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 گیرا سوزان،

 .دلپذیر بغایت

 1آتوود مارگارت

 

 

 2فامورِوا اُلسوال دکتر مادرم براي

 .است قدرشناسی و عشق و کتاب از سرشار اتاقش هر هايآرایه که سرزمینی است، کرده بدل عجایب سرزمینِ به را مانخانه همواره که

 .توام دلتنگِ همچنان من :گذاشت جا به یادگار یک و کتابخانه یک خودش از که ،3فامورِوا آدِبایو پدرم، يخاطره و یاد به و

 

 

 

 

  جوایز و افتخارات رمان   با من بمان:

 

 از نامزدهاي نهایی جایزه ادبی بیلیز زنان انگلیس در سال 2017

 جزو کتاب هاي برتر سال منتقدان نیویورك تایمز

برگزیده ي بهترین کتاب سال توسط سان فرانسیسکو کرونیکل ، رادیو عمومی ملی آمریکا ، مجله اکونومیست ، رسانه بازفید ، مجله پِیست، مجله زندگی جنوبی ، مجله سالم برلبخند آمریکا، سایت 

 شلف آوراردز و مجله اسکیم

 جزو بهترین کتاب هاي فمینیستی سال هافینگتون پست

 جزو هیجان انگیزترین و جذاب ترین کتاب هاي نیویورك پست

 وركیوین یعموم کتابخانه برتر کتاب ده جزو
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٢FAMUREWA OLUSOLA DR.  
٣FAMUREWA ADEBAYO  
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 زیادي استقبال با که باشدمی وي رمان اولین »بمان من با« .است شده متولد نیجریه الگوسِ شهرِ در 1988 سال در 4آدِبایو آیوبامی

 زیادي جوایزِ فهرست در که را او اثر و کردند توصیف استثنایی گوییقصه را او ادبی مجالت از بسیاري و تایمز نیویورك .گردید روبرو

 .ستودند داشت شرکت
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 2008 دسامبر ،5جُس

 

 

 

1 

 

 هفته یک که کنندمی یادآوري من به خالی هاياتاق این و امبسته را هایمچمدان .بیایم تو نزدِ و کنم ترك را شهر این باید امروز من

 کنم بیدارش نزده آفتاب بوده منتظر خوابیده، نگهبانی پستِ  توي شب هر گذشته يجمعه از موسی، امراننده .کردممی ترك را اینجا باید پیش

 .خورندمی خاك دارند نشیمن اتاقِ در هنوز هایمچمدان اما .بیافتیم راه موقع به تا

 کار آرایشم سالنِ  توي که آرایشگرِي به ــ خانگی وسایل حتی الکتریکی، لوازم ها،صندلی و میز ــ را داشتم اینجا که چیزهایی بیشترِ

 تختخواب این روي بکاهم، را هایمخوابیبی زمانِ از کمی بتوانم اقال تا تلویزیون، بدون شب، هر که است هفته یک حاال بنابراین، .دادم کردمی

 .امرفته راه کله و زده وول

 مالقات را یکدیگر بار اولین براي تو و من که همانجایی دانشگاه، به چسبیده درست کشد،می مرا انتظارِ که است 6ایفه در ايخانه

 بزرگ يخانواده یک از نگهداري و حفظ براي را فراوانش هاياتاق که کنممی تصور یکی این به شباهتبی را ايخانه ذهن در .کردیم

 بود این برنامه .کنم ترك سالن توي سشوارهاي کردنِ منتقل از بعد روز یک را اینجا بود قرار .بچه عالمه یک و زن، مرد، :اندکرده طراحی

 زندگی به ابتدا تو، با مجدد دیدارِ  از پیش خواستممی .بپردازم خانه کردنِ مبلمان و جدیدم سالن به دادن سامان و سر به را ايهفته یک که

 .باشم بخشیده صورتی و سر جدیدم

 که مردمانی براي شد، نخواهد تنگ کردم پیدا اینجا که دوستی چند آن براي دلم .امدلبسته مکان این به من کنی فکر اینکه نه

 اینجا از همینکه .هستند عاشقم که بودند کرده فکر سال چند و چندین که مردانی و بودم، زنی جور چه اینجا به آمدنم از پیش دانستندنمی

 .هستم تو رسمی زنِ هنوز من که داندنمی اینجا هیچکس .برد خواهم یاد از حتی را بشوم زنش بود واستهخ من از که را کسی آن احتماال بروم،

                                                 
٥ Jos پالتو ایالت در واقع نیجریه در شھری 
٦Ife  الگوس کیلومتری ٢١٨ در نیجریھ غربی جنوب در شھری.  
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 این از بیش تاکنون هیچکس .کرد اختیار دیگري زن شوهرم و بودم نازا من :کنممی نقل برایشان را داستان از کوچکی هايبخش فقط من

 .امنزده حرفی هایمچهب از هرگز برایشان من و است، نشده دماغم موي

 و آرایش سالن بستنِ به تصمیم .گرفتم اینجا ترك به تصمیم کشتند، را 7جوانان ملی خدمات نیروي اعضاي از نفر سه که وقتی از

 اينقشه همچون که پدرت خاکسپاري مراسمِ به دعوت کارتِ دریافتِ از پیش گرفتم، کرد خواهم چه بدانم حتی اینکه از پیش را طالفروشی

 8اُالمیده دخترم .خواندمی درس دانشگاه در ايرشته چه در کدام هر که دانممی و امکرده حفظ را جوان سه آن اسمِ من .دهدمی نشانم را راه

 خوانم،می آنها به راجع هاروزنامه در وقتی .باشد شده التحصیلفارغ دانشگاه از اکنون بایستمی هم او باشد؛ بوده آنها سال و سن هم توانستمی

 .افتممی او یاد به

 .کنیمی یاد او از هم تو که پرسممی خودم از اغلب ،9آکین

 سراغم به کردم رهایش که را ايزندگی از تصاویري گذارممی هم بر که چشم شب، هر من اما ست،فراري من از خواب چه اگر

 نیز من يخانواده کردممی فکر خطابه روزگاري براي که اتخانواده و مان،همسایگان خوابمان، اتاق توي ايِکَالقهچاپ روبالشی .آیدمی

 بُردنمی خوابم تاریکی در من .بینممی را دادي من به مانازدواج از بعد هفته چند که خوابی چراغ آن امشب .بینممی را تو من .بینممی را بودند

 توافق به خودت با بگویی من به اینکه بدونِ  تو .بود تو فکر خواب چراغ آن .شديمی کابوس دچار تو ماندمی روشن فلورسِنت چراغ اگر و

 آن برنزي يپایه به داشتم که همانطور .خریدي را آن نه، یا خواهممی خواب چراغ آیا که باشی پرسیده را نظرم اینکه بدون بودي، رسیده

 ساختمان از را چیزي چه من گرفتمی آتش مانخانه اگر که پرسیدي من از تو کردممی تحسین را آن مات ايشیشه جامِ  و کشیدممی دست

 اما ».کسی یک نه چیزي، یک« گفتی، تو .نداشتیم ايبچه هنوز ما که حالی در ،»مانبچه« گفتم فکر بدون و درنگبی من .کردممی خارج

  .دهممی نجات را تو نگفتم چرا بود، شخص کی تو سوالِ از من برداشت که حاال چون شدي، دارجریحه کمی که بود معلوم

 آنها به باید تو که ستسواالتی .داد نخواهم هدر به هم دقیقه یک دیگر .کنممی تن از را خوابم لباسِ  و آیممی بیرون رختخواب از

 پذیرایی اتاق به و زنممی قاپ را امدستی کیف که همینطور من و کنندمی امخفه دارند که است دهه یک از بیشتر که سواالتی بدهی، جواب

 .افزایممی هایمقدم سرعتِ بر روم،می

 در را یک هر درونِ محتویاتِ و زنممی زل آنها به .هستند ماشینم داخل به شدن حمل يآماده که دارد وجود چمدان هفده اینجا در

 خطور ذهنم به که چیزي اولین چون کنم، فکر آن به باید برم؟ب خودم با باید را چیزي چه من بگیرد، آتش خانه این اگر .کنممی مرور ذهن

 چرمی يچنته آن و بیاورم خاکسپاري مراسمِ به خودم با را آن داشتم تصمیم که کنممی انتخاب را ايمسافرتی ساكِ .است »چیز هیچ« کندمی

 .بیاورد برایم گردی يدفعه را هاچمدان باقی تواندمی موسی .امچپانده جواهرات و طال تویش که

                                                 
٧)NYSC(  تکنیکپلی مدارِس  و ھادانشگاه التحصیالنفارغ تمام .نمود پیاده کشور یتوسعھ و ساخت منظور بھ  التحصیالنفارغ گرفتنِ  کار بھ برای نیجریھ دولتِ  ١٩٧٣ سال از کھ طرحی 

 .نمایند شرکت آن در سال یک مدت بھ تا ملزمند
٨Olamide  
٩Akin  
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 چنته یک برممی خودم با که چیزي تمامِ است، نیافتاده امخانه به آتش چه اگر اینجا، در زندگی سال پانزده از بعد ــ اینطور که پس

 گنجینهْ  این در ابدي، مکانی در گور، در که گویی تو ام،سینه زیرِ در هستند، من درون در مهم چیزهاي .است لباس دست چند و طال از پر

 .مهرند و الك ام،تابوتی يسینه

 ماشین به موسی .آیددرمی ارغوانی رنگِ به افق در خورشید برخاستنِ با رنگ، سیاه آسمانِ و است زده یخ هوا .گذارممی قدم بیرون به

 اشجویدنی مسواكِ  چوبْ  و کندمی تف لیوان یک توي او شوممی نزدیک که همینطور .کندمی تمیز را هایشدندان چوبی تکه با و داده تکیه

 .نشینممی عقب صندلی در من و کنیممی احوالپرسی و سالم کند،می باز برایم را ماشین درِ .گذاردمی بغلش جیبِ  توي را

 ملی رودس با را روز که گذاردمی ایستگاهی روي را رادیو او .کندمی جستجو را رادیویی هايایستگاه و کندمی روشن را رادیو موسی

 خداحافظی و دهدمی تکان دست برایمان نگهبانی پستِ  نگهبانِ شویم، خارج محوطه از تا افتیممی که راه .کندمی آغاز هوا و آب اخبارِ  و

 دمیدهسپ روشنایی به و شودمی جدا تیره پوششی از رفته رفته کند،می هدایت تو سوي به مرا که همچنان ما، روي پیشِ ممتدِ يجاده .کندمی

 .آویزدمی
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1شاایلی

0

 بعد به 1985 ،

 

 

2 

 

 ايِ شیشه قابِ  ورايِ  از را آنها توانستممی .بودند کرده آماده جنگ براي را خود آنها که کنم احساس توانستممی هم حالت آن در حتی

 آنسوي من که بود تمام دقیقه یک به نزدیک چیزي یک که نبودند متوجه هیچ نظربه .بشنوم را هایشانپچپچ صداي توانستممی .ببینم در توي

 علف انپایش زیر تا بمانند آنقدر بگذار .بخوابم بگیرم باال يطبقه بروم خودم و دارم شاننگه حال همان به در پشتِ خواستممی .بودم ایستاده در

1ایامارتا ماتحتِ .بگیرد شکل رنگ تیره و آلودگل چاالبی وجودشان از و شوند آب تا بمانند آفتاب توي آنقدر و شود سبز

1

 بود بزرگ آنقدر 

  .گرفتمی آب را شدمی منتهی ما يخانه درِگاهِ به که ايسیمانی پلکانِ فضاي کُلِ شد،می آب اگر که

1بابالوال بود آمده همراهش به که مردي .بود پدرم زنِ پیرترین او بود؛ نم مادر چهار از یکی ایامارتا

2

 پشت دو هر .بود آکین، عموي ،

 در همینکه حال این با .بود بخشیده تنفرآور حالتی هایشانچهره به که بود جدي و قاطع آنقدر هایشانپیشانی توي گره و بودند داده آفتاب به

 حدس شدمی خارج زن آن دهانِ از که را کلماتی اولین توانستممی .آمد هایشانلب بر لبخند و شد قطع نگویشا و گفت و بحث کردم، باز را

 نداشت وجود ما بین هرگز که را پیوندي آن، مدد به خواستمی که باشد آمیزيافراط هايبازي آن از یکی توانستمی این که دانستممی .بزنم

  .بگذارد نمایش به

1یجیده« گفت و گذاشت هایمگونه روي فنجانی حالتِ به را اشفربه و مرطوب دستِ دو و کرد تبسمی ایامارتا

3

 ».من يدُردونه دخترِ ،

                                                 
١

٠

ILESA  نیجریه غربی جنوب در واقع شھری 
١

١

Martha Iya  
١

٢

Lola Baba  
١

٣

Yejide  
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 .کردید رنجه قدم اُمدید، خوش به،به« گفتم .باشم گفته آمدخوش آنها به تا زدم زانو شانجلوي و دادم جواب تبسم یک با را تبسمش

 وارد تا کردم تعارفشان بعد و زدم شانجلوي دیگري زانوي نیمچه و ».آوردید تشریف اینجا به شما که شده محال شاملِ خداوند لطفِ امروز

  .بنشینند پذیرایی اتاق توي بروند و شوند

  .خندیدند

 انگار که دگذران نظر از را اتاق برِ و دور طوري پرسیدن ضمنِ و »ببینیمش؟ یادنمی نیست؟ خونه کجاست؟ شوهرت« پرسید لوال بابا

  .باشم کرده قایمش چیزي ايصندلی یک زیرِ را آکین من

 کنم؟ درست چی ناهار براي .کنممی صداش رممی بعد بیارم، تونخدمت نوشیدنی یک بدید اجازه اول .باالست يطبقه جناب، بله،«

1کوبیده یام

4

  »خوبه؟ 

 من نزدِ بود قرار و کرده تکرار و تمرین ذهن در که اينمایشنامه متنِ در گویی چنانچه انداخت، اممادرخوانده به گذرا نگاهی مرد آن

  .بود افتاده قلم از نکته این کند، آشکارش

 شما با بهش راجع باید که مهمیه موضوعِ .بیار را شوهرت برو .نداریم خوردن غذا وقت« .چرخاند سو آن و سو این به را سرش ایامارتا

  ».کنیم صحبت تا دو

 موردش در بودند آمده که »مهمی موضوعِ« که دانستممی کردممی فکر .رفتم پلکان سويبه و کردم ترك را پذیرایی اتاق ،زدم لبخند

 .کنند صحبت مسئله همین يزمینه در تا بودند آمده ما يخانه به اخیرا شوهرم يخانواده اعضاي از تعدادي .بود چه کنند گو و گفت و بحث

 حالی در آکین مواقعی، چنین در .بدهم گوش و بنشینم زانوهایم روي من و بزنند حرف آنها که بود این از عبارت نهایشاگو و گفت و بحث

 از کدامهیچ .کردمی تنظیم و یادداشت دادمی انجام باید فردا که را کارهایی فهرستِ سپرد،می گوش هایشانحرف به که کردمی وانمود که

 احترام با توام ترسی دچار شدند،می روبرو سواد با آدم یک با وقتی و نبودند بلد نوشتن و خواندن نمایندگان، هیئت از سلسله این اعضاي

 یا مرد کشید،می دست نوشتن از او که زمان هر و .گرفتندمی قرار تاثیر تحتِ نوشت،می را هایشانگفته آکین دیدندمی وقتی آنها .شدندمی

 شوهرم .کردمی احترامیبی او به داشت هایش،گفته نکردنِ یادداشت با آکین که دادمی سر گالیه و شکوه راند،می سخن لحظه آن در که زنی

 و نوشتمی را اشهفته یک يبرنامه شدم،می پا عضالت گرفتگی و رفتگی خواب دچارِ من که حالی در دیدارهایی، چنین خاللِ در اغلب

  .کردمی تنظیم

 توي و باشد خودشان آخورِ به سرشان که بگوید خویشانش به خواستمی دلش و کردمی خشمگین و آزرده را آکین دیدارها این

 براي عضالنی گرفتگی اشنتیجه طوالنی هايبحث این که است درست .شدممی مانعش و دامنمی اجازه او به من اما نکنند، دخالت ما کارهاي

 ظهر، از بعد روز آن تا ازدواجم زمان از .بودم او يخانواده از بخشی هم من که آوردمی وجود به را احساس این من در کمدست اما بود، من

 .بود نیاورده عمل به من از دیداري چنین یک امخانواده اعضاي از هیچکدام

                                                 
١

٤

Yam Pounded  نام با گرمسیرى روندۀ  گیاه نوع يك از حاصل زيرزمینى غده يام .شودمی تھیه شده کوبیدهو پزآب یامِ  از که اینیجریه غذای نوعی 
  .گویند می نیز ھندی زمینی سیب یا شیرین زمینی سیب آن به .رويد مى آفريقا در آن ھاى گونه بیشترين كه است"batatas Dioscorea"  علمي
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 از .نداشتم آنها اندرزهاي و پند به نیازي من .بود تازه بحثی درگرفتنِ معناي به ایامارتا حضورِ که دانستممی رفتم،می باال که هاپله از

 که نداشتم خوش .باشد بوده بگویند بود قرار که مهمی چیزهاي آن شنیدنِ  به ضرورتی اینکه بدونِ  بودم، راضی امزندگی و خانه وضعیت

  .شوم روبرو ایامارتا دندانِ  قِبر با دیگربار یا و بشنوم، شدمی خارج دهانش از زور به هایشسرفه بین در که را بابالوال يگرفته و خشن صداي

 بیدار از .داشت را احساس همین نیز شوهرم که داشتم اطمینان و بودم شنیده پیشتر را هاحرف این تمامِ که داشتم باور جهت، هر به

 قدم حالِ در را او شدم ماناتاق واردِ وقتی اما .خوابیدمی یکسر را هایکشنبه و کردمی کار هفته در روز شش او .شدم زدهشگفت آکین بودنِ

  .دیدم اتاق در زدن

 خاص اينماینده آمدنِ  بار هر در که را همیشگی آزردگی و خوف يآمیزه آن تا شدم دقیق او به »یان؟می امروز که داشتی خبر تو«

  .ببینم سیمایش در داد،می دست او به

 کردهدم داشت اتاق که کردم احساس .ايآزردگی نه خوفی، نه .کرد قالب هم در سرش پشت را دستش و ایستاد حرکتبی »آمدن؟«

  .شدمی آورخفقان و

 »نگفتی؟ چیزي من به یان؟می امروز که دونستیمی تو«

  .شد خارج اتاق از و افتاد راه خودش و ».پایین بریم حاال بیا«

 شده؟ خبر چه شده؟ چی آکین،« .کردم صدایش سر پشتِ  از

 شنیدم را آکین صداي اینکه تا نشستم حال همان به .بکشم نفس کردم سعی و گرفتم هایمدست بین را سرم نشستم، تختخواب روي

 را دندان که بزرگی لبخندهاي آن از نه نشاندم، هایملب روي لبخندي .شوم ملحق او به پذیرایی اتاق در پایین يطبقه در تا رفتم .کرد صدایم

 پیر جماعتِ شما چه اگر« :گفتمی که هایینمونه آن از .رودمی باال کمی هالب يگوشه که کوچکی لبخندهاي آن از گذارد،می نمایش به

 بگویید است قرار  که مهمی هايصحبت تمامِ به سرمستی، و وجد با نه خرسندي، با حال این با دانید،نمی من زندگی از چیزي سالکهن و

 ».هستم خوبی همسر من باشد، چه هر .دهممی گوش

 مغزِ  مثل رنگ،کم زردِ رنگ به روشنی پوستِ .بود کرده خوش جا ایامارتا صندلی از ايگوشه در آنکه با نشدم، زن آن متوجه اول

  .بود کشیده رنگیخونین رخِس ماتیکِ نازکش هايلب روي .داشت نارس يانبه

 سمتِبه مرا و نیانداخت گردنم دور همیشه مثل را دستش او و بود کشیده و سفت بدنش .دادم لم او روي و شدم خم شوهرم طرفِبه

 اندیشیدم این به زدهشگفت دشواري لحظات براي و بود شده پیدایش کجا از زردپوست زنِ این که بیاورم در سر کردم سعی .نکشید خودش

 .بود کرده پنهان اشلُنگی زیرِ را او خانه درون به شدن وارد موقعِ ایامارتا نکند که

  »درسته؟ شه،نمی عصبانی دیگه کرد، اختیار همسري و داره منالی و مال  مردي وقتی که گنمی مردم جون، خانم« گفت بابالوال

  .زدم لبخند و دادم تکان سر



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٥ 

 فرا دنیا این به را ايدیگه يبچه او بیاد، دنیا به بچه یک وقتی .شماست يخانه جدیدِ خانمِ این جان، خانم خوب،« گفت لوالت بابا

 اومد، گیرش بچه یک و بشه آبستن او همینکه .بده هم را تو دعاهاي جواب زن این خاطرِ به هاآسمان پادشاه شاید دیدي، چه را خدا .خونهمی

 ».شد خواهی بچه یک صاحبِ هم تو که مطمئنیم ما

 این موردِ در بارها دیگرت، مادرهاي و شوهرت کارهاي و کس و من ما، دخترم، یِجیده، « .داد تکان سر تایید عالمت به ایامارتا

 ».ایمکرده فکر بهش و ایمکرده اختالط هم با موضوع

 کمی بود، آنجا هنوز زردپوست زنِ آن کردم، باز را چشمانم که وقتی .شدممی بیدار مصنوعی خواب یک از داشتم .بستم را چشمانم

 .بودم مدهوش و مَنگ .بود آنجا هنوز اما بود، محو و تار

 از بودم، کرده آماده را هالبخند انواعِ  .بودم کرده مسلح لبخند هزاران به را خودم .بزنند حرف من اوالديبی از آنها که داشتم انتظارِ

 است الزم که دیگري دروغینِ لبخندِ هاده و »است بزرگ خدا« لبخند ،»کنید رحم من به خدا به ترا« خندهايلب  تا گرفته »اعتذاري« لبخندهاي

 شده آماده .گذارندمی زخمت الي چوب که حالی در خواهند،می را خوبیت کنندمی ادعا که کنی سر جماعتی با را ظهر از بعد یک بتوانی تا

 بگویند برایم جدیدي کشیش از داشتم انتظار .بدهم گوش بیاندیشم ايچاره موقعیتم موردِ در باید من اینکه به راجع هایشانحرف به تا بودم

 روستا فالن پیرِ دکترعلفیِ به راجع یا بروم؛ آن روي کردن دعا براي توانستممی که جدیدي کوهِ از بشوم؛ دامانش به دست و بروم بود بهتر که

 را امبینی و اشک، از مناسبی مَشکِ به را هایمچشم لبخند، به را هایملب من .رفتممی نزدش مشورت براي باید که بشنوم ايافتاده دور شهر یا

 مادر ببندم، را آرایشم سالن بود مانروي پیشِ در که را ايهفته تمامِ تا بودم شده این مهیاي .بودم کرده مجهز ناپذیرپایان هايکردن فینفین به

 زنِ  یک بود، اتاق آن در دیگري خندانِ زنِ نداشتم، انتظارش که را چیزي .بروم معجزه جستجوي به و بیاندازم راه خودم بالدن  را شوهرم

  .بود باز هاعروستازه مثل نیشش و بود مالیده هایشلب به رنگی خونین سرخِ ماتیکِ که زردپوست

1مامی را او که بود کسی تنها او .بود آنجا مادرشوهرم کاش اي کردممی آرزو

5

 سر او به پسرش از بیشتر خیلی من .کردممی صدا 

 جریانِ  در را امزده فر تازه موي بود، کرده نفرین مرا تولدم از بعد دقایقی مادرم  بود معتقد که کشیشی چگونه که بود ناظر و شاهدِ  او .زدممی

 خواندم آواز به آنقدر دانستمنمی را معنایشان که را کلماتی نشستم، سجاده روي تمام روز سه من که بود پیشم مامی .بود شسته رودخانه آبِ

 خیرِش از و کردم قطع همانجا در را باشد داريزندهشب و داريروزه روزشبانه هفت بود قرار که نذري ناچار و شدم بیهوش سوم روزِ در که

  .گذشتم

1گیلد وسلی بیمارستانِ توي که وقتی

6

 گفت او .کنم دعا توانایی و استقامت براي خواست من از و گرفت را ستمد او آمدم، بهوش 

 اینکه از قبل گفت من به مامی .باشد بدي مادر یک نباید اما باشد، بدي همسر تواندمی زن یک است، دشوار شایسته مادرِ یک براي زندگی که

 من به را بچه این براي کشیدن رنج توانِ تا بخواهم او از و کنم دعا رحمتش و لطف براي باید ابتدا بدهد، من به ايبچه بخواهم خداوند از

  .شدم بیهوش داريروزه روز سه از بعد اگر نداشتم را شدن مادر آمادگیِ هنوز من که گفت من به او .کند عنایت

                                                 
١

٥

Moomi  است احترام و عزت نشان نیجریه فرھنگ در که باشدمی »من درِ ما« معنای به ُمومی  ِتلفظ با. 
١

٦

Guild Wesley  
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 تا بود گذرانده سر از را رفتنگروزه يتجربه بار چندین احتماال چون بود نشده بیهوش سوم روزِ در او خودِ شدم متوجه من آنوقت

 و فجیح بود انداخته نقش مامی دهانِ و هاچشم دورِ  که خطوطی لحظه، آن در .سازد خشنود را او و کند نرم هایشبچه حقِ  در را خداوند دلِ

 که باشم چیزي آن خواستیم دلم .بودم پاره پاره و چاك چاك من .کردند پیدا من براي پیري عالئم تا واالتري معنایی و شدند بارمصیبت

 این با .بدرخشد نهان ايفرزانگی و شادمانی با مامی چشمانِ مانند نیز من چشمانِ خواستمی دلم .باشم مادر یک خواستمی دلم .نبودم هرگز

  .بودند ترسناك همه کشیدن رنج موردِ  در هایشصحبت حال

 ارزشِ  شوهرت يخانواده .یجیده هستن، قدردانت اونا چون« .شد خم جلوبه اشصندلی توي ایامارتا ».کمتره خیلی تو سنِ از سنش«

 ».هستی شوهرت براي خوبی همسرِ تو کننمی تصدیق که گفتند من به اونا .دوننمی را تو

 قبل تا هک دادي خرج به که هاییتالش از خواممی .کنم ستایش و تحسین تو از خواممی شخصا، من یجیده،« .کرد صاف سینه لوال بابا

 نخواهی حساب رقیب یک عنوانبه زن این روي تو که تخته خیالمون که خاطره همین به .کنم قدردانی بیاري بچه یک براش پسرمون مرگِ از

1الیوفونمی اسمش .کرد

7

 ».پذیرفت خواهی خودت کوچکِ خواهرِ مثل را او تو که مطمئنیم و دونیممی و هست، 

 ».دوستت« گفت ایامارتا

 ».دخترت« گفت البابالو

1اتایاله به برو شو بلند یاال،« گفت و زد فونمی پشتِ به دستی ایامارتار

8

 ».کن سالم 

 نشان که بود حکمی این .اول زنِ ــ ایاله شکست، گوشم در واژه این .افتاد لرزه به تنم داد، فونمی يایاله نسبتِ  من به ایامارتا وقتی

 .نبودم شوهرم براي کاملی زنِ من دادمی

 .نشست کاناپه روي کنارم در و آمد فونمی

 این توي یجیده .بود خواهد زمین روش جلوي هم باز کنه، سفر که هم سال بیست قطار اگر .بزن زانو فونمی« .داد تکان سر لوال بابا

 ».جلوتره تو از نظر همه از خانه،

 مور مور و خاریدمی خندانش دهانِ بر سیلی یک نواختنِ براي دستم .زد لبخند و گذاشت زانویم روي را سرش زد، زانو فونمی

  .کردمی

 سکوتی در نگاهش .باشد نبوده بودند گسترده که دامی این شریک او که بودم امیدوار برگرداندم، آکین چشمانِ جانبِبه را نگاهم

 چیزي .کرد حلقه قلبم دورِ را ورششعله دستانِ  خشم، .تاداف و خورد لیز هایملب روي از ام،زورکی لبخندِ .شد دوخته من چشمانِ به آمیزتضرع

 .چشمم دو بین درست تپیدن، به کرده شروع سرم توي

1یوروبایی زبانِ به فقط که سفیديریش دو آن دهانِ تا گفتم انگلیسی به را این »داشتی؟ خبر موضوع این از تو آکین،«

9

 زدندمی حرف 

 .ببندم را

                                                 
١

٧

Funmilayo  
١

٨

iyale  باشدمی اول زنِ  معنای به یوروبایی زبانِ  در. 
١

٩

  Yorubaمیلیون ۴٠ پیرامون قوم این و دھندمی تشکیل را نیجریه جمعیت کل درصد ٣٠ حدود در یوروباھا .است آفریقایی بزرگ اقوام از یکی نام یوروبا 
 )پدیا ویکی( .دارد جمعیت غربی آفریقای سراسر در نفر



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٧ 

 .خاراند را اشبینی پُلِ اشاشاره انگشتِ  با نگفت؛ چیزي آکین

 خاکستري، نیمکتِ  رنگش، آبی هايپیرایش با سفید توري هايپرده .کنم ثابت چیزي روي را نگاهم تا گذراندم نظر از را اتاق سرتاسر

 از قهوه يلکه .کنم پاك را آن تا بودم کوشیده که شدمی سال یک از بیشتر و داشت رویش قهوه يلکه یک و بود جور آنها با که فرشی

 یک فونمی .کرد پنهانش هامبل زیر شدنمی که بود دور هالبه از هم آنقدر و پوشاند، را رویش میز با بشود که داشت فاصله خیلی فرش مرکزِ

 زانوانم رِزی درست دستانش .داشتم تن به من که بلوزي همرنگِ فرش، روي يقهوه يلکه همان همرنگِ بود، پوشیده رنگ بژ لباسِ دست

 توانستمنمی .کنم نگاه لباسش يبادکرده آستینِ  از باالتر به هایش،دست از باالتر به توانستمنمی .بود پیچیده امبرهنه پاهاي دورِ  و داشت قرار

 .کنم نگاه اشچهره به

 ».خودت طرفِبه بِکش را او یجیده،«

 این بود ممکن کسی هر .رسیدمی جوش ينقطه به و شدمی ترداغ هی و بود کرده داغ سرم .گفت را این کسی چه که نبودم مطمئن

 .نبود مهم برایم .خدا لوال، بابا ایامارتا، باشد، گفته را جمله

 داشتی؟ خبر تو .بگی من به تونستینمی و دونستیمی تو داشتی؟ خبر موضوع این از تو آکین« .چرخیدم شوهرم سمت به دیگر بار

 »!بیچاره يحرومزاده !محبت همه این از بعد .پست ولدالزناي

 ایامارتا يخشمگینانه جیغ شد هایمحرف يادامه مانعِ آنچه .گرفت راه يمیانه در بیاید فرود اشگونه روي اینکه از قبل را، دستم آکین

  .برگرفتم نگاهش از چشم .خورد دستم کفِ به که بود آکین يمهربانانه و ظریف يضربه بلکه نبود،

 »گه؟می داره چی« .کند ترجمه برایش بودم گفته آنچه تا خواست جدید زن از لوال بابا

 ».کنممی خواهش ازت یجیده،« .فشرد را دستم آکین

  ».حرومزاده گهمی بهش« .باشند سنگین و داغ خیلی دهانش براي کلمات انگار که طوري کرد، دیلماجی زمزمه به را امگفته فونمی

 .کردمی خوشحالی سخت درون، در  که دانستممی .نخوردم را اشبازي فریبِ  .پوشاند هادست با را صورتش و کشید جیغ مارتا اِیا

  .کردمی تکرار پدرم هايزن دیگر براي بود شنیده و دیده که را آنچه متمادي، هايهفته که داشتم اطمینان

 بکنه؟ چکار برات خوايمی دیگه .شوهرِته او باز باشه، خوادمی که چه هر سرِ موضوع .کنی توهین شوهرت به نباید تو جون، بچه«

 که دارین دوطبقه واحدِ  یک اینجا که حالی در کنه، زندگی توش که کرده پیدا آپارتمان یک فونمی براي رفته تو بخاطرِ اینکه نه مگه

 دوبلکسِ  يخانه به او ياشاره .چرخاند اتاق دورِ تا دور را دستش کفِ و کرد نگاه پذیراییاتاق به ایامارتا ».باشه کافی تونهمه براي تونستمی

 ».باشی شوهرت سپاسگزارِ هم خیلی باید خانوم، یجیده تو،« .پرداختممی من ماه هر را اشاجاره از نیمی که شدمی فراموش نباید که بود بزرگی

 از که را بویی شد،می نزدیک او به کافی ياندازه به کسی راگ .بود باز همچنان دهانش اما کشید، دست حرف يادامه از ایامارتا

 .داشت مطمئنی يفاصله او با که بود کرده انتخاب را ايصندلی لوال بابا .کردمی احساس بود، مانده شاشِ مثلِ و زدمی بیرون دهانش

 شوهرم به که اهانتی از نفسیک و انداختممی ایینپ شده مجازات هايايدخترمدرسه عینِ  را سرم زدم،می زانو باید مثال که دانستممی

 علتش یا زد، گولم که بود شیطان که بگویم توانستممی ـــ کردندمی قبول را پوزشم احتماال آنها .طلبیدممی پوزش بودم داشته روا مادرش و
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 تمامِ  .کنم احترامیبی شوهرم به آنها حضورِ  در بود شده باعث آوردمی فشار سرم به و  بودم بافته سفت خیلی که گیسوهایم یا بود، هوا و آب

 به نداشت دوست که را شکلی تا بیاورم فشار آن به توانستمنمی و بود خورده گره و فشرده هم در داشت، مفاصل ورمِ  که دستی همچون بدنم

 هنگامی .ایستادم بزنم، زانو خواستندمی که نتظارشانا برخالفِ و گرفتم نادیده را کارهایم و کس رنجشِ بار، اولین براي بنابراین .بگیرد خود

 .بودم بلندتر همه از که کردم احساس کردم، راست قامت و برخاستم که

 بودند، کرده معرفی را فونمی که حاال .داشتند میل چه غذا براي که شوم جویا آنها از دوباره کردم امتناع و ».کنم تهیه غذا رممی« گفتم

 آنچه با رواین از نداشتم، را آنها از یک هر براي ايجداگانه غذاي پختن آمادگی .بود قبولقابل اینجا در غذا خوردنِ ایامارتا و لوال بابا براي

 با کنم خالی آشغال سطلِ توي داشتم تصمیم که را پیش روز سه لوبیاهاي .دادم لوبیا آشِ آنها به .کردم پذیرایی آنها از خواستممی خودم که

 اما شدند،می دادمی ناگواري طعمِ که برهمی درهم شورباي آن متوجه آنها داشتم اطمینان که چند هر .کردم قاطی پختم که ايتازه لوبیاي

 و نشست،می لوال بابا يچهره بر نقاب مثلِ من رفتارِ از که خشمی و گناهِ احساسِ  روي و کنم وادار غذا آن خوردنِ به را آنها خواستممی

 پایین گلویشان از ترراحت غذا تا باشم کرده شانکمک اینکه براي .کردم حساب کرد،می پنهان اشدلسردي زیرِ در ایامارتا که ار سرورِي

 داده ادامه بود خیابانی دخترهاي يشایسته که رفتاري به اگر که گفت و کرد تبسمی ایامارتا .بطلبیدم پوزش آنها دوي هر از تا زدم زانو برود،

 روغنِ  بوي او کشیدم؛ آغوش در را رنگ زرد زنِ آن پاداش، عنوان به و کردم عذرخواهی دیگر یکبارِ من .کردمی امتناع غذا خوردنِ زا بودم

 که شدم ناامید .نوشیدممی بود دستم توي که ماءالشعیري يشیشه از کردم،می تماشا را شانخوردن غذا که همینطور .دادمی وانیل و نارگیل

 .زد سرباز خوردن از آکین

 ندادم اهمیتی آکین نگاهِ به من بخورند، دودي ماهی و شده سرخ سبزيِ با کوبیده یامِ دادندمی ترجیح که کردند شکوه آنها که وقتی

 دلم ظهر، از بعد روز آن اما .کردممی یام کوبیدن به اقدام و رفتممی آشپزخانه به شدم،می بلند بود دیگري موقعیتِ اگر .گرفتم نادیده را آن و

 گلویم که را کلماتی .بکوبند یام و بروند آشپزخانه به و شوند بلند خودشان بودند، کرده کوبیده یامِ هوسِ واقعا اگر بگویم آنها به خواستمی

 .بود دیده ضرب قبل روزِ  دستم چون بکوبم یام توانستمنمی که گفتم آنها به و دادم پایین ماءالشعیر جرعه چند با سوزاندمی را

 ».کردي پیشنهاد کوبیده یامِ ما به خودت« .خاراند را اشچانه ایامارتا ».نگفتی اینو تو اومدیم که اول اما«

 تا .کشیدمی درد واقعا دیروز .دیده ضرب دستش که بگه کرده فراموش حتما« گفت و کرد حمایت من آشکارِ نسبتا دروغِ  از آکین

 ».بیمارستان رمشبب داشتم نظر در حتی من که حدي

 دستم دیدگیِضرب براي که کردند توصیه من به و گذاشتند دهانشان به و زدند لوبیاها زیرِ را هایشانقاشق گرسنه، هايبچه مثلِ آنها

 نگاهی و فشرد هم در را آن و چرخاند لوبیا يلقمه اولین دورِ را دهانش که بود فونمی فقط .بدهم نشان دکتر به را آن و بروم بیمارستان به حتما

 .کرد امحواله داشت قرار رنگ سرخ قابی در که لبخندي او و کرد تالقی هم به نگاهمان .انداخت من به بدبینانه

 با پس کشیده،می طول کی تا دیدار این که نبوده مطمئن چون که داد توضیح لوال بابا کردم، جمع را خالی هايظرف اینکه از بعد

 اغلبِ  که داشت مدنظر را چیزي همان نیز او .ببرد را آنها و بیاید ساعتی چه در که بود نکرده طی بود آورده آنجا به را آنها که ايتاکسی

 .بازگرداند هایشانخانه به را آنها که بود آکین يوظیفه این که داشتند؛ خویشان



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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 جیبِ  از را کلیدش آکین نشستند،می ماشین توي همگی که همینطور .ببرد هایشانخانه به را آنها تا افتاد راه آکین که نکشید طولی

2ایالجه خیابانِ  در را لوال بابا خواستمی او .بودند موافق بگیرد پیش در داشت تصمیم که مسیري با همگی آیا که پرسید و کشید بیرون شلوار

0

 

 کردمی زندگی کجا فونمی اینکه به راجع چیزي هیچ او که شدم جهمتو .برساند اشخانه به را ایامارتا و براند ایفه تا را راه تمام بعد و کند پیاده

 فرمان پشت و کرد باز را ماشین درِ آکین بود، انتخاب بهترین بود برگزیده شوهرم که را مسیري که گفت ایامارتا اینکه از پس .نیاورد زبان بر

 صندلی روي از را داشتممی نگاه ماشین آن در همیشه من که را بالشتکی و نشست شوهرم کنار جلو صندلی روي قونمی که وقتی .نشست

2اشجري مدل فرفري موهاي کشیدنِ براي که را شدیدي میلِ انداخت، پایش جلو و برداشت

1

 ماشین آکین که هنگامی .کشتم خود در داشتم، 

 .کردم مشت را هایمدست رفت، و گذاشت تنها خاك و گرد از ابري در مرا و انداخت راه به را

 

❊❊❊ 

 

 »دادي؟ خوردشون به که بود چی این« زد فریاد آکین

 .افتادم راه آشپزخانه سويبه و برداشتم را هابشقاب .بودم رسانده پایان به را شامم تازه من ».آمدیدخوش داماد،شاه به،به« گفتم

 .برینند بروند تا داشتم نگه بوته یک کنار را ماشین گرفتن؟ اسهال همشون االن که دونیمی« گفت و آمد دنبالم آشپزخانه توي تا او

 »!بوته یک پشتِ

 اینکه نه مگه دارند؟ مستراح شونخونه توي تو هايخویش و قوم از یک کدوم زنی؟می که نیست ايتازه حرفِ که این« زدم فریاد

 آن برداشتنِ ترك صداي پیِ از سکوتی .کوبیدم فلزي ظرفشوییِ روي محکم را بشقاب بعد و »رینند؟می هامزبله روي و هابوته پشتِ رنمی

 چیزي که کردم احساس .کشیدم خورده ترك سطحِ روي را انگشتم .بود برداشته ترك وسط از هابشقاب از یکی .شد حکمفرما چینی ظرفِ

 .کرد لکه را ترك يدندانهدندانه و ناهموار يحاشیه خونم .خلید انگشتم توي

 ».بشه وارد ايصدمه تو به خوادنمی دلم من که دونیمی .میبفه کن سعی یجیده،« گفت او

2هوزه زنی؟می حرف زبونی چه به تو«

2

 ».دامادتازه آقاي بفهمم، من که بزنی حرف طوري کن شروع .فهممنمی که من چینی؟ یا 

 ».نکن صدا اینجوري منو«

 .نباشی شوهرم دیگه شاید اما آه، .شوهرمی هنوز کم دست .کنممی صدام بخواد دلت جوري هر« .ایستادم رویش در رو و چرخیدم

 شکسته بشقابِ  »بدهند؟ من به را خبرش که کنم نگاه روزنامه توي یا کنم روشن را تلویزیون یا  رادیو باید شاید رسیدم؟ دیر خبرش به نکنه

 .انداختم ظرفشویی کنارِ آشغالِ سطلِ توي را

                                                 
٢

٠

Ilaje  
٢

١

curl Jheri  بود مد میالدی ھشتاد یدھه در تبار آفریقایی یانِ آمریکایی بین آمریکا در که مجعد و فر موی مدلِ  نوعی. 
٢

٢

  Hausaافریقا مرکز و شرق از ھاییبخش در که است آسیایی-آفریقایی ھایزبان خانواده از و چادی ھایزبان از یکی ھوسایی زبان یا ھوسه زبان 
 ویکی( .ببرند بکار دوم زبان عنوان به را زبان این نیز نفر میلیون ھجده به نزدیک شودمی زده تخمین ھمچنین .دارد گویشور میلیون پنج و سی به نزدیک

 )پدیا
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 سرش توي که تپشی به داشت .درخشیدمی شد،می جمع اشچانه زیر و غلطیدمی ایشهگونه روي که عرقی هايدانه از اشپیشانی

 جلوي تو« .آمددرمی حرکت به هایشآرواره انبساطِ و انقباض آهنگِضرب همان با صورتش توي عضالتِ .پراندمی لگد شد،می کوبیده

 ».کردي احترامیبی من به تو حرامزاده، گفتی من به من عموي

 بود بودنش عصبی معناي به بدنش ارتعاشِ که بودم کرده فکر .آورد باال را کفرم داد، تکان مرا زدمی موج صدایش توي که خشمی

 آوردي، خانه این توي تازه زنِ یک تو« .بودمی کردنش گناه احساسِ یا خوردنش، تاسف معناي به این که بودم امیدوار .بود چنین معموال ـــ

 »… یک تو هان؟ بگی؟ من به اینو کی داشتی قصد گذشته؟ ماهِ پارسال؟ کردي؟ ازدواج هاشبا کی هستی؟ هم عصبانی

 ».بزنند دهنت درِ قفل یک باید .نبر کار به را کلمه این زن، بگیر را دهنت جلوي«

 »…ملعونِ یک تو .گممی اینو پس بگم، اونو نباید که حاال خُب،«

 تو سرِ من که دونیمی یجیده، .داشتم قرار دشواري وضعیت در من .خواممی معذرت خُب، بسیار«  گرفت را دهانم جلوي دستش با

 صدایی اشخنده .خندید او ».دممی قول بهت .بکنم کاري چنین یک تونمنمی تونم،نمی من که دونیمی خودت .کرد نخواهم سوار کلک

  .بود انگیزرقت و شکسته شکسته

  .بزنم زار خواستمی دلم .کشید دستم کفِ به را دستش کفِ و گرفت را دستم .کردم دور صورتم جلوي از را دستش

 حقه و کلک خیلی اشاندازه همین تا کنممی فکر .ايزده زانو اشخانواده جلوي اي،داده را شیربهایش پولِ .داري دیگه زن یک تو«

 ».باشی کرده سوار

 این کن، اعتماد من به .ندارم ايدیگه زنِ من ده؛نمی فریب را تو این« فتگ نجواکنان .زدمی تند خیلی گذاشت؛ قلبش روي را دستم

 ».آورد نخواهد فشار تو به شدنت داربچه براي مادرم دیگه .هست اوضاع شدنِ بهتر براي

  .رفتم آشپزخانه طرفبه و کشیدم بیرون دستش از را دستم ».مزخرفاتی چه چرندیاتی، چه«

 ».کشید گند به لباشو و رید خودش توي و برسونه بوته پشتِ خودشو موقعبه نتونست فونمی کنه،می ترمآرو را دلت موضوع این اگه«

 عجله با که ايشده شل روسري مثل حاضر، حال در نیز من .شدنمی آرامتر دلم درازي مدت براي که دانستممی .نشد ترآرام دلم هیچ

  .بودم رفته فنا به و شده باز هم از افتد،می زمین روي و شودمی باز شود متوجه صاحبش اینکه از پیش و باشد شده بسته
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 تردیدي هیچ .داشت صنق و عیببی آبنوسِ درختِ یک نقاشی براي کافی وقتِ  خداوند که زمانی .شد خلق شنبه روز یک در یجیده

  .است زنده ينمونه یک خود رسیده، اتمام به اثرِ این .نیست خصوص این در

 پوست و رُك همانجا و کشیدممی دست بود شده پوشیده جین شلوارِ  با که زانویش به خواستمی دلم خیلی دیدم، را او که بار اولین

2آجایی آکین من اسم« :گفتممی او به کنده

3

 ».کنم ازدواج شما با خواهممی من .هست 

 چپ به بود، گرفته باال را اشچانه .نبود خمیده و دوال ردیف آن در که بود دختري تنها .بود برازنده و زیبا ايمندانهشکوه يگونهبه او

 هایشدست و بود نشسته شچهارگو هايشانه با راست، و صاف .بود نلمیده رنگ نارنجی صندلیِ هايدسته روي بر و بود نشده خم راست یا

 .بودم نشده متوجهش بلیط خرید صفِ در پایین، يطبقه در که شدنمی باورم .بود گرفته اشبرهنه شکم جلوي و داده هم به را

 او داشتم، انتظار که همانطور .شدیم چشم در چشم هم با انداخت؛ نگاهی چپش سمتِ  به او ها،چراغ شدنِ  خاموش از پیش دقیقه چند

 از بعد اینکه .کرد سنگین و سبک مرا و کرد ورانداز را پایینم و باال .نشستم راست و صاف نگاهش مقابلِ در من و نگرفت بر من از را هشنگا

 .بودم این از بیشتر طالبِ  من .نبود کافی برایم زد، لبخند من به سینما بزرگِ يپرده سويبه صورتش برگرداندنِ

 منِ  و بود توجهبی کامال خوردممی را او نگاه با احمقانه داشتم اینکه از نظربه .نبود بود گذاشته من روي که تاثیري متوجه ظاهرا او

 .اندیشیدممی بگذارد قرار من با که کنم قانعش تا گفتممی او به باید که جمالتی به بود، نشده هیچ هنوز مفتون، و شیفته

 شدند، خاموش کردم پیدا را مناسب يجمله که ايلحظه در درست هاچراغ .درآیم صحبت در از او با بالفاصله توانستمنمی بدبختانه،

 .بود نشسته یجیده و من بین آمدمی بیرون من با و بود آویزانم زمان آن در که هم دختري و

2هالِ اُدودووا در هم با که هنگامی را کار این ته و سر .فیلم از بعد درست زدم، هم به شب همان دختر آن با

4

 بودیم ایستاده ایفه شهرِ 

  .رساندم هم به گذشتندمی کنارمان از و آمدندمی فیلم دیدنِ  براي جماعت و

                                                 
٢

٣

Ajayi Akin  
٢

٤

Oduduwa   ِایفه حاکمِ  اولین نام. 
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 هر آوردم، هم به عذرخواهی عالمتِ به را هایمدست ».بینمتمی یاممی فردا .برگرد خوابگاهت به تنهایی خودت لطفا« گفتم او به

 کردم رهایش همانجا بود، باز نیمه دهانش که حالی در را او .خوردمنمی تاسف هرگز که بودم مطمئن هم آن از بعد .نبودم متاسف اصال چند

 .رفتم و

 یک و کلفت،کفْ صندَلِ  آبی، جینِ  شلوارِ با زیبارویی دنبالِ  .کردم باز زور به شانمیان از را راهم و زدم جمعیت ازدحام میانِ به

  .کردیم ازدواج هم با نرسید، پایان به سال یجیده و من .کردم پیدایش .گشتم دادمی قرار نمایش عرضم در را نافش که کوتاه سفیدِ شرتِتی

 کمکی تواندنمی عشق که دارند وجود چیزهایی اما .تردیدي و شک ترینکوچک بدون .شدم یجیده يدلباخته اول نگاهِ همان از من

 سنگینِ  بارِ تحملِ تواناییِ عشق که فهمیدم زود خیلی .بود کاري هر انجامِ به قادر عشق که مداشت باور کنم، ازدواج اینکه از پیش .بکند آنها به

 کند،می خم کمر بارش زیرِ در هم عشق حتی بکشد، طول بسیار و کند پیدا وزن غصه بارِ این اگر .نداشت را فرزند بدون زندگیِ سال چهار

 معنا بدان این بریزد، تانپاي پیش و و شود تکه هزاران عشق آن اگر اما .شکندمی بسا چه و رسد،می شکستن يمرحله به دارد،برمی ترك

  .نیست عشق دیگر که نیست

 اول فرزند عنوانِ به من مسئولیتِ درموردِ او .مادرم مثال .کردنمی خورد هم تره عشق این براي دیگري کسِ هیچ سال، چهار از پس

 احساسِ  تختخواب توي چقدر اینکه .بود او وجودِ درونِ شناختممی که را دنیایی تنها من که زدیم ماهی نُه آن از حرف .کردمی صحبت

  .کند سر  دارِدسته مبلِ یک روي را هایششب بود مجبور و کردمی ناراحتی

2جوون امناتنی برادرِ از کردن صحبت به کرد شروع مامی که نکشید طولی

5

 مامی که شدمی هاسال .بود پدرم دومِ زنِ از اول پسرِ که ،

 تو آید؛نمی خانه به کثیف فرمِ هايلباس با هیچوقت جوون .گفتمی او از همواره مامی بودم، جوانتر خیلی وقتی .آوردمی مثال ما براي او از

 جوون .کنیمی گم نیمسال این در که است جفتی سومین این نکرده؛ گم را هایشصندل هیچوقت جوون کردي؟ کثیف را پیراهنت چرا

 پسرِ اولین تو نه؟ تو اما آمده، خانه به جایزه با جوون که است چطور روي؟می کجا مدرسه از بعد وت است؛ خانه توي سه ساعتِ سر همیشه

  بگیرد؟ را تو جاي او خواهیمی که نکند چیست؟ اشمعنی دانیمی اصال چیست؟ این معنی دانیمی اي،خانواده این

 متوسطه، يدوره مدركِ گرفتن از بعد که گرفت تصمیم جوون آمد،برنمی پسرش دانشگاه مخارجِ يعهده از جوون مادرِ هک آنجا از

 هرگز را دیدمی نجاري يدوره که را پسري مامی چون بود، آسان حدسش .نیاورد میان به صحبتی او از دیگر مامی و کند پیشه را ايحرفه

 نظربه و نراند زبان بر نقلی هیچ جوون از سال چندین او .دهد قرار سنجش مورد دیدندمی دانشگاهی يدوره که خودش هايبچه با توانستنمی

 به نبود، امحالی خودم گویی که طوري آنوقت، او .کنم اختیار دیگري زنِ خواست من از اینکه تا نداشت، او زندگی به ايعالقه دیگر انگار

 برادرانِ  تمامِ که شد یادآور من به و نکرد بسنده تنها جوون به بار،این او .پسر همه داشت؛ بچه تا چهار حاضر حال در جوون که گفت من

  .بودند فرزند صاحب اکنون امناتنی

 پیدا آنجا اشکله و سر ماه هر يدوشنبه اولین و شد باز من ياداره به مادرم پاي که بودم کرده ازدواج یجیده با که شدمی سالی دو

 .داشت را دوم زنِ به شدن تبدیل ویژگی نفسهفی که کسی آورد،می خود با و گرفتمی جدید زنِ  یک دست بار، هر .آمدنمی تنها .شدمی

                                                 
٢

٥

Juwon  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٢٣ 

 او به من کهزمانی تا .بودیم رسیده توافق یک به هم با ما .بود مریض اینکه ولو .بدهد دست از را هادوشنبه از یکی حتی که شدنمی مادرم

 او شود؛ شرمسار و سرافکنده زنم مبادا تا آوردمی مانخانه به را داوطلبی هیچ بایستنمی هرگز او بیاورد، اماداره به را هازن که دادممی اجازه

 .زدمی حرفی یجیده نزدِ هایشتالش از بایستنمی هرگز

 آمد،می زنم دیدارِ به و گرفتمی را زن یک دستِ هفته هر نکنم، انتخاب را یکی یکماه ظرفِ در اگر که کرد تهدید مادرم که وقتی

 فشاري چنین تحملِ و تاب یجیده که دانستممی نیز را این .نبود هوا بادِ مادرم تهدیدهاي که دانستممی .گرفتم را تصمیمم و دادم رکاب ناچار

 کسی تنها فونمی کرد،می رفتن رژه به وادار من کاردفتر توي مادرم که دختري همه آن از .بشکند درهم را او توانستمی کار این .نداشت را

 البته .خواستنمی من از زیادي چیزِ او زیرا بود، فونمی من انتخاب مسلما  .کند زندگی یجیده و من با و بیاید حتما که نداشت اصرار که بود

 .ابتدا در

 هر در هفته پایان دیدارِ یک با .داد رضایت بود دورتر جیدهی و من از کیلومتر چندین که آپارتمانی در اقامت به .بود سازگاري زنِ او

  .کنم شرکت عمومی مراسم و هاجشن در او با که نخواهد من از هرگز که پذیرفت .کرد موافقت هم معقول يماهیانه مستمري یک و ماه،

 احتماال کسی .ببینم را او توانمنمی مدتی و رمدا کاري گرفتاري که گفتم او به .ندیدم ماه چندین براي دادن، بله از بعد را فونمی من

 .نکرد بحثی و جر هیچ من با او ».صبر مقام در شود لعل سنگ گویند که است، شوهر قلبِ  فتحِ  کلید شکیبایی« که بود کرده فوت گوشش توي

 .دبو امزندگی از بخشی دیگر حاال او که رسیدم نتیجه این به من کهزمانی تا ماند، منتظر و نشست

 کوبیدممی نفسیک را راه ساعت دو یکی روز هر مان،آشنایی از بعد اولِ  یکماهِ .گرفت صورت درنگبی موضوع این یجیده موردِ در

 تا باید دیگر يدقیقه پانزده آنوقت .راندممی ایفه تا را راه ساعت نیم و کردممی ترك را اداره عصر پنجِ ساعت .باشم او پیش تا راندممی و

 101اف يشماره دانشجوییِ واحدِ  وارد شاایلی تركِ از بعد ساعت یک حدودِ معموال .کردممی طی دانشگاه هايدروازه به رسیدن

2هالمورمی

6

 .شدممی 

 سرش پشت را درِ و رفت و آمد راهرو به شوم، اتاقش وارد دهد اجازه اینکه عوضِ به یجیده روز یک اینکه تا بود، روزم هر کارِ این

 درِ تمام روزِ یازده .نبودم کن ول من اما .ببیند را ریختم خواستنمی دیگر که گفت .نشود پیدایم اینجا هیچوقت دیگر که گفت من به .ستب

 .شوم داخل دهند اجازه تا کنم متقاعدشان کردممی سعی و زدممی لبخند هایشاتاقی هم به زدم، خیمه 101اف يشماره واحدِ

 تا کردم التماسش من و ایستادیم هم يشانه به شانه .ایستاد راهرو توي و آمد بیرون .کرد باز رویم به را در و شد منر او دوازدهم روزِ

 .بود شناور ما مسیر در راهرو توي مستراحِ و کوچک يآشپزخانه از آوريتهوع مخلوطِ بوي .بودم کرده غلطی چه من مگر که بگوید

 بود کرده ادعا دختر آن .بود کرده تهدید را او و بود رفته یجیده اتاقِ به شناختم،می یجیده با مالقاتِ از پیش که را دختري قرار، از

 .بودیم درآمده هم عقد به سنتی طورِبه ما که

 ».نیستم حرفا این و زوجات تعدد اهلِ  من« گفت کرد مطرح من پیشِ  را موضوع سرانجام که را شبی همان یجیده،

                                                 
٢

٦

Hall Moremi in F101  
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 موردِ  اما .باشد من آخرِ و اول زنِ خواهدمی که کردمی امحالی جوريیک و گرداندمی سر دورِ را مطلب ود،ب دیگري دختر اگر

 .رفتمی مطلب اصل سرِ چینیمقدمه بدونِ  و کندهپوست و رك او بود، دیگري چیزِ یجیده

 ».نیستم موافق منم خُب، « گفتم،

 ».…چیز این .ما … زچی این .کنیم تمومش جاهمین بگذار آکین، ببین«

 رو در رو باهاش من دختره، اون اتاق تو ریممی هم با االن همین بخواي اگه .برنگردون من از را رویت … یاال .امنکرده ازدواج من«

 ».کنه رو ازدواجمونو مراسم عکس گهمی راست اگه گممی بهش کنم،می

2صادهبی اسمش«

7

 ».است 

 ».چیه اسمش که نیست مهم برام«

 .کرد تماشا راهرو توي را مردم آمدِ  و رفت و داد تکیه در به .نگفت چیزي ايلحظه براي یجیده

 .نکشید عقب را خودش گذاشتم؛ اششانه روي را دستم

 ».بودم لوحساده من پس،« گفت،

 نبود کسی چه با و بود کسی چه با حق يمرحله به هنوز ما يرابطه .نبود این منظورم واقعا ».بدهکاري من به عذرخواهی یک« گفتم،

ِ بر تصمیم که بودیم جایگاهی در هنوز ما .بود نرسیده  دعواي یک به منجر توانستمی کند خواهیپوزش کسی چه از باید کسی چه اینکه سرِ

 .شود دیگر

 .زد تکیه من به و آمد جلو ».خواممی عذر …جور همه آدما دونیمی .خواممی عذر«

 ».خوب بسیار« گفتم، و زدم لبخند کردمی رسم بازویم دور به نامریی مدارِ یک انگشتش که حالی در

 جایی در ايبچه و زن شاید .کثیفش تا گرفته پاك اسرار از .کنی رو پیشم االن همین را سرهایت و سر يهمه تونیمی آکین، پس«

 »…باشی داشته

 تو .دارم کثیف شورت و جوراب تایی چند من« .زدم لبخند .گفتممی او هب را آنها باید .کنم افشا او پیش توانستممی که بود چیزهایی

 »نداري؟ کثیف شورتِ چی،

 .داد تکان را سرش

 یجیده« گفتم، او به .راندم زبان بر را هاواژه آن از اينسخه یا ــ رقصیدندمی زبانم روي ابتدا همان از که را کلماتی سرانجام، من

2ماکینده

8

 ».کنم ازدواج باهات خواممی ،

 

   

                                                 
٢

٧

Bisade  
٢

٨

Makinde Yejide  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٢٥ 
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 بر بودم که بچه .بود پدرم اول زنِ ایامارتا .نپذیرفتم را بودم شده تبدیل ــ ایاله یک به ــ اول زنِ به من که را واقعیت این مدتی، براي

 مزار آن کنار در او پدرم، خاکسپاري مراسم در .ماندم باورم همان روي شدم، که هم بزرگتر .بود خانواده زنِ ترینمگینغ او که بودم باور این

 مثل او .کرد بود گرفته او با ازدواجِ از بعد پدرم که هاییزن نثارِ بود بلد نفرین چه هر و کرد ترتنگ را تنگش چشمانِ و ایستاد شده حفر تازه

 جایگاهی در را ایامارتا که زنی بود، شده پدرم دوم زنِ او که چرا داد، گیر گذشتمی مرگش از هاسال دیگر حاال که من مادرِ به اابتد همیشه

  .بود داده قرار نابرابر

  .ورزیدم امتناع شوم قلمداد اول زنِ  اینکه به کردن فکر از

 در خوابیدن و نکردم ترك را زناشویی بسترِ من .نبود دشوار نداشت خارجی وجود فونمی نامبه شخصی اصال اینکه به کردن وانمود

 خوابِ چراغ نورِ کردنِ کور براي را بالشی و کردمی دراز عقاب يگسترده هايبال صورتِبه را پاهایش خوابید،می بازتاق که شوهرم کنار

 با »من بخیرِهاي حصب« به که همینطور و برخیزد خواب از تا گرفتممی نیشگون را گردنش .دادم ادامه گذاشت،می صورتش روي تختم کنار

 یک تا و بود انسجام و سامان هرگونه از عاري خواستبرمی خواب از که هاصبح .شود حمام راهی اددمی جواب دست حرکتِ یا سر ياشاره

  .نبود کامل يجمله یک کردنِ هم سرِ به قادر گرفت،نمی سرد آب دوشِ یک یا و نوشیدنمی قهوه لیوان

 جایم از من تا .درآمد صدا به شبنیمه از قبل تلفن زنگ گذاشت، ما يخانه به پا بار اولین براي فونمی اینکه از بعد هفته چند روزي،

 و شد روشن آن المپِ چهار هر و کشیدم دوبار را خوابچراغ سیمِ من .بود رسیده اتاق هاينیمه به آکین نشستم، رختخواب توي و شدم بلند

 را هایشسگرمه سپردمی گوش خط سويآن يگوینده هايحرف به که همینطور و برداشت را تلفن گوشی آکین  .کرد نور غرقِ را اتاق

  .کشیدمی درهم

2یوالی« .نشست تخت روي من کنار و آمد گذاشت را گوشی اینکه از بعد او

9

3الگوس مرکزي دفترِ در عملیات سرپرستِ او .بود 

0

 

 ».شده کودتا« .کشید آهی ».کنیم باز رجوع ارباب رويِ  را بانک درِ  نباید فردا که بگه بهم تا زد زنگ .تهس

 »!من خداي واي،« گفتم،

                                                 
٢

٩

Aliyu  
٣

٠

Lagos  شھری منطقه جمعیت .دارد آفریقا یقاره شھرھای میان در را رشد سرعت دومین الگوس .است نیجریه سابق پایتخت و بندری شھری الگوس 
 دوره دو و بود یوروبا قوم از کوچکی دھکده آغاز در الگوس .است آفریقا قاره و هنیجری شھر ترینپرجمعیت شھر این .باشدمی نفر میلیون ٢١ بر بالغ آن

 .شد تبدیل نیجریه جمعیتی و بازرگانی مرکز به مرور به و دید بخود را اروپایی نیروھای تسلط
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 هم آشوبی و خشونت آتی هايماه آیا اینکه و بود، شده کشته هم کسی آیا که بودم فکر این در .نشستیم سکوت در ايلحظه براي

 این نهایت در 1966 کودتاي که دانممی اما بیاورم، بیاد را حوادث این که بودم هاحرف این از جوانتر خیلی من هچ اگر .نه یا داشت پی در

 پرزیدنت رسیدنِ  قدرت به موجب پیش ماه بیست درست که کودتا آخرین از بعد تنشِ  به اندیشیدن با اما .بود کشانده داخلی جنگ به را کشور

3بوهاري

1

 طول به زیاد بود، رسیده پایان به روز چند از بعد تنها که بوهاري کودتاي مثلِ ها،آشوب که دادم لداريد خودم به بود، شده 

 .بود رسیده لب به بودند کرده کنار بر را آن همکارانش و بوهاري که ايغیرنظامی دولتِ فسادِ از دیگر ملت جانِ زمان، آن در .انجامیدنمی

 »اند؟شده موفق هاکودتاچی یعنی«

 ».اندکرده دستگیر را بوهاري حاضر حال در اونا که گفت یوالی .اینطوره که ظاهرا«

 .شدند خاموش هایشالمپ از تا سه و کشیدم یکبار را خوابچراغ سیمِ ».نبندند گلوله به را کسی اینها امیدوارم«

  ».کنم وارسی را درها دیگه یکبار پایین يطبقه رممی من« .ایستاد و سرداد آهی آکین »!شد مملکتی چه«

  .نبودم خوابیدن به قادر دیگر چند هر رختخواب، توي برگشتم »کنه؟می اداره کی را مملکت امور حاال«

 ».شیممی خبردار صبح باالخره .نگفت مورد این در چیزي«

 اما شد، پخش کردمی محکوم ار قبلی دولتِ  که ارتشی افسرِ یک توسط صبح شش ساعت در گزارشی .ماندیم خبريبی در نیز صبح

 به خیابانی اعتراضِ گونه هر بروزِ از پیش تا کرد ترك اداره قصد به را خانه خبري، مجله از بعد آکین .نزد جدید دولت موردِ در حرفی هیچ

 گذاشت، نخواهند پا شآرای سالن به صبح خبري گزارش شنیدنِ از بعد سالنم آرایشگرهاي اینکه از آگاهی با من .باشد رسیده کارش محلِ

 در اما شوم، جویا شناختممی الگوس در که را کسانی بودنِ امن در و سالمت از تلفن با تا کوشیدم و گذاشتم روشن را رادیو .ماندم خانه توي

 .بود برده چرتم ظهر رادیویی اخبار به سپردن گوش از بعد احتماال .کنم برقرار تماسی هیچ نتوانستم من و بود اشغال کامال تلفن خط ساعت آن

3بابانگیدا ابراهیم داد اطالع من به که بود او این .بود خانه آکین کردم، باز که چشم

2

  .بود شده جدید حکومت رییسِ 

 را او تنها نه حکومتی اندرکاراندست و کرد عطا جمهور رییس عنوانِ  خود به بابانگیدا بعد هفته چند که بود این همه از ترعجیب

 و رسیدمی نظر به عادي ظاهرا اوضاع کلی، طوربه .آمدمی شمار به انتخابات کودتا گویی تو خواندند، نیز جمهور رییس بلکه کشور، کمحا

  .پرداختیم مانزندگی يروانه امورِ  به مملکت مردمِ باقیِ مثلِ شوهرم و من

 قهوه عالمه یک و برشته نانِ پز،آب مرغِتخم صبحانه براي معموال ما .خوردیممی صبحانه هم با آکین و من هفته روزهاي بیشترِ

 بدونِ  داشت، هماهنگی رومیزي ریزِ سرخِ هايگل با که رنگی قرمز دارِدسته هايلیوان توي داشتیم، دوست هم مثلِ عینا را قهوه .خوردیممی

 کردیممی خبر باید را یکی اینکه به راجع .کردیممی صحبت روز آن يروزانه هاییبرنامه از صبحانه هنگام .نفر هر براي قند حبه دو با و شیر

 بحث بود کرده منصوب وزرا ملی شوراي در بابانگیدا که افرادي درمورد زدیم،می حرف بکند کاري حمام سقف نشتِ  رفع براي و بیاید تا

                                                 
٣

١

Buhari General  ٢٠١۵ سال انتخابات در وی .است نیجریه ارتش یبازنشسته سرلشکر و نیجریه فدرال جمھوری جمھوررئیس بوھاری محمد 
 پیروز درصد ۵٣ از بیش با آرا رسمی شمارش براساس نیجریه جمھوری ریاست انتخابات در بوھاری .داد شکست را جاناتان گودالک وقت، جمھوررئیس

 تاریخ در بار اولین این .بود دانسته انتخابات این پیروز را خود انتخابات، نتایج اعالم از پیش ،«خواھانترقی ھمه» نام به بوھاری حزب .شد اعالم انتخابات
 کودتای یک پی در ١٩٨۵ تا ١٩٨٣ از او .استگرفته دست به را حکومت و کرده برکنار را حاکم حزب دمکراتیک شکل به مخالف حزب یک که است نیجریه
 )پدیا ویکی( .شودمی خوانده« نظامی دیکتاتور» و بود نظامی فرمانده ترپیش بوھاری، .بود نیجریه دولت رئیس نظامی

٣

٢

Babangida Ibrahim  )سال دراین وی .داشت عھده به را نیجریه حکومت١٩٩٣ آگوست ٢۶ تا ١٩٨۵ اوت ٢٧ از بابانگیدا ابراھیم زنرال )١٩۴١ اوت ١٧ 
  .شد استعفا به مجبور ھاخیابان در مردمی تظاھرات فشار از بعد



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٢٧ 

 مارگارینی يکره اینکه سرِ یا و گفتیم،می ببرد را واقشواق صداي هاشب شدنمی حاضر که همسایه سگِ رساندنِ  قتل به حادثه از کردیم،می

