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یک زن وقتی عاشق می شود،

وقتی همسر می شود، 

وقتی مادر می شود،

دیگر خودش نیست،

او خودش را دنیایی ساخته 

تا کسی را که در دیده او کوچک است

 را غرق خود کند.

آیالر سبحانی
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َن َو َاْلَقَلِم َو ٰما َيْسُطُروَن
  و سوگند به قلم و آنچه که    

...می نویسند
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: آیالر سبحانینویسنده
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محیا، موهای مهیاس رو  :عصبانیت سرش داد زدمبا 
ول کن!

 اون اسباب  مامانبا گریه و هق هق نگام کرد:نه،
. برداشته روبازی من

چنگی به موهام زدم و کالفه از جنجال هر روزه 
.شون به سمتش رفتم و دستش رو گرفتما

- دختر قشنگم، ببین خواهرت داره گریه می کنه، ول 
کن موهاش رو من ازش می گیرم.

؛ م کرد و از گریه سکسه اش گرفته بودهبا شک نگا
خر سر موهای مهیاس رو ول کرد. نفس عمیقی آ

 از درد سرش گله وکه زار می زد را کشیدم و مهیاس 
. توی بغلم گرفتم و سرش رو مالش دادم و، رمی کرد

.با اخم به محیا نگاه کردم

 برو تو اتاقت تا !- خیلی دختر بدی شدی محیا
تکلیفت رو روشن کنم.

با بغض ناله و غرغر درحالی که پا می کوبید به سمت 
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 و در همون حالت گفت:اتاق رفت 

.- به بابا میگم چه بالیی سرم آوردی پکاه خانم

 ولی قورتش ،از لفظ قلم حرف زدنش خندم گرفت
!دادم و چپ چپی نگاهش کردم

 زبونی نکن بلبل  پگاه، دوم،پکاه نه خانوم خانوما -
شده. که باباتم از دستت شاکی

.از قبل زیر گریه زد زمین بلند تر ییهو نشست رو

-  شما منو دوست ندارید من برم بمیرم از دستم 
من رو از ژوب پیدا کردید. شما ؛ راحت شید

!چشم درشت کردم

 این چه طرز حرف زدنه؟ ژوب نه جوب، دیگه ،- عه
.نبینم از این حرف ها بزنی 

بلند شد و توی ی من  هابی توجه به من و حرف
 . هم محکم بست رو در رفت و پشت سرش اتاقش

هم ی درشت و روشنش نگا هامهیاس با اون چشم
 بود.چسبیده مژه های بلندش به ابروهاش ؛کرد

- مامان محیا کجا رفت؟

لبخند نگاهش  رو بوسیدم و با  هاشچشم دوتا 
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.کردم

.مامان-رفته قهر 

زش کنم؟نالباش رو برچید و گفت: برم پیشش 

 لپای  خندیدم وز این همه دل پاکی و مهربونیشا
گردش رو بوسیدم و گفتم: ماماِن خوشگلم، برو 

.دنبالش بیارش کیک درست کنیم

. با ذوق از بغلم بیرون اومد

.- چشم

 آبجی کنان به سمت اتاق محیا رفت.،با جیغ آبجی

 ماه ؛ تقریبًا جام پاشدم ازسری تکون دادم با احتیاط
 ولی سعی می کردم بیشتر احتیاط ،اول بودم های 
.کنم

 ،صدای خنده های محیا و مهیاس که از اتاق بلند شد
 کیک رو روی یلوسا .فهمیدم آشتی کردن

 موندم تا بیان و کیک منتظرشونو جزیره گذاشتم 
.درست کنیم

 . بعد از کیک درست کردن بچه ها رو به حمام بردم
بچه ها رو یم؛ از حموم بیرون اومدیک ساعت بعد، 
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 .تند تند خشک کردم که یه وقت سرما نخورن

مهیاس شروع به نق زدن کرد:

.  آی،- سرم مامان

تند تند گفتم:

- سرت رو خشک کنم سرما نخوری دیگه مامان 
.خوشگلم

:دمحیا با حرص نگاهم کر

- من سرما بخورم؟ 

:مخندیدم و بوسش کرد

- مامانم تو بزرگ شدی خوب، خودت خشک کن تا 
ر خواهرت رو خشک کنم!من س

با قهر و فیس و افاده به سمت میز توالت رفت و با 
مشغول  ،سشوار کوچکی که مخصوص خودش بود

نش س رو تمهیالباس  .خشک کردن موهاش شد
ست محیا رو هم گرفتم و به سمت  بعد د و؛کردم

 یه ست خرسی صورتی از کمدش در ؛میاتاقش رفت
 تنش کردم که لپم  و که َسِر لباس مهیاس بود،آوردم

:کردم با عشق و محبت نگاهش .رو بوس کرد
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شده؟قلمبه دخترم محبتش  شده - جان مامان؟ چی

:ریز خندید

ت تکنم پکاه واسه اینکه دوس - من اذیتت می
!ادارم

بلند خندیدم و صورتش رو تند تند بوس کردم و 
گردنش رو بوس کردم که صدای خنده اش بلند تر 

شد.

- مامان قربونت بره، منم دوستت دارم که دعوات 
.می کنم

محکم به خودم فشارش دادم؛  ؛ بغل کردمن رو 
 ها همه ی من توی اونو جون من بودن دخترام 

خالصه می شد.

بچه ها خوابیده بودند. من هم یک ساعتی می شد که 
از فرصت استفاده کردم و نشستم کتاب مورد 

ندنش کردم؛ برداشتم و شروع به خوعالقه ام رو 
صدای آیفون باعث شد کتابم غرق در کتاب بودم که 

رو کناری بذارم از روی کاناپه بلند شم و به سمت 
آیفون برم.
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در ورودی رو باز کردم با دیدن چهره خسته اش 

لبخند گرمی زدم و گفتم:

شی- سالم عزیزم، خسته نبا

با خستگی گفت:

.- سالم، ممنون

و بعد زدم   اشگونهبغلش کردم، بوسه کوتاهی به 
کت و کیفش رو ازش گرفتم و گفتم :

یه - تا تو دست و صورتت رو می شوری منم برات 
 می ریزم!چای

سری تکون داد و با تعجب گفت:

- بچه ها کجاهستن؟

به اتاق مهیاس اشاره کردم و گفتم:

- اونجا هستن، حمومشون کردم از خستگی 
خوابشون برد.

نگاهی بهم کرد و باشه آرومی گفت به سمت 
دستشویی رفت.

فنجون هام رو روی سینی چیدم و کیکی که امروز 
درست کردیم هم برش دادم و توی پیش دستی 
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 رو روی عسلی جلوی کاناپه ؛ سینیبراش گذاشتم

 و سرش رو عقب نشستقرار دادم که اومد کنارم 
و چشماش رو قرار داد  شتی کاناپه روی  و برد

بست.

- سرت درد میکنه؟

اعث شد دست ببرم و آروم که ب گفت  آرومیاوهوم
 چشماش رو باز کرد ؛روی شقیقه اش رو ماساژ بدم

و زل زد تو چشمام لبخندی بهش زدم که گفت:

.- زیر چشمات گود افتاده پگاه

باز باهمون لبخند درحالی که سرش رو ماساژ 
می دادم گفتم:

هم  باعثش کارای بچه ها ،- فشار بارداری از اونور
.خوب میشه ناراحت نباش؛ دهش

وسه ای روی لبش ب .کردم بی هیچ حرفی نگا
گذاشتم که ازم جدا شد و با بی حالی گفت:

.- االن نه، خستم، بهتره چای رو که آوردی بخوریم

ناراحت از حرکتش آروم سرجام نشستم و گفتم:

.- کیکم بخور، بچه ها درست کردن
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لبخندی زد و برشی از کیک رو توی دهنش گذاشت 

د.همراه چای مشغول خوردنش ش

تلخ مشغول خوردنش  ،منم چای رو برداشتم و تلخ
شدم.

 کنترل رو برداشت و شبکه تموم شد،که چای امون 
خبر رو آورد که گفتم:

داغ کنم برات؟غذا - گشنت نیست؟ 

بی توجه به حرفی که زده بودم درحالی که جدی 
داشت اخبار رو دنبال می کرد گفت:

، بزار ببینم چی می گه!هیس -

و سینی رو از جلوش برداشتم .بغض گلوم رو گرفت
و بعد به اتاقمون رفتم و  متندی به آشپزخونه برد

بستم.دراز کشیدم و چشم هام رو 

با صدای در زدن چشمام نیم ساعتی گذشته بود که 
با رو باز کردم، نگاهی به بغلم انداختم، مرتضی 

فاصله دوری از من لِب تخت خوابیده بود.

آهی کشیدم و از جام پاشدم، صدای پچ پچ نشون 
.میداد که بچه ها بیدار شدن
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درو باز کردم و با دیدن قیافه شلخته و بهم 

ریختشون قربون صدقه اشون رفتم و با لبخند گفتم:

- جاِن مامان؟شما بیدار شدید چرا؟

مهیاس درحالی که چشماش رو می مالید گفت:

.- گشنمون شد خب مامان

بوسه ای به لپش زدم و رو به محیا گفتم:

- توام گشنته مامان؟

وهوم.محیا هم سری تکون داد و خابالو گفت ا

 و به طمت آشپزخونه دست جفتشون رو گرفتم
 ی ُاپن و روی صندلی های پایه دار جلورفتیم 

نشوندمشون و از غذای شام که قرمه سبزی بود توی 
ماکریو گذاشتم تا گرم بشه.

ولع ؛ با تو همون حین واسشون آب آوردم تا بخورن
رو سر کشیدن!آب لیوان رو ازم گرفتن تند تموم 

غذا رو جلوشون گذاشتم که محیا گفت:

- مامان تو گشنت نیست؟

لبخند زدم و گفتم:
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.- نه مامان

مهیاس با ذوق گفت:

-  آبجیامونم گشنه نیستن؟

خندیدم و گفتم:

- تو از کجا می دونی آبجین حاال؟ نه مامان اونا مثل 
گرفتن خوابیدن!االن شما نیستن که، 

 و مهیاس که بهم نزدیک تر ؛محیا چپ چپ نگام کرد
 کرد و آروم با اون دستای سفید مه نگاهی ب،بود

پفکیش زد به شکمم و گفت:

- آبجی، آبجی، پاشو غذا بخور،نمیری یه وقت!

 گفت:اه کرد و بهش نگمحیا عصبی 

- عه مهیاس؛ الل بشی!

با چشمای درشت شده گفتم:

چه طرز حرف زدنه؟ چقدر بی ادب ! این - عه عه
شدین شما، اینو از کجا آوردی محیا خانم؟

محیا با مظلومیت ظاهری گفت:

 می گفت خاله سودی- بخدا مادرجون داشت به 
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شنیدم!

 !  دوتا چی کار کنماین از دست ، خدایاپوفی کشیدم
بزنه.تو خونه دم نمی تونه یه حرفی رو آ

غذاشون که تموم شد خواستن پاشند برن که دست 
؛ بعد و صورتشونو شستم و راهی اتاق کردمشون

دلم شدیدا هوس بستنی ؛ اره برگشتم آشپزخونهدوب
!شکالتی کرده بود

برداشتم با لذت مشغول خوردنش از تو فریزر یکی 
و بستنیم رو  چشم هام رو بسته بودم شدم.

 صدای مرتصی از پشت سرم می خوردم که یک دفعه
بلند شد:

- پگاه؟ چیکار می کنی؟

هینی کشیدم و با تعجب به مرتضی نگاه کردم:

- بیدار شدی؟ یهو هوس بستنی کردم!

سری تکون داد و با تاسف گفت:

صبح توام چه هوسایی می کنی! ۴- ساعت 

ناراحت گفتم:

- ویارمه مرتضی دست من نیست که، چی می خوای؟
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پارچ رو از یخچال برداشت کالفه گفت:

!ال می کنی، آب می خوام آبسو- چقدر 

آب رو تو لیوان ریخت و بی توجه به من سمت اتاق 
 مطالعه رفت.

حالم خیلی بد خراب بود؛ بلند شدم پوسته ی بستنی 
رو داخل سطل انداختم و به اتاق رفتم و روی 

نمی دونم کی بود که خوابم برد، تحخت دراز کشیدم. 
گاهی به ساعت . نصبح به سختی چشم باز کردماما 

روی پاتختی انداختم، ساعت یازده بود و من هنوز 
خواب بودم!

با دیدن محیا و مهیاس و به سمت راستم چرخیدم 
 که کنارم درحالی که همو بغل کرده خوابیده بودند

 این ؛ دستی به سر هردو شون کشیدم وبخند زدمل
وروجک ها کی اومدن رو تخت؟ 

آروم از جام بلند شدم، نفس عمیقی کشیدم و با 
دست صورتم رو یه کم مالیدم تا خستگی از تنم 

بیرون بره.

ه  یصدای خمیازه مهیاس که اومد به عقب برگشتم،
 با ؛تای چشمش رو باز کرده بود و من رو نگاه می کرد
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عشق گفتم:

.بخیر- سالم دختر قشنگم، صبحت 

با اخم چشماش رو مالید و خمار گفت:

- سالم، سر و صدا نکن می خوام بخوابم!

با حیرت از این حجم از پرویش گفتم:

- امر دیگه مادمازل؟ 

خمیازه کشید و گفت:ه دوبار

.تی- مار خود

خندیدم و سری تکون دادم یه ذره بچه رو ببین ها!

از اتاق بیرون رفتم، با دیدن مرتضی که رو کاناپه 
خوابیده بود با نیم تنه برهنه اخم کمرنگی کردم و 

از کمد  را پتو مسافرتی  .دوباره به اتاق برگشتم
تتو  که نگاهم به برداشتم و بردم روش انداختم

آروم  افتاد، اسمش که سمت چپ سینه اش بود
، که چشماش رو باز کرد؛ تو چشمای خمار بوسیدم

 مژه های مهیاس به مرتضی ؛کشیده اش خیره شدم
بود، همونقدر بلند و تاب دار، لبخند زدم و رفته 
گفتم:
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- سالم،صبحت بخیر!

دهن دره ای کرد و چشماش رو مالید و بی توجه به 
حرفم گفت:

- ساعت چنده؟

ونه کردم و  ی خنگاهی به ساعت ایستاده گوشه
زمزمه کردم:

- داره دوازده می شه!

نیم خیز شد و نگاهی به سر و وضع من انداخت و 
گفت:

- اینجا چیکار می کنی؟

از سوالی که کرد یه لنگه ابروم باال رفت، یعنی چی؟

 پتو ،- لخت بودی گفتم سرما می خوری اونجوری
روت انداختم!

اخمی کرد و گفت:

- دیگه سینه ام رو نبوس،خوشم نمیاد.

 کنایه گفتم:

- تا چند مدت پیش که طالبش بودی!
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؛ اومدم از جام بلند بشم که عصبی بازوم رو گرفت

کشید هینی کردم و با بهت و ترس بهش چشم 
دوختم که گفت:

- درست صحبت کن، شعورت از محیا هم پایین تره، 
قیافه اتو دیدی؟ هپلی و شلخته، پوستت داغونه 

حتی شادابی گذشته رو نداری، پیر شدی پگاه، بهتره 
جای یکه به دو با من به فکر ظاهرت باشی!

 نگاهش کردم و با صدای لرزون ناراحتیبا اخم و 
گفتم:

- شوخی می کنی دیگه؟

پوزخندی زد و گفت:

حواست به خودت ؛ جدیمخیلی هم - نه عزیزم، 
بیشتر باشه!

بعد بازوم رو به شدت ول کرد و از پیشم بلند شد و 
سمت روشویی رفت.

توی چند ماه چه اتفاقی افتاده که من رو انقدر در 
اد. دنظرش پایین آورده؟ چیزی توی ذهنم آالرم می

مرتضی هرچی بود، آدم ؛ نمی خواستم بشنومش
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!حداقل تا االن؟؛ درستی بود

جلوی آینه ایستادم، موهام رو باز کردم و دستی به 
صورتم کشیدم، از چپ به راست از راست به چپ، 

یعنی من زشت شدم؟ نگاهی به دوتا تار سفید موهام 
کردم.

پیر شدم!

 خواهر  ها،امشب قرار بود بریم خونه مامانم این
بزرگم سودی زنگ زد و گفت همگی شام اونجا 

هستیم، گویا عمو بزرگم همراه خانواده اش از کانادا 
 توی زندگی کردن چند سال بعد ؛به ایران اومدن

خیلی برام این برگشتشون عجیب بود. ،خارج 

به مرتضی زنگ زدم ولی جواب نمی داد، عادت 
ر بهش اهاهم بیاد خونه که موقع نر هاانداشت ن

کی این خونه  قسمت موذی ذهنم اضافه کرد که .بگم
!بوده

آهی کشیدم و چشم به ساعت دوختم تند تند پامو 
تکون دادم، اگر نیاد امشب، اگر نیاد!

خب چی کار می کنی؟ چی کار می تونی بکنی؟ مگه 
اینکه بری توی اون هایپر بزرگ لعنتی و شوهرت رو 
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!از اتاق مدیریتش بکشی بیرون

 پوزخندی زدم و با حرص زمزمه کردم:

- آره که اونم اونجا جلو همه آبروت رو ببره!

با ناراحتی گوشه ناخن بلندم رو به دندون گرفتم که 
مهیاس جلوم ظاهر شد:

- مامان نمی ریم؟

!نگاهی به ساعت کردم، شیش شد خدایا

آهی کشیدم و باالخره از جام بلند شدم و گفتم:

- چرا مامان، خواهرت کو؟

با دست به دستشویی اشاره کرد و گفت:

.- اون تو

سری تکون دادم و دستش رو گرفتم بردم تو اتاقش، 
یه ست شلوارک کوتاه نقره ای براق با یه تیشرت 

پوشوندمش، د مشکلی که طرح التین روش بو
موهاش رو هم که تا روی کمرش بود رو تیغ ماهی 

فتم.با

چتری هاشم روی پیشونیش مرتب کردم، رو به محیا 
که از زمانی که اومده بود ساکت یه گوشه واستاده 
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بود و نگاهمون می کرد، کردم و گفتم:

- تو چرا اونجا واستادی مامانم؟

 و گفت: هام با ناراحتی زل زد تو چشم

- مامان، بابا امشب نمیاد؟

ش رفت. هاقلبم، آخ قلبم که برای اون غم توی چشم

- چطور مامان؟

با بغض گفت :

- اگر نمیاد منم نمیام، سونیا همش بهم تیکه 
می ندازه اذیتم می کنه!

 خدا بگم چی کارت کنه مرتضی، خدا !آخ مرتضی
 غم نیومدنت رو به دلش اتکارت کنه که بچه  چی

ارت کنه که سایه ات باالسرشونه و  کداره؟ خدا چی
انگار نیست!

  وه آغوشم کشیدم هم رو ببغلش کردم و مهیاس
سر هردوتاشونو بوسیدم و با محبت درحالی که 

ِول کنه  رو سعی می کردم کاری کنم غصه دلشون
گفتم:

- دخترای قشنگم، بابا مدتیه سرش خیلی شلوغه 
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واسه همین دیر میاد یا پیشمون نیست، نه سونیا نه 

هیچ کس دیگه ای تا زمانی که من پیشتونم حق 
گال؟نداره بهتون حرف بزنه، باشه خوش

آهی کشیدم و َسِر لباس  .هردو سری تکون دادند
دختر ِ مهیاس رو تن محیا هم کردم، سونیا دختر

من بود، امشب اگر اومدند باید باسارا  ی خاله
.صحبت می کردم جلوی بچه اش رو بگیره

 یه  بلند شدم وباالخره منمبعد از آماده کردن بچه ها، 
شلوار نقره ای بارداری پوشیدم و با تیشرت تقریبا 

گشاد مشکی و موهام هم ساده گیس کردم و یه 
گوشه انداختم.

بعد از آماده شدن به تاکسی زنگ زدم و منتظر 
با بچه ها الز شدیم؛ صدای بوق تاکسی که اومد 

خونه بیرون زدیم و سوار شدیم. بعد از بیست دقیقه 
. به سمت در از تاکسی پیاده شدیمراه رسیدیم و 

 کمی بعد در با صدای تیکی ؛ زنگ رو فشردمرفتیم،
باز شد.

حیا و مهیاس ؛ مبا بچه ها وارد حیاط خونه شدیم
جلوتر از من داشتند می دویدند.

بچه ها با مشت به جون در افتاده بودند تا درو باز 
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 کنند، رسیدم بهشون درحالی که با اخم داشتم

 لبخند ؛بهشون اخطار می دادم در رو باز کردند
عمیقی رو لبم جا خوش کرد؛ با فکر اینکه مامانمه و 

قراره بعد چند مدت ببینمش سرم رو با شدت باال 
آوردم که با دیدن مردی غریبه و بلند قامت، لبخند رو 

.لبم ماسید و چشمام روی مرد خیره موند

هنوز نگاهم به مرد رو به روم بود که با صدای 
مهیاس به خودم اومدم و سوالی نگاهش کردم:

  کارجونم چی در- شما کی هستید ؟ دم خونه ما
می کنید؟

مرد لبخندی زد و خم شد دستی به سر مهیاس 
کشید؛ مهیاس همچنان با اخم نگاش می کرد.

مرد سر بلند و کرد و خیره تو چشمام گفت:

 هستم پگاه؛آکو!پیروز- پسر عمو 

لنگه ابروم باال پرید، منو می شناخت اون وقت من 
یادم نبودش؟

لبخند تصنعی زدم و گفتم:

.بخیر- سالم، خوشبختم؛سفرتون 



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
سری تکون داد و تشکر کرد.

کنار رفت تا با بچه ها وارد بشیم، بچه ها دویدند 
 خونه و جیغ جیغ کنان مامانم رو صدا می زدند.یتو

مامانم با شنیدن صداشون از آشپزخونه در اومد و 
با ذوق و عشق هردو رو بغل گرفت و گفت:

من؛ مغز گل - جان مادرجون؟ دخترای خوش
بادومام! 

تند تند بچه ها بوسش می کردند؛ بلند صداشون کردم 
و گفتم:

- محیا،مهیاس؛ برید تو اتاق لباساتون رو دربیارید 
 تا کنید ها!؛ببینم

چشمی گفتند و به سمت اتاق قدیم من رفتند.

مامان با دیدنم به آغوشم گرفت و دلخور گفت:

رو رخت و  چشمم رنگ کردی- سالم مادر؛ چه عجب 
دید!

لبم رو گزیدم و با ناراحتی گفتم:

می دونی، برام خوب  رو - قربونت تو که وضع من
نیست زیاد اینور و اونور رفتن!
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 به سمت  روسری تکون داد و با گفتن چی بگم من

سالن هدایت کرد.

با عمو اینا احوال پرسی کردم و زن عمو هنوز هم 
افاده ای و تیتیش بود!

موهای بلوندش رو گوشه ای از شونه اش ریخت و 
گفت:

- پگاه جون ماشاا� ازدواج و بچه بهت ساخته، 
گل شدیخوش

لبخندی زدم و گفتم:

از خودتونه!گلی - اختیار دارین؛خوش

ذوق زده از حرفم قهقهه بلند زد و یه خدا نکشتت 
هم پشت بندش اضافه کرد.

عمو که بغلم نشسته بود؛ بغلم کرد و گفت:

- چند سال چی کار کردی عمو؟ رشته چی خوندی؟ 
!کی ازدواج کردی و بچه دار شدی

سودی در حالی که آرسن کوچولو رو بغل داشت از 
اتاق بیرون اومد با دیدنم خوشحال شد و گفت:

- عه؛ سالم خواهر!
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بوسی براش فرستادم و گفتم :

.- سالم سودی 

رو به عمو هم کردم و در جواب سواالش آهی 
کشیدم و گفتم:

- چند سال درس خوندم که بعد مرتضی اومد 
یم سر خونه خواستگاریم و ازدواج کردیم رفت

رشته امم مدیریت مالی بود.زندگی. 

سری تکون داد و دستی به سرم کشید و گفت:

 دبستان - اون موقع که ما می رفتیم تو فکر کنم
 خاطرم نیست! شوهرت کو عمو؟ چیکارست؟بودی؛

لبخندی زدم و گفتم:

مرتضی یه هایپر مارکت منم دقیق یادم نیست،  -
بزرگ داره طرف ولنجک؛ کار پیش اومد براش 

نتونست بیاد.

تازه از در اومده ؛ نگاهم چرخید رو آکو خیره موند
بود تو با ورودش بوی سیگارش به مشامم رسید؛ 

پس بیرون بود سیگار می کشید. 

با اجازه ای گفتم و سمت آشپزخونه رفتم  کمک 
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ن ریزی ازم گرفت و پچ پچ نیشگومامان که سودی 

وار گفت:

- مرتضی کو ؟

آهی کشیدم و چشمام رو تو حدقه چرخوندم و 
گفتم:

- قبرستون، خسته ام کرده بخدا هر دفعه یه بامبول 
در میاره؛منم باید به سازش برقصم!

ناراحت کمرم رو مالید و امیدوار گفت :

- شاید کار داشته!

پوزخندی زدم و گفتم:

آره آره همیشه کار داره. -

رفتم کنار دست مامان و مشغول ریختن خورشت ها 
کاسه شدم که سودی گفت:، توی 

 بابا کی میاد؟،- مامان

مامانم با حرص و تندی گفت:

م؛ رفته بازار خیره سرش دو کیلو  دونمیه - چ
شیرینی بگیره بیاد؛ آخر سر از دست این مرد من دق 
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می کنم!

نه من نه مامان مثل اینکه از مرد جماعت شانس 
نیاوردیم، هر کدوم به نحوی درحال دق دادنمون 

هستند.

 ها برای اینکه صداش بلند تر نشه و به گوش عمو این
نرسه هیسی گفتم و بازوش رو مالیدم و گفتم:

زشته! - آروم مامان؛ می شنون

صدای جیغ مهیاس که اومد بند دلم پاره شد، کاسه 
رو به سودی دادم و دویدم بیرون؛ با دیدنش که 

داشتند با آکو بازی می کردند قلبم شروع به ضربان 
گرفت.

آکو سرش رو با خنده باال آورد که با دیدن رخسار 
من نگران بلند شد و گفت:

ده پگاه؟ خوبی؟ ش- چی

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

.- بله، مهیاس جیغ کشید فکر کردم اتفاقی افتاده

اخم ریزی کرد و درحالی که جز به جز چهره ام رو 
زیر نظر داشت گفت:
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- تقصیر من بود، عذر می خوام!

سری تکون دادم لبخندی زدم و گفتم:

- خواهش می کنم، این چه حرفیه؟

لبخند کمرنگی زد و از بغلم گذشت و دوباره به حیاط 
.رفت

مهیاس و محیا گوشه ای نشسته بودند با عمو و زن 
عمو درگیر بودند؛ سودی هم از آشپزخونه بیرون 

 و آروم کنار گوشم گفت:اومد و کنارم ایستاد

- به چی خیره شدی؟

به سمتش برگشتم و تو چشم های عسلی روشنش 
نگاه کردم و گفتم:

- هیچی،رضا کو؟

لبخندی زد و گفت :

- همراه بابا رفته!

صدای زنگ در که خورد بلند خندید و گفت:

- چه حالل زاده اس!

بلندتر داد زد و مامان رو مخاطب قرار داد:
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- مامان؟ بابا و رضا اومدن!

 محیا و مهیاس ، عمو اینا هم بلند شدند.همهمه شد
.ندنهم اومدند کنار من منتظر پدرجونشون مو

بابا با خنده وارد شد و بازار احوال پرسی و رو 
بوسی دوباره داغ شد، این میون ابزار شرمندگی بابا 

هی به خنده ام می انداخت!

 قدشون کوتاه ،نجو پیش بابا دبچه ها دویدند رفتن
بود پاش رو بغل کردند، بابا  هم خم شد و در 

آغوششون گرفت و بوسیدشون در همون حین قربون 
 هم می رفت.صدقه اشون

 ،بابا اومد جلوم .کم کم همه به سر جاشون برگشتند
همو بغل کردیم که سرم رو بوسید و با مهر گفت:

.تنهایی- خوبی بابا جان؟ از اینورا، باز که 

 تصنعی خندیدم گفتم:

ی بابا من نیومدم آقا، شما چرا نیومدین؟ ، ا- ای بابا
.مرتضی کار داشت نشد بیاد عذر خواهی کرد

بابا هم پوزخندی بارم کرد و کنار عمو نشست.

رضا هم پشت بند بابا اومد جلو باهم دست داد، با 
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همون آرامش و متانت همیشگیش گفت:

- چطوری پگاه جان؟ دلتنگتون بودیم!

لبخند زدم و گفتم:

- لطف داری ما هم دلمون تنگتون بود.

لبخندی زد و سری تکون داد رو به سودی که کنارم 
ایستاده بود با کنجکاوی گفت:

- آرسن کجاست خانم؟

سودی لبخندی زد و کنارش رفت دستش رو دور 
بازوش حلقه کرد و با ناز گفت:

ضا، بیا بریم پیشش حس کردم صدای گریه . ر- اتاقه
اشو شنیدم!؟

رضا خنده اشو قورت داد و دنبالش رونه اتاق شد.

خدایا الل بشم اگر دوروغ بگم، حسادت نیست، 
اینکه داره توی وجودم منو به آتیش می کشه 

حسرته!

اینکه االن باید شوهر منم می بود و نگران بچه 
هامون میشد، که منم براش ناز می ریختم به امید 

اینکه خریدار داشتم!
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 آثار  کهبه خدا اگر حسادت باشه، من حسرت دارم

شوهرم هست و خودش نیست.

ن و ایمیون جمع خانوادم مرتضی آبروم رو برده 
خاری شده تو قلبم!

سرم رو بلند کردم که دوباره با آکو که از در اومده 
 چشم تو چشم شدم، دلم نمی خواست ،بود داخل

جلوی اون نگاه های پر دقت و تحلیل گرش اشکم در 
بیاد. 

روم رو برگردوندم و با بچه ها گوشه ای نشستم و 
 هم پایین مبل کنار پام نشوندم. هارواون

سودی و رضا کمی بعد از اتاق بیرون اومدند و رو 
مبل دو نفره کناری من نشستند، رو به سودی کردم 

که بغلم بود گفتم:

- آرسن خواب بود؟

سرش رو برگردوند و لبخند زد و گفت:

، به - آره؛ دیشب دلش درد می کرد تا صبح نخوابید
جاش االن حسابی خوابیده!
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: و گفتمخندیدم و سری تکون دادم

ردم عزیزم، راستی سودی دایی و خاله دورش بگ-
نمیان؟ ها این

اخم کمرنگی کرد و با تردید گفت:

- نه مامان گفت بهتره امروز فقط خانواده بابا 
 اونجوری خیلی شلوغ می شد!،باشند

آره ای گفتم که سودی پچ پچ کنان زیر گوشم گفت:

- آکو رو دیدی؟

- آره؛تو یادت بود قیافش؟

سری تکون داد و حق به جانب گفت:

.هم بازی بودیم ،- معلومه؛ باهم

چپ چپی نگاهش کردم و گفتم:

وبه خوبه.- ُاه، خ

 مخندید و زبونی برام در آورد، محیا بی حوصله نگا
آروم زد به پام و گفت: ،کرد

- مامان، من و مهیاس خوابمون میاد!

.سرم رو خم کردم و موهاش رو نوازش کردم
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- باشه مامان؛ برید اتاق من بخوابید!

 ، بلندی گفتند یهردو بلند شدند بعد اینکه با اجازه
رفتند تو اتاق من بخوابند.

- کجا رفتند پگاه؟

رو به بابا که این سوال کرد، کردم و گفتم:

- خوابشون می  اومد، رفتند بخوابند.

سری تکون داد که مامانم با لبخند با سینی چایی 
ر  سر کناخر آاومد و یه دور برای همه پخش کرد و

زن عموم نشست.

بی حوصله داشتم با انگشتای دستم بازی می کردم 
.که صدای موبایلم رو شنیدم

 با ببخشیدی از جام بلند شدم و گوشیم رو از جیب 
مانتوم در آوردم به حیاط رفتم؛ با تعجب به اسم 

.مرتضی خیره شدم

- بله؟

 .صداش عصبی بود

- کجایی پگاه؟
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لبم رو گزیدم و گفتم:

- خونه مامانم!

پوزخندش به گوشم نشست و حرصی گفت:

- با اجازه کی رفتی اونجا؟ 

عصبی از برخوردش گفتم:

- خودم، دعوا های من و تو هیچ ربطی به خانواده 
هامون نداره مال تو چون شهرستان هستند نمی ری 

پیششون دلیل نمی شه منم نرم!

صدای دادش که اومد گوشی رو کمی فاصله دادم تا 
گوشم درد نگیره:

- تو بی جا کردی با اجازه کی؟ رفتی باز پهلوت به 
پهلوی اون بابای پفیوزت خورده زبون در آوردی 

واسه من؟ 

چشمام گرد شد از این لحن حرف زدنش و تند و بلند 
گفتم:

- درست حرف بزن عوضی تو کی هستی که راجب 
پدرم اینجوری حرف می زنی؟ تو چرک تن اون هم 

نیستی؛ پس حد خودت رو بدون مرتضی!
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به معنی واقعی دیونه شده بود و نعره می زد :

- تو بی جا کردی زنیکه؛ پگاه به خداوندی خدا لشت 
رو نیاری خونه همونجا خونه بابات کپه مرگت رو 

می ذاری تا آخر عمرت شنیدی؟

با حرص گفتم:

- پس چی؟ میام کنار توی لش می خوابم که معلوم 
نیست شب تا صبح چه گ.. داری می خوری؟ خونه 

بابام شرف داره به خونه تو یه القبا؛ مرتضی پشت 
حالم ازت  گوشت رو ببینی منو بچه هام رو ببینی!

.بهم می خوره،پست فطرت

با بغض گوشی رو قطع کردم و سرم رو به درخت 
تکیه دادم و آروم گریه کردم که صدای سرفه کسی 

اومد.

به سرعت به عقب برگشتم و با بهت به آکو خیره 
شدم؛ تند تند اشکام رو پاک کردم و عصبی گفتم:

- به شما یاد ندادن هرجا سرتون رو نندازید بی 
اجازه نرید؟ 

خیره به رد خیس اشکام بود و سیگارش رو دود 
؟می کرد، چقدر سیگار می کشید
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نفسش رو همراه دود سیگارش بیرون فرستاد و 

گفت:

- معذرت می خوام صدات بلند بود؛ فکر کردم شاید 
اتفاقی برات افتاده که نزدیک اومدم.

دوباره دستم رو به سمت صورتم بردم که دستمال 
پارچه ی از جیب شلوارش در آورد و به سمتم گرفت 

و گفت:

- بفرمائید!

ممنونم زیر لبی گفتم و دستمال رو گرفتم زیر 
چشمام رو پاک کردم؛ همچنان خیره بود بهم و سیگار 

دود می کرد.

- شما مگه داخل نبودین؟ 

سیگارش رو تکون داد که خاکسترش بریزه و 
درحالی که ُپک عمیقی می زد گفت:

- هوسش که به جون آدم بیوفته زمان نمی شناسه!

گنگ نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت:

- سیگار رو عرض کردم!

نزدیک تر اومد مثل من تکیه به درخت  ،آهانی گفتم
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زد گفت:

- سن و سالی نداری؛ چهار تا بچه داری!

با یاد آوری مهیاس و محیا لبخندی روی لبم اومد.

- اونا فقط بچه هام نیستن؛ تموم زندگی من هستن!

لبخندش رو دوباره تکرار کرد گفت :

.- بچه های شیرینی داری

.تشکر کردم و نگاهم رو به نیم رخ صورتش دوختم

- داخل نمی یای؟

سرش رو به طرفم چرخوند و همونطور مثل این 
چند وقت با دقت نگاهم کرد؛ این نوع نگاه کردن 

انقدر دقیق و جز به جز معلوم نیست چه دلیلی 
: آروم لب باز کرد داره؟!

- تو برو تو منم می یام!

سری تکون دادم و گفتم:

.- باشه، زود بیاین مامان می خواد شام بکشه

.باشه ی گفت و ازش چند قدم دور شدم که صدام زد

- پگاه؟
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آروم سمتش برگشتم که شمرده گفت:

- از کسی که آزارت می ده فاصله بگیر!

سرم و زیر انداختم و با ناراحتی و خجالت گفتم:

- اون فردی که شما ازش حرف می زنید؛ شوهر مِن؛ 
به آسونی نمی تونم ازش فاصله بگیرم وقتی چهار تا 

بچه ازش دارم!

 دستم رو دور شکمم حلقه کردم و با بغض شکمم رو 
.سیدنوازش کردم که صداش به گوشم ر

- آیا اونم همچین احساس مسئولیتی نسبت به بچه 
ها داره؟ 

سکوت کردم حرفی نزدم؛ نزدیک تر اومد و دستش 
رو روی شونه ام گذاشت که باعث شد سرم رو بلند 

. جدیش چشم بدوزم یکنم به چهره

- پگاه، فرقی نمی کنه شوهرته، پدر بچه اته، یا 
هرکس دیگه؛ هر زمان دیدی ارزشی که داری، داره از 
بین می ره و حرمت ها شکسته می شه فاصله بهترین 

یزه؛ اگر بخوای ادامه بدی با این احساس چ
مسئولیت یک طرفه ات رو فقط خودتی که آسیب 

می بینی!
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لبم رو گزیدم و با همون بغض توی گلوم گفتم:

- من هنوز امیدوارم...!

:دستی به سرم کشید و با محبت گفت

- من هم امیدوارم؛ که دیر نشه!

گنگ نگاهش کردم، که از کیف پول توی جیبش یه 
کارت ویزیت در آورد و با خودکار چیزی پشتش 

نوشت گفت:

- این کارت قبلی منه، فعال شماره  ام رو پشتش 
نوشتم تا کار هام درست بشه دفتر بگیرم؛ هر وقت؛ 
هر ساعتی؛ هر اتفاقی افتاد فقط خبر بده، باشه؟

خیره نگاهش کردم، باشه آرومی زمزمه کردم که از 
بغلم گذشت آروم به سمت خونه رفت.

خیره به کارت توی دستم شدم که به التین اسمش 
رو نوشته بود و به نماد ترازوی که باالی کارت درج 

شده بود خیره شدم؛ آکو وکیل بود!

آخر شب بعد از خوردن شام؛ به گوشی آکو تماسی 
گرفته شد و کمی بعد آشفته و کالفه از ما خدافظی 
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کرد و رفت.

.سودی بیخیال از دیس یه فینگر فود برداشت

- معلوم نیست چی شده بود؛ دیدی چه آشفته بود!

نگاهش کردم و نوشابه ها رو برداشتم و به 
.آشپزخونه بردم

- به ما چه، هر چی بود احتماال واجب بوده.

سودی چشم غره ای رفت بهم؛ که مهیاس اومد 
کنارم و با اخم نگاهم کرد.

- من غذا می خوام!

!چشمام رو درشت کردم

- مامان تو االن غذا خوردی که!

مامان نیشگونی از پهلوم گرفت و چپ چپ نگام 
.کرد

گلم.- بیا مادر جون بهت غذا بده خوش

بلند تر محیا رو صدا زد و کمی بعد محیا با یکی از 
عروسک های قدیمی من اومد.

- بله؟
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مامانم خم شد و موهای لختش نوازشش کرد و 

لپاش رو بوسید.

- تو گشنت نیست مامانی؟

کرد.محیا شونه باال انداخت و من رو نگاه 

- من رو چرا نگاه می کنی محیا؟

محیا هم مثل مهیاس اخم کرد و طلبکار جواب داد:

.- خوب چون من گشنمه

.آروم خندیدم موهاش رو بهم ریختم

.- خوب غذا بخور مامان من چیکار تو دارم

از آشپزخونه بیرون اومدم و کنار رضا نشستم؛ به 
سمتم برگشت و با لبخند آرومش گفت:

-  دیدم داشتی با آکو صحبت می کردی!

سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم بیخود 
دستپاچه نشم!

- آره؛ راجب شغلش داشتیم صحبت می کردیم!

آهانی گفت و کمی بعد با مکث گفت:

- پسر خوبیه، با شخصیته!
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.لبخند زدم و سری به نشونه تایید تکون دادم

- آره خیلی!

سودی آرسن به بغل اومد کنارمون و اون طرف رضا 
نشست، رضا با دیدن آرسن با ذوق بغلش کرد و با 

.محبت نوازشش می کرد

- تو بیداری شدی بابا؟ آره پسرم؟ 

سودی کمی جلو اومد و با کنجکاووی پرسید:

- راجب چی صحبت می کردید؟

:با خنده و شیطنت چشمکی بهش زدم

.- بمون تو َکِفش

با اعتراض رضا رو صدا کرد؛ رضا هم با خنده براش 
جریان رو تعریف کرد!

کم کم عمو اینا قصد رفتن کردند؛ همگی تا جلوی در 
برای بدرقه اشون رفتیم بابا و عمو صحبت های 

آخرشون رو می کردند و رضا هم گاهی نظری می داد.

مامان و زن عمو هم درحال تعارف زدن که دفعه 
بعدی مزاحم کی بشن!

آخر سر هم زن عمو با حالت عاصی و کالفه از دست 
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.مامان رو به ما کرد

- ای بابا من هرچی می گم سوری جون یه چیز 
می گه، آقا پرویز شب جمعه همراه بچه ها خونه 

مایید بحثی هم نباشه!

همه خندیدن و بابام با حالت خنده داری دست رو 
.چشمش گذاشت

ما رو نزن!- چشم زن داداش؛ شما فقط 

دوباره صدای خنده هامون باال رفت.

ظی زن عمو اومد روی من رو بوسید حافموقع خدا
و پچ پچ وار گفت:

خانم دفعه بعد حتما با شوهرت بیا؛  گل- خوش
می خوام ببینم کیه که دل دخترمون رو برده!

کمی سکوت کردم و آخر سر برای اینکه از سرم 
بازش کنم لبخند تلخی زدم که از شدت گسیش دهنم 

تلخ شد. 

.شیم- چشم؛ حتما مزاحمتون می 

.چپ چپی نگاهم کرد

!- ای بابا، ای بابا؛ توام شدی مادرت که پگاه
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.آروم خندیدم و دستی به صورتم کشیدم

کردیم و عمو این ها رفتن.بعد همه خداحافظی 

باالخره همگی خسته خودمون رو روی کاناپه پرت 
کردیم.

رضا رو به سودی کرد و گفت:

- خانم؛ شماهم پاشو لباس خودت و بچه رو 
بپوشون، ماهم کم کم رفع زحمت کنیم.

مامان با سینی چای از آشپزخونه بیرون اومد و با 
:شنیدن حرف رضا چشم درشت کرد

- عه عه عه، کجا برید؟ من چای آوردم!

بابا خندید و رو به ما گفت:

- از بس امشب سوری چای به نافمون بسته؛ تا صبح 
بغل دستشویی نشستیم فکر کنم!

از شدت خنده خم شدم و بلند خندیدم.

چقدر از جمع خانوادمون دور بودم؛ چقدر دلم واسه 
این خنده ها و این دور هم نشستنامون و این چای 

های مامان تنگ شده بود.

آدم زمانی که از خانواده دور می شه تازه معنی 
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خانواده رو می فهمه؛ تازه متوجه می شه دلتنگی برای 

مادرش برای پدرش یعنی چی؛ تازه می فهمه حرفای 
!مجردی و بازی ها و شیطنت با خواهر یعنی چی

: که رفتن مامان با التماس نگاهم کرد  هارضا این

- مامان تو امشب اینجایی که؟

شونه ای باال انداختم و با خنده گفتم:

- فعال که اینجوره!

بابا خندید و دستی به سرم کشید و گونه ام رو 
.بوسید

.- خونه خودته اینجا بابا

لبخندی زدم و محکم بغلش کردم تند تند شونه اش 
رو بوسیدم.

مامانم با دیدن ما خندید و اونم اومد از پشت بغلم 
.کرد

.- آخیش مادر؛ امشب با خیال راحت می خوابم

:با تعجب سمتش برگشتم

- مگه شبای قبل خیالت راحت نبود!
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بابا با حالت شاکی و گالیه وار گفت:

- نه باباجان؛ این چند وقت که خبری ازت نبود 
دلواپست بود، پاهاشم درد می کرد نمی تونست بیاد 

غز مارو هم خورده بود!، مپیشت

مامان با ناراحت تصنعی رو به بابا کرد و دستش رو 
.جلو دهنش گرفت

!سی؟ واقعا که عجب نمک نشناپرویز- عه عه؛ 

بابا مامان رو بغل کرد و با خنده سرش رو بوسید در 
:گفتحالی که دور از چشمش به من اشاره می زد 

- شوخی کردم سلطان، به دل نگیر!

خندیدم و روی هردوشون رو بوسیدم و به اتاق 
رفتم؛ مهیاس و محیا پایین تخت درحالی که همو 

بغل کرده بودند خوابیده بودند.

ملحفه هم از روشون کنار افتاده بود؛ رفتم روشون 
انداختم و باالی تخت نشستم و نگاهشون کردم.

دلم سودی رو می خواست االن؛ مثل اون موقع ها که 
درست مثل محیا و مهیاس هم رو بغل می کردیم و 

می خوابیدیم!
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کاش هیچ کدوممون ازدواج نمی کردیم.

ازدواج دورمون کرد؛ از همه چی!

صبح بعد از خوردن صبحونه آژانس گرفتیم و به 
در رو با کلید باز کردم و وارد خونه  خونه اومدیم؛

 با دیدن اوضاع خونه هنگ کرده جلوی در شدم؛
واستادم.

همه چی پخش و پال یه گوشه افتاده بود و دو جعبه 
پیتزا رو عسلی توی میدون دیدم قدرت نمایی 

می کرد!

 رو بستم و آه عمیقی کشیدم، کی توان  هامچشم
جمع کردن اینارو داشت؟

بچه ها توی اتاقشون رفتن و من لباسام رو کنده، 
نکنده مشغول تمیزکاری شدم؛ جاهای که نمی تونستم 

 هرچند ،زیاد خم بشم محیا و مهیاس کمکم می کردند
دقم می دادند اما کمک می کردند!

بعد از اتمام کارهام به خونه که از تمیزی برق می زد 
خیره شدم و لبخند زدم؛ بوی عرقی که ناشی از کار 

وی ، تکردن زیادم بود باعث شد اعصابم خورد بشه
دوران حاملگی شدت عرق من هم بیشتر شده بود؛ 
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لباسام رو کندم و وارد حموم شدم تند تند خودم رو 

 زود اومدم بیرون؛ بچه ها رو تنها  وگربه شور کردم
می ذاشتم یه بالی سرخودشون می آوردن؛ اینام که 

فضول!

؛ تاپ و شلواری پوشیدم که از شدت عطشم کم کنه 
خسته خودم رو روی تخت ول کردم و پتو رو روی 

 رو بستم و تازه دلم داشت  هامخودم کشیدم؛ چشم
.گرم می شد که مهیاس اومد صدام کرد

.- مامان؛ مامان پاشو ما گشنمونه

رو باز  هام از شدت خستگی نا نداشتم حتی چشم
کنم ناله ای کردم و با غر گفتم:

- مامان من تازه دراز کشیدم؛ برید شیر و کلوچه 
بردارید بخورید!

صدای محیا اومد که با قلدری شمرده شمرده گفت:

- شیر؟ شیر مگه غذاست؟ گشنمونه!

پوفی کردم و سرجام نشست و با اخم نگاهشون 
.کردم

.بد- دخترای 
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از تخت پایین اومدم و یه راست توی آشپزخونه 

چپیدم؛ گوشت چرخ کرده در آوردم و کباب تابه ی 
درست کردم و نون هم از فریز در آوردم توی ماکریو 

گذاشتم تا داغ بشه؛ غذا که حاضر شد توی سینی 
براشون گذاشتم تا بخورند.

تندی پشت میز نشستند که مهیاس گفت:

- مامان سبزی و دوغم بده!

چشم غره ای براش رفتم و حرصی گفتم:

- امر دیگه پرو خانم؟ 

خندید و یه لقمه گرفت و گاز محکمی بهش زد که لپ 
های گرد سفیدش باد کرد!

ناهار رو با بچه ها خوردیم و جلوی تلویزیون نشسته 
م؛ البته فیلم که نه کارتون؛ دیبودیم و فیلم می دی

اونا حاال خوابیده بودند و تنها کسی بیدار بود من 
بودم که داشتم شرک رو نگاه می کردم!

خمیازه ای کشیدم که صدای باز شدن در اومد، سرم 
اس  ررو به سمت در چرخوندم که مرتضی تو دید

نگاهم قرار گرفت.
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- سالم!

با دیدنم اخمش غلیظ شد روش رو برگردون کتش 
.خترو روی مبل اندا

- خونه رو تازه تمیز کردم؛ کتت رو ببر آویزون کن!

صداش رو کمی بلند کرد و من نگران به بچه هام 
.چشم دوختم

- صدات رو ِبُبر؛ توی کار های من هم گ..خوری نکن! 

با بغض از حرفش نگاهش کردم؛ دستم رو جلوی 
دهنم گرفتم که هقم از گلوم نزنه بیرون!

- مگه بهت نگفتم رفتی اونجا دیگه نیا اینجا؟ کر 
بودی نشنیدی؟ نگفتم دیگه حق نداری پات رو بزاری 

اینجا؟

روم رو ازش برگردوندم و به تلویزیون خیره شدم؛ 
به خصوص االن سکوت کردن االن بهترین چیز بود؛ 

که  برام اعصاب هیچ جنگ و جدالی هم نمونده بود.

حرصش رو سر وسائل خالی می کرد و همشون رو 
ام رو بستم و فقط طلب  همحکم صدا می داد؛ چشم

صبر کردم.
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این جریان بیشتر از هرچیزی اول من و بعد بچه هام 

 درک این  در کلرو اذیت می کرد و مرتضی هم که 
خود  ،چیز ها رو نداشت و از همون اول آشناییمون

خواهیش خاری بود تو چشمم ولی نتونستم این 
قضیه رو تغییر بدم و مجبور به ساختن باهاش 

شدم.

هردفعه که این رفتار ها رو باهم می کنه شوکه 
می شم؛ درسته خیلی وقته از اینجور رفتار کردنش 

ی گذره ولی این قلب بی صاحبم باورش ام مباه
نمی شه!

هر دفعه که یه حرفی یا یه حرکتی می زنه قلبم 
می خواد از جاش در بیاد و بترکه؛ دست خودم 

نیست؛ مرتضی از اول اینجوری نبود که بگم عادت 
کردم؛ مرتضی عوض شده؛ یا بهتره بگم...

!عوضی شده

شب بچه ها رو مرتضی برد توی اتاقشون و من 
درحالی که رو تخت نشسته بودم و شکمم رو نوازش 

.می کردم

.به اون که تازه واره اتاق شده بود نگاه کردم
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.- فردا سونوگرافی دارم

نیم نگاهی بهم انداخت و بیخیال خودش رو روی 
.تخت پرت کرد

متیاله س- ب

عصبی به سمتش رفتم و خم توی صورتش حرصی 
.به چشم های بی عارش نگاه کردم

- من از خونه بابام نکنه بچه هام رو آوردم که تو 
انقدر نسبت بهشون بیخیال و بی تفاوتی؟

.پوزخندی زد و دستی به طره موهام کشید

- اونجوری که رات نمی دادم! 

سرم رو عقب کشیدم با تحکم گفتم:

- فردا باید بیای مرتضی؛ چطور ذوق نداری ببینی 
حرکتشونو صداشونو!

.پشت بهم کرد و خمیازه ای کشید

- مگه بار اوله ذوق کنم بابا؛ این همه پس انداختی!

این حجم از کثافت بودنش شدم؛ چطور  ی خیره
انقدر پست فطرت بود که بچه های خودش هم رحم 
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نمی کرد؟ 

 با بغض از تخت بلند شدم و یه روبدوشام پوشیدم 
.که صداش به گوشم رسیدو به سمت در رفتم، 

- کجا؟

بی اینکه برگردم ریخت نحسش رو ببینم زمزمه 
.کردم

.- تحمل وجودت برام سخته؛ میرم اتاق بچه هام

بلند خندید و با تمسخر گفت:

.- خوش بگذره

در اتاق رو بستم و به سمت اتاق بچه ها رفتم؛ 
امیدوارم روزی که پشیمون میشی دیر نشده باشه 

مرتضی؛ که اگر دیر بشه هیچ راه برگشتی وجود 
نداره!

امیدوارم به اون مرحله نرسی، به اون مرحله که من 
قید همه چی رو بزنم؛ االن که بچه ها رو بیخ گلوم 
هستن بتازون؛ به وقتش منم بلدم جفت انداختن رو!

صبح بچه ها رو پیش مامان گذاشتم راهی مطب 
شدم.
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چون از قبل نوبت داشتم منتظر موندم اونی که تو 

اتاق هست بیاد بیرون بعد من برم!

نگاهم رو به اطرف چرخوندم؛ اکثر خانوم ها با 
شوهراشون اومده بودن، مثل اینکه تنها فرد تنهای 

جمع من بودم!

.- پگاه معتمدی

.سرم رو به سمت منشی چرخوندم

- بله؟

.لبخندی زد و به اتاق اشاره کرد

.- می تونید برید داخل گلم

از اینکه زود می تونستم برم تو لبخند عمیقی زدم و 
از جام بلند شدم تقه ای به در زدم و با بفرمائید دکتر 

در رو باز کردم.

خانم تقریبا جوونی پشت میز نشسته بود با دیدنم 
لبخندی زد و گفت:

- سالم گلم؛ بفرمائید بشینید.

روی نزدیک ترین صندلی بهش نشستم و گفت:
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- خوب حال مامانمون چطوره؟ 

.لبخند زدم و شکمم رو بغل کردم

.- عالیم؛ بچه های آرومی هستن

خندید و گفت:

؟- پس اگر حاضری بریم برای سونو

سری تکون دادم و به سمت گوشه اتاق که پرده زده 
.بود رفتم و روی تخت دراز کشیدم

- بار اولته؟

!ریز خندیدم و چشم درشت کردم

.- نه خانم؛ دوتا دیگه خونه مادرمه

!دکتر با تعجب برگشت نگاهم کرد 

- خدا سالمتی بده بهشون؛ دختر تو سنی نداری این 
همه بچه داری؟ زمان قدیمه مگه!

.خندیدم و با عشق شکمم رو نوازش کردم

نبوده! - خدا منو الیق دونسته به یکی قانع

.دکتر چپ چپ نگاهم کرد و خندید
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- خدا یا شوهرت؟

لبم رو گزیدم و لبخند تصنعی زدم؛ لباسم رو در 
آوردم و باالی تخت گذاشتم؛ بلوزمم باال دادم که 

 از سردیش تنم مور ،اون ژل سرد رو به شکمم مالید
مور شد.

دستگاه رو روی شکمم به حرکت در آورد و من چشم 
به صفحه مانیتور دوخته بودم.

حرکات ریزی که می دیدم قند رو توی دلم آب 
.می کرد؛ با لبخند نگاهشون می کردم

- جان مامان؛ عزیزای من!

.دکتر خندید و برگشت نگاهم کرد

- راستی که بچه های آرومی هستن!

.بعد با موس حرکاتشون رو نشون داد

ورده باال؛ اون یکی هم داره آ- ببین این االن پاشو 
می چرخه!

.با ذوق حرکات رو دنبال کردم

- آره خیلی کم ولی متوجه اش هستم!
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- دوست داری صدای قلبشون رو بشنوی؟

لبخندی زدم و با بغضی که از ذوق و ناراحتی بود 
گفتم:

.- بله؛ از خدامه

چند ثانیه بعد صدای کوبش های بلندی اتاق رو پر 
کرد؛ دوتا صدای قلب؛ مال دوتا موجود کوچولو که 

توی بطن من بودن؛ انقدر تند و محکم قلبشون می زد 
که انگار  کلی راه رو دویده باشن؛ انگار سال هاست 

با این صدا زندگی کردم؛ انقدر آشنا بود برام!

باالخره اشکم در اومد که دکتر گفت:

گلم.- می تونی پاشی خوش

دکتر چند سوال راجب ویارم و تغذیه هام ازم کرد و 
در آخر گفت:

- شوهرت بیرونه؟

مات نگاهش کردم؛ لب گزیدم و با خجالت گفتم:

- نه؛ سفر بود نتونست بیاد!

کمی خیره نگاهم کرد و آخر با یه آهان نسخه و 
پرونده رو به دستم داد.
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از جام پاشدم خدافظی آرومی کردم و از اتاق خارج 

شدم.

 ،دلم داشت می ترکید؛ داشتم می ترکیدم؛ از بغض
حرص و نفرت؛ خوشی به من نیومده !

پول ویزیت رو حساب کردم و وارد آسانسور شدم؛ 
تا در بسته شد زدم زیر گریه؛ حق من این نبود؛ من 

 حقم این نبود؛ که اینجوری ،آدم بدی نبودم تو زندگی
تحقیر بشم؛ اینجوری خورد بشم.

من ازدواج نکردم که مجرد بمونم، به من قول زندگی 
خوب داده بودن؛ قول خوشبختی داده بودن؛ قول 
داده بودند اشک به چشمم نشینه، که تو آسایش و 
آرامش باشم، کو؟ کجاست اون زندگی رویایی که 

ازش دم می زدن؟ زندگی واقعی همین االن لعنتی بود 
و بس!

با ورود یکی به آسانسور اشکم رو پاک کردم و شالم 
رو جلوتر کشیدم که نگاه خیره اش به صورتم 

نیوفته؛ با ایستادن آسانسور جلوتر از اون دختر 
بیرون اومدم و سرم رو بلند کردم که تاکسی بگیرم؛ 
اما خشکم زد و مات و مبهوت خیره شدم بهش؛ لبم 

.رو از هم باز کردم با بهت زمزمه کردم
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!- آکو

وی چشمهام زل زده بود؛ اخم محوی روی ت 
پیشونیش نشسته بود.

نزدیکم اومد و نگاهی دقیق به چشمهام و دستی که 
دور شکمم حلقه شده انداخت؛ با مکث چشمهاش رو 

باال آورد و نگاهم کرد

- گریه کردی؟

لبم رو گاز گرفتم؛ انتظار داشتم بپرسه شوهرت 
کجاست؛ یا تو اینجا چی کار می کنی؛ ولی این 

سوال...؟

- پگاه جان؛ گریه کردی چرا؟

با صدای گرفته و گونه های که از شدت شرم داشت 
.می سوخت لب باز کردم

گریه نکردم!؟ - من

لبخندی روی لبش نشست و دستش رو به پشت کمرم 
برد و با اون یکی دستش هم دستم رو محکم توی 

دستش گرفت و از جوب ردم کرد.

