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 : خالصه

ی  جایی که آینده های نابه ها و تزلزل اهمیتی مطلقاً اشتباه! برتری اهمیت و یک بی یک اشتباه به ظاهر بی 

  .دهند و یک سر کوفتگی، چندین سال عذاب خواهد داشتالشعاع قرار می یک انسان را تحت 

تواند در راستای  می توجهی منشأ بگیرد و جلب رضایت همگان،  تواند از یک بی عرضگی شخصی، می بی 

تواند عواقب بد دور از انتظاری در پی بیاورد و جنس زن،  لغزش نفس می  . یک تبعیض جنسیتی باشد

 .  ...گناه قصاص شودبی 

 *** 

 : مقدمه

 زاده به ناخواست بودم 

 !و محکوم به طعنه شنیدن

 گنجید که یک مشت عقاید پوچ و کهنه حتی در تصوراتم نیز نمی 

 !ستم شوندبانی خلق و خوی س

 !و عاقبت، تقاص گناه مشتی دگر را، نفس ضعیف من بدهد

 

 1400یازده اردیبهشت  

 ی شب ساعت ده و ده دقیقه 

 ** * 

متزلزل و درمانده، کنج خانه به دیوار تکیه داده بودم و مادام گوش سپردن به هرچه از دهان مادر  

نگاهم بر ساعت دیواری خشکیده بود و   .دندهایم را به تاراج برهایم ناخن آمد، دندانشوهرم بیرون می 

خواست  که صبح تصمیم گرفته بودم دیگر آدم محکمی بشوم، باز هم نفسم می رغم آن دانستم علی می 

کمابیش دو ساعت به چهار و نیم   .ی دو حرفی »نه« را نداشت کوتاه بیاید و جرئت بر زبان راندن واژه

گفت اگر وقت  هایش می هرم هم از قضا، از پشت خط با وراجی مادر شو   .عصر و نوبت دکترم مانده بود

منطقی بود که قاطعانه و در اوج احترامی که    .خواهد یک ساعت دیگر بیاید و تا شام بمانددارم، می 

برایش قائل بودم، مودبانه مطرح کنم تا دو ساعت دیگر باید در مطب پزشک حاضر شوم و تعارف بزنم  

 . دیدمام نمیروزی دگر بیاید، اما این جرئت را در ضعف نفسی مادر شوهرم فردا یا 
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 ! دلم برای پارمین و پوریا یه ذره شده ؟ دو ساعت دیگه بیام-خوب المیرا، مادر، پس هستی من یکی -

مغزم فرمان به   .ی خودم کردم ـنتی حواله *ـب لعـ*ام را روی دو چشمانم فشردم و زیر لـانگشت سبابه 

ام بیزار  از این حالت دوگانه  . داد و شکستگی نفسم، امر به پذیرفتنی حرف طلوع خانم می رد محترمانه 

ام، در جایگاه یک مادر و همسر بیست  عرضگی ذاتی ای نسبت به این بی بودم و حس تنفر منزجر کننده

 . و شش ساله داشتم 

ر ذهنم چیدم که رد درخواست کنم،  ای دبه سختی، حینی که نفس کشیدنم منقطع میشد، کلمات مودبانه 

کنم،  ام، کلماتی مثل »باشه« و »خواهش می ی خشک شده اما در اوج سستی، صدایم لرزید و از حنجره 

 ! تری داشتمکاش توان روانی مستحکم  . « بیرون جستند و کماکان، تن صدایم تحلیل رفت!مراحمید

یدن کلید در قفل و باز شدن درب خانه از سوی  ی قطع تماس، با چرخخداحافظی و فشردن عصبی دکمه 

ی شکالتی کردم؛ در آن  ی کاناپه ی کناره از دیوار جدا شدم و با حرص تلفن را روانه .نیما همراه شد 

ای که مرا در بر گرفته بود، میان ست کرم و شکالتی هال خانه، احساس خفگی  لحظه با اغتشاش ذهنی 

اند و چشمان درشتم، رنگ خرمایی  ام از زور حرص سرخ شدهای برجسته ه دانستم گونه می   .کردممی 

 . برددید، پی به احوال آشوبم می قطعاً اگر نیما ظاهرم را این گونه می   .فروغی دارندبی 

بلند   .ام را پشت گوش راندم و عجوالنه به آشپزخانه رفتم که کمی زمان بخرم ی پر کالغی موهای آشفته 

نیما هم همگام با یادآوری این موضوع بود که دیروز عصر، طی تماس کوتاهم با نسترن،  شدن صدای 

خواهر شوهرم، باز نفس خجولم خود را نمایاند و نتوانستم به روی درخواستش نه بیاورم که خواسته  

ام امروز عصر حوالی ساعت شش با او برای خرید بروم، در حالی که به نیما و دوقلوهای شش ساله  بود

دست و پا  دلخوری شوهرم با شنیدن چنین بی   !قول داده بودم کیک بپزیم و دور هم خوش بگذرانیم

 ! آور بودبودنی که واضح بود، عذاب 

 ؟ نمیای استقبال مرد خسته از راهت ؟کجایی عزیزم  ؟الی ...المیرا -

  .ای دادمست و پا شکسته شویی، تته پته کنان جواب د مشتی آب به صورتم پاشیدم و با بستن شیر ظرف 

 . گرفتام منشأ می ام نسبت به ضعف نفسانی لرزش صدایم از زور تنفر درونی

 ! میام االن  ... اینجام نیما  -

ای که به روی میخ فرو رفته در دیوار آویخته شده بود، صورتم را خشک کردم و برگشتم به  با حوله 

بوی مطبوع قورمه سبزی را که در    .شت اپن نمودار شدی نیما پسمت خروجی آشپزخانه بروم که چهره 

 . کردکشاند و در نگاهم، کاوش می هوا پیچیده بود، به ریه می 
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ی خرید آرد و بساط کیک را روی میز ناهار  کیسه   .گویی گرفتگی ظاهرم از تیزی چشمانش دور نماند

 . دنبال پاسخ گشت   خوری چهار نفره، کنج آشپزخانه گذاشت و موشکافانه، در نگاهم به

 ! خسته به نظر میای  ؟چیشده الی -

احساس شخص خرابکاری را داشتم که   .ام، پی بهانه گشتمای کردم و در امتداد صدای گرفته تک سرفه 

 . کنداز همسرش، حقیقت تلخی را پنهان می 

رمه سبزی روی  دید، حین گام برداشتن سوی ظرف حاوی قونیما که دودلی مرا در جایگاه خستگی می 

 . گاز، حدس زد

بار  پخش شدگی اسباب بازی و دعوای پوریا با پارمین، یا این  ؟ها خانوم من رو اذیت کردنباز بچه  -

 ؟دسته گل جدید به آب دادن

شکاند و پوریا، صورت عروسک  بازی پوریا را می در دل آرزو کردم ای کاش پارمین ماشین اسباب 

دست و  خجل و بی  !گشتکرد؛ اما حقیقت به بحث همیشگی من و شوهرم بر می پارمین را خط خطی می 

 . ام و ضعف نفسم در نه آوردنپا بودن ذاتی 

بایست بهای این عادت غلطم  ام را به لفظ آوری وا داشتم؛ خطا کرده بودم و می به سختی صدای دورگه 