 اتفاقی طوربه یا ندانسته را او اسم حتی آوردیم؛نمی میان به بحثی فونمی از .کردیممی جدل نه یا بود چرب زیاد کردیممی امتحان داشتیم که را

 هایماندست بعد .بشوئیم فرصت سر تا گذاشتیممی ظرفشویی در و بردیمیم آشپزخانه به هم با را هایمانبشقاب غذا از بعد .آوردیمنمی زبان بر

 محلِ  راهی و کردمی شانه حمایلِ داشت،برمی را بلوزش آکین آنجا، .گشتیمبرمی پذیرایی اتاق به و کردیممی بدل و رد ايبوسه شستیم،می را

 و ماه ستبه هاهفته و لغزیدند،می هاهفته سمتِبه روزها .شوم آرایشم سالنِ يروانه و بگیرم دوش تا رفتممی باال يطبقه به من .شدمی کارش

  .بود شده بسته تنها نفر دو ما مابین هنوز پیمان این و نبود ازدواج این شریکِ دیگري شخصِ هیچ گویی یافت،می ادامه منوال این به مانزندگی

 .بود فروتنبیده حمام سقفِ از بخشی دیدم که بگیرم دوش تا رفتم باال يطبقه به من کار، سرِ به آکین رفتنِ  از بعد روز، یک آنوقت

 آن در که را اينشتی میدانِ و کرده نفوذ سقف مصالحِ بینِ نسوزِ هايپنبه درونِ به احتماال باران آبِ تجمعِ فشار و باریدمی باران صبح روز آن

 شده طور هر کوشیدم .شود سرازیر حمام وانِ  درونِ به آن میان از باران آب که بود شده سبب و شکافته هم از وسط از بود کرده رخنه آب

 سرِ باران اما .بودم نکرده استفاده هرگز خانه آن دیگر هايحمام از هیچکدام از بودم کرده ازدواج که زمانی از زیرا بگیرم، دوش وان همان در

 هايتکه یا باران آب ایستادم،می که حمامم وان از ايگوشه هر در که داشت قرار محلی در درست نسوز هايپنبه شکافِ و نداشت آمدن بند

 .ریختندمی بدنم و سر روي گشودندمی وان درونِ به را راهشان آب همراهِ به که فلز از هاییپاره تکه و چوب

 هامیهمان حمامِ در بار اولین براي شدم ناچار شتم،گذا اشمنشی نزدِ سقف به راجع پیغامی و زدم زنگ آکین ياداره به اینکه از بعد

 فونمی اگر که اندیشیدم امکان و احتمال این به بود، ناآشنا برایم که مکانی آن در آنجا، در و .کنم حمام داشت قرار راهرو انتهاي در که

 هايدوش شوم مجبور بود ممکن من آنوقت بگذراند، ارباب خواب اتاقِ در را هایششب که کردمی پیله و بیاید اینجا به که گرفتمی تصمیم

 بپوشم لباس تا برگشتم ـ خوابم اتاق ـ ارباب خواب اتاقِ به و شستم را هاصابون کف و کشیدم آب را بدنم .بگیرم فسقلی حمام این در زیادي

 و بود مانده باقی حال همان به سقف خرابی نداختم،ا خودم حمامِ به دیگري نگاه برگردم، پایین يطبقه به اینکه از پیش .بروم کارم سرِ به و

  .ریختمی فرو  حمام وانِ درون به مستقیما همچنان سقف توي شکاف از باران آبِ

 کشاکش در چترِم با و وزیدمی شدت به باد شد؛ مبدل آساسیل باران به باران، رگبار بدوم، ماشینم سويبه و کنم باز را چترم آمدم تا

 بدونِ  راحتیِ هايکفش و آوردم بیرون را آنها .بودند شده آب خیسِ هایمکفش که بودم نرسیده ماشین به هنوز .درآورد چنگم از تا بود

 کلیک کلیک صداي جز صدایی هیچ و نخورد استارت ماشین چرخاندم، که را سویچ .پوشیدم کردممی استفاده رانندگی هنگامِ که را امپاشنه

 .دادم ادامه زدن استارت به شود حاصل اينتیجه آنکهبی بارها، و بارها .برنخاست ماشین تن از سویچ

 آکین .نداشتم بود کرده هدیه من به ازدواجمان از بعد آکین که را باوفایم و زیبا رنگ آبی فولکس با مشکلی هرگز روز آن تا من

 باریدمی شدت به همچنان باران بیرون، .کردمی وارسی را دیگرش هايچیز و روغن هفته هر و برد،می تعمیرگاه به سرویس براي مرتب طوربه

 در باد .نداشتند یکدیگر از چندانی يفاصله مانعمارت تا آرایشگاهم که چند هر نداشت، ايفایده هیچ سالن تا مسیر این کردن گز پیاده و

 .بود خوردن آبِ عینِ برایش من چترِ شکستنِ درهم و بود ستهشک را هاهمسایه يخانه حیاط جلوي درختان هايشاخ از تعدادي حاضر حال
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 زمین بر و شکستندمی سبز و شاداب همچنان وضعِ  و سر با که زمانی تا باد، با هاشاخه دیگر کشمکشِ به و نشستم ماشین توي همانجا بنابراین

  .کردم تماشا افتادند،می

 از یکی به هم من که فکرِ این .افتادمی امکله به فونمی فکرِ بودم، دور امروزانه ديعا هايبرنامه از که لحظاتی در لحظاتی، چنین در

 و پیر مراسم و هاجشن در شوهرانشان کردنِ همراهی براي دیگر که کردندمی اعالم پردهبی آنها به سرانجام که بودم شده تبدیل هاییزن آن

 قفسی در و بیندازم دام به را افکار آن توانستممی نیز زمان آن در حتی اما .زدن واغلت و تغل به کرد شروع سرم در بودند، شده افتاده کار از

  .کنم زندانی ، نداشتم را امزندگی بر انداختن چنگ و گستردن بال تواناییِ که جایی در ذهنم، از ايگوشه در

 داشتم نیاز آرایشگاهم سالنِ براي که وسایلی کردنِ یادداشت مشغول و آوردم بیرون کیفم از قلم یک و دفترچه یک صبح، روز آن

 جایی هیچ .دادم تخصیص برایشان ايبودیجه و کردم برآورد بودم کرده ریزيبرنامه  هایمسالن دادن توسعه براي که را ايهزینه و نشستم .شدم

 روي اتفاقی نیز تاکنون و نبود ما براي دردسري و کلمش هیچ او که بود داده اطمینان من به آکین نداشت؛ وجود فونمی به نسبت نگرانی براي

3سوفیا با که وقتی .نکردم صحبت دوستانم از هیچیک با فونمی به راجع من اما .کند اثبات را او يگفته عدمِ بخواهد که بود نداده

3

3کیمدي و 

4

 

 زنِ سوفیا و بود مجرد مادري کیمدي .زدممی حرف رشکا در آکین ترقی و ترفیع از و هایشان،بچه از بارم، و کار از کردم،می صحبت تلفنی

  .بکنند ايتوصیه یا راهنمایی من به داشتم قرار که موقعیتی در توانستندنمی نفر دو آن از هیچیک که بودم معتقد .بود شوهرش سومِ

 در و بردمی پناه اتاقش به او افتاد،می مارتاایا براي هم با اتفاق دو این اگر ــ خورْدنمی استارت که ماشینی و بود ریخته فرو که سقفی

 که بود این مترصدِ کائنات همیشه .برساند او سمعِ به چیزي که بود این درصدد کائنات زیرا بست،می قفله چهار خودش روي به را هاپنجره و

 جاسویچی را کلید بار آخرین براي گشت، تبدیل باران نمنم به و شد کند باران هنگامیکه و نبودم ایامارتا من اما .برساند زن این گوشِ به چیزي

 خیسم هايکفش و دست یک در را چتر بودم، انداخته شانه روي که کیفم با .شدم پیاده ماشین از امراحتی هايکفش همان با بعد و چرخاندم

  .رفتم کار سرِ به پیاده و گرفتم دیگر دست در را

 

❊❊❊ 

 

 تسلیمِ  را خود و بودند نشسته نرم و دارالیه هايصندلی در که هاییزن .بود بخشیده حرارت آرایشم سالنِ به زن، چندین حضورِ گرماي

 .بودند کرده دیدند،می آموزش خودم دستِ زیرِ که آرایشگرانی و من دستانِ و دار،کاله سشوارهاي چوبین، هايشانه حمایتِ و رحمت

 تعریف هاییلطیف بلند صداي با که هاییزن و نامیدند،می »جون خواهر« مرا که هاییزن دند،خوانمی کتاب آرام و صدابی که هاییزن

 .دیوارها روي هايآینه و فرزنی، مو هايدستگاه ها،شانه عاشقِ  ــ بودم آنجا عاشقِ  من .انداختمی خنده به مرا روز چند تا که کردندمی

3هالموزامبیک توي وارد،تازه دخترهاي بیشترِ مثلِ .آوردمدرمی پول آرایشگري کارِ از ایفه، در دانشگاهم اولِ سالِ همان از من

5

 

 موهایشان حاضرم که گفتممی دخترها به و زدممی سر اتاق آن به اتاق این از عصر روز هر خوابگاه، آن در اقامتم اولِ هفته در .کردممی زندگی

                                                 
٣

٣

Sophia  
٣

٤

Chimdi  
٣

٥

Hall Mozambique  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٢٩ 

 دانشگاه در که هم مدتی تا و بود کوچک چوبی يشانه یک داشتم که چیزي تنها .ببافم پرداختندمی آرایشگر به معموال که قیمتی نصفِ به را

 به دانشگاه دومِ سالِ در وقتیکه .بنشانم آن روي را هایممشتري تا بود پالستیکی صندلی یک خریدِ دیگرم يهزینه تنها کردم،می زندگی

3هالمورِمی

6

 یک بتوانم که نداشتم درآمد آنقدرها .بود صندلی همین بردم خودم با و کردم بنديستهب که را چیزي اولین کردم، مکاننقل 

 ایامارتا که زمان هر و برآیم خودم از نگهداري هايهزینه پسِ  از حديتا بتوانم که بود اياندازه به امعایدي سوم، سال در اما بخرم، سشوار

  .نمیرم گرسنگی از کرد،می مضایقه من از را آن او و فرستادمی برایم او طریق از پدرم که را ايماهیانه مقرري

 کارِ  يادامه اما رفتم،می ایفه به ماشین با هاکالس در شرکت براي را هفته روزهاي چه اگر و کردم مکان نقل شاایلی به عروسی از بعد

 مستمري خانه، مخارج از جدا آکین :داشتم نیازي آن به اینکه نه .شد قطع درآمدم مدتی براي .بود ناممکن دیگر گذشته مثلِ آرایشگري

 دلیلی هر به آکین روزي اگر اینکه فکرِ و بود شده تنگ دلم آرایشگري يادامه براي اما .بود گرفته درنظر برایم ايسخاوتمندانه شخصیِ

  .دادمی ارمآز بودم،نمی هم آدامس بسته یک خریدنِ به قادر حتی دیگر من و کردمی قطع مرا مستمري

3آرینوال مان،ازدواج اولِ ماه چنــــــــد

7

 تعارف من به دستمزدي همیشه او .بافتممی را موهایش که بود کسی تنها آکین، خواهرِ ،

 به را موهایش تا خواستمی من از همواره و آمدنمی خوشش مو يپیچیده و سنگین هايمدل از او .پذیرفتمنمی را آن هرگز من اما کرد،می

3شوکو سنتی روشِ

8

 را او بنابراین .کرد دلزده و خسته مرا مدتی از بعد سر، يمیانه تا مستقیم و صاف هايطره صورت به موها بافتن .ببافم 

 نِ همکارا تمام نشده، هفته یک .کنم تقسیم ریز يبافته هزار به را آن و کنم کار موهایش روي ساعت ده تا دهد اجازه من به که کردم متقاعد

  .کند معرفی آنها به را آرایشگرش تا افتادند پایش و دست به پرورش و آموزش کالج در آرینوال

 خیلی آکین اما .کردممی رسیدگی زنان رشدِ به رو سیلِ این به هندي بادام درختِ یک زیر مان،خانه خلوتِ حیاط در من آغاز، در

 مدرکم گرفتنِ تا زیرا نداشتم، واقعی سالنِ  یک کردنِ باز به میلی هیچ من .کرد پیدا بود کار این راست بود معتقد که جادار، سالن یک زود

 کرده پیدا که جایی به نگاهی و بروم تا کرد امراضی آکین .بپردازم آرایشگري کار به آنجا در توانستمنمی دیگري روزِ هیچ هاهفته آخر جز

 کردم سعی .بود کارِ این راست مکان آن گفتمی که بود آکین با حق واقعا که دیدم نهادم، قاتا آن درون به را پایم همینکه و بیندازم، بود

 چند و خواند را درونم آکین .بودمی تعطیل هفته روزِ پنج که بکند مکانی صرفِ را پولش که نبود معقوالنه که گفتم و بگیرم را هیجانم جلوي

 .بودیم محل آن بهاياجاره سرِ زدنِ چانه به سالن مالکِ يانهخ پذیراییِ اتاق در هم دستِ در دست بعد، ساعت

 ماشین خرابی و باران يواسطهبه چه اگر صبح، روز آن و .کردممی استفاده سالن آن از همچنان من کرد، ازدواج فونمی با او وقتیکه

 از هیچکدام از اثري کردم،می باز را درها قفل هنگامیکه .تمگذاشمی پا آرایشگاه سالن به که بودم نفري اولین من وجود این با اما رسیدم، دیر

 آماده را وسایل و بکشند سالن روي و سر به دستی روز آن براي تا آمدندمی زوتر معموال آنها .خوردنمی چشم به بر و دور آن در شاگردانم

 با حیوان صدها انگار که گرفت باال چنان باران اتِقطر برخوردِ صداي و گرفت شدت باران کردم، روشن را هاچراغ همینکه اما کنند،

 .برسانند سالن به را خودشان و کنند طی را شهر دخترها بگذارد باران که داشت وجود کمی شانس .کوبیدندمی بامپشت بر هایشانسم

                                                 
٣

٦

Hall Moremi  
٣

٧

Arinola  
٣

٨

 suku 
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 با ار آن من اما بود، شکسته جایش چند دیگر حاال .کردم روشن را بود داده من به دانشگاه به یافتن راه هنگام پدرم که را رادیویی

 موسیقیِ  که رادیویی ایستگاه یک به تا چرخاندم را رادیو پیچِ آنقدر .بودم کرده سرپا و چسبانده دوباره کشیلوله مخصوصِ نواريِ چسب

 فرزنی، هايدستگاه مو، دادن فرم هايژل پمادها، شامپوها، کردنِ جور و جفت به کردم شروع و رفتم بعد .رسیدم کردمی پخش ناآشنایی

 .هااسپري و مو، يکنندهنرم مواد مخصوصِ  هايپیاله

 خراب را مویم هايبافته چتر، داشتنِ رغمبه باران، زیر در زدن قدم که ببینم تا بیندازم آینه در خودم به نگاهی تا ندادم زحمت خودم به

 شیبِ  با که را چیزي هر و درشتم، بینی کوچکم، هايچشم صورتم، فرم شدممی مجبور کردم،می نگاه آینه توي خودم به اگر .نه یا بود کرده

 فونمی بود ممکن آکین، خصوصبه مردي، هر که متفاوتی مواردِ تمام روي بر و دهم، قرار معاینه مورد را نداشت همخوانی هایملب و چانه

 کاريدست و وسایل به بخشیدن سامان و سر به بنابراین نداشتم، را خودم حالِ به کردن ترحم و دلسوزي وقتِ من .کنم تامل بیابد ترجذاب را

 .سازم متمرکز موها روي بیشتر را ذهنم بتوانم تا شدمی سبب امر این زیرا دادم، ادامه آنها

 اولین اینکه از پیش درست نفرشان، آخرین .شد پیدا سالن در دیگري از بعد یکی دخترها يکله و سر شد، متوقف باران اینکه از بعد

 و کردم فرو چسبناك پمادِ توي را انگشتم دو و کردم باز وسط از را زن آن موهاي و زدم قاپ چوبی يشانه یک من .رسید شود وارد مشتري

 شتِ پ و بافتممی باریکی هايردیف صورتِ به را گیسوهایش همچنانکه و بود پرپشت و ضخیم زن آن موهاي .کردم آغاز را امروزانه کارِ

 به سر این از .بودند نشسته منتظر مشتري چهار شد، تمام او با کارم وقتی .خاستبرمی موها تن از خشی و خش صداي کردم،می جمع گردنش

 علیمت را کار چگونگی دخترها به و کردم قیچی را هاموخوره دادم، شکل آنها به و بافتم را موها رشته کردم، بخش را موها رفتم، سر آن سراغِ

 کردمی درد و نبود خودم مالِ دیگر هایممچ شد، که نهار وقت .رسید ظهر از بعد به زود خیلی و گذشت پاکشان و آرام زمان موهبتی؛ چه .دادم

 معمولی آرایشِ یک و ساده شتشوي یک طالبِ کمی تعداد و ببافند و دهند تاب و پیچ را موهایشان خواستندمی همه تقریبا صبح روز آن ــ

  .بودند مو

3ایرران درختِ برگِ  روي بر شده پخته برنجِ  سراغِ  به رفتم نهار براي

9

 خیابان آن در .آن يقله بر نخل روغنِ آبگوشتِ از تلنباري با 

 همیشه بگوشت،آ درون گاوِ چرمِ و دودي ماهی هايتکه ار بردن لذت و بلعیدن از بعد من و کردمی طبخ احسن نحو به را غذا این که بود زنی

 و بشقابم شدنِ  خالی از پس که بود غذاهایی دست آن از این .کردممی مبارزه شانکردن تمیز و هابرگ به زدن لیس يوسوسه با شدت به

 براي کرد،می وز وز برم و دور زنبورِ مثلِ  آرایشگاه سالن اینکه ضمنِ  تا داشتم درنگ و تامل ايلحظه به نیاز نسبی، خشنودي و رضایت ایجادِ

 رنگنیلی آسمانِ اما بود، بازایستاده باریدنِ  از باران باالخره اینکه وجود با بیرون، .روم فرو خودم در و بدوزم چشم خال در جایی به لحظاتی

 تا شدمی نگریبا به دست سشوارها با و خوردمی هل سالن درونِ  به ناگهانی تندبادهاي قالبِ  در سرد هواي .نمودمی تهدیدکننده همچنان

 .کنند یکی اتاق دماي با را شاندماي

                                                 
٣

٩

  eeranعلمی نام) آفریقایی پیتی سرندی توت یا آسا معجزه توت( daniellii Thaumatococcus :دنییللی تاوماتوکوککوس )در که است گلداری گیاه نام 
 استفاده مورد شکر ھایجایگزین تولید برای که باشدمی توماتین منبع و شودمی یافت( سیرالئون و کنگو دموکراتیک جمھوری چون مناطقی) آفریقا غرب
 )پدیا ویکی (.گیردمی قرار



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٣١ 

 در ابر از پوشیده آسمانِ ماند، در يآستانه در ايلحظه براي او .بود مشتري یک که کردم گمان شد آرایشگاه سالن وارد وقتی اول،

 و آمد و کرد تبسمی بعد .افتاد من به چشمش اینکه تا گذراند نظر از را سالن کشیده، درهم رويِ با .مانستمی نحس طالعی به سرش پشتِ

 هر که هاییصورت دست آن از باشد، آرایشی سبک هر مکملِ توانستمی که هاییچهره نوع آن از .بود زیبا اندازهبی او .زد زانو من کنار

 .بود سیک چه آرایشگرش که پرسیدندمی دیدنش با برخی که هاییچهره آن از نگریست،می بازار در حسرت با او به زنی

 ».جون مادر سالم،« گفت، فونمی

 اُمِ  یا این اُمِ من .کردندمی صدا یجیده مرا هنوز مردم .نبودم هیچکس مادرِ من .نبودم او مادر من .خلید وجودم در تیغ مثل هایشواژه

 حلقومش از را هاواژه آن که کرد جادای من در را میل این و آورد بند را زبانم فکر این .بودم خالی و خشک يیجیده همچنان من .نبودم آن

 دخترانه دبیرستانِ به ایفه در که وقتی .دادمنمی راه خود به درنگی کمترین دهانش توي کوبیدن براي بودم، پیش سالیان مثل اگر .بکشم بیرون

 مثل تا ماندیممی مدرسه زنگِ شنیدنِ منتظرِ روزها، آن در .نکنم دعوا کسی با که نبود روزي .داشتم شهرت مخوف يیجیده به من رفتم،می

 پیدا خانه به هایمانمعلم عبور مسیرِ از دور به راهی کوره و شدیممی دور مدرسه يمحدوده از .بپریم هم يکله و سر به جنگی خروس

 از یکی یا دادم،می دست از ايدکمه که شدمی گاه .باشم داده رکاب هم یکبار حتی که نشد ـــ بودم من همیشه میدان پیروزِ و .کردیممی

  .نشد مالیده گل به دهانم هرگز .شدمنمی مغلوب هرگز اما شد،می آلودخون خدا يهمیشه که امبینی یا شکست،می هایمدندان

 خاطرِ به که نددادمی وعده و کشیدندمی فریاد سرم هایمنامادري رسیدم،می خانه به دیر آلودخون وضعی و سر با نزاع یک از که بار هر

 هايپستان دورِ  را شانرفتهآب هايلنگی که حالی در کنان،پچپچ هاشب آنها .دادندمی قرار تنبیه موردِ مرا بود رسوایی يمایه که ننگینم رفتار

 که مادرانی داشتند، مادر هایشانبچه باشد، چه هر .شدندمی من مثل نباید که خواندندمی هایشانبچه گوشِ در بستند،می شانوارفته و شل

 توانستندمی من همچون هايبچه مادر،بی هايبچه تنها .بود مو پُر هایشانبغل زیرِ و داشتند کار و کسب پختند،می غذا و کردندمی نفرین

 مُرد انداختنم پس از بعد ظاتیلح که زنی همان داشتم، مادر زمانی یک هم من نداشتم، مادر اصال من که نبود اینگونه .باشند بدرفتار و ادببی

 شوهرش اتفاقی طوربه که خردي کم مردِ فقط کند؟می آبستن را تبار و ریشهبی زنِ یک کسی چه و !نداشت نسبی و اصل هیچ که بود زنی

 تبارش و اصل ت،داش نامشخصی دودمانِ ايبچه وقتی که بود این مسئله نبود؛ این موضوع اما .بزند دست عملی چنین به توانستمی بود

 و دیوانه اغلب که سوم زنِ هايبچه .پلید خونِ با ايطایفه از یا و جادوگر، از یا سگ، از حتی ـــ باشد بوده برخاسته چیزي هر از توانستمی

 پلیدِ  خونِ  ولی ـــ بود شدهشناخته خونی کم دستِ  بود، پلشت و بد اگر شانخون اما .بودند برخوردار پلیدي خونِ از آشکارا بودند، زدهجنون

 توي ولگرد سگِ مثلِ که بس همین نیز گواهش و نشانه و شد،می محسوب نوعش بدترین که داشت ناشناخته ايریشه و اصل من )احتمالیِ(

 .شدممی پدرم رسوایی سبب و انداختممی راه دعوا و جر هاخیابان

 برادرهاي و خواهر توسط جزئیات با سرانجام گذاشت،می درمیان هایشبچه با نجوابه زنی هر که گوهایی و گفت و بحث گزارشِ

 به کردمی سعی یکی هر که بود یکدیگر با پدرم هايزن بازيِ  این داد؛نمی آزارم و نبود مهم برایم شانهايحرف .رسیدمی گوشم به امناتنی

 گرفت،نمی خود به عمل رنگ هیچوقت که بود تهدیدهایی داد،می آزار مرا آنچه .بفروشد بود انداخته پس که ايترکه و تخم فخرِ دیگري

 نیامد، فرود که آمدمی فرود باید که بود هاییشالق شامل هاتنبیه این .شد تبدیل روزي هر دادِروي یک به هایمکاريکتک که زمانی حتی
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 و .نشد که شدمی داشته دریغ من از باید که بود هایینهار و شام و نشد، که شدمی محول من به باید که بود خانه در بیشتر هايخرحمالی

  .گزیدنمی من براي هم شانکک واقعا شانهیچکدام که کردمی یادآوري من به که بود هاهمین

 »جون؟ مادر« گفت، بود زده زانو پایم جلوي همچنان که فونمی

 .بود نقص و عیببی اشآراییناخن گذاشت؛ زانویم روي را هایشدست فونمی .بلعیدم فرو تلخ درشتِ قرصِ یک مثلِ را خاطراتم

 صبح روز آن من و آکین که داريدسته هايلیوان رنگِ با نگهماه درست بود، شده آمیزيرنگ ختمی گلِ همرنگ قرمزي رنگِ  با هاناخن

 .بودیم نوشیده قهوه آنها در

 »جون؟ مادر«

 هایشناخن آیا یعنی .کردممی آمیزيرنگ را آنها عادت برحسبِ بودم، که دانشگاه در .زدمنمی الك را هایمناخن هرگز دیگر من

 خراشید؟می و زدمی شیار را او يسینه زیبایش هايناخن با او که هنگامی داشت احساسی چه آکین بود؟ کرده خود مجذوب را آکین که بود

 چه فونمی .بشنوم جزئیاتش با را این درنگبی که داشت ضرورت برایم … نه …خواستممی کرد؟می ناله شد؟می سفت هایشپستان نُکِ

  را؟ اشبچه بودم؟ نبرده نصیب آن از هرگز من که داشت او از چیزي چه بود؟ کرده غصب بود، من به متعلقِ همیشه که آکین از را چیزي

 »جون؟ مادر«

 ».بشی بلند دیگه حاال بهتره کیه؟ مادرت« گفتم،

 هايپرحرفی يزمینهپس صداي که آنجا از .بنشیند صندلیم يدسته روي که داد ترجیح او اما بود، من کنار در خالی ايصندلی

 سالن و کرد خاموش را رادیو کسی »داده؟ تو به را اینجا نشانی کی کنی؟می چه اینجا تو« گفتم، نجوا به شد، متوقف هامشتري با آرایشگرها

 .رفت فرو سکوت در

 ».بدم سالمی و بزنم شما به سري بیام کردم فکر«

 .کرد برداشت سوال یک عنوان به را آن او اما بود، اهانت یک گفتم آنچه »نداري؟ بار و کار مگه تو روز؟ از موقع این«

 برد باال را صدایش کرد،می ادا را »شوهرمان« يواژه که وقتی ».رسدمی خوب من به شوهرمان آخه ندارم، کاري و کسب من .نـــــه«

 بیشترِ چه هر شنیدنِ امکان از تا شدمی خم عقب به که هامشتري هايصندلی صداي .شنیدند را آن سالن توي حاضرین يهمه که بود آشکار و

 .شد بلند ببرند بهره ما گوي و گفت

 »چی؟«

 مونهمه براي کافی منال و مال از هک شکر را خدا .کنهمی مراقبت و سرپرستی من از خوب خیلی .مهربانیه بسیار مردِ شوهرمان«

 .کرد امحواله لبخندي بود، زده خیمه رویم که همینطور ».برخورداره

 »چی؟ براي کافی منال و مال« نگریستم، خیره خیره رویمان مقابلِ يآیینه در تصویرش بازتابِ به

4اَبی ده،می کار به تن مرد یک که همینه خاطرِبه .جون مادر ما، براي«

0

 ».هاشبچه و هازن براي ؟

                                                 
٤

٠

 abi باشدمی ».ھمینطوره بله،« معنای به خبری حالتِ  به و »بله؟« یا »نه؟ مگه« معنای به پرسشی حالت به نیجریه در مصطلح ایواژه. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٣٣ 

 بهتره هم تو« دادم، ادامه فشردممی هاپهلو به را امکرده گره محکم هايمشت که حالی در و« .داریم کار و کسب اینجا ما اما» گفتم،

 ».برسم کارم به من تا بري اینجا از

 ».باشه ترخلوت سرتون شاید .مادر دیدنتون، یاممی عصر فردا« .زد لبخند من به آیینه توي

 »!بگذاري سالن این توي را اتقلیونینی پاهاي این هرگز دیگه که خوادنمی دلم فونمی« .بزنم لبخند او به نیز من که داشت انتظار آیا

 .افتاد زانو به دیگر بار او ».راهند در که هاییبچه خاطرِبه حداقل .باشیم دوست هم با باید ما ها؛ـنیست کارا این به الزم جون، مادر«

 .شد خواهد باز هم شما رَحِمِ بشم، آبستن من همینکه که دونممی .نیست بعید چیزي هیچ خدا از اما هستین، نازا شما گنمی مردم که دونممی«

 خداحافظ، .هاـبودنتونه تلخ همین شه،می نازایی باعثِ که چیزهایی از یکی که بدونید باید اما یام،نمی باشه نیام، اینجا من که خواهیدمی اگه

 ».مادر

 .زدمی لبخند برگشت و شد بلند وقتی

4اکبیري …فطرتپست تويِ !تو« .چسبیدم را لبایش پشتِ  و برخاستم

1

 »نازا؟ گیمی کی به .

 نداشت، »اگبیر« ياسطوره با نسبتی هیچ او .نداشت جایگاهی هیچ بودم کرده او به که هم اهانتی حتی .نبودم او با رویارویی يآماده

 .زدمی لبخند کرد، نگاه من به و برگشت که وقتی واقع، در .گریستنمی هم وقفهبی و نداشت خود با نیز حصیري هیچ نبود؛ قامت کوتاه او

 .کردند احاطه را دورم آرایشگرهایم و هامشتري بخوابانم، گوشش بیخ ايسیلی بتوانم اینکه از پیش

 امصندلی روي تا مرا و کردند باز بود چسبیده را فونمی لباسِ و بود زده چنگ که را دستم آنها ».برود بگذار کن، ولش« گفتند، هازن

 .کشاندند

 ».خیالشبی .بگیر آروم لطفا جون، خواهر«

 

 

   

                                                 
٤

١

« Egbere اسطوره این مورد در .شود می دیده شب در و کند می زندگی جنگل در که است زشتی بدخواهِ  روح آفریقایی، یوروبای اسطوره در« اگبیر 
 غیرقابلِ  ثروتِ  صاحب بگیرد او از را آن کس ھر که دارد باارزشی بسیار حصیر کندمی ادعا که است کوتاه قد با بدخواه روح یک او که است شده گفته

 .است گرفته سود باشد،می کردن پلیدی معنی به عربی اکبار یماده از احتماال که« یریاکب» یواژه از آن جایبه اینجا در مترجم .شودمی تصوری
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 .خریدم جدیدي داريدسته هايلیوان

 »یاد؟می بدم سفید لیوانِ از من چرا که دونیمی تو« گفت، صبحانه خوردن ضمنِ آکین

 ».کنید روشنم لطفا خیر،« گفتم،

 ».شهمی دیده شونروي وضوح به همیشه قهوه هايلکه چون«

 »واقعا؟«

 »افتاده؟ اتفاقی .رسیمی نظربه عصبانی« .کرد هم توي را هایشسگرمه و کشید را کراواتش

 آماده را خودم .فشردم هم به محکم را هایمآرواره و زدم هم را امقهوه کشیدم، امشده برشته نانِ روي مارگارین يکره دیگري مقدار

 حتی او .پرسید من از را این بار پنج کم دستِ نبود، کن ول آکین اما بود، چه امریختگی به لتِع که نگویم و ببندم را دهانم تا بودم کرده

 .نداد من به هم کردن تَخم و اخم فرصتِ

 قدیمی هايلیوان اون« .بنوشد آب مقداري تا کرد درنگ کمی و گرفت باال را انگشتی او ».ندارم دوست را سفید هايلیوان این من«

 »کجاست؟

 ».شونتمشکس«

 توانستممی حالتش از .زد اشبرشته نانِ به دیگري دندانِ او و نشد خارج آن از صدایی اما گرفت، خود به »آه« کردنِ ادا شکلِ دهانش

 قرمز هايلیوان آن من کند فکر که نداشت دلیلی .بودند شکسته و افتاده دستم از اتفاقی طوربه جابجایی هنگام هالیوان بود پنداشته که بخوانم

 شکسته و کوبیده آشپزخانه دیوار به یکی یکی کرد،می اعالم را شبنیمه پذیرایی اتاق در دیواري ساعتِ کوکويِ بانگِ اینکه ضمنِ را رنگ

 ونها توي بریزم، آشغال سطل توي اینکه جايبه و بودم کرده جارو را هالیوان هايشکسته خرده من که کردنمی هم تصورش حتی او .بودم

 .بودم شده دیوانه نکند که بودم پرسیده خودم از تعجب با و بود شده سرازیر بدنم چاكِ  هفت از عرق تا بودم کوبیده آنقدر را آنها و ریخته

 بفرستم را یکی رفت یادم .بود شلوغ سرمان حسابی اداره، به بودند اومده مرکزي دفتر از داخلی حسابرسی مامورانِ دیروز دونی،می«

 »...من امروز .بندازه بومپشتِ  به نگاهی و ادبی که

 ».سالنم تو اومد دیروز زنت،«



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٣٥ 

 »فونمی؟«

 فونمی که ساعتی از »ندارم؟ خبر وجودش از من که داري ايدیگه زنِ هم شاید« .شدم خم جلو سمتِبه صندلیم روي از »کی؟ پس«

 شا،ایلی در ـ دیگري زنان بود ممکن آکین اینکه کرد،نمی رهایم و بود افتاده جانم به خوره مثل فکر این بود، کرده ترك را آرایشگاهم سالن

  .باشد داشته تعلق من به کمتر او که بودند شده سبب که زنانی بود، شاندلداده او که زنانی داشت،می ـ دیگري شهر یا

 بگذاري نباید تو .دادم توضیح گذاشتم فونمی با که قراري از برایت که من یجیده،« .پوشاند دست یک با را صورتش از نیمی آکین

 ».کنه ایجاد برات مزاحمتی او که

 تحقیري و خشم آن توانستمنمی زیرا نبودند، نیرومند خواستمی دلم که آنطور کلماتم، ».کنیمی مراقبت خوب ازش تو که گفت او«

 به پس بودم،می عصبانی آکین دستِ از خواستمی دلم .کنم لقخ خودم در دیگر بار بودم داشته روا فونمی به نسبت گذشته روز که را

 این« .برسند کنم احساس بود قرار که خشمی آن به کردم،می احساس واقعا که خشمی آن از هایمواژه کردم سعی و دادم ادامه هایمحرف

 »چیه؟ اشمعنی ،"کنهمی مراقبت خوب من از او" اینکه، چی؟ یعنی

 »...عسلم شیرین«

 خطابم عسلم شیرین هم باز خواستمی دلم اما ».نکن بارم شیرینی این از بیشتر دیگه صبح امروز لطفا .کن ترمز همینجا .کن مزتر«

 مشکلی هیچ گفتمی و گرفتمی را دستم آمد،می سواین به و شدمی پا میز سرِ  آن از خواستمی دلم .دیگري کس نه و من به فقط کرد،می

 را گوها و گفت طریقِ و هاچاره راهِ او که داشتم باور هنوز زمان، آن در من و .رفتمی پیش قاعده به و خوب چیز همه و نداشت وجود

  .بود آکین او که خاطر این به تنها دانست،می

 »...یجیده« 

 »بودي؟ رفته کجا .بیایی که نشستم منتظرت شبنیمه از گذشته ساعتی تا بودي؟ کجا دیشب تو«

 ».ورزشی باشگاه به«

  »ساعتی؟ چه ببینم، بگو بندند؟می را باشگاه درِ ساعتی چه .آوردي گیر خر منو ورزشی؟ باشگاه آهان؟«

  »کنی؟می پاسبانی منو کردي شروع دیگه حاال« .انداخت ساعتش به نگاهی و کشید آهی

 ».نیست ايرابطه دختره اون و تو بین که گفتیمی که تو«

 ».کارم سرِ برم باید من« .ایستاد و شد لندب و زد چنگ را ژاکتش او

 ؟اَبی دي،می فریب منو تو«

 شرح برایش تا نداشتم، را او با دعوا و جر قصد واقعا که بفهمانم او به آنها مدد به تا جستممی را هاییواژه رفتم، اشپی از در دم تا

 به هم خدا .دممی قول بهت را این داد، خواهد فریبت خدا آکین،« .بمانم تنها و تک دنیا این در دیگر یکبارِ و کند رهایم ترسیدممی که دهم

 ».داد خواهد فریبت دي،می فریب منو تو که صورتی همون
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 کیفِ  اینکه جايبه .نبود قاعدهبه و درست چیزش هیچ .کردم تماشایش ايشیشه هايقاب وراي از من و بست خود سرِ پشتِ  را در او

 حالتی و بود شده متمایل چپ سمتِبه کمی بدنش بنابراین بود، چسبانده چپش پهلوي به بازو زیرِ باشد، گرفته دست در را مدارکش و اسناد

 همینطور و بود فشرده مشتش توي بلکه بود، نیانداخته شاشانه روي همیشه مثل را ژاکتش .پیچیدمی خودش به داشت انگار که بود کرده پیدا

 باغچه توي هايعلف و هشتی هايپله سطحِ بر و زمین روي هایشآستین از یکی يلبه رفت،می رنگشسیاه پژوي ماشینِ جانبِبه داشت که

  .شدمی کشیده

 نشده خالی سرش از هم قطره یک حتی بود، پر همچنان اشقهوه لیوانِ .رفتم و برگشتم کند، ته و سر تا گرفت عقب دنده هنگامیکه

 هايظرف و کردم تمیز را غذاخوري میزِ آنوقت .نوشیدم را اشقهوه و خوردم را خودم مال و او يبرشته نان نشستم، او صندلی روي .بود

 .باشد ماندهن رویشان قهوه يلکه که شوم مطمئن تا شستم دقت به را هالیوان .بردم آشپزخانه به را کثیف

 يخواسته به وقعی او که بود واضح پر .نداشتم را فونمی با مجدد برخوردِ آمادگی اصال که چرا بروم، کار سرِ به خواستنمی دلم هیچ

 من .شدنمی پیدا آنجا اشکله و سر هرگز و کردمی اطاعت هم او نگذارد، آنجا را پایش دیگر که بودم خواسته او از چون و گذاشتنمی من

 عقب و زدندنمی جا راحتی به هیچوقت بود، شدن هفتم یا سوم یا دوم زنِ  انتخابشان که هاییزن همان فونمی، نظیرِ هايزن که دانستممی

 ورج مادرهاي آن تمام .کردندمی قبضه را چیز همه تدریجبه و یافتندمی راه پدرم يخانه به آنها چگونه که بودم شاهد من .هرگز نشستند؛نمی

 ابتدا در که اياندازه آن به هرگز و آمدندمی بود پنهان شانلُنگی زیرِ در که تدبیري با همیشه نبودند، من مادرِ هیچکدامشان که واجوري و

 و تدبیر زهرگ و شد،می زدهشگفت و غافلگیر راحت خیلی که بود ایامارتا تنها آنها میانِ از و .نبودند رسیدندمی پسندیده و لوحساده نظربه

 .نداشت خودش از اينقشه

 .داشت خود کنترل تحتِ را فونمی آکین، که کردممی باور لحظه یک براي حتی اگر بودممی لوحساده خیلی باید که بود بدیهی

 و زدم آرایشگاه سالن به سري اجمال به .کنم تامل موضوعات این روي کمی تا بمانم خانه در و کنم تعطیل را روز آن گرفتم تصمیم بنابراین

4دِبی به هاییدستورالعملی

2

4اُدوایرو به تاکسی با بعد .دادم بود شاگردم ارشدترین که 

3

4سایلس سراغِ به ،

4

 ماشینِ  معموال که تعمیرکاري ،

 .رفتم کردمی تعمیر را فولکسم

 تا رانندگی ضمن راه، طول تمام در او .شد آکین جويپی و شد متعجب بودم رفته تعمیرگاهش به تنهایی به که دیدنم از سایلس

  .کند صحبت آکین با ابتدا ماشین تعمیرِ به راجع کاري، هر انجامِ  از قبل دادمی ترجیح که فهماند من به شکل صدها به ام،خانه

 که ار غذا و شست را دستش بیرون همان او .کردم دعوت نهار به را او و پختم غذا من کرد،می کار فولکس روي او که حالی در

 غرولندي چندي به هر و زدمی زُل من به او و کردممی صحبت او با .کردم تماشا را خوردنش غذا و نشستم .خورد سرعت به بود یام شورباي

 و شدمی خیره من به بگوید، باید چه من هايپرحرفی جوابِ در دانستنمی انگار که ايزدهحیرت نگاهِ  با اوقات بیشترِ  اما کرد،می لب زیر

                                                 
٤

٢

Debby  
٤

٣

Iro-Odo  
٤

٤

Silas  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٣٧ 

 تا و رفتم او با ماشینش دمِ  تا آنوقت دادم، او به را هااسکناس و شمردم را دستمزدش برود، تا برخاست جایش از وقتیکه .کردمی نگاهم بربر

 .بازنایستادم زدن حرف از رفت و افتاد راه زمانیکه

 به و شمرد را روز آن کار عایدي و آمد دِبی هاینک تا کردم تعارف و سالم بودند گذر حالِ در که همسایگانی با و نشستم هشتی روي

 لیوان یک اقال تا کردم اصرار او به بنابراین .نبود گرسنه که گفت و کرد رد را تعارفم او اما بخورد، غذا کمی و بیاید کردم تعارفش .داد من

 چند هر بود، آماده شام و بود، شده شسته هاظرف بود، شده تعمیر ماشین .نداشتم دادن انجام براي کاري دیگر او، رفتنِ  از بعد .بنوشد ماالشعیر

 .بود افتاده جانم به خوره مثل فونمی فکرِ دیگر حاال .شدنمی پیدا اشکله و سر شبنیمه تا آکین که بود روشن کامال برایم اکنون

 و بیاید که بخواهم او از اینکه یا کنم، خمیرش و خرد گذاشت پا سالنم به او که دیگر يدفعه کردم؛ فکر امکان چندین به و نشستم

 رسیدم اينهایی حل راهِ  به که نکشید طول خیلی .باشم داشته نظرش زیر وقت تمامِ  نزدیک از بتوانم وسیله بدین تا کند زندگی خودمان پیشِ

 که بود مطمئنی راهِ تنها این .سادگی همین به شدم،می آبستن فونمی از پیش و زودتر چه هر باید من .کردمی پیدا او با کمتري درگیري که

 .بمانم باقی آکین زندگی در توانستممی

 

 

❊❊❊ 

 

 این به مرا نیز پدرم حتی کنم، صدا مامی را هایمنامادري که داشتند انتظار همه بودم، که بچه .بودم من مامی سوگلی عروسْ نظرمبه

4ماما را آنها و دادممی گیر من .زدممی باز سر من اما کرد،می تشویق کار

5

 دور را پدرم چشم وقت هر هازن آن از بعضی و .کردممی صدا 

 کردممی امتناع اینکه .خواباندندمی گوشم بیخِ  ايجانانه سیلی بودم، نکرده خطاب »من مادرِ« را آنها و کرده احترامیبی اینکه از دیدند،می

 وسواسِ  مادرم به نسبت .بطلبم مباره به را آنها خواستممی کارم این با آنها از برخی باورِبه یا و بودم، لجوج و یکدنده که نبود این خاطربه

 جانش که بود زنی به خیانت و مقدسات به توهین کنم خطاب مادر او جايبه را دیگري شخصِ اینکه فکرِ و بود، من مذهبِ او داشتم، عجیبی

 .بود کرده فدا من به بخشیدن زندگی براي را

4مادر یکشنبه« مراسم در خاصی تشریفاتِ با خانواده اهل با ل،سا یک

6

4آنگلیکان کلیساي در  »

7

 بودند، آن بستِ پاي امخانواده که 

 تا فراخواند کلیسا جلوي به را داشتند سن سال هیجده زیرِ که را کسانی همه رساند پایان به که را اشموعظه کشیش .بودیم کرده شرکت

                                                 
٤

٥

 Mama 
٤

٦

Sunday Mothering  در مراسم این .شودمی برگذار پاک عید رسیدن از قبل ھفته سه درست دیگر کشورھای برخی و بریتانیا در که است مراسمی 
 .شودمی انجام مادر مقام به احترام برای و کلیسا

٤

٧

church Anglican  خود دانند،می ١۵٣۴ را آن تاسیس سال که انگلیکانیسم .است انگلیس کلیسای مرجعیت با مسیحیت از ایشاخه انگلیکانیسم 
 کلیساھای پیروان تعداد .نیست ارتدکس و پروتستان، کاتولیک، نظیر مسیحیت دیگر ھایفرقه از یکھیچ جزء و است مسیحیت در مستقل و مجزا ایفرقه

 به توجه با و اندشده ترکیب پروتستان لیبرال کلیساھای با دنیا نقاط از بسیاری در ھاانگلیکان .استشده برآورد نفر میلیون ھفتاد از بیش انگلیکن
 عنوان به محض شناسیجامعه مطالعات در لیبرال ھایتانپروتس با تحصیلی و شغلی ترکیب انتخاباتی، سیاسی، سالیق نظر از زیاد بسیار ھایشباھت
 لیبرال ھایپروتستان از مجزا کامالً  آئینی و سازمانی تاریخی، نظر از مذھب این وجود این با .شوندمی بندیطبقه لیبرال ھایپروتستان از بخشی

 )پدیا ویکی( .باشدمی
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 راهنماهاي از یکی اینکه تا کردم، امتناع برخاستن از اما نداشتم، بیشتر سال دوازده من زمان آن در گمانم .بخوانند انمادر افتخارِ به سرودي

 کرده تسخیر را بسیاري هايقلب که مردمی سرودي شناختند،می پیش از را آن همه که خواندیم را سرودي ما .زد کمرم به ايسقلمه کلیسا

 مادر طالست، مادر« هايواژه طنینِ .گرفتم دندان را زبانم شود سرازیر اشکم اینکه از پیش و بخوانم را سرود اول خط توانستم فقط من .بود

4 شودنمی خریده پولی هیچ با که ستگرانبهایی طالي چنان

8

 حاال .بود نیرومندتر بودم شنیده تاکنون که وعظی و روضه هر از من وجودِ در ،»

 که انستمدمی خوب را این و کرد، مادرم جایگزینِ شدنمی را دیگري چیزِ هیچ نه و نامادري، نه پول، نه بفهمم که بودم رسیده سنی به دیگر

 .کنم صدا »مامی« را زنی هیچ شدمنمی حاضر هرگز

 صدا آمیزاحترام عنوانِ  این با را او که زمان هر و فشرد،می خود گوشتالود و فربه آغوشِ در مرا آکین مادرِ که بار هر حال، این با

 وقتی عکسِبه درست آمد،می باال راحتی به و شدنمی وقفمت گلویم راهِ  يمیانه در و خواند،می آواز به را »مامی« يواژه من قلبِ کردم،می

  .بکشند بیرون حلقومم از را آن کتک و سیلی با خواستندمی هایمنامادري که

 و دادمی دلداري من به گرفت،می مرا پشتِ  شدمی آکین و من بین ايمسئله متوجهِ اگر بود، وفادار آن به و بود نام این يبرازنده او

 دور را مناسب پیچِ که پیوستمی وقوع به زمانی من براي معجزه که داشت اصرار داشتم، نیاز زمان به پسرش از شدن آبستن براي که گفتمی

  .باشم زده

4آدِاولو خانمِ ماهم، به پا مشتريِ که وقتی

9

5ویکتوري دراپینگ ـ جو کوهستانِ به راجع برایم ،

0

 تا رفتم مامی نزدِ روز همان زد، حرف 

 از خصوص این در آگاهی از ايگنجینه او کند؛ تاییدشان و بگذارد صحه اطالعات این بر او که بود الزم .بگذارم میان در او با را عموضو

 صحت به همینکه و برود کسی چه سراغِ اطالعات کسب براي دانستمی معموال نداشت، شناختی معجزه کنامِ این از اگر حتی او .بود موارد

  .کند همراهی بود که هم دنیا سر آن تا مرا تازه، حلِ راهِ یافتنِ  براي که بود آماده همیشه شد،می اقفو شاندرستی و

 به یا زیستند،می هاکوه در که رسوالنی به اعتقادي هیچ که زمانی گرفتم،می نادیده را آدِاولو خانمِ هايگفته من که بود زمانی یک

 در بسیاري هايآزمایش من که شدمی ايدوره به مربوط موضوع این .نداشتم بودند مشغول نیایش و تعباد به رودخانه کنار در که کشیشانی

 که بودم امیدوار وقتی یک .نداشت وجود من بارداري براي مانعی هیچ که دادمی نشان آزمایشات این يهمه و بودم داده انجام بیمارستان

 هايروشخون هرگز ازدواجم، از سال چند گذشت باوجود هنوز من چرا که کند تصریح بتواند که چیزي هر بیابند، چیزي مشکلی دکترها

 آکین .نیافتند موردي هیچ .بگیرند را جلویش یا و کنند معالجه را آن بتوانند که بیابند را چیزي آنها که کردممی آرزو .شدنمی قطع امماهیانه

 پیشنهاداتِ  برابرِ در مقاومت از من که بود آنوقت .نداشت مشکلی هیچ او که بودند گفته دکترها که گفت و آمد و داد آزمایش و رفت هم

 و هاسختگیري .کردم بیرون سرم از اندمجنون و حالشوریده حدي تا و فرهنگبی او مانند زنانی اینکه فکرِ و کشیدم دست مادرشوهرم

 در را امشدهگم توانستمنمی من اگر .گشاده و باز شدم آدمی و گذاشتم کنار معضل این حل دیگرِ هايشق و هاچاره براي را هایملجاجت

 نکنم؟ جستجویش دیگر جاهاي در که داشت ایرادي چه بیابم، جایی

                                                 
٤

٨

f le ko a ti iyebiye wura ni iya wura, ni Iya ’ra owo 
٤

٩

Adeolu Mrs.  
٥

٠

Victory Dropping-Jaw of Mountain   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٣٩ 

5آییسو در شوهرم يخانواده

1

 بناي یک آنها يخانه .داشت کاهگلی يخانه تعدادي هنوز که شهر قدیمی بخشِ در کرد،می زندگی 

 توي که دیدم را مامی رسیدم، خانه آن به وقتی .بود کرده محصور را آن ارتفاعیکم سیمانیِ هاينرده که جلویی حیاطِ یک با بود، آجري

 که همینطور .کردمی جدا پوست از را هازمینی بادامِ آن توي و داشت دامن بر ايزدهزنگ سینی و بود نشسته کوتاه ايچهارپایه روي حیاط

 .بود داده رخ اتفاقی .کردم سست را هایمقدم و خوردم یکه .انداخت پایین مجددا و کرد بلند را سرش شدممی نزدیک

 درآغوش عینِ بود، پرحرارت همواره کلماتش »!من عزیزِ يیجیده« کرد،می استقبال من از بلند صداي با و گرمی به همیشه او

 .آمدمی کلمات آن پی از که هایشکشیدن

 .کردند پیدا تماس سیمانی زمینِ با وقتی لرزیدندمی زانوهایم ».مامی بخیر، عصرتون«

 »آبستنی؟ حاال« گفت، بود هـــــازمینی بادام به نگاهش که همینطور کند، بلنــــــد را سرش آنــــــکهبی او

 .خاراندم را سرم

 نشده هم یکبار هنوز امزندگی توي من نه اینکه ای ام،حامله من که هست، بله یا جوابش آبستنی؟ گفتم شدي؟ هم کر هستی، که نازا«

 ».باشم بوده حامله که

 .باشد دور امکردهگره هايمشت تیررَسِ از که گرفتم فاصله او از آنقدر و ایستادم و برخاستم و ».دانمنمی« گفتم،

 .ایستاد و کوبید زمین به محکم را هازمینی بادام سینی او »بشه؟ بچه یک صاحبِ من پسرِ که دينمی اجازه چرا«

 ».کنهمی تولید خداوند .کنمنمی تولید بچه من«

  .زدمی حرف من با بود کرده پیدا تماس هایمکفش با پاهایش هايانگشت نُکِ  که حالی در و آمد سمتمبه

 کار بچه کردنِ تولید ببینی؟ زایشگاه توي را خدا شده هیچوقت یجیده، بگو بزاید؟ بچه که دیدي زایشگاه توي را خدا هیچوقت«

 نجوا حد تا را صدایش و گرفت را هایمدست مچِ ».بگذاره تو روي زن اسمِ نباید هیچکسی .مَردي یک تو پس تونی،نمی اگه و هاستزن

 که ما بینی،می .بشه بچه صاحبِ فونمی از پسرم بگذار پس بزایی، بچه تونینمی تو اگه .یجیده نیست، دشوار خیلی زندگی این« .آورد پایین

 ».بشینه بتونه هم دیگه یکی تا بري کنارتر کم یک گیممی فقط ما .بدهی دیگر یکی به را جایت و بشی بلند خواهیمنمی تو از

 ».گذرونهمی ما يخونه توي را هایشهفته آخر حتی حاال او .پذیرفتم را دختره اون من .نگرفتم را جلویش که من مامی،« گفتم،

 هیچوقت آکین چرا ببینم، بگو اومدم؟ کوه پُشتِ  از من کنیمی فکر .زَنَم یک هم من« .خندید و زد خود ستبرِ  کمرِ به را هادست او

 نکرده؟ باز فونمی براي شولُنگی حاال تا مرد این چرا ببینم بگو .کرده عروسی فونمی با او که ماهه دو االن اینکه نه مگه زنه؟نمی فونمی به دست

 ».دهیجی بزن، حرف

 ».کنهنمی یا کنهمی چه زنش با او که نداره ربطی من به« .گرفتم را لبخندم جلوي

 .گذاشت شکمم روي را اشچروکیده دستِ کفِ و زد باال را ژاکتم او

                                                 
٥

١

Ayeso  
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 این خواهشاً .صافه تخته عینِ تو شکمِ این و هست تو پاي الي من پسرِ چیزِ که ماهه دو االن .یکدسته و صاف دیوار یک عینِ« گفت،

 او نکنی، دور خودت از اونو تو اگه .داره تو به احساسی چه او که دونیممی همه ما .کن تخته درش .نگذار روش جلوي توزهرماري سوراخِ

 منه، پسرِ اولین او .نکن نابود منو زندگی کنم،می التماس بهت .میرهمی فرزندبی پسر این نکنی، را کار این اگه .رهنمی فونمی طرفِ  به هم

  ».کنممی التماس بهت خدا خاطرِبه .یجیده

 .شدمی سرازیر هایمگونه بر و گشودمی را خود راه زور به هایمپلک بین از اشک اما بستم، را چشمانم

 ».کن رحم من به .کن رحم من به یجیده .کنممی التماس بهت خدا خاطرِبه ام،کرده تا خوب تو با همیشه من« .کشید آهی مامی

 هایشحرف .کرد گرم مرا آغوشش .کرد نجوا گوشم در گنندهدلگرم کلماتی و گرفت آغوشم در و کشید خود سمتِبه مرا سپس او

  .نشست بودمی بچه جایگاهِ باید که من، سفتِ و سرد دلِ در

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٤١ 
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 ریشِ که ریشویی مردِ .کردنمی رها و بود چسبیده را پاهایم مچِ ترس رفتم،می باال گرمعجزه دراپینگ ـ جو کوهستانِ  از همچنانکه

 فرستاده برایم کوه يقله از که بود محافظی او .دادنمی من نگرانیِ به اهمیتی کوچکترین کرد،می دنبال مرا و بود پوشانده را صورتش پُرپُشتی

 .کردمی دور ما از دوباره باز و رساندمی مانگوش به و آوردمی خود با را مؤمن مریدانِ و پیروان مناجاتِ صداي باد که جایی از یعنی بودند،

 .ببینم را بودند دستیک سرآشپزي کالهِ و سبز قباي به ملبس که آنها، از نفر صد حدود توانستممی

 » .ممنوع توقف« گفت، محافظم

 از اشسایه در بتوان تا نداشت درختی هیچ و بود برهنه و لخت داشت، تندي شیبِ  کوه .بود شده هایمگام شدنِ سست متوجه احتماال

 از .نداشت وجود برایم استراحتی مهلتِ هیچ .بود خشکیده دهانم آب و بود شده خشک گلویم بودم، تشنه .کرد درنگ ايلحظه آفتاب گزند

 ضمنِ  اگر بود، داده هشدار من به کوه پایین در محافظم که همانطور و آبی، نه و غذایی نه .بروم آنجا به گرفتن روزه براي بود شده خواسته من

 خانه به درازتر پا از دست اعظم، رسول و موبد مالقاتِ و نیایش از برخورداري بدون مرا او کردم،می توقف استراحت براي کوه از صعود

  .فرستادمی

5جوسایه رسولْ گروه، این رهبرِ که بود بخشیده اطمینان من به آدِاولو خانم

2

 شاهد خودش يبرآمده شکمِ  .بود کردن معجزه کارش ،

5پولیگامی شرِ از نجاتم راهِ تنها .داشتم نیاز فوري يمعجزه یک به من .بود مدعا این

3

 صورت این در شوم؛ آبستن فونمی از پیش که بود این 

 تنها کشیدم،می باال خودم سر پشت را بُزي همچنانکه لحظه، آن در امـــــا .داشتبرمی دختــــــر این ســـــر از دست آکین دشای که بود

 را عطشم و نوشیدممی آب سیري دلِ  من تا جوشیدمی بیرون هاسنگ آن از یکی دلِ از آب که بود این خواستممی واقعا که ايمعجزه

 دلواپسی از که فرسودگی، و خستگی از تنها نه تنم .کردممی خطر احساس که کردمی نگاه و زدمی زل امسینه به جوري ممحافظ .نشاندمفرومی

 حال این با ببرم؛ پناه ماشینم درونِ  به و بدوم کوه پایین به کردممی قصد افتاد،می هیزش شرربار چشمان به چشمانم که بار هر .بود افتاده لرزه به

 واضح پُر اما کرد،می زندگی شهر در خودش آپارتمان در حاضر حال در فونمی .پیمودم راه قله سويبه بود طور هر و آوردم فشار خودم به

  .کردمی مکاننقل من يخانه به آمد،می باال شکمش همینکه که بود

                                                 
٥

٢

Josiah Prophet the  
٥

٣

Polygamie  زوجات تعدد - ھمسری چند 
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 عنوان به را زن یک جوسایه حضرت کاش اي که کردم آرزو و »کنین کمکم کمی بُز این بردن براي تونیدمی« پرسیدم، محافظم از

 بود، فرستاده برایم راهنما و محافظ

 دستش به چرخشی بزنم، پس محکم را دستش خواستم همینکه .داد حرکت صورتم مقابل را دستش کفِ و ».نه« گفت، جوابم در او

 محکمم و استوار اینکه براي احتماال گرفت، را کمرم او .چید صورتم روي از  را چکیدمی فرو و خوردمی غلت امگونه روي که عرقی و داد

 .داد خراش را دستم بند که کشیدم آنقدر را او .بازایستاد حرکت از و کرد چموشی بُز اما ببخشیم، سرعت لرزانم هايگام به کردم سعی .کند

 آنجا به دیگر رنگی با مخلوط یا و عیب و لک بدونِ  را سفیدي زِ بُ باید که بود این دستورالعمل اما کشیدم،می زمین روي خوابیده را او باید

  .بردممی

 .برگرداند امخانه به مرا ترسیدممی ».نکردم توقف استراحت براي براي من اال و کنه؛می چموشی که بُزه تقصیرِ این که، بینیدمی«

 ».بینممی خودم«

 بسته چشمانِ با و بودند داده تشکیل را بزرگی يحلقه وفادار مریدان .رسیدیم کوه يقله به که نکشید طولی .افتاد راه بُز لحظاتی از بعد

  .بودند نشسته

  .بست را چشمانش و نشست دیگران کنار در خودش سپس و ».حلقه توي برو« گفت، محافظم

 اشسرآشپزي کالهِ .بود پوشانده را رتشصو از بزرگی بخشِ  و بود بلندتر هم محافظ ریشِ  از حتی او ریشِ .ایستاد حلقه وسط در مردي

 .دارند نگهش عمود و سیخ تا بودند چپانده آن توي چیزي باشد، افتاده عقب سمتِبه اینکه جايبه و بود بزرگتر همه از

 ».کنید باز راه خواهرمان براي« گفت، او

 حلقه داخل به را بُز من .رفتند پیش حلقه درون به یندبگشا را هایشانچشم آنکهبی و ایستادند بودند من جلوي که مریدانی از نفر دو

 و ریشو، همه که شدم متوجه و کردم نگاه هاچهره تمام به دورم تا دور .ایستادم بود بزرگتر همه از کالهش که مردي کنار و رفتم و کشیدم

 هم با مردها يهمه باشد، بوده اشارتی انگار که طوري .کردم ضعف احساس و افتادم محافظم يخیره و هرزه هاينگاه یادِ به .بودند مَرد همه

 داشته توانستیممی زیبایی هايبچه چه اینکه به و آکین به .بود کرده تحریک را آنها نامرئی چیزي گویی تو لرزیدن، و نالیدن به کردند شروع

 .اندیشیدم باشیم

 اياشاره بُز به .گشود را هایشچشم او .شد خاموش هاناله و ».شد خواهی بچه یک صاحبِ تو« زد، فریاد بود ایستاده کنارم که مردي

 ذهن در اما بگریزم، دیوانه مردِ این از که زد فکرم به .انداختم نگاهی مرد يرقصنده چشمانِ به بُز از ».بگیر آغوش در را اتبچه« گفت، و کرد

 دنبالم بود سرازیر دهانشان از آب که دیوانه هار هايسگ مثلِ زد،می بال بال باد در سبزشان رداهاي که حالی در چگونه، آنها که دیدم

 .غلتیدمفرومی مرگ جانببه پرشیب کوهِ آن از که کنم تصور حالی در را خودم توانستم .کردندمی

 تا« .سرداد مرغ قدقد ثلِم کوتاهی هايخنده و چسبید را امکله پشتِ او »است؟ دیوانه جوسایه رسولْ ام؟دیوانه من که کنیمی فکر تو«

 ».رفت خواهی اینجا از بچه با تو شد تمام که کار .کنی فرار دستمان از توانینمی است، نشده تمام تو با ما کارِ که زمانی

 .کرد رها را سرم اینکه تا دادم تکان سر بار چند



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٤٣ 

 که جایی تا کرد، پیچقنداق سبز ايپارچه الي را بُز بعد .کرد باز گردنش از را بند و شد خم بُز کنار در مرد .شد گرفته سر از هاناله

 ».اتبچه« .کرد دراز من سمتِبه را او آنوقت .بود پیدا اشپوزه فقط

 .گرفتم را شده پیچبقچه چیزِ آن من

 ».برقص و دار نگهش خودت نزدیک« کرد، حکم

 شعاري به آواز .درآمدم رقص به و چسباندم امسینه به دادمی آزارم وزنش که را بقچه .گرفتند دم را آوازي مردها و شد متوقف هاناله

 .خواندم آنها با و گرفتم دم .افزودم هایمگام سرعتِ بر من و شد بدل سریع و تند

 تاللوهایی زدم،می پلک که بار هر .شد داده فرو سختی به دهانم آب و شد تفتیده و خشک گلویم که جایی تا رقصیدیم و رقصیدیم

 رحمانی ايتجربه به کردم احساس که زمانی تا رقص، به .زدمی برق چشمم پیشِ کمانرنگین یک يشکسته قطعاتِ مانند رنگ و نور از

 آواز و رقصیدیم ما .کردم باورش من و کرد پیدا نوزاد یک صورتِ درخشان، آفتابِ زیرِ در بُز آن آنگاه، .دادیم ادامه بودم، شده نزدیک

 حرف به جوسایه رسولْ که بود شده سپري هاساعت احتماال .گرفت قوت من در درافتادن زانو به میلِ و آمد درد به پاهایم مچِ کهاین تا خواندیم

 .آمد

 .کنی فعال بودند اطراف در که را مردانی و بزنی را اشدکمه که بود دوري راهِ از کنترل مثلِ صدایش ».کن تغذیه را کودك« گفت،

 .بگذارد دستم توي علوفه مقداري که داشتم انتظار کردم، نگاه دستش به .شد قطع آوازها آمد، حرف به که اینبار

 که بود طبیعی برایم کرد، ادا نجوا به را کلمات این که هنگامی ».بده شیر بچه این به« .کشید زور به را بلوزم جلوي و انداخت دست

 باال سمتِبه را بندپستان يکاسه و بزنم باال را بلوزم کنم، باز را بودم پوشیده که رنگی عاجی توريِ  بندِ پستان قزنِ و ببرم کمرم پشتِ  به دست

 .بفرستم بود بازوانم بین در که ايشده باز دهانِ در را آن و بفشارم را پستانم و کنم دراز را پاهایم و بنشینم زمین روي و بلغزانم،

 یادآور من به احتماال که نکردم فکر مامی به .نیاندیشیدم زدمی من بر دیوانگی انگِ دیدمی وضعیت این در مرا اگر اینکه به و آکین به

 را سرم .بود شده باردار دیگر حاال تا حتما که نکردم فکر هم فونمی به حتی .بود لغزان و لرزان چقدر فرزندبی ايخانه در پاهایم که شدمی

 و کردم احساس را بچه پودرِ يتازه بوي و دیدم را کودکم ظریفِ يچهره و کردم نگاه بود بازوانم بین در که ايبقچه آن به و انداختم پایین

 .شد باورم

 .کردم احساس خالی را آنها کشید، بیرون دستانم بین از را بقچه جوسایه رسولْ که هنگامی

 ».شد خواهی باردار تو نیامد، سراغت به هم مردي اگر حتی ماه این .برو حاال« گفت،

 توانستممی هم هنوز .آمدم پایین تنهایی به کوه آن از کنانتبسم .دادند آرامشم و کردند پُر را آغوشم .کشیدم آغوش در را کلماتش

 .کنم احساس افتاد، تپیدن به نومیدانه ایمانی از که را قلبم و  امسینه روي رطوبتِ 
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 ايمعجزه پیش روز که بگوید تا کرد بیدار خواب از مرا صبح هفتِ ساعتِ .بود باردار که داد خبر من به یکشنبه روزِ یک در یجیده

 .کوه یک روي ايمعجزه .کوه یک روي نه، هم کجا هیچ .بود داده رخ

 .دادمی آزار را چشمانم نور هاصبح .کند خاموش را خوابشچراغ کند محبت که خواستم او از

 که کردم فکر خودم با .بود بیگاهش و گاه هايشوخی آن از هم این حتما .بود برخوردار عیطبشوخ حسِ  یک از هنوز او روزها آن

 در توانستمی که بفهماند من به تا بود هایشاغرق آن از یکی هم شاید .بود اشعملی هايشوخی همان از یکی به دادنِ شکل حال در احتماال

 .کند مزاح هم بودن باردار موردِ

 و پتو زیر برگردم تا کند ایراد را اششوخی يبامزه و نهایی بخش تا ماندم منتظر .نشستم و شدم بلند کرد، خاموش را چراغ که وقتی

 نقض مرا يیکشنبه روز مشیِ خط او .نکرد ایجاد من در نشاطی هیچ کارش این .زد پوزخند و ایستاد تختخواب کنارِ فقط او اما .بخوابم مجددا

 او .گشودمنمی چشم ظهر تا دانسته و خواسته هرگز و کردممی رعایت جدي طوربه را آن و داشت اهمیت بسیار برایم استراحتم روزِ .کردمی

 .بود آگاه خوبیبه موضوع این از

  .تابید اتاق درون به آفتاب نور از ايباریکه و کشید کمی را پرده او ».کنم درست قهوه فنجون یک برات رممی«

 بدونِ  .گرفتم دوش زیرِ  دقیقه دو یکی براي را سرم و کردم باز را سرد آب رفتم، حمام به .برخاستم جایم از کرد ترك که را اتاق

 .کند تر کمی را شورتم کِشِ و شود جاري پشتم و سینه روي آب قطراتِ تا گذاشتم .برگشتم خواب اتاق به حوله

 هم روي هاقوزك فاصلِ حدِ در را زانوهایش و نشسته تختخواب روي .بود شده اتاق وارد من از پیشتر او که دیدم برگشتم وقتی

 رسیدمی نظربه .بود پوشیده رنگ آبی شرتتی یک و شورت یک .نداشت تن به خواب لباس شدم متوجه که بود هنگام این در .بود انداخته

  .بود شده بیدار که بود درازي زمانِ که

 که زنی .داشت قرار قهوه فنجان دو و ماهی آبگوشت کاسه یک و شده سرخ یامِ اببشق یک سینی روي .بود سینی یک کنارش در

 متوجه .بود آورده اتاق آن به ماهی آبگوشتِ  کاسه یک خودش زد،می نق سرم هاهفته تا خوردممی رختخواب توي را ساندویچم من اگر

  .باشد داده رخ آمديپیش باید که شدم

  »شدي؟ بیدار کی« .نوشیدم امقهوه ايجرعه و نشستم رختخواب روي

 ».باشه دختر که کنممی فکر من آکین،«



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٤٥ 

 او به باید چه که دانستمنمی .نداشتم بود شده باردار کوه یک باالي بر کردمی فکر که را یجیده با رویارویی آمادگیِ وجه هیچ به

