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 از درد جیغی دلخراشی می کشد و با نفس نفس دستش را

 .پر صورتش می کندس

 را گرفته بهمی دانست با آن همه عصبانیتی که وجودش 

 هیچ کجا از بدنش رحم نمی کند و صد البته صورتش مد

 .نظرش می باشد

 بغض به سنگینی هر چه تمام تر با گلویش دوئل به راه

 می اندازد؛ گلویی که سال ها با این جیغ ها پوست انداخته

 .و با این دردها دیگر خودشان را رسوا نمی کنند

 از بین دندان هایمهران با نفرت کنارش زانو می زند و 

 :کلید شده اش می غرد

 می گی یا بیشتر بزنمت؟-

لبخند  سحر به چشمان آبی مواجش نگاه می کند و بی تعادل

 .می زند

این  سال ها بود با همه دردهایی که می کشد باز هم شیفتگی

 :چشمان را از یاد نبرده بود

 .مهران به خدا من هیچی نمی دونم-

 د می بندد مهران چشم هایش را با در

 سحر چرا می خوای اذیتم کنی؟-

یک  کاش می فهمید برای بغض مردانه اش می میرد، کاش

زخمی  نفر در گوش هایش فریاد می کشید سحر گفتن های

 .اش او را نابود می کند
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اش  با بغض دستش را باال می گیرد و دور مچ مردانه و قوی

 .حلقه می کند

که  اولین مشکلی بودگرمای دستانش با سردی دست های او 

 .همیشه بینشان دیوار می کشید

شود  با عجز از جایش بلند می .مهران دستش را پس می زند

 :و لگدی به پهلویش می کوبد

 .لعنت به اون چشم هات که سعی دارن من رو گول بزنن-

 با تشویش فندک زیپویش را از جیب بیرون می کشد و با

نگه  های سیاه شده اشدست های لرزانش سیگار را بین لب 

 :می دارد

 .به خداوندی خدا اگه به خاطر سپهر نبود می کشتمت-

 کامی عمیق از سیگارش می گیرد و شروع به ماساژ دادن

 .قلبش می کند

 اما سحر با دردی که تمام وجودش را گرفته بود از جایش

 :بر می خیزد و رو به روی مردش می ایستد

 ...؟ مگه دکترواسه چی اون لعنتی رو می کشی-

در  با ضربه ای که به لب هایش می کوبد کلمه ها کامل نشده

 .گردند حنجره اش سکته می کنند و پشت هم به ُنطقش برمی

 .از حقارت چانه اش شروع به لرزش می کند

 مهران با حالی پریشان دست در موهای معجدش فرو می

 :کند و با گریه فریاد می کشد

 لگ   اون دهن بی صاحابت رو سحر جون مادرت دو دقیقه-
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 .بگیر بذار آروم بشم
 با صدای دستگیره در، سحر با عجله به سمت شیرآب می

 :دهد رود و صدای گرفته ی سپهر را با جان و دل گوش می

 .سالم بابایی-

 مهران کنار پای سپهر زانو می زند و جسم کوچکش را با

 :تمام قدرتش می فشارد

 بیدار شدی؟چه زود  .سالم عمر بابا-

 سپهر با لب های برچیده اش به مادرش زل می زند و با

 :چشم های   مشکی براقش می گوید

 .مامانی-

 .با دو خودش را در آغوش خواستنی مادرش جا می دهد

 !کاش به این بوی تن مدهوش کننده معتاد نبود

 سحر با عشق زیر گوشش را شروع به بوسیدن می کند و

 عمق حسرت های زندگی اشبغض هایش را تک تک به 

 .می سپارد

 نگاه معصوم سپهر به سمت صورت مادرش بر می گردد

 و با بغض انگشت کوچکش را روی زخم کنار لبش فشار

 :می دهد

 اینجا چی شده؟-

 چهره اش از درد درهم می شود، اما سعی می کند لبخندی

 :بزند و درد شدیدش را به جان بخرد

 .چیزی نیست خوشگلم-
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 ی به سمت پدرش برمی گردد و با بغض لب میسپهر شاک

 :زند

 تو مامانم رو اوف کردی مگه نه؟-
 کف دستش را روی صورت کبود مادرش نوازش گونه به

 حرکت در می آورد و لعنت به بغضی که بی وقت خودش

 .را رسوا می کند

 مرد کوچک زندگی با صدای آوار شدن بغض مادرش به

 های کوچیک و کمبا مشت  .سمت پدرش هجوم می برد

 جانش که هیچ فرقی با نوازش نداشت شروع به جیع زدن

 :می کند

 .چرا زدیش؟مامان سحرم رو تو اوف کردی-

 مهران با کالفگی او را در آغوش می گیرد و نگاه تیز و

 .برنده اش رو به صورت سحر می دوزد

ُپر  اما صورت سخت و پر نفرتش با آن چشم های نگران و

 !نداشت عشق هیچ سنخیتی

پاشد  سحر آب سرد را با شدت به صورت ُگر گرفته اش می

جان می  و دون دون شدن پوست صورتش را از سرما به

 .خرد

پاهای  سپهر از پدرش دل می کند و با دو دست های کوچکش

 :مادرش را در آغوش می گیرد

 .مامانی من دیگه بابایی رو دوست ندارم-

زانو  پایش به روی سحر با لبخندی هر چند مصنوعی کنار
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صورت  موهای لخت و خرمایی رنگش را از .می نشیند

مهران می  نگاه ُپر دردش را به .معصومش کنار می زند

 :دوزد و با طعنه می گوید

 عزیزم بابات اونقدر من رو دوست داره که هیچ وقت من-

 رو نمی زنه مگه نه باباش؟

 مهران نگاهش را به زخم گوشه ی لبش می دوزد و

 .سرش را به تأیید حرفش تکان می دهد

هایش  سحر با پوزخندی دست های کوچک سپهر را در دست

 :جا می دهد

ه خون مامان جون تو برو لباس خوشگالت رو بپوش تا بریم-

 .مادرجون

 سپهر با ذوق دست هایش را رها می کند و به سمت اتاق

 .خوابش می دود

 کشد و بامهران با شتاب دست های سحر را از پشت می 

 :ترسی که در نی نی چشمانش النه کرده بود می گوید

 می خوای بری خونه مامانت آره؟-

آغوشش  همانند کودکان به گریه می افتد و سحر را محکم در

 :می کشد

دست  بخورم روت ..دیگه چیز...سحر من غلط کردم، دیگ-

 .بلند کنم

و  از سحر جدا می شود و صورتش را مابین دست های گرم

 :ردانه اش قاب می گیردم
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 .من بدون تو سپهر دووم نمی آرم-

 سحر با حسی .شروع به بوسیدن اجزای صورتش می کند

 :منزجر او را با قدرت به عقب هل می دهد
ساله  هفت .تو مریضی مهران خودتم این رو خوب می دونی-

زهر  زندگی رو واسه من، واسه خودت، حتی واسه سپهر

بمونم و  تونم بیشتر از این کنارتدیگه بسه نمی  .کردی

 .اخالقت رو تحمل کنم

 :بغض سیب شده اش می شکند و به هق هق می افتد 

 من پای همه چیت نموندم که تو هر وقت عشقت کشید-

 .بهم شک کنی و ضرب دستت رو بهم نشون بدی

 قطره های درشت اشک از روی پوست خشک و التهاب

 گوشه قی روی زخمگرفته اش ُسر می خورند و سوزش عمی

 .ی لبش ایجاد می کنند

می  با نگاهی نایاب به چشم های ناباور و خیسش مهران زل

 :زند

ترجیح  مگه کوروش چی ازت کمتر داشت که اون رو به تو-

 دادم؟

 :جیغ می زند

روانی  من احمق اگه هوای عاشقی به کله م نمی زد با توی-

 .ازدواج نمی کردم

 با چشمانی پر خشم و خون مهران با شنیدن نام کوروش

 :گرفته اش بازوی سحر را در مشتش می گیرد
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 دلت هوای اون بی پدر و مادر رو کرده؟-

 :نعره می کشد

 آره؟-

ی  سحر وحشت زده، اما گستاخ، دست هایش را به روی الله

 :کند گوش هایش می گذارد و تند و بی وقفه زبان باز می
 و می رم با هموناصال از تو طالق می گیرم  .آره، آره-

هیچ  مردی که هفت ساله از عشق بی سرانجامم مونده و پای

 .زنی به زندگیش باز نشده

 رگ های بر جسته پیشانی مهران و رنگ کبود شده ی

 .صورتش، نشان از فشاری می دهد که تحمل می کند

و  اما همچنان به روی صورت ترسیده ی سحر خم می شود

 :ش می غرداز بین دندان های کلید شده ا

 می کشمت و نمی ذارم اون آشغال حتی انگشتش بهت-

 .بخوره

 بی مکث جسم لرزان سحر را ُپر قدرت به عقب هل می

 سحر بر روی زمیم می افتد.دهد

 سر گیجه باعث تاری دیدش می شود، ولی در لحظه ی 

 آخر فقط جسم کوچیکی را می بیند که با تمام توانش سعی

 .اش روی هم چفت نشوند می کند پلک های خمار شده

 با احساس دردی در سرش چشمان بی رمقش را از هم

 چشمان نم زده و خندان شبنم در نگاه تار و .باز می کند



Romanbook_ir 

9 
 

 شبنم با دیدن چشمان بازش دست .کدرش نقش می بندد

 های سردش را در دستان گرمش فشار می دهد و بوسه
 سحر نگاه از شبنم .ای نرم روی گونه اش ی می نشاند

 می گیرد و مردمک هایش را به سمت  سرومی می

 .چرخاند که در پوست دستش جا خوش کرده بود

 مهران، مرد سال های زندگی اش قصد .تلخندی می زند

 !کشتنش را داشت

 شبنم با فشار آرامی که به انگشت هایش وارد می کند

 باعث می شود سحر از افکار چرخیده به دورش فاصله

 م هایی بدهد که یادآوری کند سالبگیرد و نگاه به چش

 هاست پدری روی موهایش دست نکشیده و نگفته تو

 .نازدونه ی آقاجونی

 خوبی عزیزم؟-

 چشمه ی اشک در چشم های مشکی و کشیده ش می

 سعی می کند بر عکس حال ناخوشش لبخندی به .جوشد

 :آن نگاه نگران بزند

 سپهر کجاست؟ تو از کجا خبر دار شدی؟-

 وی صندلی کنارش می شیند و دستی به موهایشبنم به ر

 :سرکش روی پیشانی خواهرکش می کشد

 .بردمش پیش مادربزرگش .خوبه-

 :گوید چانه ی شبنم شروع به لرزیدن می کند و با بغض می

 تا کی قراره هم تن خودت رو هم .سحر تو روخدا بسه-
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 اون بچه رو بلرزونی؟ مهران مریضه باید بره تحت

 .رو برای همتون سخت کرده درمان، زندگی

 از روی ناچاری می کشد و نگاه بی فروغش "آهی"سحر 

 :را به سقف سفید درمانگاه می دوزد
 می گی چیکار کنم شبنم؟ ندیدی بعد یه بار رفتنم اگه-

 !سامان دیر می رسید باید جنازه ش رو تحویل می گرفتیم

 سرش را به سمت شبنم بر می گرداند و انحنائی به لب

 :ی خشک و ترک خورده اش می دهدها

 اون هر چی باشه هیچ وقت نمی تونم منکر عالقه ش به-

 .خودم بشم

 شبنم با چشمانی گرد شده نگاهش می کند و میان اشک

 :ریختن هایش به قهقهه می افتد

 دخنر نمی دونی وقتی دکتر گفت سرت شکسته انقدر-

 .مشت کوبونده به دیوار که دستش ضرب دیده

 ی گزد و به خنده می افتد که در با صدای بدیسحر لب م

 .به دیوار کوبیده می شود

 مهران در چارچوب در نگاه نگرانش به چشمان باز

 .سحر خشک می شود

 با"با نفس نفس به تخت نزدیک می شود و شبنم با 

 .کوتاهی از اتاق بیرون می رود "اجازه

اش  سحر با تمام دل دل زدن های قلبش، نگاه سرکش و یاغی

 .را از چشم های خیس و پرحرف مهران می گیرد
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 .سحر-

 دستش را به سمت چانه ی سحر دراز می کند و صورتش

 عجز در صدایش قلب .را به سمت خودش بر می گرداند

ها  سحر در سینه مچاله می کند، اما نمی تواند به این راحتی

 .از گناهش بگذرد

 ام رو ازمالمصب می دونی چشم هات دنیای منه و دنی د   -

 می گیری؟
 سحر مسکوت چرخی به مردمک هایش می دهد و نگاهش

 را به ته ریش صورتش می دهد که روزها کف دستش را

 .به آرامی رویشان حرکت می داد

 مهران با نگاه خیره اش جرعت می گیرد و کنار تختش

 چشمان پشیمانش به باند سفید .به روی زانوهاش می نشیند

 :ر تکان می دهدروی سرش می افتد و س

 ...نمی دونم چی بگم-

 سحر با نگرانی که در بند بند وجودش شعله می کشد بی

 :اختیار زبانش به حرکت می افتد

 چه بالیی سر دستت آوردی؟-

 آن دست سالمش را باال می آورد و .لبخند تلخی می زند

 با صدای .روی پوست صورت سحر ثابت نگه می دهد

 :دکن سنگینش می داد نجوا میگرفته اش که نشان از بغض 

 .دستم بشکنه که روت بلند کردم-

 به هق هق می افتد و شانه های پهن و مردانه اش که تکیه
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 :گاه أمن سحر در زندگی بودند به لرزش می افتند

 سحر تو رو به جون سپهرمون من رو ببخش، من غلط-

 .کردم

 قطره های بی رحم اشک چشمانش از هم سبقت می گیرند

 ی گونه های دردناکش که هنوز هم یادگاری ضربهو رو

 .های دست مردش بودند ُسر می خورند

 مهران سرش را باال می گیرد و با دیدن چشم های خیس

 :سحر بیشتر به عجز می افتد

 بابا .سحر به جون سپهرمون از عشق زیادی زده به سرم-

 هر مردی از کنارت می گذره انگار !نمی دونم چمه

 .دمقراره جون ب

 .چهره ش از پشیمانی جمع می شود

 :کارد بوسه ای طوالنی روی سر انگشتان دست سحر می

 .من قول می دم دیگه همچین غلطی نکنم...من-

 :گریه اش شدت می گیرد

 .تو برنگردی مهرانت میمیره-

 نمی توانست باور کند مردی که رو به رویش به هق هق

 بی سر و ته افتاده، همان مردیست که با شنیدن یک حرف

 .به جانش می افتاد و ضربه هایش را نوش جانش می کرد

 کاش هیچ وقت آن مسیر لعنتی مدرسه به خانه شان وا

 نمی شد تا حاال اینجا باشد و او ادعا کند که از عشق این

 !همه بال به سرش می آوورد
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 اما سپهرش، یک تکه از وجودش، سیب بهشتی زندگی

 .اش این میان هیچ کاره بود

می  به خاطر وجود اون باز هم باید با این سرنوشت تلخش

 :جنگید

 .برمی گردم، اما فقط اینبار-
 .چشمان آبی و براق مهران چلچراغ می شوند

 اما سحر می دانست این مرد قولش همانند سال ها پیش دو

 روز می باشد و بعد از دو روز او همان زن بدکاره و

 را در ماشین فالنیاون همان مردی که مطمئن بود زنش 

 .دیده بود

 این مرد چه چیزی .پوزخندی تلخ به احواالتش می زند

 داشت که با همه بدی هایش نه عشقش از قلبم کنده می

 .شد، نه لحظه ای از روحش پرواز می کرد

 بیشتر از .با آهی عمیق نگاهش را به مهران می دوزد

 تمام هفت سال به رویش دقیق می شود؛ پشت آن نقاب

 شنش هنوز هم همان مردی را می بیند که مهربانیخ

 هایش زبانزد همه بود و خودش عاشق همه چیز این مرد؛

 عاشق چشم هایی که حتی در آسمان و دریا دست از

 :سرش بر نمی داشتند

 حالت بهتره؟ .می رم به دکترت بگم مرخصت کنن-

 :سحر سعی می کند لبخند بزند تا خیالش را آسوده کند

 .خوبم-
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 تمام بدنش کوفته بود .خوب نبود !دروغ که حناق ندارد

 از ضرب دست هایش، سرش نبض داشت، لب هایش می

 سوخت، اصال کجای زندگی اش قرار داشت که در آن

 !لحظه ها ندیده اش می گرفت؟

 شبنم با چهره ای درهم وارد اتاق می شود و ُگر گرفته می

 :غرد
 بابا دختر تو نمی شد دو روز بیخیال این شازده شی؟-

 آخه این مرد چی داره که چسبیدی بهش؟ !چقدر ساده ای

 سحر کمی خودش را به روی تخت باال می کشد و با

 .لبخند ملیحی به حرص خوردنش نگاه می کند

 خانومی که هیچ وقت .خواهر کوچولویش خانوم شده بود

 قرار نیست روی حرف پدرش حرفی بزند و مثل او

 :ادعای عاشقی کند

 واسه چی داری گریه می کنی؟ .اش کن، نگاش کننگ-

 بینی اش را ُپر صدا باال می کشد و سرش را به طرفین

 :تکان می دهد

 آقاجون حالش خوبه؟ مامان پاهاش...فقط .چیری نیست-

 بهتر شده؟

 شبنم با ناراحتی به تختش نزدیک می شود و دستی به سر

 :خواهرش می کشد

 هفت سال این دوری بسبعد  .شبنم قربونت بره عزیزکم-

 نیست؟
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 سحر شرمزده سرش را پایین می گیرد و مشغول بازی با

 :انگشت های دستش می شود

 .شبنم من هیچ پوئن مثبتی ندارم که برگردم تو اون خونه-

 آقاجون بهم گفت برو و روزی برگرد که خوشبختی،

 بنظرت من االن خوشبختم؟ وقتی پرسید چی بگم؟

می  ی گذارد و با صدای لرزانشدست به روی زخم لبش م

 :گوید

 آره شبنم؟ !این رو نشون بدم و بگم خوشبختم-
اشک  شبنم سرش را باال می گیرد تا قطره های جمع شده ی

 :در چشم هایش به پایین سرازیر نشوند

 .تو برگرد من خودم با آقاجون حرف می زنم-

 .داره چون خودش خونه و زندگی .زن من هیچ جا نمی آد-

 به سمت مهران برمی گردد و با نفرتی که در شبنم

 :صدایش جوالن می داد می گوید

 !اینه خونه و زندگیش-

از  "آخی"مشتی آرام به بازوی سحر می کوبد و سحر از درد

 .حنجره اش خارج می شود

 :شبنم با نیشخند ادامه می دهد

 خوشبختی زیاد داره از دنده !دیدی چه خوشبختش کردی-

می  فکر می کنی وقتی به آقاجون بگم .بیرونهاش می زنه 

 ذاره سحر پیشت بمونه؟

وری  مهرانم متقابال به اون پوزخند می زند و با لب های یک
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 :کج شده اش می گوید

 .سحر بدون سپهر هیچ جایی نمی ره-

 :شبنم دست به کمر می گیرد و با عصبانیت می توپد

 .بچه ت ارزونی خودت-

د صدای بلن به لرزش می افتد و باقلب سحر از این بی رحمی 

 :شبنم را صدا می زند"نام 

 !شبنم-

مانندش  تیز به سمت سحر برمی گردد و با صدای جیرجیر

 :جیغ می کشد

 خسته نشدی اینقدر ندونم کاری های این رو تحمل !چیه-

 کردی؟

های  قطره اشکی از چشمانش سرازیر می شود و روی لب

 :رنگ گرفته ی قرمزش سقوط می کند

 من خسته شدم از بس دیدم از دست این مرتیکه کتک می-

 .خوری و دندون روی جیگر میذارم

 سحر غمگین لب روی هم می فشرد تا هق هق رسیده به

 .گلویش سر باز نزند

 دستش را به سمت دست شبنم دراز می کند و انگشتان

 .لرزانش را در مشت سردش جای ی دهد

پس  خورده اش دستش رااما شبنم با چشمان در خون غلت 

 .می زند و از اتاق بیرون می رود

می  بعد از رفتنش صدای هق هق سحر سکوت تلخ اتاق را
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 :شکند و رو به مهران جیغ می کشد

ت بیس توی لعنتی باعث شدی منی که فقط .همش تقصیر توئه-

زندگی رو  و سه سالمه طعم بی پدر و مادر شدن و طعم تلخ

 .بچشم

 :ایش می گیرد و با ناتوانی می نالدسرش را بین دست ه

 .ازت متنفرم-

سرش  مهران یاغی شده با خشونت دست هایش را از روی

 :جدا می کند و فریاد می زند

 .تو حق نداری از من متنفر باشی، حق نداری-
 :سحر با تأسف نگاهش می کند و با بی حالی می گوید

 .نمی خوام ببینمت .برو بیرون-

 گریش  سروم را از پوست دستشمهران با خوی وحشی 

 .کند بیرون می کشد و پاهایش را با عجله در کفش فرو می

 اما سحر آنقدر دلش درد داشت و به ستوه آمده بود که نمی

 دیگه، با همه عشقی":توانست لب از هم باز کند و بگوید

 "که بهت دارم نمی خوام باهات زندگی کنم

 .ریم دنبال سپهرویه می کنیم و بعدشم می سمی ریم ت-

 با چشمانش دست سحر را تعقیب می کند و نگاهش همراه

 قرمزی .با جای ُسرنگ به سمت پایین کشیده می شود

 خون روی پوست دست سحر ُسر می خورد و در انتهای

 :کف دستش فرود می آید

 .زخم تازه ای نیست-
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 نگاه ُپر دردش را به چشم های مهران پیوند می زند و

 اضافه ای جلوتر از او به سمت سالن بدون هیچ حرف

 .بیرونی بیمارستان می رود

 .از هوای تازه نفسی می گیرد

 نگاهش را به پله ها می دوزد و آرام آرام شروع به

 شمردن سنگ هایی می کند که با رنگ سیاه شان در دل

 .این سرامیک های براق جا خوش کرده بودند

 رش به شدت بهقدم بعدیش را هم روی پله می گذارد که س

 .چیزی برخورد می کند
 با انگشت هایش .از جنجره اش آزاد می شود"آخی"

 مشغول ماساژ دادن پیشانی اش می شود و با تندخویی می

 :توپد

 .بابا بد نیست جلوتون رو ببینین-

 چشم هایش را به سمت باال سوق می دهد تا کسی که به

 چشم قهوهاو برخورد کرده بود را ببیند که نگاهش در دو 

 .ای مشتاق گره می خورد

 زبانش در دهان قفل می شود و به سقف باالیش می

 .چسبد

 نمی توانست باور کند این مردی که رو به رویش ایستاده

 !همان مردیست که در رویاهایش همیشه قدم می زد

 با دیدنش آنقدر .سحر با ناباوری به او چشم می دوزد

 .سفر می کندشوکه می شود که به آن زمان ها 
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 وقتی او را می دید سرخ و سفید .دختر دبیرستانی بود

 .می شد

 لبخند کذایی که روی لبش می آید را جمع می کند و آهسته

 :می گوید

 .سالم-

 با اضطراب سرش را پایین می اندازد و از کنارش رد

 هوای بوی عطر همیشگیش او را دوباره به .می شود

 برد؛ همان خانه ای کههمان خانه ی بزرگ و قدیمی می 
 زبان همسایه ها بود و ردوگلدان های رنگی اش همیشه 

 خودش هم عاشق همان گلدان های شمعدانی که آرزوهایش

 .را در دلش خاک می کرد

 .یه لحظه-

 .با شنیدن صدایش نفس در سینه اش گیرپاژ می کند

 دست .دوست دارد این لحظه فقط از این ُتن صدا فرار کند

 قدم هایش را محکم تر بر می دارد و این بار .خودش نبود

 .جای دستی که بازویش را می سوزاند

 .کاریت ندارم-

 صالبت صدایش باعث می شود سحر از موضعش پایین

 یک برق زودگذر از چشم های .بیاید و به سمتش برگردد

 چرا هیچ وقت عشق این مرد را .میشی اش می گذرد

 !باور نکرده بود

 ...اقی برای کسیاتف !تو اینجا-
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 نگاهش به لب زخمی و باند سفید روی سرش خشک می

 نگرانی زود گذر که انگار با سرعت سرسام آوری .شود

 :از آن نگاه همیشه مقتدرش می گذرد

 ...چیزه...من-

 کوروش دست هایش را مشت می کند و با خونسردی که

 :نقش همیشگی اش بود می گوید

 کار اونه؟-

 ش را به نفهمی بزند، نفهمی کهسحر سعی می کند خود

 :پنج ساله با او دست و پنجه نرم می کند

 !منظورتون رو نمی فهمم-
 کوروش دستش را به سمت زخم گوشه ی لبش دراز می

 کند که با صدای خشن مهران سحر مرگ را جلوی چشم

 .هایش می بیند

 مگه خودسری که راه می افتی می ری؟-

 در بینی سحر می به او نزدیک می شود و عطر تلخش

 .پیچد

 این مرد همیشه عصبانی و شکاک هیچ وقت فراموشش

 نمی شد که باید در هر شرایطی خوشتیپ بماند و با نگاه

 .هر دختری به سمت او قلب سحر را در سینه بلرزاند

 مهران دست هایش به دور بازوی سحر حلقه می کند و او

 :اینبار به جای آرامش استرس می گیرد

 .عزیزمببخشید -



Romanbook_ir 

21 
 

 همیشگی اش در گذشته برمی گردد و با به سمت سایه

 :پوزخند آشکاری می گوید

 ببخشید اسمتون چی بود؟ !شما اینجا جناب دکتر فرخی-

 :کوروش با تبسمی می گوید

 .کوروش-

 سفت شدن دست های مهران به دور بازویش را به خوبی

 حس می کند و اینبار به هیچ حرفی به سمت آغوشش

 :شود کشیده می

 بریم عزیزم؟-

 نگاه ترسیده ی سحر به چشمان غوطه ور در خونش خیره

 :می شود

 .بریم-
 به سمت کوروش برمی گردد و جنتلمنانه دستش را به

 :سمتش می گیرد

 .خوشحال شدم دیدمتون جناب، دکتر-

 می دانست برای .را می گوید "دکتر"با مکث کلمه ی 

 .تمسخر بود

 می اندازد و آهسته لب سحر نگاهی زیرکی به کوروش

 :می زند

 .با اجازه تون-

 غیر قابل کنترلی ماشین را از بین ماشین  مهران با سرعت

 های دیگر رد می کند و صدای بلند نفس نفس زدن هایش
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 :سحر را می ترساند

 به چه حقی گذاشتی بهت دست بزنه؟-

 :فریاد می کشد

 !هان-

 :زیر لب با خودش حرف می زند

 .سرم اگه نزدم دستش رو قلم کنم به خدای باال-

 سحر وحشت کرده لب های خشک و ترک خورده اش را

 :تکان می دهد

 ...اون داشت فقط ...اون .به خدا تو اشتباه دیدی-

 :نگاه تیزی به سمتش می روانه می کند

 !که هیچی اونطور نبوده-

 با انگشتانش به روی فرمان ماشین ضرب می گیرد و در

 .شان می پیچد کوچه ی محل زندگی

 :سحر متعجب می پرسد

 !مگه نمی ریم دنبال سپهر-
 نگاه تهی اش را به سمت سحر می گیرد؛ نگاهی که در

 :آن لحظه هیچ چیزی نمی توانستی پیدا کنی

 !می خوام با تو تنها باشم .نه-

** * * * 

 با احساس سردی در جایش نیم خیز می شود و دردی که

 .در کل بدنش می پیچد

 به سمت مهران بر می گردد که خودخواه و آرام با بغض
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 .در جایش خوابیده بود

 .سحر بغض کرده سد اشک هایش ترک بر می دارد

 امشب برایش شبیه زنی سیراب ناپذیری بود که با هر بار

 درد کشیدنش لذت می برد و به یادش نمی آمد او زنیست

 که اسمش در صفحه ی دوم شناسنامه اش پنج ساله حک

 .ستشده ا

 از هق هق ُپر صدایش لب زیرینش را بین دندان هایش

 .می فشارد و به سمت آشپزخانه می رود

 با دست های لرزان در یخچال را بازش می کند و دنبال

 قرص های لعنتی می گردد؛ قرص هایی که باید باشند تا

 .آینده ناهنجاری دوباره شکل نگیرد

 تنها خشاب .دبا وحشت همه جا را می گردد و پیدا نمی کن

 .خالی که اینبار در کف دستش خود نمایی می کند

 دلش نمی .با بغض و تنی سرد کنار یخچال ُسر می خورد

 خواست اینبار سپهر بی گناه دیگه ای وارد این زندگی نا

 .معلوم بشود

 با نا امیدی از جایش بر می خیزد و به سمت اتاق

 اهد جنگ ومشترکشان به راه می افتد؛ اتاقی که بارها ش

 .جدل بین او و مهران بود

 با دیدنش که با خیالی آسوده به خواب رفته بود منزجر می

 شود و با گرفتن پتو و بالشتش خودش را روی کاناپه ی

 این کاناپه .سبز رنگ دوست داشتنی اش جای می دهد
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 بیشتر حس امنیت را به او القا می کرد تا آغوشی که تکیه

 .نمی آمدگاه بودن دیگر به او 

* 

 با صدای بهم خوردن قاشق در فنجان پلک های بهم

 چسبیده اش را با اکراه از هم باز می کند و کش و قوسی

 .به بدن خشک شده اش می دهد

 خمیازه کشان مشغول جمع کردن پتویش می شود که دستی

 کالفه به سمتش برمی گردد .به دور کمرش حلقه می شود

 :و با اکراه می گوید

 ولم کنی؟ هزار تا کار سرم ریخته، تازه باید برممی شه -

 .سرکار

 با اَخمی وحشتناک پتو را از بین دست های سحر بیرون

 :می کشد و از بین دندان های چفت شده اش می غرد

 برام توضیح بده که چه دلیلی داره بیای روی این لعنتی-

 .بخوابی

 سحر سعی می کند خونسرد باشد و لبخند کم جانی هر چند

 :به اجبار بزند
 اومدم روی جای .دلم برای سپهر تنگ شده بود-

 .همیشگیش موقع تلویزیون دیدن خوابیدم، همین

 با چشم های همیشه .او را به سمت خودش بر می گرداند

 جادو شده اش جای جای صورت سحر را کنکاش می کند

 :و در آخر نگاهش خشک بانداژ روی سرش می شود
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 .بری سرکارالزم نکرده امروز -

 سحر با لجبازی دستش را پس می زند و با عصبانیت می

 :گوید

 .من به هیچ عنوان از کارم دست نمی کشم-

 به نرمی موهای روی پیشانی سحر را کنار می زند و به

 :آرامی زمزمه می کند

 مگه چی کم .هیچی مهمتر از تو توی این زندگی نیست-

 داری که می ری زیر دست اون مرتیکه؟

 این واقعی ترین چیزی بود که در زندگی مهران .وتثر

 می توانست وجود داشته باشد، وگرنه نه خانواده ی درست

 .کند کودکی که به آن افتخار و حسابی در زندگی اش بود نه

 نترس به کسی نمی .خودت این دسته گل رو به آب دادی-

 گم که کار   کسی که پنج سال عمرم رو توی خونه ش تلف

 .کردم

 اَبروهای خوش حالتش درهم گره می خورد و با قدم های

 :بلندی به سمت سحر هجوم می برد

 تو خونه ی من موندن یعنی زندگی تلف کردن؟-

 دست هایش را به روی دو بازوهایش می گذارد و به

 :شدت تکانش می دهد
 با من بودن عمرت رو تلف کرده؟ .لعنتی جوابم رو بده-

 وی سینه اش قرار می دهد وسحر با عصبانیت دست به ر

 :محکم او به عقب هل می دهد
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 .خسته ام کردی .دست از سرم بردار-

 از حرص و نفرت جیغ می کشد و دستش را روی گلویش

 :می گذارد

 .تا اینجا رسیده دیگه نمی کشه .دیگه بسمه -

 .مهران به او نزدیک می شود

 سحر برای بار اول از چشم های خونسرد مهران می

 :و قدم های لرزانی به عقب بر می داردترسد 

 ...ما هفت سال باهم زندگی کردیم...ببین مهران ما-

 قدم هایش آهسته تر می شود و نگاهش یک لحظه از

 :صورت سحر بر داشته نمی شود

 ثمره زندگی و .خیلی هم عاشق هم بودیم و هستیم-

 ...عشقمونم سپهره

 یگر بهآب دهانش را با صدا قورت می دهد و قدمی د

 دستان مهران .عقب بر می دارد که چفت دیوار می شود

 :او را میان دیوار و خودش احاطه می کند

 .خب ادامه ش عزیزم-

 اما با تمام قوا به   چشمان آبی براقش زل می .می ترسد

 یک بار برای او جلوی خانواده اش مقاومت کرده .زند

 .بود و حاال برای خودش جلوی او می ایستد

 ...ی ری تحت نظر یه دکتر یایا م-

 انگشت اشاره اش از روی گلوی سحر به سمت سینه اش

 سر می دهد و نگاهش را به یقه ی   هفت پیراهنش می
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 :دوزد

 یا چی؟-

 سحر با اندکی شجاعت دستش را به روی سینه اش می

 گذارد و با صدایی که انگار از اعماق گودال به گوش می

 :رسد زمزمه می کند

 .دوستانه از هم جدا شیمیا -

 انگشتش روی یقه ی پیراهن سحر خشک و در صدم

 .ثانیه نگاهش میخ چشم های َترش می شود

 رنگ پوستش در هر ثانیه رو به قرمزی می رود و

 :نبضی که به روی پیشانی اش به شدت می تپد

 تو چی گفتی؟-

 :سحر نفس حبس شده اش را به بیرون فوت می کند

 .یا جدا شیم-

 دست سحر را محکم بین انگشتان مردانه اش میمچ 

 از .ترسیده بود .فشازد و او را به دنبال خودش می کشاند

 حرکت های شتاب زده اش می توانست بفهمد که چقدر

 :فضای خانه برایش متشنج است

 .بار آخرت باشه این غلط اضافه حتی از دهنت در اومد-

 :زندرو به رویش می ایستد و در صورتش فریاد می 
 فهمیدی یا نه؟-

 سحر با بغض سرش را به طرفین تکان می دهد و با

 :عجز می گوید
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 خودتم می دونی ادامه دادن این راه برای .تمومش کن-

 سپهر این وسط به خاطره من و تو .هردومون اشتباهه

 داره نابود می شه می فهمی؟

 بوسه ای آتشین به روی پیشانی سحر می کارد و او را به

 :اتاق خواب مشترکشان ُهل می دهدسمت 

 .برو لباست رو عوض کن تا بریم-

 سحر وحشت زده در جایش میخکوب می شود و آرام و

 :بی جان می گوید

 کجا؟-

 مهران کالفه دستش را در ال به الی موهای معجدش فرو

 می کند و سحر چقدر دلش می خواست آن لحظه جای آن

 :کند دست ها باشد تا مرد ناآرامش را آرام

 بعدش می ریم شهربازی شامم می .میریم دنبال پسرمون-

 .می برمتون رستوران...برمتون

 دلش برای ضعف در صدایش قنج می رود، اما مجبور

 می شود احساساتش را نادیده بگیرد و سرسختانه با او

 :بجنگد

 !من می گم اله بله جیمبله تو می گی بریم بیرون-

 :وا تکان می دهدعصبی می خندد و دستش را در ه

 داری حالم رو بهم می زنی از اینکه خودت رو به-

 .ندونستن می زنی
 چشمان مهران به اشک می نشینند و با پوزخند خودش را
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 :نشون می دهد

 از من حالت بهم می خوره؟-

 چشمانش را تنگ می کند و با نفس عمیقی قطره اشک

 :جمع شده در چشم هایش را از بین می برد

 تم نداری نه؟دیگه دوس-

 سحر پوزخند می زند و با انگشت اشاره اش خودش را

 :نشان می دهد

 آره تو راست می گی من دوست ندارم که با همه جنگیدم-

 که حاال توی این نقطه ای قرار گرفتم که هر حرفی رو به

 .زبون می آری

 سرش به شدت درد می کرد و با این داد کشیدن ها چیزی

 .از کاسه ی چشمانش بیرون بزندنمانده بود که مغزش 

 مهران دستی به ته ریش روی صورتش می کشد و به

 :سمت سخر بر می گردد

 اصال خودم می رم دنبال سپهر تو بمون غذای مورد-

 عالقه ش رو درست کن خوبه؟

 مسکوت نگاهش می کند؛ به چشم های دو دو زنش که

 .حاال ترس در آن ها جوالن می داد

 لعنت به دلی که همیشه و همه .کند دلش نمی آمد اذیتش

 :جا رو به روی این مرد کوتاه می آمد
 .باشه-

 لبخند مهران عمیق جان می گیرد و با خوشحالی نوک
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 :بینی سحر را می بوسد

 .نوکرتم-

 با عجله سوئیچ ماشین را از روی جا کلیدی بر می دارد و

 .از خانه بیرون می زند

 ی وقت استسحر با خستگی، خستگی روحی که خیل

 گریبانش را گرفته، به روی صندلی در آشپزخانه می

 نگاهش میخ گل رز صورتی روی پارچه ی .نشیند

 فکرش به چندسال قبل سفر می کند، .رومیزی می شود

 همان سال هایی که سحر شانزده ساله ای بود که با عشقم

 عشقم گفتن هایش آبروی چندین ساله ی پدرش را بین

 .مردم دار زده بود

 اشک هایش بی اجازه از چشمانش سرازیر می شوند و

 .دامن به دردهایی می زنند که هیچوقت جبران نمی شوند

* 

 با لبخند قاشق ُپر ماست را جلوی صورت سپهر می گیرد

 :و با لحن بچگانه ادا می کند

 .االن وقت ماست خوردنه موش موشی مامان-

 بازی لبسپهر با قهقهه به لحن مادرش می خندد و با لج

 .هایش را روی هم می چسباند

 سحر از درد زیاد سرش کالفه بود و حاال با لجبازی های

 سپهر که مختص یک بچه محسوب می شد کالفه و

 نگاه .سردرگمم نفسش را پر صدا به بیرون فوت می کند
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 .مهران به سمتش برمی گردد
 نیم رخ می توانست چشم های ثابتش مهران را به روی

 .فه و پر اخم خودش ببیندنیم رخ کال

 با بلند شدن صدای زنگ گوشی اش بهانه ای برای فرار

 :از این کالفگی اش پیدا می کند

 .اگه می شه شامش رو بده-

 نیم نگاهی خرجش نمی کند و با قدم های پرشتابی به

 سمت اتاق خواب می رود و گوشی را از روی میز

 .آرایشش بر می دارد

 ی صفحه به شدت در حال ناشماره ی نقش بسته به رو

 !آشنا بودن به چشم هایش آشنا می آمد

 :با تردید گوشی را روی گوشش می گذارد

 .بفرمایید-

 صدای نفس های آشنای پشت خط قلبش را می لرزاند و

 :باعث می شود تپش های قلبش کر کننده شود

 سالم خوبی؟-

 اما کوروش، زنگ زدنش به گوشی او .حدسش اشتباه نبود

 :اشتباهی رخ داده بود حتما

 !شما زنگ زدن به گوشی من .ممنون...سالم مم-

 نفس کشیدن های آرام و خونسرد کوروش را می توانست

 :از پشت این تلفن و از فرسنگ ها فاصله حس کند

 نمی دونم برای چی .راستش شماره ت رو از شبنم گرفتم-
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 فقط می خواستم بدونم خوبی؟ آخه از دیروز با حجم !

 ...!انیت شوهرت و اون کبودی هاعصب

 :بغض می کند و صدایش به لرزش می افتد

 .خوبم-
 حاال چه .تک کلمه های زندگی اس ُپر درد بودند .همین

 توقعی از او داشت که زندگی نابسامان و پر از شک و

 تردیدیش را برایش بازگو کند؟ برای کسی که قبل از آمدن

 برای نشان کرده !مهران اسمش اسم او را احاطه می کرد

 !ی قدیمی اش

 زنگ نزدم که بغض کنی و گریه کنی، فقط خواستم-

 .صدات رو بشنوم

 لبش را بین دندان هایش می گیرد و نیشخندی می زند؛

 نیشخندی که حق خودش بود نه مردی که با بی رحمی او

 :را از خودش راند

 .خیلی ممنون که زنگ زدی، ولی من خوبم-

 :می کندکوروش آهسته زمزمه 

 .ببخشید اگه مزاحمت شدم خداحافظ .خب خدا روشکر-

 حتی نگذاشته .بوق آزاد در گوش هایش زنگ می خورد

 !بود با او خداحافظی کند

 با ناراحتی صفحه ی گوشی اش را لمس می کند و

 .نگاهش به سمت باال سوق می گیرد

 مهران دست به سینه به چارچوب در تکیه داده بود و
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 :چهره اش نگاه می کرد آنالیز گر به

 کی بود؟-
 ظرفیت امشبش به اندازه ی کافی لبریز شده بود و حوصله

 :ی باز پرسی های ُپر تردید مهران را نداشت

 چرا باید واسه هر زنگ گوشیم به تو جواب پس بدم؟-

 دست !مگه تو می گی کی به گوشیت زنگ می زنه یا نه

 .از سرم بردار مهران حالم خوب نیست

 نگران به سمتش می آید و دستش را بین دست گرم مهران

 :و مردانه اش می فشارد

 کجات درد می کنه عزیزم؟ لباس هات رو بپوش ببرمت-

 .دکتر

 سحر با شتاب دستش را پس می زند و خودش را به عقب

 :می کشد

 همین که تو باهام کل کل نکنی از صدتا دوا و دکتر برام-

 .بهتره

 ش از بغض بهم پیچیده بودندبا دیدن سپهر که لب های

 .پشیمان می شود و آهسته از کنار مهران می گذرد

 با لبخند کم جانی کنار پای سپهر زانو می زند و جسم

 :کوچیک و ترسیده اش را در آغوشش جای می دهد

 .شبت بخیر-

 موهای نرم سپهر را می بوسد و به آرامی دم گوشش

 :زمزمه می کند
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 .تا بریم بخوابیمبه بابایی شب بخیر بگو -

 سپهر سرش را از آغوش مادرش بیرون می کشد و از

 :گودی شانه هایش سرش را به سمت پدرش برمی گرداند

 .شبت بخیر باباجونم-
 سحر به سمت اتاق خوابش حرکت می کند و جسم خمار و

 .به خواب رفته ی سپهر را روی تخت جا به جا می کند

 دش را به رویبا بوسه ای طوالنی به پیشانی اش خو

 تخت، کنارش جا می دهد و مشغول بازی با موهای لختش

 .می شود

 امشب دلش می خواست کنار کسی بخوابد که وجودش به

 با این فکر چشم هایش کم کم روی هم .او آرامش می داد

 .می روند و به خواب عمیقی فرو می رود

 نیمه های شب با تنگی جا و احاطه شدن بدنش با وحشت

 .بیدار می شود از خواب

 چشمانش از ترس گشاد می شوند و جیغ خفه ای می کشد

 که چهره ی درهم و غمگین مهران رو به روی صورتم

 .نقش می بندد

 حاال جای خوابت رو عوض می کنی؟-

 سحر با دیدنش نفس حبس شده اش را به بیرون فوت می

 :کند

 .ترسوندیم-

 ازویشدوباره روی تخت دراز می کشد و سپهر را روی ب
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 .جا می دهد

سحر کالفه از  مهران با تمام زورش دوباره دراز می کشد و

 :با تنگی جا نجواگونه با حرص می گوید

 !می شه بری سرجات؟ این تخت یه نفره س نه سه نفره-
 :می گویدمهران سرش را باال می گیرد و 

یا می آی تو اتاق خودمون می خوابی  .حق انتخاب با توئه-

 ...یا

 :لحن شیطانش ادامه می دهدو با 

 .خودته حق انتخاب با .یا تا صبح تو همین جای تنگ و-

 !بخوابم جاکه از خدامه تا صبح توی همین  وگرنه من

 اما لب هایش را بین .سحر به شدت خنده اش می گیرد

 دندون هایش می گیرد تا مرد کنارش بیشتر از این به

 .ضعف او در مقابل خودش پی نبرد

 ایش تکام می خورد و سعی می کند کنارشکمی در ج

 .بزند

حرکت اضافه ای او هم به  و با هراجازه نمی دهد اما مهران 

 .پایین پرت می شد

 چشمان سحر خمار خواب بودند و بدون هیچ نق زدنی

 .خودش را باالتر می کشد تا جا برای مهران باز می شود

 .چون می دانست به هیچ عنوان کوتاه نمی آید

* 
 صدای مداوم آالرم گوشی، چشمان سحر به سختی ازبا 



Romanbook_ir 

36 
 

 هم باز می شوند و دست هایش را سایه بان صورتش می

 .کند تا از نور شدید خورشید در امان باشد

 با دوباره زنگ خوردن گوشی اش کالفه مهران را کنار

 .می زند و از تخت پایین می رود

 ددبا چشم های بسته به سمت گوشیم می رود و با دیدن ع

 هفت که هشدار می داد چشمانش تا حد ممکن باز می

 .شوند

 .خواب از سرش پریده بود

 امروز جشنی در مهد سپهر برگزار می شد که حتما باید

 .حضور داشت

 به سمت مهران پا تند می کند و پتو را از رویش کنار می

 :زند

 .مهران بیدار شو-

 به سمت سپهر می رود و صورت غرق در خوابش را

 .ه باران می کندبوس

 هیچ دلش نمی خواست بیدارش کند، اما مجبور بود حس

 :مادرانه اش را در این روز نا دیده بگیرد

 .سپهر مامانم، بیدار شو عزیزم-

 مهران در جایش می نشیند و با قیافه ی عبوسش می

 :گوید

 چه خبرته اول صبحی؟-

 سحر با عجله سپهر را در آغوشش می کشاند و به سمت
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 :بهداشتی می رود سرویس

 .باید سپهر رو برسونی مهد-
 مگه سرویس نداره؟-

 سپهر را با زور در سرویس بهداشتی جا می دهد و به

 :سمت اتاق خواب می رود

 ولی به لطف تو چون مرد بود و ازش !چرا داشت-

 .خوشت نمی اومد گفتی دیگه نیاد دنبالش

 :یدمهران دستی به موهایش می کشد و خمیاز کنان می گو

 .من اصال از هر مردی که به شما نزدیک بشه متنفرم-

 :سحر پوزخند می زند و با تمسخر می گوید

 .آره تو و اون افکار مالیخوییت باید حقم به خودت بدی-

 مهران به او نزدیک می شود و چشم های آبی و خمارش

 :را تنگ می کند

 نکنه تو خوشت می آد هر مردی نزدیک تون بشه؟-

 ثر صورتش را برمی گرداند و به سمتسحر با تأ

 .آشپزخونه می رود

 صدای قدم های پر شتابش را می توانست از پشت سرش

 .حس کند

 :بازویش از پشت کشیده می شود و دوباره تکرار می کند

 جواب ندادی خوشت می آد؟-

 سحر بازوی فشرده شده اش را از فشار انگشتانش آزاد

 :می کند و با غیض می گوید
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 .هر روز دعوا دعوا بسه دیگه .کن لعنتیولم -

 .به عقب هلش می دهد و کتری را زیر شیر آب می گیرد

 دست هایش به شدت می لرزیدند و باعث می شد آب در

 دست مهران روی دستش قرار می گیرد .کتری ُپر نشود

 :و کتری را از دست هایش می قاپد
 مگه بهت نگفتم واسه این لرزیدن های الکی بری تحت-

 .نظر؟ خوشت می آد من رو بچزونی

 سحر انگشت هایش را دو هم قفل می کند و با صدای

 :لرزانش می گوید

 دوای درد من خوب شدن .صد بار گفتم دوباره هم می گم-

 .اون اخالق گندته نه هیچ دکتری

 کتری را روی گاز می گذارد و فندک زیرش را چند بار

 آتیش میخ می نگاهش به شعله های رقصان .کلید می زند

 شوند و با خودش فکر می کند روزانه چند بار با تهمت

 ناروای مهران می سوزد و چرا هیچ اعتراضی نمی کند؟

 دلش شدیدا برای آن خانه ی قدیمی و اتاقش با آن کاغذ

 کاش بر می گشت .دیواری های گل گلی تنگ شده بود

 کنار آقاجان کنار همان حوض آبی با ماهی های ریز

 .ی و براش قلیون چاق می کردنارنج

 من دارم می رم بیرون چیزی الزم نداری؟-

 از فکر بیرون می آید و به مرد جذاب رو به رویش زل

 می زند که در آن کت تک آبی نفتیش بیشتر از همیشه در
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 از روی صندلی بلند می شود و معترض .چشم می آمد

 :می گوید

 !سپهر صبحانه نخورده نمی شه که بره مهد-
 مهران پوزخندی می زند و سوئیچ ماشین را در دستش

 :می چرخاند

 می دونی چیه؟ حاال که دارم فکر می کنم می بینم من-

 .این وسط برای تو چیزی نیستم

 واقعا دلش می خواست .سحر مسکوت نگاهش می کند

 صبح زهری را که به خوردش داده بود را با مهربانی

 و بوسه ای از هوابه رفتنش نگاه می کند  !جواب بدهد

 .برای مرد کوچک زندگی اش حواله می کند

 با بلند شدن سوت کتری شعله گاز را به حد کم می رساند

 .و خودش را به خوردن یه چای یه نفره دعوت می کند

 باید از حاال، از همین امروز نبودن خیلی چیزها را در

 دیگر دلم نمی خواست طعم .زندگی اش امتحان می کرد

 سنگین مهران را بچشد و کبودی های روی یدست ها

 صورتش به یادم بیارد که او دیگر ته خط این زندگی

 .ایستاده است

 با بلند شدن صدای زنگ آیفون خط بطالنی روی افکارش

 از روی مانیتور چهره ی .می کشد و به سمتش می رود

 ناخواسته استرس در .شبنم تعجبش را بیشتر می کند

 و باعث می شود تپش قلبش کر وجودش وول می خورد



Romanbook_ir 

41 
 

 .کننده شود

 با قدم های پرشتابی در را باز می گذارد و منتظر به

 اعداد قرمز کنار آسانسور نگاه می کند تا روی این طبقه

 .مکث کند

 با ملودی مالیم و باز شدن در به سمت شبنم پرواز می

 :کند و با نگرانی می پرسد
 "اتفاقی افتاده؟"-

 در آغوش می گیرد و بوسه ای نرم شبنم متعجب او رو

 :روی گونه هایش می کارد

 باز توهم زدی؟ !نه چه اتفاقی .سالم-

 دستش .نفس مبحوس شده اش را به بیرون فوت می کند

 را روی کتفش قرار می دهد و به داخل خانه دعوتش می

 :کند

 فکر کردم شاید برای آقاجون یا .خیلی خوش اومدی-

 .مامان اتفاقی افتاده

 بنم شال را از سرش می کشد و دستش را در داخلش

 :موهای معجدش به حرکت در می آورد

 نه دیدم که اون مرتیکه بیرون زده و اومدم ببرمت از-

 .شر اون پانسمان خالص شی

 سحر اخم هایش را درهم گره می کند و با ناراحتی می

 :گوید

 شبنم دلم نمی خواد درباره ی مهران اون طوری حرف-
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 .اون پدر سپهره و نقشش تو زندگی من خیلی مهمه .بزنی

 شبنم دو دستش را روی کاناپه باز می کند و نگاهش را به

 :لوسترهای براق شیشه ای می دوزد

 خیلی دلم می خواد بدونم این مهران خان برات چه  وردی-

 .خونده که هفت ساله الل شدی و لب از لب باز نمی کنی

 می دهد و سرش را رویبا خنده خودش را کنارش جای 

 :شانه اش می گذارد

 خیلی دلم می خواد دوباره مثل قدیم من و تو و کوروش-

 و ساغر تو حیاط دور حوض با جیغ بدوییم و آقاجون تابی
 "س نکنین بچه ها حاج خانم خوابیده"به سیبیالش بده و بگه

 شبنم به صدای کلفت شده اش می خندد و بوسه ای روی

 :ش می کاردموهای لطیف خواهر

 باور کن آقاجونم بعد از رفتنت همیشه .سحر بیا برگرد-

 .چشم هاش به در مونده تا تو برگردی

 سحر دست هایش را دور کمرش حلقه می کند و با بغض

 :می گوید

 حاال که دارم فکر می کنم می .آقاجون من رو نخواست-

 گم چرا اون روزها آقاجون نزده تو گوشم و بگه غلط می

 .وای با این پسره ازدواج کنیکنی بخ

 :شبنم آهی می کشد و با حسرت می گوید

 کوروش همیشه می گه سحر چشم هاش کور شده بوده-

 راستی .نمی دیده منی رو که براش بال بال می زدم
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 مهران چیش بهتر از کوروش بود؟

 :سحر لبخند محوی می زند

 کوروش هیچ وقت به زبون نیورد که من .یه جو جربزه-

 .خواسته فقط نگاهش عاشقونه بودرو 

 همون برات بس نبود؟-

 :با قاطعیت می گوید

 .من گوش هام محتاج شنیدن یه عشق اساطیری بود .نه-

 :شبنم با طعنه می گوید

 حاال عشقتون اساطیریه؟-

 :دهد خواستنی خواهرکش ول می بیشتر خودش را در آغوش
 .ولی عشقمون هنوزهم وجود داره .نه-

 خش کلید او و شبنم از جا می جهند و متعجببا شنیدن چر

 به مهران نگاه می کنند که با چشم هایش سعی داشت

 .سالخی اش کند

 سحر بی خیال نگاه تیز و برنده اش به شبنم، تمام قد

 :جلویش می ایستد و با کنجکاوی می پرسد

 "چیزی جا گذاشتی؟"-

 مهران کیف در دستش را روی کاناپه رها می کند و با

 :ند تمسخر آمیزی در جوابش می گویدلبخ

 .جمع گفتم بیام فیض ببرم دیدم جمعتون .نه عزیزم-

 شبنم با ترش رویی از جایش بلند می شود و شالش را با

 .عجله روی موهاش مرتب می کند
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 :سحر با چشمانی گرد شده نگاهش می کند

 کجا به سالمتی؟-

 شبنم بوسه ای روی گونه اش می کارد و با صدای

 :لرزانش می گوید

 .فکر نکنم آقا مهران از بودنم تو خونه ش راضی باشه-

 بغضش می گیرد و با حرص نگاهش را به صورت

 مهران بی خیال نگاهش آستین پیراهن .مهران می دوزد

 :طوسی رنگش را باال می زند و رو به شبنم می گوید
 بمون ده .من هیچ وقت همچین حرفی نزدم خواهر زن-

 ولی تا وقتی .ل، قدمت روی تخم چشم هامسال، صد سا

 !که نخوای زن و زندگیم رو از تو چنگم در بیاری

 :شبنم با پوزخند می گوید

 از کدوم زندگی حرف می زنی آقای داماد؟ تو حتی-

 اونقدر به زنت اعتماد نداری که به پا می ذاری تا ببینی

 .که تو این خونه می ره و نمی ره

 ابی به سمت شبنم می رود و نگاهمهران با قدم های پرشت

 پر از حرص و عصبانیتش را به   چشمان گستاخ شبنم قفل

 :می کند

 !ی خوام بدونم دقیقا تو رو سننه-

 شبنم با تمام اعتماد بنفس مهران را به کنار هل می دهد و

 :با نیشخند می گوید

 مطمئن باش همین االن هم سحر از تو و این زندگی-



Romanbook_ir 

44 
 

 .و فقط موندنش به خاطره سپهره کوفتی فراریه، فقط

 وگرنه تو دیگه انقدر رقت انگیز شدی که خودتم نمی تونی

 .خودت رو تحمل کنی

 سحر به معنای .سکوت بدی تمام خانه را حاکم می شود

 واقعی الل می شود و نمی تواند زبانش را به کار بیندازد

 تا تمام حرف های شبنم را انکار کند؛ حرف هایی که مدت

 .مثل یه کوه سنگی راه تنفسش را بسته بود هاست

 شبنم با نگاهی گذرا به مهران، به سمت سحر می رود و

 :در گوشش زمزمه می کند

 به خدا مدیونی اگه بخوای برای حرف هام ازش معذرت-

 .خواهی کنی، بذار به خودش بیاد
 بوسه ای طوالنی روی الله ی گوشش حک می کند و با

 .نه بیرون می رچدخداحافظی کوتاهی از خا

 از اعماق قلبش خم می شود تا فنجان های "آهی"سحر با 

 چای را از روی میز بر دارد که با حرف مهران دست

 .هایش روی دسته ی فنجان خشک می شوند

 .هر چی داری و نداری جمع کن می ریم از اینجا-

 .حس می کند گوش هایش اشتباه می شنوند

 د یا نمی خواست کهمنظورش را از حرفش درک نمی کر

 !حرفش را برای خودش معنا کند

 شنیدی چی گفتم؟-

 :صبرش لبریز شده می غرد
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 !هیچ معلومه داری چی می گی؟ یعنی چی که بریم-

 مهران دستش را محکم روی گردنش فشار می دهد و نفس

 :های پیاپی می کشد

 .یعنی همین-

 .سحر فنجان دو دستش را محکم روی میز می کوبد

 برخوردش با میز نگاه مهران را به سمتش رمیصدای 

 .گرداند، اما دیگر هیچ چیزی برایش مهم نبود

 رو به رویش می .با قدم های پرشتابی به سمتش می رود

 ایستد و انگشت اشاره اش را به عالمت تهدید جلوی چشم

 :هایش تکان می دهد

 تو هیچ حقی نداری که بخوای من رو از شهری که-

 .ش نفس می کشه دور کنیخانواده م تو

 بغضم گردو شده در گلویش می شکند و قطره های درشت

 :و شفاف اشک از چشمانش سرازیر می شوند
 .دیگه نمی خوام برای همیشه از دستشون بدم-

 :قدمی به عقب برمی دارد و صریح می گوید

 اگه بخوای همچین کاری کنی می رم جایی که دیگه-

 .دستت بهم نرسه

 :اب از جایش بر می خیزد و فریاد می زندمهران با شت

 تو خیلی غلط می کنی، بیجا می کنی که پات رو از این-

 .خونه بیرون بذاری

 به سمتش می رود و دستانس را روی بازوم هایش می
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 :فشارد

 فهمیدی چی گفتم؟-

 سحر همانند او صدایش را در خانه هوار می کند؛

 زندگی که یه روزخسته شدم از تو، از این  .نه نفهمیدم-

 ...حالم ازت بهم می خوره می فهم .خوش نداره

دهانش با مزه ی شور خون هم  ادامه ی حرف در ناگهان

 .آمیخته می شود

 با انزجار به چشمانش نگاه می کند و با حالت دو ازش

 .دور می شود

 به اتاقم پناه می برد و با هق هق دست هایش را به روی

 :روی در فشار می دهد

 .ت متنفرم مهران، متنفراز-
 کلید را در قفل می چرخاند و با هق هق ُپر دردش به

 .سمت کمد می رود و چمدانش را بیرون می کشد

 حتی نمی .دیگه نمی توانست این زندگی را تحمل کند

 خواست دیگر نگاهی در صورت مهران بیندازد و دل

 .بسوزاند که این مرد یه روزی او را مثل ُبت می پرستید

 ب هایش به شدت ورم کرده بود و با ریختن هر قطرهل

 اشک روی زخمش نفرتش را از این زندگی بیشتر می

 .کرد

 با گیجی چیزهایی را که نیاز داشت در چمدانش جا می

 .دهد
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 ضربه هایی محکم به در می خورد و مهران با فریاد می

 :گوید

 چرا در رو قفل کردی؟-

 پایین می کشد و لگدی بهدستگیره در را به سمت باال و 

 :در می کوبد

 .بیا این در رو باز کن سحر نذار اون روی سگم باال بیاد-

 هر چی که دم دستش می آید را می پوشم و دسته ی

 .چمدان را دو مشتش جا می دهد

 دستی به صورت خیسش می کشد و کلید را در قفلش می

 .چرخاند

 عصبانیتمهران در را محکم هل می دهد و با همان آتش 

 :می گوید

 واسه چی در رو قفل می کنی؟-

 نگاهش به او لباس پوشیده اش می افتد و چمدانی که در

 .ستش بود
 :پلکش از ناباوری می پرد و با  من  من می گوید

 !این چیه توی دستت؟ این چه مسخره بازیه-

 سعی می کند چمدان را از زیر دستانش بکشد که سحر با

 :جیغ می گوید

 .مهران دیگه همه چی تموم شد ولم کن-

 سیبگ گلویش باال و پایین می شود و برای یک لحظه

 دلهره به جانش می افتد و .حس می کند نفسش قطع شده
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 نگرانی اش را با فشار دادن انگشت هایش به روی دسته

 :ی چمدان کنترل می کند

 .خودتم می دونی دیگه نمی شه-

 سحر می کشد و دسته ی چمدان را با زور از زیر دستان

 :هیستریک تکرار می کند

 .نمی ذارم بری، نمی ذارم لعنتی-

 سحر با عصبانیت دسته ی چمدان را می کشد و مثل

 :خودش صدایش را باال می برد

 .تونمی تونی جلوی من رو بگیری، نمی تونی-

 :مهران تپق می زند

 .من می تونم...من-

 :زندپلک هایش از عصبانیت می پرد و ناباور لب می 

 .دوست داری بمیرم می دونم-
 به سمت آشپزخونه قدم های بلند برمی دارد و با خودش

 :تکرار می کند

 .حالیت می کنم، حالیت می کنم-

 سحر با اضطراب پشت سرش به راه می افتد و از پشت

 :پیراهنش را می کشد

 .بسه .چرا نمی خوای بفهمی دیگه حرمتی بینمون نمونده-

 ردد و انگشت های چنگ زده اشبه سمت سحر برمی گ

 :را از پیراهنش پس می زند

 .من با تو کاری ندارم-
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 با دستش در ورودی خانه را نشان می دهد و با پوزخند

 :تمسخرآمیزی می گوید

 برو دیگه معطل چی هستی؟-

 در یخچال را به سمت خودش می کشد و دانه های زرد

 .از خشابش بیرون می کشد  قرص را با سرعت

 با وحشت، بهت زده نگاهش می کند و به سمتش میسحر 

 :دود

 معلومه داری چه غلطی می کنی؟-

 به زیر دستش ضربه می زند و تمام قرص ها به روی

 .زمین پخش و پال می شوند

 با یاغی گری سحر را به عقب هل می دهد و فریاد می

 :زند

 !مگه برات مهمه؟ هان-

 نجش محکمسحر محکم به روی زمین سقوط می کند و آر

 .به سرامیک برخورد کوبیده می شود
 در حنجره اش "آخی"از درد چشمانش بسته می شوند و 

 .گیر می کند

 مهران نگران کنار پایش زانو می زند و دستش را به

 :سمت آرنجش می برد

 چت شد؟-

 سحر دستش را با همان درد پیچده در استخوان هایش کنار

 :د می گویدمی کشد و با چهره ی جمع شده از در
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 .ولم کن-

 به چشم های آبی دریایش که حاال باتالق خون شده بود

 نگاه می کند و برای لحظه دلش ضعف می رود برای آن

 روزهایی که برای این چشم ها و به خاطره عشقی که در

 .آن ها موج می زد جلوی دنیا ایستاده بود

 مهران انگار که فهمیده باشد دوباره رام نگاهش شده است،

 .دستی به موهای سرکش و بیرون زده از شالش می کشد

 .سحر در نگاهش غرق می شود

 مهران از موقعیت فعلی سو استفاده می کند و بوسه ای

 .طوالنی روی ابریشم موهایش می کارد

 از لذتی که نصیبش می شود پلک هایش را سایه جان

 :چشمانش می کند و لب می زند

 .کاش برگردیم به اون روزا-

 مهران بینی اش را در گودی گردنش ُسر می دهد و نفس

 :عمیقی می کشد

 تو باش، به خدا من می شم همون مهرانی که تو-

  .عاشقشی
 سرش را باال می گیرد و پیشانی اش را تکیه گاه پیشانی

 :سحر می کند

 ...بگو هنوز هم من رو می خوای-

 دست سحر را به روی قلبش می گذارد و ن ی  نی مردمک

 :شمانش می لرزندچ
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 بگو من رو می خوای تا این لعنتی اینطور نامیزون ریتم-

 .نزنه

 سحر دستش را روی قلبش به نوازش در می آورد و

 :چشمان ُپر حرفش را در چشمان ملتمسش حبس می کند

 ...می خوامت خیلی، اما-

 خودتم می دونی ما با .اما و اگر رو بیخیال شو سحر-

 باز هم نمی تونیم از هم دستهمه ندونم کاری هامون 

 چه بسا که اگه می تونستیم همون روزهایی که .بکشیم

 همه قسم به جداییمون خورده بودند راهمون از هم سوا می

 .شد

 سحر شال را از سرش پایین می کشد و خرمن موهایش

 .را روی شانه هایش رها می کند

 از همه .تو سال هاست خانم این خونه ای، مادر سپهر-

 مهم تر ضربان تند این قلبی که یه لحظه دوری از تو

 .تو نیگوتینی، بودنتم درده، نبودنتم ضرر .براش سمه

 انتهای موهایش را به دور انگشت اشاره می پیچاند و

 اما باز هم .سحر با دقت به حرف هایش گوش می دهد

 .هیج چیزی نمی توانست تهمت و کارهایش را جبران کند
 ا به ساعت از جایش بلند می شود وسحر با نگاهی گذر

 :قاطع و مصمم حرف های دلش را برایش هجی می کند

 می مونم همین جا، همین خونه، همین شهر، همین کوچه-

 اما اگه قصد رفتن داری بدون که باز هم منم و .و پالک
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 .این چمدونی که این روزها زیادی برام عزیز شده

 می .شیندغم نگاهش پر می گیرد و روی دلش می ن

 دانست مهران هیچ وقت نمی تواند این سحری که برای

 بار اول اینطور مصمم و قلدر روی خواسته هایش یه خط

 .بزرگ قرمز کشیده را باور کند

 مهران با اخم هایی درهم پیچ خورده سر تکان می دهد و

 :سحر را همراه با خود به سمت روشویی می کشاند

 رم یه سر شرکت و دست و صورتت رو بشور، منم می-

 .می آم

 سحر به سمتش بر می گردد و با اَبروهایی باال رفته از

 :تعجب می گوید

 !شرکت؟ اونم این موقع روز-

 مهران هیچ !نمی فهمید چرا به نظرش عجیب می آمد

 وقت عادت نداشت این موقع از روز پا در شرکت

 بگذارد، آن هم ساعتی که صد در صد با پدرش رو به رو

 !می شد

 آره عزیزم چیش عجیبه؟-

 سحر دستش را بهوروی زخم آرنجش می گذارد و با

 :نگاهی به ساعت می گوید

 !آخه بابات-

 نگاهش به سمت کف دستش  کش می رود که محکم روی

 با قدم هایی محکمی به سمتش می رود .آرنجش می فشرد
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 و مردمک های چشمانش می لرزند از زخم عمیقی که

 :نت بخشیده بودندخونش کف دستش را زی

 تو چرا هیچی نمی گی؟-

 محکم به پیشانی اش می کوبد و با قدم های بلندی به سمت

 می دانست به دنبال جعبه ی .آشپزخانه قدم بر می دارد

 کمک های اولیه اس و حاال که پر از استرس بود نمی

 :تواند پیدایش کند

 .مهران جان روی کابیت باالییه، ته اون حبوبات ها-

 این درد جانکاه شاید می تواند از .امانش را بریده بود درد

 زخمی باشد که حتی با فکر کردن به او هم نمی توانست

 !پی ببرد که به کجا برخورده کرده بود

 مهران با بانداژ سفید در دستش کنارش جاگیر می شود و

 :با عجله می گوید

 .دستت رو بگیر جلو-

 د و به صورتسحر حرف گوش کن دستش را جلو می بر

 :پر چین از اخمش زل می زند

 تو که هیچ وقت بابات باشه شرکت نمی ری، حاال چی-

 !تغییر کرده که من خبر ندارم

 نگاهش را به سمت چشمان   متتظر سحر سوق می دهد و

 :چسب را روی بانداژ محکم می کند
 .باید باهاش حرف بزنم، دیگه بسه این همه فاصله-

 این غیر .فاصله از هم باز می مانددهنش از ناباوری با 
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 ممکن ترین چیزی بود که حتی کنج ذهنش می توانست

 :باورش کند

 مهران چرا نمیگی چی تو سرته؟ آخه چرا همش دنبال-

  !دردسری

 :از حرکت می ایستد و به سمت سحر بر می گردد

 می خوام دست مامان .اتفاقا این دفعه دنبال دردسر نیستم-

 م و برم دست بوس پدرزنم این کجاشو بابام رو بگیر

 دردسره؟

 ذهنش در کسری از ثانیه هشدار می دهد .ماتش می برد

 که نه، مهران فقط به دنبال این بود که به او ثابت کند که

 .جلوی او و خانواده اش پدرش هیچ وقت او را نمی پذیرد

 می خواست با عمل به او ثابت کند که او جز این خانه

 !یی متعلق به خودش نداردنفرت انگیز جا

 سحر با قدم های نامزونی به سمتش می رود و تمام قد

 این بار نه تنها نا خواسته نبود، از عمق .جلویش می ایستد

 :وجودش بود که جیغ می کشد

 تو خیلی بیجا می کنی دست خانواده ت رو برداری و-

 این کار رو باید همون سالی می .ببری تو خونه ی بابام
 ه من از درد سخت زایمانم نیاز به مامانم داشتم وکردی ک

 .دست رد به سینه م زدی

 دست هایش را به سمت سحر می برد و روی شانه هایش

 اما سحر آن لحظه مثل یک حیوان هار شده .می گذارد
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 منتظر بود دندان های تیزش را در گردن مهران فرو کند

 .و خونش را بمکد تا بلکه کمی آروم شود

 دستش را پس می زند و بغض گیر کرده در با شتاب

 :گلویش مثل دمل چرکی سر باز می زند

 از این کارات متنفرم؛متنفرم از اینکه می .بهم دست نزن-

 .خوای هر لحظه تحقیرم کنی

 با سر آستین مانتویش گونه ی خیسش را پاک می کنز و

 :لنگان به سمت چمدانش به راه می افتد

 اینکه تو بخوای بری و جلویاصال می دونی چیه؟ قبل -

 خانواده ت من رو سکه ی یه پول کنی خودم می رم و

 .نمی ذارم تو به هدفت برسی

 دسته ی چمدانش را از بین انگشت های دستش می کشد و

 :صدایش را در خونه هوار می کند

 .توام بیجا می کنی بخوای پات رو از خونه بیرون بذاری-

 فقط به خاطره توئه کهاحمق جون چرا نمی خوای بفهمی 

 .می خوام با هم صلح کنیم

 ولوم صدایش را پایین می کشد و موهای سرکش و یاغی

 :سحر را از جلوی دیدگانش کنار می زند

 آخه من چرا باید بخوام به تویی که جونمی آسیب برسونم-

 !هان
 سحر دستش را از روی صورتش کنار می زند و قدمی به

 :عقب بر می دارد
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 اصال دلم نمی خواد دیگه .تم بهم دست نزنمگه نگف-

 .ببینمت مرتیکه ی دورو

 حلقه را از انگشت چپش بیرون می کشد و محکم در هوا

 .پرتش می کند

 صدای چرخشش در خانه پژواک می شود و در آخر با

 صدای جیرینگی روی سرامیک خانه نفس آخرش را می

 .کشد

 نگاهی میچشمان ُبهت زده اش به سمت سحر  مهران با

 :اندازد و تپق می زند

 االن چیکار کردی؟...ا-

 موهایش را در چنگ   انگشتان دستش می گیرد و پیاپی به

 نگاهش لحظه ای از حلقه برداشته نمی .نبردشان می رود

 شد، انگار که می خواست باور نکند آن چیزی که روی

 سرامیک ها رها شده همان حلقه ایست که سحر به او قول

 ود برای ثانیه ای از انگشتش خارج نکند و حاال بعدداده ب

 .از هفت سال از جای أمنش رانده شده بود

 قدمی به سمت حلقه بر می دارد و لحظه ای مکث می

 .کند

 به سمت سحر می چرخد و قدم های پر شتابی به طرفش

 .بر می دارد

 .رگه های خونین سفیدی چشمانش را احاطه کرده بودند

 نت می فرستد که نباید این اشتباه را میسحر به خودش لع
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 .کرد
 انگشتان مردانه اش فشرده می شوند و شانه هایش بین

 :مهزان نعره می کشد

 مگه بهم قول نداده بودی از انگشتت درش نیاری، حاال-

 !کارت به جایی رسیده که پرتش می کنی

 نفس و سحر لحظه حس می کند اکسیژنی نیست که بتواند

 .بکشد

 سعی می کند کنارش بزند اما آن لحظه آن قدر با تقال

 ترسناک شده بود که هق هق های صف بسته ته گلویش به

 :سکسکه تبدیل می شوند

 .همین حاال می گیریش و می ذاری تو انگشتت-

 سحر هیستریک جیغ می کشد و با ناخن های بلندش به

 :جان پوست صورتش می افتد

 حظه دیگه تونمی خوام حتی یه ل .ولم کن، ولم کن-

 .زندگیم باشی

 روان شدن جوی خون را از کنار گوشش حس می کند و

 مهران با تمام زورش هم نمی تواند او را از اینکار منع

 .کند

 فقط می خواست آن لحظه بمیرد و لحظه ای هم نفس نکشد

 :در هوایی که مهران نفس می کشید

 .بسه، بسه دختره ی دیوونه-

 ران می افتد و سد از بینبا مشت به جان سینه ی مه
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 هق هق تلخ و درد آلودش در .گلویش برداشته می شود

 خانه می پیچد و در آخر پرده ی سیاه پایان بازی روی

 .مردمک های خیس چشمانش کشیده می شود
 با نوازش شدن پوست صورتش با رخوت پلک های

 مردمک های خسته اش را .سنگینش را از هم باز می کند

 گرداند و نگاهش به نگاه نگران مهران گرهدر کاسه می 

 :می خورد

 خوبی عزیزدلم؟-

 سوزش بدی از .سرش را به چپ و راست تکان می دهد

 از گلویش به "آخی"کنار دو گوشش حس می کرد و 

 .بیرون پرت می شود

 می خوای دوباره ببرمت بیمارستان؟-

 دلش می خواست دو لبش رو بهم بدوزد تا صداش را

 به او بفهماند به تنها چیزی که نیاز دارد ندیدننشنود؛ تا 

 .خودش، نشیندن صدایش بود

 دوباره پلک هایش را محکم روی هم فشار می دهد و

 پشت پلک هایش چهره ی معصوم پسرک مظلومش نقش

 بغض مثل توده ی سرطانی ریشه اش را در سر .می بندد

 تا سر گلویش پخش می کند و باعث می شود نفسش با

 :یشتری از بینی و دهانش خارج شودفشار ب

 سپهر کجاست؟-

 دستانش را محکم بین   انگشتان مردانه اش می گیرد و
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 :بوسه ای نرم که روی پیشانی اش حک می شود

 می خوای برم دنبالش و بیارمش؟ .خونه مامانم-
 سرش را از روی بالشت زیر سرش بلند می کند و به با

 :افتد تالش به سمت اتاق خواب به راه می

 !حالت خوبه؟ می خوای دوباره بخوابی-

 هیچ عکس العملی نسبت به سوال هایش نمی دهد و با

 :همان قوای کم به کارش ادامه می دهد

 سحر نمی خوای جوابم رو بدی؟-

 سحر کالفه از حرکت می ایستد و با نگاه تیز و برنده اش

 :براندازش می کند

 می شه دو دقیقه زبون به دهن بگیری؟-

 دوستت ":چشمان سحر خیره می شود و لب می زند در

 "دارم

 لبخند محوی که قرار بود روی لبانش نقش ببندد را پس

 :می زند و با همان اَبروهای درهم می گوید

 .باشه حرفتو زدی منم شنیدم-

 دوباره به راه می افتد و این بار مستقیم به سمت کمدلباس

 :هایش می رود

 ه دیدمت چقدر چشم غره حواله یسحر یادته اولین بار ک-

 من بدبخت کردی؟

 دستش را برای مانتوی آبیش دراز می کند و فکرش فلش

 بک می خورد به همان سال هایی که مهران را برای بار
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 :اول دیده بود

 .به خدا تنها دختری بودی که تو همون نگاه عاشقم نشدی-

 نثارش می کند و بی اعتنا"خودشیفته ای"سحر در دلش

 جلوی آیینه می رود و نگاه بی .نتویش را می پوشدما

 .اشتیاقی به لوازم آرایشی اش می ندازد
 سحر من همون نگاه اول دل و دینم رو بهت باختم، دلم-

 .می خواست همون لحظه بدزدمت و ببرمت

 نگاهش را به چشمان خندان مهران بخیه می زند و سعی

 خاطرات را نمیمی کند با چشمانش به او بفهماند که آن 

 خواهد زنده کند، اما اون با تمام پررویی اش ادامه می

 :دهد

 یادته با چه سختی بهم رسیدیم؟ وای بابات رو بگو چه-

 !کلیدی کرده بود که اال و بال باید بری درس بخونی

 رژ گوجه ای رنگش را بر می دارد و با بی سلیقگی روی

 را برایحوصله ی قر و فر  .لب خون مرده اش می کشد

 .مادرشوهر زیادی امروزیش نداشت

 سحر نمی خوای چیزی بگی؟ می خوای از شب اولمون-

 بگم که چجوری تو بغلم مثل جوجه ها می لرزیدی؟

 واقعا داشت زیادی .گونه هایش از خجالت ُگر می گیرند

 .روی می کرد

 سحر اینا رو بیخیال یادته فهمیدی حامله ای چه قشقرقی-

 ...که چرا موابه راه انداحتی 
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 به سمت چهره ی ُپر .چشمانش در کاسه گرد می شوند

 :شیطنش برمی گردد و جیغ می زند

 سهب-

موهای بلندش بوسه می  روی و پیاپی به شده با قهقهه ی بلند 

 .کارد

 سحر با حرص کنارش می زند و با گرفتن شالش از اتاق

 .مهران خودش را به نفهمیدن می زد .بیرون می رود

 سحر نمی توانست؛ اویی که در این زندگی آنقدر ازاما 

 .او خورده بود که خنده هایش دوای دردش نمی شدند

 با عجله از پله های ساختمان پایین می رود صدای مهران

 :را از کنار گوشش می شنود

 با این حالت کجا می خوای بری؟-

 حرفش را نادیده می گیرد و با قدم های بلندی سعی می

 .را زودتر به سرجاده برساندکند خودش 

 !سحرخانم با شمام-

 سحر کالفه از حرکت می ایستد و پلک هایش را محکم

 .روی هم می فشارد

 با تند خویی به سمتش بر می گردد و انگشت اشاره اش

 :چشمان نگرانش تکان می دهد را به نشانه ی تهدید جلوی

 ماگه یه قدم دیگه همرام راه رفتی قول می دم جایی بر-

 .که دستت بهم نرسه

 حرفش را کوبنده می زند و بدون منتظر ماندن عکس
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 .العملی از جانب مهران به راهش ادامه می دهد

 دلش می خواست هر چه زودتر فقط سپهر را در

 .آغوشش می گرفت و با بوی تنش آرام می شد

 با ترمز کردن تاکسی کنار پایش بدون کوچیک ترین

 رو بدون اشتباهی برایمکثی سوار می شود و آدرس 

 .راننده بازگو می کند
 با پیچیدن ماشین در کوچه منزجر نگاهش را به در سفید

 :رنگ می دوزد و رو به راننده می گوید

 .همینجا نگه دارین .ممنون-

 با پرداخت کرایه پیاده می شود و گره ای به اَبروهایش

 پا گذاشتن به این کوچه و دیدن این در فقط .می دهد

 خاطراتی را برایش تداعی می کرد که مزه اش به تلخی

 .زهر بود

 با نفس عمیقی جلوی در می ایستد و انگشت اشاره اش رو

 .روی دکمه ی توسی رنگ می فشارد

 شک نداشت لنز دوربین می توانست به صاحب این خانه

 :بفهماند که پشت در چه کسی انتظار می کشد

 .بیا تو-

 ایش را به داخل حیاط میبا باز شدن در با غرور پ

 صدای تق تق کفش هایش به روی سرامیک سنگی .گذارد

 حیاط طنین انداز می شود و این کار تنها چیزی می

 .توانست باشد که مادر مهران به شدت متنفر بود
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 در ورودی خانه باز می شود و مادر مهران با دست هایی