اعتراف کردن، واقعاً جان   ! فتار اشتباهم را نداشتمکشیدم که توان تغییر رمنتها عذاب می  .پرداختمرا می 

 ! بلعیدآدم را می 

  . ...نوبت دکتر عصر امروز  ! نیما ...نه -

طاقتی، همواره در نگاه  داد و بی نیما آدم عجولی بود؛ صبر برای این مرد بیست و هشت ساله معنا نمی 

قاشقی از خورشتِ در حال جوشیدن،  آن لحظه هم با در دهان گذاشتن   .اش هویدا بودمتالطم عصبی 

 . سخنم را برید

 . فقط یه چکاپ هست عزیزدلم ؟استرس بیخودی -

ی میز چوبی را از پی حرص  دیگر فشردم که به سفیدی زدند و بند انگشتانم، لبه لبانم را طوری روی یک 

نیما، بر میزان عصبی  صبری ای سنگین داشتم و بی احساس خستگی ناشی از تحمل وزنه  . به بازی گرفتند

 . افزودبودنم می 

 . اش، وا رفتم هایش خیره شدم و مادام رد و بدل کردن نگاهم بین ابروان کمانی درمانده، در عمق عسلی 

 .مون بمونه مون و تا شب پیش مادرت یک ساعت دیگه قراره بیاد خونه  ! نه نیما -

گیج بود و مشخصاً، هنوز به عمق فاجعه و   .نیما، نگاه مبهوتش را از ظرف ناهار به سوی من سوق داد
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 . اش، پی نبرده بوددلیل همیشگی 

ها رو نگه داره تا من دست تنها  چه بهش گفتی نوبت دکتر داری و خواسته بیاد ب ؟برای چی ؟ مادرم -

 ؟ نباشم

آورد تا منظور  آمد که جانم را در می قدر ابله به نظر می واقعاً نیما گاهی آن  .دیدمدر نگاهش شک را می 

قدر با همه تعارف دارم که اگر مادرش، خودش را  دانست آن خودش هم می  ! غیر مستقیمم را درک کند

 ! باز هم فکرها دارد برای خودش این مرد .ها به گردنش بیفتدگذاشتم زحمت بچه کشت هم نمی می 

 . ام را بدتر کرده بودنیما حال روحی  .مشتم را آرام روی میز کوبیدم و ابرو درهم کشیدم 

که  راجع به این تلفن کرد و بعد از صحبت  . اصالً به مادرت نگفتم نوبت دارم !نیما، آخر روانی میشم ها  -

ها دلش باز  خواد حوالی سه و نیم بیاد تا با بودن پیش بچه تنها موندن توی خونه آزارش میده، گفت می 

 . من هم روم نشد بگم نوبت دکتر دارم، دلم به حالش سوخت  .بشه

با دیدن  حال و هوای خوبش که   .ام برد و عصبی، چشم غره رفت عرضگی همیشگی بار نیما، پی به بی این

اش به جانش رخنه کرده بود، ناگاه پر کشید و از او نیمای بدخلق اخم کرده برجای  غذای مورد عالقه 

حتی آن قورمه سبزی هم به نوعی باج دهی محسوب میشد تا الاقل در ازای تنها ماندن چند   .گذاشت

بماند که حرف از    .ی در کار نبودها، لطفش را به نحوی جبران کرده باشم؛ اما قرار رفتنساعته نیما با بچه 

 ! خرید دم غروب نسترن هم به میان نیاوردم و خدا به دادم برسد

لحنش مثل مواقع دلخور شدنش، سرد و صدایش خفه   .هایش را فشرد نیما، تکیه به کابینت زد و شقیقه 

 . بود

  ؟ رای مادرم به هم زدیات رو فقط بـنتی موندی که کل برنامه ریزی *باز توی این رودربایستی لعـ -

یک ماه منتظر موندی تا بتونی نوبت بگیری، پول ویزیت رو هم پیش پرداخت کردی، حاال به خاطر  

قدر این پا و اون  این  !استیه رد درخواست ساده  !المیرا ؟دیپیشنهاد مادر من کل زحمتت رو به باد می 

تی فردا بیاد، قرار نبود سرت رو بذاره روی  گفبهش می  .پا کردن نداره که خودت رو بندازی توی هچل 

ها گرفتم رو  ای که من به خاطر نگه داشتن بچه االن مرخصی !ات به خاطر یه نه گفتن محترمانه کهسینه 

ها دادی از عصر تا آخر شب با جمع خونوادگی خودمون خوش  یا قولی که به بچه   ؟خوای چیکار کنیمی 

 ؟ خوای به کجا برسیهای الکی می این تعارف با   ؟باشیم و باهم کیک بپزیم
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از توبیخ شدن نزد شوهرم متنفر بودم و از قضا، خجل بودن   . هایم داغ شدندگر گرفتم و از شرم، گونه 

نیما   ! مان بودی هر روزه دیدم، بانی مشاجرهام که توان غالب شدن به رویش را هم در خود نمی ناخواسته 

برای مهار کردن این عادت غلطم صرف کردم و خودم تا چه اندازه به علت این    فهمید چه ساعاتنمی

تر از  چیره شدن بر این ضعف نفسانی سخت  !دست و پایی عذاب کشیدم؛ اما گویی دست من نبودبی 

ی من نیست؛  بارها سعی کردم برای نیما توضیح بدهم تحت اراده .چه بود که از بیرون دیده میشد آن 

ها ذهنم به رد یک درخواست  که کسی را برنجانم هراس داشتم و ساعت از آن  . انم نه بیاورمتونمی

ی  کردم با پذیرش خواسته کرد و از سوی دیگر، تصور می ام می ماند که عاصی کوچک، مشغول می 

یرین  کنم و بانی عزیزتر شدنم در نگاه سا اشخاص، پیوند محبت سنگینی بین خودم و شخص ایجاد می 

 !فهمیدشوم؛ اما نیما درد دلم را نمیمی 

 . مغموم، بغضم را فرو خوردم و حین بازی با انگشتانم، زمزمه کردم

  . ...فهمی نیمانمی -

 

حق داشت؛ اما   . با کوبیدن درب ظرف محتوی قورمه سبزی، حرص و خواهشش را به سکوت، نشان داد

آزرد و من، متاسفانه  ف درونی، بیش از همه خودم را می این ضع  !دانستاز درد وجود من هم چیزی نمی

 . راه گریزی نداشتم

رحمی، سردی  هایش برهم و چرخاندن حرصی گون چشمش در حدقه، با بی نیما، حین فشردن انگشت 

دیدم که در  در لحن صدایش منتی را می  . نگاهش را نثارم کرد و نشانم داد از رفتارهایم به ستوه آمده

دست و پا  ی بی خواست یادآوری کند همیشه اوست که مرا از مخمصه زد و گویی میمی  سرم زنگ

 . ریزم های منظمش را برهم می رهاند و من، تنها سرباری بیش نیستم که برنامه ریزی بودنم، می 

مامان    نوبت دکترت که کنسله، بذار .تونه جمعش کنهبشری نمی - باشه الی، آبیه که ریختی و هیچ بنی  -

گردونم خونه که حداقل به قرار دورهمی خونوادگی  ای برش می بیاد من خودم دم غروب به یه بهونه 

 !تو االن زودتر میز ناهار رو بچین و مواد کیک رو آماده کن تا مامان نرسیده .مون برسیم شب 