:سوالی که اون ازم نپرسید رو من ازش پرسیدم
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- ممنون خودم می تونم بیام؛ شما اینجا چی کار 

می کنید؟

:صداش رو درست از بغل گوشم شنیدم

ر خونه ما هستید ناها- مادرت آدرس مطب رو داد؛ 
قرار شد بیام دنبالت!

 رو بستم و محکم روی هم فشردم؛ چقدر  هامچشم
حس تلخ و گزنده ای داشتم؛ چقدر االن بیشتر خودم 

رو بی کس و بی پناه می بینم!

پسر عموی من وظیفه اش نبود که به دنبالم بیاد و 
زن حامله یکی دیگه رو به آغوش بکشه تا مبادا پاش 

به جایی گیر کنه و بیوفته.

توی ماشین از شرم سرم رو نمی تونستم باال بیارم؛ 
اونم بی حرف پشت فرمون نشست و راه افتاد؛ تو 

خیابون توی ترافیک گیر افتادیم همین بین آکو 
دست برد و ضبط رو روشن کرد و صدای زند وکیلی 

پرشد تو سکوت بینمون:

" دلم آغوش گندمزار می خواد 

من از دلبستگی هام زخم خوردم
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دلم یه عشق بی آزار می خواد"

م رو بستم؛ درد توی صداش درد دل من رو  هاچشم
تازه کرده بود و روم رو به سمت پنجره برگردوندم و 
آروم بی صدا اشک ریختم؛ چقدر آهنگش به حال من 
می خورد؛ لبم رو محکم فشار دادم رو هم تا صدام در 

نیاد.

"چه بد حالی حس بی پناهی 

زمین افتادن از بی تکیه گاهی"

باالخره ترافیک باز شد و ماهم نیم ساعت بعد جلوی 
در بودیم؛ قبل اینکه پیاده بشم صداش به گوشم 

نشست و دلم رو بازیچه خودش کرد:

- اونی که باعث گریه ات شده؛ لیاقت یه قطره اشم 
نداره پگاه؛ حروم نکن!

و من متوجه نشدم منظورش از حروم نکردن خود 
من بودم یا این اشک های بی امان چشمی که 

فروغش رو از دست داده بود؟

جلوی در ورودی ایستاده بودیم، زن عمو در رو باز 
کرد و با دیدن ما لبخند عمیقی زد و من رو به 

.کشیدآغوشش 
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-آه، سالم پگاه عزیزم، خوش اومدی!

.لبخند زدم و صورتش رو بوسیدم

.نم- سالم زن عمو، ممنو

دستش رو پشت کمرم گذاشت به داخل هدایتم کرد، 
آکو هم پشت سر من به داخل اومد.

مامان و بابا و همچنین سودی و رضا تو سالن 
نشسته بودند و صحبت می کردند، با دیدن ما 
حرفشون رو قطع کردن، با لبخند جلو رفتم با 
همشون رو بوسی کردم و آخر سر کنار سودی 

نشستم.

- چطوری ؟ سونو رفتی؟

.لبخندی زدم و چشمهام رو روی هم گذاشتم

- آره، وای سودی نمی دونی چقدر لذت بخش بودن 
دیدنشون، شنیدن صدای قلبشون!

لبخند زد و دستم که روی دسته مبل بود رو نوازش 
.کرد

- عزیز دلم، ایشاا� سالمت باشن.

یهو یاد بچه ها افتادم هول کرده اطراف رو نگاه 
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.کردم با ندیدنشون با استرس مامان رو صدا زدم

- مامان؟ مامان؟

حرفش با زن عمو رو قطع کرد با شنیدن صدای 
مضطرب من برگشت سمتم و دستپاچه گفت:

- چیه؟ چیه مامان؟

با دلهره نگاهش کردم

- بچه هام؟ بچه هام کجان؟

.نفس عمیقی کشید و چشم غره ای برام رفت

- وای پگاه چرا اونجوری صدام زدی دلم رفت، بچه 
ها هم خوابن تو اتاق آکو هستن!

دلم آروم گرفت، چشمهام رو بستم و نفس آسوده  ی 
کشیدم و دستم رو روی شکمم گذاشتم، بچه ها 

.استرسم رو احساس کرده بودن

ر زن عمو چند نوع غذا درست کرده اهاسر میز ن
بود، از فسنجون و قیمه گرفته تا کشک بادمجون و 

 روی میز چیده شده بود.سوپ

من کنار سودی مثل همیشه نشستم و بچه هام که 
چند دقیقه ای بود بیدار شده بودند کنار خودم 
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نشوندم، رو به روی من زن عمو و کنارش آکو و عمو 

نشسته بودن.

کمی از سوپ برای بچه ها ریختم و برای خودمم 
کمی کشک بادمجون، یه تیکه نون برداشتم و 

مشغول خوردن شدم.

زن عمو با مامان و سودی راجب اینکه توی تهران 
کدوم آرایشگاه و آرایشگر توی میکاپ و شنیون و 

دیزاین و ِکرلی خوب هست که بره اونجا، منم چون 
زیاد تجربه نداشتم سکوت کرده بودم و سودی بحث 

روی توی دست گرفته بود.

مهیاس آروم به پهلوم زد و اشاره کرد سرم رو خم 
کنم تا توی گوشم یه چیزی بگه، اخم کردم و آروم 

:تشر زدم

- زشته، تو جمع تو گوشی حرف نمی زنن مامان!

:لباش رو برچید مثل من آروم پچ پچ کرد

- خوب تو داری واسه خودت کشک بادمجون 
می خوری، نمی گی شاید این مهیاس و محیا بدبختم 

بخوان؟ 

از بلبل زبونیش خندم گرفت، لبم رو گزیدم گونه اش 
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.رو نوازش کردم

دستیتون  - کشک بادمجون می خواین ؟ چشم پیش
 بریزم.یدبدرو 

براشون کمی کشک بادمجون ریختم و توی لیوانشون 
م ریختم که همراهش بخورن. ه وغد

لقمه ای گرفتم مشغول جویدنش شدم، که با حرفی 
که زن عمو زد سرم رو باال آوردم و بی اختیار به آکو 

.نگاه کردم

- بزارید یه خبر بدم، آکو داره برمی گرده کانادا!

اونم انگار از شنیدن این خبر متعجب شد چون 
قی کرد ابالفاصله سرش رو باال آورد و نگاهمون تل

به هم، لپم رو از داخل گاز گرفتم و سرم رو پایین 
انداختم و مشغول بازی با غذام شدم و به حرف های 

.مامان گوش دادم

- عه؟ چه بی خبر؟ تازه اومد، کجا بره آخه یاسمین؟

 شونه ای باال انداخت و نگاهی به مامان عموزن 
 و گفت: ها کرداین

- واال بخدا من چیزی نگفتم، گویا یه سری از کاراش 
هنوز مونده اونور، باید بره مجوزش رو بگیره که 



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
بتونه اینجا دفتر بزنه!

رضا رو کرد به آکو با اخم کمرنگی که نشون از 
:سیدجدیت موضوع براش داشت پر

- تو آزمون شرکت کردی؟

آکو لبخند کمرنگی زد و سری به معنای تایید تکون 
.داد

- بله، زمزمه ایران شد رفتم آزمون دادم بلکه بتونم 
اینور دفتر بزنم هرچند خیلی سخته ولی خوب یکی 

از دوست های صمیمی بابا گویا تو دفتر خونه 
 می شه کارام رو درست کنم صحبتهستش، با کمی 

.ولی باید مجوزم رو برم بگیرم

رضا سری به معنای تایید تکون داد و لبخند عمیقی 
.زد

- ایشاا� موفق باشی!

آکو درحالی که من رو نگاه می کرد تشکر کرد و خم 
شد به جلو دوغ رو از جلوم برداشت.

روی ، اومدیم بعد از خوردن ناهار و شستن ظرف ها
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برامون چای آورد و هم و زن عمو یم مبل ها نشست

با باقلوای دست ساز خودش، آروم داشتم چای رو 
.می خوردم که محیا صدام زد

- مامان؟ من جیش دارم!

حرصی پوف کالفه ای کشیدم از دستش چای رو 
روی میز کناریم گذاشتم و دستش رو گرفتم بلند 
:شدیم رو به مامان کردم اشاره به مهیاس زدم

- مامان حواست باشه بهش، من ببرم محیا رو 
.دستشویی

سری تکون داد و دوباره مشغول حرف زدن شد، اینا 
حرفاشون ته نمی کشه؟

چقدر حرف می زنن!

خونه زن عمو اینا مال همون دوران قبل رفتنشون 
بود و قدیمی، دستشوییشون توی حیاطشون بود 

مجبور بودم این هوای سرد رو برم بیرون!

.رو به محیا که تو دستشویی می رفت کردم 

- زود بیایی ها خوابت نبره اون تو محیا!

خندید و در رو بست به سمت باغچه بغل دستشویی 
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رفتم و به بوته های توش نگاه کردم.

با صدای پای که اومد به عقب برگشتم، با دیدن آکو 
قلبم از استرس تند تر نبض گرفت.

سرم رو پایین انداختم و خودم رو با سنگ ریزه ها 
سرگرم کردم.

- پگاه جان؟

سرم رو بلند کردم، با دیدن پانجوی زن عمو توی 
دستاش خجالت زده گفتم:

- ِای، شما چرا زحمت کشیدین؟

لبخند محوی زد و گفت:

ار رو دوشت و ذ- هوا سرده، شماهم بارداری، ب
قسمت بلندش رو جلوی شکمت نگهدار!

لبخندی زدم و کاری که گفت رو انجام دادم، با بوی 
شرابی که اومد به سمتش برگشتم، بوی سیگارش 

بود!

نگاه خیره ام رو که به سیگار دید آخی گفت و با 
.دست آروم پیشونیش رو زد

- آخ، اذیتتون کرد؟ ببخشید حواسم نبود!
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 نزدیک تر بهش شدم، اونقدر که فاصله امون تنها قد 

لباسامون بود، با تعجب نگاهم کرد و لبش نیمه باز 
شد.

رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و بوش رو  هام چشم
توی ریه ام فرستادم، هوم چقدر خوب بود؟

.گفتمبا خجالت و ولع 

- میشه سیگارتون رو بکشید و دودش رو به سمتم 
فوت کنید؟

 رو با آرامش روی هم گذاشت و پک  هاشچشم
عمیقی بهش زد و آروم لب باز کرد و دود غلیظی رو 

توی صورتم فرستاد.

 رو باز کردم با لذت نفس کشیدم و بهش  هامچشم
خیره شدم، داشت نگاهم می کرد، مثل همیشه با 

دقت!

با حرفی که زد من رو کامال به یغما برد و من دنبال 
جایی برای آب شدن بودم!

- ویارت، بوی سیگار مِن!

همون لحظه محیا از دستشویی در اومد و با دیدن 
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.آکو لبخند گنده ای زد و  با ذوق نگاهش کرد

- عه؟ عمو توام اینجایی که!

از بهت بیرون اومدم و از بی ادبیش عاصی شدم و 
:تشر زدم

- تو نه محیا شما!

:آکو خندید و دست محیا رو گرفت و رو به من کرد

!راحت باشه پگاه جانذار - ب

بعد رو به محیا کرد و گفت:

ر خوب بود عمو؟اها ن

 یعنیمحیا نیم نگاهی به من کرد و آروم جوری که 
من نشنوم به آکو گفت:

- مامان همش سوپ به خوردمون داد سیر نشدیم، 
ن داشت می موند رو فسجون!مموچش

آکو بلند خندید از شدت خنده اش سرش عقب رفت 
در همون حال دست به دست محیا به سمت خونه 

 .رفت

- بیا بریم عمو خودم بهت فسجون می دم!
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:از حرفاشون آروم خندیدم و تذکر دادم

- فسجون نه فسنجون، محض اطالع!

محیا با غر غر پاهاش رو محکم می کوبید رو زمین 
باهم به داخل خونه رفتیم، که دیدم زن عمو و بقیه 

داشتن لباس می پوشن!

:ابرو باال انداختم و پرسیدم

- خیر باشه، کجا ؟

.مامان خندید و به زن عمو اشاره کرد

- قراره بریم یه جا طرفای دربند موزیک زنده زن 
.عموت راضی نمی شه خونه بمونیم

بابا هم دست دور گردن مامان انداخت و رو به عمو 
 کرد و با خنده گفت:پیروز

- نه که سوری خیلی ناراحته!

مامان با حرص نگاهشون ؛ بلند خندیدن  ،اباو بعمو 
:ندکرد بلند اسمشون رو خو

 این حرفا کمک کنید!به جای، پرویز خان، پیروز- آقا 

عمو نگاهی به زن عمو که جلوی کنسول توی حال 
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داشت خودش رو درست می کرد، کرد و گفت:

- چیکار کنیم؟ ما مهارت تو آرایش نداریم که 
کمکتون کنیم!

زن عمو چشم غره ای برای عمو رفت و دوباره خنده 
عمو و بابا باال رفت!

رضا و سودی آرسن بغل با خنده واستاده بودن جدل 
.اینا رو نگاه می کردن

- آرسن رو چرا آوردی؟

سودی نیم نگاهی به آرسن که داشت انگشت 
شصتش رو می خورد کرد و گفت:

 .ضا- سر راهمون می برم پیش مادر ر

سری تکون دادم گفتم:

- خوبه، باز تو مادرشوهرت اینجاست!

با دلداری نگاهم کرد و دستم رو گرفت و محکم فشار 
داد.

رضا نگاهی به مِن دپرس کرد و گفت:

- مرتضی چرا باز نیومد؟
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.لب گزیدم و با ناراحتی شکوه نگاهش کردم

- رضا تو که دیگه غریبه نیستی کم و بیش خبر 
داری، داره دقم می ده انقدر حرص و جوش می خورم 

که هر لحظه که دلم پیچ می خوره فکر می کنم بچه 
هام افتادن!

رضا با اخمی که از ناراحتی رو چهره اش نشسته بود 
.نگاهم کرد

عات حالت رو بکن، می دونم حد اقل مرا- پگاه 
سختته ولی تو باید خیلی مواظب باشی، مرتضی 

 من خودم پی ؛هم، چی بگم انشاا� سر عقل می آد
اشو می گیرم باهاش صحبت می کنم ببینم چشه!

لبخند کمرنگی زدم و با غصه گفتم:

- مرسی رضا به من که چیزی نمی گه همش بهم 
 شاید مشکلی تو کارش داره یا، یا ،می پره

 برو ببین دردش چیه که درد به جونم ه می دونم چ
انداخته!

.سودی پیشونیم رو بوسید و با ناراحتی نگاهم کرد

- قربونت برم غصه نخور، حل می شه!

با بچه ها به اتاق رفتیم و لباس پوشیدیم و حاضر و 
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آماده جلوی در ایستادیم.

قرار شد بابا و عمو اینا با یه ماشین بیان و من و 
بریم.سودی اینا هم با ماشین آکو 

سودی و رضا عقب نشستند محیا و مهیاس هم لج 
.کردن و با مامان اینا رفتن

من جلو نشستم و سودی رضا عقب کنار هم نشستن، 
با نشستن آکو کمربندم رو بستم که آکو از آینه 

 .نگاهی به عقب انداخت

- خب، کجا بریم؟

 مادر ی خونه آدرس و شد جا به جا کمی سودی
 .افتاد راه بعد کمی هم آکو .داد رو شوهرش

 این و دفتر وکالتی، مسایل سر آکو و رضا راه توی
 اش رشته رضا اینکه با  می کردن؛ صحبت چیزها

 وکالت از خوبی ی رشته سر ولی بود  روانشانسی
 برای خوبی صحبت هم بود شده باعث همین .داشت
 عالقه مورد بحث توب مشتاق هم آکو و باشه آکو
 !کنه صحبت باهاش اش

 همراهی رو ها اون سکوتمون با هم سودی و من
 می شد،  گرم داشت هام چشم کم کم، من .می کردیم
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 بود کرده تنظیم من رو مستقیم آکو که ای بخاری
 به توجه بی من و می کرد رو خودش کار داشت

 خواب به و شد بسته هام چشم موجود صداهای
 .رفتم

 خواب از آکو صدای با که بود رفته در دستم از زمان
.شدم بیدار

 !رسیدیم شو بیدار جان، پگاه پگاه؟ -

 به .شدم بلند جام از و گرفتم دهنم جلوی رو دستم
 !نبودن رضا سودی انداختم؛ نگاهی عقب

 خوابم ،کم کم بود گرم ماشین هوای  !ببخشید آه، -
 .گرفت

.خندید آروم و انداخت پایین رو سرش 

 !نذاریم منتظرشون این از بیشتر بهتره نداره، ایراد -

 پیاده ماشین از و کردم باز رو در .دادم تکون سری
 .شدم

 پالتوم دکمه و بود اومده جلو شکمم بود، سرد هوا
 شدم مجبور همین برای  شد؛ می بسته سختی به

 ِچفت رو دوطرفش کمی فقط  بذارم باز رو جلوش
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!کنم هم

 رسیده ما از زودتر بودن ها این مامان با که  ها بچه
 مامان و بودن داده سفارش قلیون  عمو و بابا .بودن
 که بودن  هایی چایی خوردن مشغول هم ها این

 اضافه جمعشون به هم ما .بودن آورده قلیون همراه
 صدای نشستیم هم کنار تر جور و جمع کمی و شدیم
 حجت آهنگ داشت خواننده و بود بلند خیلی موزیک
 و الیو درحال هم اکثرا و می خونده رو زاده اشرف
 !بودن  گرفتن فیلم و عکس

 اومده تختمون کنار به دوباره ما ورود با که گارسون
 کلی نگاهی یه .گرفت سمتون به رو منو بود،

 .دادم شکالتی کیک با نسکافه سفارش و انداختم
 سرویس از دادن ترجیح هم آکو و سودی و رضا
 .کنند استفاده چای

 .رفت پیشمون از ها سفارش گرفتن بعد گارسون
 ادا از .می رقصید داشت بود شده بلند مهیاس
 این .بود گرفته خندم می ریخت برامون که اطواری

 توی اگر حتی هرجا که بود قرتی انقدر بچه
 به شروع می شنید رو آهنگ صدای هم دستشویی

 سودی های جوونی به خصلتش این .می کرد رقص
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 !بود رفته

 ثابت پایه آرسنی، نه بود رضایی نه که زمانی البته
 .بود رقص برای ها مجلس ی هنه

 به تابی هم اون و می فرستاد ماچ براش سودی
 .می فرستاد براش هوایی ماچ و می داد موهاش

 می گن که دلبر :گفت من به رو و خندید بلند بلند، آکو
 !همینه

.دادم تکون سری و خندیدم

 پشتی، روی رو دستش شیرین خنده همون با اونم
 نگاه مهیاس به محبت و دقت با و گذاشت پشتم
 .می کرد

 زد، زنگ گوشیم که بودم ام نسکافه خوردن مشغول
 بهش و کردم قطع رو گوشی مرتضی اسم دیدن با

 .دادم مسیج

 می زنی؟ زنگ چرا چیه؟ -

 .کردم روشن رو صفحه تند گوشیم لرزش با بعد کمی

 کجایی؟ -

 حوصلگی بی با کشیدم آهی و گرفتم گاز رو لبم
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. کردم تایپ براش

 می خوای؟ چی اینا، مامان با بیرونم، مرتضی -

 جواب دیگه کردم فکر که دیر اونقدر نیومد، جوابی
 !نمی ده

 !شده تنگ برات دلم پیششون، بزار رو ها بچه -

 هین یه .ریخت ُهری دلم پیامش دوم متن خوندن با
 .خوندم رو دوم جمله بار چند بهت با و کشیدم آروم

 خدایا، شده؟ تنگ من برای دلش شده؟ تنگ دلش 
 !همینه قطعا آره !می کنه اذیتم داره شاید

 حوصله مسخره، :کردم تایپ دلخوری و حرص با
 انرژی حداقل فردا برای بذار ندارم رو هات اذیت
 !باشم داشته

 .اومد مسیجش دوباره بعد کمی

 شده، تنگ زنم برای دلم چیه؟ بازی مسخره پگاه -
 زود بشه، تنگ برات دلم که مِن حق ترین طبیعی این
 !خونه بیا

 هامون حر خیره مات و گرفتم دهنم جلوی رو دستم
 مگه شده؟ تنگ برام دلش یهو ماه پنج بعد شدم،
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  !می کنه دیونه داره رو من می شه؟

 نگاه دیدن با که حاله چه در مهیاس ببینم برگشتم
 چشم با و کردم حبس رو نفسم گوشیم، به آکو خیره
 .شدم اش خیره شده درشت های

 با هرلحظه من و می رفت پیش کندی به ساعت
 .می شمردم رو ها دقیقه استرس

 گوشه یه بودن کرده شیطنت بس از مهیاس و محیا
 .بودن خواب خمار و  نشسته

 براثر .می مالیدم و بودم داده تکیه پشتی به رو سرم
 سردرد بی خوابی و اطرافم زیاد صدای و سر و فشار
 !بودم گرفته بدی

 رو سرم که من دیدن با بود کنارم که مامان
 و کرد نگاهم .جلو اومد کرد اخمی می مالیدم

 !گوشیه توی سرت بس از می کنه؟ درد سرت:گفت

.کردم نگاهش تعجب با

 !کردم روشن رو گوشی تازه من مامان -

 غر همیشه مثل کرد شروع و کرد نگاهم چپی چپ
.زدن
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 که خصوصا مضرر برات چقدر نمی فهمی که تو -

 کیه بترکی تا بگو انقدر سوری حاال هستی، هم حامله
 !بشنوه که

 نگاهش دلجویی با .بوسیدم و گرفتم رو دستش 
.کردم

 !ببخشید خوشگلم، مامان باشه -

.داد بهم آروم هول یه و رفت بهم ای غره چشم

 یاد رو کردن خر  بابات اون مثل توام اونور، گمشو -
 !گرفتی؟

 درشت های چشم با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم 
 آخه؟ حرفی چه این جون، از دور عه عه،:گفتم شده

 انداخت برداشت نبات تیکه یه شد خم .کشید آهی
.نداد  رو جوابم و دهنش

 دیر انقدر چرا .انداختم ساعت به نگاهی دوباره
 ساعت یک دارم عجله که زمان اون آخه؟ می گذشت

 !می گذره قرن یک

 سر آکو با داشتن که نگاه رضا سودی به و برگشتم
 راهنماییشون هم اون و می کردن مشورت مهاجرت
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 .کردم نگاه  می کرد،

 نگاه مشغول و گذاشتم چونم زیر رو دستم
 .شد بغلی تخت متوجه حواسم که شدم کردنشون

 نخ من به داشت بچه و زن که این وجود با مرده
 !می داد

 اش بچه و زن وجود از یعنی .کردم  نگاهش تعجب با
 می تونست ها اون کنار رویی چه با نمی شد؟ شرمنده

!بده؟ نخ من به

 که می کردم نگاهش اخم و تعجب با داشتم همچنان
.رسید گوشم به آکو صدای

 اومد؟ خوشت -

 نگاهم داشت اخم با که کردم نگاهش برگشتم
 .بود کرده هم چفت هم رو لبش و می کرد

 چی؟ -

.برگردوند رو حرف بی و انداخت زیر  رو نگاهش

 بازوش به آرومی ی ضربه و شدم نزدیک بهش کمی
 .زدم

 گفتی؟ چی آکو، -
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  ببخشیدی گفتن با و کشید دست موهاش توی کالفه
.شد بلند جاش از من سوال و من به توجه بی  گفت

 به که گفت ، ری می کجا پرسید که رضا جواب در
.بکشه سیگار تا ره می حیاط

 .کرد نگاهش ناراحتی با عمو زن

 کسی صاحاب، بی این با رو خودش کرد خفه بچم -
 سیگار بند یه صبح خود تا باشه نداشته کاریش هم

 !می کشه

 مرتضی مشغول فکرم از نیمی که درحالی زیر به سر
 بازی هام دست با آکو، حرف مشغول دیگه نیم بود

 .می کردم

 های چشم به کردم بلند سر  عمو زن صدای با
.دوختم چشم نگرانش

 مراقب رو، خودش َنُکِشه ببین برو پاشو مادر، پگاه -
 !َنِکِشه یکی از بیشتر باش

 نگاهم مستاصل کردم، نگاهش خیره و کشیدم آهی
 به اومدم پایین تخت از .نه بگم نیومد دلم می کرد
 .نکردم پیداش گشتم هرچی .افتادم راه حیاط سمت
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 صندلی یه روی رفتم؛ رستوران پشت به سر آخر
.می کرد نگاه آسمون به و بود نشسته

 نزدیکش رو من شرابش ناب بوی وسوسه دوباره
  بلندشد، جاش از حرف بی که ایستادم کنارش .کشید
 .بشینم که کرد وادارم و گذاشت ام شونه روی دست

 ُپک بود زیر به نگاهش که درحالی و ایستاد جلوم
 .فرستاد صورتم به رو دودش و زد عمیقی

 چقدر .کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هام چشم
 !شدم آروم

 تیغ زیر رو سرم و شدم خم جلو به احتیاط با
 .دوخت بهم رو هاش چشم برنده و تیز بردم، نگاهش

 :کردم زمزمه و کردم باز هم از رو شدم خشک لبای
 بود؟ چی حرف اون از منظورت آکو،

 عقب قدمی و داد فشار هم روی محکم رو چشم هاش
 .رفت

 !نیست مساعد حالم امشب پگاه، ندی ادامه بهتره -

 و بلند قامت به  .کردم سکوت و گزیدم لب
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 تر درشت مرتضی از دوختم، چشم اش چهارشونه

 !تر درشت هم خیلی بود،

 کمی که اش شقیقه جز .بود مشکی مشکِی موهاش
 .بود پوشونده رو روش سفید تار

  باشه کرده احساس رو نگاهم سنگینی که این مثل
 چشمهام روی از آروم چشمش .کرد نگاهم و برگشت

 !رفت شکمم روی به

 ِچمون ما .کردم حلقه شکمم دور رو دستم ناخوآگاه
؟بود شده

 جیب از و خوردم تکونی گوشیم زنگ صدای با
 جواب زود مامان اسم دیدن با.آوردم درش پالتوم
.دادم

 جانم؟ -

 کرده، دل رو انگار بچم شده بد آرسن حال بیا پگاه -
.دکتر بریم می خوایم

.شدم بلند جام از  عجله با

 اومدم باشه -

.اومد جلو حالم دیدن با آکو



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 ده؟ شچی -

 باید کرده دل رو آرسن :گفتم استرس با و گزیدم لب
 !برگردیم

.داد تکون سری و کرد کمرنگی اخم

 می رسونم شمارو -

.افتاد راه من از جلوتر

 نمی خواد:گفتم همونجور و افتادم راه پشتش تند
 !می ریم خودمون بکشی زحمت

 جا، بی های تعارف جای:زد تشر حرفم به توجه بی
 !بیا راه تر تند

 از یکی به پام که بدم انجام رو اش گفته خواستم
 جیغ خورد، پیچ و کرد گیر بزرگ تقریبا ها سنگ

 .بستم رو چشمهام و کشیدم خفیفی

 می شد وارد بازوم به که زیادی فشار براثر بعد کمی
 قرمز های چشم به خورد گره نگاهم و کردم باز چشم
 .آکو ی شده

 !داره بچه  چهارتا و نیست بلد رو معمولی رفتن راه -

 در دستش از رو دستم کردنش صحبت طرز از دلخور
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.آوردم

 زدنه؟ حرف طرز چه کن، صحبت درست -

 صورتم به رو تندش نفس و اومد نزدیک حرصی
 .نشوند

 می شد؟ چی نبودم من -

 می زد، تند قلبم کردم، نگاهش فقط و کردم سکوت
 !بودم افتاده اتفاق شوک تو هنوز

 می شد؟ چی نبود آکو

 ترجیح خاطر همون به.داشتم زیادی نگرانی امشب
 به تنها امشب من و بمونن مادرم پیش ها بچه دادم
 .برم خونه

 که بود بار اولین بودم؛ ایستاده تردید با در جلوی
 !شدم می دلهره و ترس دچار خونم به ورود برای

 قفل توی رو کلید و رسید پایان به کردنم دل دل،
 .کردم باز رو در و انداختم

 تلویزیون و بود کشیده دراز در جلوی کاناپه روی
 .می دید

 !می خورد تخمه آدم و عالم بیخیال
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 حفظ رو آرامشم تا گذاشتم هم روی رو هام چشم
 رو بودم کرده رشته هرچی صداش شنیدن اما کنم
 .کرد پنبه

 .ها می ری بیرون وقت چند این زیادی -

 .انداختم مبل روی رو شالم و مانتو و شدم نزدیکش
 .انداخت پام سرتا به نگاهی و نشست و شد بلند

 !شدی خوشتیپ -

 بازی امشب .کردم نگاهش فقط و زدم پوزخندی
 بود قرار .می شناختم رو هاش حالت .داشت جدیدی

 .ایستاد من روی به رو و شد بلند !بزنه حرکتی یه
 رو من نگاهش .کرد نگاه رو صورتم اجزای تک تک،
  !باهاش نکردم خدافظی انداخت، آکو یاد

 و دستش توی گرفت رو بود بدنم کنار که رو دستم
 نگاهم خیره همچنان .کشید خودش نزدیک رو من

 تر ترسناک سکوتش داشتم، وهم سکوت از .می کرد
 .بود

 !نبود دریده انقدر آکو نگاه کردم؛ اشتباه

 لبخند .رفت لبم سمت به نگاهش که گزیدم لب
 .کرد باز لب باالخره و زد عمیقی
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 می گذره؟ بودنمون باهم از وقته چند می دونی -

 چشم با .رفتم عقب قدمی ترس از حرفش شنیدن با
 !نه کردم، نگاهش شده گشاد های

 !حامله ام من...من -

 .زد قهقهه خندید، بلند

 !می شه هم حامله زن با نه؟ نداری سواد -

 بی خود از دریده حیوون این .کردم نگاهش بهت با
 تو بخاطرش زمانی یه که فردی بود؟ من شوهر خود
  ایستادم؟ همه روی

 نابود رو ام زندگی احمقانه و بودم احمق چقدر
 !کردم نابود رو هام بچه زندگی کردم،

 پیش رو شومش افکار که بود شده متوسل زور به
 بی و لرزون وجود توی زور کجا از نمی دونم .ببره
 رو اش لعنتی هیکل اون تونستم تا کردم پیدا حسم
 و کنم قفل رو در .بدوم اتاق سمت به و بزنم کناری
 !برسونم تخت روی زور به رو خودم

 بودم، ُمرده من !کنه لعنتش خدا .کنه لعنتم خدا
 !...جسمم و بود مرده روحم
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 آتیش که آدمی از بودم دلسرد که بود ها مدت من

.بود کرده خاکستر رو زندگیم عشقش

 تهی .بود شده خالی دلم امشبش، حرکت با حاال، اما
 !بودم پوچ ازل انگاراز بودم،

 شدم خیره.بود کرده قفل مغزم و نمی اومد ام گریه
 بچه بخاطر ها، دوقلو و من نفره سه عکس قاب به
 هم شدم؛ نابود که من .بودم تحمل به مجبور هام
 .نباشن افکنده سر ها اون حداقل حالم، هم ام، آینده

 .درک به من نباشه، روشون طالق ی بچه اسم

 !می شن فداکار عجیب می شن مادر که زمانی ها زن 

 رو تخت روی پتو آورد، خودم به رو من زن در صدای
 در به ای توجه و کشیدم خودم روی رو برداشتم
 در که هرلحظه و بود شده تر بلند صداش اما نکردم،
 .می زد صدا هم رو من اسم می زد

 باید نداریم کاریت بیا بازکن، درو بیا پگاه پگاه؟ -
 !کنیم صحبت باهم

 کردم بلند رو صدام خستگی با

 !نیستم هم متنفر ازت حتی پی کارت، برو -
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!روانی ی مردیکه اومد، اش خنده صدای

 !کنیم بازی کاغذ باید که بیا بیا، پگاه، بیا -

 حرص با رو در رفتم، در طرف به و شدم بلند جام از
: زدم داد صورتش توی محکم و کردم باز

 !نمی داری بر سرم از دست چرا ؟ چیه چته؟ -

 تکونش و دستم گرفت کاغذ تیکه یه و زد پوزخندی
.بزن امضا بیا:گفت ابروش اشاره با و داد

 کردم نگاهش تردید و شک با و کردم کاغذ به نگاهی
:

 چی؟ واسه امضا این؟ چیه -

 !طالق :کرد زمزمه چشمام به خیره و اومد جلو

 .کردم نگاهش سکوت در رفت، نفسم

 طالق؟

 ازش رو قلم یه این انتظار کردم، نگاهش ناباور
 رو کاغذ یه زندگی سال چند این بعد که این نداشتم،
 زبون به رو اسمی و بده تکون تکون و بگیره جلوم
 .نمی کرد درکش عقلم که بیاره

 نفس تا  گرفتم رو در چوب چهار مخفیانه دست با
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 عمیقی نفس .نندازه پا از رو من میونم در یکی های

 های چشم به و  کردم پاره رو برگه و کشیدم
.شدم خیره خونسردش

 امشبت باکارای داشتم، دل به ازت مهری یه -
 بچه بخاطر من می خوای، طالق اگر .کرد نابودش

 دیگه هم تورو ولی مرتضی، نمی گیرم طالق هام
 !نمی کنم حساب

 حساب :گفت دریدگی با وقفه بی و بلند .خندید
 !نیست منم ...چ به کردنت، بسا چه تو نکردن

 گستاخ انقدر وقت هیچ مرتضی کردم، نگاهش غم با
 صحبت ّمن با دریده و حیا بی انقدر وقت هیچ نبود،

 .نمی کرد

 خونه از و برداشت مبل روی از رو سیگارش پاکت
.رفت بیرون

 زانوم روی رو سرم و نشستم در پشت رفتنش از بعد
 .زدم زار تونستم می تا و گذاشتم

 رو کس هیچ بودم، نرسونده آزاری کس هیچ به من
 !نکردم اذیت .ندادم عذاب

 بود؟ افتاده زندگیم به آتیش که بود شده چی حاال
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 این با کنم؟ چیکار ام ساله چهار دختر دوتا با من
 چه جا همه از خبر بی و هستن شکمم تو که دوتا
  کنم؟

 خوبی مادر .بودم خوبی زن بودم، خوبی دختر من
 بی این .بودم خوبی شریک و همراه و دوست .بودم

 زده پس این بود؟ چی بخاطر حقم در جفا و انصافی
 بذارم؟ چی پای به رو شدن

 

 از دلم شکمم، به می زدن لقد قرار بی هام بچه
 شکمم روی وار نوازش رو دستم گرفت، ناآرومیشون

 .کشیدم

 تنها گرفتمشون، آغوشم تو می کنم احساس اینکار با
 نازم، دخترای هام، کوچولو عشق زندگیم، های دلیل
 !ببخشید ببخشید، رو من

 زمین روی همونجا کردم باز چشم وقتی صبح
 آخی درد گردن از بودم، داده تکیه در به و نشسته
 کنم، راست رو گردنم نمی تونستم درد شدت از .گفتم
 چرخ و کمرم کمی آروم و شدم بلند جام از سختی به

  .بیاد در کوفتگی اون از تا دادم
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 غرق خونه شدم، خارج اتاق از و کردم باز رو در

  .بود سکوت

 روشن رو فضا که نوری تنها و خاموش همه ها برق
 .می تابید سالن به پنجره از که بود نوری بود، کرده

 .شستم رو صورتم و دست و رفتم روشویی سمت به
 رو صورتم دستمال با که درحالی رو حالی بی با

 .نشستم مبل روی می کردم خشک

 چیکار باید الکم، بدون پای های ناخن به شدم خیره
 می  دنیا به دوتام این دیگه ماه چهار تا می کردم؟
 می کردم؟ چیکار باید اومدن،

 به کردن فکر روز و شب از خسته و کشیدم آهی
 طالق باید واقعا شاید دادم، تکیه مبل پشتی

 حل مشکالت گرفتنمون طالق با شاید می گرفتیم،
  هم تحمل به مجبور کسی حداقل اونجوری.می شد
 .نمی شد

 رو بود مونده میز روی دیشب از که گوشیم
 .شدم گالریم وارد زدم رو قفلش برداشتم،

 دیدن مشغول یکی یکی، گذاشتم سرم زیر رو دستم
 مرتضی و من ازدواج قبل های عکس شدم، ها عکس
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 !بودیم دوست باهم که .بود توش هم

 خیلی هردمون دونفرمون های عکس از یکی توی
 ما بود در به سیزده که یادمه بودیم، افتاده قشنگ
 اش، چهره رو کردم زوم تازه، بودیم کرده نامزد
 هاش خنده بود وقت خیلی می خندید، قشنگ چقدر
 .بود رفت یادم از

 زندگی امید بودن، نور پر و براق چقدر چشمهامون
 .می شد دیده توشون

 رسیدم و کردم رد عکس تا چند رفتم، تر اونور کمی
 ویالشون تو بزرگ جشن یه برام تولدم، عکس به

 بازیشون وارد خبر بی جا همه از من و بود گرفته
 و  بودیم هم بوسیدن درحال کردم، زوم باز شدم،

 داشتم هیجان و ذوق شدت از من که ونجاییا
  .می کرد همراهیم عشق با اون و می بوسیدمش

 بود، دوستام از یکی کار هم ها لحظه شکار این
 !نظرمی رسید به نزدیک ولی دور چیز همه چقدر

 دغدغه تنها که دوران اون برای شد تنگ دلم چقدر
 تنگ بود همدیگه کردن خوشحال و هم دیدن امون
 داشت، کنترل دکمه یه زندگی کاش بود، شده

 دوباره و عقب از می زدی می شدی خسته هروقت
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 !می کردی شروع

 ای بچه وقت هیچ برمی گشتم، عقب به اگر شاید
 بزنه، پا و دست من مثل برزخ تو حاال که نمی آوردم

 ای ه بچ که نمی کردم ازدواج مرتضی با ...هم شاید
 !بیاد وجود به

 اسم به نگاهی اومدم در هپروت از تلفنم خ زنگ با
 .کردم

  می دادم؟ جواب باید

 مامان؟ جانم :دادم جواب رو گوشی حوصلگی بی با

 .اومد خط پشت از اش عاصی  صدای

.رو من کردن دیوانه اینا مادر پگاه؟ -

 و کردم اخم اومد، دخترا جیغ صدای لحظه همون
.چرخوندم رو نگاهم کالفه

؟ شدهچی چرا؟ -

.کرد تعریف تند تند،

 هم کله و سر دارن شده بحثشون بازی اسباب سر -
 !می کنن رو

 گرفته که سردردی از رو هام چشم و کشیدم پوفی
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.کردم ریز بودم

 برم، باید فعال باشه؟ می گیرمشون، میام من مامان -
 !خدافظ

  .افتاد تند دور رو ناراحتی با دوباره

 کنی، جمع تو بریزم من که موندی توام مادر وا -
 !بشه باز آدم دهن نمی ذاری

 دلم بود روم که فشاری و خستگی از کشیدم، آهی
 گریه زیر بزنم می خواست

 باشه؟ کنم قطع باید االن فهمیدم، باشه، مامانم -
 !می کنیم صحبت بعد

 خوردم حرص دیشب از انقدر واقع در کردم، قطع و
 می کنم حس می مردم، داشتم که کردم ذکر و فکر و

 !رفت عمرم از نیمی

 باید قضیه، این بخاطر می اومد در داشت جونم
 مرتضی که زندگی این با که مدت، یه کنم فکر بشینم
 .کنم چیکار ساخته

 !توفیلی زندگی همین یا طالق، یا

 باهاش عمر آخر تا و می کردم انتخاب رو یکیش باید
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 !میکردم سر به

 پر پر، داره دلم جگرم، خار شدن اونا که آخ هام، بچه
 داشته قرار که ای آینده واسه واسشون، می زنه
 ا که ای ضربه و دخترن ها این که خصوصا باشن،

 !بیشتره و بدتر برابر صد می خورن

 هیچ کجا، هیچ وقت، هیچ می گفت همیشه مامان
 همیشه برمی گرده، خودت به که نکن نفرین رو کس

 چی اش بنده با می دونه خداخودش دست بسپارش
 !کنه کار

 که کسی کردن نفرین نیست؟ مستحق هم هنوز
 ؟!نیست مستحق هم، به ریخت رو زندگیم

 تمومی وقت هیج که هایی غصه و غم تمام بیخیال
  و شدم بلند باتنیم میل رغم علی نداشتن

 کردن درست مشغول آوردم در رو لوبیا و گوشت
 .شدم قلقلی گوشت با پلو لوبیا

 همین بشه آزاد ذهنم کمی می شد باعث که کاری تنها
 .بود

 هم رو عقیلی شادمهر از تقدیر آهنگ گوشیم از
 باهاش کردن زمزمه مشغول آروم آروم، و گذاشتم
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 !شدم

  !تنها تنهای بخورم، هوا بیرون برم می خواست دلم
 .بود غروب نزدیک کردم، ساعت به نگاهی

 رفتن بیرون هوس شدیدا دلم کردم، تند دست
 !داشت

 و ریختم قابلمه توی کردم مخلوط رو پلو اینکه بعد
 تا کردم کم هم گاز شعله و کشیدم روش هم دمکنی
 !بکشه دم خوب

 اتاقم تو آینه جلوی .رفتم بیرون آشپزخونه از
 شده بلند زیادی  موهام کردم، نگاه خودم به ایستادم

 !بود

 در رو آرایشم لوازم کیف و زدم کنارشون دست با
 حال و حس حتی بهش، شدم خیره کمی و آوردم
 !نداشتم هم کنم آرایش اینکه

 .رفتم کمد سمت به و کردم ول همونجا رو وسایلم
 .پوشیدم و برداشتم مشکی مانتو و مشکی شال یه

 درد سرم .بود شده رها دورم باز همونجور موهام
  !می کرد تشدید رو درد این موهام بستن و می کرد

 خونه از گوشیم و کیف برداشتن با و کشیدم آهی
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 .زدم بیرون

 ها ماشین سرعت به و می زدم قدم خیابون توی
 .بودم خیره

 تا چرخیدم خودم دور سرگردون و بستم چشم
 .افتاد فروشی بستنی یه به چشمم

 رو وجودم حرارت این می تونست سرد چیز یه شاید
 !کنه کم

 اسکوپ سه سفارش رفتم، فروشی بستنی سمت به
 .دادم ای نسکافه و شکالتی بستنی

 بازی مشغول و نشستم محوطه گوشه خالی میز روی
.شدم هام انگشت با کردن

 بتونم که کسی نداشتم، هم صمیمی دوست حتی من
 شونه روی رو سرم چمیدونم یا کنم دل و درد باهاش
 !کنم گله و بزنم زار و بذارم اش

 رو هام چشم دست با و زدم خودم حال به پوزخندی
 .بودم خسته خیلی دادم، مالش

 همه، از دور مدت یه می رفتم؛ مسافرت یه باید شاید
 !باشه خوب منم روحیه برای کنم فکر
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 دهنم توی که قاشقی اولین آوردن، برام رو بستنی
 .اومد چشمم جلو محیا و مهیاس قیافه گذاشتم

 !داشتن دوست خیلی بستنی هام بچه

 .نرفت پایین گلوم از بستنی دیگه سنگ، شد همین

 .کردم پرت ظرف توی رو قاشق

 برسرم، خاک نیومده، من به کردن زندگی

 !برسرم خاک

 بلند جام از خوردم نصفه ظرف زیر پول گذاشتن با
 .رفتم بیرون محوطه از و شدم

 درمی اومد داشت دلم نداشتم، انگار و داشتم خونه
 !هام بچه برای

 یه گوشیم همراه آوردم، در رو گوشیم و کردم پوفی
 .افتاد پایین چیزی

 بود تاریک اما کردم، پایین به نگاه کمرنگی اخم با
 !ندیدم چیزی

 یه انداختم، تری دقیق نگاه و شدم خم زانوم روی
 .بود کارت

 مات  چشمهام کردم، رو به و برداشتم رو کارت
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 .موند روش

 حیاط تو روز اون که کارتی همون بود، آکو کارت
 !بود داده بهم مامان

 خبری ازش بود وقت خیلی شدم، شماره ی خیره
 فردای شنیدم، سودی از که اونجور یعنی نداشتم،
 .رفت رستوران، رفتیم که روز همون

 روشن همچنان گوشیم نبود، مشخص برگشتش حاال
 .بود

 تماس گوشی، به نگاهی و کردم کارت به نگاهی
 ؟ بگیرم

 باهاش تو باید چرا کن ولش که زدم نهیب خودم به
 !نیست درست بگیری؟ تماس

 سمت دستم شد باعث آور عذاب حس یه اما اما،
 .بگیرم رو کارتش روی ی شماره  و بره شماره کلید

 .می اومد در میون در یکی استرس از نفسم

 نگاه گوشی صفحه به داشتم زده بهت همچنان
  می زنم؟ زنگ کی به دارم می کنم؟ چیکار می کردم،

 بوق تا کشید طول بود خارج برای اش شماره چون
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 قلبم خوردن بوق به کرد شروع که هم وقتی بخوره،
 .اومد دهنم توی

 نده، جواب کاش که می کردم دعا داشتم دلم توی
 !نمی رفت کردن قطع برای دلم و دست که خودم

 فوت محکم رو نفسم و بستم چشم و کشیدم آهی
 .کردم

 خودمم که داشتم درد چه من؟ داشتم مرضی چه
 نمی دونستم؟ رو درمونش حتی

 گم رو صدام گرفته اش و بم صدای با و گزیدم رو لبم
 .کردم

 روی می زد دو دو، هام چشم و بود رفته بند زبونم
 !بود خودش لیسیدن مشغول جلوم که ای گربه بچه

 به که جوابی تنها ولی می کرد، الو هی انگلیسی به
 .بود من های نفس صدای می رسید گوشش

 !می بود شب نیمه باید احتماال اونجا کرد، صبر کمی

 درمیون یکی های نفس و لرزون صدای با آخرش
 .کردم باز دهن

 !سالم -
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 بود غلطی چه رفت، آبروم رو، من شناخت فهمید،
 ؟ کردم

 !جان پگاه -

 .فهمید می شد لحنش از رو این بود، متعجب هم اون
 شوری طعم که بودم گرفته گاز محکم انقدر رو لبم

 .می کردم احساس دهنم توی خون

.کرد صدام دوباره دید که رو سکوتم

 داری؟ رو من صدای جان پگاه خانم؟ پگاه -

 اون 》زد نهیب بهم ذهنم تو صدای کشیدم، نفسی
 الاقل زدی، زنگ که تو کن باز رو صاحبت بی دهن

 《بکن صحبت

 !دارم رو صدات بله، سالم، -

  شد نگران کمی لحنش

  ها؟ این عمو خوبن؟ ها بچه -

 همه بله،: گفتم کالفه و کشیدم صورتم به دستی
 !خوبن؟

 دلواپس و آهسته بعد کمی و کرد سکوت
 خوبی؟ خودت:پرسید
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 بود؟ شده نگران خندیدم، آروم

 خوبی؟ تو کن، باور آکو، خوبیم -

 !مردونه و آهسته خندید؛

 .شما های پرسی احوال از -

 من بود جلوم که انگار انداختم، زیر رو سرم شرمنده
 .می دید رو

 و بود جلوم که انگار انداختم، زیر رو سرم شرمنده
 .می دید رو من

 !بگو ه؟ شدچی پگاه، -

 محکم هم روی رو پلکم و کردم مشت رو دستم
 .کنم دل و درد نبود قرار فشردم،

 وادارم داره اما باشه، کوچیک زنگ یه بود قرار فقط
 .دلم نمی خواد که کاری به می کنه

 باشه؟ .نیست چیزی آکو، -

 اومد، گوشیم واسه هشداری کرد، سکوت کمی
 تموم داشت شارژم انداختم، اش صفحه به نگاهی
 .می شد
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 !جان پگاه نیست همیشه مثل صدات -

 این که بودم همیشه مثل کی من زدم، پوزخندی
 باشه؟ بارم اولین

 خاموش ویبره، روی رفت گوشیم کردم باز لب تا
 !بود شده

 شده خاموش گوشی به بهت با و شد گرد چشمهام
 .زدم زل

 جیبم توی رو گوشیم و گزیدم لب شد، بد چقدر
 .رفتم خیابون سر به و گذاشتم

 مامان پیش از ها بچه دنبال می رفتم باید
 .می آوردمشون

 گذاشتم زانوم روی رو دستم و شدم تاکسی یه سوار
 .مالیدم دستم با رو چشمهام و

 درد وشکمم اومد می خوابم شدید .بودم خسته
.بود زیاد رفتن راه از کنم فکر .بود گرفته

 شکمم نوازش مشغول دورانی دستم کف با کمی
  .شدم

 دردی شدت از می شد، تر شدید لحظه هر دردش ولی
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 خیس سرعت به تنم می نشست جونم به تیر مثل که

 .بود شده عرق

 .کردم خیابون به نگاهی کردم، باز زور به رو هام لب
 که الخصوص بود، مونده خیلی اینا مامان خونه تا

 .بود هم شدید ترافیک

 و سیر مثل دلم بود، گرفته ام گریه درد شدت از
 با بود؟ اومده هام بچه سر چی می جوشید، سرکه

 رو بارم درد چشمهای شلوارم شدن خیس احساس
 .دوختم چشم شلوارم به کردم باز

 .زد چشمم توی طوسیم شلوار قرمزی

 شد؟ سرم به خاکی چه

 زدم داد کردم راننده به رو گریه و ترس و بهت با

 خونریزی ام، حامله من کن، یکاری توروخدا آقا آقا، -
 !کردم

 با کرد نگاهم برگشت عقب به شوک و ترس با مرد
 گفت بلند شلوارم دیدن

 راه کنم؟ چیکار من آبجی آبجی، ابوالفضل، یا -
 .ست بسته
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 گرفتم جلوم صندلی به رو دستم زاری و گریه با

.کردم التماس

 خدایا بچم، بچم، کنید، کاری یه می کنم خواهش -
  !ام بچه

 عین و بود شده شدید دردم .می کردم هق هق، بلند
 .می کردم عرق و پیچیدم می خودم دور مار

 رو راه جلوتر رفت کمی و شد پیاده ماشین از راننده
 به نگاهی و کردم روشن زور به رو گوشیم ببینه،

 .نداشت بیشتر درصد پنج کردم، باطریش

 صفحه به می لرزید شدت به دستم که درحالی
 بغض با گرفتم، رو مرتضی شماره و رفتم مخاطبینم

 اول، بوق چسبوندم، گوشم به رو گوشی هق هق و
 خواهش بده، جواب مرتضی سوم، بوق دوم، بوق

 .نیومد جوابی اما بده، جواب می کنم

 از جوابی هیچ ولی گرفتم تماس باهاش دیگه دوبار
 !نیومد سمتش

 گراندم بک به ناامیدی با و کردم قطع رو گوشی
 و بابا و مامان از میسکال چند بودم، شده خیره

 .داشتم رضا و سودی همچنین
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 !برام بود مونده شارژ درصد دو اومد، آالرم

 :زدم مسیج سودی برای و شدم هام پیام وارد

 شریعتی خیابون طرفای کردم خونریزی من سودی،"
 "رم می اطراف همون های بیمارستان احتماال ام،

 ارسالم از بعد کمی کردم، سند و نوشتم بدبختی با
 لحظه همون رسیده، دستش به که اومد مسیج
 .شد خاموش گوشیم

 چاره راه یه دنبال که انگار بود، نیومده هنوز راننده
 .بود اون از خالصی یا ترافیک شدن باز برای

 در داشت جونم بودم، گرفته قلب تپش استرس از
 .بود کرده پیدا شدت دردم بس از می اومد

 زیرش که صندلی بودم، کرده خونریزی بس از
 .بود شده خیس بودم نشسته

 کن، کم من عمر از خدایا بمیرم، هام، بچه برای بمیرم
 .نیاد سرشون بالیی ولی

 !میرم می میرم،می

 قرار افته، می داره فشارم می کردم احساس کم کم
 !نبود قرار بدم، جون ماشین این تو من نبود
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 !بود کرده پخش رو شجریان همایون آهنگ رادیو

 بودم منتظرت تنها، گلستان به شب "

 پیمودم تو هجر در ناکامی دل با

 "بودم منتظرت بودم، منتظرت

 که تو به لعنت مرتضی تو به لعنت منه، دل درد آخ
 بهت لعنت بودی، من زندگی توی نفر آخرین همیشه

 .نبودم اولویت تو برات من هم االن حتی که

 رو کرایه گذاشتن از بعد ترس و درد و غم و بغض با
 دوتا یکی دردم شدم، پیاده ماشین از جلو صندلی
 بود، ماشین لب تا لب سر این تا سر اون از که، نبود

 می چرخیدن، اطراف و بودند شده پیاده هام بعضی
 .بود شده تصادف اینکه مثل

 ماشین از کمی کندن جون با و گرفتم شکمم به دست
 سمتم به داشت دخترش با که خانوم یه شدم، دور

 به زده وحشت و کرد هول من وضع دیدن با می اومد
.اومد سمت

 چته؟ که؟ می کنی خونریزی داری تو خانم داد، ای -
 !نرو راه بشین بشین

 فشار رو شکمم محکم و بودم شده خم گریه با
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 .بود فرسا جان دردش می دادم،

  هست؟ کجا اطراف این بیمارستان خانم خانم، -

.کرد نگاهم نگرانی با

 میوفته، بچت بری راه نباید تو مادر ؟ ای حامله -
 !بیمارستانه جلوتر خیابون چند

  می لرزیدم، داشتم  برداشتم، قدم از قدم بدبختی با

 داشت دیدم کم کم، بود، افتاده شماره به هام نفس
 .می شد تار

 !من احمقم چقدر بیرون؟ اومدم خونه از چرا

 زمزمه که حال همون در و دادم مالش رو شکمم
 برم راه تر تند می کردم سعی می کردم

 من ها، نذارین تنها رو مامان نریدا، مامانم؟ -
 تحمل توروخدا برم قربونتون من باشه؟ میمیرم،
 !می رسیم االن کنید،

 !نبود بیمارستانی کردم، برم و دور به نگاهی عجز با

 کرده که شدیدی خونریزی از انداختم، پایین رو سرم
 .بود گرفته رنگ کمی پام زیر رو پیاده بودم

 راه کنم تکیه دیوار به بتونم که می رفتم گوشه از
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   نداشتم، نا بودم، شده خسته .برم

 .اومد می در سختی به هام نفس

  کنم؟ چیکار کنم؟ چیکار خدایا

 آوردم، در رو گوشیم دوباره بودم، اومده راه خیلی
 .نمی شد روشن لعنتی نمی شد، روشن

 کردم شروع غصه با ریختم، فرو صدا با و بلند یهو
 خیابون کنار اوضاع این با باید چرا کردن، گریه به

  می بودم؟

 و نکرد حساب آدم رو من شوهرمم حتی که درحالی
 .نداد جواب رو کالم میس تا سه اون از یکی

 رد که اونایی اومد، نمی در هق هق شدت از نفسم
 رد اهمیت بی و جلو بیان نمی کردن دل می شدن
 در هام بچه جون پاشم باید پاشم، باید می شدن،
 !همشون بابای گور خطره،

 رفت، کفم از جون انگار رسیدم که بیمارستان نزدیک
 کنترل رو خودم که درحالی زانوم روی همونجا
 .افتادم نشه، وارد هام بچه به آسیبی که می کردم

 به و اومده سمتم به کرده هول دیدنم با نگهبان
 راحت خیالم .بیاره برانکارد بره که گفت دستیارش
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 راحت خیال با می تونستم حاال دیگه، رسیدم شد،
 .ببندم چشم

 حواسشون که باشن، مراقبمون که بودن کسایی
 .نبودم نگران دیگه باشه، بهمون

 

 انگار نشدم، زیادی چیز متوجه دیگه بیهوشیم بعد
 بود، شده خارج ازم که خونی با جونم ی همه که

 !رفت بیرون

 بچه از خبری واسه می زد بال بال، داشت دلم دلم،
 .هام

 بود مواج دریا بودم، دریا توی کردم باز رو چشمهام
 از داشت قایق یه می بارید، بارون و بود سرد هوام و

 به تا زدم پا و دست زدم، جیغ می اومد، سمتم به دور
 !می شدم غرق داشتم بیان، کمکم

 تو دونفر شد، رد جلوم از من به توجه بدون ولی
 .کردم نگاه دقت با کمی بودند، قایق

 !هام بچه خدایا، بودن، بچه دوتا بود، بچه

 زدم جیغ می کردم گریه که درحالی بلند صدای با



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 !نرید نرید، نه، -

 .می شد تر دور و تر دور من از همچنان قایق اما

 سمتم به داشت بلند موج یه کردم، اطرافم به نگاهی
  !بود خون موجش بود، خون می اومد،

 .شد خفه موج توی جیغم

گذشت؟ من بر چه 

 تنم د،یرسی م گوشم به کنار از یا زمزمه یصدا
 من یرو از یلیتر انگار که بود لمس و کرخت یجور
 .بود شده رد

 انگار هام چشم کردن باز .نداشتم لیم زیچ چیه به
  چقدر .بود میزندگ یها کار نیتر سخت از یکی

 !بودند نیسنگ هام پلک

 خودم یتو یبیعج یسبک احساس دم،یدی م تار
 .کردمی م احساس

 گوشم به زمزمه یصدا هنوز زدم، پلک بار چند
 .دیرسی م

 زمزمه یصدا فشردم، هم یرو محکم رو هام پلک
 .شد غیج به لیتبد
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 .کردم باز رو هام چشم سرعت به د،یتپ تند قلبم

 .کردی م نگاهم نگران بود، ستادهیا جلوم سودابه

 صدا نیا گفت،ی م یزیچ هی یه .زدی م حرف داشت
 شد؟ی نم قطع چرا

  !بچه هی غیج یصدا بود، غیج یصدا

  !بود آشنا چقدر بچه؟

 قطع مغزم یتو از صدا شدم؟ سبک انقدر چرا من
 .شدی نم

 خواد،ی م ریش گشنشه، حتما شه؟ی نم ساکت چرا
 !خواد یم بغل

 رهی نم چرا زنه؟ی م حرف داره هنوز یسود چرا
 کجاست؟ مادرش کنند؟ ساکت رو بچه گهینم

  شنوه؟ی نم رو اش بچه غیج یصدا یعنی

 هم خودش حتما حتما، قشنگه، و فیظر هم چقدر
 !خوشگله

 بچه نیا غیج یصدا فقط انگار ؟ِیخال ذهنم چرا
 !شهی م ِاکو داره ذهنم یتو که است
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 شکمم؟ ریز کنه،ی م درد شکمم ریز چقدر

  شده؟ چم من  ست؟ آشنا چقدر دردش

 همش چرا است؟ پاچه دست انقدر سودابه چرا
 رون؟یب زهیری م چشمش از حبه حبه، اشکش

 خوبم؟ خوبم، که من خب نگرانمه؟

 مادر سراغ بره باشه، من نگران نکهیا یجا به کاش
 نگران زنه،ی م غیج هیگر با داره همش بچه، اون