 دید شدمی روشنی به شد، خورده که یام قطعه آخرین .سپردم گوش هایشحرف به .کردم نگاهش دقت به و خوردم را امصبحانه .گفتممی

  .بود شده آبستن که بود شده متقاعد و داشت باور بلکه بود، شده آبستن لعنتی کوه آن باالي بر که کردنمی فکر او که

 کم یک بگیر .کنی راحتاست کمی الزمه ببین،« گفتم، .کشیدم خودم طرفِبه را یجیده گذاشتم، تختخواب کنار میزِ روي را سینی

 ».بخواب دیگه

 ».کنینمی باور را حرفم«

 ».نگفتم اینو من«

 حتی .خورديمی داشتی مدت این تمام فقط تو کنی،می باورم که نگفتی هم این« .کشید بیرون بازوانم میانِ  از را خود زنانوول

 ».گیمی کشک پس نوشیدي، را اتقهوه نشستی فقط نگفتی، من به هنوز هم خالی و خشک تبریک یک .نشدي هم خوشحال یا زدههیجان

 .بود شده آبستن کوهستان یک باالي اینکه براي تبریک بگویم، تبریک او به که خواستمی من از

 »کنی؟می باور حرفمو بگو، من به کنی؟می باور حرفمو« .رفت فرو دستم کفِ توي هایشناخن چسبید، محکم را دستم »آکین؟«

 بهت اینو هم قبال .بري جاهایی چنین یک به و بینداري راه خودت دنبالِ را مامی نباید .افتهنمی اتفاق هیچوقت چیزهایی چنین یک«

 ».انداحمق هايآدم مشت یک بازند،حقه و دروغگو همه اینها .گفتم

 ».نیومد باهام مادرت« .کرد رها را دستم

 »کالهبردارها؟ نای سراغِ ريمی تنها و تک خودت دیگه حاال چی؟«

 ».خورممی تاسف خیلی برات وقتا بعضی« .داد تکان را سرش کشید، هم در روي ».کنی باور حرفمو باید تو«

 »چی؟«

 ».نداري اعتقاد هیچی به تو«

 »شدي؟ حامله تو و داد تکون را ايترکه سبزپوشی مردِ اینکه چی؟ که«

 ».غریبه و عجیب و مسخره تو براي چی همه کن، ولش اصال … دونه یک خودم با من نداد، تکان ايترکه هم اصال« .سرداد آهی

 بحث چیزي چنین به راجع نشستیم که شهنمی باورم من، خداي بردي؟ چی خودت با .غریبه و عجیب و مسخره که دونممی نگفته«

 ».کنیممی

 تو آنوقت دم،می آزمایش بیمارستان رممی هازودي همین چیه؟ دونییم« .کشید شکمش روي بر دستی و زد لبخندي ».نیست مهم«

 ».امحامله که کنممی فکر واقعا .افتاده کوه اون روي خاصی اتفاقِ که شد خواهد باورت هم

 .شدين حامله کوه اون باالي تو .بگم روشن و واضح بگذار یجیده،« .زدممی حرف بیگانه یک با که کردممی احساس ».من خداي«

 »گم؟می چی فهمیمی« .گذاشتم پایش روي را دستم ».نبودي حامله پایین آمديمی که هم وقتی نبودي، حامله باال رفتیمی وقتی اگه
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 اجازه حاال .دید خواهی« .زد امبینی بر ايبوسه گرفت، را امچانه ».نیستن کالهبردار اونا که کرد خواهی قبول تو دیگه ماهِ نُه آکین،«

 ».بزنیم حرف ايدیگه موضوع به راجع بده

 بدهد، دست از را مشاعرش او اینکه از پیش زودتر، چه هر باید که گشود واقعیت این بر را چشمانم .کرد را خودش کارِ  امبینی بر بوسه

 به باید .بود رسیده وقتش دیگر االح .کنم باردار را او باید بود طور هر که گرفتم تصمیم یکشنبه، صبحِ  روز آن در ناگاه،به .دهم انجام کاري

 .ماندممی او آمادگی منتظرِ باید ابتدا، اما .دادممی خاتمه همیشه براي یکبار رسول، آن و رسول این کشیش، آن و کشیش این از دیدارها این

 ».الگوس برم دیگه هفته شاید« گفتم،

 »داري؟ الگوس در کاري چه«

5دوتون برم باید«

4

 ».کنیم گذاريسرمایه هم با جایی در قراره .ببینم را 

 ».نداره چیزي دردسر جز او که کنممی فکر گاهی باش؛ برادرت این مواظب گذاري؟سرمایه و دوتون«

 .داشت حق کامال دوتون به راجع اما بود، اشتباه در اشبارداري به راجع یجیده

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
٥

٤

Dotun  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٤٧ 
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 چنان هایمسینه .نشد پدیدار امماهیانه عادت .دادمی رخ کوهستان از دیدارم از بعد هفته یک باید برنامه، طبق من قاعدگی يدوره

 .کردممی استفراغ دقیق و منظم طوربه هفت ساعتِ سرِ صبح روز هر .دادمی آزارم بندسینه بستنِ  که شدند دردناك و حساس

 نوع هر از قبل که دانستممی .کردمی تایید را آن زودي به آزمایش که دادمی هایینشانه من به جسمم و بودم باردار که بودم مطمئن

 زدههیجان سخت کردند،می تایید را امبارداري دکترها که انگیزيشگفت يلحظه براي من اما دادم،می آزمایش باید ابتدا واقعی، سرور و جشن

 هم با تقریبا ما .کند پنچر را امیدهایم که خواستنمی دلم زیرا نزدم، حرفی هیچ امجسمی هايدگرگونی موردِ در آکین به .بودم قراربی و

 زوایاي از آیینه در شکمم تماشاي به حمام در را عصرها از برخی من و گذراندمی فونمی آپارتمانِ در را عصرها اغلبِ  او .زدیمنمی حرفی

 .گوناگون

 واردِ  که بودمش ندیده »کنی؟می چکار داري« پرسید، بود کرده غافلگیرم که حالی در آکین که بود گذشته امبارداري از ايهفته چند

 .بود شده حمام

 »چطوره؟ زنت حالِ« گفتم، و کشیدم پایین را بلوزم

 »شده؟ چِت« .زد باال را پیراهنم و شد زدیکن

 »بشه؟ چیزیم بوده قرار مگه« .کشیدم پایین سرعت به را بلوزم

 »؟…داشتی چرا .شدم نگران«

 ».امحامله من که، گفتم بهت«

 روییده شاخ یک امبینی پلِ روي انگار که کرد نگاهم جوري .رفت عقب باشم، کوبیده دهانش توي مشت با گویی که طوري آکین،

 .بیاید سراغم به پیوسته و کند خودش پاتوق را خوابم توانستمی که بود کوتاهی صداي اشخنده .خنده زیرِ زد بعد .بود

 »کردي؟ نزدیکی …« .فروخفت پیچید گلویش در که خرخري صداي از بعد اشخنده »…دیگري مرد با«

 »گی؟می چی تو که فهممنمی من«
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 سفید هايکاشی سرتاسرِ بر و بزند بیرون پوست میانِ  از و بترکد بود نمانده چیزي شد، پایین و باال ايانهخشمگین حالتِ به آدمش سیبِ

 .بپاشد خون حمام

 ماند، باز دهانش »…تو…تو اینکه مگه .نزدم هم دست حتی تو به که شهمی هاماه من .شینمی باردار تو که دونیممی موندوي هر«

 .نشد خارج آن از کالمی اما

 براي شب يتازه هواي به .شدم خارج خانه از کند، دنبالم بتواند اینکه از پیش و رفتم پایین هاپله از سرعت به شدم، خارج حمام از

 .داشتم نیاز پیمان تجدیدِ براي آسمان ماه به و تشویش، از امکله کردنِ تهی

 .لرزیدمی دستش زد،می هم را اشقهوه ويت قندِ که همینطور .نداد را سالمم جوابِ  آکین روز، آن فرداي

 ».شده شروع امروز از من ویارهاي« گفتم،

 .کرد جذب خود به را آن  درون رنگ ايقهوه مایعِ سفید، رومیزي و افتاد میز روي لیوان .بود دهانش راهِنیمه در قهوه لیوانِ 

 »یجیده؟ کنی، خیانت من به تونستی چطور تو«

 .زدم امبرشته نانِ به دندانی و ».زنیمی حرف چی از تو فهممنمی که من« گفتم،

 و خوابم به بیاد قراره اهریمن یک وقت چه شیطان؟ يبچه بگذاریم؟ چی باید اسمشو منزهه؟ و پاك ينطفه یک این پس،« .خندید

 »بده؟ اطالع من به اینو

 گرفت؟ دیگه زنِیک رفت که بود کی گی؟می رسید دهنت به چی هر درآوردي؟ زبون حاال هی،« .کوبیدم میز روي را برشته نان

 »بود؟ لعنتی خائنِ کدوم !دیگه بزن حرف گرفت،هان؟ دیگه زنِیک رفت که بود کی خونه، این توي

 عموضو این و زدیم را هامونحرف مورداین در ما« .کردم دنبال را رومیزي روي بر قهوه رنگِ ايقهوه يلکه دورِ شست، انگشتِ با او

 ».دادیم فیصله را

 یک حاال باشه،« .شدم چهره به چهره او با و شدم خم میز روي و شدم بلند .آمدمی باال سختی به نفسم که بودم خشمگین قدري به

 منو کنیدنمی وقت و گرفتارید خیلی جدیدتون زنِ يخونه حضرتعالی که اونجا از .خواممی بچه یک من .کنممی فصلش و حل دیگه جور

 ».شممی داربچه خواست دلم که مردي هر از رممی هم من کنین، املهح

 »بکنی؟ کاري همچین یک تونینمی تو« گفت، .زد بیرون اشپیشانی توي هايرگ .چسبید را آرنجم باالي درست برخاست، جا از

 ».بکنم تونممی خواست دلم کاري هر من« خندیدم،

 ».تونینمی تو یجیده،« .گزید را هایمدست و گذشت پیراهنم هايآستین از هایشناخن

 ».تونممی .تونممی .تونممی که البته« .دادم تکان تکان را سرم

 رهایم یکباره به آنوقت .خوردن هم به تق و تق هایمدندان و پریدن پایین و باال به کرد شروع سرم که داد تکانمتکان شدتبه چنان او

 .برد سر باالي و برداشت میز روي از را اينعلبکی .چسبیدم را میز دستی دو کنم حفظ را تعادلم اینکه رايب و شدم پرتاب صندلی روي .کرد

 سپس کرد، پرتاب اتاق آنسوي به را آن او .کرد خواهد خورد سرم روي را ظریف چینی ظرفِ آن که کردم تصور آوردلهره يلحظه یک در



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٤٩ 

 را ايصندلی که مردي آن نبود؛ خشنی مردِ شوهرم .ریختند زمین روي فالسک و هانعلبکی ها،وانلی ها،بشقاب .کشید میز روي از را رومیزي

  .شناختمنمی اصال من را شد تکهتکه تا کوبید غذاخوري میزِ به آنقدر و برداشت
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 شد سبب بود، شده برده کاربه که ايشیمیایی يتمیزکننده مواد يزننده بوي .دادمی ضدعفونی داروي بوي 

 حد این تا توانستمی تهوعِ حالتِ داشتنِ که کردمنمی تصور هرگز .کنم استفراغ و بروم تا بدوم بیرون سرعت به بارداري کالسِ از دوبار که

 آن سرِ باالي بردمشانمی و رفتمگمی را عابرین دستِ  خواستمی دلم و زدممی لبخند بودم زده آبراه در که گندي این به .کند خوشحال مرا

 که را ايعمومی قراريبی و ناراحتی و چیزي، با تماس از پوست شدید حساسیتِ  معده، در غذایی موادِ حفظِ در ناتوانی .دهم نشانشان تا

 سرانجام، .داشتم را آن به دستیابیِ آرزوي همیشه من که منزلتی و رتبه آغازِ بود، شدن مادر دورانِ به پاگشایی تشریفاتِ از کردم،می احساس

 .بودم شده زن یک من

 غذایی رژیمِ از برایمان و آموخت شیردادن براي آوازي ما به .آمدمی مانجسم سرِ بر چه دوران این در که داد شرح برایمان پرستاري

 .زد حرف ضروري تمرینات و

 »چطوره؟ اتجسمی شرایطِ !خانم گممی تبریک« .آمد من نزد کالس اختتام از بعد پرستار،

 یارممی باال بخورم چه هر« .کردم کوتاهی يخنده ».گذرهمی چی آدم به دوران این در که دونیدمی بهتر خودتون .جان خانم متشکرم«

ِ  کنین، فکر هم با تا دو این ترکیبِ  به فقط .امخورده لوبیا و آناناس فقط امروز، تا گذشته يهفته از .بخورم تونمنمی هم زیادي چیزِ و  خواهرِ

5پالم روغنِ توي آناناس .من
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  ».کنهنمی گیر اممعده توي چی هیچ شه،نمی بخورم دیگه چیزِ یک کنممی سعی چه هر !لوبیا و 

5اِبا جز اولم يبچه سرِ من واقع در .دیگه همینه ،اَبی«

7

 که سبزیجاتی نه آبگوشت، نه بکنم، دهن توي تونستمنمی ايدیگه چیزِ هیچ 

 ».اومدمی در دماغم از کردم،می امتحان ايدیگه چیزِ هر اگه .بکن را تصورش فقط .آب با اِبا مگه چیزي، هیچ باشه، مناسبش

 .زدیم خنده زیر دو هر

 ».شممی بیدار خواب از بچرخم، بشم مجبور که وقت هر .بخوابم دنده یک روي تونممی فقط من همینطور، هم خواب« گفتم،

 نباید تو که مرحله این توي« .کرد هم توي را هایشسگرمه .نیومده جلو خیلی هنوز که شکمت« .انداخت شکمم به نگاهی پرستار

 »…نباشه چیزي که امیدوارم .باشی داشته خوابیدن مشکل

 ».عادیه چیزم همه … ندارم مشکلی هیچ من«

 »مدته؟ چه ناراحتی، احساس همین داري؟ را مشکل این که مدته چه آه،«

                                                 
٥

٥

GUILD WESLEY  
٥

٦

palm   ِنخل درختِ  روغن 
٥

٧

 Eba شودمی مصرف اصلی غذای عنوان به و شودمی تھیه مانیوک آرد از نیجریه در که غذایی. 
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 ».منه خودِ از مشکل این احتماال نیست؛ چیزیم که گفتم که من دین؟می اذیت خودتونو اینقدر چرا پرستار، خاله«

 هفته دو هر آرایش، براي خودت سالنِ به یاممی که مدتیه حاال من شناسی؟نمی منو .کنیمی صدا پرستار خاله منو دیگه حاال آها،«

 ».یکبار

 .بیاورم بیاد را اشچهره تا کردم سعی خیلی ».بله بله، آهام،«

 »اومد؟ یادت حاال« پرسید،

 .بیاورم بیاد را اشچهره نوانستمنمی هنوز اما ».البته« گفتم، .دادم تکان سر و زدم لبخند

 به را تقصیر همیشه اونا .شدند شرمنده دشمنات که شکر را خدا اما نیست، حالیشون چی هیچ مردها، این .جون خواهر گممی تبریک«

 ناشناخته تیم یک عضوِ  دو هر گویی تو گرفت، آغوش در تنگ مرا او ».خودشونه بدنِ  از مشکل گاهی که حالی در اندازند،می زن گردنِ

 .ودمب زده حریف يدروازه به را پیروزي گلِ من و بودیم
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 دستور اکیدا آرایشگرهایم به دیدارش، آخرین از بعد از .بود ایستاده منتظرم آرایشگاه بیرونِ  قونمی برگشتم، بیمارستان از من وقتیکه

 مامت اگر روز، آن .بودم شده خوشحال او دیدنِ از ظهر، از بعد روز آن اما .شود آرایشگاه واردِ او که ندهند اجازه هرگز که بودم داده

 شرط و قیدبی محبتی و عشق از سرشار را وجودم بارداري آموزش کالسِ .شدممی شادمان نیز کشیدندمی صف سالن مقابلِ در هایمنامادري

 .بود ساخته موجودات تمام به نسبت

 ».عزیزم تو بیا« گفتم،

 آن به بودم، نریخته تویش زهر که شود ئنمطم تا ننوشیدم آن از جرعه یک خودم تا کردم، باز برایش کوکاکوال بطري یک وقتی

 .نزد دست

 ».کنم التماس بهتون اومدم« گفت،

  .کردن التماس و تضرع براي نه بود، آمده دعوا براي او که گفتمی من به هایشآرواره يفشرده درهم هايماهیچه اما

 از شما براي من چون بیاد، بگذارین لطفا .یادنمی من پیشِ  دیگه شما خاطربه گفت .کرد دعوا من با شما خاطربه شوهرمون امروز«

 خواهش .هاـبود شما يخونه توي جایم که حالی در ها،ـموندم شما زندگی از بیرون و کردم خودگذشتگی از من .هاـکردم خودگذشتگی

 آنقدرها صدایش لحنِ  اما باشد، هایشحرف شاهد کسی خواستنمی که بیندازد جا را خیال این تا گفت مالیمی صداي با را اینها او ».کنممی

 این فهمیدم که بود اینجا در .بشنوند را هایشحرف بتوانند بودند کرده سکوت غیرعادي طوربه که هاییمشتري و آرایشگرها تا بود رسا و بلند

 مرگ حد تا را او و کنی بلند رویش دست تا دکرمی تحریک را تو که بود هاییزن دست آن از او بود، خطرناك حد چه تا فونمی، همین زن،

 .شود کشیده زندان به کارت و سر تا بزنی



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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 در .بودم شده آبستن باالخره من .ببخشم همه به را سالنم توي ندار و دار بودم حاضر .بودم سخاوتمند و باگذشت عصر روز آن من

 بخورم، میوه بودند خواسته من از :بودند کرده خوشرفتاري بسیار من با دایره این اندرکاراندست و  بودم جسته شرکت باردار زنانِ يجلسه یک

 من که نداشت دلیلی و بود کرده کرَم من به خداوند .نداشت اهمیت برایم این جز چیزي دیگر حاال .بیاورم رو ورزش به و کنم استراحت

 مرد یک داشت؟ اهمتی و ارزش چه بود تنها خودم مال چیزش مهه که کودکی با مقایسه در شوهر یک گذشته آن از .کنم احتکار را شوهرم

 .باشد داشته مادر یک تواندمی تنها کودك یک اما باشد، داشته معشوقه و زن چندین تواندمی

 ».دید خواهی را او نشده هفته آخرِ .کنممی صحبت مورد این در او با« گفتم،  

 به بتواند که ايقصه خلقِ براي بود، آمده درگیري براي او .ماند آویزان کردم، تلقی زدگیشگفت را آن من که آنچه از فونمی دهانِ

 جایش از و ساخت پنهان را اشنومیدي .رفتمی آنجا از آویزيدست هیچ بدون اکنون اما کند، محکوم شرارت به مرا بارها و بارها آن مدد

 شنوه،می را خبر این که باش کسانی اولین بینِ در هم تو عزیزم،« گفتم، ندک ترك را سالن خواستمی که وقتی .کرد خداحافظی و برخاست

 ».بود خدا خواست .شد شروع ویارم امروز از

 شدممی محسوب تهدید یک او براي من اکنون اینکه خواندم؛ بود کرده درك او که را آنچه چشمانش در .شد خیره من به و چرخید

 .رفت و کشید را راهش کند، شادي به وانمود حتی نبود قادر که او .چسبید را اشپیشانی .من براي او تا

 من .پیوستند آنها به نیز هامشتري حتی .خواندند ستایشم در آوازهایی و خندیدند کشیدند، درآغوش مرا شدند؛ دیوانه آرایشگرهایم

 حالتی همان به .داشتند حضور جا همه در خودم چونهم که شدممی قلمداد دیگري خوبِ زنانِ  گناهیبی اثباتِ شدم،می محسوب معجزه یک

 .کردمی تجاوز سقف از سرم خاستمبرمی اگر که بودم مطمئن بودم، شده بلندتر که داشتم اطمینان ماندم؛ باقی بودم نشسته که

 به مادرشوهرم دستِ در دست قونمی شب، همان .پیچید جا همه در زود خیلی امبارداري خبرِ بود، مقصودم که همانگونه درست

 مهربانی و خوب هوويِ  یک نقشِ  تا بود ترمشتاق او بود، شده کوبیده ترمحکم آکین زندگی در من میخِ که حاال که بود بدیهی .آمد مانخانه

  .بودند نشسته منتظرم خانه هشتی در آنها رسیدم، خانه به که هنگامی .کند ایفا را

 روي فراخی لبخندِ  چنان »راسته؟ راسته؟« .دادم تکان سر مرتب مکررش سواالتِ  مقابلِ در و رفتم مامی آغوش درونِ  به زدم، لبخند

 .آمد درد به هایمگونه آن به کردن نگاه از که بود نشسته فونمی هايلب

 این .تپلی يبچه پسر تا دو مُپل، تپل پسرِ تا دو .بیاري دوقلو یک برامون باید« گفت، و رفت فرو مبلی توي مامی شدیم، وارد همینکه

 ».آورد خواهی برامون که چیزیه اون

 ».بیارم براتون تاشو شش حاضرم منم، اگه« گفتم،

 ».بکنی خواست دلت که ايمعجزه هر گذارممی بعد، .بیار برامون دوتاشو تو فعال پسر، تا دو اول…بگیریم پایین دستِ بگذار«

 »خورید؟می چی« پرسیدم،

 خوادنمی دلم اصال تازه، .کرد نخواهم گشنگی احساس روز چند تا من که بود حدي به خبر این .چی هیچ امروز« .داد تکان سر مامی

 .برداري سنگین چیزِ یا بزنی جارو بشی خم نیست الزم کن، استراحت تونیمی که اونجا تا راحت خیالِ با .کنی پایین و باال خوديبی پاشی
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 کمک بهت خونه کارهاي در بیاد دختري یک فعال که باشه بهتر اصال شاید .زنینمی یام وبیدنِک به دست وجه هیچ به لطفا غذا، براي حتی

 ».بده

 »…پَسِش از تونممی خودم کنم فکر .ندارم احتیاجی خدمتکار به واقعا من نه،« گفتم،

 ».بدم تونکمک بیام تونممی من« گفت، و درآمد یکمرته فونمی

 »چی؟« گفتم،

 شما دوره این تو« .کرد تبسمی ».دممی انجام هم خونه کارهاي و مونممی پیشتون همینجا یاممی .بدین خدمتکار پولِ نیست الزم شما«

 ».کنین استراحت حسابی باید

 ».بکنی باید تو که کاریه همون این واقعا، .گهمی راست« گفت، مامی

 »داره؟ اشکالی« .شد خم سمتمبه فونمی ».بزرگ خانم باشین، راضی شما اگه البته«

 پا من خانه به قبلی برنامه بدون آنها که نگنجد تصورم در که بودم نادان آنقدر هنوز دالیلی، به .بودم خورده فریب دیگر یکبارِ من

 تازيترك و بنشیند امخانه سرسراي در بتواند قونمی که بود کرده باز دل و دست اندازه آن تا مرا بارداري که است درست .بودند گذاشته

 به او اگر که باشم متوجه که بودم زیرك اندازه آن تا من .کند زندگی اینجا و بیاید دهم اجازه او به که نداشتم را آمادگی این من اما کند،

 .نبود کارش در رفتن بیرون هرگز دیگر گذاشت،می پا اینجا به من به کمک يبهانه

 و برنخورد مامی قباي تریج به اینکه براي دستاویزي هیچ کم دست .بیاندیشم فونمی به گفتن نه براي ايبهانه و عذر به توانستمنمی

 که خواستنمی دلم .باشند داشته دوستم آکین يخانواده که خواستمی دلم اینها، همه رغمِبه .نداشتم امکرده حرمتیبی او به که نگوید

 من از بعد که کسانی مرگم، صورتِ در خواستممی .بودم کرده زندگی من که همانطور کند، زندگی آنها خشم و غیظ يسایه زیرِ کودکم

 باید بود، سنگین قمار یک این .شدممی مادر داشتم من .کنند رفتار محبت و عشق با کودکم با تا باشند بوده دارمدوست ماندند،آنقدرمی باقی

 این به بود نیافته تولد هنوز که کودکی سرنوشتِ .کردممی وانمود چنین مکدست یا شدم،می مقبول و دلپسند و کردممی حفظ را آرامشم که

 .بود وابسته

 رضایت از حاکی لبخندي مامی .پرسیدممی آکین از باید که گفتم و کردم تبسمی جوشیدم،می غلغل درون، در که حالی در بنابراین

 هر که کردممی خدا خدا و بود شده آزاردهنده و سخت من هايلب روي تبسمِ .پیروزي یک وقوعِ  از حاکی لبخندي فونمی و زد خشنودي و

 .کرد خلق نفره سه زیباي عکسِ یک عیارمان، تمام لبخندهاي آن با ما از شدمی .کنم پاك امچهره روي از را آن بتوانم من تا بروند زودتر چه

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٥٣ 

 

9 

 

 .نبود من زهدانِ در ايبچه هیچ که کردند ادعا سونوگرافی هايدستگاه .کردم آغاز سونوگرافی با را کار

5اوچه دکتر

8

 از که راکدي هاياشک از تاالبی در که داشت کوچکی چشمانِ او .کرد سونوگرافی مرا که بود دکتري خانم اولین 

 .درخشید چشمانش در برقی داد،می من به را خبر این که هنگامی .بود ورغوطه کردندمی خودداري ریختن

 ».نداره وجود شما رحمِ در ايبچه آجایی، خانم«

 ».شنیدم گفتید که باري دومین هم و بار اولین هم بله،« گفتم،

 برقصم؟ و میزش روي بپرم م؟بکش جیغ کنم؟ گریه .بکنم کاري که داشت انتظار انگار کرد، نگاهم سوسوزنش هايچشم با او

 »باردارید؟ که مدتیه چه« .شد خم جلو سمتِبه اشصندلی روي از

 ».نیست کار در ايبچه که گفتید من به که کنم فکر«

 ار خود انگار که بود کوچکی لبخندِ  .پدرم هايلب روي بودم، دیده قبال را تبسم این من .نشاند هالب بر ايمحتاطانه تبسمِ اوچه دکتر

 کنار سومش زنِ براي را آن که بود خاصی لبخندِ لبخند، این .شود تبدیل طلبیدن کمک براي بلندي فریادِ به لحظه هر تا ساختمی آماده

 حرف نبود دیدنشان به قادر کسی که اينامرئی اشخاصِ با همیشه که زنی .بود رفته بازار به عور و لخت یکبار که زنی همان بود، گذاشته

 .زدمی

 »ببینم؟ را آزمایش ينتیجه تونممی« گفتم،

 ».کنم صحبت کمی شما با بارداري این خصوصِ  در که مایلم من« گفت،

 .بودم داده دست از را عقلم من که کردمی فکر آشکارا او

5فینیشپرفِکت اسمِ حاال تا دکتر، خانم« پرسیدم،

9

 »خورده؟ گوشتون به 

 .داد تکان سر

6کاپیتال بانکِ«

0

 »چطور؟ 

 ».دارم بانکی حسابِ اونجا من بله،«

                                                 
٥

٨

heUc  
٥

٩

finish perfect  
٦

٠

Bank Capital  
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 سربی يدیوانه زنِ یک آدمِ .امگرفته ایفه دانشگاهِ از لیسانسمو من .کاپیتاله بانکِ مدیر هم شوهرم و هستم فینیشپِرفکت صاحبِ من«

 »نیست؟ خبري بچه از یدگفت االن همین صورتیکه در بزنید، حرف بارداریم به راجع من با خواینمی شما چرا .نیستم خیابونی پاي و

 هستم، شما سالمتی نگرانِ فقط من .بود مآبانهرییس من لحنِ  اگر ببخشید خانم،« .داد قرار اشپیشانی روي را دستش کفِ اوچه دکتر

 ».شما روحی سالمتی

 .بودم شگفت در اشذهنی شرایط از .داشت ترس خودش هايواژه شنیدنِ از انگار که کرد ادا خاموش را »روحی سالمتی« طوري او

 ».منتظرتونن در پشتِ که دارین بیمار عالمه یک شما .ببینم را نتایج بدین اجازه فقط .خوبه حالم من دکتر،«

 یک .بشن داربچه تونننمی که کسانی …تونننمی که کسانی براي .افتهمی اتفاق گاهی…هابارداري نوع این« .داد دستم به را نتایج

 شما که باشه بهتر شاید درسته؟ نیستید، باردار شما که داریم قبول ما .نیست بچه اما هست بارداري عالئم…بیافته تفاقا تونهمی چیزي چنین

 بتونیم شاید اما دادید، انجام آزمایش چندین حاال تا که بینممی شما يپرونده توي .ببینید دوباره مسئله این موردِ در را زنان متخصص یک

 ».بدیم انجام بیشتري هايآزمایش

 ».کنممی فکر موردش در«

 گذاشته امبرآمده اندك شکمِ روي را دستم که حالی در و باشم، داده راه دل به ايواهمه دکتر و آکین تردیدهاي و شک از آنکهبی

 شناور وسلی گیلد بیمارستانِ فرازِ بر توانستممی .معجزه کودكِ یک و امید از مملو بودم بالونی همچون کردم احساس .شدم راهرو واردِ  بودم

 .شوم

 

 

❊❊❊ 

 

 خیلی من بخوابیم؛ شدیممی آماده داشتیم .بماند ما پیشِ و بیاید امبارداري يدوره در خواستمی فونمی گفتم که وقتی خندید آکین

 .آوردمی بیرون را اشاداره هايلباس داشت تازه او .بودم پوشیده را رنگم سفید خوابِ  لباسِ که شدمی وقت

 وارشالق کمربند کشید؛ بیرون شلواش توي از سرعتبه را کمربندش »کردن؟ تایید بیمارستان توي بارداري؟ کدوم اصال دختره؟ این«

 .برخورد تختخواب به

 ايبچه !وال حرفه خیلی .ببینه تونهنمی موبچه گفت که، گممی دارم .داره احتیاج عینک به .نیست اشحالی چیزي دیدم من که دکتري«

 ».زدن لگد به کرده شروع که

 »زدن؟ لگد«



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٥٥ 

 ».دید خواهی باالخره بیافته، بشه کنده گردنت روي از که بده تکون اینقدر بده، تکون دي؟می تکون برام سرتو .زنهمی لگد حاال بله،«

 داربچه تونمنمی من کنیدمی فکر که شماهایی يهمه کشید، خواهی خجالت تو اونوقت گرفتم، بغل تو موبچه وقتی« .تختخواب روي رفتم

 ».کشید خواهد خجالت هم احمق دکترِ اون حتی .بشم

 هام؟ چِل، و خُل هايآدم مثل شده لحنت که دونیمی هم خودت تو«

 .ماندم پاسخش تظرِمن و گرفتم دستانم بین در را شکمم »گی؟می داري چی«

 ».کن کم توچراغِ  نورِ لطفا یجیده،« .خوابید کنارم رختخواب توي و آمد و کند شورتش جزبه را هایشلباس

 »زدي؟ االن که حرفی این از بود چی منظورت«

 .برگرداند آنطرف به را سرش و چرخید شکمش روي

6یلهآکین«

1

 چِله؟ و خُل هايآدم مثلِ لحنم من من؟ ؟

 .کشید سرش روي را پتو ».بخوابم میزاري حاال .بمونه اینجا بیاد نباید هم فونمی نیستی، آبستن تو«

 براي حدودا که وقتی سحر، يکله بعد .سرباز هايمورچه عینِ نبودند، نک ول و چسبیدند بدنم به و شدند ولو اتاق توي کلماتش

 نشسته تختخواب روي همینطورکه .گرفتن دندان و گزیدن به کردند شروع قبلی هشدارِ  بدونِ  آنها کنم، پیشاب بروم تا شدم بیدار بار دهمین

 برانگیزسوال و خوردندمی چرخ سرم توي کلماتش نوشیدم،می آب گذاشتممی سرم باالي هاشب دیگر حاال که ايخالی تقریبا بطري از و بودم

 .شدندمی

 دکترِ  یک هايحرف که داشت اصرار همچنان شوهرم اما شد،می بزرگتر روز به روز شکمم بودم، حامله که بود ماه چهار دیگر حاال

 ورم يچهره دید؟نمی را شکمم بود؟ کور .کردمی بودن چِل و خُل به متهم مرا مرتب او .دهد ترجیح من هايحرف به را لیاقتبی سوادِبی

 هم و مادر صداي هم شدنت، فارغ وقتِ که باشد :گفتندمی تبریک من به همه رفتم،می که جا هر .دیدندمی را هااین هم هاغریبه حتی دید؟نمی را امکرده

6بشنویم را کودك صداي

2

 پیاده مردم عمومی ينقلیه وسایلِ توي .کردندمی دعا کودکم و من بقاي براي کردند،می سالمتی آرزوي برایم هاغریبه .

 بروم که کردندمی اصرار بودند صف توي که مردمی همان بایستم، بانک صفِ توي نبودم مجبور دیگر دند؛دامی من به را جایشان و شدندمی

 ببینید بیاید که گفتممی آنها به و گرفتممی را مردم جلوي خیابان توي و بودم شده دیوانه من که کردمی فکر آکین آیا یعنی .بایستم صف اول

 شده باور و هضم غیرقابل برایش حد این تا مسئله این حاال چرا ام،حامله که بودم نگفته او به هرگز من م،کردی ازدواج وقتی از ام؟حامله که

 بود؟

 توي بود سردرد یک شروع که را فشاري توانستممی .کردم قالب درهم شکمم روي را هایمدست و کشیدم دراز رختخواب توي

 کردم مشت را دستم و کردم نگاه مویشبی يچانه به .آمدمی کش خواب توي خورد؛می تکانتکان داشت کنارِم در آکین .کنم احساس سرم

 .کرد باز را چشمانش او که نگریستممی خیره او به همچنان .باشم کرده خودداري آن کردنِ نوازش از تا

 »نخوابیدي؟ هنوز تو« .مالید را هایشچشم دست پشتِ  با

                                                 
٦

١

Akinyele  
٦

٢

 L’o omo gbohun a Iya gbohun a ikunle ojo 
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 »یاد؟می بدت من از اینقدر چرا تو«

 ».یجیده بخواب، کم یک بگیر .کردي شروع هم باز« .خاراند را گردنش او

 .بخوانم اشچهره از دمسپیده گنگِ نورِ در را جوابش تا کردم سعی »کنی؟می باور اونوقت بود، مثبت نتیجه و بـِدم آزمایش اگه«

 .نتوانستم

 ».هزود خیلی حرفا این براي هنوز .بخوابی بگیري کمی که الزمه یجیده،«

 

 

❊❊❊ 

 

 

 جایی بگذرانم، کودکم کنار در را اوقاتم بتوانم تا کردم خلق ايویژه مکانی .کردم تبدیل بازي اتاقِ  به را آشپزخانه کنارِ خالیِ اتاقِ

 بودم کرده تبدیل بازي اتاق یک به دلیل این به را آنجا باشم؛ کرده ریزيبرنامه پیش از من که نبود چیزي بازي اتاقِ .نفر دو خودمان براي فقط

 اخبار کرد،می خوش جا پذیرایی اتاق توي عوض، در .رفتنمی فونمی دیدنِ  به عصرها دیگر او .زدنمی حرف من با دیگر آکین چون

 جوابِ  در .نشستممی دستش جفتِ که وقتی حتی زد،نمی حرف من با و ماندمی ساکت اوقات بیشترِ اما خواند،می روزنامه و دید،می تلویزیون

 .کند خفیفم و خوار سکوتش با اینگونه تا گفت،می هوم یک فقط سواالتم

 بازي اتاق به پذیرایی، اتاق در نشستن جايبه و شدم خسته بزند حرف من با اینکه براي آکین کردنِ ترغیب یا تحریک از سرانجام،

 همینطور تا خریدم خودم براي هاییروزنامه گذاشتم، اتاق توي مبل یک .چیدم اتاق کفِ بودم خریده بچه براي که را هاییبازياسباب .رفتم

 و عروسکی هايخرسِ ياحاطه در اتاق، آن توي .باشم داشته خواندن براي چیزي بودم، آشپزخانه تایمرِ زنگِ صدايِ شنیدنِ منتظرِ که

 از نفر دو هايویژگی جذبِ من .بودند کودتا یک انداختنِ راه به متهم که خواندممی افسرانی به راجع هاروزنامه در رنگارنگ، هايجغجعه

6اوچه کریستین دوم سرهنگ یکی .بودم شده مردان این

3

 اینکه تا بود، متحده ایاالت در تاونجورج دانشگاهِ در دکترا يرشته داوطلبِ که بود 

 فرانخوانده کشور به را او اگر رفتمی مسیري چه در او زندگیِ که پرسیدممی خودم از مرتب .بود نموده احضار کشور به را او عالی ستادِ

 در که را کودتا یک به مربوط وقایعِ که بودمی او این که شاید صورتاین در .برساند اتمام به را اشتحصیلی يپایانامه بودند گذاشته و بودند

 از ناشی هیجانِ  بود توانسته او آیا پرسیدم،می خودم از همچنین .خواندمی شدمی درج آمریکایی جرایدِ  از برخی راستِ سمتِ  پایین هايستون

 .بود کرده احساس الگوس مقصدِ  به هواپیما شدنِ  سوار هنگامِ  که کند دردناکی اندوهِ جایگزینِ را خودش يخانه به بازگشت

                                                 
٦

٣

Oche Christian Colonel Lieutenant  دولتِ  علیه« واتسا کوتای« نام به کودتایی خوردنِ  شکست از بعد ١٩٨۶ سال در که بود افسرانی جمله از وی 
 .گردید محکوم اعدام به بابانگیدا ابراھیم



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٥٧ 

6واتسا مامان سرلشکر افراد آن از دیگر یکی آن و

4

 نزدیک دوست وزیر، نخست بود؛ هشد او سرنوشتِ مجدوب و محسور ملت که بود 

 یک در دو هر بودند؛ هم دبیرستان دورانِ همکالسی و کودکی دوران دوستانِ بابانگیدا و واتسا .ادبی يجایزه يبرنده و شاعر و دولت رییسِ

 اشعروسی در واتسا اقدوشِش حتی بابانگیدا .داشتند عهده به داخلی جنگ در را همسایه هايگردان فرماندهی و شدند گمارده ارتش در روز

 .بود

 اعدامِ  حکمِ  مورد در که روزي اما خانه، دیگرِ هاياتاق در تا کردممی سپري کودکم بازي اتاقِ  در را اوقاتم بیشترین روزها، آن در من

 مرتب او اما .کنم گو و گفت او اب وقایع این به راجع کردم سعی و نشستم آکین پیشِ پذیرایی اتاق در خواندم، دیگر نفرِ یازده و اوچه واتسا،

 نبودنِ یا بودن اثربخش به راجع را نظرش که نبود مهم برایم دیگر و برگشتم بازياتاق به هم من بنابراین کشاند،می من برآمده شکمِ به را بحث

6سوینکا وُله مالقاتِ

5

6بهآچه چینوآ ،

6

6کالرك پیجی و ،

7

 از بود؛ درك قابلِ بخشودگی براي نویسندگان این درخواستِ .بدانم بابانگیدا با 

 بودند نکرده اجرا که اهدافی و مقاصد براي افراد آن :کرد قلمداد حسابی و درست کودتاي یک براي تالش حتی شدنمی را این گذشته، این

 پافشاري خود بیگناهی بر آخر دمِ  تا واتسا .تمگریس اوچه، و واتسا جمله از افسر، ده آن اعدامِ  خبرِ شنیدنِ  با روز، آن فرداي .بودند شده محاکمه

 سوال زیرِ بودند کرده استفاده او کردنِ محکوم براي که را شواهدي و بیایند ارتش در دیگري افسران تا انجامیدمی طول به باید هاسال اما کرد،

 ايکاوشگرانه سواالتِ  هنوز هاعروستازه از بسیاري مثلِ  و گذراند،می بابانگیدا با را عسلش ماه دورانِ  همچنان نیجریه زمان، آن در .ببرند

 .نداشت کردن مطرح براي

 توانستم بود، کرده بلند را رادیو صداي آکین چون اما کرد، اعالم را شدگان اعدام اسامی دفاع وزیرِ که نبودم پذیرایی اتاق توي من

 فشارِ  و باشم کنارش در اینکه براي فقط بزنم، حرف او با اینکه نه نشستم،می کنارش رفتممی خواستمی دلم .بشنوم بازياتاق در را او صداي

 به و بنشیند کند،می نگاه استفراغ یک يمنظره به دارد که آدمی مثلِ خاموش و گنگ که ترسیدممی این از اما .کنم حس بازویم بر را او تنِ

  .بزند زُل شکمم

 زیادي فضاي کلماتش .آمد بازياتاق به بار چندین حتی او .شد ذوب ايمهربانانه و مگر هايصحبت با ماال آکین يزده یخ سکوتِ

 مهر دهانش بر او بودم، داده او به را امحاملگی خبرِ که زمانی از .ساختمی دشوار برایم را کشیدن نفس که حدي تا کردمی اشغال را اتاق از

 من با خواستمی که بود چیزي تنها این آمد، مالقاتم به بازياتاق توي که وقتی اما زد،نمی حرف کلمه یک بچه به راجع و بود زده خاموشی

 پاسخ از زود خیلی من که کردمی مطرح سواالتی قالبِ در را هایشخطابه او اینکه فقط بیاورد، عقل سرِ مرا خواستمی .بزند حرف اشدرباره

 کودك آن الهاماتِ آیا که پرسید .بود خواهد جهان ناجی امبچه که کردممی فکر آیا که رسیدپ من از بار چندین .ورزیدم امتناع آنها به دادن

 هم فرشته یک حتی عمرم در من گفتم او به اینکه از بعد حتی کنم، توصیف برایش بودم دیده که را هاییفرشته خواستمی من از .دیدممی را

                                                 
٦

٤

Vatsa Jiya Mamman General Major  )بر ١٩٨۶ مارس پنجم در که بود نیجریه ارتش ارشدِ  افسرِ  و نویسنده )١٩۴٠ دسامبر سوم ــ ١٩٨۶ مارس پنجم 
 .شد اعدام بابانگیدا ژنرال حکومت توسط نافرجام، کودتایی رھبریِ  و خیانت دلیل به نظامی دادگاه حکم اساس

٦

٥

Soyinka Wole  جایزه برنده ١٩٨۶ سال در وی .است نیجریه اھل سیاسی فعال و نویس نمایشنامه شاعر، نویسنده،  سوینکا( وله) اولووله نواندهآکی 
 )پدیا ویکی( .شد ادبیات نوبل

٦

٦

ụChin Albert alụmọgAchebe ụ تباراینیجریه شاعر و نویسنده( ٢٠١٣ مارس ٢١ – ١٩٣٠ نوامبر ١۶« ) بهآچه چینوآ» به معروف  بهآچه چینوالوموگو آلبرت 
 ھمه» او رمان نخستین .شودمی یاد« انگلیسی زبان در آفریقایی ادبیات بنیانگذار» عنوانبه او از .بود آفریقا قاره نویسندگان معتبرترین از یکی وی .بود
 فروش آن از نسخه میلیون ١٠ تاکنون و شده ترجمه فارسی جمله از جھان زبان ۵٠ از بیش به اثر این .شد منتشر ١٩۵٨ سال در« پاشدمی فرو چیز
 )پدیا ویکی( .است پرداخته آفریقا در فساد ھمچنین و استعمار دوره تأثیرات به آثارش در بهآچه .استرفته

٦

٧

Clark P. J.  )١٩٣۵( اینیجریه نویسنمایشنامه و شاعر. 
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 .شدم لب به جان دیگر که بود اینجا و بود، خواهد برخوردار انسانی ماوراء نیروهاي زا کودکم آیا که پرسید من از شب، یک .بودم ندیده

 .رفتم ایفه به بارداري کالسِ به بعد .نباشند منتظرم را روز آن که گفتم دخترها به و رفتم سالن به روز آن فرداي

 از بعد دو ساعت تا برق مولدِ  دستگاهِ که گفت کرد، ثبت دفتر در را قرارم پرستار اینکه از بعد .رسیدم وقتی بود قطع بیمارستان برقِ

 صبر دکتر دیدنِ  براي سه ساعت تا باید زیاد احتمال به پس بودند، صف در من از جلوتر دیگري تعدادِ چون و افتاد، نخواهد کار به ظهر

 را شامپوهایی و هالوسیون نوع همان از .بخرم سالنم يبرا جنس قلم چند و بروم بازار به گرفتم تصمیم .بود صبح یازدهِ ساعتِ حاال، .کردممی

 مناسب بازياتاق براي نظرمبه که را ايچوبی گلدانِ تا ایستادم فروشیکادو يمغازه یک مقابلِ بعد آوردم، گیر کردممی استفاده سالن در که

 .بخرم آمدمی

6ایاتونده با و برگشتم .چسبید را مچم دستی که شدممی خارج بازار از داشتم

8

 مراسمِ  از بعد از .شدم رو در رو پدرم چهارم زنِ ،

 .بودم ندیده را او پدرم خاکسپاريِ

 و بیاد بازار این به یجیده که شهنمی .باشه یجیده تونهنمی این نه گفتم، خودم به دیدمت، وقتی خودتی؟ واقعا یجیده،« گفت، ایاتونده

 »بزنه؟ مادرش يدکه به سري اینکه بدونِ بازار به یادمی بچه شده، دنیایی عجب شده؟ ورياینج دنیا دیگه حاال .نیاد من يدکه سراغِ

 »چطوره؟ بازار« .من مادرِ نه بود، ایاتونده او که کنم فراموش توانستمنمی ».ایاتونده بخیر، روزتون«

 ».کشیمنمی گشنگی که ریمشاک ازش حال، این با .کنه خوب را بازار وضع خداوند که شیممی دعا به دست روز هر«

 پدرم شد، آبستن که وقتی .فروختمی میوه خودمان يخانه پشتِ کوچکی سایبانِ در پدرم، با ازدواج اولِ  ماهِ چند همان در ایاتونده،

 حامله زنِ چون کنند، استفاده مکان آن از مشترکا تا خواست آنها از و کرد منتقل بود ساخته بازار در ایامارتا براي که ايدکه به را او کاسبیِ

 که دانمنمی من .سازدمی دکه یک بازار در دیگري جاي در برایش که داد قول ایامارتا به او .داشت کاسبی براي کافی يسایه و فضا به نیاز

 منتقل خانه پشت چوبی سایبانِ آن به را بساطش ایامارتا و شد دکه صاحب او نشده تمام سال زیرا شد، کار این انجام به موفق چطور ایاتونده

 .نساخت ایامارتا براي دیگري يدکه هیچوقت پدرم .گرفت پی آنجا در را اجناسش فروشِ کارِ و کرد

 ».برم باید دیگه من .برسونید خونه اهلِ  به منو سالمِ« گفتم،

 »آبستنی؟ .شدین تا دو دیگه حاال که بینممی .ببرم نصیب کم یک دیدنت از بگذار صبرکن، کن، صبر«

 ».شکر را خدا بله،«

 .شناختیمنمی ما و داشت هم شاید نداشت، نسبی و اصل که چند هر .کنهمی دعا برات داره اونجا .هاـبخوابه نگرفته بهشت تو مادرت«

 گفت،می پدرم که آنطور .بروم تا کردمی رهایم پراندن متلک و زدن زبان زخم بدون توانستنمی او ».خوبیه مادرِ که شهمی معلوم حاال اما

6فوالنی چادرنشینانِ  از مادرم

9

 اما .دهد ادامه سفر به خودش يطایفه با بود نشده حاضر دیگر بود شده باردار پدرم از او که وقتی و بود 

 .خواندندمی »نسب و اصلبی« را او من يشده گور به گور هاينامادري

                                                 
٦

٨

Tunde Iya  
٦

٩

Foulani  ساحل در مسلمان مذھبی قومی ھایگروه بزرگترین از یکی تن میلیون ٢۵ تا ٢٠ حدود در جمعیتی با مجموع در فوال مردمان یا فوالنی مردمان 
 فرھنگ، فوالنی، زبان مردمان، این مشترک ینقطه .گرددبازمی خاورمیانه و آفریقا شمال به فوالنی مردمان یریشه که شودمی گفته .اندغربی آفریقای و

 (پدیا ویکی. )است غربی آفریقای و ساحل در اسالم گسترش در شانتالش و شانمذھب تاریخ،



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٥٩ 

 ».برم باید واقعا دیگه من«

 ».باباته يخونه هنوز اونجا نباشه، چه هر .بده بشون بهمون خودتو گاهی گاه .بزن ما به سري مدتی از هر نکن، فراموش«

 بود کسی دزدیدند،می را شما روزي اگر که بود این در خانواده نفع که گفتمی هایشبچه به گرفتمی ايتازه زنِ  پدرم که وقت هر

 .شدیممی ربوده احیانا که زمانی براي بسازد، ارتشی خانواده از که بود این قصدش که دکرمی اضافه سپس او .بپردازد جستجویتان به که

 داستانِ  این به او که گمانم به .خندیدممی هایششوخی يهمه به من .خندیدممی او مزاحِ این از که بودم کسی تنها من اما بود، ايمزهبی شوخیِ

 از دیدار به همچنان مرگش از بعد من که بود کرده فکر احتماال او .داشت اعتقاد هماهنگ و بزرگ يخانواده یک برقراري براي ساختگی

 .دادممی ادامه هایمنامادري

 ».ایاتونده خداحافظ،«

 ».برسون شوهرت سالمِ  من طرف از .هاــخداحافظت«

 از را ساك شدن سوار هنگام که اتوبوسی يراننده از .شد سنگین یکمرتبه نظرمبه کردم،می حمل خودم با که را ايپالستیکی ساكِ

 از تا کوشیدم .باشم نیاورده فشار اشکهنه و خسته موتورِ روي زیاد تا بودم گذاشته بیمارستان توي را ماشینم .کردم سپاسگزاري گرفت دستم

 .یافتم آرامش و کشیدم شکمم به دستی یراهنپ زیرِ از کنم، مبارزه آن با و بگیرم فاصله بود آورده هجوم سرم به که کودکی ایامِ  انزواي فکر

 شد؛می تنها خودم مالِ که شدممی یکی صاحبِ زوي به من ربود،می من از را آکین سرانجام فونمی اگر حتی .بترسم که نداشت لزومی

 .بودمی خودم خودِ  به متعلق که ايخانواده

7جونید دکتر .رسیدم قرار به موقع به خیلی

0

 »باردارید؟ که مدته چه« .کرد صاف را اشسینه اسکن از بعد 

 ».حاال شهمی ماهی شش حدودِ«

 .نوشت بود باز مقابلش که ايپرونده توي چیزي »بود؟ کی داشتید که اسکنی آخرین«

 ».گیتجربهبی سرِ از…کرده اشتباه که همینه خاطرِبه شاید .بود جوون خیلی دیدم که دکتري .پیش ماه سه یعنی .ماهگی سه در«

 .کرد نگاهم و کشید دست نوشتن از

 »کرده؟ اشتباه دکتر خانم این که کنیدمی فکر پس هوم،«

 شکمِ به دست کفِ با مالیم و آهسته ».نبود من رحمِ توي ايبچه هیچ که گفت او .کنید تایید شما تا اینجا اومدم که همینه خاطر به«

7کواشیورکور که مطمئنم مایید،بفر مالحظه تونیدمی خودتون .زدم ضرباتی امبرجسته

1

 ».نیست 

                                                 
٧

٠

Junaid  
٧

١

Kwashiorkor  یناحیه در ورم با بیماری این .شودمی دیده اطفال در که است کالری و پروتئین کمبود از حاصل یسوءتغذیه وخیم نوع یک کواشیورکور 
 گمان گذشته در .است ھمراه موھا و پوست شدن قرمز و التھاب ضعف، کبد، شدن بزرگ اشتھایی،بی پوست، شدن پوسته پوسته و خوردن ترک شکم،

 معدنی مواد و ھااکسیدانآنتی ھا،ویتامین کمبود که دھندمی نشان اخیر تحقیقات که درحالی است؛ پروتئین کمبود تنھا بیماری این علت که رفتمی
 سالمتی وضعیت معنای به غنایی اصطالح یک کواشیورکور یواژه .دارند کواشیورکور به ابتال در مھمی نقش نیز منیزیم و پتاسیم آھن، چون خون در محلول
 که است ایآمینه اسیدھای و پروتئین دارای مادر شیر واقع، در .شودمی محروم مادر شیر از ناگھانی طور به دیگری فرزند تولد علت به که است کودکی

 و ھستند فقر و قحطی سوءتغذیه، دچار مردم ھاآن در که شودمی دیده سومی جھان کشورھای در اغلب بیماری نای .ھستند ضروری کودک رشد برای
 این ھاآن در که ھستند مناطقی از جنوبی آمریکای و شمالی کره ھند، ،(ایحاره و استوایی نواحی خصوص به) آفریقا یقاره .است پایین آموزش میزان

 ماه ١٨ بین کودکان در کواشیورکور .باشدمی سال ۵ زیر کودکان ٪٣٠ ومیرمرگ علت کواشیورکور آفریقایی، کشورھای از برخی در .شودمی یافت بیماری
 برای الزم مواد فاقد مادر شیر برخالف که است نامناسبی غذایی رژیم با آن جایگزینی و مادر شیر ناگھانی قطع آن علت اغلب و کند؛می بروز سال ٣ تا

 )پدیا ویکی( .ھستند کودک بدن تابولیسمم و رشد
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 .نخندید جونید دکتر اما خندیدم،

 آزمایشی دیدید؟ باردارید کردید فکر اینکه از پیش …هوم …اینکه از پیش متخصصی هیچ اید؟دیده باروري متخصصِ هیچ آیا«

 »دادید؟ انجام

 ».یهاوکی چیز همه که گفتند .دادم انجام آزمایشی جور همه .دیدم شاالی در را نفر یک .دیدم که البته«

 »رفته؟ متخصص پیش هم او چطور، شوهرتون«

 ».رفته بله،«

 آکین پرسید، مانزناشویی زندگی به راجع دکتر که وقتی .داد پاسخ دکتر سواالت تمام به آکین .رفتیم بیمارستان به هم با بار یک ما

 .کرد نوازش را شستم »نرماله کامال نرماله، ما زناشویی زندگی« گفت،می که وقتی و گرفت دست در مرا دست دادن پاسخ از پیش

 هیچ آنها آیا داد؟ آزمایش شوهرتون پس،« .شد خم جلو سمتِبه و بست نوشتمی تویش چیزهایی که را ايپرونده جونید دکتر

 »؟… و دادند انجام را آزمایشی

 »شد؟ چی من يبچه موضوعِ  دکتر، ببینید، .کردند آزمایشش بله،« گفتم،

 ».نیست کار در ايبچه« .گرفت ضرب میز روي انگشتانش با ».خانم«

 »ببینید؟ تونیدنمی شما اما ندارم، توهین قصدِ  دادید؟ دست از تونوبینایی شما دکتر،« .خندیدم و کوبیدم هم به را هایمدست بار سه

 ».نیستند اما باردارند، کنندمی فکر هاخانم .یادمی پیش گاهی موارد این .بدم توضیح بدید اجازه کنم،می خواهش«

 شکمم .شمنمی روشخون من که ماهه شش .باردارم که دونممی بلکه .باردارم کنمنمی فکر من .بزنید خودتون براي را هاحرف این«

 ».آبستنم من بینید؟نمی .هستم باردار من .باردارم کنمنمی فکر من .امکرده حس هم را بچه زدنِ لگد حتی .ببینید را

 ».بگیرید آرام کنم،می خواهش خانم،«

 ».هاتونکله یا خرابه که هاتونهدستگاه این که دونمنمی .رممی دارم من«

 .رفتم و زدم هم به محکم را در

 

❊❊❊ 

 

 روزي .بزنم ویکتوري دراپینگ ـ جو کوهستانِ  به سري دوباره که گرفتم تصمیم شد، کشیده ماهگی یازده به امبارداري که هنگامی

 عریضِ زمین تا او ماشینِ با .بود کرده سفر الگوس به جلسه یک براي همکارانش همراهِ به و اداره رسمی ماشین با آکین رفتم، آنجا به که

7ولوو ماشینِ یک بود، آنجا در ماشین یک تنها رسیدم، آنجا به وقتی .رفتم کوه آن پاي در مسطحی

2

 پارك بادام درختِ یک يسایه در که 

 .بود آدِاولو خانمِ مالِ شناختم، را ماشین يشماره .بود شده

                                                 
٧

٢

Volvo  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٦١ 

 بیگاه و گاه زیرا رسیدم، کوه يقله به تا کشید طول ساعت دو از بیش .بود آرام و ساکت چیز همه و جا همه رفتم،می باال که کوه از

 شکافِ  درونِ  به کمرم از عرق .تابیدمی شدت به رحمانهبی خورشید .نوشیدممی آب بودم برده خود با که ايبطري از و نشستممی سنگی روي

 .یابد جریان تنم پوستِ  روي هوا اندکی تا دادممی جلو و عقب را قبایم يیقه .بود سرازیر هایمسرین بین

 کسی که یافتم را چوبی تکه اینکه تا رفتم آنسو و اینسو کمی سرگردان، .نیافتم زنده موجودِ از اثري رسیدم، کوه يقله به که وقتی

7لفتا سفر، در جوسایه حضرتِ :بود نوشته ايقورباغهخرچنگ خط با رویش

3

7نایراي هاياسکناس دسته به دستی .بیایید دیگر ماه معجزه براي 

4

 

 پول طلبِ  آمدم که یاول بار .بدهم او به پول مقداري خواستممی ـــ »جوسایه جنابِ کردي ضرر شد، حیف« گفتم، خودم با و زدم جیبم توي

 گرما شدت از من و بود شده تمام بطري درونِ آبِ .رساندنمی ايصدمه که او به هدیه اندکی دادنِ که بودم کرده فکر خودم با اما بود، نکرده

 را قله دور تا دور م،کن سقوط و درآیم پا از کوه از رفتن پایین هنگام مبادا اینکه ترسِ از .کردممی ضعف احساس که بودم شده برشته چنان

 سایبان یک به جستجو این در .نشود وبا بروز باعث یافتممی که را آنچه که کردممی دعا دعا و گشتم ايشده فراموش آب بطريِ یافتنِ امید به

 ساخته پوشاندمی را آن سقفِ که نخل يشاخه تعدادي و داد،می را قوارهبی مستطیل یک تشکیل که چوبی تیركِ چهار از سایبان .رسیدم

 .بود شده

 ينشانه توانستمی که را چشمانش ببینم؛ را زن آن يچهره توانستممی .باختندمی عشق نردِ آدِاولو خانم و جوسایه حضرت سایبان، زیرِ

 هم از هايسرین و بود شده جمع کمرش دورِ ردایش افتاد؛فرومی سرش از داشت جوسایه رسولْ متمایز و خاصِ کالهِ .بود بسته باشد خلسه

 .بود استخوانی و پوست و الغر بسیار اشبرهنه پاهاي .بود گذاشته تماشا معرضِ به را اششده باز

 

 

❊❊❊ 

 

 

 گذاشتم و زدم سرباز سالن به رفتنِ از .ماندم خانه توي ماه دو بچه آمدنِ انتظارِ به و کردم ترك را آنجا ببینند، مرا آنها اینکه از پیش

 نه و کردممی آشپزي نه .کند رسیدگی دهد، پس حساب تا آمدمی خانه به هاغروب که سرآرایشگر هايکتاب و حساب به شخود آکین تا

7بوکاها از شهر در آکین .رسیدممی خانه کارهاي به

5

 .خوردممی را غذایم که شود مطمئن تا نشستمی بازي اتاق توي و آمدمی و خریدمی غذا 

 خواهدمی بچه که وقتی تا کنممی ذخیره را نیرویم دارم که گفتم او به صبح روز یک .خواندمنمی را آنها که آوردمی نیز هاییروزنامه خود با او

 بود ماهم نُه که وقتی را کار این چرا نپرسید اینکه یا نبود، کار در ايبچه که نگفت من به او .باشم داشته زدن زور توان کافی ياندازه به بیاید

 داد توضیح برایم و نشست برگشت، کار سرِ از عصر که هنگامی اما کارش، سر رفت بعد و نواخت امچانه بر ايبوسه فقط او .بودم نداده جامان

                                                 
٧

٣

 لطفا 
٧

٤

naira  نیجریه کشورِ  پولِ  واحد نایرا 
٧

٥

  bukaخیابانی توانمی ندرتبه .است سودآور و پرطرفدار بسیار نیجریه در خیابانی غذای فرھنگ .نامندمی بوکا را نیجریه کشور در غذا فروش ھایدکه 
 .نباشد آن در بوکا که یافت کشور این در را
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 هک رسیدنمی نظربه و نکرد روانپزشکان به اياشاره هیچ .دادممی ادامه فعالیتم به باید باشم داشته کافی نیروي بچه براي خواستممی اگر که

 پدرِ  یک مثلِ خواست،می دلم همیشه که زدمی حرف من با ايشیوه همان به او .دادمی قرار تمسخر مورد را مجنونی آدمِ یا و کردمی شوخی

 .رفتم کارم سر به روز آن فرداي و پذیرفتم را نصیحتش .راه به چشم و منتظر

 

 

❊❊❊ 

 

 کرده احاطه را برش و دورش جعبه و ساك تعدادي که دیدم در پشت را ونمیف و کردم باز را خانه درِ ظهر، از بعد یکشنبه روز یک

 .گذاشت جا به خود سر پشتِ در خاك و گرد از ابري رفتن ضمنِ کرد، پیاده را او که ايتاکسی .بود

 ».تو بیام بگذار کنار برو« گفت،

 از بعد یکی را هایشاثاثیه و اسباب که همینطور .ایستادم در نزدیک نگهبان یک مثلِ  من شد،می خانه وارد سرعت به او که حالی در

7بوبو .کردم تماشایش و ایستادم پاشید،می و ریختمی پذیرایی اتاق توي دیگري

6

 که همرنگش روسري با داشت تن به که ايآسمانی آبی 

 زدمی تو خانه بازِ درگاهِ از که خورشیدي نورِ  پرتو در روشنش، پوستِ .بود شده تکمیل بود، بسته اشبافته موهاي دور به نوار یک مثلِ

 .درخشیدمی

 »یکیه؟ کدوم من اتاق« گفت، رسید پایان به خانه داخل به هایشاثاثیه و اسباب بردن و کشیدن کارِ که وقتی

 »شدي؟ نماخواب خونه؟ این توي«

 من شوهرِ يخونه اینجا .ببافی مهمل من براي دیگه نکن سعی .هاـگذاشتم جیگر رو دندون تو براي خیلی حاال تا من ـــ زَنک هی تو،«

 خواستم بدجنس زنِ تو از من چرا؟« .بست کمرش دور و کرد باز را اشروسري »داري؟ نگه دور خونه این از منو باید تو چی براي .هست هم

 ».پایین بندازمت کامال نشستی که جایی از که نکن کاري باشه، حواست .بشینیم بتونیم تامون دو تا بري کنارتر کم یک که

 سوال هر ازش و بیایی تونیمی اومد که وقتی .نیست خونه شوهرت اصطالح به اون .نیستم کردي ازدواج باهاش که اونی من ببین،«

 ».بیرون برو امخونه از حاال،« .کردم اشاره در سمتِبه ».بپرسی داري که اياحمقانه

 یک فقط بگم، بهت بگذار .بشنوم تونمنمی هم اشکلمه یک حتی کنن،می حرکت که بینممی ار تو هايلب فقط من چیه؟ دونیمی«

 »!چیز یک بکنه، بیرون خونه این از منو تونهمی که چیزه

 .زدممی ضربه رانم به دست کفِ با یکبار کردممی ادا که ايکلمه هر آهنگِضرب با »!بیرون برو گفتم،«

 االن تو آبستنی این .ببینم شکمتو من تا باال بزنی پیرهنتو که اینه برم، اینجا از جنجال و جاربی من که بشه ثباع تونهمی که چیزي تنها«

 دستت جونم، بله ـــ گذاشتی پیرهنت زیرِ قلیونی کدو یک تو که شده پُر شهر تو آخه شکمته، تو چی ببینم بگذار .کشیده طول که یکساله

                                                 
٧

٦

boubou  کنندمی تن بر را آن مردان ھم و زنان ھم که آفریقایی ردایی. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٦٣ 

 چشماي با من بگذار .کننمی اشتباه خبیث بدجنسِ  هايآدم این کن ثابت کنن،می اشتباه اونا که کن ثابت ابی« .خندید ».شده رو همه براي

 ».خورممی قسم .رممی میزارم دردسربی اونوقت ببینم، خودم

 .را امبادکره شکمِ دیگر دست با و گرفتم را امچانه دست یک با

 »گی؟نمی هیچی شد، چی خُب،«

 کردم،می باز را املُنگی و زدممی باال را قبایم اگــــر و بودم ندیده خون هنوز من بود؟ واقعی امبارداري که بگویم؟ توانستممی چه

 عالئمِ آن با را امکشیده و سفت شکم توانستمی او .آمدنمی فرود پایم پیش بالشی هیچ افتاد؛نمی زمین روي تاالپی ايقلیانی کدو هیچ

 دیگري از بعد یکی سونوگرافی که نبود، واقعی بارداري یک این که بگویم او به توانستممی .ببیند را پوستش روي يتهیاف بسط و چلیپایی

 فکر آرایشگرهایم از بعضی که .پراندمی خواب از مرا هاشب بچه لگدهاي که باوجودي حتی نبود، آن در چیزي هیچ که بود داده نشان

 .بود داده من به روانپزشک یک نشانیِ  دیدم که را دکتري آخرین و مبود شده دیوانه من که کردندمی

 در .نداشت من از را شنیدنش انتظارِ او که چیزي تنها .ماندمی باقی گفتن براي چیز یک تنها بگویم؛ توانستمنمی را اینها از یک هیچ

 ».بدم نشونت اتاقتو بگذار .بیا دنبالم« گفتم، او به و بستم را

 .کردم راهنمایی بازياتاق به را او

 با اگر .بود شده مستقر اینجا فونمی که شود مطمئن تا شدمی پیدا مامی يکله و سر که کشیدنمی طولی که دانستممی .نبودم احمق من

 من به مرتب کینآ که باوجودي و بروم آنجا از که بخواهد من از توانستمی مامی .بودم کرده ترخراب را کارها فقط افتادم،درمی فونمی

 .نداشتم هم برادري و خواهر نداشتم، مادر نداشتم، پدر من .کنم باورش خواستمی دلم اما .کردمنمی باورش دیگر ولی کرد،می عشق اظهارِ

  .شدمی متوجه واقعا شدممی گور و گم اگر که بود دنیا این در کسی تنها آکین

 شدم،می گور و گم اگر که بود خاطر این به فقط دادم،می در تن ايتازه خواري و ارتحق هر به اگر که گویممی خودم به روزها، این

 .بپردازد جستجویم به که بودمی یکی
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 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٦٥ 
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 کمک يوعده هنگامیکه شوهرخواهرم زیرا دهم،می در تن کار این به باشم، مجبور باید آنکه از بیشتر خیلی .کنممی را پدرم قبر دارم

 آخرین و اولین است قرار من داريامانت حفظِ  براي پدرم، فرزندِ اولین عنوان به .کرد غلو اندازه از بیش هایشتوانایی مورد در داد،می من به

 اجیر کار این براي را کسی یا دهد، انجام او را کار باقی که است داده قول پدرم داماد .بریزم بیرون قبر درون از بیلِ با را ماسه و شن يتوده

7هِنري که کردممی فکر .کند

7

  .دهندمی انجام روزها این همه که کاري همان مثل کند،می استخدام کار این براي را کارگر تایی چند 

 درگذشتِ  از بعد باشد، یادت اگر .شدمی برچیده زودي به رسم این که بودم گفته تو به پیش هاسال که داري یاد به حتما یجیده،

 چند هر کنم، شرکت گور کردنِ حفر در باید من که گفتی آنها به تو دادند،می را ینتدف مراسمِ ترتیب اتخانواده که حالی در .بود پدرت

 هایتچشم سفیدي که کردي گریه آنقدر تو و .دادندنمی را کاري چنین ياجازه هایتنامادري مسلما، .بودیم نکرده ازدواج هم با هنوز ما که

 اجیر کارگر نزدیکانشان، قبر حفرِ براي مردم که پاییدنمی دیري چون نبود مهم که گفتم تو به بدهم، اتتسلی کردم سعی .شدند صورتی

 .رفتی خواب به گریه با تو آنشب .باشی داده اهمیتی آن به یا باشی شنیده را هایمحرف که نیستم مطمئن .کردندمی