ام برای خودم  ـنتی *حالت لرزش بدی داشتم و احوال متناقض لعـ .اندوه، سراسر وجودم را غرق کرد

حرف نیما یادآوری کرده بود که قرار نسترن هم خطای دیگر من است و   .هم حتی، قابل درک نبودند

و تنفر محسوسی از  زنند کردم سلول به سلول بدنم خستگی را فریاد میاحساس می  .اطالع از آننیما، بی 

 .ام داشتمذات اصالح نشدنی 
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با روی گرداندن نیما برای بیرون آوردن دیس برنج از کابینت باالی سرش، مغموم و ماتم زده، بدن  

 . رنجورم را به تکیه گاه صندلی فشردم و باعجز، صدایش زدم

 ... نیما -

 . سخم را بدون حتی یک نیم نگاه داداخمی کرد و سرد، پا .کالفه سری تکاند و دستش را به کمرش زد

 ؟ چیه -

حقیقتاً هم بارها این ضعف نفسم را   .گذاشتنیما، عاشقانه دوستم داشت و از جانش برایم مایه می 

  . آمد؛ اما امان از گاهی که دلخور و عصبی میشدنادیده گرفته بود و با اخالق اعصاب خُرد کنم، کنار می

 .امکرد و بغض را، مهمان حنجره دن و سردی بیانش، حالم را منقلب می آنقدر عاشقش بودم که عصبی بو 

 . ـب زدم*ام کردم و چون کودکی خطاکار، لـگاه عضالت خسته آرنجم را روی میز، تکیه 

 ... دورهمی امشب کنسله -

ای درون  نیما، با شنیدن لغاتی که از دهانم در آمدند، چنان تکان بدی خورد که کم نماند لیوان شیشه 

بار سویم چرخید که آب  ای خشونت دستش روی سرامیک رها شود؛ اما تعادلش را حفظ کرد و به گونه 

 .دمهایم را دی عرضگی اش، خستگی از بی دهانم به گلویم پرید و در پس نگاه عصبی 

باز کجا بچه بازی در آوردی و نتونستی جلوی مهربونی    ؟باز چه گندی زدی ؟این دیگه چرا المیرا -

 ؟ بیخودت رو بگیری آخه

زهر نیش و   .کرد و چون کودک، مالمتمهمسرم توبیخم می  .هایم داغ شدندصدایم لرزید و گونه 

 ! کردام می دیوانه  هایم بود؛ اما هایش مطلقاً حق من و ازای احمقانه کنایه 

 ... نسترن دیشب ازم خواست امروز عصر برای خرید همراهش برم و نظر بدم  !نیما ...نی -

 . حوصلگی از ناتوانی و دل نازک بودنم، موهایش را دور انگشتش پیچاند و حرفم را برید با بی 

 ؟ از دیشب تا حاال، االن میگی -

 !های پارمین رو نداشتمعصبی شدن تو و گریه ها بگم؛ طاقت نتونستم به تو و بچه  -

 . گویی حرفم جانش را آتش زده باشد، با دست به دیوار کوبید و تقریباً غرید

  !طور نمیشه تونی هر آدمی رو از خودت راضی نگه داری، زندگی این ببین المیرا، تو نمی  !نه بابا ؟عه -

هامون  کنی اتفاقاً تو، من و بچه ذاری کنار و احساس نمی های دیگه بها رو برای رضایت بعضی باید بعضی 

تر و عزیزتر هستن و بیشتر بهت عالقه دارن رو  کسانی که بهت نزدیک  ؟رو گذاشتی توی اولویت آخر

مون هیچ ارزشی قائل  قبول نداری برای زندگی !زنیبه خاطر یه مشت غریبه و اقوام درجه دومت پس می 
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کنی، این انصافه  هات رو از یه دورهمی کوچولو محروم می دلیل بچه ه به دلیل بی سه هفته ست ک  ؟ نیستی

 ؟ خانم به ظاهر مهربون

بیانش چون خار تیزی، به قلبم فرو رفت و جانم را لرزاند؛ اما کاش خاری میشد بر چشمم و آگاهم  

ی  رنجیدم و بغض خفه کننده از نیما  !کنمکرد چه اشتباه، عزیزانم را فدای رضایت مشتی غریبه می می 

  .فشرداش، قلبم را می منتها عاشقش بودم و لحن تند زننده . دانستم حق داردتر شد؛ اما میگلویم سنگین 

 ! با یک تصمیم بیخود، محبتش را از خودم دریغ کردم

 . کردم ی نگاهش را گدایی میلرزان نامش را خواندم؛ در پس لحنم محبت از دست رفته 

 ... یمان -

 .ـب زد*به سردی از من روی گرداند و حین بیرون رفتنش از آشپزخانه، با جدیت لـ

 . ها رو بیارمفقط میز رو بچین تا من بچه  !لطفاً چیزی نگو -

ام تنها گذاشت  ها رفت و مرا با بغض شکسته و درون راهروی کنار ورودی آشپزخانه پیچید؛ سراغ بچه 

 ! ؟بگریم؛ اما آن گریه کجا و حال نزار بعدترش کجاکه به احوال آشوب خود، 

 *** 

کندم، تلفن را زیر گوشم جا به جا کردم که صدای  ها را پوست می حینی که فرز و ماهرانه بادمجان 

قدر در درس و تحصیل کند بودم، استعداد غیرقابل انکاری در  هر چه   .تر به گوشم برسدکتایون، واضح 

 . اشتمکدبانوی خانه بودن د

  . کردمهایی را که نیما خریده بود، نگینی شکل ریز می پشت میز درون آشپزخانه نشسته بودم و بادمجان 

ی من بود که  ی بیست و هفت ساله در آن مادام هم با کتایون درگیر صحبت بودم؛ کتی، دخترخاله 

  .رکیه، جایگاه خوبی داشتبرعکس من، به جای ازدواج در سنین پایین، روانشناسی خوانده بود و در ت 

 .قید و بندهمچنان مجرد و بی 

قبول کن عاصی شده از بس خودت و نزدیکانت رو به خاطر   .خوب الی، شوهرت هم حق داره -

 . های بقیه، توی تنگنا گذاشتیاولویت 

ای از یکی کشید، اشاره کردم ظرف پالستبه پارمین که کنار پوریا، کف هال دراز کشیده بود و نقاشی می 

گلویم را هم صاف کردم و خسته   .های خرد شده را جا به جا کنمدرون کابینت به من بدهد تا بادمجان 

 . از یادآوری نزاع دیروز ظهرم با نیما، پاسخ کتی را دادم
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در توانم نیست درخواست اطرافیانم رو رد   .دونی، دست خودم نیست آره کتی، درست میگی؛ ولی می  -

ای از زیر کار شونه خالی کنم، تا چند روز چنان ذهنم درگیر عذاب  قبول نکنم و به بهونه اگه  .کنم

کنم با این کار،  ام با نیما رو فاکترو بگیرم، حس می بحث همیشگی   .کنهام میوجدان میشه که دیوونه 

ه ببینم همه  کنم که خیلی برام خوشایندتر می محبت بین خودم و شخص درخواست کننده رو مستحکم

 . از من راضی هستن

های جعفری تازه، به سمت پوریایی چشم غره رفتم که  کتایون مکثی کرد و من، حین ریز کردن سبزی 

