک کنم

ی از امیر نبود   ... دور و برم را نگاه کردم، خیر

وع به تکان دادن بچه کردم تا شاید دست از  رسر



 . نق و نوق بردارد 

ین بود   ... شیر

 حضور یک جسم گرم در بغلم در حال دست و پا

 زدن و به هم زدن پلکهایش برای متن که

ین و لذت  حسدت این لحظهها را داشتم، شیر

 ... بخش بود 

 اما تلچن حضور ماهیار، فکر اینکه همرسم،

 مردی که چند ساعت پیش چند نفری من و او را

 به عنوان پدر و مادر یک بچه به رسمیت

ممکن بود تا کجا با معشوقهاششناخته بودند،   

یتن هیچ  پیش رفته باشد، اجازه نمیداد شیر

ن به دهانم مزه کند   . چیر

 ماهیار گفته بود امیر به او اولتیماتوم داده تا

ی  زماین که اسم من در شناسنامهاش هست خیر

ن پیوند با ماهیار نیست، این یعتن ممکن  از بسیی

 ... بود 

 ... خدای من



وع ب ه چرخاندن بچه در اتاقبلند شدم و رسر  

 . کردم

 بچه صداهای نامفهویم از خودش در میآورد

ن بیاندازم و به او نگاه  که باعث شد رسم را پاییر

 . کنم

 چشمهای درشت تبیشاش را با کنجکاوی به من

 دوخته بود، مثل اینکه در حال کندوکاو چهریه

ن بود   . من برای شناخیی

 احمقانه بود اما حس کردم باید خودم ر 
ن
ا معرق  

 . کنم

بــیه آرایم به بینیاش  با انگشت اشارهام ضن

 . زدم

 خوشش آمد و این ذوق را با تکان دادن وست و

 . پایش نشان داد 

 . لبخند پهتن زدم

 ... خدای من

یتن محروم یم  چرا من باید از این همه شیر



 بودم ؟

 چرا حاال ؟

 در این موقعیت ؟

 جایی که سنگیتن ساییه هزاران معضل، هزاران

 غم و اندوه، هزاران باید و نباید، هزاران افسوس

 ... روی قلبم افتاده بود 

ن من و امیر و دوست داشتنش حاال هزاران چ  بیر

 ... اله و چاه کنده شده بود 

ن پر نمیشد   که با هیچ چیر
 ... حفرههای عمیقی

 کودگ که حاال با هر دستوپایی که
توی حتی  

 که از آن دور شده
ی

د، یک قدم به زندگ ن  بغلم میر

 ... بودم، نزدیکیی میشدم

 میدادم
ن
 ...اما باید برای آن بهای گراق

 کردن با مردی که
ی

 به اندازیه زندگ
ن
 بهای گزاق

ن همیه روزهایی نبودن  قرار بود خاطریه سنگیر

 ... حاال به هر شکیل روی وجودم سنگیتن کند 

 . راه امیر بلند شد باز هم صدای تلفن هم



ن نگه داشته بودم تا  پاهایم را محکم روی زمیر

 . رساغ تلفن نروند 

 مبادا با دیدن اسم ماهیار روی تلفن آخرین ذرات

ن از هم بپاشند   . بودنم روی زمیر

 با این حال جلو رفتم و نگایه به صفحیه

 . روشن تلفن انداختم

 ... همان شماریه ناشناس

ن پیام را تنظیمات گویسر امیر طوری بود که میی  

 میتوانستم حرفهایی 
ن  نشان میداد، برای همیر

 که ماهیار یکبار پشت تلفن گفته بود، این بار

 . توی پیامکش بخوانم

 . با صدای امیر از جا پریدم

ش رو خورد ؟-  شیر

 عقب گرد کردم و با وحشت نگایه به امیر 

 . انداختم

 . جلو آمد و دستهایش را دراز کرد 

 : یدمبا ظن پرس



 کجا بودی ؟-

 سوالم طوری بود که انگار امیر این زمان را

 .پیش ماهیار گدرانده بود

 : امیر با تعجب ابرویش را باال انداخت و گفت

- ... دستشویی   ... دست و صورتم رو شستم

 ادامه
ی

 کش و قویس به بدنش داد و با خستیک

 : داد 

-  این چند وقت... نیاز به یه دوش هم دارم

... بودمبیمارستان   ... تو هم همینطور 

 : لبخند کج و معوچر زد و گفت

 میشه بدیش بغل منم؟ از وقتی اومدی چنان-

 ... چسبیدیش انگار فقط مال خودته

 . بازهم صدای پیامک بلند شد 

 . امیر خم شد و تلفنش را برداشت

بان قلبم باال چنان باال رفته بود که حس یم  ضن

 . ون بزند کردم االن است که از سینهام بیر 

 . نگاهش به صفحیه تلفن بود 



 ابروهایش هر لحظه بیشیی از قبل در هم یم

 رفت و این باعث میشد هزاران سناریوی تلخ و

د  ین در ذهنم شکل بگیر  . شیر

 سناریوهایی که فشارشان را با با فشار دادن بچه

 ای که گویا از اوضاع خیر داشت و ساکت در

 بغلم منتظر واکنش پدر و مادر احتمالیاش بود،

 . تخلیه میکردم

 امیر تلفن را خاموش کرد و آن را توی جیبش

 . گذاشت

 : در کمال تعجب گفت

ون-  مشکیل نداری با بچه اگه من یه رس برم بیر

 و بیام ؟

 ... بوم

 ... یعتن امیر 

 . رسی به نشانیه نقن تکان دادم

جوز رفتنش راخودم هم نمیدانستم برای چه م  

 ... صادر کرده بودم



 شاید برای اینکه میدانستم چنگ زدن به این

 ... ریسمان پاره قرار نبود مرا نجات دهد 

 . تنها مرا به قعر چاه خفت میانداخت

 زد 
ی

 . امیر هم لبخند کمرنیک

 . دستی به رس نوزاد و بعد گونیه من کشید 

-  ... زود برمیگردم

ش را به دربعد هم به چشم برهم زدین خود  

 . رساند 

 لحظیه آخر همیه قدرتم را جمع کردم و ن

 : الیدم

- ی که میخوایم بسازیم... نرو  ن  نرو و چیر

 ... خراب نکن

ون زد   ... اما امیر شنیده یا نشنیده از خانه بیر

 . بغض همیه وجودم را میلرزاند 

ن یک قطره اشک به طرف تلفن  اما بدون ریخیی

 . راه افتادم

 در حایل که نگاهم به صورت مثل ماه کودک بود



 . ، شماریه سهراب را گرفتم

 قبل از اینکه سهراب کلمهای بگوید، محکم به

 : عنوان تیر خالص زندگیام گفتم

-  بیر ... بیا دنبالم سهراب
ی

 من رو از این زندگ

ون ... بیر  ... من و 

 . نگایه به دخیی بچه انداختم

- م رو   ... من و دخیی

)  ) جوانه

 دیوونه شدی جوانه ؟ اصال حالیته چی داری-

 ؟
ی

 مییک

یه بچه بود که چطور با اسباب بازی  نگاهم خیر

ن   رنگ و رو رفتیه توی دستش که سامیار از بیر

 ساک صوریی چرک مردهاش که از پرورشگاه

 تحویلمان داده بودند پیدا کرده بود و دستش

 داده بود، بیخیال جر و بحث من و سهراب آن

 . هم با آن صدای بلند بازی میکرد 

 بیحواس، بدون اینکه بخواهم لبخند به لبم



 . چسبیده بود 

 انگار نه انگار وسط الینحل ترین مسالیه دنیا که

 تز قضا خودم هم طراحش بودم، گیر 

 . کرده بودم

 جوانه ؟-

 صدای فریاد سهراب آنقدر بلند بود که بچه جا

د و بهخورد، اسباب بازیاش از دستش رها ش  

 . گریه افتاد 

 من که هنوز به چم و خم بچه عادت نکرده بودم

 و موقع گریــهاش دست و پایم را گم میکردم با

 او را از مبل بلند کردم
ی

 . دستپاچیک

 . تن نحیف و خوش بویش را به خودم چسباندم

 به
ی

 رسش روی شانهام قرار گرفت و چنیک

 موهایی که آزاد رها کرده بودم، انداخت

 . و کشید 

 آچن گفتم و سیع کردم موهایم را از چنگ

 کوچکش در بیاورم اما او که انگار بیاندازه



 عصباین شده بود با تکان دادن تن کوچکش

ون بیاورد   . سیع کرد خودش را از بغلم بیر

 . به معنای واقیع کلمه رسدرگم شده بودم

 وحشت کرده بودم مبادا بچه مثل یک مایه از

ن بخورد   . توی دستم لیر

فهمیدم چطور اما سامیار مثل یک فرشتیهن  

 . نجات ظاهر شد و بچه را از بغلم گرفت

-  گریــیه بچه رو نمیتونه آروم... بده من بابا 

 ... کنه، اونوقت بچه دزدی هم میکنه برای من

 نگاهم اول به بچه گیر کرده بود که برای چند

 ثانییه کوتاه در بغل سامیار بدقلقیل کرد و بعد

 نثل یک معجزه آرام شد و با چشمهای درشتش

 . به سامیار زل زد 

 با دیدن قیافیه سامیار که چطور برای بچه

 .شکلکهای عحیب و غریب در میآورد

 : زمزمه کردم

- ... من بچه دزد نیستم  ... سایم



 سامیار اما بیاهمیت از من فاصله گرفت و

 . خودش را مشغول رسکرم کرون بچه نشان داد 

ل دیو عصباین که از وقتی برایش ازسهراب مث  

 برنامهام گفته بودم در قالب آن فرو رفته بود،

 . باز هم جلو آمد 

 : دستی به موهایش کشید و خسته و ناالن گفت

 جوانه چطوری برات توضیح بدم اصال راه-

ی که من تازگیها دیدم  نداره ؟ اوال این امیر

 هیچ وقت با این راحتیها اجازه نمیده این

 برای.. ه به خویر و خویسر تموم شهقضی

ن بزنیم ن طالقت باید کیل باال و پاییر  ... گرفیی

ن انداختم و در حایل که با لبیه  رسم را پاییر

ن سادهای تن کرده بودم، بازی یم ت سیر  تیرسر

 : کردم گفتم

-  ... من طالق نمیخوام

 سهراب که بار چندم بود از وقت آمدنم این جمله

ار دیگر به معنای واقیعرا از من میشنید، این ب  



 اش عصباین شد و مثل یک بیر زخیم به طرفم

 . حمله کرد 

ی  شانههایم را محکم گرفت و چند میلیمیی

 : صورتم غ ّ رید 

-  ... لعنتی تو بیخود میکتن طالق نمیخوای

 مگه شهر هرته ؟ حالیته شوهرت رفته کجا ؟ ِ د

 ... لعنتی خودت االن زنگزدیبهم بیام دنبالت

ت کجاس، ن سم اون شوهر یر همه چیر  ازت مییی

 رفته پیش معشوقهاش
ی

ًِ د لعنتی آخه ... مییک ًِ  

 چرا مغزت تعطیل شده ؟

ون  بدون اینکه خودم را از حصار دستش بیر

 : بیاورم، محکم گفتم

 طالق نخواستم به خاطر عالقهام به امیر -

 کنم فقط بچه... نیست
ی

 نمیخوام با امیر زندگ

 ... م رو میخوام

 . هراب ابرویش را باال انداختس

 : با پوزخند آشکاری گفت



-  بچه! کدوم بچه ؟ جوانه جوگیر شدیها 

 ... کدومه؟ تو کال چند ساعته دیدیش

 : رسی تکان دادم و با لبخند تلچن گفتم

-  سهراب
ی

 اون دخیی بچیه... تو راست مییک

 ... من نیست اما من میخوام باشه

اض سامیار بلند شد   . صدای اعیی

چه را با یک دست توی بغلش گرفته بود وب  

 دست دیگرش با همان اسباب بازی بچه را

 .رسگرم کرده بود

هاش را به من دوخته بود   . نگاه تیر

- 
ی

ن بیک  زمیر
 مگه عروسکه که پات رو بکوبوین

 میخوامش ؟ اصال به لحظه این سناریویی که

 تو ذهنت ح الچر کن
ی

 مییک
ّ
ن اصال تو کت... ً  ببیر

ه که تو کت ما و امیر اون بهزیستی   خودت میر

 ... که بچه رو دادن بهت بره

 . از شل شدن دستهای سهراب استفاده کردم

 خودش را عقب کشیدم و در حایل که با یر 



 : پنایه خودم را در آغوش میکشیدم، گفتم

-  ... نه منطقی نیست ویل برام مهمم نیست

ازهنگاهم را با غم از پشت پردیه اشیک که ت  

 نگاهم را پوشانده بود به سامیار و سهراب

 : انداختم و زمزمه کنان گفتم

- ... من نمیتونم مادر شم  شانس... هیچ وقت

 دارم عشقم رو از دست... مادرشدن من صفره

 این همه سال جنگیدم اما حاال ازم یه... میدم

 یه بازندهای که به... بازندیه به تمام معنا مونده

... ته خط رسیده اال خواستیه زیادیه اگهح  

 بخوام این بچه رو به عنوان ثمریه چند سال

 زندگیم داشته باشم؟

 . قطرههای اشک گونهام را خیس کردند 

 با پشت دست گونهام را پاک کردم و با

 : مظلومیت گفتم

-  چرا... اون بچه هیچیک رو نداره منم ندارم

 ... نمیذارین باهم کامل شیم



 سهراب نرمیی در حایل که گرد ترحم روی چهره

 : اش نشسته بود، گفت

 عزیز دلم دوباره ازدواج میکتن با ییک که-

 میتوین با اون بچه... لیاقتت رو داره

ن   ... دار شیر

 .خندیه تلچن کردم

 : دستی توی هوا تکان دادم و با تمسخر گفتم

ه با یه زن مطلقه که از قضا نازاس-  گ حاضن

... نهازدواج ک ن خری پیدا شد  م یه همچیر  ... گیر

 : نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 من روح و جسمم رو به یه نفر دادم دیگه این-

 ... کار رو نمیکنم

 . سامیار جلوتر آمد 

 پس قانون چی ؟ قانون که به تو تنها بچه-

 شما از االن تا آخر عمرتون زیر نظرین... نمیده

 بعد تو... میشید و هر لحظه بابت این بچه چک 

 میخوای از امیر جدا یسر ؟



 بینیام را باال کشیدم و در حایل که خودم به کم

 : و کاستی نقشهام فکر میکردم، گفتم

- ن نمیخوام از امیر جدا شم  طالق... برای همیر

م تا بتونم بهزیستی رو گول بزنم  بعد... نمیگیر

 شش ماه که شناسنامیه بچه به اسمم شد

یم خارج  اون وقت دادخواست طالق... میر

 خودم... غیایر میدم و دیگه برنمیگردم ایران

 یم
ی

 و بچهم دور از چشم همه اونجا زندگ

 ... کنیم

ن بود   . رسم پاییر

 جرئت اینکه نگاهم را باال بیاورم و به سهراب،

 . امیر و قاضن نگاه کنم، نداشتم

سیدم هر کدامشان ماورا تصمیم احمقانه و  مییی

 . ی که گرفته بودم، ببیند غیر قابل باور 

 . ببیند و مرا از ادامیه راه باز دارند 

 آرام اما محکم و بدون تردید، مثل همیه این

 : چهار سال گفتم



 !من طالق نیم خوام آقای قاضن -

 .بالفاصله فریاد امیر بلند شد

 جوانه؟ مگه ماباهم حرف هامون-
ی

 چی مییک

 رو نزده بودیم؟

 . شیده شد نگاهم باالجبار به طرف او ک

ن شده بود   . روی صندیل چوبیاش نیمخیر

ه شده بود  پوستش از شدت خشم بیاندازه تیر

 . و مشیک چشمهایش در خون غرق شده بود 

 دستش را تهدیدوار به طرف من گرفته بود و

 خشمش را با نفسهای صدادار پیدرپیای که

 .میکشید، نشان میداد

 بدون اهمیت به امیر از روی صندیل به طرف

 .جایگاه قاضن رفتم

 تعجب نگاه قاضن را میتوانستم از گرد شدن از

 . چشمهایش ببینم

 . روبــهرویش استادم

س توی هم مشت  لبههای چادرم را از شدت اسیی



 .کردم

 آب دهانم را به سختی از گلوی خشک شدهام

ن دادم  .پاییر

 . حس میکردم تنم خیس از عرق بود 

 :همه شجاعتم را جمع کردم و گفتم

- ممن  نیم خوام از شوهرم طالق بگیر . 

 . دوستش دارم

 . صدای عصتر سهراب بلند شد 

 او هم مثل من از روی صندیل اش بلند شده

 .بود

 همهمان فراموش کرده بودیم که اینجا داده

 ... قضایی بود نه پذیرایی خانهمان

 صدایش آنقدر بلند بود که پردیه گوشم تا پاره

 . شدن فاصلهای نداشت

-  . خوری دوستش داشته بایسر  تو گه یم

 بس نیست این همه! بدبخت رست هوو آورده

 آویزون بودن؟



ن انداخت  .امیر رسش را پاییر

منده بود؟  یعتن خودش هم رسر

 از اینکه یر اهمیت به تعهدی که به من داد بود

 دوباره ازدواج کرده بود، آن هم نه صیغه که

 !دائیم

 .صدایم را بلند تر از حد معمول کردم

 .بغض داشتم

 چرا هنوز هم دوستش داشتم؟

-  ... من عاشقشم

 : این بار امیر بود که فریاد یم کشید 

-  به پیر .... ویل من دوستش ندارم آقای قاضن 

 بهش هم گفته... به پیغمیر از اول هم نداشتم

 باهم قرار گذاشته بودیم اون موقعیت... بودم

 شغیل من رو باال بکشه منم گند پرسعموش رو

... کنمجمع    ویل... حاال قراردادمون تموم شده

 ... ول کنمون نیست

 میخواد با... االن هم یه برنامیه دیگه داره



 استفاده از من بدبخت یه بچهای رو بزنه زیر

 ... بغلش بره اونور آب

 ... وای

 ... خدای من

ی گذاشته بود که از آن یم ن  امیر دست روی چیر

 .ترسیدم

ن کوبی  . د قاضن چکشش را روی میر

-  آقا داد و هوارت رو. سکوت رو رعایت کنید 

ون  ... بیر بیر

 . من اما جری شده بودم

 . رو به امیر با عصبانیت توپیدم

 قراداد چیه؟ کدوم گند لعنتی ؟ خودت هم-

ن من و دامون هیچی نبوده  بیر
 ... خوب میدوین

 زن بدی برات بودم؟ جز اینکه هر وقت خواستی 

 نیازت رو برطرف کردم ؟ جز اینکه به جای اون

 معشوقه ی لعنتیت که ولت کرده بود من رو

 مجازات کردی و دم نزدم ؟



 سهراب که این حرف ها را شنید، با چشم هایی 

ه شده بود، گفت  : که از شدت خشم تیر

 به همون خدایی که به حرمتش چادر رس کردی-

ی جوانه اگه امروز طالقت رو از این کثافت نگیر  

 و برنگردی خونه ی بابات ، دیگه خواری به اسم

... جوانه ندارم  ... و السالم

ون رفت  . بعد هم به رسعت از دادگاه بیر

هاش شدم و توی دلم  با چشم های اشک آلود خیر

 .از او خداحافیطن کردم

 امیر که حاال میدان را برای رجز خواندن خایل

 :دیده بود، رو به قاضن ادامه داد

-  هر چی دوا...  آقای قاضن زن من نازاساصال 

 من بچه یم... و درمون کردیم جواب نداده

... خوام  حق اینم نداریم آقای... از خون خودم

 قاضن ؟ نه اون بچهای که این خانم به زور یم

 ... خواد بذاره تو دامن ما از پرورشگاه

 . نگاه غمگیتن به طرفش انداختم



 دستم را توی کیفم کردم و آخرین برگ برنده ام

 . را رو کردم

 برگ برنده برای ماندن کنار کش که اگرچه از

 من متنفر بود اما من تنها به عشق او نفس یم

 . کشیدم

ن من و امیر عالوه بر عشق و نفرت یک  حاال بیر

د  ن  ... بچه هم دست و پا میر

 . برگه را جلوی قاضن گذاشتم

ابرو اشاره ای به کاغذ کردقاضن با چشم و  . 

 ای کاش کش از نقشهای که ریخته بودم،

دار نمیشد   . خیر

-  ... من حامله ام آقای قاضن 

)  ) جوانه

 با سییل محکیم که روی صورتم نشست، پلک

دم باز  هایی که با تمام قدرت روی هم میفرسر

 . شدند 

ن پشت پردهای از جنس  چند ثانییه اول همهچیر



 . سیایه پنهان بود 

ی که درک میکردم صدای نفسهای ن  تنها چیر

 کشیده و البته درد عمیقی بود که قفسیه سینه

د   . ام را در هم میفرسر

 دستم بدون اینکه از من اطاعت کند به طرف

 قلبم رفت و سیع کرد با چنگ زدن به آن دردش

 . را کمیی کند 

ی به طرف دستم آمد و آن را روی قفسیه ن  چیر

 . سبنهام قفل کرد 

ن  ن همهمهچیر ه بود، برای همیر برای شناسایی تیر  

" از وحشت فریادی کشیدم اما  ن   ناشناس" چیر

 . فریادی کشید 

 . حتی متوجه کلماتشان هم نمیشدم

ی را به زور ن  کش ف ّ کم را محکم گرفت و چیر

 . توی آن فرو کرد 

ن رسدی روی لبهایم نشست و پشت رسش  جیر

ن آوای واضح را شنیدم  . اولیر



- ه... آب بخور جوانه  قرصات همینجوری نمیر

ن  ... پاییر  ... بخور تا سکته نکردی لعنتی 

 ... صدا، صدای سهراب بود 

 همان کش که برای من خط و نشان کشیده بود

 اگر از امیر جدا نشوم، خودش را برای همیشه از

د  ن  من خط میر
ی

 . زندگ

 ... رفته بود 

فت  . سیایه مقابل چشمهایم کم کم کنار میر

ا به زور به خوردم داد، تازهوقتی لیوان آب ر   

 توانستم چهرهای کم و پیش عصبانیاش را در

 . سایه روشن اتاق ببینم

 وقتی یاد دادگاه میافتادم که چطور سهراب

 قیدم را زده بود مثل کودک بیپنایه که رس

 پناهش را از دست داده بود، با چانهای که به

 . خاطر بغض میلرزید، خودم را جلو کشیدم

دور گردنش حلقه کردم و بادستم را   

 : گریه گفتم



- ... نرو سهراب  من جز تو و... تورو خدا تو نرو 

... سامیار کش رو ندارم  ... من رو ولم نکن

 سهراب که اولش از حرکت ناگهاین من شکه

 شده بود، هیج حرکتی نکرد اما چند لحظیه بعد

 به خودش آمد و با حلقه کردم دستهای مردانه

د   . اش دور شانههایم مرا محکمبه خودش فرسر

 : صدای بمش زیر گوشم بلند شد 

 کجا برم عزیز دل سهراب ؟ گ رو ول کنم ؟-

 جوانه رو ؟ آخه مگه سهراب جز جوانه و سامیار

 ... کش رو داره که حاال بخواد ولشون کنه

 . آرام و بیصدا گریه میکردم

-  خودت... آخه خودت تو دادگاه گذاشتی رفتی 

ن تو و امیر ییک رو  قسم خودی که اگه بیر

ین  ن  ... انتخاب نکنم قیدم رو میر

 . تکان خوردن سهراب را حس کردم

 حتی دیدم که سیع کرد مرا از خودش جدا کند

 اما من گردنش را طوری محکم گرفته بودم که



 . اجازه نمیدادم

ن ناچارا در همان حالت گفت  برای همیر
 
ً : 

- ادگاه ؟ خوابحالت خوبه جوانه؟ کدوم د  

 دیدی ؟

 خواب ؟

د ؟ ن  سهراب از خواب حرف میر

 . حلقیه دستهایم از دور سهراب شل شد 

 سهراب هم از فرصت استفاده کرد و مرا از

 . خودش جدا کرد 

 . با دیدن صورت مات شدهام لبخند تلچن زد 

 کف دستش را نرم روی گونهام کشید و با

 : افسوس گفت

-  مثل یه شیر زخیم... اومدم بگم امیر پایینه

 میخواستم براش توضیح بدم... آمادیه حمله

 که خواهرم دیوونه شده و یه سناریوی عحیب

 غریب نوشته تا بتونه اون بچه رو برای خودش

 نگه داره ویل گفتم بذار هود بری و براش



 ... توضیح بدی

 . نفس عمیقی کشید 

 پلکهایش را روی هم گذاشت و با افسوس

 : ادامه داد 

- دی...  کابوس میدیدیداشتی  ن  همهش داد میر

... بچهم  ... بچهم

ن کشید و رسش  یک لحظه چنان صدایش را پاییر

ن انداخت که از خودم پرسیدم نکند  را پاییر

 . خجالت میکشد 

-  ... گفتی من حاملهم

 . دستم ناخودآگاه به طرف شکمم رفت

 لبخند تلچن روی لبهایم نشست و قطرهای

 . اشک روی گونهام نشست

 . ایم را بیصدا تکان دادملبه

-  ... پس همهش خواب بود 

ن انداخته بودم و به قطرات درشت  رسم را پاییر

 اشیک که پشت دستم میچکید نگاه میکردم،



 دستی که همچنان مثل یک حصار محکم جایگاه

 کودگ را که قرار نبود هرگز زاده شود نگه

 . داشته بود 

-  دوتا بچه داشتم یکیش... خواب دیدم حاملهم

 کوچویل چشم آیر 
ن دخیی  یکیش هم تو... همیر

 باورت میشه سهراب ؟ من مادر... شکمم بود 

... بودم  ... اونم نه ییک که دو تا بچه داشتم

 . وسط گریه خندهای کردم

 اونقدر حقیر شده بودم که به امیر -
 میدوین

 ... التماس میکردم که طالقم نده چون حاملهام

که تازه متوجه کارم شده بودم، به حبعد خودم    

 : الت سوایل از خودم پرسیدم

 توی این خواب لعنتی بچه داشتم و اینقدر-

 توی این چهار... خودم رو خوار و خفیف کردم

 سال چرا خودم رو کوچیک کردم ؟ ها ؟

 . سهراب لبخند کچر زد 

ن -  وهللا ما هم همهش داریم از خودمون همیر



سیم  ... سوال رو مییی

 . بخند تلچن زدمل

 خییل احمق بودم ؟-

 . رسی تکان داد 

 . دستم را باال آوردم و روی دستش گذاشتم

-  تو و سامیار تنها... ویل دیگه نمیخوام باشم

ن که دارم ... کش هستیر ن   دیگه... شماها باشیر

 ... نمیخوام از دستتون بدم

 . دستم را فشار داد 

 : لبخند اطمینان بخشر زد و گفت

-  من و... تو فقط دور اون امیر رو خط بکش

 ... سامیار تا ته دنیا نوکرتیم

 . رسی به نشانیه تایید تکان دادم

-  ... نمیخوام امیر رو ببینم

 . یک تای ابرویش را باال انداخت

 وقتی یاد قیافهش میافتم که چطور توی-

د من رو نمیخواد از خودم بدم ن  خوابم داد میر



 ... میاد 

 . وی دست سهراب برداشتمدستم را از ر 

 خودم را در آغوش گرفتم و با لرزی که

 : ناخودآگاه به جانم افتاده بود، زمزمه کردم

-  این حس... نمیگم تا حاال این حس رو نداشتم

 اینکه دارم خودم رو له یم... تحقیر و تلخ رو 

... کنم ... ویل امشب  انگار داشتم... این خواب

 توی خوابم... خودم رو از دور نگاه میکردم

 یه غریبیه... جوانه یه آدم غریبه بود برام

 مفلوک که تا گردن خودش رو توی باتالق فرو

 ... کرده بود 

 : نگاهم را باال آوردم و محکم به سهراب گفتم

- ن داداش  بهش بگو نمیخوام... برو پاییر

... ببینمش ... فعال   ... بگو راحتم بذاره

 پس بچه چی ؟-

 . مدستی به موهایم کشید

-  یه دلم میگه این شانس رو... نمیدونم سهراب



 یه دلم میگه دیگه هیچی ارزش... از دست ندم

 ... یه لحظه موندن کنار امیر رو نداره

 : سهراب لحظهای مکث کرد و ادامه داد 

- ی که شاید... پس باید یه خیر بدم بهت  یه خیر

ی  تصمیم بگیر
 ... کمکت کنه راحتیی

)  ) جوانه

 چند ساعتی بود بدون هیچ واکنش خاض روی

 تخت نشسته بودم و به مایه که تنها نیمهاش را

 .از پشت ابرها نشان داده بود، زل زده بودم

 .نه از حال رفته بودم، نه اشک ریخته بودم

 نه حتی قلبم درد گرفته بود، تنها کاری که کرده

ون بزنم و دخیی   بودم این بود که از اتاق بیر

ه میدانستم در اتاق بغل توی بغلکوچیک ک  

 سامیار آرام گرفته بود، به آغوش بکشم و با تمام

 . وجود ببویم

 نمیتوانستم بگویم که حال مادری را دارم که

 کودکش را از او جدا کرده بودند که من تنها دو



 روز بود مادر این بچه شده بودم آن هم با هزار

م کهجور دوز و کلک، بیشیی حال آدیم را داشت  

 بود دست به طال بزند تا سنگ شود
ن
 .کاق

 سنگ که سهل بود، خواستههای من حاال

ی بیش نبودند  ...خاکسیی

 امیر را ندیده بودم اما صدایش را شنیده بودم

 که با داد و هوار از پشت در اتاق در حایل که

ن من  حتم داشتم سهراب مثل یک کوه محکم بیر

 : و او ایستاده بود، فریاد کشیده بود 

م جوانه م تا با خودت کنار... ـ امروز میر  میر

 فردا صبح باید بچه رو تحویل... بیای

 امشب ا صبح ازش... پرورشگاه بدیم

 ویل فکر نکن که میذارم تو... خداحافیطن کن

... هم بری  ... این پنبه رو از تو گوشت در بیار 

 جوانه مال امیر و هیچ کس حتی تو هم نیم

هتونه جوانه رو از من   ... بگیر

ل کردنش باید  سهراب هم با خشیم که برای کنیی



ن   به او مدل افتخار میدادی با صدایی که مطمی 

 بودم مراعات من و کودگ که به آغوش یم

دم میکرد، به امیر توپید   : فرسر

 ـ چهار ساله هیچکس بهت هیچی نگفته دور

یه ؟  برت داشته که خیر

 ... نه آقای دکیی 

 این چهار سال همهمون خفه بودیم چون

 خواهرمون خودش نمیخواست که تا وقتی زین 

 نخواد هیچکس نمیتونه به شوهرش

ی بگه ن  ... چیر

 ... اما حاال اوضاع فرق داره

 ... جوانه نمیخوادت

 اول قرار بود زحمت یه خیمه شب بازی مسخره

 رو به خاطر بچهای که جوانه هوسش رو کرده

که کافیه جوانه لب تر کنه تابود به جون بخرم    

 ستاریه توی آسمون رو براش بیارم اما خدا رو

 ... شکر دیگه اون بچه هم نمیخوایم



 ... پس حاال برو و منتظر نوبت دادگاه باش

 ... منتظر واینمیسم که شش ماه مشاور بیاد 

م زودتر طالق خواهرم رو ازت  وکیل میگیر

ه  ... بگیر

حسایر نشنیدهبقییه حرفهایشان را درست و   

 بودم چون خودم را رسگرم خواندن الالیی برای

 . کودگ که در بغلم خمار خواب شده بود، کردم

ن و به احتمال زیاد آخرین باری بود که  این اولیر

 برای بچهای الالیی میخواندم و نباید این

 لحظات را با گوش دادن به حرفهایی که شاید

ازعقدههای انباشته شدیه سهراب و امیر   

 . یکدیگر بود، تلف کنم

 ... الالالال بخواب امشب تو تنها 

 ... الالالال بخواب امشب تو بیمرهم

... الالال اون رفت  ... بخواب امشب تو تنها 

 ... به گمانم امیر رفته بود 

 ... مثل همیشه



 بخواب امشب... الالالال تموم شد 

 ... توی سکوت

... الالالال نکن گریه  ... نداری تو مرهم

 ستاره دیگه نوری.. الالالال نگاه کن به ستاره

 ... نداره

... الالال بخواب امشب تو تنها   ... تو بیمرهم

... الالالال بخواب امشب تو تنها   ... تو یر مرهم

 دنیا رس ناسازگاری داره... الالالال بخواب

 ... با ما 

... الالالال بخواب  ... دلت خییل صبوره

... الالالال بخواب  ... یشه تنهاستعاشق هم

ن همیشه گوشیه.. الالالال ماه رو نگاه کن  ببیر

 ... آسمون تنهاست

... الالالال دروغه  ... اشتباهه

 ... الالالال چقدر تلخه جدایی 

 به دل که بریم... الالالال بخواب
ی

 دروغ مییک

 ... گرده



... الالالال بخواب  ... اون بیخیاله

... الالالال نمیتونم بخوابم  ... آخه خییل دلتنگم

 آخه امرسر فقط برا... الالالال نمیتونم بخوابم

 ... خدا سکوت دارم

... الالالال بخواب  ... دیگه آرزویی نمونده

... الالالالیی   ... الالالالیی 

... تموم شد رفت  ... اونکه زندگیت بود رفت

... اونکه نفسهات بود رفت ... رفت  ... رفت

 ... خداحافظ گل زیبا 

 ... توی کویر زندگیم جای تو نیست

 ... جای تو توی باغه

 آخه همیشه دلش به گل زیباش... کویر ناراحته

 ... خوش بود 

ن کویر به خاطر اون گل  ... دیگه بهش نمیگفیی

... اما حاال بازم شد یه کویر   تنهای... فقط کویر 

 ... تنها 

ن آمد   . صدای داد و فریاد چند مرد از پاییر



 . اهمیتی ندادم

 صدای داده و فریاد بلندتر شد تا نزدییک اتاقم

 . آمد 

 . تا اینکه در باز شد 

ن شدم و نگاهم را به  با وحشت روی تخت نیمخیر

 . چهارچوب در دوختم

ی که به چشمم آمد فک زاویــهدار و ن ن چیر  اولیر

 . استخوانیاش بود 

 . گردنش را روی شانهاش خم کرد 

 ... خدای من عادتش دقیقا شبیه امیر 

توی ذهنم کامل شکل نگرفته بود که جمله  

 : صدای بم و خش دار مرد بلند شد 

- یام که تو بغلته ... من پدر اون دخیی  ... آکو 

 . زبانم از شدت جذبیه نگاهش بند آمده بود 

 از صورتش چنان خشیم میبارید که دست و

 . پایم را گم کرده بودم

ن آمده بود   . کرکرههای مغزم پاییر



 بچه در بغلم به تکاپو افتاد، مثل اینکه ناامتن 

 . فضای موجود را درک کرده بود 

 به جای تکان دادن و آرام کردنش، او را بیشیی از

دم  . قبل به خودم فرسر

 چشمهای مشکیاش با چنان ریزبیتن به من

ی نپوشیده ن  دوخته شده بود که حس کردم چیر

 . بودم

ن فکر باعث شد که به خودم بیایم  . همیر

ب العجل وارد اتاق  از آنجا که این مرد غریبه ضن

 شده بود من با همان شلوارک باالی مچ و

ت لخت و گشاد و موهای بازم روبــهرویش  تیرسر

 . ایستاده بودم

 . نگاهمان به آنکه بخواهیم مبخ هم شده بود 

 احتماال حضورش در اتاق و همیه کندو و

 کاوهایمان به اندازیه یک ثانیه هم طول نکشید

 چون دستی دور شانیه آکو حلقه شد و او را

 . عقب کشید 



 دست دیگری که احتماال متعلق به سامیار بود

یه در را گرفت و در را بست  . دستگیر

 . صدای سهراب بلند شد 

ن اومدی تو - ًِ د مرتیکه رست رو انداختی پاییر ًِ  

 ناموس رست نمیشه؟... اتاق

بودصدای مرد غریبهای که باید متعلق به آکو می  

 . ، بلند شد 

- م رو بدین تا برم  ... دخیی

 . این بار صدای سامیار بلند شد 

-  قرار بود فردا بچه رو بیارن تحویل... باشه آقا 

 ... پرورشگاه بدن

 . من مسخ شده همچنان رس جایم ایستاده بودم

 . بچه حاال کامل به گریه افتاده بود 

 : صدای عصتر آکو بلند شد 

-  ... بچهم داره گریه میکنه

" با شنیدن کلمیه  از دهان آکو به خودم" بچهم

 . آمدم



 بچه را روی تخت گذاشتم و با عجله از کشوی

 . دراور چادری در آوردم و رس کردم

 مشت محکیم به در خورد و صدای آکو

 . بلند شد 

- ... در رو باز کن  در.... بچهم داره هالک میشه

 ... رو باز کن تا نشکستمش

 : سهراب فریاد کشید 

- ه مرتیکه  بهت یاد ندادن تو... آرومت بگیر

 ... خونیه مردم داد نزین 

 صدای داد و فریادشان بچه را بیشیی یم

 . ترساند 

ن کشیدم یه در را پاییر  . دستگیر

 باز شدن در مصادف شد با ماندن مشت آکو

 ... توی هوا 

ن بود که تقریبا از بیتن   چهرهاش چنان خشمگیر

د  ن ون میر  . اش دود بیر

 پشت رسش سهراب و سامیار هم در حالت



 . تقریبا مسخرهای ایستاده بودند 

 . آکو لبهایش را محکم روی هم فشار میداد 

 . پرههای دماغش گشاد شده بودند 

 فاصلهمان آنقدر کم بود که میتوانستم جزییات

 . صورتش را ببینم

ن و کشیدهاش  ... دماغ تیر

 ... ریش کوتاه و مرتبش

 ... ل دارشموهای کوتاه اما مد

 . با دیدن بچیه توی بغلم ابروهایش باز شد 

 . جلو آمد و بچه را از بغلم گرفت

 . بچه تکاین خورد 

 برای یک لحظیه کوتاه حس غربتر داشت اما

 طویل نکشید که بوی تن پدرش را شناخت و با

هن مشیک که زیر کت قهوه  چنگ زدن به پیر

 . ایش پوشیده بود، ارام گرفت

 . پر از بغض شد  کاسیه چشمهایم

 آکو که زمان و مکان را فراموش کرده بود یر 



 اهمیت به ما از جمعمان فاصله گرفت و مشغول

ش شد   . احوال پریس با دخیی

- ... سالم عزیز بابا   عمر بابا... سالم دخمل بابا 

؟  کجا بودی؟ کجا رفتی بیخیر

 بچه را با دو دستش گرفته بود و با هر حرفش

ن میکرد   . مقابل صورتش باال و پاییر

ن صورتش را نیم  پشتش به ما بود، برای همیر

 . دیدم

 با این حال از لطافت لحنش میتوانستم لبخند

 . نشسته روی صورتش را حدس بزنم

ن   اصال باور نمیکردم مردی مثل آکو که در اولیر

 برخوردمان در ذهن من برایم یادآور یه بیر 

ن بود شبیه یک پری  مهربان چنان باخشمگیر  

ش صحبت کند که دخیی بچه از شدت ذوق  دخیی

 . برایش دست و پا بزند 

 دیدی پیدات کردم؟ گفته بودم میشکنم دستی -

 میکشم اون... که به خون آکو تعرض کنه



 ... عوضن رو تو رو از من گرفته

 قدیم جلو گذاشتم و در حایل که لبههای چادر

یم رارا روی چانهام محکم میکردم تا همهجا  

 بپوشاند قدیم جلو گذاشتم و با تردید خطاب

 : به آکو گفتم

-  ... سالم

 . با صدای من هوشیار شد و به طرفم برگشت

 یک تای ابرویش را باال انداخت و رسی

 . تکان داد 

بچه  مثل اینکه نرمش فقط مختص دخیی

 . اش بود 

 زیر جدیت نگاهش دست و پایم را گم کرده

 . بودم

 جذبیه نگاهش مخصوصا فک استخواین که

 گویی موقع تفکر روی هم فشار میداد برای من

 یادآور کش بود که حاال گوشهای از ذهنم با شک

 . به من و موقعیت جدیدم نگاه میکرد 



بان قلبم باال رفته بود   . ضن

- ... من تون... من جوانهام  من و شوهرم دخیی

 ... رو از پرورشگاه

 . فه شدمبا نگاه خشمگینش خ

 : سهراب جلو آمد و گفت

-  اما... من درک میکنم شما چه حایل دارید 

 خواهرم و همرسش در قبال این بچه به

 نمیتونیم بچه رو تحویل... بهزیستی مسئولن

... شما بدیم  ... باید فردا صبح بریم بهزیستی 

 آکو شانهای باال انداخت و بیخیال به سهراب

 : گفت

- بچهم رو درک میکنم اما نمیتونم  

... اینجا بذارم  ... پس

 گردنش را روی شانه خم کرد و نگاه عجیتر به

 . من انداخت

 پس یا خواهرتون میتونه بیاد خونیه ما یا-

 ... من امشب اینجا میمونم



 به
ی

 با صدای گریــیه بچه عاقبت کالفه چنیک

 چادرم که از بعدازظهر همانطور روی تخت

" مانده بود، زدم و در حایل که زیر   " بسم هللا

ون زدم  . میگفتم از اتاق بیر

ن پله بگذارم،  قبل از اینکه پایم را روی اولیر

 . پشیمانشدم

فتم ؟ ن میر  برای چه باید پاییر

 در تعجب بودم چرا سامیار و سهراب واکنشر 

 نشان نمیدادند، شاید برای اینکه وقتی آکو با

 خواهرت بیاد یا" کمال پررویی گفته بود یا 

 هر دویشان به طرف آکو" مهمینجا میمون

ن برداشته بودند که اگر بچیه درون بغل آکو  خیر

 صدایش در نمیآمد قطعا گرون آکو را یم

 . شکستند 

 من هم از ترس در حایل که قلبم درد گرفته بود،

 پلکهایم را محکم روی فشار میدادم تا از دیدن

ف وقوع بود، نجات پیدا  اتفاق بدی که در رسر



 . کنم

تعجب آکو لبخند کچر زد و با اما در کمال  

 اعتماد به نفس و لحن بینهایت جذایر از موضع

 : قدرت گفت

- ن   چی فکر کردین با خودتون؟... آروم باشیر

م؟ واقعا چرا باید  خواهرتون رو با خودم کجا بیر

م ؟  زن مردم رو با خودم بیر

 : شانهای باال انداخت و گفت

 این رو گفتم تا براتون عمیل توضیح بدم وقتی -

م رو دست یه مشت غریبه  از من میخوای دخیی

م و برم فردا صبح بیام چه حایل پیدا یم  بسیی

 ... کنم

 : سامیار غ ّ رید 

 بعد فقط مشکل تو این یه شبه؟-

 : اشارهای به بچه کرد و گفت

ت چندین ماهه از-  شواهد امر گویای اینه دخیی

 ... تو جداس



 . فک آکو منقبض شد 

 زاویــیه استخواین ف ّ کش حتی از مال امیر 

 . بیشیی بود 

 .لبهایش را محکم روی هم فشار داد

ن در  یک قدم جلو آمد، مثل یک بیر خشمگیر

 که یر اجازه پا به حریمش
 مقابل حریقن

 گذاشته بود، نگاه نافذش را به سامیاری که به

 اندازیه یک میلیمیی هم عقب نکشیده بود،

 دوخت و با صدای آرام اما محکم و تاثیر گذاری

 : گفت

ی نمیدوین راجع بهش قضاوت- ن  وقتی یه چیر

 حتی وقتی هم میدوین بازهم قضاوت... نکن

 ... نکن

 سهراب دستش را روی سینیه آکو گذاشت و

 : گفت

 اصال رو چه حسایر باید بهت اعتماد کنیم و-

یا بذاریم تو خونهمون بموین ؟ تو دزدی، قاتیل  



؟ از کجا معلوم نصفه شب نیاین  یه آدم حسایر

 از کجا نصفه شتر ... رو رسمون خفهمون نکتن 

 بچه رو نزین زیر بغلت و از در این خونه نزین 

ون؟ اونوقت خواهر و شوهرخواهر من تا  بیر

 ... آخر عمرشون نرن پشت میلههای زندون

 وقتی از من و امیر با این عنواین یاد میکرد،

یخت ی در دلم فرو میر ن  . چیر

 : آکو پوزخندی زد 

-  آکو ... تو این غریبه رو نمیشنایس پرس جون

 آدم نامردی و دردرس درست کرون برای بقیه

ین مرد دنیا... نیست  روبــهروی تو االن منطقییی

 مردی که به خاطر بیخیر بودن از... وایستاده

ش خواهر و شوهر خواهرت رو له نمیکنه  دخیی

ایط شما رو درک یم... آدممنطقیه  آدیم که رسر

ین حالت ممکن ازتون یم  کنه و داره با منطقییی

ش بمونه  خواد راحتش بذارین شب رو با دخیی

ین و قابل اعتمادترین آدم این  قطعا منطقییی



 ... دور و بره

 دخیی بچه را با یک دست گرفت و با دست دیگر

 : اشارهای به جمع ما کرد و گفت

- ن  ش رو از آکو میتونه همیر االن جوری دخیی  

ه که نه تو نه هیچکس دیگهای  این خونه بیر

ین  پس پرسجوون تا میتوین ... جلوش رو نگیر

 از این حالت آروم و منطقی آکو استفادهت رو

 ... بیر 

 از طرز صحبت کردنش و اینکه خودش را سوم

 . شخص خطاب میکرد، خوشم آمده بود 

ایهآخر رس با وساطتت من سهراب و سامیار ر   

 . طبقیه باال شدند و آکو توی پذیرایی مانده بود 

 ! خودم هم نمیدانستم چه مرگم شده بود 

 چرا باید برای ماندن یک غریبیه ناشناس که به

سید با جای خون در رگهایش زهر  نظر میر

 جریان داشت به برادرهایم اضار کنم ؟

 . شاید برای اینکه به آکو حق میدادم



 اصال آنها با خودشان چه فکری کرده بودند ؟

 صدای گریــیه بچه که تا هالک شدن فاصلهای

 نداشت باعث شد همیه افکار مالیخولیایام را

ن شوم ون بریزم و رایه طبقیه پاییر  . بیر

 با دیدن آکو که بچه را بغل کرده بود و مستاصل

فت  و ناالن از یک طرف به طرف دیگر میر

 . ی لبهایم نشستلبخند ناخواستهای رو 

 کت چرم قوهایش را در آورده بود و آستینهای

هن مشکیاش را به شکل زیبا و مرتتر تا  پیر

 . آرنجش باال داده بود 

 از این فاصله ساعدهای ورزیدهاش با آن رگهای

د  ن  . برجستیه رویش بدجور توی چشم میر

ن لب  آب دهانم را قورت دادم و با گاز گرفیی

 . دم بیایمپایینیامسیع کردم به خو 

 جوانه از گ اینقدر بیحیا شده بود که در رگ

 !های ساعد یک مرد غریبه دقیق شود ؟

 کیم از موهایش روی پیشانیاش ریخته بود و



 و کالفگیاش داشت
ی

 . نشان از عمق خستیک

 یط
ی

 در حایل که طول و عرض اتاق را با کالفیک

 میکرد، زیر لب نالهکنان با بچهای که هنوز نیم

د دانستم چ ن  : ه اسیم دارد، حرف میر

 چیه بابا جون ؟ من زبونت رو نمیفهمم-

 فسقیل ؟

 : گلویم را صاف کردم و گفتم

 مثل اینکه هیچ تجربــهای از بچهداری ندارین؟-

 . آکو تکاین خورد 

 . رسش را باال آورد و نگایه به من دوخت

 : در حایل که لپهایش را پر از باد میکرد، گفت

-  ... من تا االن فقط به اندازیه یه بغل پدر بودم

م دیگه کنارم نبود   ... برای بغل دوم دخیی

 . ابروهایم را باال انداختم

 . کنجکاو شده بودم

 : قدیم جلو گذاشتم و پرسیدم

-  ... منظورتون رو نمیفهمم



 نزد 
ن
 . حرق

 در عوض نگاهش را به دخیی بچه دوخت که از

حاال آرام گرفتهشدت گریه خسته شده بود و   

 . بود 

 . آکو نفس عمیقی کشید 

 با آرامش روی مبل نشست و دخیی را به خودش

 . چسباند 

 رسش را از پشت روی لبیه کاناپه گذاشت و

 . چشمهای را بست

 یعتن خوابید ؟

 ... عجب آدیم بود 

 بدون توجه به حضور من ؟

 هم در کمال یر 
ن  حرصم گرفته بود، برای همیر

حضورم را به او نشان رحیم تصمیم گرفتم  

 . بدهم

 باید صدایش میکردم اما نمیدانستم از چه

 . لفیطن استفاده کنم



 . جلو رفتم و باالی رسش ایستادم

 . نگایه به مژههای بلندش انداختم

ب باز شد و من توانستم برای  پلکهایش به ضن

ن بار رنگ چشمهایش را ببینم  خدای من. اولیر

 ... مشیک نبودند 

ن   ... عسیل مایل به سیر

 : آب دهانم را قورت دادم و با شک گفتم

- ... آک  ... آکوخان

 خودم هم نمیدانستم این اسم قرار بود تا کجا

 ... زندگیام را تغییر دهد 

 با چشمهای باز شدهای همچنان به من زل زده

 .بود

 گرمای عجیب و غریب نگاهش باعث شد حس

د   . بدی رستا پایم را در بگیر

 آمده بودم و اینطور با یر اصال 
ن برای چه پاییر  

 حیایی به آکو زل زده بودم؟

 چادرم را محکمیی دور خودم پیچیدم و کیم



 . عقب کشیدم

 آمده بودم تا بچه را آرام کنم و حاال بچه خودش

 .آرام گرفته بود

 اما با دیدن دهان کوچکش که تکان میخورد بند

 . دلم پاره شد 

ن خیس کردم و بالبهای خشکشدهام را با زبا  

 : لکنت گفتم

-  اجازه بدید براش شیر درست... بچه گشنهس

 کنم ؟

 برخالف انتظارم از لطقن که در حقش کرده

 : بودم، ابروهایش را در هم کشید و گفت

 تو چطور آدیم هستی ؟-

 . ی ّ کهای خوردم

 : لبخند دستپاچهای زدم و گفتم

-  ... منظورتون رو متوجه نمیشم

 ابروهایش در. از روی مبل تکایی به خودش داد 

 یا خییل خسته بود یا اینکه جایش. هم رفت



 . راحت نبوو 

 . صدای بچه در آمد 

 . آکو تکان کوچیک به بچه داد 

 : با صدای گرفتهای گفت

 آدیم که به خاطر لطقن که به دیگران میکنه-

ه، چطور آدیم میتونه باشه  ازشون اجازه میگیر

 ؟

 . در وجودم شعلهور شد جرقیه خشم 

 این مرد چرا به خودش اجازه داده بود که مرا

 اینطور تحقیر کند ؟

 آن هم به خاطر لطقن که در حق خودش و بچه

 . ش کرده بودم

 : ابروهایم را در هم کشیدم و محکم گفتم

-  ... طرز صحبت کردنتون اصال درست نیست

 ... واقعا متوجه این همه بیادبیتون نمیشم

 . ابروهایش باز شد و لبخند کچر زد 

 جایی که ایستاده بود، نور چراغ دقیقا روی



 صورتش،درون چشمهایش افتاده بود و رنگ

ن عسلیشان را واضح نشان میداد   . سیر

ی یم. با تفریــــح به من زل زده بود  ن  دنبال چه چیر

 . گشت را نمیدانم

 .عقب عقب رفتم

 حس کردم از شدت عصبانیت تنها یک قدم تا

 . نفجر شدن فاصله داشتمم

خانه رساندم ن  . خودم را به آشیی

خانه ن ن آشیی  چادرم را کندم و با عصبانیت روی میر

 . انداختم

 به طرف چایساز رفتم و روشنش کردم تا برای

 . بچه شیر خشک درست کنم

 شیشیه شیر شسته شده را از روی سینک

 . برداشتم

 .همیه عصبانیتم را روی وسایل خایل میکردم

کابینت را به هم میکوبیدم و قویط شیر در    

 خشک را با عصبانیت روی پیشخوان یم



 . کوبیدم

 خودم هم نمیدانستم چرا تا این حد عصباین 

 . شده بودم

 هر زمان که یاد لبخند کج نشسته روی آن

 صورت استخواین میافتادم که چطور با تفریــــح

 شبیه یک رسگریم به من زل زده بود، دوست

 . را خفه کنمداشتم یک نفر 

سم ؟-  میتونم یه سوال بیی

 .با شنیدن صدای آکو تکان وحشتنایک خوردم

 . قویط شیشه شیر با صدای بدی از دستم افتاد 

 نگاهن به آکو افتاد با ابروهای باال رفتهای نگاهم

 . میکرد 

ی که ن ن چیر  به طرف چادرم حمله ور شدم و اولیر

 : به ذهنم رسید به زبان آوردم

- ون  ... برو بیر

ون نیامد   از آن بیر
ن
 . دهان آکو باز شد اما حرق

 چادرم را پوشیدم و سیع کردم خودم را



 . بپوشانم

 . صدای آرام آکو بلند شد 

-  ... بابت رسزده اومدنم ببخشید 

 ... نه

سید که این مرد چهریه متمدین هم  به نظر میر

 . دارد 

 : البته این نظر را تا وقتی داشتم که زیرلب گفت

-  نمیکرد البته 
ی
 ... من یه بار دیدم و دیگه فرق

 . با شنیدن حرفش بیشیی از قبل داغ کردم

 : با صدای بلندی گفتم

 یه اشتباه ناخواسته نباید کلید یه رسی اشتباه-

 ... خودخواسته بایسر 

 دستهایش را روی سینهاش قالب کرد و با

خانه تکیه داد  ن  . شانه به چهارچوب در آشیی

 خوشم میاد از اون آدمهایی نیستی که به-

بالمثل آب که از رس گذشت اعتقاد داشته  ضن

 ... بایسر 



 خم شدم و قویط شیر خشک را که حاال نصفش

خانه ریخته بود، بلند کردم و همزمان ن  کف آشیی

 : گفتم

-  ... خییل از غرق شدهها نجات پیدا میکنند 

 نزد 
ن
 . حرق

چادرم با صدای چایساز در حایل که به زحمت  

 را نگه داشته بودم با یک دست مشغول درست

 . کردن شیر شدم

 . ای کاش لباس مناستر پوشیده بودم

 با یادآوری اینکه آکو در عرض چند ساعت دوبار

 . مرا با آن رس و وضع دیده بود داغ کردم

 . حتم دارم صورتم حسایر رسخ شده بود 

سم ؟-  میتونم یه سوال بیی

ف یخچال رفتم تایه کاسه برداشتم به طر   

 شیشیه شیر را در آب رسد خنک کنم و همزمان

 : گفتم

-  ... بله



 . شیشه را در کاسیه آب رسد گذاشتم

 شوهرت کجاس ؟-

 با شنیدن لفظ شوهر از زبان آکو امیر را به

 . خاطر آوردم

 چند ساعت بود که به امیر فکر نکرده بودم ؟

ن بار بود که  بهبه گمانم در این چهار سال اولیر  

 . برای چند ساعت به امیر فکر نکرده بودم

 یعتن آکو و حضورش در این چند ساعت آنقدر

م را فراموش  ذهنم را مشغول کرده بود که امیر

 کرده بودم ؟

ن   بدون اینکه به طرف آکو برگردم رسم را پاییر

 : انداختم و آرام گفتم

-  ... شوهرم نیست

 حرف در دهانم به طور کامل شکل نگرفته بود

ی رسم را با ن ن خوردن چیر  که با صدای زمیر

 . وحشت بلند کردم

ن زانو زده بود  با دیدن آکو که بیحال روی زمیر



 کاسه را روی کابینت گذاشتم و به طرفش

 . دویدم

ن نشستم و با عجله پرسیدم  : کنارش روی زمیر

 چی شده ؟ حالتون خوبه ؟-

 . آب دهانش را قورت داد 

باال آورد ودستهویش را که آشکار میلرزید   

 . روی پیشانیاش گذاشت

 تازه متوجه قطرات درشت عرق شدم که روی

 . پوست رنگ پریدهاش نشسته بود 

 در این چند دقیقه چه بالیی رس این مرد آمده

 بود ؟

ن نشست  . روی زمیر

 : تکیهاش را به یخچال داد و زمزمه کنان گفت

- ی ن ... یه چیر ی بده بخورم ن  ... یه چیر

ه حرفهایش را نمیفهمیدم،با تعجب در حایل ک  

 : گفتم

 چی ؟-



 گردنش را به طرفم چرخاند و با لبهای سفیده

 : شده و چشمهای خمار گفت

- ... یه لقمه  ... زود باش تا از حال نرفتم

 در ذهنم
ن

 جملهاش باعث شد چراغ

 . روشن شود 

 با فهمیدن اینکه چه بالیی رس آکو آمده بود به

بت  طرف یخچال هجوم بردم و بطری رسر

 . آلبالوی آماده رو برداشتم و پیش آکو برگشتم

 . در بطری را باز کردم و به طرف آکو گرفتم

 . حتی فرصت اینکه لیوان بردارم نداشتم

- بت بخور یهکم  ... بیا از این رسر

د اما آنقور یر   دستش را بلند کرد تا بطری را بگیر

 . جان شده بود که نتوانست

 یه لحظه مردد ماندم اما با فکر اینکه اگر خودم

 فکری نمیکردم ممکن بود چه بالیی رس آکو

 . بیاید جلو رفتم

 دستم را از زیر چادر پشت گردنش گذاشتم و با



بت را روی لبهایش  باال آوردن رسش بطری رسر

 . گذاشتم

 گرمای پوستش حتی از روی چادر هم دستم را

 . میسوزاند 

لویش بود که چطور بیجاننگاهم به سییک گ  

بت غلیظ میخورد   . قلب قلب از رسر

 مدام با فکر اینکه من پرستار بودم و این کار را

 . از روی وظیفه انجام میدادم

 بالخره آکو دهانش را از بطری جدا کرد و

 . گردنش را به طرفم چرخاند 

 . نگاهش چند لحظهای میخ صورتم شد 

ون  به خودم آمدم و دستم را از زیر رسش بیر

 کشیدم و مثل کش که برق گرفته بود خودم را

 . عقب کشیدم

ه ؟-  اینجا چه خیر

 با صدای نیمه عصباین سهراب از جا پریدم و

ی نیشش زده باشد، از جایم ن  مثل کش که چیر



 . بلند شدم و از آکو فاصله گرفتم

دستشآکو هم به خودش آمد و در حایل که کف   

ن میگذاشت سیع کرد بلند شود اما مثل  را زمیر

 . اینکه هنوز جان نگرفته بود 

 سهراب با ابروهای در هم رفتهای در حایل که

ح اتفاقات را از ش رسر ن  سیع میکرد با نگاه تیر

 چشمانم بخواند با دیدن حال و روز آکو نفس

ن   عمیق و کالفهای کشید و کنار آکو روی زمیر

 . زانو زد 

ر بغل آکو گذاشت و کمک کرد ازدستش را زی  

ن بلند شود   . روی زمیر

 : همزمان گفت

 چت شده تو ؟ چرا عرق کردی ؟-

 . صدای آکو بلند شد 

 . ضعیف اما همچنان محکم بود 

- ... خوبم  ... خواهرت به دادم رسید 

 جلوتر رفتم و خطاب به صورت گرفتیه آکو



 : پرسیدم

- ن استفاده میکنید   . انسولیر

 رس افتادهاش را باال آورد و نگاه عمیقی به من

 . انداخت

 نگاه سوزانش باعث شد خودم را جمع و جور

 . کنم و عقب بکشم

ن و د ّ رنده نبود   ... نگاهش هیر

 نمیتوانستم بگویم حس بدی به من میداد ،

 نگاهش تنها باعث میشد حس کنم هیچ سالح و

 ... حفایطن برای محافظت از خودم ندارم

مثل یک سالح تا عمق وجودت نفوذ یم نگاهش  

 . کرد و آن را میخواند 

 مثل اینکه سهراب هم متوجه شده بود که با

 : لحن غریتر گفت

 دیابت داری ؟-

 آکو به سختی نگاهش را از من گرفت و سهراب

 .دوخت



 بازویش همچنان در دست سهراب بود و شانه

 ... هایش هم افتاده

 . رسی به نشانیه تایید تکان داد 

- ... آره  ... دارم

 : سهراب که در جلد پزشکش فرو رفته بود، گفت

ن زدی ؟-  نوع یک با دو ؟ انسولیر

 : آکو به سختی گفت

-  ... نوع یک

 مثد اینکه صحبت کردن در این مورد برایش

 . سخت بود 

 بازویش را از دست سهراب در آورد، شانههایش

 را صاف کرد و با صدایی که بازهم اوج گرفته

 : بود، رو به من گفت

-  ... شیر حاضن شد ؟ َ هناس گرسنهس

فتم با  در حایل که به طرف شیشیه شیر میر

 : تعجب پرسیدم

ًِ هناس ؟ -
َ
ً 



 . صدای آکو از پشت رسم بلند شد 

- ... آره َ هناس  ... به زبان کردی یعتن نفس

 وقتی شیشیه شیر را در دستهای قدرتمند آکو

تن آکو اینقدرمیگذاشتم با خودم فکر کردم یع  

ش را دوست داشت ؟  دخیی

ًِ هناس اینجا نبود ؟  چرا مادر َ

ن را روبــهروی بهزیستی دقیقا پشت  سهراب ماشیر

 رس شایس بلند آکو که حتی اسمش هم نیم

 . دانستم پارک کرد 

ن پیاده شد و به طرف  نگاهم به آکو که از ماشیر

 . ما میآمد، افتاد 

آورده بودبا اینکه هوا رسد بود اما کتش را در  . 

هنش را باال داده بود و یک  آستینهای پیر

 دستش را توی جیبش فرو کرده بود و با ژست

 . خاض به طرف ما میآمد 

 عینک آفتایر نشسته روی صورتش جذابیتش را

 . بیشیی میکرد 



 هیچ وقت قیافهاش را وقتی با صورت در هم

ن صبحانه نشسته  رفته و صدای آرایم پای میر

 . کنمبود، فراموش نمی

 آنقدر برایش سخت بود که یک لقمه از صبحانه

 . ی ما بخورد که واقعا متعجب شده بودم

خانه ن  وقتی مشغول چیدن سفره بودم توی آشیی

 ظاهر شده بود و با تعارف من قبل از آمدن

 سهراب و سامیار پای سفره رسرسی چند لقمه

 خورده بود و بعد هم در حایل که با صدای آرایم

ون زده بود   . تشکر میکرد از خانه بیر

 خوب میدانستم اگر به خاطر دیابت و تزریق

د  ن ن نمیر  . انسولینش نبود لب به هیچ چیر

 نگاهم را از آکو گرفتم و به َ هناس توی

 . بغلم دادم

 .چشمهای آبیاش را به من دوخته بود

 یک دستش را تا مچ توی دهانش فرو برده بود و

 . میخندید 



خواهش کرده بود اجازه دهد وقتی از آکو   

 حداقل تا رسیدن به بهزیستی اجازه دهد َ هناس

 در بغل من بماند ، میتوانستم متوجه عدم

 رضایش شوم با این حال چون چارهای نداشت

 َ هناس را نگه
ی

 و نمیتوانست همزمان با رانندگ

 . دارد، راضن شده بود 

 با فکر اینکه تا چند دقیقیه دیگر برای همیشه از

ًِ هناس جدا میشدم قفسیه سینهام درد گرفت
َ
ً . 

 بغض کرده بودم و تصویر َ هناس را پشت پردهای

 . از اشک میدیدم

 . صدای سهراب بلند شد 

 جوانه ؟-

ن نگاهم از َ هناس جواب دادم  : بدون گرفیی

 جانم ؟-

- ... ناراحت نباش عزیزم ه  ... اینجوری بهیی

 : با پوزخند گفتم

ه که من دارم یه بار دیگه کش که-  این بهیی



 ... دوستش دارم از دست میدم

 . صدای خندیه کوتاهش بلند شد 

ی زود به کش-  عیب نداره اینجوری یاد میگیر

 ! دل نبندی

 بالخره نگاه اشکیام را از َ هناس گرفتم و به

 . سهراب دوختم

 مگه دست خود آد ِ م ؟-

 . سهراب رسی تکان داد 

-  یادت نره... آدم دست خودش جوانهکلید دل 

 ... تا وقتی خودت نخوای هیچیک نمیاد 

 حرفش تمام نشده بود که در باز شد و صدای

 : آکو بلند شد 

-  ... پیاده شو 

 . بچه را بغل آکو دادم

 سهراب هم پیاده شد و هر سه به طرف

 . بهزیستی راه افتادیم

فتیم  . من و آکو کنار هم راه میر



یم رو توی حیاط بهزیستی قبل از اینکه پا  

ن امیر بلند شد   . بگذارم، صدای خشمگیر

 جوانه ؟-

 . با وحشت عقب گرد کردم

 با دیدن امیر که با عصبانیت از آن طرف خیابان

 به این سمت میآمد عمق دلتنگیام را به خاطر

 . آوردم

 با دیدن ماشیتن که با رسعت به طرف امیر یم

ی که بیاهمیت و بیحواس به سمت  آمد و امیر

 ما میآمد، پلکهایم را روی هم گذاشتم، دهانم

 : را باز کردم و از عمق وجود فریاد کشیدم

-  ... امیر مواظب باش

 ... اما 

 با شنیدن صدای ترمز و کشیده شدن وحشیانیه

ن روی آسفالت خیابان، زانوهایم  الستیک ماشیر

وی ایستادنشان را از دست دادند و به خاک نیر  

 . افتادند 



 صدای آکو از فاصلیه نزدییک کنار گوشم بلند

 : شد 

-  ... وای

 دست گریم روی بازویم نشست و سیع کرد مرا

ن  ن بلند کند اما من با وحشت به زمیر  از روی زمیر

 . چنگ زده بودم

د و نمیتوانستم صدای ن  گوشهایم زنگ میر

 . اطرافیانم را بشنونم

کهایم را روی هم فشارتنها با چنان حرض پل  

 میدادم که انگار باز کردنشان مصادف بود با

 ... دیدن جسم غرق خون و افتادیه امیر 

ن این فکر از ذهنم باعث شد هر دو دستم  گذشیی

 . رو روی گوشهایم بگذارم و فریاد بکشم

 فریادهایی که جز صدای گرفته و خش دارم که

ی نبود  ن  . انگار یک نفر خفهاش کرده بود چیر

 دست گریم روی دستهایم نشست و سیع کرد

 . صدایش را به گوشم برساند 



- ... جوانه  ... جوانه چشمات رو باز کن

 . قلبم طبق معمول رس ناسازگاری گذاشته بود 

 . صدای غریبه همچنان میآمد 

 : زیر لب نامفهوم گفتم

- ... نه ... نه  ... نمیخوام ببینمش

 اگر چشمهایم را باز میکردم و امیر را میدیدم

 ... که

 با صدای فریاد بلندی که کنار گوشم کشیده شد

 . صدای زنگ قطع شد و صدای اطراف را شنیدم

 : آکو بود که توی گوشم فریاد میکشید 

-  ... لعنتی چشمات رو باز کن

 بعد هم با زور مردانهاش هر دو دستم را از روی

 . وی دستش گرفتگوشهایم برداشت و ت

 نگاه رسگردانم به فکش افتاد که از عصبانیت

 . روی هم قفل شده بود 

 پرههای بینیاش به خاطر نفسهای تند و

 عصباین که میکشید به رسعت باز و بسته یم



 . شد 

 روبه روی من روی زمیت زانو زده بود و همیه

 . قاب نگاهم را پر کرده بود 

 انگار عمدا جلوی دیدم را گرفته 
 
 . بود ً

 چانهام یم لرزید و قلبم با شدت تو دهانم یم

 . کوبید 

 بزنم اما نمیتوانستم
ن
 . سیع کردم حرق

 حتی نمیتوانستم رسم را تکان بدهم و جز

ی نگاه کنم ن  . تصویر آکو چیر

 . نگاهش میکردم اما متوجه او نبودم

ی که در ذهنم بود، تصویر امیر بود که ن  تنها چیر

ن له شده  حاال به احتمال زیاد زیر چرخهای ماشیر

ن افتاده بود   . روی زمیر

 آکو دستهایم را توی مشتش گرفت و در حایل

 : آنها را روی قفسیه سینهاش میگذاشت، گفت

- س هیچی ... نگام کن جوانه  نیی

 باشه ؟... نیست دخیی 



 : با لکنت و به زحمت گفتم

- ... من  ... من

 : آکو با مهرباین گفت

- ... شش ی نیست ن  چند تا نفس عمیق... چیر

 ... بکش

 . رسش را به عقب چرخاند 

ی دید که نفس عمیقی  ن  نمیدانم که چه چیر

ن بلند میشد،  کشید و در حایل که از روی زمیر

 . دستهایم را رها کرد 

 بیناییام هنوز به طور کامل برنگشته بود؛ یعتن 

 . نمیخواستم که برگردد و امیر را ببینم

ن پلکهایم را روی هم گذاشتم  . برای همیر

 اما وقتی دست گرم و مردانهای روی گونههایم

 ... نشست

 وقتی حس لذت بخش و آشنایی در رگهایم

 ... پیچید 

 وقتی دستم را باال آوردم و روی



 ... دستش گذاشتم

 ... وقتی صاحبش را شناختم

 بدون باز کردن پلکهایم خودم رو جلو کشیدم و

آغویسر که با همان پلکهای بسته خودم را توی  

 میتوانستم ببینم چطور رو به من باز شده بود

 . پرتاب کردم

 دستم را دور گردنش انداختم و در حایل که

ن گردن و شانهاش گذاشته بودم  رسم را جایی بیر

 . ، با تمام قوا خودم را به او فشار دادم

 : ناله کردم

- م  ... امیر

ست و در حدستش از روی چادر روی رسم نش  

 ایل که هر دو دستش را دور شانهام حلقه یم

 : کرد و مرا فشار میداد، جواب داد 

- ... جانم  ... جانم عزیزم

ون آمدم  . از آغوشش بیر

 . بالخره پلکهایم را باز کردم



 نگاهم را در جز به جز صورتش چرخاندم تا

 . شاید خرایسر یا حتی قطرهای خون پیدا کنم

ی پیدا نکردم، دستم روی صورتش ن  وقتی چیر

 : گذاشتم و با بغض گفتم

ن بهت زد ؟-  خویر ؟ ماشیر

ن تر به دست و پا و بدنش دوختم  نگاهم را پاییر

ی که ن  یا چیر
ی

 و دنبال هر عالمتی از شکستیک

 . نشانهای از تصادف باشد،دوختم

- ... خوبم قربونت برم  ... هیچی نشد 

... نزد بهم  ... نزد 

ن زانو زده بود امیر هم م  . ثل من روی زمیر

 . هر دو وسط خیابان نشسته بودیم

 نگاه کنجکاو مردیم که بعضن با توققن کوتاه از

 کنارمان میگذشتند و بعضن ایستاده و با ترحم

 . نگاهمان میکردند، برایم هیچ اهمیتی نداشت

 حتی سنگیتن نگاه آکو هم برایم هیچ اهمیتی 

 . نداشت



ی که مهم بو  ن د امیر بود که حاال سالمتنها چیر  

 بدون هیچ خرایسر روبــهرویم با لبخند محوی

 . نشسته بود 

 . باز هم توی آغوشش رفتم

 سهراب باالی رسمان ایستاده بود، مثل اینکه

 وقتی امیر را در آن حالت دیده بود زودتر

 واکنش نشان داده بود و وسط خیابان دویده

 . بود 

یل کهچند لحظهای طول کشید تا امیر در حا  

 . نفس عمیقی میکشید مرا از خودش جدا کرد 

 گونههایم را از اشکهایی که حبسشان کرده

ن بلند  بودم، پاک کرد و کمک کرد از روی زمیر

 . شوم

 در حایل که مرا به خودش چسبانده بود نگاه

 متعجب و سوالیاش را به آکو دوخت که با

 چشمهای ریز شده و حالتی عجیب نگاهمان یم

 . کرد 



 .آکو زودتر به خودش آمد

 . جلو آمد و دستش را به طرف امیر دراز کرد 

 صدای بمش که حاال با خودم فکر میکردم چقدر

ًِ تن و حتی لحنش شبیه امیر بود، خطاب به امیر
ُ
ً 

 : گفت

- ی که قرار بود... من آکو هستم  پدر دخیی

ت باشه  ... دخیی

 بعد هم در حایل که بیآنکه بخواهم به امیر 

 . بودم به طرف بهزیستی راه افتادیمچسبیده 

 وقتی سهراب کودک بغلش را دست خانم

 و دلتنگیام را به
ی

 صبوری داد تازه عمق وابستیک

 آن دخیی فهمیده بودم و برای نشان دادن دردم

 حز امیر نداشتم
 . هیچ درماین

ی که تا جایی که توانسته بود از فرصت  امیر

ده بو   . د استفاده کرده و مرا به خودش فرسر

ون زدیم  . همراه آکو و سهراب از بهزیستی بیر

 وقتی آکو از ما خداحافیطن کرد و به طرف



 ماشینش راه افتاد، من و امیر هر دو به این فکر

 میکردیم این واقعا آخرین دیدارمان با آکو بود

 ؟

ی ته دلم میگفت ن  : یک چیر

"  آکو قراره از این به بعد عضو ثابت خییل... نه

ها باشه ن  ... " چیر

 با حس غریب سنگیتن روی دلم از بهزیستی 

ون زدیم  . بیر

 نگاهم به َ هناس بود که چطور در بغل آکو با

د  ن  . رسخویسر دست و پا میر

 ... بچه را تحویل آکو داده بودند و تمام

 مثل اینکه در این چند روز که بچه همراه ما بود

ن َ هناس  ، آکو رسگرم کارهای قانوین پس گرفیی

 . بود 

 ... رک محکم تولد َ هناسمدا

 با نگاه اجمایل که به پرونده انداختم حتی 

 متوجه آزمایش دی ِان ِای هم شدم ، آن هم با



 آکو که چطور از تار مویی که از ِ هناس
ی

 زرنیک

 روی رختخوابش در بهزیستی جا مانده بود در

 عرض چند روز توانسته بود پدریاش را ثابت

 . کند 

ش دور َ هناس نگاهوقتی با حصار محکم آغوش  

 . میکردم، دلم میگرفت

 ... آکو را نمیشناختم

 عمر شناخت کوتاهمان از هم به بیستوچهار

ن را خوب سید اما یک چیر  ساعت هم نمیر

 .متوجه شده بودم

ش هر کاری یم کرد   ... مرد روبــهرویم برای دخیی

 این را از عشقی که چشمهای نثار َ هناس کوچک

 . میکرد، میفهمیدم

فتیم که دستی دوردوشاد وش امیر راه میر  

 مچم حلقه شد و پشت رسش صدای سهراب بلند

 که با لحتن آمیخته با عصبانیت خطاب به. شد 

 : من میگفت



- ن   ... برو تو ماشیر

 . نگاه امیر و آکو همزمان به طرف ما برگشت

 . گردنم را چرخاندم و به صورت سهراب زل زدم

 عصباین نبود اما ابروهای گره خوردهاش اجازه

 بزای زدن
ن
 بزنم، یعتن حرق

ن
 نمیداد حرق

 . نداشتم

ن سهراب نمینشستم چه میکردم ؟  اگر در ماشیر

 که دور امیر انداخته بودم پاره
 من طناب عشقی

 کرده بودم و حاال برگشتم دقیقا مثل پرتاب

 . خودم ته دره بود 

ن بود   ... پاهایم سنگیر

 بیاندازهام برای امیر که بعدشاید ب
ی

رای دلتنیک  

 از چند روز مثل یک ُ د َ مل چرگ رس باز

 ! کرده بود 

 . نگاهم به دست امیر افتاد 

 با همیه وسوسههای عالم جنگیدم تا دستی که

د نیمیه فت تا دست امیر را در دست بگیر  میر



 . راه متوقف کنم

 ... جوانه باید با این حقیقت تلخ کنار میآمد 

 ... ضن از دستها سهم هم نبودند بع

ی را به زور از این دنیا میگرفتی آخر ن  وقتی چیر

ن میشد   ... و عاقبتش همیر

 
ی

 ... تنهایی بیاندازه و حس رسخوردگ

ن راه  قدیم به عقب برداشتم و به طرف ماشیر

 . افتادم

 حتی جرئت اینکه با آکو یا َ هناس خداحافیطن 

 . کنم هم نداشتم

 . با صدای امیر رس جایم ماندم

- ه  جوانه؟... جوانه هیچجا نمیر

 . اتوماتیکوار به طرفش برگشتم

 گردنش را روی شانهاش خم کرد و با لحن

 : محکیم گفت

- ن  ن تو ماشیر ... بیا بشیر یم خونهمون  ... میر

 از روی شانهاش آکو را دیدم که بچه به بغل با



 .چشمهای ریز شدهای به ما زل زده بود

 . اب جلوتر رفتسهر 

 . نگاه امیر همچنان به من دوخته شده بود 

ین  سینه به سینیه امیر ایستاد و با خشنیی

 : لحتن که در تمام عمرم از او شنیده بودم، گفت

 نقشیه جدیدی داری ؟ آره ؟-

 بالخره امیر نگاهش را از من گرفت و با بیمییل

 . به سهراب دوخت

 کدوم نقشه سهراب ؟ دیوونه شدی ؟-

 دستهایمرا مشت کرده بودم و در حایل که از

س لبهایم را روی هم فشار میدادم  زور اسیی

 . به جر و بحث آنها نگاه میکردم

 ... نمیدانم چرا نگاهم یی آکو بود 

د کاری  امیدوار بودم قبل از اینکه بحث باال بگیر

 . انجام دهد 

 با دیدن مردی با موهای نیمه بلند و ریش پر

آکو رفت با تعجب ابرویی باال پشتی که به طرف  



 . انداختم

ی زیر لب به مرد گفت و َ هناس را دست ن  آکو چیر

د   . مرد سیی

 مرد تازه وارد هم رسی تکان داد و در حایل که با

 صورتش برای َ هناس شکلک در میآورد به طرف

ن آکو راه افتاد   . ماشیر

 آکو اما دستش را توی جیبش فرو برده بود مثل

 . تماشاچی تئاتر به ما زل زده بود 

 : صدای سهراب باز هم بلند شد 

-  توی... میخواستی خواهرم رو گول بزین 

ف  ... پس ِ ت بیرسر

بــهای تخت سینیه امیر زد   امیر هم. با شپت ضن

 . کیم از تعادلش را از دست داد و عقب رفت

 . دستمرا روی دهانم گذاشتم و وای آرایم گفتم

م، قدیم جلوبه امیر اینکه جلوی شان را بگیر  

 . گذاشتم

 : سهراب ادامه داد 



-  یم... دست گذاشتی رو نقطه ضعف خواهرم

بچه یه بار دیگه  خواستی با اون دخیی

 بکشونیش تو جهنیم که براش درست کرده

 حاال چی ؟ میخوای... بودی اما دیدی نشد 

یش خونه تا پرستاری اون ییک یش کجا ؟ بیر  بیر

 زنت رو بکنه؟

 حق با سهراب... م و رس جایم ماندمآچن گفت

 ... بود 

 حا

 من این حقیقت تلخ را فراموش کرده بودم و

 ال یک نفر شبیه سهراب باید این واقعیت را در

 خیابان جلوی غریبه و آشنا توی صورتم یم

 . کوباند 

 : امیر هویل به سهراب داد و غ ّ رید 

-  ... من جز جوانه زن دیگهای ندارم

 : صدای پوزخند سهراب بلند شد 

-  ویل مگه همهاش اینه که اسمش... آره نداری



ن که خواهرم رو تنها... بره تو شناسنامهت  همیر

ی پیش یه زن دیگه با علم به  گذاشتی و میر

 خودش یعتن ... اینکه به زندگیت چشم داره

 خیانت که فقط این نیست با ییک... خیانت

... دیگه بخوایر  ن مت عهد بودن بهوقتی در عیر  

 تازه از... ییک، کنار ییک دیگه بایسر خیانتکاری

 چون داری خیانت... یه خیانتکار کثیف تری

 ... خودت رو توجیه میکتن 

ن انداخته بودم  من هم مثل امیر . رسم را پاییر

 خجالت میکشیدم، نه برای اینکه خیانت کرده

 بودم برای اینکه متن که با وجود خیانت کنار

 ... ودم هم مقرص بودمامیر مانده ب

 امیر با صدای آرایم مثل کش که در حال جان

 : کندن بود، گفت

- ... اون دخیی مری ِ ض  من... کش رو نداره

 ... بهش به عنوان یه انسان کمک میکنم

 رسم را باال آوردم تا عمق وقاحت امیر را از



 چشمهایش بخوانم اما با دیدن مشت باال رفتیه

 
ن
 سهراب که به نظر خودش بیشیی از هر حرق

 .مناسب بود، فریادی کشیدم

 . مشت سهراب روی صورت امیر نشست

 تا به خودم آمدم مثل یک گلولیه کاموا در هم

 ... فرو رفتند و از یکدیگر قابل تشخیص نبودند 

سید جز اینکه روی  هیچ رایه به ذهنم نمیر

ن زانو بزنم و با فریاد آکو را صدا ک  . نمزمیر

 آکو که آماده بود به طرف ما آمد اما در کمال

 تعجب امیر و سهرایر که به هم گره خورده

 . بودند، دور زد و به طرف من آمد 

ن نشست  . کنارم روی زمیر

 . گریــهام گرفته بود 

 : با صدای لرزاین گفتم

ی از هم جداشون کتن ؟-  چرا نمیر

 . نگایه به مردم انداختم

ا این همان تعداد اندگخیابان خلوت شده بود ب  



 . هم که توی خیابان بودند جلو نمیآمد 

 یا بیتفاوت رد میشدند یا حتی بعضن هم در ح

ن بودند   . ال فیلم گرفیی

 : آکو نفس عمیقی کشید 

-  هیچوقت توی دعوای... از من به تو نصیحت

 ... دو تا مرد به خاطر یه زن قایط نشو 

 گریــهام از شدت تعجب به خاطر استدالل آکو بند

 . آمد 

 نگایه به صورتش انداختم که با ج ّ دیت به من

 . زل زده بود 

 . با آچن که سهراب گفت به خودم آمدم

 . نگایه به آنها انداختم

 امیر یقیه سهراب را گرفته بود و پشت رس هم

 . روی صورتش مشت مینشاند 

ن گذاشتم و ب یاهمیت به آکودستم را روی رمیر  

 بیافتد،
ی
 به طرفشان رفتم تا قبل از اینکه اتفاق

 . از هم جدایشان کنم



 اما با کشیده شدن چادرم از پشت رس جایم

 . ماندم

 . با عصبانیت به طرف آکو برگشتم

-  ... ولم کن

 آکو اما جلوتر آمد و بازویم را از روی چادر

 : گرفت

- ... نرو  قایطتو نباید خودت رو توی این دعوا   

 ... کتن 

 . از شدت تعجب به مرز انفجار نزدیک بودم

ون بکشم  . سیع کردم خودم را از دست آکو بیر

-  دیوونه
ی

... چی مییک  ... ولم کن

 : آکو اما در حال مهار من با ج ّ دیت گفت

- ن سهراب داره به خاطر تو دعوا میکنه  ... ببیر

ی که من دیدم این... امیر هم همینطور  ن  چیر

 یه عقدیه.. دعوا مال امروز و دیروز نیست

 چند ساله پشتشه که اگه خایل نشه کار میده

 ... دست همه



 ... حرفهایش را نمیفهمیدم

- س ... نیی  هیچکس با... همدیگد رو نمیکشن

 دو سه تا مشت و لگد نمرده که این دو تا

 من نمیدونم داستان دقیقا از... دومیش باشن

ین راهچه قراریه اما تا جایی ک ه فهمیدم بهیی  

ن و  حل برای جنابعایل اینه بری بشیتن تو ماشیر

ن   ... بذاری مردها حلش کین

ن خودش  بعد هم مرا کشان کشان به طرف ماشیر

 . برد 

 با مشتهای کوچک دستش را که دور مچم حلقه

 . شده بود، هدف قرار داده بودم

-  ... اصال تو چی کارهای

ن   .  پرت کرد آکو در را باز کرد و مرا توی ماشیر

 لحظیه آخر با لبخند کوچک و ترسناک گوشیه

 : لبش گفت

یام که قرار بود به خاطر-  من پدر همون دخیی

 دعوای تو و شوهرت مورد سو استفاده قرار



ه  ... بگیر

 بعد هم با همان لبخند کوچک کنج لبش در را

ن را زد   . رویم بست و دزدگیر ماشیر

 بعد هم در حایل دستهایش را توی جیبش فرو

ن فاصله گرفت و به طرف امیر   کرده بود از ماشیر

 . و سهراب راه افتاد 

یه در را گرفتم و در حایل که خودم را  دستگیر

 . گلوله میکردم به خودم را به در کوبیدم

-  پس آروم... هر کاری کتن اون در باز نمیشه

 ... بگیر تا َ هناس بیدار نشه

صدای بم و گرفتیه مردی با وحشتبا   

 .چرخیدم

 نگاهم به همان مردی افتاد که دیده بودم به

 طرف آکو آمده بود و َ هناس را از بغل آکو گرفته

 . بود 

 حاال در حایل که هناس را بغل کرده بود روی

 صندیل راننده کج نشسته بود و با ج ّ دیت به من



 . نگاه میکرد 

 . د صورتش از نزدیک شبیه آکو بو 

 ریش و سیبیل بلندی داشت و موهایش هم از ح

 . الت عادی بلندتر بود 

 همیشه با خودم فکر میکردم از مردهای مو بلند

 خوشم نمیاد اما حاال با خودم فکر کردم ترکیب

 . چندان بدی هم ساخته نمیشد 

 پالتوی کوتایه پوشیده بود و شال بافت آیر 

 پوشیده بود 
ی

 . رنیک

لش برداشتم و در حایلدست از تجزیه و تحلی  

 که از عصبانیت لبهایم را روی هم فشار یم

 : دادم، گفتم

- ن  ... در رو باز کنیر ون  ... باید برم بیر

 : شانهای باال انداخت و بیخیال گفت

 مگه دنبال دردرس بگردی که دری رو که آکو-

 ... بسته باز کتن 

... آکو  ... آکو   ... آکو 



 از دیشب تا االن آنقدر از آکو و قانونهای

 مسخرهاش و البته ُ حکمها و حاکمیتش شنیده

 ... بودم که تهوع گرفتم

ن هم با عصبانیت جییعن کشیدم و  برای همیر

وع به مشت کوبیدن به پنجره کردم  . رسر

 هناس از صدای من وحشت کرد و در حایل که از

وع به گریه  خواب پریده بود با صدای بلند رسر

 . کرد 

 صدای دستپاچیه مرد بلند شد که به هناس

 : کوچک میگفت

- ... آرا ِ مت ِب ِ گ ِ ره َ هناس  له َ هناس ... نازار 

 ًِ  

 ... رو 

... نازارا َ گم  آرومت... ( بو َ م َنذ ِ رت

ه هناس .. بگیر ... عزیزکرده  ... بچه هناس

... عزیزکردهم  ... ) فدات بشم

 با شنیدن کلمات تقریبا نامفهموم از دهان مرد



 . ناخودآگاه آرام شدم

 شاید هم آرام شدنم به خاطر دیدن آرام گرفت

 . سهراب و امیر بود 

 در
ی

 امیر دستش را به کمرش گرفت و با کالفیک

 حایل که نفسهای عمیق میکشید از سهراب

 . فاصله گرفته بود 

ازاز این فاصله میتوانستم قطرات خوین که   

 . گوشیه لبهایش راه گرفته بود، ببینم

 ... جانم در حال درآمدن بود 

م زخیم شده بود   ... امیر

 سهراب هم تا کمر خم شده بود و دستش را روی

 . صورتش گذاشته بود 

 . آکو مابینشان ایستاده بود 

 . صدای مرد بلند شد 

ًِ ممو بوَ  د نذ ِ رت -
َ
ً ) ...  ... ) عمو قربونت بره

فراموش کردم و با کنجکاوی در حموقعیتم رو   

یه در بود،  ایل دستم همچنان روی دستگیر



 : پرسیدم

ین ؟- ن  حرف میر
 داری به چه زبوین

 : آوات به طرفم برگشت و با لبخند محوی گفت

ًِ کردی -
ُ
 یعتن تا حاال نشنیدی ؟... ً

 بزنم که صدای
ن
 دهانم را باز کردم تا حرق

ی به در باعث شد من و مرد و ن  کوبیده شدن چیر

یم  . هناس از جا بیی

 . به طرف پنجره چرخیدم

ن در حایل  با دیدن امیر که مثل یک گاو خشمگیر

ه شده بود، خودش را به  که صورتش از خشم تیر

 در میکوبید و سیع میکرد در را باز کند جا

 . خوردم

 مشتهایش را روی شیشه میکوبید و بیوقفه

ن   : د داد میر

- ون جوانه ... بیا بیر  ... پیاده شو 

وع  قلبم مثل جوجیه بیپنایه درون سینهام رسر

 .به تپش کرده بود



 نوک انگشتهایم به گزگز افتاده بود و گلویم

 . خشک شده بود 

ن بود که حس  و خشمگیر
 امیر آن چنان عصباین

ن بیشیی از  میکردم امنیتم توی ماشیر

ون بود   . بیر

زمه کنان با لحن بامزهصدای مرد بلند شد که زم  

 : ای گفت

- ت عباس  االن میخورتمون از... یا حرصن

 ... عصبانیت

 صدای گریــیه هناس هر لحظه بلندتر میشد و

 . مرد از آرام کردنش عاجز مانده بود 

د آرام نمیگرفت ن  . با هر زباین برایش حرف میر

 . حق هم داشت

 حتی من هم از دیدن عصبانیت امیر به وحشت

 ... افتاده بود، چه برسد به هناس کوچک

 دستی روی شانیه امیر نشست و او را عقب

 . کشید 



 امیر برگشت و آکو را دید که با چهریه

 : خشمگیتن گفت

-  ... چته مرتیکه؟ بچه رو ترسوندی رواین 

 . امیر به طرف آکو هجوم برد 

 : یقهاش را توی مشتش گرفت و فریاد زد 

- ن تو... گور بابای تو و بچهت  زن من توی ماشیر

 چه غلیط میکنه ؟ ها ؟

 دستم را روی دهانش گذاشت و فریاد خفهای

 . کشیدم

 : صدای مرد بلند شد 

-  ... لعنتی 

 تا به خودم آمدم هناس را توی بغلم گذاشت و

ون پرید و ن بیر  در یک چشم به هم زدن از ماشیر

 . به طرف آکو و امیر رفت

ن م ن هم پشتفراموش کرد در را ببند برای همیر  

 رسش پیاده شدم اما چون هناس را بغل کرده

ن نداشتم  . بودم جرئت جلو رفیی



 مرد تازه وارد دستش را روی دست امیر که یقه

 ی آکو را محکم گرفته بود، گذاشت و به امیر 

 : ترسر زد 

-  ... ولش کن عوضن 

 آکو اما در حایل که پرههای بینیاش از

 عصبانیت باز و بسته میشد، با نگاهش به امیر 

 . زل زده بود 

 امیر اما انگار چند برابر حالت طبیع ِ ی خودش

 : زور بازو پیدا کرده بود، غّ  رید 

ن تو نشسته ها ؟-  زن من چرا تو ماشیر

 : آکو بالخره زبان باز کرد 

 تو اول یاد بگیر دل زنت رو تو خیابون نلرزوین -

 بعد... نخواد بشه ناجیش که یه غریبه مثل من

 بیا صدات رو بنداز رو رست و ادای آدمهای

یی رو در بیار   ... غیر

 : امیر فریاد کشید 

 میخوری میشر ناچر زن من-
ن
 تو ُ گه اضاق



 ... کثاف

 بعد هم مشتش را باال برد و توی صورت آکو

 . خواباند 

ن   آکو تعادلش را از دست داد و از پشت روی زمیر

 . افتاد 

به هم در حایل که خون جلوی چشممرد غری  

د  ن  " هایش را گرفته بود، در حایل که فریاد میر

 مشت امیر را جواب" چه غلیط کردی لعنتی ؟

 . داد 

 ... خدای من عجب بلبشویی بود 

 ... از یک طرف امیر و مرد غریبه

ن افتاده بود و  از یک طرف آکو که روی زمیر

 . دستش را روی صورتش گذاشته بود 

 در یک تصمیم ناگهاین هناس به بغل

 ... راه افتادم

ن زانو زدم  . کنار آکو روی زمیر

 یک چشمم به آکو بود و چشپ دیگرم آکو و مرد



 . را نگاه میکرد که دست به یقه شده بودند 

 سهراب را دیدم که چطور با رس و صورت خوین 

 در حایل که ابروهایش را احتماال از درد به هم

د، به طرف  امیر و مرد آمد و سیع کردمیفرسر  

 . از هم جدایشان کند 

 عجیبیی از همه شاید َ هناس بود که آرام خودش

 را در بغلم سفت نگه داشته بود، احتماال اضطرار

 اوضاع را درک کرده بود که اینطور آرام گرفته

 . بود 

 .نگاهم را به طرف آکو برگرداندم

ن شده بود و ن نیمخیر  با تکیه به آرنجش روی زمیر

 . یک دستش را روی بینیاش گذاشته بود 

 از خون که
ی

 چشم هایم با دیدن باریکیه کمرنیک

 . الی دو انگشتش راه گرفته بود گرد شدند 

 . نمیدانستم چه کار کنم

 .عجب بلبشویی به راه افتاده بود

 هر بار که دعوای دو نفرشان تمام میشد، دو نفر



 . دیگر به جان هم میافتادند 

یده از ترسم را به زحمت بازلبهای به هم چسب  

 : کردم و با زاری از آکو خواهش کردم

- ... یه کاری کن  ... دارن همدیگه رو میکشن

 . آکو رسی تکان داد 

 نگاهش را که تا آن لحظه پشت پلکهای بسته

 . اش مخقن شده بود به طرفم انداخت

ن عسلیاش توی دریایی از خون  چشمهای سیر

 غرق شده بودند و رگ روی پیشانیاش برجسته

 . شده بود 

 : با صدای خشمگیتن گفت

ن پیاده شدی؟ بچه رو چرا با-  تو چرا از ماشیر

ن ببینم  ... خودت آوردی؟ برگرد تو ماشیر

 نمیدانم آکو چه فکری با خودش کرده بود که

ن تکلیف  وسط این میدان جنگ برای من تعییر

 . میکرد 

کردم اگر بخواهم بهیک لحظه با خودم فکر    



ی نمیماند، ن  امید آکو اینجا بشینم از امیر چیر

ن  ن هم با عصبانیت در حایل که همهچیر  برای همیر

 را از چشم آکو میدیدم، َ هناس کوچک را در بغل

 . آکو گذاشتم و از جایم بلند شدم

 نماندم تا قیافیه احتماال بهت زدیه آکو از

 .حرکت ناگهانیام را ببینم

 . طرف امیر و مرد را افتادممستقیم به 

ی که به دستم آمد بازوی امیر در ن ن چیر  اولیر

 . حصار آن پالتوی کوتاه قهوهای رنگ بود 

 با همیه زورم او را عقب کشیدم و

 : فریاد کشیدم

- ... بیا امیر   ... تمومش کن

 امیر که حرکت و حضور ناگهانیام ش ّ که شده

 . بود، دستش را از یقیه مرد برداشت

 . گردنش را به طرفم چرخاند 

 کنار ابرویش خراش کوچیک برداشته بود و

 . جوی کوچوی از خون از آن راه گرفته بود 



ون یم  خوین که از بیتن و گوشه ی لبش هم بیر

وع شده بود،  ریخت درد قلبم را که تازه رسر

 . بیشیی میکرد 

 سیع کرد خودش را آزاد کند و بازهم به طرف

د اما سه راب دست دیگرش رامرد هجوم بیر  

 . گرفت و فاصلهشان را از هم بیشیی کرد 

،  از طرف دیگر هم آکو با همان بیتن خوین

 هناس به بغل شانیه مرد را گرفته بود و او را به

 . طرف خودش کشاند 

 در مقابل چشمهایم دستش را پشت گردن مرد

فت، ن میر  که سینهاش از عصبانیت باال و پاییر

ن آو  رد و پیشانیاش راگذاشت، رسش را پاییر  

 . روی پیشاین نرد گذاشت

 دوست داشتم بدانم چه نسبتی با هم دارند که

 ... مرد اینطور برایش یقه پاره میکرد 

 جوانه ؟-

 با صدای امیر نگاهم را از آن دو نفر گرفتم و به



 . صورتش دوختم

 سهراب عقب عقب رفته بود و از دور نگاهمان

 . میکرد 

شده بودند مردم از دورمان پراکنده . 

 گوشیه چادرم را باال آوردم و گوشیه لبش

 . گذاشتم

 دستش را باال آورد و. صورتش از درد جمع شد 

 . روی دستم گذاشت

 : زبان باز کردم و با افسوس گفتم

 امیر ؟-
ی

 برای چی میجنیک

 چشمهای مشکیاش. ابروهایش را باال انداخت

 .پر از حس ناباوری شد

 بزند اما من پیش
ن
 دهانش را باز کرد تا حرق

 دستی کردم و در حایل که چادرم را روی زخم

 : گوشیه ابرویش میگذاشتم، گفتم

 که حتی اگه-
ی

 داری برای جایزهای میجنیک

ی هم مال تو نیست ؟  بیر



 مچ دستم را گرفت و به سختی در حایل که نیم

 توانست لبهایش را خوب تکان دهد،

 : زمزمه کرد 

- ... و مال متن جوانهت م چه... مال من  چه بیر

 ... ببازم

 : قطرهای اشک روی گونهام چکید 

- ... من مال تو بودم  اما خودت... بودم امیر 

... پرتم کردی  ... نه یه بار که هزار بار 

 . قطرات بیشیی از قبل راه میگرفتند 

 هر بار که با سییل توی صورتم کوبیدی دوستم-

... نداری ی رابطه به روح و جسممهر بار که تو   

... یادآوری کردی که من نازام  هر... که ناقصم

 بار که به یه جایی از روح و جسمم

... سییل زدی  ... زخم زدی

 لبهایم را محکمیی روی هم فشار دادم تا شاید

م  . بتوانم جلوی اشکهای راه گرفته را بگیر

 کف دستم را روی گونیه ریش دار امیر که کم



 کم تغییر رنگ میداد و ارغواین میشد، گذاشتم

 : و نالیدم

ًِ ت َ فم کردی امیرر  -
ُ
ً ...  ... وقتی رفتی پیش ماهیار 

... به هر دلییل  برای... به هر بهانهای

 من رو با همیه عزت نفس زنانهام... هر کاری

 ... رو تف کردی

 پیشانیام را روی قفسیه سینهاش که به سختی 

ن میشد، گ ذاشتم و در حایل که ازباال و پاییر  

دم، گفتم ن  : عمق وجود هق میر

 یه کاری کردی همیه عاشقهای دنیا-

 هرگ داستان جوانه و امیر رو... بدنام شن

... بخونه ، به جوانه نمیگه عاشق  ... میگه احمق

 رسم را باال آوردم و رو به فک قفل شده از

 خشمش، رو به نگایه که میخ من شده بود،

 : گفتم

- ... یر برو ام  بسه دیگه این... برو و راحتم بذار 

... بازی کثیف  تا... این چند ماه رو تحمل کن



 بعدش برای... وقتی نوبت دادگاهمون بیاد 

 همیشه من رو از زندگیت خط بزن و برو با کش

 ... که دوستش داری

) _ سه ماه بعد   ) جوانه

 کشیدم و
ن
 با بلند شدن صدای تلفن همراهم پوق

 . بیحوصله به طرفش رفتم

 با فکر اینکه طبق معمول سه ماه گذشته امیر 

د تا گایه با خط و نشان ن  بود که رنگ میر

ن به  کشیدن و گایه دیگر با قربان صدقه رفیی

ن را به حالت  نحویه خودش بخواهد همهچیر

 دست و پا شکستهمان
ی

 معمول زندگ

 . را برگرداند 

یشدندسهراب و سامیار که متوجه تماس امیر م  

 ، داد و بیداد میکردند و تهدید میکردند اگر

 خطم را عوض نکنم خودشان برای کندن رسر 

 .امیر از زندگیمان دیت به کار میشدند

 اما آنها که نمیدانستند جوانه تا امروز تنها با



 شنیدن صدای امیر زنده مانده بود وگرنه سهراب

 و سامیار اجازه نداده بودند همیه این سه ماه

 . را ببینم امیر 

 بعد از آن روزی که جلوی بهزیستی از امیر و آکو

ی از آکو نشده بود و  جدا شده بودیم دیگر خیر

 هر بار هم که امیر به به خانهمان میآمد یا

 سهراب یا سامیار به هر نحوی شده بود جلوی

 . ورودش را میگرفتند 

 اگر یک نفر چند ماه پیش میگفت که قرار است

 سه ماه امیر را نبینم به او میخندیدم و یم

 ... گفتم امکان ندارد اما حاال 

 دقیقا سه ماه و یک روز و هفت ساعت بود که

 . امیر را ندیده بودم

 گایه از شنیدن صدایش خوشحال میشدم،

 بیاندازهای
ی

 مثل همیشه مرهیم بود برای دلتنیک

 که شبها دستش را روی خرخرهام میگذاشت

ند میآوردو نفسم را ب . 



 برای صدایش پشت تلفن
ی

 گایه از شدت دلتنیک

 ... بغض میکردم

 امیر هم میفهمید و با صیر عجیتر که هیچ

 شباهتی به امیر روزهای گذشتیه هردویمان

د ن  .نداشت برایم حرف میر

د  ن  . از هر دری حرف میر

 ... از گذشته

 از روزهایی که میتوانیم در آینده کنار هم

ی  ن ن نداشتمبسازیم اما من چیر  ... برای گفیی

سید که چرا همراهیاش نیم  وقتی امیر مییی

 من" کنم با غم و اشک برایش گفته بودم که

 و... همیه حرفهام رو توی این چهار سال زدم

 ... هر بار جوابم سییل بود که روی دهنم نشست

 خدارو شکر کن جوابت از طرف من به جای

 ... " سییل فقط سکو ِ ت

ست تا چه حد دلتنگلعنتی خوب میدان  

 . صدایش هستم



 با خودم قرار گذاشته بودم بعد از طالقمان هر

 چند روز یکبار از تلفن عمویم به او زنگ بزنم و

 ... صدایش را بشونم

 ... بعد پشیمان میشدم

 اگر امیر بعد از طالق من با ماهیار ازدواج یم

 کرد و من به بهانیه عشق بیاندازهام، ردی هر

 میگذاشتم، چه
ی
 امیر باق

ی
 چند کوچک در زندگ

 با ماهیار داشتم که زندگیامرا نابود کرده
ی
 فرق

 . بود 

ی از او نداشتم  ... ماهیاری که هیچ خیر

 ... هیچ سوایل هم از هیچ کس نمیکردم

 تنها گایه با خودم فکر میکردم روزهای نبودن

 امیر کنار من، کنار ماهیار رس میشد ؟

ید کمیی از روزهای گذشتهو این حقیقت شا  

 ... اذیتم میکرد 

 .... شاید برای اینکه پذیرفته بودم

 امیر به
ی

 پذیرفته بودم حضور ماهیار در زندگ



 ... هر دلییل اجتناب ناپذیر است

 هیچ
ی

 و از آن بدتر پذیرفته بودم من در زندگ

 ... نقشر نداشتم و نخواهم داشت

ن سیع میکردم کمیی تلفنش را جو  اببرای همیر  

 . بدهم

 امیر هم عصباین میشد و اگر تلفنش را جواب

ن روزهای  و خشمگیر
 میدادم همان امیر عصباین

 سابق میشد و اگر تلفنش را جواب نمیدادم

 مستقیما به خانهمان میآمد و آنجا بود که با

ن خودشان  حضور دائیم ییک از برادرهایم که بیر

 قرار گذاشته بودند یک نفرشان نوبتی در خانه

اند روبــهرو میشد و صدای داده و فریادشبم  

 ... همهجا را برمیداشت

 گایه اصال باور نمیکردم این مرد، همان مردی

 است که چهار سال گذشته به هر رویسر از من

 ... میخواست بروم

 با دیدن شماریه ناشناس روی صفحیه تلفن



 . ابروهایم را در هم کشیدم

 تلفن را برداشتم و با مکث دستم را روی دکمیه

ن کشیدم  . سیر

 بزنم صدای آشنای مردی
ن
 قبل از اینکه حرق

 . پشت تلفن باعث شد ابروهایم را باال بیاندازم

-  ... سالم جوانه

 آی دهانم را قورت دادم و در حایل که حلقیه

دم با ن  موهایم را پشت گوشم میر

 : تردید پرسیدم

 آکو ؟-

 : اما عجول بلند شد که گفت صدایش محکم

-  آکوام ... آره
َ
ً ...  ... کارت دارم جوانه

 . کیم مضطرب شدم

-  افتاده
ی
 ... چی شده ؟ اتفاق

 . صدای خندهاش بلند شد 

- ... نه  البته فعال... نگران نشو 

 نیافتاه
ی
 اگه تو کمکم نکتن ممکنه اتفاق... اتفاق



 ... بیافته

 : عصتر پرسیدم

- ی رس اصل مط لب ؟چرا نمیر  

 صدای نفس عمیقی که آکو کشید از پشت تلفن

 . بلند شد 

 میتوین چند وقتی از َ هناس مراقبت کتن ؟-

 وضعیت زندگیم یه طوری شده که یا به کش

 اعتماد ندارم و اونهایی هم که بهشون اعتماد

ن  ... دارم مثل خودم درگیر

 رسی تکان دادم و در حایل که توی دلم آشوب

 : شده بود با لکنت گفتم

-  آکو 
ی

 ... نمیفهمم چی مییک

 واقعا ؟ میگم میتوین یه چند وقتی از هناس-

 البته خودم حواسم... مراقبت کتن 

 اما نیاز دارم ییک... بهتون هست

م... کنارش باشه  ییک که مثل مادر کنار دخیی

 ... باشه



 نمیدانم این سوال از کجا به ذهنم رسیده بودم،

ن لحظهای که آکو را دیدهشاید از هما ن اولیر  

 . بودم

 : آرام پرسیدم

 پس مادر خودش چی میشه ؟-

 بالفاصله بعد از این سوال نفس در سینیه

 . خودم و البته آکو حبس شد 

 این را از سکوت مطلقی که از آن طرف خط به

سید، فهمیدم  . گوش میر

س منتظر  آب دهانم را قورت دادم و با اسیی

 . واکنش آکو ماندم

ن بینمان را شکست و  بااخره آکو سکوت سنگیر

 : گفت

-  از اول هم نباید تو رو قایط... فراموشش کن

... ماجرای خودم میکردم  ... خداحافظ

 . بعد هم صدای بوق اشغال تلفن را پر کرد 

 متعجب با ابروهای باال رفتهای به تلفن توی



ه بودم  . دستم خیر

ن آکو و همرسش آنقدر بد بود  یعتن مسالیه بیر

 که آکو اینطور از کوره در رفته بود ؟

 تلفن را کنار گذاشتم و کالفه در حایل که ذهنم

 پر از افکار گوناگون بود از اینطرف اتاق به

 . طرف دیگررفتم

 چهریه عروسک مانند هناس همیه اینسه ماه

 حتی یک لحظه هم از جلوی چشمهایم کنار

 . ه بودمنرفت

 بارها در خلوت خودم گفته بودم ای کاش یم

 توانستم یک بار دیگر هناس را ببینم ویل هر بار

 با فکر اینکه من و هناس نسبتی نداشتیم

 . پشیمان شده بودم

 و حاال درست وقتی که هناس با پای خودش

 آغوشم برگشته بود، با یک سوال و کنجکاوی

 . بیجا را از خودم راننده بودم

ی در مورد همرسش یمنب ن اید از آکو چیر  



 . پرسیدم

ن و  تلفن را که روی میر
 در یک تصمیم ناگهاین

 آینه چویر اتاق دوران مجردیام رها کرده بودم

ن به آخرین شماره  برداشتم و از لیست مخاطبیر

 .ای که به من زنگ زده بود پیام دادم

"  من هناس رو. متاسفم نباید فضویل میکردم

 هناس رو بیار. مثل دخیی خودم دوست دارم

 اما اگه مثل پرسبچههای... خونمون منتظرشم

 لوس قهر نمیکتن باید بگم که من مستحق یه

 ... " توضیح هستم

 بعد هم در یک تصمیم ناگهانییی دکمه سند را

 زدم و پیام را برای و فرستادم نمیدانستم این

 ام را تغییر میداد 
ی

 . پیام تا چه حد زندگ

)  ) جوانه

 بیاهمیت به نگاه عصباین سهراب چادرم را روی

 : رسم مرتب کردم و به طرف آیفون رفتم

-  سهراب
ی

 تو دقیقا از گ... نمیفهمم چی مییک



 ... اینطوری شدی

 با دیدن آکو در آن یقه اسیک مشیک و پالتوی

 قهوهای کوتاه که تن کرده بود و هنایس که توی

د، لبخندی ن زدم و در را باز بغلش دست و ما میر  

 . کردم

 : صدای سهراب بلند شد 

-  چت شده تو؟ اصال به اون ذهنت... جوانه

ی این وسط ن  رجوع کردی؟ در نظرت یه چیر

 ناجور از آب در نمیاد؟ چرا رس و کلیه آکو باید

 بعد از سه ماه پیدا شه و ازن بخواد رس یه

 مسالهای که هیچی ازش نمیدوین از بچهش

؟ اونم  وقتی که فقط یه شبمراقبت کتن  

 ... باهاش صحبت کردیم

- ن  ن ... شاید شما من رو نمیشناسیر  اما مطمی 

 باش اگه من شماها رو نمیشناختم امکان

م رو بسپارم دست شماها   ... نداشت دخیی

 .با صدای آکو هر دو تکان خوردیم



 .رسم را به طرف در چرخاندم

 .آکو توی در ایستاده بود

 هناس رو به ما توی بغلش بود و با لبخند گل و

 گشادی در حایل که تک دندان تازه نیش زدهاش

ن به من نگاه یم  را نشان میداد بیخیال همهچیر

 . کرد 

 من که با دیدن موی کوچیک که باالس رسش

 کج بسه شده بود از خود بیخود شدم و به

 .طرفش هجوم بردم

فتم وبیاهمیت به آکو هناس را از آغوشش گر   

دم  .به خودم فرسر

 بوسیه آبداری از گونیه گوشتیاش گرفتم و

 : گفتم

-  کجا بودی تو ؟ ولم برات تنگ... سالم عزیزدلم

... شده بود   ... نگفتی یه جوانهای هست ها 

 سهراب اما بیاهمیت به من و هناس جواب آکو

 : را داد 



ت رو-  هیچکس بهت التماس نکرده بود که دخیی

... بیاری اینجا   ... رس کش منت نذار پس 

دم و چند قدیم عقب  هناس را به خودمفرسر

 . رفتم

 نگاهم به سهراب بود که جلو رفت و سینه به

 . سینیه آکو ایستاد 

-  تویی که... تویی که توی خونیه ما ایستاده

 پای یه مشکل ناشناخته رو به حریم خونیه ما

 رو باز کردی و پس حواست باشه که اوین که

 ... باید از موضع قدرت صحبت کنه تو نیستی 

 . با صدای آرایم سهراب را صدا زدم

-  ... سهراب داداش

 . سهراب رسش را به طرفم چرخاند 

 رگههای برجستیه پیشانیاش نشان از خشم یر 

 ... اندازیه وجودش این روزها بود 

 خشیم که خوب میدانستم از کجا آب یم

 ... خورد 



د خشیم که هر بار به بهان ن ون میر  ... های بیر

 خشیم که از برادر مهربان و عزیزکردیه من

ن که گایه حتی   شاید تنها یک غریبیه خشمگیر

،  نمیتوانستی با او به اندازیه کلمه صحبت کتن

 نگذاشته بود
ی
ی باق ن  .چیر

عباس کاری انجام دهد اما به خاطر  قرار بود امیر

ن منتقن شده بود  ...حال بد من همهچیر

 بزند، صدای آکو بلندقبل از اینکه س
ن
هراب حرق  

 : شد 

- ... حق با توعه  درواقع خانوادیه... خواهرت

ن و من باید یه  تو دارن در حق من لطف میکین

هایی رو براتون روشن کنم
ن  ... چیر

 .هر سه روی مبل نشسته بودیم

 آکو به بخار بلند شده از لیوان چای مقابلش زل

ن بهزده بود، سهراب به او چشم دوخته بود و م  

 انگشت اشارهام که در دست کوچک هناس اسیر 

ه شده بودم  .شده بود، خیر



 : صدای بم آکو بلند شد 

 من و همرسم هفت ماهه از هم طال-

 به دلیل یه رسی مشکالت شخض... ق گرفتیم

 
ی

 ... و خانوادگ

 با شنیدن کلمای طالق از دهان آکو رسم را باال

 . آوردم و نگاه سوالیام را به او دوختم

 این روزها به کلمیه طالق بیشیی از هر کلمیه

 . دیگری حساس شده بودم

ن شود   . اجازه دادم جملیه آکو در ذهنم ته نشیر

 ... هفت ماه

 اگر در مورد سن و سال هناس درست حدس زده

 باشم یعتن درست با تولد هناس آکو و همرسش

 .از هم طالق گرفته بودند

 . صورت آکو در هم رفت

وی ریشش کشید و با لحنکف دستش را ر   

 : سخت شدهای ادامه داد 

 شکست-
ن
 همون موقع رقیب کاریم به تالق



 که از خورده بود، هناس رو از
ی

 بزرگ

 اینکه هناسم عمدا رس از  ... من دزدید 
 
ً ... 

 .به اینجای حرفش رسید سکوت کرد

 . دستش را مشت کرد و روی دهانش گذاشت

  برایشمثل اینکه به کار برون کلمیه بهزیستی 

 . سخت بود 

 سهراب هم مثل من متوجه شده که پیش دستی 

 : کرد و گفت

 حتما که به پلیس خیر دادی ؟-

 : آکو که در افکار خودش غرق بود، گفت

ی فراتر- ن ن من و مشکالت کاریم یه چیر  جنگ بیر

 ... از پلیس و پلیس بازیه

 این بار من دهان باز کردم و در حایل که ته دلم

 : دل شوریه عجیتر حس میکردم، پرسیدم

 یعتن چی ؟ یعتن به پلیس خیر ندادین یا-

ش بیاره ن ببینم... پلیس نتونست گیر  صیر کنیر

 نکنه این مشکیل که از دستش هناس رو آوردین



 ... پیش من همون رقیب کاریتونه

 آکو بالخره نگاهش را از نقطیه نامعلوم چند

 .دقیقیه پیش باال آورد

 : قی حوالیه من کرد و گفتنگاه عمی

 مشکیل که باعث شد هناس رو از خونیه-

ون بیارم ... خودش بیر  میخواد اون... مادر ِ ش

ه  ... رو از من بگیر

بیتن گفت ن  : سهراب با تیر

- ... تو پدریسر   ... مگه قانون اون رو بهت نمیده

 پس برای چی میخوای اون رو خونیه ما تو

؟  بغل خواهر من قایم کتن

خندی زدآکو پوز  . 

سید کیم خسته است، این را رگه  به نظر میر

 های رسچن که توی چشمش افتاده بود، متوجه

 .شدم

 : زبان باز کرد و گفت

- ن خود ِ م  اونم قانون... همرس سابق من عیر



 ... خاص خودش رو داره

 . سهراب به جلو خم شد 

 آرنجش را روی زانوهای گذاشت و در حایل که

 : چشمهایش را ریز کرده بود، پرسید 

 توی مشکالت-
ن
 این خونه به اندازیه کاق

نه ن  متاسفم اما نیم... خودش دست و ما میر

 تونم بذارم مشکالت شخض تو و همرس سابقت

 ما اضافه شه
ی

یــهای زندگ  ... هم به درگیر

 آکو نگاه عمیقی اول به سهراب و بعد به من

 . انداخت

ن مدت فوق کوتاه  شناختمان آنقدر او رادر همیر  

 شناخته بودم که بدانم به اندازهای یک دنده و

 لجباز و البته مغرور هست که خواستهاش را

 .یکبار دیگر تکرار نکند

 . حدسم درست از آب در آمد 

 نفس عمیقی کشید و از روی مبل بلند شد و به

 . طرف من آمد 



 دستش را برای به آغوش کشیدن هناس

 . دراز کرد 

وع به دست و پاهناس که  او را شناخته بود رسر  

 زدن کرد و با آواهای نامفهوم مخصوص خودش

 . از من خواست او را به آغوش آکو برگردانم

 اما دستهای من دور کمر کوچک هناس حلقه

دم  .کرده بودم و او را به خودم میفرسر

 : سهراب که تعلل مرا دید گفت

-  ... بچه رو بده پدرش جوانه

 : زبان باز کردم و با لکنت از آکو پرسیدم

 چه تضمیتن میدی پای زنت به خونیه ما باز-

 نشه؟ اصال از کجا معلوم تو رو تا اینجا تعقیب

ن تو هناس رو از اینجا  نکرده باشه و بعد رفیی

ه ... نیر  ... قبول این مسئولیت برا من سخته

 : سهراب غ ّ رید 

-  ... جوانه

نفوذ آکو گرفتم و بهنگاهم را از چشمهای پر   



 .سهراب دوختم

باین از او خواستم که اجازیه ماندن ن  با زبان بیر

 . هناس را صادر کند 

 تکان داد 
ی

 . سهراب رسی از روی بیچارگ

 : آکو گفت

- ... هناس رو بده جوانه  ... باید برم

 سهراب از روی مبل بلند شد و به طرف پلهها

 .قدم برداشت

انستم از قدمعصبانیت بیاندازهاش را میتو   

 .هایی که بر میداشت بفهمم

 : زیر لب خطاب به من گفت

-  ... ما که دیگه تا خرخره رفتیم توش

 شانه به شانیه آکو ایستاد و بدون نگاه کردن به

 : او گفت

-  هیچ کدوم از اهایل... این رو یادت باشه ویل

ت  این خونه هیچ مسئولیتی در مقابل دخیی

 ... ندارند 



 . بعد هم به راه طبقیه باال را در پیش گرفت

 فکر کردم قضیه حل و فصل شده بود اما وقتی 

د، فهمیدم  آکو دستش را دراز کرد تا هناس را بیر

 آکو از آن آدمهایی نیست که خودش را به جایی 

 . و کش تحمیل کند 

- ... من باید برم جوانه  ... هناس رو بده

آکو فاصله بلند شدم و در حایل که یک قدم از   

 : میگرفتم و جواب دادم

- ... نه  ... بذار بمونه

 . آکو کالفه رسی تکان داد 

 : چند لحظهای سکوت کرد و یکباره گفت

 نوبت دادگاه طالقت کیه ؟-

 با گیچر از اینکه آکو چطور میدانست و اینکه

 : اصال چه ربیط به او داشت، جواب دادم

 دو ماه دیگه چطور ؟-

)  ) جوانه

ن صدای گریــیه هناس در حاز توی ا تاقم، از بیر  



 ایل که شک داشتم، صدایم به گوش سامیار

 : برسد، فریاد زدم

- ... سایم بدو بیا دیگه  ... بچه هالک شد 

بــههای آرام به پشت  در حایل که با دستم ضن

 هناس او را آرام کنم طول و عرض اتاق را ییک

 . کردم

 سامیار در حایل که شیشیه کوچک شیر را توی

 دستش گرفته بود رساسیمه پایش را توی اتاق

 . گذاشت و به طرف من آمد 

وع به غرغر کرد   : همزمان رسر

 جنابعیل هوس بچه بزرگکردن میکتن خواب-

 ... ما حروم میشه

 : بیاهمیت به حرفش گفتم

 داغ که نیست ؟-

 چشمهایش را توی حدقه چرخاند و در حایل که

 : شیشیه شیر را به دستم میداد، گفت

- سه؟... وای جوانه  یعتن عقل خودم نمیر



 . لبخندی زدم و شیشه را به دست هناس دادم

 هناس کوچک هم با حرص شیشه را از دستم

 . گرفت و مشغول مک زدن شد 

 کف دستم را روی گونهاش گذاشتم و با ذوق

ه ماندم  . وافری به چشمهای درشت آبیاش خیر

 این دو هفتهای که شب و روزم را کنار هناس

ذرانده بودم به اندازیه جانم به او وابستهگ  

 . شده بودم

 وقتی اینطوری شیفته نگاهش میکتن یم-

 ... ترسم جوانه

 : نگاهم را از هناس گرفتم و بیحواس پرسیدم

 سامیار ؟-
ی

 چی مییک

 با دو انگشت چشمهای خسته و به خون نشسته

 . اش را مالید 

 : در همان حال، شانهای باال انداخت و گفت

ین اشتباه برسر وابسته-  دارم میگم احمقانهیی

 ... شدن به کسیه که اومده بره



ی ته ن  با فکر اینکه منظور سامیار، هناس بود چیر

 دلم فرو ریخت، با این حال خودم را به آن راه

 : زدم و گفتم

 من به هناس اونطوری که-
ی

 اوال   وابستیک

 ثانیا من و هناس یم... فکر میکتن نیست

 ... ون رو ادامه بدیمتونیم رابطهم

 . کف دستش را روی پیشانیاش کوبید 

 . به طرف تختم رفت و لبیه آن نشست

 یک لحظه حس کردم چقدر خسته به نظر یم

 . رسید 

 : آرام گفت

-  ... من سهراب نیستم

 یاد سهراب افتادم که از حرص تصمیم من اکیر 

 این دو هفته را به بهانههای مختلف توی

 . بود بیمارستان گذرانده 

 فقط چند دفعه آن هم برای حمام و تعویض

 لباس خانه آمده بود که رفت و آمدش را طوی



 . تنظیم کرده بود که با من برخورد نکند 

 اما من خییل از او دلگیر نبودم، چون میدانستم

 عمدا کار سامیار را سبک کرده بود که سامیار
 
ً 

 . توی خانه کنار من و هناس بماند 

 . صدای زنگ تلفن بلند شد 

 سامیار رسش را چرخاند و نگایه به صفحیه

 . گوشیام انداخت

-  ... آکوعه

 . جلو رفتم و هناس را به بغل سامیار دادم

 : سامیار که دلیل کارم را نمیفهمید پرسید 

 چیه ؟-

 : تلفن را به دست سامیار دادم و گفتم

نه و به زبون خودش با- ن  آکو گایه زنگ میر

نههناس ح ن ... رف میر  ... تو جوابش رو بده

 : سامیار چشمهایش را ریز کرد و گفت

-  اگه من بفهمم این آکو از کجا افتاد... پوف

 ... وسط زندگیمون خییل خوب میشه



 بعد هم تلفن را برداشت و به از اتاق

ون رفت  . بیر

 . شماریه آکو را گرفتم و منتظر ماندم

یچید کهبعد از چند بوق صدای آکو توی تلفن پ  

 : گفت

-  ... سالم

 : آب دهانم را قورت دادم و گفتم

- ... سالم  ... جوانهام

 : نفس عمیق و خستهای کشید 

- ی شده ؟... شناختم ن  چیر

 لحن رسمیاش باعث شد حس کنم مزاحم شده

 . ام

 
ن
ن دستپاچه فراموش کردم چه حرق  برای همیر

 . باید بزنم

 . آکو خودش پیشقدم شد 

 افتاده ؟ هناس طوریش شده ؟-
ی
 اتفاق

 : با عجله گفتم



- ... نه ... نه ی نشده ن ... چیر  ... فقط

 : آکو که کم کم کالفه میشد، گفت

- ین دخیی خوب ن  زبونت... چرا نسیه حرف میر

 گرفته ؟

 . به طرف هناس رفتم و دستی به رسش کشیدم

 هناس هم با ذوق برایم دست و پا زد و آواهای

 . در آورد  نامفهویم از خودش

 صدای آکو یک لحظه خوشحال شد و با ذوق

 : گفت

-  صدای هناسم بود؟ گویسر را بذار... ای جانم

 ... کنار گوشش تا باهاش حرف بزنم

 من هم به این پیشنهاد به عنوان یک فرصت

ن استفاده کردم و گویسر را کنار  برای نفس گرفیی

 . صورت هناس گذاشتم

 نمیفهمیدم برای هناس چه میگفت اما هناس

 که به صدای پدرش عادت کرده بود، با

 . خوشحایل دست و پا زد 



 بالخره وقتی تلفن را کنار گوشم گذاشت صدای

 : آکو حاال رس حالیی از قبل به گوش رسید 

 و زبونت اینطور-
ی

 فهمیدم چی میخواستی بیک

 اینقدر رسم شلوغ بود که فراموش... گرفته

 ییک رو... بودم امروز نوبت دادگاه داری کرده

ه  ... میفرستم هناس رو بیر

 . صدای کش آمد که آکو را صدا زد 

-  بعدا باهات حرف یم... فعال کار دارم جوانه

 ... زنم

 وقتی صدای بوق اشغال توی گوشم میپیچید،

 از خودم پرسیدم آکو از کجا تاریــــخ دادگاه طالق

 من را میدانست ؟

از خودم پرسیدم یعتن قرار بود بعد بالفاصله  

م ؟  فردا طالق بگیر

)  ) جوانه

 چادرم را رس کردم و در حایل که هناس را زیر

ون زدم دم از اتاق بیر ن  . بغلم میر



 .از باالی پلهها نگایه به پذیرایی کردم

 آکو پشتی کاناپیه یک نفره تکیه داده بود و یک

 . پایش را روی پای دیگر انداخته بود 

 از همینجا هم میشد ژست قدرتمندانه و

 . حاکمیت طلبانهاش را به راحتی تشخیص داد 

 با صدای غان و غون هناس نگاهش به طرف من

 . برگشت

 . با دیدنمان از روی مبل بلند شد و به طرفم آمد 

-  ... سالم

 . دستی به چادرم کشیدم و زیر لب سالیم کردم

 . آکو هم حرف دیگری نزد 

یی که خطوط در هم رفتهاشدر عوض با صور  

 از هم باز شده بود، دستهایش را دراز کرد و

 . هناس را از بغلم گرفت

 بعد هم بیتوجه به من هناس را توی بغلش باال

وع به ن کرد و به زبان کردی خودش رسر  و پاییر

 : صحبت با هناس کرد 



- ... سالم عم َ ر َ گم ... سالم هنا َ س َ کم  ... گیان

وع به ب  . وسیدن هناس کرد بعد هم رسر

 . هر نقطهای که گیر میآورد یم بوسید 

 هناس هم ذات ا خوشحال بود و توی بغل
 
ً 

وع به  هیچکس بدخلقی نمیکرد رسر

 . خندیدن کرد 

 ... شاید هم چون آکو را میشناخت

 . با لبخند به آنها زل زده بودم

 همیه عمرم آرزوی این را داشتم که این صحنه

 . را برای امیر و بچیه خودمان ببینم

 همیشه به این فکر میکردم که اگر یک بچه به

 زندگیام وارد شود شاید بتوانم خرابههایی را

 . که امیر از آن صحبت میکرد، درست کنم

 اما باید همان موقع که امیر گفته بود نمیتوانم

ن  ن هراب را درست کنم بیخیال همهچیر  یک چیر

 . میشدم و برمیگشتم

-  ... بابت این مدت ازت ممنونم



ون کشیدم  . با حرف آکو خودم را از افکارم بیر

 . نگایه به طبقیه باال انداختم

 منتظر سامیار بودم تا حاضن شود و هر چه

ون بزنیم  . زودتر از خانه به مقصد دادگاه بیر

 دلیل اینکه سامیار اینقدر طولش میداد را نیم

 . دانستم

 : زمزمه کردم

-  من هناس رو خییل دوست... میکنمخواهش 

 ... دارم

 .: صدای آکو با لحن عجیتر بلند شد 

ن دخیی خودت دوستش داری ؟-  عیر

 با حرف آکو نگایه از روی گیچر به

 . او انداختم

- ن دخیی خودم دوستش دارم  ... آره عیر

 . آکو هناس را روی شانهاش گذاشت

 یک قدم جلو آمد که باعث شد من یک قدم عقب

 . بروم



 . صورتش باز هم در هم فرو رفته بود 

 صدای زمزمیه غریبش در حایل که به نظر یم

 : رسید مخاطبش من نباشم، بلند شد 

 تو دقیقا گ هستی جوانه ؟-

 ابروهایم را باال انداختم و در حایل که رسم را

 : تکان میدادم، با تعجب گفتم

-  ... منظورت رو نمیفهمم

تی شبیهگوشیه لبش به طور نامحسوس حال  

 . لبخند باال رفت

-  من که... تو 
ی

 دقیقا وقتی اومدی توی زندگ

ن به هم ریخته بود   هنوزم به هم... همه چیر

... ریختهس ی.. اما تو اومدی ن  بدون اینکه چیر

... از من بدوین   روی هوا... من رو بشنایس

ین مشکالت  تصمیم گرفتی که ییک از بزرگیی

... زندگیم رو حل کردی هیچی روی چی ؟ روی   

 ... جوانه

 : لبخند عصتر زدم و گفتم



 چیه؟ محبت بدون دلیل تو دایریه فهمت-

 نیست ؟

 : آکو پوزخندی زد و گفت

 توی محاسبات من موجودی شبیه جوانه-

 ... نیست

ر به من دوخت ن ش را نثل یک لیر ن  . چشمهای سیر

 .زیر سنگیتن نگاهش طاقت نیاوردم

 رسم را به طرف مخالف برگرداندم و زمزمه

 : کردم

-  ... ما باید بریم

 اون مرد احمقی که داره تو رو از دست میده-

 رو به قول برادرم ژیوار باید به عنوان یک گونه

 . ی جدید از حیات شناسایی کرد 

 حرفش آنقدر در نظرم خنده دار بود که به معنا

 . و مفهوم جملهاش دقت نکردم

 . لبخندی زدم

 . آکو هم متقابال   لبخندی زد 



 : لحظهای سکوت کردیم و بعد آکو گفت چند 

- ی رو بهت بگم ن  اما االن وقتش... باید یه چیر

... نیست  باید یه... امروز ظهر وقتی برگشتی 

ن مهم بهت بگم ی راجع به... چیر ن  یه چیر

 ... خودم

 ؟-
ی

 توی عوضن چی داری به زن من بیک

 امیر هر دو از جا پریدیم
 ... با صدای عصباین

 . به امیر افتاد  نگاهم از شانیه آکو 

 .رس تا پا سیاه پوشیده بود

 ریشهایش بلندتر از حد معمول شده بود و

 موهایش برخالف مدل روبه باالی همیشگیاش،

 . بدون ژل روی پیشانیاش ریخته بود 

 حس کردم صورتش الغرتر از قبل شده بود و

 . استخوان گونهاش واضحیی به چشم میآمد 

 یک لحظه برای چهرهاش حتی در اوج خشم

 .ضعف کردم

 چند روز بود دیدن چهرهاش را برای خودم حرام



 کرده بودم؟

 را تا
ی

 چند روز بود با دست خودم خنجر دلتنیک

 مغز استخوانم فرو میکردم و باز هم خودم را

 به این درد محکوم میکردم؟

 همیه احساساتم نسبت به امیر را توی آن لحظه

 ... مه میتوانستم توصیف کنمدر یک کل

 
ی

 ... دلتنیک

 که قسم میخوردم اگر هناس آن را پر
ی

 دلتنیک

 . نمیکرد، کار دستم میداد 

ن سفیدی به خون  مردمکهای مشکیاش بیر

 .نشستیه چشمهایش از شدت خشم میلرزید

 آکو به طرف امیر چرخید و در حایل که سیع

بــههای آرایم که به پشت هناس  میکرد با ضن

د او  ن را که به خاطر صدای بلند امیر وحشتمیر  

 : کرده بود، آرام کند، با جدیت به امیر گفت

-  ... چته؟ بچه رو ترسوندی

 امیر بدون اینکه زاویــیه نگاهش را تغییر دهد با



 : عصبانیت و لحن بدی به آکو گفت

-  ... گوربابای بچه

ًِ تن صدای آکو باال رفت
ُ
ً . 