 .کردم آرامش احساس کنم شرکت پدرت قبرِ رحف مراسم در نشدم مجبور اینکه از اما بزنم، تو به توانستمنمی زمان آن را حرف این

 خاطر رضاي براي من بودند، داده اجازه هایتنامادري اگر احوال، این تمام با .هراسیدممی گورستان از و داشتم اعتقاد روح به من ایام، آن در

 دو یکی جز به تو، خشنودي براي اما باشی، هداشت نظري چه امروز که کندنمی فرقی دانی،می را این خودت حتما تو .زدممی باال آستین تو

 من داشت وجود روحی اگر چون ندارم، اعتقادي روح به دیگر امروز .بزنم عملی هر به دست بودم حاضر دهم، انجام توانستمنمی که کاري

 قبر حفر کارِ موقعِ  به تا هنري به کمک الح در و زمین زیر متر دو اینجایم، من حاال خوب، .بودم دیده چشم به را بروهایشان و بیا حاال تا حتما

 .بشویم ختم مراسم راهی و برسانیم پایان به را

 هنري با دخترشان تنها ازدواجِ با والدینم تمام سالِ سه .است کرده کار این انجام به اقدام والدینم به وفاداریش دادنِ نشان براي هنري

7یوروبا او زیرا کردند مخالفت

8

 .شد حامله هنري از خواهرم که برداشتند دست شانپافشاري از زمانی و ماندند، شانرفح روي آنها .نبود 

 آمدنِ باال از پیش که آوردند عمل به دعوت هنري از ندهند، او به را دخترشان و بمیرند بودند حاضر که بودند خورده قسم که مردمی آنگاه

                                                 
٧

٧

Henry  
٧

٨

Yoruba  میلیون ۴٠ پیرامون قوم این و دھندمی تشکیل را نیجریه جمعیت کل درصد ٣٠ حدود در یوروباھا .است آفریقایی بزرگ اقوام از یکی نام یوروبا 
 (پدیا ویکی. )است مسیحیت و اسالم اُریشا، ایشان دین .دارد تجمعی غربی آفریقای سراسر در نفر
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 و زندمی حرف سلیس خیلی را یوروبایی زبانِ  حاال هنري .کند انتخاب دانستیم صالح ازدواج براي او که را تاریخی هر دخترشان، شکمِ

 والدینِ  به دارد سعی همچنان هنري که چرا کنیم،می جان برده مثلِ سوزان آفتابِ زیر اینجا، حاال ما و .شناسدمی بهتر هم من از را ما هايسنت

 این« توانستمی اینکه به ادعا با او که است مشهود کامال سنگینش هايزدننفس نفس از واقع، در .دارد را دخترشان لیاقتِ که کند ثابت من

 .است رسیده استخوانش به کارد و شده بیتاب آن فشارِ از اکنون و کرده غلو واقعیت این بیانِ در دهد، انجام »شایسته و بایسته را کار

 درد به زنممی که بیلی هر با هایمدست .اندگذاشته کار نورت یک کمرم توي کنممی احساس که طوري است، داغ بسیار آفتاب

 شده تنگ برایش دلم سال همه این از پس بار اولین براي کنم؛می فکر دوتون به زنممی بیل که همینطور .مانمبازنمی آن يادامه از اما افتند،می

 .زد زنگ من به صبح هفتِ  ساعتِ حدودِ  امروز او .یافتمی هنري و من خنداندنِ  براي راهی و شکستمی را سکوت این بود اینجا اگر .است

 فرودگاه هتلِ  از که گفت .شناختم را صدایش »آکین برادر بخیر، صبح« گفت، همینکه .نبود کردن معرفی به الزم نکرد، معرفی را خودش

 را الگوس ظهر هايطرف شد قرار و بود کرده دریافت بودم فرستاده برایش خاکسپاري مراسم ترتیباتِ  موردِ  در که را اينامه زد،می زنگ

 را گوشی وقتیکه .نیانجامید طول به بیشتر دقیقه یک دهه، یک از بعد ما تلفنی گوي و گفت .برسد شاالی به مراسم براي موقع به تا کند ترك

 رختخواب توي که داشت آن بر مرا ناگهانی میلِ یک عوض در بودم، داشتم را انتظارش او به نسبت که خشمی گونه هر از عاري گذاشتم،

 براي مرا فرستادم، برایت که اينامهدعوت از بعد آیا یعنی که انداخت فکر این به مرا زد، من به دوتون که تلفنی .بخوابم را روز تمام و بمانم

 .بخوانی سرود من با و بنشینی کنارم در که پذیرفتیمی آیا و .دانستیمی قابل ختم مراسم در شرکت

 سوراخِ یک مثلِ است، نکرده پیدا گور به شباهتی اصال .شودمی ترسخت و ترسخت رویم،می ترپایین و کَنیممی چه هر زمین این

 ».کنه تمومش اینو بیاد تا کنیم استخدام را نفر یک باید کنممی فکر« گویم،می و کنممی روشن سینه .است شده زمین دلِ در دراز

 .است بوده من زبانِ از حرف این شنیدنِ منتظر روز تمام که رسدمی نظربه .زندمی تکیه گور يدیواره به و کندمی تبسمی هنري

7آرینوال« گوید،می و رودمی هم توي اشسگرمه

9

…« 

 که بفهمم کنممی سعی کنم؛می نگاه اشکشیده درهم ابروهاي به .گویدنمی چیزي او اما برساند، پایان به را اشجمله تا مانممی منتظر

 »کردیم؟ رها تمومنیمه را کار ما که نَگم بهش من که خوايمی« .دارد معنایی چه سکوت این

 ».گرفتممی عهده به را گور حفر کارِ من که بود گرفته قرار تاثیر تحت خیلی او«

 این بدونِ تازه، .دارد واقعیت حال این با باشد، غلو شاید ـــ دارد هم واقعیت ».کردي حفر اونو تو که گیممی بهش خوب، بسیار«

 دیگر موجودات، بهترین عنوان به خودمان از قبول قابلِ  هاينسخه دادنِ ارائه بدونِ و است عشق هايمحدوده از فراتر که ايشده غلو واقعیاتِ

   ماند؟می چه عشق از

 

❊❊❊ 

 

                                                 
٧

٩

Arinola  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٦٧ 

8تیمی

0

 به فکر این گردم،می علتش دنبالِ  که همینطور .بیاید پایین ختم مراسمِ براي نیست حاضر مامی که گویدمی من به و آیدمی 

 دو همچنانکه .گیردمی امخنده تقریبا فکر این از .است شده اندوه و غم دچارِ پدرم رفتنِ  دست از غمِ از مادرم شاید که کندمی خطور ذهنم

 هم عاشق هرگز مادرم و پدر که کنمنمی گمان .باشد دیگري چیزِ  باید موضوع نه، که گویممی خودم به روم،می باال و کنممی پله یک را پله

 را اغماض دیگر مامی آن از بعد .کردند تحمل را یکدیگر آنها بودیم، نگفته ترك را خانه هنوز برادرانم و خواهر و من که زمانی تا اما .بودند

 کله و سر از بعد بیچاره مرد نکرد، مقابله پدرم .کرد رهایشان و برگرفت نعنا بود کرده مهارش هاسال که نفرتی و خشم از و گذاشت کنار

 غمی البته باشد، غمگین جورهایی یک مامی که دارم انتظار است، مرده او که حاال .بود نمانده باقی برایش نایی دیگر جوان زنِ چهار با زدن

 مامی اتاق واردِ و پیچممی چپ سمتِبه هاپله پاگردِ در .است داده شکست رعم يمسابقه در را پدرم او ـــ پیروزي با آمیخته اياندازه تا

 هم در سینه روي را دستانش و دارد تن به سفید لباس دیگر هايبیوه يهمه مثلِ  که حالی در او .است باز تاق چهار خوابش اتاقِ دربِ .شوممی

 .است نشسته تختخوابش روي است، زده گره

 »چرا؟ پایین، بیایی خواينمی تو که گهمی تیمی مامی،«

 »!یالهآکین« .کشدمی آه

 يادامه منتظر و نشینممی مبل یک روي کنم،می طی را اتاق عرض .نیست خوبی ينشانه کند،می ادا کامل طور به مرا نامِ  که بار هر

 .مانممی حرفش

 اشنشانه انگشتِ با و گیردمی باال را راستش دستِ »…وزر یک بالخره بگذره، سال صد اگه حتی بگذره، سال بیست دروغی از اگه«

 روزیه امروز .زده جلو تو از حقیقت آکین، امروز .کنهمی رو دستشو و زنهمی جلو اون از حقیقت روز یک باالخره« .کندمی اشاره سقف به

 پس .بشه پیداش باید دیگه حاال که گفتی زده؟ زنگ بهت امروز که نگفتی مگه ـــ گفتی دروغ من به دوتون موردِ در تو فهمممی من که

 »کجاست؟ من پسرِ یاله،آکین کجاست؟ کوش،

 گوشم دمِ را تلفن و گیرممی را است زده زنگ من به آن با دوتون که را ايشماره آورم،می بیرون را تلفنم و شوممی جیب به دست

 .گذارممی

 .فرمایید گیريمارهش بعدا لطفا .باشدنمی دسترس در حاضر حالِ در نظر مورد يشماره

 ».نیست دسترس در شماره این گهمی .بزنم زنگ بهش کردم سعی االن ماما، بینیمی«

 من مگه بشه، مرگم باعث حقیقت اگه حتی شم؟می خُرد بگی من به را حقیقت اگه کنیمی فکر .بدي فریب منو تونینمی دیگه«

 »نم؟ک عمر تونممی دیگه چقدر

 زودتر چه هر دوتون کاش ام،شده خسته گویمنمی دروع که او ساختنِ قانع براي تالش همه این از دیگر ».کنی باور حرفمو باید تو«

 .دادهیم پایان او هاينگرانی این به و قضیه این به تا شود پیدا اشکله و سر

                                                 
٨

٠

 Timi 
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 را تو اینکه بدون دوتون و نکنین آشتی هم با هیچوقت داشتید، هم با که دعوایی اون سرِ برادرت و تو که اینه کشهمی منو که چیزي«

 به تا دو شما نه، اما بیارم، عقل سر را تا دو شما تونستممی من و« .دهدمی سر دیگري آهی مامی ».بمیره و بگذاره زمین را سرش باشه، بخشیده

 ».پریدید هم به چی سر که نگفتید من

 ».کردیم حل هم با اختالفاتمونو بره، او اینکه از قبل تا دو ما گم،می هم باز«

 .بخواهم پوزش او از باید من که کندمی فکر هنوز او که مطمئنم اما .او از من نه و بطلبد، بخشش من از باید که است دوتون این

 يمسئله بینم،می شوهرش فوت از بعد را یمام هاياشک اولین فروریختنِ که وقتی .دارم نیاز تو بخشش و عفو به که امفهمیده فقط من یجیده،

 دوتون، براي همه اینها ـــ ندارد پدرم مرگِ به ربطی هیچ هااشک این .شودمی تبدیل ثانوي چیزي به برایم عکس، به یا و دوتون بخشودگی

 .است اشعزیزدردانه پسرِ

 آکین خودش؟ پدرِ خاکسپاري مراسمِ براي نیومده، دشخو پدر دیدنِ  براي که حالی در است، زنده پسرم که بگی تونیمی چطور تو«

 خود هایشاشک کند،نمی هقهق او اما لرزد،می مامی صداي ».داديمی فریبم مدت این تمام در که مطمئنم دیگه حاال دي،می فریبم داري تو

 .ریزندمی فرو خود به

 .شده چهار ساعتِ تقریبا دیگه اند،نشسته همه .پایین بریم بیا شه،می شروع ختم مراسم االن ببین، .کن پاك اشکاتو خواهشا مامی«

 ».رسوند خواهد مراسم خالل در خودشو باشه طور که مطمئنم

 میزِ  روي و کندمی تا را آن آورد،می بیرون سر از را اشروسري ».کنمنمی شرکت مراسم این تو من اتاق، این تو نیاري را دوتون اگه«

 .دهدمی قرار تختخوابش کنارِ

 ».بود خواهد اینجا زود خیلی او .ايکرده نگران پوچ و هیچ براي خودتو تو مامی،«

 .چرخاندمی دیوار سمتِبه را سرش و کشدمی دراز تختخواب روي او

 هیچکس رکشو این از شدن خارج وقتِ که کسی همان ست،قدیمی آدمِ همان هنوز او که اندازدمی فکر این به مرا دوتون، تاخیرِ این

 شوخی یک با را تهش و سر و خواهدنمی پوزشی هیچ آید،می رسدمی پایان به مراسم وقتی که هاییآدم قِسم آن از نگذاشت؛ جریان در را

 .بخندند مزاحش این از نیز همه که دارد انتظار و آوردمی هم

 بشنوي امیدوارم مامی،« .است مانده چهار به دقیقه پنج .اندازممی ساعتم به نگاهی ».نمرده دوتون .نکن گریه کنم،می خواهش مامی،«

 ».کنیممی اجرا را مراسم ما نیومد، دوتون پنج ساعتِ  تا اگه گم،می چی

 »من؟ بدونِ«

 ».ماما تونم،نمی ساعت یک از بیشتر .بندازه تعویق به ساعت یک را مراسم این که خواست خواهم کشیش از«

 ».کنهنمی اجرا مراسمی من بدون کشیش«

 ».مامی باش، آسوده و برون بیا فکرا این از لطفا« .خیزمبرمی ».کنه صدات بیاد پنج به مونده دقیقه چند که گممی تیمی به«



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٦٩ 

 ات گذرممی پرهیاهو جمعیتِ میان از همچنانکه .گردمبرمی اندکرده برپا را هاسایبان که خانه جلوي حیاطِ  به و روممی پایین يطبقه به

 .کنممی جستجو را تو يچهره مدت این تمام کنم؛می تعظیم شانمقابل در مردم به دادن سالم براي برسم، اول ردیفِ به

 برگذار پنج ساعت در مراسم که گویممی نجوا به هایمنامادري گوش در آنگاه و کنم،می صحبت کشیش با ابتدا اول، ردیفِ در

 به شوم، دور صداها و سر این از باید .روممی سایبان پشتِ به دهم پاسخی نیامده پایین مامی چرا اینکه موردِ در سواالتشان به آنکهبی .شودمی

  .است آماده پدرم مزارِ که بگویم و بروم هاگورکن سراغِ

 را دوتون .کندمی وقفت سایبان پشتِ  است الگوس شهرِ به متعلقِ که را سیاهی و زرد تاکسی شوم،می خارج سایبان زیرِ از همچنانکه

 هم او .شویممی چشم در چشم هم با و کندمی بلند را سرش شود،می پیاده ماشین از او .تنهاست بینم؛می است نشسته عقب صندلی در که

  .آورممی بیاد که چیزیست همان از ايوارفته ينسخه اشچهره است، شده کچل

 سمتبه سپس ایستد،می تاکسی کنار در ايلحظه براي او .کنممی نگاهش و ایستمیم ام،کرده شلوار جیب در را دست که حالی در

 .شویممی رو در رو هم با برادرم و من دهه، یک گذشتِ  از بعد بار اولین براي و .آیدمی من

 زانو جلویم و افتدمی رنگ سرخ خاك روي و کندمی دستیپیش که اوست این اما .بگویم چیزي دهم، انجام کاري کنممی تالش

 ».برادرم« آورد،می زبان بر را کلمه یک تنها خیزد،برمی وقتی .زندمی

 دو ما از یکی گمانم .خندیممی و کیریممی آغوش در را یکدیگر دو هر نیست، مهم اما کنیم،می دستیپیش ما از یکی کدام دانمنمی

 .شودمی اشک از پر هایشچشم نفر

 .بیایی اگر .دهد رخ اتفاقی چنین یک نیز تو و من بینِ آیی،می تو قتیو که امیدوارم یجیده،
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 خانه وارد که وقتی .خوردمی پلوسبزي چنگال با و بود نشسته غذا میز سرِ فونمی دیدم گشتم،بر خانه به الگوس سفرِ از روز، یک

 .دادمی سیر بوي نفسش .بوسید را امچانه و انداخت گردنم دورِ را دستش آمد، من سمتِبه لبخندزنان کشید، دست خوردن از او شدم،

 »بود؟ چطور سفر« .گرفت را امدستی کیفِ ».شوهرم اومديخوش«

 آمده آنجا به روزانه دیدارِ  یک براي فقط او که کردم گمان چون بود، کردن واهمه براي دلیلی هیچ که کردمنمی فکر ».عالی« گفتم،

 .بود

 »باالست؟ يطبقه یجیده،« :پرسیدم ریختمی برایم خنک آبِ  لیوانی فونمی هنگامیکه

 خیلی معمول طبق باید الگوس توي ترافیک« .کشاند پذیرایی اتاق داخلِ به مرا و کشید آهی فشرد، هم روي را هایشلب فونمی

 »؟اَبی باشه، وحشتناك

 ».نبود بد«

  .نوشیدم بود ریخته برایم که آبی از من بودیم، نشسته سکوت در همچنانکه

 که واقعیت این از جدا مشترکی، چیزِ هیچ ما بینِ  .داشتیم مشکلی هم با ما اما درآید، گو و گفت درِ از من با تا کوشیدمی اغلب فونمی

 .زدممی حرف کم او با معموال من بودیم هم با که وقتی .نداشت وجود بودیم کرده ازدواج هم با

 »بخوري؟ بیارم برات چیزي خوايمی« پرسید، فونمی

 ».ممنون خیلی نه،«

 »خواي؟می یام يکوبیده .کنم درست برات تونممی باشی داشته میل ايدیگه چیزي اگه اما کردم، درست پلوسبزي من«

 مرتبا او .شدمی عوض او به نسبت من احساس تردیدبی رسید،می من شکمِ به فرصتی هر در اگر که بود کرده حالی او به احتماال کسی

 .کردمی تعارف من به نوشیدن یا و خوردن براي چیزي یا
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 ».نیستم گشنه هنوز .خوردم غذا دوتون يخونه در الگوس، تركِ از قبل«

 »؟اَبی بعدا، براي پس خوب، بسیار آهام،«

 .گذاشت زانویم روي دستی ونمیف که شدممی بلند داشتم و دادم قرار چهارپایه یک روي را خالی لیوان دادم، تکان سر

 ».کنم تقاضا ازت چیزي خواستممی« گفت،

 »چیزي؟ چه«

 ».باشی من پیش امشب که خواستممی عسلم،شیرین«

 باورش هم من و کردنمی بیان قلبا را آن او که بود ايواژه این .داشت غریبی و عجیب حالتِ  او دهانِ در همیشه »عسلمشیرین« يکلمه

 بار چندین .ببخشد واقعیت آن یافتنِ تحقق به توانستمی آن تکرارِ با انگار که طوري کرد،می استفاده کتاب و حساببی را آن اما .نداشتم

 .بود ناجوانمردانه کاري چنین اما نخواند، اینگونه مرا دیگر که کنم گوشزد او به خواستم

 ».باشم پیشت آپارتمانت به یاممی که هاهفته آخرِ تونممی فقط من که دونیمی خودت فونمی،«

 ».کنممی زندگی اینجا دیگه حاال من .عسلمشیرین نه،«

 »تو؟ گیمی چی«

 ازم باز آغوش با درواقع .هاــنشد ناراحت اصال .داد نشون بهم را اتاقم یجیده خاله .کنممی زندگی اینجا اومدم که روزه دو االن«

 ».کرد استقبال

 تعادلی توانستمنمی که دانستممی .برود اینجا از و بپیچد بالفاصله را اشبنه و بار بخواهم فونمی از که بود این غریزیم العملِعکس اولین

 رخ شومی و آورزیان آمدهايپیش که نبود تردیدي ـــ شدممی متحمل باید زیادي فشار و کنم برقرار سقف یک زیر در فونمی و یجیده بین

 که خواستممی او از اگر ــ بود برده هاییظنسوء حاضر حال در فونمی که دانستممی زیرا کردم، خفه خود در را يغریز میلِ  این اما .دادمی

 .بیابم خانه این از او راندنِ  بیرون براي مناسبی موقعیتِ تا ماندممی منتظرِ باید .زدمی جار بازار سرِ را هاظنسوء يهمه او برود، اینجا از

 زانو به »دلخوري؟ من از نگرفتم اجازه مکاننقل براي تو از قبلش اینکه از عسلم،شیرین« گفت، و گرفت دست در را امچانه فونمی

 ».نباش عصبانی دستم از« .افتاد

 ».نیست کارها این به الزم .شو بلند لطفا نداره؛ اشکالی نیستم، عصبانی که البته«

 نه البته، .شدم مصمم خانـــــه این از او راندنِ بیرون منظور به راهی یافتنِ براي که بود اینجا .گذاشت زانویم روي را سرش زد، لبخند

 دانستممی آورد،می بیرون پایم از را هایمکفش او که حالی در .بود غلط کامال يمحاسبه یک او با ازدواج .زندگیم از بلکه خانه، این از تنها

 .کنم حاصال زودتر چه هر را معادله این باید که

 یجیده با ازدواجِ  براي 1981 سال در که همانطور داد،می دست فونمی دادنِ  طالق براي طالیی يلحظه آن روزي که بودم مطمئن

8آروگونداده بوکوال سال، آن .بود داده دست

1

 شدمی این از پیش هاسال به مربوط ماجرا این .بود رسیده قتل به ایفه، دانشگاهِ در دانشجویی ،
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 که بود شده صادر پسرانی ياتحادیه اصطالح به توسطِ که دستوري بود، شده اجباري دانشگاه در آمیزاعتراض هايراهپیمایی از برخی که

 بیغش و پاك داشت عدالت اجراي تقاضاي آروگونداده بوکوال براي که 81 اعتراضاتِ .راندندمی بیرون هایشاناتاق از را جوان دانشجویان

 فریادي و رسیدممی قصر به فقط اگر که خاموش ضمانتی و خونی، هايرگ در یافتهارتعاش و جمعی خشمی از برگرفته اتیاعتراض بود،

 .دادمی نشان توجه آن به حتما کسی دادیم،می سر بلند کمابیش

 استشمام را او تنِ عطرِ فقط تا راندمیم ایفه تا یکسر ماشین با کار پایان از بعد روز هر بود، یجیده با من نامزدبازي روزهاي روزها، آن

 که گردنش هايرگ مفتونِ سخت و بودم ندیده روز آن مثل را او هرگز .یافتممی آلوديتب خشمِ او، شعفِ و شور پر هايواژه در من .کنم

 .خواندمی را فکرم انگار یرفتم؛پذمی و دادممی در تن آمدمی بیرون دهانش از که سخنی هر به .بودم شده زدمی بیرون کردن صحبت ضمنِ

 شور نیز صورت همان به داد،می بازتاب را مرا افکارِ لحظات آن در که صورتی همان به او :بود انگیزهیجان و غریب، و عجیب تازه، سخنانش

 مرخصی را روز آن .بودم یافته را مجبوبم و جانی یارِ  که شدممی متقاعد پیش از بیش من .ساختمی منعکس بهتر سرزمینی براي مرا آرزوي و

 .شدم ملحق بود بوکال قتل درمورد شفاف و کامل تحقیقِ  خواهانِ که اياعتراضی راهپیمايِ به و گرفتم

 آمدند،می جمع هم گردِ آسمان دلِ در که ابرهایی .دادیممی شعار و خواندیممی سرود و رفتیممی هم دوش به دوش من و یجیده

 نفس از حتی نه و بودیم خسته نه کردیم، راهپیمایی دانشکده يدروازه تا .کنند اثربی و کُنشبی وجودمان در را رارتح و شور توانستندنمی

 به شروع باران که هنگامی .شدمی قدرتمندتر و بلندتر شعارهایمان رفتیم،می شهر سمتِ  به و گذشتیممی دروازه از همچنانکه .بودیم افتاده

 از که نتایجی که داشتم اعتقاد بودم، شده آب خیس که حالی در .نگریستم تایید از اينشانه و آسمانی برکتی منظرِ از نآ به من کرد، باریدن

 اسب دم مثلِ که بارانی مقابلِ  در زنانپلک همینطورکه .دهد سوق جلوبه و کند بیدار را ملت يبقیه توانستمی آمدمی دست به اعتراض این

 صورت به و گردید آغاز مدرسین دانشجویان، ها،دانشگاه از ابتدا که خیزشی ـــ ببینم را خیزش و قیام این توانستممی تم،رفمی پیش باریدمی

 يهمه توانستممی .بود شده امن هايجاده و منسجم، غذایی مواد تامینِ فساد، به بخشیدن پایان تغییر، خواهان و شد کشیده هاخیابان به گروهی

8ایبادان شهرِ جانبِ  به راهپیمایی که کردم تصور من اما رفت،می پیش معکوس مسیرِ  در اعتراض چه اگر .ببینم وضوح به را اینها

2

 حرکت در 

 من براي آن تحقق امکانِ .ببرد دولتی هايسازمان سمتِبه و الگوس به ما، دنبالِ به سیل همچون شهر آن جمعیتِ کشاندنِ  با آنجا در تا بود،

 :نمودمی واقعی ریختمی من دهان و هالب بر شعار دادن سر ضمنِ که باران قطراتِ يازهاند همان به

 

 همیششششششه براي همبسسسستگی

 همیششششششه براي همبسسسستگی

 همیششششششه براي همبسسسستگی

 کنیم مبارزه مانحقوق براي همیشه باید ما

                                                 
٨

٢

Ibadan  است شده واقع الگوس شرقی شمال در که نیجریه بزرگ شھر سومین. 
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8فِرمی در هاپلیس
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 .کردند دویدن به شروع بودند من برِ  و دور که مردمی .شد اندازطنین گلوله شلیک صداي .کشیدندمی انتظارمان 

 سراسیمه و پاچهدست ابتدا من .گذاشتندمی ناشناخته مسیرهاي به قدم دو به پا و کردندمی پرتاب هابوته درونِ به را خود و کشیدندمی فریاد آنها

 این به .دویدم هابوته درون به نیز من سرانجام .دویدممی جلو سمتِبه هدفبی اش،زندگی لحظاتِ  واپسین در ايکنده کله مرغ مثل .شدم

 سقوط خوردند،می لیز دادند،می فحش خواندند،می دعا زدند،می فریاد مردم من دورِ تا دور .بودم زده شیرجه جهنم درون به که مانستمی

 جلوي مرده مثل ، کرده پف بسیار و بلند موهاي و تنگ جینِ  شلوار با دختري .شدندمی دو به پا باز و خاستندبرمی جا از باز ايپاره .کردندمی

 در بود هاسال نداريپ که دویدممی چنان .جهیدم من، مقابلِ بود آبی جويِ او گویی که طوري او، روي از .افتاد دراز به دراز حرکتبی رویم

 .رفتندمی فرو دهانم و چشم توي که هاییشاخهسه از بودند پُر بود، شده کشیده نهایتبی تا که هابوته يعرصه بودم، دویدن حالِ

 که کردم احساس .برگردم هابوته میان به خواستم دوباره رسید، آسفالت به پایم همینکه .شدم کشیده جاده درونِ به دیگر یکبارِ آنگاه

 اگر .ریختندمی جاده به هابوته درون از که بودند زیادي افراد اما .نداشتم شدن پنهان براي جایی هیچ و بودم دید معرض در کامال جاده توي

 بازگشته دانشگاه يمحوطه به که شدم متوجه بعد زمانی اندك .دادم ادامه دویدن به .ماندممی پا و دست زیرِ و خوردممی تنه کردم،نمی حرکت

8مورِمی پارکینگِ جانبِبه .بودم

4

  .دویدم بودم کرده پارك بادام درختِ  یک زیرِ را ماشینم که جایی ،

 سرش روي خیس مقواییِ پالکارد یک بود؟ کجا او .گرفت را گریبانم یکباره به وحشت .افتادم یجیده یادِ  به نشستم که ماشین توي

 که کسی آن شاید که بودم عجب در .داشت پا به جین شلوارِ او آیا که بیاورم خاطربه کردم سعی .بود ادهایست من کنارِ  درست و بود گرفته

 .نه یا داشت کرده پف بسیار و بلند موهاي یجیده که بیاورم یادبه توانستمنمی لحظه، آن در .باشد بوده او بودم پریده رویش از هابوته توي

 .پرداختممی او جستجوي به باید کجا از که دانستمنمی .دویدندمی دورتر و مورِمی درون به دانشجوها بود، رجم و هرج از پر و آشفته پارکینگ

 حد این تا آدمی هیچ دیدنِ از هرگز من .شد پدیدار کنارم در زدمی ماشین يپنجره به که حالی در یکباره، به یجیده لحظه، همین در

 نگذارم دیگر هرگز و کنم زندگی ماشین در او کنار در همیشه براي و بکشم بند به خودم کنارِ صندلیِ در را او خواستممی بودم، نشده خشنود

 آنِ  از گویی که را، او قلبِ شدیدِ ضربانِ بتوانم که بفشارم آغوش در چنان را او که بودم راضی اندازه همین .شود دور چشمانم مقابلِ از که

 انباشته بود، حرف از انباشته امسینه که باوجودي بیاورم، زبان بر چیزي توانستمنمی من .نزدیم حرفی مانهیچکدام .کنم احساس بود،می خودم

 گفتممی باید گفتم،می چیزي باید و کردممی سکوت نباید که کنممی فکر نیز امروز حتی .بود ساخته فلج را امحنجره که بود احساساتی از

 را خود خواستمی دلم چگونه که کرد،می امدیوانه داشت پیش لحظاتی هم آن فکرِ حتی که بیاورم، تاب ار دادنش دست از توانستمنمی که

 .باشم کنارش در رودمی که جا هر به بتوانم من و باشد امان و امن در او اینگونه تا بزنم گره او به
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 .بودند شده کشته اعتراضات در دانشجو سه شدیم خبردار که روز آن فرداي تا نگفتم، چیزي من

 تونیمی تو دم،می بهت ماشینمو من کنیم؟ صبر تحصیالتت پایانِ تا باید ما چرا کوتاهه، خیلی زندگی این کن، ازدواج من با« گفتم،

 ».ایمآماده ما که بگیم پدرت به بده اجازه اما .بمونی خوابگاه تو تونیمی بخواي اگه حتی بیایی؛ اینجا به ماشین با شاالی از

 پافشاري باشد متاهل ايدانشجوي نبود مایل اینکه بر او بود، دیگري موقعیتِ  اگر .بود مناسبی موقع زیرا داد،می بله او که دانستممی

 .داد تکان سر تایید نشانِ  به و گرفت را دستم او ژوئن، ماه در روز آن اما .ورزیدمی

 انتهاییبی آسفالتِ يجاده روي آنها که دیدممی خواب .دیدممی بودند شده کشته که دانشجویانی خوابِ  زیاد ازدواجمان، اولِ  سالِ در

 سعی .بود ایستاده اجساد آن دیگرِ سمتِ در همیشه یجیده .داشتند پا به آسمانی آبی تنگِ  جینِ  شلوارهاي همه و بودند افتاده دراز به دراز

 .بود راهم سرِ زیادي اجساد اما برسم، او به کردممی
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 چاقِ  زنِ صاحبش .شد تاسیس من سالنِ  جفتِ  درست جدید آرایشِ سالنِ  یک بنویسند، نامه ما به مسلح سارقینِ اینکه از پیش هفته دو

8ایابُلو اسمِ به بود سواديبی

5

 هر بیانِ  با که دهان آبِ  از ايافشانه با همراهِ گفت،می بخیرصبح تو به اگر .زدمی آروغ هایشحرف بین در که 

 بیرون آرایشش سالنِ توي از آب يفواره مثلِ بچه عالمه یک .بود خورده چه صبحانه براي که فهمیديمی قشنگ پاشید،می صورتت به کلمه

 یا نشستند،می زدند،می وول راهرو سرتاسرِ در آنها، .شدندمی پال و پخش کردیممی استفاده هم با مشترکا که راهرویی درونِ  به و ریختندمی

 تا شش ـــ داشت سالی چهار حدودِ شانترینکوچک و بود ساله ده شانبزرگترین .کثیف موهاي با بودند، دختر شانهمگی .کشیدندمی دراز

 جاي به را سالنم گرفتم تصمیم طوفانی، يلحظه یک در که آمد، بدم او از چنان آمد، آنجا به وا که اولی يهفته در .سال شش ظرفِ در دختر

 .کنم منتقل دیگري

 مندبهره بیشتر او دهانِ آبِ از که موهایی با داشت، که هم محدودي مشتري چند آن و .کشیدمی داد دخترهایش سرِ همیشه ایابُلو

 گاه نداشت، بیشتر مشتري دو یکی روزي او .گشتندبازمی هایــشانخـــانه بــــــــه مو، يکنندهتقویت و کنندهنرم هايلوسیون تا شدندمی

 قاپ و کند تطمیع شده باز بناگوش تا هايلبخند و فراوان تعارفات و سالم با مرا هايمشتري تا کردمی سعی وقت هر .نداشت اصال که شدمی

 .کردمی سپري آنجا در را اوقاتش بیشتر او و شد باز من سالنِ  به زود خیلی او پاي .دادمی فراري را آنها که کردمی باران تف را آنها چنان بزند،

 دمدمی و اسقاط نبود، قدیمی فقط رادیو آن .دهد گوش روزنیم خبرهاي به من رادیوي از بتواند تا آمدمی سالن به ظهر از قبل اندکی ایابُلو

 پایان به اخبار همینکه .دارد نگه را آنتن و بایستد رادیو کنار ایابُلو که شدمی الزم قبول، قابل صدایی دریافت براي ت،اوقا برخی .بود شده هم

 براي نصایحی و پیشنهادات سرِخود و نشستمی افتادمی غیژ و غیژ به سنگینش وزنِ زیرِ در که صندلی یک روي و رفتمی ایابُلو رسید،می

  .دادمی ارائه مو سبکِ بهمان و فالن

 مسکونی يمنطقه همان در او يخانواده .آورد من براي بودند کرده دریافت مسلح سارقین از اشخانواده که را اينامه که بود ایابُلو این

 و هامشتري اینکه از بعد .بودند کرده دریافت سارقین از اينامه کردند،می زندگی منطقه آن در که هاییخانواده تمامِ  و کردندمی زندگی ما

 بودیم، کرده دریافت ما که بود شکلی و اندازه همان در نامه .بخوانم برایش را نامه تا خواست من از او رفتند، و شد تمام کارشان آرایشگرها

  .کردمی تفاوت آدرسش و هاتهنیت و درود فقط

                                                 
٨

٥

Bolu Iya  



AVAYEBUF.com  

76 

 

 

8آدیو خانمِ و آقا

6

 عزیز، 

  .فرستیممی درود شما به تفنگ و باروت نامِ  به ما

 .آورد خواهیم عمل به شما يخانواده از دیداري جاري سالِ پایان در که رسانیممی اطالع به نامه این طی

 تاریخ .کنید فراهم را مقدار این تا دهیممی فرصت شما به .باشدمی نایرا هزار یک قبول قابل وجه حداقل .کنید آماده ما براي را ايبسته

 .کرد خواهیم اعالم شما به دیگر اينامه طی متعاقبا را دیدارمان دقیقِ

 

 »همین؟ اشهمه« پرسید، ایابُلو

 ».بله«

 این کنیم؟ جور را پول همه این تونیممی کجا از ما که کردن فکرش اینا .کنم فکر موضوع این هب راجع باید« .کشید هم در روي

 ».ماشینه یک پولِ خودش

 ».احمقانه خرکی شوخی یک .نیست بیشتر شوخی یک این که مطمئنم من« گفتم،

 نیجریه در سارقین که برسد روزي که بود دشوار برایم تصورش زمان آن در .شد بدل عادي رخدادِ یک به چیزي چنین یک زود خیلی

 و بیایند راحت خیال با آنوقت کنند، آماده حمله یک براي را خودشان بخواهند آنها از و بنویسند نامه شانقربانیان به که بشوند گستاخ آنقدر

8اِگوزي خورشتِ و یام يکوبیده سفارش آنها به فرزندانشان و زن به تجاوز از بعد و بنشینند خانواده آن پذیرایی اتاق توي

7

 خیالِ  با و بدهند 

 .کنند تماشا بردندمی خودشان با را دستگاهش سر آخرِ که را ویدئویی همزمان و کنند میل راحت

 نسبت او ايمدرسه تحصیالت عدمِ به را این من .بودند واقعی هاينامه چنین یک که کردندمی باور ایابُلو مثلِ کسانی اندك فقط

 چرخ من ذهنِ در این از ترمهم موضوعاتی .ندادم نشان هم آکین به را آن حتی .ندادم بهایی کردیم دریافت ما که اينامه اولین به من .دادممی

 آن تا .کردم چهارشنبه روزهاي در روانپزشک دکترِ یک دیدنِ به شروع مداوا براي کرد، مکاننقل ما خانه به فونمی اینکه از بعد از .خوردمی

8کاذبآبستنی يکلمه هرگز زمان

8

 هفته هر اما نبود، بیشتر درآورديمن يکلمه یک این که رسیدمی نظرمبه چند هر و بود نخورده گوشم به 

 .بازیافت را خودش عادي شکلِ رفته رفته بدنم اینکه تا رفتم،می دکترم دیدار به مقرر ساعتِ سر

 قدم من واقع، در .گشتمبرمی و رفتممی کار سر به پیاده دیگر حاال بود، کرده توصیه من به را کردن ورزش روانپزشکم که آنجا از

 آرایشم سالنِ  بر را ذهنم کردممی سعی .بودم یافته بخشآرامش را او نزدِ مجدد بازگشتِ  و فونمی از شدن دور و کوتاه مسیر این در زدن

 و بود کرده جابجا را هاصندلی او .بگذرم بود داده پذیراي اتاق به فونمی که تیتغییرا کنارِ از توجهبی که بود دشوار برایم اما کنم، متمرکز

                                                 
٨

٦

Adio  
٨

٧

Egusi  تھیه نام ھمین به خورشتی ھادانه این از .دارد شھرت آفریقایی یپسته به که باشدمی غیره و تنبل کدو و ھندوانه پروتیین پُر و چرب ھایدانه 
 .باشدمی آفریقا غرب در آشپزی اصلی عناصرِ  از ھادانه این .کنندمی

٨

٨

pseudocyesis  ھمه از و باشدمی دارا را حاملگی عالئم تمام که است بیماری نوعی شود،می شناخته نیز عصبی حاملگی عنوان به که کاذبآبستنی 
 .ستطبیعی حاملگی یک با مشابه جنین حضورِ  مگر لحاظ



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٧٧ 

 بیشترِ  و کنم خودداري او با شدن روبرو از تا دادممی خرج به را تالشم تمام .بود داده قرار اتاق وسطِ میز روي نیز مصنوعی گلِ گلدانِ یک

 اما بودم، رفته فرو عمیق خوابی در من که گشتبازمی خانه به وقتی معموال و بود رشکا گرفتار آکین .گذراندممی باال يطبقه در را اوقاتم

 اطمینان او به خوشایندش، براي .کند صحبت من با درمانم ينحوه موردِ در خواستمی و کردمی کنجکاوي کرد،می فرق قضیه هاهفته آخر

  .بود پریده سرم از کلی به بودن آبستن فکرِ دیگر که دادممی

 در و باز دهانِ با چرخیدند،می وِل بر و دور آن دخترانش که حالی در کار، ساعاتِ طولِ  در او .آرایشم سالنِ سرجهازي شد ایابُلو

  .ایستادمی کنارش آمدمی و شدمی پا که رادیو اخبارِ موقعِ مگر شدنمی بیدار و خوابیدمی بود بلند آسمان به خروپفش که حالی

 هانامه این .گرفتمی سرعت باشند گذاشته تند دورِ روي که ویدئویی کاستِ مثلِ روزها گذر مسلح، سارقینِ بعديِ هايامهن دریافتِ با

 .نداشتند بود حوصلهبی و خسته نوجوانانِ پختِدست که هايیادداشت آن به شباهتی هیچ دیگر آنها .داشت تفاوت آمدمی ابتدا که هایینامه با

 کردند،می زندگی میانمان در حتی شاید یا و کردند،می مطالعه ما روي داشتند، نظر زیر را ما حتما که کسانی توسط و بودند شده شخصی هانامه

8آگونبیاده يخانواده به سارقین .شدمی فرستاده و نوشته ايخانواده هر براي جداگانه طوربه

9

 آنها .گفتندمی تبریک هایشاندوقلو تولدِ خاطرِبه 

9اُجو يخانواده هب

0

 دادنِ  دست از يواسطهبه اهللافتح به فرستادند،می تبریک بودند خریده تازگی به که آکبندي و نو 504 کبریتیِ پژوي براي 

 پند بچه انداختنِپس از جلوگیري و خانواده تنظیم يبرنامه براي )ایابُلو يخانواده( آدیوس يخانواده به و دادندمی خاطرتسلی ریاستش لقبِ

 تهدید و شدمی خارج منطقه از نباید احدي که گفتندمی شد،می پیدا شانکله و سر دیگر يهفته سه تا که کردندمی وعده .دادندمی اندرز و

 از اگر که بود شده باورمان که داشتند ما به راجع اطالعات آنقدر آنها .شدیممی دور آنجا از داشتیم جرات اگر حالمان به واي که کردندمی

 تند آهنگیضرب نشضربا رفته رفته و ایستادبازمی اشطبیعی طپشِ از هایمانقلب .کردندمی پیدایمان بود طور هر کردیم،می فرار منطقه

 خانه از زدن قدم براي هاغروب دیگر که بود شده طوري و پراندمی جا از را ما موش یک جوشِ و جنب حتی صدایی، کوچکترین .گرفتمی

 .بودند افتاده صدا و سر و فعالیت از هم هابچه حتی .شدیمنمی خارج

 وجود منطقه يکمیته اسمِ به چیزي تهدیدها، این از پیش .کرد استخدام منطقه از نگهبانی براي شکارچی تعدادي منطقه يکمیته

 هم به ماشین با شهر توي که وقتی و بودیم امروزي و دمتجد و کردهتحصیل بسیار هاییآدم مان،شخصی ايِطبقه دو هايخانه در ما .نداشت

 به خاکسپاري مراسم براي گاهبی و گاه و تولدها، جشن نامگذاري، مراسم مثلِ ضروري، مواقع در .زدیممی بوق یکدیگر براي رسیدیممی

 در یا و فرستادیمنمی هم براي اگوزي آبگوشت یا یام يکوبیده لعابی يکاسهدست توي کریسمس، آیین براي اما .رفتیممی یکدیگر دیدارِ

 ماشین به شدنِ وارد یا و خانه به ورود هنگام یا خانه ایوانِ  توي همان از عوض، در .کردیمنمی توزیع نذري گوشت هم يخانه در به قربان عید

  .دادیممی تکان دست هم براي و گفتیممی »فرخنده عیدتان« یا و »مبارك کریسمس« یکدیگر به

 .شدند ملحق آن به اهالی يهمه .گردید تشکیل ايمنطقه کمیته یک بالفاصله رسید، دزدان هاينامه دومِ  سريِ همینکه حال، این با

 تعدادي و پلیس پنج و برسیم توافق یک به توانستیم بود جور هر اما شد، برگذار جنجالی و صدا و سر پر بسیار کمیته رسمی يجلسه اولین

                                                 
٨

٩

Agunbiades  
٩

٠

 Ojo 
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 کمیته به حراست حق عنوانِ به نایرا سه خانواري هر که شد گرفته این بر تصمیم همچنین .درآوریم حراست يکمیته استخدامِ به را شکارچی

9آیاسو پلیسِ ياداره راهی را آدیو آقاي و آکین بالفاصله کمیته، .بپردازد

1

  .بفرستند برایمان را هاپلیس که بخواهند آنها از تا کرد 

 نامه آن به ما .بودند خودشان بگیرانِحقوق هاپلیس که بود شده اظهار نامه در .کرد دریافت اينامه سارقین از یتهکم روز آن فرداي

 شاننامه آخرین این و بودیم کرده سرویس را سارقین دهانِ ما کار این با که گفت )اهللاِفتح جناب اسبق، رییس( اهللافتح هنگامیکه و خندیدیم

 .شدند دارعهده را شانوظایف بعد يهفته از هاپلیس .دادیم قرار تایید مورد را کمیته اجالسِ سر دادن تکان با همه آن، تاثیر بر بود شاهدي

 و داد دلگرمی ما به پرداختندمی زنیگشت به محله در که سَرپُرشان هايتفنگ با شکارچیانو خودکارشان هايسالح با هاپلیس اندازچشم

 .بسپاریم فراموشی به را هانامه ماجراي زود یلیخ که شد سبب

  .داد را »منطقه زنان يجلسه« فراخوانِ ایابُلو آنوقت

 ينحوه از .شدم زدهشگفت بود مرتب و تمیز حد آن تا که خانه آن دیدن از .گذاشتممی قدم ایابُلو يخانه به من که بود باري اولین این

 پراکنده جا همه که شده استفاده پوشکِ یا و مانده شاش گندِ بوي با اشخانه در که داشتم انتظار رایش،آ سالن در ایابُلو سکناتِ و حرکات

 انتظار همان نیز آنها که شدم متوجه نیز هازن دیگر هاينگاه از .دادمی آهک بوي مثلِ خوشایندي و تازه بوي آنجا عوض، در .شوم روبرو بود

 توي یا اتاق توي را هایشبچه آیا یعنی که پرسیدممی خودم از مرتب .نشد پیدا جلسه طول در هایشبچه از هیچکدام يکله و سر .داشتند را

 بود؟ کرده پنهان هاکفش يگنجه

 اونا .کنیم آماده هاراهزن با مقابله براي خودمونو باید ما« .کرد آغاز را جلسه ایابُلو گرفت، قرار جایش سرِ زن آخرین همینکه

 راند،می زبان بر که ايکلمه هر با هایشچشم ».کنیم مسلح بهداشتی نوار به خودمونو باید مونهمگی .کننمی تجاوز هابچه به .تجاوزگرن

 .بیافتند هاصندلی از یکی زیرِ و بزنند بیرون حدقه از بود مانده کم که نحويبه شدمی گشادتر و گشاد

 »گذارن؟می فشنگ شونتوي جدیدا مگه داشتی؟به نوار« گفت، و  داد تکان سر اهللافتح خانم

 .زدند خنده زیر کند، گریه خواستمی انگار که ایابُلو جزبه همگی آنوقت دیگر، یکی بعد خندید، یکی

 بزرگ و زده جـــــونه هم پستوناش دیگه االن بزرگه اون چی؟ یعنی این دونیدمی دارم، دختر تا شش من !شید خفه« زد، فریاد ایابُلو

 شماها خودِ .بیفته تونهمی اتفاقی هر دزدها این با .بیننمی خون ماه هر حاال دیگه حتما که دخترهایی دارین، دختر هم شماها از بعضی .شده

 مطمئن کنن؟می تجاوز زنش به گروهی دزدها این که نبینه ولی بخوره گلوله باشه حاضر شوهرش که هست شماها از یک کدوم چطور؟

 ».کننمی پیدا شدنشون قایم براي موشی سوراخ یک ااون که باشین

 کوشیدمی همیشه و بود خوانده درس انگلستان در سالی یک او ».داریم پلیس ما نیست، خبري سارق و دزد از« گفت، اُجو خانمِ

  .زدمی حرف یوروبایی زبانِ  به که وقتی حتی کند، تقلید بریتانیایی يلهجه

 ».بترسانیم پوچ و هیچ از را خودمان نیست الزم بله،« گفت،

 .نپیوست او هايزدن دست به هیچکس .زد دست اهللافتح خانمِ

                                                 
٩

١

Ayeso  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٧٩ 

 ترشچاي یا شراب توي بهداشتی نوار .دممی توضیح براتون کنممی خودم من که کاري اون من« .کرد دعوت سکوت به را او ایابُلو

 ».دارین ماهیانه مشکلِ که کنن فکر اومدن دزدها اگه احیانا تا شینبپو احتیاط براي شب هر و بخوره خیس بگذارین و بندازین

 همزمان منطقه زنانِ تمام که است ممکن چطور است؟ داده دست از را عقلش زن این« گفت، الکنش بریتانیاییِ يلهجه آن با اُجو خانم

 »کند؟می باور را این کسی چه باشند؟ شده روشخون هم با

 .برخاست جایش از و داد نتکا سر اهللافتح خانم

 ».شودمی نتیجه او ذهنی فقرِ از ـــ او بیسوادي از این که بگویم باید من« گفت، اُجو خانم

 ».کار سر برم باید ندارم، حرفا این وقت من« گفت، اهللافتح خانم

 »گن؟می چی اینا« پرسید، من از ایابُلو

 ».داریم پلیس ما .باش آسوده نداره، وجود نگرانی براي موردي که گنمی« گفتم، او به یوروبایی زبانِ به

9گیوادله به پلیس آیا ببینم، بگید« پرسید، ایابُلو

2

 »کرد؟ کمکی هیچ 

 سپس .بیافتد صندلی روي تا آورد وارد فشار او به که بود ایابُلو کلماتِ وزنِ گویی که طوري فروافتاد، اشصندلی روي اهللافتح خانمِ

 گوهایمان و گفت به داشت اطالعاتی مامورِ یک که باشد کرده وحشت انگار انداخت، نظري بر و دور به اُجو خانمِ و رفت فرو سکوت در اتاق

 .دادمی گوش

 فرقی .گرفتدرمی سکوت جا همه ترس سرِ از شد،می جاري زبانی بر او اسمِ که بار هر گیوا، دلِ رسیدنِ  قتل به از بعد هايماه در

 نصیبِ  توانستمی گیوا سرنوشتِ نه، یا بودند خبري يمجله یک ارشد سردبیر بودند شده جمع هم دور ایابُلو اتاقِ در که اییهزن که کردنمی

 ضررِبی چیزِ یک پستی، يبسته یک دریافت .بود شده ارسال اشخانه به پستی يبسته یک در درآورد، پاي از را او که بمبی زیرا بشود، نیز ما

 در چه اگر .بودیم آنها از یکی کردنِ باز مشغولِ و نشسته کارمان میز پشت خانه در که نبود دشوار مانهیچکدام براي تصورش و بود روزمره

 آن بر »ارشد فرماندهی دفتر سوي از« يجمله و نیجریه ملی نشانِ حاوي برچسبی کردم،می دریافت من که ايبسته که گنجیدنمی من تصورِ

 نیز من رسید،می مانخانه درِ به پدرم براي دولت رئیس نشانِ با آن به شبیه پستی ايبسته گذشته در اگر که دانممی را این اما باشد، شده حک

 همکارانش از یکی با که گیوا هنگامیکه .دادمنمی راه خود به تردیدي هیچ او به بسته تحویلِ و و پدرم کار دفتر به رفتن براي گیوا پسرِ مثلِ

 پسرش رفتنِ بیرون از بعد آنگاه او ».باشد جمهور رئیس سوي از باید این« گفت، گرفتمی پسرش از را بسته بود، نشسته خانه در کارشدفتر در

 دست از را جانش بیمارستان در بعد کمی او خودِ  اما برد، در به سالم جانِ بود برداشته که جراحاتی از همکارش چند هر .گشود را بسته اتاق از

 .داد

 ».را هاراهزن اصطالح به این هاينامه حتی کنه، باز را هانامه گممی کلفتم به روزها این من بگم، صادقانه« گفت، اهللافتح خانم

 شد، کشته گیوادلِ  که وقتی .دادمنمی خرجبه احتیاطی و حزم هیچ کردم،می دریافت خانواده نامِ به که هایینامه کردنِ باز براي من

 خبر آن به من .باشم داشته بچه زاییدن و زدن زور توانِ  حملوضع هنگام در تا کنم ذخیره را امانرژي که کردممی تالش داشتم خانه توي من

                                                 
٩

٢

Giwa Dele  (١۶ ١٩٨۶ اکتبر ١٩ ـ ١٩۴٧ مارس )گذاشته کار پستی یبسته یک در که بمبی انفجارِ  از که نیوزواچ یمجله بنیانگذارِ  و اینیجریه نگارِ رزنامه 
 .رسید قتل به بود شده
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 رهبرانش از باید که بود داده را هشدار این نیجریه ملتِ  به و بود کرده را خودش کارِ گیوا مرگِ برگشتم، کار سر به تا .ندادم نشان توجهی هیچ

 وحشتی مراسالت کردنِ باز از که بود شده سبب نگریستم،می شده تمام و کهنه نگاهی با واقعه این به من چون احتماال اما .باشد داشته همهوا

  .باشم نداشته

 و افتادمی دور او .آوردمی ستوهبه مرا رسیدمی خانواده به که هایینامه متنِ  دانستنِ  براي و کردمی کنجکاوي ایابُلو بودم، که سالن در

 خانواده هر براي سارقین مطالباتِ از تا کردمی سعی و نشستمی سالن توي بعد کرد،می جو و پرس هایشاننام متن جزئیاتِ به راجع همه از

 آن .کند حافظتم کردمی قلمداد شوم سرنوشت را آن او که آنچه مقابلِ در را ماها يهمه خواستمی و بود ماندلواپس او ظاهرا .درآورد سر

 .دادمی اهمیت آن به و بود ماننگران جدي جدي زن

 به نباید آنها از فرار براي که بودند خواسته ما از سارقین .دادم شرح برایش بودیم کرده دریافت آکین و من که اينامه جزئیاتِ من

 .رفتیممی فونمی آپارتمانِ

 ».یانمی حتما هستن، واقعی اونا گفتم، بهت که من کردن؟ پیدا چطور دیگه را تو رقیبِ يخونه اونا« گفت، ایابُلو

 یعنی .کردمی عصبی مرا هایشوحشت نیز گاه گرفتم؛می قرار تاثیر تحت هایشدلواپس از گاهی من و بود وحشت در سخت زن آن

 دید؟نمی دادندمی کشیک منطقه توي که را هاییپلیس او
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 نظراتش نقطه اگر حتی زد،می حرف بقیه از ترطوالنی و بلندتر زیرا اند،برنده هابحث در همیشه که بود مردانی آن از شوهرم برادرِ

 مخاطب در را تاثیر این و بچرخاند زیادي حد تا را گردنش بحث، یک گرماگرمِ در توانستمی که داشت روشی همچنین او .بود احمقانه

 .شدندمی تسلیمش و دادندمی رکاب مخاطبینش اغلبِ .بدهد کشتن به را خودش او بود ممکن او، با نکردنِ موافقت صورت در که بگذارد جابه

 .بیافتد گردنشان به او خونِ خواستندنمی که بود این براي نهادند،می گردن او يگفته به آنها اگر که کردممی فکر همشه من

 جهازِي از بخشی نیز او کردم، ازدواج آکین با وقتی زیرا نداشتم، او قبول جز ايچاره اما آمد،نمی خوشم دوتون شوهرم برادر از من

 این در که چرا بودم، خوشحال کردمی زندگی الگوس در او هاینک از آمد،می ماندیدن به دوتون که بار هر .آورد خود با آکین که بود

 تعریف غریبی و عجیب واجور جور هايلطیفه همیشه او .بکشم راحتی نفسِ من تا بود کافی اندازه همین و بود فاصله با دیدارهایش صورت

 پیوسته من و بود؛ کنندهخسته او با مصاحبت .دیدخنمی بلند بلند خاصیتش و بوبی هايشوخی آن از خودش و بود مزهبی بسیار که کردمی

 خطِ  هیچ هایشجوك چون بخندم، بود قرار زمانی چه که بسنجم بودم مجبور همچنین .بخندم نداشت لطفی هیچ که هاییحرف از بودم ناچار

 بسیاري هايوعده او بگذریم، که هادهخن این از گرفت؛ اشجدي شدنمی اصال که بود هاییآدم قسم آن از او .نداشت تشخیصی قابلِ معینِ

 .کردنمی عمل هیچکدامشان به که هاییوعده ـــ دادمی

 وقتیکه .کند زندگی ما پیشِ من بارداري زمانِ تا که فرستادمی را هایشبچه از یکی که گفت داد؛ بچه یک يوعده ما به یکبار دوتون

 یک بیاورم، خودم پیش را ايبچه که بود کرده پیشنهاد من به این از پیش هاماه مامی .کردم تشکر او از و افتادم زانو به من زد را حرف این او

 یک صداي و سر .دارند دنیا این به دیگر هايبچه فراخواندنِ  براي هاییراه هابچه که گفت .دارم نگه خودم نزدِ شدنم آبستن وقتِ تا که نوزاد

 دنیا این به آمدن براي شتاب به را آنها و کند؛ تشویق آمدن به را خودم هايبچه توانستمی مداوم، طوربه من برِ  و دور در شیرخواره يبچه

 ايمراوده و کردمنمی صحبت نیز هاناتنی با که بود هاسال و نداشتم تنی برادرِ و خواهرِ هیچ خودم من که بود این من مشکلِ تنها .نماید دعوت

 اینکه تا بود، پریده سرم از کمابیش فکر این .بسپارد من به امانت به را اشبچه و کند اعتماد من به که شتمندا هم خویشی و قوم هیچ .نداشتم

9الیی پسرش نامِ .فرستادمی من پیشِ را پسرش ترینجوان که داد قول من به بود شنیده را قضیه که دوتون

3

 .داشت سال دو زمان آن در او :بود 

                                                 
٩

٣

Layi  
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 وسایلِ .ماندم منتظر .خریدم رنگی مداد و نقاشی، دفترهاي مصور، هايکتاب بازي،اسباب برایش .کردم فرش باال يطبقه در او براي را اتاقی

 به خواستم آکین از .برگرفتم هاکتاب و هابازياسباب روي از را هاخاك و گرد نرم ايپارچه با و ماندم منتظر هم باز .گرفتند خاك اتاق توي

 شده عوض نظرش دوتون که گفت من به آکین .گرفت بیشتري خاك و گرد اتاق توي وسایلِ .کند پیگیري را موضوع و بزند زنگ برادرش

 دوتون، يکله و سر یکشنبه صبحِ  یک در هنگامیکه شدم خوشحال خیلی حال، این با .دادم آن و این به و کردم جمع را هابازياسباب تمام .بود

 رفته سفر به اشخانواده از دیدار براي فونمی .شد پیداش خانه در آستانه در شدید، رگبارِ یک از بعد شیدخور شدنِ  پدیدار با همزمان درست

 هنوز که دانستمی انگار که طوري .پرسیدمی بیمارستان در من درمانِ جزئیاتِ از مرتب و افتادمی راه دنبالم خانه دورِ تا دور آکین و بود

 بله که کشیدم فریاد سرش که داد گیر من به سواالتش با چنان او صبح، روز آن .بودند اشتباه در پزشکان هک داشت باور من وجودِ از بخشی

 .باشد بوده من با حق و باشند بوده اشتباه در بقیه که داشت امکان

 ».بگی بهش شنوهب خوادمی دلش او که چیزي اون اینکه نه بگی، دکترت به کنیمی فکر واقعا که را اونچه باید تو« گفت، او

 آنها .کند منحرف دیگر جایی به را آکین ذهنِ و فکر توانستمی او حضور که کردممی احساس زیرا بودم خوشحال دوتون دیدنِ از

 گو و گفت و بحث هوا و آب و سیاست، ورزش، مورد در تلفن پشتِ  هاساعت هم با که شدمی گاه و بردندمی لذت هم مصاحبت از همواره

 اینکه به راجع هایشانبحث به و زدممی راه آن به را خودم نبود، آنها گوي و گفت به حواسم من که کردمی فکر آکین که گاهی .دکردنمی

 و دور آن دوتون گاه هر که پنداشتممی چنین .سپردممی گوش دزدانه حسابی، گِردِ  ماتحتِ با یا درشت هايپستان با زنی بود، بهتر زنی چه

 .دادمی گیر و آوردمی فشار من به ترکم آکین بود، برها

 آغوش در را یکدیگر آنها .کند پرتاب برادرش سمتِبه را خود تا زد کنار مرا او ».اومدم من« گفت، دوتون گشودم، را در وقتیکه

 ».جون برادر« .کرد تعظیم و برگشت عقب به دوتون آنوقت و کشیدند

 برق و درخشیدمی آفتاب زیر در و بود برنزه تنش پوستِ .بگذرد درگاه یک از بتواند تا شدیم خم باید که بود قد بلند آنقدر آکین

 براي .نمودندمی توخالی نظربه هایشگونه که آنجا تا بود، اندام الغر و بود روشن او پوستِ  اما بود، شوهرم قامت و قد هم نیز دوتون .زدمی

 او با تربزرگ یک همچون باید بود، شوهرم برادر چون اما بود، خودم سالِ و سن هم او .زدم زانو جلویش او به به آمدگوییخوش و سالم

9اونیرانو یک از بـــــارزي ينمونــــــه او که بودم معتقد .کردممی رفتار

4

 ما يخانه به او که بار هر اما مسئولیت،بی کامال آدمِ  یک بـــود، 

 .کردممی حفظ را احترامش آمد،می

 ».باشه گذشته راحتی به سفرِ امیدوارم .قربان آمدید خوش« گفتم،

 من .کاره شب هفته آخرِ این .رسوند سالم زنم« .کرد دراز اتاق وسطِ ماهونی میزِ روي را پاهایش و نشست مبل یک روي دوتون

 بکوبم ماشین با اینجا به آمدن ضمن که کنم قانع خودمو بود نزدیک که آورد سرم به کاري دعواهاشون و جر یام؛برنمی پسرا پسِ  از تنها دستِ

 پس شوتقاص دارم حاال من برد؟ در به سالم جون ما دستِ از چطور ما مادرِ این .الگوس توي همونجا شونگذاشتم بنابراین .درخت یک به

 ».ببینمت حسابی و درست بگذار جلو، بیا !دادي قورت را یکی که شدي؛ دوتایی که شنیدم یجیده، .خواهرزنم شونن،خاله پیشِ  هابچه .دممی

                                                 
٩

٤

 نخور درد به احمق، مصرف،بی :یوروبایی زبانِ  به 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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 شوهرم هايلب روي دوتون يکله و سر شدنِ  پیدا از بعد از که تبسمی .کند معاینه مرا تا چرخیدم بعد و ایستادم برادرشوهرم مقابلِ

 .شد محو بود بسته نقش

 ».بینهمی دکتر یک رهمی حاال داشت، را شرایطش فقط .نیست حامله یجیده« گفت، آکین

 .کردم قطع را دوتون حرفِ »…گفت مامی اما«

 و من به را خودش وجودِ کاش زد،می لگد لحظه همین در بچه کاش کردم آرزو گرفتم، دست دو با را شکمم ».امحامله من« گفتم،

 .کشیدمی آکین هايناباوري بر بطالنی خطِ همیشه براي و کردمی ثابت بودند اتاق آن در که دیگرانی

 ».نه یا هستن حامله بگن توننمی که هستند خانوما این جون، برادر« گفت، دوتون

 ».هست حامله که مدته چه که بپرس ازش« گفت، آکین

 واقعا دیدنم براي او و بودم رفته آب من انگار که کرد نگاهم طوري باز نیمه هايچشم با و ساخت متمرکز من روي را نگاهش دوتون

 .داشت مشکل

 ».دارم احساسی چه خودم بدنِ  در من که بگی من به تونینمی تو آکین،«

 تا پنج کردي، سونوگرافی بار پنج .انداختن بیرون بارداري هايکالس از را تو یجیده،« .چسبید را هایمشانه و شد بلند جایش از آکین

 .بود آورده کف هایشلب يگوشه در دهان آبِ »!شدي خیاالتی تو نیستی، حامله تو .دیدي ایبادان و ایفه، شا،الی در واجور جور دکتر

 مو دیگه زبونم شدم، خسته دیگه من .بزن حرف باهاش تو لطفا دوتون، .کنممی التماس کنم،می خواهش .بشه تموم باید بازي این یجیده،«

 .آزردمی را هایمشانه دستانش فشارِ ».گفتم و گفتم و گفتم بس از درآورد

 .بودم ندیده خاموش را او هیچوقت من .کرد باز مجددا و بست دوباره را آن شد؛ باز دوتون دهانِ

 حامله دوننمی که هستن هازن خودِ  این شونه؟حالی چی دکترها« گفت، آمد خود به و شد فارغ اشسرگردانی از اینکه از بعد دوتون،

 ».نه یا هستن

 .رفتند هم مالقات به همزمان مانچشمان .شدنمی دیده چشمانش در يتردید و شک هیچ و تمسخري هیچ .داشت باور مرا حرفِ او

 سالمتِ  به من، کالمِ  به من، به ایمان .بودم نکرده مشاهده آکین در مدید، هايمدت بلکه ها،مدت من که داشت خود در چیزي چشمانش

 نومیدي آن و کردمی اعاده را امرفته دست از امید من، به ایمانش که جایی تا کشیدممی درآغوش تنگ را دوتون خواست دلم .من عقلیِ

 .کردمی دور من از خوردمی مرا خوره مثل که را آشنایی

 خسته بیارم عقل سرِ را دیونه زنِ  این امکرده سعی بس از دیگه که من دوتون .آب رفته، آب .یجیده رفته، آب مغزت« گفت، آکین

 »یاي؟می هم تو باشگاه، رممی من .شدم

 آن شنیدنِ  بار هر با که شدمی سبب و شدمی تکرار من ذهنِ  در هاهفته تا هایشحرف مطمئنا .بود نزده حرف من با اینگونه هرگز او

 شنیدنشان منتظرِ من اما گفت، چیز من از دفاع در کرد شروع دوتون .آب رفته، آب .یجیده رفته، آب مغزت .بروم فرو عزلت يگوشه در بیشتر
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 واردِ  که وقتی .رفتم باال هاپله از تلوتلوخوران بود، کرده تار و محو را امبینایی اشک که حالی در و گذاشتم شکمم روي را دستم کفِ .نماندم

 .بشنوم رفت بیرون خانه جلوي حیاط از که را آکین ماشین صداي توانستم شدم، خواب اتاقِ

 .شود امدلداري و تسکین يمایه که دهم اجازه دوتون به ترراحت من که شد باعث شوهرم هايحرف که کنممی فکر خودم با گاهی

 هايالله بکشد، درآغوش تنگ مرا او و بگریم و بگذارم او يشانه بر سر شد سبب که ساخت ضعیف و سست حدي به مرا هاحرف آن گمانم

 هایمران بین دردي و نشاطشآبِ  با مرا او و گذشت زدنی هم بر چشم به گذشت، آنچه .آورَد بیرون تنم از را هایملباس و ببوسد را گوشم

 دوتون از هفته هر او که آنچه تمامِ بود؟ همین اشهمه .کردم دلسوزي و ترحم احساس شدت به افتادم که اشبیچاره زنِ  فکرِ به .کرد رها

 ـــ بود اعتقادم و فکر خالفِ بر کار این اگر تیح بود،نمی خودم دستِ که خارشی حسِ حداقل داشتم، بیشتري انتظارِ من کرد؟می دریافت

 .هفته آن اتفاقاتِ از پیش اعتقادهاي و فکر البته

 من … تو …زیبایی خیلی تو .بود خواهم بهتر بود؛ خواهد بهتر بعد يدفعه« گفت، پوشیدمی عجله با را شلوارش که حالی در دوتون

 وجود هم دیگري بارِ که دانستممی اما کنم، تکذیب خودم در و زنم باز سر آن به نسبت آگاهی از کردم سعی چه اگر »…کردم فکر همیشه

 به را این که بود این امغریزه اولین .کنم امتحان را آن دوباره خواست دلم .بود ترکامل چیزِ یک داشت، کلی تفاوت یک بودن، او با .داشت

 بگایی؟ مرا برادرت مثلِ هم تو که خواهدمی دلم :بگوید شوهرش به تواندمی کسی چه اما بگویم، آکین

 اختالفِ  و هابحث و جر و دوتون، و آکین هايخنده صداي تا گذاشتم باز را اتاق درِ .کردم قایم اتاق توي را خودم هفته، آخرِ يبقیه

 يضربه سکوت حضورِ .بود کمفرماح پایین يطبقه بر سکوت نشنیدم؛ صدایی هیچ .بشنوم کردندمی اظهار بلند صداي با که را نظرهایشان

 ریخت،می فرو دامنم بر که ندامت و گناهکاري هاياشک از سیالبی با همراه را اممعجزه کودكِ  من و آمد وارد شکمم به که بود سختی مشتِ

 .دادم دست از

 .امبچه ام،بچه کردم؛می ناله من .یافت بودم شدم گلوله خودم در که حالی در مرا آمد، خواب اتاق به آکین که شب یکشنبه

 دستِ  آثارِ که بودم مطمئن .رفتمی و کشیدمی را راهش که ـــ شدنمی نزدیک من به که داشتم اطمینان .ایستاد در يآستانه در او

 آبِ  دوشِ با که آثاري .بود نمایان بود ساخته روشن را ماناتاق که فلورسنتی چراغِ  نورِ زیرِ در که آثاري .بود مانده تنم پوستِ  بر برادرش

 .بود نشده زدوده بدنم روي از بودم گرفته که گرمی

 کنار در و گذاشت تختخواب پاي پایین در و کرد تا دقت با را آنها آورد، بیرون را زیرپوشش و کند را پیراهنش بست، را در آکین