 . کنمکرد من از باالی اپن، نگاهش نمیخواست موهای خواهر دوقلویش را بکشد و تصور می می 

امیدوارم ازم   . فسانیت در نه آوردن، برام واضحهدونی المیرا، از جانب روانشناسی، علت این ضعف نمی  -

گیره و به دنبال  ات منشأ می خرده به دل نگیری ولی مشخصاً این حالتت از درون کودکی 

خوب یادمه چقدر خاله و شوهرخاله بین تو و دوتا   .های اون موقع، درونت ریشه دووندهسرخوردگی 

دن؛ اما افکار و عقاید کامالً غلطی که در رابطه با تفاوت  شاید هم مقصر نبو  .گذاشتنبرادرهات، فرق می 

مدام طعنه شنیدی و این مورد، اعتماد به   . جنسیتی دختر و پسر داشتن، باعث میشد تو رو نادیده بگیرن

که هرگز مورد قبول نزدیکان پسر دوستت نبودی،  نفست رو از همون کودکی، درونت از بین برد و این 

  .ی دیگران داری از این رو، ناخواسته ضعف در رد هرچند احترام آمیز خواسته  .شدی بدی برات  خاطره

خوای با مورد رضایتِ همه بودن، اون مقبولیتی  چرا که از طرد شدن وحشت داری و از طرف دیگه، می

  ذاره نهیعنی تنها دلیلی که ناخودآگاهت نمی  .رو که در دوران کودکی ازش محروم بودی، حاال ببینی

بار رضایت همه رو جلب  ات، این بیاری، به این علت هست که برخالف تبعیض جنسیتی دوران کودکی 

 ؟ متوجه توضیحاتم هستی، الی .خودت کنی 

در حقیقت، کتی   .توضیحات و بیان صریح کتایون، وجودم را تکاند و مرا بر جایم پشت میز، خشکاند

راست   . پیچاندمشزدم و می ن هشت سال تمام دورش می حقیقتی را مستقیماً به زبان آورده بود که م

ترین فرزند خانواده  که کوچک رغم آن علی  . آمد، مورد توجه والدینم نبودمگفت، از زمانی که یادم می می 

دانستند و بارها،  شان، مرا ننگ پیشانی خود می بودم، والدینم خصوصاً مادر سنگدلم، با آن عقاید کهنه 

خوردم، واقعاً مرا خجول بار آورده بود  هایی که می سرکوفت  .تند من به ناخواست متولد شدم هرجایی گف

ام کردم؛ اما با وجود امیر و عرشیا، جایی  حوصله هایی برای جلب توجه مادر بیرود چه تالش و یادم نمی 

دادم تمامشان را خاطرات  می   ها برایم روشن بودند، اگرچه ترجیحاین  !مانندبرای توجه به من باقی نمی 

بردم یک سهل انگاری  های پیش از ازدواجم با نیما بدانم؛ اما حتی سر سوزنی گمان نمیسیاه سال 
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 ! باری داشته باشدی فضاحت ام، چنین نتیجه گانه در دوران کودکی عقیدتی بچه 

 .ی حال بازگرداندهای مداوم کتی، مرا به وهله صدا زدن

 ؟پشت خطی ؟ ی، چیشدیهی ال -

ام، کودکان لجبازم را از نظر  ها را از سر گرفتم و حین سامان دادن به افکار پراکندهخرد کردن سبزی 

گذاشتم خودشان کنار بیایند، مگر  اغلب می  .کردندگذراندم که بر سر لگوی قرمز رنگ، مشاجره می 

 . دست و پا بار بیایندن، بی خواستم آن دو چون مادرشانمی .دعوایی جدی راه بیفتد

 . حواسم چند لحظه پرت شد .آره کتی، شرمنده -

توانستم تصور کنم زیر باد  می   .صدای نفس عمیقش را به دنبال جیر جیر تکیه گاه صندلی اداری، شنیدم

ر  گی بیست و سوم، نظارهی تمام قد اتاقش در طبقه مستقیم کولر، پشت میز کارش نشسته و از پنجره 

کردم تنها یک تفکر عقیدتی متفاوت از دو خواهر،  باور نمی  .ی زیبای استانبول، زیر پاهایش شدهمنظره 

من و کتی، سطح درسی یکسان و متوسطی   . دو سرنوشت متفاوت برای فرزندانشان رقم زده باشد 

ی بخت برود و  خانه ای ست که عاقبت باید به داشتیم، ولی مادر من معتقد بود دختر، مهمان چند ساله

ی تحصیلش را حتی در  اما خاله، برای کتایون از جانش مایه گذاشت و هزینه  !آیددرس به کارش نمی 

همسر و فرزندانم را عاشقانه دوست داشتم؛    !؟ حال من کجا بودم و او کجا .دانشگاه غیردولتی، متقبل شد

 ! اما جایگاه کتی چیز دیگری بود

 . شون شد که یک دفعه سکوت کردیها چیزی ه دیوونه، فکر کردم بچ -

 . ذهنم همچنان درگیر اظهارات کتی بود .ی خشکی کردم خنده

 ! نه بابا -

آخرین بار یک سال پیش بود که   !قدر دلم براشون تنگ شدهچه  ؟ کننهای خاله چیکار می خب، عشق  -

 . ان اومده بودم ایر

ام، در کشوی فریزر  ها را در پالستیک ریختم و مادام نگاه داشتن تلفن زیر گوشم با کمک شانه سبزی 

 . جایش کردمجابه 

 . شمدیگه بزرگ شدن و دوقلو هم هستن، یکمی اذیت می   !کنن هستن، شیطونی می  -

  .اتفاقاً دلم برای دیدن خودت هم خیلی تنگ شده !های تو خیلی شیریننحق داری؛ ولی مثل بچگی -

قصد نداری یه سفر مجردی به عنوان استراحت چند   !معرفت قرار بود تابستون، یه سر به ما بزنی ها بی 
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 ؟روزه برای خودت رزرو کنی

 . لبخندی زدم و شیر آب ظرفشویی را باز کردم

وقت  کار عقب مونده هم که هیچ  ! ها رو به یکی بسپارم، نیما که سرکارهباید بچه  !ولی جور نشده چرا، -

 . تمومی نداره

صدای ضعیف »تیک« باز شدن درب خوردکار، از آن سوی تلفن به گوشم رسید و لحن کتی، متفکرانه  

 . شد

نظرت چیه تو   .ام شروع بشهی کار بعدی ه که دوری تمام بیکارم تا اینببین الی، من آخر ماه، یک هفته  -

جا بیا یه هفته این   ؟ی شوهرت بذاریهم تا آخر ماه کارهات رو جمع و جور کنی و یه مسافرت تو پاچه 

ات کار  تا حدودی هم روی اون موضوع ضعف نفس  .حال و هوات عوض بشه، یکمی خستگیت در بره 

 . کنیم

 . ، نفسی گرفت و ادامه دادکه پیشنهادش را هضم کنمپیش از آن 

ها کنار بیای که سفرت مجردی باشه، به شوهرت بگو مرخصی بگیره و  فوقش اگه نشد با نیما و بچه  -

 . خانوادگی بیاید ترکیه 

چه بسا کمکی هم در   . توانست حال و هوایم را عوض کند ربطی نبود و می خیلی هم نظر بی  . مکثی کردم