 . همزمان یک قدم هم جلو گذاشت

-  ... حرف دهنت رو بفهم آقای دکیی 

 .من همچنان رس جایم خشکم زده بود

 . از شدت اضطراب قلبم توی دهانم میکوبید 

 : امیر پوزخندی زد و گفت

-  مگه... میبینم که خوب آمار ما رو در آوردی

... بچهت رو ندادیم بهت  ... دیگه ِ ه ّ ری

 صدای سامیار از طبقیه باال آمد که با تعجب یم

 : د پرسی

؟- ؟ اینجا چی کار میکتن ه؟ امیر  اینجا چه خیر

 چطوری اومدی تو؟

 امیر نگاهش را از آکو گرفت و سامیار دوخت که

 در حایل که پالتویش را روی دستش انداخته

 . بود با تعجب به ما نگاه میکرد 



 صدای هناس میآمد که به شیویه خودش در ح

 ایل که چشمهای آبیاش را روی هم فشار میداد

تک دندان کوچکش را به نمایش میگذاشت باو   

اضش را شلوغیهای دور و  گریــیه آرامش اعیی

 . برش نشان میداد 

 دلم برا به آغوش کشیدن و آرام کردنش ضعف

فت  .میر

 : امیر جواب سامیار را داد 

- سه منم  که باید سوال بیی
 یه مرد... اوین

ن خصوض داره که به زن من بگه؟  غریبه چه چیر

 ها؟

 . سامیار در هم رفت ابروهای

 پالتویش را روی نردههای چویر پله گذاشت و

 در حایل که دستش را توی جیبش فرو میکرد،

ن آمد   . پاییر

ن آمدن از فرصت استفاده کرده و به  تا پاییر

 . طرف آکو رفتم



 : آرام گفتم

-  ... بدش بغل من تا آرومش کنم

 .آکو به طرفم برگشت

 نگاه سوال به طرفم انداخت و در مقابل نگاه

ن امیر که متوجه من شده بود، در حایل  خشمگیر

ی را ن  که آرام زیر گوش هناس به کردی جیر

 . زمزمه میکرد، هناس را توی بغلم گذاشت

 هناس که مرا شناخته بود بالفاصله به مانتویم

 زد و رسش را توی سینهام قایم کرد 
ی

 . چنیک

 . ی رسش انداختممن هم چادرم را رو 

ن پلهها رسید و خطاب به امیر و آکو  سامیار پاییر

 : پرسید 

ه ؟-  اینجا چه خیر

 : آکو دستی به صورتش کشید و گفت

- ... هیچی  یه  ... فکر کنم این آقا توهم زدیه خیر

 . امیر به طرف آکو هجوم برد 

دن هناس به خودم  جیغ خفهای کشیدم و با فرسر



 . پلکهایم را روی هم گذاشتم

 : صدای سامیار بلند شد 

ه ببینم - ًِ د آرومت بگیر نارنجکت رو غالف  ... ًِ

 کن

 ... ببینم باز گ این وسط گه خورده

 . چشمهایم را آرام باز کردم

 امیر و آکو روی هم گارد بسته بودند که

 خوشبختانه با ایستادن سامیار بینشان دستشان

 . فعال از هم کوتاه شده بود 

 : امیر از همان فاصله گفت

 زود باش بنال ببینم چی میخواستی به زن-

 ها؟ که باید حتما امروز بیاد دادگاه
ی

 ... من بیک

ه بعد بیاد پیش تو   ... طالقش رو بگیر

 گردن سامیار شبیه جغد صد و هشتاد درجه به

 . طرف آکو چرخید 

 ابروهایش چنان در هم فرو رفته بود که شبیه

مشیک روی پیشانیاش به یک خط دنبالهدار   



سید   . نظر میر

 : رو به آکو لب زد 

 چی میگه ؟-

 : آکو محکم گفت

 که هنوز-
ن
 هیچکس نمیتونه آدم رو بابت حرق

 ... نزده رسزنش کنه

اض کرد   . امیر اعیی

-  بگو چه گیه میخواستی ... فلسفه نباف

 بخوری؟

 . آکو برگشت و به من نگاه کرد 

خیر بود با من هم در حایل که نمیفهمیدم چه  

 در
ی
سیدم که چه اتفاق  نگاه سوالیام از او مییی

 . حال افتادن بود 

 . صدای امیر این بار عصبانییی از قبل بلند شد 

-  ز ِ ن من رو... اونجوری نگاهش نکن لعنتی 

 ... اونجوری نگاه نکن

 . جا خوردم



 .نگاهم را از آکو گرفتم و به امیر دوختم

 نمیدانم چرا دهانم بسته شده بود و نیم

 توانستم حتی یک کلمه خطاب به امیر به کار

م  . بیر

 : سامیار بدخلق گفت

- ... برو باال تو اتاقت جوانه  ... هناس هم بیر 

 همانطور رسجایم ایستاده بودم که این بار

 : سامیار فریاد کشید 

-  ... برو باال 

پاهایم با فریاد سامیار و جییعن که هناس کشید،  

ی که از کمان رها یم  به کار افتادند و مثل تیر

 شد در حایل که سیع میکردم هناس را آرام کنم

 . به طرف طبقیه باال پرواز کردم

 صدای آکو در حایل که بوی نفرت از آن به مشام

سید، بلند شد   : میر

 بار آخرت باشه که به آکو انگ بینامویس یم-

 ... زین 



ی توی دلم فرو ریخت ن  . چیر

 . حس بدی رستاپایم را گرفت

 ... یک حس خجالت و انزجار حتی 

ن دیگری نشنونم  . به طرف اتاقم دویدم تا چیر

 : امیر جواب آکو را با تمسخر داد 

 اگه دزد ناموس نیستی پس اینجا چه غلیط-

؟ تو که بچهت رو گرفتی بردی  پس... میکتن

ًِ کرم داشتی اومدی اینجا بازهم ًِ ...  ... بچیه تو 

 توی بغل زن من چی کار یم... بچیه لعنتی تو 

 کنه؟ اصال تو با چه اجازهای توی خونیه یه زن

 شوهر دار داری جوالن میدی؟

 بدون اینکه مخاطتر داشته
 بعد هم عصبانییی

 : باشد، گفت

 اصال ناموس من چرا باید تو رو توی خونهش-

 راه بده؟

ن یک جمله را  آخ که فقط شنیدن همیر

 . کم داشتم



 ... یر لعنتی ام

 همیشیه خدا یک رایه پیدا میکرد تا قلب مرا

 توی دستش مچاله کند و در حایل که خونم از ال
َ
ً 

 بهالی انگشتانش میچکید، من و قلبم را زیر

 . پایش پرت کند 

 . گلویم از شدت بغض و حرص به هم آمده بود 

 عقب گرد کردم و از پلهها به طرف امیر هجوم

 . آوردم

 : سامیار توپید 

 مگه نگفتم برو تو اتاقت ؟-

 بیاهمیت در حایل که حس میکردم مغزم در ح

 ال انفجار بود به طرف امیر دویدم و با صدایی 

دم با بغض گرفته بود، خطاب به  که به خاطر نیر

 : امیر گفتم

-  ... حرف دهنت رو بفهم

 هناس را گریه میکرد، توی بغل آکو پرت کردم و

 . سامیار هول دادم



 با مشت به سینیه امیر کوبیدم و توی صورتش

 که به خاطر کار من بهت زده و مات شده بود،

 : فریاد زدم

 راسته که میگن کافر همه را به کیش خود-

 ... پندارد 

 سامیار بازویم را گرفت و سیع کرد مرا عقب

 . بکشد 

-  ... آروم باش جوانه

 : اما اهمیتی ندادم و ادامه دادم

- ... کافر لعنتی   هیچیک... من مثل تو نیستم

... مثل تو نیست  مثل اون ماهیار... مثل تو 

... لعنتی   شوهر من بودی... لعنتی تو شوهر متن 

 و کنار تخت ماهیار برای سالمتیش دعا یم

 تو بینامویس یا آکو؟ ها؟ کدومتون؟... کردی

 از این فاصله میتوانستم صورتش را واضح

 . ببینم

اف کنم چقدر دلم  به خودم که میتوانستم اعیی



 ... برای خط به خط چهرهاش تنگ شده بود 

 چقدر دلم میخواست جوانیه چند ماه پیش

 بودم و در حایل که غروروم را فدای عشق یم

فتم و بوسهای روی گونهاش  کردم، جلو میر

م با  امیر
ی

 همانجایی که برخالف چهریه همیشیک

بود، یم ته ریش حاال پر از مو شده  

 ... بوسیدم اما 

 ... اما حرف امروز امیر 

 حرف امروز امیر المتی در ذهنم روشن کرد و

 باعث شد خاطرهای دور که گوشیه تاریک ذهنم

 . نشسته بود، قابل دیدن شود 

ن بار شوهر مادرم را در  همان روزی که برای اولیر

 ... کافه دیده بودم و به خانه برگشته بودم

طرف امیر دویدم تا حس یر همان روزی که به   

 پنایه و دلشکستیام را مثل کودک کوچک و یر 

حیم  پنایه در آغوشش گریه کنم اما او با بیر

 هر چه تمامیی نه تنها مرا مهمان یک سییل نان و



 آبدار کرده بود که گفته بود من به او خیانت

 . کردم

حیم وقتی سیع میکردم  بعد هم در کمال بیر

ناپدریام را دیده بودم،برایش توضیح دهم که   

 گوش نداده بود و گفته بود حتی اگر به او

 ... خیانت هم کنم مهم نیست

 حاال با چه رویی صدایش را روی رسش انداخته

 بود و من و آکو متهم میکرد ؟

 : آرام و ناباور گفت

 جوانه؟ داری از آکو دفاع میکتن ؟-
ی

 چی مییک

فت  . صدای گریــیه هناس روی مخم راه میر

شصد ای آکو هم میآمد که سیع میکرد دخیی  

 . را آرام کند 

 : جیغ کشیدم

-  از خود... دارم از خودم دفاع میکنم لعنتی 

 ... بدبختم که عشقم را پای تو گذاشتم

 مشتم را باال بردم و روی قفسیه سینهاش



 . کوبیدم

 امیر بدون اینکه هیچ حرکتی کند همچنان مات

 . به من زل زده بود 

نتم پس سوالم رو جواب- ن  اگه ادعات میشه مین

 کجا بودی؟ همیه این چند ماه... بده شوهر 

 کجا بودی؟ چرا پیش ماهیار توی بیمارستان

 موندی ؟ چرا اون روز وقتی ماهیار بهت زنگ زد

 ... من رو ول کردی رفتی پیش اون لعنتی ؟ چرا 

 دستم را بابا بردم و با نهایت نفرت سییل

 . اش کاشتممحکیم روی گونه

ن انداز شد   . صدای سییل در پذیرایی طنیر

 ... حتی هناس هم ساکت شده بود 

 این سییل نه تنها نتوانسته بود جواب همیه

 سیلیهایی که این چند سال از امیر خورده بودم

ن کرد که نزدیک بود  بدهد که قلبم را آنقدر سنگیر

ن سقوط کند   . روی زمیر

د ورس امیر همچنان روی شانهاش خم بو   



ن دوخته بود   . نگاهش را به زمیر

 این روز زدم که بدوین نه تنها به مردی که من-

 با امروز سه بار دیده بودمش تهمت زدی که به

 ... زن خودت هم تهمت زدی

 : پوزخندی زدم

- ی که اهمیت نمیدی... گرچه ن  تو به تنها چیر

... زنته  ... و من

 بعد هم در حایل که از زور بغض در حال خفه

 شدن بودم برگشتم تا به اتاقم برگردم اما با

 گرفتار شدن مچم در دست رسد امیر رس جایم

 . ماندم

 : صدایش از پشت رس بلند شد 

 مگه نمیخوای بدوین شوهرت این چند ماه-

 ... چی کار کرده ؟ بیا بریم تا نشونت بدم

 . مرا دنبال خودش کشید 

اض کرد  ن نفر سامیار اعیی  : اولیر

-  ... ی دیوونه؟ ولش کنچی کارش دار 



 خودم هم در حایل که با دست دیگرم عاجزانه

 سیع میکردم حلقیه دستش را از دور مچم باز

 : کنم، زبان باز کردم

- ... ولم کن امیر   ... من باهات هیچجا نمیام

 امیر اما بیتوجه به ما با عصبانیت به طرف در

 . ورودی رفت

 . ستاد سامیار دنبالمان دوید و روبــهروی امیر ای

 ابروهایش در هم گره خورده بود و چانهاش از

 . شدت خشم میلرزید 

 دستش را به نشانیه تهدید باال آورد و در حایل

د، گفت ن  : که نفس نفس میر

-  کم بال رسش آوردی ؟... ولش کن

 : نگایه به ساعتش انداخت و گفت

 اصال   شما مگه وقت دادگاه ندارید ؟-

 . امیر جلو رفت و دستی به شانیه سامیار زد 

 در حایل که پلکهایش را روی هم فشار میداد تا

ل کند با صدای تو  عصبانیت خفتهاش را کنیی



 : گلویی به سامیار گفت

-  ... برو کنار سامیار 

 . سامیار جلو آمد 

 مثل یک مار زخیم بود که هر لحظه امکان

 . داشت زهرش توی چشم امیر پرت کند 

- ؟ ها؟ کم گندنر  م کنار میخوای چی کار کتن  

 زدی به خانوادهام؟ اون از پدرم که سالم و سال

 مت از دست کارهای تو در حق جوانه دق کرد و

... مرد   اونم... او از برادرم که شده یه آدم آهتن 

یه لعنتی   اینم از خواهرم... به خاطر اون دخیی

 
ی

 که یس سالش نشده قد صد سال زندگ

 ... بدبختی کشیده

 . دستش را مشت کرد و رو به امیر گرفت

 من االن پتانسیل این رو دارم که-

 اگه خواهرم رو ول نکتن دق و... بکشمت امیر 

یزم رست  ... دیل این مدت رو یه جا میر

 امیر با یه حرکت مرا به طرف خودش کشید و



 : خبیثانه توی صورت سامیار گفت

 مثال   میخوای چه غلیط بکتن ها؟ زنگ-

 خواهرم رو بردن؟ گ برده؟
ی

 بزین پلیس؟ بیک

غ و قانونیش؟ آره؟ شاید هم یم  شوهر رسر

؟ چون االن به هر قیمتی شده  خوای کتکم بزین

م  حتی اگه الزم باشه... جوانه رو با خودم مییر

 پس بیا... از روی جسد تو هم رد میشم سامیار 

 ... و خودت با پای خودت برو کنار 

اضافهای دستش را باال سامیار به جای هر حرف  

 . برد و مشت محکیم روی صورت امیر کاشت

ن دو رفیق بعد از ییک بیر ن ن برخورد فیر  این اولیر

 ... سالها رفاقت نزدیک بود 

به تعادلش را از دست داد و  امیر از شدت ضن

 عقب عقب آمد اما در کمال تعجب دستش را

 دور مچ من باز نکرد، در نتیجه من هم همراهش

 . فتمعقب عقب ر 

 دستش را روی بینیاش نگه داشته بود و پلک



 . هایش را روی فشار میداد 

 : با وحشت صدایش کردم

-  ... امیر 

 چند ثانیهای طول کشید تا به خودش بیاید و

 مقابل نگاه وحشت زدیه من مشتش را باال بیارد

 . و روی صورت سامیار فرود بیاورد 

 . اینبار دیگر جییعن کشیدم

گربــیه هناس شدم که پشت  تازه متوجه صدای  

 . سدم بلند شد 

ی از  سامیار هم عقب عقب رفت و برای جلوگیر

 .افتادتش، دستش را به چهارچوب در گرفت

ن فرصت کوتاه استفاده کرد و  امیر اما از همیر

 دستش را زیر زانوهایم انداخت و با همان چادر

 . مرا بغل کرد 

 گردنم را چرخانده بودم و با گریه سامیار را صدا

دم اما امیر در حایل که از پلههای عمارت با ن  میر

ن میدوید، توی صورتم فریاد کشید   : عجله پاییر



- ه جوانه ... آرومت بگیر  ... آروم

 جیغ کشیدم و سیع کردم خودم را از بغلش

ون بیاندازم اما امیر با تمام قوا مرا به  بیر

بود خودش چسبانده . 

-  چی از جونم میخوای؟... ولم کن لعنتی 

ن رسیدم  .نزدیک ماشیر

 برای سامیار افتاده
ی
 نگران از اینکه شاید اتفاق

 : بود که دنبالمان نمیآمد با گریه گفتم

-  ... چی از جونم میخوای ولم کن

 امیر مرا روی صندیل راننده گذاشت و قبل از

ستاینکه فرصت فرار داشته باشم، در را رویم ب  

 . و قفل کودک زد 

ن را دور زد و روی صندیل راننده  بعد هم ماشیر

 .نشست

 در حایل که با صدای بلند گریه میکردم خودم را

ن امیر   در میکوبیدم تا باز شود اما صدای غمگیر

 . مرا متوقف کرد 



- مت... نمیخوام بدزمت  میخوام بیر

 جواب سوالت رو بدم و بعد اگه... یه جایی 

... خواستی   ... اگه خواستی برگردی

 . حرفش را ادامه نداد 

 مشت محکیم به فرمان کوبید و در حایل که زیر

ن را راه  لب خودش را لعنت میکرد، ماشیر

 . انداخت

 . من هم با نگراین برای سامیار رس جایم ماندم

 لحظیه دور شدنم از خانه از آینیه بغل آکو را

ون آمد   . هناس به بغل دیدم که از خانه بیر

 نزدیک ماشینش رفت و به مسیر دور شدن من و

 . امیر از خانه نگاه میکرد 

ی نگاهش حتی از این فاصله هم حس یم ن  تیر

 ... شد 

 چرا خودش را قایط دعوا نکرده بود ؟

)  ) امیر 

ن را جلوی خانه پارک کردم  .ماشیر



 .نگایه به صندیل شاگرد انداختم

 جوانه بدون اینکه زاویــیه نگاهش را به اندازیه

 یک میلیمیی تکان دهد با صوریی سخت شده و

یشان حاال کدر شده بود، به ن  چشمهایی که سیر

 . روبــهرو زل زده بود 

ی توی وجودم ن  یم رخ سنگیاش باعث شد چیر

 . سقوط کند 

 کرده بود، این
ی

 در کل سالهایی که با جوانه زندگ

قابل ن بار بود که او را اینقدر سخت و غیر  اولیر

 . نفوذ میدیدم

 این م
ن
وضوع به خودی خود به اندازیه کاق  

 برای من، متن که جز عشق از نگاه جوانه نگرفته

 ... بودم، ترسناک بود 

 اما ترسناکیی از آن وقتی بود که لطافت چهره

بچه و بقیه به خاطر یم  اش را برای آن دخیی

 .آوردم

 همیه اینها شاید یک معتن داشت و معتن آن



 ... این بود که جوانه برای امیر سخت شده بود 

 صدای آرام اما محکمش باعث شد از افکار

 سیایه که دستشان را روی خرخرهام گذاشته

 برده بودند،
ی

 بودند و مرا تا یک قدیم خفیک

ون بکشد و متوجه جوانه بکند   . بیر

 به جای دادگاه من رو آوردی اینجا که چی ؟-

 : خسته گفتم

-   بدوین شوهرت این چندمگه نمیخواستی 

 ... ماهه چی کار میکرده ؟ آوردمت تا ببیتن 

 . پوزخندی زد 

 . زاویــیه نگاهش را همچنان تغییر نداده بود 

 : با لحن سوزانندهای گفت

- ی بال... نه آقای دکیی   توی این چند ماه بیخیر

 هیچ ِ ی تو به من... خره درسم رو یاد گرفتم

... ربیط نداره گفتم خودت  اگه هم وسط دعوا   

 این چند ماهه چی کار میکردی برای این نبود

 برای این بود که بهت... که دوست دارم بدونم



 ... بگم همه مثل تو نیستند 

 حرفهایش تلخ بود و عجیب قلبم را یم

 ... سوزاند 

 : لبخند رسد و خستهای زدم و گفتم

 منم آوردمت اینجا تا نشونت بدم افکارت تا-

 ... چه منحرفه

 چند لحظهای سکوت کرد و بعد در حایل که

ون میداد، گفت  : بازدم عمیقش را با صدا بیر

-  من رو... این مسخره بازیــها رو تمومش کن

 گرچه با این خیمه شب بازیــهای تو... بیر دادگاه

م... احتماال تا االن نوبت دادگاهمون سوخته  بیر

... خونمون  ... میخوام برم پیش سامیار 

بچه و آندوست داشتم بگ ویم سامیار یا دخیی  

 پدر لعنتیاش که در من همیه حسهای تلخ دنیا

 . را زنده میکرد اما جلوی زبانم را گرفتم

 نباید با حرفهای تلخ زیر همیه قول و

دم ن  . قرارهایی که با خودم گذاشته بودم، میر



 . حسهایی که از هیچ کدامشان رس در نمیاوردم

ن پیاده شدم  . بیحرف از ماشیر

ن را دور زدم و در سمت جوانه راماش یر  

 . باز کردم

 .با رس اشارهای کردم

- ون  ... بیا بیر

 .جوانه اما نگاه کوتایه به طرف من انداخت

 چند لحظهای مردد نگاهمان کرد و رس جایش

 . نشست

 فشار عصتر این چند وقت کار دستم داد که بال

 : خره با صدای نیمه بلندی گفتم

ی هستی بیا پاییرن - ن ًِ د منتظر چیر ًِ ... 

 . جوانه تکاین خورد اما خودش را نباخت

 : گردنش را به طرفم چرخاند و با رستقی توپید 

-  یادت... وقتی من از خونیه بابام دزدیدی

 دوست داری... رفته اجازه ندادی کفش پام کنم

 پا برهنه بیام ؟



 . با شنیدن حرف نگایه به پایش انداختم

وجه پاهای بدون کفش در حصار آنتازه مت  

 . جوراب پارازین مشیک شدم

 حواس پرتم را لعنت کردم و به طرف جوانه خم

 . شدم

 یک دستم را زیر پایش و دست دیگرم را دور

 . شانههایش حلقه کردم

اضهایش او را توی بغلم گرفتم  بیتوجه به اعیی

ن را با پا بستم  . و در ماشیر

- ؟ این م سخره بازی هاچی کار میکتن امیر  

 چیه؟

 لبخند کچر زدم و در حایل که تنم را به آغوش

 جوانه بعد از مدتها مهمان کرده بودم و غرق

 حس خویر که از آن میگرفتم، شده بودم

 : ، گفتم

-  دوست داری پا... خودت گفتی پا برهنهای

 بیافته بیاید بریم
ی
 برهنه بیای؟ چون هر اتفاق



... خونه  شاید توی این چند ماه که... خونهمون

 نیومدی یادت رفته باشه که اینجا خونته ویل

 مخصوص ا توی این ... اینجا که فراموش نکرده
 
ً 

 ... چند ماه

 ... ساکت شدم

 ... جوانه هم سکوت کرده بود 

 همزمان که به طرف در ورودی آپارتمان راه

 . افتاده بودم نگاهم به جوانه افتاد 

وی بغلم جمع کردهمثل یک جوجه خودش را ت  

 .بودم

 لبههای چادرش را توی مشتش گرفته بود و در

 حایل که پلکهایش را محکم روی هم فشار یم

 داد، رسش را به قفسیه سینهام، جایی که حاال

 قلبم با حس ناشناختهای میکوبید، فشار یم

 . داد 

 یعتن جوانه هم مثل سابق از آغوش من لذت

د؟  مییر



باشم، حرفهایم را یعتن میتوانستم امیدوار   

 بشنود و بپذیرد ؟

)  ) امیر 

 هر دویمان زمان و مکان را فراموش

 . کرده بودیم

ن بار نبود که از آغوش جوانه لذت یم  این اولیر

ن بار بود که پیش خودم  بردم اما قطع ا اولیر
 
ً 

اف میکردم تا چه اندازه محتاج این آغوش  اعیی

 . هستم

ند راهپاهایم بدون اینکه از من فرمان بگیر   

 را در پیش گرفته بودند و به طرف
ی

 همیشیک

 . آسانسور رفتند 

ن بازوهایم، آن هم ن جوانه بیر  عطر حضور سیر

 وقتی اینطور معصومانه گوشیه بغلم خودش را

ن میکرد   . جمع کرده بود، پلکهایم را سنگیر

ین  ... مثل یک خواب شیر

 ... یک خواب راحت



 آنقدر راحت که خیالت جمع است یک نفر پای

 تخت، پشت در اتاق خوابت، توی پذیرایی خانه

 ... ی تنهاییات، منتظر بیدار شدنت است

 دستم را به سختی و البته با ترس از اینکه مبادا

 حرکتم باعث با هم خوردن تابلوی زیبای ساخته

 ی جوانه بشود، برای فشار دادن دکمیه آسانسور

م اما با فکر اینکه وقتی سوار آسانسوردرار کرد  

 بشویم، نهایت ا چند دقیقه بعد با رسیدن به 
 
ً

 واحد

ون بکشم، با یک  باید جوانه را از آغوشم بیر

 . تصمیم ناگهاین به طرف پلهها راه افتادم

 پلکهایش یک. نگاهم به صورت جوانه بود 

 لحظیه کوتاه لرزید اما باز نشد و بدون پرسیدن

تنها رسش را اندگ بیشیی به قفسه هیچ کلمهای  

 . ی سینهام فشار داد 

 . با دیدن حرکت ملوس جوانه کوتاه خندیدم

 جالب اینجا بود با این همه پله و سنگیتن وزن



 نداشتم که هر
ی

 جوانه نه تنها حس خستیک

 قدیم که بر میداشتم و به خانه نزدیکیی یم

فت بان قلبم باالتر میر  . شدم، ضن

ون دادم وبا ایستادن جلو  ی در ، نفسم را بیر  

 : زمزمهوار گفتم

-  ... رسیدیم

 جوانه رسش را بلند کرد و در حایل که نفس

 : عمیقی میکشید با صدای گرفتهای گفت

- ن   ... بذارم زمیر

 با اینکه دوست نداشتم از او جدا شوم اما برای

 . باز کرد در مجبور بود 

 .نگایه به دمپایی جلوی در انداختم

 آخرین بار جوانه آن را در چه حالتی رها کرده

ن . بود، نمیدانم  جوانه را طوری روی زمیر

 یک. گذاشتم که مستقیم دمپایی را بپوشد 

 لحظه خودم از هم از حجم این همه لطافت و

 . آرامش نشسته توی حرکاتم جا خوردم



 جوانه بدون اینکه نگایه به طرفم بیاندازد از

اف کردن چادرشمن فاصله گرفت و مشغول ص  

 . شد 

 در را باز کردم و عقب رفتم تا اول جوانه وارد

 . خانه بشود 

 جوانه نگاه مرددی به من و خانه انداخت و در

ن نانمفهویم  حایل که زیر لب با خودش چیر

 .زمزمه میکرد پایش را توی خانه گذاشت

 پشت رسش وارد شدم و در حایل که در را یم

 : بستم، دستپاچه گفتم

-  ... رو در بیار  چادرت

اض جوانه بلند شد   : صدای اعیی

 اونقدر نمیمونم که بخوام زحمت در آوردن و-

 ... پوشیدن دوباریه چادر رو بکشم
ن
 اگه حرق

 باید برم دادگاه تا نوبت جدید... داری بزن

م  ... بگیر

 لبهایم را روی هم فشار دادم و با



 : اخم پرسیدم

 ؟-
ی
ن از من مشتاق  اینقدر برای طالق گرفیی

 شانهای باال انداخت و با پوزخندی که او را

 هزاران درجه از جوانهای که میشناختم فاصله

 : میداد، گفت

 اینقدر این سالها ییک تو گوشم زمزمه کرده که-

 ... منم با خودم میگم چندان بد هم نیست

)  ) جوانه

قلبم در حرفم را در حایل زدم که گوشهای از   

 آتش میسوخت، آتشر که این چند ماه تا حدی

 .یاد گرفته بودم درد سوزانندهاش را تحمل کنم

 اما نمیتوانستم که منکر حقیقت باشم، نیم

 توانستم منکر عشقی که قلبم برای آن میتپید،

، در یک زماین دست دلم  باشم، بالخره یک جایی

ن چند دقیقیه پیش که  را رو میکردم؛ مثل همیر

طر تن امیر برایم بسیی نرم خواب و تپشع  

 قلبش زیر گوشم الالیی میخواند، به معنای



 ! واقیع کلمه وا داده بودم

 لحن تلخم هم برای این بود که چند لحظیه

ن   پیش را فراموش کنم، یکجور دست پیش گرفیی

 . تا پس نیافتام

 بیاهمیت به چهریه پکر شدیه امیر نگاهم را

 . توی خانه چرخاندم

م برای گوشه گوشیه شکنجه گاه این چند سدل  

 دیوانه بودم، وگرنه کدام. الم تنگ شده بود 

 زنداین دلتنگ زندانش میشد؟

ن آنقدر خاک گرفته بود که تقریب ا رنگ  همه   چیر

 .واقعیاش را از دست داده بود

 پتوی مسافریی روی کاناپیه سه نفریه مقابل

 .تلویزیون مچاله شده بود

ن جلوی کاناپه، به با دیدن آلبوم هایی که روی میر  

 هم ریخته، بعضن باز و بعضن بسته روی هم

 .انباشته شده بودند با تعحب به طرفشان رفتم

ن روی کاناپه عطر تن امیر توی
 به محض نشسیی



 بینیام پیچید، مثل اینکه عطر تنش با کاناپه در

 .هم آمیخته بود

 ییک
ی
از آلبومها را دستم را دراز کردم و اتفاق  

 .برداشتم

 با دیدن عکسهای عروسیمان ناخواسته

 لبخندی زدم و غرق در خیاالتم مشغول ورق زدن

ن خاطراتم شدم  . صفحات آلبوم و قدم زدن بیر

 با دیدن هر عکس، راه گلویم بیشیی از قبل بند

هیی از چند دقیقیه  میآمد و صفحیه دیدم تیر

 .پیش میشد

ن کاناپه و حلق ه شدن دست امیر دوربا فرو رفیی  

 خوردم و آلبوم را بستم اما امیر 
 شانههایم تکاین

ن آلبوم گذاشت و اجازه  دستش را دراز کرد و بیر

 . نداد 

 بینیام را باال کشیدم و در حایل که نگاهم را از

 . او میگرفتم آلبوم را توی بغلش پرت کردم

ن شدم اما حلقیه دست  برای بلند شدن، نیمخیر



 . نداد های امیر اجازه 

 : با تحکم گفت

- ن   ... بشیر

 از آنجایی که صدایم به خاطر بغض گرفته بود و

 جوایر باز کنم،
ن  نمیتوانستم دهانم را برای گفیی

 کشیدم و خودم را روی مبل پرت کردم اما
ن
 پوق

 به جای امیر نگاهم را به در اتاق خوابمان داده

سیدم یعتن این چند  بودم و مدام از خودم مییی

  ر نامرد تخت مرا مهمان ماهیار کرده بودماه ایم ِ

 ؟

 این چند ماه خییل اتفاقات توی-

 ... زندگیم افتاد 

 با صدای امیر هوشیار شدم اما با لجبازی نگاهم

 . را از او دزدیده بودم

ها که شاید خط زندگیم رو عوض- ن  خییل چیر

 ... کرد 

 : خندیه کوتایه کرد و گفت



 نمیدونم تعریف کردنش رو از کجا-

وع کنم  شاید باید از مامانت و آقا... رسر

 ... مصطقن بگم

 با شنیدن اسم مادرم و شوهرش گردنم به طرف

 : امیر چرخید و با تعجب پرسیدم

؟ مامانم؟-  چی

 نگاهش به عکسهای. دستی به صورتش کشید 

 .عروسیمان بود

 غرق در افکارش بدون نگاه کردن به چهریه

 : متعجب من گفت

- ... آره مامانت تی راجع به من و ماهیاروق  

 فهمید دو یه تا سییل نون و آبدار

 ... ازش خوردم

)  ) امیر 

 : دستی به صورتش کشید و با لکنت گفت

؟ رفتی برا مامانم چی تعریف-  امیر
ی

 چی مییک

ن   کردی؟ نکنه تو و دامون میخواین بعد از کشیی



 بابام برین رساغ مامانم ؟

ندصورتش را جلو آورده بود و با عصبانیت چ  

ی صورتم فریاد میکشید، نفس داغ و  میلیمیی

 .خوش بویش توی صورتم پخش میشد

ن بار نبود جوانه را از این فاصله میدیدم  اولیر

ن بار بود بعد از یک مدت طوالین   اما شاید اولیر

 و افکار در هم و برهم او را
ی

 مخلوط با دلتنیک

 میدیدم و حاال اینطور جزییات صورتش برایم

 . جذاب شده بود 

 چشمهای کشیدهاش با گوشههایی که کیم باال

ی خاص جنگل چشمهایش ن  ... رفته بود و سیر

 ... بیتن متوسط و خوش فرمش

 ... پوست سفیدش

 انگار تازه متوجه میشدم این بت زیبایی که

ا زیباییاش را در حصار قاب مشیک چادر  اکیر
 
ً 

 ... مخقن یم کرد، مال من بود 

 : گفتتوی صورتم بشکتن زد و با حرص  



وت ؟- ؟ رفتی تو هیی  چته امیر

" خواستم بگویم ... آره و ِ ت تو   ... رفتم تو هیی

 این مراحل رو باید قبل ازدواج میگذروندیم نه

م... وقت طالق  انگار داریم از مرحلیه آخر میر

 ... " اول

 رسم را تکان دادم تا افکارم درست و حسایر رس

 . جایش برگردند 

 کشیدم و حواس پرت گف
ن
 : تمپوق

 کجا بودم ؟-

 : جیغ کشید 

 چی رفتی با مامانم گفتی ؟-

 رسم را باال آوردم، دستی پشت گردنم کشیدم و

 : در حایل که نفس عمیقی میکشیدم، گفتم

 تو میدونستی بابای ماهیار و آقا مصطقن -

 باهم دوست بودن؟ که این مدیی که ماهیار از

ون، خونیه آقا مصطقن بوده؟  خونه زده بود بیر

 شوهر" حواسم بود که به هیچ وجه از عبارت



 .استفاده نکنم" مادرت

 من مادر نداشتم اما خوب میدانستم هیچ رقمه

 .با ازدواج مجددش کنار نمیآمدم

 . رسی تکان داد 

 معلوم بود از باز کردن موضوع ماهیار خوشش

 . نمیآمد 

 خودم هم از بازگو کردن این مسایل برای جوانه

دم اما ب  نمییر
ا فکر اینکه شاید ته داستانلذیی  

 بتوانم نکات مثبتی که میتوانست برای من و

 جوانه مثل یک نقطیه آغاز باشد، باید خودم و

 . جوانه را به این عذاب مجبور میکردم

ی نشده بود آقا مصطقن -  یه مدت که ازش خیر

 که از نگراین دیوونه شده میافته دنبالش و بعد

سه بهش که توی بیمارستان ب یه و ازمیر سیی  

یش  قضا میفهمه که من به عنوان همراه بسیی

 ... کردم

 نگایه به تک عکس جوانه درون آلبوم با آن



 لباس عروس و دسته گل رسچن که توی دستش

 . بود، کشیدم

 : زمزمه وار گفتم

 اون روزی که تو و بچه خونه بودین و من-

... مجبور شدن برم  ... اولش ماهیار پیام داد 

 نمیدونم چرا متوجه پیامش نشدم اما وقتی 

 پیام دوم هم... برگشتم و قیافیه تو رو دیدم

 ... ماهیار بود 

 از گوشیه چشم صورتش را دیدم وه از ناراحتی 

 . در هم رفت و پلکهایش را روی هم فشار داد 

 . خودم هم ناراحت بودم

 آن شب وقتی به خانه برگشته بودم و با جای خ

ای که قرار بود، کودکمان باشدایل جوانه و بچه  

ی که شک کرده ن ن چیر  مواجه شده بودم به اولیر

 بودم این بود که جوانه حتما از محتویات میام

دار شده بود اما نه پیام دوم  ... من خیر

 میدونم شاید باور نکتن اما بذار بهت بگم که-



ون زدم جوانه  من... چرا اون روز از خونه بیر

... آدم پستیام  این رو وقتی ثابت... خییل

 کردم که با وجود اینکه هیچ حش بهت نداشتم

 اما این رو بدون وقتی ... باهات ازدواج کردم

 دستت رو گرفتم و بردم بهزیستی تا یه دخیی رو

 قبول کنیم اون قدر عوضن 
ی

 به فرزندخواندگ

 نبودم که بعدش بخوام تو و بچهای که با خودم

یچونم و برمقرار گذاشته بودم، پدرش باشم، بپ  

 ... رساغ معشوقیه سابقم

 : صدای بغضآلود جوانه بلند شد 

 پس اون روز رفتی کجا ؟-

ن انداخته  که پاییر
 مظلومیت صدایش و صوریی

س  بود، انگشتهای کشیدهاش که با اسیی

 مشغول بازی کردن با لبیه چادرش بود، باعث

 شد مثل پرسبچهها بدنم داغ کند و دلم هوای

 . آغوشش را کند 

ن   بیاهمیت به ادامیه بحث آلبوم را روی میر



 گذاشتم و با حلقه کردن دستم دور شانهاش او

 . را به طرف خودم کشیدم

 اول مقاوت کرد اما وقتی رسش را روی شانهام

 گذاشتم، ساکت شد و وف دستهایش را روی

 . قفسیه سینهام گذاشت

 اون روز رفتم بیمارستان چون آقا مصطقن -

و گفته بود االن کنار تخت بهم پیام داده بود   

ن پیایم که به من فرستاده دیده  ... ماهیا ِ ر و میی

 گفته بود شمارهم رو از ماهیار گرفته تا بهم پیام

ه سه اینجا چه خیر  گفت زنگ... بده و ازم بیی

دار شه  گفته بود اگه... نزده که مبادا جوانه خیر

ًِ مردی، بیا و بگو چه غلیط کردین
َ
ن ... ً  برای همیر

رفتم وگرنه به جون خودت جوانه هر چقدر هم  

فتم  من اون... هم ماهیار التماس میکرد، نمیر

 یم... روز با جون و دل تو رو آوردم خونه

ن بار تو عمرم یه خانوادیه  خواستم برای اولیر

 ... کامل داشته باشم



هنم زد و با  به پیر
ی

 با پنجههای ظریفش چنیک

 : صدای خفهای گفت

-  ... قا مصطقن رفتی اون روز به خاطر آ

؟ من با ؟ چرا رفتی امیر  روزهای دیگه چرا رفتی

 ...با قلب سنگیت... همه چیت کنار اومده بودم

 ...با زبون نیش دارت

 به گریه افتاد و با صدای خش برداشتهای ادامه

 : داد 

 با خودخوایه پا روی همیه خواستههای-

 خودم و خودت گذاشته بودم و فقط به بودن

 تو رفتی ... کنارت فکر میکردم اما تو رفتی 

ی... پیش ماهیار   تو وقتی که بیمارستان بسیی

... بود، پیشش موندی  از... ازش پرستاری کردی

؟ من میتونم روی  من چه توقیع داری امیر

ها پا بذارم اما روی این موضوع ن  ... خییل چیر

 پلکهایم را روی هم گذاشته بودم و با درد به

میدادم صحبتهایش گوش . 



د اما با سفت کردن  سیع کرد از من فاصله بگیر

 . حلقیه دستهایم این اجازه را به او ندادم

 در عوض در حایل که دستم را پشت گوشش یم

 انداختم و چادرش را در میآوردم همانطوری که

 .او را بغل کرده بودم به عقب تکیه دادم

ی در بغل هم  حاال هر دویمان در وضع راحتیی

رفته بودیمآرام گ . 

 بیاهمیت به حرف جوانه ادامیه صحبتم را از

 . آن روز و بیمارستان از رس گرفتم

 وقتی رسیدم بیمارستان آقا مصطقن اونجا-

 ... بود 

) - دو ماه پیش  ) امیر 

یه در را گرفتم و با شک در را باز کردم  .دستگیر

 نفس عمیقی کشیدم و در حایل که سیع یم

 کردم به خودم مس لط باشم، پایم را توی اتاق
ّ
ً 

 .گذاشتم

ی که به چشمم آمد، صورت رنگ ن ن چیر  اولیر



 . پریده و لبهای کبود شدیه ماهیار بود 

 از قرار معلوم در این چند وقتی که به خاطر ح

ی شدنش توی بیمارستان او  ال بد جوانه و بسیی

یه  شیر
 را از خاطر برده بودم، شییم درماین

ا کشیده بودجانش ر  . 

 لبهای ترک خورده و خشک شدهاش را از هم

 : باز کرد و زمزمه کنان گفت

-  ... سالم

یز از آب ن کدرشدهاش که لیر  جهت چشمهای سیر

 بودند به باال دوخته شد و من توانستم آقا

 .مصطقن را ببینم

 تسبیح چوبیاش را توی دست گرفته بود و با

من زل چشمهای ریز شدهای در نهایت بدبیتن به  

 . زده بود 

ن بار بود اینقدر واضح و از نزدیک او را یم  اولیر

 .دیدم

ن بار که همراه مادر جوانه توی بیمارستان  اولیر



 به مالقتم آمده بودند، به قدری به خاطر

 فراموشیام پریشان و نسبت به دنیا حس

 غریتر داشتم که اصال متوجه نشده بودم که

وب یماین مرد به نوغ پدر زن دومم محس  

 . شد 

ن بار هم کوتاه و رسیم در مراسم پدر  دومیر

 ... جوانه

 بعد از آن هم سهراب و سامیار به دالیل

 خودشان که شاید من نییم از آن را درک یم

ی به مادرشان نگفته ن  کردم، از حال جوانه چیر

 بودند و وضعیت قلب جوانه را از او مخقن 

 . کرده بودند 

 یک حش به من میگفت که این کارشان برای

 این نبود که نمیخواستند مادرشان را نگران

 نکنند، بیشیی برای این بود که هر سه نفرشان از

 .روبــهرو شدن با مادرشان فرار میکردند

ی هم که من دیده بودم مادرشان هم چندان ن  چیر



 .تماییل به برقراری رابطه با آنها نشان نمیداد

ه این یک هفتهای که جوانه تویغیر از اینک  

ی بود، حتی یک تلفن هم از  بیمارستان بسیی

 ... طرف مادرش نداشت

 خواهر و برادرها هم به خویر یاد گرفته بودند

 که چطور خودشان برای هم، هم پدر باشند هم

 ... مادر 

، مثل یک شیر زخیم که به  اما حاال آقا مصطقن

ًِ او تجاوز شده بود با نگاهش وجودم را قلمرو ِ  

 مید ّ رید؛ فقط نمیدانستم این قلمرو در حال

 حاضن جوانه بود یا ماهیار ؟

-  ... علیک سالم پرس 

 : نگاهم را باال کشیدم و با تعجب لب زدم

-  اینجا ؟... شما 

 آقا مصطقن یک تای ابرویش را باال انداخت و

ن من و ماهیار یم  در حایل که نگاهش را بیر

 : چرخاند، گفت



- ن همون پدریام که باید اینجا گردنفکر کن م  

 ... دوتاییتون رو میشکست

 : صدای لرزان ماهیار بلند شد 

-  ... عمو مصطقن 

 : آقا مصطقن دستش را باال آورد و محکم گفت

-  ... ساکت باش

 .با قدمهای کوتاه اما محکیم به طرف من آمد

 : توی صورتم زل زد و گفت

 من ماهیار رو از وقتی چهار پنج سالش بود-

... میشناسم ... خودش رو   ... پدرش رو 

 و ف ّ ک و فامیلش... مادرش رو 
ی

 خونه و زندگ

 اما هر چی به ذهنم فشار میارم تو هیچ... رو 

 جای این چند سال آشنایی من با این خانواده جا

 پس خودت بگو اینجا چی کار یم... نداری

 ... کتن 

سکوت کردم و بعد با آرامش چند لحظهای  

 گفتم
ی

 : ساختیک



ایم که براتون قائلم اما مجبور-  با همیه احیی

 ... نیستم بهتون جوایر بدم

 .مردمکهای حاج مصطقن لرزید

 دست تسیح به دستش را باال آورد و به ریش و

ی و مرتبش کشید   . سیبیل خاکسیی

 میتوانستم نقش حکایک شده روی تسبیحش را

 .ببینم

م چطور شد اما یک لحژه دستهای حاجنفهمید  

 مصطقن دور گردنم حلقه شد و مرا از پشت به

 . دیوار کوباند 

 : فریاد جیغ مانند ماهیار بلند شد 

- ... وای عمو  ن   ... تو رو خدا کارش نداشته باشیر

ن بار نبود که یقهام در دست کش مچاله  اولیر

 .میشد

م، همیه اینها نتیجیه  نمیتوانستم ایرادی بگیر

 .اشتباهات و راههای غلط رفتیه خودم بود

 آقا مصطقن در حایل که چشمهای مشکیاش را



ن دندانهای کلیده شده  به من دوخته بود، از بیر

 : اش غ ّ رید 

- ... حرف بزن پرس  ... تو   پیش... داما ِ د ز ِ ن من

 این دخیی چی کار میکتن ؟

 بزنم، صدای گریــیه ماهیار
ن
 قبل از اینکه حرق

 . بلند شد 

 . قهام توی دست آقا مصطقن شل شد ی

 : به طرف ماهیار برگشت و با لکنت پرسید 

 چیه عموجان؟ برای چی اینجوری گریه یم-

؟  کتن

 از روی شانیه آقا مصطقن نگایه به ماهیار

 .انداختم

ن دستهایش پنهان کرده بود  .صورتش را بیر

 شانههای لرزانش و صدای گریــهاش که توی اتاق

 . میکرد  میپیچید دلسنگ هم آب

 چند لحظهای همانطور به او زل زده بودیم که ب

 . الخره به خودش مسلط شد 



ون کشید و ن دستهایش بیر  رسش را از بیر

 .چشمهای به خون نشستهاش را به ما دوخت

 صورتش خیسش را به طرف آقا مصطقن گرفت

 : و گفت

- ... تقصیر امیر نیست عمو   م ِ ن... تقصیر م ِ ن

 ... لعنتی که مثل یه بختک بهش چسبیده بودم

ن من و ماهیار  بیر
 نگاه رسگردان آقا مصطقن

 . رسگردان بود 

 نیمرخش را از روی شانه به طرف من نشانه

 : گرفت و با ابروهای باال رفتهای پرسید 

ه؟ یه جوری حرف بزن-  اینجا چه خیر

 ... من بفهمم

 . ماهیار گریه را از رس گرفت

بود و لبهایم به هم چسبیده دهانم خشک شده  

 . بود 

 . مثل اینکه قدرت تکلمم را از دست داده بودم

 : ماهیار ادامه داد 



- ... من داشتم میمردم  ... هیچ امیدی نداشتم

 موندیه زندگیم رو در
ی
 با خودم گفتم چرا باق

 کنار کش نباشم که همیه این چهارده پونزده س

ش بوده  ... ال دلم اسیر

ه اش را به آقا مصطقن که بهنگاه مظلوم شد  

سید شانهاش کیم خمیدهیی از چند  نظر میر

 ثانیه قبل شده بود، دوخت و با چانیه لرزان

 : ادامه داد 

- ... من رسطان داشتم  میفهیم عمو... بدخیم

ن خیالش نبود   همون مردی که... ؟ اما بابام عیر

 من به خاطر پا روی دل خودم و عشقم گذاشته

 که افتاده بود تو دامنم
ی

 بودم، با من و مرگ

 نمیگم عادی اما یه جوری برخورد کرد که انگار

ن مهیم نیست  ... خییل هم چیر

 دستی که به آن رسم وصل بود، مشت کرد و

 . روی قفسیه سینهاش کوبید 

-  یس و چند سال سن... من تموم شده بودم



 داشتم اما حتی نتونسته بودم یه مدرک

 مثل یه انگل به بابام وابسته... متحصییل بگیر 

 بابایی که کل اون مدیی که بیمارستان... بودم

ی بودم به خاطر اعتقادات کورکورانهاش  بسیی

 ... اجازه نداد مادرم کنارم توی بیمارستان بمونه

 پشت دستش را روی گونهاش کشید و پوزخند

 : زنان گفت

 میدوین گ همراهم بود؟ گ توی بیمارستان-

وان دوست کنارم بود؟ جای خایل مادر وبه عن  

 پدرم رو گ پر کرد ؟

 با دست اشارهای به من کرد و با صدای بلندی

 : گفت

- ... جوانه  یه دخیی معصوم و... ز ِ ن این آقا 

 خوش قلب ترین آدیم که... خوشگل و مهربون

 میدوین وقتی فهمید من و... دیده بودم

 ... شوهرش همدیگر رو میشناسیم از حال رفت

... اونم قرباین شد   ... یه قرباین بیچارهیی از من



 ... قربانز اعتقادات مسخریه پدرم

 رسش را روی زانوهایش گذاشت و گریه را از

 . رس گرفت

 چی میشد اگه میذاشت باهم باشیم؟-

 اینجوری هیچ کدوم از آدمهایی که االن دارن به

 خاطر این مساله زجر میکشن، زجر نیم

 ... کشیدن

 . لحظه به حرف ماهیار فکر کردمیک 

 واقعا اگر پدرش اجازه میداد من و ماهیار

 ازدواج کنیم، داستانمان چه میشد ؟

 ... آن وقت هیچ وقت جوانه را نمیدیدم

 ... و جوانه

 صدای آقا مصطقن بلند شد، میلرزید و با شک و

د  ن  . تردید حرف میر

 یعتن تو برای اینکه انتقام اون سالها و انتخاب-

ی، حاضن ه ای گذشتیه خودت و پدرت رو بگیر  

 یه مرد زن دار؟
ی

 شدی بشر وصلیه ناجور زندگ



؟ اون چرا باید تقاص داستان  پس جوانه چی

 عاشقانیه شکست خوردیه شما دو تا رو بده؟

 دلت برای اون دخیی بیچاره نسوخت؟ تو مگه

 خودت زن نبودی؟ خودت رو نذاشتی جای اون؟

هرت رو با یه زنخودت میتوین تحمل کتن شو   

یک یسر ؟  دیگه رسر

 روی صحبتش را از ماهیار گرفت ک به طرف من

 . آمد 

ه به طرف من ن  انگشت اشارهاش را مثل یک نیر

 : گرفت و غ ّ رش کنان گفت

 تو چرا اینقدر کثیف بودی که با طناب این-

 دخیی رفتی تو چاه؟ تو مگه مرد نبودی؟

 : نتوانستم سنگیتن حرفش را تحمل کنم، گفتم

-  من هیچ... مراقب صحبت کردنتون باشید 

 ... اشتبایه نکردم

 تسبیحش را توی هوا تکان داد و مسخره کنان

 : گفت



؟-  اگه اشتباه نکردی پس اینجا چی کار میکتن

 اگه اشتباه نکردی پس برای چی این دخور به

 جای اینکه به من پیام بده که بیام بیمارستان به

ست پس چرا تو روتو پیام داده؟ اگه اشتباه نی  

 به عنوان همراه ماهیار توی بیمارستان یم

 شناسن؟ اگه اینها اشتباه نیست پس اشتباه چی 

 ؟ البد وقتی اسمش بره تو شناسنامهت اون

 ... موقع اشتباه کردی

 : پوزخندی زد و با تاسف گفت

 اشتباهت اونجا بوده که خودت رو گول زدی-

 ... من که کاری نکردم

-  ... امیر 

صدای مادر جوانه با تعجب عقب گرد کردم تابا   

ن شوم اما قبل از اینکه به  از شنیدنش مطمی 

 خودم بیایم، سییل برقآسایی روی صورتم

 . نشست

 . برق از کلهام پرید 



 پلکهایم را که از شدت تعجب باز مانده بودند،

 چند لحظهای روی هم گذاشتم و بعد در حایل که

رامشم را بهسیع میکردم با چند نفس عمیق آ  

 دست بیاورم، نگاهم را باال آوردم و به مادر

 . جوانه دوختم

 چهرهاش از شدت خشم سفید شده بود و لب

 . هایش میلرزید 

 دستش را باال برد تا سییل دیگری بزند اما نیمیه

 . راه آن را توی هوا مشت کرد 

 بزند اما آنقدر
ن
 دهانش را باز کرد تا حرق

ن بود که نمیتوانست کلمات را درست به  خشمگیر

د   . کار بیر

 با این حال انگشت اشارهاش را به طرفم گرفت

 : و با کلمات نامفهویم گفت

- ... تو  ... تو با دخیی من  ... خدا لعنتت کنه

ن دستهایش گرفت و زیر لب با  رسش را بیر

 : خودش تکرار کرد 



-  دخیی بیچاره... دخیی بیچاره و سیاه بخت من

 ... ی من

ن انداختم و به کفشهایم زل زدم  . رسم را پاییر

 با صدای مادر جوانه که اسم ماهیار را صدا یم

 . زد و به طرفش میدوید، رسم را باال آوردم

 مادر جوانه کنار ماهیار ایستاده بود و دست

 . هایش را دور گردنش حلقه کرد 

 . رس جایم میخکوب شده بودم

ی مادر جوانهماهیار دستش را روی دستها  

 گذاشته بود و بیجان و بیحال سیع میکرد او

 . را از خودش دور کند 

 رنگش هر لحظه پریدهیی از قبل میشد و چشم

د  ن ون میر  از حدقه بیر
ش بیشیی ن  . های سیر

 . با وحشت نگایه به آقا مصطقن دوختم

 او هم مثل من میخ اتفاقایی که روی دور تند

 . افتاده بودند، شده بود 

 قدیم جلو گذاشتم و با لکنت خطاب به آقا



 : مصطقن گفتم

- ن   ... یه کاری بکنیر

 آقا مصطقن به خودش آمد و به طرف همرسش

 . دوید 

 شانههای باریکش را از پشت گرقت و سیع کرد

 . او را از ماهیار جدا کند 

- ... سایه جان ... عزیزم  خودت رو... آروم باش

ل کن  ... کنیی

 : ازی فریاد کشید مادر جوانه اما با لجب

- ... ولم کن  زین که اونقدر... بذار بکشمش

 پست که به هم جنس هودش هم رحم نمیکنه

ه  ... باید بمیر

 بالخره من هم قدیم برداشتم و در حایل که

 : دست مادر جوانه را میگرفتم، گفتم

- ن   مشکل من و جوانه خییل... آروم باشیر

یه که فکر میکنید  ن  از اون چیر
 به هم... بیشیی

 ... خوردن زندگیمون ربیط به ماهیار نداره



 مادر جوانه که انگار در این دنیا نبود یک دفعه

 گردن ماهیار را رها کرد و دستش را از زیر دست

ون کشید   . من بیر

 از پشت توی بغل آقا مصطقن افتاده بود و آقا

د   . مصطقن سیع میکرد او را عقب بیر

 : با عصبانیت روبه من جیغ کشید 

-  ... دست کثیفت رو به من نزن مرتیکیه زن باز 

... کثافت ... عوضن  ... احمق  خدا... بیشعور 

 ... لعنتت کنه که دل دخیی من رو خون کردی

 نگاهم به ماهیار افتاد که بیحال در حایل که

 پلکهایش تا نیمه روی هم افتاده بود، روی تخت

 افتاده بود، با دست گلویش را میمالید و یر 

د  جان رسفه ن  . میر

 به کمک احتیاج داشت اما با این حال واوضاع

 . جرئت نمیکردم یک قدم بردارم

 . صدای مادر جوانه آرام شد 

 . در عوض به گریه افتاد 



ن گریــههایش آرام و با حال نزاری گفت  : بیر

- ... من خاک بر  ... من احمق  ... من بیشعور 

م رو ول کردم م... دخیی  اونقدر بد بودم که دخیی

 نیومده بهم بگه که شوهرش داره رو رسش زن

ه  ... میگیر

 لب پایبنیام را از شدت عصبانیت جوییدم و

 : زیرلب گفتم

-  ... من رو جوانه نگرفتم

 : یک دفعه جیغ کشید 

- ی  مگه من مرده... تو غلط میکتن زن بگیر

م هنوز زن توعه رو رسش زن  باشم وقتی دخیی

... بیاری ... طالقش میدی دی یماگه طالقش ن  

 ... کشمت

 در اتاق با صدای بدی باز شد و زین با روپوش

 سفید در حایل که چهرهاش از خشم در هم رفته

 : بود، رو به ما گفت

- تونه ن رو... چه خیر  بیمارستان رو گذاشتیر



 ... رستون

 آقا مصطقن در حایل که مادر جوانه را که حاال

 بیحال توی بغلش افتاده بود، به آغوش کشیده

روبه پرستار رسی به نشانیه معذرتبود،   

 : خوایه تکان داد و گفت

- ... چشم  ... ببخشید 

 بعد هم زیر بغل همرسش را گرفت و او را از

ون برد   . اتاق بیر

 ... من و ماندم و ماهیار 

ن انداختم  . رسم را پاییر

 باید بزنم، اصال   باید
ن
 نمیدانستم چه حرق

 ...حرف بزنم یا نه

ن آهستیه ماهیار رسم را با ن فیر  با صدای فیر

 .مکث باال آوردم

 .نگایه به صورت خستهاش انداختم

ن   قفسهیسینهاش هنوز هم به سختی باال و پاییر

فت و صورت سفید شدهاش غرق در اشک  میر



 .بود

 پلکهایش را روی هم گذاشته بود و بیاهمیت

یخت  . به حضور من در اتاق اشک میر

گذاشتم و نزدیک تختشبا تردید قدیم جلو    

 . ایستادم

 : لبهایم را با زبان تر کردم و آرام گفتم

؟-  خویر

 دستهایش را باال آورد و
ن
 بدون هیچ حرق

 . صورتش را با آن پوشاند 

 صدای هق هقش باال گرفت و مرا تا حدی

 . دستپاچه کرد 

" دوست داشتم بگویم  اما نه زبانم" گریه نکن

تی میآمد،میچرخید نه به نظرم جملیه درس  

ی که چند  گریه برای حال و روز ماهیار و تحقیر

ین کار ممکن  دقیقیه پیش شده بود، شاید کمیی

 . بود 

 خودم را مشغول بازی کردن با مالفیه سفید



 روی تخت کردم که صدای گرفته و خش دار

 . ماهیار باعث شد نگاهم را به او بدوزم

-  ... مادر جوانه راس میگه

ی نگفتم و منتظر ماندم صحبتش را تمام ن  چیر

 . کند 

- ... من  ... من متاسفم امیر 

 دم عمیقی گرفتم و قفسیه سینهام را پر از هوا

 .کردم

 ...من هم متاسف بودم

ن   ... برای همه چیر

 برای سالهایی که در حرست از دست دادن و

ی سوخته بودم که نداشتنش ن ن چیر
 شاید نداشیی

که خودم از آن خیر   برایمن محبت بود، محبتی   

 . نداشتم

 همیه این سالها یاد نگرفته بودم که کش که

 یک روز تو را ترک کرده یا به هر دلییل پای تو

 نمانده بود و تو را ترک کرده، در آینده یکبار دیگر



ن کار را میکند   . هم همیر

 حتی اگر نرود و بماند، یک جای کوچک، گوشیه

" قلبت، در خاطرت خواهد ماند که  یک" او 

 ... جایی رفته بود 

 و حاال من بعد از یس و چند سال عمر به این

 نتیجه رسیده بودم، پس زمینیه ذهنیات در

 حس و حالت بودن آدمهای دور و برت
ی

 چگونیک

 . تاثیر مهیم ندارد 

ن نبودم اما حداقل در مورد  از دیگران مطمی 

 خودم میتوانستم با اطمینان بگویم که حضور

س زمینیه ذهتن بد نیمهیچ کس را با پ  

 . پذیرفتم

 من حتی آنقدر احمق بودم که آدمهای بیگناه

 زندگیام را هم به گناه کردیه دیگران یم

 .سوزاندم

 ... مثل جوانه

 : زبان را روی لبهایم کشیدم و جواب دادم



-  ... منم متاسفم ماهیار 

ن و پر از درد  کف دستم را روی قلتر که سنگیر

 میکوبید، گذاشتم و در حایل که کلمات

 ناهماهنگ ذهنم را به زور کنار هم قرار میدادم

 را شاید مدت
ن
 با جان کندن تصمیم گرفتم حرق

دم، به زبان آوردم ن  . ها قبل باید میر

-  ... زدن این حرفها برام خییل سخته ماهیار 

 یم... سختیش یه جوریه که از خودم متنفرم

ن باردوین کم نیست یه آدیم  قلبش برای اولیر  

 ... برای ییک بکوبه

 لبیه تخت نشستم و با افسوس به چهریه

 . ماهیار نگاه کردم

 همان چهرهای که سالیان سال مرا اسیر خودش

 .کرده بود

 حاال از آن همه زیبایی و غرور جز یک زن رنج

ش را ن  کشیده که تک و تنها در حایل که همهچیر

مرگ ایستادهاز دست داده بود و لبیه پرتگاه   



 نمانده بود 
ی
ن زیادی برای دیدن باق  . بود، چیر

ن دوست داشتنیاش هم حاال کدر  چشمهای سیر

 . و بیفروغ، لرزان و ترسیده به من زل زده بود 

- ... من دوستت داشتم  اما حاال... عاشقت بودم

... 

 .لبخند تلچن زدم

 هیچ وقت فکر نمیکردم یک روز این جمالت را

 ...بگویم

 همیه روزهایی که وجودم به خاطر از دست

 دادن ماهیار خایل شده بود، هرگز فکر نمیکردم

 ... که یک روز وجودم از خودش خایل شود 

 دنیا جای عجیتر است، نه؟

 !یک نفر را دوست داری اما بعد دوستش نداری

ن راحتی   ... به همیر

 
ی

ن سادگ  ... به همیر

کم از  با همان لبخند تلچن که برای من و ماهیار   

 : گریه نداشت، گفتم



 از دوست داشتنت توی وجود من فقط یه-

 ... خاطره مونده

 . شانهای باال انداختم

 به نظرم وقتشه از خاطرههای قدیمیم دل بکنم-

 ... و خاطرههای جدید بسازم

 . بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم

 پشتم را به ماهیار کروم تا حتی برای آخرین بار

آن تکه از گذشتهام که او را پشت هم نگایه به  

 .رس جا گذاشته بودم، نیاندازم

 به عنوان آخرین کاری که میتونم برات انجام-

 ... بدم، سیع میکنم پدرت رو برگردونم

) - جوانه  ) زمان حال

 نگایه به چهریه گرفتهاش کردم که چطور غرق

 . در تعریف اتفاقات این دو ماه بود 

 : آهسته ادامه داد 

- ون ی... اون روز از بیمارستان زدم بیر ن  تنها چیر

 که دلم میخواست این بود که بیام خونه و



بچه که توی همون مدت  پیش تو و اون دخیی

 کوتاه حسایر خودش رو توی دلم جا کرده بود،

 ... باشم

ن   رسی تکان داد و بدون اینکه نگاهش را از میر

د و به من بیاندازد، از احساسات آن روزش  بگیر

 : تگف

-  ... وقتی اومدم خونه

 دستی به صورتش کشید و در حایل که نفس

 : عمیق و پر دردی میکشید، گفت

-  ... نبودی جوانه

 لبخند تلخ و کچر زد و بالخره نگاهش را به من

 . برگرداند 

 .لحنش پر از افسوس و درد بود

 دلم پر میکشید دستم را روی صورتش بگذارم و

 . مبرجستگیهای صورتش را لمس کن

 درست توی نقطهای که من تصمیم گرفته بودم-

ن رو از نو بسازم ن بار همه چیر  برای... برای اولیر



 سیاهم
ی

ن بار توی زندگ  یه نقطیه... اولیر

ن همیه تلخیها و ... نوراین دیده بودم  بیر

هایی که تا اون لحظیه زندگیم اجازه  تحقیر

 نداده بود که حتی یه لحظه هم عمیق ا حس
 
ً 

ن بار با فکر به  خوشبختی داشته باشم، برای اولیر

مون  خونیه گرم و نرمم که با وجود تو و دخیی

 ... روشن شده بود، حس خوشبختی داشتم

 ابروهایش در هم رفت و لبهایش مثل پرسبچه

 های مظلویم که توپ مخصوصش را از او

ن گفت  : گرفته بودند، مچاله کرد و غمگیر

- ن توی یه لحظه خراب   باورت... شد همهچیر

 نمیشه تا نیم ساعت مثل دیوونهها توی خونه

دم ن  ... میچرخیدم و تو رو صدا میر

 ... اما نبودی

ن انداختم  . رسم را پاییر

 : امیر ادامه داد 

-  خییل وقت بود... قبلش هم رفته بودی



 خونمون دیگه مثل سابق نبود اما وقتی اون روز

 وقتی اونطوری بچه... باهام اوندی بهزیستی 

 من باور کرده... و بغل کرده بودیر 

 اینکه میشه امیر بدبخ ِ ت بیچاره... بودم جوانه

 نه نصف عمرش از آشنا و غریبه شنیده بود که

 خییل   هاشون علن ا توی صورتم بهم گفته بودن

 یتیم یر   کس و کار، واقع ا از ته دل خوشحال

... باشه  ... اما خراب شد 

 بز 
ن
 برایحاال نوبت من بود که حرق

ن
نم، حرق  

 برای توضیح
ن
 توجیه رفتنم، شاید هم حرق

ن خراب شده بود   . اینکه چرا همهچیر

-  ... تو همیه این چهار سال من رو داشتی امیر 

... این خونیه گرم و روشن رو   ... من

 : بغض کرده گفتم

ی که این همه سال میتونستیم-  من و دخیی

 ... داشته باشیم

دم  به امیر فرسر
 . خودم را بیشیی



-  آکو و اون دخیی بچه هم... من خرابش نکردم

... خرابش نکرد   ... حتی ماهیار هم خرابش نکرد 

 ... خودت خرابش کردی

 خرابش کردی

 تویی که عشقمون رو حراجش کردی

 همیه زندگیم رو تباهش کردی

 آهش کردی

 خرابش کردی

 دستش را پشت گردنم گذاشت و رسم را درست

 . روی قلبش تنظیم کرد 

ن میکوبید  قلبش  . آهسته و سنگیر

ین صدای ممکن برای جوانه  ... زیباترین و امنیی

ل بان قلب مرا کنیی  شک نداشتم اگر یک نفر ضن

بان قلب امیر   میکرد، متوجه میشد که با ضن

 . هماهنگ بود 

-  برای همیه روزهایی که توی... متاسفم جوانه

هایی که با خودم از
ن  سیاهیهای اطرافم، چیر



ودم، غرق بودم و تو رو هم کهگذشته آورده ب  

 دل به این سیایه زده بودی تا من رو نجات بدی

دم ن  ... پس میر

 صدای امیر حاال به طور واضچ از بغض

ن شده بود   . سنگیر

- ن نمیدونستم  ... من هیچی از دوست داشیی

 نمیدوین همیه... همیشه یا ترحم بود یا تحقیر 

 روزهایی که چشمم به اون در لعنتی بود تا یه

ون بکشه  نفر من رو با خودش از اون جهنم بیر

 جایی که من بزدگ شدم یه... چه حش داشتم

 بهزیستی د ِ ر پیت بود توی محلههای متوسط

... شهر  مون کنند فقط سیدن سیر  ... به زور میر

 چه برسه به اینکه بخوان آرزوهامون رو برآورده

ن   نمیدوین وقتی دلم میخواست یه... کین

 ... داشته باشم چه حایل داستماسباب بازی نو 

 وقتی مجبور بودم مسیر پرورشگاه تا
 نمیدوین

 مدرسه رو پیاده برم چون پول توجیبیم اونقدر



م و بگیر
 ... نبود که بتونم همیشه تاکش یا میی

 آرزو داشتم که یه بار
ی
 میدوین تا بیست سالیک

 برم رستوران؟

 . صدایش میلرزید 

ستهیی از چندرسم را از روی قبیل که حاال آه  

 دقیقیه پیش میکوبید، برداشتم تا نگایه به

 امیر بیاندازم، اما امیر اجازه نداد از او فاصله

م  .بگیر

 : با التماس گفت

- ... نه  رست رو نیار باال... همونجا بمون جوانه

 نمیخوام من رو وقتی دارم از اون لحظهها...

نم، ببیتن  ن  ... حرف میر

 بود که روی
ن

 صدای گرفتهاش مثل چاقوی داغ

 .بدنم خط میانداخت

 .از بغض نشسته در صدایش من هم بغض کردم

 ...دوست نداشتم

 این وضعیت و ناراحتی امیر را دوست



 ...نداشتم

 با

ن   رسم را بیشیی به قفسیه سینهاش که سنگیر

ن میشد، فشار دادم و با مظلومیت در  ال و پاییر

هایی که اینحایل که در آن لحظه 
ن همیه چیر  

 چند وقت بینمان گذشته بود، فراموش کرده

 : بودم با عشق و دلسوزی لب زدم

ن برای- هایی که اذیتش یم کین
ن  آدم نباید چیر

 خودت رو اذیت نکن... خودش یادآوری کنه

 ...امیر 

 اما امیر که انگار در گذشتیه تلخش غرق شده

 بود، گردنش را خم کرد و گونهاش را به رسم

 : باند و ادامه داد چس

- سیدم جوانه  از اینکه یه نفر بفهمه... من مییی

 آخه میدوین ... پرورشگاهیام و اذیتم کنه

ده سالهم بود، ییک از همکالسیهام ن  وقتی سیر

وع کرد اذیت کردنم  حرف و... فهمید و رسر



 کارهاش اونقدر آزارم داده که بعد این همه سال

 ... نمیخوام هیچ کدومش رو یادآوری کنم

 اونقدر اذیتم کرد که مجبور شدم مدرسهم رو

 اما یاد گرفتم که دیگه حتی اگه... عوض کنم

ًِ مردم هم نذارم کش بفهمه من پرورشگاهی
ُ
ً 

 ... ام

وع به  با کف دست به طور نامحسوس رسر

 .نوازش بازویش کردم

- ... نمیخواد عزیزم  
ی

 ... نمیخواد بیک

 همان جوانیه چند ماه حاال بازهم در آغوش

 . امیر با لحنش برای او از عشق میخواند 

ایطم بهیی - ستان بودم بازهم رسر  تا وقتی دبیر

 ...حداقل شبها یه جایی داشتم برگردم... بود 

 حداقل برای حفظ ظاهرم که شده بود گایه به

 دست و پا شکسته یه... بقیه میگفتم به خونه

ی برای خوردن و یه لبایس برای خریدن ن  چیر

... داشتیم ن ... تی رفتم دانشگاهاما وق  همه چیر



 درست بود که پزشیک دانشگاه میل... بدتر شد 

 کردن اون هم یه
ی

 قبول شده بودم اما تنها زندگ

... شهر دیگه  تازه... بدون هیچ پشتوانهای

 اونجا بود که فهمیدم حرستهای بچگیم مثل

 شلوار یل و اسباب بازی یا موتور و خییل

های دیگه شوچن بود در مقابل ن   چیر
ی

زندگ  

 ... واقیع برای یه بچیه بدون خانواده

بیط کرد و گفت  : خندیه تلخ و بیر

 هیچ وقت-
ی
 هیچ میدوین تا قبل هجده سالیک

ون نرفتم  ... برای خرید لباس بیر

 : ابروهایم را در هم کشیدم و با تعجب پرسیدم

-  ... یعتن لباس

 . امیر رسفهای زد و صدایش را صاف کرد 

 : ادامه داد 

 گفتم که پرورشگاه ما جز پروشگاههای-

ن بود، شاید اگه خییل شانس  متوسط روبه پاییر

 میآوردیم و میتونستیم دو سال یه دفعه



 اونم یا از... بعضن از لباسهامون رو نو کنیم

 بودجیه کم پروشگاه برامون میخریدن یا

ها کمک میخریدن  وگرنه باید با لباس... خیر

ی بزرگیی َ رسهای خودمون و لباسهای بچهها  

 متاسفانه مسئول پرورشگاهمون هم... میکردیم

 اونقدر درگیر مسائل اصیل و کلییی بود که هیچ

 وقت به این مساله فکر نکرده بود که ممکنه

ن مساله   ی ساده و واقع ا کم اهمیت برای ما  همیر

 بچهها تبدیل به یه عقده شه و باهامون بزرگ

... شه نن که یهبچهها و آدمهای عادی نمیدو   

 خرید ساده چقدر میتونه برای روح آدم مفید

 میفهیم چی میگم جوانه؟ منظورم... باشه

 منظورم کاریه که همه... خود خرید نیست

 توانایی انجامش رو به عنوان یه کار ساده و

 اونه که باعث... پیش پا افتاده دارن و تو نداری

 ... میشه حس خال داشته بایسر 

 . فکری به ذهنم رسید 



ن هم پرسیدم  : برای همیر

 پس چرا این سالها حتی یه دفعه هم نرفتی -

 خرید؟

سیدم که امیر در  این سوال را برای این مییی

 این چهار سال برای خودش حتی یک جفت

ین وسایل  جوراب هم نخریده بود و از کوچکیی

ینش را خودم تهیه میکردم  . تا بزرگیی

-  یه جور حرص و لج و... دوست نداشتم

 ... زی با خودم و خواستههاملحبا

 زیر لب با صدای آرایم برای اینکه امیر نشنود،

 : گفتم

-  ... تو دیوونهای

 : امیر اما شنید و با صدای محکیم جواب داد 

- ن هم رفتم پیش... آره من دیوونهم  برای همیر

 ... روانشناس

ب از روی قفسیه سینهاش  رسم را به ضن

 . برداشتم



ور شانهام کیم شلحلقیه دستهای امیر هم د  

ن از او فاصله گرفتم و با  شده بود، برای همیر

ون زده  چشمهایی که حتم داشتم از حدقه بیر

 : بود، پرسیدم

؟ رفتی پیش روانشناس؟-  چی گفتی

 .نگاه جدیاش را به من دوخته بود

 چشمهای مشکیاش با حالت عجیتر شبیه

 به من زل زده بود 
ی

 . دلتنیک

 زیر سنگیتن نگاهش داغ کرده بودم و البته دلم

فت  . برای چشمهای مشکیاش ضعف میر

 : تخس گفتم

؟- ین ن ؟ چرا نسیه حرف میر  چی کار کردی امیر

 : جدی گفت

-  واضح نیست ؟... رفتم پیش روانشناس

 ابرویم را باال انداختم و در حایل که حرفهایش

 را نمیفهمیدم، با چشمهایم از او خواهش کردم،

 . دامه بدهد ا



 . دستی به موهایش کشید 

- ... آره  گیر کردن... من یه مشکل بزرگ داشتم

 زنداین که میله نداشت اما یس و... توی گذشته

 چند سال بود من رو توی خودش حبس کرده

 ... بود 

 .سکوت کرد

 من خودم دکیی بودم و از زیر بار مریضن -

 نفهمیدم گ و چطور... روحم فرار کرده بودم

 ... یه دفعه تصمیم گرفتم برم پیش دکیی اما 

 نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند و بعد از

 : مکث کوتایه، خسته گفت

 شب و روزهام... این خونه بهم فشار میآوردند 

 یه جوری بهم گره خورده بود که داشتم دیوونه

 ... میشدم

 .خندهای کرد

-  ... البته دیوونه بودم، دیوونهیی شدم

ی نگفتم ن ن انداختم و چیر  . رسم را پاییر



 هر جای خونه که پا میذاشتم تو رو یم-

... دیدم  خو ِ د دیوونه و عوضیم... یا خودم رو 

 که چطور تو رو زیر پای سیاهیهای گذشتم له

 ... میکردم

 دستش را باال آورد و نگاهش را به کف دستش

 . دوخت

 : زمزمه کرد 

-  وقتهایی ... وقتهایی که با این دست زدمت

 ... پست زدم

 . حرفهای امیر خاطرات تلخم را زنده کرد 

 همیه روزهایی که اینجا به جرم عاشقی جان

 .کنده بودم

 همیه وقتهایی که به قول خودش زیر پای او

 له شده بودم، به جرم سیاهیهایی که من

ی در رخ دادنشان نداشتم ین تاثیر
 .کوچکیی

ر عشقسیایه کودگ تلخ همرسم و از همه بدت  

 ... نافرجانش



 امیر اما بیتوجه به سیاهیهای نشسته در

 : صورت من بیحواس ادامه داد 

 وقتهایی به خاطر بچهدار نشدنت رسزنش-

... کردم ت میکردم  ... وقتهایی که تحقیر

 تهوع اجازه نمیداد روی حرفهای امیر تمرکز

 .کنم

 امیر میگفت و من بیشیی از قبل در خاطراتم

 .غرق میشدم

 وقتهایی که انتهای رابطهمان به مسخره و با

ی س جلوگیر
 پوزخند اضافه میکرد که اسیی

 ...ندارد

 ... لعنتی 

 ... لعنتی 

 من برای چه به این خانیه لعنتی برگشته بودم؟

 یعتن اینقدر حقیر و بدبخت شده بودم که باز

 هم توی بغل امیر گم شده بودم؟

 یک دفعه به خودم آمدم و از روی مبل



 . د شدمبلن

 چادرم را جمع و جور کردم و به طرف در خانه

 . رفتم

 : صدای متعجب امیر بلند شد 

ی ؟-  چی شد جوانه؟ کجا داری میر

 به طرف جا کفش رفتم و یک جفت کفش

 .برداشتم

 برای یک لحظه نگاهم به تصویر خودم توی آینه

 . ی قدی جاکفش افتاد 

 . خاطریه تلخ دیگری در ذهنم جا گرفت

میر در یک رابطیه متجاوزگرانه تا صبحوقتی ا  

 بدنم را کبود و زخیم کرده بود و من احمق با

 صورت خوین برای آوردن یک مسکن از کیف

ن بیاهمیت به درد  پزشکیاش توی ماشیر

 استخوانهای بدنم برای حفظ آبروی امیر که

 مبادا کش بفهمد آقای دکیی روی همرسش دست

ن   بلند کرده بود، به جای آسانسور از پلهها پاییر



 رفته بودم تا هر چه زودتر به داد رسدرد میگرین 

 .شوهرم برسم

 امیر پشت رسم آمد و با یک حرکت بازویم را

 .اسیر دستش کرد

 : به طرفش برگشتم و فریاد زدم

- ... ولم کن  ... ولم کن لعنتی 

 .فریادم آنقدر بلند بود که امیر جا خورد

 . ش شل شد و یک قدم عقب رفتدست

 مثل پرندهای که در قفسش را باز کرده بودند، از

ون زدم  . جا پریدم و از خانه بیر

 . خودم را توی آسانسور پرت کردم

ون زده  صدای امیر را شنیدم که از خانه بیر

د  ن  . بودم و با فریاد اسمم را صدا میر

 گوشهایم را با هر دو دست پوشاندم و زیر لب

 : م پرسیدماز خود

 من حق ندارم ؟ ییک به من بگه من چطور باید-

 برگردم تو بغل آدیم که هر لحظه به یه شکل به



 ...عشقم، روحم و عزت نفسم خیانت کرده

)  ) جوانه

 خودم را توی پذیرایی انداختم و بیاهمیت به

دیه سامیار و قیافیه ترسناک ن  چهریه وحشیی

 . سهراب به طرف پلهها رفتم

 : بلند شد  صدای سهراب

-  کجا بودی تا حاال ؟... جوانه

 تن خسته و آش و الش شدهام را به زحمت به

 . پلهها رساندم

 نردهها را گرفتم و قدمهای سستم را به زور

 . تکان دادم

اض کند   . حاال نوبت سامیار بود که اعیی

- ی؟... جوانه ن کجا میر  رست رو انداختی پاییر

 هیچ میدوین چند ساعته غیبت زده؟ صبح زود

 ظهر نشده از پیش امیر اومدی ا... با امیر رفتی 

 کجا رفته بودی... الن ساعت چنده؟ ده شب

 امیر و سهراب تا االن تو خیابون... این موقع



ن   ... دنبال جنابعایل میگشیی

 با شنیدن اسم امیر پوزخندی روی لبهایم

 .نشست

وجودمهمزمان دو حس مختلف در   

 . شکل گرفت

 و دلسوزی و البته عشق
ی

 ... یک طرف دلتنیک

 یک طرف دیگر حش که شاید به زور یم

 .توانستم انگ نفرت را به آن بچسبانم

ن خودم و حسهای مختلفم رسدرگم و غوطه  بیر

 .ور بودم

 دستی چادرم را از پشت کشید و افکارم را پاره

 . کرد 

یدمگردن خشک شدهام را چرخاندم و سهراب د  

 که در حایل که به معنای واقیع کلمه از بینیاش

د، با صدایی شبیه فریاد گفت
ن ون میر  : دود بیر

 چه مرگت شده ؟-

 آخرین باری که سهراب با این لحن بد با من



 . صحبت کرده بود، به خاطر نمیآوردم

 : لبخند تلچن زدم

 چیه داداش؟ اونقدر بزرگ نشدم که بخوام یه-

 روز تنهایی تو خیابونها بچرخم؟

 : رسی تکان داد و با تعجب گفت

 ده دوازده ساعته تو خیابون، بدون پول، بدون-

 با خودت فکر کردی ما یه نفر از شدت... تلفن

 چه بالیی ممکنه رسمون بیاد؟
 نگراین

 .حوصلیه صحبت کردن نداشتم

 دوست نداشتم توضیح بدهم که این چند ساعت

هها توی خیابان چرخیده بودمچطور مثل دیوان . 

 برای سهراب میگفتم، از چند نفر تنه خورده

 بودم و چند بار سکندری خورده بودم در حایل

 که خودم هم نمیدانستم؟

ن بروم و از  یا اینکه چند بار نزدیک بود زیر ماشیر

 چند راننده حرف خورده بودم ؟

 چند بار به عقب نگاه کرده بودم تا شاید امیر را



م و هر بار هم از ترس اینکه امیر را ببینمببین  

 ... قدمهایم را تند میکردم

 ... نه

 را برای کش بازگو
ی

 نباید این حجم از دیوانیک

 ... میکردم

ن هم دستم را توی هوا تکان دادم و به  برای همیر

 . طرف اتاقم راه افتادم

 : تنها یک جمله به سهراب و سامیار گفتم

- ن  ... ولم کنیر  ازم... حال خودم باشمبذارین تو 

ن چته سیر ... نیی  فقط... چون خودمم نمیدونم

... میدونم خودم نیستم  ... نمیتونم باشم

 سهراب را دیدم که قدیم به طرفم برداشت اما

 . بازویش اسیر دست سامیار شد 

 سامیار، سهراب را از شدت عصبانیت روبه

 انفجار بود، به سکوت دعوت کرد و با صدای

 : بلندی رو به من گفت

- ... برو تو اتاقت  ... حرف یم   زنیم با هم بعدا 



 فارغ از بازجویی آن دو نفر خودم را به اتاقم

 . رساندم و با همان چادر روی تخت افتادم

 . چند لحظهای پلکهایم را روی هم گذاشتم

ن میکوبید   . قلبم سنگیر

 حس میکردم از قلیه بلند کوه به ته د ّ رهای پرت

ه بودم و نقطیه عطف این سقوط مرگ نبودشد  

 . بلکه غرق شدن در سیایه بیانتهایی بود 

 تک تک سلولهای بدنم را به دنبال یک حس

 خوب یا حتی خاطرهای از آن گشتم اما هیچ

ن نبود   . چیر

 حرفهای امیر وقتی از کثافت کاریــهایش برایم

 با

د، مثل توپ پینک پونگ توی ذهنم ن  حرف میر

ن میش د و اجازه نمیداد پلکهای گرمال و پاییر  

ند   . شدهام مرا در به دست خواب بسیی

 . چهرهای پشت پلکهایم جان گرفت

 یک جفت چشم آیر و لپهای آویزان و یک



 ... جفت دندان کوچک که تازه نیش زده بودند 

 زیر پوستم گرم شد و جریان خون در رگهایم

 . رسعت گرفت

 زدم و بیآنکه به کارم و عواقبش
ی

 لبخند کمرنیک

 . فکر کنم از روی تخت بلند شدم

ن و آینیه اتاقم  موبایلم را که از صبح روی میر

 افتاده بود برداشتم و بیفکر شماریه آکو را

 . گرفتم

 : صدای خواب آلودش توی گویسر پیچید 

-  ... بله

 دیتی به صورتم کشیدم و در حایل که به چشم

م  ن ه مانده بودم، گفتمهای سیر  : درون آینه خیر

ن هناس رو بیارین پیشم؟ دلم براش-  میتونیر

 تنگ شده؟ حس میکنم دیگه نمیتونم ازش دور

 ... باشم

)  ) جوانه

 با خنده رسم را توی شکم هناس فرو بردم و



 . فوت کردم

 هناس هم عاشق این حرکت بود، با صدای بلند

وع به خندیدن کرد و با دست و پا زدن  رسر

 . خوشحالیاش را نشان داد 

 من هم تقریب ا توانسته بودم کیم از تشویشهای
 
ً 

وع به  درومیام را آرام کنم با رسخویسر رسر

 . قلقلک دادن دخیی کوچولویم کردم

"  " دخیی کوچولویم

 مثل برق گرفتهها از هناس فاصله گرفتم و به

 . کلمهای که از ذهنم گذشته بود، فکر کردم

 هناس دخیی من بود ؟

 نسبت من با هناس چه بود که به وقت دلتنگیام

 او را از آکو طلب کرده بودم؟

 از مردی که صبح امروز شوهرم من و او را به

 هم محکوم کرده بود ؟

 چه مرگم شده بود ؟

 چه بالیی رسم آمده بود که قلب خسته و



 . مشوشم تنها با بوی تن هناس آرام میگرفت

بــهای به در خورد و پشت رسش سا میار واردضن  

 . اتاق شد 

 هناس را از روی تخت بلند کردم و توی بغلم

 . گرفتم

 سامیار با ابروهای در هم رفته و چهریه گرفته

 ای شیشیه شیر دستش را به طرفم گرفت و

 : زیرلب گفت

 اون بچه عروسک نیست که هر وقت دلت تنگ-

یش بغل فشارش بدی بعد دو روز  باشه بگیر

 ... دیگه بیخیالش بشر 

یشیه شیر را از دستش گرفتم و به دستش  

 . هناس دادم

 : با دزدیدن نگاهم از سامیار آرام جواب دادم

-  بیخیالش هم... هناس عروسک من نیست

 ... نمیشم

 یک دفعه صدایش باال رفت، آنقدر که هناس



 . تکاین خورد و دست از شیر خوردن کشید 

ًِ د پس ما عروسکتیم - ًِ ... 

وع  به لرزیدن کرد وچانهس کوجک هناس رسر  

 . بعد زیر گریه زد 

 از روی تخت بلند شدم و در حایل که با دست به

دم به سامیار ترسر زدم ن به میر  : پشت هناس ضن

- ی؟... چته سامیار   چرا پاچه میگیر

 سامیار جلو آمد و با توجه به هناس که گریــهاش

ل شدهای گفت  : آرام تر شده بود با صدای کنیی

-  هیچ یم... داری دیوونهمون میکتن جوانه

 دوین من امروز صبح چه حایل داشتم؟ اینکه

 شوهر خواهرم صداش رو بندازه باالی رسش و

 اوی خونیه خودم به خواهرم تهمت بزنه چقدر

 وحشتناکه؟

 : لبهایش را روی هم فشار داد و با غیض گفت

 همزمان یه مرد دیگه هم توی خونهت باشه که-

جییه برای حضورش نداره که امیر تو هیچ تو   



... به درک  ... خودت رو قانع کتن 

 . اهمیتی به حرفهایش ندادم

 خوب میدانستم از جای دیگری پر بود و اینطور

 . خودش را خایل میکرد 

 از بعد از جریان ماهیار سهراب یک سهراب دیگر

 شده بود و هیچ شباهتی به برادر مهربان و عزیز

ر هم با هر بار نگاه کردنجوانه نداشت و سامیا  

 . به سهراب و رفتارش کالفه و ناراحت میشد 

 صدای سهراب باعث شد رسم را به طرف در

 . بچرخانم

 اصال   تو با چه حقی زنگ زدی با آکو که بچه-

 ش رو بیاره اینجا ؟

ی توی دلم سقوط کرد  ن  . چیر

 از لحن سهراب هزار برداشت متفاوت توی ذهنم

ان شد ابروهای گرهشکل گرفت که نتیجهش  

سید   : خوردهام و لحن تلچن که از سهراب مییی

 سهراب؟ از گ تا حاال من باید برای-
ی

 چی مییک



م؟  کارهام از تو اجازه بگیر

 : سهراب با بدخلقی جواب داد 

-  ییک باید... از وقتی که افسارت پاره شده

 ... دوباره افسارت کنه

 . از لحن یر ادبانیه سهراب جا خوردم

 این چه طرز حرف زدن سهراب؟ مگه من-

 حیوونم که افسار داشته باشم؟

 : سهراب در کمال وقاحت جواب داد 

-  ... تا وقتی نمیدوین چطور باید رفتار کتن آره

 با دست سامیار را که سیع میکرد جلوی

د، کنار زد و به طرفم آمد   . آمدنش را بگیر

 : سینه به سینهام ایستاد و گفت

-  باید با... ادل رو رعایت کتن یاد نگرفتی تع

ن مخالفت کتن  ... همهچیر ن   خستهم... همه چیر

... کردی  ... خسته

 با اینکه تز این لحن سهراب بغض کرده بودم؟

 خودم را نباختم و در حاای که هناس را به



دم، گفتم  : خودم میفرسر

-  ... مجبور نیستی تحمل کتن 

 : رسی تکان داد و گفت

- ... چرا  ... چرا مجبورم  ... چون خواهریم

 چون چه بخوام چه نخوام باید ازت مراقبت

 همهش باید ترس این رو داشته باشم که... کنم

 اینبار نوبت کیه... گ دوباره قراره یه گند بزین 

؟ آکو   یادت نره من... تا یه اشتباه جدید بکتن

 نمیذارم یه بار... مثل بابا نیستم که اجازه بدم

 اینبار نوبت... بکشر دیگه این خونه رو به گند 

 کیه تا بکشیتش؟ من ؟ سامیار ؟

 افتاد که دستم باال رفت و
ی
 نفهمیدم چه اتفاق

 . روی صورتش فرود آمد 

 . حتی هناس هم ساکت شد 

 . چشمهای من و سهراب در هم قفل شده بود 

 . بغض رستا پایم را گرفته بود 

 . قلبم درد گرفته بود و زبانم خشک شده بود 



خشک شدهام را تکان دادم و به زحمت لبهای  

 در حایل که جگرم از حرفهای سهراب سوخته

 بود، سیع کردم جملهای در جواب بگویم اما

 چنان ذهنم سوخته بود که نتوانستم

 بزنم
ن
 . حرق

 نگاهم را از نگاه مات شدیه سهراب گرفتم و به

 . طرف تختم رفتم

 .خودم هم نمیدانستم چه کاری باید بکنم

 : صدای سامیار بلند شد 

-  ... جوانه

 . دستم را به نشانیه سکوت باال آوردم

 هناس را روی تخت خواب گذاشتم و پشتم را به

 .هر دویشان کردم

 از گوشیه چشم سامیار را که کشان کشان

دن برد و در را روی هم  سهراب را از اتاق بیر

 .گذاشت

ن زانو زدم  . با خایل شدن اتاق روی زمیر



ن دستهایم گرفتم و از ته دل برایرسم را ب یر  

 حرفهایی که از دهان سهراب، برادری که به

 پشت بودنش ایمان داشتم، شنیده بودم، به گریه

 . افتادم

-جوانه(  ) دانایکل

 با صدای گریــیه هناس به خودش آمد و رسش

 .را از روی زانوهایش برداشت

 .اتاق در تارییک کامل فرو رفته بود

اتاق میآمد، صدای گریه تنها صدایی که توی  

 . های ریز هناس بود 

 اینطور مظلومانه به
ی

 احتماال   از روی گرسنیک

 .گریه افتاده بود

فت، شاید این  صدایش از حد خاض باالتر نمیر

 کوچولوی عزیزکرده که با آمدنش به زندگیام

 هم خوشحایل و هم ناراحتی برایم آورده بود،

بود در درک کرده بود جوانهای که چند ساعت  

 حد فاصل تخت و کند در حایل که توی خودش



ن از گریه  جمع شده بود و رس دردناک و سنگیر

 های بیوقفه و بیصدایش را روی زانوهایش

 گذاشته بود و به دیوار تکیه بود، توانایی یاری

 .رساندن به خودش هم ندارد

سید تلچن حرفهای سهراب، نگاه  به نظر میر

ن و ب ّ رندهاش و چشمهای آبیاش که موقع  تیر

 از بغض،
ی

ه رنیک  زدن آن حرفها هالیه تیر

 ماندیه
ی
 حرص و نفرت آن را پوشانده بود، باق

 توانش را برای دست و پا زدن در مه غلییطن که

ن برده بود  .زندگیاش را کدر کرده بود، از بیر

 یر اعتنا به صدای گریــیه هناس، دستی که با آن

راب سییل زده بود، باال آورد وبه صورت سه  

 .روبــهروی صورتش گرفت

ن دست، روی صورت همیه مردهای  با همیر

،  داستانش، چه نقش مثبت و چه نقش منقن

 .نقش حرص و بغض کوبانده بود

 ... دامون، امیر و حاال سهراب



 سهرایر که برایش هم پدر بود، هم مادر، هم

 ... عشق

 ...دلش سوخته بود

در آورده بود و به دندانیک نفر جگرش را   

 کشیده بود و در حایل که خون جوانه دندان

 کرده بود و از گوشیه دهانش
ی

 هایش را رنیک

 . راه گرفته بود، با نیشخند به او زل زده بود 

 یعتن آنقدر در نظر سهراب منفور بود که در ذهن

 او الیق این حرفها باشد؟

 به چه یا به گ قسم میخوردم که تنها

که در ذهن من جا نیانداخته بود، آکوموجودی    

 بود؟

تشان باد  چطور برای برادرهایم که حاال رگ غیر

 کرده بود، میگفتم من، جوانیه جگر سوخته و

وزهایش در چشم  قلب پاره، همیه سیایه ایین

 های آیر هناس پاک که نه، حداقل کمرنگ میشد

 ؟



 من اجاق خاموش حس رسکوب شدیه مادریام

با آتش وجود هناس روشن کرده را بعد از سالها   

د ؟ ن  میر
ی

 بودم و برادرم به من انگ هرزگ

 یعتن یک تلفن من به آکو و رس جمع چند جملیه

 کوتاه که آکو به دالیل خودش عمدا آن را کوتاه
 
ً 

 تر میکرد، اینقدر قبیح و وقیحانه بود که

 . سهراب آن حرفها را بزند 

وع به فعالیت کرده  مثل اینکه تازه ذهنش رسر

 .بود

 سهراب در لفافه مستقیم و غیر مستقیم به او

ن شوهر به مرد  گفته بود که با وجود داشیی

 دیگری فکر میکند، مردی که تا امروز به شمارش

 انگشتهای یک دست هم او را ندیده بود؟

 انصاف بود ؟

 بعد از این همه زجر کشیدن و ِله شدن حاال او

 آدم بدیه قصه شود ؟

سامیار میتوانست بویاز حرفهای سهراب و   



 رضایتشان را حتی برای بازگست امیر هم بشنود

 ؟

 مگر نه اینکه دیروز سامیار رسش فریاد کشیده

 بود که امیر همیه شهر را دنبالش گشته بود؟

ن امیر آن هم
 سامیار جوانه را بابت تنها گذاشیی

 بیخیر رسزنش میکرد؟

 پس چه کش امیر را بابت همیه شبهایی که

تک و تنها در آن خانیه بزرگ به حال جوانه را   

 خودش و عشق زیر پا له شدهاش، رسزنش یم

 کرد؟

 .صدای هناس چند لحظهای قطع شد

 انگشتش را توی دهنش فرو برد و با مکیدن آن

 .سیع میکرد، گرسنگیاش را تخفیف دهد

ون کشید و  جوانه چدان کوجیک از زیر تخت بیر

 .رسش را توی کمرش فرو برد

ون کشید و توی بیهدف چند  دست لباس بیر  

 . چمدان انداخت



 بیشیی لباسهایش خانه خودش و امیر بود و

 اینها را هم برای اقامت کوتاه مدتش در زمان

 عزاداری پدرش که همراه امیر برای مدیی به

 اینحا نقل مکان کرده بودند، آورده بود و این

 . مدت هم دل و ماغ خریدن کردن نداشت

ن و آین ه رفت و ییک ییک کشوهایشبه طرف میر  

 .را خایل کرد

ن میشد   . ذهن جوانه مثل یک فرفره باال و پاییر

 حاال که امیر دیده بود نه مییل به ماهیار ندارد،

 باز هم به جوانه برگشته بود و همه توقع داشتند

 که جوانه او را ببخشد ؟

 آب خوردن؟
ی

 به سادگ

 امیر لعنتی در تمام این مدیی که مثال   آدم

 شده بود، حتی یکبار هم نگفته بود، دوستش

 ... دارد، حتی یکبار 

 ... ساده بود، چون دوستش نداشت

 یکجایی پس ذهنش عاشق ماهیار
 امیر لعنتی



 بور و عاشق او میماند اما نسبت به جوانه فقط

 حس مالکیت داشت، حس مالکیت همراه با ترس

ی که داشت ن  .از دیت دادن تنها چیر

ود که حاال یک نفر گندهیی ازامیر پرس بچهای ب  

 خودش اسباببازی که او مدتها نسبت به آن

 بیتوجه بود، برداشته بود و او حاال فهمیده بود

ی از دست داده بود  ن  ... که چه چیر

ایط مثل سابق بود امیر هنوز  حتم داشت اگر رسر

 . هم همان گند اخالق مغرور سابق بود 

وع شده بو  د،صدای گریــیه هناس که باز هم رسر  

بــههای ممتدی که به  باعث شد که سامیار با ضن

د از جوانه بخواهد در قفل شدیه اتاق را ن  در میر

 . باز کند و فکری به حال هناس کند 

سید به خاطر حرفهای سهراب قلبش  مییی

 گرفته باشد و پشت در بسته کش به دادش

 . نرسد 

 جوانه چادرش را رس کرد و مثل یک عروسک



 . قفلش را باز کرد  آهتن به طرف در رفت و 

 مشت سامیار با باز شدن در و دیدن جوانه در

 . هوا ماند 

ن آورد و به چمداین که دوخت  نگاهش را پاییر

 که بند انگشتهای ظریف جوانه، دور دستهاش

 .سفید شده بود

 : ابروهایش را در هم کشید و پرسید 

 این چیه ؟-

 جوانه اما بیاهمیت به گریــیه هناس و سوال

 سامیار از کنارش رد شد و به طرف پلهها راه

 . افتاد 

 سامیار که از رفتار جوانه و بیتوجهیاش به

 هناس گیج شده بود، نمیدانست به کدام ییک

 برسد، هنایس که از گریه هالک شده بود یا

ن کرده بود؟  جوانهای که انگار قصد رفیی

 با یک حرکت خودش را توی اتاق انداخت،

به طرف جوانه دوید هناس را بغل کرد و  . 



 : فریاد کشید 

-  ... سهراب

ون  جوانه پلیه آخر بود که سهراب از اتاق بیر

 .آمد و باالی پلههای ایستاد

ی جوانه ؟-  کجا داری میر

 . جوانه با شنیدن صدای سهراب رسجایش ماند 

ن نبود که با حضور  سامیار که هنوز هم مطمی 

 سهراب، جوانه از دیوانه بازیاش منرصف یم

خانه دوید تا برایش ن د یا نه، ناچ   ارا به زرف آشیی  

 .هناس شیر بیاورد

ن آمد و بازوی جوانه را که  سهراب پلهها را پاییر

 همچنان پشت به او روی پلیه آخر ایستاده بود،

 . گرفت و او به طرف خودش برگرداند 

 با دیدن صورت سفید شدیه جوانه که تنها

ی گود رفتههای چشم ن  قسمت رنگیاش، سیر

ی توی قفسیه سینه ن  هایش بود، چیر

 . اش جوشید 



 : لب زد 

ی ؟-  کجا داری میر

ه و با حال  تنها خیر
ن
 جوانه اما بدون هیچ حرق

 .غریتر نگاهش میکرد

 نگاهش شبیه ماهیگیر بیچارهای بود که در یک

 جزیریه غیر مسکوین و دور افتاده پا به ساحل

حم، قایقش را  گذاشته بود و حاال موجهای بیر

 در هم شکسته بودند، قایقی که تنها راه نجاتش

 . بود 

ن   با یاد حرفهای سهراب داغ رسیر و سنگیر

 روی قلبش به سوزش افتاد و لبهای لرزانش را

 وادار به حرکت کرد اما به جای آچن که باید از

 : درد میگفت، خطاب به سهراب گفت

-  چه اون... اینجا هیچ وقت خونیه من نبود 

 چه االن که تو... احبش بود موقع که بابام ص

 خودت هم به آکو زنگ بزن و... شدی رئیسش

 ازش معذرتخوایه... هناس رو بهش پس بده



... هم بکن ... چون بهش تهمت زدی  ... مثل من

م سهراب تا اینبار یکیتون رو نکشم  ...دارم میر

م سهراب  همونطور که... دارم از خونهت میر

 ... خودت میخوای

دسهراب یکهای خور  . 

 فشار دستهایش دور بازوی جوانه کم شد اما

 قبل از اینکه جوانه از فرصت استفاده کند و

 خودش را آزاد کند، با فکر اینکه اگر جوانه پایش

ون میگذاشت، جایی برای  را از در این خانه بیر

ن نداشت، بازهم فشار دستش را زیاد کرد   . رفیی

 .دست خودش نبود

وست نداشتآن همه عصبانیت را خودش هم د  

 و حتی اگر دقیقیی فکر میکرد و آزادانه به

ایط بینشان فکر میکرد، دلیل حرفها و  رسر

 . کارهای خودش را نمیفهمید 

 از وقتی دست جوانه باال رفته بود و روی

 صورتش سییل سنگیتن جا گذاشته بود، دنیا در



 . نظرش زیر و رو شده بود 

 .. حقش نبود 

... نه سهراب  ... نه جوانه

ازیه خواهر و برادریشان اینطور از  از گ شیر

 هم پاشیده بود ؟

 : صدای لرزان جوانه بلند شد 

-  تا... حرفهای تو چشمهام رو باز کرد سهراب

 االن رسم رو مثل کبک توی برف فرو کرده بودم

 و همیه سختیهای زندگیم رو با توجیه اینکه

... من عاشقم، تحمل میکردم  دیگه... اما نه

 ... بسمه

ون زد و هناس را با خانه بیر ن  سامیار از آشیی

ی که به دستش داده بود، روی  شیشیه شیر

 . کاناپه گذاشت و به طرف سهراب و جوانه آمد 

 .نگایه به هر دویشان انداخت

شان برای ن  سهراب و جوانه چنان با نگاههای تیر

 هم خط و نشان میکشیدند که سامیار یک



 .لحظه ایستاد

یست اجازه میداد سنگبا خودش گفت، بهیی ن  

 هایشان را با هم وا بکنند ؟

 شنیدن حرفهایی که سهراب به جوانه زده بود،

 حتی برای سامیار هم سخت بود و سامیار

 خودش میدانست که گناه او در رنجش جوانه

 .شاید بیشیی از سهراب نبود اما کمیی از او نبود

حمانهاش مهر تاییدی روی  او با سکوت بیر

 .حرفهای سهراب زده بود

ن و حرض سهراب بلند شد   : صدای خشمگیر

 من و سامیار چه گنایه کردیم که باید تقاص-

 اشتباههای تو رو بدیم؟ مگه ما بهت کفتیم برو

 عاشق امیر شو؟ ها؟ به اندازیه موهای رست

 نیست؟ که
ی

 بهت نگفتیم که این مرد آدم زندگ

مت ِ ه عاشقی باهاش برای تو فقط یه جس  

 ... خاکشیر شده و روح مردهت میمونه

 نزد 
ن
 . جوانه حرق



 لبهایش را محکم روی هم فشار میداد تا

 بغضن که از فرق رس تا نوک پایش را یم لرزاند

 . با چشمهایش او را رسوا نکند 

 با

ی ن  سامیار نمیدانست در ذهن سهراب چه چیر

ن میشد که حصار دستهایش از دور  ال و پاییر

شدبازوی جوانه باز  . 

ن جوانه سامیار که زنگهای خطر در  با عقب رفیی

 رسش به صدا در آمده بودند، قدیم جلو

 
ی

 بزند اما صدای رسد و سنیک
ن
 گذاشت تا حرق

ند   . سهراب اجازه نداد کلمات در هوا شکل بگیر

- ... باشه ... برو   برو و بازم... راه باز جاده دراز 

 ... مثل اون موقع که ازدواج کردی لج بازی کن

و ببینم این بار میخوای با لجبازی چه بالیی بر   

 ... رس خودت بیاری

 جوانه و سامیار هر دو رسجایشان مات مانده

 . بودند 



 شاید حتی جوانه هم انتظار این واکنش را از

 . سهراب نداشت

 با خودش فکر میکرد، امکان نداشت که به

 راحتی آب خوردن از سد سهراب و سامیار برای

ون زدن از خانه بگذرد   ... بیر

 ... اما حاال 

 مثل اینکه سهراب منتظر این مانده بود تا جوانه

ن را بدهد و سهراب آن را  خودش پیشنهاد رفیی

 . توی هوا بقاپد 

 سامیار خودش را به آنها رساند و با ترسر سهراب

 : عقب را کشید 

 چته سهراب ؟ مگه اینجا خونیه فقط توعه که-

ون میکتن ؟داری جوانه رو ا زش بیر  

 جوانه دستی به صورتش کشید تا اشکهای

 احتمالیاش را پاک کند و در حایل که لبخند

 : تلچن روی لبهایش نشسته بود، گفت

 اینجا خونیه هر گ هست، خونیه جوانه-



 مثل اینکه جوانه هنوز خونهش رو... نیست

 ... پیدا نکرده

 .نگایه به سهراب انداخت

را از زیر نگاه غم جز به جز صورت سهراب  

 . بارش گذراند 

ون بگذارد، قرار ن بود که پایش را از در بیر  مطمی 

ن مثل سابق پیش برود   . نبود هیچ چیر

 هر آدیم لحظههایی 
ی

 حاال میفهمید در زندگ

ن شبیه سابق  وجود دارند که بعد از آن هیچ چیر

 . نمیشود 

ن کرده تا با شمردن  مثل وقتی که آدم قصد رفیی

  راهش میشوند، یکبار دیگر بهآدمهایی که رس 

 یم
ی
 هاطر بیاورد که تنها نیست و آن چه اتفاق

" افتاد وقتی به او بگویند   ... راه باز و جاده دراز 

" 

 نگاهش آنقدر سوز داشت که سهراب زیرلب

 لعنتی نثار خودش و همیه کساین که او و



ایط قرار داده  خواهر برادراش را توی این رسر

 . بودند، کرد و نگاهش را از او گرفت

 سامیار که از سهراب ناامید شده بود جلو رفت و

 : به جوانه گفت

 دیوونه شدی ؟ کجا میخوای بری ها ؟ البد-

 برگردی پیش امیر ؟

 خودش حواسش نبود که برای ابراز نگرانیاش

 . از کلمات و جمالت اشتباه استفاده میکرد 

 . کان داد جوانه رسی به نشانیه تاسف ت

 . میخورد  حالش از آن همه تحقیر به هم

ن بار بود که عمق تحقیر و تمسخر  اولیر

 . اطرافیانش را تا این حد درک میکرد 

 نگایه به سهراب بعد به سامیار انداخت و به

 عنوان آخرین حرفش در حایل که به طرف در

فت، گفت  : میر

-  ... اون بچه رو برسون دست پدرش

رسیــــع در حایل که یک چمدانبعد هم با قدمهای   



 غم و اندوه را دنبال خودش میکشید، به طرف

 . در رفت

)  ) جوانه

 برای کاری که قصد انجامش را داشت، مردد بود

 اما هر چه فکر میکرد راه دیگری به ذهنش نیم

 . رسید 

 . گزینیه دیگری نداشت

 به خاطر تنها بودن و البته زن بودنش نیم

 توانست یک اتاق لعنتی در این شهر برای یک

 . شب در هیچ هتیل رزو کند 

 فک و فامیل زیادی نداشتند و جوانه هم میل

 . اینکه به خانیه هر کدامشان برود، نداشت

 سالها بود از هم بیخیر بودند و حاال جوانه نیم

 . توانست یکبارگ در خانهشان را بزند 

یر کرده بوداز مادرش هم به طور کامل قطع ام . 

ن   حق با سهراب بود ، جوانه هیچ جایی برای رفیی

 ... نداشت



 اما وقتی بیهدف و از رس بغض لیست

ن میکرد، چشمم به  مخاطبینش را باال و پاییر

 . اسم آشنایی افتاد 

ن کشید و  با تردید دستش را روی دکمیه سیر

 . متتظر ماند 

ن زین پشت تلفن،  با شنیدن صدایم آرام و مطمی 

 : نش را قورت داد و زمزمه کرد آب دها

- ... سالم غزل  ... جوانهام

 غزل لحظهای سکوت کرد، مثل اینکه توقع زنگ

 . از طرف جوانه را نداشت

 اما خییل زود با صدایی که معلوم بود روی لب

 های صاحبش لبخند ملیچ نشسته بود، جواب

 : داد 

- ا ؟... سالم عزیزدلم  خویر ؟ چه خیر

سید چه عجب زنگ  زدی، چرا زنگ زدی یا چهنیی  

 کاری داری ؟

 . و این نشان میداد تا چه اندازه با شعور بود 



 ... یک لحظه پشیمان شد اما خب

 ... در حال حاضن نه رایه داشت، نه جایی 

 غزل که خودش متوجه شده بود یک جای کار

 ایراد دارد، با لحتن که سیع میکرد آرامش

 : بخش با مهرباین پرسید 

 افتاده عزیزم؟ حالت خوبه ؟-
ی
 اتفاق

 جوانه که حس میکرد به ته خط رسیده بود با

 همان چمدان دستش رس پا به دیوار پیاده رو

 تکیه داد و با صدایی که از شدت بغض خفه

 : شده بود، گفت

- ... نه  ... خوب نیستم غزل

 . غزل نگران شد و به فکر فرو رفت

این که غزلجوانه بعد از چند ماه طوالین از زم  

ن بار به او  شمارهاش را به او داده بود برای اولیر

 .زنگ زده بود

ی نداشتند  این چند ماه هیچ کدامشان از هم خیر

 و حاال یک دفعه با صدایی که غزل میکرد،



 صاحبش به معنای واقیع کلمه بریده بود به

 ... غزل گفته بود، خوب نیست

عباس هم آنقدر این چند ماه  خودش و امیر

رضا بودندد رگیر خودش و مرگ بهدخت و امیر  

عباس با خانوادیه جوانه به  که رابطیه امیر

 .طور کامل قطع شده بود

 نفهمید چرا و چطور اما یاد روزهای سختش

 صدای جوانه او را به یاد
ی

 افتاد و درماندگ

 . خودش انداخت

ن هم با تردید پرسید   : برای همیر

 میخوای بیام پیشت عزیزم؟ دوست داری یه-

 کم باهم حرف بزنیم؟

 جوانه که حاال صدایش به خاطر بغض خفه شده

 بود، به زحمت باشهای گفت و بیحواس آدرس

 خیاباین که چند ساعت بود پیاده توی آن

" رسگردان  هایش شده بود، به غزل" چه کنم ؟

 . داد و بعد تلفن را قطع کرد 



و یر توجه به عابریتن که با پای دیوار رس خورد   

 تعجب به او نگاه میکردند رسش را روی

 .زانوهایش گذاشت

 چند دقیقیه بعد با صدای زنگ تلفن به خیال

 اینکه غزل بود، بدون اینکه به صفحیه موبایل

 : نگاه کند، جواب داد 

-  ... بله

 با شنیدن صدای فریاد آکو قلبش توی سینه فرو

 . ریخت

- چرا بچیه من شده توپمیشه توضبح بدی   

 شما ؟
ی

 فوتبال دعواهای خانوادگ

 با صدای بلند آکو، بغض جدیدی که در گلویم

 جوانه زده بود، ترکید و با صدای بلندی به گریه

 . افتادم

 ... حق با آکو بود 

 جوانیه احمق عالوه بر خودش حاال دخیی 

 یر 
ی

 کوچک و بیگناه آکو را هم وارد زندگ



 . سامانش کرده بود 

و اما مثل کش که صدای گریــیه مرا نمیشنیدآک  

حیم ادامه داد   : ، با بیر

 بچه رو بیار-
ی

 دیشب زنگ زدی مییک

... پیش من  ... من احمق هم بهت اعتماد کردم

 عمر و جونم رو دادم دست یه... بچهم رو 

نه هر چی الیق... غریبه ن  حاال برادرت زنگ میر

 اون از دیروز صبحت... خود ِ ش بار من میکنه

 اینم از... و اون شوهر دیوونهت

 ... امروز برادرت

 در سکوت به حرفهایش گوش میدادم و اجازه

 دادم تا جایی که میتوانست خودش را خایل

 . کند 

 . باید به آکو هم حق میدادم

 پس چه کش به من حق میداد ؟

 بالخره بعد از چند لحظه که توانستم به خودم و

 : بغضم مسلط شوم، گفتم



-  من نیم... هناس معذرت میخوامبابت 

 من نمیخواستم این... خواستم اینطور بشه

 نباید تو و هناس رو وسط... اتفاقات بیافته

 ... مشکالت خودم وارد میکردم

 : صدای آکو بلند شد 

 اونقدر در نظرت بیارزشم که حتی وقتی میام-

 خورده فرمایشهای تو و خانوادهت رو انجام

 ... پستو قایم میکتن بدم خودت رو تو چند تا 

 تو چته جوانه ؟

لم تمام شده بود  .کنیی

 حاال من بودم که باید عقدههایم را رس یک نفر خ

 . ایل میکردم

ایط-  تو چی میدوین آکو؟ چی میدوین از رسر

 من؟ از اینکه من پا تو هر
ی

 به هم ریختیه زندگ

 هیچی 
ی

 رایه میذارم جز بدبختی و بیچارگ

 برام نمیمونه؟ از اینکه رس جمع چهار دفعه تو

 رو ندیدم اما حتی برادرمم که باهام بزرگ شده



 ... تو رو میبنده به ریشم

 : فریاد کشیدم

 میفهیم؟ میفهیم یه عمر خودت رو نگه-

ن و زمان برای خایل کردن حرصشون  داری و زمیر

ن تهمتی بهت بزنن  ... از هر جای دیگه یه همچیر

ت بهت نگاه کنه و بگه از اینمیفهیم برادر   

؟ برو و گندهات رو از این  خونه برو یعتن چی

 خونه بیر یعتن چی ؟

 . با صدای بلند گریه میکردم

 کش چه میدونه آدم هیچ جایی و هیچ کش-

ن نداشته باشه یعتن چی ؟  برای رفیی

ن کشیدم و در حایل که حس یر   صدایم را پاییر

د، زمزمهکش و بغض همیه جانم را گرفته بو   

 : کردم

 کش چه میفهمه بیپنایه یعتن چی ؟-

 بعد هم رسم را روی زانوهایم گذاشتم و بیصدا

 . به گریه افتادم



 : کیم بعد صدای آرام آکو بلند شد 

 کجایی جوانه ؟-

 : با همان گریه و غم جواب دادم

-  ... تو خیابون

 . یک دفعه دیوانه شدم

-  ... اصال   تقصیر توعه
ی

 تو از کجا وسط زندگ

ین نقطه ضعف  من پیدات شد؟ از طرف بزرگیی

ت رو ن این همه آدم چرا دخیی  من اومدی؟ از بیر

 گذاشتی بغل من که من بدبخت از همه جا رونده

 ... بهش وابسته شم

 : جیغ کشیدم

-  یه آدم فرصت... تو یه عوضن پست فطریی 

 طلب که تا وقتی فهمیدی من و شوهرم داریم از

ت رو انداختی هم جد ا میشیم خودت و دخیی  

... وسط  ... و باعث شدی برادرم به من شک کنه

 ته ماندیه توانم را جمع کردم و بیحواس از

 اینکه آکو الیق هیچ کدام از آن حرفها نبود،



 :گفتم

-  ... تو باعث شدی به من بگن هرزه

 بعد هم تلفن را قطع کردم و به این فکر نکردم

 . ین آدم آن قصه بود که آکو شاید بیگناهیی 

ن انداخته بودم و خودم را مشغول  رسم را پاییر

 لبه ی چادرم نشان میدادم تا مبادا نگاهم در

 . چشمهای غزل گره بخورد 

- ... سالم خاله جوانه رضام  ... من امیر

 با صدای غزل که با لحتن بچگانه مرا مخاطب

 . قرار میداد، رسم را بلند کردم

یتن که توی بغلشبا دیدن غزل و کودک شیر   

د، برای یک لحظه غمهایم را ن  دست و پا میر

 . فراموش کردم و لبخند محوی زدم

ن سوایل که به ذهنم رسید با حواس پریی   اولیر

 : به زبان آوردم

عباس ازدواج کردی که بچهدار-  تو گ با امیر

 شدی ؟



 برای یک لحظیه کوتاه گرد غم و اندوه روی

 صورتش نشست اما بالفاصله با خندهای که هر

د، به ن  چند مصنوغ بودنش از دور زار میر

 خودش آمد و همراه پرسبچه کنارم روی کاناپه

 . نشست

ن انداخت و با لحتن که بوی  رسش را پاییر

 : خجالت میداد، گفت

- رضا... چند مایه میشه ازدواج کردم  اما امیر

 ... پرس خودم نیست

ند ثانیهای افکار بد توی ذهنممیشد گفت برای چ  

 را کنار زدم و با کنجکاوی به دهان غزل زل زدم

 : و پرسیدم

؟ از آخرین دفعهای که دیدمت فقط-  یعتن چی

 شیش ماهه گذشته اما حاال هم ازدواج کردی هم

 ... یه بچیه چند ماهه داری

 . حس کردم کیم معذب شد 

 نثار خودم و فضویل یر موقعم
 زیرلب لعنتی



 . کردم

 نباید از حد خودم تجاوز میکردم و در حایل که

 با وجود یک موقعیت بد مهمان ناخواندیه خانه

 . ی او بودم با سوالهایم او را ناراحت میکردم

 اما غزل با مهرباین دستش را روی دستم که از

 شدت اضطراب مشت شده بود، گذاشت و با

 حرفش یک خط بطالن روی افکارم کشید و

 : گفت

ن رو از سیر تا پیاز برات-  فرصت بشه همه چیر

... میگم  ... حاال 

یتن  رضا را به طرفم گرفت و با لحن رسر  امیر

 : گفت

- ش... خاله جون دل پرسم آب شد خب  بگیر

 ... بغل

رضا به آغوش کشیدم  .لبخندی زدم و امیر

رضا که با کنجکاوی  چشمهای آیر و درشت امیر

 در حایل که خودش صداهای نانفهوم اما



یتن در میآورد، مرا یاد چشمهای هناس  شیر

 . انداخت

 : بیاراده آیه کشیدم و گفتم

- ن رنگیه  ... چشمهای هناس من هم همیر

 : صدای متعجب غزل بلند شد 

 هناس؟-

رضا دادم و او هم با  انگشت را به دست امیر

 به آن انداخت،
ی

 حرص با مشت کوچکش چنیک

 ... درست شبیه هناس

قلبم را توی مشتش یمبا یادآوری هناس کش   

 گرفت و با همیه قدرت فشار میداد، آنقدر که

 قطرههای خون احساسات کشته شدهام از البهال

یخت ون میر  . ی انگشتانش بیر

ین جدا رضای شیر  نگاهم را به سختی از امیر

 . کردم و به غزل دوختم

 : زمزمه کردم

کوچولویی که من یه مدت کوتاه-
 آره دخیی



... مادرش بودم  انگار تو طالع... اما قسمتم نبود 

 حتی یه مادر عاریه... من نیست مادر باشم

... ای  ... حتی موقتی 

 غزل چند لحظه   ای سکوت کرد، مثل اینکه عمیق ا

 .در فکر فرو رفته بود

 رسی تکان داد و طرهای از موهای خوش رنگش

 را که روی صورتش رس خورده بودند، پشت

 : گوش زد و گفت

- ی هست ن    چیر
ی

 ... که بخوای بهم بیک

 لبخند تلچن زدم و با غم در حایل که حس یم

 : کردم به یک نفر برای درد و دل نیاز دارم، گفتم

-  قبل از درمان و این... من بچهدار نمیشم غزل

ی که ن یس، بهت بگم که هر چیر ها بیی ن  چیر

 بهدفکرت برسه امتحان کردم چه شیمیایی چه

 ... گیایه

 : غم ادامه دادم نفس عمیقی کشیدم و با 

- م  ... دارم از شوهرم طالق میگیر



 . غزل در سکوت کامل به حرفهایم گوش داد 

 بعد از چند لحظهای به جای حرف، دستش را

رضا را از بغلم در آورد  .دراز کرد و امیر

 . از روی کاناپه بلند شد و به طرف اتاق رفت

-  برو یه آیر به دست و روت... بلند شو عزیزم

... بزن عباس چند... لباس راحتی بپوش  امیر

... روزی ماموریته  خودمون... نمیاد خونه

... دوتاییم  من و تو و... ببخشید سه تاییمون

رضا  رضا رو میخوابونم میام... امیر  منم امیر

نیم ن  ... باهم حسایر حرف میر

 به عنوان حسن ختام برای همیه حرفهایی که

 : برای غزل تعریف کرده بودم، گفتم

-  انگار کر شدم و... ونم چه مرگم شدهنمید

 کور شدم و... معذرتخواهیهاش رو نمیشنوم

 نیم... صوریی که حاال غرق خواستنمه نمیبینم

 این همه سال تالش کرده بودم تا... دونم چمه

ن اون  داشته باشمش اما حاال که انگار همه چیر



یه که من میخوام ن  انگار دیگه نیم... چیر

 ...خوامش

 : جدی گفت غزل با صوریی 

 دیگه شوهرت رو دوست نداری؟ دیگه عاشقش-

؟  نیستی

 . همان لحظه صورت امیر در ذهنم متجسم شد 

 ... فک استخواین و ته ریش مرتبش

 ... چشمهای مشکیاش

 ... گردین که روی شانهاش خم میشد 

 مگر میشد دوستش نداشته باشم؟

 ...من حتی بعد از مرگم هم عاشق او بودم

 : با افسوس گفتم

-  مگه میشه دوستش... چرا دوستش دارم

 ... نداشته باشم

 . لبخند محوی زد 

 هر دویمان چهار زانو وسط پذیرایی نشسته

 . بودم



 غزل کوستن را بغل گرفته بود و با تکییه آرنج

 . های به آن با من صحبت میکرد 

های نوجواین که دور هم  شده بودیم شبیه دخیی

وع به حرف زدن از  ن مینشستند و رسر همه چیر  

دند  ن انهشان حرف میر
 . ا ّ عم از رویاهای دخیی

 غافل از اینکه غزل روانشناس بود و شاید بیشیی 

 از هر کس دیگری در این موقعیت به درد من یم

 . خورد 

- ... خب جوانه  حست به اون چیه... از آکو بگو 

 ؟

 انگشت اشارهاش را جلوی صورتم گرفت و با

 : تحکم گفت

- ی که در مورد  ن ونهر چیر آکو توی ذهنت بیر  

... بریز   ... نگران نباش

 . با تعجب نگایه به او انداختم

 : شانههایم را باال انداختم و صادقانه گفتم

 من چه حش میتونم به آکو داشته باشم ؟-



 ... من اصال   اون رو نمیشناسم

 : اضافه کردم

 من توی احساساتم به اون کش که دوستش-

... دارم موندم  اونوقت یه مرد... به شوهرم

 میتونه داشته
ی

 غریبه چه نقشر توی زندگ

 ... باشه

 : غزل تشویقم کرد ادامه بدهم

 من فقط برای اینکه به هناس عالقیه خاض-

 ... پیدا کرده بودم

 : غزل با لحتن عاری از هیچگونه از حش گفت

 به نظرت هناس میتونست جای خایل بچهت-

 رو پر کنه ؟

 . نش ماندمچند لحظهای مات دها

 ... یعتن 

 من هناس را وسیلهای برای رسکوب عقدههام

 . قرار داده بودم

 غزل دستش را جلو آورد و با مهرباین دستم را



 . گرفت

 : با لطافت گفت

-  تک تک لحظههایی که... درکت میکنم عزیزم

 ... گذروندی رو منم به یه نحوی گذروندم

 : لبخندی زد و گفت

 اصال   انگار همیه داستانهای عاشقانیه دنیا-

 ... یه سناریو دارن و فقط بازیگرهاش فرق دارن

 : نفس عمیقی کشید و ادامه داد 

 میدونم چقدر سخته که یه زن حس مادرانه-

 نمیخوام بحث... ش رو به اجبار رسکوب کنه

 اینکه هر زین میتونه حتی بدون به دنیا آوردن

 بچه هم به یه نحوی م
 
ادری کنه، تقریب ا مثلً  

 رابطیه تو و هناس و اینکه هر زین که بچهای به

 دنیا میاره شاید نتونه حس مادری رو به خویر 

 ... نشون بده

... از ذهنم گذاشت  ... مثل مادر خودم

 فکر کنم غزل هم خودش این موضوع را یم



 دانست، چون رسبسته برایش تعریف کرده بودم،

از کودکیام همآن هم به اضار خودش که   

 .سوال پرسیده بود

-  ... اما تو و هناس

 . لبخند غمگیتن زد 

-  ... نمیگم که تو هناس رو دوست نداری

 اونجوری که تو از اون گولیه نمک با چشمهای

 کیه که بتونه جلوی مهر و... آبیش تعریف کردی

ه اما  ایط... محبتش رو به اون کوچولو بگیر  رسر

 ضمیر ناخودآگاهت فکر کرده... تو خا ِ ص عزیزم

 میتونه چالیه بزرگ و سیایه که این همه سال

 توی قلبت در گذر این سالها به وجود اومده بود

 چالیه رابطیه رسدت... با وجود هناس پر کنه

 مادری که شاید... با پدر و از اون مهمیی مادرت

 اگه سنگ بنای درست روابط با تو رو پایه گذاری

شکالت دیگه به وجود نیممیکرد، خییل از م  

 ... اومد 



 : خودش را جلوتر کشید و گفت

- ن چاله بود   چالهای که هر دفعه... اون اولیر

 مادرت... بزرگیی و سیاهیی از دفعیه قبل میشه

 و بیاعتناییش به تو و برادرات باعث شد اون

 قسمت از روحت که برپاییه حس مادر و فرزند

ه و رشد میکنه، کمرنگ بم ونه کهشکل میگیر  

ایط خودت بدترش کرد و این تو رو هر  بعدا رسر
 
ً 

 لحظه برای اینکه بچهای داشته بایسر حریص تر

 بچهای شاید تو برای این یم... از قبل کرد 

ان رابطیه نداشتهت با مادر  خواستی تا جیر

 ... خودت بشه

ن انداختم  . رسم را پاییر

 وقتی به این فکر میکردم حرفهای غزل

که داشت، حس خجالت  حقیقت داشته باشد   

 . وجودم را میگرفت

 اینکه من خودم و بقیه را به خاطر کمبوهایی که

 در کودگ داشتم، اذیت کرده بودم، خجالت هم



 . داشت

 در حایل که به خویر همیه ح
 غزل با مهرباین

 : التم را درک میکرد، گفت

-  ... خجالت نکش عزیزم

 : نفس عمیقی کشید 

ات اتفاقایی که در گذشته-  گایه وقتها تاثیر

ن طوری حال و آیندهت رو تحت  برای آدم میافیی

 تاثیر قرار میدن که نه تنها تو که خانوادهت هم

 ... نمیفهمن

 هر دویمان چند لحظهای سکوت کردیم و بعد

 : غزل دوباره ادامه داد 

-  چرا وقتی بهت گفت که... از امیر بگو 

؟دوستت نداره جلو رفتی   

 رسم را باال آوردم و نگاهم را به چشمهای غزل

 . دوختم

 مردمکهای راسخ و محکم، بدون لرزش به من

 . دوخته شده بود 



 حس میکردم سوایل که پرسیده بود، بیجواب

 . ترین سوال دنیا بود 

 چرا امیر را رها نکرده بودم ؟

 ... جواب سوال ساده بود 

 ... دوستش داشتم

 :  دیت گفتم ّنفس عمیقی کشیدم و با ج

-  ... دوستش داشتم

 . یک تای ابرویش را باال انداخت

-  کش نمیتونه منکر این بشه که تو... البته

 امیر رو دوست داشتی و زمینیه این چهار

های ن  زندگیت با امیر عشق و عالقه بود اما چیر

 دیگهای هم قایط اون بود که نه تو نه امیر 

 ... متوجه اون نبودین

ه بودم  . سوایل به دهانش خیر

حمیی از همیشه شده بود  .حس کردم غزل بیر

 دوستش داشتی اما بیشیی از دوست داشتنش-

سیدی  ... از ، از دست دادنش مییی



 : شانهای باال انداختم و گفتم

-  همیه ما از، از دست دادن... خب معلومه

سیم  تو خودت... کش که دوستش داریم مییی

یس ؟  نمییی

صورت غزل را پوشاند و اینبار طوالین گرد غم   

 . تر از دفعههای لبخند او را پوشاند 

 نمیدانم چرا اما حس کردم حرفم درست نبوده،

ن هم معذرتخوایه آهستهای کردم  . برای همیر

-  ... البته که یه عاشق همیشه این ترس رو داره

 من از وقتی قلبم رو تسلیم عشق کردم تا االن

ترس این موضوع رو حتی یه لحظه هم نبوده  

 ...نداشته باشم

یتن که میتوانستم عمق عشق و عال  با لحن شیر

 : قه را ار تار و پودش حس کنم، گفت

 من بعضن وقتها نصفه شب از خواب بیدار-

عباس نم امیر ن  ... میشم و زل میر

 موهایش را پشت گوش زد و با خنده و عشق



 : گفت

نم به قفسیه سینهاش که ببینم باال و- ن  زل میر

ن میشه یا نه  ... پاییر

 :من هم به خنده افتادم و با ح ّ ض وافری گفتم

-  ... ای جانم

ل کرد و ادامه داد   : غزل هم خندهاش را کنیی

-  من... این رو گفتم که بدوین درکت میکنم

 اینجا روبــهروت نشستم و قبل از اینکه بخوام به

شناس که از قضا دوستت همعنوان یه روان  

 اگه تو... هست یه عاشق دیوونه هم هست

 چهار سال به حکم زن و شوهری و حفظ

 زندگیت پای خوب و بد امیر موندی من نزدیک

 به هفت سال از زندگیم رو پای آدمهایی موندم

 که من و عشقم و رونده بودند و من همچنان به

 ... ذره ذریه وجودم عاشق هردوشون بودم

م را تکان دادم و دهانم را برای پرسیدنرس   

 سوالهای بیشماری که توی ذهنم جوانه زده



 بودند، باز کردم که دست غزل به نشانهیک

 . سکوت در این بحث باال آمد 

-  ... داستان من رو بذار یه روز دیگه
 
 فعل

 ... بذار راجع به تو گپ بزنیم

ن کردم و زیر لب " رسم را باال و پاییر  ی" اوهوم

 . تمگف

 تار و پود طنایر که انداختی دور خودت و-

 نه تنها... امیر عالوه بر عشق، ترس هم داشت

 ترس کش که دوستش داری و دردی که باید

 ترس از دست دادن یه... بعد از اون میکشیدی

... نفر دیگه  ترس... ترس از شکست

 ترس از اینکه یه بار دیگه پس زده... از تنهایی 

 ... بشر 

 کشید 
ن
 . پوق

-  ... تو خانوادیه کاملت رو از دست داده بودی

 نتوسته... پدر و مادر و برادرات در کنار هم

 از... بودی شغل خانوادگیتون رو ادامه بدی



 روی لج و لجبازی رابطهت با پدرت رسد شده

... بود   ... نمیتونستی با سامیار کنار بیای

 ... مادرت عوض شده بود 

 . کشید دستی به پیشانیاش  

 دامون و خواستیه غیر معقولش که باعث-

 شده بود بذر اینکه کش تو رو نمیخواد مگه

 برای ارضای نیازها و غرایز شخصیش که با یر 

ن دامون، افکارت تایید شدن  همیه... خیر رفیی

 اینها باعث شد اون قسمت از روحت که مربوط

 تغذیه نشه
ن
 ... به خواسته شدنه به اندازیه کاق

 : یش را باال انداخت و اضافه کرد شانهها

ن موقع امیر وارد زندگیت میشه و-  حاال همیر

 ... قلبت رو به تپش مینداره

 حاال نوبت من بود که از روی استیصال دستی 

ن شدن حرف  به صورتم بکشم و اجازیه ته نشیر

ن را در ذهنم بدهم  . های سنگیر

- ن جوانه وی... ببیر  عشق به خودی خود نیر



 همونقدر که زیبا و دل... خطرناک و قدرتمندیه

ن میتونه زشت و ترسناک باشه  به همون... انگیر

 اندازهای که دلیل جاری شدن خون توی رگهاته،

 میتونه طوری خون رو توی رگهات منجمد کنه

 که با یه مردیه متحرک هیچ فرق نداشته بایسر 

... 