 .در آغوش گره زده ظاهر می شود

 م ادبش را روی کفه ی ترازوسحر سعی می کند تما

 بگذارد و به او بفهماند او تنها کسی هست که این سال ها

 :توانسته با پسرش مدارا کند

 اگه لطف کنین سپهر و صدا !سالم خوبین؟پدرجان خوبن-

 .بزنید تا برگردیم خونه

 نگاهش را موشکافانه به صورت سحر می دوزد و تنها

 :یک جمله می گوید
 .خوابه-

 اعتنا به سحر وارد خانه می شود و در   حال بستن دربی 

 :ورودی بود که سحر با عصبانیت می گوید

 خواب باشه، االن باید بیدار شه و برگرده کنار مادر و-

 .پدرش

 با مکث به طرف سحر برمی گردد و با پوزخند سر تا

 :پایش را از نظر می گذراند

 له ی پسر  کدوم مادر؟ همونی که عاشق پول و پَ  !مادرش-

 !بیچاره م شد و مخش رو شست و شو داد

 .سحر با نفرت نگاهش می کند

 بغض بی امان به گلویش چنگ می اندازد و باعث می

 شود همانند دختری که پدر و مادرش را در جمعیت گم

 :کرده باشد نتواند زبانش را به کار بیندازد
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 رپس دیگه پات رو تو خونه من نذا .سپهر از   خون ماس-

 .و ادعای مادریت نشه

 هجوم غذا .سرش به دوران می افتد و معده اش به تالطم

 را به گلویش حس می کند، اما تمام سعیش را می کند که

 .ضعفش را نشان ندهد

 .می تونی بری-

 لبش را محکم بین دندان های قفل شده اش می چالند که با

 صدای بلند کنار گوشش نفس مبحوس شده اش دوباره به

 .ه اش بر می گرددری

 .الزم نکرده به زنم درس زندگی بدین-

 بی هیچ نگاه و حرفی از   کنار سحر می گذرد و با تنه

 .ایی کوتاه به شانه ی مادرش وارد خانه می شود

 برایش مهم نبود که از کجا سر و کله اش پیدا شد و از

 !کجا فهمیده بود که او به جایی آمد که نباید می آمد

 چیزی که برایش مهم بود این بود که همیشه بهحاال تنها 

 موقع به دادش می رسید و نمی گذاشت ضعفش به او غلبه

 .کند

 با دیدن سپهر و آن موهای   پریشان روی پیشانی ش دلش

 .قنج می رود و باعث می شود روی زمین زانو بزند

 حاال آغوشش طالب پسرکش می بود تا دلتنگیش به پایان

 .برسد

 دن مادرش ذوق زده به سمتش می دود و باسپهر با دی
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 بغض ته نشین شده ی صدایش قشنگ ترین کلمه ی دنیا را

 :فریاد می زند

 .مامان جونم-

 سحر با تمام وجود جسم ظریف و کوچکش را در آغوشش

 جا می دهد و نفس عمیقی از عطر دوست داشتنی تنش

 استشمام می کند؛ عطری که فقط باید مادر بود تا حسش

 .کنی

 نگاهش از سپهر معطوف مهران می شود که انگشت

 اشاره اش را جلوی مادرش می گیرد و آهسته چیزی

 .زمزمه می کند
 اصال برایش مهم نبود که چه به همدیگر می گویند و آخر

 قصه شان چه می شود؛ تنها چیزی که حاال می خواست

 این بود که با سپهر برگردد خانه و بنشینند از طعم ترش

 و های در یخچال لذت ببرند، حتی اگر آن لحظه دلشآلبال

 ن ق  نق زدن های مهران را می خواست که به جانشان غر

 .بزند هله هوله ها وارد معده ی سالمشان نکنند

 دست در دست سپهر از این خانه ی محبت ندیده بیرون

 .می زنند و نگاهش را به اطراف می چرخاند

 !وداما هیچ خبری از ماشین مهران نب

 دنبال چیزی می گردی؟-

 :به سمت مهران برمی گردد و با کنجکاوی می پرسد

 "با ماشین نیومدی؟"-
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 به سمت چپش متمایل می شود و   انگشتان کوچک سپهر

 .را قفل دست بزرگ و مردانه اش می کند

 از این تصویر، از این قاب عکس سه نفره ای که درست

 .می کنند نهایت لذت را می برد

 .با دربست اومدم .نه-

 خوشحال می شود از این که نمی پرسد که چرا .همین

 اینجا بود، خوشحال از این که می توانست خودش را

 دلی آن همه توهین را روی سرش آوار کنترل کند و  دق و

  .نکند

 انگار در همین زمان داشتند به خودشان یاد می دادند که

 :گذارندطبق قانون نانوشته ای بهم دیگر احترام ب

 مامان سحر کجا می ریم؟-
 سرش را خم می کند و با لبخندی ُپر عشق به سپهر نگاه

 می کند که با انگشت اشاره در دهانش سوالی خیره ی او

 .می شود

 دلش می خواست وسط این خیابان، در این هرج و مرج

 اوی بی بگیردش در آغوش و از ته ته دلش ببوستش تا از

 :ظرفیت دلبری نکند

 ریم شهربازی باباجون، دوست داری؟ می-

 سحر تمام قدر دانی را در چشم هایش می ریزید و به نگاه

 .می کند  ُپر حرف مهران سرشار

 دلش می خواست مهران بداند که وقتی اینطور با منطق
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 تمام سدها را از زندگی شان بر می دارد آنقدر عاشقش

 می شود که حتی خدا هم از این همه دل دل زدن ها

 .قهرش می گیرد

 با خنده، با عشق، با یه خانواده ی کوچک سه نفره می

 گویند، می خندند و با تمام وجود از پیتزای هشت تیکه

 .شان لذت می برند

 غافل از این که شیطان کنج   تمام خوشی ها گم می شود تا

 .به همه ثابت کنه قدرتمند است

 که با دستمال دور لب ُسس شده ی سپهر را پک می کند

 مهران از سر میز بلند می شود و به سمت پیشخوان می

 با بلند شدن صدای زنگ گوشی اش سحر دستمال را .رود

 روی میز قرار می دهد و گوشی اش را از جیب بغلی

 .کیفش بیرون می کشد

 با دیدن شماره ی آشنا نگاه حیرت زده اش به مهران بر

 .می گردد
 سریع دایره ی با وحشت آب دهانش را قورت می دهد و

 :سبز رنگ اتصال را لمس می کند

 اقا کوروش واسه چی دوباره زنگ زدین؟ خواهش می-

 .کنم دیگه بهم زنگ نزنین

 با دیدن برگشتن مهران و نزدیک شدنش به میز دست

 .هایش شروع به لرزیدن می کنند

 او هیچ گناهی مرتکب نبود که ابایی داشته باشد، اما مرد
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 .ی در این موارد نداشتزندگی او هیچ منطق

 :کوروش با عجله و بی وقفه حرف می زند

 .گوش بده چی می گم سحر من باید ببینمت-

 با تپش های بی امان قلبش نفسش را در گوشی فوت می

 :کند

 .دیگه زنگ نزن-

 تماس را پایان می دهد و دست های لرزانش را زیر میز

 .به دور از چشم تیز بین مهران پنهان می کند

 کی بود؟-

 انه ی مهرانشبه ش وحشت از جایش بلند می شود که سربا 

 از درد از حنجره اش آزاد می "آخی"اثابت می کند و 

 .شود

 سپهر با لُپ های آویزانش دستش را به روی میز دراز

 آن لحظه تمام .می کند و گوشی سحر را بر می دارد

 .دردهای سحر از یادش می روند

 از می کند که در یک حرکتدستش را به سمت سپهر در

 آنی سپهر گوشی را به گوشش می چسباند و در تصورات

 :بچگانه اش شروع به حرف زدن می کند
 .آقا کوروش واسه چی بهم زنگ زدین-

 چشمانش در کاسه گرد می شوند و حس می کند ثانیه ها

 حتی دیگر صدای نفس کشیدن های مهران .ثابت می مانند

 !دهم به گوش هایش نمی رس
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 حتی جرعت نمی کند تا برگردد و ببیند مهران چه عکس

 با تشویش گوشی را از دست سپهر .العملی نشان می دهد

 :می گیرد و گر گرفته تشر می زند

 مگه صد دفعه نگفتم به گوشیم دست نزن؟-

 سپهر ترسیده لب هایش را بهم می پیچاند و صدای گریه

 .اش در فضا پخش می شود

 لرزانش را به سمت صورتش دراز می کند وسحر دستان 

 :نادم می گوید

 ...من...گریه نکن من-

 مهران به سمتش می رود و با نجواهای آرام پسرکش را

 چشمان به خون نشسته اش نگاهی با .در آغوش می گیرد

 به سمت سحر روانه می کند و با سر اشاره می زند که از

 .جایش برخیزد

 .یش به زمین میخ شده بودندپاها .اما سحر نمی توانست

 می ترسید از جایش برخیزد و از این همه ضعف و

 .اضطراب نقش بر زمین شود
 با صدای نهیب ُمشت به روی میز در جایش می پرد و

 پشت بند آن صدای فریاد مهران در حلزانی گوش یش

 :می پیچد

 .مگه با تو نیستم؟ می گم بلند شو-

 با چانه ی لرزان از .بغض در گلویش تله پاتی می شود
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 بغض، کیفش را بر می دارد و بدون هیچ نگاهی به

 .اطراف پشت سرش به راه می افتد

 اصال .قدم های پرشتابش نشان از درجه عصبانیتش بود

 !نمی توانست هیچ دلیلی برای تماس کوروش پیدا کند

 زندگی اش را با تمام کم و کاستی هایش دوست داشتم و

 شد به خاطر مردی مثل کوروش هیچ وقت هم حاضر نمی

 .از دستش بدهد

 .سوار شو-

 با صدای مهران خط بطالنی روی افکارش می کشد و

 مهران با اخم های وحشتناکش .در ماشین جاگیر می شود

 .سوار می شوز و در ماشین را محکم روی هم می کوبد

 سحر از رسیدن به خانه می ترسید؛ می ترسید برود و

 .نی از او باقی نمانددیگر هیچ نام و نشا

 در این هفت سال ماندن با این مرد فهمیده بود که هیچ

 .وقت نمی تواند از همچین موضوعی بگذرد

 با رسیدن به خانه سپهر به خواب رفته را در آغوشش می

 .گیرد و زودتر از مهران وارد خانه می شود

 با وحشتی که در قلب و جانش رخنه کرده بود به قدم

 .می دهد و سپهر را به اتاقش می رساندهایش سرعتی 
 بعد از جا به جا کردنش به روی تخت، صدای باز شدن

 با اضطراب شروع به .در ورودی به گوشش می رسد

 .جویدن ناخن هایش می کند
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 .سحر، سحر-

 لب پایینش را بین دندان هایش می گیرد و با صدای

 می گوید؛ بله ای که حتی به گوش خودش "بله"لرزانش 

 .هم نمی رسد

 مهران در را باز می کند و سرش را به داخل اتاق می

 :کشاند

 .بیا بیرون-

 .نفس عمیقی می کشد و جانی به پاهای متزلزلش می دهد

 به محض بیرون رفتن مهران سد راهش می شود و با

 :عصبانیت می غرد

 .گوشیت رو بده-

 وقتی عکس العملی از جانب سحر نمی بیند به روی

 :می شود و فریاد می زندصورتش خم 

 .می گم گوشیت رو بده-

 سحر ترسیده خم می شود و گوشی را از جیب کیفش

 با زبان لب خشک شده اش را تر می کند .بیرون می کشد

 .و گوشی را به سمتش می گیرد

 مهران با پوزخند چنگی به گوشی اش می زند و در یک

 :حرکت غیر متتظره ای به دیوار می کوبدش

 !بی صاحابی که اون مرتیکه بهت زدهمگه تو -

 :نعره می زند

 !هان-
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 :سحر به  من  من می افتد و ُتپق می زند

 ...مگه من...مگه-

 اشک هایش به روی صورتش جاری می شوند و حرف

 .ها در دهانش می ماسند

 با خشونت چانه ی سحر را بین انگشت های دستش می

 :گیرد و در چشمان به اشک نشسته اش زل می زند

 باهاش تا چه حد صمیمی شدی که جرعت می کنه بهت-

 !زنگ بزنه

 :سرش را به طرفین تکان می دهد و هق می زند

 .بخدا من کاری نکردم مهران-

 انگشت های پر زورش را دور بازوی سحر حلقه می کند

 و او را کنار جنازه ی تکه تکه شده ی گوشی اش می

 .کشد

 .نمی توانست معنای کارهایش را بفهمد

 با خشونت ضربه ای به پاهای سحر می زند که باعث می

 شود روی سرامیک های سرد و یخ زده ی خانه زانو

 :بزند

 همین االن این سیم کارت لعنتی رو می گیری و می-

 .ذاری توی گوشی من

 سحر با چشمانی ُپر سوال به سمتش بر می گردد که

 :به شانه هایش می آورد  فشاری
 .د یاال -
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 قارت اشک ها را از روی گونه هایش پس میسحر با ح

 .زند و سیم کارت را با احتیاط از گوشی بیرون می کشد

 مهران با خشونت سیم کارت را از دستش قاپ می زند و

 .با عجله در گوشی خودش جا سازی می کند

 حتی جرعت نداشت بپرسد .سحر از ترس هق می زند

 چیزیکه دنبال چه چیزی می گردد و می خواهد به 

 !برسد

 نگاه خیسش را به رگ ورم کرده ی   گردن مهران پیوند

 می زند و به خودش لعنت می فرستد که چرا همانند الل

 !ها برایش توضیح نمی دهد

 با !اما از خودش می پرسد اصال مهران به او فرصتی داد

 نیشخند سرش را به طرفین تکان می دهد که مهران

 :می دهدگوشی اش را جلوی چشمانش تکان 

 همین االن زنگ می زنی به اون مرتیکه یالقوز ببینم-

 .حرف حسابش چیه

 چشمانش را از خشم تنگ می .با ناباوری نگاهش می کند

 :کند و با صدای خشدار از عصبانیتش ادامه می دهد

 .وای به حالت بهش بگی که من کنارتم-

 اصال دیگر برایش .سحر شوکه از جایش بلند می شود

 که سپهر اتاق بغلی خواب است و ممکن بود از مهم نبود

 صدایش بترسد؛ مهم خودش بود که داشت زیر بار تهمت

 .هایش کمر خم می کرد
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 با دست هایش محکم به سینه اش می کوبز و جیغ می

 :زند
 اما هیچ وقت .مکثیفاصال می دونی چیه؟ آره من -

 .خودم پیش یکی مثل کوروش خار و خفیف نمی کنم

مزه ی شور خون را  .کور می شود نطقش در سینهُُ  ناگهان 

کند، اما با نفرت خون جمع شده در  در دهانش حس می

مهران تف می کند و با خنده های  دهانش را به سمت

 :گوید تمسخرآمیزی می

 !وای چطور دلت اومد-

 میان خنده های مضحکش به زیر گریه می زند و با مشت

 :به سینه اش می کوبد

 !اوله که دارم اینجوری می سوزم مگه برای بار-

 :هق می زند

 .همش تقصیر   خود احمقمه که باز هم بهت فرصت دادم-

 با   چشمان .دیگر هیچ فرصتی برای این زندگی نمانده بود

 اشکبارش به سمت اتاق پا تند می کند که دستش از پشت

 .کشیده می شود

 :با جیغ فریاد می زند

 .ولم کن-

 اش می افتد و از میان اصواتبا مشت به جان سینه 

 :نامعلوم حرف هایش زمزمه می کند 

 ...ازت متنفرم، ازت متنف-
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 .تو صدم حرفش نیمه تمام باقی می ماند

 از این همه پرروئی اش حرصش می گیرد و محکم پسش

 حس می کند حتی مهران هم از این احساس ضد .می زند

 ونقیضش خسته شده و به روی خودش نمی آورد، اما ا

 .سحر بود؛ سحری که دیگر در این زندگی کم آورده بود

 خسته بود از این همه سر باالیی که هیچ سر پایینی نداشت

 .تا نفس تازه کند

 برق اشک را در چشمان مهران می بیند، اما توجه ای

 نمی کند و بی اعتنا به او به سمت اتاق خواب مشترکشان

 :پا تند می کند

 .بگو من باهات هیچ کاری ندارمسحر تو رو قرآن بهم -

 !اصال االن رو بیخیال ولی قبال چیزی بینتون بوده ...اص

 تیز به سمتش بر می گردد و تمام گالیه هایش را در

 چرا نمی توانست هیچ وقت .چشمان خسته اش می ریزد

 به مهران بفهماند که وقتی او بود کوروش را به خاطره

 جایی قرار گرفته که عشقی که به او داشت پس زد و حاال

 :زیر تهمت هایش جان می دهد

 ها سحر چیزی بوده آره؟-

 .آنقدر می خندد که به سکسکه می افتد .تلخ می خندد

 مهران با تعجب نگاهش می کند و در آخر با عصبانیت به

 با چهره ای برافروخته یقه ی مانتویش را .سمتش می رود

 های کلیددر مشت هایش چنگ می زند و از بین دندان 
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 :شده اش می غرد

 !داری مسخره م می کنی-
 سحر نگاهش را به دست هایش می دهد و دوباره می

 دلش می خواست حرصش را در بیاورد و کمی از .خندد

 :این همه ناراحتی هایش او را هم غصه دار کند

 !مگه مریضی هی ف رت و ف رت می خندی-

 گوششبه خندیدنش ادامه می دهد که با سیلی که در 

 .نواخته می شود به روی تخت پرت می شود

 با نفرت دستش را به روی گونه ی ُزق ُزق زده اش می

 گذارد و دندان روی هم می فشارد تا اشک هایش بی محابا

 .باریدن نگیرند

 آهسته به تخت .مهران کالفه دستی به صورتش می کشد

 اما .نزدیک می شود و دستش را به سمت سحر می کشاند

 :ا نفرت جیغ می زندسحر ب

 .به من دست زدی نزدی-

 نفس تندش را به .دستش نیمه راه در هوا خشک می شود

 که به گوش سحر می "لعنتی"بیرون فوت می کند و با

 .رسد از اتاق بیرون می زند

 با بیرون رفتنش سرش را در بالشت فرو می کند و به

 از خدا شکایت .حال بیمار گونه ی خودشان زار می زند

 می کند؛ از خدایی که هیچ وقت از او غافل نبود و در این

 هفت سال آنقدر سوپرایزش کرده بود که فهمید علنا بنده
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 .اش حسابش نمی کند

 مگر خودش به او اعتماد کرده بود، مگر .پوزخند می زند

 دل !گذاشته بود خدا او را به سمت سرنوشتش بکشاند

 .شکانده بود
 وروش مهربانی که در بچگیاز پدرش، از مادرش ، از ک

 .هایشان چشمانش از دیدن زخم هایش ُپر آب می شد

 اینبار بلندتر هق می زند و صدایش را در بالشت خفه می

 از این همه بالیی که به سرش نازل می .حقش بود .کند

 شد، اما نمی گذاشت سپهر در این لجن زاری که ساخته

 .بودند غرق شود

 در مغزش خط می کشدبا سر درد گریبان گری که 

 چشمانش را با رخوت از هم باز می کند و خودش را

 .مچاله شده به روی تخت می بیند

 با یاد آوری دیشب آهی ناخواسته از سینه اش خارج می

 .شود

 با خستگی کش و قوسی به بدنش می دهد و پاهایش را از

 .سپهر امروز هم به مهد نرفته بود .تخت آویزان می کند

 کم کم دارد از وظایف مادرانه اش فاصله حس می کرد

 .می گیرد

 .صبح بخیر-

 با شنیدن صدای مهران پلک هایش را محکم روی هم

 روحا خسته بود، جسما .گذارد و جوابش را نمی دهد می
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 .درد داشت از این همه تحقیر و کتک ناحق
 حتی دیگر صدایش هم مرحم قلبش نمی شد که ُشره ُشره

 کید؛ خونابه ای که اگه جلویشخونابه ی چرکین می چ

 :گرفته نمی شد بوی تعفنش کل شهر را در بر می گرفت

 !صبح بخیرم سالم نداشت بانو-

 چشمانش را بی احساس تر از همیشه نشان می دهد و به

 .سمتش برمی گردد

 نگاه سحر .مهران با دیدنش کمی از در فاصله می گیرد

 ه میبه سمت سویشرت و شلوار اسپرت ورزشیش کشید

 .شود

 .پوزخندی ُپر رنگ روی لبش شکل می گیرد

 او حتی در خواب هم با کابوس دست و پنجه نرم می کرد

 و مهران با آرامش به ورزش صبحگاهی اش می رسید تا

 !مبادا هیکل شش تکه اش هفت تکه شود

 با سنگینی دست مهران به روی چانه اش سرش را باال

 دلش می .زند می گیرد و مستقیم در چشمانش زل می

 خواست به او می فهماند که دیگر نمی خواهد سحر ساده

 .لوح و عاشق باقی بماند

 .صبح هر چی صدات زدم بیدار نشدی-

 متنفر بود از این همه خونسردی اش که انگار هیچ اتفاقی

 نیفتاده و او حاال به عنوان یک گناهکار باید جواب پس

 .می داد
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 .ش مهدسپهر رو بیدار کردم و رسوندم-

 :سحر از تخت دل می َکند و با جدیت می گوید

 .وظیفه ت بود-
 مهران با لبخند دوباره سد راهش می شود و دستانش را

 :روی بازوهای سحر می گذارد

 !پس زبون باز کردی-

 نگاهش را به مانتوی چروکیده در تنش می دهد و با

 .خودش حرف می زند

 "ومدهاه گندت بزنن ببین چه به روز مانتوم ا"

 هر وقت خواستی می ریم هر چند تا خواستی برات می-

 !گیرم هوم

 دستش را از روی بازوهایش پس می زند و به سمت

 .سرویس بهداشتی به راه می افتد

 با ُشستن دست و صورتش به اتاق بر می گردد و لباس

 .چروکیده اش را با لباس های جدیدی تعویض می کند

 .زندگی مشخص می کرد امروز باید چیزهایی را دراین

 نگاهش به تقویم روی دیوار می خورد و ضربدری بزرگ

 .که روی یه عدد زده بود

 !هفدهم آذر .کنجکاو به سمت تقویم می رود

 با !دی۴۲با خودش فکر می کند که امروز چندم است؟ 

 چرا به یادش .منگی روی تخت خودش را رها می کند

 نه .مانش گذشته بودامروز دقیق پنج هفته از ز !نبود چرا 
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 .امکان نداشت

 سحر چیزی شده؟-

 با تنفر به سمتش برمی گردد و قطره اشکی درشت از

 .چشمانش به روی گونه هایش ُسر می خورد

 سحر با تواما، اتفاقی افتاده؟-
 پرکینه نگاهش می کند و با نفرتی که در صدایش جوالن

 :می دهد، می گوید

 !آخر کارت رو کردی نه-

 .گیجی و متعجب نگاهش می کند مهران با

 سحر با عصبانیت به سینه اش می کوبد و با لجبازی می

 :گوید

 !این آرزوت رو باید به گور ببری .اما نمی ذارم-

 .تنه ای به شانه اش می زند و از اتاق بیرون می رود

 چطور می توانست در این وضع نابسامان زندگی اش یک

 !طفل بی گناه را وارد زندگی کند

 نه دیگر .سپهر کوچکش به اندازه کافی دیده و شنیده بود

 نمی گذاشت مهران با خودخواهی آینده ی طفلی .کافی بود

 .دیگهر را هم خراب کند

 منظورت از این چرت و پرت ها چی بود؟-

 .تمسخر آمیز نگاهش می کند و جوابی به سوالش نمی دهد

 مهران نگاهش را به لباس های در تنش می دهد و با

 :تردید می پرسد
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 مگه بی صاحابی که خودسر راه کجا شال و کاله کردی؟-

 فکر نکن از !می افتی هر جا دلت می خواد می ری

 قضیه دیشب کوتاه اومدم، من حاالها با اون ُدکی قالبی

 .کار دارم
 :سحر چشمانش را تنگ می کند و بی پروا می گوید

 زی کنیتو خیلی غلط می کنی بخوای با آبروی مردم با-

 .احمق

 مهران با چشم هایی گشاد شده نگاهش می کند و تیر به

 دیگر نمی خواست .نمی ترسید .سمت سحر هجوم می برد

 .از این مرد و از این زندگی لعنتی بترسد

 مهران شانه هایش را محکم به دیوار پشت سرش می کوبد

 و او با تمام قوا نگاه خسته اش را به رگه های خونی

 :ند می زندچشمانش پیو

 سحر به والی علی یه بار دیگه ببینم طرف این مرتیکه-

 یابو رو گرفتی جوری می زنمت که نتونی از جات بلند

 شیر فهم شد؟ .شی

 فقط نگاهش می کنز، اما مهران غیر منتظره کنار گوشش

 :نعره می کشد

 می گم شیرفهم شد؟-

 .از این مرد، از شوهرش می ترسید .نه کم آورده بود

 .دیگر کتک و تحقیر نمی خواست؛ درد داشت دلش

 سرش را به تایید حرفش تکتن می دهد و بغض کرده می
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 :گوید

 .شونه م درد گرفت، ولم کن-

 انگار ترس را از چشمان سحر می خواند که فشارش را

 از روی شانه هایش بر می دارد و تنه اش را عقب می

 .کشد
 ثل همیشهمهران همین را می خواست که او بترسمد و م

 دوباره به خودش پناه ببرد، اما دیگر قلب سحر اشتیاقی

 .برایش نمانده بود

 دستی به روی لب ترک خورده اش می کشد و بدون

 :نگاهی به چهره اش می گوید

 می خوام برم شرکت، باید مرخصی رو بدم تو پرونده م-

 .ثبت کنن

 منتظر جوابی از جانبش نمی ماند و مستقیم با دربست به

 .مت آزمایشگاه می رودس

 از جوابی که با تمام .پاهایش از اضطراب می لرزیدند

 .خودخواهی می خواست منفی باشد

 .با صدا زدن اسمش به داخل اتاق آزمایشگاه می رود

 دختر نوجوان با آن فرم سفیدش لبخندی به او می زند و به

 صندلی رو رویش اشاره می کند؛

 .رو بدین بااللطفا بشیند و آستین مانتوتون -

 :با استرس آستینش را باال می کشد و می پرسد

 جوابش کی آماده می شه؟-
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 دختر با لبخند مهربونی رگش رت می گیرد و سرنگ را

 سحر آنقدر در فکرهایش .در پوست دستش فرو می کند

 .دست و پا می زند که هیچ دردی را حس نمی کند

 آزمایش بارداری دادین دیگه؟-

 .نشانه ی مثبت باز و بسته می کندچشمانش را به 

 بار اولتونه .یه دوساعت دیگه می تونین بیاین و بردارین-

 !که انقدر استرس دارین؟ آخه رنگتون پریده

 :لبخندی تظاهری می زند و به دروغ می گوید
 !آره بار اولمه-

 بوی الکل، .از در سفید رنگ آزمایشگاه بیرون می زند

 می پیچد و باعث می شود بوی یک جور َنم دو بینی اش

 .عق بزند

 با خجالت دستش را روی لب هایش چفت می کند و به

 .سمت سرویس بهداشتی می دود

 ضعفش آتقدر در تنش بیداد می کند که حتی نای قدم

 برداشتن را نداشت به زور سرپا می ماند و خودش را

 .روی صندلی آبی بیمارستان رها می کند

 ب مثبت باشد اشک در چشمانشبا یادآوری اینکه اگر جوا

 .قُل می خورد

 اگر همه جانبه فکر می کرد باز هم با وجود شبنم زن

 او حتی در زمان دردهای سخت زایمانش هم .تنهایی بود

 مادرش را نداشت تا دست به سرش بکشد و با اشک
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 هایش دلش را گرم کند که کسی بیشتر از خود خدا

 .نگرانش است

 .تشریف بیاریدخانم خسروی، لطفا -

 با شنیدن اسمش دستی به صورت نوچش می کشد که

 .اشک های باریده شده اش خشک شده بودند

 با پاهای سستی از روی صندلی بلند می شود و به سمت

 .اتاق کوچک جواب آزمایش ها می رود
 با نگرانی صلواتی در دلش می فرستد و لبخند تظاهری

 دنش لبخندی میپرستار با دی .روی لبانش شکل می دهد

 :زند و پاکت را به سمتش می گیرد

 !ناراحتین؟ شما که عجله داشتین برای گرفتن جوابش-

 حس .انگشتانش لرزانش را به سمت پاکت دراز می کند

 می کرد همین حاالست که پخش زمین شود و جوابش به

 !حتی اگر منفی بود .دست مهران برسد

 .جوابتون مثبته، مبارکه عزیزم-

  انی در تنش نمی ماند و اشک هایش با سرعتدیگر ج

 نه تنها .بیشتر از هر زمانی روی گونه هایش می لغزند

 حاال، هیچ زمانی دیگر هم نمی خواست بفهمد که دوباره

 می خواهد مادر شود و پدرش کسی که هر لحظه در حال

 .تحقیر کردن مادرش بود

 سپهر، پسرک تنهایش به اندازه ده ها بچه در زندگیش

 آرامش کم داشت و با وجود یک بچه ی دیگر قطعا از
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 .دستش می رفت

 با چشمانی خیس پاکت را در دستش مچاله می کند، همانند

 قلبش که با هر بار دیوانگی های مهران مچاله می شد و

 .باز هم از تپیدن دست بر نمی داشت

 خودش قبول داشت در زندگی مهران آنقدر پوست انداخت

 .برابر آن همه غم و غصه کلفت شده بودکه پوستش در 

 کوتاهی از آزمایشگاه بیرون می زند و دم "تشکر"با 

 .عمیقی از هوا می گیرد

 حاال می فهمد که در آن آزمایشگاه هوایی نبود تا بتواند

 .بغضش را رها کند
 صدای هق هقش، نگاه کنجکاو مردم، هیچ چیزی نمی

 .منصرف کندتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود 

 دیگر بسش بود .حتی دیگر از خدا هم خجالت نمی کشید

 .این همه زجری که هفت سال به خوردش می داد

 با تصمیمی آنی دستش را در کیفش می گذارمگد تا گوشی

 اش را بر دارد که با یاد آوری اتفاق دیشب صدای هق

 چقدر بدبخت بود که در زندگی اش .هقش اوج می گیرد

 .یزی را نداشتاختیار هیچ چ

 ناخودآگاه دستش روی شکم تخت و صافش مشت می شود

 :و با خود زمزمه می کند

 عزیزکم نمی ذارم پا توی زندگی بذاری که اونقدر تلخه"

 "من و داداش کوچولوت کم آوردیم
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 با قدم های نامزونی به سمت دکه ی روزنامه فروشی می

 می گیرد رود، اما اما با دیدن چند جوان قدم هایش را پس

 .و چشم می چرخاند تا کیوسک تلفنی پیدا می کند

 از جوان ها، از آدم های .مهران همیشه او را می ترساند

 دور و برش که حتی کوچک ترین آسیبی هم به من

 .نرسانده بودند

 اما مهران از همه چیز و همه کسی که می توانست او را

 .به دنیای جدیدی برساند به شدت دور می کرد

 حاال می فهمد که آنقدر احمق بود که مهران به خوبی

 توانسته بود در تمام این هفت سال او را پاسوز تمام

 بدبختی هایی کند که مسببش کسی جز خودش نمی توانست

 .باشد
 کنار گوشش از حرکت می ایستد با صدای رد شدن موتور

 آنقدر در عالم .و نگاهش را به کیوسک تلفن می دهد

 ده بود که نمی فهمد چند کیلومتر پیاده رویخودش غرق ش

 .او را به جاده ی نا آشنایی رساند

 کالفه و َمنگ به آن سمت خیابون می رود و خودش را به

 .کیوسک می رساند

 کمی به ذهنش فشار می آورد و شماره ی شبنم در

 با عجله دستش را روی مکعب .خاطرش زنده می شود

 .های سفت و مشکی فشار می دهد

 مصمم تا .ا صدای بوق خوردن ثانیه ها را می شماردب
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 .شبنم بر دارد تا او منصرف نشود

 ...الو-

 گلویش را صاف می کند تا صدای بغض کرده اش را

 ی او به "ف"شبنم متوجه نشود ؛ شبنمی که با یک 

 :فرخزاد می رفت

 خوبی شبنم جان؟-

 :مکث کردنش به اضطراب شدیدش دامن می زند

 حرف نمی زنی؟ ای بابا چرا-

 اتفاقی افتاده، !کجایی؟ این چه شماره ایه !سحر تویی-

 دوباره مهران اذیتت کرده؟

 :لبش را می گزز تا بغضش بازیگویشی نکند

 نه عزیزم شارژ گوشیم تموم شده، فقط دیشب کوروش-

 بهم زنگ زده کارم داشته اما شماره ش رو حفظ نیستم می

 شه بهم بدیش؟

 :ویدشبنم مشکوکانه می گ
 چیکارت داشته؟ !کوروش-

 :سحر به تظاهر می خندد و می گوید

 .بابا مثل اینکه پسرعمومه ها، بده دیگه فضول خانم-

 می دانست، شک نداشت کوروش هیچ وقت بی دلیل

 !سراغی از او نمی گرفت، آن هم بعد از هفت سال

 سحر خدا .شبنم با کمی تردید شماره را به او می گوید

 اس پرتی اش کار دستش ندهد تا دوبارهخدا می کند حو
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 مجبور شود در سوال های عمیق و ُپر از شک شبنم دست

 .و پا بزنم

 با خجالت شماره اش را می گیرد و با اولین بوق سریع

 .قطع می کند

 می ترسید؛ حقیقتا می ترسید از حرف هایی که قرار بود

 .بشنود

 .دلش نمی خواست هیچ چیزی او را از سپهر جدا کند

 ولی باید پرده های سیاه زندگی اش کنار می رفت حتی

 .اگر دیگر این زندگی پا نمی گرفت

 .اینبار مصمم تر شماره اش را می گیرد

 با پیچیدن بوق در گوشش استرس می گیرد تا صدایش

 .جای آن بوق های مزخرف را می گیرد

 ...الو-
 سعی می کند آرام باشد و همانند زن های تو سری خور

 :حرف زدن ُتپق نزند موقع

 .سالم سحرم-

 حس می کرد .صدای نفس هایش را دیگر نمی شنود

 زیادی شوکه شده و همچین انتظاری با برخورد دیشبش به

 !فکرش هم نمی رسید که بخواهد به او زنگ بزند

 سحر خوبی تو دختر؟ دیشب تا حاال خیلی خودم رو-

 وقتی دیدم گوشیت خاموشه شک نداشتم .سرزنش کردم

 .مهران از زنگ من باخبر شده



Romanbook_ir 

89 
 

 دوست نداشت هیچ کس از .اَخمی به چهره اش می نشاند

 زندگی شخصی اش سر در بیاورد حتی اگر آن شخص

 :کوروش بود

 دیشب چیزی می خواستی بگی؟-

 فهمیده بود با تبحر کامال موضوع رو می .مکث می کند

 :پیچاند

 .باید ببینمت و حرف بزنم-

 :وچیک ترین ثانیه ای می گویدسحر بدون هدر دادن ک

 کوروش من فقط یه ساعت فرصت دارم، سپهر مهد باید-

 .برم برش گردونم خونه

 .صدای چرخش صندلی را از آن طرف خط می شنود

 "میام"شک نداشت که حاال می گوید

 ببین سحر برو همون پارکی که تو دوران راهنمایی می-

 .بردمت

 بغض کرده لرزش .غم عظیمی روی دلش تلنبار می شود

 .ای می گوید "باشه"چانه اش را کنترل می کند و آرام 
* 

 نیم ساعتی می شود که روی نیمکت خاطره راهنماییش

 چشم هامیش به بوته های کوتاه شده ی شمشاد .نشسته بود

 دل خوش مانده بود که چیزی در این پارک تغییر نکرده

 .جز رنگ نیمکت ها

 پارک می ش به یاد با دیدن کوروش که وارد ورودی
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 راهنماییش می افتد که هر وقت قهرش می گرفت به این

 آن وقت ها کوروش پایه تمام بچه .پارک پناه می آورد

 .بازی هایش بود

 می دانست این پارک همیشه پاتوق اوست و کوروش با

 کلی لواشک به سراغش می آمد و او را با لبخند به خانه

 .برم می گرداند

 نافذ و اما مهربانش رو به روی سحر میبا همان چشمان 

 :ایستد و با لبخند می گوید

 .سالم-

 کمی خودش را از روی نیمکت کنار می کشد و با لبخند

 :جوابش را می دهد

 .بشین-

 کوروش کنارش جاگیر می شود و نگاه سحر به دست

 چپش می افتد که هنوز هم همان حلقه ی نشانشان در

 .انگشت چپش خودنمایی می کرد

 شوکه اشک در چشمانش حلقه می زند و ناتوان زمزمه

 :می کند

 !کوروش-

 .نگاهش را دنبال می کند تا به انگشتش می رسد
 شتاب زده دستش را مشت می کند و با اَبروهای در هم

 :پیچ خورده می گوید

 .سحر تو باید یه چیزهایی درباره ی مهران بدونی-
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 ز انگشتش َک   ندهبا شنیدن اسم مهران نگاهش خودخواهانه ا

 در جایش جا به جا می شمودو نگاهش را .می شود

 .کنجکاوانه به کوروش می دوزد

 قلبش همانند یک توپ بستکبال خودش را بوم بوم به زمین

 .درد دیده ی سینه اش می کوبید

 وقتی تعلل کوروش را می بیند ناخواسته ولوم صدایش باال

 :می رود

 می شه بگی می خوای چی بگی؟-

 دلجویانه پلک هایش را روی هم می فشارد و آهسته

 :زمزمه می کند

 ...متاسفم من-

 تمام می کند "خیلی خب"کوروش حرف نا تمامش را با 

 و نگاهش را از چشم هایش به شمشاد رو به رویشان

 :سوق می دهد

 !تو باید از مهران جدا شی-

 زیادی  عصبانیت با سرعت .گیج و منگ نگاهش می کند

 سلول به سلول بدنش هجوم می برد و باعث می شودبه 

 (.اومدن به اینجام یه غلط اضافه س)مغزم هشدار بدهد 
 از جایش بلند می شود و بیزار به صورت خونسرد

 :کوروش زل می زند

 واقعا فکرشم نمی کردم همچین آدمی باشی، چطور به-

 خودت اجازه دادی فکر کنی که من می تونم از مهران و



Romanbook_ir 

92 
 

 !ست بکشمپسرم د

 کوروش با تک خنده ای از روی نیمکت بلند می شود و

 .شال سحر را در مشت دستش می چالند

 پوست سفید و سه تیغ کرده ی صورتش رو به قرمزی می

 :رود و فریاد می کشد

 من اگه بی غیرت نبودم .حرف دهنت رو بفهم سحر-

 همون وقتی که دستم رو توی پوست گردو گذاشتی سرت

 .بیخ می بریدم تا هوس عشق و عاشقی نکنیرو بیخ تا 

 شالش را از بین مشتش آزاد می کند و با صدای بم از

 :بغض می گوید

 با اینکه نشونم بودی گذاشتم بری پی دلت، حاال چطور-

 ...می تونم با وجود بچه ت ازت بخوام

 سرش را به طرفین تکان می دهد و حرفش را نیمه تمام

 .رها می کند

 .نگاهش را از زمین جدا نمی کند سحر از خجالت

 حرف های کوروش آنقدر درد داشت که دلش می خواست

 .همین لحظه زمین وجودش رو می بلعید

 .ببین چی می گم-

 به سختی نگاهش را از زمین می َکند و به یقه ی کت

 .طوسی اش پیوند می زند
 کوروش قدمی به سمتش بر می دارد و نگاه سحر از یقه

 :اش به روی دکمه های پیراهنش  کش می رود 
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 مهران داره یه کارایی می کنه که وقتی لو بره نه می-

 ازش جداشو، بذار .ذارن خودش زنده بمونه نه خانواده ش

 .بفهمن تو هیچ نسبتی باهاش نداری

 .حس می کند تمام محیط پارک روی سرش می چرخد

 ت میتعادلش را از دست می دهد و بی جان روی نیمک

 .نشیند

 محال بود مهران دست به کاری بزند که جان او و سپهر

 !به خطر بیفتد

 دلش می خواست لب های کوروش را محکم بهم می

 دوخت تا بیشتر از این او را از وجود مهران خسته و

 .درمانده نکند

 جز مهران هیچ کس را نداشت تا به او در زندگی اش به

 .ترسید تکیه کند، از بی مهران بودن می

 برو جایی که مهران دستش بهت .بهتره بکشی کنار سحر-

 من کمکت می کنم به عنوان یه دوست نه .نرسه

 .پسرعموت

 :سرش را روی شانه کج می کند و با عجز می گوید

 مهران توی مال و ثروت چیزی کم نداره که .دروغه-

 .بخواد دست به همچین کاری بزنه

 :نفس عمیقی می گویدکوروش مردد نگاهش می کند و با 

 مهران قبل از تو با یه دختری نامزد بود که از طریق-

 پدر اون به این راه کشیده می شه و بعد از جدایی با اونم
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 .هیچ راهی براش نمی مونه
 راه تنفسش بسته می شود و قلبش با شدت بیشتری به سینه

 تمام غذای نخورده اش به گلویش هجوم می .اش می کوبد

 .آورد

 .ضعف آب دهانش را قورت می دهد تا از پا نیفتدبا 

 مهران، مرد عاشق این سال ها در این زندگی چقدر راز

 پنهان داشت و او مثل همیشه سرش را همانند کبک زیر

 .برف کرده بود

 انگشتان لرزانش را به دور دسته ی کیفش حلقه می کند و

 :هق می زند

 .اختملعنت به زندگی که برای خودم س .لعنت بهش-

 قدم های نامزونی به سمت در بیرونی پارک بر می دارد

 .که چشم هایش سیاهی می رود و نقش بر زمین می شود

 با حس سوزش در پوست دستش   چشمان بی رمقش را از

 هم باز می کند و با دیدن کوروش اشک در کاسه ی

 .چشمانش حلقه می زند

 باز هم تمام حرف های کوروش در گوش هایش زنگ می

 .خورد و از خودش، از مهران متنفر می شود

 همیشه فکر می کرد اولین تجربه های مهران است؛ اویی

 پرستار کنارش .که احمقانه همه چیزش را به او باخته بود

 قرار می گیرد و لبخندی به چهره ی خیس از اشکش زل

 :می زند
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 واسه چی گریه می کنی خانم خانما؟ تو که شوهر بدبخت-

 .دادیرو دق 

 نگاه غمگینش به سمت کوروش کشیده می شود که با شرم

 .سرش را سرگرم برگه های در دستش می کند

 !با این مرد چه کرده بود

 با رفتن پرستار لبانش را از هم فاصله می دهد و سعی

 :می کند بغض َبست نشسته در گلویش را کنار بزند

 .ممنونم-

 و متأسفکوروش از برگه های در دستش دل می َکند 

 :سرش را تکان می دهد

 نمی خوام سرزنشت کنم اما فکر نمی کنی تو این وضع-

 از زندگیت یه بچه ی دیگه می تونه وضع رو از اینی که

 توش هستی بدتر کنه؟

 قطره های داغ اشک درچشمانش می جوشند و از شقیقه

 دوست .اش تا حفره ی توخالی گوش هایش ُسر می خورد

 خانه و مهران در گوشش بکوبد وداشت زودتر برگردد 

 ".همه چی دروغه"بگوید

 ...تو توی این وضعیت روحی-

 :مکث می کند و با تردید ادامه می دهد

 .و جسمی نمی تونی بارداری خوشایندی داشته باشی-

 سحر لب های لرزانش را می گزد و به تایید حرفش سر

 :تکان می دهد
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 ه سپهر دیگهخودمم قصد دارم نذارم ی .تو درست می گی-

 .تو زندگیم بیاد و زجر بکشه
 کوروش آهی عمیق می کشد و از روی تخت در کنار

 :سحر بر می خیزد

 .باید از اول تمام جوانب رو در نظر می گرفتی-

 نگاهی به  سروم تمام شده می دهد و با احتیاط ُسرنگ را

 :از پوست دستش بیرون می کشد

 .رسونمتتا من برم تصویه تو حاضر شو، می -

 سحر پلک هایش را روی هم می فشارد و آهسته زمزمه

 :می کند

 .باشه-

* 

 دل نگران .نگاه دلگیرش را به سیاهی شب می دوزد

 مطمئن بود از مهد برای مهران تماس .سپهر نمی شد

 .گرفته بودند و این موضوع او را بیشتر می ترساند

 امی ترسید از این که، همین زندگی نصفه و نیمه اش ر

 .از دست بدهد

 از جدایی سپهر، از نبودن مهران، حتی فکرش هم او را

 .به مرز نابودی می کشاند

 تو زن قوی هستی .سحر بشین قشنگ فکرات رو بکن-

 .مطمئنم

 جوابش را نمی دهد و نگاهش به پسرک کوچک پشت
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 شیشه بود که کف دستانش را روی شیشه گذاشته و با

 .لبخند نگاهش می کند

 ه صورت معصومش می زند و دلش بیشتر ازلبخندی ب

 :همیشه برای به آغوش کشیدن سپهرش پر می کشد

 .به شبنم چیزی از این موضوع حرفی نزن-
 کوروش دو کوچه می پیچد و رو به روی خانه شان توقف

 .می کند

 آنقدر سوال در ذهن سحر رژه می روند که حتی از این

 آدرس خانهمتعجب نمی شود که کوروش از کی و کجا 

 !اش را ازبر بود

 با تشکر کوتاهی از ماشین پیاده می شود و نگاهش به

 .پنجره ی خانه می افتد که پرده اش تکان می خورد

 با وحشت به سمت کوروش برمی گردد و بی درنگ می

 :گوید

 .گازت رو بگیر و برو-

 :کوروش متعجب در چهره اش دقیق می شود و می پرسد

 "حالت خوبه؟"-

 ز وحشت حس می کرد نفسش باال نمی آید و االنسحر ا

 :آن زمان بود که بمیرد

 .مهران از پنجره دیدتمون .توروخدا برو-

 کوروش ُبهت زده سر تکان می دهد و پایش را روی پدال

 .گاز می گذارد
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 می کند "خداروشکر"سحر با دیدن دور شدن ماشینش 

 زخیکه در با عجله باز می شود و مهران با قیافه ی بر

 .رو به رویش می ایستد

 نفسش را در سینه حبس می کند و چشمانش گره می

 خورند به نگاه خشمگین مهران که به دور شدن ماشین

 .کوروش ثابت مانده بود

 قفسه ی سینه اش از حجم اضطراب یک لحظه هم از باال

 .و پایین شدن دست بر نمی داشتند

 نگاهمهران با نیشخند به سمتش برمی گردد و با 

 .خونسردش سر تا پایش را آنالیز می کند

 می دانست این .سحر از نگاه خونسردش به او می لرزد

 با چشمانی .نگاه بی حسش آرامش بعد از طوفان است

 تنگ شده به روی صورت سحر خم می شود و صدای

 :خشدارش را در گوشش فوت می کند

 خوش گذشت؟-

 بدون انگشتاش را به دور بازویش حلقه می کند و

 .کوچکترین مکثی او را از پله ها باال می کشاند

 سحر با وحشت دستش را بند مچش می کند و با چهره ای

 :جمع شده از درد می گوید

 .یه لحظه صبر کن .مهران دستم شکست-

 نگاه تندی به سمت سحر حواله کرده و با باز کردن در،

 .او را به داخل خانه پرت می کند
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 ناخواسته دستش به روی .می پیچد درد بدی بین پاهایش

 :شکمش چنگ می شود و فریاد می زند

 !چته؟ بازم رگ هار بودنت زده باال-

 کنار پایش زانو می زند و چانه اش را محکم بین انگشت

 .های پر زورش فشار می فشارد
 سحر حس می کند چیزی به خورد شدن دندون هایش

 .نمانده بود

 ان انگشتانش کم کم بهبا چکیدن اشکش به روی دست مهر

 سمت پایین کشیده می شوند و از چانه اش فاصله می

 :گیرند

 فقط یک کلمه بهم بگو، دوست داری چجوری بکشمت که-

 !زجر نکشی

 :سحر با وحشت خودش را عقب می کشد و هق می زند

 من حالم بد شده بود و به زور خودم رو رسوندم-

 کوروشمن اصال نمی دونستم ...بیمارستان، من

 .اونجاست

 مهران با عصبانیت گلدان روی میز را به سمت دیوار

 :پرت می کند و فریاد می زند

 .اسمش رو به زبونت نیار-

 نگاه ترسیده ی سحر مدام بین رگ متورم گردنش و نبض

 .تپنده پیشانی اش در گردش بود

 کمی در خودش جنین وار جمع می شرد و با ُتُپق ادامه
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 :می دهد

 .همین...شب شده می رسونمت ضه...شباون گفت -

 با حالت دو به سمت سحر هجوم می برد و یقه ی

 :مانتویش را به سمت خودش می کشاند

 !مگه تو بی صاحاب بودی که به من زنگ نزدی هان-

 .از صدای داد و هوارش سرش به َدوران می افتد

 :چشمانش سیاهی می روند و با تمنا می گوید

 .من اصال حالم خوب نیست .تو رو خدا تمومش کن-
 مهران هیستریک شروع به خندیدن می کند و بی هوا

 سیلی به گوشش می نوازد که گوشش همانند بوق قطار

 .سوت می کشد

 .خیسی خون را از گوشه ی لبش حس می کند

 گیج و منگ نگاهش را به صورت مهران می دوزد که با

 :نیشخندی می گوید

 مرتیکه دیشب برات زنگببو گالبی گیر آووردی؟ اون -

 !زده و حاال با اون برگشتی و ادعا داری اتفاقی دیدیش

 ژست فکر کردن به خودش می گیرد و با تمسخر رو به

 :سحر نفسش را در صورت ُن َچش فوت می کند

 خیلی خوب نقش بازی کردین، اما می دونی چیه؟ مهران-

 .می پوشهره بَ  و لباس  گرگ

 زمین بلند می کند و به طغیان کرده سحر را از روی

 .سمت اتاق خواب مشترکشان می کشاند
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 دلش می خواست همین حاال خون جمع شده در دهانش رو

 روی صورت مهران تف کند و برود جایی که برای هیچ

 .وقت حتی نگاهش در چشمانش گره نخورد

 امشب شب رویایی برات می سازم که هیچ وقت فراموش-

 .نکنی

 ی کند که وحشیانه او را رویسحر با ُبهت نگاهش م

 .تخت رها می کند

 نه نمی توانست همچین .دل سحر می پیچد در  درد بدی

 !چیزی را باور کند
 با ناباوری سرش را به معنای نه به طرفین تکان می دهد

 :و جیغ می زند

 ...نمی خوام حتی ان .هیکلت رو از روم بکش کنار-

 صورت سحر از ترس و شوک نگاهش را لحظه ای از

 .مهران بر نمی دارد

هیچ جوره نمی توانست باور کند مهران قصد داشته باشد که 

روحش را دارد؛ روحی که روی  به او ثابت کند قصد کشتن

 .تا رهایش کند همین تخت جان می دهد

* 

شروع به عق زدن می کند؛ آنقدر عق می زند  سحر منزجر

 .تخت زردآب باال می آورد که روی

 خودش را جلو می کشد و دستش را بندمهران نگران 

 :بازویش می کند



Romanbook_ir 

112 
 

 حالت خوبه؟-

 سحر با بوی تنش دوباره عق می زند و اشک از چشمانش

 .جاری می شود
 .با دست هیکلش را عقب می زند

 باید چه طور به او می فهماند که دیگر هیچ ارزشی

 سحری که جسمش پر از درد بود همین !برایش ندارد

 .کشت امروز روحش را هم

 در همان ثانیه ها فقط به این فکر می کرد که در این

 زندگی چقدر برای مهران ارزش داشت که با او، اویی که

 شرعا و قانونا زنش بود همانند یک زن خیابانی رفتار

 !کرد

 .کرد بود که مغزش بارها مرورش می کلمه  یک تنها .

 با حالی پریشان خودش را از روی تخت پایین می کشاند

 .که متوجه خیسی بین پاهایش می شود

 وحشت زده  چشمان خیسش را به خونی می دهد که

 .جاری بود

 روده هایش از اضطراب درهم می پیچند و دوباره عق

 .می زند

 مهران خودش را به او می رساند و وحشت کرده محکم

 نگاهش یک لحظه هم از جوی .به پیشانی اش می کوبد

 :خون برداشته نمی شود
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 سحر خوبی؟ من غلط کردم من نفهمیدم !خون چیه این-

 .دارم چیکار می کنم

 آخ کاش می شد زبانش حرکت کند و سرش داد بزند که

 .غلط کردنت دیگر به دردش نمی خورد

را لنگان به  خودش حس می کند یبا ضعف و دردی شدید

 .سرویس بهداشتی می رساند
 چشمانبه    ته قلبش هشدار می داد چیزی که نمی خواست

 .خودش ببیند

 با هق هق جسم پر دردش را خم می کند و روی سنگ

 .توالت می نشیند

 چیزی که می دیدچشمان وق زده اش یک لحظه هم از 

 می پیچد در تنششدند و در آخر دردی که آنقدر  برداشته نمی

 .جیغش بین کاشی های آبی اکو می شود که

 ند قلبشحس می ک .چشم هایش با ناباوری گشاد می شوند

 دستان لرزانش را روی لب هایش .یک آن دیگد نمی تپد

 .قرار می دهد و به سکسکه می افتد

 صدای کوبیدن جنون وار مشت مهران به در توالت حالش

 با تمام تالشش حاصل از ضعفی .را بیشتر منقلب می کند

 که در بدنش رخته کرده بود، خودش را از تمام آن خون

 .را در قفل می چرخاندها پاک می کند و کلید 

در با صدای هولناکی باز می شود و مهران نگران به سحر 

 .چشم می دوزد
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 دید تار سحر میخکوب چال کوچک چانه اش می شود و

 .دوباره عق می زند
 حس می کند روح از جسمش فراری شده و قراره است

 .جسم خسته اش را با خود همراه کند

 تکیه می دهد و دستش را با بی حالی به چارچوب در

 نگاهش کشیده می شود به پشت سر مهران که سپهرش،

 پسرک همیشه غمگینش با چشمانی لبالب از اشک نگاهش

 .می کرد

 با ضعف مهران را کنار می زند و سعی می کند به سمت

 سپهر قدم بردارد که زیر پایش خالی می شود و روی

 .زمین سقوط می کند

 .کنارش زانو می زندمهران با فریاد سمتش می دود و 

 دستش نوازش گونه موهای روی پیشانی اش را کنار می

 .زند

 سحر خیسی چیزی را روی پلک بسته اش حس می کند و

 پشت بندش صدای بغض دار مهران که متلمسانه می

 :گوید

 .سحر عزیزم چشم هات رو باز کن خانمم-

 گوش هایش می شنیدند و چشمانش هیچ میلی نداشتند تا

 .اصله بگیرنداز هم ف

 انگشتان دست کوچک سپهر را روی پوست صورتش

 حس می کند و جان می گیرد تا صدای هق هق درد آلود



Romanbook_ir 

115 
 

 پسرکش را کاهش بدهد، اما چشمانش، چشمان لعنتی اش

 .به خواب عمیقی فرو رفته بودند

 من":صدای فریاد مهران را می شنود که نعره می کشد

 دقیقه دیگه زنم داره همین االن آمبوالنس می خوام نه ده

 "میمیره
 دوست داشت بخندد، میل شدیدی به خندیدن داشت و بعدش

 چشمش، روحش، .تا دراز مدت بنشیند و گریه کند

 جسمش، نگاهش، را هنوز هم کنار همان لخته خون

 .کوچک دوست داشتنی جا گذاشته بود

 با تمام وجودش او را می خواست

 ا نگاه معصومشهمان لحظه که آن دختر بچه کوچک ب

 پشت شیشه به او زل زده بود به خودش توپیده بود که حق

 دخالت در کار خدا را ندارد، اسمش برایش حکمت بود؛

 حکمتی از طرف آن باالیی که شاید راه نجات این زندگی

 .می شد

 مهران همیشه تمام چیزهای خوب زندگی اش را از او

 این لحظه تمامگرفته بود و حاال معجزه ایی که بودنش در 

 .او را ُپر از درد کرده بود

 صدای زنگ در را می شنود و صدای مهران را که به

 :سپهر با تاکید می گوید

 .کنار مامان بمون-

* 
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 با نوازش .چشمانش رغبت زیادی به باز شدن دارند

 موهایش پلک های بهم چسبیده اش از هم باز می شوند و

 ن گره میدر چشم های قرمز و خیس از اشک مهرا

 :خورند

 !چرا بهم نگفتی سحر-

 .شانه هایش از شدت گریه می لرزند

 دستان سحر را با تمام توانش روی لب هایش قرار می

 :دهد و با اصوات نامعلومی زمزمه می کند
 داشتم دوباره یه حس قشنگ و تجربه می کردم و با تمام-

 .خودخواهی این حس رو از تو و خودم گرفتم

 وری که از او باقی مانده بود، دستش را ازسحر با تمام ز

 دست مهران بیرون می کشد و با لحنی که حتی برای

 :خودش غریبه بود می غرد

 .دستت رو بهم نزن-

 سه_و_سی

 شوکه از کنارش بر می خیزد و با چشمان قرمز از خشم

 روی سر خم می شود و کالفه دستی به ته ریش صورتش

 :می کشد

 گوشت فرو کن تو مال منی، حتی ازسحر این رو توی  -

 .فکرتم خطور نکنه که دست از سرت بردارم

 چشمان سحر میخکوب انگشت های زبر و مردانه اش می

 شوند که محکم روی سینه اش می کوبید و مطمئن تر از
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 :قبل زمزمه می کرد

 .فقط مال من-

 حتی به مردمک هایش زحمتی .سحر پوزخندی می زند

 هایی شوند که باز هم خودخواهی در نمی دهد تا قفل چشم

 .آن ها جوالن می داد

 دستش را به روی شکم تخت و خالی از جنین یک ماهه

 اش چنگ می کند که بغض به شدت یک زلزله هشت

 .ریشتری قلبش را می لرزاند
 دستان مهران هم، همزمان روی دست های سحر به روی

 .شکمش قرار می گیرند

 ست دستش هیچ حسی دیگرنوازش انگشتانش به روی پو

 .به او نمی دهند

 خسته بود و دلش می خواست به گذشته برگردد؛ به همان

 .کوچه ای که اولین بار او را دیده بود و دلش لرزید

 دیگر لرزیدن دلی را نمی خواست که آخرش می رسید به

 این چهار دیواری سفیدی که هر چند وقت یک بار قسمتش

 .می شد

 کتر با روپوش سفیدش وارد اتاق میبا تقه ای به در د

 .شود و به سمت تخت سحر قدم بر می دارد

 با دقت  سروم را چک می کند و با همان قیافه ی جدیش

 :می پرسد

 درد نداری؟ احساس خون ریزی؟-
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 "نه"سحر لبش را بین دندان هایش می گیرد و به معنای 

 .سر تکان می دهد

 :مهران رو به دکتر می پرسد

 ببریمش خونه؟ کی می شه-

 نیشخندی کمرنگ به روی لبان دکتر نقش می بندد و

 :دستانش را چلیپا در آغوشش گره می زند

 شما همسرشونی، درسته؟-

 مهران تابی به اَبروهای همیشه درهمش می دهد و قاطع

 :می گوید

 مشکلی هست؟ .بله-
 دکتر سرش را تکان می دهد و به سمت در به راه می

 :افتد

آزار و ولی این کاری که تو کردی فرقی با  .نه پسرجان-

 .نداشت، فردا مرخصهتعرض 

 مهران با دهنی باز مانده از هم با حرف دکتر پاهایش به

 روی زمین خشک می شوند و قطره اشکی درشت از

 چشمان همیشه غمگین سحر روی پیراهن صورتی چرک

 .بیمارستان در تنش سقوط می کند

 !ین کاری کندچطور توانسته بود با او همچ

 مهران با این !او به همان ضرب دست هایش قانع بود

 کارش دیگر هیچ روحی برایش نذاشته بود تا زندگی کند و

 .از چیزی لذت ببرد
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 از امروز تا وقتی که نفس می کشید؛ از مردش، از مهران

 .ترس مبهمی داشت که درمانش نا ممکن بود

 می خوای سپهر رو بیارم پیشت؟-

 عمیقی می کشد و تک کلمه ای جوابش را میسحر نفس 

 :دهد

 .نه-

 دلش نمی خواست سپهر با دیدنش در این وضعیت غم در

 .آن چشم های کوچک و مهربانش النه کند

 مهران موهایش را نوازش می کند و گوشش را از روی

 :روسری بدرنگ بیمارستان می بوسد

 تماما از فکر .می دونی حقمه دیگه باهام حرف نمی زنی-

 .نگذره که از دستم خالص شی
 از این کلمه متنفر بود؛ متنفر از اینکه او را همانند یک

 زندانی می دید و خودش را زندان بانی که آزادی آن فرد

 .زندانی شده به دست خودش بود

 با بیزاری به سمت مهران بر می گردد و تمام نفرتش را

 .در چشمانش می ریزد

 کن می فهمی؟سحر به من اینجوری نگاه ن-

 دستش را از روی یقه اش کنار می زند و با عصبانیت

 :می توپد

 می خوای برات جایزه بیارم که هم من رو نابودی هم-

 .بچه رو
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 مهران بلند به زیر خنده می زند و دست هایش را به کمر

 :گرفته با تمسخر می گوید

 !بچه م-

 با ته مایه خنده های مضحکش روی صورتش خم می شود

 :ا لحن ُپر تمسخرش ادامه می دهدو ب

 !نداشتم رو از خونه بابات آووردی و خبرنکنه -

 .حس می کند تمام تنش در آتیش می سوزد

 .ناخن بلندش را با تمام قدرت در کف دستش می فشارد

 حتی دردش هم اَخم به چهره اش نمی آورد که حرف های

 :دل شکن مهران می آورد
حاال چیه  .کشتیش از خونه ی بابام نبود از توء که زدی -

 طلبکاری؟

 مهران مشوش دست به صورتش می کشد و مشتش را

 :محکم کنار بالشتش فرود می آورد

 ببین زبون به دهن بگیر، نذار تو این بیمارستانم اون-

 .بدم روی خودم رو نشونت

 سحر دندان هایش را روی هم می ساید و با صدای لرزان

 :از بغضش می گوید

 فکر می کنی می ترسم؟ نه بابا اونقدر اون .نشون بده-

 .روی سگت رو دیدم که دیگه حالم داره بهم می خوره

 خون با سرعت به صورتش می دود و پوست سفیدش

 همانند یک انبار کاه آتیش گرفته می سوزد و سرخ می



Romanbook_ir 

111 
 

 :شود

 .سحر، سحر، ببند اون دهنت رو-

 .دمحکم روی لبش می کوب

 مزه ی شور خون را در دهانش حس می کند و نگاه می

 چشمان مهران که حاال دریایی از خون دوزد به سفیدی

 :بود

 .ازت متنفرم مهران، متنفر-

 با پشت دست روی لبش می کشد و نگاهش بر می گردد

 به رد خونی که روی پوست دستش مثل روی قلبش خط

 .کشیده شده بود
 نمی ذاری آدم دو دیقه .خودت رو درست درمون کن-

 باهات حرف بزنه و نازت رو بکشه فقط بلدی ضدحال

 .بزنی

 سحر زبانش دوباره به کار می افتد و با تمام خودداری که

 :به خرج می دهد هوار نکشد می گوید

 می دونی اصال چیه؟ این زندگی دیگه نه به درد من می-

 ه وبوی تعفنش خیلی وقته بلند شد .خوره نه به درد سپهر

 .تو خودت رو زدی به اون راه، اما من دیگه نیستم

 مهران گردن کج می کند و با دستش در خروجی را نشان

 :می دهد

 خوش اومدی اما سپهر جایی می مونه که باباش .هری-

 .هست
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 می دانست جانش بسته به جان سپهر و یک روز ندیدنش

 .او را دیوانه می کرد

 ودخوری هایش راسحر باز هم خلع سالح می شود و خ

 .شروع می کند

 مهران دستمالی را جلوی صورتش می گیرد و با همان

 :لحن بد و زننده اش می گوید

 .بگیر اون خون بدمصب رو پاکش کن-

 حرف بیخودم نزن و بشین مثل یه زن خوب تو خونه

 .خانمی کن

 چشمانش از حجم نفرت تنگ می شوند و با حسرت، با

 :تنفر، با حرص می گوید

 گذاشتی خانم باشم و خانمی کنم؟-
 مهران صامت نگاهش می کند و با چشمانی ُپر حرف

 .مشتش را محکم به دیوار پشت سر سحر می کوبد

 سحر پلک هایش را محکم روی هم می بندد و دلم می

 رود برای انگشتانی که روی دیوار سفت و سخت جان

 .دادند

 وقت همیشه من عاشقانه مهران را می خواست، اما هیچ

 حاضر نمی شد سپهرش در جهنمی بسوزد که خودشان با

 .هر اشتباهی شعله ورترش می کردند

 صدای هرم نفس های مهران کنار گوشش او را به آتش

 :می کشاند
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 نمی ذارم خانمی کنی جز واسه .از این به بعدم همینه-

 .مهران

 انگشتش را روی زخم گوشه ی لب سحر می کشد و

 :می شودصورت او از درد جمع 

 دردت اومد؟-

 نگاهش میخ یخچال کوچک کنج دیوار می ماند، اما مهران

 با همان خوی وحشیانه اش چانه اش را بین   انگشتان

 :دستش می گیرد و فریاد می زند

 می گم دردت گرفت؟-

 سحر دستش را محکم از روی چانه اش پس می زند و

 :جیغ می کشد

 .آره، آره-
 :را باال می بردمهران هم متقابال صدایش 

 .لعنتی منم قلبم درد می گیره وقتی از رفتنت می گی-

 پرستار هراسان وارد اتاق می شود و تابی به اَبروهای پر

 :پشتش می دهد

 .چه خبرتونه؟ بیمارستان رو گذاشتین روی سرتون-

 با خودکار در دستش راه خروجی را به مهران نشان می

 :دهد و با قاطعیت می گوید

 .ید بیرون آقابفرمای-

 نگاه سحر می رود سمت سینه ی مهران که از نفس های

 اما کم کم چشمانش کشیده می .تندش باال و پایین می شد
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 شوند به سمت

 چشمان آبی، اما دریای خون که رو به او

 :لب می زند

 .خدا لعنتت کنه سحر، لعنت-

 چشمانش ال به الی قدم های از سر حرصش می ماند که

 .بالیی به سر خودش بیاورد نکند برود و

 حالتون خوبه؟-

 نگاه بی فروغش را از سرامیک های خالی از قدم های

 :مهران بر می دارد و به سمت پرستار سوق می دهد

 .خوبم-

 دلش نمی خواست هیچ کسی از زخم گوشه ی لبش با خبر

 شود، همانند زخم قلبش که سالهاست ُشره ُشره از او خون

 .می چکد

 پرستار هنوز از در جدا نشده بودند که سحر بادستان 

 :صدای بلندی می گوید

 شما گوشی دارین؟-
 پرستار سرش را از درز در بیرون می برد و رو به

 :سحر با مکث می گوید

 .بله، دارم-

 :سحر کمی این پا و آن پا می کند و با خجالت می گوید

 می شه یه تماس بگیرم؟-

 می دهد و با گرفتن گوشی پرستار به تایید سرش را تکان
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 .اش از   جیب روپوش سفیدش به سمتش می رود

 سحر با تردید گوشی را از کف دست پرستار می قاپد و

 .اعداد ها را در ذهنش باال و پایین می کند

 .اما هیچ شماره ای در ذهن درهمش مرتب نمی شود

 ناچار گوشی را به سمت پرستار می گیرد و با نیمچه

 :یدلبخندی می گو

 .مرسی-

  آرومی گوشی را با سرعت "خواهش می کنم"پرستار با 

 .از او می گیرد و از در اتاق خارج می شود

 باید هر چه زودتر شبنم را پیدا می کرد و درباره ی

 دیگر به هیچ عنوان نمی .تصمیمش با او حرف می زد

 خواست از خانواده اش دور بماند، حتی اگه عاقش کرده

 .باشند

 اط انژیوکت را از پوست دستش خارج می کند وبا احتی

 .خودش را جلو می کشاند
 .پاهایش از تخت آویزان می شوند

 دلش می پیچد چهره اش از درد جمع میدر که با دردی 

 .کوتاه در حنجره اش قلنج می شکاند "آخی"شود و 

 پاهایش را که روی زمین می گذارد چشمانش سیاهی می

 بند تخت می کند و پلک هایشبا عجله دستش را  .روند

 .رو روی هم محکم فشار می دهد

ترین عوارضش  این سیاهی طبیعیاتفاقات  بعد از آن
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شمارد و پلک هایش را  تا سه در دلم می .محسوب می شود

 .باز می کند

 دیگر نه از آن سیاهی خبر بود نه سر گیجه ای که از

 .زندگی سیرش می کرد

 د و آرام از الی درزگاماس گاماس به سمت در می رو

 .باز شده اش راهروی بیمارستان را از نظر می گذراند

 خیلی وقت بود یاد گرفته بودد احتیاط شرط عقل است، آن

 هم عقل صاحاب مرده ی او که همیشه باعث دردسرش

 .می شد

 صندلی های آبی در راهرو را که خالی از وجود مهران

 یش را از درمی بیند نفسی از سر آسودگی می کشد و پا

 :بیرون می گذارد

 کجا به سالمتی؟-

 گردن کج .چشمانش کم مانده بود از جایشان بیرون بزنند

 می کند و مهران را می بیند که روی صندلی کنار در

 .نشسته و با فندک سر طالییش مشغول بود

 با ترس و لرز آب دهانش را ُپر صدا قورت می دهد و با

 :تته پته می گوید
 .خواستم برم دستشوییمی ...می-

 .مهران با شستش محکم در فندکش را روی هم می کوبد

 صدای جیرینگش سحر را از جا می پراند و نگاه مهران

 آنالیز می شود در چشم هایی که صد در صد ترس در آن
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 :ها جوالن می داد

 می تونستی پرستار رو صدا کنی نه که خودت خودسر-

 .بازی راه بندازی

 سحر نگاه از .به پشت دست سحر بوداشاره چشمانش 

 چشمان خالی و پوچش می گیرد و به پشت دستش می

 :دوزد که خون به شکل اُریب به رویش خشک شده بود

 .آخه عجله داشتم-

 دستش به روی پایش مشت می شود و تمام قد جلویش می

 ک .ایستد

 مهران با اخم هایی درهم گره ی روسری بد رنگ روی

 :ی کند و یقه اش را بهم می چسباندسر سحر را محکم م

 عجله داری دلیل نمی شه سر و سینه تو بذاری تو دید-

 .مردم

 ناخواسته دست سحر به روی یقه اش چنگ می شود و

 .لبخند تظاهری می زند

 مهران دستش حائل پشت سحر می شود و کمی به جلو

 :هدایتش می کند

 .برو-

 لحن دنیا می پلک هایش می پرد و آهسته، با مظلوم ترین

 :گوید

 کجا برم؟-
 :مهران دست هایش را کالفه در موهایش چنگ می کند
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 .مگه نمی خواستی بری دستشویی؟ خب برو دیگه-

 تکان می دهد و از خنگی "آره"سحر سرش را به معنای 

 هنوز قدم دومش را بر نمی دارد .اش حرصش می گیرد

 که با حرف مهران گلویش همانند کویر لوت خشک می

 .شود

 یا این یه بهونه س که با اون چشم هایی که سالن رو می-

 .پاییدی قرار بود به کسایی خبر بدی که نباید می دادی

 می دانست مهران زرنگ است و هیچ چیزی از   چشمان

 تیز بیتش دور نمی ماند، مخصوصا آن پاییدن ناشیانه اش

 .که حتی خودش هم این پلیس بازی هایش را باور نداشت

 :لبخند تظاهری به سمتش برمی گردد و پلک می زندبا

 از چی حرف می زنی؟-

 مهران با گام بلندی خودش را به او می رساند و انگشت

 های پر زورشند که دوباره مثل یک ریشه ی چندساله دور

 :مچش می پیچند

 .سحر اون روی سگم رو باال نیار-

 شخودش را نشان می دهد و نیشخندی که دندان های ردیف

 :را نمایان می کند

 با من .من مهران ببو گالبی نیستم که زنش دورش بزنه -

 ...نپیچ سحر
 انگشت اشاره اش را به سمت آسمان می گیرد و ادامه می

 :دهد
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 به همون خدای احد و واحد کاری می کنم که به قول-

 خودت این زندگی گند سگ تر از این بشه، پای خانواده

 .ت رو این وسط باز نکن

 با تمام .چانه ی سحر از بغض شروع به لرزیدن می کند

 تالشی که از خودش باقی دارد مچ دستش را از بین

 انگشت هایش آزاد می کند و با صدایی که انگار نفس به

 :زور در آن جوالن می دهد می گوید

 می دونی چیه؟ برو هر غلطی که دلت خواست .به درک-

 اه به راه سرش بالبکن، منم دیگه اون سحری نیستم که ر

 .بیاری و الم تا کام حرفی نزنه

 پشتش را به او می کند و بدون منتظر ماندن حرفی از

 جانب او، با قدم هایی که فرقی با دویدن نداشت به سمت

 .سالن منتهی به سرویس بهداشتی می رود

* 

 ساک لباس هایش را در دست می گیرد و در دست

 ر که تمام امیددیگرش انگشت های گرم و کوچک سپه

 .زندگی اش بودند

 .مامانی-

 لبخند می زند، جان می گیرد همانند خورشیدی که بعد از

 :یک روز بارونی قرار بود حاال بتابد و دلبری کند

 .جون دلم-

 سپهر انگشت اشاره اش را در دهانش می گذارد و ای
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 کاش بداند سحر عاشق ژست های زیادی بزرگانه اش
 مهربانش رفته بود، حتی اگراست که به پدربزرگ 

 :دخترش را از خودش راند

 .دیگه مریض نمی شی؟ یعنی دیگه نمیایم اینجای زشت-

 ته دلش قنج می رود برای بغض در صدایش که او را تا

 :مرز نابودی می کشاند

 من چهار روزه به اندازه کافی اینجا موندم، .نه مامانی-

 .دیگه فقط مال   خود خودتم

 مال اون نیستی؟ !چیپس بابایی -

 مهران را می بیند که زیر پای سپهر زانو می زند و

 :مشغول بستن دکمه های پالتویش می شود

 اوال مامانت غلط می کنه به جز من مال کس دیگه ای-

 باشه، دووما بابات کهیر زده که مامانت چند روزه بدون

 .هیچ نگاهی خون به جیگرش کرده

 ن جوابی به او به سمتپشت چشمی نازک می کند و بدو

 کاش خدا نابودش می کرد که باز هم با .ماشین می رود

 تمام بدی هایش جوری عاشقش بود که خودش از وجود

 .خسته اش خجالت می کشید

 .شما ناز کن خانم، ما نازتم خریداریم-

 گوشش می سوزد از لحن داغ و تبدارش که مثل یک

 .ی لرزاندزلزله ی هفت ریشتری قلب بی جنبه اش را م

 لبش را بین دندان هایش می گزد و دست سپهر را محکم
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 .تر از قبل بین انگشت های یخ بسته ی دستش می فشارد

 .مامانی دستم درد گرفت-

 هول زده دستش را رها می کند و شلیک خنده ی مهران

 .رها می شود

 متعجب به او زل می زند، به خنده هایی که آن قدر

 و اطرافشان مجذوبش میگیراست که زن های دور 

 :شوند

 آخ مهران به دورت که با یه حرف پیش و پا افتاده-

 .اینجوری هیجان زده می شی

 سحر لپ هایش را از داخل بین دندان هایش می گیرد تا

 نخندد که اخالق های ریز و درشتش را مهران ازبر بود؛

 .مردی که عاشقانه هایشم خشن بود

 .وار ماشین می شودجلوتر از او حرکت می کند و س

 مهران با دیدنش اَبرو باال می اندازد و نگاهش بر می

 گردد به پسر جوانی که چشمانش را انگار در ماشین جا

 .گذاشته بود

 خنده اش را قورت می دهد و با قیافه ی برزخی سوار

 :ماشین می شود

 نمی تونی اون شال المصبت رو بکشی باال که تا هر-

 !خری نگات نکنه

 رکت غیر منتظره ای شالش را چنگ می زند و تابا ح

 سحر بغض کرده دستش را .روی پیشانی اش می کشد
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 :پس می زند و با ناباوری می گوید
 معلومه داری چیکار می کنی؟ مگه من مسئول چشم این-

 .برات متاسفم که حتی ُث   بات رفتاری نداری !و اونم

 رداندبه حالت قهر صورتش را به طرف پنجره بر می گ

 را با خودش "گند زدی"و صدای آرامش را می شنود که 

 .زمزمه می کند

 با رسیدن به خانه زودتر از ماشین پیاده می شود و چشم

 .های دلتنگش وجب به وجب خانه را با ولع  سیر می کنند

 .می شه در رو باز کنی؟ دست هام درد گرفته-

 نگاهش به سپهری می افتد که خواب رفته روی دستان

 .مهران بود

 با همان صورت جدی و طلبکار دست در جیبش می

 .گذارد و متوجه ی لرزش خفیف بدن مهران می شود

 با عجله کلید را از جیبش بیرون می کشد و قفل در را باز

 .می کند

 همراه با او پله به پله باال می رود و پیش قدم تر از او

 .کلید واحد خودشان را در قفل می چرخاند

 با قدم های تندی از کنارش عبور می کند و بهمهران 

 .سمت اتاق سپهر می رود

 سحر پا در خانه می گذارد و عمیق خانه را نفس می

 کشد، حس آرامشی در وجودش زبانه می کشد که وصفش

 .نا گفتنی ترین حس دنیا بود
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 با خیالی آسوده شال را از سرش می کشد و دستانش را ال

 .ه حرکت در می آرودبه الی موهای نا مرتبش ب

 :زده می لرزد ُبهت
 !داری چیکار می کنی مهران-

 :مهران مانعش می شودمی خواهد از دستش فرار کند که 

 !اگه بدونی چقدر دلتنگتم لعنتی .نرو-

 اما سحر با تقال خودش را عقب می کشد و موهایش شالق

 :وار به روی صورتش ضربه می زنند

 وقتی که ریشه ی شک و تا .نباش دلتنگم مهران، نباش-

 .تردیدت توی این خونه باشه دلتنگی و عشق معنایی نداره

 :خودش را عقب می کشد و به کانتر تکیه می دهد

 من خسته م؛ تنم خسته اس از بس کتک خورده می-

 فهمی؟ من دختری بودم که بابام واسه کم شدن یه تار از

 موهام غصه می خورد، آرزوها داشت برام، اما من به

 .خاطره تو روی تموم آرزوهاش خط کشیدم تا تو باشی

 :بغض کرده اشک هایش به روی گونه ها می لغزند

 !من االن همون سحری م که باهاش ازدواج کردی-

 :ناخواسته جیغ می زند

 .لعنتی من حتی خودم رو دیگه نمی شناسم-

 مهران با چشمانی از رگه های سرخ به سمتش می رود و

 :حل می کنداو را در آغوشش 
 من هیچ وقت نتونستم خوشبختت کنم، .حق داری عزیزم-
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 .هیچ وقت

دوست دارد و با  ساطع می شود راکه از او  حس آرامشی

 .آرام میشودتمام وجودش 

* 

 با صدای  خش  خش پلک هایش را بی رغبت از هم باز

 .می کند و مهران را می بیند که مشغول لباس پوشیدن بود

 به سمت پنجره که گرگ و میش هوا نگاهش بر می گردد

 .را نشان می دهد

 متعجب سرش را از روی بالشت بلند می کند که مهران با

 :دیدنش دلجویانه می گوید

 .ببخشید که بیدارت کردم .بخواب عزیزم-

 :سحر به تاج تخت تکیه می دهد و کنجکاوانه می پرسد

 هوا هنوز تاریکه، کجا قراره بری؟-

 آرایش می رود و اُدکلن را به زیرمهران به سمت میز 

 گلوش و یقه ی کت خوش دوخت ُسرمه ای رنگش خالی

 :می کند

 توی شرکت یه پرونده مشکل داره که باید قبل از این که-

 .کسی متوجه بشه درستش کنم

 نمی دانست چرا حرفش بوی واقعیت نمی دهد و حس می

 .کرد دروغ می گوید

 ای روی پیشانی اشبا لبخند به سمتش می رود و بوسه 

 :می کارد
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 کلید ماشین خونه س قراره با یکی از بچه .من دیگه برم-

 .ها برم
 سر "باشه"سحر چشم هایش را تنگ می کند و به نشان 

 .تکان می دهد

 با بسته شدن در از روی تخت پایین می رود و رو به

 .روی پنجره می ایستد

 کشد وبا توقف شاسی بلند سفید رنگ نفس آسوده ای می 

 مهران را می بیند که با پایین آمدن از پله برای ماشین

 .دست تکان می دهد

 .لبخند تمام صورت مهران را می پوشاند

 دلش قنج می رود برای برق چشم های آبی اش که نور

 .چراغ در خیابان براقش کرده بود

 مهران با احتیاط در ماشین را باز می کند و نگاهش یک

 سمت پنجره که سحر با شتاب خودشلحظه برمی گردد به 

 .را   پس پرده پنهان می کند

 آهسته سرش را بیرون می کشد و نگاهش خشک می شود

 به سمت راننده ای که برق پرسینگ روی   لبان قرمزش

 .چشم هایش را می زند

 انگشتانش از روی پرده شل می شوند و کنار بدنش قرار

 .می گیرند

 ان هیچ وقت نمیمهر .همچین چیزی امکان نداشت

 !توانست به او خیانت کند
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 با عجله به سمت جالباسی می رود و هر لباسی که به

 .دستش می آید را به تن می کند

 با صدای ویراژ چرخ های ماشین بی وقفه سوئیچ ماشین

 را از روی میز چنگ می زند و به سمت پارکینگ می

 .رود
 ا یک شکنباید مثل مهران ب .باید به خودش ثابت می کرد

 بی اساس آتیش به خرمن نیمه سوخته ی این زندگی می

 .زد

 حتی یادش .کلید را در قفل می چرخاندو استارت می زند

 .رفته بود که سپهر را با خودش در ماشین ببرد

 پا روی پدال گاز می گذارد و از .اما فرصتی نداشت

 .پارکینگ بیرون می زند

 از دور ماشینسر چهار راه گیر می کند که سمت چپش 

 .شاسی بلند سفیدی را می بیند

 برای احتمال همراه همان ماشین به راه می افتد و

 بدشانسی اش شیشه های دودی اش بود که نمی توانست

 .چیزی را حدس بزند

 شاید حدود نیم ساعت بود که دنبال همان ماشین می رود

 تا باالخره جلوی مجتمع متوقف می شود، اما نه یک

 !ریمجتمع تجا

 بعد از چند دقیقه که برایش هزارسال می گذرد در جلو

 تمام بدنش یخ می .باز می شود و قامت مهران را می بیند
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 زند از دیدن زنی که موهای بابلیس شده اش تا روی

 .کمرش رسیده و مدام به مهران لبخند می زد
 با تنی ُسست شده از ماشین بیرون می زند و با پاهایی که

 دیگر مال خودش نیستند به ماشین تکیه احساس می کند

 .می دهد

 نگاه ماَتم زده اش برمی گردد به دست همان زن که پشت

 .مهران قرار گرفته بود و به سمت ساختمان ُهلش می داد

 با هق هقی .هجوم بزاق تلخ را در دهانش حس می کند

 بی خبر از گلویش کنار تایر ماشین زانو می زند و چشم

 د به َدری که قامتشان را محو میهایش خشک می شو

 .کند

 انگشتان لرزان دستش چنگ می شوند به دور گلویش که

 .اکسیژن کم می آورند

 ویراژ ماشین ها در حلزانی گوش هایش می پیچد صدای

 و پشت بندش صدای مشاجره ی دو راننده، اما او تمام

 ذهنش و هوشیاری اش را کنار لبخند و موهای بلند آن زن

 .گذاشته بودجا 

 اشک هایش بی محابا به روی لب هایش می چکند و مزه

 .ی شورشان بدجور به مذاقش تلخ بنظر می آیند

 خانم حالت خوبه؟-

 پلک می زند و مردمک های خشک شده اش به ساختمان،

 برمی گردند به سمت زن چادری که با نگرانی کنار پایش
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 .زانو زده بود

 خیسش می کشد و با آستین مانتویش را به روی صورت

 .عجله سر تکان می دهد

 :زن دستمالی به سمتش می گیرد و با ناراحتی می گوید

 .بیا مادرجون با این دستمال صورتت رو پاک کن-
 با شنیدن کلمه ی مادرجون دوباره هق هقش اوج می گیرد

 و این بار بدون کوچکترین خجالتی وسط اتوبان رو به

 ی زند به زندگی که بویروی همان ساختمون نحس زار م

 .تمام شدنش حاال عمیق تر به مشامش می رسید

 دست زن بند بازویش می شود و او را در   آغوش

 مهربانش می کشاند؛ انگار او هم فهمیده بود سحر چیزی

 .را از دست داد که سال ها به خاطرش جنگیده بود

 .هیچ وقت به خاطر این دنیا خودت رو اذیت نکن مادر-

 .دتی و روحت عزیزممهم خو

 او .خودش را از آغوشش بیرون می کشد و لب می گزد

 از زندگی اویی که نه تنها !از چه چیزی خبر داشت

 !جسمش بلکه روحش هم خیلی وقت ُمرده بود

 با تشکر از او بوسه روی گونه اش می کارد و به سمت

 .همان ساختمون به راه می افتد

 م َ رمری نزدیک می َبا هر قدمی که به آن پله های سنگ

 .شود به تحلیل رفتن جانش را بیشتر حس می کرد

 اما با دیدن باز شدن در اتوماتیک مجتمع و قیافه ی
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 برزخی مهران خودش را بی هیچ توجه ای به کنار ماشین

 .پارک شده می کشاند

 همان زن را می بیند که حاال با چشمانی اشکی به دنبال

 .مهران می دود

 !بود اینجا چه خبر

 صدایشان واضح به گوشش می رسد و نای نفس کشیدن

 .نداشت

 .مهران تو رو خدا به حرف هام گوش بده-
 مهران را می بیند که کالفه دست به کمر می گیرد و رو

 :به همان زن می توپد

 .بس کن سمیرا، بس کن-

 .شکستگی کمرش را به وضوح لمس می کند

 می دارد که با با چشم هایی اشکبار قدمش را به عقب بر

 :شنیدن فریاد مهران جان از تنش فراری می شود

 .من زنم رو نمی خوامش بفهم نمی خوامش-

 پس چرا اینجوری می کنی؟ مگه نمی دونی من چقدر-

 !دوستت دارم

 سینه اش از حجم زوری که می زند که نفس بکشد به

 .شدت همانند جذر و مد دریا باال و پایین می شود

 .نفهمی هیچی حالیت نمی شهچون تو زبون -

 نگاه َپر َپر شده اش بر می گردد به دو جسمی که وسط

 .خیابون درهم گره می خورند
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 افتادن با زانو به روی آسفالت خیابان را حس می کند و

 .دردی که تا مغزم استخووانش نفوذ می کند

 هنوز هم صدای مهران مثل یک کالغ بدشوم و بدخبر در

 او شدید عالقه داشت به خفه کردنمغزش نوک می زد و 

 این صدایی که حاال برایش همانند صدای برنامه کودک

 ترسناکی بود که در کودکی از دیدنش خودش را خیس می

 .کرد
 بذار من همه چی رو درست کنم سمیرا فقط انقدر مته به-

 .خشخاش نذار لطفا

 حاال احواالت تمام فلج های دنیا را حس می کرد یا

 گی که برای بار اول چهار و دست و پا رفتنخاطرات بچ

 !را یاد گرفته بود

 با پاها و دست هایی که انگار حسی نداشتند روی زمین

 .خودش را می کشد و به ماشین پشتش تکیه می دهد

 چشمه ی اشکش خشک شده بود و حاال نمی توانست حتی

 قطره ای روان کند، اما شدیدا میل به این داشت که آنقدر

 .ند که صدای خدا را هم بشنودزار بز

 نگاهش دوباره برمی گردد به قامت همان زن قد بلند و

 موهای زیادی دلبرش که او را یاد حرف مهرانی می

 انداخت که می گفت همیشه از موهای ف ر و َپر کالغی

 !متنفر است

 با کف دست محکم به روی زانویش می زند و همچون
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 ق بود آن روزها کهچقدر احم .دیوانگان قهقهه می زند

 فکر می کرد مهران عاشق موهای لَخت و خرمایی رنگش

 .است

 آخ مهران چقدر خوب بازی می کرد و نقشش رو خوب

 .بلد بود

 چشم هایش دوباره مشتاقانه بر می گردند به سمتشان که

 حاال مهران سرش را در شیشه ی باز پنجره ی جلو کرده

 ماشین آن زن دربود و ثانیه ای بعد صدای گاز دادن 

 .گوشش می پیچد
 دست به زانو می گیرد و با هر ُس ُستی که بود خودش را

 .به ماشین می رساند

 شک نداشت مهران حاال به خانه بر می گردد و دوباره

 .شک و سوءظنش به او بدبخت شروع می شد

 پوزخندی به حرف خودش می زند و مستقیم به سمت خانه

 ی ماند که شمارش کیلومترحتی دیگر یادش نم .می راند

 .روی چه عددی می رود که همه متعجب نگاهش می کنند

 حس حالت تهوع بدجور به او غلبه می کند

 با رسیدن به سر کوچه پا روی ترمز می گذارد و از .