 !شم حنجره

 کنمی م حس کنه،ی م درد سرم .بندمی م رو هام چشم
 بس از .ُبَرنی م  دارن رو شکمم ریز زنده زنده،

 .کنهی م درد و سوزهی م

 درد نیا ود؟ه ب شدیچ بودم؟ کرده کاریچ من
 !بود؟ یچ از یناش

 بچه اون یصدا اما شدمی م هوشیب دوباره داشتم
 .بود همراهم همچنان

 شد؟ی نم ساکت چرا

  بود؟ قرار یب انقدر چرا

 شیباز یگاه گه قلبم بودم، آروم نا هم خواب یتو
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 .شدی م ناکوک و گرفتی م

 شده جدا من از یزیچ نبود، قبل مثل هوام و حال
 !بودم یته من من، بطن در بود؛

 هام ایرو و خواب از شتریب رو قلبم که یزیچ
.کشوندن یم رونیب

  .نبود شیب یکابوس من، حاِل کردم یم حس

 انداخته،  ترس به رو من نجوریا که یزیچ
 !باشه تونستی نم تر شیپ یکابوس

 چشمهام کردم، احساس دستم یتو یقیعم سوزش
 کنجکاو نگاه به خورد گره نگاهم کردم باز که رو

 !پرستار

 نشوند هاش لب به یمضحک لبخند د،ید رو نگاهم تا
 .کنه چک رو عالئمم تا اومد تر کینزد و

 چهارچوب به یمرتض قامت شد، باز ضرب به در
 .اومد دمید

 و دیکش انیطغ خشمش بازم، یها چشم دنید با
 !زد صدا رو اسمم نفرت با

 جمله گفتن با و رفت جلو پرستار
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  "دیباش رونیب دیبا ست،ین خوب حالشون "
 اون یول کنه رونیب اتاق از رو اون کرد یسع
 .دیشنی نم زیچ چیه انگار

 رو نگاهش شیآت که اونقدر اومد، کینزد
 شیآت هاش نفس یداغ از که اونقدر دم،یدی م
 !رمیبگ

 داشت؟ یچ از سرچشمه خشم، و نفرت همه نیا

 قهی که بود ومدهین در نهیس از کامل نفسم هنوز
 !خودش سمت دیکش رو مارستانمیب رهنیپ

 یدرد ترس شدت از کردم نگاهش وحشت و بهت با 
 پرستار ، رفت ادمی بود شدنم دهیکش از حاصل که
 بده نجات حصارش از رو من که داشت یسع داد با
 .شدی نم موفق یول

 :نشست گوشم به خورده زخم ریش مثل صداش
 چطور عرضه، یب !شیکشت ؟یکشت رو بچم

 که؟یزن یتونست چطور ؟یتونست

 هم سر پشت که بودم ییها جمله رانیح من و
 .کردی م فیرد

 شدند، اتاق وارد نگران مامان و سودابه که دمید
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 داخل، دنیدو عجله و هول با بابا و رضا که دمید

 بودم؟ شده الل چرا زبونم،

 یبازپرس و دادی م تکون رو من یمرتض همچنان
 .کردی م

 !بچه بچه؟ رو؟ یک بودم؟ کشته من بود؟ گفته یچ

 مثل ها اتفاق تموم خت،یر اشک قطره هی چشمم از
 .شد دهیکوب سرم به پتک

 !بود من ریتقص بودم؟ کشته من

 جدا من از رو یمرتض هم کمک با و رضا و بابا
 که کردی م بارم حرف داشت همچنان یمرتض کردند،

 .شد ساکت بابا دهیکش با

 زل بابا به نفرت با و گرفت صورتش به رو دستش
 تا گرفت رو سودابه دست مادرم که دمید زد،

 چه با ها پرستار که دمید کنه، حفظ رو تعادلش
 بر دستم از یکار اما اما، کردن،ی م نگاهم یترحم
 .اومدی نم

 قلبش به رو دستش بابا و شد خارج اتاق از یمرتض
 .گرفت رو پشتش یفور رضا که گرفت
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  خدا؟ ینوشت ذغال با رو من بخت

 دهیشن که اونچه تمام بود نشده باورم هنوز من
 !رو بودم

  کنه؟ تمیاذ خواستهی م دیشا

 کرد؟ی م هیگر سودابه چرا پس

 خودم در ینبض چیه چرا سبکم؟ انقدر من چرا پس
 کنم؟ی نم احساس

 کو؟ من یزندگ انیجر

 دیبا کنند، خوابم آرامبخش زور به نذاشتم گهید
 بر یخاک چه شدمی م متوجه تا موندم یم داریب

 .شده سرم

 مامان و یسود بالفاصله و برد رونیب رو بابا رضا
 چشم و آشفته نگاه دنید با مامان اومدند، کمینزد
 یاله : زد زار و کرد بغل رو سرم ونمیگر یها
 نیا یتو تو که رهیبم مادرت رم،یبم یاله رم،یبم

  !یوضع

 من به دیمالی م رو مامان پشت که یدرحال یسود
 درد :گفت بغض و یدلسوز با و کرد نگاه ُمرده الل
 ؟یگی نم یچیه چرا جونم؟ به دردت یندار
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 !بزن یحرف هی پگاه توروخدا

 زبون زور به بود، تلخ کامم بود، شده خشک هام لب
  شدن؟یچ هام، بچه :کردم باز

 من بغض و اشک تمام انگار کرد؛ هیگر تر بلند مامان
 که کردی م هیگر یجور .بود شده جمع مامان یتو

!دنیلرزی م هاش شونه

.کرد نگاهم یگ چارهیب  با یسود

 نیجن سقط گفت دکترت پگاه، دونمی نم درست _
 و .هست عیشا امر هی دارن دوقلو که ییکسا در

 مجبور که بود جفتت بود نییپا هم تو سقط علت
 نبود هم یمرتض بزنن، یفور نیسزاز برات شدن
 !رنیبگ امضا بابا از شدن مجبور

 به بودند؟ رفته هام بچه د،یکشی م ریت قلبم
 داشتم، برنامه یکل باهاشون من ؟یآسون نیهم
 با و انیب بود قرار بشن، من همدم بود قرار
 رو بزارن رو خونه بشن، یباز هم ایمح و اسیمه

 یب توننیم مگه رفتن؟ کجا رفتن؟ حاال سرشون،
  برن؟ من

 یاله :گفت و کرد بغل رو زده بهت مِن هیگر با یسود
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 اسیمه هست، ایمح نخور، غصه بگردم دورت
 ،یجوون یلیتوخ یدار فرصت بازم حاال هست،
 !پگاه شدن مادر واسه یدار وقت یکل

 هی براشون دلم اس،یمه و ایمح زدم، پلک تند تند
 !شده ذره

 هستن؟ کجا اسیمه و ایمح - 

 رو موهام که یدرحال و دیبوس رو سرم مامان
 سودابه مادرشوهر شیپ :گفت کردی م نوازش
.میبذار اونجا هارو بجه میشد مجبور .هستن

.کردم نگاه یسود به غصه با

  شدند؟ سقط هام بچه تا هردو _

 رو لبش هم مامان و کرد مامان به ینگاه یسود
 شون یکی نه، :گفت مکث با و فشرد هم یرو محکم

 یتنگ و هیر مشکل نارسه چون یول دستگاه تو
 !داره نفس

 از دمیام هردوتا بود، خوب نمیهم اومد، باال نفسم
 بود، زنده که بود خوب نیهم بود، نرفته دست
 !دیکشی م نفس یول سخت، هرچند

 یچ نگران کرد، نگاهم نگران مامان دم،یخند ذوق با
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 قهرمان بود، زنده ام بچه بودم، خوشحال من بود؟

 !من یکوچولو

 تر اونور یکم رفت خورد، زنگ یسود یگوش
 .شد تلفن با صحبت مشغول

 به :زدم زل هاش چشم تو و مامان سمت کردم رو
  د؟یداد یچ بچم

 که االن : نشست تخت لبه و دیکش یآه مامان
 از خشک، ریش نه یبد ریش بهش شهیم نه نارسه
 تر بزرگ کمی بعدا تا دنی م غذا بهش لوله قیطر
 !بخوره ریش بتونه شد

 جمع یناراحت از رو هام چشم و دمیگز رو لبم
 !رهیبم مادرش کردم،

 بود، عمو زن : کرد مامان به رو کنارمون اومد یسود
 پگاه مالقات نجایا اومدنی م داشتن

.کرد جفتمون به ینگاه تعجب با مامان

 !عه_

 مشغول تفاوت یب و انداخت باال یا شونه یسود
.شد سرم نوازش
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 نزد؟ زنگ من به نیاسمی چرا پس -

 مامان زد زنگ : انداخت مامان به ینگاه مین یسود
 !من به زد زنگ ینداد جواب گفت جان،

 وا عه : آورد در شیبیج از رو شیگوش مامان
 .زد زنگ بارم سه خدا بنده آره،

 زیخ مین م،یآورد باال یکم رو تخت یسود کمک با
 رو بچم برم خوام یم : کردم مامان به رو شدم
 !نمیبب

 نیبش :عقب داد هلم آروم نگاهم اخم با یسود
 دور که نشده خوب اونقدر حالت هنوز نم،یبب
 یتو هم بچه اون مارستان،یب تو یوفتیب

 !که کنهی نم فرار دستگاه

 شدمی م کالفه داشتم گرفتم دستم یتو رو سرم

 !براش یکن انتخاب اسم هی دیبا مادر پگاه -

 اسم کردم، جفتشون به ینگاه و آوردم باال رو سرم
 یمرتض دیبا :گفتم  دمیگز لب کردم؟ی م انتخاب

 !گهید باشه هم

 ،یروان کهیمرد : کرد ترش رو و کرد یاخم مامان
 باز رو دهنش بد درآد مارستانیب از پات نذاشت
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 !پگاه رو خودت یکرد بدبخت یچ کنه،

 رو و گرفت یفور اونم که کردم نگاه یسود به خسته
 نجایا جان مامان :گفت زیآم مسالمت مامان به

 !ستین جاش

.کرد نگاهمون یدلخور با و دیکش یآه مامان

 .شمی م خفه بارهم نیا باشه، _

 .رفت رونیب اتاق از ما به توجه بدون و

.نشست تخت یرو و زد یکمرنگ لبخند یسود

  پگاه؟ هیچ متیتصم _

.کردم نگاهش آروم نا

 ؟یمیتصم چه م؟یتصم_

 که یمیتصم منظورم : گرفت دستش یتو رو دستم
 منظورم هاِت، بچه و خودت یزندگ ندهیآ به مربوط
 !هست یمرتض با تیزندگ

 من کرد، نگاهم شوکه یسود ه،یگر ریز زدم هوی
 !شدمی م خفه داشتم

 از دارم من کن، تمومش توروخدا یسود ،یسود -
 یجا به که یشوهر درد از بچم، درد از رم،یمیم درد
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  !بزنتم داشت قصد بده میدلدار ادیب نکهیا

 .رمیبگ میتصم براش بخوام که ندارم یزندگ من

.گرفت دستش یتو رو صورتم محکم و یجد یسود

 ساله پنج و ستیب زن هی تو کن، تمومش بسه، _
 تو میریگ ،یبر دیبا که یدار راه یکل هنوز  یا

 ،یبود باعثش احمقت خوِد اونم که یندار یزندگ
 هات ناله نیا کن تموم ندارن؟ یزندگ هم هات بچه
 یمرتض یبابا گور م،یپشتت م،یهست همه ما رو،
 !مینمرد که ما کرده، هم

 زمزمه بغض با و کردم نگاهش یاشک یها چشم با
 که بذارن؟ اسم هام بچه رو که رمیبگ طالق :کردم
 تو بزنه ندارن بابا بدونه سمتشون اومد یهرک

 به همه بعد که کنند؟ استفاده سوء ازشون و سرشون
 کنند؟ نگاهم مطلقه چشم

 !هامه بچه بخاطر فقط و فقط کنمی م تحمل اگر من 

 مسخره_ کرد نگاهم تمسخر با و زد یپوزخند یسود
 حروم هی زن یرفت و یداشت بابا تو پگاه، نباش
 سوء ازت هم سرت تو زنهیم هم که یشد زاده

 ها یلیخ ست،ین ها زیچ نیا به کنه،ی م استفاده
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 سر باال ریش نیع شدن جدا شوهرهاشون از هستن
 نهیبش پاشون به خار نذاشتن و موندن هاشون بچه
 مثل یعوض اونم ؟یات بچه یبابا لنگ تو وقت اون

  ؟یمرتض

 چیپ هم یتو رو هام دست و داختمان ریز رو سرم
.دادم

 !یسود ینبود تلخ انقدر تو _

 یوقت چون : کرد بلند رو صداش یعصب و کالفه
 خواهرم مثل زن هی یبغل اتاق تو نمیب یم
 کرده بارون گل رو اتاقش شوهرش کرده مانیزا

 زدنش قصد به من احمق خواهِر شوهِر یول بود،
 یفیضع یلیخ تو پگاه !ادیم دردم بود اومده
 کاسه کن جمع ،یاریم در خودت مثل هاتم بچه

 ندونم و تو دست از کردن دق بابا مامان رو، کوزت
 هست ..گ چه یدیفهم که اواسط اون هات، یکار
 گهید کمیش دوتا یدیخواب ششیپ یرفت باز
  بشه؟ ها بچه به دلخوش که  ؟یچ که یدییزا

.زد سرم یتو محکم که دادم تکون سر هق هق با

 شد؟ پابند شد؟ سر، آخر یکش یم رو من پگاه، _
 نیا ندهیآ به ..یر یزد بدتر شد؟ آدم شد؟ دلخوش
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 !خودت و معصوم طفل تا سه

 حق داشت، حق اومد،ی نم باال نفسم هیگر شدت از
 حق االن و بود کرده جمع سال همه نیا داشت،
 !برسرم خاک برسرم، خاک بترکه، داشت

 سرم تند،تند و هیگر ریز زد هم خودش و کرد بغلم
کردی م بوس رو

 !دیزم،ببخشیعز دیببخش د،یببخش _

 یسود شدند، اتاق وارد بعد یکم مامان و رضا و بابا
 که یدرحال زد یلبخند و باال دیکش رو دماغش
 .رفت رضا سمت به کردی م پاک رو اشکش

 شما؟ دیبود رفته کجا -

 سکوت و انداخت ما نیب ینگاه ینگران با رضا
 بود برده رو پدرت :داد جواب مامان جاش به و کرد
 !بخوره هوا کمی

 یناراحت با و کردم بابام به رو مغموم و نگران
.کردم نگاهش

  برم؟ قربونت یخوب االن_

 سرم و کرد نگاهم یکم شد، کمینزد و زد یلبخند
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 .کرد بغلم سفت و دیبوس

 یمرد چیه بود، شده تنگ بابام یبو یبرا دلم چقدر
 پر برام رو خالصانه و گرم آغوش نیا یجا تونهینم
 !کنه

 زد،ی م محکم و تند بود، قلبش یرو درست سرم
 برام نیهم بود، بابام شد ختهیر دلم به آرامش
 .بود یکاف

 و برد عقب رو سرش که دمیبوس رو قلبش یرو
 اسم ات بچه یبرا باباجان، :گفت و کرد نگاهم یکم
 ؟یبذار یخوای م یچ

 قیعم نفس و گذاشتم هم یرو رو هام چشم
 !دمشیدیم دیبا دم؛یکش

 :گفتم و کردم همشون به رو و کردم باز رو پلکام
 !نمشیبب دیبا

.اومد جلو و گذاشت هم یرو چشم یسود

 .نهیبب رو پسرمون شاه تا برمشی م من _

 به  اروم اروم، و شدم بلند جام از کمکش با آروم
 دادن نشونش بهم یوقت م،یهارفت نوزاد بخش
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  .شد فشرده قلبم

 !بود کیکوچ یلیخ من، یکوچولو

 کشیکوچ پنجه یتو رو خوشرنگش یآب یپتو
 یکل بهش بود، باز یکم هم دهنش و بود گرفته
  !قشنگم پسر جونم، بود، وصل دستگاه

 رو پسرم فقط من و گذاشت تنهامون آروم یسود
 باشند، کرده پسر رو ایمح که انگار کردم،ی م نگاه

 و بود بسته هاش چشم بود، روشن همونقدر
 !نمیبب تونستمی نم

 آروم و کردم نوازشش و گرفتم رو کشیکوچ دست
 :براش کردم بخوندن شروع

  نمینازن یا گلم کن ییالال

 نمیزم یرو من که توست عشق به

  رنگارنگه ایدن که کن ییالال

 قشنگه ها فردا که آروم بخواب

  مهربونه ستاره کن ییالال الال

  دونهیم رو دالمون درد همه
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  گرفته خوابش شب که کن ییالال

  گرفته آرامش رو ایدر دل

  نمینازن یا گلم یا کن ییالال

 نمیزم یرو من که توست عشق به

  رنگارنگه ایدن که کن ییالال

 !قشنِگ ها فردا که آروم بخواب

 گفتن یم ببوسم، رو بچم دادنی نم اجازه بهم
 مون یکینزد بهتره و فهیضع شیمنیا ستمیس

 !باشه نوازش درحد    بهش

 به پشت از یمرتض یصدا که کردم پاک رو اشکم
 !خوشگله یلیخ :دیرس گوشم

 شکل و سر به و برگشتم عقب به سرعت به
 ریز رو سرش نگاهم با کردم، نگاه غم با دشیژول

 دختر ُمرد، که یکی اون :گفت بعد یکم و انداخت
 !بود

 بگه؟ رو یچ بود اومده االن دادم، قورت رو بغضم
  شد؟ شکوفا تازه پدرانش حس

 دستم و اومد جلو زه،ینر اشکم تا زدم پلک تند تند
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.هام چشم یتو زد زل و گرفت دستش یتو رو

  ؟یبذار یخوای م یچ رو اسمش _

 بود؟ شده چش کنم؟ انتخاب من .کردم جمع رو لبم
 یمهربون و نوازش نیا به نه اش، حمله اون به نه

 شده خوب که اس بچه خاطر واسه نکنه !هاش
  باهام؟

 کنم؟ انتخاب من -

 حق نیا معلومه :کرد نگاهم تعجب با و دیخند آروم
 !پگاه توِا

 دوباره یمرتض خت،یر فرو قلبم گرفتم، گاز رو لبم
 !شدی م قبل مثل داشت

 در دستش یتو از رو دستم و کردم کنترل رو خودم
  !من قهرمان زدم، زل بچم به و برگشتم و آوردم

 :کردم زمزمه و گرفتم دوباره رو کشیکوچ دست
 انینو

 و کرد بغلم پشت از .کردم حس رو اومدنش کینزد
 :گفت محبت با و گذاشت ام شونه یرو رو سرش
 !ادی یم بهش خوبه،



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 زل داشت قرار سرم کنارم که صورتش به و برگشتم
 کرد؟ی م داشت کاریچ زدم،

 که دمیدزد ازش رو نگاهم و گرفتم فاصله ازش
گرفت رو دستم

  ؟یشد سرد انقدر چرا پگاه؟ چته_

 تو :کردم نگاهش تمسخر و حرص با و زدم یپوزخند
 از برق که زدنم قصد به یاومد چنان صبح چته؟
  ؟یکنی م رونوازش من  که هم االن رفت، سرم
 !بهم بگو ؟یخوای م یچ چته؟

 حرف به بعد یکم و کرد درست رو شالم و اومد جلو
 دمیفهم یوقت بودم، شده وونهید من پگاه :اومد

 قصدم من زم،یعز ببخش شدم، ونهید ُمرد بچمون
 !گرفتم رو ات قهی فقط که یدید نبود زدنت

 گوشم به یسود متعجب یصدا که دمیکش یآه
  ؟!پگاه :دیرس

 یمرتض به سوءظن و شک با برگشتم، سمتش به
 :گفتم و کردم صاف رو صدام دوختهبود، چشم
  جانم؟

 و گرفت رو دستم و زد یتصنع لبخند من به رو
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 بود توش انینو که یاتاق از رو من که یدرحال

 خوادی م بابا ا،یب :کرد زمزمه بردی م رونیب
  !یگذاشت یچ بپرسه رو اسمش

 با و ستادیا سودابه میشد دور یمرتض از که یکم
 هوم؟ پگاه؟ یکنی م یدار کاریچ :کرد نگاهم خشم
  کار؟یچ

 در رو میشونیپ راستم دست با و دمیگز لب
 اومد هوی دونم،ی نم خودمم بخدا :گرفتم دست
 چش دونم ینم کرد،ی م صحبت قبل نیع کرد، بغلم
 !شده

.چرخوند کالفه رو نگاهش و زد پوزخند

  آره؟ شده آدم انینو بخاطر یکرد فکر البد_

 خفه و اومد جلو یعصب که کردم نگاهش سکوت در
 بچته؟ نیاول مگه تو، دست از پگاه آخ پگاه، :گفت
 مسخره یلیخ شد؟ متحول هوی یآخر نیا سر
 !پگاه ست

 انتظار یصندل رو که یا خانواده به و گرفتم رو روم
 فکر یزیچ به خوام ینم :دوختم چشم بودن نشسته
 ؟ اومدن ها نیا عمو زن خستم، یلیخ االن کنم
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 .شد اتاق وارد کرد باز و در کنه نگاهم نکهیا بدون

 لبخند دنمید با بود، عمو زن نگاهم راس دید تو
 پگاه آخ :کرد بغلم و اومد سمتم به و زد یقیعم
 تنش شاا�یا باشه مبارکت قشنگم، دختر من،
  !باشه سالمت و سالم شهیهم

.دمیبوس رو صورتش و زدم ینیغمگ لبخند

  انشاا� شما هیسا ریز عمو، زن ممنونم _

 حاال :گفت محبت با و دیبوس رو سرم اومد هم عمو
  پسرمون؟ گل هست یچ اسمش

 و زدم زبون رو لبم بود، منتظر همه نگاه زدم یلبخند
 !انینو : گفتم

کرد بغلم عشق با بابا زدن یقیعم لبخند همه

 بابا قشنگه یلیخ _

 و کرد نگاه بابا به یچپ چپ بود طرفم اون که عمو
 بعد و دیکش خودش آغوش تو شتریب رو من
  عمو؟ آره شه،ی م شاهزاده کنم فکر اش یمعن :گفت

 !کوچولوم شاهزاده من، قهرمان زدم، یقیعم لبخند

 !شهی م شاهزاده عمو، بله -
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 مامان د،یبوس رو سرم و کرد نگاهم افتخار با بابا

 یعاص عمو زن که دیچکی م گوله گوله اشکش
  زن؟ یکنی م هیگر انقدر چرا ،یسور یوا یا :گفت

 از دخترم :کرد نگاهم حسرت با و دیترک هوی مامان
 کردن انتخاب اسم و دنییزا بچه فقط شیزندگ
 !دیفهم رو

 دنبالش هم عمو زن و یسود و رفت رونیب اتاق از
  .رفتند رونیب

 یه نگاهش که دمید نشوند، تخت یرو رو من عمو
 و بود ستادهیا پنجره به رو که بابام سمت رفتی م

  .بود گذاشته پنجره لب کرده مشت رو دستاش

 نگاهم یکم و برگردوند خودش سمت رو صورتم عمو
 خبر یداشت ازین یزیچ : زد یکمرنگ لبخند و کرد
 !کمی رونیب میریم بابات با فقط، بده

 بودم، کرده خراب رو همه یزندگ اومد، در اشکم
 همه بودی م مونیخوش لحظه دیبا که االن یحت
 !میبود شدن خفه حال در بغض از یگ

 رونیب اومدم زودتر یول شدمی م مرخص فردا
 طرف هی از م،یکردی م دفن رو دخترم دیبا امروز
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 هی از رفتم،ی م مارستانیب از بچم بدون دیبا

 حجم هی .دیترکی م داشت قلبم هم طرف
 نیب از جوره چیه که بود قلبم رو ینیسنگ
 .رفتی نم

 زدی م پر داشت دلم زد،ی م رو بچم له،له دلم هنوز من
 بچم حسرت در داشتم هنوز من دخترم، دنید واسه

 !ساختمی م و سوختمی م

 سنگ براش بابا دمید زهرا بهشت میدیرس یوقت
 با کوچولو دیسف قبر سنگ هی بود، گرفته قبر

 درست براش اسمش بدون که ییطال یها نوشته
 .بودند کرده

 افتادم، مزارش سرد سنگ یرو گرفت، شیآت دلم
 اش هیگر یصدا کردم، صداش و زدم داد زدم، غیج
 !دمینشن رو

 سپرده خاک دست به رو ام ماه شیش کودک من
 تنم یگرما یتو رو بچم من شد؟ی نم سردش بودم،
 !شهی م سردش کردم، بزرگ

 رهیبگ رو من کردی م یسع هرچقدر یسود
 نظاره مبهوت و مات گوشه هی یمرتض تونست،ی نم
 یب شدم، بلند جا از کرد؟ی م نگاه رو یچ بود، گر
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 رفتم سمتش به بودند دورمون که خانوادم به توجه

  گذاشتم گوشش یتو یمحکم چک و

 خش و بود گرفته زدم که ییها غیج از صدام
.بود برداشته

 رو من بس از ،یکشت رو بچم تو کنه، لعنتت خدا_
 آه کنه، لعنتت خدا ،یداد زجر ،یداد حرص ،یداد دق

 تو کاش ،یریبم یاله کنه لعنتت خدا یمرتض
 !یُمردی م تو کاش ،یمرتض یُمردی م

 زار حال نیع در و زدمی م اش نهیس یرو محکم
 .بود کرده سکوت گفت،ی نم یچیه زدم،ی م

 از زور به رو من و کردن بغلم اومدن بابا و مامان
 .کردند جدا یمرتض

 یه :زدمی م حرف خودم با لب ریز ها ونهید نیع
 جدل، و جنگ یه بحث، یه دعوا، یه کنه،ی م تیاذ

 حسش نبود، شیچیه بچم کشته، رو من بچه اون
 !آخ خدا، آخ کردم،ی م

 زور به و گرفت دهنم یجلو یکم رو آب یبطر یسود
 زن د،یمالی م رو کمرم پشت مامان داد، خوردم به

 .زدی م بادم و بود نشسته دستم کنار هم عمو
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 تا که گذاشت، دلم به یداغ نشوند، جونم به یدرد
 !چشممه تو یخار نیع دهر و ابد

 و نامی ب ینجوریا نبود، حقش نیا من ی بچه
 کشتن کشتن، رو من نایا نبود، حقش بودن بیغر
 !رو من

 نایا بابا بود، افتاده فشارم بودم کرده هیگر بس از
 سمت بردنم و گرفتنم یمرتض حضور به توجه یب

 پنجره یکم بود نشسته دستم کنار یسود ن،یماش
 .بخوره بهم هوا تا نییپا آورد رو

 من از یکم دست اونم دمید برگشتم سمتش به
 !شده قرمز کرده هیگر بس از هاش چشم و نداره

 یسپرد یک امون به رو کتیکوچ بچه تو سودابه -
 من خواد،ی م مادر بچه اون خواد،ی م ریش آخه؟
 ونا ای آرسن، شیپ برو توروخدا کن، باور خوبم
 !دینباش ینجوریا یول ما شیپ اریب رو

 د،یبوس رو میشونیپ کرد، نگاهم یناراحت با
 غصه تو برم، قربونت باشه :داشت بغض صداش
 !ها بچه دنبال رم یم امروز نخور

 نا گهید بستم، رو هام چشم و دادم تکون یسر
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 !نداره رو یکار چیه یانرژ بدنم پوچم، نداشتم،

 هوس دلم دم،یخوابی م گرفتمی م خواستی م دلم
 اون کرده، رو میمجرد دوران قیعم یها خواب
 .خانوادم و بودم خودم که موقع

 یجا به دیبا بود، اسیمه و ایمح تن یبو تنگ دلم
 بوشون .کردمی م بغلشون هام نداشته ی همه
 یدلتنگ رفع دیبا دادم،ی م نازشون کردم،ی م
 !کردمی م

 که بود هام بچه آغوش تنها و بودم مادر هی من
 که بود کوپولوشون بدن تنها کنه، آرومم تونستی م
 رو میآشفتگ و غم کنه، باز رو نفسم راه تونست یم
 !ببره نیب از

 و پناه عنوان به که نداشتم یا مردونه آغوش من
 به شهیت که داشتم تبر هی من بشناسمش، یحام
 .زدی م ام شهیر

 درست بابا نبود، درست هم اولش از ازدواج نیا
 :که گفتی م

  "نداره سامان به یسر ،یابونیخ عشق "

 نفس بود، شده گرم شدت به هوا و بود ماه ریت



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 ساک با من از بدتر که کردم نگاه یسود به زنان نفس
 :کردم بهش رو ناله با ره،یدرگ دستش یتو یها

 خنکه هم فروشگاه، نیا میبر ایب توروخدا یسود
 !میخوری م میخری م زیچ هی هم

 گرما شدت از که هاش لب و کرد نگاهم یخستگ با
.کرد سیخ زبون با رو بود شده خشک

 دیخر تو عروسم تازه من توعه، ریتقص همش _
 .نمیبب میبر خوب یلیخ !یدار

 وارد دستمون تو یها ساک با کنان هن هن، 
 نفسم خورد صورتم به که سرد باد م،یشد فروشگاه

 خفه داشتم :گفتم کنان پچ پچ باخنده اومد، باال
ها شدمی م

 ساک برداشت سبد هی و کرد نگاهم چپ چپ یسود
 به هم کنار در و طرفش هی گذاشت رو هامون
 .میرفت فروشگاه بزرگ طیمح

 تازه نکهیا مثل میبود ومدهین نجایا حاال تا
 .زدن دایجد رو استارتش بود شده درست

 یب بود اومده خوشش یلیخ طیمح از که یسود
 حس اون هم من و شد دیخر غرق من به توجه
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 شدم جدا یسود از و نداد امون میکنجکاوو سرکش

  .رفتم فروشگاه گهید یها قسمت سمت به

 بود، یبزرگ فروشگاه گذروندم، نظر از جارو همه
 دل شدی م باعث شاد یها رنگ بیترک با نیهمچن
 یقشنگ کیموز ببره، لذت دیخر از و بشه باز آدم
 به چشمم که برگردم اومدم .بودند گذاشته هم

  !بود در هی داخلش که افتاد ییراهرو

 و نبود ام متوجه یکس کردم، اطراف به ینگاه
  .بود خودش کار تو سرش هرکس

 !بود خلوت فروشگاه بود ظهرم سر چون

 اتاق وارد کردم بازش یتند و رفتم در سمت به آروم
 و شکل از بزرگ، یا قهوه و کرم اتاق هی شدم،

 اومدم فروشگاه، اسِتیر اتاق بود معلوم ظاهرش
 ومدهین یکس تا بشم خارج اتاق از و عقب کنم گرد
 اومد، داخل به متوسط یقد با چهارشونه یمرد که
 کاریچ من اتاق داخل شما :شد شوکه دنمید با که
 خانوم؟ یکنی م

 استرس با و  !رفت آبروم بودم، گرفته لکنت ترس از
 رو خودم آرامش کردم یسع دمیگز رو لبم خجالت و
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.کنم حفظ

 شدم، اتاقتون وارد یاشتباه من دیسالم،ببخش _
 !رونیب رمی م االن االن،

 کینزد کرد، ونگاهم برد باال رو سرش و کرد یاخم
 یکم قدش ستاد، ام ای نهیس به نهیس و اومد تر
 روشن یا قهوه یها ابرو و چشم بود، تر بلند من از

 !بود بور کال داشت،

 چیپ هم یتو رو دستم و انداختم نییپا رو سرم
 !کردمی غلط چه یوا اد؟یب نگهبان بگه نکنه دادم،

  د؟یای ی م من فروشگاه به اوله بار -

 میشونیپ به رو دستم و دمیکش یقیعم نفس
 دیاوله،ببخش بار بله :کردم زمزمه شرمنده گرفتم
 !...من من،

 ونیم به آورد باال رو دستش و زد یکمرنگ لبخند
 ای ییتنها باش، آروم خوب یلیخ : اومد حرفم
 ؟یدار همراه

 بفهمه اگر کردم، حبس رو نفسم یسود یآور ادی با
 !کردم کاریچ
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 !هست باهام هم خواهرم بله -

 باز برام رو در رفت، کنار جلوم از و کرد یا خنده تک
.کرد

 .دینذار منتظرشون نیا از شتریب پس_

 خنده یول بود، گستاخ یکم کردم، نگاهش یکم
 لبخندش خط یرو که یجور داشت، یقشنگ یلیخ

 !افتادی م چال دوتا

 با و انداختم نییپا رو سرم و زدم خودم به یتشر
 اون رون،یب اومدم اتاقش از تند دیببخش هی

 !دیخندی م قشنگ واقعا

 دایپ صندوق یها باجه از یکی بغل رو یسود
 و نوریا نگران بود دست به تلفن که یدرحال کردم،
 .کردی م نگاه رو اونور

 که اش شونه رو زدم پشت از آروم و رفتم سمتش به
 تو ؟یینجایا تو :کرد نگاهم و برگشت خورد کهی
 هو؟ی یرفت کجا گشتم؟ دنبالت چقدر من یدونیم

 بغلش کردم درشت براش رو هام چشم و زدم یلبخند
.برداره زدن غر از دست بشه خام تا کردم

 شه یم چروک پوستت نخور حرص جونم یسود _
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 نیا زدم دور هی بودم رفته ها، زنهی م َپِست رضا
.ها طرف

 و اخم با و زد صورتم به یآروم دهیکش دست با
 هی و برداشت رو دیخر یها ساک غر غر و تخم
 تو، با کرده غلط رضا اوال :گذاشت من یبرا هم یسر
 سوما خوره،ی نم بر ییجا به یباش خانوم کمی دوما
 !منتظر رونیب رضا ایب بردار رو ها ساک

 میبر ادهیپ ستین قرار دوباره نکهیا ذوق از
 راه یسود از جلوتر و برداشتم رو ها ساک یتند

.افتادم

 ادیب رضا یگفتی م اول از کاش ،یعال چه _
 !گهید

 !نمیبب نیبش برو بزن حرف کمتر -

 رو نیماش عقب در و شد ادهیپ نیماش از رضا
 نیماش یتو گذاشت، عقب رو ها ساک و کرد باز

 :گفتم و ها یصندل نیب رفتم لبخند با مینشست
 حالک؟ و فیک زم،یعز دوماد بر سالم

.کرد خم رو سرش و دیخند

 !ریبخ انا کم،یعل و سالم _
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 روشن شد خم رو نیماش کولر گرما از کالفه یسود
 کانال دیزد باز شما :گرفت سر از رو زدن غر و کرد

 گرما از توروخدا وفتیب راه رضا !بابا یا عرب؟
 ساعت تا یک پگاه، نیا رهیتقص هم همش پختم
 !ماه نیا تو هم اون آخه؟ کنهی م دیخر بعدظهر دو

 اریاخت سکوت طیشرا نیا در شهیهم رضا
 یانجگریم کردنش سکوت با کردی م یسع و کردی م

 !کنه

 و دادم هیتک میصندل به آرامش کمال در هم منم
 گذاشتم رو عالقم مور آهنگ و آوردم در رو هدفونم

 کردن گوش مشغول یسود یها غر الیخ یب و
 یسود یها غر با رو بدبخت یرضا شدم کمیموز
 !گذاشتم تنها

 .اومدم رونیب خونه از روز چند بعد
 تو بخرم کتاب چندتا و برم خونه خواستم کتابی م

 !بخونمشون میکاری ب یها روز

 پشت از یبوق یصدا که بودم ریدرگ هدفونم با
 !زد بوق باز که بشه رد تا رفتم کنار یکم اومد، سرم

 و زد چشمم تو دیخورش نور برگشتم عقب به
 راهو دست با فقط نم،یبب رو راننده نتونستم
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 که برم برگردم دوباره که برگشتم و دادم نشونش

 !گرفته بوقش رو کهیمرد مرض باز، زد بوق

 اش شهیش رو رفتم نیماش سمت به یعصب
 رو داخلش شدی نم هاش شهیش بود یدود زدم،
 !دید

 برد، ماتم راننده دنید با نییپا اومد که شهیش
 !کنهی م کاریچ نجایا نیا...نیا

 و دیخند آروم من زده بهت و شوکه افهیق دنید با
 نیماش تو دییبفرما خانوم، سالم :گفت
 !لطفا دینیبنش

 یچجور شد؟ی م مگه کردم،ی م شک داشتم عقلم به
 نیماش در دیترد با بود؟ کرده دایپ مارو آدرس

 نکنه نکهیا ترس از داخل، نشستم و کردم باز رو
 د،یوفتیب راه لطفا :گفتم تند نتمونیبب یکس
 !مِن یزندگ محل نجایا

 کردی م عوض دنده که یدرحال و داد تکون یسر
 !چشم :کرد زمزمه

 !ایخدا چشم؟ برگشتم، سمتش به

 سکوت یمدت و گرفتم یباز به رو مانتوم گوشه
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  .بود نمونیب

 و نگهداشت ابونیخ بغل ساعت کی بعد از نکهیا تا
 اش نهیس یتو رو داشت دست و سمتم دیچرخ
 .کرد نگاهم و زد گره

 ینجوریا چرا کردم، نگاهش استرس با و دمیگز لب
  کرد؟ی م

 د؟یکرد دایپ کجا از رو من خونه آدرس شما -

 دور اش اشاره و شست انگشت با و زد یمحو لبخند
 شوکه کال من زد که یچشمک با دیکش دست دهنش
 !کردم دنبالت :شدم

 نیع و خاروندم رو سرم شده درشت یها چشم با
 چرا؟ :دمیپرس ها احمق

 هم چشماش چال بر عالوه دنیخند موقع د،یخند
 !خوردی م نیچ

 .بود اومده خوشم ازت چون -

 اومده خوشش من از .گرفتم رو دهنم یجلو دست با
 .بود مسخره برخورد؟ هی یتو هم اون بود؟

 چه اومد؟ خوشتون ازمن اول برخورد همون یتو -
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 !جالب

 :کرد زمزمه بعد یکم رفت فرو فکر به و زد یپوزخند
 بود؟ یچ اسمت جالِب، هم یلیخ

 تو دیترد انقدر چرا بود، آشفته کردم، نگاهش یکم
 !دیفهمی م بابا اگر بود؟ وجودم

 !پگاه -

 رو که یمو تار شد خم و داد عمق رو لبخندش
 ام ی مرتض منم : کرد نوازش رو بود افتاد صورتم
 !پگاه

 در دستش از موم تار که انداختم نییپا رو سرم
 هنگ تو هنوز من رفت،ی م شیپ داشت ادیز اومد،

 !بودم دنشید

 سمت برد دست و آورد در حرکت به رو نیماش
.کرد روشنش و کیموز

  پته تته افتادم دمتید تا

 بگه،بگه خوادی م یهرچ یهرک بزا

  سین یشکیه دلم تو جز یول

 یدیم چیپ رو همه من واسه بگو
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  خوادی م تورو من دل

 روت یقفل یجوری نگام

 داد؟ی م گوش هارو آهنگ نیا کردم، نگاهش بهت با
 !تفاوت چقدر

 تکون شونش که یجور د،یخند بلند نگاهم دنید با
 بود دهیفهم خودش !که رفت دلم خب خورد،ی م

 یر به یر یه که ضعفه نقطه برام خندش
  د؟یخندی م

 آهنگ بود دستش نیماش داداشمه کار نکن، سکته -
 !دمی نم گوش زایچ نیا من اونه واسه ها

 نگاهم برگشت که بدم قورت کردم یسع رو لبخندم
.کرد

  ؟یخندی م_

.دیخند اونم که دمیخند آروم

 !بخند،بخند_

 رهیذخ رو هاتون خنده گفتی م بهم بود یکی کاش
 !مبادا روز واسه د،یکن

 تو؟ میبر :گفت و نگهداشت شاپ یکاف هی یجلو



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
.کردم نگاهش هیسف اندر عاقل

 ن؟یبود نیهم لنگ ،یاومد رو نجاشیا تا که شما_

 یقلق بد :گفت یزیشورانگ لحن هی با و زد چشمک
 !تو میبر شو ادهیپ نکن،

 کتاب از شدم، ادهیپ نیماش از و دمیکش یآه
 .بودم دهیرس کجا به یفروش

 سر معلومه بود، خلوت خلوت، میشد که کافه وارد
 !میاومد ما که کافه ادیم یک صبح

  خنده با و پاشد جاش از ما دنید با کافه صاحب

 ،یاومد خوش داداش به :یمرتض سمت اومد
 اس؟ دهیجد

 و چرت کم ن،یافش :زد تشر و کرد اخم یمرتض
 !اریب منو برو بگو پرت

 :گفت و گذاشت چشمش رو دست دیخند نیافش
 !چشم

 پنجرع کنار که یزیم پشت ارهیب رو منو تا رفت
 :کردم نگاه یمرتض به شک با م،ینشست بود

 بود؟ یچ منظورشون
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 و چرت نیافش :کرد نگاهم یجد باال آورد رو  سرش
 !رینگ یجد گه،ی م ادیز پرت

 نیا بودم، کرده یرو ادهیز انداختم، ریز رو سرم
 چطور دونستمی نم که بود ییهوی یقدر به قرار
 !کنم رفتار دیبا

 رفت، و گذاشت یحرف یب و آورد رو منو نیافش
 !کن انتخاب : گرفت من سمت رو منو یمرتض

 کیش من :گفتم و دادم هل سمتش به رو منو
 !خوامی م شکالت

 و قهوه هی  و زد صدا رو نیافش و داد تکون یسر
 .داد سفارش کیش هی

 و تیجد با صداش که بودم رهیخ ابونیخ به
 !من با یمونیم :نشست گوشم به صراحت

  گفت؟ی م یچ کردم، نگاهش برگشتم بهت با

 یرو که رو دستم و اومد کینزد دید که رو نگاهم
 درک و یشد شوکه االن دونمیم :گرفت بود زیم

 تو خاطر من پگاه یول ،یندار حرف هام از یدرست
 از شده کارم و دنبالتم هفته اس چند االن !خوامی م

 !بکشم نفس بزار دنت،ید دور
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 بمونم؟ باهاش یچ یعنی کردم،ی م نگاهش همچنان

 نیا وقت اون و نمشیبی م که باره دو تازه من
 آوردم در دستش از رو دستم زنه؟ی م موندن از حرف

 باره دو تازه من شما؟ نیگی م یچ :گفتم یعصب و
 د؟یزنی م موندن از حرف شما و نمتونیبی م که
   !یاومد اشتباه آقا ستمین روابط نیا اهل من

 حرص وبا گرفت رو مچم که شم بلند جام از اومدم
 ستم،ین یآدم نیهمچ منم :گفت خفه و کرد نگاهم
 اگر میمونیم باهم مدت هی م،یکنی م شیرسم
 .میکنی م شیرسم باهم میبود خوب

 شد؟ی م مگه م؟یکردی م شیرسم ستاد،یا قلبم
 به :کرد زمزمه دوباره و یصندل رو نشوندتم گرفت
 مدت هی نکن، لج !پگاه خوامی م تو خاطر موال
 بود خوب یهمه چ میدید اگر ن،یهم فقط ییآشنا
 باشه؟ باهم میمونی م

 یحالج رو حرفاش و بودم انداخته ریز رو سرم
 ته اون یکیکوچ یها حس هی که من خب کردم،ی م
 به داشت یاشکال چه کردم،ی م احساس ها مه

 با م؟یبش آشنا شتریب بدم فرصت هی خودمون
 نیا از اون بودم، بابا نگران من دمیگز لب استرس
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 !اومدی نم خوشش ادیز زهایچ

 نگاهم نگران و فشرد دستش تو رو دستم دوباره
  قبول؟ پگاه؟ ها :کرد

 کردم؛ نگاهش چاره واریب دادم، رونیب رو نفسم
 که بخورم حسرت دیبا ابد تا بعد کردمی م رد اگر
 ییآشنا مدت چند هی خودمون، به ندادم فرصت چرا
 !گهید

 !قبول -

 سمت برد و کرد بلند رو دستم و کرد نگاهم ذوق با
 !برم تو قربون آ :گفتی م دیبوسی م تند تند و لبش

 که دیچیپی م گوشم تو یه بابا یصدا

  "نداره سامان به یسر ،یابونیخ عشق " 

  ؟ یچ نداشت سامان به یسر واقعا اگر

 ازش هم بابا حتم به بود، یخوب بچه یمرتض یول
  .اومدی م خوشش

 بار دو که هرچند روشنه، رابطه نیا به دلم من
  !نشسته بیعج دلم به مهرش یول دمش،ید

 یکس ره،یبگ سامان و کنه فرق یکی نیا دیشا
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دونه؟ی م چه

 الیخ و فکر از و گذاشتم هم یرو رو چشم هام
 رو نیماش که کردم نگاه بابا به اومدم؛ رونیب
 یتو باال رو من مامان کمک با و نگه داشت خونه جلو
 ها بچه دنبال هم رضا و یسود بردن؛ میقبل اتاق
 تخت یرو و کردم عوض رو لباس هام آروم .رفتن
 که ییکوچولو قرمز خرس تختم بغل دم؛یکش دراز

 بود دهیخر نمونیولنتا نیاول یبرا یمرتض
 .بود زونیآو

 رو سرش یکم داشتمش، بَ ر و کردم دراز دست
 دنشید تختم، ریز انداختمش و کردم نوازش

 .کردی م تمیاذ

 ییها یموقع هی بستم، رو هام چشم حوصله یب
 آدم یآور ادی با یول کنه،ی م رو گذشتش هوس آدم
 داده راه شیزندگ به گذشته تو که یاشتباه یها

 گس به لیتبد شهد اون ینیریش شهیم باعث
 !بشه

 با من که بود ییها آدم همون از یکی یمرتض
 دادم، راهش میزندگ به بودنم ساده و بودن عجول
 ستادم؛یا خانوادم یجلو بخاطرش که یآدم



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 و نکردم باور بودنش یعوض راجب رو حرفاشون

 شکسته دل تاوان دیبا حقمه، روزمه، حال نیا
 !بدم ینجوریا رو خانوادم

 چشم موهام نوازش با نداشتم، آرامش خوابم یتو
 ایمح دنید با برگشتم، عقب به و کردم باز رو هام
 اومد، باال نفسم کردی م ناز رو موهام داشت که

 سالم مامان، یوا :کردم بغل کشویکوچ یها شونه
 قربون ؟یمامان یچطور م،یزندگ عشقم، خوشگلم،

 مامان؟ کو اسیمه بودم؛ دلتنگت که برم تنت عطر
 ن؟ینشد تیاذ

 یها چشم اون با و شد جدا ازم یکم غرغر با ایمح
 خب، یکرد خفم مامان :زد زل بهم اخمالو درشتش
 خاله شیپ اس همیمه تو؟ یبود کجا سالم، علش
 .اس

 دلم که آخ کردم؛ی م بوس رو هاش چشم و صورتش
 که بود ایمح به حواسم .اومدی م در براش داشت

 با اتاق تو کرد در یال از و سرش اسیمه ک دفعهی
 .یمامان سالم ؟یینجایا تو :دیخند ایمح دنید

 بغل رو هردو سفت .دیبوس رو صورتم اومد تند
 مادر؟ جان :دمیبوس موهاشونو یرو کردم



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 !من یخوشگال برم قربونتون

 کنار صورتش از رو موهاش و شد زیخ مین ایمح
 کو؟ داداش مامان :زد

 لبخند با و زدم کنار رو میناراحت زم،یعز انینو
 مدت هی داداشتون مامانم :کردم نگاهشون یکمرنگ

 !بشه خوب تا بمونه دکترا شیپ دیبا

 :دیپرس و ام نهیس رو گذاشت رو سرش اسیمه
 ضه؟یمر مگه داداش

 آره :کردم نوازش موهاشونو دست با و دمیکش یآه
 !بشه خوب دیکن دعا مامانم؛

 شد، بلند جاش از اسیمه بود؛ گرفته بغضش ایمح
 باال رو هاش دست بود نشسته تخت رو که همونطور

 یخدا :زد زل سقف به و کرد کج رو گردنش برد
 شمون؛یپ ادیب که کن خوب رو داداشم خوشگلم،
 ایمح و من نیبب باشه؟ گهید میکن یباز باهاش
 !مییتنها

 !قشنگم مامان برم قربونت :کردم نگاهش محبت با

 داخل شربت ینیس با مامان و شد باز اتاق در
 بگردم دورتون :زد یقیعم لبخند ما دنید با اومد،
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 دیایب د،یشی م خوشگل تر دیدار روز به روز که

 !آوردم پرتغال شربت براتون

 از رو ها وانیل یتند و رفتن نییپا تخت از ها بچه
 مشغول و نشستن گوشه هی و برداشتن ینیس

 نشست تخت رو کنارم اومد هم مامان .شدن خوردن
 ایب استخون، و پوست یشد :کرد نگاهم غم با و
 !دهیپر رنگت بخور و شربت نیا کمی

 خوردم ازش یقلپ و برداشتم ینیس از رو شربت
 لیم دردنکنه، دستت :گذاشتمش ینیس یتو و

 !ادیز ندارم

 حموم :داد باال رو اش چونه و داد تکون یسر
 ؟یبر یخوای نم

 و شدم بلند جام از کالفه و کردم هم یتو رو اخمام
 باشه ها بچه به حواست رم،یم االن آره یوا :گفتم
 .مامان

 :اتاق تو حموم سمت داد هولم و کرد نگاهم چپ چپ
 !یبد ادی من به تو خوادی نم خوبه، خوبه اوه

 تو رو لباس هام .رفتم حمام سمت به و دمیخند آروم
 از بعد !رفتم دوش ریز و انداختم ها چرک رخت
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 از و دمیچیپ خودم دور رو حوله ساعت، مین

 اتاق تو که آرسن دنید با که اومدم رونیب حموم
 رفتم زده ذوق رهیم راه پا و دست چهار داره
 سالم خوشگلم؛ پسر جونم؟ :کردم بغلش و ششیپ

 قربونت وروجک؟ یکنی م یچ من اتاق تو یوا خاله،
 !ها یخندی م ینجوریا رمیم

 اومد دیخند آرسن دنید با و شد اتاق وارد یسود
 !بودا دهیخواب بابا یا :کنارمون

 یها چشم اون با دمیبوس و لپش و دمیخند
 :کردی م نگاهم دیمکی م دستشو که یدرحال گردش
 !کن نگاش خدا یوا ؟یفسقل یشد داریب آره؟

 به کرد شروع غش غش که دمیبوس رو گردنش
 !دنیخند

 !عسل تو آخه یعسل -

 و کرد بغل رو آرسن و کنارمون اومد هم یسود
 :گفت منم به رو و شد بهش دادن ریش مشغول
 !ینجوریا یخوری م سرما بپوش لباس

 در کمد از رو ممیقد یها لباس و دادم تکون یسر
 !برام بود شده تنگ یکم دم؛یپوش و آوردم
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 رو کلتیه تو خوبه :کرد زمزمه حسرت با یسود
 !شدم چاق یلیخ من ،یکرد حفظ

 ادیز بابا که یخوب : انداختم سمتش به ینگاه
 نداشته شکمم ذره هی یخوای م گهید رینگ سخت
 ؟یباش

 تا سه بعد چطور تو پس :زد زل بهم حرص با یسود
  ؟یندار بچه

 کوزه فن و فوت گهید نیا :گفتم یمرموز لبخند با
 !یگر

 دراز من تخت رو همونجا و دیکش یپوف یسود
  .دیکش

 یسود به رو و بستمشون موهام، کردن خشک از بعد
 ؟یخوری نم ناهار تو :کردم

 نیا بذار :گفت آروم و انداخت آرسن به ینگاه
 .دیبخور شما بخوابه،

 مامان اومدم، رونیب اتاق از و دادم تکون یسر
 ینیس و رفتم کمکش .دیچی م رو سفره داشت

 هی بشقاب هر کنار و ازش گرفتم رو ها وانیل
 .گذاشتم وانیل
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 راست رضا دنید با خونه؛ داخل اومدن رضا و بابا
 !رضا سالم : ستادمیا

 ؟یچطور جان، پگاه سالم : زد یلبخند

 رو ها وانیل هیبق و انداختم نییپا رو سرم
 !میگذرونی م :دمیچ

 ؟یخوای نم کمک :دیکش یآه

 :دیپرس کنجکاو و داد باال چونه که گفتم ینه ا
 کو؟ یسود

 !دهیم ریش آرسن به داره :کردم اشاره اتاقم به

 اسیمه و ایمح رفت؛ اتاق سمت و گفت یباشه ا
 و برداشتن رو ها وانیل هیبق و کردن دورم
 !دنیچ

 هیبق تا پاشدم جام از و دمیبوس رو جفتشون سر
!ارمیب رو لیوسا

 یتو یهرکس و مینشست سفره سر یهمگ بعد
 زودتر رو غذاش ایمح .خورد یم رو غذاش سکوت

 با تا اطیح تو بود رفته و بود کرده تموم همه از
 کی از بعد .کنه یباز حوضش یتو یها یگل یماه
 و چنگال رفت، نفسم انگار اومد، غشیج یصدا ربع
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 حضرت ای :پاشدم جام از و افتاد دستم از قاشق
 مامان؟ ایمح ا؟یمح بچم، ایخدا بچم، عباس،

 یخون پاش و افتاده نیزم رو دمشید یوقت
 .رونیب رفت تنم از جون انگار

 ینیه یسود افتادم ها پله راه رو کرده سکته
 دنیدو بابام و مامان و گرفت پشت از منو و دیکش
 !ایمح سمت

 ست،ین یزیچ باش، آروم خواهر پگاه پگاه، -
 نفس ستین یزیچ شده؛ زخم پاش افتاده نیبب

 !بکش

 رضا .بود چشمم جلو سقطم ریتصو همش من یول
 بهم دهیکش هی دیببخش هی با و زد کنار رو یسود
 رو گذاشتم و سرم اومد، در هق هق با نفسم که زد

 کنم، فراموش تونستمی نم من زدم، زار و زانوم
 !شدی نم

 به ازین دید و کرد یبررس رو ایمح یپا رضا
 ماهم و بردش خونه داخل آروم نداره هیبخ

 با و کرد پانسمانش فقط .میرفت داخل همراهش
.بستتش و کرد شیعفون ضد گاز
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 مبل یرو بود، گذشته اتفاق اون از یچندساعت
 زل خاموش ونیزیتلو به سکوت در و بودم نشسته

 .بودم زده

 نذاشتم محلش دید یوقت ساعت چند از بعد ایمح
 جوجو بخدا د،یببخش مامان مامان؟ : کنارم اومد
 !اونه ریتقص وفتمیب من شد باعث

 رو دستم که دادم ادامه خودم قهر به همچنان
 مامان ؟یمامان :کرد صدام التماس با دیبوس

 !دمیببخش هوشگلم؟

 و کردم بغلش و اوردین رو صداش بغض طاقت دلم
 .دمیبوس یم رو تنش و سر تند تند

 یسود و بود شده بلند خواب از هیگر با هم آرسن
 که دادم اشاره بشه؛ ساکت تا دادی م نازش داشت
 هی و ایمح طرفم هی من، شیپ ارهیب رو آرسن
 رو وروجک دو نیا که اسیمه بود؛ آرسن طرفم

 !نشست پام نییپا اومد دیدو تند د،ید

 کرد شروع ایمح شد، ساکت ها بچه دنید با آرسن
 یول بخندونه، رو آرسن تا آوردن در یباز مسخره به

 کردی م نگاهش داشت یاخم و تیجد چنان با آرسن
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 !!بود سالش چند انگار که

 ایمح هوی که دمیخند زیر زیر اش افهیق از
 وثه؟ید انقدر چرا نیا مامان :گفت بلند یعصب

 ؟یگفت یچ : کردم نگاهش کرده هنگ

.گفت رضا عمو بخدا :برد عقب سرشو دهیترس

 !عبوسه منظورش :خنده ریز زد بلند رضا

 نهینب رو خندم ایمح تا بودم گرفته رو دهنمو جل
 حرف نیا گهید : گفتم و کردم دعواش !نشه پرو تر
خوب؟ نزن رو

.یمامان چشم-

 نگاهش یشاد در غرق و دمیبوس رو صورتش
.کردم

 چند اون بر عالوه انینو که بود یماه سه حدود
 یبستر مارستانیب یتو اومدنش، ایدن به هفته
 ! و بود

 یراض یلیخ رشدش تیتثب روند از ها دکتر
 بهم و دادنی م میدلدار مدام ها پرستار و بودند
 .دادنی م یشتریب قوت



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 نفس کمک بدون تونستیم گهید زمیعز انینو

 میزندگ به منو نیا و بخوره ریش و بکشه
.کردی م تر دواریام

 و مونهی نم زنده بچه نیا گفتند،ی م همه که نیا
 یبرا زهیانگ شگفت هم االن تا بودنش زنده درصد
 !خدا سمت از بود نور هی من

 و یمشک یموها شد؛ باتریز روز به روز من انینو
 و تر روشن پوستش و بود ختهیر همه صورتش ُپر

 .بود شده تر شفاف

 که بودم ییخدا گذار شکر دنشید هرلحظه با من
 بود گذاشته و بود نکرده غیدر من از رو لطفتش

 .نمیبب رو لحظات نیا

 که شد نیا بر قرار انینو رشد مراحل به توجه با
 دلمون تو دل ماها حاال و کنند مرخصش گهید هفته
 .میاریب خونه به رو وروجک نیا که نبود

 من و زدی م سر مارستانیب به یگاه گه یمرتض
 چشماش تو انینو دنید با دفعه هر که یبرق اون

 !دمیدی م رو شدی م روشن

 یباز و زدی م حرف یکم بچه با اومد،ی م سکوت در
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 .رفتی م سکوت در سر آخر و کرد،ی م

 تنها نه و بودم مادرم و پدر خونه ماه سه نیا تمام
 به یدلتنگ بر یمبن هم یتماس بلکه ومد،ین دنبالم
 !بشه خوش دلم که نزد من

 بخاطر شونیزندگ و کار از همه هم وقت چند نیا
  .دندیچرخی م من دور و بودند افتاده من

 مونیزندگ روال دوباره تا زدم جونشون به نق انقدر
 !برگشت خودش یعیطب حالت به

 دهیخواب تازه که اسیمه بودم؛ نشسته اتاق یتو
 جام از و خوابوندم ایمح کنار تختم یتو رو، بود
 !رفتم پنجره سمت و شدم بلند

 وترمیکامپ زیم سمت به میگوش زنگ یصدا با که
 .برداشتم روش از رو اون و رفتم

 تماس من با داشت که بود آکو واقعا بود، آکو
 .گرفتی م

 آخر در و چرخوندم دستم یتو رو یگوش دیترد با
 !سالم :زدم رو پاسخ

 خورده سرما نکهیا مثل بود، گرفته یکم صداش
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 !بود