کردیم و اگر مجردی،  خانوادگی میشد، جمعاً هوایی عوض می  .فم باشدجهت چیره شدنم بر نفس ضعی

ی  داری شانه خالی کنم، معنای تجربه های خانه و بچه که یک هفته از زیر بار تمام مسئولیت این  .چه بهتر 

 . ای بود که در نوجوانی و جوانی نچشیدمآزادی

ی تلویزیونی  ی فرزندان مبهوتم را بر برنامه کردم و چهره مادامی که دستم را با حوله خشک می 

 . کاویدم، با لحن گرمی از پیشنهاد کتی استقبال کردم محبوبشان می 

زنم و در رابطه  بذار نیما برسه خونه، باهاش حرف می  ! اگه زحمتی برای تو نیست که به نظر من عالیه -

 . مون، توی تلگرام برات توضیح میدمبا نظر نهایی 

 .دادکتی، با صدای چرخش کلید در قفل همراه شد که خبر از اتمام ساعت کاری نیما می  و تایید

سرسری با کتایون خداحافظی کردم و وقتی پایم را از ورودی آشپزخانه بیرون گذاشتم، نیما درب هال  

 . کردگاه مبل، آویزان می را بسته بود و کتش را روی تکیه 

خواندم، مهربانانه  ین بودن و دلخوری به بار آمده از روز قبل را می که از نگاهش، سر و سنگ با آن 

جانش را  خسته پاسخم را داد و بدن بی  . لبخندی نثارش کردم و سالم بلندی از میان لبانم، هوا را شکافت
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دلم برایش سوخت و    .روی کاناپه انداخت که صدای دوقلوها بلند شد و شادمان، سوی پدرشان دویدند

به   .ی پارمین و پوریا، شربتی هم برای نیما حاضر کردم های پخش شده کردن اسباب بازی با جمع 

یک    .ی اتاقشان کردم تا نیما، در سکوت آرامشش را باز یابدها را از سر و کولش جدا و روانه سختی بچه 

نارش  ک  .نفس، محتویات لیوان را نوشید و مشخصاً شربت، حالش را جا آورد که تشکر گرمی کرد 

ای نداشت و به اجبار  ی عاشقانه ازدواج من و نیما، پیشینه  .اش خیره شدمرخ با جذبه نشستم و به نیم 

هردو کم سن و چشم و گوش بسته بودیم؛ اما الاقل با گذشت مدتی،    .مان صورت گرفت والدین

 . دیگر شدیم ی یک دلبسته 

 . ـب زدم*سکوت را شکستم و مردد لـ

 ؟ منیما، عزیز -

 . بایست رفع دلخوری کنممی  .کمی رنجیدم؛ اما پا پس نکشیدم و ادامه دادم  . حوصله، سری تکان دادبی 

 ؟ هنوز دلخوری -

 . اش نهاد و آمرانه، پاسخ دادهای بسته دستش را روی پلک 

 ! نه الی، فقط رفتارهای ساده لوحانت خستم کردن -

 .ی توانم رو برای تغییر نفسم بذارمامروز همه ولی بهت قول میدم از  !دونم نیمامی  -

ی او تغییری نکرده بود و مشخصاً، این حرفم را همچون  و امیدوارانه نگاهش کردم؛ اما حالت چهره 

 . دانستای پوچ می دفعات پیشین، وعده 

 . بازی با انگشتانم را شروع کردم و صدایم کمی تحلیل رفت 

م توضیح داد این ناتوانی من در نه آوردن به این علت هست که تمایل  با کتی صحبت کردم نیما، برا -

ی پسر دوست من،  ام داره که خانوادهها ریشه در کودکی ی این همه   .دارم مرکز توجه و رضایت باشم 

 . کردن و برای من، جز طعنه زدن نداشتنشون رو نثار امیر و عرشیا می تمام توجه 

مشخصاً مشتاق شده بود که به سوی جلو، خودش را   .به صورتش انداختم ی چشمم، نگاهی از گوشه 

 . متمایل کرده بود

 ؟ خوب -

 ! بهم فرصت بده نیما . کنه این ضعف رو از وجودم حذف کنمکتایون بهم گفته کمکم می -

پافشاری و استقامتم را که برای شروعی تازه دید، لبخند کمرنگی زد و موهای خوش حالتش را عقب  

 .راند
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 . دونم که موفق میشی عزیزممی  -

  . هایم به گردش در آوردمورد پذیرش و مقبولیت همسرم بودن، احساس شعف خوبی را درون شریان 

ی ستبرش، حالت لوسی به خود گرفتم و بحث را سوی  تر کردنم به شانه لبخند پهنی زدم و با نزدیک 

 . پیشنهاد کتایون سوق دادم 

ی  در واقع، ظاهراً آخر هفته  .م باید اضافه کنم که کتی پیشنهاد یه مسافرت هم دادهالبته این رو ه -

بهم پیشنهاد داد تا آخر ماه به کارهام سامون   . ی بعدی کارش شروع بشهآخر این ماه رو بیکاره تا دوره

 .ای، برم ترکیه پیششبدم و برای یه مسافرت یک هفته 

 . یان تار موهای پریشانم گرداند و موشکافانه زمزمه کرداش را منیما، انگشتان مردانه 

 ؟ تو، تنها -

 . ای باال انداختمشانه 

ها  ها رو به یکی بسپارم و تو و بچه ریم و اگه نه، بچه اگه تو بتونی مرخصی بگیری، خونوادگی می  -

 . جا بمونید، من برم همین 

 . و با مکث کوتاهی اضافه کردم

 ! تونیم بیخیال این مسافرتی بشیم که شیش ماه به تعویق انداختیشل مخالفی، می هرچند اگه به ک  -

 .ی حرفم کرد که ابروهایم را باال انداختمی طعنه ی آرامی روانه خنده

 ! ؟دار بودخنده  ؟ چیه -

 . اش را به لبخند مالیمی بدل کرد موبایلش را در دستش چرخاند و خنده 

ای  ام شد؛ اما هر طور هم حساب کنی، درخواست یه مرخصی یک هفته خنده  نه، لحن دلخورت باعث -

همین ماه پیش یک هفته مرخصی گرفتم تا کنار پوریا توی بیمارستان شیراز   ! دیگه باعث اخراجم میشه

 . بمونیم

ندگی  ی بدی مبتال شده بود که برای چند هفته ما را از ز ماه پیش، پوریا به سیاه سرفه  . گفتراست می 

 . ی زمانی هراس کردروتینمان دور و وارد برهه 

 ؟ پس نظرت اینه بیخیالش بشم !آره، حق با توعه  -

 . های پیراهنش، در رد پرسشم سری تکان دادنیما، همگام با باز کردن دکمه

ها رو توی این یک  به نظرم با ندا هماهنگ کن که بچه  . تو نه؛ ولی مسافرت خونوادگی ممکن نیست -

رم  من هم که تا ظهر سرکارم، بعد از کار می  .کنه مطمئنم با کمال میل قبول می  . هفته، اون نگه داره
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 .گذرونیمطور با خواهرم می ی مسافرت مجردی تو رو این ی ندا و شوهرش و یک هفته خونه 

اندازد؛ همین  تقریباً مطمئن بودم مثل شش سال گذشته باز هم نیما، این مسافرت را به تعویق می 