 .ماشین پایین می جهد

 سرش خودخواهانه روی جوب خم می شود و روده هایش

 .نندبا رغبت او را وادار به ُعق زدن می ک

 اما وقتی عزادار زندگی ات باشی حتی دل و روده ت هم
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 .از تو دست می کشند

 با حالی پریشان و خمار از مستی زندگی نابود شده اش از

 در ساختمان وارد می شود و یکی یکی پله ها را بی جان

 .باال می رود

 .صدای گریه ی سپهر زهر می شود و به قلبش می چسبد

 د را در قفل می چرخانم و کفشبا دست هایی لرزان کلی

 .هایش را روی هوا از پام می َکند

 .سپهر مامانی-

 شالش را از سرش می کشد و نگاهش می افتد به پسرکش

 که در   آغوش پدر همیشه مهربانش دست های مشت شده

 .کوچکش را به روی چشم های خیسش می چالند
 با دیدن مادرش به سکسکه می افتد و از آغوش مهران به

 :سمتش می دود

 .کجا بودی مامانی؟من خیلی ترسیدم-

 :بوسه هایش جان می شوند و به فرق سرش می َچسَبند

 .ببخشید عزیزدلم مجبور بودم برم و برگردم-

 معلومه کدوم گوری بودی که بچه رو تنها توی این خونه-

 !جا گذاشتی

 حس می کند اگر نگاهش به او بیفتد دوباره لبخند همان

 .بیند و به رویش باال می آوردزن را می 

 !چقدر حاال بوی عطر زنانه عمیق تر به تنش چسبیده بود

 مهران با قدمی بلند سپهر را از او دور می کند و دستش
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 .را محکم به دور بازویش حصار می کند

 با لمس تنش توسط دستش حس می کند یک برق دویست

 .و بیست ولتی به او وصل کرده اند

 قب می کشد و بدون هیچ دادی ، بیمحکم خودش را ع

 :حس تر از همیشه آهسته زیر لب نجوا می کند

 .بهم دست نزن-

 با خشونت بازویش را بین انگشتانش دستش می فشارد و

 :فریاد می زند

 .این ادا و اطوارها واسه خونه باباته-
 گفتم حال روحیت واسه سقط بچه خوب نیست باهات راه

 .بیام نگفتم که دور بگیری

 حتی دیگر وجود .سحر بدون هیچ حسی نگاهش می کند

 .آن ترس ُکشنده و مزخرف در وجودش نمی جوشید

 با تمام قدرتی که از او باقی مانده بود دستش را از بین

 مردمک های رقصانش به روی .انگشتانش آزاد می کند

 یقه ی پیراهنش ثابت می مانند که رد پای یک رژ

 .سرخابی حک شده بود

 بغض لب هایش می لرزند و آرام زمزمه می از شدت

 :کند

 .خدا لعنتت کنه-

 با کف دست هایش محکم روی سینه اش می کوبد و هوار

 :می کشد
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 .خدا لعنتت کنه مهران-

 پلک های مهران از عصبانیت می جهند و به سمتش

 ضرب دستش به روی گونه سحر باعث .یورش می برد

 .دمی شود صورتش به سمت راست متمایل شو

 واسم ادای زنای دهاتی رو در نیار، می گم کجا بودی-

 .جوابش دو کلمه س نه این داد و هوارا

 سحر با بیزاری دستش را روی پوست ُزق ُزق زده اش

 :نگه می دارد و با نفرت می غرد

 مطمئنن من از تو جای خوبتری بودم که روی یقه م جای-

 .لباشون رو به یادگاری نذارن
 و زنش شتاب زده به سمت یقه اش برمردمک های دو د

 سحر متوجه می شود نفس هایی که انگار در .می گردند

 :سینه اش گره می خورند

 بگو االن .بهش بگو دیگه رنگ سرخابی  د ُمده شده-

 .رنگ اناری یا گوجه ای از این چیزا مد شده

 مهران جوری سرش را باال می گیرد که صدای ترق ترق

 .ش به گوش می رسدشکستن مهره های گردن

 سحر پوزخندی به او می زند و راهش را به سمت اتاق

 کج می کند که مهران مچ دستش را بین انگشت های ُپر

 :زور اما لرزانش قفل می کند

 این منشی خنگ شرکت با سینی...به خدا ای...سحر به-

 تو چاییش افتاد روم لباش مالیده شد روی لباسم اصال
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 !نفهمیدم چیشد

 دوست داشت به روی دروغ هایش باال بیاورد وچقدر 

 حقیقت همانند یک سیلی روی صورتش بکوبد، اما برای

 :چزاندنش راه های بهتری در نظر گرفته بود

 .باشه باور کردم، دستم رو ول کن-

 به آرامی دستش را رها می کند، اما نگاهش به روی

 :صورتش به گردش در می آیند

 سپهر حال .رون؟ بریم پارکمی خوای امشب ببرمتون بی-

 .و هواش عوض می شه

 سحر گیره را از روی موهایش باز می کند و نگاهش از

 :آیینه قفل چشمانش می شود

 .باشه بریم-
 مهران کالفه دست به صورتش می کشد و با تردید می

 :گوید

 مطمئنی؟-

 بغض کرده کرم نرم کننده را روی پوست دستش می زند

 .و سر تکان می دهد

 .اشه پس من می رم تا شرکت و برگردمب-

 با بسته .حتی به خودش زحمت نمی دهد تا نگاهش کند

 شدن در جسم فرو ریخته اش به روی تخت آوار می شود

 .و صدای هق هقش در اناق سرد و تاریک می پیچد

 نمی فهمید در این زندگی چه چیزی برای مهران کم
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 اما !ختم شدگذاشته بود که آخرش به خیانت او به خودش 

 .دیگر نمی توانست باز هم خودش را به بی خیالی بزند

 با چشم های گریان به سمت میز آرایشش می رود و قلم و

 .کاغذی از آن بیرون می کشد

 هیچ چیزی در ذهنش نبود تا .آرام روی صندلی می نشیند

 به روی کاغذ سفید و خط نخورده پیاده کند، اما شدیدا میل

 .چرکی قلبش سرباز کند و خالی شود داشت تا این دمل

 دستش به حرکت می رود و به خودکار جان می دهد تا از

 :درد هایش بنویسد

 مهران عزیزم، مرد رویایی و ابدی قلبم این شاید تنها"

 .دردی از قلبم باشه که برات می نویسم
 :هق هقش اوج می گیرد و ادامه می دهد

 رشتی رو کهمن این خونه با تمام خاطرات ریز و د"

 باهات داشتم رو به دست باد فراموشی می سپرم تا تهی از

 من مرد نبودم اما زنانه پای این زندگی ایستاده .اینجا برم

 ...بودم تا مبادا سقفش روی سرمون آوار شه

 قطره درشتی از اشکش روی کلمه ی آوار دایره وار

 دیوار می کشد و او باز هم شتابان به نوشتنش ادامه می

 :هدد

 آواره نشده بود چون ستون این خونه عشقی بود که مابین"

 اما حاال می بینم .من و تو و مرد کوچک این خونه بود

 .هیچ عشقی از تو به من نمونده
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 ندیدی من رو، اما خیلی کمر شکن بود وقتی دیدمت با

 وقتی از "زنی که فهمیدم از تو سهمی داره شنیدم

 .نخواستنم فریاد می زدی

 می .رم اما بدون یادگاری این عشق هفت ساله من می

 دونم اونقدر پدر خوبی براش می شی که جای خالی من

 .هیچ وقت حس نمی شه

 .مراقبش بمون حتی مراقب خودت که ابدی ترینی

 زن شکست خورده .دنبالم نگرد چون هیچ وقت پیدا نمیشم

 "سحر :همیشگی

 سرش را روی میز می گذارد و برای بار آخر اشک

 .هایش را در این اتاق جا می گذارد

 !نمی دانست می تواند بدون وجودشان دوام بیاورد یا نه

 اما می دانست خودش خط خورده ی این زندگیست که

 .محال بود دوباره از نو ساخته شود
 .مامان-

 سرش را از روی میز بلند می کند و از پس پرده ی تار

 .می افتدچشم هایش نگاهش به قامت کوچک عزیزترینش 

 با هق هق دستش را برای به آغوش کشیدنش باز می کند

 و عمیق نفس می کشد از وجودش که شاید دیگر هیچوقت

 .تکرار نشود

 مامانی گریه نکن من که بزرگ شم نمی ذارم بابا مهران-

 .بزنتت
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 دست هایش پیچک وار به دور جسم خواستنیش محکمتر

 ل کند تادوست داشت وجودش را در خودش ح .می شوند

 .نتواند از دستش بدهد

 چطور می توانست بدون بوی همیشگی موهایش دوام

 !بیاورد وقتی که حاال در آغوشش از او سیر نمی شد

 با اکراه سرش را از آغوشش بر می دارد و لبانش را

 :محکم روی   پیشانی سپهر ُ مهر و موم می کند

 دلت می خواد بریم پارک؟-

 خرمایی رنگش را که ارثی وافر ازسپهر موهای لخت و 

صورتش  انگشتان کوچکش از روی مادرش برده بود را با

 :کنار می زند و هیجان زده می گوید

 .آره-
 سحر با لبخندی غمگین با مزه ی زهر، موهای خوش

 حالتش را با دستانش بهم می ریزد و با بغضی نفس گیر

 :می گوید

 .فتمبرو آماده شو که قولش رو از بابات گر-

 ی بلندی به "هورا"سپهر با شوق به هوا می پرد و با 

 .سمت اتاقش می دود

 .سحر در دلش قربان صدقه ی قد و باالیش می رود

 با دلمردگی چمدانش را از روی کمد لباس هایش بر می

 دارد و با عجله هر لباسی که َم  د نظرش بود را در آن می

 .چپاند



Romanbook_ir 

139 
 

 ی شود؛ عکسینگاهش میخکوب قاب عکس کنار تخت م

 از نوزادی سپهر که به روی سینه اش به خواب رفته بود

 .و مهران پیشانی او می بوسید

 نمی فهمد این بغض لعنتی از کجا در گلویش آوار می

 شود که صدای هق هقش طنین انداز همانند رعد و برق

 .یک آسمان ابری می غرد

 باران سیل آسا از هم اشک هایش همانند قطره های  

 می گیرند و او شدیدا در قلبش یک دردی حس می سبقت

 .کند که با تمام وجود می خواست پسش بزند

 اما با تمام تالشش می خواست اینبار برای بار آخر مقاوم

 بماند مثل کوهی استوار که قرار نیست هیچ وقت ریزش

 .کند

 دستی به صورت خیس از اشکش می کشد و چمدان را

 .زیر تخت پنهان می کند
 چهره ی نزارش در آیینه به او دهن کجی می کرد، اما

 .حتی زحمتی هم به میمک های صورتش نمی دهد

 با تمام حوصله آرایش دلنشینی روی صورتش میکاپ

 .کرده و قشنگترین لباسش را به تن می کند

 دلش می خواست برای امشب یک سحر به یاد ماندنی

 .برای مهران به جا بگذارد

 آماده شدی؟-

 .یینه نگاهش به مهران می افتداز آ
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 چقدر خانمانه در نقشش فرو رفته بود که حتی صدای قدم

 !هایش رو برای بار اول متوجه نشد

 :لبانش را روی هم می گذارد و به سمتش بر می گردد

 .سالم-

 .مهران لبخندی می زند و به سمتش می رود

 :چشم به چشم او می ایستد و لب می زند

 .خیلی خوشگل شدی-

 سحر فقط نگاهش می کند و هیچ چیزی در جواب حرفش

 نمی گوید، ولی نمی توانست مانع قلبی بشود که از

 .تعریفش در سرازیری تندی افتاده بود

 سپهر آماده شده؟-

 کوتاهی "آره"کیفش را از روی تخت چنگ می زند و با 

 .از اتاق بیرون می رود

 .مامانی من آماده م-

 صورتش را می پوشاند و دلشبا دیدنش لبخندی بزرگ 

 .ضعف می رود برای ستاره های روشن چشمانش

 بریم؟-
 به سمتش گردن کج می کند و با قفل کردن دست های

 سپهر در دست هایش و قفل کردن دستان مهران در دست

 .هایش از خانه بیرون می زنند

* 

 به نیم رخ جذابش در خواب خیره می شود و قطره ی
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 از تیغه ی بینی اش به روی لباناشکی درشت و سوزان 

 .لرزانش می چکد

 امشب همانند یک خانواده ی خوشبخت می گفتند و می

 .خندیدند

 عاشقانه همدیگر را نگاه می کردند و از هیجان جیغ می

 .کشیدند

 همه حسرت ها را به جان می خرید، چون فقط ظاهرا

 یک خانواده ی خیلی خوشبخت بودند که پایانش خیلی غم

 .ز بودانگی

 بی سر و صدا پتو را از روی خودش کنار می زند و

 .لباس هایش را به تن می کند

 امشب پایان زندگی زناشویی هفت ساله شان بود که دیگه

 .سحری وجود نداشت

 با حداکثر ممکن لباس های بیرونی اش را به تن می کند و

 .نامه را روی میز کنار تخت می گذارد

 شم های دریاییش را برایدلش می خواست خم شود و چ

 .بار آخر ببوسد، اما نه

 برای لحظه های آخر می خواسن راحت کند وجدانی را

 .که فریاد می زد دیگر سهم تو نیست
 لب هایش را روی هم محکم می فشارد تا صدای لرزان

 .هق هقش اوج نگیرد

 اشک هایش بی محابا جوالن می دهند و آهسته کنار
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 ".حافظ همیشگی منخدا "گوشش لب می زند 

 چمدان را از زیر تخت بیرون می کشد و بدون هیچ نگاه

 .وسوسه انگیزی به سمتش از اتاق بیرون می رود

 حتی وداعی با مرد کوچک زندگی اش نمی کند، چون

 پس بی سر و .دیدنش پاهای رفتنش را سست می کرد

 .صدا می رود از خانه ای که روحش را جا می گذارد

 ی ، هرگز نیا دنبال مندوستت دارم ول

 حق من بودی چرا ، هرگز نبودی مال من ؟

 می روم با پای خسته ، دست بسته ، چشم تر

 شکر میگویم خدا را ، هست ناخوش حال من

 می روم از شهر تو بیرون ، به شهر دیگری

 هیچکس حتی نمی آید به استقبال من

 هوای سرد اسفندماه در بدنش رخنه می کند و باعث می

 .در خودش بلرزد شود

 با انگشتانی لرزان سطل را در آب چاه می اندازد و با

 .تمام قوا سطل پر آب را باال می کشد
 با این وضعیتت داری چیکار می کنی دختر؟-

 به سمت خان باجی بر می گردد و دسته ی سطل آب را

 .بین کف دستش قفل می کند

 را خان باجی با دیدنش به سمتش قدم تند می کند و سطل

 :از دستش بیرون می کشد

 دخترجان مثل این که تو حالیت نیست که وضعیتت-
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 بار شیشه ای داری، مگه نشنیدی که دکترت .اضطراریه

 .گفت باید خیلی مواظب خودتون باشین

 :سحر دست به کمر می گیرد و لبخندی می زند

 خان باجی جان وقتی خدا خواست توی اون وضعیت-

 و خودش بمونه پس جای پاشدرهم برهم قُلش بمیره 

 .من به معجزه اون باالیی اعتقاد دارم .محکمه

 خان باجی سرش را رو به آسمان می گیرد و زمزمه می

 :کند

 .حکمتت رو شکر-

 دستش را به شکل دورانی روی شکمش به حرکت در می

 آورد و با دلتنگی بیش از حد برای سپهر قطره اشکی

 .گم می کندشفاف در تار پود بافتش خودش را 

 حتی نمی خواست به آن لحظه ای فکر کند که شنید یک

 موجود کوچک دیگر در وجودش رشد می کند که حاصل

 فدا شدن آن لخته خون کوچک که نگذاشت خواهرش از

 .بین برود

 با پاهای ورم کرده اش از پله ها باال می رود و گره ی

 .شالش را محکمتر می کند

 .سالم سحر خانم-
 برمی گردد و با دیدن حسین آقا، پسر خان به پشت سر

 باجی خجل زده شالش را روی شکم قوز شده اش می

 :کشاند
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 .سالم حسین آقا ببخشید ندیدمتون-

 حسین دستش را ال به الی پر کالغی های موهایش به

 حرکت در می آورد و لبخندی نرم روی لب هایش نقش

 :می بندد

 .این چه حرفیه-

 ود و رو به خان باجی میبه سمت آشپزخونه می ر

 :پرسد

 "چیزی الزم ندارین؟"-

 سحر به سمت اتاق خواب راه می افتد و فرصت می دهد

 .تا مادر و پسر برای چند دقیقه ای باهم خلوت کنند

 وجود شش ماهه اش که برای آن ها برکت محسوب می

 شد و برای خودش مزاحمتی که هنوز نتوانست با این

 .موضوع اُنس بگیرد

 ماهه سختی که توانسته بود زندگی کند؛ شش ماهیشش 

 که سه ماهش یک مرده ی متحرک بود که خان باجی

 مادرانه زحمتش را می کشید تا با بچه ی در شکمش سر

 پا بماند و بفهمد به جز خودش باید برای کسی دیگر هم

 .نفس بکشد

 چرا دوباره چپیدی توی این اتاق؟ پاشو برات کشک-

 .شتمبادمجون بار گذا
 از  شالش را از دور گردنش آزاد می کند و با سرشار

 دلش می خواست بپرد و لپ های .محبت به او می نگرد
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 :سفید و قرص ماهش را ببوسد

 چرا انقدر خودتون رو توی زحمت می ندازین؟ باور-

 .کنین من اینجوری اصال راضی نیستم

 خان باجی با اخم هایی درهم وارد اتاق می شود و کنار

 .ایش زانو می زندپ

 نگاه مهربانش را به سمت شکمش سوق می دهد و آرام

 :دستش را نوازش وار به حرکت در می آورد

 وقتی به جون این بچه قسم دادی که به کسی از جات نگم-

 گفتم من می شم مادرت نگفتم؟

 :اشک در چشمانش می جوشد و لب می زند

 .بله گفتین-

 بوسه ایی داغ به دستش را روی موهای سحر می کشد و

 :روی فرق سرش می کارد

 می دونم از بچه ت دوری دلتنگی، از این طرف یه بار-

 .شیشه ای داری که باباش نیست نازت رو بخره

 من از زندگیت خبر ندارم و نمی خوامم بدونم، اما می

 پس !دونم اونقدر عاقلی که بدونی چی درسته چی غلط

 وم رو اذیتپاشو مادرجان خودت رو اون طفل معص

 .نکن

 :سحر به تظاهر کشی به لب هایش می دهد و می پرسد

 یعنی سپهر دلش برام تنگ شده؟ می پرسه که من"-

 "!کجام
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 خان باجی انگشت های سردش را بین انگشت های گرمش

 :می گیرد و با ناراحتی می گوید

 چرا نپرسه؟ تو مادرشی از شیره ی وجودت مکیده مگه-

 !دمی شه خاطرت رو نخوا

 :بغض سحر می شکند و هق می زند

 تنهاش گذاشتم و فقط به .من مادر خوبی براش نبودم-

 .خان باجی من خیلی دلم براش تنگ شده .خودم فکر کردم

 خان باجی با

گیرد و هیچ چیزی  چشمان نم زده اش او را در آغوشش می

هم فهمیده بود دوایش  برای دردش نمی گوید؛ دردی که او

زندگی را در آن ها می  چشمان مظلومی بود که فقط دیدن آن  

 .دید

 با صدای زنگ کوک شده ی ساعت کنار تختش چشمانش

 را بی میل از هم باز می کند و خمیازه کشان از تخت

 .پایین می رود

 نگاهش به   سمت   قاب عکس سه نفره شان  کش می رود که

 ماهاست ُبت او شده بود و او می پرستید صورتی را که

 .قلبش برایش خودش را به دیواره ی سینه اش می کوبید

 کالفه دست به ریش روی صورتش می کشد و به سمت

 نگاهش گیر لباس های بهم .اتاق سپهر قدم بر می دارد

 .ریخته ی روی مبل ها می شود
 کارش آنقدر زیاد و برهم بود که ترجیح می داد دوباره
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 .برگردد به تخت خوابش و بخوابد

 .سپهر را هم به روز آینده واگذار می کردمهدکودک 

 دوباره با کرختی وارد اتاق خواب می شود و مستقیم به

 .سمت میز کوچیک کنار تخت می رود

 با  چشمان خمار و نیمه باز کاغذ تا شده را از کشو بیرون

 .می کشد و دوباره خط به خط می خواندش

 .رگ پیشانی اش دوباره نبض می زند

 روزی که از نخواستن تمام زندگی اشبا یادآوری آن 

 .فریاد می زد خودش را به باد لعنت می گیرد

 دست مشت شده اش را روی تشک تخت فرود می آورد و

 .دستش می کشد یها موهایش را از ریشه بین انگشت

 هیچ سرنخی از او نمی توانست به دست بیاورد و این

 .موضوع او را دیوونه تر می کرد

 دوباره روی تخت می کشاند و پتو راجسم خسته اش را 

 .تا روی چانه اش باال می کشد

 مطمئن بود بیرون از خانه آنقدر برف باریده که فرید

 .شرکت را به تعویق می ندازد

 با بلند شدن صدای زنگ واحد بالشت کناری اش را روی

 گوش هایش قرار می دهد و پلک هایش را ُپر زور روی

 .هم می فشارد

 ت در آنقدر سمج بازی در می آورد کهاما صاحب پش

 .اجبارا جسم خمار و خسته اش را پشت در می کشاند
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 با دیدن شبنم خودش را از جلوی در کنار می کشد و

 :ناامید می پرسد
 "خبری ازش شده؟"-

 :شبنم با تاسف سر تکان می دهد و وارد خانه می شود

 نه، چه خبری؟-

 چشم هایش با کالفگی انگشت اشاره و شستش را روی

 .فشار می دعد و لب می گزد

 شبنم نگاهش را به او می دوزد و دستانش را در آغوشش

 :گره ای کور می زند

 از دوست کارآگاهت خبری نشد؟-

 روی اولین مبل می نشیند و نگاهش را به نقطه ی

 .نامعلومی می دوزد

 نمی توانست به کسی بگوید که رفتن سحر مربوط به

 :چ واقعیتی نداشتندحرف هایی بود که هی

 .نه دیگه زنگ نزده-

 شبنم گره ی روسریش را محکم تر می کند و با پوزخندی

 :می گوید

 می گفتی خیلی زود پیداش می کنه، اما دقیقا شیش ماه از-

 !اون قولت گذشته

 با کالفگی روی مبل می نشیند و مشت گره شده اش را در

 رفتن سحردقیقا شش ماه از  .کف دستش فرود می آورد

 ...!گذشته بود و او حتی نتوانسته بود بفهمد که زنده س یا
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 حتی آوردن آن کلمه ی منحوس هم در مغزش حالش را

 .دگرگون می کرد

 می دانست پای رفتن سحر را خودم

 ش باز کرده بود و حاال نمی توانست حتی گله ای داشته

 .باشد

 رو این .اگه تو نمی تونی من می تونم از بابا بخوام-

 مطمئن باش اگه بابا تا حاال کاری نکرده واسه اینه که به

 .حرف تو اعتماد کرده

 مهران نگاه تند و تیزش را به سمت شبنم می گیرد و با

 :عصبانیت می گوید

 خودم هنوز .الزم نکرده بابات کاری واسه زنم بکنه-

 .نمردم و دارم نفس می کشم

 :می گویدشبنم متقابال پوزخندی می زند و با جدیت 

 .این رو فراموش نکن .اگه زن توئه، دختر بابامه-

 مهران اَبروهایش را از فرط تمسخر باال می گیرد و با

 :طعنه می گوید

 بابات هفت ساله دختر نداشته االن به یادش اومده؟ من-

 چی کم داشتم که نتونست خودش رو راضی کنه که

 !دخترش زن من شده

 فشار حرف های مهرانشبنم با صورتی گلگون شده از 

 :در جایش تکانی می خورد و رو به او می توپد

 .یه جو معرفت، یه جو غیرت، می خواست که نداشتی-
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 های دستش را محکم روی دسته ی   استیل مهران انگشت

 مبل می فشارد و از بین دندان های کلید شده اش می

 :غرد
 من بی غیرتم؟-

 با تمام قوا رویشبنم از جایش بر می خیزد و حرفش را 

 :صورتش می کوبد

 اگه بی غیرت نبودی ناموس یکی دیگه رو وابسته .آره-

 خودت نمی کردی، اگه بی معرفت نبودی تن و بدن

 .خواهرم از دستت انقدر سیاه و کبود نبود

 جمله آخرش رو تقریبا با جیغ می گوید و هق هقی از

 .گلویش به بیرون پرت می شود

 گوش مهران مهم آمد، این بود کهاما تنها چیزی که به 

 .سحر را ناموس کسی دیگر خواند

 رگ گردنش از عصبانیت متورم می شود و فریاد می

 :زند

 من دنبال ناموس کی بودم که دهنت رو وا می کنی و تند-

 !تند می گی هان

 شبنم دستش را از روی صورت خیس از اشکش بر می

 دیدا اوچشمان خیسش می شود که ش دارد و مهران مات

 را به یاد دوگوی شب رنگی می انداخت که همیشه با

 :عشق نگاهش می کردند

 سحر ناموس بابام بود، ناموس کوروشی بود که هنوز هم-
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 نتونسته با نبودش کناربیاد و حلقه ی نشونشون تو انگشت

 فهمیدی؟ .هاش جا خوش کرده

 مهران از شدت عصبانیت نفس کم می آورد و انگشت

 .زورش را قفل یقه ی مانتوی شبنم می کندهای ُپر 

 صورت ترسیده ی شبنم را مماس صورت خود می کند و

 :از بین نفس های ُکندش کلمه به کلمه می غرد
 بار آخرت باشه اسم زن من رو با یه اجنبی جفت می-

 .کنی

 سینه اش از شدت عصبانیت باال و پایین می شود و یک

 :لحظه م آرام نمی گیرد

 منه، سهم منه، با اون آقا کوروشتونم یه تصویهسحر مال -

 .حساب دارم که بعد پیدا شدن سحر ازش می گیرم

 یقه اش را از بین انگشت هایش آزاد می کند و به سمت

 :در خروجی به راه می افتد

 از این به بعد فقط وقتی سحر .حاالم خوش اومدی-

 .اینجاست می آی

 وزد و با نفرتشبنم مردمک های لرزانش را به او می د

 :می گوید

 دعا میکنم سحر هیچوقت پیداش نشه و تو بسوزی؛-

 .بسوزی و آتیش بگیری تو نبودنش

 مهران دستگیره در را محکم به سمت پایین می کشد و

 :فریاد می زند
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      رونبی - .

 شبنم بدون نیم نگاهی به سمتش، با شتاب کفش هایش را

 آسانسور از پله هابه پا می کند و بدون در نظر گرفتن 

 .پایین می رود
 مهران بعد از محو شدن قامتش از پاگرد وارد خانه می

 :شود و مشتش را محکم به روی دیوار می کوبد

 "!کجایی سحر آخه تو کجایی"

 .بابایی-

 با شنیدن صدای سپهر دست مشت شده اش را از روی

 .دیوار بر می دارد و به سمتش بر می گردد

 یی رنگ روی پیشانیش دلش راموهای لخت و خرما

 بیشتر دلتنگ زنی می کند که با نگاه کردن به هر چیزی

 .یاد آور نبودنش می شد

 چرا بیدار شدی؟-

 و سرش را سپهر با دو خودش را در آغوشش می اندازد

 :به شانه اش تکیه می دهد

 .فکر کردم صدای مامان رو شنیدم-

 ک هایبی جان با جسم بغل گرفته ی سپهر روی سرامی

 :سرد می نشیند و موهایش رو نوازش می کند

 .مامان گفته به زودی می آد-

 سپهر بغض می کند و مهران خیسی اشکش را می تواند

 :از پس تیشرتش به روی سینه اش حس کند
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 .دلم براش تنگ شده-

 :سرش را بیشتر روی سینه اش می فشارد

 .من بیشتر باباجون-

 و تاریک می دوزد؛ نگاه بی روحش را به خانه ی سرد

 رفتن سحر به ماتمکده ای تبدیل شده بود خانه ای که بعد

 که هزاران بار هم آتشش می زدی باز هم سرد و بی بخار

 .می ماند
 !بابایی-

 :سرش را به سمت صورتش کج می کند و لب می زند

 .جونم باباجون-

 سپهر دست های کوچکش را حلقه ی کمرش می کند و

 :می پرسد

 "انم رو دوستش داشتی؟تو مام"-

 :مهران لب می گزد و جواب می دهد

 .بیشتر از هر چیزی که فکرش رو بکنی-

 سپهر   چشمان لبالب از اشکش را به   صورت مهران می

 دوزد و با سوال غیر منتظره اش وجودش را به آتش می

 :کشاند

 "!پس چال همیشه می زدیش"-

 درحتی پلک زدن هم یادش می رود و سرمای خانه 

 :وجودش رخنه می کند

 اگه برگرده دیگه هیچ وقت نمی ذارم یه آه از سر درد-



Romanbook_ir 

154 
 

 !بکشه فقط اگه برگرده

 با بلند شدن دوباره ی صدای زنگ خانه سپهر را از

 :آغوشش بیرون می کشد و رو به او با تاکید می گوید

 برو توی اتاقت بازی کن باباجون، تا منم نگفتم بیرون-

 .نیا

 اتاقش پرواز می کند و با صدای بلند میسپهر به سمت 

 :گوید

 .چشم-

 دلش نمی خواست پشت آن در هر کسی که بود برای یه

 .لحظه هم سپهر برنجد
 پنجه هایش در   موهای بهم ریخته اش به حرکت در می

 صدای زنگ خانه .آورد و به سمت باال فیکسش می کند

 :دوباره بلند می شود

 .اومدم-

 ن می کشد و در را به سمت خود میدستگیره در را پایی

 .کشد

 با دیدن شخص پشت در خشک می شود و نگاهش قفل

 دانه های درشت تسبیح که یکی پس از دیگری از هم

 !سبقت می گرفتند

 اجازه هست؟-

 جسم مات مانده اش را از جلوی در کنار می کشد و اجازه

 .ی ورود به خانه را به او می دهد
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 ال پیش در صدا و حرکاتشهنوز هم اُبهت آن هفت س

 .موج می زد

 !خونه ی قشنگی داری-

 مهران در را می بندد و با دست هایی گره شده در

 :آغوشش، به سمتش بر می گردد

 !خوشحالم خوشتون اومده، البته اونم بعد از هفت سال-

 :دانه های تسبیحش از حرکت متوقف می شوند

 .متلک گفتن کار خوبی نیست پسرجون-

 :تکیه اش را به دیوار می دهد و با طعنه می گویدمهران 
 .فکر نمی کردم شبنم انقدر زود خبر بهتون برسونه-

 روی مبل می نشیند و نگاهش را به قاب عکس بزرگ سه

 :نفره شان می دهد که روی دیوار به چشم می آمد

 خودم عاقلم و عقلمم می کشه که کی .شبنم چیزی نگفته-

 !باید چه کنم

 به رویش روی مبل جانشین می شود و بامهران رو 

 :جدیت می گوید

 اومدین اینجا خونه دخترتونه قدمتون روی تخم چشم هام،-

 .ولی خودم زنم رو پیدا می کنم

 پدر سحر تسبیحش را در جیب کتش ُسر می دهد و دستی

 :به ریش یک دست سفیدش می کشد

 این کلمه .بعد از اومدنش دیگه قرار نیست زنت بمونه-

 .رای تو زیادی دهن ُپر کنهب
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 مهران با عصبانیت از جایش بر می هیزد و فریاد می

 :زند

 تو و دخترت .سحر زنم هست و باقی می مونه حاجی-

 .پات رو از زندگیمون بکشین بیرون

 پدر سحر هم از روی مبل بلند می شود و اما ُپر از

 :خونسردی و آرامش

 گرفتی و دمهفت سال دخترم رو پاره ی تنم رو ازم -

 حتی اگه بشه بچه ای که از .نزدم اما اینبار کوتاه بیا نیستم

 .خون خودته هم برای دخترم پس می گیرم

 بدنش مثل کاه بود و حرفش همانند کبریتی که در این

 :خرمن کاه کشیده شد
 هیچ کس با هیچ چیزی نمی تونه زندگی من رو از توی-

 .دست هام بکشه بیرون

 به سمتش می رود و رو به رویش با با قدم های بلندی

 :صالبت می ایستد

 هفت سال قبل دخترت رو از توی چنگت در آووردم شد-

 .ک نفس هام شریک زندگیمشری

 حاال اومدی و از چی حرف می زنی؟

 با سیلی که در گوشش نواخته می شود باقی حرف های

 .خارج نشده از دهانش در نطفه کور می شوند

 اگه .زی نکن که عواقب خوبی ندارهبا غیرت یه پدر با-

 من بی غیرته دخترم رو از این خراب شده و بند اسم به
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 .توی بی بند و بار و پاک می کنم

 صورت پوستش از درد ُزق ُزق می کند، اما توجه ای

 :نمی کند و فریاد می کشد

 سحر به خاطره سپهرم شده .هیچ غلطی نمی تونین بکنین-

 .مونهپای من و این زندگی می 

 :نیشخندش روی اعصاب نداشته اش خط می کشد

 منتظر بمون سحر پیدا شه تا اونموقع فرصت داری-

 .خودت این زندگی رو تموم کنی

 منتظر جوابی از جانب مهران نمی ماند و به سمت در

 :حرکت می کند

 منتظر سحر نمونین سحر جاش همین جاش تو این خونه-

 .کنار شوهر و بچه ش

 را باز می کند و او میخکوب سمیرایی میبی اعتنا در 

 .شود که دستش برای ضربه زدن به در باال آمده بود
 پاهایش از زور وحشت ُسست می شوند و نفرتی که

 .وجودش را به آتیش می کشاند

 !چرا هر چی زنگ می زنم به گوشیت جواب نمی دی-

 مردمک های دو دو زنش بر می گردند به سمت پدر سحر

 :سمیرا را وجب می کرد که با تمسخر

 .لیاقتت همینان، نه دختر من-

 حجم تنش را کنار می کشد و رو به سمیرا با تمسخر می
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 :گوید

 .بفرما خوش اومدین به خونه ی خودتون-

 سستی زانوهایش را حس می کند و نگاهم گیر لب های

 .باالی رفته ی پدر سحر می ماند

 کنارسمیرا بی اعتنا موهای فر و مشکی رنگش را 

 :گوشش سنجاق می کند و وارد خونه می شود

 معلومه کجایی که جواب نمی دی؟-

 گوش هایش به شنیدن صدایش هیچ عکس العملی نشان

 پدر سحر با به پا کردن کفش هایش از خانه .نمی دهند

 بیرون می زند و محکم در را روی صورت ُبهت زده ی

 .مهران می کوبد

 بخواهد پدرش آرزویمی دانست دیگر حتی اگر سحر هم 

 .داشتنش را به دلش می گذارد
 با خشم به سمت سمیرا بر می گردد و از بین دندتن های

 :کلید شده اش می غرد

 کی گفته که بیای اینجا؟-

 سمیرا لبخند محوی می زند و قدمی به سمتش بر می

 دلش شدیدا می خواست مشتش را حرام صورتش .دارد

 ر همین خانه زیر پایکند و مثل پارکت زیر پاهایش د

 سحر و سپهر فرش شود، اما پا در بازی گذاشته بود که

 !نمی توانست بدون پیش زمینه خرابش کند
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 دلت برام تنگ شده بود؟-

 نگاهش را با بیزاری به پرسینگ روی چانه ش می دهد و

 :کالفه نفسش را به بیرون فوت می کند

 .سپهر خوابه .آروم تر-

 هران را مرتب می کند و زیربا عشوه یقه ی تیشرت م

 :می دهد لوگوشش نفسش را 

 !همیشه توی خونه انقدر جذابی-

 نگاهش محو ناخن های بلند و کاشته شده اش می شود و

 دلش هوای دست های کوچک و پوست لطیف سحر را می

 .کند

 گر گرفته عقبش می زند و به سمت آشپزخانه حرکت می

 های موجود در اینشدیدا نیاز داشت تمام وسایل  .کند

 چارچوب را بشکند که خیلی وقت است خانم این خانه

 .لمس شان نکرده بود

 یه لیوان آب می دی؟-

 با تنفر لیوان را از آب چکان بر می دارد و محکم به زیر

 .آب سرد کن می فشارد
 .ُپر شد-

از آب سرد کن  از کنار گوشش، لیوان را شبا شنیدن صدای

 .بر می گرددجدا می کند و به سمتش 

 دقیق مماس با صورتش ایستاده بود و با همان لبخند

 :مشمئز کننده نگاهش می کرد
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 صیغه تم و نمی خوای پسرت رو بسپری به مامانت؟ یه ساله-

 !یه بارم حس نکردم که شوهرمی

 پره های بینی اش از شدت عصبانیت مدام باز و بسته می

 .شوند

 حقش بود از .حالش از این همه حماقتش بهم می خورد

 این که کسی که تمام زندگیش محسوب می شد تنهایش

 .بگذارد و از نبودنش بچازاندش

 انگشت های دستش را در موهایش چنگ می کند و با

 .خستگی روی مبل می نشیند

 نبودنش در این خانه آنقدر ُپررنگ بود که دیگر زنده

 .بودنش هم به چشم نمی آمد

 .رها رو سپردی به دستیارتخیلی وقته کا .ساشا منتظرته-

 نگاهش را بی حوصله به صورت درهم و اَبروهای در هم

 .پیچانده ش می دهد و به معنای فهمیدن سر می جنباند

 دلش می خواست هر چه زودتر خودش را از این خونه

 گم و گور کند تا سپهر متوجه ی بودن یک زن غریبه در

 :خونه نشود

 .حالم زیاد خوب نیستمن امروز  .بهتره برگردی خونه-
 سمیرا پا روی هم می اندازد و بی توجه به حرفش شالش

 مهران دندان روی هم می ساید و رو .را از سر می کشد

 :به ا با صدایی خشدار از حجم عصبانیتش می گوید

 نشنیدی حرفمو؟-
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 سمیرا شروع به باز کردن دکمه های مانتویش می کند و

 :با نیشخندی ادامه می دهد

 !بهتره سپهر با مادر جدیدش آشنا شه .مونممی -

 چشمان مهران از شدت تعجب از این همه وقاحت در

 .این مورد خارج از تحملش بود .کاسه گرد می شوند

 با تنی ُگرگرفته از روی مبل بلند می شود و رو به رویش

 :می ایستد

 .برو تا بیشتر از این به باورام گند نزدی-

 .بیشتر روی مبل لم می دهدسمیرا پوزخندی می زند و 

 مهران با انگشت َشستش محکم به گوشه ی لبش فشار می

 :آورد و پلک روی هم می گذارد

 .بلندشو تا سگ نشدم-

 وقتی هیچ صدایی از او نمی شنود پلک هایش را از هم

 باز می کند و انگشت های دستش را با تمام حرص به

 :دور بازویش حلقه می کند

 !و و از خونه برو بیرونبهت می گم بلند ش-
 چهره ی سمیرا از درد جمع می شود و با بغض جیغ می

 :زند

 .ولم کن وحشی-

 محکم دستش را از بین انگشت های مهران جدا می کند و

 :مهران هوار می کشد

 .برو بیرون-
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 با چشمانی اشکی مانتویش را از روی مبل چنگ می زند

 به مهرانو با نفرتی که در صدایش جوالن می دهد رو 

 :می غرد

 از وقتی اون زنیکه گذاشته رفته وحشی شدی، ولی من-

 .بلدم چه جوری رامت کنم

 مهران با تمام خودداریش دستش را بلند می کند و محکم

 :روی لب هایش فرود می آورد

 حق نداری زنیکه خطابش کنه وقتی .خفه شو، خفه شو-

 .بیشتر نیستی یه عوضیخودت 

 هایش را در کاسه چشمانش میسمیرا ناباور مردمک 

 :گرداند و با خوی وحشی اش جیغ می زند

 ام؟عوضی من -

 محکم روی سینه ی مهران می کوبد و بیشتر جیغ می

 :زند

 تویی، تویی که با داشتن زن و بچه برام ُدم تکون عوضی-

 .دادی

 .حرف هایش همانند ُپَتک روی سرش کوبیده می شوند

 رود و ثانیه ای بعد سمیرا با هق هق به سمت در می

 .صدای بهم خوردن محکم در در سکوت خانه می پیچد
 مهران با خستگی روی زمین خودش را ولو می کند و به

 رفتنش همانند زلزله ای ده ریشتری بود .سحر می اندیشد

 که تمام وجودش را لرزاند و حتی با پیدا شدنش هم این تن
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 .آواره شده سرپا نمی شد

 زنگ گوشی بی رمق از جایش بلند می با بلند شدن صدای

 .شود و به سمت گوشی می رود

 با دیدن نام مرتضی از عصبانیت نفسش را به بیرون

 :فوت می کند و جواب می دهد

 .بگو-

 :صدایش قطع و وصل می شود

 .مهران...الو مه...ال-

 انگشتان دستش می مهران موهایش را با خشونت بین

 :گیرد و می گوید

 .صدات قطع و وصل می شه جا به جا شو-

 صدای  خش  خش می آید و پشت بندش صدای مرتضی که

 :با خوشحالی فریاد می زند

 .مهران پیداش کردیم، پیداش کردیم-

 :از هیجان نفسش بند می رود و فریاد می زند

 دیدیش، خوب بود کجاس؟ فقط بگو .مثل آدم حرف بزن-

 !کجاس

 د به مرتضیعجز صدایش دل کوه را می لرزاند چه برس

 ایی که هفت ماه پا به پایش می دوید و حال و روزش را

 :می دید

 فکر کنم گوشیش رو روشن کرده، سیگنالش اطراف-

 کسی رو می شناسین؟ !اونجا کسی دارین .گیالن بوده
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 .سینه اش از تالطم هیجان یک لحظه آرام نمی گیرد

....!گیالن؟ سحر در گیالن
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 !خان باجی

 همه فکر در مرز منفجر شدن میمغزش از حجم این 

 .رود

 محال بود سحر کنار خاله اش، خاله ایی که از رگ گردن

 !به او نزدیک تر بود بماند و به او چیزی نگوید

 باورنکردنی گوشی را روی مرتضی قطع می با سرعت

 .کند و با عجله به سمت اتاق خواب می دود

 تا اصال نمی فهمد چه حالی دارد و قرار بود چه جوری

 .آن جا تحمل کند تا نزند زیر گوشش که آنقدر احمق است

 با منگی لباس هایش را با عجله تعویض می کندو به سمت

 وقتی از خواب بودنش .اتاق خواب سپهر به راه می افتد

 مطمئن می شود به سمت گوشی اش می رود و با مادرش

 .تماس می گیرد تا آمدنش به خانه به آنجا برود

 ای مادرش خیلی سخت بود باور کند که بعدمی دانست بر

 از پنج سال زندگی مشترکش حاال از او بخواهد پا در

 .خانه اش بگذارد و بخواهد از نزدیک زندگی اش را ببیند

 حتی حرف هایش که می خواست به او بفهماند ازدواج با

 سحر از همان اول هم اشتباه بود هم روی او تاثیری

 ین حاال برای یک لحظه دیدناویی که داشت هم .نداشت

 .سحر همانند یک انسان تشنه به آب جان می داد
 گیج بود از اینکه اگر اشتباه کرده باشد، اگر آنجا نباشد، یا

 اگر ببیندش چه جوری تالفی آن هفت ماه دوری اش را
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 !دوی خود در بیاورد سر هر

 با بلند شدن زنگ گوشی از خلسه بیرون می کشد و به

 آید خیلی وقت است در پارکینگ و در ماشین بهیادش می 

 .رو به رویش زل زده

 باز هم .سر تکان می دهد و به شماره نگاه می کند

 !مرتضی بود

 با عجله، قبل از این که قطع شود تماس را برقرار می کند

 .و ماشین را استارت می زند

 :بار واضح تر می آید صدای مرتضی این

 .نی وقتی دیدیشمهران جان کار اشتباه نک-

..... - 

 مهران صدام رو می شنوی؟-

 .پایش را روی پدال گاز می فشارد و سکوت می کند

 نمی خواهد هیچ جوابی به او بدهد وقتی هنوز از خودش

 .مطمئن نبود

 هر چه تمام تر به  گوشی را قطع می کند و با سرعت

 آخ که چقدر دلش می خواست .سمت گیالن به راه می افتد

 اال سحر کنارش بود و با هم توی در ماشین آتشهمین ح

 .می گرفتند تا دیگر این همه عذاب در این زندگی نباشد

 سحر با تمام بدی هایش حق نداشت از این زندگی برود،

 .حتی شده به خاطره سپهری که جانش بود
 از آیینه ی بغل ماشین نگاهش می افتد به مزدا تری سیاه
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 شک نداشت از .دنبالش بودرنگی که از دم خانه به 

 .مردی بود که حاال به یادش افتاده پدری کند طرف

 با نیشخندی پایش را بیشتر روی پدال گاز می فشارد و از

 .بین ماشین ها سبقت می گیرد

 اما بر خالف تصورش پشت آن فرمان راننده حاذقی

 .نشسته بود که حاضر نبود لحظه ای کم بیاورد

 لحظه ای دست آم مرد به سحراما او نمی خواست حتی 

 برسد که شک نداشت باید باقی عمرش را به دنبال او

 .برای گرفتن زنش موس موس کند

* 

 با دقت حوله را دور موهای بلندش می پیچاند و به سمت

 .آشپزخانه به راه می افتد

 گلویش آنقدر خشک و بهم چسبیده بود که نای راه رفتن

 .رو از او می گرفت

 ی کوتاه در یخچال را از هم باز می کند و یکبا خمیازه ا

 .لیوان آب خنک برای خودش می ریزد

 .چشمانش که به زرد آلوها می افتد دلش ضعف می رود

 می دانست در این فصل پیدا کردنش سخت بود و او چقدر

 شرمنده ی حسین آقا می شود وقتی از ویار هایش می

 .شنود

 چرا نمی خورینش؟-

 یوان از دستش روی زمین سقوط میبا شنیدنش صدایش ل
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 .کند و متحیر جیغ خفه ای می کشد
 حسین هراسان خودش رو به او می رساند و سحر خجالت

 زده خم می شود تا تکه های خورد شده ی لیوان را از

 .روی زمین بردارد

 .شما دست نزن-

 اما سحر همچنان خجالت زده مشغول جمع کردن تکه ها

 .حرفش نمی کندمی شود و توجه ای به 

 دستان لرزانش قرار می گیرند و با هم دست هایش کنار

 :مشغول جمع کردن می شوند

 .من یه لحظه ترسیدم...ببخشید-

 نگاهش را باال می گیرد که  چشمان حسین را قفل زده به

 .روی صورتش می بیند

 هول کرده از جایش بلند می شود و   شکم برآمده اش از

 .شود زیر تیشرتش نمایان می

 .با دست سعی می کند انتهای تیشرتش را پایین بکشد

 دیگر از خجالت نمی دانست کجا می تواند خودش رو گم

 :و گور کند

 منم چشم هام .خانباجی می گفت هوس زردآلو داشتین-

 .خورد براتون گرفتم

 سعی داشت فضای به وجود آمده ی بینشان را عوض کند

 :دو سحر چقدر ممنون شعور باالیش بو

 .خیلی به شما و خانباجی زحمت می دم-
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 :لبخند عمیق روی صورت سحر نقش می بندد و می گوید
 سر سپهر انقدر شکمو نبودم اما نمی دونم چرا االن-

 !اینجوریم

 حسین با لبخند مردانه و جذابی خورده های شکسته ی

 لیوان را در سطل زباله خالی می کند و رو به او می

 :گوید

 ندای خدا بیامرزم دقیقا همین .نداره و طبیعیهاین خجالت -

 .حالت ها رو داشت

 .دلش می گیرد از غصه در صدایش

 خیلی وقت پیش خانباجی برایش تعریف کرده بود که

 عروسش سرطان می گیرد و از دنیا می رود؛ نوه اش هم

 که دوسال بیشتر نداشت طی یک اتفاق ناگوار با یک تشنج

 .واز می کندخیلی قوی کنار مادرش پر

 نمی دانست اگر خدایی نکرده او جایش بود چه کاری می

 !توانست بکند و حاال واقعا در چه حالی بود

 دوری شش، هفت ماهه از سپهر و مهران او را تا مرز

 دیوانه شدن کشانده بود، با این که می دانسن حال

 .هردویشان بدون او خیلی بهتره است

 شپزخانه بیرون می زند وبا صدای  هن  هن خانباجی از آ

 نگاهش به دست هایش می افتد که با تالش خریدها را با

 .خودش حمل می کرد

 با لبخند به سمتس پا تند می کند و   مشمای میوه ها را از
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 :دستش می کشد

 .بدینش من-

 حسین کنارش می زند و مشماها را از دست مادرش می

 :گیرد
 .در منمگه به شما نگفتم تنها نرید خرید ما-

 خانباجی چادر مشکیش را از سرش می کشد و رو به

 :سحر می گوید

 !حالت خوبه مادر؟ چرا رنگت پریده س-

 چه می توانست بگوید؟ که از صبح یک دلشوره دارد از

 چه !پا درش می آورد یا دردی که در کمرش می پیچد

 :چیزی را می توانست به زبان بیاورد

 .خوبم نگران نباشین-

 خوب می فهمید که او دارد دروغ بهم می بافد وخانباجی 

 می ترسید، یا .خوب نیست، اما سخر چاره ای نداشت

 خجالت می کشید نمی دانست هر چیزی که بود باعث شده

 .بود نخواهد از این همه اتفاق بگوید

 خانباجی گوشی کوچک و ساده اش را از کیفش بیرون می

 :کشد و رو به سحر می گوید

  گوشیم یه بند زنگ خورده نمی دونم کیهصبح تا حاال-

 گفتم البد از این مزاحم های .منم جوابش رو ندادم !اصال

 .تلفنی ان

 گوشی اش را به سمتش می گیرد و به سمت اتاق خوابش
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 :به راه می افتد

 .بگیر شماره ش رو حذف کن مادر-

 کشیده ای می گوید و در لیست"چشم"سحر با شیطنت 

 .تماس ها می رود

 ا نقش بستن شماره ها روی صفحه نگاهش گیر شماره یب

 .زیادی آشنایی می شود که بیست بار ناجواب مونده بود
 نفسش در سینه به خس خس می افتد و دست و پایش از

 .زور ترس و ُبهت بی حس می شوند

 چطور ممکن بود، چطور ممکن بود مهران بعد از این

 !بزند همه ماه بی خبری بخواهد به خاله اش زنگ

 با ناتوانی به دیوار پشت سرش تکیه می دهد و نگاه یخ

 .زده اش یک لحظه هم از روی شماره برداشته نمی شود

 خانباجی لباس های بیرونش را با دامن ُگل ُگلی و که بافت

 عوض می کند و با دیدن سحر محکم روی صورتش می

 :کوبد

 .یا حسین-

 :ش می کندبه سمتش می دود و دستانش را بند بازوهای

 دخترم چت شده؟-

 حالش را نمی فهمید، نمی دانست به چه حالی افتاده که

 !خانباجی این طور هول کرده است

 خانباجی تکانش .اما شک نداشت با میت هیچ فرقی ندارد

 :می دهد و با صدای لرزانش می گوید



Romanbook_ir 

172 
 

 دردت به جونم چته؟-

 :روی زمین آوار می شود و محکم به زیر گریه می زند

 .خانباجی بدبخت شدم-

 نفس هایش ُکند از بینی اش خارج می شوند و او حتی نا

 .ندارد که بگوید چه اتفاقی افتاده است
 .خانباجی سعی می کند آرامش کند

 نمی دانست قرارش را این شماره ی ترسناک گرفته، که

 اگر بفهمد او اینجاست، اگر او را با این وضع ببیند، اگر

 !م بکشد او و بچه اش را باه

 آنقدر در ذهنش سوال رژه می رود که   درد در کمرمش را

 .فراموش می کند

 با نرمی دست های خانباجی روی کمرش، حس می کند

 .اکسیژن با شدت به ریه اش باز می گردد

 صدای هق هقش آنقدر عجز دارد که دل خودش به حال

 .خودش می سوزد

 !مادر به فدات بگو چی شده قربونت برم-

 وارد خانه می شود و با دیدن سحر هراسان کیسه حسین

 :برنج در دستش را روی زمین رها می کند

 چیشده مامان؟-

 خانباجی از سر ندانستن سر تکان می دهد و با ناراحتی

 :می گوید

 نمی دونم مادر، رفتم توی اتاق اومدم دیدم مثل ابر بهار-
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 ننمی گه دردش چیه که درمو .یه ریز داره گریه می کنه

 !کنم

 از پرده ی تار اشک هایش قیافه ی حسین را واضح نمی

 :بیند، اما با ملتمسانه می گوید

 .من رو می کشه .توروخدا من رو از اینجا ببرین-

 .من به درک این بچه بی گناه کشته می شه...من

 آنقدر صدای هق هقش اوج می گیرد که حسین متشنج

 :فریاد می زند
 بگو چیشده؟ باشه، باشه می برمت، اما-

 با پشت دست سعی می کند اشک هایش را از جلوی دیدش

 :کنار بزند

 این شماره ای که بیست بار به خانباجی زنگ زده-

 .فهمیده من اینجام شک ندارم !مهرانه

 خانباجی با چشمانی گرد شده کنار او روی زمین آوار می

 :شود و آهسته می گوید

 چطور ممکنه؟-

 آغوش می گیرد و ننو وار خودشسحر زانوهایش را به 

 :را تکان می دهد

 این هفت ماه هم بیکار ننشسته .از اون هیچی بعید نیست-

 .بود

 خانباجی با هول و وال دست هایش را می گیرد و با

 :تشویش می گوید
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 .بلندشو مادر، بلندشو ببرمت یه جایی قایمت کنم-

 حسین با عصبانیت ازجایش بر می خیزد و به تندی می

 :ویدگ

 کجا ببریش مادر من؟ اون مرد حق داره بدونه زنش-

 !کجاست، بسه این همه پنهون کاری

 چانه اش از زور بغض می لرزد و رو به حسین می

 :گوید

 .اگه تا حاال مزاحم بودم می گفتین-

 با عجله به سمت اتاقش می رود و چمدان را از زیر تخت

 م تر ازهر چه تما  اشک هایش با سرعت .بیرون می کشد
 کاسه ی چشمانش سبقت می گیرند و به بیرون پرت می

 .شوند

 من هیچ وقت نمی ذارم از اینجا برین، ولی فکرش رو-

 مرگ .بکنید تا کی می خواین با این وضعیتتون فرار کنید

 .یه بار شیونم یه بار

 نیم رخ به سمتش .دستانش به روی زیپ چمدان می مانند

 :گویدبر می گردد و با عجز می 

 اون هیچی سرش نمی شه؛ هم من رو می کشه هم این-

 .شما نمی دونید اون تا چه حد شکاک و بدبینه .بچه رو

 حسین با لبخندی ملیح وارد اتاق می شود و روی تخت می

 :نشیند

 شما به من اعتماد داری؟-
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 قطره اشکی از مردمکش به روی گونه اش ُسر می خورد

 :و لب می گزد

 .خیلی-

 دان را از دستش می گیرد و به زیر تخت ُهلشحسین چم

 :می دهد

 من بهت قول .پس بمون و بجنگ به خاطره بچه هات-

 می دم تنهات نذارم به عنوان مردی که هیچ وقت نتونست

 .برای زنش مرد باشه

 سر می جنباند و با کمی تردید می "باشه"سحر به معنای 

 :گوید

 .من روی قولتون حساب باز می کنم-

*** 
 نمی دانست که چند ساعت است پشت این در چنبره زده،

 .اما با هر فریاد مهران بیشتر در خودم جمع می شود

 خاله به من دروغ نگو، بگو زنم کجاست؟-

 می گوید و پشت بندش ادامه می "ال اله هللا اللهی"خاله 

 :دهد

 شیش ماهه !پسرجان من آخه از کجا بدونم زنت کجاست-

 به یادت افتاده دنبالش بگردی؟می گی رفته تازه 

 مهران بیشتر فریاد می زند و صدای مشتش را می شنود

 :که به دیوار می کوبیده می شود

 .بسه، بسه به من دروغ نگو که من خودم ختم این کارام-
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 :حس می کند خانباجی از جایش بلند می شود

 اگه ختم این کارایی سر دخترم مردم انقدر بال نمیاووردی-

 !ارتت و برهکه بذ

 وای، وای خانباجی چرا" :سحر با عجز در دلش می گوید

 "!همه چی رو خراب می کنی

 :مهران اینبار بدون هیچ ابایی هوار می زند

 .اینجاست؛ اینجاست که انقدر قاطع حرف می زنی-

 :خانباجی هم همانند او فریاد می زند

 .آره اینجا بود، اما از دست تو فراریش دادم که بره-

 .دای مشت محکم به در سحر را از جا می پراندص
 با وحشت نگاهش را می دوزد به دستگیره ی در که به

 .باال و پایین می شود  سرعت

 صدای حسین در گوشش طنین می اندازد که با تالش سعی

 :می کند مهران را منصرف کند

 .انباری و هیچ کسم توش نیست اینجا-

 :مهران فریاد می زند

 ربطی نداره، من می خوام برم تو این انباریبه تو هیچ -

 .تا ببینم چه خبره

 .حس می کند کسی به در تکیه می دهد

 :مهران هوار می کشد 

 پسرخالمی به روی چشم، اما بکش کنار تا صورتت رو-

 .با این در یکی نکردم
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 :صدای خشدار حسین به گوش می رسد

 خور تاپسرجان االن عصبانی نمی فهمی، بیا برو یه آب ب-

 .بعدا باهم حرف بزنیم

 اما با لگد محکمی که به در می خورد خانه در سکوت

 وهم آمیزی فرو می رود و او نگاهش گره می خورد در

 ..نگاه آتشی که با دیدنش شعله کشیده می شود

 آب دهانش را با صدا قورت می دهد و شکمش را در

 میحسین همراه با خانباجی وارد  .زانوهایش جمع می کند

 :شوند و رو به مهران می گویند

 .بیا بریم بعدا باهاش حرف بزن-

 چشمان مهران یک لحظه هم مردمک هایش از   چشمان ا  ام

 بغضی راه بندان نمی دانست چه .سحر جدا نمی شوند

 .نفس هایس می شود
 :چشمانش را به خانباجی و حسین می دهد و پلک می زند

 .می خوام باهاش حرف بزنم .خوبم-

 :حسین با اطمینان سر تکان می دهد

 .همین خوبه-

 حسین همراه با خانباجی از اتاق بیرون می روند و در را

 مهران با کالفگی دستی به صورت .به رویشان می بندند

 سه تیغ کرده اش می کشد و با دندون هایی قفل شده می

 :غرد

 .آخ سحر، آخ سحر-
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 ر رمان درچرا دائم فکر می کرد او را همانند مردان د

 !این لحظه ها شلخته و صورتش را با ریش می بیند

 مهران قدم به قدم به سحر نزدیک می شود و با عصبانیت

 :می گوید

 این شیش ماه جات خوب بود؟-

 :آرام، آرام قدم بر می دارد

 .آره چرا جات خوب نباشه-

 :فریاد می زند مشتش را محکم به کف دستش می کوبد و

 نمی خوابید من بودم و بچه یی که بیاونی که شب ها -

 تو چطور می تونستی انقدر راحت .قرار مادرش بود

 بخوابی؟

 اشک هایش روی گونه هایش روان می شوند و لب می

 :زند

 حالش خوبه؟-

 :مهران پوزخندی می زند و با تمسخر می گوید

 !تازه مغزت پردازش کرده که یه مادری-
 :سحر به هق هق می افتد

 ر توئه؛ تویی که یه روز هم نذاشتی آب خوشهمش تقصی-

 .از گلوم پایین بره

 مهران با قدمی بلند به او می رسد و کنار پایش زانو می

 :زند

 .باید می ذاشتی توضیح بدم-
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 :کشد سرش رو در موهایش فرو می کند و عمیق نفس می

 !چطور بدون تو شیش ماه دووم آووردم لعنتی-

 :از جایش بلند می شودسحر با هق هق پسش می زند و 

 .به من دست نزن-

 :جیغ می کشد

 من شنیدم، شنیدم که چطور وسط خیابون از نخواستم-

 .فریاد می زدی

 نگاهش را باال می گیرد و به  چشمان مهران بخیه می

 زند؛ چشمانی که متحیر به بر آمدگی شکمش زل زده

 !بودند

 میوحشت در بند بند   وجود سحر رخنه می کند و باعث 

 مهران بدون این که .شود قدم های لرزانی به عقب بردارد

 حتی ثانیه ای مردمک هایش را از برآمدگی شکمش جا به

 :جا کند از جایش بر می خیزد و پلک می زند
 !چرا شکمت انقدر ورم کرده-

 سحر از وحشت در خودش جمع می شود و شروع به

 کشیدن نفس های عمیق می کند؛ ُشش هایش هم از ترس

 در خودشان منقبض می شوند و نمی گذارند هوا به ریه

 .اش منتقل شود

 مهران دوباره نگاهش را به شکمش می دوزد و این بار

 :فریادش سقف خانه را روی سرش آوار می کند

 مگه با تو نیستم؟-
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 به   سمت سحر هجوم می برد که در اتاق باز می شود و

 :می شوند خانباجی همراه با حسین هراسان وارد اتاق

 !اینجا چه خبره-

مهران بی اعنتا بازوی سحر را در مشتش جا می دهد و  

 :چشمان برزخیش را به او می دوزد

 .مگه اللی؟  د یاال جوابم رو بده-

 خانباجی سعی می کند او را از سحر دور کند، اما مهران

 همانند یگ گرگ زخمی شده خانباجی را به عقب پرت

 ش پرده ی   گوش سحر را بهمی کند و سیلی که صدای

 .سوت زدن می اندازد

 خانباجی شوکه خودش را جلوی یحر سپر می کند، اما او

 .دیگر نه می شنود، نه دلش می خواست ببیند

 چقدر دلتنگتش بود و خبر نداشت

 چرا با خودش فکر می کرد مهران عوض می شود؟ !

