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 دور شدم و گفتم: یچند قدم

  ؟یاصرار کرد برم آهن فروش شبیزنم... بابا چرا د یمامان... سرافکنده شدم جلو   -

  رتمیغ یرو  دمیعالمه مرد گنده نشستم خط کش کی یکنه؟ جلو خمی یکه سنگ رو

 چون مسائل رختخواب من و زنم شده نقل مجلس مردم...

 ... میندار یحرف زده؟ ما که کار یخاک به سرم... ک  -

به بابا اعتماد کنم. دو  گهید بار کی ... پشت دستم داغ گذاشتم گهیبس کن د  -

کنند تو حساب ها  یو کامران کار نم ارشیساعت مخ من بدبخت کار گرفته شد که ک

همه داره قصه ضعف   یخوش و خرم نشسته جلو  دمیکنند بعد رفتم د یم یدزد

رفتم موقع ناهار آهن  یکنه... مامان من ک یهمکارهاش خط م یمن و سحر برا یزندگ

 ؟ یفروش

 . یبر دمینم... من نشن دو ینم  -

... خدا  دندیمهمون هاش غذا خر یبرا  ارشیچون نرفتم... پول داده کامران و ک  -

 گفت؟  یچ  هیبق یجلو یکن یشاهده به زور نگهم داشت. بعد فکر م

 بگم؟  یچ  -

شام خونه  کیما که  گهیخودم م ی اون همه کاسب بازار برگشته دم رو یجلو  -

رو خوب  یموقع ناهار آدرس آهن فروش اوشیماشاهلل آقا س یول  مینخورد اوشیس

 بلده... 

 ؟یمارستانیخاک به سرم... حاال تو چرا ب   -

به تو  یاعتماد ندارم حت  گهید یدرد دل کنم ول یکیبا  رهیگ یم شیبگم؟ دلم داره آت  -

 ...یکه مادرم

 کن خودت رو... ی... بگو مادر خالرهیمادرت بم  -

 حامله بود...  میومدکه ا شبیسحر د  -
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و مجبور شدم  دی. بغض من هم عمق گرفت. چانه ام لرزدیاز تعجب کش یبلند دم

 :ندیرا نب میاشک ها یتا کس واریبچرخم به سمت د

  کیبابام که حرف بخورم. ناموسم بشه سوژه دست  تی من رفتم دنبال گله و شکا  -

از اعصاب خرابش   مارستان یخبر بعد زن من تک و تنها اومده ب یمشت آدم از خدا ب 

بُز وسط آهن  نیهم نشسته بودم ع  رتیغ یشده... منِ ب یکرده بستر  یزیخونر

 خوردم.   یغذا م  یفروش

 االن حالش چطوره؟   د؟یخُب چرا نگفت  -

نگو تا خودم  چکسیبه ه  ؟یرازدار پسرت باش یتون یم  نمیدونم... خوابه... بب ینم  -

کنه... اگر بفهمه   دایپ یتا آمادگ مینگ ی به کس خبرت کنم. سحر از من قول گرفت فعال

 شه.  یاز من دلخور م یلیگفتم خ

 تلفن دم دستت باشه زنگ بزنم نگران شدم. یباشه ول  -

 بودم؟  یبگم کدوم قبرستون  شش؟ی برم پ ییبا چه رو  -

 .. یریگ ینشده که انقدر سخت م یزی حاال خدا بزرگه... چ  -

 شما ها...مامان... مامان از دست  یوا  -

 افته؟ یپس ب دیبابات اون با  شیپ یرفت  -

 ها؟  یبه کس یکه گفتم... نگ دیترک یولش کن... دلم داشت م  -

 زنت حالش خوب شد خبر بده.  شیباشه برو پ   -

به اتاقش  یبه پا شود. وقت  یامتیتا پشت در اتاق سحر ق دیطول کش قهیدق ستیب فقط

زدم. ساکت نشستم و او به پنجره   ی کرد و نه من حرف یبود. نه او گله ا  داریرفتم ب

  یبعض  ی. گاهمیاما توان صحبت کردن نداشت  می شد. هر دو پر از ناگفته بود رهیخ

 دن یسکوت کردن و ناز نکش نیشود. مثل هم یم ریزن ها بد تعب یمردها برا یکارها

  میحرف بزن دیبا یوقت ستیاست. دست خودمان ن عیبه موقع که در جنس مذکر شا

من  یتوجه ی. سحر از بمیزن یداد م میو اگر الزم باشد سکوت کن میشو یالل م
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اسفناکش فلج   تی به وضع یهر گونه عکس العمل یو من کامال برا  ختیر یاشک م

داشت ثابت مانده بود که متوجه شدم  وکتیکه سوزن آنژ یدست  یرو همبودم. نگا

 : د یو نال دیباره مشت شد. ملحفه را با حرص چنگ کش کیانگشتانش به 

 !اوشیس  -

وحشتناک بود که   یپشت سرم به حد  یرا باال آوردم. طرز نگاهش به نقطه ا سرم

در نفسم   یپدرم جلو دن یکردم و با د بیدر دم سکته کند. رد نگاهش را تعق دمیترس

کرد. تا من به خودم مسلط   ید. هنوز وارد نشده بود و داشت با پرستار صحبت مبند آم

 به سمت سحر رفت:  میشوم ترانه وسط اتاق ظاهر شد و مستق

 ؟ یبرات... چرا به ما نگفت رمی من بم یاله  -
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