 .کشید تنم پوستِ  روي را انگشتانش نُک و گشود هم از را پاهایم .کشید دراز من

 ».متاسفم خیلی متاسفم،« گفت،

 خود خودي به که ساختمی ايالعادهخارق آواي و لغزیدمی لطافت با هایشلب روي بر نامم .یجیده یجیده، .کرد نجوا را نامم او

 اشپرستاري همه این که را ايبارداري آن و امبچه اینکه داشت،می خبر بیاورم زبان بر توانستمنمی که آنچه از او خواستمی دلم .بود نوازشگر

 .بودم شده خالی دیگر بارِ من .بود رفته دست از بودم، کرده

 .کردم ناله او نامِ  کودکم نامِ عوض در من تا بوسید آنقدر را صورتم



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٨٥ 

 صورتم با انگشتانش تماس با فقط توانست چطور آکین که ببین! ببین :گفتممی دوتون به و دویدممی پایین يطبقه به خواستمی دلم

  !ببین .برانگیزد احساس من در

 من پشت به سپس .داد پوشش هایشلب با را لبانم او و افتاد لرزه به تنم .خورد تنم پوستِ به گرمش نفسِ .کرد نجوا را نامم آکین

 لذت، .نشدم انگیختبرمی من در انگشتانش و زبان که موري مور احساسِ آن غرقِ بار، این .نهادم هم روي را هایمچشم من و چرخید

 .ماند متوقف و معلق دید،می مهیا و نقص و عیببی من بارداري براي عینهبه را چیز همه که ايشرزه امیدِ يواسطهبه

 هر وقتی که پرسیدممی خودم از و .ماند معطل امشانه روي درازي زمانِ دستش کرد،می خداحافظی وقتی .رفت دوشنبه صبح دوتون

 نه؟ یا ساییدمی هم به را هایشآرواره که دیدم را آکین واقعا آیا دادیم،می تکان دست دوتون ماشینِ  براي ما دوي

 

 

 

 

   



AVAYEBUF.com  

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 هايخانه پذیراییِ اتاق به و بودند کرده گم راه انگار که داشتند را مرد ايعده وضعیتِ  شد، پیدایشان مسلح سارقین که وقتی سرانجام

 روي هامیهمان مثلِ کردند، صحبت نقص و عیببی و سلیس ايانگلیسی با آنها .شوند بروند خواستندمیکه مسیري جویاي تا بودند آمده ما

 پشت را هایشاناسلحه يلوله سپس آنها ).متشکریم نه، الکل وظیفه، انجام هنگامِ در( کردند نوشیدن براي چیزي تقاضاي و نشستند، هاصندلی

  .کنیم بنديبسته برایشان داشتیم الکترونیکی يوسیله چه هر خواستند و گذاشتند هایمانکله

 کرد مامت را لیمونادش يشیشه وقتی حتی مردها آن از یکی .حمله یک به تا داشت شباهت دیدار یک به بیشتر کار این ، آغاز در

 هایشانکامیون بارِ را مانالکترونیکی وسایلِ من و فونمی، آکین، اینکه از بعد دقیقه چند آنوقت، ».ممنون خیلی نکند، درد شما دست« گفت،

 سوراخ سوراخ را شب سکوتِ هايپرده که فریادي صداي آن پیِ از و شنیدیم، گلوله یک شلیک صداي برگشتیم، خانه داخل به و کردیم

 هايچهره آن با منطقه ساکنین چشمِ از خواب بعد، هاماه تا صدایشان بازتابِ که شد شلیک دیگر يگلوله چندین اول، يگلوله بدنبال .دکر

 .ربود خشک هايدهان و کردهعرق

 به را مانتالش تمام و ماندیم حال همان به ما .انداخت من روي هم خوش و داد هل زمین روي مرا گلوله صداي اولین شنیدنِ  با آکین

 داد سرش آکین اینکه تا کرد،می نالهچس و زدمی زار بود؛ پذیرایی اتاق در جایی نیز فونمی که دانستممی .بکشیم نفس آهسته تا دادیم خرج

 نیز او از چرا که کرد کوهش فونمی اینکه از بعد حتی نه نشد، جابجا هم یکبار حتی آکین ماندیم؛ زمین روي دمسپیده تا ما .شود خفه که کشید

 .آوردنمی عمل به محافظت

  .کردن گریه به کرد شروع فونمی شدیم، بلند جایمان سرِ از که صبح

 ».ندارم تو براي اهمیتی هیچ من .نداري دوست منو تو« گفت، آکین به او

 تنها پذیرایی اتاق در را فونمی من .بگیرد خبري آنها از و بزند هاهمسایه به سري رفت بعد و پرسید را حالم او .نداد جوابی آکین

  .رفتم باال طبقه به و گذاشتم



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٨٧ 

 آقاي چند هر بود؛ ندیده آسیبی هیچکس .بود شده شلیک هاماشین يپنجره و دیوار و در و هامبل به هاگلوله که آمد عمل به کاشف

 به زنش که یخی آب فنجانِ با سارقین رفتنِ از بعد او .بود شده زمین نقش و شده بیهوش دم در اشخانه به سارقین ورودِ بدو همان در اهللافتح

 کارشان محلِ در دزدي روزِ در هاپلیس از هیچکدام که دادند اطالع شده اجیر شکارچیان اینکه از بعد .بود آمده بهوش بود، پاشیده صورتش

 خانم مطلب، این بیان از بعد .فرستاد آیاسو شهربانیِ به ايعریضه با همراه و کرد تهیه شده امضاء طومار یک منطقه يکمیته بودند، نشده حاضر

 بدیهی .نکرد او هايحرف به توجهی هیچکس .بود سارقین آن میانِ در هاپلیس آن از یکی که داشت اعالم اشبریتانیایی يلهجه آن با اُجو

 فکر شوند؟ اسلحه به دست ما علیه خودشان آنها که شدمی مگر اما بود، قضیه این کارِ اندر دست و درگیر جورهایی یک پلیس خودِ  که بود

  .بود رسیده بدي آن به هنوز اوضاع که کردیمنمی

 

❊❊❊ 

 

 آمدمی باال داشت بچه یک وجودِ  خاطرِبه شکمم .زدمی دور بهتري فکرِهاي من ذهنِ در بود، سارقین يحمله نگرانِ ایابُلو که حالی در

 شده ثبت براق يِورقه یک روي که را اسکن يِنتیجه .کردند تایید را وجودش هم سونوگرافی هايدستگاه حتی بار این ـــ شدمی برجسته و

  .ببینم را آن کردممی شانه را موهایم که بار هر تا دادم گیر آرایشم میز چوبیِ قابْ يآیینه راستِ سمتِ باالییِ بخشِ  به خانه توي بود،

 من اما بود، سنگ هایشکبابتاس توي اوقات بیشترِ .کردمی درست سبزي کبابِتاس شب هر برایم هم آکین و مخوردمی میوه من

 امتناع بارداري دوران هايلباس خریدنِ از آوردند،می فشار باردارم شکمِ به و بودند تنگ بسیار هایملباس که وجودي با .کردمنمی ايگله

 بغل زیر از لباسم الهی، فیضِ  نیایشِ در شرکت براي برخاستن هنگام کلیسا، در یکشنبه روز یک اینکه تا دادم مهادا آنقدر را کار این .ورزیدم

  .شکافت زانو تا

 اما .شناختندمی توصیف این با مرا هم بچه آوردنِ  دنیا به از بعد تا حتی همه و کردم پیدا شهرت »شکافته لباسِ با باردار زنِ « به من،

9نیقیه ياعتقادنامه« سرودِ خواندنِ  هنگام مردم که نبود مهم من براي

5

 نامیرا من .ساختندمی پنهان هایشاندست پشت را لبخندهایشان کلیسا، در »

 که شدممی یکی صاحب من زودي به و زدمی لگد من درونِ به ايتازه زندگیِ .بودم گشته زندگی ناپذیرِپایان يحلقه از بخشی و بودم شده

 فونمی با که شوهري یا و باشی شریک دیگر يبچه دوازه با که پدري نه .ناتنی برادرِ یک یا نامادري یک نه .بدانمش خودم مالِ توانستممی

 .خودم يبچه بچه، یک بلکه کنی، تقصیم

 و خوشنود توانستندیم هاانسان اینکه نظر،به .گرفتمی را گریبانم وحشت که انگیختبرمی من در ايشادمانی چنان افکار این

 برداشتم ماشین فرمانِ روي از رانندگی هنگامِ را هایمدست یکبار، از بیشتر بارداري، اول هايماه در .بود حدي از زیاده انتظارِ باشند، اقبالخوش

 بدبیاري از موجی مبادا تا دارمهنگ آنجا در را بچه کوشیدممی .بپوشانم را شکمم شدمی که جایی تا کردم سعی و گذاشتم شکمم روي را آنها و

                                                 
٩

٥

Creed Nicene  »و مسیح شخص باب در اضافی مطالبی گیرنده بر در و است رسوالن اعتقادنامه ترطوالنی نسخه نیقیه اعتقادنامه ».دارم اعتقاد من 
  .است القدس روح عمل
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 رها آنجا شکافته هم از شکمی با من و شود ولو فولکسم ماشینِ کفِ بر بچه و برسد راه از بود، انداخته تاخیربه را آن من پایانِبی شادمانیِ که

  .بمانم کسبی و

 حیرت کمالِ در .بود بچه آن دادنِ دست از براي تريمطمئن راهِ تصادف که کردمی یادآوري من به دیگر هايماشین هايفحش و بوق

 بر بیشتر امر همین .نشدم تصادفی هیچگونه دچار هرگز بودم، چسبیده را شکمم ماشین فرمان عوضِ  در که باري چند این در که شدم متوجه

 نمودمی واقعیت از دور بسیار که بود خوب چنان شادمان زندگی این که .آمدمی سراغم به زودي به بدبیاري که گذاشتمی صحه اعتقادم این

 مهربان فونمی با .بودم کرده بداقبالی ورودي هايراه تمامِ کردنِ مسدود به شروع من .شدمی خراب سرم روي بداقبالی که کشیدنمی طولی و

 قرمزِ  رنگِ  اینکه ـــ آمدمی خوشش ماتیکی رنگِ  چه از او که گفتممی او به کردم،می مساعی تشریک او با را مواردي آکین به راجع شدم،

 شراکت يآماده .فلفل از پُر و آبدار ـــ داشت دوست را لوبیایی خورشتِ چگونه او که گفتممی ـــ آمدمی زننده و جلف خیلی تنش به روشن

 فقط کودك یک اما باشد، هداشت زیادي هايزن تواندمی او کنی؛ احتکارش تنها خودت براي بتوانی که نیست چیزي مرد یک .بودم او با

 .یکی فقط .باشد داشته واقعی مادرِ یک تواندمی

 سراغشان به آزمایش براي که بار هر دکترها .بود اشکال بدون و راحت بسیار بارداري داشتم، که وحشتناکی تصوراتِ  خالف بر

 کمر از .رسیدم بارداري دورانِ لذتِ به من و بربست رخت وجودم از نگرانی و اضطراب سوم، يماهه سه در .بودند خوشحال خیلی رفتم،می

 مناسبی وضعیتِ کردنِ پیدا که کردممی شکوه متصال و زدممی را امکرده ورم پاهاي الفِ .آمدمی خوشم هم خیلی و نبودم ناراضی دردم

 .بود من زندگی ایام بهترین این .بود دشوار چقدر خوابیدن براي

 

 

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٨٩ 
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9اوالمیده را بچه اسم

6

 گریه که هنگامیکه و بود رنگکم زرد اشچهره پوستِ  رنگِ .افزودیم آن به هم دیگر نامِ  دوازده و گذاشتیم 

 رنگ ايقهوه ايسایه هایشگوش .آمددرمی صورتی رنگ به ــ چپانديمی دهانش به پستان که وقتی مگر بود اشهمیشه کارِ که ــ کردمی

 که نکشید طولی و داشت را وضعیت همین نیز ینآک که داد اطمینان من به مامی .کردندمی مطابقت آکین دستِ پشتِ پوستِ با که داشتند

 .درآمد هایشگوش پشتِ  رنگِ  با همسان مالیمی ايقهوه رنگ به رنگکم زردِ از و افتاد جا ما زیباي دخترِ

 مراسم بعد روزِ هفت .هفته روز ترینآسوده شد، متولد شنبه روز یک در اوالمیده .کردیم برپا ضیافتی و عیش اشگذارينام روزِ براي

 .نداشت یکشنبه روزِ مذهبی مراسمِ رد شرکت یا کاري يهفته با تقابلی و تعارض هیچ زیرا گرفت، انجام نفر صدها حضورِ با اشگذارينام

 يگوشه در که را اينومیدي وسیله بدین تا بود بسته نقش هایشانلب روي تبسمی که آمدند حالی در آنها رسیدند؛ جمعه روزِ هایمنامادري

 انتظار گویی که طوري دند،کشی سرك بود خوابیده اوالمیده که ايگهواره توي هایمنامادري .باشند پوشانده بود کرده کمین چشمانشان

 از چقدر که کردند عنوان غلوآمیزي يگونهبه حال، اقتضاي به آنها .شوند روبرو بودند پوشانده شال دورش که را بالشی بچه جايبه داشتند

 هایشاندروغ بر من .کردند رقطا برایم بودند دیده من بارداري دعاي برگذاريِ براي که را کشیشی و پاستور هاده نام و بودند خوشحال باب این

  .فرستادم بیرون اتاق از واررمه بزنند دست امبچه به تا کنند فرصت درواقع اینکه از پیش و گذاشتم صحه ايقدرشناسانه لبخندِ با

 آزمایش کنیم،یم آزمایش گفتمی میکروفون توي خواننده که هنگامی در و مراسم از قبل آنها .آمد الگوس از هایشبچه و زن با دوتون

 نشسته بود ضدعفونی مواد و سفید، زاج گرم، آب از ايآمیزه آن در که سطلی روي خواب، اتاق توي من .رسیدند راه از دو یک ، دو یک کنیم،می

 .بگویند که نداشتند این از غیر دیگري چیزي و بود کلمات همین فقط شانغم و هم تشریفات روساي تمامِ چرا که بودم عجب در و بودم

 و آورد هم به را رحم هايدیواره تا نشده رحمم واردِ هاآمیزه این از حاصل بخار زمانی تا که شود تخت خیالش تا کشیدمی کشیک مامی

  .نشوم بلند سطل روي از کند، تنگ

 اتلُنگی زیرِ انگشت با شب تاریکیِ تو یادیم دوباره آکین بزاري، هم روي چشم« گفت، و داد سر مرغ قدقدِ مثلِ ايقههه مامی

  ».گردهمی دنبالش

                                                 
٩

٦

Olamide  
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 با را این توانستمنمی اما خواستم،می انگشت با ساده جستجوي یک از بیشتر خیلی بیاید، سراغم به بعدا بود قرار که پسرش از من

  .کنم مطرح ساختمی معذب مرا اشجنسی امور پروايبی کمابیش ارجاعاتِ که مادرشوهرم

 پسرش جنسیِ نیروي به راجع مادرشوهرم هايفرضیه شرِ از مرا تنها نه زیرا شد،می امراحتی موجبِ باید اتاق به دوتون زنِ  ورودِ قاعدتا،

 انگار طوریکه ــ بود کشیده آتش به را امدیده جراحت رحِمِ که بخاراتی این از را خودم بتوانم که شد دلیلی حضورش بلکه کرد، خالص

 درونِ  در گرما بگیرم، آغوش در را گریانم جاريِ تا شدم بلند سطل روي از که وقتی عوض، در اما .کنم رها ــ بودند چپانده تویش قرمز لِفلف

9آجوکه .یافت افزایش شدت به و زد باال بدنم

7

 یک مبادا اینکه ترسِ از را دستانش من و کرد هقهق و گذاشت امبرهنه يشانه روي را سرش 

 و رسوایی به محکوم من و داشت، خبر ماجرا از او مسلما .گرفتم کند خالی سرم روي را سطل توي زاجِ  و آب يآمیزه و بزند سرش به وقت

  .بودم امزندگی روزِ بهترین در بدنامی

 ریشه دنشب هايبخش تمام از انگار که را اشهمیشگی خاصِ غریبِ و عجیب يخنده و کشید بیرون من آغوشِ از را خودش او

 مسیح عیسی سرورمان« .کردمی فوران بیرون به دهانش از و آمدمی باال و شدمی آغاز پاهایش نُک از درست که ايخنده داد، سر گرفتمی

 که بود احساسی همان يکننده منعکس و بود آسودگی و شادي از سرشار چشمانش زد، لبخند ».است رحیم خیلی ما پروردگارِ .است مهربان

 هاییزن آن از او بود؛ نزده من با بچه به راجع حرفی خانوادگی هاينشست در هرگز آجوکه .کشیدم آغوش در را کودکم بار اولین براي من

 در را او دیگر بار .شدم شرمنده و زدهشگفت غیرمعمولش احساسِ ابراز از .شدمی گو و گفت واردِ دیگري زنِ با یا من با ندرت به که بود

 هايخنده ياحاطه در من .شد ملحق ما به آزاد و رها کشیدنِ آغوش این در و آمد هم مامی .ببیند را هایمچشم توانستنمی او و مکشید آغوش

  .خلید وجودم در چنگال نُکِ مثل که داد بروز خود از انگیزيشعف صداي آجوکه .گرفتم قرار خودم يخنده و آنها

 به .شنیدنمی زدمی جار را هانام که محل کشیش صداي احدي نبود، میکروفن اگر و زد نعره نامگذاري مراسمِ طولِ تمام در اوالمیده

 موسیقی يدسته اینکه از بعد هامدت .داشت ادامه صبح حوالی تا جشن پایین يطبقه در .برد خوابش اینکه تا دادم شیر او به و رفتم باال يطبقه

 همان روي هامیهمان اغلبِ  اینکه تا شدنمی قطع و داشت ادامه مرتب آبجو نوشیدنِ  و غذا خوردنِ دند،رسان پایان به را شانزنده اجراي

 خواند عاشقانه آواز یک پاتیل و مست آکین اینکه از بعد حتی نپیوستم، آنها پایکوبی و جشن به من .برد خوابشان فلزي رنگِ آبی هايصندلی

 اگر .کردم فکر مادرم به .مادرشوهرم به حتی بسپارم، دیگري کسِ  به را امبچه که نداشتم را آمادگی این .بیاورد پایین باال از مرا تا کوشید و

 .کردممی پایکوبی و رقصیدممی و رفتممی پایین خودم و گذاشتممی او پیشِ را اوالمیده بود، زنده او
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٩

٧

Ajoke  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٩١ 

 خیلی او .دادم شیر او به و کردم حمامش .پراند خواب از مرا اشگریه .شد بیدار خانه آن در که بود کسی اولین اوالمیده بعد، روز

 پیچلُنگ کمرم به را او بعد تا شود کاسته امسینه روي دهانش فشارِ از تا ماندم منتظر .برد خوابش مکیدمی را امسینه همچنان که حالی در زود،

 .بیابم خوردن براي چیزي تا رفتم پایین يطبقه به آن، انجامِ از پس .ببندم و کنم

 تلوتلوخوران و چسبیدم تعادل حفظ براي را هانرده کشیدم،می فریاد که همینطور .رفت هوا به جیغم رسید، پله اولین به پایم همینکه

 فقط .داشت تن به بودم ندیده تاکنون را اششبیه که رنگی صورتی خوابِ لباسِ .بود افتاده جانبی فونمی پلکان پایین در .رفتم پایین هاپله از

 نمایان را اشبرهنه رنگِ زرد پستانِ و بود آمده پایین نافش موازاتِ  تا ردا آن راست سمتِ بندِ  داشت، قرار اششانه روي چپش يسرشانه بندِ 

 با پس که کردم فکر خودم با کردم، بلند اشکله زیر خون مردابِ روي از را فونمی سرِ و کشیدم فریاد کمک براي که وقتی حتی .بود ساخته

 .صورتی خوابِلباس یک و رنگ زرد پستانِ یک کشید؛ بیرون زنش رختخوابِ از را مردي شودمی که است اینها

 هاپله از بود بسته هایشسینه دورِ  عجله با که لُنگی با مادرشوهرم .زدم فریاد را نامش و دادم تکان را سرم .بود سرد کامال فونمی بدنِ 

 .بودند او سرِ پشتِ قدمی چند يفاصله در آجوکه و آکین دوید؛ پایین

 »شده؟ چی« :کشید نعره بود، ایستاده من کنار در دیگر حاال که چند هر مامی،

 .دادمی الکل و سیر از مخلوطی گندِ بوي نفسش »فونمی؟« .شناختنمی را او انگار که کرد نگاه زنش به بازنیمه چشمانِ با طوري آکین

 مرتب را او نامِ که همینطور بعد .کرد تماشا شد ولو زمین روي سنگینی به که را آن و کرد بلند را فونمی دست زد، زانو کنارم مامی

 .بکند او يشده کلید دهانِ  توي را انگشتش زور با تا کرد سعی زد،می فریاد

 پیش و پس راهِ  و افتادم گیر تنگ خیلی جاي یک توي من .افتادم گیر دیگه من واي، واي،« گفت، شد بلند جایش از وقتی مامی

 در و کردمی خم را زانوهایش رفت،می راست و چپ به و زدمی خودش به .رقصیدن به کرد شروع و برد هوا به را هایشدست بعد ».ندارم

 چی مادرت به من فونمی، .افتادم دسردر به ام؛کرده جمع هم روي بپردازم تونمنمی که را ايبدهی من« .کشیدمی جیغ یک ايوقفه هر بین

 ».افتادم گیر واي اي بدم؟ جواب

 .کند بررسی را فونمی قلبِ  ضربانِ و نبض تا افتاد فکر به که بود آجوکه این

 سرِ توي همچنان مامی .کردم فکر بازویش توي را هایمناخن و چسبیدم آکین به من بود، شده خم فونمی روي آجوکه که همنطور

 .شد ساکت کرد، ماننگاه و کرد بلند را سرش آجوکه وقتی اما د،زمی خودش

 ».کرده تموم« گفت، نرمی به آجوکه

 به کرد شروع باز و زد فریاد مامی ».ابدي دِینِ  یک .هاــدارم دِینی یک من !واي !فونمی !داغ روغنِ  تو انداختن منو !واي واي،«

 .رقصیدن

 »شده؟ چی«

 .بود ایستاده پلکان باالي شورت تک یک با دوتون .چرخید پلکان سمتِبه هانگاه همه
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 تولدِ  با ارتباطی هیچ که روزي .بود کرده انتخاب مردن براي را دیگري روز فونمی کاش اي که کردم آرزو و بستم را چشمانم

 حتی کردم،می شدن اذیت حسِ عوض، در .بودممی غمگین باید مثال کردم؛می فکرها این از نباید من .نداشت اشگذارينام و من ياوالمیده

 .نبودم غمگین وجه هیچ به اما بودم، شده تفرعن و تبختر دچار
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 فونمی جسدِ  که جایی در ها،پله پایین گاهی .شدنمی پاك آنها روي فونمی خونِ  چون کردیم عوض را پذیرایی اتاقِ توي هايکاشی

 گشت پایین يطبقه در دارشپاشنه هايکفش با دیگر یکبار او که داشتم انتظار تقریبا .شدممی خیره پلکان باالي به و ایستادممی بود شده پیدا

 پیدا مانخانه درِ دم اشکله و سر که کشیدممی را این انتظارِ مرتب .بشنوم رفتمی فرو سیمان توي میخ انگار که را هایشگام صداي و بزند

 کردم،می رنده آب يکاسه یک توي بامیه که همینطور اوقات، گاهی .ببینم را جدیدش یکورِمان که بگیرد طوري را هایشدست شود،

 روي که بود آشپزخانه درب فقط نبود، سرم پشتِ  هرگز او گرداندمبرمی را سرم وقتی اما کنم، احساس گردنم پشتِ را او نگاهِ توانستممی

 خواهرش اینکه از بعد .بود شده خالی هایشلباس از هم لباسیيگنجه حتی .نبود بود تركمش شوهرم با که اتاقی در او .چرخیدمی پا هايپاشنه

 .بود عور و لخت لباسیچوب ردیف یک ماند باقی لباسی يگنجه توي که چیزي تنها برد، و کرد جمع را او هايلباس و اثاث و آمد

 تختش هايدمپایی به سوم بارِ براي تا بود الزم .بود بلندتر او از متريسانتی چند اینکه فقط بود، فونمی انگیزِشگفت برگردانِ خواهرش

 بیرون خانه از و کردمی جمع را مرحومش خواهر وسایلِ او که هنگامی .نبود بلند پاشنه هايکفش با فونمی او که شوم متقاعد تا کنم نگاه

 دست از و بودنم زنده خاطربه که بودم این منتظرِ .کشیدم حترا نفس یک رفت، وقتیکه .نزد حرف هم کلمه یک حتی هیچکس با برد،می

 فونمی ناگهانی مرگ براي اصلی مظنون من که نبود تردیدي ـــ بخواباند گوشم بیخِ سیلی دو یکی یا کند، پیاده سرم ايشنگهالم رقیبم، رفتن

 چنین هیچکس اما بکند، اياشاره بودم داده هل هاپله باالي از را بیچاره دخترِ آن من شاید که موضوع این به کسی که ترسیدممی این از .بودم

 حالت در احتماال یا و رفته گیج سرش هاپله از رفتن باال موقعِ هنگامشب اوالمیده، گذارينام مراســــــــم از بعد او که نظریه این با همه .نکرد

 .بودند موافق بوده، شده سرازیر هاپله باالي از مستی

 شرکت مراسم آن در آکین .آورْدمی خشم به را اشخانواده من حضور که بود معتقد مامی نکردم؛ شرکت او خاکسپاري مراسم رد من

 بوده فونمی مرگِ براي او سوگواري بر دالِ  که اينشانه هیچ آبجو، زیادي تعداد نوشیدنِ  جزبه فونمی، يجنازه تشییع از برگشتن از بعد و کرد

 چرا اینکه یا تلویزیونی اخبارِ گزارشگران به نسبت عصبانیتی و خشم نه شد، دیده او از خالی فضاي به زدن زُل نه .نخورد چشم به او از باشد

 باال راهرو توي و بازگشتن خانه به تلوتلوخوران و وقت دیر تا خانه از ماندن بیرون نه و داد، نشان خود از ایدداده قرار من راه سر چهارپایه این

 .شد مشاهده او از ردنآو

 دخترِ .کردمی سپري او براي روزنامه مقاالت خواندنِ بلند بلند یا و اوالمیده براي آورديدرمن آوازهاي خواندن به را هایشغروب او

 چیز زیباترین این .دانستمی مؤسسان مجلس و اساسی قانون بررسی کمیته جلسات مراحلِ به راجع چیز همه شود ماهه سه اینکه از قبل من



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٩٣ 

 سورآلیستی و نقص و عیببی چنان قضیه این .فهمیدنمی هیچ آنها از که کردمی قرائت را چیزهایی دخترم براي که شوهرم تماشاي بود، ممکن

 .داشتممی نگاه ثابت را هالحظه آن و زدممی را زندگی مکثِ يدکمه لحظاتی چنین در خواستمی دلم که بود

  .شد رنگکم ذهنم در رفته رفته بد خواب یک مثل فونمی،

 رد خوابیدمی مانبین که اوالمیده روي از را دستش .آمد جستجویم به صبح ياولیه ساعات در کورمال کورمال آکین دستان زوديبه

 زاج، و آب مداواي گرفتنِ پایان از بعد مامی چه اگر .بگوید دیگر يبچه یک کردن درست به راجع نجوابه و بفشارد را هایمپستان تا کردمی

 گفتم، آکین به را این .نداشتم نزدیکی آمادگی هیچ من اما کند، حاصل اطمینان آن  بودنِ تنگ از تا بود کرده فرو من مهبلِ در انگشت سه

 اغو مرا شد،می زیبا چقدر دیگر فرزندِ یک با مانزندگی اینکه گفتنِ و خودش خاصِ هايواژه گرفتنِ کاربه با مرتب و گرفت نادیده او اما

  .کردمی

  .شدممی تسلیم و دادممی رکاب اشمردانه و گرفته صداي وزنِ  زیرِ در همیشه همچون من

 

❊❊❊ 

 

 مادرم، پوستِ رنگِ گرایید، من پوستِ رنگِ به و یافت تغییر بود آکین به متعلق که ايقهوه يسایه آن از کمکم اوالمیده پوستِ رنگِ

 جوایزِ  توزیع مراسمِ تمام در ربود،می را جوایز تمام او که داشتم اطمینان .کردمی پیدا اثیري تابشی خورشید تندِ  نورِ  در که شبنیمه ثلِم سیاه

 دکتر یک یافت،می راه دانشگاه به مسلما .بود من بچه او که یافتنددرمی همه که زدممی دست بلند بلند چنان من و جستمی شرکت مدرسه

 .گرفتمی شیمی یا فیزیک، پزشکی، نوبلِ  يجایزه شد،می مخترع یک یا مهندس یک ای

 .کردممی افتخار او به نشده هیچ هنوز و دیدم،می چشمانش در را اینها تمام من مکید،می را امسینه او که هنگامی
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 از بودم دانشگاه در هنگامیکه .رفتم کلیسا به یجیده با ازدواجِ از پس بار اولین براي من اوالمیده، آمدنِ دنیا به از بعد ماه یک حدودِ

 کلیسا توي کریسمس و پاك عید هايجشن براي ازدواجم از قبل تا این وجودِ  با کردم، خالص را خودم یکشنبه هايآیین در شرکت دردسرِ

 کردممی فکر که بود علت این به نشدم، حاضر یکشنبه هايآیین از یک هیچ اجراي براي کلیسا در تاکنون زمان آن از اگر .شدمی پیدایم

 دوباره دخترم، تولد از بعد هفته دو اما .بنشینم بگیرم نیمکت روي و بیایم بتوانم که گذاشتنمی باقی برایم وقتی دیگر هفته طولِ هايگرفتاري

 بودم کرده شرکت ایفه در یک و هشتاد سالِ  در که را میزيآاعتراض راهپیماییِ تصاویرِ همان باز من و آمدند سراغم به شبانه هايکابوس آن
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 آن که دانستممی اینبار که تفاوت این با دیدم،می بود افتاده دراز به دراز باران زیرِ در که را پوشجین دخترِ آن مرتب .دیدممی خواب در

 .بازگشتم کلیسا به بنابراین .بودند افتاده زمین روي که بودند فونمی دخترها

 با و شدندمی کشیده یکشنبه مراسم به شاننقوينق هايزن توسطِ زور به  که مردانی همه آن کنار در کلیسا آخر هاينیمکت روي

 که نشستم نیمکتی روي .کردم انتخاب را ردیف تریننزدیک توانستممی که آنجا تا .ننشستم خواندندمی روزنامه یا زدندمی چرت باز دهانِ

 اشحواري دوازه با مسیح که گذاشتندمی نمایش به را ايصحنه هاشیشه روي نقاشی .ببینم روشنی به را محراب پشتِ رنگینِ هايشیشه بتوانم

 .بود تاالر از خروج حال در مسیح به پشت که بود یهودا احتماال نفر دوازدهمین میز؛ سرِ بر حواري یازده :بودند آمده هم گرد آخر شامِ در

 دعا خواستمی انگار که طوري بود نشسته من راستِ سمتِ در که پیرزنی گرفت، قرار خطابه سکوبِ  پشتِ یشکش که هنگامی

 عظیمی انجیلِ کتابِ روي از را اشخطابه کشیش .شد شنیده خروپفش مالیم صداي که نکشید طولی .شد آویزان اشسینه روي سرش بخواند

 را ما به هنگامیکه .کرد آغاز پروردگار درگاهِ به نیایش دعاي با داشت، قرار مرمر سنگ از هشد ساخته يخطابه سکوبِ  روي دائم طوربه که

 هر از بعد کرد، تکرار مرتب را جمالت کرد، نجوا را کلمات او .کشید میکروفن در بلندي نفسِ  و کرد توقف رسید دار امان در هابدي شرِ  از

 .امان .در .هابدي .شرِ .از .را .ما .اما :برکشید فریاد میکروفن توي که جایی تا شد تربلند تکراري هر با صدایش و کرد مکثی ايواژه

 .دار

 .داد قرار اشسینه روي را چانه مجددا و انداخت، نظري کلیسا در اطرافش به .پرید خواب از بود نشسته من کنار که پیرزنی

 و هاشرارت آن نباید ما چه اگر .کنیم چنین باید .دارد امان در هابدي شرِ از را ما که خواهیممی خداوند از همیشه ما« گفت، کشیش

 توانیممی خودمان که وحشتناکی هايشرارت قبالِ در ما .بداریم دور نظر از نیز هستیم شانجستجوي در خودمان که را بیانی غیرقابل هايبدي

 خودمان هايدست با که هستم خودمان این حالیکه در باشیم خداوند ظرِمنت باید همواره ما چرا کنیم؟می عمل چگونه شویم خالص شرشان از

 ست،ناپذیريپایان فهرستِ هستیم؟ کنیممی عرضه دنیا به که هاییبدي این به دادن پایان فکرِ به ما آیا سازیم؟می مهیا را هابدي و شرارت این

 »…خواريشراب خشم، تلخی، حسادت، رشک، کاهلی، زنا، :کنم تانیادآوري دهید اجازه اما

 یکدیگر ماننگاه کرد،می ذکر را خوارگیشراب يواژه او هنگامیکه .گشتمی هانیمکت ردیفِ روي صحبت ضمن کشیش چشمانِ

 خواستمی شاید ماند؛ معطل من روي اشخیره نگاهِ .راز یک پنهان، چیزِ یک دانست،می من مورد در چیزهایی او گویی تو کرد، تالقی را

 دنیوي گناهان تمام شنیدنِ هنگامِ قدیسین کردممی تصور که همانگونه به دادم، تکان سوآن و سواین به آرامی به را سرم من .بلرزاند را قلبم

 .کردندمی چنین

 لیوانِ  یک حتی نه نوشم،نمی الکل اصال یک که شودمی هاماه گاه .نوشمنمی مشروب زیاد .نیستم خوارهمی من که است این واقعیت

 آن در .بودم نوجوان کردم، مست که باري اولین .است کمتر هم دستم یک انگشتانِ  از امکرده مست عمرم طولِ  که هاییمرتبه تعداد .شراب

 و من خانه، به برگشتِ راهِ در .آمدمی من با اغلب هم دوتون .تازه خرماي شرابِ کوزه یک خریدنِ پیِ فرستادمی مرا شب هر پدرم زمان

 تصمیم روز یک .جویدیممی هندي کتانِ برگِ مقداري آن بوي رفع براي خانه، به رسیدنِ از پیش و نوشیدممی را شراب از کمی دوتون



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٩٥ 

 ما از را کوزه که برخوردیم بازدغل دزدِ  تعدادي به راه بینِ  در که بگوییم بابا به که بود این ماننقشه .بنوشیم را کوزه محتوي تمامِ که گرفتیم

 .فرستاد خرما شراب خریدنِ پیِ را ما بابا که بود باري آخرین این .زدند قاپ

 از ما .خواندیممی کلیسا سرودهاي و کوبیدیممی کوزه بر رسیدیم، خیابان به پاتیل و مست من و دوتون کرد،می نقل مامی آنچه بنابه

 اینکه خاطرِ به را بابا مامی، .شدیم بودند شده منحرف راه از که آنهایی يتوبه خواهانِ  و شدیم همسایه يمحوطه وارد گذشتیم، خانه مقابلِ

 زود و نداشتند پیک چند يجنبه که پسرهایی تربیتِ خاطربه را او هم بابا و .کرد سرزنش بود فرستاده الکل خریدِ پیِ را نوجوانش پسرهاي

 جیغ با نداشتی را انتظارش که ايلحظه تا بود ايجرقه منتظرِ و داشت ادامه سال تمام که جدلی و بحث .داد قرار شماتت مورد شدندمی پاتیل

  .کند طغیان بابا يشدهحساب سکوت و مامی فریادهاي و

 داریم عمر تا که گرفتمی قول ما از ضربه هر با و کرد کبود و سیاه را من و دوتون هايکفل چوب با هفته یک مدتِ به روز هر مامی

 شروعِ  و اولش پسر من چون داشت بیشتري انتظارِ من از که کردمی یادآوري من به و زدمی دوتون از بیشتر برابر دو من به .نزنیم مشروب به لب

 را آن بوي مامی که بود این داشت وجود آبجو مورد در که جالبی چیزِ .شناختم را آبجو من ماجرا، آن از بعد هفته یک .بودم شدنش نیرومند

 مامی دماغِ  زیرِ و ریختیممی پالستیکی هايفنجان توي را آبجوهایمان من و دوتون .نبود آبجوخور دوران آن در بابا زیرا شناخت،نمی

  .خوردیممی شریکی هم با را ماءالشعیر بطري یک ما که گفتیممی او به و نوشیدیممی

 آبجو جعبه یک باشد یادم که نوشتم یادداشتم کوچکِ ردفت در من بود، اشخطابه ایراد مشغول یکشنبه روز آن کشیش که همینطور

9آبوجا به بود قرار که دیگر يهفته دو یکی که بود این او يبرنامه بخرم؛ دوتون بعدي دیدارِ  براي

8

 و کند توقف شاالی در راه بین در برود، 

 به من .دوختم چشم آنها روي هاينقاشی و رنگی هايشیشه به عوض در و نکردم نگاه کشیش به کردم، بلند که را سرم .بزند ما به هم سري

 دهد انجام خواستمی که کاري از اکنونهم او آیا که کرد خطور ذهنم به فکر این بار اولین براي یهودا، يفروافتاده هايلب دیدن با یکباره

 از بعد را آبجویم اولین .بودم پشیمان و نادم بودم شده مست اینکه از اوالمیده نامگذاريِ مراسمِ يیکشنبه صبحِ در من نبود؟ نادم و پشیمان

 بودم، ایستاده آشپزخانه کنار انباريِ اتاق در .بودم نوشیده صبح دهِ ساعتِ حدودِ مراسم، شروع از پیش درست و اش،خانواده و دوتون آمدنِ

 در .نوشیدم شیشه پی از شیشه و جرعه پیِ  از جرعه را غدا يتیره آبجوي شیشه سه من .آمدنمی آنجا به من جستجوي به هیچکس که جایی

 لبخند ترراحت توانستممی رفتم، بودند کرده شرکت مانبچه نامگذاري براي من و یجیده جشنِ در که جماعتی نزدِ که وقتی صورت، این

  .کنم ادا رستید به زدن تُپُق یا و زدگیشتاب بدونِ  را اوالمیده اسمِ یک و بیست توانستم حتی من .بزنم

 .بودند کرده یاري و معاضدت اسامی انتخاب در نیز یجیده هاينامادري حتی .بود خانواده کلیدي اعضاي از یکی اهداییِ نام، هر

 بچه آن براي من اما .بود خودم انتخابِ که کردند گمان همه بودم، کرده ادا همه از اول را آن من که آنجا از اما بود، یجیده انتخابِ  اوالمیده

 به من، گویی که طوري شوند، جاري زبانم روي بر راحتی به و زنانغلت هانام که بود شده سبب آبجو .نام یک حتی نکردم، اختیار نامی هیچ

 بعد من .بودم زده تایید مهرِ کردممی قرائت نوشتهدست روي از که ايشده فهرست هاينام آن معناییِ هايالیه بر پیشر کودك، آن پدر عنوان

  .شوم پدر ترراحت خیلی توانستم آبجو بطر سه دادنِ  فرو از

                                                 
٩

٨

Abuja   ِشد الگوس جایگزین پایتخت عنوان به ١٩٩١ سال در که نیجریه مرکز در شده بنا نو شھری .نیجریه پایتخت.  
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9آبورو بابا گفتندمی من به .گفتندمی تبریک من به همه

9

1ایکوکو بابا ،

0

 اوالمیده بابا مرا همه شد، قرائت هانام که بعد و بچه، باباي ،0

 دست که بودم داده اجازه یجیده به من که گفتندمی دوستانم .باشد پسر باید بعدي يبچه که گفتندمی زدند،می پشتم به همکارانم .خواندند

 وجودِ  همزمان توانستممی که تا چند هر تا، چهار تا، سه تا، دو .بهتر چه که بود تا چند اگر ـــ بود پسر نوبتِ بعدي بزاید؛ دختر و بگیرد پایین

 .داشتم عهده به وظیفه دو من دیگر حاال که گفت و کرد یاد فونمی از هم نفر یک بعد .بکارم او

 وظیفه انجام هنگامِ در مرد یک که هاییتقویت جور آن از .داشتم قوا تقویتِ به نیاز من که شدند عقیده این بر دوستانم و همکاران

 کار این آماده که بود تشوق دیگر حاال که گفت دوستانم از یکی .داشت نیاز زهدانشان در بچه پسر کاشتنِ و زیبا زنِ دو کردنِ حامله براي

 شروع بحث که وقتی .بودیم نشسته شدمی استفاده نامگذاري مراسم براي که بزرگی کرباسِ چادرِ زیر در و فلزي میزِ یک دورِ همگی .شدممی

 نرسیده ودیمب نشسته میز دورِ که کسانی از بسیاري مستی يدرجه به هنوز من .بودیم شده سرخ گوشتِ و آبجو خوردن مشغول همگی شد

1اودِکو شیشه چند داشتم پیش در که ايوظیفه براي خودم ساختنِ آماده جهتِ  باید که گفت و آمد دوتون که بودم

0

  .بنوشم 1

 ،»اودِکو اودِکو، اودِکو،« بودند، داده سر شعار میز سر در همه که حالی در .آورد میزمان سر به آبجو آن از جعبه یک که بود دوتون این

 هدیه یک آنها از یک هر انگار که طوري کنند، رد من به را بعدي هايبطري تا ایستادند مردها .داد من به را تیره مشروبِ آن از بطري اولین او

 جبرانِ  صورت بدین تا بیشتر، هايبچه با امخانواده ساختنِ پرجمعیت منظورِ  به من، رجولیتِ ساختنِ متبلور براي مساعدتی و اهدایی ـــ بود

 بطري آنها .بیابم ايچاره راهِ ایمخانه توي نازاي و سترون هايزن براي که بودند خواسته من از هاهمان از بسیاري که باشم کرده را هاییلسا

 از را حریفش سرِ که جنگجویی همچون را رنگ ايقهوه يشده خالی هايبطري آن از یکی که بار هر و کردندمی رد من به بطري از بعد

  .کشیدندمی هورا برایم کوبیدممی روي بر باشد آورده خود با جنگ

 ده از خانواده ساختنِ پُر يوظیفه سازيِآماده درگیرِ نیز او چگونه و پیوست میز سرِ در ما به چگونه و کی فونمی که آیدنمی یادم به

 اولین روز آن .دادیم سر خنده هادیوانه مثل و کردیم آبجو يهابطري يمبادله به شروع هم با من و فونمی که نکشید طولی .گردید بچه دوازه

 نکرده ایجاد مشکلی بودند، من زندگی در که زنانی براي و من براي هرگز مستی نه، .کشیدمی سر تیره آبجوي فونمی دیدممی که بود باري

 نتیجه این به من رساند،می پایان به فونمی، مرگِ از ماه یک حدودِ  گذشتِ  از بعد ،یکشنبه روز آن در را اشخطابه کشیش که همچنان و .بود

  .شدممی خالص شرش از باید که نبود چیزي آن مستی که رسیدم

 امان در خودمان شرِ از را ما که خواهیممی او از واقع در ما کنیم،می هابدي شرِ از رهایی براي یاري طلبِ  خداوند از هنگامیکه شاید«

 خود دست به که هاییبدي شرِ از را خودتان که کنممی نصیحت شما به امروز من« .کرد پاك سفید دستمالی با را اشپیشانی کشیش ».دارد

 ».آوریم فرود نیایش براي را سرها دهید اجازه اکنون .سازید رها ایدکرده تانزندگی واردِ

                                                 
٩

٩

Aburo Baba  
١

٠

٠Ikoko Baba  
١

٠

١odeku  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٩٧ 

 که ايروشنی همان به را، او تصویرِ توانستممی .رفتنمی بیرون امکله از فونمی فکرِ اما کنم، دعا و ببندم را چشمانم تا کوشیدم

 چگونه ها،پله باالي از او دادنِ  هُل از بعد که ببینم و بشنوم را او فریادِ آخرین توانستممی .ببینم دیدممی را رنگی هايشیشه روي هاينقاشی

 .کرد تالش نردها گرفتنِ براي
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 بسته درهاي پشتِ  از همیشه اما .بگویند قصه برایشان تا بردندمی رختخواب به را هایشانبچه هایمنامادري که دیدممی بودم، بچه وقتی

 آن به در این از و چرخیدممی راهرو در خفا در شب هر من و کردندنمی دعوت هاقصه آن به دادن گوش براي مرا هرگز آنها .شده قفل و

 .بود دیگري از بلندتر هازن از یک کدام صداي که ببینم تا کوشیدممی و رفتممی پنجره

 تسلی را خود گزیدم،برمی و کردممی گلچین را هاقصه خودم باید که بود معنا این به بودن مادربی که خود ساختن متقاعد با من

 من .بروم بعدي درگاهِ کنارِ به توانستممی راحت خیلی نداشتم، دوست گفتمی هایشبچه براي هازن از یکی که را ايقصه من اگر .دادممی

 نشستن از پیش اوقات، بعضی .بودم آزاد من که گفتممی خودم به .بودم نیافتاده دام به شده کُلون درهاي پشتِ امناتنی خواهرهاي و برادر مثلِ

 بودند؛ کثیف خیلی هازن آن از برخی .نشستممی بزها و مرغ يفضله و پشکل روي و کردمنمی وارسی دقت با را پایم زیر زمینِ  زمین، روي

 .دادندنمی اهمیتی کردند،می جارو و آب را آن شب رسیدن فرا از پیش باید و بود خودشان سهم که راهرو از بخش آن کردن تمیز به آنها

 کسی .باران کند؟می متصل هم به را زمین و بهشت که باریکی يمیله .بودم بلدشان خوب چون داشتم، عالقه معما به ههم از بیش من

 یا برادران از یکی اینکه از پیش معموال بودم نشسته راهرو در که جایی از .مگس کند؟نمی جمع را هابشقاب اما خورد،می غذا پادشاه با که

 براي تا شدمی خواسته هابچه يبقیه از که هنگامی و .گفتممی بسته دهانِ با مالیم را آن پاسخِ بزند، فریاد را جواب اتاق در امناتنی خواهرانِ

 براي داشتند انگار درواقع که طوري شد،می داغ صورتم که کردممی احساس و زدممی لبخند من بزنند، دست بود داده صحیح پاسخ که کسی

 .زدندمی کف من

 شد،می شنیده سوآن در صدایم اگر .خفه صدایی با همیشه ولی کردم،می همسرایی خواندندمی هاداستان وسطِ در که سرودهایی با من

 با و شدمی داغ که کشیدندمی قدرآن را گوشم .بود الکاتبینکِرام با حسابم بود، خبر چه در ورِآن ببیند تا آمدمی بیرون مادرها از یکی اگر

 آن در همه .شدمی محسوب جنایت بلکه بود، ناشایستی کارِ تنها نه سمعاستراقِ همسري، چند يخانه در .آورد جوش آب شدمی گرمایش

 گام صداي به و باشم پاسبُک که بودم گرفته یاد من .کنند محافظت آن از شانجان قیمتِ  به بودند حاضر که رازهایی داشتند، رازهایی خانه

  .بدوم خودم اتاق به صدا و سربی و کنم تیز گوش بودم گرفته یاد .بسپارم گوش آمدمی در دمِ هاقصه خاللِ در که کسی هر برداشتنِ



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٩٩ 

1اُلورومبی امعالقه موردِ داستانِ

0

1ایرُکو درختِ و 2

0

 دادندمی ارائه هایمنامادري که داستان از روایت این کردنِ باور ابتدا در .بود 3

 از بیشتر که کند کمک او به اگر که بود داده وعده ایرُکو رختِد به که بود بازار توي کارکاسب زنِ یک اُلورومبی .بود دشوار برایم

 از را اشبچه کارکاسب زنِ و شودمی بچه صاحبِ  ایرُکو داستانش پایانِ در .دهدمی او به را دخترش بفروشد، جنس بازار توي هايکارکاسب

 .کند معامله چیزي قبالِ  در را اشبچه که باشد حاضر کسی که نداشتم باور اصال چون بودم متنفر داستان از نسخه این از من .دهدمی دست

 را داستان این از جدیدي روایتِ خودم که گرفتم تصمیم من رواین از نداشت، معنایی هیچ من براي کردندمی نقل هایمنامادري که داستانی

 اُلورومبی داستانِ آنها که وقتی مدتی، از بعد .افزودممی آن به ايتازه بخشِ من کردندمی تعریف را قصه آن هایمنامادري که بار هر .کنم خلق

 .ساختممی متمرکز بودم کرده بنا خود که ساختاري بر را ذهنم و زدممی کري به را خودم من کردندمی نقل را

 عجیب مامی براي .کردم او براي گفتن قصه به شروع من مامی، رفتنِ از بعد .کردمیم بازگو اماوالمیده براي من که بود روایتی آن این

 خودم، از کودکی بودم، کودك یک داشتنِ  منتظرِ  عمر تمام من اما .کنم تعریف نبود فهم قابلِ  کودك آن براي که را هاییقصه من که بود

 کهوقتی ظهرها، از بعد در را هاداستان .کنم صبر کار این براي دیگر يقهدقی یک حتی که نبودم حاضر .بگویم قصه برایش بتوانم که کودکی

 هم روي آوردممی یادبه کودکی از آنچه به کردن اضافه با را جدیدي هايقصه من .کردممی بازگو بودیم تنها خانه در هم با اوالمیده و من

 من ياندازه همان به اوالمیده که کنممی فکر و .کردممی نقل برایش لورومبیاُ  از را خودم روایتِ آن اغلب، اما .کردممی تعریف و ریختممی

 .بردمی لذت داستان آن از

 درك را حیوانات و درختان زبانِ هنوز هاانسان که زمانی در بود، یافته تولد پیش سال سالیانِ اُلورومبی داستان، آن از من روایت در

 مادرش .نداشت اشخانواده در دشمنی هیچ بود؛ آب مثلِ او .بود همه يعالقه موردِ او و بودند شانبچه عاشقِ اُلورومبی يخانواده .کردندمی

 خوبی به را کار و کسب شِگردهاي تمام اُلورومبی که بود گونهاین .بردمی بازار به خود با را او روز هر که داشت دوست را اُلورومبی آنقدر

 زیبایی و راهسربه و مطیع دختر اُلورومبی .آمدبرمی دکه یک گرداندنِ  پسِ  از خوبی به بچه دختر یک عنوان به حتی که طوريبه گرفت، یاد

 .رفتنمی بیرون خانه از دزدکی دیوارها پشتِ پسرها با کردن پچپچ براي هاشب وقتهیچ کرد؛نمی دزدي گفت؛هرگزنمی دروغ هرگز او .بود

 مشغولِ  اُلورومبی پدرِ روز آن در .کردمی زندگی شادمان و خشنود داد، رخ اشزندگی در سازسرنوشت اتفاقی که روزي تا اُلورومبی

 کمک براي تا خواست هایشبچه همه و اُلورومبی مادرِ از او .بود جنگل یک کنارِ در مزرعه این .بود اشمزرعه در یام زیادي مقدارِ برداشت

 بازگشت، خانه به بازار از عصر او کهوقتی .کند رسیدگی آن کارِ به و بماند دکه پشتِ  تا خواست لورومبیاُ  از اما .بروند مزرعه به او همراه به

 از آنها و کرد غروب خورشید .نشست آنها بازگشت منتظرِ هاساعت بعد .دید تدارك بودند رفته مزرعه به که آنهایی براي مفصلی غذاي

 مزرعه در را شب تا بودند گرفته تصمیم اشخانواده شاید که کرد فکر خود با .رفت بازار به اُلورومبی دمید، خورشید که صبح .نیامدند مزرعه

 درونِ  به سرعت به او پس بود، روشن هوا اندکی هنوز .بود خالی همچنان خانه که دید بازگشت، خانه به بازار از کههنگامی اما .بگذرانند

 .کرد صدا را اشخانواده اعضاي تکِتک اسمِ و پیمود را مزرعه عرض و طول او .نبود آنجا حديا .دوید پدرش يمزرعه سراغِ به و جنگل

 .نشنید پاسخی هیچ

                                                 
١

٠

٢Oluronbi  
١

٠

٣Iroko  
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 یکِیک در و افتاد راه نبود آنجا کسی هنوز دید کههنگامی و رفت خانه به .رسید دهکده به اُلورومبی که بود شده تاریک دیگر هوا

 هايخانه تمام سراغِ به او رفت،می فرو شبانه خوابِ به خورشید که حالی در .بود دیده را اشخانواده سیک چنانچه پرسید و کوبید را هاخانه

 .بودند کجا آنها که دانستنمی کس هیچ .نه یا بود دیده را اشخانواده اعضاي از یک هیچ کسی آیا که ببیند تا رفت روستا

 و عجیب رخداد آن تا رفت پادشان قصرِ به اُلورومبی بپردازد، آسمان در اشانهروز کار به تا شد بیدار خواب از خورشید که زمانی

 گروهِ  که بعد روز دو تا اُلورومبی .بپردازد هاگمشده جستجوي به تا فرستاد جنگل به را کاوشگر گروهِ یک پادشاه .کند گزارش را غریب

 .بود حاصلبی جستجو .نشد ارجخ آنجا از و ماند پاشاه قصرِ در جا همان شد، پیدایشان کاوشگر

 ».کنند ترك را ما يدهکده که گرفتند تصمیم والدینت شاید« گفت، اُلورومبی به پادشاه

 .بفرستد جنگل اعماقِ به آنها جستجوي به را دهکده شکارچیانِ ترینشجاع که کرد التماس او به و افتاد پادشاه پاي و دست به اُلورومبی

 به پادشاه .نبودند اُلورومبی يخانواده یافتنِ به قادر نیز آنها .بازگشتند درازتر پا از دستِ شکارچیان روز، پنج از پس اما پذیرفت، پادشاه

 والدینت شاید» کرد، تکرار دیگر یکبارِ او .نبود ساخته کسی دست از کاري دیگر زیرا برسد خودش زندگی به و برود که داد اندرز اُلورومبی

 «.کنند ترك را کدهده که گرفتند تصمیم

 گرفت تصمیم او رواین از .شدندنمی او ترك به راضی هرگز والدینش که دانستمی که چرا نداشت، باور را پادشاه حرف اُلورومبی

 ینشوالد سراغِ هادرخت تمام از و رفتمی جنگل اعماق به هفته روز هر او .بپردازد آنها جستجوي به جنگل در و بگذارد پیش پا خودش که

  .کردندمی انکار او به اطالعی گونه هر دادنِ از هادرخت اما .گرفتمی را

  .شد جویا ایرُکو، ها،درخت پادشاهِ از  را آنها خبر روز یک او اینکه تا

  ».کجاست تو يخانواده دانممی من« گفت، ایرُکو

 »هستند؟ زنده هنوز آنها آیا ـــ لطفا بگو من به هستند؟ زنده آنها آیا« پرسید، اُلورومبی

 ».بیاورند دوام توانندمی کی تا دانمنمی اما .هستند زنده هنوز آنها بله،« گفت، ایرُکو

 »!دهم شاننجات و بروم زودتر چه هر من تا هستند کجا آنها بگو من به ایرُکو، « زد، فریاد اُلورومبی

 ».نه« گفت، ایرُکو

 ».داد خواهم انجام بخواهی تو که هرکاري ـــ دهممی انجام باشد که کاري هر .هستند کجا آنها بگو من به ایرُکو، کنممی خواهش«

 ».ندارد راهی نه،« گفت، ایرُکو

 کجا آنها که بگو من به فقط کنی، تقاضا تو که چیزي هر بدهم، تو به بخواهی که چیزي هر حاضرم من ایرُکو، کنممی خواهش

 ».هستند

 »بخواهم؟ که زيچی هر« پرسید، ایرُکو

 ».چیزي هر« .افتاد زانو به ایرُکو درختِ  مقابل اُلورومبی

 ».را اتبچه اولین من« گفت، ایرُکو



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٠١ 

 »بدهم؟ تو به گاو یک خواهیمی .داد خواهم تو به را آن من بخواه، دیگري چیزِ من از .ندارم بچه که من ایرُکو، اما« گفت، اُلورومبی

 ».خواهممی را تو اولِ يبچه من نه،« گفت، ایرُکو

 »بدهم؟ تو به گُنده خیلی بُز یک توانممی من خواهی؟می بُز یک«

 ».خواهممی را تو اولِ يبچه من نه،« گفت، ایرُکو

 ».امنکرده هم ازدواج حتی من .بدهم تو به که ندارم ايبچه من اما« گفت، اُلورومبی

 ».کنی عمل وعده این به شدي داربچه یوقت که کنی یاد سوگند توانیمی اما« گفت، ایرُکو

 مادرش، به پدرش، به کرد، فکر اشخانواده به بود زده زانو ایرُکو مقابلِ در که همانطور او .نگفت چیزي درازي مدت براي اُلورومبی

 .بودند رفته همگی ـــ خواهرانش به برادرانش، به

 ».داد خواهم تو به را فرزندم اولین من خوب، بسیار« گفت، اُلورومبی

 ».بخوري سوگند باید« گفت، ایرُکو

 ».داد خواهم تو به را فرزندم اولین که خورممی سوگند«

 ».هستند کجا که گفت خواهم تو به برگشتی که وقتی .کنی یاد سوگند او نزدِ و دهکده پادشاه پیشِ بروي باید« گفت، ایرُکو

 اولین نیز او دهد نشان را اشگمشده يخانواده جاي ایرُکو اگر که کرد یاد قسم پادشاه نزدِ و رفت دهکده به دوان دوان اُلورومبی

 .داد خواهد ایرُکو به را فرزندش

  .بودند ایستاده ایرُکو درخت کنار در که دید را اشخانواده اعضاي بازگشت، جنگل به اُلورومبی کهوقتی

 »بود؟ افتاده شما براي اتفاقی چه بودید؟ کجا شماها« پرسید، .گرفت آغوش در را شانهمگی و شد شادمان بسیار او

 ».آیدنمی یادمان« گفتند، آنها

 »کردي؟ پیدا چطور را آنها« پرسید، ایرُکو از اُلورومبی

 ».بگویم تو به توانمنمی وقتهیچ .است جنگل رازهاي از یکی این« گفت، ایرُکو

 ».ممنون خیلی« گفت، اُلورومبی

 ».نکن فراموش را قولت« گفت، ایرُکو

 ».کرد نخواهم فراموش هرگز« .داد قول اُلورومبی

 براي دیگر او .کردمی وحشت شدتبه افتاد،می ایرُکو يوعده یادِ به او که بار هر .بازگشت دهکده به اشخانواده با اُلورومبی

 .رفتنمی جنگل به فروش براي معطر هايسبزي آوريجمع براي دیگر او رفت؛نمی جنگل به هایشآشپزي براي چوب گردآوري

 .ندید را ایرُکو هرگز دیگر اُلورومبی و گذشت هاسال

 .شدمی اُلورومبی حالِ  جویاي او از ایرُکو رفتمی جنگل به اُلورومبی روستاي از کسی که زمانی هر چند، هر

 »است؟ چطور اُلورومبی« پرسید،می ایرُکو
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 ».اوست عروسیِ شامِ آشپزيِ براي کنممی جمع که را هاییچوب این عواق در .رودمی شوهر يخانه به فردا«

 »است؟ راحت شوهرش يخانه در است؟ چطور اُلورومبی« پرسید،می ایرُکو

 کاش .است خوشحال خیلی او .است آبستن نشده هیچ هنوز .است کرده ازدواج دنبا مردِ بهترین با او است، خوشبخت خیلی اُلورومبی«

 »کردم؟ ازدواج شوهرم مثلِ احمقی مردِ یک با من چرا .بودم اُلورومبی اقبالیشخو به هم من

 »است؟ چطور اُلورومبی« پرسید،می ایرُکو

1آپونبیوپو را اسمش .دارد دختر یک حاال او مگر؟ نشنیدي«

0

 ».اندگذاشته 4

 »است؟ چطور آپونبیوپو« پرسید،می ایرُکو

 .امندیده او مثلِ را کسی عمرم به وقتهیچ که من .پیسی و لک کوچکترین بدون دارد، روشن پوستی .است دهکده يبچه زیباترین او«

 من دخترِ کاش اي .باشد شده نیم دو وسط از که هستند سیبی مثلِ مادرش و او نه، یا است اُلورومبی يبچه او آیا که بپرسی خواهدنمی اصال

  ».ببرند مرا الِ اقب این شورِمرده بود، زیبا اندازه همین به هم

 نباید هرگز که دادمی هشدار دخترش به اُلورومبی روز هر .کردند منع جنگل به رفتنِ از را او کسانش شد، بزرگتر آپونبیوپو کهوقتی

 .شود نزدیک جنگل به

 .بروند جنگل به که گرفتند تصمیم آنها بود، بازي مشغول دوستانش با آپونبیوپو که روز یک اما

 ».بیا ما با« گفتند، ونبیوپوآپ به آنها

 ».بروم جنگل آن به نباید هرگز من که گفته مادرم « گفت، آپونبیوپو

 ».است خوشمزه هايمیوه و زیبا هايدرخت از پُر آنجا در اما«

 ».بروم آنجا به نباید من که گویدمی مادرم«

 »چرا؟« پرسیدند، آنها

 ».دانمنمی«

 »اي؟نرفته جنگل توي وقتهیچ تو پس« زدند، خنده زیرِ هابچه

 ».نه«

 »اي؟نرفته جنگل به وقتهیچ عمرت در«

 ».نه« گفت، آپونبیوپو

 »اي؟ندیده را جنگل وقتهیچ تو پس« .شدند برروده خنده از هابچه

 ».نه«

 »اي؟ندیده است هادرخت همه پادشاهِ و درخت بلندترین که را ایرُکو وقتهیچ تو«

                                                 
١

٠

٤Aponbiepo  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٠٣ 

 ».نه«

 ».ايندیده اتزندگی در چیزي هیچ تو .نیستی بلد چیزي هیچ اي؛ندیده را چیزي هیچ تو پس« گفتند، آنها

 پادشاهِ  ایرُکو، به تا ریممی .بخوریم شیرین هايمیوه و کنیم جمع چوب رویممی .جنگل به رویممی ما خداحافظ،« گفتند، هابچه

 ».کنیم سالم هادرخت

 ».ببینم را هادرخت پادشاهِ خواهممی هم من .بیایم شما با بگذارید .آیممی مه من آیم،می هم من« گفت، آپونبیوپو

 حتی آنها .برگشتند خانه به هیزم و چوب با هابچه يبقیه .بود دیده را آپونبیوپو کسی که بود باري آخرین این و رفتند جنگل به هابچه«

 را روستا وجبِ به وجب آنها »کو؟ من دخترِ« پرسید، و آمد بیرون خانه از لورومبیاُ تااینکه نبود، شانبین در آپونبیوپو که نشدند این متوجه

  .بود جنگل بود مانده باقی جستجو براي که جایی تنها .نیافتند آپونبیوپو آثار از اثري اما گشتند،

 یک و ماند خاموش ایرُکو اما کرد التماس و کرد التماس اُلورومبی .بزند حرف او با نشد حاضر ایرُکو رسید، جنگل به اُلورومبی وقتی

 .کردند خودداري هاآدم با زدن حرف از بعد به ماجرا این از هادرخت و ندید را اشبچه هرگز دیگر اُلورومبی .نیاورد زبان بر هم کلمه

 هاوقت گاهی .کرد خواهند ادی آنها از دیگران که بود نخواهند چیزهایی همان همیشه آوریممی کارهایمان انجام براي ما که دالیلی

 شرح و کند یاد ما از که باشد یکی مانمرگ از بعد خواهیممی که است دلیل این به کنیممی شدن داربچه براي تالش اگر که کنممی فکر

 .داشتمی دیگري يهبچ هیچ آپونبیوپو کردنِ گم از بعد او که کنمنمی فکر داشت، وجود اياُلورومبی واقعا اگر .بودیم کسی چه که دهد

 تا گذاشتمی جابه خود از بعد را کسی که بودمی این بهتر دارد، نگاه زنده را او قصه از روایت این اینکه جايبه اُلورومبی، براي کنممی فکر

 يقصه روزي نیز او که داشتم انتظار کردم، تعریف قصه چندین اوالمیده براي من .دهد شکل بودمی هاخاطره در باید که آنگونه را او بتواند

 .کند بازگو جهان براي مرا
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 .بدهد شیر اشبچه به تا شود بیدار خواب از بار ده شب طول در که بخواهد و بتواند باید او .باشد هوشیار و مراقب خیلی باید مادر یک

 است آمده پدید اشبچه در که را تغییراتی بتواند تا بنگرد دقت به و وضوح به چیز همه به باید او متناوب، هايبیداريشب این از بعد روزِ صبحِ

 بداند باید او .وتاهک یا است بلند کودکش هايفغان و گریه که کند توجه باید .باشد داشته تار و محو دیدي مادري که نیست روا .کند مشاهده

 .بگیرد نادیده را اينشانه هیچ نباید مادر یک .کاهش یا است یافته افزایش کودك بدن حرارت يدرجه که

 .گرفتم نادیده را مهم هاينشانه که دارم اطمینان هم هنوز من

 گرفتم، نادیده را هانشانه من که صبحی زرو آن .بدهم او به خودم شیرِ از سال یک مدتِ براي که کردم عزم اوالمیده، تولدِ  محضِ به

 بار چندین بودم شده مجبور شب طول در چون .بود ماهش پنج فقط او داشتم؛ رو پیش در تصمیم این به بخشیدن پایان تا زیادي زمانِ هنوز

 دادم تکانش تکان آغوشم در کردم، حمام را اوالمیده گرفتم، دوش دم،سپیده .بودم آلودخواب و کسل صبح شوم، بیدار او به دادن شیر براي

 یکی که بود این کلیبه انتظارم بخوابم، ساعتی چند تا رفتم تختخواب روي خودم بعد .خواباندم تختخوابش در را او سپس و برد خوابش تا

  .کردمی بیدار خواب از مرا هایشگریه با دیگر ساعتِ دو

 تا رفتم پایین يطبقه به .شدم خاطر آسوده زدمی چرت تختش توي همچنان اوالمیده اینکه از و شدم بیدار ظهر از گذشته ساعت نیم

 شده بیدار خواب از دخترم داشتم انتظار برگشتم، باال يطبقه به غذا، خوردن از بعد .گذراندم آشپزخانه در ساعتی نیم احتماال و بخورم چیزي

 را خودش و کردمی غون و غان ماند،می تختخوابش توي صدا و سربی گاهی دهد؛ سر گریه شدمی بیدار تا همیشه که نبود اینطور .باشد

 .ساختمی سرگرم

 نفس که دریابم تا کشید طول ايدقیقه یک حدودِ  .بود حرکتبی غیرمعمولی طوربه اوالمیده شدم، خم تختخوابش روي که وقتی

 حالی در و گرفتم بغل در را کودکم .کنم وارسی را قلبش ضربانِ  کوشیدم و دادم تکان را او .زدم فریاد را اسمش و کردم بلندش .کشیدنمی

 به که ايدقیقه چند احتماال .کنم پیدا را ماشینم کلید تا رفتم پذیرایی اتاقِ به عجله با .دویدم پایین يطبقه به کشیدممی فریاد همچنان که

 و وراین به هامبل روي از را هاکوسن و گشتم را چیز همه روي و زیر که هنگامی .بودم مشغول کلید جستجوي به گذشت سال یک ياندازه

 .چسباندم امسینه به بود شده وارفته و شل که را امبچه و ایستادم اتاق وسط در ايلحظه براي کردم، پرتاب ورآن



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٠٥ 

 قدرهمین .گفتم چه که آورمنمی خاطربه اما ،کردم صحبت او با که دانممی .زدم زنگ آکین دفترِ به و برداشتم را تلفن که آیدمی یادم

 صدا رساند بیمارستان به مرا که را ايتاکسی خیابان، در و گذاشتم سر پشتِ  را محله شدم، خارج خانه از و کردم رها را گوشی که دانممی

 .کردم
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 پیاده که ماشین از .بود نشسته سیمانی زمینِ کفِ نه، باشد، نشسته نیمکت روي اینکه نه .رسیدم من وقتی بود نشسته راهرو توي یجیده

 پاهاي دیدنِ  با .نداشت پا به کفش زیرا باشد، خودش که نبودم مطمئن ابتدا .ببینم را او توانستممی آمدم بیرون بیمارستان پارکینگ از و شدم

 به دست ياشاره با حتی و انداختم هایششانه دورِ را دستم زدم، چندك کنارش .بود رخداده بدي بسیار اتفاق که فهمیدممی باید او يبرهنه

  .دادم سالم شناختممی که پرستاري

 »نگفت؟ چیزي دکتر .خوبه حالش که مطمئنم .شو بلند« گفتم،

 به را جدیدي اطالعات بیمارستان به من رسیدنِ از پیش و کرده پیدا را مشکلش احیانا و بودند کرده ريبست را اوالمیده که پنداشتممی