زنت  از کی تا حاال انقدر جرئت پیدا کردی که دست روی-

 !بلند می کنی
 مهران سعی می کند خانباجی را از جلویش کنار بزند که

 سحر زودتر از پشت خانباجی بیرون می کشد و جیغ می

 :زند

 حالم ازت بهم می خوره، برای چی اومدی دنبالم؟ برای-

 !چی نمی ذاری از دستت نفس راحت بکشم

 مهران این بار بدون مقاومتی به سمتش یورش می برد و
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 :ش صدایش را هوار می کنددر صورت

 .خفه شو، الل شو تا نکشمت-

پشتش  دیوار بابا دست به شکم سحر فشار می آورد که 

استخوانش می  برخورد محکمی می کند و دردی که در مغز

 :پیچد

بچه کی رو به دنیا ، اومدی اینجا چه کار کنیاومدی -

 .می کشمت سحر می کشمت !بیاری

 شکمش چنگ می زند و روسحر از درد دستش را روی 

 :به خانباجی هق می زند

 .بچه م خانباجی-

خانباجی به صورتش می  از درد جیغ دلخراشی می زند و

 :فریاد می زند کوبد و

 .یا امام رضا-

 :رو به حسین می گوید

 .برو ماشینت رو روشن کن-

 :مهران داد و هوار می کند

 .بذار بمیره، بذار بمیرن-
 دستش می کند و رو به مهران جیغخانباجی دستش را بند 

 :می زند

 من از همون اول به این دختر گفتم همون یه .خفه شو-

 بچه از نسل تو برای این دنیا بسه، اما گوش نکرد و نکرد

 .بخونیش کثیفبیای و  عرضهتا توی بی 
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 سحر را از روی زمین بلند می کند و او از درد همانند

 .مار در خودش می پیچد

 حرف هایشان برایش مهم بود نه حتی زنده ماندننه دیگر 

 .خودش

 فقط می خواست به هر ریسمانی چنگ بزند که معجزه ی

 .او زنده بماند، بماند و نفس کشیدنش را ببیند

 :ایستد از اتاق بیرون می روند و مهران رو به رویشان می

 من رو چی فرض کردین؟ من خودم توی !چی می گین-

 !فتن بچه م ُمردبیمارستان بودم که گ

 :اشک لحظه ای از چشمان سحر جدا نمی شوند

 خدا خواست که .بچه مون دوقلو بود می فهمی؟ دوقلو-

بهش تهمت حتی منم ندونم و بشه معجزه؛ معجزه ایی که تو 

 ...آخ .زدی 

 لبش را بین دندان هایش می گزد و رو به خانباجی می

 :گوید

 .بریم تورو خدا-

 یش تا روی گونه هایش امتداد پیداعرق سرد از شقیقه ها

 می کند، اما از خجالت حسین دردش را در گلویش خفه

 .می کند
 با کمک خانباجی وارد ماشین می شود و این بار مهران

 را می بیند که زودتر از هر کسی خودش را جلوی ماشین

 :می اندازد و با اَبروهایی درهم فریاد می زند
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 .پیاده شو-

 را می کشد و سعی دارد از جلویخانباجی پیراهنش 

 :ماشین او را کنار بکشد

 چرا نمی فهمی کیسه آبش پاره شده، ممکنه هر لحظه-

 .برای اون و یا بچه خطر داشته باشه

 :مهران با لجاجت فریاد می زند

 .نمی ذارم با شما بیاد .زن منه-

حسین با  درد سحر هر لحظه طاقت فراساتر می شود و رو به

 :عجز می گوید

 .من دیگه نمی تونم...توروخدا عجله کنید من-

 حسین با عصبانیت پایش را .نفس هایش ُکند می شوند

 روی پدال گاز می گذارد و او فقط لحظه ی آخر مهران

 .می بیند که به عقب کشیده می شود

 فکر می کردم دوری از شما بتونه از این کارا منصرفش-

 .کنه

 به آیینه جلو، به سحر نگاهش را از شیشه عقب ماشین

 :چشمان حسین می دوزد و با نفس نفس می گوید

 .هیچوقت درست نمی شه...اون هیچ...اون-
 دستش روی شکمش چنگ می شود و جیغ های دلخراشش

 .در گلو صف می بندند

 می ترسید، از این که هنوز وارد هفت ماه نشده بود و این
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 اینمعجزه ی دوست داشتنی زندگیش قرار بود چشم به 

 !دنیا باز کند

 ناخن هایش را با شدت در کف دستش فشار می دهد و

 .لبش را بین دندان هایش می گزد

 .یکم دیگه تحمل کنین االن می رسیم-

 به اجبار سر تکان می دهد و مزه ی شور خون را در

 .دهانش مزه می کند

 درد جانکاهش دیگر دور از توانش بود و نمی توانست

 .خودداری کند

 ن همه عاجز بودن بغض گردو شده ی در گلویش میاز ای

 شکند و به هق هق می افتد؛ هق هقی از سر بیچارگی،

 هق هق از بی کس بودن در این زمانی که نمی توانست

 !به کسی بگوید که او می ترسد

 از دوباره مادر شدن می ترسد؛ از این که پدری نیست که

 ه بهاو از هر چیزی ک .عاشقانه بخواهدش می ترسد

 !مهران وصل می شود می ترسد

 با ترمز شدید ماشین کمی به جلو متمایل می شود و جیغی

 اشک هایش دیگر مرحم زخم های دلم .از ته دل می کشد

 .نمی شوند

 در سمت او باز می شود و دو پرستار دست هایشان را

 :بند بازویش می کنند تا روی ویلچر بنشیند

 .تو رو خدا کمکم کنین-
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 او را به سمت راهرویی می کشاند و با سرعتپرستار 

 :رو به حسین می گوید

 .من خانمتون رو می برم آماده کنم، شما هم برید پذیرش-

 قلبش می شکند، برای خودش، برای معجزه زندگیش که

 قرار برد عجوالنه پا به دنیایی بگذارد که روی خوشش را

 .هیچ وقت به او نشان نداده بود

 زایمان اولته؟-

 :سر کج می کند و زور می زند تا زبان در دهان بچرخاند

 .ومهد بار...بار...نه-

ل احتما در اتاقی را باز می کند و رو به خانم سفیدپوشی که

 :می داد دکتر زنان باشد می گوید

 .کیسه آب پاره شده .وضعیت اضطراریه-

ش دست دکتر سر تکان می دهد و با عجله دست کش سفیدی را

 :می کند

 .وابونیدش روی تختبخ-

 :سحر وحشت می کند و با نفس نفس می گوید

 برای بچه م اتفاقی افتاده؟-

مجبورش  پرستار با تالش لباس هایش را از تنش می َکند و

 :می کند روی تخت دراز بکشد

 .یبش انشاهللا که چیزی نیست، اما برای زایمان باید معاینه-

لحظه  بارد و اشک از چشمانش مانند آسمان رگبار زده می

 .ای بند نمی آید
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 جدیت دکتر رو به رویش قرار می گیرد و رو به پرستار با

 :می گوید
 .پرده رو لطفا بکش-

 چشمانش به سمت دست های پرستار می رود که قبل از

ران مه این که پرده را بکشد خانباجی را می بینم که پشت به

 .ایستاده است

طولی  د، امانشو ط تعجب چشمانش در کاسه گرد میاز فر

 جیغش در اتاق نمی کشد که با کاری که دکتر می کند صدای

 .طنین انداز می شود

* 

می  مهران کالفه موهایش را در چنگ انگشت هایش اسیر

 .کند و به نقطه ی نامعلومی خیره می شود

 جوره خدا نامنصفانه بازی بدی با او راه انداخته بود که هیچ

 .قادر نبود ادامه بدهد

 در تهمت زده بود بچه ی خودش، از خون خودش به 

 .داشت صورتی که قلبش همیشه بهشتی بودن سحر را باور

 با قرار گرفتن دستی روی سر شانه اش چشمانش را از

 آن نقطه می َکند و به خانباجی می دهد که با تسبیح آبی

 .رنگش ذکر می گوید

 چرا به من نگفتین سحر پیش شماس؟ من گور به گور-

 .شده ُمردم و زنده شدم

 :خانباجی نیشخندی می زند و روی صندلی می نشیند
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 .آخیش، این پا دیگه پا نمی شه-

 بی اعتنا به سوال مهران شروع به ماساژ دادن زانوهایش

 از حرص رو به روی زانوش قرار می گیرد و .می کند

 :می غرد
 من شیر خورده ی شمام، همیشه .جواب سوالم رو بدین-

 !پسرتونم این بود رسم مادر پسریگفتین 

 خانباجی دستی به موهای پریشان روی پیشانی اش می

 :کشد و آرام لب می زند

دنبال  بذار زن و بچه ت سالم از اون اتاق بیان بیرون بعد-

 .جواب سوال هات باش

ر س چشمان نگرانش را به سمت در سفید رنگ میخ می کند و

 :تکان می دهد

می  که نخواست بدونم دوباره دارم پدرچقدر براش بد بودم -

 !شم

سمت  خانباجی دست به چانه اش می گیرد و صورتش را به

 :خودش بر می گرداند

 ت تو از بدی هم گذشتی پسرم، دعا کن این فرشته از خونه-

ی فرو م رونده نشه که بیشتر از این شیش ماه توی قعر جهنم

 !ری

 :دست مشت می کند و با عصبانیت می گوید

 .سحر زن منه نمی ذارم جایی بره-
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 :روی قلبش می کوبد و با خودخواهی ادامه می دهد

 شیش دونگ اینجا به نامشه؛ چه بخواد چه نخواد جاش-

 .مهران  منه   پیشفقط و فقط 

 خانباجی برایش چشم چپ می کند و مهران نگاهش می

 شنگ ازهمانند ف   .رود پی در اتاق عملی که باز می شود

 .دجایش می جه

 نگاه خیره اش گیر پرستاری می شود که با یه گوله پتوی

 :سفید به سمتش می آید

 فکر کنم شما باید بابای این سیب قرمز کوچولو باشین؟-

 از تشبیه اش حس کنجکاوی به او غلبه کرده و سرش را

 :به سمت پتو کج می کند

 !ولی حال خانمم خوبه؟حال بچه چطور .منم-

 گیرد و دو دستش را برای شکر خانباجی کنارش قرار می

 .ن دراز می کندابه سمت آسم

 پرستار با لبخندی پتوی گوله شده را به سمت مهران می

 :گیرد و با صدای تیزش می گوید

 حال هردوشون خوبه، ولی این کوچولو باید یه چند وقتی-

 .کنارمون باشه تا بزرگتر شه و بیاد کنارتون

 وشش جای می دهد و بامهران با احتیاط نوزاد را در آغ

 :نگرانی که در دلش چنگ می زند، می پرسد

 مگه نگفتین حالش خوبه؟-

می  پرستار سعی می کند نوزاد را از او بگیرد که مقاومت
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 :کند

 .نکرده ولی چون زایمان زود رس داشتن بچه کامل رشد .بله-
 با عجله نوزاد را از آغوش مهران جدا می کند و به سمت

 می رود، ولی او دلش می رود برای آنانتهای راهرو 

 .پوست های قرمزی که از او دلبری کردند

 با بیرون آمدن تختی که جسم بیهوش سحر روی آن قرار

 .داشت، نگاه از انتهای راهرو می گیرد و به آن سمت میدود

 اما نمی توانست جلوی شوقی را بگیرد !چقدر دلتنگش بود

 .که در پی و رگ هایش وول می خورد

 از این که سحر در تمام نبودنش یکی از وجودش را حمل

 می کرد برایش یک دنیا خوشی به همراه داشت که هنوز

 .هم می توانست عاشقش باشد

 با دیدن حسین که همراه تخت به راه می افتد اَخم هایش

 :درهم می رود و با عجله خودش را می رساند

 تمومممنون که این مدت حق برادری رو به گردن سحر -

 .کردی

 حسین به سمتش پوزخندی تحویل می دهد و با جدیت می

 :گرید

 تمام مدت یه دوست خوبی کنارم .سحر برام خواهر نبود-

 .بود که هیچ وقت حاضر نیستم از دستش بدم

 داغ مهران از درجه حرارت عصبانیتش از بینی نفس های

 اش خارج می شوند و او چقدر دلش می خواست گردن



Romanbook_ir 

191 
 

 کاند که حتی منکر این نگاه ها و حس عجیبحسین را بش

 .نگرانیش نمی شد
 با احتیاط سحر را روی تخت قرار می دهند و با ماژیک

 روی تخته وایت برد باالی سرش اطالعات مربوطه رو

 :می نویسند

 .فقط یه همراه خانم می تونه باشه بقیه لطفا تو محوطه-

 :با گیجی سر تکان می دهد و می گوید

 !وهرشماما من ش-

 پرستار لب های کش آمده ش را در دهان می کشد و با

 :چشم هایی تنگ شده می گوید

 این زائوها همه شوهر دارن، ولی این بخش زنانه و شما-

 .نمی تونید باشید

 مهران با عصبانیت روی صندلی کنار سحر می نشیند و با

 :لجاجت می گوید

 !بابا من چیکار به زن بقیه دارم-

 کشیده ی سحر را مابین انگشت هایش می گیرد وانگشتان 

 :نگاهش را به صورت رنگ پریده اش می دهد

 .خورم تا خانمم چشم هاش رو باز نکنه از اینجا تکون نمی-

 :پرستار با عصبانیت می گوید

 .پس من با حراست تشریف می آرم .خیلی خب-

 .خانباجی رو به رویش قرار می گیرد

 نعش می کند که پرستار رو به اونمی داند با چه زبانی قا
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 :با حرص می غرد

 .فقط تا بهوش اومدنش-

 بی هیچ حرفی سر تکان می دهد و نگاهش را به پلک

 .های روی هم افتاده ی سحر می دوزد

 من دارم می رم پایین، وقتی بهوش اومد بیا پایین تا بیام-

 .کنارش

 ای به خانباجی می گوید و لب هایش "باشه"بی حوصله 

 با اشتیاق به سر انگشت های سحر ُمهر و موم می را

 .کند

 با لرزیدن مژه هایش و صدای ضعیف ناله هایش خودش

 :را جلوتر می کشد و با دلجویی می گوید

 جانم عزیزم، کجات درد می کنه؟-

 سحر پلک هایش را بی رمق از هم فاصله می دهد و بی

 :جان لب می زند

 .بچه م-

 انگشتان دستش می آورد و کنار مهران فشار خفیفی به  

 :گوشش زمزمه می کند

 .خوبه، یه دختر پوست قرمزی و آروم-

 لبان سحر کش می آید و دوباره به خواب لبخندی روی

 .عمیقی فرو می رود

* 

 با گرمی انگشتانش پلک های سنگینش را از هم باز می
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 کند و نگاهش را به مردی می دوزد که فرسنگ ها از هم

 .بودند فاصله گرفته
 مهران با سنگینی نگاهش سرش را از روی تخت جدا می

 :کند و با دیدن چشمان بازش نرم می گوید

 حالت خوبه؟-

 مهربان شدن اصال به او نمی آمد و .سحر پوزخند می زند

 چقدر دلش می خواست فریاد بزند تو همان که بد بمانی

 !برایم کافیست

 از می دهد ونگاه ُپر شورش رو از   چشمان مهران پرو

 :می پرسد

 "خانباجی کجاست؟"-

 اما مهران بر خالف سوالش از جایش بر می خیزد و

 :چشمانش را در نگاه سرکش سحر جا می دهد

 دزدیدن برای چیزی که سهم منه جرم محسوب می شه-

 می دونستی؟

 سحر سعی می کند جوابش را بدهد، ولی حرف های آن

 با تمام یخروزش آنقدر در سرش زنگ می خورد که 

 :بندان احساساتش می گوید

 جرم فقط مال منه؟ توام قاتل روح و جسم منی باید تا-

 .آخر عمرت جواب پس بدی

 مهران خودش را روی سینه اش با فاصله خم می کند و با

 :نفس عمیقی می گوید
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 این شیش، هفت ماه رو فراموش نمی کنم، اما این رو-

 عمر کنار خودت مطمئن باش جواب بدی هام رو تا آخر

 .پس می دم

 سحر آرام از نظر می گذراندش و سوزش پوست شکمش

 :را با گاز گرفتن لبش تحمل می کند
 درد داری؟-

 اَبرو هایش از درد در هم فرو می روند و همانند یک ماده

 :شیر زخمی غرش می کند

 تا وقتی که تو باشی من همیشه درد می کشم، خیلی وقته-

 .برو .با نبودنت خو گرفتم

 مهران ناباور و مات شده به چشمانش خیره می شود و

 بدون هیچ حرفی انگشت اشاره ش را به نشانه ی تهدید

 .جلوی صورتش تکان می دهد

 :از سوزش و درد لبش را می گزد و بی حال می گوید

 .دست از سر من و بچه م بردار-

 بغض به گلویش چنگ می اندازد و به آرامی ادامه می

 :دهد

 ی تمام امید زندگیم رو بهت بخشیدم دیگه نمی ذارم معجزه-

 .نفس کشیدنمم رو ازم بگیری

 مهران با حرکتی آنی روی جسم ُپر دردش خودش را خم

 :می کند و لبانش را با تمام حرص به گوشش می چسباند

 نگو، نگو، به همون خدا داغ هر دوشون رو به دلت می-
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 قط و فقط با بودنمی دونی که شرط این زندگی ف .ذارم

 .خودته

جیب  با پیروزی از سحر فاصله می گیرد و دستانش را دو

 :شلوارش ُسر می دهد

 خیلی دلتنگتم بیشتر از اونی که فکرش رو بکنی؛ پس-

 خانم بمون بذار منم مردی باشم که بی غیرتی سیر کنم که

 فکر نکنم زنم با بی خبر از اینکه حامله س شب ها رو

 روزهاش رو کجا سپری کرده اونم کنارکجا خوابیده و 
 مردی سالهاست بی زن مونده و از چشم هاشم پیداست

 .بهت بی میل نیست پس بذار بی خیالی طی کنم

 :چانه ی سحر از بغض می لرزد و با نفرت می گوید

 .خیلی پستی-

 مهران یک تای اَبرویش را به سمت باال سوق می دهد و

 :می غرداز بین دندان های کلید شده اش 

 آره من خیلی پستم؛ پستم که هنوز هم عاشقانه می-

 .خوامت

 با عصبانیت پشت به سحر قصد بیرون رفتن می کند و که

 :سحر با آخرین توانش می نالد

 سپهر کجاست؟-

 نیم رخش را به سمت سحر می گیرد و دستانش را در

 :موهای معجد مشکی اش به حرکت در می آورد

 باباش دلتنگ یه زنی که هیچ ما رواونم خوبه و مثل -
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 .نخواست

 چانه ی سحر از فشار بغض سنگینش می لرزد و لب می

 :زند

 .کسی که این زن رو نخواست تو بودی .کردی نامردیتو -

 مهران تمام رخ به سمتش بر می گردد و ساکت و مغموم

 .نگاهش می کند
 سحر دلش می خواست او دهن وا کند و به او تشر بزند

 هیچ زنی در زندگیش نبوده و .ه چیز دروغ بودکه هم

همه ی آن چیزهایی که دیده یک خواب بود؛ خوابی  نیست و

 :قرار نبود حاال بیدار شود که

 .برو بیرون-

 مهران دست مشت می کند و با صورتی گلگون از فشاری

 :که می زند تا چیزی را بروز ندهد رو به سحر می گوید

 می مونه واسه وقتی که همه ی این سوال و جواب ها-

 برگشتی خونه، فقط بدون اون زن هیچ جایی توی خانواده

 .ی چهار نفره مون نداره

 :سحر ناخواسته با بغض جیغ می زند

 .برو بیرون، حتی نمی خوام دیگه ببینمت-

 :پرستار هراسان وارد اتاق می شود و با خشم می گوید

 !ونچه خبره اینجا؟ این بخش رو گذاشتین روی سرت-

 :رو به مهران می کند و تشر می زند

 .بفرمایید بیرون آقای محترم-
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 امان از وقتی که بغض بشکند و نتوانی هیچ مرحمی

 سحر آنقدر هق می زند که فکر می کند .برایش پیدا کنی

 کسی با تمام توانش سعی دارد بخیه های روی شکمش را

 .از جا بکند

 :زند صدا می از سوزشش بیشتر هق می زند و پرستار را

 .یکی کمکم کنه-

 :پرستار با دیدنش هول می کند و با نگرانی می پرسد
 "چه اتفاقی افتاده؟"-

 نمی دانست از درد قلبش بود که اینطور با عجز گریه می

 :کند یا سوزش و دردی که در تمام بدنش می پیچید

 .جای بخیه م می سوزه، درد دارم-

 .هنش می اندازدپرستاره  گره ای به اَ   بروهای پ

 پیراهن بد رنگ صورتی را از   تن سحر باال می کشد و با

 :دقت جای بخیه را بررسی می کند

 چیزی نیست عزیزم احتماال خیلی خودت رو حرکت-

 .دادی، االن یه مسکن بهت می زنم

 .سحر لب می گزد و به معنای موافقت سر تکان می دهد

 لحظه ای هماما همچنان چشمه ی اشکش می جوشید و 

 برایش درد داشت از این که مرد .قصد نجوشیدن نداشت

 زندگی اش منکر زنی نشود که فکر می کند جایش را ُپر

 کرده و او هم احمقانه هفت سال با تمام بد و خوبی هایش

 .می سوخت و دم نمی زد
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 پرستار با لبخند سرنگ در دستش را توی  سروم خالی می

 :می کشدکند و دستی به چشمان خیسش 

 .گریه نکن خانم خشگله االن دردت آروم می شه-

 دردش با هیچ مروفینی هم آرام نمی شد وقتی می دانست

 عالجش فقط گذشته ایست که برگردد و بشود همان سحر

 جیغ جیغویی که بدون کوچیکترین دغدغه ای دور حوض

 .آبی خانه اش می چرخید و پروانه ها را دنبال می کرد

 از آن سحر فاصله گرفته بود؛ سحری که حاال فرسنگ ها

 در آستانه ی بیست و چهار سالگیش مادر دو بچه و عاشق

 .کمر شکن بود دورویی اشمردی که 
 با تقه ی به در با انگشت اشاره اش قطره های گرم اشک

 را از گونه ش پاک می کند و با دیدن خانباجی از ته دل

 .لبخندی به وسعت دریا می زند

 مابین محبت به سمتش می رود و صورتش را خانباجی با

 :دستانش قاب می گیرد

 .مبارک باشه عزیز دلم-

 پیشانی اش را معیادگاه بوسه اش می کند و او دلش پر می

 کشد برای مادری که جای خالیش همانند یک تیغ در

 چشمانش فرو می رود و باعث می شود اشک هایش بی

 :اجازه روان بشوند

 .چقدر دوستتون دارممرسی خانباجی، -

 ش   ست دستش اشک را از گونه هایانگشتان خانباجی با
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 سحر پاک می کند و لبخندی مهربان به صورتش می

 :پاشد

 چی به این خواهرزاده ی ما گفتی که اینجوری آتیشیه؟-

 نمی داند چرا با یادآوری مهران ناخواسته لبخندی از روی

 انش به او شر میلبانش همانند برق و باد می گذرد و وجد

 :زند نخند

 .من دیگه کاری با مهران ندارم-

 مشغول بازی با انگشتانش می شود تا نگاه پر تردیدش به

 :نگاه دقیق خانباجی گره نخورد
 تصمیمت چیه؟-

 :مردمک های دو دو زنش را باال می گیرد و لب می زند

 .طالق-

 .خانباجی ساکت و مغموم نگاهش می کند

 حرفی را بزند که انگار در آن تردید می داند می خواهد

 :دارد و او راه را برایش هموار می کند

 .راحت باشین هر حرفی که توی دلتونه رو بگین-

 خانباجی کالفه نفسش را به بیرون فوت می کند و کنارش

 :روی صندلی جاگیر می شود

 اخه دورت بگردم مادر، تو دیگه مادر دوتا بچه ای-

 ...چطور می تونی

 :حرفش می جهد و بدون وقفه می گویدوسط 

 .بر می گردم خونه بابام-
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 خانباجی خودش را جلوتر می کشد و لبه ی چادر را از

 :بین دندان هایش آزاد می کند

 تو مگه نگفتی باهاشون از ازدواجت تا حاال رابطه-

 نداری؟

 تلخ می خندد و چشم های جوشیده از اشکش را به روشنی

 :ی تیره احاطه ش کرده بودندهوا می دوزد که ابرها

 برف می باره؟-

 .حرف رو عوض نکن سحرجان-

 به نیم رخ بر می گردد و بغضی که صدایش را لرزان

 :می کند

 چی بگم فداتشم، چی بگم وقتی من با تمام عشقم از این-

 اما چیشد؟ االن .مانع ها گذشتم تا مهران دستم رو بگیره
 ران هیچ وقت نبودهوقتی بر می گردم به عقب می بینم مه

 .و نخواهد بود

 خانباجی موهای سرکشش را از روسری بیرون زده اش

 :به داخل می فرستد و با ناراحتی نجوا می کند

 .حرفی ندارم حق داری، حق داری-

 حق داره، حق چی رو داره؟-

 با صدای نسبتا بلند مهران خانباجی از جایش بلند می شود

 :و معترض می گوید

 !چیکار می کنی؟ چه جوری راهت دادنتو اینجا -

 پوزخندی می زند و با چشم های نافذش نگاه آتیشی اش را
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 :در چشمان سحر می گرداند

 پس طالق می خوای؟-

 حتی فکرش را هم .سحر یکه خورده به او چشم می دوزد

 نمی کرد که روزی این خبر از نزدیک به گوش هایش

 مهران قرار خانباجی با میانجی گری رو به روی .برسد

 :می گیرد و با تشویش می گوید

 بعدا دوباره ش حرف بزنید مادرجان، اینجا که جاش-

 .نیست

 مهران با اَبروهای درهم پیچیده دست خانباجی را از بند

 :بازویش آزاد می کند و می غرد
 نه بذار همین جا، همین لحظه تکلیفم رو با این خانم-

 .مشخص کنم

 وشی از سرش رفته که اینبارسحرحس می کند اثرات بیه

 قیام کرده از روی تخت خودش را بلند می کند و با تمام

 :جسارتی که از خودش سراغ داشت، می گوید

 اتفاقا خیلی خوبه که به این نتیجه رسیدی، اما من می-

 .ذارم واسه وقتی که من از این خراب شده بیرون بزنم

 سرمهران دستش را در جیب شلوارش مشت می کند و 

 :تکان می دهد

 !خوشم می آد که این خراب شده مهتلش باشه یه روز-

* 

 با هزار جان کندن دستش را روی شیشه می گذارد و با
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 شعف نگاهش را به فرشته کوچولوی پوست قرمزی اش

 می اندازد که او را به یاد سیب های قرمز و هوس انگیز

 .می انداخت؛ همانطور براق و بهشتی

 .شدهبریم مادر دیر -

 دستش را از شیشه جدا نکرده به سمت خانباجی بر می

 :گردد با دل نگرانی می گوید

 نکنه اون شیری که دوشیدم کم بیاد و امشب بهش شیر-

 !یکی دیگه رو بدن

 خانباجی با ساک لباس ها در دستش به سمتش می رود و

 :با لبخند اطمینان بخشی می گوید

 معده ش گنجایششنگران نباش، اون سیب کوچولوی شما -

 .شیری که براش دوشیدی خیلی کمتر از اون

 :متعجب می پرسد
 !شما از کجا می دونید من سیب صداش می زنم-

 خانباجی لبه ی چادر مشکیش را لپ های اناری رنگش

 نقاب زده و با صدایی که شوق در آن موج می زند، می

 :گوید

 !از تو نشنیدم، مهرانم صداش می زنه سیب بابا-

 توانست باعث متوقف شدن لبخندی بشود که روی نمی

 .لبانش طرح می زند

 پس مهران به بودن دخترش اعتقاد پیدا کرده بود که

 زودتر از او برای دیدارش پا پیش گذاشته و   سیب خودش
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 !نام ُبرده

 با تکان خوردن دستی جلوی چشمانش از دنیای فکر ها به

 :خانباجی می گویددنیای واقعی پرت می شود و رو به 

 !ببخشید یه لحظه رفته بودم توی فکر، چیزی گفتین-

 :خانباجی به سمت چپ راهرو می پیچد و می پرسد

 اسمش رو قراره چی بذاری؟-

 لبانش را بین دندان هایش می گزد و با یادآوری لپ های

 :قرمز و پوست ابریشمی سرخش لب می زند

 .آلما-

 .می باشد (بسی)آلما در زبان ترکی به معنای 

 خانباجی با رضایت لبخندی روی لبانش شکل می گیرد و

 :با خودش تکرار می کند

 .ماشاهللا، ماشاهللا-

 از پله های طویل و عریض بیمارستان پایین می روند و

 .نگاه سحر به حسین می افتد که به ماشینش تکیه داده بود

 حسین با دیدنشان تنه اش را از ماشین جدا می کند و با

 .لبخند دست تکان می دهد

 .این مرد ماورای تصورش مرد بودن برازنده ش بود

 همراه خانباجی به سمتش راه می افتند که با دیدن کسی

 که کنار حسین قرار می گیرد نفس هایش در سینه به

 .تکاپو می افتند

 مهران با اَبروهایی درهم به سمتش ُزل می زند و وقتی
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 بیند نیشخندی محو روی نگاه سحر را به سمت خودش می

 .لباش انحنا پیدا می کند

 با دلهره خودش را به خانباجی می چسباند، همانند حرس

 .بچه ای که می ترسید در شلوغی مادرش را گم کند

 خانباجی متوجه ی نگرانی اش می شود و به سمتش برمی

 :گردد

 غصه نخور مادرجان ، خدا هر چی بخواد همون می-

 .شه

 آرام باشد و آب روی این آتشی بپاشد کهدلش می خواست 

 .تمام تنش را ُگر انداخته بود

 اما تا وقتی آن نگاه ُپرحرف و ُپر از خشمی که به رویش

 سنگینی می کرد برداشته شود، وگرنه حتی اسم خدا هم

 .نمی توانست بارانی روی خرمن این آتش ببارد
 مهران با نزدیک شدنشان خودش پیش قدم می شود و

 :لباس هایش را از دست خانباجی می گیردساک 

 خیلی ممنون که این مدت از سحر و دخترم نگه داری-

 .کردین، اما از این به بعدش رو خودم هستم

 .هیچ کلمه ای شیرین تر از دخترم به گوشش نمی رسد

 چقدر خوب بود که حتی اگر باز هم او در زندگی مهران

 .نباشد او همیشه یک پدر خوب می ماند

 !سحر با تو هیچ جا نمی آد-

 نگاه سحر برمی گردد به خانباجی که مصمم جلوی مهران
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 .قد علم کرده بود

 قبل از این که مهران نمک خورده نمکدان بشکاند، سحر

 :خودش را جلو می کشد و رو به خانباجی می گوید

 من باید باهاش برم؛ باید تکلیف خیلی چیزا رو تا وقتی-

 ه بیرون نیومده رو معلوم کنم پسدخترم از این خراب شد

 .اجازه بدین

 گونه ی خانباجی را با تمام محبت می بوسد و رو به

 :حسین سر تکان می دهد

 .امیدوارم بتونم جبران کنم-

 ساک لباسش را از دست مهران می گیرد و دیگر بر نمی

 گردد تا چانه ی لرزان خانباجی و نگاه غم زده ی حسین

 .پای رفتنش را سست کند

 شش ماه با تمام بی کسی هایش همه کسش شده بودند و

 بودنشان بهترین مزه ایی می توانست باشد که تا ابد در

 .زیر و بم قلبش جا خوش کنند
 روی صندلی چرم مشکی ماشین کز می کند و با چشمانی

 لبالب از اشک نگاهش را به دو عزیز این هفت ماهش می

 تصویر را با دهد که مهران با تمام بی رحمیش این

 :پایش به روی پدال گاز ماشین نابود می کند فشردن

 .خیلی برات الو می ترکونن-

 خودش را به سمت مهران کج می کند و با چشمانی تنگ

 :شده از حرص می غرد
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 .چون ذاتشون پاک تر از این حرف هاست-

 مهران با عصبانیت دستش را روی سینه اش می گذارد و

 :به عقب هلش می دهد

به همون خدا  .نکن طرفداری مردکصدات رو، از اون  ُبرب  -

کنی جوری میزنمت که  سحر یه بار دیگه از اون طرفداری

 .پشیمون بشی

 :سحر متحیر چشم گشاد می کند و فریاد می زند

 !فکر می کنی چون خودتی منم مثل توام .خجالت بکش-

 دستش را بند دستگیره ماشین می کند که مهران با سرعت

 :عملی باور نکردنی قفل کودک را فعال می کند

 .گفتم بتمرگ سرجات-

 با فریاد بی سابقه اش روی صندلی آرام می گیرد، اما

 :بغض کرده نجوا می کند

 دیگه نمی تونم دوستت داشته باشم مهران دیگه همه چی-

 .تموم شد

 ماشین را گوشه ای از خیابان پارک می کند و با سرعت

 .ناسزای مردم نمی کند توجه ای به بوق و

 سحر حقیقتا از این عکس العملش می ترسید، اما طولی

 نمی کشد که این ترسش گیر افتادن چانه اش بین   انگشتان

 :ُپر   زور مهران می شود

 یه بار دیگه این حرف رو تکرار کن تا بفهمی من تا چه-

 همیشه از خواستنم بگو مثل همون وقتایی !حد دیوونه م
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 .سته من رو به جای تموم خونواده ت دیدیکه چشم ب

 چانه اش آشکارا بین   انگشتان گرم و مردانه اش می لرزد

 تا قطره اشک های النه کرده ی چشمانش به روی گونه

 :های یخ زده اش جان بدهند

 .روزی هزار بار با خودم می گم که غلط کردم-

 :هیستریک جیغ می زند

 .داشته هام دیدمغلط کردم که تو رو جای همه ی -

 مهران متعجب چانه اش را از بین انگشت هایش آزاد می

 سر سحر را با تقال روی سینه اش نگه می دارد تا کند و

 این همه لرزش مشهود کمی فقط کمی آرام بگیرد، اما نمی

 دانست خیلی وقت است سحر حتی بوی عطر تنش را هم

 .سهم خود نمی داند

 سینه مهران خودش را سحر با مشت های بی جانش روی

 :عقب می کشد و با عجز می نالد

 تو عشق من رو نمی خوای تو اسارت سحری رو می-

 خوای که همیشه توی بندت باشه تا مثل کبک سرش رو

 .زیر برف کنه تا نفهمه همسرش بهش خیانت می کنه
 آنقدر خیانت را بلند فریاد می زند که گلویش خش بر می

 بین بزاق فرو داده اش حس میدارد و طعم شور خون را 

 .کند

 نمی دانست ته عمق  چشمان مهران چه حرف هایی النه

 !کرده بود که هیچ َپری برای پرواز و آزادی نداشتند
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 با چشمانی که کیلو کیلو غم می بارند به   چشمان مهزان

 :نگاه می دوزد و آهسته نجوا می کند

 .درو باز کن-

 رک ترک خورده اشآنقدر صدایش عجز دارد که قلب ت

 هم با دلسوزی ُشره ُشره خون می چکند به جای اشکی که

 .از چشمانش نمی بارند

 ولی مهران با تمام خودخواهیش دوباره ماشین را به راه

 می ندازه و اینبار صدای بم مردونه اش خش دار می

 :شود

 چرا بی خبر رفتی؟ من باید می دونستم که تو که قراره-

 چی عایدت شد که این همه .پدر بشیم من دوباره مادر و

 !ماه بی خبری

 سحر دستمالی از روی جعبه ایی که به داشبورد وصل

 :شده بود بیرون می کشد و ُرک و بی پرده می گوید

 یه جرعه آرامش، محبت، عزت نفس که در کنار تو-

 .هیچکدوم عایدم نشد

 مهران با پوزخندی دنده ماشین را جا می گذارد و پایش

 ا تمام حرص و عصبانیت روی پدال گاز ماشین فشاررا ب

 :می دهد

 حاال عایدت شده؟-
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 چشمان رگ زده از ُخونش را به سمت سحر بر می 

 :گرداند و از بین دندون های کلید شده اش می غرد

 اما به خدای احد و .طالق می خوای باشه، حرفی نیست-

 .واحد حسرت دیدن بچه ها رو به دلت می ذارم

 که دست روی نقطه ضعفش می گذارد اما سعی میبا این 

 کنمگد خونسرد برخورد کند تا این همه نسوزاندش و

 :خاکسترش خوشحالش نکند

 این رو که دیگه می دونی بعد از طالق دادگاه بچه ها رو-

 .تا هفت سالگی به مادرشون می سپره

 :مهزان به خنده می افتد و بریده بریده می گوید

 .باش خندیدهدادگاه به گوربا-

 :به سمت سحر برمی گردد و چشم تنگ می کند

 بشین تا موهات مثل دندون هات سفید شه؛ با لباس سفیدی-

 شدی مال من با کفن سفیدم می شی مال خاک اما   ور دل

 .من

 ماشین را سر کوچه ای نا آشنا پارک می کند و ببا تحکم

 :می گوید

 .پیاده شو-

 شالش را از جلویسحر موهای چتری بیرون زده از 

 :دیدش کنار می زند و می پرسد

 .من رو برگردون کنار خانباجی "اینجا کجاست؟"-

 مهران با شتاب ماشین را دور می زند و در سمت او را
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 .باز می کند
 تا سحر بیاید حرفی بزند و اعتراض کند مهران خودش

 را روی او خم می کند و با چهره ای برافروخته می

 :گوید

 بیجا می کنی بری جایی که اون مرتیکه ی چشم تو خیلی-

 .هیز وجب به وجبت رو برانداز کنه

 سحر دندان هایش را محکم روی لبانش فشار می دهد و با

 :حسادتی که در وجودش زبانه می کشد، می گوید

 چرا فکر می کنی همه مثل خودت با وجود داشتن زن و-

 !زندگی دنبال ناموس بقیه موس موس می کنن

 ی مانتویش اسیر چنگال   دستان مهران می شود و یقه

 :صورتش مماس صورتش قرار می گیرد

 من واسه هر کاری که می کنم دلیل دارم و قرار نیست-

 .به تو جواب پس بدم

 سحر دستش را روی سینه ی ستبرش می گذارد و با تمام

 :توانش به عقب ُهلش می دهد

 کارهای من به تومنم از حاال تصمیم طالق از توء پس -

 .هیچ ربطی نداره

 توجه ای به چهره ی ُبهت زده اش نمی کند و خودش را

 :دستان مهران بیرون می کشد از حصار

 هر کدوم از این خراب شده ها که مال   جنابعالی بگو،-

 وسط چله ی زمستون وایستادن یه زن زائو اصال جالب
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 !نیست

 تا همانند می خواست تمام واقعیت را در صورتش بکوبد

 .خودش درد بکشد و هیچ عالجی هم برایش پیدا نکند
 مهزان با اَخم هایی درهم دسته کلیدی را از جیب

 شلوارش بیرون می کشد و به سمت در آبی رنگی می

 رود که ایوان هایی چوبیش حتی از بیرون هم جلوه می

 .داد

 سحر با خستگی به سمتش می رود و با باز شدن در

 .خل حیاط پرت می کندخودش را به دا

 نگاهش وجب به وجب گیر شاخه های شکسته شده ی

 وسط حیاط می شوند که باران خورده وسط موزاییک

 .های چهار ضلعی نفس های آخرشان را کشیده بودند

 با کشیده ش

 مهران ُپر حرص نگاهش می کند و با عصبانیت چمدانش

 :را به داخل ُهل می دهد

 عدا در مورد این اخالقت با همتشریفت رو ببر داخل تا ب-

 .گپ بزنیم

 سحر به سمتش بر می گردد و چشم های مشکی براقش را

 به او می دوزد و مهران برای بار هزارم قلبش را دو

 .سراشیی تندی حس می کند

 کاش سحر می دانست آنقدر می خواهدش که با هر بار

 .دیدنش دوباره از نو عاشق می شود
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 از  چشمان سحر می گیرد تا افسارمهران کالفه نگاهش را 

 از دست ندهد، تا جلوی حس در آغوش گرفتن اش را

 .بگیرد، تا مبادا او برنجد

 سحر با بی تفاوتی چشمانش را از صورت مهران جدا می

 .کند و پا به داخل خانه می گذارد

 نفس حبس شده اش را در هوا آزاد می کند و نگاهش را

 دی از دهانش به بیرون فوتبه بخارهایی می دهد که به تن

 .می شوند

 کاش می توانست همه چیز را به سحر بگوید، همه آن

 :چیزهایی که با فهمیدنش شاید دیگر نگاهش یخبندان نباشد

 اینجا رو خریدی؟-

 دست در موهای معجد و پریشانش فرو می کند و به

 .سر تکان می دهد "آره"معنای 

 :دوزد و می پرسد سحر نگاه ُپر از تردیدش را به او می

 "از کی تا حاال؟"-

 :به چارچوب در تکیه می دهد و چشم تنگ می کند مهران

 .واضح منظورت رو برسون-

 :سحر نیشخندی می زند و شانه باال می اندازد

 !آخه مگه من کیم که بخوام منظور داشته باشم !منظور-

 .صبر مهران لبریز می شود

 رساند و بازویش رابا قدم های بلند خودش را به او می 

 :بین انگشتانش اسیر می کند
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 چرا پشت پرده حرف می زنی؟-

 :محکم تکانش می دهد و فریاد می زند

 !د چرا نمی گی چه مرگته که اینجوری زخم می زنی -
 سحر بازویش را از بین انگشتان مهران رها می کند و با

 :چشمانی اشکی جیغ می زند

 می فهمی من برای چیدرد من تویی؛ درد من تویی که ن-

 .شیش ماه گذاشتمت و رفتم

 انگشت اشاره ش رو روی سینه ی پر تالطمش می کوبد

 :و هق می زند

 .تو هیچ وقت نمی فهمی چون سرت جایی دیگه گرمه-

 مهران انگشت اشاره اش را بین کف دستش قفل می کند و

 :با آرام ترین لحن می گوید

 فقط بدون .بذار همه چی رو سر فرصت برات می گم-

 .اون زن اون حرف ها هیچ دخلی به زندگیمون نداره

 سحر از حرص دندان هایش را روی هم قفل می کند و

 :می غرد

 کی؟ مثل همین هشت سالی که به من !فرصت  کی؟ هان-

 !نگفتی قبل من نامزد داشتی

 .مهران شوکه نگاهش می کند

 سحر انگشتش را از دست بی   حس مهران بیرون می

 :و قدمی به عقب بر می داردکشد 

 تموم این هفت، هشت سال فکر می کردم اولینت منم،-
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 !شدن دست و پات منم، ولی نبودم تپیدن قلبت منم، ُشل

 پلک روی هم می گذارد و قطره های اشکش با سرعت

 :روی گونه ی خوش تراشش می لغزند

 مهران من باید تا چقدر  خَفت رو تحمل می کردم تا تو-

 !باشیعاشقم 
 مهران با نفس نفس به او نزدیک می شود و بدون

 :کوچیکترین فرصتی می گوید

 !تمام اولین های زندگیم تو بودی نه کس دیگه ای-

 سحر پلک هایش را از هم فاصله می دهد و مهران جان

 می دهد از آم نفرتی که در مردمک ها و صدایش جوالن

 :می دهند

 .دروغ می گی، همیشه دروغ می گی-

 هران قصد می کند به جلو برود و تمام وجودش را درم

 آغوشش حل کند که سحر دستش را به عالمت ایستادن

 :جلوی صورتش نگه می دارد

 .نیا، دیگه به سمتم نیا-

 پاهای مهران در هوا از حرکت می ایستند و چشمانش

 زنی که تمام سال ها با بدی .مبهوتانه نگاهش می کنند

 چطور می توانست اینطور شجاع هایش ساخته بود، حاال

 و بی باک رفتار کند؟ چه قدر این رفتارهایش را دور از

 !دسترس می دید

 سحر جلوی مردمک های ُبهت زده ی مهران به سمت
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 یکی از اتاق خواب ها می رود و در را محکم روی

 .صورتش می کوبد

 کالفه جسم گیجش را روی کاناپه راحتی ولو می مهران

 .انگشتان دستش به شدت می کشد را بینکند و موهایش 
 .ذهنم به هرجایی سفر می کرد

 سحر چطور و از طرف کی از گذشته و آینده اش خبر

 .داشت، در صورتی که هیچ وقت بی گدار به آب نمی زد

 با جرقه زدن اسم یکی در مغزش گوشی را از جیبش

 بیرون می کشد، اما با یادآوری این که تمام این ها شاید

 .ات خیالی باشد بیخیال می شودضایع

 پریشان خاطر گوشی را روی تشک مبل پرت می کند و

 به بهانه ی اسم میوه ی جدید زندگیش دلش تاپ تاپ دیدن

 .زنی را می کند که معشوقانه عاشقش بود

 با تقه ای کوچک به در، دستگیره را پایین می کشد و

 .وارد اتاق می شود

 هایش می کشد و آرام سحر با دیدنش دستی به زیر چشم

 :از روی تخت به سمت پنجره مهاجرت می کند

 انتخاب کردی؟-

 سحر پرده را کمی کنار می زند و با صدایی خشدار و

 :بینی کیپ شده اش می گوید

 .منظورت رو واضح برسون-

 :مهران تکیه ام را به در می دهد و با جدیت می گوید
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 م پنهونمنظورم به دخترمه، دختری که وجودش رو از-

 .کرده بودی، چیزی که تماما سهم منه

 سحر تیز به سمتش بر می گردد و با عصبانیت ولوم

 :صدایش را باال می کشد

 .آلما مال منه، سپهرم سهم منه-

 تو هیچ وقت نمی تونی اونا رو سهم خودت بدونی وقتی

 !سهم یکی دیگه هستی
 مهران دستی به ته ریش صورتش می کشد و با نیشخند،

 :خونسردی کامل می گوید اما

 .شما همتون سهم مهرانید، نه هیچ بشر دیگه ای-

 :سحر نگاهش را قاطع به چشمانش می دوزد

 .اما من طالقم رو می گیرم-

 :مهران با تمسخر می گوید

 .برو، شاید بتونی-

 سحر با کمی تأمل روی تخت می نشیند و نگاهش را به

 :گل های ریز صورتی پتو می دوزد

 .وافقی طالق بگیریمبذار ت-

 مهران دست هایش را از عصبانیت مشت می کند و می

 :غرد

 بذار پات برسه به خونه بعد از این چرت و پرت ها-

 .تحویل من بده

 با حرص در را روی هم می کوبد و با گرفتن سوئیچ
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 .ماشین از خانه بیرون می زند

 می دانست ماندنش نه دردی را دوا می کرد نه باعث می

 .حر از موضعش پایین بیایدشد س

* 
 با شعف نگاهش را به پوست لطیف و صورت گلگون

 دخترکش می دوزد و قطره اشکی تیز از تیغه ی بینی اش

 .روی پلک کوچک و سفیدش می چکد

 با عجله با انگشت َشستش قطره اشک را از روی پلکش

 با آن رگه های قرمز و نازکش که حسابی دل می َبرند

 .پاک می کند

 خانباجی خودش را جلوتر می کشد و با مهربانی می

 :گوید

 دیگه گریه ت برای چیه مادر؟ این فاصله دیگه تموم شده-

 .و دخترت برای همیشه توی آغوشته

 خانباجی نمی دانست که این گریه ها برای تمام شدن این

 فاصله نیست، برای ترسیست که در وجودش رخنه کرده

 .نبودن شکوفه های زندگی اشبود و او را می ترساند از 

 با اکراه او را به آغوش مهران می دهد و او دستپاچه

 .جوری که انگار بار اولش بود از دستانش می قاپد

 سحر لبخند آمده روی لبانش را محو می کند و با تمام

 :دلتنگی خانباجی را در آغوشش می فشارد

 نمی .برای تموم محبت هایی که در حقم کردی ممنونم-
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 !ونم چه جوری می تونم جبران کنمد

 خانباجی سحر را از آغوشش بیرون می کشاند و صورتش

 :را بین دستانش قاب می گیرد

 تو خوشحال باش، بخند، دیگه این چشم ها غمگین نباشه-

 .تموم کارام جبران می شه

 سحر با تلخندی پلک روی هم فشار می دهد و رو به

 :حسین لب می زند
 .م بابت همه چیزاز شما هم ممنون-

 حسین موقرانه کمی خم می شود و بدون هیچ لبخندی از

 :سر نارضایتی می گوید

 .وظیفه بود-

 دستان خانباجی را بین انگشتانش می گیرد برای بار آخر

 .و با خداحافظی کوتاهی سوار ماشین می شود

 با بغض نگاهش را به خانباجی و حسین می دوزد و

 :کنارشان عبور می کندمهران با تک بوقی از 

 چیه ناراحتی که بعد شیش هفت ماه قراره برگردی خونه-

 ت؟

دستانش  حرص در کالمش نیشخندی می زند و بچه را از ا  ب

 :می گیرد تا راحت تر رانندگی کند

 .همین من برمی گردم به اون خونه تا وسایالم رو بردارم-

 مهران به نیم رخش نگاه می دوزد و دنده ماشین را

 :عوض می کند
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 .به همین خیال باش-

 با نق و نوق آلما پتو را از روی صورتش کنار می زند و

 در دلش هزاران بار دلتنگ سپهرش می شود؛ سپهری که

 :از حاال قلبش برای دیدنش بی تابی می کرد

 سپهر رو به کی سپردی؟-

 برات مهمه؟-

 :با عصبانیت می گوید

 م و رفتم فقط و فقطمن اگه گذاشت !چرا نباید مهم باشه-

 .دلیلش تو و خیانتت بود، نه بودن بچه م
 مهران فرمان را بین مشت هایش محکم می گیرد و از بین

 :دندان کلید شده اش می غرد

 من برای تموم کارهام دلیل دارم چرا نمی خوای اینو-

 !توی مغزت فرو کنی

 سحر با تالش بغضش را قورت می دهد و با صدای

 :لرزانی می گوید

 می کردم راحت حرفام رو قبول می کار تو رو اگه منم -

 کردی؟

 :به یکباره فریاد می زند

 .تو غلط بیجا می کنی-

 آوری کنار خیابان می کشاند و  ماشین را با حرکت سرسام

 :به سمتش بر می گردد

 تو غلط اضافه می کنی حتی به زبونت می آری؛ تو مال-
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 ...منی

 :انه تر ادامه می دهدبه سینه اش می کوبد و مالک

 هیچکی حق نداره حتی اسمت رو به .فقط مال من-

 .زبونش بیاره

 با صدای گریه آلما ولوم صدایش را پایین می آورد و

 :سرش را روی فرمون می کوبد

 .من رو با نداشتنت امتحان نکن لعنتی-

 :محکم تر سرش را می کوبد

 .امتحان نکن-

 انصافیش که چطور میدلش درد می گیرد از این همه بی 

 توانست انقدر راحت از او بخواهد کنارش بماند وقتی می

 .دانست که هیچ راه حلی نگذاشته بود

 آلما را بیشتر در آغوشش چفت می کند و احساس سر به

 :فلک کشیده ی وجودش را ال به الی صدایش گم می کند

 .خودت خواستی، حاال هیچ اعتراضی نمی مونه-

 سمتش روانه و با صدای بم و خشدار مهران نیم نگاهی

 :زمزمه می کند

 .نمی ذارم از دستم بری، حتی شده زندانیت کنم-

* 

 خیلی وقت بود روی سرامیک های سرد و نمناک زانو

 .زده و دستانش طلب آغوش پسرکش را داشتند

 سپهر با   چشمان اشکیش خودش را بیشتر به مهران می
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 :چسباند و میان هق هقش می گوید

 نمی آم بغلت، من رو گذاشتی و رفتی تا با یه غریبه-

 .بیای

 اشک های سحر بدون خجالت از همدیگر سبقت می

 گرفتند و نمی دانستند در دلش چه آتیشی به پا شده بود از

 :این پس زدن های تمام عمرش

 باور کن هر .من مجبور بودم...سپهر عزیزم مامانی من-

 .لحظه هر ثانیه به فکرت بودم

 :ر آب بینی اش را باال می کشد و لب بر می چیندسپه

 راست می گی؟-
 دل قنجه می گیرد برای لحن مظلومش و سر تکان می

 :دهد

 .به جون مامانی راست می گم-

 به سمتش می  سپهر از مهران جدا می شود و با سرعت

 .دود

 وقتی جسم کوچک و خواستنیش در آغوشش جا می گیرد

 .سد بغضش می شکند

 زند و تمام وجودش را محکم در خودش حل میهق می 

 .کند

 چطور توانسته بود این همه وقت از بوی موهایش دور

 !دبماند و نفس بکش

 .داشتم برات دیوونه می شدم عزیزکم-
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 همانند یک گربه ی ملوس توی در آغوشش می خزد و با

 :صدای بغض دارش می نالد

 .فکر می کردم دیگه من رو دوست نداری-

 ه ی لبانش را می بوسد و با دلتنگی تمام نشدنیسحر گوش

 :می گوید

 .دیگه از این فکرا نکن-

اده س ؟ ای پسرکجا رفته بودی که حاال با یه بچه برگشتی-

 .لوح و کودن من

 سپهر را در آغوشش می گیرد و رو به مادر مهران می

 :غرد
 .بهتره مواظب حرف زدنتون باشید خانم محترم-

 می کشد و با عصبانیت رو بهمهران خودش را جلو 

 :مادرش می گوید

 .می تونید برگردید خونه .مادر پسرم برگشته-

 مادرش با ناباوری روی صورتش می کوبد و رو به او

 :نفرین می کند

 خدا به زمین گرم بزنتت که پسرم رو جادو و جنبل-

 .کردی

 .با تمسخر نگاهش می کند و سر تکان می دهد

 .رش را در جاهلیت جا گذاشته بوددقیقا تمام ذهن و افکا

 !آن هم در این قرن !جادو و جنبل

 بدون نیم نگاهی به سمت مهران، دست سپهر را بین
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 .انگشتانش می گیرد و به سمت اتاق خواب راه می افتد

 دلش می خواست هر چه زودتر سپهر بودن آلما را کنارش

 قبول کند و بداند او هم جزوی از گوشت و خون خودش

 است

 در را به سمت داخل ُهل می دهد و سپهر را کنار تخت و

 :جسم کوچک به خواب رفته ی آلما نگه می دارد

 .نگاش کن چقدر نازه-
 سپهر خودش را بیشتر به سحر می چسباند و با آن اَخم

 هایی که دلبری می کردند، با لحنی که حسادت در آن

 :موج می زد می گوید

 .خیلی هم زشته-

 زند به حسادتی که در صدایش جولون میسحر قهقهه می 

 .دهد

 .آهسته دستش را می گیرد و به آلما نزدیکش می کند

 سپهر با اکراه دستش را، روی موهای آلما که فرقی با

 :ُپرز نداشتند می کشد و دماغ چین می دهد

 .چقدر نرمه-

 سحر لُپش را آبدار می بوسد و با بغضی از خوشحال

 :بودنش بود زمزمه می کند

 این خواهر کوچولوته عزیزم، وقتی از تو دور بودم-

 فهمیدم خدا داره یه فرشته ی دیگه از جنس تو برای ما

 .روی زمین می آره
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 :سپهر متعجب دست به دهان می برد و می پرسد

 "یعنی لک لکا آووردنش؟"-

 سحر لبش را به دندان می گیرد و کنارش روی تخت می

 :نشیند

 خدا شما فرشته های ناز رووقتی بزرگ شی می فهمی -

 .چه جوری به بغلمون دعوت کرده

 این بار با تمام میلش لُپ آلما را می بوسد و رو به سحر

 :با ذوق می گوید

 مامانی منم انقدر کوچولو و قرمز بودم؟-
 سحر با عشق دستی به موهایش می کشد و محکم او را

 :در آغوشش می فشارد

 .کمتو از همون اولشم قوی بودی پسر-

 مهران میان چارچوب ظاهر می شود و دستانش را درهم

 :چفت می کند

 .خب مادر و پسری خلوت کردین-

 سحر حلقه ی دستانش را از دور سپهر باز می کند و علنا

 :وجود مهران را نا دیده می گیرد

 پیش آبجی می مونی تا من برم دوش بگیرم؟-

 سرسپهر سرش را روی بالشت کنار آلما می گذارد و 

 :تکان می دهد

 .بله-

 با محبت پیشانی اش را می بوسد و از کنار مهران بی
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 .اعتنا می گذرد

 باید به او می فهماند او دیگر مثل سابق احمق و کودن

 .برای موضوعی او ببخشد شکنب  نیست که تا با یک 

 .با عجله وارد اتاق خوابش می شود

 بخندیبا دلتنگی همه جا را با چشمانش وجب می کند و ل

 .تلخ می زند

 باید از این جا هم دل می َکند؛ جایی که برای بار اول

 زن، مادر، بوسیده شده بود و برای بار اول هم این جا

 .شکست

 سعی می کند به فکرش پر و بال ندهد و اشکش روی

 .گونه هایش نلغزند
 با خستگی دستش را بند پیراهنش می کند و از تنم بیرون

 .می کشد

 آب گرم می خواست و یک خواب دلش یک دوش

 .طوالنی

شود و مهران بی مقدمه وارد پا به داخل اتاق می  باز می  در

 .گذارد

سحر با اَخم هایی درهم به سمت حمام راه می افتد که 

 :انگشتان ُپر زور مهران می شود اسیر بازویش

می کنی و بی اعتنا  از کی تا حاال ازم نگاه می دزدی؟ اَخم-

 !رد می شی

 :و را جلوی خودش می کشاندا
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 .جواب بده !هوم-

 سحر با تقال سعی می کند دستش را از روی بازویش پس

 :بزند

 .ولم کن-

 مهران دو دستش را با دست هایش کنار پاها مهار می کند

 :چشمان گستاخش خیره می شود ر  و د

 .، نذار توی حسرتت بمونمبرای نگاه کردنتدلم برات تنگه؛ -

 .می زند سحر به شدت پسش

 .چانه اش از بغض شروع به لرزیدن می کند

روحش  ترین کار ممکن رحمبه یاد روزی می افتد که با بی 

 :بچه شده بود را نابود کرد و منجر به ُکشتن
 .تو حسرتم بمون چون دیگه مایی وجود نداره-

 از کنارش عبور کند که  سحر می خواهد با سرعت

 :مانع می شود مهران 

 ونی حرفت هیچ وقت نمی تونه به واقعیتخودتم می د-

 .تبدیل بشه

 سحر ضربان قلبش را در گلو احساس می کند، اما با تمام

 :توانش گردن به سمتش کج می کند و با قاطعیت می گوید

 .این بار دیگه همه چیز واقعیه-

 حلقه ی دستانش از دور کمرش آزاد می شود و سحر

 ُبهت زده اشآخرین تیر خالص را به سمت چهره ی 

 :شلیک می کند
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 !می خوام دوباره بشم دختر بابام، اما این بار بدون تو-

* 

 با صدای نق و نوق آلما پلک های بهم چسبیده اش را به

 :زور از هم باز می کنمد و می نالد

 آخه چته بچه؟ از دیشب نذاشتی دو دقیقه َک  پ مرگم رو-

 .بذارم

 و پتو را رویبا بی حالی از روی تخت بلند می شود 

 حالت خوابیدنش شبیه پدرش .کمر برهنه ی سپهر می کشد

 .بود؛ اصال همه چیز سپهر با مهران تطابق داشت
 به سمت سبد پوشک می رود و با دیدن جای خالیش آه از

 .نهادش بلند می شود

 کف پایش از حرص محکم روی زمین می کوبد و با

 "لعنت به این شانس":خودم زمزمه می کند

 خمیازه آلما را در آغوشش می گیرد و مشغول به شیربا 

 .دادنش می شود

 اول از همه باید او را می خواباند تا بتواند برای خرید

 .پوشکش از خانه بیرون بزند

 .نگاهش به سمت ساعت کنار تخت کشیده می شود

 می دانست مهران این ساعت از روز به شرکت می رود

 !یا شاید هم کنار معشوقه اش

 پوزخندی تلخ آلمای به خواب رفته را آرام کنار سپهر با

 قرار می دهد و یک بالشت کنارش تنظیم می کند تا از
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 .روی تخت خودش رو ق ل ندهد

 با عجله هر چی که به دستش می آید را می پوشد و با

 .برداشتن کیف پول به سمت بیرون به راه می افتد

 پایین می کشد،دستش را بند دستگیره می کند و به سمت 

 .اما در حرکتی غیر منتظره باز نمی شود

 دوباره و چندباره تکرارش می کند و دوباره تکرار،

 .تکرار

 کالفه و متعجب مشغول گشتن کلید می شود، ولی هیچ

 !نشانی از دسته کلید نبود

 تنها یک فکر به ذهنش هجوم می برد، آن هم این که یعنی

 !بودمهران در خانه زندانی اش کرده 
 .با ناباوری عقب گرد می کند و به سمت سالن می رود

 !این چه مسخره بازی بود که به راه انداخت

 باید به او زنگ می زد و می گفت همین حاال این بازی

 .مسخره را تمام کند

 به سمت تلفن خانه به راه می افتد که در کمال ناباوری

 .سیمش را از وسط نیمه شده می بیند

 وانست باور کند مهران دست به همچین کارواقعا نمی ت

 .احمقانه ای زده باشد

 لبریز از عصبانیت شال را از سرش بیرون می کشد و

 .روی کاناپه می نشیند

 .واقعا از این همه لوس بازی و خودخواهیش خسته بود
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 با صدای بلند شدن گریه ی آلما کالفه شده از جا بر می

 .می افتدخیزد و به سمت اتاق خواب به راه 

 سپهر مرد کوچک زندگی اش با آن چشم های نیمه باز و

 .موهای شلخته اش سعی می کند خواهرکش رواساکت کند

 دلش قنج می رود برای حمایت، برای مرد بودنش که

 مطمئن بود هیچ وقت رفتارهای پدرش را الگوی خودش

 :قرار نمی دهد

 سالم عزیزم، چرا بیدار شدی؟-

 را به سمت مادرش می گیرد و لبسپهر   چشمان خمارش 

 :بر می چیند

 .آلما گریه می کنه، نمی تونم ساکتش کنم-
 سحر با لبخند روی تخت می نشیند و آلما را در آغوشش

 .می گیرد

 لب هایش بی اراده به سمت گونه های سپهر پرواز می

 :کنند و روی پوست نرمش بوسه می نشانند

 .تو یکی یدونه ی مامانی-

 آغوش که در حال شیر خوردن بود از جا بلند میآلما در 

 .شود و ساکش را از روی میز سر و ته می کند

 باید اینجا یک پوشکی داشته باشد تا کارش را به راه

 :بیندازد

 مامانی می شه آلما رو بدی به من؟-

 :به سمت سپهر برمی گردد و با لبخندی می گوید
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 م می دم بغلتبذار شیرش رو بخوره، به توهم صبحانه بد-

 باشه؟

 :سپهر موهای لختش را از روی پیشانیش کنار می زند

 .چشم-

 چشمش به یک پوشک می خورد که کنار زیپ ساک

 .خودنمایی می کند

 یادش می آید که این پوشک را برای لحظه های

 اضطراری دم دستش گذاشته بود و حاال خداروشکر برای

 .این مورد سرگردان نماند

 یاط از آغوش سپهر بیرون می کشد و جسمآلما را با احت

 به خواب رفته اش را روی تخت جا به جا می کند تا

 .پوشکش را عوض کند

 در حال عوض کردن پوشک آلما بود که صدای چرخش

 .کلید را از سالن می شنود
 :با عجله شلوار آلما را می پوشاند و در آغوشش می گیرد

 سحر، سپهر کجایین؟-

 خونسردیش را حفظ کند، اما نمی تواند وقتیسعی می کند 

 :او آنقدر راحت خودش را به کوچه ی علی چپ می زند

 .سالم-

 :به سمت سحر برمی گردد و با لبخند دست دراز می کند

 .بده به من اون پدر سوخته رو-

 سحر با انزجار خودش را عقب می کشد و با لجبازی می
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 :غرد

 سرد و بی خیالچطور می تونی انقدر خودت رو خون-

 نشون بدی؟

 مهران دستش را عقب می کشد و با اَخم روی کاناپه

 :جاگیر می شود

 از چی حرف می زنی؟-

 سحر همانند یک کوه آتشفشانی که چند سال بود در خودش

 ساکت مانده مذاب داغ حرف هایش از سینه اش فوران می

 :کند

 برای چی در رو روی من قفل کردی؟ فکر کردی من-

 که نمی فهمم، فکر کردی من مثل اونموقع کر و احمقم

 ...اللم

 :جیغ می زند

 آره؟ چرا اللمونی گرفتی؟-

 مهران همانند فنری که از جایش می جهد از روی کاناپه

 .بلند می شود و رو به سحر دستش روی هوا می رود

 سحر از ترس چشمانش را می بندد و بغضی به شکل یک

 .حباب در گلویش می ترکد

 نمی خواست جلوی بچه هایش بشکند و او را ضعیفدلش 

 .ترین فرد قصه بدانند

 اما سنگینی دستش را مثل همیشه روی گونه اش حس نمی

 کند، اما سبک شدن سنگینی جسم آلما از توی آغوشش
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 .باعث می شود پلک هایش از هم فاصله بگیرند

 :مهران پوزخندی می زند و آلما را در آغوشش می چالند

 کردی می خوام بزنمت؟فکر -

 سحر یک قدم به عقب بر می دارد و در مقابل مهران با

 :لحن تلخی می گوید

 آهان، یادم !غیر اینه؟ مگه تو جز زدن چیز جدید بلدی-

 .رفته خیانت هم جزوء کارهای خوبت شده

 :آلما را سعی می کند از آغوشش بگیرد

 نودی مدیگه ام آلما رو بغل نگیر، یادت که نرفته گفته ب-

 ....م، این بچه ام کثیف

 :مهران فریاد می زند

 .بسه، تمومش کن-

 :سپهر از اتاقش به بیرون می دود و با گریه می گوید

 .بابایی نزنش-

 سحر حیرت زده نگاهش می کند که با دو دست کوچکش

 :را به پاهایش می چسباند
 بابایی بگو به مامانی که اشتباه .مامانی تو رو خدا نرو-

 .کردی

 لعنت به خودش که با رفتنش تمام رویاهای کوچکش .آه

 .را خراب کرده بود

 قطره اشکی بلوری از چشمانش روی گونه هایش می

 .لغزند
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 کنار پای سپهر زانو می زند و جسم ترسیده اش را محکم

 :در آغوشش می کشد

 من جایی نمی رم ، هیچ وقت تنهات نمی ذارم مامان-

 .جون

 :دور گردن مادرش حلقه می کندسپهردست هایش را به 

 .قول بده-

 :سحر پیشانیش را به پیشانیش می چسباند و هق می زند

 .قول می دم، قول می دم عزیز دلم-

* 

 بالشت را زیر سرش مرتب می کند و پتو را تا سر شانه

 :هایش باال می کشد

 فردا ساعت چند بیام؟-

 نگاهی چپکی در تاریکی به صورت مهران می اندازد و

 :می پرسد

 "برای چه کاری؟"-

 مهران خودش را جلو می کشد و در تاریکی به مردمک

 :هایش زل می زند

 .برای خرید عید-

 :سحر خودش را عقب می کشد
 .ما عیدی نداریم که وسایلش رو بخوایم-

 مهران دستش را به سمتش دراز می کند که سحر پلک

 :روی هم می فشارد
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 خوابیدن روی این تختبه من دست نزن، نذار از -

 من فقط و فقط به خاطره ی روحیه ی حساس .پشیمون شم

 .سپهر اینجام والغیر

 :مهران پچ پچ وار لب می زند

 دلم برات تنگه سحر، چرا نمی خوای این بازی مسخره-

 رو تموم کنی؟ من سعی کردم همون مهرانی بشم که تو

 .می خوای

 :ی پرسدسحر در جایش نیم خیز می شود و با غیظ م

 "البد من خواستم که خیانت کنی؟"-

 :مهران هم در جایش روی آرنج نیم خیز می شود

 .باید چندبار بگم اون زن توی زندگیمون جایی نداره-

 خودش را جلو می کشاند و درحرکت سریع دست هابش

 :را به دور کمر سخر حلقه می کند

 .رو با کسی عوض کنمتو من غلط بکنم -

 .سحربوی بهشت می دی 

سحر با تقال سعی می کند عقب براندش که تمام خاطرات 

 .ماندحرکت میچشمانش رژه می رود و بی  خوبشان از جلوی
 اما لحظه ای که مهران عقب می کشد دوباره در ذهن

 سحر جنگ جهانی تمام دعواها و کتک خوردن و حقیر

 شدنش همانند پرده ی نمایش جلوی چشمانش به حرکت

 .در می آید

 حرکتی غیر منتظره از جانب خود، خودش را کامالدر 
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 :عقب می کشد و از روی تخت بر می خیزد

من دیگه نمی خوام حتی واسه یه بارم با تو خاطره ...من-

 .بسازم

 مهران با مکث سرش را از جای خالی سحر به روی

 :بالشت بر می دارد و مشت محکمی روی تشک می کوبد

 .لعنت بهت، لعنت بهت سحر-

 کوتاهی "متاسفم"لبانش را روی هم می چسباند و با  سحر

 .به سمت اتاق خواب سپهر و آلما عقب گرد می کند

 ثانیه ای از ورودش به اتاق بچه ها نگذشته بود که صدای

 .بهم خوردن در ورودی خانه او را از جایش می پراند

* 

 بدون این که به خودش فرصت فکر کردن بدهد لباس

 ر چمدان می چپاند و ساک هایهایش را با شتاب د

 :کوچک آلما و سپهر را کنار چمدان جا می دهد 

 مامانی قراره جایی بریم؟-

 کاغذ کوچکی از کشو بیرون می کشد و رو به سپهر

 :جواب می دهد

 .آره، می ریم پیش پدربزرگ و مادربزرگت-

 :روی کاغذ با سرعت تایپ می کند

 .گفتم برمی گردم و میشم دختر بابام"-

 توام می تونی برای دیدن دخترت و پسرت بیای اونجا ولی

 "این پرونده رو ببند، خیلی وقته این زندگی به تهش رسیده
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 بغض کرده کاغذ را به آیینه می چسباند و قبل از اینکه

 :عقلش نهیب بزند چمدان و ساک ها را به دست می گیرد

 .بریم عزیزم-

 و برای بار آلما را در آغوشش با یک دست نگه می دارد

 آخر نگاهش را در خانه می چرخاند؛ خانه ای که می

 .دانست از حاال دلتنگش می شود

 دستش را روی گونه ی ُزق ُزق زده اش می گذارد و

 اشک می ریزد در آغوش زنی که بوی خوب مادرانه اش

 .سر مستش می کرد

 یادش نمی رود ضرب دست آقاجان به روی گونه اش که

 ، به شیرینی همان حرفی که درچه قدر شیرین بود

 آغوشش به او یادآوری کرد که باید سال ها قبل به اینجا

 :بر می گشت، حتی اگر یک مادر کم سن بود

 مامان دلم براتون تنگ شده بود، اونقدر که دیگه قلبم-

 .گنجایشش رو نداشت
 مادرش موهایش را می بوسد و سرش را از آغوشش بلند

 .می کند

 شرمگین سرش را پایین نگه می دارد وسحر خجل زده و 

 .لب می گزد

 مادرش اما با آرامش صورتش را مابین دستانش قاب می

 گیرد و سحر برای بغض در صدای این زن حاضر بود

 :بارها بمیرد
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 سرت رو باال بگیر عزیز مادر، نمی دونی من چه شب-

 .هایی به یاد برق نگاهت خوابیدم

 سرش را باال می چانه اش از شدت بغض می لرزد و

 :گیرد

 .هیچ وقت نمی تونم خودم رو ببخشم-

 شبنم آلما در آغوشش کنارش جاگیر می شود و سرشانه ی

 :خواهرکش را ُپر مهر می بوسد

 .حاال گذشته ها گذشته، از این به بعد آینده ت رو بساز-

 گذشته ها گذشته؟ چطور گذشته بود وقتی او هنوز هم

 کنار مردی جا گذاشت که با فکرقلبش را در همان خانه، 

 !نبودش یک خالء بزرگی را در وجودش حس می کرد

 لبانش را محکم روی هم می فشارد تا بغضش سر باز

 نزند و شبیه یک بچه ی بهانه گیر فریاد نزند برای چیزی

 :که می دانست دیگر بودنش امکان ندارد

 دیدی سپهر چه با آقاجون گرم گرفت؟-

 :و از جایش بلند می شود لبخندی تلخ می زند

 می شه برم لباس هام رو عوض کنم؟-

 :مادرش با لبخند سر تکان می دهد
 برو مادر، اما زود برگرد که به اندازه ی تمام این سال-

 .ها باهات حرف دارم

 آرامی از پله های چوبی منتها به اتاق خواب ها "چشم"با 

 مثل باال می رود و وارد اتاق مجردی اش می شود، اما
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 .قبل شوقی برای بودنش نداشت

 دلگیر رو به روی آیینه می ایستد و به زن در تصویر رو

 به رویش ُزل می زند؛ زنی که یک تردید همانند خوره به

 .جانش افتاده بود و قصد مکیدنش را داشت

 دلش برای دست .دستش را روی انتهای موهایش می کشد

 .و نوازش هایش تنگ می شد

 روی اجزای صورتش می کشد و اعترافسر انگشتش را 

 می کند از همین حاال دلم برایش تنگ شده است، برای

 .بودنش و نفس کشیدنش زیر سقفی که با هم بودند

 قطره اشکی درشت از چشمش سرازیر می شرد و روی

 .لبانش می لغزد

 از تصویر در آیینه فاصله می گیرد و با خودم تکرار می

 :کند

 ".دیگه اون سحر احمق نیستم من باید بتونم، من"

 جسمش را به روی تخت می نشاند و ناخن هایش را ال به

 الی پتو فرو می کند تا جیغ نکشد، تا فریاد نزند که او با

 .همه قوی بودن هایش باز هم در نقشش بازیگر بدی بود

 یه فرصت دیگه به من بده اینبار

 هرگز نمی خواستم ازم بشی بیزار

 دیگه نمی تونم یه لحظه هم بی تو

 بیشتر از این حرفا من به تو مدیونم

 دستش به روی کم و زیاد کنترل می چرخد و صدایش را
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 .در خانه آزاد می کند

 تا وقتی که بودی توی زندگیم

 من فقط بودم به فکر خودم

 انگشتش را روی صورتش در عکس عروسیشان می

 لغزاند و از شدت بغض سنگین در گلویش به نفس نفس

 .افتدمی 

 حاال که رفتی از پیشم

 تازه فهمیدم عاشقت شدم

 اشک از تیغه ی بینی اش ُسر می خورد و روی گره ی

 .دست هایشان در عکس می لغزد

 دلش تنگ بود، تنگ برای زنی که نبودنش در این خانه

 .خاری شده بود در چشم هایش

 با غم صفحه ی آلبوم را ورق می زند و با دیدن هر

 .خورده در سینه اش فریاد می زدعکس مردی شکست 
 منو ببخش اگه ندیدمت

 اگه همیشه تنها بودی

 ...منو ببخش اگه مواظبت نبودم

 صدای خواننده قطع می شود و دوباره پخشش می کند تا

 زجرکش کند مردی را که خودخواهانه فقط در این خانه به

 دنبال عطر زنی بود که در بند بند وجودش حک شده

 .است

 دیگه به من بده اینباریه فرصت 
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 هرگز نمی خواستم ازم بشی بیزار

 یه لحظه هم بی تو دیگه نمی تونم

 بیشتر از این حرفا من به تو مدیونم

 با خشم از جایش بر می خیزد و تمام عکس ها را روی

 :زمین پخش می کند و مرد دو وجودش فریاد می کشد

 !سحر، سحر، سحر-

 .می کوبد مشتش را محکم روی دیوار رو به رو

 !چه کسی گفته بود مرد نمی گرید

 چرا این صدای لعنتی قطع نمی شد؟

 تا وقتی که بودی توی زندگیم

 من فقط بودم به فکر خودم

 حاال که رفتی از پیشم

 تازه فهمیدم عاشقت شدم
 با دلتنگی، با غیرتی که به خرخره م

 اش چسبیده بود به سمت بوفه می رود و با تمام وجودش

 زند و حاال صدای شکستن ظرف ها با صدای فریاد می

 :خواننده در خانه هوار می زد

 منو ببخش اگه ندیدمت

 اگه همیشه تنها بودی

 منو ببخش اگه مواظبت نبودم

 تا وقتی بودی تو زندگیم

 من بودم به فکر خودم
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 ....حاال که رفتی از پیشم

 !نمی دانست چندساعت گذشته یا اصال چند روز

 شود به سمت دستش و خونی که بهنگاهش کشیده می 

 معده اش از شدت گرسنگی در .رویش خشک شده بود

 خودش می پیچد و او را مجبور می کند در جایش تکانی

 .بخورد

 پا که در آشپزخانه می گذارد و قامتش را پشت سینگ

 ظرفشویی تصور می کند که دائم در حال غر زدن به

 .اوست

 بی وقفه اش تنگاو حتی دلش هم برای غر زدن های 

 !بود
 با آهی عمیق به سمت یخچال می رود و درش را به سمت

 .خودش می کشد

 نگاهش به دور تا دور محتوای درونش می گردد و   نادم

 .عقب گرد می کند

 چطور می توانست بدون وجودش یک لقمه بخورد وقتی

 وجودش را

 !کنار خود حس نمی کند

 گردد و پوزخندی به با حالی پریشان دوباره به سالن برمی

 .اوضاعی نابسامانش می زند

 ولی به خودش قول می دهد سحر را، زنی که مال خودش

 بود را به جایی که تعلق دارد برگرداند، حتی شده اگر به
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 .زور متوسل شود

 بدون کوچیک ترین تردیدی به سمت گوشی می رود و

 .انگشت هایش روی شماره ی مورد نظرش می لغزند

 :م نرسیده صدایش در کل خانه می پیچدبه بوق دوو

 .مهران...الو-

 صدای نحسش را از روی اسپیکر بر می دارد و با

 :عصبانیت می غرد

 ...من دیگه نیستم .این بازی مسخره تموم صادق-

 صادق می خواهد حرف بزند که مهران میان حرفش

 :مانوور می دهد

 .هیش حرف نزن، فقط گوش بده-

 :وددر جایش نیم خیز می ش

 دو هفته مونده تا اون صیغه ی لعنتی تموم شه با او-

 زنیکه، به اندازه کافی
 ...هم تونستی ازش مدرک بگیری

 صادق دوباره می خواهد مابین حرف هایش بجهد که

 :مهران فریاد می زند

 این کارو به خاطره رفاقتی که با تو داشتم  .الل شو صادق-

کنی از زنی که یه مدرک جمع  کردم تا تو راحت تر بتونی

 ...روز زنت بود

 :صدای فریادش فروکش می کند و با عجز می نالد

 لعنتی دیگه برام مهم نیست که مدرک اصلی گیرت-
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 نیومده وقتی زن و بچه هام کنارم نیستن؛ وقتی زنی که بند

 بند وجودم فریادش می زنه من رو خائن می دونه در

 ن زنیکه روصورتی که من حتی به خودم جرئت ندادم او

 .لمس کنم

 دست روی قفسه سینه ی پر تالطمش می گذارد و آخرین

 :حرف هایش را می زند

 من رو از بازی خودت حذف کن، با اون همه مدارک هم-

 می تونی هم بچه ت رو پس بگیری هم ثابت کنی اون

 برام اصال هم مهم نیست .صالحیت نگه داریش رو نداره

 یه از دست رفته تمدرک اصلی می تونست حتی سرما

 .رو برگردونده

 به تماس پایان می دهد و سرش را کنار دیوار کج نگه می

 .دارد

 نمی گذاشت، اجازه نمی داد احدی خانواده اش را از او

 .بگیرد یا زنی که دیوانه وار عاشقش بود
 حتی با فکر این که کسی جز خودش بخواهد دوسش داشته

 جنون می کشاند؛ جنونیباشد و لمسش کند او را تا مرز 

 !که حتی می توانست قاتلش کند

 دوباره گوشی را در دست گرفته و این بار برای کسی که

 :سالهاست مورد اطمینانش بود تماس می گیرد

 می ری به آدرسی که برات می .گوش بده چی می گم-

 فرستم کافیه یه گربه ی َنر از اونجا رد بشه و من نفهمم؛
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 میره توی اون خونه عکس میاز هر کسی که داره 

 .گیری و توی تلگرام برام می فرستی

 به تماس پایان می دهد و سریع تو باکس پیام ها می رود

 .و آدرس را برایش تایپ می کند

 بعد از ارسالش نفس راحتی می کشد از این که قرار بود

 بفهمد چه کسی قراره پا در خانه ای بگذارد که سر پناه

 .بود زن و بچه هایش شده

* 

 سحر فنجان چای را به لبش نزدیک می کند و به پشت

 .تکیه می دهد

 مزه ی شیرین خرما طعم تلخ دهانش را از بین می برد و

 :دوباره خم می شود تا از ظرف خرما بر دارد

 بابا جان تو مطمئنی برای تصمیمت؟-
 کمی مکث می کند .دستش به روی خرما خشک می شود

 .ین کف دستانش می فشاردو دوباره فنجان را ماب

 باور نکردنی خودش را به قفسه ی سینه  قلبش با سرعت

 :اش می کوبید و باعث می شود گلویش به ُزق ُزق بیفتد

 من که اصال دلم نمی خواد بگم برگردی باباجان، ولی دلم-

 .برای طفل معصومات می ره

 :تلخ می شود و نگاه اشکیش را باال می گیرد

 آقاجون؟ما مزاحمیم -

 دستی به ریش یک دست جوگندمیش می کشد و تسبیح را
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 :کنارش قرار می دهد

 این چه حرفیه؟ به اندازه کافی نداشتیمت و بودنت توی-

 .این خونه برکته

 من اگه اون موقع گفتم که نری چون اوالدم بودی و چشم

 و چراغ خونه، حاال هزار ماشاهللا خودت دوتا دسته گل

 د اولویتت باشن نه من پیرمرد که خیلیداری که اونا بای

 .جاها اشتباه داشته

 سحر با سرانگشت اشک را از گوشه ی چشمش جمع می

 :کند و بغض کرده لب می زند

 درسته سپهر و آلما ما دوتا رو .من تصمیمم جدیه آقاجون-

 کنار هم می خوان اما من واقعا دیگه نمی کشم، کم

 .آووردم

 د و بوسه اش به رویآقاجان دستی به سرش می کش

 :موهایش قوت قلب می شود

 .هر جور خودت بخوای باباجان-
 لبخندی تلخ تر از مزه ی اسپرسو می زند و سر به زیر

 .به ظرف خرما خیره می شود

 دروغ بود که اگر بگوید تردید در حرف هایش موج نمی

 .زد، اما چه فایده وقتی دیگه قرار نبود از تصمیم برگردد

 خیلی وقت بود دو خط موازی شده بودند که او و مهران

 .قرار نبود دیگه بهم برسند

 در این سال ها او بود که شکست و دم نزد، اما هیچ وقت
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دیگر برایش گرما و  مهراننمی توانست با خیانت سر کند؛ 

 حمایت گذشته را نداشت

 با کالفگی آلما را در آغوشش تاب می دهد و سعی می

 هم که شده صدای گریه هایش کند حتی برای یک لحظه

 :را آرام کند

 .ش آروم عزیزم، آروم  هی-

 نگاهش را به  چشمان خیس از اشکش می دوزد و حس

 .می کند یگ نفر قلبش را محکم در مشتش فشار می دهد
 حاال در این لحظه به حضور مهران نیاز داشت، نیاز

 :داشت که باشد و آرامش کند

 چشه این بچه؟-

 تخت می نشیند و رو به شبنمی که بینبغض کرده روی 

 :خواب و بیداری بود می گوید

 .نمی دونم هر کاری می کنم آروم نمی شه-

 شبنم پا در اتاق می گذارد و موهای پریشانش را پشت

 :گوشش آویز می کند

 !شاید پوشکش رو خیس کرده-

 :سحر لب می گزد تا بغضم نشکند

 ...طفق...شیرم نمی خوره فقط .نه، آخه دیدم-

 :بغضش می شکند و سیل اشک هایش به راه می افتند

 .فقط فکر کنم یکم تب داره-

 :شبنم کنارش زانو می زند و با ناباوری می پرسد
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 "داری گریه می کنی سحر؟"-

 آلما ر از آغوشش می گیرد و َدمر روی دستانش تاب می

 :دهد

 !خب بچه س، مریض می شه؛ این که گریه کردن نداره-

 :زند و زانوانش را در شکم جمع می کند سحر هق می

 هر کاری می کنم نمی تونم از پسشون .نه شبنم، نمی شه-

 .این بچه ها به پدرشون نیاز دارن .بربیام

 :شبنم دوباره کنارش زانو می زند و آرام نجوا می کند

 خود بچه ها یا مامان بچه ها؟-

 :از تیزبینیش یکه می خورد و سر تکان می دهد
 من بی مهران بودن و .ب دلم براش تنگ شدهخ...خب-

 بلد نیستم، می دونی شبنم وقتی ازدواج می کنی تازه می

 وقتی !چیه...فهمی معنی وابستگی،نفس کشیدن، زن بودن

 .می بینم نیست احساس می کنم من تنها بی معنا می شم

 دستی به گونه ی خیسس می کشد و آلمای به خواب رفته

 :می گیرد دستان شبنم را از روی

 .انگار می خواست روی دست های خاله ش بخوابه-

 آرام انگشت های کوچکش را می بوسد و پتو را تا به

 :روی کمرش می کشد

 سحر؟-

 :به سمت شبنم برمی گردد و لب می زند

 .جانم-
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 قطره اشکی از چشم شبنم ُسر می خورد و روی گونه ی

 :خوش تراشش می لغزد

 از خودم بدم می آد، من با این وقتی می بینم تو این حالی-

 همه ناسازگاری باهاش به این مطمئنم که مهران مجنون

 .که بخواد خیانت کنه  تر از این حرفاست

 سحر آهسته از روی تخت خودش را پایین می کشد و به

 :دیوار رو به رویش خیره می شوط

 .من خودم شنیدم که به اون زن گفت من رو نمی خواد-

 لجباز شده بود و دوست داشت کسب در همانند بچه های

 گوشش بخواباند و بگوید تمام این حرف ها فقط یک خواب

 :بود
 سحر من اصال طرفدار مهران نیستم این رو خوب می-

رکب دونی اما حاضرم قسم بخورم اون هیچ وقت بهت 

 .نمیزنه

 :سحر لب بر می چیند و دوباره هق می زند

 .دلم براش تنگ شده شبنم-

 بچه ایی بی پناه سرش را روی زانوهایش می همانند

 :گذارد و دو هق هق های ُپر دردش می نالد

 دلم براش تنگه و می دونم نمی شه؛ می دونم زندگیمون-

 .دیگه قرار نیست درست بشه

 سرش را بلند می کند و به پهنای صورتش اشک می

 :ریزد
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 شبنم اگه یه روزی یکی جای من پا توی اون خونه بذاره-