 . سکوت کرد 

رفمثل اینکه خودش فهمیده بود که هضم ح  

 . هایش کار چندان سادهای نبود 

- ... عشق مثل چاقو میمونه  یه س... تصور کن

خونه ن  الچ که هم میتونه توی کشوی آشیی

 منتظر این باشه که باهاش ساالد درست کتن یا

 برش داری و به قصد... میوه پوست بکتن یا نه

ن ... کشت توی قلب یه نفر فرو کتن   عشق چیر

 مخصوص ا برا ... خطرناکیه
 
ی کش که نمیدونهً  

 ... چطور باید از این چاقو استفاده کنه

 : خندیه کوتایه کرد و پرسید 



سم چرا وقتی امیر بهت گفت-  حاال اگه ازت بیی

 چون دوستش داشتم
ی

ی بازهم مییک  طالق بگیر

 یا دوست داری من برات دلیل بیارم؟

 بدون فکر دهانم را باز کردم اما نتوانستم کلمات

 را که مثل دانههای تسبیح پاره شدهای در ذهنم

 . پراکنده شده بودند، منسجم تحویل غزل دهم

 غزل اما با ظرافت در حایل که ماهرانه رشتیه ک

لش داشت، ادامه داد   : الم را تحت کنیی

- ... دوستش داشتی  ن ... عاشقش بودی  مطمی 

 باش اگه یه روزی خورشید از غرب طلوع کنه

به عشق تو و امیر شک یماون وقت این دنیا   

 ... کنه

 خودش را روی فرش کشید و تقریب ا چفت من
 
ً 

 . ایستاد 

س روی هم  هر دو دستم را که از شدت اسیی

 چفت کرده بودم، توی دستش گرفت و با

 : مهرباین فشار داد 



 تار و پود این طناب عالوه بر عشق، ترس هم-

 به جایی که ازش فرار... داشت
ن  ترس برگشیی

 ترس اینکه برادرات و پدرت توی... ودیکردخ ب

 ... صورتت پوزخند بزنن و بگن دیدی برگشتی 

 موندی چون جادیه زندگیت رو یه طرفه یم

 و این باعث شد هر لحظه بیشیی و... دونستی 

 موندی چون... بیشیی توی این سیایه فرد بری

 فکر میکردی رایه که توش پا گذاشتی تنها

 ... راهیه که توی زندگیت داری

ن انداختم و نگاهم را از نگاه نافذ  رسم را پاییر

 . غزل دزدیدم

 : با غم زیرلب زمزمه کردم

- ن   ... مگه غیر این بود ؟ حال و روز االنم رو ببیر

 بالخره راضن شدم از امیر جدا شم اما حاال نیم

ین دلخوشیهامم باید به  تونم برای سادهیی

 مدام میخوان هر... برادرهام جواب پس بدم

ن و وقتی از خودم دفاع یم ل کین  حرکتم رو کنیی



 کنم انتخاب اشتباه گذشتهم و برگشتنم رو به

 نقطیه حتی پستیی از قبل از انتخابم توی رسم

ن  م میکین  ... میکوبن و تحقیر

 بغض نشسته در گلویم باعث شد راه هوایم تنگ

 . شود 

ون گذاشتم و به  دستم را از زیر دست غزل بیر

هوایم آن را روی گلویمامیر باز شدن راه   

 . گذاشتم

 : با صدای خفهای گفتم

-  ... بهم تهمت زدن

 .غزل نفس عمیقی کشید

 . جلو آمد و توی یک حرکت مرا به آغوش کشید 

 رسم را به سینهاش گذاشت و اجازه داد و اشک

ت سادهای که تن کرده بود،  های داغم روی تیرسر

 . بیصدا بیچارگیام را نقش بزنند 

در سکوت مطلق توی بغل همچند لحظهای   

 ماندیم که با صدای ناگهاین تلفن که توی سالن



 . پیچید هر دو از جا پریدم

رضا هم از صدا ترسیده بود که  مثل اینکه امیر

 . بنای گریه گذاشت

 . غزل از جا پرید 

رضا  قبل از اینکه قدیم به طرف اتاق امیر

 بردارد در حایل که با کف دست اشکهایم را پاک

 میکردم و لبخندی نیم بند تحویلش میدادم ،

 : گفتم

- رضا  م پیش امیر  ... تلفن رو بردار من میر

)  ) دانای کل

-  خویر خانومم ؟... سالم غزلم

 با شتیدن صدای گرم همرسش که با مهرباین و

 نجابت ذاتیاش که عاشقانه او را خطاب میکرد

 . ، قلبش به تپش افتاد 

 : متقابال   جوابش داد 

- ؟ کجایی ؟ سالم عزیزم؟ خویر  

عباس خندهای کرد و با لحن شوچن گفت  : امیر



 کجا باید باشم خانمم ؟ مگه خودتون امر-

 نفرمودیت برگردم پایگاه ؟ یه دو سه شتر 

 شیفت بردارم ؟

 غزل که از خواستهاش خجالت کشیده بود،

رضا انداخت و  نگایه به در نیمه باز اتاق امیر

 : آهسته گفت

- ... ببخشید  ر میکتن دوست داشتم بری ؟فک  

 ... ویل خب نمیخواستم جوانه معذب باشه

عباس جدی شد   : صدای امیر

-  اتفاق ا اینجوری برای ... شوچن کردم خانمم
 
ً 

 خودت هم نیاز به یه... خودت هم خوبیه

 ... دوست

 . حرفش را خورد 

 دوست نداشت بگوید بعد از بهدخت غزل تنها

 . شده بود 

 غزل که خودش یاد بهدخت افتاده بود برای

د ن بیر  اینکه جو بدی که بینشان افتاده بود، از بیر



 : با لحن مثال   شادی گفت

ه -  اتفاق ا اینجوری بهیی
 
 بعدش چند شب باهم... ً

 ... پیشم میموین 

عباس که با فکر بغل کردن آن موجود  امیر

 ریزنقش با موهای فرفریاش دلش بیاندازه گرم

 : د، با لذت گفتشده بو 

- ... آخ جون  ... چه شود 

 غزل خندهای کرد و زیر لب قربان صدقیه

عباس رفت  . امیر

عباس هم از صدای خندههای او جان دوباره  امیر

 .ای گرفت

 راستی غزل ؟-

 جانم ؟-

-  ... سهراب بهم زنگ زد 

سید جوانه صدایشان  غزل که حاال آشکارا مییی

خانه رفت و  ن شیر آب را را شنیده باشد، به آشیی  

 . باز کرد 



 : با تعجب گفت

 واقع ا ؟ -
 
ً 

عباس ادامه داد   : امیر

-  تقریب ا همون موقع که تو گفییی ... آره خانومم
 
ً 

 جوانه بهت زنگ زده و من از خونه

ون  ... زدم بیر

عباس  حرف زدن امیر
ن
 غزل که از تلگراق

سید هر  تحملش را از دست داده بود و مییی

ون بیاید و بحث او و  لحظه جوانه از اتاق بیر

عباس نیمه کار بماند با حرص گفت  : امیر

- ... امیر   ... خب زودتر بگو 

عباس با احساس و جدی گفت  : امیر

-  ... آخه اینجوری بیشیی صدات رو میشنوم

 اینجوری صدای نفسهات بیشیی تو گوشم یم

 ... پیچه

 . بدن غزل از شدت عشق سست شد 

عباس با دل پاره پاریه او چه میکردآخ که امیر   



 ؟

 چطور تک تک زخمهایی که روی دلش افتاده

اند،  بود با هر عاشقانیه کوچیک به زبان میر

 . مرهم میخواباند 

عباس ادامه داد   : امیر

 زنگ زد ازم بخواد که تو رو راضن کنم که به-

ی گفت از... جوانه زنگ بزین  ن  رسبسته یه چیر

 خییل مستاصل بود... دعوای خودش و جوانه

 میتونم درک کنم چقدر براش سخت... غزل

 بود که از من بخواد خواهرش رو یه جایی پناه

 حس کردم غرور سهراب پشت تلفن تیکه... بدم

 ... تیکه شده بود اما بازهم نگران جوانه بود 

 . لبخند تلچن روی لبهای غزل نشست

 وقتی یاد چهریه غم زدیه جوانه که دلش از

هراب که از او خواسته بود از آن خانهحرف س  

 . برود، دلش میگرفت

 بزند تا غزل متوجه شود،
ن
 الزم نبود جوانه حرق



 همیه سلولهای بدنش از ترس بیپنایه به لرزه

 افتاده بودند اما واقعیت این بود، سهراب که در

ین تکیه گاه جوانه بود ن ناخودآگاه بزرگیی  ضمیر

شیده بود، به هرو حاال در ذهن جوانه از هم پا  

 . شکیل هوای جوانه را داشت

 گرچه حرفهای تلچن که به جوانه زده بود در

 نظر غزل اگرچه قابل توجیه و از حس تلخ

 شکست و خیانتی که سهراب از طرف ماهیار

 دیده بود و البته به خاطر عالقیه بیش از حد

 سهراب به جوانه که حاال او را همچون طفییل

و جسمش زیر دست و شکست خورده که روح  

 پای عشق له شده بود، بلند شده بود با این حال

ی تلخیاش قابل چشم پویسر نبود  ن  . تیر

 امیدوار بود بتواند که به جوانه و سهراب دو

 تا جایی که یم
 قرباین یک چند ضلیع عشقی

 . توانست کمک کند 

 غزل خانمم؟ چی شد رفتی تو فکر؟-



 : غزل بیحواس جواب داد 

- ؟خب تو چی ب هش گفتی  

-  اگه زودتر یم... واقعیت رو بهش گفتم

 دونستم چی شده، قبل اینکه سهراب زنگ بزنه

دم ن  مثال... خودن به یه بهانهای بهش زنگ میر

ًِ اینکه بگم اجازه بده جوانه یه چند روزی
 
ً 

 اینحودی اونقدر برای این... پیش ما بمونه

 موضوع و خواهشر که از من کرده بود، اذیت

 . نمیشد 

 غزل برای بار چند هزارم از زمان آشنایی با او به

 خودش گفت چطور امکان داشت یک نفر تا این

 اندازه در درک دیگران موفق باشد و اینطور به

 . دیگران و معذب بودنشان اهمیت بدهد 

 : ناخواسته و از ته دل گفت

- عباس  ... دوستت دارم امیر

عباس که مثل هر بار از شنیدن این جمله  امیر

 قلبش میگرفت، چند لحظهای ساکت شد و



 اجازه داد لذت این جمله شبیه گذر نسیم خنک

 درخت از جانش
ی

ن برگهای رنیک ن بیر  عرص پاییر

 . بگذرد 

 : زمزمه کرد 

-  دوستت" اونقدر دوستت دارم که توی جملیه

" دارم  ... جا نمیشه

 . قلب غزل از جایش کنده شد 

ن درخوشبختیاش را بعد از این همه باال و پای یر  

 . زندگیاش باور نداشت

 با شنیدن زنگ تلفن همراه جوانه با احتمال اینکه

ن االن رس و کلیه جوانه پیدا میشد، آرام و  همیر

عباس گفت  : رسیــــع به امیر

 به سهراب بگو غزل حواسش به-

 نگران نباشه اما کاری هم به... جوانه هست

... کارش نداشته باشه  
ی

 نه... نه زنیک

 بگو یه مدیی فکر کنه جوانه اصال... عذرخوایه

ًِ حضور نداره
 
ً ...  ... و 



 همیه احساساتش را در یک جمله خالصه کرد و

عباس تحویل داد   : به امیر

- عباس من باش  ... مراقب امیر

عباس را با حایل  بعد هم تلفن را قطع کرد و امیر

 . خراب پشت تلفن تنها گذاشت

رضا را بغل کرده بو  د ازجوانه در حایل که امیر  

ون آمد و به طرف تلفنش رفت  . اتاق بیر

 . غزل توی دلش دعا کرد که سهراب نباشد 

 ... برای جوانه برنامههایی داشت

)  ) جوانه

ه نکرده بودم اما  گرچه شماره را به اسم ذخیر

 . برایم غریبه نبود 

یه صفحیه تلفن بودم که  در حایل که خیر

 چطور روشن و خاموش میشد، حضور غزل را

 . حس کردم کنارم

رضا که با ذوق برای  دستش را به طرف امیر

 مادرش دست تکان میداد، دراز کرد و با لبخند



 : به من گفت

- ... بدش به من این فینگییل  ... به کارت برس

 . یر حواس لبخندی زدم

رضا را به دست غزل دادم و  نفهمیدم چطور امیر

 با نگاهم آنها را دنبال کردم که به طرف اتاق

رضا رفتند و من خودم را گوشیه خانه  امیر

 . کشاندم و تلفن را کنار گوشم گذاشتم

 : صدای محکم آکو با اقتدار توی گویسر پیچید 

-  ... سالم

 قبل از دیدن آکو، امیر مغرورترین کش بود که

اف یم  با او برخورد کرده بودم و حاال باید اعیی

سید جد   یت آکو بیشیی از ام یر کردم به نظر میر  

 . بود 

 احساسات مختلقن داشتم، مثل یک طور

 خجالت و عذاب وجدان از حرفهای بدی که

 برای خایل کردن حرصم به آکو زده بودم و البته

 خجالت از اینکه هر بار با آکو رو به رو میشدم،



 . حرفهای سهراب در خاطرم زنده میشد 

 : با این حال به رسم ادب به زور گفتم

-  ... سالم

 . کشید   نفس عمیقی 

 بیشیی از آن. از سکوت بینمان کالفه شده بودم

 از اینکه با وجود حرفهای نامربویط که شنیده

 بودم، صحبت کردن با آکو را طوری تایید آن

 حرفها یا زمینهای برای حرفهای بیشیی یم

 . دانستم

- ن خب  قطع یم... اگه زنگ زدین سکوت کنیر

ن   ... کنم تا به سکوتتون برسیر

" صدای " ههه  . آکو بلند شد 

 زنگ زدم تا بهت فرصت بدم معذرت خوایه-

 ... کتن 

 حس خفتیه لحباز درونم که انگار تنها با دیدن

 : آکو بیدار میشد، جواب داد 

 اونوقت چرا ؟-



 : آکو رسیــــع جواب داد 

- ... واضحه  ... برای حرفهای بعداز ظهرت

 یک لحظه فکر کردم آکو مقابلم ایستاده بود و با

یه نافذش که از دور همان چشمهای ن تیر سیر  

سید، به من زل زده بود، برای  مشیک به نظر میر

ن انداختم و ن هم رسم را پاییر  همیر

 . ساکت ماندم

 : آرام صدایم زد 

 جوانه ؟-

 . صدایش برای لحظهای خشن شد 

-  معذرت خوایه کن... ازم معذرت خوایه کن

 برای اینکه یه دفعه از وسط ناکجاآباد افتادی

م که نادرش در...  ی منتوی زندگ ِ  برای دخیی

حیم رهاش کرده و رفته مادری کرده  کمال بیر

ه و مطمئنم  اونقدر که حاال داره بهانهت رو میگیر

 ازم... به محض اینکه بیاد تو بغلت آروم میشه

 معذرت خوایه کن برای اینکه هر دفعه سیع



 کردم از تو و حضورت تو زندگیم دور شه رس و

 ازم معذرت خوایه... کلهت یه جوری پیدا شد 

 افکار بدی... کن چون باعث شدی آدم بدی باشم

 من دوست... داشته باشم که دوست ندارم

 ندارم حرفهای دیگران در مورد من و تو

 ... واقعیت پیدا کنه

 یه دفعه فریاد کشید و مسلسلوار با عصبانیت و

 : حرص گفت

- ... چرا  بر نمیداری؟چرا دست از رس ذهن من   

 چرا نمیتونم صورتت رو فراموش کنم؟ تو گ

 بدبختی 
ن
؟ من به اندازیه کاق  هستی لعنتی

... دارم  با تویی که مال ییک دیگه... حاال با تو 

 هستی چی کار کنم؟ چی کار کنم فراموشت کنم

 ؟ ها؟

)  ) جوانه

بــیه  با صدای بوق آزاد تن سست شده از ضن

بود، به طرف مهلیک که آکو حوالیه روحم کرده  



ن مبل کشاندم و خودم را روی آن  اولیر

 . پرت کردم

 غزل که حالم را دیده بود به طرفم آمد و با ترس

 . جلوی پایم زانو زد 

 دست رسدم را توی دستش گرفت و تالش کرد

 . نگاه مات شدهام را به طرف خودش بکشاند 

 جوانه عزیزم چی شده ؟-

ن شده بود و گلویم را  آب دهانم را که مثل تیغ تیر

 : خراش میداد به سختی فرو دادم و آرام گفتم

- های عجیب و... آکو بود  ن  یه چیر

 ... غریتر گفت

 غزل ابروهایش را باال انداخت و منتظر نگاهم

 . کرد 

 تنم به لرزه افتاده بود؟ مثل اینکه فشار اتفاق

ود، تازههایی که در این چند ساعت افتاده ب  

 . خودش را نشان میداد 

 : با چانیه لرزاین گفتم



 چرا اینجوری شده؟ چرا هر چی سیع میکنم-

 همه چی رو درست کنم یه جایی خراب میشه؟

 قلبم به سوزش افتاده بود و با هر تپش دردی که

 هر لحظه بیشیی از قبل شدت میگرفت، به همه

 . جای بدنم پمپاژ میکرد 

ف قفسیه سینهام برد،غزل از دستی که به طر   

 : فهمید و با اضطراب گفت

- سونیم  ... چی شده عزیزم ؟ داری مییی

 به سختی در حایل که گلویم از شدت بغض به

 : هم آمده بود، گفتم

 میشه لطف ا قرصم رو از توی کیفم بیاری ؟ -
 
ً 

ی که  غزل منتظر ادامیه جملهام نماند و مثل تیر

 . قرص رفتاز کمان رها شده بود برای آوردن 

وع به کشیدن نفسهای عمیق کردم تا شاید  رسر

ل کنم  ... بتوانم وضعیتم را کنیی

؟-  االن خویر عزیزم یا میخوای بریم دکیی

 زدم
ی

 . لبخند کمرنیک



 غزل با چشمهای خوش رنگنگرانش به من زل

 .زده بود

 چند دقیقهای از خوردن قرصم میگذشت و حاال

 آنقدری از درد فارغ بودم که راحتیی نفس بکشم

 اما هر بار با یادآوری فریادهای عاجزانیه آکو که

 مرا به ویران کردن دنیایش متهم میکرد، درد

 .خودی نشان میداد

-  ببخشید هم بهت این همه... خوبم عزیزم

 زحمت دادم هم اینکه حاال اینطوری نگرانت

 ... کردم

احتیی از قبل شدهغزل که حاال خیالش کیم ر   

 .بود، نفس عمیقی کشید

" زیر لب  آهستهای گفت و بعد با" خدا رو شکر 

سید او را از جلو  کنجکاوی که به نظر میر

ون آورده بود، پرسید   : روانشانسیاش بیر

-  حاال میخوای تعریف کتن چی شنیدی... خب

 که اینطور قلبت گرفت ؟



 . از بازگو کردن حرفهای آکو خجالت میکشیدم

 
 
ی نگفته بود اما فریادهای ً ن با اینکه مستقیم ا چیر  

 عاجزانه و عصبانیتش که به نظر مظلومانه بود،

ن را واضح توضیح داده بود   . همه چیر

 و من از تکرار حرفهای آکو از زبان خودم، زین 

 که گرچه ماهها بود با شوهرش زیر یک سقف

 نمیکرد اما همچنان زن متاهیل محسوب
ی

 زندگ

 . میکشیدممیشد، خجالت 

ن انداختم و جواب دادم  : رسم را پاییر

-  ... دوست دارم بگم اما نمیتونم

 : غزل با مهرباین جواب داد 

 پس هر زماین که حس کردی که میتوین این-

 ... موضوع رو باز کتن من منتظرتم

" زیر لب  ی گفتم و خودن را مشغول" اوهوم

 . بازی کردن با ناخنهایم نشان دادم

 برنامهت برای آینده چیه ؟-

 با سوال غزل رسم را باال آوردم و نگاه سوایل



 حوالهاش کردم، او هم سوالش را دو مرتبه تکرار

 . کرد 

ن   شانهای باال انداختم و در حایل که برای اولیر

 : بار به آینده فکر میکردم، جواب دادم

-  ... هیچی 

 : غزل اما مرصانه گفت

- ... هیچی که نمیشه یخوای چی کاربالخره م  

 کتن ؟

 : با لکنت گفتم

-  ... نمیدونم

 . یک تای ابرویش را باال انداخت

ی ؟-  میخوای از امیر طالق بگیر

 با اینکه تصمیمم قطیع بود و حتی جلسیه اول

 دادگاه هم برگزار کرده بودیم، با این حال هنوز

" هم تکرار کلمیه  مثل یک زلزلیه چند" طالق

ی ساختمان روحم را میلرزاند و بعضن   ریشیی

 . قسمتهایش را خراب میکرد 



 . اما خودم را نباختم

- م دادگاه تا بازهم نوبت... آره  فردا یه رس میر

م ... بگیر  ... نوبت اون روزمون از دست رفته

 . نگاه غزل کامال   روی صورتم قفل شد 

 .مردمکهایش را با جد ّ یت به من دوخته بود

چهرهاش حتی کیم خشن شده بود،به نظرم   

 البته شاید به خاطر مصمم بودنش وقتی که این

 جمالت را به زبان میآورد، اینطور به نظر یم

 . رسید 

ی؟ -  واقع ا میخوای طالق بگیر
 
ً 

 : پوزخند ناخواستهای زدم

-  ... معلومه که میخوام

 : غزل اما با لحن عجیتر گفت

-  ... اما چشمهات این رو نمیگه

 . ایم در هم رفتابروه

 . حس خویر نداشتم

 : با کیم بدخلقی گفتم



-  ... منظورت رو نمیفهمم

 غزل از روی کاناپیه روبــهرویم بلند شد و کنارم

 . نشست

 . دستش را روی شانه ام گذاشت

 ازم پرسیدی نمیدوین چرا اینطوری شدی،-

 تویی که یه روز گناهای امیر رو بدون
 نمیدوین

 اینکه ازت بخواد میبخشیدی چطور حاال با

نه تا ببخشیش  وجود اینکه داره به هر دری میر

ین  ن  ... اما تو َ پ ِ سش میر

 . منتظر به چشمهایش زل زدم تا جواب بدهد 

 ما روانشناسها بهش میگم-

 یه جور مکانیسم دفاعیه... مکانیسم رسکوب

 این همه سال اونقدر... توی ضمیر ناخودآگاهت

 اونقدر...  عشق دادی و جوایر نگرفتی به امیر 

 روحت تحقیر شده و زخم برداشته که حاال با

 وجود اینکه امیر همونجوریه که توی میخوای

 اما ضمیر ناخودآگاهت از ترس توی خودش جمع



... شده سه بازهم همون اتفاقها بیافته  ... مییی

 : برای فهم بیشیی مطلب مثال زد 

- یک نفر کتک مثل کش میمونه که مدام از   

... خورده " حاال وقتی همون  اینبار" یه نفر 

 دستش رو برای نوازش دراز کرده ،چون توی

" ذهن اون  از اون دست فقط تصویر" کش

سه همون تصویر  کتک ضبط شده حاال هم مییی

... دوباره تکرار شه ن فرار میکنه  ... برای همیر

)  ) جوانه

 مردمک چشمهایم همسو با قدمهای خستهام که

 به سختی دنبالم روی موزاییکهای لق و شکسته

ن میشدند  .ی خیابان باال و پاییر

 . خسته بودم

 نه تنها به خاطر ساعتهای ممتدی که بعد از

ن نوبت ون آمدن از دادگاه خانواده برای گرفیی  بیر

 جدید دادگاه، قدم زده بودم که برای همیه

رسانده بود که از سختیهایی که مرا به نقطهای  



راری شده بودمعشقم ف . 

ن میشد  .صدای غزل توی ذهنم باال و پاییر

ون  وقتی مرا دیده بود که به مقصد دادگاه بیر

دم، بدون حرف نگایه به من انداخت ن  . میر

 خودش کش چادرم را پشت گوشم انداخت و با

 : لبخند گفت

 برای اینکه این تصویر تلخ رو توی ذهنت-

یهبشکتن و امیر جدید رو بپذیری، نیاز به   

 یه چکش که همیه... چکش قدرتمند داری

های قدییم رو خراب کنه ن  ... چیر

 کجا باید" وقتی من با مظلومیت پرسیده بودم

 " یه چکشر پیدا کنم که سنگ رو بشکنم ؟

ن میکوبید،  دستش را روی قلتر که غمگیر

 : گذاشت و آرام گفت

 هیچ چکشر به اندازیه قلب یه آدم عاشق-

 ... قدرتمند نیست

 از بخت بد یا خوبم نوبت دادگاه آنقدر عقب



 افتاده بود که بتوانم این بار برای همیشه یک

ن درباریه خودم و عشقی   تصمیم قاطع و مطمی 

 که رس نخش چنان از دستم در رفته بود که نیم

 توانستم با اطمینان بگویم که چرا عاشق شده

م  .بودم، بگیر

ریایحالم مثل قایقی بود که بدون ناخدا توی د  

 گیر کرده بود، با هر نسییم که میوزید
 طوفاین

 .به یک سو منحرف میشد

د و ن  یکبار ماهیار در حایل که به امیر لبخند میر

د، مرا به ن  موهای فندقیاش را پشت گوش میر

 طرف موجهای بلند و سیایه که با دهان بازشان

د و درست لبیه  آمادیه بلعیدن من بودند، مییر

میر ظاهر میشد که درغرق شدن، رس و کلیه ا  

 حایل که گردنش را روی شانهاش خم کرده بود

 با جد ّ یت در حایل که صدای بمش بند بند

 " وجودم را به لرزه میآورد، برایم زمزمه میکرد 

 تو تنها زین هستی که تا حاال مزیه بغل من رو



 بعد هم با مهرباین سایهاش را روی..". چشیدی

 .قایق کوچک عشقم میکشید

ن ابرهای سیایه که گایه سهراب رسش را از بیر  

ون میآورد  آسمان را پوشانده بودند با خشم بیر

ن او و امیر   و برایم خط و نشان میکشید که بیر

 یک نفر را انتخاب کنم، حاال هم که غزل توی

 ساحل ایستاده بود و عشق نفرت و ترس

 ناشناختهام را البهالی چند نسخیه دهان پر کن

د، خب که چه ؟روانشنایس میپیچی  

 دردم را فهمیده بودم، حاال باید برای درمان چه

 میکردم؟

ن شده از  دستم را توی کیفم کردم و با رس سنگیر

 افکار ضد و نقیض و مشکالیی که با مشت و لگد

 به جان من افتاده بودند، بیحواس دنبال شماره

 .ی امیر گشتم

ن نبودم اگر صدایش  یک لحظه مکث کردم، مطمی 

 را بشنوم چه واکنشر نشان میدهم، خودم از



 که روی آن رسپوش
ی

 این حجم از دلتنیک

سیدم ن و نشدن را گذاشته بودم، مییی  نخواسیی

 .و نمیدانستم چه واکنشر باید نشان دهم

 بعد از مکث کوتاهم از خودم پرسیدم چرا امیر 

 این دو روز که بعد از توضیحات عجیب و

  رابطهاش را  غریبش در مورد دومایه که مثال 

ون زده  با ماهیار به هم زده بود، از خانه بیر

 بودم، نه تماس گرفته بود نه پیام داده بود؟ این

 یعتن بیخیال شده بود؟

ی در مورد این مساله نگفته بود اما ن  غزل چیر

 خودم به این فکر میکردم شاید دلیل رسدرگیم

 من هم به رفتار ضد و نقیض امیر برمیگشت

از نوک سوزن رد میشد و که چطور گایه  

 .وقتی دیگر از دروازه رد نمیشد

 بیاهمیت به این افکار شماریه امیر را گرفتم و

 .منتظر ماندم تا صدایش را بشنوم

به بان قلبم باال رفته بود، انقدر که با هر ضن  ضن



 .اش بدنم به لرزه میافتاد

 حس میکردم حتی نفس کشیدنم هم سخت

 .شده بود

 ...دو بوق... یک بوق

 آنقدر بوق خورد که صدای منحوس زین بلند شد

 که میگفت،

" ک مورد نظر پاسخ نمیدهد   ... " مشیی

 فکرهای بد مثل ریشههای یک گیاه گوشت خوار

 که به جای گوشت از احساساتم تغذیه میکرد،

 دور حس دلتنگیام تنیده شد و بعد در کمال

 بدبیتن از خودم پرسیدم، امیر کجا بود که تلفن

جواب نمیداد؟مرا   

 باز هم شمارهاش را گرفتم اما این بار هم هیچ

ی که با رفتارش به من امید ماندن ی از امیر  خیر

 .داده بود، نبود

 چند لحظهای تلفن را از گوشم فاصله دادم و

بان قلبم  سیع کردم با نفسهای عمیق به ضن



 خودم هم نمیدانستم چه مرگم شده. نظم بدهم

 .بود

 یک نفر گوشیه مغزم یادآوری کرد، امیر قبل از

 .این هم خییل به من و تلفنهایم اهم ّ یت نمیداد

 چرا من با دو تا نگاه مثال   عاشقانه و چند

ن   جملیه آب و تاب دار هوا برم داشته بود که بیر

ی هست؟ همانطور که زیر لب به ن  من و امیر چیر

 خودم لعنت میفرستادم، صدای ضعیف امیر از

 : شت تلفن بلند شد پ

 ـ جوانه ؟

 با شنیدن صدای ضعیف امیر که به نظر از ته

سید، بند دلم پاره شد  .چاه به گوش میر

 کنار دیوار ایستادم و با تردید و بغضن که همان

 لحظهای که صدایش را شنیده بود راه گلویم را

 : بند آورده بود، پرسیدم

 ـ الو امیر ؟

 ـ جانم ؟



"جانم" ی بو  د که نوک پیکانش یکش مثل تیر  

 شاخه گل خوش بو گذاشته بودند و حاال تیر 

 .قلبم را زخیم کرده بود

 چرا صدایش اینقدر ضعیف و ناتوان بود؟

؟  ـ خویر امیر

 : و بعد هم بیاراده پرسیدم

؟ چرا تلفنت رو جواب نمیدی ؟  ـ کجا بودی امیر

 : امیر بیجان جواب داد 

... ـ خونهام ... نتونستم جواب بدم  ... آخ

 با توهم اینکه امیر روبــهرویم بود و من یم

 توانستم برایش کاری کنم، با عجله قدیم به جلو

 برداشتم اما به خودم آمدم و وسط پیاده رو با

 قلتر که توی دهانم میکوبید، بدون امیر به

 به سیمان
ی

 خودم آمدم با ناخنهای کوتاهم چنیک

 .سفید و سخت کنارم انداختم

 ـ امیر چت شده ؟

 : صدای امیر نصف و نیمه بلند شد 



 ... ـ میگرنم

 اما جملهاش نیمه کار ماند و به جان آن صدای

 .بلند ُ عق زدنش از پشت تلفن بلند شد

 : با صدای بلند فریاد زدم

... ـ امیر   ... امیر 

 هیچ جوایر نگرفتم در حایل که
 اما وقتی

ن تاکش دست  وحشت کرده بودم، برای اولیر

 باید خودم را. خانه را دادم تکان دادم و آدرس

ساندم  .به امیر میر

 .گوشم را به در چسباندم اما هیچ صدایی نمیاد

 دستم را برای در زدن بلند کردم اما با فکر اینکه

ین صدایی برای  با توجه به میگرن امیر 
کوچکیی  

 او مثل چکشر بود که به سنگ کوبیده میشد،

 دستم را توی کیفم کردم و کلیدم را از جیب

 کوچیک که این شش ماه، کلید این خانه را مثل

 یک یسر ارزشمند برای دور کردن من از وسوسه

 ی برگشت به امیر در خودش نگه داشته بود،



ون آوردم و به آرایم اما در حایل که عجله و  بیر

 اضطراب در همیه حرکاتم مشخص بود، در را

 .باز کردم

 موج گرما، آشنایی و خاطرات عاشقانهای که من

 تنها بازیگر آنها بودم، از داخل خانه با یک سییل

 .آرام صورتم را نوازش کرد

 اینکه رس ظهر بود اما چون پردهای خانه کیپ

 .تا کیپ کشیده شده بودند، همهجا تاریک بود

 به خانه
ی

 از دلتنیک
ی

 قاب نگاهم را که حاال با رنیک

 زل زده بود، با ترس برای پیدا کردن امیر در

 .خانه گرداندم

 با دیدن امیر که بیجان با پلکهای بسته روی

 کاناپه دراز به دراز افتاده بود، کیفم را دم در

ن انداختم و به طرفش پرواز کردم  .روی زمیر

 ـ امیر عزیزم ؟

 کنار پایش زانو زدم و دستی که بیحال کنارش

 .از روی مبل آویزان شده بود، توی دستم گرفتم



میکرد رسمای دستش حس بدی به من منتقل . 

 دستم را روی گونهاش که پوشیده از ریش چند

 روزیه نامرتتر بود گذاشتم و با بغض صدایش

 : زدم

 ـ امیر ؟

 .پلکش پرید

 با خوشحایل از اینکه صدایم را میشنید، با

 : لبخند نصف و نیمهای بلندتر صدایش کردم

 قرصات رو... ـ امیر عزیزم چشمات رو باز کن

 خوردی؟

 مثل اینکه هنوز هم درد. رفتابورهایش در هم 

 میکشید اما آنقدر بیحال شده بود که توانایی 

 .نشان دادنش را نداشت

 .دستم را روی پیشاین عرق کشیدهاش کشیدم

 : لبهایش جنبید و ضعیف گفت

 ـ جوانه ؟

 خودم را جلوتر کشدیم و بوسهای روی گونهاش



ی ریشش که لبها و صورتم. نشاندم ن  زبری و تیر

فت حس خویر زیر پوستم دویدرا نشانه گر  . 

 مدتها بود خودم را از این حس محروم کرده

 بودم و حاال تجربــیه دوبارهاش باعث میشد

 .قلبم با رضابت لبخند بزند

 حیف که حال و روز امیر اجازه نمیداد به اندازه

م  از این حس لذت بیر
ن
 .ی کاق

 قرصات رو خوردی ؟... ـ جانم عزیزم

 نهایت تالشش برای باز کردن پلکهای دید

 بارییک بود که حوالهام کردو مثل اینکه حضورم

 را باور نکرده بود که تعجب پلکهای ناتوان شده

 .اش را بیشیی باز کرد

 بزند اما دستم را
ن
 لبهایش را تکان داد تا حرق

 روی لبهایی که بر خالف دست رسدش گرم

وت کردمبودند، گذاشتم و او را به سکوت دع . 

... ـ حرف نزن عزیزم  قرصات... هیچی نیست

 رو خوردی ؟



 درحایل که نگاهش میخ من شده بود با ضعف

ن کرد  .رسش را باال و پاییر

"  ای گفتم و بعد در حایل که چادرم را" باشه

 درمیآوردم و آن را روی کاناپه میانداختم به

 ...طرف اتاق خوابمان رفتم

ا برخورد موجباز کردن در اتاق مصادف شد ب  

یتن   خنیک به صورتم، موچر ترکیب از شیر

 بوسهها، تلچن پس زدنها، خنیک خاطرهها و

 گریم آغویسر که سالها با وجود همیه تیغهای

ین دارایی 
ی که به جانم مینشاند، با ارزشیی ن  تیر

 .ام بود

 برای چند ثانییه کوتاه امیر را که با حال بد

ون اتاق بود، فراموش کرده بودم و  به تخت بیر  

 .خوابمان زل زده بودم

 از جایی که متعلق به من بود دست
 رو تختی

 مانده بود، در عوض بالشتم رس
ی
 نخورده باق

 .جای امیر مچاله شده بود



انهای که از ذهنم گذشت لبخند  با فکر دخیی

 گذرایی زدم، امیر بالشت مرا بغل کرده بود؟

 شانهای باال انداختم و به طرف کمد رفتم و یک

ال برداشتمش . 

ون زدم و کنار امیر که با بیجاین   از اتاق بیر

 ش. سیع میکرد از روی مبل بلند شود، زانو زدم

 : ال را به طرف رسش بردم و گفتم

... ـ بیا امیر  ن رست  بریم رو تخت... این رو ببیر

... بخواب ی بیام بخوری ن  ... تا برم برات یه چیر

 دستهایم را باز کردم تا شال را دور رسش گره

 بزنم، حالتم طوری بود که انگار رس امیر به بغل

 .میکشیدم

یه  که این چهار سال ذخیر
، هماین  بوی تن امیر

 تنهاییهای روزهای نبودنش بود، توی بینیام یم

اب  پیچید و حرکاتم را مثل مستی که به رسر

 .رسیده بود، لرزانیی از قبل میکرد

ن بودم صدای نفسم ن شده بود و مطمی  سنگیر  



سید  .قلبم واضح به گوش امیر میر

 امیر به قفسیه
 قبل از اینکه گره بزنم پیشاین

 سینهام چسبید و صدای بازدم عمیقش که با

 رها میکرد، توی گوشم پیچید
ی

 .آسودگ

 هوای نفسهایش مثل باد سوزان، صحرای بدنم

دررا از نبودنش خشک شده بود، نقطه به نقطه   

 .نوردید و در نهایت قلبم را فتح کرد

 : دستم توی هوا ماند و با صدای لرزاین گفتم

 ـ چی شد امیر ؟

 : صدایش ضعیف و خواب آلود بلند شد 

... ـ تکون نخور   اون شالم... هیچی نمیخوام

... نمیخوام  ... تو فقط رسم رو بگیر تو بغلت

 ... اینجوری خوب میشم

اض کردم  : اعیی

؟... ـ امیر   .چی کار میکتن

 دستش را باال آورد و چنگ کم جاین به رورسی

 مشیک که رس کرده بودم زد و آن را از رسم در



 .آورد

 من همانطور بیحرکت صیر کرده بودم، با اینکه

 میدیدم که امیر برای هر حرکت چقدر زحمت

" میکشد اما از اینکه  خودش را به" برای من

دادسختی میکشاند، ته دلم را قلقلک می . 

 این بار دستش را باالتر برد و کلیپش که موهای

 طالییام را جمع کرد به زحمت از رسم در آورد،

ن کمرم  موهای بلندم که این چند وقت تا پاییر

 .بلند شده بودند، آزاد شدند

 همیشه فکر یم... ـ خییل وقته میگرن دارم

ن   اما... کردم این قرصها بودن که آرومم میکین

... تو بودی ... جوانهآخ   با من چی کار... آخ

 کردی؟

 جوشش اشک در چشمانم اجازیه صحبت کردن

 بزنم و بغض تازهام
ن
سیدم حرق  نمیداد، مییی

ون بریزد  .بیر

 حرفهای امیر با همیه قشنگیهایی که داشت



 ...برایم دردناک بود

 تا حاال برایتان اتفاق افتاده بود که از شدت

 زیبایی به گریه بیافتید؟

ه آن را متعلق به خودتان نمیدانید؟زیبایی ک  

 حا

 زیبایی که سالها به انتظارش نشسته بودید و

 ال بعد از پیدا کردنش، نمیدانستید چطور باید

 ستایشش کنید؟

 مثل نور خورشیدی که با وجود همیه لزومش

 در زندگیات، نمیتوانستی مستقیم به آن نگاه

 ... کتن 

 .صدای امیر بازهم بلند شد

ین زباین که همیه  مثل پرسبچههای شیر

دند تا یک نفر اسباب بازی موردع ن  زورشان را میر

 . القهشان را برایشان بخرد 

 ـ میشه پیشم بخوایر ؟

... آخ امیر   بازی جدید بود ؟... آخ



وع به ن موهایم فرو کرد و رسر  دستش را بیر

ن . نوازشم کرد   تنم سست شد، دستهایم پاییر

 حاال هر دو مثل. یر کرد آمد و به شانههای امیر گ

 امیر . دندانههای زیپ در هم فرو رفته بودیم

 حس. جلوتر آمد و مرا بیشیی به خودش چسباند 

 .کردم با لذت بو میکشید

... ـ همینجا   ... بمون پیشم یه کم

ون آورد و به دکمه ن موهایم بیر  دستش را از بیر

 بیجان ویل رسیــــع ییک. های مانتویم رساند 

ردنشان شدییک مشغول باز ک . 

 ـ تو به خدا معتقدی، نه ؟

 .منتظر جوایر از طرف من نماند

 تو حق... ـ خدا میگه حق مردم رو نباید خورد 

... متن جوانه  ... حقم رو ازم نگیر 

ن کشید و من هم که  رس شانههای مانتو را پاییر

 مسخ او شده بودم، به دستهایش اجازه دادم تا

 خودش را عقب کشید و. کارشان را انجام دهند 



 مرا مثل بچیه کوچیک در آغوش کشید و همراه

 .خودش روی کاناپه خواباند

 هر دویمان کنار هم در حایل که حصار دستهای

 امیر دور شانههایم قفل شده بود، دراز کشیده

 .بودیم

 من در حایل که حس میکردم جادو شده بودم

 به چشمهای خمار امیر که رسخیشان حکایت از

بیاندازهشان داشت، زل زده بودم و امیر بادرد   

 آن چهریه جذابش جز به جز چهریه مرا مثل

 .تشنهای که به آب رسیده بود، با ولع میبلعید

 موهای تقریب ا لختش توی پیشانیاش ریخته
 
ً 

 .بود

 چه. دستم را باال آوردم و روی گونهاش گذاشتم

ن این مرد او را برای من مثل یک بت کرده  چیر

حاضن به پرستش بودم؟ بود که  

 رسش را کیم خم کرد و لبهایش را با زبان تر

 دوست نداشتم به وسوسهای که به جانم. کرد 



 .افتاده بود پر و بال بدهم

 جلو آمدو آنقدر آهسته و لطیف که حرکتش به

 .چشم نمیآمد

 نگاه به چشمهایم کرد و در حایل که منتظر بود

هایمانتا چشمهایم را بخواند با یک حرکت لب  

 .را به هم قفل کرد

 .نفس در سینهام حبس شد

 قلبم از حرکت ایستاد و دوباره به

 ... حرکت افتاد 

 .لبهایمان همچنان بیحرکت روی هم مانده بود

ن تماس منفعل هم همیه حسهای خوابیده  همیر

 .مان را به هم منتقل میکرد

 ... این متفاوت ترین بوسیه من و امیر بود 

تم برد و در حایل  امیر دستش را به سمت تیرسر

 که برای یه لحظیه کوتاه اتصال لبهایمان را

 : قطع میکرد، زمزمه کرد 

 ... ـ میگن حق گرفتنیه نه دادنیه



 ... و لحظهای بعد هر دویمان در هم غرق شدیم

)  ) جوانه

ن   خوب میدانستم کجا حبس شده بودم، بیر

 .بازوهای امیر 

خودش چسبانده بود کهجوری مرا با حرص به   

 . انگار قصد داشت ما را در هم حل کند 

 رسم روی قفسیه سینیه لختش قرار گرفته بود

 و بازدم نفسهایم با کوبش قلبش که منظم و

 . آهسته میکوبید، هماهنگ شده بود 

ن موهایم فرو برده بود  رسش را بیر

ون میفرستاد، پوست  هر بار که نفسش را بیر

 . رسم مور مور میشد 

 ناگفته نماند که من هم حلقیه دستهایم را دور

 . کمرش جوش داده بودم

 چنان در هم فرو رفته بودیم که گویی یک نفر

 .هستیم

 چه ساعتی از شبانه روز بود را درست نمیدانم



 اما همینکه اتاق را تارییک شب گرفته بود نشان

 میداد، من و امیر بدون اینکه متوجه باشیم،

اقیع فاصله گرفته بودیم وساعتها از دنیای و   

 در خودمان و عطش خواستتن که ماهها بود

 رسکوبش کرده بودیم، غرق شده بودیم که حتی 

سید، نمیفهمیدم  . اگر دنیا هم به پایان میر

ن رابطه   ی عمیق ا لذت بخشمان بود   ... این دومیر

 ییک وقتی که امیر فرامویسر گرفته بود و

 ... دیگری هم امروز 

 و لذت به نفس نفس
ی

 وقتی هر دو از خستیک

 افتاده بودیم، امیر مرا به آغوشش کشید و در ح

 ایل که زیر گوشم خطاب به خودش زمزمه یم

" کرد   مرا روی تخت" چرا گذاشتم بری ؟ چرا ؟

 . خواباند 

کمان  چقدر دلم برای خوابیدن روی تخت مشیی

 .تنگ شده بود

ر اتاقاین چند وقت که روی تخت تک نفرهام د  



 
ی

 دوران مجردیام خوابیده بودم حس خفیک

 . داشتم

 عطر تن امیر چنان آرامشر به من داده بود که

ن شده بود   . پلکهایم سنگیر

 قبل از اینکه دوباره بخوابم، چهریه غزل توی

 . ذهنم زنده شد 

ون زده بودم تا االن که  از صبح که از خانه بیر

وشنمیدانم چه ساعتی از روز بود، او را فرام  

 . کرده بودم

 با فکر اینکه چقدر نگران شده بود به خودم

ون بیایم که دست  دادم تا از بغل امیر بیر
 تکاین

 . های امیر محکمیی شد 

 با صدایی که به خاطر خواب گرفته شده بود،

 : گفت

ی ؟-  کجا میر

 :در حایل که تقال میکردم، جواب دادم

-  از صبح... باید به غزل بگم اینجام



 حتم ا نگران شده ... غیبم زده
 
ً ... 

 : امیر بدون اینکه تکاین بخورد، گفت

 غزل کیه؟-

 : یک دستم را از توی بغلش در آوردم و گفتم

- ... دوستمه عباس رو که یادته؟ زن اون  ... امیر

... امیر   ... بذار بهش زنگ بزنم

 میکشید، دست
ن
 امیر هم در حایل که پوق

ه یر هایش را باز کرد و من هم در حایل ک  

 حواس دنبال کیف و موبایلم میگشتم، از اتاق

ون زدم  . بیر

 . امیر هم چند لحظیه بعد دنبالم آمد 

 : با خودش غرغر میکرد 

- ی افتادیم ها   برای بودن زن... عجب گیر

 خودمون هم تو خونه باید به مردم جواب پس

 ... بدیم

 زدم
ی

 . لبخند کمرنیک

مخودم هم نمیدانم چرا به این شکل از موضع  



ن آمده بودم  . پاییر

 . شماریه غزل را گرفتم و منتظر شدم

 : امیر به طرف اتاق چرخید ؛ همزمان گفت

- ... جوانه م م یه دوش بگیر  ... من میر

 بعد یک دفعه به طرف من برگشت و در حایل که

 : ابروهایش را در هم کشیده بود، گفت

-  در خونه رو... از حموم در نیام رفته بایسر ها 

 روت قفل نمیکنم ویل اگه میخواد بزنه رست

 ... برم قفل کنم

 : همزمان صدای نگران غزل بلند شد 

- ؟ ُ مردم از نگراین  ؟ کجایی دخیی  ... جوانه تویی

-  ... سالم غزل جون

 با دست اشارهای به امیر که همچنان به بدبیتن 

 . نگاهم میکرد، کردم

ون  او هم در حایل که بازدمش را با حرص بیر

 . فرستاد، به طرف حمام رفتمی

-  فکرم هزار... جوانه دخیی از صبح غیبت زده



 ... راه رفت

 پلکهایم را روی هم فشار دادم و زیر لب بد و

اه نثار خودم کردم  . بیر

- ... ببخشید   به خدا نمیدونم چطوری... ببخشید 

 ... شد 

 : غزل که لحن مستاصلم را دید، گفت

- ... باشه عزیزم  میدونم آدیم نیستی ... باشه

 فقط بگو چی شده؟... که دیگران رو نگران کتن 

 . صدای آب بلند شد 

 : خودم را روی مبل پرت کردم و خسته گفتم

- ... نمیدونم چی شد   نوبت... رفتم دادگاه

... گرفتم  ... بعد یاد حرفهای تو افتادم

 شم
ن
 زنگ زدم... خواستم با خودم یه طرق

... امیر   ... حالش بد بود 

 . کم بغض میکردم  کم

 مثل اینکه تازه متوجه شده بودم چه کاری کرده

 . بودم



 غزل هم در سکوت به من گوش داده بود، گایه

رضا بلند میشد، معلوم  صدای غان و غون امیر

ید  ن مییی  . بود توی بغل غزل باال و پاییر

-  دست و پام... میگرنش عود کرده بود 

... شل شد  ... اومدم خونه  ... تا االن

 از قسمتهای لذت بخشر که تجربه کرده بودم،

 . فاکتور گرفتم

 . غزل در سکوت به حرفهایم گوش میداد 

 : عاقبت گفت

- ... باشه عزیزدلم  الزم... باشه قربونت برم

 تو... نیست به من یا کس دیگهای توضیح بدی

... یه زن بالیعن   اون... اونجاهم خونیه خودته

... مرد هم شوهرته نتون میافتهاتفاقایی که بی  

 با عقل و شعور خودتون برای یک سو شدن

 اتفاق ا به نظرم کار ... رابطیه پا در هواتونه
 
ً 

 اگه واقع ا امیر رو دوست دادی ... درستی کردی
 
ً 

 باید از یه جایی به این رابطه رس و



 ... سامون بدی

 : دستی به پیشانیام کشیدم و گفتم

- شمشحاال چی غزل؟ وقتی نتونستم کانل ببخ  

؟ من نمیتونم تا آخر عمرم با یه زخم عمیق  چی

 کنم
ی

 بچه... از امیر گوشیه دلم باهاش زندگ

؟ ؟ماهیار چی ؟ سهراب و سامیار چی  چی

-  ... با ماهیار حرف بزن

ن گذاشتم با این مضمون  : یادداشتی روی میر

" م ... من دارم میر س ی... کجا رو نیی ن  هیچ چیر

س ... هم نیی  غرقم... چون جوایر براش ندارم

ن یه عالمه سوال بدون جواب  از هر طرف... بیر

م میخورم به یه در بسته که از قضا حتی   میر

 واقعیت رو میخوای؟ دوستت... قفل هم ندارن

 اونقدر دوستت دارم که دیگه عشقی به... دارم

ن دیگهای ندارم  نمیتونم هیچر رو... هیچ چیر

 رو
ی

 ...جز تو دوست داشته باشم حتی زندگ

ن من تو رو میخواد اما... دنم رو زنده بو   همه چیر



 ً ... "حداقل فعال... نمیتونم ببخشمت

 .نگایه به چهریه غرق خوابش انداختم

 دستش را زیر گونهاش گذاشته بود و چنان در

 خواب فرو رفته بود که دوست داشتم کنارش

 روی تخت بخوابم و خودم را توی آغوشش

 .بیاندازم

و نقیضم یکاما وقتی خودم با افکار ضد   

ن به  نشده بودم نمیتوانستم از همه چیر
ن
 طرق

م  لذت بیر
ن
 .اندازیه کاق

 کشیدم تا جایی که
ن نفس عمیقی  برای همیر

 امکان داشت عطر امیر را به ریــههایم بکشم و

 بعد در حایل که نگاه آخرم را به خانه یم

ون زدم  . انداختم، بیر

 تا وقتی به آقا مصطقن زنگ زدم و از او آدرس

ی بود، گرفتم،  بیمارستاین که ماهیار در آن بسیی

 .هزار رنگ عوض کردم

 عجب سناریوی جالب و عجیتر بود، وقتی یک



 زن آدرس معشوقیه نصف و نیمیه شوهرش را

 از شوهر دوم مادرش که ماهها بود از هم بیخیر 

 . بودند، میگرفت

 قبل از اینکه تلفن را قطع کنم، صدای آقا

 : سته گفتمصطقن رنگ باخت و آه

- م  نمیدونم چطور باید اینها رو بگم؟ به... دخیی

 ...جای ماهیار و امیر من خجالت میکشم

 : آهسته جواب دادم

-  بیانصافیه... هر آدیم مسئول اعمال خود ِ ش

 ...به خاطر کارهای بقیه ما خجالت بکشیم

 یی حرف را نگرفت و بحث را به
 آقا مصطقن

 . موضوع دیگری کشاند 

 . بحث قبیل هم مقدمه بود  مثل اینکه

 مادرت این چند ماه حال خویسر نداره اصال-

 
 
ً ًِ ... 

 . مضطرب شدم

؟ چشه مگه؟-  یعتن چی



 : آقا مصطقن رسیــــع جواب داد 

- م س دخیی  حال جسمیش منظورم... نیی

... نیست  از وقتی اون... حال روحیش رو میگم

 روز تو بیمارستان فهمید که چه اتفاقایی برات

 ...افتاده

 : پوزخندی زدم و پرسیدم

 البد حال بدش توجیه اینه که چرا یه زنگ-

هایی که از من شنیده من... نزده
ن  با همیه چیر

 ...رو الیق یه تلفن هم نمیدونه

 که کشید،
ی

 صدای نفس عمیقی که از روی کالفیک

 . گوشم را پر کرد 

ها رو بهت بگم- ن  ...شاید درست نباشه این چیر

ها رو از ز  ن ه این چیر
بون مادرت بشنوی امابهیی  

 حداقلش این رو بگم که خجالت میکشه بیاد

... طرفت  ناامید از اینکه... یه جور ناامیدی

 ...بتونه حس همدردیش رو به تو نشون بده

 کشیدم
ن
 .از رس ناچاری پوق



ن خودم  خییل دوست نداشتم در مورد اتفاق بیر

 و امیر و ماهیار با کش صحبت کنم اما جواب

 : اینطور دادم آقا مصطقن را 

 وقتی یه زن دچار خیانت و شکست احسایس-

یک زندگیش میشه  هیچ کس... در رابطه با رسر

 این رو باید... نمیتونه باهاش همدردی کنه

 زخم درد من اونقدر... مادرم بهیی از همه بدونه

 عمیق هست که هیچ کس نتونه دهنش رو به هم

... بدونه  ... گلهای هم نیست اما 

روی هم گذاشتم و با غم در حایل پلکهایم را   

 : که گفتنش برای خودم هم سخت بود، گفتم

- وع رابطیه ما جز... مادرم حق داره  ت ِ ه رسر

 ...ناامیدی هیچی نیست

 : لب پایینیام را گاز گرفتم و ادامه دادم

 چاله های جادیه مادر و فرزندی ما اونقدر-

 ...عمق داره که هیچی پرش نمیکنه

 با یادآوری خاطریه تلچن پشت پلکهای بستهام



 : گفتم

- ها رو فراموش کردم ن  یعتن ... من خییل چیر

 توی زندگیم اونقدر مشکل به وجود اومده که خ

 ... ایل بودن رابطهم با مادرم بینشون گم شده

 اما من یه تصویر رو هیچ وقت نمیتونم

 ...فراموش کنم

 .در سکوت به حرفهایم گوش کرده بود

- تی پدرم فوت کرد، سهراب، برادر بزرگم،وق  

 هیچ کس نبود بهش کمک... همیه کارها رو کرد 

 خودش زخیم بود اما باید زخمهای من و... کنه

 ...سامیار رو درمان میکرد

 دستی به پیشانیام کشیدم و با صدای گرفتهای

 : ادامه دادم

 برادرم با وجود همیه بزرگیش دلش مادرش-

... رو میخواست م سامیار هم همونطورمطمئن  

 ...بود اما به روی کش نیاورد

 نگایه به آدریس که با خط نامنظم روی کاغد



 نوشته بودم، انداختم و به عنوان حسن ختام

 : گفتم

 من میتونم از خالهایی که به واسطیه مادرم-

 تجربه کردم، بگذرم اما از اشکهای اون روز

 ... سهراب نمیگذرم

 دستی برای تاکش بلند کردم و به آقا مصطقن 

 که هنوز هم ساکت به حرفهایم گوش میداد،

 : گفتم

-  همونقدر برای من ارزش داره... به مادرم بگید 

ها هم... که یه فامیل دور  ن  خجالت و این چیر

 همیه پدر و مادرها موظف... نداشته باشه

ن واقع ا پدر و مادر باشن  نیسیی
 
ً... 

ی که میبینمنمیتوانستم با  ن افسوس بگویم چیر  

 غیر قابل باور یا غیر ممکن ا   ست؛ اتفاق ا از این

 . قبیل موارد زیاد دیده بودم

 ... اما امروز 

 ... این لحظه



 ... با این حال توی این اتاق

 ... باورش برایم ممکن نمیشد 

 ... ممکن هم که نه

 ... بیشیی دوست نداشتم باور کنم

قدمهایم را آهسته وسیع کردم تا جای ممکن   

 بدون صدا بردارم تا سکوت حاکم در فضا که او

 .را به خواب عمیقی فرو برده بود، بر هم نزنم

 دستم را جلوی دهانم گرفته بودم تا صدای نفس

 هایم قبل از اینکه او را از خواب بیدار کند، خفه

 کنم، شاید هم عملم تحت تاثیر ناباوری ضمیر 

 .ناخودآگاهم بود

 مگر چقدر گذشته بود؟

 شاید رس جمع هفت یا هشت ماه هم نگذشته

 بود اما شواهد موجود نشان از گذر س

 . الها داشت

 در نظرم به قدری رنجور و ناتوان بود که فکر

 میکردم به اندازیه باز کردن پلکهایش هم انرژ



 . ی ندارد 

 . نگایه به دور و برم انداختم

ن  بار همدیگر راشبیه اتاق قبیل که برای اولیر  

ی بود،  توی آن دیده بودیم و ماهیار در آن بسیی

ن باعث  اینجا هم هیچ پنجرهای نداشت و همیر

 . میشد بیاندازه دلگیر باشد 

 آقا مصطقن و پدرش که حتی اسم او هم نیم

 دانستم که زحمت منتقل کردن ماهیار به یک

 بیمارستان خصوض مجهز را کشیده بود چرا

ک پنجره از اختیاراتشبرای به اندازیه ی  

 استفاده نکرده بود ؟

 .نگاهم یی کاناپیه کنار تخت رفت

 نمیدانم چرا تصویر امیر که روی کاناپه لم داده

 بود و لبخند منحرص به فرد و یر مثالش را

 تقدیم ماهیار میکرد، از جلوی چشمهایم رد

 .شد

سید امیر ماهیار را بوسیده  با اینکه به نظر میر



ذاشته بود اما ذهن مالیخولیایی منبود و کنار گ  

 پشت رس هم تصاویر پراکنده از این دو نفر را

 . کنار هم میچید 

 امکان نداشت حتی در همان زمان اندک حضور

 .امیر کنارش برای ماهیار نخندد

 لبخندش یک واکنش بدییه، طبییع و حتی غیر 

 .ارادی بود

 هیچ کس هم نمیتوانست امیر را به خاطر

نش کندلبخندش رسز  . 

 ...اما برای جوانه

 جوانیه عاشق که عمر و جانش به نام امیر سند

 شده بود، لبخند معمویل و گذرای امیر حتی 

ی هم ن  برای نسیم خنک یک بعد از ظهر پاییر

ن بود  .حسادت برانگیر

 ... خندیه امیر طبییع بود اما نه برای من

 با تصور اینکه امیر یک زمان حتی کوتاه از

 غیبت من در خانهاش را اینجا کنار ماهیار و به



 عشق ماهیار میگذراند، باعث میشد به این

ی که رسطان تقریبا جز پوست و استخوان  دخیی

 نگذاشته بود هم حسودی کنم
ی
ی از آن باق ن  .چیر

 حسودی نداشت ؟

 ... به خدا که داشت

ی که من با همیه وجود او را ، امیر  اینکه امیر

فت ستیدم، میر تا همیه وجودش را یر  مییی  

ک بیمار کند، حسودی  چون و چرا نثار این دخیی

 .هم داشت

ی که با وجود خیانت ماهیار در حقش و  امیر

 فاصلهای که بیشیی از ده ساله بینشان افتاده بود

 ، بازهم یک جایی از ذهنش او را به خاطر آورده

ن من و او یک سوال دو گزینهای  بود و حتی بیر

بود، یعتن شاید تا آخرین لحظههم ترتیب داده   

 ی عمرش یک جایی از ذهنش را به نام ماهیار

 .زده بود

 به طرف کاناپه رفتم و سعیکردم بدون اینکه



 یا جیر جیر چرمش را در بیاورم، روی
 صدای فین

 . آن بنشینم

 دستم را تکیه گاه چانهام کردم و در سکوت

 مطلق در حایل که روحم را در افکار یر رس و ته

 م غرق کردهبودم به چهریه غرق در خوابش زل

 . زدم

 لپهایش آنقدر فرو رفته بود که حتم داشتم اگر

 میخندید دیگر اثری از آن چاله گونیه خوش

 .فرم مشخص نبود

 .البته اگر تواین برای خندیدنش مانده بود

 .رورسی صوریی بیمارستان عقب رفته بود

 برخالف همیشه نمیتوانستم موهای قهوهای و

 .خوش رنگش را ببینم

 شییم درماین کار خودش را کرده بود و هیچ

 
ی
 ردی از مو نه روی صورتش نه روی رسش باق

 .نگذاشته بود

 یک لحظه با خودم فکر کردم برای چه آمده بودم



 !؟

 مگر به امیر نگفته بودم نمیخواهم ماهیار را

 .ببینم

دل خویسر از ماهیار نداشتم درست بود هیچ  

 اما دور از انسانیت بود که از دیدن او در این ح

 .ال خوشحال باشم

 ماهیار مریض بود و ممکن بود از اینکه من که

 چه بخواهم چه نخواهم یک جورایی رقیبش

 .محسوب میشدم او را در این حال ببینم

 شاید با خودش فکر میکرد من آمدهام تا سال

ش بکشممتیام را به رخ . 

 گرچه این دخیی نمیدانست من یک زماین حاضن 

 بودم همیه رسطانهای دنیا را به جان بخرم، به

ط اینکه امیر سالمتی مرا از خدا بخواهد  .رسر

 بیصدا از روی کاناپه بلند شدم و به طرف در

 راه افتادم که با صدای ضعیقن که از پشت رسم

 . بلند شد ، رس جایم ماندم



 ... ـ جوانه

ن مردد بودمبرا ی برگشیی . 

 در آن واحد از اینکه اینجا آمده بودم، پشیمان

 .شدم

گ برای زدن  من و ماهیار چه حرف مشیی

 .داشتیم

 یک لحظه به این فکر کردم ماهیار دشمن من

 .نبود

 ... ماهیار فقط یک تله بود، یک کار بد 

 وقتی یک نفر کار بدی میکرد، کار بد به خودی

 خود مقرص نبود، بلکه کش که آن کار بد را کرده

 .بود، مقرص محسوب میشد

 ... مثل امیر 

 ...اما خب من و ماهیار دوست هم نبودیم

 درست بود یک زماین با هم طرح دوستی ریخته

 بودیم اما رسنوشت و البته تصمیمهایی که هر

 کداممان جدا جدا گرفته بودیم باعث شد خط



ی که ن پیش بینیاش را کرده زندگیمان از چیر  

ون بزند  .بودیم ، بیر

 ... با همیه این توصیفها 

 با همیه تلخیها و حسادتهایی که از این دخیی 

 در قلبم ریشه دوانده بود، دوست نداشتم او را

 .رنجور و بیمار ببینم

 یک جور حماقت احسایس بود که آدم برای

 کش که تقریب ا خانه خرابش کرده بود، دل
 
ً 

این حالم شاید برای این بود که ما بسوزاند ا  

 . خانیه من از همان اول هم خراب بود 

 .شاید بهیی بود برنمیگشتم

 راهم را میگرفتم و از این اتاق، از این

 امیر و جوانه برای همیشه
ی

 بیمارستان، از زندگ

دم ن ون میر  . بیر

 هنوز یکم قدم برنداشته بودم که ماهیار باز هم

 . صدایم کرد 

 خییل وقت منتظرت بودم... میایـ میدوسنتم 



 ... اما نمیدونم چرا اینقدر دیر اومدی

 لبهای خشک شدهام را با زبان خیس کردم و

 : بدون اینکه برگردم ، گفتم

؟ برای  ـ انتظار داشتی زودتر بیام، برای چی

 اینکه مچ خاطرههای عاشقانیه شوهرم رو با

 دوست دخیی سابقش کا از قضا برای زندگیم

م؟ ن کرده بود، بگیر  دندون تیر

حیم بود اگر با این زن مریض اینطور تلخ و  بیر

دم ؟ ن  گزنده حرف میر

 :صدای بغض دارش به گوشم رسید

 ... ـ متاسفم

"  ؟" متاسفم

ن ؟  همیر

 برای متن که زیر بار قصیه عاشقانیه دونفر

 دیگر له شده بودم یک متاسفم خشک و خایل با

 چاشتن بغض بس بود ؟

که مدتها در وحشت بازگشت امیر وبرای متن    



 ماهیار به هم رسر و روز را رس کرده بودم؟

 
ی

 برای متن که با کابوس کنار هم بودن آنها زندگ

 کرده بودم؟

 برای جوانهای که داغ مرگ پدرش را در مراسم

 ختم با دیدن معشوقیه شوهرش از یاد برده بود

 ؟

 لبههای چادرم را به هم نزدیک کردم و در حایل

خودم هم از یادآوری تلخیهایی که این مدت که  

 به یمن حضور نحس ماهیار در زندگیام کشیده

 . بودم، بغض کرده بودم، به طرفش برگشتم

 شاید اگر ماهیار برنمیگشت من و امیر به همان

 دست و پا شکسته ادامه میدادیم
ی

 . زندگ

 با دیدن چشمهای آیر به اشک نشستهاش

 : ، گفتم

؟ چرا ؟ برای اینکه شوهرم ـ متاسقن ماهیار   

 من شه عاشق
ی

 خییل قبل تر از اینکه وارد زندگ

 تو بوده ؟ یا به خاطر اینکه تو سماجت االنت رو



 برای بودن با امیر ده سال پیش خرج نکردی تا

 این وسط پای من هم به قصیه عاشقانیه

 تلختون باز نمیشد؟ شاید هم به خاطر این

  همرس مردیمتاسقن که با وقاحت قصد داشتی 

 بشر که نیدونستی زن اولش بیاندازه دوستش

؟  داره؟ برای کدومشون متاسقن

 .قطریه اشیک روی گونهاش چکید

 شد و با صدایی که
ن  به سختی روی تخت نیمخیر

 میلرزید با آن چشمهای آیر که متاسفانه هنوز

سید، توی صورتم زل زد  هم معصوم به نظر میر

 : و گفت

 بیشیی از همه برای اینکه... ـ برای همه شون

 توی آخرین لحظههای زندگیم اینقدر خودخواه

 ... شده بودم ، متاسفم

"  " اخرین لحظههای زندگیم

 لبهایم را گاز گرفتم و نگاه اشک آلودم را

 . دزدیدم



 جوانه هنوز آنقدر بیاحساس نشده بود که

" نسبت به  
ی

 کش یر " آخرین لحظههای زندگ

 . تفاوت پوزخند بزند 

ن انداختم و در حایل که به نوک رسم را پاییر  

 : کفشهایم زل زده بودم با درد گفتم

هاییه که تاوان داره ن  ـ خودخوایه از اون چیر

 من چهار سال از زندگیم رو روی... ماهیار 

 تاوانش هم... خودخوایه عاشقانهام بنا کردم

 تاوانش از دست دادن... دادم

... خودم بود  ... امیر   شاید اگه... سهراب برادرم

 زودتر اجازه میدادم این گوی تو خایل بشکنه و

 هم من هم امیر از توش آزاد شیم االن تو و امیر 

 ... میتونستید جور دیگهای کنار هم باشید 

 : رسم را باال گرفتم و از ته دل گفتم

 ... ـ ویل من از خودخواهیم پشیمون نیستم

 پشیمون نیستم چون به خاطرش تونستم همیه

ی که میخوام به دست ن  تالشم رو بکنم تا چیر



 شاید آخر بازی من بودم که شکست... بیاورم

 خوردم و تنها موندم اما حداقلش اینه که تالشم

 به خاطر خودخواهیت متاسف نباش... رو کردم

 رست رو باال بگیر با غرور بگو که... ماهیار 

... تونستم ... به دنیا بگو   ... " با صدای بلند 

... یا آهای دن  ... دیدی بالخره شاخت رو شکستم

" 

 . لبخند غمگیتن زدم

 صدایم به خاطر بغض گرفته بود اما دوست

 . نداشتم جلوی ماهیار اشک بریزم

 گرچه شاید با دیدن همان یک قطره اشیک که از

 چشمهای غمگینم راه میگرفت، عمق درهای که

 من حفر کرده بود، یم
ی

 با بدذاتیاش در زندگ

 .دید

ای در قلب منحفره ... 

 ...در قلب امیر که از جان برایم عزیزتر بود

 و حفرهای در قلب برادرم سهراب که اگرچه مرا



 ... رها کرده بود اما باز هم برادرم بود 

 وقتی خوب به این داستان نگاه میکردی،

 متوجه میشدی مقرص اصیل ماهیار بود اما

 بازهم از طرف دیگر داستان معنای جدیدی پیدا

 . میکرد 

-  به اندازیه یه... دوست دارم ازت متنفر باشم

 تولد تا مرگ دلیل دارم تا ازت متنفر باشم اما

 ...نمیتونم

 دستی به صورتم کشیدم و با همان لبخند تلخ و

 : بغض آلود ادامه دادم

-  یم... نه اینکه بخوام کارت رو توجیه کنم نه

 دوین ماهیار ؟

چشمهای کم نگاهم رو به او دوختم که که با   

 فروغ، صوریی خیس و چانهای که از فرط گریه

 .میلرزید، به دهانم زل زده بود

 مالفهای که تا روی شمکش آمده بود، چنان توی

 دست کوچک و ظریقن که حاال از شدت الغری



 میتوانستم بند استخوانهایش را از این فاصله

 ببینم، فشار میداد که یک لحظه با خودم گفتم

 . لش گلوی من را فشار میداد شاید در خیا

 ...کارت به هیچ وجه قابل توجیه نیست-

... داشتی میمردی  از همه قطع امید... باشه

... کرده بودی  رسگردون وسط یه عالمه... باشه

... سیایه کور شده بودی  اما هیچ کدوم... باشه

 حکم قتل... قتیل که کردی رو توجیه نمیکنه

سه نفر هم روی عمد تا ابد حتی بعد از مرگ ما   

 ...پیشاین تو میمونه

ن انداختم  . باز هم رسم را پاییر

 ماهیار لبیه پرتگایه ایستاده بود که تنها با یک

 .لگد مرگ به قعر نابودی سقوط میکرد

ی که نیاز ن  آدیم که در حال مرگ بود به تنها چیر

 نداشت نصیحت بود اما باید میگفتم نه تنها

 برای ماهیار، برای خودم، جوانیه گذشته که

 زیادهرویاش در عشق از او یک موجود



 .خودخواه ساخته بود

هایی -
ن یم از یه چیر  ما آدمها باید یاد بگیر

 همهمون یه آرزوهایی داریم که... بگذریم

 دستیایر بهشون برای ما غیر ممکن اما دیگران

یم از این... میتونن داشته باشنش  باید یاد بگیر

 ...درد بگذریم و باهاش کنار بیایم

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

یم از بعضن از آرزوها بگذریم و-  باید یاد بگیر

 ... باور کنیم قرار نیست بهشون برسیم

 . چند لحظهای سکوت کردم

- ی که نه به... برای تو این آرزو امیر بود   امیر

 حکم حضور من که به خاطر خودت مال تو

 ...نشد

باال آوردم و روی قلتر که از درد سبیک دستم را   

 که به جانش افتاده بود به سوزش افتاده بود،

 : گذاشتم و گفتم

 من نمیتونم ازت متنفر باشم که برای اینکه تو-



 ازت متنفر نیستم... قابل تنفر ورزیدن نیستی 

 ...چون عاشقم

 با یادآوری چهریه امیر توی ذهنم، لبخندم آیر و

 : تایر گرفت و محکم گفتم

 قلتر که با عشق پر شده باشه، جایی برای تنفر-

 ...نداره

 بالخره لبهایش را از هم باز کرد و با صدای

 : لرزاین گفت

؟-  یعتن من رو میبخشر

 اجازه دادن سوال سنگینش در دریای فکرم ته

ن شود   . نشیر

 من ماهیار را میبخشیدم؟

کرد  یک دفعه سوال دیگری به ذهنم خطور  . 

 ناامید نشده بود، از
ی

 اگر ماهیار واقع ا از زندگ
 
ً 

 من تقاضای بخشش میکرد؟

اد چرا ن  این سوال را مرا به فکر انداخت که آدمیر

 در بسیی مرگ به فکر بخشش میافتد؟



 چرا هیچ کس قبل از مرگ پشیمان نمیشد؟

 شاید چون فکر میکرد ترحم میتوانست

 . بخشش را سهل الوصولیی کند 

زی افتادم که ماهیار جلوی خانیه خودمیاد رو   

 راهم را بند آورده بود و شوهرم را از من طلب

 ... کرده بود 

 این زن شکسته که تقاضای بخشش داشت هیچ

ن در  شباهتی به دیو دو رسی که قصد شکسیی

 ...خانهام را کرده بود، نداشت

 : محکم و قاطع گفتم

- ... نمیتونم  ... نمیتونم ببخشمت

ون زدمبعد هم به رس   . عت باد از اتاق بیر

 .با قدمهای آهسته تا دم در بیمارستان رفتم

 با هر قدم حرفهایی که به ماهیار زده بودم

 .توی ذهنم مرور میکردم

 دروغ چرا دل کوچک و نازک من از نبخشیدن

ن بود   . ماهیار سنگیر



 چرا باید یک نفر را با نفرت و بغض و باری که از

 نبخشیدن روحش توسط من کوله بار سفرش به

ن میکرد، رایه مرگ یم  را سنگیر
ی
 دیار باق

 .کردم

 در کلیت
ی
 بخشیدن یا نبخشیدن من چه فرق

 داستان میکرد؟

 میتوانست مرا از نقطهای که در این داستان به

د؟  آن رسیده بودم به عقب برگرداند یا جلوتر بیر

ی رو قلبم سنگیتن میکرد  ن  . چیر

ی که به آخرین نگاه ماهیار کهشاید هم ن ان چیر  

 .امید توی آن مرده بود، گیر کرده بود

 فکر کنم یک ساعتی بود که روی نیمکت حیاط

 بیمارستان نشسته بودم که بالخره بدون اینکه

 قصد و غرض خودم را بدانم در حایل که حس

وی نامریی مرا به طرف اتاق  میکردم یک نیر

د شدم و به طرفماهیار میکشاند، از جایم بلن  

 .اتاق راه افتادم



بان به  هر قدم که نزدیک تر میشدم، یک ضن

بان قلبم اضافه میشد  .ضن

 در حایل که از شدت تپش قلب به نفس نفس

 .افتاده بودم، به اتاق ماهیار نزدیک شدم

 .در باز بود

د که نباید راه ن  یک نفر توی ذهنم مدام فریاد میر

در رفته را برگردم اما با لجاجت به  

 . نزدیک شدم

 از الی در نیمه باز تصویری دیدم که میتوانستم

 ... از آن به عنوان حکم مرگم یاد کنم

 ...امیر بود

 امیر بود که روی تخت ماهیار خم شده بود و او

 ... را 

هایی که این چند روز
ن  تمام باورهایم، همیه چیر

 توی ذهنم برای خودم حل و فصل کرده بودم،

 ساختمانهای نیمه کارهای که تک به تک آجرشان

 را این چند روز با فکر اینکه افکار مالیخولیایام



 را کنار بگذارم و به خودم بگویم من که امیر را

 دوست دارم، چهار سال تمام چشم انتظار گوشه

 حا

ن از طرف او نشسته بودم،  چشیم محبت آمیر

ن را کنار بگذارم و خودم  بود همه چیر
و ال بهیی  

 . عشقم را به دست فراغ باال بسپارم

 اما تصویر جان گرفتیه مقابلم، همیه تصوراتم

د ن  .را به هم میر

 امیر در حایل که دستهایش را روی بالشت، کنار

 رس ماهیار گذاشته بود، روی صورتش خم شده

 .بود

 پشتش به من بود و نمیتوانستم صورتشان را

 . واضح ببینم

ن حالت هم میت وانستم فاصلیه کماما در همیر  

 .صورتشان را ببینم

 ...صورتشان به هم چسبیده بود

 ... خدای من



؟  امیر

 شوهر من؟

 مردی که گفته بود جز من هیج زین را در آغوش

 ...نگرفته بود

 ...حاال

 داشت ماهیار را میبوسید؟

 یعتن نفسهایشان در هم مخلوط میشد؟

 ماهیار گریم نفسهای امیر را روی گونهاش

د؟حس میکر   

 میتوانست مشیک چشمهایش را از نزدیک

 ببیند؟

 آنقدر نزدیک به هم بودند که پلکهایم را با

 .وحشت روی هم افتادند

 دستم را روی دهانم گذاشتم و با ناباوری خودم

 .را در سیایه پشت پلکهایم غرق کردم

 آنقدر عقب عقب رفتم که محکم به دیوار

 . خوردم و پلکهایم باز شد 



ب از روی ماهیار بلند شد و به  رس امیر به ضن

 . طرف در برگشت

 با دیدن من رنگ صورتش پرید و چشمهایش

 . گشادتر از حد معمول شد 

 دهانش را باز کرد و به رسعت باد از تخت

 . فاصله گرفت

 نگاهم میخ امیر بود که چطور دهانش را برای

 باز کرده بود اما هیچ صدایی از آن
ن
ن حرق  گفیی

 . نمیشد  خارج

 رسم را به چپ و راست تکان دادم تا گرد

د  .واقعیت تلچن که فهمیده بودم از ذهنم بیی

 لبهایش طرح اسمم را گرفت و یک قدم به

 . طرفم آمد 

 دستهایم را روی گوشم گذاشتم که تا مبادا

 ... حتی یک کلمیه دیگر هم از زبان امیر بشنوم

براینگاهم را روی امیر فیکس کرده بودم، شاید   

 اینکه نمیخواستم لذیی که ماهیار تجربه کرده



 بود با چشمهایم ببینم، شاید هم برای اینکه یم

 .خواستم برای آخرین بار امیر را خوب نگاه کنم

 امیر جلو آمد اما با باالآوردن دستم مانع

ویاش شدم  .پیرسر

 زبان باز کردم و با نهایت غیم که توی دلم بود،

 :گفتم

رو با دستهای خودم یم ـ من جوانیه عشقم  

 شما یه جوانیه جدید... کنم و میندازم دور 

 جوانهای که اینبار از جوانه بودن... بکارین

 ... بگذره

ی که با ناباوری به دهان من  نگاه آخرم را به امیر

 زل زده بود، انداختم و با لبخند تلچن در حایل

وع به  که توی دلم با او خداحافیطن میکردم، رسر

 . دویدن در جهت مخالف کردم

 . توی دلم با ماهیار هم خداحافیطن کردم

 ـ امیدوارم بتوین این بیماری رو شکست بدی

... ماهیار   به خاطر امیر ... نه به خاطر خودت



 که بد یا خوب ، حق یا ناحق بالخره فرصتش رو

 به دست آورده تا یه بار توی زندگیش اونطور که

 کنه
ی

... دوست داره زندگ خاطر امیر بجنگ به  

 بمون و نشون بده میشه عاشق بود و... و بمون

... رسید   خوب شو و از... خوب شو ماهیار 

 دیتن به گردن من... عشق من مراقبت کن

 نداری اما اگه هم داشته بایسر حاللت نمیکنم

 ... اگر حواست به عشق من نباشه

 .چشمهایم را بسته بودم و با گریه میدویدم

شت رسم میآمد که اسمم راصدای امیر از پ  

د ن  .فریاد میر

 . با برخورد به جسم سختی رس جایم ماندم

 .مثل اینکه به یک نفر برخورد کرده بود

 رسم را باال آوردم تا با غدرخوایه کوتایه راهم

 را ادامه دهم که با دیدن آکو که با تعجب من زل

 .زده بود، رس جایم ماندم

 : آکو با تعجب گفت



-  ... جوانه

 : امیر از فاصلیه نزدییک داد زد 

-  ... جوانه

 .ابروهای آکو در هم گره خورد

 نگایه به پشت رسم انداخت و با دیدن امیر با

 : تعجب پرسید 

ه؟- سم اینجا چه خیر  میتونم بیی

 از اشک یم
ی

 چهریه آکو را پشت الییه پر رنیک

 .دیدم

 .دوست نداشتم به عقب برگردم و امیر را ببینم

 . چ کس را ببینمنمیخواستم هی

 آکو را دور زدم و مثل پرندهای که تازه از قفس

 .رها شده بود، از هردویشان فاصله گرفتم

 . به نفس نفس افتاده بودم، قلبم درد گرفته بود 

 .دویدن با این رسعت زیاد برای قلبم خوب نبود

 .صدای امیر هر لحظه نزدیکیی میشد

ی برخورد کرد که ص ن دایمثل اینکه امیر به چیر  



ن وسایل و داد و فریاد مرد ن ریخیی  روی زمیر

 . غریبه و امیر بلند شد 

 . برنگشتم تا امیر را ببینم

ون زدم ن رفتم و از بیمارستان بیر  . از پلهها پاییر

ن آکو که درست مقابل در  با دیدن ماشیر

 بیمارستان پارک شده بود، لحظهای گیج رس

 .جایم ایستادم

ن فاصله گرفتم و بیحواس دستی برای از ماشیر  

 .تاکش بلند کردم

ی از تاکش  رس ظهر خیابان خلوت بود و خیر

 . نبود 

 هر لحظه با فکر اینکه ممکن بود امیر رس برسد،

فت  . تپش قلبم باالتر میر

 دلیل این همه فرارم از امیر و وحشت مقابل

 . شدت با او برایم قابل توضیح نبود 

 : صدای آکو بلند شد 

 جوانه؟-



ن پیاده  گردنم را به طرف آکو که تا نیمه از ماشیر

 .شده بود، چرخاندم

 با

ون گذاشته بود و از ن بیر  یک پایش را از ماشیر

ش به ن  الی عینک آفتایر شیکش با چشمهای سیر

 .من زل زده بود

 جایی میخوای بری؟-

 آب دهانم را به سختی قورت دادم و گلوی

 .خشک شدهام را تر کردم

-  ... آره ویل ممنون

-  ... جوانه

 . صدای امیر از فاصلیه دور بلند شد 

 . قلبم توی سینهام به تپش افتاد 

 . نگایه به خیابان خایل انداختم

 چادرم را محکم گرفتم و تصمیم گرفتم طول

 . خیابان را بدوم که صدای آکو مانعم شد 

-  ...صیر کن... جوانه



 . صدایش از نزدیکیام بلند شد 

ن پیا ده شده بود و پست رسممثل اینکه از ماشیر  

 . آمده بود 

- ن چی میگم  ببیر
 ... یه دقیقه صیر کن دخیی

 .دستی دراز کرد و چادرم را توی مشتش گرفت

 ناچارا ایستادم و به طرفش برگشتم
 
ً. 

 او هم مثل من به نفس نفس افتاده بود اما

 . چهرهاش آرام بود 

 دستش را باال آورد و سوییچ ماشینش را به

 . طرفم گرفت

- ه و چی شده... بیا   ...من که نمیدونم چه خیر

 ویل این فرار تو و اوین که پشتت داره صدات

ایی هست نه که بهت برسه میگه یه خیر ن  ...میر

ن من هست  ... اما اگه میخوای بری ماشیر

 دهانم را برای مخالفت باز کردم که آکو چادرم را

ن کشید   . گرفت و من را دنبال خودش تا ماشیر

-  من خودمم نمیام که بعدا برا تو ... مخالفت نکن
 
ً 



ن خودته اصال... و من داستان نشه  فکر کن ماشیر

 
 
ً ًِ ... 

 
ی

 گردنش را به طرفم چرخاند و با لبخند کمرنیک

 : پرسید 

 که بلدی؟-
ی

 رانندگ

 . گیج رسی به نشانیه مثبت تکان دادم

 کشید 
ن
 . پوق

- ن خودته... خوبه  ...فکر کن ماشیر

را که گریــهامبند وقتی نگاه متعجب و مات من  

ن زد بــهای به در ماشیر  آمده بود، دید با دست ضن

 و تقریب ا غرید 
 
ً : 

 د -

 ًِ ًِ  

 منتظر چی هستی ؟...

 خودش هم کتش را از پشتی صندیل برداشت و

ن فاصله گرفت  . از ماشیر

 ...جوانه-



 از آینیه بغل امیر را دیدم که دم بیمارستان

 ایستاده بود و گردنش را برای پیدا کردن من، به

 . این طرف و آن طرف میچرخاند 

ن   با یک تصمیم ناگهاین پشت رل نشستم و ماشیر

 .را روشن کردم

 . اینکه امیر متوجه من شد یا نه را نمیدانم

 آنقدر دل شکسته بودم که دوست نداشتم

ن هم ببینم  .تصویرش را حتی از آینیه ماشیر

ن از کنا ر آکو که دست به جیب با آرامشماشیر  

فت، گذشت  .در طول خیابان راه میر

 .آکو حتی رسش را هم برنگرداند

 پایم را روی گاز فشار میدادم و به اشکهایم

 . اجازه میدادم صورتم را خیس کنند 

 فرمان را آنقدر محکم توی دستم فشار میدادم

 که با خودم میگفتم االن است که از شدت فشار

ون بزنند استخوان ان  . گشتانم از پوست بیر

فت و پردیه  کم کم صدای هق هقم باالتر میر



 . نازک اشک دیدم را تارتر میکرد 

ن بردم و بیتوجه  دستم را به طرف ضبط ماشیر

 پخش کند، آن را
ی

 به اینکه ممکن بود چه آهنیک

 . فشار دادم

 مثل اینکه آکو حال دل مرا خوب میدانست که

ن گذاشته بود   . این آهنگ را توی پخش ماشیر

 کتن 
ی

م بموین با خیالم زندگ  یه جوری میر

م به جای هردوتامون عاشقی کتن   یه جوری میر

 شناختم تو رو بگو از این بعد چی داری رو کتن 

م دوباره دیدنم رو آرزو کتن   یه جوری میر

 انصاف نیست چه جوری با دلم خدافیطن کنم

ه تو چشات نگاه کنمفرصتی نموند نشد دوبار   

 گرفت و گیر کارمون هردومون به هم بفهم منم

 به خاطر کوتاهیام متاسفم

 ویل خدایی تقصیر تو بود بیمعرفت بیمعرفت

یس شد یه بار ببندی  شد یه بارم حالم رو بیی

 زخم بالمو



 حواسم هست که خییل وقت کندی چالهام رو

 بیمعرفت

یاممن دوستت دارم بفهم قبول به خاطر کوتاه  

 متاسفم

 ویل خدایی تقصیر تو بود بیمعرفت بیمعرفت

 خداحافظت خدای من کنارته بعد من

 خداحافظت فقط خودت هواش رو داره قدر من

 خداحافظت دعای خیر من میمونه برات

 یه کاری نکن این آخری دوباره اشکمون دراد

 گرفت و گیر کارمون هردومون به هم بفهم منم

 به خاطر کوتاهیام متاسفم

 ویل خدایی تقصیر تو بود بیمعرفت بیمعرفت

یس شد یه بار ببندی  شد یه بارم حالم رو بیی

 زخم بالمو

 حواسم هست که خییل وقت کندی چالهام رو

 بیمعرفت

 من دوستت دارم بفهم قبول به خاطر کوتاهیام



 متاسفم

 ویل خدایی تقصیر تو بود بیمعرفت بیمعرفت

) م ـ سارن  ) یه جوری میر

مه کردمزیر لب زمز  : 

- ... بیمعرفت  ... بیمعرفت

ن غول پیکری  قبل از اینکه به خودم بیایم ماشیر

ل ن پیچید و باعث شد کنیی  از فرغ جلوی ماشیر

ن را از دست بدم  ... ماشیر

)  ) آکو 

 با دیدن صحنیه روبــهرویم، نفس توی سینهام

 .حبس شد

 راننده هم مثل من جا خورد و در حایل که پایش

 : را روی ترمز میگذاشت، فریاد زد 

-  ... یا ابوالفضل

 از آنجایی که کمربند نبسته بودم با شتاب به

 .جلو پرت شدم

 دستم را به داشبورد گرفتم و در حایل که توی



 دلم از صحنهای که دیده بودم، پیچ میخورد از

ون پریدم ن بیر  . ماشیر

ن به حالت عمود در هم قفل شده  هر دو ماشیر

ن من دود بلند میشد بودند و ا  . ز رادیاتور ماشیر

سیدم جلو بروم و  قدمهایم آهسته بود، مییی

ی ببینم که برای همیه عمرم کابوس ببینم ن  . چیر

 گلویم خشک شده بود، تیر دردنایک نزدیک قلبم

ن   نشسته بود که با هر تپش قلبم و باال و پاییر

ن قفسیه سینهام درد همه جایم بدنم پخش  رفیی

 . میشد 

ن باز شود و در نهایتمنتظر  بودم تا در ماشیر  

ن پیاده شود اما به  خوش بیتن جوانه از ماشیر

 جای آن در رانندیه ماشیتن که جوانه به آن زده

د از ن  بود، باز شد و مردی در حایل که رسفه میر

ن پیاده شد  .ماشیر

 چند لحظهای همانطور گیج و منگ به دور و

مد وبرش نگاه کرد تا اینکه بالخره به خودش آ  



ن   با قدمهایی سست به طرف ماشیر

 . جوانه رفت

 من هم که تلنگری خورده بودم به پاهایم فرمان

 دادم و به طرف ماشیم دویدم و خودم را به در

 . راننده رساندم

ن به جوانه نگاه کردم که با  از شیشیه ماشیر

 چشمهای بسته در حایل که رسش را به طرف

 من خم شده بود با پیشاین خیس از خون به

 .پشتی صندیل تکیه داده بود

ی در دلم سقوط کرد  ن  . زانوهایم سست شد و چیر

های ن  دیدن جوانه در این حال و روز برایم چیر

 . زیادی را روشن میکرد 

 بعد از قضییه خورشید و آهیر و مرگ مانا که

 داغش روی پیشاین من نشسته بود، جوانه به

قیع کلمه جوانهای بود که از سیایهمعنای وا  

ن لم یزرع من جوانه زده بود  .زمیر

 دست داشتم از عمق وجود اسمش را صدا بزنم



سیدم  .اما مییی

 ...از خودم

 ... از جوانه

 ... جوانه یک زن شوهر دار بود و من

 .در نهایت ناتواین یک قدم جلو رفتم

 دستم روی شیشه مشت شد و با غم زمزمه

 : کردم

- هجوان ... 

 . کش مرا کنار زد 

 : فریاد زد 

- ... آقا برو کنار   ...خدایا... زنگ بزنم اورژانس

ن از کجا اومد زد به من  ... این ماشیر

 .در را باز کرد

 دست جوانه که به در گیر کرده بود، مثل یک

 .یسر بیجان غلطید و کنارش آویزان شد

 مرد در حایل که خودش هم به دلیل نامعلویم

 هنوز گریه میکرد، مقابل چشمهای گشاد شده از



 وحشت متن که منفعل و بیحرکت مثل یک

 مجسمه به آنها زل زده بودم، بنای صدا کردن

 . جوانه را گذاشت

- ... خانم  صدای من رو میشنوی؟... خانم

 رانندیه ماشیتن که من به محض راه افتادن

 جوانه از مقابل بیمارستان گرفته بودم تا از

واسم به او باشد که مبادا با آن حال بدپشت ح  

 کاری دست خودش بدهد هم وارد معرکه شد و

 : به مرد دیگر گفت

 ...زنگزدم اورژانس-

 مرد به طرف من برگشت، متن که وقتی پشت

ن   ماشینش نشسته بودم به او گفته بودم ماشیر

 .جوانه را تعقیب کند

- ن ... آقا   با این خانم نسبت داری؟ زنته؟ بیا ببیر

 زندهس؟

 آب دهانم را به سختی قورت دادم و قدیم جلو

 .گذاشتم



 نه اینکه متوجه حرفهای آنها شده باشم، بیشیی 

 .مات صورت خوین جوانه بودم

 . مدام خودم را رسزنش میکردم

 تقصیر منه لعنتی بود که سوییچ رو دادم"

 تقصیر منه عوض بود خواستم کمک... دستت

... کنم ه هر چی بزنهمگه آکو نمیدونه دست ب  

 اگه بالیی رس تو بیاد من جواب... خراب میشه

 "...قلبم رو چی بدم

 .کنارش ایستادم

ن تکیه دادم تا وزین که  دستم را به در ماشیر

 برای تحمل بدنم بیشیی از حد معمول شده بود،

 .تحمل کنم

 : با صدای گرفتهای صدایش کردم

 جوانه؟-

 اطرافیانم را فراموش کرده بودم و با احساس

 .گناه به جوانه زل زده بودم

 چقدر در همان حالت بودم را نمیدانم تا اینکه ب



 .الخره صدای آژیر اورژانس بلند شد

 کش مرا عقب کشید و چند نفری به جوانه

 .هجوم بردند

 .چشمهایم تار شده بود

 زبانم مثل یک تکه چوب خشک شده بود و رسم

فتک یم گیج میر . 

ن بودم به خاطر فشار عصتر قندم حسایر 
 مطمی 

 .باال رفته بود

 از حرکاتشان رس در نمیآوردم تا اینکه جوانه را

ون کشیدند، چادر و کیفش را در ن بیر  تز ماشیر

 . آوردند و او را با برانکارد توی اورزانس بردند 

 .مرد امدادگر نگایه به دور و اطراف انداخت

 : صدای خفهای گفتم جلو رفتم و با 

- ... بدین به من  کدوم... من همراهشم

ید؟  بیمارستان میر

 مرد اسم بیمارستان را گفت و دنبال برانکارد

 .حامل حوانه سوار آمبوالنس شد



 مردی که حوانه با او تصادف کرده بود رو به

 : گفت

؟ حاال تکلیف من- ن  آقا زن شما بود پشت ماشیر

 ...چیه؟ وایسیم پلیس بیاد

ن رفتم از توی داشبورد  با عجله به طرف ملشیر

ون کشیدم و آن را توی بغل  یک دسته تراول بیر

 .مرد انداختم

 پایم رو روی پدال گاز فشار دادم و در حایل که

 چشمم به آمبوالنس بود که دور شده بود،

 خطاب به مرد که از حرکتم شکه شده بود

 : ، گفتم

 ...خییل بیشیی از خسارتته-

ه رسعت دنبال آمبوالنس راه افتادمبعد هم ب . 

دم ن  . توی دلم با جوانه حرف میر

 با صدای زنگ موبایل نگایه به کیف و چادر

 ...جوانه که روی پایم بود انداختم

ل یم  در حایل که با یک دست فرمان را کنیی



ون آوردم  .کردم، تلفن را بیر

" با دیدن اسم م  روی تلفن ابروهایم را هم" امیر

 .کشیدم

ان چند فکر متفاوت به ذهنم خطور کرد کههمزم  

 بیشیی از قبل مرا در سیایه رسگرداین غرق

 .کرد

دم، ن  متاسفانه هر چه بیشیی دست و پا میر

 .بیشیی غرق میشدم

 اول از همه یک حس غریب و تلخ که هیج رقمه

 نمیتوانستم آن را برای خودم توجیه کنم،

 یکطور حسادت عجیب و غریب از اینکه جوانه

اسم امیر چنان میم مالکیتی چسبانده بود کهبه   

 از صد فرسچن عمق رابطیه احساسیاش را با

د و من حس ن  امیر برای هر بینندهای داد میر

 ...عجیب نسبت به آن داشتم، یک اعجاب تلخ

م  بعد از آن به این فکر کردم تا جایی که دستگیر

 شده بودم امیر و جوانه در حال جدا شدن از



 یکدیگر بودند، هم از اینکه جوانه پیش

 میکرد، هم نوع برخوردشان و
ی

 برادرانش زندگ

 حرفهایی که آن روز توی دعوا نثار هم کرده

 ...بودند و هم فرار امروز جوانه

 چرا؟

سید، ی که به نظر میر  چرا قصد جدایی از امیر

 دوستش دارد، داشت؟

 از صحبتهایی که آن روز توی عصبانیت حواله

های نامفهویم ازی ام ن یر کرده بود، یک چیر  

م شده بود و از همان موقع تخم  خیانت دستگیر

 نفرت امیر در دلم جونه زده بود، نه برای حرف

 های بد و تهمتی که به من و جوانه زده بود،

 بیشیی برای اینکه در نظرم به خاطر ناراحت

 کردن جوانه، جوری کج و معوج و مچاله شده

یک مشت محکم روی بود که دوست داشتم  

 .صورتش بخوابانم

 آنقدر خودم را از عمد توی افکارم غرق کردم که



 .تلفن قطع شد

 . بالفاصله پیایم از طرف امیر آمد 

" ... بیا حرف بزنیم ؟  " کجا رفتی

 از یک طرف خوشحال شدم اما از طرف دیگر

 وجدانم روی رسم فریاد کشید که این کار یک

 ...طور دزدی بود

یک نفر از وضعیت جوانه خیر یم من باید به  

 . دادم

 
ن
 توی بیمارستان باید خودم را چه کش معرق

 میکردم؟

ی از زنگ و پیام امیر نشد  .دیگر خیر

 بود؟
ن
 یعتن همان یکبار تلفن برایش کاق

س دیدن صورت  با این فکرها خودم را از اسیی

 .خون آلود جوانه دور میکردم

قطرهیاد پلکهای بستهاش و خوین که شبیه   

 های اشکش از آن راه گرفته بود برای من دردی

 مثل این داشت که یک نفر با ناخنهای بلندش به



 دلم چنگ میانداخت و خونابهاش آنقدر رس ریز

 شده بود که از گلویم باال آمده بود و از دهانم

ون زده بود   . بیر

بان  هر چه به بیمارستان نزدیکیی میشدیم ضن

فت و لرزش دستهایم بیشیی   قلبم باالتر میر

 .میشد

 ناخودآگاه یک دستم را از روی فرمان برداشتم و

 به چادر جوانه که روی پایم بود، زدم
ی

 . چنیک

 خنیک چادر همان آرامشر را داد که این روزها

 .به طرز نامحسوس کنار جوانه حس میکردم

 عاقبت خودم را راضن کردم و شماریه سامیار

باری به من گویسر خودم زنگ زده بود، که چند   

 . گرفتم و منتظر ماندم

 . مدام بوق میخورد و کش جواب نمیداد 

 دوباره و سه باره شمارهاش را گرفتم و کش

 . جواب نداد 

 عاقبت برخالف میل باطنیام شماریه سهراب



 که یکبار بدون سالم و علیک به من زنگ زده بود

م، گرفت  . مو گفته بود هناس را بیر

 ... باز هم بوق بدون جواب

 یک لحظه فکر کردم شاید سامیار و سهراب عمدا
 
ً 

 جواب تلفن مرا نمیدادند تا اینکه برخالف

 تصورم صدای عصتر سهراب توی گوشم بلند

 . شد 

 بدون هیچ سالم و علییک با عصبانیت به من

 : توپید 

 چی از جون من میخوای مرتیکه؟ چیه نکنه-

پرستار بچهت رو بازی باز میخوای ییک نقش  

 کنه؟ جوانه خر شده نمیفهمه، من که میفهمم

 !چه نقشهای توی اون کلیه پوکته

 . اصال   اجازیه صحبت کردن به من نمیداد 

 من هم همانطور ساکت در حایل که با چشم به آ

 . ژیر روشن آمبوالنس زل زده بودم، گوش دادم

 دلت خنک شد؟ من به خاطر تو جوانه رو از-



ون کردم  خواهرم به خاطر تو آواره... خونه بیر

 دیگه چی میخوای؟ حالم ازت بهم یم... شد 

 دیگه هیچ وقت دور و بر من و... خوره آکو 

 ...خانوادهم پیدات نشه

 .بعد هم تلفن را قطع کرد

 خدای من درست میشنیدم؟

ون زده بود؟  جوانه به خاطر من از خانه بیر

یشان و صداییعتن روزی که آنطور با حال مر   

اه نثار من کرده بود، به خاطر  بغض آلود بد و بیر

 من با برادر بزرگش دعوا کرده بود؟

 بازهم یک بدبیاری بزرگ دیگر به خاطر آکو برای

 اطرافیاین که او دوست داشت؟

 مشتم را محکم روی فرمان کوبیدم و با صدای

" بلند   .نثار خودم کردم" لعنتی 

 .دستی به صورتم کشیدم

یکردم قلبم از شدت بغض و حرص در ححس م  

 . ال انفجار بود 



 پیایم برای سامیار با این مضمون فرستادم و

 . تلفن را روی صندیل پرت کردم

" نش... خواهرت تصادف کرده  دارن مییر

... بیمارستان  دیدمش
ی
 اگه اومدی و... من اتفاق

 اینم آدرس...دیدمت همه چی رو تعریف میکنم

 "...بیمارستان

ن را  با وارد شدن آمبوالنس به بیمارستان ماشیر

 بیحواس گوشهای پارک کردم و با نهایت

 رسعت دنبال آمبوالنس دویدم تا به جوانه

 .برسم

)  ) آکو 

 روی صندیل نشسته بودم و رسم را در حایل که

ن چینهای خوشبوی چادر جوانه گم  صورتم بیر

ن دستهایم گرفته بودم  . شده بود، بیر

تیه اتاق زل زده بودم که تهوعآنقدر به در بس  

 فهمیده بودم
ی

 گرفته بودم و در کمال شگفتیک

د ن مییر  .عطر چادر جوانه تهوعم را از بیر



 وقتی دنبال تختش یم دویدم زبانم بند آمده

 .بود

 پرستاری جلوی راهم را گرفته بود و از من

 خواسته بود نسبتم را با جوانه بگویم و من به

انده بود از اینکهمعنای واقیع کلمه مات م  

ن   چطور باید نبود هیچ نسبت و پیوندی بیر

 .خودمان را توضیح بدهیم

 عاقبت با کمک مامور اورژانش که جوانه را از

ون کشیده بود، دست و پا شکسته ن بیر  ماشیر

 توضیح دادم که جوانه از آشنایان دورمان بوده

 که توی خیابان تصادف کرده و من همراهیاش

 .کرده بودم

ختانه شهادت مامور اورژانس هم باعثخوشب  

 شد بیخیال من شوند، حداقل تا وقتی که

 .خانوادیه جوانه میآمدند

 کدام خانواده؟

 بیشیی از یک ساعت بود به سامیار پیام داده



ی نبود  .بودم و هیچ خیر

 
ی
 از روی نگراین دیوانهواری که مبادا اتفاق

 بیافتد که حضور ییک از اعضای خانوادیه

ن  وری باشد، با زیر پا گذاشیی  جوانه اینجا ضن

 غروروم مجبور شده بودم شماریه سهراب را

م و در کمال تعجب تلفن را قطع کرد  .بگیر

 نمیتوانستم قفل گویسر جوانه را بشکنم و با آن

 . به سهراب زنگ بزنم تا بردارد 

 این دقایق آخر حتی حاضن شده بودم به امیر 

قفل روبــهرو بودم زنگ بزنم اما بازهم با مشکل . 

 به خودم گفته بودم اگر اینبار امیر زنگ بزند

ی نبود  .بدون تعلل جواب میدهم اما خیر

ی نبود   ... از تلفن هیچکس خیر

 .دلم برای جوانه میسوخت

سید، این دخیی بدتر از من هیچ کس  به نظر میر

 . را نداشت

 اگر من پیشش نبودم و تصادف میکرد چه کش



ر خیر زنده ماندن یا مرگش راپشت این در انتظا  

 میکشید؟

 البته شاید باید اضافه میکردم اگر خود لعنتیام

ن را در دستش نمیگذاشتم، این  سوییچ ماشیر

 .اتفاق نمیافتاد

ن فکر لعنتی باعث شد از روی صندیل سفت  همیر

 و رسد بلند شوم و در حایل که عمال   چادر را

با عالبغل کرده بودم به زحمت تنم را به آن در   

" مت وحشتناک  .نزدیک کردم" ورود ممنوع

وع به صحبت  زیر لب با جوانیه خیایل رسر

 .کردم

ه جوانه؟ رس من با"  توی زندگیت چه خیر

 داداشات چطور دعوا کردی که حاال هیچکدوم

ن؟ شوهرت؟ خودت؟ ی ازت نمیگیر  " خیر

 پلکهایم را روی هم گذاشتم و در حایل که

بود، پیشاین مشتم را روی دیوار گذاشته   

 . دردمندم را به در شیشهای تکیه دادم



 نفس عمیقی کشیدم و با غم اینبار با صدای بلند

سید با خودم  در حایل که از دور به نظر میر

 : صحبت میکردم، ادامه دادم

-  انگار تو هم مثل من... تو هم مثل من تنهایی 

ی بهت  کش رو نداری تا بعد چند ساعت بیخیر

ی ازت ، خیر سه کجایی  زنگ بزنه و ازت بیی

... نیست  تنهاییت... من درکت میکنم جوانه

... رو   صورت پ... غم نشسته توی چشمهات رو 

 شاید دلیل اینکه اینقدر خودم رو... ژمردهت رو 

 نسبت بهت نزدیک حس میکنم اینه که حس

 خود تنها و از پا افتادیه آکو... میکنم خودیم

بــیهکه هر بار ییک از ر  سه تا بادیه ضن اه میر  

 ... "دیگه از کار بندازتت

 مشتم را چند بار دیگه به دیوار کوبیدم و زمزمه

 : کردم

- ... آخ ... آخ  ... آخ

ن میشد، گفتم س باال و پاییر
 : با دیل از از اسیی



-  خوب شو و برام تعریف کن چه... خوب شو 

ه ... خیر ه  ...اگه بخوای نجاتت میدم... چه خیر

 برات بیافته
ی
 نمیذارم تو... اجازه نمیدم اتفاق

 ...هم مثل آکو تنها بایسر 

 . درست همان لحظه در باز شد 

ب عقب کشیدم و در حایل که قلبم توی  به ضن

 دهانم میکوبید، با وحشت به زین که با روپوش

 سفید و چشم های ریز و بیحوصله به من چشن

 .دوخته بود، زل زدم

س م نداشتم تا اینکه خودجرئت اینکه سوایل بیی  

 زن دهان کوچکش را باز کرد و به زحمت در ح

 ایل که واقع ا حوصله نداشت، گفت
 
ً : 

 شما همراه اون خانیم که تصادف کرده؟-

ن بیاندازم  .تنها توانستم رسم را باال و پاییر

 جزیی -
ی

 خوشبختانه رسش فقط یه شکستیک

 بیماری قلتر داره؟... داره

شت؟جوانه بیماری قلتر دا  



ی نمیدانستم ن  .من که چیر

 خدای من اگر واجب بود اسم داروهایش رو

 بگویم چه غلیط میکردم؟

 خوشبختانه زن هم اهمیتی نداد و خودش ادامه

 : داد 

- 
ی

 گویا به خاطر فشار عصتر شدیدی که تازگ

 ...بهش اومده دچار یه حملیه قلتر خفیف شده

 .رمق از زانوهایم رفت

را شدت بخشیدرسگیجیه وحشتنایک تهوعم  . 

 .دستم را به دیوار گرفتم

 زن که حالم را دید جلوتر آمد و با حالتی مهربان

 : تر از قبل و مادرانه پرسید 

 حالت خوبه پرس؟-

ن بودم اگر دهانم را باز کنم توی صورت  مطمی 

 .زن باال میآوردم

 زن با دستش مرا به طرف صندیل هدایت کرد و

 : با لحن نرم شدهای ادامه داد 



-  خودت که میدوین وضع قلبش... نگران نباش

... خرابه  تصادف... شانس آورده تصادف کرده

 فشار عصتر 
 براش مثل یه اهرم برای خامویسر

 تصادف باعث... که به قلبش میاومده بوده

 وگرنه سکته... شده از حال بره و بدنش ریلکس

 ...میکرد

 : خندهای کرد 

- شکرباید از اوین که باعث شده تصادف کنه ت  

 ...خدا پدر و مادرش رو بیامرزه... کنیم

 روی صندیل افتادم و با صدایی که به زور به

سید، با نفس نفس پرسیدم  : گوش میر

- ... االن  حالش چطوره؟... االن

 : زن خندهای کرد و گفت

- ... خوبه  باید ییک دو شب پیش ما... خوابه

 ...بمونه

 به زحمت لبهای خشک شدهام را با زبان تر

 : کردم و گفتم



-  ببینمش؟... میتونم

 خودم هم نمیدانستم برای چه این سوال رو یم

 پرسم؟

 دیدن جوانه برای من در این حال و روز مثل سم

 . مهلک و کشنده بود 

 ...تا ییک دو ساعت دیگه منتقل میشه بخش-

ن کرد  .بعد هم از من فاصله گرفت و قصد رفیی

رفشاز روی صندیل بلند شدم و یک قدم به ط  

 .برداشتم

م؟-  میتونم براش اتاق خصوض بگیر

 زن هم باز هم به همان حالت بیحوصلهاش

 : برگشته بود، گفت

-  ...باید با پذیرش و اینا هماهنگ کتن ... آره

" زیر لب آهسته  ی گفتم و نگاهم را به" ممنون

 ورود" در بسته با آن حروف درشت قرمز زنگ

 .دوختم" ممنوع

ق نشسته بودمکنار تخت در سکوت مطل . 



ل و  سیع میکردم حتی نفس کشیدن هم کنیی

 حساب شده باشد تا مبادا جوانه از خواب

 عمیقی که گویا برای بهیی شدن حالش الزم بود،

 .بیدار شود

در هم بعضن وقتها دنیای بیداری چنان  

 پیچیده و تلخ با مشکالت الینحیل که روی هم

 تلنبار شده بودند، به او فشار میآوردند که تنها

سید و شاید در واقع  راه حیل که به ذهنت میر

 این بود که بخوایر 
 ...تنها راه حیل که داشتی

 برای فرار کردن از واقعیت
ی

 خواب دنیای قشنیک

 ...بود

 جرئت اینکه رسم را باال بیاورم و به جوانه نگاه

 .کنم نداشتم

سیدم آنقدر در ص ورتش محو شم کهمییی  

 ...فراموش کنم جوانه متعلق به دیگری است

 من آدم معتقدی نبودم، اما به حریم و حرمت

 .معتقد بودم



 جوانه و همرسش اگرچه به ظاهر در حال جدا

 شدن بودند با این حال هنوز به یکدیگر متلق

 ... بودند 

م و ارزشمند بود  و این تعلق چنان برای من محیی

جوانه نگاه کنم که نمیتوانستم به . 

 نگاه کنم یا برایش بگویم که عمق وجودم چطور

ن  ن و از بیر
 در تب و تاب جوانه در حال سوخیی

ن بود  .رفیی

 هنوز هم بابت شتر که به جوانه گفته بودم نیم

 تونم او را فراموش کنم پیش وجدان خودم

منده بودم و از خودم به خاطر از دست دادن  رسر

لم و اینکه نتوانسته ب ودم به احساساتمکنیی  

وز شم، متنفر بودم  ...پیر

 .گویسر جوانه توی دستم بود

 . نگایه به صفحهاش انداختم

 مانده بود
ی
 .فقط ده درصد از شارژ برقیاش باق

 همیه این چند ساعت چنان گویسر را به خودم



 فشار داده بودم تا مبادا کش زنگ بزند و من

 .غافل بمانم

اف کنم که نفس کش یدن در هوایی اما باید اعیی  

 که نفسهای جوانه جریان داست باعث شده بود

 ، حال عجیتر داشته باشم، حایل که این چند س

 .ال هرگز تجربه نکرده بودم

 من یکبار ازدواج کرده بود و از او جدا شده

 بودم، یک دخیی داشتم و حاال یک پدر بودم، با

ن بار معتن حس  این وجود حاال برای اولیر

 عجیتر که نمیتوانستم درست و حسایر رویش

 .اسم بگذارم را درک میکردم

-  ... امیر 

 با صدای خستیه جوانه با همان لحن و تن

ن خواب و بیداری ن بار وقتی بیر  صدایی که اولیر

 مرا صدا کرده بود، به جانم نشسته بود، رسم با

 . شتاب بلند شد 

 .نگاهم به صورتش گیر کرد



 . بود  رسش کیم به طرف من خم

 پلکهایش همچنان بسته بود اما لبهایش یم

د ن  .لرزید و بیجان امیر را صدا میر

 .دستم مشت شد و حس بدی پیدا کردم

 من کنار زن مرد دیگری نشسته بودم و به عمق ع

 القهام به او فکر میکردم و او زیر لب اسم

د، شوهری که به نظر یم ن  شوهرش را صدا میر

نمیداد وگرنه رسید اهمیت چنداین به جوانه  

 آنطوری که توی بیمارستان دنبالش میدوید باید

ن و آسمان را برای پیدا کردنش به هم  تا االن زمیر

 .میدوخت

-  ...خییل بدی... امیر 

 از بغض گرفته بود
ی

 با صدای جوانه که حاال رنیک

 .، نگران جلو رفتم

 .مثل اینکه خواب میدید

 : با غم ادامه داد 

- م میکردینباید این کار رو باها ... 



 .گویسر جوانه توی دستم لرزید

" نگایه عالمت  انداختم و دوباره" خاموش شد 

 . به جوانه چشم دوختم

 با فکر اینکه مبادا خواب بدش باعث شود به

 قلتر که دکیی از وضع حرابش خیر داده بود،

 فشار بیاید با ترس جلو رفتم و با صدایی که یم

 .لرزید، صدایش زدم

- ... جوانه  ...بیدار شو... جوانه

 .صدایم ناخودآگاه باال رفت

 پلکهای جوانه پریدند و بعد هم از هم فاصله

 . گرفتند 

 نگاهمان بیآنکه بخواهیم توی هم قفل شده

 .بود

ن او را واضح یم ن بار بود که چشمهای سیر  اولیر

 .دیدم

ش جنگل نبود بلکه دریایی بود که
ن  چشمهای سیر

ودبیشک مرا در خودش غرق کرده ب . 



 من کجام؟-

 صدای جوانه مثل غریق نجات ماهری مرا از

 .غرق شدن در جنگل نگاهش نجات داد

ن انداختم و آرام گفتم  : به رسعت رسم را پاییر

 ...تصادف کردی-

 .چند لحظهای ساکت بود، مثل اینکه فکر میکرد

 فکر کردم خوابش برده بود اما با صدای

 .غمگینش که بلند شد رسم بازهم باال آمد

- م؟ چرا ما آدم... کاش میمردم  چرا من نمیمیر

؟ دقتی نمیخوایم؟
ی

 ها محکومیم به زندگ

 وقتی سخته؟

 از آنجایی که خودم هم به نقطهای رسیده بودم

 که آرزوی مرگ کرده باشم، شنیدن این حرف از

 .زبان جوانه عجیب نبود اما دردناک چرا

ی ادامه داد  ن  : جوانه با لحن حزن انگیر

- ن و به عقب... خسته شدم  از این همه جلو رفیی

 ...پرت شدن



 در سکوت اجازه داده بودم که جوانه با فکر

ن  ون ریخیی  اینکه یک جفت گوش شنوا برای بیر

 .دردهایش پیدا کرده بود، حرف بزند

ها یه نفر بهم گفت که گذشتیه-  خییل قبلیی

 ...امیر برگشته تا یه مشت گنده بزنه تو صورتم

و روی صورتش گذاشت، مثل دستش را باال آورد   

 اینکه سیع داشت درد مشتی را که خورده بود

 . با لمس صورتش کم کند 

-  ویل من اینقدر... قرار بود فقط یه مشت باشه

 مشت خوردم که دیگه صورتم رو حس نیم

 ...خسته شدم... کنم

 نگفته هم میتوانستم عمق خستگیاش را از

 لحن آدیم که انگار به ته خط رسیده بود،

 .بفهمم

 .تاب دیدنش را در این حال نداشتم

 عاقبت وقتی اتاق از غم صدای جوانه ساکت

 .شد، رسم را باال آوردم



 جوانه با صورت بیحال و پلکهای باز به سقف

 .زل زده بود

 .کیم صندلیام را جلو کشیدم

 دستهایم را لبیه تخت گذاشتم و

 : آرام پرسیدم

 چی اذیتت میکنه؟-

 . با شنیدن صدایم رسش را به طرفم چرخاند 

 : نگاه بیحایل به طرفم انداخت و لب زد 

 من؟ من به اندازه-
ی

 تو از کجا اومدی توی زندگ

 دیگه برای... ی طوفان توی زندگیم داشتم

 طوفان وجود تو جایی نمونده تا بخویی خرابش

 ...کتن 

 .حرفش عمق فاجعه را نشان میداد

 : ان دادم و گفتمرسی به نشانیه نقن تک

-  اگه بخوای... آکو اهل خراب کردن نیست

 ...درستش میکنم

 چرا؟-



 .با سوال ناگهاین جوانه ساکت شدم

ن انداختم و از جواب دادن طفره  رسم را پاییر

 .رفتم

 ...بهم خیانت کرد-

 .اینبار مجبور شدم رسم را باال بیاورم

 خیانت؟

د؟ ن  پس راجع به امیر حرف میر

 . طرفش انداختم نگایه سوایل به

 جوانه به من نگاه یم   کرد اما واقع ا متوجه من

 .نبود

 ...من هر بار مثل احمقها نادیدهش میگرفتم-

 میخواستم طال... اون روز نوبت دادگاه داشتم

م اما پشیمون شدم  ...ق بگیر

ی توی دلم سقوط کرد ن  .چیر

ن پشیمان شده بود و من  جوانه از طالق گرفیی

 .بیآنکه بدانم کنار تختش نشسته بودم

-  با چشم های... اما با چشمهای خودم دیدم



 ...خودم دیدم که چطور بهم خیانت کرد

 : نفس عمیقی کشید و گفت

ن بار از اینکه مال اونم از خودم بدم-  برای اولیر

 ...میاد

 .یک دفعه مثل اینکه متوجه من شد

 : مظلوم پرسید 

- نتظر این نبودجز تو هیچیک نیست؟ هچیک م  

 که خیر سالمتی من رو بشنوه؟

ن انداختم  . رسم را پاییر

-  حتی ... من از همیه دنیا فقط دو تا برادر دارم

 ...اونهام من رو نمیخوان

 اینکه چطور جوانه متوجه این مساله شده بود

 .را نمیدانم

ی نداشت و ن بودم از قضییه تلفن هم خیر  مطمی 

د، هذیا ن نهای تحتحرفهایی هم که االن میر  

 . تاثیر تنهاییاش بود 

- ... عجیبه  با... اما دلم برای بابام تنگ شده



ن بودم اگه االن بود  اینکه بداخالق بود اما مطمی 

 ...خودش پشتم بود

 : یک دفعه با لحن بامزهای گفت

 تو هم دلت برای بابات تنگ شده؟-

 کردم
ی

 . خندیه کمرنیک

ی ن  خویر گذاشته بود، چیر
ن  جوانه دست روی چیر

 . که صحبت از آن باعث حال خوبم میشد 

- ... آره  منم... منم دلم برای بابام تنگ شده

 ... مطمئنم اگه بود پشتم میایستاد 

 : جوانه با لحن مهرباین پرسید 

 تو هم مثل من تنها موندی؟-

 نمیدانم اثر چه بود اما جوانه مثل مستها

 .صحبت میکرد

 .لبخند تلچن زدم

 : دم و گفتمچادر را توی دستم فشار دا

- ... آره  اصال   انگار... منم خییل وقته تنهام

 تنها به دنیا اومدم تا همیه این سختیها رو تک



 ...و تنها به دوش بکشم

 هر دویمان ساکت در افکار تلخمان فرو رفتیم تا

سید تا حدی به  اینکه جوانه که به نظر میر

 دنیای واقیع نزدیک شده بود، با لحتن طبیعییی 

 : رسید از قبل پ

 حاال باید چی کار کنم؟-

 با یادآوری مسالهای که ذهنم را مشغول کرده بود

 : ، گفتم

 به خاطر من با برادرات دعوا کردی و از خونه-

ون زدی؟  بیر

 جوانه در حایل که صورتش در هم رفته بود،

ن شد  .روی تخت نیمخیر

ن شدم حاال هوش و حواسش کامل رس  مطمی 

 .جایش است

 صورتش کامل به طرف من بود و میتوانستم

 .پانسمان گوشیه پیشانیاش را ببینم

ون زدی؟-  آره؟ به خاطر من از خونه بیر



 : جوانه شانهای باال انداخت و جواب داد 

- .. به خاطر تو نه  فقط به... به خاطر هیچکس

 نقطهای رسیده بودم که دوست نداشتم به

... هیچکس تکیه کنم یه فهمیدم وقتی آدمها   

ن اون به خودش اجازه میده به  کش تکیه میکین

ه ن ... هر نحوی تو رو زیر سوال بیر  برای همیر

ه آدم از تنهایی یه گوشه جون بده تا اینکه
 بهیی

 ...زیر بار منت کش بره

 دوست نداشتم بیشیی از این در مسالهای که

 .خودم تا تهش را خوانده بودم، کند و کاو کنم

ه جوانه بابت بازگویی نباید اجازه میدادم ک  

ن خودش و برادرهایش ناراحت شود  .دعوای بیر

ن با اینکه دوست نداشتم جوانه بابت  برای همیر

 : جواب این سوال   ناراحت شود، ناچارا پرسیدم

 االن کجایی ؟-

 جوانه چند لحظهای ساکت ماند و بعد در کمال

 : خونرسدی گفت



-  ...البته دیگه نمیتونم... پیش دوستم غزل

ون قرار بود شوهرش دو روز بره ماموریتچ ... 