 ؟یخوب پگاه، سالم -

 نصفه باهاش تماسم روز اون کردم، حبس رو نفسم
 .بودم شرمنده هنوزم من و بود مونده

  !یخورد سرما نکهیا مثل ممنونم، -

 .شدم ریاس آره، : کرد یکوتاه سرفه

 !یبش خوب زودتر شاا�یا :دمیخند آروم

 ینم رسوند، مادر رو ها خبر جان پگاه ممنونم، -
 !تیتسل ای بگم، کیتبر دونم

 فکرم به که نیهم ممنون یلیخ :کرد ُپر رو دلم غم
 !کنهی م تیکفا یبود

 !هستم زانمیعز فکر به شهیهم من :گفت وار زمزمه

 رانیا :کردم عوض رو بحث و گرفتم گاز رو لبم 
 ؟یای ینم

 ؟یشد دلتنگم : دیپرس طنتیش با و دیخند

 !آکو : گذاشتم هم یرو محکم رو هام چشم

 :گفت نیب همون و کرد سرفه دوباره
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 چندماه ادیز احتمال به کردم؛ یشوخ...باشه...با
 !گردمی برم گهید

 !یبسالمت خب :کردم مشت رهنمیپ یرو رو دستم

 دارن برم دیبا من  جان پگاه :بود شده سکوت یکم
  .کنندی م صدام

 مهین تماس بابت ،یگرفت تماس که ممنون باشه -
 میگوش شارژ خوام،ی م معذرت هم روز اون کار
 .بود شده تموم

 !نکن فکر بهش  :دیخند الیخ یب

 .میکرد قطع رو تماس یحافظخدا هی با و

 به و نشستم یبیعج حال با رفتم؛ وا یصندل یرو
!کردم فکر حرفامون

 و شد تموم یسخت به هم مونده یباق مدت چند
 عزممون ما یهمه گ و دیرس فرا موعود روز باالخره
 .میشد مارستانیب یراه میکرد جزم

 یکارا داشت و بود اونجا ما از زودتر یمرتض
 .دادی م انجام رو صیترخ

 بود شده شتریب وزنش مدت نیا یتو که انینو
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 دهیخر براش خودمون که یقرمز یطوس یپتو رو
 راحت الیخ با حاال و میدیچیپ دورش رو میبود

 .گرفتم بغلش

 یرو رو، دستش کف .دادی م بهشت یبو ام بچه
 .دمیبوس رو سرش

 غیج غیج و دندیچرخی م دورم اسیمه و ایمح
 !بغلشون بدم رو انینو که کردندی م

 بره بابا  منتظر میبود ستادهیا مارستانیب یجلو
 اومد یمرتض که ارهیب نگیپارک از رو نیماش
 رو بود شده میقا پتو یال که رو انینو سر شم،یپ

 .کرد نوازش

 یایم امشب از بسته، یدوست و یدور گهید -
 !خونه

 که رمیبم :کردم نگاهش نهیک با و زدم یپوزخند
 !بوده مهم تو یبرا چقدرم

 دست با رو بود شده شونیپر باد اثر بر که موهاش
 زنگ چرا تو نبود، خوب حالم من پگاه :کرد مرتب
 ،یزدی م زنگ هی قبل ها نامرد ؟یریبگ خبر هی ینزد
 ؟یزنی نم همونم که هیچ گرم پشتت االن
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 یبدبخت یلیخ تو :کردم نگاهش تاسف با

 قرار کنارت هرکس که یبدبخت اونقدر ،یمرتض
 و توام زن من احمق .یکنی م چارشیب رهیبگ

 یایم تو حاال دهی م اون و خرجم بابامم خونه
 !عمت به گرمه؟ یک به پشتم یگیم

 سرم حرف ها نیا من :کرد نگاهم یجد و کرد یاخم
 یکس بابات، خونه یرفت خودت تو شهی نم

 بابات به خونه، یگردی برم حاالم از نکرد، مجبورت
 مدت نیا که یخرج کل بفرسته فاکتور بگو هم

 !کرده برات

 جواب تیحکا درست کردم، نگاهش سکوت در
 یمرتض .بود یمرتض مصدق ست،یخاموش ابلهان

 بحث که بود یمصرف یب و احمق آدم هی ابله، هی
  .بود دهیفا یب باهاش کردن

 :کردم زمزمه یجد کنم نگاهش نکهیا بدون تنها
 !گردمی برم دمید الزم هروقت

 یجلو جا همون رو اون و شدم نیماش سوار و
 .گذاشتم جا مارستانیب

 .بود انینو من یزندگ یاصل مبحث فعال
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 تو بود ومدهین که مامان م؛یدیرس که خونه جلو 

 مرغ تخم و اومد ما یجلو اسپند با بود، مونده خونه
 انینو و من سر دور رو اسپند و شکست پام یجلو
 .داد چرخ

 دور مامان که کردندی م داد داد، اسیمه و ایمح
 !بچرخونه هم اونا سر

 دور و رفت سودابه سراغ انینو و من از بعد مامان
 .چرخوند هم اون سر

 از بشه دور بد چشم یاله :کرد نگاهمون بغض با
 !خانوادمون

 رو سرش و کرد بغل رو مامان رفت دیدخن بابا
 ستادهیا مامان پشت هم ن هایا عمو زن .دیبوس
 باهم یهمگ .بودند دهیرس تازه ایگو بودند،
 داخل میرفتی م میداشت اط؛یح داخل میرفت
 بازار و اومدند نایا خاله و زدن رو در زنگ که سالن
 .شد گرم یبوس رو

 برم قربونت : کرد بغلم محبت با من دنید با سارا
 و سالم تنش شاا�یا مباشه مبارکت زم،یعز

 !باشه سالمت
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 که االن تا :دیپرس شین با سودابه که کردم تشکر
 حاال دیبود کجاها جان، سارا نبود نورایا ه اتونیسا
  ا؟یتالیا سفر بعد

 سفر مارو پاشا جون یسود : کرد یتصنع خنده سارا
 که روزه دو تازه بودند نامیا مامان بود، برده شیک

 !میبرگشت

 باور زمیعز دیببخش نبودم اگر :کرد من به رو بعد
 انیجر زد زنگ امروز خاله تازه م،ینداشت خبر کن
 .گفت رو

 :گفتم یسود نیبدب نگاه به توجه یب زدم، یلبخند
 !میستین بهیغر که ما جون سارا نداره رادیا

 مشغول و رفت خاله سمت ماها به توجه یب یسود
 .شد یپرس احوال

 اطوار و ادا با و بود رفته ایمح شیپ ایسون
 بود دهیخر باباش که ییها یباز اسباب از داشت
 فقط یناراحت با بچم کرد،ی م فیتعر ایمح یبرا

 !کردی م نگاهش

 و گرفتم رو دستش باال رفتی م داشت که سارا
 پگاه؟ شدهی چ عه :خودم سمت برگردوندم
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 بهش رو حرفم کردم یسع تیعصبان و یدلخور با

 اد،ین من یها بچه سمت بگو دخترت به :بفهمونم
 ست؛ین یدرست کار دادن ُپز که بفهمون بهش سارا
 !تره مهم زیچ همه از کردن یزندگ درست بلکه

 پگاه؟ وا :کرد نگاهم یناراحت با و متعجب سارا
 ؟ فهمهی م یچ گهید بچه اس

 شعور رهیبگ ادی یبچگ از دیبا بچه :زدم پوزخند
 !باشه داشته یاجتماع

 کشوندمش و گرفتم رو ایمح دست حرف یب و
 !باال

 از شد، سبز مقابلم آکو کردم باز که رو یورود در
 دست با و دمیپر عقب و دمیکش یغیج ترس
 !وفتهین تا گرفتم دستم تو رو بچه سفت

 رو و کردی م هیگر و بود دهیپر غمیج از که بچه
 شما :کردم نگاهش شوکه آکو به رو دادم تکون تکون
  ؟یاومد یک

 ریز و اومده جلو نگران من العمل عکس دنید با
 !بچه وفتهین تا بود گرفته رو دستم

 !دمیرس روزید -
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 مامان وفته،یب جا حالم تا دمیکش یقیعم نفس

 غیج چرا شده؟ی چ : داخل اومدن تند ن هتیا
 ؟یزد

 کرد هول دید رو من :گفت طنتیش با زد لبخند آکو
 !ستین یزیچ عمو، زن

 دیخند آروم آکو افهیق دنید با نیاسمی عمو زن
 ای همش که پگاهم :نگاهم چپ چپ هم مامان و
 نگاه رو مامان یشاک کنه،ی م هول ای ترسهی م

 سکته خوب شد سبز جلوم هوی آکو مامان :کردم
 !کردم

 خدا شکر حاال :داد باال سر مامان پشت از خاله
 !گهید تو دیبر نشده، یزیچ

 مامان و مینشست سالن تو یهمگ و داخل میرفت
 .کنه ییرایپذ تا آشپزخونه تو رفت باز

 مامان دنبال رفت و رضا به داد رو آرسن هم یسود
 !کنه کمکش تا

 با بودند نشسته من بغل هم اسیمه و ایمح
 .کردندی م یباز من یها عروسک

 صحبت مشغول و بود نشسته رضا شیپ هم آکو
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 .بودند باهم

 با هرکس خونه یتو کل در کنارشون، هم بابا و عمو
 هیقض یجالب و بود، صحبت مشغول گهید یکی
 یمتفاوت بحث هی کدومشون هر که بود نیا هم

 !داشتن

 یب که یانینو با سکوت در که بودم من فقط
 اون .رفتمی م ور بود دهیخواب دوباره ایدن الیخ
 .شد تموم یخوب به روز

 یوان حموم یتو مامان و بود انینو روز نیچهلم
 انینو و بود کرده آب ُپر رو میبود دهیخر براش که
 !کنه اش چهله حموم تا برد و گرفت ازم رو

 آبش پر که یدرحال و گرفتم مامان از رو کاسه
 :کردم زمزمه ختمیری م انینو سر یرو و کردمی م
 بزرگ روحت ،یباش مرد ،یباش سربلند دوارمیام

 پدرت، به نه یبر من به نه دوارمیام باشه،
 خونه یتو شهیهم یسالمت و یشاد دوارمیام

 !یباش موفق بمونه، قلبت

 که یحوله ا یتو و کردم بغلش و دمیبوس رو سرش
 دادم مامان به و .گذاشتمش بود آورده براش مامان

 از بعد .امیب رونیب و کنم یحموم هی خودم تا
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 رفتم اتاقم داخل و اومدم رونیب حموم از ربع کی
 نیزم رو تشکچه یرو رو خواب در غرق انینو و

 .دمیچ بالش دورشم و گذاشتم

 و تب و قلبش ضربان کردن چک یبرا که یدستگاه
 یالیخ با و کردم چک رو بود پاهاش به ژنیاکس
 باز نصفه اتاقم در و شدم بلند جام از آسوده
 رفتم اطیح پشت به .شدم خارج اتاق از و گذاشتم

 هام چشم و نشستم تخت رو دیب درخت ریز و
  !بستم

  .دیرس گوشم به آکو یصدا بعد لحظه چند که

 !خوبه؟ حالت جان؟ پگاه -

 خطا یها بچه نیع و کردم باز رو هام چشم یفور
 ممنونم، یلیخ :کردم نگاهش و نشستم صاف کار
 ن؟ییپا دیاومد

 بیج تو رو دستاش و ستادیا تخت یجلو اومد
 و داد باال رو سرش کرد، فرو شیپارچه ا شلوار

 دهیپر رنگت :کرد نگاه رو تنم جزء جزء، دلواپس
 !هست یمشکل دیشا گفتم بود،

 :دادم جواب تند یکم و دمیکش صورتم به یدست
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  شده؟ اضافه مدارکتون جمع به هم طبابت مدرک

 و چرخوند راست سمت به رو سرش و زد یپوزخند
 مدرک :داد قرار من نگاه راس دید تو رو رخش مین
 اضافه من یها ینگران گرید به ینگران هی نه،
 !شده

 مال حرف ها نیا :کردم نگاهش و دادم باال ابرو
 زور به که شما نه منه، کنار ساله انیسال که یکس
  !نیدید رو من و دیاومد کسالهی

 و گذاشت تخت پله یرو رو، پاش هی و اومد جلو
 کنارتم، هاست سال من :کرد نگاهم و جلو به شد خم
 !یستین متوجه تو

 من حرکت دنید با که رفتم عقب و دمیگز لب
 .رفت عقب کالفه و دیکش موهاش تو یدست

 رو شیگوش کتش بغل بیج از خورد، زنگ تلفنش
 اتصال و کرد یظیغل اخم اسم دنید وبا آورد در
 !بهم نزن زنگ نگفتم مگه ه؟یچ :کرد لمس رو

 جام از حرف هاش تند لحن و یعصب چهره دنید با
 رو راهم و ستادیا جلوم که بزارم تنهاش تا پاشدم
 !تخت سرم پشت و بود آکو جلوم کرد، سد



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 انوسیاق گهید نگاهش زد، زل هام چشم یتو
 یطوفان یایدر هی حاال نبود، شناختمی م که یآرام
  !نبود شیب

 بلند یصدا از که خطش پشت شخص به خطاب
 از رو پات :گفت دختره شدم متوجه زدنش حرف
 باهات یگه اید جور وگرنه رون،یب بکش من کفش

 !یباش دهیند خوابت به که کنمی م برخورد

 و غضب با همچنان کرد، قطع رو تلفن حرف یب و
 !کردی م نگاه من به حرص

 از برم جلو تونستمیم نه برم، عقب تونستمیم نه
 !برم خوامی م آکو، :دمینال صالیاست

 !دیچسب بهم کامل و اومد تر جلو

 ؟یدار دوست ریتحق ؟یبر یخوای م کجا کجا؟ -
  پگاه؟ یندار احترام اقتیل

 یتو بشنوم؛ یزیچ خواستمی نم و دمیگز لب
 زمزمه یدلواپس و یدلخور با کردم، نگاه چشم هاش

 !یکنیم تمیاذ یدار :کردم

 دستام محکم که عقب بدم هولش که کردم بلند دست
 رگ خوردی م که یحرص از گرفت، دستش هی تو رو
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 !بود زده رونیب شیشونیپ

 و نید یب یتو کار پس من؟ کنم؟ی م تتیاذ من -
  ه؟یچ مونیا

 د،یلرزی م داشت اضطراب و استرس از هام زانوم
 کرد؟ی م داشت کاری چ

 !افتادم تخت یرو که عقب داد هول رو دستم محکم

 و در و رفت خونه یخروج در سمت من به توجه یب
 !بست بلند یصدا با

 یبرا یاتفاق چه ایخدا گرفتم، رو سرم دست با
  افته؟ی م داره میزندگ

 یچ منظورش بذارم؟ دلم یکجا رو آکو یحرفا من
  بود؟

 خفه صداها تا دمیکش رو موهام محکم دست با
 !بودم آورده کم نفس .بشن

  پگاه؟ -

 دوختم، سودابه به چشم و کردم بلند سر یفور
 !بود گنگ نگاهش

 نگاهش استرس با و شدم بلند جام از و دمیگز لب
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  شده؟ی چ پگاه :اومد کینزد کردم،

 قیعم نفس و پوشوندم رو صورتم دست با
 خودمم من کن باور :کردم سربلند و دمیکش
 !جمیگ

 فقط من :کرد نگاهم رتیح با و کرد کج رو سرش
 دعوا دم،یرس داد هولت آکو که یلحظه ا سر
  د؟یکرد

 ده،یند کامل فرستادم، رونیب رو بازدمم آسوده
  !نبود هم یخاص زیچ هرچند

 مشکل زیچ هی سر :دادم تکون نه یمعنا به یسر
 !بشه یعصب یکم شد باعث همون م،یداشت

 باور فهموند بهم که کرد نگاهم یجور و گفت یباشه ا
 !رو حرفم نکرده

 بندازه سفره خوادی م مامان باال ایب -

 رو رفتنتش از بعد دوباره و گفتم یخوب یلیخ
 نیا توقع کردم؟ی م کاریچ دیبا االن نشستم، تخت
 من باشه که هم یهرچ نداشتم، ازش رو خشم همه
  !متاهلم زِن هی االن
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  .شدم بلند جام از و فشردم هم یرو محکم رو پلکم

 !دینبا رم؛یبگ قرار ریتاث تحت دینبا

 در منقلب حال نیا از کردم یسع و شدم خونه وارد
 یسود سمت به نشه، احوالم متوجه یکس تا امیب

 موقع کردم، کمکش سفره کردن پهن یتو و رفتم
 .زدن رو در زنگ که بود سفره رو پلو دنیچ

 یدلواپس و استرس با گرفت، ضربان قلبم بود؟ آکو
 .رفتم فونیآ سمت به

 بود اومده ستاد،یا قلبم یمرتض ریتصو دنید با
 تو دوختم، چشم ها مهمون به ینگران با ؟ کاریچ

 من سمت به یتوجه ا یکس و بودند خودشون حال
 !نداشت

 االن :برداشتم کرده خی یها دست با رو یگوش
 !امیم

 باز در رفتم، در سمت و شدم خارج خونه از یفور
 دلم کرد، نگاهم و آورد باال رو سرش که کردم

 !ختیر

 با و کردم کج رو سرم دم،یکش یقیعم نفس
 ؟یخوای م یچ :کردم نگاهش یگنگ
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 به رو سرش کمرم، دور انداخت دست اومد جلو

  !رو زنم :کرد باز لب و چسبوند صورتم

 یباز رو دلم و صورتم به خوردی م صورتش شیر ته
 دونستی م بود، حفظ از رو من مرد، نیا داد،ی م
 !کنه رامم که کنه کاری چ من برابر در دیبا

 گذاشتم شونه اش یرو رو بود افتاده بغلم که دستام
 قورت رو بغضم زدمی م پلک تند تند که همونطور و

 نتمون،یبیم یکی م،یکوچه ا تو ،یمرتض :دادم
 !کن ولم

 آغوشم در تر سفت و زد میشونیپ به یبوسه ا
 خونه اش از یکس ظهر سر خلوته کوچه :دیکش
 !ادینم رونیب

 !ختیر اشکم که فشردم هم رو محکم رو پلکم

 ؟یخواستی نم رو من مگه عشقم؟ چرا هیگر عه -

  زل میاشک یچشم ها به و گرفت فاصله یکم ازم

 بگو زم،یعز بگو بود، شده تنگ برام دلت که بگو :زد
 !پگاه

 هم به بوش از داشت حالم داد،ی م الکل یبو
 جلو رو سرش که عقب بدم هولش اومدم خورد،ی م
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 !آورد

 میمحرم بابا :دیخند بلند که دادم عقبش هول با
 !عمو بغل ایب ا،یب نکش خجالت که؟

 ؟یاینم :کرد نگاهم یعصب و داد حالت رییتغ هوی
 !باشه

 نمیماش سوار خواست و گرفت زور به رو دستم
 کاریچ یمرتض ،یمرتض :کردم مقاومت که و کنه
 !کن ولم تورخدا دستم، یمرتض ؟یکنی م

 رو دستم شد،ی نم بلند صدام ترس از د،یشنی نم
 تو بندازتم نذارم که بودم گرفته نیماش یباال

 !توروخدا یمرتض :نیماش

 فرار نکن، چته؟ شوهرتم، من پگاه :دیبوس رو سرم
 !نکن

 من العمل عکس دنید با زدم، غیج که داد هولم باز
 کوچه سر از که آکو دنید با که داد هولم تر محکم
 و گرفتم جون بود نییپا سرش و اومدی م داشت
 !آکو آکو، :زدم غیج تر بلند

 !دید رو من و آورد باال یفور رو سرش آکو

 دهیکش تا چند و گردوند برم کارم دنید با یمرتض
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 خفه شو، خفه :زد نعره زد، بهم هم سر پشت محکم
!شو

 دمید حال یب .نیماش تو انداختتم و زد زور باز
 !سمتم دیدوی م داشت آکو که

 محکم انقدر بدو، کردم،آکوی م صداش قلبم یتو از
 شیآت داشت صورتم تمام که بود زده بهم چک
 !کردم احساس دهنم یتو رو خون طعم و گرفتی م

 رو اش قهی آکو که بود یمرتض شدن سوار موقع
 یتو من دنید با رون،یب دشیکش و گرفت
 یتو یمحکم مشت و زد یا نعره یمرتض صورت
 نداشت تعادل چون  هم یمرتض .زد یمرتض دهن
 حرص با آکو خورد، نیماش به سرش مشت اثر بر
 ش؟یزد :زدی م داد و بود افتاده یمرتض جون به
 **گ بگو لقمه، حروم کهیمرت خوردم، **گ بگو

 !خوردم

 نشسته روش آکو و بود افتاده نیزم رو یمرتض
 با من که زدی م یحرص چنان با زد،ی م فقط و بود
 :سمتشون رفتم و شدم ادهیپ نیماش از حالم اون
 !آکو کن، ولش آکو آکو،

 و کردی م زمزمه ییها زیچ هی لب ریز د،یشنی نم
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 !زدی م مشت قبل دفعه از بدتر

 خونه از عمو و بابا و رضا که کردم غیج غیج انقدر
 دنیدو ما تیوضع دنید با رونیب دنیپر

 کنترلش تا آکو سراغ رفتن رضا و عمو و سمتمون
 .کنند مهارش و کنند

 و بغلش تو گرفت رو من و من شیپ اومد هم بابا
 نترس، هستم بابا؟ جان :دیبوس رو سرم تند تند

  !ییبابا نترس

 هق هق و دمیلرزی م جوجه هی نیع بابا بغل تو
 و رونیب بودند اومده نامیا مامان گهید کردم،ی م

 .کردندی م نگاهمون داشتند ه هامیهمسا از نفر چند

 جلو که بود بچه ها مراقب و بود واستاده یسود
 !نندینب رو یمرتض و آکو و انین

 از باز یول بودند گرفته رو آکو محکم رضا و عمو
 آزاد ها اون بند از رو خودش بود نشده کم حرصش

 باال گرفت رو اش قهی رفت یمرتض سر باال و کرد
 از که کن شکر برو زاده، حروم نیبب :دشیکش
 و شب که کردمی م یکار وگرنه دادن، نجاتت دستم
 نمیا ؟یدیفهم ،یوفتیب خوردن **گ به روزت
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 !یکن بلند دینبا روش دست یریبگ ادی تا زدم

 یب یمرتض که زد بهش یمحکم یمشت دوباره
 .دینال جون

 آکو کنه، ولش خواستی م آکو از هیگر با عمو زن
 لبش گوشه که یخون شصتش انگشت با و شد بلند
 .دوخت چشم من به ضیغ با و برداشت رو بود

 همون از یکی بودم دستش دم اگر کردمی م حس
 !شدی م من بینص هم هاش مشت

 تن نیا :گفت رضا به رو و آورد در رو کتش کالفه
 !دیکن جمع نجایا از رو لش

.رفت خونه داخل ما به توجه یب بعد

 .بردش و کرد نیماش سوار رو یمرتض هم رضا
 کمک با .برد داخل به و کرد کمک رو عمو زن هم عمو

 بود نرفته خونه داخل آکو رفتم؛ داخل بابا و مامان
 .بود مونده یپشت اطیح تو و

 ام پنجره پشت از رفتم، اتاقم به بودم، آکو نگران دل
 یب .کردم نگاهش خوردی م یپشت اطیح به که
 یخون دشیسف رهنیپ و رفتی م رو قدم قرار
 !بود شده
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 .شد ظیغل اخمش کرد، نگاهم و کرد بلند سر ناگهان

  بود؟ من ریتقص

 انداختم رو پرده بود، شده بلند انینو نق نق، یصدا
 دوباره که دادم تکونش یکم و کنارش رفتم و

  .دیخواب

 صورتم تا بود آورده خی برام و اتاق تو اومد مامان
 !گرفتم ازش رو خی و کردم تشکر نشه، کبود

 !ناهار ایب -

 گشنم :کردم زمزمه آروم و انداختم بهش ینگاه
 .دیبخور ست،ین

  .شد خارج اتاق از و دیکش یآه و داد تکون یسر

 نه  بزنه حرف تونستی م نه بود، ریاس من با اونم
 !کنه تماشا تونستی م

 برداشتم رو خی و کردم قفل رو اتاق در رفتنش بعد
 برداشتم هم رو پنبه و نیبتاد رفتم، اتاق حموم به و
 ها پله از رفتم، بود اتاقم تو که یتراس سمت به و

 و دمید تخت رو نشسته رو، آکو و رفتم نییپا آروم
 .بود گرفته دستش تو رو سرش
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 و کرد بلند سر پام یصدا دنیشن با رفتم، سمتش به

 !کرد نگاهم

 یحرف آنچنان نگاهش یول نزد، یحرف چیه
 .دوختم قه اشی به چشم من که داشت

 حرص و غم و درد از شده زیلبر ینگاه با اون یول
 .بود زده زل بهم ینگران و

 رو پنبه گذاشتم؛ تخت رو کنارش رو لیوسا
 دستم ختم،یر نیبتاد روش یکم برداشتم

 !دیلرزی م

 رو سرش و بردم صورتش سمت به رو دستم آروم
 هاش، چشم به زدم زل اریاخت یب آوردم، باال
 !بود داغ داشت، تب انگار تنش

 گذاشتم لبش گوشه زخم یرو رو پنبه و دمیگز لب
 .کرد اخم که

 نیبتاد با رو زخمش آروم آروم ، داشت درد ختم به
 !کردم زیتم

 آروم یصدا با و گذاشتم زخمش یرو آروم رو خی 
 !نشه کبود تا بمونه زخمت رو بزار :کردم زمزمه

 گوشه کرد پرت و گرفت ازم رو خی و زد یپوزخند
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 چشم تو دوخت رو نگاهش و شد بلند جاش از تخت،
 خسته پگاه؟ ها کنه؟ درمون یک تورو یها زخم :هام
  زده؟ شه اتیر به شهیت همه نیا ینشد

 !شوهرمه باشه یهرچ :کردم مشت رو دستم

 !شوهرت نه جالدت یبگ بهتره :کرد نگاهم تاسف با

 یعصب شده قفل یفک با و داد هولم یکنار به
 تورو دیبا کردم فکر که بود من اشتباه :کرد زمزمه

 توسط اونم ،یشکار قیال تو رم،یبگ بالم و پر ریز
 !یندار وست رو کردن یزندگ کفتار، هی

 نگاهش یعصب و گرفتم رو دستش که بره اومد
 عشق یکنی م درک تو هوم؟ کنم؟ کاریچ :کردم
 اون دونمیم که من ه؟یچ تعهد یدونی م تو ه؟یچ
 خوادی نم رو من دونمیم که من گه اس،ید یکی با
 تنش عطر یبو از زنم من کنه،ی م انتیخ بهم داره و
 من یبچه ها یول فهمم،ی م هاش چشم از فهمم،ی م
 ها اون یفدا رو میزندگ من هستند، تیاولو تو
.کنمی  م

 با و کرد نگاه بهم چسبوندتم وارید به که برم اومدم
 و تعهد از خوادی نم تو :کرد زمزمه دار خش یصدا
 ایدن به که زمان اون ،یبزن حرف من یبرا عشق
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 من اسم به تورو بستن، من به رو نافت یبود اومده
 سالم دوازده کردم، بزرگت عشق با تورو من زدن،
 مال نیا گفتن همه و میزندگ تو یاومد تو که بود
 ستین ادتی تو هستش، تو زِن نیا هستش، تو
 اهامونیرو و تو اسم تو با میزندگ کل من یول

 که کانادا لیتحص ادامه یبرا رفتم .گذشت
 که کنم محافظت ازت که کنم براورده رو اهاتیرو
 ازدواجت با پگاه، رو من یشکوند برگردم؛ قدرت پر
 یول هیچ انیجر یدونستی نم تو !یشکوند رو من

 بودند نشده مانع هم دونستندی م که هامون خانواده
 .دیکشی م شیآت به رو من نیا و

 انقدر کنه، پنهون رو بغضش تا دیکش یقیعم نفس
 شده قرمز گردنش و صورتش تموم بود شده یعصب
 آکو؟ :گذاشتم اش نهیس یرو رو دستم نگران بود،

 زد دستم کف یا بوسه دستاش، یتو گرفت رو دستم
 و یبود تو میزندگ کل پگاه، ُمردم من :داد ادامه و

 گهید ،یبود گهید یکی یدست ها یتو تو، حاال
 نمینب گهید یکی بغل تو تورو که ومدمین رانیا
 تیخوشبخت کنم ولت نکهیا واسه شرطم تنها و

 که کردی م یقرار یب یلیخ مامان لیاوا اون بود،



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 یول ُبردم، هم رو ها اون کردم درست کاراشونو
 میبرگشت سال چند بعد بالخره و اوردین طاقت

 من به چه دتمید که شب اون یدونینم تو ران،یا
 !یفهمی نم تو پگاه، یدونی نم تو گذشت،

 بغض با نکهیا جز من و بود شده قرمز چشماش
 از من چرا اومد،ی نم بر دستم از یکار کنم نگاهش

 نداشتم؟ خبر یچیه

 نبودم؟ آدم مگه من نگفتن؟ یچیه من به چرا -

 شرط بابات :دیکش صورتش یتو یدست آکو
 بهت یچیه بشه تموم من درس تا که بود گذاشته
 با ،یکرد عقد دادن خبر   رفتنم بعد سال سه نگن،
 یهرچ گفت !یشد عاشق گفت کردم صحبت عمو
 وضع پسره گفت ؛ینکرد قبول بشه مانعت کرد یسع

 .داره دوست هم تورو و داشت یخوب

  !االن تا شد چال شهیهم یبرا انیجر نیا گهید

 اگر دیشا خت،یری م یگرید از پس یکی اشکام
 رییتغ شد،ی م عوض مونیزندگ دونستمی م
 !کردی م

 من :دیبوس رو من یشونیپ و آورد جلو رو سرش
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 کل من پگاه، نشدم عاشقت تازه و دمیند تازه تورو
 !گذروندم تو عشق به رو میزندگ

 سرم و رو، من دیکش آغوشش یتو که زدم هق هق
 شد نکن،تموم هیگر ش،یه :دیبوس تند تند رو
 !پگاه نکن تر یعصب رو من نکن هیگر زم،یعز
 !شیه

 !زدی م محکم قلبش بود، قلبش یرو سرم

 یزندگ خودم، یدست ها به رو میزندگ کردم نابود
 .کردم نابود رو همه

 اومدم، رونیب آغوشش از اومد که در بستن یصدا
 اطراف به ینگاه استرس با و کردم پاک رو اشکام

 با و برگردوند خودش سمت رو صورتم آکو انداختم
 میزندگ من :چرخوند صورتم یتو رو نگاهش اخم
 نه ذارمی نم پگاه، کردم  تو یخوشبخت یفدا رو

 !کنه نابود رو نیا زاده حروم اون نه خودت

 ریز رو سرم و گذاشتم دستش یرو رو دستم
 گهید االن آکو، دارم بچه مرد اون از من :انداختم

 نده اشونیآ و من یها بچه مهم ستم،ین مهم من
 !هست
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 اون با حتم به :کرد درشت چشم و زد یشخندین

 مغزه تو قیدق آره؟ شندی م خوشبخت الحال معلوم
 واسه زنمی م ِجز همه نیا من پگاه؟ هست یچ تو

 ؟یچ خاطر

 خاطر واسه :کردم نگاهش و کردم بلند سر فکر یب
 !خودت

 بهمن یهوا من شد، خاموش نگاهش شوق و شور
  !کیتار و سرد همونقدر دم،ید آکو نگاه یتو رو ماه

 رو و گذاشت گردنش پشت دست و گرفت فاصله ازم
 و دیکش قیعم نفس تا چند و آسمون سمت کرد
 پس :گفت سرد و یجد کنه نگاهم نکهیا یب

 !دیبش خوشبخت

 بودم زده که یحرف متوجه تازه رفت، کنارم از و
 دستم بود؟ خودش یبرا کرد لطف همه نیا !شدم
 رفت ازش که یراه به شوکه و گرفتم دهنم یجلو رو
 !کردم نگاه

 باشم درمون نکهیا یجا چرا احمقم؟ انقدر چرا من
 من باشه طلبکار اون نکهیا یجا شم؟ی م درد

 داد دیبا ؟یک واسه ؟یچ یبرا ؟یچ واسه طلبکارم؟
 یاللمون یول زدمی م یمرتض سر رو فحشم و
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 احترام َمرده، انساِن، آکو دمید که حاال و گرفتم
 یخال عقده دارم گهی نم بهم یچیه کنهی م حفظ

  کنم؟ی م

 گفتی م راست آکو خت،یر فرو ام گونه یرو اشکم
 !ستمین یچ چیه قیال من

 داریب انینو شدم، اتاق یراه افتاده یشونه ها با
 واسه و کردی م یباز پاش با داشت و بود شده

 !گفتی م یز هایچ هی خودش

 :دمیکش دراز کنارش و رفتم سمتش به ذوق با
  پسرم؟ آره مامان؟ یشد داریب

 و کردم درشت رو چشم هام د،یخند من دنید با
 :دمیبوس رو دشیسف و کیکوچ ینیب نوک
 !طونیش ؟یخندی م

 که دادم تکون تکون، و بردم شکمش یرو رو سرم
 .دنیخند به کرد شروع غش غش

 نرمش به شروع آروم و کردم باز هم از رو دستاش
 !کردم بدنش دادن

 قربونت :گفتم و زدم پاش یانگشت ها به یبوسه ا
 !من یشاهزاده  خوشگلم، پسر دلم، جون برم
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 چشمک :کرد نگاهم و کرد باز و بست رو چشم هاش

 !یدلم جون تو مامان؟ به یزد

 ها بچه که کردم باز رو در پاشدم زدن، رو اتاق در
 با هم سودابه ان،ینو کنار رفتن اتاق تو دنیپر
 تو ینشست بست هیچ پگاه :تو اومد غذا ینیس

 !میدار مهمون اتاق؟

 پگاه ،یوا :نگاهم شوکه صورتم دنید با بعد
 !صورتت

 یلیخ :کرد سوزش که زدم صورتم به یدست
 داغونه؟

 تو:کردی م نگاهم ینگران و وحشت با همچنان
 چه بشکنه دستش یاله رو؟ خودت مگه یدیند
 !آخه آورده سرت ییبال

 سمت و گذاشتم تخت یرو و گرفتم ازش رو غذا
 کردم؛ نگاه نهیآ یتو رو خودم و رفتم توالتم زیم
 کبود و مرده خون لبم گوشه و بود کرده ورم لبم
 که بود انگشت یجا صورتم طرف دو یرو بود، شده
 !بود شده قرمز

 نگاه رو سودابه درمونده دم،یکش سرم به یدست
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 کردمی م فکر که یزیچ اون از کنم؟ کاری چ :کردم
 !بدتره

 بود آورده خودش با که یخی سهیک و دیکش یآه
 کبود باشه، صورتت یرو نیا فعال بزار :داد بهم رو
!شه بدتر نشه

 سودی ؛آهی کشیدم و بی حوصله روی تخت نشستم
هم بی خیال من شد و با دیدن نویان که بچه ها 

داشتن می خوردنش رفت پیششون و اونم به 
جمعشون اضافه شد.

دل، دل کردم و در آخر سودی رو صدا زدم: سودابه!

با خنده برگشت و نگاهم کرد: جان؟

به تخت اشاره کردم: بیا بشین اینجا!

 و اومد و روی تخت کنارم نشست و نگاهم کرد
شده؟   چیپرسبد:

توی چشم هاش زل زدم، چشم هایی که برعکس همه 
ما به مادر بزرگم رفته بود و کهربایی بود!

- تو ماجرای من و آکو رو می دونستی!؟

شونه هاش افتاد و حیرت زده نگاهم کرد: بهت 
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گفت؟ 

سری تکون دادم و با دلخوری نگاهش کردم: پس 
توام می  دونستی و سکوت کردی؟ 

نه  و گفت: با عجله دستم رو گرفت توی دستش
من ؛ پگاه، باور کن من نمی خواستم ازت مخفی کنم

زمانی فهمیدم که تو محیا و مهیاس رو حامله بودی!

دستش رو جلوی دهنش گرفت و با ناراحتی نگاهم 
 من اتفاقی از صحبت بین بابا و مامان  و گفت:کرد

وقتی هم که بابا فهمید من ؛ متوجه جریان شدم
می دونم تهدید کرد چیزی بهت نگم چون تو ازدواج 

کردی و این حرف ها جز به هم ریختن زندگیت فایده 
دیگه ای نداره و حاال که آکو خارجه بهتره دیگه 

حرفی از این مسئله زده نشه!

 پشیمونی ، باآهی کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم 
 اون اوایل زن عمو خیلی زنگ  و گفت:نگاهم کرد

می زد خونمون و مامان همیشه گوشی رو 
 بعد .برمی داشت هردو پا به پای هم گریه می کردند

ها فهمیدم زن عمو زنگ می زده التماس می کردند که 
مانع ازدواج تو بشند ولی هیچ کس حریف تو نبوده، 
خودت میدونی که بابا هم موافق ازدواج نبوده چون 
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ولی تو، ؛ به قول خودش تو خیابون  عاشقی نمیشه

توی کله شق رو یه پا ایستادی و بابا هم رضایت داد.

عصبی ملحفه رو توی مشتم گرفتم: من با همین 
احمق بودنم همه چیز رو خراب کردم!

سودابه با نگرانی خم شد جلو و با استرس نگاهم 
کرد: حاال، حاال که چی؟ دلت ُسریده ؟ 

در سکوت نگاهش کردم، من نمی دونستم چم شده، 
 سودابه باز جلو تر ؛م با خودم مشخص نبودکلیفت

 و گفت: اومد و دلواپس به حاالت من چشم دوخت
به پای آکو دادی؟ پا 

نفسم رو حبس کردم و پلکم رو محکم روی هم 
فشردم، چی میگفتم؟ چی می گفتم وقتی خودم هم 

چندم؟ ،نمی دونم با خودم چند

دوباره دستم رو گرفت و نوازش کرد: پگاه تو 
هرکاری کنی، هر تصمیمی بگیری من پشتتم، ولی 

 مرتضی همون ؛توی این راه به بچه هات هم فکر کن
که اگر بری توش معلوم نیست ته هست جاده خاکی 

راهت چی میشه؟ می رسی به مقصد نهایی یا نه؟ 

لبخند کمرنگی زدم و دستش رو فشردم: تو بهتر از 
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همه می دونی که من جونم رو پای بچه هام می دم، 

اول و آخر هر تصمیمم بچه هامه!

لبخندی زد و با محبت نگاهم کرد: پس دوباره باید 
شیرینی بخوریم؟

لبخند کمرنگی زدم و آروم پشت دستش زدم: بیا برو 
رد کارت انقدر از من حرف نکش!

ن اگر سودابه رو نداشتم . مخندید و بغلم کرد
چی می شد؟ 

 مامان اومد تو اتاق و چپ چپ به سودابه نگاه کرد
 من گفتم بری پگاه رو بیاری خودتم موندی و گفت: 

پیشش؟ بابا مهمون داریم بیاید بیرون زشته!

با کالفگی به مامان نگاه کردم: آخه با این صورت 
کجا بیام؟

  صورتم رو وارسی کرد ومامان با ناراحتی اومد جلو
و اشک هایی که در چشم هاش حلقه زده با ناراحتی 
مادرت بمیره، ببین چه به سر دسته گلم بود گفت: 

آورد مرتیکه، عیب نداره مادر غریبه که نیستن بیا 
حاال یکم بمون بعد برو!

سودابه حرصی به مامان نگاه کرد:غریبه نیستن پس 
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 بره پیششون وقتی حال پگاه رو ِچه اصراری
می دونند؟ 

سف تکون داد: سودابه توام هی پا أمامان سری به ت
جا پای این بچه بذار، خیر سرت خواهر بزرگ ترشی!

خواهر بزرگ ترشم که  و گفت: سودابه سر باال داد
ون همون ؛ چصالحش رو می خوام که میگم نیاد

خواهرزادتون واسش دست می گیره که بیا و ببین!

 مامان کمی نگاهمون کرد و خسته از بحث با سودی
اشه نیاد، ولی کارتون درست نیست.آروم گفت: ب

 سودی کالفه از دست مامان .قهر کرد و گذاشت رفت
نگاهم کرد: عین بچه ها می مونه، بابا بچت مهم تره 

یا فامیل و مردم؟ 

لبخند زدم و رفتم جلوی آینه کمی به سر و ضعم 
رسیدم و قرمزی صورتم رو با کرم گریم محو ترش 

کردم و لباسم رو عوض کردم و موهام رو باال بستم 
رو کردم سمت ؛ و چتری هام رو ریختم تو صورتم

اشاره دادم بلند شه: بیا بریم مادره دلش و سودی 
می شکنه!

پوفی کشید و اونم کمی سر و وضعش رو درست 
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 رو به محیا ؛کرد و جلوتر از من از اتاق خارج شد

کردم: مامانم مراقب داداش باش، بلندش نکنیدا، 
همونجور بذارید بخوابه، من یکم دیگه میام غذا شو 

بدم.

محیا چشمی گفت و از اتاق بیرون اومدم و درم باز 
گذاشتم تا حواسم بهشون باشه!

تا برگشتم نگاهم به آکو خورد که توی ایون خونه 
ز پشت شیشه دیدم که داشت با تلفن ؛ اایستاده بود

همون دختره بود!!به حتم بحث می کرد، 

. رفتم  یکی انگار دلم رو توی چنگش گرفته بود
و سودی چایی آورده که دیدم سمت خوانواده 

مشغول پخش کردن بود.

عمو با دیدنم لبخند عمیقی زد: َبه، خانوم گلم، بیا 
پیش عمو ببینم!

همه سر ها به طرف من برگشت، نمکی خندیدم و به 
 عمو دست دور شونم ؛سمتش رفتم و بغلش نشستم
 با نگرانی نگاه به  و بعدانداخت و سرم رو بوسید

صورتم انداخت: خوبی عمو؟ مشکلی نداری؟ 

شرمنده لب زدم: نه عمو جون، ببخشید که شمارو هم 
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اذیت کردم!

زن عمو با مهربونی نگاهم کرد: این چه حرفیه 
خوشگلم؟ خدا باعث بانیش رو...

لب گزید و با ناراحتی رو برگردوند: نفرین هم 
نمی شه کرد!

در باز شد و سرم سیصد و شصت درجه به سمت در 
ا . ببرگشت که دیدم آکو با اخم عمیقی وارد شد

دیدن من نگاهش سرد شد و بی خیال از کنارم عبور 
. همون مبلی رو ت کنار زن عمو نشست و رفکرد

 بود!رو به روی منبرای نشستن اانتخاب کرد که 

زن عمو با خنده چاییش رو برداشت با دست راستش 
دور هم جمع زد رو پای آکو: ایشاا� عروسی پسرم 

بشیم!

داشتم چای می خوردم که مات چشم به زمین 
دوختم، عروسی؟

خاله با خنده گفت: اوه، خبریه یاسمین؟

زن عمو با عشوه خندید: بله، بله!

قلبم ایستاد، چه خبری بود؟ 
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با بهت چشم به آکو دوختم که داشت با خونسردی 

چرا رد ؛ چاییش رو می خورد و نگاهم می کرد
نمی کرد؟

 یاسمین  و لب باز کرد:سارا با فضولی جلو خم شد
جون کی هست عروس خانوم؟ از فامیله؟

زن عمو لبخند مرموزی زد: نه عزیزم، یکی از موکل 
دو رگه است ایرانی کانادایی!؛ های پسرمه

چشمم رفت سمت سودی که با نگرانی نگاهم می کرد، 
آروم بودنم  رو به معنی هاش  چشم دید،گاهم رونتا 

روی هم گذاشت!

مامان از آشپزخونه بیرون اومد و نگاه عجیبی به 
مبارکه، آره آکو  آکو کرد و سعی کرد لبخند بزنه:

جان؟ چه بی خبر!؟

 گوش تیز کرده بودم و ،ه زل بزنم به آکوآنکمن بی 
زن عمو شما که مامان  که گفت: منتظر جوابش بودم

رو می شناسی زیاد همه چی رو گنده می کنه!

سر بلند کردم و بهش چشم دوختم، رد کرد؟ یه 
امیدی داشت توی دلم جوونه می زد که یهو آکو با 
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بی رحمی زیر پاش جوونه رو له کرد: ولی انشاا� 

اگر خدا بخواد، تا ببینیم چی پیش میاد!

رای حفظ ظاهرم . بخاله ِکل کشید و سارا دست زد
که شده نفس حبس شدم رو آروم بیرون دادم و مثل 

گفتم:  و توی دلم بقیه شروع به دست زدن کردم
ب، خوب حتما دوستش داره دیگه؟ صدایی توی خو

ذهنم فریاد زد" پس حرف هایی که تو حیاط بهت زد 
چی؟" و من هیچ جوابی نداشتم!

ببخشیدی گفتم و از جام ؛ شونه هام سنگین شده بود
 نگاه آکو رو همچنان احساس ،  امابلند شدم 
گران چی بود دیگه؟ ؛ نمی کردم

؛  به آشپزخونه رفتم تا غذای نویان رو درست کنم
که ازشون فرار کنم، از همه  اشون!بل

وارد اتاق که شدم بغضم شکست، احساس می کردم 
 قلبم تند می زد، دستم ؛تکیه گاهم درهم شکسته بود

رو روی قلبم گذاشتم، چه مرگم بود؟ با دست پس 
  من رو چه به آکو؟  می کشیدم؟می زدم با پا پیش

کجامون به هم می خوره که دنبال من بخواد باشه؟ 
بایدم دنبال یه دختر بره!

ولی ، محیا و مهیاس کنار نویان خواب رفته بودند 
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نویان همچنان بیدار بود و انگشت پاش رو تو دهنش 

کرده بود.

با گریه باال سرش رفتم، شیشه شیرش رو توی 
دهنش گذاشتم و همونجور با بغض زمزمه کردم: 
دیدی مامان؟ دیدی هیچ کس من رو نمی خواد؟ 

 پناهم  ودیدی تنها موندم؟ دیدی هیچ کس پشت
نیست؟ 

نویان دستش رو بلند کرد و گذاشت روی صورتم، 
بچم حس می کرد، متوجه شده بود دارم از درد 

می میرم که با اون دست های کوچیکش صورتم رو 
نوازش می کرد.

من که با همه خوبی ؛ آکو اومد و من رو هوایی کرد
 حاال که من دیونه ؛ها و بدی ها سر زندگیم بودم

شدم داره پا پس می کشه؟ ازدواج کنه؟ ازدواج؟ 
تالفی چی رو از من می گیره؟

دوباره با صدا شکستم و سرم رو کنار سر نویان رو 
بالش گذاشتم و صدام رو توی بالش خفه کردم.

باید کاری می کردم، تا کی به این منوال زندگیم 
!بگذره
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  همسودی وارد اتاق شد و با دیدن حال من اون

بغضش شکست و بغلم کرد: بمیرم برات که از هیچی 
شانس نیاوردی خواهر، ولش کن این  همه سال 

نسبت بهت؛ گذشته حتما اونم حسش سرد شده 
دیگه نزدیک چهل سالشه ها طبیعی بخواد تشکیل 

خانواده بده!

سرم رو بوسید و کمرم رو نوازش کرد: گریه نکن 
قربونت برم، بچه رو ببین چه بی قراره!

 ؛ی اشکی نگاهش کردمبا چشم هاسر بلند کردم و 
دست بلند کرد و اشک های صورتم رو پاک کرد: پگاه 

آخه؟تو چته  خواهش می کنم،

تکه تکه زمزمه کردم: من دارم می شکنم سودابه، 
پشت من یه کوهی هست، یه کوهی از درد، دارم زیر 

این همه سنگینی خم می شم، من چی از زندگیم 
میز کنم؟ تفهمیدم؟ جز اینکه بشورم، بپزم، اتو کنم، 

من چی فهمیدم جز اینکه آغوش گرمم رو برای 
شوهرم باز کنم و اون با سردی ردم کنه!؟ من از 

عشق چی فهمیدم؟ حاال که برای اولین بار احساس 
کردم دلم داره به یکی گرم میشه، به یکی که 

حواسش همیشه بهم هست، به یکی که هیچ وقت 
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من رو  هم  مراقبمه، دیدم اون وتنهام نمی ذاره

نمی خواد و داره می ره! 

شاید من زیادی پر توقعه ام، شاید من از بس کمبود 
 حال دچار  اینمحبت و عشق تو زندگیم دارم که به

شدم و آکو ککش نمی گزه! تقصیر منه!

سودابه دوباره بغلم کرد گونه هام رو، چشم هام رو 
بوسید: غصه هیچی رو نخور، من خودم پشت 

می شم برات، ول کن همه مردا سر و ته یه کرباس 
من خودم پشتتم، کنارتم، نمی ذارم آب تو  ،هستن

دلت تکون بخوره آبجی کوچیکه!

 ،شددستش رو بوسیدم که صدای گریه نویان بلند 
 ،سودی با عشق بلندش کرد: جون دلم خاله

خوشگلم؟ توام مثل این مامانت زر زرو شدی؟ آره؟ 
وای وای یه پسر دارم قند عسل، آرسن خابالو هم که 

خوابه!

بعد با خنده رو به من گفت: جمع کن کازه کوزت رو، 
درست کن قیافت رو بریم بیرون، نویانم بیار!

سری تکون دادم، اشکام رو با پد پنکیکم خشک کردم 
و نویان رو بغل کردم و از اتاق بیرون رفتیم، زن عمو 
با دیدن نویان از جاش بلند شد و با ذوق بغلش کرد: 
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جانم؟ تو بیدار شدی؟ 

سرش رو بوسید، همه زن عمو رو دور کرده بودند تا 
نویان رو بغل کنند و من رفتم سرجای قبلیم نشستم 

که به جایی نگاه بندازم مشغول بازی کردن با آنبی 
انگشت هام شدم.

وی تمام فامیل خبر ازدواج آکو ، تون شبابعد از 
پخش شده بود و حاال همگی منتظر دیدن روی 

عروس خانم بودند.

اون روز قرار بود برم سر کوچه تا کمی خرید کنم 
مامان گذاشتم و لباس پوشیدم و از پیش بچه ها رو 

خونه بیرون رفتم.

حاال از قرمزی صورتم تنها رد محوی جا مونده بود 
که با کرم پودر می پوشوندمش!

از توی کیفم می خواستم گوشیم رو در بیارم تا زنگ 
بزنم به مامان ببینم چی کم و کسر داره که چشمم به 

ا سرجام ایستادم  هامرتضی خورد و عین سکته کرده
و نگاهش کردم.

عینک دودیش رو از چشمش برداشت و اومد 
نزدیکم، دور چشماش کبود شده بود !
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اومدم فرار کنم که بازوم رو گرفت و با التماس 
نگاهم کرد: پگاه، پگاه فرار نکن، پگاه گوش کن!

بلند تر صدام زد که خشک شدم: پگاه!

عصبی شده بودم و بدنم لرزش پیدا کرده بود با 
 ولم کن!؟ترس نگاهش کردم: چی می...می خوای 

نزدیک تر اومد و با عجز گفت: پگاه، پگاه من مست 
بودم اون روز، پگاه بخدا با بابام بحثم شده بود سر 

عصاب نداشتم، پگاه ببخشید، پگاه، پگاه گوش ، اتو
کن!

تقال می کردم که بازوم رو از دستش در بیارم: ولم 
.کن، جیغ می زنم ها

دوباره با ناله شروع کرد: پگاه جون نویان، گوش 
کن!

 لرزون نگاهش  یاز حرکت ایستادم و با بغض چونه
کردم: جون بچه من رو قسم نده پست فطرت!

آورد تا آرومم کنه: خیلی خوب ال  رو با هاشدست
باشه ببخشید، پگاه بیا برگردیم خونه، من گ** 

خوردم روت دست بلند کردم، پگاه من تو این چند 
سال کی زدمت؟ پگاه، پگاه بیا برگرد خونه دارم دق 
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می کنم!

مشت زدم تو سینه اش با خشم  نگاهش کردم: تو؟ 
تو که بود و نبودم سال تا سال برات اهمیت 

نداشت؟ تو داری دق می کنی؟ 

دستم رو بوسید افتاد به پام! مرتضی که غرورش 
زبون زد بود افتاده بود به پام و داشت التماسم 

می کرد: پگاه، پگاه جون بچه هامون، تورو قرآن بیا 
برگردیم به زندگیمون، من عاشقتم، عاشقتم پگاه!

بهت زده کاراش رو دنبال می کردم، هرکی از کوچه 
رد می شد با تعجب نگاهمون می کرد!

- پگاه، پگاه عشقم، بیا خونه، من به تو محتاجم، 
آینده بچه هامون رو خراب نکن، بد اسمشون نکن، 
پگاه بخاطر بچه ها، جون بچه ها، پگاه من به درک 

بخاطر بچه هامون برگرد!

نقطه ضعف هر زنی بچه اش بود، وقتی اسم بچه 
 جونش رو هم به طور قطعاش به میون می اومد 

می داد و من هم از این قاعده مستثنی نبودم! 

من زندگیم روی محور خنده بچه هام می گذشت و 
هر گریه اشون جون من رو به لب می رسوند.
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- پگاه، پگاه عزیزم، پگاه جان مرتضی، بیا خونه، 

تورو قسمت می دم پگاه!

دستم رو جلوی صورتم گرفتم، چی کار کنم؟ 

خدایا چی کار کنم؟

بی هیچ حرفی اومدم و برگشتم به خونه بی توجه 
دم و بچه ها رو ، خوبه سوال های مامان و نگرانیش

من چی کار کنم؟ قلبم توی ؛ توی اتاق حبس کردم
.دهنم بود

تا شب تو اتاق بودم و محیا و مهیاس هم از بس غر 
زده بودن که خوابشون برده بود و نویان هم بعد از 

اینکه شیر خورد خوابید.

و من عین جغد بیدار بودم و به سقف خیره شده 
بودم.

به حرف های مرتضی فکر کردم، به دلتنگی های محیا 
و مهیاس توی این چند روز برای پدرشون، و نویانی 

که بی خبر از همه جا از اول  تنها با بوی عطر 
مادرش آشنا شده بود. 

تا کی می تونستم سر بار پدرم بشم؟ تا کی 
می تونستم اینجا بمونم و اون ها از گل نازک تر بهم 
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نگن و با صدای گریه نویان بسازند؟ تا کی 

می تونستند صبور باشند و به حرف های مردم 
اهمیت ندن!؟ 

سرم درد می کرد، غدا نخورده بودم و فقط بچه ها 
رو فرستادم نهار بخورن!

بابا و مامان از بس خواهش کردن که در رو باز کنم 
خسته شده بودند. 

من هم خسته بودم، توی زندگیم از بس ساده بودم و 
احساسی که االن به این حال و وضع دچارم!

نفسم در نیومده اشکم در میاد، بیست و پنج سال 
بیشتر نداشتم و پیر شده بودم!

آدم از درون پیر میشه، وقتی ببینه برای هیچ کس 
مهم نیست، وقتی ببینه کل زندگیش درد و رنِج پیر 
میشه، وقتی تو نصف عمرت رو جونت رو عشق و 
احساست رو پای یه مرد بذاری و اون بی توجه به 

تمام حاالتت تورو زیر پاش له کنه پیرت می کنه، 
های اطرافت رو  وقتی می گردی دور خودت و آدم

مرور می کنی می بینی هرکس به نحوی خردت کرده، 
دلت رو شکسته! 
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پس دلخوشی چی می شه؟ خدایا این اشرف 

مخلوقاتت دلخوش به چی باشه؟ وقتی از اول 
زندگیش گریه است و تا اخر زندگیش؟ خدایا 

خستگی می فهمی؟ من خستم، ذله ام، نابودم، پوچم! 

چه جور بگم که تو بفهمی و دست از سر من و 
؟زندگیم برداری بذاری نفس بکشم؟ چه جوری

تا صبح نشستم و گریه کردم، برای تمام عمرم گریه 
کردم، برای تمامی لحظاتی که می شد با حالی بهتر 

سپری بشه گریه کردم، برای بچه هام که بی گناه 
اومدند توی این زندگی کوفتی حاال مجبور بودن به 

رنج کشیدن، برای خودم، برای خود سادم گریه 
کردم، برای قلب شکسته ام، برای چین و چروک های 
صورت پدر و مادرم، نگرانی های خواهرم، من لبریز 

بودم!

ُپر شده بودم و با یه شعله می ترکیدم!

د که دیدو  هام رشم. چصبح وقتی محیا بیدارم کرد
با تعجب نگاهم کرد: مامان چرا این ِشِکلی شدی؟

از گریه های زیادم سر درد شدیدی گرفته بودم، با 
کامی تلخ لب باز کردم : مامانم من امروز حالم خوب 
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نیست، برید در رو باز کنید صبحونه بخورید!

اون چشم  و با مهیاس جلو اومد و دستم رو بوسید
های قشنگش زل زد بهم: مامانی خوب شو دیگه، بگم 

بابایی بیاد بوست کنه خوب شی؟ 

؛ مظلومم ی بلند زدم زیر گریه، بچه ی من، بچه
سعی  ، کردم و سر هر دوشون رو بوسیدمبغلشون

کردم خودم رو کنترل کنم تا بچه ها نترسند: برید 
مامانم، برید من خوبم!

محیا و مهیاس با تردید از اتاق بیرون رفتن، جلوی 
آینه رفتم و به خودم  نگاه کردم.

چشم هام قرمز خون بود و پف شدیدی کرده بود، 
لب هام سفید شده بود و رنگمم پریده بود!

بی حوصله سمت حموم رفتم و دوش کوچیکی 
. بعد از نیم ساعتی گرفتم تا از اون حال در بیام

ویان هنوز خواب بود. و دیدم نم اومدرون بی

موهام رو با حوله خشک کردم و لباس پوشیدم که 
با اخم  داخل اومد و در اتاق باز شد و سودی 

غلیظی نگاهم کرد: چته بس نشستی تو اتاق؟ مامان 
گه  پیر زن زنگ زده می؛ و بابا سکته کردن از دست تو
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سودی برسون خودت رو پگاهم از دست رفت! 

ده بگو ببینم! ش چیه؟ چیهاپگاه این ادا اطوار

با نگاهی بی حس زل زدم بهش که کالفه چشم 
درشت کرد: ای وای از دست تو پگاه، چرا عین ُمرده 

؟ سر آکو ناراحتی هنوز؟چی شدهها شدی؟ پگاه 

نفسی کشیدم و در سکوت بهش نگاه کردم که اونم 
زد زیر گریه:  پگاه چته خواهرم؟ پگاه توروخدا 

؟ چی شدهحرف بزن دق دادی من رو، 

  از توی صدام خش دار شده بود و به زور در می اومد
.انگار یه سیب جا خشک کرده بود. ،گلوم

- می خوام برم!