 .بودند داده یجیده

 گنمی دونی،می .خوبه حالش او نباش، نگران .بشینی زمین روي نباید .شو بلند کنممی خواهش یجیده، بپردازم؟ چیزي پولی الزمه«

1اُویا .دارن ارتجاعی بلیتِقا مونن،می کِش مثل هابچه

0

 ».دیگه شو بلند ،5

  .کرد نگاه من به باز دهان و گشوده هم از کامال چشمان با او

 »یجیده؟«

  .داد قورت را دهانش آبِ و زد پلک او

 و گذاشتم سرش روي را دستم بنابراین بود، ژولیده موهایش .نبود من پیش حواسش که خواندم حالتش از چون دادم تکانش کمی

  .راندم عقب به را مویش هايبافته

 »زدي؟ حرف دکترهاش از کدومهیچ با تو بود؟ شده چی نگفتن«

 ».بردن سردخونه به را اوالمیده اونا«

 »بردن؟ "خونهردس" به گیمی که چیه منظورت« گفتم، .درآمدم زانو به کنارش در و افتاد فرو اششانه روي از دستم

                                                 
١

٠

٥Oya   ِنیجریایی ھایاسطوره از در ایالھه نام.  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٠٧ 

 که را سرش وزنِ تحملِ یگرد ظریفش و الغر گردنِ انگار که گرفت هایشدست بینِ در طوري را سرش بعد ».متاسفم« گفت، یجیده

 .دونستمنمی .بخورم چیزي خواستممی فقط .بودم گشنه .ندادم طولش خیلی من .متاسفم خیلی آکین،« .نداشت بود شده سنگین ناگهان به

 »متاسفم

 با همزمان را اوالمیده نامِ  اینکه ».نه« گفتم، بودم فهمیده هاحرف این از حسابی و درست ار منظورش آیا که نبودم مطمئن که حالی در

 »کجاست؟ اوالمیده اوالمیده، .لطفا بگیر آروم .کن صبر کن، صبر« .کردنمی تداعی من ذهنِ در را معنایی هیچ بود آورده سردخانه يکلمه

 .آکین بردن، سردخونه به اونو اونا« .گسترد رویش مقابل را هایشدست بعد و زد خودش سر به ايضربه کرد، موهایش توي دست

 »...گنمی .مرده اوالمیده گنمی .مرده دخترم که گنمی .مرده او که گنمی

 راهرو پایین سمتِ به .شدمی معوج و کج چشمم جلوي چیز همه که کردم احساس زیرا مالیدم را هایمچشم دست پشت با ایستادم،

 سرش به همچنان او .کردم نگاهش و چرخیدم آنوقت کردم، توقف شنیدمنمی را او صداي دیگر که جایی در شدم، دور او از افتادم، راه

  .صورتش به رانش، به هایش،سینه به زد،می خودش به فقط کرد،نمی فریاد و جیغ .نبود خبري ریختن اشک از اما کوبید،می

 کنم هضم را واقعیت این جورهایی یک کردم سعی کردم، نگاهش و ایستادم فقط ایستادم، راهرو انتهاي رد مدت چه تا که دانمنمی

 فکر .بودیم داده دست از را اوالمیده اخطاري، هیچ بدون اکنون، دادیم، انجام شدن داربچه براي من و یجیده که تالشی همه این از بعد که

 برخورد صداي :بودم آگاه راهرو پایین و باال در مردم جوشِ و جنب به نسبت .شود دگرگون ناگهانی به اینطور توانستمی جهان که کردمنمی

 تنهایی احساس سختی به من اما .کردمی پیدا تماس من بدنِ  با راهرو از گذر هنگامِ که هاییبدن مردم، گوي و گفت زمین، بر کفش هايپاشنه

 خالی ايسیاره به من آوردمی زبان بر را »بردن سردخونه به را اوالمیده اونا« يجمله یجیده که ايزمانی يفاصله در گویی که طوري کردم،می

  .بودم شده منتقل انسان از

 صندلیِ روي که کردم کمکش و کردم راهنمایی ماشین طرفبه را او گرفتم، را دستش شد بلند او وقتی برگشتم، یجیده پیشِ سرانجام

 مقابلِ  را خودم که دانممی اندازه همین .آوردم کجا از را اتفاقات بخش به رفتن براي را نیرو آن دانمنمی هم هنوز .بنشیند راننده کنار

  .یافتم بود بخش مسئولِ که سرپرستاري

 ».اوالمیده ـــ آوردن اینجا به پیش ساعت چند را دخترم .هستم آجایی آقاي من« گفتم،

 داد، قرار رویم جلوي فرم تایی چند .کرد باز را کشو چند در و کرد تعارف من به ايصندلی کرد، راهنمایی اتاقکی درونِ  به مرا او

 سر .بود اوالمیده همان »جسد« از منظورش که دریابم تا کشید طول ايدقیقه چند .ببینم را جسد خواستممی امضاء از قبل چنانچه که پرسید

 محلِ  دنبالِ  هابرگ روي فقط نخواندم، را نوشته متن از کلمه یک حتی .کردم امضاء را كمدار و بزنم حرف توانستمنمی چون دادم تکان

 .زدم امضاء پایشان و گشتم امضاء

 کرده را خودشان تالش تمام دکترها که داد اطمینان من به گفت، تسلیت و کرد همدردي من با سرپرستار بروم تا شدم بلند وقتی

 قدردانی شانتالش از که گفتم کردم؛ تشکر و دادم دست او با .بود داده دست از را جانش برسد بیمارستان به اینکه از قبل کودك اما بودند،

 .کنممی



AVAYEBUF.com  

108 

 

 هنوز که شدم مطمئن هایشزدن پلک از فقط بود؛ نشسته جلو صندلی روي سنگ مثل همچنان یجیده برگشتم، ماشین درون به وقتی

 در پیشتر .باشم کرده سبک را دردش که گفتممی چیزي آوردم،می زبان بر ايدهندهتسکین کلمات باید من قاعده، برحسبِ  .بود زنده

 کلمات بودند داده دست از را خویشاوندانی یا همسر که همکارانی براي و بودم داده انجام را کاري چنین گوییتسلیت ضمنِ  هاسوگواري

 پارکینگِ پایین و باال که مردمی به ماشین جلوي يشیشه از و گرفتم دست به را فرمان زدم، استارت .بودم گفته آنها به و کرده پیدا مناسبی نسبتا

 به بتوانم که کنم فکر چیزي به تا کردم تالش خیلی .شدم خیره بودند، آمد و رفت در دیگر معمولی روزهاي مثلِ تفاوتبی بیمارستان آفتابیِ

 و بگذارد، جا به را خود تاثیرِ حداکثرِ کلماتم خواستممی چون و .کردم پیدا جمله دو کیی ترکیب براي هم کافی هايواژه حتی .بگویم زنم

 .کردم نگاه چشمانش در و برگرداندم را سرم دهم، تسلی کنم درکش درستی به توانستمنمی خودم هنوز آنچه به نسبت را او

 نُک مقابلِ درست لکه آن و بود پوشیده بندسینه او که بگویم توانستممی .شدم پیراهنش جلوي شیر يلکه متوجه لحظه، همین در

 به بگویم خواستممی که را آنچه .اوالمیده دستِ  نوزاد، یک دستِ کفِ ياندازه به کوچک، بود، ايتازه يلکه .بود راستش سمت پستانِ

 کنار پایمان زیرِ زمینِ که شدم متوجه گریستم،نمی شدمی کشیده پایین سمتِبه که شیر يلکه به که همینطور .کردم فراموش راحتی همین

 .شود بود گشوده دهان پایمان زیرِ در که مغاکی درونِ به ما سقوط از مانع نتوانست من کلمات و ماندیم، معلق هوا در ما رفت،
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 بیخِ  ايکشیده بود نزدیک حرف این شنیدنِ با .بود برگزیده را مرگ که شرور دخترِ یک بود، بدي يبچه اوالمیده که گفت مامی

 .بخوابانم گوشش

 مادري هیچ که بمیرد، خواستمی خودش من ياوالمیده که کند متقاعدم کوشیدمی بود، من به دادن تسلی براي او روشِ این

 به توانستمنمی من .دانستمی خوب را این هم خودش و نیافتاد کارگر هیچ هایشحرف این .دهد انجام کاري شرایطی ینچن در توانستنمی

  .نکرد مطابقت هایشگوش رنگِ با هرگز پوستش و بود مالیم زردِ رنگِ یک زندانیِ همیشه او که بود ناگوار چقدر .نکنم فکر امبچه

 دادمی شکنجه مرا که آنچه .بودم تفاوتبی بودند، کرده پُر را امپذیرایی اتاق که سوگوارانی محزونِ  هايچهره آن به نسبت من

 بود، دلگرمی و تسلی مقصودشان که لطیف کلماتی با تنها که سوگواران مطلقِ کمابیش سکوتِ همین فشرد،می را قلبم بود، شانسکوت

 آکین یا من مردمی آنکه اگر بود، شده فرزند صاحبِ  و کرده ازدواج مردنش از بلق اگر بود، شده بزرگ من ياوالمیده اگر .شدمی شکسته

 کن فراموشش گفتندنمی و دادندنمی تکان سر گزیدند،نمی را هایشانلب انداختند،می راه به شیون و زدندمی ضجه آشکارا سوگواران بودیم،

 .شد خواهی دیگري يبچه صاحبِ زوديبه چون

 خبري مرج و هرج و شلوغی از .بودند متشکل و مرتب بسیار همه .فشردمی را درونم زدنمی ضجه و کردنمی یونش کسهیچ اینکه

 به کس هیچ .رقصیدنمی هم مامی حتی .کندنمی سر از موي و زدنمی غلط زمین روي کسی آمد،نمی چنگال قاشق و صندلی صداي نبود،

 .شد خواهی دیگري يبچه صاحبِ  زوديبه نباش، نگران :بگویند بودند بلد فقط.دادنمی ايواژه یافتن زحمت خودش

ِ یا عکسی قابِ هیچ میز، روي  .نبود باشد گرفته قرار آن زیرِ که تسلیتی ثبتِ دفترِ

 دندبو متاسف همه .خوردنمی تاسف اوالمیده مرگِ براي کسهیچ .نبود دلتنگ او فقدانِ  براي کسهیچ انگار که بود ايگونهبه وضع

 بود، کرده زندگی جهان در کوتاهی زمان او چون گویی، تو .بود مرده او که نبود متاسف کسهیچ اما بودم، داده دست از را کودکی من که

 از .بودیم داده دست از بود عزیز برایمان که را سگی ما که کردمی فکر آدم .نداشت اهمیتی واقعا وجودش ـــ نبود مهم چندان رفتنش واقعا

 سیلِ این از صداهایی که هنگامی و .شدمی فشرده وجودم اعماقِ بود، نرفته دست از مهمی چیز انگار که بودند، آرام اینقدر که مردم دندی

 شبِ  در مثال داد،می رخ دیرتر اتفاقاین اگر شدمی جانکاه چقدر کن تصور که گفتندمی من به دهندگانتسلی آرامِ  حد از بیش

 را ايعزاداري آن و بغلتم زمین روي بکشم، فریاد بزنم، ضجه توانستممی کاش اي که کردممی آرزو ازدواجش، شب یا اشالتحصیلیفارغ
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 سردخانه درون به اوالمیده با کند، چنین توانستمی که من وجودِ  از بخش آن .توانستمنمی اما .کردممی برگذار برایش بود او يشایسته که

  .بطلبد بخشودگی او از هانشانه گرفتنِ نادیده خاطرِبه و کند همراهی را او تا بود رفته

 او که دانستیممی نباید هرگزو نداشتیم خاکسپاري مراسم در شرکت ياجازه من و آکین .شد انجام روز پنج ظرف خاکسپاري مراسم

 موي بودند کرده انتخاب که دفنی محل کردنِ پیدا براي نباید که کردمی یادآوري من به مرتب شوهرم مادر .بود شده دفن اينقطه چه در

 شریر و پلید چیزهاي هایمچشم آنوقت چون ببینم را او مزارِ نباید من که گفت زمزمه به گوشم در .کنم پیله آن و این به و بشوم کسی دماغ

 هايحرف به .بود کودك یک دفنِ محـــلِ دانستــــــنِ نآ که کردم،می تجربه بیاید والدین سرِ توانستمی که را چیزي بدترین بعد دیدند،می

 به را او کوچکِ کفنِ تا ماندم منتظر و کشیدم، دراز پذیرایی اتاق توي نیمکتِ  روي حرکتبی کامال را صبح تمام .ندادم پاسخی مادرشوهرم

 همان به حرکتبی .شناختممی را او دفنِ  جاي کشیدم،می دراز ساکن و ثابت حال همین به الزم ياندازه به اگر که بودم مطمئن .بسپارند خاك

 تیره مهی پشتِ  در و بود نامشخص زمان .شد تار و تیره چشمانم پیشِ ساعت که زدم زُل ساعت يصفحه به آنقدر و کشیدم دراز حال

 نیمکت روي همانجا .آورممی خاطربه مبهم و گنگ خیلی را گفت من به چیزي و برداشت را ماشینش کلید آکین که ايلحظه آن .گذشتمی

 احساس چیزي هیچ روز تمام من .بود رسیده پایان به ظهر تا حتما تدفین مراسمِ .بود شده ظهر از بعد دو ساعت شدم متوجه که زمانی تا ماندم

 سرفه به مرا که کوتاه تیز صداي یک کشیدم، فریاد لحظه همین در .نداشتم را الزم هوشیاري بودم، ثابت و حرکتبی که آنجا از .بودم نکرده

 یک حتی نشد، سرازیر اشکم نیز موقع آن در حتی .نبودم کردنش دنبال به قادر اما یافت،می ادامه خواستمی دلم چه اگر که صدایی .انداخت

 .قطره

 خواهی حامله دوباره بشی خبردار اینکه از پیش« گفت، .کشید سرم پوستِ روي را انگشتانش رساند، من به را خودش زود خیلی مامی

 آرزو .شدممی بهتر استراحت کمی با فقط و بودم شده ساده سرماخوردگی یک دچارِ گویی تو ».دید خواهی کرد، خواهی پیدا بهبودي .شد

 بسته من بر سو همه از درد دیوارهاي .بودم حامله حاضر حالِ در که نگفتم او به و برگرداندم رو او از .بود مرده او من يبچه جايبه که کردم

 بیشتر بختتیره استخوانِ و گوشت مقداري من .بودند فوالد و سیمان از دیوارها اما کنم، دور خودم از و دهم هل را آنها تا کوشیدممی شد؛می

 .نبودم
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 مشغول آرایشم سالن در ساعت تمامِ و بدهم کار به دل تا خواست من از پافشاري با سرانجام و زبانیچرب با نصیحت، با اشاره، با آکین

 .باردارم که بودم نگفته او به هنوز .شوم کار به

 داد تکیه آشپزخانه درِ چارچوبِ به او نداشت، ايفایده کردن انکار دیگر که آمد باال آنقدر شکمم وقتی .نگفتم او به هرگز واقع در

 »اي؟حامله« پرسید، من از و

 .برداشتم جاظرفی توي از کاردي
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 .بودم حامله هم قبال من که آمدمی یادش تازه انگار که بود این مثلِ »دوباره؟« کرد، اضافه آکین

 یام یک يغده خواستممی گویی تو انداختم، بیرون را بازویم عضالتِ تمام و گرفتم دستم در محکم را کارد زدم، کنار را هاسبزي

 .کنم قطعه قطعه را

 »یجیده؟«

 شکمِ  روي را هایمدست .ایستادم بود شوهرم که مردي روي در رو و چرخیدم و کوبیدم چوبی گوشتِهتخت توي محکم را کارد

 »منه؟ شکمِ تو چی کنیمی فکر ببینم، بگو آکین؟ کنی،می فکر چی« .کردم قالب هم در امبرجسته

 »دي؟نمی جواب درست چرا .کردم ازت سوال یک فقط من«

 »کنی؟می فکر تو که چیزیه این .مردك تو، بستم؟ شکمم هب قلیونی کدو یک که کنیمی فکر«

 .کردم او به را پشتم .دوخت من سرِ باالي در جایی به و برگرفت من از را نگاهش و خاراند را ابروهایش او

 »اي؟حامله پس« پرسید، و کرد روشن سینه او

 به قلیانی کدو یک که خراب و پریشان آنقدر بود، خراب و پریشان من يکله که کردمی گمان مرد آن .بود سوال یک همچنان این

 هاينیمه تا که را شرتیتی من و بود گرم هوا .کند باور را این توانستنمی او :کردمی تکرار را سوال این باز دلیل همین به .بودم بسته شکمم

 قاچ کمی را شکمم که بود بهتر بود شده که هم اطمینان براي شاید کند؟ وارسی را شکمم خواستمی او آیا .بودم پوشیده سیدرمی رانم

 ».بله« .دادم تکان سر .کردم رها پهلوها روي را هایمدست و کشیدم بیرون گوشتتخته داخلِ از را کارد داد؟می

 داشت که کسی صداي مثل گفتن، تبریک مثلِ بود صدایی .دهم تشخیص را آن خوبی به نتوانستم که داد بیرون خود از صدایی او

  .خوردمی بود برهنه که رانم به کارد فلزيِ يتیغه کردم، نگاه آشپزخانه يپنجره از بیرون به .بگیرد را هقشهق جلوي خواستمی و شدمی خفه

 ».بچه مرگِ خاطربه .متاسفم« گفت، تامل ايلحظه از بعد او

 بودند آماده بودیم داده دخترم به که را دیگري نام عدد بیست آن .شوم رو در رو او با تا چرخیدم ».بود اوالمیده اسمش« کشیدم، فریاد

  .بود رفته قبال او بود؛ خالی در يچارچوبه .بخورند چرخ زبانم روي تا

 

❊❊❊ 

 

 خواسته او از گویی که زد زُل من به طوري کرد، امتناع .بچیند را موهایم تا خواستم دخترها از یکی از برگشتم، کار سرِ به که اولی روز

  .ایابُلو حتی کردند، خودداري قیچی به زدن دست از دخترها يهمه .کند قطع را سرم بودم

 ».شدي حامله دوباره تو اما« گفت، او
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 اگر .کردند نگاهم زدهوحشت هامشتري .چیدم نامرتب طوربه کوتاه، و بلند هايدسته صورتِ به را بقیه و کردم قیچی را هابافته خودم

 از را عقلم انگار که کردندمی نگاهم طوري آنها چرا پس .شدندنمی زدهشگفت اندازه این تا موهایم چیدنِ از آنها بود، آکین بود دهمر آنکه

  بودم؟ داده دست

 سرب مثل پاهایم .رفتم خانه به پاکشان و زنانقدم سالن بستنِ از بعد بنابراین بودم، برده تعمیرگاه به سرویس براي را ماشینم روز آن

  .بروم بود آکین و من مشتركِ تختخوابِ  کنار در همچنان که ايخالی يگهواره آن به ،خانه آن به خواستنمی دلم .بودند سنگین

 روي را اعدادي و بود ریخته میز روي سفید کاغذ دوازده ده .کردمی کار و بود نشسته غذاخوري میز سر .رسیدم وقتی بود خانه آکین

  .کردمی وارد حسابماشین

 »اومده؟ موهات سرِ چی« پرسید، و زد کنار را حسابماشین

 »باشه؟ افتاده ايدیگه اتفاق چه خواستیمی .زد نک موهامو و اومد پرنده یک خونه راهِ در«

  .نشستم غذاخوري میزِ به پشت و مبل یک روي .داد ادامه حسابماشین در اعداد کردنِ وارد به

 »کنی؟ کوتاهش اندازه چه تا خوايمی« پرسید، آکین

 فرش روي لکه چندین .بکَنم بود ریخته فرش روي که را شمعی مومِ  پایم بزرگِ انگشتِ با تا کوشیدممی گفتن ضمنِ  ».ته از« گفتم،

  .بود نخورده جارو که بود هاهفته .خوردمی چشم به

 گوشم به مو شدنِ قیچی تیزِ صداي سپس کرد، امژولیده موهاي توي را دستهایش .کردم احساس سرم روي را آکین دستِ ناگهان،

 پوستِ  به کردند پیدا تماس شد سرازیر هایمگونه از که صداییبی هاياشک با کههنگامی و شدند پخش صورتم سرتاسر مو هايطره خورد،

 بگذارم خواستممی .نزدم کنار صورتم روي از را آنها من اما انداختند،می خارش به و دادندمی قلقلک را پوستم هاطره .چسبیدند صورتم

 .بودم داده خراش خام یامِ  تکه یک با را آن گویی که بسوزد و بیافتد خارش به آنچنان پوستم بگذارم خواستممی شب، تمام بمانند، همانجا

 ».بگیر دوش یک برو« گفت، شد تمام که کارش

 .بودند کرده دشوار برایم را کشیدن نفس و فشردندمی سختیبه را امنهسی هاهقهق .شوم بلند جایم از توانستمنمی

 مبل يدسته روي حالبی و سست فشرد،می خود در را قیچی همچنان که دستی گذاشت، شکمم روي را سرش و زد زانو کنارم آکین

 روي از که هاییاشک کردم، احساس را او هاياشک وزر آن من اما نکرد، اقرار را آن هرگز او .چسبید را لباسم دیگر دستِ  با و کرد آویزان

 فریاد .کردم نفرین .گریستم بلند بلند و کردم پرتاب عقب به را سرم .زدند من اندوه بر تاییدي مهرِ و فروکشیدند شکمم تا و شدند شروع لباسم

 هایمحرف به بود کجا هر که کردم البه ببخشد، مرا امانگاريسهل خاطربه که کردم التماس او به خواستم، پوزش دخترم از .کردم گریه .زدم

 بعد روزِ  .کنم گریه را دردهایم يهمه تا کوشیدم و گرفتم هادست بین در را سرم .گریستم داشتم توان که آنجا تا را شب تمام .دهد گوش

 خواب از که بعد ساعت شش حدودِ  .دیدمن خواب اصال ـــ ندیدم شدمی متالشی خاك زیر در بدنش که ايبچه خواب .خوابیدم تماما

 عملی این که دانستمنمی را این زمان آن در .بود کرده پاك و شسته وجودم از را گناه احساس و درد گریه، که کردم احساس برخاستم،

 .بود ناممکن



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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1شِسان

0

 شوهرش .رساند بیمارستان به مرا که بود ایابُلو این و شد پاره آب يکیسه که بودم کار سرِ .شد متولد چهارشنبه روز یک در 6

 يتجربه .آموختمی رانندگی داشت و بود شده شوهرش قدیمی مَزداي صاحبِ سرانجام او و بود خریده دوم دسته ماشین یک تازگی به

 یا ماشینش جلوي پالكِ  روي بر »مبتدي يراننده« برچسبِ زدنِ  از و شدمی بلعکس و اشخانه به آرایش سالن از رفتن به محدود اشرانندگی

 رانندگی هايتوصیه او به هایمدردکشیدن و هاانقباض بین در تا کردم سعی و نشستم جلو صندلی روي من .ورزیدمی امتناع آن دیگرِ کجاي هر

 سرِ که اتفاقی خاطربه که داشتم اعتقاد اياندازه تا که علت این به شاید .ببرد بیمارستان به مرا او تا گذاشتم اما بگیرم، کسیتا توانستممی .بدهم

  .بودم شدن مجازات مستحقِ من افتاد، دخترم

 روي هامیهمان .شد ربرگزا خودمان پذیرایی اتاق در که بود کوچکی يجلسه .کردند شرکت شِسان نامگذاري مراسم در کمی تعداد

 مراسم از ساعت یک گذشتِ  از بعد و خوردند را شانسبزي و گوشت و چلو نشستند، بودیم گرفته عاریه همسایه يخانه از که هاییصندلی

1انوگو در اکنون که آرینوال دخترش .نیامد اصال که مامی .رفتند هایشانخانه به

0

 مامی و بود کرده حمل وضع زمان آن در کرد،می زندگی 7

 چادري نه آمد، عمل به دعوت ايزنده موسیقی گروهِ از نه .نیامد ایفه به الگوس از هم کسی .بود رفته انوگو به شِسان تولدِ از قبل هفته یک

  .نبود خبري هم پایکوبی و رقص از .آمد ايخواننده نه و بود میکروفونی نه و شد، برپا بیرون در

1ایگه را شِسان اولِ  نامِ

0

 تردیدي کسهیچ براي هفته یک از بعد بودند؛ قدمخوش پاهایش .بود شده دنیا این وارد پا با چون گذاشتیم 8

 همراه به خود با را خوبی جورواجورِ اتفاقاتِ خانواده، به ورودش با دیگري قدمِخوش آدمِ هر مثلِ نیز او .بود قدمخوش بسیار او که نماند باقی

 و داشت چه هر بود مجبور و بود قرض بارِ زیرِ خرخره تا صاحبش چون خرید بازار قیمتِ نصفِ به زمین قطعه هارچ آکین نمونه، براي .آورد

 گاهی زندگی، در دیگر چیزهاي خیلی مثلِ اما نبود، منصفانه بیچاره مردِ آن براي اتفاق این .بدهد را هایشبدهی تا برساند فروش به را نداشت

 .دارد بستگی دیگري ویرانی به مستقیماً یکی خوشبختیِ

 من به .بودم شده شدید بدگمانی و پارانویا دچار که کردمی فکر آکین .بودم مراقبش کامال و بود شِسان جمع حواسم دانگِ شش من

 با من و .ودب خواهد وابسته و متکی من به اندازه از بیش زیرا بود نخواهد ازدواج به قادر هرگز شد بزرگ پسر آن وقتی که دادمی هشدار

 من يسینه به که بود دهانی این به منوط اشزندگی کهوقتی نباشد متکی من به توانستمی شِسان چطور آخر که پرسیدممی خود از شگفتی

 به را شِسان دستِ  مچِ که بودم آماده کامال من .نبود وابسته اصال یا بود، وابسته کم که بود ايبچه براي خطر گفت،می من احساسِ  .بود وابسته

 .بکشم خودم دنبال به رفتممی که کجا هر به را او عمر باقی و ببندم بندمپیش هايرشته

                                                 
١

٠

٦Sesan  
١

٠

٧Enugu  نیجریه شرقی جنوبِ  در واقع شھری. 
١

٠

٨ Ige 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١١٥ 

 ايمودبانه هايمکث با هایشگریه نیز زمان آن در حتی و کردمی گریه داشت نیاز غذا به که وقتی فقط او .بود آرامی يبچه شِسان

 براي و بود گرفته هوا در را پاهایش و دست تختخوابش در که دیدممی و کردممی وارسی را او شب هاينیمه گاهی .شدمی گذارينشانه

 .کند جلب خودش به را کسی نظرِ که نبود این صدد در و بردمی لذت خودش با مصاحبت از خندید،می و کردمی بازي خودش

1ایمو خیابانِ در ايخانه ما

0

 نداشت حصار خریدیم را آن کهوقتی .نبود دور چندان یمکردمی زندگی قبال که ايمحله از که خریدیم 9

 روي و بود سقف یک ياندازه به حصارها ارتفاع .بکشیم حصار و پرچین دورش تا دور ابتدا آنجا به کردن مکاننقل از قبل شدیم مجبور و

 .بود روییده هرز علف مثلِ یکبارهبه حصار شهر، تمام در و بود شده معمول کشور سرتاسرِ در مسلحانه هايسرقت .داشت خاردار سیمِ سرش

 تا بودند کرده استخدام نگهبان یک یکی اکنون هامحله بیشترِ .داشتندمی نگاه آن در را هاجانی که بود هاییزندان از بلندتر حتی آنها از برخی

 وارد دزدانه روز طول در سارقین .کند شلیک هوا به ايگلوله چندي به هر ساکنین، کردنِ خاطرجمع براي و بزند قدم هاخیابان در هنگامشب

 روشن را رادیو خانه از خروج هنگامِ من .ربودندمی آمدمی شاندست دم که آنچه هر خانه صاحبان بازگشتنِ از پیش و شدندمی هاخانه

 را کار همین نیز مردم بیشترِ که شدم متوجه .نبود سکبی و خالی خانه که باشم کرده ایجاد را تصور این احتمالی سارقِ ذهنِ در تا گذاشتممی

 .بود روشن روز تمامِ رسیدمی اتمام به اشروزانه کارِ رادیویی ایستگاهِ که زمانی تا رادیوها ها،خانه از ايپاره در و کردندمی

 پنج از پله به پله آرایشم، سالن يستادهای سشوارهاي تعدادِ  که بود نشده برطرف جدیدمان يخانه دیوارِ  و در يتازه رنگِ بوي هنوز

 ايطبقه دو ساختمانِ تا کنیم اندازپس کافی ياندازه به توانستیم من و آکین بعد، زمانی اندك .یافت افزایش ایستاده سشوارِ ده به ایستاده سشوارِ

 به بروم خواب به اینکه از پیش هاشب من اما بود، آورده اقبال و شانس ما براي که بود شِسان این چه اگر .بخریم بود آن در سالنم که را

 طوري و خوردمی شیر امسینه از که ببینم زنده را او توانستممی بگشایم، چشم اینکه از پیش شدن، بیدار هنگام هاصبح .اندیشیدممی اوالمیده

 .شناختمی مرا بود هاقرن انگار که نگریستمی من به

 

 

   

                                                 
١

٠

٩ Imo 
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 مکاننقل درواقع او .ما پیشِ آمد و کرد مکاننقل و داد دست از الگوس در را کارش دوتون جدید، يخانه به جایی به جا از بعد اندکی

 آمد روز یک او باشد؛ کرده ترك را زنش مگر کندنمی مکاننقل دیگري يخانه به هرگز فرزند چهار با متاهل مرد یک که معنا این به نکرد،

 و سر خودش روحی وضعیت به کمی دیگري کارِ یافتن از قبل تا داشت زمان کمی به احتیاج که بود مدعی .برنگشت الگوس به دیگر و

 به يسرمایه را اندازشپس تمامِ  و بود داده دست از را کارش که بود سال یک نزدیکِ ما نزدِ آمدن از پیش او که بود این واقعیت .دهد سامان

 و دست خودش براي دیگري شغل بود کرده سعی او آن از بعد .بود انجامیده شکست به ماه چند ظرف که بود کرده نانوایی یک انداختنِ را

 که بود کرده احساس زیرا بود، کرده رد را نهادهاپیش این هم او ـــ بود نخورده تورش به قاصدي و شبگردي مشاغلِ از بیشتر چیزي اما کند پا

 هایشکفش جفتِ آخرین کفِ کهوقتی .بود شغل دو این شرایط واجد الزم حد از بیشتر بسیار مدیریت، يرشته در ارشد کارشناسی داشتنِ با

 کسب و کار تا بود کوشیده بود کرده قرض که پولی مقدار با و فروخته را زنش ماشینِ و خودش ماشینِ بود، رفته ساب حسابی درالگوس

 اشتراك به و آن موضوعِ کشیدن پیش شرایط، این در که گفت من به و بود خورده دست رو شیاد چند از بار این .کند احیا را اشنانوایی

  .کرد لنق من براي را همه اول آکین، نزدِ اینها کردنِ مطرح از پیش او .بود شرمساري مایه برایش دیگران با گذاشتنش

 به تا داد او به را اندازمانپس از بخشی آکین کههنگامی و .شود پنهان تا بود آمده شاالی به طلبکارانش دستِ از فرار براي دوتون

 محلی آبجوي از جعبه سه کم دست که گمانم به ما، پیش اقامتش اولِ يهفته چند طیِ در .نشد رفتن به حاضر هم باز بپردازد، طلبکارانش

1وفیتر

1

 شامِ  تا کوشیدممی کههنگامی نیز چندي به هر و پختممی که هاییخورشت توي هايگوشت خوردنِ بود شده فقط کارش .نوشید را 0

  .بودم برودل تو چقدر من که گفتمی و آمدمی مقدمهبی کنم، فراهم کار سرِ از آمدن از پیش را شوهرم شب

 که تاجایی کرد،می تضعیف را امدفاعی قدرت رفته رفته و بردمی سر را امحوصله داد،می قرار تحسین و تمجید موردِ  مرا روز هر او

 مقاومت حتما بودم، زیبا که گفتمی من به اگر .الییسهتخته مگر نبود چیزي واقع در بود، فوالد کردممی فکر که را آنچه که شدممی متوجه

 کاسته هرگز بود کالمش در که ايزدگیشگفت لحنِ  آن از هاسال این طولِ  تمام در و گفتمی من به را این همیشه آکین که چرا .کردممی

  .کردمی تعریف چشمانم فریبندگی از و هایمکفل گرديِ از ستود،می را هایمسینه نقص و عیببی برجستگیِ دوتون او، خالفِ بر .بود نشده

                                                 
١

١

٠Trophy  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١١٧ 

 سبزیتو خورشتِ  که اموقتی عاشقِ  من« گفت، و کردمی امنظاره و ودب گرفته دست به را آبجوش بطري که همینطور روز، یک

  ».سوزونیمی

 سوزانده را پختممی آکین شبِ  پلوي براي داشتم که را ايسبزي خورشت آن از پیش لحظاتی .آمدممی بیرون آشپزخانه از داشتم

  .بودم

 دويمی باال يطبقه از سرعت به تو .گیردمی ته غذا و هستی باال يطبقه که وقتی خصوصا« .داد قرار پایش کنار را آبجو بطري دوتون

 ».کردم توقف اینجا آبوجا به رفتن راهِ سرِ که افتممی ايهفته آخرِ یادِ به مرتب من و .پرندمی پایین و باال توپ مثل هایتسینه و پایین

 یک براي شد مجبور برادرش آمدنِ از بعد آکین و گذشتمی اوالمیده تولدِ  از ماه دو .کنم فکر هفته آخر آن به راجع نداشتم دوست

 رو در رو هم با اغلب و نبود بزرگ خیلی خانه .بودیم تنها خانه در را هفته آخر تمام االمیده با من و دوتون .برود الگوس به اضطراري کارِ

 بعد زد، کنار را صورتم روي موهاي و کرد دراز میز سوي آن از را دستش و شد بلند او که خوردیممی صبحانه داشتیم شنبه روز .شدیممی

 و کشید طول دوتون کارِ نگرفت؛ انجام پنهانی طورِبه و سرعت به کار اول، يدفعه مثل بار این .نکرد رهایش دیگر و کرد لمس را گوشم

  .افتادمی اتفاق هرگز نباید دیگر عمل این که دادم قول خودم به اما شوم، دور کنارش از هفته آخرِ تمام که نیامد دلم .نشد تمام فوري

 ».کنممی فکر هفته آخر اون به همیشه من« گفت، دوتون

 ترسفت و ترسفت هایمپستان نُکِ که کنم احساس توانستممی و شدمی افزوده قلبم ضربانِ  شدتِ بر زدمی حرف او که همینطور

 شد، تموم دیگه اتفاق این ببین،« .بودم پوشیده دارالیی بندسینه که روز آن مثلِ بودم،  زندگی خوبِ  آمدهايپیش قدردانِ  همیشه من .شدندمی

 ».شد نخواهد تکرار هیچوقت دیگه

 ».باشی داشته نیاز بهش تو که یهطبیعی کامال این .نکن دعوا« گفت،

 به وقتهیچ او رفتم؛می او سمتِبه باید که بودم من این .زدنمی دست من به هرگز دوتون دانستممی چه اگر کشیدم، دور را خودم

 »زنی؟می حرف داري چی از تو« .آمدنمی من جستجوي

 .برداشت را آبجویش و گفت را این ».امآماده همیشه من .بگو من به داشتی را اشآمادگی وقت هر«

 جویده زدنش حرف بود، مست تقریباً او .بود الکل فرمایشاتِ از حتما هاگستاخی و جسارت این و هاحرف این که گفتم خودم به

  .بود شده جویده

 کمک من به عمل این .بود معامله جور یک فقط رفتن رختخواب به او با گویی تو ـــ بودم راضی زدمی حرف شیوه این به او اینکه از

 را شدمی جمع پاهایم بین که رطوبتی آن و نشانم فرو بود ورشعله شکمم گودالِ در که آتشی آن و کنم مقایسه هم با را موردها که کردمی

 .بخشکانم

 هنوز بچه، دو به دادن شیر وجودِ با من که موضوع این به کردن اشاره از باید .بزند حرف اینطور من با نباید که گفتممی او به باید

 .رساندممی آکین گوشِ به را ماجرا که کردممی شتهدید اگر کم دست کرد؛می قبول حتما او .بردارد دست بودند سفت و برآمده هایمسینه

 کردمی منتشرِ بدنم تمام در که را  گرمایی و هایمگوش در هایشواژه حرکتِ از .گفتنمی چیزي و شدمی خاموش او که خواستنمی دلم اما
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 وانمود طوري خانه، از او انداختنِ  یرونب تقاضاي و آکین به دوتون شهوانیِ و هرزه اظهارنظرهاي کردنِ گزارش عوضِ  به .بردممی لذت

 کلماتِ  کرد،می خروپف باز دهانِ با و بود خوابیده شکم روي کنارم در آکین که حالی در هنگام، شب .بودم گرفته نادیده را آنها که کردممی

 در شِسان گذاشتنِ  از بعد تدریج،به .مکردمی تکمیلش و افزودممی آن به را او يسوخته و گرفته لحنِ  و کردممی مرور ذهن در را دوتون

 .خانه به بازگشت براي تراشیدلیل به کردم شروع مدرسه،

 افزوده کردممی حس سرم درونِ که وزنی بر داشتمبرمی دوتون اتاق سمتِ به که قدمی هر با .کردممی سنگینی احساسِ سرم در

 در به پشت زمین روي دوتون شدم اتاق واردِ که وقتی .رسید فونمی به سپس و نیافت تولد که بود کودکی به متعلق روزي که اتاقی به شد؛می

 بود شده نوشته آدرس شاناغلب روي بر بود، پال و پخش زمین روي نامه پاکتِ دوازده ده .بود نامهدرخواست یک نوشتنِ مشغولِ و بود نشسته

 خوردنِ  و نوشیدن آبجو فقط کارش که کردممی فکر .کردمی تالش کار افتنِ ی براي او که دانستمنمی روز آن تا .بود شده موم و مهر و

 اینجا دهدمی سامان و سر اشروحی وضعیتِ  به که مدتی تا دوتون که بود گفته من به آکین .بود پختممی که غذاهایی توي هايگوشت

 .ماند خواهد

 از آکین با کرد،می قلمی روز هر ظاهرا که هایینامهستدرخوا موضوعِ  کردنِ مطرح عوضِ  در دوتون چرا که کردممی تعجب

 ماندممی اگر و بود خصوصی موردِ یک این که کردم احساس .بیرون بروم اتاق از خواستم .کردمی صحبت داشت سر در که بزرگی هايپروژه

 .نداشت وجود برگشتنی دیگر من براي .کرد بلند را سرش او .شدممی کشیده شخصی و نزدیک يرابطه یک به نوعی به کردممی تماشا و

 .گذاشت پاکت توي و کرد تا را نامه کردمی نگاهم که همینطور

1؟سی کو شه  شده؟ چی« پرسید،

1

1« 

 ».چیهیچ …خوب …چیهیچ …من«

 ».منی اتاقِ تو تو ولی نیافتاده؟ اتفاقی هیچ« .ایستاد و شد بلند

 »نداده؟ جواب بهت حاال تا کسی ره؟می پیش چطور هانامهدرخواست کارِ ...که اینجا اومدم ...که اومدم«

 .بود ساکت .کرد نگاه بود شده توده هم روي که نامه هايپاکت به و گرفت هایشدست بین در را سرش و نشست تختخواب روي او

 .شوم خوابههم تو با دوباره تا امآماده من بگوید؛ که دیگري عالمتِ هر یا آوردم،می بیرون را بلوزم باید باشم، داده عالمتی خواستممی اگر

 که مردي درموردِ حتی نستم؟دامی چه مردان کردنِ اغوا مورد در من بودم؟ گذاشته پا اتاق این به من چرا .کردم حماقت احساسِ

 .بود باکره دخترِ یک کردم ازدواج آکین با وقتی من .بود خوابگیهم خواهانِ

 ـــ شهمی پخش خبرش زود خیلی چیزها این .کردن اخراجم خاطر همین به دادن، فریبم و زدن کلک بهم کردممی کار که جایی«

 .سوزاندندمی را زبانش هاواژه انگار که طوري زد،می حرف وقفهبی و تند یخیل ».هیشکی .کنهنمی استخدام منو هیشکی دیگه حاال

 .شدممی خبردار رنجش و درد و راز از خواستمنمی .گفتنمی چیزي و ماندمی عذابش و رنج پُر دنیاي در کاش اي که کردممی آرزو

 .خواستممی او از چیز یک تنها من .خواستمنمی و نداشت اهمیت برایم

                                                 
١

١

١ ?si ko Se افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١١٩ 

 ».نگو بهش لطفا، .نگفتم جونم برادر به من« گفت، او

 .دادم تکان سر

 درواقع را کار این .بشه تایید مربوطه مدارك از تعدادي که دادم اجازه احمقانه خیلی فقط .نداشتم شرکت کالهبرداري اون در من«

 .بود الننا و انگیزغم چشمانش کرد، بلند را سرش ».بودم خوابیده باهاش داد؛ انجام زن یک

 .بود خوابیده محله دخترهاي تمام با او گفتمی که زنش .بود خوابیده اشاداره در دختري با او که نبود تردیدي .دادم تکان سر

 خوشکل دخترِ یک که کنهمی فکر .کردم قایم جایی یک هاموپول من که کنهمی فکر .کنهنمی باور حرفمو زنم« .کشید آه دوتون

 برم خودم شاید .یا…نگی …خواهشاً .یانگی آکین دادش به .بودمی اینطور کاش« .خندید ».کنیم خرج را هاپول این بریم هم با تا منتظرمه

 تجارتی هیچ تونمنمی دیگه .افتادم دردسر تو « .پوشاند را هایشچشم هادست با و کشید دراز تختخواب روي پشت از »…بهش چیزو همه

 ».تمومه کارم دیگه من .کنهنمی استخدام منو هیشکی .بندازم راه

 از بیشتر را خودش اینکه از پیش که امید این با ببندد، را دهانش دمِ  که گفتم امید این با را این ».شد خواهد درست چیز همه« گفتم،

 .بزنم بیرون اتاق آن از بتوانم کند، خالی من جلوي این

 ».کرد خواهی پیدا براش راهی یک مطمئنم .شدي التحصیلفارغ رتبه بهترین با تو«.نشستم او کنارِ در تختخواب روي

 .کردمی پافشاري سکوت حضورِ  بر سنگینش هايزدننفس .شد قطع اشخنده

 .لرزیدمی پاهایم کردم،می ترك را اتاق وقتی ».ممنونم خیلی« گفت،

❊❊❊ 

 

1اورکار کودتايِ ماجرايِ از که کردیممی ترك کلیسا به رفتن قصدِ  به را خانه داشتیم من و شِسان

1

 تازگیبه شِسان چند هر .شدم باخبر 2

 پایین سويبه را او داشتم که ايلحظه .برود پایین پلکان از من کمکِ بدون داشت اصرار و بود استوار و محکم هایشقدم اما بود، افتاده راه

 سرنگونیِ رادیو، صداي کههمین .شنیدم گذاشیم،می روشن را آن وقت تمامِ دیگر حاال که رادیو، از را کودتا خبرِ کردم،می هدایت هاپله

 .دویدم پذیرایی اتاقِ طرفِبه و باشد ساکت خواستم کردمی اعتراض که او از و زدم بغل را پسرم کرد، اعالم را بابانگیدا رژیمِ

 خودش اتاق در شبانه، هايخوارگیمی از خمار الاحتما هم، دوتون و بود خواب باالطبقه در آکین .بود نشده صبح هشتِ ساعت هنوز

 گوینده کههمچنان .کرد پخش تکرار به را قدرت غصبِ  به مربوط سخنرانیِ گزارشِ رادیو کهوقتی بودم تنها شِسان با من بنابراین .بود خوابیده

 ایالتِ  پنجِ حذفِ خواهانِ که کرد اعالم او کههنگامی اما دادم،می تکان سر من کردمی قطار را بابانگیدا دولتِ  علیهِ  اتهاماتِ هم سرِ پشتِ

 .کنم صبر بعدي گزارشِ تکرارِ تا گرفتم تصمیم بودم، شنیده درست که شوم مطمئن اینکه براي تنها و شدم شوکه بود، کشور شمالی

                                                 
١

١

٢( Orkar Gideon ١٩٩٠ ژوئیه ٢٧ ــ ١٩۵٢ اکتبر )ژنرال دولت علیه آمیزی خشونت کودتای رھبری ١٩٩٠ آوریل ٢٢ در که بود نیجریه ارتشِ  افسر یک 
 محل و ارتش سرفرماندھی و الگوس اطرافِ  در ارتشی پستِ  چندین وFRCN  رادیویی ایستگاه ھمدستانش و اورکار .شد دارعھده را بابانگیدا ابراھیم
 شکست بابانگیدا رژیم توسطِ  کودتا .کند فرار اقامتش محله پشت درب از شد موفق که بود آنجا در بابانگیدا حمله ھنگامِ  .کردند اشغال را بابانگیدا اقامتِ 
 .بود شده شمالی یناحیه پنج حذفِ  خواستارِ  کودتا آن در وی .گردید عداما اورکار و خورد
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 به زدن تا اینکه از پیش .بود ــــوردمبی کلیسا به رفتن دیگر اکنون کردم؛ شُل را امروسري کرد، پخش نظامی مارش رادیو کهوقتی

 هیچ شود؛ وصل دوباره برق تا کردیممی صبر روزها بلکه ها،ساعت باید حاال ـــ دادم سر آه .شد قطع برق برسانم، پایان به را روسریم

 .نداشت وجود ايبینیپیش

 بیدار خواب از آکین که کردمی اعالم گریه با را فتشمخال داشت .کنم باز را کراواتش تا کردم سعی و بردم باال يطبقه به را شِسان

 .شد

 »شده؟ چِش«

 .ایستاد آکین نزدیک تختخواب کنار رفت و دوید او و کردم رها را شِسان

  »هست؟ نُه نزدیکِ دیگه ساعت کلیسا؟ رينمی« گفت، و کرد نگاه ساعتش به باز نیمه هايچشم با آکین

 ».شده کودتا .کردن سرنگون را بابانگیدا« گفتم،

 »گی؟می جدي« کشید، داد یکباره به رختخواب، توي از آکین

 ».شنیدم اخبار از بره برق اینکه از پیش خودم«

 روي از را پاهایش ».بود مشکوك خیلی گیوادله ماجراي اون .کنه سرنگون را مرد این بشه پیدا باید نفر یک که گفتم دوتون به من«

 امسال داد قول که نبود او این مگه .دیدي چی را خدا اما .بوده او کارِ که کنه ثابت تونهنمی کسهیچ« .کرد آویزان زمین سمتِبه تختخواب

 »کجاست؟ کردمی صحبت ازش که ايدمکراسی اون حاال گردیم؟بازمی دمکراسی سمتِبه ما و داشت، خواهیم انتخابات

 گرفتیم،نمی دست به را قدرت کردیمنمی کودتا اگر گنمی .دنمی مردم به هاواردتازه يهمه که هست هاییوعده از بخشی این«

 ».کردمی اعالم العمرمادام جمهورِرییس خودشو قبلی دولتِ رییسِ

1موزي هايجمهوري اون از یکی که این .نیست شدنی این نیجریه توي« .کشید آغوش در را پاهایش از یکی شِسان و ایستاد آکین

1

3 

 ».نیست

 عجیب چیزِ اما،« .کرد فین فین و داد سر گریه کردممی باز را پیراهنش هايدکمه که وقتی گرفتم؛ را شِسان دستِ و آکین کنارِ مرفت

1سوکوتو ـــ کنند حذف را شمالی هايایالت از تا چند خوانمی که گفتنمی .شنیدم غریبی و

1

1بورنو ،4

1

1 کانو ،5

1

 اما یاد،نمی یادم اشبقیه ـــ6

 ».بودن اینها از بیشتر

 »گفتن؟ چی اونا«

 »هست؟ نیست، ممکن که کار این .نفهمیدم درست را خبر از بخش این من«

 هاتلفن خط داد،می رخ کودتایی کههمین :داشتیم کامل آشنایی قاعده این با ما .پریدیم جا از ماندوي هر و شد بلند تلفن صداي

 دو آن .بود خط پشتِ خواهرش که دریافتم خط سوياین هايصحبت به سپردن گوش از .شتبردا را تلفن آکین .افتادمی کار به بالفاصله

                                                 
١

١

٣republic banana  دارد ناپایداری و سست اقتصادِ  و است متزلزل سیاسی نظر از که کنندمی اطالق کشوری به را موزی جمھوری.  
١

١

٤ Sokoto نیجریه شرقی شمال در ایالتی شھری. 
١

١

٥Borno  جریهنی شرقی شمال در ایالتی. 
١

١

٦Kano  نیجریه شمال در ایالتی. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٢١ 

 .بود خوب حالمان همگی ما و باشد آمده پیش شهر در مشکلی کردنمی فکر که داد اطمینان او به آکین و کردند گو و گفت هم با مدتی براي

  .بود دوتون زنِ آجوکه، اینبار .درآمد صدا به نآ زنگِ دوباره گذاشت، را تلفن گوشی اینکه از بعد بالفاصله

 از شدن؛ درگیر هم با الگوس توي نیروها .کنیم داعا براشون خواستمی« گفت، من به آجوکه با تلفنی گوي و گفت از بعد آکین

 ».بشنون را هاتیراندازي صداي توننمی خونه توي

 »خوبه؟ حالشون !هاشبچه من، خداي واي،«

 .شد نخواهند روبرو مشکلی با اونا« .فشرد اشپیشانی روي را دستش کفِ آکین ».بلنده خیلی هاتیراندازي صداي .ترسیده فقط او .بله«

 ».اومد نخواهد پیش غیرنظامی تلفات

 .بودند چسبیده هم به و زده چمباتمه خانه از ايگوشه در که کردم تصور ذهنم در را هایشبچه و آجوکه و تختخواب روي نشستم

 ».کنه کمکشون خدا«

 ».بره جایی بابانگیدا کنمنمی فکر هستن، درگیري حال در هنوز اونا اگه«

 ».زد زنگ آجوکه که بگی دوتون به باید«

 .رفت بیرون اتاق از و کرد کول را شِسان و شد بلند جایش از ».بله بله،«

1موانموان .آشپزخونه توي گذاشتم را صبحونه« گفتم، سرش پشت از

1

 ».کردم درست 7

 که کردممی آرزو بیشتر کردم،فکرمی بیشتر چه هر .کردم فکر شد خواهد چه آینده روزِ چند در اینکه به نگرانی با و ماندم اتاق توي

 همه که بود ابلیسی کودتاگر، بلکه داشتم، رضایت کردنش حکومت روشِ از اینکه نه .بیاید بر کودتا این کردنِ خنثی پسِ از بتواند بابانگیدا

 توانستمی اتفاق این کردند،می حذف واقعا را شمالی هايایالت و گرفتندمی دست به را قدرت جدید افسرانِ این اگر .شناختیممی خوب را او

 .بزند دامن را دیگر داخلی جنگِ یک دیگر، يهفته چند تا

 .ایستادم کانپل پیچِ در رفتم و شدم خارج اتاق از من و گفت چیزي بلند صداي با آکین

 »گفتی؟ چی«

 اتاقِ  وسطِ  آکین ».گردهمی دنبالش اتاقش توي داره .آورده خودش با را ترانزیستوریش رادیوي که کنهمی فکر دوتون« گفت، او

 .بکشد دست سقف به تا کردمی دراز را دستش بود، او هايشانه روي حاال شِسان .بود ایستاده پذیرایی

 بعد و کند پیدا را رادیو محلِ اول تا کردیممی صبر عمر یک باید پس بود، شده محول دوتون به کار نچو .رفتم پایین يطبقه به

 به این و کردندمی پخش موزیک رادیویی هايایستگاه تمامِ  انداخت، کار به را رادیو سرانجام او کههنگامی .بیابد را آن مناسبِ هايباطري

 .بگیرند سر از را هایشانبرنامه منظمِ پخشِ تا نبودند خاطرجمع رادیویی هايایستگاه از کدام هیچ و بود آشفته هنوز اوضاع که بود معنا آن

 اخبار پخشِ انتظارِ به کالمی و حرف هیچبی موسیقی، يمحاصره در .کردمی پخش کالسیک موسیقی نظربه که گرفت را موجی دوتون

                                                 
١

١

٧moin moin  شودمی تھیه بلبلیچشم لوبیای با که نیجریه کشورِ  خاص ستغذایی.  
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 صدایی پارازیت، کمی از بعد زود خیلی اما بود، کشیده ته اشباطري که کردم گمان من و دش ساکت ايلحظه براي رادیو ناگهان .نشستیم

 .درآمد حرف به ما به خطاب

 

1زیدون توال گاندي سرهنگ من،

1

 شودمی توصیه شما همه به .اندشده مار و تار مخالفین که دهممی اطمینان شما به ترتیب این به ،8

 .باشید بعدي هاياعالمیه منتظرِ و کرده حفظ را خود خونسري که

 .متشکرم

 

 آن به کشید ته هایشباطري کهزمانی تا و ستیمنش رادیو پاي همگی بعد .کرد صحبت هابچه و آجوکه با و برداشت را تلفون دوتون

 تغییري هیچ اما بود، شده خونریزي آري، که، کردندمی اعالم همگی که شد پخش بیشتري گزارشات و ها،سخنرانی ها،اعالمیه .دادیم گوش

 .بود نپیوسته وقوع به

 

❊❊❊ 

 آمدمی برج هر اول شوهرش، و نگهداشت را آرایشش سالنِ او خریدم، را ساختمان آن من اینکه از بعد .بود من مستاجرِ حاال آیابُلو

 .آمدبرنمی آنجا ياجاره پرداختِ يعهده از شوهرش کمکِ بدونِ رو،این از داشت، ايمشتري اگر ندرتبه او .پرداختمی را آنجا ياجاره و

 من« گفت،می شود، خیالشبی و ببندد را سالن درِ که کردممی هادپیشن او به که بار هر .کند تعطیل را سالنش شدنمی حاضر او حال این با

 .بگیرم یاد بربیام پسش از تونممی بدونم که ايدیگه کارِ یک که وقتی تا بشینم، اینجا بیام و پاشم بگذار .بشینم خونه توي تونمنمی

 قبول که ايصندلی روي ايمشتري هیچ گذاشتمنمی دیگر مدتی، از بعد من و گذراندمی من سالنِ در را اوقاتش بیشترِ همچنان او

 شانتکالیف همانجا و خوردندمی آرایشش سالنِ  توي را نهارشان گشتند،برمی مدرسه از هایشبچه که ظهر .بیشیند بود ایابُلو مالِ  بودم کرده

 !بخونید کتاباتونو برید :کردمی کیش آنجا از را آنها جمله این با همیشه او بزنند، چرخی تا من سالن به آمدندمی هایشبچه اگر .دادندمی انجام را

 ».بشه دکتر قراره بُلو یکی این بخواد خدا اگه« گفت،می ایابُلو راهرو، توي رفتندمی و کشیدندمی را راهشان لندلندکنان هابچه کهوقتی

 همیشگیم، هايمشتري از یکی روز، یک اما ».آمین« گفتند،می هامشتري زد،می شانغیب راهرو توي خواهرهایش و بُلو وقتی معموال،

1سادیا خاله

1

 .خندید »آمین« گفتنِ جايبه سادیا، خاله .کرد اظهار را اشهمیشگی صحبتِ ایابُلو که بود سالن توي ،9

 »داشت؟ خنده کجاش خندي؟می چرا« گفت، برخاست، جایش از ایابُلو

 نگاه آینه توي که همینطور او .کردممی باز کند،می شل را موها به متصل بندهاي که ايتیغه از استفاده با را سادیا خاله هايبافته داشتم

 .داد را ایابُلو پاسخِ کردمی

 »زارنش؟می برات پسرا کنیمی فکر .خوشکه خیلی حاالش از او بینی؟نمی تو داره؟ زردي پوستِ که دخترت اون«

                                                 
١

١

٨Zidon Tola Gandi Colonel  
١

١

٩Sadia Aunty  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٢٣ 

 چیزي بود، شده آن يتوسعه و ایجاد سبب لوبُ که بود زشتی عادت خوشکلی انگار که آورد زبان بر طوري را »خوشکل« يکلمه او

 .دیدمی را آن کیفرِ توجیهقابلِ  دلیلی با روزي که آمیزجنایت رفتارِ یک ياندازه و حد در

 »بره؟ دانشگاه به تونهنمی بخونه؟ درس تونهنمی باشه، زیبا بُلو اگه پس اِهن،« .زد کمر به را هایشدست و ایستاد من کنار آمد ایابُلو

 دیدنش با مردها چطور که دید خواهی بعد بشن، شیرین هايپرتقال به تبدیل هاشسینه تا کن صبر فقط« .زد لبخند آیینه به سادیا خاله

 ».گممی چی من که فهمیمی بعد .رسهمی راه از حاملگی که کشهنمی طولی .ایستنمی رق و شق جلوش سربازها عین

 ».رفت خواهد مدرسه به من دخترِ .نیاره را روز اون خدا .من دختر نه« .کرد بلندتر را دایشص و شد خم سادیا خاله روي ایابُلو

 .نزد حرفی هیچ .کند آرام را او که بگوید چیزي یا و کند عذرخواهی ایابُلو از تا ماندم منتظر شدم، خیره سادیا خاله به

 از را خوشکل دخترِ یک تونهنمی چیزي هیچ خاله، « گفتم، سادیا الهخ به خطاب و زدم ایابُلو هايشانه به آرامی ضرباتِ سرانجام من

 ».بداره باز خوندن درس

 را او موهاي ايرده هايبافته و بیاید که کردم اشاره شاگردها از یکی به بنابراین رساندم، پایان به را سادیا خاله هايبافته بازکردنِ کارِ

 .کند شل

 حاصل اطمینان نبضش تپشِ آهنگِ ضرب از تا گرفتم را دستش مچِ و رفتم بود خوابیده تخوابشتخ توي شِسان که سالن يگوشه به

 .کنم

 که تو، حتی ؟اَبی .شیرینه دشواره و سخت که چیزِي هر که گممی فقط من« .زد ایابُلو به لبخندي و چرخید اشصندلی روي سادیا خاله

 .کند پیشکش ایابُلو به توانستمی او که بود ايعذرخواهی کمترین این »بیاري؟ دنیا به اونو بودي حاضر بود، شیرین و راحت اگر مادرشی،

 ».ببره لذت داشت دوست که سختی چیزِ هر از تونهمی بعدش، .شهب دکتر باید من دخترِ« .داد تکان سر ایابُلو

 رسید نخواهد آخر به دنیا .شد خواهد دکتر بیارن، چنگ به اونو رق و شق سربازهاي اینکه از قبل پس خوب، بسیار« گفت، سادیا خاله

 را کسی چیزه اون که شکر را خدا« داد، ادامه و لوایابُ دستِ روي زد و خندید آنوقت ».بشه دکتر بره بعد و بیارن چنگ به را او اول اگر

 ».نمیکشه

 .کشهنمی را هاون هاون،دسته که شکر را خدا .بودیم مرده هامونخیلی حاال تا که باشه مهلک چیزه اون بود قرار اگه« .خندید هم ایابُلو

 »ببریم؟ لذت خوشمزه کوبیده یامِ  از تونستیممی چطور ما اونوقت کشتمی اگه

 ناسزا و فحش هزارتا خوادمی دلت تو شه،می ول و شل اینجوري و خوابیده، چیزه اون که وقتی ایابُلو .هاــخوبیه خداي خدا، این ماا«

 را خداوند من که اونوقته .اینطوري محکم، و سفت« .ایستاد خبردار و شد بلند جایش از سادیا خاله »پاشید؟ اینجوري وقتی اما .کنی بارش

 ».کنممی شکر کرده خلق اینجوري اونو اینکه خاطرِبه

 ».یارهمی احترام و عزت براشون که بودنشونه محکم و سفت همین« گفت، زناندست ایابُلو

 »کوبید؟ یام باهاش شهمی چطوري خوره؟می درد به چه ول و شل هاونِ اَبی؟« .نشست سادیا خاله
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 که داشتم هاییسوال و کردم فکر بودم باخته عشق نرد آکین با که باري آخرین به .کردمی ناراحت و معذب خیلی مرا هایشانحرف

 به کندهپوست و رك و زدمی دستم پشت دربایستی روبی که رسیدمی نظربه هاییزن آن از او ـــ پرسیدممی سادیا خاله از خواستمی دلم

 سالن یک در را امزناشویی امورِ به مربوط مسائل بتوانم که نبودم هاییزن سمق آن از من زیرا گرفتم، گاز را زبانم اما .دادمی پاسخ سوالتم

  .نمایم مطرح

 مدلی چه خُب،« پرسیدم، .دادم قرار سادیا خاله موهاي بین را ايشانه و رفتم طرفشبه .رساند پایان به سادیا خاله با را کارش شاگردم

 ».دارین دوست

 »خوري؟نمی کوبیده یامِ هاشب مگه ،اَبی درهمه؟ اینقدر تچهره چرا جون،خانم«

 اياشاره او ».هست بارکره دخترِ  یک که کنهمی فکر ندونه کی هر که کرده هم تو اخماشو جوري یک .ببخشش اونو« گفت، ایابُلو

 ».بربیاد کارها این انجام پسِ از خوب هم خیلی تونهمی او گهمی که داریم دالیلی ما اما« .کرد شِسان تختخوابِ  به

 »دارین؟ دوست را مدلی چه جون، خانم«

 که داشتم وحشت و کردمی امعصبی اشخیره نگاهِ .کردمی بازي بازي هایشلب يگوشه هنوز لبخندي شد، خیره من به سادیا خاله

  .کند صحبت زناشویی مسائلِ موردِ در هم زبا مبادا

 ».شونببافِ  سر پشتِ  طرفِبه را همه .شونبباف فقط .خوب بسیار« گفت، او

 گذاشتم و شدم داشتم ذهن در که سواالتی خیالِبی .مالیدن پماد موهایش به کردم شروع بود، گرفته درز را موضوع اینکه از خرسند

 .بخورند لیز انگشتانم میان در نرمش گیسوهاي تا

 گیریدمی قیافه جوري یک شناسم،می خوب را تو مثل هايزن من« .زد لبخند من به آیینه توي از کردم،می بخش را موهایش که زمانی

 ».شینمی آتیش پارچه یک شه،می بسته خوابتون اتاق درِ همینکه اما پیغمبرید، دختر انگار که

  .نگفتم یزيچ و گزیدم را امپایینی هايلب
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 ١٢٥ 

 

 

 

 

23 

 کارهاي باقی همچون نیز این .برد بیمارستان به معمول آزمایشِ چند براي را او آکین رفت، کودکستان به شِسان اینکه از بعد ماه یک

 باز هابچه يمدرسه مخارجِ براي اندازپس حسابِ یک یا خرید،می سهام صدها شِسان تولدِ  هر براي مثال داد؛می انجام آکین که بود دیگري

 انجام خودش براي سال هر که دندانی و بدن کاملِ يمعاینه یا و کرد،می واریز آن به پول مقداري ماه هر ازدواجمان اولِ همان از که بود کرده

 فرو سوزن خون از بردارينمونه براي که داد نشانم انگشتش سر در را نامشخصی ينقطه مغرورانه و آمد خانه به پسرم کهوقتی بنابراین .دادمی

 را انگشتش سرِ .بود نکرده گریه اصال ولی داشت درد دکتر آقاي سوزن که وجودي با که گفت من به او .نکردم تعجب هیچ بودند، کرده

  .دهد ادامه او براي اشخودنمایی به تا دوید دوتون اتاقِ به درنگبی او .بود زمین روي پسرِ نتریشجاع او که گفتم و بوسیدم

 نتایج تا بیمارستان به رفتم .بود رفته الگوس به هفته دو مدتِ  به جلسات، سري یک انجامِ  براي آکین شد، آماده آزمایشات نتایجِ  وقتی

 بینی توي هامدت تا ضدعفونی مواد بوي آنجا، تركِ از بعد .داشتم نفرت بیمارستان به رفتن از نیز کاري چنین براي حتی .بگیرم را آزمایشات

 در حتی .بود مردگان کفنِ سفیدي به پوشیدند،می بیمارستان کارکنانِ اغلبِ که ترسناکی سفیدِ  لباسِ  آن .نبود کنول و کردمی خوش جا

 و درد از حاکی فریادهاي راهروها، طول در .کردمی خودنمایی وحشیانه چشمانت ويجل خون يمنظره نداشتی را انتظارش هیچ که جایی

 .بودممی آنجا خواستنمی دلم .آزردمی را گوش سوگ

1بـِلو دکتر بنشینم، اینکه از پیش

2

 »هستند؟ کجا همسرتان خانم،« پرسید، 0

 ».الگوس رفته حاضر حالِ در .نیست اینجا« گفتم،

 .دادمی یُد بوي کارش دفتر

 ».کنم صحبت ایشون با که دممی ترجیح من درواقع،«

 »چی؟«

 »…مایلم که کردم عرض«

 »چیه؟ منظورتون بدید؟ من به را آزمایشش ينتیجه خوایننمی شما و منه پسرِ اون .شنیدم بله،«

 ».ببینه منو بیاد که بگید شوهرتون به باید شما اما« .کشید عقب کمی را اشصندلی و گفت را این ».بنشینید لطفا خانم، خوب بسیار«

                                                 
١

٢

٠Bello Dr.  
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 .بگوید من به دانستمی که را آنچه خواستنمی او که دانستممی لحظه آن در ».خوب بسیار« گفتم،

 »شناسید؟می را قرمز هايگلبول شما …خانم پسرتان به راجع پس،«

 معلمِ  یادِبه .آورم خاطر به بودم آموخته یشناسزیست کالسِ در که را چیزهایی تا زدم امحافظه هايکناره و گوشه توي چرخی

1اوالیا آقاي مانشناسیزیست

2

 به فروغ کمی و افتاد پایین زانوهایش روي تا گشادش و بزرگ اندازه از بیش شلوارِ مورد چند در که افتادم 1

 تکان سر نفی ينشانه به و نیامد خاطرمبه شندبا آبی یا سبز یا قرمز بود ممکن که هاییگلبول به راجع چیزي هیچ .بخشید اشکنندهخسته کالسِ

  .دادم

 »…اکسیژن حمل يوظیفه قرمز هايگلبول«

1اوگا«

2

 وانگهی، .نداشتم بدهد من به خواستمی که ايشناسیزیست درسِ به احتیاجی هیچ »اومده؟ پیش مشکلی پسرم براي دکتر، 2

 برسد پایان به توضیحاتش اینکه از پیش پرداخت،نمی موضوع اصلِ به مستقیما دکتر آن  اگر که بودم مطمئن و بود افتاده تپش به شدت به قلبم

 .شدممی سرنگون امصندلی روي از و رفتممی هوش از من

1شکلداسی خونیکم شما«

2

 »شناسید؟می را 3

 ».بله« .شد ستنف غیرقابلِ اتاق .بازایستاد حرکت از بدنم اعضاي تمامِ .افتاد کار از مغزم .ایستاد تپش از قلبم

 ».دارد شکلداسی خونیکم بیماري شما پسرِ«

 .کردممی نجوا لب زیر دیگر ساعتِ چهار و بیست تا را جمله این که دانستممی ».نه من، خداي نه،« گفتم،

 هايآزمایش تا بیارید را او باید اینکه همه از اول .بدونید باید شما که ستچیزهایی .نیست نومیدکننده وضعیتِ  یک این اما .متاسفم من«

 »…بدیم انجام کاملتري

 بست، را دهانش وقتی .پیچیدندمی لفافه شدندنمی وارد و گذشتندمی هایمگوش کنار از که هاییواژه دورِ و جنبیدمی دکتر هايلب

 از بعد دو ساعت .افتاد زمین به دستم از هابار کلید کنم، باز را ماشینم درِ  قفلِ شوم موفق اینکه از پیش .رفتم بیرون دفترش از و برخاستم من

 .ببرم خانه به و بردارم را پسرم تا راندم فرانسیسکن ابتداییِ يمدرسه و کودکستان تا .بود ظهر

 فشردم خودم به آنقدر و کردم بغل را او .برود راه ماشین تا کالس از خواستمی کردم، هدایت کالسش از بیرون به را او کههنگامی

 چندین و کردممی نگاهش مرتب راندم،می خانه سمتِبه که مدتی طولِ در .گرفتم آغوش در ترمحکم را او .شد بلند آسمان به فریادش که

 .زدمی حرف مدرسه به راجع موضوعی از برایم اشکودکانه همچنان زبانِ آن با داشت او .برگرفتم جاده از چشم خطرناکی وضعِ  به بار،

 رسم چیزهایی هوا در و کردمی اشاراتی هایشدست با زد،می لبخند .داشت حرارت و شور گفتمی که آنچه موردِ  در و بود زدههیجان