 خصوض اونها
ی

 منم نمیتونم مزاحم زندگ

 ...شم

 : فکری کردم و گفتم

-  میتوین تا هر... من یه آپارتمان خایل دارم

 ... وقت بخوای اونجا بایسر 

ن این خرف عالوه بر اینکه جانم از نوک  با گفیی

ون آمد، جوانه هم با شدت به طرفم  زبان بیر

 : برگشت و تلخ پرسید 

 ...حضور تو رو توی این بازی نمیفهمم-

گذاری اضافه کرد  :با لحن تاثیر

 ...آکوخان-

ه به صورتش ماندم  .چند لحظهای خیر

 .درک احساسات جوانه برای من کار راحتی بود

 پر فراز و نشیبم و آدمهای مختلقن که با
ی

 زندگ

ینآنها رس و کله زده بودم، حال و روز جوانه و ا  



 همه خصومتی که هنگام برخورد با من داشت را

 .میفهمیدم

 جوانه همیه خشم و غضب نهفتهاش از همیه

 آدمهایی که با آنها برخورد داشت مثل یک گلوله

ن جمع میکرد و توی صورت من پرت  ی آتشیر

 .میکرد

ن و  غریبه سنگیر
 شاید حضور م ِ ن غریبه کنار زین

قابل توضیح بود اما این همه خصم و غیر  

 دشمتن و لجاجتی که از چشمهای جوانه به

 .طرفم پرت میشد را نمیفهمیدم

 اما با نگاه کردن به گذشتهام به این نتیجه

 رسیدم که آکو گ و در رابطه با چه کش

 شانس آورده بود که حاال دفعیه دومش باشد؟

ن جوانه را متوجه خودم میدیدم  وقتی نگاه تیر

ن برخوردمان افتادم، و  قتی توییاد اولیر  

خانه به خاطر حضور رس زدهام و حجاب ن  آشیی

 نداشتنش با من دعوا کرده بود، وقتی با



 قاطعیت از اینکه یک اشتباه دلییل برای صحت

ب المثل  آب که از رس گذشت، گذشت، چه" ضن

 نیست، با من بحث... " یه وجب چه صد وجب

 ...کرده بود

 جوانیه روبــهرویم از آن روز شکستهیی از قبل

 . شده بود 

 وقتی به این فکر میکردم که من هم در این

 بیتقصیر نبودم از خودم متنفر
ی

 شکستیک

 .میشدم

 : دستی به صورتم کشیدم و خسته گفتم

- ن جوانه  درک میکنم چه حایل نسبت به... ببیر

 ...حضور من داری

 جوانه اجازه نداد جملهام را تمام کنم و با ج ّ دیت

 : گفت

- ... خوبه  بیشیی از این ناراحتم... پس برو 

 ...نکن

 .پلکهایم را روی هم فشار دادم



 .کالفه شده بودم

 به طور معمول من این همه نرمش برای به

 کریس نشاندن خواستهام به کش نشان نیم

 دادم اما جوانا مرا مجبور میکرد که مالیم و

 .آهسته برخورد کنم

-  اما اجازه بده مشکالیی که به خاطر... باشه

توی زندگیت به وجود اومده حل حضور من  

 ...کنیم

 .جوانه نگاهش را از من گرفت

 : آرام و آهسته گفت

 من اونقدر زیاد هست که-
ی

 مشکالت زندگ

 ... حضور تو توشون به چشم نمیاد 

 . پوزخند تلچن زدم

 همیه فکر و ذکر من از زمان برخوردم با جوانه،

 درکیر جوانه شده بود اما جوانه به من حتی به

 . عنوان یک مشکل هم فکر نمیکرد 

 : خودم را نباختم و گفتم



 ...درکت میکنم جوانه-

 : با عصبانیت بدون اینکه نگاهم کند، گفت

؟ تنهاییم رو؟ شوهر-  تو چی رو درک میکتن

 خائنم رو؟ عشق پر پر شدهام رو؟ اینکه معلوم

 نیست چند ساعته بیجون افتادم رو تخت

ده؟ یه مرد غریبهبیمارستان و کش دنبالم نیوم  

 شده فرشتیه نجاتم؟ تازه باید به خاطر

 حضورش به هزار نفر جواب پس بدم و تهمت

 بخورم؟ ییک نیست بهشون بگه اگه به حضور

اض دارین پس خودتون کدوم گوری  آکو اعیی

 هستید؟

 : صدایش مخلویط از بغض و عصبانیت شد 

 اینکه نمیدونم االن باید کجا برم؟ اینکه این س-

ا اینقدر اشتباهاتم رو روی هم تلنبار کردم کهاله  

 نمیدونم از کجا باید برای جمع و جور کردنشون

 تو چی میفهیم آکو؟! اقدام کنم

 .شنیدن صدای زخیم جوانه حالم را بد میکرد



 ای کاش میتوانستم برایش کاری کنم، ذرهای از

 .مشکالتش را حل کنم

-  میفهمم چون منم... همیه اینها رو میفهمم

... مثل تو تنهام ن آدم... پر از اشتباه  پر از خواسیی

 ...هایی که من رو نمیخوان

 . لبخند تلچن زدم

 محض اطالعت بنده سه تا داداش گردن کلفت-

 ...دارم که هر سه تاشون با من قطع رابطه کردن

 مثل اینکه حرفم برایش جالب بود، چون گردنش

 .را به طرفم چرخاند و زیر چشیم نگاهم کرد

 آدم وقتی کش را پیدا میکند که رنچر مشابه

 او کشیده باشد، ناخودآگاه به طرفش جلب یم

 .شود

ون-  ...اگه تو یه هفتهس از خونهتون زدی بیر

ن  ...اگه دادشهات یه هفتهس ازت بیخیر

 از بغض گرفت اما به روی
ی

 لبخند تلخم رنیک

 : خودم نیاورم و گفتم



- م حرفبرادرهای من بیشیی از یه ساله باها  

 ...نزدن

 : دستم را روی قفسیه سینهام گذاشتم و گفتم

 من نمیدونم چرا دنیا من و تو رو رس راه هم-

 نمیدونم چرا تک تک سلولهای... قرار داده

 جواب... بدنم ازم میخوان برات یه کاری کنم

 ...هیچکدوم از این سوالها رو نمیدونم جوانه

ه به چشم گردنم رو روی شانهام خم کردم و خیر  

ش که خیس از اشک بود، گفتم ن  : های سیر

-  من... شاید برای اینکه تو هم مثل من تنهایی 

 تو اوج تنهایی دلم میخواست ییک بیاد و بگه

 ...من حلش میکنم... من درستش میکنم

 : آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم

- ... برام مهم نبود دشمن ... دوست  ...مرد... زن

ه ... آدم وقتی مییر سه ته جاده  دلش یم... میر

 ییک بیاد و قبل از اینکه از... خواد ییک بیاد 

تش بغل  ...پرتگاه پرت شه بگیر



 : رسی تکان دادم

-  نیومد و من... برای من هیچکس نیومد جوانه

 ...مرت شدم

 قطرات اشک روی صورت جوانه راه گرفته بود

 .و شانههای نحیفش میلرزید

ییل سختیی اززدن این حرفها برای خودم خ  

 شنیدنش برای جوانه بود اما باید یکبار برای

 .همیشه تکلیفمان را روشن میکردم

-  نمیخوام... باور کن من هیچ نظر بدی ندارم

 برخالف فکر دیگران من اونقدر... حرمت بشکنم

ن یه  بد نیستم که بخوام چنگ بزنم برای داشیی

 من خودم یه مرد زن طالق داده... زن شوهر دار 

 نمیخوام... ه هنوز مهر طالقم خشک نشدهم ک

م هر دهتن ... با حضورم معذبت کنم  گل میگیر

بط بزنه  من... که رو که نسبت به تو حرف بیر

 اگه میگم... فقط یه آدمم که میخوام کمک کنم

 برو تو آپارتمانم برای اینکه به خاطر اینکه یر من



ون  با برادرت حرفت شده و از خونه اومدی بیر

 اینکه دوست ندارم... من حس مسئولیت دارم

 برادرت توی چشمهام نگاه کنه و بگه به خاطر

دن کردم  از لحظه... تو خواهرم رو از خونه بیر

 ای که تو بری توی اون آپارتمان، اونحا برای من

 ...تموم میشه

 .از روی صندیل بلند شدم

 چادر جوانه را همچنان توی مشتم بود، روی

کلیدهای آپارتمانم را از تویپایش گذاشتم،    

 .دسته کلید در آوردم و روی چادر گذاشتم

ن گفتم  : آرام و مطمی 

-  به محض اینکه... اون خونه فقط یه کلید داره

 رفتی توش میتوین قفلش رو عوض کتن که

 ...خیالت راحت باشه

 نگایه به گویسر خاموش جوانه توی دستم

 .انداختم

ن افتادهبه طرف در عقب گرد کردم و با رس    پاییر



 : ای گفتم

م ببینم یه شارژر برای گوشیت پیدا یم-  میر

 ...کنم

 بعد هم بدون اینکه به صورت جوانه نگاه کنم تا

 اثرات صحبتم را بخوانم به طرف راهرو رفتم

 .ی آخر پشیمان شدم.اما لحظه

 : نگایه به جوانه انداختم و گفتم

 شاید تو هم مثل من، یه شب بدون اینکه حتی -

 خودت بدوین آرزو کردی ییک از لبیه پرتگاه

 ...بکشتت عقب

)  ) جوانه

ن را جلوی آپارتمان نگه داشت  .ماشیر

ن   نگایه به برج بلندی انداختم که از توی ماشیر

 .نمیشد طبقیه آخرش را دید

 خودم هم نمیدانستم چرا قبول کرده بودم

 بیایم، شاید برای اینکه تنها امیدم این بود که

د و من هم به بهانیه احوال پریسغزل زنگ بزن  



 برایش بگویم که با امیر به مشکل برخورد کرده

 .بودم و به خانهاش بروم

ی از کش بود   . اما خیر

ی باشم اما  قرار بود تا فردا توی بیمارستان بسیی

 .خودم اضار کرده بودم زودتر مرخص شوم

 آکو هم با اینکه موافق نبود کارهای ترخیصم را

بود انجام داده . 

 وقتی کارت بانکیام را دستش داده بود تا هزینه

دازد، اخم ترسنایک کرده بود، با این ح  اش را بیی

ی نگفت ن  .ال چیر

اف میکردم خود داریاش را دوست  باید اعیی

 .داشتم

 اینکه با وجود اینکه بعضن حرفها به مذاقش

 خوش نمیامد یا اینکه حتی اعصابش را خراب

 میکرد اما جلوی زبانش ر 
ن
ا میگرفت و حرق  

د ن  .نمیر

- ... کلید رو که داری  تک... طبقیه دوازدهم



 ...میتوین راحت بایسر ... واحد 

یه در گذاشتم  . دستم را روی دستگیر

 باهات نمیام باال چون شاید درست نباشه من-

ن   و البته دوست ندارم فکر... رو تو رو باهم ببیین

 ...کتن من قراره مثل کنه بهت بچسبم

ون گذاشتم و در حایل ن بیر  یک پایم را از ماشیر

 : که پیاده میشدم، گفتم

 به محض اینکه یه جایی پیدا کنم از اینجا-

م  ...میر

 : آکو شانهای باال انداخت و بیخیال گفت

- ً  ...من اینجا نمیام اصال... این خونه خالیه

 میتوین اگه دوست داشتی همینجا رو از من

 ...اجاره کتن 

 . رج انداختمنگایه به ب

ی ده ن  با فکر اینکه حتی اگر رس کار بروم باید چیر

 برابر حقوقم را بابت اجاریه این قرص میدادم،

 : پوزخندی زدم و گفتم



 بود-
ی

 ...شوچن قشنیک

 .آکو لبخند محوی زد

 .نگاهش را از من گرفت و به روبــهو داد

 : در همان حال مهربان گفت

- ... من آدم شوچن نیستم دوست اگه اینجا رو   

 داشتی و تصمیم داشتی بموین میشینیم پای

 ...معامله و باهم توافق میکنیم

" با کلمیه  عصتر شدم و به" معامله

 : آکو پریدم

-  خامم کتن و... چه معاملهای؟ این بود نقشهت

 ... بعد 

 آکو هم که منظور حرفم را فهمیده بود، نگایه

 .به طرفم انداخت

 ابروهایش در هم رفته بود و صورتش از حالت

 .مهربان چند دقیقیه پیش فاصله گرفته بود

 : با خشم فرو خوردهای گفت

 نمیدونم تا حاال چه ُ گ ِ ه اضافهای خوردم که-



 ...اینجوری در موردم فکر میکتن 

ن را روشن کرد  .ماشیر

 از رفتارم پشیمان شدم آکو همیه امروز را مثل

یچ نگاه بد و معنیداری به منیک انسان بدون ه  

 ... کمک کرده بود اما من

 شاید برای اینکه عادت نداشتم دیگران کمکم

 .کنند

 باز کردم اما آکو
ن
ن حرق  دهانم را برای گفیی

 : صدای گاز را در آورد و گفت

- ن   تا چند روزی... دادم یخچال رو برات پر کین

 االن هم باید برم هناسم... راهت میندازه

 ..تنهاست

سم  با اینکه دوست داشتم احوال هناس را بیی

ن پیاده شدم  اما با تلخ شدن آکو ناچارا از ماشیر
 
ً 

 اما لحظیه آخر رسم را از توی پنجره داخل

 : کردم و به آکو گفتم

 من کش رو ندارم که دنبالم بگرده اما اگه-



 احیان ا گذر کش بهت افتاد 
 
 بگو من رو... ً

 ...خواهش میکنم... ندیدی

 آکو بدون نگاه کردن به من پایش را روی پدل

ون  گار فشار داد و مثل جتی که از آشیانهاش بیر

د، توی خیابان به پرواز در آمد ن  .میر

)  ) امیر 

 با

 با دیدن شماریه سامیار ابروهایم را

 . ال انداختم

 با اینکه رسدرد امانم را بریده بود و جلوی چشم

نکه مباداهایم را تار کرده بود اما با فکر ای  

 افتاده باشد که سامیاری زنگ زده باشد،
ی
 اتفاق

 : تلفن را جواب دادم

 الو سایم؟-

 لحنم و البته طرز خطاب کردن سامیار طبق

 . عادت بود 

د، گفت ن  : سامیار هم در حاای که نفس نفس میر



- ی داری؟... الو امیر   از جوانه خیر

 با یادآوری آخرین باری که جوانه را دیده بودم،

ی کشید رسم تیر . 

 دستی به پلکهایم کشیدم و در حایل که زیرلب

 خودم و هفت جد وآباد نداشتهام را لعنت یم

 : کردم، حواب دادم

 تا امروز صبح ازش خیر داشتم اما سامیار گند-

 یه گندی زدم که فکر نکنم هیچ رقمه بشه... زدم

 ...حنع و جورش کرد

 داشتم برای سامیار مثل گذشتهها که تنها رفیق

 و همدم روزهای تنهاییام بود، درد و دل یم

 .کردم

 اما فریاد سامیار باعث شد، پلکهایم بیشیی از

 . قبل باز شوند 

 پس تقصیر تو بوده آره، باز چه گیه خوردی-

؟ بابا چرا دست از رسش بر نمیداری؟ دیگه  امیر

؟ خونت حالچه بالیی مونده رسش آورده ب ایسر  



 ...ببینمت کشتمت... له امیر 

 با تردید در حایل که فکر میکردم جوانه، قضیه

 : را برای سامیار تعریف کرده باشد، گفتم

-  بابا لعنتیها حرفهای... من باید توضیح بدم

 ...منم بشنوین

 : سامیار مثل دیوانهها فریاد کشید 

ًِ د آخه چی رو توضیح بدی؟ تصادف خواهرم؟ - ًِ  

نکه چرا آکو به دادش رسیده؟ داری با ما چی ای  

؟  کار میکتن لعنتی

 : حاال نوبت من بود فریاد بکشم

؟ آکو چی میگه این-
ن
؟ تصادف؟ چه تصادق  چی

 وسط؟

 . سامیار آرامیی از قبل شد 

- ... نمیدونم  من از صبح عمل... نمیدونم

... داشتم  گوشیم رو... حال مریضم خوب نبود 

 ...االن پیامش رو دیدم... خونه جا گذاشته بودم

تش... آکو گفته جوانه تصادف کرده  داره مییر



 ...بیمارستان

 حرفهای سامیار ییک ییک توی ذهنم رنگ یم

 رفت، معتن پیدا میکرد و حالم را بدتر از قبل

 .میکرد

 ...جوانه

 ...تصادف

 ...آکو

 : سامیار ادامه داد 

م اون بیمارستاین که آدرسش رو-  دارم میر

 ...داده

 : امیر خفه و ناالن گفت

 کدوم بیمارستان؟-

 : سامیار توپید 

ًِ گه نخور  -
ُ
 میخوای ببیتن با جنازهاش چی ... ً

؟ سامیار نیستم اگه بذارم یه بار  کار میکتن

 ...دیگه ببینیش

 .بعد هم تلفن را قطع کرد



 .بالفاصله شمارهاش را گرفتم اما قطع کرد

انمبا حال وحشتنایک در حایل که قلبم توی ده  

 میکوبید، شماریه جوانه را گرفتم اما خاموش

 ...بود

 ...خدایا

 ...داشت چه بالیی رسم میآمد

 با یادآوری شماریه آکو جرقهای توی ذهنم زده

 ...شد

)  ) امیر 

ن رساندم  .نفهمیدم چطور خودم را به ماشیر

فت و دستهایم یم  چشمهایم سیایه میر

 لرزید، حتی نمیتوانستم درست و حسایر راه

 
ی

 بروم، با این حال چطور میخواستم رانندگ

 .کنم، خدا عالم بود

 وسط آن همه بدبختی و حس بد و ترس از حال

 جوانه که باعث شده بود، قلبم چنان محکم و

ون زدنش  دردناک بکوبد که هر لحظه منتظر بیر



 .بودم، رسدرد امانم را بریده بود

 روی صندیل راننده بیحال افتاده بودم، حتی 

ن را روشن کنم، شاید چوننتوانس ته بودم ماشیر  

 .هیچ مقصدی نداشتم

 بد موقیع را برای خودنمایی 
 میگرن لعنتی

 .انتخاب کرده بود

ن و  وقتی یاد جوانه میافتادم، چنان درد تیر

 .کشندهای همیه بدنم را درگیر میکرد

 ...به معنای واقیع کلمه در حال مردن بودم

، فقط یک خیر    کوچکداشتم میمردم تا یک خیر

م  ...از حال جوانه بگیر

 این خیر به قدری برایم مهم بود که حاضن بودم

 آکویی که هنوز هم
 آن را از دهان هر کش حتی

 
ی

 نفهمیده بودم از کدام سوراخ جهنم وسط زندگ

 ...ام افتاده بود، بشنوم

 یک بار دیگر شماریه سامیار را گرفتم اما تماسم

 .را رد کرد



 : ر گفتمزیر لب خطاب به سامیا

- حیم االنت رو هیچوقت... باشه سامیار   بیر

 ...هیچوقت... فراموش نمیکنم

ن بار پروشگاه  بالفاصله شماریه آکو را که اولیر

 به من داده بود، گرفتم و در حایل که بیشیی از

بان قلبم توی گوشم صدا میداد،  صدای بوق، ضن

 .منتظر ماندم

 ...بله-

 از خواب
ی

 صدای محکم و سخت آکو با رنیک

 بود که جوابم را میداد 
ی

 . آلودگ

 نفش تازه کردم و در حایل که برایم مثل جان

 :کردن بود، پرسیدم

 جوانه کجاس؟ چی کارش کردی؟-

 .ساکت شد

 : بعد هم بدخلق پرسید 

 شما؟-

سید،  که باید مییی
 " دوست داشتم بگویم اوین



" شما؟ سیدم که من بودم، من باید از   " آکو مییی

 من رو
ی

 تو گ هستی که مثل قیچی داری زندگ

ی؟  " . مییر

 به جای همیه اینها در حایل که میدانستم در ح

 : ال جان دادن برای جوانهام، گفتم

 من شوهر اون زنیام که امروز تصادف کرده و-

 من هنوز نمیدونم چطور تو رسوندیش

 حاال بهم بگو زنم کجاست؟! بیمارستان

توانستم از پشت تلفن صدای پوزخند رسدیمی  

 .که روی لبهایش نشسته بود، بشنوم

 .پلکهایم را روی هم گذاشتم

ن شدهام  دستم را باال آوردم و روی قلب سنگیر

 گذاشتم و به این فکر کردم جوانه چقدر برای

 قلبش اذیت شده بود، اذیتهایی که من در

 .حقش کرده بودم

- سم رساغ زنت ر  و از مندوست دارم بیی  

ی؟ ویل متاسفانه باید بگم از تنها کش که  میگیر



ی منم  ...میتوین رساغش رو بگیر

لم را از دست دادم و در حایل که با مشت به  کنیی

 : فرمان میکوبیدم، فریاد زدم

ًِ د لعنییی -  لعنتی با زن من چی کار کردی؟... ًِ

 ...عوضن 

 : آکو خییل جدی گفت

 ...اوین که باید لعنت کتن من نیستم پرسجون-

 ...تو امروز صبح زنت رو فراری دادی... خودیی 

 تو باعث شدی اونقدر بهش فشار بیاد که بشینه

ن من و تصادف کنه  اوین که این... پشت ماشیر

، تویی   ...وسط الیق لعنت من نیستم امیر

 .قلبم درد گرفته بود

ن بار بود که درد قلب را میچشی دم واولیر  

ن بودم اگر تا چند لحظیه دیگر به داد  مطمی 

 .خودم نرسم، سکته میکردم

؟ چرا شدی کاسه-  چی از جونم میخوای لعنتی

 ی داغیی از آش؟ با جوانیه من چی کار کردی؟



 صدای آکو همان لحن ثابت را داشت، مثل اینکه

ی میفهمید، نه ناراحت یم ن  نه از عصبانیت چیر

ی در وجودش به و  ن  . جود میآمد شد نه چیر

- ن پرس  ... ببیر  البته تا تو خویر رو... زنت خوبه

 اگه جسم منظورته که اوین که! توی چی ببیتن 

 روچ هم که... من امروز دیدم تعریقن نداشت

 ...اما زندهس... نگم برات

 :نالیدم

 کجاس؟-

 : آکو جواب داد 

 ...این رو به اون داداش گردن کلفتش نگفتم-

 نگفتم چون هر دو تاییشون نیاز به گوش مایل

... دارن  چون میدونم شوهری... اما به تو میگم

 ...که ندونه زنش شب کجاس، چه حال بدی داره

 .آدرسش رو برات میفرستم

)  ) امیر 

ن را کج و معوج روبــهروی برج پارک کردم  .ماشیر



 حالم خرابیی از آن بود که بتوانم تعداد طبقات

 .برج را بشمارم

 در واقع آنقدر خراب و ِله بودم که نمیتوانستم

 ذهنم را جمع و جور کنم و از خودم، آکو و

سم که ما اینجا چه کار میکردیم؟  جوانه بیی

 چرا آکو باید جای جوانه را میدانست؟

 چرا جوانه از حال و روزش به هیچکس جز آکو

 خیر نداده بود؟

 فکرهای در هم و برهیم مثل تکههای مختلف

مثل چکش توی ذهنم کوبیده میشدند پازل . 

ن یم هایی که توی ذهنم باال و پاییر
ن  همیه چیر

 رفت با مشت محکیم که به فرمان زدم خایل

 . کردم، یعتن سیع کردم این کار را بکنم

 نباید با یک فکر بد، جوانه را پیش ذهن بیمارم

 .خراب میکردم

 .من به جوانه بیشیی از خودم اعتماد داشتم

را قبول داشتممن جوانه  . 



 بد هم خراب کرده بودم و... خراب کرده بودم

وع کنم  اصال... حاال نمیدانستم از کجا باید رسر

وع کنم یا نه ًِ میتوانستم رسر
 
ً... 

ن را باز کردم و به طرف برج راه افتادم  .در ماشیر

 آکو توی پیامش طبقهای که جوانه توی آن بود

 بود زنگ بزنم
ن
 ... را نوشته بود، کاق

 کنار زنگ ایستادم اما قبل از اینکه انگشتم به

 زنگ بخورد، دستی روی شانهام نشست و مرا

 . عقب کشید 

 تکان بدی خوردم و با وحشت به طرف ناشناس

 .راه چرخیدم

 . کوچه تاریک بود 

 ناشنایس که از سایهاش مرد بودنش را تشخیص

 داده بودم پشت نوری که از چراغهای خودکار

میشد ایستاده بود، برایورودی برج ساطع   

ن هم نمیتوانستم صوراش را تشخیص  همیر

 .بدهم



 بعید میدانستم در محلهای به این باالیی دزد و

 .زورگیر پیدا شود

 . تا اینکه یک قدم جلو آمد 

 کشیدم
ن
 آکو، پوق

ی
 . با دیدن چهریه سنیک

؟-  تو اینجا چه غلیط میکتن

 آکو دستی به ریشش کشید و در حایل که به نظر

سید مشغول تفریــــح و خوش گذراین است،میر   

 : حواب داد 

 ...اینجا خونمه-

 جملهاش همیه فکرهای بدی که تا جای ممکن

 سیع کرده بودم، رسشان را ُ ِب ب َ رم، باز هم جان

 . گرفتند 

 به طرف آکویی که همچنان رس حایش ایستاده

 بود، هجوم بردم، یقیه کتش را توی دستم

 : مچاله کردم و با قدرت فریاد زدم

 چرا زن من رو آوردی توی خونهت ؟-

 .آکو بیحس توی صورتم نگاه میکرد



 مثل اینکه خودش را برای بدتر از این آماده کرده

 . بود 

 . آرامشش بدتر مرا جری میکرد 

 ...حرف بزن لعنتی -

 : آکو با آرامش گفت

 توقع داشتی چی کار کنم؟ ها؟ زنت هیچ جایی -

ونش... اشت برهند  برادرهاش از خونه بیر

 ده ساعت تمام افتاده بود رو تخت... کردن

 اگه... بیمارستان و کش بهش یه زنگ هم نزد 

 نمیکردم باید شب
ن
 من آپارتمانم رو بهش معرق

 ...رو توی خیابون میخوابید

 با اینکه با شنیدن این حرفها مغزم سوت

 : مکشیده بود اما در عوض آن به آکو توپید

 به زن-
ی

 به تو چه ها؟ تو مگه مسئول رسیدگ

 هایی هستی که به مشکل برخورد کردن؟

 آکو چند لحظهای نگاهم کرد و بعد با ج ّ دیت

 : پرسید 



 امروز صبح چی شد که جوانه به خاطرش تا-

 مای مرگ رفت و برگشت؟

 با یادآوری امروز و اتفاقایی که برایم افتاده بود،

آکو شل شددستهایم از دور یقیه  . 

 : زیر لب گفتم

 کش چه میدونه من امروز چی کشیدم؟ من-

ن قدمم رو اشتباه برداشتم اما  امروز اولیر

 ...به خدا تقصیر من نبود... بعدش

ون آمد ن انگشتانم بیر  .یقیه آکو از بیر

 آکو هم از فرصت استفاده کرد و خودش را عقب

 . کشید 

 با یادآوری امروز ذهنم از واقعیت حال حاضن 

 .فاصله گرفت

 قدمهایم سست و بدون مقصد بود تا اینکه

 .اصویر جوانه واضحیی از قبل شد

 به طرف آپارتمان رفتم اما قبل از اینکه زنگ در

 .را بزنم، آکو مرا عقب کشید



 من که از حرکتش شکه شده بودم با صدای نیمه

 : جاین فریاد زدم

-  چی کارم داری؟ میخوام برم... ن لعنتی ولم ک

 ...پیش جوانه

 آکو اما مرا مثل پرسبچهای دنبال خودش کشید

 : و با مالیمت گفت

 آدرس اینجا رو دادم بهت تا بیای با چشم-

 ... خودت ببیتن من کاری به زنت ندارم
 
 اصل

 امیدوارم دیوونه... نمیدونم اینجا هست یا نه

 نشده باشه و همونجا باشه
 
که بعدا تو یا اون  ً  

 داداشهای،برادر نماش،یقیه من بدبخت جر

 ...ندین

سید   . عجیب بود اما زورم به او نمیر

 .حتی جان نداشتم فریاد بزنم

 .میگرن کار خودش را کرده بود

 یک لحظه حس کردم. تهوع امانم را بریده بود 

ن  ون ریخیی  همیه محتویات معدهام در حال بیر



 .بود

ون کشیدم و ن مچ قوی آکو ییر  دستم را از بیر

ن افتادم و عق زدم  .کنار جوب آب روی زمیر

 از جایی که این چند روز رس هم به اندازیه یک

نگ  وعده هم غذا نخورده بودم، جز یک مایع بیر

ی برای باال آوردن نبود ن  .چیر

 : صدای مضطرب آکو بلند شد 

 چت شد تو پرس ؟-

 . ار میدادمپلکهایم را محکم روی هم فش

م تا هیج صدایی   ای کاش میشد گوشم را بگیر

 ! نشونم، مخصو  ص ا صدای آکو را 

 چند لحظهای گذشت تا حالم بهیی شد اما

 همچنان در همان حال مانده بودم تا اینکه دستی 

 . روی شانهام نشست

 : صدای آهستیه آکو بلند شد 

؟-  خویر

 با اینکه دوست نداشتم حتی به اندازیه یک



هم با آکو هم صحبت شم اما از آنجایی که کلمه  

 حالم خییل بد بود با همان پلکهای بسته،

 . صادقانه رسی تکان دادم

 . دستش همچنان روی شانهام بود 

 : فشار کیم به آن داد و گفت

 رست درد میکنه آره؟-

" زیر لب  .گفتم" اوهویم

 حالم از وضعیتی که در آن بودم به هم میخورد،

 .آن هم مقابل آکو

ن کنار جوی آب در حایل که بوی بدی  روی زمیر

 توی رسم پیچیده بود از نظر خودم خییل رقت

سیدم ن به نظر میر  .انگیر

 : آکو گفت

-  از جات بلند... یه دقیقه صیر کن االن میام

ه... نشو   ...رست گیج میر

 . بعد هم بلند شد 

 نمیتوانستم از رس جایم بلند شوم، حتی نیم



تم رسم را برای پیدا کردن آکو بچرخانم،توانس  

 تنها کاری که توانستم انجام بدهم بلند کردن

 گردن خشک شدهام و نگاه کردن به پنجریه

 خاموش طبقهای که جوانه در آن خوابیده بود،

 .انداختم

 : زیر لب نالیدم

 ...جوانه-

 پلکهایم را روی هم گذاشتم و خطاب به خودم

 : گفتم

- ... میر خدا لعنتت کنه ا  اگر... خدا لعنتت کنه

 امروز که پدر ماهیار زنگ زده بود میتمرکیدی

... رس جات  مگه تو... به توچه که داشت میمرد 

 آخ خدا لعنتت کنه امیر ... مسئول کفت و دفتن 

 حاال... که برای خودت و جوانه فقط دردرسی

ن اینطور به هم نریخته بود   داشتم... همه چیر

 داشتم برش میگردوندم اما... درستش میکردم

 حاال اونقدر دور ازم ایستاده که یه مرد غریبه



 و دهن من باید بسته بمونه... شده پناه زنم

 ...چون خودم کردم که لعنت بر خودم باد

-  این... بیا دست و صورتت رو با آب بشور 

 ...قرصها هم بخور

 . به طرف آکو چرخیدم

 قویط کوچک قرص به همراه یک بطری آب

عدین به طرفم گرفته بودم . 

 : بیجان گفتم

؟- ن  اینا چیر

 : آکو با ج ّ دیت گفت

- ... هیچی   برادر منم... قرص برای میگرنت

ن من همیشه یه نسخه... میگرن داره  برای همیر

ن دارم  ...بیا... از داروهاش رو تو ماشیر

 .حالم بد بود و چارهای جز مقاومت نداشتم

ن هم دستم را دراز کردم  و قرصهابرای همیر  

 با وجود رسگیجهام نگایه به قرصها. گرفتم

 انداختم، از شانس نسبت ا خوبم در آن وضعیت
 
ً 



 قرصها دقیقا هماین بود که خودم مرصف یم

 .کردم

 یا بک قلب آب در حایل که هنوز هم دهنم مزیه

 .استفراغ میداد، قرصها را بلعیدم

ن کف  بطری آب را به طرف آکو گرفتم با گذاشیی

ن سیع کردم از جایم بلند  دستهایم روی زمیر

 .شوم

 آکو جلو آمد و زیر بغلم را گرفت اما با خشونت

 . او را عقب راندم

 ...به من دست نزن-

 اما آکو سمجیی از آن بود، دساش را زیر بغلم

 گذاشت و در حایل که مرا به خودش تکیه داده

 بود به طرف ماشیتن که آن طرف خیابان پارک

رفتشده بود،  . 

 ...ولم کن میخوام برم پیش جوانه-

 : آکو خییل جدی گفت

 من به جوانه قول دادم که نذارم کش بره-



ن باش آکو رسش بره، قولش... پیش  و مطمی 

ه  ...نمیر

 : کالفه گفتم

ًِ د آخه مرتیکه تو چرا به زن من قول میدی؟ - ًِ  

؟ ون نمیکشر  من بیر
ی

 چرا پات رو از زندگ

 : کان داد و کالفه گفتآکو دستش را توی هوا ت

- ... ای بابا   ز ِ ن... سوزنت گیر کرده رو این جمله

 تو چی کارهای؟ خسته نشدی از این همه... من

 سوال تکراری؟

ون کشیدم و عصبییی   خودم را از زیر دستش بیر

 : از قبل فریاد کشید 

 تو چرا یه جواب درست و حسایر نمیدی؟ اص-

 ال   برا چی من رو گرفتی نمیذاری برم پیش

 ...اصال   نمیخواد تو خونیه تو برم... زنم

 شماریه خونهت رو بده زنگ بزنم جوانه بیاد

 ...بریم

 .همیه کلماتم را با صدای بلند به زبان میآوردم



ن بلندی لش را از دست داده بود، خیر  آکو که کنیی

تبه طرفم برداشت، دستش را روی دهانم گذاش  

 و با لحن وحشتنایک که او را در نظرم مثل یک

 : بیر آمادیه دریدن میکرد، گفت

ی یا نه؟ صیر و تحمل آکو یه-  صدات رو مییر

یزش میکتن ... حدی داره  ...و تو داری لیر

 من هم که ناخودآگاه مجذوب صالبت صدایش

 . شده بودم، آرام گرفتم

 آکو هم مرا روی صندیل شاگرد نشاند و در حایل

ن پشت فرمان یمک ه بعد از دور زدن ماشیر  

 : نشست، با غرغر گفت

 دوست دارم ببینم تو به غیر داد زدن، کار دیگه-

 ...ای هم بلدی یا نه

 نمیدانم تاثیر قرصهای بود که خورده بودم یا

 داد آکو و خط و نشاین که برایم کشیده بود، در

 هر صورت آرام شده بودم و ساکت و بدون

ن پل ن شدهام به خیابانحرف از بیر کهای سنگیر  



 ساکت، تاریک و خایل از عبور و مرور از پشت

 .شیشه چشم دوختم

 آکو و موقعیتمان را فراموش کرده بودم، به تنها

ی که فکر میکردم خیابان بود، خیاباین که ن  چیر

 در ظاهر تنها به اندازیه عرض آن از جوانه

 فاصله داشتم اما در باطن، هزار برابر دور تر از

 جایی بودیم که چهار سال پیش در اوج عشق

 .جوانه و بیاحساس ِ ی من قرار داشتیم

 حاال موقعیتمان برعکس شده بود، یک روز

 جوانه بود و من نبودم اما حاال جوانه نبود و من

 بودم اما شواهر امر نشان میداد که قدرت من

 در یک تنه پیش بردن این رابطه به اندازیه یک

ن رابطیه یکصدم توانایی جو  انه در نگه داشیی  

 .طرفهمان نبود

 جوانه قدرتمند بود و تنها کاری که از دست من

 .برمیامد، خراب کردن بود

 که یک زماین به او گفته
ن
 جوانه برخالف حرق



ن خراب را درست کند  بودم توانسته بود یک چیر

 
ی

های درست زندگ ن  و این من بودم که همیه چیر

 .مان را خراب کرده بودیم

- اتوامب ... 

 : به طرفش برگشتم و بیحواس گفتم

؟-  چی

 آکو شانههایش را باال انداخت و سوالش را تکرار

 . کرد 

 میگم جز دعوا کردن کاری بلدی؟ این چند باری-

 ...که دیدمت فقط تو کار دعوا و بزن بزن بودی

 اولش که جلوی بهزیستی با سهراب گرد و خاک

... کردی ن بعد هم توی خونه سامیار رو  زمیر  

 االن هم اگه ولت میکردم این برج رو... زدی

 ...روی رس اهالیش خراب میکردی

 به جای حرف پوزخندی زدم و رویم را

 .برگرداندم

 : آکو خییل جدی گفت



- طبییع هستی   نه به اون... کال   انسان غیر

 ...داد و هوارت نه به این الل بازیت

ن گفتم  : آرام اما خشمگیر

 ...درست صحبت کن-

ن   آکو به جای به طرفم خم شد و داشبورد ماشیر

 .را باز کرد

 با کنجکاوی به حرکتاش زل زدم تا اینکه رس

ی توی بغلم پرت کرد  ن  . جایش برگشت و چیر

 نگایه به کیک شکالیی که روی پایم افتاده بود،

 انداختم، یک لحظه حس پرسبچهای را پیدا

ش برای ساکت کردنش به او  کردم که بزرگیی

وردین میدادوعدیه خ . 

 قبل از اینکه پوزخندی بزنم صدای باز شدن جلد

 : کییک آمد و بعد صدای آکو که گفت

 اون قرصها رو اصال   نباید با شکم خایل-

 حاال... بخوری ویل چون حالت بد بود دادم بهت

 ...قبل از اینکه حالت دوباره بد شه، بخور



 دنبالش گازی به کییک که توی دست خودش بود

 . ، زد 

 میخواستم شام بخورم که جنابعایل زنگ زدی-

 ...عالفمون کردی

 نگاهم را از پنجره به چراغ خاموش طبقیه

 : جوانه دادم و با تمسخر گفتم

 هیچیک تا حاال به خاطر یه دفعه شام نخوردن،-

س... نمرده که تو دومیش بایسر   ...نیی

 : آکو جواب داد 

 ...ویل احتمال مرگ من زیاده-

 حرفش چندان برایم. ابروهایم در هم فرو رفت

 آکو برای من
ی

 مهم نبود، در واقع مرگ و زندگ

 هیچ اهمیتی نداشت، شاید حتی اگر به عمق

 وجودم مراجعه میکردم، میدیدم چندان هم

 .بدم نمیآمد که خیر مرگ آکو را بشنوم

-  من برای ُ مردن منتظر اجازیه جناب... مریس

 ...بودم



رم با صدای بلندی روی زبانم جاریمثل اینکه فک  

 .شده بود

 کالفه و خسته در حایل که بدنم بدون اختیار

 : من در حال بیهوش شدن بود، گفتم

 تو گ هستی آکو؟ چی از جون من میخوای؟-

 آکو نگاه عمیقی به من انداخت، نگایه سوزاننده

ن که آدم با خودش فکر میکرد، تا عمق  و تیر

 .وجودش را میخواند

 : یه لبش به آرایم باال رفت و گفتگوش

- س که من کیام  که بریس به! من؟ از من نیی

ن قضییه تو و زنت  جون... اینکه چرا افتادم بیر

 خودمم... جواب این سوال رو خودمم نمیدونم

 ...دارم چی کار میکنم... نمیدونم چرا اینجام

ن توی دنیای خودم اونقدر ون از ماشیر  من بیر

دارم که اگه بخوام زبون مشکالت پیچیدهای که  

سه  باز کنم اون یه ذره عقیل که به نظر میر

ه  اما فقط این رو یم... داشته بایسر مییی



 ...دونم

 : آرام گفت

 ...شاید من نتیجیه اعمال خودتم امیر -

 یکهای خوردم، حس کردم مشت محکیم خوردم

به به در برخورد کردم  .و از شدت ضن

حیم ادامه داد   : آکو با بیر

- ها میدونم ن  اونقدر یم... من ازت خییل چیر

 ...گند... دونم که بهت بگم که گند زدی

 : با لکنت گفتم

-  ...چطور... تو 

 ...هنوز خییل مونده تا آکو رو بشنایس-

 به طرفم خم شد و کیک را از روی پایم برداشت،

 جلدش را باز کرد و کیک را توی دستم گذاشت،

 . اد مثل پدری که به پرسش خورایک مید

ن افتادهای زمزمه کرد   : با رس پاییر

- ی که امروز رفت تو کما   ماهیار رو... اون دخیی

ن تو و... میگم  ارزشش رو داشت که حاال بیر



 جوانه اینقدر فاصله بیافته؟ برای چی رفته

 بودی دیدنش؟ برای اینکه پدرش بهت اضار کرد

 تا لحظات آخرش ازش خداحافیطن کتن و تو نرم

... شدی هچرا؟ ح  داره میمیر
اال اون دخیی ... 

 هر چی رو که داشتی با دستهای... و تو 

... خودت کشتی   ال... قبل مردن ماهیار تو ُ مردی

 بد وقتی جوانه تو رو دیده که نزدیک ماهیار

 شاید هم... بودی حالش بد بوده و صداش کردی

 واقع ا یه غلیط کردی ... نه
 
 این رو فقط تو و... ً

 برای...اما اونم میفهمم... ماهیار میدونید 

ن دنبال جوانه نیومدی چون همون موقع  همیر

 ... ماهیار 

 با شک و تردید در حایل که زبانم بند آمده بود،

 : گفتم

؟-  تو اینا رو از کجا میدوین

 : آکو چشمیک زد و گفت

-  پس... گفتم که من نتیجیه کارهای خودتم



 ...عجیب نیست همه چی رو بدونم

مفریاد بلندی زد . 

ن از شدت صدای من ن بودم اتاقک ماشیر  مطمی 

 .به لرزه افتاده بود

 مگه فیلم ترسناکه؟ حرف بزن لعنتی اینقدر-

؟ ن رو میدوین  دقیق و جز به جز چطور همهچیر

 آکو که از صدای من حتی خم به ابرو نیاورده

 بود، در حایل که روی صندیل به طرف من

 برگشته بود با بیخیایل دستش را روی فرمان

 .گذاشته بود و حدی به من نگاه میکرد

 از این همه آرامش و خودداری مرد روبــهرویم که

ن و هیچکس توانایی به سید هیچچیر  به نظر میر

 هم زدن آن را نداشت، چنان حرض و عصباین 

 بودم که دوست داشتم عالوه بر آکو، خودم را

 . هم بکشم

 .به معنای واقیع کلمه دیوانه شده بودم

هایی که آکو اینقدر دقیق یم
ن  با وجود چیر



 دانست، حتی به ذهنم رسیده بود شاید حرف

 آکو مبتن بر اینکه او بازتاب اعمال خودم است،

 واقعیت دارد و شخصیت آکو در اصل وجود

 . ندارد 

 اما حرف آکو باعث شد بفهمم آن چنان هم که

 فکر میکردم، از دنیای واقیع فاصله نگرفته

 فاصله داشتمبودم و تا دی
ی

وانیک . 

 ...قیافهت رو یه جوری نکن انگار روح دیدی-

 ابرویم را باال انداختم و آرزو کردم آنقدر توان

ون بزنم ن بیر  داشتم که میتوانستم از این ماشیر

 و خودم را به جوانه برسانم، او را توی بغلم

م و در حایل که تار به تار طالی موهایش را  بگیر

س و اضطرایر کهمیبوییم از همیه اسیی   

 بیست و چهار ساعت گذشته تحمل کرده بودم،

م اما آکو سد راهم بود   . آرام بگیر

 : نفس عمیقی کشید و گفت

ه، دست-  آکو تا وقتی ندونه دور و برش چه خیر



نه ن  گرچه به میل و خواست... به کاری نمیر

 ...خودم به این داستان وارد نشدم اما خب

به کیک نیمهدستی به صورتش کشید و نگایه   

 . خورده روی داشبورد انداخت

 اونقدر آدم کار بلد دور و برم دارم که بتونم ت ِ ه-

 برام کاری نداشت یه نفر... همهچی رو در بیارم

 یه آدم خوب برای درد... رو بفرستم بیمارستان

 از جایی که... و دل که ببینه تو چی کار داشتی 

 جنابعایل ویلون و سیلون توی راهرو مراقبت

 های ویژه بودی خییل راحتیی از اوین که فکر

 و... رو بکتن تونست دربیاره امروز چی شده

 ... بعدش رسید به پدر ماهیار 

 . مغزم از شنیدن حرفهای آکو دود کرده بود 

 مدام چهرههای پراکندهای که امروز دیدم از نظر

شان جاسوس آکو بود،میگذراندم تا بفهمم کدام  

 کدام یک از زن و مردهایی که من امروز از

 ...کنارشان گذشته بودم



 آکو که گویا قدرت ذهن خواین هم داشت با

 : پوزخندی گفت

 اگه داری فکر میکتن کش که دارم ازش-

 صحبت میکنم، گ بود، بهت بگم که یه نفر

 در ضمن همیه روز رو تحت مراقبت من... نبود 

پرسبودی آقا  ... 

 بزنم
ن
 .دهانم را باز کردم حرق

 باید بزنم
ن
 .خودم هم نمیدانستم چه حرق

 حس میکردم مجرم درجه ییک بودم که بدون

 . دادگاه درحال محاکمه شدن بود 

 آکو اما بیاهمیت به چهریه وا رفتیه من رسفه

 : ی کوتایه کرد و اضافه کرد 

یز-  وقتی آدمها از یه اتفاق خوب یا بد لیر

 اون موقع قابل نفوذ ترین آدم برای هر... میشن

 و خب توی این مورد خییل راحت... کاری میشن

 داستان تو و ماهیار رو تعریف کرد و اینکه

 چطور برخالف همیه باورهایی که توی عمر



 هفتاد ساله اش از خدا گرفته به تو زنگ زده تا

ش که دکیی گفته بود شاید  لحظههای آخر دخیی

 تا چند روز دیگه دووم نیاره، ازش خداحافیطن 

 میدوین چی گفته بود؟... کنه

 با اینکه ذهنم چنان مشغول کارهای آکو بود که

 قدرت تفکر را از دست داده بودم اما رسی به

 .نشانیه تایید تکان دادم

 : آکو هم ادامه داد 

 گفته بود همیه عمرش سیع کرده به گناه-

هیچ وقت نتونستهنیافته و از روی عشقی که   

 بود به خانوادهش نشون بده، اونهام وادار کرده

ن اون کنار بیان  به...اما حاال... بود تا با قوانیر

 قول خودش چنان توی گناه غرق بود که دیگه

ن ... کاری از دستش بر نمیاومد   گناه فتنه انداخیی

 تو و جوانه
ی

 ...تو زندگ

 : چند لحظهای سکوت کرد و آرام گفت

-  کارهایی که خودشگفته بو 
د همیه اینها، حتی  



 کرده، نتیجیه همون روزیه که با غرور توی

 صورتت زده و گفته که چون پرورشگایه هستی 

ش رو بهت نمیده  ...دخیی

 گوشیه لبش به حالت لبخند باال رفت و با

 : افسوس گفت

-  خودش شالق شد و خودش تابود... میبیتن 

... کرد  ن راحتی  ... به همیر ینبرای اون بز  رگیی  

 ترس و وحشت این بود که به گناه بیافته و حاال

 به تاوان دیل که از تو شکست و همیه اتفاقات

واری که دنبال اون افتاد، مجازاتش شد  زنجیر

ین ترسش  ...گناه کردن... محقق شدن بزرگیی

 : یک دفعه به طرف من برگشت و گفت

- ... حاال نوبت توعه  چی به ماهیار... بگو ببینم

؟ چی کار کردی که جوانه تو بیهویسر و  گفتی

 از خیانتت حرف یم
ی

ن مرگ و زندگ  بیداری، بیر

 ... زد 

 : نوک انگشتش را به طرف من گرفت و گفت



 قبل از اینکه داد و هوار کتن به این فکر کن-

ی دیده ن  وگرنه اون حال و روز... جوانه یه چیر

 قطع ا ربیط به خرابکاریــهای تو توی این چند
 
ً 

 ...پس بگو... ندارهماه 

 تصمیم گرفتم به جای داد و هوار شبیه خودش،

 .با آرامش رفتار کنم

 : پوزخند رسدی گفتم

 چیه؟ نکنه میخوای بری تو جلد فرشتیه-

؟  مهربون و جمع و جورش کتن

 : آکو اما با ج ّ دیت جواب داد 

- ... تو هیچی نمیدوین پرس  ن ... هیچی   مطمی 

ه اندازیهباش در حال حاضن حضور هیچکس ب  

 ...آکو به نفعت نیست

حیم گفتم  : با بیر

 به نفع من یا جوانه؟-

 . صورت آکو در هم رفت

 : با لحن متاسقن گفت



 هنوز به اون نقطه نرسیدی که نفع جوانه برات-

 هنوز به اونجا نرسیدی که... تو اولویت باشه

 پس... دست از غرورت بکشر به خاطرش

 ...تصمیم من خییل هم غلط نبوده

 : بیاهمیت به توهینهایش، پرسیدم

ین ؟- ن  از چه تصمییم حرف میر

 : آکو بدون هیچ نرمشر جواب داد 

 ...به تو ربیط نداره-

ل اعصابم را از دست دادم  .بازهم کنیی

 با همیه بیجانیام به طرفش یورش بردم و

 : گفتم

ن فکر نکن نشستم تو ماشینت یعتن باهات-  ببیر

... مشکیل ندارم پرسبچههایفکر نکن مثل   

 گوگول ماماین با یک کیک و دو تا حرف رام

 ...میشم

 انگشتم اشارهام را به طرف آپارتمان گرفتم و

 : گفتم



-  زین که امروز... اوین که اون باالس زن منه

های بدی از من دیده ن  اونقدر بد که نیم... چیر

 چطوری باید... دونم چطوری باید درستش کنم

 اما قبل از همه باید از رسر ... براش توضیح بدم

 ...تو خالص شم

 بعد هم بیاهمیت به قیافهاش که در یر 

 احسایس، دست سنگ را از پشت بسته بود،

یه در را گرفتم اما آکو رسیعیی از من  دستگیر

 .قفل مرکزی را زد

 یک لحظه پلکهایم را روی هم گذاشتم و در

ل کنم،  حاای که سیع میکردم خودم را کنیی

 : گفتم

- رو باز کن در  ... 

 : آکو بدون هیچ نرمشر جواب داد 

 من تا حاال هیچ کاری رو به میل دیگران انجام-

 وقتی بقیه ازم خواستهای دارند تا... ندادم

 ...وقتی خودم نخوام انجامش نمیدم



 نگایه که برخالف چند دقیقیه پیش یخ شده

 : بود، به طرفم برگرداند و گفت

- ن نمیذارم امشب بری پیش جوانه مطمی  ... 

ن هست که حضور  امشب اونقدر برای همه سنگیر

 پس افسارت رو... تو اونجا فقط بدترش کنه

 ...بگیر تو دستت و کم رس و صدا کن

)  ) آکو 

 سوز رسد اول صبح باعث شده بود کیم توی

 .خودم جمع شوم

 وقتی امیر را دیدم که به خاطر رسما توی

ویخودش جمع شده بود، کتم را به عنوان پتو ر   

 امیر بیاندازم و حاال در مقابل سوز رسما دفاغ

 .از خودم نداشتم

ن لبهایم تا حدی رسمای  سیگار آتش زدیه بیر

 .وجودم را کم میکرد

 .خودم هم نمیدانستم چه غلیط میکنم

 ...امیر 



 ...جوانه

 ...هناس

 و مشکالتم چنان در هم گره
ی

 مسائل زندگ

سید قرار نیست تا ابد  خورده بود که به نظر میر

 یک لحظه آرامش داشته باشم، هر جا را که

 درست میکردم، یک جای دیگر روی رسم خراب

 .میشد

ون زده بودم و از ن بیر  یک ساعتی بود از ماشیر

ن دود غلیظ سیگار به پنجریه خانیه فعیل  بیر

 .جوانه زل زده بودم

ی نگاه یمهر از گایه هم بر میگشتم و به  امیر  

 کرد که تحت تاثیر قرصهای سنگیتن که خورده

 بود، روی صندیل راننده عاقبت تسلیم خواب

 .مصنوعیاش شده بود

ن شده بود  تا لحظیه آخری که پلکهایش سنگیر

ون  تا جایی که توانش اجازه داده بود، برای بیر

ن تقال کرده بود  .زدن از ماشیر



اه نثارتا ییک دو ساعت توی خواب هم بد و بیر   

 . من کرده بود 

 تمام شب نتوانسته بودم پلک روی هم بگذارم،

ن خیابان خایل یا برج یا امیر رسگردان  نگاهم بیر

 . بود 

 وقتی به امیر نگاه میکردم که برخالف داد و

 هوارهای چند ساعت قبلش چطور در خواب فرو

 . رفته بود، خندهام میگرفت

ن  انداختم با زنگ تلفن سیگار مانده را روی زمیر  

 : و جواب دادم

 الو آوات؟-

 : آوات عصباین توپید 

-  از دیشب که اونجوری... خدا لعنتت نکنه آکو 

ی از ون تا االن میمردی یه خیر  از خونه زدی بیر

 ...توی این وضعیت شلم شوربا... خودت بدی

 ...بیشیی باید مراقب خودت بایسر 

 .لبخندی به نگرانیاش زدم



-  ...نگران نباش... خوبم

 کشید و آرامیی از قبل گفت
ن
 : آوات هم پوق

-  با اینکه تا... میدونم اینها به خاطر جوانهس

 حاال یه کلمه راجع به احساساتت با من حرف

 ...نزدی اما من میتونم حست رو بخونم آکو

 حش که به جوانه داری و کاری که توش وارد

 میدونم تو عاقلیی اوین که کش... شده بودی

کنه آکو اما میدوین   بخواد نصیحتت ... 

 : تک خندهای کرد و گفت

- ... احساسات ن   نه زن... عشق و دوست داشیی

... میشناسه ... نه مرد   مثل بولدوزر... نه عاقل

 راه میافته و هر چی دم دستش باشه خراب یم

 ...کنه

 : تهدیدوار گفتم

-  ! آوات

 قهه قهیه آوات بلند شد و بعد از اینکه ساکت

 : شد گفت



- ... باشه  ...جوش نیار... باشه

 : بعد هم جدی گفت

 برخالف چرت و پرتهای بقیه من میدونم تو-

ن و هرز پریدن نیستی   میدونم... آدم هرز رفیی

 اینکه اونجا ایستادی حتما یه دلیل محکم

 وگرنه تا االن صد بار به جوانه گفته... داری

 ...بودی طالق بگیر 

 : با خشم زیرلب گفتم

- ن کاری نمیکنممن هیچ وقت یه هم  حتی ... چیر

 اگه از عشق جوانه پر پر بزنم، ترجیح میدم

ی به جوانه ن ن چیر  خودم رو بکشم اما یه همچنیر

 ...نگم

 : آوات با اطمینان گفت

-  من بیشیی از چشمهام به تو... میدونم داداش

 ...اعتماد دارم

 با دیدن جوانه خداحافیطن رسرسی با آوات

 . کردم و به طرف جوانه رفتم



- وانه؟ج  

 با دیدن من. جوانه نگایه به طرفم انداخت

ن   چادرش را جمع و جور کرد و رسش را پاییر

 . انداخت

 با دیدن حرکتش فهمیدم از مستقیم نگاه کردن

ن من هم رسم را  به من معذب میشد، برای همیر

ن انداختم، بهیی   مستقیم نگاه کردن جوانه! پاییر

 خویر 
ن  برای من و احساسات درب و داغانم چیر

 .نبود

ی؟-  بهیی

 : جوانه آهسته جواب داد 

- ... ممنون  دیشب هم نباید اینجا... من باید برم

 ...من... میموندم

 با ساکت شدنش ناچارا رسم را باال آوردم و
 
ً 

 .نگایه به جوانه انداختم

ی ن من و امیر  جوانه با دهان نیمه بازی به ماشیر

 . که روی صندیل خوابیده بود، زل زده بود 



 :  جلو رفت و با لکنت گفتچند قدیم

- ن تو؟... امیر   اینجا؟ تو ماشیر

 : به طرف من برگشت و گفت

ه؟-  اینجا چه خیر

 نزدم تا اینکه جوانه با ابروهای در هم
ن
 حرق

 : رفته و لحن عصتر گفت

-  اون وقت تو... قرار بود کش نفهمه اینجام

 رفتی امیر رو آوردی اینجا ؟

 . پوزخند صداداری زد 

 جوانه چه میدانست که برای من چقدر سخت

ساندم،  بود وقتی دو دستی او را به امیر میر

ن بودم لیاقت جوانه را ندارد  ی که مطمی   . امیر

 : آرام گفتم

هایی که هست که شاید درکش برات-
ن  یه چیر

 من نمیخواستم تصویر تلچن که... سخت باشه

 از امیر به خاطر حضورش کنار ماهیار توی ذهن

نده، از تو، توی ذهن امیر به خاطر کنارتو مو   



 ...کنار من بودن، نقش ببنده

حیم گفت  : جوانه در کمال بیر

 شبیه این جنتلمنهایی که از-
 نیازی نیست بشر

ن نجات وع میکین ن و رسر ن پاییر
 آسمون میافیی

 ...دادن بقیه

 : کالفه گفتم

 ...جوانه-

ن رفت، با  جوانه اما بیاهمیت به طرف ماشیر

بــیه  محکیم به شیشه زد که باعث شدمشت ضن  

د و چند ثانیهای گیج به دور و  امیر از جا بیی

بــیه بعدی جوانه به  برش نگاه کند تا اینکه با ضن

 .خودش آمد

ن   با صوریی که ازهیجان میلرزید، بعد از مطمی 

 شدن از قفل نبودن در را باز کرد اما قبل از اینکه

ن بیاید جوانه با صدای بلندی گفت  : پاییر

-  این بار دیگه... قت دادگاه هفتیه دیگهسو 

ن و آسمون هم عوض شه ازت جدا  جای زمیر



 ...میشم

 )سهراب(

 کنار پنجره بدون اینکه چشمهایم منظریه

 .خاض را دنبال کنند، ایستاده بودم

 یک دستم را به چهارچوب تکیه دادم و بیهدف

ی فضای خایل پشت ساختمان که دفیی  ن  رس سیر

ه بودم  .ریاست بیمارستان به آن باز میشد، خیر

 چند وقتی یم   شد رسم ا با حفظ عنواین به این

 .اتاق نقل مکان کرده بودم

 پیشنهادش را سامیار مطرح کرده بود، گرچه او

 هم به اندازیه منسهم داشت اما به گفتیه

 خودش حال و خوصلیه مدیریت نداشت، شاید

بود مرا تا جایی  هم به این وسیله تصمیم گرفته  

 ممکن از طبابت دور کند، طبابتی که به وسیلیه

 اخالق تندی که ناخواسته پیدا کرده بود، طبق

فت  .روال سابق پیش نمیر

ساند   . فضای خایل ذهنم مرا مییی



ی یا کش فکر ن  مدتها بود نتوانسته بود به چیر

 ...کنم، حتی خودم

 تنها فکری که گایه شبیه رعد و برق، آسمان

یک و خایل ذهنم را روشن میکرد جوانه بود،تار   

 مانده از
ی
 جوانهای که گویی آخرین قطریه باق

 دریای خشک شدیه احساساتم بود، دریایی که

 و به
ن
 نفهمیده بودم گ و چطور، با چه هدق

 .وسیلیه چه کش خشک شده بود

 اگر اسم ماهیار را به عنوان مقرص به دادگاه

 میکردم، نه تن
ن
ها اطرافیاین کهوجدانم معرق  

 کم و بیش از داستان من خیر داشتند که هیئت

 منصفیه ضمیر ناخودآگاهم پوزخندی به نشانیه

اض حوالهام میکردند  .اعیی

 عمر آشنایی من و ماهیار و البته تعداد دفعایی 

 که یکدیگر را مالقات کردیم، آنقدر کوتاه بود که

 حاال اثرات شکستی که در بازی عاشقانهام

قابل باور بود،خورده  بودم، دور از ذهن و غیر  



 .بازی عاشقانهای که جز من بازیگری نداشت

ن نبودم ماهیار اصال   متوجه شده باشد  مطمی 

 !او را دوست داشتم یا نه

، همیه این توجیهها یک  با همیه این تفاسیر

ن مس لم و قابل فهم بود؛ یعتن قابل فهم شده  چیر
ّ
ً 

 ... بود، برای من

 عمر بسیاری از داستانهای عاشقانه شاید به یک

، عاشق بشوی و تمام  اما... روز هم نرسد؛ ببیتن

ن جمالت کوتاه، میتوانست ن چهارکلمه، همیر  همیر

اد را برای یک عمر ن  ، یعتن توانسته بود، آدمیر

ن گیر کند  ...زمیر

ن گیر شده بودم  ...و من زمیر

 و خواهرم، جوانیه معصوم و بیگناهم را هم

ن کوبانده بودم، جوانهای کههمر  اه خودم به زمیر  

 خودش در دل سن ِ گ سختیها و سیاهیها اسیر 

 شده بود اما من همان اندک جوانیه جوانه زده

 را زیر یک مشت خاک رسد دفن کرده بودم،



 ص... همراه خودم

 حاال خواهرم کجا بود؟

 من کجا بودم؟

 من کجای این بازی احمقانه بودم که تمام هفته

عباس و غزل  های گذشته را تا دم خانیه امیر  

 رفته بودم، ساعتها به چراغ روشن خانهشان

 نگاه میکردم و هیچ کاری نمیکردم؟

 بعضن شبها حتی بعد از خامویسر چراغ تا

 صبح منتظر میایستادم و باز هم هیچ غلیط

 !نمیکردم

 چرا؟

سیدم؟  چون مییی

سیدم انعکاس وحشر گری احمقانهام را در  مییی

که پردههای حرمت خواهر برادریمان راحایل    

 به خاطر افکار بیمارگونهای که چکش وار رفتار

 انساین و عشق عمیقم به جوانه را توی رسم به

 قصد نابودی میکوبیدند، پاره کرده بودم در



ن جوانه ببینم؟  صورت ناراحت و غمگیر

 با زنگ تلفن نفس عمیقی کشیدم و برخالف

ن میلم که این روزها جز تنهای یام هیچ چیر  

 دیگری را طلب نمیکرد از پنجره فاصله گرفتم و

 : جواب دادم

 ...بله-

 سامیار پشت خط بود، عجول و رساسیمه در ح

سید مشغول کار دیگری است  ایل که به نظر میر

 در یک رعد و برق بزرگ و مهیتر در آسمان ذهنم

 روشن کرد، بعد هم بدون اینکه منتظر واکنشر 

 از طرف من بماند، در حایل که حس میکردم

 صدای جوانه را از پشت خط میشنیدم به طور

 .ناگهاین تلفن را قطع کرد

 ... "ماهیار مرده بود"

 ... و عجیب بود 

 ناراحتی و فقدان عمیقی که بعد از چند ثانیه در

 ...قلبم شعله ور شد، عجیب نبود، نه



 ...حال غریتر که ناگهان در رگهایم جاری شد

)  ) سهراب

 با صدای باز شدن در و صدای آهستیه قدمهای

 سامیار که توی سالن میپیچید رسم را بلند

 .کردم

 تارییک اتاق اجازه نمیداد سامیار متوجه من

ن هم بیاهم ّ یت به من دسته  شود، برای همیر

ن پرت کرد و مشغول باز کردن  کلیدش را روی میر

هنش شد   . دکمههای پیر

- رده ؟از کجا فهمیدی م  

 سامیار که از شنیدن ناگهاین صدای من ی ّ کهای

 خورده بود با چشمهای درشت شدهای چند قدم

 عقب رفت و نگاه رسگردانش را در تارییک برای

 . پیدا کردن من چرخاند 

 . دستم را دراز کردم و آباژور را روشن کردم

 توی سالن پیچید سامیار
ی

 با نور زرد کمرنیک

ایش کرد و با اخمدستش را سایه بان چشمه  



 : پرسید 

 ...چته؟ زه ِ ر َ ت َ ر َ کم کردی-

 برای زدن نداشتم
ن
 نزدم؛ یعتن حرق

ن
 .حرق

 از صبح که خیر را از سامیار شنیده بودم تا

ن االن برخالف برنامهای که برای خودم  همیر

 ریخته بودم نتوانسته بودم فکر کنم، انگار همیه

 . راههای فکریام مسدود شده بود 

 سامیار که از جواب دادن من ناامید شده بود، در

 حایل که نفس عمیقی میکشید، خودش را روی

 .کاناپه انداخت

ه  چند لحظهای هر دو در سکوت به هم خیر

 بودیم تا اینکه سامیار حیتن که به صورتش

 : دست میکشید، گفت

-  ماهیار امروز صبح تموم... جوانه بهم زنگ زد 

 ...کرده بود

روی هم گذاشتم و چهریه ماهیار را پلکهایم را   

 . تجسم کردم



 .نفس دردنایک کشیدم

 : سامیار زیرلب با خودش حرف زد 

ه چی داری که این همه-  نمیدونم این دخیی

 اونم از اون امیر کثافت اینم... کشته مرده داره

 ... از تو که شدی مردیه متحرک

 امیر بیچشم و رو همچنان برای ماهیار اشک

یخت؟  میر

مرگ او متاثر شده بود؟ از   

د مرا از فکر ن  با صدای سامیار که صدایم میر

ون آورد  .امیر بیر

 ...سهراب یه دقیقه بهم گوش بده-

 . نگاه بیفروغم را به طرفش انداختم

 چهریه سامیار حالت عجیتر گرفته بود؛ یک

 ...جور غم و ترس و حتی شاید لذت و شادی

 : دستی به صورتش کشید و گفت

-  شاید... میدونم قضییه ماهیار برات سخته

 دقیق ا درک نکنم که چی میکشر چون توی
 
ً 



 وضعیتت نیستم اما میتونم به خاطر ناراحتیت

ی بگم... بهت حق بدم ن  ...اما باید یه چیر

 . ابروهایم را به هم نزدیک کردم

 : سامیار ادامه داد 

-  ...گفت برم پیشش... جوانه امروز بهم زنگ زد 

هایی که قراره همه... هایی افتاد یه اتفاق
ن  یه چیر

ن رو از این رو به اون رو کنه  ویل غیبش... چیر

... زد   انگار... تا رفتم پیش امیر جوانه غیبش زد 

 ...اصال   از اولش اونجا نبود

 . نفس عمیقی کشید 

 یک دفعه مثل کش که قصد داشت خودش را

 : راحت کند، ناگهاین و بدون مقدمه گفت

- ی که امروز به خاطر... لهسجوانه حام  از امیر

 یه زن دیگیه مرده توی بغلم حال بدی داشت

 ...حاملهس و من نمیدونم کجاس... حاملهس

 فقط یه پیام گذاشته بود که اگه برادرشم به

ی بابت این بچه نگم ن  نمیدونم چی ... امیر چیر



 یعتن امیر حق این رو نداره... کار کنم سهراب

 بدونه پدر شده ؟

)  ) جوانه

ن بار رد تماس زدم و سامیار را از  برای هزارمیر

 .ذهن با هم ریختهام دور نگه داشتم

 از دیروز که تقریب ا از پیشش فرار کرده بودم و
 
ً 

 خودم را بیخیر از عالم در خانیه غزل که با هر

 نگاه معنادارش حس میکردم از حقیقتی که

دار  تصمیم به مخقن کردنش گرفته بودم، خیر

بودشده  . 

 با زنگ مجدد تلفن عصباین و کالفه رس جایم

 ایستادم و با فکر اینکه یک بار برای همیشه

 تکلیفم را سامیار مشخص کنم، بدون نگاه کردن

 : به صفحیه تلفنم جواب دادم

 چی از جونم میخوای سایم؟ مگه نگفتم ولم-

 ...کن

 جوانه؟-



 با صدای خستیه سهراب که انگار پشت آن یک

شسته بود، رسجایم خشک شدمدنیا غم ن . 

 زبانم به سقف دهانم چسبیده بود و نفس

 .کشیدن برایم سخت شده بود

 آخرین باری که صدای سهراب را شنیده بودم گ

 بود؟

 آخرین کلمایی که از دهانش شنیده بودم چه ؟

 سهراب که متوجه شده بود توانایی زدن هیچ

 ندارم، خودش پیش دستی کرد 
ن
 : حرق

- یک میگم مامان کوچولو بهت تیر ... 

 با نفس عمیقی که در پایان جملهاش رها کرد،

 .بغض به گلویم هجوم آورد

 .الیهای نازگ از اشک دیدم را تر کرد

ارادی طبق عادت این چند روز دستم را باال  غیر

 آوردم و روی جایگاه فرزندی گذاشتم که سهراب

یک ن کش بود که بابت حضورش به من تیر  اولیر

 . میگفت



ن بودم سامیار نتوانسته بود جلوی زبانش  مطمی 

د  .را بگیر

 .سهراب باز هم سکوت کرد

 حس کردم سهراب پشت تلفن شباهتی به

ن روزهای گذشته نداشت،  سهراب خشمگیر

او را شبیه سهرایر کرده بود که خستگیاش  

 
ی

 توی بغلم به خاطر مرگ پدرش و بیعاطفیک

 . مادرش ناراحت بود 

وقتی به خودم آمدم دلم برایش پر کشید اما   

 دیدم هیچ رایه برای پرواز به طرفش نداشتم،

 . خود سهراب همیه پرهای پروازم را چیده بود 

 ...خییل حرف دارم که برات بگم جوانه-

 تا... روزهای زیادی اومدم دنبالت تا برت گردونم

 باز بشم همون سهرایر که به تنه جلوی همیه

حیم و بیاحساسیهای اطرافیانمون  بیر

 همیشیه خدا برات به اندازیه یه بغل جا

 ...اما نتونستم... داشت



 اشکهایم بیاهمیت به سد مقاومت من راه

 . خودشان را پیدا کردند 

 : توی دلم جوابش را دادم

 چرا نتونستی سهراب؟ تو که میدوین جوانه"

 چقدر بیپناه بود؟ چطور دلت اومد من رو از

؟  " خودت بروین

گریه شباهت داشت، ادامه  سهراب با لحتن که به  

 : داد 

 چی کار کنم تا بتونم باز سهرابت باشم؟ چی -

 کار کنم تا بازم بهم برگردی؟

 در حایل که گریــهام شدت گرفته بود، گویسر 

 .تلفن را گوشم فاصله دادم و قطع کردم

 ...باید فکر میکردم

 بخشیدن سهراب کار سادهای نبود و باید با

 ...نبخشیدنش میجنگیدم

)  ) جوانه

 از تاکش پیاده شدم و بعد از حساب کردن



عباس راه  کرایه به طرف آپارتمان غزل و امیر

 .افتادم

 با هر قدم آهسته و با احتیایط که برمیداشتم

 توی ذهنم کارهایی که برای آن برنامه ریزی کرده

 .بودم، مرور میکردم

ین آن پیدا کردن خانه بود، توی ن و مهمیی  اولیر

که مجبور بودم در خانیه آنها  این چند روزی  

م از خجالت آب شده بودم  . پناه بگیر

 آنقدر پول و طال داشتم که بتوانم جای تقریب ا
 
ً 

 مناستر پیدا کنم اما چون تنها بود و چند ماه

 دیگر اثرات بارداری توی جسمم مشخص میشد،

 .کارم را سخت میکرد

 خدا میدانست از زیر چه نگاههایی باید فرار

م، هر بار به آن فکر میکردم تن و بدنممیکرد  

 . میلرزید 

 با همیه این سختیها وقتی به کودگ فکر یم

م،  کردم که قرار بود چند ماه دیگر در بغل بگیر



 به دست و پای کوچکش بوسه بزنم، به دلخواه

 خودم برایش اسم انتخاب کنم، بدون اینکه

 نگران باشم دیگران در مورد عالقیه من به او

ا ازچه فک ری میکنند و هزار جور تهمت و افیی  

 .زبان آشنا و غریبه بشنوم

 ...فرزند خودم

 این چند وقت زیاد به آن فکر نمیکردم چون اگر

 میخواستم خودم را در بطن اینکه من، جوانهای

 به معنای واقیع کلمه فاقد محبت مادر شدن بود

 .حاال مادر شده بود، غرق کنم دیوانه میشدم

دی را داشتم که گنجایش اینمن حالت وجو   

 . معجزه را نداشت

 بعدا به آن فکر میکردم
 
ً... 

ن رس جای خودش قرار گرفته  بعدا که همهچیر
 
ً 

 بعدا  " باشد، البته اگه قرار بود این
 
ً "  . بیاید 

 جوانه؟-

 .با صدای آکو رس جایم خشک شدم



ن  ن مردد بودم، مثل اینکه آکو هم تیر
 برای برگشیی

 را فهمیده بود که خودش قدم زنان از پشت رسم

 . ظاهر شد و روبــهرویم ایستاد 

 کت کوتایه تن کرده بود و دستش را توی جیب

 . شلوارش فرو کرده بود 

 : نگایه به صورتم انداخت و پرسید 

 اون حرفها چی بود پشت تلفن زدی؟-

 آب دهانم را قورت دادم و در حایل که درد

رویــهای طوالین کالفهامپاهایم به خاطر پیاده   

 : کرده بود، جواب دادم

 فکر کنم اونقدر واضح بوده که دیگه نیاز به-

 ...پانویس برای توضیح بیشیی داشته باشه

 آکو چند لحظهای سکوت کرد و بعد در حایل که

د، گفت ن  : پوزخند محوی میر

 جوایر که برای من-
 کاش یه ذره از این حاضن

دور و برت به داری در جواب اون دیوونههای  

دی  ...کار مییر



ن انداختم  . رسم را پاییر

 : بعد از چند لحظه آکو گفت

 قرارمون که یادت هست؟-

" " اهوم  . خفهای گفتم

 : یک دفعه آکو گفت

ن یه دفعه ریخت به هم؟ - ًِ د آخه چرا همه چیر ًِ  

فت  این... همه چر که داشت خوب پیش میر

 ...بچه چی بود

ارادی و از روی وحشت دستم را روی شکمم  غیر

 
ی
بــیه احتمایل و اتفاق  گذاشتم تا از هر ضن

ی کنم  .جلوگیر

ن   بازویم همچنان توی دست آکو بود که روی زمیر

 .افتادم

ن نبودم دردی که توی بدنم پخش شده از  مطمی 

 کجا بلند میشد اما هرچه بود نتوانستم فریاد

ل کنم  .بلندم را کنیی

 . فریادم به طرفم چرخید  آکو با شنیدن



 قیافیه خودمم را نمیدیدم اما هر چه بود گرد

 وحشت و ترس صورت آکو را پوشاند، بازویم را

ن زانو زد   . رها کرد و کنارم روی زمیر

 دستهایش را برای کمک به طرفم دراز کرد که

 .با باال آوردن دستم او را متوقف کرد

 ...به من دست نزن-

ن رنگش رس  گردان از یک طرف بهمردمکهای سیر  

فتند   . طرف دیگر میر

 . درد مثل سوزن به مغزم حمله ور شده بود 

 با صدایی که مشخص بود همیه تالشش را برای

 : محکم ماندن آن کرده بود، گفت

 چت شد جوانه؟ کجات درد یم کنه؟-

 .اینجا صدایش خش کوچیک برمیداشت

ن خوردی ؟-  با کجات زمیر

 دوست داشتم تا جایی که توان داشتم رس آکو

 
ی
 فریاد بکشم اما ترس و نگراین اینکه نکنه اتفاق

 برای فرزندم افتاده باشد باعث شد در نهایت با



 : بغض جواب بدهم

- ... نمیدونم  ...پاهام پیچ خورد... نمیدونم آکو 

 : خودش را جلوتر کشید 

 کجات درد میکنه؟-

ت بیصدایبغضم شکست و در حایل که قطرا  

 : راه باز میکردند، نالیدم اشک روی گونهام

 ...کمرم-

 .بالفاصله با صدای بلند به گریه افتادم

 دستم به به شکمم چسبانده بودم، فکر میکردم

 با این کار میتوانم از معجزهام محافظت کنم،

 معجزهای که خدا نکند عمر با هم بودنمان اینقدر

 . کوتاه باشد 

 . آکو وای آرایم گفت

ن بار بود که آکو را وحشت زده و رسگردان  اولیر

 میدیدم اما وحشت و ترس خودم آنقدر بیشیی 

ن دیگری اهم ّ یت  بود که نمیتوانستم به هیچ چیر

 بدهم حتی اینکه خود آکو باعث این اتفاق شده



 . بود 

ن گذاشت و گردنش  آکو یک دستش را روی زمیر

 .را روی شانه خم کرد

 : با مظلومیت گفت

- ؟میتو ین از جات بلند یسر  

 : آکو با عجله گفت

- ... باشه  ...تکون نخور از رس جات... باشه

ن رس خیابون ... ماشیر  تو... میارمش همینجا 

 ...فقط تکون نخور

 . رسی به نشانیه نقن تکان دادم

 .پلکهایم را روی هم گذاشته بودم

 جریان داغ و آهستیه اشک که از گوشیه پلک

 هایم تا اللیه گوشم راه گرفته بود تنها حش

 .بود که داشتم

 را
ن
 حتی نمیتوانستم رسدی ژل سونوگراق

 .حس کنم

 که در آن گیر کرده بودم
 آرزو میکردم لحظایی



 هر چه زودتر تمام شود، تمام شود و من از این

ون بزنم  .اتاق لعنتی بیر

های- های خوب میخوای یا خیر  خب عزیزم خیر

 بد ؟

" یدن عبارتبا شن  از دهان دکیی با" خیر خوب

 امیدواری پلکهایم را باز کردم از پشت همان ال

 ییه نازک اشیک که دیدم را تار کرده بود به

 دکیی که لبخند چسبیده به صورت گرد و موهای

ون آمده از رورسیاش چهریه ی بیر
 خاکسیی

 . مهرباین به او بخشیده بود، چشم دوختم

 : دستم داد و گفت دکیی دستمال کاغذی به

-  حال... بیا اشکهات رو پاک کن مامان کوچولو 

 ...بچهت خوبه

 بغضن که از لحظیه خوابیدنم روی تخت تا االن

 راه گلویم را بند آورده بود با حرف دکیی با

 .صدای بلندی شکست

 دکیی که جا خورده بود دستپاچه نگایه به من



 : انداخت و با خنده گفت

-  ته اینکه... االن باید بخندی مامان خوشگله

 ...گریه کتن 

م  . اما نمیتوانستم جلوی گریــهم را بگیر

 خدا یک بار دیگر به من لطف کرده بود و من

ان کنم  .نمیدانستم این لطف را چطور جیر

 یک دفعه در با صدای بدی باز شد و پشت رسش

د و صدای ن  فریاد آکو که مرا با وحشت صدا میر

با جیغ و داد از آکو میخواست ازمنشر که   

ون برود، بلند شد  .اتاق بیر

 که من روی آن
ن
 خوشبختانه اتاقک سونوگراق

 دراز کشیده بود جایی دور از چشم بود و خیالم

 راحت بود آکو مرا در آن حال و وضع نمیدید،

 البته اگر آکو دیوانه نمیشد و وجب وجب این

 .مطب را زیر و رد نمیکرد

ون رفت و پرسید دکیی از اتا  : ق بیر

 چیه آقا؟ چرا داد و هوار میکتن ؟-



ن آکو بلند شد   : صدای خشمگیر

 افتاده که اونجوری-
ی
 جوانه کجاس؟ چه اتفاق

؟  زیر گریه زده بود؟ جوانه؟ جوانه کجایی

 دکیی که تازه متوجه شده بود، جریان از چه قرار

 : است خندهای کرد و با شادی گفت

- ... آها  اون خانم خوشگلیه تویپس شما شوهر   

ن   صدای گریــیه مامان کوچولو رو... اتاقیر

... شنیدین ترسیدین  حق... عیب نداره پرس 

... داری  بچهتون سالم تو دل... اشک شوق بود 

 اتفاق ا خوب شد ... مامانش جا خودش کرده
 
ً 

هایی در مورد این بارداری... اومدی
ن  یه چیر

 هست باید حتم ا باهاتون در میون بذارم
 
ً... 

)  ) جوانه

 
ن
 وقتی دکیی آکو را همرس من و پدر بچهام معرق

 کرده بود، حس بدی پیدا کردم، آنقدر بد که برای

 چند لحظه از آکو متنفر شوم، آکویی که هیچ

ی نداشت اما چون آدم دیگری دم دستم  تقصیر



 نبود آکوی بیچاره نفرتم را به خود جذب کرده

 .بود

ن   با آکو حرف میر
د، من خودم راهمزمان که دکیی  

 جمع و جور کردم و در حایل که چادرم را رس

ون رفتم  .میکردم از اتاق بیر

 آکو با ابروهای در هم رفته و ف ّ گ که نیم

ده میشد، به  دانستم برای چه روی هم فرسر

 .دهان دکیی زل زده بود

 رسفیه کوتایه کردم و با لحتن که سیع یم

آکو به کردم قصد و غرضن نداشته باشد تا مبادا   

د و دردرسم را بیشیی از قبل کند،  خودش بگیر

 : گفتم

 ...همرسم نیستند خانم دکیی -

 . آکو و دکیی هر دو به طرفم برگشتند 

 .آکو نگاه نافذی رستا پایم انداخت

 قفسیه سینهاش را دیدم که با خیال راحت

 بازدم عمیقش را تخلیه کرد و در نهایت وقتی 



 خطوط چهرهاش تا حدی از هم باز شده بود،

 . رویش را از من گرفت

 نگاه عجیتر به ما انداخت و در حایل که
 دکیی

سید حسایر گیج شده بود پشت  به نظر میر

ش نشست و گفت ن  : میر

-  ...خب... خب

 نگایه به من انداخت و در حایل که به نظر یم

 رسید از اشتباه چند دقیقیه پیشش در رابطه با

 : و آکو کیم خجالت زده بود، گفتمن 

 همرست کجاس مامان خوشگله؟ من باید یه-

هایی رو بگم بهش در رابطه با تو و
ن  چیر

 ...کوچولوت

وع یم  قدیم جلو گذاشتم، باید از یه جایی رسر

 .کردم

 وقتی تصمیم گرفته بودم که بچه را از امیر 

 مخقن کنم میدانستم تا آخر دنیا باید به همه

پدر بچهام کجا بود جواب بدهم که ... 



 ...همرسم کجا بود

 و باید به همه ثابت میکردم عیتر ندارد اگر زین 

 سیع کند بدون مرد زندگیاش را رس و سامان

 . بدهد 

 بزنم، آکو جواب
ن
 قبل از اینکه من حرق

 : دکیی داد 

- ... جاییه س نیست ی... فعال در دسیی ن  اگه چیر

 ...هست بگید

در حایل کهدکیی نگایه به من انداخت و   

ون میداد، گفت  : نفسش را بیر

-  کوچولوت... شما باید حسایر به خودت بریس

؟... خییل ضعیفه  گلم شما سابقیه نازایی داشتی

ن انداختم  .رسم را پاییر

دم ن  از اینکه باید این حرفها را مقابل آکو میر

 . خجالت میکشیدم

-  اگه بخوای... پس باید حسایر تحت نظر بایسر 

 میتوین تحت نظرم خودم بایسر اگه نه میتونم



 باید تا آخر ماه... معرفیت کنم دکیی دیگهای

احت مطلق داشته بایسر   منظورم... چهارم اسیی

ییک نیست ن احت فقط فیر  فشار... از اسیی

... رواین  س ... اسیی  
ی

 حتی خوشحایل... افرسدگ

... بیش از حد   با چه رویسر ... هر تکانیه عصتر 

؟باردار شدی عزیزم  

 آخ اینجایش را چه میکردم؟

 حیتن که من با افکارم درگیر بودم صدای بسته

 . شدن در اتاق آمد 

 رسم را باال آوردم و با جای خایل آکو مواجه

 ... شدم

 آکو رفته بود تا بیشیی از این وارد حریمم

 ...نشود

 به دکیی که با تعجب به جای خایل آکو زل زده

 : بود، گفتم

 ...این دو سال هیچ درماین انجام ندادم-

 مثل یه معجزه... دارویی هم مرصف نکردم



 ...خودش اومد

 : دکیی لبخندی زد و گفت

 ...پس باید حسایر از این معجزه مراقبت کتن -

 همان لحظه پیایم از طرف آکو روی گوشیام

 : ظاهر شد 

" ن منتظرتم ن تو ماشیر مت... پاییر  اول مییر

 بدون هیچ... واهرمخونیه خودمون پیش خ

 اجازه نمیدم خودت رو... حرف اضافهای جوانه

 بعد هم تکلیف اون... توی دردرس بندازی

 ... "آزمایش رو روشن میکنیم

)  ) جوانه

 با آرامش در حایل که سیع میکردم بنا به

ین فشاری به خودم  توصییه دکیی کوچکیی

ن   نیاورم به ناچار دو پلیه وردودی مطب را پاییر

 .آمدم

ا دیدن آکو که دست به سینه در حایل که بهب  

 ماشینش تکیه داده بود و از پشت عینک آفتایر 



ن زل زده بود،  شیکش غرق در افکارش به زمیر

ن شد  .قفسیه سینهام سنگیر

ین راند  حضور آکو برای من شاید عجیبیی

 مبارزیه زندگیام بود، راندی که نمیدانستم

 ...انتهایش برد من بود یا باختم

 .رسش را باال آورد

 .نگاه عمیقی به من انداخت

 : جلوتر آمد و آرام گفت

 ...بیا بریم-

 : آب دهانم را قورت دادم و آهسته گفتم

 ...من با تو هیچجا نمیام-

 یک دفعه دهانش را باز کرد تا فریاد بزند اما با

ی خشمش را به مشت کردن ن  یادآوری چیر

و دستش توی هوا نشان داد و لبهایش را کج  

 .معوج کرد

 پلکهایش را محکم روی هم فشار داد و در

 : همان حال گفت



-  بازم میخوای لجبازی... آخ از دست تو جوانه

؟ ندیدی نزدیک بود چه بالیی بیاد رسمون؟  کتن

 داشتی با لج و لجبازیت هم خودت رو بدبخت

 ...میکردی هم من رو

 با حرفش عمق اتفاقایی که افتاده بود در نظرم

دزنده ش . 

 :ابروهایم را در هم کشیدم و با بدخلقی گفتم

-  به خاطر تو ممکن بود من و... خییل بیشعوری

 تازه طلبکار هم... بچهم دچار دردرس شیم

 ...هستی 

 انگشت اشارهام را به نشانیه تهدید روبــهروی

 : ابروهای در هم رفتیه آکو گرفتم و گفتم

 بهت گفتم طرف توام -
َ
 اما این به این معتن ... ً

ی یا با  نیست که اجازه بدم برام تصمیم بگیر

 پات رو از... خودت فکر کتن من محتاج تو شدم

ون  به... اون قسمتی که مربوط به منه بکش بیر

 ...جوانیه خایل



 .فشار کلماتم باعث شد به نفس نفس بیافتم

 آکو با حالت غریتر به من زل زده بود؛ ترکیتر از

 ...خشم، حرص و شاید غم

 میکردم، آکو جز کمک در حق
ن
 شاید بیانصاق

 من کاری نکرده بود و من وقت و بیوقت همیه

 دق دلیام را رس او خایل میکردم، البته االن و

 در این موقع آکو واقع ا مقرص بود و من از سر
 
ً 

اتش نمیگذشتم  .تقصیر

 کشیدم و راهم را در جهت مخالف آکو
ن
 پوق

 : ادامه دادم که صدای آکو بلند شد 

 ...خودت خوب میدوین نمیتونم بذارم بری-

 خودت میدوین که حاال رسنوشتمون اونقدر

 ...بهم گره خورده که هیچی بازش نمیکنه

 : نفس عمیقی کشید و با غم ادامه داد 

-  نمیخوام یه بار... اگه االن میخوای بری برو 

... دیگه تحت فشارت بذارم  یه کم با... برو 

... خودت و بچهت خلوت کن  فکر... یدا میکنمپ



 اینم که با تنفر از من به خودت و بچهت صدمه

ون کن  ...من مشکیل ندارم... بزین از ذهنت بیر

 عادت کردم مراقب کسایی باشم که دوست

 ...ندارن من دور و برشون باشم

 . غم صدایش حس خویر به من نمیداد 

 : آکو ادامه داد 

- م آزمایشگاه  امروز و این لحظهای... دارم میر

 که قراره بیاد اونقدر برای من مهم که هیچ کس

 دوست داشتم تو هم باهام... نمیتونه درک کنه

 دلم نمیخواست این خوشحایل یا غم.. بایسر 

 خسته شدم از تنهایی حس... تنها رو حس کنم

 ...کردن

ن  ن و بعد باز شدن در ماشیر  صدای دزدگیر ماشیر

 . آمد 

 . تصویری توی ذهنم روشن شد 

ن راه افتادمتصمیمم را گ رفتم و به طرف ماشیر . 

 دستم را روی پنجره گذاشتم و در حایل که به



ن آکو که بدون نگاه کردن  و غمگیر
ی

 نیمرخ سنیک

ه شده بود، نگاه یم  به من مستقیم به جلو خیر

 : کردم، گفتم

 ...باهات میام-

)  ) آکو 

 با دست لرزان پاک آزمایش رل باز کردم و برگه

ون آوردم  .را بیر

م میلرزید و قلبم عیل رغم اینکهدستهای  

معمویل یم ن شده بود با رسعت غیر  سنگیر

 . کوبید 

 ساییه احساسات ضد و نقیض به قدری روی

 وجودم سنگیتن میکرد که شک نداشتم تا چند

وم  . لحظهای دیگر از حال میر

 نگاه مضطرب جوانه را به خویر درک
 سنگیتن

 .میکردم

یس که به مچاله کردن  حتی میتوانستم اسیی

م  . لبههای چادرش تخلیه میداد اندازه بگیر



ی که ن  فشار زیادی را تحمل میکرد اما همیه چیر

 روی دوشش بود به اندازیه یک صدم اضطراب

یس نبود که من میکشیدم  .و اسیی

 من
ی

 این لحظات شاید هیچ وقت دیگر در زندگ

 . تکرار نمیشد 

ادم همراهم بیاید، دکیی گفتهنباید اجازه مید  

 .بود فشار عصتر برای جوانه خطرناک بود

ون  باید از او میخواستم از آزمایشگاه بیر

 ...برود

 ...اما زبانم قفل شده بود

 همیه اعمال ارادیام جز دستهای لرزاین که

 تای برگه را باز کرد و چشمهای تاری که بالخره

لم خارج  شدهدنبال کلمات میگشتند، از کنیی  

 .بود

 ... نمیدانم برای چه نمیتوانستم بخوانم

 ... شاید نمیخواستم

سیدم  ... مییی



 جوانه زودتر از من به خودش آمد و

 : فریاد کشید 

-  ...باورم نمیشه آکو... باورم نمیشه

ون کشید   به برگه زد و آن را از دستم بیر
ی

 . چنیک

 نفهمیدم چطور در این فرصت کوتاه صورتش

 . بود خیس از اشک شده 

 .صورتش ترکیتر از گریه و خنده بود

 در همان حال روبه متن که مثل مجسمه خشکم

 : زده بود و ذهنم منجمد شده بود، گفت

-  دیانای تو و... نود و نه درصد تطابق داره آکو 

 ...امیر نود و نه درصد تطابق داره

 : از روی خوشحایل فریاد زد 

 ...تو و امیر برادرید-

 حرفش هنوز درست و حسایر به جانم ننشسته

 بود که با همان لبخندی که روی لبش بود،

 ...دستش را بلند کرد و به طرف قلبش برد

 ... زیر لب آچن از درد گفت



" با شنیدن  زیر لبیاش، حسگرهایی که" آخ

 هنوز هم به خاطر شک عصتر چند لحظیه

فعال شده بودند، روشن شدند   . پیش غیر

از کردم تا با صدا کردن جوانه او را ازدهانم را ب  

 چاه تارییک که ممکن بود چند دقیقیه دیگر در

ون بکشم اما همانطور که  آن فرو برود، بیر

ی از صدا نبود، شاید هم  انتظار داشتم خیر

 . انجماد عضالت صورتم این اجازه را نداده بود 

 ابروهای در هم رفته جوانه و چروکهایی که هر

ز قبل در اثر درد روی صورتش جالحظه بیشیی ا  

 میانداختند، همه و همه باعث شد تا الییه

 احسایس که مرا تا مرز خفه شدن در خودش

ده بود، کنار بزنم و قدیم به طرف جوانه  فرسر

 . بردارم

 نفهمیدم از کجا برای صدا زدنش، صدا قرض

باین  ن  کردم و با به زبان آوردن اسمش به زبان بیر

بعدها سالم و سالمت در به او التماس کردم  



 آکو که
ی

 خاطریه این لحظیه حساس زندگ

 بیشیی عمرش را برای پیدا کردنش ضف کرده

 . بود، رنگ داشته باشد 

 جوانه؟ چت شد تو؟-

 .رسش را باال نیاورد

 یک دستش را به دیوار و دست دیگرش را مشت

 . شده روی قلبش فشار میداد 

 حیتن که پلکهایش را از روی درد به هم فشار

 میداد، با لبخندی که عجیب روی صورتش ظاهر

 : شده بود، گفت

- ی نیست ن ... چیر ی نیست ن  اصال   فکرش... چیر

 رو نمیکردم قلب آدم از ش ّ دت خوشحایل هم

ه  ...بگیر

 یک لحظه ساکت شد، یک لحظهای که نفهمیدم

یر از حبرای من دستپاچه چطور و با چه اضطرا  

 .ال جوانه گذشت

 یک دفعه چشمهایش را باز کرد، با چند رسفیه



 عمیق خطوط چهرهاش را از هم باز کرد و با

 دستهای به طور نامحسوس میلرزید، قرض

 . از توی کیفش در آورد و زیرزبانش گذاشت

- ن  ... بیا بریم تو ماشیر ی  ...جایی ... بریم دکیی

ن موهایم کشید  . ماز روی ناچاری دستی بیر

- ... نه  خسته شدم از دکیی و... خوبم

 ...بیمارستان

یده نگایه به من انداخت، صورتش کیم رنگیی  

ساند اما لبخندی  تر از قبل بود و این مرا مییی

 که بعد از مدتها روی لبهایش نشسته بود،

 حس خویر من میداد و کیم از ترسهایی که

 شاید منشا همهشان حال جوانه نبود، کم یم

 .کرد

ن رو بذارم کنار-  ...امروز میخوام همه چیر

 امروز رو میخوام بذارم... حداقل یه امروز رو 

 کنار برای خوشحایل اینکه امیر بالخره میتونه

ون بیاد   ...خوشحالم... از این کابوس لعنتی بیر



 ...از ته دلم خوشحالم که امیر خانواده داره

 بغض کرد اما مشخص بود بغضش از روی

 .خوشحایل بود

-  ...ایم ِ ر من دیگه تنها نیست... امیر تو رو داره

 : دستی به صورتش کشید و مثل بچهها گفت

- ... عمو داره عمو داره... عمه داره  ...دخیی

د و من هر لحظه بیشیی از قبل ن  جوانه حرف میر

یختم، مثل یک ساختمان  در خودم فرو میر

 مخروبه که حاال تصمیم گرفته بودند با خاک

 .یکسانش کنند

 ...برادر من

 ...امیر 

 ...خو ِ ن من

 من کجا بودم که امیر این همه تنهایی کشیده

 بود؟

 نگاهم را از جوانه گرفتم و مثل کش که توی

فت توی راهروی شلوغ  خواب راه میر



 .آزمایشگاه راه افتادم

 دستم را باال آوردم و روی قلبم مشت کردم، حاال

سید  یک نفر باید به داد من و قلب بیچارهام میر

 ، قلتر که با هر بار فکر کردن به همیه تلچن 

ن   هایی که برادرم در این سالها کشیده بود، سنگیر

 .و سنگینیی از قبل میشد

 : صدای جوانه را از پشت رسم میشنیدم

ی؟ آکو چت شده؟-  آکو؟ آکو کجا میر

ملبهای خشک شدهام را به سختی تکان داد . 

 : نگاهم را به طرف جوانه برگرداندم و گفتم

 امیر چی کشیده این سالها؟ چی به رس برادرم-

 ...اومده؟ من باید چی کار کنم

 : زیرلب زمزمه کردم

-  ...برم پیشش... باید برم پیش امیر 

)  ) جوانه

 .از گوشیه چشم نگایه به آکو انداختم

 . رنگ پریدهاش مرا به وحشت انداخت



ی لبیه پنجره گذاشته بود و در حآرنجش را رو   

 ایل که با پشت دست دهانش را پوشانده بود، در

 افکاری که از آنها رس در نمیاوردم غرق

 . شده بود 

 به نظرم آمد از آکو و جذبه و نفوذی که آدم را

 مجبور به پذیرش دستوراتش میکرد، در حال

ی نمانده بود، وقتی از او خواهش ن  حاضن چیر

ه بدهد من به جای او با این حالکرده بودم اجاز   

 بدش پشت فرمان بشینم مثل آدمهای گیج

 .سوییچ را توی دستم انداخت

ن بودم آکو خودش نیست وگرنه با تصادف  مطمی 

 .دفعیه پیشم اجازه نمیداد پشت فرمان بشینم

 ...حق داشت

 ...به خدا قسم که حق داشت

ون گود ایستاده بودم، بابت این  متن که بیر

 اتفاق رس از پا نمیشناختم، چه برسد به آکویی 

 که بعد از یک عمر جست و جو به برادرش



 .رسیده بود؛ تازه امیر را فاکتور گرفته بودم

 با یادآوری امیر و اینکه بعد از شنیدن این اتفاق

 .چه حایل پیدا میکرد، لبخند پهتن زدم

 ...خدای من

د؟ یم  یعتن امیر بالخره میتوانست آرام بگیر

د  توانست دست آکو و بقییه برادرهایش را بگیر

 و به همه نشان بدهد؟

 توی دلم با فرزندی که هنوز حضورش را حس

 : نمیکردم، حرف زدم

 ...خدا معجزههاش رو برامون گذاشته بود کنار"

 درست وقتی لبیه پرتگاه بودیم ورق زندگیمون

... برگشت  حاال هم بابا... اول تو اومدی ماماین 

ش را پیدا کردگمشدهها " ... 

 داری به چی میخندی ؟-

 با صدای گرفته و خستیه آکو نگاهم را از

 .خیابان گرفتم و به نیمرخ گرفتیه او زل زدم

 : با خنده جواب دادم



 به اینکه رسنوشت چه بازیــهایی باهامون-

 اینکه چطوری امیر دقیق ا دخیی تو رو .... نکرده
 
ً 

 آورد 
ی

... به قصد فرزندخواندگ که چطوری تواین  

 رس از خونه... خودت برای پس گرفتنش اومدی

 ...ی ما در آوردی

 : آکو بدون مقدمه گفت

 میشه یواشیی بری؟-

 : یک تای ابرویم را باال انداختم و با تعجب گفتم

؟ آروم برم؟ فکر کردم اونقدر شوق و ذوق-  چی

 ...داری که زودتر بریس به امیر 

 : آکو دستی به صورتش کشید و گفت

 اونقدر شوق و ذوق دارم که اگه اندازهش رو-

 ویل حس میکنم... بهت بگم باور نمیکتن 

... آمادگیش رو ندارم  یهکم... حداقل طول بکشه

 ...تا بتونم با خودم کنار بیام... بیشیی 

 نگاهم را از آکو به خیابان انداختم و با کنجکاوی

 : و البته لبخند پرسیدم



- امیر شک داشتی مگه از همون لحظهای که به   

 خودت رو براش آماده نکرده بودی؟

ون از پنجره به خیابان تقریب ا خلوت  نگاه آکو بیر
 
ً 

 . بود 

ی اتفاق افتاده با- ن  فکر کردن به اینکه یه چیر

ی واقع ا اتفاق بیافته فرق داره ن  اینکه یه چیر
 
ً... 

 هیچ مانوری نمیتونه به... خییل هم فرق داره

و رو آماده کنهاندازه یه اتفاق واقیع ت ... 

 در سکوت به حرفهای آکو فکر کردم، آکویی که

 بیشیی از چند ماه بود که خودش را برای این

 داستان و اتفاق آماده کرده بود فرو ریخته بود،

 یعتن امیر چه واکنشر نشان میداد؟

 حس کردم باید به نحوی با آکو صحبت کنم،

 شاید با حرف زدن کیم از احساساتش تخلیه

 . میشد و حالش بهیی از قبل میشد 

 هیچ وقت نگفتی چطور شک کردی امیر -

 برادرت؟



 آکو سینهاش را پر از هوا کرد و حیتن که بازدم

ون میداد، گفت  : را بیر

ده بودم راجع به تو و امیر و خانواده-  سیی

ن   میخواستم ببینم چطور... هاتون تحقیق کین

ن   ...بهتون شک داشتم... آدمهایی هستیر

ین رقیب کاریم که حاال دشمن جون وبزرگ یی  

م رو دزدیده بود و گذاشته  خونم شده بود، دخیی

 بعد خییل رسیــــع کارهای... بود پرورشگاه

م روی روال افتاده بود و اومده  رسپرستی دخیی

 ...دنبالش بودم... بود تو بغل تو و شوهرت

 طبییع بود به شماهام... خودش و نخالههاش

... شک کنم ستم یه رسنچن ازشاید میتون  

 زیر و بم خودتون و هفت... شماها گیر بیارم

م ن ن رو میر
ن ... نسل پیشتون رو گذاشیی  همه چیر

 عادی بود تا وقتی به پرورشگایه بودن امیر 

 ...رسیدم

 . یک دفعه ساکت شد 



 .نگاهش کردم

 دستش را باال آورد و روی گلویش گذاشت و در

 حایل که پلکهایش را روی هم فشار میداد

ش را خم کردرس  . 

 حالت خوبه آکو؟-

 : رسی تکان داد و بعد از چند لحظه گفت

-  ...آره... آره

 : با بیقراری گفتم

 ...خب-

ن که آدم حس ن شد، آنقدر غمگیر  لحن آکو غمگیر

 . میکرد میتواند خودش را دار بزند 

فتیم-  آخرین باری که امیر رو دیدم داشتیم میر

... شهر پدر مادرمم  توی بغل مادر... کرمانشاه

... بود   ...آروم و بدون رس و صدا... خوابیده بود 

 رسش را تکیه داده بود سینیه مامانم و با چنگ

 های کوچولوش به مانتوی مامانم چنگ زده

 هنوز هم میتونم خطهایی که به خاطر... بود 



ن روز  تپلیش روی بازو و مچش افتاده بود عیر

... روشن ببینم میر رواون آخرین باری بود که ا  

 بعدش یه تصادف وحشتناک زندگیمون... دیدم

 مامانم مرد و... رو از این رو به اون رو کرد 

 فکر کردیم امیر رو از دست دادیم... امیر 

 ...جوانه

 دلم سوخت، نه تنها برای غم صدای آکو که انگار

 به جای امیر یک عضو از بدنش را از دست داده

ی هم قرار بود بقییه عمرش  بود، بلکه برای امیر

 را افسوس از دست دادن خانوادهای شبیه آکو را

 . بخورد 

ن کنارم سبقت گرفتم و پرسیدم  : از ماشیر

-  افتاد؟ ... اون تصادف
ی
 دقیق ا چه اتفاق

 
ً 

 : آکو نفس عمیق و پر دردی کشید 

- ... تصادف وحشتنایک بود  ین... ژیوار   کوچیکیی

ن  برادرم هنوز  یک سالش نشده بود،برای همیر  

... نیاوردیمش  من، آوات و... موند پیش عمهم



... آهیر   اول ما دوتا بعد... من و آهیر دوقلوییم

 ...آوات و امیر پشت رس هم اومدن دنیا...آوات

 ...بعد هم ژیوار

 پس امیر سه برادر بزرگیی از خودش و یک برادر

 ...کوچکیی داشت

 : ه داد آکو با صدای گرفتهای ادام

 ...ما پرسها رو صندیل عقب نشسته بودیم-

 امیر تازه دوسالش... فقط امیر بغل مامان بود 

... بود   ... خدایا 

ن دستهایش گرفت و نالید   : رسش را بیر

 ...خدایا هنوز چشمهای سیاه امیر رو یادمه-

 چطوری خودش رو لوس کرد و رفت بغل

 ...مامان

 چند لحظهای سکوت کرد و بعد در حایل که با

 یک رسفه خودش را جمع و جور میکرد، ادامه

 : داد 

ن زیادی یادم-  از اون تصادف وحشتناک چیر



 ...نمیاد جز اینکه همهمون درب و داغون شدیم

ن پرت شده... میگن افتادیم ته دره  امیر از ماشیر

ن  ن میگن هیچ وقت بچهها رو... پاییر  برای همیر

ین روی صندیل جلو توی بغ  جسد... ل نگیر

 منکه ندیدم... مامانم درب و داغون شده بود 

ن ... فقط شنیدم  بابام و آهیر هر دوشون رفیی

ُ  خرد و خاکشیر ... توکما   من و آواتم حسایر

هم... شدیم  ...امیر

 .یک لحظه سکوت کرد

 . نگاهش را روی صورتم حس کردم

سن ما همهمون- وهای امدادی میر  وقتی نیر

ن که ما چند... هوش بودیمبی  اونها نمیدونسیی

ن امیر ... نفر بودیم
ن نمیدونسیی  برای همیر

ن برحسب وظیفه دور و ... نیست  گرچه بعدا گفیی
 
ً 

ی پیدا نکردن ن ن اما چیر
 تا... اطراف رو گشیی

 وقتی من و آهیر به هوش میایم و اونها دنبال

ن اما پیداش نکردن  ...امیر میر



ون از پنجره داد و گفت  : نگاهش را بیر

 با توجیه اینکه حیوونهای وحشر جسد امیر -

 ویل هیچ... رو بردن خودمون رو قانع کردیم

 گم شدن امیر از مرگ... وقت آردم نگرفتیم

 ...خییل... مادرم دردناکیی بود 

 قبل از اینکه در احساسات بد غرق شود، بحث را

 . عوض کردم

- ن جوریوقتی فهمیدی امیر  پروشگاهیه همیر  

 رو هوا فکر کردی برادرته؟ چجوری به این فکر

 کردی آزمایش بدی؟

 : در همان حال گفت

-  حس اینکه برخوردم با تو و امیر به... حس

 ...واسطیه هناس شاید یه اتفاق معمویل نبوده

ی هم پشتش بود مثل  البته دالیل منطقییی

 امیر 
ن
 ...بیوگراق

 کشید، مثل اینکه خس
ن
 . ته شده بود پوق

 امیر از بهزیستی همون شهری که ما توش-



 تصادف کرده بودیم به بهزیستی تهران منتقل

 ...بعد تحقیقاتم رو عمیقیی کردم... شده بود 

... سخت بود   یس و اندی سال... خییل سخت

ن آدمها و مدارگ که ن رفیی  کم نبود برای از بیر

 ...میتونست درهای بستیه ذهنم رو باز کنه

 کم بود ویل برای خودم قانع... ویل پیدا کردم

، دقیقا از روستاهای... کننده بود   یه روستایی

 دور و بر جادهای که تصادف کرده بودیم امیر رو

 گفته بود بچه تو... تحویل پرورشگاه داده بود 

 ...کوچه و خیابون رسگردون بوده

 صدایش حاال آشکارا گرفته بود، حدس اینکه

کار سختی نبود اما مصّ  رانهبغض کرده بود،    

 سیع میکرد خودش را نه یر اهم ّ یت که محکم

 . نشان دهد 

 سکوتش اعصابم را مشّ  وش کرده بود، برای

ن خودم رس صحبت را باز کردم  : همیر

 اون روز که بهم گفتی امیر ممکنه برادرت-



 هیچ وقت فکر نمیکردم چند هفته بعد... باشه

خانوادهت بخوام برم پیش امیر تا بگم  

؟... پیدا شده  از همون اولش میدونستی

 . شانهای باال انداخت

- ن نبودم  ...اما میخواستم امتحان کنم... مطمی 

 هیچ وقت قبول نکرده بودم
ی

 ...از همون بچیک

 نمیدونم رو چه حسایر همیشه با خودم یم

 گفتم که شاید برادرم زنده باشه و منتظر باشه

... بریم دنبالش ش اما در سکوتافتادم دنبال ... 

 نمیخواستم به خاطر افکا ِ ر من،ذهن پدرمم هم

 اما هیچ وقت تا اون لحظه به... مشغول میشه

 ...امیر نزدیک نشده بودم

 . نفس گرفت

-  یم... باید یه جوری به امیر نزدیک میشدم

ایط امیر حتی با وجود  دونستم بچههایی در رسر

 ...اینکه حاال یه مرد بزرگ بودن چقدر حساسن

 البته اوین که توی بهزیستی دیدم هم فکرم رو



 مشخص بود این کوه خشم... مشغول کرده بود 

ن   و عصبانیت آدیم نیست بشینه پای میر

 البته بیشیی قصدم این بود که نیم... مذاکره

 خواستم دنیای امیر رو با یه جواب آزمایش

 من و امیر باید آزمایش یم... منقن به هم بریزم

... دادیم  نیم... ه مثبت بود که هیچی اگه نهاگ

 ...خواستم امیر بفهمه و اذیت شه

 ...خدای من

هایی گفته بود اما
ن  آکو رسبسته از دالیلش چیر

اف میکنم از آینده نگریاش، از اینکه تا این  اعیی

ین عواقتر که ممکن بود
 حد به کوچکیی

 تصمیمش روی اطرافیان بگذارد فکر میکرد،

 .شگفت زده شده بودم

سید، آکو آنقدر خوددار بود که به نظر میر  

 
ی

ین مسالیه زندگ  توانسته بود رس احساسییی

د  .اش به جای احساسات با منطق تصمیم بگیر

 : صدای آکو به قصد ادامه دادن بلند شد 



 برات که گفتم اون موقع مادر هناس،-

 همرسسابقم، دربه در دنبال این بود تا هناس رو

ه  ... ازم بگیر
ی

 یه رسی مشکالت کاری و خانوادگ

 باید هناس رو از... دیگه هم ریخته بود رسم

 اون موقع بود که... همهش دور نگه میداشتم

ین نقطیه... تو توی ذهنم روشن شدی  تو بزرگیی

ک من و امیر بودی
 اگه میخواستم به... مشیی

 ...امیر برسیم باید از تو کمک میگرفتم

 ...ویل بعد

د ساکت شد اما من آنقدر درگیر به اینجا که رسی  

 قسمت اول جملهاش بودم که به بقیهاش فکر

 .نمیکردم

 این قسمت را اصال   نمیدانستم، یعتن حتی به

 .آن فکر هم نمیکردم

 : با لکنتی که نایسر از ناباوریام بود، پرسیدم

 یعتن تو هناس رو آوردی خونیه من تا به امیر -

 بریس؟



 : گفتگردنش را به طرفم چرخاند و  

 اینکه من برای رسیدن به برادر گمشدهام هر-

 کاری بکنم عیتر داره؟

 . حس کردم از کوره در رفتم

 حس اینکه من و احساساتم بازیچیه دست آکو

 شده بودیم حتی با وجود اینکه ن ّ یت پشتش

 رسیدن امیر به خانوادهاش بود باعث شد آتش

م  .بگیر

ن را کنار خیابان متوق فبدون مقدمه ماشیر  

 .کردم

 به طرف آکویی که با تعجب به حرکتم نگاه یم

 : کرد، گفتم

 تو اصال   با خودت نگفتی من به اون بچه-

 وابسته میشم؟ اصال   نگفتی که اگه این نقشه

ه و من از اون بچه جدا شدم چه بال  هات نگیر

 یی رس قلب من میاد؟ من قرباین چی بودم؟

 : آکو بدون اینکه نگایه به من بیاندازد، گفت



 تو نمیدوین من چه احساسایی ضد و نقیضن -

 من به خاطر امیر اومدم جلو اما... داشتم جوانه

ل بازی از دستم خارج شد   یه... یه دفعه کنیی

 دفعه به خودم اومدم دیدم که نیم   دونم واقع ا

 ...چی میخوام

بغضن که از دهانم را باز کردم تا همیه حرص و   

 این اتفافات داشتم رس یک نفر خایل کنم اما با

 دیدن شانههای افتاده و تن مچاله شدیه آکو که

 انگار زیر بار جریان اتفاقات در حال له شدن بود،

 .ترجیح دادم سکوت کنم

ن  ن شانههای افتادهاش پاییر  رس آکو چنان بیر

ن دستهایش پنهان بود که از چشم  رفته و بیر

 . ود پنهان شده ب

 به امید اینکه سکوتم حالش را بهیی کند چند

 لحظهای حرف نزدم تا اینکه خود آکو همراه با

ون میفرستاد، نگاهش را به  که بیر
 بازدم عمیقی

 : پنجره دوخت و آرام گفت



- ... راه بیافت جوانه  میخوام... این دفعه رسیــــع

 این درد مزمن... هر چی زودتر امیر رو ببینم

ا درمیارهداره من رو از پ ... 

 من هم بیچون و چرا در حایل که قلبم از درک

 این واقعیت که خانوادیه امیر را برایش یم

ن را به طرف  بردم به تپش افتاده بود، ماشیر

 خانهمان راه انداختم، جایی که امیدوار بودم

 .بتوانم بعد از مرگ امیر ماهیار را آنجا پیدا کنم

)  ) جوانه

 حالم مثل کش بود که پرواز میکرد، پرواز به

ین خالهایی که
 طرف پر کردن ییک از بزرگیی

 من و همیه عمر امیر را نابود
ی

 چهار سال زندگ

 . کرده بود 

د و هرازگایه درد ن  قلبم تندتر از حالت عادی میر

 خفیقن توی آن یم پیچید اما آنقدر رسحال

ین شده بودم، م گربودم که این درد برایم شیر  

 چند بار امکان داشت که آدم از روی خوشحایل



 درد بکشد؟

ن بودم بچهای که در بطن داشتم هم به  مطمی 

 اندازیه من خوشحال بود، از خوشحایل مادرش

 ...و بعد پدرش

 ...وای خدای من

 بود که یی برده
 این لحظه از آن معدود لحظایی

 بودم، واقع ا مادر شده بودم و امیر پدر
 
ً... 

یل از این واقعیت به طرف ساختمانبا خوشحا  

 راه افتادم اما با حس جای خایل آکو پشت رسم

 .رس جایم ایستادم

 به عقب چرخیدم و آکو را دیدم که مثل یک

 مجسمه روی صندیل نشسته بود و به روبه

 .رویش زل زده بود

ن رفتم، در را باز کردم و  با اخم به طرف ماشیر

ن میک ردم به آکودر حایل که رسم را توی ماشیر  

 : گفتم

؟-  چرا پیاده نمیشر



 سکوت به عالویه یک حس خجالت و

 یک لحظه حس کردم به جای... رسدرگیم

 .واکنش امیر باید نگران آکو باشم

-  چرا رنگت زرد شده؟ میخوای بری جنگ... آکو 

 ؟

 . نفس کشیدنش تند شد 

 : رسم را بیشیی خم کردم و گفتم

- ن آکو   درک میکنم شک احسایس قوی... ببیر

 بهت وارد شده اما نباید خودت رو اینطوری

... ببازی  امیر ... تو االن باید کنار امیر بایسر 

 اونقدر توی زندگیاش سختی کشیده که حاال به

 تو باید... یه آدم قوی نیاز داره تا کمکش کنه

 سیع کتن همیه جاهای خالیش رو براش پر

 ...کتن 

 : مه گفتیک دفعه آکو بدون مقد

- ... اگه ازت بخوام امیر رو   ببخشر ... برادرم رو 

... و برگردی بهش  قبول یم... خودت و بچهت



؟  کتن

ون نیامده بودم که  هنوز از شک حرف آکو بیر

ن امیر را از آن طرف خیابان  فریاد خشمگیر

 : شنیدم

-  ... جوانهههههه

 . صدای فریاد امیر هر دویمان را از جا پراند 

 . به طرف امیر چرخیدم روی پاشنیه پا 

 از فاصلیه عرض خیابان هم میتوانستم خشم

 و عصبانیتش را درک کنم و همینطور حال و

 ...احوال به هم ریختهاش را

 یعتن در عزای مرگ ماهیار اینطور به هم ریخته

 بود ؟

 موهای به هم ریخته و تارهایی که بیخیال روی

 پیشانیاش ریخته بودند، صورت در هم رفته و

 ...ته ریش نامرتب و بلند شدهاش

یاش باز بود هن خاکسیی  ...چند دکمیه باالی پیر

د ن  .لعنتی جذابیتش بدجور توی چشم میر



 یا هر
ی

 بود یا عشق یا دلتنیک
ی
ات حاملیک  تاثیر

ن دیگری، هر چه بود دوست داشتم خودم را  چیر

 .توی بغلش بیاندازم

 پیاده شدن آکو و ایستادنش را پشت رسم حس

 .کردم

همیت به آکو جلو رفتمبیا . 

 خودخواهانه بود اما دوست داشتم خودم را این

 خیر را به او بدهم، دوست داشتم خودم انعکاس

ن   شادی را در چشمهایش ببینم، شادی که مطمی 

ه از تارییک س  بودم هرگز مهمان مردمکهای تیر

 . الهای سخت زندگیاش نبود 

 آکو هم پشت رسم میآمد، هر دو با قدمهایی 

ن آهست ه و نامطمی  ... 

 چهریه امیر هر لحظه بیشیی از قبل در هم یم

 . رفت

 اگر ذهنم از شادی قفل نکرده بود، بهیی درک یم

 کردم که امیر از دیدن من و آکو در یک قاب چی 



 فکری پیش خودش کرده بود اما مهم نبود، مهم

 .این بود برایش حرف بزنم

 .یک قدمیاش ایستادم

ن م ن و آکو که نمیدانستمنگاه رسگردان امیر بیر  

 چه با چه حال و روزی پشت رسم ایستاده بود،

د  ن  . گشت میر

 : من و آکو همزمان گفتیم

 ...امیر -

 نگاه امیر به من گیر کرد اما برای لحظهای

 ...کوتاه

د، از من فاصله گرفت  لبهایش را روی هم فرسر

 . و به طرف آکو رفت

 . مضطرب به طرفشان رفتم

 : امیر رو به آکو با نفرت بیاندازهای غ ّ رید 

؟ ها؟-  اینجا چه غلیط میکتن

ه روی  لرزش لبهای آکو را دیدم، سایهای تیر

د ن  ...صورتش چرخ میر



سید  ...مییی

سید  ...آکو از نفرت امیر مییی

 . دستی به صورتش کشید 

 : نگایه به من کرد و به امیر گفت

-  ...اومدم... من اومدم

بود که امیر به طرفش هجوم حرفش تمام نشده  

 . برد و یقهاش را توی دستش گرفت

 : توی صورتش غ ّ رید 

- ... کثافت بیناموس  زندگیم رو... زن من بردی

... بهم ریختی   اومدی... تو و اون بچیه نحست

؟ ها؟ اومدی تو بوق و  اینجا چه غلیط بکتن

ی؟  که زن من رو بگیر
 کرنا بزین

یآوردحرفهای امیر خونم را به جوش م . 

ا روی آکویی گذاشته بود
 امیر انگشت اتهامرسر

 که چند دقیقیه قبل از من خواسته بود تا پیش

 .برادرش برگردم

 .رنگ آکو پریده بود



ه شده بود ن چشمهایش تیر  .رنگ سیر

نگ و باریکیی از قبل شده بود و  لبهایش بیر

 .میلرزید

 : امیر تکاین به آکو داد و فریاد زد 

 چرا الل شدی؟ اون زبون نیش دارت رو کجا-

 قایم کردی؟

 بیشیی از این نتوانستم این نمایش مسخره که

 نمیدانستم چرا آکو بدون دیالوگ در آن بازی

 .میکرد، ببینم

 .جلو رفتم و بازوی امیر را گرفتم

 با صدایی که حس میکردم برایم غریبه بود، او

 : را مخاطب قرار دادم

- ... امیر   ...اینجوری با آکو حرف نزن... بیا عقب

 یک دفعه امیر با چشمهای رسخ شدهای به

 .طرفم برگشت

 نگاه سنگیتن به من انداخت و در همان حایل که

 : یقیه آکو را توی دستش مشت کرده بود، گفت



؟ آره؟-  داری ازش دفاع میکتن

 : پوزخندی زد و گفت

- ... آره  اون نگاههای... چرا نباید ازش دفاع کتن 

شقانهتون دیگه نیازی به حل و فصل ندارهعا ... 

 یک دفعه به طرف آکو برگشت، یقهاش را رها

بــهای به قفسیه سینهاش  کرد، با پشت دست ضن

 .زد

 آکو هم از همان ابتدا گیج و منگ بود عقب عقب

ن  ود، کف زمیر  رفت و مثل کش که از حال میر

 . پخش شد 

 به امیر کردم و به طرف آکو رفتم
 .نگاه متاسقن

ن زانو زدم و نگاه نگران و  کنارش روی زمیر

منده از رفتار امیر را روی صورت آکو  رسر

 .چرخاندم

 حداقل اجازه میدادی مهر طالق بخوره توی-

 خجالت نمیکشر جلوی من با... شناسنامهت

؟ کوین  معشوقهت الو مییی



ن انداخت  .آکو رسش را پاییر

 . انگار از این وضع خجالت میکشید 

یک توپ پر آمادیه شلیک بودم در حایل که مثل  

 .، بلند شدم و به طرف امیر رفتم

 سینه به سینهاش ایستادم و با خشم توی

 : صورتش توپیدم

؟ تو نمیتونستی بذاری اول از هم طال-  تو چی

دی به من و ن یم بعد اونوقت زنگ میر  ق بگیر

یختی   ....برای معشوقهت اونطور اشک میر

های ازامیر یکهای خورد، چشمهایش را هال  

 .نگراین و ترس و غمپوشاند

 چند لحظهای در سکوت نگاهم کرد تا اینکه به

 خودش آمد و در حایل که لبهایش را یم

 : جویید، گفت

-  یه تیکه از گذشته... ماهیار معشوقیه من نبود 

... م بود  ی که... یکه تیکیه دردناک ن  تنها چیر

قابل باور اما... داشتم  و غیر
منطقی  غیر



 متاسفانه گذشتیه من اونقدر تاریک و خایل بود

 که از بخت بدم تنها کش که برام خاطره ساخته

 ... بود اون عوضن بود 
ی

 اون عوضن که زندگ

 بهت زنگ زدم، چون جز تو... من رو بهم ریخت

 ...هیچکس رو ندارم

 : نگایه به پشت رسمانداخت و با پوزخند گفت

- ... جوانه رو میخوای؟ بفرما  ما باهم ازبودن   

 اگه یه درصد شک داشتم... اولش هم اشتباه بود 

 بابا دیدن حال امروزتون و اینکه چطور جوانه

ن  ن آرومت کنه مطمی   سیع میکرد تو ماشیر

 ...شدم

 ... بعد هم پشتش را به ما کرد و رفت

 .نگاهم به جای خایل امیر بود

 چند دقیقهای میشد که امیر من و آکو را پشت

و رفته بود رسش گذاشته بود  . 

 کاسیه چشمهایم مدام پر و خایل میشد اما

 در من جوانه زده بود این
ی

 غروری که به تازگ



 .اجازه را نمیداد

 امیر رفته بود، در دادگاه ذهنیاش خودش یک

 تنه قاضن و شایک شده بود و مرا به جرم نکرده

 . محاکمه کرده بود 

 من، همراه خودم خانوادیه امیر را همراه خودم

رده بود و امیر من و خانوادهاش را با هم پسآو   

 .زده بود

 ...تقصیر منه-

ن آکو به طرفش  با صدای خسته و غمگیر

ن نشسته بود   . چرخیدم، هنوز هم روی روی زمیر

 : چشمهای غمگینش را از من دزدید و تکرار کرد 

-  حاال نه تنها نمیتونم امیر رو به... تقصیر منه

 خونهش برگردونم که خونیه تو هم خراب

 ...کردم

 دستم را مشت کردم و به زور با صدایی گرفته

 : گفتم

- ... نه  همه... خونیه من خییل وقته خرابه آکو 



، منم که دارم لحبازی ن  از جمله امیر فکر میکین

ن دارم انتقام گذشته رو... میکنم  فکر میکین

م ... میگیر وقته اما این برادر کله خرابته خییل  

... من رو اذیت میکنه  هر بار... هر دفعه یه شکل

ی خرابش ن  که میخوایم به هم برسیم یه چیر

 تا وقتی ساییه شوم ماهیار روی قلب... میکنه

 و با
ی

 امیر سنگیتن میکنه نمیتونه برای زندگ

دل شه من بودن یه ... 

 آکو رسش را روی زانوهایش گذاشت و خطاب

 : به خودش گفت

- وع  حاال باید چی  کار کنم؟ از کجا برای رسر  

 ...کردنش درست کنم

ن بار بود آکو را اینقدر ضعیف و درمانده یم  اولیر

اف کنم خودم ن باعث میشد اعیی  دیدم و همیر

 .هم درمانده و ضعیف حس میکردم

 با یادآوری اینکه حاال من تنها جوانیه خایل

 نیستم، ملدری هستم که بچهام را به دوش یم



ن   کشم، خودم را جمع و جور کردم، از روی زمیر

 .بلند شدم، چادرم را مرتب کردم و راه افتادم

 آکو که متوجه رفتنم شده بود از جایش بلند شد

 . و پشت رسم آمد 

ی؟-  جوانه؟ کجا داری میر

 . صدایش خسته و بیحال بود 

 : بدون ایستادن جواب دادم

- ... کار من و تو دیگه تموم شده دممن کمکت کر   

 تا اینجاش اومدم اما بقیهش... به برادرت بریس

 امیر نه من رو میخواد نه... به عهدیه خودته

 ...اما شاید شماها رو بخواد... این بچه رو 

 . آکو قدم تند کرد، روبــهرویم ایستاد 

 و یر 
ن  صورتش را که تا چند دقیقیه پیش غمگیر

 . حال بود، هالهای از خشم پوشاند 

د که میشناختمحاال همان آکویی بو  . 

 : با نفس نفس گفت

 جرئت داری به این فکر کن که آکو زن و بچیه-



 ...برادرش رو ول میکنه به امان خدا

 : اضافه کرد 

- یم خونیه ما   شوهرت اونقدر از اون... میر

 خونه سهم داره که تو و بچهت توش راجت

ن   ...زندگ کنیر

 دهانم را برای نخالفت باز کردم اما آکو دستش

 : را باال آورد و گفت

-  هیچی نگو و اجازه بده... هیچی نگو جوانه

 من نتونستم برای امیر برادری... درستش کنم

ان... کنم  شاید بتونم از طریق تو و بچهتون جیر

 ...کنم

)  ) امیر 

 .عصبانیت توی تنم قل قل میکرد

 همیه تنم نبض گرفته بود، زانوهایم از شدت

فت، بند انگشتان م ذق ذق یمخشم ضعف میر  

 .کرد

 صحنههایی که دیده بودم مثل یک فیلم تکراری



 توی ذهنم پخش میشد، آخرین صحنه پشت

ن   کردن من به آکو و جوانه که کنارش روی زمیر

ن  وع اولیر  زانو زده بود و بالفاصله بعد از آن رسر

 صحنهای که دیده بودم، جوانهای که توی

ی ن  صورت آکو هم شده بود و با رسخویسر چیر

 . میگفتبرایش 

 در ورودی را با چنان شدیی به هم کوبیدم که

ن زیر پایم لرزید   . زمیر

 از روی کنجکاوی بود یا یک جور بیماری رواین 

 که مرا وادار میکرد خودم را شکنجه کنم به

 . طرف پنجره هجوم بردم

ی برای دیدن وجود نداشته ن  آرزو میکردم چیر

یباشد اما در کمال بدبختی آکو را دیدم که جلو   

 .جوانه ایستاد

 .وجودم یکپارچه آتش شد

 .دستم را مشت کردم و روی شیشه کوبیدم

ی به جوانه گفت، جوانه کیم این پا و ن  آکو چیر



ن آکو رفت  آن پا کرد و در نهایت به طرف ماشیر

 و سوار شد؛ بعد هم آکو پشت فرمان نشست و

 ...رفتند

 تا چند دقیقهای به جای خالیشان زل زدم، بعد

 مثل دیوانهها در حایل که زیر لب با خودم یم

" گفتم ن  ... رفیی ن  ... باهم رفیی ن ... باهم  بهش گفیی

... برو  ... رفت  تلو تلوخوران از پنجره... " با آکو 

 .فاصله گرفتم

 زمزمهام آهسته و زیر لتر بود اما هر چه بیشیی 

دم صدایم بلندتر یم  به عمق ماجرا یی مییر

 . شد 

تم، با فورانبیهدف به طرف مبلها رف  

طبییع انرژی در رسانگشتانم به طرف مبل  غیر

دم آن را ن  تیک حمله بردم و حیتن که فریاد میر

 .برعکس کردم

 یک دفعه مثل گاوی که پارچیه قرمز نشانش

ن حمله کردم  . داده بودند، به همه چیر



 مبلها را برعکس میکردم، کوسنها را پرت یم

ن میکوبیدم،  هرکردم، گلدانها را روی زمیر  

ی که حلوی دستم بود، میشکستم ن  ...چیر

دم ن  : همزمان فریاد میر

- ن  تت کین  زنت جلوی... خاک تو رس بیغیر

... چشمت رفت  زبونت هم... خودت گفتی برو 

 آکو داره به جوانه... کوتاهس
ی

 به هر گ بیک

 چراغ سیر نشون میده میگن گهیه که خودت

ین برا یه زن غریبه... خوردی ن  وقتی تو زار میر

ی  ...دیگه از چی جوانه میخوای ایراد بگیر

 یک لحظه به خودم آمدم، وسط هال ایستاده

ن یم ن تازه ای برای شکسیی  بودم و دنبال چیر

ی نبود ن  ...گشتم اما چیر

خانه رفتم، در کابینتها را ن  اینبار به طرف آشیی

 باز کردم و در حایل که ییک ییک ظرفها را

ون میکشیدم آنها را با تمام توان  ن بیر روی زمیر  

 .میکوبیدم



- ن آجر این دیوار کج رو... خو ِ د َ خ َ رم کردم  اولیر

 ...خودم باال بردم

ن  وع به شکسیی ن تمام شد، رسر  کابینتهای پاییر

 .محتویات کابینتهای باال کردم

- ... ایم ِ ر احمق ... ایم ِ ر بیپدر   امیر ... ایم ِ ر بیمادر 

... بیکس  فقط... فقط جوانه رو داشتی احمق

هجوان ... 