بار، نیما دلیل محکمی برای تحمل یک  اطمینانم باعث شد که پاسخش مرا متحیر سازد؛ اما ظاهراً این 

امید به رهایی از خجول   .هفته نبودنم و پذیرش زندگی مشترک با خواهر و شوهر خواهرش داشت 

آن غالب شوم، کسی چه    شاید هم میشد بر  .هم ریخته بودمان را به بودن من که نظم زندگی مشترک 

 ؟دانستمی 

 *** 

مقابل ورودی فرودگاه، برای بار آخر نگاهی عاشقانه با نیما رد و بدل کردم و از ندا و شوهرش که  

شدند و این  دار نمیندا و همسرش بچه  .ام آمده بودند، تشکر کردمزحمت کشیده و برای بدرقه 

ی آن خانواده محسوب  ها ی شدید آن دو به دوقلوهای من و نیما بود؛ چرا که تنها نوه موضوع، بانی عالقه 

 .دادترین فرزند خانواده بودن، رغبتی برای ازدواج نشان نمی شدند و نسترن هم علی رغم بزرگ می 

موهای پارمین را به شکل خرگوشی جمع کردم و از هر دو فرزندم قول گرفتم تا زمان بازگشتم،  

بار    .بازی بیاورمشان اسباب هردوی شان را اذیت نکنند و اگر خواهر و برادر خوبی باشند، برای  عمه

گفت این نگاه، به زودی از من دریغ  ای داشتم که گویی می احساس غریبانه  .دیگر به نیما نگاه انداختم

دار، مانع  های یک زن و مادر خانه خواهد شد؛ اما شور و هیجان سفر مجردی در ترکیه، بدون نگرانی 

 . توجهم به حاالت دلشوره مانندم میشد

ام، وارد سالن  ی آخرین خداحافظی دست جمعی ی چمدانم را در دست گرفتم و با روانه سرانجام، دسته 

 . ی خودروهایشان بشوندفرودگاه شدم و دیدم نیما و سایرین، کم کم فاصله گرفتند که روانه 

جای گرفتم و   پس روی صندلی .زود رسیده بودم و زمان زیادی به باز شدن کانتر پروازم مانده بود

هایم  ریزی هر از گاهی هم به برنامه   .ی روی چمدانم سرگرم کردمهای برجسته خودم را با شمارش دانه 

هیجان زیادی از این سفر مرا در بر   ! اندیشیدم و چه خوش خیال بودمبرای مدت اقامتم در ترکیه می 

ام جز دو استان  بیست و شش سال زندگیطی   .ای به آن نیندیشمگذاشت حتی ثانیه گرفته بود که نمی

 . ی جدیدی محسوب میشدام نرفته بودم و این سفر، حقیقتاً تجربه تر از محل زندگیآن طرف 

عموماً   . تر شددقایقی بعد، اطرافم با رسیدم مسافران جدید که اکثرشان به پرواز من تعلق داشتند، شلوغ 

برخی که پی سفر کاری    .تنها تعداد کمی چون من، تنها بودند کردند وخانوادگی یا دسته جمعی سفر می 

بینی و  ها که چون من پی تفریح بودند، مشغول پیش حوصله از تاخیر در پرواز و آن آمده بودند، بی 
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پرسیدند، احوال  سیزده ساله که مدام از کشور مقصد سوال می -های دوازدهدیدن ذوق بچه  .ریزیبرنامه 

 . کردبهتر از پیش می خوشایندم را  

  . هایم پیچیدچندی بعد، باالخره کانتر پروازمان باز شد و صدای زنی که اعالم کرد، از بلندگو در گوش 

 . ی ابرها، به جانم رخنه کردبار، کمی استرس از ترک وطنم و مسافرت درون کابینی عظیم بین توده این

چمدان متوسطم، راه افتادم؛ اما تا خودم را به کانتر  ی سر و وضعم را مرتب کردم و با گرفتن دسته 

انتهای صف ایستادم و با انگشتانم مشغول بازی   . برسانم، صف طویلی از مسافران مقابلش شکل گرفت 

شش سال    .کردم با نگه داشتن شعف دقایق پیشینم، استرس اندکم را از خودم دور کنمتالش می  .شدم

 . اً به موقعیت خوبی رسیده بودم که این اتفاق، نهایتاً نصیبم شدانتظار این سفر را کشیدم و قطع

متعجب شدم که چرا    .کردم که دختر جوانی کنارم ایستاد ی چمدان یاسی رنگم را باال و پایین می دسته 

ای داشت و  ظاهر آشفته  .به جای ایستادن در انتهای صف و به پشت چهار نفر پیش از من، کنارم آمده

مانتوی سرخ بهاره و بلندی به تن کرده بود و   .ند کوتاهش، توی صورتش پخش شده بودندموهای بلو

کرد و  یک تنه، دو چمدان و سه کیف دستی نسبتاً بزرگ را حمل می  .باریدخستگی از نگاهش می 

 . مشخصاً، درمانده بود 

 . خجالت زده نگاهم کرد و دستش را تکان داد

 ؟ خواهشی ازتون داشته باشم تونمببخشید خانم، می   ...عه -

 . ـب زدم*مبهوت سر تا پایش را ورانداز کردم و لـ

 ! کنمخواهش می  ...البته -

ها  برای مدت کوتاهی در استراحت بین ترم   .کنمراستش من دانشجو هستم و توی ترکیه تحصیل می  -

بودم مقداری خرت و پرت و وسیله   هام هم قول دادهام رو ببینم و به دوست به ایران برگشتم تا خونواده

ترین کیف دستی من رو، شما تحویل بدید تا بارهای من  امکانش هست همین کوچیک  .براشون ببرم

 . گیرمتوی فرودگاه استانبول که بشینیم، ازتون پسش می  ؟بار و جریمه نشنمشمول اضافه 

ی من نبود بپذیرم و کیف دستی یک  یفه حقیقتاً وظ   .های نگاه عسلی دختر، خیره ماندم مردد به مردمک 

ی عجیب را، از جانب خودم تحویل دهم؛ اما دختر ظاهر معصومی داشت و ضعف نفسانی من هم  غریبه 

 . دانستکه نه آوردن نمی 
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ی آن دختر  قرار بود سعی خودم را برای تقویت نفسم انجام دهم و رد خواسته  .به خودم نهیب زدم 

ی دختر را رد  ـب گشودم که مودبانه خواسته *بنابراین، لـ  .ام موفقیت آمیز باشد توانست نخستین گمی 

ام صدایی بیرون آمد که  کنم؛ اما جز هوا هیچ حرفی از دهانم بیرون نیامد و تا به خود بیایم، از حنجره 

 : گویی گفت

 ! البته، مشکلی نیست ...ا -

ام، به طور  بار هم آن کسر توجه کودکی این !ـنتی*لعـ  .ای گفتم و نفسم در سینه ماندهین خفه 

هایم شده بود و دختر، با شعف دور از انتظاری، کیف کوچک صورتی رنگ را  ناخودآگاه، غالب بر تالش 

ای از من تشکر کرد و عجوالنه،  ای، با نگاه ذوق زده تند و عجله  .ام گذاشتـرق کرده*میان انگشتان عـ

  .دست و پایی، به غایت تنفر رسیده بودم ام منقلب شده بود و از این بی درونیحال   .به انتهای صف رفت 