                                                 
١

٢

١Olaiya Mr.  
١

٢

٢Oga  باشدمی فارسی به »آقای« یا »آقا« ھمان. 
١

٢

٣disease cell-sickle  معیوب ھموگلوبین با که است خونی اختالل یک و ژنتیکی بیماری نوعی شکلداسی خونیکم  )Hbss(شودمی شناخته. 
 داس شکل به و سفت داسی ھموگلوبین ھایسلول .دھدمی را خونی ھایمویرگ از آسان عبور اجازه سلول به و است گرد و صاف طبیعی ھموگلوبین

 .کنندنمی عبور خونی ھایمویرگ از راحتی به بنابراین گیرند، قرار یکدیگر کنار در و ایخوشه شکل به دارند تمایل ھموگلوبین ھایمولکول این .باشندمی
 زنده روز ١٢٠ از بیش که طبیعی ھموگلوبین با ھاسلول برخالف .گردندمی است اکسیژن یکنندهحمل که خونی جریانِ  توقف به منجر ھاخوشه این

 حاصل شکل داسی خونی کم .گرددمی خونی کم بروز به منجر مزمن دوره یک طی روند این .روندمی بین از روز ١٠–٢٠ از بعد داسی ھایسلول ھستند،
 (پدیا ویکی. )کندمی عوض آدنین آلی باز با دیگر نوکلئوتید یک با را خود جای تیمین آلی باز با نوکلئوتید یک آن طی که باشدمی ژنی جھش یک



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٢٧ 

 آنچه به و بشنوم، را هایشحرف کردم سعی .پریدمی پایین و باال هم اشصندلی روي راند،می زبان بر نامفهوم سخنان همینطورکه او .کردمی

 ايقهوه هايگونه را، کثیفش هايناخن .ببینم را او توانستممی فقط .نشنیدم چیزي هیچ .دهم گوش بود زدهنهیجا موردش در همه این که

 درونِ  به دوباره را او خواستممی .بود دنبا پسر زیباترین او .بود رویشان چمن ردِ  هم باز که را رنگش زرد پیراهنِ و شورت را، دارشچال رنگ

  .دارم نگاهش امان در پرستاري هايروپوش آن و رق، و شق سفیدِ  هايکاله آن بیمارستان، زندگی، از تا بازگردانم رَحِمم

 .نمودمی برانگیخته و آزرده »شوده؟ تی مامان،« پرسید، بود گرفته هوا در را کلیدهایم دسته که حالی در او

 ».چیهیچ« گفتم، شدیم خانه وارد اینکه از بعد

 حمامش و دادم، را شامش کردم، تماشا کرد،می تماشا تلویزیون که را او .کردم کمک او به تکالیفش مانجا در و دادم را نهارش

 پذیرایی اتاق توي نیمکتِ  روي که زمانی تا کردم تماشایش کردمی تماشا تلویزیون باز که همینطور و نشستم فرش روي زمین کفِ .کردم

 .نداشت وجود ايممنوعه وانینِ ق و نظامیحکومت هیچ او براي آنشب .برد خوابش

 شروع زمانی چه .بودند خیس .کشیدم دست هایمگونه به .بود شده خانه واردِ  تازه او .پرسیدمی که که بود دوتون »کنی؟می گریه چرا«

 بودم؟ کرده گریستن به

 که دانستممی .بمانند بسته که گرفتم محکم را هایملب .جوشیدمی درونم در عصبی ايخنده ».میرهمی داره شِسان .میرهمی داره هم او«

 کشیده درهم هايسگرمه با و چسباند شِسان يسینه به را گوشش آمد، کنارم به سرعتبه دوتون .یافتمی ادامه ابد تا امخنده خندیدم،می اگر

 .دادمی سیگار و الکل بوي نفسش ».خوبه حالش نیست، چیزیش که او« .نشست کنارم

 نه و شد، جاري هایماشک .ریخت بیرون و رفت سر بود درونم در که جوششی ».شکلداسی خونیکم .داره شکلداسی خونیکم او«

 هاهقهق .بود خودم هايهقهق صداي بشنوم، توانستممی که را صدایی تنها .کردند مسدود را امبینی و تار و تیره را امبینایی هااشک .هایمخنده

 دست چهار .بود من زندگی صدا آن .داشتم الزم را او خُرخُرهاي صداي شنیدنِ .بشنوم را شِسان مالیم هايخروپف ِصداي تا شدندمی مانعم

 .ببینم را پسرم توانستممی زحمتِبه .شدند تارتر هایمچشم و بلندتر هایمهقهق اما .بسپارم گوش هایشخروپف به تا خزیدم نیمکت تا پا و

 .بلعیدمی مرا بلعید،می را شِسان هايخروپف ها،هقهق

 آرامش .کردمی نوازش که دستی .کردم احساس گلویم روي را دوتون دستِ  ».نیست چیزیش .خوبه حالش او .شهمی درست«

 .بخشیدمی

 .شدممی غرق خودم هايهقهق در و افتادممی داشتم .کردم احساس کمرم دورِ  را دستش

 .کردمی نجوا را »خوبه چی همه نباش، نگران« عبارتِ دهانش بود، گرفته بازوانش میان در مرا بود، آنجا او

 جدا نافم از را اوالمیده که جایی در کنم، حفظش درونم در و بگیرم هایشلب از تا .ببلعم دهانش از را »خوب« يواژه تا بوسیدم را او

 .بیشتر .بیشتر .بیشتر .کردم تمنا بیشتر قرارانهبی و شدم، نیازمند بیشتر خواستم، بیشتر بعد .آوردم دستش به .بودم واژه آن طالبِ  من .بودند کرده

 .گرفت قرار وجودم اعماقِ در دیگر بارِ اشسختی و سفتی آن و هایش،دست هایش،لب

 .داشتم تمنا همیشه از بیشتر من .بودم تشنه هنوز شد، وارفته و نرم من درونِ در سختی، و سفتی آن که بعد اندکی
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 چشمانش .گذاشتم پسرم صورتِ کنار در را صورتم خزیدم، نیمکت طرف به پا و دست چهار من .رفت کنار رویم از و زد غلت او

 .بود بسته

 التماس !من خداي آه بود؟ دیده را ما او آیا بگذارم؟ نمایش به او دیدِ معرض در را خود برهنه توانستم چگونه من دید؟ را ما او آیا

 .کنممی تمنا .کنممی خواهش .کنممی التماس !خداوندا آه .بود دیده رویا در را آن که کند فکر بگذار کنم،می

 کرده پیدا که شخصیتی این به و خودم به به انزجار و نفرت با و سپردم، گوش پسرم خُرخُرهاي صداي به نشستم، برهنه سحر تا همانجا

 .کردم فکر بودم

 

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٢٩ 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 پسرم به توانستممی که بود چیزي بهترین نبود، خریدنش به قادر پول که آنچه آموزش، که داشتم باور و بودند آموخته چنیناین من به

 که کسانی و تحصیلی مداركِ براي من .کنم شاگردي و بروم خودم شِسان، به شایسته آموزشی نِداد براي لزوم صورتِ در بودم حاضر .بدهم

 را او رسید، الزم سنِ به پسرم که کردم احساس که ايلحظه .بهتر بیشتر، چه هر .بودم قائل زیادي احترام و منزلت بودند مدارکی چنین داراي

 .بدهند هم خداترسی درسِ او به تحصیل، بر عالوه که کاتولیک يمدرسه یک به .فرستادم شهر ابتداییِ يمدرسه بهترین به

 بادش دادم،می غذا او به من و ماندمی رختخواب در و خانه در او که خواستمی دلم دادند، تشخیص را شِسان بیماري که روزي

 چهار که بداند و بزند جمع هم با را دو و دو نتواند عمرش تمام در پسرم که نبود مهم برایم .کردممی تماشایش و نشستممی فقط و زدم،می

1ایجیشایی غلیظِ  يِلهجه بدونِ  را انگلیسی که نبود مهم دیگر برایم .شدمی

2

 رهایی براي شدندنمی حاضر که هایشعمه و عموها از برخی مثل ،4

 عمرش، يبقیه براي اگر، .شدنمی حسابدار پدرش مثل ای وکیل، یا مهندس که نبود مهم برایم دیگر .زدمی حرف کنند، تالش لهجه این از

 .بودمی کافی برایم اندازه همین ماند،می زنده فقط و زدنمی کاريهیچ به دست

 هم من .رفت و کرد ترك را خانه رفت،می کجا به بگوید من به آنکهبی بعد .کشید روکش یک رویم و آمد شب طول در ،دوتون

 بردن و کردن آماده وقتِ کردم؛ صدا را پسرم و بستم خودم دور را روکش ریخت، اتاق درون به هاپرده شکافِ از تابآف کههنگامی .نپرسیدم

 آنچه مادر یک که چرا برود، مدرسه به روز آن که گذاشتم اما شود، دور چشمانم جلوي از که نداشتم دوست اصال چند هر .بود مدرسه به او

  .آورد بار به فرزندش براي را نتیجه  مفیدترین و بهترین که دهدمی انجام را کاري آن او دهد،نمی انجام دارد دوست که را

 کالسش به که را او و کردم توقف پارکینگ همان توي .لرزیدمی ماشین فرمان روي دستم رساندم،می مدرسه به را شِسان وقتی

  .کند نگاهم تا برنگرداند را سرش حتی پسرم .کردم تماشا رفتمی

                                                 
١

٢

٤Ijesa  آفریقا غرب در یوروبایی قومِ  یک از ایمجموعه زیر. 
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1اووآ قصرِ کنار در دادگاه ساختمانِ مقابلِ زدم، دور را میدان

2

 خصوصِ  در کتابی هیچ .رفتم عمومی يکتابخانه به و کردم پارك 5

 و قرمز، گلبول هايسلول خون، موردِ در .کردم مطالعه یکی یکی را شناسیزیست هايرساله .نکردم پیدا شکلداسی خونیکم بیماري

 خودش اتاق توي از را او شب آن .رفتممی شِسان دنبالِ  باید و شد دو تقریبا ساعت اینکه تا خواندم را هارساله بارها و بارها .دمخوان هموگلوبین

 .باشم مراقبش دقت با بتوانم که جایی در بخوابد، خودم کنار در خواستممی .خواباندم خودمان اتاقٍ در و آوردم

 عضویتِ  کارت حسابِ به تا رفتمی ایجیشا ورزشی کلوپِ به همیشگی روالِ بنابه باید که شبی رد برگشت، من نزدِ شنبه شبِ دوتون

 نشسته دیوار به پشتِ  و تختخواب روي که مرا دیوار سوي آن از توانستمی انگار که طوري شد؛ وارد زده سر و نزد در .کند گساريمی آکین

 بود، رسانده جنسی لذت اوج به مرا بارها و بارها بود، خواب نیمکت روي پسرم که حالی در و بود کرده تحریکم که شبی آن از .ببیند بودم

 .برگردد دیگر روزِ  چند تا بود قرار و بود سفر در هنوز برادرش .بودم ندیده را او

 .بود زده بیرون سرخی از هایشعنبیه و بود سرخ سرخِ دوتون چشمانِ

 ».بزنم حرف باهات خواممی« گفت، ودب ایستاده بازنیمه درِ دمِ که همانطور

 .بزنم حرف او با خواستمنمی ».برو لطفا«

 من با شدن چشم در چشم قدرتِ  حتی .بود کرده پیدا ترسیده حدي تا و گناهکار، متاسف، هايآدم يقیافه .نشست پایم کنارِ و آمد

 وراج دوتونِ  این که کردمنمی تصور هرگز .بود تلویزیون يصفحه امپیشانی انگار که طوري بود، من پیشانی به عوض در نگاهش .نداشت هم

 يگوشه که آنگونه اما .بودم برادرش زنِ من بود، چه هر داشتم؛ پشیمانی و ندامت کمی انتظارِ من .کند درك را گناه احساسِ  معناي پرهیاهو و

 و جلف هايخنده با همیشه او نداشت، جایی او وجود در رگزه شرمساري .داشت شرمساري بر اشاره بود، فروافتاده اشچانه روي هایشلب

 .بود کرده قی را آبرو و خورده را حیا عام، مال در هایشخایه خاراندنِ  و هاکردن فین و اش،ناشایسته اظهاراتِ  سبُکش،

 »…کردیم ما که کاري اون«

 ».افتاد نخواهد اتفاق دیگه کار اون« گفتم،

 »…آکین …ابلیس …شد چی دونمنمی …فقط من«

 »برادر« پسوندِ  از دور به و بزرگتر برادرِ  به الزم احترام بدونِ سادگی، به و خالی و خشک را برادرش نام دوتون که بود بار اولین این

1میاِگبون« نه ،»جون برادر« نه .بردمی کار به

2

 هفته یک ینا ظرفِ من همسرِ گویی تو خالی، و خشک »آکینِ« فقط ـــ »آکین برادر« یا و »6

 .بود خوابیده پذیرایی اتاقِ فرشِ روي من با او که زمانی همان از شاید بود؛ شده سال و سن هم او با جورهایی یک

 ».بدونه چیزي موضوع این به راجع نباید وقتهیچ وقتهیچ برادرت« .گرفتم چنگ به را اشچانه شدم، خم جلو سمتِبه

 چنگ در ترمحکم را اشچانه و باشد ساکت خواستم او از آمرانه .بگرید بخواهد انگار کرد، لرزیدن به شروع اشبرگشته هايلب

 »!بلرزي بید مثلِ برام خوادنمی« .رفت فرو پوستش توي هایمناخن که جایی تا گرفتم

                                                 
١

٢

٥Owa ’Palace s  
١

٢

٦mi egbon  باشدمی »جان برادر« یا »برادرم« معنای به یوروبایی زبانِ  به. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٣١ 

 خیز چشمانش درونِ  به اشچانه به زدن چنگ يلحظه در که تمایلی توجیحِ به نیاز یا کرد، باز را زبانش که بود گناه احساس شاید

 که آنچه از من که کردمی فکر شاید .بلعد فرو را آن تا کردمی تقال که عریانی نیازِ از خود داشتن معذور براي بود راهی یا و برداشت،

  .داشتمی پنهان من از من، در دقیق تزلزلی و ناامنی ایجادِ  با آکین که رازهایی آن از بودم، باخبر بیاورد زبان بر خواستمی

 انکار بلند صداي با را سخناش توانستمنمی کنم، مقاومت حقیقت برابرِ در توانستمنمی اما کنم، باور را دوتون هايحرف خواستمنمی

 بست را دهانش سرانجام او .نبود مشکلی که گفتم و زدم لبخند .خواستمی پوزش من از یکریز دوتون .دهم جلوه احمق یک را خود و کنم

 .شد خارج اتاق از جنایتکار یک همچون فروافتاده، سري اب و

 کردم تکرار خودم پیشِ لب زیر را آنها .کرد سرگردان و گیج مرا ـــ کرد اصابت سرم به که بود ايضربه مانند من، براي هایشحرف

 با روابطم از و ازدواج از که تصویري درونِ به را آن تا کردم تالش .کنم اشیکپارچه و دهم قرارشان هم کنار را او جمالتِ تا کوشیدم ،

 را خانوادگی هايعکس گشود، اسرارآمیزي خانوادگیِ آلبومِ  نظیرِ را خود گذشته، .بگنجانم افتاد، او به چشمم که ايلحظه همان از آکین،

 از که چیزهایی، .نمود برجسته ، بودم ندیده را آنها هرگز من و بود آشکار و پردهبی که را چیزهایی و ساخت، آشکار دیگري از بعد یکی

 .کردممی خودداري دیدنشان
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1سویا برایم و بود داده را سینمایم بلیط پول که پسري با شب، آن .شدم آشنا آکین با که بودم ایفه در دانشگاه آخرِ سالِ

2

 بود خریده 7

 .دیدممی شب از ساعت آن در روز هر اغلب را پسر این .بودم رفته هال اُدودووا به بخورم، فیلم طول در تا

 پررنگِ  صورتی لبِ زد؛می لبخند بود گفته همراهش دخترِ  که چیزي به داشت او .بود ایستاده فروشیبلیط صفِ توي ما از جلوتر آکین

 ببینم تا کشیدممی دست لبش روي خواستمی دلم که کردم احساس .آمدمی چشم توي کامال اشايقهوه پوستِ مقابلِ در اش،ورغلنبیده

 .بودم اطالعبی وجودش از شب آن تا که حسی برخاست، دلم اعماق در جایی از احساس این .نه یا بود مالیده ماتیک

 دختر آن شب آن اما گرفت، جا ما بین صندلی در بود آمده همراهش که ريدخت .بودم نشسته دورتر او از صندلی یک من سالن، توي

 را آکین حضورِ توانستممی .نداشت خارجی وجودِ گویی بود نشسته رویش که ايصندلی حتی ـــ بود نامرئی هوا مثل او نداشت، وجود انگار

 نوشیدنی از وقفهبی و جویدممی را فلفلی گاوِ  گوشتِ  آن از تکه هتک خوردم،می را سویایم من .بود نشسته من از آنسوتر چه اگر کنم، احساس

  .نوشیدممی بود آورده خود با کارممالحظه همراهِ که گازداري

 ».بود گرفته آتیش دهنم االن بودم من اگه .بخوري فلفل همه این تونیمی که پرطاقتی چقدر تو واي،« گفت، همراهم

 چه او که بیارم یادبه کردم سعی و انداختم او به نگاهی کند، اعالم را فیلم شروع تا شدمی خاموش داشت هاچراغ که موقعی درست

 آهنربا جذبِ که فلزي عینِ چشمانم .نبود ممکن .بدوزم سینما يپرده به را هایمچشم تا کردم تالش .زدمی حرف من با چرا اصال و بود کسی

 به بود ساطع پرده از که اندکی نورِ در نیز او .سادگی همین به بود، ناممکن جاذبه این مقابلِ  رد مقاومت شد؛می آکین جذبِ مرتب شد،می

 سرِ  پشتِ و ایستادم .شد تمام زود خیلی فیلم .دزدیدممی او از را نگاهم شوم، او ثابتِ نگاهِ غرقِ مبادا اینکه ترس از بار هر .نگریستمی من

 همچنان بیندازم، آکین به دزدانه و زودگذر نگاهی آن برگرداندنِ بدون که بودم انداخته پایین طوري را سرم که همزمان و افتادم راه همراهم

  .بیاورم یادبه را بودم آمده همراهش که پسري آن اسمِ که بودم تالشِ این در

                                                 
١

٢

٧Suya  یا گوسفند یا گاو گوشتِ  آن یدھنده تشکیل موادِ  .شودمی تھیه سودان و غنا کامرون، نیجریه، کشورھای در که است سیخی کبابِ  نوعی 
 .کشندمی سیخ به و کنندمی مخلوط شده ذبح حیوانِ  پیاز و سیرابی جگر، با که باشدمی مرغ



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٣٣ 

 در اتاقم تا مرا که نبود نیازي که دادم اطمینان او به .کند مطالعه را شبش هايدرس تا برود دانشگاه همایشِ سالن به خواستمی همراه

 رسید، روپیاده به پایم کههمین .افتاد دنبالم آکین .افتادم راه هالمورمی مسیرِ در من و رفت هنر يدانشکده سويبه او .کند همراهی خوابگاه

 »برسونمِتون؟ خواینمی« پرسید، .کردم احساس بازیم روي را او دستِ

 »کنین؟ کولِتون سوارِ منو خواینمی«

 بریم هم با دارین دوست هم اگه میارمش، رممی بخواین اگه .کردم پارك هال اُدودووا روبروي ماشینمو .عالیه که بشه اگه« .خندید

  ».شماست با تصمیمش هم اون باز کنم، کولِتون دینمی ترجیح اگه اما .اونجا تا

 او و بود شبنیمه .بودم خورده خَر مغزِ مگر اما بود، آویزان املوچه و لب از آب او به رسیدن براي شب تمام ».ممنون خیلی نه،«

 .باشد رباآدم یک توانستمی

 .گرفت ریشه پایم زیرِ خاكِ  توي دالیلی به پاهایم ».کننمی صدام آکین همه و هستم یالهآکین من« گفت،

 ».یجیده«

 ».ایهنیداشتدوست اسم .ده ــ جی ــ ي« .خاراند را ابروهایش او

 .کنم ایراد توانستمنمی بیشتر کلمه یک تنها بار هر که شدم متوجه ناگهان به من« .متشکرم»

 ».کنم تماشا را فیلم نتونستم شما خاطربه من که شدین متوجه حتما پس،«

 .بود شده باز دوباره زبانم !آه »بپردازم؟ بهتون شوبلیط پولِ خواینمی«

 ».توندیدن بیام .تونببینم دوباره مایلم .دممی ترجیح بیشتر تونواتاق يشماره پول، با نه البته یاد،نمی بدم« .زد لبخند او

 »یاین؟می دخترتون دوستِ با«

 ».نیست دیگه حاال اما بود، دخترم دوستِ  او گید؟می را صادهبی آه، دخترم؟ دوستِ«

 »کی؟ از« .سازم پنهان را لبخندم تا کردم خم را سرم

 ».امشب همین از .دیدم را شما که وقتی از«

 »داره؟ خبر هم صادهبی«

 ».شد خواهد خبردار زودي به« .خاراند را اشبینی نُکِ او

 .شدند خارج دهانم از خودشان رضایتِ  با کلمات این ».اتاقمه يشماره .مورمی 101اف«

  ».پارکه ماشینم که جایی تا مبری بیاین من با« گفت، .زد لبخند و مالید هم به را هایشدست کفِ او

1بیتل واگنِفولکس یک رفتم، بود شده پارك ماشینش که جایی به و افتادم راه اشپی از

2

 .گرفت تعلق من به ازدواجمان از بعد که 8

 .گرفت برایم را در او شوم، ماشین واردِ خواستم که هنگامی

 »گن؟می چه کندمی باز زنش براي را در  که یوروبایی نفر یک به دونیدمی« پرسید، شد ماشین وارد خودش کهوقتی

                                                 
١
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 »گن؟می چی نه،«

 ».جدیده ماشینش یا جدیده زنش یا کنه،می باز زنش براي را ماشین درِ یوروبایی مرد که وقتی خُب،«

 ».آه« گفتم، ابله مغزِ سبک آدمِ  یک عینِ

 .»101 اف« گفت، کرد خاموش را ماشین او که وقتی

 .بودیم رسیده هالمورمی پارکینگِ به ما

 ماشین .شدند گشوده خودم هايلب عوض در .شدم مغلوب .دادم تکان سر بگسلم، او هايلب از را نگاهم کردممی سعی که حالی در

 شمچ تا کرد کج آنقدر را صورتم و گرفت را امچانه دستش که وقتی .شنیدممی دهان از را خودم هايزدننفس صداي .بود خاموش و ساکت

 میدانِ  .طلبیدمی اجازت من از گرش،پرسش چشمانِ .نزدم کنار را دستش اما .بزنم کنار را دستش و شوم مانعش توانستممی شدیم، چشم در

 .کرد لمس را هایملب هایشلب .کرد ترنزدیک او به مرا گرانشش

 .بود من يبوسه اولین این

 هايلب فشارِ زیرِ را هایملب ايکنندهناراحت يگونه به و بودم کرده مزمزه هم را دیگر پسرِ چند دهانِ  آبِ  من این از پیش مسلما،

 شب هر دانشگاه، يمحوطه از گوناگونی نقاط در هادرخت زیرِ  مردم این چرا که بودم پرسیده خودم از شگفتی با و بودم کرده لورده و له آنها

 را زمان هایشلب .کردم احساس خودم هايلب بر را آکین هايلب که گرفتم وقتی ار سوالم جوابِ .کردندمی پِــِرس را یکدیگر هايلب

 توانستممی نه من کشد، عقب را خود او که هنگامی .درآمدند رقص به هم با دو هر که زمانی تا گرفت، بازي به را زبانم زبانش .ساخت متوقف

 .را دیگري چیزِ هیچ نه و بیاورم، یادبه را خودم نامِ

 ».زنممی بهتون سري یک یاممی فردا« گفت، او

 .رساند شدمی منتهی هالمورمی به که پلکانی به را خودم و شدم پیاده ماشین از زنانگیجه

 دیوار امتداد در که ايچوبی قابِ روي بر سرش تا شد خم عقب سمتِ به آنقدر و نشست تختخوابم روي شد، پیدایش بعد روز او

 راحت خیلی که داشت اجازه و آمدمی آنجا به روز هر گویی که ايگونهبه پنداشت،می خودش يخانه انگار را آنجا .تگرف قرار شد کشیده

 روي که لبخندي با فقط نگفت، چیزي هیچ او .داد دست من به ايکنندهناراحت و بد احساسِ .بدهد لم من تختخوابِ روي صورت همین به

 که جهان در بود خالئی من براي سکوت .کنم پُر کلمات با را سکوت این خالء که داشتم تمایل شدیدا .کرد نگاه من به رقصیدمی هایشلب

 من، .بود جهان نجات و کلمات با آن کردنِ پُر و آورمرگ خالء این از شدن مانع من ماموریتِ .فروکشد خود در را مانهمگی توانستمی

 این تدریجبه .نوشید را کلماتم يهمه و شد خم جلو سمتِبه نشست، راست و صاف .گفتم برایش خودم از باشد، خواسته من از او آنکهبی

 .کردممی روشنگري را جاودانه حقیقتِ داشتم انگار که گرفت جان من در احساس

 القاء را حساسا این شما به که داشت را هایشگوش و چشم ساختنِ متمرکز تواناییِ و مردم به سپردن گوش تواناییِ چنان آکین

 که دیگري مردانِ اتفاقِ به باید او اما بود، زود خیلی هنوز ـــ بود صبح ده ساعت .بود حیاتی حتی و مهم گفتیدمی که آنچه هر که کردمی

 چهار او که شدم متوجه کردم،می اشهمراهی ماشینش تا زنانقدم که حالی در .کردمی ترك را آنجا بودند، آمده خوابگاه به مالقات براي



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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 انگار که کردممی احساس جورهایی یک حال این با .دانستمنمی او از را نامش مگر چیزي، هیچ هنوز من و بود گذرانده من اتاقِ در ساعت

 .شناختمشمی

 قاطی آنها اب خوبی به را خود که داشت را این توانایی شدند،می جلب سمتشبه دیگران که هنگامی آکین که یافتمدرمی بعدا را این

 شناختند،نمی را او حتی که بودند افراد از بسیاري .داشتند قبول گرامی دوستِ  یک عنوان به را او بسیاري که بود هاییآدم دست آن از او .کند

 کسی به هرگز واقعا آکین اینکه به نسبت آگاهی همین داد،می خاصی احساس من به مسئله این .شناختندنمی را او که دانستدنمی هرگز آنها اما

 .بشناسد را او که دادنمی اجازه

 دست من به احساس این ــ زدمی حرف کلهیک ساعت چهار که طوري به ــ شد تروعدهمتکلم او و شدیم ترنزدك هم به کههنگامی

 بعدتر خیلی .داشتیم را آن به ورود يهاجاز من و دوتون تنها که باشگاهی بودم؛ شده راهنمایی جهان هايباشگاه ترینویژه به گویی که داد

 ایجاد را احساس این من در بود شده موفق مهارت این با او .باشد گفته چیزي آنکهبی بزند حرف هاساعت توانستمی آکین که شدم متوجه

 .بودم درونی يحلقه آن از بخشی من که کند

1ایاآبیکه .کشیدم دبیرستان ابتداي نهما از را نقشه این .زدم حرف هایمنقشه به راجع آکین با من

2

 و جوانترین زمان آن در که ،9

 مدرسه به که نبود نیازي که بود گفته و بود کرده ورانداز داشتم تن به را جدیدم يمدرسه فرمِ  لباسِ که مرا سراپاي بود، پدرم زنِ  ترینمحبوب

 .آمدمدرمی آب از فاحشه یک نبود، ازدواج قصدش اصال که بود آورده باال مردي را شکمش که مادرم، مثلِ  آخر دستِ  هم من زیرا بروم،

 حرف آنها همه جانبِ از بود، بودنش سوگلی موقعیتِ بر اشتکیه که ایاآبیکه که دریافتم من و نگفتند چیزي پدرم دیگرِ زنانِ از کدامهیچ

 مخمصه از راحتی به را خودش توانستمی او کنم، رد پدرم به را یشهاحرف گزارشِ تا گرفتممی تصمیم من اگر اینکه به اطمینان با بود، زده

 حرف این که ايلحظه همان .شوم مشغول آریشگري شغلِ به محل آرایشگرهاي با دبیرستان، از بعد خواستممی من زمان، آن تا .بکشد بیرون

 عنوانِ  به را زفافم شبِ  خونی دستمالِ و بمانم باقی باکره اجمازدو وقتِ تا که و بروم، دانشگاه به که شدم مصمم من شد، خارج زن آن دهان از

 شده منسوخ رسم این بر من اما کردند،می دنبال قلیلی يعده تنها را سنت این هم، زمان آن از قبل حتی .بفرستم پدرم يخانه به مدرك و گواه

 هر براي من که بود شرطی بود، اعالمیه یک طرح این من ذهنِ در .کنم پرتاب هایمنامادري صورتِ  توي را آن رسید که زمانش تا بودم مُصر

 آکین، مورد در اما .نخواه خواينمی بخواه خوايمی هست، که است همین جور؛ یک گذاشتم،می میز روي باشد من با خواستمی که مردي

 پیشاپیش اما بودیم، کرده بدل و رد ايبوسه چند هم با کند، دوستی  تقاضاي من از اینکه از پیش چه اگر .کردم خواهش او از را این من

 .بودم هایشلب صورتیِ آن اسیرِ من که دانستممی

 .کند صبر که کرد قبول او

 هر کردند، پیدا کلیسا مراسم در نکردن شرکت براي ايبهانه هایمنامادري .مُرد ما عروسی از قبل کمی پدرم .بود بیهوده انتظار این

 در عروسی تشریفاتِ از بعد که هنگامی .بروند طفره شد داشته برپا خانه يمحوطه در سنتی صورتِبه که امعروسی آیین از نتوانستند چند

 خویشاوندان از زنی هیچ .بود خالی خانه بمانم، بردنم براي آکین يخانواده سوي از نمایندگی هیئت یک آمدن منتظرِ تا برگشتم خانه به کلیسا
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 تنها نه من که انگار .نکرد همراهی مرا متاهل زنِ یک عنوانِ  به من شبِ اولین براي جوانی خواهرِ یا برادر هیچ نیامد، شاالی تا من رکابِ در

 .نداشتم هم خویشاوندي هیچ که بودم؛ یتیم

 یک مثلِ بعد و ودمب کور کامال موردشان در من که زد برایم هاییحرف پردهبی و شد وارد من اتاقِ به زدن در بدونِ دوتون که شبی

  .کردم تجربه بودم کرده احساس امعروسی زمان در که را ايتنهایی آن دیگر یکبارِ من رفت، آنجا از فروافتاده سري با محکوم جنایتکارِ

 .کردم بیدار خواب از را شِسان

 ».بگو برایم مدرسه از« گفتم،

 .بود آلودخواب هنوز او »هس؟ مدلسه به لَفتن وقتِ ماما،«

 صورتیبه من .پسرم بود، من مالِ تماما که شخصی این بشنوم، را صدایش تا داشتم الزم ».بزنم حرف باهات که داشتم الزم فقط نه،«

 بود، زده نارو من به آکین که آنگونه توانستنمی او شناختم،می را او .بودم مادرش من .بودم او به متعلقِ جایگزینی غیرقابلِ و تغییر غیرقابلِ

 .بودم او مالِ همواره من باز زد،می گول هم اگر حتی بزند، گول مرا توانستنمی هنوز او .بزند رونا

 ».بخوابم خواممی«

 .گرفتم آغوشش در محکم و کشیدم زانویم روي را او ».اینجا بشین«

 »داري؟ همکالسی دوستِ تا چند ببینم، بگو«

 به و رساند تختخواب انتهاي به را خود زنانغلت و کرد دور من از را خودش انگیزيشگفت نیروي با و کرد اعتراض ».کن ولم«

 .رفت خواب

 .پیچید دورم به کفن یک همچون تنهایی

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٣٧ 
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1ایکیجا در جایی الگوس، در هتلم اتاقِ در من دارد، شکلداسی خونیکم بیماري شِسان که گفت من به یجیده که روزي

3

 .بودم 0

 مانده دیگر روز چند هنوز کاري يشده ریزيبرنامه جلساتِ پایانِ  به اما بودم، کرده ترك شاالی قصد به بالفاصله را آنجا بودم، توانسته اگر

 راجع خواستمی حتما او که گرفتم این بر را فرض بروم، دیدارش به برگشتم وقتی که خواسته من از بـِلو دکتر که گفت یجیده کهوقتی .بود

 نظربه زدهوحشت همه این تلفن پشتِ که یجیده همچون تا دانستمنمی بیماري آن از چندانی چیزِ من .کند صحبت من با درمان هايگزینه به

 بهبودي حتما او کنم خرج راه این در کافی ياندازه به پول اگر که تمداش باور داشتم، ایمان پزشکی علمِ به .کنم وحشت و بترسم رسید،می

 .کنم هزینه داشتم آنچه هر تا بودم آماده کار این براي من و .یافتمی

 تا مستقیما بروم، خانه به اینکه نِ بدو شهر، به رسیدنِ  محض به .رفتم بـِلو دکتر مالقات به بیمارستان به رسیدم، شاالی به که روزي

 .رسیدم کارش دفتر به من که گشتبازمی کلینک از تازه او .راندم یمارستانب

 »یاد؟نمی بیادتون منو شما« گفت، کردمی باز را دفترش در قفلِ که حالی در بـِلُو دکتر

 ايصندلی روي و دمش دفترش وارد اشپی از و ».نه« گفتم، .نیامد یادمبه اما بودیم، دیده را یکدیگر کجا که بیاورم بیاد کردم سعی

 .نشستم کرد اشاره من به که

 اومدم؛ شما بانکِ به وام یک گرفتنِ براي گذشته سالِ« گفت، .کرد آویزان صندلی یک پشتِ و آورد بیرون را اشپزشکی روپوشِ

 »یارین؟نمی یادبه به منو مطمئنید .کردین کمک من به خیلی شما

 ».یارمنمی جابه را شما متاسم،اما« گفتم،

 »بود؟ چطور سفر .داشتید تشریف الگوس شما که گفتن من به همسرتون .خوب بسیار خوب، بسیار« .زد باال را پیراهنش هايآستین

 ».پرسیدمی که متشکرم .بود خوب واقعا بود، عالی«

 »داره؟ کلشداسی خونیکم بیماريِ شِسان که باشن گفته شما به هم تونخانم که زنممی حدس« .کشید عمیقی نفسِ

                                                 
١

٣

٠Ikeja  الگوس شمالی یحومه در واقع نیجریه در شھری. 
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 رعایت تا بود الزم که را قواعدي از فهرستی و کند آگاه مرا که داد، انجام باید چه که بگوید من به که بودم منتظر دادم، تکان سر

 .دهد ارائه من به کنیم

 شروع دستمال یک اب و برداشت را عینکش ».کنین صحبت تونخانم با برین باید شما نظرمبه .آقا رم،می موضوع اصل سرِ مستقیما من«

1ايژنوتیپی آزمایشاتِ …آ …براي که نتایجی در« ..کرد آن کردن تمیز به

3

 ».داره وجود اختالفاتی دادیم انجام پسرتون براي که 1

 از بعد او که کردم تصور زیبا، کوتاهِ يلحظه یک براي دهد، ادامه هایشحرف به که بودم مشتاق شدم، خم جلو به امصندلی روي

 حالش پسرمان حال هر به که بگوید من به خواستمی اکنون و بود شده هاآزمایش نتایج در اشتباهی متوجهِ کارش، دفترِ از یجیده خروجِ

  .نداشت مشکلی هیچ و بود خوب

 به نیاز که ارثیه اختالل یک این .کنهمی عمل چگونه شکلداسی خونیِکم بیماريِ  که بدم حتوضی براتون تا بدین اجازه اول خوب،«

 شما خانمِ مثال، براي خوب، .کنه دریافت اونو بتونه کودك تا باشن داشته شکلداسی سلولِ ژن یک حداقل دو هر که داره مادر و پدر دو

AS ،فقط و نیست بیمار پس داره، را هاژن اون از یکی فقط او چون اما شکله،داسی سلولِ ژنِ  داراي او که هست معنا این به این و هست 

 شکلداسی خونیِکم بیماري دچارِ زمانی تنها فرزندش اما کنه، منتقل فرزندش به را ژن این تونهمی او که اینکه یعنی این و .باشه ناقلش تونهیم

 با دیگري و AS ژنوتیپِ  با یکی یا AS ژنوتیپِ  با نفر دو به نیاز شما بنابراین .باشه بیماري این ناقلِ مرد، یعنی هم، دیگر والدِ  که شد خواهد

 »بود؟ درك قابل براتون گفتم که چیزي این آیا .کنین فراهم را هست SS که فرزندي آوردنِ دنیا به امکان بتونن که دارین SS ژنوتیپِ 

  .دادم تکان سر تایید نشانِ به

 شما يپرونده به نگاهی گاه،آزمایش از شِسان نتایجِ رسیدنِ از بعد .کردممی صحبت بهش راجع که اختالفاتی اون به رسیدیم حاال«

 شما پسرِ اینکه یعنی این و هستید، AA ژنوتیپِ  شما خودِ .هست AS ژنوتیپِ که شماست خانم فقط آقا، :دریافتم که چیزیه اون این و انداختم

 وام گرفتنِ هنگامِ شما چون ،گممی شما براي مردونه و مرد را مطلب این من آقا، .باشه داشته شکلداسی يخونیکم بیماري تونستهنمی هرگز

 ».باشه شما پسرِ تونهنمی شِسان که گممی شما به کامل اطمینانِ با من خوب، چیه؟ منظورم که دونینمی .رسوندید یاري خیلی من به

 يدلسوزانه و هخیر نگاهِ با بتواند که مقبول ظاهري تا کردم آماده را خودم و پوشاندم هایمدست با را صورتم .شدند شل بدنم اعضاي

  .باشم داشته را باشد هماهنگ دکتر

 گید؟می جدي اینو کرده؟ خیانت من به زن این که اینه منظورتون چیه؟ گیدمی دارین که چیزي این از منظورتون چیه؟ منظورتون«

 میزِ روي مشت با و کردم بلند شدمی که آنجا تا را صدایم ».کشمشمی که قسم خدابه !کشمشمی !من خداي واي، اینه؟ منظورتون واقعا

  .کوبیدم دکتر

 ».باشین مرد .آقا باشین، مرد .بگیرید آروم لطفا خوب؟ کنین، برخورد مرد یک مثلِ موضوع این با و باشین شکیبا باید .آقا باشید، آروم«

                                                 
١

٣

١genotype  موجود یک ارثیِ  سرشتِ  ـ زادمون 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٣٩ 

 تصور که بودم کرده رفتار ايهمانگونه من .بودم داده نشان عصبانی بـِلُو دکتر جلوي کافی ياندازه به را خودم که شدم مطمئن

 دکتر دفترِ از خروج هنگامِ  و کشیدم داد کوبیدم، دیوار به مشت .کردمی رفتار نبود خودش مالِ  بچه اینکه دریافتن از بعد مردي هر کردممی

  .کوبیدم هم به محکم را در

 اغلب .بودم کرده خریداري سهام نامش به کشیدم،می نقشه اشآینده براي .بودم عاشقش .بود خودم يبچه شِسان که دانستممی من اما

 او به ورزشی باشگاه در توانستممی که بودم روزي انتظارِ در سخت .کردممی فکر خریدممی برایش آینده در که آبجویی بطر اولین به

 کارها این که نبود قرار دیگري کسِ هیچ .بودم من دادمی انجام برایش را چیزها این يهمه باید که کسی آن که دانستممی .بیاموزم پنگپینگ

 اهداء از بیشتر پدري مقامِ که واقعیت این مثلِ چیزهایی دهد، نشان را آنها تواندنمی علمی آزمایشاتِ که هستند چیزهایی .دهد سامان برایش را

  .دهد تغییر را این توانستنمی آزمایشی ينتیجه هیچ .بود من پسرِ شِسان که دانستممی .است اسپرم

 داد انجام برایم او که کاري آن مورد در من باورِ  و .بود اسپرم يکننده اهداء و دهنده دوتون که دانستممی پیش از خودم من وانگهی،

 را واقعیت این انجامسر وقتی که بود دلیل همین به و کرد،نمی بود شِسان پدرِ اینکه ادعاي هرگز دوتون که دانستممی .اسپرم اهداء :بود این

  .رفتم او سراغِ به کرد،می باردار را همسرم باید کسی که پذیرفتم

 »گی؟می داري چی تو جون؟ برادر« گفت، او کردم مطرح دوتون براي را امنقشه اینکه از بعد

 ».کرد خواهد گذاريتخمک آینده يهفته .کنی کار این صرفِ را وقتت هفته آخر یک که کافیه فقط تو«

 که رنگی سبز فرشِ روي خواستمی انگار که کرد نگاهم طوري او »داره؟ خبر گیمی داري که چیزهایی این به راجع او یجیده؟ و«

  .بیاورد باال بود پهن اشخانه پذیرایی اتاقِ کفِ

 مثبت پاسخِ امنقشه به دوتون که خواستممی فقط و بودم نزده حرفی یجیده با اصال موضوع این به راجع من که است این واقعیت ».بله«

  .بسپارم فراموشی به را قضیه این و بروم رختخواب به تا بدهد

 .کرد نگاه بخشیدندمی روشنایی آن به هابرقچراغ تیر نه و ستارگان نه که شبی به و رفت پنجره طرفبه و برخاست جایش از او

 .سوختمی سریع خیلی بود میز طِوس در که شمعی ببینم؛ وضوح به را اشچهره توانستمنمی

 این تونمنمی من نه، .نه چی؟ که .مزخرفه گیمی داري تو که چیزي این ولی ها،ــقائلم تو به نسبت که احترامی تمام با آکین، برادر«

 و مضطرب که هاییزمان مثلِ  و کرد پشت من به گفت که را این ».اشتباهه سرتاپا کار این .کرد نخواهم کاري چنین یک .بدم انجام را کار

 .کرد چاك چاك را هوا هایشدست با بود نگران

 همیشه .گذاشتمی مالقات قرارِ  همزمان دختر و مادر یک با که بود کسی او .جهنم به برو بود؟ اشتباه دوتون؟ .بخندم خواستمی دلم

 زد؟می حرف من با اشتباه کارِ از بود نشسته حاال .بود شابیچاره زنِ همکارِ حتی آنها از یکی داشت؛ آستین توي دختر دوستِ  عالمه یک

 التماس بهت خوايمی .امگفته بهت را مشکلم که من .تموم و کن باردارش یکبار، فقط .کنی تجاوز بهش خواهمنمی که من لعنتی،«

 »کنم؟
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 هم ايدیگه راهِ تونم،نمی من نه، بزرگم؟ برادرِ زنِ بخوابم؟ برادرم زنِ  با من خوايمی تو زنته، .توهه زنِ او .داره کراهت کار این«

 ».داره وجود

 ».بخوام اینو غریبه یک از من که خوايمی تو .منی برادرِ  تنها تو .بخوام ازش تونممی من که هستی کسی تنها تو دوتون،«

 زدهشگفت مرا وجدانش بیداري .اموشخ تلویزیونِ يصفحه به دیوار، به رانش، به زد؛ ضربه آنور و اینور به بار چندین دست با او

 مگر چه؟ براي ولی، .بهراسد گونهاین بشکند، هم در گونهاین که کردمنمی فکر هیچ اما برباید، هوا در را پیشنهاد این که داشتم انتظار .کردمی

 نبود؟ دوتون او

 »خواي؟نمی بچه دیگه بعدش .شد حامله او خود، بسیار«

 ».خوبه بچه تا سه بشه، برابر چی همه اینکه براي .کافیه هفته یک ايبچه هر براي کنیم، ریزيمهبرنا خوب را چی همه اگه«

 وقته خیلی .ايکرده فکر قبال مورد این در تو« .فروافتاد صندلی یک روي یکبارهبه و کاوید را امچهره کرد، نگاه چشمانم توي مستقیم

 .ساختمی متهم بسیاري چیزهاي به مرا صدایش ».ايکرده فکر موضوع این به که

 ».بدم انجام خواممی او خاطربه را کار این من«

 ».باشه بهتر غریبه یک شاید .بدم انجام را کار این تونمنمی هم خاطر این به حتی من«

 دهد، قرار تاثیر حتِ ت را او توانستمی یجیده رنجِ و درد که دانستمی من وجودِ از بخشی شاید کردم؟ نقل برایش را داستان من چرا

 .کردمی پیدا تريمتفاوت شکلِ داستان بود، کرده کسب او با طوالنی معاشرت از را آگاهی این و بود کرده مالقات را او اول برادرم اگر و

 اطالع کند رافاعت خودش نزدِ آنرا توانستنمی او که بود چیزي چه و شدمی دوتون وحشتِ سببِ چیزي چه اینکه به زمان آن در چون شاید

 .بود خواسته را یجیده همیشه او وجودِ از بخشی زیرا باشد، آغوشیهم فقط توانستنمی هرگز یجیده موضوعِ او براي که بود این آن و داشتم،

 از التماس هب و بود باردار زنانِ مسئول که پرستاري از بود، زده من به بیمارستان که تلفنی از :زدم حرف معجزه يبچه يقضیه از او با

 را یجیده يخوردهزخم نگاهِ و گفتم رفتم بارداري کالسِ به که روزي از برایش .ببرم خانه به و بگیرم را زنم دست و بروم تا خواستمی من

 دامنِ تگذاشنمی و کردنمی ول را دستش و بود چسبیده بیمارستان راهروي وسطِ  يمیله به کالس از او بردنِ هنگامِ  چگونه که کردم وصف

 آنکارا پیراهنِ با را یجیده توانست او که کردم صحبت او با آنقدر صحنه این مورد در .ببندم بود افتاده و شده باز بدنش دورِ از که را اشلُنگی

 تا یجیده که گفتم او به .بکشد تصویر به ذهن در بود، افتاده پایش پایین در مار يشده رها پوستِ  مثلِ که ايلُنگی دامنِ  و توري زیرِدامنیِ و

 هاينگاه و سریع هايگام با برخی و آمدند بیرون کالس از باردار زنانِ و رسید اتمام به بارداري کالسِ تا ماند باقی حال همین به مدت چه

 .شدند هایشانخانه راهی و کردند کج را راهشان او به شدن نزدیک محضِ به برخی و گذشتند کنارش از دزدانه

 »شه؟می دیونه داره« پرسید،

 ».شده شروع ویاراش که بگه دوباره و بشه بیدار خواب از فردا تونهمی اما خوبه، حالش االن .بینهمی روانپزشک یک کرده شروع«

 .رفت پنجره سمتِبه و ایستاد »!تونمنمی من«



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٤١ 

 به آهنی توپی که کردم احساس .دادم فرو را هانمد آبِ ».زیبایم زنِ با زنم،می حرف یجیده با خوابگیهم به راجع دارم من دوتون«

 .رفت پایین گلویم از زور

 بود نشده هیچ هنوز و شد رانده پنجره طرفبه ناگهانی و اختیاربی باسنش چگونه که ببینم را او توانستم من .شد پا آن و پا این برادرم

 .دادمی من زنِ ترتیبِ  داشت و ما خواب اتاق در بود؛ شاالی در

 ».داره کراهت شَنیعه، خیلی عمل این جون، برادر«

 »کنم؟ چکار بگو بده، من به ايتوصیه خوب«

 »اینجایی؟ االن تو که دونهمی یجیده جون، برادر«

 هستی باهاشون که دختري همه این با موضوع این مگه دي؟می کشش را بحث این چرا تو دوتون، .الگوسم در من که دونهمی او«

 ».تمام و یهخوابگیهم بار پنج فقط نهایتش این، کنه؟می تفاوتی

 ».باشه خوابگیهم یک تونهمی فقط این« گفت، مالیمت به کردمی امتحان را شانواقعیت کلمات آن تکرار با گویی که طوري او
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 .نباشد چه باشد، شده داده تشخیص بیمار خواستمی چه بود، ناراحت و آزرده مانخواب اتاق در شِسان حضورِ از آکین

 توي کنیممی که کارهایی همه شده، بزرگ دیگه بچه این .کنم نوازشت خواست دلم که جور هر و وقت هر خواممی من« گفت، او

 ».یادمی یادشبه بعد و مونهمی ذهنش

 کردیم؟می چکار ما مگر آخر .بخندم صورتش توي کندهپوست و رك خواستم

 خواستمنمی دیگر .ندادم اهمیتی لیکن کرد، قهر و شد آویزان اشلوچه و لب ».کردن نوازش نه شِسانه، سالمتیِ با اولویت فعال« گفتم،

 .نداشتم را او با کردن مقابله و زدن کله و سر وقتِ اما کرد،می امپاره تکه اشفریبکاري و نیرنگ .گیرد قرار بدنم روي هایشدست هرگز که

 اتالفِ  دوتون، هايافشاگري سرِ بر آکین با جنگیدن .نگاهدارد زنده را او تا داشت نیاز بود وجودم در آنچه هر به داشت، نیاز من به شِسان

 يمطالعه به روزهایم .آمددرمی جوش و جنب و تپش به آدرنالین با من وجودِ شِسان بیماريِ تشخیصِ از بعد از .بود غیرضروري ايانرژي

 هايسلول و هموگلوبین به مربوط تصاویرِ  از انباشته سرم .گذشتمی بود داده قرض من به شِسان معالجِ  دکترِ که ايپزشکی جرایدِ فتوکپی

 چیزي تنها .دهم قرار نظر مدِ  را پرستاري آموزش هم کمی و بگیرم را شِسان حرارتِ يدرجه سنجتب با چگونه که گرفتم یاد .بود شکلداسی

 باقی برایم شِسان به رسیدگی براي پرستاري آموزشِ يشده بنديزمان يبرنامه که بود اندکی وقتِ  داشتبازمی آن يادامه از مرا درواقع که

 راست و صاف تا بودند شده سبب که را هاییکابوس یادآوريِ  وانِ ت آنکهبی پریدم، خواب از عرق خیسِ شب هاينیمه در بارها .گذاشتمی

 همچنان و بود تندرست و سالم همیشه مثلِ شِسان .کشیدن نفس به کردم شروع دوباره ماه چند از بعد .باشم داشته بنشینم رختخواب توي

 حتی و بود خوبی شاگردِ نیز مدرسه در .دویدمی خانه دورِ تا دور خاصی دلیلِ هیچبی و کردمی آویزان پلکان هاينرده به وارانه را خودش

 .آمدمی حساب به کالس دوم رتبه

 و بردم را او و دادم آستامینوفن شربتِ او به .کردمی درد سرش که گفت بازگشت مدرسه از وقتی شِسان .گرفت را نفسم بحران اولین

 .نداد پاسخی کردم یشصدا شام براي که شب .خواباندم پذیرایی اتاقِ نیمکتِ روي



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٤٣ 

 کنم،می خواهش کنم،می خواهش کنم،می خواهش کردم؛می استغاثه او به و طلبیدممی مدد خدا از دلم توي رساندمی بیمارستان به را ما آکین کهوقتی

 به اهریمنی مغزم، از ايشهگو در .رفتمی و رفتمی سرعت به ماشین .کنم معطوف منطقی موضوعی به را ذهنم توانستمنمی .کنممی التماس

 .شدیممی دورتر آن از و راندیممی بیمارستان مخالفِ سمتِ به ما که دادمی اطمینان من

 »ریم؟می داریم کجا دونیمی !برون تندتر .ترسریع تر،سریع« کشیدم،می فریاد آکین سرِ

 ».بمیري اگه کشمتمی پسر،« کردم،می تهدید را شِسان

 .دویدم ساختمان اولین متِس به و پریدم پایین ماشین از تلوتلوخوران که بود نکرده توقف حسابی و درست آکین هنوز

 .گرفتم محکم را شِسان کشیدم،می فریاد همچنان کههمینطور اما .بگیرد دستم از را شِسان تا کوشید پرستاري

 ».ببرتش بگذار« گفت، آکین

 گفتم و کردم تهدید سر پشتِ از را زن آن .شد مانمانع بخش سرپرستِ برویم، دنبالش تیمخواس که وقتی .ببرد را او پرستار تا گذاشتم

 فرم کردن پُر مشغولِ او پذیرشِ براي جایی آکین .بودم تنها .کردم پایین و باال را راهرو طولِ  .افتادمی امبچه براي اتفاقی اگر حالش به واي که

 لحظه آن در .کرد خواهم را کار این که دممی قول …کرد خواهم …من اگر …تو اگر :کردم تهدیدش بعد .بردم التجا خدا به دیگر بار .بود

 آیا یعنی بــودم؟ کرده چکـــــــــارش من مگر .کشیدممی بیرون سینه از را قلبش و ببینم را او توانستممی کردممی آرزو .بودم متنفر خدا از

 .شِسان حاال و اوالمیده، ادرم،م نداشتم؟ شــادي کمی استــحقاقِ مـــن

 آمد بیمارستان به مامی .بود دلهره از مملو و پُرتنش مصیبتی اشثانیه هر و امیدي، باردارِ  اشدقیقه هر شدند،می سپري آرامی به روزها

 شِسان تختِ  کنار در .بودم مادرم یک چون باشم قوي باید که کرد یادآوري من به رفتن از پیش بعدش، روز فرداي .نشست کنارم شب تمامِ و

 چشم به عالمتی هیچ .باشد من نزد بازگشت براي او تصمیم از نشان که عالمتی ترینضعیف جستجوي به انتظارش، به تماشایش، به نشستم

 سوم، روز .همیشه براي من، از دور بکشاند، ناشناخته مسیري به را او من لمس مبادا که بود این از ترسم بزنم، دست او به ترسیدممی .خوردنمی

1بمان من با کنم،می خواهش نرو، کن، رحم من به .پرداختم التماس به بشنوم، توانستممی خودم فقط که کلماتی با او از و درآمدم زانو به

3

2. 

 .کردممی حمام نه و خوردممی غذا نه .گشتمبرمی دوان دوان و دویدممی دستشویی به

 همسایگی در که بود بیماري به رسیدگی و بخش همان در سرکشی مشغولِ  او چه اگر کردم، دکتر طلبِ  فریاد با .شد بیدار او ششم روز

  .بود بستري شِسان

 .آورممی یادبه را آن هم هنوز .راند زبان بر آمدن هوشبه از بعد پسرم که بود کلماتی اولین این ».دهمی بد بوي ماما«

 

 

❊❊❊ 

 

                                                 
١

٣

٢timi Duro mi. Saanu Olorun. nitori joo mi, Omo malo, mi, Saanu  
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 احوالپرسی و سالم به دست حرکت با و توجهیبی با او .آمد دیدارمان به شوهرم مادر بیمارستان، از شِسان مرخصی از بعد هفته یک

 .داد تکان سر کردم تعارف نوشیدنی او به که هنگامی و داد پاسخ را آکین

1آبیکو یک بچه این« گفت، صندلی یک روي گرفتن قرار محضِ به مامی

3

 اومدم، بچه این عیادتِ به بیمارستان به که روزي از .هست 3

 ».امکرده فکر بیماریش به

 ».نیست آبیکو .درمون روش هم داره اسم هم بیماري، این .مامی بیماریه یک فقط این« گفت، آکین

 »کنن؟ خوبش توننمی دارن؟ براش مرحمی« .کشید خرناس مامی

 ».کنن اشمعالجه توننمی« گفت، آکین

 هابچه این از خیلی عمرم طول در من .آبیکوهه یک بچه این اینکه یعنی این .ديمی ونتک سر خودت بینی؟می !نه دارن؟ براش مرحم«

 پیوند بگم، بهتون بگذارید .بمیرن زود که بستن قرار و قول ارواح دنیاي با ها،بچه این ببین، .کرد شهنمی هم کاریش همینه، این این، .امدیده را

 ».بکنیم کاري باید ما بکنن؟ کاري اون براي توننمی بیمارستاناتون این که کنینمی فکر شماها .ترهمحکم هم فوالد از ارواح دنیاي با هابچه این

 هم درمون .مامی بیماریه، یک فقط این« .باشد شده عصبی سردرد یک دچار انگار که طوري پوشاند، دست با را اشپیشانی آکین

 ».نداره ارواح به ربطی هیچ و داره

 این تو که شده دستگیرمون و ایمدیده هاتونومدرسه کافی ياندازه به ما اما .نرفتم من و رفتین هاسفیدپوست يمدرسه هب شماها خُب،«

 ».هست ايدیگه جاي مرحمش که وقتی مداوا، براي ریزيبرنامه همین مثلِ  هست، احمقانه شماها از خیلی کارِ نیس، فضیلتی هیچ رفتنامدرسه

 .گشتمی بدل خشم به داشت آکین ناراحتی که دیدممی »ام؟دیونه من گیمی داري مامی،«

 .چرخید من سمت به بعد و بود پرطنین ايبله پاسخِ خودش که رفت قهري چشم او به طوري مامی

1جاره بزن حرف من با تو«

3

 را دردي دکترها تا بشینیم و دست روي بگذاریم دست همینطوري باید ما کنی؟می فکر چی تو .دخترم ،4

 هايراه که دوننمی اینو دنیا يهمه !دخترم دیگه، راهی داریم؟ رفتن براي هم ايدیگه راهِ ما که حالی در کنن، مداوا شناسننمی درمونش که

 آکین به و ردک درنگی او ».راهه تنها اونا راهِ که گنمی بهتون کردن، اغوا را شماها سفیدپوستا این اما .یارهدرمی بازار از سر که هست زیادي

 .خودشونه با حق که دارن باور احمقانه کنن، تحقیق دنبالش برن خودشون اینکه بدون هابعضی« .انداخت نگاهی بود شده خیره سقف به که

 ».بده نجات همشونو خدا

 ».برمنمی گیمی که شیادهایی این از کدوم هیچ پیشِ پسرمو من .مامی بگو، داري دوست چی هر« گفت، آکین

 هاشحرف به محلی دخترم، .زنهمی حرف جور چه ببین کن، نگاه داره حسی چه و چی یعنی حاملگی دونهنمی که آکینی این به«

 گنمی خودبی مردم کنیمی فکر .چی یعنی افتان زانو به زایمون وقتِ ودنیمی که تواي چون بگیري، تصمیم باید که تواي این .هاـنگذاري

                                                 
١

٣

٣Abiku  که دارد کودکانی روحِ  به اشاره واژه این نیجریایی، فرھنگِ در .باشدمی »مردن برای یافته تولد« یا »مرگ به محکوم« معنای به یوروبایی زبان در 
 روح این که است این بر اعتقاد .نامندمی آبیکو را شودمی او مرگ سبب که روحی و میردمی سالگی دوازه از پیش که کودکی .میرندمی بلوغ از پیش

 درختان، در ارواح این که باورند این بر مردم .میردمی بارھا مادر اندوهِ  و غم به تفاوتبی و یابدمی تولد بار چندین و گرددبازمی مادر آن سوی به بار چندین
 .کنندمی زندگی  )ایپنبه یشمابر( کاپوک درختِ  از ھاییگونه و بااوباب ایروکو، چون درختانی در ویژه به

١

٣

٤  jareجانم ـ دخترم. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٤٥ 

 يآویزه را پندها این که شهنمی پیدا کسهیچ دیگه روزا این .خودیهبی حرفِ این کنیمی فکر که مسلمه نیست؟ مادر مثلِ خدایی هیچ که

 کسهیچ چون نیست، مادر مثلِ خدایی هیچ کن، گوش خوب المثلضرب این به و کن باز گوشاتو خوب جون، مادر شِسان، .کنه گوشش

 آکین نه گرفت، خواهی تصمیم اتبچه براي که تویی این دخترم، یجیده، .کنه محافظت اضطرابه و نگنات در که اشبچه از تونهنمی او از غیر

 ».کنه مداوا را آبیکو سرنگ، با خوادمی که

 »!اینجااین که هم شما !مامی« .دادمی الکل گند بوي آمد، دوتون بعد

 »چیه؟ آبیکو « .شیدک و گرفت را لباسم سجافِ و خورد وول مادربزرگش زانوي روي شِسان

 ».بازیه نوع یک« گفتم،

 »کنیم؟ بازي آبیکو تونیممی«

 ».نیس خوبی بازي نه،« گفتم،

 ».سیاه يبره بعبع سیاه، يبره بعبع« .خواندمی کودکانه آوازهاي و چرخیدمی مادرش دور دوتون

 ».کنهمی بعبع بُز مثل من پسرِ این چرا« پرسید، مامی

 ».انگلیسی آواز یک .خونهمی آواز داره او« گفت، آکین

 .داد تکان سر و کشید آهی مامی

 آن يترجمه به نیازي و خواند یوروبایی به را آوازش دوتون اینبار »!بجهم قورباغه یک مثلِ تونممی .بجهم قورباغه یک مثلِ تونممی«

 .نبود مامی براي

 ».بکن برادرت براي کاري .نکن نگاه اینجوري منو آکین،«

 هدایت دوتون بیکاري به شِسان بیماري از را موضوع تا کرد استفاده فرصت این از اما نداشت، گفتن براي جدیدي چیزِ شوهرم چه اگر

 .داشت مسئله این حل براي هایینقشه چه و کردمی کارها چه اینکه و کند

 .افتاد راه اشپی از و گرفت دم او با نیز شِسان .خواندنهکودکا آوازهاي و کرد خیز و جست پذیرایی اتاقِ دورِ کودك یک مثلِ دوتون

 »!نه نه، نه، ببینمش؟ بیام تونممی .خوشکل دخترِ یک کیه؟ باغ تو«

 دیگرش دستِ و کشید خودش سويبه و کرد بلند امصندلی روي از مرا دست یک با مستی، حالتِ در و ایستاد من مقابلِ دوتون

 .بود گرفته محکم مرا او اما بکشم، بیرون دستش از را خودم کردم سعی .چسبید هایمسینه

  .افتاد صندلی یک روي کنانخنده دوتون و داد هل را او آکین

 آه،« زد، فریاد و شود قلبش پریدنِ بیرون و ترکیدن از مانع خواستمی گویی تو گذاشت، چپش يسینه روي را دستش مامی

 ».انگیزهنفرت آوره،چندش

 ».الکله فرمایشاتِ از این« گفت، آکین

 ».نشو عصبانی لطفا خانمم،« گفت، مامی
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 »نه؟ مگه الکله، فرمایشاتِ از این که دونهمی خودش .نیست عصبانی او« پرسید، و کرد من به رو آکین

 بیرون گردنش هايرگ و شدند مشت هایشدست .شد سفت و شل اشآرواره در ايعضله جوید،می را دندانش انگار که طوري او

 اتفاق این که یابد اطمینان تا بود من جانب از پاسخی منتظرِ او .ماند خیره من به او نگاهِ اما گفت،می او به چیزي داشت مادرش چند هر .زدند

 صبانیع نداشت حق او بود، کرده اعتراف برایم دوتون که حقایقی آن با که کردم فکر و نشستم صندلی یک روي .بود الکل يزاییده واقعا

 شِسان فقط و فقط داشت، اهمیت آنچه .دهم نشان توجهی آکین احساسِ به تا بود نمانده باقی من در ايانرژي و نیرو چندان دیگر اما .باشد

 .بود مانده باقی برایم که بود چیزي تنها پسرم .بود

 

 

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٤٧ 

 

 

 

 

 

28 

1هافرانسیسکن يمدرسه بهداريِ به دنبالش رفتم

3

 ساعتِ  و بود راهبه یک خود که پرستارهایی از یکی .ببرم بیمارستان به را او تا 5

 شناختممی دعا آن از که هاییجمله تنها .خواند شناختمنمی که دعاهایی برایش و گرفت بغل در را پسرم و آمد بیمارستان به من با بود خدمتش

 :بود پروردگار نیایشِ به مربوط

 

 …باد مقدس تو نامِ آسمانی، در که ما پدرِ  اي

 

 هایشناله .بگریزد بیرون خودش کالبدِ از خواستمی انگار که ايگونهبه زد،می وول او .درآورد را شِسان يناله زود خیلی او جمالتِ

1گیلدوسلی يجاده به و گذشتیم خیابان عرض از تا .بود دردآور بسیار ریزنقشی این به جسمی براي

3

 .شد دورگه و گرفت صدایش رسیدیم، 6

 را ما و شناخت مرا کشیک پرستار .آمدمی دنبالم دویدممی مربوطه بخشِ سمتِبه او از جلوتر من که حالی در و بود گرفته بغل را او راهبه

 :شد مشغول دعا خواندنِ  به و ایستاد تخت پاي در کنارمان راهبه .برد شدمی بستري باید که تختی جانبِبه بالفاصله

 

 …فرما عطا ما به امروز را ما روزانه نان  .رسد انجام به نیز زمین بر شود،می انجام سمان◌ٓ ا در که چنانچه تو اراده بیاید، تو پادشاهی

 

 خودم درون به کردمی تحمل که را ايناگفته ردِد و کنم حس وجودم در را صدایش خواستممی .شدم نزدیک تخت به ممکن حدِ تا

 در محکم توپ مثلِ  و بود بسته را چشمانش او .بود گرفته بازي به را رویاهایم و بود پژمرده را ذهنم صدا این .بودم شنیده را آن بارها .بکشم

 مثلِ  ايشکسته صداي هر ».ماماـ ما،ماـ ما،ـما« :کردمی ناله را نامم او .کنند باز را او تا کوشیدندمی پرستارها و دکتر و بود خورده گره خودش

  .توانستمنمی اما .بگیرم را دردکشیدنش جلوي بود که ممکنی شکلِ هر به خواستم،می دلم چقدر .رفتمی فرو من قلبِ  به که بود میخی

 

                                                 
١

٣

٥Franciscan  پدیا ویکی( .کاتولیک کلیسای با مرتبط گیرصدقه ھایطریقت از گروھی فرانسیسکو یا فرانسیسکن( 
١

٣

٦Guild Wesley  
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 ...ببخش را ما گناهان و

 

 ».بگیرید دستشو آجایی،لطفا خانم...آجایی خانم«

 از آگاهی با .فشرد درهم را هایمانگشت بند و گرفت محکم را دستم بود، کرده تحریک را آن درد که قدرتی با او .چسبیدم تخت به

 امیدوار .کردم استقبال خاطر طیبِ با شد وارد دستم به که دردي این از شد،می متحمل او که بود عذابی از کوچکی يگوشه فقط این اینکه

 .یابد خالصی آن از و کند منتقل به را رنجش و درد توانستمی او دستم، گرفتنِ با که بودم

 بستري بیمارستان در کرات به را شِسان دیگر حاال .آمد بیمارستان به همراهمانبه راهبه آن زیرا آورممی یادبه خوب را زمان این

 خاطره این شدنِ چشمگیر سبب رنگش، بژ رداي آن در راهبه آن حضورِ .کرد متمایزشان هم از شدنمی و بود هم مثل همه روزها و کردندمی

 زدندمی قدم یا بودند نشسته که خویشاوندانی گروهِ به و بمانیم منتظر بیرون که خواستند راهبه و من از دکترها که نکشید طولی .است گردیده

 .کند بازگو را شانسرنوشت و بیاید که بودند سپیدپوشی آمدنِ  انتظارِ در که مرگ يسایه يدره نشینانِ هم به بپیوندیم؛

 فکرِ به من و شد مشغول نیایش و دعا به راهبه نشستم؛ ما .نشست کنارم در و برد چوبی نیمکتِ یک سمتِبه مرا گرفت، را دستم راهبه

 حتی و نداشت وجود کردممی نشِسا به نسبت که گناهی احساسِ از گریز براي چندانی فضاي .شدممی سرزنش باید که اياندازه و مقدار

 بیماريِ  عاملِ من .بودم من او دردهاي درصدِ پنجاه مقصرِ دیدم؛می دیدگاه این از را قضیه این .دادمنمی خرجبه آن از گریز براي هم تالشی

 نکردم، خالی شانه نومیدي از من .نهاد او کالبد در را کاستی این که بود من جسمِ .کردم منتقل او به را شکلداسی ژنِ که بودم من این .بودم او

  .باشم شریک بودم مسببش آنچه در که بود این منصفانه .نساختم پنهان را خودم درد از

 را خودم .کردم حفظ قلبم در را او نشدم، تسلیم و نکشیدم دست شِسان از من .کردم رد را آن و نگرفتم نظر در را او مرگِ امکانِ من

 آنجا تا و داشتوامی فریاد به را او که دردهایی پس از ــ آمدبرمی دردها و رنج اینها تمامِ پسِ از و بُردمی در به انج او که ساختم متقاعد

 هم بار یک براي حتی من .شدمی تلمبه بدنش به که هاییمسکن و هاتزریق آن پسِ از شد،می دورگه و گرفتمی صدایش که رفتمی پیش

 به و بَرد در به جان اینها يهمه از او که بود این من دعاي تنها .یابد رهایی شدمی متحمل که دردي همه این از تا نکردم مرگ آرزوي  برایش