سودی با استرس و نگرانی نگاهم کرد: بری؟ کجا 
بری پگاه؟ حالت خوب نیست بیا بشین ببینم!

روی صندلی نشوندتم که تا اومد بره سمت در ادامه 
دادم: می خوام برم خونه ام!

 دستش رو در موند و تکون نخورد. خشکش زد و

شوکه برگشت و نگاهم کرد، فکر کرد اشتباه شنیده : 
چی؟
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در سکوت نگاهش کردم!

جلو اومد و رو در روی من ایستاد، تو مردمک چشم 
هاش رعشه افتاده بود!

- پگاه تو چی گفتی؟ تکرار کن!

سر باال دادم : می خوام،برگردم،خونه ام!

یقه ام رو توی دستش گرفت و با حرص و خشم 
سرم داد زد: تو شخصیت نداری؟ تو غرور نداری؟ 

برمی گردی به کشتارگاهت؟ پگاه چته؟ چرا تمومش 
نمی کنی این عادت مزخرف احساسیت رو!

با دست پیشونیم رو گرفتم و با یه دست دیگه لبه 
میزم رو تا تعادلم رو حفظ کنم!

- سودابه، من غرور دارم، شخصیت دارم ولی خارج 
از همه این ها یک زنم، یک مادرم، من نمی تونم بچه 

هام رو فدای منطق تو و اطرافیانمون و همچنین 
خودم کنم! 

با ناراحتی نگاهش کردم، صورتش از شدت حرص 
گلگون شده بود!

- من به مرتضی یه فرصت دیگه می دم، بذار حداقل 
آخرین تالشم رو هم بکنم تا اگر زمانی که بچه ها 
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بزرگ شدند اون که سرش باال باشه من باشم و سر 

افکنده مرتضی!

یقه ام رو ول کرد و سرش رو توی دستاش گرفت: 
من دیگه نمی دونم از دست تو چیکار کنم، فقط 

امیدوارم از کارت پشیمون نشی پگاه!

سرم رو باال گرفتم و اشکم ریخت، چاره دیگه ای 
نداشتم!

خبرت هست که از

 خویش خبر نیست مرا

گذری کن که ز غم 

راهگذر نیست مرا

"امیرخسرو دهلوی"

وشب بود که توی خونه ما جنگ  ددو شب بود، دقیق
به پا بود!

بابا با من، مامان با بابا، سودی با مامان، و در آخر 
باز همه با من، درحال جدال بودند!

بابا انقدر از دست کار من عصبی شد که آخر سر 
قلبش گرفت و زیر زبونی بهش دادیم! 
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بچه هام که یه گوشه از ترس تکون نمی خوردند و 

نویان هم با صدای هر داد جیغش در می اومد. 

انقدر من گفتم و اونا گفتند تا آخر سر هر کدوم یه 
گوشه افتادیم، تنها فردی که در سکوت سعی می کرد 

آروممون کنه رضا بود! 

هر دفعه بنده خدا جلوی یکی می رفت و دعوت به 
آرامشش می کرد.

به خصوص ولی هیچ کس گوشش بدهکار نبود، 
ابا که سعی کرده بود با تهدید حرفش رو در برابر ب

من به کرسی بنشونه!

در آخر بابا جلو اومد، دستش رو باال گرفت تا بزنه تو 
صورتم!

مامان هین کشید و سودی اسم بابا رو فریاد زد، ولی 
من دیدم فک قفل شده اش رو، چشم هایی که از 

زور خشم و حرص هرلحظه احتمال می دادم بیرون 
بزنه! 

با بغض و دلخوری تو چشم هاش زل زدم که دستش 
رو مشت کرد و پایین انداخت!

- برو پگاه، برو این دفعه هم بدبخت کن خودت رو، 
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مارو، بچه هات رو، برو گند بزن به گند های دیگه ات 

!و بیشتر تو این لجنزار فرو برو، برو، برو

برو آخرش رو با فریاد گفت، با هق هق به اتاق رفتم 
و ساکم رو جمع کردم، بچه ها که دنبالم اومده بودند 
رو لباسشون رو پوشوندم، لباس تن نویان کردم و از 

اتاق زدم بیرون!

مامان به چهار چوب آشپزخونه تکیه زده بود و گریه 
می کرد.

بابا هم جلوی پنجره هال ایستاده بود و سیگار 
می کشید!

سودی هم همونجور که سعی می کرد آرسن رو آروم 
کنه گریه می کرد.

محیا و مهیاس دویدند سمت بابا تا باهاش 
 کنند.حافظیخدا

بابا با غم سنگینی سر جفتشون رو بوسید و نیم 
نگاهی هم به سمت من ننداخت!

 کرد: منرضا از جاش بلند شد و با فکری درگیر رو به 
من می رسونمتون، بیرون منتظرم!
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لبم رو روی هم فشردم تا بغضم رو کنترل کنم.

مامان اومد سمتم رو بغلم کرد و سرم رو بوسید: 
چی بگم مادر، چی بگم من بهت آخه!

رو بوسید: دردت به جونم،  ام سودی هم اومد شقیقه
من هستم همیشه، هرچی شد زنگ بزن بیام!

با دست جلوی دهنم رو گرفتم و سر تکون دادم.

ازشون فاصله گرفتم و سمت پدرم رفتم، از پشت 
بغلش کردم و بین دو کتفش رو بوسیدم: بابا، بابا 
ببخشید، ببخشید که اذیتتون می کنم، ببخشید!

برگشت سمتم و محکم بغلم کرد، بوی عشق 

می داد.

امیدم بود، آغوشش پناهگاه من بود!

آروم که شدم از بغلش بیرون اومدم، چشم هاش دو 
دو می زد و من برق اشک رو می دیدم!

- برو بابا، اگر فکر می کنی کارت درسته برو، من 
صالح تورو می خوام، تو مو می بینی من پیچش مو، 

ولی اگر دلت آروم می گیره برو!  

سر خم کردم و تندی دستش رو بوسیدم: ببخشید 
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دونم! بابا، بچه ی خوبی نبودم می

دستی به سرم کشید و سرم رو بلند کرد، به سختی 
زمزمه کرد: برو رضا منتظرته بابا!

سری تکون دادم و خدافظ آرومی گفتم و از خونه 
خارج شدم.

در رو که بستم دلشوره ام شروع شد، دستی به 
صورتم کشیدم و اشکام رو پاک کردم، در عقب 

ماشین رو باز کردم و بچه ها رو فرستادم داخل و 
خودمم همراه نویان جلو نشستم.

رضا نیم نگاهی بهم انداخت و ماشین رو روشن کرد 
و راه افتاد.

قلبم تند تند می زد، استرس گرفته بودم و دستم 
خیس عرق بود.

 سیاه ، روو مرتضی من رامیدوار بودم که این دفعه 
رق می کرد. ها فنکنه، اینبار دیگه با همه دفعه

دیگه صبرم لبریز شده بود و منتظر یه خطا از سمت 
مرتضی بودم.

دیگه نمی بخشیدمش و پا رو دل خودم می ذارم 
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چشم روی همه چیز می بندم!

جلوی خونه که ایستاد رضا به طرفم برگشت: بیام 
باهات تا باال؟ 

مینجام هسری به معنای نه تکون دادم : ممنونم تا 
خیلی اذیت شدی!

لبخندی کمرنگی زد و با جدیت نگاهم کرد: تو برای 
من فقط خواهر سودی نیستی پگاه، تو خواهر منم 
هستی و خوش ندارم خار به پات بشینه، هر وقت 
کمک خواستی اگر نتونستی به هیچ کس بگی من 

هستم، کمکت می کنم، باشه؟ 

سری تکون دادم و بالخره لبخند زدم: خیلی ممنونم 
رضا، سودی خیلی خوش شانسه که تورو توی 

زندگیش داره!

تصنعی عرق پیشونیش ا حالت لبخند نمکی زد و ب
رو پاک کرد.

- بیا برو انقدر مارو شرمنده نکن خواهر زن !

 پر سر و صدایی از حافظیخندیدم و بچه هام با خدا
ماشین پیاده شدند. 

چرا، دلم برای روغ نگاهی به نمایه ساختمون کردم، د
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خونه خودم تنگ شده بود.

جلوی در ایستادم و کلید انداختم و داخل حیاط 
شدم، رضا هنوز ایستاده بود.

دستی براش تکون دادم که سری تکون داد و رفت.

توی آسانسور بچه ها از خوشی رو پا بند نبودن، 
ذوق دیدن پدرشون هیجان زده اشون کرده بود.

جلوی در خونه که ایستادم احساس کردم صدای یه 
زن شنیدم!

لبم رو گزیدم و با دست لرزون کلید توی در انداختم، 
به بچه ها اشاره دادم ساکت بشند و آروم کلید رو 

.توی قفل چرخوندم و در رو باز کردم

بچه ها پشت من قایم شده بودند و نگران پایین 
مانتوم رو توی دستشون گرفته بودند. 

هیچ صدایی از خونه نمی اومد، آروم درو کمی باز 
کردم و قدم اول رو به داخل خونه گذاشتم.

توی دلم انگار رخت می شستن، آب دهنم رو قورت 
دادم و باز کمی در و بیشتر باز کردم، تمامی برق ها 

خاموش بود جز برق آباژور ها و برق آشپزخونه! 
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وارد خونه که شدم سمت راستم رو نگاهی انداختم، 

توی آشپزخونه کسی نبود!

تا اومدم به سمت چپم به چرخم دستی جلوی دهنم 
اومد و دستمالی روی بینیم گذاشت. 

از وحشت نزدیک بود نویان رو بندازم که یک نفر با 
جسه ای تقریبا ریز از دستم بچه رو قاپید و از خونه 

بیرون رفت!

جیغ کشیدم دست طرف رو چنگ زدم ولی اون پر 
قدرت دستش رو روی دهن و بینیم گذاشته بود.

محیا و مهیاس با دیدن حال من جیغ می زدند و گریه 
می کردند. 

کم کم هوشیارم داشت از بین می رفت و هرچی تقال 
می کردم فایده نداشت.

در آخرین لحظاتی که چشم هام باز بود 

دیدم که محیا دست مهیاس رو گرفت و به سمت 
اتاقشون فرار کردند و رفتند  در و بستن!

دوباره کمی زور زدم، با ارنج به شکم طرف زدم که 
آخ خفه ای گفت و کمی خم شد، ولی همچنان 
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قدرتش رو روی بینیم حفظ کرده بود.

و بی اینکه متوجه بشم از حال رفتم و روی زمین 
افتادم!

آروم پلک نمی دونم چند ساعت در اون حالت بودم، 
هام رو ازم باز کردم، چشمم به مامان خورد که بغلم 
نشسته بود قرآن به سر  یه دستش هم تسبیح بود.

گنگ تکونی خوردم و کمی خودم رو باال کشیدم لب 
های خشکم رو از هم باز کردم: مامان؟ 

صدام چقدر گرفته بود!

مامان فوری سرش رو باال آورد و با دیدن من زد زیر 
گریه و سرم رو بغل کرد: پگاه، پگاه مامان خوبی؟ 

دیدی چه خاکی به سرمون شد مامان! 

در باز شد و سودی با صورتی پف کرده و رنگ و روی 
پریده اومد تو، با دیدن من و چشم های بازم اونم تو 
چشم هاش اشک جمع شد: پگاه بهوش اومدی؟ وای 

مامان خفه اش کردی خب! 

نویان، نویان کجاست؟ محیا! مهیاس!

بلند زدم زیر گریه داد زدم رو به هردوشون کردم: 
بچه های من کجان؟ سودابه، سودابه نویان 
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کجاست؟ مامان محیا و مهیاسم کو؟

سودی اومد جلو شونه ام رو گرفت تا آرومم کنه: 
آروم باش، محیا و مهیاس رو بردم گذاشتم پیش 

خاله!

نویانم، چرا حرفی از نویان نزد؟

با بهت نگاهشون کردم، نویان؟

- نویان کجاست؟ 

سودی نگاهی به مامان کرد که دوباره جیغ زدم: به 
مامان نگاه نکن جواب من رو بده!

سودی زد زیر گریه دستش رو جلوی صورتش گرفت: 
بردن، بچه رو بردن!

جنون بهم دست، حال خودم رو نمی فهمیدم!

موهام رو می کشیدم و جیغ های بلند و سوز دار 
می کشیدم، چنگ زدم به سینه، زدم به سرم، مامان و 
سودی هول کرده بودند و سعی داشتند آرومم کنند 

ولی دیونه شده بودم! 

ملحفه رو پرت کردم پایین، نفسم از بس گریه کرده 
بودم و جیغ زده بودم در نمی اومد.
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ستار ها ریختن تو اتاق دوتاشون دست من رو پر

گرفت تا به خودم آسیب نزنم، یکیشون اومد با اخم 
نگاهم کرد و عصبی گفت: چرا شلوغ کردی ؟ داد و 
هوار چیه؟ اینجا بیمارستانه صدات رو بیار پایین!

قلبم داشت در می اومد، طفل معصومم، بچم االن 
کجاست؟ چی میخوره؟ هنوز ضعیفه سرما نخوره!

از شدت بغض و گریه داشتم می مردم!

پرستاِر نزدیک اومد: آروم نشی مجبور می شم بهت 
آرامبخش بزنم بخوابی تا بیست و چهار ساعت آیند 

ها!

با بغض نگاهش کردم که روش رو برگردوند و از 
اتاق خارج شد.

با دست صورتم رو پوشوندم، بچم، خدایا بچه ام!

بابا اومد تو اتاق، حالش رو به راه نبود انگار به زور 
راه می رفت اومد جلو بغلم کرد: چقدر گفتم نرو، 

چقدر گفتم بمون نرو گند نزن به زندگیت، ببین 
چیکار کردی پگاه، ببین!

چند بار محکم زدم توی سرم: خدا لعنتم کنه، خدا 
لعنتم کنه، خدا لعنتم کنه که انقدر احمقم، بابا چیکار 
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کنم؟ چه خاکی توی سرم بریزم؟ بچه ام رو بردن، 

بچه ام هنوز کوچیکه!

بابا دستم رو گرفت، مرد گنده زد زیر گریه من مات و 
مبهوت نگاهش کردم، چه بالیی سرش آورده بودم 

که گریه می کرد؟ 

سرش رو توی آغوشم کشیدم و شونه هاش رو 
بوسیدم: بابا ببخشید، بابا توروخدا!

سر بلند کرد و زل زد توی چشم هام، چشم هاش 
قرمز شده بود و مردمک چشمش می لرزید.

مامان و سودی هم یه گوشه اتاق عزا گرفته بودند!

انقدر توی بغل بابا مونده بودم که آروم شدم. 

بابا روی تختم نشسته بود و سر من روی سینه اش 
بود، عین یه مرده چشم به در دوخته بودم تا یکی 
بیاد تو بگه نویان اینجاست، همه اش شوخی بوده!

که تقه ای به در اتاق زده شد، بابا از کنارم بلند شد و 
رفت در رو باز کرد.

سودی مامان از جاشون بلند شدن و نزدیک در رفتند 
و من تنها کاری که ازم بر می اومد کشیدن شال رو 
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سرم و نیم خیز شدنم بود.

دوتا مامور پلیس یاا� ی گفتند و داخل اومدند، 
رضا هم پشت سرشون وارد اتاق شد.

صاف سر جام نشستم که مامور نگاهی بهمون کرد و 
با جدیت نگاهم کرد: وقت بخیر، سروان رسولی 

هستم و همکارم سروان پوررحیمی از پایه ی یک 
دادگستری، اگر می تونید صحبت کنید اومدیم که 

درباره ی اتفاق ناخوشایندی که دیشب براتون افتاده 
صحبت کنیم هر شکایتی داشته باشید ثبت و پیگیری 

می شه!

سودی جلو اومد و با ناراحتی زمزمه کرد: اما 
خواهرم حالش مناسب نیست!

سروان رسولی نیم نگاهی به سودی انداخت با 
خونسردی گفت: ما با دکترشون صحبت کردیم، 

گفتند حالشون بهتر شده!

با استرس نگاهی به مامورا انداختم دستم رو تو هم 
قفل کردم: من...من حالم خوبه!

رسولی سری تکون داد جلوتر اومد و کنارم ایستاد و 
با لحنی موشکافانه گفت: چی شد که این اتفاق 
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افتاد؟ لطفا بدون هیچ ترسی همه چیز رو تعریف 

کنید.

به نفس، نفس افتاده بودم، دوباره داشت گریه ام 
می گرفت ولی سعی کردم آروم باشم، بچم جونش 

در خطر بود!

- من، من با شوهرم اختالف دارم، مدت ها بود خونه 
پدرم بودم و دیشب تصمیم گرفتم برگردم خونه، 

دامادمون رضا من رو رسوند خونه، جلوی در 
واحدمون بودم که احساس کردم یه صدای یه زن رو 

شنیدم!

نمی تونستم به صورت مامانم و بابام نگاه کنم، 
مامانم با شنیدن حرفم زد به پاش و گفت : خاک 

برسرم! 

سروان پوررحیمی نگاهی به مامان کرد و گفت: شما 
خبر نداشتید؟

مامان با پریشونی سرش رو تکون داد:نه جناب 
سروان.

سروان پوررحیمی سری تکون داد و گفت: خانم لطفا 
ادامه بدید.
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بغضم رو قورت دادم و ادامه دادم: کلید رو توی 
قفل چرخوندم و وارد خونه شدم دخترام پشتم 

بودند و پسر کوچیکم توی آغوشم، یهو یکی از پشت 
دستمالی روی بینیم قرار داده و دیگه نفهمیدم 

چی شد!

پوررحیمی تند تند درحال نوشتن چیز هایی که 
می گفتم بود، رسولی سری تکون داد و با مکث 
پرسید: اختالف شما و شوهرتون سر چی بود؟

روم نمی شد جلوی پدر و مادرم حرفی بزنم، رسولی 
هم متوجه معذب بودن من شد رو به پدر و مادرم 

کرد و گفت : اگر اجازه بدید چند دقیقه بیرون برید 
تا خانم راحت تر صحبت کنند.

پدرم آهی کشید و سری تکون داد و همراه مادرم از 
اتاق بیرون رفت، سودی اومد کنارم و دستم رو توی 
دستش گرفت، رسولی نفسی کشید: خب ادامه بدید، 

دلیل اختالفتون چی بود؟

لبم رو گزیدم: زن!

رسولی ابرویی باال انداخت و سری به معنای تفهیم 
تکون داد: قبل از حرکت با همسرتون تماس گرفتید 
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که اطالع بدید درحال برگشت به خونه هستید؟ 

- نه سروان، باهم صحبت نکردیم!

سودی ام و من من کنان وسط حرفمون پرید و با 
دلواپسی گفت: چرا، من زنگ زدم به مرتضی، 

شوهرش، گفتم که پگاه داره می آد خونه و بهش 
گفتم که حواسش رو جمع کنه این تو بمیری دیگه 
اون تو بمیری نیست حواسش به خواهرم باشه!

رسولی اخمی کرد و کنجکاو گفت: در جوابتون چی 
گفت؟

سودی با تعجب و تردید نگاهشون کرد و ادامه داد: 
خیلی خوشحال شده بود، هی تشکر می کرد!

پور رحیمی پوزخندی زد و رسولی سری تکون داد.

دوباره برگشت سمت من و پرسید: دلیل برگشتتون 
چی بود؟ شما گفتید اختالف داشتید و مدتی هم 

پیش پدر و مادرتون بودید که؟ 

حاال سودی هم کنجکاو نگاهم می کرد.

- چند مدت پیش، یه روز صبح رفته بودم خرید 
مرتضی راهم رو سد کرد کلی التماسم کرد، حتی 
جون بچه هامون رو قسم داد که برگردم خونه و 
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دلش برای من تنگ شده و هنوز عاشقمه! 

رسولی سری تکون داد رو به سودی کرد: ایشون که 
بی هوش شده بودند، چطور آوردینشون بیمارستان؟

سودی دستی به شالش کشید: من از خواهر زاده ام 
اینجور شنیدم، که رفته بودند توی اتاق و پنهون 

شده بودن و زمانی که بیرون میان مادرشون وسط 
خونه بی هوش افتاده بود و واسه همین در خونه رو 

باز می کنند جیغ و داد می زنن، که همسایه اشون 
اقای باقری که تازه از بیرون اومده بود میاد پگاه رو 
می آره بیمارستان، گویا آقای باقری دزد رو هم دیده 

بودن گفته بودن یه زن بچه رو بغل داشت و کمی 
بعد یه مرد هم بهش اضافه شده بود. ولی چون  
پشت سرشون بود قیافه اشون تشخیص نداد.

رسولی متفکر نگاهش کرد و بعد برگه رو از 
پوررحیمی گرفت و داد به دستم: اظهاراتتونه، 

زیرش رو امضاء کنید لطفا و مشخصات خودتون و 
همسرتون رو هم در پشت صفحه ذکر کنید.

دادم بی جون خودکار رو از پوررحیمی تکون سری 
.گرفتم و مشغول نوشتن شدم

بعد از رفتن سروان رسولی و پوررحیمی، دکتر باال 
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سرم اومد گفت که فردا می تونم برم!

 دل تو دلم نبود که مرخص بشم و برم دنبال بچم!
اون شب رو به بدبختی پشت سر گذاشتم.

صبح سودی و رضا اومدن دنبالم، لباسام رو عوض 
کردم و بعد از کارای صندوق از بیمارستان بیرون 
اومدیم، توی ماشین سودی نگاهی بهم کرد: کجا 

بریم!؟

سرم رو به شیشه تکیه دادم: بریم سمت کالنتری!

سودی نگاهی به رضا کرد و بعد با التماس نگاهم 
کرد: پگاه تو االن حالت خوب نیست، بیا بریم خونه 
مامان غذا درست کرده یه چیز بخور یکم استراحت 

کن بعد بریم!

دستم رو توی سینه ام مشت کردم، بچه ام معلوم 
نبود در چه حالیه اون وقت من غذا می خوردم؟!

با بغض و رنج نگاهشون کردم: اگر شما خسته اید 
برید من...من خودم می تونم دنبال بچم بگردم!

سودابه اخمی کرد و رو ترش کرد: احمق نشو پگاه، 
همونقدر که تو واسه نویان نگرانی منم نگرانم، اگر 

چیزی هم می گم واسه خاطر خودته!
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بعد رو به رضا کرد : برو سمت کالنتری.

رضا پوفی کشید و سری تکون داد و ماشین رو 
روشن کرد!

توی راه هیچ کس صحبت نمی کرد و تنها کاری که 
می کردم گریه کردن بود، دلم برای بچم داشت در 

می اومد. 

پسر قشنگم، نویانم، االن چیکار می کنی مامانی؟ 
حالت چطوره؟ کجا هستی!

بلند تر زدم زیر گریه که رضا نوچی کرد و سودی 
برگشت و دستش رو گذاشت رو شونم: پگاه،پگاه 
آروم باش خواهر، پیدا می شه قول می دم بهت!

صدام در نمی اومد، کاش می مردم این لحظه ها رو 
نمی دیدم!

رضا مارو جلوی کالنتری پیاده کرد تا بره پایین تر 
دنبال جای پارک باشه.

اومدیم بریم داخل کالنتری که سربازی که جلوی در 
ایستاده بود جلومون رو گرفت: کجا خانم؟

نگران نگاهی به سودی کردم که سودی جواب داد: 
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اومدیم گزارش دزدی بدیم!

سربازی سری تکون داد و با دست به راهرو اشاره 
کرد: مستقیم برید اتاق سمت چپ سرگرد رضامند!

سری تکون دادیم و از کنارش رد شدیم به سمت 
جایی که گفته بود رفتیم، سودی تقه ای به در زد و 

با گفتن بفرمائید وارد اتاق شدیم.

سرگرد یه آدم مسنی بود که چهره خیلی مهربونی هم 
داشت، با دیدن قیافه نزار من لبخندی زد: سالم بابا 

جان، چرا انقدر پریشونی؟ بفرمائید بنشینید.

سودی بغل میزش نشست و منم بغل سودی!

- سالم حاج آقا، اومدیم برای شکایت!

سرگرد رضامند اخم کمرنگی کرد: خیر باشه، تعریف 
کنید ببینم!

سودی جریان رو تعریف کرد و اومدن رسولی و 
پوررحیمی رو هم گفت، سرگرد سری تکون داد : 

و دست برد شماره ای رو گرفت:  درسته، درجریانم 
محمد، پسر برو اون پرونده ای که رسولی  دیروز 
مسئول بررسیش بود رو برام بیار، سریع ها نری 

لفتش بدی!
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بعد قطع کرد و به من که همچنان آروم گریه 

می کردم نگاه کرد: آروم باش دخترم، توکلت به خدا 
باشه من همه چی رو بررسی می کنم، قول می دم بچه 

ات رو زود به آغوش بکشی!

بلند تر زدم زیر گریه، سه روز بود که بچم رو ندیده 
بودم، خدایا سه روز بچم از من دور بوده!

سرگرد آهی کشید و از جاش بلند شد و از دستگاه 
تسویه آب برام آب ریخت و توی دستم داد: بخور 

دخترجان؛ رنگ به رو نداری!

تشکری کردم و آب رو گرفتم و قلپی خوردم.

کمی بعد تقه ای به در اتاق زده شد و سروانی وارد 
اتاق شد. احترامی نظامی گذاشت و رو به ما هم 

سالمی کرد و به سمت سرگرد رفت.

پرونده آبی رنگی رو که به دست داشت رو به سرگرد 
داد و کمی بعد سرگرد مرخصش کرد و از اتاق خارج 

شد.

سرگرد عینکش رو برداشت و به چشمش زد و الی 
پرونده رو باز کرد مشغول مطالعه شد.

احساس می کردم چشم هام داره سیاه می شه، چشم 
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هام رو بستم و با دست پلکم رو فشردم، از استرس 

دستم عرق کرده بود و نفس هام تند باال و پایین 
می شد.

سرگرد سرش رو باال آورد با تاسف بهم نگاه کرد: 
دخترم من اظهارات شما رو خوندم، ما چند بار با 

شماره تلفن همسرتون تماس گرفتیم ولی خطشون 
خاموش بوده، شما درجریان بودید؟

نگاهی به سودی که کردم اونم رنگش پریده بود و با 
اخم نگاهم می کرد: نه سرگرد، باهاش تماس نگرفتم، 

من تازه امروز از بیمارستان مرخص شدم!

سرگرد سری تکون داد کمی از لیوان آب بغل دستش 
خورد و با جدیت و ترحم نگاهم کرد: دخترم با این 

د، ما نیرو به  آحساب شوهر شما مضنون حساب می
آدرس خونه اتون هم فرستادیم ولی کسی اونجا 
نبود و همسایه هاتون هم کسی رو ندیده بودند، 

جایی رو می شناسید که همسرتون اونجا رفته باشه؟ 
هرچه زودتر به ما آدرس بدید بهتره!

انقدر هول بودم که هیچ جا به ذهنم نمی اومد؛ سرم 
رو تو دستم گرفتم و سعی کردم حواسم رو جمع کنم 

ببینم کجا می تونه رفته باشه!
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به طور خوب مرتضی با پدرش دعوایی داره پس 

 اونجا نمی تونه بره، چون حاجی راش نمی ده!قطع

خدایا کجا می تونه رفته باشه؟ جایی رو نداره، اگرم 
داشته باشه من خبر ندارم!

با عجز به سرگرد نگاه کردم: نمی دونم، یه خونه 
پدرش هست که اونجا راهش نمی دن با پدرش 

دعوایی داره!

سرگرد سری به معنای تاسف تکون داد: پس با این 
حساب زمان پیدا کردن بچه ات خیلی طول می کشه 

دخترم!

بلند زدم زیر گریه از جام بلند شدم و سمت میزش 
رفتم و کنار صندلیش رو زمین نشستم و پاش رو 

توی دستم گرفتم: سرگرد،سرگرد تورو جون بچه ات، 
بچه ام کوچیکه، نوزاده، هنوز کامل حالش خوب 

نشده بود، سرگرد توروخدا، کمکم کن!

سرگرد به سودی اشاره زد که بلندم کنه، سودی بغلم 
کرد و بی حال فقط زار می زدم.

یکی از سرباز ها برام آب قند آورد و سودی آروم 
آروم بهم می داد.
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کمی که بهتر شدم صاف سرجام نشستم و چشم هام 

رو بستم یهو یاد هایپر افتادم!

با هیجان از جام بلند شدم و رو به سرگرد کردم: یه 
جا هست، یه جا هست!

سرگرد فوری یه برگه برداشت نگاهم کرد: بگو 
دخترم، انشاا� که بچه ات رو پیدا می کنیم!

- یه سوئیت پشت هایپر مارکتش هست که گاهی 
وقتا که اعصابش خورد بود یا حوصله کسی رو 

نداشت می رفت اونجا!

سرگرد سری تکون داد و آدرسی که گفتم رو 
یادداشت کرد و بی سیمش رو در آورد و نیرو آماده 

باش داد و فوری از اتاق خارج شد.

منم تند از اتاق پشت سرش خارج شدم و راهش رو 
سد کردم: سرگرد، سرگرد منم بیام؟ خواهش می کنم!

سرگرد سری تکون داد: باشه برید تو حیاط اگر 
خودتون وسیله دارید بیاید ولی نباید توی عملیات 

مداخله داشته باشید!

تند تند با ذوق لب زدم: چشم، چشم!

فوری با سودی بیرون رفتیم، رضا جلوی کالنتری تو 
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ماشین بود، زود سوار ماشین شدیم رضا با تعجب 

؟  شدهنگاهمون کرد: چی

سودی با اخم نگاهش کرد: تو چرا نیومدی تو؟ 
هیچی بمون االن سرگرد اینا با نیرو هاشون بیرون 

میان توام پشت سرشون برو!

رضا با هیجان نگاهمون کرد: جا پارک نبود بابا، 
شده پیدا کردید نویان رو؟ چی

سودی لبخند کمرنگی زد: انشاا� که پیدا می کنیمش 
امشب!

رضا لبخند عمیقی زد: انشاا�، پگاه غصه نخور 
شاا� نویان چند ساعت دیگه تو بغلته!نا

کمی بعد سه تا ماشین پلیس آژیر کشان ردیف پشت 
هم ایستادن و بعد چند دقیقه یه مگان مشکی که 
آرم پلیس داشت از کالنتری بیرون اومد و پشت 

سرش هم ماشین های پلیس حرکت کردند، رضا هم 
پشت همشون راه افتاد.

بی اراده یاد آیه الکرسی افتادم و با گریه درحالی که 
های های گریه می کردم شروع به خوندن کردم، از 

ته، ته دلم خدا رو صدا می زدم، خدایا بچم رو به من 
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ببخش، من نویانم رو با بدبختی نگهش داشتم، از من 

دریغش نکن!

سودی یه چشمش به رو به رو بود یه چشمش به من، 
سعی کردم خوشبین باشم که نویان رو پیدا 

می کنیم!

جلوی هایپر توقف کردند، هایپر رو تعطیل کرده بود.

سرگرد رضامند از ماشین پیاده شد و به سمت 
آرمش رو نشون داد که نگهبانه اجازه  ،نگهبانی رفت
ورود داد.

به ماشین ها دستور داد آژیر هاشون رو خاموش 
کنند، آروم وارد حیاط هایپر شدند و به سمت 

پشتش رفتند.

با دیدن سوئیت تقریبا کوچیک نفسم رو به حالت آه 
بیرون دادم، یعنی بچم اینجا بود؟ خدایا یعنی 

می شه؟

سرگرد رضامند نیم  نگاهی سمت ماشین ما انداخت 
و از ماشین همراه دوتا از نیروهاش پیاده شد و 

سمت خونه رفت.

کمی ایستادن و بعد چند ضربه کوتاه به در زدند.
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از توی ماشین فقط حرکتاشون رو می دیدم، بنابراین 
از ماشین پیاده شدم؛ در رو که باز کردم در خونه هم 

باز شد!

با بهت به دختری که با دیدن پلیس ها سعی در بستن 
در داشت، نگاه کردم!

تند از ماشین پیاده شدم دختره همچنان در تالش 
بود در رو ببنده ولی اون دوتا مرد که همراه سرگرد 
بودند در رو هول محکمی دادن که دختره به عقب 

پرت شد.

یه سروان زن به سمت دختره رفت و بلندش کرد از 
گوشه در که رخت آویز بود مانتو و شالش رو سرش 

کرد.

با بغض به صحنه ها نگاه می کردم!

اولین قدم رو که داخل گذاشتم چشمم به دختره 
خورد که با نفرت عجیبی بهم زل زده بود؛ تمام سر و 

صورتش کبود و جای  چنگ و دست بود!!

حتی موقعی که سروان زن داشت از خونه بیرونش 
می برد لنگ می زد!

سرگرد رضامند حکم تفتیش خونه رو داد و بال 
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فاصله چند تا مامور عین مور و ملخ توی خونه 

ریختن.

بی جون کنار در افتادم و سرم رو توی دستم گرفتم، 
سر گیجه شدید داشتم! 

آب دهنم رو قورت دادم که صدای سرگرد به گوشم 
رسید: خانم معتمدی!

سرم رو باال آوردم، اولین چیزی که به چشمم اومد 
پتوی آبی رنگ توی دستش بود.

با بغض و درد دستم رو به چهارچوب گرفتم و آروم 
بلند شدم، دلم داشت می ترکید.

چونم می لرزید و نفسم بند رفت بود!

آهسته جلو رفتم، اشکام تند و بی وقفه روی صورتم 
می ریخت.

با دیدن صورت غرق در خواب نویان، نفسم رو با آه 
بیرون دادم!

بلند زدم زیر گریه و نویان رو از دست سرگرد گرفتم.

سرم رو توی گردنش ُبردم و نفس عمیق کشیدم، آخ 
چه دردی بود؟ آخ خدا، داشتم می ُمردم!
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آروم صورتش رو می بوسیدم و زیر لب خدا رو شکر 

می کردم، دست کوچولوش رو که ُمشت کرده بود رو 
باز کردم و کف دستش رو می بوسیدم.

سودی و رضا هم از ماشین پیاده شده بودند و 
اومده بودند پیش من!

گریه ام بند نمی اومد، هنوز توی شوک بودم و حتی 
دلم نمی اومد پلک بزنم!

سودی بغلم کرد، سرم رو بوسید، سر نویان رو 
بوسید، اونم طاقت نیاورد و زد زیر گریه!

سرگرد با ناراحتی نگاهمون کرد، که یه افسر وارد 
خونه شد و با عجله رو به سرگرد کرد: قربان سوژه 

داره می آد به این سمت!

فوری سرگرد اشاره جا به جایی ماشین ها رو داد تا 
ببرن کمی اونور تا به چشم مرتضی نخوره!

بقیه امون هم اومدیم توی خونه و در و بستیم و 
منتظر موندیم، سرگرد از گوشه شیشه داشت بیرون 

رو نظاره می کرد.

از استرس نویان رو محکم به خودم فشرده بودم و 
با دست راستمم دست سودی رو گرفته بودم.
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سرگرد به دوتا از نیرو های مرد که تو خونه بودن 
اشاره داد و آروم زمزمه کرد: نزدیک شده، حاضر 

باشید االن وارد می شه!

دو تا نیرو ها، یکی پشت در اون یکی هم کنار در 
در باز ایستادن، صدای چرخش کلید و بعد از اون 

!شد

 انقدر سریع عمل کردند که نفهمیدم چی شد، تا نگاه 
کردم مرتضی رو توی دستشون گرفته بودند.

کیسه های خرید از دست مرتضی روی زمین افتاده 
بود، بلند داد زد و با شوک و تعجب اینور و اونور رو 
نگاه می کرد: چی شده؟ ولم کنید، با شمام ولم کنید!

با دیدن ما انگار زبونش بند رفت، نگاهش آروم اومد 
روی دستم و چشمش روی نویان خیره موند!

تکون محکمی به خودش داد و فریاد زد: ولم کنید، 
پگاه "..." بالیی به سرت بیارم که حض کنی، از 

همتوون شکایت می کنم، ولم کنید!

با شوک و خجالت از حرفی که زد سرم رو انداختم 
پایین که صدای کشیده اومد!

سر بلند کردم دیدم سرگرد با جدیت بی سابقه جلوی 
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مرتضی ایستاده: بهتره الل مونی بگیری چون ِمن 

بعد هر حرفی بزنی به جرایمت اضافه می شه، اون 
وقت چنان پرونده ای برات درست کنم که خودت 

هم توش عین خر بمونی!

مرتضی رنگش پریده بود و ساکت شده بود، چقدر 
نمی شناختمش!

چقدر زود باورش کردم و چقدر زود باور هام رو، 
رویاهام رو شکست!

من هیچ وقت انقدر با دقت به زندگیم نگاه نکرده 
بودم، عجز بود، درد بود، رنج!

مرتضی رو سوار یکی از ماشین ها کردند و اون 
دختره رو هم سوار یه ماشین دیگه، با لبخند کمرنگی 

به پیش سرگرد رفتم و رو به روش ایستادم: 
ممنونم، خیلی کمکم کردید!

با محبت دستی به سر نویان کشید: برو خدارو شکر 
کن که ازت غافل نشده!

سری با لبخند تکون دادم که سودی گفت: ما االن 
باید بیام کالنتری!

سرگرد نیم نگاهی به من کرد و ابرو باال انداخت: 
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نیازی نیست، بهتره امروز رو برید استراحت 
کنید.فردا ساعت هشت لطفا اداره باشید.

ی از سرگرد جدا احافظگفت و با خدچشمی سودی 
شدیم و سمت ماشین رضا رفتیم، رضا با خنده عقب 

سمت من برگشت: نگفتم پیداش می کنی؟

لبخندی زدم و با قدردانی نگاهش کردم: ممنون رضا، 
توهم خیلی لطف کردی، خیلی اذیتتون کردم بچه ها!

سودی پوفی کشید و چپ چپ نگاهم کرد: وای باز 
پگاه شروع کرد، بسه پگاه ما خودمون هم نگران این 

جریان بودیم که شکر خدا حل شد!

لبم رو محکم روی هم فشردم و دوباره با ذوق به 
بچم نگاه کردم، پسر قشنگم پیش خودم بود دیگه، 

خدایاشکرت!

دیگه چی از این زندگی می خواستم جز خوشبختی 
بچه هام؟ هرچند تا االن چوب حماقتم رو خیلی 

خوردم ولی دیگه نمی ذارم، باید عاقل باشم، حداقل 
بخاطر این سه تا فسقلی!

رضا قبل اینکه به خونه بریم جلوی یه شیرینی 
فروشی نگهداشت و دو کیلو و نیم شیرینی َتر 
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 سودی هم بدتر از اون به مغازه بغلی رفت و ؛گرفت

یکساعت بعد با کلی بادکنک های رنگی هلیومی 
بیرون اومد!

دو طرفم پرشده از بادکنک بود و یه سری هم جلو 
پیش سودی بود!

با خنده نگاهشون کردم، که رضا دست برد سمت 
ضبط یه آهنگ شاد شمالی گذاشت، هرسه به هم 

نگاه کردیم و بلند زدیم زیر خنده!

رضا با بوق بوق راه افتاد، انگار که دیونه ها داشتن 
عروس می بردن!

وقتی رسیدم خونه هم رضا دست از بوق زدن بر 
نمی داشت!

کمی بعد مامان با چادر و بابا هم با تعجب اومدن 
جلوی در، که من درو باز کردم و از ماشین پیاده 

شدم.

مامان با دیدن نویان تو دستم هینی کشید و با 
شادی اومد سمتم و نویان رو گرفت توی دستش، 

نویان بعد هم من رو می بوسید،  ،بابا روی پا بند نبود
 از آغوش مادر گرفت و صورتش رو پر از بوسه رو
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.کرد

محیا و مهیاس هم اومده بودند پایین و جیغ جیغ 
می کردند!

شاد هم اولین بار بود که همگی شاد بودیم، باید 
می بودیم!

بچه هام رو کنار خودم داشتم، خانوادم کنارم بودن، 
دیگه چی می خواستم به جز این؟ خوشبختی همین 

بود دیگه؟ 

اگر معنای دیگه ای هم داشت، حداقل من در حاضر 
خوشبختیم رو توی لب های خندون خانوادم 

می دیدم، اینکه چقدر پدرم خوشحاله، این که 
ی مادرم از ذوق برق می زنه، چی بهتر از این  هاچشم

می تونست باشه؟ 

 مامان زنگ زده ؛توی خونه شور و شوقی برپا بود
بود و خاله و زن عمو اینارو برای شب دعوت کرده 

بود.

توی خونه نویان هر دفعه توی دست یکی می رفت و 
اما امان از وقتی که دست بابا می رفت، کی 

؟�از دستش بگیرهمی تونست نویان رو 
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انقدر شلوغ کاری کردن که بچم بیدار شد و با تعجب 

به همه نگاه می کرد!

با دیدن کارهاشون جز خندیدن هیچ کاری از دستم 
برنمی اومد.

 بود!رضا دوباره آهنگ گذاشت اینبار آذری

خودش و بابا افتادن وسط و من و سودی و مامان 
هم کناری ایستاده بودیم و دست می زدیم!

سعی داشتیم از امشب بهره کامل رو ببریم، چه 
کسی از فرداش خبر داشت؟ 

برای شام هم بابام زنگ زد از رستوران و سفارش 
کباب چنجه و جوجه ترش داد با مخلفات!

 برای شب تمام خونه رو با سودی با همون بادکنک ها
اصه هر کس  خلکه مهمون ها میومدن تزیین کردیم.

توی خونه واسه خودش یه ساز می زد.

باالخره یک ساعت قبل اومدن مهمون ها کباب ها 
رار شد سودی مراقب بچه ها باشه، به زور ؛ قاومد

از کمدم یه پیرهن بلند شیری یقه رومی در آورد و 
روی تخت گذاشت و با عجله توی حموم فرستادتم، 
تمام تالشم رو کردم که خودم رو زود بشورم ولی با 
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، موهام نماین حال بازم طول کشید و بیرون اومد

رو خشک کردم، پیراهن رو پوشیدم و کمی عطر به 
خودم زدم!

از بیرون هیچ صدایی نمی اومد و این برام جای 
تعجب داشت؛ بعد از چک کردن خودم و مطمئن 

شدن از تیپم در اتاق رو آروم باز کردم، چراغ ها همه 
خاموش بود.

پام رو که از اتاق بیرون گذاشتم، چیزی باالی سرم 
ترکید و روی سرم کلی کاغذ رنگی ریخت!

بالفاصله برق روشن شد و پلکی زدم که با دیدن 
مهمون ها و سودی که جیغ زد: تولدت مبارک!

شوکه بهشون خیره شدم، تولدم بود؟ چرا یادم نبود!

همون لحظه صدای تولدت مبارک اندی پخش شد و 
سودی بغلم کرد و محکم بوسیدم، همه جلومون 
. ایستاده بودند، خاله، پاشا، سونیا، زن عمو و...

با لبخند تک تکشون رو بغل کردم و ازشون تشکر 
کردم!

عمو با خنده سرم رو بوسید: یادت نبود عمو؟ پیر 
شدی ها!
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خندیدم و با شرمندگی سری تکون دادم: نه عمو، من 

.گمهانقدر سمن دارم که یاسمن توش 

عمو آهی کشید و پشتم رو نوازش کرد : درست 
می شه عمو، غصه نخور تو یه کوه آدم پشتتن!

دوباره بغلش کردم: من دست تک تکتون رو 
می بوسم!

عمو خندید و سعی کرد بغضش رو پنهون کنه: بیا 
برو پدر صلواتی!

همه بابت اومدنشون تشکر کردم و این وسط جای از 
 پیش سودی .خالی آکو خیلی به چشمم می اومد

رفتم و آروم بازوش رو نیشگون گرفتم که با درد 
برگشت سمتم و نگاهم کرد: آی دستم، چته؟ 

با خنده بوسیدمش: تو کی اینکارو کردی بال گرفته؟ 
من یادم نبود تولدمه!

ریز خندید و با شیطنت ابرو باال انداخت: مزه اش 
به همین بود دیگه!

چپ چپ نگاهش کردم و آروم گفتم: دیدی آکو 
نیومده؟

اخم کمرنگی کرد: آره تعجب کردم، زن عمو هم 
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حرفی نزده!

نگاهی به زن عمو کردم کمی گرفته بود!

باز زیر گوش سودی پچ پچ کردم: ببین، گرفته هم 
هست.

.سری تکون داد و تند گفت: آره، شاید بحث کردن

شونه ای باال انداختم که زنگ آیفون رو زدن، بابا 
سوپری سر کوچه اس، یه سری  به احتمال زیاد گفت 

وسائل آورده!

اومد پاشه که گفتم بشینه خودم می رم.

یه مانتو جلو باز پوشیدم و شال سرم کردم با 
برداشتن کیف پولم از خونه خارج شدم و سمت در 

ورودی رفتم.

پشت در رو انداختم و آروم در رو باز کردم، با دیدن 
آکو با تعجب نگاهش کردم که سر بلند کرد و سرد و 

رسمی گفت: می تونم بیام داخل؟

لب گزیدم و کنار رفتم: ببخشید؛ بفرمایید تو!

 در و . و پشت سرم ایستادسری تکون داد و وارد شد
 بستم و سعی کردم استرس و هیجانم رو پنهان کنم!
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به طرفش برگشتم که گفت:

- تولدت مبارک.

با اضطراب لبخند زدم: آم، خیلی ممنون!

از تو جیب کتش یه جعبه مربع شکل قرمز در آورد و 
به دستم داد، با ذوقی پنهان نگاهش کردم: خیلی 

ممنونم، راضی به زحمت نبودم آکو!

نیشخندی زد و نگاهم کرد، گرمم شد!

- زحمتی نبود، فقط شب وقتی تنها شدی بازش کن.

تند سر تکون دادم: باشه، باشه، بازم ممنونم!

لبخند کمرنگی زد، اومدم برم که صداش به گوشم 
نشست: شنیدم چه اتفاقی افتاده!

با ناراحتی سر به زیر انداختم که ادامه داد: من 
 بهت گفته بودم، االن  از این ماجراگفتنی ها رو قبل

تنها کاری که از دست من برمیاد اینکه وکیلت بشم تا 
تو بیشتر درگیر ماجرا نشی!

این کار رو می کنی؟ی؟ با امید نگاهش کردم: جد

یکی مثل  هم خونسرد نگاهم کرد: چراکه نه، این
بقیه پرونده هام!
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دلخور از طرز حرف زدنش رو برگردوندم: خوب پس 

بیشتر از این زحمتت نمی دم، خودم دنبال یه وکیل 
ول ه ها رو قبمی گردم، می دونم تو اینجور پروند

نمی کنی!

نزدیک شد و شالی که در مرز افتادن بود رو تا روی 
چشمم کشید و با لحن وسوسه انگیزی زمزمه کرد: 

تو کاری به کارا نداشته باش، قرار نیست از همه چیز 
سر در بیاری که؟

سر بلند کردم نگاهش کردم، که لبخند زد!

یهو عقب رفتم و با دلواپسی نگاهش کردم: بهتره، 
!بهتره بریم داخل، منتظرمون هستن

سری تکون داد و با دست اشاره داد که جلو برم، این 
داشت ازدواج می کرد؟

من که بعید می دونم!

باید از زیر زبونش بکشم ببینم ماجراش به کجا 
!کشیده، اینجوری نمی شه

باهم که وارد خونه شدیم، همگی به احترام آکو بلند 
شدند و آکو با تک تکشون دست داد، زیر چشمی به 

زن عمو نگاه کردم که همچنان گرفته و ناراحت بود، 
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ولی اومدن آکو لبخندی روی لب هاش نشونده بود.

بعد از تمام تعارف ها، با سودی سراغ میز شام 
رفتیم، مامان غذا ها رو دوباره تو ماکریو گذاشت تا 

گرم بشند، و توی یه دیس مجلسی چیدمشون 
بینشون نعنا گذاشتم و دورش هم با نارنج های ورق 

روی ؛ شده تزیین کردم دادم سودی تا ببره سر میز
لیوان های پایه بلند هم لیمو ترش حلقه کردم و لبه 
لیوان گذاشتم و توی سینی گذاشتمشون بردم روی 

میز چیدم!

سودی قالب های یخ گل محمدی رو آورد، روی میز 
بعد از آماده سازی کل میز رو کردم سمت ؛ گذاشت

مهمون ها و صدام رو بلند کردم: بفرمایید سرمیز، 
بفرمایید!

عمو زودتر از همه بلند شد و با دیدن میز بلند شروع 
کرد به به و چه چه کردن: ببینید دخترم چه میزی 

چیده، بابا ما راضی به زحمت نبودیم!

با خنده تعظیم کوتاه کردم، بقیه ام که اومدند بازار 
تعاریف از میز شروع شد و من خجول فقط با لبخند 

 ها!کمرنگی گوش سپردم به تعریف

سفره کوچیکی روی زمین پهن کردم و خودم و 



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
مهیاس و محیا روی زمین نشستیم، نویان هم کنار 

خودم گذاشتم که بیدار بود و برای خودش با اسباب 
بازی هاش مشغول بود.

زن عمو با دیدن من که پایین نشستم گفت: پگاه 
جان چرا پایین نشستی گلم؟

لبخند زدم: شما راحت باشید من اینجوری راحت 
ترم!

 خاله خونسرد نگاهمون کرد: بذارید هرجور راحته 
عارف که نداریم ما! ه تینه، خونه خودشبش

زن عمو سری تکون داد و شونه باال انداخت: درسته!

خالصه همه مشغول خوردن شام شدن و محیا هم 
درحال دق دادن من بود: مامان مرغ دقیقه دم به 

ترش می خوام!

با اخم نگاهش کردم: االن گفتی کباب که؟ مرغ 
نیست جوجه اس!

دست به سینه نشست و با حرص نگاهم کرد: خب 
.من االن اون رو می خوام

مهیاس هم به تقلید از اون دست از غذا خوردنش 
برداشت و مثل محیا دست به سینه نشست: منم 
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ژوجه ترش می خوام!

پوفی کشیدم و چنجه هاشون رو تو بشقاب خودم 
ریختم و براش جوجه ریختم تا بخورن: بیاید، 

دوباره دهنتون رو باز کنید بگید چنجه کتک می زنم 
ها!

مهیاس با ترس نگاهم کرد: نه ماما، می خوریم، مگه 
نه محیا؟

محیا با تردید نگاهم کرد و آخرسر گفت: آره، 
می خوریم!

بعد خوردن شام و شستن ظرف های که خودم به 
دستم  گرفتم؛ تمام ظرف ها رو شستم و بعد عهده 

رو با حوله خشک کردم و بیرون اومدم.

سودی مشغول پخش چایی بود، منم دیس شیرینی 
وی . جها رو برداشتم شروع کردم به تعارف کردن

شتم لبخند مرموزی زد: ایشاا�  داخاله که نگه
همیشه به جشن و شیرین کامی باشه!

. بعد دیس شیرینی رو جلوی سارا و بقیه آمینی گفتن
 سارا هم که طبق معمول به پاشا .پاشا گرفتم

چسبیده بود انگار می خواست فرار کنه!
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با کنایه به پاشا گفتم: سیا سوخته شدی!

خندید و مغرور نگاهم کرد: برنز کردم، سارا دوست 
داشت.

سری تکون دادم و به بقیه تعارف کردم، آخرین نفر 
آکو بود که جلوش ایستادم، نیم نگاهی به من کرد و 

اخم غلیظی کرد، سینی رو از دستم گرفت و روی 
میز عسلی وسط گذاشت و آروم زمزمه کرد: کسی با 

این لباس پذیرایی نمی کنه!

لب گزیدم و رفتم کنار مامان و بچه ها نشستم که 
سودی با کیک سرمه ای که روش گل های رز سفید 

صورتی داشت جلوم ظاهر شد.

دستم رو جلوی دهنم گرفتم خندیدم؛ انتظار کیک رو 
دیگه واقعا نداشتم!

کیک رو جلوم روی میز گذاشت، بقیه دست زدن.

مشکی رو روی کیک چید، رضا با  های مامان شمع
فندک روشنش کرد.

لبخند زدم و با محبت به همه نگاه کردم: ممنونم 
ازتون، ممنون که پشتم بودید و فراموشم نکردید، 

عث افتخارمه که ، باخیلی برام ارزش داشت کارتون
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شماها خانواده من هستید!

اشکم رو پاک کردم و سر به زیر ادامه دادم: چند 
وقت گذشته خیلی برام سخت و تلخ بود، مرسی که 

امشب برام خاطرات تلخ گذشته رو با حضورتون 
شیرین کردید!

سودی با بغض بغلم کرد: جای اینکه اشک مارو راه 
بندازی شمعت رو فوت کن که آب شده.

سری تکون دادم و چشم هام رو بستم، به رسم 
دوران کودکیم آرزو کردم!

چشمم رو که باز کردم نگاهم گره خورد با آکو، پلکی 
و آروم شمع رو فوت کردم.م زد

حاال از امشب وارد بیست و شیش سالگی شدم، 
یکسال از عمرم گذشت و هیچ نفهمیدم!

 تنها قسمت شیرین ماجرا به دنیا اومدن نویان بود.

رضا دوباره آهنگ گذاشت و سودی و سارا افتادن 
وسط برای رقص!

اهربودند و برای همون خیلی موی رقصیدن  ها تاین
همیشه پارتنر هم می شدند البته برای رو کم کنی!
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کال سودی و سارا از بچگی سر ناسازگاری داشتند و 

این چیزی بود که بینشون توی این سال ها عوض 
نشده بود.

محیا و مهیاس هم رفتن شروع کردن به رقصیدن و 
من با لبخند نظاره گر شادی خانوادم بودم.

کاش خدا هیچ وقت خنده رو از لب هامون نگیره!

و کلی کادو بعد از کلی شور و هیجان و خنده، 
 .گرفتن از خونواده ، دیگه مهمون ها عزم رفتن کردن

به احترامشون تا دم در همراهیشون کردیم و بعد از 
خداحافظی مفصل به خونه برگشتیم. همه خسته 

طرف افتاده بود. من و بچه ها بودند و هرکسی یک 
به اتاق رفتیم تا بخوابیم، مامان و باباهم به اتاق 
 تا خودشون و سودی و رضا هم به اتاق سودی رفتن

استراحت کنن.

 جعبه، توی خلوت خودم نیمه وقتی همه خوابیدن 
 باز کردم، یه گردنبد فرشته که توی دستش یه آکو رو

قلب بود و رو به باال گرفته بودتش!

یه کاغذ کوچیک هم توی جعبه بود که با خوندش 
لبخند عمیقی زدم و دستم رو روی سینه ام مشت 
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کردم:

"دلم می خواست توی گردنت ببینم!"

خوشحال بودم از این ماجرا. با لخندی کنار بچه هام 
صبح با صدای سودی دراز کشیدم و به خواب رفتم. 

ونمون بیدار شدم و به سرعت حاضر شدیم و صبح
 رو خوردیم و بچه ها رو پیش مامان گذاشیم؛ و

فتیم اداره و کمی بعد هم هم رساعت هشت با 
سودی با آکو تماس گرفت و آکو اومد. دیشب برگه 

وکالت نامه رو آورده بود و از امروز وکیل رسمی من 
شده بود.

سراغ سرگرد رفتیم و طبق گفته هاش، دختره 
دوست دخترش بود.

 دختره چون چیزی برای از دست دادن نداشت به 
 اون شب هم گویا دعواشون .همه چی اعتراف کرد

شده بود سر نویان که مرتضی کتکش زده بود!

آکو این جور که برام تعریف کرد اینکارشون زنا 
 عالوه بر اون دزدی داره؛حساب می شه و کال حبس 

هم به جرایمش اضافه شد و پروندش رو سنگین تر 
کرده بود. گفت که اگر بخوام می تونم طالق بگیرم 

چون بخاطر پروندش راحت می تونم ازش جدا بشم 
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و نیازی به مخالفت یا موافقت مرتضی هم نداره و با 

مشورت سودی این پرونده هم جریان انداختیم! 

 من دیگه با  هابا این جریانبه طور قطع چون 
مرتضی زندگی نمی کردم، سرجون بچه هام دیگه 

ریسک نمی کردم.

قرار بود به زندان بفرستنش تا تاریخ دادگاهش 
معلوم بشه!

ا که همشون رو هم آکو انجام داد و هبعد همه کار
 از سرگرد درخواست کردم که یه م، پیگیری کرد

کاری کنه که بتونم با مرتضی صحبت کنم ولی قبول 
نکرد و گفت تا قبل دادگاهش چنین چیزی ممکن 

نیست!

عت حوالی دوازده و نیم بود . ساذیرفتمبه اجبار پ
که کارمون توی اداره تموم شد و دیگه کاری 

نداشتیم تا موقع دادگاه!

وقتی از اونجا بیرون اومدیم سودی به سمت آکو 
برگشت و با قدرانی نگاهش کرد: ازت ممنونم، تو اگر 

ات  هنبودی معلوم نبود چی  می شد، بابت حمایت
برای خواهرم مچکرم!
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آکو لبخند زد متواضع سر به زیر انداخت: کاری 

نکردم که سودابه جان!

سودی لبخندی زد و با دست چند تا به بازوی آکو زد.

کمی بعد سودی ازمون جدا شد جلوتر و رفت چند تا 
کوچه پایین تر تا ماشین رضا رو که امروز ازش 

گرفته بود رو بیرون بیاره!

من و آکو هم پشت سرش آروم راه افتادیم.

لب باز کردم زمزمه کردم: برام کارت خیلی ارزش 
داشت!

ایستاد و منم به تقلید از اون ایستادم، جلوتر اومد و 
: و گفتبا اون نگاه پرجذبه اش زل زد بهم

- باز کن!

با تعجب نگاهش کردم: چی رو؟

با چشم به شالم اشاره زد: شالت رو، شالت رو باز 
کن!

با نگرانی نگاهی به اطراف انداختم، کسی نبود.

آروم لب های شالم رو باز کردم؛ چشمش خورد به 
گردن بندم که لبخند زد: بهت میاد! 
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لبم رو توی دهنم کشیدم، می خواست گردن بند رو تو 

گردنم ببینه؟

- آره، خیلی قشنگه،ممنون!

جلوتر از من راه افتاد آروم یه چیز زمزمه کرد که 
متوجه نشدم چی گفت.

به ماشین که رسیدیم، بعد از خدافظی آکو با ماشین 
خودش رفت و من هم سوار ماشین سودی شدم و 

حرکت کردیم.

دوماه گذشته بود و امروز روز دادگاه مرتضی بود.

از دیروز صبح که آکو زنگ زد و خبرش رو بهم داد از 
دلهره داشتم می مردم، همش عق می زدم و سرگیجه 

داشتم!