به   .آمد ام به سر می شد و حوصله تمام حال خوبم از امید به خوشایندی سفرم، کم کم به خستگی بدل می 

ل،  کردم خودم را به کمک کتی در ترکیه امیدوار کنم و دلم را خوش به این که حداقسختی تالش می 

 ! یک کمک کوچک بود دیگر .امدختر غریبه را خوشنود کرده

طور صف تمام شد و من، کیف دستی آن دختر و چمدان خودم  قدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم چه آن 

های سفید هواپیمای غول پیکر شدم و در آن وهله، استرس شروع  ی پله آرام روانه  . را تحویل دادم

حقیقتاً در آن لحظه احتیاج داشتم به گرمای حضور شخصی چون نیما که بخندد و   .پرواز به جانم افتاد 

 . هایم را به سخره بگیرد؛ اما فکرم را منحرف کندنگرانی

کمی عصبی بودم و پایم،    .پا درون هواپیما گذاشتم و با کمک گرفتن از مهماندارها، جایم را پیدا کردم

هایم  دستانم، شقیقه  .ـرق، روی ستون فقراتم جاری بودند*ـقطرات درشت ع  .زمین را ضرب گرفته بود

گرفتم، این اضطراب به طور  رسیدم و با کمک کتی اسکان می فشردند؛ اما قطعاً، وقتی به ترکیه می را می 

 ! دلخوشی بدی نبود .کلی از ذهنم دور میشد

ام سوق  وران کودکی ترین جزئیات زندگی ددر طول سه ساعت پرواز، فکرم حتی به سوی کوچک 

گرفت؛ اما به خود که آمدم، هواپیما فرود آمده بود و من هم خارج شده، در حال تحویل گرفتن چمدانم 

ست کیف  بردم کافی گمان می  .کردمو همان کیف دستی کذایی بودم که ای کاش، همانجا رهایش می 

شد  ی بد را که باعث می تم این خاطره توانسمی   .دستی را به صاحبش باز پس دهم تا خیالم آسوده شود

 . احساس ضعیف بودن بکنم، پس بزنم و پی شروعی نو بروم
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چشم چرخاندم تا آن دختر   .ام انداختمی چمدان را در مشت گرفتم و بند کیف دستی را روی شانه دسته 

  .زی محسوس نبودرفتند، چیشیک پوش را پیدا کنم؛ اما در آن شلوغی که مسافران به سوی خروجی می 

در جوابش لبخند زدم و اشاره   .دادی اتاق انتظار، کتایون را دیدم که برایم دست تکان می از پشت شیشه 

 . سپس خودم را از شلوغی جدا کردم و موشکافانه اطراف را کاویدم  .کردم زود خواهم آمد 

به جانم افکند و صدای   هایم، احساس سنگینی چیزی روی بازویم، رعشهدر بین این چشم چرخاندن

متعجب به عقب برگشتم و خیره ماندم بر زن سی و   . خشک یک زن، با زبان ترکی گوشم را پر کرد

تر، با همان استایل  ای که یونیفورم رسمی پلیس را بر تن داشت و یک زن و مرد جوانای ساله خرده

شین را، به همان زبان ترکی بیان کرد و  ی پیبه نظرم آمد زن، همان جمله  .رسمی، پشتش ایستاده بودند

گویی انگلیسی بود؛ اما من نه ترکی   .هنگامی که واکنشی از من ندید، به زبان دیگری حرفی زد

 ! دانستم و نه انگلیسی می 

حوصله، به چمدان و کیف دستی در دستم اشاره کرد  سنگینی نگاه مبهوتم را روی زن نگاه داشتم که بی 

خواست لوازمم را بگردد و این، برای رخنه کردن ترس به وجودم،  گویی می  . وردو ادای گشتن در آ

 ؟ بایست مورد تجسس قرار بگیرندتنها وسایل من می .کافی بود 

ام را مشت کردم و آرام چمدانم را جلویشان باز  ـرق کرده *آب دهانم را فرو بردم، کف دستان عـ

دانستم تمام نظمی که در چمدانم بود را برهم زدند؛ اما می  عجوالنه، همه چیز مرا کاویدند و .گذاشتم

 . جسم خالفی با خود ندارم

ای کشیدم که خیلی دوام نیاورد و وقتی کیف دستی  ام، نفس آسوده با باز پس داده شدن چمدان آشفته 

سایل  تک زیپ کیف را گشودند و و  . آن دختر را از دستم گرفتند که بگردند، نفسم در سینه حبس شد

چیز   .درونش را زیر و رو کردند که اعم از مقداری خوراکی، تعدادی کتاب و یک شکستنی فانتزی بود

رنگ حاوی بلورهای ریزی قرار ها، پالستیک بی خورد؛ اما درست زیر تمامی اینمشکوکی به چشم نمی 

بار افسر  خصومت  هیچ تصوری از ماهیتش نداشتم تا آنکه نگاه   .داشت که به عمرم هم ندیده بودم 

 . ام شد و مقابل تحیر نگاهم، دستش سوی دستبند آویخته به کمرش رفتروانه

  .فهمیدمشان را نمیهایی زد که من معنای مات ماندم که دستبند را جلو آورد و با خشونت، حرف 

را طی یک   اشاسلحه  .سراسیمه سعی در عقب رفتن داشتم که به نظر پلیس زن آمد قصد گریختن دارم

 . حرکت سریع بیرون کشید و به سویم نشانه رفت که ناگاه، بغض گلویم شکست و گریان زمزمه کردم

 ؟ برای چیه  ...هااین  -
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 !پیچیدندهایم می و باز فریادهای زن به زبان ترکی بودند که در گوش 

تم و افسر زن هم، با خشم و  ای داشاحساس غریبیِ آزار دهنده  .مغموم و درمانده، بر جایم مانده بودم

ای  کردم هر لحظه، گلوله احساس می  . اش را سویم نشانه رفته بود، جلو آمداحتیاط، همان حین که اسلحه 

های جنایی دیده بودم،  ای را که از شلیک اسلحه، تنها در سریالشود و درد کشنده از درونش خالص می 

 . کندمهمان جانم می 

های تندش  دار کتی، از کنار افسر پلیس هویدا شد و گام ، حرکت آرام موهای موج درست در اوج هراسم

اش را سوی کتی گرفت و به ترکی، فریادی  افسر زن، مظنون و شکاک اسلحه  .آمدندرا دیدم که جلو می 

نگاه پلیس، رنگ تردید   .کتایون، خودش را نباخت و با جدیت، شمرده و آرام به افسر پاسخ داد .زد

سپس با لحن تندش و حالتی از انزجار، تند کلماتی   . اش را نه کامالً؛ اما کمی پایین آوردگرفت و اسلحه 

مبهوت و    .های زن، دیدمرا پشت یکدیگر چید و من، واضحاً لرزش فک کتایون را با اتمام یافتن حرف 

 . ـب زد*نگران نگاهم کرد و به فارسی لـ

 ! مواد -

شنوند و اصوات، ظاهراً از فواصل دور  هایم نمی ای، گمان کردم گوش برای لحظه  .دنیا روی سرم آوار شد 

های سرد فرودگاه رها کردند که  چشمانم تار شدند و پاهای سستم، مشتاقانه مرا روی سرامیک  . آیندمی 