 یک دفعه با سوزش عمیقی که توی مچ دستم

 .پیچید، ساکت شدم

خانه و ن  طویل نکشید که رسامیکهای سفید آشیی

ن از خوین که  تکههای شکستیه ظروف روی زمیر

یخت، قرمز شدند ون میر  ...با فشار از دستم بیر

 با دیدن خون جنوین که به آن مبتال شده بودم،

 .پر رنگ شد

فت، نگاه  که از دستم میر
 در سکوت به خوین

 کردم تا اینکه حس کردم چشمهایم سیایه یم

 .رفت



فت، عصبانیتم  که از دستم میر
 انگار با خوین

 . هم کمیی میشد 

ن نشستم و  در حایل که آرام شده بودم روی زمیر

 از پشت پردیه تاری که روی چشمهایم افتاده

ن آرام جان از بدنم نگاه    . کردمبود، به رفیی

 آنقدری هوش و حواس داشتم که بدانم زخمم

 کاری بود 
ن
 . به اندازیه کاق

 آخرین فکری که از ذهنم گذشت این بود که بهیی 

ن  م تا اینکه با چشمهای خودم رفیی  است بمیر

 .جوانه را ببینم

 ... تارییک همه جا را گرفت

 ...من تنها بزرگ شده بودم

 ...تنها عاشق شده بودم

بودمتنها ترک شده  ... 

 ...و حاال تنها

)  ) آکو 

ن را توی حیاط عمارت پارک کردم و پیاده  ماشیر



ن نشسته بود  .شدم اما جوانه همچنان توی ماشیر

 کشیدم و سیع کردم تا جای ممکن خودم
ن
 پوق

ون بکشم  .را از غرقاب افکار تلخم بیر

 ...جوانه به من نیاز داشت

 ...امیر به من نیاز داشت

ن را  رس و سامان میدادم و من باید همهچیر ... 

 دستم را روی لبیه پنجره گذاشتم و به جوانه

 . اشاره کردم

ن دخیی خوب-  ...بیا پاییر

 جوانه نگاه رسدی به طرفم انداخت، بعید نبود

ن بداند  .جوانه هم مرا مقرص همه چیر

 ...ای آکوی بدشانس

 کشیدم
ن
 .پوق

ن انداختم و گفتم  : رسم را پاییر

 میدونم ممکنه پیش خودت چی فکرهایی -

... داشته بایسر   توی... من اینجا نمیمونم جوانه

 این خونه فعال خواهرم آوین و برادرم آوات



ن   میکین
ی

 آوات میخواد بره آلمان برای... زندگ

ن با... یه مدت طوالین   تو و آوین میتونیر

ن   ...بدون مزاحم... آرامش توی خونه باشیر

ن چند لحظهای طول کشید ت ا جوانه از ماشیر  

 پیاده شد و از راه بارییک که از محل پارک

 ماشینها تا ورودی عمارت به طور مصنوغ با

ن شده بود، به طرف  سنگ و گل و گیاه تزییر

 .عمارت رفت

 من هم نفس عمیقی کشیدم و در حایل که

 هجوم فکرهای مختلف باعث شده بود تهوع

م، پشت رسش راه افتادم  .بگیر

 : آرام گفتم

-  میدونه هناس این... آوین تو رو میشناسه

 اما از امیر و جواب... چند ماه پیش تو بود 

ی نمیدونه ن ی بهش نگو فعال... آزمایش چیر ن  چیر

 ًِ
 
 ...باید بابت پیدا شدن امیر آمادهشون کنم... ً

 : بیحس جواب داد 



- ی نمیگم... باشه ن  ...چیر

 با صدای قدمهای آوین که روی سنگهای کف

 حیاط که نوید دویدنش را میداد، رس جایمان

 .ایستادیم

 . طویل نکشید که آوین روبــهرویمان ایستاد 

 .نگایه به من و بعد به جوانه انداخت

 قبل از رسیدنمان به آوین پیام داده بودم و

هایی تعریف کرده بودم و از او
ن  رسبسته یک چیر

 خواسته بودم بدون هیچ سوال و جوایر پذیری

دجوانه باش . 

 خوشبختانه آوین طبق حرفم عمل کرد و با

ویی جوانیه بیحال را به نشانیه خوش
 خورسر

 آمد گویی بغل کرد و همراه خودش به طرف

 .عمارت برد

 قبل از اینکه پشت رسشان راه بیافتم با دلشوره

 .ی عجیتر که به جانم افتاد، ایستادم

ی رس جایش نیست، یک ن  حس کردم یک چیر



ی که نمیتوانستم ن رویش اسم بگذارم چیر ... 

 ...رس جایش نبود

 ...یا در جای خویر قرار نگرفته بود

 ...یک حس بد از یک کار نیمه تمام

 ...نفهمیدم چه مرگم شده بود

یل داشته باشم عقب  بیآنکه روی قدمهایم کنیی

ن شدم و به طرف نقصد  گرد کردم، سوار ماشیر

 ...نامعلویم راه افتادم

دلم آن را انتخاب مقصدی که اجازه دادم بودم  

 .کند

)  ) آکو 

ن را جلوی خانیه جوانه و امیر پارک  ماشیر

 .کردم

 نگایه به چراغ های روشن واحدشان انداختم؛

 . این یعتن امیر خانه بود 

 شماریه امیر را گرفتم اما به جز بوق آزاد

 .جوایر نگرفتم



 .بیآنکه دلیلش را بدانم دلشوره گرفته بودم

دم ن ن پیاده شدم و حیتن که قدم میر  از ماشیر

 .برای بار چندم زنگ زدم

 چرا جواب نمیدی پرس؟-

 .به این شک کردم از روی عمد جوابم را نمیدهد

د،دوست ن  همیه وجودم به طرف امیر پر میر

ن شب برادریمان را تنها رس کنیم  .نداشتم اولیر

 از همان لحظهای که جواب آزمایش من و امیر را

انده بود، نسبت به او مسئول بودمبرادر خو  . 

 مهم نبود امیر بنابر تفکرات غلطش که البته

 بابات آنها به او حق میدادم تا چه حد از من

 متنفر بود، من برادر بزرگ امیر بودم و حاال که

 پدرمان در قید حیات نبود تا برای پرسی که گم

 کرده بود، پدری کند من باید به عنوان پرس

، وظیف هاش را انجام میدادمبزرگیی . 

 نباید اجازه میدادم زخیم که به واسطیه من

 روح امیر را زخیم کرده بود بیشیی از این



ن   ملتهب باشد، باید هر جوری که شده بود همیر

 امشب با او صحبت کردم، شاید حاال که جوانه

 نبود من و امیر راحتیی با هم صحبت یم

 .کردیم

ن به طرف آپارتمان رفتم و درحایل ک ه دوربیر  

 آیفون را با دست میپوشاندم، زنگ زدم اما

 .بازهم کش جواب نداد

 اگر امیر نبود پس چرا چراغ روشن بود؟

... لعنتی   یم... دلشوریه بدی گرفته بودم

 ترسیدم از شدت عصبانیت سکته کرده باشد یا

 . شاید مثل آوات دچار حملیه میگرین شده بود 

ن با خودن رنگ  بالخره بعد از کیل کلنجار رفیی

 . واحد روبــهرو را زدم

 : صدای مردی بلند شد 

 بله؟-

- ... سالم  مثل... من دوست آقای دکیی هستم

 ...نگرانشم... اینکه خونهس اما جواب نمیده



 میتونید در رو برام باز کنید؟

 مرد کیم من من کرد اما عاقبت راضن شد و در

 .را باز کرد

ل بودم که وقتی در مورد جوانه و امیر خوشحا  

ده بودم، طبقیه  تحقیق میکردم به خاطر سیی

 . چندم و کدام واحد بودند 

ون آمدم مرد غریبهای  وقتی از آسانسور بیر

 . دیدم که جلوی واحد ایستاده بود 

 : جلو آمد و گفت

-  من قرباین هستم همون که براتون در... سالم

 ...رو باز کرد

ش آمده بود تا از حرف مناحتماال   خود  

ن شود  .مطمی 

 .بعد هم دستش را به طرفم دراز کرد

 دستم را به طرفش دراز کردم و درحایل که

 کردم
ن
 : نگران امیر بودم، خودم را معرق

-  آکوام ... خوشبختم
َ
ً ...  در زدین؟... آکو پرواز 



 : رسی به نشانیه تایید تکان داد و گفت

- ... آره ن ... اما کش جواب نداد   ...شاید نیسیی

 خانم دکیی هم... آقای دکیی خییل کم میاد اینجا 

ن   ...خییل وقته نیسیی

 اهم ّ یتی به حرفش ندادم و شماریه امیر را

 رسم را در چسباندم و صدای زنگ تلفن. گرفتم

 .را شنیدم

ن شدم، مشتی   وقتی از خانه بودن امیر مطمی 

 . روی در کوبیدم

-  امیر خونهای؟... امیر 

 . نیامد  اما جوایر 

لم را از دست دادم و خودم را به  یک دفعه کنیی

 .در کوباندم

 مرد همسایه که از حرکتم جا خورده بود، فریاد

 .زد و سیع کرد مرا عقب بکشد

؟ شاید خونه-  آقا چی کار داری میکتن

ن   ...در خونیه مردم رو نشکن... نیسیی



 : مرد را عقب زدم و گفتم

- ... اون توعه  من... حالش هم خوب نیست

 ...مطمئنم

ن   خودم هم نمیدانستم از کجا اینقدر مطمی 

 بودم، شاید خون برادریام میجوشید، همان

ن لحظیه برخوردمان  خوین که درست از اولیر

ن   وقتی جلوی بهزیستی نزدیک بود با ماشیر

 .تصادف کند، جوشیده بود

 همان موقع که دلم با دیدن آن صحنه از جایش

م رابطیه من وکنده شده بود باید میفهمید  

ی فراتر از یک غریبه بود ن  ...امیر چیر

 : به طرف مرد برگشتم و گفتم

- ... زنگ بزن پلیس  همیه... یا هر کس دیگهای

 فقط برو کنار تا در رو باز... مسئولیتش با خودم

 ...کنم

 قبل از اینکه خودم را به در بکوبانم، یک لحظه

 . نگایه به در انداختم



مانده بود ابروهایم را باال با دیدن کلیدی که روی  

 . انداختم

 آقا حداقل بذار برم دو نفر دیگه هم بیارم به-

 بعدا دردرس نشه برام ... عنوان شاهد 
 
 تازه فکر... ً

ن   ...نکنم بتونید این در رو با لگد بشکنیر

 .مثل اینکه متوجه کلید نشده بود

ن من و جوانه از دم امیر بعد از رفیی ن  حدس میر

ید را روی گذاشته بودشدت عصبانیت کل . 

ن با فریاد گفتم  : کالفهام کرده بود، برای همیر

 ...هر کاری دوست داری بکن-

 .کلید را توی قفل چرخاندم و در را باز کردم

 حق با مرد بود این در با مشت و لگد باز نمیشد

س، خشم و نگراین چنان  اما شک نداشتم اسیی

 قدریی به من میداد که عاقبت در را با چند لگد

 .باز میکردم

 باز شدن در مصادف شد با هجوم بوی تند و

ی که اگرچه کم بود اما بازهم توی ذوقم یم ن  تیر



 .زد

 ...بوی خون

ی کم از ن  عالوه بر بو بازار شام روبــهرویم چیر

 .میدان جنگ نداشت

ی نبود که توی خانه رسنگون نشده ن  تقریب ا چیر
 
ً 

اشد، از تلویزیون و مبل گرفته بود تا قابب  

 ...عکس روی دیوار

 یک قدم جلو رفتم اما دستی روی شانهام

 . نشست

 : قرباین بود 

-  انگار... جناب اجازه بدید زنگ بزنیم پلیس

 ...دزدی بوده

 . تکاین به شانهام دادم و خودم را آزاد کردم

 با لرزش خفیقن که به جانم افتاده بود، راهم را

ن افتادها  شیشه خردههایی که روی زمیر
ن ز بیر  

 . بود باز کردم

؟- ؟ امیر  امیر



 قرباین و دو مرد دیگر که صدایشان میآمد، هم

 . پشت رس من آمدند 

کردن ردی از امیر توی خانه  رسم را برای پیدا   

 .چرخاندم

 با دیدن باریکیه خوین که روی رسامیکهای

 .سفید جا انداخته بود رسجایم خشک شدم

 . قرباین هم متوجه شد که جلو آمد 

ن زانو زد و  مثل اینکه امیر را دید که روی زمیر

 : فریاد کشید 

-  ...آقای دکیی ... یا خدا 

خانه رفت و پشت بندش ن  دیدم که توی آشیی

 ... مردهای دیگر هم رفتند 

 صدایشان را میشنیدم اما نمیتوانستم حرکتی 

 .بکنم

- ... آقای دکیی  ... آقای دکیی  ورژانسزنگ بزن ا ... 

ون آمدم، مثل  با تنهای که خوردم از شک بیر

فت  . اینکه مرد رساغ تلفن میر



 .مثل روح جلو رفتم

 با دیدن امیر که با چشمهای بسته، صورت سفید

نگ در خون خودش غرق شده  شده، لبهای بیر

 . بود، قلبم از حرکت ایستاد 

 .یک لحظه دورش خلوت شد

برای تلفن هر کس برای کاری رفته بود، یک نفر   

 زدن، ییک برای آوردن پارچهای تا زخیم که روی

 . مچ امیر دهن کچر میکرد، رفته بود 

 ... من ماندم و مردی که تازه برادرم شده بود 

ن زانو زدم  . جلو رفتم و کنارش روی زمیر

 : آهسته صدایش زدم

-  ... امیر 

 آب دهانم را قورت دادم، دستم را روی شانهاش

ن و در حایل که تکانش میدادم، گفتم  : گذاشیی

 امیر چت شده؟-

 .نگایه به دست زخمیاش انداختم

 زخم بزرگ و عمیقی روی ساعدش دهن کچر 



 . میکرد 

 خون سیایه روی زخمش دلمه بسته بود، هنوز

 هم میتوانستم جریان بارییک از خون که راه

 .گرفته بود به خویر ببینم

روی نبض گردنش دستم را با ترس جلو بردم و   

 . گذاشتم

 عیل رغم رسدی وحشتنایک که از بدنش به قلبم

 منتقل شد با حس نبض ضعیف زیر انگشتانم

 . لبخند مضطریر زدم

 با دیدن امیر در این حال و روز بغض

 .کرده بودم

 یادم نمیآمد آخرین باری که بغض کرده بودم

،  گ بود اما حاال با دیدن پلکهای بستیه امیر

ندازهای به گریه کردن داشتممیل بیا . 

 کم نبود یس و چند سال دست و پا زدن در یک

 رویای مرده و پیدا کردن شمایل زندهاش اما به

 ...این حال و روز



 رسش روی شانهاش افتاده بود و رنگ صورتش

د ن  .از شدت سفیدی توی ذوق میر

 گیج و منگ در حایل که رسم روی بدنم سنگیتن 

 . اختمنگایه به دور و برم اند

 خیر از اتفاق بدی میداد،... این حجم از خون

 من اجازه نمیداد برای آن
ی

 که دستپاچیک
ی
 اتفاق

 .راه حیل پیدا کنم

 نیمرخش رو به من بود و حاال واضحیی از هر

 وقت دیگری میتوانستم جزییات صورتش را

 ببینم، جزییایی که بیاندازه به من شبیه من

 ...بود

 ...فک زاویــهدارش

 ...ته ریش نشسته روی صورتش

 ...پیشاین بلندش

 ... تک تک حالتهایمان شبیه هم بود 

ن نبودم  ... متوجه هیچ چیر

ی نیم ن  دور و برم صدا میآمد اما من چیر



 ...فهمیدم

ارادی به طرف امیر دراز شد، دور  دستهایم غیر

 شانههایش حلقه شد و او را به طرف خودم

 . کشید 

 . رسش روی شانههایم افتاد 

 دستهایم رو دور تنش حلقه کردم و با تمام

 مانده بود، او را به خودم
ی
 تواین که برایم باق

دم  .فرسر

ن بار بود که برادرم را به آغوش یم  این اولیر

 ...کشیدم

 ...برادرم

 با همان بغضن که راه نفس کشیدنم را بند آورده

 : بود، صدایش زدم

 ...امیر داداش-

)  ) جوانه

توی قلبم پیچید از خواببا درد وحشتنایک که   

 . پریدم



 تا چند دقیقه دلشورهای که منبعش را نیم

 شناختم روی قلبم سنگیتن میکرد، اجازه نیم

 . داد محیط اطرافم را شناسایی کنم

 دستم را روی قفسیه سینهام که با شتاب باال و

ن میشد، گذاشته بودم و در تارییک اتاق  پاییر

 ناشنایس که در آن بودم به این فکر میکردم چه

ی باعث شده بود به این حال و روز بیافتم ن  .چیر

 با باز شدن ناگهاین در و هجوم یکباریه حجم

 .زیادی از نور تکان بدی خوردم

ون آمد و صدایم زد   : هیبتی از توی نور بیر

 جوانه عزیزم؟ چت شده؟ چرا داد زدی؟-

مد مرا به یادصدای آشنایی که توی اتاق آ  

 . اتفاقات چند ساعت قبل انداخت

 ...آکو

 ...عمارت خانوادگیشان

 ...آوین

 و خوایر که با اضار آوین برای قبل از شامم در



 که آوین گفته بود متعلق به من است
ی
 ...اتاق

 . کلید برق را زد و به طرف من آمد 

 . آثار نگراین توی چهرهاش بود 

 : و پرسید دست آزادم را توی دستش گرفت 

 برای چی داد زدی؟-

 نگاه گنگ و گیجم را به طرف آوین چرخاندم و

 : بیحواس پرسیدم

 داد زدم ؟-

 : آوین رسی به نشانیه تایید تکان داد و گفت

-  ...با صدای دادت اومدم باال... آره عزیزم

 موهای به هم ریختهام را که از شدت عرق به

کنار  پیشانیام چسبیده بود به آرایم و مالطفت  

 : زد و گفت

 خواب بد دیدی؟ راجع به امیر ؟-

 .با شنیدن اسم امیر از دهان آوین یکهای خوردم

 آوین از کجا امیر را میشناخت؟

 آکو که گفته بود هیچ کدام از اعضای خانواده



ی از قضییه امیر نمیدانستند  ن  . اش چیر

 خود آوین که احتماال   متوجه چشمهای

 : درشتشدهام شده بود، در توضیح اضافه کرد 

 امیر شوهرته؟ تو خواب داشتی با جیغ اسم-

دی ن  ...اون رو صدا میر

 تازه متوجه دلشورهای که به جانم افتاده بود،

 .شدم

 ...امیر 

 نمیدانستم چه خوایر دیده بودم اما این را یم

بان باال رفتیه قلبم و دیل که به  دانستم که ضن

ام شده بود همه خیر از اتفاق بدیخاطر امیر ناآر   

ن بودم برای امیر افتاده بود
 .میداد که مطمی 

 .قلب من در مورد امیر هیچوقت اشتباه نمیکرد

 مالفیه روی پایم را کنار زدم و بیتوجه به آوین

 به طرف تلفنم یورش بردم و بیفکر به هیچ

ن شماریه امیر را گرفتم  .چیر

 ...بوق آزاد



ن ر  ا بدهم تا فقط صدایحاضن بودم همه چیر  

 ...امیر را بشنوم

 ...ویل کش جواب نداد

)  ) آکو 

 حس میکردم اگر پنج دقیقیه دیگر روی پایم

وم  .بایستم از حال میر

 امیدوارم بودم حداقل تا وقتی دکیی حرفش را

د روی پا بایستم ن  .میر

 . عرق کرده بودم و بدنم به لرزه افتاده بود 

ن بودم قندم افتاده بود و  یمطمی  ن باید زودتر چیر  

 میخوردم اما باید صیر میکردم تا از حال امیر 

ن شوم  .مطمی 

ون آمد، نگایه  بالخره دکیی از اتاقک کوجک بیر

 با دور و برش انداخت، مثل اینکه دنبال همراه

 .امیر میگشت

 : جلوتر رفتم و گفتم

-  حالش چطوره؟... آقای دکیی 



 : دکیی رسی تکان داد و گفت

- نم پرس  ن  خدا بهش... حرف اول رو آخر میر

... رحم کرده  باالتر... رگش رو نزده بود 
ی

 بریدگ

... بود   خدا رو شکر به... با اینکه عمیق بود 

 ...تاندون دستش هم صدمهای وارد نشده

 برایم مثل آیر بود روی آتش وجودم
 حرف دکیی

 . ریخته شد 

 . وجود آتش گرفته از اضطرابم خنک شد 

ارادیهر دو دستم  را روی صورتم کشیدم و غیر  

 در حایل که خودم هم نمیدانستم این جمله را

 : از کجا آورده بودم، زمزمه کردم

-  ...شکرت که برش گردوندی... خدایا شکرت

 : دکیی ادامه داد 

-  درخواست... اما خون زیادی از دست داده بود 

 ...خون دادیم

 خسته و با نگراین که به خاطر حرف دکیی ایجاد

 : شده بود، گفتم



 ...من میتونم بهش خون بدم-

 طبق معمول همیه افت قندهایم رسگیجه و

 .تهوع گرفته بودم

 : دکیی پرسید 

 گروه خونیت چیه؟-

 دستی به پیشاین عرق کردهام کشیدم و جواب

 : دادم

ا منفنی - ًِ
ُ
ً ... 

 زد و گفت
ی
 : چشمهای دکیی برق

- ... عالیه  به این کم یایر 
... گروه خوین یهذخیر   

 تو مثل فرشته... بانک خون بیمارستان کم

ن گروه خوین ... اومدی پرس   بیمارمون هم همیر

 باهم نسبتی دارید؟... رو داره

 : با حال بدی به طرف صندلیها رفتم و گفتم

 ...برادریم-

 : دکیی متوجه حال بدم شد وه با مکث پرسید 

 ...حالت خوبه پرس؟ به نظر روبــهراه نمیای-



ودم را لوس کنم و حال بدم راوقت این نبود خ  

 .مخقن کنم

 باید رس پا میماندم تا به امیر کمک میکردم،

ن صادقانه گفتم  : برای همیر

- ... نه ن ... من دیابت دارم  بعد از تزریق انسولیر

ی بخورم ن  دو... صبح و صبحونهم نتونستم چیر

ن هم نزدم  ویل باید به برادرم... نوبت انسولیر

 ...خون بدم

 دکیی به طرفم آمد، دستش را زیر شانهام

 انداخت و در حایل که مرا به طرف تخت اورژ

د، گفت  : انس مییر

- ... نگران نباش  به... االن روبــهراهت میکنیم

 خوشبحال برادرت که... برادرت هم خون میدی

ن برادری داره  که توی این موقعیت... یه هچنیر

 ...به فکر جون اونه تا خودش

ژانس دراز کشیدمروی تخت اور  . 

 دکیی با دستگاه تست قند به طرفم آمد و حیتن 



 : که قندم را میگرفت، گفت

ه ییک- ؟ بهیی  کس دیگهای هست بهش زنگ بزین

 ...پیشت باشه

 ...حق با دکیی بود

دم ن  ...باید به آوات زنگ میر

 همانقدر که من در برادری امیر محق بودم، بقیه

 ... هم بودند 

ات را بهیی از برادری من یمشاید امیر برادری آو   

 . پذیرفت

)  ) آکو 

 آوات دستش را روی کمرم گذاشت و مرا از روی

 . تخت بلند کرد 

 : همزمان غرغرکنان گفت

؟ آخه چند-  چرا مراقب خودت نیستی لعنتی

 دفعه باید تن آش و الشت رو از رو تخت

 بیمارستان جمع کنم ها؟

 از آنجایی که ذهنم مشغول امیر و حالش بود،



 نمیتوانستم در جواب حرفهای آوات دلییل به

مان را بعد از یس و  محکیم اینکه برادر کوچکیی

 .چند سال پیدا کرده بودم، بیاورم

 : آرام گفتم

 آوات؟-

 در حایل که کفشهایم را جلوی پایم جفت یم

 .کرد، نگاه سوایل به صورتم انداخت

ی بهت بگم آوات اما نمیدونم- ن  باید یه چیر

 ...چطوری

 از نگراین گرفتص
ی

 . ورتش رنیک

 : تمام قد جلویم ایستاد و گفت

 چی شده آوات؟-

 آب دهانم را قورت دادم و سیع کردم به ذهنم

ن اول گفتم  : رس و سامان بدهم، برای همیر

- ... برو خونه  بیارش... جوانه اونجاس

 ...بیمارستان

 : ابروهایش را در هم کشید و گفت



؟ جوانه خونیه ماس؟-  چی

 کالفه در حایل که دهانم مزیه تلچن میداد،

 : گفتم

- س آوات  ...برو خونه... فعال   ازم سوال نیی

 ...فقط جوانه رو بیار اینجا

 کیم بعد در حایل که آوات با صورت گرفتهای

فت، من قدم زنان به طرف اتاق امیر رفتم  میر

 و همزمان شماریه جوانه را گرفتم، مثل اینکه

 . من بود آماده منتظر جواب 

 الو؟-

 . صدایش گرفته بود 

 . نزدیک اتاق بودم

 جوانه؟-

 بله؟-

 چرا حس کردم بغض داشت؟

 . روبــهروی اتاق ایستادم

 در باز بود و میتوانستم امیر خوابیده روی



 .تخت را ببینم

 امیر رو دوست داری جوانه؟-

 . جوایر نداد 

 .دستم را به چهار چوب در تکیه دادم

 . زیاد بود  تحمل وزنم برای بدنم

-  میدونم چه... میدونم چقدر دلت رو شکسته

 چقدر سخته این درد رو نادیده... دردی داری

ی ... بگیر  اما ازت یم... میدونم چون کشیدم

ی ... خوام این یه بار رو نادیده بگیر  امیر ... بیا 

 ...بهت نیاز داره

 از نگراین گرفت
ی

 . صدایش رنیک

 براش افتاده؟-
ی
 چی شده آکو؟ اتفاق

 . جلو رفتم

 قدمهای کوتایه به سوی تخت امیر بریم

 .داشتم

- ... میدونم دوستش داری  حداقل... امشب رو 

ون  بیا... یه امشب رو دلخوریــهات رو بریز بیر



 ...پیشش

 جوانه تقریب ا فریاد زد 
 
ً : 

؟-  امیر چش شده آکو؟ جون به لبم کردی لعنتی

 زدم
ی

 .لبخند کمرنیک

 هنوز دوستش داشت و این برای 
ی

من امید بزرگ  

ن را درست کنم  .بود تا دوباره همه چیر

 حاال چسبیده به تخت ایستاده بودم و دستم را

 .روی دست رسد امیر گذاشته بودم

 میای دیگه؟ آره؟-

 جوانه جیغ زد، شاسد حتی به گریه هم افتاده

 ...بود

- ... آره میام  میام پیشش تا ببینم... میام لعنتی 

... چه بالیی رسش اومده  کجا باید بیام... خدایا 

 آکو؟

 با خیایل آسوده از اینکه آوات جوانه را میآورد،

 .تلفن را قطع کردم و به امیر زل زدم

 یعتن واقع ا امیر شبیه من بود؟
 
ً 



 چشمهایم را بستم و رسم را به طرف پیشاین 

 .امیر خم کردم و بوسهای روی آن کاشتم

ن موهایش فرو کردم و زمزمه کنان  دستم را بیر

 : گفتم

- ... جوانه رو برات میارم داداش  ته... قول میدم

 ...این داستان را برات خوب میکنم داداش

)  ) جوانه

ن را مقابل در بیمارستان پارک کرد   . آوات ماشیر

ن ناشناختهای  با دیدن ساختمان بیمارستان چیر

ن و  توی دلم سقوط کرد، سقویط سهمگیر

 ...مرگبار

 : آرام و بدون اراده گفتم

- ا من رو آوردی بیمارستان؟چر   

ن را پر کرد  صدای نفس عمیق آوات اتاقک ماشیر

 و پشت رسش لحن خستهاش که خطاب به

 : شخص نامعلویم میگفت

- ... منم نمیدونم  ویل... آکو گفت بیارمت اینجا 



 طبق معمول هیچ وقت... چراش رو نمیدونم

 ...جواب نمیده

 نگاه مات و تقریب ا وحشت زدهام از پشت 
 
ً

 شیشه

 به ساختمان بلند بیمارستان که در تارییک آسمان

وی کرده بود، بود اما سنگیتن نگاه آوات که  پیرسر

 .گردنش را به طرفم چرخاند، حس کردم

 تو میدوین آکو چش شده؟ من هیچ وقت-

 حس میکردم... برادرم رو اینقدر ِله ندیده بودم

خییل بزرگ و ترسناک براش افتادهیه اتفاق   

ی که آکو با وجود همیه قدرتش... بود  ن  چیر

 ...نتونسته بود تحملش کنه

 آوات خیر نداشت که آکو زیر بار چه واقعیتی 

 .خم شده بود

 صدای آوات باز هم بلند شد اما نه خطاب به من،

 .با کش که پشت تلفن صحبت میکرد

- ... الو آکو  ؟ ... کجایی و میارمباشه جوانه ر   



 ...ایک حواسم هست... اونجا 

 وقتی تلفن قطع شد، به طرف آوات برگشتم و با

 : ترس پرسیدم

 چی شده؟-

 آوات نفس عمیقی کشید، نیمچه لبخندی زد و در

 کمال تعجب این واقعیت را برایم روشن کرد که

 امیر تقریب ا فتوکتی برابر اصل آوات میخندید
 
ً. 

 ...خدای من

شبیه هم بودنداین برادرها چقدر  ... 

 : با لحن آرامش بخشر گفت

- ی نیست ن  آکو گفت بهت بگم هول... چیر

 ...مثل اینکه شوهرت دستش رو بریده... نکتن 

 ...چند تا بخیه خورده... آکو آوردش بیمارستان

، قلبم مچاله شد،توی دلم تکان بدی خورد  به آین

 و دلیل خواب بد و حس ترسنایک که از رس شب

 پایش را روی خرخریه آرامشم گذاشته بود،

 .پیدا کردم



ن این حرف شاید هنوز خییل هنوز زود  برای گفیی

 بود اما حس کردم بچه توی شکمم از نگراین 

 .برای پدرش وول میخورد

 بغضن که جوانه زدنش را توی گلویم به یاد نیم

 .آوردم اجازیه صحبت کردن نمیداد

ن را  باز کردم و به بیاهم ّ یت به آوات در ماشیر  

ی که نمیدانستم  طرف امیر پرواز کردم، امیر

ی بود   . کجا و در چه حایل بسیی

 صدای آوات را میشنیدم که پشت رسم میدوید

ن فکر نمیکردم جز اینکه به  اما من به هیچ چیر

 امیر برسم و با چشمهای خودم، از خوب بودن

ن شوم  .حالش مطمی 

 : زیر لب با خودم زمزمه میکردم

- ... هجوان  اینجوری یم... جوانیه لعنتی احمق

؟ تو که براش جون میدی  ...خوای ازش جدا یسر

 اونقدر عاشقشر که حتی بچیه توی دلت هم

 میخوای... داره از عشق باباش دیوونه میشه



؟ امیر رو؟ یا زندگیت رو؟  گ رو ترک کتن

د ن  .زیر دلم نبض میر

 دستم را روی شکمم گذاشتم و خطاب به بچه

 : گفتم

- مت پیش بابا... آروم باش ماماین   ...االن مییر

 وقتی به خودم آمدم وسط اورژانس ایستاده

 بودم و روبــهرویم اتاقک کوچیک بود که به

 وضوح میتوانستم امیر خوابیده روی تخت و

 آکویی را ببینم که با پلکهای بسته دست امیر را

 .به لبانش چسبانده بود

یعتن بابا دیدن این صحنه از خودم پرسیدم   

، من با آگایه تمام یک  کردن بچه از امیر
 مخقن

 تراژدی دیگر شبیه حال و روز آشفته و نابود

 امیر و آکو درست میکنم؟

 یعتن من از بچهام یک امیر دیگر میساختم؟

 دیدنشان در آن حالت باعث شد بغض کنم،

 بغضن که نه از روی ناراحتی بلکه خوشحایل



 .بود

آنقدری از او شناخت در مدت آشناییام با آکو   

 پیدا کرده بودم که بدانم برای آدم هایی که

 نسبت به آنها حس مسئولیت و البته مهر و

 محبت پیدا کرده است، از انجام هیچ کاری دریــــغ

 .نمیکرد

ی را نشان میداد که  حاال تصویر مقابلم امیر

 همیه عمر تنها بوده و یک دفعه تکیه گایه به

 .نام آکو پیدا کرده بود

 غیر از من امیر گایه روی سامیار به عنوان یه

 داشته حساب کرده بود که مدتها پیش رس

 .جریان من از هم بریده بودند

 یک لحظه با حس عمق دریای تنهایی امیر به

 .خودم لرزیدم

 من با همیه تنهایی و بیکسیام همیشه کش را

 دور و برم داشتم اما امیر خودش بود

 ... و خودش



فتم که از چهارچوب در گذشتم وآنقدر جلو ر   

 .کنار تخت امیر ایستادم

 . نگاهم میخ صورت امیر بود 

 ...خوابیده

 ...ریش و سیبیل نامرتب

یاش هن خاکسیی  ...رد خون روی پیر

 یک دست باند پیچی شده و دست رسم خوردیه

 ...دیگرش

 پلکهای به هم چسبیدهاش که زیرشان کبود

 ...شده بود

 صدای نفس عمیقی که آکو کشید باعث شد برای

م  .لحظیه کوتایه از امیر چشم بگیر

 : آکو با صدای خستهای گفت

-  وقتی پیداش کردم همه... دلم بهم گفت برگرد 

ن خونتون رو شکسته بود و خودش وسط یه  چیر

 ...عالمه خون بیهوش شده بود

 پلکهایش را روی هم فشار داد و بدون اینکه



یه امیر را رها کند با دودست رسم خورد  

وع به ماساژ دادن گوشیه چشم  انگشت رسر

 : هایش کرد و گفت

 حتم ا چون من و تو رو توی اون حال دیده به -
 
ً 

 حاال چطوری باید اون باورهای... هم ریخته

 ...غلط رو از ذهنش پاک کنم نمیدونم

 یک دفعه رسش را باال آورد و بدون مقدمه

 : پرسید 

- انه مگه نه؟دوستش داری جو   

 بدون معطیل در حایل که از شدت بغض خفه

ن   شده بودم، رسم را به نشانیه تایید باال و پاییر

 .کردم

 . آکو لبخند محوی زد 

 یعتن اگه ازت بخوام وقتی امیر بیدار میشه-

؟  ازش حاملهای قبول میکتن
ی

 بهش بیک

 مستاصل و گریان روی صندیل کنار تخت ولو

 شدم و با صدایی که به خاطر گریه بریده بریده



 : شده بود، جواب دادم

- ... نمیدونم سم... به خدا نمیدونم  ...من مییی

... از امیر   از رفتارهای ضد و... از ساییه ماهیار 

 ...نقیض امیر 

 : رسم را لبیه تخت گذاشتم و گفتم

 مگه من جز بودن کنار عشقم چی ازش یم-

 خوام؟

- از امیر مخقن کتن فقط یه اگه این بچه رو   

 امیر رو ببخش... امیر دیگه به دنیا میاری

... جوانه  اشتبایه که... بهش بگو حاملهای

این نداشته باشه نکن جوانه  ...ممکنه هیچ جیر

 امیر تا حاال چند بار با من رس تو دست به یقه

 نمیدونم تو چه فکری در مورد حسش... شده

مئنم یمنسبت به خودت میکتن اما من مط  

 شماها فقط به یه جرقه برای روشن... خواتت

... فضای تاریک بینتون دارید   اونم... این بچه

 این بچه همونقدر که برای... توی این موقعیت



 ...تو معجزهس برای امیر هم هست

ی نبود که خودم به آن فکر ن  حرفهای آکو چیر

ی ی... نکرده باشم اما تصمیم گیر  این تصمیم گیر

 یعتن ... زندگیام را از این رو به آن رو میکرد 

 وقتش رسیده بود به امیر برگردم؟

- ... باشه  ...میگم حاملهام... میگم

)  ) آکو 

 در را پشت رسم به روی تنهایی دو نفریه جوانه

 و امیر بستم و اجازه دادم سنگهای رابطیه دو

 نفرهشان را که دیوار عشق مابینشان را خط

بکنند انداخته بودند، وا  . 

 به در تکیه دادم و همراه با بازدم
ی

 با خستیک

ون میدادم، پلکهایم را روی هم  که بیر
 عمیقی

 .گذاشتم

ه؟-  حاال وقت داری تعریف کتن چه خیر

 با صدای آوات یکهای خوردم و از در فاصله

 .گرفتم



 نگایه به صورت عصباین و سگرمههای گره

 . خوردهاش انداختم

وع م یکردم؟حاال باید از کجا رسر  

 دستی به شانهاش زدم و او را همراه خودم توی

 .حیاط بردم

- ی بهت... بیا بریم تو فضای آزاد  ن  باید یه چیر

 ...بگم

 یک دستم را دور بازوی آوات انداخته بودم و با

 دست دیگرم پشت گردنش را نوازش میکردم تا

د  .شاید هق هق خفهاش آرام بگیر

 : مدام زمزمه میکردم

-  ...آروم باش... آروم باش داداش

 : خندیه مصنوغ کردم و گفتم

-  داداشمون رو... باید االن خوشحال بایسر آوات

 همون کش که بابا تا لحظیه آخر... پیدا کردیم

 هموین که هممون ته... چشم به راهش بود 

 حاال به جای... دلمون باور نکرده بودیم که مرده



؟خندیدن و خوشحایل جرا داری گری ه میکتن  

هنم زد، مثل  به پیر
ی

 دستش را باال آورد و چنیک

 . پرسبچهها شده بود 

-  اما ناراحتم بابت... از زنده بودنش خوشحالم

 ...خدایا... درد و رنچر که این همه سال کشیده

 ...وقتی فکر میکنم توی پرورشگاه چی کشیده

 وقتی ... وقتی تنها و بیکس رفته خواستگاری

 ...بابا رو نداشته... اشتهمریض نشده مامان ند

 گریه مشتش سفتیی شد و با حالت خفهای

 : گفت

 تو رو نداشته آکو تا براش برادری کتن مثل-

 ...بقیهمون

 به امید آرام کردنش او را بیشیی به خودم فشار

 .دادم

-  درستش یم... از این به بعد همهمون رو داره

... کنیم  امیر االن کیل... فقط تو باید کمکم کتن 

 فکر و خیال بد و بیخود راجع به من و جوانه



ه  برای... داره و ممکنه در مقابل من گارد بگیر

 
ی

ن تو باید بهش بیک  ...همیر

)  ) جوانه

 .صندیل را تا جای ممکن جلو کشیدم

 حاال تقریب ا به تخت چسبیده بودم، به تخت که
 
ً 

 ...نه به امیر 

 .لبخند کمرنگ و غمگیتن زدم

ت کرده بودم امیر راآخرین باری که من فرص  

 اینطور آزادانه نگاه کنم فراموش کرده بودم،

 حتم ا آنقدر زمان گذشته بود که امیر تا این حد
 
ً 

 .الغر شده بود

 آرنجم را روی تخت گذاشتم و در حایل که دستم

 را زیر چانهام گذاشته بودم و به تصویر امیر در

 قاب نگاهم زل زده بودم، با دست دیگر موهایش

ز روی پیشاین کنار زدمرا ا . 

 حاال که خودم بودم و خدا، عیتر داشت اگر

اف میکردم به اندازه ی تمام دنیا دلتنگ  اعیی



 این تصویر دوست داشتتن بودم، تصویری که

ن پرستش یم  برایم از کم از بتی که روی زمیر

 . کردم، نداشت

وع به  دستهایم بیاراده پایینیی رفت و رسر

کرد، مژههای بلند ولمس پلکهای بستیه امیر    

 ...برجستهاس، تیغیه بینهاش

ن تر رفت و به لبهای قلوهایش رسید   ... پاییر

 ...رسد و خشک بودند اما همچنان خواستتن 

 .یک دفعه میل شدیدی به لمس آنها پیدا کردم

ن این حرف زود بود یا نه را نمیدانم  برای کفیی

 اما حس کردم با همیه وجود دوست دارم لب

 های امیر را ببوسم، حالم مثل کش بود که اگر

سیدم  تا چند ثانییه دیگر به خواستهام نمیر

 ...میمردم

 ...مث ِ ل

 ...مث ِ ل زنهای حامله

 ...مث ِ ل زنهای حامله ویار کرده بودم



 ...ویار لبهای امیر را

ن بردم و لب  بیهیچ فکر اضافهای رسم را پاییر

ن گ امیر هایم را چفت لبهای خشکیده و بیر  

 ...کردم

ن و آسمان  ...زمیر

 ...همیه گذشته و حال و آیندهام

ی که به آن فکر کرده بودم یا قرار بود در ن  هر چیر

 ...آینده فکر کنم متوقف شد

ی که اهم ّ یت داشت همان عشقی بود که ن  تنها چیر

 ...از قلبم رسایز میشد

وع به بازی با لبهای امیر   در همان حایل که رسر

 : دلم زمزمه کردمکرده بودم توی 

"  با اینکه تا حاال... با اینکه خییل مغروری

 با اینکه حتی یه دفعه هم... نگفتی دوستم داری

 جز... درست و حسایر معذرت خوایه نکردی

 داد زدن و تهمت زدن تو این مدت کار خاض

 رس بزنگاه وقتی فکر میکردم... انجام ندادی



ن داره خوب میشه یه جوری خودت رو  همهچیر

ن رو خراب سوندی و همهچیر  به اون ماهیار میر

... میکردی  دوستت دارم... اما من دوستت دارم

 با اینکه... و میخوام بهت یه فرصت دیگه بدم

 اونقدر از گریــههات برای ماهیار ناراحت بودم که

 اما ح... میخواستم این بچه رو ازت مخقن کنم

... اال   یه معجزه برام... حاال که مادر شدم امیر 

 یه امر محال برای من شدین ... اتفاق افتاده

 حاال منم میخوام بخش ِ ش محا ِ ل تو رو،... شده

 برای اینکه تو رو حتی از این بچه... شدین کنم

 ای که با همیه وجود میخواستمش بیشیی 

... دوست دارم  میخوام ح... برای اینکه عاشقتم

عنای واقیعاال که خانوادهت رو پیدا کردی به م  

 میخوام هم برادرها و... خوشبخت بایسر 

، هم من و بچهمون  ...خواهرت رو داشته بایسر

 چون تا... میخوام کمکت کنم خوشحال بایسر 

 ... "وقتی تو آروم نبایسر منم آروم نمیشم



 لبهای امیر زیر لبهایم به جنب و

 . جوش افتاد 

 یعتن بیدار شده بود؟

 . متکاین خوردم و خودم را عقب کشید

 نگایه به صورت امیر کردم، پلکهایش چند بار

 . لرزید تا اینکه عاقبت تا نیمه باز شد 

 نگاه خمار و خستهاش را اول توی اتاق چرخاند

 . و بعد روی صورت من متوقف کرد 

 چند لحظهای طول کشید تا صورت بیحالش، ح

د و با سگرمههایی در هم  التی شبیه سنگ بگیر

 رفته در حایل که تلچن لحنش به قلبم نیش یم

سد   : زد، بیی

؟-  اینجا چه غلیط میکتن

؟-  اینجا چه غلیط میکتن

ن بود اما  لحنش اگرچه آرام و ُ تن صدایش پاییر

 خشم و نفریی که روی کلماتش سایه انداخته

ن و رعب آور بود که روی  بود به قدری سهمگیر



انصندیل عقب رفتم و دستهایم را تا حد امک  

 . از امیر فاصله دادم

 دست باند پیچی شدهاش را به طرف رسش برد

 و در حایل که ابروهایش را احتماال   از روی

 درد و بیهویسر تقریب ا طوالین مدتش توی هم
 
ً 

 : میکشید، رویش را از من گرفت و گفت

- ... مگه بهت نگفتم برو   برو با... طالقت میدم

 ...آکو یا هر کس دیگهای که دوست داری

بچهها بغض کردم و چانه و لب  مثل دخیی

وع به لرزش کرد   . پایینیام رسر

 دل نازک بودم
ن
 قبل از این اتفاق به اندازیه کاق

سید حاال که برای بار دوم در  اما به نظر میر

ن دلم  خلوت خودم به امیر برگشته بودم شکسیی

 .آسانیی شده بود

 قبل از اینکه قطریه اشک محبوس شده در

ون بریزد با یادآوری اینکه هرکاسیه چشم م بیر  

 کس دیگری هم جای امیر بود بعد از این همه



 کشمکش و البته باال و پایینهای عحیب مثل

 ماهیار و آکو در رابطهمان شاید باید تا حدی به

 .او حق میدادم

ی که  کشیدم و به امیر
ن نفس عمیقی  برای همیر

 رویش را از من گرفته بود و به دیوار خایل و

 : سفید کنارش زل زده بود، گفتم

 ...امیر -

 صدایم درست مثل روزهای گذشته عاشقانه و

ن بود اما امیر هم مثل روزهای
 رسشار از خواسیی

 . گذشته سنگ و بیتفاوت بود 

 ...امیر نگام کن-

 .به طرفم برنگشت

 .حس کردم راه هوا برایم تنگ شده بود

حیم امیر و حرص و بغضن که نسبت به من  بیر

ن جدیدی نبود اما امیدوار بودم باداش ت چیر  

 وجود اضار و خواستتن که امیر این چند وقت

های جدیدتری ن  از خودش نشان داده بود، چیر



 .اتفاق افتاده باشد

 : دستم را مشت کردم و با لحن محکیم پرسیدم

 مرد باش و به جای قایم کردن خودت پشت-

 فکر و خیالهای بیخود و مسخرهت توی صورتم

س برای  نگاه س برای چی اینجام؟ بیی کن و بیی  

 بعد از اینکه بهم زنگ زدی و بابت مرگ ماهیار،

، اینجام  ...عشق سابقت، برام اشک ریختی

س امیر   ...بیی

ن سینهاش را به خاطر نفس عمیقی که  باال رفیی

 .کشید به چشم دیدم

 من امیر را بیشیی و بهیی از هر کس دیگری در

حس غالب امیر در دنیا میشناختم و میدانستم  

 با کیم چاشتن از خشم و
ی

 این لحظات خستیک

 .حرص بود

 گردنش را به آرایم به طرفم چرخاند، لبهایش

 : را جنباند و آهسته پرسید 

 چرا اینجایی ؟-



 . لبخند غمگیتن زدم

 ...دوستت دارم-

 جلوی چشمهای درشت شده از تعجبم، چانه ی

وع به لرزیدن کرد، برق اشک کاسیه  امیر رسر

 .تاریک چشمهایش را روشن کرد

" م " امیر  ... بغض کرده بود 

 : با همان بغض گفت

 اگه دوستم داری پس چرا پیش آکو بودی؟-

 دستم را روی گونهام کشیدن و اشک راه گرفته

 .روی آن را پاک کردم

 بدون مقدمه و ناگهاین بدون اینکه به عواقب

 : خیر دادن ناگهانیام فکر کنم، گفتم

-  داشتم دنبال... کنار آکو باشم  مجبور بودم

 ...پیداشون کردم امیر ... خانوادهت میگشتم

 ...برادرات رو میدا کردم

 : امیر با صورت مات شدهای با لکنت پرسید 

 برادرام؟-



 : رسی به نشانیه تایید تکان دادم

- ... آره  ...آکو و آوات... پشت در منتظر توعن

)  ) آکو 

ن افتادیه آوات   کردمنگایه به رس پاییر . 

 دستهایش را توی جیبش فرو کرده بود و با

 شانههای افتادهای به نوک کفش هایش زل زده

 .بود

 . دلم برای حال و روزش میسوخت

 اگر حال و روز آوات این بود پس وای به حال

 . امیر وقتی میفهمید 

 قدیم به جلو برداشتم و آهسته صدایش یم

 : زدم

- ... آوات ؟... داداش  چرا اینقدر ناراحتی

 بزند، با
ن
 رسش را باال آورد اما قبل از اینکه حرق

 . صدای داد و فریاد امیر از جا پریدیم

- ... دروغه  ...دروغ نگو لعنتی ... دروغه

 هر دویمان به طرف در دویدیم و با وحشت



 .خودمان را توی اتاق انداختیم

 وقتی آوات در را آنچنان باز کرد که با صدای

دیوار پشت رسش خورد، هر دویمان با بدی به  

 چشمهای درشت شدهای که امیر زل زدیم که از

ن پریده بود و برای جوانهای که  روی تخت پاییر

 مثل یک جوجیه ترسیده و خیس از باران زیر

 چادرش پنهان شده بود، پشت رس هم تکرار یم

" کرد که  ... ."دروغه... دروغه

ت دستاول نگایه به قطرات خوین که از پش  

ن میچکید و بعد به صورتش  امیر روی زمیر

 .نگایه انداختم

 صورتش چنان در هم رفته بود که چهریه

 . واقعیاش قابل تشخیص نبود 

 سفیدی چشمهایش غرق خون شده بود، در

نگ  عوض لبهایش به طور کامل سفید و بیر

 . شده بود 

 چشمهای درشت شدهاش کم مانده بود از کاسه



ون بزنند   . بیر

فت ن میر  . سینهاش با شتاب باال و پاییر

ی جز یک جسم ترسیده با شانه ن  از جوانه چیر

 های لرزیده که عقب عقب از امیر فاصله یم

ی نمیدیدم ن  .گرفت، چیر

 حال جوانه و فرزندش برایم مهم نبود اما در آن

ی جز آرام کردن امیر فکر نمیکردم ن  لحظه به چیر

ی که انگار دیوانه شده بود   . ، امیر

ک قدم جلو برداشتم و با لحتن که امیدواری  

ن باشد، گفتم  : بودم آرام بخش و مطمی 

-  چی شده؟ چی دورغه؟... امیر 

 امیر عقب عقب رفت، مثل اینکه از من یم

 : ترسید، در همان حال فریاد کشید 

- ... دروغه  من که کش رو... تو برادر من نیستی 

 از وقتی به دنیا اومدم بیکس و کار... ندارم

 ...بودم

 پس جوانه واقعیتی که من و آوات برای



 بازگوکردنش هزار راه مختلف توی ذهنمان رفته

 بودیم، بدون مقدمه چنان به امیر گفته بود که

 .به این حال و روز افتاده بود

 ... "آخ از دست تو دخیی "

ی به جوانه انداخت ن  امیر نگاه نفرت انگیر

 : و گفت

-  
ی

 میخوای اینطوری... داری دورغ مییک

 ...گندکاریــهای خودت رو بپوشوین 

 از گوشیه چشم آوات را دیدم که به طرف امیر 

 .رفت، مثل اینکه امیر متوجه نبود

 : امیر با پوزخند به جوانه گفت

-  ...دیگه نمیخوامت... من که بهت گفتم برو 

ی؟ ؟ برگشتی تا انتقام بگیر  برای چی برگشتی

 ...انتقام روزهایی که اذیتت کردم

 . صدایش گرفت

-  هر لحظه دارم تقاص... من که تقاص پس دادم

 ...پس میدم



 با دست به قعسیه سینهاش کوبید و با بغض

 : ادامه داد 

-  از اون دکیی مغروری که با... لعنتی نگام کن

 آخرین... نگاهش کشته میداد هیچی نمونده

 باری که درست و حسایر خوابیدم یا غذا

 ...خییل وقته رس کار نرفتم... خوردم یادم نمیاد 

 ... بیمارستان
ی

 اصال   این چند وقته زندگ

 ...حاال دست گذاشتی رو بیکسیم... نکردم

؟  شوچن شوچن با یتیم بودن منم شوچن لعنتی

 : صدای جوانه را شنیدم که آرام و لرزان گفت

-  آکو واقع ا برادرته ... من دروغ نگفتم
 
ً... 

 : امیر فریادی زد 

-  ...خفه شو... خفه شو 

 این بار آوات قدیم جلو گذاشت و در حایل که

 فشار صحنههایی که دیده بود از سفیدی چشم

 هایش به طول کامل قرمز شده بود با صدای

 : گرفتهای گفت



-  ...گوش کن به من... امیر 

 . صدای زین از پشت رسمان حرفش را قطع کرد 

ن رو- ه؟ اورژانس رو گذاشتیر  اینجا چه خیر

 ...رستون

 . من نه آوات به طرفش برنگشتیم نه

 در عوض آوات قدیم جلو گذاشت، من در همان

 حال ایستاده بودم و جوانه آنقور عقب آمده بود

 که تقریب ا ردیف من و آوات ایستاده بود
 
ً. 

 میتوانستم نیمرخش را ببینم که خیس از اشک

ه از ترس و ناباوری بود   . و تیر

 . تآوات صحبتش را با امیر از رس گرف

- ... امیر   میدونم تا چه... جوانه دروغ نمیگه

... حد متعجب شدی  ...ویل... ما هم همینطور 

 ...ویل راسته

ن صورت آوات و بعد  امیر نگاه رسگردانش را بیر

 . من چرخاند 

 چند لحظهای همانطور مات نگاهمان کرد و



 عاقبت با یک حرکت ناگهاین به طرفم هجوم

 . آورد و مرا از عقب به دیوار کوباند 

 پلکهایم به خاطر درد وحشتنایک که توی کمر و

 . کتفم پیچید روی هم افتاد 

 فریاد امیر را در حایل که هرم گرم نفسهایش

 : توی صورتم پخش میشد در گوشم پیچید 

-  میخوای من رو... همهش بازی توی کثافته

... دیوونه کتن تا جوانه مال خودت باشه ن کهم  

 دست از رسم... بهت گفتم ارزوین خودت

 ...بردار

 با هر کلمهای که میگفت مرا از دیوار جدا یم

 . کرد و باز هم میکوباند 

بــههای پشت رس هیم که میخوردم به  درد ضن

 .اندازیه درد حرفهایی که میشنیدم نبود

 صدای پرستار میآمد که با داد و فریاد از ما یم

م و حراست را خیر یمخواست امیر را آرام کنی  

 .کرد



 ...صدای گریــههای آرام جوانه

د و  صدای آوات که از امیر میخواست آرام بگیر

 . مرا رها کند 

 با بسته شدن راه هوا و قطع شدن نفسهایم

 . پلکهایم را از هم فاصله دادم

 امیر دستهایش را دور گردنم حلقه کرده بود و

 . با حرص و خشم و نفرت فشار میداد 

ارادی باال آوردم و روی مچهای امیر   دستم را غیر

 گذاشتم تا شاید گلویم را رها کند اما زور امیر 

 آنچنان زیاد بود که هیچ کاری از دستم برنیم

 ... آمد 

فت  ...چشمهایم سیایه میر

)  ) آکو 

ن بودم لولیه تنفش   ام تقریب ا به هم  مطمی 

 چسبیده بود چون عبور هیچ هوایی را حس

 .نمیکردم

 تصویر امیر هر لحظه ماتیی از قبل میشد و



 این برایم لذت بخشیی از دیدن نفریی بود که

 .صورت امیر را در هم مچاله کرده بود

فت و نیم ن میر  کم کم قدرت شنواییام از بیر

وع نشدهمان  شنیدم که چطور حرمت برادری رسر

 را با تهمت زدن به من و جوانه زیر سوال یم

 . برد 

ت، آخرین لحظات زنده بودنمای کاش این لحظا  

 بودند تا برای همیشه از زیر بار سنگیتن که یم

 دانستم در رابطه با امیر و جوانه تا ابد بر دوش

 .میکشم راحت شوم

 اجابت شدن خواستهام خییل طول نکشید چون

 از این توانایی 
 همزمان که حس کردم بیشیی

ن را ندارم، درست ر  هوشیار ماندن بدون اکسیر

اینکه پاهایم شل شوند و حس از بدنمقبل از   

 برود، گریه کور دستهای امیر باز شد و از من

 فاصله گرفت اما من که تقریب ا همیه انرژیام را
 
ً 

ن افتادم  . از دست داده بودم ری زمیر



 حالم به قدری بد بود که نمیتوانستم

ن حسهای از دست رفتهام اول قدرت  از بیر

میشنیدم کهشنواییام برگشت؛ صدای آوات را   

 از کش کمک میخواست تا به حال و روز من

 کند، صدای فریادهای پر درد و مخلوط
ی

 رسیدگ

 با گریــیه جوانه را میشنیدم که پشت رس هم

 برای امیر 
ی
 امیر را صدا میکرد، مگر چه اتفاق

 افتاده بود که جوانه به این حال و روز افتاده

 بود؟

 ای کاش میتوانستم پلکهایم را باز کنم و

 اتفاقات دور و برم را به چشم ببینم اما از انجام

ین حرکتی ناتوان بودم  .کوچکیی

دم ن  دست رسدی روی صورتم نشست، حدس میر

 آوات بود که تالش میکرد خودش را مرا از

 نجات دهد 
ی

 . دنیای خفیک

 دستهای دیگری شانههایم را گرفتند و مرا روی

 با



ن    خواباندند، کش فکم را در حال خاضزمیر

 ال کشید که برای یک لحظه حس کردم راه هوایم

دم ن ی که حدس میر ن  بازتر از قبل شده بود، چیر

ن باشد روی صورتم قرار گرفت و ر  ماسک اکسیر

 . همزمان کش قعسیه سینهام را ماساژ میداد 

 خوشبختانه قبل از اینکه بیهوش شوم جریان

ن توی خون و مغ ر زم برقرار شد توانستماکسیر  

 بعد از چند دقیقه پلکهایم را از هم

 . فاصله دهم

ن چهار نفری که روی رسم ایستاده بودند  از بیر

 فقط چهریه در هم رفته و ترسیدیه آوات را

 شناختم که با وحشت به من زل زده بود، بقیه

 باروپوش سفید و رسمهای روی رسم ایستاده

 . بودند و هر کدام کاری میکردند 

 چند لحظهای گیج و منگ نگایه به آنها انداختم

 تا اینکه با فکر امیر و جوانه به زحمت رسم را

 .چرخاندم



ن آوات و مرد روپوش سفید تخت  از فاصله بیر

 امیر را دیدم که جوانه غرق در سیایه چادرش

 . با شانههای لرزیده روی صورتش خم شده بود 

ن نبودم درست میدیدم یا نه اما نرد یمطمی   

 کنار تخت امیر مشغول گره زدن مچ دستهای

 ...ِِِ.مثل... امیر به تخت بود 

اض باز کردم  . دهانم را برای اعیی

 . کش نباید با برادر من اینطور رفتار میکرد 

 اما قبل از هر حرکتی از جانب من بیجان جوانه

 جییعن که احتماال   از روی درد بود، کشید و در

 حایل که دستش را روی دلش گرفته بود خم

 . شد 

 وقتی خم شد توانستم پلکهای به هم چسبیده

 ی امیر را ببینم، حدس اینکه به کمک دارو در

 خواب مصنوغ فرو رفته بود تا هم مرا از

 دستش نجات دهند هم اینکه او را به تخت

 . ببندند کار سختی نبود 



ن زانو زد و در خو  دشوقتی جوانه روی زمیر  

 جمع شد ییک از پرستارهای کنار من به طرفش

 .هجوم برد

 آوات هم به طرفش رفت و مرا از دیدنش

 . محروم کردند 

ن فکر نمیکردم، من نباید قاتل  تنها به یک چیر

 ...بچیه برادرم میشدم

)  ) جوانه

ون کشید و  دکیی رسش را از توی مانیتور بیر

 . نگایه به صورت خیسم انداخت

 : ال داد و با مهرباین گفتابروهایش را با

-  اگه این کوچولو... تو که گریــهت صدا نداره

اض  توی شکمت به خاطر گریــههای مامانش اعیی

 نمیکرد من نمیفهمیدم از وقتی روی این تخت

 ...دراز کشیدی داری یه بند گریه میکتن 

 حرفهای دکیی باعث شد وسط گریــههایم لبخند

" گذرایی بزنم، وقتی از کلمات ی تویکوچولو   



" شکمت " و   استفاده میکرد، ته دلم" مامانش

فت  . برای مادر شدنم غنج میر

 هنوز هم گایه باور اینکه مادر شده بودم برایم

ممکن میشد   . سخت و غیر

 دکیی ادامیه حرفهایش را اینطور از

 . رس گرفت

 حاال نگفتی من به این کوچولو بگم چرا-

 مامانش اینطوری داره گریه میکنه؟

 همزمان چند برگ دستمال کاغذی روی شکمم

 گذاشت و خودش صندیل چرخدارش را از کنار

نش  فاصله داد و پشت میر
ن
 مانیتور سونوگراق

 . رفت

 حیتن که شکمم را پاک میکردم و دکمههای

 مانتویم را میبستم با صدای گرفتهای که هنوز

 : هم به خاطر بغض میلرزید، جواب دادم

- ... نگران بچمم  یم... ییل شدید بود دردم خ

 براش افتاده باشه
ی
 ...ترسم اتفاق



 دکیی عینکش را برداشت و نگاهش را از نسخیه

ی توی آن یادداشت میکرد ن  روبــهرویش که چیر

 . گرفت و به من انداخت

ون منتظر شوهرته-  ...اون آقایی بیر

 آوات را میگفت که مثل اینکه با اضار آکو که

ن و نفسخودش به خاطر امیر نای حرف زد  

 کشیدن نداشت، به جای آکو و آوات پیش من

 . مانده بود 

ن انداختم و جواب دادم  : رسم را پاییر

- ... نه یه  برادر... شوهرم تو اورژانس بسیی

 ...شوهرم

 : دکیی آهاین گفت و ادامه داد 

- ن ... پس بگو چرا مامانش عصتر شده  چیر

 اما باید حواست رو خییل... خاض نبود عزیزم

... جمع کتن   سابقه... رحمت خییل خییل ضعیفه

؟  ی سقط داشتی

ن آمدم و چادرم را رس کردم  . از روی تخت پاییر



 : آرام جواب دادم

-  ...سابقیه نازایی دارم... نه خانم دکیی 

 .دکیی رسی تکان داد

 گلم بیماری خاض نداری؟ داروی خاض-

؟ میخوام برات چند قلم دارو  مرصف نمیکتن

 ...بنویسم

 : اب دادمبیحواس جو 

 ...چرا-

 اسم بیماری قلتر و داروهایی که استفاده یم

 . کردم برایش گفتم

 با تمام شدن جملهام دکتیی یکهای خورد و با

 : دهان نیمه بازی گفت

 عزیزم تو با این بیماری قلتر اصال   نمیتوین -

 ...بارداری و زایمان رو تحمل کتن 

 با حرف دکیی یه سطل آب یخ توی صورتم

 پاشیده شد که باعث شد برای یک لحظه قلبم از

 حرکت بایستد و بعد به زحمت دوباره به کار



 . بیافتد 

 دکیی تکیهتش را به پشتی صندیل داد و با لحن

 : متاسقن گفت

-  احتماال   بتونم درک کنم که... متاسفم عزیزم

 با توجه به وضعیتت بچهت رو چقدر میخوای

 این بچه تو... اما باید هر چه زودتر سقط کتن 

 ...رو میکشه

-  احتماال   بتونم درک کنم که... متاسفم عزیزم

 با توجه به وضعیتت بچهت رو چقدر میخوای

 این بچه تو... اما باید هر چه زودتر سقط کتن 

 ...رو میکشه

 ... "سقط کتن "

"  " متاسفم

ن میشد و  توی ذهنم باال و پاییر
 حرفهای دکیی

گرداب رسگرداین   هر لحظه بیشیی از قبل مرا در   

 . و سیایه غرق میکرد 

 یعتن عمر خوشبختی من همینقدر کوتاه بود؟



 حاال که دکیی این حرف را زده بود پردههای

ن افتادیه ذهنم کنار رفته بودند، درسهای  پاییر

 دانشگاه را به خاطر آورده بودم و میفهمیدم

د  ن  این حرفها را میر
 ... چرا دکیی

 توی گلویم رشد ک
ی

رده بود و راهغدیه بزرگ  

 .نفسم را بند آورده بود

ر  ی که نیاز داشتم هوای آزاد و اکسیر ن  به تنها چیر

 ... ن بود 

 به دکیی بزنم خودم را حصار
ن
 بدون اینکه حرق

 چادر پیچیدم و راه خروج از اتاق را در پیش

 گرفتم اما دکیی که متوجه شک روچ وارده به

ی تشخیص پزشکیاش  منشده بود برای پیگیر

ن بلند شد و حیتن که به طرفم یم  از پشت میر

 آمد حرفش را تکرار کرد، درست همان وقتی که

 در را باز کرده بودم و آوات و آکو سینه به سینه

 .شده بودم

 با اینکه رنگ آکو پریده بود اما نگاه نافذش



 . مستقیم مرا نشانه گرفته بود 

 آوات بازویش را محکم گرفته بود و با اخم به

 . زده بود من زل 

 مثل اینکه هر دو از صورتم متوجه حالت

ارادیام شده بودند که نگاهشان رنگ نگراین   غیر

 گرفت، هنوز متوجه دکیی پشت رسم نشده بودند

 : تا اینکه صدای دکیی بلند شد 

 میدونم ممکنه این بچه رو با چه زحمتی ...گلم-

 حتی اگه اینطوری هم... به دست آورده بایسر 

چته و بهش حس داری و براتنباشه میدونم ب  

 سخته اما به این فکر کن شانس اینکه اون بچه

 ...رو به دنیا بیاری و زنده بموین خییل کمه

 اگه هم... حتی بچهت هم ممکنه زنده نمونه

 زنده بمونه فکر میکتن چه حایل پیدا میکنه

؟ گ می  وقتی بفهمه تو عمدا تنهاش گذاشتی
 
ً 

؟خواد جای خایل تو رو برای بچ هت پر کنه دخیی  

 . نگاه من و آکو در همگره خورد 



 : آکو لب زد 

 این چی میگه جوانه؟-

 با حرف آکو یک دفعه و بدون مقدمه زیر گریه

 : زدم و در همان حال با هق هق برای آکو گفتم

-  میگه ایتن که... میگه باید بچهم رو سقط کنم

 ...قاتل جونمه... تو شکمم دارم معجزه نیست

 آکو یک قدم جلو آمد اما من ترسیده عقب عقب

 . رفتم

 با فرض اینکه آکو یا هر کس دیگری ممکن بود

د، مثل مایه از ن االن بچهام را از من بگیر  همیر

ن خوردم و در ح  لیر
 زیر دست آکو، آوات و دکیی

 : ایل که با خودم زمزمه میکردم

- ه  .... نمیذارم کش این بچه رو ازم بگیر

 ... فرار کردم

ن دویدن به چند نفر برخورد کردم  .نمیدانم حیر

 میدویدم، مثل مادری که برای نجات جان

 .فرزندش از دست قاتلش فرار میکرد



ی که ن  دستم را روی شکمم گذاشتم و به تنها چیر

 .فکر میکردم دور کردن فرزندم از اینجا بود

 ...از امیر 

 ...آکو

 ...دکیی 

 ...و حتی آوات

ین نگایه را یک  ن کوچکیی تهدید بزرگ برای کشیی  

 بچهام میدانستم، بچهای که شاید تنها دارایی 

 . من در زندگیام بود 

 در خروچر بیمارستان برایم مثل دروازهای بود

 که مرا نجات میداد اما قبل از اینکه حتی به در

 نزدیک شوم، دست بزرگ و تنومندی بازویم را

 . اسیر کرد و به طرف خود برگرداند 

خودش را به من رسانده بود، حدس اینکه آکو   

 .کار سختی نبود

 دیدن صورت گر گرفته و چشمهای به خون

 نشستهاش در تارییک هوای نصفه شب مرا



 . بیشیی از قبل ترساند 

 دندانهایش را از شدت عصبانیت روی هم یم

 . سابید 

 مثل یک جوجیه ترسیده در خودم جمع شدم،

ین حرکتی برای آزادکردن  توانایی انجام کوچکیی

 .خودم را از دست داده بودم

 عصبانیت آکو او را بیاندازه شبیه امیر کرده بود

 از امیر 
 با اینکه آکو حداقل صد برابر ترسناکیی

 . بود 

 با صدای بم و خش داری که بلندیاش را به

ل میکرد گفت  : سختی کنیی

- ن میر  ی؟کجا رست رو انداختی پاییر  

 با اینکه ته دلم از ترس میلرزید اما شجاعتم را

 : جمع کردم و جواب دادم

 ...به تو ربیط نداره-

 آکو چند لحظهای نگاهم کرد و در حایل که

د، گفت ن  : پوزخند رسدی میر



 د نه ِ د -

 ًِ ًِ  

 از این به بعد همهچیت به من ربط...

 تو دیگه بخوای نخوای عضوی از خانواده... داره

... ی پروازی  اگه تا االن... عروس این خانوادهای

 رو حساب دوستی پشتت بودم از این بعد رو

 حساب خوین که داری با خودت حمل میکتن 

 ...پشتتم جوانه

 . چانهام میلرزید 

 : مظلوم و ترسیده گفتم

؟-  میخوای خون خودت رو بکشر

 : آکو محکم و بدون مکث جواب داد 

-  ...ویل احمق نیستم... من متعصبم جوانه

 جونم رو روی خون و خوانواده میذارم اما

 ...حاضن نیستم ییک رو قرباین ییک دیگه بکنم

ه ن مییر  فکر... اون بچه با اومدنش تو رو از بیر

 میکتن امیر با این حال و روزش میتونه یه تنه



ی که هنوز  برای اون بچه پدر و مادر باشه؟ امیر

 ...نمیدونه پدر شده؟ تو هم رفتی به سالمتی 

 من باید براش... اون بچه میمونه و این دنیا 

 پدری کنم یا بقییه برادرام؟ زیر دست خواهرم

 بزرگ شه یا برادرهای خودت؟ اصال   با چه

 مدرگ بچه رو بدن به ما وقتی پدرش ما رو به

 برادری قبول نداره؟ نهایتش اینه جیگر گوشهت

 میشه یه امیر دیگه... میافته گوشیه پرورشگاه

 ؟

سییل حقیقتهای تلچن که آکو روی صورتمدرد   

 . خوابانده بود باعث شده به گریه بیافتم

 : با گریه به آکو گفتم

-  برای من نازا این بچه... این بچه معجزهس

 ...معجزهس

 : آکو تکاین به من داد و توی صورتم فریاد کشید 

- ... معجزه نیست جوانه  امتحاین ... امتحانه

 بچهای که بابت... رسنوشت اون بچه



 ...خودخواهیت میتونه ازت متنفر شه

 بیاهم ّ یت به نگاه مردم رویمان جییعن کشیدم و

 سیع کردم فرار کنم اما آکو حلقیه دستش را

 سفتیی کرد و در حایل که مرا دنبال خودش یم

 : کشاند، گفت

 نمیدونم تا حاال بقیه چقدر بهت میدون دادن-

ی ا ما منتا تصمیمهای عجیب غریب بگیر  

مت پیش امیر ... اینطوری نیستم  ...االن مییر

ه  ...هر چی زودتر این قضیه حل شه بهیی

)  ) جوانه

 با اینکه آکو بازویم را محکم توی دستش گرفته

فت؛ مثل اینکه  بود اما با احتیاط راه میر

 مراعات وضعم را میکرد و این ته دلم را تا

 حدودی قرص میکرد که هنوز نگران وضعیت

دبچه بو  . 

 نگاهم به پشت آکو و شانههای ورزیده و

ت قهوهای جا  راستش که به زور در آن کت اسیی



 شده بودند بود و به این فکر میکردم برای فرار

دم؟  از دست آکو باید به چه کش پناه مییر

 چه کش کمکم میکرد تا از دست این جماعتی 

 که قصد جان بچهام را کرده بودند، فرار کنم؟

دآوری بچه، رسعت جاری شدن اشکبا هر بار یا  

 . هایم بیشیی از قبل میشد 

 با دست آزادم از زیر چادر شکمم را گرفته بودم

 و به این فکر میکردم اگر این بچه را از دست

 .بدهم نابود میشوم

ها کنار آمده بودم، طالق پدر و ن  من با خییل چیر

حیم پدر و مادرم، روابط به هم  مادرم، بیر

ار، از همه بدتر امیر و عشقریختهام با سامی  

 مرگ پدرم و بریدن بند... بدون رسانجاممان

 ...رابطهام با سهراب

 ...اما این یک قلم را نه

 حاال هرچقدر هم دیگران برایم دالیل منطقی یم

 ...آوردند راضن نمیشدم



 
ی

 آنها که جای جوانه نبودند چهار سال از زندگ

 اش را در تب و تاب تحقیر ناقص بودنش

 بگذراند حاال فرصت این را داشت که این نقص

ان کند   . را جیر

 هر چه به اتاق امیر نزدیکیی میشدیم صدای

 . داد و فریاد بلندتر میشد 

 ساعت از دوازده شب گذشته بود و سکوت و

 خلویی بخش اورژانس با فریادهای بیدقفه و

 نامفهموم مردانهای و آدمهایی که به نظر یم

نش را دارند، د ّ ریده یمرسید، قصد آرام کرد  

 . شد 

 و برای من کار سختی نبود که بدانم این داد و

 .فریاد از اتاق امیر میآمد

 فریادش چندین بار بدتر از فریادهایی بود که

 . رس من میکشید 

 رفت و آمد پرستارها را در طول راهرو به اتاق

 . امیر میدیدم



 آکو هم مثل من متوجه شد که رسعت قدم

 . آهسته کرد هایش را 

 برای یی بردن به
ی

 هر دویمان با حالت گنیک

 اتفاقایی که افتاده بود، به دور و برمان نگاه یم

 . کردیم

 آکو هنوز هم دستم را رها نکرده بود، از پشت

 : رس نزدیکش شدم و با صدای لرزاین گفتم

ه آکو؟-  اینجا چه خیر

 : آهسته جواب داد 

-  ...نمیدونم... نمیدونم

 : گردنش را به طرفم چرخاند و با اخم گفت

 دوست دارم بگم همینجا بموین و جم نخوری-

سم  ...اما مییی

 قدیم به طرف اتاق امیر برداشت که رس و کلیه

 . آوات پیدا شد 

 دستهای را باال برده بود و سیع میکرد با کش

ون کردنش را داشت  که از توی اتاق قصد بیر



 . رویش بسته شد صحبت کند اما عاقبت در به 

 برای امیر افتاده
ی
 یک لحظه وحشت اینکه اتفاق

 بود ته دلم را چنان خایل کرد که رمق از

 زانوهایم رفت و اگر بازویم در دست آکو نبود

ن میافتادم  .روی زمیر

 آکو متوجه حالم شد که گردنش را به طرفم

 چرخاند و با ابروهایی که اینبار به خاطر نگراین 

الم را پرسید اما قبل از اینکهگره خورده بود ح  

 من جوایر بدهم آوات به طرفمان دوید، کنارم

ن زانو زد و با عجله پرسید   : روی زمیر

-  اینها چی میگن؟ امیر سابقیه بیماری... جوانه

 اعصاب و روان داره؟

 . نگاه گنگ و مایی به طرفش انداختم

 .از حرفهایش رس در نمیآوردم

 .چهریه آوات در هم رفت

صحبتش را به آکو برگرداند و مثل پرسبچهروی   

ش گفت  : ها خطاب به بزرگیی



 ...میگن مثل اینکه دچار شک عصتر شده-

 میگن... قراره دکیی اعصاب و روان ویزیتش کنه

ن یم... امیر دیوونه شده  مثل دیوونهها داشیی

 ...بستنش تخت

 زبانم به خاطر شنیدن حرفهای آوات بند آمده

 . بود 

 نمیتوانستم مفهوم و معتن کلمایی که از دهانش

 
 
ون میآمد به درستی درک کنم اصل  بیر

ن نبودم از  " مطمی  " ایم ِ ر من  . صحبت کند 

 آکو که همانطور روی زانوهایش به طرف من

 متمایل شده بود، گردنش را به بیشیی به طرف

 : آوات خم کرد و پرسید 

- همگه چی شده؟ چرا اینطوری داد و هوار را  

 انداخته؟

 خم شدن گردنش روی شانه مرا به یاد عادت

 . امیر میانداخت

 فقط خودش و... چقدر دلم امیر را میخواست



ی حتی خود امیر ... آغوشش ن  بدون اینکه به چیر

ن بازوهای مردانهاش... فکر کنم  فقط مرا بیر

د و آنقدر محکم فشار دهد که همیه حس  بگیر

دند، از منهای بدی که دور و برم را گرفته بو   

ون بریزند   . بیر

 آوات نگایه به من انداخت و بالفاصله چشم

ن انداخت  . هایش را پاییر

 : آرام برای آکو توضیح داد 

- ... خواب بود   یه دفعه... کنارش نشسته بودم

... بیدار شد   بعد که متوجه... جوانه رو خواست

... من شد   نمیدونم آکو یه دفعه... نمیدونم

... چش شد   ...حمله کرد سمتم... دیوونه شد 

ط میبندم اگه ییک از دستاش به تخت بسته  رسر

 نبود اونقدر قدرت پیدا کرده بود که گردنم رو

 ...بشکنه

 روی هم گذاشتم
ی

 .پلکهایم را از شدت خستیک

 در خودم قدرت مبارزه با یک جنجال جدید را



 نمیدیدم اما هر لحظیه زندگیام متفاوتیی از

ن تازه ا ن اتفاقاتشلحظیه قبل یک چیر ز آستیر  

ن دیوارهای تلچن و ون میکشید و مرا بیر  بیر

 سختی رسنوشتم که هر لحظه بیشیی از قبل به

 من نزدیک میشدند، شبیه یک مردیه درون قیر 

ن خودشان محبوس میکردند   . بیر

ن سه  سکوت سنگیتن که از روی استیصال بیر

 نفریمان حاکم بود با صدای مردی که ساییه

مان روی جمعمان افتاده بود،ایستادنش باالی رس   

 : شکسته شد 

 شما همراه اون آقا هستید ؟-

 آوات زودتر از من و آکو واکنش نشان داد، بلند

 شد و مقابل مردی که از روپوش سفیدش

 مشخص بود، دکیی است ایستاد و با لحن تندی

 : پرسید 

-  ...برادرمونه... بله آقای دکیی 

 و ته دلم گرم شد از اینکه امیر حاال آدمهایی 



 مثل آکو و آوات را پشت رسش داشت که سینه

 شان را برای جار زدن نسبت خونیشان با او

 . جلو میدادند 

ن بلند شوم، حاال من و  آکو کمک کرد از روی زمیر

 .آکو هم منتظر به دهان زل زده بودیم

 : دکیی نگایه به جمعمان انداخت و گفت

- ه توی اتاقم صحبت کنیم بهیی ... 

 گفتید برادرتون سابقیه هیچ اختالل روچ-

 نداره، نه؟

 آکو و آوات که ناچارا سکوت کردند اما من با
 
ً 

 صدایی که هنوز به خاطر اتفاقات چند دقیقیه

 پیش و ُ شیک که بابت جریان بچه و بعد حالت

 : امیر پیش آمده بود، میلرزید، جواب دادم

-  ...شوهرم هیچ مشکیل نداره... نه آقای دکیی 

 : دکیی دستی به چانهاش کشید و گفت

 پس چی باعث شده اینطوری دچار حملیه-

 عصتر شه؟ اونم به این ش ّ دت؟



 : دستی به موهای مشکیاش کشید و اضافه کرد 

 البته من نیم   تونم نظر قطیع بدم باید حتم ا یه-

 ...دکیی اعصاب و روان ویزیتش کنه

عظییم مخلوط از بغض،ترس حس کردم تودیه  

 بیاندازهای برای دست کشیدن به
ی

 و دلتنیک

 زبری ته ریشهای امیر و بوییدن عطر تنش راه

 گلویم را بند آورده بود، دستم را باال آوردم و

 روی گلویم گذاشتم، امیدوار بودم با فشار دادن

ن یا حتی باال آمدن ن رفیی  گلویم رایه برای پاییر

 .این توده پیدا میکردم

 صدای آکو با لحتن گرفته و خش دار خطاب به

 .دکیی بلند شد

 برادرم این چند وقت تحت فشار روچ رواین -

 خودش و... زیادی بوده
ی

 مشکالت خانوادگ

 البته یه خیر بینهایت تکان دهنده که از روی یر 

 ...احتیایط ما یه دفعه بهش داده بود

 روی مبل چریم روبــهرویم نشسته بود و در ح



ن موهایش عقب و جلو یم  ایل که دستش را بیر

ن زل زده بود   روی میر
ی

 . برد به گلدان سنیک

"  را بدون اینکه لحنش تفاویی " بیاحتیایط ما 

 با قبل داشته باشد یا اینکه حس کنم مرا نشانه

 گرفته بود، به زبان آورد؛ این یعتن مرا مقرص ح

 ال امیر نمیدانست، نگاهش برای لحظهای کوتاه

افتاد، در صورتش هیچ نشاین از دلخوریبه من   

 با تقصیر نسبت به من نبود اما باز هم دلیل نیم

 شد تا من میل بیاندازهای که به حلق آویز کردن

 خودم برای ارتکاب به این بیاحتیایط فاجعه

 . بار داشتم، رسکوب کنم

 چند لحظهای سکوت کردیم تا اینکه دکیی به

 : حرف آمد 

-  متاسفم اما... خوابیده فعال   با آرام بخش

 برای اینکه به خودش و بقیه صدمه نزنه مجبور

 شدیم از روشهای نه چندان خویر برای مهار

 باید منتظر متخصص... کردنش استفاده کنیم



 ...اعصاب و روان بمونیم تا نظر قطیع رو بده

 اما با توجه به خودکشیش قکر نکنم داستان به

 ...راحتی حل شه

ان با هم کلمیه خودکشر رامن و آوات همزم  

 تقریب ا فریاد کشیدیم
 
ً. 

 دکیی نگایه به ما سه نفر و من نگایه آکو

 انداختم که نگاهش را از گلدان گرفته و به دست

 هایی که مشتشان در هم گره خورده بود، دوخته

 . بود 

 سکوت آکو نشان میداد از شنیدن قضییه

 خودکشر متعجب نشده بود، با توجه به اینکه

 پس یعتن امیر ... خودش امیر را پیدا کرده بود 

 واقع ا دست به این کار زده بود
 
ً. 

 ...هر لحظه یک جنجال جدید

 : دکیی شانهای باال انداخت و روبــهمن گفت

-  خون... اوت زخمها درست نقطیه حساس

 زیادی وه همرستون از دست داده نشون میداد



 گرچه حتم  ... این اتفاق خییل وقته افتاده
 
ا بایدً  

سه برای  با بیمار صحبت کنیم اما به نظر نمیر

 این اتفاق جز خودکشر بتونیم توضیح قابل

 ...قبول دیگهای بدیم

 ...روح از بدنم جدا شده بود

؟  خودکشر

 یعتن امیر به نقطهای رسیده... باور نمیکردم

ن کرده بود؟  بود که به میل خودش قصد رفیی

ی امیر محکم مرا که در دل سخت ن یهاچه چیر  

 بزرگ شده و با چنگ و دندان موقعیت عالیاش

 را به دست آورده بود آنقدر دلزده و ناتوان کرده

 بود که از این دنیا ُ ِب ب َ رد؟

 این اتفاق قبل از اینکه من خیر برادریشان را

 ...بدهم افتاده بود

 مرگ ماهیار؟ طالقمان؟ یا دیدن من و آکو با هم

 ؟

ده بودحس کردم قلبم از حرکت ایستا ... 



و رسدی در رستارس وجودم پخش شد و ن  درد تیر

 ... نفسم بند رفت

 ...من امیر را به این حال و روز انداخته بودم

 ...جوانه

 جوانیه عشقم امیر را به جایی رسانده بود که

 خودکشر کند و بعد مثل دیوانهها به تخت

 ...زنجیر شود

) - روز بعد   ) آکو 

 نگایه به آوات انداختم که از انتهای راهرو

 . سیتن به دستم به طرفمان میآمد 

 گردنم را به طرف جوانهای که روی صندیل

 کنارم خودش را در چادر سیاهش مچاله کرده

 بود چرخاندم، طوری در خودش جمع شده بود

 .که نمیتوانستم صورتش را واضح ببینم

پایمآوات مقابلمان ایستاد و سیتن را روی   

 . گذاشت

 حیتن که چای فوری را از پاکتش در میآورد و



 توی لیوان کاغذی که بخار آب جوش از آن بلند

د با صدای گرفتهای گفت ن  : میشد، میر

- ی بخورین ن  دوتاییتون شدین... بیاین یه چیر

 ...شبیه مردهها

ن آورده بود که تقریب ا  جوانه رسش را آنقدر پاییر
 
ً 

ی از گردنش مشخص نبود، ن هیچ عکس چیر  

 . العمیل به حرف آوات نشان نداد 

 من هم راه گلویم چنان بسته بود که هوا هم به

 زور رفت و آمد میکرد چه برسد به چای و

 آبمیوه و بقییه خوردنیهایی که آوات گرفته

 . بود 

 رسم به طرف انتهای راهرو، جایی که در بستیه

 اتاق امیر بیشیی از هشت ساعت بود ما را از او

ل و روزش جدا کرده بود،چرخاندم، با اینو حا  

ی نمیخورم اما آوات که ن  کارم نشان دادم که چیر

 حسایر کالفه بود با عصبانیت و لحن

 : بدی گفت



-  دراز به دراز میافتی ... االن قندت میافته احمق

 ...خودمون کم بدبختی داریم... بغل اون امیر 

 ...یه بدبختی دیگه هم اضافه کن باز

 .. حرفش خییل به مذاقم خوش نیامد 
 
 اصول

 وقتی کش حرف دیابتم را پیش میکشید و

م کرده بود  درگیر
ی

 بیماری که ناخواسته از بچیک

 .به رویم میآورد در هم میشدم

 بدون حرف سیتن را بلند کردم و بغل آوات

ون را در پیش گرفتم  . گذاشتم و راه بیر

اض بلند شد   : صدای آوات به اعیی

- ی آکو؟کجا م یر  

 : با خشم به طرفش برگشتم و گفتم

- ن بزنم یم انسولیر  دراز به دراز نیافتم... دارم میر

 ...نشم یه مشکل جدید... کنار امیر 

 نماندم تا چهریه ناراحتش را ببینم، خودش

 فهمیده بود در عصبانیت دست روی حساسیت

 من گذاشته بود،عالوه بر آن البهالی جمالتش به



باین گف ن ته بود که من در وضعیت امیر زبان بیر  

 !مقرصم که البته بودم

 اگر من و جوانه حاال به هر دلییل امیر را نسبت

 به خودمان حساس نمیکردیم حاال شاید امیر با

 . واقعیت برادر بودنمان بهیی کنار میآمد 

 ذهنم آنقدر درگیر و خودم آنقدر ناراحت شده

 بودم که حتی نماندم تا به حال و روز جوانه

 برسم، چقدر به حال زن حاملیه برادرم که

 دیشب فهمیده بودم هر یک روزی که بچهاش را

 بیشیی حمل میکرد چقدر به خطر نزدیکیی یم

 . شد 

ن   برای جوانه توی ماشیر
 با عجله و نگراین

ن حیتن که به شک  نشستم و بعد از تزریق انسولیر

 الت عسیل که از توی داشبورد پیدا کرده بودم

دم ب ن ه طرف بیمارستان دویدمگاز میر . 

 تا مشخص شدن وضعیت امیر باید فکری به ح

 . ال جوانه میکردم



 وقتی به جوانه و آوات رسیدم که هر دو مقابل

 مردی با روپوش سفید ایستاده بودند و با دقت

 به حرف هایش گوش میدادند، مگر من چقدر

 آمده و امیر را ویزیت کرده
ون بودم که دکیی  بیر

 بود؟

یشان را نمیدیدم اما از شانههای لرزانصورتها  

ن موهایش  جوانه و دستهای آوات که کالفه بیر

دم حرفهای دکیی  ن  چرخ میخورد حدس میر

 . چندان به مذاقشان خوش نمیآمد 

 آوات. قبل از اینکه کامل به آنها برسم دکیی رفت

ه بود اما جوانه به  همچنان به روبــهرویش خیر

ای وقیعطرفم برگشت و من در چهرهاش معن  

 درد و رنج یک زن عاشق و بیپناه که به بن

 . بست رسیده بود، دیدم

وع به صحبت کرد  وقتی دهان باز کرد و رسر

 حس کردم به جای جوانه یک کالبد خایل از روح

 با من صحبت میکرد 
ی

 : و زندگ



- ن  یش کین  میخوان امیر رو... گفت باید بسیی

ن بیمارستان رواین   ...بیر

)  ) آکو 

- ی پیدا کن... یر خونهجوانه رو ب ن ی چیر
 یه دکیی

... براش آرام بخشر  ... کوفتی  ی... رسیم ن  چیر

 ...بزنه بتونه دو ساعت بخوابه

 
ی

 دستی به موهای نامرتبم کشیدم و با خستیک

ن هر کلمه باید با جان  تمام در حایل که برای گفیی

 کندن زبانم را توی دهان میچرخاندم، ادامه

 : دادم

 ...بگو بارداره-

 آوات که روی صندیل شاگرد کنارم نشسته بود و

 با چهرهای مات شده به خیابان شلوغ روبــهروی

 بیمارستان و عبور رسگردان آدمها نگاه میکرد،

 : بیحال گفت

- یش ه تو بیر
 ...من به کارهای امیر برسم... بهیی

 نگاهم را از آوات گرفتم و به منظریه روبــهرویم



 . دوختم

 : آرام جواب دادم

-  هر دفعه نگام به قیافیه... تونم آواتنمی

 معصوم و مظلومش میافته دلم میخواد

م م و از زیر سنگیتن حجم این همه... بمیر  بمیر

 ...بدبختی راحت شم

 : نفس عمیقی کشید گفت

 ...من هنوز هم نفهمیدم به دفعه چی شد آکو-

 یه دفعه از آسمون یه برادر و زن برادر و بچه

 حاال به همون رسعت... شون افتاد تو بغلمون

 ...داریم همهشون رو از دست میدیم

 فرمان را توی دستم مشت کردم و با ته ماییه

مقی به آن دادم و غ ّ ریدم ویم فشار بیر  : نیر

-  قرار نیست... ما کش رو از دست نمیدیم

 شاید اوضاع به هم... کش رو از دست بدیم

ن رفته نیست  ...ریخته باشه اما از بیر

د لحظهای سکوت کردآوات چن . 



 گردنش را به طرفم چرخاند و زیر سنگیتن 

 : نگاهش پرسید 

 با جوانه چی کار باید بکنیم؟ حرفهای دکیی -

 ...که یادت نرفته

 . صدایش خش برداشت

 برای برادرم با حجب و حیایم سخت بود راجع

 حا

 به بارداری زین که تا دیشب با او غریبه بود و

نوادیه پرواز شدهال یک دفعه حامل نویه خا  

 .بود

ن بره؟-  باید اون بچه از بیر

 : بدون تردید جواب دادم

- ن بره  اون بچه فقط... معلومه که باید از بیر

 ...جون جوانه رو به خطر میندازه

 : آوات رسی به نشانیه تایید تکان داد و گفت

-  اما جوانه رو گ راضن کنه؟ تازه... موافقم

 ...باید اجازیه امیر باشه



 از پنجره نگایه به جوانه انداختم که تنها و در

ن محوطیه بیمارستان  سکوت روی نیمکت سیر

 نشسته و به نقطیه نامعلویم زل زده بود؛ وقتی 

ی در مورد آنچه  من و آوات برای تصمیم گیر

ن نشسته بودیم چند  پیش آمده بود توی ماشیر

 لحظهای به جوانه که بعد از شنیدن حرفهای

 دکیی رسم ا از 
 
حال طبییع خارج و مثل یک کالبد ً  

 خایل و رسگردان از یک طرف به طرف دیگر یم

 رفت، فرصت داده بودیم تا شاید بتواند با

 حقیقت تلچن که یک دفعه از آسمان روی

 . رسمان افتاده بود، کنار بیاید 

 : نگاهم به جوانه بود اما طرف صحبتم با آوات

-  معلوم نیست چقدر طول بکشه... مهم نیست

 این زمان طال... تا امیر به حال طبییع برگرده

ی که ن  از چیر
 یی هم ممکنه جون جوانه بیشیی

 هست به خطر بیافته هم اینکه وابستگیش

 ...اونقدر زیاد باشه که دیگه نتونیم کاری کنیم



 ...جوانه مثل یه گنجشک کوچولو میمونه

ه و حاال حاالها  حواست نباشه از دستت مییی

ن نمیشین  اگه الزم باشه به خاطر... هروی زمیر

م  یا هر کار... وضعیت امیر از دادگاه حکم میگیر

 ...دیگهای

 : آوات با تردید پرسید 

 اگه امیر بعد بیدار شدنش قایط کنه بابت این-

؟  موضوع چی

 : عصتر جواب دادم

 اوال   امیر اینقدر جوانه رو دوست داره و-

 اونقدری قاتل نیست که بخواد جوانه رو به

 ثاین ا اگه ایتقدر خره که به ... طر بچه بکشهخا
 
ً 

ی قایط کنه پس به عنوان ن ن چیر  خاطر یه همچیر

 برادر بزرگیی خوشحال میشم دهنش رو رسویس

 ...کنم

 آوات سکوت کرد تا اینکهدبعد از چند دقیقه،

ه در آمد و بعد آوات در حایل که  صدای دستگیر



ون گذاشته بود، گفت ن بیر  : پایش را از ماشیر

- م خونه  تو هم کارهای... من جوانه رو مییر

ی امیر رو انجام بده
 میگم جوانه فامییل... بسیی

ی نداره بهشون خیر بدیم ن  اگه یادم باشه... چیر

 ...یه برادر داشت اون روز جلوی بهزیستی 

و با فکر اینکه ممکن بود خیر دادن به سهراب  

ی باشد که باعث شود ن  سامیار همان چیر

" د جواب" گنجشک کوچولو   از توی دستم بیی

 : آوات را اینطور دادم

- ... نه  تنها کسایی که جوانه داره... کش نیست

 ...فقط ماییم

 : توی دلم اضافه کردم

 ...خودم جای همیه اون نامردها رو پر میکنم"

" 

)  ) سهراب

ن خم  صدای خستیه سامیار در حایل که روی میر

 شده بود و رسش را که تقریب ا به من چسبی
 
دهً  



 بود، توی لپ تاپم کرده بود و با ریزبیتن و البته

 بدبیتن خاص خودش، نگایه به آدرس انداخت

 : و گفت

-  فکر نکنم جوانه رو تو... این آدرس کارخونشه

 ..کارخونهش نگه داشته باشه

دم در  در حایل که آدرس را به حافظهام میسیی

 لپ تاپ را بیاهم ّ یت به خاموش کردنش بستم و

 به کمک صندیل چرخانم از سامیاز

 . فاصه گرفتم

 دستهایم را از دو طرف باز و حیتن که

دم، گردنم را تا حد ن  انگشتانم را به هم گره میر

 . امکان عقب بردم و به آن تکیه زدم

 خسته و بیحوصله از جستوجو و تالشهای

 بیرسانجام این چند روز نگایه به سامیار که ح

س از ال و روزش بدتر از من و  نگراین و اسیی  

د، انداختم و ن  تمام خطوط چهرهاش فریاد میر

 : گفتم



 هیچ مدرگ نداریم که بخوایم بگیم جوانه-

 در واقع االن هم نمیدونم باید...پیش آکوعه

 چقدر از غرورمون رو زیر پا بذاریم تا از یه مرد

سیم که خواهرمون کجاست  ...غریبه بیی

 زد 
ی

 . سامیار پوزخند پررنیک

دستش توی جیب شلوارش فرو کرد و هر دو   

 حیتن که رسش را به عقب تکان میداد تا

 موهای لختی که روی پیشانیاش ریخته بود،

 : عقب برود با تمسخر گفت

 نگو که غرور و این چرت و پرتها برات مهم؟-

 اونم وقتی تنها خواهرمون بدون هیچ رسپنایه

 با یه بچه تو شکمش بدون اینکه شوهر الدنگش

ی ن ه اونم با چیر بدونه توی این شهر داره راه میر  

 ...توجه به وضعیتش

ن و محکم در حایل که از روی صندیل بلند  مطمی 

وع به قدم زدن در طول اتاق یم  میشدم و رسر

 : کردم در جواب حرف سامیار گفتم



-  در حال حاضن هیچی جز اینکه داداش... نه

 شده باشه...سهراب جوانه باشم برام مهم نیست

 به پای اون آکوی عوضن میافتم ویل میفهمم

 اون وقته که برش میگردونم... جوانه کجاست

 ...مثل یه عروسک ازش مراقبت میکنم... خونه

ان یم  همیه گند بازیــهای این چند وقتم رو جیر

 ...کنم

 سامیار اما مثل اینکه یک دفعه چنان در افکارش

 .غرق شد که متوجه حرفهای من نشد

ایستاد و پیشانیاش را به شیشهنزدیک پنجره   

 . تکیه داد 

 صدای زیر لبیاش را میشنیدم که با رسزنش با

 : خودش صحبت میکرد 

 وقتی گفتم حاملهام داداش رس از پا نیم-

 نه اینکه بچهدار نشدن... شناختم از خوشحایل

... جوانه ناراحتم کنه نه  اصال... گور بابای بچه

ًِ گ توی این دنیای به هم ریخته
 
و چرت بچه ً  



 من که نمیخوام هیچ وقت بچهدار... میاره

 ناراحتیم بابت اون چشمهای سلز... شم

ن بار بعد از سالها  غمگینش بود که برای اولیر

د ن  ...وقتی فهمیده بود حاملهس برق میر

 دستش را از توی جیبش در آورد، آن را مشت

 : کرد و آرام به شیشه کوبید 

- ... م ِ ن خر  م  خوبه خودم دکیی ... خیر رسم دکیی

 چرا همون موقع یادم نبود... قلب جوانه بودم

ن   که جوانه هیچ وقت نباید بچهدار شه؟ چرا عیر

 احمقها ذوق کردم دارم دایی میشم و رفتم

 تا جوانه از دستم... برسم به اون رفیق نامردم

ه  ...بیی

 نفس عمیقی کشیدم تا جملهای برای اطمینان

ان بیاورم اما با زنگخاطر دادن به سامیار به زب  

 . تلفن همراهم ساکت شدم

" با دیدن کلمیه  روی صفحه پوزخند" مادر 

 زدم
ی

 . بزرگ



 : بیمیل جواب دادم

 بله؟-

 صدای مادرم درست بعد از آخرین باری که یادم

 : نمیآمد ِ گ بود، بلند شد 

 سهراب جان؟-

وع به مالیدن گوشیه چشم  با دو انگشت رسر

هانه بتوانم آنقدری خودمهایم کردم تا به این ب  

ل کنم که حداقل مادرم را از ش ّ ر این زبان  را کنیی

 . تلخ شدیه این چند وقتم نجات دهم

 سالم و احوال پرسیمان از همیشه معمولییی 

 بود اما وقتی مادرم بدون مقدمه گفت که یم

 خواهد جوانه را ببیند و جوانه جواب تلفتش را

ن بار در زندگیام چنان حس  نمیدهد برای اولیر

 نفریی توی دلم جوشید که دوست داشتم همان

 .لحظه تلفن را قطع کنم

 با لحتن که ناخودآگاه نشانههای تمسخر به طور

 : واضح در آن نمایان بود، گفتم



 چی شد یادت افتاده جوانه هم هست؟-

 . ی ّ که خوردن مادر از پشت تلفن را حس کردم

 : انیهای سکوت کرد و بعد با لکنت گفتچند ث

-  تو که میدوین وضعیت من چیه؟... سهراب

 دستم را مشت کردم و با دندانهایی که امیدوار

 بودم با ساییدنشان خشمم را تا جای ممکن

ل کنم، گفتم  : کنیی

-  نزدیک یس سالمه که... آره معلومه که میدونم

 ...میدونم

ه دل سوزاندنمادرم با لحتن که آدم را وادار ب  

 : میکرد، گفت

- ... سهراب  میدونم مادر خویر نبودم... من

 ...براتون

 : پوزخندی زدم

-  میدوین که نه تنها... خوبه میدوین مادر من

 مادر خویر برامون نبودی که اصال   مادرمون

 ...نبودی



 سامیار که متوجه جریان شده بود، جلو آمد و با

ن کردن دستهایش سیع ک رد مرا آرامباال و پاییر  

 کند، میدانم صدایم باال رفته بود و کم کم

ل میشد   . عصبانیتم خارج از کنیی

 . مادرم به گریه افتاده بود 

ن همان گریه گفت  : بیر

-  ...من... سهراب

 دست مشت شدهام را به قفسیه سینهام زدم و

 : با حرص و بغض گفتم

 میدوین چند ساله این حرفها مونده رو دلم؟-

؟ اینکه چقدر یر 
 اینکه چقدر مادر بدی هستی

 احسایس؟ اینکه من و سایم و جوانه رو زیر

 پای بیاحساسیهات له کردی؟ بابامون رو

؟ باشه ... دوست نداشتی  مگه ما بچه... به درک

 هات نبودیم؟ مگه از بند جیگر خودت نبودیم؟

ن آشغال تفمون کردی  ویل تو قلب... ویل تو عیر

... نداشتی  اشتی تا التماسهای ما سه تاقلب ند  



 قلب نداشتی تا... رو توی چشمهامون ببیتن 

 ...مادرمون بایسر 

 حاال صدایم عالوه بر خشم نشانههای آشکاری از

 . بغض هم داشت

 یه بار گفتی سهراب مادر داره چهل سالت-

 میشه چرا زن و بچه نداری؟ یه بار به سامیار

؟ یه بار نشستی پ ایگفتی چرا اینقدر چمویسر  

 درد و دل جوانه؟

 : تلفن را توی دستم فشار دادم و گفتم

ت میخواسته-  وقتی فهمیدی شوهر دخیی

 وقتی فهمیدی چهار سال تمام... روش هوو بیاره

 داشته با چنگ و دندون زندگیش رو نگه یم

 داشته تا شوهرش به خاطر نازاییش طالقش

... نده  ...هیچی ... هیچ کاری نکردی

ن هیچ کلمیه تنها به گریه  مادرم بدون هیچ گفیی

 . کردن اکتفا کرده بود 

ن افتاده و شانههای  سامیار هم با رس پاییر



 .آویزاین به طرف مبل رفت و روی آن نشست

ن دستهایش گرفت و در افکار  رسش را بیر

ن خودش غرق شد   . غمگیر

-  بابت تک تک یر ... کیل حرف دارم که بهت بگم

ند سال در حق ما سه تارحمیهایی که این چ  

 وقتی تو فاتحیه بابامون تنهامون... کردی

 وقتی تو ازدواج جوانه مثل غریلهها... گذاشتی 

 وقتی مایه یه دفعه اگه یادت باشه... بودی

 ویل حاال که میبینم اونقدر... زنگ بزین یا نزین 

 
ن
 قلب تک تکمون رو شکستی رو دیگه هیچ حرق

 ...باهات ندارم

یز از اشک شده بود، کمکاسیه چشمهای م لیر  

 مانده بود تا اشکهای تنهاییام نه مثل یک مرد

 یس و چند ساله که مثل یک پرسبچیه تنها و

 . یتیم که مادرش او را کتک زده بود جاری شود 

-  با شوهرت برو یه... دست از رسمون بردار 

 جایی که ما سه تا دیگه هیچ وقت اسمت رو



ن یه مادری که... نشنویم  ما تا حاال از داشیی

 دوستمون داست زجر میکشیدیم اما حاال فکر

 همونطوری که... میکنیم اصال   نیستی 

ی  ...بابامون مرده تو هم برامون میمیر

 مادرم با هق هق تقریب ا فریاد کشید 
 
ً : 

 ...سهراب-

ن هر جمله جان میکندم اما باید  خودم برای گفیی

ین دندان لق را یمبرای یک بار هم که شده ا  

 . کندم و دور میانداختم

 دستم را باال آوردم و روی گلویم گذاشتم، کم

 .مانده بود خفه شوم

-  به جوانه هم... دیگه یی هیچ کدوممون نگرد 

 اینطوری به جای هر روز... میگم فکر کنه ُ مردی

 ...درد کشیدن یه بار درد میکشیم و تمام

 : با صدای لرزاین گفتم

-  ...خانم... خداحافظ

 تلفن را قطع کردم و مثل پرسبچهها زیر گریه



 .زدم

 از امروز من و خواهر برادرم فقط خودمان

 خودمان که باید از پس خودمان بریم... بودیم

 ...آمدیم

 خودم یک تنه جای پدر و مادرم را برای سامیار

 ...و جوانه پر میکردم

)  ) آکو 

 گوشهایم را با دست پوشاندم و از بیمارستان

ون زدم  . بیر

 ...اما... امیر به هوش آمده بود 

ی از امیر سابق نبود   ... هیچ خیر

 تنها کاری که انجام میداد فریاد کشیدن بود؛ قب

 ال   توی فریادهایی که میکشید میشد کلمات

 با مفهویم که خالصهاش رد کردن نسبت برادری

رد اما حاال بیوقفه مثل یک شیر مان بود، پیدا ک  

ن به محض اینکه کش فاصلیه ده  خشمگیر

ساند، نعره یم  قدمیاش را با او به ُنه قدم میر



 . زد 

 وقتی چند مرد قوی هیکل با رسنگ و باند به

ن   طرفش رفتند، پاهایم را به زحمت روی زمیر

 نگه داشتم تا به طرفشان نروم و جلویشان را

م  .نگیر

ان به تن امیر بخورددوست نداشتم دستش ... 

قابل  حش که به امیر داشتم آنقدر زیاد و غیر

ل شده بود که میل عجیتر در من بیدار
 کنیی

 کرده بود، میل اینکه او را از این خراب شده

م و اجازه ندهم با نگاههای عجیب و  بیر

م نگاه  غریبشان مثل یک دیوانه به برادر کوچکیی

 ... کنند 

 با حال خرایر خود
ن وقتی م را توی ماشیر  

 انداختم تا کش شاهد فرو ریختنم نباشد تلفن

 . همراهم زنگ خورد 

 با رسفیه کوتایه صدایم را صاف کردم و سیع

 .کردم تا حد امکان طبییع رفتار کنم



 جانم آوین؟-

 الو داداش؟-

م،  صدای مضطرب آوین، خواهر کوچکیی

ین عضو خانوادیه پرواز قبل از هناس،  کوچکیی

ی که هنوز نمیدانست خواهر دارد،خواهر امیر   

 . حالم را بیشیی از قبل مضطرب کرد 

 چی شده آوین؟-

 آوین تند و با عجله با صدایی که میلرزید،

 : جوابم را داد 

-  برای بردن همون... داداش من اومدم کارخونه

 ...چیک که گفته بودی

 : بیطاقت گفتم

ًِ خب -
ُ
ً... 

 داداش یه مردی اومده اینجا میگه من برادر-

... جوانهام  میکه اومدم دنبال... اسمش سهراب

 ...خواهرم

 ...لعنتی 



ن ییک را کم داشتیم  ...همیر

 : آوین با لحن زاری گفت

-  بگم جوانه پیش ماس... من نمیدونم چی بگم

 ؟

 حیتن که تلفن را با یک دست نگه داشته بودم،

ن را روشن کردم و به طرف کارخانه راندم ماشیر . 

-  جوانه... نه آوین
ی

 هر کاری میکتن نباید بیک

 ...خودت رو بزن به اون راه... پیش ماس

 آوین که تقریب ا گریــهاش گرفته بود، گفت
 
ً : 

 ...تو که میدوین من بلد نیستم دروغ بگم-

 ...خرابکاری میکنم

 بیاهم ّ یت به اینکه ممکن است آوین را برنجانم،

 : گفتم

-  تو خواهر... خودت رو جمع رو جور کن آوین

 ...خواهر منم هر کار بخواد میتونه بکنه... متن 

 ...دست به رس کردن سهراب برات کاری نداره

 ...فقط رسش رو گرم کن تا خودم رو برسونم



 آوین با لحتن مخلوط از خشم و ترس و

 : اضطراب گفت

 ...وای آکو از دست تو-

 : خندیه عصتر کردم و گفتم

 ...حواست باشه پارچیه قرمز نشون ندی-

نه ن  ...سهراب از اون گاوهاس که فقط شاخ میر

)  ) سهراب

ل کنم  .به زحمت میتوانستم کالفگیام را کنیی

ن   روی زمیر
ی

ب ناهماهنیک  پاشنیه پایم را با ضن

 میکوبیدم و با خودم فکر میکردم چرا به جای

 خراب کردن این کارخانیه کوفتی با همیه دم و

هش روی رس آکو و خواهرش با آرامشدستگا  

 روی مبل چویر اتاق رییس نشسته بودم و

 منتظر این بودم تا با یک لبخند گل و گشاد روی

ن   که مطمی 
ن

 لبهایم بنشانم و بیتوجه به دروغ

ون میآید،  بودم از دهان آکو و خانوادهاش بیر

م و بروم  . راهم را بگیر



 ...لعنتی 

روی دستیه دستم را با عصبانیت مشت کردم و   

وع به قدم. مبل کوبیدم  بلند شدم و کالفه رسر

 . زدن توی اتاق کردم

 : مدام با خودم زمزمه میکردم

-  سیع کن از کوره... آرامش خودت رو حفظ کن

ن حل... در نری ن رو مسالمت آمیر  قراره همه چیر

ی خونه... کتن  ی و بیر  ...دست خواهرت رو بگیر

 ...بعد بریس به مسالیه اون بچه

ن به این راحتی   اما خودم هم میدانستم همه چیر

 خرابکاریــهایی که من در حق جوانه. نیست

 کرده بودم به این راحتیها درست نمیشد، اصال

ن نبودم درست شدین باشد ًِ مطمی 
 
ً. 

دیه جوانه یم ن ن وحشیی  وقتی یاد چشمهای سیر

حیم با حرفهایم او را از خانه  افتادم که با بیر

اندم، دوست داشتم خ ودم را حلق آویز کنممیر . 

 من با تنها خواهرم چه کرده بودم؟ او را رایه



عباس و غزل و حاال خانیه غریبیه  خانیه امیر

 .نامردی به اسم آکو کرده بودم

 آقای رادان بهتون گفته بودم که اینجا بودنتون-

... بیفایدهس  من با... خواهرتون پیش ما نیست

ی از برادرم هم صحبت کردم اما اون هم خیر  

 ...خواهرتون نداشت

 . روی پاشنیه پا به طرف صدا چرخیدم

ه رویی که بدو ورودم به
ن  دخیی ریز نقش و سیر

 کارخانه، چشمهای قهوهای درشتش را به من

ی از جوانه  دوخته بود و دستپاچه گفته بود خیر

 ندارد اما من میتوانستم لرزش چانهاش را به

 .خویر ببینم

ن بلد نبود  ک اصال   دروغ گفیی  . دخیی

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

- م  من میدونم برادرتون از... خانم محیی

 شک ندارم برادرت... خواهرم بیخیر نیست

 ...خواهرم رو یه جایی قایم کرده



ک لبهای قلوهایش را روی هم فشار داد و  دخیی

 : با خشم گفت

 ...شما حق ندارید به برادر من تهمت بزنید-

 یک. پوزخندی زدم و کامل به طرفش چرخیدم

 دستم را توی جیبم فرو کردم و با تمسخر به

ی که شباهت ظاهریاش به آکو مثل خاری  دخیی

 : توی چشمم فرو رفته بود، گفتم

 ...کار من و برادرتون از زدن تهمت گذشته-

 ما کرده و داره
ی

 برادر شما پاش رو توی زندگ

یزه  ...زندگیمون رو به هم میر

ک یک قدم جلو آمد   . دخیی

 ...برادر من برای هر کاری یک دلیل محکم داره-

یه روبــهرویم ن ک ریزه میر
 از عصبانیت دخیی

 . خوشم آمد 

 نمیدونم آکو شما هم قایط کثافتکاریــهاش-

 ...کرده یا نه

ک  از خشم و نفرت چشمهای قهوهای دخیی
ی
 برق



 . را روشن کرد 

-  مخصوص ا راجع به ... درست صحبت کنید 
 
ً 

 ...برادرم

 با قدمهایی آهسته جلو رفتم، نزدیکش ایستادم

 : و با لحن تاثیر گذاری گفتم

 اگه بردن یه زن شوهردار و مخقن کردنش از-

 بقیه کثافتکاری نیست پس چیه؟

یز شده بود که بیاراده این  نفرتم از آکو چنان لیر

ه رو و بامزه با آن چشمهایی که با
ن ک سیر

 دخیی

شم و ترسش را به من دوخته شده بود، طعمهخ  

 : ی خایل کرون حرصم قرار دادم و گفتم

-  از اون اول به... برادرت یه عوضن الشخور 

 ...بهانیه بچهش پاش رو تو خونیه ما باز کرد

ن من و... حرمت خواهرم رو نگه نداشت  بیر

 خواهرم رو به هم زد و کاری کرد جوانه خونیه

... پدریش رو ول کنه اال هم معلوم نیست چی ح  

 اینها همه دلیل محکیم نیست که... کارش کرده



 برادرت یه کثافت؟

 ...خفه شو-

 لبخند یک َ وری روی لبهایم با سییل محکیم که

ک روی صورتم نشاند، خشک شد  ...دخیی

ن سییل زندگیام را خوردم  .دومیر

 ... اویل از جوانه

 ...و دویم از خواهر آکو

لیمیی هم جابهجا نشد،صورتم به اندازیه می  

ب دست دخیی روبــهرویم  شاید برای اینکه ضن

 زیاد و قدرتمند نبود اما نفریی که توی چشم

 هایش نشسته بود از سییل که خورده بود

 . سنگینیی بود 

 .نگاهمان به یکدیگر میخ شده بود

ک با صدایی که نشاین از لرزش چند دقیقه
 دخیی

 : ی پیش نداشت، گفت

 اگه من توی زندگیم یه مرد وجود داشته باشه-

م آکوعه  یه مرد واقیع که... اون برادر بزرگیی



ی حرمت ناموس رو نگه یم ن  قبل از هر چیر

ت که این داستان رو... داره  نه مثل توی بیغیر

ین  ن  ...توی مالعام جار میر

 زد 
ی

 : رسش را باال گرفت و پوزخند پررنیک

-  خواهر 
ی

ت هم یمنمیدوین وقتی این رو مییک  

 بری زیرسوال؟ خودت و اون خونهای که ازش

؟ خونهای که برادر منحرمتش رو ین ن  دم میر

ی؟  نگه نداشته هم زیرسوال مییر

 یک قدم فاصله گرفت و به متن که مثل سنگ در

 همان حالتی که سییل خورده بود رس جایم

 : مانده بودم، گفت

 بیچاره رو به چه جایی -
ن اون دخیی  ببیر

ون و به رسوندی که از  خونیه خودش زده بیر  

 ...قول خودت به برادر من پناه آورده

 . پشتش را به من کرد 

 شانههایش به خاطر نفس عمیقی که کشید، باال

ن شد  .و پاییر



 حس میکردم نه از خواهر آکو که از خودش

 .سییل خورده بودم

 چند ثانییه طوالین و رسیر بینمان را عاقبت

ک با چرخیدن به طرفم شک  . ستدخیی

 شانههایش را از روی بیخیایل باال انداخت و

 : گفت

 ...حاال که اینطوریه بذار بهت واقعیت رو بگم-

 ...جوانه پیش ماس

 اسم جوانه باعث شد تکههای شکستیه غروروم

 .را جمع کنم و قدیم به طرف دخیی بردارم

 : با صدای زخم برداشتهای گفتم

-  نه جر و بحث کردن با... اومدم دنبال خواهرم

 ...آکو و خانوادهاش

یز ازنفرت به من انداخت  دخیی نگایه لیر

 : و گفت

 ...جای خواهرت خییل هم خوبه-

 .یک قدم دیگرش به طرفش برداشتم



 تکاین که از روی ترس خورد به طور واضح به

 چشمم آمد اما بازهم خودش را نباخت و نگاه

اعصابمرسکشش را مستقیم به که کم کم افسار   

ن نبودم چند دقیقیه  را از دست میدادم و مطمی 

 . دیگر چه واکنشر نشان میدهم، دوخت

 پوزخندی که روی لبهایش بود به نظر یک جور

 به نظر میآمد 
ن
 . تالق

سم چطور-  خییل دوست داشتم از جوانه بیی

 شده رس از خونیه ما در آورده اما مراعات حال

 ...طفلیک... بدش رو کردم

 : شانیه تاسف تکان داد و ادامه داد رسی به ن

 حاال میفهمم چرا برادرم اون رو آورد و ازم-

 طفلیک با این وضعیت... خواست مراقبش باشم

 ...شوهرش هم که... خییل تنهاس

ی که آمادیه د ّ ریدن بود،  دندانهایم را مثل بیر

 کردم و با قدمهایی که بیشباهت به یورش
ن  تیر

ک رفتم  . نبود، به طرف دخیی



-  تا... خواهر من نیازی به ترحم و دلسوزی نداره

 نه به... وقتی من و برادرم هستیم نه تنهاس

 ...امثال تو و اون برادرت هم نیازی نیست

 : آوین رویش را برگرداند و با تمسخر گفت

-  بودن و حضورتون رو خییل خوب... بله

 ...دیدم

 با صدای مردانیه آکو از پشت رس حرف توی

 . د دهانم مان

 ...بس کن آوین-

 آکو با شانههای برافراشته و قدمهایی که تحکم

ن میکشید،  و غرورش رو را به رخ زمیر

 . جلو آمد 

ک  نگاه معناداری به خواهرش انداخت که دخیی

ن انداخت  . برای لحظهای کوتاه رسش را پاییر

 در انتظار عصبانیت آکو نسبت به خواهرش که

حظهایجای جوانه را لو داده بود، چند ل  

 رسجایم بدون هیچ عکس العمیل ماندم؛ منتظر



 بودم تا شاید آکو بتواند دم خواهر رستق و یر 

 . ادبش را بچیند 

 ...برو خونه آوین-

ین ناراحتی یا  صدایش آهسته بدون کوچکیی

 حش که بتوانم نانش را عصبانیت یا ترس

 . بگذارم با لحتن معمویل به خواهرش گفته شد 

عکس العمیل در حایل کهآوین هم بدون هیچ   

 نگاه خشمگینش همچنان مرا نشانه گرفته بود از

ون زد   . اتاق بیر

 حاال که آوین رفته بود هیچ مانیع برای ابراز

 خشم و نفرت بیاندازهام نسبت به آکو نداشتم،

 میتوانستم در بحتر مردانه آکو را رس جایش

 .بنشانم

 با لحتن که بیارادیه من سخت و ترسناک شده

 : بود، گفتم

 خواهرم کجاس؟-

ن   شانهای باال انداخت و حیتن که به طرف میر



فت، گفت  : بزرگ باالی اتاق میر

یس؟-  جای خواهرت رو از من مییی

 . صندیل چریم را عقب کشید و روی آن نشست

 دستهایم را با قدرت روی لبیه کاناپهای که

 پشتش بودم، کوبیدم و تقریب ا به حالت فریاد
 
ً 

 : گفتم

-  خواهرت... ین چرت و پرتها رو بریز دور ا

 ...گفته جوانه پیش شماس

ن تکیه داد و حیتن که  آکو آرنجش را روی میر

 : نگاه نافذش را به من میدوخت، گفت

- ... باشه ؟... خواهرت پیش منه  خب حاال چی

 . فریاد بلندی کشیدم و به طرف آکو یورش بردم

 یا زنگ بزنم-
ی

؟ مییک  خواهرم کجاس لعنتی

س؟پلی  

قابل باور  آکو لبخند کچر زد و با آرامشر غیر

 : گفت

؟ اینکه خواهرم رو از خونیه پدریش-
ی

 چی بیک



ون کردم و حاال با اینکه خواهرم رفته خونه  بیر

 ی پدری شوهرش مشکل دارم؟

 که زده بود نشدم
ن
 . اول متوجه حرق

 نفهمیدم چند ثانیه طول کشید تا بالخره به

ی که شنیده ن  خودم آمدم و برای اطمینان از چیر

 : بودم پرسیدم

؟ خونیه گ؟-  چی

 آکو خودش را روی صندیل پخش کرد و با لحتن 

 : معمویل گفت

-  حرفم به اندازیه... خونیه پدری شوهرش

 واضح بود نه ؟ جوانه االن توی خونهای
ن
 کاق

ه پس انگار تو  که شوهرش از اون سهم مییر

 ...خونیه خودشه

زاران مهتن و مفهوم از حرف آکو برداشته  

 ...کردم

ن جمله مرزهای وقاحت را  آکو به تنهایی با همیر

 . جابهجا کرده بود 



ن خم شدم ش رساندم، روی میر ن  خودم را کنار میر

ن یقههای کتش او را از روی صندیل  و با گرفیی

 . بلند کردم

 ...قصد داشتم گردنش را بشکنم

 ... م، مهم نبود اگر به جرم قتل اعدام هم میشد

-  ...خواهر من هنوز زن امیر ... خفه شو مرتیکه

 ...توی...اون وقت تو

 به جای هر حرف زشتی دستم را باال بردم و

 .مشت محکیم روی صورتش خواباندم

د  آکو دستش را باال برد تا جلوی مشتم را بگیر

 اما من مشت دیگری آن طرف صورتش

 قدرت و رسعتم آنقدر زیاد بود که آکو. خواباندم

 غافلگیر و در نتیجه همان اول کار شکست

 . خورده بود 

 تو به چه حقی خودت رو شوهرت جوانه صدا-

؟ ین ن  میر

 دستی یقهام را از پشت گرفت و مرا از آکو جدا



 کرد، قبل از اینکه صورت فرد مهاجم را ببینم

 مشتی روی صورتم نشست و صدای جیغ زین 

 . ق پیچید توی اتا

 به خاطر مشت ناگهاین که خورده بودم جلوی

ه شد   . چشمهایم برای لحظهای کوتاه تیر

 صدای جیغ آوین، خواهر آکو، توی گوشم یم

د ن  یکبار آوات را صدا میر
 پیچید که با رسگرداین

د تا  و بعد از آکو میخواست رسش را باال بگیر

 . خون توی حلقش نریزد 

ت داده بودم تاحیتن که به خودم و مغزم فرص  

ی که از بیتن تا انتهای جمجمهام تیر   درد نفسگیر

د، صدای عصتر آوات، مرد  میکشید، آرام بگیر

 غریبه و مهاجیم که یکبار روی بهزیستی همراه

 : آکو دیده بودم، بلند شد 

- ن باریه که دیدمت ن بار هم... امروز دومیر  اولیر

ن غلط رو کردی  اون بار زدمت چون رو... همیر

 منتیه این دفعه یم... م دیت بلند کردیبرادر 



 چون نشون دادی پاش بیافته یه بار... کشمت

 ...دیگه هم این غلط رو میکتن 

 هجوم آوردنش را به طرف خودم حس کردم اما

بــهای که خورده بودم  ضن
ی

 خوشبختانه منیک

ن رفته بود و توانستم قبل از اینکه  تقریب ا از بیر
 
ً 

 مشت دیگری روی صورتم بشیند، خودم را کنار

 . بکشم و بالفاصله جواب مشتش را بدهم

 حرکتم همزمان با فریاد بغض آلود آوین و فریاد

 آکو بود که از من و آوات میخواست بس کنیم

 اما من و آوات که بدون هیچ شناخت قبیل از

 هم تنها بر رس حرص و بغضن که منشا آن

دیوانیه کور و مست به خودمان نبودیم مثل دو   

 .جان هم افتاده بودیم

 حیتن که یقیه کت چریم که تن کرده بود توی

 دستم مچاله میکردم، او را به طرف خودم

 : کشیدم و توی صورتش فریاد زدم

- تت رو... آره  اگه این دفعه نتونم برادر بیغیر



 برادری که اونقدر... بکشم دفعیه دیگه میکشم

م از شوهرش طالقمرد نیست بذاره خواهر   

ه خونهش ه تا بعد اون رو بیر  ...بگیر

 .ابروهای آوات لحظیه کوتایه در هم گره خورد

 از روی رس شانیه من نگایه به پشت رسم و

 . احتماال   آکو انداخت

 توی صورتش حالتی از بهت و تعجب و سوال

 بود، شاید تازه متوجه شده بود که که برادرش

 . چه حیوان کثیقن است

ین به آوات که هنوز رسدرگم توی دستهایتکا  

 من به آکو زل زده بود، دادم و با تمسخر ادامه

 : دادم

 تویی که به خاطر برادرت سینهت رو میدی-

ه و  جلو بگو اگه ییک خواه ِ ر شوهر دارت رو بیر

 بعد توی چشمهات زل بزنه و بگه خواهرت رو

 اون هم وقتی ... برده خونیه پدری شوهرش

؟... نداره شوهرش پدر   تو چی کار میکتن



؟  براشون هدییه عرویس میفرستی

 : صدای آکو بلند شد 

-  خییل خوب هم... شوهر جوانه پدر داره

 عالوه بر پدر و مادر، چهارتا برادر و یه... داره

 خواهر هم داره که آرزوی همیه عمرشون این

ن   ...بوده که اون رو ببیین

 مغزم از شنیدن این حرفهای بیرس و ته داغ

ن حیتن که آوات را رها یم  کرده بود، برای همیر

 : کردم به طرف آکو برگشتم با فریاد گفتم

-  شوهر خواهر من یه بچیه... خفه شو مرتیکه

ن بیکس و... پرورشگایه بیکس و کاره  همیر

 کاریش باعث شده حاال یه عوض مثل تو

 
ی

اون و خواهرم خودش رو بنداره توی زندگ ... 

