
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

نداشتم.  اما حس حرکت د،شمیای دار بودم، شاید پنج شش دقیقهبی
دست و پایم کرخت بود. در خواب عمیقی بودم که به اجبار بیدار شدم، 

بود مغزم بود و باقی  مشکل این بود تنها عضوی از بدنم که بیدار شده
 های اجباری، دلخور!ته، از این بیدار شدنبدنم کرخت و الب

دراز  طورهمانم با یادآوری دلیل بیدار شدن !؟بودماما چرا بیدار شده 
کشیده آهی کشیدم و غلتی زدم و خواستم بلند شوم که با کل هیکل از 

 روی تخت به پایین سقوط کردم.
پخش شده در کف زمین متوجه شدم صدای گریه برای  طورهمان

متعجب بودم! یادم  قطع شد و دوباره آواز از سر گرفت.یک لحظه 
 بودم! دهطرف روی تخت آم د قبل از خواب از آنآممی

چشمانم را با یک  کهدرحالیتخت و داستان افتادن را رها کردم و  
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صدا گریه از اتاق بیرون رفتم.  و ، در را باز کردممالیدمدست می
اتاق کناری را باز کردم. موجی از نور قرمز  به گوشم رسید. درِ ترواضح

 را آزرد. امخستهمالیم چشمان 
رد. با کمیبود و با آخرین نفس گریه  های تختش را گرفتهکیان نرده

 مشاهده من در آستانه در دستانش را باز کرد تا بغلش کنم.
لبه کوتاه تخت را پایین آوردم و نشستم. کیان خودش را انداخت در 

 قدرآنام را روی موهایش گذاشتم و آغوشم و محکم بغلم کرد. پیشانی
 داشتم تا آرام گرفت. نگهشدر بغلم 

انم چقدر گذشت که بلندش کردم و دمیزدم. نمی نشسته چرت
ردم به خواب رفته اما تا خواستم بلند کمیفکر  داخل تخت گذاشتمش.

 گیری.شوم دوباره شروع کرد به گریه و بهانه
ر خوردم و نزدیک بود با سر به کیان برخورد کنم! از تخت به پایین سُ

رم را بغل کرد و با ش گذاشته بودم. چرخید، سالشام را روی بپیشانی
 :دار گفتصدای بغض

 نرو، پیشم بخواب! ــ
 ! اینجا جای توئه، اون اتاق جای من.هشمین ــ
 .هشمی ... دستور که نیست.هشمیچرا  ــ
 چرا دستوره! من باید تو اون اتاق بخوابم، تو اینجا. ــ
 کی دستور داده؟ خدا؟ ــ
 نه! ــ
 پس کی گفته؟! ــ
 بابابزرگ گفته. ــ
 پیشم بخواب. ــ
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 .مشمیمن اینجا جا ن ــ
 دیدی دیشب جا شدی؟ ...یشمیچرا  ــ
 رد.کمیامروز کمرم درد  ــ
 نم خوب شه!کمیمن بوسش  ــ

 سرم را از روی تخت برداشتم.
 ردی باز؟کمیچرا گریه  ــ
 کی؟ ــ
 م!کی؟ عمه ــ
 عمه پریت؟ت؟ عمه ــ
، ت بیدار شدمصدای گریهردی، من از کمیگریه  کیان تو داشتی ــ

 نی!کمیمدم ببینم چرا گریه او
 سم.ترمیآخه  ــ
 از چی دوباره؟ ــ
 ه! تا حاال از این نترسیدم!باریکنه  ــ
 ترسیدی؟ بارهیکاز چی  ــ
 خودم دیدمش! تو کمده... ــ
 لاون شب که زیر تخت چیزی نبود! مث لمث تو کمد چیزی نیست. ــ

 ...مثلاون شبی که پشت پنجره کسی نبود! 
 .آدمیچراغ رو خاموش کنی  نه هست. اگه ــ
 کیان! ــ

 باال آورد و انگشتان کوچکش را گذاشت دو طرف لبش. دستانش را
 .آدمیمده. از اینجاش خون ... از اینجاش در اودو تا دندون داره ــ
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 اش کشید.نهدستش را روی چا
 خواد منو بذاره تو جعبه!با خودش ببره. می خواد بیاد من رومی ــ

نور  .و روی تخت نشستم چراغ اتاقش را روشن کردم بلند شدم
د. چراغ چشمان کیان را اذیت کرد و باعث شد چشمانش را تنگ کن

چرب بود و روی صورتش رد  ماکارونیپایین لبش به خاطر خوردن 
 بود. اشک مانده

 مسواک زدی؟ ــ
 منو بخوره!خواد خون می ــ
 کردی؟ کارچهامروز  ــ
 فیلم دیدم. با عمو سیامک فیلم قشنگ دیدم. ــ
 فیلمش چطوری بود؟ ــ
فت دنبال رمیمد اواز تو کمد در می هاشبیه آقاهه قشنگ بود!  ــ
ها رفت. خانومگمیگرفتشون و یهویی گازشون ها. بعد آروم میخانوم

خوابیدن. بعد می ،زدنبعد هی دست و پا می ،زدنسیدن جیغ میترمی
 آخر فیلمش هم پلنگ صورتی بود.

 یدی؟دمیوقتی تو فیلم  ردکمیعمو سیامک چه غلطی  ــ
بعد تا شروع شد  ،خواب بود. گفت بیا یه فیلم قشنگ ببینیم ــ

 ولی من تا آخرش دیدم. خیلی قشنگ بود! ،خوابید
از جا بلند شوم که دستم را کالفه دستی به موهایم کشیدم. خواستم 

 سریع گرفت.
 بابایی نرو. پیشم بخواب. ــ

صدایش که آهنگ بغض گرفت، کنارش روی تخت مچاله شدم. 
به محض اینکه در این وضعیت قرار گرفتم  خورد به دیوار.زانوهایم 
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 کمرم تیر کشید. هنوز بابت دیشب درد داشت.
 :گفت ،شیدکمیخمیازه  کهدرحالیکیان 

... بابایی یکمی برو اونور بخوابی، جامونم زیاده! ببیناینجا بهتره  ــ
 .مشمیدارم خفه 

ای نگذشته بود که خوابش برد و من غرق در چهره چند دقیقه
با نوک انگشتانم موهایش را از روی صورتش کنار زدم.  .شدممعصومش 

داشت هایی که هر پدر و مادری دوست کیان بچه زیبایی بود. از آن قیافه
 کارچهخواستمش؟ برایش ؟ میاما من چه باشد.یکی از آن را داشته 

 ردم؟کمی
گانه د که بلد نبودند خیلی با او بچشمیکیان در کنار کسانی بزرگ 
از سنش بود. شاید برای همین  تربزرگرفتار کنند. شاید برای همین 

 مشکل داشت.
باید به خاطر  ه این تخت! کمرم خرد شد! آخه چرالعنت ب هاَ ــ

 ادم؟دمیمینو گوش  یهاحرفتربیت این بچه به 