 ! تیزی فلز دستبند، بر مچ دستم نشست و رعشه به جانم انداخت؛ آدمی متشنج

 *** 

ای هم رهایم  ام آویخته بود، در آن یک ماه گذشته حتی دقیقه که خودش را به حنجره  بغض گلوگیری

هایی که ریختم تا  هایی که زدم و اشک بعد از آن ضجه   .نکرده بود و گویا تاب آزاد شدن هم نداشت

ند پی  کردگمان می  !بگویم موادها برای من نیستند؛ اما کسی هم نشنید، دیگر تاب گریستن هم نداشتم

حتی شخصی با مشخصات او، چه در   . ـنتی انگار آب شده بود*نخود سیاه فرستادمشان؛ اما آن دختر لعـ

 ! پرواز من، در سایر پروازهای آن روز هم نبوده

ی همسرم  من، آن دختری که وابسته  . داند یک ماه بازداشت و دادگاه و محاکمه، جانم را ستاندخدا می 

زدم، در دیاری غریب ناچار به ایستادن بر روی پاهای خودم و دست و پنجه نرم  بودم و تکیه بر او می 

درونم، درست به مانند سلول تاریکی   .ام، به ناحق مهر شده بودکردن با جرمی بودم که روی پیشانی 

وجود من هم   .کشید مانست که یک چهاردیواری نمور بیشتر نبود و انزوا، روی دیوارهایش فریاد میمی 

چون همان سلول، بندی بود که آرزو و حسرتِ باری دیگر خیره شدن در نگاه همسرم را به اسارت  
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های  رفت و من، دلم تنگ بود برای تمام خوشی سیاهی تلخ حقیقت، از سر و رویش باال می  . برده بود

 .گانه از دست رفتندفکری بچه حتی اندکی که با کودکانم داشتم؛ اما بر سر یک بی 

ماموری بود قد    .ای چرخیدن کلید که در قفل درب سلول آمد، تنم لرزید و سرم، سوی عقب چرخیدصد

نگاهش که سوی غذای   .کرد انگیزی که روح را از تن آدم جدا می بلند و چهارشانه با نگاه نافذ هراس 

 .دانستمنمی  ـب، به انگار ناسزا داد؛ اما من ترکی*ام سوق گرفت، اخمی کرد و زیر لـدست نخورده 

همان   . پاهای سستم، تاب یاری نداشتند و با گرفتن خطوط دیوار، آرام سرپا شدم .اشاره کرد برخیزم

ـنتی، همان دستبند را به دستانم آویخت که خفگی، به جان مچ دستم افتاد و گزگز طاقت  *شی سرد لعـ 

ونت، مرا بیرون کشید که تار موهای  فرسایی، به پوستم رخنه کرد؛ اما افسر نگهبان، مجال نداد و با خش

تر به نظر  ی گلویم، از پیش سنگین ام ریختند و بغض خفه کننده ام، روی پیشانی ی گره خورده آشفته 

 . آمد

رحمان به کندی  ی هفت سال از عمرم کاستند، با خشونت دستان این بی یک ماه، سی روزی که در اندازه

من بودم و   . ای پای توضیحاتم بنشیندذشت و هیچ کس حاضر نشد ثانیه ای که قلب را بشکافد، گدشنه 

 . کردندهایی که آبم میکاش گفتن سوزاند و ای درد حسرتی که پوست و استخوانم را می 

مویه کنان، به جلو گام   . جانم را به جلو راندنشستن سنگینی دست افسر، کمرم را سست کرد و جسم بی 

همیشگی را تا اتاق انتهای راهروی کناری، پیمودم؛ اتاقی که کم از سلول تار خودم    برداشتم و همان راه

خوردند، از اتاق مالقات  نداشت و میز مستطیلی فکسنی وسطش، با پنکه و المپی در سقف که تاب می 

 . دادندخبر می 

قابلم  با گشودن درب و شل شدن زنجیر حول مچم، نگاه نگران کتایون آن وکیل شیک پوش، م 

ای که از  های بورای، وکیل ترکی اصطالحاً خبره مان گذاشت و من در مردمک افسر تنهای  .رقصیدند

پی امیدی گشتم که یک ماه تمام، در سیاهی خط به خط سلولم جست و   .دوستان کتایون بود، خیره شدم

رسید  اش به مشام می حوالیکردم؛ اما در آن نگاه نافذ آبی جدیتی پیدا بود که شوم بودن، از جویش می 

اش و آن  دانستم در پس استایل رسمی اتو شدهمی   . ی خوشی نبودو فشرده شدن لبانش هم، نوید دهنده 

اش نهفته بود و من برای  کت و شلوار آبی نفتی، پیشانی چین خورده و بینی خمیده، حکایت ناتوانی 

 .زده بمانم، اما این ناامیدی را نبینمها در همان سلول کپک ای، آرزو کردم سال ثانیه 

جان مقابلشان روی صندلی فلزی  هایم تحت اختیار خودم نیستند، بی آمد عضله در حالی که به نظر می 

کتی، فوراً به سویم   .اش روی کف زمین، صدای ناهنجاری پدید آورد رها شدم که کشیده شدن پایه 
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اش را نادیده گرفتم و  نیام بکاهم، دل نگراحوصلگی آنکه از بی متمایل شد که حالم را جویا شود؛ اما بی 

 . ای بودمخاطبم آن وکیل به ظاهر حرفه  . ـب زدم*ام از زور بغض، لـبا صدای دورگه 

 ؟ کِی آزاد میشم -

ی پوچ مقابلش،  هایش را فشرد و حین زیر و رو کردن یک مشت برگه بورای، با نوک انگشتانش، شقیقه 

مشخصاً برایش   .دانست، پاسخم را دادای که می به شکلی جدی و به زبان فارسی دست و پا شکسته 

گویی هر روز این   . انگیز دست خوش تغییر و تحول ماتم باری شده بودارزشی نداشت سرنوشتم چه غم 

 .دادای چون من می خبر بد را به شخص درمانده

ر خواهد گرفت و  متأسفم المیرا، دادگاه بعدی تو احتماالً چیزی در حدود دو سال و نیم حبس در نظ -

 . بیشتر از این نمیشه تخفیفی اعمال کرد 

دانم داد که بنا شده سه روز انتظار حکمی را بکشم که می این معنا را می  !چه ساده گفت؛ دو سال و نیم

های دو  ها فاصله، زهر حسرت حتی همان گیس کشی ام خواهد بود و با فرسنگ شروع شور بختی 

قرار بوده   .دادمشان می گاه همسرم را بخورم که بارها به این عذاب، ترجیح فرزندم را، همان سردی ن

شان سایه بدواند و چه بسا حتی اگر از این  مادری در اوج نیاز کودکانم به مادر، بر زندگیی شوم بی سایه 

مرا  تر شد، آزاد شوم، پوریا و پارمینم حتی اسارت در قامت پیرزنی که یک شبه، صد سال شکسته 

احتماالً، همین افکار در تمام ساعات   .تری را جایگزینم کرده باشدنشناسند و نیمایم، دختر باعرضه 

 ! کنندحبس طویلم، برای درهم شکستن استقامت دختری بیست و شش ساله کفایت می

 

 پایان 

 

 1400هفده اردیبهشت 

 ی عصر ساعت شش و هجده دقیقه 
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 «.نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»با تشکر از 

 

 

 

 . برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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