 .میمیرم من

 :سرش را به زانویش می کوبد

 .میمیرم شبنم به خدا میمیرم-

 دستان شبنم به دور کمرش حلقه می شوند و زیر گوشش

 :آرام زمزمه می کند

 آخه دورت بگردم وقتی نمی تونی چرا داری این کارو-

 می کنی؟

 بدون این جوابی به سوالش بدهد خودش را عقب می کشد

 :و از جایش بر می خیزد
 .برو بخواب شبنم-

 جسم خسته اش را روی تخت می خواباند و به ریتم نفس

 :های منظم سپهر و آلما چشم می دوزد

 سحر زندگی که چهارساله با چنگ و دندونت ساختی-

 چیزی نیست که بخوای به راحتی از دستش بدی، نمی گم

 .ببخش، نبخش، اما طالق نگیر

 از اتاق شقیقه اش را می بوسد و با شب بخیر آرامی

 .بیرون می زند

 با صدای بسته شدن در، طاق باز دراز می کشد و دوباره

 قطره های داغ اشک هایش انتهای گوشش امتداد پیدا می

 .کنند

 کاش می توانست فریاد بزند و به شبنم بگوید تو این نفری
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 !بودی که مرا تشویق به دوری کردی

* 

 باز می با صدای پچ پچ سپهر چشمانش را بی رمق از هم

 کند و با دیدنش که روی تخت مشغول بازی با آلما بود

 .لبخندی به پهنای صورتش می زند

 هیچ صحنه ای نمی توانست لذت بخش تر از این باشد که

 ثمره های زندگیش، هر چند با تمام تلخی هایش این طور

 .عاشقانه کنار هم باشند

 :دکن دستی به موهای پریشانش می کشد و از تختش دل می

 .صبح بخیر خوشگالی من-

 سپهر با دیدنش انگشت کوچک آلما را رها می کند و به

 :سمتش می آسد
 .صبح بخیر مامانی-

 دست های کوچکش را دور گردن سحر حلقه و پیاپی

 .صورتم رو بوسه باران می کند

 سحر با میل هر حرکتش را تقلید می کند و سپهر از خنده

 :ریسه می رود

 .کنده شد بسه مامانی لپام-

 بوسه ای محکم تر به روی لپانش می کارد و چینی به

 :بینی اش می دهد

 .حقته پسرک زبل-

 او را از آغوشش به روی تخت می نشاندش و به سمت
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 :آلما می رود

 .آخه مامان دورت بگرده سیب قرمز من-

 بوسه ای نرم روی پیشانی اش می کارد و از اتاق بیرون

 .می زند

 کوتاه قوسی به بدنش می دهد و پایش رابا خمیازه ای 

 روی اولین پله می گذارد که صدای پچ پچ پدرش با

 .صدایی آشنا قلبش برای ثانیه ای نمی تپد

 دستش را روی قلب پر تپشش می گذارد و یک پله پایین

 :حاال صداها واضح تر به گوشش می رسید .تر می رود

 ببینم، می تونم شک و دو دلی رو توی چشم های دخترم-

 .اما پدرم و نمی خوام دلش رو بشکونم
 مادرش از کنار پله ها رد می شود و او آرزو می کند که

 او را نبیند، اما بر عکس بدشانسی اش نگاه مادرش به

 :سمتش برمی گردد

 !واه مادر بیدار شدی؟ چرا روی پله ها وایستادی-

 باالجبار دستی .صدای پدرش دیگر به گوشش نمی رسید

 وهای پریشانش می کشد و پله های باقی مانده را طیبه م

 :می کند

 .سالم، صبح بخیر-

 مادرش با لبخند به سمتش می رود و گونه اش را می

 :بوسد

 .صبح توام بخیر عزیزم-
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 از او دور می شود و او حاال نگاهش می افتد به مردی

 که هفت سال پیش با تمام خودخواهی هایش پای تعهمدش

 .نماند

 .با دیدنش از جایش بر نی خیزدکوروش 

 سحر می توانست در چشم های شب زده اش ترحم،

 همان طور که از بچگی .هیجان، کالفگی را بخواند

 :خواندن چشم هایش برایش یک سرگرمی محسوب می شد

 .سالم-

 را "سالم"کوروش دستی به ته ریشش می کشد و آهسته 

 .زمزمه می کند

 لبخندی تصنعی روی لبانشسحر با پاهایی که می لرزند، 

 :می نشاند و به سمت کاناپه ها به راه می افتد

 .بشین لطفا، خجالتم نده-
 کوروش با مکث روی کاناپه جاگیر می شود و رو به پدر

 :سحر می گوید

 عموجان من بهتره برگردم شرکت، شما رو اونجا می-

 .بینم

 نگاهش به طور خودکار به سمت دستش بر می گردد، اما

 .ر برق حلقه ای آشنا چشمانش را نمی زنددیگ

 ناخواسته لبخندی روی لبانش شکل می گیرد و هیچکس

 نمی تواند درک کند که او تا چه حد از این موضوع

 .خوشحال شد
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 از روی کاناپه بلند می شود و "بااجازه ای"کوروش با 

 :سحر به طعنه می گوید

 قدمم شور بوده پسرعمو؟-

 .دکوروش از حرکت می ایست

 سحر هم به تبعیت از او از روی مبل بلند می شود و رو

 :به پدرش می گوید

 .من یه چند لحظه با کوروش حرف دارم-

 جلوتر از کوروش به راه می افتد و صدای قدم های آهسته

 .اش را می توانست از پشت سرش حس کند

 کوروش .وقتی وارد حیاط می شوند به سمتش برمی گردد

 حرکت می ایستند، اما نگاهش میخ سنگهم قدم هایش از 

 .فرش ها می شوند

 :سحر با پوزخندی جلو می رود و می پرسد

 انقد از من بدت می آد که نگاهتم حرومم نمی کنی"-

 "!پسرعمو
 کوروش انگار طعنه ی کالمش را حس می کند که

 :نگاهش به سمت صورتش بر می گردد

 !چرا باید ازت بدم بیاد؟ مگه تو کاری کردی-

 با نیشخندی دو دستش را از هم باز می کند و با تمام

 جدیت همه ی حرف های روی دل مانده ی چهارساله اش

 :را در صورتش می کوبد

 جز این که من رو بدبخت کردی، من رو این همه سال-
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 توی همون سال نگه داشتی که متعهدم به زنی که قلبم

 !!مگه کاری کردی  عاشقشه

 :نجوا می کند سحر بغض کرده اسمش را

 ...کوروش-

 کوروش انگشت اشاره اش را روی بینی اش می گذارد و

 :با عصبانیت می گوید

 کسی که باید حرف بزنه منم، من .هیش هیش چیزی نگو-

 لعنتی که وقتی می فهمم دخترعموم، نامزد سابقم با دوتا

 .بچه برگشته خونه ش دلم بلرزه و دست و پاهام شل شه

 می کند که کوروش برای بار اولسحر متحیر نگاهش 

 :روی سرش فریاد می زند

 اینجوری نگام نکن می فهمی؟ نگام نکن وقتی با دیدنت-

 .خودمم رو گم می کنم

 به تندی تنه ای به شانه ی سحرمی زند و از کنارش می

 .گذرد

 سحر با بغضی عمیق پشت سرش گام های بلندی بر می

 :دارد

 .کوروش وایستا، بذار حرف بزنیم-
 کوروش بدون توجه به او در حیاط را باز می کند که از

 خانه بیرون بزند، ولی هر دو از دیدن شخص پشت در از

 .حرکت می ایستند

 با دیدن مهران و آن پوزخند پررنگ روی لبانش ناخواسته
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 کوروش به .قدم هایش سنگین به عقب برداشته می شوند

 ش گرهسمت سحر بر می گردد و با دیدن چهره ی نزار

 :ای محکم به اَبروهایش می اندازد

 .پارسال دوست، امسال آشنا .به به جناب دکتر-

 کوروش سفت و سخت جلوی در قد علم می کند، اما تو

 می توانست از پس چهارشانه اش مهران و هیبت ترسناک

 .هیکلش را ببیند

 کوروش با نیشخندی دستش را به درگاه در می چسباند و

 :می غرد

 .م کسی دعوت نامه فرستاده باشهفکر نکن-

 مهران با عصبانیت به عقب هولش می دهد و پا به داخل

 .خانه می گذارد

 سحر با دیدنش تمام دلتنگی هایش همانند پروانه در قلبش

 .بال بال می زنند

 مهران بدون هیچ حرفی در چشمانش خیره می شود و او

 برای بار اول می توانست در آن مردمک های آبی و

 :زالل دلتنگی را بخواند
 حال جنابعالی؟ مهمونی .سالم عرض شد سحر خانم-

 !خوش می گذره انشاهللا

 کوروش به سمتش می رود که سحر دستش را باال می

 :گیرد و با قاطعیت می گوید

 .مسئله خصوصیه .لطفا کوروش-
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 هنوز هم غرور و ابهت این مرد اولویتش بود و اصال

 .خدشه دار بشودنمی خواست به دست کوروش 

 مهران با چشمانی تنگ شده به سمتش قدم بر می دارد و

 :با اَخم می گوید

 !نشنیدم اون آقایی که باید اول اسمش به کار می بردی-

 دوروز بیخیالت شدم یادت رفته؟ اما اشکال نداره دوباره

 .روش کار می کنیم

 سحر قدم هایش به عقب برداشته می شوند و باز هم آن

 :در سراسر وجودش النه می کندحس ترس 

 اومدی اینجا چیکار؟-

 مهران به سمتم کوروش نگاهی می اندازد و دوباره

 نگاهش از سر تا دمپایی در پاهای سحر را برانداز می

 :کند

 !می بینم اومدی اروپا-

 با گام بلندی به سمتش می رود و با چشم هایی به خون

 :نشسته از بین دندان کلید شده اش می غرد

وضعی اومدی پیش  تو غلط کردی، بیجا کردی با همچین-

 .این مرتیکه

 لبان خشکش را با زبان َتر می کند و با صدای سحر  

 :لرزانی می گوید
 .دیگه هیچی من به تو ربطی نداره-

 مهران با حرکتی غافلگیر کننده بازویش را در مشتش می
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 :گیرد و فریاد می زند

 .ر شدیدوروز ولت کردم که ها .الل شو-

 کوروش به سمتش هجوم می آورد و سعی می کند او را

 :به عقب بکشاند که مهران بلند نعره می زند

 دستت بهش بخوره قسم می خورم به والی علی چیزی-

 .ازش نمونه

 آقاجان با .آقاجان و مادرش هراسان وارد حیاط می شوند

 دیدن مهران تسبیح از دستش به روی زمین می افتد و

 :کشد فریاد می

 مرتیکه تو اینجا چیکار می کنی؟-

 به سمتشان پا تند می کند به طرف مهرانی می رود که

 :حاال در دست های کوروش اسیر بود

 کی راهت داده پا بذاری توی خونه م؟-

 :آقاجان به سمت سحر بر می گردد و با تحکم می گوید

 .برو باال سحر-

 :بغضش می شکند و با گریه معترض می شود

 !آقاجون-

 برای بار اول بعد این همه سال روی سرش فریاد می

 :کشد

 .می گم برو باال-

 با هق هق نگاهش را از مهران می گیرد که با تالش سعی

 :دارد از دستان کوروش خودش را آزاد کند



Romanbook_ir 

257 
 

 .هیچ کدومتون حق ندارین سر زن من زور داشته باشین-
 مادلش برای میم مالکیت دو صدایش مالش می رود، ا

 .خودش خواسته بود و حاال هیچ اعتراضی به جا نبود

 مهران با حرکتی خودش را از دست های کوروش آزاد

 :می کند و به سمت سحر قدم بر می دارد

 .یاال بار و بلندیت رو جمع می کنی و می ریم خونه مون-

 :آقاجان سد راهش می شود و جلوی دیدش را می گیرد

 .دیر اومدی زودم می ری-

 ن سعی می کند به عقب هولش بدهد و همانند دیوانهمهرا

 :ها فریاد می زند

 سحر می گم برو وسایالت رو جمع کن با بچه هامون-

 .می ریم خونه

 آقاجان به کمک کوروش او را به سمت در خروجی ُهل

 :می دهند و او هنوز هم فریاد می زد

 ولم کنین لعنتیا، نمی تونین زن و بچه هام رو ازم-

 .بگیرن

 با هق هق می خواهد به .دلش آتش می گیرد و می سوزد

 :سمتش برود که مادرش پیراهنش را از پشت می کشد

 .سحر، مادرجان احساساتی عمل نکن-

 دست مادرش را پس می زند و میان هق هق هایش جیغ

 :می کشد

 مامان مهران هنوزم شوهرمه، پدر بچه هامه دلم نمی-
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 .خواد باهاش اینجوری برخورد شه

 مهران انگار صدایش را می شنود که نیم تنه لش بیرون و

 :بلند تر از قبل هوار می زند

 .سحر می آم و میبرمت قسم می خورم-
 با هق .حاال تنه اش کامال از جلوی دیدش ناپدید می شود

 هق ُکنج دیوار روی پله ها چنبره می زند و سپهر را می

 :بیند که دوان دوان بیرون می آید

 بابا بود؟مامانی -

 دستی به صورت خیس از اشکش می کشد و به کمک

 .دیوار از جایش بر می خیزد

 نگاهم را به   چشمان منتظر سپهر می دوزد و با لبخند

 :تصنوعی لب می زند

 !نه مامان جان، آخه بابا اینجا چیکار می کرد-

 سپهر اَبروهای نازکش را در هم می پیچاند و او دلش

 :مهران به عجز و ناله می افتدبرای شبیه بودنش به 

 پس چرا تو گریه کردی؟-

 دستی به صورت التهاب گرفته اش می کشد و تک خندی

 :می زند

 ...من که گریه نک-

 آقاجان میان حرفش می پرد و رو به سپهر با لحن تند و

 :زننده ای تشر می زند

 .برو باال بچه جان، انقدر سوال و جواب نکن-
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 مادوش بر می گرداند و با لب سپهر صورتش را به سمت

 :هایی برچیده به زیر گریه می زند

 .دیگه دوستتون ندارم-
 دست های کوچکش را روی چشمانش مشت می کند و با

 .گریه ایی جگر سوز به سمت داخل می دود

 انگار که کسی روی قلبم خنجر انداخته باشد، به سمت

 :آقاجان بر می گردد و با بغض می نالد

 ن اومد؟ چطور دلتون اومد با بچه ی منچطور دلتو-

 !اینطور رفتار کنید

 آقاجان زیر لب استغفار می کند و سحر بدون توجه به او

 :به دنبال سپهر می رود

 سپهر مامانی؟-

 از پله های منتهی ب اتاق خواب ها باال می رود و وارد

 .اتاق خواب فعلیشان می شود

 صدای بلند گریهبا دیدنش که دمر روی تخت خوابیده و با 

 می کرد، بغض جنگ نا برابری با گلویش به راه می

 .اندازد

 در .اما سرفه ای خشک می کند و روی تخت می نشیند

 این زمان ها واقعا کم می آوورد و نمی دانست باید چه

 .چیزی را جایگزین رفتارش کند تا سپهر به درک برسد

 به آرامی روی موهای شب زده ش دست می کشد و

 :یش می زندصدا
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 سپهر مامانی، با منم قهری؟-

 سپهر بینی اش ا باال می کشد و میان اصوات نامعلوم هق

 :هقش می گوید

 .بیشتر از همه با تو قهرم-

 پیشانی اش را به حجم انبوه موهایش می چسباند و آهسته

 :زمزمه می کند
 !چرا؟ می شه دلیلش رو به مامان بگی-

 سحر حاضر بود بارهاسپهر سرش را بلند می کند و 

 :برای رگ های قرمز در چشمانش بمیرد

 .چون تو باعث شدی ما بیایم اینجا-

 خودش را عقب می کشد و جهنمی از حرف هایش برای

 :سحر می سازد

 .دلم برای اتاقم، برای بابا مهرانم تنگ شده-

 یحر لب می گزد و اجازه ای به جاری شدن قطره اشک

 :رقصان در چشمانش نمی دهد

 .بهتره تمومش کنی سپهر-

 :سپهر از جایش بلند می شود و با گریه جیغ می زند

 دروغگویی، من می دونم اون صدای بابامم بود، می-

 .دونم داری کاری می کنی که دیگه من رو نخواد

 قلبش از حرفش تیر می کشد و باالخره اون قطره اشک

 :مبارز برنده ی میدتن می شود

 ن بخوام همچین کاری کنم آخه؟سپهر مامان جان چرا م-
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 :یپهر با صورت قرمز از جیغ کشیدنش هق می زند

 .چون دیگه ما رو دوست نداری-

 لبانش را محکم روی هم می فشارد و کنارش زانو می

 دلش می خواست همین حاال چشمانش را ببندد و .زند
 بیدار شود تا همه ی آن اتفاق ها یک خواب ترسناک و

 .زشت باشد

 که می دید همانند یک مادر بی مصرف نمی توانداز این 

 پسرکش را آرام کند و به او حس امنیت بدهد از خودش

 متنفر می شود، گاهی فکر می کرد کاش با تمام

 خودخواهی هایش سپهر را به دنبال خود روانه نمی کردد؛

 :او بیشتر از خودش به پدر نیاز داشت

 می خوای ببرمت پیش بابا؟-

 اشکیش را روی هم فشار می دهد و لب برسپهر چشمتم 

 :می چیند

 واقعنی؟-

 :سحر لب می گزد و با بغض سر تکان می دهد

 .آره-

 "هورای"ُ  چشمان اشکی سپهر ستاره باران می شوند و با 

 :بلندی به سمت کشوی لباس هایش می رود

 مامامی این پیراهن قرمزم رو بپوشم یا آبی؟-

 ذارد و با لبخند بامتفکر دست به زیر چانه ش می گ

 :خودش حرف می زند
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 .آبی رو می پوشم، بابام استقاللیه-

 سحر دستی به چشمان خیسش می کشد و از جایش

 .برخاسته به سمت کمد لباس ها می رود

 به مانتوهایش می اندازد و بی حوصله  نگاهی سرسری

 مانتوی عنابی رنگش را همراه با شلوار کتان مشکی

 .بیرون می کشد
 نمی خواست به چشم کسی بیاید، حتی به چشمدلش 

 !خودش

 با عجله لباس را به تن می زند و روسری ساتن مشکی

 :رنگش را روی موهایش فیکس می کند

 سپهر مامان حاضری؟-

 جلوی آیینه، رو به روی سحر می ایستد و موهایش را

 :کجکی به روی پیشانیش می ریزد

 اینجوری بهم میاد مامانی؟-

 :می شود و گونه اش را می بوسدبا لذت خم 

 .تو زیباترین مرد روی زمینی-

 :سپهر با ذوق   دستان کوچکش را بهم می کوبد

 یعنی خدا به منم مثل بابایی یه زن خوشگل مثل تو می-

 ده؟

 سحر لبامش را روی هم چفت می کند تا نخندد، اما با

 :اعتراض اسمش را صدا می زند

 سپهر؟-
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 رار می کند و از اتاق بیرون میسپهر با دو از کنارش ف

 .زند

 سحر با سرزنش سر تکان می دهد و به سمت تخت می

 .رود

 آلما همانند پرنسس های در قصه آرام و راحت خوابیده

 .بود و او چقدر آرزو داشت جای او باشد

 با احتیاط بالشت رو از زیر سرش می کشد و جسم

 .کوچکش را در ساک مخصوصش می خواباند
 مهران حق داشت بچه .آمد بدون اون بروددلش نمی 

 ..هایش را ببیند

 با کمترین سر و صدای ممکن از اتاق بیرون می رود و

 :صدای بلند سپهر را می شنود که نظر می پرسد

 خاله شبنم به نظرت خوشگل شدم؟-

 :صدای معترض پدوش بلند شده که دائم می گوید

 شه هلکواسه چی می خواد بلند  !این دختر دیوونه س-

 .هلک بره پیش اون مر تیکه روانی

 :صدای آرام مادرش می آید

 س حاجی تو روخدا یواش تر، این دختر به اندازه    هی-

 .کافی کشیده

 با پوزخندی پایش را روی آخرین پله می گذارد و وارد

 :سالن اصلی می شود

 سپهر، مامان بریم؟-
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 :دآقاجان جلویش قدعلم می کند و با عصبانیت می پرس

 کجا بسالمتی؟-

 سحر ساک آلما را در آغوشش جا به جا می کند و ببا

 :قاطعیت می گوید

 باید بچه ها پدرشون رو ببینن، سپهر نیاز داره که باباش-

 .رو لمس کنه تا بفهمه وجود داره، دوسش داره

 آقاجان دست مشت می کند و با استغفار رو به سحر می

 :گوید

 !ی چیکار کرد و چیا گفتمگه همین یه ساعت پیش ندید-

 :سر تکان می دهد

 .می دونم، اما من از حرفم بر نمی گردم-
 .اونا حقشونه همدیگرو ببینن

 دست سپهر را محکم بین دستانش می گیرد و بدون توجه

 به نگاه سرزنشگر مادر و پدرش از در ورودی بیرون

 .می زند

 هنوز پایش را در حیاط نگذاشته بود که با صدای دویدن

 کسی از پشت سرم از حرکت می ایستد و به پشت بر می

 .گردد

 شبنم با نفس نفس از دویدن می ایستد و دستانش را به کمر

 .می گیرد

 :سحر متعجب نگاهش می کند و می پرسد

 !چته؟ چیزی شده-
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 شبنم بازدمش را طوالنی به بیرون فوت می کند و با

 :چهره ای درهم می گوید

 !ت گل کردهباز که مهربون بازی ها-

 سحر کالفه سر می جنباند و دوباره قدم هایش را از سر

 .می گیرد

 چرا هیچ کسی نمی توانست درکش کند که او به خاطره

 بچه هایش حاضر بود حتی از احساس های له شده ی

 !خودش هم بگذرد

 سحر می خوای سپهر رو ببری به باباش نشون بدی قبول-

 اما آلما دیگه چرا؟
 :ت شبنم بر می گرددناباور به سم

 انگار به طور کامل عقلتون رو !واقعا نمی دونم چی بگم-

 .از دست دادین

 با بلند شدن صدای ن ق  نق آلما پتو را بیشتر دورش می

 :بلندی از خانه بیرون می رود "خداحافظ"پیچد و با 

 سپهرمامان؟-

 .بله مامانی-

 لبخند نرمی می زند و دستانش را محکم تر بین کف

 :دستش می فشارد

 وقتی رفتیم پیش بابایی تو و آلما رو می ذارم اونجا،-

 خودم می رم جایی و بر می گردم باشه؟

 :سپهر سرش را باال می گیرد و دلبرانه می پرسد
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 !با بابایی قهری؟ یعنی دیگه باهم دوست نمی شین-

 در جاده می ایستد و چشمانش را به آن سمت خیابان به

 :آژانس می دوزد

 چرا مامان، من و بابات دوستیم اما خب نمی تونیم همیشه-

 بزرگ تر که شدی برات توضیح می دم .آشتی بمونیم

 .عزیزم

 با احتیاط از خیابان عبور می کند و سپهر دوباره می

 :پرسد

 یعنی االن اگه من با خاله شبنم قهر کنم دیگه نباید آشتی-

 کنم؟

 :سحر با پریشانی لب می گزد

 .شما کوچولوها با ما یه نمه فرق دارهعزیزم قهر -
 تقه ای به در شیشه ای می زند و دستگیره را به سمت

 :داخل ُهل می دهد

 .دربست می خوام-

 مردی با موهای جو گندمی از روی صندلی بلند می شود

 :و با مهربونی در جوابش می گوید

 .چشم، در اختیارم-

* 

 ند و دلشنگاهش را با دلتنگی به ساختمان پیوند می ز

 همانند کبوتری که راه خانه اش را پیدا کرده باشد به سمت

 .بامش پرواز می کند
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 نیشتر اشک در چشمانش را پس می زند و مردد انگشتش

 .را روی زنگ می لغزاند

 اگر به خاطره آلما نبود هیچ وقت حاضر نمی شد که

 :دوباره پا در این ساختمان بگذارد

 .بله-

 در گوش هایش می پیچد و نمیصدای گرفته ی مهران 

 داند چه توده ایی عظیم الجثه ایه که از سینه اش به سمت

 :پایین سرازیر می شود

 سحرم، می شه در رو باز کنی؟-

 صدای مهران حتی هرم نفس هایش به طور کل قطع می

 از شنیدن صدای سحر شوکه می شود، مانیتور  اف .شود

 :ردا ف یک سالی می شد که دیگر کار نمی ک

 می شه در رو باز کنی؟-

 سحر با لبخند تلخی .در با صدای تیکی باز می شود

 .دست سپهر را می گیرد و وارد پارکینگ می شوند
 حس می کرد همه جا بوی گذشته شان را می دهد؛ همان

 شبی که برای بار اول با لباس سپید پا در این ساختمان

 .گذاشته بود

 کت می کند، اما دربا نفس عمیقی به سمت آسانسور حر

 .حال استفاده بود

 باالجبار دست سپهر را می گیرد تا راهی پله ها بشوند که

 .در آسانسور باز می شود
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 با لبخند به پشت بر می گردد که مهران را با لباس های

 .خانگی می بیند

 .سپهر با دیدنش جیغ می کشد و به سمتش پرواز می کند

 می لغزیدند، بدوناما نگاه شان سخت و سفت روی هم 

 .کوچک ترین فرصتی که بخواهند از دست بدهند

 صدای بوسه های پیاپی سپهر به صورتش باعث می شود

 :نگاهش را از اون چشم ها بگیرد به سمتش قدم بردارد

 .سالم-

 نگاهش را لحظه ای از صورت سحر بر نمی دارد و به

 :سختی تکانی به لبانش می دهد

 .سالم-

 در جوابش باید چه بگوید، انگار ماندهنمی دانست حاال 

 بود میان یک بیابان بی آب و علف که باید هرجوری می

 .شد راه نجاتش را پیدا کند
 حاال کنار مهران دقیقا همان حس را داشتد؛ حس همان

 سرابی که رسیدن به او محال بود یک محاله دوست

 :داشتنی

 چطور باور کنم برگشتی؟-

 بغض دار مهران مالش میدلش برای صدای گرفته و 

 :رود، اما سعی می کند خودش را بی تفاوت نشان بدهد

 !کی گفته که اومدنم یعنی برگشت-

 :آلما را بیشتر در پتوش می پیچاند و به سمتش می گیرد
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 سپهر خیلی بی قراریت رو می کرد اومدم یه چند ساعتی-

 .کنارت بمونن و برگردم

 :و لب می زند مسخ شده آلما را از آغوشش می گیرد

 خودت قراره جایی بری؟ !بمونن-

 سحر دستی به شالش می کشد و دسته ی کیف را روی

 :شانه م محکم تر نگه می دارد

 .آره، یه دوساعتی کنارت بمونن برمی گردم-

 :خم می شود و لُپ سپهر را آبدار می بوسد

 .مواظب خودت و آبجی باش-

 آلما را بهبه سمت مهران بر می گردد و ساک کوچک 

 :سمتش می گیرد

 .سعی می کنم زود برگردم .هم پوشکش هست هم شیرش-

 عقب گرد می کند تا از آن فضای خفقان آور دور شود که

 :مهران رسا صدایش می زند

 .سحر-

 نیم رخش را به سمتش بر می گرداند و منتظر باقی حرف

 :هایش می ماند که مهران اَبروهایش را درهم گره می زند
 .رد نذار به زور متوسل شمبرگ-

 من برای داشتن شماها خیلی کارا می تونم بکنم نذار آدم

 .بده ی قصه بشم

 :سحر پوزخند می زند و با عصبانیت می غرد

 .تو هیچ وقت آدم نمیشی-
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 راهش را دوباره از سر می گیرد و اینبار با شتاب از

 .پارکینگ خانه بیرون می زند

 بی رمقش رت از هم باز با درد شدید در سرش پلک های

 نا خودآگاه از حنجره اش به بیرون پرت "آخی"می کند و 

 .می شود

 با تالش دستانش را تکیه گاه زانویش می کند و از جایش

 .بلند می شود

 وحشت زده نگاهش را به دور و اطرافش می گرداند و

 .هر لحظه به درجه ُبهتش اضافه می شود

 حاال در اتاق سابق و تختچه اتفاقی برایش افتاده که او 

 !مشترک خود و مهران دراز کشیده بود

 با عجله پتو را از روی خود کنار می زند و پاهایش را از

 تخت به سمت پایین آویزان می کند که در اتاق بی هوا باز

 .می شود

 موهای پریشانش را از جلوی دیدگانش به سمت پشت

 :گوشش هدایت می کند و رو به مهران می پرسد
 "چه اتفاقی برام افتاده؟"-

 مهران پا به داخل اتاق می گذارد و کلید را در قفل می

 .چرخاند

 :سحر از فرط تعجب می پرسد

 معلومه داری چیکار می کنی؟-

 مهران کلید را در جیب شلوارش ُسر می دهد و به سمت
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 :سحر محکم قدم بر می دارد

 .به خونه ت خوش اومدی-

 سحر

  ُ 

 حکم ال به الی پارچه ی تشکانگشتان دستش را م

 :فرو می کند و با عصبانیت می غرد

 این چه مسخره بازیه که راه انداختی؟-

 دستش را روی گیجگاهش فشار می دهد و از روی تخت

 .بر می خیزد

 هنوز چند قدم مانده بود به در که مهران با صراحت می

 :گوید

 !چوبش محکم خورده توی سرت-

 ل می مانند و چشمانش باانگشت پاهایش در هوا معط

 :ناباوری به سمت مهران میخکوب می شوند

 معلومه داری چی می گی؟-

 مهران روی تخت می نشیند و نگاهش را مستقیم به

 :مردمک های سحر می دوزد

 کاری کردی که یه پا دزد حرفه ای شم و زنم رو، چیزی-

 !که سهم خودمه رو بدزدم

 می کند و با چانهسحر مچاله شدن قلبش را در سینه حس 

 :ی لرزون از بغض سنگینش لب می زند

 ...یعنی اگه من...یعنی !تو چطور تونستی...تو-
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 :مهران میان حرفش می جهد و از روی تخت دل می َکند

 ادامه نده سحر، ادامه نده که به اندازه ی تموم دنیا ازت-

 .دلگیرم

 :سحر پوزخند می زند و به دیوار پشتش تکیه می دهد

 منی که هیچوقت نفهمیدم !باید دلگیر باشی یا منتو -

 !زندگیمون طعم چی می داد

 مهران به سمتش قدم بر می دارد و با اَبروهای درهم هم

 :پیچیده می گوید

 من لعنتی تموم کارام از دوست داشتن بود از دوست-

 داشتنی که بوی جنون می ده می تونی بفهمی؟ نه تو نمی

 هی خودت رو بچه ها رو ازفهمی چون با تمام خودخوا

 .من دریغ کردی

 سحر از دیوار پشتش فاصله می گیرد و زخم چرکین قلبش

 :سرباز می زند

 از کدوم جنون حرف می زنی؟جنون تو دوست داشتن-

 نیست، نبود؛ جنون تو تحقیربود، کتک بود، بی کسی و

 ...تنهایی من بود

 :بغضش یک قطره اشک می شود و از چشمش می چکد

 ن تو من نبودم، عشق نبود، زنی بود که من تویجنو-

 ...از نخواستنم گفتی، از نبودنم .خیابون دیدمش
 مهران رو به رویش می ایستد و در چشمان طوفانی اش

 :خیره می شود
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 ...ش چیزی نگو   هی-

 انگشت اشاره اش را روی

  ُ 

 لبان بی رنگ سحر قراره می

 :دهد و وادار به سکوتش می کند

 .نگو وقتی نمی دونیهیش هیچی -

 دستانش را از دو طرف پهلوهایش رد می کند و به دیوار

 :پشت سرش می رساند

 اون زن لعنتی یه وسیله بود، یه وسیله ی کثیف تا یکی-

 از بهترین دوست هام بتونه اموال و بچه ش رو ازش پس

 ...بگیره 

 :سحر با نفرت زمزمخ می کند

 چی بودن کهاونوقت زن و بچه ی خودت چی بودن؛ -

 !احمق فرضشون کرده بودی

 مهران شرمسار لب می گزد چشم هایش را محکم روی

 :هم می گذارد

 نارو نزنملعنتی من برای این که حتی یه لحظه هم به تو -

 ...مجبور به صیغه ی اون

 :سحر با ُگر گرفتگی جیغ می زند

 .بسه، بسه نمی خوام چیزی بشنوم-

 :زندانی می کنددستانش را روی گوش هایش 

 .حالم ازت بهم می خوره-
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 مهران با تمام توانش دستانش را از روی گوشش بر می

 :دارد
 نه باید بشنوی، باید بدونی من حتی انگشتمم به اون زن-

 .نخورده می فهمی؟ فقط یه وسیله بود

 :سحر با حرص جیغ می زند

 پس از این به بعد منم همین کارو میکنم، می رم صیغه-

 ...و  می شم

 با سیلی که دو گوشش نواخته می شود تمام حرف هایش

 .در ُنطق کور می شوند

 مهران با چشم هایی به خون نشسته اش به   چشمان سحر

 :زل می زند و با عصبانیت می غرد

 .خفه شو-

 شانه های سحر را بین انگشتان دستش مبحوس می کند و

 :محکم تکانش می دهد

 من آتیش می زنم دستی روتو فقط مال منی می فهمی؟ -

 .که حتی بخواد به سمتت دراز شه

 تو نابودی رو اون روزم ندیدی، ندیدی که وقتی از خونه

 .تون بیرونم کردن چه جوری براتون بال بال می زدم
 سحر از نفس های عمیق و پیاپی اش نفس کم می آورد و

 :سست شده سعی می کند او را به عقب ُهل دهد

 .اذیتم می کنیبرو کنار، داری -
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 مهران سرش را باال می گیرد و پیشانیش روگا به پیشانی

 :سحر می چسباند

 انقد از من بدت اومده؟-

 سحر در دل با خود زمزمه می کرد که کاش مهران از

 او فاصله می گرفت، کاش می دانست به افتادنش چیزی

 :نمانده و ممکن بود تمام مقاومتش را از دست بدهد

 یومده ولی دیگه این نزدیکی رو نمی خوام،من ازت بدم ن-

 .خواهش می کنم برو عقب

 :مهران چشم می بندد و نجوا می کند

 خیلی درد می کنه؟-

 :سحر گیج می پرسد

 چی؟-

 مهران

 :ُ  چشمان خندانش را در   چشمان سحر باز می کند

 سرت؟-

 :سحر با حرص نگاهش می کند

 .برو خودت رو مسخره کن-

 تر به اومی چسباند و اینبار علنامهران خودش را بیش

 :لبخند می زند

 آخه دختره ی دیوونه مگه مغز خر خوردم با چوب بزنم-

 تو سرت؟ بعد اونوقت با سیب قرمز بابا توی بغلت چیکار

 !می کردم
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 :سحر ناباور سر کج می کند
 ...پس من چه جوری-

 یادت نیست اومدی باال و برات چایی آووردم؟-

 نگاهش می کند و قبل از این که حرفیسحر با دهن باز 

 .بزند شوکه نگاهش را به او می دوزد

 .مقاومت نمی کند .سحراز ضعف، دلتنگی ُسست می شود

 و حاال در اتاق خواب مشترکشان، او زنی که مادر دو

 کودک بود از تمام دلتنگی های سر به فلک کشیده با او

 .همراهی می کند

 و به سمت پیراهنش میکم کم دستانش پیشروی می کنند 

 روند که سحر با تمام هوشیاری اش خودش روگا عقب می

 :کشد

 .ولم کن .نه-

 مهران گیج و منگ از او فاصله می گیرد و با   چشمان

 :خمارش پرسشی نگاهش می کند

 از من می ترسی؟-
 دوباره به سمتش هجوم می برد که سحر دست هایش را

 رد این فاصله راروی سینه اش قرار می دهد و نمی گذا

 :ُپر کند

 من ازت نمی ترسم، اما نمی خوام دیگه هیچ خاطره ای-

 .باهم داشته باشیم

 مهران با عصبانیت پوزخندی می زند و در حرکت غیر
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 .منتظره ای مشتش را کنار   گوش سحر به دیوار می کوبد

 سحر با وحشت پلک هایش را روی هم می فشارد و در

 جایش

  ُ 

 :رد تکان سختی می خو

 پس نمی خوای خاطره بسازی؟-

 سحر فاصله ای به پلک هایش می دهد و دلگیر نگاهش

 چرا نمی تواست به مهران بفهماند که دیگر قرار .می کند

 !بشوند "ما"نبود 

 مهران مشتش را از دیوار پشت سرش بر می دارد و از

 :بین دندان های کلید شده اش می غرد

 .بچرخ تا بچرخیم-

 سحر فاصله می دهد و با شتاب از اتاق تنه اش را از

 .بیرون می زند

 با بسته شدن در، سحر از کنار دیوار فاصله می گیرد و با

 .نفس عمیقی به سمت مانتو و شالش به راه می افتد

 شک نداشت مهران حاال هیچ مانعی برای رفتنش نمی

 .آورد

 با دلتنگی یک دور تمام اتاقش را از نظر می گذراند و با

 هایی به عقب برداشته از اتاق خاطره انگیزشان بیرون قدم

 .می رود
* 
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 سیگار را بین لب هایش می گذارد و فندک روشن رو به

 .زیرش نگه می دارد

 با قرمز شدن توتون فندک را عقب می کشد و کام عمیقی

 در اتاق خواب مشترکشان باز می شود و سحر .می گیرد

 .آماده و لباس پوشیده بیرون می زند

 مهران با دیدنش نیشخندی می زند که سحر از پس دود

 چهره ی خشک شده اش را به سیگار بین انگشت هایش

 .می بیند

 مهران بی توجه خم می شود و خاکستر را روی شیشه ی

 .میز تکان می دهد

 برایش نه دیگر این زندگی مهم بود نه خانه ایی که قرار

 :بود زن و بچه هایش در آن نفس نکشند

 بازم که رفتی سراغ این لعنتی، تو حالیته که برای قلبت-

 !سمه

 مهزان اینبار کامی عمیق تر می گیرد و قلبش تا انتها می

 سوزد؛ از سوزشش حلقه ای اشک در چشمانش نقش می

 .بندد و باعث می شود به سرفه بیفتد

 سحر با عجله کنارش قرار می گیرد و دستانش را دورانی

 :حرکت می دهد روی پشتش نوازش وار

 !آخه تو دردت چیه؟ داری با کی لج میکنی-

 مهران با نفس عمیقی به نیم رخ بر می گردد و در چشم

 :هایش زل می زند



Romanbook_ir 

279 
 

 .با قلبم،با قلبی اگه تو نباشه قرار شده دیگه نزنه-
 سحر با تاسف سر تکان می دهد و از کنارش بلند می

 :شود

 .تو دیوونه ای مهران-

 ن سیگارش را روی میز می چالند ومهران انتهای روش

 :هیستریک فریاد می زند

 .لعنتی تو دیوونه م کردی-

 موهایش را از ریشه در چنگ   انگشتان دستش می گیرد و

 .لبانش را روی هم می فشارد

 چند شب دیگر، چند روز دیگر باید با تشویش و ناآرامی

 سرش را روی بالشت می گذاشت تا سحر از موضعش

 !دپایین بیای

 با کالفگی به سمت سحر پا تند می کند و سعی دارد تمام

 :احساسش را در صدایش بریزد

 تو به من بگو، بگو چیکار کنم که این بازی مسخره رو-

 !تموم کنی و برگردی

 :سحر به سمتش بر می گردد

 دیگه هیچی درست نمی شه بفهمم، من دیگه نمی تونم،-

 .کم آووردم

 دهد و شستش را محکم گوشهمهران ناآرام سر تکان می 

 :ی لبش می کشد

 پس خسته شدی، خسته شدی از هر چیزی که مربوط به-



Romanbook_ir 

281 
 

 منه آره؟
 سحر نگاه درمانده اش را به سقف می دوزد و به معنای

 .مثبت سر تکان می دهد

 مهران با خشم به سمت اتاق بچه ها پا تند می کند و کلید

 .را در قفل می چرخاند

 :می کشد و ناباور می پرسد سحر متعجب بازویش را

 داری چیکار می کنی؟ برای چی در اتاق بچه ها رو"-

 "!قفل زدی

 مهران از راهروی اتاق خواب ها بیرون می زند و با

 :خونسردی ظاهری روی کاناپه می نشیند

 مگه نگفتی از هر چیزی که مربوط به منه خسته شدی؟-

 ازسپهر و آلما از گوشت و خون منن نباید براشون 

 .خودت بگذری

 :سحر دستش را بند دیوار می کند و جیغ می کشد

 .دیوونه شدی؟ پاشو این در لعنتی رو باز کن-

 .مهران از جایش بر می خیزد و به سمت کیفش می رود

 سحر با تعجب به حرکاتش نگاه می دوزد، اما برای

 مهران مهم نبود باید به سحر می فهماند بچه ها با او و

 .شدند خودش کامل می

 کیف سحر را به زور الی مشتش می گذارد و محکم می

 :غرد

 .یاال برو، برو خونه بابات و منتظر برگه ی طالق بمون-
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 ی سحر از بغض می لرزد و خط عمیقی روی قلبش چانه

 :می کشد

 ...آلما ...آلما .مهران تو اینکار رو نمی کنی-

 :بغضش می شکند و هق می زند
 نوزاده، شیر می خوره می تونی این رولعنتی آلما هنوز -

 بفهمی؟

 :مهران با بی رحمی به سمت در ُهلش می دهد

 .یاال-

 سحر خودش را عقب می کشد و چهره اش رو با بی

 :زاری درهم جمع می کند

 .حالم از این دیوونه بازیات بهم می خوره-

 مهران چشمانش را تنگ می کند و با نیشخندی منتظر می

 قی حرف هایش را ردیف کند، اما سحر بیماند تا سحر با

 توجه به او عقب گرد می کند، همانند کودک بی آزاری به

 .سمت کاناپه ها می رود و در خودش جمع می شود

 کاش می توانست به سحر بفهماند، .مهران نگاهش می کند

 کاش درکش می کرد اویی که حاال در آستانه ی سی و سه

 ها هر روز، هر ثانیه سالگی اش بود، همانند نوجوون

 دوباره از نو عاشقش می شود؛ آنقدر که شاید مجنون از

 گورش بیرون بیاید و مدال شهرت عشقش را به گردن او

 .بیندازد

 می شه کلید رو بدی تا برم پیش بچه ها؟ خوابن،-
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 .من نباشم می ترسن...بیدارشن من

 مسکوت نگاهش می کند و دست هایش را در جیب

 قلبش مثل آن چانه ی لرزانش می .می دهدشلوارم ُسر 
 لرزد و آوار می شود برای زنی که خودش خواسته بود

 که حاال اینگونه رو به رویش بنشیند و نخواستنش را در

 :به روی سرش چوب کند 

 !مگه قرار نبود بری خونه ی بابات-

 سحر انگشتانش را در هم حصار می کند و اشک هایش با

 .خوش فرمش روان می شوندروی گونه های   سرعت

 مهران با دیدن آن مروارید های شفاف، هوف کالفه ای

 :می کشد و کلید را از جیبش بیرون می کشد

 .بیا برو-

 ُ  چشمان سحر در کسری از ثانیه ستاره باران می شوند و

 مهران لبخند محوی که قرار .با هول از جایش می جهد

 و کلید را دربود روی لبانش شکل بگیرد را پس می زند 

 .انگشت اشاره ش آویزون می کند

 اما قبل از این که دستان سحر به کلید برسند انگشتانش را

 :در مشت جمع می کند

 .به یه شرط این کلید به دستت می رسه-

خونسردی به  سحر گیج و سوالی نگاهش می کند که مهران با

 دیوار تکیه می دهد
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 می کند و بی توجه دوباره به شسحر یکه خورده نگاه

 :سمت کاناپه به راه می افتد

 .همین یبار بهت آوانس دادم .خودت خواستی-

 قدم های سحر ثابت می مانند و دوباره با عجله به سمت

 ونه اش را ببوسد که مهران خودش راگمهران می رود تا 

 :عقب می کشد
 .نوچ-

 :سحر پاش را روی زمین می کوبد

 .ش رو در آووردیشور !دیگه چیه-

 :موذی می گوید لبخند ومهران با پرروئی 

 .فقط اینجا-

 :چشمان خوش رنگ سحر در کاسه گرد می شوند

 بچه شدی؟-

 :مهران شانه باال می اندازد

 .تصمیم با خودته عزیزم-

 سحر پوف کالفه ای می کشد که با اَخمی جدا نشدنی از

 .روی صورتش خم می شود

و سحر سعی می  .رو به او می دوزدمهران نگاه بازیگوشش 

بود روی این لب های وامانده اش  کرد این خنده ای که قرار

 .نقش بندد را پس بزند

 سحر خنثنی، بدون کوچیکترین عکس العملی نگاهش را به

 :چشمانش می دوزد
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 !کلید-
 :مهران یک تای اَبرویش را باال می فرستد

 !انقد عجول نبودی-

 :را به او نزدیک می کندسحر زیرکانه کمی خودش 

 .توام انقدر فرصت طلب نبودی-

 :پوزخند می زند

 انقدر نفهمی که نمی فهمی تو زن منی و من لعنتی-

 .دلتنگتم

 کلید را از دستانش چنگ می زند و متقابال با نیشخندی می

 :گوید

 دقیقا همون موقع ها که لگد و فحشات رو حروم من می-

 نه یه بدکاره که شب و کردی باید می فهمیدی من زنتم

 ...روز توی بغل بقیه با

 حرفش نیمه تمام می ماند و با سیلی که در گوشش می

 .خورد هوش از سرش می پرد

 با ناباوری به مهران چشم می دوزد، مهران با   چشمان به

 :خون نشسته اش به سمتش هجوم می برد 

 داری غلط اضافه می کنی، دو روز توی روت خندیدم-

 تقصیر تو نیست آ، تقصیر من بی   غیرت که .دیپررو ش

 همون روز وقتی دیدمت جلوی اون مرتیکه با اون وضع

 .می گردی سرت رو گوش تا گوش َنُبردیم

 :سحر هیستریک جیغ می زند
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 تو یه وحشی به تمام معنایی و قرار نیست هیچ وقت رام-

 .بشی
 با بغضی که در گلویش تله پاتی به راه انداخته بود به

 .سمت اتاق می رود و کلید را در قفل می چرخاند

 با دیدن جسم به خواب رفته ی بچه ها به سمتشان پا تند

 .می کند

 .باید هر چه زودتر از این خراب شده بیرون می زد

 حاال که فکرش را می کرد، کارش اشتباه بود؛ اشتباه فکر

 .کرده بود که این مرد خوب می شود

 هم می چسباند و آلما را آراممژه های نمناکش را روی 

 :در آغوش می گیرد

 .سپهر، سپهر مامان جون بیدار شو باید بریم-

 ساک آلما را می گیرد و سپهر از خواب بیدار شده دست

 :چشمان خمارش می چالند های مشت شده اش را روی

 مامانی نمی مونیم پیش بابا؟-

 :ناخواسته روی سرش فریاد می کشد

 .نخیر نمی مونیم-

 با صدای فریادش، آلما همراه با سپهر به زیر گریه می

 با عصبانیت دست سپهر را می کشد که مهران در .زند

 :چارچوب در ظاهر می شود و رو به سحر نعره می کشد

 غلط کردی سر بچه هام داد می کشی، خونه ی بابات-

 .بهت نساخته، اون حاجی قالبی ازت یه وحشی ساخته



Romanbook_ir 

286 
 

 :به یغما کشانده بود، جیغ می زندبا بغضی که صدایش را 

 .در مورد بابام درست حرف بزن-

 :مهرانم فریاد می کشد

 .تف به قبر اون بابات-

 :سحر به سمتش حمله ور می شود
 .مواظب حرف زدنت باش احمق-

 صدای گریه ی آلما و سپهر مزئین این بلبشویی بود که

 .چشمانشان را روی همه چی بسته نگه داشت

 ایش را روی سینه اش نگه می دارد و نمیمهران دست ه

 .گذارد پیشروی کند

 مهران به عقب ُهلش و با رگ های ورم کرده پبشانیش

 :می غرد

 کاری نکن چشم بندم روی همه چی و تا می خوری-

 .بزنمت

 :اشک هایش روی گونه هایش راهشان را پیدا می کنند

 .بیا بزن ببینم میخوای چه جوری بزنی-

 می روند که صدای زنگ خانه بلند می دستانش در هوا

 شود و پشت بندش کلیدی که در قفل خانه به گوش می

 .رسد

 شوکه به مهران نگاه می دوزد که رو به او انگشت اشاره

 :اش را تهدید وار در هوا تکان می دهد

 احتماال دوستم صادقه .بهتره دهنت رو ببندی و الل شی-



Romanbook_ir 

287 
 

 ...خوش ندارم

 که صدای نازک زنی در راهروهنوز حرفش تمام نشده 

 :می پیچد

 مهران، عزیزم خونه نیستی؟-

 نفس های سحر نیامده در گلو  گره می خورند و با

 .چشمانی درشت شده اش به مهران خیره می شود

 .مهران ُبهت زده به سمتش سر تکان می دهد
 ثانیه ای بعد هیکل ظریف زنی در درگاه در ظاهر می

 :ب می زندشود و با دیدنشان شوکه ل

 !فکر کردم تنهایی...فکر-

 همان بود؛ همان زنی که مهران از نخواستش در خیابان

 .فریاد زده بود

 تمام دیوار های اتاق به رویش فشار می آورند و نمی

 .گذارند دم و بازدم را عمیق بکشد

 با بغض، با نفرتی که در وجودم ریشه می دواند دست

 :کند سپهر را میان انگشت هایش حلقه می

 .ما داشتیم می رفتیم-

 به سمت در با عجله قدم بر می دارد که مهران فریاد می

 :زند

 تو اینجا چه غلطی می کنی؟-

 :به کیف سحر چنگ می اندازد

 .سحر گوش کن به حرفم-
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 :سحر به سمتش بر می گردد و جیغ می زند

 .دستت رو بکش، دیگه اسمم رو به زبونت نیار عوضی-

 .نش را باز هم در این خانه می بیندهق می زند و شکست

 دستگیره ی در را مشتش فشار می دهد و مهران سعی

 :دارد منصرفش کند

 ...به خدا این زن-

 :با کف دستش به سینه اش می کوبد

 .خفه شو-
 با شتاب از خانه بیرون می زند و روی پله های خروجی

 پا تند می کند، اما صدای فریاد سحر گفتن مهران در راه

 :له ها پیچ می خوردپ

  ! رسح- 

 توجه ای به صدا زدنش نمی کند و دستش را روی

 لرزانش نگه می دارد تا بغض سر باز زده ی در گلویش لبان

 .به هق هقی کوبنده تبدیل نشود

 چرا فکر کرده بود شاید بتوانند این خانه ی ویران را از

 .نو بسازنند؟ خانه ایی که این بار شاهد دو گل بود

 سپهر دستش را می کشد و با گریه ای که روی اعصابش

 :بود می نالد

 .چرا جواب بابایی رو نمی دی، من بابام رو می خوام-

 :فریاد می زند

 .تو غلط می کنی-
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 :سپهر لجبازتر از همیشه ادامه می دهد

 .من می خوامش-

 با حرص، با تمام لرزشی که در بند بند وجودش زبانه می

 بلند می کند و روی صورت کوچکشکشید بی هوا دست 

 انگار ساعت ها می خوابند و زندگی به دور .می نشاند

 .معکوس می افتد
 سپهر هاج و واج نگاهش می کند و یک باره با صدای

 .بلند به زیر گریه می زند

 متعجب به انگشت های کشیده و متزلزلش نگاه می دوزد

 .و به خود لعنت می فرستد

 اینطور بی رحمانه در صورتشچطور توانسته بود 

 !بکوبد

* 

 پاهایش را در سینه جمع می کند و نگاهش را به خاموش

 با تک آهنگ .و روشن شدن صفحه ی گوشی می دوزد

 .پیام تلگرام دست دراز می کند و وارد صفحه می شود

 از وقتی گوشی شبنم را گرفته بود، شاید این صدمین پیامی

 :بود که از مهران می رسید

 "فا تلفنت رو جواب بدهلط"

 :صفحه را به سمت باال می کشد

 "د لعنتی اون ماسماسک رو جواب بده تا توضیح بدم "

 "جون آلما جواب بده"
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 :برافروخته برایش تایپ می کند

 ".بار آخرت باشه به جون بچه هام قسمم می دی"-

 لبش را بین دندان های می جود که پیامی دیگر از طرفش

 :می رسد

 بده وگرنه می آم دم خونه اون حاجی قالبی وجواب "-

 ".کاسه و کوزه اون آبروش رو به حراج می ذارم

 گوشی در دستانش می .با نفرت به پیامش نگاه می کند

 :لرزد و باالجبار تماس را برقرار می کند
 حالم واقعا چه جوری روت می شه به من زنگ بزنی؟-

 !نتیازت بهم می خوره می تونی این رو بفهمی لع

 لعنتی را آنقدر بلند فریاد می زند که گلویش خش بر می

 :دارد و سینه اش به تالطم می افتد

 به حرف هام گوش بده بعد اینطور داد و بیداد به راه-

 .بنداز

 :از روی تخت بلند می شود و با بغض می گوید

 خسته شدم می فهمی از همه ی .نه، این بار تو گوش بده-

 .تحقیر کردنات دست از سرم بردارپنهون کاری هات و 

 :مهران متقابال ولوم صدایش را باال می برد

 دست از سرتو بردارم، دست از سر بچه هام بر نمی-

 اصال می دونی چیه؟منتظر بمون دادگاه بچه ها رو .دارم

 .به کی می ده

 ُبهت زده لبانش را همانند ماهی بیرون مانده از آب تکان
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 ی که از حنجره اش به بیرونمی دهد، دریغ از اصوات

 .درز کند

 !مهران چطور می توانست انقدر خودخواه باشد

 تقه ای به در اتاق می خورد و پشت بندش صدای کوروش

 :به گوش می رسد

 سحر، می شه بیام تو؟-

 پشت خط صدای زخم خورده ی مهران در گوشش پژواک

 :می شود

 ویه کاری می کنم به غلط کردن بیفتی سحر، بشین -

 بالیی سر اون ُدکی جونت بیارم که مرغای .تماشا کن

 .آسمون به حالش گریه کنن
 بار دیگر نگاهش را در آیینه می گرداند و رژ لب

 اصال حوصله ی .صورتی ماتش را تجدید می کند

 دورهمی خانوادگی فامیل های فضول و نکته سنج مادرش

 نمیرا نداشت، اما وقتی پیله می کرد هیچ چیزی جلودار 

 شد، حتی دلیل منطقی او که سال هاست آن ها رو ندیده

 .بود

 سحر آماده ای؟-

 یقه ی شومیز شیری رنگش را مرتب می کند و نگاهی به

 .آلما و سپهر به خواب رفته از اتاق بیرون می زند

 با دیدن آرایش ملیح صورت شبنم با آن کت وشلوار آبی

 :کاربنیش، لبخند می زند
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 .پا خانم شدهخواهرم دیگه یه -

 شبنم بوسه ای نرم و آرام روی گونه هایش می نشاند و

 :لب می زند

 ولی تو روز به روز الغرتر و افسرده تر، نمی دونی-

 .همه ی ما با دیدنت چقدر غصه می خوریم

 لبخند غمگینی می زند و به سمت پله های منتهی به اتاق

 دلش نمی خواست کسی متوجه .پذیرایی به راه می افتد

 شود که در چه حالی زندگی اش را می گذراند، راه می

 .روز، غذا می خورد
 نباید می فهمیدن او هر روز از نداشتن بچه هایش با پیام

 های مهران تهدید می شود، نباید، نباید این سحر ضعیف

 .را می دیدند

 با لبخند کذایی روی لبانش پا به سالن می گذارد و داییش،

 نش را، روی صدر اول مبل ها میدایی به تظاهر مهربا

 .بیند

 داییش با دیدنش اَبروهایش را باال می گیرد و پا روی پا

 :می اندازد

 !به، به ببین کی اینجاست-

 سعی می کند همانند احمق ها ذوق شده نشود و با تکان

 .دادن سرش سالم کند

 تمام فامیل های مادرش با دیدنش بلند می شوند، حاال

 وجود می آید که در این چند سال چقدر بیهمهمه ای به 
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 .معرفت بود

 با هزار زور دخترها او را میان خودشان جا می دهند و

 تنها و بکر ترین حسی بود که .بوسه بارانش می کنند

 همیشه بین او و دخترا وجود داشت و محال بود از این

 .حس کاسته شود

 مطبوع امشب برای اولین بار، بعد از تمام آن سال ها بوی

 و خوش خانواده را از نزدیک حس کرده بود؛ حسی که

 .مشامش سال ها آن بو را کم داشت

 با کمک بچه ها میز شام را می چینند و حاال به آرامی

 کنار مادرش جاگیر می شود که داییش او را مخاطب قرار

 :می دهد

 سحرجان، چرا آقا مهران تشریف نیاوردن؟-
 ی کند و مادرش دیس برنجنگاه او و مادرض بهم تلقی م

 :را به سمتم می گیرد

 .بیچاره نتونست بیاد، خیلی کار ریخته سرش-

 فکر می کرد مادرش باید تا حاال همه چی را کف دست

 خان داداشش گذاشته باشهد، اما این که چیزی نگفته عجیب

 !بود

 مریم، دختر دایی بزرگش پشت بند حرف مادرش می

 :پرسد

 ...آمریکا سخته؟دوستم اونجاس سحر زندگی کردن توی-

 هنوز حرفش را کامل نکرده بود که قاشق و چنگال از بین
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 .انگشتان لرزانش محکم ته بشقاب خالی اش فرو می آید

 چرا، چرا؟ !یعنی همه فکر می کردند او آمریکا بود

 مردمک های ُپرآب و لرزانش را به مادرش و آقاجان می

 :دهد

 چون حداقل .کردم راحتترهنه مریم جان، اونجا زندگی -

 .انقدر دروغ نمی گن

 :از پشت میز بر می خیزد که با عذر خواهی می گوید

 .نوش جان همگی، آلما از خواب بیدار شده-

 صدای ضعیف سحر گفتن دزش در گوشش زنگ می

 خورد، اما بی اعتنا پله ها را باال می رود و خودش را

 .در اتاق پرت می کند

 شکسته هایش بهم بند نمی خوردند، با دلی که حتی دیگر

 پشت در ُسر می خورد و هق هق های صف بسته ی

 .گلویش در اتاق طنین انداز می شود
 چطور می توانستند آنقدر راحت دروغ بگویند، او چطور

 بعد این همه سال زندگی کند؟ با واقعیتی که هنوز خودش

 .هم با او کنار نیامد

 او مهران را از کجا...ودفعه ی بعد، هزاران بار بعد، ا

 !برایشان بیاورد

 

 انگشتان سرد دستش همانند یک بذر پاشیده شده در خاک

 به روی صورتش ریشه می دوانند و سیالب اشک هایش
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 .سد را می شکانند

* 

 آلمای به خواب رفته رو در آغوش می گیرد و به مژه

 های بلند و فر خورده اش نگاه می دوزد؛ بر خالف سپهر

 زش به او نرفته بود و هر روز بیشتر شبیه مهرانهیچ چی

 .می شد، مخصوصا مردمک های درشت و آبیش

 غلیظ لبانش را به گونه های نرم و داغش می"آهی"با 

 .چسباند و عمیق می بوسدش

 چندسال دیگر، چند ماه دیگر، چطور نبود پدرش را

 برایش ترجمه می کرد؟

 برایشان بازگویا مهران چطور می توانست نبود او را 

 !کند

 دنیا خیلی کوچک است عزیزم

 شاید یک روز،

 حوالی انقالب که خسته از روزمرگی و

 کار، پشت چراغ قرمز
 در تاکسی نشسته ای و سرت را به شیشه تکیه داده ای و

 صدای گوینده ی رادیو گوش میدهی که برای ساعات به

 ...آتی هوایی ابری و بارانی پراکنده پیش بینی میکند

 درست همان لحظه، من با دستهایی در جیب، کوله ای

 است، پف کرده، و بندهای کفشی که چند گره روی هم خورده

 نگاهم به زمین و فکرم در ناکجا
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 ...از روی خط های عابر پیاده عبور کنم

 دلت بلرزد

 بی معطلی کرایهات را بدهی و باقیاش را نگرفته از

 ...تر دنبالم راه بیفتیماشین پیاده شوی و با فاصلهی چند م

 و ببینی که میروم طبقهی آخر همان پاساژ قدیمی و وارد

 ...کتابفروشی کوچک میشوم همان  

 ....کنج دیوار ببینی که مینشینم سر همان   میز

 نزدیک بیایی، صندلی را عقب بکشی و بیحرف بنشینی

 ...رو به روی ام

 رسمصاحب کتابفروشی که حاال مردی میانسال شده، به 

 همان روزها برای مشتری  

 های   ثابت شب  

 های پاییزی اش،

 از قهوه ی کهنه دم اش دو فنجان برایمان بیاورد و موقع

 رفتن در حالی که سینی چوبی اش را زیر بغلش زده، زل

 !حیف نبود؟ :بزند به چشمانمان و بگوید

 بگوید و آهی بکشد و برود موسیقی آن روزها را از

 ...رده اش پخش کندگرامافون خاک خو
 بی مقدمه حرف بزنیم

 پای گذشته را وسط بکشیم

 از لحظه ی آشناییمان تا آخرین قرار همه را کالبد شکافی

 !کنیم
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 شاید ال به الی حرف هایمان دختر و پسری بیست ساله

 ی مارگارت رمان بربادرفته وارد کتابفروشی شوند و

 ...میچل را بگیرند و با ذوق بروند

 ...بخند نگاهشان کنیمشاید با ل

 !شاید بغض گلویمان را بگیرد ُو ول نکند

 با تمام شدن آخرین قطعهی موسیقی

کتابفروشی را ترک کنیم و  بدون خداحافظی از   مرد میانسال

ان شلوغی خیاب الی پریشان، البه زیر بارانی پراکنده و بادی

بدون گرفتن آدرس و شماره تلفن  در سکوت قدم بزنیم و

 !خداحافظی کنیم و برویم دنبال دنیای بیذوق خود نجدیدما

 فقط میدانی دردش اینجاست، که در تمام این ساعات   سر

 یک میز حرف زده ایم بدون اینکه در صدای هم غرق

 .شویم

 از یک کتاب شعر خواندهایم بدون اینکه در چشم هم زل

 .بزنیم

 ...زیر باران قدم زده ایم بدون اینکه دست هم را بگیریم

 ...دردش اینجاست که دنیا خیلی کوچک است عزیزم

 ...خیلی

 چیزهایی هست که نمیدانی��

 سلطانی_علی

 با لرزیدن پلک هایش آرام در جایش می خواباندش و از
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 .روی تخت بلند شده، خودش را به پنجره می رساند

 نگاه دلگیرش را به ابرهای سیاه می دوزد که با عجله از

 و نوید یک باران شدید را گوشزدروی هم رد می شدند 

 .می کردند

 کوتاه کف دستش را به شیشه سرد پنجره می "آهی"با 

 سپارد و لرز نشسته از سردیش او را یاد همان روزی می

 اندازد که وقتی مهران از نخواستنش گفته بود، همان طور

 .تمام بدنش منجمد می شود

 هبا سر انگشت دستش قطره اشک ُسر خورده روی گون

 اش را پاک می کند و به این فکر می افتد که چرا هنوز

 هم خودخواهانه او را تمام و کمال برای خودش می

 !خواست

 هنوز نخوابیدی؟-

 :به سمت شبنم بر می گردد و پلک می زند
 .نه، خوابم نبرد-

 شبنم به سمتمش می رود و از پشت او را در آغوشش می

 :کشد

 اونا به خاطره خودت اون از مامان و بابا ناراحت نباش،-

 .حرف ها رو زدن

 انگشت های یخ زده اش را روی دست های چنگ زده ی

 :شبنم به روی بازویش می گذارد و سر می جنباند

 .درست می گی، همه هر کاری رو به خاطر من می کنن-
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 به سمتش بر می گردد و بینی اش را ُپر صدا باال می

 :کشد

 م آدمم، باید احساس منمپس چرا هیچکی فکر نمی کنه من-

 !رو در نظر بگیرن

 شلنم موهای روی پیشانی اش را کنار می زند و با لبخند

 :تلخی می گوید

 تو اونموقع نبودی قربونت برم، همه ی ما مجبور شدیم-

 تو نمی دونی برای بابا چه قدر سخت .این دروغ رو بگیم

 .بود تا بگه تو به آبرو و اعتبارش پشت پا زدی

 گشت اشاره اش را، روی سینه اش قرار می دهدسحر ان

 :و پوزخند می زند

 تقصیر من چی بود !من؟ من   پشت پا زدم به همه چی-

 شبنم، من توی ده سالگی چی می فهمیدم که منو بند

 کوروش کردن؟ من دل نداشتم، نباید فکر می کردن یه

 روزی بزرگ می شم و چشم هام چهار نفر دیگه رو می

 ...بینه
 تخت می نشیند و زانووانش را در آغوشش جمع می روی

 :کند

 حتی اگه مهرانم انتخاب بدی بود الاقل حسرت به دلم نمی-

 کوروش یبار مردونه .مونه که بدون عشق ازدواج کردم

 نیومد جلو، هر وقت من رفتم طرفش یه قدم دور شد و

 .گفت زشته ما هنوز عقد نکردیم
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 :خودش را در آغوشش تاب می دهد

 اون روزها دیدم مهران اومد طرفم، می دید محل نمی دم-

 دست بردار نبود؛ هزار بار گفت دوستت دارم تا من قانع

 ...شم

 اشک می ریزد و می نالد، انگار دمل چرکی چندساله اش

 :سر باز زده بود

 تو می دونستی، من فقط شونزده سالم بود؛ رفتم شرکت-

 ت های مهران بگمبابا رفتم کوروش رو ببینم و از مزاحم

 ...اما با تمام بی رحمیش من رو از خودش روند

 :هق می زند

 گفت هنوز زن من نشدی، من خجالت می کشم پیش-

 .شبنم من فقط شونزده سالم بود .همکارام

 :شبنم به سمتش می رود و روی تخت جاگیر می شود

 .عزیزم-

 سرش را محکم در آغوشش جا می دهد و او با تموم

 یدار شده اش در آغوش خواهرش هق میبچگی های ب

 زند تا شاید همانند آسمانی چندسال نباریده، ببارد و نشان

 .از هر عقده ای خالی شود
 وقتی چشمان بی رمقش را از هم باز می کند، خودش را

 چقدر بی فکری کرده .در   آغوش ُپر  م   هر شبنم می بیند

 نشستهبود که اجازه داد او تا صبح در همان حالت 

 !بخوابد
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 پشیمان از کارش لب می گزد و با دردی که در گردنش

 :می گوید "آخی"می پیچد 

 بیدار شدی؟-

 به چشم های نیمه بسته و خمار شبنم نگاه می دوزد و

 :شرمزده می گوید

 .واقعا ببخشید، باید بیدارم می کردی-

 شبنم در عالم خواب تک خندی می زند و روی تخت دراز

 :کش می شود

 یه شب طوالنی و خواهرانه داشتیم آ، ببینم می تونی با-

 .حرفات خرابش کنی یا نه

 با لبخندی از عمق وجودش خم می شود و شقیقه اش را

 :طوالنی می بوسد

 .ای خواهر به فدای تو-

 به سمت تخت گهواره ای آلما می رود و جسم به خواب

 .رفته اش را در آغوش می گیرد تا شیر بخورد

 عالم خود فرو می رود که برای بار اول نهآنقدر در 

 توانست به آلما شیر بدهد نه پتو را روی پسر بد قلقش

 .مرتب کند
 موهای پریشانش را پشت گوش می اندازد و با انگشت

 .شستش موهای نرم و طالیی آلما را نوازش می کند

 حس می کرد هر چه که بزرگتر می شود بیشتر شباهت به

 .پدرش پیدا می کرد
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 با تلخندی دستی به سر عرق کرده اش می کشد و لب می

 اخه چرا سیب کوچولوی من انقدر باید شبیه باباش " :زند

 "!باشه، پس من چی

 یعنی چی خانم؟ من باید با این دختره سنگ هام رو وا-

 .ب کنم

 با شنیدن صدای آقاجتن از پشت در، آلما را به اجبار از

 .تن مرتب می کندشیر می گیرد و لباس هایش را در 

 .حاجی یه لحظه به حرف هام گوش بده-

 با عجله به سمت در می رود و قبل از اینکه در را باز

 :کند آقاجان در چارچوب در پدیدار می شود

 .بیا بیرون، باید حرف بزنیم-

 مادرش با استرس نگاهش می کرد و او مضطرب پشت

 :آقاجان به راه می افتد

 چیزی شده؟-

 :اب آقاجان به سمت مادرش برمی گرددناامید از جو

 می شه بگین دوباره چه بالیی سرم نازل شده؟-

 آقاجان تند و تیز به سمتش بر می گردد و دستی به ریشش

 :می کشد

 هر بالیی سرت می آد مقصرش فقط از خودت و بی-

 .عقلیته

 :انگار در دلش زلزله بر پا شده و متعجب پلک می زند
 مهران اومده اینجا؟-
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 قاجان پشت به او از پله ها سرازیر می شود و سحر همآ

 به تبعیت از او پله ها را دو تا یکی به سمت سالن پایین

 .می رود

 .آخه چندبار گفتم به حرف پدرت گوش کن-

 با پاهایی ُسست شده به سمت مادرش بر می گردد که

 آقاجان با پاکت سفید به سمتش می رود و پاکت را به

 :طرفش می گیرد

 بیا بگیر نگاه کن، نگاه من تا بفهمی اون مرتیکه از هیچ-

 .فرصتی دریغ نمی کنه

 سحر با انگشت های لرزانش پاکت را می گیرد و نگاهش

 .به آرم دادگاه خانواده خشک می شود

 .رفته دادخواست طالق داده-

 حس می کند زیر پایش خالی می شود و اگه دست های

 .ن می شدمادرش نبود قطعا به روی زمین په

 !مهران پیش قدم شده تا او را طالق بدهد

 با بغضی سنگین نگاه خیسش را به آقاجان می دهد و با

 :چانه ی لرزان از بغضش زمزمه می کند

 خودش آوورده؟-

 آقاجان با پوزخندی روی صندلی ناهارخوری می نشیند و

 :دانه های تسبیح را با حرص از نخش رد می کند

 طریق دادگاه اقدام کردن دیگه چهنخیر، جنابعالی از -

 !اومدنی
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 دستش را روی قلبش می گذارد و اشک هایش پشت هم

 .بازی به راه می اندازند  روی گونه هایش ُس ُ رسره
 صدبار بهت گفتم باید اقدام کنی گفتی نه، زوده بیا تحویل-

 .بگیر

 مادرش در جواب آقاجان ادامه می دهد؛

 .می ذاشتیآره مادر نباید دست روی دست -

 با عصبانیت و حرص مشتش را روی میز می کوبد و

 :جیغ می زند

 .بسه-

 سرش را مابین دستانش می گیرد و به زمین خیره می

 .شود

 آت ها چه می دانستند از سیل پیام های تهدید آمیز مهران

 که اگر یک قدم برای طالق بردارد بچه ها را از او می

 چه برزخی دست و پاگیرد، اونا چه می دانستند او در 

 !می زد

 آخر او باید از کجا می فهمید مهران همیشه پر مدعای

 !عاشق این گونه به او نارو می زند

 انگار که در سرش انفجاری شده باشد؛ انفجاری که می

 بدون آن که .توانست زندگی همه را تحت شعاع قرار دهد

 چیزی از حالش بفهمد از جایش بر می خیزد و با حالت

 .ی پله ها را به سمت باال طی می کندعصب

 حس می کرد نفس هایش به زور از مجرای تنفسیش به
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 چشمانش؛ چشمانی که از دو دو .بیرون هدایت می شوند
 زدن های مداوومش رو به تاری می رفتند را در اتاق می

 .گرداند تا گوشی اش را به روی میز آرایش می بیند

 ن را می گیرد و صدایانگشتان لرزانش شماره ی مهرا ا  ب

 مشترک مورد نظر):نحس زن در گوشش می پیچد

 (...خاموش می باشد

 با تمام توانش جیغ می کشد و گوشی را به سمت آیینه

 پرت کرده صدای   شکستن ناهنجارش همراه با صدای

 .گریه ی آلما و سپهر درهم آمیخته می شود

 بهبی توجه روی زانوهایش می نشیند و همراه با آن ها 

 گریه هایش که نشانه ی دردهایی از اعماق .گریه می افتد

 .قلبش بود

 !مهران چطور توانسته بود در حقش این همه ظلم کند

 به یاد صبوری های خودش صدای گریه اش اوج می

 .گیرد و سپهر به هق هق می افتد

 شبنم و مادرش که پا به داخل اتاق می گذارند جیغ می

 :کشد

 .برین بیرون-

 و مادرش بچه ها را در آغوش گرفته متاسف سرشبنم 

 .تکان می دهند و به بیرون می روند

 سحر متاثر و ُپر از ندامت دست به روی قلبش می گذارد

 :و آرام زمزمه می کند
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 ....دیگه تموم شدی مهران، دیگه تموم شد

* 

 مقنعه مشکی اش را به روی سر مرتب می کند و دستی

 سپهر با   .مانتویش می کشدبه یقه ی سبز بیرون زده ی 

 و میکند درست دورپاهایش به ای حلقه کوچکش دستان

 :میپرسد

 مامانی؟ بری کجا-

 لبخند وبا بازمیکند ازدورپاهایش را دستانش ی سحرحلقه

 .مینشیند زانوهایش روی به کنارش

 می که رفتنی نگران.بود نگرانش امروزبیشترازهمیشه

 .باشد وسوپرایزشدن ُپرازاضطراب میتواند دانست

 کاری هر نبود خبری ازوجودش ماه یک که دیگرازمهرانی

 :برمیآمد

 بیدار انقدرزود توچرا ولی.مامانی جایی یه بایدبرم-

 بخوابی؟ وآلما شبنم کنارخاله بری شدی؟میخوای

 بینی نوک تظاهری لبخند وسحربا میگوید سپهرنوچی

 :رامیکشد اش

 .کنی ورزش کنارآقاجون ببرمت بیا شیطون،پس ای-

 و میکند چفت دستش رامابین وکوچکش گرم انگشتان

 .میکشد ها پله ُ  پایین به باخود

 دست وکف میزند نگرانی لبخند بادیدنش مادرش

 :میکشد اش سنتی طرح دامن روی به را خیسش
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 .بخیر صبح-

 از بیرون وسپهررابه میگوید بخیری صبح درجوابش

 .واگذارمیکند کنارپدرش ودرحیاط خانه

 به واینبارکنارمادرش برمیگردد خانه داخل به دوباره

 .دورمیزمینشیند

 حتی که بود افتاده غلیان به دروجودش استرس آنقدر

 .نداشت سوزش ولب داغ چای به رغبتی
 سحر مادر تو رو خدا آتیشی نشی چیزی بگی مرتیکه-

 .با کوروش برو با کوروشم برگرد .بالیی سرت بیاره ها

 مردمک های تیره تر از همیشه اش را به مادرش می

 دوزد و کف دستانش را به روی میز گذاشته به جلو خم

 :می شود

 اوال مهران هیوال نیست، دووما تنها میرم، سووما انقدر-

 پسر مردم رو به من نچسبونین که فکر کنه یه زن عقده

 می فهمین یه زن نه یه دختری که به درد تک   پسر .ایم

 .دونه حاج قاسم بخورهدر

 چنگی به کیفش می زند و بی توجه به صدا زدن های

 کوروش با دیدنش تکیه .مادرش از خانه بیرون می رود

 اش را از ماشین می گیرد و سحر بی آن که حتی نگاهی

 .به سمتش روانه کند شتابی به پاهایش می دهد

 کوروش ُبهت زده سوار ماشینش می شود و استارت زده

 .سحر دست به روی بوق می گذاردکنار 
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 دلش می خواست خوشبینانه فکر کند که سحر او را ندیده

 .بود

 اما سحر آنقدر عصبانی بود که حتی او را هم مقصر می

 :دانست

 نمیای سوار شی؟-

 به .پلک بسته سعی می کند آرامشش را به دست بیاورد

 سمت کوروش گردن کج می کند و با یک تای اَبروی باال

 :رفته اش می گوید

 شغلت عوض شده یا ترفیع گرفتی؟-

 :کوروش دست به روی فرمان مشت کرده می غرد
 !حواست هست داری چی میگی-

 سحر با تمسخر لبش را به سمت باال فرم می دهد و بار

 .دیگر به راه می افتاد

 کوروش بدون آن که از موضع خود کوتاه بیاید از ماشین

 ل اولدورم بلدورم هایش بازویپیاده می شود و بی   خیا

 .سحر را از پشت می کشد

 انگشتان ُپر سحر خشمگین بازوی اسیر شده اش را از بین

 :زورش رها می کند و می گوید

 دست از سرم بردار، به خاطره توئه؛ به خاطره وجود تو-

 وگرنه من االن نباید، .که مهران دادخواست طالق داده

 که نکنه بچه هام رو دیگه اینجا تمام قلبم و جونم بزنه

 .نبینم
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 بدو این که اختیاری به روی چشمانش داشته باشد اشک

 هایش همانند قطره های باران به روی گونه هایش ُسر می

 .خوردند و رد به جای می گذارند

 کوروش کالفه چنگی بین موهایش می زند و با چشمانی

 :غمگین و آزرده می گوید

همه سال هنوز هم  که بعد این بدسحر، اونقدر  بدممن خیلی -

 .توی روم ننداختی چشمم دنبال توئه؛ تویی که تف ناقابلم
 انگشتان مشت شده ی دستش را جلوی لبانش نگه می دارد

 و با تمام خودداری مردانه اش سعی می کند نشان ندهد که

 :چقدر شکسته است

 ...امیدوارم یه سنگی توی سرم بخوره .برو-

 :شودبه سحر نزدیک می 

بی  من من بی شرف ، من آشغال، نه، نه تو باید دعا کنی -

 ناموس یه سنگی توی سرم بخوره تا وجود تو رو توی

 ...هر لحظه گذشته ی زندگیم

 :به گیجگاهش ضربه می زند

 ...توی اینجا-

 :به قلبش مشت می کوبد

 ...و توی اینجا خط ت بزنه، فراموشت کنه -

 :عقب گرد می کند

 .فقط دعا کن-

 بدو اینکه نگاهی دیگر به سمت سحر روانه کند سوار
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 .ماشینش می شود و به سرعت از   مقابل دیدگانش می رود

 سحر با بغضی تلنبار شده در گلویش چنگی به دسته ی

 کیفش می زند و هق هق هایش را یک به یک به   خورد

 .گلویش می دهد

 از اگر می دانست سرنوشتش آنقدر می تواند دردناک و ُپر

 .تلخی باشد از به دنیا آمدن انصراف می داد

 کاش می توانست، کاش جرئت نابود کردن خودش را

 .داشت
 کاش می توانست به کوروش بگوید آن سال ها منتظر تک

 تک کلماتی بود که از دهانش بیرون می آمدند، اما خودش

 !بود و چشمانی که انگار او را نمی دیدند

 های نامناسبش پیاده می رودنمی فهمد چقدر با آن کفش 

 .که خودش را جلوی دادگاه می بیند

 پاهایش سست می شوند و ضربان قلبی که گرومب

 .گرومب خودش را به سینه می کوفتند

 وکیلش را منتظر .لرزان و ترسیده وارد محوطه می شود

 .و کالفه می بیند

 با سرفه گلوی گرفته اش را صاف می کند و به سمت

 .ی داردوکیل گام بر م

 سابقه کاری زیادی داشت و تعریفش را از خیلی ها شنیده

 نمی خواست به هیچ عنوان ریسکی کند و بچه ها را .بود

 .از دست بدهد
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 !آقای زند-

 وکیل به سمتش بر می گیرد و نگاهی به ساعت روی

 :مچش انداخته جدی می گوید

 !دادگاه شروع شده و شما ده دقیقه تاخیر داشتید-

 :متاسف سر تکان می دهدسحر 

 .ببخشید-

 وکیل جلوتر از او به راه می افتد و او هم همانند جوجه

 .اردکی پشت سرش قدم بر می دارد

 وقتی وارد راهروی دادگاه می شوند وکیل به سمتش بر

 می گردد و نکته به نکته به او توضیح می دهد که چه

 .حرفی و چه دفاعی از خود بکند
 خ همراه با کیل وارد اتاقی می شود کهبا دستانی از کوه ی