 خطوط صورت آکو از شدت خشم و تنفر چنان

 در هم فرو رفت که یک لحظه شک کردم مبادا به

اه گفته باشم  .جای امیر به او بد و بیر

 آکو آوین را که درحایل که شانهای آکو را محکم



 گرفته بود با تعجب به دهانمان زل زده بود، کنار

. زد  د، روبــه ن ن را دور میر روی منحیتن که میر  

 : ایستاد و با حال عجیتر گفت

 بیکس و-
ی

 بار آخرت باشه به برادر من مییک

 ...کار

 : اخم کرده پرسیدم

 برادرت؟-

بــهای به قفسهیسینهام زد و  آکو با کف دست ضن

 : با لحتن مقتدر گفت

- ... آره برادرم م ... برادرکوچکیی  وقتی ... امیر 

 گمش
ی

 بچه بود به خاطر تصادف خانوادگ

... کردیم  توی... فکر میکردیم مرده اما زنده بود 

 ...به کمک خواهرت پیداش کردیم... پرورشگاه

وزی زد و ادامه داد   : پوزخندی از رس پیر

 همون وقتی که تو بهش به خاطر رابطهش با-

دی ن  همون وقتی که فکر یم... من تهمت میر

ن نشون  کردی خواهرت داره به من چراغ سیر



ن دنبال این بود کهمیده، خواهر بیچارهت با م  

 اما تو به... ثابت کنه امیر برادرم و تونست

 خاطر توهمات پارنوییدیت به خاطر شکست

ونش  که خوب ازش خیر دارم از خونه بیر
 عشقی

... کردی  و... حاال امیر زیرساییه خانوادهشه

 طبیعت ا زنش هم عروس خانوادیه ماس جاش
 
ً 

 همیه... روی چشمهای من و برادرامه

 پس دیگه... یتش هم با من و خانوادمهمسئول

 چون برادرم و زن برادرم... دور و بر جوانه نپلک

 ...به آرامش احتیاج دارن

؟  امیر

 برادر آکو؟

 جوانه زن برادر آکو؟

بــیه مهلک روچ  قبل از اینکه واکنشر بابت ضن

 که خورده بودم نشان بدهم از روی شانیه آکو

 آوین را دیدم که ابتدا صورتش مثل گچ سفید

 شد، بعد دستش را باال آورد و شقیقههایش را



 فشار داد و نهایت ا در کمال تعجب مقابل چشم
 
ً 

 ...هایم از حال رفت

ن آکو رساسیمه  با صدای افتادن آوین روی زمیر

 .به طرفش برگشت

 آوات هم از پشت رسم حیتن که اسم آوین را

د به طرفشا ن  . ن دوید صدا میر

ن افتاده بود، برای ن روی زمیر  آوین پشت میر

ن هم نمیتوانستم او و برادرهایش را که  همیر

 .سیع داشتند او را به هوش بیاورند، ببینم

 در واقع اگر هم توانایی دیدنشان را داشتم، بعید

 .میدانستم میتوانستم به پاهایم حرکتی بدهم

 سییل واقعیایی که توی گوشم خوابیده بود،

ن و دردناکیی بود که گوشهایمآن قدر سهمگیر  

د  ن  . زنگ میر

 امیر برادر آکو بود؟

 رس و کلیه این برادر از کجا یک دفعه پیدا شده

 بود؟



 صدای آکو در حایل که رگههای آشکاری از

سید،  نگراین و وحشت در آن به گوش میر

 : بلندتر شد 

 ...آوات زنگ بزن اورژانس-

 : د آوات رساسیمه تر از آکو جواب دا

-  تا بخواد منتظر اورژانس بمونیم خودمون... نه

یمش  ...مییر

 آکو بلند شد، آوین را توی بغلش گرفته بود و به

فت  . طرف در میر

 حس میکردم توی دهانم چسب ریخته بودند،

ی ن  نمیتوانستم لبهایم را از هم باز کنم و چیر

 .بگویم

 صدای نگران آکو خطاب به آکو میآمد که آرام با

 . خواهر از حال رفتهاش صحبت میکرد 

-  داری من رو یم... آوین چشمهات رو باز کن

 ...ترسونیها

 بالخره ُ شیک که زبانم را بند آورده بود کمرنگ



 . شد 

 با صدایی که به نظر نمیآمد متعلق به من باشد،

 : گفتم

 ...بذارین ببینمش-

 . آوات و آکو هر دو به طرفم برگشتند 

ن دیگری قابلدر چهرهشان جز نگر   هیچ چیر
این  

 . تشخیص نبود 

 : یک قدم جلو رفتم و گفتم

-  من توی ماشینم... احتماال   فشارش افتاده

 ...بذارین معاینهش کنم... کیف پزشیک دارم

 آوات ابروهایش را در هم کشید و با بدبیتن 

 : گفت

 ببخشید؟-

 . پاهایم کم کم از کرختی در آمد 

ودم به گوشهایامیر و حقایق تلچن که شنیده ب  

 از ذهنم راندم و روی جریان حاضن 

 . متمرکز شدم



- ه... من پزشکم  به نظرم برای خواهرت بهیی

 همینجا درمان شه تا دو ساعت تو راه از این

 ...بیابون برسونیش مرکز شهر و بیمارستان

 آکو و آوات هر دو نگایه با هم رد و بدل کردند

 تا اینکه آکو جلو آمد و آوین رنگ پریده را روی

 . مبل خواباند، این به معتن موافقت بود 

 : به طرف در رفتم و گفتم

ن بیارم- م وسایلم رو از توی ماشیر  ...میر

ن  ن را از من گرفت و با گفیی  آوات سوییچ ماشیر

" اینکه ه پیش آوین بموین   خودش برای" بهیی

هایی که گفته بودم رفت
ن  . آوردن چیر

 .من هم پیش آوین برگشتم

 آکو کنارش نشسته بود و حیتن که با غم به

 صورتش زل زده بود موهای مشکیاش را که از

ون زده بود نوازش میکرد   . رورسیاش بیر

 نفس عمیقی کشیدم و دستم را به طرف دست

ن نبضش بردم  . آزاد آوین به قصد گرفیی



 وقتی رسانگشتانم به پوست لطیف آوین رسید

ی توی دلم تکانو رسما ن ی تنش را حس کرد، چیر  

 ... خورد 

ی از وجودم جدا شد مرا به دو نیمه تقسیم ن  چیر

، نبض آرام و ضعیف  کرد، یک نیمه در قابل دکیی

 آوین را میشمرد و نیمیه دیگر به مژههای بلند

 .و تاب خوردیه آوین نگاه میکرد

 درست نفهمیده بودم در آن اوضاع چرا باید به

ن مسائیل  هچنیر ن فکر میکردم؟ مثال   رنگ سیر  

ن دخیی ... ی پوست آوین  به نظرم آمد آوین اولیر

های بود که میدیدم که رنگ پوستش در ن  سیر

 جوانه و ماهیار... برابر سفیدی پوست مادرم

 . عجیب به چشم میآمد 

- ... اینها رو از تو   ...پیدا کردم... ماشینت

 با صدای آوات که به خاطر دویدن به نفس زدن

 افتاده بود و جمالت را منقطع به زبان میآورد

ون آمدم و روی کارم متمرکز  از حالت عجیبم بیر



 . شدم

 : آوات کنار آکو روی پایش نشست و به آکو گفت

- یم بیمارستان... بارم میگم ه آوین رو بیر
 ...بهیی

ن جعبیه دستمال کاغذی را  بلند شد و از روی میر

. برداشت دش آن راچند برگ دستمال کند و خو   

 .روی بیتن آکو گذاشت

ن آورد و گفت  : صدایش را پاییر

 یارو دو دقیقه پیش زد من و تو رو درب و-

... داغون کرد  ن کرد   حاال... تو رو تهدید به کشیی

 ...خواهرمون رو دادیم دستش

 فشار سنج را دور بازوی الغر آوین بستم و

ن فشارش شدم، همانطور که حدس  مشغول گرفیی

ن بود زده بودم فشا  . رش پاییر

 مشغول رس هم کردن رسم شدم که صدای پر

 : افسوس آوات بلند شد 

-  قرار بود تا... نباید اینطوری میفهمید آکو 

ی بهش نگیم ن  ...وقتی حال امیر خوب نشده چیر



 حاال که راجع به امیر فهمیده چطوری بقییه

 ...داستان رو بهش بگیم

 . دستم توی هوا خشم شد 

 به. اتفاقات چند لحظه پیش در نظرم زنده شد 

 طرف آوات و آکو چرخیدم و با تردید در حایل

ن دیگری بشنونم، پرسیدم  : که امیدوارم بودم چیر

- ن  ی که در مورد امیر گفتیر ن  راسته؟... چیر

 آکو نگاه بیتفاوت اما آوات نگاه خصمنایک

 : حوالهام کرد و گفت

- ... آره امیر برادرمونه ختیمون همداستان بدب  

 ...که شنیدی

 گیج و رسگردان سیع. ابروهایم در هم رفت

 میکردم قطعات پازیل که یه دفعه جعبهاش به

 طرفم پرتاب کرده بود و تکههای بیشمارش را

 به صورتم خورده بود، کورکورانه رس جایش

 . بگذارم اما نمیشد 

- ... آخه ... از کجا   ...آزمایش دی ان ای... چطور 



تکان داد و همانطوری که باآکو کالفه رسی   

 دستمال خون ریخته پشت لبش را پاک میکرد،

 : گفت

-  حاال اگه زحمتت نمیشه یه... داستانش مفصل

مش  فکری برای خواهرم بکن وگرنه بیر

 ...بیمارستان

 . نفس عمیقی کشیدم و کارم را انجام دادم

 مشغول کارم بودم که در باز شد و کش توی

 . اتاق آمد 

 : صدای آکو خطاب به فرد تازه وارد آمد که گفت

؟-  جوانه اینجا چی کار میکتن

)  ) سهراب

 شنیدن اسم جوانه از دهان آکو باعث شد تکان

 .بدی بخورم

ی از  ته دلم چنان خایل شد که برای جلوگیر

ی که به دستم رسید چنگ ن ن چیر  سقوط به اولیر

 ...زدم، دست آوین



وانه را تویدرست همان وقتی که قلبم حضور ج  

 اتاق تایید کرد، مشغول زدن چسب روی آنژ

ن بهانیه  یوکت پشت دست آوین بودم و همیر

انهای بود تا بتوانم اندگ از  خوب و شاید حقیر

یس که مثل زلزله تنم را به لرزه در آورده  اسیی

 .بود، خایل کنم

 مثل اینکه جوانه هم متوجه حضور من شده بود

ن از اتاق ون رفیی را کرد، این را از که قصد بیر  

 شتابان بلند شدن آکو و راه افتادنش به طرف در

سید   داری کجا" در حایل که از جوانه مییی

ی؟  " میر

 فهمیدم وگرنه خودم جرئت اینکه رسم را باال

 .بیاورم نداشتم

ن   مثل چوب خشک شده بودم و به باال و پاییر

ن آرام قفسیه سینیه آوین زل زده بودم و  رفیی

سیدم اگر تصمیم نداشتممدام از خود م مییی  

 دنبال جوانه برم پس اینجا چه غلیط میکردم؟



 حرکت شتاب زدیه آکو باعث وزش نسیم خنیک

 شد، نسییم که توی گوشم زد که یک مرد غریبه

 
ن
 ـ هر چند خودش را برادر شوهر خواهرم معرق

 ...کرده بود ـ دنیا خواهرم رفته بود نه من

 آکو تا نزدییک در رفت و یک دفعه رس جایش

 .ایستاد

 سنگیتن نگاهش را روی خودم حس کردم و

 : کیم بعد صدای متعجبش بلند شد 

 تو همون یارویی هستی که االن یقیه
 ـ مطمئتن

 خودت و من رو جر میدادی بعد چسبیدی به

 طبابت؟

ی نگفتم ن  .چیر

سیدم، از دیدن تصویر  واقعیتش این بود مییی

قتی که لباس برادریام در نظر جوانهخودم و   

سیدم  .پاره پاره شده بود، مییی

ین  ـ اگه میخوای با جوانه صحبت کتن االن بهیی

 ...وقته



 .آب دهانم را قورت دادم و توی دلم زمزمه کردم

"  میخوای جلوی آوات و آکو... برو لعنتی 

؟ آره ن خراب... اینجوری عقب بکشر  همه چیر

... شده  تو داداش... ویل درستش میکتن 

 هموین که وقتی همه باهاش... سهراب جوانهای

 جوانه ارزش این... بد بودن باهاش خوب بودی

 حتی اگه... رو داره که غرورت رو بذاری زیر پا 

 ... "بزنه تو گوشت هم حقه

ن آوات که چاشتن نفرت و  با لحن تمسخر آمیر

 : حرص هم در آن مزه میکرد، به خودم آمدم

 تو حتی طبل تو خ... ـ طبل توخایل دیده بودم

 فقط یه صدای ضبط شده از... ایل هم نیستی 

 ...طبیل

 نماندم تا جواب آوات را بدهم، حیتن که به آکو

ن یا دم با قدمهایی که به جای راه رفیی
ن  طعنه میر

 حتی دویدن تصمیم گرفته بودند پرواز کنند

ون زدم  .دنبال جوانه از اتاق بیر



اگرد رسیدم جوانه از روی آخرین پلهوقتی به پ  

ن رفت و حیتن که چادرش را دور خودش  پاییر

 جمع میکرد، از سالن اصیل به طرف در خروچر 

 .راه افتاد

ن میآمدم با فریاد اسمش  حیتن که پلهها را پاییر

 : را صدا زدم

 ـ جوانه؟

 جوانه بدون مکث به راهش ادامه داد، در عوض

به طرفم برگشتند چند نفری که توی سالن بودند   

 اما من بیاهمّ  یت به نگاه کنجکاو و متعجبشان

ن آمدم  .پلهها را چندتا ییک پاییر

 :مدام تکرار میکردم

 ...وایسا باهات حرف بزنم... ـ جوانه وایسا 

 از ترس اینکه مبادا جوانه از محدودیه دیدم

 خارج شود نگاهم را چنان روی تصویر جوانه

ه آخرین پله نشدم ومتمرکز کرده بودم که متوج  

ن صاف رسیدم پایم را  به خیال اینکه به زمیر



ن گذاشتم، در نتیجیه  بیاحتیاط روی زمیر

 بیاحتیاطیام پایم چنان پیچ خورد که با لگن

ن افتادم، عالوه بر آن آرنجم هم با  روی زمیر

 .ش ّ دت به لبیه پله خورد

 : فریاد بلندی از درد کشیدم

 ...ـ آخ

بته صدای گرومپ بلندی که ازفریاد درد آلود و ال  

ن خوردنم بلند شد، باعث شد همیه رسهای  زمیر

 توی سالن به طرفم برگردند اما درد آنقدر زیاد

 .بود که اجازه نمیداد روی اطرافم تمرکر کنم

 آرنجم را توی دستم گرفتم و پلکهایم را روی

 .هم فشار دادم

اه گفتم  : زیر لب به خودم بد و بیر

 ...لعنت بهت سهراب... ـ آخ

ن بلند شوم اما درد بدی  سیع کردم از روی زمیر

 توی کمر و مچ پایم پیچید که ناچارا دوباره مرا
 
ً 

ن نشاند  .روی زمیر



 بالیی رس آدم
ن  چطور ممکن بود دو پله چنیر

 شک نداشتم حداقل ییک از. بیاورد 

 .استخوانهایم شکسته بود

فتم و سیع میکرد محیتن که با درد کلنجار میر  

 خودم را جمع و جور کنم، دست کوچیک روی

 بازویم نشست و گرمای آشنایی در رگهایم

 . جاری شد 

 
ی

 صدای پر بغض جوانه برای یاداوری دلتنیک

 بیاندازهای بود که بیآنکه بدانم نفسم را تنگ

 : کرده بود 

 ـ داداش چت شده؟

)  ) سهراب

 لحن گرم و بغض آلود جوانه برای چند لحظه

ی که در  ن استخوانهایم میپیچید عقب درد تیر  

 . راند 

 چند وقت بود صدای جوانه را نشنیده بودم؟

ی که برایم عزیزتر از جان  صدای خواهر کوچکیی



 . بود 

 وقتی نگراین جوانه برایم خودم را حس کردم

 یک دفعه و بدون مقدمه تنها هستم، تنها بدون

 اینکه یک نفر مرا دوست داشته باشد، من به

که شاید حتی یکبار هم به منبهانیه ماهیاری    

 فکر نکرده بود، تنها آدیم که شاید صادقانه مرا

 دوست داشت با دیل شکسته از خودم رانده

 .بودم

 حا

 همیه این حسهای مزخرف و البته دردی که

 ال بیشیی از قبل خودش را نشان میداد باعث

 .شد بغض کنم

 با پلکهایی که همچنان از خجالت بسته شده

 : بودند جوانه را صدا زدم

 ...جوانه-

 جانم داداش؟ درد داری؟ جاییت رو شکوندی؟-

 نگاهم به روی جوانه باز. چشمهایم را باز کردم



 شد که چطور با چهرهای در هم رفته از نگراین 

 .به من زل زده بود

 دست ظاهرا سالمم را باال آوردم و روی گونهی
 
ً 

 . جوانه گذاشتم

 : ا غم گفتملبخند تلچن زدم و ب

- ... آره ... شکسته  قلب خواهر... بد هم شکسته

 ...کوچولوم رو شکوندم

ن جوانه لحظهای مات شد بعد  چشمهای سیر

 از اشک زد و بالفاصله قطرهای روی
ی
 برق

 . گونهاش چکید 

 دستم را باز کردم و تا جایی که کمر دردناکم

 اجازه میداد جوانه را توی بغلم کشیدم، جوانه

 . اوت توی بغلم جا گرفتهم بدون مق

 حس این موجود ظریف و کوچک توی بغلم مثل

 . آب خنک آتش دردم را خاموش کرد 

 . صدایم به خاطر بغض گرفته بود 

 ...من رو ببخش جوانه-



 جوانه پیشانیاش را روی شانهام فشار داد،

 لرزیدن شانههایش تنها جوایر بود که به حرف

 . من میداد 

 .کم مانده بود خودم هم به گریه بیافتم

-  ببخش گفتم... ببخش اون حرفها رو زدم

 ...ببخش... برو 

 جوانه دستش را باال آورد و حیتن که مشتی به

د، گفت ن  : شانهام میر

- ... نمیتونم  عشق... سهراب تو همه کسم بودی

 دومم بودی اما باعث شدی فکر کنم بیکس و

 ...هیچ جا نداشتم برم... کارم

 .اشک راه خودش را پیدا کرده بود

 : به زور نالیدم

-  ...غلط کردم... غلط کردم جوانه

 : جوانه با هق هق گفت

-  تو که... اصال   نگفتی میخواد کجا بره

 میدونستی من جز تو و سامیار هیچکس رو



 ...نداشتم

 . اشک چکیده روی لبم مزیه دهانم را شور کرد 

- ... چرا قربونت برم عباس... چرا   زنگ زدم امیر

 ...بره دنبالت

 . صدای جوانه باال رفت

 مثل اینکه فرصتی پیدا کرده بود تا عقدههای

 . این چند وقت را خایل کند 

- ... من تو رو میخواستم عباس رو   من... نه امیر

عباس... خونمون رو میخواستم  نه خونیه امیر

... رو  ... نه خونیه آکو   هر چقدر هم... نمیتونم

تونم ببخشمتبخوام نمی ... 

 با قیافیه به هم ریخته و آویزان به گچ پایم

 .زل زده بودم

دم ؟  حاال باید این پای آویزان را کجا مییر

 بیمارستان و نوبتهای عمل و مطب و بقیه به

 با جوانه چه میکردم؟ آن هم درست... کنار 

 وقتی که باید کفش آهتن به پا میکردم و دنبال



 .جوانه راه میافتادم

تخت اورژانس منتظر سامیار نشسته بودم، روی  

 جوانه هم روی صندیل کنار تختم نشسته بود،

 طوری پشتی را به من کرده بود که در نظرم

 خفه شو و حرف نزن لطف ا  " معتن جز 
 
ً 

 نداشت،"

 البته من هم نه جرئت حرف زدن داشتم نه

سید   . حرف به نظرم میر

ن شده بودیم تا  از وقتی به کمک آکو سوار ماشیر

 وقتی که پایم را گچ گرفته بودند من و جوانه

 نزده بودیم
ن
 .هیچحرق

 آکو کار مهیم داشت، کار مهیم که در موردش با

ن هم  جوانه پچ پچ کرده بودند، برای همیر

 نتوانسته بود همراهمان بیاید؛ آوات هم پیش

ن ماند  همیر
ه بود بعد ازآوین مانده بود، بهیی  

 کتککاری چند دقیقه پیشمان، آکو یا آوات مرا به

 .بیمارستان برسانند



ن با دردی که به  که من توی ماشیر
 همیه م ّ دیی

 خاطر رسد شدن بدنم هر لحظه بیترسر از قبل

فتم آکو و جوانه  شدت میگرفت، کلنجار میر

ن با هم صحبت میکردند  .پشت ماشیر

دور ریختههمیه فکرهای مالیخولیاییام را   

 بودم، به خودم قبوالنده بودم که اینکه من در

 جریان حرفهای آکو و جوانه نبودم تنها به دلیل

 فاصلهای بود که خودم از روی بیفکری و

ن خودم و جوانه انداخته  تعصب کورکورانهام بیر

 . بودم

 نفس عمیقی کشیدم و ییک از بیشمار

 .سوالهایی که توی ذهنم بود به زبان آوردم

- ی که آکو گفتچ ن ... یر  اینکه... راجع به امیر 

 درست بود؟... برادرن

 از روی شانه نیم نگایه به من انداخت و آهسته

 : جواب داد 

-  ...آزمایش دی ان ای دادن... آره



 : ابرویی باال انداختم و با تعجب گفتم

 ...باورم نمیشه-

 : جوانه شانهای باال انداخت و بیخیال گفت

- ... آره  ...حتی خود امیر ... کش باور نمیکنه

 دردی تیک پایم پیچید، ابروهایم را در هم

 : کشیدم و گفتم

ن خونیه آکو؟-  امیر کجاس؟ با امیر رفتیر

 جوانه لحظهای سکوت کرد و بعد خالصه و گذرا

 : گفت

 ...داستانش مفصله-

 : پوزخندی زدم

 ...این یعتن نمیخوای راجع بهش حرف بزین -

 .سکوت کرد

 : التماس گفتم با 

-  میدونم بخشیدن من... اینجوری نباش جوانه

 من خودمم نتونستم خودم... کار آسوین نیست

 ...ویل اینطوری هم... رو ببخشم



 جوانه یک دفعه از روی صندلیاش بلند شد،

 : چادرش را مرتب کرد و گفت

- ... من باید برم  نمیتونم منتظر... عجله دارم

 ...تلفنت که کنارته... وایسم سامیار بیاد 

 ...لعنتی 

 چرا سامیار نمیآمد ؟ بیشیی از این نمیتوانستم

 مخصوص ا با این پای ! جوانه را معطل کنم
 
ً 

ن هم سامیار را بهانه کرده... شکسته  برای همیر

 .بودم

 جوانه که نمیدانست بحث بخشیدن من و

 بازگشتش به خانه تنها مسالیه مهم بینمان نبود،

ین کاری که در حال حاضن باید میکردیم مهمیی  

دیم و آن بچه ن  این بود که جوانه را زیر بغل میر

 را قبل از اینکه بالیی رس خواهرم
 ی لعنتی

ون بکشیم  ...بیاورد از توی شکمش بیر

ی نگفته بودم تا جوانه را حساس ن  از بچه چیر

 .نکنم و نقشهمان را لو ندهم



 ...لعنت به امیر 

قبل از یسخودش کم بود که قلب خواهر مرا   

 به این حال و روز رسانده بود، حاال
ی
 سالیک

 ... بچهاش هم اضافه شده بود 

 باید هر جوری شده بود جوانه را تا آمدن سامیار

 ...نگه میداشتم

 البداههای که به دهنم رسید دستم
ن
 با نقشیه ق

 ...را روی رسم گذاشتم و آخ بلندی گفتم

 .با صدای آخم جوانه رساسیمه به طرفم برگشت

 رسدی صدا و نگاهش جای خودش را به نگراین 

 گرمای دستش را روی شانهام. و اضطراب داد 

 . حس کردم

 :به دنبال آن صدای لطیفش توی گوشم پیچید

 چت شده؟... ـ سهراب عزیزم

ن برای لحظهای کوتاه به عمق ذهنم  همه چیر

 رانده شد، در عوض حضور جوانه، عطر تنش و

 محبت مادرانهای که از قلب خواهرانههایش



 خرج من و سامیار میشد، چنان پر رنگ شد که

 دستهایم بیاراده برای به آغوش کشیدنش باز

 شد، جوانه هم کنارم ایستاده بود ناخودآگاه توی

 .بغلم افتاد

 صدای متعجبش در حایل که هنوز هم نگراین در

 : آن مشخص بود، گفت

؟ـ سهراب؟ چت شده؟ خویر   

 : توی دلم گفتم

" ن االن که تو رو بغل کردم خوبم... آره  ...همیر

 بهیی از همیه اون روزهایی که توی این چند ماه

 ... "خوبم جوانه... داشتم

حیم گفتم  : اما به جای آن با بیر

... ـ نه  ...تیر میکشه... رسم درد میکنه

ون آمد  .از بغلم بیر

وینگاه نگرانش را که یکباره خیس شده بود ت  

 : صورتم چرخاند و گفت

 ...ـ مگه وقتی افتادی رست به جایی خورده بود



 آره؟

 : لبخند تلچن زدم و با شوچن گفتم

 ...ـ باید گریه کنم جوانه

 : جوانه ترسیده گفت

؟... ـ سهراب  حالت خوبه؟ گریه برای چی

 ...ـ تو رو دیده خودش رو لوس کرده

 خوشبختانه صدای سامیار و حضورش پشت رس

ن بودم در  که مطمی 
ن

 جوانه مرا از باتالق دروغ

وم، نجات داد  .آن فرو میر

 جوانه با تعجب به طرف سامیار برگشت، همان

 لحظه دستهای سامیار دور شانههایش حلقه

 شد و با تمام وجود او را به آغوش کشید و

 .رسش را روی گردن جوانه گذاشت

 پلکهایش را بسته بود و با تمام وجود نفس

دمیکشی . 

 دستهای جوانه اما بیحرکت کنارش افتاده

 صحنیه روبــهرویم همزمان دو حس. بود 



 مختلف در نظرم زنده کرد؛ خوشحال از ابراز

 سامیار از آن دسته... محبت سامیار به جوانه

 آدمها بود که هر چقدر هم از درون نسبت به

ون یک  آدمها محبت داشته   باشد، نهایت ا از بیر

میداد اما حاال پوزخند تحویل طرف ... 

 وقتی اینطور باوزهایش را دور جوانه حلقه

ن بودم سامیار خییل بیشیی از  کرده بود، مطمی 

 من هوای جوانه را دارد، سامیاری که خوب

ین خصوصیتش توانایی   فهمیده بودم مهمیی

 .افسار زدن به احساساتش بود

 حسادیی که سامیار... حس دیگرم حسادت بود 

ی کهمیتوانست با خجال ن تی کمیی نسبت به چیر  

 دست و پای مرا در رفتار با جوانه میبست،

 ...نزدیک جوانه شود

 خنک شد،
ن
 وقتی دل سامیار به اندازیه کاق

ون آورد، نگایه به  جوانه را از بغلش بیر

 رستاپایش انداخت و با صدای خش گرفتهای



 : گفت

 ـ کجا بودی بیمعرفت؟ مغز سهراب رو خر گاز

؟ چرا... میگرفت گرفته بود پاچه  من چی

 خودت رو از من قایم کردی؟ مگه من نگفتم

 توی اون خونه بمون؟... سهراب زر زده

)  ) جوانه

 .رس جوانه به طرفم چرخید

 نگاه خیس از اشکش را با خشم به من دوخت و

 : گفت

-  اجازه نمیدم کش به این بچه... اجازه نمیدم

 ...صدمه بزنه

 سامیار بازوهای جوانه را تکان داد و صورتش را

 . به طرف خود برگرداند 

؟ اون بچه به دنیا بیاد تو-  احمق شدی؟ که چی

ی  ...البته اگه خودش بتونه زنده بمونه... میمیر

 فکر میکتن امیر عرضه داره از بچهت مراقبت

 کنه؟ اون ییک رو میخواد خودش رو جمع و



 ...جور کنه

 . رفته بود  صدای جوانه باال 

ی بگذرم که یه عمر آرزوش- ن  احمقم اگه از چیر

 احمقم اگه اجابت خواستیه همیه... رو داشتم

م رو خودم با ن  حقارت آمیر
ی

 این چند سال زندگ

 ...دستهای خودم دور بندازم

 نگاه کنجکاو چند نفری توی اورژانس به طرفمان

 .برگشته بود

یچند دقیقیه دیگر رس و کلیه پرستار یا دکیی   

 . برای تذکر و بعد حراست پیدا میشد 

ن شدهام انداختم و تا  دستم را زیر پای سنگیر

ن گذاشتم  .جایی که میشد آن را پاییر

- ن هر دوتون  بذارین وقتی از... بس کنیر

ون هر چقدر نیاز داره داد و  بیمارستان رفتیم بیر

... هوار کنیم  ... بیا کمکم سامیار 

 . سامیار نگایه به جوانه انداخت

 هر سهمان میدانستیم به محض اینکه سامیار



 
ی
 بازوهای جوانه را رها کند، جوانه مثل قرق

 . فرار میکرد 

 نفس عمیقی کشیدم و حیتن که نگایه به

 : جوانه میانداختم گفتم

-  بیا برای یه بار هم شده توی... جوانه

 اگه االن... زندگیمون درست رفتار کنیم

... میخوای بری برو  ن پایویل بدون با ه میر  

 شکسته میافتم دنبالت و خدا میدونه بعدش

 ...ویل بذار حرف بزنیم... چه بالهایی رسم بیاد 

 ...شاید بتونیم قانعت کنیم

 : چانیه جوانه لرزید، با مظلومیت گفت

 ...من بچهم رو سقط نمیکنم سهراب-

 . غم نشسته در صدایش جانم را به آتش کشید 

آغوشم دعوتدستم را باز کردم و جوانه را به   

 کردم، جوانه چند لحظهای با تردید به من و

 آغوشم نگاه کرد، سامیار بازوهای جوانه را رها

 کرد و در نهایت جوانه خودش را توی بغلم



 . انداخت

 دستهایش را دور گردنم حلقه کرد، رسش را

وع  روی شانهام گذاشت و با صدای خفهای رسر

 . به گریه کرد 

 دستهایم را دورش سفت کردم و او را مثل

دم  . جزی  از خودم به تنم فرسر

-  ...من این بچه رو میخوام... سهراب

 نفش از روی درد کشیدم و توی دلم زمزمه

 : کردم

"  جوانه که با مادر نشدنش کنار اومده... خدایا 

... بود   حاال یه... اما تو براش معجزه کردی

ن بچه بگذرهجوری شده که باید خودش از ای ... 

 جطوری بگذره وقتی مزهش رفته زیر زبونش؟

 " چرا این همه درد؟

 : گفت  سامیار نزدیک آمد، کنارمان ایستاد و 

- نیم... بیا بریم خونه ن  ...راجع بهش حرف میر

ون آمد، دستی به صورتش  جوانه از بغلم بیر



 : کشید و گفت

- ... نه  امیر به من... میخوام پیش امیر باشم

هنیاز دار  ... 

 : صدای متعجب سامیار بلند شد 

 یعتن بخشیدیش؟ به خاطر بچه؟-

ن انداخت و با  جوانه رسش را پاییر

 : خجالت گفت

- ... امیر مریض  به... از چند طرف تحت فشار 

 خاطر شک خانوادهش وضعیت روچ مناستر 

... نداره  وضعیت منم
ن
 من باید کنار... از طرق

 االن وقت اینه که یه بار دیگه ثابت... امیر باشم

 ...کنم عاشقم

)  ) جوانه

 را جلوی جایی که آدرسش را از
ن  سامیار ماشیر

 . آکو گرفته بود متوقف کرد 

 نگایه به ورودیاش انداختم، با فکر اینکه امیر 

 آنجا در چه حایل بود و چه میکرد، قلبم مچاله



 . شد 

 مرا سخت کرده
ی

 امیر از یک جایی به بعد زندگ

 خودش
ی

 بود اما نباید از حق گذشت که زندگ

 بعد از این همه سال... هم سخت بود 

 خانوادهاش را از دل تارییک پیدا کرده بود و بعد

 .به این حال و روز افتاده بود

 سامیار که انگار به فکر من فکر کرده بود، با

 صدایی که هنوز هم اثرات ناباوری در آن

 : مشخص بود، گفت

- م هنوز هم قفله دروغ نگفتماگه بگم مغز  ... 

 فکر اینکه آکو و امیر برادر باشن مغزم رو توی

 آخه چطور؟... جمجمهم ذوب کرده

 سهراب که روی صندیل شاگرد کنار سامیار

 : نشسته بود، خسته جواب داد 

-  گرچه خییل هم مهم... منم هنوز نفهمیدم

 ...نیست

 : بعد به طرفم چرخید و با مهرباین گفت



 ...من و سامیار اینجا منتظرت میمونیم-

ون ن را باز کردم و یک پایم را بیر  در ماشیر

 .گذاشتم

 با رسدی که هیچ شباهتی به جوانیه چند

 ساعت پیش که در بغل سهراب گریه میکرد

 : نداشت، گفتم

- ن  ... نمونیر  یا یه... من یا پیش امیر میمونم

 ...فکر دیگه میکنم

 : سهراب اخم کرده گفت

- که دوباره رفتی رو مو ِ د لجبازیباز   ... 

 صدای هر دویشان. بیاهم ّ یت به آنها پیاده شدم

دند اما برنگشتم ن  .بلند شد که مرا صدا میر

 میدانستم از اینجا جم نمیخورند اما این هم

 میدانستم که هنوز هم ذ ّ رهای از دردی که باعث

ن   شده بودند متحمل شوم سبک نشده بود و همیر

ن ترغیب یم   کرد، خصوص امرا برای فا صله گرفیی  

 .اینکه قصدشان را در مورد بچه فهمیده بودم



 توی راهرو آکو را دیدم که روی صندیل نشسته

ن دستهایش گرفته بود   . بود و رسش را بیر

 با حس ایستادن من باالی رسش، نگاهش را باال

 از آن میبارید 
ی

 و کالفیک
ی

 . آورد، خستیک

ن داشتم، مثال   از ح  حرفهای زیادی برای گفیی

 ال آوین یا اینکه سهراب چطور رس از کارخانه

 درآورده بود و دعوایشان برای چه بود اما

ی حرف ن  ترجیح دادم به جای همهشان تنها از چیر

 .بزنم که صبح به قصد آن به کارخانه رفته بودم

 ...میخوام امیر رو ببینم-

سیدم وضعش چطور  بود با اینکه دکیی حتی نیی  

ی که در آن لحظه نیاز ن  چه گفته بود، به تنها چیر

 .داشتم دیدن امیر بود

 با رس اشارهای به اتاق روبــهرویش کرد، من هم

 بدون حرف به طرف اتاق راه افتادم، بدون تع لل
ّ
ً 

 در را باز کردم،پایم را توی اتاق گذاشتم و در را

 .پشت رسم بستم



 ...امیر آنجا بود

 ...با چهریه آشفته و به هم ریخته... تروی تخ

 پلکها و لبهای کبود شده و دستی که به

 خواب... میلههای کنار تخت بسته شده بود 

 ...بود

 با عجله به طرف تخت رفتم و قبل از اینکه با

 عواقب کارم فکر کنم لبهایمان را چفت هم

 .کردم

ی که... به گمانم به امیر برگشته بودم  امیر

نوز امیر بود یا نهنمیدانستم ه ... 

)  ) جوانه

 نفس عمیقی کشیدم، دلخوریــها، کینه، سیاهیها

 و سوالهای بیجواب بیشماری که ذهنم را

ن بردنشان  مشغول کرده بود که هنوز برای از بیر

 زود بود، برای لحظهای که در آن بودیم، کنار زدم

 ، عینک جوانیه عاشق را به چشم زدم و به امیر 

 . خوابیده چشم دوختم



 صندلیام را جلوتر کشیدم، آرنجم را لبیه تخت

 گذاشتم و حیتن که دستم را تکیه گاه چانهام

 برای زل زدن به امیر کرده بودم، دست آزادم را ب

 . اال آوردم و روی ریشهای بلند امیر کشیدم

 بیتوجه به موقعیت عجیب غریبمان خندهای از

 : ان گفتمروی رسخویسر کردم و زمزمه کن

 تا حاال آقای دکیی رو با این همه ریش ندیده-

 ...بودم

 امیر اما بدون هیچ واکنشر به لمس و صدای

 من در خواب مصنوعیای که احتماال   به خاطر

 . آرامش بخشهای قوی بود، فرو رفته بود 

 : لبهایم را با زبان خیس کردم و آرام گفتم

؟ میشه لطف ا وقتی بیدار میشر  -  امیر
 
آدم شدهً  

هایی رو بهت بگم
ن ؟ من باید یه چیر  ...بایسر

 ...راجع به بچهمون... راجع به خودمون

مون  ...دخیی

 نوک انگشتم را نوازشوار همه جای صورتش



 لمسهای از دست
ن
 میکشیدم، با این کار تالق

 . رفتهمان را از در میآوردم

ی کردم و گفتم ن  : خندیه شیطنتآمیر

-  زوده برای ت
ی

ن دخیی میدونم یکماهیک عییر  

 پرس بودن بچهمون اما من که میدونم که این

ه  ...فسقیل دخیی

 خندهام تبدیل به لبخندی کمرنگ با هالهای از غم

 .شد

ن و  کف دستم را روی گونهاش نشاندم و غمگیر

 : پر از بغض گفتم

 ییک از آرزوهای من همیشه این بوده که باهات-

 باهم راجع به... راجع به بچهمون حرف بزنیم

 اینکه چه اسیم... دخیی پرس بودنش بحث کنیم

... روش بذاریم  حاال که فرصتش رو پیدا... حاال 

 ...کردم اینجوری شده

 دلم گریه میخواست اما تصمیم گرفته بودم تا

ی به رویش ن  خوب شدن امیر جز لبخند چیر



 .نیاورم

-  پیدا شدن یه دفعهای... تو توی این وضع

... خانوادهت ن اونم وقتی که تو ی ه همچیر  

 ...سهراب و سامیار... ذهنیت بدی از اکو داری

 ...بچهای که میگن باید سقط کنم... قلب من

 دستم را از زیر چانهام برداشتم و دست بسته

 .شده به تختش را توی دستم گرفتم

 ...خدایا من چقدر عاشق این مرد بودم

 ...چقدر میخواستمش

 : با صدای گرفتهای از بغض گفتم

-  تو فقط خوب... دومش مهم نیستویل هیچ ک

 همون امیر عصباین و اخموی سابق هم... شو 

 خوب شو و... بایسر من باهات مشکیل ندارم

 من تنهایی ... بگو با بچهمون چی کار کنم

 ...نمیتونم با این همه آدم بجنگم

- ؟... خانمم  عزیزم شما اینجا چی کار میکتن

 با صدای ظریف پرستار از پشت رسم از امیر 



 .فاصله گرفتم و به طرف در برگشتم

 زن میانسایل با روپوش سفید توی در ایستاده

 بود، از روی شانهاش آکو را دیدم که با اخم به

 . ما نگاه میکرد 

- ون هم گفتم... عزیزم  به اون آقایی که بیر

ه کش کنار مریضتون نباشه  باتوجه به... بهیی

ح حایل که گرفتیم مثل اینکه دیدن شما  رسر

ش یاداور ُ شیک که بهش وارد شدهبرا ... 

 دست امیر را محکمیی توی دستم گرفتم، یعتن 

 باید از امیر جدا میشدم؟ من قول داده بودم

 همیه لحظههای خوب شدنش را کنار او بمانم

 اما حاال خودم عامل عصتر مح ّ رک شده بودم؟

 : زمزمه وار گفتم

-  من خودم... من میخوام پیش شوهرم بمونم

 ...میتونم کمک کنم... رمپرستا

 . گل از گل زن شکفت

- ... چه عایل  هم راحتیی ... پس هم همکاریم



 ...بیا بریم تو اتاقم... میتونیم صحبت کنیم

 : عجول پرسیدم

 میشه همینجا بگید مشکل امیر چیه؟-

 دوست نداشتم دستم را از توی دست امیر 

 .دربیارم

)  ) جوانه

 : آکو خسته و کالفه گفت

-  ...من اینجا هستم... برو خونه جوانه

ن کوبیدم و با اضار گفتم  : پایم را روی زمیر

-  ...میخوام اینجا بمونم... نمیخوام

 آکو کف هر دو دستش را با شدت به صورتش

 کشید، به قدری محکم این کار را کرد که پوست

 .صورتش را مچاله کرد

ش بدجور ن  چشمهای رسخ شدهاش را رنگ سیر

د، به من دوخت و حیتن که بابه چشم میآم  

 نگاه نافذ عصبانیاش برای من خط و نشان

 : میکشید، گفت



 مگه ندیدی دکیی گفت که فعال   هیچ-

 کدوممون نباید امیر رو ببینیم؟ مگه ندیدی گفت

 باید از هر تنش عصتر دور باشه؟

 : ابرویش را باال انداخت و ادامه داد 

- ... پس نه من ... نه تو  ه بره اونهیچیک نمیتون  

 ...تو

 : کم نیاوردم

م پیشش ویل میتونم پشت در اتاقش-  نمیر

 ...باشم

 .آکو یک دفعه از کوره در رفت

 صدایش را روی رسش انداخت و با خشم

 : بیسابقهای گفت

-  بزرگ... دست از لجبازی و بچهبازی بردار 

 بزرگ شو و منطقی و عاقالنه تصمیم... شو 

 ...بگیر 

 به خاطر فریادش تکاین خوردم و با چانهای

 .لرزان به دهانش چشم دوختم



-  از وقتی شناختمت... خسته شدم از دستت

 برای هر کاری که ازت خواستم باید کیل باهات

فتم  ...فقط یه بار... کلنجار میر

 انگشت اشارهاش را به طرفش گرفت و با تایید

 : گفت

- دار ویه بار دست از تصمیمات احمقانهت بر   

 اجازه بده ییک دیگه که از قضا عقل و هوش و

ه  ...احساسش رو به باد نداده تصمیم بگیر

 : لبهایم را روی هم فشار دادم و با تحکم گفتم

 ...تو حق نداری با من اینطوری حرف بزن-

 شانس آورده بودیم سالن تقریب ا خایل بود و من
 
ً 

 و آکو میتوانستیم تا جایی که میشد داد و

د کنیمفریا . 

 : آکو پوزخندی زد و با تمسخر گفت

 من هر حقی که بخوام به دست میارم چه-

 ...در ضمن... بخوام چه نخوام

 یک قدم جلو گذاشت و نزدیکیی آمد، من اما رس



 . جایم محکم مانده بودم

 : آکو با صدای رسدی گفت

 ...یه نفر باید لوس بازیــهای تو-

یــهای احساسیت رو جمع و جور  تصمیمگیر

 برادراهات که جز داد و هوار و لگد پروین ... کنه

ن   امیر هم خودش پایه ثابت... کاری نمیکین

 ویل من مثل اونها نیستم که هر... حماقتهاته

 بگم چشم
ی

 ...چی تو بیک

 : با دست اشارهای به در اتاق کرد و گفت

- ... امیر خوب میشه  چند تا... یه کم آرامش

 نهایت ا قرص ... مشاوره
 
ً ...  ... خوب میشهویل

ی گفت  کشید با خشم کمیی
ن
 : پوق

ن باش هیچیک اندازیه من نمیخواد-  مطمی 

... برگردی پیشش  پس... ویل االن وقتش نیست

... برو خونه  تا حال امیر ... پیش اوین و هناس

 ...بعد باید یه فکری به حال تو بکنیم... بهیی شه

)  ) آکو 



 پشت در اتاق در حایل نشسته بودم که با

 چشمهایی که به زور باز نگهشان داشته بودم به

 .امیر فکر میکردم

 ...به امیر 

 ...جوانه

 بچهای که نمیدانستم چه رسنوشتی پیدا

 ... میکند 

 جوانه را به زور داد و هوار رایه کرده بودم،

 بابت تک تک لحظههایی که رسش داد کشیده و

 تلچن کرده بودم از خودم متنفر بودم اما مجبور

مجبور بودم کیم ناز ناخواستهای که در بودم،  

 . خواستههایش بود، گوش مایل بدهم

 این چند وقت خوب فهمیده بودم که جوانه در

ن غم و دردی که به ن مظلومیت و بار سنگیر  عیر

 خاطر نامردی اطرافیانش به دوش میکشد کیم

 و لجبازی
ی

 لجبازی و خودرسی عالوه بر یکدنیک

ه ن  داشت، چیر
ی

ایی که گاه  ابه همراه دیوانیک  



 . رویشان اسم عشق میگذاشت

 یک نفر باید گوشش را میپیچاند تا کیم عاقال

 . نهیی رفتار کند 

 حیتن که توی افکارم غرق بودم، در باز شد و

ون آمدند   به همراه پرستار از اتاق امیر بیر
 . دکیی

 . بالفاصله از جایم بلند شدم و به طرفشان رفتم

ود حیتن که نفسدکیی هم مرا خوب شناخته ب  

 عمیقی میکشید، رسش را به طرفم چرخاند و

 : گفت

 ...برادرت بیدار شده-

 از باالی شانیه دکیی نگایه به اتاق انداختم اپا

 در نیمه باز اتاق اجازه نداد جز قسمت پاییتن 

ی ببینم ن  .تخت امیر چیر

-  ...آرومیی از وقتیه که آوردینش... نگران نباش

 دکیی بود که با صدای آرام و لحن پدرانهای نگاه

 . مرا متوجه خودش کرد 

 نگاهش گویای این بود که میفهمد، اضطرایر و



یس که اجازه نمیداد به درستی نفس  اسیی

 .بکشم

 نزدم
ن
 .حرق

 : دکیی خودش ادامه داد 

 آروم شدنش نه به معتن اینکه خوب شده که-

... نشده دیگه بهآروم شدنش فعال فقط اینه که   

 دیدن آدمها واکنشر مثل داد و فریاد نشون

 در واقع برادرت از مرحلیه انکار... نمیده

 بعد از شک... گذشته
ی

 االن توی دوریه افرسدگ

 ...عصبیه

 .رسی به نشانیه نفهمیدن تکان دادم

-  االن امیر چشه؟ چه... من نمیفهمم آقای دکیی 

 کاری از دست من برمیاد؟

" پرستار   . ای گفت و رفت " با اجازه

 دکیی هم با این پا و آن پا کردن جواب رسدرگیم

 : مرا اینطور داد 

- ن پرسم  یه رسی اصالحات خاص و... ببیر



 پیچیده هیت که احتماال   االن بخوان برات

یس که به خاطر وضع برادرت  بگم با این اسیی

ن زیادی نمیفهیم و البته حق داری  ...داری چیر

 به زبون ساده بگم برادرت االن به خاطر شک

 عصتر اینقدر افرسده شده که توی یه پیلیه

 ...ذهنیش فرو رفته

 : ابرویم را باال انداختم و تکرار کردم

 پیلیه ذهتن ؟-

 این ساده صحبت کردن بود؟

 . دکیی خندهای کرد 

 . در را پشت رسش کامل بست و جلو آمد 

 : فتحیتن که به صورتش دست میکشید، گ

-  استفاده از بعضن ... باید عادتم رو ببخشر 

 منظورم از پیلیه... کلمات دست خودم نیست

 با... ذهتن اینه که برادرت االن تو خودش رفته

... کش صحبت نمیکنه  حرفات... نگات نمیکنه

 انگار اصال   توی این دنیا... رو نمیشنوه



 ...نیست

 : دکیی ادامه داد 

- ی که شما  ن   با توجه به چیر
ی

از گذشته و زندگ  

 پروشگاه و سختیهای... برادرتون تعریف کردید 

 
ی

ش با خانمش و در نهایت... بچیک  مشکالت اخیر

بــیه سنگیتن که با پیدا شدن خانوادهش  ضن

 ...خورده

 آب دهانم را قورت دادم و رسی از روی ناباوری

 .تکان دادم

 چه به رس امیر آمده بود؟

بــیه تیر به تنیه-  هر کدوم از اینها مثل ضن

بــهای به تنهایی ... درخت میمونن
 هیچ ضن

بــههای... نمیتونه درخت رو از پا بندازه  این ضن

ن که بالخره درخت رو  مداوم و پشت رسهم تیر

ن  بــهها و مشکالت روچ هم... قطع میکین  ضن

... همینطورن  درخت... برادرتون هم همینطوره

به خورده بــیه... روحش کیل ضن  و حاال ضن



 ...نهایی رو نوش جان کرده

 .پاهایم ضعف رفت

ن بیافتم و به  تمایل شدیدی داشتم روی زمیر

 .حال برادر تازه برادر شدهام زار بزنم

 یعتن من تیر شده بودم ؟

 تیشه به ریشیه امیر زده بودم ؟

 قبل از اینکه از حال بروم دستم را به چهارچوب

 .در گرفتم

نشسته بود و گلویم خشک عرق رسدی به تنم  

 ...شده بود

 : دکیی که حال و روزم را دید با عجله اضافه کرد 

 ...البته هنوز هم امید هست-

 . نگایه از رس امید به او انداختم

 درسته درخت قطع شده اما میشه با یه جوانه-

 .... دوباره یه درخت جدید ساخت

 جوانه؟

 دکیی ابروهایش را باال انداخت و با شوق از



 بازکردن روزنیه امیدی برای حال و روز تاریک

 : امیر گفت

 درسته اون درخت دیگه درخت سابق نمیشه-

 اما حتی یه با جوانیه تازه روییده شده هم

 میتونه یه درخت سالم و جوون بدون جای

ن کتن   از قبل سیر
ی، محکمیی  فقط یه... هیج تیر

یخوایجوانه م ... 

د ن  از جوانه حرف میر
 ...دکیی

 
ی

 جوانهای که میتوانست برادرم را به زندگ

 برگرداند، مثل همیه وقتهایی که تا امروز

 .برگردانده بود

 دکیی با رس اشارهای به در بستیه اتاق امیر کرد

 : و گفت

-  جوانه داره یا نه ؟... حاال برادرت

 .لبخند غمگیتن روی لبهایم نشست

مت تایید تکان دادم و زمزمه کنانرسی به عال   

 : گفتم



- ... آره  یه جوانه از جنس... یه جوانه داره

 ...عشق

 نفس عمیقی کشیدم، رسم را به در تکیه دادم و

 : با پلکهای بسته زمزمه کردم

-  ... جوانیه عشق

)  ) جوانه

 آکو حیتن که تیکهاش را به مبل پشت رسش

حیم گفت  : میداد با بیر

 ...گفتم که نه-

 تقریب ا جیغ کشیدم
 
ً : 

م؟ مگه-  اصال   من چرا دارم از تو اجازه میگیر

؟  تو گ هستی

 بعد هم از روی مبل بلند شدم و به طرف پلهها

ن وسایلم از خانهای که  راه افتادم تا با برداشیی

ون بزنم  .این روزها برایم زندان شده بود، بیر

 : صدای آکو آمد که گفت

 ...من برادر بزرگیی شوهرتم-



 روی پاشنیه پا به طرفش چرخیدم و با پوزخند

 : گفتم

-  شوهر منم همیه... آقای تازه برادر شده

 منم با تکیه بر تنهاییش... زندگیش تنها بوده

 کردم
ی

 حاال چی باعث شده با... باهاش زندگ

 خودت فکر کتن که یه دفعه میتوین رییس من

؟  و شوهرم بایسر

ند،آکو با تعلل رسش را به طرف من چرخا  

 .نگایه از رس بیتفاویی به من انداخت

 لعنتی در مقابل هر حرف یا حرکتی تلخ یا

ین بیتفاوت و شبیه سنگ بود، انگار هیچ  شیر

ی روی او تاثیر نداشت ن  تنها وقتی که قلیان. چیر

 احساساتش را دیده بودم وقتی بود که از

دار شده بود   . برادریاش با امیر خیر

- ه من وظیفه دارم ازتا وقتی که امیر اونطوری  

 ...همرس برادرم مراقبت کنم

 . از شدت خشم بغض کرده بودم



 من رو از دیدن امیر محروم-
 تو نمیتوین

م پیشش... کتن   ...من االن میر

 : بیخیال گفت

- ... نمیتوین بری  اول اینکه تا من... به دو دلیل

ون  پات رو از این در ییر
 نخوام نمیتوین

 دوم اینکه من انیر رو منتقل کردم یه... بذاری

 ...جای دیگه

 : با دهاین نیمه باز از ناباوری گفتم

- 
ی

 ...تو چی کار کردی؟ داری دروغ مییک

ن کاری کرده بایسر   یه همچیر
 ...نمیتوین

 از روی مبل بلند شد
ی

 کشید، با خستیک
ن
 آکو پوق

 . و به طرف من آمد 

 : بیاهم ّ یت به سوال من گفت

- یم دکیی  لباست رو بپوش  اول تکلیف... میر

مت پیش  بچه رو مشخص میکنم بعد مییر

 ...امیر 

 : پوزخندی زدم



ن بچهم و- ؟ میخوای بیر  داری گرو کشر میکتن

 امیر ییک رو انتخاب کنم؟

 آکو صورتش را جلو آورد، لبخند کچر زد، باز هم

 . شباهتش به امیر به چشم آمد 

 : با لحن خاض گفت

 ...این تو نیستی که انتخاب باید بکتن -

 : با حرص گفتم

 تو نمیتوین من رو مجبور کتن این بچه رو-

 حتی اگه منم بخوام نمیتونم بدون... سقط کنم

 ...اجازیه امیر بچه رو سقط کنم

 : آکو با اعتماد به نفس گفت

م-  ...از دادگاه حکم میگیر

ن انداخت  صدایش را آرام کرد و. رسش را پاییر

 : افه کرد اض

 حیف که نمیتونم رس سالمتیت ریسک کنم-

 وگرنه به شب نکشیده بود تکلیف اون بچه رو

 .مشخص میکردم



 : نالیدم

-  اونم... من اجازه نمیدم بالیی رس این بچه بیاد 

 ...قبل از اینکه امیر بفهمه

ب باال آورد و نگایه از روی  آکو رسش را به ضن

ا در همتردید به طرفم انداخت، ابروهایش ر   

 : کشید و گفت

؟-  این حرفت یعتن چی

 سنسورهای مغزم به رسعت به کار افتاد،

 میتوانستم به این بهانه سقط را عقب

 میتوانستم تا خوب شدن امیر صیر ... بیاندازم

 وقتی حال امیر خوب یم   شد حتم ا آنقدر... کنم

ن بچهمان  درکم میکرد که برای نگه داشیی

 . کمکمان کند 

 میخوام تا وقتی امیر خوب شه بچه رو نگه-

 ...دارم

 : آکو جواب داد 

 ...شاید خوب شدن امیر چند ماه طول بکشه-



 هر لحظهای که میگذره وضعیتت بدتر از قبل

 ...میشه

 : محکم جواب دادم

-  من کنارش باشم خوب... امیر خوب میشه

 ...فقط من رو بیر پیش شوهرم... میشه

)  ) جوانه

  نشستم و با انرژی سالم محکیمکنار تخت امیر 

، بدون اینکه  کردم، امیر اما بدون هیچ واکنشر

ی از تصویر خیایل  نگاهش را به اندازیه میلیمیی

 ماند
ی
د، باق  .پشت رسم بگیر

 روی تخت دراز کشیده بود، رسش را که روی ب

 الشت گذاشته بود به طرف پشت رسم خم کرده

وحش، چشمهایی که زیرشا ن کبودبود، نگاه بیر  

نگ و به هم چسبیدهاش از  شده بود، لبهای بیر

 امیر تصویری ساخته بود که هیچ شباهتی به

 . امیر خودم نداشت

 به نظرم آمد امیر الغر شده بود، مگر چند رو



 گذشته بود که امیر وزن کم کرده بود؟

 بود اما
ن
 دیدن حال و روز امیر برایُ  مردنم کاق

گلویم جا  من به همان بغض سنگیتن که توی  

 خوش کرده بود بسنده کردم، وقت گریه و زاری

 نبود، باید آنقدر رس پا میایستادم تا امیر و

 .خودم را از این وضع نجات میدادم

 خودم را کیم جلو کشیدم، دست امیر را که

 بیحرکت کنارش افتاده بود بلند کردم و توی

 دستم گرفتم، با اینکه دکیی هشدار داده بود

 ممکن است امیر نسبت به تماس با افراد واکنش

 .مناستر نشان ندهد اما من دلم را دریا زدم

 امیر تکاین خورد، انگشتهای یخ زدهاش توی

 دستم لرزید اما در نهایت بدون هیچ عکس

 ماند
ی
 .العمل قابل توجیه در همان حال باق

 انگشتهایم را به حالت نوازش روی باند بسته

 : و گفتم شدیه ساعدش کشیدم

-  ویل نمیدونستم... من میدونستم دیوونهای



 دیگه تا این حد دیوونهای که بخوای این بال رو

 ...رس خودت بیاری

 .سکوت کردم

 نگاه خاموش امیر و بیتفاویی محضش که از او

 یک کالبد خایل ساخته بود زبانم را از هر بحتر 

 ...کوتاه کرده بود

 گفته بود تا جایی که میت
وانم امیر واما دکیی  

کمان  ذهنش را به چالش بکشم، از خاطرات مشیی

ی که ن  ، روزهای خوبمان، امید به آینده و هر چیر

 .میتوانست حش در امیر بیدار کند حرف بزنم

 خیر نداشت خاطرات خوب من و امیر به
 دکیی

سند، من  شمارش انگشتهای یک دست هم نمیر

ی برای بهبود امیر م ن  باید دقیق ا از چه چیر
 
ایهً  

 میگذاشتم؟

 عاقبت با حرف از بچه و روزهای خوب آینده که

 میتوانستیم، سه نفری کنار هم بسازیم، یک

 ساعتی را گذراندیم، در این یک ساعت هر چند



دم و بوسهای ن مییر  جمله یکبار رسم را پاییر

 پشت دستش میکاشتم تا اینکه در باز شد و

 پرستار امیر برای دادن داروهایش وارد

 . د اتاق ش

 وقتی کمک میکردم امیر داروهایش را بخورد

 از پرستار پرسیدم میتوانم امیر را برای پیاده

 روی در حیاط بیمارستان بچرخانم، او هم رسی

 به عالمت تایید تکان داد و کمک کرد امیر را

 .روی تخت بنشانم

 پالتوی کوتایه که از آکو گرفته بودم به امیر 

 پوشاندم، جلوی پایش خم شدم و دمپاییهایش

 .را پایش کرد

ن شدم با نگاه  وقتی از لباس پوشیدنش مطمی 

 : مادرانهای به امیر گفتم

ون یه هوایی بخوره به کلهت-  ...حاال بریم بیر

 دست امیر را مثل پرسبچهها توی دستم گرفتم،

 او را که نگاهش مثل یک آدم آهتن بیاحساس



ن بود از روی تخت بل ند کردم و با گرفیی  

 .بازوهایش به حیاط با صفای بیمارستان بردم

 وقتی قدمهای کوتاه و نامطمئنش، نگاه بیهدف

 و رسگردانش و لبهایی که بدون هیچ صدایی 

ن   به هم چفت شده بود میدیدم با قلب سنگیر

ی که سیدم؛ یعتن امیر  شدهای از خودم مییی

یامروز به این حال و روز افتاده بود همان ام یر  

 من را جهنم کرده
ی

 بود که چهار سال تمام زندگ

 بود؟ وقت و بیوقت رویم دست بلند میکرد؟

 رابطههایمان اگر از حالت تجاوز وحشیانهاش

 خارج میشد بدون شک طعم تحقیر نازایی مرا

ی که پوزخند... به خود میگرفت  همان امیر

 نسبت به من و دوست داستنم جز جدا نشدین 

همان کش که از هیچصورتش شده بود ؟   

ی نسبت به من دریــــغ نکرده بود؟ ن و تحقیر  توهیر

 که نه تنها من که
ن
 جراح قلب مغرور و معروق

 خیلیها عاشقش بودند؟ کنجکاو بودم بدانم



هایی که برایش رس و دست میشکستند و
 دخیی

 از دهانشان نمیافتاد اگر امیر را در
 آقای دکیی

 این حال و روز میدیدند مثل االن من

 شیفتهاش میماندند یا نه ؟

 یعتن حال امروز امیر تقاص دل شکستیه من

 بود؟

 تقاص دردی که کشیده بودم؟

 عدالت بود؟

 اگر تقاص امیر بود که باید به دنیا اعالم

 باید... میکردم من هم کنار امیر زجر میکشیدم

 میگفتم یک عاشق هیچ وقت زجر کشیدن

 معشوقش حاال هر چقدر هم به او بدی کرده

 باشد نمیخواهد، چون میداند نه تنها معشوق

 . که خودش هم درد میکشد 

 حیتن که به نیمرخ امیر نگاه میکردم زمزمه

 : کردم

-  تو هم ببخشش و... خدایا من امیر رو بخشیدم



 ...کمکش کن خوب شه... کمکش کن

)  ) آکو 

وانستم بهاز جایی که پناه گرفته بودم میت  

 خویر جوانه را ببینم، بازوی امیر را محکم توی

 دستش گرفته بود و با ظرافت و د ّ قت در حایل

 که مهرباین و دلسوزی از چشمش میبارید، او را

 .توی حیاط میچرخاند

 امیر هم مثل آدمهایی که توی این دنیا نبود و

 البته پرسبچهها به جوانه چسبیده بود و با

را همرایه میکرد قدمهای سستش او  . 

 کیم از تنیه درختی که پشت آن ایستاده بود

ن بودن جوانه چنان در  فاصله گرفتم، مطمی 

 دنیای خودش غرق است که نه تنها متوجه نگاه

ن  یه من به خودشان که متوجه هیچ چیر  خیر

 .دیگری در دنیا نیست

 پیک به سیگار زدم و با خیال راحت به جوانه

 . جشم دوختم



ن برخوردمان غمصورت معصویم   که از اولیر

 نشسته البهالی خطوط صورتش مرا تکان داده

 بود، صورت ملیچ که با دیدن امیر چنان ح

ن میشد  التی به خود میگرفت که آدم مطمی 

 ... میتواند همان لحظه برای امیر جان بدهد 

 و قطع ا که برای او جان میداد
 
ً... 

وراند   که توی سینه مییی
 ... به حکم عشقی

 امیر هم خوب متوجه این موضوع شده بود که

 با فکر اینکه جوانه و من کنار هم هستیم به

 .جنون رسیدیم

 کام عمیقی از سیگار گرفتم، چنان عمیق که

 ...سینهام به سوزش افتاد

 ای کاش میتوانستم خودم هم بسوزانم، خودم

 ...و اتفاقایی که برایم افتاده بود

 برای یک... هدوست داشتم برای یکبار هم شد

اف کنم  ...نفر هم شده اعیی

 ...از دردی که در سینهام خاک کرده بودم



 ...از حش که

 ...حش که به جوانه پیدا کرده بودم

 و بدون
ن
 درست بود جوانه و امیر تصادق

 خواست من وارد زندگیام شده بودند، درست

 بود بعد از آن با شک به نسبتم به امیر با برنامه

 جوانه شده بودم اما از یکریزی وارد زن
ی

دگ  

ل بازی را از دست داده بودم  ...جایی به بعد کنیی

 همان شتر که کیم از احساسات درونیام را از

 ...پشت تلفن برای جوانه فریاد کشیده بودم

 ...نه... نمیتوانستم بگویم عاشق جوانه شدهام

یدم تا  حش که لحظه به لحظه رسش را مییر

ن به یک زنمبادا وجدانم مرا بر  ای چشم داشیی  

 .شوهردار رسزنش کند

 همانطور که آن روز توی بیمارستان بعد

دار شدن از  تصادف جوانه به او گفته بودم، خیر

 سختیهای جوانه باعث به وجود آمدن پیوندی

ن ما شده بود که مرا برای کمک  از همدردی بیر



 .کردن به جوانه ترغیب میکرد

میطلبید تا اوهر چه بود قلبم حضور جوانه را   

 ... را برخالف خودم از تارییک نجات دهم

 ...اینکه جوانه را خوشحال کنم

 دوست داشتم به هر نحوی که شده بود هر کاری

 از دستم برمیآید انجام دهم تا جوانه از ته دل

ش نه از غم کمرنگ شوند ن  بخندد و چشمهای سیر

 . بلکه با خوشحایل برق بزنند 

 قلبم التماس میکرد جوانه را از دست امیر و

 سهراب و بقیه نجات دهم و با هم به یک جای

 ...دور فرار کنیم

 و هر بار من خودم و قلبم را به خاطر این

 ...احساسات ضد و نقیض به آتش یم کشیدم

 متنفر میشدم
ی

 ...و هر بار از خودم و این زندگ

ن بازی تلچن رس من در  چنیر
ی

 چرا باید زندگ

 میآورد؟

 ....میتوانستم یک جای دیگر



 ...یک موقعیت دیگر با جوانه آشنا شوم

 برای او میساختم که مثالش را
ی

 آن وقت زندگ

 ...در خواب هم ندیده بودند

 او را چنان غرق عشق و آسایش و آرامش

 ... میکردم که تا سالها مثل خوشبختی باشد 

... اما از بخت بد من  من... یا بخت بد جوانه

وانه را وقتی شناختم که همرس برادرم شدهج  

 ...بودم

 و من با جوانه چی میکردم؟

ی که  دستش را میگرفتم و او را از چنگال امیر

اف میکردم نجات  باید به وحشر بودنش اعیی

 میدادم؟

 به برادرم خیانت میکردم؟

ن   وقتی فهمیدم امیر برادرم است، تنها به یک چیر

وانسته بود وجودفکر میکردم چرا تنها زین که ت  

 مرا تکان دهد، همرس برادرم از آب در

 ... آمده بود 



ن   باید انتخاب میکردم، انتخاب میکردم بیر

 ... خودم و امیر و جوانه انتخاب میکردم

 ...انتخاب میکردم از خودم برای امیر بگذرم

 ...و گذشته بودم

ن بسته بودم و قسم  چشمم را روی همه چیر

 خورده بودم تا جاین در بدن دارم برای کنار هم

 ...ماندن جوانه و امیر بجنگم

اف میکردم  ...حاال باید اعیی

 من به خاطر امیر از هر حس یر نام و نشاین که

 ...به جوانه داشتم، گذشتم

 ...به خاطر امیر از جوانه گذاشتم

 ...من جوانیه عشق را از ریشیه قلبم کندم

ور جوانه پا بلندی کرد ونگاهشان کردم که چط  

 ..بوسهای روی گونیه امیر کاشت

)  ) سهراب

 : صدای کالفیه سامیار بلند شد 

- ن  ن تو ماشیر  با اون پات یه... سهراب؟ بیا بشیر



؟ آخه چرا
ی

 ساعته وایستادی رس پا که چی بیک

 اینقدر بیمخ بازی درمیاری؟

 حرف نزدم و با فک قفل شدهای به در بسته زل

 . زدم

ن را دور زد و کنار من ایستاد،سامیار ما شیر  

 دستش را روی شانهام گذاشت، فشار مالییم به

 : آن داد و گفت

-  ییک بیاد... حداقل میذاشتی بریم در بزنیم

ون بگیم خواهرمون رو میخوایم  ...بیر

 اینحوری وایستادی تا جوانه از آسمون بیافته تو

 بغلمون؟

 نزدم
ن
 .حرق

آدمهای خانیهجلو نرفته بودم و حضورم را به   

 آکو نشان نداده بودم تا باز هم مثل آن روز

 . تحقیر نشوم

 . باید خود جوانه را میدیدم

 کشید و دست به سینه با
ن
 سامیار هم پوق



ن تکیه داد  .خلقی تنگ کنارم به ماشیر

ن شایس بلندی  طویل نکشید که در باز شد، ماشیر

ون آمد، از این فاصله میتوانستم آوین را  از بیر

 ببینم که پشت فرمان نشسته بود، ریموت توی

 دستش را به طرف در گرفت اما مثل اینکه در

ی زیر لب گفت و از ن  گیر کرده بود که آوین چیر

ن پیاده شد  .ماشیر

ن چشمش به من  درست موقع دور زدن ماشیر

 افتاد، چشمهایش را برای شناختنم ریز کرد،

 وقتی متوجه من شد ابروهایش را با خشم توی

کشیدهم   . 

 جهت قدمهایش را عوض کرد و با قدمهایی تند

 . به طرفم آمد 

 : صدای سامیار را شنیدم که با تردید پرسید 

 این کیه؟ همچی داره میاد سمتمون انگار آماده-

 !ی حملهس ها

 : بیهیچ حس خاض زیر لب گفتم



-  ...خواهر آکو و امیر ... آوین

 : سامیار با صدای بلندی گفت

- ؟ خواهر امیر  ؟چی  

 . همان موقع آوینخودش را به ما رساند 

 بیتوجه به سامیار سینه به سینیه من ایستاد و

 : با عصبانیت گفت

 برا چی وایستادی کشیک در خونهیما ؟-

 نگاه رسدم را به لبهای غنچهای و برجستهاش

 شده بود انداختم و
ی

 که با رژ لب قرمزی رنیک

 : گفتم

 ...اومدم دنبال خواهرم-

 : پوزخندی زد و گفت

 مثل اینکه کتکهای اون روز آوات برات بس-

 نبوده که حاال باز رس و کلهت پیدا شده؟

 سامیار که هنوز در بهت روبــهرو شدن با خواهر

ین دوستش مانده بود خودش را جمع  صمیمییی

 . و جور کرد و جلو آمد 



 خانم این چه طرز صحبت کردنه؟ مگه ما-

... مزاحمیم نبال خواهرمونما اومدیم د ... 

 : آوین با تمسخر به طرف سامیار برگشت و گفت

-  چند تا دیگهاین؟ گرچه هر... چه برادرهایی 

 نداره
ی
ن فرق ن ... چند تا هم باشیر  ...فقط پفیر

 بیاهیمت به پایم جلو رفتم تا جواب حرفش را

 هر طوری که میتوانستم بدهم حتی اگه شده با

 ...مشت

ن رویلعنتی امیر و خواهر برادره ایش جز رفیی  

ن   ...اعصابم کار دیگری نداشیی

 خوشبختانه قبل از اینکه حرکتی کنم، سامیار

 بازویم را توی دستش گرفت و مرا از انجام هر

 .حرکت احمقانهای متوقف کرد

 آوین هم متوجه حرکتم شده بود اما با

 خودرسی و لجاجت رس جایش ایستاد و توی

. چشمهایم زل زد  زیادیرنگ چشمهایش تا حد   

 . شبیه آکو بود 



ن بار به  ذهنم بدون اجازیه من برای چندمیر

 تجزیه و تحلیل آوین پرداخت، آویتن که بیشیی 

 از ظاهر زیبا و پوست گندمیاش از شجاعت و

ن و آماده ه تیر ن  لجاجتی که رفتارش را مثل یک نیر

 سییل
ی

ی و برن ّ دگ ن های به تیر ن  ی حمله میکرد، نیر

 .که آن روز روی صورتم خوابانده بود

ه رو خواهر ن  هنوز باور اینکه این عروسک سیر

 .امیر بود سخت بود

ن گفت  : سامیار با لحتن مسالمت آمیر

-  چند... ما فقط میخوایم جوانه رو ببینیم

 که امیر توش
یم دم اون بیمارستاین  روزه میر

یه ... بسیی  با هزارتا... اما نمیتونیم پیداش کنیم

 اگه... تی آدرس خونیه شما رو پیدا کردیمبدبخ

 ...جوانه خونهس بگید ما میخوایم ببینیمش

 آوین نگاه گذرایی به سامیار انداخت، وقتی 

ی بودنش در بیمارستان  سامیار از امیر و بسیی

ن شد و  صحبت میکرد چشمهای آوین غمگیر



ن افتاد  .گوشههای لبش پاییر

 کشید و حیتن که به نظر میآمد تسلی
ن
مپوق  

 شده بود، لبهای برجستهاش را حواسم

 ناخودآگاه به آن گیر کرده بود به حرکت در آورد

 : و گفت

-  ...پیش شوهرشه... خواهرتون اینجا نیست

 : سامیار پرسید 

 گ میاد؟-

 . شانهای باال انداخت

- ... دیر وقت ن دنبالش  تا هر... آکو یا آوات میر

 ...وقت که بتونه پیش امیر میمونه

 : بیطاقت گفتم

 اگه بخوایم باهاش حرف بزنیم چی کار باید-

 بکنیم؟

 :با خشم جواب داد

یس- یس؟ چرا از خودت نمییی  از من مییی

؟  چطوری با خواهرت حرف بزین



 به من افتاد،
ی

 نگاهش با همان حالت جنیک

 متوجه شدم آوین از من خوشش نمیآمد و در

 سامیار هم. مقابل هر حرف من گارد میگرفت

جه این موضوع شد که از گوشیه لب بدونمتو   

 : اینکه آوین متوجه شود، گفت

ه که اینجوری به خونت-  چی کار کردی با دخیی

 تشنهس؟

 جلو آمد، با این کار به من هشدار خفه شدن داد

د ل اوضاع را به دست بگیر  .تا خودش کنیی

 میدونم خواستیه عجیب غریبیه اما میشه ما-

جوانه بیاد؟همینجا منتظر بمونیم تا   

 آوین نگایه از رس تردید به سامیار انداخت،

 چرا باید برای توی کوچه... سامیار احمق

 ایستادن از آوین اجازه میگرفت؟ مگر کوچه

 متعلق به آنها بود؟

 : بالخره بعد از سکوت طوالین گفت

 ...میتونید توی خونه منتظرش بمونید-



اختیم،من و سامیار هر دو ابروهایمان را باال اند  

 این تغییر موضع ناگهاین آوین متعجبمان کرده

 .بود

- ن دیگه هم باید بهتون بگم  شاید... یه چیر

 و البته توی تصمیم منتظر... بخواید بدونید 

 ...موندتون برای جوانه تاثیر داشته باشه

 من و سامیار با کنجکاوی و البته تعجب به او زل

 . زدیم

 اگه میخواید راجع به سقط بچه باهاش-

 ...صحبت کنید

 : بالفاصله واکنش نشان دادم

؟-  تو از کجا این موضوع رو میدوین

 : آوین با رستقی جوابم را داد 

 ...از حرفهای آکو و جوانه فهمیدم-

 : شانهای باال انداخت و ادامه داد 

 باید بگم هر چقدر هم بخواین با جوانه حرف-

ن فایده ند  جوانه از آکو قول گرفته تا... ارهبزنیر



 از سقط بچه
ن
 خوب شدن امیر هیچ کس حرق

 میخواد امیر راجع به بچه... پیش نکشه

ید چون... بدونه  و اینکه نمیتونید جوانه رو بیر

 گفته امیر برای خوب شدن به جوانه نیاز
 دکیی

 آکو هم در حال حاضن هر کاری برای... داره

 ...خوب شدن امیر میکنه

)  ) کو ـ دو هفته بعد آ 

 با رسدرگیم نگایه به دکیی انداختم، امیدوار

 بودم بتوانم از خطوط صورتش حرفهای

د معتن کنم اما در صورت ن  نامفهویم که میر

 دکیی   هم تقریب ا همان رسدرگیم بود که من

شده بودم دچارش . 

 گردنم را روی شانه خم کردم و حیتن که دستی 

 : به ریش و سیبیلم میکشیدم با تردید گفتم

 ...ـ من متوجه منظورتون نمیشم آقای دکیی 

 میشه لطف ا واضحیی صحبت کنید؟
 
ً 

 دکیی پوشیه آیر رنگ مقابلش را که متعلق به



 امیر بود بست، دستی به موهای سفید و

 مانده بود
ی
 سیاهش که تنها چند تار از آنها باق

داد کشید و آنها را به عقب هول . 

ن دوخت  نگاهش را به نقطیه نامعلویم روی میر

 : و با لحتن خسته جواب داد 

ن پرس من بهت گفتم برادرت تقر   یب ا یه دوره  ـ ببیر

 درسته؟... ی شش ماهه برای بهبودی نیاز داره

 این چند وقت. رسی به عالمت تایید تکان دادم

" مرا به  صدا میکرد، گرچه به نظر" پرس 

سید فاصلیه  سنیمان خییل باشدنمیر . 

 : دکیی ادامه داد 

 ـ برادرت ا   الن تقریب ا یک مایه میشه که

یه ... بسیی  ...توی این یک ماه... و خب

 ابروهایم را در هم کشیدم و با ریزبیتن به او

ه ماندم  .خیر

 دکیی رسش را بلند کرد، تکیهاش را به صندیل

 : داد و با حالتی شبیه خمیر وا رفته گفت



پروسیه درمان برادرت به جای شش ـ به نظرم  

ن چند هفته   ای که اینجا بوده تقریب ا  ماه توی همیر

 ...کامل شده

قابل فهم اولیه  باز هم به همان نقطیه غیر

 .برگشتیم

ن باعث شد صدای جیر   کیم جابهجا شدم و همیر

 .جیر چرم مبل بلند شود

ن   منم گفتم... ـ این رو همون اول هم گفتیر

 نمیفهمم چطور پروسیه درمان برادرم کامل

یه  قرص میخوره و... شده اما هنوز اینجا بسیی

 بدون اینکه... از همه مهمیی هنوز هم همونطوره

 ...یه کلمه حرف بزنه

 . پوزخندی زدم

ی که نیم   فهمم اینه که برادرم دقیق ا تحت ن  ـ چیر

 کدوم درمان قرار گرفته؟ وقتی درمان نشده؟

خوانهای رسکش بدنم رابه سختی است  

ل گرفته بودم تا بلند نشوم و مرد  تحت کنیی



 روبــهرویم را که معلوم نبود چه بالیی رس برادرم

م  .آورده بود زیر مشت و لگد نگیر

 دکیی با همان لحن معمویل چند دقیقیه پیش

 : گفت

 ـ منم انتظار نداشتم روند درمان با این رسعت

... یط شه ش کنارشاما مثل اینکه حضور همرس   

 ...این معجزه رو ممکن کرده

 دم عمیق و سوزداری کشید، نگاهش را به جایی 

 : پشت رسم داد و با حرسیی نامحسوس گفت

 ...ـ عشقی که اون دخیی نثار برادرت میکنه

ه  ازش... جوری که کنارش قدم به قدم راه میر

... پرستاری میکنه  لحظه... براش مادری میکنه

 ...به لحظه کنارش نفس میکشه

 لبخند غمگیتن زد، نگاهش را دوباره به من

 : دوخت و حرفش را از رس گرفت

 طنایر شد و برادرت رو از تارییک
 ـ اون دخیی

 ...که توش سقوط کرده بود نجات داد



 در مورد جوانه و امیر درست
 حرفهای دکیی

 بود، همیه این چند هفته را که من به توصییه

ی از تحریک امیر تنها توانستهدکیی بر  ای جلوگیر  

 بودم از پشت رس به او جوانه و عشقی که از تک

یخت نگاه کنم ون میر  .تک حرکتشان بیر

 هیچ کس نمیدانست ت ِ ه وجودم، آنجایی که

یس نداشتم  حتی خودم هم به کلیدش دسیی

 چقدر از اینکه دیرتر از امیر جوانه را دیده بودم

 .افسوس میخورد

همیه این احساسات را خاک کرده اما من  

 ...بودم

 من هم شبیه امیر لحظه به لحظیه این چند

 هفته را برای درمانم تالش کرده بودم، درمان

 همیه احساسات ضد و نقیضن که در طول این

 مدت نسبت به جوانه و امیر پیدا کرده بودم،

... عشق ... دلسوزی ... نفرت  همه را... حرست

 .کنار گذاشتم



همهشان تنها به امیر فکر کردم، به اینکه به جای  

 وقتی خوب میشد، وقتی میتوانست واقعیت

ان روزهای از  برادریمان را بپذیرد برای جیر

 .دست رفتهمان چه کارهای میکردم

 به اینکه چطور میتوانستم با حضورم کنار امیر 

 به او این حس را بدهم که تا آخر عمرش صاحب

 .تکیه گاه محکیم شده است

ه اینکه چطور باید او را به آهیر و ژیوار دوب  

 کنم، اینکه آنها با توجه به
ن
 برادر دیگرمان معرق

 خاصشان و البته مشکالیی 
ی
 خصوصیات اخالق

 .که با من داشتند امیر را میپذیرفتند

 دوست نداشتم مشکالت ما روی رفتارشان با

بــیه روچ  امیر تاثیر بگذارد، امیر نباید هیچ ضن

 .دیگری میخورد

 ...و از همه مهمیی جوانه و بچه

 جوانهای که این روزها به خاطر نگراین برای

 امیر و جنگ هر روزهاش با سهراب و سامیار



 برای بازگشتش به خانه و سقط بچه بیشیی از

 .قبل تحلیل رفته بود

 از روزی که همراه جوانه به خانه برگشته و در

وی سالنکمال تعجب سهراب و سامیار را ت  

 منتظر خودمان دیده بودیم و جنگ لفیطن جوانه

ن سهراب و  با سهراب و سامیار که عاقبت به رفیی

 سامیار منتیه شده بود، سهراب و سامیار تقریب ا
 
ً 

 هر روز به خانیه ما میآمدند اما جوانه به هر

 نحوی شده بود از برخورد با آنها فرار میکرد اما

گ میتوانست  تا گ موفق بود نمیدانستم، تا   

 در ساییه من از بچهاش مراقبت کند را

 .نمیدانستم

ن   بچه ّ ای که امیدوار بودم تع لل من برای از بیر

 بردنش به بهانیه بهبود برادرم خطری برایش

 ...نداشته باشد

 ...وای از آن روزی که جوانه دچار مشکل میشد

ن نبودم رسنوشت من بعد از لحظیه شوم  مطمی 



 دقیق ا چطور م
 
یشدً ... 

 زنده میماندم یا تا ابد در آتش رسد گنایه که

 کرده بودم میسوختم؟

ن نیستم برای چه تن به خواهش  هنوز هم مطمی 

 جوانه داده بودم؟

 برای امیر و بهبودش یا به خاطر خود جوانه؟

 جوانهای که شاید نتوانسته بودم در مقابل

یز از اشکش که با خواهش از ن لیر  چشمهای سیر

ن فرزندش به او من میخواست برای نگه داشیی  

 .کمک کنم، بایستم

 شاید تا آخر عمرم هم نمیتوانستم در مقابل

 .جوانه بایستم

 هر روز صبح رس ساعت جوانه را از خانه به

 بیمارستان میآوردم و آخر شب تا آخرین

 لحظهای که دکیی و مقررات بیمارستان اجازه

 میداد جوانه را به خانه برمیگردانم اما گایه

 چنان به قلبم فشار میآورد که بعد از
ی

 دلتنیک



 پیاده کردن جوانه به بیمارستان برمیگشتم و با

 .هزار ترفند اجازیه دیدن امیر را میگرفتم

 کنار تختش مینشستم و در
ی

 آن وقت با دلتنیک

دم ن  .تارییک به جزییات صورتش زل میر

ز مرور ذهتن این چند هفتهبا صدای دکیی ا  

 : دست برداشتم و به دهانش زل زدم

 چند روزی میشه شک کرده... ـ برادر شما خوبه

 توی عمرم اونقدر با بیمارهای روچ رس... بودم

 و کله زدم که بتونم فرق یه بیمار رو با کش که

 ...میخواد بیمار باشه درک کنم

 .ابروهایم باال پریدند

باز شد دهانم از شدت تعجب . 

 : با صدای خفهای گفتم

؟  ـ چی

 : توضیح داد 

 از... ـ گفتم که چند روزیه شک کرده بودم

... حرکت چشمهاش  از... از غذا خوردنش



ن هم... واکنشهای نامحسوسش  برا همیر

 که خوشبختانه... قرصهاش رو عوض کردم

 ...همون جوایر رو گرفتم که میخواستم

 : با خشیم فرو خورده گفتم

 ـ برادر من رو به عنوان موش آزمایشگایه

؟  استفاده کردید؟ اگه برادرم صدمه میدید چی

 دکیی بیاهم ّ یت به ترسر من و خشیم که ممکن

 بود هر لحظه از چشمهایم رس ریز شود، لبخند

 .کچر زد

 .مثل اینکه از کاری که کرده بود لذت برده بود

 ـ اون قرصهایی که به برادرت دادم هیچ اثری

ن ند ... اشیی ن   اما... فرض کن یه مشت اسمارتیر

ی که این وسط مهم اینکه اون یه مشت ن  چیر

ی روی برادرتون نداشت ن هیچ تاثیر  ...اسمارتیر

ی نداشت  ...چون... یعتن هیچی هیچ تاثیر

ن گذاشت و  دکیی جلو آمد، آرنجهایش را لبیه میر

 .چشمهایش را به من دوخت



 ـ برادرتون قطع ا با یه مشکل حاد رو 
 
چ اینجاً  

ی شد اما حاال حا ِ ل برادرتون خوب شده  ...بسیی

 اما این رو... زمان دقیق بهبودش رو نمیدونم

 میدونم که برادرتون االن از نظر رواین هیچ

 ...مشکیل نداره

 : کالفه پرسیدم

 ...ـ پس چرا اینجوری

 : دکیی شانهای باال انداخت و گفت

نه به مریضن  ن اماـ برادرت داره خودش رو میر  

 ...چراش رو نمیدونم

)  ) امیر 

 چند دقیقهای میشد بیدار شده بودم و به نور

ن پردهها به صورتم میتابید زل زده  بارییک از بیر

 .بودم

ن چند دقیقیه کوتاه هم به  برای یک معتاد همیر

 برای یک معتاد زجر آور بود
ن
 .اندازیه کاق

 همیه استخوانهای بدنم درد میکرد، درد نبود



 ...جوانه

 هنوز چند دقیقهای مانده بود تا طبق روال هر

 روز جوانه توی اتاق بیاید، پردهها را کنار بزند و

ن لبهایش روی گونهام مرا بیدار کند و  با گذاشیی

 من باید این چند دقیقه را به هر بدبختی شده

 .بود تحمل میکردم

 ثانیهها را با تپشهای رسسام آور قلبم

 .میشماردم

یده بود تپشهایش از گ وقلتر که هنوز نفهم  

 چطور تا این حد به حضور جوانه وابسته شده

 .بود

 شیک نداشتم که قبل از این هم به جوانه

 ...وابسته بودم اما این چند روز

ون آمده بودم، جوانه  از وقتی که از سیایه بیر

 برایم مثل هوایی شده بود که برای نفس کشیدن

 ...و زنده ماندن به آن محتاج بودم

عضن شبها که جوانه از من خداحافیطن ب  



 میکرد و تنهایم میگذاشت قلبم از ش ّ دت

سیدم سید، مییی  به مرز انفجار میر
ی

 دلتنیک

کد و صبح جوانه  جوانه بیی
ی

 مبادا از دلتنیک

 .جسد خونیام را پیدا کند

 چند دقیقیه طوالنیام تمام شد و صدای پای

 جوانه اول توی راهرو و بعد توی اتاق آمد، برخال

 ف همیشه که پلکهایم را میبستم تا لذت

 بوسهاش را بچشم اینبار تصمیم گرفتم نگاهش

 در باز شد، عطر خنک تن جوانه زودتر از. کنم

 .خودش آمد، از زیر بینیام گذاشت

 جوانه با قدمهایی سبک به طرف پنجره رفت،

 .پردهها را کنار زد

 .هالیه نور اطراف چادر مشکیاش را گرفت

به طرفم برگردد چادرش را در آورد بدون اینکه  

 .و آن را به رخت آویز گوشیه اتاق آویزان کرد

ن بود تا یک ساعت دیگر  مثل هر روز که مطمی 

 کش وارد اتاق نمیشد با خیال راحت شالش را



یه مویش را باز کرد و به آبشار طال  در آورد، گیر

 .یی موهایش اجازیه جاری شدن داد

ن موهایش  حاال عالوه بر عطر تنش، عطر دل انگیر

 هم در اتاق پیچید، ای کاش میتوانستم

ن   خودداریام را کنار بگذارم، از روی تخت پاییر

م و رس تا پای جوانه را ببوسم  ...بیی

 ...اما ترس اجازه نمیداد

 تریس که از یک هفته پیش همراهم از سیایه

 .بیدار شده بود

مهرباین جوانه ترس اینکه مبادا خویر و  ... 

 ...حضورش... عشق بیاندازهای که نثارم میکرد 

 ...نبود آکو

سیدم به محض اینکه خوب شوم همیه  مییی

هایی که در حال حاضن داشتم از دست
ن  چیر

 .بدهم

ن کوک کند و باز جنگ یر   جوانه دوباره ساز رفیی

ن و زمان مثل سهراب،  رسانجام من با زمیر



مهمیی با خودش وسامیار، آکو، هناس و از همه   

وع ن جوانه رسر  البته حماقت خودم برای داشیی

 ...میشد

ن بار بود که جوانیه سابق و  بعد از مدتها اولیر

 ...عاشقم را داشتم

 تا... و اگر برای داشتنش الزم بود دیوانه باشم

 ...آخر عمر دیوانه میماندم

 جوانه دستی زیر موهایش زد و عطرشان را

 .بیشیی از قبل پراکند

ن شد، به طرفم چرخید،وق تی از خودش مطمی   

ن هم  انتظار چشمهای بازم را نداشت برای همیر

 تکاین خورد و حیتن که دستش را روی قفسیه

 .سینهاش گذاشته بود، یک قدم عقب رفت

 : لبخند دلنشیتن زد و گفت

م؟  ـ بیدار شدی امیر

 ...در نقشم فرو رفتم، مات و بیحس

ین کار دنیا هنگام دیدن جوانه آن هم  سختیی



د بیحرکت ن ش برق میر ن  وقتی چشمهایش سیر

 ...ماندن بود

" وقتی مرا  م " امیر د  ن  . صدا میر

 با خوشحایل بیاندازهای به طرفم دوید،

 دستهایش را لبیه تخت گذاشت و روی صورتم

 خم شد تا گونهام را ببوسد، پلکهایم با

یتن روی هم افتاد اما  هر چه اضطراب شیر  

 نبود، برای
ی

ی از لذت همیشیک  منتظر ماندم خیر

ن هم پلک باز کردم و جوانه را دیدم که با ح  همیر

 .الت عجیتر به من زل زده بود

 از ترس اینکه مبادا حرکتی کرده باشم که جوانه

 رازم را فهمیده باشد تپش قلب گرفتم اما لبخند

 که زد باعث شد خیالم راحت
ن
 جوانه و حرق

 . شود 

میگم حاال امروز صبح زودتر از خواب بیدارـ   

ن همیشه بیدارت کنم  شدی و نذاشتی من عیر

مون هم فرق کنه؟  پس چطور بوس صبح بخیر



 ها؟

 کلهاش را با حالت بامزهای تکان داد و با خندیه

 : نمکیتن گفت

ل  ـ گرچه دکیی گفته که ابراز احساساتم باید کنیی

سیم لختشده نکنه یه دفعه بزنه اون دو سه تا   

 ...مغزت هم اتصایل کنه

ین  جوانیه من گ فرصت کرده تا این حد شیر

 شده بود؟

 سالها بود او را تا این حد شاید و البته گایه

 !بامزه ندیده بودم

ن خاض در جوانه فرق کرده بود، چه  یک چیر

 برای جوانه افتاده بود؟
ی
 اتفاق

 این یک هفتیه بیدار شدنم که کلمه به کلمیه

خاض نبود، ن  جوانه را با ولع بلعیده بودم چیر

 بیشیی مرور خاطرات عاشقانه گذشته بود، یعتن 

ی گذرانده بودم  در آن سه هفتهای که در بیخیر

 برای جوانه افتاده بود؟
ی
 اتفاق



 حس عجیتر که در لبهایم جوشید پردیه

 افکارم را پاره کرد و مرا پیش جوانه بازگرداند،

خم شده بود و جوانهای که روی صورتم  

 ...لبهایمان را به هم چسبانده بود

یتن عسیل که از  چند ثانیهای اول در بهت شیر

 لبهایم به قلبم جریان پیدا کرده بود هیچ

 عکس العمیل نشان ندادم که در واقع از آنجایی 

 که من در قابل یک بیمار روچ فرو رفته بودم

اییط نباید واکنشر نشان میدادم  تحت هیچ رسر

ها رااما  ن مگر قلب بیجنبیه من این چیر  

 میفهمید؟

 مثل اینکه جوانه هم موقعیتمان را فراموش

 کرده بود که به عادت سابق بوسیدنمان دستش

 را باال آورد و روی قلبم گذاشت، لحظهای از تپش

 قلبم متعجب شد اما وقتی م ِ ن احمق لبهام را

 .تکان دادم تا جوانه را در بوسه همرایه کنم

ن همحرکتم   کوچک و نامحسوس بود اما همیر  



ین  برای جرقه زدن جوانه که منتظر کوچکیی

 
ن
 حرکتی به عنوان نشانهای از بهبودی بود کاق

د، به طرف شال و  بود تا از جا بیی
ن
 بود، کاق

د و حیتن که آنها را روی  چادرش هجوم بیر

 واکنش" رسش مرتب میکرد با تکرار جملیه

... نشون داد   باید... کنش داد به من و بوسهم وا 

 .به طرف در راه افتاد... " برم پیش دکیی 

م، اگر بلند میشدم  نمیتوانستم جلویش را بگیر

 و جلویش را میگرفتم یعتن خوب شده بودم،

 اگر هم دکیی میفهمید من عکس العمل نشان

 دادم یعتن خوب شده بودم، در هر صورت من

 ...بازنده بودم

ید حتی جوانهاحمقانه بود اما من نقشهام و شا  

 ...را به یک بوسه باخته بودم

 حیتن که من با خودم درگیر بودم تا با سبک

ی داشت، ر کمیی ن کردن اینکه کدام یک ضن  سنگیر

م جوانه در را باز کرد اما با دیدن  تصمیم بگیر



ی که پشت در بود رس جایش ماند ن  .چیر

 هر چه در توان داشتم روی دایره ریختم تا

 گردنم را به طرف در نچرخانم اما حرف جوانه

 که خطاب به شخص پشت در بود مرا در

 .تصمیمم مردد کرد

؟ فکر کردم بعد  ـ آکو؟ اینجا چی کار میکتن

ی  میر
 ...دیدن دکیی

ن آورد و اضافه کرد   : صدایش را پاییر

؟  ـ مگه دکیی نگفت نباید با امیر روبــهرو یسر

قابل وصقن بلن  : د شد صدای آکو با خشم غیر

 ...االن بازی عوض شده... ـ اون مال قبال   بود 

)  ) آکو 

 از روی شانیه جوانه نگایه به امیر انداختم،

 رسش را به طرف ما چرخانده بود و با حالت

 .خاض نگاهمان میکرد

 کار سختی نبود درک اینکه حس به صورت امیر 

 برگشته بود، پس چرا جوانه نفهمیده بود؟



ی که ظرفیتعصباین بودم بیشیی  ن از چیر  

لش را داشته باشم از امیر دلخور و عصباین   کنیی

 !بودم

 نمیدانستم چند روز بود که امیر بهیی شده بود

 و جوانه به خاطر هیچ و پوچ از او پرستاری

 کرده بود؟

ن بردن بچهای که  چقدر زمان طالیی برای از بیر

 جوانه را به خطر انداخته بود از دست
ی

 زندگ

 داده بودیم؟

ه خاطر بازی وحشتنایک که امیر را راه انداختهب  

 بود؟

 نگاهم را از امیر گرفتم و به جوانه دادم که با

 .تعجب به من زل زده بود

ی شده؟ ن  ـ چت شده آکو؟ چیر

 رنگ صورتش پرسید، لبهای لرزانش را به

 : حرکت در آورد و با تردید پرسید 

ی در مورد امیر گفته؟ حالش بد شده ن  چیر
 ـ دکیی



 ...؟ ویل

 .بغض کرد

ی توی دلم تکان خورد  ن  ای کاش دلم میآمد. چیر

 امیر را لعنت کنم که اینطور با احساسات جوانه

 ...بازی کرده بود

 : با همان صدای بغض کرده ادامه داد 

 ...االن من رو بوسید... ـ ویل حالش بهیی شده

 زده
ن
 مثل اینکه خودش متوجه شد که چه حرق

ن هم دستش را  جلوی دهنش گرفت و برای همیر  

ن انداخت  .با خجالت نگاهش را به زمیر

ن را برای جوانه  باید همان لحظه همه چیر

 میگفتم و این بازی را که دلیلش را هنوز

 نفهمیده بودم تمام میکردم اما نمیدانم چرا دلم

 میخواست امیر را گوش مایل دهم، شاید به

 حکم برادر بزرگیی بودن، شاید هم به خاطر

 ...جوانه

 نفس عمیقی کشیدم، دستی به ریش و سیبلم



 و لحتن که سیع
ی

 کشیدم و با آرامش ساختیک

 : میکردم تا حد امکان شاد باشد، گفتم

 در مورد امیر حرف زدیم... ـ آره
 ...با دکیی

 زدم و با خوشحایل واقیع که به
ی

 لبخند کمرنیک

 دور از همیه جریانهای پیش آمده برای بهبود

م بود،  : گفتم  برادر کوچکیی

 داروهاش رو...ـ حالش خییل بهیی از قبل شده

 با این وضع پیش بره میتونیم... کم کرده

یمش خونه  ...بیر

 صورت جوانه برق زد، از شدت خوشحایل

 دستش را روی دهانش گذاشت و گردنش را با

 .ناباوری به طرف امیر چرخاند

 : با لکنت گفت

... ـ وای خدای من  ...باورم نمیشه... باورم نمیشه

 در مقابل چشم   های من تقریب ا به طرف امیر 

 پرواز کرد و او را همانطور که روی تخت

 .خوابیده بود به آغوش کشید



 انگار حضور مرا توی اتاق فراموش کرده بود که

 پشت رسم هم همهحای صورت امیر را بوسه

... باران میکرد، پیشاین  ... چشمها   دیدن... گونه

یم باعث شد قدیم به عقبصحنیه روبــهرو   

 .بردارم و با حال عجیتر به دیوار تکیه دهم

ی در آن ن  تا امروز برایم اتفاق نیافتاده بود از چیر

 خوشحال از... واحد ناراحت و خوشحال باشم

 اینکه برادرم تکهای از خودش را داشت و

 !ناراحت از اینکه چرا من نه؟

 بوسههای جوانه پایینیی آمد، پشت دستهایش

ا با چنان عشق و تعلق خاطری بوسید که آدمر   

 فکر میکرد امیر بت و جوانه در حال پرستشش

 ...بود

 جوانه پلکهایش را بسته بود و صورت امیر را

 نمیدید اما من امیر را میدیدم که چطور از

 .لذت بوسهها خمار شده بود

 عاقبت به خودم مسلط شدم و به جوانهای که



 : د، گفتمدر دریای امیر غرق شده بو 

 وقتی امیر خوب... ـ قرارمون که یادت نرفته

 ...شده باید برای سقط بچه اقدام کنیم

 : دروغهایم را پشت رس هم ردیف کردم و گفتم

 ـ با توجه به وضعیت امیر برات از دادگاه حکم

 ...مشکیل برای اقدام قانوین نداریم... گرفتم

 جوانه از امیر فاصله گرفت و با چهریه

 ترسیدهای به من نگاه کرد اما من به جوانه

 توجیه نداشتم، نگایه به امیر انداختم که

 چطور الیهای از بهت و نفرت صورتش را

 ..پوشاند

 . جوانه با حالتی از ترس و ناامیدی نگاهم کرد 

 از تخت امیر آنقدر فاصله گرفت که به دیوار

 . کنار پنجره تکیه داد 

 : آب دهانش را قورت داد و گفت

-  باید با خود امیر ... من گفتم وقتی امیر بفهمه

 ...صحبت کنم در موردش



 : پوزخندی زدم و با لحن منظورداری گفتم

-  اما هنوز زبونش وا... شاید هم امیر فهمیده

 ...نشده

 ابروهای جوانه با حالتی از نفهمیدن در هم رفت،

 : رسی تکان داد و گفت

 آکو؟-
ی

 چی مییک

بت میکردم اما از گوشهبه ظاهر با جوانه صح  

ی که به خیال  ی چشم به امیر زل زده بودم، امیر

 خودش فارغ از نگاه من و جوانه دندانهایش را

 از خشم و البته زور بهتی که به جانش افتاده

 . بود روی هم فشار میداد 

 .یک قدم جلوتر رفتم

-  میگم با توجه به... حرفم واضح بود جوانه

 امیر االن تقریب ا خوب شده ... حرفهای دکیی 
 
ً... 

 ...پس یعتن فهمیده

 . روی پاشنیه پا به طرف امیر چرخیدم

 .برای لحظهای کوتاه نگاهمان در هم گره خورد



 برای همان لحظیه کوتاه عمق نفریی که از

 . چشمهایش میچکید توی دلم را خایل را کرد 

 فهمیدم امیر در آن لحظه، نه به جوانه نه به بچه

دیوانگیاش فکر نمیکند، بلکه به من و گه حتی   

 بازی که برای رو کردن دستش راه انداخته بودم

 . فکر میکردم

 چرا؟

 سوایل که سالهای بعد زندگیام از خودم مدام

سیدم  ... از خودم مییی

 چرا باید خشم طوری جلوی چشمهایم را

 میگرفت که این بازی را راه بیاندازم؟

 نه... ش خودم بودمبازی که تنها بازندیه واقعیا

 ...امیر 

 با حایل مردد تحت تاثیر نفرت امیر نقشم را

 . جلوی امیر بازی کردم

-  پس یعتن االن... دکیی گفت که امیر میشنوه

... هم شنیده  ویل... اما هنوز نمیتونه حرف بزنه



اضن نداره  ...نگاش کن هیچ اعیی

 بعد هم مثل دیوانهها به طرف جوانه هجوم

م  .بردم تا او را همراه خودم بیر

 جوانه متوجه نزدیک شدن من شد، نگایه با

 : ترس به من انداخت و با لبهای لرزاین گفت

 دیوونه شدی ؟-

 . دستم را دراز کردم و دستش را گرفتم

 .به معنای واقعیاش دیوانه شده بودم

 که در صورت امیر دیده بودم آتش
 شاید نفریی

زان کرده بودجنونم را تا این حد سو  ... 

 بیاهم ّ یت به تقالهای جوانه او را همراه خودم

 . به طرف در کشیدم

 ...تا االن هم خییل صیر کردیم-

 :جوانه جیغ میکشید

-  ...ولمکن... ولم کن

 منتظر بودم تا امیر از جایش بلند شود و

ون د، شاید دایم که برای بیر  جلویمان را بگیر



ودم منصفانهکشیدن امیر از نقشش پهن کرده ب  

ل من خارج  نبود اما از یک جایی به بعد از کنیی

 ...شده بود

ن کشیدن و یه در را پاییر  همان لحظهای دستگیر

 در اتاق را باز کردم، گریه دستم دور مچش شل

 شد، جوانه هم از فرصت استفاده کرد و خودش

 .را آزاد کرد

 گردنم را به طرفش چرخاندم اما درست جلوی

نامری   یچ خورد، انگار دستچشمهایم پایش پ  

ون کشید و جوانه با ن را از زیر پایش بیر  زمیر

ن افتاد  ...صدای بدی روی زمیر

ن زیر پایم ن افتاد که زمیر  آنقدر محکم روی زمیر

 . لرزید 

 صدای فریاد جوانه و فریاد امیر در هم مخلوط

 ...شد

)  ) امیر 

 درست مقابل چشمهایم جوانه از پشت روی



ن افتاد  .زمیر

 دیدم که چطور وقتی خودش را از دست آکو

 رها کرد و یک قدم عقب رفت چادرش از پشت

ن افتاد   . زیر پایش گیر کرد و روی زمیر

 حیتن که شاهد دست و پا زدنهای جوانه و آکو

سیدم آکو و جوانه از  بودم مدام از خودم مییی

دند؟ ن  کدام بچه حرف میر

 بچه؟

 سقط؟

 جوانه حامله بود؟

 از من؟

 گ؟

ر؟چطو   

ن جوانه و آکو رد و بدل ًِ شک حرفهایی که بیر
ُ
ً 

 میشد آنقدر زیاد بود که مغزم یخ بسته بود،

 توانایی درک سیل کلمایی که به گوشم میخورد

 .از دست داده بودم



 هنوز درگیر فهم حضور بچه بودم که حرف از

 سقط و حکم دادگایه که بنابر وضعیت من داده

 ...بودند

حکم گرفته بود؟آکو برای چه از دادگاه   

 بخواهد با توجه به... یعتن ممکن بود بخواهد 

د؟  وضعیت من طالق جوانه را بگیر

 بعد تکلیف بچه چه میشد؟

 مگر جوانه نازا نبود؟ پس چطور حامله شده بود

 ؟

 وقتی فریاد کشید همیه افکارم را عقب راندم و

 بیتوجه به اینکه نقشیه دیوانگیام را به هم

دم از روی تخت  ن ن پریدم و خودم را بهمیر پاییر  

 .جوانه رساندم

 جوانه که پلکهایش را از زور درد به هم

د، متوجه من نشده بود   . میفرسر

 .دیدنش در این حال قلبم را مچاله کرده بود

 دستم را روی شانهاش گذاشتم و با صدایی که



 به خاطر استفاده نکردن طوالین مدت از آن

 : میلرزید، گفتم

؟-  جوانه؟ خویر

 بود تا خودش را از دنیای درد
ن
 صدای من کاق

ون بکشد  .بیر

 گردنش را به طرف من چرخاند و با چشمهای

ن گشاد شده از تعجبش به من چشم دوخت  . سیر

ون بیاید،  کیم طول کشید تا از بهت اولیه بیر

 : دهانش را باز کرد و اسمم را صدا زد 

؟-  امیر

 زدم
ی

 . لبخند کمرنیک

ین لحتن که   : در تواناییام بود، گفتمبا مهربانیی

؟-  جان امیر

 : با ناباوری گفت

 ...تو-

 حرفش تمام نشده بود که فریاد دیگری کشید،

 : دستش را روی دلش گذاشت و گفت



-  ...آخ بچهام... آخ خدا 

 : حاال نوبت من بود تا با ناباوری بگویم

 کدوم بچه؟-

 به دستم زد و با
ی

 جوانه با دست آزادش چنیک

ز درد و غم و وحشت و شادیلحتن آمیخته ا  

ن پلکهای بستهاش اشک راه  حیتن که از بیر

 : گرفته بود، گفت

-  ...بچهمون... من حاملهام

 : بیشیی خم شد و فشار دستش را بیشیی کرد 

 ...وای امیر بچهم-

ن موقع آکو کنارمان زانو زد و با ترس  همیر

 : پرسید 

؟ بلند شو بریم بیمارستان-  ...جوانه خویر

 قبل از اینکه دستش را به طرف شانههای جوانه

د، مشتم را بلند کردم و با نهایت قدرت و  بیر

 ... نفرت به صورتش کوبیدم

)  ) امیر 



بــهای که به صورت آکو زدم، درد  مشتم از ضن

 .گرفت

 چون کنار جوانه روی دو پا خم شده بود، از

به طوری به عقب پرت شد که روی  شدت ضن

ن پخش شد  .زمیر

صدای خفیه جیغ جوانه بلند شد همزمان . 

 اول فکر کردم شاید به خاطر آکو جیغ زده بود و

ن باعث شد پتانسیل این را پیدا کنم تا یک  همیر

 مشت دیگر روی صورت آکو بخوابانم اما وقتی 

 جیغهای یی در پیاش گفت
ن  : جوانه بیر

 ...امیر ...ـ امیر 

هنم زد، رسم  به پیر
ی

 دستش را باال آورد و چنیک

طرف خودش کشید را به . 

 دستهایم را دور شانهاش انداختم و سیع کردم

ن بلند کنم  .او را از روی زمیر

ن وقت صدای جوانه کنار گوشم بلند شد که  همیر

 : با گریه گفت



 ...بچهم... ـ امیر 

 یک دستم را زیر زانویش انداختم و حیتن که از

 گوشیه چشم آکو را نگاه میکرد که چطور از

ن بلند میشد، جوانه را بغل کردم و از  روی زمیر

ن بلند شدم  . روی زمیر

 با لحتن که سیع میکردم اطمیمنان و آرامشش

 : جوانه را آرام کند، گفتم

 حال بچه هم خییل... ـ هیچی نمیشه عزیزم

 ...خوبه

 .جوانه برای لحظهای دست از گریه کشید

ن از بغض  با لحتن مظلوم از خجالت و سنگیر

 : گفت

 ...آخ امیر بچهم... امیر فکر کنم خونریزی دارم ـ

 مثل اینکه خودش متوجه درد جملهاش شد که

 .با صدای بلندی به گریه افتاد

 خودم هم بدتر از جوانه بغض کرده بودم، در

 اتاق را باز کردم و توی راهرو دراز و خایل از



ادی که روبــهروی ظاهر شده بد، رسگردان ن  آدمیر

 .به راه افتادم

ن ـ ا یمش... ینجا نمیتونن کاری بکین  بابد بیر

 ...بیمارستان

 .صدای گرفتیه آکو از پشت رسمان بلند شد

 .خدای من این برسر چقدر پر رو بود

 اگر جوانه را بغل نکرده بودم برمیگشتم و اینبار

دم که مغزش از ن  چنان مشتی به صورتش میر

ون بریزد، بعد هم با کمال میل به  دهانش بیر

فتمجرم قتلش به  زندان میر . 

اض چند تا پرستار که متوجه من و  صدای اعیی

 . لباس تنم شده بودند، بلند شد 

" ی؟  " آقا کجا داری میر

" ه؟  " اینجا چه خیر

ون"  شما نمیتونید همینطوری از اتاقتون بیر

 ... "بیاید

 ...و نگاه متعجب و سوایل خییل



ن دیشب حتی یک  حق داشتنید متن که تا همیر

 کلمه هم صحبت نمیکردم حاال زن گریانم را بغل

 کرده بودم و با لباس دیوانهها به قصد فرار از

فتم ون میر  .بیمارستان بیر

فتیم، نگهبان  وقتی به طرف در خروچر میر

 : جلوی رویمان ظاهر شد و با اخم گفت

 شما نمیتونید همینجوری از بیمارستان... ـ آقا 

ون برید  ...بیر

ن نگهبان را هم میکشتماگر الزم بود ای . 

 اما قبل از اینکه من کاری بکنم، رس و کلیه آکو

 .پیدا شد که مشغول صحبت با نگهبان شد

ل کردم تا مبادا با خشم  من هم خودم را کنیی

ر جوانه باشد  .بیجایم کاری کنم که به ضن

 جوانهای که رسش را روی قفسیه سینهام

یخت  .گذاشته بود و بیصدا اشک میر

شید که نگهبان هیکل گندهاش را کنارطویل نک  

 کشید و من مثل پرندهای که از قفس رها میشد



ون پریدم  .بیر

 .یک لحظه گیج و مبهوت به دور و برم زل زدم

 از آنجایی که وقت آمدنم متوجه اطرافم نبودم

 نمیدانستم در ورودی کجاست تا خودم را به

 .آنجا برسانم و ماشیتن دست و پا کنم

یم چنگ انداخت و مرا به دنبالکش به بازو   

 .خودش کشید

 .آکو بود

 سیع کردم خودم را آزاد کنم اما آکو با ترسر 

 : حیتن که هنوز هم صدایش گرفته بود، گفت

 مگه نمیخوای... ـ االن وقت لجبازی نیست

 جوانه رو برسوین بیمارستان؟

 : همزمان جوانه گفت

 ...زیر دلم خییل درد میکنه... ـ امیر درد دارم

 ناچارا دنبال آکو رفتم
 
ً. 

 در عقب را برام باز کرد من هم همانطور که

 جوانه را مثل یک یسر شکستتن توی بغلم نگه



 .داشته بودم روی صندیل عقب جا گرفتم

 آکو در را به رویمان بست و پشت فرمان جا

 .گرفت

ن از جایش گنده شد و  ظرف چند ثانیه ماشیر

 توی خ
ی

 تقریب ا مثل یک جت جنیک
 
یابان به راهً  

 . افتاد 

 سنگیتن نگاه آکو را از توی آینه روی خودم حس

 .میکردم

 .احساس خطر میکردم

ی بیشیی از عذاب ن  به نظرم آمد چشمهای آکو چیر

 وجدان برای کاری که کرده بود توی خودش جا

 .داده بود

 .جوانه را بیشیی از قبل توی بغلم فشار دادم

دادم اینبا این کار به هر سه نفرمان نشان   

ن تمام و کمال متعلق به  موجود ظریف چشم سیر

 من است، خودش و بچهای که نفهمیده بودم

 .چطور رس از داستانمان در آورده بود



 نگایه به صورت رنگ پریدیه جوانه انداختم،

 پلکهایش را بسته بود، یک لحظه ترسیدم مبادا

 از حال رفته باشد اما با دیدن قطرات تازیه

چشمش و لتر که مظلومانه اشک از گوشیه  

ن شدم هنوز هم هوشیار است  .میلرزید مطمی 

دم و ذهن جوانه ن  میر
ن
دم، حرق ن  میر

ن
 باید حرق

 و البته خودم را از کرداب ترس و وحشت

ن آینده نجات میدادم  .اتفاقات هراس انگیر

 ـ جوانه؟

 به جای جواب شقیقهاش را بیشیی به تنم فشار

 .داد

 : لبخندی زدم و با صدای خوشحایل گفتم

 ـ توی گ مامان شدی من نفهمیدم؟

 چند لحظهای طول کشید تا جوانه رسش را باال

 آورد و با جنگل آتش گرفتیه چشمهایش به من

 . زل زد 

 : بغض را بلعید و گفت



 ـ همون وقتی که خواستی حقت رو به زور

ی  ...اینم حقت... بگیر

ار باهم بودنمان زندهبه رسعت خاطریه آخرین ب  

 ...شد

 برای یک لحظه همیه تنشها و سختیهای

 ...برادرهایم... پیش آمده را فراموش کردم، آکو 

... دیوانگیام ن   حتی احتمال اینکه... همهچیر

 ممکن بود تا چند لحظیه دیگر بچهای که تازه

 ...حضورش را درک کرده بودم از دست بدهیم

ین لبخندی که تا امرو  ز در زندگیامبا واقعییی  

 زده بود، رسم را خم کردم و بوسهای روی

 .پیشاین جوانه کاشتم

 ...ـ قربون تو و اون حقی که توی شکمته بشم

 ...من پدر شده بودم

)  ) امیر 

ن  ن جلوی در اورژانس از ماشیر  با ایستادن ماشیر

ن پریدم و اجازه دادم آکو خودش به تنهایی   پاییر



 با نگهبان ورودی اورژانس که با فریاد به آکو

 میگفت حق ندارد اینجا ماشینش را پارک کند،

 .رس و کله بزند

ون ن را بیر  احتماال   مجبور میشد ماشیر

د و این برای من  بیمارستان یا توی پارکینگ بیر

ن آکو  فرصت خویر بود تا به اندازیه یک دنیا بیر

 .، خودم و جوانه فاصله بیاندازم

یدوار بودم همیه بالهایی که ممکن بود درام  

ن رسش بیاید برایش اتفاق بیافتاد تا  این حیر

 .زندگیام یکبار برای حضورش پاک شود

 با راهنمایی پرستار جوانه را روی تخت

 خواباندم و منتظر ماندم پرستار پزشک اورژ

 .انس را به بالینش بیاوورد

 .نگایه به صورت رنگ پریدهاش انداختم

ن    پلکهایش که مرصانه آنها را به هم فشاراز بیر

 .میداد، قطرات اشک بیصدا میغلتیدند

ن بردم و فشار همیه اشکهایی که  رسم را پاییر



 پشت پلکهایم جمع شده بودم با بوسههای یی 

 در پیاش که پشت پلکهایش میکاشتم، تخلیه

 .کردم

 ...بوسیدم

 ...پلکهایش را

 ...ابروهایش را

 ...تیغیه بینیاش را

ونهاش راگ ... 

 هر جایی که دم دست لبهایم بود، شکار

 ...میکردم و میبوسیدم

ی ن  لبهایی که زیر تیر
ن  جوانه هم گایه از بیر

 دندانهایش پاره شده بودند، اسمم را صدا

د و من هر بار حس قدرتمندی که در ن  میر

 رگهایم نسبت به جوانه میجوشید، جواب

 : میدادم

 ...جانم... ـ جانم

 دستم را محکم توی دستش گرفته و اجازه



م  .نمیداد به اندازیه رس سوزن از او فاصله بگیر

 البته اگر هم اجازه میداد من از کنارش تکان

 .نمیخوردم

 : با صدایی زخیم از گریه گفت

سم امیر 
 ...ـ من مییی

 : با قلتر درد گرفته جواب دادم

س عزیزم ... ـ نیی  ...من پیشتم... من اینجام

سایی که آن لحظه نسبت به جوانه دراحسا  

د و وجودم را میسوزاند یک ن  وجودم قل میر

 طرف، حس حماقتی که مرا وادار کرده بودم از

سم چرا این همه سال خودم و جوانه  خودم بیی

 را از همیه عشق و احسایس که میتوانستم

 !خرجش کنم محروم کرده بودم هم یک طرف

م امیر ـ اگه بالیی رس بچه بیاد من میمیر  ... 

ی راه گلویم را بند آورد ن  .چیر

 من هم مثل جوانه بغض کرده بودم و کم مانده

 .بود زیر گریه بزنم



ل میکردم تا رس پا بمانم  .خودم را کنیی

سیدم پس جوانه به چه کش  اگر من هم مییی

 تکیه میکرد؟

اف صادقانهام  اما نتوانستم جلوی اعیی

م  : را بگیر

ی هستی که دا ن  ...هویت من... رمـ تو تنها چیر

 ...اگه نبایسر منم نیستم

 .همان لحظه پرستار به همراه پزشک آمد

 با تک رسفهای صدایم را صاف کردم و تا جایی 

 که ذهن به هم ریختهام اجازه میداد، به سوالت

 . دکیی جواب دادم

 اورژانس داد
ن
 .دکیی دستور سونوگراق

 انتهای
ن
 تخت جوانه را به اتاقک سونوگراق

 .راهرو هدایت کردیم

 .به کمک پرستار جوانه را آماده کردیم

ن پزشک بودنم اجازه داد  دکیی جوانه با دانسیی

ن معاینه توی اتاق بمانم  .حیر



 پزشک دستگاه را روشن کرد و حیتن که روی

وع به معاینه کرد د، رسر ن  .شکم جوانه ژل میر

 اضطراب و ترس را میتوانستم از نفسهای

میکشید حس کنمکوتاه و بریدهای که  . 

 .ناخنهایش در گوشت دستم فرو رفته بود

 خودم هم به اندازیه جوانه شاید هم بیشیی 

س و اضطراب داشتم  .اسیی

ون بزند  .کم مانده بود قلبم از دهانم بیر

 یعتن بچه پیش من و جوانه میماند؟

 یا باید پدر نشده داغ فرزند میدیدم؟

ین و  شنیده بودم دیدن داغ فرزند سختیی

ترین درد دنیاسبد ... 

 رسم را خم کردم و کنار گوشش با لحن آرام

 : بخشر زمزمه کردم

ی نیست قربونت برم ن ی نیست... ـ چیر ن  ...چیر

 : صدای جوانه از ته چاه به گوشم رسید 

ی بگو که حواسم پرت شه امیر  ن  ...ـ یه چیر



 . نفس عمیقی کشیدم

 ...ـ باشه

 پلکهایم را روی هم گذاشتم و دنبال جملهای

 گشتم نه تنها درد آن لحظه که درد لحظات تلچن 

 .که یک قدیم من و جوانه ایستاده بود کم کند

ی که شاید ن ن به ذهنم رسید، چیر  تنها یک چیر

 معتن و مفهومش را خییل وقت بود درک کرده

 بود اما اینکه چرا شجاعت به زبان آوردنش را

 ...نداشتم نمیدانستم

 لبهایم را کنار گوشش نگه داشتم و با لحتن که

 : عشقش درست از قلبم نشأت میگرفت، گفتم

 ...ـ دوستت دارم

 قبل از اینکه دکیی دهانش را باز کند و از حال

ی ن ی بدهد، فهمیدم در قلبم چیر  فرزندمان خیر

 ...دارم از جنس عشق

 ...یک جوانه

 ...جوانیه عشق



شتجوانه که به گوشهایش اعتماد ندا  

 .صورتش را کیم به سمت چرخاند

 بینیهایمان به هم برخورد کرد و چشمهایمان به

 . هم میخ شد 

 تصویر خودم را وقتی از عشق جوانه صحبت

 ...کرده بودم در چشمهایش میدیدم

 چشمهایی که از آن نگراین مادری برای فرزندش

 ... میچکید 

؟-  چی

 : پچ پچ کنان گفتم

- ... دوستت دارم جوانه دارمدوست  ... 

 لبهایش را دیدم که لرزید، بعد گوشههایش باال

 رفت و لبخند صورت خیس از اشکش

 . را پوشاند 

 : مظلوم گفت

 همونجوری که من دوستت دارم؟-

 .رسی به نشانیه نقن تکان دادم



 : لبخند غمگیتن زدم و گفتم

-  تو یه آدم عوضن و خودخواه و کور رو... نه

 ... دوست داری
ی

 اما من یه فرشتیه چشم رنیک

 ...رو دوست دارم

 : بغض کرده گفتم

ن من اصال   شبیه مال تو-  دوست داشیی

... نیست ه  چون خییل هین یم... مال تو بهیی

ن من رو دوست داشته  خواد که آدم ییک عیر

 اما همه چه بخوان نخوان عاشق فرشته... باشه

ن   ...ی من میشیر

 ...متاسفم-

مله را به زبان میآوردصدای دکیی وقتی این ج  

 به قدری آرام بود که سخت میتوانستی آن را

 ...بشنوی

 ...اما برای من

 ...یا برای جوانه

ی بشنویم ن  ...الزم نبود چیر



ن که چهریه دکیی را تماشا کنیم که چطور  همیر

ن شد، خطوط چهره  بعد از دقایق کوتایه غمگیر

ن افتاد، همه  اش عمیق و گوشیه لبهایش پاییر

 بود تا بدانیم، زندگیمان یکبار  ی اینها 
ن
کاق  

 .دیگر دستخوش طوفان سهمگیتن شده بود

 . گریه دست جوانه در دستم شل شد 

بان قلبم آنقدر آهسته شده بود که تا متوقف  ضن

 ...شدن فاصلهای نداشت

؟ ن راحتی  به همیر

" ی دنیا" متاسفم ین جملیه تلخ خیر  این کوتاهیی

 جواب همیه امیدها، دعاها و آروزهای چند

 حا

 لحظه پیش زن و شوهری بود که بعد از سالها

 ال با معجزه پدر و مادر شده بودند؟

 ...نه

 رس جوانه که تا االن به طرف من بود، به طرف

 ...دکیی برگشت



ش خون و درد میبارید اما ن  از چشمهای سیر

 ناامیدانه در حایل که لبخند مصنوغ روی لب

ن بلنده ایش چسبانده بود، گردنش را از روی میر  

 : کرد و از دکیی پرسید 

 چی شده خانم دکیی ؟-

 پلکهایم را روی هم گذاشتم و رویم را از هر

 .دویشان گرفتم

 آنقدر شجاع و قدرتمند نبودم که جوانه را وقتی 

 این خیر را برایش واضحیی میگفت،
 دکیی

 .بببینم

 . دستم گرفتماینبار خودم دست جوانه را توی 

-  ...اما بچه سقط شده... متاسفم عزیزم

 ... چند لحظه سکوت و بعد 

 ...فریاد بلند جوانه

هایی هستند که از لحظیه دردناک
ن  اینها تنها چیر

 ...به خاطر میآوردم

 به عالویه اشکهایی که آرام و بیصدا بدون



 اینکه حتی خودم متوجه آن شوم از پلکهایم

 ...رسازیر شده بودند

)  ) کو آ 

 .با صدای فریادهای جوانه پاهایم سست شد

ن سقوط کنم، دستهایم  قبل از اینکه روی زمیر

ین دیوار گرفتم، دیواری که از خال  را به نزدیکیی

 ل در نیمه بازش میتوانستم جوانهای را ببینم

ن شده بود و با گریه و فریاد  که روی تخت نیمخیر

د ن  .بچهاش را صدا میر

 دست آزادم را باال آوردم و روی قلبم گذاشتم،

 قلتر که درست همان لحظهای که پایم را توی

ن کوبیدنش اع  بیمارستان گذاشته بودم با سنگیر

ین  الم کرده بود از امروز وارد ییک از تاریکیی

 .دورههای زندگیام میشوم

 وقتی صدای بغض دار امیر را شنیدم که چطور

ان رساسیمه از جایشبا همان لباس آیر بیمارست  

 بلند شده بود و سیع میکرد با قربان صدقه



ن جوانه او را آرام کند رویم را از هر دویشان  رفیی

ن انداختم  .گرفتم و رسم را پاییر

 .تحمل دیدنشان را نداشتم

 تحمل دیدن تاثیر خشم عاشقانهای که وجودم را

 ...گرفته بود، نداشتم

ه برایشتحمل نداشتم ببینم برادرم، برادری ک  

 جان میدادم همرسش را، زین که من همیه

 حش که به او داشتم را به حکم تعلقش به

 برادرم حتی در خلوت خودم هم یکبار به زبان

 نیاورده بودم تا مبادا حرمت بشکنم چطور به

 خاطر از دست دادن بچهای که سالها منتظرش

ن رفته بود، آرام یم  بودند و به خاطر من از بیر

 ...کرد

ن را نداشتمتح مل هیچ چیر ... 

 چرا که میدانستم این معرکه را خودم درست

 ...کرده بودم

 قدمهایم را عقب کشیدم و حیتن که قلبم از



 ش ّ دت اندوه گرفته بود با نگایه از برادرم و زن

ون زدم  .برادرم میدزدیدم از بیمارستان بیر

 ...بغض کرده بودم

، جز نگهاما از آنجایی که هرگز گریه نکرده بودم  

ن بغضم کار دیگری بلد نبودم  ...داشیی

 بلد نبودم اشکهایی که راه گلویم را بند آورده

 و اجازه نمیدادند به خویر نفس بکشم آزاد

 ...بگذارم

 که من ناخواسته
ی
 آزاد بگذارم تا برای اتفاق

 مسببش بودم روی صورتم جوی خون راه

 .بیاندازند

 با قدمهایی که همچنان محکم بود، به طرف

 ماشینم که تنها گوشهای از پارکینگ بیمارستان

 کز کرده بود، راه افتادم، در را باز کردم و خودم

 .را روی صندیل پرت کردم

 چند دقیقهای همانطور به فرمان زل زده بودم و

د سهمگینش با بغض  با سینهای که تحت تاثیر نیر



ود، با صدایی زیر لتر به نفس نفس افتاده ب  

 : تکرار میکردم

 ـ چرا؟ چرا من؟ چرا اینطوری؟

 امیدوار بودم فرمان جوابم را بدهد؟

 جواب بدهد چرا باید بچهای که به هر حال

 سقط میشد اینطور بیمقدمه به دست من از

فت؟ ن میر  بیر

ون  بگوید چرا من پایم را از این بازی لعنتی بیر

ن ات  نباشم؟نکشیده بودم تا عامل چنیر
ی
فاق  

 بچه باید سقط میشد اما جوانه میتوانست در

 حمایت عاشقانههای امیر با روحیهای قدرتمند

 
ی

به تحت سالمت و آمادگ  برای هضم این ضن

 ...این بچه را از دست میداد

 ...اما من

 ...من و دخالتم

 چطور باید گریه میکردم؟

 به خودم قبوالنده بودم گریه هیچ
ی

 چرا از بچیک



دوا نمیکرددردی را  ... 

 آنقدر گریه نکرده بودم که حاال اشک ریختت را

 ...فرانوش نکرده بودم

نم این مواقع جز گریه هیچ راه ن  حدس میر

 ...دیگری برای نفس کشیدن وجود ندارد

ن ادامه دادم  : به صحبتم با فرمان ماشیر

 قبل از اینم... ـ امیر هیچ وقت من رو نمیبخشه

 اونقدر که وقتی فهمید من... از من متنفر بود 

 حق داشت ازم متنفر... برادرشم دیوونه شد 

 امیر مرد و حس کرده بودم جوانه برای... باشه

 نیم... من ارزشمنده اما من رو نمیشناخت

 شناسه و نمیدونه حتی اگر امیر هم نباشه من

 به حرمت امیر حتی اگه بدونم بدون جوانه یه

... روز هم زنده نمیمونم  نیم... ه نیستمبا جوان

 ...دونست و از من متنفره

 ...و حاال

 بغض صدایم را خش انداخته بود اما نیم



 ...شکست

 ...چه عذاب دردنایک

 مشتم را چنان محکم روی فرمان کوبیدم که

 ...همیه استخوانهایم از ش ّ دت درد کشیدند

 : مثل بچهها گفتم

 من برادرم... ـ امیر هیچ وقت من رو نمیبخشه

 ...برای همیشه... دست دادمرو از 

 : رسم را روی فرمان گذاشتم و نالیدم

 حاال من باید بقییه... ـ جوانه هم همینطور 

 جوانیه عشقم رو به... عمرم بار نفرت جوانه رو 

 ...دوش بکشم

)  ) امیر 

 شب شده بود، این را از تارییک اتاق یم

 . فهمیدم

 کنار تنها تختی که توی اتاق بود، روی صندیل

 . نشسته بودم

 پاهایم را باال آورده بودم و زانوهایم را بغل کرده



 .بودم

 با اینکه هوش و حواسم درست و حسایر رس

 جایش نبود اما میتوانستم بفهمم که اتاق

 خصوض است و از آنجایی که من در این کار

 دخالت نداشتیم، پس تنها کش که میتوانست

 ...این کار را کرده باشد، آکو بود

ویی که خودش را قایم کرده بودآک ... 

 خوب میدانست اگر جلوی چشمم ظاهر شود،

 . خونش ریخته خواهد شد 

 اما در آن حالت، بیشیی از آکو، فکر جوانه بودم،

... جوانهام  ...عشقم... جوانیه عشقم

ن حالت روی صندیل  چند ساعت بود که در همیر

 خشک شده بودم، حتی به اندازیه یک پلک زدن

 . م را از چهریه جوانه جدا نکرده بودمهم نگاه

م، جوانه سیدم اگر نگاهم را از جوانه بگیر
 مییی

 ...برود

ن روی پاهایش  ...نه رفیی



سیدم بچه هر چه از جوانه و عشقمان  مییی

د  ...مانده باشد همراه خود بیر

 آن وقت چه میکردم؟

 دکیی اطمینان داده بود هیچ خطری جوانه را

ن  تقریب ا به طور کامل دفع تهدید نیم   کند، جنیر  

 ...شده بود و احتیاچر به عمل نبود

 دکیی از کجا میدانست خطر واقیع که جوانه را

 تهدید میکرد چه بود؟

 چطور باید برایش میگفتم که این بچه برای من

 و همرسم معجزه بود؟

حیم از ما گرفته  معجزهای که با بیر

 ... شده بود 

 که جلوی چشمهایم افتاده بود و
ی
 از ُ شک اتفاق

 من نتوانسته بودم هیچ کاری بکنم الل شده

 ...بودم

 جوانه و غم نشسته در صورتش همیه رمق و

 ... توانم را برد 



 ...حاال میفهمیدم عشق یعتن درد کشیدن

 شاید اگر عاشق جوانه نبودم از دردش درد نیم

 ...کشیدم

خواب مصنوغ فروجوانه به زور آرامبخش در   

سیدم  رفته بود و من بیوقفه از خودم مییی

 وقتی از خواب بیدار شود چه کاری باید بکنم؟

کت  چطور در عزای بچیه به دنیا نیامدهمان رسر

 میکردم؟

 آن هم با زین که یک عمر به گناه نازایی او را

 ...طرد کرده بودم

 یک دفعه متوجه این حقیقت شدم که جوانه نازا

 ...نبود

 جوانهای که یک عمر زیر بار حرفهای رسد من

 ...جان داده بود، نازا نبود

 هم اضافه
ی

مندگ  حاال به همیه حسهایم رسر

 ...شده بود

ن دستی روی شانهام از جا پریدم  .با نشسیی



 گردنم را با عحله به طرف شخض که پشت

 .رسم ایستاده بود برگرداندم

م امااز آنجایی که توقع آکو را داشتم گارد گرفت  

 با دیدن آوات که با غم نگاهم میکرد رس جایم

ن آوردم  .ماندم و دستهایم را پاییر

 ...هر دو مثل دو غریبه به هم نگاه یم کردیم

ن بار بود که یکدیگر را میدیدیم  ...انگار اولیر

ن بار که مغزم بیاجازیه من برایم یادآوری  اولیر

 میکرد وه مردی که روبــهرویم ایستاده برادرم

 ...است

 ...برادر خونیام

 آوات، آکو نبود که از او متنفر باشم پس یم

 توانستم آزادانه به نسبت برادریمان اجازیه بال

ن بدهم  ...و پر گرفیی

 : آوات لبخند غمگیتن زد و گفت

 اگه باز مثل اون دفعه گاو نمیشر و َ رم نیم-

 ...کتن 



 : مظلوم گفت

مت بغل؟-  میشه به عنوان داداش بگیر

 . تنها گلویم که همیه تنم را گرفتبغض نه 

 امیر تنها و بیکس... چه کش باور میکرد امیر 

 که حتی به پشتوانیه دکیی بودنش نتوانسته

 بود داغ تنهایی و پرورشگاهیاش را پنهان کند،

 حاال جایی قرار گرفته بود که برادرش برای

 .برادربودنش از خواهش میکرد

 ...تحت تاثیر بغض ضعف کردم

ایم سست شد و رمق از تنم رفتزانوه ... 