نمی دونم چرا ولی انگار باورم نمی شد، همش منتظر 
بودم تا یه اتفاقی بیوفته، یه چیزی بشه تا مرتضی 

بیاد بیرون و جلوم ظاهر شه!

با کارام همرو دیونه کرده بودم و سر آخر سودی 
لباس پوشیده جلوم ایستاد و کالفه نگاهم کرد: 
حاضر شو بریم من می دونم کدوم دادگاه هست!

تندی حاضر شدم و همراه سودابه به سمت دادگاه 
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رفتیم باید خودم می دیدم تا باورم می شد.

جلوی دادگاه دوتا ماشین از این مدل ها که توش 
زندانی ها رو می نداختن بود.

سودی ماشینش رو پارکینگ پارک کرد و باهم وارد 
محوطه دادگاه شدیم!

هرچی خواستم برم داخل سودی اجازه نداد و گفت 
صبر کنم، حدود دوساعت بود که توی محوطه بودیم 

و من از استرس دیگه قدم رو می رفتم.

که با دیدن آکو که اومد بیرون دویدم سمتش با 
شد؟ اضطراب نگاهش کردم: چی

سر باال داده بود با یه لبخند محوی نگاهم کرد: تموم 
 پانزده سال حبس بهش خورد، دیه هم داشت که ؛شد

من گفتم تو نیاز نداری، طالقت هم خود قاضی داد؛ 
باید ذکر کنم شانسی که داشتی قاضی آدم خیلی 

خوبی بود، وکیل تسخیری هم دادگاه براش گرفته 
به بود ولی خوب همه چیز اثبات شده بود 

ه دختره هم به رابطه اش با مرتضی حخصوص ک
اعتراف کرده بود و وکیله نتونست کاری بکنه، اون 

دختره هم بیست و پنج ضربه شالق داره ولی خوب 
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شیش ماه حبس هم باید بره!

چشمم به پشت سرش خورد، مرتضی با لباس زندان 
درحالی که دست و پاش رو زنجیر زده بودند و دو 

طرفش مامور بود داشت می اومد، با اینکه ظلم 
زیادی در حقم کرده بود ولی باز قلبم با دیدنش 

مچاله شد.

با دیدنم به مامور چیزی گفت که اونم سری تکون 
ومد جلوم ایستاد، با بغض نگاهش کردم، چقدر . اداد

شکسته شده بود!

ر تا ما تآکو و سودی فاصله گرفتند و رفتند اونور
راحت باشیم!

مرتضی لبش رو َتر کرد با صدای خش دار پرسید:

- تقاص چی رو دارم می دم؟

با بغضی که داشت خفه ام می کرد جواب دادم: تو 
تقاص دل من رو داری میدی، تقاص دل شکسته من! 

با ناراحتی نگاهم کرد: کاش زمان برمی گشت عقب!

پوزخندی زدم و سری تکون دادم: ذات آدم با تغییر 
زمان عوض نمی شه!
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با دست چنگی توی موهاش زد، کالفه بود.

یه چیز عین عقده توی سینه ام بود باید می پرسیدم 
ازش : چرا با من ازدواج کردی وقتی دوستم 

نداشتی؟

سر بلند کرد، سکوت کرده بود!

اشکم روی گونه ام ریخت با درد زمزمه کردم: چرا 
حرف نمی زنی؟

 اومد و با دقت نگاهم کرد: من همون بار اول ترجلو
که دیدمت ازت خوشم اومد پگاه، ولی تو پیله کردی 
که ازدواج کنیم، با خانوادت آشنام کردی اونام هی 
اصرار می کردن من قصدم باهات ازدواج نبود! من 

خانوادم مذهبی بودند و وقتیم که فهمیدند با تو 
توی رابطه هستم اونام گیر دادن به ازدواج، قرار 

نامزدی گذاشتیم بابات گفت نه نمی شه باید عقدش 
کنی، تصمیم گرفتم عقدت کنم بعد یه مدت ازت جدا 
بشم چون من اهل تعهد نبودم ولی تو خراب کردی با 

همه چی رو خراب کردی!ت حامله شدن

با حرف هاش اشکام تند، تند روی گونه ام می ریخت 
نفس عمیقی کشیدم تا خودم رو کنترل کنم و اون 

بی رحمانه ادامه داد: من هیچ حسی به اون بچه ها 
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 تا اون اوایل برام جذاب بودی ولی  همنداشتم، تو

بعدش خودت رو ول کردی و دنیات شد بچه هات، 
یه زنی که به خودش نمی ؛ من اینو نمی خواستم

رسید و غرق دنیای قرمه سبزیش شده بود رو 
تو ؛ ن عقیدم متفاوت بود با تو! منمی خواستم پگاه

دختر خوب و نجیبی بودی، همین من رو جذب 
 ؛خودت کرد ولی دوام نداشت، تا اینکه ِسِلن رو دیدم

 بود، تازه استخدام شده بود، خیلی رحسابدار هایپ
  دقیق بودجذاب بود، خوش هیکل و مرتب، شیک

 من رو  هماون؛ ون چیزی بود که دنبالش بودمهم
 همون اول جریان تورو بهش گفتم و .دوست داشت

اون هم قبول کرد و گفت براش مهم نیست!

دستم رو مشت کرده بودم، قلبم داشت می ترکید، از 
این حجم پست فطرتیش داشتم منفجر می شدم.

- تا اینکه نویان به دنیا اومد، من از اول پسر خیلی 
من ؛ ِسِلن هم بچه دار نمی شد !دوست داشتم پگاه

مجبور شدم، من ِسِلن رو واقعا دوست داشتم پگاه!

نفس هام تند شده بود، با حرص نگاهش کردم: پس 
چرا همون اول طالقم ندادی؟

م نمی تونستم از  رو هشرمنده سر به زیر انداخت: تو
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دست بدم، تو واقعا خوب بودی پگاه و این من رو از 
کارم شرمنده می کرد، ولی ِسِلن من رو کور کرده بود.

با دست جلوی دهنم رو گرفتم، کاش هیچ وقت 
نمی دیدمش!

یکی از سرباز ها به مرتضی هشدار داد: وقتت داره 
تموم می شه، عجله کن باید بریم!

مرتضی سری تکون داد و به من نگاه کرد: من رو 
ببخش پگاه، تو حقت یه زندگی خوب بود ولی من 

 باش! هاالیق نبودم، مراقب بچه

 اشک بار نیاول یبرا کردم، نگاهش فقط سکوت در
 ببخش، رو من پگاه، خدافظ :دمید رو یمرتض

 یادیز یها فرصت تو ،یبش خوشبخت دوارمیام
 !یدار

 هم االن یحت من گرفتم؛ رو ازش و زدم یپوزخند
 انقدر چطور اون نم،یبب رو حالش نیا نداشتم دل

 حقم؟ در کرد ینامرد

 دهیرس تازه خواهرهاش نیهمچن و مادرش و پدر
 و مادر و کردی م نگاهش غم با پدرش بودند،

 صورتش و سر و کردندی م هیگر داشتند خواهرهاش
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 .دندیبوسی م رو

 یکم بود، انداخته ریز به سر مدت تمام در یمرتض
 که رو سلن اومد، گه امید زندان نیماش هی بعد
 کردن؛ نیماش سوار رو رونیب بودنش آورده تازه
 یتو نفرت هم هنوز شد،ی نم جدا من از نگاهش اون

 اون باشم طلبکار من نکهیا یجا .زدی م موج نگاهش
 بود؟

 دادگاه از هم همراه و گرفت رو آرنجم یسود
 و بود شده تموم زیچ همه گهید م،یرفت رونیب
 .شدی م چال نجایا شهیهم یبرا

 هرچند شد، بسته میزندگ یتو اش پرونده یمرتض
 .شد تموم و گذشت یول رنج و درد با

 کرد، دعوت رستوران مارو آکو بود، ظهر سر چون
 سر .میشد یراه مقصد رستوران سمت به یهمگ
 یچ :من سمت کرد رو یسود که میبود ناهار زیم
 ؟!هم به دیگفتی م

 ییحرف ها :دادم قورت رو غذام و دمیکش ینفس
 بهتره زدم،ی م بهش شیپ مدت یلیخ دیبا که

 راجبش خوادی نم دلم گهید چون میکن تمومش
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 !کنم صحبت

 زیم یرو از رو دستم و داد تکون یسر یسود
 .بود غذاش خوردن مشغول سکوت در آکو .گرفت

 :کردم َتر لب مکث با و انداختم بهش ینگاه مین
 رو میآزاد من آکو، کنم تشکر ازت چطور دونمی نم
 !توام ونیمد

 یهرچ جان پگاه :کرد کج یکم رو سرش و زد لبخند
 تشکر انقدر ستین الزم بود، فه امیوظ سر از بود
 !یکن

 غذام خوردن مشغول دادم، تکون سر و زدم لبخند
 .شدم

 شده خرد یلیخ اعصابم امروز کرد،ی م درد سرم
 !بخوابم رمیبگ خونه برم زودتر نبود دلم تو دل بود؛

 یباز غذام با فقط گهید و بود شده کور اشتهام
 برام یکم نیا و بودم مطلقه امروز از کردم؛ی م

 .بود ینشدن حضم

 آدم همه نیا ؟یچ که تهش یسود قول به یول
 !کردندی م رو شونیزندگ داشتند و بودند مطلقه

 یهرچ گهید ستم؛یبا خودم یپا یرو پاشم، دیبا
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 ایدن یول شکوند رو اهامیرو بسته، سرم تو خورد
 !نشده خراب که

 ام یروح تیتقو یبرا برنامه هی یسود کمک با دیبا
 افسرده بدتر نداشتم، دوست رو حال نیا زم،یبر
 !شمی م

 م،یداد مامان و بابا به رو خبر یوقت شب اون
 .شد خوشحال واقعا

 با رو شیشاد ابراز و نبود بند پا یرو که مامان
 .داد نشون بهمون خوشمزه یغذاها پختن

 با هم من و داد لیفام کل به رو خبرش شب همون
 !میختیر برنامه مینشست الیخی ب یسود

 هم شگاه،یآرا میبر صبح همه از اول شد قرار
 میبش باشگاه یراه هم اون بعد من، هم و یسود
  !زومبا و تنسیف کالس یبرا

 خوب رو حالم هم ها برنامه نیا دنیچ یحت
 دارم میواقع خود به کردمی م احساس کرد،ی م

 !گردمی برم

 رو اسیمه و ایمح میبر شد، قرار هم فرداش پس
 بشند سرگرم هم تا م؛یکن نام ثبت دبستان شیپ
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 !ادین فشار بهش مامان هم

 رو بود داده بهم یمرتض که یخرج سال چند نیا
 همه یبیتقر طور به چون بودم، کرده جمع رو همه
 یدیخر که منم و کردی م خودش رو دهایخر

 !دادی م جدا پول بچه هام یبرا نداشتم؛

 مانع مامان که بفروشم هم رو هام طال خواستمی م
 .نکنم خرج یالک االن و نگه دارم بهتره گفت و شد

 یدرحال و کرد دارمیب خونه اومد یسود زود صبح
 .شگاهیآرا بردتم ِکشون ِکشون، کردمی م غرغر که
 آجر ینما با نصف که کالس با و بزرگ سالن هی
 !یطوس رنگ با گرید نصف و بود شده نییتز

 .بود دیسف رنگ به هم سالن ست تمام

 به که بودند گذاشته هم شاد و قشنگ کیموز هی
 بود اونجا جریمن که دهیسپ داد؛ی م یانرژ آدم
 سالم :کرد صحبت به شروع یانرژ با اومد جلو
 !نیاومد خوش زمیعز

 وسط اسپرت یها مبل به دست با که میداد سالم
 ازتون د،ینیبش دییبفرما :کرد اشاره سالن
 !دیبر کجا کنمی م تونییراهنما شد که ییرایپذ
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 مبل سمت به یسود همراه کردم تشکر و زدم لبخند
 با یزن که م،ینشست نفره اش دو یرو و میرفت ها

 فنجون اومد، سمتون به ینیس با متوسط قامت
 ینیریش زیم یرو از که برداشتم رو نسکافه ها
 گفتن با یسود که کرد تعارف بهمون و برداشت
 .کرد رد رو تعارفش ممنون

 گذاشتم؛ زیم یرو رو فنجون شد تموم که نسکافه ام
 چقدر :کردم زمزمه یسود گوش شیپ لب ریز

 دستمون رو خرج چقدر نیبب سالنش، خوشگله
 !حاال ذارهی م

 خساست از دست :گفت خنده با زد یچشمک یسود
 !دختر بردار

 دخترا خوب :کرد نگاهمون لبخند با اومد دهیسپ
 !منتظرتونه نگار که میبر

 نیال هی وارد م،یرفت دنبالش و میپاشد جامون از
 و بودند اونجا نفر چند بود شده سالن از گهید

 .کردندی م درست رو موهاشون داشتن

 هم یلیخ که بود یپر تو کلیه با بلند قد دختر نگار
 و داد دست باهامون و اومد جلو .بود خنده خوش

 رو یسود و نشوند یصندل هی یرو رو هرکدوممون



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 .سپرد ارشیدست دست هم

 بگو اول خوب :کرد نگاهم نهیآ از و من به کرد رو
  ؟یدار دوست یرنگ چه

 :گفتم خنده با و کردم موهام به ینگاه دیترد با
 !بخدا دونمی نم

 پس خب :کرد نگاهم طنتیش با و دیخند هم اون
 .خودم عهده به بذار

 .کرد شروع  هماون و دادم تکون یسر

 رنگ بازم نحالیا با و بود تند یلیخ دستش
 یکم کالفه د؛یکش طول ساعت کی گذاشتنش
!گهید شد تموم ؟یشد خسته :گفت که شدم جا به جا

 اون کردم، نگاه یسود به و زدم یتصنع لبخند
 !گهید بود دهیچیپ لیفو رو موهاش

 .بدم گوش آهنگ به کردم یسع و دمیکش یپوف
 داشت رو زاده میابراه محسن دونه دونه، آهنگ 
 .خوندی م باهاش هم نگار و کردی م پخش

 .دیچیپ لیفو هم رو من یموها بعد قهیدق چند

 مشغول شیگوش با که یسود به رو بود شده گشنم
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 !گشنمه یسود :کردم بود

 عه؟ :کرد نگاهم تعجب با آورد باال رو سرش تند
 !واستا

 دستش داشت که نگار سمت و شد بلند جاش از بعد
 تکون یسر اونم که گفت یزیچ و رفت شستی م رو
 رونیب نیال از دستش کردن خشک بعد و داد
 .رفت

 ؟یگفت بهش یچ :دمیپرس برگشت که یسود

 یبرا :کرد زمزمه الیخ یب و انداخت باال شونه
 نوشابه، با دادم زبان چیساندو سفارش جفتمون

 !بده سفارش رفت

 یزیچ هنوز خودم، به شدم رهیخ و گفتم یاهان
 !نبود مشخص

 شست، برد رو سرم اومد نگار بعد قهیدق چند
 چمونیساندو موقع همون که گذاشت رنگ دوباره

 ربع هی حدود که بودم خوردن مشغول آوردند، رو
 به دوباره من و شست برد رو موهام نگار دوباره بعد

 !پرداختم خوردنم ادامه

 از بعد .بودم گشنه که بس از بود، خوردن رو تمرکزم
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 دنید با و شد باز چشم هام تازه نوشابم خوردن
 چه یوا :گفتم ذوق با دمیکش ینیه خودم

 !شدم خوشگل

 :گفت خنده با و سمتم برگشت حرفم گفتن با یسود
 !یشد تر خوشگل ،یبود خوشگل سرم به دردت

  و رنگ :دیپرس و نگار سمت به کرد رو بعد
 آمبره اس؟

 آره :موهام تو دیکش دست و داد تکون یسر نگار
 !ادیم شتریب بهش مدل نیا

 .داد تکون یسر حرفش از دییتا به هم یسود

 قشنگم، باشه مبارکت :دیکش رو لپم زد لبخند نگار
 کوتاهش یبرا یکم اونم بذار بلنِد یادیز هم موهات

 !کنم

 یرو تا یبیتقر طور به کردم، موهام به ینگاه
 !بود بلند یادیز درسته بود، باسنم

 موهام، یپاکساز به کرد شروع که دادم تکون یسر
 .بود کتفم از تر نییپا تا موهام بعد یکم

 !یشد ناز چقدر پگاه یوا :چرخوندتم ذوق با یسود
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 و دیپر که دادم موهام به یچرخ ناز با و دمیخند
 .کرد بغلم سفت

 سر خواست دلش ییبال هر یسود روز اون خالصه
 تا گرفته، پا و دست ناخن کاشت از آورد در من
 !مژه کاشت و ابروهام نگیکروبلدیم

 بس از .شناختمی نم دمیدی م رو خودم یعنی
 روشن یبردار هیال بخاطِر پوستم بودم، کرده رییتغ
 دلم بودم شده قشنگ انقدر شفاف، و بود
 !ببوسم خودم خواستمی م

 حالت اون از و بودم کرده دایپ هیروح واقعا
 .بودم اومده در یدپرس

 از دوازده ساعت م،یبود اومده که هفت ساعت از
 یسود با راست هی م؛یرفت رونیب شگاهیآرا

 یروزها تنسیف زوج یروزها میرفت باشگاه سمت
 هردو، .میکرد نام ثبت رو صبح  زمان زومبا، فرد

 با میگرفت یورزش ست تا چند میرفت بعدش
 !همرنگشون یها یکتون

 یبرا هم یسود .گرفتم ها بچه یبرا لباس هم چندتا 
 از یبار کوله با .گرفت یسرهم و لباس تا چند آرسن
 شوکه دید رو من تا مامان م،یشد خونه وارد دیخر
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 ؟یشد عوض انقدر چرا مادر؟ ییتو پگاه : کرد نگاهم
 !یشد خوشگل چقدر

 بعد دفعه :دمیبوس محکم رو صورتش و زدم لبخند
 !خوشگله یسور میبری م رو تو

 یلیخ :کرد اونور و نوریا و صورتم و دیخند 
 !کنم دود اسفند برم مادر، یشد خوشگل

 قرار فردا کرد،ی م کف دیدی م رو من یهرک شب تا 
 برن کمی تا اونجا ادیب عمو زن بگه مامان بود
 !صبح یرو ادهیپ

 !میداشت باشگاه فردا از که هم یسود و من

 باشگاه؛ میرفت میپاشد ۷ساعت صبح خالصه
 که بود ندا اسم به جوون زن هی زومبامون یمرب
 شروع شد، پخش آهنگ تا خالصه بود؛ هیپا دیشد
 .کرد شروع رو رقص تا میکرد نرمش به

 لباس گرفتن، دوش از بعد که بود ربع و ده ساعت
 راه سر م،یاومد رونیب باشگاه از و میدیپوش
 یکم و نگه داشت یفروش یسبز هی یجلو یسود

 آب بود قرار امشب از ن کهیا مثل .دیخر کرفس
 !میبخور کرفس
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 بود، دهیچ برامون ندا که ییغذا دستورات طبق و
 .میکردی م لیتعط دیبا رو نایا فود فست گهید

 یسود و داشتم وزن اضافه لویک ده حدود من
 !لویک پونزده

 تازه هم عمو زن و مامان میشد که خونه وارد
 !خوردنی م شربت داشتن و بودند دهیرس

 ما و دیپر گلوش یتو وهیآبم من دنید با عمو زن
 پشت من و آورد آب براش یسود سمتش، میدیدو

 شوک با و دیخند شد بهتر که حالش زدم، کمرش
 ،یشد خوشگل چقدر ،ییتو پگاه :کرد نگاهم تعجب

 !گلم دختر ازت، باشه دور بد چشم ماشاا�،

 !دیدار لطف یمرس :زدم لبخند

 دیبفرمائ :گرفت عمو زن سمت رو وانیل یسود
 !دهیم ما دست کار پگاه آخر د،یبخور

 نگاهش خنده با یچپ چپ من و دنیخند همه
.کردم

 م،یکن عوض رو لباس هامون تا میرفت بعد

 کنار و میاومد رونیب اتاق از قهیدق چند بعد
 :داد تکون سر یناراحت با عمو زن م،ینشست مامان
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 !ستنین ما مثل که االن یجوون ها بگم؟ ی چ

 زن شدهی چ :دیپرس و رفت تر جلو کنجکاو یسود
 د؟یهست لک تو وقته چند عمو

 یچ :کرد نگاهش یناراحت با و دیکش یآه عمو زن
 عروسمون بود قرار که همون ، رزا دختِر اون بگم؟
 !شه

 نییپا رو سرم و خودم تو و شدم جمع یکم
 !کردم حبس رو نفس و انداختم

 عمو؟ زن شده یزیچ خوب؟ -

 زمزمه یعصب و خورد شربتش از یکم عمو زن 
 خوادی نم ازدواج گهی م آکو به دختره بگم؟ یچ :کرد
 همون ای !باشه ونه خهم آکو با دوست داره بکنه،

 یب کل در اونجا البته کن ما خوِد دیسف ازدواج
!شرطه و دیق

 گفت؟ یچ آکو خب وا، :رفت عقب تعجب با یسود

 انگشت با که انداخت من سمت ینگاه مین عمو زن
 معلوِم بگه؟ خوادی می چ بچه ام :کردمی م یباز هام
 یچ همه گفت اومد هم شیپ روز چند .نکرد قبول
 !رو انیجر نگم هم ییجا گه،ید شده تموم
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 یخوشحال احساس قلبم یتو دیپل حس هی
 بودم؟ی م ناراحت دیبا کرد،ی م

 یخستگ یبهانه  به و کردک یخواه عذر زن عمو از
 بود، خوابونده رو ها بچه مامان .اتاقم یتو رفتم

 !کردم نوازش رو سرشون

 زل بهش دیترد با و آوردم در بمیج از رو میگوش
 کنم؟ کاری چ دونستمی نم زدم؛

 گرفتم رو شمارش و گرفتم رو ممیتصم سر آخر
 تماس باهات بعد :داد جواب بعد قهیدق چند
 یگوش به .کرد قطع رو یگوش پشتش !رمیگی م
 من نذاشت یحت کرد،ی م داشت کاری چ شدم، رهیخ

  بدم؟ سالم

 کنار انداختم، یکنار رو یگوش و دمیکش یپوف
 دهیخواب هم بغل تا هرسه دم،یکش دراز ها بچه
 .بودند

 رو یگوش شدم، بلند جام از اومد که برهیو یصدا
 بله؟ :دادم جواب و داشتم بر تخت ریز از

 دیببخش جان، پگاه سالم :بود رایگ و گرم لحنش
 ؟یخوب بودم، جلسه سر
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 مزاحمت :دادم رونیب رو بازدمم و کردم َتر رو لبم

 ؟یخوب شما خوبم بله شدم؟

 خوبم، شکر ،یمراحم :کرد زمزمه و کرد یخنده ا تک
 !بود یکار

 دادم، چرخ اطراف دور رو نگاهم استرس با
 تند قلبم زدمی م حرف باهاش وقت هر چرا دونمی نم
 !دیتپی م

 !نمتیبب غروب خواستمی م -

 کجا؟ باشه، :کرد مکث یکم

 خودت دونم،ی نم :گفتم تینها در و کردم فکر یکم
 !کن نیمع رو جا هی

 فرستمی م برات رو آدرس گفتن با و گفت یباشه ا
 .کرد قطع رو تلفن

 سمت که رو یرستوران آدرس بعد قهیدق چند
 .فرستاد برام ولنجک

 .بود منتظرم هشت ساعت

 ابرو من دنید با تو اومد یسود و شد باز اتاق در
  ت؟یگوش به یزد زل یاونجور چرا تو :داد باال
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 آکو با :کردم نگاه یسود به و کردم بلند سر دلهره با

 !رستوران میبر قراره هشت ساعت گذاشتم، قرار

 ،یآ ،ی،آیآ :اومد جلو خنده با و انداخت باال ابرو
  ؟یگذاشت قرار کلک

 :کنارم نشست جانیه با که انداختم نییپا رو سرم
 !خوبه نکنه سکته نهیبب رو تو

 !رو عمو زن یدید :گفت و کرد اضافه یخنده ا

 !زشته نخند :دمیگز لب و دادم قورت رو لبخندم

 حاال؟ بپوشم یچ :کردم نگاهش و پاشدم هول با بعد

 یطوس مانتو .رفت کمدم سمت و شد بلند جاش از
 در همرنگش یروسر و روشن یآب ِلگ با رو بازم جلو
 و آورد در میطوس فیک و کفش ست هی و آورد

 .تخت یرو گذاشت

 !بپوش نارویا-

 نشد :کردم نگاه اسیمه و ایمح به دادم تکون یسر
 !میکن نامشون ثبت میبر

 کردی م زیتم رو زمیم یرو که یدرحال یسود
 !ادهیز وقت نباش نگران :کرد زمزمه
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 ساعت چند کردم، ساعت به ینگاه و دمیکش یآه
 .نداشتم وقت شتریب

 ادمیز شیآرا بود، کرده یادیز رییتغ ظاهرم چون
 رو نیا من که شدی م یشتریب توجه جلب باعث
 !پسندمی نم

 هی دم،یپوش لباس و کردم یمیمال یلیخ شیآرا
 خورد؛ زنگ میگوش لحظه همون که گرفتم اسنپ
 بود هفت به ربع هی کردم ساعت به ینگاه !بود آکو
 !هنوز

  بله؟ -

 !دنبالت امیم دارم  من پگاه :اومدی م دور از صداش

 !امیم خودم ستین یازین ممنون -

 امیم گفتم :کرد تکرار رو حرفش دوباره تحکم با
 !دنبالت

 قرار اگر :دادم رو جوابش یجد منم و زدم پوزخند
 من نبود، آدرس فرستادن به الزم دیایب بود
 سرقرار منتظرمه، االن گرفتم نیماش

 !نمتونیبی م

 اومدند اسیمه و ایمح که کردم قطع حرفی ب
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 کمر به دست و کرد اخم ایمح من دنید با اتاق یتو

  خانم؟ مامان کجا :کرد نگاهم

 دارم :نشستم زانوم یرو و دمیخند افشیق به
 !مامانم رونیب رمیم

 خوشگل :کرد اخم ایمح از دیتقل به هم اسیمه
 ؟!میدینم اجازه رینخ ؟یبر تنها یکرد

 که گهی م یچ اون نهیبب تا ایمح سمت کرد رو
 !میدی نم اجازه بله :کرد دییتا یغد با هم ایمح

 نگاهشون اخم با و فرستادم باال رو ابروم لنگه هی
 ؟!نشدم متوجه بله؟ :کردم

 شونه ایمح و رفتند عقب همزمان اسیمه و ایمح
 مامان تو که نه آخه :گفت خونسرد انداخت باال
 !ببرتت دزد مینگران ،ییما

 رو خندم یسخت به بود، گرفته خندم زدنش حرف از
 !نره نیب از ابهتم تا دادم قورت

 من دینباش نگران شما :دمیکش سرشون به یدست
 !مراقبم

 دنید با و داخل اومد بغل به آرسن یسود بعد یکم
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 !وا :کرد نگاهم مبهوت و مات من

 ه؟یچ :کردم نگاهش و پاشدم تعجب با

 ؟ تو ینکرد شیآرا چرا :گذاشت تخت یرو رو آرسن

 منظورت شیآرا از تو :رفتم براش یا غره چشم
 !ندارم دوست من که عروسه کاپهیم

 در رو قرمز رژ شمیآرا فیک یتو از و گفت یَاه
 کمی بزن نویا حداقل خب :بهم زد زل ذوق با و آورد
 !یریبگ رنگ

 قبول نشه ناراحت نکهیا بخاطر دمیکش یپوف
 قرمز ادیز تا زدم لبم یرو یا ضربه حالت و کردم
 .نشه

 نه :برام زد چشمک خنده با که سمتش برگشتم
 !اومد خوشم

 که گفتم بهش مسخره هی لب ریز و زدم کنارش
 .دیخند

 نیماش شدم متوجه اومد؛ جیمس میگوش
 بابا مامان به رو اومدم رونیب اتاق از .دهیرس
 رون،یب رمی م دارم من :گفتم لبخند با و کردم
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 ؟!دیخوای نم یزیچ

 و کرد بلند سر بود انینو مشغول که یدرحال بابام
 !جان بابا پناهت و پشت خدا :کرد نگاهم لبخند با

 و کرد نگاه افمیق و پیت به دیترد با مامان
مادر؟ یری م کجا :دیپرس

 ناز رو انینو که همونجور بابا که بدم جواب اومدم
 !ستین بچه خانم، :گفت مامان به خطاب دادی م

 بخاطر من یول کرد سکوت مامان جملش نیهم با
 شام دوستام از یکی با :گفتم دلش آرامش

 !امیب زود کنمی م یسع رونم،یب

 راحت الشیخ زد، لبخند و دیکش ینفس مامان
 .بود شده

 رو کرده قهر اسیمه و ایمح دم،یبوس رو انینو
 رونیب یسود از یخداحافظ هی با و کردم بغل

 .شدم نیماش سوار و اومدم

 انجام رو یکار هی یوقت شهیهم .نبود دلم تو دل
 جز هم نیا و شدمی م مونیپش سرعت به دادمی م

 .بود کارهام همون

 بودم، افتاده فمیک بند جون به استرس، از
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 بود درست خواستمی م آکو از که یزیچ دونستمی نم
 ؟!نه ای

 بچه هام؛ بخاطر خودم، بخاطر بودم، مجبور یول
 !بکنم ازش رو درخواست نیا بودم مجبور

 دیبا یول داشتم دیترد گفتنش از هم هنوز هرچند
 .گذروندمی م رو میزندگ یجور هی

 چقدر دوختم، ابونیخ به چشم و دمیکش یپوف
 !شده یطوالن راه

 ینفر چند شدم؛ ادهیپ نیماش از رستوران یجلو
 کردندی م پارک داشتن رو نشونیماش که

 ریز به سر من یول شد جلب بهم توجه اشون
 رستوران وارد و کردم حساب رو پول و انداختم
 !شدم

 مدل من یول بود نشسته من به پشت !دمشید
 یفرسخ صد از رو موهاش و دنیپوش لباس
 .دادمی م صیتشخ

 کلشیه به دیشد یدود شلوار و کت کنمی م اعتراف
 !اومدی م

 و دنج یجا بود؛ نشسته شهیش کنار رستوران کنج
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 .بود کرده انتخاب رو یقشنگ

 !رفتم سمتش به نهیطمان با

 رو یصندل بود، نییپا سرش یول رفتم جلوش
 !سالم :کردم زمزمه و دمیکش عقب

 .کرد نگاهم یکمرنگ اخم با و کرد بلند رو سرش
 !صورتش به زدم زل و نشستم

 شروع دوباره میقد مثل کرد؛ نگاهم خورده کهی
 !دنمید جزء جزء به بود کرده

 من یول داره نگه خونسرد رو ظاهرش کردی م یسع
 .دمیدی م نگاهش یتو رو شوک و تعجب اون

 :کردم قالب هم یتو رو دستام زدم یلبخند
 ن؟یخوب

 به زد زل و اومد جلو و شد جابه جا سرجاش
 !یشد عوض :چشم هام

 ؟!بد ای خوبه حاال :کردم یآروم خنده

 که یدرحال و انداخت نییپا سر شد؛ یجد نگاهش
 یسع که نیا :کرد زمزمه کردی م یباز فندکش با
 !خوبه یبد رییتغ رو ظاهرت یدار
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 :گفت هیکنا با و آورد باال رو نگاهش

 !نه یسابق پگاه همون درون از هنوز نکهیا یول

 دعوا یبرا من فشردم، هم یرو محکم رو لبم
 !بودم ومدهین

 جوابش ن کهیا بدون و برداشتم زیم یرو از رو منو
 !دیکرد انتخاب یزیچ :دمیپرس بدم رو

 تو منتظر نه، :گفت و انداخت زیم یرو رو فندک
 !کنم فکر بودم

 حرص با و گذاشتم زیم یرو رو منو یعصب
 یبرا هیکنا و کهیت همه نیا چته؟ :کردم نگاهش

 ؟!یبست رو از یچ یبرا رو ریشمش ه؟یچ

 د،یینفرما :گفت ادا با کرد بلند سر و زد شخندین
 پس رنیبگ شیپ دست که، ستنین شما مثل همه
 !وفتنین

 رو ام قهیشق و گرفتم رو میشونیپ دست با
 یبرا فقط من :کردم زمزمه یناراحت با و دمیمال
 اشتباه نکهیا مثل یول زدم، زنگ بهتون زیچ هی

 !کردم
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 !نیبش :کرد نگاهم یجد و بلند که پاشم اومدم

 :گفت شمرده و بست چشم که کردم نگاهش سرکش
 !میزنی م حرف نیبش دارم، آبرو نجایا من

 گارسون که نشستم یصندل یرو و دمیکش یپوف
 سالم قربان، سالم :کرد آکو به رو لبخند با و اومد
 د؟یکرد انتخاب یزیچ خانم،

 یا خسته و کمرنگ لبخند با و داد تکون یسر آکو
 با پلو یباقال دوتا محمود؛ سالم :کرد نگاهش

 !مخلفات و دوغ دوتا با اریب چهیماه

 اجازه با کرد ثبت رو سفارش و گفت یا بله گارسوِن
 .رفت و گفت یا

 دسته با رفتن ور مشغول و انداختم نییپا سرم
 یچ کارت خوب، :اومد در صداش که بودم یصندل
 !بود

 چه خالصه .گفتمی م دیبا کردم، نگاهش دیترد با
 !گهید کس هی ای آکو شیپ

 !گردمی م کار دنبال من :کردم تر رو لبم

 یمحو لبخند با و فرستاد باال رو ابروش لنگه هی
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 خوب؟ :کرد زمزمه

 نگاهش یکمرنگ اخم با و دادم قورت رو دهنم آب
 کمکم یبتون شما دیشا گفتم .خوب که خوب :کردم
 !یکن

 تو :کرد نگاهم متفکر و دیکش ششیر به یدست
 ؟یدار کردن کار توان مگه

 فکر من :گفت خنده با که کردم نگاهش تعجب با
 !یدار مهارت کردن شوهر کار تو فقط کردمی م

 تا دمیکش یقیعم نفس و بستم رو هام چشم
 بودم، بدبخت و احمق هرچقدرم من نزنم؛ داد سرش
 !کنه مسخره ام نداشت حق

 شیپ :کرد عوض رو بحث کردم داغ من که دید
 ؟!دوستان ای یکن کار یخوای م خودم

 جمع رو صورتم که بود زده زل بهم طنتیش با
 !شما تا باشم دوستان با دمی م حیترج :کردم

 :گفت خونسرد داد تکون یسر و زد یشخندین
 یبود من شیپ اگر ؛یدونی م خودت هرجور .باشه
 !یگرفتی م باال حقوق هم یکردی م حال هم

 زیچ هی تا گرفتم گاز رو لپم و کردم نگاهش یحرص
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 !دهیرس ادیز شما از ممنون :نکنم بارش

 یموها و برد دست دن؛یخند به کرد شروع آروم
 فاز هوی چرا حاال :کرد درست رو اش مردونه کوتاه
 ؟یگرفت رفتن سرکار

 !بدم رو خودم و بچه هام خرج خودم خوامی م -

 باشه، :برد گردنش پشت رو دستش و دیکش ینفس
 !بهت دمی م رو خبرش بعد کنمی م صحبت

 .دوختم یصندل دسته به رو نگاهم و گفتم یا باشه
 !کردی م دایپ جال غرورم بود، بهتر ینجوریا

 م،یشد خوردن مشغول حرف یب آوردن که رو غذا
 ود کر پاک دستمال با رو دهنش غذا خوردن از بعد
م؟یبر :گفت

 شونه به شونه .شدم بلند جام از و دادم تکون سر
 صورت پرداخت از بعد م؛یرفت صندوق سمت به هم

 .میشد خارج رستوران از آکو، توسط حساب

 ممنونم :کردم نگاهش لبخند با و ستادمیا در یجلو
 !شام بابت

 شلوارش بیج تو دست و اومد جلو خنده تک با
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 شام؟ فقط :انداخت

 یچ همه واسه :کنم کنترل رو خندم تا دمیگز لب
 !ممنونم

 اها، :کرد خم رو سرش و کرد درشت رو چشماش
 !شد نیا

 یکم فاصله از و کرد درست رو شالم و اومد جلوتر
 هم ینقد یبخوا نداره، یقابل :هام چشم به زد زل
 !یکن تشکر یتونی م

 هینس نیهم ممنون، نه :رفتم عقب و دمیخند زیر
 !هیکاف کنم فکر

  ؟ تو ای کنم نییتع دیبا من :کرد یکمرنگ اخم

 ینگران و خنده با و گرفتم دهنم یجلو رو دستم
 !کنمی  م خواهش آکو، :کردم نگاهش

 یکار که من :آورد باال رو دستش و داد تکون یسر
 !نکردم

 سابقه :گفت یمشکوک لحن با اومد جلو باز بعد
 ؟!یدار پرواز

 ؟!یچ یعنی :کردم نگاهش تعجب و بهت با
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 هات مژه نیا با آخه :دنیخند به کرد شروع دوباره
 !هوا ینپر زدن پلک با نگرانم همش من

 !کرده خودش مسخره رو من چه کن ها، نگاهش

 افتادم راه و برگردوندم رو روم و رفتم یا غره چشم
 خنده یه یما ته که ییصدا با پشتم از که ؛!رفتم و

 ؟!یریم کجا که؟ نداره قهر خب :کرد زمزمه داشت

 من یه .دادم ادامه رو راهم ینجوریهم حرف یب
 !کنهی م بدتر نیا گمینم یچیه

 و چشمام تو زده زل عه،عه .ادبی ب کهیمرد
 !کنهی م مسخره ام

 !یسود ینش لیذل :کردم زمزمه لب ریز حرص با

 :کردم نگاهش و ستادمیا که گرفت رو دستم آرنج
 !نجاستیا نیماش ؟یریم کجا

 !رمیم خودم ممنون، :گفتم یعصب و دادم باال سر

 و نیماش سمت کشوند رو دستم حرفی ب
 .نیماش تو نشوندتم زور به و زد رو موتشیر

 سمتم برگشت شد؛ سوار اومد الیخیب هم خودش
 حاال؟ میبر کجا :زد چشمک خنده با و
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 من :دادم هیتک در به کرده بق دمیکش یپوف
 !خونه برم خوامی م

 میتصم من پس رانندم من :انداخت باال شونه
 !برم کجا رمیگی م

 حرصم داشت دیشد .زدم شونه اش به مشت با
 قرار باهات امشب ن کهیا از نکن مونمیپش :دادی م

 !گذاشتم

 تا کردم فکر من نگو، :گرفت گاز تمسخر با رو لبش
 !گهید یشد مونیپش االن

 یچیه و دیخند که گفتم بهش لب ریز یشعوریب
 !دنیخند دور رو بود افتاده امشب .نگفت

 یسود آوردم، درش فمیتوک از خورد، زنگ میگوش
 !بود

 بله؟ -

 ؟ییکجا پگاه سالم -

 !امیم دارم راهم، تو :انداختم آکو به ینگاه مین

 !زد پوزخند و من سمت کرد رو آکو

 !باش مراقب خوب یلیخ -
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 هی برمی م رو پگاه جان یسود :گفت بلند هوی آکو
 !دمی م لشیتحو بعد بزنه دور

 بزن :گفت و دیخند یسود کردم؛ نگاهش حرص با
 !فونیآ

 باشه آکو، سالم :فونیآ رو زدم و دمیکش یپوف
 !نگرانه مامان ارشیب زود فقط

 !باشه :داد تکون یسر هم آکو

 فم،یک تو انداختمش محکم و کردم قطع رو یگوش
  برم؟ کجا نیا با من آخه

 ته تا رو آهنگ یصدا و ضبط سمت برد دست آکو
 .کرد بلند

 رو کمربندت :گفت که گذاشتم هم یرو رو، چشم هام
 !ببند

 از رو نفسم که داد گاز چنان کنم مخالفت اومدم تا
 !بستم رو کمربندم و کردم حبس ترس

 به من که روندی م سرعت با چنان ابونیخ تو
 هی داشتم انتظار لحظه هر بودم؛ دهیچسب یصندل
 الیخیب اون یول م؛یبکن وحشتناک تصادف
 یرانندگ خونسرد و خوندی م آهنگ با من اوضاع
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 .کردی م

 بلند هم من زده سکته افهیق دنید بار هر با
 !دیخندی م

 !برو آروم تر بگم بزنم داد تونستمی نم یحت

 دست با بود، داده دست بهم یدیشد تهوع حالت
 برگشت که شونه اش رو زدم گرفتم، رو دهنم یجلو

 ؟!آره شده؟ بد حالت شِد؟ی چ ه؟یچ :سمتم

 کردی م تیهدا راست به رو فرمون که یدرحال بعد
 !کنار زنمی م االن واستا :گفت

 باز رو نیماش در نگه داشت گوشه هی که نیهم
 !اومدی نم یچیه یول زدم عق کردم،

 جلوم اومد آب یبطر هی با بود؛ گرفته سوزش گلوم
 پگاه نزن، عق یالک بخور ریبگ :کرد بلند رو سرم
 !عه نزن، عق

 ؟!خودمه...دست مگه...مگه :کردم نگاهش حرص با

 :دهنم یجلو آورد رو یبطر و کرد نگاهم اخم با
 !بخور آب نیا از ایب کمی خوب یلیخ

 کمی حالم که خوردم، ازش یکم و گرفتم رو یبطر
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 !شد بهتر

 ؟یخوب -

 یه :زدم غر لب ریز انداختم سرم یرو رو شالم
 شد؟ خوب ا،یب نده، گاز گمیم یه برو؛ آروم گمیم

 و کردم بلند سر گفت؛ نچ هی و دیکش یپوف
 !خونمون ببر منو نکن ها، نچ نچ :گفتم یعصب

 باز :کرد نگاهم و ستادیا کمر به دست و زد پوزخند
 .شد شروع

 و در و شدم نیماش سوار و برگردوندم رو روم
 .کرد نگاهم یعصب که بستم محکم

 اومد که برگردوندم پنجره سمت رو روم .جهنم به
 .افتاد راه حرفی ب و شد نیماش سوار

 و ستادیا یفروش یبستن هی یجلو بعد یکم
 ؟!یخوری م یچ :سمتم برگشت

 !شمام با خانم پگاه :آرنجم به زد که نزدم حرف

 من مگه :دیخندی م داشت که هاش چشم به زدم زل
  ؟یفروش یبستن میاریب گفتم

 خواستم من یول :دیکش صورتش به یدست
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 ؟!یخوری م یچ بگو کنار بذار رو یلجباز حاال ام،یب

 یبرا ذوقش تو بزنم ومدین دلم کردم، نگاهش کمی
 با یتکه ا من :گفتم یتصنع یلیم یب با نیهم

 !خورمی م نسکافه

 .شد ادهیپ نیماش از و داد تکون یسر

 و نیماش یتو اومد یبستن ظرف دوتا با بعد یکم
.داد دستم به رو میبستن

.ممنونم -

.جونت نوش -

 دم،یچش رو طعمش لذت با خوردم رو ازش کمی
 .بودم نخورده یبستن بود وقت یلیخ

 دوست که افتادم اسیمه و ایمح ادی هوی
 !شد کوفتم داشتند،

 برگشت که گذاشتم پام یرو رو ظرف لیم یب
 ؟!ستین خوب ؟یخوری نم چرا :سمتم

 هام.بچه ادی هوی خوبه، ممنونم نه نه، :زدم لبخند
  !افتادم

 یخوای م :ختیر یهُ ر دلم کرد، نگاهم محبت با
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 م؟یریبگ براشون

 نه :کردم یباز ظرف با و انداختم نییپا رو سرم
 !برمشونی م فردا خودم ممنونم،

 تنها تنها، :گفت خنده با و انداخت باال ابرو لنگه هی
 د؟یبر دیخوای م

 گردش :کردم نگاهش انهیموز کردم بلند سر
 !یخانوادگ

 !خانم پگاه باشه ؟ینجوریا عه؟ :دیخند بلند

 د؛یخند شتریب که کردم چپ براش رو چشم هام
 !نشستی م دل به خنده اش

 خواستی م دلش آدم که یجور د،یخندی م مردونه
 !بخنده پابه پاش

 و خوردم رو میبستن آکو اصرار یکل بعد باالخره
 مختلف طعم تا چند بزرگ ظرف هی یتو رفت اون
 ییجا ن کهیا شرط به گرفت ها بچه یبرا یبستن
 راه خونه سمت به ساعت چند بعد!مینر تنها
 کیتار کوچه به ستادیا که خونه در یم؛جلویافتاد

 حتم به شب ازدهی ساعت کردم، نگاه خلوتمون و
 !زدی نم پرسه کوچه یتو یکس
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 پگاه؟ -

 شد خم که کردم نگاهش منتظر و برگشتم سمتش به
 چشم و گرفت رو داشت قرار پام یرو که رو دستم و

 بخاطر فقط من امروز حرکات و رفتار :دوخت بهم
 !یایب خودت به ن کهیا بخاطر بود؛ خودت

 من :گفتم یمحو اخم با و کردم تر زبون با رو لبم
 !خوبه حالم

 شتریب گمی م دارم یول دونم،ی م :زد لبخند
 ه؛یبق بعد و خودت اول باشه، خودت به حواست
 !هست دونه هی فقط تو از ایدن یتو پگاه،

 زمزمه تیجد و محبت با و کرد نوازش رو دستم
 !بدون رو خودت قدر پس :کرد

 بغض با که ختیر دلم به یآرامش چنان هاش حرف
 .کردم نگاهش

 هیگر :کرد اخم من اشک پر یها چشم دنید با
 کارت یبرا خبرم منتظر هم فردا !ها ینکرد ،یکرد
 !باش

 پاک رو چشم هام دست با دادم سرتکون تند تند
 !ممنونم باشه، باشه، :کردم
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 !گهید برو :کرد ول رو دستم و داد تکون یسر

 :کنم پنهون رو بغضم تا دمیکش قیعم نفس
 بود، یخوب شب ممنونم، یلیخ ممنونم،

 !خدانگهدار

 خودت مراقب :گفت آروم و گذاشت هم یرو چشم
 !خداحافظ باش،

 رو در دیکل با و شدم ادهیپ نیماش از حرفی ب
 یدست در بستن قبل شدم؛ اطیح وارد و کردم باز

 بستم رو در تا داد، تکون سر که دادم تکون براش
 .افتاد راه بعد یکم

 طعم انگار بود، شده گرم بود، گرفته آروم قلبم
 مذاقش به گرفتن قرار توجه مورد داشتن، تیاهم

 بهش یکس که بود بار نیاول بود، اومده خوش
 !کردی م توجه

 !نبود؟ یداشتن دوست

 یتو کردی م پهن جا داشت بابا شدم، که خونه وارد
 بابا؟ یاومد :زد یآرامش پر لبخند من دنید با هال،

 !ییبابا سالم :دمیبوس رو اش شونه کرد، بغلم

 به :کرد نگاه چشم هام یتو مهر با و دیبوس رو سرم
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 ؟!بهت گذشت خوش بابا، ماهت یرو

 !بود خوب بله ،یخال جاتون :زدم لبخند

 !گرفتم بچه ها یبرا :دادم نشون بهش رو یبستن

 دخترم، خوابوندتشون مامانت االن :داد تکون یسر
 !بخورن بده فردا بذار

 گذاشتم زیفر یتو بردم رو یبستن و گفتم یچشم
 لبخند من دنید با و اومد رونیب اتاق از مامان که
 رید چقدر پگاه؟ یاومد عه :گفت دلواپس و زد
 !شدم دل نگرانت یکرد

 ازدهی ساعت تازه مامان :کردم نگاهش تعجب با
  !رفتم هشت من است،

 جابهجا رو ظرف ها که یدرحال داد تکون یسر
 بذار یفهمی نم االن تو :داد رو جوابم کردی م

 !گمی م یچ یفهمی م بشن بزرگ بچه هات

 :دمیبوس سرشو و کردم بغلش پشت از خنده با
 !دلواپسه خدا شهیهم که برم دلت اون قربون

 .دیبوس رو گونم و برگشت

 رفت؟ یسود مامان -
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 گرفتن میتصم کرد،ی م یقرار یب آرسن مادر آره -

 !خونه برن

 کنم عوض رو لباسم رمی م گفتن با گفتم، یآهان
 .شدم اتاق یراه

 خندم بود ایمح شکم رو پاش که اسیمه دنید با
 روشون رو ملحفه باالسرشون رفتم و دادم قورت رو

 بود دهیخواب آروم که انینو سر یباال .انداختم
 تخت هی براش فرصت نیاول در دیبا رفتم،
 !گرفتمی م کیکوچ

 دراز خواستمی م تازه .کردم عوض رو لباس هام
 !اومد جیمس برام که بکشم

  گذشت؟ خوش -

 !نبود بد :دادم رو جوابش خنده با !بود یسود

 که تو نبود، بد آره :داد امیپ بعد یکم شد ِسند تا
 !یگیم راست

 دم،یخند آروم و گرفتم رو دهنم یجلو دست با 
 !مسخره

 امشب به دم،یکش دراز و کردم خاموش رو یگوش
 نگاهش، صالبت به آکو، دست نوازش به کردم؛ فکر
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 و هرکار در بود، آرامش آکو صداش، گرم لحن به

 .بود زیلبر آرامش رفتارش

 !نشست لبم یرو یلبخند ندهیآ به فکر

 اگر البته داشتم، ندهیآ یبرا یخوب یبرنامه ها
 .شدی م یعمل

.دمیخواب گهید که بود شب دو یک هاینزد

 شستن از بعد و شدم داریب هشت ساعت صبح
 رو صبحونم تا رفتم آشپزخونه سمت به صورتم
.بخورم

 خورد، زنگ میگوش که بودم خوردن مشغول
 رو تماس و رفتم اطیح سمت به و گفتم یدیببخش
 .دادم جواب

 بله؟ -

 ؟یخوب جان، پگاه سالم -

 سالم، :دادم رو جوابش یانرژ پر و زدم لبخند
 !د؟یخوب شما ممنونم،

 ؟ییکجا خوبم، -

 خونم، :دوختم آسمون به چشم و کردم بلند سر
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 شده؟ یزیچ

 که یآدرس نیا بهر ایب کن جمع رو مدارکت -
 !کنمی م جیمس برات

 شد؟ جور کار :گفتم ذوق با

 !ایب تو حاال :دیخند آروم

 االن باشه باشه، :گرفتم رو دهنم یجلو جانیه با
 کنمی م حرکت

پگاه؟ :زد صدام بلند کنم قطع اومدم تا

 بله؟ -

 !بپوش یحساب درست لباس -

 کردم، قطع رو تماس و گفتم یباشه ا و دمیخند
 کردند؟ی م قبولم یعنی

 ن هایا مامان به رو خبر و برگشتم خونه به ذوق با
 یباش موفق :دیبوس رو سرم و شد بلند بابا دادم،
 !بابا

 تا نبود دلم تو دل زدم؛ لبخند و دادم تکون یسر
 !برم قرار محل به زودتر

 برداشتم رو میمشک یدانشجو مانتو کمد یتو از



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 .گذاشتم سرم یرو رو ام مقنعه و دمیپوش

 و در مامان زدن رو در زنگ که دادم رو انینو یغذا
 و داخل اومد بغل به آرسن یسود بعد یکم .کرد باز
 کجا؟ یصبح اول :کرد درشت چشم من دنید با

 رو کردی م نگاهم داشت که آرسن سر و دمیخند
 !سرکار :دمیبوس

 ؟!وا :کرد نگاه مامان به تعجب با یسود

 و ایمح تو، رفت که کمرش پشت زدم دمیخند
 ونیزیتلو یجلو ایدن الیخ یب هم اسیمه

 !کردندی م نگاه یاسفنج باب و بودند نشسته

 و اومد جلو بود کرده بغل رو انینو که یدرحال بابا
 رضا بابا، یاومد خوش :زد لبخند یسود دنید با

 کو؟

 !حاال ادیم :کرد اشاره پشتش به سر با یسود

 بود، شده ریاس من با بچم دم،یبوس رو انینو
 کار دنبال بودم مجبور نداشتم یگه اید چاره یول
 !باشم خرج کمک حداقل برم

 خارج خونه از و کردم یخداحافظ یفور خونواده از
 :ستادیا دنمید با دم،ید در یجلو رو رضا که شدم
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 باشه؟ ریخ خانم، پگاه به

 اگر ر،یخ جان، رضا سالم :کردم خم سر دمیخند
 !کار سر رمیم دارم بخواد خدا

 :کرد نگاهم یخوشحال با و انداخت باال ابرو
  !نره ادتی مونینیریش .یباش موفق .یبسالمت

 !چشم :گفتم یانرژ با بهش زدم  چشمک

 و شدم  یتاکس سوار و رفتم ابونیخ سر تا آروم
 .دادم راننده به رو بود فرستاده آکو که یآدرس

 باشه خوب حقوقش باشه، خوب طشیمح کاش
 !خواستمی نم یچیه گهید

 جور و جمع یمهندس شرکت هی شدم، شرکت وارد
 .بود یمعمول و

 بود کرده استفاده که ییها رنگ فیط از یول
 چشم به ادیز بودن جور و جمع نیا شدی م باعث

 .ادین

 !بود کرده ُپر اهیگ با هم جاها شتریب

 آشپزخونه به بود کرده باز برام رو در که یمرد ریپ
 یبهداشت سیسرو یتو از یدختر و بود رفته
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 گلم، سالم :زد لبخند من دنید با اومد، رونیب

 ؟!درخدمتم

 مهمون من سالم، :گفتم و زدم یاضطراب پر لبخند
 !اومدم کار یبرا م،یمعتمد جناب

 بله آه :داد تکون یسر و انداخت باال رو هاش ابرو
 داخل دییبفرما بودند، کرده گوشزد مهندس جناب

 .هستن منتظرتون اتاق نیا

.ممنونم -

 باز مکث با رو در و زدم در به یتقه ا و رفتم جلو
 !کردم

 و بودند نشسته های راحت مبل رو گهید یمرد و آکو
 .بودند یچا خوردن درحال

 هم مرد شد، بلند جاش از لبخند با من دنید با آکو
.کرد رو ن کاریهم اون دنبال به

 بنده یعمو دختر خانم پگاه شونیا جان بهزاد -
 .هستند

 دست باهم و آورد جلو رو دستش زد لبخند بهزاد
 .ارجمند بهزاد هستم ارجمند خانم، سالم :داد
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 !تونییآشنا از خوشبختم

 یلیخ :کنم پنهان رو دلهره ام کردم یسع زدم لبخند
 !نیهمچن ممنونم،

 هم خودش و کرد مییراهنما مبل طرف به دست با
 داد؛ من یبرا یچا سفارش و نشست زیم پشت رفت
 یمعتمد خانم خب :شد خم جلو به بعد یکم

 بوده؟ یچ رشته اتون

 با که انداختم آکو به ینگاه مین و دمیکش ینفس
 .شد کمتر استرسم از یکم کرد،ی م نگاهم آرامش

 !خوندم یمال تیریمد -

 ،یعال اریبس :زد لبخند و انداخت باال ابرو بهزاد
 ن؟یداشت سابقه

 .بود ومدهین شیپ کردن کار طیشرا ر،یخ -

 رو مدارکتون شهی م ح،یصح :داد تکون یسر
 !نمیبب

 در رو مدارکم یحاو یپوشه  و گفتم یالبته ا
 باز در و خورد در به یتقه ا که گذاشتم ارشیاخت
 داخل بود کرده باز برام رو در که یمرد ریپ .شد
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 .گذاشت جلوم رو فنجون بود اومده

.صفر حاج ممنون :کرد بلند سر بهزاد

 .رفت رونیب و گفت یکنمی م خواهش مرد

 دم،ینوش یکم و برداشتم رو میچا و شدم خم
 .بود شده خشک دهنم

 االن کرد؛ی م نگاهم لبخند هی با که کردم نگاه آکو به
 بود؟ یباز مسخره طیشرا

 .دوختم چشم بهزاد به و گرفتم ازش رو یآشفتگ با

 نگاهش یدواریام با و کرد بلند سر بهزاد بعد یکم
 یتو دیتونی م شما فردا از یمعتمد خانم :کردم
 .دیبش مشغول شرکت یحسابدار بخش

 و آورد رو یبرگه ا هی زشیم ریز از و شد خم بعد
 .دیکن پر رو فرم دیکن لطف :من به داد

 .گرفتم رو برگه لرزون یدست ها و ذوق با

.ممنونم یلیخ ممنونم، -

 .کرد خم رو سرش احترام با و داد بهم یخودکار

 آکو به نگاه جانیه و ذوق از دهیبرچ یلب ها با
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 !آکو یمرس ،یمرس :کردم

 !کن پر :کرد اشاره فرم به و کرد یا.خنده تک

 شدم فرم کردن پر مشغول و دادم قورت رو دهنم آب
 پرونده هاش از یکی راجب بهزاد با هم آکو و

 .کردی م صحبت

 و گذاشتم بهزاد زیم یرو رو برگه فرم کرد پر از بعد
 !گرفت ازم رو برگه که

 ساعت راس فردا من پس یمعتمد خانم ممنونم-
 .هستم منتظرتون هشت

 !چشم :فشردم دستم یتو محکم رو فمیک بند

 تشکر و داد دست بهزاد با و شد بلند جاش از آکو
.کرد

 م؟یبر ما جان؟ بهزاد یندار کار -

.گذاشت نه اشیس یرو دست و زد لبخند هم بهزاد

 !شمیپ ایب بازم داداش، یداد افتخار -

 شرکتش از باهم و داد تکون براش یدست آکو
 .میاومد رونیب

 یچشم ها با و گذاشتم لبم یرو دست آسانسور یتو
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 .زدم زل آکو به یخوشحال از شده گرد

 شدم؟ استخدام االن من یعنی -

 نییپا رو سرش شد کمینزد آکو و دمیخند آروم
 !میشونیپ کینزد آورد

 !یمستقل گهید حاال از -

.کردم نگاهش بغض با و دمیگز لب

 اتفاق ن هایا از کدوم چیه ینبود تو آکو -
 !ونتمیمد یلیخ من افتاد،ی نم

 رو میشونیپ هوا یب و کمرم دور انداخت دست
 !دیبوس

 گذاشتم نه اشیس یرو رو، دستم و بودم گرفته گر
 !دوختم گردنش به چشم بهت با و

  بود؟ دهیبوس رو من

 و داد فاصله میشونیپ از رو لبش و دیکش یآه
 من باش، خوشحال باش، خوب تو :کرد زمزمه

 !پگاه خوام ی نم یچیه

 بوسه اش یجا یرو میشونیپ یرو رو دستم
 .دوختم چشم شیمشک یچشم ها به گذاشتم
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 درد با و چسبوند میشونیپ به آورد جلو رو سرش
 کاری چ حاال اومده؟ سرمون ییبال چه :کرد زمزمه
 ؟!کنم