 .برایش ترسناک تر از همه چیز بود

 اتاقی که انگار طنابی دور گلویش بسته بود تا بچه هایش

 .را و مردی که این همه عاشق بود را از او بگیرد

 دلتنگی در قلبش فغان به .مهران با دیدنش پلک نمی زند

 ت می گیرد وافسار نگاهش را به دس اما .راه می اندازد

 باید می توانست، باید .پیچ و تابی به اَبروهایش می دهد

 !ریشه این زندگی را از ته می سوزاند

 سحر با وحشت و چانه ای لرزان نگاهی به چهره ی

 انتظار داشت هر آن نگاهی به .درهم مهران می اندازد

 سمتش بیندازد، اما ناامید و شوکه به روی صندلی می
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 .نشیند

 کوتاه به روی میز کوبیده می شود و نگاه ها ضربه ایی

 به سمت قاضی جلب می شود، ولی او آنقدر غرق مهران

 و رفتار جدیدش بود که چیزی از حرف های وکیل ها و

 .قاضی نمی فهمید

 تا وقتی که مهران به سمتش بر می گردد و با جدیتی که

 :از او در برابر خودش بعید می دانست می گوید

 دارم که بچه ها پیشت بمونن، فقط زودترمن مشکلی ن-

 .تصمیمت رو بگیر و به این جهنم خاتمه بده
 انگار که درست نشنیده باشد گیج به سمت وکیلش بر می

 وکیلش متوجه ی حالش می شود و به کنارش رفته .گردد

 :و آرام در گوشش نجوا می کند

 رضایت داده بچه هات کنارت باشن، نفقه و مهریه تم-

 ولی در عوض هفته ای سه الی چهار بچه ها .ی دهگفته م

 .رو ببینه

 .و خب این خیلی خوبه

 :سحر بغض کرده می گوید

 االن یعنی می تونیم طالق...االن .آره خیلی خوبه-

 بگیریم؟

 :وکیل سر می جنباند

 چون این یه طالق توافقیه و چون یه جورایی پارتی .آره -

 .مش کنیشوهرت کلفته میتونی همین امروز تمو
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 پوزخند تلخی می زند و مردمک های لرزانش را به

 چقدر دلش می خواست برای بار .مهران می سپارد

 ...آخر

 تن سر شده اش را از روی با آهی از اعماق سینه اش

 .صندلی بلند می کند و به سمت میز قاضی می رود

 باید کجا رو امضا کنم؟-

 مهربانی میقاضی نگاهی خیره به او می اندازد و با 

 :پرسد

 حالت خوبه دخترم؟-

 پلک می زند و قطره اشکی درشت از زیر چشمش به

 .بیرون ُسر می خورد
 مهران با حالی پریشان و منگ کنارش می ایستد و نگاهی

 .زیرک به سحر می اندازد

 دست مشت شده اش را در جیب شلوارش پنهان می کند و

 آن سحر پیشخودکار به روی میز را می گیرد که قبل از 

 دستی کرده خودکاری دیگر برداشته و با شتاب امضایی

 .پای دفتر باز شده اش می اندازد

 مهران بدون آن که وقتی تلف کند جای امضای کنارش را

 هم ُپر می کند و نگاهش خشک به حلقه ایی که از انگشت

 .سحر خارج می شود و به روی امضایش می نشیند

 ...امیدوارم...امید-

 چشمان خیس سحر می نگرد ا باال می گیرد و بهسرش ر
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 :تا حرفش را ادامه دهد

 .امیدوارم بعد از من زندگی خوبی داشته باشی-

 تنه ای کوتاه به شانه ی مهران می زند و دوباره روی

 .صندلی می نشیند تا صیغه ی طالق بینشان جاری شود

 آیه های قرآنی در گوشش تالوت می شوند و او می ماند

 .که دیگر جان نداشتزنی 

 از اتاق که بیرون می روند مهران دستش را می گیرد و

 :با تمام جان کندنش می گوید

 .مراقب خودت باش-

 سحر چنگی به انگشتانش می زند و بدون آن که معطل

 کند خودش را در آغوشش می اندازد و با صدای بلند می

 .گرید

 ری میچشمان مهران هم به اشک می نشینند، اما خود دا

 خودش این راه .کند و نمی گذارد اشک هایش جاری شوند

 با این که می دانست لحظه ای .سخت را انتخاب کرده بود

 بدون آن ها نمی تواند دوام بیاورد، ولی این راهی بود که

 :باید تنهایی می پیمود

 دلم نمی خواد چیزی از این موضوع به سپهر بگی، بذار-

 .بعد تولد آلما

 هران که حاال برایش غریبه شده بود فاصلهاز آغوش م

 :می گیرد و با بغض لب می زند

 خیلی برات راحته نه؟-
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 .مهران با پوزخند نگاهش را به دور دست ها می دوزد

 کاش می توانست همه چیز را به سحر بگوید؛ تمام

 چیزهایی که در قلبش دمل چرکی شده بود و هر آن ممکن

 .بود سر باز کند

 :فاصله می دوزد و دوباره تکرار می کند از سحر قدمی

 .مواظب خودت و بچه ها باش-

 می رود و نمی بیند سحر چه آشکار می لرزد و می

 .شکند؛ می رود و نمی داند سحری به جای نگذاشته

 خانم حالتون خوبه؟-

 به سمت وکیل بر می گردد و به زحمت سر تکان می

 :دهد

 .خوبم-

 مسموم و هیاهوی آدم هابا تمام جان کندش از آن فضای 

 دور می شود و پا به داخل فضای آزاد دادگستری می

 .گذارد
 با دم .هوای آزاد سیلی می شود که صورتش را می نوازد

 و بازدم عمیقی هوا را نفس می کشد تا وقتی که چشمانش

 .به رو به رو خشک می شوند

 مهران را می بیند اما نه تنها، اینبار با زنی که تا به حال

 .او را ندیده بود

 صدای شکستن غرورش را می شنود و دست روی لبانش

 .می گذارد تا هق نزند
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 !چطور توانسته بود با او این کار را بکند

 .با قدم های شل و وا رفته ای به سمتشان قدم بر می دارد

 نمی داند آن همه جسارت را از کجا پیدا می کند که

 و سهم کف بازوی مهران را به سمت خودش می کشد

 :دستانش را هدیه به گونه ی مهران می دهد

 .خیلی پستی، خیلی-

 چانه اش می لرزد و بدون در نظر گرفتن غرورش هق

 :می زند

 به خاطره همین من و بچه هات رو فروختی نه؟ به -

 !همین آسونی

 با چشمان اشکبارش به سمت زن بر می گردد و با

 :پرخاش جیغ می زند

 کشید پای مرد زن و بچه دار میشماها خجالت نمی -

 !شینید؟ آخه چه قدر یه زن می تونه وقیح باشه

 :مهران با عصبانیت دستش را می کشد

 .بس کن سحر-

 اما سحر با مقاومت دستش را آزاد می سازد و بیشتر از

 :قبل هق می زند
 .ولم کن، ولم کن کثافت-

 انگشت اشاره اش را روی سینه اش می گذارد با شوری

 :هایش که بین لبانش جاری بود می گویداشک 

 .حق من این بود؟ به وهلل که حق من این نبود-
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 به چشمان آبی یخی اش .دوباره به سمت زن بر می گردد

 خیره می شود و تیپ مکش مرگ مایش تا بوی عطر فوق

 .العاده مسخ کننده اش که هوش از سر می پراند

 :با نیشخند روی سینه اش می کوبد

 ...تو امثال تو نگذرهخدا از -

 :دوباره می کوبد

 ...نگذره-

 دستش را بلند می کند تا دوباره بکوبد که مهران از پشت

 :او را در آعوش می کشد و فریاد می زند

 .این چیزی بود که خودت خواستی .بس کن، بس کن-

 سحر متحیر به سمتش بر می گردد که مهران با پرخاش

 :می گوید

 ه همین اتفاق بیفته، االنم افتادهرفتی خونه ی بابات ک-

 !دیگه از چی ناراحتی هان

100 

 صد

 همیشه گفتی من لیاقتت رو ندارم، واست کمم، من یه-

 !دیگه چی مونده بگو .بیمار عقده ایم
 سحر دهان باز می کند تا چیزی بگوید اما جز اصوات نا

 مهران راست می .معلوم چیزی از دهانش خارج نمی شد

 .استه بود، خودش گفته بود طالقگفت، خودش خو

 حاال چه می خواست؟
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 دسته ی کیفش را محکمتر میان انگشتان لرزان دستش می

 .گیرد و قدمی به عقب بر می دارد

 حاال همانند لشکری که شکست خورده باشد عقب نشینی

 مرد رو به رویش با مهرانی که عاشقش بود .می کند

 .فرسنگ ها فاصله داشت

 پیشه اش را دزدیده بودند و به جایش مردیمهران عاشق 

 .گذاشتند که در چشمانش دیگر عشقی فریاد نمی کشید

 مهران که دور رفتنش را نظاره می کند دست زن را می

 .گیرد و به سحر پشت می کند

 سحر با آستین مانتویش صورت نوچ و خیسش را می

 .زداید و او هم به مهران پشت می کند

 ده بودند که انگار از اول با هم نبودندحاال دو غریبه ای ش

 .و هیچ خاطره ای نساختند

 سحر با چشمانی که سو نداشتند در خیابان قدم بر می

 داشت و میان مردم خودش را عبور می داد بی آن که

 .توجه ای به اطرافش داشته باشد

 خیابان که شلوغ تر می شود تنه اش محکم به مردی بر

 :در می آورد خورد می کند و صدایش را

 معلومه حواست کجاست خانم؟ کوری؟-

 سحر آب دهانش را قورت می دهد و با شرمندگی می

 :گوید
 .ببخشید حواسم نبود...ب-
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 مرد دوباره دهان باز می کند تا چیزی بگوید که دستی به

 :دور بازوی سحر حلقه می شود و می گوید

 یه بار عذرخواهی کرد کافی نیست؟-

 باال می گیرد و با دیدن کوروش سحر متعجب سرش را

 .چشمانش گرد می شود

 .بلورش نمی شد او را می بیند

 تو اینجا چیکار می کنی؟-

 کوروش دستش را با خود می کشد و از میان ازدحام

 آنقدر از سحر عصبانی بود که اگر .بیرون می آورد

 .حرفی از دهانش خارج می شد حتی او را کتک می زد

 سحر باید .همه حماقت او را نداشتدیگر گنجایش این 

 زندگی کردن را می آموخت، آن هم بدون مردی که

 .همیشه برای زندگیش تصمیم می گرفت

101 

 یک_و_صد

 سحر با او می رود، بدون این که دیگر اعتراضی به زبان

 آنقدر از خودش و مهران خسته بود که دیگر کششی .آورد

 .به بحث و جدل نداشت

 را به کسی می سپرد تا آرامش کند، کسیشاید باید خودش 

 مثل کوروش که بی هیچ چشم و داشتی هوایش را داشت و

 .نمی گذاشت لطمه ای به او وارد شود
 کوروش که در ماشین را باز می کند به سمتش بر می
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 :گردد و دستش را به روی دستش قرار می دهد

 .ممنون-

 یکوروش تنها نگاهش می کند و دلش قنج می رود برا

 چشمان قرمزش؛ همان چشم هایی که قرار بود روزی،

 :صبحی فقط مقابل چشمان خودش باز شوند

 .بشین سحر-

 سحر با آهی عمیق می نشیند و به رو به رو خیره می

 کوروش که جای صندلی راننده را ُپر می کند سحر .شود

 .چشم می بندد و در صندلی اش فرو می رود

 ون آن که نگراندلش یک خواب عمیق می خواست بد

 .کسی یا چیزی باشد

 .چقدر خوب می شد اگر تمام این اتفاق ها یک رویا بود

 با بوق کوتاه ماشین پلک های بهم چسبیده اش را باز می

 .در آشنای خانه ی پدرش چشم می دوزد کند و به سمت

 :خسته به سمت کوروش بر می گردد و لب می زند

 .خیلی ممنون-

 دستگیره ی ماشین دراز می کند که بادستش را به سمت 

 :حرف کوروش صاعقه زده خشک می شود

 .بی گناه ترین فردی که توی این داستان سوخت من بودم-

 حاال اگه برگردی به عقب فکر می کنی ارزشش رو

 داشت که از من بگذری؟

 .سحر دستان ُشل شده اش را از روی دستگیره می گیرد
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 :م می گویدبه سمتش چشم می گرداند و مصم
 نه مهران، اما اون .ارزشش رو داشت کوروش .داشت-

 .عشقی که توی وجودم شعله می کشید ارزشش رو داشت

 بی معطلی پیاده و هم زمان در خانه به رویش باز می

 .شود

 مادرش با دیدنش تنها غمگین نگاهش می کند و بدون این

 که به خود اجازه سوالی دهد خودش را از جلوی در کنار

 .می کشد

 سحر تمام محبتش را در چشمانش می ریزد و با بوسه ی

 .کوتاهی به پیشانی اش به سمت خانه پا تند می کند

 سپهر با دیدن مادرش جیغ می کشد و به سمت آغوش

 .گرمش پرواز می کند

 سحر نقاب لبخندی را به صورت زده و با دستانی باز

 می آغوشش را پذیرای   جسم دوست داشتنی مرد کوچکش

 .کند

 سپهر که در آغوشش جای می گیرد، دوباره بغض می کند

 :و محکم موهای لَختش را می بوسد

 مواظب سیب کوچولومون بودی؟-

 سپهر سرش را در گودی گردن مادرش جای می دهد و با

 :لحن لوسی می گوید

 .آره خودم تنها، خاله شبنم که کمکم نکرده-

 نگشتانش قفلسحر دوباره می بوسدش و دستش را بین ا
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 کرده او را با خود به سمت پله ها منتهی به اتاق خواب ها

 :می کشاند

 تو مردی شدی برای خودت و آلما به .اشکال نداره پسرم-

 .زودی این رو می فهمه که چقدر دوسش داری
 سپهر با ذوق برایش از اصوات نامعلوم آلما می گوید و

 .سحر در ذهنش امروز را حالجی می کند

 .زن خوش پوش فکر می کند به آن

 حسادت که در وجودش ریشه می دواند احساس خفگی به

 .او دست می دهد

 با ناتوانی خودش را به تخت رسانده و شال را از سرش

 .می کشد

 .حس می کرد اکسیژن به ریه اش نمی رسد

 سپهر با گرفتن موتور اسباب بازی اش به او پشت می کند

 بیرون می رود و رفتنش از اتاق "می آید "و با گفتن 

 مصادف می شود با شکستن بغضی که بر سرش هوار

 .شده بود

 صدای شکستنش آنقدر بلند بود که شبنم سراسیمه وارد

 .اتاق می شود

 با دیدن صورت خیس از اشک و تن لرزان خواهرش به

 :سمتش می دود و کنار پایش می نشیند

 چیشده قربونت برم؟-

 :اندازد و می نالدسحر خودش را در آغوشش می 
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 مهران دیگه...دیگه همه چی تموم شده شبنم، مهران-

 .وجود نداره

 می دانست مهران با تمام .می گوید و شبنم چشم می بندد

 بدی هایش جای پایش سفت و محکم در قلب خواهرش

 .است و محال ممکن بود روزی رد پایش کمرنگ شود
 کنار با دلداری سر سحر را در آغوشش می گیرد و در

 :گوشش نجوا می کند

 یه روزی تموم میشه، تمام این روز های سیاه می رن و -

 .خورشید بهت لبخند می زنه

 :سحر سر تکان می دهد و با هق هق می گوید

 دیگه هیچ روزی روشن نمی شه وقتی .نمی شن شبنم-

 مهران نیست، وقتی بچه هام ماها رو کنار هم ندارن،

 رده، وقتی آلما اولین کلمه یوقتی زنی جای من رو ُپر ک

 دیگه هیچ چیزی درست ...بابا گفتنش رو کنار من می گه

 .نمی شه

 شبنم محکم تر او را در آغوشش می گیرد و کمرش را

 ماساژ می دهد تا او بهتر بتواند نفس بکشد و زار بزند به

 .روز گندش

102 

 دو_و_صد

 اشک هایش .اما سحر انگار گریه هایش تمامی نداشت

 قصد بند آمدن نداشتند وقتی فکر می کرد مهرانی نیست تا
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 باز هم در گوشش عاشقانه نجوا کند و او باز هم احساس

 .کند یک زن است

 نمی فهمد چه قدر در   آغوش شبنم گریه می کند و می نالد

 که تقریبا بی هوش می شود و فقط زمانی با صدای پچ

 .پچی فاصله ای به پلک های متورمش می دهد
 .چشمانش را در تاریکی اتاق می گرداند

 شبنم را می بیند که آهسته با گوشی اش در حال صحبت

 با کنجکاوی گوشش را تیز می کند و بی خیال بلند .بود

 :شدن از تخت می شود

 .به تو هیچ ربطی نداره می فهمی؟ دیگه زنگ نزن-

 ....ء-

 .آره دقیقا به تو هیچ ربطی نداره-

 ....ء-

 می زنی و واسه همینه که سحر رو از دست تو َ تووهم-

 .دادی

 شک .دست به روی قلب ضربان گرفته اش می گذارد

 نداشت شخص پشت خط مهران است، وگرنه محال ممکن

 !بود شبنم با کوروش این گونه صحبت کند

 با دستانی لرزان چرخشی به کمرش می دهد و نیم خیز

 .می شود

 شخص پشت تلفن مینثار  "برو بابایی"شبنم با دیدنش 

 :کند و از جایش بر می خیزد
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 چرا بیدار شدی قربونت برم؟ خوبی؟-

 سحر اشک های آمده به مرز چشمانش را پس می زند و

 :با صدایی لرزان می پرسد

 مهران بود؟-

 شبنم چراغ کنار تخت را روشن می کند و با مرتب کردن

 :بالشت پشت سرش می گوید

 .یبابد بیشتر استراحت می کرد -
 خودش را عقب می راند تا مانع گفتن به سحر شود که

 :سحر مچش را در بند می کشد

 !خواهش می کنم بگو چی می گفت -

 شبنم به ناچار به روی تخت می نشیند و با پرده ی حریر

 :اتاق خیره می شود

 .خواست ببینه حالت چطوره همین-

 :سحر پوزخند ُپر دردی می زند و می گوید

 .وبه که فکرمه و حالم رو ازت می پرسهخوبه، خیلی خ-

 با حالت هیستریکی دست شبنم را جلوتر می کشد و با

 :چانه ایی لرزان از بغض می پرسد

 !من برات چقدر مهمم شبنم، هان-

 :شبنم با تمام احساسش می گوید

 این چه سوالیه که می پرسی؟ .خیلی-

 دوباره چشمه ی اشک چشمان سحر می جوشد و با تمام

 :ملتمسش می گویدلحن 
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 پس به جون من دیگه هیچ خبری از حال و کارهام به-

 .مهران نده، ازت خواهش می کنم

 صدوسه

103 

 شبنم به خودش اطمینان نداشت اما هیچ چیزی هم مهم تر

 نگاه منتظر سحر را که می بیند می .از خواهرش نبود

 :بوسدش و مصمم می گوید

 .هاشم ندمقول می دم دیگه حتی جواب زنگ تلفن -
 سحر به رفتنش خیره می شود و دوباره چشمه ی

 انگار نمی تواست باور کند که دیگر .چشمانش می جوشد

 .همه چیز تمام شده بود

 !مامان، مامانی-

 سپهر دوان دوان خودش را به او می رساند و با نفس

 :نفس می گوید

 مامانی می شه با آقاجون برم نونوایی؟-

 را نوازش می کند و باسحر موهای لخت و سبکش 

 :خیرگی به نقطه ای می گوید

 .نه مامان جون، غروبه خیابون هم شلوغ، می ترسم-

 سپهر که چشمان قرمز مادرش را می بیند بی خیال بحثش

 می شود و دستان کوچکش صورت مادرش را قاب می

 :گیرند

 مامانی گریه کردی؟ دلت برای خونه و بابا تنگ شده مثل-
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 من؟

 از آن نقطه می گیرد و با چشمانی ُپر آب پلکسحر نگاه 

 :می زند تا اشکش نریزد

 آره مامان جون گریه کردم، چون دلم برای همه چیز-

 .تنگ شده

 باید به .دلش نمی خواست از حاال به سپهر دروغ بگوید

 او یاد می داد می تواند برای هر چیزی که دلش تنگ می

 دن معنایشود گریه کند و در خودش نریزد؛ مرد بو

 .دیگری به جز گریه نکردن داشت

 سپهر با مهربانی دستانش را به دور گردن مادرش قالب

 :می کند و می گوید
 می دونم دیگه قرار نیست کنار هم باشیم، اما من-

 .هیچوقت تو و آلما رو تنها نمی ذارم

 مقاومت سحر در مقابل حرف هایش می شکند و او را

 .گریه می زندسفت در آغوش گرفته به زیر 

 هیچ وقت .زندگی بچه هایش را از دست رفته می دید

 دوست نداشت بچه هایش بدون آن ها بزرگ شوند، لعنت

 .به کاسه ی صبرش که دیگر لبریز شده بود

* 

 آلمای به خواب .صبح شاداب تر از دیروز بر می خیزد

 رفته را آرام از آغوشش بیرون می کشد و با پایین کشیدن

 .خمیازه کنان از تخت دل می  کندپیراهنش 
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 .خواندن شجریان از پایین لبخند بر لبش می نشاند صدای

 پدرش هنوز هم عاشق حنجره ی این مرد بود و صبحش

 .را به صدای او ترجیح می داد

 با همان لبخند جدا نشدنی از صورتش، دستی به چشمانش

 می کشد و موهای سرش را در باال جمع کرده از اتاق

 .می زند بیرون

 .صدای خندیدن پدر و مادرش حالش را خوب تر می کند

 پا روی پله ها می گذارد که چشمان مادرش با دیدنش می

 :درخشند

 .صبح بخیر عزیزدلم-

 سحر در جواب لبخندش سر تکان می دهد و با صبح

 .بخیری به سمت سرویس بهداشتی می رود

 ترخنکای آب سوزش چشمانش را کمتر می کند و حاال به

 .می توانست پلک بزند
 با احتیاط حوله را از روی آویز بر می دارد و به روی

 :پوست خیس از آبش می کشد که صدای گیرایی می گوید

 .صبح بخیر-

 با دیدن کوروش .حوله را از روی صورتش بر می دارد

 .نه خوشحال می شود نه غمگین

 دلش می خواست از او بابت دیروز تشکر کند، نمی

 !اگر او نبود دیروز چه اتفاقی برایش می افتاددانست 

 .صبح توام بخیر، خوش اومدی-
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 کوروش سر می جنباند و لقمه ای پنیر به روی نان تستش

 سحر با نفس عمیقی کنار مادرش می نشیند و .می کشد

 فنجان داغ چای را به لبش نزدیک می کند که پدرش می

 :پرسد

 حاال تصمیمت برای آینده چیه؟-

 از این که این سوال را در کنار کوروش .ی کندمکث م

 هنوز هم نمی .از او پرسیده بود احساس حقارت می کرد

 !توانست باور کند که مهرانی در زندگی اش وجود ندارد

 بغض .با دست سیبگ گلویش را آرام نوازش می کند

 همانندی گردویی سفت در گلویش اجازه ی حرف زدن را

 .از او گرفته بود

 با نگاه زیرکی به دستش متوجه می شود و رو بهکوروش 

 :عمویش می گوید
 امروز شرکت میاین؟ قراره بار برسه، اگه شما نباشین-

 .دست تنها نمی تونم

 .سحر نگاه ُپر بغضش را به سمت کوروش بر می گرداند

 چقدر از او ممنون بود که مسیر حرف را عوض کرده،

 پدرش سدچون شک نداشت با سوالی دیگر از جانب 

 .اشک هایش می شکست

 صبحانه اش را که تمام می کند کوروش هم همپای او بر

 :می خیزد و آهسته می گوید

 می شه چند لحظه وقتت رو بگیرم؟-
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 سحر متحیر به پدر و مادرش نگاهی می اندازد و لب می

 :زند

 .البته-

 .پشت به کوروش راهی بالکن دلباز خانه پدریش می شود

 عمیق نفس می کشد و با دیدن شکوفههوای مطبوع را 

 .های ریز صورتی درخت ها لبخند می زند

 چیزی به عید نمانده بود و اولین بار که دیگر سفره ای در

 !خانه اش نمی چید

 !دیروز مهران رو دیدم-

 قلبش در همان ثانیه .شوکه به سمت کوروش بر می گردد

 .ی اول تپش می گیرد

 قی حرف هایش می شودبا چشمانی دو دو زن منتظر با

 :که کوروش با پوزخندی می گوید

 .اومده بود تهدید-

 سحر دست به نرده ی   سرد بالکن می گیرد و بی جان

 :نجوا می کند
 چه تهدیدی؟-

 چشمان براق و ُپر آب سحر می کوروش نگاهش را در

 :اندازد و با حسرتی عمیق می گوید

 ونه ازتهم تو هنوز دوسش داری هم اون مرتیکه نمی ت-

 !بگذره، ولی دلیل طالقتون رو هنوز نمی تونم بفهمم

 :سحر با جان کندن لب می جنباند
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 مهران چی گفته؟...مه-

 کوروش دستی به کت خوش دوخت توسی رنگش می کشد

 و به خودش جرئت داده دستش را به سمت موهای آزاد

 :شده ی سحر به روی شانه هایش دراز می کند

 نزدیک شم، یعنی هیچ موجود نریگفته حق ندارم بهت -

 !حق نداره بهت نزدیک شه

 سحر یکه خورده نگاهش را به دستان کوروش می دوزد

 :و سعی می کند فاصله بگیرد

 اگه باز هم اومد، بگو با .به اون دیگه هیچ ربطی نداره-

 .خودم حرف بزنه

 :کوروش با یک تای اَبروی باال رفته اش می گوید

 ؟ تو از چی می ترسی؟ منمی خوای چی بگی سحر-

 دارم کسی رو رو به روم می بینم که بدون اون مرد نمی

 تونه زندگی کنه، پس از نزدیکی من و هیچ مرد دیگه ای

 !نترس

 سحر از این واقعیت تلخ می لرزد، اما با عصبانیت می

 :غرد

 من دیگه هیچ عالقه ای به اون مرد به اون خیانتکار-

 .رذل ندارم
 :می گوید کوروش با جدیت

 .نه خودت رو گول بزن، نه من رو-

 :سحر دست مشت می کند
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 .این رو به همتون ثابت می کنم .دوسش ندارم-

 تنه ای محکم به شانه کوروش زده و قصد بیرون رفتن

 :می کند که کوروش با حرفش او را به آتش می کشد

 پس اگه دوسش نداری و می خوای به اون و همه ثابت-

 !منازدواج کنکنی با 

 سحر گردنش را به آنی به سمتش می گرداند، جوری که

 .صدای شکستن استخوان هایش به گوش می رسد

 نمی توانست این همه خودخواهی و وقاحت کوروش را

 موجود نا آشنایی که .انگار او را نمی شناخت !باور کند

 !فقط نام کوروش را به یدک می کشید

 که من رو کثیف می بینهمن این نگاه متعجب و نگاهی -

 .رو دوست ندارم

 کوروش عاجز قدمی به او نزدیک می شود و کلیدی به

 :صندوقچه ی قلبش می زند

 اصال هر جور که دلت می خواد نگام کن؛ یه آدم کثیف-

 و فرصت طلب که وقتی رو برای تلف کردن از دست

 ...نمی ده اما سحر

 به نقطهدندان به روی لب هایش می کشد و چشمانش را 

 :ای نامعلوم پیوند می زند
 من نمی خوام تو از بچه هات دست بکشی، من اگه تو-

 .رو می خوام با تمام دارایی هات که بچه هاتن می خوام

 سحر با تمام زوری که از خود سراغ داشت لبانش را
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 :تکان می دهد

 من تازه دیروز طالق گرفتم، هنوز عزادار تمام...من-

 دست رفته امم چطور می تونی همچیناون سال های از 

 چیزی از من بخوای؟

 کوروش سرش را باال می گیرد و چشمان به خون نشسته

 :اش را به او دوخته نیشخند می زند

 عزاداری؟ عزادار سالهایی که زندگی کردی، اگه تحقیر-

 شدی بازم زندگی کردی، نفس کشیدی، عشق دادی، عشق

 .الیینگرفتی که حاصلش توی اون اتاق با

 :صدایش را باال می رود و مشت به سینه اش می کوبد

 من باید عزادار باشم؛ عزادار سال هایی که اون حلقه ی-

 کوفتی رو از انگشتم در نیاووردم، 

 ولوم صدایش را پایین می آورد و تن عقب کشیده به نرده

 :آهنی تکیه داده به روی زانوهایش می نشیند

 وقتی دست چپ و راستت روتو نمی تونی بفهمی که از -

 می شناسی دختری که همبازیته رو نشونت بدن و بگن این

 می شه عروس خونه ت، می شه چراغ خونه ت، می شه

 ...همدم تنهایی هات، همدم غصه هات، مادر بچه هات

 دست مشت می کند و محکم به روی چشمان خیسش می

 :کشد
، که هر روز توی اتاقم بدبودم می فهمی  بد من اونقدر-
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حس می کردم حالله، چه می دونستم فقط  .کردم تصورت می

 .توی گوشم خوندن منم که

 :سحر ناتوان هق می زند و با صدایی لرزان می گوید

 من بچه بودم کوروش، دنبال عشق های کوچه بازاری-

 من اون روز اومدم خواستم بهت از .رفیق هام بودم

 ر می تونی همه چی رو ازچطو .مهران بگم، نذاشتی

 چشم من ببینی؟

 :کوروش با تلخندی می نالد

 تو چه می دونی ترس از دست دادن چیه؟ من هیچوقت-

 عشق میون بابام و مامانم رو ندیدم، هر صد قدمی که

 ...مامانم سمتش می رفت بابام صد قدم فاصله می گرفت

 سرش را باال می گیرد و نگاهش را به سحر داده می

 :گوید

 .می خواستم تو عشق رو بهم یاد بدی-

 :سحر لب روی هم می فشارد

 .متاسفم-

 کوروش با لبخندی به تلخی اسپرسو از جایش بر می خیزد

 :و با اَخمی و صدایی گرفته می گوید

 مثل تمام این سال ها که قربانی بودم فرصت داری فکر-

 .کنی، اما من سر پیشنهادم هستم

 باد سرد زمستانی .می گذارد می گوید و سحر را تنها جا

 .در جان سحر می نشیند و او لرز می کند
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 چقدر از خودش متنفر می شود، از خودش که با تمام

 حرف های کوروش باز هم قلبش مرد خودش را می

 .خواست

 .مهرانی که پدر بچه هایش بود

 با قطره اشکی که به روی گونه هایش می لغزد خودش را

 انگشتانش .الکن نزدیک می کندبه میله ی سرد و یخی ب

 که به جان میله ها می افتند به یاد روز خواستگاریش می

 تابستان بود، دقیقا همان جا او و مهران ایستاده بودند .افتد

 و از آینده شان برای هم پچ پچ می کردند؛ روزهایی که

 .تمامش را با قلمو های خیالیشان رنگی کرده بودند

 با عجله انگشتانش را به زیرسپهر که صدایش می زند 

 .چشمان خیسش می کشد و پا به بیرون می گذارد

 کوروش با دیدنش نگاه می دزدد و با خداحافظی آرامی

 .بیرون می رود

 مامانی امروز می ریم پارک؟-

 نگاهش را از جای خالی کوروش می گیرد و با لبخندی

 :دلنشین کنار پای سپهر زانو می زند تا هم قد او شود

 آره عزیزم، تا تو لباس های خوشگلت رو به تن کنی منم-

 .می آم

 سپهر با هورایی بلند باال و پایین می پرد و به سمت اتاق

 .می دود
 کاش الکی به این بچه قول نمی دادی، تازه دیروز طالق-
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 !گرفتی لز کجا معلوم سر و کله اش پیدا نشه

 بابا هوف بلندی حرف مادرش را بی جواب می گذارد و 

 حرص از پله ها باال می رود

 باورش نمی شود مادر و پدرش آنقدر بی منطق شده باشند

 !که مهران را جانی و دزد ببینند

 با پریشانی وارد اتاقش می شود و به سمت تخت آلما می

 .رود

 با دیدن لب های کوچک باز مانده اش دل قنجه می گیرد و

 .خودش را کنترل کرده آهسته می بوسدش

 هر چه آلما رو می بویید و می بوسید مهران را انگار

 !بیشتر کنارش تصور می کرد

 با عصبانیت از دست خودش لباس های خانگی اش را از

 .آیینه می ایستد تن بیرون می کشد و رو به روی

در خیالش مهران را در خانه خودشان تصور می کند اما 

 نگاهش که به رد قدیمی کتک خوردنش می افتد آهی

 .کشد و با شتاب پیراهنی یه تن می زندمی 

 کاش می توانست تمام مغزش را از مهران و خاطره

 .هایشان پاک کند

 چیزی نمانده بود بدی هایش را فراموش کنند و او را

 !ببخشند
 به سمت کمدش می رود و مانتویی بیرون کشیده می

 .پوشد
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 :سپهر آماده وارد اتاق می شود و با ذوق می گوید

 مانی؟بریم ما-

 به سمتش می رود و از دیدنش که هر روز بزرگ تر از

 .دیروز می شد ذوق زده می شود

 با دیدن دکمه های نبسته پلیورش خم می شود و هین بستن

 :می گوید

 باید زود برگردیم، چون سیب کوچولومون تنهاس خب؟-

 سمهر چشمی می گوید و سحر موهایش را به سمت باال

 و با خداحافظی سرسری ازرانده دستش را می گیرد 

 .مادرش به سمت پارک روانه می شوند

 پا که در ورودی پارک می گذارند سپهر با هیجان دستش

 :را با خود می کشد و با خنده های بچه گانش می گوید

 .بدوییم مامانی-

 به نفس .به هیجان سپهر قهقهه می زند و با او می دود

 را رها می کنندنفس که می افتند به روی نیمکت خودشان 

 .و صدای خنده هایشان را به آسمان می سپارند

 !فکر کنم بدون من خیلی بهتون خوش می گذره هوم-

 صدای خنده هایشان ته می کشد و سپهر با هیجان فریاد

 :می زند

 !بابایی-
 سحر شوکه به او چشم می دوزد که جسم کوچک سپهر را

 .در آغوشش حل کرده بود
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 وع به لرزیدن می کنند و بیدستانش از اضطراب شر

 :خیال صدای کر کننده ی قلبش به سپهر می گوید

 .خداحافظی کنیم بریم مامانی، آلما تنهاست-

 مهران از سپهر دور می شود و با پوزخندی به سحر چشم

 !چقدر دلتنگ این زن بی رحم بود .می دوزد

 !قبال شجاع تر بودی-

 ریششسحر مردمک های دو دو زنش را به صورت بی 

 .پیوند می زند و دلش برای بوسیدنش َپر می کشد

 شاید همه او را با آن همه تحقیر و کتک دیوانه می

 خواندند، اما نمی توانست به قلب لعنتی اش بفهماند که این

 !مرد را نخواهد

 .من ازت نمی ترسم فقط دیگه دو تا غریبه ایم-

 :یدمهران نگاهش را به سپهر می دوزد و با لبخند می گو

 می خوای بری تاب بازی کنی؟-

 :سپهر با شوق سر تکان می دهد

 اگه برم بازی تو نمی ری؟-

 مهران به معنای نفی سر تکان می دهد و سپهر از خدا

 .خواسته به سمت زمین بازی می دود

 مهران که دور شدنش را می بیند بلزوی سحر را می کشد

 .و او را وادار به نشستن به روی نیمکت می کند

 سحر مطیع می نشیند و به بازی کودکان خیره می شود که

 :مهران می گوید
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 درسته مهریه ت رو نخواستی، اما یه خونه گرفتم که زدم-

 دیگه نمی خواد سر بار بابات باشی، دلم نمی .به اسمت

 .خواد کسی بچه هام رو به چشم یه تفاله ی اضافه بیینه

 :سحر بغض کرده تشر می زند

 چی می گی؟ خانواده م عاشق سپهر و معلومه داری-

 ...آلمان و هیچی براشون کم نمی ذارن اونوقت تو

 مهران با دندان های روی هم سابیده چنگی به بازویش می

 :زند

 قالبی که دم به دقیقه مثل یه نه نشد، درد من اون دکترد     -

 .سگ تو خونه ی بابات بو می کشه

 خشمگین تذکرسحر را به سمت خودش برمی گرداند و 

 :می دهد

 به والی بفهمم حتی گوش کن، حتی انگشتش به سمتت به-

 قصد گرفتن دراز شده می دم بالیی سرش بیارن که

 .مرغای آسمون به حالش زار زار گریه کنن

 سحر باالخره سد اشک هایش می شکند و با تنی لرزان

 :بلند می شود و با صدای آرام اما ُپر حرصش می گوید

 ج ربطی نداره، نکنه یادت رفته طالقم دادی؟به تو هی-

 مهران هم بر می خیزد و یقه ی لباسش را به سمت خود

 :کشیده می غرد

 کاری کردم که تو جراتشو نداشتی، اما به این معنی-

 تو زن .نیست که پشه ی نری هم بخواد سمتت بچرخه
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 .شدی، مادر شدیخودم زن منی، مال منی، 

 دستای خودم خاکت نکردم زن منپس تا وقتی که خودم با 
 می مونی چه توی شناسنامه چه با اون خطبه طالق

 !مسخره

 سحر نفس کم آورده فقط خیره اش می شود و با خود فکر

 می کند اگر خواستگاری و پیشنهاد کوروش را بفهمد چه

 جهنمی به پا می شود؟

 !کلید خونه رو برات می آرم-

 و تهدید وار لب میسحر با پوزخندی عقب نشینی می کند 

 :زند

 تو دیگه نمی تونی من رو مجبور به کاری کنی، وقتی-

 طالقم دادی باید فکر همه چی رو می کردی، فکر این که

 ...دوباره بخوام ازدواج کنمم حتما

خونینش  چشمان مهران خشمگین به سمتش یورش می برد و

 :را به سحر می دوزد

 ...بفهم داری چی می گی، بفهمم-

 ش باال می رود که صدایی تاکید وار در گوششدستان

 قدم اول اینه که خشمت رو کنترل "پژواک می شود 

 "!کنی

 چشمانش را روی هم می گذارد و سحر لرزان را از خود

 :دور می کند

 .دست سپهر رو بگیر و برو خونه-
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 سحر سری به معنای تاسف تکان می دهد و سپهر را صدا

 :می زند
 .راهم سبز نشولطفا دیگه جلوی -

 سپهر که نزدیکشان می رود سحر دستش را محکم با خود

 می کشد و توجه ای به لجبازی سپهر نمی کند که مدام

 :تکرار می کرد

 .توروخدا بذار با بابایی خداحافظی کنم-

 سحر انگار که گوش هایش نمی شنوند سپهر را گریان با

 .خود همراه می کند

 تر گریه می کند و مادرشبه خانه که می رسند سپهر بیش

 :هراسان از آشپزخانه بیرون آمده می پرسد

 چی شده؟-

 سحر با حرص پله ها را باال می رود و صدای بغض

 .کرده ی سپهر را می شنود که در حال گفتن جزئیات بود

 با عصبانیت مانتویش را از تن بیرون کشیده محکم به

 .رود روی تخت پرت می کند و قدم رو در اتاقش راه می

 فکر کرده بود مهران عوض می شود، اما نشده بود و

 .هنوز هم وحشیانه می تاخت

 با خشم گوشی اش را از جیب مانتویش بیرون می کشد و

 .شماره ی کوروش را می گیرد

 یک بوق به دو بوق نرسیده که صدای متعجب کوروش در

 :گوشش می پیچد
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 !جانم-

 فشارد تا سحر کف دستش را محکم بین دندان هایش می

 :بغضش نشکند و مصمم می گوید

 !اگه من رو با بچه هام می خوای با این ازدواج موافقم-
 همه بر سر میز نشسته بودند و آرام مشغول خوردن شام

 بودند، اما تنها سحر بود که با غذای در بشقابش سر جنگ

 :داشت

 سحر باباجان چرا شامت رو نمی خوری؟-

 سفید پدرش می اندازد و بانگاهی به محاسن یک دست 

 :لبخند غمگینی می گوید

 .سرم یه خورده درد می کنه، اشتها ندارم-

 شبنم آهی می کشد و به صورت غمگین خواهرش چشم

 می دانست خواهرش آنقدر احمقانه و .می دوزد

 محال ممکن بود مهران را کورکورانه عاشق شده بود که

 .به دست فراموشی بسپارد

 هم منکر عالقه ی بیش از اندازه مهران اما نمی توانست

 یه سحر شود؛ هیچگاه حتی در مخیله اش هم نمی گنجید

 !که آن ها از هم طالق بگیرند

 سحر از پشت میز بر می خیزد و با ببخشید کوتاهی راهی

 .باغ می شود

 سوز سرما استخوان را می سوزاند، اما او آنقدر از خوره

 یی بدنش را نمیهای مغزش گرمش بود که هیچ سرما
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 .لرزاند

 روی تکه سنگی نم زده می نشیند و به سیاهی شب ُزل

 چقدر دلش هوای خانه شان را کرده بود، .می زند

 آپارتمان نقلی و کوچکی که محفل دعوا و عشق بازی

 .هایشان بود
 مگر چندسال سن داشت که این همه غم را به روی دوش

 می کشید؟

 برای او و بچه هایشان میکاش مهران جا نمی زد، کاش 

 .جنگید

 آن وقت می توانست چشم روی تمام گناهش ببند و او را

 .صدباره ببخشد

 چرا اینجا نشستی؟-

 تازه متوجه سردی .پتویی روی شانه هایش قرار می گیرد

 .هوا می شود و خودس را در پتو جمع می کند

 با نگاهی متشکر خودش را کنار می کشد و شبنم کنارش

 :ندمی نشی

 .مامان و آقاجون خیلی نگرانتن-

 :سحر موهایش را پشت گوش می زند و به تلخی می گوید

 .کاش از همون اول نگرانم بودن-

 :شبنم شاکی می گوید

 سحر تو مهران رو به همه ترجیح دادی، انتظار نداشتی-

 که آقاجون براتون دست بزنه؟ تو رسما نامزد کوروش
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 !بودی و این یه فاجعه بود

 با زبان لبان خشک و ترک خورده اش را َتر می سحر

 شبنم حقیقت را می گفت، اما نمی توانست خودش را .کند

 قانع کند که پدر و مادری به جرم عاشقی نزدیک به هفت

 سال خودشان و دخترشان را از دیدن همدیگر محروم

 !کنند

 هنوزم دوستش داری مگه نه؟-

 :شک می نالدسحر چانه می لرزاند و با چشمانی ُپر ا
 خیلی بدبختم مگه نه؟-

 به سمت شبنم بر می گردد و اشک هایش سیالبه می کشند

 :به روی صورتی که از سرما خشک شده بودند

 شبنم بخدا به جون دوتا بچه هام من هرکاری، هرکاری-

 برای فراموش کردنش به کار بردم گفتم احمق خیانت

 ....کرده، کتک خوردی تمومش کن اما

 :هم می فشارد و هق می زندلب روی 

 .اما قلبم زبون نفهمم هر دفعه ساز مخالف می زنه-

 .مردمک های چشمانش را به سمت آسمان می گیرد

 هر دقت صحبتی که از .دستانش همچنان می لرزیدند

 مهران می شد همانند حاال کم می آورد نمی توانست ادامه

 .دانگار الل می شد و لبانش بهم دوخته می شدن .دهد

 شبنم با دلداری دستان سحر را محکم بین دستانش می

 :گیرد تا به او القا کند که او هیچ تقصیری ندارد
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 این که عشق و احساست .سحر تو هیچ گناهی نداری-

 اونقدر پاکه که نمی تونی تنفر و به قلب مهربونت راه بدی

 ...من رو خوشحال می کنه

 خیسش اوخودش را جلوتر می کشد و دستی به چشمان 

 :هم بغضش می گیرد

  می دونی مهران خیلی خوشبخته که تو انقدر عاشقشی-

 سحر، ولی اون حتی بیشتر از تو عاشقته و این رو

 .مطمئنم
 موهای سحر را می بوسد و صورتش را به آن تکیه می

 :دهد

 من طرف مهران نیستم، طرف تویی هستم که می بینم-

 شی کاش می هر روز بیشتر از روز قبل پژمرده می

 .تونستم برات کاری کنم

 سحر با نیشخند بینی اش را باال می کشد و با کمی خجالت

 :می گوید

 .کوروش از من خواستگاری کرده-

 :شبنم می خندد و سحر متعجب می پرسد

 تعجب نکردی؟-

 :شبنم سرش را بر می دارد و با آهی سر تکان می دهد

 اگه یه روز هم به اونم یه   عاشق   کور که می دونستم .نه-

 .باقی زندگیش باقی مونده بود این کارو می کرد

 سحر سرش را پایین می گیرد و مشغول بازی با
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 :انگشتانش آهسته نجوا می کند

 .من بهش جواب مثبت دادم-

 :شبنم شوکه لب می جنباند

 داری شوخی می کنی؟-

 شبنم با عصبانیت و .سحر لب می گزد و سکوت می کند

 می خیزد و چرخی به دور خودش زدهخشم آنی بر 

 :دستانش را به کمر می گوید 

 این بازی تهش .داری دیوونه بازی در می آری سحر-

 !تو که انقدر خودخواه نبودی .باخته

 :سحر کالفه می گوید
 کوروش خودش شرایطم رو قبول .انقدر بزرگش نکن-

 .کرده، این وسط اجباری نبوده

 :خنده می زندشبنم با دهانی باز به زیر 

 اون دیوونه اس می فهمی؟ اون می خواد غرور هفت-

 اصال اینا به کنار می دونی .سال پیشش رو برگردونه

 حتی این حرف به گوش اون دیوونه برسه چه اتفاقی می

 افته؟

 سحر خشمگین و پرتالطم بلند می شود و صدایش را باال

 :می برد

 زنش اون هیچ غلطی نمی تونه بکنه چون من دیگه-

 نیستم، چون خودش طالقم داده اینو هم تو هم خودش باید

 من تصمیم رو گرفتم و کوتاه نمی آم .بفهمین
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 تنه ای به شانه ی شبنم می زند و راهش را به سمت خانه

 .کج می کند

 .اما شبنم ُپر از حرص به جای رفتنش خیره پلک می زند

 پا شک نداشت این خبر تنها به گوش مهران برسد جهنم به

 !می شود و آتشی که گریبان اهالی این خانه را می گرفت

 با خودش، با بچه هایش و مهرانی .اما سحر لج کرده بود

 .که بی شک دیوانه می شد

 شبنم خشمگین از لحظاتی قبل راه خانه را در پیش می

 باید با پدرش صحبت می کرد و به این ازدواج .گیرد

 .مسخره پایان می داد
 :نش نگران می پرسدمادرش با دید

 شبنم سحر چش شده؟ چرا دوباره پرخاشگر شده؟-

 :شبنم لب گزیده به پدرش چشم می دوزد 

 .باید حرف بزنیم بابا-

 در اتاق کار پدرش که می نشینند شبنم   بدون ذره ای اتالف

 :وقت لب می زند

 بابا تو از تصمیم کوروش خبر داری؟-

 منبت کاری شدهپدرش تسبیح در دستش را به روی میز 

 :ی رو به رویش می گذارد و می پرسد

 چه تصمیمی؟-

 شبنم مشغول   شکاندن   انگشتان دستش می شود و با تشویش

 :می گوید
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 .کوروش از سحر خواستگاری کرده-

 سرش را با عجله به زیر می اندازد و   مشغول بازی با

 می ترسید مستقیم به   چشمان .مارک شلوارش می شود

 ه کند، اما سکوت پدرش او را وادار می کند کهپدرش نگا

 :چشمانش را به او بدوزد

 تصمیمی که گرفته شده من چه کاری از دستم خب این یه-

 بر می آد؟

 :شبنم ناباور لب می زند

 تو می دونی !چطور می تونی همچین چیزی بگی بابا-

 کوروش به خاطره چی این پیشنهاد رو داده، یعنی

 ت رو بدبخت کنی؟حاضری دوباره دختر

 پدرش از روی صندلی بر می خیزد و رو به شبنم با

 :تحکم می گوید
 اون دوتا هر دو عاقل و بالغن، ربطش به من تو چیه؟-

 :شبنم با چشمانی نم زده فریاد می زند

 سپهر و آلما این وسط قربانی میشن !اما این خودخواهیه-

 چرا نمی خواید بفهمید؟

 محکم به روی میز مقابلش میپدرش تسبیح در دستش را 

 :کوبد و فریادی که ستون خانه را می لرزاند

 .گفتم تمومش کن-

 سپهر در آغوش مادرش از خواب می پرد و با چشمانی

 :خمار می گوید
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 چیشده مامانی؟-

 سحر دستی به موهای لختش می کشد و سرش را باال می

 :گیرد تا اشک هایش به روی دوردانه پسرش نچکد

 .مانی تو بخوابهیچی ما-

 سحر از روی تخت بر .سپهر که در خواب فرو می رود

 می خیزد و لنگان خودش را به در خروجی اتاق می

 .رساند

 دلش نمی خواست کوچکترین بی احترامی و گزندی به

 شبنم شود، آن هم به خاطر خود اویی که ارزشش را

 .نداشت

 چشمانیدر را که باز می کند شبنم را مقابلش می بیند، با 

 اشکبار و متاسف که با تکان دادن سری خودش را در

 .اتاقش می چپاند

 سحر ناراحت دوباره به اتاق باز می گردد و آهسته به

 .روی تشک تخت می نشیند
 .تصویرش در آیینه رو به رویش نقاشی کشیده می شود

 تصویر زنی که موهایش نا مرتب با اَبروهایی که خیلی

 .آرایشگری نرفته بودندوقت بود زیر دست هیچ 

 آلمایش .انگار بعد از مهران زنیتش را فراموش کرده بود

 سه ماهه شده بود و او هنوز نیازهایش را در خود خفه

 .می کرد

 شبنم حقیقت را می گفت، اصال می توانست شب را کنار
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 مردی به جز مهران به سر کند؟ می توانست وظایف

 !دیگر نقسیم کند زناشویی اش را به جز مهران با مردی

 حتی با فکرش هم عرق شرم و ترس به روی تیره ی

 .کمرش ُسر می خوردند

 انگار مردش خوب .او هنوز هم جزوی از مهران بود

 توانسته بود کاری کند که   تمام بند بند وجودش جز او کسی

 .را نتوانند فریاد بزنند

 اما اگر با کوروش ازدواج می کرد باید تمامش را انجام

 کوروش مردی بود که حاضر بود قسم بخورد در .ی دادم

 این چندسال خطایی از او سر نزده و حاال انتظاراتی از او

 .داشت

 می .با چانه ی لرزان به سمت آلما و سپهر بر می گردد

 توانست آن ها را شب در اتاقی دیگر بگذارد و خودش

 !سرش را به روی بالین کوروش
 و باید شیر وجودش را میآلمایش هنوز هم نوزاد بود 

 .مکید تا خوابش ب َبرد، تا سیر شود

 چگونه می توانست کنار مرد دیگری به بچه ی مرد

 دیگری شیر دهد؟

 وجدانش به کجا رفته بود؟ یعنی لجبازی به مهران

 !ارزشش را داشت

 خسته از این همه افکار به روی تخت دراز می کشد و

 ذهنش پرواز می کندجنین وار در خودش جمع می شود و 
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 .به خانه ی دوست داشتنی شان

 عه مهران مگه نمی بینی دارم آشپزی می کنم آخه این-"

 چه کاریه؟

 :می زند می دهد و سحر قهقهه قلقلکشمهران 

 .بخدا با این کفگیر می زنم توی سرت .نکن-

 :دوباره می خنددو 

 .تو آشپزیت رو بکن، منم کارم رو میکنم-

 :و مهران می گویدمی گردد سحر به سمتس بر 

 .ببین می گن  کرم از خود درخته-
و یادشان می رود  ساکت میشودتا سحر بخواهد حرف بزند 

 غذایی به روی گاز در حال جوش

 ".خوردن بود

 در اتاق از گذشته به آینده پرت می با صدای تقه ی به

 :شود و دستی به چشمان خیسش می کشد

 .بیا تو-

 سحر نگاهش را .ظاهر می شود مادرش در چارچوب در

 به چشمان غمگین مادرش می دوزد و چین های صورتش

 :که از وقتی آمده بود هر روز یک خط اضافه می شد

 حالت بهتره؟-

 دستی بین موهایش خیس از عرقش می کشد و انگشتش را

 در گوشش فرو میکند تا   قطره   اشک ُسر خورده در آن را

 :پاک کند
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 .خوبم-

 می جنباند و در اتاق را می بندد و دوبارهمادرش سر 

 سحر می ماند با اتاقی که هر لحظه دیوارهایش او را در

 .خود می بلعیدند

 صبح زودتر از آنچه که فکرش را می کرد برخاسته و به

 حاال در میان زونکن ها به دنبال چیزی .شرکت رفته بود

 با عصبانیت میان موهایش .می گشت که پیدایش نمی کرد

 چنگ می اندازد و زونکنی را محکم به دیوار مقابلش می

 .کوبد
 همزمان در اتاقش باز می شود و صادق متعجب به برگه

 با آهی عمیق .های پخش شده به روی زمین نگاهومی کند

 به روی زانووانش خم می شود و مشغول جمع کردن

 .برگه هایی که می دانست که چقدر زحمت دارد

 درهم از پشت میزش بر می خیزد ومهران با اَبروهایی 

 :سیگاری آتش می زند

 .زنگ می زنم بیان جمع کنن .ولش کن-

 به دوست فوق العاده .صادق نگاه دقیقی به او می اندازد

 :مهربانش که معرفت را در حقش تمام کرده بود

 تو چته مهران؟ این کارها در شان تویی نیست که شرکت-

 !به این بزرگی رو می چرخونی

 مهران با پوزخند دست در جیب شلوارش فرو می کند و

 .از پنجره ی تمام شیشه به تماشای شهر می ایستد
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 :صادق کنارش می رود و دستی به شانه اش می زند

 .اگه دلت تنگ شده، اگه به اشتباهت پی بردی جبران کن-

 .با این کارها هیچی درست نمی شه

 کان سیبگمهران گوشه ی لبش را در دهان می کشد و ت

 :گلویش خبر از حادثه ی حجیم می داد

 .دیشب بد خوابیدم، حالم خوش نیست-

 :صادق نیشخندی می زند و می پرسد

 مطمئنی؟ دقیقا سه ماهه که قشنگ نمی خوابی، می دونی-

 چرا؟

 مهران منتظر به سمتش بر می گردد که صادق گلوله ای

 :شلیک می کند که درست به هدف می خورد
 یشتر از این که دلتنگ بچه هات باشه، دلتنگچون دلت ب-

 عشق قشنگه مهران، از .زنی که داری از عشقش میمیری

 .ابرازش واهمه نداشته باش

 مهران دوباره نگاهش را به سمت پنجره بر می گرداند و

 .در دل خودش را لعنت می کند

 دلتنگ بود؛ دلتنگ زنی که با بوی .صادق راست گفته بود

 .او را مدهوش می کردنارنج تنش  عطر

 کنارش که بود خودش نبود، مجنون می شد از فکر اینکه

 .عطر نایاب دست پیدا کند کسی دیگر به جز خودش به آن

 .نباید طالقش می دادی مهران-

 واقعیتی که روزی صدبار با خودش تکرار می کرد، اما



Romanbook_ir 

354 
 

 :رهایش کرده بود همانطور که دکترش گفته بود

 نده ایی که توی قفس آروم وپر .مهران رهاش کن-"

 بذار بره .ساکت نشسته باشه بیشتر دلش هوای پرواز داره

 اگه جلد بوم تو باشه دوباره بر می گرده و کنار تو توی

 ".این قفس زندگی می کنه

 زنش را با تمام عشقی که به او داشت .رهایش کرده بود

 قدم اولش سخت بود اما شدنی و توانسته .رهایش کرد

 !بود

 ا چشمان غمگینش به سمت صادق بر می گردد و با سرب

 :اشاره ایی به بیرون می زند
 منشی می گفت چند روزه سر پروژه الماس با کاظمی-

 درگیری داری، چرا بهم نگفتی؟

 صادق یک تای اَبرویش را باال می گیرد و با پوزخندی

 :می گوید

 !فکر نمی کردم منشیت انقدر وفادار باشه اوو، -

 بی حوصله پشت صندلی اش بر می گردد ومهران 

 از همان روزی که کار .خودکارش را در دست می گیرد

 آن زن را تمام می کند و ثروت صادق را برمی گرداند با

 او شراکتی شرکت جدیدی می زند و از شرکت پدرش دل

 .می َکند

 دلش زندگی جدیدی با سحر و بچه هایش می خواست، اما

 .این همه بازی دارد نمی دانست سرنوشت شان
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 دیدن آلما؟ اون خیلی بچه س، باید از نمی خوای بری-

 .حاال حست کنه

 دلش برای بوییدن و بوسیدنش َپر می کشید، اما دلش نمی

 :خواست سحر را دوباره با خانواده اش به مشکل بیاندازد

 نمی خوام اون بابای پفیوزش سخت گیری هاش بیشتر-

 .بشه

 هارخانه ای سرمه ای رنگش راصادق یقه ی پیراهن چ

 :بهم نزدیک می کند و با تعجب می گوید

 !چه سخت گیری؟ اونا بچه هاتن-

 مهران همانندی آتشفشان مذاب مذاب می سوخت و می

 .دانست صادق نمی تواند درکش کند

 صادق که سکوتش .با بی خیالی جواب صادق را نمی دهد

 با عجله را می بیند از اتاقش بیرون می رود و مهران
 گوشی اش را از روی میز بر می دارد تا کمی خیالش را

 :آسوده کند

 "چه خبر؟"-

 گوشی اش را در مشت می گیرد و با اضطراب منتظر

 به دکترش قول داده بود، اما نمی .جواب می ماند

 توانست؛ نمی تواتست به کل قید زنی را بزند که شاهرگ

 .حیاتش بود

 روی پیامش  با سرعت با روشن شدن صفحه ی گوشی اش

 :ضربه می زند
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 یه .از صبح بیرون نیومدن، اما انگار خونه شون خبریه"-

 ساعتی میشه همون خوشتیپی که بهم نشونش دادی با دسته

 "!گل وارد خونه شده

 خون هایش در رگ خشک می شوند و نبض مغزش

 همانند عقربه های ساعت دینگ دینگ به گیجگاهش می

 .کوبند

 ه فکری که در ذهنش جوالن می داد بهانمی خواست ب

 .دهد

 با عصبانیت لعنتی فریاد می زند و کتش را از پشت

 .صندلی به چنگ   انگشتان دستش می کشد

 باید می رفت؛ باید می رفت و تو دهانی محکمی به

 .مغزش می زد تا این همه شک و تردید را تمام کند

 جایی می رید؟-

 :به سمت منشی می غرد

 باید جواب پس بدم؟ به آقای قاسمی بگو که به تو هم-

 .رفتم
 :منشی جا خورده سر می جنباند و آهسته لب می زند

 .چشم-

 با گام های سرسام آوری به سمت پارکینگ شرکت می

 حتی فکر کردن به آن .رود و سوار ماشینش می شود

 .موضوع هم او را به جنون می کشاند

 وی آسفالتبا تیک آف الستیک های ماشینش را به ر
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 .خیابان می کشد و صدای جیغشان را در می آورد

 دلش می خواست هر چه زودتر این همه فاصله را از

 میان بردارد و به خانه شان برسد تا به خودش ثابت کند

 قرار نیست همه چی همان چیزی شود که در خیاالتش

 .نقش می زنند

 با سر درد عجیبی که گریبانش را گرفته بود سعی می

 .د روی رانندگی اش تمرکز کند کر

 صدای زنگ گوشی اش که بر می خیزد به تندی نگاهی

 .به اسم می اندازد

 االن وقتش نبود، اما نمی .با مشت به فرمان می کوبد

 .توانست هم جوابش را ندهد

 مهران جان حالت خوبه؟ صبح تا حاال خبری ازت...الو-

 !نبود

 دایی که داد میکالفه چنگی بین موهایش می زند و با ص

 :زد چقدر گرفته و بی حال بود می گوید

 .خوبم، خوبم دکتر وقت نشد-
 :دکتر پشت خط مکث می کند و با تردید می پرسد

 مطمئنی حالت خوبه؟-

 مهران اشک چشمانش را پس می زند و با صدایی دورگه

 :از حرص می گوید

 .نه نه خوب نیستم-

 که نشان از فشارفریادش ُپر از درد بود؛ دردی ناتوان 
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 .روحی اش بود

 :دکتر سعی می کند او را به آرامش دعوت کند

 می خوای بیای مطب و درباره اش حرف بزنیم؟-

 :مهران به یکباره نعره می کشد

 تو باعثشی، تو گفتی طالقش بده بذار بره، بره که حاال-

 برای زن من، برای .اون مرتیکه براش دسته گل ببره

 رو تبدیل به یه آدم عصبی و روانیکسی که نبودنش من 

 .کرده

 دکتر که می فهمد داستان از کجا آب می خورد، با همان

 :صدای خونسردش می پرسد

 ؟سحر تو از کجا می دونی اون دسته گل برای -

به من قول داده بودی دست از تعقیب و گریز  مهران تو

 !به هر دوتون فرصت بدی برداری و

 توقف می کند و با کج خندی میمهران مقابل ساختمانش 

 :گوید

 من فرصت از دست دادن و به هیچ کدوممون نمی دم،-

 .دکتر

 به تماس پایان می دهد و با عجله انگشتش را روی دکمه

 .آیفون می فشارد
 با بلند شدن و ادامه دار شدن زنگ آیفون همه ی نگاه ها

 چیزی حجیم همانند سنگی .به همان سمت کشیده می شود

 ل
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 .خورده از ارتفاع در قلب سحر سقوط می کند ق  

 وحشت زده و با استرس به سمت پدرش نگاه بر می

 .گرداند که آیفون را بر می دارد

 :اما این صدا پنهان نمی ماند و فریاد مهران را می شنود

 .این در لعنتی رو باز کنید-

 مادرش چنگی به .دستانش شروع به لرزیدن می کنند

 :ا تشویش می گویدصورتش می زند و ب

 .این که باز پیداش شد .یا حسین-

 کوروش با خشم مشتش را به دور دسته مبل می پیچاند و

 .به نفس نفس می افتد

 در خانه که به روی مهران باز می شود همه بر پا می

 .خیزند

 .سحر تو برو باال-

 اما پاهایش .به سمت پدرش نگاه معناداری می اندازد

 قلبی که دیوانه دار خودش را به قفسهیاری نمی کردند و 

 .سینه تاالپ تلوپ می کوبید

 مهران که از پله ها باال می رود با دیدن پدر سحر با زهر

 :خندی می گوید

 !پارسال دوست، امسال آشنا حاجی-

 :پدر سحر سد راهش می ایستد و با نفرت می گوید
 اینجا چی می خوای؟-

 با نگاهش آنالیزمهران چشم تنگ کرده سر تا پایش را 
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 می کند و از غفلت استفاده کرد از زیر دستش وارد خانه

 .می شود

 .کجا؟ بیا برو بیرون پسر تا زنگ نزدم صد و ده-

 سحر را با آرایش ملیحی، دستانی .تمامش چشم می شوند

 الک خورده، با لباس مرتب و موهایی که به طور آزادانه

 به رویش میاز زیر شال به دورش پخش شده بودند رو 

 .بیند

 به زحمت چرخی به مردمک هایش می دهد و کوروش

 سرخ شده از عصبانیت در آن کت و شلوار جنتلمن وار

 .را در کنارش

 :آتش می گیرد و با صدایی بلند می گوید

 !انگار مزاحم شدم-

 کوروش قدمی به جلو می گذارد که سحر با استرس لبانش

 :را بین دندان هایش می فشارد

 !همیشه مزاحم بودیآره -

 مهران به سمت سحر سرش را کج می کند و با تمسخر

 :می گوید

 !نکنه خبریه و من بی خبرم !چه به خودت رسیدی-

 :کوروش رو به رویش قد علم می کند

 آره مراسم بله برونه، تو رو سننه؟-

 می گوید و سر مهران دقیقا میان صورتش جا خوش می

 که مهران به رویهمه ترسیده جیغ می کشند  .کند
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 :کوروش خم می شود و گلو پاره می کند
 .چرخیدی بر زن و بچه م غلط کردی دور و تو-

 :سحر به سمتش می رود با گریه می نالد

 هر چی که بگی گوش...من ه...تو روخدا ولش کن، من-

 .می دم

 مهران تیز به سمتش نگاه پیوند می زند که کوروش به

 :سحر می گوید

 .التماسش کنی هان؟ برو باالکی بهت گفت -

 سحر با چشمانی وق زده نگاهش می کند و اینبار مشت

 :مهران در فکش جا خوش می کند

 .با زن من حرف نزن فهمیدی، حرف نزن-

 حتی سحر هم .همه هاج و واج نگاهش می کردند

 هیچوقت مهران را انقدر ترسناک و غیر قابل کنترل ندیده

 آمد دستش را بند بازوی سفتبا هق هقی که بند نمی  .بود

 :و محکم مهران می کند و لرزان می گوید

 .تو رو خدا بسه-

 مهران مشت خونینش را عقب می کشد و با نگاه ترسناکی

 :به سحر می گوید

 تو همین رو میخواستی، همین که طالق بگیری و به-

 !برسی کثافتکاریت

 حتی شنیدن شکستن قلبش هم .سحر ناباور نگاهش می کند

 .به گوشش می رسد
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 می دانست مهران هیچ وقت عوض نمی شود و او را

 .همیشه خطاکار می دید

 با چانه ی لرزان از بغضش قدمی به عقب بر می دارد که

 کوروش اینبار از جایش بر می خیزد و با نفرت یقه ی

 :پیراهن مهران را در مشت می گیرد

 که از اگه نمی زنم نفله تکنم فقط و فقط به خاطر   زنی-

 کتک زدن و کتک خوردن هراس داره، تصویه حسابمون

 .باشه برای بعد

 مهران با حرص دستش را از روی یقه ی پیراهنش پس

 :می زند و با رگ ورم کرده پیشانی اش تهدید می کند

 ...این بازی اینجا ختم نمی شه-

 :چشمان قرمزش سحر را نشانه می گیرند

 !عروس خانم کاری می کنم به دست و پام بیفتی-

 این کلمه قلبش را می سوزاند و خاکستر می کند، اما تمام

 .ماجرا چیزی جز واقعیت نبود

 با عصبانیت آن جا را ترک می کند که سحر صدایش می

 :زند

 .یه لحظه توروخدا-

 :با پوزخند رو برمی گرداند و به راهش ادامه می دهد

 ....بخدا-

 کلید شده اش به سمت سحر برمی گردد و با دندان های

 :تشر می زند
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 .فهمیدی؟ خفه شو .خفه شو-
 می خواست به سمت سحر قدم بردارد که پشیمان می شود

 و با دردی که در تک تک کلمه هایش جار می زد لب از

 :هم وا می کند

 تا بیام اینجا .فکر می کردم وفادار تر از این حرفها باشی-

 ارحق نداری یه بگفتم نه، گفتم داری اشتباه می کنی، گفتم 

 !دیگه فکر ناجور کنی اما مثل این که درست بوده

 دستی به گردنش می کشد و بار دیگر رو از سحر بر می

 .گرداند

 سحر با هق هق ُپر صدایی به رفتنش خیره می شود و در

 "نرو خواهش می کنم " :دل می نالد

 اما صدای بلند در خانه تو دهانی محکمی به قلبش می

 .زند

 خوبه؟ حالت-

 بنظرش .با چشمانی اشکبار به سمت شبنم برمی گردد

 مزخرف ترین سوالی بود که شبنم می توانست آن لحظه

 .از او بپرسد

 بدون اینکه چشمانش را به کسی بدوزد وارد خانه می شود

 .و از پله ها باال می رود

 .حاال تنها وجود سپهر و آلما می توانست او را آرام کند

 در داخل اتاق می گذارد سپهر را جمه شده اما همین که پا

 .پشت در اتاق می بیند
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 :با دیدنش رنگ می بازد و با تشویش به سمتش می دود
 !سپهر-

 صورتش از حجم گریه .سپهر سرش را باال می گیرد

 .هایش گلگلون شده بود

 سحر دستش را به سمتش دراز می کند تا او را در آغوش

 را پس می زند و با گریهبگیرد که سپهر برای بار اول 

 :های جگر سوزش فریاد می زند

 تو دیگه مامان من نیستی، از پیش من .ازت بدم می آد-

 !برو

 :سحر غمگین نگاهش می کند و بغضش می ترکد

 ....سپهر مامانی-

 :سپهر دوباره جیغ می کشد

 تو قراره برای من و آلما یه بابای .با من حرف نزن-

 .بابا مهران خودم رو می خوامدیگه بیاری، ولی من 

 سحر دستانش را روی صورتش قفس می شازد و شانه

 .هایش از حجم گریه می لرزند

 چرا فکر کرده بود هنوز هم سپهر بر اتفاق اطرافش درک

 !ندارد

 .سپهر که از جا بر می خیزد سحر ناتوان عقب می کشد

 .نمی خواست او را تحت فشار قرار دهد

 ف بزنی؟می شه با مامان حر-

 سپهر بی توجه به او با حالت قهر رو بر می گرداند و به
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 سمت تخت دو نفره رفته خودش را ال به الی پتو گم می

 .کند

 سحر دستش را به دیوار تکیه می دهد و از روی زمین

 .بلند می شود
 نمی خواست سپهر را .باید با کوروش حرف می زد

 .آزرده کند یا او را از دست بدهد

 ن که پا به روی راه پله ها می گذارد صدایاما همی

 عصبانی کوروش او را از ادامه دادن قدم هایش باز می

 :دارد

 .احمق ،احمق سحر -

 دست روی دهانش می گذارد تا صدای گریه هایش به

 .پایین نرسد

 !چرا همه او را همیشه احمق می دانستند اما عاشق نه

 آن مرد داشت عاشق تمام لحظه هایی که با .او عاشق بود

 !و حاال نمی توانست دست بکشد نمی توانست

 دوباره پله ها را دور می زند تا به اتاقش برگردد که با

 .شبنم چشم در چشم می شود

 به چشمان درشت و کشیده .شبنم با ترحم نگاهش می کند

 اش که زیر خروار سیاهی پخش شده درخششان را از

 .دست داده بودند

 چوقت نمی تواند از آن مرد دستمی دانست خواهرش هی

 نمی توانست هم درک کند جنس این دوست داشتن .بکشد
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 !از چیست که تمام نمی شود

 دست سحر را با خود می کشد و سحر هم بی حرف به

 .دنبالش می رود
 به اتاق شبنم که وارد می شود تمامش چشم می شوند و

 .شوکه نفس هایش در سینه گیرپاژ می کنند

 .چشمانش را به دیوار و تابلوهای آشنا می دوزدباوحیرت 

 نمی خواست چیزی که .ناباور قدمی به عقب بر می دارد

 !در ذهنش تاتی تاتی می کرد را باور کند

 شبنم با لبخند تلخی به سمت میزش می رود و قاب عکس

 :را بر می دارد و دستی به شیشه ی روی عکس می کشد

 نم، نمی خوام حقیقتسالهاست خودمم نمی تونم باور ک-

 !پیدا کنه

 سحر پاهای  سر شده اش را به سمت تخت می کشد و با

 .زحمت می نشیند

 انگار اکسیژنی برایش نمانده بود تا هوایی تازه به ریه اش

 .بفرستد

 :با چشمانی گرد شده از تعجب نجوا می کند

 از کی؟...از-

 با وحشیگری چنگی .هق بلندی از گلویش خارج می شود

 :صورتش می زند و جیغ می کشدبه 

 .خاک تو سر من کنن، خاک-

 شبنم به سمتش هجوم می برد و ترسیده دستش را به روی
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 .دهانش قرار می دهد

 به چشمان ُپر اشک سحر نگاه می دوزد و ملتمس می

 :گوید

 می خوای آبروم رو ببری آره؟-

 سحر دستش را پس می زند و با تمام توانس سعی می کند

 : نرودصدایش باال
 واسه همین نمی ذاشتی من و مامان یا هر کسی توی-

 اتاقت بیایم آره؟

 سیلی ناخواسته به صورت شبنم می نوازد و با هق هق

 :می گوید

 احمق من خواهرت بودم، چطور تونستی از من پنهون-

 ...کنی؟ اگه امشب من

 :دستی به صورتش می گوید و با درد می گوید

 !نتونستم بفهمموای وای من چطور -

 :چنگی به موهایش می زند

 !آخه من چقدر احمقم-

 با شتاب از روی تخت بر می خیزد که شبنم با بغض می

 :گوید

 !بذار حرف بزنیم-

 سحر با تشر به سمتش بر می گردد و انگشتش را

 :تهدیدوار به سمت صورتش در هوا تکان می دهد

 یزیحتی یک کلمه، یک کلمه هم نمی خوام از دهنت چ-
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 .بشنوم

 از اتاقش خارج می شود و در اتاقش را محکم  با سرعت

 .بهم می کوبد

 حس می کرد حتی دیگر در اینجا هم آرامش و امنیت

 .ندارد
 هیچ کس .انگار تمام آدم های اطرافش دروغگو بودند

 .حقیقت را به او نمی گفت

 با فکری به سرش می زند به سمت گوشی اش می رود و

 کلیک می کند که می دانست پسش نمیروی شماره ای 

 !زند

* 

 با دست هایی که صورتش را نوازش می کردند از خواب

 .بیدار می شود

 گیج و منگ به اطرافش نگاه می کند که آلما رو خندان و

 .جیغ کشان می بیند

 .انگار دخترکش با دیدن چشمان بازش ذوق زده شده بود

 بوسیدنش با عشق او را در آغوشش می کشد و شروع به

 .می کند

 .اما با یاد آوری دیشب و سپهر با عجله نیم خیز می شود

 با دیدنش که هنوز خواب بود نفسی از سر آسودگی می

 .کشد

 سحر بیداری؟-
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 با شنیدن صدای مادرش از جایش بر می خیزد و موهایش

 .را پیچانده در گیره ی سرش جا می دهد

 لبخند میبه سمت در اتاق می رود و با دیدن مادرش 

 :زند

 .صبح بخیر-

 مادرش دستی به صورتش می کشد و با محبت می

 :بوسدش
 بابات می گه کوروش اینجاس بیا .صبح توام بخیر مادر-

 .پایین با هم صبحانه بخوریم

 با شنیدن نام کوروش اَبروهایش درهم فرو می روند و

 :نگاهش بر می گردد به سمت اتاق شبنم

 آلما خرابکاری کرده باید برم بهمننمی تونم بیام، یعنی -

 .اون برسم

 دوباره به اتاقش بر می گردد و کالفه به سمت گوشی اش

 :می رود که پیامی نظرش را جلب می کند

 "!منتظرتم"-

 به تاریکی شب چشم می دوزد و گوش می سپارد به

 صدای هو هوی بادها در ال به الی شاخه های عریان

 .درختان

 ا می تواند درست باشد یا غلط،نمی دانست این کارش ر

 اما حاال تنها چیزی که برایش مهم بود نبودن در اینجا و

 .کنار آدم هایی بود که هر کدام به نحوی دروغ گفته بودند
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 خسته و ناامید به چمدان آماده اش چشم می دوزد و قطره

 .اشکی تا چانه اش ُسر می خورد

 خود به این بچه هایش را با .اینبار دیگر خودخواه نبود

 طرف و آن طرف نمی کشید و در این مورد اعتماد زیادی

 .به مهران داشت که برای بچه هایش کم نمی گذارد

 مامان بیداری؟-
 به سمت سپهر رو بر می گرداند و دستی به زیر چشمش

 خوشحال می شود از این که سپهر با او حرف .می کشد

 .زده بود

 جسم کوچک وبا لبخند عریضی به سمتش می رود و 

 :خوابالودش را در آغوش دلتنگش می کشد

 چرا بیدار شدی عزیزم؟-

 سپهر خودش را لوس کرده در آغوش مادرش می فشارد

 :و با همان صدای گرفته اش می نالد

 .وقتی دیدم نیستی ترسیدم-

 سحر او را از آغوش خود دور می کند و کنار پایش روی

 .زانووانش می نشیند

 باید به سپهر می سپرد .نمی خواست دلش دروغ گفتن را

 .که رفتنش ابدی نیست

 موهای آویزان شده ی روی صورتش را کنار می زند و

 :با مهربانی می پرسد

 چقدر به مامان اعتماد داری؟-
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 :سپهر متفکر و خوابالود زمزمه می کند

 .خیلی-

 سحر با زبان لبش را َتر می کند و با بغض بزرگی می

 :گوید

 ام خوب به حرف هام گوش بدی باشه؟می خو .خوبه-

 سپهر بی حرف نگاهش می کند و سحر جان می َکند تا

 :حرف هایش را بازگو کند

 !من باید برم یه جایی اما تنها-

 :سپهر ترسیده خودش را جلو می کشد
 بازم می خوای تنهامون بذاری؟-

 :سحر صورتش را قاب می گیرد و به تندی می گوید

 من دلم برای خونه مون، برای بابا، .فقط یه مدت کوتاه-

 برای خانواده ی کوچیکمون تنگ شده ، من باید برم یه

 جایی و برگردم تا دوباره شروع کنیم خب؟

 :سپهر غمگین پلک می کند

 ما کنار بابابزرگ می مونیم؟-

 سحر خم می شود و نوک انگشتان دستش را تک به تک

 :می بوسد

 پیش اون می مونید تا مننه بابا مهران می آد دنبالتون، -

 !اما باید یه قولی بهم بدی .برگردم

 :سپهر لب می پیچاند

 چه قولی؟-
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 سحر اشک هایش جاری می شود و با هق هق بی صدایی

 :می گوید

 قول بدی مواظب آلما و خودت بمونی، من زود بر می-

 و یه قول دیگه اینه که حرفای من و تو تا ابد پیش .گردم

 ل؟خودمون میمونه قو

 سپهر انگشت کوچک رو جلو می کشد و سحر میان گریه

 خندیده انگشت کوچک دستش را به دور انگشت او گره

 :می زند

 .قول مردونه-

 صبح قبل از این که کسی برخیزد آهسته و پاورچین از پله

 در آن لحظه خدارو شکر می کند که .ها پایین می رود

 که قرار بودمادرش در آشپزخانه نبود، اما دلش می گیرد 

 .بدون خداحافظی از آن ها برود

 ولی صالح همه رفتنش بود، حتی کوروش، حتی شبنمی

 که در این سال ها اللمانی گرفت و برای حسش نجنگیده

 .بود

 سوز سرد .به آهستگی در ورودی خانه را باز می کند

 هوا او را می لرزاند و باعث می شود او خودش در

 .پالتوی چرمش جمع کند

 همین که پا در بیرون از خانه می گذارد تلفنش زنگ اما

 .می خورد

 با خستگی دسته ی چمدان را به روی آسفالت خیابان رها



Romanbook_ir 

373 
 

 می کند و بی   خیال گزگز   پوست دستش تلفنش را از کیف

 .بیرون می کشد

 با دیدن نام مهران قلبش گرومپ گرومپ خودشان را به

 ماس را برقرار میقفسه ی سینه می کوبند و او بی قرار ت

 .کند

 مهران ناراحت بود و این از صدای خش خورده و گرفته

 .اش از صد فرسنگی فریاد می زد

 :سحر لبخند نرمی می زند و بدون دلگیری می گوید

 می دونم مزاحمت شدم اما خواستم بگم می شه یکی دو-

 دنبال بچه ها؟ ساعت دیگه بیای

 حرف می زند کهمهران نگران می شود، اما به گونه ای 

 :سحر پی نبرد
 نکنه میخواین !چرا؟ کنار تو و آق کوروشت که خوشن-

 تنهایی برین دور دور و بچه هام مزاحمن؟

 سحر سعی می کند حسادتش را بیخیال شود و حرف های

 مهمترش را به او بگوید، اما از نبود کوروش در زندگی

 ینددلش نمی خواست مهران را پیروز بب .اش هم نمی گوید

 !وقتی هنوز هم وجود آن زن در دادگاه برایش مجهول بود

 نه مزاحم نیستن، اما من قراره برای مدتی برم جایی با-

 باید تنها برم و ترجیح می دم تو نبودم .بچه ها نمی شه

 .کنار تو بمونن

 مهران که حاال نگرانی اش مشهود تر شده بود تپق می
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 :زند