فتم هیچ گلهای  حتی اگر همینجا از حال میر

 ...نداشتم

 کش چه میدانست همیه عمر حرست کشیدن

 چه معتن میدهد ؟

 کش میدانست آدم یک عمر در سیایه تلخ یک

 حقیقت انکار ناپذیر دست و پا بزند و بعد یک

 دفعه رس و کلیه چند نفر پیدا شود و دنیایت



و رو بشود، چه معتن داشت؟ زیر   

 من بود 
ی

 ... معنیاش احتماال   همان دیوانیک

 آوات آب دهانش را قورت داد و یک قدم جلو

 . آمد 

ارادی مثل وقتی که پرسبچه بودم و برای  غیر

ن اطرافیان، سفت و  فرار از محبت ترحم آمیر

 سخت از زیر هر نوازیسر فرار میکردم، یک قدم

 . عقب رفتم

 .آوات که حرکتم را دید لبخند غمگیتن زد

 دستی به موهای نسبت ا بلند و ریش و سیبیل
 
ً 

 ...پرش کشید

 توی چهرهاش دقیق شدم، دوست داشتم با نگاه

ن شوم  .کردن به صورتش از نسبتمان مطمی 

ن   من هیچ وقت تجربــیه پیدا کردن شباهت بیر

 ...خودم و دیگران را نداشتم، همیشه تنها بودم

ودم و خودمخودم ب ... 

 اما حاال میتوانستم با کیم دقت استخوانبندی



 ... مشابه صورتمان را تشخیص دهم

 .آوات نفس عمیقی کشید

 صورتش را هالیه سنگیتن از غم پوشاند و با

 صدایی که از ش ّ دت اندوه سنگ را آب میکرد،

 : گفت

 ...آخرین باری که دیدمت توی بغل مامان بودی-

فتیم پیش... یه شب گرم تابستوین   داشتیم میر

 ...پدربزرگمون

 مامان؟ بغل مامان؟

 پدربزرگ؟

 باور اینکه من هم مثل بقییه بچههای دنیا مادر

 داشتم، مادری که مرا به آغوش گرفته بود

 سخت برای متن که یک عمر به... سخت بود 

 ...خودم قبوالنده بودم کش را ندارم

 .برق اشک در چشمهای مشیک آوات نشست

ن بود اما من و آوات هر دوچشم های آکو سیر  

 آدمهای زیادی بودند که... چشم مشیک بودیم



 چشمشان مشیک بود اما مشیک چشم آوات برای

 ...یک مدرک... من مثل یک نشانه بود 

 کالف روحم چقدر عقده و گره داشت که حاال

 ...اینطور برای خودش مدرک جمع میکرد

-  با لبه... یه تاپ و شلوارک سفید پوشیده بودی

... های قرمز   با لپهای... از همهمون تپلیی بودی

... آویزون  برای... بازوهات بند بند شده بود 

ن من و آهیر تا چشم مامان بابا رو دور یم  همیر

وع میکردیم گاز  دیدیم میافتادیم به جونت رسر

ن   ...گرفیی

 : وسط لحن گریــهآلودش خندهای کرد 

- د پس کلیه دوتامون ن  ال... که همیشه آکو میر

 مصب هیچ وقت نمیذاشت یه دل سیر گازت

یم فت جای تک تک... بگیر دت زیر بغل میر ن  میر

 تو هم همچی ... گازهامون رو بوس یم کرد 

 براش میخندیدی و خودت رو بهش یم

 ...چسبوندی که انگار آکو مامان دومت بود



 : با صدایی که میلرزید، گفتم

-  راجع به اون حرف نزن  ... راجع به آکو 
 
لطف اً ... 

 : دستهایم را مشت کردم و گفتم

- ی غیر آکو  ن  باشه؟... راجع به هرچیر

ن بودم. آوات نگایه با غم به من انداخت  مطمی 

 این غم به خاطر آکو و پرتگایه بود که برادری

 شاید آوات هم... مان از لبهاش پرت شده بود 

 ...فهمیده بود هیچ امیدی وجود ندارد

 . آوات رسی به نشانیه تایید تکان داد 

 دوست داری برات از چی بگم ؟-

 .سوالهای زیادی توی ذهنم جوالن میداد

 پدر و مادرم کجا بودند؟

 فکر میکردند مردهام یا گم شدهام؟

 به غیر از آکو و آوات خواهر برادر دیگری داشتم

 یا نه؟

 کجا بودند؟

گاهچه بالیی رس من آمده بود که رس از پرورش  



 در آورده بودم؟

 رهایم کرده بودند؟

 باید از آنها متنفر باشم یا دوستشان داشته باشم

 ؟

ن واقیع بود یا یک شوچن   همهچیر
 از همه مهمیی

 یا یک اشتباه احمقانه؟

 مگر میشود یکباره از آسمان خانوادهدار شوم؟

سم یا اصال  اما ترجیح دادم سوال آخر را آخر بیی

سم؟ ًِ نیی
 
ً 

ین را با دست خودم یمچرا باید ای ن حباب شیر  

 ترکاندم؟

 در دنیای اطرافم دروغ و اشتباه و شوچن 

 به کجایش برمیخورد اگر ییک از... فراوان بود 

ین نصیب من میشد؟  دروغهای شیر

ین سوالهایم از جوانه ن ییک از مهمیی  برای همیر

 را وقتی که فرامویسر گرفته بودم، اینبار از

 : آوات پرسیدم



- رم کجان؟ چرا نیومدن؟پدر و ماد  

 : مثل پرسبچههای کتک خورده گفتم

 یعتن من رو نمیخوان؟-

 قطره اشیک رسیــــع و بیمقدمه از چشم آوات

ن ریشش گم شد  ون پرید و بیر  . بیر

 بدون اینکه جواب سوالم را بدهد، کیسیه

 دستش را که تا آن لحظه متوجه حضورش نشده

 . بودم باال آورد و مقابلم گرفت

 : با صدای گرفتهای گفت

-  اون لباس بیمارستان رو... برات لباس آوردم

ن... دربیار   ...اینجا با مریضها اشتباهت میگیر

 بیحرف کیسه را از دستش گرفتم اما به جای

 عمل به گفتهاش کیسه را روی صندیل که تا چند

 دقیقیه پیش روی آن نشسته بودم گذاشتم و با

از من دزدیده تشویش از آوایی که نگاهش را   

 : بود پرسیدم

 چرا جواب نمیدی آوات؟ نکنه همه چی شوچن -



 آکوعه و پدر و مادر در کار نیست که من رو

؟ ن  ببیین

 
ی

 آوات نگایه به من انداخت و با لبخند کمرنیک

 : گفت

 یعتن حتی اگه آزمایش دی ان ای هم نیم-

 ...دادین تابلو بود برادر مایی 

 : با تحکم گفتم

 ...حرف بزن-

 : وات نفس عمیقی کشید و جواب داد آ

-  اونجوری هم که فکر یم... پدر و مادر در کاره

 بابا تا آخرین... کتن نیست که نخوان ببیننت

 هیچ وقت به زبون نیاورد... لحظه منتظرت بود 

 اما گوشیه چشمش همیشه به در بود تا تو

 ...هیچ وقت مرگت رو باور نکرد... بیای

 تا ته قضیه را خوانده بودم اما امیدوارم بودم با

 سوالم بتوانم جواب دیگری، یک جواب دلخواه،

م  .از آوات بگیر



 بود؟ نکرد؟-

ن انداخت  . آوات رسش را پاییر

-  ...رسطان... خییل وقت نیست رفته

 : با تردید پرسیدم

 مادرم؟-

د با  آوات رسفهای کرد، مثل اینکه در حال نیر

فت صورتش را خیس کندبغضن یود تا میر  ... 

 ...مثل من

 که باعث شد تو گم یسر و ما به-
ن
 همون تصادق

ن پرت شدی و  حرف پلیس باور کنیم از ماشیر

 همون شب تابستوین که تاپ و شلوارک... مردی

 اون شب نه تنها تو که... قرمز پوشیده بودی

 با این تفاوت که مامان... مامانمون هم گرفت

 واقع ا رفته
 
ً... 

 . شیی از این نمیتوانستم جلوی بغض بایستمبی

 ... اشک و اندوه تا لبیه پلکهایم آمده بود 

 ...تجربــیه عجیتر بود



 ... آدم یک دفعه پدر و مادر دار شود 

 ... و بعد به همان رسعت از دستشان بدهد 

ن  ن  حس داشیی  ... و نداشیی

 ... غم و عشق

 ... شادی و ناراحتی 

 گردنم را چرخاندم و نگایه به جوانیه خوابیده

 . روی تخت انداختم

 ای کاش بیدار میشد تا میتوانستم او را توی

م، مثل همیشه رسم را روی پاهایش  بغلم بگیر

 بگذارم و برایش بگویم چه درد عمیقی تجربه

 میکنم، وقتی قبل از به دست آوردن از دست

 ...داده بودم

ن ... اما جوانه خوابیده بود   جوانه خودش چیر

 مهیم از دست داده بود و نمیتوانست مثل

 برعکس برای... همیشه مرهم دردهای من باشد 

ن بار این من بودم که باید تکیه گاه او یم  اولیر

 ...بودم



 .پس باید غم و دردم را توی دلم مخقن میکردم

 نگاهم هنوز به جوانه بود که دستی روی شانهام

 .نشست

شتمتکاین خوردم و برگ . 

 آوات با ترس و تردید حیتن که چشمهایش از

د، انگشتهای دستش را روی ن  اسک برق میر

 شانیه من گذاشته بود، مثل اینکه واکنش مرا

ن قدم  ارزیایر میکرد تا بتواند برای برداشیی

د  .بعدی تصمیم بگیر

 آوات که حاال اشکهایش آزادانه روی صورتش

یخت، گفت  : میر

- آشنا شدیممتاسفم که اینجوری باهم  ... 

 متاسفم که آکو اینطوری رس از زندگیت در

 متاسفم که بچهت رو به خاطر به اتفاق... آورد 

 ...که آکو ناخواسته باعثش بوده از دست دادی

ن میشد  ...قفسیه سینهام با شتاب باال و پاییر

 ... حجم زیاد اشک پلکهایم را میسوازند 



 تصویر آوات پشت تارییک اتاق و اشک قابل

 ...تشخیص نبود

 آوات لبهای خیس از اشکش را توی دهن کشید

 : و با لحتن نامفهوم گفت

-  این سالها چه سختی ... وقتی فهمیدم برادر من

 ...هایی کشیده

 .دست آزادش را باال آورد و روی قلبش گذاشت

-  ...به خاطر تنهاییت... قلبم گرفت

 : با لکنت گفتم

-  ...من... من

ار به آن کار کرد رااینکه چه حش مرا واد  

ن نیستم  .مطمی 

 غم بود؟ غم درد و رنچر که این سالها کشیده

 بودم ؟

 برای آدمهایی که تا چند روز
ی

؟ دلتنیک
ی

 دلتنیک

 پیش نمیشناختمشان ؟

ن کلمیه بیکش که سالها  فرار؟ فرار از بار سنگیر



 بود آن را به دوش میکشیدم ؟

ن برخوردم با آکو   که شاید از اولیر
وخون؟ خوین  

 آوات در رگهایم به جوشش افتاده بود ؟

 ... شاید هم عشق

 ... عشق و محبت برادری

 هر چه بود خودم را توی بغل آوات انداختم و

 دستهایم را با تمام توان دور شانههایش گره

 . کردم

 آوات برای چند ثانیه بیحرکت ماند اما بالخره

 دستهایش باال آمد و مرا محکم به خودش

 .چسباند

 حاال هر دویمان بیخجالت به گریه افتاده

 ...بودیم

 صدای زمزمههای آوات را حیتن که با یک دست

 : موهایم را نوازش میکرد میشنیدم

- ... قربونت برم داداش  گریه نکن... گریه نکن

 ...داداش



" اما من هر بار که کلمیه  را از او یم" داداش

 ...شنیدم بیشیی به گریه میافتادم

ه سنگیتن نگاه کش را از الی دربرای یک لحظ  

ن ... حس کردم  سنگیتن یک جفت چشم سیر

 مردانه که پشت الیهای از اشک و درد با حرست

 ...به من و آوات نگاه میکرد

)  ) امیر 

 آوات لیوان یکبار مرصف را به دستم داد، به

 قدری داغ بود که مجبور شدم آن را روی صندیل

 .خایل کنارم بگذارم

م نشست و با صدای گرفتهاشآوات سمت دیگر   

 : گفت

-  مجبور شدم دو تا نسکافه رو... سیتن نداشت

م تو دستم  ...همینطوری بگیر

ی نگفتم ن  از در نیمه باز روبــهرویم به جوانه. چیر

 .نگاه کردم که همچنان روی تخت خوابیده بود

 دکیی گفته بود احتماال   تا فردا صبح بیدار نیم



ن برای من شاید موهبتی بود تا کیم  شود، همیر

 .خودم را جمع و جور کنم

 و گریــههای چند دقیقیه پیش پلکهایم
ی

 خستیک

 را به قدری خسته کرده بود که به زحمت یم

 .توانستم آنها را باز نگه دارم

 با دو انگشت مشغول ماساژ دادن چشمهایم

 شدم که دست آوات روی شانهام نشست و

 : نار گوشم بلند شد صدای طارامش ک

-  من... میخوای یه چند ساعتی برو بخواب

 ...اینجا هستم

 .رسم را به عالمت نقن تکان دادم

 کشیدم و گفتم
ن
 : پوق

 ...نه-

ی گفت و مشغول مزه کردن ن  آوات زیرلب چیر

 .نسکافهاش شد

 نگاهم به بخاری بود از ماییه قهوهای رنگ توی

ن بودم نمیت وانم یکلیوان بلند میشد اما مطمی   



 . قطره آب هم قورت بدهم

 . فکری به ذهنم آمد 

 : بدون اینکه به طرف آوات برگردم، گفتم

 گ به تو خیر داد من و جوانه اینجاییم ؟-

 : آوات معمویل جواب داد 

 ...آکو-

 : پوزخندی زدم

 خودش کجاس؟-

 ...تو حیاط-

 گردنم را عقب کشیدم و رسم را به دیوار تکیه

 . دادم

 : با نفرت گفتم

- م رساغش  به... به اون قاتل بگو دیر یا زود میر

 خاطر خوین که ریخته میندازمش پشت میله

 ...های زندون

ورانهای زدم، جوانه را به خاطر آوردم  لبخند رسر

د و ناله میکرد اگر ن  که چطور دستم را چنگ میر



 بچهاش را از دست بدهد، زندگیاش تمام یم

 ...شود

- ودتر بکشمششاید هم خودم ز  ... 

 صدای آوات بالخره از حالت معمویل در آمد و با

 : نگراین گفت

 خودت خوب میدوین که هر چی بوده یه-

 آکو حاضن نیست یه مو از رس... اتفاق بوده

 ...جوانه کم شه

 ...با حالت بدی به طرف آوات برگشتم

 : با خشم فرو خوردهای گفتم

- ؟ ها؟اون کثافت چرا باید نگران زن من باشه  

 .صدایم باال رفته بود

 آوات اخیم کرد و دستش را برای آرام کردنم باال

ن کرد   . و پاییر

 : با ترسر گفت

ن -  ...صدات رو بیار پاییر

 : با تحکم گفت



 هر فکر بیخودی در مورد جوانه و آکو توی-

 شاید تو آکو رو نشنایس اما... ذهنته بریز دور 

 برادر من از جونش یم... من باهاش بزرگ شدم

ت و ناموس و خونش نیم  گذره اما از غیر

 ...گذره

 : پوزخندی زد 

 پس اگه فکر میکتن آکو به هر دلییل جز-

ن   انسانیت و عشق به تو و تالش برای نگه داشیی

ن ا  زندگیتون، این مدت مراقب جوانه بوده همیر

 ...الن ُ ت ِ فش کن

 کشید 
ن
 : پوق

- ... آکو اشتباه کرد  ل اون بچه قرار بوددر هر حا  

 ...آکو انداختش جلو... سقط شه اما خب

"  " قرار بود سقط شه؟

 : با ناباوری زمزمه کردم

؟-  چی

؟-  چی



 . دست آوات توی هوا ماند 

 بدون اینکه نگاهش را به طرف من بیاندازد،

 لیوان نسکافهاش را روی صندیل خایل کنارش

 : گذاشت و گفت

 چیکارهای ؟-

بطش، حیتن که نمیدانستم اصال  از جواب بیر

ًِ چه منظوری دارد، جواب دادم
 
ً : 

؟-
ی

 نمیفهمم چی مییک

 : لبخند کچر زد، به طرفم برگشت و گفت

 میگم شغلت چیه؟-

 : ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم

 ...جراح قلب-

 دستی به ریش و. لبهای آوات کج و معوج شد 

 : سیبیلش کشید و با لحتن شوخ گفت

 شنیده بودم یه یارو میگن مدرکت رو بذار در-

 اما هیچ وقت فکر نیم... کوزه آبش رو بخور 

م گرچه بعید نیست به  کردم خودم به کارش بیر



 ...درد ژیوار بخوره

 وقتی نگاه منتظر مرا روی خودش دید، لحن

 : شوخش را کنار گذاشت و جدی گفت

- ی تعجب کردم  برای اینکه باید این... چون دکیی

 جوانه بیماری قلتر داره... رو میدونستی 

 درسته؟

 با اخم رسی تکان دادم، یادآوری قلب بیمار و

 ... کوچک جوانهام مثل جان کندن سخت بود 

 : آوات با آرامش گفت

-  همون روزی که... اونروزی که حالت بد شد 

 نزدیک بود آکو رو به خاطر اینکه برادرته خفه

... کتن   من و آکو... اون روز حال جوانه بد شد 

 شنیدیم که دکیی ... پشت در اتاق دکیی بودیم

 بهش گفت به خاطر بیماری قلبیش نمیتونه

 ...بارداری رو تحمل کنه

 تازه توانستم مفهموم اتفاقایی که دور و برم

 .افتاده بودم درک کنم



 ...سقط

 ...اضار آکو

بهتازه توانستم درسهایی که خوانده بودم   

 ...هاطر بیاورم

 ...حق با آوات بود

 ...بچه باید در هر صورت سقط میشد

ی در قلبم از جایش بلند ن  با حس سنگیتن چیر

 شدم و مثل مرغ رسکنده به طرف اتاق جوانه

 رفتم، دستم را چهارچوب در گرفتم و نگاه تلچن 

 .به جوانه انداختم

 : توی دلم گفتم

" ن بای د بچهچی کشیدی جوانه؟ وقتی بهت گفیی  

 ای که این همه سال انتظارش رو کشیدی با میل

... خودت بکشر   ...سقط بچه... وضعیت من

 ... "خدایا چرا سختیهای تو تموم نمیشه

 اصال   به ذهنت نرسید که چرا آکو اضار-

ه؟ نمیدوین   داشته جوانه رو برای سقط بچه بیر



 این مدت برای راضن کردن جوانه که بچه براش

ن پریدهخطرناکه چقدر   اون هم... باال و پاییر

 وقتی فشار حال و روز تو بیشیی از همه به آکو

 نمیدونم جوانه به چه ترفندی... فشار میآورد 

 اما راضیش کرد حداقل تا وقتی که تو خوب

 درسته آکو ناخواسته... میشر دست نگه داره

 باعث این اتفاق شد اما در هر صورت آکو

 ...اون بچه باید سقط میشد... خساریی نزد 

 : نگاهم مات جوانه بود که با لحتن سخت گفتم

-  نمیکنه
ی
 ...آکو مقرصه... فرق

 : صدای آوات بلند شد 

؟-  چی

دم، به قدری  چهارچوب در را توی دستم فرسر

 محکم که حس کردم استخوانهایم از گوشت

نند ن ون میر  .بیر

اضش ادامه داد   : آوات به اعیی

- ؟ برات اینچرا منطقی به قضیه  نگاه نمیکتن  



 ...نمیگم آکو اشتباه نکرده... همه توضیح دادم

 میگم اشتباهش اونقدری نیست که قابل بخشش

 ...نباشه

 . گردنم را به طرف آوات چرخاندم

 : با غم و درد گفتم

 ...آوات تقصیر آکوعه-

 . نگاهم به طرف جوانه برگشت

 جوانه خواسته بود تا خوب شدن من بچه-

 میدوین چرا؟... سقط نشه

 . آوات سکوت کرد 

-  فقط من میدونم اون بچه چه... زن من

 فقط من میدونم که... ارزیسر براش داشته

 وقتی شنیده اون بچه باید بره چه زجری

 ...کشیده

 : نفس عمیقی کشیدم

 زجری که شاید حضور من میتونست براش-

 ...کمش کنه



 : آوات مرصانه گفت

- یی پیدا میکردفکر نکنم در اصل قضیه تفاو ... 

 : با تردید گفت

 یعتن تو مخالف سقط بچه بودی؟-

 : پوزخندی زدم

 ...فکر کن یه درصد-

 من همینطور هم به خاطر همیه روزهایی که

ن اذیت کرده بودم،  جوانه را به خاطر بچه نداشیی

 ...از خودم متنفر بودم

 با همیه زجرهایی که... حاال فهمیده بودم خودم

... مبه او داده بود  و... قلبش را بیمار کرده بودم

ن فرزندی که به ن قلب بیمار او را از داشیی  همیر

 ...خاطرش رسزنش میشد، محروم کرده بود

 مثل ماری شده بودم که دم خودش را یم

 ...خورد

 اینبار دستم را مشت کردم و به چهارچوب در

 .کوبیدم



 اگه آکو میذاشت من این قضیه رو به روش-

 نمیگم سخت نبود که... خودم حل میکردم

 اما من میتونستم اینقدر روی جوانه کار... بود 

 این حقیقت تلخ رو بپذیره
ی

 ...کنم که با آمادگ

 با دست اشارهای به جوانیه خوابیدیه روی

 . تخت کردم

 برای آرامش خیالش همیه راههای پزشیک و-

 تا وقتی ... غیر پزشیک رو دنیا امتحان میکردم

که هیچ رایه برای نگه  خیالش راحت نمیشد   

ن بچهمون نیست  وقتی باور میکرد من... داشیی

 ...وقتی میتونست خداحافیطن کنه... کنارشم

 : با غم گفتم

-  اینطوری یک... به این حال و روز نمیافتاد 

 ...دفعه و غیر منتظره

ن دستهایم گرفتم و نالیدم  : رسم را بیر

 اینکه من نمیدونم وقتی زنم بیدار میشه باید-

طوری داغ دلش رو آروم کنم یعتن تقصیر چ  



 اینکه همیشه یه گوشیه دلش حرست... آکوعه

 این میمونه که شاید میتونست به طریقی اون

 اینکه من... بچه رو نگه داره تقصیر آکوعه

 دیوونه شدم و کنار جوانهام نبودم تقصیر 

 ...آکوعه

 : آوات با لحن غم باری گفت

 ...اما آکو برادرته-

 . نگاه رسخ از دردم را به طرف آوات برگرداندم

 : از ته دل گفتم

- ... نه ن من و آکو برادری وجود نداره  من... بیر

 ...هرگز... نمیتونم هیچ وقت اون رو ببخشم

)  ) امیر 

؟-  امیر

ن بیداری باز  پلکهایم را با سنگیتن خواب حیر

 نگه داشته بودم که با صدای آرام جوانه به

 .خودم آمدم

ن شدن چند لحظهای گوشهایم رابرای  مطمی   



ن کردم و منتظر ماندم  . تیر

 امیر ؟-

ن باعث  از بغض داشت، همیر
ی

 اینبار صدایش رنیک

 شد تنم حیتن که لرزش خفیقن داشت از روی

ن برادرد   . صندیل به طرفش خیر

 لبیه تخت نشستم، دستهای جوانه را توی

 :دستم گرفتم و با صدای لرزاین گفتم

- زمجانم؟ جانم عزی ... 

 نگاهم به صورتش بود، لبهایش میلرزید اما

ن  ن هم مطمی   پلکهایش بسته بود، برای همیر

 ... نبودم بیدار شده یا نه

 .اینبار نوبت من بود صدایش کنم

 و تریس که بابت جوانه و
ی

 همیه دلتنیک

 : وضعیتش داشتم، در صدایم ریختم و گفتم

-  بیدار شدی؟... جوانه؟ عزیزم

 دستم را جلو بردم و روی صورتش گذاشت،

 پوست لطیف و نرمش حیتن که گرمای لذت



 بخشش از دستهایم مستقیم به قلبم رسازیر

 میشد و جریان خونم را رسیعیی میکرد، آرامم

ن حال با یک هیجان عجیب  میکرد، در عیر

بان قلبم را رسیعیی میکرد  .ضن

 هر چند که من در این سالها جوانه را کنارم

شتم اما بعد از ابراز عشق در حایل که اینباردا  

ن بودم برای یک لبخند جوانه جان میدادم  مطمی 

ن متفاوتیی از قبل شده بود  .، همه چیر

 پلکهایش تا نیمه باز شد و نگاه رسخ و تب

 .دارش به من دوخته شد

 چند لحظهای طول کشید تا موقعیتش را درک

 . کند و هوشیار شود 

یش توی دستم یمعاقبت حیتن که دستها  

 : لرزید، با لحتن که جگرم را خون میکرد، گفت

 یعتن از دستش دادم ؟-

 میتوانستم کنار جوانه بشینم و زار بزنم اما با

 فکر اینکه باید خودم را جمع و جور کنم گوشه



ن آمدیه لبهایم را به زور باال دادم و  های پاییر

 : زمزمه کردم

 ...آروم باش قربونت برم-

ی نگا ن ه جوانه باال رفت و به سقف دوختهسیر  

 . شد 

 قفسیه سینهاش از زور بغضن که در آن حبس

فت ن میر  . کرده بود، به رسعت باال و پاییر

ن نفسهای تندی که میکشید، گفت  : مابیر

 اگه قرار بود از دستش بدم پس چرا خدا از-

 اول دادش ؟

 : با غم گفت

-  من که... من که با نازاییم کنار اومده بودم

... داشتم از تو میگذشتم  چرا این... پس چرا 

 ...درد و رنج رو بهم تحمیل کرد

 : لبخند تلچن زدم و گفتم

 ...میخواست نشون بده وقتی بخواد میشه-

 : توی دلم اضافه کردم



مندیه تو بکنه"  ... "میخواست من رو رسر

 ...از اینجا برو امیر -

 ...از اینجا برو امیر -

 که جوانه بهچند لحظهای طول کشید تا 
ی

سنیک  

ن شود  طرف دریای ذهنم پرتاب کرده بود ته نشیر

ن برود و بتوانم مفهوم  ، ارتعاش سطع آب از بیر

 . جملهای که شنیده بودم، درک کنم

 برم؟ کجا؟ چرا؟ چطور؟

 با

ن اخم به خاطر تعجب کیم  با ابروهایی که حیر

 ال پریده بودند و دهاین نیمه باز حرف جوانه را

 : تکرار کردم

- ؟... از اینجا برو امیر   برو امیر

 پلکهایش را روی هم گذاشت
ی

 جوانه با خستیک

 .و رسش را به طرف مخالف چرخاند

ن   منتظر بود قطره اشیک هر چند کوچک از بیر

ون بزند  .پلکهایش بیر



حمانه بود اما امیدوار بودم غم و اندوه  بیر

 جوانه با گریه و زاری تخلیه شود، نه این حالت

ن و خسته  ...رسد و سنگیر

 عصبانیت و بهت حرف ناگهاین جوانه آنقدر

ده بود که نتوانم ن نیر  هوش و حواسم را از بیر

 درک کنم حال جوانه و پس زدن من شاید

 واکنشر بود به وضیع که برایش پیش

 ... آمده بود 

 با همیه این تفاسیر جملیه جوانه را بیاراده و

یکوار زیر لب تکرار میکردم  .هیسیی

 جوانه قصد داشت دستش را از توی دستم

ون بیاورد که با حرص چنگ محکیم به هر  بیر

 . دویشان زدم

 زیر لب با دندانهایی که به هم چفت شده بود،

 : غ ّ ریدم

 ...حرفت رو دوباره بزن-

 : اضافه کردم



ین - ن  ...وقتی تو چشام زل میر

 طویل نکشید که جوانه نگاه خستهاش را به

 : د و آرام گفتطرف من برگردان

-  لطف ا  ... برو 
 
 ...برای همیشه... ً

ل کنم، با یک  اینبار نتوانستم خودم را کنیی

 حرکت از روی تخت پریدم و کالفه توی اتاق

ن کردم وع به راه رفیی  .رسر

ن موهایم کشیدم و با تمسخر گفتم  : دستی بیر

 با خودم کیل قرار برای بیدار شدنت گذاشته-

 ...اینکه چطوری نازت رو بکشم... بودم

 به طرف تخت برگشتم و حیتن که در چشمهای

دم، ادامه دادم ن ن جوانه زل میر  : غمگیر

س و ترس اینکه وقتی -  چند ساعته از اسیی

 نباشم
ن
 بیدار میشر برای کم کردن دردت کاق

 ...دارم جون میدم

 : مشتی روی قلبم کوبیدم و با حرص نالیدم

- ر نگاه کردن به چشماین قلب لعنتی من با ه  



 های بستهت یه دفعه وایستاد و دوباره کار

 ...افتاد

ن دستهایم  لبیه تخت نشستم، رسم را بیر

 : گرفتم و ادامه دادم

 هزار دفعه آرزو کردم ای کاش مرده بودم و تو-

 ...رو به این حال و روز نمیدیدم

 با یک لحظه سکوت سیع کردم بغضن که راه

، عقب برانمگلویم را بند آورده بود  . 

 عاقبت رسم را باال آوردم و حیتن در چشمهای

ه  جوانه که با غم و درد به من نگاه میکرد خیر

 : بودم با دلخوری گفتم

- ؟... عوض همیه اینها  ن  یه برو نصیبم شد؟ همیر

 برم؟

 کشیدم
ن
 .پوق

 دستم را جلو بردم و باز دستهای جوانه را

 . اسیر کردم

- ... کجا برم وقتی زنم وی تختعشقم ر   



 ...خوابیده

 . صدای جوانه لرزید 

ن بار از وقتی به هوش آمده بود از  برای اولیر

 رسدی و کرختیاش فاصله گرفت و با بغض

 : گفت

 ...من ترحمت رو نمیخوام-

 : فریاد خفهای زدم

؟-
ی

 چی مییک

 به قدری جا خورده بودم که وقتی جوانه

ون کشید، جلویش را  دستش را از توی دستم بیر

 . نگرفتم

 : حیتن که رویش را از من میگرفت، گفت

-  از اینجا برو و... زنت نیازی به ترحم نداره

 بیشیی از این به من احمق و عشقی که این سالها

ن   با هزار زحمت توی قلبم نگه داشتم توهیر

 ...نکن

 : از روی ناباوری خنده ای کردم و گفتم



؟- ن چی ؟ توهیر  دیوونه شدی جوانه؟ ترحم چی

 
ی

 : از عصبانیت گرفتصدایش رنیک

-  دیوونه شدم برای اینکه یه... آره دیوونه شدم

ن از طرف تو هیچی   عمر جز تحقیر و توهیر

 ...نشنیدم

 : به طرفم برگشت و با خشم بیسابقهای گفت

 برای اینکه توی این چهار سال بعد هر رابطه-

ینیش رفته  مثل یه تیکه آدامس جوییده که شیر

... تفم کردی ذیی انگ نازایی روهر بار ته هر ل  

 ...چسبوندی رو پیشونیم

 آب دهانم را به سختی قورت دادم، وقت حساب

ی که ن  و کتاب در مورد اشتباهاتم زودتر از چیر

 .انتظارش را داشتم آمده بود

 تصور میکردم تنها کاری که بعد از بیدار شدن

 جوانه حداقل برای مدیی کوتاه انجام میدهیم،

ن در آغوش هم و لذت بردن از گرمای  آرام گرفیی

... تن یکدیگر است نه دعوا   نه... نه بازخواست



ح غلطهایی که کرده بودم و به نظر میآمد
 رسر

انش وجود ندارد  ...رایه برای جیر

 ...تو بغل من بودی و فکر یه زن دیگه-

 : با حرص گفت

- دی ن  ... از تو بغل من برای اون بال بال میر
ن
 کاق

ه تا با رس بریبود اس مت رو بیر ... 

 : پوزخندی زد 

 با پررویی تمام به من زنگ زدی و به خاطر-

 ...مرگ معشوقیه سابقت گریه کردی

 : دستهایش را توی هوا تکان داد 

- ... کتکم زدی  من رو... از خانوادهم دورم کردی

و ِ ی تورسیخور که با اجازیه ن  تبدیل به یه آدم مین

 ...تو حق داشت نفس بکشه کردی

 : لبخند تلچن زد 

 شمارش دفعههایی که گفتی دوستت ندارم از-

 ...دستم در رفته

ن و ب ّ رندهاش را به من داد و تلخ گفت  : نگاه تیر



 پس ببخشید اگه دوستت دارم یهدفعهایت رو-

ین  وقتی از ترس سقط شدن بچهم قابل ترحمیی

 آدم دنیا شده بودم به حساب احساسات واقیع

 ...نمیذارم

 نفسم از حقایق تلچن که جوانه پشت رس هم

 توی صورتم میکوبید گرفته بود اما با جملیه

 . آخرش بند رفت

 من اونقدر ازت بیاحسایس دیدم که باور-

ین کار ینیی  عشق و عالقهت غیر ممکنیی

 ...دنیاس

ن حرف بزنم ر  حیتن که نمیتوانستم بدون اکسیر

 : به زحمت گفتم

- ... بیانصاف  هزار... الت کردماین همه مدت دنب

بوین گفتم میخوامت ن  دیدی... بار به زبون بیر

 که سیع کردم با هر بدبختی بود زندگیمون رو

 ...نگه دارم

 با یاد سختیهایی که این مدت کشیده بود حس



 تنم را کرخت کرد، تازه میتوانستم له
ی

 خستیک

 راه طوالین که این مدت یط کرده بودیم نگاه

مان اولش میتوانستمبیاندازم، رایه که اگر ه  

 روی احساسم اسم بگذارم و به جوانه بگویم

 چقدر دوستش دارم و شیفتهاش هستم، خییل

ی میشد که آمده بودیم ن  از چیر
 ...کوتاهیی

 چرا این حماقت را کرده بودم؟

 چرا اینقدر دیر گفته بودم دوستش دارم؟

 برای دفاع از همیه روزهایی که خراب کردم-

ی ندارم بگم ن  ...حق با توعه... چیر

ن انداختم و گفتم  : رسم را پاییر

-  ...در حایل که تو بچه داشتی ... بهت گفتم نازا 

ین مادر دنیا هم بودی  اتفاق ا بهیی
 
ً... 

 : لبخند تلچن زدم و ادامه دادم

-  البهالی اون عشقی ... تو مادر من بودی جوانه

 که به عنوان همرسم نثارم کردی برام مادری

 ...کردی



 . نفش از روی درد کشیدم

-  وقتی ... وقتی حواست به رسدردهام بود 

ن باشه  ...گرسنه نباشم... حواست بود لباسام تمیر

ی ناراحتم نکنه... شبها راحت بخوابم ن  ...چیر

 وقتی بدون اینکه بفهمم تو اوج میگرنهای

 عصبیم برای الالیی میخوندی و چند ساعت

 ...پشت رس هم شقیقههام رو میبوسیدی

 : م را باال آوردم و گفتمرس 

-  مادری که جز تو طعم... تو مادرم بودی جوانه

 داشتنش رو هیچ وقت نچشیدم و نخواهم

 ...کشید

 به یاد مادری که آوات گفته بود سالها از مرگش

 : میگذرد آه سوزنایک کشیدم و با غم گفتم

 میدونم اگه هزار بار هم بابت وقتهایی که-

وام درست نمیشهبهت گفتم نازا معذرت بخ ... 

 ...اما میگم

 رسم را خم کردم، پلکهایم را بستم و با همیه



مندگیام از روی مالفه بوسهای روی شکم  رسر

 جوانه، جایی که تا چند ساعت پیش بچهام را

 . جا داده بود، کاشتم

 ...معذرت میخوام بابت اینکه گفتم نازایی -

 نگاهم را از جوانه میدزدیدم، توانایی نگاه

 .کردنش به چشمهایش را نداشتم

 بدون اینکه رسم را باال بیاورم بوسهای روی

 .دستهاش زدم

 ...معذرت میخوام بابت کتکهایی که زدم-

 کیم خودم را باال کشیدم و اینبار گونیه رسد و

 یخ زدهاش را که امیدوارم بود نم اشک را روی

 . آن بیابم، بوسیدم

-  که به... بابت سیلیهایی که به ناحق بهت زدم

 جون خودم قسم دردش توی قلب خودم یم

 ...پیچه معذرت میخوام

 رسم را همانجا نگه داشتم و کنار گوشش لب

 : زدم



- ... بابت دوریت از سهراب  ...پدرت... سامیار 

 . دستش را گرفتم و روی قلبم گذاشتم

 : با بغض گفتم

 جوانه اگه بهت نگفتم دوستت دارم برای این-

ن چهبود که من خر نم یدونستم دوست داشیی  

 یه عمر فکر کردم عاشق ماهیارم در ح... شکلیه

 ایل که ماهیاد فقط عقدیه جواب داده نشدیه

 ...یه بچیه پرورشگایه بود

یز از اشک شد  .کاسیه چشمهایم لیر

-  به جون خودم قسم... من دوستت دارم جوانه

 ...که دوستت دارم

)  ) امیر 

-  خدا رو شکر مشکل جدی... خب عزیزم

ن رس جاش... نداری  ...همه چیر

 دکیی رسش را از توی پرونده در آورد، نگایه به

 : من انداخت و با لبخند گفت

 اگه آقای دکیی اجازه بدن امروز مرخصت-



 ...کنیم

ن انداختم و زیر چشیم نگایه به  رسم را پاییر

ن انداخته  جوانه انداختم؛ او هم رسش را پاییر

ل بازی کردن با مالفه مچاله شدهبود و مشغو   

 توی دستش بود، به قدری افرسده و یر حال بود

 که مرا به وحشت یم انداخت که اگر از

 بیمارستان برویم، خودمان دو نفر تنها از پس

 .مشکالت برنیم آمدیم

ن با  نگراین رهایم نیم کرد، برای همیر
ن
 از طرق

 تردید روبه دکیی جوانه از وقتی آمده بودیم با

 لبخندهای مادرانه اش تا سیع کرده بود درد از

 دست دادن بچه مان را برای من و جوانه کم کند

 : ، گفتم

؟- ن  مطمئنیر

 جوایر بدهد صدای یر حال
 قبل از اینکه دکیی

 : جوانه از ته چاه بلند شد 

 ...حالم خوبه امیر -



 . این یعتن از بیمارستان برویم

هم رسی نگایه با دکیی رد و بدل کردیم؛ دکیی   

ون رفت، من هم  تکان داد و با لبخند از اتاق بیر

 حیتن که نفس عمیقی یم کشیدم به طرف کمد

ون آوردم  .رفتم و لباس های جوانه را بیر

 . لباس ها را کنار جوانه روی تخت گذاشتم

-  ...کمکت کنم لباس بپویسر ... عزیزم

 نزد 
ن
 این سه روز جوانه آنقدر ساکت و یر . حرق

 تفاوت بود که چند باری آرزو کرده بودم ای کاش

 
ن
 مشکالت سابقمان را داشتیم تا حداقل حرق

 .برای زدن و حش برای نشان دادن داشتیم

 جلوتر رفتم، دستم را زیر چانه اش گذاشتم و

 . نگاه غمگینش را به سوی خودم برگرداندم

ه شده اش را به ن و تیر  چشم های سیر

 . من دوخت

 : آرام گفتم

- یم خونه  باشه؟... داریم میر



 منتظر بودم با کلمات به طرفم حمله کند اما تنها

 . رسی به نشانه ی تایید تکان داد 

 : لبخند غمگیتن زدم

 ...انتظار مخالفت داشتم-

ن گفت  : چانه ی جوانه لرزید و غمگیر

-  فکر... از من دیگه هیچ انتظاری نداشته باش

هایی که یم تونستم داش
ن تهکنم همه ی چیر  

 ...باشم با بچه م از دست دادم

ن شدم، خودم را  از غم نشسته در صدایش غمگیر

 آنقدر جلو کشیدم که توانستم دست هایم را دور

 .شانه هایش حلقه کنم و او را به آغوشم بکشم

 جوانه رسش را زیر گردنم گذاشت و خودش را

 چانه ام را روی رسش گذاشتم و. به من چسباند 

 : حیتن که عطر تنش را بو یم کشیدم گفتم

ها از دست دادیم- ن  ...هر دومون خییل چیر

 ...اما... خییل

 : پلک هایم را روی هم گذاشتم و ادامه دادم



-  تو من رو... اما همدیگه رو از دست ندادیم

 ...منم تو رو... داری جوانه

 .جوانه سکوت کرده بود

تهسوایل این دو روز گوشه ی ذهنم نگه داش  

ن جواب د و با نگرفیی  بودم تا مبادا از دهانم بیی

 : دلخواهم دلرسد شوم با تردید به زبان آوردم

 من رو نبخشیدی جوانه؟-

 سکوتش همه ی احتماالت بدی که ممکن بود در

 .نظرم زنده کرد

 : عاقبت جوانه با صدای آرایم گفت

ی شدی اومدم-  وقتی توی بیمارستان بسیی

... پیشت گذاشتم گذشته رو بریزم  با هودم قرار   

ن قدیم ها بهت عشق بورزم  خدا به... دور و عیر

 من یه معجزه بخشیده بود و منم روزهای بدی

 ...که برام ساخته بودی بخشیدم

 همانطور که از ترس جوانه را محکم تر توی بغلم

 : یم گرفتم پرسیدم



؟-  چرا از فعل گذشته استفاده یم کتن

 : جوانه با بغض گفت

ن نیستم معجزه-  برای اینکه حاال که دیگه مطمی 

 دیگه نیم... م رو پس گرفته چی کار باید بکنم

م  ...درست یا غلط... تونم تصمیم بگیر

 دستم را پشت گردن جوانه گذاشتم و حیتن که

 پوست رسد پیشاین اش گردنم را قلقلک یم داد

 : محکم گفتم

- م... باشه  ...پس من برات تصمیم میگیر

 : پنهاین پرسیدمبا ترس 

 قراره مخالفت کتن یا نه؟-

س کردم و اضافه کردم  : خنده ای از روی اسیی

- وع کنم با... زودتر تکلیفم رو روشن کن  رسر

 بوس لباس تنت کنم یا از آپشنهای امیر قدییم

مت خونه؟  استفاده کنم و با داد بیر

 جوانه بازدم عمیقش را زیر گردنم رها کرد و

 : خسته گفت



-  میام ویل بدون پشتش هیچ دلییل... میام

 ...نیست جز اینکه خسته م

ن آوردم و با خوشحایل بوسه ی  رسم را پاییر

 . محکیم از پیشاین اش گرفتم

- ن برا من بسه ن که دیگه قرار نیست... همیر  همیر

 بقیه ش رو بعدا درست می ... جدا بشیم بسه
 
ً 

 ....کنیم

) - یک هفته بعد   ) امیر 

 با صدای زنگ موبایل زیر غذا را خاموش کردم و

 حیتن که با چشم دنبال جوانهای که تا چند

 دقیقیه پیش جلوی چشمهایم توی پذیرایی 

 نشسته بود میگشتم، بدون نگاه کردن به شماره

 : تلفن با عجله جواب دادم

 بله ؟-

 با صدای عصتر سامیار از پشت خط، تلفن را از

ن حال هنوز هم میشدگوشم فاصله دادم، با ای  

 . صدای فریادهایی که میکشید به وضوح شنید 



-  ...خدا لعتت کنه... بله و کوفت مرد ناحسایر 

 ...عوضن ... مرتیکیه بیشعور 

ایه که از دهانش  نمیدانم چرا اما با بد و بیر

ون میآمد، لبخند کمرنگ گوشیه لبهایم  بیر

ی میگرفت  . رنگ و وسعت بیشیی

ین رفیقم، کشبا لذت به عصبانیت صم یمییی  

 که در این سالها برایم کم نگذاشته بود، گوش

 میدادم تا اینکه بالخره با رسفیه کوتایه وسط

 : حرفش پریدم و گفتم

- ... باشه  ... باشه
ی

 ...هر چی تو مییک

 : سامیار فریاد بلندتری کشید 

؟ ِ د لعنتی یه هفتهس یه جوری غیبت- ن  همیر

 ...اونوقت... زده که تنها توجیه منطقیش مردنته

سید که شماریه اون وی  اگه ذهنم به آوات نمیر

م که االن باید زنگ  الی خراب شده رو ازش بگیر

دم پلیس به جرم آدم ربایی ازت شکایت ن  میر

 ...میکردم



 نمیدانستم دقیقا. ناخودآگاه خندهام گرفته بود 

 از گ روابط من و سامیار آنقدر به روزهای

ن سابقسابقمان برگشته بود که میت وانستیم عیر  

 .توی رس و کلیه هم بکوبیم

 گوشیم رو خاموش کردم تا یه کم به ذهن-

 ...خودم و جوانه فرصت بدم

 سامیار با لحتن مخلوط از عصبانیت و خشم

 : گفت

- 
ی
 گرچه مرده و زندیه تو برام هیچ فرق

 یا جوانه کار دارم جواب تلفنش رو... نداره

 ...نمیده

ن سفره شدم، همانبا دست آزادم مشغول چید  

ن هم جواب سامیار را دادم  : حیر

 بهت که گفتم جوانه االن توی موقعیتی نیست-

 با منم به زور... که بخواد با کش حرف بزنه

نه اون هم فقط آره و نه ن  ...حرف میر

 کشیدم و ادامه دادم
ن
 : پوق



 ...االن وقتش نیست سایم-

 سامیار گارد خشمگیتن که اول تماسمان گرفته

 : باز کرد و مستاصل گفت بود 

- ... میدونم  پس فکر کردی چرا پا رو... میدونم

 دلم گذاشتم و اجازه دادم جوانه رو با خودت

ی اونور نقشه تا از این محیط دورش کتن   بیر

 بلکه فرچر بشه و روبــهراه شه؟ سهراب رو یه

ل کردم تا نیاد رو رستون خراب شه  هفتهس کنیی

 ... تا باهم درستش کنید 
 
 اون هم وقتی قبل

 صد دفعه ثابت کردی لیاقتش رو نداری و هر

ی رس خط  ...دفعه با درصد زیادی گندکاری میر

ن انداختم و سکوت کردم  حق با. رسم را پاییر

 سامیار بود، من هر دفعه جز گند زدن به روابط

 .خودم و جوانه کاری نمیکردم

 : آرام گفتم

 ...این دفعه درستش میکنم-

 : خندی زد سامیارر پوز 



ن نیستم اما میدونم-  درست کردن رو مطمی 

ی برای خراب... خرابش نمیکتن  ن  چون دیگه چیر

 خواهر بیچاریه من دیگه چی ... کردن نمونده

 ...داره از دست بده

 : توی دلم جواب دادم

 ...من رو داره-

 : سامیار نفس عمیقی کشید و گفت

 در هر صورت خواستم جوانه با سهراب حرف-

 وگرنه پاش... ید سهراب یه کم آروم شهبزنه شا

 رو کرده توی کفش که راه بیافته بیاد

 ...رساغتون

 قبل از اینکه جواب سامیار را بدهم جوانه

ون  حیتن که مانتویش را میپوشید از اتاق بیر

 . آمد و بدون نگاه کردن به من به طرف در رفت

 : با عجله به سامیار گفتم

-  اگه بتونم جوانه رو... فعال   نگهش دار 

 ... راضن میکنم زنگ بزنه بهش
 
 فعل



 ...خداحافظ

 بعد هم بدون اینکه منتظر حرفش بمانم، تلفن را

 .قطع کردم و دنبال جوانه دویدم

ی؟-  جوانه کجا میر

یه در ماند   نگاه رسد و خ. دستش روی دستگیر

 الیاش را به طرف من برگرداند و منتظر نگاهم

 . کرد 

وانستم نگاهم را از استخوانطبق معمول نمیت  

ون زدیه گونهاش جدا کنم و همینطور از  بیر

 ...کبودی زیر چشمهایش

 : لبخند غمگیتن زدم

ی خانومم؟ نهار درست کردم-  ...کجا داری میر

 ...رسد میشه

 نفس عمیقی کشید و آرام مثل هفت روز گذشته

د، جواب ن  نمیر
ن
وری حرق  که جز در موارد ضن

 : داد 

- و باغمیخوام برم ت ... 



ن  ... همیر  بدون... بدون هیچ توضیح اضافهای

ین احساساتش توضیح دهد  ...اینکه از کوچکیی

 برای مثال اینکه چرا دوست داشت به باغ

 ...برود

 جلو رفتم، دستهایم را دور شانههایش حلقه

 کردم و او را به خودم تکیه دادم، جوانه هم مثل

 چند روز گذشته بدون واکنش توی بغلم جا

 . گرفت

ن کشیدم و با دستهایم  رورسیاش را پاییر

 مشغول بازی با موهایش شدم، همزمان زمزمه

 : کردم

- ... باشه عزیزم یم  اما اول غذا... باغ هم میر

 باشه؟... بخوریم

 تنها واکنش جوانه نفسهای عمیق و آرایم بود

 که توی بغلم میکشید، خودش نمیدانست هرم

رد و چطورگرم نفسهایش چه بالیی رسم میآو   

 این یک هفته روی همیه حسها و غرایزم پا



 گذاشته بودم تا مبادا دنیای متالطم ذهنش را

 آشفتهیی از قبل کنم وگرنه برای یک لحظه با هم

 .بودنمان جان میدادم

 همانطور که توی بغلم بود رورسی و مانتویش را

 در آوردم و او را با خودم به طرف سفریه

ن صحبت با  سامیار چیده بودمکوچیک که حیر  

 .بردم

ن نشست  جوانه مثل یک عروسک کوگ پشت میر

 و بیحال به سیب زمیتن رسخ کرده و گوشت

 .چرخ کردهای که درست کرده بودم نگاه کرد

 حالم از دیدن حال به هم ریختیه جوانه خوب

 نبود اما طبق قراری که در خلوت با خودم بسته

 روی صورتم چسباندم و 
ی

با بودم، لبخند بزرگ  

 : ذوق مصنوغ گفتم

 ...غدای مورد عالقهمون-

 لقمهای برای جوانه گرفتم و آن را جلوی دهانش

 .گرفتم



 جوانه با بیمییل دستش را باال آورد تا لقمه را

د اما من با شیطنت دستم را عقب کشیدم  .بگیر

 در مقابل قیافیه سوایل جوانه با شیطنت

 : ابرویم را باال انداختم و گفتم

-  هوس کردم خودم غذا بذارم... نه دیگه

 ...دهنت

اض کرد  ن بار اعیی  : جوانه برای اولیر

 ...حوصله ندارم امیر -

 لبخند کچر زدم و با غم ناخواستهای که توی

 : صدایم نشسته بود، گفتم

 یادمه وقتی فرامویسر گرفته بودم با یه-

ن غذا رو خوردیم  اون... فرشتیه موطالیی همیر

کات فرشتیه روبــهروم فقطموقع از تک تک حر   

 ...عشق میبارید اما حاال

ن انداخت و آرام گفت  : جوانه نگاهش را پاییر

 ...بهت گفتم دیگه هیچی از اون جوانه نمونده-

 لقمیه توی دستم را روی سفره گذاشتم و



 : پرسیدم

 یادته وقتی فرامویسر گرفته بودم ازت-

 پرسیدم دوستت دارم یا نه؟

شدم و به طرفش رفتم،از روی صندلیام بلند   

ن صندلیاش روی زانوهایم خم شدم  .پاییر

 دستم را زیر چانهاش گذاشتم و توی چشم

 .هایش زل زدم

 یادته به جای جواب دادن چی کار کردی؟-

ش با تردید میلرزید  ن  . چشمهای سیر

 زدم و گفتم
ی

 : لبخند کمرنیک

 اگه از اون جوانهای که میدونست این کلمات-

ن بلکه ن که حسمون رو تعریف میکین  نیسیی

 کارهایی که براش انجام میدیم عشقمون رو

 نشون میده، نیستی پس نباید معتن این بوسه

 ...رو بدوین 

 با تمام شدن حرفم بلند شدم و با یک حرکت لب

 ...هایش را شکار کردم



 با تمام شدن حرفم بلند شدم و در یک حرکت

 .لبهایش شکار کردم

برجسته و نرمش را بعد از مدتهاوقتی لبهای   

 لمس کردم تازه فهمیدم عشقی که فکر میکردم

 نسبت به جوانه دارم با عشقی که واقع ا دارم به
 
ً 

ن تا آسمان فاصله داشت  . اندازیه یک زمیر

 ...تازه عمق تشنگیام را اندازه گرفتم

 چند هفته و چند روز... فهمیدم این چند ماه

 کر 
ی

ده بودمبدون جوانه قرضن زندگ ... 

 هر چند جوانه تا حد زیادی بیحرکت بود و از

ی نداشت با این ن  شور و   شوق سابقش تقریب ا چیر

 .حال اهم ّ یتی ندادم

 یک دستم را روی گردنش گذاشتم و با دست

 .دیگرم کمر باریکش را گرفتم

 بلند شدم و همراه خودم جوانه هم از روی

 . صندیل بلند کردم

یل رغم میل باطنیاموقتی نفس کم آوردم ع  



 لبهایمان را جدا کردم اما صورتم همچنان به

 . صورتش چسبیده بود 

دم گفتم ن  : حیتن که نفس نفس میر

 یادته وقتی بوسیدمت چه جوایر بهت دادم ؟-

ن غمگینش به لبهایم دوخته شده  چشمهای سیر

 .بود

 : آرام گفت

- هایی بینمون بوده" گفتی 
ن  ... "یه چیر

 : لبخند کچر زدم و گفتم

؟-
ی

 حاال تو چی مییک

 زد،
ی

ن بار در این چند روز لبخند کمرنیک  برای اولیر

 آنقدر کمرنگ که به سختی میشد تشخیصش

 . داد 

هایی بینمون بوده-
ن  ...میگم یه چیر

 . جلو رفتم و بوسهای روی پلک بستهاش زدم

 رسم را خم کردم و بینیام را البهالی موهای طال

دمییاش فرو بر  . 



 حیتن که با یک نفس عمیق عطر جوانه را به

 : مشام میکشیدم زمزمه وار گفتم

 میدوین با این بوسه چی فهمیدم؟-

 . جواب نداد 

وع به زدن بوسههای ریزی  لبهایم بیاراده رسر

 .از ساقیه موهایش کردم

 .بوسههایم پایینیی و پایینیی رفت

 دوست نداشتم حتی یک نقطه هم از بدنش

 بماند  
ی
که آن را نبوسیده باشمباق . 

 . جوانه اما بدون هیچ واکنشر ایستاده بود 

ون خانه بیر ن  او را به خودم چسباندم و به از آشیی

 .بردم

ن بوسههایم برایش زمزمه کردم  : بیر

 ...فهمیدم که نمیدونستم اینقدر دوستت دارم-

؟-  امیر

 بوسیه محکیم به موهایش زدم و جواب دادم

: 



؟-  جان امیر

 .جوانه سکوت کرد

 در کمال تعجب به جای حرف اینبار او لبهایش

 . را روی گردنم گذاشت و مرا بوسید 

 حرکتش آنقدر ناگهاین و دور از انتظار بود که

 خودم را عقب کشیدم و نگایه از روی تعجب به

 . جوانه انداختم

 عیل رغم تجربیات قبلیمان در صورت جوانه

د، در عوض یههیچ نشاین از عشق و عالقه نبو   

ش را روشن ن  جور خاض از حرص چشمهای سیر

 . کرده بود 

 تا به خودم آمدم جوانه با یک حرکت خودش را

وع به بوسیدنم کرد   . توی بغلم انداخت و رسر

 نمیتوانستم حرکات بعدیاش را پیشبیتن کنم،

 کامال   گیج از اتفاقایی که دور و برم میافتاد

 .مجبور به همرایه شدم

م هم بدم نمیآمد اما نمیتوانستم ازالبته خود  



 آن صدای آزاردهندیه توی ذهنم چشم پویسر 

ی این ن  کنم، صدایی که هشدار میداد یک چیر

 .وسط درست نیست

 جوانهای که این یک هفته به زور جواب سالم و

 شب بخیر مرا میداد، حاال خودش برای رابطه

 پیش قدم شده بود؟

ه بودهمانطور که صورتم را توی دستش گرفت  

 عقب عقب رفت و مرا همراه خودش تا توی اتاق

 .خواب برد

 بوسههایش انقدر رگباری و پشت رسی هم بود

سم بلکه  که نه تنها فرصت نمیکردم سوایل بیی

 .به زحمت میتوانستم نفس بکشم

 . بالخره فرصتی گیر آوردم

- ... جوانه ؟... عزیزم  داری چی کار میکتن

 : با لوندی خندهای کرد 

 معلوم نیست؟-

 ابروهایم را باال انداختم و نگاه سوایل به



 . طرفش انداختم

 جوانه اخم ظریقن کرد و حیتن که آهسته جلو

 : میآمد، پرسید 

 دوست نداری؟-

 . خندیدم و اینبار خودم جلو رفتم

 مگه دیوونهم که دوست نداشته باشم؟-

 افتاد که جوانه فریاد
ی
 نیم   دانم دقیق ا چه اتفاق

 : زد 

-  ! نه

 بعد هم با هر دو دستش مشت محکیم به قفسه

 . ی سینهام زد و از روی تخت بلند شد 

ن لبهایم خارج شد  .آخ کوتایه از بیر

ن دستهایش گرفت و حیتن که  رسش را بیر

" زیرلب ... نه  زمزمه یم... "فایدهای نداره... نه

فت  .کرد از یک طرف اتاق به طرف دیگرش میر

نه دچار حملیه عصتر با ترس از اینکه نکند جوا  

 شده باشد همانطور که جای مشتش را مالش یم



 . دادم از روی تخت بلند شدم و به طرفش رفتم

 دستم را روی شانهاش گذاشتم و

 : صدایش کردم

 جوانه؟-

 جوانه با یک حرکت خودش را از زیر دستم

ون کشید و فریاد زد   : بیر

- ... نه ... نه  من به درد نیم... به من دست نزن

 هر چقدر هم با هم رابطه داشته باشیم... خورم

 ...نمیتونم... من نمیتونم بچهدار شم

 حرکات عصبیاش به قدری ش ّ کهام کرده بود که

 . نمیتوانستم واکنشر نشان دهم

 جوانه آنقدر عقب عقب رفت که عاقبت با تکیه

ن نشست، رسش را روی  به دیوار روی زمیر

 : ریه گفتزانوهای بغل کردهاش گذاشت و با گ

 ...من میخوام مادر شم امیر -

 حال و روز جوانه نفرتم را از آکو چند برابر

 ...کرد



 با تردید یک قدم جلو رفتم، نمیدانستم جوانه

 .به نزدیک شدنم چه واکنشر نشان میدهد

 خوشبختانه جوانه حتی وقتی که کنارش روی

ن نشستم و دستم را روی شانهاش گذاشتم،  زمیر

 . اد واکنشر نشان ند

 رسش را روی زانوهایش گذاشته بود و از عمق

د  ن  . وجود زار میر

 هر قطریه اشیک که از چشمهایش میچکید

 مادیه مذایر میکشد و قلبم را میسوزاند، با

 این حال با وجود دردی که میکشیدم خوشحال

 بودم جوانه بعد از یک هفته بغضن که راه

 . گلویش را بند آورده بود، شکسته بود 

 آرام شده
ن
ن شدم به اندازیه کاق  وقتی مطمی 

 بود اینبار با فراغ بال کنارش نشستم و هر دو

 .دستم را دورش حلقه کردم

 . جوانه هم خودش را توی بغلم مچاله کرد 

ن موهایش فرو کردم و حریصانه بود  رسم را بیر



 .کشیدم

 : نالید 

 ...امیر -

 : با غم زمزمه کردم

 ...جانم-

 : با هق هق گفت

- بچه میخوام من ... 

 : پلکهایم را روی هم گذاشتم و با درد گفتم

 ...میدوین که هیچ رایه نداریم-

 به لباسم زد و حیتن که هق هق بلند شده
ی

 چنیک

 اش را با چسباندن دهانش به قفسیه سینهام

 : خفه میکرد، گفت

-  ...میدونم من نازام... میدونم

دم  .فشاری به تنش دادم و او را به خودم فرسر

ا زنده شدن تنفر سابق از خودم برای لقتر کهب  

 در گذشته به جوانه میدادم، دندانهایم را روی

 : هم ساییدم و گفتم



-  اون بچهای که توی... تو نازا نیستی جوانه

 ...شکمت بود این رو ثابت کرد

ن غمناکش را به من  رسش را باال آورد و نگاه سیر

 . دوخت

 : مظلوم گفت

 پس چرا بازم بچهدار نمیشیم ؟-

 رسم را از پشت به دیوار کوباندم و در کمال

 : استیصال جواب دادم

 ما بچه دار نمیشم نه به خاطر نازا بودن تو-

 ...بلکه به خاطر قلبت

 رسم را خم کردم و چانهام را روی رسش

 : گذاشتم

-  تو با وضع قلبت... نمیخوام از دستت بدم

مان رو تحمل کتن نمیتوین بارداری و زای ... 

 قبل از اینکه جوانه جوایر بدهد، گویسر تلفتم

 .زنگ خورد

 با دیدن اسم آکو روی صفحیه گویسر ابروهایم



 . باال پریدند 

 ...بالخره رس و کلهاش پیدا شده بود

 همانطور مات صفحیه گویسر مانده بودم و به

 !این فکر میکردم باید جواب آکو را بدهم یا نه

چه بگویماگر جواب بدهم  . 

 بالخره صدای جوانه که به خاطر گریه گرفته

 : بود، کنار گوشم بلند شد 

 ...جواب بده-

 وقتی نگاهم را از گویسر گرفتم متوجه نگاه

ه  جوانه شدم که به صفحیه تلفن همراهم خیر

 . بود 

 گویسر را کنار گذاشتم و با لحتن که سیع یم

 : کردم بدخلق نباشد، گفتم

 با آکو ندارم-
ن
 ...من حرق

 جوانه مشت بیجاین به قفسیه سینهام زد و

 : گفت

-  تا ابد نمیتوین باهاش... باید جواب بدی



 ...موش و گربه بازی راه بندازی

 : نفس عمیقی کشید و گفت

 ...آکو آدیم نیست که بشه از دست قایم شد-

 تحمل اینکه جوانه از آکو و خصوصیاتش حرف

ی سخت بود که دوست داشتمبزند برایم به قدر   

 به هر طریقی که شده بود آن را تمام کنم؛ برای

ن هم از کنار جوانه بلند شدم، دستی به رس  همیر

ن  احت کن، ا" و صورتم کشیدم و با گفیی  تو اسیی

 تلفن همراهم را" الن بر میگردم بریم تو باغ

ون زدم  .برداشتم و از اتاق بیر

یی از ایننفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه بیش  

 به خودم تردید راه بدهم، دستم را روی دکمیه

ن صفحه کشیدم و جواب دادم  : سیر

 بله؟-

 صدایم بیشیی از حد معمول گرفته و زمخت

 شده بود، یادآوری تلخیهای چند ماه گذشته و

 حضور نحس و یکدفعهای آکو در زندگیام مرا



 . در قسمتهای سیاه گذشته غرق کرد 

و همانقدر خنتر و صدای آکو در عوض آرام  

ی که از آکو شناخته ن  بدون حس بود، همان چیر

 ... بودم؛ بدون حس و سنگ

 ...سالم-

 .جواب سالمش را ندادم

 : آکو نفس عمیقی کشید و گفت

-  پس بعید یم... تو که جواب سالمم رو نمیدی

 ...دونم بخوای جواب احوال پرسیم هم بدی

 باید باهات حرف... پس باید برم رس اصل کاری

 ...بزنم امیر هم با تو هم با جوانه

 شنیدن اسم جوانه از زبان آکو جرقهای در

 .خرمن خاموش عصبانیتم انداخت

ن گفتم ًِ گر گرفته و خشمگیر
ُ
ً : 

 ...اسم زن من رو به زبون نیار قاتل-

 آکو چند لحظهای سکوت کرد و عاقبت با همان

 : صدای بیتفاوتش گفت



- ... حق با توعه  اما هیچ قاتیل رو... قاتلممن 

ن   اجازه... بدون تشکیل دادگاه محاکمه نمیکین

 ...بده از خودم دفاع کنم امیر 

 با هر کلمهای که
ی

 کالفه شده بودم و این کالفیک

ن من و آکو رد و بدل میشد بیشیی میشد  .بیر

 آنقدر از او متنفر بودم که دوست نداشتم بیشیی 

ن   : گفتم  از این صدایش را بشنونم، برای همیر

- ن که نیومدم... تو هیچ حقی نداری آکو   همیر

 رساغت تا خونت رو بریزم برو خدا رو شکر

 چون میخوام همیه توجه و تالشم رو... کن

 بذارم برای جوانه نه تویی که از وقتی اومدی تو

ی نداشتی  ن  پس این... زندگیم جز بدبختی چیر

 لطف ا دیگه رس راه من  ... آخرین تماسمونه آکو 
 
ً

 و

ن نشو  ...زنم سیر

 : پوزخندی زدم و گفتم

 وقتی گویسر رو قطع کردم دیگه نمیخوام-



 ... هیچ وقت اسمت روی گوشیم بیافته

 بعد هم بدون هیچ حرف اضافیه تلفن را قطع

 . کردم

 چند لحظهای بدون هیچ حس خاض به تلفن

ن نبودم ه بودم، مطمی   خاموش توی دستم خیر

آکو رفته یاچه حایل دارم؛ خوشحال از اینکه   

 ناراحت ؟

 ای کاش داستان آشنایی من و جوانه با آکو

 اینطور رقم نمیخورد و تخم نفرت تا ابد توی

 قلبم کاشته نمیشد، آن وقت چه مزهای داشت،

ن برادری مثل آکو ؟  داشیی

ن بار بود این سوال را از خودم یم  این اولیر

 از این درگیر حش
 پرسیدم قبل از اینکه بیشیی

وابهای ممکن برای این سوال برایمشوم که ج  

 . به وجود میآورد 

 بریم تو باغ ؟-

 .با صدای جوانه از جا پریدم



 چشم. پشت رسم حاضن و آماده ایستاده بود 

ش به خاطر گریــیه چند دقیقیه پیش ن  های سیر

 .رسخ و نوک بینیاش باد کرده بود

 مثل کش که مچش را گرفته باشند، دستی به

با لبخند دستپاچهایرس و صورتم کشیدم و   

 : گفتم

- ... آره عزیزم  غذا که رسد... بیا بریم تو باغ

 ...خوردنش فایده نداره... شده

 تلفن را روی کاناپه پرت کردم و دستم را به

 .طرف جوانه دراز کردم

 چند دقیقیه بعد دست در دست یکدیگر با

ن درختهای بادام و گردوی باغ در  آرامش بیر

 .سکوت کنار یکدیگر قدم برمیداشتیم

ی فکر میکند ن ن نبودم جوانه به چه چیر
 مطمی 

 اما میدانستم خودم بیآنکه بخواهم در فکر آکو

 .غرق شده بودم

ون آمدیم و  با زنگ در هر دویمان از فکر بیر



 ورودی باغ دوختیم
ی

 .نگاهمان را به در آهنیک

 : جوانه دستش را از توی دستم در آورد و گفت

-  
 
ده... حتم ا آقا ابراهیم ً  با خودش کلید نیر

م ته باغ برو در رو باز کن... شاید   من میر

 ...براش

 رسی تکان دادم و حیتن که زیر لب غرغر یم

 رسایدار اینقدر بیحواس ندیدم گفتم" کردم

 رو... نمیتونم جوانه رو تنها بذارم و بیام تو باغ

ی با خودت؟  به طرف" چه حسایر کلید نمییر

رفتمدر  . 

ر روی لوالی زنگ زدهاش باز  در را با صدای قیر

 : کردم و خطاب به آقا ابراهیم گفتم

 ...آقا ابراهیم مگه نگفتم که-

 . اما با دیدن آکو پشت در حرف توی دهانم ماند 

 دستهایش را توی جیب شلوارش فرو کرده بود

 و با ژست خاض به سیی ماشینش که درست

 . جلوی در پارک شده بود، تکیه داده بود 



 وقتی متوجه نگاه متعجب من روی صورتش

 : شد، بیخیال گفت

 برات بهیی بود اسم من رو روی گوشیت تحمل-

 ...میکردی

 چشمهایش را توی کاسه چرخاند و نگایه به

 : دور و برمان انداخت و گفت

 تا شخص ا بیام اینجا و بخوام حضوری باهاتون -
 
ً 

زنمحرف ب ... 

ن رفت، ابروهایم را در  کم کم بهت اولیهام از بیر

 : هم کشیدم و گفتم

؟-  اینجا چی کار میکتن

 : آکو شانهای باال انداخت و گفت

 چطور؟ نباید به باغ خودم رس بزنم؟-

 : باز هم متعجب گفتم

 باغ تو؟-

 : کالفه رسی تکان دادم و گیج پرسیدم

 ...ویل من کلید اینجا رو از آوات گرفتم-



ن فاصله گرفت و جلو آمد   . آکو از ماشیر

 : پوزخندی زد و گفت

 واقع ا فکر کردی من دست از رست برمیدارم؟ -
 
ً 

ن   ...این یه هفته بهتون فرصت دادم تا آروم شیر

 ...اما بسه

 یک قدمیام ایستاد، توی چشمهایم زل زد و

 : گفت

-  اومدم... من آدم فرار و قایم شدن نیستم امیر 

 ...اینجا تا تقاص کاری که کردم پس بدم

 حرفش تمام نشده بود که دستم را باال بردم و

 .مشتی روی صورتش خواباندم

 حرفش تمام نشده بود که دستم را باال بردم

 .و مشتی روی صورتش خواباندم

 آکو که توقع این حرکت را از جانب من نداشت

 . با شتاب به عقب پرت شد 

ن نبود  د اگر کاپوت ماشیر تا دستش را به آن بگیر  

ن میافتاد   حتم ا روی زمیر
 
ً . 



 همیه خشم و نفریی که این م ّ دت در خودم جمع

 کرده بودم بالخره رایه برای فرار پیدا کرده

 . بودند 

بــهای که خورده بود  آکو که هنوز به خاطر ضن

ن رس پا بایستد  گیج بود سیع کرد با کمک ماشیر

ی که از قفس رها  شده بود بهاما من مثل بیر  

 طرفش هجوم بردم، یقهاش را توی دستم گرفتم

 و مشت گره کردهام را طرف دیگر صورتش

 . خواباندم

 صورت آکو به یک طرف خم شد، از دهانش

ن   مقداری خون روی کاپوت سیاه رنگ ماشیر

 . ریخت

 با دیدن خون همانطور که خاطریه روز سقط

 بچه و خونریزی بچه در نظرم زنده میشد، جری

از قبل شدم و یقیه آکو را گرفتم، او را از تر   

ن انداختم ن فاصله دادم و روی زمیر  .ماشیر

 منتظر بودم صدای آخش را بشنونم اما حتی 



 نفسهایی هم میکشید آهسته و بدون

 . صدا بود 

 کش درونم التماس میکرد آکو بلند شود، از

 خودش دفاع کند یا از من بخواهد تمامش کنم

 اما آکو مثل ب ّ رهای که در قربانگاه در سکوت

ند   . منتظر مانده بود تا رسش را بیر

 با دیدن حال و روز آکو مثل دیوانهها خندهای

 .کردم

 : دستی به پیشاین عرق کردهام کشیدم و گفتم

؟ فکر یم-
ی

 چیه؟ خودت رو زدی پوش مردگ

 کتن دو سه تا مشت و لگد بخوری حسابت صاف

 میشه؟

طور طاق باز به همان حالتی که او راآکو همان  

ن انداخته بودم، دراز کشیده به آسمان  روی زمیر

 . زل زده بود 

 : با تمسخر گفتم

-  ...اما خب... تقاص خون فقط خونه



 . جلو رفتم و روی سینهاش نشستم

 بدون اخطار مشتم را باال بردم و روی صورتش

 . خواباندم

 . خون از بیتن و دهانش راه گرفته بود 

 . مشت دیگری زدم

- نمت ن نمت... قبل کشتنت تا جون داری میر ن  میر

 ...چون دلم خنک میشه

وع به مشت زدن کردم  . بعد هم بیوقفه رسر

ون  بعید میدانستم آکو زنده از زیر دستم بیر

 . بیاید 

 آنقدر او را که در سکوت با پلکهای بسته زیر

 دستم بود کتک زدم که تمام بند انگشتانم خون

ی توی وجودم یمآلود شده  ن بود اما همچنان چیر  

 . جوشید و مرا برای زدن تشویق میکرد 

 تا اینکه با صدای جیغ جوانه از جنوین که در آن

ون آمدم  .اسیر شده بودم، بیر

 داری چی کار میکتن امیر ؟-



 بعد دست ظریقن روی شانهام نشست و مرا از

 . روی آکو بلند کرد 

ه  گیج و مبهوت به دستهای خون آلودم خیر

 بودم تا اینکه یکبار دیگر صدای جوانه

 . را شنیدم

-  چشمات رو باز... آکو؟ آکو؟ چشمات رو باز کن

 ...کن

-  چشمات رو باز... آکو؟ آکو؟ چشمان رو باز کن

 ...کن

ن نشسته بود،  جوانه با فاصله کنار آکو روی زمیر

ههایکف دستهایش را روی خاک و سنگریز   

ن باغ گذاشته بود و روی صورت آکو خم  زمیر

 . شده بود 

د اما من به قدری ن  موج میر
 در صدایش نگراین

 مبهوت کاری که کرده بودم شده بودم که نیم

 توانستم مثل همیشه نسبت به آکو و جوانه

 .حساسیت نشان دهم



 بیشیی از آن مبهوت جسم آکو بودم که بیهیچ

طرف خمواکنشر در حایل که رسش به یک   

ن افتاده بود   . شده بود روی زمیر

 یعتن آکو را کشته بودم؟

 همانطور که در سوالهای بدون جوابم غرق

 بودم، جوانه رسش را باال آورد و چشمهای زیبای

 غرق در اشکش را به من دوخت و با چانیه

 : لرزاین گفت

؟-  امیر

 خودش میدانست که با صدا کردن اسمم یم

ون بکشد  ین سیاهیها بیر
 . تواند مرا از عمیقیی

ن   به خودم آمدم و یک قدم جلو گذاشتم، همیر

وع خویر برای قدمهای بعدیام بود 
 . رسر

 همینکه کنار آکو رسیدم، آکو آچن گفت و رسش

 . را تکان داد 

 کشیدم
ی

 . ناخودآگاه نفش از روی آسودگ

 نگایه به صورتش انداختم؛ جز تودهای خون



ی برای تشخیص نمانده بود آلود و کب ن  . ود چیر

 ییک از چشمهایش به قدری متورم بود که قابل

وع به پریدن  بازشدن نبود اما پلک دیگرش رسر

 . کرد 

 : جوانه با صدای محکیم گفت

یمش تو؟-  کمکش کن بیر

 : گیج پرسیدم

؟-  چی

 . جوانه اخم کرده بود 

 چیه نکنه میخوای به خاطر اون کینیه-

ن بمونه؟احمقانهت بذاری هم ینجوری رو زمیر  

 امیر سابق و متنفر از آکو دوباره در وجودم زنده

 . شد 

 : پایش را توی یک کفش کرد و با سماجت گفت

؟ مثل اینکه یادت رفته خودم-
ی

 چی داری مییک

 به این حال و روز انداختمش و اگه جلوم رو

 نگرفته بودی داشتم به جاهای خوبش یم



 ...رسیدم

 : پوزخندی زدم و گفتم

 قطع ا اگه یم   خواستم بعدا خودم کولش کنم و -
 
ً 

 زخمهاش رو ببندم هیچ وقت به این روز نیم

 ...شناختمش

 جوانه طوری به من نگاه کرد که انگار پرسبچیه

 تخس و شیطاین را میدید که از رام کردنش به

 طور کیل ناامید شده بود، عالوه بر در چشمهای

ش نگراین میجوشید، نگراین که برای آکو ن  سیر

ن مرا بیشیی از قبل تحریک میکرد تا  بود و همیر

 خون آکو را بریزم اما در کمال تعجب جوانه

 ای گفت و دستش را به طرف لبههای کت"باشه"

 : آکو برد، همزمان گفت

مش تو-  ...پس خودم مییر

ن را کم داشتم د گرچه یم. همیر  جوانه آکو را بیر

م جثیه ریز و الغر جوانه که به خاطردانست  

 وضعیت این روزهایش حسایر ضعیف شده بود



 نمیتوانست هیکل چهارشانه و مردانیه آکو را

ن بکشد اما حتی   روی زمیر
 حتی چند سانتی میی

ن شکستی هم وجودم را  تصمیم به انجام چنیر

ن هم با بدخلقی جلو رفتم د، برای همیر ن  آتش میر

 : و گفتم

- ... صیر کن مش توخود م مییر ... 

 بعد هم بدون نگاه کردن به جوانه روی آکو خم

 شدم، یک دستم را زیر شانهاش و دست دیگرم

 . را زیر زانوهایش انداختم و او را بلند کردم

 به هوش بود اما مثل اینکه. آکو تکاین خورد 

 . توان نشان دادن هیج عکسالعمیل را نداشت

خودموقتی رسش روی قفسیه سینهام افتاد با   

 : گفتم

ن بغل برادرانیه من و آکوعه"  فکر کنم این اولیر

 ... "بعد از اینکه فهمیدیم برادریم

)  ) جوانه

 جلوتر از امیر دویدم تا وسیلهای پیدا کنم که با



 . آن زخمهای آکو را رس و سامان بدهم

ن و محکم حیتن که به  امیر با قدمهای سنگیر

د، پشت سید برای هر قدم زجر مییر  نظر میر

 . رسم میآمد 

 . از گوشیه چشم نگایه به آنها کردم

 امیر آکوی نیمه جان را مثل بچهها بغل کرده بود

 . و به خودش چسبانده بود 

 خودش متوجه نبود اما من میتوانشتم محبتی 

 . که در رفتارش نسبت به آکو داشت حس کنم

خانه انداختم و با رسدرگیم ن  خودم را توی آشیی

 . ولیه گشتمدنبال جعبیه کمکهای ا

ن بار بود که از پیلیه  بعد از چند روز این اولیر

ون آمده بودم و در دنیای  تاریک افکارم بیر

 . واقیع به تکاپو و جنبش افتاده بودم

ن بار بعد از آن اتفاق، آن اتفاق  در واقع برای اولیر

 و چه دلیل بدی... را فراموش کرده بودم

 ...داشت



یه، ظرف آب وبا پیدا کردن جعبیه کمکهای اول  

ن پیدا کردم به ه  چند تکه پارچیه تمیر

 . ال برگشتم

 با دیدن آکویی که بیهوش روی کاناپه افتاده بود

ی که روی صورتش خم شده بود، رس  و امیر

 .جایم ماندم

 امیر دستش را نزدیک صورت آکو نگه داشته بود

 ، حالت کش را داشت که تصمیم به نوازش

یر قصد داشتدیگری گرفته بود، یعتن ام  

 صورت آکو را نوازش کند؟

 . یک دفعه امیر متوجه من شد 

 .دستش را پس کشید

 از کنار آکو بلند شد و همانطور که ابروهایش را

 : در هم میکشید، گفت

-  بعد بفرستش... رس و وضعش رو مرتب کن

 ...بره

 : مکتر کرد و گفت



 ...برای همیشه-

 : یک قدم جلو رفتم و با بغض گفتم

- ... امیر  ... آکو برادرته  نمیتوین از... خانوادهت

 ...دستش بدی

 . امیر به طرف در رفت

 : پشتش را به من کرد و همزمان گفت

- ن من و آکو نذار   چاله... جون امیر خودت رو بیر

ن من و آکو اونقدر عمیق که با هیچ برادری  ی بیر

 ...پر نمیشه

 : نفس عمیقی کشید و گفت

- ... اگه هنوز دوستم داری گه میخوای بها   

وع دوباره داشته  دوتامون فرصت بدی که یه رسر

 ...باشیم پس آکو رو از زندگیمون حذف کن

 لطف ا
 
ً... 

 . بعد هم در سکوت به باغ رفت

 ...من ماندم و وسایل توی دستم و آکو

 آکویی که نمیدانستم باید او را ار زندگیام خط



 بزنم یا نه؟

 با قدمهایی لرزان حیتن که به زحمت بغضم را

 .مهارد کرد ه بودم به طرف کاناپه رفتم

ن   برای گفیی
ن
 نمیدانستم چه بگویم در واقع حرق

 نداشتم، باید به آکو چه میگفتم؟ اینکه باید قید

 ما را بزند؟ اینکه نفرت و حرص امیر از او به

 قدری زیاد بود که اگر پایش میافتاد آکو را یم

؟کشت  

سیدم و  نمونهاش چند دقیقه پیش که اگر نمیر

 .امیر را عقب نیم کشیدم آکو را یم کشت

ن زانو زدم ن کاناپه روی زمیر  . پاییر

 جعبه ی کمک های اولیه را توی بغلم گرفته بودم

 به صورت کبودش و خون های دلمه شده ای که

 .رویش خشک شده بود زل زده بودم

 : با صدای اکو از جا پریدم

دنبال کلمت مناسب یم گردی که چجوری ـ اگه  

ون  من رو نه فقط از اینجا که از زندگیت بیر



 ...کنیخییل به خودت سخت نگیر 

 محکم بود،
ی

ن آکوی همیشیک  لحن صدایش عیر

 .انگار نه انگار چه بالیی رسش آمده بود

ن   رسش را به طرف من چرخانده بود و از بیر

نیمه پلکهای باد کرده اش که به زحمت آنها را تا   

 . باز نگه داشته بود به من نگاه یم کرد 

 بغضم را همراه اب دهانم را قورت دادم و

 : دستپاچه گفتم

 ـ از گ بیداری ؟

 دستش را باال آورد و روی قفسه سسینه اش

. گذاشت  . چهره اش از شدت درد توی هم رفت

 : با حرست خاض گفت

ن بلندم کرد  ...ـ از اونجایی که امیر از روی زمیر

ن انداختم و مستأصل گفتم  : رسم را پاییر

 ـ آکو من واقع ا 
 
 من واقع ا متاسفم ... ً

 
ً... 

 : آکو پوزخندی زد و با غم گفت

 ...من عادت دارم... ـ عیتر نداره



 . قطره ای اشک روی جعبه ی توی دستم ریخت

 ...ـ من واقعا نیم دونم چی کار باید کنم

 : آکو معمویل و بیخیال گفت

ی رو یم کنیم که امیر یم خواد اماـ همون کار   

 به عنوان... قبلش تو باید برای من یه کاری کتن 

 ...خداحافیطن 

 . جفت ابروهایم باال پرید 

 نگاه رسگردانم را روی جزییات خونآلود

 : صورتش گرداندم و تکرار کردم

؟  ـ خداحافیطن

 هنوز آن قسمت از جملهاش را که آکو از من

احافیطن خواستهانجام کاری را به عنوان خد  

 بود درک نکرده بودم، تنها به این موضوع فکر

 میکردم یعتن باید با آکو خداحافیطن کنم؟

 مردی که چند ماه اخیر زندگیام برایم بیشیی از

 همیه آدمهایی میشناختم مایه گذاشته بود و

ش آمده بود تهمت و تلچن و ی که گیر ن  تنها چیر



 البته کتک بود؟

اف میکردم در   من آدیم شبیهباید اعیی
ی

زندگ  

 آکو که بتوان با خیال راحت به او تکیه کرد

 و حاال او... وجود نداشت البته جز خودش

ون میکشید؟  من بیر
ی

 خودش را از زندگ

 آکو دستش را به لبیه کاناپه گرفت و به سختی 

ن شد   دلم به حال دردی که. روی کاناپه نیمخیر

 .میکشید میسوخت

 
ی
 گمان نمیکنم ایم جای سالم در بدنش باق

 ...گذاشته باشد

سید  دردی که به نظر میر
 با چند نفس عمیقی

ل کرد  .توی قفسیه سینهاش است کنیی

 : با صدای گرفتهای گفت

 ـ از اون اولش هم میدونستم که رابطیه من و

ی نتونه ن  امیر اونقدر خراب هست که چیر

 ...درستش کنه

 : مپوزخند رسدی زدم و گفت



ن باره که میبینم آکو برای خواستهای که  ـ اولیر

 ...داره عقب نشیتن کرده

ی ن ن شدف باند تمیر  به سختی روی کاناپه نیمخیر

 برداشت و آن را توی کاسیه آیر که دست گرفته

 باند را به طرف صورتش برد و. بودم خیس کرد 

 .مشغول پاک کردن خون از روی زخمهایش شد

مان کرده بودم و هرمن زخمهای زیادی را پانس  

 بار با درجات مختلقن از فریاد و ابراز درد موقع

ن   انجام کارم مواجه میشدم اما آکو اولیر

 مریضن بود که نه تنها خودش زخمهایش را یم

 شست که در تمام مدیی که این کار را میکرد جز

ن ابروهایش و البته پریدن پلک س  اخم ظریف بیر

 .المش واکنش دیگری نشان نمیداد

 وقتی پای اسیب دیدن آدم... ـ اشتباه میکتن 

 هایی که دوستشون دارم درمیون باشم عقب

 خییل کارهای دیگه هم یم... نشیتن که سهله

 ...تونم بکنم



 باند دیگری برداشت و باند خوین را لبیه کاسه

 .گذاشت

 .من هم به جای کمک به دستانش زل زده بودم

 مهم... ـ امیر از کنار من بودن آسیب میبینه

 نیست واقعیت چیه اما امیر توی ذهنش از متن 

 ...که کنار تو وایستادم تصویر بدی ساخته

 اونقدر بد که وقتی فهمید هیوالی ذهنش از قضا

 ...برادرش واکنش خویر نشون نداد

 : تفس عمیقی کشید و با درد گفت

ین کاری که میتونم با عشق  ـ به نظرم عاقالنهیی

دم اینکه رهاش کنمبرادریم براش انجام ب ... 

 . کاسیه چشمهایم پر از آب سد 

 : زمزمهوار گفتم

 ...ـ آکو

ن انداخت و گفت  : رسش را پاییر

 ـ بعداز کاری که در حق تو و بچهت انجام دادم

 خییل بیشیی از رها کردن برادری که یک عمر



 ...چشم به راه پیدا کردنش بودم بدهکارم

ه تا امروزبالخره به همان جایی رسیده بودیم ک  

 از آن طفره رفته بودیم، جایی که من و آکو

 جدای امیر و همیه اتفاقایی که برای ما چند نفر

 افتاده بودم باید گرهای که در طناب رسنوشتمان

 .افتاده بود، باز میکردیم

 دستهایم را به لبیه کاسه فشار دادم و

 همانطور که باریکیه خوین که از دستمال خیس

ید کاسه راه گرفته بود، چشمروی دیواریه سف  

 : دوخته بودم، گفتم

 ...خییل هم دلخورم... ـ من دلخورم آکو 

ن بار لرزید، به قدری  صدای آکو برای اولیر

 محسوس و قابل لمس که یک لحظه با خودم

 .گفتم االن است که به گریه بیافتد

 ـ از من؟

 : نفس پر از دردی کشید و گفت

افش اما آره حق داری  حق... ـ متنفرم از اعیی



 ...هم متنفر... داری هم ازم دلخور بایسر 

 رسم را باال آوردم و بال. رسیــــع واکنش نشان دادم

 : فاصله گفتم

 ...نه متنفر... ـ من نه ازت دلخورم

ن پلکهای سالمش مرا نشانه  نگاه نافذ آکو از بیر

 .گرفت

 . منتظر بود تا بیشیی توضیح بدهم

 : ا غم گفتمب

 از اینکه هر رایه... ـ من از زندگیم دلخورم

م تهش بن بسته  مهم نیست چقدر تالش... میر

 چقدر چشمم رو روی بدیهای دور و برم... کنم

 چقدر سیع کنم تلخیها رو فراموش... ببندم

وع کنم  هیچ وقت قرار... کنم و از اول رسر

... نیست به نتیجه برسم  نه... من از این دلخورم

 ...تو

ن گذاشتم، خودم  کاسیه توی دستم را روی زمیر

ه در صورت باد را یک قدم جلو کشیدم و خیر  



 کرده و کبود آکو که به خاطر پاک شدن خون

 زخمهایش واضحیی از قبل توی چشم بود

 : ، گفتم

 چرا؟... ـ فقط یه سوال دارم آکو 

 : آرام و بیحال گفت

 ـ چی چرا؟

 ـ چرا اون روز یه دفعه بدون هیج دلییل از در

ی  اومدی تو و مثل دیوونهها خواستی من رو بیر

 ؟

 .آکو با سکوت سنگیتن به من زل زد

 چنان به او زل زده بودم که هر کس نمیدانست

سم آکو در فاصلیه پک  فکر میکرد از این مییی

 
ن

 زدنم غیبش بزند یا فرصت پیدا کند دروغ

. رسم هم کند  مورد دوم احمقانه بود آکوگرچه   

 ...دروغگو نبود

ن بینمان با نفش که آکو رها کرد  جو سنگیر

 .شکسته شد



 به جای حرف دستش را توی جیب کت خایک

ون کشید  .اش فرو کرد و پاکتی بیر

 : بدون نگاه کردن به من گفت

 ـ یادته بهت گفتم ازت میخوام به عهوان

؟  خداحافیطن برام کاری بکتن

داحافیطن ته دلم خایل شدبا یادآوری خ . 

 من و امیر از برادر
ی

 تصور خایل شدن زندگ

 .دلسوزی مثل آکو مثل جان کندن بود

... ـ آکو   ...درست میشه... امیر االن عصبانیه

 آکو اما اهم ّ یتی به حرفم نداد و با تکان دادن

 : پاکت گفت

 ...برای تو و امیر ... ـ توی این پاکت دو تا بلیط

 ازت میخوام این سفر رو... مقصدش هم آلمان

... برین  و همیه کارهایی که ازت... تو و امیر 

 ...میخوام توی این سفر انجام بدی

 : گیج گفتم

؟  ـ چی



 . بالخره نگاهش را باال آورد 

 ـ امیر دو تا برادر دیگه داره که توی آلمان

... منتظرشن ... آهیر  ش ًِ قل  ... برادر بزرگیی
َ
ً

 دیگیه

 ...من

 : با دهان باز شدهای پرسیدم

 ـ تو یه قل دیگه داری؟ یه برادر دو قول؟

 . آکو برای لحظهای در فکر فرو رفت

 با وجود صورت زخمیاش خییل سخت میشد

 احساسات واقعیاش را با اطمینان اسم گذاری

 کرد، مثال   اینکه ناراحت است یا خوشحال اما

ن ازمیتوانستم با اطمینان بگویم که با حرف زد  

 . برادر دوقلویش حال عجیتر پیدا کرده بود 

 : بالخره سکوتش را شکست و گفت

-  ...من یه برادر دو قلو دارم... آره

بچهها با ساده لوچ پرسیدم  : مثل دخیی

 شبیه توعه؟-



سید بغض کرده  آکو با صدایی که به نظر میر

 بود حیتن که پوزخند رسدی گوشیه لبش

 : چسبانده بود، گفت

-  بهت اطمینان میدم که من و آهیر هیچ... نه

ایک نداریم  ...نقطیه اشیی

 : ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم

؟-  یعتن چی

 : نفس عمیقی کشید و محکم گفت

- ی نیست که بخوام توضیح بدم ن  البته... چیر

 ...مطمئنم خودت دیر یا زود ازش رس در میاری

سم  . این یعتن نباید سوال دیگری بیی

 : د آکو ادامه دا

- م داریم ... ما یه برادر کوچکیی  داره... ژیوار 

 ...پیش آهیر ... اونجا درس میخونه

 روی لبهایم نشست و
ی

 رفته رفته لبخند بزرگ

 . با ذوق به آکو نگاه کردم

 : آکو رسی تکان داد و گفت



 داری به چی میخندی؟-

 : با ذوق جواب دادم

 به اینکه امیر یه روزی چقدر تنها بود و حاال-

ش اومده  ...چه خانوادیه پر جمعیتی گیر

 زد 
ی

 . آکو هم لبخند کمرنیک

 . نگاهش را از من گرفت و به پاکت داد 

 : زمزمه وار گفت

 دیدن آهیر و ژیوار تنها دلییل نیست که از تو و-

 ...امیر میخوام برین آلمان

 . یک دفعه یاد امیر افتادم

 . از پنجره نگایه به باغ انداختم

هروی پنجره در حایل که دیتامیر درست روبــ  

 هایش را در جیب شلوار راحتیاش فرو برده

 . بود به ویوار تکیه داده بود و ما را نگاه میکرد 

 : صدای آکو نگاهم را از امیر جدا کرد 

 ...برات از یه دکیی توی آلمان وقت گرفتم-

 . یکهای خوردم



 : با لکنت گفتم

- ؟ برای ؟ دکیی ؟... چی  چی

ن مثلپلکهایش را روی ه م گذاشت و سنگیر  

 : کش که برای هر کلمهاش جان میکند، گفت

- ... برای بارداری ... تحت مراقبت  با... با توجه

 ...توجه به بیماری قلبیت

ی ته دلم خایل ن  کلمیه بارداری باعث شد چیر

 . شود 

 . کاسیه چشمهایم از اشک تر شد 

 رویم را از آکو گرفتم و نگاهم را به گوشیه

 . فرش دادم

 : صدای آکو آمد 

 که تو و امیر مشغول ریکاوری-
 این مدیی

 ذهنتون بودید من اونقدر فرصت داشتم تا دنبال

ی بگردم ن  ...که شاید کمکتون کنه... چیر

 : زیر لب زمزمه کردم

 ...نمیشه آکو-



 آکو با تحکم خاص خودش که انگار قدرت به

ن را داشت، گفت  : زانو در آوردن همه چیر

 ...میشه جوانه-

لم را از دست دادم و حیتن کهی ک دفعه کنیی  

 : توی صورت آکو ب ّ راق میشدم، گفتم

 منم یه روزی مثل تو مدام به خودم میگفتم-

... که میشه  ...هر بار به یه شکل... اما نشد 

 رویم نمیشد از سختیهای این چند سال و

 تحمل دردهای جسماین و روچ که در یط

 درمانهای نازایی کشیده بودم بر 
ن
ای آکو حرق  

 . بزنم

 . صورت خیس از اشکم را برگرداندم

 ...اینبار تنها نیستی -

 آکو این را آرام گفت اما برای از جا پراندن من

 بود 
ن
 . کاق

 وقتی صورتم را به طرفش برگرداندم نگاهش را

 : از من دزدید و گفت



-  منم مثل یه سایه... این دفعه امیر هست

 ... مراقب دوتاییتونم

ن تکان داد و گفت  : پاکت را روی میر

-  لبته یه... برای از دکیی خوب وقت گرفتم

 همیه هزینههای درمان و... مخصص قلب

 ...اقامتتون برای یه سال پرداخت شده

ن واکنشر که در آن لحظه نشان دادم که  اولیر

 بود که میتوانستم در
ن
بط ترین حرق  البته بیر

 : آن موقعیت بزنم این بود 

- ی رو قبول کنهمحاله ا ن ن چیر میر یه همچیر ... 

 : آکو لبخند تلچن زد و گفت

 چون از طرف منه نه؟-

ن انداختم و خودم را رسگرم بازی با  رسم را پاییر

 انگشتانم کردم تا شاید بتوانم نگاه داغ و

 . سوزانندیه آکو را تحمل کنم

ن میتوین راضیش-  اگه نفهمه اینها از طرف مین

 ...کتن 



 . م و نگاه سوایل به او انداختمرسم را باال آورد

 :آکو با غم عجیتر گفت

 منتوی زندگیم افسوسهای زیادی برای-

... خوردن ندارم  شاید... شاید اشتباه باشن

 اشتباه کرده باشم اما میدونم تا مجبور نبودم

 ...ویل... اون تصمیمها رو نگرفتم

 هر دویمان میدانستیم حرفش به کجا ختم یم

ن هم بهیی بود آکو سکوت  شد، شاید برای همیر

 . کند 

اییط  بعضن از اتفاقات و مشکالت آدم را رسر

 قرار میدهد که تنها راه رویارویی با آنها سکوت

 . است

 و خجالت را در رفتار
ی

مندگ  دوست نداشتم رسر

 . مردی مثل آکو ببینم

 حقیقت این بود که من هیچ کینهای از آکو به

نقرص این اتفاق نمیدانستم،دل نداشتم و او را   

ی که میخواستم این بود که بدانم چرا ن  تنها چیر



 این کار را کرده بود؛ آکویی که من میشناختم از

لش را از دست فت اما آن روز کنیی  کوره در نمیر

 . داده بود 

 : آکو زمزمهوار گفت

 نمیتونم بگم چی باعث شد دست به اون کار-

د کهبزنم اما میدونم نتیجهش گنایه ش  

 مطمئنم تا آخر عمر روی شونههام سنگیتن یم

 ...کنه

 : با دلسوزی گفتم

-  حتی اگه اون... عمر اون بچه به دنیا نبود 

 ...اتفاق هم نمیافتاد بازم باید

 : آکو وسط حرفم پرید 

- ... میشد   این رو وقتی فهمیدم... میشد جوانه

 اینکه با... که این دکیی رو توی آلمان پیدا کردم

 وضعیت تو بخوای بچهدار یسر ریسک بزرگیه

 ...اما غیر ممکن نیست

ن دندانهای کلید  دستش را مشت کرد و از بیر



 : شدهاش غ ّ رید 

 ...اما من همه چی رو خراب کردم-

اض کردم  : اعیی

 ...آکو-

 اما آکو یک دفعه بلند شد و بدون اینکه

ین اثری از درد و کتکهایی که خورده
 کوچکیی

 : شد، گفتباشد، مشخص با

 شاید دوری از شماها بتونه قسمت کوچییک از-

ان کنه  ...تقاض که باید بدم جیر

 . به طرف در رفت

 : صدایش با کیم از شوخ طبیع بلند شد 

ی- ن  از هر چیر
ن بیشیی م چون این رفیی  دارم میر

 و من به درد زیادی نیاز دارم تا... برام دردناکه

 تو و جوانه آ
ی

وردمشاید بالیی که رس زندگ  

ان شه  پذیرش من...جیر
ی

م چون امیر آمادگ  میر

... رو نداره  نه به دستور امیر ... به انتخاب خودم

ن داشتم  ...که قبل از دیدن امیر تصمیم به رفیی



 عمدا اینجا اومدم
 
 عمدا به امیر اجازه دادم ... ً

 
ً 

... کتکم بزنه  ...اما... میخواستم خایل شه

 در را باز کرد، نفس عمیقی کشید و در سکوت

ن کرد   . قصد رفیی

فت  ... داشت میر

 : آرام گفتم

 یعتن آکو عقب نشیتن کرد؟ امیر برنده شد ؟-

 : صدای محکمش بلند شد 

 ...اگه اینجوری امیر حس خویر پیدا میکنه-

 بدون اینکه رسش را به طرف من برگرداند با

 : فتلحتن که غم و درد از آن میچکید، گ

 آشنایی با تو و پیدا کردن برادر گمشدهام به-

 بود که برام افتاد
ی
ین اتفاق  ...واسطیه تو، بهیی

ین از چکیدن قطره  نفس عمیقی کشید و رسیعیی

 ی اشیک که در کاسیه چشمم جمع شده بود،

ون زد، بدون اینکه به امیر نگایه کند در را  بیر

 ...باز کرد و رفت



) - جوانه  ) دو هفته بعد 

 !نننننه-

 با فریاد بلندی که کشید دیت و پایم شل شد و از

 . ترس گوشیه دیوار جا گرفتم

 بدون اینکه نگایه به من بیاندازد قدمهای

ن میکوبید و  محکمش را با عصبانیت روی زمیر

فت  . از یک طرف سالن به طرف دیگرش میر

 دستهایش را چنان توی موهایش میکشید که

سید قصد از ریشه  . کندنشان را دارد   با نظر میر

 وقتی سکوت چند لحظهایش را دیدم، جرئتم را

 : جمع کردم و گفتم

 ...امیر از دستم عصباین نباش-

 گردنش را به طرفم چرخاند و چنان نگاه

 عصباین حوالهام کرد که کم مانده بود سنکوپ

 . کنم

 انگشت اشارهاش را روی لبهایش گذاشت و با

 : حالتی ترسناک گفت



-  ...صدات رو نشنوم... ششش

ن امیر سابق شده بود؛ عصباین و  درست عیر

 ...بدون ذ ّ ره ّ ای از عشق و مح بت... ترسناک

ن قلب مریضم را تا حد مرگ اذیت یم  و همیر

 . کرد 

 شاید اگر یک سال پیش بود با این داد و فریاد

 ککم هم نمیگزید اما حاال بعد از همیه عاشقانه

وشم خوانده بودهایی که این چند هفته زیر گ  

 آنقدر لوس شده بودم که رسیــــع بغض کردم و بال

 فاصله به گریه افتادم اما از ترس اینکه امیر 

 عصبانییی از ایتن که هست نشود دستم را روی

 . دهانم گذاشتم و صدایم را خفه کردم

 تصویر امیر پشت الیهای از اشک محو

 . شده بود 

وع به صحبت کر  دنامیر اما بیتوجه به من رسر  

 : با خودش کرد 

-  تازه... دو هفته تموم زندگیمون رو کردی جهنم



 بعد اون... داشتم دوتاییمون رو آروم میکردم

 همه بدبختی داشتیم یه نفس راحت میکشیوم

 ...اون وقت حاال

 . بعد هم زیر لب مشغول صحبت با خودش شد 

 به قدری هق هقم را خفه کرده بودم که نفس کم

 . آورده بودم

 رسش را باال آورد و نگایه به من
ی
 امیر اتفاق

 . انداخت

 با دیدن من در آن حال و روز نقاب عصبانیت از

 . صورتش افتاد 

ن زانو  به طرفم دوید، جلوی پایم زانو روی زمیر

 . زد و بدون مکث مرا در آغوش کشید 

وع  رسم را روی قفسیه سینهاش گذاشت و رسر

 . به بوسیدن موهایم کرد 

ه صدای تپش قلبش توی گوشمبه محض اینک  

 پیچید، گرمای آغوشش را حس کردم و عطر

 . تنش را به مشام کشیدم، آرام گرفتم



 تمام دعواها و بدخلقیهای این چند روزش در

 . عرض یک ثانیه از خاطرم محو شد 

 همانطور که با سفت کردن حلقیه دستهایش

 عشق مخلوط با عصبانیتش را نشانم میداد،

 : زمزمه کرد 

-  ...ببخشید... بخشید رست داد زدمب

 . دستهایم را دور کمرش حلقه کردم

 : امیر با غم گفت

؟ چرا یم-  چرا دوتاییمون رو اذیت میکتن

 خوای باز یه جریان جدید وسط زندگیمون راه

 بندازی؟

 : آرام و بغض آلود گفتم

 اینکه من بچه میخوام کجاش اذیت کردن؟-

 . صدایش بازهم باال رفت

-  تو که میدوین بچه چقدر برات... لعنتی 

؟ نمیدوین   خطرناکه؟ میخوای خودت رو بکشر

م بعد تو؟ اون وقت اگه اون بچه زنده  منم میمیر



 ...بمونه نه بابا داره نه مامان

 از عصبانیتش ترسیده بودم، با این حال جرئتم

 : را جمع کردم و گفتم

- م  فقط یه کم مراقبت بیشیی ... قرار نیست بمیر

 ...میخوام

 . بلند شد و پشتش را به من کرد 

 از انقباض عضالت شانهاش مشخص بود چه

ل خودش راه انداخته  جنگ عظییم برای کنیی

 . بود 

 : با صدای گرفتهای گفت

 ...نه-

 . بعد هم به طرف اتاف خواب راه افتاد 

 از این بحث را به خواست خودش و البته

 اینطور تمام کرده بود چنان کفری شدم که پشت

 . ش دویدمرس 

 : با حرص گفتم

 اصال   از کجا معلوم من بتونم بچهدار شم ؟-



 رس جایش ایستاد، از روی شانه نگایه به من

 : انداخت و با اخم پرسید 

 چی ؟-

 : پوزخندی زدم و گفتم

-  یادت رفته؟ شاید اصال   درمان... من نازام

 ...جواب نده و من هیچ وقت نتونم بچهدار شم

 اونوقت اصال   نخواد نگران این بایسر که قلبم

 ...قرار برامون دردرس درست کنه

 امیر چند لحظهای سکوت کرد و عاقبت با

 : تمسخر گفت

 االن این حرفت باید راضیم کنه؟ اینکه ممکنه-

 اصال   به اون مرحله نرسیم؟

 با پررویی رسی به عالمت تایید تکان دادم، امیر 

 : داد اما سفت و محکم جواب 

-  و آخرین... من بچه نیستم که گول بخورم

ی که میخوام روش ریسک کنم جون ن  چیر

 ...توعه



 بعد هم بیاهم ّ یت به من راه افتاد که برود اما

 من با دو خودم را رساندم و دستهایم را دور

 کمرش حلقه کردم و پیشانیام را به پشتش تکیه

 . دادم

و روی امیر با مکث کوتایه دستش را باال آورد   

 . دستهای قفل شدهام گذاشت

 ...جوانه-

 . جوایر ندادم

سم-  ...بذار یه سوال ازت بیی

 : خفه گفتم

 ...اوهوم-

 همانطور که مشغول نوازش انگشتهایم بود،

 : گفت

 اگه بدوین من میخوام کاری بکنم که برام-

 ...که زندگیم تو خطر میافته... خطرناکه

 اونوقت تو اجازه میدی؟

 : نفس عمیقی کشید و گفت



-  چه حایل بهت... من رو تصور کن که ُ مردم

 دست میده ؟

ین بالیی رس امیر بیاید ته
 تصور اینکه کوچکیی

 .دلم خایل شد

 یک لحظه فهمیدم تمام دفاعیه هایم بیاساس و

 . بینتیجه است

ن هم با بغض گفتم  : برای همیر

- ... باشه امیر   اگه تو اینجوری میخوای... باشه

 ...من از بچه میگذرم

 امیر خودش را از حلقیه دستهایم آزاد کرد،

 . چرچن زد و مرا در آغوشش گرفت

 . یر معطیل لبهایم را بوسید 

 هر دو برای لحظهای موقعیتی که در آن قرار

 گرفته بودیم فراموش کردیم و تنها به لذیی که

دیم فکر کردیم  . از بوسه مییر

د، گفتبالخره امیر حیتن که نفس نفس  ن  : میر

؟-  یعتن دیگه بحث بچه رو پیش نمیکشر



ی چانه و لب پایینیاش ن  بوسهای حد فاصل تیر

 . کاشتم

-  ...عاشق بچهها... من عاشق مادر شدنم امیر 

ن ... اما عاشق توام هستم  اما در عوضش یه چیر

 ...دیگه ازت میخوام

 زدم و حیتن که کف دست هایم
ی

 لبخند کمرنیک

ن میکردم، گفتم  : را روی گردنش باال و پاییر

 یعتن آقای دکیی دیگه پول نداره؟-

 . امیر هم خندید 

ن موهایم به حالت نوازش  انگشتهایش را بیر

 . حرکت میداد 

-  ویل میگم برای اینکه... نه پولهام تموم نشده

وع کنیم  عادیمون برگردیم باید رسر
ی

 به زندگ

مکارهای عادی که قبل از این میکردی ... 

 : لبهایش را کج و معوج کرد و گفت

- ... مثال   برگردیم خونه  و... بریم رسکار 

 عادی
ی

 ...زندگ



ن آورد و بوسهای از لب  رسش را پاییر

 . هایم گرفت

 چشمیک زد و بدون اینکه اتصالمان را قطع کند

 : با بدجنش زمزمه کرد 

ن که- هایی دیگه هم داریم برای برگشیی
ن  یه چیر

 ...باید عمیل نشون بدم... نمیشه توضیح بدم

 .هر دویمان خندیدیم

 به لطف امیر روحیهام خییل بهیی از قبل شده

 بود، راحتیی از قبل میتوانستم لبخندهای

ن   کمرنگ بزنم اما هنوز هم غم ته دلم را سنگیر

 . کرده بود 

ن انداختم و آرام گفتم  : رسم را پاییر

 این سفر غیر از عوض کردن آب و هوای-

ن دیگه هم داره  ...خودمون یه چیر

 چی عزیزم ؟-

 از آنجایی که امیر قبال   در مورد خانوادهاش

 واکنش خویر نشان نداده بود، از پیش کشیدن



ن هم با تردید سیدم برای همیر
 این بخث مییی

 حیتن که از ترس امیر رسم را توی بغل خودش

 : قایم میکردم، گفتم

-  فهمیدم دو... من یه کم فضول بازی در آوردم

... تا از داداشت ... آهیر و ژیوار   و... ساکن آلمانن

ن  ن ... خییل دوست دارن تو رو ببیین  میخواسیی

... بیان ایران ... اما   اگه دوست داشته... خب

 آوات هم یم... بایسر ما میتونیم بریم اونجا 

 ...خواد بیاد

هایی بود که آکو از من خواسته بود به
ن  این چیر

ن راضن شود امیر بگویم تا راحتیی   .  برای رفیی

فتیم عالوه بر نزدیک شدن امیر و  اگر آنجا میر

 خانوادهاش به یکدیگر شاید من هم میتوانستم

ی که  فرصتی پیدا کنم تا برای درمان پیش دکیی

 . آکو پیدا کرده بود بروم

 امیر لحظهای سکوت کرد و بعد با لحن خاص و

 : صدای گرفتهای زمزمه کرد 



 اون وقت این برنامه فکر گ بوده؟-

 دستهایم را دور کمرش حلقه کردم و به او

 . چسبیدم

ن حقیقت سیدم اما نمیدانم جز گفیی  واقع ا مییی
 
ً 

 . چه راه دیگری داشتم

 : با صدای خفهای گفتم

- ... آکو   همونجوری که... قبل از اینکه بره

 ...خودش خواستی برای همیشه

ید هرگز یکدیگر رابا یادآوری آکو و اینکه شا  

 نبینیم، بغض کردم اما در حال حاضن مهمیی از

 ...آکو امیر بود

 : مظلوم گفتم

 خواهش میکنم فرصت دیدن و بودن با-

 خانوادهت رو به خاطر اینکه این پیشنهاد از

 آکو همونجوری... دهن آکو دراومده از دست نده

 که خواستی رفته و دیگه قرار نیست بیاد تو

 ...زندگیمون



 نفسهای داغ امیر توی موهایم پخش میشد و

 . پوست رسم را میسوزاند 

 : بالخره دست از سکوت برداشت و گفت

 ...این منصفانه نیست-

 . صدایش حرض و گرفته بود 

 : بدون اینکه نگاهش کنم، گفتم

 چی منصفانه نیست؟-

 : دستهایش را دورم حلقه کرد و کالفه گفت

 اینجوری که تو بغلم کردی و داری خودت رو-

 ...برام لوس میکتن من نمیتونم عصباین شم

ن نمیذاره برای عصتر شدن تمرکز کنم
 باید... تین

 ...بری اونور که بتونم عصباین شم

 . هر دویمان به خنده افتادیم

 رسم را از توی بغلش در آوردم و حیتن که به

 : فک زاویه دارش نگاه میکردم، گفتم

 یعتن میای بریم؟ پیش برادراهات؟-

 : رسی تکان داد و با لبخند گفت



- ... آره عزیزم  فقط تو... هر جور تو بخوای

 ...بخواه

)  ) جوانه

 امیر انداختم، بدون
ی

 نگایه به چهریه سنیک

 هیچ واکنشر به نقطیه نامعلویم روبــهرویش

 . زل زده بود 

 اگر یک نفر از دور تماشایش میکرد در نظرش

ین آدم دنیا بود، آن هم وقتی امیر  بیاحساسیی  

ن بار قصد  بعد از یس و چند سال برای اولیر

 دیدن برادرهایش را داشت اما فقط میدانستم

 ف ّ ک قفل شده و رگ برجستیه کنار پیشانیاش

 نشان از عمق درد و فشاری داشت که روی شانه

 . هایش سنگیتن میکرد 

تتوی فرودگاه منتظر ایستاده بودیم تا آوا  

د، البته چمدان  چمدانهایمان را تحویل بگیر

 . بهانه بود 

 نزدیک فرود آمدن با دیدن دست مشت شدیه



 امیر به آوات اشاره کرده بودم چند دقیقهای به

 بهانهیک چمدان من و امیر را تنها بگذارد و البته

ی که آوات گفته بود توی فرودگاه  ژیوار و آهیر

 . منتظرمان هستند معطل کند 

 حاال من و امیر وسط خیل عظییم از جمعیت

 که زبانشان را نمیفهمیدیم خودمان را برای ییک

 هر دویمان آماده یم
ی

ین اتفاقات زندگ  از مهمیی

 . کردیم

 یک قدم به طرفش برداشتم و دست آزادش را

 که بیهدف کنارش رها شده بود توی دستم

 . گرفتم

 . تتکاین خورد و نگاه پریشانش را به من انداخ

 چشمهای مشکیاش را توی صورتم چرخاند و با

 : حواس پریی گفت

 آوات اومده؟-

 با. دستم را باال بردم و روی صورتش گذاشتم

ی ته ریش ن  رس انگشتانم مشغول بازی با تیر



 مرتب و آنکارد شدهاش که شب قبل خودم با

 . وسواس برایش مرتب کرده بودم، شدم

 ...باید آرامش میکردم

حظهای که توی آن گیر کرده بودیمبه نظرم در ل  

 . نوازش عاشقانه بیشیی از کلمات جواب میداد 

 روی پایم بلند شدم و بوسهای روی چانهاش زدم

 ، از اینکه در مالعام این کار را میکردیم خحالت

 میکشیدم اما با فکر اینکه اینجا ایران نیست

ن میدادم  . خودم را تسکیر

یقی کشید وامیر همزمان با بوسیه من نفس عم  

 : زمزمه کرد 

 ...شیطوین نکن جوانه-

 خندهای کردم و به جای جواب دادن اینبار خودم

 را توی بغلش انداختم و دستهایم را دور

 کمرش حلقه کردم، امیر هم با مکث چند ثانیهای

 که شاید به خاطر ناگهاین بودن کارم بود، دست

 هایش را دورم انداخت و مرا به خودش فشار



 داد، از فشار دستهایش میفهمیدم دنبال رایه

 . برای تخلییه اضطرابش میگردد 

 چند دقیقیه توی بغل هم دنیای اطرافمان را

 فراموش کردیم و تنها از گرمای تن یکدیگر لذت

دیم  . مییر

اف میکردم برعکس امیر من هیچ  باید اعیی

 و اضطرایر نداشتم نه برای اینکه دیدار
 نگراین

رهایش مهم نبود برای اینکه بالخرهامیر با براد  

 توانسته بودم جوانیه عشقم را توی قلب امیر 

ن برای یک عمر عاشقیام بس بود   . بکارم و همیر

 در حال خودم که از گوشیه چشم آوات را دیدم

 که گوشیه سالن ایستاده بود و با چشم و ابرو

ن   از من میخواست زودتر تمامش کنم، برای همیر

اطنیام از بغل امیر دل کندم،هم عیل رغم میل ب  

 نگاهم را توی صورتش چرخاندم و با عشق

 : زمزمه کردم

- ن باش... نگران هیچی نباش امیر   مطمی 



 همونطور که من... برادرهات عاشقت میشن

 ...عاشقتم

 : امیر لبخند دستپاچهای زد و گفت

 دو نفره و-
ی

؟ من به زندگ  میشه بریم؟ دوتایی

... عاشقانمون راضیام باید با آدمهای جدید چرا   

 پیچیدهش کنیم؟

 میدانستم این حرفش را از روی ترس و

 جدیدی که روبــهروش بود، یم
ی

 اضطراب زندگ

 زد اما این را هم میدانستم که ته دلش چقدر از

د   . اینکه خانوادهاش را پیدا کرده بود لذت مییر

 باز کردم اما با نزدیک
ن
 دهانم را برای زدن حرق

 شدن مردی به امیر ساکت شدم؛ چهرهاش در

 . نظرم بینهایت آشنا بود 

 رسم را کج کردم تا مرد را بهیی ببینم که مرد

 خودش را به ما رساند و دستش را روی شانیه

 . امیر گذاشت

 . امیر تکاین خورد و به طرف مرد برگشت



 مرد لبخند مهربان و جذایر زد و بیاهم ّ یت به

هاش روی امیر بود، درمن حیتن که نگاه خیر   

 جلو آمد و امیر را بغل کرد 
 . یک حرکت ناگهاین

 پشت امیر به من بود و صورتش را نمیدیدم اما

 از دستهایی که همینطور توی هوا مانده بود

 . میتوانستم حال و روزش را درک کنم

 مرد رسش را روی شانیه امیر گذاشت، پلک

 هایش را بسته بود و پشت رس هم نفسهای

لع میق میکشید، مثل آدیم که بغضش را کنیی  

 . میکرد 

 گریم اشک خوشحایل روی گونهام نشان میداد

ستیدمش  قلبم چقدر از دیدن مردی که مییی

 کنار مردی که حس برادریاش را به جای هر

 با آغوش برادرانهاش نشان داده بود، شاد
ن
 حرق

 .شده بود

 آهیر بود یا ژیوار را نمیدانم اما میدانستم

تماال   آنقدر منتظر امیر مانده بودند کهاح  



 نتوانسته بودند بیشیی از آن تحمل کنند و

 . خودشان برای دیدن امیر جلو آمده بودند 

 چند دقیقهای در بهت برای همهمان گذشت تا

 : اینکه یک نفر از پشت رسشان گفت

- ... آهیر   بذار منم این داداش بزرگ... برو کنار 

 ...جدیده رو ببینم

 آهیر دستی به صورتش کشید و پشتش را به ما

 . کرد، شاید دوست نداشت اشکهایش را ببینیم

، آهیر و آوات  مرد جواین که مشخص بود از امیر

 کوچکیی است حیتن که به پهنای صورتش لبخند

د و دندانهای سفیدش را نشان میداد ن  میر

ی که بهت زده  همانطور که نگاهش را روی امیر

وی هوا مانده بود، ایستادهبا دستهایی که ت  

 : بود، گرداند، سویی زد و گفت

 قطع ا خوشتیتی و جذابیت ارثیه -
 
 گرچه به... ً

سه اما مشخصه که با ما  پای جذابیت من نمیر

 ....یه نسبتی داری



 . با حرفش به خنده افتادم

ون آمدم، جلو رفتم و  کیم از شک اولیهام بیر

ا لبخند بههمانطور که دست امیر را میگرفتم، ب  

 : ژیوار گفتم

- ... سالم  ...همرس امیر ... من جوانهام

 ژیوار جلو آمد و حیتن که چشمهایش برق یم

 : زد به امیر گفت

مون-  عالوه بر داداش یه زن داداش هم گیر

 ...اومده

 . ته دلم از لفظ زن داداش غنج رفت

 ژیوار نگاهش را به امیر داد، مثل اینکه زبر

ن برادر جدیدشپوستیه شوخش از دید  

 .خوشحال و هیجان زدهاست

سید از اشک  ژیوار با چشمهایی که به نظر میر

ند، به طرف امیر آمد، دستهایش را ن  برق میر

 .باز کرد

د اما به جای آن ژیوار  منتظر بودم او را بغل بگیر



 : گفت

 اگه میخوای همونطور مثل ماست وایش و-

 بغلم نکتن با کمال میل منتظر میمونم اثرات

 برق گرفتی دیدن دو تا داداش خوشتیپت یعتن 

ه اونوقت میتونیم  من و آهیر از مغزت بیی

 ...مراسم آشنایی رو اجرا کنیم

 آهیر جلو آمد و همانطور که به امیر نگاه میکرد،

 : دستش را روی شانهای ژیوار گذاشت و گفت

 ...ژیوار اذیتش نکن-

 ...صدای بم و گرفتهاش بینهایت شبیه آکو بود

اال فهمیدم چرا چهرهاش در نظرم آشنا بود،ح  

 حتی ... نگاه آهیر درست مثل نگاه آکو بود 

 ...حرکاتش هم شبیه آکو بود

ن شدم، چرا آکو فرصت  با یادآوری آکو غمگیر

 حضور در این جمع را نداشت؟

 کشید و مثل پرسبچهها گفت
ن
 : ژیوار پوق

- ن پوکر فیسش جذابش کرده... لعنتی   ...همیر



ن برادرها و جدیتی که گویا تویمثل اینکه  از بیر  

 . خون همهشان بود فقط ژیوار مستثتن بود 

 . بعد هم جلو آمد و امیر را محکم بغل کرد 

 چند لحظهای طول کشید تا امیر دستهایش را

 باال بیاورد و با تردید دور شانههای ژیوار

 . بیاندازد 

 امیر را نمیدیدم اما ساییه خوشحایل به دنبال

 . صورت ژیوار را پوشاند  حرکت امیر 

 آهیر جلو آمد و همانطور که امیر و ژیوار در بغل

 . هم بودند دستش را روی شانیه امیر گذاشت

ن و مردانهای زد و زمزمه وار  آهیر لبخند غمگیر

 : گفت

 ...خوش اومدی داداش-

 . آوات هم جلو آمد و کنارشان ایستاد 

 صحنیه روبــهرویم به قدری زیبا بود که یم

 توانستم از ذوق ساعتها گریه کنم اما وقتی به

 این فکر کردم جای یک نفر در قاب روبــهرویم



ن رفت  چقدر خایل بود همیه خوشحالیام از بیر

 . و جای آن را ناراحتی گرفت

 چرا آکو نمیتوانست نقشر در این تصویر داشته

 باشد ؟

)  ) امیر 

 ...خوشحال بودم؟ بدون شک

م؟ دوست داشتممثل پرسبچهها ذوق کرده بود  

ون بیایم و توی خیابان بدوم  ...از پوستهام بیر

ن بودم صدای قهه  دلم میخواست بخندم؟ مطمی 

فت  میر
 . قهههایم تا چند خیابان آنطرفیی

 گریه کنم؟ اشکهایم تا لبیه پلکهایم آمده بود

 . و گایه تصویر روبــهرویم را تار میکرد 

ی که فکرش را یم ن  از چیر
سیدم؟ بیشیی  مییی

مکرد ... 

ن خواب باشد سیدم همهچیر
 ...مییی

 ...من

 ...امیر رادمهر



 پرسبچیه پرورشگایه که یک عمر با عقده و

 خواستههای اجابت نشده بزرگ نشده بود، در

 شده
ی

 حق عشق زندگیاش مرتکب اشتباه بزرگ

ن پیش رفته  بود، تا پای از دست دادن همه چیر

 ...بود، حاال ورق زندگیاش برگشته بود

... جوانه پیشم بود   همیه مدیی که از... برای من

س و اضطراب قلبم توی دهانم یم  شدت اسیی

 کوبید دستم را رها نکرده بود و یک لحظه از

 ... ابراز عشق به من غافل نمانده بود 

 ...و خانواده

 برادرهایی که با ذوق نگاهم میکردند، مرا در

 جمعشان پذیرفته بودند و برایم ارزش قائل

ندبود ... 

ی گوشیه دلم تیر  ن  با همیه اینها جای خایل چیر

 ...میکشید

ی که نمیتوانستم اسمش را بگویم ن  ...چیر

)  ) امیر 



 .نگاهم بیاختیار دنبال جوانه میگشت

خانه به ن  برای رس هم کردن نهار از یک طرف آشیی

فت  .طرف دیگرش میر

 این چند روزی که آمده بودیم ژیوار و آهیر 

ی کرده بو  ن د و اجازه نداده بودندخودشان آشیی  

 من و جوانه هیچ کاری کنیم اما امروز جوانه

 پایش را توی یک کفش کرده بود که خودش غذا

د اما من ترجیح میدادم جوانه کنارم نشسته ن  بیی

 باشد و مثل تمام این چند روز دستم را محکم

د و عشقش را زیر پوستی به وجودم تزریق  بگیر

 آدمهایی  
ن که تا چند روزکند، لحظهای مرا بیر  

 پیش برایم غریبه بودند و حاال یک دفعه

 . برادرهای تنیام شده بودند، تنها نگذارد 

 حس پرسبچهای را داشتم که مادرش را گم کرده

 .بود

 .دستی روی پایم نشست و مرا از جا پراند

 نگاهم را از جوانه گرفتم، ژیوار با لبخند خبیتر 



را گرفتهطوری به من نگاه میکرد که انگار مچم   

 . بود 

اضن کنم، با رس  قبل از اینکه به حرکتش اعیی

خانه کرد و با خنده گفت ن  : اشارهای به آشیی

؟ پاشو برو  ـ داداش خب چرا خجالت میکشر

خونه ن  ...پیشش تو آشیی

 : خندهای کرد و با لحتن معنادار گفت

 ـ مطمئنم غذایی که با عشق پخته شه خییل

 ...خوشمزه تره

 .لبخند دستپاچهای زدم

 با وجود   اینکه این چند روز اخالق ژیوار تقریب ا

 دستم آمده بود اما هنوز نتوانسته بودم به آن

 عادت کنم، شاید هم به خاطر اخالق جدیام که

ده بود  برخالف ژیوار بویی از شوخ طبیع نیر

 . اجازه نمیداد پابهپایش بروم

معمول بهآهیر مشتی به بازوی ژیوار زد و طبق   

 : او تذکر داد 



... ـ ژیوار   امیر برادر... باز داری اذیت میکتن 

ته بچه  ...بزرگیی

 : ژیوار شانهای باال انداخت و مثل بچهها نق زد 

ه یم... ـ ای بابا   از آسمون برامون برادر بزرگیی

 ...شما سه تا کم بودین اینم اضافه شد... باره

 ...نمیشد یه برادر کوچیک بهمون اضافه میشد

 ...تا من بتونم به یه نفر زور بگم

 آهیر جرعهای از چای توی دستش خورد و با

 : ج ّ دیت گفت

 میگیم بد... ـ ماها بهت زور نمیگیم بزمچه

 ...نیست یه وقتهایی هم زیپ دهنت رو بکشر 

 صورت ژیوار مچاله شد و نگایه از روی غیض

 : به آهیر انداخت و زیر لب گفت

 ...ـ سگ اخالق

 .آهیر خندیه مردانهای کرد

ن گذاشت و حیتن که  لیوان چایش را روی میر

 : نفس عمیقی میکشید رو به من گفت



... ـ ژیوار راس میگه  این چند... برو پیش زنت

 ...روز ندیدم از کنار هم دیگه جم بخورین

 به خاطر ژیوار و آهیر . نگایه به جوانه انداختم

 .رورسی پوشیده بود

اش را که حاال زیر رورسیخرمن موهای طالیی  

 .پنهان شده بود تصور کردم

 ای کاش خانیه خودمان بودیم تا میتوانستم

ی میکرد از پشت او را بغل ن  همانطور که آشیی

ن موهایش فرو کنم و همانطور  کنم، رسم را بیر

 که عطر تنش را بو میکردم گرمای بدنش را

 .حس میکردم

 . صدای سوت ژیوار آمد 

و  تـ باز رفت تو هیی ... 