 یدکمه ها زد،ی م حرف خودش یبرا داشت انگار 
 یتو دست کالفه و کرد باز رو رهنشیپ یباال

 کنم؟ کاری چ ایخدا :کرد موهاش

 کردم،ی م نگاهش مبهوت و مات نجوریهم من
 که من یول بودم؟ من شیآشفتگ همه نیا لیدل
  !نکردم یکار

 و حد رو، فاصله امون کردم یسع همش که من
 !کنم نیمع رو حدودمون

 :زد یجونی ب لبخند خودش یرو من نگاِه لیدل با
 !نکن نگاه یاونجور

 یرو که ییمو تار با و دیکش موهام یرو دست
 .کرد یباز بود افتاده صورتم

 !یشی م دلبرتر -

 وارهید به و رفتم عقب و کردم درشت چشم
 !یوا گفت؟ یچ دم،یچسب آسانسور

 چرا .گرفتم ازش رو و دمیکش جلوتر رو ام.مقنعه
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 .شدی نم تموم یلعنت طبقات نیا

 مونده گهید طبقه هی انداختم؛ شمارش به ینگاه
 !بود

 روم به رو وارهید به من العمل عکس دنید با آکو
 و بود انداخته بشیج یتو دست و بود داده هیتک

 .کردی م نگاهم

 فرار؟ یک تا -

 !کنه تموم بودم،کاش گرفته ضرب نیزم یرو پام با

 دنبال رو من یکن فرار تو یک تا توام، با پگاه -
 !رفتارت نیا با یکرد کالفم ؟یبکشون خودت

 شد باز در تا دیرس نگیپارک به آسانسور باالخره
 دستش یتو محکم رو بازوم که رونیب برم اومدم
 رو جوابم :کرد نگاهم تیجد و خشم با و گرفت
 !بده

 محکم که ارمیب در دستش از رو بازوم کردم یسع
 .فشرد تر

 !آکو یکنی م تمیاذ یدار -

 تو کار به پس من؟ :کرد نگاهم ناباور و زد یپوزخند
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  ؟!گنی م یچ

 !متاهلم هنوز من :کردم زمزمه آروم

 چشم ترس از که یحرص و بلند انقدر زد، عربده
 !بستم

 ،یشد جدا ..د کهیمردت اون از ،یگرفت طالق تو -
 ؟!یاون یپِ هنوز چرا ؟یکن قبول یخوای نم چرا

 بزن حرف :داد تکونم تری جر دید که رو من سکوت
 !یکنی م ترمی عصب یدار سکوتت نیا با پگاه،

 از زدم، زل هاش چشم به دلواپس و کردم بلند سر
 هاش چشم مردمک و بود شده قرمز خشم و حرص
 .بود شده لرزون

 !نشده تموم مرد اون با عده ام هنوز من -

 پس آها، :کرد نگاهم تمسخر با و انداخت باال ابرو
 !شد راحت المیخ خوب نه؟یهم فقط مشکلت

 بازوم دلخور و آوردم در دستش از رو بازوم زور به
 !متاسفم برات :دمیمال رو

 حرفم دنیشن با که بود افتاده راه من از تر جلو
 از حرف تو :کرد نگاهم یشاک و سمتم برگشت
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  !یباش ساکت یتونی م فقط تو نزن، تاسف

 :کرد اشاره نیماش به که برگردوندم رو روم
 !نیبش

 خودم دمیم حیترج :کردم نگاهش ییرو ترش با
 !برم

 :کرد نگاهم در یال از و نشست فرمون پشت یعصب
 ای ن کهیا من حیترج ندارم، تو حیترج به یکار
 !شونمتی م ای ینیشی م

 سرش، نزنم غیج تا گرفتم گاز محکم رو لبم
 آبرومون نیا از شتریب که.نیا یبرا حرف.یب
 که بستم محکم رو در و شدم نشیماش سوار نره

 :گفتم تند اریاختی ب که انداخت بهم ینگاه چنان
 !رفت در دستم از

 رو نیماش و خوابوند رو یشاست و دیکش یپوف
 .افتاد راه سرعت به و کرد روشن

 نگاه جلو به که یدرحال و ستادیا قرمز چراغ پشت
 ؟یندار ازین یزیچ فردا یبرا :دیپرس ازم کردی م

 !نه :دادم تکون یسر و دمیکش یآه

 بعد یکم افتاد؛ راه شد سبز چراغ تا و گفت یباشه ا
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 سمتم به نگه داشت یمارکت سوپر هی یجلو

 !امیم االن بمون :برگشت

 ادهیپ نیماش از بمونه منتظرجوابم نکهیا بدون
 .شد

 نرفت، هم یسوپر یتو کردم، نگاهش بغل نهیآ از
 ؟!رفتی م داشت کجا پس

 زده جوش و حرص امروز بس از بود گرفته درد سرم
 طرف هی و کارم یبرا ینگران طرف هی .بودم

 !آکو طرف از میخورد اعصاب

 فمیک یتو از زد، زنگ میگوش که بودم فکر یتو
 به زده ها سکته نیع اسم دنید با و آوردم درش
 !دوختم چشم یگوش

  خواست؟ی م یچ بود؟ زده زنگ یچ یبرا

 فشردم، دستم یتو محکم رو تلفن استرس با
 دیترد با آخر در یول نه ای بدم جواب دونستمی نم

 !دادم جواب رو یگوش

 !سالم -

 !دادمی م صیتشخ رو غم بود، شده شکسته صداش
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 !بابا سالم پگاه؟ -

 !بودم کرده سکوت آورد، زبون به رو اسمم بغض با

 نابود رو نده اتیآ ن کهیا از !بابا اهمیس رو -
 معصوم ها طفل اون ن کهیا از .اهمیروس میکرد
 رو شدند حروم به نمک یپسره  اون یباز هوس یفدا
 !اهمیس

 با زار دو یتومن یعنی نبود، یبد آدم باباطاهر
 بهش بود شده باعث نیهم کرد،ی م فرق یمرتض
 !بدم رو جوابش و بذارم احترام

 غروب امروز کنم، تتیاذ که نزدم زنگ بابا پگاه -
 !هاته بچه سهم و تو هیمهر اونجا خونه ات، ایب

 یچیه ن...من :کردم زمزمه یتلخ بغض با
!دیبردار سرم از دست فقط خوام،ی نم

 بد بهت هممون دونمی م نکن یلجباز جان، پگاه -
 اون یول یدار حق هم مونینیبب ینخوا م،یکرد
 رهیبگ رو بانمیگر وجدان عذاب نذار هاته، بچه حق
 !ِبُبره تنم از نفس و

 کاری چ !دوختم چشم روم شیپ درخت به جیگ
  کردم؟ی م دیبا
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 یکار چیه که ما نکن، یلجباز دخترم جان، پگاه -

 ما از رو نیا حداقل م،ینکرد هات بچه و تو واسه
 !دخترم ریبپذ

 !دمی م خبر بهتون من :دمیکش یآه

 نا بابا، هستم تماست منتظر :داد جواب یدواریام با
 !نکن دمیام

 یجلو رو دستم و کردم قطع رو تماس حرف یب
 نیا برام بود شده کیت هی هیشب گرفتم، دهنم
 !حرکت

 بابا با اول بود بهتر کردم؟ی م کاری چ دیبا حاال
 تماس خودم واسه سرخود تا کردمی م صحبت

 .رمیبگ

 پگاه؟-

 یک تو :کردم نگاهش حواس یب آکو دنید با
  ؟یاومد

 با دستش یتو قرمز و یآب رز گل دسته دنید با
 ه؟یچ نیا :کردم زمزمه بهت

 !گرفتم تو یبرا :داد دستم به رو گل دست اومد جلو
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 یشرمندگ با کردم؟ی م کاری چ نیا دست از من

 میعصب تیناراحت :زد لبخند که کردم نگاهش
 اومد؟ خوشت کنه،ی م

 قشنگه، یلیخ :کردم بو رو گل و کردم خم رو سرم
 !ممنونم

 حرف یب .کرد نگاهم و دیکش سرم به یدست
 .افتاد راه و آورد در پارک از رو نیماش

 نگاه جلو به که یدرحال و ستادیا قرمز چراغ پشت
 ؟یندار ازین یزیچ فردا یبرا :دیپرس ازم کردی م

 !نه :دادم تکون یسر و دمیکش یآه

 بعد یکم افتاد، راه شد سبز چراغ تا و گفت ی باشه
 سمتم به نگهداشت یمارکت سوپر هی یجلو

 !امیم االن بمون :برگشت

 ادهیپ نیماش از بمونه منتظرجوابم نکهیا بدون
 .شد

 نرفت، هم یسوپر یتو کردم، نگاهش بغل نهیآ از
 ؟!رفتی م داشت کجا پس

 زده جوش و حرص امروز بس از بود گرفته درد سرم
 طرف هی و کارم یبرا ینگران طرف هی بودم،
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 !آکو طرف از میخورد اعصاب

 فمیک یتو از زد، زنگ میگوش که بودم فکر یتو
 به ها زده سکته نیع اسم دنید با و آوردم درش
 !دوختم چشم یگوش

  خواست؟ی م یچ بود؟ زده زنگ یچ یبرا

 فشردم، دستم یتو محکم رو تلفن استرس با
 دیترد با آخر در یول نه ای بدم جواب دونستمی نم

 !دادم جواب رو یگوش

 !سالم -

 !دادمی م صیتشخ رو غم بود، شده شکسته صداش

 !بابا سالم پگاه؟ -

 !بودم کرده سکوت آورد، زبون به رو اسمم بغض با

 نابود رو ات ندهیآ نکهیا از بابا، اهمیس رو -
 ها معصوم طفل اون نکهیا از اهم،یروس میکرد
 رو شدند حروم به نمک پسره اون یباز هوس یفدا
 !اهمیس

 با زار دو یتومن یعنی نبود، یبد آدم باباطاهر
 بهش بود شده باعث نیهم کرد،ی م فرق یمرتض
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 !بدم رو جوابش و بذارم احترام

 غروب امروز کنم، تتیاذ که نزدم زنگ بابا پگاه -
 !هاته بچه سهم و تو هیمهر اونجا ات، خونه ایب

 یچیه من...من :کردم زمزمه یتلخ بغض با
 !دیبردار سرم از دست فقط خوام،ی نم

 بد بهت هممون دونمی م نکن، یلجباز جان، پگاه -
 اون یول یدار حق هم مونینیبب ینخوا م،یکرد
 رهیبگ رو بانمیگر وجدان عذاب نذار بچه هاته، حق
 !ِبُبره تنم از نفس و

 کاری چ !دوختم چشم روم شیپ درخت به جیگ
  کردم؟ی م دیبا

 یکار چیه که ما نکن، یلجباز دخترم جان، پگاه -
 ما از رو نیا حداقل م،ینکرد بچه هات و تو واسه
 !دخترم ریبپذ

 !دمی م خبر بهتون من :دمیکش یآه

 بابا، هستم تماست منتظر :داد جواب یدواریام با
 !نکن دمیناام

 یجلو رو دستم و کردم قطع رو تماس حرفی ب
 نیا برام بود شده کیت هی هیشب گرفتم، دهنم
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 !حرکت

 بابا با اول بود بهتر کردم؟ی م کاری چ دیبا حاال
 تماس خودم واسه سرخود تا کردمی م صحبت

 .رمیبگ

 پگاه؟-

 یک تو :کردم نگاهش حواس یب آکو دنید با
  ؟یاومد

 با دستش یتو قرمز و یآب رز گل دسته دنید با
 ه؟یچ نیا :کردم زمزمه بهت

 !گرفتم تو یبرا :داد دستم به رو گل دست اومد جلو

 یشرمندگ با کردم؟ی م کاری چ نیا دست از من
 میعصب تیناراحت :زد لبخند که کردم نگاهش

 اومد؟ خوشت کنه،ی م

 قشنگه، یلیخ :کردم بو رو گل و کردم خم رو سرم
 !ممنونم

 حرفی ب .کرد نگاهم و دیکش سرم به یدست
 .افتاد راه و آورد در پارک از رو نیماش

 درشت چشم یسود که شدم خونه وارد گلم دسته با
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.اومد جلو ذوق و خنده با کرد

 ؟!یآورد کجا از خوشگله، چه نیا -

.کردم نگاهش دیترد با

 !دهیخر برام آکو -

 کرد؛ رقص به شروع و زد یزیر بشکن خنده با هوی
.سرم تو زد که کردم نگاهش تعجب با

 خواب لباس دیبا حتم به ذوقت، یب برسر خاک -
 ه؟یچ انیجر یبفهم تا بخره

 مثل همه :گفتم هیکنا با و کردم نگاهش چپ چپ
 !خواهر که ندارن تجربه مورد نیا یتو تو،

 هوی که داد؛ زیر ِقر دوباره و دیخند الیخ یب
 کرد نگاهم فکر با ستادیا

 !یکنی م کاریچ رو نایا مامان -

 زیآو رخت یرو کندم رو مانتوم یناراحت با
 .کردم زونشیآو

 !گهید ببافم دروغ مجبورم باز -

 برداشت رو گلم دسته خونسرد و داد تکون یسر
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 .شدم رونه دنبالش به هم من و رفت سالن داخل

 یم یسود دور گل دست دنید با اسیمه و ایمح
 یسود یول رنیبگ دستشون تو که دندیچرخ
 .کرد ساکت رو بچه هام و نه گفت کالم هی !لجباز

 لبخند گل دسته دنید با بود آشپزخونه یتو مامان
 .زد

 کجا ه؟ازیچ یبرا گل دسته مادر، رهیخ -
 ؟!شیآورد

 باز لب یسود چشمک با و زدم یحال یب لبخند
قشنِگ؟ بخرمشون، کرد هوس دلم هوی :کردم

 به بابا یصدا و شد حلقه کمرم دور پشت از یدست
 !نکنه درد دستت بابا؛ آره :نشست گوشم

 طنتیش با و انداخت باال ابرو هیکنا و خنده با بعد
 از بگو کمی یبعد دفعه :کرد زمزمه گوشم دِر

 !بشه انینما چهرت کنند، کمتر حجمش

 خجالت رو من نیا و ییزایچ هی بود دهیفهم بابا
.کردم نگاه بابا به دلهره با گرفتم گاز رو لپم داد؛ی م

. کنم صحبت باهاتون دیبا -
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 .داد تکون سر کرد هم در رو هاش اخم و شد یجد

 !بابا کارم اتاق میبر -

 از بعد ذاشتی م کاش بزن، حرف ایب االن یعنی
 که هرچند داشتم، یبهتر یآمادگ یاونجور ناهار،

 .نبود هم یخاص زیچ

 رو اومد و بست رو در بابا و مینشست اتاقش یتو
 !نشست مبلش یرو روم به

 .شماست با گوشم بابا، بگو -

 مقدمه یب و کردم مکث یکم و کردم َتر رو لبم
 !کردم شروع

 غروب یبرا بهم، بود زده زنگ یمرتض پدر امروز -
 رم،یبگ رو ام هیمهر برم که باهام گذاشته قرار
 !یعنی رو خونه

 دوخت نییپا به رو نگاهش اخم با بابا

 بابا؟ یگفت یچ تو -

 !دمی م خبرشون گفتم -

 .زد هیتک مبل به و داد تکون یسر

 در یول توست یپا به میتصم نیا دخترم نیبب -



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 !خودت ینده یآ به کن، فکر بچه هات به ابتدا

 کنم، قبول خوامی م من بابا :گفتم کنان ِمن ِمن،
 !بچه ها بخاطر شتریب

 .کرد نگاهم محبت و تیحما با داد تکون یسر

 !باهات امیم چند؟ ساعت ظهر بعد -

 الک یتو دوباره دیشن رو خبر که مامان ناهار موقع
 و یسود یول رفت؛ خودش یدلواپس و یناراحت
 نیا یتو یسود یده یعق به .کردند استقبال رضا

 تعلق بهم دیبا که بود من حق نیکمتر نیا سال ها
 !رهیبگ

 شیپ رو ها بچه اول میرفت بابا با ناهار از بعد
 صبح فتیش یبدبخت از و میکرد نام ثبت دبستان
 و برن من با تونستندی م یخوشبخت از و بودند
 !انیب

 !برن هفت ساعت صبح برن فردا از بود شده قرار

 د؛یکش ریت قلبم ستادمیا ساختمون یجلو یوقت
 دوباره گذشته زیانگ نفرت و تلخ یروزها خاطرات

 رو من نفس داشت و گرفت جون چشمم شیپ
 !دیبری م
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 و کرد بغلم بابا که گذاشتم گلوم یرو دست بغض با

 !چسبوند نه اشیس به رو سرم

 موقع اون ذارم،ی نم تنهات گهید بابا، هستم گهید -
 و میبود دلخور ازت هاتی کار ندونم بخاطر هم
 فرق زیچ همه گهید االن یول میاومدی نم شتیپ

 !یستین تنها کرده،

 شده قرمز صورتش هم بابا که کردم نگاهش بغض با
 و دیکش صورتش به یدست د،یلرزی م صداش بود
 .دوختم چشم خونم پنجره به دوباره من

 مرگ بستر که ییجا دم،یچش رو مینابود که ییجا
 ازش نفرت با و اومدم عشق با که ییجا بود، من
 !اومدم رونیب

 پشت رو میزندگ و امیدن رو، عشقم رو، قلبم من
 .بودم  گذاشته جا در نیهم

 کرده دفن خونه یتو رو یمرتض با رو تمامم من
 کرده فرار یچ همه از اد؛ین خاطرم به گهید تا بودم
 ...حاال و بودم

 .دیبلعی م رو من خونه نیا یتلخ داشت دوباره
 عقده که یصحنه ا و میرفت باال آسانسور از یوقت



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 بودم اومده خونه نیا به بار نیاول یبرا کرده
 !گرفت جون

 دلم یرو حسرت ها چقدر و بودم خوشحال چقدر
 .بود مونده

 و یده یخم قامت بعد یکم و زد رو در زنگ بابا
 .شد انینما در یجلو باباطاهر آشفته

 حسرت با و زد برق اشک از چشم هاش من دنید با
 کرد نگاهم

  ؟یاومد بابا جان، پگاه -

 بلند ه امیگر هق هق و کنم کنترل رو خودم نتونستم
 بدبختت :زد هیتک در به جونی ب طاهر بابا که شد
 !نگذره ازمون خدا نگذره خدا م،یکرد

 زمزمه یا مردونه بغض با و زد سرش یتو دست با
 رو امیدن و بود پسر دونه هی نیهم امیدن :کرد
 تو .دمیترس داد نشون رو تو که یزمان .کرد نابود
 آوردم نه روزگار؛ خط هفت من پسر و یبود ساده
 !پدر یب اون نه یداد تیاهم تو نه یول

 !نزنه سرش یتو که گرفت رو دستش و رفت جلو بابا
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!کنمی م خواهش یصفر یآقا -

 رفت کنار در یجلو از و دیکش یآه طاهر بابا
 با من سرش پشت و بابا اول گفت؛ یدییبفرما
 .شدم وارد دیترد

 خوابمون اتاق در به چشمم و کردم نگاه اطراف به
 .افتاد

 رونیب و نه امیس یتو بود شده سنگ نفسم
 رو دلم یسادگ و حماقت چوب من اومد،ی نم

 !خوردم

 با من و گرفتند جون یشتریب شدت با خاطرات
 .کردمی م مرور رو همه ضعف

 به که ییبخش ها یتمام ای رم؛یبگ مریالزا کاش
 !شدی م پاک ذهنم از شد یم مربوط گذشتم

 .داشت یدرمون هی دردم بود، کمتر عذابم ینجوریا

 جلو یچا ینیس با طاهر بابا و مینشست مبل رو
 .کرد تشکر بابا و اومد

 دیسف سند و کرد زده ماتم مِن به ینگاه طاهر بابا
.گرفتم دستش از دیترد با من و داد بهم رو
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 یخوا یم یهرکار حاال هستش؛ تو مهره خونه نیا -

 یول بزن، ششیآت ای دار نگهش .بکن باهاش
 !رهیبگ قرار دلم من بذار ریبگ

 با طاهر بابا به رو و انداخت من به یم نگاهین بابا
 رو خونه نیا ادیز احتمال به :گفت تیجد
 یزجرها آور ادی پگاه یبرا نجایا م،یفروشی م

 مکرر و تکرار دوباره خوادی نم دلم و بوده گذشته اش
 !براش بشه

 صداش و انداخت نییپا سر یشرمندگ با طاهر بابا
 .بود شده دار خش

 !شرمنده اتونم من د،یدار حق -

 برام خونه نیا تحمل گهید .انداختم بابا به ینگاه
 .موندی م مرگ مثل

 مرخص ما دیندار ای گه ید امر اگر یصفر یآقا -
 ؟!میبش

 :زد اشاره ها یچا به و کرد بابا به ینگاه طاهر بابا
 !دینخورد یزیچ که شما

 !ممنون :داد تکون سر بابا

 طاهر بابا و میرفت در سمت به و میشد بلند باهم
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.کرد نگاهم غم  با و اومد در یجلو تا دنبالمون هم

 کن حاللم کن، حاللم بابا، رودبار رمی م دارم امشب -
.بابا پگاه

 به باالخره و انداختم نییپا رو سرم درسکوت
 بابا دمیند یبد من شما از :کردم باز لب زحمت
 !باشه حاللتون طاهر،

 و شدم آسانسور وارد و کردم یخداحافظ لب ریز
 .اومد دنبالم به هم بابا بعد یکم

 از بابا آغوش یتو شکستم، .بود سخت تحمل گهید
 !شکستم هیگر با غصه

 کمی بابا م،یاومد رونیب شوم خونه اون از که بعد
 خونه به بعد و بشه بهتر حالم تا میزد دور بردتم
 صحبت مامان با داشتن و بود اونجا خاله م،یرفت
 !کردنی م

.زد یلبخند من دنید با

.خاله سالم -

.دمیبوس رو صورتش و رفتم جلو

 !یکرد روشن ،یاومد خوش سالم، -
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 و کرد نگاهم نگران مامان کرد، تشکر و دیخند
 شد؟ تموم :دیپرس

 وارد دادم، تکون سر و دمیکش یقیعم نفس
 غذا آرسن به داشت اونجا یسود که شدم آشپزخونه

 .دادی م

  ؟یگرفت شدی چ ؟یاومد عه -

.دادم تکون یسر

 اون از کم هی نکردن سرها بر خاک ،یکرد خوب -
 نیا تو خونه هی بدن مازندرانشون ین هایزم

 بزرگه خونه یآورد شانس آخه؟ کنهی م یچ یگرون
 !بابتش دادنی نم تومنم صد وگرنه هیخوب یجا تو

 آخر سر نبود هم کن ول و بود افتاده دنده رو یسود
 نگاهم تعجب با و شد ساکت که گفتم یَاه کالفه
 !کرد

 دارم که یبرنامه ا و بچه هام بخاطر فقط من یسود -
 هم رو نیهم وگرنه رو خونه نیا کردم قبول
 !گرفتمی نم ازشون

 از بزنه آروغ تا زدی م آرسن پشت که یدرحال یسود
.کرد نگاهم یجد و شد بلند جاش
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 دردسر یبخوا باز پگاه ؟یبرنامه ا چه برنامه؟ -

 !کشمتی م یکن درست

 .کردم زمزمه دیترد با و شدم رهیخ زیم به

 گهید نباریا نباش نگران همه اس، نفعه به نیا -
 !کنمی نم تیخر

 دوست کردم،ی م درکش کرد، نگاهم نگران یسود
 منم نه،یبب رو من یروز ها اون دوباره نداشت

 که بود نیهم یبرا برنامه نیا خواستم؛ی نم
 !نشه یآور ادی نشه، تکرار یلعنت یگذشته 

 لباس هام .رفتم اتاقم سمتم به و شستم رو دست هام
 و ایمح و شد باز اتاق در که کردم عوض رو
 دنیپر من دنید با و  اتاق یتو اومدند اسیمه
.دمیبوس رو سرشون من و بغلم

 دلمون ؟یستین شمونیپ قبل مثل چرا یمامان -
 !برات شهی م تنگ یه

 محکم تر رو اسیمه و دمیبوس رو ایمح یچشم ها
 !فشردم خودم به

 ینجوریا مدت هی دیبا مامانم، مجبورم -
 !میبگذرون



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 دنید با تو اومد بغل به انینو بابا که دمیکش یآه
.زد یقیعم لبخند ما

 !اومد پسرمم -

 شتریب روز به روز گرفتم؛ بغلش از رو انینو
 با .رفتی م غش براش دلم من و شدی م من هیشب
 زد لپم یرو تپلش یدست ها اون با و دیخند دنمید
 !ُمردم براش من و

  پسرم؟ آره من؟ برم قربونت -

 نفس رو تنش وعطر کردم فرو گردنش یتو رو سرم
 !یدلخوش بودند، من یدلخوش .دمیکش

 مامان .بود مونده شمونیپ هم ناهار یبرا خاله
 .بود کرده درست فسنجون

 و میگذاشت سفره سر رو دوغ و یسبز یسود با
 !مینشست سفره سر یهمگ بعد یکم

 مامان به رو خاله که بود خوردنمون غذا یوسطا
 یلیتعط روز چهار گهید یهفته  یسور :گفت و کرد

 یمرخص ها بچه هم شنبه کی و شنبه هست
 !بشه عوض هوامون حال کمی شمال میبر رنیبگ
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  بابا به بعد و کرد ما به ینگاه مامان

 سرکار رفته تازه پگاه م،یندار یحرف که ما واال -
 !نه ای دنیم یمرخص نهیبب دیبا

 .داد تکون یسر خاله

 ایسون تولد که هم جمعه هفته نیا تازه باشه، -
 قرار ره،یبگ باغ هی یتو خوادی م پاشا هستش
 یحیتفر هم خالصه کنه دعوت هم شرکتش یدوستا
 !شمال سمت میافتی م راه آخرشب .یکار هم

 عه؟ :کرد نگاهش یزیآم تمسخر حالت هی با یسود
  !میداشت یعروس انتظار ما تولِد نیگفتی نم اگر

 پگاه؟ ام،یم که من :کرد ما به رو خنده با بعد

.دادم باال شونه دادمی م قورت رو غذام که یدرحال

 !گهی م یچ ارجمند جناب نمیبب دیبا من -

 ارجمند جناب :دیپرس انهیموز لحن هی با خاله
 ه؟یک

 !پسرش دوست :گفت یزرت یسود

 و گفت وا هی تعجب با خاله و دیکش نیه مامان
 !کرد نگاهمون خنده با بابا کرد؛ نگاه رو من برگشت
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 !پگاِه کار صاحب خانم، سوسن کننی م یشوخ -

 بابا داشت که خاله یبرا یظیغل یغره  چشم یسود
 :کرد زمزمه آروم لب ریز و رفت کردی م نگاه رو

 !فضول

 یهرچ یعنی دادم، قورت غذا خوردن با رو خندم
 درست یسود زبون نیا بشه، درست خونه نیا یتو

 !نبود بشو

 شب تا خاله با ظرف ها شستن و ناهار خوردن از بعد
 بود مین و هشت ساعت گذشت؛ خنده و حرف به
 میکرد شیهمراه در دم تا .کرد رفتن عزم گهید که
 کنار رو انینو . رفتم اتاقم به یخداحافظ از بعد و

 بالش هی نشونیب و گذاشتم اسیمه و ایمح
.گذاشتم

 که؟ نبود بد بود، نه به ربع هی کردم، ساعت به ینگاه

 دادم امیپ آکو به برداشتم رو یگوش

 "؟یداریب ریبخ شبت آکو سالم "

 رفت برهیو میگوش بعد ساعت مین حدود

 "دارمیب جانم، "
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.کردم پیتا تند و دمیگز لب

 "خواستمی م رو ارجمند جناب شماره "

 داد جواب که دینکش یطول

 "کنمی م ِسند برات االن باشه "

 با زدم، هیتک تخت تاج به و گفتم یشیآخ
 تا چند بعد و گرفتم تماس فرستاد آکو که یشماره ا
 :دمیشن رو صداش بوق

 د؟یبفرمائ بله -

.کردم تر رو لبم

 هستم یمعتمد ارجمند، جناب سالم -

:گفت مشتاق یلحن با و کرد مکث یکم

 !نشناختم شرمنده خانم، پگاه سالم -

 موقع یب که دیببخش شما کنم،ی م خواهش -
.گرفتم تماس

 !درخدمتم جان کنم،ی م خواهش -

.گرفتم دندون به رو انگشتم دیترد با

 روز چهار گهید هفته ایگو ارجمند جناب -
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 یمرخص شنبه کی و شنبه تونمی م من یلیتعط
 !میریبگ

 از گهیم االن مرده شدم،ی م آب داشتم خجالت از
 آشنا برسرم خاک خواد،ی م یمرخص دهینرس راه
 !بود هم آکو

 من ستین عرف چون فقط ست،ین یمشکل بله -
 یمورد کنم،ی م کم حقوقتون از روز دو نیا بابت
 ؟!ستین

.دادم جواب خجول و تند

 بخدا دیببخش ست،ین یمشکل چیه نه نه، -
 دمیفهم امشب تازه من شد ییهوی

.گفت آرامش با و کرد یخنده ا

 د،یایب ستین یازین فردام ه؟یحرف چه نیا -
 التیتعط از بعد د،یکن استراحت خوب

 !میمنتظرتون

 !دیببخش بازم لطفتون، از ممنونم یلیخ -

 جام از یخوشحال با یگوش کردن قطع از بعد
 خارج اتاق از و کردم باز رو در یآروم به پاشدم
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 .شدم

 یترک لمیف هی یپا بودند نشسته مامان با یسود
 .شکستندی م تخمه

 .کردندی م یباز نرد تخته هم رضا و بابا

 شد، جور یمرخص :گفتم خنده با جلو رفتم لبخند با
 !نرم فردام گفت تازه

 .دستم کف زد ذوق با و کرد بلند دست یسود

 پس یبرا دیخر میبر تو و من فردا پس ول،یا -
 !فردا

 و ایمح دبستان شیپ هوی دادم، تکون یسر
.اومد ادمی اسیمه

.دبستان شیپ برن دیبا فردا ها بچه -

 شییچا از یقلپ که یدرحال و کرد بلند سر بابا
.کرد نگاهم خوردی م

.بابا برمشونی م کارخونه رمیم دارم من -

.کردم پرت مبل یرو رو خودم و زدم لبخند

 .شد راحت المیخ شیآخ -
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 که یدرحال و شد بلند جاش از لبخند با مامان

.شد آشپزخونه یراه کرد،ی م درست رو رهنشیپ

  .میبخور یپولک با زمیبر یچا برم دیبذار -

 دنیچ برنامه مشغول و نشست کنارم اومد یسود
.شد

 بهت یدیسف تو م،یریبگ دیبا شب لباس هی -
 به منم ،یپولک ای ریبگ لمه ای اد،یم یمشک

 پوست رنگ به چون رمیگی م دیسف ادیز احتمال
 !ادینم ادیز یمشک من

 شونه یرو رو موهاش که کردمیم نگاهش داشتم
.گذاشت چپش

 تند تند یول میکن رنگ هم موهامون شدی م کاش -
 دیبا یراست زنه،ی م بیآس مو به هم کردن رنگ
 شیپ م،یریبگ هم یخونه ا یتو ست تا چند هی

 با مارو مخ جمعه که یدونی م .میارین کم سارا
 !بخوره قرار شوهرش یدوستا و شوهرش

.کردم نگاهش خنده با گرفتم رو دهنم یجلو

 یگیم تو که ن هایا شو، ساکت سرجدت یسود -
 میبر تو با میباش داشته پول سهیک هی دیبا
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.دیخر

.زد شونه ام یرو آروم و کرد نگاهم چپ چپ

.گدا دمی م رو پولت من ایب تو -

 و خودم واسه اومد جلومون یچا ینیس با مامان
.گذاشتم یعسل زیم یرو و برداشتم رو یسود

.یمرس -

  .دهنش انداخت یپولک هی شد خم یسود

 خودم ای رمیبگ وقت شگاهیآرا برات مامان -
 ؟!کنم رنگ رو موهات

 و کرد من بعد و یسود به ینگاه دیترد با مامان
.دیکش موهاش به دست

  کنم؟ رنگ -

.زد حرص و کرد اخم یسود

 و مادر شما ذارما،ی نم ا،یب مو نیا با پس نه -
 !دیدی م دق رو من آخر دختر

 و ضرب و زور با رو ها بچه شیش ساعت صبح
.کردم بلند دعوا
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 !کردی م کالفه رو من نیا و برن نبودند حاضر

.کردم ایمح به رو پوشوندمشون لباس هی تند

 میبر شهیم حاضر لباستون یک بپرس یرفت -
 ؟!باشه رم،یبگ

 بهشون بردمشون .داد تکون یسر حوصله یب
 با بود، شده داریب تازه هم بابا .دادم صبحانه

 اومد و گفت ریبخ صبح و زد لبخند دنمونید
 .بپوشه لباس تا رفت و دیبوس رو صورت هامون

 شونیظرف یجا یتو و گذاشتم وهیم بچه ها یبرا
 .بخورند تا ختمیر شبید یماکارون از

 با و کره و ریپن نون از لقمه تا چند اومد که بابا
.کرد بلند سر و خورد بودم ختهیر براش که یچا

  بابا؟ حاضرن بچه ها-

 .گفتم تند و کردم بافت رو اسیمه یموها

 !بچه ها دیش بلند بله، -

 و گرفت رو اسیمه دست غر غر با ایمح
 رو بود  دهیخر براشون یسود که رو کوله هاشون

 دنبال بسته یچشم ها با و گذاشتند دوششون یرو
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 .رفتند بابا

 زود چه برم قربونشون یاله کردم؛ نگاهشون خنده با
 !بودن شده بزرگ

 رفتم و برداشتم تاقچه یرو از رو قرآن تند
 .جلوشون

 !دیایب و دیبر رشیز از ها بچه -

 بار دو خودش اول و رفت برام یغره ا چشم ایمح
 !سرش پشت هم اسیمه و اومد و رفت

 رو صورت هاشون کردم بغلشون و نشستم زانوم یرو
.زدم هیگر ریز و دمیبوس

 د،یشد بزرگ زود انقدر که برم قربونتون یاله -
 د،ینش جدا هم از دها،یباش خودتون مراقب

 هم ادب یب د،یبخور خوب هم رو غذاهاتون
 مامانم؟ باشه د،یباش دوست باهمه د؛ینباش

 دور انداخت دست و کرد نگاهم بغض با اسیمه
.گردنم

 مامان نرم، من ماما، شم دور ازت خوامی نم من -
 !ایب توام توروخدا،
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.کرد بغلش و شد خم هم بابا که هق هق ریز زد بلند

 بزرگ شما مگه کنه؟ی م هیگر بابا اسِیمه عه، عه، -
 !دخترم ینشد

 یم نگاه رو من بغض با بابا به توجه یب اسیمه
 دور تاحاال هام بچه بشم، مرگشون شیپ یاله کرد،
  !نبودن من از

 از دیلرزی م که رو اش چونه و دمیروبوس سرش
.کردم نوازش رو بغض

 یکل اونجا شم،یپ یایم زود بره، قربونت مامان -
 نخور غصه ،یکنی م یباز ،یکنی م دایپ دوست

 !دلم زیعز

 بغلش و کردم بلندش بود، کرده بغض حاال هم ایمح
.کردم زمزمه درگوشش کردم

 !باش خواهرت مراقب قشنگم، مامان نکن هیگر -

 سفت .دیبوس رو گونه ام محکم و داد تکون یسر
 !هام دونه دور زیعز فشردمش، آغوشم یتو

 از بعد .برن شدند یراض اطوار و ادا یکل با خالصه
 ینگاه و برگشتم خونه داهل به ها بچه کردن یراه
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 .بود قهیدق پنج و هفت که کردم ساعت به

 دنید با رفتم، اتاق سمت به و دمیکش یازه ایخم
 بغلش دمیخند بود کردن هیگر یبرا آماده که انینو

.کردم

 میبر برم، قربونت ؟یکرد یحسود مامان؟ شدهی چ -
 !عسل قند نمیبب بدم غذا بهت

 دوباره زور به انینو ریش کردن درست از بعد
 !بود آورده در رو پدرم که زد نق انقدر .دیخواب

 .بودن گرفته سوزش خواب شدت از چشم هام
 یرو خودمم و گذاشتم سرجاش نییپا رو انینو

 .شدم هوش یب و افتادم تخت

 بود، اعصابم یرو کردی م صدام یه که یسود یصدا
 یعصب و زدم کردی م صدا رو من یه که دستش از
.دمیغر

 !ادیم خوابم کن ولم چته؟ -

.کنم نگاهش کرد مجبورم و کرد بلندم زور به

 رو صورتت برو بدو م،یدار کار یکل نمیبب پاشو -
 !بشور
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 ینگاه انینو یجا به و دمیکش یازه ایخم

 !که نبود انداختم،

  کو؟ انینو -

 نگاهم چپ چپ، دستم دادی م رو شونه که یدرحال
.کرد

.برد رونیب کرد بغلش مامان بود شده داریب -

 سمت و پاشدم جام از یکرخت با و دمیکش یپوف
 شستم؛ رو صورتم ش،ییروشو یتو و رفتم حموم

 نجایا شهیهم نداشت؟ خونه یسود نیا یعنی
 !بود تلپ

.کردم خشک رو صورتم زدمی م غر که نجوریهم

 کو؟ آرسن -

.کرد نگاهم افتخار با

.شوهرمه مادر شیپ-

 زدم و برداشتم رو آفتابم ضد کرم و دادم تکون یسر
.پوستم به

.های راحت -

 و آورد در مانتو تا چند هی کمدم یتو از و دیخند
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.کرد روشون ریز

 یلباسا نایا ؟یاوردین خونه اون از رو لباسات -
 !یبخر نامیا مانتو تا چند هی یبر دیبا بوقته، عهده

.کردم  نگاهش یزار با

 بود؟ کجا پولم توروخدا، کن ولم یسود یوا -
 !مانتو مانتو، گه،ید خوبه نیهم

.گفتم یبلند یآ که کمرم یرو زد یحرص

.یوحش چته -

.شو حاضر زود بزن حرف کمتر -

 زیم یرو رو سرم یبدبخت با و دمیکش یآه
 رمیگ یسود که بودم کرده یگناه چه من گذاشتم،

 !افتاد

 و پوشدم یلباس یسر سر صبحانه، خوردن از بعد
 .شدم خارج اتاق از و کردم یمیمال شیآرا

 از جلوتر داشتی برم رو فشیک که یدرحال یسود
 .شد خارج اتاق از من

 بلند و بستم مچم دور رو بندش و دمیپوش یکتون
.بود ستادهیا در یجلو که کردم مامان به رو و شدم
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 هنوز اون باشه ها، انینو به حواست مامان -
 باز اگر بخوره، درست رو رشیش شهیش تونهی نم

 در بخوره رو رشیش نتونست و آورد کم نفس
 ُسرگ هی تو بذار دهنش یتو رو رشیش شهیش
 رشیش شهیش یسر اون یتو از که زیبر ریش

 !بخوره

 رو انینو عشق با و کرد نگاهم چپ چپ مامان
.کرد نوازش

 .هست پسرم به حواسم من برو -

 خونه از و کردم یآروم یخدافظ و دادم تکون یسر
 .شدم خارج

 یتو یواقع یمعنا به بود، افتضاح یسود یرانندگ
 گرفتن سبقت درحال همش انگار، بود یرال ستیپ
 !بود دنیکش ییال و

 که کرد یدیشد ترمز دیرس که دیخر مرکز یجلو
 !شهیش یتو رفتمی م .بودم نگرفته رو جلوم اگر

 بچه ها خوبه آخه، یرانندگ طرز چه نیا یسود -
 !باهامون نبودن

 !دارن رو من فرمون دست یآرزو همه بخواد، دلتم -
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 زمزمه شدمی م ادهیپ نیماش از که یدرحال
 !خودِش مثل احمق هی اون هام :کردم

 مغازه همون از و میشد دیخر مرکز وارد هم کنار
 .کرد شروع یسود اول

.میشونیپ یتو زدم یزار با

 کارش غروبم تا نیا د؟یخر اومدم نیا با من چرا -
 !شهی نم تموم

 دستم بودم، ستادهیا مغازه یجلو که من دنید با
 !داخل دیکش و گرفت رو

 لباس یست ها از بود ُپر انداختم، اطراف به ینگاه
 !کیش یخونه ا تو

 دست سهیک تا شیش مغازه اون به مغازه نیا از
 !بود یسود دست تا شیش من

 اش گهید یتا سه و بود یخونه ا تو ست تاش سه
 !اسپرت لباس

 به و یخونه  ا یتو ست از بود ُپر هم یسود دست تو
 !لش یلباس ها از ُپر مغازه اون فروشنده قول

.ستادمیا جا هی جونی ب و خسته
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 یزیچ هی جا هی میبر شدم، خسته من یسود -

  !میبخور

.کرد درست رو شالش کرد نگاهم چپ چپ

 روز چند نیا یبرا من فود؟ فست یعنی زیچ هی -
 که داد تذکر دایپارم یول میاینم گفتم باشگاه به
 !مینخور رو زایچ نیا

 .کردم نگاهش ناله با و دمیکش یآه

 !گشنمه من شد، یهرچ -

 دیخر مرکز اونور شاپ یکاف به و داد تکون یسر
.داد اشاره

 !حاال داره یچ نمیبب اونجا، میبر -

 یگشنگ از کافه، سمت افتادم راه یسود از جلوتر
 .بودم گرفته تهوع حالت

 شدت به یخوابی ب و یخستگ شدت از چشم هام
 .اومدی م اشک یه و بود گرفته سوزش

 زیم دنبال چرخوندم سر م،یشد کافه وارد یسود با
 !کرد هنگ مغزم دختره هی و آکو دنید با که بگردم

.سمتم برگشت کالفه که زدم یسود به یسقلمه ا
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 ؟یِچ -

 با انداخت باال ابرو که دادم اشاره اونور به چشم با
.کرد نگاهشون تعجب

نبود؟ تو با مگه آکِو، که نیا برسرم، خاک -

.برگشتم سمتش به یعصب

 بذار صفحه من واسه یه آخه، بود من با گفته یک -
 باشه؟ تو

 ه؟یک نیا حاال، خب -

.کردم  زمزمه یبیعج یدلخور و حرص هی با

 !گهید دخترشه دوست البد -

 قرار اون ها کنار که یزیم سمت به قصد از یسود
 اومد،ی نم بند هم من یلعنت اشک نیا رفت، داشت
 کتک فصل هی کردی م فکر دیدی م رو من یهرک

 !خوردم

 رو زیچ هی داشت که آکو میرفت سمتشون به تا
 انداخت باال ابرو متعجب ما دنید با کردی م فیتعر
 !من رو شد زوم نگاهش و

 متوجه یعنی که را اون به زدم رو خودم هم من
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 زیم سر و برگردوندم رو روم و بودم نشده اش

 .نشستم

 که کردی م نگاه یچشم ریز عیضا انقدر یسود
.کرد بلند سر ضرب به که زدم پاش به یلگد

 چه نمیبیم دارم چته؟ که، یشد یوحش باز -
 !کننی م دارن یغلط

.کرد نگاهم ذوق هی با بعد

 !شهی نم جدا تو از نگاهش پگاه -

.اومد سرم پشت از آکو یصدا هوی که

 !سالم -

 دوباره قلبم برنگشتم، و شدم جابه جا یکم جام سر
 !بود رفته تند دور یرو

.دوخت آکو به رو نگاهش خنده با متعجب یسود

 کجا؟ نجایا کجا، شما جان، آکو سالم عه؟ -

 مدهوشم داشت عطرش بود، سرم پشت همچنان
 !کردی م

 یتند و یسرد هی بود؟ بو خوش عطرش انقدر چرا
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 !داشت یخاص

 د؟یکنی م کاری چ نجایا شما داشتم، کار -

.شد بلند جاش از الیخ یب یسود

 !بدم سفارش برم من م،یبود دیخر -

 !مطمئنم شدم،ی م ونهید من یسود دست از آخر

 سر و جلوم اومد که کردم پاک رو اشکم بردم دست
.کرد نگاهم موشکافانه و نشست یسود یجا

 !سالم -

 !سالم -

.کردمی م یباز منو گوشه با

 د؟یبود دیخر -

.کردم نگاهش دلخور و کالفه و کردم بلند سر

 !بله -

.کردم اشاره یخروج در به بعد

 !رفت همراهتون -

 نگاهم اخم  با و زد هیتک یصندل یرو الیخ یب
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.کرد

 رو مکان که بود یکار قرار نبود، من همراه شونیا -
 .کردند نییتع یسهراب خانم

 خت،یر چشمم از اشکم قطره باز که و زدم یپوزخند
 به انگار رو دلم من و بود شده تر ظیغل اخمش
 .گرفتند چنگ

 یزندگ نیا د؟یدی م حیتوض چرا من یبرا -
 !شماست یشخص

.شد خم جلو به و زد یشخندین

 یشخص یزندگ نیا خاطر به یدار که ییتو یول -
 !؟یزیری م اشک

 زل بهش گرفتم دهنم یجلو دست با گرفت، خندم
 !کردی م نگاهم زدم، گنگ

 کنمی نم هیگر شما یشخص یزندگ بخاطر من -
 من با یبچگ از مشکل نیا نداره، من به یربط چون
 !مِن یخوابی ب یها علل از یکی و بوده

.کرد نگاهم جانب به حق و نباخت رو خودش

 !داره ربط منّ به تو، ِیشخص یزندگ یول -
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.انداختم باال رو ابروم لنگه هی

 پسر نم،یبی نم جوره چیه شما به رو ربطش -
 !زیعز یعمو

 هر بود شده ظیغل اخمش بود، شده یعصب باز
 !بزنه رو من فصل هی پاشه داشتم انتظار لحظه

 رفتن ور مشغول و آوردم در رو میگوش الیخی ب
 نیب از رو یگوش و اومد جلو که شدم باهاش
 .گرفت دستام

 رفتار نیا :گفتم یعصب و کردم نگاهش اخم با
 رو من یگوش یحق چه به ست،ین درست

 ؟یریگی م

 رو انداخت کتش بیج یتو رو میگوش الیخی ب
.کرد من به

 !ساکت ش،یه -

 کردم، نگاهش شده درشت یچشم ها و حرص با
  ؟یچ یعنی

 فوتش رونیب حرص با و دمیکش یقیعم نفس
.دیخند که کردم
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 !نبرتمون باد -

 برگردوندم، رو روم و رفتم براش یغره ا چشم
 یتو چرخوندم سر بسازه؟ سفارش بود رفته یسود
 !تورو کشمی م من یسود...نکنه پس؟ بود کجا کافه؛

.بستم چشم حرص با

:دیچیپ گوشم یتو صداش که

 تو؟ یستین سرکار چرا-

 !گرفتم یمرخص -

.کرد اخم دوباره

 !کن شروع بعد بشه روز دو بذار عه، -

 و رهیبگ سفارش که اومد گارسون که نذاشتم محل
 و قارچ تزایپ دوتا سفارش من با مشورت بدون آکو

 .دداد گوشت

 یبرا نداشتم یخارج وجود چیه انگار من یعنی
 !دوتا نیا

 بهش بود، کرده تر کوتاه رو موهاش بهش، زدم زل
 !اومد یم
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 ؟یدیخر فردا یبرا لباس -

.انداختم باال ابرو

 ؟یایم هم شما مگه -

.کرد نگاهم خنده با

 !امین کن فکر درصد هی -

.دادم تکون سر و دمیخند آروم

 !برم اون سراغ نشد فرصت -

.شد رد چشماش یتو از یبرق هی

 !میریم باهم -

.کردم نگاهش متعجب

  باهم؟ -

 !زد زل زیم به محو لبخند هی با و داد تکون سر

 و میاومد رونیب کافه از تزامونیپ خوردن بعد
.کردم دراز آکو سمت رو دستم من

 !میگوش -

 محکم رو میگوش و بشیج سمت برد دست کالفه
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.رفت جلوتر و دیکوب دستم کف به

 !نایبب رو ونهید

 دستم یتو رو یسود و خودم یساک ها یسخت با
 !ببره رو ساک ها حداقل رفتی م داشت نکرده گرفتم،

 و کردمی م نگاه رو مغازه ها خودم یبرا نجوریهم
 !سرم پشت هم آکو

 به و زد برق چشم هام یمجلس لباس هی دنید با
 .رفتم مغازه سمت

 داشت قهی هی که بلند یآسمون یآب راهنیپ هی
 یهفت هی هم پشتش و شدی م پیک گردن دور که
 !بود باز

 یکیکوچ دنبال هی پشتش بود، یماه مدل راهنیپ
 ریز آکو که مغازه یتو برم خواستم ذوق با داشت
 !یبخر یبخوا رو نیا نکن فکرشم :گفت گوشم

.ستادمیا رخش به رخ و برگشتم سمتش به

 رو خودتونم حد شما، نه رمیگی م میتصم من -
 !دایبدون

.دیکش یقیعم نفس و بست چشم
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 !یپوشی نم رو اون تو پگاه، نکن یلجباز -

 مغازه یجلو از و گرفت رو آرنجم خودسر بعد
.اونور کشوندتم

 تو کنمی م تیرعا یه من آکو، کن ول رو دستم -
 !یکنی م بدتر

.کرد نگاه بهم و کرد موهاش یتو دست کالفه

 !نکن ،یلجباز من، با نکن یلجباز پگاه -

 با گوشم ریز و کرد خم سر که کردم نگاهش اخم با
.کرد زمزمه یخاص لحن هی

 م،یبخر اومد خوشت یهرچ نیا جز میبر ایب -
 !قربونت ایب

 به االن دوختم، چشم بهش و کردم بلند سر بهت با
 بود، شده برپا یبزم هی قلبم یتو قربونت؟ گفت من
 نه امیس وارید و در به رو خودش یه که یجور
 !دیکوبی م

 و کت هی آکو و من نیب بحث و جر یکل با خالصه
 حق بپوشم، اونجا که گرفتم رنگ یصدر شلوار

 !قشنگ هم و بود کیش هم النصاف
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 تا گفتن با آکو خونه، به من رسوندن بعد هم روز اون
 .رفت شمونیپ از دارم دادگاه گهید ساعت کی

 رو ساک ها و اتاق یتو کشوند رو من زور به یسود
 .کرد باز

 به محکم و دیکش یغیج شلوار و کت دنید با
.زد پام رون

 !نیا خوشگله چقدر ،یریبگ کوفت -

.دادم تکون سر و زدم یلبخند

 .کرد انتخاب آکو قشنگه، یلیخ آره -

 روش که یصدر ست رهنیپ دوتا هم بچه ها یبرا
 و آوردم در رو بود گرفته داشت دیسف یها گل

 .دادم نشونش

 ذوق و غیج با ندادن، امون هم اسیمه و ایمح
 .گرفتن دستم از رو لباس دنیپر

.منه مال نیا -

.منه مال اون نه -

 اندازه رو دهنش و دیکوب نیزم پا لجباز اسیمه
.کرد باز غار هی
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.ن...ما...ما -

 تا گرفتم جفتشون دست از رو لباس و کردم اخم
.نکردن پاره اش

 دست شکله، هی و زیسا هی هردو امان،ی -
 !پوشونمتونی م بعد خودم بهش دیزنی نم

 گرفته؟ انینو یبرا قشنگه، چقدر نیا پگاه، یوا -

.یسود سمت برگشتم ذوق با

 و کت چرا دونمی نم فقط اس، بامزه یلیخ آره، -
 ِیصدر به من نکهیا با ده،یخر براش یطوس شلوار
 !کنه ست بچه ها و من با که کردم اشاره

.کرد نگاهم موزمار یسود

 کنه؟ ست خودش با خوادی م دیشا -

 جا به جا رو ها لباس که یدرحال و زدم یپوزخند
.دادم تکون سر کردمی م

 !باش الیخ نیهم به آکو؟ اون هم آره، -

 امشب گفت و زد زنگ خاله که میبود ناهار موقع
 سمت به اونجا از یهمگ صبح که خونه اشون میبر
.میکن حرکت باغ
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 کرد شروع کرد،ی م جمع رو زیم که یدرحال مامان

 !کردن غر غر به

 ینه و امر جور هزار رن،یبگ خوانی م تولد هی -
 مونه،ی م بچه ها نیا نیع هم سوسن نیا کنن،ی م

 ر،یبگ لباس ر،یبگ باغ حاال گه،ید بچه اس هی بابا
 !اوه ر،یبگ دعوت کارت کن، رزرو شگاهیآرا

 دست با اشاره و ادا با مامان یپابه پا هم یسود
.چپش دست رو زد راستش

 ارنین در رو مردم چشم اگر نایا مامان، نگو یوا -
 که بگه دیبا جان سارا افته،ی م خط خدا قرآن که

 هی اومده که داره شرکت و خرپوله شوهرش
 !گهید گرفته رو اون مثل یگاگول

 نگاهشون و دادمی م رو انینو یغذا خنده با
 زهیری م نیا مونن،ی م مت و پت نیع کردم،ی م

 !کنهی م جمع یکی اون

 ِجز دارن ن هایا که انگار نه انگار خونسرد رضا و بابا
 منچ داشتند و بودند نشسته هال وسط زنند،ی م
 .کردندی م یباز

 رضا؟ نه مگه -
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 انداختی م رواما تاس که یدرحال حواسی ب رضا
.داد تکون سر

 !هستش باتو آره،آره؛حق -

.داد جلو غبغب هم یسود

 یقماش چه نایا دهیفهم هم رضا یحت ا،یب -
 !هستن

 رضا انگار "دهیفهم هم رضا یحت" گفت یجور هی
 متوجه که بود عقل نیریش ای عقل کم آدم هی
 !شده انیجر نیا متوجه تازه حاال شدی نم یچیه

 به آروم  و شونه ام یرو گذاشتم رو انینو خنده با
 .بزنه آروغ تا زدمی م پشتش

 ذوق با زد،ی م نق آروم گوشم ریز انینو
.دمیبوس رو قه اشیشق

 خسته خاله ات یپرت ها و چرت دست ازت توام -
 !من برم قربونت مامانم؟ آره ؟یشد

 براشون که بابا به بودن داده ریگ اسیمه و ایمح
 تاس دونستی نم جیگ بابام بذاره، یاسفنج باب

 !بذاره کارتون ای بندازه
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 شبکه رو گذاشت و برداشت رو کنترل کالفه سر آخر

 کارتون

 !بابا دینیبب دینیبش دیبر -

 و دیکش ینفس هی تازه بابا کردن ولش که بچه ها
 .انداخت رو تاس

 دلخوشمون یول کیکوچ جمع به ینگاه هی
 زخم هست، یبده اِد،یز مشکالت درسته انداختم،

 االن،االنمون یول کنه،ی م چرک یگاه گه گذشته یها
 خنده لب هامون یرو بود، خوش دلمون بود، خوب
 !بود

 خانواده هی از شدی م یچ بود؟ی چ یزندگ گهید
 نیهم من داشت؟ انتظار شهر مرکز یتو یمعمول

 خنده بود، سالم هام بچه و خانوادم و خودم تن که
 .بود یکاف برام شدی نم جدا لباشون از

 و اومد خوش مزاجم به بودن پولدار مزه بار هی
 !همراهمه دهر و ابد تا شیتلخ

 آدم فهمم،ی م رو ستین پول یچ همه مفهوم حاال
 !باشه خوشبخت دیبا

 .آره یم خدا که رو پول
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 سمت میافتاد راه که بود شب هشت یحوال ساعت
 یجلو رو نشونیماش رضا و بابا ن ها،یا خالم خونه

 خونه سمت به باهم و کردند پارک هم پشت آپارتمان
 جلو بردتش داشت، بغل رو ایمح که بابا و میرفت
 .فشرد رو فونیآ زنگ ایمح و

 هی با خاله میاومد رونیب که آسانسور از
 ستادهیا در یجلو کوتاه نیآست یساحل راهنیپ
 کنار صورتش یجلو از رو موهاش ما دنید با و بود
 !یکرد رنگ میدیفهم خوب یلیخ داد،

 یکاه مش روش و بود کرده رهیت رو موهاش
 .اومدی م بهش هم واقع در خوب که بود انداخته

 با یسود و دیبوس رو صورتش حرص با مامان
.انداخت خاله شیآرا غرِق صورت به ینگاه تمسخر

 کنهی م فکر نتتیبب یهرک االن خاله، یوا یا -
 !آخه که یعروس

 رو موهاش و گذاشت فیتعر حساب رو هم خاله
.زد کنار

 ؟یسود ادیم بهم یجد حاال، تو دیبفرمائ -

 خنده هاشون کردندی م یسع که یدرحال رضا و بابا
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 مشغول و شدند خونه وارد بچه ها با بدن قورت رو

 .شدند پاشا و سارا با یپرس احوال

 با و فرستاد هال سمت به مارو و بست و در خاله
 .گرفت دلم خالم شوهر ارژنگ، عمو عکس دنید

 !خوب یلیخ بود، یخوب یلیخ مرد

ه ک عمو عکس به و کرد دنبال رو من نگاه هم خاله
.نشست مبل یرو و دیکش یه، آدیرس

 رفت؛ ینم یچیه به دلم و دست ارژنگ مرگ بعد -
 که خودم وگرنه بود، پاشا و سارا اصرار به ن همیا

 .نبود رضا دلم

 از داشت،ی نم بر دست که هم برسر خاک یسود
 و برداشت یچا هی بود آورده سارا که یچا ینیس
.کرد درشت چشم یساختگ تعجب با

 دکلره موهات شما ارژنگ عمو مرگ روز مگه عه؟ -
 ؟یبود نکرده رنگ خاله؟ نبود

.دیخند یتصنع دستپاچه هم خاله

 حاال بوده، اومده در که بود خودم یموها اون نه -
 .دیبردار وهیم دیبفرمائ ه،یحرف چه
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 برداشت رو یخور وهیم ظرف و شد پا هم خودش
 .شد کردن تعارف مشغول

.کرد زمزمه گوشم ریز زده حرص یسود

 بود، رنگ که موهاش م،یگاو ما کرده فکر زنه -
 یاشک ها که چشمش به بود زده هم یدود نکیع
 !نشه مشخص نشدش ختهیر

.دادم هشدار و انداختم باال ابرو

 احترام خالمونه، اون باشه هم یهرچ زشته، یسود -
 !کن حفظ

 و دیکش یپوف و کرد نگاهم چپ چپ یسود
 .شد شییچا خوردن مشغول

 و عالم از صبح فردا تا داشت، پا یسود اگر یعنی
 !شدی نم هم خسته کرد،ی م بتیغ آدم

 بار آبگوشت خاله که شام خوردن از بعد شب
 مرد ها که بود شب سه ساعت حدود بود گذاشته

 خود اتاق یتو خاله و مامان و دنیخواب هال یتو
 اتاق یتو هم ها بچه سارا و یسود و من و خاله
 .میدیخواب سارا یمیقد