 کاریه که باید تنها بری؟کجا بری تنهایی؟ این چه ...کج-

 سحر در جلد نامهربانش فرو می رود و با اَبروهایی درهم

 :فرو رفته می گوید

 حق سوال کردن رو از خودت گرفتی و درضمن من-

 مواظب بچه ها باش .زنگ زدم که همین رو بگم

 .خدانگهدار

 مهران با نگرانی به صفحه ی خاموش شده ی گوشی اش

 ش را محکم از سینه اش َکندهانگار قلب .خیره می شود

 !بودند که این گونه جایش درد داشت

 نمی توانست به خودش بقبوالند که نمی تواند دوباره سحر

 .را ببیند یا نداند که او کجا رفته تا پیدایش کند
 با این افکار مالیخویایی که به جانش افتاده بودند از روی

 روی کانترکاناپه بر می خیزد و با برداشتن سوئیچش از 

 به سمت در خانه می رود تا بیرون بزند که دوباره سایه

 !را می بیند

 با دیدنش متعجب می شود و قدم هایش از حرکت می

 :سایه با دیدنش می گرید و آهسته نجوا می کند .ایستند

 .سالم-

 مهران سوئیچ را محکم میان کف دستش می فشارد و

 او را باز همباورش نمی شد  .لبانش را از درد می گزد

 !دوباره جلوی در خانه اش می بیند
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 با اَخمی  گره کرده جواب سالمی به او نمی دهد و با

 :صدایی ُپر حرص می گوید

 اینجا چه غلطی می کنی؟-

 سایه دستی به زیر   چشم سیاهش می کشد و با هق هق

 :ریزی می گوید

 .تو رو خدا بذار بیام داخل تا برات توضیح بدم-

 ندی می زند و با تنه ای به شانه اش نادیدهمهران پوزخ

 هیچوقت دیگر دلش نمی خواست آن قیافه .اش می گیرد

 .منحوسش را ببیند

 با عصبانیت باقی پله ها را پیاده طی می کند و به محوطه

 .پارکینگ می رسد

 با دیدن همسایه شان لبخند زورکی می زند و با احترام سر

 .خم می کند

 گرداند و با دیدن دور شدنش گوشی با احتیاط سر بر می

 .اش را بر می دارد و با عجله با صادق تماس می گیرد
 صادق که بر می دارد مهران از بین دندان های کلید شده

 :اش می غرد

 دم در خونه   ام یا می آی جمعش می کنی ....این زنیکه-

 .یا کاری می کنم مرغ های آسمون به حالش گریه کنن

 ظری جوابی از جانب صادق بماند گوشیبدون اینکه منت

 .اش را خاموش می کند و سوار ماشینش می شود

 باور نکردنی چرخ های  دنده عقب می گیرد و با سرعت
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 .ماشینش را به دل جاده می سپارد

 حاال باید می رفت؛ می رفت خودش را به زنی می رساند

 .که دیگر نمی شد بدون او به این زندگی ادامه داد

 با .همین که به در خانه شانمی رسد او را نمی بینداما 

 صدای بلند لعنتی نثار می کند و کف دستش را محکم به

 .فرمان ماشین می کوبد

 .باز هم مثل همیشه دیر رسیده بود

 چنگی محکم   میان موهایش می اندازد و با کمری خمیده

 .از غصه هایش پیاده می شود

 ُبرد دلش برای عطر تنشانباید آلما و سپهر را با خود می 

 .بال بال می زد

 اما همین که دستش را روی زنگ می فشارد چهره ی

 .برزخی کوروش مقابل صورتش نقش می بندد

 مهران با یک تای اَبروی باال گرفته اش براندازش می کند

 .و با نیشخند وارد حیاط می شود
 .کوروش همپای او دوباره دور می زند و وارد می شود

 مین که مهران می خواست پا روی پله بگذارداما ه

 :کوروش دستش را محکممی کشد و هوار می زند

 کجا سرت رو انداختی پایین و مثل یابو می ری؟ سحر-

 !کجاست؟ کجا قایمش کردی

 مهران دستی به دور لبش می کشد و با مشت که به

 .صورتش می کوبد او را الل می کند
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 گلویش به روی سینه اشبا   رگ باد کرده ی پیشانی و 

 .چمپاته می زند و یقه اش را در مشت چنگ می زند

 کوروش با بینی که خون از او جاری بود مات نگاهش

 :می کند که مهران نعره می زند

آری،  اسم زنم رو به زبونت می غلط میکنیاول این که -

 دووما به تو هیچ ربطی نداره که زنم کجاست و کجا

 !میره و کی می آد

 را محکم به سمت زمین رها می کند که صدایی از او

 :پشت سر می گوید

 اینجا چه خبره؟-

 مهران آرنجش را به روی پیشانی خیس از عرقش می

 .کشد و به سمت پدر سحر بر می گردد

 کوروش پشت سر او قامت راست می کند و کنار گوشش

 :با صدای زخمی می غرد

 .داغش رو روی دلت می ذارم-

 :م رخ بر می گردد و با تمسخر می گویدمهران به نی

 !اینجا صدای وز وز مگس می آد-

 پدر سحر تسبیح دور دستش را به سمت سینه اش می کوبد

 :و با قیافه ی برزخی می پرسد

 دخترم کجاست؟ کجا قایمش کردی که جواب زنگ-

 !هامون رو نمی ده

 مهران برای این که حرصشان بدهد قهقهه بلندی سر می
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 :انگشت مغزش را نشانه می گیرد دهد و با

 به جایی خورده حاجی جون؟-

 پدرش لعنتی نثارش شیطان می کند و چشم می دوزد که

 مرد رو به رویش که او را هیچ وقت الیق دامادی خود

 .نمی دانست

 :اما کوتاه نمی آید و همه چیز را دقیقا از چشم او می دید

 ت که ماسحر تا دیشب توی این خونه بوده حاال کجاس-

 !هیچ خبری نداریم

 مهران یقه ی پیراهن یقه سه سانتی اش را باال می کشد و

 بدون این که کوچک ترین تکانی به مردمک های

 .چشمانش دهد خیره خیره ُزلش می شود

 هیچوقت این مرد را قبول نداشت، نمی توانست او را به

 .چشم پدر زن ببیند

 ه اش بیرونیادش نمی رود روزی را که او را از خان

 .انداخته بود و گفت که لیاقت دخترش را ندارد
 تمامی این سالها این کینه در کنج قلبش رخنه کرده بود و

 گهگاهی همانند امروز از پستوهایش سرک می کشید و

 :خودی نشان می داد

 اتفاقا .من هیچ خبری از دختر فراریت ندارم حاجی جون-

 بینی اینجام به به منم زنگ زد و گفت رفتنیه، اگه می

 چیزی که تو اینجوری براش به جلز و ولز خاطر همون

 ...افتادی
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 همین که می خواست باقی حرف هایش را بگوید سپهر را

 با ساک کوچکی که هن هن کنان با خودش می کشید را

 .می بیند

 .پدر سحر را نا دیده می گیرد و تقریبا به سمتش می دود

 زمین رها می کند و درسپهر با شوق ساکش را به روی 

 .آغوش پدرش رها می شود

 شبنم با چشمانی نم زده آلما به آغوش بیرون می رود و

 .سالم آرامی به مهران می دهد

 مهران از جایش بر می خیزد و آلمای پتو پیچ شده را از

 .شبنم مییرد

 با عشق بینی اش را ال به الی پتو فرو می کند و عمیق

 .نفسش می کشد

 .برایشان تنگ شده بودچقدر دلش 

 .حاال قدر زندگی گذشته اش را می دانست

 کاش کله شقی اش را کنار گذاشته بود تا حاال کنار سحر

 :بچه هایشان را بزرگ می کردند

 .توروخدا مواظبشون باش-
 در مقابل حرف شبنم باشه ای می گوید و خم می شود

 .ساک لباسشان را در یکدست می گیرد

 بگو بازم کاری کرده که پاش تو این اگه سحر رو دیدی-

 !خونه ُبریده شده

 با نیشخند به سمتش بر می گردد و یک تای اَبرویش را
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 :باال می گیرد

 واقعا فکر کردی اگه تو جا ندی سحر بی جا و مکان می-

 مونه؟

 نزدیکش می شود و سرش را باال گرفته با تمسخر می

 :گوید

 ازت باکی ندارمقبال هم بهت گفتم االنم می گم چون -

 !حاجی قالبی

 فکر می کرد اگر این کار را انجام .پدر سحر وا می رود

 !دهد مهران هم از او می ُبرد

 اما هیچوقت فکرش را هم نمی کرد این مرد هنوز هم

 !انقدر دخترش را بخواهد، حتی اگر طالقش داده بود

 آلما که در پتو به نق نق می افتد مهران راهش را در پیش

 :یرد که کوروش دوباره سد راهش می شودمی گ

 .انقدر خودخواه نباش، بذار این بازی تموم شه-

 زیر لب زمزمه می کند و با سر "استغفراللهی"مهران 

 :اشاره می زند

 .بیا برو کنار تا اون روی من باال نیومده-
 ولی کوروش سر تق بازی در می آورد و یک قدمم از

 خشمگین نگاهش میمهران  .سر راهش کنار نمی رود

 :کند که سپهر با بغض می گوید

 نمی ریم بابایی؟-

 مهران آلما را محکم تر به سینه اش می فشارد و با دست
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 :دیگرش موهای لخت سپهر را نوازش می کند

 .االن می ریم باباجون-

 شانه اش را محکم به شانه ی کوروش می کوبد و او را

 .دبه عقب ُهل داده در خانه را باز می کن

 هوا آنقدر سرد شده بود که می ترسید بچه ها سرما

 .بخورند

 با احتیاط سپهر را سوار بر ماشین می کند و آلما را در

 .آغوشش می گذارد

 همین که می خواست خودش هم سوار شود شبنم را گریان

 .جلوی در می بیند

 دل خوشی از این دختر نداشت، اما همیشه او را به چشم

 .دیده بودیک خواهر کوچک 

 با مکث به سمتش قدم بر می دارد و سوئیچ ماشین را

 .میان کف دستش پی فشارد

 :شبنم سرش را پایین می گیرد و آهسته نجوا می کند

 نمی دونم چه جوری باید به   خاطر رفتارهای .منمتاسفم-

 گذشته م معذرت بخوام، ولی می خوام بگم تو از همه

 صبت، همه چی ازعشقت، احساست، تع .صادق تر بودی

 .ته قلبت بود

 .مهران لبخند کجی می زند که فرقی با پوزخند نداشت
 شبنم انگشتانش را محکم درهم می چالند و قطره اشکی به

 :روی گونه اش تا لبانش امتداد می یابد
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 !رفتن سحر تقصیر من بوده-

 مهران متعجب سرش را باال می گیرد و سوالی نگاهش

 عالقه ی وافری به خواهرش می دانست شبنم .می کند

 داشت و حاال چه چیزی باعث شده بود که او خودش را

 !مقصر می دانست

 شبنم خودش را جلوتر می کشد و نگاهی به پشت سرش

 :می اندازد

 االن نمی تونم چیزی بگم، اما سعی می کنم یه جوری از-

 .خونه بیرون بزنم و بیام خونه تا باهات حرف بزنم

 خواست همه چیز را همین حاال بفهمد، امامهران دلش می 

 می دانست شرایط خانه شان هم برای گفتن حرفی مناسب

 .نبود

 .مهران سر تکان می دهد و عقب نشینی می کند

 شبنم باقی مانده ی اشکش را از صورتش می زداید و با

 .تک بوق مهران برایش دست تکان می دهد

 خانه می ماشین که از دیدش دور می شود پا به داخل

 .گذارد

 کوروش با دیدنش همانند ف شنگ از روی پله به سمتش قدم

 .تند می کند
 همین که به شبنم می رسد دستش را باال می برد و سیلی

 .به صورتش می نوازد

 سرش به چپ متمایل می شود و شبنم هاج و واج به
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 سمتش برگشته کف دست یخ زده اش را به روی   پوست

 .رفته اش می گذاردسیلی خورده ی ُگر گ

 کوروش فک لرزانش را روی هم می لغزاند و انگشت

 چشمان گرد شده از تعجبش اشاره اش را تهدید وار جلو  

 :می گذارد

 !دیگه حتی یه قدمم بهم نزدیک نمی شی-

 سر تکان می دهد "چه شده "شبنم گیج و منگ به معنای 

 که کوروش با کاغذی مچاله شده در میان دستش صدایش

 :باال می برد را

 تازه داری می پرسی چیشده؟-

 چانه ی لرزان شبنم را که می بیند ولوم صدایش را پایین

 :می کشد و دوباره می گوید

 !چیشده هان-

 کاغذ مچاله شده را به سمت صورت شبنم پرت می کند و

 :با انزجار می گوید

 ...این تمام چیزیه که باید می فهمیدم-

 بی اعتنا رد می شود که پشیمانتنه ای به او می زند و 

 :شده دوباره به سمتش می رود و می گوید

 من تو رو مثل خواهرم می دونستم احمق، بعد تو حساب-

 !دیگه ایی روی من باز کرده بودی

 شبنم یاغی شده لب وا می .با تاسف سر تکان می دهد

 :کند



Romanbook_ir 

384 
 

 !چیه؟ کجای این حس اشتباهه؟ این که عاشقتم گناهه-

 صبانیت و جنوان زده به سمتش بر می گرددکوروش با ع

 :و تاکید وار فریاد می کشد

 .خفه شو-

 یقه ی پیراهنش را در چنگ انگشتانش می گیرد و محکم

 :به عقب می راندش

 تو چطور می تونی حتی .خفه شو فهمیدی؟ خفه شو-

 !همچین حرفی به زبونت بیاری، هان

 :شبنم هق زده مشت به سینه اش می کوبد

 سالها به خاطر تو خفه .گفتن حسم ابایی ندارم من از-

 حتی یه بارم من رو ندیدی، حسم .خون گرفتم، اما بسه

 راست رفتی گفتی سحر الل .رو به خودت درک نکردی

 اما .شدم، کج رفتی گفتی سحر، صدام رو توی گلو ُبریدم

 .دیگه بسه کم آووردم

 پشت دستش را روی لبانش می گذارد و نفس عمیقی از

 :وا گرفته دوباره هق کوتاهی می زنده

 !کاش یه بارم شده من رو می دی حتی یه بار-

 نمی توانست باور کند .کوروش تنها نگاهش می کرد

 تمامی این سالها که او را خواهرش می دید او حسی دیگر

 .در قلبش می پرواند

 کالفه دستش را روی پیشانی دردناکش می گذارد و رو به

 :لیل رفته می گویدشبنم با صدایی تح
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 دیگه نمی خوام ببینمت-

 شبنم غرورش را حفظ کرده تنها سر تکان می دهد و به

 .رفتنش خیره می شود

 در که مقابل چشمانش بسته می شود در خود می شکند و

 .با دو به سمت اتاقش می دود

 مادرش نگران کاسه از دستش می افتد و صدای

 :ناهنجارش در خانه می پیچد

 !شبنم-

 بنم بی آن که جوابی دهد پله ها را با عجله می رود وش

 !در اتاقش جای گرفته کلید را در قفل می چرخاند

*- 

 بابایی چرا تختم رو جا به جا کردی؟

 مهران با چشمان ُپر آبش پیاز را در کاسه رها می کند و

 :با لبخند می گوید

 .کنار اون دیوار روی تختت جا نمی شدم بابا-

 کنارش به روی صندلی می نشیند و سیب زمینیسپهر در 

 .پخته شده را در دهان می گذارد

 .مهران با عشق نگاهش می کند و آهی می کشد

 شاید هزاران بار تماس .کاش سحر هم در کنارشان بود

 .گرفته بود اما موفق نشده با او صحبت کند

 خسته و غمگین سیب زمینی را به روی رنده می کشد و

 :سپهر می پرسد با تردید از
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 مامان بهت چیزی گفته؟-

 سپهر انگشتان کوچکش را در هم پیوند می زند و سر به

 .چپ و راست تکان می دهد
 .به مادرش قول داده بود و حاضر نبود چیزی را بیان کند

 مهران که متوجه می شود سپهر دلش نمی خواهد چیزی

 بگوید بی خیال می شود و مواد کتلش را آماده کرده

 .غول می شودمش

 صدای .دانه به دانه کتلت ها را در ماهیتابه می گذارد

 :جلز و ولزش سپهر را به سمتش می کشاند

 .گشنمه-

 مهران با حوصله کنار پایش زانو می زند و   موهای لختش

 .را از جلوی چشمانش کنار می زند

 تمام خصلت ها و مهربانی .سپهر قالبی از سحر بود

 .بود هایش را به ارث برده

 با دلتنگی سپهر را در آغوش خودش می کشد و محکم او

 .را به سینه اش می چسباند

 حاال بیشتر از هر چیزی سحر را کنارش می خواست تا

 .دوباره خانواده اش را بسازد

 .مامان خیلی دلش تنگ شده برای خونه مون-

 مهران با شعف سپهر را از آغوشش دور می کند و می

 :پرسد

 مطمئنی؟-
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 هر به اطمینان سر می جنباند و مهران بی قرارسپ

 برخاسته به سمت گوشی اش می رود و دوباره شماره اش

 .را می گیرد
 .اما باز هم با خاموش بودنش مواجه می شود

 کالفه و سر درگم کتلت ها را در ماهیتابه برعکس می کند

 .و به سمت اتاق خواب می رود

 ان گذاشته و صدایآلما بیدار شده انگشت شستش را در ده

 .ملچ و ملوچش را در آورده بود

 مهران با شوق به سمتش می رود و با دیدنش بلند می

 .خندد

 از خودش متعجب می شود که در این چند ماه چگونه

 !بدون آن ها زندگی کرده بود

 آلما با دیدنش انگشتش را از دهان بیرون می کشد و با

 .چشمان گردش متعجب خیره می شود

 دلش غنج رفته او را در آغوشش می چالند و او مهران

 .را در هوا تاب می دهد

 سپهر با خنده ی بچگانه اش وارد اتاق می شود و با

 :لجبازی می گوید

 .منم تاب بده بابا-

 مهران با نفس نفس آلما را روی تخت می گذارد و به

 .سپهر اشاره می زند که جلو بیاید

 خانه می پیچد انگارصدای ملودی خنده هایشان که در 
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 روحی در خانه می دمد که خیلی وقت بود خسته و افسرده

 .در خودش مچاله شده و پنهان بود

 گوشی اش را در کف دستش می گذارد و به صفحه ی

 .خاموشش خیره می شود

 دلش می خواست روشن کند و خبری از بچه ها بگیرد،

 اما به محض روشن شدنش شماره ی کوروش نقش می

 .بست

 .مردد و مضطرب از اتاق بیرون می رود

 باید از آن های خبری می .دلش آرام و قرار نداشت

 .گرفت تا دل صاحب مرده اش آرام گیرد

 به سمت جالباسی می رود و پالتویش را به روی   پیراهن

 اما همین که می خواهد کاله را .یقه اسکی اش می پوشد

 ام بیرون میبه روی سرش بگذارد آتنه حوله به تن از حم

 :زند و با دیدنش متحیر می پرسد

 جایی می خوای بری؟-

 بوتش را از جا کفشی بر می دارد و حین پوشیدنش می

 :گوید

 برم ببینم می تونم جایی به مهران زنگ بزنم تا مطمئن-

 از دیروز دلم مثل سیر و سرکه .شم بچه ها رو بر داشته

 .می جوشه

 :می گویدآتنه به سمتش می رود و با لبخند 

 .خب با گوشی من زنگ بزن-
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 :شال گردنش را به دور گلویش می پیچد سحر سر جنبانده

 نه می ترسم ردیابی کنن، از اون مهران کله شق چیزی-

 .بعید نیست

 :آتنه چشم روی هم می گذارد

 .باشه پس زودتر بیا-
 .ای می گوید و از خانه اش بیرون می زند "باشه"سحر 

 بچگی اش بود که مدت هاست بعد ازآتنه دوست دوران 

 .طالقش در اصفهان زندگی می کرد

 به او اعتماد داشت و می دانست به کسی جایش را نمی

 .گوید

 از اینکه حاال از خانواده اش دور بود هم آرامش داشت

 .هایش۷هم دلتنگی برای بچه 

 باید تصمیمش را می .اما این دوری را ملزم می دانست

 .تگرفت و باز می گش

 به سی و سه پل که می رسد خاطره ای همانند برق از

 .ذهنش می گذرد

 سپهر را چهار ماه حامله بود که با مهران برای مسافرت

 .کاری اش راهی اصفهان شده بود

 دقیقا به روی همین پل آنقدر زار زده بود که از حال

 همان وقت ها هم مهران شکش را داشت و آن روز .رفت

 این که به نماینده شرکت مقابل لبخند زد توخاطر  او را به

 .دهانی محکمی خورده بود
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 چقدر آن روز قسمش داده بود که دست از این کارهایش

 بردارد وگرنه بچه ایی را وارد این زندگی نمیکند، اما

 .باز هم مهران بود و تهدیدهایش که او را سر جایش نشاند

 کارش بهاگر همان روزها حمایت خانواده اش را داشت 

 .آن همه سال کتک خوردن و فحاشی نمی رسید

 فکر می کند چند دختر مثل خودش از خانواده محرومند و

 !باالجبار باید با همچین زندگی هایی سر کنند
 اگر خودش همانند قدیم ها ابهت پدرش را،نگرانی های

 مادرش را داشت مجبور نبود سالها با آن همه خفت زندگی

 .کند

 رود چیزی را به چشم نمی بیند که بتواند باجلوتر که می 

 .آن با مهران تماس بگیرد

 درمانده و بی طاقت خودش را به ایستگاه اتوبوس می

 .رساند و همان جا به روی نیمکت می نشیند

 چشمان ُپر آب و دلتنگش رفت و آمد مردم را نظاره می با

 کند و به دغدغه هایشان که کدامیک همانند خودش عاجز

 !دبودن

 اجبارا گوشی اش را از جیب بیرون می کشد و روشن می

 .کند

 اصال هر چه بادا باد، هیچچیز برایش مهم تر از بچه

 .هایش نبودند

 مخصوصا آلمایش، دخترک کوچکش که حتما برای شیر



Romanbook_ir 

391 
 

 .خوردنش بی قراری می کرد

 همین که گوشی اش روشن می شود سیل پیامک ها به

 .روی صفحه نقش می بندد

 حوصله تنها یک پیام از کوروش را باز می کند کهبی 

 .قسمش داده بود با او تماس بگیرد

 .پوزخند می زند و با عجله شماره ی مهران می گیرد

 .هنوز یک بوق هم نخورده بود که مهران جواب می دهد

 !انگار گوشی به دست منتظرش بود
 ...الو-

 :مهران بی قرار صدایش می زند

 !سحر-

 :در زیر زبانش پنهان می کند و می پرسدسحر جانم را 

 بچه ها کنارتن؟-

 :مهران دلتنگ می گوید

 عادت کردی !کجایی؟ چرا بی خبر گذاشتی رفتی .آره-

 همه دنبالت بگردن؟

 سحر نگاهش را به سقف ایستگاه پیوند می زند تا اشک

 هایش نبارند، اما چشمانش آنقدر از حجم اشک هایش

 ختیار به روی گونه هایش میلبریز شده بودند که بی ا

 :چکند

 .مهم نیست من کجام، مهن اینه بچه ها کنارتن-

 وقتی نگاه کنجکاو زن کنار دستی اش را می بیند از
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 .جایش بر می خیزد و پا به خیابان میگذارد

 :مهران با شنیدن صدای ماشین ها و بوق ها می پرسد

 توی خیابونی؟-

 :گویدسحر بی اعتنا دوباره با بغض می 

 آلما بی قراری می کنه؟-

 :مهران نفس عمیقی می کشد و غمگین می گوید

 توی این خونه همه بی قرارتن، حتی خونه ای که-

 .نخواستیش

 سحر لب می گزد و می گوید چیزی که ماه ها در قلبش

 :انباشته شده بود

 منی که برای اون زندگی که نمی شد !من نخواستم؟ من-

 !جنگیدماسمش رو زندگی گذاشت 

 مهران دستی به صورتش می کشد و خودش را به پایین

 :تخت می رساند

 من انقدر دوستت دارم سحر که همش فکر می کردم با-

 .من نمی مونی و رفتی

 سحر به روی جدول گوشه ی خیابان می نشیند و در

 :خودش جمع شده می گوید

 کاش همون روزها تمام حرف هات رو بهم می گفتی، نه-

 .ه حاالهایی که فرسنگ ها از هم فاصله داریماالن، ن

 مهران نگاهی به بچه ها می اندازد و آرام از اتاق خواب

 :بیرون می زند
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 .تو برگرد تمام حرف هام رو بهت می زنم-

 :سحر با نیشخندی به چشمان خیسش دست می کشد

 بازم بهت زنگ می زنم، کاری نداری؟-

 :سیگاری آتش می زندمهران به روی کاناپه می نشیند و 

 .قطع نکن-

 :صدایش بم و گیرا می شود

 هم .برگرد و بذار مثل دو تا آدم بالغ با هم حرف بزنیم-

 !تو عاشقمی هم   من خر نگو که نه

 سحر سرش را به زانو می چسباند و تا لبش هق هق

 :هایش را رسوا نکند
 از کدوم عشق می گی مهران؟ کدوم احساس وقتی همه-

 ر پات له کردی؟شون رو زی

 صدای رعد و برق آسمان او را در جایش می پراند و

 .رد می شود  ماشینی با سرعت

 سحر بینی اش را باال می کشد و برخاسته راهش را در

 :پیش می گیرد

 .باز هم بهت زنگ می زنم-

 دستش را به روی دایره ی قرمز می لغزاند و به تماس

 .ار می دهدپایان داده گوشی را در حالت پرواز قر

 نم نم باران که به روی صورتش می نشینند لبخند ُپر

 دردی می زند و به سمت پوشه موسیقی رفته آهنگی را

 ....پلی می کند که ماه ها حرف دل خودش بود
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 ....می گی دوست دارم ولی   حرف

 ....من که می دونم دیگه منو نمیخوای

 ....نمیایتو این جاده ی یطرفه میدونم اگه بری دیگه 

 ...میدونم دیگه دیگه منو نمیخوای

 ....از عشق میگی ولی کوتاه نمیای

 کدوم عشقو میگی؟

 ....تو که منو دوستم نداشتی

 کدوم عشقو میگی؟

 .....دلمو زیر پات گذاشتی 

 کدوم عشق میگی؟

 یه روز قهر یه روزم آشتی

 ...فقط وابستگی

 !تو به این عشق می گی
 .همانند موشی آب کشیده شده بودبه خانه که بر می گردد 

 آتنه کتاب در دستش را به روی میز رو به رویش می

 :گذارد و با دیدن سحر متعجب می گوید

 ؟ریختی این چه -

 .می شدم دیگه داشتم نگرانت !چقدر دیر کردی

 سحر لرزان بوت هایش را از پا در می آورد و با دندان

 به سمتهایی که از سرما محکم روی هم می خوردند 

 :حمام می دود

 .اومدم برات تعریف می کنم-
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 با عجله لباس های خیسش را از تن بیرون می کشد و در

 پوست یخ زده و مور .سبد لباس های چرک قرار می دهد

 مور شده ی تنش به زیر آب گرم که پناه می برند ریلکس

 .می کنند

 سحر پریشان و افسرده دستش را به سمت سینه ی سفت

 .دلش پر می کشد برای دخترکش .یرش می کشدشده از ش

 می گیرد و حوله پوش شده به  با بغض دوش سرسری

 .سمت شومینه می رود

 آتنه با دو فنجان چای گرم از آشپزخانه بیرون می زند و

 :با لبخند رو به سحر می گوید

 .بشین چایی بخور تا گرم شی-

 نجاسحر با لبخند غمگینی به روی کاناپه می نشیند و فن

 .داغ چای را میان   انگشتان نم زده اش نگه می دارد
 باهاش حرف زدی؟-

 حبه قندی از قندان بر می دارد و در داخل چایش می

 به حباب های کوچک روی چای چشم می دوزد و .اندازد

 :با پوزخند می گوید

 ...به من می گه برگرد، می گه نجنگیدی-

 لرزانش و با چانه ی چشمان ُپر آبش را به آتنه پیوند نی زند

 :می گوید

 به من می گه نجنگیدی؛ منی که توی اون زندگی لعنتی-

 به خاطره .کتک خوردم، تحقیر شدم اما الل موندم
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 احساسی که بهش داشتم پاش موندم، گفتم درست می شه،

 ولی هر چی که جلوتر رفتیم این زندگی به بن بستش

 .نزدیک تر می شد

 کشیده انگشتش را به دور بخار بینی اش را ُپر صدا باال

 فنجان می لغزاند و با قطره اشکی چکیده از چشمانش

 :نجوا می کند

 جسمم، روحم دیگه از من .خسته بودم .من آدم بودم آتنه-

 اصال چرا باید من کتک می خوردم؟ .ُبریدن

 :پلک می زند

 واقعا برام   سوال جزای من چی بود؟-

 گیرد و برای این که آتنه با محبت او را در آغوش پی

 :کپی جو را عوض کند با خنده می گوید

 یادته کالس اول که بودیم سر ساندویچ خوردنامون دعوا-

 می شد؟

 :سحر تک خندی می زند و با حرص می گوید
 اون تو بودی که همش برای لقمه ی بزرگتر منو می-

 .زدی، وگرنه من از همون اولم بی آزار بودم

 :می کوبد آتنه مشتی به بازویش

 چرا نمی گی تو همیشه لقمه .آی آی جر زنی نداشتیم-

 های بزرگتر و پنهون می کردی؟

 سحر با یاد آوری آن روزها به قهقهه می افتد، اما قلبش

 به یادش پسرکش، دخترکش و مردی .غمگینانه می تپید
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 .که عاشقانه هنوز هم او را می خواست

 نگاهی .ی خیزدبا بلند شدن زنگ واحدشان از خواب بر م

 آهسته پتو را .به آلما و سپهر در خواب می اندازد

 .رویشان می کشد و خودش را به در می رساند

 از چشمی که نگاه می کند با دیدن شبنم در آن ساعت از

 .صبح کمی متعجب می شود

 .با کمی مکث در را باز می کند

 شبنم با لبخند تلخی قدمی به جلو می گذارد و باکس

 :به سمتش می گیردشکالتی 

 مزاحم شدم؟-

 مهران با لبخند ملیحی خودش را از جلوی در کمار می

 :کشد و با گرفتن شکالت از دستانش می گوید

 چرا زحمت کشیدی؟ .نه بابا بیا تو-

 شبنم کفش هایش را از پا خارج می کند و وارد خانه می

 :شود
 بچه ها خوابن؟-

 :مهران شکالت را به روی میز می گذارد

 .بشین تا یه چایی بریزم .آره خوابن-

 می خواهد به سمت آشپزخانه برود که شبنم مانع می

 :شود

 .من صبحانه خوردم .نه نه، چیزی نمی خواد-

 مهران دستانش را آهسته بهم می کوبد و رو به رویش به
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 .روی کاناپه می نشیند

 شبنم با نگاهش خانه را برانداز می کند و با ناراحتی می

 :گوید

 .چقدر این خونه سوت و کور شده-

 مهران پوزخند زنان به کاناپه تکیه می دهد و دستانش را

 :درهم گره زده می گوید

 .این خونه بعد سحر هیچوقت خونه نشده-

 :شبنم غمگین نظاره اش می کند

 .قبول کن خودت باعثش بودی-

 :مهران کالفه ثانیه ای پلک می بندد و با ندامت می گوید

 فکر می کردم سحر مثل .بودم، احمق بودممن االغ -

 نی ترسیدم .مامانمه، مثل زنای دیگه ی توی خیابونه

 .شبنم، می ترسیدم ازم سیر شه

 سیبگ گلویش از حجم بغض سنگینش باال و پایین می

 :شود

 از وقتی سحر .حتی خودمم نمی دونستم چه دردمه-

 دکتر گفته این مشکلم .گذاشته و رفته رفتم پی مشکلم

 از وقتی دست چپ .ریشه توی کودکی داره، راست گفته
 و راستم رو تشخیص دادم کتک خوردنای مامانم رو دیدم

 ...و تیک زدنش با مردم نا محرم

 شبنم چشمانش را در کاسه گرد کرده و لب گزیده می

 :گوید
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 .متاسفم-

 مهران موهایش را در چنگ انگشتانش می گیرد و با

 :تاسف سر تکان می دهد

 تاسفی شبنم؟ من داشتم دقیقا همینکارو با سپهر می چه-

 کاش منم یه مادر مثل سحر داشتم که .کردم که بابام کرد

 شب ادراری هایی که از .کودکی هام رو باهاش تقسیم کنم

 ترس بود و من مدام بابتش تنبیه می شدم، دریغ از اینکه

 !بفهمن حتی علتش چیه

 :ا دلداری می گویدشبنم متاثر خودش را جلو می کشد و ب

 مهم اینه که برای خوب شدنت داری تالش می کنی و این-

 این که دنبال اینی که تا زندگیت .یه نتیجه ی خیلی مثبیته

 .رو درست کنی یه قدم خیلی   بزرگ

 مهران به معنای موافقت سر می جنباند و رو به شبنم می

 :گوید

 سحر چرا رفته؟ کجا رفته؟ .تو برام بگو-

 رمزده با انتهای شالش بازی می کند و با خجالتشبنم ش

 :می گوید
 اون روزی که اومدی خونه مون کوروش اومده...اون-

 ...بود خواستگاری سحر

 مهران دست مشت می کند و با فکی قفل شده از تعصب

 :منتظر ادامه ی حرف او می شود

 با سحر حرف زدم گفتم هنوز .کوروش خیلی مصمم بود-
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 این کارو با هر دوتون نکن، اما سحر هم عاشق مهرانی

 ...رفته بود روی دنده لجبازی با خودش

 به این جای حرفش که می رسد مکث می کند و با نفس

 :عمیقی دوباره ادامه می دهد

 اون شب که تو رفتی سحر اومده بود توی اتاقم، اتاقی که-

 ....سالها از همه پنهونش کرده بودم

 :می شودمهران با کنجکاوی خیره اش 

 توی اتاقم عکس های کوروش آویزون بود، عکس...تو-

 !مردی که من رو هیچوقت ندید و من در حسرتش سوختم

 :مهران یکه خورده لب وا می کند

 چی؟-

 حتی به مغزش هم رسوخ نمی کرد شبنم با آن روحیات

 لطیفش عاشق مردی شود که با او پانزده سال اختالف

 !سنی داشت

 :را باال می کشدشبنم چشمان اشکیش 

 من اصال نمی دونم چرا به سمتش کشیده شدم، چرا...من-

 ....عاشقش شدم

 :هق می زند

 سحر که فهمید زد زیر گوشم که چرا تمام این سالها-

 .چیزی نگفتم و گذاشتم کوروش هم به پای اون بسوزه
 مهران از جایش بر می خیزد و به کنارش رفته دستانش

 :را می گیرد
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 این که عاشق شدی گناهی .دختر آروم باشهی هی -

 نداره، این که شجاعتش رو پیدا کنی زمان می بره، اما

 !حسی که قلبی باشه دلیل نمی خواد هوم

 :شبنم شرمنده سر تکان می دهد و با هق کوتاهی می گوید

 اگه من از همون اول میگفتم شاید .نه سحر حق داشت-

 از سر سحرکوروش کمی به من توجه می کرد و دست 

 .بر می داشت

 مهران با آه نگاهش را به سمت اتاق بچه ها می دوزد و

 :آهسته پچ می زند

 نمی شه حسرت گذشته ها رو بخوری .گذشته ها گذشته-

 اینی که جلوت نشسته بیشتر از همه .وقتی آینده پیش روته

 آرزوشه که به عقب برگرده و همه چی رو جبران کنه،

 با گرفتن زنی که .نبیهم کردهاما می بینی خدا هم ت

 و بچه هایی که دارن بی مادر به خاطره اشتباه  عاشقشم

 .من بزرگ می شن

 شبنم دستی به   چشمان خیس از اشکش می کشد و کیفش را

 :از زیر پایش گرفته عروسک کوچکی را بیرون می کشد

 سحر براش گرفته، آلما خیلی دوسش .این برای آلماس-

 هنوز نوزاده اما عجیب با این عروسکبا اینکه  .داره

 .وقت میگذرونه
 مهران عروسک را از دستش می گیرد و حسرت زده

 کاش قدرت این را داشت که همین .نظاره گرش می شود
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 اما می .حاال سحر را آرزو کند و او را کنار خودش ببیند

 دانست آرزوی نا محالی بود که باید در   آتش نداشتنش

 .بسوزد

 سپهر را با خودم ببرم؟می خوای -

 مهران خط بطالنی به روی افکارش می کشد و با

 چشمانی غمگین و لحنی که فریاد می زد که چقدر پریشان

 :بود، می گوید

 سپهر که باشه آلما آرومتره، راستش رو بخوای .نه شبنم-

 .قلقش رو خوب نمی دونم من

 :با تک خندی ادامه می دهد

 .بر می آد سپهر پدر سوخته خوب از پسش-

 شبنم با لبخند محوی از جایش بر می خیزد و مهران هم

 :متقابال می ایستد

 کجا؟-

 شبنم کیفش را به روی شانهش قرار می دهد و با نفس

 :عمیقی می گوید

 خیلی دلم می خواست بچه ها رو .باید برگردم خونه-

 ببینم، اما دلمم نمی خواد از خواب بیدار شون کنم، من

 .ینجا تا ببینمشونبازم می آم ا

 مهران به تایید از حرف هایش سر تکان می دهد و شبنم

 شبنم که می رود .را تا دم در ورودی بدرقه ش میکند

 سپهر دلش الزانیا خواسته .نگاهی به ساعت می اندازد
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 .بود، ولی وسیله هایش را نداشت
 به آرامی به اتاقشان می رود و با دیدن خواب عمیقشان

 .دل می زند لبخندی از ته

 با عجله .باید از قبل بیدار شدنشان سریع بر می گشت

 سوئیچ ماشین را می گیرد و با گرفتن سیوشرتش از خانه

 .بیرون می زند

 .شدن ماشینش تلفنش زنگ می خورد به محض روشن

 کالفه از جیبش بیرون می کشد و با دیدن شماره خانه ی

 :پدرش با اَخمی درهم جواب می دهد

 ...بله-

 مادرش سالمی سر سنگین می دهد و سالمی سنگین تر از

 رابطه ی مادر و .خودش از مهران پس می گیرد

 پسریشان هیچوقت محکم نبود و همیشه از هم دوری می

 .کردند

 .بچه ها رو هم بیار .امشب یه سر بیا اینجا-

 مهران با عصبانیت چیزی زیر لب زمزمه می کند و خشن

 :می گوید

 اما نمی آم !راپورت داده بچه ها خونهنبابا چه زود -

 اصال دلم نمی خواد بچه هام تو اون جو جنگجویانه .اونجا

 .قرار بگیرن

 :مادرش با پوزخند جواب می دهد

 .الناز اینا اینجان-
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 چقدر .حتی شنیدن نامش هم او را به عق زدن می انداخت

 :از این دختر نفرت داشت

 د؟کاری نداری .به سالمتی که اونجان-

 :مادرش بی حوصله تشر می زند

 اون زمانی نامزدت بود .این بچه بازی ها رو بذار کنار-

 .که بهم خورده، دلیلی نداره خودت رو ازشون پنهون کنی

 :مهران کالفه می غرد

 نمی خوام ریخت اون خواهرزادهی از خود متشکرت رو-

 .ببینم خب، پس اصرار نکن

 تلفن فریاد می مادرش با خشمی باور نکردنی از پشت

 :زند

 به درک که نخواستی ببینیش، اما من مادربزرگ بچه-

 .هاتم و دلم می خواد ببینمشون

 مهران مشتی محکم به فرمان ماشین می کوبد و تنها می

 :گوید

 .باشه می آم خداحافظ-

 تلفن را قطع می کند و او را محکم به شیشه رو به رو

 همه بیشتر ازاز دست همه عصبانی بود، از  .می کوبد

 .سحری که تنهایشان گذاشته بود

 .ماشین را خاموش می کند و دوباره به خانه بر می گردد

 نگاه .مستقیم به سمت اتاق خواب خودش و سحر می رود

 لرزان و بغض دارش را به تابلوی عروسیشان می
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 .اندازد

 سحر آنقدر در آن زمان کوچک بود که می ترسید حتی او

 .خودش بکشدرا محکم در آغوش 
 جلوتر می رود و وارد اتاق شده در را روی هم چفت می

 .کند و پشت به آن تکیه می دهد

 سیگارش را بیرون می کشد و یک نخ را آتش زده به کام

 .می گیرد

 آن وقت ها، قبل از اینکه سحر را ببیند حتی نمی دانست

 .عشق چه معنی دارد چقدر می تواند جنون داشته باشد

 بود الناز و او هم گفته بود قبول، اما هنوز مادرش گفته

 .یک ماهم نگذشته بود که سحر را می بیند

 .دختری که تمام معادالت زندگیش را بهم زده بود

 کامی عمیق تر از سیگارش می گیرد و بغضش همانند

 کشتی به گل نشسته می شکند و قطره اشکی از از

 .چشمانش می چکد

 می کشد و دوباره به با نوچ بلندی دستی به چشمانش

 .عکسشان ُزل می زند

 .چشمان مسخ خودش به خنده ی دلبرانه ی سحر  

 سیگار به انتها رسیده را به روی سرامیک با نیشخندی

 .خاموش می کند و سیگار دیگری آتش می زند

 اگه روزی تنهام بذاری من بدون تو نمی تونم بمونم-"

 تو،من جز تو کسی رو ندارم، به خاطره  .مهران



Romanbook_ir 

416 
 

 "عشقمون، از همه گذشتم، از همه

 چقدر همه .گفته بود  چقدر آن شب برایش از عشقشان

 چشمشان زده بودند، .حسرت زده نگاهشان می کردند

 وگرنه او را چه به کتک زدن زنی که برای بار اول را

 .همانند شی گرانبهایی در آغوش گرفته بود تا آسیب نبیند
 او هم توانسته بود زندگی بدون .اما حاال سحرش رفته بود

 .کند و دیگر بی کس نبود

 حاال خودش مرد بی کسی بود که هیچ کس را به اندازه ی

 .او نمی خواست

 سیگار دیگری آتش می زند و متوجه می شود اشک هایش

 بی اجازه از چشمانش می چکیدند و میان ته ریش هایش

 .جوالن می دادند

 ند قلبش ازچشمانش هم حق داشتند همان .حق داشت

 دلتنگی که شاخ و ُدم .دلتنگی سیالب شوند و ببارند

 !نداشت، دلش تنگ بود

 من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم

 میان چشم مستت چه ها ندیدم تو را ک دیدم

 غم تورا همان شب ک دل سپردم به جان خریدم

 �قسم ب جان تو من ب جان رسیدم تو را ک دیدم

👌�🍂 

 راغب
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 آلما نق نق کنان در .احتیاط آلما را در آغوش می کشدبا 

 مهران به آرامی رو به سپهر پچ .پتویش تکان می خورد

 :می زند

 .باباجون می تونی پیاده شی؟ می ترسم آلما بیدار شه-

 سپهر ساک کوچک آلما را در دست می گیرد و در ماشین

 :سمت خودش را باز می کند

 .االن پیاده می شم-

 سپهر پیاده که .اننگاهش می کند تا پیاده شودمهراننگر

 می شود مهران با نفس آسوده پیاده می شود و دزدگیر

 .ماشین را فعال کرده به سمت خانه پدرش به راه می افتد

 .با مکث انگشتش را روی زنگ می فشارد

 .مادرش با دیدن تصویرشان در را به رویشان باز می کند

 را می گیرد و واردمهران با دست دیگر دست سپهر 

 .حیاط می شوند

 مادرش با دیدنشان به سمتشان قدم بر می دارد و با دلتنگی

 :با اشک می نالد .سپهر را محکم در آغوشش می کشد

 .دلم برات تنگ شده بود پسرم-

 سپهر نگاهی به سمت پدرش می اندازد و بی هیچ حسی

 .تنها گونهی مادربزرگش را می بوسد

 جدا می شود با احتیاط آلما را ازمادرش از سپهر که 

 آغوشش می گیرد و پتو را از روی صورتش کنار می

 برای بار اول بود .اشک در چشمانش حلقه می زند .کشد
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 در این چندماهی که به دنیا .که او را از نزدیک می دید

 .آمده بود فقط عکس هایش را دیده بود
 ارهبه آرامی پوست لطیفش را می بوسد و به مهران اش

 :می زند

 .بریم باال-

 مهران به ناچار دست سپهر را می گیرد و همراه با

 .مادرش وارد خانه می شوند

 الناز با دیدنش مبهوت از روی مبل بر می خیزد و خالهش

 .با اکراه سالم و احوال پرسی می کند

 مهران بدون این که حتی توجه ای به او کند سپهر را در

 نشاند و به صفحه تلویزیون آغوش گرفته روی پاهایش می

 .خیره می شود

 صورتش بعد از .الناز با استرس به مهران چشم می دوزد

 این همه سال جذابتر و مردانه تر شده بود و چدر غبطه

 می خورد برای آن زمانی که داشتش و غرورش را کنار

 .نمی گذاشت

 مهران متوجه نگاه خیره ی او به روی صورت خودش

 خم هایش را در هم می پیچاند و سپهر راکالفه اَ  .می شود

 آنقدر در آغوشش می فشارد که سپهر متعرض صدایش

 :می زند

 !بابا شکمم درد گرفت-

 مهران متعجب فشار دست هایش را از پهلوهای سپهر کم
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 .می کند و او را روی مبل نشانده از جایش بر می خیزد
 زمانآن  .حالش از این همه نگاه بی پروا بهم می خورد

 هم که نامزدش بود نگاه بی پروایش در خیابان به

....!رهگذرها آزار دهنده بود و حاال
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 بی حوصله پله ها را باال می رود و در اتاق مجردی اش

 .نگاهش را به دور و اطراف می گرداند .پناه می گیرد

 عکس نوجوانی اش بزرگ به .اتاقش هنوز هم همان بود

 !مان چقدر افتخار می کردروی دیوار زده بود و آن ز

 در قاب .با تک خندی دستش را به روی میزش می کشد

 عکس سه نفره با پدر و مادرش صمیمی و شاد به نظر

 می رسیدند، اما دقیقا بعد از ازدواجش مادر و پدرش

 .بودند که فاصله گرفتند

 با آهی به روی تخت می نشیند و ثانیه ای بعد دراز کشیده

 .می زندبه سقف اتاق ُزل 

 دلش می خواست .تمام فکرش در کنار سحر پرسه می زد

 بداند که کجاست و چه می کند؟

 !اصال چرا به این نقطه رسیده بودند

 مهران یکه خورده در .در اتاقش بی هوا باز می شود

 جایش نیم خیز می شود و با دیدن الناز با توپی ُپر تشر

 :می زند

 اینجا چه غلطی می کنی؟-

 سکوت وارد اتاق می شود و در را پشت سرشالناز در 

 .می بندد

 :مهران با فکی قفل شده به سمت در می رود و می غرد

 .بیا برو بیرون تا اون روی سگم باال نیومده-
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 :الناز خودش را عقب می کشد و با خشم می گوید

 !می دونم طالق گرفتی، خاله گفته-

 تمسخر میمهران یک تای اَبرویش را باال می گیرد و با 

 :گوید

 طالقم گرفته باشم دوباره، نه هزار باره به دستش میارم،-

 نکنه فکر کردی میام و برت می دارم؟

 :الناز با بغض و نفرت می گوید

 .هیچوقت دوستم داشتی؟ همیشه برات آخری بودم-

 :مهران با خنده مصنوعی دست به کمر می گیرد

 .هری  حاال که خودت فهمیدی بهتره از اینجا بری،-

 هری را آنقدر بلند فریاد می زند که الناز با آن چشمان

 :اشکبارش در جایش ترسیده می َپرد

 .داد نزن؛ من از دادت نمی ترسم-

 مهران یاغی شده بازویش را چنگ می زند و در را باز

 .می کند تا به بیرون پرتش کند که سپهر را می بیند

 .رها می کندمهران نفس عمیقی می کشد و دست الناز را 

 :سپهر به سمت مهران می رود و با دلتنگی می گوید

 میشه به مامان زنگ بزنی تا باهاش حرف بزنم؟-

 :مهران به روی زانو می نشیند و با چشمکی می گوید

 !چرا نشه؟ منم دلم برای مامان تنگ شده هوم-

 سپهر با ذوق دست مهران را با خود به اتاق می کشد و

 در را به روی صورت خیس النازمهران با بی رحمی 
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 .می کوبد
صورت  خدا روشکر که سپهر آمده بود و نگذاشت سیلی در

 .آن خیره سر بخواباند

 حاال با آرامش سپهر را در آغوش خود می گیرد و گوشی

 .به دست برای سحر تماس می گیرد

 .خوشحال می شود از این که گوشیاش خاموش نبود

 به قطع شدن بود که اما بر نمی داشتو تماس نزدیک

 .صدایش خوابالودش در گوش می پیچد

 با عشقی که در بند بند وجوش زبانه می کشید به صدای

 :گرفته اش گوش می دهد تا سحر با نگرانی می پرسد

 اتفاقی افتاده؟-

 مهران گوشی را به دست سپهر می دهد و سپهر با

 خوشحالی دقایقی با مادرش حرف می زند و گله می کند

 !چرا نمی آیدکه 

 سحر با اشکی که از دلتنگی سرازیر بود از سپهر می

 .خواهد گوشی را به پدرش بدهد

 مهران متعجب گوشی را از سپهر می گیرد و سحر با

 :بغض می گوید

 ....الو مهران-

 :مهران بی هوا می گوید

 ...جان دلم-

 :سحر با اشک هق می زند
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 می خوام برگردم، میای دنبالم؟-

 نمی توانست باور کند .رگ های مهران می دودشوقی در 

 !سحر از او خواسته باشد که به دنبالش برود

 :با اشتیاق از جایش بر می خیزد و با عجله می گوید

 .آدرس رو بفرست، همین امشب راه میفتم-

 سحر بینی اش را ُپر صدا باال می کشد و آهسته نجوا می

 :کند

 ...اگه برات سخته-

 نوچ کشداری می گوید و با جدیت می مهران میان حرفش

 :پرسد

 آدرس رو می فرستی یا خودم پیداش کنم؟-

 لبخند کم رنگی به روی   لبان سحر نقش می بندد و آهسته

 :می گوید

 ".باشه می فرستم"-

 تماس را پایان می دهد و دستی به چشمانش کشیده به

 .روی تخت دراز می کشد

 دلش شدیدا .بود دیشب را تا صبح پلک روی هم نگذاشته

 .برای بچه ها و مرد اَخمویش تنگ شده بود

 به خودش که نگاه می کرد حس یک بیمار را داشت؛

 .بیماری که عالج نداشت

 به مردی که هیچ چیزش برایش .او آلوده به مهران بود

 .زشت و حل نشدنی نبود
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 دلش می خواست اینبار بدون هیچ پیشوندی کنارش قدم

 .یش بجنگدبردارد و برای زندگ
 با نفس عمیقی به پهلو می چرخد و قفل گوشی اش را باز

 بک گراند صفحه اش عکسی از خودش و مهران .می کند

 .و سپهر بود

 در این عکس خنده هایشان .آن زمان آلما را نداشتند

 مهران آن وقت ها هم کم دست .واقعی و از َته دل بود

 تحملشبزن و سوءظن نداشت، ولی آستانه ی صبر و 

 .هنوز ُپر نشده بود

 با یاد آوری ندادن آدرس آخی زیر لب پچ می زند و با

 .عجله آدرس را در یک پیام به مهران ارسال می کند

 .باید وسایل هایش را جمع می کرد

 باید برای رفتن دست می جنباند؛ .زمان زیادی نداشت

 .برای رفتنی که اینبار با جان و دلش بود

 شته بود و هنوز به اصفهان نرسیدهساعت از سه صبح گذ

 فکر این که تک و تنها به اینجا مسافرت کرده بود .بود

 دخترک سرتق چطور بی خبر .خوت خونش را می خورد

 به اینجا سفر کرده بود؟

 با عصبانیت مشتش را به فرمانماشین می کوبد و با

 :نگاهی به جاده سر تکان می دهد

 .مگه دستم بهت نرسه-

 آن زمان ها که سحر زنش بود جرات .گیرد خنده اش می
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 بیرون رفتن از خانه را نداشت چه برسد تنها به جایی سفر

 .کند
 .دستی به ته ریشش می کشد و با تک خندی پلک می زند

 چشمانش برای خواب می سوخت، اما دلتنگی در بند بند

 وجودش فریاد می کشید و اجازه نمی داد خواب بر او

 .پیروز شود

 آخ .ساعت دیگر تحمل میکرد به او می رسید اگر یک

 !که چقدر دلش لبریز از خوشی بود

 بی هیچ استراحتی فقط می راند و زمانی به خودش می آید

 .که ماشین را رو به روی همان آدرس متوقف می کند

 پنجره را بیرون می کشد و باد .آسمان گرگ و میش بود

 .سرد زمستانی به صورتش سیلی می نوازد

 .آنقدر ُگر گرفته بود که هیچ سرمایی را پذیرا نبود اما

 با لبخند گوشی را در دست می گیرد و برای سحر تایپ

 :می کند

 .دم در همون خونهم که آدرس دادی، منتظرتم-

 تمام بدنش چشم می شوند تا ببیند، تا بنوشد از جام دلتنگی

 .که لبریز شده بود

 شند کنارچشمانش َپر می ک .سحر که بیرون می زند

 !عروسک سفید پوشی که همانند فرشته ها بود

 با نفس عمیقی سعی می کند کوبش تند قلبش را کنترل

 .کند
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 خدا لعنتش کند، چطور دلش آمده بود طالقش دهد؟

 حتی فکرش .سحر هم با دیدن صاعقه زده خشک می شود

 را هم نمی کرد که دلتنگی آنقدر فغان آور باشد که با

 !هایش را به دست باد فراموشی بسپارددیدنش تمام قول 

 به سختی نگاه از او می گیرد و چمدان را با خود می کشد

 که مهران جنتلمنانه پیاده می شود و بی هیچ حرفی چمدان

 .را از دستش می گیرد و در صندوق عقب می گذارد

 سحر هم انگار موم به لبانش چسبانده بودند که نمی

 .آوردتوانست حتی سالمی بر لب 

 دقیقا شبیه دختران دبیرستانی شده بود که از شوق دیدار

 !اول الل می شدند

 هر دو که سوار ماشین می شوند مهران ماشین را به راه

 می اندازد و از گرمای افتاده در تنش در این زمستان

 .شیشه را تا انتها پایین می کشد

 یک دستش را تکیه گاه می کند و مشتش را جلوی لبانش

 در این لحظه هم .دلش می خواست تمرکز کند .گیردمی 

 بودنش را می خواست هم سوال هایی که همانند َمته سعس

 .در سوراخ کردن مغزش را داشتند

 .سوالی که غیرتش را به بازی می گرفت

 می شه شیشه رو بکشی باال؟-

 به سمت سحر بر می گردد و متوجه جمع شدنش در خود

  می کشد و دریچه بخارینادم شیشه را باال .می شود
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 :ماشین را به سمتش می گرداند

 .ببخشید حواسم نبود-

 :سحر کج خندی می زند و آرام می پرسد

 بچه ها کجان؟-
 مهران به جاده ی خلوت رو به رویش که گاهی ماشینی

 :گذر می کرد نگاه می دوزد و می گوید

 .خونه مامانم-

 یسحر از حرص ناخن هایش را در کف دستش فرو م

 :کند و با غیظ می گوید

 !نباید می بردیشون اونجا-

 :مهران با اَخمی درهم پیچیده می غرد

 چرا؟ مگه مادری باال سرشون بوده که مواظبشون باشه-

 !هان

 :سحر با بغض و چانه ای لرزان تشر می زند

 .من به این تنهایی نیاز داشتم-

 بهمهران با تمسخر ماشین را کنار جاده نگه می دارد و 

 سمتش بر می گردد و به مثل باروتی منفجر شده فریاد می

 :کشد

 چرا؟ چون فهمیدی خواهرت به نامزد قبلیت به عاشق-

 سینه چاک قدیمت عالقه داره به تنهایی نیاز داشتی

 لق بچه هات نه؟....و 

 نمی دانست .سحر با چشمانی گرد شده نگاهش می کرد
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 !مهران از کجا این موضوع را فهمیده بود

 :اما خودش را نمی بازد

 همیشه به من شک داشتی، هیچ .حرف دهنت رو بفهم-

 من اگه عاشق .وقت اعتمادت رو نسبت به خودم ندیدم

 کوروش بودم به تو جواب مثبت نمی دادم و پشت پا به

 .خانواده م نمی زدم

 :مهران مشتی به فرمان ماشبن می کوبد
 ...ماا .تو که از خدات بود طالق بگیری و بری-

 انگشت اشاره ش را جلوی چشمان سحر می گیرد و با

 :لحنی آتشی می گوید

 تو رو هم که ُب ُکشم .داغت رو روی دلش می ذارم سحر-

 نمی خوام سری که برای من نمی جوشه .باکی نیست

 ...برای کسی دیگه بجوشه

 :نفسی می گیرد و دوباره ادامه می دهد

 ولی نمی ذارم احدیگفتی طالق گفتم باشه طالقت دادم، -

حتی به اشتباه از کنارت رد شه؛ خب؟ نمی ذارم حتی کسی 

 ....تو رو توی فکرشم جا بده

 :به سحر غمگین نزدیک می شود و آرام نجوا می کند

 مخصوصا وقتی از دی آروم می ش تو فقط با من-

 می تیدی و لبات می لرزید خودم آروخودم می ترس

 ....کنم می تومکردم و تا ابدم خودم آر

 .هیچ چیز برایش مهم نبود وقتی اینگونه سحر دل داده بود
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 .به نرمی پالتو را از روی سر شانه هایش ُسر می دهد

 .سحر با نفس نفس از او جدا می شود

 .قلبش با هیجان در سینه اش می کوبید

 مهران با چشمانی خمار شده خودش را دوباره جلو می

 .کشد

 ا از تنش بیرون می کشد ومهران با حساسیت پالتویش ر

 .او را آهسته همراه با صندلی ماشین می خواباند

 خیالش از خلوت بودن و شیشه های دودی ماشینش راحت

 .بود

 نمی دانست .سحر با چشمانی دو دو زن نگاهش می کرد

 کارش درست بود یا نه، ولی دیگر انگار این فاصله را

 .نمی خواست

 :رفته می گویدلحنی رو به زوال  مهران با

 .عاشقتم سحر، بفهم که من بدون تو هیچی نیستم-

 .دلش می خواست از این همه هیجان با صدای بلند بگرید
 نمی توانست باور کند این مرد آرام و رام شده مهران

 .باشد

 .نگاهش را یک لحظه هم از فضای بیرون بر نمی داشت

 انگشتانش هر از گاهی از نوازش مهران بی نصیب نمی

 .شدند

 طلسم عشقشان !نمی توانست اتفاق ساعتی قبل را باور کند

 .کور تر از این حرف ها بود که عقلشان جوابگو باشد
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 اما مهران که انگار در آرامشی وصف نشدنی دست و پا

 می زد، چشمانش را بسته بود و با لبخند محوی بین خواب

 .و بیداری چرت می زد

 م رخ جذابش ُزل میسحر به سمتش بر می گردد و به نی

 نمی دانست در این مرد چه دیده بود که نمی توانست .زند

 !از او دست بکشد

 مهران که متوجه سنگینی نگاه او می شود، فاصله بین

 پلک هایش می دهد و با دیدن   چشمان ُدرشت و خیره ی

 :سحر لبخند می زند

 چرا نمی خوابی؟-
 :سحر با بغض می گوید

 .کردیمما کار اشتباهی -

 مهران بی خیال بوسه ای محکم به روی موهایش می

 :نشاند و با جدیت می گوید

 چه گناهی؟ تو زن منی، مگه غیر از اینه؟-

 :سحر با بغض نوچ می گوید

 من و تو طالق گرفتیم یادت رفته؟-

 مهران با عصبانیت سرش را از روی سینه اش بلند می

 :کند و با اَخم می گوید

 برای من مهم نیست، توام به زبون اون کلمه مسخره-

 .فردا هم دوباره می ریم محضرخونه عقد می کنیم .نیار

 :ترسی در دل سحر رخنه می کند و با تردید می پرسد
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 به نظرت بهتر نیست اول با خانواده م مشورت کنم؟-

 :مهران سوالی نگاهش می کند و با مکث می گوید

 ت اون باباتبه خاطره تو حاضرم هزار بارم من .باشه-

 .رو بکشم

 :گوید سحر دندان روی لب می فشرد که مهران با تشر می

 .نکن خانم -

 سحر چپکی نگاهش می کند و با مشتی به بازویش می

 :گوید
 .همیشه منحرفی-

 :مهران با شوق قهقهه می زند

 .تو تا ابد مال خودمی خانم، مال خود خودم-

**** 

 انتظار .می کردصدای فریاد پدرش می آمد و او هق هق 

 با خشم از جایش بر می .این رفتار از پدرش را نداشت

 خیزد و از اتاق بیرون رفته پله ها را به سمت پایین طی

 :می کند

 .چرا سر مامان داد می زنید؟ حرفی دارید به خودن بگید-

 !من به پشتیبان نبودن شما عادت کردم

 پدرش خشمگین به سمتش هجوم می برد و دستش را در

 هوا می گیرد تا سیلی بنوازد که سحر چشم بسته فریاد می

 :زند

 ...من از همه کتک خوردم شما هم روش .بزنید-
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 از هق هق نفس کم می آورد و با چشمانی که همانند

 :آبشاری روان جاری بودند می گوید

 اون مرد هر چقدرم بد بوده باشه پدر بچه هامه،من دلم-

 بچه هام رو به چشم نمی خواد با کسی ازدواج کنم و

 .مزاحم ببینه

 کوروش غمگین نگاهش می کند و با پوزخند روی بر می

 .گرداند

 سحر نگاه از او می گیرد و به پدرش دوخته انگشت

 :اشاره اش را باال می گیرد
 فقط یه بار فقط یه بارشت انتخاب هر چند اشتباهم-

 .وایستین، بذارید بهتون تکیه کنم

 ش می کشد و تسبیح را در مشتشپدرش دستی به محاسنا

 :فشرده چشم روی هم می گذارد

 بگو بیاد، اینبار پای انتخابت می مونم؛ در این خونه-

 .روت برای همیشه بازه

 گوشی را به آن سمت از گوشش سوق می دهد و کالفه به

 :سپهری که لج کرده بود می گوید

 رناخب امشب بابا باید بیاد اینجا، منم صبح حتما می آم ک-

 قول می دم خب؟ .تو و آلما

 در اتاق که باز می شود بوسی برای سپهر می فرستد و

 با دیدن شبنم نه چهره درهم می .تماس را قطع می کند

 .کشد و نه با سرزنش نگاهش می کند
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 شبنم بی حرف به روی تخت می نشیند و مشغول بازی با

 .انگشتانش می شود

 :د و می گویدسحر گردنش را به روی شانه کج می کن

 امشبت حواسش خیلی به تو بود، موضوع رو فهمیده؟-

 شبنم با اضطراب سرش را باال می گیرد و با تشویش می

 :گوید

 اگه تو می خوای به خاطر .به خدا من بهش نگفتم سحر-

 من می .من دوباره با مهران ازدواج کنی این کارو نکن
 تویرم گورم و گم می کنم، اما نذار باقی عمرم رو 

 .عذاب وجدان بگذرونم

 سحر به کنارش می رود و دست به زیر چانه اش گذاشته

 .صورتش بق کرده اش را باال می گیرد

 سحر با مهربانی دستی .در چشمانش نم اشک دیده می شد

 :به مژه های خیسش می کشد و با محبت می گوید

 من تا ابدم نمی .الهی قربونت برم که انقدر بزرگ شدی-

 حرف های .مهران با مرد دیگه ای زندگی کنمتونم جز 

 اون روز هن به خاطر خودت بوده که موضوع به این

 مهمی رو این همه سال پنهان کردی؛ به نظرت من اونقدر

 خودخواه بودم که ازت منع کنم؟ اونم چیزی رو که اصال

 به من مربوط نیست؟

 شبنم چانه می لرزاند و خودش را در آغوش سحر رها

 :می کند
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 می دونم که باید بهت اعتماد می کردم و .منو ببخش-

 .زودتر می گفتم، ببخشید

 سحر روی موهایش را می بوسد که تقه ای به در می

 :خورد و مادرش با لبخند می گوید

 .بیا پایین-

 انگار کهکشان در .چشمانش از خوشحالی می درخشند

 چشمانش روشن بود که آنقدر ستاره ها در مردمک هایش

 .سوسو می زدند

 مشوش از جایش بلند می شود و دستی به پیراهن حریر

 .نرم و لطیف بنفش رنگش می کشد
 موهای خرمای رنگش را پشت گوش می زند و با استرس

 :می پرسد

 چیزی کم نیست، هست؟-

 شبنم دستانش را می گیرد و او را دور خود چرخانده با

 :لبخند ُپر مهری می گوید

 نمی دونی چقدر برات خوشحالم که .عالی شدی عزیزم-

 .دوباره می بینم از ته دل می خندی

 سحر بوسه ای رو گونه اش می نشاند و با احتیاط از اتاق

 با .هیچ صدای از نشیمن نمی آمد .خارج می شود

 انگشتان دستش را درهم چنگ می زند و از پله اضطراب

 .ها پایین می رود

 کی رنگش دلبا دیدن مهران در آن کت و شلوار مش



Romanbook_ir 

425 
 

 ضعفه می گیرد و نفس عمیقی از عطرش را به ریه اش

 .می فرستد

 حاال برگشته بودند به سالهای قبل، با این تفاوت که حاال

 !پدر و مادر دو فرزند بودند که انتظارشان را می کشیدند

 مهران با شنیدن صدای پاشنه ی صندلش نگاهش را از

 .بر می گردداَخم عبوس پدرش می گیرد و به سمت او 

 همه ی عالم .او از هیچ چیز ترس نداشت .عیان می خندد

 باید می فهمیدند او مویی از مجنون در تنش بود که

 .اینگونه برای این زن بی قراری می کرد
 سحر با لبخند محوی می نشیند و پدرش رو به مهران با

 :تاکید می گوید

 .این آخرین فرصتته، اینبار فقط به خاطره خود سحر-

 :مهران سر می جنباند که پدر سحر دوباره ادامه می دهد

 .عقد و بذارید برای آخر این هفته-

 :مهران پا روی پا می اندازد و قاطع می گوید

 !اما من فعال نمی خوام عقد کنیم-

 مردمک های لرزان سحر .همه شوکه نگاهش می کنند

 بغض تا بیخ گلویش باال می رود که مهران .می رقصیدند

 :به سحر برگشته با لبخند می گوید رو

 من خیلی وقته تحت نظر یه مشاورم، دلم می خواد سحر-

 دلم نمی خواد اینبار کورکورانه من رو .هم با خودم بیاد

 .بخواد
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 سحر باورش نمی شد .سکوت همه جا را فرا می گیرد

 !مهران همیشه ُتخس بخواهد همچین پیشنهادی دهد

 چشمانش به سمت مهران روانهتمام محبتش را از طریق 

 :می کند و لب می زند

 می شه با هم حرف بزنیم؟-

 مهران با کمال میل قبول می کند و سحر با بااجازه ایی او

 .را به سمت اتاقش می کشاند

 وارد اتاق که می شوند سحر به سمت پنجره می رود و

 .پرده را تا انتها کنار کشیده پنجره را باز می کند

سحر خجول به سمتش گردن  یان اتاق می پیچد وباد خنکی م

 :کج می کند
 داری چیکار می کنی؟-

 ؟اینجا چکار کنیم من رو آووردی -

 سحر مردمک های درشتش را در جا گرد می کند و

 :آهسته با حرص می غرد

 خجالت بکش، یعنی همش فکرت سمت این چیزاس؟-

 :مهران هوم کشداری می گوید و با تک خندی می گوید

 الکی که نیست دوتا .کنار تو من بیخود می شم-

 ....تازه شم .پدرسوخته دارم

 :ندزتشر می و به او سحر با جیغ کوتاهی به سمتش برگشته

 مهران لب روی هم می فشرد و با لذت در چشمانش خیره -

 :می شود
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 من همیشه گفتم دلم می خواد از خودمون سه جین داشته-

 ...دونه باشم، حاال سه جین نشد سه تا

 قهقهه می زند و سحر با حرص مشتی به بازویش کوبیده

 :با بغض می کوبید

 من ؟ب آلما تازه داره چهارماهش میشه چرا نگفتی -

 مهران یک تای اُبرویش را باال می گیرد و با شوق می

 :گوید
 .خوبیش به سوپرایزه دیگه-

 چشمان خمار و هیزش را از باال تا پایین بدن سحر رصد

 :د و با لحن آرامی می گویدمی کن

 من و پنج ماه تو حسرت خودت گذاشته بودی خانم، حاال-

 !ببین حاصل اون پنج ماه چه آتیشی می شه

 .لطفا تمومش کن-

 .مهران شانه باال می اندازد و به روی تخت می نشیند

 سحر صندلی مقابل میز آرایش را بر می دارد و کنارش

 :نشسته به چشمانش خیره می شود

 تو از کی زیر نظر دکتری؟-

 مهران انگشتانش را درهم گره می زند و با نفس عمیقی

 :می گوید

 فکر می کردم با یه بار .قبل از این که طالق بگیرم-

 رفتن می تونم درمان شم و تو رو هم برگردونم، اما دکتر

 گفت پروسه طوالنی داره؛ نمی تونم حاال ها روی رفتارم
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 .کنترلی داشته باشم

 هیچگاه فکرش را نمی کرد .ر عمیق نگاهش می کندسح

 .مهران خودش پیش قدم شود و به سمت درمان برود

 سالها در زندگی ازش خواسته بود و او قبول نمی کرد و

 ....حاال
 نمی دانست حسش خوشحالی بود یا ُبهت زدگی، اما هر

 .چه که بود خدا را بابتش شکر می کرد

 .رم بوداون زن توی روز دادگاهم دکت-

 آن روزها آنقدر .سحر به نقش های ریز قالی ُزل می زند

 تحت فشار اتفاق های ریز و درشت زندگیشان بود که با

 .دیدن هر زنی او را معشوقهاش می دانست

 نمی خوای چیزی بگی؟-

 حاال که به اینجا رسیده .اشک در چشمان سحر می جوشد

 :بودند دلش می خواست همه چیز را بداند

 ....اون....زناون -

 حتی دلش نمی خواست آن کلمه منحوس را به زبان بیاورد

 نیاز داشت به اینکه گذشته ی .اما چاره ایی نداشت

 :تارشان شفاف سازی شود

 ...اون...اون زنی که صیغه ات بود-

 مهران از روی تخت بر می خیزد و کنارش رفته دستی به

 .چشمان خیسش می کشد

 آن زن را به زبان بیاورد، اصال دلش نمی خواست نام
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 .ولی چاره ایی نداشت

 دیگر دلش نمی خواست به هر دلیلی از گذشته سحر را از

 .دست بدهد

 به .من اسمش رو می ذارم خریت .اون یه اشتباه بود-

 جون خودت که می خوام تو باشی و دنیا نباشه من حتی

 .انگشتمم به اون زنیکه نخورد

 رد و منتظر بود اوسحر بی هیچ حرفی نگاهش می ک

 ادامه بدهد، هر چند برایش از جان کندن هم سخت تر

 :بود

 من و صادق از بچگی با هم بزرگ شدیم، برای-

 قبل سربازی بود که گفت .رفاقتمون خون داده بودیم

 منم اون موقع مامان اینم الناز رو به بیخ...عاشق شده، من

 ناز وصادق رفت سربازی و منم ال .ریشم چسبونده بودن

 ...از زندگیم انداختم بیرون و شدم عاشق سینه چاک تو

 سحر میان گریه می خندد و مهران قربان صدقه اش می

 :رود

 .الهی قربون اون خنده های خوشگلت برم-

 :بوسه ای آبدار به روی گونه اش می کارد

 بعد از خدمتش با اون افریته ازدواج می کنه یه دختر-

 .به تمام معنا که چشم به پول صادق دوخته بود پول دوست

 صادق خانواده ی مایه داری داشت که به لطف مرگ

 پدرش همه چی به اون می رسه، اما صادق اونقدر کور
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 عشق شده بود که بعد از چندسال تمامش رو به نام اون

 ...می کنه و اون می ندازتش از خونه بیرون

 ه مهران باسحر با چشمامی گرد نگاهش می کرد ک

 :پوزخندی می گوید
 .من به صادق قول داده بودم تمام ثروتش رو برگردونم-

 نمی دونم چرا اون خریت کردم، چرا فکر می کردم قرار

 ....نیست تو هیچوقت بویی ببری اما

 سرش را پایین می اندازد و فشاری به   انگشتان سرد سحر

 :وارد می کند

 اما می دونستم اوناوایل ناز می کرد، ...رفتم طرفش-

 بهش پیشنهاد صیغه دادم که بهم اعتماد کنه و .بنده ی پوله

 .اونم قبول کرد

 نگاهش به چانه ی لرزان سحر نی دوزد و با شرمندگی

 :بازگو می کند

 کاری کردم که با صادق .اون ادعای عاشقیش می شد-

 کرد؛ تمام ثروت صادق که بهش برگشت و اون تمام

 پام افتاد که بی هیچ چشم داشتی دوباره ماجرا رو فهمید به

 صیغه اش کنم اما به جون سپهر پسش زدم، گفتم که یکی

 .دارم که تمام دنیامه

 لبانش را روی کف دست سحر می چسباند و عمیق بو می

 :کشد و می بوسد

 من حتی یه بار یه بارم به خودم جرات ندادم که بهش-
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 و خواهیدست درازی کنم، تو تمام زندگی من بودی 

 .موند

 نگاهش را به مردمک های لرزان سحر اتصال می دهد و

 :با تمنا می گوید

 این فرصت رو به من بده، نذار تاوان اشتباه من نبود تو-

 !باشه
 .سحر دستش را پس می زند و از جایش بر می خیزد

 نمی توانست سرو .دلش از آن همه حقیقت گرفته بود

 رصت تنها برای خودشسامانی به مغزش دهد، اما این ف

 برای بچه هایش بود؛ برای گل های زندگیشان که .نبود

 :دلش نمی خواست بدون آن ها بزرگ شوند

 .بهت فرصت می دم، اما فقط اینبار-

* 

 موهای سرش را نوازش می کند و او را آرام روی تخت

 نگاهی به آلمای بیدار شده می اندازد که با آن .می خواباند

 همانند دریایش شستش را در دهان میچشمان آبی رنگ 

 .مکید

 :با شوق به سمتش می رود و او را در آغوش می گیرد

 .سالم عشق مامان، سالم جیگردونم-

 آلما می خندد و با لبانش کف آب دهانش را به بیرون تف

 سحر به بازیگوشیش قهقهه نی زند و او را سفت .می کند

 .در آغوشش می چالند
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 به .سپهر ُپر شیطنت و بازیگوش بوداین دختر بر خالف 

 .سپهر هم حق می داد

 پسرکش آنقدر در فضای متشنجشی بزرگ شده بود که

 .گوشه گیری را انتخاب کرده بود

 مهران وارد اتاق می شود و شیشه پستانک را در دستش

 :تکان می دهد

 بیدار شد؟-
 سحر بادلبخند سر تکان می دهد و آلما بوبوبو کنان ادا در

 مهران پدرسوخته ای نثارش می کند و شیشه .وردمی آ

 پستانک را به سمت دهانش می گیرد که سحر عقب می

 :کشد

 .خودم بهش شیر می دم .نه نمی خواد-

 .روی تخت سپهر می نشیند و پیراهنش را باال می کشد

 مهران ُپر صدا آب دهانش را قورت می دهد و نگاه می

 .زمان دیگه شده بوداین روزها بی جنبه نر از هر  .دوزد

 به خودش لعنت می فرستد که عقدشان را به عقب انداخته

 اما امان از سحری که به خاطره همان یک بار هم .بود

 .عذاب وجدان داشت

 سحر با خجالت کمی لباسش را پایین می کشد و مهران با

 :پوزخند تلخی می گوید

 از همه بهت نزدیکترم!؟ از منی که فرار می کنیاز من -

 سحر هیس کشداری می گوید و با نگاه کوتاهی به سپهر
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 :می گوید

 خواهش می کنم یکم مراعات کن، من اصال دلم نمی-

 .خواد سپهر به این حرف ها و کارهاکنجکاو بشه

 آلمای به خواب رفته را از شیر می گیرد و بعد از

 :خواباندش به روی تخت آهسته زمزمه می کند

 .صبح بر می گردممن رو ببر خونه ی پدرم، -

 :مهران عبوس نگاهش می کند و به تلخی می گوید
 می تونی بری اتاق دیگه بخوابی، نترس ناخونکت نمی-

 .زنم

 سحر کالفه دکمه های مانتویش را می بندد و به سمت در

 .خروجی اتاق می رود

 مهران پشت او به راه می افتد و بعد از بستن در اتاق

 :خواب بچه ها تشر می زند

 مگه حرف نزدیم، مگه قبول !این چه مسخره بازیه دیگه-

 نکردی؟ دیگه دردت چیه؟

 سحر کف دستش را به پیشانی می کوبد و با پوف کالفه

 :چشمانش را در کاسه می گرداند

 چرا حرف حساب حالیت نمی شه؟ من دلم نمی خواد-

 دوباره به خاطره خودخواهی هام از طرف پدرم رونده

 مسئله انقدر برات سخته؟ من از صبحشم، یعنی درک این 

 تا شب می آم کنار تو و بچه ها و فقط شب برای خوابیدن

 .برمی گردم و انتظار دارم تو درکم کنی
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 مهران به روی کاناپه می نشیند و دستی به ته ریشش می

 .کشد

 چطور می توانست به او بفهماند که هنوز هم حساسیت

 بسیار جذابش کهبه آن دکتر به آن پسرعموی  !داشت

 !زنش را می خواست

 رگ های شقیقه اش برجسته می شوند و او دست مشت

 :کرده اخطار می دهد

 بذار این دوماه جلسه ی کوفتی مشاوره تموم شه، بعد عقد-

 .اجازه نمی دم تنها بدون من بری
 سحر لبخندش را جمع می کند و قربان صدقه ی لجبازی

 ا روشکر می کردروزی هزار بار هم خد .اش می رود

 .دوباره زندگی اش را به دست آورده بود .کم بود

 خدا دوستش داشت که اجازه نداده بود کار ازدواجش به

 .کوروش ختم شود

 مهران سوئیچش را در دست پی گیرد و سحر با گرفتن

 .کیفش به همراهش از خانه بیرون می زند

 .بدون کوچکترین نور ستاره ایی .هوا تاریک تاریک بود

 .سریع خودش را به ماشین می رساند و می نشیند

 مهران با نگاه کوتاهی به او استارت می زند و ماشین را

 :به راه می اندازد

 صبح سپهر رو مهد کودک می ذارم، آلما رو هم می برم-

 .ساعت نه باید مطب باشیم .پیش مادرم
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 :سحر گره ای به اَبروهایش می دهد و با تخسی می گوید