 عیل رغم میل باطنیام از جوانه چشم گرفتم و

 دوست نداشتم. به جمع ژیوار و آهیر بازگشتم

 برادرهایم بفهمند که هنوز هم در جمعشان

 .غریتر میکنم



 : آهیر با لحن غمنایک گفت

 ـ خییل دوستش داری نه؟

 لبخند صادقانه ای زدم و با تکان دادن رس

 . حرفش را تایید کردم

 : آرام گفت

 ...ـ خوبه

 نفس عمیق و صداداری کشید و همانطور که به

ه شده بود مشغول بازی با حلقه  دستهایش خیر

 اش شد، حرکتی که فهمیده بودم جز عادتهای

 .آهیر است

ی اذیتش میکرد حتی ژیوار هم ن  حس کردم چیر

 .ساکت شده بود

 با فکر اینکه برادر بودنمان دستم را توی سوال

 : شته بود، پرسیدمپرسیدن تا حدی باز گذا

ی اذیتت میکنه؟ ن  ـ چیر

 .رسی به نشانیه نقن تکان داد

 میدانستم آهیر ازدواج کرده بود اما این چند



 روز همرسش را ندیده بودم، کش هم اشارهای

 . به او نمیکرد 

 .حدس زدم مشکیل داشته باشد

 با فکر اینکه شاید با دیدن من و جوانه یاد

 : تردید پرسیدم خودش و همرسش افتاده بود با 

سم  ـ نمیدونم چطور باید این سوال رو بیی

 ...اما خب... آهیر 

 : آهیر رسش را باال آورد و گفت

 ـ راجع به زنم آره؟ این چند روز منتظر بودم تا

یس  ...چون میدونم آوات بهت نگفته... بیی

 .پشیمان شدم

ی گذاشتم که نباید ن ن بودم دست روی چیر  مطمی 

 . میگذاشتم

که خودم را روی کاناپه جمع میکردمهمانطور    

ن افتاده و لحن پشیماین گفتم  : با رس پاییر

 ...فراموشش کن-

 طویل نکشید که دست آهیر روی شانهام نشست



 و صدای مردانهاش در حایل که لحتن مخلوط از

 : غم و مهرباین داشت، گفت

-  ...تو جزیی از این خانوادهای... خجالت نکش

یس  ...عیتر نداره بخوای سوال بیی

 آب دهانم را به سختی قورت دادم و رسم را باال

 آوردم، نگایه به جوانه انداختم که بیتوجه به

 .ما مشغول کارش بود

 ژیوار با صوریی که به خاطر گرفتگیاش هیچ

 شباهتی به ژیوار شوخ طبع چند دقیقیه پیش

 نداشت، به دستهایش زل زده بود، ثورت آهیر 

ن االن خیر مرگه م مثل کش بود که انگار همیر  

 . ییک از عزیزانش را شنیده بود 

 رسش را به پشتی کاناپه تکیه داد و حیتن به با

 چشمهای خسته به سقف زل زده بود، آرام و یر 

 : حان گفت

 ...زنم مرده-

 گیج و مبهوت از خیر ناگهاین که یک دفعه



 : گفتمشنیده بودم، رسم را تکان دادم و با لکنت  

- ... اوممم ... متاسفم ... من  آوات... نمیدونستم

ی نگفت ن  ...هم چیر

 : آهیر نگایه به من کرد و با لبخند گفت

- ی نگه ن  نیم... خودم از آوات خواستم چیر

ن فکری که با دیدن من به ذهنت  خواستم اولیر

سه یه مرد شکست خورده باشه که با مرگ  میر

 زن جوونش که به اندازیه دنیا دوستش داشته

 ...دنیاش تموم شده و قابل ترحم

 : صادقانه گفتم

ها ممکنه- ن ن باش از طرف من خییل چیر  مطمی 

 ...داشته بایسر جز ترحم

 ژیوار بدون حرف با صورت گرفتهای به من و

 آهیر نگاه میکرد، این چند روز آنقدر او را شاد و

ن بودنش برایمرسزنده دیده بودم که باور  غمکیر  

 . ممکن نبود 

 آهیر که انگار در افکارش غرق شده بود، زمزمه



 : وار گفت

 خییل سخته وقتی نمیتونم اون دردی که توی-

 کش جای من نیست تا... قلبمه توضیح بدم

 ...بدونه چه دردی کشیدم

 .نگاهم باز یی جوانه رفت

فت، باید  بحثمان به سمت و سوی خویر نمیر

ش میکردم اما یک لحظه به این فکرزودتر تمام  

 کردم آهیر و ژیوار غریله نبودند، برادرهای خوین 

 ام بودند، عیتر داشت اگر با آنها از احساسات

ن به دم؟ مگر خانواده داشیی ن  درونیام حرف میر

ها نمیخورد؟ ن ن چیر  درد همیر

 نگایه به جوانه انداختم و با لحتن شبیه آهیر 

 : جواب دادم

- اون دردی که کشیدی رو شاید نتونم همیه  

 ...درک کنم اما قسمت زیادی ازش رو میفهمم

 آهیر گردنش را از لبیه کاناپه بلند کرد و نگایه

 . به من انداخت



 من االن جوانه رو کنارم دارم اما خییل طول-

 یه قسمت زیادی از... کشید تا به اینجا برسیم

 وفتی داشتم با... زندگیم نمیدونستم چی دارم

 دستهای خودم از زندگیم حذفش میکردم تازه

 بدبختیهایی که... فهمیدم چقدر میخوامش

 دوتاییمون کشیدیم به کنار وقتی فهمیدم قلب

 زین که دوستش دارم بیماره و جونش رو تهدید

 ...میکنه تازه فهمیدم بدبختی واقیع چیه

 وقتی سکته کرده بود و نمیدونستم قراره

 ...چشماش رو باز کنه

یادآوری آن روزها درد عمیقی توی قفسیهبا   

 .سینهام پیچید

-  اون لحظهها... وقتی چشماش بسته بود 

ین روزهای زندگیم بود  ...دردناکیی

 . حاال نوبت من بود تا در افکارم غرق شوم

 اونقدر از از دست دادنش ترسیدم که حاال با-

 وجود اینکه میدونم چقدر دوست داره بچه



روی خواستهاش گذاشتم وداشته باشیم اما پا   

ن از خودم... دلش رو شکستم  و برای همیر

 ...متنفرم

 ...مانا وقتی مرد حامله بود-

ب به طرف آهیر برگرداندم  .نگاهم را با ضن

 چشمهای مشکیاش را الییه محوی از اشک

 .پوشانده بود، به من زل زده بود اما مرا نمیدید

 : با تکان لبهایم گفتم

؟  ـ چی

ب نداد، مثل اینکه در خاطرات آناما آهیر جوا  

 .روزهایش غرق شده بود

 : به جای آهیر صدای ژیوار بلند شد 

 شتر که... ـ آهیر برای یه سفر کاری ایران نبود 

 ...همون شب... میخواست برگرده

 آهیر حرف ژیوار را قطع کرد و با لحتن که به

 غم و اندوه چند دقیقیه پیش بوی نفرت میداد

 : ، گفت



 ...استقبال م ِ ن خر... ـ میخواست بیاد پیش من

 ...اونم با ماشیتن که آکو رانندهش بود

 : پوزخندی زد و ادامه داد 

 ـ فقط نمیدونم چرا توی اون تصادف لعنتی زن

ن اما آکو یه خراش هم  و بچیه من باید بمیر

 ...برنداره

 ابروهایم به حدی باال پریدند که کم مانده بود از

ون بزنندتوی صورتم  بیر . 

 رانندیه ماشیتن بود که تصادف... یعتن آکو 

 کردنش باعث مرگ زن و بچیه آهیر شده بود؟

 همانطور که باعث مرگ بچیه من شده بود؟

 در حالت عادی من هم باید سفریه دلم را باز یم

 کردم و از کاری که آکو با من و جوانه کرده بود

م چراپیش آهیر و ژیوار گله میکردم اما نمیدان  

 ...هر چه با خودم کلنجار رفتم نتوانستم

یز از نفرت آهیر مرا  شاید برای اینکه لحن لیر

 !ترسانده بود



 به نظرم آهیر خییل بیشیی از من از آکو متنفر

 ...بود

 عاقبت تنها کاری که توانستم انجام بدهم این

ن بیاندازم و زمزمه کنم  : بود که رسم را پاییر

 ...ـ متاسفم

 بعد از آن من، آهیر و ژیوار دقایق طوالین در

 سکوت غرق افکارمان شدیم تا اینکه صدای آهیر 

 : بلند شد 

 ـ دوست داری راجع به اون قسمت بچه و جوانه

؟  حرف بزین

 لحنش هیچ نشاین از نفرت چند دقیقیه پیش

 آنقدر که دلم... نداشت، آرام و محکم و برادرانه

ن ح رف بزنممیخواست برایش از همه چیر . 

 نگایه به ژیوار انداختم صورت او هم کیم باز

 شده بود، مثل اینکه با تمام شدن بحث آکو و

 همرس آهیر جریان تا حد زیادی به حد طبییع

 .برگشته بود



 رسی به نشانیه تایید تکان دادم و صادقانه

 : گفتم

سم از دستش بدم  نمیخوام رس جون... ـ مییی

 ...و زندگیش ریسک کنم

 : پرسید  ژیوار 

 ـ خودش چی میگه؟ چقدر در موردش اضار

 ...کرده

 : شانهای باال انداختم و جواب دادم

 اما ازش خواستم به خاطر من... ـ اولش خییل

 و جوانه قبول کرد دیگه به جریان... ازش بگذره

 ...و نکرد... بچه اشارهای نکنه

 : آهیر لبخند کچر زد و گفت

یشیی دوستتـ پس از اوین که فکر میکردم ب  

 ...داره

 : ژیوار سویی کشید و گفت

 ...ـ خدا بده شانس

 : غرق در حس و حال جوانه زمزمه کردم



 ...ـ بیشیی از اوین که فکر کتن بهش بدهکارم

 دست آهیر روی پایم نشست، وقتی نگاهم را

 : متوجه خودش دید گفت

 ـ میدونم یه هفته برادر بودن این اجازه رو نیم

 ده که بخوام نصیحتت کنم یا توی تصمیمهات

 اونم تویی که همیه عمرت... دخالت کنم

 ...مستقل و بدون وجود ما تصمیم گرفتی 

 . یک لحظه بغض کردم

 آهیر نمیدانست این تنها بودن، این مستقل

 بودن، اینکه کش را نداشتم تا نصیحتم کند یا

 حتی در کارم دخالت کند چقدر درد و اندوه

  جانم کرده بودم، آنقدر که با چشمهایمروانیه

 به آهیر التماس میکردم با توپ و ترسر برایم

ن تکلیف کند  .تعییر

 رسم را تا جای ممکن توی یقهام فرو بردم و با

سید با ح  صدایی که به زور به گوش خودم میر

 : التی شبیه التماس گفتم



ن داداش  ...ـ نصیحتم کین

ن بودم نفس در سینیه هر سه ن فرمانمطمی   

 حبس شد، هر سه نفرمان دردی که پشت این

 .کلمات خوابیده بود به خویر حس میکردیم

 آهیر خودش را جلو کشید، دستش را دور شانه

 .ام حلقه کرد و رسش را به رسم چسباند

 با صدایی که به نظر در اثر بغض گرفته بود، زیر

 : گوشم زمزمه کرد 

 ـ نمیدونم چطور روزهای از دست رفتهت رو

... برگردونم  حتی ... هیچ کدوممون نمیدونیم

 ...آکو

 به رسشانیه لباسش
ی

 دستم را باال آوردم و چنیک

 . زدم

 : خفه نالیدم

... ـ خییل بد بود آهیر   همیه زندگیم... خییل

ن بیپدر و... تحقیر شدم  هر جا رفتم بهم گفیی

 چون تو پرورشگاه بزرگ شدم آدم حسابم... مادر 



 رفتم خواستگاری همکالسیم اما باباش... نکردن

 زد تو گوشم و گفت چطور دخیی ییک یه دونه

 ش رو بده دست یه پرس بیکس و کار مثل

 ...من

 : آهیر فشاری به شانههایم داد و غ ّ رید 

 ...پدرش رو در میارم... ـ غلط کرده هر گ گفته

 اما من حرفهای آهیر را نمیشنیدم، به جای آن

گیام از مقابل چشمهایم یمروزهای لعنتی زند   

 ...گذشت

 : دهانم را به شانهاش چسباندم و گفتم

 ...ـ خانوادیه جوانه هیچ وقت قبولم نکردن

 همیشه به چشم یه مزاحم نگاهم کردن چون در

... حدشون نبودم  نه توی... اصل و نصب نداشتم

ییک داشتم نه توی شادیهام  ...غصههام رسر

 : صدای ژیوار آمد 

 ـ اما جوانه رو داری نه؟

؟ عزیزم  ...ـ امیر



 با صدای مهربان جوانه که نگران و ترسیده مرا

ون  صدا میکرد رسم را از توی بغل آهیر بیر

 .آوردم

 جوانه که چشمهای رسخ شده و صورت در هم

 رفتهام را دید، هراسان جلو آمد، کنارم نشست و

 بیاهم ّ یت به آهیر و ژیوار رسم را توی بغلش

فتگر  . 

 به محض اینکه گرمای تنش را حس کردم همیه

ن   غصهای که در آن لحظات توی سینهام سنیگیر

 .شده بود پر کشید

 چند لحظهای توی همان حالت ماندیم تا اینکه با

 .صدای رسفیه ژیوار از هم جدا شدیم

 ژیوار با خنده و آهیر با مهرباین نگاهمان یم

 .کرد

ت و بعد باجوانه با خجالت نگایه به ما انداخ  

ن افتادهای از جمع فرار کرد  .رس پاییر

 با



 درست همان وقت شلیک خندیه آهیر و ژیوار

 . ال رفت

 .خودم هم خندهام گرفته بود

 : آهیر دستی به شانهام زد و گفت

 ـ نصیحتم رو میخوای داداش؟ به نظرم جوانه

 تو و اون حق دارین یه... مادر خییل خوبیه

ن  ... خانواده باشیر م اجازه نده ترس تویبه نظر   

یت تاثیر بذاره  ...تصمیم گیر

 با صدای آهستیه گریه هوشیار شدم، البته نه

 آنقدر که بتوانم پلکهایم را باز کنم و موقعیتم

 . را تشخیص دهم

 . به تدریــــج حواسم رس جای خودش قرار گرفت

ی روی قفسهام سینهام، بازوی ن  سنگیتن چیر

 خواب رفتهام و صدای گریه که از زیر گوشم

 . بلند میشد 

 به ذهنم فشار آوردم تا موقعیتم را تشخیص

 .دهم



ن پلکهای نیمه بازم تارییک اتاق را  وقتی از بیر

 دیدم به خاطر آوردم کجا و در چه وضعیتی 

 . بودم، منشا صدای گریه را هم پیدا کردم

ن   گردنم را با وحشت خفهای روی تخت نیم خیر

ردمک . 

 جوانه را دیدم که توی بغلم در حایل که شقیقه

 اش را به قفسیه سینهام فشار میداد اشک یم

 . ریخت

ن توی خودش جمع شده بود و پلک  مثل جنیر

 . هایش را با قدرت روی هم فشار میداد 

 بازوی خواب رفتهام را به سختی زیر بدنش

 : جابهجا کردم و صدایش کردم

-  عزیزم؟... جوانه

 . ه او دادمتکاین ب

 کابوس میدید؟

-  ...عزیزم بیدار شو... جوانه

 قطرات درشت اشک روی گونهاش جاری میشد



تم را خیس میکرد   . و تیرسر

 . عاقبت آنقدر تکانش دادم که بیدار شد 

 برای لحظهای همانطور توی بغلم به نقطیه

ه بود   . نامشخض خیر

 : آرام پرسیدم

؟ خواب بد دیدی؟-  خویر

 . اما جوایر نداد 

 خودم را روی تخت باال کشیدم و جوانه را توی

 . بغلم گرفتم

ن وار به تنم چسبیده بود   . او هم همانطور جنیر

 .صدای گریــهاش قطع شده بود

 . چند لحظهای فرصت دادم تا به خودش بیاید 

 موهایش را نوازش میکردم و هر چند ثانیه

دم ن  . یکبار بوسهای به پیشانیاش میر

زیر گردنم پخش میشدهرم داغ نفسهایش که   

د   . حرارت بدنم را باال مییر

 : عاقبت خودش گفت



م-  ...امیر

 : همزمان با بوسهام گفتم

 ...جانم-

 : بوسهای روی قلبم زد و گفت

 ...ببخشید بیدارت کردم-

 خواب بد دیدی ؟-

 : صدایش بغض آلود شد 

- ... نه  .... خواب خویر بود 

دم و گفتم  : او را به خودم فرسر

- اشتی گریه میکردی؟پس چرا د  

 : با صدای گرفتهای گفت

ی رو فقط توی- ن ن چیر  چون میدونم یه همچنیر

 ...خواب میبینم

 ... ته دلم خایل شد 

 : نفش گرفت و ادامه داد 

- ...سایم... سهراب ... مامانم  ...اکو... بابام

...اهیر ...اوات ... ژیوار   بدون یه... همهمون بودیم



 خوشحال و... ذره دلخوری و دشمتن 

 ...خوشبخت

ن زمزمه کردم  : غمگیر

 من و تو کجا بودیم؟-

 که زد نفسم گرفت
ن
 . با حرق

 ...پیش پرسمون-

 آب دهانم را قورت دادم و با صدای غم گرفته

 : ای زمزمه کردم

 پرسمون؟-

 جوانه خودش را بیشیی به من چسباند و جواب

 : داد 

- ... آره  یه پرس موطالیی چشم... پرسمون

 ...آیر 

 کردم
ی

 . خندیه کمرنیک

 ...پس بچهمون کلهم به تو رفته-

 : جوانه بیجان خندید 

-  یه چشم... اما من دوست داشتم شبیه تو باشه



... و ابرو مشیک  پرسم اینقدر... جذاب و مردونه

 ...خوشگل بود بیشیی میخورد دخیی باشه

 ناخودآگاه صدای خندهام باال رفت اما با فکر

کن بود آهیر و ژیواراینکه نصفه شب بود و مم  

 : از صدای خندهام بیدار شوند، گفتم

 ...شاید هم دخیی بوده-

 جوانه حیتن که صدایش به خاطر خواب و گریه

 : گرفته شده بود، با تخش گفت

-  ...بچهم پرس بود... نخیر هم

 خوشحال از اینکه بحتر که راه انداخته بودم

 سنگیتن و تلچن این بحث را برای جوانه و اشک

 : هایش کم کرده بود، ادامه دادم

 چطور؟ پوشکش رو عوض کردی؟-

 . مشت محکم جوانه توی پهلویم فرو رفت

ن کشیده بود   . او هم مثل من صدایش را پاییر

- ... عه  ...یه کم خجالت بکش... زشته

 در حایل که خندهام را میخوردم شانهای باال



 : انداختم و گفتم

- ... خجالت برا چی   خودم... بچمه ها 

 ...ساختمش

 . مشت دیگری حوالهام کرد 

 ...نصفه شتر چقدر بیحیا شدی تو-

 اجازه ندادم ادامیه حرفش را بزند، رسم را جلو

 . بردم و لبهایش را شکار کردم

 . جوانه هم با مکث کوتایه به من پیوست

ن ر  عاقبت وقتی قفسیه سینهام از کمبود اکسیر

وع به سوزش کرد از هم فاصله گرفتیم  و دررسر  

 . فاصلیه اندگ به هم زل زدیم

 با انگشت رد خشک شدیه اشک را روی گونهاش

 : نوازش کردم و زمزمه کردم

 چرا این همه سال به دوتاییمون بد کردم؟ چرا-

 به جای همیه خاطرههای خویر که میتونستیم

 ...باهم بسازیم

 . اینبار جوانه ادامیه حرفهایم را خورد 



وی چشمهایم زل زد ووقتی از هم جدا شدیم، ت  

 : با عشق زمزمه کرد 

- ... عیتر نداره  خییل... نمیگم سخت نبود 

 اما دیگه نمیشه برگشت عقب و... سخت بود 

ی رو عوض کرد  ن  اما مهم االنه که کنار... چیر

... همیم  مهم از... مهم االنه فقط من تو قلبتم

 ...این به بعده

 : رسی به نشانیه تایید تکان دادم و گفتم

 ...اما اینبار نمیخوام گند بزنم-

 . جوانه منتظر نگاهم کرد 

 نمیخوام به خاطر خودخواهیم تو رو از-

ن بچه محروم کنم  ...داشیی

 . جوانه تکاین خورد 

 : دستهایم را دور شانههایش انداختم و گفتم

- یم پیش دکیی   ...اول یه دکیی قلب... میر

 ...چشمهایش برق زد، برق خوشحایل یا اشک

- ت... ه قویل باید بدی بهمفقط ی  اگه من یا دکیی



ه  ...به این نتیجه رسیدیم که حاملیک برات مرصن

 که قراره تو رو توی خطر جدی قرار بده

 باشه؟... بیخیالش میشم

 ... به جای جواب جلو آمد و مرا بوسید 

)  ) امیر 

بان  که توی گوشم میپیچید، ضن
ی
 با هر بوق

فت  . قلبم باالتر میر

 از کاری که قصد انجامش را داشتم، پشیمان

 . شده بودم

 اصال   چه لزویم داشت برای کش توضیح

 بدهم، خودم به تنهایی میتوانستم هر تصمییم

م اما نه  ...که الزم بود بگیر

 این افکار متعلق به امیر سابق بود نه امیر 

ها را چشیده بود؛ ن  جدیدی که مزیه خییل چیر

هایی شبیه خانواده
ن  ...چیر

ن را چشیده بودم یم  حاال که مزیه برادر داشیی

 شد حساسیت سهراب و سامیار را تا حد زیادی



ط ببندم مشکل  درک کنم، البته حاضن بودم رسر

ن من و سهراب فقط جوانه نیست  ...بیر

 با صدای بم و خستیه سهراب که توی تلفن

ن شدم اشتباه کردم  . پیچید، مطمی 

  برسیماحتمال اینکه من و سهراب به جایی 

ن اول کار  بود همیر
ممکن بود که بهیی  آنقدر غیر

 خودم را راحت کنم اما وقتی به گریــههای جوانه

 فکر میکردم که چطور با ناامیدی و حرست

 خوایر که دیده بود تعریف میکرد، به خودم یم

 . قبوالندم که ارزشش را دارد 

ان کنم و  من به جوانه قول داده بودم تا جیر

ین قدیم بود که یمسهراب شاید کوچ کیی  

 . توانستم برای ادای قولم بردارم

 . آهسته سالم کردم

 سهراب لحظهای ساکت ماند و بعد با تعجب

 : گفت

؟-  امیر تویی



 ...آره-

 : یک دفعه با نگراین پرسید 

 برای جوانه افتاده؟-
ی
ی شده؟ اتفاق ن  چیر

 : رسیــــع جواب دادم

- ی نیست... نه نگران نشو  ن  ...چیر

 نفس عمیقی کشید و حیتن که در قابل سهراب

فت، کالفه گفت  : همیشگ ِ ی متنفر از من فرو میر

 پس برای چی زنگ زدی به من؟ اگه جوانه-

 ...خوبه

 دستی توی موهایم کردم و حیتن که آرام یم

 : خندیدم، گفتم

 افتاده باشه که بهت زنگ -
ی
 مگه حتم ا باید اتفاق

 
ً 

 بزنم؟

 : داد  سهراب با تلچن جواب

 ...اگه تویی که آره-

 ...لعنتی 

 ...فکر میکرد فقط خودش بلد بود تلخ باشد



 حیف که به خودم قول داده بودم جوانه را

 خوشحال کنم وگرنه خوب میدانستم چه

 ...جوایر بدهم

 با وجود همیه تالش که برای آرام کردن خودم

لم را از دست  میکردم عاقبت برای لحظهای کنیی

 : دادم و توپیدم

 تو مشکلت با من چیه سهراب؟-

 : سهراب پوزخندی زد و گفت

 یعتن واقع ا معلوم نیست؟ -
 
ً 

 : تخس جواب دادم

 اگه سامیار بودی میگفتم گذشتیه من و بعد-

 اگه بابات بودی میگفتم... جریان با جوانه

... پرورشگاهیم ن نیستم فقط به... اما تو   مطمی 

 ...خاطر جوانه باشه

 : یک لحظه سکوت کردم و بعد ادامه دادم

 ...فکر کنم مشکل اصیل من و تو ماهیار باشه-

یز از عصبانیتش نشان یم  صدای بلند و لحن لیر



 . داد، درست به خال زده بودم

-  از خواهرم خجالت بکش که... خفه شو امیر 

 زنته و اسم یه زن دیگه هنوز تو دهنت یم

 ...چرخه

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

-  خجالت یم... آره از خواهرت خجالت میکشم

 کشم برای همیه روزهایی که به جای پرستیدن

 خواهرت خاطریه یه نامرد و ترس تکرار

ن میکرد   اما تو... نامردیش توی ذهنم باال و پاییر

 ...خییل بیشیی از من... هم باید خجالت بکشر 

 پوزخند سهراب آنچنان جاندار و عمیق بود که

 . تلفن پخش شد صدایش توی 

؟ آره؟- ی که پس نیافتی  دست پیش میگیر

 و
ی

 از جایم بلند شدم به امید اینکه کالفیک

 حرصم از سهراب تخلیه شود، با قدمهای بلند

 . توی اتاق راه افتادم

- ن سهراب من انکار نمیکنم مقرصم ن ... ببیر  بیر



 خودم و جوانه اونقدر چاله کندم که نمیدونم

 اما... میده یا نه عمرم برای پر کردنش کفاف

 مشکل من و جوانه هیچ ربیط به مشکل تو و

 ...جوانه و البته من و تو نداره

 . صدایش باال رفت

-  من با خواهرم هیچ مشکیل... چرت و پرت نگو 

 ...ندارم

 : دوباره پوزخند زد 

 و البته مشکل من با تو هیچی نیست جز اینکه-

 جز اینکه لیاقتش رو... خواهرم رو اذیت کردی

 ...نداری

 با انگشت سبابه و شصت مشغول مالیدن چشم

 : هایم شدم و خسته گفتم

- ... باشه  من لیاقت جوانه رو ندارم اما... باشه

 ...نگو که با جوانه هیچ مشکیل نداری... سهراب

 نگو... وگرنه جوانه خوابت رو با گریه نمیدید 

 وقتی با... که نمیدوین چقدر عوض شدی



 جوانه ازدواج کردم فقط رابطیه تو با جوانه

 ...خوب بود اما حاال

 بزند اما توی حرفش
ن
 سهراب دهان باز کرد حرق

 : پریدم و گفتم

 میدونم نفرتت از من روابطت رو با همه تحت-

 میدونم حرفم برات ارزیسر ... تاثیر قرار داده

 ...درکت میکنم سهراب... نداره اما باید بگم

 : خندید 

 چطور خواهرت دست یه هیوالس؟-

 با یادآوری آوین و تماسهای هر روزهمان

 : لبخندی زدم اما با غم گفتم

 درکت میکنم چون فکر اینکه یه مرد دیگه به-

 زین که عاشقش بودم چشم داشته و عشقم حاال

 به هر دلییل یه مدت کنارش بوده اونقدر برام

... دردناک بود که حاضن شوم از برادرم یبرادر   

 که میتونست جای خایل تکیه گایه که یه عمر

 توی حرستش سوختم پر کنه برای همیشه از



 درکت میکنم به خاطر... زندگیم خط زدم

 ...ماهیار از من کینه به دل داشته بایسر سهراب

 اما جوانه برای وسط این دوئل بودن خییل

 ...ظریف و شکننده   س مخصوص ا حاال

ن نبودم میت ن راساکت شدم، مطمی  وانم همه چیر  

 ...به سهراب بگویم یا نه

ن مرا ترغیب کرد تا بقیه  سهراب ساکت بود همیر

 . ی حرفهایم را بزنم

 ...ازت نمیخوام تنفرت رو از من کنار بذاری-

لش کتن   کناراش کتن تا... ازت میخوام کنیی

 ...جوانه بیشیی از این آسیب نبینه

 : نفس عمیقی کشیدم و با جان کندن گفتم

- ن  هر  ی که بوده رو خاک کنیم بیر ن چیر  

... خودمون  دوتا مردی که هر دو... مثل دوتا مرد 

ن رو دوست دارن  هر دو جوانه رو... یه چیر

ن باید کمکمون  دوست داریم و این دوست داشیی

 کنه از این اتفاقهای لعنتی که افتاده بینمون رد



 ...شیم

 سهراب چند لحظهای ساکت ماند و بعد با لحتن 

 که انگار خودش هم در حال عذاب کشیدن است،

 : گفت

 هیچ وقت نفهمیدم اینکه ماهیار یه نفر دیگه-

 رو دوست داره سختش کرده یا اینکه اون یه

ه! نفر تویی   ...مردی که خواهرم براش میمیر

 خییل حرفها بود که میتوانستم در مورد

 ماهیار و شخصیتش برای سهراب بگویم،

هایی که اگر سهرا
ن ب میفهمید شاید عشق وچیر  

 عالقهاش را به ماهیار از دست میداد اما به این

 فکر کردم سهراب باید خودش با خودش کنار

 ...میآمد

 که در نظرم درست و به جا بود به
ن
 تنها حرق

 : زبان آوردم

 ...متاسفم َ مرد-

ی نگفت ن  . سهراب چیر



 : اما من با غم ادامه دادم

- پیش ایستاده جایی که تو ایستادی من سالها   

 منم پس زده شدم به خاطر.. بودم سهراب

ی که حقم نبود  ن  و انتقامش رو از آدمهایی ... چیر

 و حاال... گرفتم که هیچ گنایه نداشتند 

 ...خییل بیشیی از اوین که فکر کتن ... پشیمونم

 : سهراب با خشم فروخفتهای گفت

 ...من از کش انتقام نگرفتم-

- ... آره میدونم  اما... تو مثل من عوضن نبودی

 همینکه... همینکه خودت رو اذیت میکتن 

 سهراب قدییم نیستی یعتن ناخواسته داری از

ی  آدمهایی که دوستشون داری انتقام میگیر

 ...سهراب

 : نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 بهت زنگ زدم چون به جوانه قول دادم تا-

هایی که به خاطر من 
ن ازجایی که بتونم چیر  

ان کنم  ...دست داده جیر



 : خندیه تلچن کردم و گفتم

 و اینم میدونم که تو به هم خوردن رابطیه تو-

 ...و خواهرت من نقش مهیم داشتم

 ... یک لحظه سهراب را تصور کردم

 رابطیه درب و داغانمان حتی قبل از جریان

 ...ماهیار

 ...دعواهایمان

 ..کتک کاریــهایمان

انستم چقدر تویقلب شکستهای که فقط مید  

 .سینهاش سنگیتن میکرد

 : از صمیم قلب گفتم

ه که-  مطمئنم یه روز ییک رس راهت قرار میگیر

 توی
ی

 نشونت میده ماهیار چه اشتباه بزرگ

... زندگیت بوده  جای همیه... با همه فرق داره

ن دوستت داره  ...آدمهایی که دوستت نداشیی

 ...همانطور که من جوانه را پیدا کرده بودم

 با یادآوری موضوغ که باید به سهراب میگفتم



فتم، ته دلم خ  و هر دقیقه از گفتنش طفره میر

 . ایل شد 

 ...زنگ زدم بهت بگم خواهرت بهت نیاز داره-

 : سهراب نگران گفت

-  
ی

ی شده نمییک ن  یه... دیدی گفتم به چیر

 که چی بشه
ن
 ها؟... داستان میباق

ن   رسیــــع و بدون مقدمه قبل از اینکه از گفیی

 : پشیمان شوم، گفتم

 ...من و جوانه میخوایم بچه دار شیم سهراب-

 میگن با... اینحا دو سه تا دکیی خوب رفتیم

 مراقبت زیاد میتونیم خطر زایمان رو براش کم

ن هم... کنیم  میخوام تو و سامیار هم بدونیر

ن   ...کنارمون باشیر

)  ) جوانه

 .از خوشحایل روی پا بند نبودم

تصمیمش را اعالم کرده بوداز دیشب که امیر   

فتم  ...روز ابرها راه میر



 رفتارم به قدری سوال برانگیر شده بود که آهیر 

 . و ژیوار هم متوجه شده بودند 

 طبق معمول آهیر با لبخند برادرانه و ژیوار با

 شوخیهای مودبانه و دلپذیر نشان داده بودند

 که با تصمیمان موافق و از آن راضن 

 ... هستند اما 

 باور اینکه امیر موافقت کرده بود و از دکیی 

 نوبت گرفته بود آنقدر لذت بخش بود که کم

 .مانده بود پرواز کنم

ی خوشحال بودم، ن  نمیدانستم دقیقا از چه چیر

 اینکه یک قدم به مادر شدن نزدیک شده بودم یا

ن بار همراهیام میکرد یا  اینکه امیر برای اولیر

ن باراینکه عشق امیر به خودم را ب رای اولیر  

ن دیگری حس میکردم  از هر چیر
 .واقعییی

 ...امیر پا روی نگرانیاش گذاشته بود

 ...به خاطر من حاضن شده بود از من بگذرد

 اگر این عشق نبود پس چه بود؟



ها همچنان گوشیه ن  اگرچه جای خایل بعضن چیر

 امیر و عشقی که... دلم تیر میکشید اما امیر 

میتوانست تحملعاقبت به دست آورده بودم   

 ...هر سختی را ممکن کند

 چهریه امیر مشخصیی از آن
ی

 غم و افرسدگ

 بود که با وجود همیه لحظات خویر که گذرانده

 . بودیم پنهان بماند 

 چند باری دیده بودم که با صدای آرام با آهیر 

 . صحبت میکرد 

 اجازه نمیدادند حرفهایشان به گوش من برسد

که برادرانه شانههایاما از حالت دستهای آهیر    

 امیر را نوازش میکرد و البته چهریه نگران امیر 

ن مشخص بود  ...همه چیر

ون  صدای زنگ تلفن مرا از خواب و خیال بیر

 . آورد 

 با دیدن اسم سهراب روی صفحه یک تای ابرویم

 
ی
 را باال انداختم و با تعجب فکر کردم چه اتفاق



 افتاده بود که سهراب حاضن شده بود دلخوری

 عمیقش را بابت بخشیدن امیر و بعد از آن

 آمدنمان اینجا بدون خیر و البته بدون دیدنش

 .فراموش کرده بود و زنگ زده بود

 : با تردید جواب دادم

 الو ؟-

 : نفس عمیق سهراب و بعد صدای خستهاش

 ...سالم عزیزم-

 مهرباین صدایش شبیه سهراب روزهای گذشته

 ...بود

 همان روزهایی که سهراب یکه تاز تنهایی دنیای

 ...تاریکم بود

 گذشته به قلبم
ی

 دل نازک شده بودم با دلتنیک

 : فشار میآورد که با بغض خفهای جواب دادم

 ...سالم داداش-

 : سهراب خندید 

 ...قربون اون دادش گفتنت شم-



 : بیشیی از قبل بغض کردم

 ...خدا نکنه-

ن گفت  : سهراب غمگیر

-  چرا نموندی... رات تنگ شده نامرد دلم ب

 ببینمت و بعد بری؟ نمیدونستی دل بیچاریه

ه از داغت؟  من داره میمیر

 : نالیدم

- سیدم با امیر دعوات شه
سیدم... مییی  مییی

 باز تلخیهای امیر رو یادم بندازی و دست و دلم

 ...رو برای این راه سست کتن 

 . چند لحظهای ساکت ماند 

 که زدم پشیمان شدم
ن
 .از حرق

، امیر را ن سهراب و امیر  رسم ا گفته بودم بیر
 
ً 

 . انتخاب کرده بودم

 : برای رفع و رجوع گفتم

 ...سهراب من-

 : اما سهراب وسط حرفم پرید و گفت



 دیگه دوست ندارم تو رو توی موقعیتی قرار-

ن من و امیر ییک رو  بدم که مجبور یسر بیر

 ...انتخاب کتن 

 : د و ادامه داد مکتر کر 

ن من و اون انتخاب کتن -  بیر
 اگه تو نمیتوین

 ...من این کار رو میکنم

 ... ته دلم خایل شد 

 منظور سهراب از این حرفش چه بود؟

 ...شاید خودش را عقب میکشید

 ...نه

ن سهراب را نداشتم  ...من تحمل نداشیی

 ...نه

 : با جیغ خفهای نالیدم

 ...سهراب-

 جان سهراب؟-

نش یه جای آرامش دادن مرا بیشیی لحن مهربا  

 . ترساند 



سیدم مجبور باشم یک نفر دیگر را از دست  مییی

 ...بدهم

 از سنگیتن بغض نمیتوانستم جواب سهراب را

 بدهم؛ سکوتم آنقدر طوالین شد که سهراب باز

 . هم به حرف آمد 

 ...شنیدم میخوای دوباره مادر یسر -

 در حایل که هنوز هم بابت چند لحظیه پیش

 گیج بودم، رسی تکان دادم و یر 

 : حواس پرسیدم

دار شدی؟-  تو از کجا خیر

 سهراب اما اهمیتی به جوابم نداد، با لحن

 : غمگیتن گفت

؟-  اگه ازت بخوام این کار رو نکتن چی

 سوز صدایش به قدری زیاد بود که کم مانده بود

 . با صدای بلند زیر گریه بزنم

ل میکردم بادر حایل که بغضم را به زحمت کنیی   

 : کیم خجالت گفتم



-  اگه... اگه خدا بخواد و درمانم جواب بده

 برام نمیافته سهراب... بتونم مادر شم
ی
 ...اتفاق

ها هست ن  اگه... کیل دکیی و مراقبت و از این چیر

 قرار باشه هر زین که قلبش مریض بچهدار نشه

 ...که خیلیها از محبت مادر شدن محروم میشن

که به نظر در اثر بغض گرفتهسهراب با صدایی    

 : بود، گفت

- سم جوانه  نمیخوام از دستت... من مییی

 ...بدم

 : با مهرباین و بغض جواب دادم

 ...از دستم نمیدی دیوونه-

 بعد از آن تا هر دو دقایق طوالین سکوت

 ...کردیم

یز بودیم که نیم  به قدری از احساس لیر

ین کلمهای آن را ابراز  توانستیم با کوچکیی

 ...کنیم

 : بالخره صدای سهراب بلند شد 



 پس با این حساب باید اون امیر رو به عنوان-

 ...بابای خواهرزادهم قبول کنم

 ...به گوشهایم اعتماد نداشتم

 سهراب شوچن میکرد؟

 : آهسته و لرزان پرسیدم

؟-  چی

 سهراب با صدایی که سیع میکرد تا جای ممکن

 : شاد و بیخیال باشد، گفت

- ... خوشممن امیر  ... نمیاومد   نخواهد... نمیاد 

... اومد   اما یه... یه مقداریش به خاطر توعه

ن خودم و خودش... رسی مسائل مردونهس  ...بیر

 نه اصال حل... نه کش میتونه حلش کنه

 اما همیه اینها رو به خاطر تو و بچهت... میشه

 ازم توقع یه رابطیه گرم رو... میذارم کنار 

... نداشته باش های خرایر هیچچون 
ن یه چیر  

 اما بهت قول میدم... وقت درست نمیشن جوانه

ن من و  تو و جوجهت دیگه متوجه مشکالت بیر



ن   ...امیر نمیشیر

) - دو سال بعد   ) امیر 

 .نگایه به جوانه انداختم

ن شدن ش با هر بار باال و پاییر ن  چشمهای سیر

 که
ی

 دستش روی لباسهای نوزادی رنگ به رنیک

ن چیده بود، برق یم  دور و بر خودش روی زمیر

 . زد 

 .لبخند تلچن گوشیه لبم جا گرفت

 قلتی از چای داغ لیوان نوشیدم، داغ بود اما نه

 به اندازیه قلتر که مدتها بود در آتش یم

 . سوخت

 جوانه تایر به گردنش داد و موهای طالییاش

 را که به خاطر وضعیتش تا رس شانههایش کوتاه

یتن  کرده بود  از توی صورتش کنار زد، نگاه شیر  

 : به من کرد و با ناز گفت

 آقای من چرا اینقدر بداخالقه؟-

 رسی تکان دادم و با افسوس و لحتن که شادی



د، ن  مصنوعیاش حتی توی ذوق خودم هم میر

 : گفتم

 بداخالقه چون دستش به این فرشتیه چشم-

ی که کوچولوی توی شکمش باعث شده من ن  سیر

سهرو کال   ف راموش کنه، نمیر ... 

 . جوانه ساکت شد و با حالت خاض نگاهم کرد 

 من هم همانطور که در افکار مشوش و پریشانم

ه مانده بودم  .غرق بودم به او خیر

 عاقبت جوانه یک دستش را تکیه گاه کرد و

 حیتن که دست دیگرش را پشت کمرش یم

 گذاشت از وسط لباسها بلند شد و به طرف من

 . آمد 

 .روبــهرویم ایستاد

 دستش را دراز کرد و لیوان چای را از دستم

ن گذاشت و به سختی   گرفت، آن را روی میر

 حیتن که شکم نسبت ا بزرگش تکان خوردنش را
 
ً 

 . سخت کرده بود، روی پایم نشست



 وقتی گرمای تنش را حس کردم لبخندم رنگ

 . واقعیت گرفت

 دستم را که به سختی دور کمرش حلقه کردم و

 . رسم را روی شکمش گذاشتم

ن موهایم باعث شد  گریم دستهای جوانه بیر

ند   . افکارم دوباره جان بگیر

 ...خدای من

 اگر اشتباه کرده باشم؟

 اگر آنطور که به خودم و دنیا قول داده بودم

 نمیتوانستم از جوانه و بچهای که حمل میکرد

 در مقابل بیماریاش محافظت نکنم؟

 برای هر ک
ی
دامشان میافتاد؟اگر اتفاق  

ن فکر  ...همیر

ن تردید باعث شد کاسیه چشمهایم پر از  همیر

 ...آب شوند

م ؟-  امیر

 دستم را باالتر بردم، دستهای جوانه را از توی



ون آوردم، بدون اینکه پیشانیام را از  موهایم بیر

 روی شکم بزرگ جوانه بردارم بوسهای روی

 .دستهایش زدم و آنها را روی قلبم نگه داشتم

 : صدای پربغض جوانه بلند شد 

م ؟ مگه من و این-  چرا اینطوری پکری امیر

 جوجه رو دوست نداری؟

 : لبخند غمگیتن زدم

ن -  چرا دوستتون ندارم؟ شما دو نفر همه چیر

ن   ...منیر

ن و تر  رسم را بلند کردم و نگایه به چشمهای سیر

 .شدیه جوانه انداختم

 دستش را که هنوز روی قلبم بود، بیشیی فشار

 : دادم و گفتم

- نه ن  تو آخ... این قلب لعنتی فقط برا تو میر

 از حرکت وایستاده
ی

 ...بیک

 جوانه جیغ کوتایه کشید، حیتن که قطرات

 اشک روی گونهاش راه گرفته بود، به سختی 



 خودش را توی بغلم انداخت، دستهایش را دور

 : گردنم سفت کرد و هق زد 

-  فکرش هم من رو... اینجوری نگو امیر 

کشهمی ... 

 ناراحت از گریــههای جوانه دستهایم را روی

 : موهای جوانه کشیدم و گفتم

-  ...گریه نکن... گریه نکن قربونت برم

 : امیر با التماس گفت

-  .. امیر قول بده
ن
 قول بده هیچ وقت اتفاق

... برات نیافته  من... قول بده تا من هستم بایسر 

 بدون تو نمیتونم حتی یه لحظه هم این دنیا رو

 ...تحمل کنم

 ...نمیتوانستم

 اگر قول میدادم یعتن باید آنقدر در این دنیا

 زنده میماندم تا شاهد مرگ طبییع همرسم یم

 ...بودم اما نه

ون راندم و  به رسعت نور این فکر را از رسم بیر



 : با خنده گفتم

ن چطوری بحث رو عوض کردی-  ...شیطون ببیر

 به جای تو حاال من باید... از کجا به کجا رسیدی

 ...قول بدم هیچیم نشه

 جوانه هم خندید و مثل گربه خودش را به من

 .چسباند

 یک دفعه حس کردم پای کوچیک از جایی که

 .بدنم با جوانه در تماس بود لگدی نثارم کرد

 : صدای خندهام باال رفت و همزمان گفتم

- ... وای جوانه اض پرسم بلند شد   لگد... اعیی

... زد  اره میگه مامان بابا من رو له کردین اوند  

 ...وسط

 جوانه به رسعت از من فاصله گرفت و دست

 .هایش را روی شکمش گذاشت

 : خییل جدی مشغول صحبت با پرسمان شد 

-  این بابات از بس جذابه... وای ماماین ببخشید 

 ...آدم نمیتونه در مقابل بغلش مقاوت کنه



 : با حالت مادرانهای گفت

- یه کوچولو اجازه بده به مامان شما هم  

 ...بابات

 : ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم

ی بیای-  داری از اون یه وجب قد اجازه میگیر

 بغل شوهرت؟

 : جوانه با تخش رسی تکان داد 

-  تا پرسم راضن نباشه که نمیشه کاری... بعله

 ...کرد

 با ناباوری در حایل که نمیدانستم باید بخندم یا

 : گریه کنم، گفتم

 از حضور دوتاییتون معذرت میخوام اما اگه-

 من نبودم اون فسقل که اصال   وجود

 ...پس اصل کاری منم... نداشت

 : جوانه شانهای باال انداخت و با لوندی گفت

-  ...بر منکرش لعنت... اون که بله

ین این حرف را زد که  به قدری خوش مزه و شیر



 . تارهای عصبیام را آتش زد 

 به جانم افتاد که یر 
 یک لحظه چنان حراریی

ن به طرف جوانه هجوم بردم و  توجه به همه چیر

 .با تمام توان به جان لبهایش افتادم

 .جوانه هم با رضایت مشغول همراهیام شد

 شکم بزرگش اجازه نمیداد آنطور که دلم یم

م و از وجودش  خواست او را توی بغلم بگیر

م  . لذت بیر

به وجب تنش چنان تنگ شده دلم برای وجب  

 بود که اگر میتوانستم خودم بچه را از توی

ون میکشیدم و زنم را از پرسم پس  شکمش بیر

 میگرفتم اما از یک طرف هم ترسم از زایمان و

 اتفاقایی که ممکن بود بیافتد ترغیبم میکرد این

 .دوره را بیشیی دنبال کنم

 با لگد محکیم که به شکم جوانه خورد و صدای

 .آخش، از هم فاصله گرفتیم

 : با ترس روی صورتش خم شدم



 چی شد عزیزم؟ دردت گرفت؟-

 گفت
ی

 : جوانه با اخم کمرنیک

-  هر بار من... فکر کنم به ماچ و بوسه حساسه

 ...رو میبویس دیوونه میشه

 دستش را روی صورتم که با نگراین به او نگاه

 : میکردم، گذاشت و با مهرباین گفت

-  ...فقط یه لگد کوچیک بود... نگران نشو 

 .گردنم را روی شانه خم کردم

 کشیدم و گفتم
ن
 : پوق

 یه لگد کوچیک بود که اونطوری نفست رو-

 ...گرفت

 ...این دردها طبیعیه-

 : بوسهای به پیشانیاش زدم

- ... آره  اما نه برای متن که... میدونم طبیعیه

ن تو یعتن ... اینقدر میخوامت  برای من آخ گفیی

 ...مرگ

 بدون حرف پیشاین به پیشاین هم چسبانده



 بودیم و تنها از هر نفسهایمان روی صورت هم

دیم  .لذت مییر

؟-  امیر

 جانم؟-

 اینبار جوانه بوسهای روی پیشانیام کاشت و

 : گفت

 ...ممنون-

؟-  برای چی

 : آرام گفت

-  این دو سال... برای اینکه کمکم کردی مادر شم

 با وجود اینکه یم... درمان رو پابه پام بودی

ه اما  دونم از تگراین به خاطر قلبم خوابت نمییر

 مریس که... پشتم وایستادی تا بتونم مادر شم

 ...از خودت به خاطر من گذشتی 

 : با غم گفتم

-  یم... پس خودت میدوین چه دردی میکشم

 دوین از ترس اینکه موقع زایمان چی میشه



 ...دارم خفه میشم

 . ش گردنم شد دست جوانه مشغول نوار 

 ...آره و به خاطر همیه اینها دوستت دارم-

 اونقدری که دارم از دوست داشتنت خفه

 ...میشم

 بدون اینکه پیشانیمان را جدا کنم از عمق جان

 : جواب دادم

-  منم دارم از این همه عشق... منم دوستت دارم

 ...تو خودم غرق میشم

 ...باز هم لگد دیگری

 ...جوانه اینبار به خنده افتاد

 فکر کنم پرسمون به حرفهای عاشقانه هم-

 ...حساسیت داره

 از روی لجبازی با پرسم که هنوز نیامده بود لب

 . های جوانه را بلعیدم

 ....ای بر پدرت لعنت بچه-

)  ) جوانه



 با صدای زنگ تلفن کالفه آچن گفتم و آروز کردم

و میخواستمای کاش امیر خانه میبود تا از ا  

ن بعد از  تلفن را برایم بیاورد، این روزها راه رفیی

ین کار دنیا شده بود   . نفس کشیدن سختیی

ل تلویزیون را کناری انداختم و در حایل که  کنیی

 از گوشیه چشم برنامیه مورد عالقهام را دنبال

 .میکردم، به سختی از جایم بلند شدم

 : زمزمه وار گفتم

 ...بچه چقدر سنگیتن -

قتی صفحیه تلفن را به طرف خودمو   

 . برگرداندم یک لحظه شکه شدم

 دیدن هر اسیم در نظرم ممکنیی از دیدن اسم

 ... آکو روی صفحه بود 

 تعجبم آنقدر زیاد بود که بدون جواب دادن به

ه مانده بودم  . تلفن خیر

 مثل اینکه آکو از جواب دادن من ناامید شده

شده بود ازبود که قطع کرد، شاید هم پشیمان   



 اینکه بعد از دو سال و اندی شماریه مرا گرفته

 . بود، اصال   شاید اشتباه گرفته بود 

 اما وقتی برای دوم شمارهام را گرفت، دست

 : لرزانم را جلو بردم و با تردید جواب دادم

 ...بله-

 چند لحظه سکوت مطلق و بعد در حایل که

 صدای نفسهای عمیقش توی تلفن میپیچید،

 : آرام گفت

 ...سالم-

 : مکث کوتایه کرد و اضافه کرد 

 ...جوانه-

 . نمیدانم چرا بغض کردم

ن سؤال و شاید تنها سؤایل که در این سالها  اولیر

 . در ذهن داشتم، به زبان آوردم

 کجا بودی نامرد؟-

 . صدای خندیه مردانهاش بلند شد 

 : لحن غمناکش دلم را سوزاند وقتی جواب داد 



-  ...سایه به سایه... پشت رستون

یز شد   : کم کم کاسیه چشمهایم از اشک لیر

ون قرار- ی بیر  نمیدونستم وقتی از اون در میر

ی ازت نداشته ن بعدش هیچ خیر  تا دوسال و نیر

 ...باشم

 منم نمیدونستم قراره این همه سخت بگذره-

 ...بهم

ی نگفتم ن  . چیر

 سیع میکردم با بغض سنگیتن که راه هوا را بند

ود بجنگمآورده ب ... 

 : خود آکو باز به حرف آمد 

 میخوان اسم برادرزادهم رو چی بذارین؟-

 : با تعجب گفتم

 تو از کجا میدوین پرسه؟-

 : آکو با مهرباین گفت

ون رفتنم از اون در یعتن -  فکر کردی بیر

 خداحافظ؟ یعتن قراره تو و برادرم رو ول کنم



 به امون خدا؟

 : ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم

 ...یعتن -

 اون هواپیمایی که دو سال پیش تو و امیر -

 اونقدر محو هم بودین که... سوارش شدین

 ...نفهمیدین چند ردیف پشت رستون من نشستم

 . دهانم از شدت تعجب باز مانده بود 

 : آکو ادامه داد 

 یه لحظه فکر کن بخوام اون لحظه رو از دست-

... بدم موقتی امیر رو پیش برادرهام ببین ... 

 : با لکنت گفتم

- ... آکو   ...تو... پس

 : نفس پر دردی کشیدم و گفتم

 پس چرا نیومدی جلو؟-

 آکو خندهای کرد که از گریه در نظرم غمگینیی 

 . بود 

- ها از دورش قشنگه ن  مخصوص ا ... بعضن چیر
 
ً 



 ...برای آکو

 پس آن نگاه سنگیتن که ان روز حس کردم، آکو

 ...بود

 با صدایی که از ش ّ دت غم کم مانده بود در نطفه

 : خفه شود، گفتم

- ... یعتن اون روز   داشتی نگاهمون... تو داشتی 

 میکردی؟

 صدای نفسهای عمیق آکو توی تلفن پیچید و

 : بعد جواب داد 

-  دیدم که چطوری امیر آهیر و ژیوار رو به... آره

 ...عنوان برادرش پذیرفت

که به زحمت و از رویصدایش آرام شد، آنقدر    

 . شانس آن را شنیدم

ی که من آرزوش رو داشتم- ن  ...همون چیر

 . بعد هم ساکت شد 

 من هم در حایل که اشکهایم بیاختیار روان

ن آکو و دردی  شده بود به صدیل نفسعای غمگیر



 . که البهالیشان مخقن شده بود، گوش میدادم

 آب دهانم را قورت دادم و در حایل که سیع یم

م با رسفههای مصنوغ بغضم را پس بزنم،کرد  

 . سکوت بینمان را شکستم

 حاال چی عوض شده؟-

 . یک لحظه سکوت کردم

ون اومدی و-  چی عوض شده که از سایه بیر

 زنگ زدی؟

ن جواب داد   : آکو غمگیر

- ن شم حالت خوبه  فکر... میخواستم مطمی 

 بچه دار شدن و اون دکیی آلماین رو من انداختم

 ...دو سال تحمل کردم اما حاال... تو رست

 
ن
 بازهم نفس عمیقی کشید، مثل اینکه هوای کاق

سید که از ابتدای تماسمان با  به ریــههایش نمیر

ی طلب ن بیشیی ر  نفسهای عمیق پیوسته اکسیر

 . میکرد 

 : صدایم کرد 



 جوانه؟-

 : آهسته جواب دادم

 ...بله-

-  ...میخواستم... مراقب خودت و پرست باش

ن رو بگممیخواستم فقط  همیر ... 

 انگار تصمیم داشت تلفن را قطع کند اما من

 : پیش دستی کردم و گفتم

 آکو؟-

 سکوت آن طرف خط نشان میداد منتظر حرفم

 . مانده بود 

 : آرام گفتم

؟-  نمیخوای بیای پیش امیر

ی بود که ن  از چیر
 سکوت ان طرف خط طوالنییی

 . انتظارش را داشتم

 : اضافه کردم

 نبود؟-
ن
ن برادریتون کاق  این دو سال وقفه بیر

 : آکو مظلومانه جواب داد 



-  یا حداقل بهیی از وقتیه... امیر بدون من خوبه

 منم نمیخوام اذیتش... که من کنارش باشم

 ...کنم

 کیم فکر کردم و در حایل که به خاطر سکوت

ن خودم و امیر در مورد آکو از هیچ  دو سالیه بیر

 : نداشتم، گفتم کدام از افکارش خیر 

-  وضع... شاید امیر منتظره تا تو پیش قدم یسر 

ن شما دو تا آخر  ...بیر

ن و ب ّ رندهای از  جملهام تمام نشده بود که تیر تیر

 . درد زیر دلم را نشانه گرفت

 درد به قدری زیاد بود که فریاد بلندی کشیدم و

 همانطور که دستم را روی دلم میگذاشتم، خم

 . شدم

 : دیه آکو بلند شد صدای وحشت ز 

 جوانه؟ جوانه؟ چی شد؟-

 ...درد نفسم را بریده بود

 . نمیتوانستم حتی یک کلمه هم حرف بزنم



 : اکو فریاد میکشید 

- ؟ حرف بزن  یک کلمه حرف... جوانه؟ خویر

 ...بزن فقط

 درد همه جا را گرفته بود آنقدر که چشمهایم

فت  ... سیایه میر

)  ) امیر 

 با صدای زنگ تلفن، ببخشید کوتایه به پرستار

 . گفتم و برای جواب دادن تلفن عقب رفتم

 این روزها مهم نبود در چه حالت یا کجا باشم، از

 ترس اینکه مبادا جوانه به خاطر اینکه دردش

ون  گرفته باشد زنگ بزند، مواقع کوتایه که بیر

 خانه بودم، تلفنم را حتی یک لحظه هم از خودم

 . نمیکردم جدا 

 سهراب و سامیار هر چه اضار کرده بودند

 روزهای آخر را خانیه انها بگذرانیم تا با هماهنگ

 کردن شیفتهایمان حداقل یک نفرمان پیش

 جوانه بماند، نه من نه جوانه خییل راضن به



 ...این کار نبودیم؛ خانیه خودمان راحت بودیم

لبا خنده و شوچن گفته بودیم که بهیی است قب  

 از آمدن بچه، از تنهایی دو نفرهمان را تا جای

یم  . امکان لذت بیر

 نه سهراب، نه جوانه، نه حتی سامیاری که این

 روزها نقش میانجیگری و آرام کردن بدخلقیها

 و دفع کردن ترکشهای سیم و کشندیه گذشته

 ی دردناکمان را به عهده گرفته بود، قبول نکرده

م این روزها مثل هربودند از مادر جوانه بخواهی  

ش کنار جوانه  مادری در دوران بارداری دخیی

 باشد؛ یعتن اصال   خیر بارداری جوانه را به او

 ! نداده بودند 

ی که من از حرفهای عصباین سهراب و ن  چیر

 ناراحتی سامیار فهمیده بودم این بود که سهراب

 یک روز تلفتن برای مادرش مشخص کرده بود

از نیازی به حضورش که هیچ کدامشان بیشیی   

 در زندگیشان ندارند و بعد عیل رغم همیه تال



 شهایی که مادرشان برای درست کردن رابطیه

 مادر و فرزندی کرده بود، خواهر برادرها او را

 ... نبخشیده بودند 

 ... حق داشتند 

ن توی دنیا ظرفیت... دیر شده بود   همه چیر

 بود از آنجایی که... دیرشدن داشتند 
ن
 فقط کاق

 ...باید به آنها توجه میکردی، توجه نمیکردی

 و حاال حتی برای مادر و فرزندی هم دیر شده

 رابطهای که میگفتند محکم بودنش توی... بود 

 ...خون آدمهاست

 اینکه مادرشان عقب نشیتن کرده بود یا نه را

 نمیدانم اما این را میدانستم که دلم برای

 ...تنهایی جوانه میسوخت

تنها بودم اما حداقلش این بود من همیه عمر   

 ...کش را نداشتم و تنها بودم اما جوانه

 ...اینکه داشته بایسر اما نداشته بایسر 

 از شانس بد من هم آوین ایران نبود تا به عنوان



 ...خواهر شوهر از جوانه مراقب کند

 حاال مدتها بود پذیرفته بودم، خانوادهای دارم

ند و به منکه در مواقع لزوم کنارم میایست  

 درد نبودنشان جایی 
 اهم ّ یت میدادند که حتی

 که نمیتوانستند کنارم باشند هم لذت بخش

 ...بود

 با دیدن اسم آکو روی صفحیه تلفن برای چند

 . لحظه مثل سییل خوردهها رس جایم خشک شد 

ی که هر لحظهای منتظر  بعد از دو سال بیخیر

وبودم رس و کلیه آکو از یک جایی پیدا شود   

 برای درست کردن برادری به هم ریختهمان تال

 ...ش کند

 دو سایل که آکو در چنان سکوت و سایهای فرو

ین  رفته بود که حتی آوات و آوین هم کوچکیی

 اشارهای به حضورش نمیکردند و حتی اسمش

دند  ...را هم نمییر

د؟ ن  افتاده بود که زنگ میر
ی
 حاال چه اتفاق



بان باال رفتیه قلبم ، دستهایم راحیتن که ضن  

دم بیتفاوت و ن  میلرزاند، با صدایی که زور میر

 رسد باشد،

 :جواب دادم

 بله؟-

 : اضطراب صدای آکو مرا بیشیی از قبل ترساند 

 الو امیر کجایی ؟-

 ! این دیگر خارج از فهمم بود 

 بعد از دو سال بدون سالم و علیک ؟

 : اخم کرده پرسیدم

 چی شده؟-

 آکو بیمقدمه مثل کش که آتش گرفته بود،

 : جواب داد 

- ؟ زنگ زدم... جوانه حالش خوب نیست  کجایی

... اورژانس  خودتون رو برسون... بره خونتون

 ...خودم دارم میام... خونهتون

 بود تا رمق از زانوهایم
ن
 همان جملیه اولش کاق



فت  برود و در حایل که چشمهایم سیایه میر

ماز دنیا فاصله بگ یر ... 

)  ) امیر 

ون افتاده بود برای  مثل مایه که از آب بیر

دم ن  .جرعهای هوا دست و پا میر

 لبهای لرزانم را به زحمت باز کردم و از آکویی 

 من در
ی

 که نمیدانستم باز از کجا رس از زندگ

 : آورده بود، پرسیدم

 چی شده آکو؟-

سم تو از  دوست داشتم به جای این سؤال بیی

ز ِ ن من خراب است اما در کجا میدانستی حال  

ی که در نظرم اهم ّ یت ن  آن حال و احوال تنها چیر

 . داشت، حال جوانه بود 

 آکو که از صداهای پس زمینیه تماسمان

 است، خودش
ی

 مشخص بود در حال رانندگ

 : کامل جواب داد 

-  داشتم باهاش حرف یم... زنگ زدم خونتون



 بعد اون هر چقدر... زدم یه دفعه دردش گرفت

 ...باهاش حرف زدم فقط ناله کرد

 : زیر لب با خودم حرف زدم

-  ...سه ماه مونده... هنوز که خییل زوده

 کامال   گیج و مبهوت قدرت هر عکس العمیل

 . را از دست داده بودم

 . اصال   نمیدانستم چه کاری باید انجام دهم

ن بنشینم و به حال  بروم یا همینجا روی زمیر

 خودم گریه کنم؟

تصویر جوانه را میدیدم که احتماال   در ح تنها   

ن افتاده و  ایل که شکمش را گرفته بود، روی زمیر

 ... درد میکشید 

 چه بالیی رس همرسم آمده بود؟

 آکو که گیج شدن مرا به خویر حس کرده بود،

 در قالب خونرسد همیشگیاش که انگار آتش

ن دنیا برایش اهم ّ یت نداشت، فرو رفت  . گرفیی

- ؟ خ  گوشت با منه... ودت رو جمع کن پرس امیر



 ؟

 آب دهانم را قورت دادم و با تصور اینکه آکو

 با

 روبــهرویم ایستاده بود، مثل پرسبچهها رسم را

ن انداختم  . ال و پاییر

- م... خودت رو برسون خونه  منم دارم میر

... اونجا  کنه یا  نمیدونم جوانه بتونه در رو باز   

 ...نه

 همانطور که گلوی گرفتهام را با دست ماساژ یم

 : دادم، جواب دادم

 ...پنچ دقیقه دیگه اونجام-

ن ده  حقیقت ا فاصلیه بیمارستان و خانه با ماشیر
 
ً 

 دقیقه بود که من میتوانستم این فاصله را پنج

 . دقیقهای هم یط کنم

 مثل اینکه پاهایم زودتر از من به خودشان آمده

له به طرف اتاقم دویدند تابودند، چون با عج  

 . سوویــــچ و کلید خانه را بردارند 



ن نبودم با د، مطمی  ن  آکو هم همانطور حرف میر

س خودش را کم میکند یا  صحبت کردن اسیی

 . این کار را برای آرام کردن من انجام میداد 

 . جالبیی از آنکه من هم تلفن را قطع نمیکردم

ده سیع  آکو و صدای محکمش در حایل که بییی

 میکرد حمایت و پشتیبانیاش را نشان دهد، تنها

ی بود که در آن موقعیت نیاز داشتم ن  . چیر

- ی نیست ن  خورشید هم وقتی ... مطمئنم چیر

 ... هناس رو حامله بود دو بار اینجوری شد 

)  ) امیر 

 . شمارش قدمهایم از دستم در رفته بود 

 آنقدر رس و ته راهرو را به هم رسانده بودم که

 . فته بودمرسگیجه گر 

 که نگاه کنم که
ی
 جرئت نمیکردم به در اتاق

 جوانیه یر حال را در حایل که هنوز هم توی

 صورتش اثرات واضچ از درد نمایان بود، توی

 . آن برده بودند 



 به جای آن نگاهم رسکشانه دنبال آکو بود که

 چطور با آرامش روی صندیل در حایل که پا روی

 پا انداخته بود با پلکهای بسته دست به سینه

 . رسش را از پشت به دیوار تکیه داده بود 

ن هم نیم  ذهنم هنوز درگیر جوانه بود، برای همیر

 توانستم روی موضوع اینکه چطور آکو رس از

 . اینجا در آورده بود، تمرکز کنم

 ... در هنوز بسته بود 

ن امیر -  ...بیا بشیر

 . به من بلند میشد صدای آکو بود که خطاب 

 گردنم را به طرفش چرخاندم و نگایه از روی

 . تعجب به او انداختم

ی تعجب ن  خودم هم نمیدانس   تم دقیق ا از چه چیر

 !کرده بودم

 آرامشش؟ پیشنهادش؟ یا اینکه چشمهایم

ه مانده بود که دو سال  ناخودآگاه به برادری خیر

 از آخرین دیدارمان گذشته بود؟



 : ی بسته گفتبا همان پلکها

ن -  ...به جای زل زدن به من بیا بشیر

 بیاراده به طرفش رفتم و با فاصلیه یک

 . صندیل کنارش نشستم

 : آکو دوباره به حرف آمد 

-  دیدی که دکیی خییل نگران... نگران نباش

... نبود   احتما... خودش هم دردش کمیی شده بود 

 ...ال   یه اسپاسم خفیف بوده

اف میکردم از آرامش و اطمیناین که توی  اعیی

 .صدایش بود آرام شده بودم

ن موقعیتی تنها نیستم  ... خوشحال بودم در چنیر

 : اهسته گفت

؟-  امیر

 به جای جواب نگاه سنگینم را روی نیمرخش

 قفل کردم، نیمرچن که حاال میدانستم بیشیی از

 . چهار برادر دیگرمان به من شبیه بود 

بود آهیر و آکو دو قلو بودند اما جزبرایم جالب   



 حالت کیل نگاهشان ذرهای به هم شباهت

 ... نداشتند، در عوض آکو به من شبیه بود 

 : همچنان با پلکهای بستهاش جواب داد 

-  میدونم بخشیدن من برات... بیا تمومش کنیم

 ...اما اجازه بده برادرت باشم... سخته

 . ملحنش به قدری سوزناک بود که بغض کرد

 . دلم برای خودم و آکو میسوخت

 اگر آکو برادرم از آب در نمیاد خییل راحتیی با

 ...این قضیه کنار میامدیم اما حاال

 از پشت پردیه نازگ از اشک که تصویر آکو را

. پوشانده  . بود، به برادرم نگاه کردم

 : با صدای لرزاین گفتم

 از کجا فهمیدی حال جوانه بد شده؟-

 خودم هم نمیدانستم با این سؤال دنبال چه

 جوایر میگردم؟

ئه کردنش؟  مقرص جلوه دادن آکو یا تیر

 : آکو با همان چشمهای بسته گفت



-  بهش زنگ... بعد دو سال بیاحتیایط کردم

یک بگم... زدم  ...میخواستم بابت بچه بهش تیر

 فکرهای عجیب و غریب و حتی بد توی ذهنم

وع به جوالن دادن کر   . د رسر

 حیتن که لبهایم را محکم روی هم فشار یم

ی کنم، گفتم  : دادم تا از لرزششان جلوگیر

 چرا به من زنگ نزدی؟چرا خواستی بعد دو س-

 ال صدای جوانه رو اول بشنوی؟

 بالخره گردنش را به طرفم چرخاند و نگاه اخم

 . آلود و عمیقی به من انداخت

 : آرام پرسید 

؟-  چی

 : اب دادملبخند تلچن زدم و جو 

ن این حرفها برای من به اندازیه یه-  بدون گفیی

 ...بار مردن و بعد زنده شدن درد داره آکو

 . آکو همچنان سؤایل و مردد نگاه میکرد 

 در حایل که لبخند تلخم از روی لبم کنار نیم



 : رفت، ادامه دادم

 ...نمیدونم حش که به جوانه داری چیه-

... عشقه ... دوست داشتنه ن  ارامشه یا هر چیر  

 ...دیگهای

 : شانههایم را باال انداختم و گفتم

-  نیم... شاید میخوای ازش محافظت کتن 

 دونم اما این رو میدونم که جوانه برات یه آدم

 برای تو فقط زن داداشت... عادی نیست

 ...نیست

 بزند اما با باال آوردن
ن
 آکو دهان باز کرد تا حرق

 . دست او را منرصف کردم

-  این سالها پای من یه... من به زنم اعتماد دارم

 جوری وایستاده که به شب و روز شک میکنم

 اینکه مهم نیست... اما به عشقی که بهم داره نه

 همیشه عاشق من... کجا و در چه حایل باشه

 ...هست و به عشقمون وفاداره

 : پوزخنذی زدم و گفتم



 خوشبختانه یا بدبختانه میدونم تو هم نیم-

یخ  حاال هر احسایس... وای جوانه رو ازم بگیر

 اونقدر میشناسمت که... هم بهش داشته بایسر 

 بدونم اگه میخواستی این کار رو بکتن تا حاال

 اما ازم نخواه که چشمم رو روی... کرده بودی

 واقعیتی که برادر بودنمون... واقعیتها ببندم

 ...دردش رو برام بیشیی میکنه

 : ا درد ادامه دادمنفس عمیقی کشیدم و ب

 ...ترجیح میدم تا اخر عمرم غریبه بمونیم-

 کمیی ... اینجوری خصومت بینمون کمیی درد داره

 ...زشته

)  ) جوانه

 با نوازشهای آشنای امیر از دنیای خواب فاصله

 گرفتم اما به قدری کرخت شده بودم که نیم

 توانستم پلکهایم را از هم باز کنم، از آن بدتر

 گرمایی بود که از رسانگشتان امیر پوستم را یم

 سوزاند و مرا بدتر از قبل در خلسیه آرام بخشم



د   . فرو مییر

 : صدای امیر آمد 

؟-  جوانه؟ عزیزم؟ بیدار نمیشر

ن خواب و بیداری رسی تکان دادم و هوم  بیر

 . کشیدهای زیر لب گفتم

 . لبهای امیر روی پیشانیام نشست

 : وشم گفتدر فاصلیه نزدییک از گ

-  هم وقت داروهاته هم... خییل وقته خوابیدی

 ...باید غذا بخوری

 دست داغش روی شکم برآمدهام نشست و

 حیتن که با مهرباین آن را نوازش میکرد، با

 : لحن پدرانهای گفت

 ...پرسم گشنشه ها-

 از لفظ پرسم از دهان امیر توی دلم قند آب

 . کردند 

جدیدم لذت یمبه اندازیه یک دنیا از وضعیت   

 ... بردم؛ مادر پرسی بودم که امیر پدرش بود 



 . امیر اینبار پشت پلکهایم را بوسید 

 . خندیه مردانهای کرد 

 میدونم خودت رو زدی خواب تا من یه-

 ...ببوسمت شیطون

 : با لحن بدجنش گفت

 کیه که بدش بیاد؟-

 بعد یک دفعه مثل کش که از بند آزاد شده بود،

وع به بوسیدنم کرد، من هم ناچارا پلکهایم  رسر
 
ً 

 را باز کردم و با خنده در حایل که قلقلکم میآمد

 : ، پشت رس هم میگفتم

-  ...باشه امیر بیدار شدم... باشه

 . اما امیر به کارش ادامه میداد 

... پیشاین  ... گردن  ...پشت دستهایم... بازو 

تم را  بوسههایش پایینیی رفت و حیتن که تیرسر

 . باال میداد روی شکمم نشست

ن یم  پرسم هم با خوشحایل حیتن که باال و پاییر

 . پرید، جواب بوسههای پدرش را میداد 



 عاقبت وقتی خسته شد حیتن که هنوز هم یم

 خندید خودش را باال کشید و کنارم روی تخت

 دراز کشید، من هم از خدا خواسته تا جایی که

 میشد خودم را گلوله کردم و توی

 . غلش خزیدمب

 چند دقیقهای در سکوت به صدای نفسهای هم

 : گوش میدادیم تا اینکه آرام صدایش کردم

؟-  امیر

 دستش را باال آورد و مشغول بازی با موهای

 . کوتاهم شد 

؟-  جان امیر

نم ن  که میر
ن
 مردد در حایل که نمیدانستم حرق

 : درست است یا نه، گفتم

؟-  میخوای با آکو چی کار کتن

 : نفس عمیقی کشید و گفت

 تو میخوای چی کار کنم؟-

 : صادقانه جواب دادم



 ...میخوام یه خانوادیه کامل داشته باشیم-

 دو تا... میخوام پرسم همه رو داشته باشه

... دایی  ... چهارتا عمو  عمو... یه عمه  ...یه دخیی

... مادربزرگ  نمیخوام... حتی شوهر مادربزرگ

 نمیخوام مثال... همیشه جای ییک خایل باشه

ًِ بگه من به عمو دارم اما باهاش ارتباط
 
ً 

 نمیخوام جای خایل هیچی رو حس... نداریم

هایی که من نداشتم... کنه
ن  میخوام همیه چیر

م... داشته باشه ن این تصویر حاضن  برای ساخیی

 ...حتی با دشمنم هم صلح کنم

 امیر چند دقیقهای ساکت ماند و بعد در کمال

 : تعجب گفت

- ... اگه تو میخوای ... پس باشه  ... ویل باید 

"  چسبیده به جملهاش برایم مشخص کرد" ویل

ن آنطور نمیشود که انتظارش را  همیشه همه چیر

ی نمیشود که ن  داریم یا الاقل همهاش آن چیر

 . انتظار داریم



 . کیم خودم را تکان دادم

 تا جایی که شکم برآمدهام اجازه میداد خودم را

ن قفسیهبه امیر چسباند م، رسم را جایی بیر  

 سینه و شانهاش گذاشتم، همانطور که دستم را

 : روی قفسیه سینهاش میکشیدم آرام گفتم

؟  ـ ویل چی

 قفسیه سینهاش به خاطر نفس عمیقی که

ن رفت  . کشید باال و پاییر

 ـ آکو میتونه مثل یه مهمون بیاد توی این

م.... خونه  دیگه الزم نیست هر جا من میر

 ...مثل آوات اونم عموی پرسمون بشه... نباشه

 اونم جزی  از خانوادهای بشه که بهت قول داده

 ...برات بسازم

 با این حرف امیر یاد قویل که دو سال پیش به

 من داده بود افتادم؛ قول داده بود تا همیه

های از دست رفتهمان را بسازد و الحق که تا ن  چیر

فتههاجایی که در توانش بود برای بازگرداندن ر   



 .تالش کرد

 کیم طول کشید تا فهمیدم تلفتن که آن روز

 سهراب به من زد و بعد پیدا شدن رس و کلیه

 خودش و سامیار در زندگیمان و تالششان برای

 عادی نشان دادن اوضاغ که همهمان یم

 دانستیم از عادی بودن فاصلیه زیادی دارد،

ن حرف ی که بعدها از بیر  برنامیه امیر بود؛ امیر

 های جست و گریختیه سامیار که به قول

 خودش در موقعیتهای حساس از زیر زبان

 سهراب کشیده بود، فهمیده بودم پا روی

 غرورش گذاشته بود و به سهراب درخواست

 .صلح داده بود

 خوب میدانستم غرور امیر برایش چه ارزیسر 

 داشت،   مخصوص ا در مقابل سهرایر که این م ّ دت

ن و ت حقیر و البته کتک کاری در حقاز هیچ توهیر  

 امیر کوتایه نکرده بود و زیر پا گذاشتنش برای

 رساندن من به خواستهام امیر را در نظرم تا حد



 . پرستش باال برده بود 

 یادآوری امیر و سهرایر که حداقل در ظاهر و

 به حرمت من سیع میکردند شده با نادیده

ن یکدیگر در جمع و بیمارستان، مشکالت  گرفیی

ی درون ن  قدیمیشان را خاک کنند باعث شد چیر

 سینهام برای امیر بجوشد، برای نشان دادن

 احساسایی که کم مانده بود خفهام کنند، دست

 آزاد امیر را بلند کردم و بوسیه محکیم روی آن

 .کاشتم

 امیر که یکه خورده بود دستش را از توی دستم

ون کشید و با تعجب گفت  : بیر

انه؟ـ چی کار میکتن جو   

 احساسات رسریز شدهام را توی چشمهایم

 : ریختم و با عشق لب زدم

 ...ـ دارم دستهای عشقم رو میبوسم

 امیر گردنش را از روی بالشت بلند کرد و با

 چشمهای مشیک ب ّ راقش چند لحظهای به من زل



 .زد

 این روزها به راحتی میتوانستم عشق نشسته

که س  در برق چشمهای امیر را، همان چشمهایی   

 الها از رسمای تاریکیشان به خودم لرزیده بودم،

 .تشخیص دهم

 گایه به اینکه جوانه زنده مانده بود تا این

 .روزها را ببیند شک میکردم

، بعد از آن  مگر میشد آدم بعد از آن همه سختی

 همه تحقیر و بیمهری زنده بماند؟

ه بودم  همانطور که در چشمهای مشیک امیر خیر

 امیر بدون مقدمه جلو آمد، رسش را روی قفسه

 ی سینهام گذاشت و بوسیه محکیم روی قلبم

 .زد

 تا چند لحظیه پیش من در بغل امیر بودم اما ح

 اال موقعیتمان عوض شده بود، امیر بود که به

 زحمت خودش را توی بغلم جا میداد تا من

 بتوانم همرس و پرسم را با هم توی بغلم داشته



 .باشم

یر رسش را چند لحظهای همانجا روی قلبمام  

 نگه داشت و پشت رس هم نفسهای عمیق

 .کشید

 از ریتم نفسهایش میتوانستم بفهمم که

 باز میکرد اما بعد
ن
ن حرق  دهانش را برای گفیی

 .پشیمان، ساکت میشد

 حال و روزش را درک میکردم؛ گایه آدم نیم

 توانست کلمات مناسب را برای ابراز عشقش پیدا

دکن . 

ن با خودش گفت  : عاقبت بعد از کیل کلنجار رفیی

 ...خییل... ـ خییل دوستت دارم جوانه

 : لبخند عمیقی زدم و گفتم

 ...ـ منم همینطور

 : مثل پرسبچهها نق زد 

 جمله رو درست... ـ منم همینطور نمیخوام

 ...بگو



ن این جمله امیر را اذیت
 جایش بود تا برای گفیی

ن کار را میکرد میکردم، هر کس دیگری بود  همیر  

ن   اما نه جوانهای که انگار رسالتش روی زمیر

 . عاشق امیر بودن و ابراز عشقش بود 

 دستم را توی موهای نرمش فرو بروم و همانطور

 که با رسانگشت پوست رسش را نوازش یم

 : کردم، جملهام را کامل کردم

 ...خییل... ـ دوستت دارم امیر 

 نمیدانم این جمله چه طلسیم در خودش داشت

 که حتی اگز هزار بار هم شنیده میشد بازهم به

ین بود   به اندازیه... اندازیه دفعیه اول شیر

 دفعیه اول قلبت را تکان میداد و دنیایت را

 ...میلرزاند

ن بودم امیر هم این را میدانست که از من
 مطمی 

" میخواست  هایم را کامل" دوستت دارم

ویمبگ . 

 چند لحظهای در همان حالت ماندیم و از عطر



 تن یکدیگر لذت بردیم تا اینکه کیم از امیر 

 .فاصله گرفتم

 امیر هم رسش را از بغلم در آورد و منتظر نگاهم

 . کرد 

ن در حایل که قلب ا مایل نبودم دنبالیه  غمگیر
 
ً " 

م،" ویل  جملیه امیر را در مورد آکو بگیر

 : پرسیدم

؟ـ ویل چی امیر   

 امیر که مشخص بود با یادآوری آکو حس و حال

ون آمد  .خوبش پریده بود، از بغلم بیر

 به بغل چرخید، روی آرنجش تکیه داد و دست

 .آزادش را توی موهایش کشید

 من هم به سختی خودم را باال کشیدم و به تاج

 . تخت تکیه دادم

 : امیر بدون اینکه به من نگاه کند، گفت

 ـ از من نخواه که به آکو بخ عنوان برادرم نگاه

 ...با خودش هم اتمام حجت کردم جوانه... کنم



 نمیتونم وقتی آکو رو میبینم فراموش کنم که

 ...یه به زنم بیمیل نبوده یا نیست یا هرچی 

 : رسش را تکان داد و با غم گفت

 ـ هیچ کس نمیدونه اگه من برادرش از آب در

یع میکرد من و تو رو بهنمیاومدم باز هم س  

 ...هم برسونه یا نه

اض باز کردم اما امیر با باال  دهانم را برای اعیی

 آوردن دستش مرا ساکت کرد و خودش با لحتن 

 : که از حرص و غم خایل نبود، ادامه داد 

 ...ـ انکارش نکن جوانه

 نگاهش را به من دوخت، باز هم مهربان شده

 .بود

... ـ این تقصیر تو نیست تی ح ... 

 : شانهای باال انداخت و بیمیل گفت

 ...ـ حتی آکو

ن انداختم  . رسم را پاییر

 .اجازه دادم خودش را خایل کند



 ـ فکر اینکه اگه آکو نمیفهمید من برادرشم و

 کوتاه نمیاومد با اون همه قدرت و نفوذی که

 داشت میتونست تو رو از دستم دربیاره دیوونه

... ام میکنه که میبینمش زندهاین فکر هر بار    

 ...میشه

 دوست داشتم بگویم اگر آکو پادشاه جهان هم

 ...بود نمیتوانست قلب مرا از دست تو دربیاورد

 من از ازل تا ابد عاشق امیر بودم و عاشق او یم

 ...ماندم

... آکو  ... دامون  هر چقدر هم... یا هر مرد دیگری

 از امیر نمیتوانست... خوب
 هر چقدر هم بهیی

 ...مرا از عشق امیر جدا کند

 چون مدتها بود یاد گرفته بودم... اما نگفتم

 امیر در مورد آکو حرف هیچ کس را نمیپذیرفت

 ، باید اجازه میدادم تا گذر زمان حقیقت را برای

 .امیر روشن میکرد

 : نفس عمیقی کشید و ادامه داد 



 ـ اما میخوام همونجوری که تو میخوای سیع

هر به خاطر پرسمون هم کهکنم حداقل در ظا  

 مهم... شده چشمم رو ببندم و اجازه بدم بیاد 

 مهم نیست چقدر اذیت... نیست چقدر درد داره

... میشم  حداقل سایل یه... اما تظاهر میکنم

... بار  ... تولد  ی که پرسم نیاز داره... عید  ن  هر چیر

... خانوادیه پدرش رو ببینه  به... به خاطر تو 

 ...خاطر پرسمون

 : با درد گفت

 باید اونها را... ـ باید با بعضن از دردها کنار بیای

 درماین ... مثل عضوی از بدنت قبول کتن 

 اما تو هم نمیتوین اون عضو بدنت رو... ندارن

ی... بکتن و بندازی دور   فقط باید یاد بگیر

 کتن 
ی

 ...باهاش زندگ

 پلکهایش را روی هم گذاشت و خودش را روی

 . تخت رها کرد 

 : ام گفتآر 



ی بگم؟- ن  یه چیر

 : جواب دادم

 ...بگو عزیزم-

 : با صدای غمگیتن گفت

 بعضن وقتها که... ـ از وقتی به هم برگشتیم

 خودمم و خودم به این... کش دور و برم نیست

 فکر میکنم سختیهایی که تو مدت جدایی و ط

 القمون کشیدیم در مقابل همیه سختیهایی که

... به تو دادم خییل کمه عد یم ترسمب ... 

 اونقدر که اگه ذهنم رو منحرف نکنم از ترس

ه  ...گریــهم میگیر

 خم و شدم و پشت دستم را روی شقیقهاش

 . کشیدم

 : آرام پرسیدم

یس؟  ـ از چی مییی

 : بدون باز کردن پلکهایش گفت

ن تو باشه  یا... ـ از اینکه مبادا تاوان واقعیم رفیی



 ...پرسم

 باید مطمئنش میکردم که موقع زایمان هیچ

 برای هیچ کداممان نمیافتاد اما تصمیم
ی
 اتفاق

 گرفتم به زبان خودش این ترس را از ذهنش دور

ی بکشد  .کنم تا عذاب کمیی

 : مهربان گفتم

 وقتی بخشیدمت و... ـ من بخشیدمت امیر 

 ازت دلگیر نیستم دیگه تاوان چی رو باید بدی

 عزیزم؟

ستم را از روی پیشانیاش برداشت وغلتی زد، د  

 . مثل عروسک توی بغلش گرفت

 همانطور که با چشمهای مشکیاش به من زل

 : زده بود، گفت

ن رو  ـ تو واقع ا من رو بخشیدی؟ همه چیر
 
ً... 

 : رسش را با تردید تکان داد و گفت

ن رو فراموش کردی؟  ـ همه چیر

 : نفس عمیقی کشیدم و صادقانه گفتم



... امیر  ـ من بخشیدمت  بخشیدمت... از ته قلبم

 چون اونقدر عاشقتم که نبخشیدنت بیشیی از تو

 ...خودم رو اذیت میکرد

 : شانهای باال انداختم و گفتم

 ـ چرا وقتی میتونستم با عشق داشته باشم با

 نفرت از دستت بدم؟

 : امیر لبش را گاز گرفت و با غم گفت

 !ـ اما فراموش نکردی نه ؟

 : لبخند غمگیتن زدم و جواب دادم

 ـ زخمهای روی قلبم خییل وقته دهنشون بسته

 ...اما خب... شده و درد ندارن

 خودم هم از به زبان آوردن حقیقت تلچن که

ن بار بود به زبان میآوردم،  شاید برای اولیر

ن شدم، بیشیی از آن دیدن چهریه در هم  غمگیر

ده بودرفتیه امیر که با ترس به دهان من زل ز   

 و منتظر بود تا کلماتم را ببلعد، ناراحتم میکرد

 اما به قول خودش این حقیقت و دردی که



ی بود که هردویمان باید به آن عادت ن  داشت چیر

 . میکردیم

 زخمهایی که من... ـ جای اون زخمها هست

 ...بهشون افتخار میکنم

 : رسم را با غرور باال گرفتم و گفتم

ان یه نشونه از قدرتمـ من به زخمهام به عنو   

...نگاه میکنم  کم... قدریی که کمکم کرد وایسم

... نیارم حیم و نا... این همه سال  این همه بیر

ی که میخوام ن  امیدی رو به جون بخرم تا به چیر

 ...برسم

 : اشارهای به خودم کردم گفتم

 من االن همیه اون... ـ به من نگاه کن امیر 

ی که میخوام دارم ن ... چیر ... تو   بچه... عشقت

 ...خوشحایل تو بابت پیدا کردن خانوادهت... م

 اگه تاوانش قراره چند تا جای زخم... برادرهام

 عاشق نیستم اگه بخوام... روی قلبم باشه

اض کنم  ...اعیی



 امیر که به نظر میآمد بغض کرده بود، آب

 : دهانش را با رس و صدا قورت داد و گفت

م فکر میکنمـ وقتی به راه طوالین که اومدی  

 باورم نمیشه تونسته

 ...باشم تا اینجا بیام

 : رسی به نشانیه تایید تکان دادم و گفتم

 وقتی به همیه اتفاقهایی ... ـ منم باورم نمیشه

 وقتی به همیه آدمهایی که... که برامون افتاد 

ن ... باهاشون برخورد کردیم  ...موندن یا رفیی

... وقتی به همیه اینها فکر یم کنم ار صدانگ  

 ...سال گذشته امیر 

 : امیر لبخند کچر زد و گفت

ن بار دیدمت  ...ـ وقتی برای اولیر

 . جملهاش را من از طرف خودم کامل کردم

 ـ هیچ وقت فکر نیم کردم این مرد بداخالق

 که نصف صورتش رو عینک آفتایر پوشونده بود

 ...قراره بشه همیه دنیای من



ن شد   : صورت امیر غمگیر

 ـ منم هیچ وقت فکر نمیکردم گذشتهم با ماهیار

 ...بخواد زندگیمون رو به هم بزنه

ی که انگار سالها بود بار و ن  چشم سیر
 یاد دخیی

 من و امیر جمع کرده و
ی

 بندیلش را از زندگ

 : رفته بود آیه کشیدم و زمزمه وار گفتم

 ـ به نظرت ماهیار االن کجاس؟

اشتامیر لحظهای پلکهایش را روی هم گذ . 

م تا به این  برایم سخت بود جلوی ذهنم را بگیر

 فکر نکند که یادآوری ماهیار بخواهد احساسات

 .قدییم امیر را برایش یادآوری کند

 : با همان پلکهای بسته گفت

 ...ـ نمیدونم

 شکست خوردیه ماهیار، اینکه
ی

 با یادآوری زندگ

 درسش را نیمه کاره رها کرده بود، نتوانسته بود

درش بایستاد تا به مردی که دوستجلوی پ  

 داشت برسد، سالهای تنهایی و انزوایش، درد و



 رنج جسیم رسطان، تحقیر و دست و پا زدنش

ن امیر در آخرین لحظات زندگیاش و
 برای داشیی

، دلم  در نهایت مرگ غریبانهاش در اوج جواین

 .برایش سوخت

 : در حایل که بغض کرده بودم، گفتم

ببخشیمش بتونه حداقل ـ شاید اگه من و تو   

ه  ...توی اون دنیا آروم بگیر

 با یادآوری آخرین باری که ماهیار را دیده بودم

ن هم  سنگیتن عجیتر روی قلبم حس کردم، همیر

 .باعث شد چهرهام در هم برود

 : آرام گفتم

 ـ من بهش گفتم میبخشمش اما وقتی که تو

 بهم زنگ زدی و اونجوری داشتی بابت مرگش

یگریه میکرد ... 

 خودم هم میدانستم در مورد آن وضعیت

 بیشیی از ماهیار باید از دست امیر ناراحت باشم،

 بماند که ناراحتیام بابت گریــیه صادقانیه امیر 



 در عزای ماهیار بعد از گذشت دو سال چ با

 وجود بازگشت من و امیر کنار یکدیگر و باور

ن   عشق امیر نسبت به خودم هم از بیر

 . نرفته بود 

 با لحتن مملو از عذاب وجدان در حایل که

ن نبودم مخاطبم امیر یا ماهیار است،
 مطمی 

 . جملهام را کامل کردم

 ـ اون روز بدون اینکه بخوام یه بار دیگه ازش

 ...و اما خب..متنفر شدم

ون آوردم و آن را روی  دستم را از دست امیر بیر

 .قلبم گذاشتم

ویرپلکهایم را روی هم گذاشتم و پشتش تص  

 ماهیار را برای خودم کشیدم، سیع کردم همیه

 جزییات را به خویر رسم کنم؛ با خودم قرار

 گذاشته بودم این آخرین باری باشد که ماهیار به

 .این وضوح توی در ذهن من جریان پیدا میکند

 ...لبخند عروسکیاش



ن زیبا و غنگینش  ...چشمهای سیر

 ...چال گونهاش

ن برخوردمان در بیمارس چیتن اولیر تان وقتی خیر  

 دامون از معشوقیه شوهرم مرا به طرف او

 ...کشانده بود

 تنهایی ّ اش وقتی مادرش به خاطر تعص بات

ش را تنها بگذارد  ...پدرش مجبور شده بود دخیی

 وقتی برایش از طالق پدر و مادرم و اینکه

 چطور از ترس ترحم دیگران رابطهام را با

بودم دیگران تا حد امکان محدود کرده ... 

 وقتی از من خواست به عنوان دوست او را

 هنگام دیدن عشق ناکام روزهای جوانیاش

 ...همرایه کنم

 عشقی که با چه درد و رنچر فهمیده بودم

 ...شوهر خودم است

 وقتی جلوی راهم را گرفته بود و با قصاوت

 تمام از من میخواست اجازه دهم همرس امیر 



 ...شود

ن بار  وقتی امیر فرامویسر گرفته بود و برای اولیر

 من همانطور شده بود که یم
ی

 در آن م ّ دت زندگ

 نصف
ی

 خواستم و ماهیار با آمدنش باز هم زندگ

 ....و نیمیه مرا به هم ریخته بود

 وقتی برای آخرین بار جسم نحیف و بیمارش را

 بیمارستان دیده بودم که از من میخواست او را

 ...ببخشم

 ...و در نهایتش مرگش

 که درست مصادف با آمدن فرزندم شده
ی

 مرگ

 ...بود

ن   از همه چیر
 ...و مهمیی

 سهرایر که در آتش عشق عجیب و نافرجام

 ماهیار چنان سوخته بود که وقتی جسمش را از

ون کشیدیم، سوختهاش هیچ شباهتی   آتش بیر

 ...به برادرم نداشت

ن رفتنهایم  همه... انو با وجود همیه باال و پاییر



 ...ی مرهمها و درمانهایمان

ن بودم سهراب هرگز به سهراب سابق  مطمی 

 ...برنمیگشت

 و این تاواین بود که باید بابت عشق یم

 ...پرداخت

 : توی دلم زمزمه کردم

"  اگه از من... من ماهیار رو میبخشم خدایا 

 تو هم... حقی به گردنش هست من میگذرم

خودخوایهازش بگذر که میخواست به خاطر   

 منش هیچ رو نابود کنه
ی

 ... "خودش زندگ

 ـ جوانه ؟

ن امیر پلکهایم را باز کردم  با صدای آرام و غمگیر

 .و نگاهم را به طرفش چرخاندم

 چهرهاش را پشت الیهای از اشک پنهان شده بود

 و من نمیدانستم برای چه به گریه افتاده بودم؟

 
ی

 ماهیار یا جوانهای که قسمت اعظیم از زندگ

 اش قرباین خودخوایه و شاید بدخوایه



 ماهیار شده بود؟

ون کشیدن امیر از حال و  لبخندی زدم و برای بیر

 هوای ماهیار که حتی در حالت غم و اندوه و

 عذاب وجدان نسبت به خودم هم به طرز غیر 

 قابل توضیچ حسادت مرا بر میانگیخت

 : ، گفتم

 ـ فقط گذشتیه تو نبود که تصمیم گرفته بود

 ...زندگیمون رو به هم بزنه

 فقط گذشتیه تو نبود که تصمیم گرفته بود-

 ...زندگیمون رو به هم بزنه

 شانهای باال انداختم و چشمهای آیر دامون را به

 خاطر آوردم که چطور یک روز ی ّ که تاز دنیای

انهام بود و بعد در زمان نه چندان کوتایه  دخیی

ودی ّ که تاز کابوسهای شبانهام شده ب ... 

 امیر با لحتن عصتر در حایل که ف ّ ک استخواین 

 : اش را از خشم روی هم فشار میداد، گفت

 ـ انتظار نداشته باش اونقدر که تو درمورد



 ماهیار بخشنده بودی منم در مورد دامون

 مرتیکه علن ا توی صورت من زل زد و از ... باشم
 
ً 

 ...نقشههاش برای به دست آوردن زنم حرف زد

ای حرف به لبخند گذرایی اکتفا کردم، شایدبه ج  

 چون خودم هم در بخشیدن دامون با امیر 

 ...اما به دالیل متفاویی ... موافق بودم

 برخالف ماهیار نمیتوانستم دامون را به راحتی 

 ...ببخشم

 گرچه هردو و رفتار آنها هر دو شبیه هم بود اما

 ...نتایجشان نه

 من و امیر را به ه
ی

م ریخت اماماهیار زندگ  

بــهای که خورده  دست آخر حاال با وجود ضن

 ...بودیم باز هم به هم برگشته بودیم

 اما دامون و کارهایی که کرده بود به مرگ پدرم

 ...منجر شده بود

 پدری که هرگز زنده نمیشد و داموین که شاید

 ...هرگز بخشیده نمیشد



 با یادآوری پدرم بغضن که چند دقیقهای میشد

 جلوی نفسهایم خودنمایی میکرد بیصدا

 شکسته شد و شکستههایش روی گونههایم

 .جاری شد

 امیر که متوجه اشکهایم شد با عجله روی

ن شد و دستهایش را دور شانه  تخت نیم خیر

 . هایم حلقه کرد و مرا توی بغلش گرفت

؟  ـ چی شد عزیزم؟ چرا گریه یم کتن

 : مرسم را روی شانهاش گذاشتم و با بغض گفت

 ...ـ دلم برای بابام تنگ شده امیر 

 نزد، دستش را توی موهایم کرد و با
ن
 امیر حرق

 .مهرباین مشغول نوازش موهایم شد

تش زدم و گفتم  به تیرسر
ی

 : چنیک

 ـ وقتی به این فکر میکنم گه اون همه سال با

 ...خودم فکر میکردم اصال   دوستم نداره

 گایه وقتها حتی ته دلم هم ازش متنفر یم

 ...شدم



 رسم را باال آوردم و نگاه اشکآلودم را به امیر 

 .دوختم

 : مظلوم گفتم

 ـ من خییل دخیی بدی براش بودم؟ نه؟ هیچ

 تازه ازش متنفر... وقت به حرفش گوش ندادم

 ...هم بودم

 : امیر لبخند محزوین زد و گفت

 گ گفته؟ اگه حقیقت رو بخوای... ـ نه عزیزم

بود طبییع بود هر کس دیگه ای هم جای تو   

 ...اگه بخواد یه کم احساس تنفر داشته باشه

 : بعد هم زیر لب برای خودش گفت

 ـ هنوز هم که هنوزه بعد این همه سال اون

 سییل که پدرت توی خونتون بهت زد یادم

 ...هر بار بهش فکر یم کنم... نرفته

 ادامیه حرفش را با دندان قروچهای که کرد و

 .فشار دادن رسم به آغوشش خورد

ین حقیقتهای  آرام و با تردید ییک از تلخیی



 .زندگیام را به زبان آوردم

؟ من مسئول  ـ بابام به خاطر من مرد نه امیر

 مرگشم؟

 : امیر آرام و محکم گفت

 ...پدر تو مرد چون عمرش تموم شده بود... ـ نه

 ...اما اگه بخوای این وسط دنبال مقرص بگردی

 جتی اگه... ن خییل بیشیی از تو مقرصهدامو 

 دامون هم مقرص نباشه اون کش که مقرص

 تو رو یه... میشه منم
ی

 چون من بودم که زندگ

 جوری کرده بودم که بابات بخواد به خاطرش

 ...اذیت شه

ون آمدم و در حایل که  بالفاصله از بغلش بیر

ن دستهایم میگرفتم، گفتم  : صورتش را بیر

 ...ـ نه امیر 

میر دستهایم را توی دستش گرفت و آنها راا  

 .بوسید

 : لحظه ای توی فکر رفت و بعد پرسید 



 ـ میدوین دامون کجاس؟

 : شانهای باال انداختم و جواب دادم

 ...سهراب و سامیار با عموم در ارتباطن... ـ نه

 اما من... مطمئنم میدونن که دامون کجاس

سیدم  ...برام مهم نبود... هیچ وقت ازشون نیی

 : امیر اخیم کرد و مثل پرسبچهها تخس گفت

 ...ـ کار خویر میکتن 

 .دوست داشتم کیم رسبه رسش بگذارم

 ـ دامون با وجود همیه بدیهاش یه خوبیهایی 

 ...هم داشت

 اخم امیر یک لحظه چنان غلیظ شد که ترسیدم

ن رسیــــع و با ترس  شود برای همیر
 مبادا عصباین

 .جمع و جورش کردم

ه تو به لطف اون فرامویسر گرفتهـ اون موقع ک  

 من
ی

ینهای روزهای زندگ  بودی ییک از بهیی

 ...بود

 : لبهایم را مچاله کردم و مثل بچهها گفتم



 ...ـ آخه خییل خوردین شده بودی

 چند لحظهای طول کشید تا اینکه بالخره از

 .غلظت اخمهایش کاسته شد

 به زحمت لبخندی که جذابیتش را چند برابر یم

ل کرد و همانطور که چانهام را نوازشکرد کنیی   

 : میکرد، گفت

اف کنم اون موقع... ـ اوممم  منم اگه بخوام اعیی

ن بار واضح به  بود که تونستم برای اولیر

 ...احساساتم نگاه کنم

 حیتن که خاطرات گذشته جلوی چشمهایم رژه

ن گفتم فت، غمگیر  : میر

اف کردی دوستم  ـ چقدر طول کشید تا اعیی

 ...داری امیر 

ن شد  .نگاه امیر هم مثل من غمگیر

 : با لحن غمنایک گفت

 ...ـ نمیدوین چقدر بابتش پشیمونم

 . دستم را باال آوردم و روی قلبش گذاشتم



 با افسویس که درست از قلبم نشأت میگرفت،

 : گفتم

 ـ چقدر طول کشید تا باور کتن اوین که تو قلبت

 ...جوانه زده عشقه

ا تاب بیاورم، این را یمنتوانستم غم نگاه امیر ر   

 دانستم که نمیتوانم برای عذایر که روی وجدان

 امیر سنگیتن میکرد، کاری کنم این رایه بود که

 خودش رفته بود و از قضا تقریب ا تا انتهایش هم
 
ً 

 ...رفته بود

 با این حال سیع کردم با دلداری کیم از فضای

یم  .غمگیتن که در آن بودیم فاصله بگیر

 شاید باید این راه رو یم... ارهـ عیب ند

 رفتیم تا میفهمیدیم چقدر همدیگر رو دوست

 شاید اگه یه جور دیگه میشد هیچ... داریم

 ...وقت همدیگر رو اینقدر دوست نداشتیم

ن آمدم و در حایل که به  بعد هم از تخت پاییر

فتم، گفتم خانه میر  : طرف آشیی



ی بخوریم ن ... ـ حاال بیا بریم یه چیر کمپرسمون    

 ...مونده من رو از تو بخوره به عنوان غذا

)  ) امیر 

 .دستی روی شانهام نشست

ن دستهایم اسیر   در حایل که همچنان رسم را بیر

 . کرده بودم، واکنشر نشان ندادم

 صدای آوات حیتن که شانهام را فشار میداد

 : بلند شد 

 خویر داداش؟-

ن شده بودند که نه  تارهای صوتیام آنقدر سنگیر

 تنها توانایی تولید صدا را از دست بودند که کم

 . مانده بود خفهام کنند 

 آوات روی زانوهایش خم شد، رسش را طوری

د،  خم کرد که دقیقا در زاویــیه نگاهم قرار بگیر

 نگاه ترساین که دقایق طوالین میشد خودش را

 . از همه مخقن کرده بود 

 بزن پرس-
ن
؟ یه حرق  ....امیر



آورد و در حایل که صورتم را خودش رسم را باال   

 : برریس میکرد، گفت

ی-  ...قیافهت یه جوریه که انگار داری میمیر

 صورتم را آزاد کردم و نگاهم را به اتاق عمل

ن نگاهم بعد از بسته شدن  دوختم، این اولیر

 درهایش در حایل که جوانهام را در خود یم

 . بلعیدند، بود 

 . دستهای ظریقن دور بازویم حلقه شد 

 : صدای مهربان آوین بلند شد 

 ...داداش نگران نباش-

 دستم را باال آوردم و دور انگشتهایش

 . گره زدم

 آوین رسش را به بازویم چسباند، من هم در ح

 ایل که رسم را روی رسش میگذاشتم، پلکهای

 . سنگینم را روی هم گذاشت

 . آوات بلند شد و کنارم روی صندیل نشست

 بود؛ آهیر وحضور هر دویشان قوت 
ی

قلب بزرگ  



ی شده بود تا  ژیوار هم از دیشب که جوانه بسیی

ن چند دقیقیه پیش مدام با من، آوین یا  همیر

 آوات تماس میگرفتند و حال جوانه را یم

 . پرسیدند 

 اینکه خانوادهای داشتم که پا به پای نگرانیهایم

 نگران بودند، اینکه شد حتی یک لحظه هم

د  تنهایم نمیگذاشتند مرا تا اوج آسمان باال مییر

 اما همیه اینها باعث نمیشد تا نگراین و ترسم

 . به اندازیه ذ ّ رهای کم شود 

ارین در ح  نزدیک نیم ساعت بود جوانه برای رسن

 ایل که سهراب و سامیار هر دو همراهیاش یم

 کردند، رایه اتاق عمل شده بود، نیم ساعتی که

اب و اندوهش برایم غیر قابلعمق درد، اضطر   

 . توضیح و بیان بود 

 ...تنها میدانستم لبیه پرتگاه مرگ ایستاده بودم

 نه یم... نه میتوانستم خودم را عقب بکشم

 ...توانستم به عقب برگردم



 ...زنده بودم در حایل که مرده بودم

 . تلفن آوات دوباره به صدا در آمد 

و ازاوات نگایه به صفحیه تلفنش انداخت   

 . روی صندیل بلند شد 

 تلفن را بدون اینکه جواب بدهد توی جیبش رس

 : داد و رو به من گفت

- م برات بخوری ی بگیر ن  فشارت... من برم یه چیر

 افتاده حتم ا
 
ً... 

 رسی برای آوین که خودش را بیشیی به من یم

 : چسباندتکان داد و گفت

 ...حواست بهش باشه-

 . اه افتاد بعد هم به طرف انتهای سالن ر 

 یک دفعه در حایل که نمیدانستم قفل زبان

 : چطور یک دفعه باز شده بود، پرسیدم

ی پیش اکو؟-  داری میر

 به
ی

 آوات رس جایش میخ شد، اوین هم چنیک

 . بازویم زد 



 : نفس عمیقی کشیدم و خسته و درمانده گفتم

 من که میدونم آکو آدیم نیست که توی یه-

ن موقعیتی تو خونه بمونه  ...همچیر

 آوات روی پاشنیه پا به طرفم چرخید، لبخند

 : تلچن زد و گفت

 باور کتن یا نه اما آکو از همهمون بیشیی نگران-

 ...تو و زن و بچته

 دوباره فکر اینکه بخشر از این نگراین از عالقه

 ی اکو

 به جوانه رسچشمه میگرفت، در قفسیه سینه

 . روی خودم نیاوردمام جوشید اما به 

 : با غم گفتم

 ...بهش بگو بیاد تو-

 آوین مثل برق گرفتهها خودش را از من جدا

 : کرد و با صدای نیمه بلندی گفت

 چی ؟-

 اوات هم در حایل که اخمش غلیظ تر از قبل



 : شده بود یک قدم نزدیکیی شد و گفت

؟-  مطمئتن

ن انداختم  . باز هم رسم را پاییر

خوابیده از آکو در چشم دوست نداشتم نفرت  

 هایم را ببینند، اینکه هنوز هم وقتی به او و

 جوانه در کنار هم فکر میکردم از درون آتش

 میگرفتم، اینکه فراموش نمیکردم اگر آکو و

 مسخره بازی آن روزش نبود من و جوانه دو س

 ال پیش صاحب بچه شده بودیم و جوانه این

 دو سال مجبور به تحمل درد سختیهای درمان

 . های مختلف نبود تا باز هم حامله شود 

 من آکو را نبخشیده بودم و گمان نمیکردم یک

 روز آنقدر قوی شوم که بتوانم او را ببخشم و

 . برادریاش را بپذیرم

 اما من به جوانه گفته بودم به هر قیمت که شده

واستم وبرای پرسمان یک خانوادیه کامل میخ  

 پای حرفم هم میماندم، حاال هر چقدر هم



 . سخت بود 

 از طرف دیگر هم حس تنهایی و ترس به قدری

 از درون به قلبم فشار میآورد که دوست داشتم

 همیه مردم این دنیا پشت این در همراه من

اف تلچن که آکو  انتظار بکشند و چه اعیی

 . خودش به اندازیه یک دنیا بود 

 : م و جواب دادمنفس عمیقی کشید

- ون... اونکه در هر صورت اینجاس  حاال بیر

 ...باشه یا تو فرق چنداین نداره

 آوات رسی تکان دادو با رسعت به طرف انتهای

سید که  سالن راه افتاد؛ احتماال ّ از این مییی

 . پشیمان شوم

سیدم با دیدن آکو  خودم هم مییی

 ... پشیمان شوم

گرفت و مثلآوین بدون حرف دوباره بازویم    

 . یک بچه گربه خودش را به من چسباند 

 جریان محبت از تن ظریفش به قلبم رسازیر یم



 شد و هر بار ترک کوچیک روی کوه یخ و تنهایی 

 تلنبارشدیه روحم میانداخت،کاری که این دو س

 . ال همهشان از عمق وجود برایم کرده بودند 

 داداش؟-

 : آهسته جواب دادم

 جانم؟-

 : مظلوم پرسید 

 چرا خودت نرفتی تو اتاق عمل؟ بهت که اجازه-

 ...میدادن

 و رسد تکیه
ی

 رسم را از پشت به دیوار سنیک

 : دادم و با درد زمزمه کردم

 ...نمیتونستم جوانه رو تو اون حال ببینم-

ن   ...ببینم تنش رو پاره میکین

 . بغض راه گلویم را گرفت

س رو نداشتم-  ...توانایی تحمل اون همه اسیی

اینکه آوین فهمید اگر بیشیی از این در مثل  

 جواب این سؤال غرق شوم از غصه خواهم مرد



 : که پرسید 

بط بگم؟- ن بیر  یه چیر

 . میدانستم قصد عوض کردن بحث را دارد 

 ...بگو عزیزم-

 : خندیه ریزی کرد و گفت

 ...من از این داداشش سهراب خوشم نمیاد-

 ...خییل بداخالق و وحشیه

  که روی لبهایم نشست، تعجباز لبخند گذرایی 

 . کردم

 بازویم را ازدستش در آوردم و دور شانههایش

 . حلقه کردم

 حیتن که او به خودم فشار میدادم،

 : جواب دادم

 ...منم ازش خوشم نمیاد-

 : شانهای باال انداختم و اضافه کردم

 ...مطمئنم اونم از ماها خوشش نمیاد-

 : آوین با بدخلقی گفت



- ... درسته خوش قیافهس ه  رئیس این... دکیی

 ویل دلیل نمیشه اینقدر... بیمارستان هم هست

 ...یابو بازی دربیاره

 از لفظ یابویی که برای سهراب به کار برد، خنده

 . ی صدادار اما بیجاین کردم

 : با همان خنده گفتم

 تا حاال هیچیک به اندازیه تپ نتونسته بود-

وصیف کنهسهراب رو اینقدر دقیق ت ... 

 چند لحظهای هر دویمان با لبخند در بغل یکدیگر

 
ی

 به سهراب فکر کردیم تا اینکه با حس گرفتیک

 : پاهایم به آوین گفتم

 ...بذار بلند شم یه کم راه برم-

 اما هنوز یک قدم برنداشته بودم که رسم گیج

 رفت و جلوی چشمهایم پردیه سیایه افتاد،

ست بدهم دستهایقبل از اینکه تعادلم را از د  

 محکیم زیر شانههایم را گرفت و حیتن که مرا

 به خوذگدش تکیه میداد، زیر گوشم با نگراین 



 : گفت

 چی شد داداش؟-

 ... آکو آمده بود 

 فکر کنم حق با آوات بود، فشار عصتر و ضعف

 . باعث افت فشارم شده بودم

 . ناخودآگاه دستم را به شانیه آکو چنگ زدم

 صدای نگران آوات و بعد آوین بلند شد که پشت

 : رس هم میگفتند 

؟-  امیر خویر

 داداش چت شد ؟-

 : آکو با تحکم رو به آوات گفت

-  ...برو یه پرستار خیر کن... آوات

 آوات باشهای گفت اما هنوز یک قدم برنداشته

 : بود که با صدای خفهای گفتم

-  ...خوبم... نمیخواد 

 : خودش گفت آکو با همان تحکم خاص

 ...خوب نیستی -



 به زحمت در حایل که پلکهایم را چند بار روی

 هم فشار میدادم تا دیدم واضح شود، نگاه تارم

 را به آکو دوختم و آرام در حایل که از خودم یم

خصمانه ن بار بود که آکو را غیر  پرسیدم این اولیر

دم یا نه، گفتم  : به کار مییر

- ... خوبم اکو  رو صندیلکمکم کم بشینم  ... 

 آکو بدون اینکه یک لحظه تکیهاش را از من

د کمک کرد روی صندیل بنشینم  . بگیر

 جلوی پایم روی زانوهایش نشست و نگاه جدی

 . و جست و جو گرانهاش را توی صورتم دوخت

 . اوات هم به او ملحق شد 

 آوین که کنارم روی صندیل نشسته بود مظلوم

 : گفت

- ... داداش  باید ِ س ُ رم... شاید فشارت افتاده

 ...بزین 

 نفس عمیقی کشیدم و حیتن که برای دید بهیی 

دم، جواب دادم ن  : مدام پلک میر



- ن ... خوبم  ...نگران نباشیر

 ای کاش میتوانستم از زیر سنگیتن نگاه گرم

 آکو فرار کنم، نگایه که خدا میدانست اگر

مجریانهای گذشتهام با آکو نبود تا چه حد ارا  

 . بخش، دوست داشتتن و محکم بود 

 برای فرار از نگاه اکو نگایه به در بستیه اتاق

ن و زمزمه کردم  : عمل انداخیی

م- ی ازش بگیر  ...باید یه خیر

 دستهایم را تکیه گاه بلند شدنم کردم اما آکو

 . شانههایم را گرفت و به اوات اشارهای کرد 

- ن تو  ه... بشیر  ...اوات میر

جایش بلند شد و به طرفآوات با رسعت از   

 . اتاق عمل راه افتاد 

 همزمان تلفن آوین زنگ خورد، نگایه به صفحه

 : اش کرد و گفت

 ...ژیواره-

 بعد از رس جایش بلند شد و کیم دورتر از ما



 . مشغول جواب دادن شد 

 ...حاال من و آکو تنها مانده بودیم

 : آرام با محبتی مردانه پرسید 

؟-  خویر

 نمیدانستم خوب را چگونه و به چه صورت

 . برایش تعریف کنم

 دوست داشتم برایش از همیه ترس و دلهره

 هایم بابت جوانه و پرسمان بگویم اما سد

ی که باید ن  راه گلویم را بند آورده بود؛ چیر
ی

 بزرگ

ت میگذاشتم  . نام آن را غیر

 با وجود حال بدم، به زحمت رسی به نشانیه

تا راه هر گونه صحبت احتمایلمثبت تکان دادم   

 . را ببندم

 آکو دستش را بلند کرد و دستی که روی زانویم

 . بود، توی دستش گرفت

 نمیتوانستم منکر گرما و محبت برادرانهای شوم

ی شبیه همان ن  که در بدنم تزریق میکرد، چیر



، آوات و ژیوار؛ کتن  کم با آهیر
 حس مشیی

 ... قدرتمندتر و محکمیی 

ن  -چشمهای سیر سلیاش را به من دوخت وع  

ن گفت  : مطمی 

- ... حالش خوبه  نگران... حال هر دوتاشون

 ...نباش

 در حایل که به زحمت بغضم را فرو میخوردم،

 : مظلوم پرسیدم

؟-  از کجا اینقدر مطمئتن

 امیدوارم بودم اطمیناین که دنبالش میگشتم در

 . کالم آکو پیدا کنم

 : لبخند پدرانهای زد و جواب داد 

 ...چون عشقتون رو باور دارم-

 چند لحظهای غرق در افکار خودمان به یکدیگر

 زل زده بودیم تا اینکه آوات رساسیمه کنارمان

 . زانو زد 

ه شدم  . با ترس به صورتش خیر



 دستم را به کت اکو گرفتم و به زحمت روی

ن شدم  . صندیل نیم خیر

سید   . هوا به زحمت به به ریــههایم میر

زیر بغلم را میگرفت از آواتآکو همانطور که   

 : پرسید 

 چی شده؟-

 : اوات که به نفس نفس افتاده بود، گفت

-  جوانه فعال   بیهوشه... عملش تموم شده

نش مراقبتهای ویژه  ...دارن مییر

 : نفس عمیقی کشید و گفت

-  ... اما بچه

) - سه روز بعد   ) جوانه

-  ...عزیزم... جوانه

د، با اینک ن ه صدایش ازامیر بود که صدایم میر  

 فاصلهای بسیار دور، محو و ضعیف به گوش یم

 . رسید اما امیر بود 

 صدا و لحن محکم و جدی امیر برای من مثال



 کلمات و صدایی بود که به گوشم
ن  بارز اولیر

 رسیده بود، انگار با آنها با جهان صدا و آوا آشنا

ن هم مهم نبود در چه حایل  شده بودم، برای همیر

 . باشم، با صدای امیر به جهانش برمیگشتم

 کشیده شدن رس انگشتانش در امتداد ابروهایم

د  ن  . خوب و سستی را کم کم عقب میر

 بوسیه لطیقن که پشت پلکهایم نشست آنها را

 سبک کرد، کیم بعد وقتی پلکهایم را به روی

 دنیا باز میکردم امیر را دیدم که با لبخند

 . ود غمگیتن به صورتم زل زده ب

 چهرهاش ته دلم را خایل کرد 
ی

 . غم و خستیک

 پلکهای پف کردهاش ساییه سنگیتن روی

 . دریای خوین چشمهایش انداخته بود 

 . لبهایش خشک و پاره شده بودند 

 خواستم دستم را به قصد نوازش صوریی که

 معلوم نبود چه بالیی رس صاحبش آمده بود، باال

جازه رابیاورم اما سنگیتن بیاندازهاش این ا  



 . نداد 

 دهان باز کردم تا حرف بزنم اما عضالت خشک

 شدیه ف ّ کم به زحمت این اجازه را به من داد تا

 لبهای خشک شدهام را با زبان خیس کنم و با

سم  : صدای گرفتهای از امیر بیی

 خویر ؟-

ی که به نظرم می ن  حقیقت ا در آن زمان تنها چیر
 
ً 

 ...امد، خویر امیر بود و بس

ن راانگار   جز امیر همهچیر
در یک مقطع زماین  

 فراموش کرده بودم، حتی نمیتوانستم به یاد

 . بیاورم که کجا و در چه حایل بودم

 . دست امیر باال امد و روی رسم نشست

 همانطور که مشغول نوازش موهایم بود، رسش

 . را خم کرد و لبهایش را روی لبهایم گذاشت

 درست نمیتوانستم بگویم از لبهایش چه

هایی به جانم رسازیر میشد؛ انرژی از دست
ن  چیر

، عشق، حس حضور خودش
ی

 رفتهام، زندگ



 ...شاید

 همراهیاش کردم تا اینکه امیر لب
ی

 با خستیک

 هایش را از روی لبهایم برداشت، حیتن که

 پیشانیاش را به شقیقهام چسبانده بود، با بغض

 : زمزمه کرد 

- و زنده شدم تا چشمات رو باز کردی مردم  

 انتقام همیه زجرهایی که اون چهار س... جوانه

 ...ال بهت دادم این سه روز ازم پس گرفتی 

 با چکیدن قطریه اشک درست روی گونهام مثل

 کش که یک دفعه از خواب بیدار شده باشد به

 خودم آمدم و با صدایی که حاال صافیی از قبل

 : یدمشده بود از امیر پرس

؟-  داری گریه میکتن

 به جای جواب تنها قطرههای داغ اشک بود که

 . ییک بعد از دیگری صورتم را خیس میکردند 

 با رسعت نور وقاییع که به نظر فراموششان

وع به رژ  کرده بودم، جلوی چشمهایم رسر



 ... ه کردند 

 امیر گریه میکرد؟

 ...نکند... نکند 

 : با صدای جیغ مانندی گفتم

- چهم کو؟امیر ب  

 به جای حرف دستم را باال آورد و بوسهای پشت

 . آن کاشت

 لبهای خیس از اشکش پشت دستهایم را

 . قلقلک میداد 

 در تمام سالهای آشناییام با امیر به یاد نداشتم

 اینطور گریه کرده باشد؛ گریــهاش را از پشت

 تلفن در سوگ ماهیار شنیده بودم، گریــهای که از

 میچکید اما اشک
ی

 هر قطرهاش غم و دلتنیک

ی شبیه درد بود، دردی که ن  های االنش، چیر

 . مستقیم از قلب شکستهاش میآمد 

 این گریــیه جانسوز چه دلییل داشت جز اینکه

 !بندجگرش پاره شده باشد؟



 امیر دستم را روی صورتش گذاشته بود و مثل

یخت  . ابر بهار ساکت و مظلومانه اشک میر

یی در حال و روزش دقت میکردمهر چه بیش  

 قدم قدم به دریای تاریک پشت رسم نزدیک یم

 عمرم را
ی
 شدم، دریایی که قرار بود، من و باق

 . در خود ببلعد 

فت حم بغض میر ن و بیر  حیتن که تودیه سنگیر

 : تا خفهام کند به امیر گفتم

-  ...اون همه حس خوشبختی ... اون همه آرزو 

وباره برگشت رسهمهاش به باد رفت؟ جوانه د  

ن رفت؟ م ازبیر ن  خونیه اول؟ دوباره همه چیر

 بعد هم بدون اینکه به بلندی صدایم اهمیت

وع به گریه کردم، گریــهای که فقط  بدهم رسر

 ... خودم میدانستم تا چه حد غریبانه بود 

 امیر در حایل دستی به صورتش میکشید از

 روی صندیل بلند شد و به طرفم خم شد، درست

بــهای به در خورد و پشت رسشهمان موقع  ضن  



 : صدای سهراب بلند شد که با لحن شوچن گفت

 مزاحم نیستم؟-

 اما من حوصلهاش را نداشتم ، آن هم در این ح

 ... ال و روز 

 : با مهرباین گفت

-  ... براتون مهمون آوردم

 امیر میان گریه خندهای کرد و بدون رها کردن

 . دستهایم عقب کشید 

 از آنجایی که نگاه اشک آلودم حتی قبل از ورود

 سهراب به در دوخته شده بود توانستم سهراب و

 جسم کوچک پتو پیچ درون دستهایش را ببینم

 . که به طرف من میآمدند 

ی ن ی که میدیدم همان چیر ن ن نبودم چیر
 مطمی 

 ...یعتن ... باشد که فکر میکردم، خدای من

... یعتن  ی که سهراب توی ب ن غلش گرفتهیعتن چیر  

 بود پایان خوش جوانه بود؟

 اشکهایم طوری خشک شد که انگار در تمام



 ... زندگیام هرگز گریه نکرده بود 

 غمهایم طوری ناپدید که انگار در تمام زندگیام

ن نبودم  ...هرگز غمگیر

ن رفت که انگار در تمام  دردهایم طوری از بیر

 ...زندگیام هرگز درد نکشیدم

انگار در تمام زندگیامقلبم طوری سبک شد که   

ن نشده بود  ...هرگز سنگیر

 دستهایم گویی جزیی از بدنم نبودند که یر 

 . اراده به طرف سهراب دراز شدند 

 . از او طلب پایان خوشم را میکردم

 سهراب لبخند مهرباین زد و آنچه دستش بود به

 طرفم گرفت؛ قبل از اینکه خودم را تکان دهم

ا گرفت و با صدایامیر با مالیمت شانههایم ر   

 : گرفتهاش گفت

- ه... از جات تکون نخور   ...بخیههات درد میگیر

 ...اما من هیچ دردی که حس نمیکردم

 ...همیه دردهایم را فراموش کرده بودم



 : سهراب گفت

-  ما و این بچه سه روزه... بفرما مامان خانم

 خوب رس... منتظریم تا چشمات رو باز کتن 

 ...کارمون گذاشتی 

ن بازوهایم جا  به محض اینکه تن گرم نوزاد بیر

 گرفت، حش به رگ و یی وجودم جریان یافت

 ..که پیش از آن هرگز حس نکرده بودم

 گمان نمیکنم کلمات قدرت توصیفش را داشته

 ...باشند

 نوزاد که غرق خواب بود تکاین خورد و دهان

 . کوچکش را برای کشیدن خمیازهای باز کرد 

ن نمیتوانستمچشمهایش بسته بو  د برای همیر  

 است اما از موهای بور رسش
ی

 بگویم چه رنیک

 باشد 
ی

دم چشمهایش هم رنیک ن  . حدس میر

 تصویر روبــهرویم به قدری خواستتن و البته

سیدم حتی با سید که مییی  شکننده به نظر میر

م ن بیر  . نفس کشیدنم هم آن را از بیر



 تنها کاری که از دستم آمد این بود که دست

م کوچکش را   . توی دستم بگیر

 : یک دفعه صدای سامیار بلند شد 

- ... خییل باحاله  جوانیه... و البته عجیب

 احساسایی بدون گریه داره به بچهش نگاه یم

یزه  داره مثل چی اشک میر
ی

 ...کنه اما امیر سنیک

 ...خودت رو جمع کن مرد گنده

 نمیدانم گ داخل اتاق شده بود، در حال حاضن 

 . چندان اهمیتی هم نداشت

 همیه دنیا در پرسی خالصه شده بود که توی

 . دستهایم گرفته بودم

 . لبهای سهراب روی پیشانیام نشست

 ...مادر شدن مبارکت باشه جوانه-

م، گفتم  : بدون اینکه نگاهم را از بچه بگیر

 ...مریس داداش-

 سهراب طرف دیگر و بوسهای روی موهایم

 . کاشت



- جوانه مبارک باشه ... 

ن اورد و کنار گوشم حیتن که یم  رسش را پاییر

 : خندید، گفت

 و یه نگایه هم به اون امیر ..میگم جوانه-

 از وقتی بچه رو گرفتی بغلت...بدبخت بنداز

 ...این همینجوریام قاطیه... بهش محل ندادی

 حاال کم مونده حسود بازی هم به ویژگیهای

 ...خوبش اضافه کنیم

بالخره توانستم نگاهم را بچهبا حرف سامیار   

 . جدا کنم و به امیر بیاندازم

ی که از عشق به ن  آنجا بود که فهمیدم تنها چیر

 بود که به امیر داشتم
 . پرسم باالتر بود، عشقی

 چشمهای مشکیاش از پشت پردیه نازک اشک

 . به ما زل زده بود 

 حیتن که با یک دست بچه را گرفته بودم دست

 دیگرم را به طرف امیر دراز کردم؛ دستم را

 . گرفت و کنارم روی تخت نشست



 : سهراب گفت

- ون یم بیر  آوات و آکو و... من و سامیار میر

ونن  یه کم دیگه یم... خواهر امیر هم بیر

 ...فرستمشون تو

.پ  رابطیه اکو و امیر ظاهر عادی داره با: ن

راینکه امیر ته قلبش با اکو مشکل داره اما د  

 .ظاهر اکو رو به عنوان عموی پرسش پذیرفته

فتند، صدای سامیار را  وقتی به طرف در میر

 شنیدم مه همانطور که از بازوی سهراب

 : نیشگوین میگرفت آهسته به او ترسر زد 

-  نبینم باز با این... بچه بازی در نیاری ها سهراب

ن هیوال ه آوین کل کل کتن و اونجوری عیر
 دخیی

... نگاهش کتن  یدونم شما دو تو چتونهنم ... 

 : سهراب مثل پرسبچهها جواب داد 

- ... تقصیر اونه بابا  ه رو اعصابم  یه... عمدا میر

 ...جوری نگام میکنه انگار ارث باباش رو خوردم

 به جای... انگار نه انگار اون بوده بهم سییل زده



 تازه دو... اینکه طلبکار باشم بدهکارم شدم

 دقیقه یه بار میاد خودش رو میچسبونه به امیر 

... یه میکه داداشم  حاال انگار خودش... داداشم

 ...و داداشش چه تحفهاین

ون رفتند و اجازه ندادند بقییه  از اتاق بیر

 . صحبتهایشان را بشنوم

 خوشبختانه امیر به قدری محو بچه شده بود که

 ...یک کلمه از مکالمیه انها را نشنید

اتاق از حضورشان خایل شد امیر خم شدوقتی   

 و بوسهای روی پیشانیام کاشت؛ لبخندی زدم و

 من هم گونهاش را بوسیدم، هر دو بیحرف پدر

یک گفتیم  . و مادر شدنمان را به هم تیر

 . بعد در سکوت به پرسمان زل زدیم

 هنوز خواب بود و به من این فرصت را نمیداد

 . تا چشمهایش را ببینم

؟-  امیر

 جانم؟-



 چشمهاش چه رنگیه؟-

 امیر خم شد و بوسهای از رس کوچک نوزاد

 : گرفت

 ...آیر -

 با تصور دو گوی آیر رنگ در صورت عروسک

 . گونیه نوزادم غرق لذت شدم

 همانطور که با پشت دست گونهاش را نوازش

 : میکردم از امیر پرسیدم

 تصمیمت برای اسمش قطعیه؟-

- ... اوهوم نبایسر البته اگه تو مخالف  ... 

 : لبخندی زدم و با عشق گفتم

-  حتی اگه تو این... خییل هم دوستش دارم

 اسم رو پیشنهاد نمیدادی خودم این کار رو یم

 ...کردم

 امیر رسش را خم کرد و کنار گوش نوزاد آرام

وع به زمزمه کرد   : رسر

 بابایی من و مامانت میخوایم اسم خودم رو-



... بذاریم روت  اسیم که پدر و... نه اسم االن رو 

ن   این اسم رو برات انتخاب... مادرم روم گذاشیی

 کردیم تا اون خوشبختی که دنیا به این اسم

یم  میخوام همیه... بدهکار بود ازش پس بگیر

 خوشبختی که بچیه صاحب اون اسم ازش

 اسمت رو میذاریم... محروم شد و به تو بدم

 ...آکام

 : نگایه به امیر کردم و گفتم

-  آکام یعتن ... جور دیگه هم نگاهش کنیم اگه یه

 آکام ثمره و نتیجیه جوانیه... ثمره و نتیجه

 ...عشقمونه

 امیر در حایل که با مهرباین نگاهم میکرد، به

 . حرف آمد 

 . صدایش مثل الالیی آرام بخش شده بود 

-  هیچ... همیشه منتظر بودم ته قصهام تلخ باشه

 وقت فکر نمیکردم منم جز اونهایی باشم که یه

 ...پایان خوش نصیبم بشه



 : لبخندی زدم و گفتم

 امکان نداره اونهایی که تو قلبشون عشق-

نه پایان تلچن داشته باشن ن  ...جوانه میر

 . نگاه امیر روی صورتم قفل شد 

 . از چشمهایش عشق میبارید 

 : لب زد 

-  
ی

... راس مییک تلخ عاقبت هیچ جوانیه عشقی   

ینه... نمیشه  ...عشق حتی تلخش هم شیر

 : با کنجکاوی پرسیدم

 به نظرت اگه پرسمون بخواد براش ماجرای-

 عاشقانهمون رو تعریف کنیم باید همیه اتفاق

یتن که برامون افتاد بگیم؟ یا  های تلچن و شیر

ن خودمون نگه داریم؟ ن رو مثل یه راز بیر  همهچیر

و امیر من و آکام را توی بغلش گرفت  

 : جواب داد 

- ... نمیدونم ... شاید اره  زمان... شاید نه

ن رو میدونم... معلومش میکنه  ...ویل یه چیر



 از من فاصله گرفت، نگاهش را توی صورتم

 چرخاند و در حایل که لبهایم را نشانه یم

 : گرفت، زمزمه کرد 

 ...اگه بخوام برای داستانمون یه اسم بذارم-

 ...جوانیه عشق... میذارم

 قبل از اینکه لبهایم چفت هم شود تنها اسیم

 که به قول امیر میتوانستیم روی رسنوشت تک

 : تک ادمهای این داستان بگذاریم، تکرار کردم

 ... »جوانیه عشق«

 ...پایان
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