 و کرد داد داد، سارا که بود شیش ساعت صبح
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 .شد رید شگاهمونیآرا که کرد داریب رو همه

 به زد زنگ کرد، اصرار سارا بس از هم پاشا
 سر و هستن کجا نهیبب تا یج ید و لمبرداریف

 !باشند باغ ساعت

 مامان با و پاشد هم خاله صبح؟ شیش ساعت آخه
 خوردن بعد یهمگ و گذاشتن رو صبحانه بساط

 .میشد چالوس عازم صبحانه

 یعصب بس از بود، زدن غر درحال سودابه راه تمام
.بود شده قرار یب هم بچه بود

 سودابه که سرش زد داد هی و کرد داغ رضا آخرسر 
 و کرد ساکت آدم نیع رو آرسن و شد الل گهید هم
 .داد رشیش

 قرار یدونی م که تو خوب داشت، حق رضا بدبخت
 رو شدن داریب زود صبح طاقت اگر شمال، میبر

 غر انقدر چرا گهید یاومد که حاال ،یایم چرا یندار
 !یزنی م

 و بودند نایا رضا نیماش تو من با انینو و ایمح
 پاشا نیماش بود، اومده نایا مامانم با اسیمه
 بعدش و بابا بعدش بود جاده یتو همه از تر جلو



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
.رضا

 تو یالیو میدیرس که بود دو ساعت حدود
 رستوران از پاشا بود، کیتراف بس از چالوس

 تا .مخلفات با بود گرفته دهیکوب چلو یراه انیم
 سودابه و سارا استراحت یکم بعد الیو میدیرس
 ناهار خوردن مشغول یهمگ و انداخت سفره
 .میشد

.آغوشم تو کرد پرت رو خودش خسته اسیمه

 !مامانا مردمی م یگشنگ از داشتم ش،یآخ -

 رو اومد ایمح که دمیبوس رو سرش و دمیخند
.نشست پام

 هم یبر التیتعط بعد گفت بایشک خانوم مامان، -
.یکن وجه رو بتامونیغ هم و یریبگ رو مانتومون

.کردم نگاهش عشق با و دمیبوس رو چشمش 

 !امیم چشم موجه، نه، وجه قشنگم دختر -

 روشن شیآت رو سارا ریز که بود سه ساعت حدود
 .شده رید و شگاهیآرا میبر دیبا که و کرد

 کرده هماهنگ شگاهیآرا هی با نکهیا مثل قبل از
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 .بود

 نیماش با مامان جز جمع یخانوم ها همه خالصه
 یسود هم راننده م،یرفت شگاهیآرا سمت به بابا
 !متاسفانه بود

 .اومد یم در یکی غیج یصدا هربار راه کل یتو

 به که سالمت و حیصح .بود یتیوضع هی
 که اشویت باالخره سارا میدیرس شگاهیآرا

.انداخت

 یکی تا بده یرانندگ تست برو دوباره جون یسود -
.ینکشت ینزد رو

.کرد نگاهش غرور با و زد پوزخند هم یسود

 !یندار نمیهم چون یتر واجب تو که االن -

 با بشه، دعوا که االن گفتم کرد یاخم چنان سارا
.کردم سارا به رو رفتم نشونیب خنده

  شده ها رید تو دیبر حاال، هیبحث چه -

 داخل میرفت دادن تیرضا یهمگ باالخره
.یسود سمت کردم رو یناراحت با شگاهیآرا

.کردن کالفش بچه ها االن اومد،ی م هم مامان کاش -
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.گرفت رو دستم و داد تکون سر یسود

 شهیم تموم کارمون تر زود تو و من نباش ناراحت -
 اومدن با !میکنی م درستش رو مامان خونه میریم

 قطع صحبتمون سرمون باال ارشیدست و نرجس
 مینیبب تا میسپرد دستشون رو خودمون و شد
 .ارنیم در سرمون ییبال چه

 کرد،ی م رو نجایا فیتعر یلیخ سارا که هرچند
 .بود هم یمعروف شگاهیآرا ایگو

!گهید بود ن هایا انیجر یبرازندگ و یدارندگ

 شد، تموم همزمان یسود و من کار پنج ساعت راس
 جلو ذوق با و زد یقیعم لبخند دنمید با یسود
.اومد

 !یشد خوشگل چقدر پات، کف چشمم -

 کردم، نگاه نهیآ یتو خودم به دمیچرخ و دمیخند
 چشمم شیآرا مقدار یول بود تیال شمیآرا
 یسرکش هی شدی م باعث نیهم که بود شتریب

 !باشه چهره ام یتو یخاص

 همرنگ که بود یلیبرز شیآرا هی یسود شیآرا
 .بود زده ینیشا هیسا هی شینفت یآب لباس
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 .بود من مال از تر لعاب و رنگ پر ششیآرا کل در

 یجد ،یجد ایگو بود؛ نشده حاضر هنوز سارا
 !تولد تا بود یعروس

 یخداحافظ خاله و سارا با در پشت از یسود با
 م،یبش حاضر خودمون هم م،یبر خونه به تا میکرد
 .میکن حاضر رو مامان هم

 یسود نشستم، نیماش یتو یبدبخت با دوباره
 .گذاشت رو بندر دختر آهنگ برد دست

 دمینال و زدم رو میشونیپ یرو دست با

 .رفت آبرومون یسود -

 بود گذاشته گاز یرو رو، پاش که یدرحال و دیخند
 رو حالش شناسه،ی م رو ما یک کن ول :گفت بلند
 !ببر

 م،یبود الیو بعد ساعت کی دادن گاز بس از خالصه
 یتو هم خودش و بود خوابونده رو ها بچه مامان

 .کردی م جابه جا رو لیوسا داشت، آشپزخونه

 ذوق با و زد یبرق چشم هاش یسود و من دنید با
 کرد نگاهمون رفته باال یها ابرو و
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.مادر  دیشد خوشکل چه ازتون، دور بد چشم -

 .کرد بغلش محکم و ششیپ رفت یسود

.دمیپرس یکنجکاو با کردم اطراف به ینگاه

 کوشن؟ نایا بابا -

 کردی م جدا خودش از یسود که یدرحال مامان
.کرد نگاهم

 که گهید ساعت کی تا بخوابن رفتند بودند خسته -
 !باشن سرحال میبر میخوای م

 هوا رو که دادم عالمت یسود به دادم تکون یسر
 ِکشون ِکشون، و دیکش و مامان دست و گرفت
.سرشون پشت منم ها خواب اتاق سمت بردتش

 ؟یکنی م کاری چ گرفت درد دستم یسود -

 !جون یسور کنم درستت خوامی م ایب -

 رو ششیآرا لوازم یسود و خاله اتاق تو مشیبرد
 استارت و گفت یا� ا بسم و زیم رو ختیر و آورد
 .زد رو کارش

 نگاهشون و بودم نشسته تخت یرو الیخی ب منم
.کردمی م
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 ؟یداد رو انینو ریش مامان -

.مادر آره -

 بود؟ تنفسش به حواست خورد؟ -

 خدا شکر کردم، چک دستگاهشم تازه پگاه، آره -
 به روز شاا�یا کر طونیش گوش بچم، بود خوب
 !شهی م بهتر داره روز

 دمیکوب نه امیس یرو عشق با زدم یلبخند

 خودم ریش از شدی م کاش بره، قربونش مامان -
 !بخوره

 کرد نگاهم اخم با و کرد بلند سر یسود

 االن شد؟ یچ خوردن خشک ریش بچه همه نیا -
 دستانه؟ رستم خورهی م مادر ریش آرسن

 تو :گفت تاسف با و داد تکون یسر که دمیخند آروم
 آدم یول یکرد ریپ رو من پگاه، یشی نم آدم
 !ینشد

 شده تموم گهید مامان کار که بعد ساعت ک ی حدود
 با دم،یپوش رو لباسم و رفتم سارا اتاق به من بود
 .کردم نگاه نهیآ یتو خودم به دقت
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 از ،یظاهر فقط نه اد؛یز یلیخ بودم، کرده رییتغ

 فکر شتریب دم،یرسی م بلوغ به داشتم انگار درون
 .کردمی م مشورت یهرکار از قبل کردم،ی م

 !بود کرده بزرگم یزندگ بودم، شده بزرگ

 .رید یلی،خیلیخ شد، رید یلیخ فقط

 راه باغ سمت به که بود مین و هشت حدود شب
 .میافتاد

 همش و نبودند بند یصندل یرو اسیمه و ایمح
 !بودن کردن یطونیش درحال

 و میکرد پارک باغ نگیپارک یتو رو ها نیماش
 بلند پاشنه چون من و میشد باغ وارد هم سر پشت
 وارد همه از آخر برم راه تند تونستمی نم بود پام
 .شدم

 ده و صد حدود کنم فکر بود، شده شلوغ یلیخ
 بود کننده کر کیموز یصدا بودند؛ نفر ستیب یال
 .بود پخش درحال نیفرز فرزاد جذاب آهنگ و

 تر اونور یکم و کردم اخم زد، رو چشمم نور رقص
 .رمینگ قرار نورش معرض در تا رفتم

 .بودند نشسته چپ سمت جلو فیرد نایا عمو زن
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 دست مامان .بودند کرده وصل هم به رو زیم دوتا
 یبوس رو مشغول و رفت سمتشون به بابا دست تو
 .شدند یپرس احوال و حال و

 !دمیند رو آکو گردوندم چشم یهرچ

 به و شدند جدا ما از طاقت یب اسیمه و ایمح
 رو چشمم شدند؛ رقص مشغول و رفتند ِسن سمت
 خودم به شتریب رو انینو و گرفتم ازشون

 یخوردن یحساب شلوارش کت اون با چسبوندم،
 !بود شده

.کرد بغلم محبت با و اومد جلو ذوق با عمو زن

 زیعز یشد خوشکل چقدر سالم، نم،ینازن پگاه -
 !دلم

 اخم با که انینو به چشمش که کردم تشکر لبخند با
 کرد،ی م نگاه رو اونور و نوریا و بود شده داریب

.افتاد

 اخمش دلم؟ جون ن،یبب رو پسرم ی،وای،وایوا -
 عسل، قند یشد خوشمزه چه تو آخ ن،یبب رو
 !رو یفسقل نشیبب ایب روز،یپ

 با اومد؛ ما سمت و کرد قطع بابا با رو صحبتش عمو
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 و دیبوس رو سرم و زد یبرق هاش چشم من دنید

 کرد نوازش رو کمرم

 بده رو پسرم عه، ا؛یکرد کوالک جان، عمو سالم -
 !نمیبب من

 شروع انینو که گرفت بغلم از یآروم به رو انینو
 .کرد غر غر به

  ؟ییعمو یِچ شده، جذاب من مثل چه -

 انینو ما، به توجه یب و دیبوس رو کله اش ذوق با
 گرفت رو دستم عمو زن .رفت بابا شیپ بغل به
 و ایمح دنبال چشمم من و نشوند خودش شیپ
 .بود اسیمه

  بود؟ خوب سرکارت جان؟ پگاه خبر چه -

 یمرخص بهم رو روز چند نیا عمو، زن نرفتم -
.دادن

 یتو رو دستم راستش دست با و زد لبخند عمو زن
.فشرد و گرفت دستش

 !بگذرون خوش یحساب روز چند نیا ،یعال چه -

 اسیمه و ایمح دنیند از نگران و دادم تکون یسر
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 ِسن سمت و شدم بلند جام از و گفتم یدیببخش
 .رفتم

 نجایا االن نیهم ؟یعنی رفتن کجا ها وروجک
 !کننی م خاموش چرا رو برق آخه بودند؟

 دنبال به کورکورانه و زدمی م غر لب ریز یحرص
 انیجر نکنه د،یترکی م داشت دلم گشتم،ی م ها بچه
 !بشه تکرار دوباره انینو

 !چرا نبودند ه؛یگر ریز بزنم بود مونده کم

 یموها یعصب و گرفتم رو میشونیپ دست با
 بگردم؟ رو کجا زدم؛ کنار رو شونم یرو افتاده

 جا؟ چیه چرا ستنین

 سیسرو سمت باغ پشت به که یراه دنید با
 رفتن دیشا ستادم،یا صامت خوردی م یبهداشت
 ؟ییدستشو

 تند بس از رفتم، ییدستشو سمت به یدلنگران با
 تعادل زور به و خوردم یسکندر بارها دمیدوی م

 !نشم نیزم بر نقش تا کردم حفظ رو خودم

 !که نبود کس چیه کردم، اطرف به ینگاه

 به گهید سمت هی از داشتند که هیسا دوتا دنید با
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 خواستم تا کردم، زیر چشم رفتندی م باغ طرف

 به و گرفت محکم رو آرنجم یکی برم سمتشون
 .کشوند عقب

 به خورد پشتم که بستم چشم ترس از بهت با
 درد از و بودند دهیکش باغ حصار یبرا که یوارید

 !ختیر قلبم آکو، دنید با که کردم باز چشم

 دادم، قورت رو دهنم آب و دمیکش یقیعم نفس
 .کردم نگاهش اخم با

 !کردم سکته ه؟یوضع چه نیا -

 دست .کردی م نگاهم محبت پر لبخند هی و آرامش با
 یرو مکش و کش اثر بر که ییموها و کرد بلند

.کرد نوازش رو بود ختهیر صورتم

 !بود شده تنگت دلم -

 گاز رو لبم محکم دستپاچه کردم درشت چشم
.گرفتم

 یکی االن کنار برو آکو،آکو برسرم، خاک -
 همه که ِیجور تمیموقع االن من نتمون،یبی م

 !هستن من از آتو هی منتظر

 و کرد درست نود هیزاو سرم کنار راستش دست با
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 .برد گوشم ریز رو سرش

  !هستم من بزنه؟ حرف تونه یم یک -

 یرو کرد، چک رو من جز به جز و رفت عقب
.کرد تر زبون با رو لبش و کرد مکث چشم هام

 !یشد خوشکل -

 گونم یرو به گرمش ینفس ها ُهرم که بستم چشم
 رو قشیعم نفس یصدا بعد یکم و نشست
 !دمیشن

 حس نمتیبینم لحظه هی ،یکرد ونهید رو من -
 نبودم، ینجوریا پگاه،من ستادهیا جهان کنمی م

  !پگاه کنهی م کش زجر داره رو من دنتید دوباره

 و زد یدار صدا پوزخند که برگردوندم رو روم کالفه
 کرد زمزمه یدار خش یصدا با بعد

 یدار حق ،یبرگردون رو که یدار حق ،یدار حق -
 من حق تو خواستن ؟یچ من یول ،ینخوا رو من
 تمام؟ و یبود تو عمرم نصف که یمن ست؟ین

 .داشت درد چشم هاش کردم، نگاهش یناراحت با
 یرو گذاشت و گرفت دستش یتو رو دستم آشفته
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 نه اشیس

 رو خودش داره تو خاطر واسه کن، گوش ن،یبب -
 !کشهی م شیآت و آب به

 آکو؟ -

 و فشرد هم یرو محکم رو پلک هاش و بست چشم
 !نگو یچیه س،یه :گفت شمرده

 میشونیپ به رو شیشونیپ و کرد نگاهم
.چسبوند

 !زمیلبر صبر از گهید من یول ،یزد حرف ادیز تو -

 یبهتر یت هایموقع تو ست،ین درست کارت آکو -
 !یدار

 !زد عربده نه، اد؟یفر

 ؟یچ بخوام تورو زیچ همه یب ِیلعنت مِن اگر -

 شده درشت چشم هاش و زدی م نفس نفس، خشم از
 .بود شده یارغوان صورتش رنگ و بود

 بیج از و گرفت فاصله ازم که رفتم جلو نگران
 نخ هی فندک با و آورد در رو گارشیس کتش
 .زد ُپک یعصب و زد شیآت
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 گمیم یه ؟یچ خاطر واسه زنمی م زر دارم یه -
 تو پا به شده فنا میزندگ و عمرم خوامت،ی م
 غرق فقط ای پگاه؟ یفهمی م رو من تو ؟یچ یعنی

 !یکشت رو من که تو المصب دِ ؟یشد خودت

 .ستادمیا سرش پشت و رفتم جلو آروم

 یکم حداقل .برم آغوشش یتو تا کردم دراز دست
 یمونیپش با برگشتم رو نرفته راه یول بشه، آروم

 .کردی م خفه ام داشت بغض کردم، نگاهش

 سرم نگه داشتم؛ خودم کنار و کردم مشت رو دستم
.کردم زمزمه آشکار یبغض با و انداختم نییپا رو

 !ببخش رو من -

 شدم، دور ازش گرفته غمباد یدل و تنگ ینفس با و
 سن کینزد .گذاشتم جا اونجا رو روحم کردم حس
 حق در من خت،یر اشکم یقطره  نیاول بودم که

 !کردم جفا جفتمون

 هی با که حقشه هاست؛ نیبهتر قیال اون یول
 !نداره زنگوله پاش دور که یفرد هی با باشه، دختر

 .کردم ترک خودش بخاطر من رو آکو

 تونمی نم بکنم، بهش رو ظلم نیا تونمی نم من
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 ازم یمرتض مثل یروز اگر که گهید ارمیب طاقت
 طرف از شدن طرد رو، بودنم مطلقه شد، خسته
 !بکوبه سرم یتو رو، شوهرم

 رو خودم زور به بودم؛ زده بند شهیش هی گهید من
 جمع هم کنار رو تکه  هام و بودم کرده متصل هم به

 .شدم پا سر و کردم

 گهید یخراب هی گه،ید ییرسوا هی طاقت گهید
 !نداشتم رو

 !بود تلخ بود، زهر برام یعاشق و عشق من

 گس ترس از من که بود ینیریش شهد همون آکو
 گهید سوراخ هی از من شدم؛ی نم کشینزد بودنش
 .شمی نم دهیگز دوبار

 و رسمی م خودم به دارم که االن االن، حداقل
 .دارم بچه هام و خودم یبرا ییبرنامه ها

 اعتماد از یول !خواستی م خوب یزندگ دلم من 
 یکس با بودن به نداشتم جرعت دم؛یترسی م کردن
 االن باشه، هم آل دهیا آکو هرچقدر کنم، فکر
 !شدی نم

 د،یرقصی م اسیمه و ایمح با که یسود دنید با
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 شدم، انیجر متوجه حاال کردم، پاک رو اشکم

 یکمرنگ لبخند بود، آکو کار اسیمه و ایمح بتیغ
 به جونی ب یگام ها با و گرفت شکل لبم یرو

 اومد جلو و شد متوجه ام یسود که رفتم؛ سمتشون
 .گرفت رو دستم و

 تو؟ یرفت کجا شده؟ی چ -

 از دارم زدی م داد که ینگاه با و زدم یمسخره ا لبخند
.کردم نگاهش رمیمی م درد

 !یبهداشت سیسرو رفتم ،یچیه -

 کنه باز لب خواست تا و کرد، نگاهم نگران یسود
 اصرار و ِسن سمت کشوند و گرفت رو دستم ایمح
 یسود از زیگر راه تنها االن برقصم؛ باهاش که کرد
 !بود نیهم

 ازشون اسیمه و ایمح با دنیرقص از بعد یکم
 سلف، صورت به که یزیم سمت به و شدم جدا
 مختلف یها دسر و یدنینوش و فود نگریف انواع
 توش و برداشتم یجام و رفتم بود شده دهیچ رو
 بودم دنینوش مشغول و پرتغال آب از کردم پر رو
 .دیرس گوشم به یگرفته ا یکم و مردونه یصدا که
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 !خانم سالم -

 بهش چشم متعجب ینگاه با و برگشتم سمتش به
 !دوختم

 !سالم -

 شراب از کرد پر و برداشت یجام و زد یلبخند
 .بود داده رو بشیترت سارا که یانه ایسال

 !هستن بایز خواهرهاتون -

 روشن صورت داشت، ییاروپا شکل به کامل یچهره 
  !روشن یچشم ها و مو و

 و کک یتونست یم یکردی م دقت یکم اگر یحت
 صیتشخ هم گونه اش یرو زیر و کمرنگ یمک ها
 بودمش؟ دهیند حاال تا من چرا ؛یبد

خواهرهام؟ -

 با و انداخت باال ابرو و دینوش رو شرابش از یکم
 .کرد نگاهم یشگفت

 !گمی م رو کوچک یدخترها دو بله، -

 جامم با و انداختم نییپا را سرم و زدم یلبخند
.کردم یباز
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 !جناب هستند، من یدخترها اون ها -

 لب زده رتیح و کرد درشت رو سبزش یها چشم
.کرد باز

 !بانو پوزش ،یجوان مادر چه اوه، -

 شتریب شدی م باعث که داشت یخاص لهجه ته هی
 سوال اریاخت یب و ببرم یپ بودنش یخارج به

.کردم

 !دیهست پاشا یمهمون ها از شما -

.کرد نگاهم تاسف با و زد یقیعم لبخند

 هاکان من کنم، یمعرف را خودم رفت ادمی -
 !پاشا هیترک شرکت کیشر هستم، یلیاسماع

 یتو رو دستم دادم تکون سر تند و انداختم باال ابرو
.گذاشتم بود کرده دراز که یدست

 هستم، پگاه منم ،یلیاسماع جناب خوشبختم -
 !پاشا زِن خاله دختر

 دیسرکش آخر تا رو جامش هیبق و داد تکون یسر
 پخش بود یاب یها آهنگ از یکی که تانگو آهنگ و

 ینگاه با و گذاشت زیم یرو رو جامش هاکان و شد
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 یکم داد، صیتشخ توش از شدی م رو جانیه که
.کرد دراز طرفم به رو دستش و شد خم

 یبانو دیدی م من به رو رقص دور کی افتخار -
 جوان؟

 رد رو درخواستش شدی نم و کردم دیتجد رو لبخندم
 !بود یحرمت یب کنم،

 رو دعوتش و گذاشتم دستش یتو رو دستم اجبار به
 شور پر که ینگاه با و کرد راست کمر که و رفتمیپذ
 .اومد ِسن سمت به من شونه به شونه براق، و

 هم رو نورها رقص یحت بود؛ شده خاموش چراغ ها
 زیچ چیه کمرنگ هاله هی جز و بودند کرده خاموش

 فضا بود شده باعث نیهم و نبود باغ یفضا یتو
 .ادیب نظر به تر کیرمانت

 با کرد حلقه متیمال با کمرم پشت رو دستش هاکان
 همراه باهاش رو خودم هم من آرومش یتکون ها
 لهجه همون با و آورد گوشم کنار رو سرش که کردم

.کرد زمزمه بامزه اش

 !جوان خانِم دمیند همراهتون رو شوهرتون -

 :گفتم غرور با و فشردم هم یرو محکم رو پلک هام
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 !میشد جدا

.کرد نگاهم و گرفت فاصله من از یکم متعجب

 رو تونیناراحت قصد متاسفم، من...من آه، -
 !نداشتم

.دمیکش یقیعم نفس و دادم تکون یسر

 !نشدم ناراحت ست،ین یزیچ -

 .دیپرس و کرد کج سر

 ؟!بپرسم رو لشیدل تونمی م -

 گهید اومد، خودش به یکم که کردم نگاهش یجد
 !شدی م یمیصم داشت یادیز

 !تفاهم عدم -

 رو من و کرد باز رو دستش و داد تکون یسر
 آکو نیغمگ و رونیح نگاه ریگ نگاهم که چرخوند

 .شد

 ناراحت انقدر رو نگاهش وقت چیه گرفت، درد قلبم
 !بودم دهیند دیناام و

 تخت به تعادل یب من و گردوند برم هاکان
 و گرفتم فاصله سرعت به ازش .خوردم نه اشیس
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 یخروج سمت به که آکو دنید با و برگشتم عقب به
 :گفتم عجله با کردم هاکان سمت به رو رفت،ی م باغ

 !برم دیبا من د،یببخش

 شدم جدا ازش بزنه یحرف بدم اجازه نکهیا یب و
 .شدی م مانع ام بلند پاشنه دم،یدو آکو سمت به و

 و گرفتم دستم یتو و آوردم در رو کفشام کالفه
 هوا انقدر بودم، شده خارج باغ از دم،یدو دنبالش

 !دیدی نم رو چشم چشم، که بود کیتار

.کردم صدا رو اسمش ترس با

 آکو؟ -

 جاده اون یتو که یسکوت و رک هایرجیج یصدا
 !بودتم ترسونده یحساب بود

 .موند جوابی ب باز و کردم صداش تر بلند

 نفس نفس، که یدرحال و ستادمیا سرجام دیام نا
 قیعم نفس گذاشتم زانوم یرو رو دستام زدمی م

 .دمیکش

 نیماش هی به که دنشید با برگشتم، چپم سمت به
 انداخته نیماش کاپوت یرو رو کتش و زده هیتک
 بود، باز نه اشیس کینزد تا رهنشیپ یدکمه ها و
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 !رفتم عقب قدم هی و دمیکش یخفه ا غیج

 حرص با دلواپس کردم، نگاهش بهت و شوک با
.زدم داد سرش

 گردمی م دنبالت دارم یدید کردم، صدات همه نیا -
 تو نگران که بگو رو احمق مِن ؟ینگفت یچیه و

 !شدم

 شیآت رو گارشیس که یدرحال و زد یپوزخند
 رو دودش و زد بهش یقیعم پک و کرد نگاهم زدی م
 .فرستاد هوا به

 بود؟ کرده بغض آکو بود، برداشته خش صداش

 ؟یشی م نگرانم تو -

.زد زل بهم براقش یچشم ها با و کرد یخنده ا تک

 کنه؟ ینگران احساس که یدار قلبم مگه تو -

 خشک همونجا من و زد گارشیس به یُپک دوباره
.کردمی م نگاهش شده

 ینگفت مگه ؟یافتاد راه دنبالم یچ واسه -
  شه؟ی نم ؟یخوای نم

  کرد نگاهم خشم  با و کرد بلند سر
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 ؟یرفت یگذاشت یزرت و ببخشمت ینگفت مگه -

 هیک نبود معلوم که مردک اون بغل تو نکهیا نه مگه
 ؟یدیرقصی م .یداشت هیچ و

 نیماش کاپوت یرو محکم دستش با و زد ادیفر
.گرفتم رو دهنم یجلو زده وحشت من و دیکوب

 مردم حرف فقط آکو، یبابا گور گفت نکهیا نه مگه -
 ؟ینداد حیترج من به رو آدم و عالم مگه خودم؟ و

.تکوند رو گارشیس خاکستر و کرد نگاهم درد با

 یدار قرار خودت نه که مرگته چه دردته؟ چه پس -
 رم؟یبگ آروم پدر یب مِن یذاری م نه

 حالش نیا کردم، نگاهش یناراحت با و رفتم جلو
 .آوردی م درد رو قلبم

 !آکو -

 رخم به رخ اومد و انداخت پاش ریز رو گارشیس
 .کرد نگاهم فقط و ستادیا

 .شدم خفه من که بود نگاهش یتو حرف انقدر

 و شد رد کنارم از آروم که کردمی م نگاهش درسکوت
 .شدم رهیخ بود رفته ازش که یراه به مات رفت،
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 بود؟ کدوممون با حق بودم؛ شده جیگ

 ای نبود؟ معلوم هم خودم با فمیتکل یحت که یمن
  آکو؟

 هاکان همراه و نایا عمو زن و ما خانواده مراسم بعد
 .میرفت الیو سمت به نایا خاله و

 که چرا باشه سفر نیا یتو بود قرار هم هاکان ایگو
 نیهم الیو بسازتش؛ بود قرار پاشا که یالیو

 .کنند کار روش هاکان با بود قرار و بود اطراف

 احساس خودم یرو رو، هاکان نگاه مدت تمام در
 جز یکار و حضور نیا از بودم معذب کردم،ی م

 !اومد ینم بر دستم از سازش

 رونیب نشیماش با ای بود ساحل لب ای نبود، آکو
 مگر بود، اتاق تو ای و گشتی برم وقت رید رفتی م

 .اومدی م ما کنار شام و ناهار موقع

 هاکان تالش گذشتی م الیو یتو بودنمون از روز دو
 .بود موفق یحد تا بامن متیصم یبرا

 نگاه نیسنگ یول نبود زیه بود، یخوب مرد
  !کردی م

 که ساحل لب ادمهی یحت بود؛ آزاری ب و آروم
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 آکو ضیغ پر ینگاه ها متوجه که گفت بهم میبود
 !من به گردهی برم ن هایا همه و شده خودش به

  کنه،ی م اشتباه گفتم بهش که یوقت

 کی نگاه که گفت تیقاطع با و چشم هام یتو زد زل
 !عاشِق آکو شناسه،ی م رو عاشق مرد

 با فاصله ام شدمی م تر کینزد هاکان به من هرچه
 یخار نیع نیا و شدی م شتریب و شتریب آکو
 .نشستی م چشمم یتو

 درحال پاشا و میبود ساحل کنار یهمگ بود شب
 و بابا و بود یذغال ینیزم بیس کردن درست
 .بودن زدن کباب درحال هم عمو

 یطراح نقشه ها یرو و بود نشسته من کنار هاکان
 نگاهم کرد بلند رو سرش مقدمهی ب هوی که کردی م

 .کرد

 خارج؟ یبر یدار دوست -

 خارج؟ کردم، نگاهش متعجب

 کجا؟ یعنی خارج؟ -

 انداخت باال یشونه ا و کرد نگاهم متفکر
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 !خودمون یه یترک نیهم مثال -

 کار؟یچ برم -

 !هیبق مثل کن، یزندگ برو :گفت آروم و دیخند

 شروع تیجد با اومد جلو که کردم نگاهش دیترد با
.دادن حیتوض برام کرد

 چجوره، نیبب اول، یحیتفر سفر هی اونجا، برو -
 راحت تر ها کشور ریسا به نسبت هیترک چون
 رانیا ایب بود یاک اگر .کرد مهاجرت بهش شهی م
 جور و جفت برات رو یچ همه قامیرف با من
 !میکنی م

 کردم نگاهش نگران و کردم یکمرنگ اخم

 !رمی نم ییجا اون ها بدون من پس؟ یچ بچه ها -

 سفر هی یری م بچه هات با تو پگاه، نیبب -
 انتخاب رو ریازم مثل شهر هی ه،یترک یحیتفر
 وقف بر اگر ینیبی م رو جاش همه یری م یکنی م

 !کنمی م درست رو کارات خودم که بود مرادت

 تیموقع هی خوب بود، کرده خونه دلم یتو شک
 کنم عوض ییهوا و حال تونستمی م هم بود، یخوب
 از نکهیا هم و بدم رییتغ رو بچه هام ندهیآ هم
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 !باشم دور گذشته

 اومد،ی م رونیب گهید سال پانزده تا یمرتض
 رو به رو باهاش نخوام گهید که دمیکش زجر انقدر
 !بشم

 شه؟ی م چقدر نه اشیهز -

 .داد تکون یسر و دیخند هاکان

 نداره، یخاص ینه یهز نباش، نه اشیهز نگران تو -
 گمیم بهت شد یقطع متیتصم که بعد حاال یول
 و هاتون طیبل پول فقط االن ،یکن کاریچ دیبا

 !زهاستیچ نیا و هتل

 چشم شیآت به سکوت در و دادم تکون یسر
 حداقل ،یچ همه از بشم دور دیبا دیشا دوختم،

 !مدت هی یبرا

 تیاذ یلیخ هم اسیمه و ایمح وقته چند نیا
 رو پدرشون سراغ یگاه هنوز که هنوز شدند،

 .رندیگی م

 یدور هممون یبرا باشه، بهتر براشون یدور دیشا
!خوبه

 زده هاکان که یحرف ریدرگ روزها مدت اون از بعد
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 کردن کتاب و حساب حال در همش و بودم شده بود

 هنوز من چالوسمون سفر انیپا تا که انقدر بودم،
 هاکان شماره گرفتن با و بودم نگرفته یمیتصم
 .دمی م خبر بهش لیتما درصورت که کردم اعالم

 یول مدت، یطوالن سفر هی برم خواستی م دلم
 بچه دختر دوتا با تنها زن کی من بودم، هم نگران
 نظر به ترسناک یکم بیغر کشور هی تو اونم
 .اومدی م

 که، ستین آدم دل ور یکی شهیهم یقول به یول
 مونهی م خودش و شهی م تنها جا هی آدم خالصه
 !خودش

 .دمیترسی م خودم با موندن تنها نیا از چقدر من
 شده بهتر همه یهوا و حال میبرگشت که خونمون

 .بود

 هی به ازین ماجرا همه اون از بعد همه اممون انگار
 .میداشت یخوشگذرون  و یدورهم و سفر

 یحت بودم، من بود شده قبل از بدتر که یکس تنها
 شدمی م پا صبح ها فقط و نداشتم باشگاهم حوصله

 خودمم و دبستان شیپ بردمی م رو بچه ها و
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 !سرکار رفتمی م

 میتنظ رو برنامه اش که یربات هی نیع درست
 دایپ یریدرگ خود رفتم،ی م شیپ بودند کرده
 !بود کرده نگران رو همه نیا .بودم کرده

 یبررس درحال و بودم نشسته زمیم پشت روز اون
 خانم که بودم های بده و شرکت یاتیمال امور

 یرو رو، دستش و کنارم اومد همکارم یمعصوم
 .گذاشت شونه ام

 اتاقش داره کار باهات ارجمند جناب ز،یعز پگاه -
.برو

.دادم تکون سر و زدم یکمرنگ لبخند

.رمیم االن چشم، -

 و شدم بلند جام از و بستم رو توریمان یتو یپوشه 
 .شدم دفترش یراه و کردم درست رو مانتوم

 دنمید با ارجمند یآقا یمنش یمانیسل خانم
 .کرد در به اشاره زد لبخند

 از رو سرش دنمید با شدم؛ وارد و زدم در به یتقه ا
 .زد لبخند و آورد رونیب تاب لپ
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 .دییبفرما ،یمعتمد خانم سالم -

 نشستم بهش کینزد یمبل ها از یکی رو حرفی ب
.کرد نگاهم کنجکاو د؛یکش یقیعم نفس که

 هستش؟ یمشکل خانم پگاه -

 .کردم بلند سر تعجب با

 ؟یمشکل چه مشکل؟ -

 نشست روم به رو مبل یرو اومد و شد بلند جاش از
 .شد خم جلو به و

 یتمام بلکه شما نه دارم، نظرتون ریز هیمدت من -
 حالشون ریگیپ و هستند مهم برام کارمند هام

 مشکل شده؟ یزیچ د،یخودتون تو هیمدت هستم؛
 ؟یدار یمال

 نیا انتظار خوب کردم، نگاهش مات و دمیگز لب
 که بودم منگ انقدر وقت چند نیا نداشتم، رو رفتار
 !کنه خمیتوب بخواد داشتم انتظار

 !نشده یزیچ نه -

.کرد تکرار برام شمرده

 درخواست من داره، وجود یمال یمشکل اگر -
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 کنم؟ امضا رو مساعده اتون

 نانیاطم با و بستم چشم و زدم یجونی ب لبخند
 هی ست،ین پول مشکلم من ارجمند، جناب :گفتم
 !لطفتون از ممنونم !هیچ دونمی نم خودمم که یدرد

.کرد نگاهم خونسرد و زد هیتک مبل پشت به

 تیشخص لیمسا وارد من خوب؛ یلیخ -
 یداشت ازین یزیچ اگر بود یهرچ یول شم،ی نم
  باشه؟ کن، حساب من کمک رو

 یاجازه ا با دادم، تکون سر و گرفت جون لبخندم
 .کرد صدام که شدم بلند جام از و گفتم

 ؟یمعتمد خانم -

 طرفش به بود رهیدستگ یرو دستم که یدرحال
 گرده؟ی برم داره آکو دیدار خبر :گفت که دمیچرخ

  چرا؟ گرده؟ی برم زدم، زل بهش زده بهت

 رو و زد یتلخ لبخند دید که رو من زده شوک نگاه
.برگردوند

 !دیکن متوجه اش کنه،ی م اشتباه داره -

 داشت تعادلم شد، ادیز رهیدستگ یرو دستم فشار
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 !نطوریهم هم حالم خورد،ی م هم به

 با بشه؟ دور خوادی م من از من؟ بخاطر ره؟ی م کجا
 و بردم میشونیپ سمت دست ینیسنگ بغض
.دیرس گوشم به باز ارجمند یصدا که بستم چشم

 د؟یخوب یمعتمد خانم -

 سمت و کردم باز رو در تند و گفتم یدیببخش
 آکو گشت؟ی برم داشت رفتم، شرکت سیسرو
 !گشتی برم داشت

 وجودم تمام یدرموندگ احساس نبود؛ خوب حالم
 .بود کرده احاطه رو

 بود؛ ُپر دلم من خوام،ی م یچ دونستمی نم یحت
 !نداشتم رو گهید شکست هی جون

 هی با و برداشتم رو فمیک و رفتم اتاقم به
 کم کم داشتن که ه امیبق از کوتاه یخداحافظ

 .اومدم رونیب شرکت از و شدم جدا رفتند،ی م

 !نداشتم چتر من و دیباری م داشت یدیشد بارون

 فمیک یتو از حوصلهی ب م،یگوش زنگ یصدا با
.دادم جواب یتند بابا اسم دنید با آوردم درش
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 جانم؟ -

 بچه ها، دنبال اومدم من بارونه جان، بابا سالم -
 !امیب توام دنبال بمون

 و دوختم چشم آسمون به و دمیکش یقیعم نفس
.کرد سیخ رو صورتم بارون قطرات

 .خودم امیم من دیبر شما جان، بابا نه -

 بابا؟ یمطمئن -

 !امیم خودم دیبر بله -

 آسمون رهیخ همچنان من کرد قطع که رو تلفن
 سرم یباال یپرنده ها اون مثل خواستی م دلم بودم؛
 .بودم

 دور به رفتمی م خواستی م دلم هرجا به رها، و آزاد
 !ه هایحاش و ها انیجر نیا از

 افتاده یشونه ها با و رفتم رو ادهیپ گوشه به آروم
 .کردمی م متر رو ابون هایخ

 ازین انینو دونستمی م خونه، برم خواستی نم دلم
 یول هستند، دلتنگم اسیمه و ایمح داره، بهم

 دور همه اشون از مدت هی دیبا کردمی م احساس
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 .باشم

 آکو دفتر یجلو رو خودم که رفتم و رفتم انقدر
 .شدم رهیخ دفترش به بغض با کردم، دایپ

 که دمید رو شیمنش کردم بلند سر تا بود، باز هنوز
 .شدی م نشیماش سوار عجله با

 دییتا رو کارم عقلم رفتم، دفترش سمت به آروم
 .کردی نم

 نیا دست از کشمی م یهرچ من که آخ قلبم؛ یول
 !نادونه قلب

 و کرده خودش لیذل منم شه،ی نم عبرت براش
 .ندارم مقاومت جون

 چهار قامت و شد باز در بعد یکم فشردم، رو در زنگ
 .اومد در ونیم به آکو شونه

 !نبود مرتب و پوش خوش شهیهم مثل

 نگاهش یتو د،یباری م روش و سر از یآشفتگ
 .دمیدی م رو رتیح

 بودم، داده انجام که یکار از بودم ریمتح خودمم
 !بود نوام یب قلب دوِر دور االن یول
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 رو خودم و شکست میخوددار سد یک دمینفهم
.زدم زار و کردم رها آکو آغوش یتو

 !بده نجاتم خودم از رو من بده، نجات رو من -

 و بغض با و کردم حلقه گردنش دور محکم رو دستم
 .زدم زل بهش بود شده اشک از لبالب که ییچشم ها

 نجاتم آکو ،یدیفهم منو ،یدید منو که ییتو فقط -
 !خستم ییتنها و یاعتمادی ب همه نیا از من بده،

 دهیبخش اومد، باال نفسم شد حلقه دورم که دستش
 اون سمت به رو من وجودم، تمام رو، من بود
 .دیکشی م

 .دادی م هشدار یه مغزم به قلبم

 " باش آروم ست،ین یهرکس آکو "

 یمرد یبرا دیکش پر دلم یچ همه الیخیب من و 
 !دیکشی م بو رو موهام حسرت با که

 اون و بود شده سیخ بارون اثر بر لباسم تمام
 من کاناپه یرو لباس هام بودن مرطوب به توجهیب
 دفترش بزرگ پنجره به و بود گرفته آغوشش در رو
 .بود رهیخ بارون بارش و
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 یکاف کردن درست جز بودم اومده که یزمان از
 !زد یحرف نه کرد یکار نه یفور

 و بود نگه داشته خودش آغوش یتو رو من فقط
 !بشم دور هم لحظه کی ذاشتی نم

 یتو رو پام خوردم،ی م رو نسکافه ام که یدرحال
 رخش مین به آغوشش یتو و بودم کرده جمع شکمم
 !بود گرفته اومد؛ در صداش باالخره که بودم زده زل

 بتونم بار هی داشتم آرزو سال ها نیا تموم یتو -
 به رو عطرت آدم و عالم الیخی ب بار هی کنم، بغلت
 !بکشم مشام

 تالش سال همه نیا پگاه، یکرد زده حسرت رو من
 رو من جون !تو جز به دارم، رو یچ همه حاال و کردم
 من سهم ،یکنارم و نجایا یاومد که االن، تا یگرفت

 !بس و بود عکس هی تنها تو از

 لبخند و کرد نوازش رو سمیخ یموها و برگشت
.زد یتلخ

 تو گذروندم؛ ادتی با سال هام اون تموم یتو من -
 چیه چون دم،یکش یچ گم،ی م یچ من یفهمینم

 من درمون یب درِد تو ؛یدینکش رو من درد وقت
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 !یفهمی نم رو

 .بود شده لرزون چشم هاش مردمک و بود کرده بغض

 جون و دل قاتل ،یقاتل تو ،یکشت رو من پگاه -
 از که ییتو از کنم فرار برم، شم، دور خواستم !من

 !نتونستم نشد؛ ،یشد ساخته سنگ

 قلبش چسبوند؛ نه اشیس به و دیکش رو سرم
 !زد یم تند چقدر

 خار هی مثل تو بود، مرگ خوِد تو از یدور -
 کرد تفت نه داد، قورتت شهی م نه گلوم، تو یمونی م
 !رونیب

 رو صورتش راستم دست با و کردم بلند سر آروم
 .کردم نوازش

 من دارم، شک مرِد یهرچ به آکو، اعتمادمی ب من -
 جسمم، من بتپه، عشق توش که ندارم یقلب گهید

 نذار ترسم،ی م شکست از من شده؛ یمتالش روحم،
 !بخورم نیزم دوباره

 یطوالن و قیعم رو میشونیپ و کرد خم سر
 برد عقب سر و دیکش یقیعم نفس بعد د؛یبوس

 .چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ و
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 سرت، پشت کوه شمی م سرت، رو سقف شمی م -
 رو من بگو تو تنت، یرو یزخم ها یدوا شمی م
 !برات دمی م جون من ،یخوای م

 دمیگز رو لبم کردم نگاهش بغض با

 رشونیتحق ؟ینکن طردشون ؟یچ بچه هام -
 تو که ییبچه ها یرو یکن بلند دست مبادا ؟ینکن

 !دنینشن کمتر گل از عمرشون

 جدا رو بود شده چفت محکم ماگ دور که رو دستم
 .دیبوس کرد

 !دوردونه هات واسه کنمی م یپدر یول نشدم، پدر -

 رو سرم و انداخت کمرم دور دست که دمیکش یآه
 .داد هیتک شونه اش به

 نه،یبش کدومتون چیه یپا به خار ذارمی نم -
 نه؛یبش صورتت رو یزیچ خنده طرح جز ذارمی نم
 کردم، صبر سال همه نیا پات به که همونم من

 تو کنم،ی م یبگ یهرکار پگاه ،یهرکار خاطرت واسه
 !دمیم جون من !باش

 بغض و تلخ نگاه برگردوند، طرفم به رو صورتش
 .شد کمینزد آروم و زد یمحو لبخند دید که رو دارم
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 قول به .بودم آکو شیپ هشت یحوال تا روز اون

 !میکرد ییگشا عقده خودش

 دهینچش یورز عشق و محبت طعم عمرم تو که من
 چنان نشوند کامم به آکو که یطعم نیا یول بودم،
 نیا از ییجدا دِل سرمست، که بود نیریش
 !نداشتم رو ینیریش

 نکردم، رو بودن زن احساس میزندگ تمام در من
 !بودم دهینفهم رو ازین و ناز احساس

 .گردوندی برم داشت خودم به رو من آکو

 جز یاحساس من کرد،ی م رفتار من با اون که یجور
  .دادی نم دست بهم بودن ملکه

 متوجه یسود اونور و نوریا به آمدهامون و رفت از
 حالم من که یخوشحال از یحت ادمهی بود، شده
 !کردی م هیگر شده بهتر

 بودن، دهیفهم ییزهایچ هی همه یسود واسطه به
 کرده نگرانم یکم هیقض به بابا یتفاوت یب یول
 .بود

 یول خوشحاله دیفهم شدی م چشم هاش از مامان
 نیا و بود قبل مثل بود، نکرده یرییتغ چیه بابا
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 !داشت تعجب یجا برام یکم

 نگه ام هشت ساعت تا بهزاد شرکت تو شب اون
 آخِر گفتی م هم همش و قبل یروزها برخالف داشت
 !یکن یبررس رو پرونده ها دیبا ساله

 بود یمانیسل خانم نفر نیآخر من بعد شرکت تو
 از یخداحافظ بعد و کرد جمع رو لشیوسا اونم که
 .شد خارج شرکت از من

 من سمت کرد رو لبخند با و شد باز بهزاد اتاق در که
  :گفت و

 !گهید برو ایب -

 تند و کردم تشکر یخستگ با و زدم یمحو لبخند
  .نشده مونیپش تا کردم جمع رو لمیوسا

 صداش شدمی م خارج شرکت از داشتم که یموقع
:گفت که که دمیشن رو

 "یمعتمد خانِم باشه مبارک "

 ؟ یچ یعنی کردم، فکر حرفش به گنگ

 بار نیاول یبرا آوردم، در فمیک تو از رو میگوش
 ازش یسکالیم چیه آکو با رابطه ام مدت نیا یتو
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 !نداشتم

 بوق انقدر گرفتم، رو اش شماره و اوردمین طاقت
 .شد قطع تا خورد

 و خوردی م بوق همچنان و گرفتم هم گهید بار چند
 !شدی م قطع آخر در

 یبرا یدست و ستادمیا ابونیخ سر حوصلهی ب
 .شدم سوارش و دادم تکون یتاکس

 همه از دکتر م،یبود برده دکتر رو انینو روزید
 وزنش پسرم بود؛ نرمان قدش و بود یراض شیچ
 یه ذوق از من و بود شده نهصد لویک سه االن تا

 .کردمی م بوسش

 از یگوشه ا هی یول شدند،ی م بزرگ داشتن بچه هام
 دستم از یدوردونه  زیعز اون دلتنگ شهیهم قلبم
 !رفتمه

 یلیخ کنارم جات مامان، یبود کاش قشنگم، دختر
 !ِیخال

 و رفت یم در جونم کردمی م فکر بهش که هربار
 .شدی م زیر سر چشمم از اشکم

 از بعد و نمشیبب بار کی یبرا شدی م حداقل کاش
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 !ببرننش شمیپ

 و پرداختم رو پول ستاد،یا خونه یجلو که یتاکس
 .شدم ادهیپ نیماش از

 پر کردم، آسمون به ینگاه و ستادمیا خونه یجلو
 !صاف صاِف و بود ستاره

 باز آروم رو در و آوردم در رو دیکل فمیک تو از
 .کردم

 نجایا یسود با فردا دیبا بود، شده برگ پر اطیح
 !میکردی م زیتم رو

 خونه یکس شدم متوجه دمیرس که سالن در به
 !ستین

 یجلو که شدم وارد کردم باز رو در یکنجکاو با
 و بستم چشم ترس از من و دیترک زیچ هی چشمم
 !رفتم عقب

 جلوم لبخند با که دمید رو آکو کردم باز که چشم
 با بود شلوارش بیج تو دستش هی و بود ستادهیا

 .بود دستش یتو رنگ یمشک جعبه هی گهید دست

 کردم، نگاه سرش پشت به و بردم لبم به دست شوکه



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 !بودند همه

 !نایا سودابه و مامانم درکنارشون و خاله و عمو زن

 دلم به یآرامش چنان دوختم، آکو به که رو نگاهم
 .اومد لبم یرو یمحو لبخند که شد ختهیر

 رو صورتم جز  به جز کرد، نگاهم لبخند با اومد جلو
 !کرد نگاه

 باز رو درش گه اشید دست با آورد جلو رو جعبه
 من که گرم انقدر کرد، نگاهم عشق و محبت با و کرد
 !رفت ادمی ماه بهمن یسرما

 پگاه؟ یکنی م ازدواج من با -

 با رفت، باال سوت و دست یصدا اومد در که آهم
 .زد لب که کردم نگاهش بغض

 دلم؟ جوِن -

 گذشته یآور ادی و ذوق از که یهق هق و خنده با
 و کردم باز لب زور به و دادم تکون سر بود تلخم
.کردم زمزمه

 !بله -

 خونه تمام یتو آهنگ یصدا رفت، هوا یرو خونه
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 رو نگارم شور با زاده اشرف حجت د؛یچیپ
 !بودم غرق آکو یبایز نگاه یتو من و خوندی م

 باز که انداخت دستم یتو رو حلقه و اومد تر جلو
 و ایمح لحظه همون و زدن دست دست همه
 یرو ستادن؛یا طرفم دو و شمیپ دنیدو اسیمه

 .کرد نگاهم ذوق با ایمح که نشستم زانوم

 مامان؟ یشد عروس -

 نگاهم گردش یها چشم با اون از تر جلو اسیمه
.کرد

 ؟یشد عمو عروِس -

 .کرد نوازش رو سرشون و اومد جلو و دیخند آکو

 هم به رو تامون سه سر دمیبوس رو دوشون هر لپ
.کردم زمزمه آروم و چسبوندم

.مامانم آره -

 :گفتم و دوختم کردی م نگاهم لذت با که آکو به نگاه
 !شدم عمو عروس

 زد کمر به دست و داد تکون یسر ایمح

 !خوبه عمو شد، راحت المیخ خوبه خوب -
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 توجهی ب اسیمه که دمیبوس رو سرش و دمیخند
 آکو گردن دور رو دستش و  آکو بغل تو رفت ما به

 غش آکو که گفت گوشش در زیچ هی و انداخت
 .دیخند غش

 طاقت کرد، نگاهم بغض با و اومد جلو عمو زن
 رو صورتم و سر دیکش آغوشم به محکم اوردین

 .دیبوس

 خدا که روشکر خدا ،یبش عروسم تو بود آرزوم -
 گفتن هم میقد از دادت، بهمون و دید ما قیال تورو
 !رسهی م دار حق به حق که

 و کرد بازش جلوم که بود دستش رنگ قرمز جعبه هی
.کرد نگاهم لبخند با

 که شاا�یا زم،یعز تو به من طرف از نمیا -
.نیبش خوشبخت

 .انداختم ریز سر خجالت با و زدم لبخند

 !ه اتونیسا ریز عمو، زن ممنونم -

.کرد زمزمه آروم دیبوس رو گونه ام عمو زن

 !که ستمین عمو زن گهید مادر، بگو -



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 بابا به چشمم لحظه همون .گفتم یچشم و دمیخند
 دلم که کردی م نگاهم یدیام و لبخند هی با که خورد
 و دمیدو یچ همه به توجه یب براش، دیکش پر
 رو سرم و کرد بغلم محکم که رفتم آغوشش یتو

.دیبوس

 دلم بدم، یکس به رو تو گهید خواستی نم دلم -
 که یروز نیاخر تا گذشته جبران به خواستی م

 بابا، پگاِه کنم، حفظ خودم کنار رو تو زنهی م قلبم
 مزد خدا کن، یآدم هر از دور به رو ذهن قته،یال آکو

 شاا�یا داد، رو گذشته ات یهای تلخ و هاتی صبور
 !بابا یبش خوشبخت که

 .هیگر ریز زدم و دمیبوس رو صورتش

 شماها اگر دیشا دارم؛ دوستت یلیخ بابا بابا، -
 نیتر سخت تو د،ینبود کنارم د،ینبود پشتم

 وقت یلیخ من د،یکردی نم تیحما ازم لحظاتم
 !باختمی م رو خودم شیپ

.دمیبوس رو شونه اش و کردم بغلش محکم

 من داد، من به رو شما که ممنونم خدا از -
 !دارم میزندگ یتو رو شما چون خوشبختم
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 بغلم محکم و هیگر ریز زد مامان و دیبوس رو سرم
 .کرد

 ای بخندن دونستندی نم یخوشحال از همه شب اون
 !کنند هیگر

 لذت غرق دمیدی م که رو آکو توجه پر یها نگاه
 بابا با صحبتش عالم یتو دمیدی م ن کهیا شدم؛ی م
 !برام بود یدلخوش بود، من به حواسش هم هیبق و

 عوض رو لباس هام کرد کمکم و بردتم اتاق به یسود
 و دمیپوش بلند یصورت ریحر راهنیپ هی .کنم
 .نشوند چهرم به حیمل شیآرا هی یسود

.کرد نگاهم خنده با آورد در گل تاج هی کمدم یتو از

 ؟!بذارم قشنگه، یول ،یِمیقد درسته -

 و دیسف گل تاج که دادم تکون دییتا به یسر
 .کرد کسیف سرم یرو رو یصورت

 رو خودم و زدم خودم به عطر یکم و پاشدم جام از
 هی بود قرار گهید امشب از کردم، نگاه نهیآ یتو

 یایدن وارد بود قرار کنم؛ شروع رو دیجد یزندگ
 !بچشم باهاش رو بودن طعم و بشم آکو

 به یجور بودنمون، باهم دوماه نیا یتو که یمرد
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 رو خدا لحظه هر من که گذاشت احترام و محبت من
 !کردمی م شکر بودنش بابت

 بابا و گرفت ازمون عکس تا چند سودابه شب اون
 راحت تر تا خوند برامون ماِه کی غهیص هی

 به رو من که نبود یزیچ گهید هم حالل و میباش
 که شدی م یدوماه هم عده ام و کنه مربوط یمرتض
 میزندگ از یمرتض شهیهم یبرا و بود شده تموم
 به رو " بچه هام پدر "  عنوان تنها حاال و شد حذف

 من بتونه که ستین یزیچ اون جز و کشهی م دکی
 !کنه مرتبط خودش به رو

 شربت کردن درست درحال و بودم آشپزخونه یتو
 .کرد بغلم اومد سودابه که بودم

 نم،یبی م رو چشم هات برق یوقت یدونی نم تو -
 نمیبی م خودت به رو اون توجه پر ینگاه ها یوقت
 یرو تیزندگ بود آرزوم پگاه شم،ی م لذت از پر

 عضو لب یرو لبخند که خوشحالم و وفتهیب روال
 !شده یدائم

 فشردمش خودم به محکم و کردم بغلش

 دیبا نداشتم رو تو اگر صبورم، سنگ همدمم، -
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 !قشنگم سودابه کردم؟ی م کاریچ

 .زد پچ گوشم ریز

 !منتظرته آکو اتاقت، یتو برو االن -

.کرد نگاهم محبت با که نشست خنده به لبم

 !بود رفته ادمی از که بشم خنده هات قربون -

 باز که و در رفتم، اتاق سمت به و شدم جدا ازش
 اومد بستم یوقت و در شد؛ بلند تخت یرو از کردم
 یگود راحت الیخ با و دیکش آغوشم به و جلو

.دیبوس رو گردنم

 دستم از ذارمی نم گهید ،یخودم یبرا گهید آخ، -
  !یبر در

 حلقه گردنش دور رو دستم و کردم نگاهش محبت با
.چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ که کردم

 عاشقتم؟ گفتم -

.کردم نگاهش طنتیش با و گرفت جون لبخندم

 !نچ -

 و گرفت گاز رو لپم طنتیش با خودم مثل و دیخند
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.کرد نگاهم

 !میشد ریِ به ریِ که شد راحت المیخ خوبه خوب -

 به یآروم مشت خنده با و کردم نگاهش چپ چپ
 سکوت به یکم و دیبوس رو سرم که زدم شونه اش
 هم حضور از میخواستی م شتریب انگار گذشت؛
 هم زدن حرف یحت میکردی م حس و میببر بهره
 !ببره نیب از رو نابمون حس تونهی م

  آکو؟ -

 .زد پچ گوشم ریز و کرد بغلم محکم تر

 جان؟ -

 رنگ به یچشم ها به رهیخ و گرفتم فاصله یکم ازش
 یکس بود؛ ن هایبهتر قیال مرد نیا شدم، قهوه اش

  !بود من با و بود کنارم طیشرا یهمه  یتو که

 دارم؟ دوِست بودم گفته -

 .داد تکون یسر و کرد یخنده ا تک

 !نه -

 خب :گفتم خنده با چسبوندم شونه اش به رو سرم
 !گهید گفتم االن
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.دیبوس باز رو سرم

 !دلم جوِن -

 دوست رو محبتم از پر و ساده مرِد نیا چقدر من 
 احساس حضورش از وجودش، از چقدر داشتم؛
 چقدر بچه هام دمیدی م یوقت کردم،ی م تیامن

 یوقت شدم،ی م لذت از پر هستند، خوب باهاش
 و کشهی م آغوش به رو انینو یجور دمیدی م
 !شهی م یخوش از پر دلم من بوسهی م

 نیهم یکی من یبرا بود؟ یچ یخوشبخت خوب
 من بذاره، احترام بهم شد، دایپ آکو مثل یکی که
 به باشه، داشته دوست خودم خوِد بخاطر رو

 معنا و نبود، یگه اید زیچ کنه محبت بچه هام
 .شدی نم

 و سرد یزندگ اون از رو من که بود یکس همون آکو
 و عشق و یگرم اوج به و دیکش رونیب روحمی ب

 .کشوند محبت

 مرد نیا یبرا انقدر نباشم، عاشقش اگر یحت من
 دلم از وقت چیه مهرش که قائلم احترام و ارزش

  !نره رونیب



درحوالی بهمن ماه                              آیالر سبحانی
 قلبم بودم، مطمئن نباریا م،یبود متعهد هم به ابد تا
 !کردی نم اشتباه گهید نباریا

  انیپا

  ظهر از بعد قهیدق۱۲:۴۰ ساعت

 نه و نود و صدیس و هزار بهشتیارد ده

 ماه بهمن یدرحوال

یسبحان الریآ