 .با ما می آد آلما هم-

 آرزو .دلش نمی خواست آلما به مادربزرگش وابسته شود

 داشت دخترش مهربانی، عشق، دوست داشتن را بیاموزد

 نه کینه ایی که مادربزرگش سال ها به قلب خودش

 .خورانده بود

 مهران برای بار اول چیزی نمی گوید و برای حرفش

 !احترام قائل می شود، چیزی که از او بعید بود
 به خانه که می رسند سحر خم می شود و بوسه ای برای

 :دلجویی روی گونه اش می کارد

 .شبت بخیر عزیزم-

 دستش به سمت دستگیره می رود که مهران از پشت او می

 :نالد

 .کاش زودتر این دوری تموم شه خوشگلم-

 .دوستت دارم عمرم

 :می گویدسحر به سمتش بر می گردد و با احساس 

 .ارم زندگیمنم دوستت د-

 سخت از هم خداحافظی می کنند و مهران بعد از رفتن

 سحر به داخل خانه تک بوقی می زند و به سمت خانه به

 .راه می افتد

 سحر با لبخند عمیقی در را پشت سرش چفت می کند و به

 سمت خانه به راه می فتد که کوروش را به روی پله ها
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 .می بیند

 بهم خوردن همه چیز وبعد از  .لبخندش رنگ می بازد

 ...!رفتنش دیگر او را ندیده بود و حاال

 مضطرب دستش را بند دسته ی کیفش می کند و به

 .سمتپله ها به راه می افتد

 کوروش با دیدنش از روی پله بر می خیزد و با نزدیک

 :شدن سحر و بی توجه ایش می غرد

 تا االن کدوم گوری بودی؟-
 عصبانیت به سمتش سحر در جایش مکث می کند و با

 :برگشته می توپد

 باید به تو جواب پس بدم؟ یادت نره من دیگه شوهر-

 .دارم

 کوروش دندان هایش را از حرص روی هم می فشارد و

 :چنگی به بازویش می زند

 فکر کردی دوباره قول می دی این بارم .تو غلط کردی-

 بی خیال می شی آره؟

 را نمی بازد و سحر خودش .آره را بلند فریاد می زند

 :تقال کرده خودش را از بند دستش آزاد می کند

 من به تو مثل همون وقتا هیچ قولی ندادم این تویی که-

 !همش خیال پردازی می کنی

 کوروش ُپر حرص می خندد و با چشمانی قرمز شده از

 خشم با لحنی ُپر تمسخر خودش را به روی صورتش خم
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 :می کند

دوباره  که خوش گذشته؟ آره البد خوش میگذرهبهت -

 ....رفتی

 سحر از عصبانیت می لرزد و با چشمانی اشکبارش

 :دستش را بلند می کند و به صورتش می کوبد

 .دستت رو بکش آشغال-

 :قدمی به عقب بر می دارد و با ناباوری می گوید
 !نمی دونستم انقدر آشغالی-

 رکوروش دستش را از روی صورت ُزق ُزق زده اش ب

 می دارد و اینبار با خشمی غیرقابل کنترل به سمت سحر

 .هجوم می برد و او را با خودش به سمت باغ می کشاند

 :سحر مبهوت و شوکه جیغ می کشد

 ولم کن، معلومه داری چه غلطی می کنی؟-

 کوروش بی توجه به جیغ هایش او را به سمت ضلع

 میان غربی باغ می کشاند، جایی که نه در دید بود نه در

 درختان و درختچه های همیشه سبز شمشماد و آن انبوه

 !ماهونیا چیزی دیده می شد

 از مردمک های آتش .به سمت سحر رو بر می گرداند

 .ساطع می شد

 سحر دستانش را با تقال از دستش بیرون می کشد و مشت

 محکمی به سینه اش می کوبد اما کوروش میلیمتری از

 .جایش تکان نمی خورد
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 برای آخرین بار دلش می خواست عشق سابقش را شاید

 !دید بزند

 توی اون چی دیدی و می بینی که توی من نمی بینی؟-

 :سحر فین فین کنان می غرد

 مردنگی، عشق، جرات چیزهایی که تو هیچوقت نداشتی-

 .و نه می تونی

 :کوروش پوزخند می زند
 وقتی کتکت می زد باز هم به این آپشنهاش افتخار می-

 ردی؟ک

 سحر هم متقابال نیشخند می زند و با چشمانی تنگ شده از

 :گریه می گوید

 مهران مریض بود؛ چون تو خانواده ای بزرگ شده که-

 اما .پدرش هم بدتر از اون رفتارا رو با مادرش داشته

 .حاال به خاطره من و بچه هام تحت درمانه

 کوروش از صورتش چشم بر می دارد و دستی به ته

 .ی کشدریشش م

 سحر که آرام تر شده بود، به او نزدیک می شود و با

 :بغض می گوید

 چون من مادرم، یه مادر .من به دردت نمی خورم-

 هیچوقت نمی تونه قلبش رو با مرد کسی غیر پدر بچه ها

 ...تقسیم کنه

 :اشک هایش ُسر خورده تا زیر چانه اش امتداد می یابند
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 بارم شده چشمهات رو بازشبنم سالهاس عاشق توئه، یه -

 !کن و اون رو ببین، کسی که واقعا عاشقته

 :کوروش چشمانش را باال می گیرد و به تلخی می گوید

 اون خواهرمه، چطور می تونی این حرف رو بزنی؟-

 :سحر یر به نفی تکان می دهد

 کافیه چشمات رو .نه اون خواهرت نیست، دخترعموته-

 م آووردی کی کنارت بوده،ببندی و ببینی تو روزایی که ک

 ....کی ازت دست نکشیده و خسته نشده

 به کوروش نزدیک تر می شود و کف دستش را به روی

 :سینه اش جایگاه قلبش می فشارد
 بذار به خاطره اون بتپه، به خاطره دختری که برای این-

 .که اذیت نشی سال ها با عکس هات زندگی کرده

 حر با لبخند آرامیکوروش متحیر نگاهش می کند که س

 :می گوید

 یه بار پنهونی به اتاقش برو، اونوقت عمق حرف هام رو-

 .درک می کنی

 تنه ای به شانه کوروش می زند و قصد دارد رد شود که

 :کوروش صدایش می زند

 !سحر-

 کوروش قدمی به او نزدیک می .به سمتش بر می گردد

 :شود و نادم می گوید

 .م معذرت می خوامبه خاطره حرف هام و رفتار-
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 سحر لبخند می زند و ترجیح می دهد حرفی برای گفتن

 .نداشته باشد

 لباس .وارد اتاق که می شود به سمت چمدان می رود

 هایش را تک تک از کمد خارج می کند و با دقت در

 باز هم .از حاال برای رفتن شوق داشت .چمدان می چیند

 آمدن مهراندلش می خواست پشت آن گاز بایستد و برای 

 و سپهر آشپزی کند و اینبار با این تفاوت که در خانه تنها

 .نبود؛ آلما را داشت دختر دوست داشتنی و کوچکش

 .در ماشین مهران نشسته بود و به خیابان ُزل می زند

 حرف های دکتر در سرش چرخ می خورد که گفته بود از
 ناول راهش اشتباه بود، نباید کوتاه می آمد؛ اگر مهرا

 ترس رفتنش را داشت باید می رفت تا اون طعم نداشتنش

 !را بچشد نه این که بماند او بداند که رفتنی نیست

 می گفت حاال که رفته ای برای درمان پیش قدم شده و این

 که او از همان زمان هم پیش قدم می شد تا تو رو داشته

 !باشد

 ادر سمت راننده باز می شود و مهران با دو جعبه پیتز

 :ردی صندلی جاگیر می شود

 !وای چه هوا سرد شده-

 سحر جعبه ها را از دستش می گیرد و روی ران پاهایش

 مهران کف دست یخ شده اش را روی .قرار می دهد

 پوست گرم صورت سحر می گذارد و سحر شوکه جیغ
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 :می زند

 !آی یخ زدم دیوونه-

 .مهران قهقهه می زند و دوباره کارش را تکرار می کند

 دکترش گفته بود پیشرفت شده و یکی از .خوشحال بود

 بزرگترین نشانه هایش این بود که درمانش را همراه با

 :سحر انتخاب کرد

 .زود باش بخور یخ می شه-

 سحر سرش را به سمت شانه کج می کند و مهربان

 :نگاهش کرده ناز را به صدایش اضافه می کند

 رداریم و بریممی شه بریم خونه مامانت بچه ها رو ب-

 .خونه مون با هم بخوریم؟ اخه بچه م سپهر عاشق پیتزاس

 حس می کرد حسش حاال قوی تر و .مهران الل می شود

 .ُپر بار از قبل می تازد
 عشقش .فکرش را هم که می کرد حسش تغییر کرده بود

 .آرام شده بود و دیگر حس یک یاغی را نداشت

 .هر چی تو بخوای-

 ی زند و به سمت خانه مادرش میماشین را استارت م

 راند که سحر دستش را به روی دست   گرم مردانه اش می

 :فشارد

 !ممنون که انقد خوبی-

 در مقابل تمام کارهایی که برات می کنه تشکر کن و)

 بهش بفهمون که برات مهمه، نذار توی ذهنش به این شک
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 زاون به اعتماد تو نیا !دچار شه که این کارش درسته یانه

 (داره

 حرف های دکتر آب به روی .حاال سبک تر شده بود

 .آتشی بود که دونفرشان روشن کرده بودند

 مهران برایش مرد قصه ها شده .حاال حس آزادی داشت

 .بود؛ مردی که اول ازدواج نشان می داد

 مهران متعجب .به آنجا که می رسند سحر پیاده می شود

 سحر بخواهد با فکرش را هم حتی نمی کرد که .می شود

 خوشحالی زیر پوستیاش را پنهان می کند !او همراه شود

 :و منتظر می ماند مادرش در را باز کند

 .اگه سختته توی ماشین بشین-

 :سحر لبخند مهربانی می زند و اَبرو باال می اندازد

 .نوچ-
 سپهر در .هم زمان باهم وارد می شوند .در باز می شود

 ه با دیدنشان هورا کنان بهحیاط در حال بازی بود ک

 .سمتشان می دود

 لباس هایش خاکی بود و به موهایش  گل آویزان شده نشان

 .از بازیگوشی اش می داد

 کنان او را در آغوش می کشد و ضربه ای به سحر خنده

 :نوک بینی اش می زند

 آخه تو این سرما چه وقت بازیه؟ .ای شیطون-

 .منم بهش گفتم، اما گوش نداد-
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 .شنیدن صدای مادر مهران به سمتش بر می گرددبا 

 متوجه نگاه نگران مهران می شود، اما پیش قدم می شود

 :و مادر مهران را در آغوش می کشد

 !چقدر دلم براتون تنگ شده بود-

 مهران انگشتان مشت شده اش .متوجه ی ُبهتش می شود

 را از هم باز می کند و به رویای چندساله اش لبخند می

 !ردیایی که سالها در ذهنش پروارنده بود زند؛

 مادر مهران هم او را در آغوش می کشد و بغض می

 .کند

 کاش آن زمان می .به ایندختر همه شان بد کرده بودند

 !توانست مادر و مادرشوهر خوبی باشد

 .خوشحالم که دوباره بهم برگشتید-

 .سحر از آغوشش بیرون می آید و تشکر می کند

 و لذت می برد که حرف دکتر برایش ازسبک شده بود 

 .اول سخت و حاال راحت به نظر می رسید
 اون ده برابر تو زنی سختی .به مادرش نزدیک شو)

 کشیده تره با این تفاوت که شوهر تو درمان رو پذیرفته و

 اینو یادت نره هر مرد تو هر مقطعی به .شوهر اون نه

 درش رومادرش نیاز داره مخصوصا این که زنش هم ما

 دوست داشته باشهچه بسا شرایط مهران ویژه تره و تمام

 (.بدی هایی که در حق مادرش شده رو دیده

 :به دعوت مادرش وارد خانه می شوند
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 پدرجون نیستن؟-

 مهران آلمای به خواب رفته را به سمتش می برد و آهسته

 :می گوید

 بهتر نیست بهش شیر بدی عزیزم؟-

 در آغوش می کشد و لُپ نرمش سحر با آغوش باز آلما را

 .را می بوسد

 رفته باغ لواسون، تا شبم بر نمی گرده اکثرا شب ها-

 .تنهام

 سحر مشغول شیر دادن آلما می شود و با لبخند به سمت

 :مهران برگشته می گوید

 ما هم شب اینجا می مونیم نظرت چیه؟-

 مهران با خوشحال سر تکان می دهد و سحر آلنای به

 :را در آغوشش می گیرد خواب رفته

 .با اجازه تون من ببرمش باال-
 مادر مهران لبخند می زند و سحر از پله ها باال رفته در

 اتاق خواب قبلی مهران را باز می کند و آلما را آهسته به

 .روی تخت می خواباند

 دستی به موهایش می کشد و مانتو را از تن بیرون کشیده

 .آویزان می کند

 بیشتر از همه می درخشیدند و لب هایش چشمانش امروز

 .که از خنده بهم چفت نمی شدند

 لبه ی پیراهن بافتش را پایین تر می کشد و آخرین نگاهش
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 را در آیینه به خود انداخته قصد رفتن می کند که روی

 .چیزی را لگد می کند

 با آخ خم می شود و سنجاق سر زنانه ای را در دست می

 .گیرد

 سنجاق مربع شکلی که تمامش را .کند متعجب نگاهش می

 .مرواریدهای سفید درشت پوشانده بود

 تا جایی که یادش می آمد کلید اتاقش را فقط مهران داشت

 .و مادرش که گاهی برای تمیز کردن به آنجا سر می زد

 و مهم تر از همه این بود که سنجاق اصال به سن مادرش

 .نمی خورد

 .نشیند با شک و تردید به روی تخت می

 چیزی در دلش چنگ می خورد و او را به استرس می

 .انداخت

 اما به خودش تشر می زند که مهران کسی را که به خانه

 !ی پدرش نمی آورد

 هنوز .سنجاق را جلوی چشمانش می گیرد و بو می کشد

 !هم بو داشت، بوی شیرینی که زنانه بود

 .در اتاق بی هوا باز می شود و مهران وارد می شود

 با دیدن چهره ی وا رفته ی سحر با نگرانی نزدیکش می

 :شود

 اتفاقی افتاده عزیزم؟-

 :کنارش می نشیند و با قاطعیت می گوید
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 !اگه دلت نمی خواد اینجا بمونی می ریم خونه مون هوم-

 سحر سنجاق را جلوی چشمانش می گیرد و خیره در

 :چشمانش می گوید

 .این رو توی اتاقت پیدا کردم-

 ان با دقت به سنجاق نگاه می کند و شانه باال میمهر

 :اندازد

 .البد برای مامانه-

 :سحر پوزخند می زند

 این سنجاق ها به سن مامانت می آد؟-

 مهران نگاهی دیگر به سنجاق می اندازد و فلش بکی در

 این را در سر الناز همان شب کذایی .ذهنش می خورد

 .دیده بود

 :می دوزد و تپق می زند با رنگی پریده به سحر چشم

 ....بخدا سحر ....به خدا-

 :سحر چانه می لرزاند و خفه می گوید

 کسی رو توی اتاقت آووردی؟-

 مهران دستی به ته ریشش می کشد و ترجیح می دهد

 :واقعیت را بگوید

 اما به خدا سحر اون چیزی نیست که تو .برای النازه-

 !فکرش رو می کنی
 لناز را تکرار می کند اما کسیسحر در ذهنش مدام اسم ا

 !را با اسم نمی شناخت یا یادش نمی آمد
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 کیه؟-

 :مهران پوف بلندی می کشد و چشم می بندد

 .نامزد قبلیم-

 انگار از ارتفاعی سقوط کرده .سحر کیش و مات می شود

 .حال خودش را نمی فهمد .بود که مغزش سوت می کشد

 !نامزد قبلی !چه کلمه منقوری

 سنجاق را پرت می کند و به سمت در می رودبا نفرت 

 :که نهران مانعش می شود

 .سحر به جون جفت بچه هامون بدون اجازه به اتاقم اومد-

 :سحر هق می زند

 !دروغ می گی، هنوز هم دنبال این و اونی-

 چرا .مهران ماتش می برد و با دهانی باز پلک می زند

 !فکر کرده بود سحر باورش می کند

 دی من رفتم گفتی می رم سمت اون آره؟وقتی دی-

 سحر دست مشت می کند و رگ های نبضش برجسته می

 شانه های سحر را در دست می گیرد و در .شوند

 :چشمانش زل زده با خشم می گوید

 من یه تارموی گندیده .اون اشغال رو بهم نچسبون سحر-

 ت رو به دنیا نمی دم فهمیدی؟ من که چشم هام هرز رفته

 !هان
 :سحر با پشت دست اشک هایش را می زداید

 هیچ دلیل قانع ککنده ایی برای خیانت وجود نداره، تو با-
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 .صیغه ی اون زن من و سپهر رو نا دیده گرفته بودی

 .بخشیدمت چون دوست داشتم

 مهران دوباره یاغی شده مشتش را به در می کوبد که

 :ادغام می شود با جیغ ترسیده ی آلما در خواب

 لعنتی می گم اون خودش اومد توی اتاقم چرا باورت د  -

 نمی شه؟

 ای ترسیده می رود و او را در آغوشمسحر به سمت آل

 :گرفته تکانش می دهد

 چون دلیلی نداره اون رو توی اتاقت راه بدی وقتی من-

 نبودم، وقتی من برای این که تن به خواسته ی عقلم ندم و

 ....یبا کوروش ازدواج نکنم با همه جنگ

 :مهران میان حرفش می پرد و فریاد می زند

 !کوروش، کوروش باز هم داره می گه کوروش-

 .آنقدر بلند نعره می کشد که مادرش را به باال می کشاند

 .آلما همچنان گریه می کرد و به هق هق افتاده بود

 مادرمهران بی اجازه وارد می شود و رو به مهران با

 :لحن جدی می گوید

 !ته؟ خونه رو گذاشتی روی سرتچه خبر-

 با دیدن سحر گریان ناراحت آلما را از او می گیرد و به

 :سمت مهران نگاهی خیره انداخته می گوید
 بشین با زنت سنگ هات رو وا بکن؛ .مثل بابات نباش-

 .هیچ داد و فریادی راه حل نیست
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 می رود و در را پشت .قلب سر برای او مچاله می شود

 .سرش می بندد

 .مهران نفس عمیقی می کشد تا بر عصابش مسلط شود

 واقعا نمی توانست تحمل کند که بار دیگر سحر را از

 .دست بدهد

 :با دیدن سحر جمع شده به سمتش می رود

 .بیا اینجا ببینم؛ وقتی قهرم که باشی جات اینجاست-

 سحر در آغوشش هق می زند و با مشتی آرام به سینه اش

 :کوبیده می گوید

 .یلی بدیخ-

 مهران موهایش را محکم می بوسد و سرش را باال می

 .چشمان مشکی اش مشکی تر شده بودند .گیرد

 با عشق چشمان خیسش را می بوسد و لبان شورش را با

 :زبان تر می کند

 الهی مهران قربونت بره که اشکهات رو نبینه، به جون-

 آلما اومده بود تو اتاق چرت و پرت پروند منم بیرونش

 کردم، اصال سپهر دیده می خوای بریم از اون بپرسیم؟

 :سحر سر می جنباند و با بغض می نالد

 ...من دیگه تحمل ندارم از دستت بدم، خواهش می کنم-

 .هایش را از او می گیرد مهران اجازه ی باقی حرف
 سحر هم با او همراهی می کند
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 .دوستت دارم همه چیزم-

 :خوردتقه ای به در می ناگهان که 

 بابایی، مامامی اونجایین؟-

 مهران پوف بلندی می کشد و سحر از خنده ریسه می رود

 :که مهران با عشق می گوید

 .مهران قربونت بره، تو فقط بخند جیگرم-

* 

 صادق به در .به زن خوابیده به روی تخت چشم می دوزد

 .تکیه داده و به یک نقطه خیره شده بود

 ست به روی شانه اش میمهران به سمتش می رود و د

 :گذارد

 .انشاهللا هیچی نمی شه، امیدت به خدا باشه-

 دلش برای صادق می سوزد که هنوز هن این زن را می

 .خواست؛ زنی که او را نابود کرده بود و دلش نسوخت

 با استرس نام .گوشی اش برای بار سووم زنگ می خورد

 :سحر را لنس می کند و با تمام جانش می گویم

 .انم عزیزمج-

 :سحر تبسمی پشت خط می کند و آرام نجوا می کند

 خوبی؟ حال همسر دوستت چطوره؟-

 :مهران انگشتان دستش را می شکاند و می گوید

 .هیچ تغییری نکرده-

 می ترسید راستش را بگوید که این زن کیست، بی شک
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 :سحر را مشکوک می کرد و حالش خراب می شد

 خودکشی کرده؟مشکلی بینشون بود که -

 مهران نفسش را به بیرون فوت می کند و موهایش را در

 :چنگ انگشتانش می فشارد

 .ظاهرا-

 :سحر نوچی می کند و از ته دلش می گوید

 .امیدوارم زودتر بهوش بیاد، تو برو عزیزم پیش دوستت-

 مهران لبخندی از آن طرف خط می زند و قربان صدقه ی

 اتقدر بی ریا برای همهسادگی و قلب پاکش می رود که 

 :بازی می کند

 .مواظب خودت و بچه ها باش، شبت بخیر عزیزدلم-

 تماس که قطع می شود به سمت کافه ی بیمارستان می

 .رود و دو لیوان نسکافه برای خودش و صادق می گیرد

 صادق هنوز هم به یک نقطه زل زده بود و چشم بر نمی

 .داشت

 اگ نسکافه را جلویمهراننگران به سمتش می رود و م

 :چشمش می گیرد 

 .بیا داداش، بیا بزن یکم حالت رو به راه شه-
 صادق با نفس کشداری ماگ را از دستش می گیرد و به

 .بخار بلند شده خیره می شود

 :مهران کنارش می نشیند و جرعه ای می نوشد

 !فکر نمی کردم انقدر بخوایش-
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 که در دستصادق تلخندی می زند، به تلخی نسکافه ای 

 :داشت

 می دونی مهران، مادر خدابیامرزم همیشه می گفت تو-

 توی همه چیز افراط گری می کنی می گفت خدا کنه

 همینطوری هم عاشق زن زندگیت باشی؛ سمیرا که زنم

 .شد عاشق شدم همون جور که مامانم می خواست

 ماگ را کمی میان مشتش می فشارد و با فکی فشرده

 :ادامه می دهد

 خیانتش رو که دیدم چشم بستم، بی اهمیت بودنش به من-

 که دیدم گفتم درست می شه، گفت بچه نمی خوام گفتم حق

 ....داره، طالق که گفت گفتم آزادی می خواد

 :قطره اشکی از چشمش می چکد

 شب .اما خدا نی دونه که چقدر هنوز هم می خوامش-

 هایی که تو توی زندگیش رفتی از طرف من؛ تا صبح

 جون می َکندم که نکنه تو دلت  ب ُسره براش یا اون عاشقت

 !من جون بدم...شه و من

 :مهران شرمسار پلک روی هم می فشارد و لب می زند

 .متاسفم-
 :صادق لبخند محوی می زند و می پرسد

 تو چرا؟ شرمنده من باید باشم که باید براش مرد می-

 تکرارمی دونی امشب میون اون جیغاش ده بار  .بودم

 کرد کاش غیرت برام نشون می دادی، کاش می فهموندی
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 رایت می گفت هر چی گفت گفتم چشم، انگار !عاشقمی

 .که هیچیش برام مهم نباشه

 :مهران فشار به مچ دستش می دهد و با دلگرمی می گوید

 انشاهللا بهوش که اومد درست کن، تو مردی نیستی که جا-

 .بزنی

.... 

 هر کاری از .در ماشینخوابیده بوددو ساعتی می شد که 

 با خمیازه .دستش بر می آمد کرد اما حریف صادق نشد

 باید به خانه .هفت بود .کشداری به ساعت چشم می دوزد

 .بر می گشت و با دوش کوتاهی دوباره می آمد

 با عجله ماشین را روشن می کند و مسیر خانه را در پیش

 ، باید با دیدنشاننگران سحر و بچه ها هم بود .می گیرد

 .قلبش آرام می گرفت

 .کلید را آرام در قفل می چرخاند و وارد خانه می شود

 سکوت تمام خانه را فرا گرفته بود همراه با عطر زنانه

 !ای که مدهوشش می کرد

 با احتیاط به سمت اتاق خواب خودشان می رود و در را

 .بی صدا باز می کند

 می رود و دلش می دلش برای تصویر رو به رویش قنج

 .خواهد همین حاال بیدارشان کند و تا جان دارد ببوسدشان
 سحر خواب بود و سپهر در سمت راستش و آلما به روی

 .قفسه ی سینه اش
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 با تمام خودداریش وارد اتاق می شود و به سمت کمد می

 :رود

 کی اومدی؟-

 به سمت سحر بر می گردد و با دیدن چشمان پف کرده

 نخوابیدن و بد خوابی دیشبش را از یاد .زند اش لبخند می

 ماه ها در انتظار این روز بود تا بار دیگر با این .می برد

 صدای ُپر لطافت و نرم بیدار شود و حاال در بیداری این

 .صدای مخملی را می شنید

 :آهسته به سمتش می رود و با احتیاط روی تخت نشسته

 بیدارت کردم زندگی؟-

 می زند و سرش را به شانه ی مهرانسحر لبخند نرمی 

 :تکیه می دهد

 .نه، ولی خوابم می آد-

 مهران کف دستش را روی صورتش می کشد و آهسته

 :نجوا می کند

 ببخشید اگه بیدارت .اومدم لباسم رو عوض کنم و برگردم-

 .کردم

 سحر کش و قوسی به خودش می دهد و دوباره سرش را

 .ی بالشت می گذاردور
 .سش را تعویض کرده از خانه بیرون می زندالبمهران آرام 

 .به بیمارستان که می رسد صادق را در محوطه نی بیند

 نگران ماشین را پارک می کند و پیاده شده به سمتش گام
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 .های بلندی بر می دارد

 صادق با دیدنش از روی نیمکت بر می خیزد و با

 :خوشحالی مهران را در آغدش می گیرد

 .مهرانبهوش اومد -

 مهران ضربه ایی به پشتش می زند و برای خوشحالیاش

 :می گوید

 .خداروشکر-

 صادق از او جدا می شود و دستی به صورتش می کشد؛

 صورتی که از هیجان رنگ پوستش رو به قرمزی رفته

 .بود

 .در تمام عمرش هیچ زنی را به این اندازه نمی خواست

 .ش مهم نبودشاید می گفتند سحر و جادو شده ولی برای

 حتی با تمام اشتباه هایی .دلش فقط سمیرا را می خواست

 .که می دانست در تمام عمرش گریبان گرش می شود

 دکتر چیزی نگفت؟-

 :پوف بلندی می کشد و سر می جنباند

 .چرا گفته یه پنج روزی بمونه انشاهللا مرخص میشه-

 :مهران شانه اش را می فشارد و می گوید

 ی شی من برم یه سر به شرکت بزنم؟اگه ناراحت نم-

 :صادق کمی این پا و آن پا می کند و با تردید می گوید

 برو، اما میشه چیزی بگم؟-

 :مهران سر تکان می دهد
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 چیزی شده؟ .حتما-

 صادق مشتش را کنار پایش می گذارد جان می َکند

 درخواستی را بدهد که می دانست مهران قلبا راضی نمی

 :شود

 فعال نمی تونم ببرمش خونه، می شه ببریش می دونی که-

 خونه ی خودت کنار سحر بمونه تا من اوضاع را راست

 !و ریست کنم

 :مهران یکه خورده نعترض صدایش می زند

 تو که می دونی من هنوز سحر رو عقد نکردم !صادق-

 در ضمن سحر بفهمه دوباره همون آشه همون کاسه

 .واهخواهش می کنم ازم همچین چیزی رو نخ

 :صادق غمگین نگاهش می کند

 من .خواهش می کنم .خودم با سحر خانم صحبت می کنم-

 .به جز تو به کسی اعتماد ندارم

 مهران کالفه و مشوش دستی به گردنش می کشد و نوک

 :کفش را به پایه ی نیمکت می کوبد

 .باشه باشه خودم با سحر صحبت کنم-

 افظیدستش را در دستان صادق می گذارد و خداح

 .کوتاهی می کند

 نمی دانست باید چه کاری کند؟
 دیگر دلش نمی خواست !اصال این کار درست بود

 زندگیش را به خاطره کسی از دست دهد، اللخصوص که
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 .می دانست اینبار اگر سحر برود بازگشتی ندارد

 .سوار ماشین می شود و به سمت شرکت می رود

 ، اما تمامتمام روز خودش را در کار غرق کرده بود

 .ذهنش در کنار پیشنهاد صادق پرواز می کرد

 مانده بود که کدام درست می باشد و کدام .نمی دانست

 !غلط

 با پوف بلندی زونکن را روی میز منشی می گذارد و با

 :اخمی درهم پیچده می گوید

 .اینو تحویل حسابداری بده، توام بعدش می تونی بری-

 فشارد و از شرکت بیرونکیفش را در بین انگشتانش می 

 .می زند اما متعجب الناز را کنار ماشینش می بیند

 !کم مانده بود از تعجب قالب تهی کند

 واقعا دیگر توان .مغزش بومب بومب ضربان می گیرد

 .نداشت با او بجنگد

 نفس گرمش را از عصبانیت از بینی خارج می کند و

 ین می رودبدون این که نگاهی به او بیندازد به سمت ماش

 :که الناز سد راهش می شود

 .سالم-

 مهران ریموت ماشین را می زند و بی توجه قصد دارد از

 :ماشین باال برود که الناز بازویش را از پشت می کشد

 !گفتم سالم-

 مهران خشمگین پلک روی هم می فشارد و به سمتش
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 :براق شده می غرد

 گیرم که سالم، حرف حسابت چیه؟-

 ا نمی بازد و موهای الیت شده اش را ازالناز خودش ر

 دلش می خواست عشوه .روی صورتش کنار می زند

 هایش را به مهران تحمیل کند؛ آن هم مهرانی که چشمانش

 !جز سحر کسی را نمی دید

 می خواستم بگم امشب خاله اینا خونهمونن، توام بیا البته-

 .با بچه ها

 پوزخندزنان مهران یک تای اَبرویش را باال می گیرد و

 :می گوید

 .اوال الزم نبوده تا اینجا بیای، دووما سحر خونه س-

 .ترجیح می دم کنار اون باشم

 نمی توانست باور کند که سحر .الناز شوکه می شود

 .برگشته باشد

 اَبروهای ظریفش را درهم گره می زند و قدمی به عقب

 :بر می دارد

 عوتت کنم،من همین دور و ورا بودم گفتم از تزدیک د-

 !اما خب نمی دونستم سحر برگشته

 مهران بدون هیچ عکس العملی نگاهش می کند و با

 :حرفش الناز را کیش و مات کرده سوار ماشین می شود

 .حاال که فهمیدی، خدا به همرات-

 حتی دوست .استارت ماشین را می زند و به راه می افتد
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 .رساندنداشت به او تعارف بزند که او را تا جایی می 
 الناز هم همجنس سمیرا بود حتی شاید بدتر و موذی تر از

 .او

 به خانه که می رسد خریدهایی که کرده بود را از روی

 صندلی جلو بر می دارد و با تالش کلید را در قفل می

 .چرخاند

 !صدای گریه ی آلما تا پایین می آمد

 هراسان از پله ها به باال می دود و خرید را همان جا

 .ر در رها کرده وارد خانه می شودکنا

 سحر را گریان می بیند که مدام آلما را در آغوشش تکان

 .داده به این ور و آن ور می رود

 :سحر با دیدنش به سمتش می رود و با بغض می گوید

 چرا گوشیت رو جواب نمی دی؟-

 مهران دست در جیبش می گذارد یادش می آید که در

 .شرکت جا گذاشته بود

 :وای بلندی کف دستش را به پیشانی می کوبدبا 

 توی شرکت جا گذاشتم چی شده؟-

 سحر آلمای کمی ساکت شده را در آغوش مهران می

 :گذارد و بیتی اش را پئر صدا باال می کشد

 .من دیگه باید برم خونه .هیچی-

 مهران مات و مبهوت پشت سرش .به سمت اتاق می رود

 :غوشش تاب می دهدبه راه می افتد و آلما را در آ
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 معلومه اینجا چخبره؟-
 سحر بی حرف مانتویش را به تن می زند و شالش را بر

 می دارد که سپهر وارد اتاق می شود و با ناراحتی می

 :گوید

 مامانی چرا به بابا نمی گی اون کاغذ نقاشی گریه ت رو-

 !در آوورده

 هیچ از حرف .مهران هاج و واج به سپهر نگاه می کرد

 !چه کاغذ نقاشی .سر در نمی آورد هایش

 آلما را آهسته به روی تخت می خواباند و رو به روی

 :سحر می ایستد

 بگو چیشده؟ مگه قرار نبود هیچ مشکلی بینمون قرار-

 !نگیره هان

 سحر چشمان اشکیش را به چشمان دو دو زن او می دوزد

 :و فریاد می کشد

 !اونی که نمی خواد تویی-

 را به سینه ی مهران می فشارد و باانگشت سبابه اش 

 :تمام توانش جیغ می زند

 تو هنوزم صیغه نامه را توی کشوت نگه داشتی حتی-

 !اون عکس

 فکر می کرد آن ها را .خدا لعنتش کند .مهران وا می رود

 !دور انداخته

 :سعی می کند از در آرامش وارد شود
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 رزشیبه جون بچه ها یادم رفته بود اون لعنتی که هیچ ا-

 .برام نداره رو بندازم

 سحر کف دستش را به عالمت ایست باال می گیرد و چانه

 :می لرزاند
 .لطفا جون بچه هام رو قسم نخور-

 :مهران یاغی شده تشر می زند

 بچه هات؟-

 :شال سحر را محکم از سرش می کشد

 .حق نداری پات رو از این خونه بیرون بذاری-

 و کلید را در قفلبه سمت در اتاق ورودی می رود 

 :چرخانده قفل می زند

 .شنیدی؟ حق نداری بری-

 سحر از اتاق بیرون می زند و به سمتش رفته با تحکم می

 :گوید

 همین االن این در رو باز می کنی و این بازی مسخره-

 .رو تموم می کنی

 مهران نوچ کشداری می گوید و سحر را محکم به آغوش

 .می کشد

 .می افتد و مهران قهقهه می زندسحر با مشت به جانش 

 .حتی دیگه کتک زدنش هم او را عصبانی نمی کرد

 :سحر با تقال جیغ می کشد

 .ولم کن-
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 سپهر به پدرش ملحق می شود و پهلوهای مادرش را با

 سحر از خنده ریسه می .دستان کوچکش قلقلک می دهد

 رود و از آغوش مهران بیرون آمده به سمت سپهر می

 :دود
 .می گیرمت موش کوچولواالن -

 سپهر پا به فرار می گذارد و مهران بادعشق نگاهشان می

 خنده ی بلند دلیل .شاید صدای خدا همین بود .کند

 !زندگیش

* 

 وقت خواب سحر در اتاق بچه ها می رود و سپهر را

 روی تخت خوابانده خودش و آلما روی زیر اندازی که

 .پهن می کند می خواباند

 به ظاهر خندیده بود و کنار سپهر .دسرش درد می کر

 .اما تمام ذهنش مشوش بود .پیتزا درست کرد

 نمی دانست مهران راست می گوید یا قلبش که اینگونه بی

 .تابی می کرد

 پلک هایش را محکم روی هم می فشارد که نوری پشت

 .پلک هایش می افتد

 فاصله ایی به مژه های چسبیده به هش می دهد و مهران

 بیند که به چارچوب در تکیه داده و براندازش میرا نی 

 :کند

 می شه حرف بزنیم؟-
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 دلش لجبازی می خواست و دوست داشت مثل کودکان سر

 باال بیندازد که نه نمی آید، اما به مشاورشان قول داده بود

 که تالش کند که هر حرفی در دلش قلمبه می شود را به

 .زبان بیاورد
 خود کنار می زند و از جایش به آهستگی پتو را از روی

 .بر می خیزد

 بی حرف .مهران او را به سمت بالکن خانه می کشاند

 روی صندلی می نشیند و هوای خنک را عمیق نفس می

 .کشد

 مهران با پتو وارد نیشود و آهسته روی شانه اش می

 :گذارد

 .سرما می خوری-

 سحر پتو را دور خودش پیچاند و به سیاهی مطلق آسمان

 .چراغ اکثر خانه ها روشن بود .ره شدخی

 گاهی فکر می کرد کسی به اندازه خودش سختی کشیده؟

 ...منو ببخش باور کن-

 :به سمت مهران رو بر می گرداند و سر باال می اندازد

 .نمی خوام دوباره به یادش بیفتم .تمومش کن-

 مهران صندلیاش را جلو می کشد و دست مشت شده ی

 گیرد و با نوازش تک تکسحر را در دست می 

 .انگشتانش دستش را باز می کند

 .با لبخند خم می شود و لبش را به کف دستش می چسباند
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 سحر از این همه احساس می لرزد و ُبغ کرده لبانش

 .آویزان می شود

 حسادت در بند بند وجودش هنوز هم زبانه می کشد، اما

 !چه می کرد که عاشق این مرد بود

 می دونم هر چی بگم بازم .منی سحر تو تموم زندگی-

 باور نمی کنی، اما باور کن من حتی اونوقت هاهم هیچ

 .کس رو جز تو لمس نکردم و نخواهم کرد
 سحر نفس عمیقی می کشد و خودش را بیشتر در پتو جمع

 مهران اینبار علنا از جایش بر می خیزد و .می کند

 دستانش را به دور گردن سحر حلقه کرده در گوشش

 :زمزمه می کند

 برای داشتنت توی این زندگی هرکاری می کنم سحر،-

 .هرکاری

 روی موهایش را می بوسد و بینی اش را در تار به تارش

 .فرو کرده نفس می کشد

یاس های گلدان کودکی به روی  بوی یاس موهایش که همانند

 حوضشان مستش می

 .کرد

 .م از خانواده یادته من همیشه از زندکیم نگفتم، از گذشته م،-

 سحر گردنش را به سمتش بر می گرداند و کنجکاو به او

 مهران هیچوقت از زندگیش نگفته بود و .زل می زند

 !همیشه جواب فریاد و تو دهانی محکم بود
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 .تلخندش جان مهران را می گیرد

 در سکوت دوباره به جایش بر می گردد و دستانش را

 :شود درهم گره زده به صندل هایش خیره می
 دلم .پنج ساله شده بودم؛ ذوق مهد کودک کورم کرده بود-

 می دونی همیشه .می خواست برم کنار بچه ها بازی کنم

 !به کسایی که خواهر و برادر داشتند حسادت می کردم

 :سحر با دلسوزی نگاهش می کند که مهران ادامه می دهد

حد مرگ  بابام تا .شد رفتم اما تمام ذوقم با دیدن مامانم کور-

بدون اجازه ش رفته بود  میدونی چرا؟ چون .زده بودتش

 .خرید

 پوزخند می زند و چشمانش را به نگاه نگران سحر بخیه

 :می زند

 هر .از اون به بعد من شاهد تک تک دردهای مامانم بود-

 وقت گفت چرا جوابش تو دهنی بود هر وقت گفت بسه

 براشکتک خورد هر وقت گفت آزادی می خواد خونه 

 ...قفس شد

 :نفس سنگینش را در هوا رها می کند

 بزرگتر .مرد ساالری توی رگ و خون بابام جاری بود-

 که شدم گفتم حرف بابام حقه، ناموس یعنی نباید خودسر

 ...کاری کنه نباید اصال نفس بکشه

 اشک هایش جاری می شوند که سحر غمگین صدایش می

 :زند
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 !مهران-

 ا می گیرد و انگار در بهشتی بهمهران با لبخند دستش ر

 :رویش باز شده بود
 جونم، جون دلم بذار بگم، بذار بعد این همه سال غمبادام-

 .تخلیه بشن

 سحر با مهربانی خم می شود و اشک هایش را از روی

 :صورتش پاک می کند

 مرد و زنم نمی شناسه ؛ .گریه حق هر آدمیه .گریه کن-

 ا اشک هات می شوریاین که داری تمام گذشته ت رو ب

 .و می بری خودش ثابت می کنه که چقدر قوی هستی

 مهران با شوق دوباره خم می شود و اینبار طوالنی تر

 دستانش را ُمهر و موم کف دستش و خطوط کج و

 :ماوجش می کند

 منو ببخش .قربون قلب پاکت برم که این همه مهربونه-

 به جای خانمم ببخش اگه زدم تو دهنت ببخش اگه دستام

 .نوازش روی تنت تاختن

 .جای تمام گذشته اش درد می کرد .سحر هق می زند

 چقدر خوب که مهران بخشیده بود چقدر عاشقانه متحول

 .شده بود

 با همان پتو به میان آغوش مهران می رود و هق ریزی

 :می زند

 توروخدا بریم عقد کنیم، دیگه دلم نمی خواد ازتون دور-
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 .بمونم

 زده او را در آغوش دلتنگش می فشارد و بامهران ذوق 

 :بوسه ای روی پیشانی اش لب می زند

 .تو جون بخواه زندگی تو جون بخواه-

* 
 صبح از خواب بر می خیزد و صبحانه را برای سحر و

 .حتی مربای توت فرنگی هم گرفته .بچه ها آماده می کند

 سحر به شدت عاشق مربایش بود و از دیدنش همانند

 .خوشحال می شد کودکان

 نگاهی اجمالی .لبخند نرم نرمک روی لبانش جا می گیرد

 .به روی میز می اندازد

 سفره ی گل گلی که گذاشته بود به تمام چیز روی میز

 حتی آن قوری گل سرخش که یادگاری .جان بخشید

 .مادربزرگ سحر بود

 وقتی رضایتش کامل می شود برگه ای می گیرد و می

 :نویسد

 دنبال کار عقدمون جیگرم، اینم سوپرایز مردیمی رم )

 (که بی نهایت دوستت داره

 کاغذ نوشته شده رو با مگنت به یخچال می چسباند و

 .راهی می شود

 تمامی کارهای عقد را انجاممی دهد و قرار را برای سه

 دلش می خواست اینبار جشن .روز دیگر گذاشته بود
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 .سحر بگیردکوچکی بین خانواده خودش و خانواده ی 

 .اینبار دیگر دلش دلگیری و نارضایتی نمی خواست

 .بیشتر از همه برایش لبخند سحر مهم بود و بس

 هوا .کارش که تمام می شود راهی بیمارستان می شود

 .بسی ناجوانمردانه سرد شده بود
 یقه ی پالتوی کتانش را تا گردن باال می کشد و با عجله

 دق را خم شده بهبه سمت آی سی یو می رود که صا

 روی میز پرستاری می بیند که در حال یادداشت چیزی

 .بود

 :به سمتش قدم بر می دارد و روی شانه اش می کوبد

 چخبر داداش؟-

 صادق خودکار را به پرستار پس می دهد و به سمتش

 :برگشته با خوشحالی می گوید

 .انتقالش دادن بخش-

 اش تنه میمهران تبریک می گوید و با شوخی به شانه 

 :زند

 .پس بگو کبکت خروس می خونه-

 با هم به روی نیمکت انتظار در سالن بیمارستان می

 نشینند و نهران قبل از اینکه صادق چیزی بگوید خودش

 :به حرف می آید

 صادق امیدوارم ازم ناراحت نشی اما واقعا نمی تونم-

 راستش رو .ریسک کنم و سمیرا رو ببرم خونه مون
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 اما آپارتمانی که برای .روز دیگه عقدمونهبخوای سه 

 سپهر گرفتم خالیه می تونی ببریش اونجا و یه پرستار

 .بگیری

 صادق با تشکر نگاهش می کند و دستش را به روی پشت

 :دستش می فشارد

 همون پیشنهادت بهترین .می دونم درکت می کنم-

 .قول می دم یه هفته ای درستشکنم .پیشنهادیه که دادی

 :اَخم کرده می توپد مهران
 سپهر .این چه حرفیه؟ تا هر وقت خواستی بمونه اونجا-

 .پدر سوخته مونده تا زن بگیره و من پدرشوهر شم

 حتی .هر دو هم زمان با حرفش به زیر خنده می زنند

 تصورش هم خنده دار بود که مهران با آن همه دبدبه و

 !کبکبه پدرشوهر شود

 شود ماشینش را به سمتخیالش که از صادق آسوده می 

 دلش هدیه خریدن برای دلیل های .پاساژ می کشاند

 وارد پاساژ که می شود نگاهش را به همه .زندگیش داشت

 دلش چیز .جا می گرداند و وسواس به خرج می دهد

 .خاص و به یاد ماندنی می خواست

 .پشت ویترین دامن کوتاه و توری پفی دلش را می برد

 تصور می کرد دلش می خواست وقتی آلما را در آن

 .برایش بمیرد

 وارد مغازه می شود همان دامن پفی زرد را با تاپ پشت
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 برای روز عقدشان محشر .گردنی سفید برایش می خرد

 .بود

 اینبار نگاهش قفل کت و شلوار راه راه سرمه ای رنگ

 پسرانه می شود که شیکبودنش از ده فرسخی فریاد می

 .کشید

 ش سر سایز به شرط تعویض برای سپهربا تمام ندانستن

 می خرد همراه با کفش فانتزی برای آلما که هزاران بار
 قربان صدقه ش رفته بود و کفش اسپرت برای پسرش که

 .مردانه به خرج می داد

 .تمام سالیقش فروکش می کند .نوبت سحر که می شود

 .می نرسید چیزی بخرد و سحر دوسش نداشته باشد

 ی پاساژ را باال و پایین می کند تا کت وساعت ها پله ها

 .شلوار کرم رنگی نظرش را جلب می کند

 به پوست گندمی سحر می .فوق العاده ساده و شیک بود

 .آمد

 با احتیاط به فروشنده می گوید بسته بندیش کند و همانجا

 برایش کفش پاشنه پنج سانتی سفیدی هم بر می دارد همراه

 .که فرشته اش می کرد با شال سفیدی از جنس حریر

 خریدش که تمام می شود جسم خسته اش را به صندلی

 .ماشین می چسباند

 مزه ی شوق هدیه .کاش همیشه برایشان وقت می گذاشت

 .زیر دندانش رفته بود
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 .قول مردانه داده بود و اینبار پاپس نمی کشید

 سحرش لیاقت عاشقانه هایش را داشت وقتی این همه دلبر

 .بود

 ماه .به خانه می رسد بوی غذا در مشامش می پیچدوقتی 

 ها بود در اینخانه بوی زندگی استشمام نمی شد و انگار

 !همه جا بوی مرگ می داد
 آهسته هدیه ها را در دستش جا به جا می کند و با یک

 صدای بازی سپهر از .پایش در را روی هم چفت می کند

 زخانه میلبخند می زند و سرکی به آشپ .اتاقش می آمد

 .کشد

 ..سحر با بستن پیشبند آشپزخانه در حال شستن ظرف بود

 لب می گزد و به پذیرایی رفته هدیه ها روی کاناپه می

 .گذارد و به سمت آشپزخانه می رود

 با قدم های بی صدایی به او .سحر در این عالم نبود

 نزدیک می شود و دستانش را به دور کمرش حلقه می کند

 ده جیغ می کشد و مهران به قهقهه میکه سحر وحشت ز

 .افتد

 سحر با رنگ و رویی پریده با باسنش به او تنه ای می

 :زند و چشم غره می رود

 .ترسوندیم مهران-

 :چشمانش را در کاسه گرد می کند

 .برو کنار بی چشم و رو-
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 که سحر با جیغهمانجا می ایستد و نگاهش میکند مهران اما 

 زند و مهران پا به فرار میضربه ای به بازویش می 

 .گذارد
 سحر با خنده به دنبالش می افتد که در حرکت آنی زیر

 .پایش خالی می شود و با باسن به زمین می خورد

 .صدای آخ بلندش مهران را به سمت او بر می گرداند

 با دیدن سحر هول زده می شود و به سمتش قدم تند

 :میکند

 چیشده قربونت برم؟-

 زانو می زند و پایش را در دست گرفته کنار پای سحر

 سحر با عشق به .مچ پایش را با دقت زیر و رو می کند

 اَخم های درهمش نگاه می کرد که این گونه نگرانش

 !بودند

 کف دستش را آهسته باال می گیرد و نوازش وار به روی

 :ته ریش مهران می کشد

 .خوبم عزیزم، چیزی نیست-

 ندد و دستش را از رویمهران با آسودگی پلک می ب

 صورتش گرفته لبان َترش را محکم به روی خطوط کف

 :دستش بوسه باران می کند

 .ترسیدم اتفاقی برات افتاده باشه-

 سحر با چهره ای جمع شده از درد و پنهان از دید مهران

 از جایش بر می خیزد و خودش را به کاناپه در پذیرایی
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 .می رساند

 :متعجب می شود و می پرسدبا دیدن کیسه های خرید 

 اینا چیهان؟-
 مهران نایلکس سفید و قرمز را به سمتش می گیرد و با

 .اَبرو اشاره می کند که بازش کند

 با لمس .سحر با کنجکاوی دستش را به داخل می برد

 نرمی پارچه آن را بیرون می کشد و با دیدن کت و شلوار

 :ی دهدکرم رنگ نگاه ذوق زده اش را به سمت مهران م

 برای منه؟-

 مهران به معنای مثب پلک روی هم می فشرد و سحر

 .ذوق زده باقی کیسه های خرید را سر و ته می کند

 !نمی دانست از خوشحالی چه کاری انجام بدهد

 آنقدر هیجان زده شده بود و به وجد آمد که خودش را

 محکم در آغوش مهران می اندازد و گونه اش را می

 :بوسد

 !شگلن مهران، باورم نمی شهخیلی خو-

 :دامن آلما را در دست می گیرد و با تک خندی می گوید

 .آخه این فسقله که توش قرتی می شه-

 خدارو .مهران با مهر به تک تک حرکاتش نگاه می کرد

 اصال کاش .شکر می کرد که توانسته او را خوشحال کند

 الزودتر فردا می شد تا بتواند دوباره او را تمام و کم

 داشته باشد، حتی در اتاق خواب زیبایشان که خواب هایی
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 .برایش دیده بود

 ته دلش حس خاصی .تا صبح پلک روی هم نذاشته بود

 اما .داشت، انگار برای بار اول بود که داماد می شود

 .منکر ترسی که در دلش بود هم نمی شود

 حرف های دکترش در گوشس زنگ می خورد که هشدار

 رفتارهای مریض گونه اش شاید سالها طول بکشدداده بود 

 که به ثبات برسد، بلید خودش را کنترل می کرد تا بار

 دیگر این زن دوست داشتنی را برای همیشه از دست

 !ندهد

 با صدای هورا گفتن سپهر از روی تخت بر می خیزد و

 صدای خنده های از ته دل .پتو را از رویش کنار می زند

 .جد می آوردآلما او را به و

 با لبخند پاهایش از اتاق بیرون می گذارد و با دیدن سه

 .موجود دوست داشتنی زندگی اش مسخ می شود

 شاید مسخره بود اما دلش گریه می خواست، گریه ای

 .مردانه که تمام دلتنگی اش را باال بیاورد

 سحر متوجه اش می شود و با لبخندی به گرمی خورشید

 :گیرد و می گویدآلما را در آغوش می 

 بابایی خوشگل شدیم؟-

 سپهر با شوق به سمت پدرش می دود و خودش را در

 :آغوشش می اندازد

 بابایی دیدی شبیه دامادا شدم؟ مامان می گه تو و آلما-
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 .ساقدوش مایین

 :دستانش را بهم می کوبد و مهران با صدا می بوسدش

 .آره عمر بابا-
 آلما نزدیک میدست سپهر را می گیرد و به سحر و 

 آرایش ملیح سحر از او ُبتی ساخته بود که می .شود

 !ترسید نزدیکش شود و با هر حرکتی خرابش کند

 سحر از آن همه گرمای ساطع شده از نگاه مهران خجالت

 :می کشد و با نفس عمیقی می گوید

 نمی خوای بری آماده شی؟-

 .بوی گل می دی-

 ای به بچه هاسحر معذب عقب می کشد و با چشم غره 

 :اشاره می زند

 بابایی تا تو بری آماده شی ما هم صبحانه رو می خوریم-

 .تا زودتر راه بیفتیم

 سحر .مهران با اکراه عقب می کشد و سر تکان می دهد

 با حوصله صبحانه را به روی میز می چیند و به بچه ها

 .غذا می دهد

 می ترسید پدرش .دستانش گاهی از اضطراب می لرزید

 .نیاید و باز هم بی پشتیبان بماند

 مامانی از امروز دیگه جایی نمی ری؟-

 :روی موهای سپهر را نرم می بوسد و مصمم می گوید

 .نه مامان جون دیگه جایی نمی رم-
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 مهران هم بعد از دوش گرفتن به جمعشان ملحق می شود

 .و صبحانه اش را تمام و کمال می خورد

 اتاقش می رود سحر به اتاق مهران برای آماده شدن که به

 بچه ها کوچ می کند و با عجله شماره ی شبنم را می

 :گیرد

 ...جانم-

 :یی می گوید و از شبنم می پرسد"الو"دستپاچه 

 آماده این؟ حرکت کردین؟-

 :شبنم سکوت می کند و سحر با تشویش دوباره می پرسد

 الو شبنم پشت خطی؟-

 با لحنی غمگین میشبنم لب از هم وا می کند و آرام و 

 :گوید

 راستش سحر بابا می گه چه لزومی داره ما بریم وقتی-

 .سحر انتخابش رو کرده

 سحر با بغض به روی تخت سپهر می نشیند و گریه اش

 :سر باز می زند

 ...باز هم پشتم رو خالی کرده .می دونستم-

 :با حرص دستی به چشمان خیسش می کشد

 .می کنم دیگه بابایی ندارمباشه نیاد، منم از امروز حس -

 :شبنم مداخله می کند

 سحر تو رو خدا اینطوری نگو، آخه من و مامان چرا-

 باید به پای لجبازی های شما بسوزیم؟ اصال خودت به
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 .من دلم برای بچه ها یه ذره شده بی انصاف .درک

 سحر از حجم سنگین بغض سیب شده اش چانه می لرزاند

 :و متزلزل نجوا می کند
 تو خاله ی این بچه هایی و مامان مادربزرگشون شما تا-

 .همیشه توی خونه ی من جا دارین

 تقه ای به در می خورد و مهران سرش را به داخل می

 سحر با دیدنش نامحسوس دستی به زیر چشمانش .کشاند

 :می کشد و رو به شبنم می گوید

 .فعال .من دیگه باید برم-

 دیدن سحر و چشمان قرمزمهران وارد اتاق می شود و با 

 .پی به همه چی می برد

 فقط ادعا داشت خدا پرست و .چقدر از آن مرد بیزار بود

 مومن است، وگرنه کدام پدر مومنی با فرزندش آن همه

 جفا می کرد؟

 به روی زانوهایش می نشیند و با تمام احساسش دستان یخ

 :شده ی سحر را مابین انگشتانش جا می دهد

 حالت خوبه؟-

 سحر مژه های نمناکش را به سمت باال می گیرد و با

 :دیدن مهران لبخندی غمگین می زند

 .خوشتیپ شدی-

 مهران دستش را می بوسد و با تمام عالقه ایی که در هر

 :حرکاش هویدا بود می گوید
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 مهم خودتی که .برای مهم نیست خانواده ات بیان یا نه-

 .ی کنیمنت گذاشتی و قراره دوباره زندگیمو رنگ

 :سحر شوکه سرش را تکان می دهد
 تو از کجا فهمیدی؟-

 مهران کنارش به روی تخت می نشیند و دستش را نوازش

 :گونه به روی موهای لختش به حرکت در می آورد

 چی جز خانواده ات می تونه آنقدر پریشونت کنه و اشک-

 !به چشم های خوشگلت بیاره هوم

 :می دهدسحر سرش را به روی شانه اش تکیه 

 .اینبارم تو خانواده ام باش-

 مهران با عشق موهایش را محکم می بوسد و صادقانه می

 :گوید

 .دیگه حتی از دست اخالق خودمم؛ خودم نجات می دم-

 !می شم کسی که تمام این سالها چشمات طلب داشت

 را که می گوید مهران نفسی از سر آسودگی "بله"سحر 

 که شامل صادق و شبنم ومی کشد و با هیجان با بقیه 

 .سپهر می شد دست می زند

 با .دیگر نفسش با آسودگی از سینه اش خارج می شد

 لبخند به سمت سحر بر می گردد و همدیگر را عاشقانه

 :در آغوش می کشند

 .خوش اومدی به زندگیم، منت گذاشتی خانوم-

 :سحر شرمگین لب می گزد و آهسته نجوا می کند



Romanbook_ir 

479 
 

 .مبارکه هردومون-

 ار عقدشان که تمام می شود با بچه ها راهی رستورانک

 .شیکی می شوند و از با هم بودنشان لذت می برند
 سمهر از خوشحالی در .انگار حاال به آرامش رسیده باشند

 پوست خود نمی گنجید و مدام تکرار می کرد که دیگر

 .پدر و مادرش تنهایش نمی گذارند

 ی زند وقتی یاداما نمی دانست چه زخمی به دل سحر م

 .اشتباهات گذشته اش می افتاد

 !حتی اگر مقصر نبود نباید پسر را تنها می گذاشت

 شام را در آرامش سرو می کنند و وقتی آلما سر

 .ناسازگاری می گذارد ترجیح می دهند به خانه برگردند

 سحر آلما و سپهر به خواب رفته را در تختشان می گذارد

 روی پیشانیشان ُمهر و موم و با عشق بوسه ای ُپر به

 :می کند

 نمی خوای لباس هات رو عوض کنی؟-

 در کت و شلوار سرمه ای .به سمت مهران می چرخد

 .رنگش بیش از اندازه خوشتیپ و جنتلمن شده بود

 به آهستگی به سمتش می رود و در آغوشش همانند گربه

 :ای ملوس می خزد

 .عالی بود .بابت همه چی ممنون-

 سکوت نگاهش می کند و ثانیه ای بعد بامهران در 

 دلتنگی سرش را در گودی گردنش سرانده و عمیق
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 :نفسمی کشد

 .دوستت دارم خوشگلم-

 سحر را به روی دستانش بلند می کند و به سمت اناق

 .خوابشان به راه می افتد

 دیگر خیالش راحت بود که سحر مال خودش شده است، و

 .دیگر کسی حقی به روی او ندارد
 .اللخصوص آن کوروش که تا ابد دشمنش محسوب می شد

 نیمروی آماده شده را در بشقاب می گذارد و مشغول

 دلش می خواست باز .خورد کردن گوجه و خیار می شود

 هم همانند گذشته برای مهران صبحانه آماده کند و بعد

 .راهی شرکتش کند

 .صبحت بخیر خانم-

 گذارد و با لبخندچاقو در دستش را به روی میز می 

 .جواب صبح بخیر مهران را می دهد

 امروز می خوای بری جایی؟-

 سحر گیره روی موهایش را از سر می گیرد و فنجان را

 :ُپر چای می کند

 خیلی وقته سپهر تق و لق .آره احتماال برم مهد سپهر-

 .رفته، باید باهاشون صحبت کنم

 ی را روفنجان را رو به روی مهران می گذارد و دیگر

 :به روی خودش

 چیزی شده؟-
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 مهران حوله دور گردنش را به روی ران پایش می گذارد

 .و به عالمت نفی سر می جنباند

 دل دل می کرد که بگوید آپارتمان را قرار است به چه

 کسی بسپرد، اما نمی توانست عکس العمل سحر را حدس

 .بزند

 .می ترسید او را باز هم از دست بدهد
 ه صادق قول داده بود، وگرنه محال ممکن بوداز طرفی ب

 .دوباره زندگی اش را به خطر بیندازد

 صبحانه را که می خورد لباس هایش را تعویض می کند

 .و دوباره به سمت آشپزخانه می رود

 سحر را که در حال پاک کردن برنج می بیند لبخند

 مگر خوشحالی باال تر از این صحنه .سخاوتنمدی می زند

 د؟هم بو

 :آهسته به او نزدیک می شود و موهایش را می بوسد

 با من کاری نداری عزیزم؟-

 سحر هم پلک می زند و در حرکتی آنی محکم می

 :بوسدش

 .نه عزیزم-

 مهران ذوق زده دستش را به روی گونه اش می گذارد و

 .با خداحافظی کوتاهی از خانه بیرون می زند

 می گذارد تلفنشاما همین که پایش را از خانه بیرون 

 .زنگ می خورد
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 اگر .با دیدن نام صادق نوعی استرس به سراغش می آید

 .چاره داشت ریشه ی این رفاقت را می زد

 ولی صادق از هم خونش هم برایش بیشتر زحمت کشیده

 .بود، نمی توانست بیخیالش شود

 .جانم-

 :صدای با شوق صادق در گوشش می پیچد
 داداش کجایی؟ ...الو-

 انگشتانش را به دور فرمان ماشین می پیچاند و لب مهران

 :می زند

 .دارم می رم شرکت-

 :صادق تک خندی می زند و می گوید

 .فقط کلید اون آپارتمانت یادت نره .بیا منم شرکتم-

 .باشه ای می گوید و به تماس پایان می دهد

 .ال را از نظر می گذراندماما ذهنش هزاران احت

 این همه مشکل و احتمال تنها برایش سخت بود که با

 .بجنگد

 .به شرکت که می رسد صادق را کنار ماشینش می بیند

 با تعجب از ماشین خود پیاده می شود و صادق را صدا

 .می زند

 :صادق با دیدنش به سمتش می دود و به او دست می دهد

 .چطوری؟ لطف کن اون کلید رو بده عجله دارم-

 :مهران با کنجکاوی می پرسد
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 خبری شده؟-

 :صادق با تشویش می گوید

 به پرستار اونجا سپردم اگه اتفاقی افتاد بهم خبر بده، حاال-

 زنگ زده خانم با داد و بیداد گفته من می خوام برم باید

 .میگه بیمارستان رو گذاشته روی سرش .ترخیص شم

 مهران با ترحم نگاهش می کند و کلید را از جیبش بیرون

 .دکشیده به او می ده

 .دلش برای صادق می سوزد
 می دانست دختر مورد عالقه اش زنی نمی شود که برایش

 .زنیت کند و او را به ارامش برساند

 آن زن فقط به دنبال پول بود و مردانی که از همه نظر

 !ارضاش کنند، نه صادق در رده متوسط

 .اما همین که پا در شرکت می گذارد بهت زده می شود

 همراه با کوروش می بیند که در سالن نشستهپدر سحر را 

 با دستانی .خون در رگ هایش به قل قل می افتد .بودند

 .مشت شده سعی می کند آرامشش را حفظ کند

 قدم اول را با صالبت بر می دارد و کنجکاوی کوروش

 .را تحریک می کند

 کوروش هم با دیدن او دندان روی هم می سابد و رو به

 :می غردپدر سحر با خشم 

 !اومد-

 .پدر سحر همراه با کوروش از جایشان بر می خیزند
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 مهران که نگاه کنجکاو منشی و دو تا از همکارانش را

 :می بیند با خنده به سمتشان می رود و دست دراز می کند

 !به به ببین کیا اینجان-

 :دستش را در دست پدر سحر می گذارد

 ....پدرخانم و-

 قابال دست دراز می کند و بابه سمت کوروش دست هم مت

 :یک تای اَبروی باال گرفته اش می گوید

 !و برادر خانم گرامی-
 :منشی شوکه بر می خیزد

 ایشون خودشونو معرفی .ولی من معذرت می خوام-

 !نکردن که پذیرایی بشن

 :مهران سر می جنباند

 داخل اتاقم ازشون پذیرایی کنید-

 و همین که ما در آن ها را به سمت اتاق خود می کشاند

 داخل اتاق می گذارند کوروش می خواهد به سمتش یورش

 :ببرد که پدر سحر مانع می شود

 .وایستا-

 مهران کتش را به آویز می آویزد و رو به کوروش با

 :نیشخند می گوید

 تو که الاقل باید آمپولشو !دکتر مملکتم که هار می شه-

 !می زدی هوم

 .پا روی پا می اندازدبه میز کارش تکیه می دهد و 
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 :پدر سحر تسبیح در دستش را می فشرد

 ...اومدم بهت تذکر بدم-

 :انگشت اشاره اش را تهدید وار تکان می دهد

 نیومدن دیروزم نشون دادن خریت دخترم به خودش بود-

 بفهمم بالیی سرش اووردی کاری .اما من ایندفعه هستم

 دی؟می کنم که اینبار و واقعا پشیمون بشی فهمی

 مهران صاف می ایستد و دستش را فرضی در به معنای

 :هوا تاب می دهد "برو بابا"

 داری با بچه حرف می زنی حاجی جون؟-

 :پدر سحر با عصبامیت تشر می زند

 .مواظب حرف زدنت باش پسرجون-

 :مهران قدنی به جلو بر می دارد

 صدات رو برای من باال نبر حاجی، من بر خالف تو به-

 !خیلی اهمیت می دمآبروم 

 :پدر سحر نیشخند می زند

 به آبرو اهمیت می دی و سر و گوشت می جنبه؟ به-

 نظرت اگه دخترم بفهمه شب و روز توی بیمارستان کنار

 !یه زن دیگه سر می کنی بازم به حماقتش ادامه می ده

 مهران رنگ می بازد که کوروش پاکتی را روی میزش با

 .حالت پیروزی پرت می کند

 بعد .مهران با تردید خم می شود و پاکت را بر می دارد

 از باز کردنش چند عکس به روی سرامیک زیر پایش
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 .پخش می شوند

 تماما خودش بود در بیمارستان پشت آی سی یو بدون

 !وجود صادق

 .دستانش از عصبانیت می لرزند

 عکسی را از روی زمین بر می دارد و به سمت کوروش

 :پرت می کند

 چه مسخره بازیه که راه انداختین؟ برای من به پااین -

 !گذاشتید

 کوروش نیشخند صدا داری می زند و پدر سحر عقب می

 :کشد
 من نمی ذارم دخترم توی اون .منتظر عواقبش می مونی-

 .زندگی کنه با تو خداب شده

 همراه با کوروش قدم هایش را تند بر می دارد و از

 .شرکت خارج می شوند

 یاغی شده فریادی می کشد و زونکن ها و تماممهران 

 .وسایل روی میز را به اطراف پرت می کند

 منشی هراسان وارد می شود که مهران با دیدنش نعره می

 :کشد

 .برو بیرون-

 مهران با نفس .منشی وحشت زده در را محکم می بندد

 آن پدر هفت خطش را .نفس به روی زمین چمپلته می زند

 ممکن بود این بار سحر باورش کند آنمی شناخت محال 
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 !هم با عکس ستاره

 .باید به خانه بر می گشت .با عجله از جایش بر می خیزد

 می ترسید به خانه شان بروند و دوباره دنیایش را کن

 .فیکون کنند

 از اتاقش بیرون می زند و رو به منشی تاکید وار می

 :گوید

 .ایشرکت و تعطیل می کنی و تا آخر هفته نمی-

 منشی تند تند سر می جنباند و مهران به سمت پارکینگ

 .رفته سوار ماشینش می شود
 نمی توانست باور کند که دوام زندگی آرامش به یک روز

 !هم نرسیده بود

 .حالش از آن کوروش بی غیرت هم بهم می خورد

 انگار .هیچوقت نمی توانست خوشی او و سحر را ببیند

 روزهایی را بگیرد که سحرهمیشه سعی داشت انتقام 

 .دوسش نداشت

 آور می راند که صدای بوق تمام  آنقدر با عجله و سرسام

 .راننده های در خیابان را در آورده بود

 اما گوشش ناشنوا شده بود و مدام آن عکس ها جلوی

 .چشمانش به نمایش در می آمدند

 نمی توانست باور کند تمام آن روزها را زید ذربین بود،

 .نه محاله ممکن بود به صادق کمک کندوگر

 جلوی خانه ناشیانه پارک می کند و بی خیال آسانسور از
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 .پله ها با نفس نفس باال می رود

 اما وقتی .جلوی در مکث می کند تا متوجه صدایی شود

 سکوت خانه را می بیند کلید را از جیبش بیرون می کشد

 .و وارد می شود

 با دیدن مهران .ون می زندسحر هراسان از آشپزخانه بیر

 :متعجب می پرسد

 .تویی؟ واقعا ترسوندیم-

مهران به سمتش می رود و سحر با لبخند او را عقب می زند 

 و موهایش را به گوش

 :هایش سنجاق می کند

 !چته؟ نکنه خوابی چیزی دیدی-
 :مهران موهایش را می بوسد و با نفس عمیقی می گوید

 .بیام خونه کنار شمانه شرکت کاری نبود گفتم -

 سحر اَبرو باال می اندازد و قری به کمرش داده وارد

 :آشپزخانه می شود که مهران زیر لب می غرد

 .پدر سوخته-

 قهقهه ی سحر به هوا می رود و با لحنی که شادی در آن

 :موج می زد می گوید

 .خوبه پس هنوز برات جذابم-

 راهنش رامهران کتش را از تن در می آورد و آستین پی

 :باال زده آرام آرام به سمتش می رود
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 !اوووم آره تو برام خیلی جذابی-

 بینی اش را ال به الی موهایش فرو می کند 

 :سحر چشمانش را در کاسه گرد می کند و پچ می زند

 !دیوونه شدی؟ بچه ها بیدارن-

 مهران یک تای اَبرویش را باال می اندازد و قبل از اینکه

دهد که سپهر با اَخم نمی ض دیگری به سحر اجازه ی اعترا

 :می شود در آشپزخانه ظاهر

 بابایی داری چیکار می کنی؟-

 هر دو از هپروت بیرون پریده و هول کرده از هم فاصله

 .می گیرند

 سحر کم دارد به زیر گریه بزند که مهران به سمتش می

 :رود و موهای لختش را بهم می ریزد

 !اجازه بگیرم از شما بایدبه تو چه فسقله؟ -

 :سپهر پا روی زمین می کوبد

 !مامان منه-

 :مهران زانو می زند تا هم قدش شود

 !خب زن منه-

 :سپهر محکم پا روی زمین می کوبد

 .مامان خودمه .نمی خوام-

 :مهران اَخم می کند

 زنم زن من می مونه اولدرم بولدرمت .برو پدرسوخته-
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 !رو ببر برای زن خودت

 ده نزدیکشان می شود و سپهر را در آغوشسحر با خن

 :خود کشیده می گوید
 بابات داره سر به .من همیشه مامان تو می مونم خوشگلم-

 .سرت می ذاره

 چشم غره ایی به مهران طلبکار می رود و مهران اشاره

 .می زند به کاری که نیمه تمام مانده بود

 صدای گریه آلما که .سحر اشاره می زند که ساکت شود

 :بلند می شود مهران بر می خیزد

 .من می رم کنارش-

 او که می رود سپهر دست به دور گردن مادرش می

 .اندازد و خودش را لوس کرده بوسه بارانش می کند

 سحر عشق می کند از حس مادرانه ای که او را به این

 .خانه و کاشانه قفل و زنجیر کرده

 سپهر راسحر دستان  .صدای زنگ واحدشان بر می خیزد

 از دور گردنش آزاد می سازد و قبل از اینکه به سمت در

 برود مهران آلما را در آغوش گرفته به سمت در ورودی

 .می دود

 امکان نداشت مهران تنبل این چنین .سحر تعجب می کند

 !برای باز کردن در بدود

 آهسته به سمتش می رود و پشت در قرار می گیرد که

 .را تشخیص می دهد صدای همسایه رو به رویی
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 :مهران که در را می بندد سحر با کنجکاوی می پرسد

 اتفاقی افتاده؟ منتظر کسی بودی؟-

 :مهران سر به طرفین تکان می دهد
 نه باید منتظر کسی بوده باشم؟-

 :سحر آلما را از آغوشش می گیرد و با تردید می گوید

 آخه دویدی برای باز کردن در؟-

 او می اندازد و با اشاره ایی بهمهران نگاه چپکی به 

 :لباسش می گوید

 نکنه انتظار داشتی بذارم با این لباس ها در رو باز کنی؟-

 !بعدشم چرا دائم در حال بازجویی

 از کنار سحر می گذرد و اما سحر می فهمد چیزی در این

 میان وجود دارد وگرنه مهران آدمی نبود که بخواهد

 !اینگونه بترسد

 ود به سمت کاناپه ها می برد و مشغول شیرآلما را با خ

 .دادن به او می شود

 .اما شدیدا ذهنش درگیر می شود

 وحشت می کند از این که مهران دوباره بخواهد به او و

 .این زندگی نوپا خیانت کند

 نگاهش را به مهران می دهد که تا گردن در صفحه

 .گوشی اش فرو رفته بود

 !خیالش آسوده شود کاش رمزش را می دانست تا کمی

 آلما را از شیر می گیرد و او را ردی زمین می گذارد تا
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 .چهار دست و پا برود

 صدای نق نقش مهران را مجبور می کند از گوشی اش

 :دل بکند

 !چرا مجبورش می کنی؟ هنوز زوده-

 سحر چینی به پیشانی اش می دهد و تخس سر باال می

 :اندازد
 .تصمیم با خودمه من مادرشم و .هیچم زود نیست-

 مهران لبخند محوی می زند و به کاناپه پشت سرش تکیه

 نمی داند که سحر از چه چیز عصبانی شده ولی .می دهد

 .هر حالتش را دوست داشت

 حتی حاالیی که همانند ببر ماده زخمی قصد دریدنش را

 !داشت

 سحر بی توجه به او از جایش بر می خیزد و به آشپزخانه

 تمام انگشتان دستش از روی حرص و .پناه می برد

 .عصبانیت می لرزند

 صدای جلز و ولز از قابلمه ی به جوش آمده ی به روی

 با عجله دسته .گاز به گوش که می رسد او را ُهل می کند

 .هایش را می گیرد و او را در سینگ رها می کند

 صدای بلندش در سینگ باعث می شود مهران با عجله به

 .پا تند کند داخل آشپزخانه

 :با دیدن سحر گریان به سمتش قدم بر می دارد

 چیشده قربونت برم؟
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 سحر به هق هق می افتد و وقتی دستان مهران به سمتش

 :می آید جیغ می کشد

 !به من دست نزن-

 :مهران هاج و واج نگاهش می کند و می پرسد

 حالت خوبه؟-

 :سحر با جیغ و گریه می توپد
 چه؟به تو  ,به تو چه هان-

 تنه ای محکم به شانه ی مهران می زند و در اتاق خوابش

 .به روی تخت می نشیند .پناه می برد

 انگار قلبش .قطره های اشک تمام صورتش را می پوشاند

 درد می کرد و مغزش مدام به او تشر می زد که مهران

 .اشتباهش را دوبار تکرار نمی کند

 کم چیزی .دادباید به خودش حق می  .اما آرام نمی شود

 .را از سر نگذرانده بود

 .در اتاق به رویش باز می شود و مهران وارد می شود

 بی هیچ حرفی کنارش به روی تخت می نشیند و با نفس

 :عمیقی لب باز می کند

 می دونم داری به چی فکر می کنی، اما باور کن اون-

 .چیزی نیست که داری توی ذهنت بهش پر و بال می دی

 .سحرباورم کن 

 :از جایش بر می خیزد که سحر می گوید

 پس بگو چیه، چیه که بیست و چهارساعته به گوشیت-



Romanbook_ir 

494 
 

 !چسبیدی و نگاهت رو از روش بر نمی داری

 مهران پلک هایش را محکم روی هم می بندد و دلش

 می خواهد فریاد بزند تمام واقعیت را بگوید، اما از عکس

 سحر .می ترسد العمل سحر آن هم در این برهه از زمان

 منطق پذیر نبود و حاال هم که اعتمادش را نسبت به او از
 دست داده بود گفتن واقعیت هیچ چیز را نمی توانست

 .درست کند

 بی آن که لب هم از وا کند کنارش می نشیند و دستی به

 موهای نم دارش می کشد، موهایی که در حین عصبانیت

 با آرامش .دخیس ونمناک به پیشانی اش چسبیده بودن

 موهایش را از روی پیشانی کنار می زند و به   چشمان دو

 .دوزنش خیره می شود

 مهران نرم چانه اش .سحر منتظر جوابی از جانب او بود

 بزرگ  را می بوسد و انگشتان مشت شده اش را مابین دستان

 :مردانه اش جا می دهد

 من یه بار مرتکب همچین اشتباهی .بهم اعتماد کن سحر-

 شدم، قول دادم دیگه این کا رو نکنم؛ چرا نمی تونی باورم

 کنی؟

 سحر که حاال کمی آرام تر شده بود، کمی در جایش جا

 :می شود و خودش را برای مهران لوس می کند

 فقط می ترسم دوباره همون...من بهت اعتماد دارم، فقط-

 مهرانی بشی که ازش می ترسیدم، همونی که ضرب
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 !ه گرفتن یادگاریم بوددستش به جای هدی

 مهران شرمنده سرش را پایین می اندازد و لب می گزد تا

 همیشه ادعای .سحر راست می گفت .بغضش نترکد

 همیشه کتک .عاشقی اش می شد اما هیچوقت ثابتش نکرد

 وقتی با خود فکر می کرد که اگر جای .بود و تحقیر

 .سحر بود چگونه می بخشید موی بر تنش سیخ می شود

 :بلند می کند و آرام می گویدسم نحیف سحر را ج
 پاشو لباس بپوش بریم بیرون، بچه ها خیلی توی خونه-

 .موندن

 باید هر .ازاتاق بیرون می زند و کمی نفس چاق می کند

 .چه زودتر قضیه را به صادق می گفت

 دیگر دلش نمی خواست به خاطره کسی زندگی اش را در

 چه که کشید، باید از این سحر بسش بود هر .خطر بیندازد

 .به بعد روی خوش زندگی را تقدیمش می کرد

 .با بچه ها به بیرون می روند، پیاده و بدون هیچ ماشینی

 از ماشین خسته شده بود و .سحر خواسته بود قدم بزنند

 دلش می خواست تمام دنیا را حتی درختان را با چشمانش

 .رصد کند

 سحر با چفت کردن مهران آلما را در آغوشش گرفته و

 دستان سپهر میان انگشتان خودش از حضور هم لذت می

 انگار هیچ چیزی روی .سحر حاال سبک شده بود .بردند

 .دوشش سنگینی نمی کرد
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 می دانست در آینده ممکن است باز هم به مشکل بخورند

 یا مهران هیچوقت ثبات رفتاری پیدا نکند، اما همین که

 .بودند برایش بس بودحاال یک خانواده ی آرام 

 حتی دیگر رفتار پدرش هم اورا ناراحت نمی کرد حتی

 .کوروشی که برایش غصه می خورد
 همه چیز را سپرده بود به آینده به آینده ایی که گذشته اش

 .را در آن خاک کرده بود

 !کنم؟ مامانی بنظرت یه روز منم مثل بابا به زنم نگاه می-

 سپهر و بعد به مهران میسحر متعجب اول نگاهش را به 

 دوزد که عاشقانه نگاهش می کرد، لب از هم وا می کند

 :که جواب بدهد مهران پیش دستی کرده می گوید

 آره باباجون، عشق هیچ وقت اجازه نمی گیره وقتی که-

 بیاد همیشه و همین طور عاشقانه نگاهش می کنی حتی

 تونهمی اگه گاهی سفید سفید باشی با یه لبخند به رنگ آبی

 .....آرومت کنه

برای دانلود بهترین رمان های ایرانی و خارجی در گوگل با سرچ 

 کردن:

 

  دانلود رمان
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