1 بیماري وجودِ با که بودند بیمارانی که بودند گفته ما به دکترها .دهد ادامه زندگی

3

7SCD ِکه جایی تا و بودند، کرده طوالنی و کامل عمر 

 .بودنمی افراد این از یکی جزء من پسرِ که نداشت وجود دلیلی هیچ شد،می مربوط من به

 رغمعلی و داشت، را شهامتش چون خواست،می چنین چون داشت، را استحقاقش زیرا برد،می در به جان او که ساختم قانع را خودم

 حتی ـــ نداشتم را دیگري فرزندِ دادنِ دست از تابِ دیگر که ستمدانمی پیشاپیش که بود نیز این خاطرِبه این، اما .بود زیستن يتشنه چیز، همه

 .بود خودم مرگِ او مرگِ که دانستممی .کنم فکر آن به نبودم قادر

                                                 
١

٣

٧  disease cell Sickle شکلداسی خونیکم  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٤٩ 

 مرخص بیمارستان از سرانجام او که روزي .آمد عیادتش به روز هر کرد سپري بیمارستان در شِسان که ايهفته دو طول در راهبه، آن

 او .دوید ماشین سويبه ما از جلوتر و گریخت دستش زیرِ از سرعت به او اما کند، بغل را او تا کوشید آکین بخش، از شدن خارج هنگامِ شد،

 .بگیرد بود پرواز در رویش جلوي که را رنگی سرخ يپروانه تا کرد تالش و کرد دراز جلو سمتِبه را کوچکش هايدست و داد سر ايخنده
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 واکنش معالجات به حاضر حال در او .خوب بسیار خوب، بسیار همینطوره؟ هستید، آجایی آقاي شما آجایی؟ آقاي« گفت، دکتر

 ».ببخشید منو .کنممی خبرتون رسید که وقتش .ببینیدش برید تونیدمی بیشتر کمی یا دیگه ساعت یک ده،می نشون

 بود کرده قالب اشبرآمده شکمِ روي را هایشدست یجیده .بودیم نشسته آنجا در نیمکتی روي یجیده و من که راهرویی به برگشتم

 .زدمی قدم راهرو طول در و

1اُویا«

3

 که دستشویی از« .کردم راهنمایی نیمکتی جانبِبه را او و انداختم اششانه دورِ دست ».نیست مشکلی بشین، بگیر بیا ، 8

 حاال .ببینیمش بریم تونیممی زوديبه .دهمی نشون واکنش معالجات به داره شِسان گهمی .برخوردم شِسان دکترهاي از یکی به گشتم،برمی

 »باشه؟ باش، آروم

 ».زدن لگد به کرد شروع دوباره بچه رفتی که وقتی .شکر را اخد« .انداخت امشانه روي را سرش و داد تکیه من به و کشید آهی او

 ».زنهنمی لگد دیگه االن متاسفم،« .سرداد مالیمی يخنده .گذاشتم شکمش روي را دستم

 .دبنشین نیمکت روي بتواند و شود باز بود آمده آنجا به که پیرمردي براي جا تا شدم ترنزدیک یجیده به کمی من ».نیست منصفانه این«

 ».مونممی منتظر اینجا من بخوري؟ صبحونه خونه بري تو خوايمی«

1الیی الیی،«

3

 ».رمنمی کجا هیچ امبچه بدون من هرگز، .9

 هايدستفروش از برم بگذار« .شدم بلند جایم از ».یجیده بخوري چیزي یک بري الزمه تو .نباش نگرانش شه،می خوب حالش او«

 »خواي؟می چی .بگیرم برات چیزي یک بیمارستان بیرون

 ».نون کم یک شاید«

 ».گردمبرمی زود و رممی«

                                                 
١

٣

٨Oya  پیشین صفحات در توضیح 
١

٣

٩  Lai Laiباشدمی »ھرگز ھرگز،« معنای به یوروبایی زبانِ  به. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٥١ 

 عتِ سا و کشید بیمارستان به کارش .پیچیدمی خود به درد شدتِ از شِسان که بودیم دیده و بودیم شده بیدار شب هاينیمه من و یجیده

 اغلبِ  .گذاشتم قدم روپیاده بر بیمارستان يپیاده عابرِ يدروازه از من که دمیدمی داشت تازه خورشید .رسیدیم آنجا به ما نشده صبح سه

1ایجوفی خیابانِ به شدم ناچار من و بودند خالی بودند مستقر بیمارستان ورودي به نزدیک دسته دسته که ايچوبی هايدکه

4

 یک از تا بروم 0

 کهوقتی بود؛ خوردن مشغول هنوز یجیده شد، نزدیک ما به بودم دیده پیشتر که را دکتري کههنگامی .بخرم نان قرص دو دستفروش زنِ

 .ایستادیم و برخاستیم جایمان از شد ترنزدیک

 ».کنم صحبت باهاتون مایلم .بیاین من با لطفا« گفت، او

 .افتادیم راه راهرو باالي جانبِبه دکتر اتفاق به ما و انداخت نیمکت روي را نانش یجیده

 که الزمه من .بشینید و برید شما لطفا .خانم شماست، شوهرِ  فقط منظورم .نه نه،« .انداخت یجیده شکمِ  به کوتاهی نگاهِ ایستاد، دکتر

 ».کنم صحبت تنها ایشون با فقط

 »نیست؟ احتیاجی من به اون؟ با فقط« گفت، یجیده

 ».پیشتون گردهبرمی زود کشه،نمی طول خیلی .دارم همسرتون از سوال چند فقط من .خانم خیر،«

 رسیدیم، راهرو انتهاي به ما که وقتی .بازگشت نیمکت سويبه کنانلخلخ یجیده دادیم،می ادامه راهمان به دکتر و من که حالی در

 .بشنوم را او هايگام صداي توانستممی همچنان من

 کرد، بلند را سرش که وقتی .کرد نگاه راهرو کفِ به دقیقه یک به نزدیک چیزي او »بگم؟ باید چطور دونمنمی آجایی، آقاي«

 متخصصِ  من .گرفتم را دکترایم پارسال همین من .خوننفرامی اطفال بخشِ  به مرا که است بار اولین این« .بودند شده سرخ چشمانش

 نجات را شِسان زندگی تا کردیممی تالش که وقتی بودن حاضر هم ایشون اینجاست، ارشد پزشکِ که دکترِي خانم .نیستم اطفال هايبیماري

1بولوسه دکتر اسمشون .دستشویی به رفتن بازهم دکتر، خانم .بدیم

4

 باشیم، منتظرشون که باشه بهتر شاید .گرفته اسهال بولوس دکتر گمونم .1

 ».متاسفم خیلی من

 »گید؟می من به دارین چی شما«

 ».دادیم دست از اونو .متاسفم .بدیم نجاتش نتونستیم ما« .کشید آه و مالید را هایشچشم دستش پشتِ با او

 شِسان انگار که گفتمی را این طوري او .کنممی فکر بودند داده دست از را شِسان گفت من به او که ايشیوه آن به امروز تا هم هنوز

 .داشت وجود او بازگرداندنِ و کردن پیدا براي شانسی همچنان و ودب شده قایم هاپرونده يقفسه پشتِ بود رفته

 ».شهمی بهتر داره حالش« گفتم، .یجیده پیشِ برگشتم

 »ببینیمش؟ تونیممی کی«

 ».ببینیمش بریم تونیممی بعدش باشن، داشته نظر زیرِ اونو دیگه ساعتِ  دو خوانمی …خوانمی .شهنمی هنوز«

                                                 
١

٤

٠Street Ijofi  
١

٤

١Bulus Dr.  
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 »بزنه؟ حرف تنها تو با فقط خواستمی چرا خُب، ساعت؟ دو« .کرد درهم را هایشاخم

1اِوِدو خونه«

4

 »داریم؟ 2

 »مگه؟ چطور بله،« .خاراند را سرش »اِودو؟«

 خواهد کمک بهش خیلی کنهمی فکر دکتر و مغزیه غذاي یک این …وقتی چون …تا ببریم اِودو خورشتِ  براش خواست ما از«

  ».خونه بریم بیا ،اویا .کرد

 »چی؟ براي«

 که بعد و کنیممی تهیه را خورشت بریم سریع بیا .ببینیم اونو دیگه ساعتِ دو تا تونیمنمی که ما .اِودو دنبالِ بریم باید حاال یجیده،«

 ».شببینیم گذارنمی برگشتیم

 شِسان که بخشی به و گرداندبرمی را سرش مرتب او رفتیم،می بیمارستان پارکینگ جانبِبه همینطورکه .فشرد هم روي را هایشلب او

 .انداختمی نظر بود بستري آن در

 هدایتِ  از پیش .ندیشیدمامی بود مرده مانبچه که بگویم یجیده به توانستممی که راهی بهترین به راندم،می خانه طرفِبه کههمچنان

 .بودم داده انجام تاکنون که بود کاري ترینسخت این که دانستممی بیمارستان از بیرون به ماشین

 یک حتی تو اومدیم، بیرون بیمارستان از کهوقتی از« .گذاشت زانویم روي را دستش یجیده کردم، پارك خانه کنارِ را ماشین کهوقتی

 »گفت؟ چی دکتر چیه؟ مسئله .نزدي حرف هم کلمه

  .بود خوانده چیزي چشمانم درونِ  از کردنم، نگاه روشِ از بیاورم، برایش قبولی قابلِ و موجه دلیلِ  تا کوشیدممی کهوقتی احتماال

 را یمزانو »شده؟ چی .بکشی بیرون بیمارستان از منو خواستیمی فقط تو ـــ بود دروغ هم اِودو يقضیه این اَبی؟ شِسانه، موضوعه«

 »مرده؟ پسرم اَبی، « .گرفت محکم و زد چنگ

 .شدم خیره او به فقط .نداشتم هم را کلمه یک کردنِ بیان نیروي حتی بگویم، را حقیقتش توانستمنمی بگویم، دروغ توانستمنمی

 اَبی؟  .مرده شِسان آکین؟«

 گریست و گذاشت داشبرد روي سر که را، او تا نکردم یسع حتی من .بودم درآمده پا از بودم، کرده ضعف .دهم تکان سر توانستمنمی

 .بگیرم آغوش در را

 

❊❊❊ 

 تا چند فقط« .نشست تختخواب روي  یجیده کنارِ و رفت و گفت تسلیتی سریع و تند .آمد اجازه گرفتنِ براي مامی روز، آن فرداي

 ».همین تازیانه، هم تا چند یک و« .آورد پایین را صدایش ».بدنش روي کوچک عالمت

                                                 
١

٤

٢Ewedu  کنندمی تھیه نام ھمین به غذایی آن ھایبرگ با که خوراکی سبزی ایگونه. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٥٣ 

 بخواهم او از بود مانده کم که طوريبه شد،نمی باورم گفتمی که را آنچه ».نیست کارها این به نیازي هیچ .نه گفتم که من مامی،«

 .بیرون برود امخانه از که

 ».بود خواهد جمع خاطرمون شهمی دیگه يبچه یک صاحبِ یجیده وقتی .بود خواهد راحت خیالمون بعد يدفعه براي«

1آبیکو بدنِ بر باید .دهد شرح برایم را آن تا نبود الزم .شناختممی را سنت و رسم این »گم؟می چی شنوينمی .نه گفتم«

4

 زدندمی تازیانه 3

 بازگشته و بود مرده که بود کودکی همان او که فهمیدندمی بدنش روي عالئم از فتیامی تولد که دیگر بارِ  و ماندمی او بدنِ  روي جایش تا

 باور زیرا بماند، جابه زخمی اثرِ  پسرم تنِ  بر مذهبی تشریفاتِ این با که خواستمنمی من .کند فراهم را مادرش يشکنجه و رنج سبب تا بود

 .نداشتم اعتقاد آبیکو  به هرگز من .بود پلید روحِ یک او که نداشتم

 یک فقط .مردي یک تو آکین، فهمه؟می چی دونه،می چی پیرزنه این گفتی، تو اما .درآورد مو زبانم که گفتم آنقدر .آبیکو  ،آبیکو  «

 دونیمی تو که چیزي تنها کنی؟ تماشا مردنشو و بگیري اتسینه زیر توبچه شده هیچوقت بودي؟ آبستن گاهی .بگو دونی؟می چی تو .مرد

1اوجاره یجیده، حالیته؟ چی تو .هست احمقانه انگلیسیِ  مشت یک

4

 احتیاج تو ياجازه به من .بزن حرف من با تو باش، نداشته کاري او به تو ،4

 »بشه؟ احتر خیالمون بعدش تا عالمت تا چند فقط بــِـدَن؟ انجام را کار این اونا گذاريمی .دارم

  .کشید سرش روي را پتو و »بله« گفت، یجیده

 ».بدي انجام کاري چنین یک تونینمی تو چرندیاتی، چه یجیده؟«

 ».بیرون برید کنیممی خواهش .تونهمه بیرون، برید .بخوابم خواممی کنم،می خواهش« گفت، او

 

 

   

                                                 
١

٤

٣Abiku  
١

٤

٤jare o  دخترم 
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 اشگذشته زندگیِ از نشان که ايتازیانه هیچ جاي حتی یا زخمی، جاي یا جراحتی، هیچ نبود، عالمتی و بُرِش هیچ دخترم بدنِ روي

1روتیمی را اسمش .نبود باشد

4

 که بود این نیتش و بود آمده دنیا این به که داشت آبیکو یک بودنِ  بر داللت ضمنی طوربه که نامی گذاشتند، 5

1روتیمی .کند فراهم را مردنش امکانِ زودتر چه هر

4

 گمان زمان آن تا که نامی بود، کرده انتخاب هرممادرشو را نام این .بمان من با ـــ 6

 تغییرپذیري قابلیتِ چون بود کرده انتخاب دلیل این به را روتیمی نامِ او آیا که پرسیدممی خودم از تعجب با من .بود پسرها خاصِ فقط کردممی

 هایینام آورِعذاب يسایه از را نام این صورت بدین و مبخشیدیمی آن به عادي مفهومی افزودیم،می نام آن به مناسبی پسوند بعدها اگر .داشت

1اوالروتیمی به شدمی راحتی به را روتیمی .دادیممی رهایی کردمی عطا او به آبیکو که

4

 جایگزینی هیچ .بمان من با توانگري ـــ کرد تبدیل 7

1ماکو چون هاییگزینه براي

4

1کوکوآیی یا بمان، زنده ـــ 8

4

 کفِ  حتی کردم، وارسی را او بدنِ وجبِ به وجب .نداشت وجود مرگ، ـــ 9

 اش،خورده تازیانه بدنِ به افتادم، شِسان یادبه و شدم خیره عالمتش بدونِ و لطیف هايگونه به .نبود اينشانه هیچ .را پاهایش کفِ و هادست

 گونههمان به کردم،می پاك انگشتانم نُکِ با را عالئم این توانستممی کاش اي که کردممی آرزو .ماندمی بدنش روي همیشه که عالئمی یادِبه

 او واقعا اگر ــ یافتممی بودند کرده دفن را او که جایی باید ابتدا، .شدند ناپدید تا مالیدم صورتش پوستِ  روي را هایشاشک آنقدر یکبار که

 .بودند نیانداخته زیستمی انسان که مکانی هر از ورد شهر، از دور ايبوته میان به سادگی به را جسمش اگر ــ بودند کرده دفن را

 .نبود شِسان موردِ در هم کلمه یک گفتنِ به حاضر او .نداد پاسخ سواالتم به مامی .نداشت وجود دانستنش براي راهی هرگز من براي

 ياجازه من همچون نیز آکین .آمدنمی میان هب صحبتی آن به راجع مطلقا و شدمی فراموش درنگبی باید که بود ابدي خوابی انگار این او براي

 مخالف او کالبد بر هایینشانه گذاشتنِ  با ابتدا همان از شوهرم که آنجا از و نداشت، را او دفن مراسم و شِسان جانِبی جسمِ  کنارِ در حضور

 .نرفت آییسو به هرگز موعود روزِ  بود،

                                                 
 

١

٤

٦Rotimi  باشدمی »بمان من با« معنای به یوروبایی زبانِ  در نام این. 
١

٤

٧Olarotimi  بمان من با توانگری« معنای به« 
١

٤

٨Maku  بمان زنده« معنای به« 
١

٤

٩Kukoyi  مرگ« معنای به« 
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 شروعِ  از پیش و برداشتم را طالیم گردنبندِ من کردیم،می نامگذاري را روتیمی نفر ده حضورِ در و ساکت مراسمی در که روزي

 پنهان پیراهنش زیر که بود صلیب یک گردنبند آن آویزِ .ساختم برایش الیه چند گردنبندي آن از و آوردم گردنش دورِ را آن دور سه مراسم

 گردنش حتی و پرداخت روتیمی پوشیدنِ لباس و کردن حمام به شوهرم مادر .دادم انجام دخترم براي روز آن من که بود کاري تنها این .بود

 کنم، احساس خودم به نسبت را عصبانیتش و قراريبی توانستممی من اما باشد، مهربان تا کردمی تالش مامی .بدهم شیر او به من تا گرفت را

 محوي تصاویرِ آن با و نگاهدارم زنده را او تا کوشیدممی نانهمچ و کردممی پرستاري شِسانم از و بودم هادوردست در و غایب من چه اگر

 بین در را صورتم که معوجی و کج تصویر بود، دیگري محوِ تصویرِ نیز مامی .کردممی مبارزه ببینم روشنیبه را او تا شدندمی اممانع که

 خوابم بود که چیزي تنها .کردمنمی گریه من اینکه فقط ـــ کند شکار را هایماشک تا کشیدمی هایمگونه روي را آنها و گرفتمی دستانش

 .بیاندیشم شِسان و اوالمیده به و شوم مچاله خودم در و بروم رختخواب به که بودم مشتاق آمد،می

 در دیگري ينوه هیچ اینکه باوجودِ او، .گرفتم را هایمگوش که کرد تکرار را حرف این آنقدر او ».باشی قوي بچه این براي باید تو«

 آکین ماشینِ به شدن وارد از پیش او .رفت آنجا از و کرد ترك را ما يخانه روز همان بپردازد، آنها از مراقبت به باشد بوده مجبور که نبود کار

 در که تحقیري و خشم در را آنها گفت؛می باید که بود بیشتري چیزهاي ».که نَمُردي کن، مراقبت ازش دخترته، این« گفت، او به پیوستن و

 تولد تازه کودكِ کردنِ مادري براي چرا بود، کشیده درازا به اندوهم چرا که کردمی محکوم مرا که چشمانی .دیدم زدمی موج چشمانش

 چیزي چه اشاينزله چشمانِ  آن با یا و کردمی فکر چه که نداشت اهمیت برایم .بودم شده خانههم مرگ با چرا و بودم، ضعیف بسیار امیافته

 گریه به کرد شروع روتیمی اینکه تا شدم، خوشحال رفتنش از .نبود شدمی دیدم مانع که دیگري محوِ تصویرِ مگر او کشید؛می فریاد سرم بر را

 انجام بود کرده صبر اگر مامی را کار این .کنم بلند اشگهواره توي از را او و بیایم بیرون رختخواب از شدم مجبور من و کشیدن جیغ و کردن

  .شود ساکت تا دادمی تکان تکان را بچه او پرداختم،می رویاهایم به من که حالی در و داد،می

 به نامش خواندنِ  با لحظه، هر و روز هر ما که دختري کردم،می باید چه کشیدمی فریاد و کردمی گریه که دختري با دانستمنمی من

 در چشم او با که کردممی احتیاط و بستممی را چشمانم مکید،می را امسینه که هنگامی .بمان من با ـــ روتیمی :که خواستیممی او از التماس

 دانستممی که شدنی عاشق براي نیرویی چندان دیگر من .شستمی را بچه چیزهاي و آمدمی روز هر که بود رختشویی زنِ  .نشوم چشم

 و گریختمی چنگم از طریقی به نیز او که داشتم اطمینان کردم، رها خود به را او اندك امیدي با پس نداشتم، بدهم دستش از توانستممی

 خارج خانه از که بار هر و باشد، خودش مالِ بودم آویخته گردنش به نامگذاري مراسمِ براي که را طالیی گردنبندِ آن تا گذاشتم .رفتمی

 .دادممی قرار تنش پوست با تماس در و پیراهن زیر در طلسمی همچون را آن صلیبِ يآویزه و انداختممی گردنش به را آن شدیممی

 

 

❊❊❊ 

 

  .خوردنمی تکانی کمترین خواب هنگامِ  و خوابیدمی زیاد او .افتاد بود خواب روتیمی که دوشنبه صبح یک در اتفاق آن
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 آیا .کردمی خُرخُر خواب در گاه و بود مطمئن لیکن ضعیف، تنفسش .سرد چندان نه و بود داغ چندان نه او تن دوشنبه، صبحِ آن در

 دوتون اتاق به پایین يطبقه به توانستمنمی و باشم او با اتاق در خواستممی چون گرفت؟ صورت آنگونه آمدهاپیش آن که بود او خاطرِبه

 سرعت به توانستممی .بشنوم ایستاد خانه مقابلِ  که را نماشی صداي توانستممی بودم دوتون اتاقِ  در من اگر که کنممی فکر اوقات ايپاره بروم؟

 کردمی آرزو وجودم در جایی .دادمی رخ گونهاین شکلی به اتفاق این که خواستمی دلم همیشه اما .بدوم بیرون اتاقش از و بپوشم را لباسم

 نوعی از که را او خواستممی .کنم نگاه چشمانش توي راست و صاف افتادن اتفاق صورتِ  در که خواستممی .کردمی غافلگیر را ما آکین که

 .شد خواستممی که همان دقیقا دوشنبه، روز آن و ببینم، شدمی منفجر تعصب

 دستِ آنکهبی زیرا، شدم نومید .شدم نومید هم و یافتم التیام هم لحظه یک براي من کرد، غافلگیر را دوتون و من آکین، که وقتی

 تا ببرم باال را زانوهایم و آورم گرد جایک را نیرویم تا بستم را چشمانم .دادممی اهمیت بود چشمانش در که رنجی هب هنوز من باشد، خودم

 او که را آنچه هر و بود  شوهرم شدمی دیده روشنی به و بود توجه کانون در که چیزي تنها و باشم آورده عمل به پذیرایی خوبیبه دوتون از

  .شدنش حالبی و ارتعاش هایش،باسن آلودِتب هايکردن پایین و باال دوتون، کمرِ قوسِ  ــــ بود شاهدش

 بلندي فریادِ برادرش يمشاهده محضِ  به و رفت کنار و زد غلت من روي از دوتون تا ایستاد در کنار در حرکتبی و ساکت آکین

 .سراند جیبش توي را کلید و کرد قفل را در چرخید، آکین آنوقت .سرداد

 .داد قرار تختخواب روي و زد تا را آن آورد، بیرون را ژاکتش او

 .شد سرازیر ما خواب اتاقِ درونِ به و شد لبریز مرزهایش از جهنم آتشِ  آنگاه
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 جمعه امروز کشور جمعیتِ تمامِ  انگار نظربه رویم،می متل آن به هتل این از امراننده و من .رسممی شاالی به شب نیمه از پیش درست

 انتخاب را آنجا ماندن براي باید که شهر پایانی قسمتِ آن به ،رسیممی آییسو به اینکه تا کنیمنمی پیدا ماندن براي جایی هیچ .اندآمده شاالی به

1گیت زیباي يخانهمیهمان در که ايخالی تاقا تنها در پس بخوابم، جایی باید من حال هر به .است پدرت يخانه به نزدیک زیرا بودم کرده

5

0 

 پیشتر ظاهرا که پذیرش همان توي نیمکتی روي موسی دهد اجازه که کنممی التماس خانهمیهمان سرپرستِ به .کنممی اقامت آورممی گیر

  .بخوابد شودمی استفاده آن از پذیرش عنوان به اکنون و بود پذیرایی اتاق

 بعد خیابان، سوي آن در درست ببینم؛ را پدرت خانه توانممی اینجا از و روممی مجاور مهتابی به اتاق از .بخوابم توانمنمی اما ام،خسته

 ستايخانه تنها آنجا خانه،میهمان این از بعد زیرا داد، تشخیصش شودمی راحت .شودمی کشیده دره اعماقِ به آسفالته يجاده که محلی از

 روي هم کسانی .اندکرده پارك دوبله اصلی خیابانِ در و خانه از بیرون ماشین چندین .است روش برق تولیدِ  موتور مدد به هایشچراغ که

 دودي توانممی اما ببینم، را خلوت خیاطِ امایستاده که جایی از توانمنمی چه اگر .است آدم کنی نگاه جا هر هستند؛ خوردن غذا مشغول مهتابی

 کرده اجیر که آشپري به و کردممی مراقبت جوشیدن حال در هايخورشت از بودم،می آنجا بایستمی هم من .ببینم  رودمی باال آنجا از که را

 شوم مطمئن تا کردممی وارسی و کند، رو و پشت بسوزند اینکه از پیش کردندمی ولز و جز آتش روي که را هاگوشت که گفتممی بودیم

 توانندمی همه اینطور .باشند بوده گذاشته اجاق روي شش ساعتِ از را سبزي خورشتِ و یام و باشند بوده کرده بار صبحِ 5 ساعت از را پلو که

                                                 
١

٥

٠House Guest Gate  
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 آید؟می یادت ام،داده انجام را آن بارها من هاست؛زن کار هاسرآوري این .باشند خورده را شانغذاي ختم مراسم براي کلیسا به رفتن از پیش

 بودم؟ کوشسخت مورد این در چقدر من که کرديمی توجه هیچوقت آیا

 هايیادداشت که معلمی مثلِ تو کردممی فکر بودم؟ کجا من که دانستیمی کجا از اصال کردي؟ دعوت ختم مراسمِ این به رام چرا

 از چاپی حروفِ با که را پستالیکارت آن آنوقت .بودي کرده پاك ذهنت از کلی به مرا کند،می پاك پاکنتخته با را سیاهتخته روي يکهنه

 در آشنایی يچهره که امید این با کنم،می تماشا را اتپدري منزلِ من .رسید دستم به باشم آجایی یلهآکین میهمانِ تا بود شده خواسته من

 اینجا از اما .آوردممی حساب به فامیلم سابقا که را کسانی آن از یکی کم دستِ ببینم؛ نامیدمشمی خانه روزگاري که مکانی این در آنجا،

 بیرون در که را هاییبانسایه هنوز .باشد تو تواندمی مردها آن از کدام هر پس نه، را هایشانچهره اما ببینم، را مردم وانمتمی .است دور خیلی

 و داريزندهشب مراسم در جستن شرکت براي ايبرنامه من .باشند بوده امشب داريزندهشب به مربوط آنها گمانم بینم؛می برپاست خانه از

  .نداشتم کردید بیان سرودها بینِ در و بافتید همبه مرحومتان پدر به راجع را هاییدروغ دقت با که خواهرانت و برادر و تو به سپردن گوش

 پسر اولین از که را هاییاراجیف همان کنم، تصور ذهن در آورديمی زبان بر باید امشب که را ايشدهحساب جمالتِ توانممی

 شدندمی وسوسه شناختند،نمی را پدرت که آنهایی .درآوردي هم را نفري چند اشکِ و کردي ایراد خوب را آنها مئناًمط .داشتند انتظار خانواده

 و متکبر همیشه، همچون حتماً، مادرت .بود داده دست از سالگی نود نوجوانیِ سنِ در را گوهري چنین جهان چرا که بزنند زار دل ته از تا

 سخنوري مهارتِ پاي به بودند نتوانسته خواهرانت و برادر از یک هیچ باشی، کرده صحبت همه از اول باید تو که آنجایی از .بود نشسته مغرور

 مهتابی روي شوندمی خاموش پدرت يخانه هايچراغ که زمانی تا من .باشند بوده کرده تمرین سال یک کار این براي اگر حتی برسند، تو

  .روممی خواب به بالفاصله و مگردبازمی اتاقم به سپس ایستم،می

 باال پاهایم از مار مثل سرما روممی مهتابی به که حالی در و است سرد زمین کفِ .خیزمبرمی خواب از شش ساعتِ از پیش صبح

 را دیشب و کردي قفل ایمو خیابان در را خودت يخانه يپنجره و در شاید .بود نخوابیده اتپدري منزل در کسهیچ انگار ظاهرا .آیدمی

 نخواهم شرکت کلیسا مراسم در من زیرا ندارم شدن آماده براي ايعجله .کنممی تماشا و نشینممی پالستیکی صندلی یک روي .خوابیدي اینجا

  .کرد

 گرفته پا شانمیان در پدرت که ایجیشا قوم ستایش در ابتدا و ایستدمی خیابان توي .آیدمی7  ساعت اشفسقلی دستی بلندگوي با مداح

1ریکیاو اشعار من .دهدسرمی آواز است

5

 من و داد یاد من به بود بلد که را ابیاتی تمام مادرت .فراگرفتم تو با ازدواج از پیش درست را 1

 من .بخوانم برایت آمیزستایش ابیات و کنم بیدارت و بگذارم دامنم روي را سرت هاصبح که گفتمی من به او .کردم حفظ را آنها مشتاقانه

 وقتِ هیچ نه و ها،صبح که نداشتی دوست تو اما کنم، زمزمه هایتگوش در را کلماتی و بگیرم آغوش در را تو جسمِ دادم ترجیح عوض در

 يخانواده مدحِ  به حاال مداح .بردمی لذت من هايشعرخوانی به سپردن گوش از شِسان تو برخالفِ که حالی در بدهی، گوش شعر به دیگري،

 از پیش سال سالهاي که ستکسانی مدحِ در که هاییواژه .ندارم را هاواژه این شنیدنِ تحملِ هم هنوز من .است پرداخته تو پدريِ مادربزرگِ

  .اندمرده ما تولد

                                                 
١

٥

١ oriki زبانان یوروبایی نزد در و نیجریه در مداحی اشعار از ایگونه. 
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 خودم رايب من که دانمنمی .زندمی حلقه چشمانم در اشک شود،می مشغول پدرت براي اوریکی خواندنِ به سرانجام مداح کهزمانی

 کنار در زنی .کندمی اجرا زیباییبه را ابیات این مداح چون یا و گذشته، که سالی همه این براي یا پدرت، براي یا تو، براي یا کنم،می گریه

 اشلنگی که زمانی تا جنباند،می را بدنش و کندمی مویه که بینممی را او .است گرفته آسمان سمتِبه باال را هایشدست  ـــ است ایستاده مداح

 کنند،می منتقل هایمگونه به را سرما و سردند که هایمدست با .داردبرنمی زمین از را لنگی او .افتدمی زمین روي و خوردمی لیز کمرش دور از

 زاري و شیون صداي آورند،می بیرون خانه از زند،می سفید امایستاده من که جایی از که پدرت، تابوتِ کههنگامی .کنممی پاك را هایماشک

 .گیردمی اوج تدریجبه هاضجه صداي گذارند،می هایشانشانه روي و کنندمی بلند را تابوت که هاکشنعش .شودمی بلند آسمان به بلندي

 از نکنند تکیه کسی به اگر ارانگ که طوري اند،گرفته را یکدیگر و انداخته هم بازوي در بازو و اندایستاده نفري سه و دو هايدسته در مردم

 شد؟ تموم واقعا جون، پدر« .رسدمی من گوشِ به و گذردمی غوغا و همهمه میان از زنی صداي .شد خواهند سرنگون زمین روي اندوه شدت

 »جون؟ پدر جون؟ پدر کنی؟ خداحافظی ما با شینمی بلند شد؟ نخواهی بیدار دیگه تو کردي؟ ترك را ما واقعا تو

 و کندمی حرکت پیشاپیش زند،می ترومپت تنهایی به که مردي روند؛می روقدم کشینعش ماشینِ جانبِ به وارنظامی هاکشنعش

 .دهدمی ادامه را آوازش نیز مداح .نوایدمی را »آییم هم گردِ رودخانه کنار در باید آیا« سرودِ

 

j Ma’j ma okun’ekolo 

l je n ba won ti Ohun’je won ba ama o ni orun 

 

 هاماشین .شوندمی اندشده پارك که هاییماشین سوارِ بسیاري .شوندمی پراکنده اندکرده تجمع خانه مقابل در که اندکی جمعیتِ

 سرعت که ماشینی اولین .روانند کشینعش ماشین پیِ  از که دهندمی را کنندهتشییع گروهی تشکیلِ و کردن حرکت آرامی به کنندمی شروع

 کندمی دنبال را آن کشنعش .است جسبیده اشپنجره به آویخته شانه بر که فیلمبرداري دوربین یک با مردي که است وانتی ماشینِ گیرد،می

 به دیگر او .داردمی اعالم کرد سپري آنجا در را اشبزرگسالی عمر اعظمِ بخشِ که ايمحله از را پدرت عزیمتِ آخرین آژیرش صداي و

 پر جیپِ هايماشین روند؛می کشنعش دنبالِ ماشین چندین .کرد خواهند دفن ایجوفی گورستانِ در را او مراسم، از بعد گردد؛نمی باز آنجا

 به آنوقت گذشت که ماشین آخرین تا کنممی صبر .باشدمی نزدیکش خویشانِ  و فرزندان به متعلق که پیماییبیابان هايماشین و برق و زرق

 .گردمزمیبا اتاق درون

 تو .پوشممی را هایملباس من اي،ایستاده پدرت يشده حفر تازه مزار کنارِ در کشیش و اتخانواده ياحاطه در تو که ساعتی حوالیِ

 هب شروع که هاگورکن تماشاي به شما که حالی در .ریزيمی پدرت مزارِ درونِ  به را گِل مشتِ اولین که بود خواهی خانواده فرزندِ  اولین

 که هاییزوج .آیددرمی شاناشک هم مردها حتی گیرد،می باال دیگر بارِ هازدنضجه صداي اید،ایستاده کنندمی گور درون به گل ریختنِ

 توانستمنمی که بودم شوکه چنان من پدرم خاکسپاريِ مراسمِ در .گیرندمی را یکدیگر هايدست اند،نکرده گو و گفت کلمه یک هم با هاهفته



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٦١ 

 باال را اتبینی تو کههنگامی .فـــــروبریزند هایتاشــــک از کدامهیچ که نگذاشتـــی چند هر بود، اشک از پُر تو چشمانِ اما کنم، گریه

 .گرفتم را هایتدست من زدي،می هم به پلک تندتند و کشیديمی

 گرفت؟ خواهد را دستت کسی چه کنی، گریه سکوت در اگر امروز آکین،
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 دیدنِ  به فونمی .افتاد اتفاق یکشنبه روزِ  یک در .گریستم و ایستادم خواب اتاقِ در پشتِ من شد، همخوابه زنم با دوتون که باري اولین

 کوشیدمی دوتون که ساعاتی در که کردممی فکر اینطور زمان آن در .باشم ورزشی باشگاه به بود قرار من .بود رفته دیگري کارِ یا خویشانش

 اینطور را همه .بنوشم آبجو تایی چند و کنم بازي تنیس دست یک و بروم باشگاه به که داشتم را این توانایی من کند، باردار را زنم تا

 يکوچه به را خودم من و بود، پوشیده را لباسش یجیده بود، کرده ترك را ماناتاق دوتون گردم،برمی خانه به تا که بودم کرده ریزيبرنامه

  .بود نیافتاده اتفاقی هیچ انگار که زدممی چپعلی

 دو در که ببینم پذیرایی اتاقِ در را آنها که بودم امیدوار .کردم حرکت خانه سويبه و کردم ته و سر را ماشین باشگاه راهِنیمه در اما

 کردممی تصور که هم آنقدرها یجیده شاید که کردممی فکر این به .بودند تلویزیون تماشاي مشغولِ  و بودند نشسته یکدیگر مخالفِ ينقطه

 .بود کرده تغییر ظرمن که بگویم برادرم به توانستممی من و بودنمی شوندهمجاب داشتم باور که هم آنطورها دوتون که بود،نمی پذیرآسیب

  .بود تحمل غیرقابل برایم بزند دست زنم به او اینکه فکرِ و  نداشتم اطمینانی بودم کشیده که اينقشه آن به نسبت دیگر

 .نبود پذیرایی اتاقِ در کسهیچ

 دیگر بودم انداخته راهش دمخو که کاري از جلوگیري براي که شد روشن برایم که وقتی بودم، ایستاده خواباتاق درِ مقابلِ کهوقتی

 توانستمنمی که شدم متوجه اما .کردممی ترك را خانه مجددا و رفتممی پایین يطبقه به باید .برگردم و کنم راه را پشتم توانستممی بود، شده دیر

 يدستگیره به دست دو با بنابراین .رفتمی سقوطم امکانِ لحظه هر و بود شده استخوان از عاري ناگهان بدنم که کردم احساس .کنم حرکت



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٦٣ 

 شروع هایمگونه از اشک اندیشیدم،می افتادمی در آنسوي در که اتفاقی به که حالی در .فشردم در يچارچوبه به را سرم و چسبیدم در فوالدي

 .شدن سرازیر به کرد

 مسئولِ  او آیا که پرسید من از که بود زمانی بار لیناو .بود یجیده خاطرِ به همه بودم، ریخته بزرگسالی در که را هاییاشک روز، آن تا

 آبستن من سرِ مادرم اگر که مطمئنم« :گفت من به پیچیدمی اشاشاره انگشتِ بین در را موهایش از ايطره که حالی در او .بود مادرش مرگِ

 هاییاشک با زد، موج او چشمان در که مطلقی یاسِ  به مم،جس اما دادم،می او به جوابی چه باید که دانستمنمی من »بود زنده امروز تا شد،نمی

 او .سادگی همین به کرد، محو و زدود هایشچشم از را یاس زدنی هم به پلک با یجیده .داد پاسخ کرد، جاري هایمچشم يکاسه درون به که

 است من تنِ روي که ايکله این نیست؛ من تقصیر که است مسلم« گفت، .کنم فراموش بود گفته که را آنچه که گفت و کرد تبسمی سپس

 را هایمچشم دست پشتِ  با من و کرد عوض را بحث موضوع او .کرد رها انگشتانش بین از را مو يطره و ،»نشده خلق خودم دستِ  به که

 متوجه .دادمی انجام خودش با او که بودم گویی و گفت و بحث شاهدِ  فقط که کردم احساس من و نکرد من هاياشک به اعتنایی او .مالیدم

 دلیل این به تنها بود، من مسیرِ در او نگاهِ  ـــ بدهم را سواالتش پاسخِ من بود ممکن که کردمی فکر زیرا بود نکرده نگاه چشمانم به او که شدم

 .بودم ایستاده آنجا من که

 تنها و تک خانواده اعضاي بدونِ یجیده تا کشیدند ارکن را خودشان که هایشنامادري دیدنِ  از مزار پاي در .مرد پدرش بعد هفته دو

 به کههنگامی .گذاشتند تنها جامعه يشده مطرود دو همچون را یجیده و من و رفتند سوآن به گور سوياین از همه آنها .شدم شوکه بماند

 خاطرِ  به آنها که گفت و کرد امحواله لبخندي او ویم،بر هایشنامادري و برادرها و خواهر پیِ  از نیز ما که خواستم او از و کردم اشاره یجیده

 .رفتندمی ما مخالف سمتِبه دوباره و کردندمی کج راحتی به را راهشان رفتیم،می بودند آنها که سوییآن به ما اگر و بودند شده جابجا او

 روز آن تا اما .کردندمی تالش سختی به او یدِ تبع و راندن بیرون براي هایشنامادري چطور که بود کرده تعریف برایم قبال یجیده

 پدرش اشحامی تنها که ايخانواده چنین در شدن بزرگ و کردن زندگی او براي که بودم نکرده تامل چندان موضوع این بر من خاکسپاري،

 مادرش تا بود کوچکتر اندکی سرش تولد وقتِ  او اگر که بود گفته یجیده به یکبار از بیش که مردي پدرش، .داشت حالی و حس چه بود،

 آن در من که هاییاشک .بماند زنده همیشه براي توانستمی اشزندگی عشقٍ  بیاورد، دنیا به را او خون همه این دادنِ  دست از بدونِ  بتواند

 .کردم مالقات یکبار تنها تشفو از قبل را پیرمرد من ـــ نبود یجیده پدرِ  براي گرفتم، را شانشدن ریخته جلوي سختیبه خاکسپاري روزِ

 مشت یک ریختنِ  هنگامِ و بود شده کامل زنِ یک امروز که بود کوچکی تنهاي دخترِ آن خاطرِبه بودند، کرده تار مرا دیدِ که هاییاشک

 .بود من دستِ در دستش پدرش، تابوتِ  روي خاك

 این براي را خودم قبال من .کردمی موافقت زنم با همخوابگی با دوتون که دانستممی شوم، بحث وارد دوتون با اینکه از پیشتر خیلی

 براي دلسوزي احساسِ ماندمی جا به من در که احساسی تنها یافت، تحقق عمل این سرانجام که زمانی که کردم تقبل و کردم آماده موضوع

 که گفتمی همیشه و بود متنفر دوتون از که دانستممی که صورتی در دهد، نشان خوبی برادرِزنْ را خودش تا کوشیدمی همیشه او .بود یجیده

 .بودیم برادر تا دو ما که شدنمی باورش اصال که گفت و رفت در دهانش از هم یکبار .بود شده بختسیاه مرد این با ازدواج با دوتون زنِ
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1هاید دکتر او و بودم یلجِک دکتر من که بگوید خواستمی که داشتم اطمینان اما بود، چه منظورش که نداد توضیح

5

 خاطرِ به که کردم فکر .2

 کند جستجو مردي در را خشنودي بود مجبور اینکه از کردممی فکر کنم؛ دلسوزي برایش کردمی حمل خود با همیشه او که گناهی احساسِ

 شنبه، روز آن اما .بشود لذتش سببِ که بود چیزي دوتون دستانِ لمسِ که کردمنمی تصور .کنم ترحم احساسِ برایش داشت انزجار او از که

 .نداشت یجیده به ربطی هیچ هایماشک .کردممی خشم و یاس، سرافکندگی، احساسِ  زیرا گریستم کنم، دلسوزي زنم براي اینکه عوض به

 اشک از سرشار را انمچشم پیچید،می گلویم دورِ  نیرومند ماري مثلِ خشم .نداشتم کردمی احساس چگونه او اینکه به اعتنایی هیچ روز آن

 .کنم احساس امسینه يقفسه در دردي کشیدممی که نفسی هر با که شدمی سبب و کرد،می

 از را پایش بود، نشسته اشترقوه هاياستخوان روي شده ذوب گردنبندِ مثلِ  که عرقی هايدانه با و پیراهن بدون که، دوتون دیدنِ با

 .کردمی امخفه داشت که بود خشمی ماند جابه که چیزي تنها .خشکید هایماشک گذاشت بیرون اتاق

 »جون؟ برادر خوبه، حالت .باشگاه به ريمی گفتی که تو .حمام توي رفته« گفت، بستمی خودش سر پشتِ را در که همینطور

 ماشین سوار بودم، برگشته انهخ به من که شود متوجه یجیده اینکه از پیش و دویدم پایین هاپله از سرعت به و زدم چرخی من آنگاه

 .برگشتم خانه به شبنیمه تقریبا و گذراندم شهر دورِ زدن چرخ به ماشین با را روز يبقیه .شدم دور آنجا از و شدم

 به انداخت، دورم را هایشدست و آمد سمتم به او که همینطور که آیدمی یادم .بود بیدار هنوز یجیده شدم، خواب اتاقِ وارد کهوقتی

 کردم لمس را موهایش وقتی .کند درد احساسِ که کنم کاري و برسانم آسیب او به خواستمی دلم که بود بار اولین این که کردممی فکر این

 به تازه هواي کمی تا کردم باز را خواب اتاقِ يپنجره که روزي آن و نبودم، یجیده الیقِ من که داشتم را احساس این همیشه .لرزیدمی دستم

 .شدمنمی داشت را داشتنش شایستگیِ او که مردي نوعِ  آن هرگز من که دانستممی بیاید، درون

 کمی کردم سعی و رفتم ایجیسا ورزشیِ باشگاهِ به ماشین با من .بازگشت یجیده نزدِ باال يطبقه به دوتون قرارمان، طبقِ روز، آن فرداي

 که گفتمی چیزهایی لب زیر و بود، شده جمع خودش در بود، رختخواب توي یجیده تم،برگش خانه به وقتی .بخورم ماهیگربه فلفلیِ سوپ

 باردار به اول بارِ چقدر که گفتمی و گریستمی که حالی در و درآوردم را امرکابی زیرپیراهنِ و پیراهن .دهم تشخیص توانستمنمی من

 توانستممی که چیزي تنها به بوسیدنش هنگامِ چه اگر و ».کردممی احساس ار زدنش لگد« گفت، .گرفتم آغوش در را او داشت، اطمینان بودنش

 بگویم و دهیم اطمینان او به تا شدم مسلط خودم بر بود طور هر اما بودند، رختخواب همین در او با دوتون پیشتر اندکی که بود این کنم فکر

 .نداشت سوز و ختسو اما داشت زود و دیر و بود زمان مستلزمِ واقعا اشآبستنی که

 شد قرار .دختر دو پسر، دو :باشیم داشته بچه چهار که بود این اصلی يبرنامه .بود کافی هفته آخر روزِ دو همان اوالمیده داشتنِ  براي

 که پنداشتممی چنین همیشه من .الگوس به برگردد و کند آبستن را زنم بگذراند، ما خانه در را هفته آخرِ یک یکبار، سالی دو هر دوتون که

 اینکه از بعد .بسازند بچه و بروند اتاق درونِ  به آنها که بود مناسب زمانی چه گرفتمی تصمیم که کسی بودم، من مشفق و کنندهتحریک

                                                 
١

٥

٢Hyde Mr and Jekyll Dr of Case Strange   لوییس رابرت اسکاتلندی نویسنده توسط که است کوتاه رمانی ھاید آقای و جکیل دکتر عجیب سرگذشت 
 کردن جدا برای دارویی است، مندعالقه شخصیت دوگانگی مبحث به که جکیل، دکتر رمان این در .شد منتشر لندن در ١٨٨۶ سال در استیونسون

 پایان، در .زندمی قتل حتی و جنایتکارانه اعمال به دست که آیدمی پدید ھاید آقای نام به فردی بد، ھایجنبه از .سازدمی انسانیش بد و خوب ھایجنبه
 خودکشی درآید، جکیل دکتر یعنی خود اصلی صورت به و شده خارج ھاید آقای قالب از تواندمی نه و است ھاید آقای کنترل به قادر نه دیگر که جکیل دکتر
 مھم مرجعی عنوان به و است غنی و جذاب بسیار رمان نوشتاری سبک .کشدمی تصویر به را انسان ھر خوبِ  و بد درونی کشمکش رمان این .کندمی

 )پدیا ویکی( .شودمی یاد آن از شخصیت دوگانگی مبحث در



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٦٥ 

 هدبخوا که دیگر ايبچه آوردنِ که رسیدم نتیجه این به  زیرا دهم، خاتمه کار این به که گرفتم تصمیم من شد، حامله روتیمی سرِ یجیده

 اممخیله به هرگز و .شودمی باطل پس این از قرارمان که گفتم دوتون به .بود رحمانهبی عملی شود، بسیار هايرنج و درد متحملِ شِسان همچون

 .کردمی فرو من زنِ  به  و بود آمده من صالحدیدِ بدون که ببینم و برگردم خانه به روزي که کردنمی خطور هم

 بر و درآمد حرکت به دوباره بود، پیچیده گلویم دورِ به مار مثلِ شنبه اولین همان از که را خشمی کردم، لگیرغاف را آنها کههنگامی

 من پنداري کهطوري کردندمی نگاه مرا جوري روزگاري که چشمانی .شدم شرمسار و کرد تالقی یجیده نگاهِ با نگاهم .شد افزوده فشارش

 من گویی که بود دوخته چشم من به ايگونهبه یجیده .بودند شده خیره من به خواري و تحقیر با اکنون ،داشت دنیا در او که بودم چیزي تنها

 برادرم با وقتی که شدم متوجه .برگرداند را سرش فقط نکرد، دوتون بازداشتنِ براي حرکتی هیچ او .شدممی له پا زیر باید که بودم ايحشره

 نظرِ  یک با حتی من که دیدمی ذهن در را دورنماهایی شنبه اولین همان از او که بود این واقعیت ،کردیممی عوض را جایمان چندي به هر

 من .پرید پایین تختخواب روي از سرعت به من دیدنِ  با او .رفت کنار و زد غلت او روي از دوتون تا که ماندم منتظر .بودم ندیده هم اجمالی

 نه و بود، آنجا هاونی نه نبود، دسترسم در سالحی هیچ .گذاشتم تختخواب روي بعد و زدم تا را آن آوردم، بیرون را ژاکتم ايعجله هیچبی

 دوتون سويبه ــ امکرده گره هايمشت و آتشینم خشمِ ــ نیازم موردِ سالحِ  تنها با من .بزند قاپ را آنها هایمدست که تیزي چاقوي و کارد

 .رفتم

 يوسوسه …جون برادر کن، صبر کن، صبر …آکین برادر« زد،می فریاد پیچید،می خودش دورِ به را ايملحفه که همینطور دوتون

 »…شیطون دست آلتِ …کن صبر …نه کنم،می خواهش …جونی برادر …نشو شیطون

 ».حرومزاده ن؟م شیطون؟ دست آلتِ « .خراشید را گلویم و آمد باال و کرد باز گلویم میان از را خود راه کشانپنجول صدایی خندیدم،

 خون و شنیدم استخوانی شکستنِ صداي واداد، هایممشت زیر صورتش پوست که کردم احساس .کوبیدم مشت هایشچشم و بینی و دهان به

 او .شدمی افزوده کوبیدمی سرم تو که تپشی شدتِ  بر زدم،می دوتون صورتِ  به که مشتی يضربه یک هر با .زد فواره بیرون به اشبینی از

 فرو ضمنِ  و افتاد دوتون .خورد سکندري و کرد گیر بود پیچیده خودش دور به که ايملحفه توي پایش اینکه تا شود، دور من از تا کوشیدمی

 کنار رویش از ملحفه و شد ولو زمین روي کمر با او .کرد واژگون را او خواب چراغ و کرد اصابت یجیده تختخوابِ کنارِ میزِ به سرش تنبیدن

  .رفت

 براي کردمی سعی که هایشدست روي و شکمش، روي گردنش، روي ـــ آوردم فرود را هایممشت و زدم زانو اشبرهنه شکمِ  روي

 به و افتاد راه بود پهن زمین روي که فرشی درون به سرعت به خون .من خونِ او، خونِ  ـــ بود خونین هایمدست .کند خود سپرِ هاضربه دفع

 .شد تبدیل نشد پاك هم هرگز که جغرافیایی ينقشه یک شکلِبه ايلکه

 زدمی بیرون خون که نافش زیرِ در ايناحیه در شکافی که زدم لگد اشسینه به آنقدر و شدم بلند او روي از »!بودم کرده اعتماد تو به«

 کرد سعی .درخشیدمی خون از کوچکی يبرکه در دندان بود؛ دندان یک آن در که خونی .کرد سرفه خون فرش روي دوتون .شد نمایان

 .پاشید بیرون به دهانش از بیشتري خونِ و افتاد سرفه به ولی بگوید، چیزي
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 را خشمم بود، کجا پیش ايلحظه تا آلت آن اینکه فکرِ .کرد دوچندان را خشمم پاهایش، الي مرطوبِ همچنان يوارفته آلتِ  دیدنِ

 وحشتناکی تصویرهاي و داشت،وامی آنها با ذهنی ايمبارزه به مرا بیداري ساعاتِ  در که یجیده با او تصاویرِ .کشید آتشم به و کرد ورشعله

 .شکست هم در ناگهان به بودم ساخته آنها براي که را تکذیبی و انکار قفسِ آن آوردند،می هجوم امکله به گذاشتممی بالین بر سر بار هر که

 شدم،می کر حتماً بودم شنیده را فریادش صداي اگر پیچاندم، را آن و زدم چنگ اشوارفته آلتِ  به ستم،نش دوتون يگشوده هم از پاهاي روي

  .کردمی خفه را دیگري صداي هر پیچیدمی سرم توي که صدایی اما

 .پیچاندممی و پیچاندممی همچنان من .کشید عقب به مرا و گرفت قرار هایمشانه روي لطیفی هايدست

 « .کنممی خواهش .نکشش خدا خاطرِبه آکین،« .بود افتاده زانوهایش روي من کنار در برهنه، طورهمان یجیده،

 »!جنده کثافتِ شو، خفه« .کشیدم دست دوتون از

 .ملتمسانه نه و بود، خشمگین صدایش ».بزنه کرم زبونت که امیدوارم جنده؟ ـــ من آکین، من؟«

 .کشیدم برق از را سیمش برداشتم، بود افتاده زمین روي که را خواب چراغِ و کردم دراز را دستم

 »آکین؟ آکین،« .هراس سرِ از بود بلندي جیغ یجیده، صداي »کنی؟می داري چکار«

  .کردم بلند دست دو با را چراغ

 کنم،می التماس بهت خدا طرخابه یله،آکین آکین؟« .کند دور دوتون از مرا تا کوشید کرد، قالب امسینه دورِ  را دستش دو هر یجیده

 ».نشو شیطون يوسوسه

 را او دوباره و کوبیدم اشچانه به خواب چراغ با .بنشیند و شود بلند که کرد تقال بود، پوشانده هایشدست با را هایشچشم که دوتون

 .بود شیشه خوردنِ ترك صداي و کوبیدمی سرم توي که تپشی صداي شنیدممی من که چیزي تنها اما گفت، چیزي یجیده .کردم زمین نقشِ

 حرکتبی او اینکه تا کردم، خاکشیر و خرد اشجمجمه روي را واتش کم هايالمپ و ايشیشه قابِ و کوبیدم سرش توي را خوابچراغ من

 .افتاد زمین روي

 .کردم پاك بود چسبیده امسینه به خوابچراغ از آنچه و برخاستم

 ».کشتی خودتو مادرِ پسرِ تو .کشتی برادرتو تو« کرد، نجوا سرم پشتِ  یجیده

  .بود همینطور کاش اي که کردم آرزو و
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 زد،نمی حرف من با دیگر .گذراندمی برادرم بالینِ  بر را صبح طولِ تمام و رفتمی بیمارستان به صبح روز هر یجیده هفته، دو یکی براي

 بیمارستان راهیِ و بستمی کمرش به را روتیمی بعد و گذاشتمی غذاخوري میزِ روي بدهد، غذا سگ به بخواهد اینکه مثلِ را، امصبحانه فقط

  .شدمی

  .بود نشده زاده هرگز اصال یا بود، مرده دوتون کردممی آرزو

 پاي که بودم من این .بودم نیامده دنیا به اصال یا بودم، مرده خودم کاش که بود این کردممی آرزو واقعا که چیزي .گویممی دروغ اما

 وجه هیچ به .کنم مجابش تا درآوردم توانستم که دیگري بامبولِ  هر و کردم، تهدیدش کردم، خرش کردم، باز خودم يخانه به را دوتون

 ارضا هنگامِ و تپاندمی زنم به داشت که شوم روبرو حالی در او با شوم مجبور روزي  و شود امزندگی واردِ برادرم که کردمنمی را این تصورِ

 موجب توانستمی که را مواردي دیدم کردم،می ارزیابی را امنقشه نشدهبینیپیش شرایط کههنگامی .کشیدمی خرناس خوك یک مثل شدن

 که زندگی و عشق هايکاريشلوغ آن تمام و دوتون، شدنِ  بیکار شکل،داسی خونیِکم بیماريِ  بودم؛ نیاورده نظر در را شود نقشه آن نابودي

  .شودمی نمایان و کندمی اندام عرضِ کار يادامه در

 صندلی روي داد،ن جواب را سالمم .شد پیدا من کارم دفتر در نهار از پیش مامی يکله و سر دوتون، با من درگیريِ  از بعد روز یک

  .زد خیمه امصندلی روي و آمد بودم نشسته که طرفی به مستقیماً و ننشست

 گذاشتم دَهنتون به که هاییپستان این از شما دوي هر .بودید شکم این توي تا دو شما« کشید، فریاد و زد شکمش به دست کفِ با

 منو جوابِ آکین، بود؟ ترش دادم بهت من که شیري اینه؟ از قلبته تو که تیشرار يریشه نبود؟ شیرین دادم بهتون من که شیري .خوردین شیر

 »شدي؟ هم کر دیگه حاال شنوي؟نمی منو صدايِ .بده

 آنچه فهمِ در او به توانستمی که داشتم گفتن براي چیزهایی من اینکه و داشت وجود توضیحی اتفاق این براي که داشت اطمینان او

 و گرفتمی را آن باشد، خواستمی که چه هر حاال گفتم،می او به که چیزي هر لحظه آن در که کردممی احساس .کند کمک بود داده رخ
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 احتیاج آن به او که چیزي تنها .کردمی توجیه را چیز همه که تراشیدمی دلیلی برایش و دادمی شکل آن به بود خودش خواستِ  که جور هر

  .پاسخی هر داشت، پاسخ یک داشت،

  .نیاوردم زبان بر هم کلمه یک

 .بکشن را همدیگه خوانمی پسرهام چرا که کن حالی من به .بدي کشتن به منو خوايمی« گفت، و چسبید دست دو با را پیراهنم يیقه

 »!بگو بهم هستم اینجا که االن همین اینو

 هم آن .کردمی تمام را او کارِ حقیقت گفتن که دانستممی حقیقت؟ بگویم؟ او به توانستممی چه اما بود، شکسته دلش که دیدممی

  .حقیقت این

 توضیح را عزیزش پسرِ  کشتن براي تالش دلیلِ  اینکه مگر بزند، حرف من با نبود حاضر دیگر که کرد تهدیدم آنجا تركِ از قبل او

  .بود ترسناك نیز داشتن انزجار در ن،ورزیدعشق ياندازه همان به مادرم .ایستادمی قولش سرِ او که دانستممی .دادممی

 خوابیده یجیده و بود خاموش همه هاچراغ  .شدم خانه وارد تلوتلوخوران .نداشتم را خانه به ماشین راندنِ ناي دیگر که کردم کار آنقدر

 به ایستادم، شگهواره کنارِ .شد کلید من روي چشمانش گذاشتم تاریکنیمه اتاقِ آن به قدم من که ايلحظه و بود بیدار هنوز روتیمی اما .بود

 بخشیده فرد یک آکبند، نو آدمِ یک من او چشمانِ در .کند حلقه شَستم دورِ را انگشتانش تا گذاشتم و سپردم گوش مالیمش هايغون و غان

  .رفتم رختخواب به سپس و رفت خواب به او تا کردم صبر آنقدر .بودم خدشهبی پاكِ شخص یک شده،

 تپشِ  گرفتنِ شدت که بود ممکن آیا که آمد پیش سوال این برایم و شدم خیره زنم به .بردنمی خوابم اما بودم، درآمده پا از چه اگر

 هايویژگی که حالی در ــ لطیفش يچهره به زیرا بودم متنفر خودم از .کنم خرد سرِش توي را خوابی چراغ که کند وادار مرا سرم، در خشم

  .برد خوابم که کردم نگاه آنقدر ــ باشد رفته او و شوم بیدار فردا مبادا کردم،می حکاکی ذهن در را آن

 هایشلب ردِ ها،شب از ايپاره .بود همین بود مانده باقی که دیگري کارِ تنها نظربه .کند ترك مرا که داشتم انتظارِ بعد، هايهفته طی در

  .»متاسفم« گفتم،می نجوا به بود انداخته فاصله ما بین که سکوتی در و کردممی ترسیم انگشت با را

   .بودم متنفر نیز کار یک این براي خودم از
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 قبضِ  و آمد او .زد حرف من با بار اولین براي ماه یک از بعد و شکست را سکوت یجیده شد، مرخص بیمارستان از دوتون که روزي

  .کرد مکان نقل دیگري اتاق به ابمانخو اتاقِ از او شب، آن .دادم او به و کشیدم چک یک .داد من به را بیمارستانش مخارجِ

  .گذاشت ناتمام عمد به ما، بینِ تاریکی ابرِ همچون را، تهدیدش او »...وگرنه وگرنه، وگرنه، .مونهبچه خاطرِبه موندم اینجا اگه«



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٦٩ 

 خودم با لرزیدم،می گفتممی که را این ».خیانتکاري زنِ یک تو .ریختی هم روي برادرم با من سرِ پستِ ...ملعون شده فالن ...فالن تو«

 هایمجیب توي بکارم اشراضی خود از صورتِ  توي را آنها تا کردندمی ترغیبم شدیدي میلِ  با که را امکرده گره هايمشت و کردم مبارزه

 .نبود کارش در پایانی دیگر ،کردممی شروع اگر که چرا کردم،

 جهنم و بهشت دروغگوي بزرگترین خائنی، دغلکاري، تو خودت؟ دقیقِ  ارتِ نظ زیرِ باشه؟ خودت رويِ  جلوي که داديمی ترجیح«

  .زد هم به سرش پشت در محکم را در و رفت جدیدش اتاقِ به انداخت، تف صورتم توي او ».زمینی و

 .نکشیدم دست هم عهموق آن حتی .شد آلودخون و کبود دستم پوستِ که کوبیدم مشت بسته درِ  به آنقدر و نشیند فرو خشمم تا گذاشتم

  .بکشم دست توانستمنمی

 که کرد خطور ذهنم به .نچرخید قفل در در، آنسوي در کلیدي هیچ نشد، شنیده قفل کلیکِ  صداي .نکرد قفل را اتاقش درِ  یجیده

 لولیدند،می هم در دوتون با که وقتی و دانستمی چه که بپرسم او از .شوم رو در رو او با و بروم اتاق داخلِ بچرخانم، را دستگیره راحت خیلی

 حرف بدهند را سواالتم پاسخِ توانستندنمی که ايچوبی در با هایممشت با و بایستم تنها راهرو توي نبودم مجبور .بود گفته چه من به راجع او

  .را عرق که اشک، نه بچینم؛ امچهره از عرق تا کنم بلند را هایمشانه مرتب و بزنم،
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 باید این که دانستممی آییسو، به رسیدن از پیش فراخواند، اشخانه به مرا و آکین خانوادگی، يجلسه یک براي شوهرم پدر که وقتی

 مثل را روتیمی من شدیم، که پذیرایی اتاقِ واردِ .بود کرده اضطراري يجلسه اصطالحبه این گزاريِبر به وادار را او که باشد بوده مامی کارِ

 که ايغافلگیري ماجراي از بعد از و بود کوچک نیمکت .نشستیم ايقهوه نمیکت آن روي یکدیگر کنارِ آکین با و گرفتم خودم مقابلِ سپري

 که بودیم نزدیک هم به چنان ما ـــ نشستیممی یکدیگر جفتِ درست من و آکین که بود بار اولین براي این بود، دیده من بر سوار را دوتون او

 مرخص بیمارستان از کهزمانی از .بود نشسته پدرش کنار در و بود آنجا قبال دوتون رسیدیم، وقتی .بشنوم را هایشزدننفس صداي توانستممی

 .بودم ندیده را او بود شده

 نتونستن چرا کردن، دعوا هم با چرا که بدن توضیح تا اینجا اومدن امروز من پسرهاي« :گشود سخن به لب که بود کسی اولین مامی

 سرشکستگی باعثِ خوانمی چرا که بدن توضیح تا اینجا اومدن .کنن فصل و حل خانواده توي بیارن بود، که چی هر حاال شونو،اختالف

 ».بشه اون و این سِمجل نُقلِ حرفمون تا بشن خونواده

1آموپه .دار نگه جاهمین کن، صبر« گفت، آکین پدرِ

5

 دنیا تمومِ  .کردن سرشکسته را تو اونا .خودته شدنِ  سرشکسته منظورت تو 3

 ».شهمی برده خوبی به ایجیسا سرزمینِ در من اسمِ که دوننمی

 حتی تو چون هستن، من پسرهاي اونا که مسلمه مصرف،یب مرد شدن؟ من پسرهاي اونا دیگه حاال بابا؟ اینطور، دیگه حاال عجب،«

1کوبو یک

5

 التحصیلفارغ دانشگاه از داشتن که وقتی فقط .خریدم من شونوفرم هايلباس دادم، من شونومدرسه مخارجِ .نکردي خرجشون هم 4

 »من؟ يبچه شدن اونا دوباره حاال اما .بندازي عکس باهاشون تا دادي نشون خودتو تو شدن،می

 جمع اینجا را ما !آهان« .داد تکان تکان مامی صورتِ  توي را انگشتش آکین پدرِ  »شون؟دزدیدي بیمارستان از نیستن؟ تو پسراي اونا«

  .خندید خودش مزاحِ از قاهقاه دشخو و »؟اَبی دزدیدي، زایمون بخشِ توي از را اونا بگی که کردي

                                                 
١

٥

٣ Amope 
١

٥

٤ kobo  ِاست کوبو صد با برابر که باشدمی نایرا نیجریه پول واحد. 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٧١ 

 مادرشون طرفِ به چماق و چوب شنمی باعث که پرتقالن درختِ هايبچه اینا .نیست تو تقصیر این اما« گفت، و کرد هیسیهیس مامی

 ».بیرون بریزید کرده گیر دهنتون توي که هاییکلمه بزنین، حرف .دیگه بدین توضیح یاال ـــ دارین توضیحی چه احمق، هايبچه .بشه پرتاب

  .داد تکان مانبراي بزرگ بسیار يپنجه دو همچون داشتند، مفاصل ورمِ  که را هایشدست و رفت غره چشم من به بعد و آکین به اول او

 ریز هايبخیه از پوشیده صورتش طرفِ یک و بود شده پانسمان سرش دورِ  بود، گردنش حمایلِ چپش دستِ  .کرد صاف سینه دوتون

 .بود

 ».بود پول سرِ بر ما اختالفِ« گفت، دوتون

 دادممی فرا گوش دوتون داستان به باید من .رسید آرامش به بود آسودگی سرِ از آهی من تصورِ به که آنچه با من، کنارِ در آکین جسمِ

 کردندمی پیچسوال مرا نگران مثال هايقیافه با که خویشاوندانی براي بعد تا کردممی پیدا تسلط جزئیاتش تمام به باید .سپردممی خاطر به را آن و

 ياندیشه و فکر زمان، آن رسیدنِ فرا تا اما .کنم بازگو کنند، پراکنیشایعه و فروبلعند کوبیدهیامِ  مشتاقانه خانوادگی هايگردهمایی در تا

 به نسبت هنوز که وجودي با حتی شدم،می خیالشانیب داشتم رفتهرفته حاضر حالِ در .نداشت اهمیت من براي پشیزي دیگر آکین يخانواده

 صلیبِ  سختِ  هايلبه بر شستم فشردنِ و او گردنبندِ  با رفتن ور و روتیمی دادنِ تابتاب به کردم شروع بنابراین .بودم اطالعبی  آن فرارسیدنِ

 پریزِ  به را دوشاخه راحتی چه به او اینکه از .مداد گوش هایشصحبت به کرد، زدن حرف به شروع که آکین .داشت قرار ژاکتش زیر که آن

  .بودند کرده تمرین هم با بارها و بارها را هادروغ این آنها  گویی که بود طوري .کردم حیرت زد برادرش داستانِ

 هاییفداکاري همه این از بعد کردم، براش که کارهایی همه این از بعد دوتون، .بودم کرده قرض بانک از من .نبود من مالِ پول این«

  .کوبید ايضربه زانویش به و گفت را این آکین »کنه؟ قمار پول اون روي تونست چطور دادم، انجام حقش در که

 اما درمیومد، وام بازپرداختِ براي کافی پولِ  باید معامله این از .نداد نتیجه زدم دست که ايمعامله به نکردم، قمار که من جون، برادر«

 هايطرح به نظربه و بود انداخته پایین را سرش او نبود، ما مسیر در زدمی حرف وقتی دوتون نگاهِ ».دراومد آب از غلت هاحساب از خیلی

  .بود دوخته چشم پوشاندمی را اتاق کفِ که رنگیآبی مشمعِ کفپوشِ ضربدريِ

 را پول که کسانی این واقعا اگه  .بودن شیاد و کالهبردار نااو که فهمیديمی نبودي احمق اینقدر اگه نبود؛ معامله و تجارت که این«

 »بودیم؟ نشده پولدار حاال تا مونهمگی آیا داشتند، وجود کننمی برابر دو

 ».ظریفیه خیلی چیزِ پول« گفت، و زد دوتون يشانه روي آکین پدرِ

  .شد تبدیل حقیقت از قدرتمندي و کلفت بند به شانداستان اینکه تا بافتند هم به دروغ هايرشته آنقدر دوتون و آکین

 خون یک شما هايرگ توي .بیاد میون به پول حرف شما بین بگذارین نباید« گفت، شدند ساکت پسرهایش که وقتی پدرشوهرم،

  »باشین؟ الگو هاتونبچه براي خواینمی چطوري اونوقت کنه، جدا هم از را شما پول اگه .داره جریان

   .داد ادامه هایشحرف به و نکرد اعتنایی او به شوهرش اما داد، تکان سر و یدکش خرناسی مامی
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 توي ـــ اتحاد« .کرد اياشاره هایشدست با و شد خم جلو به اشصندلی توي پیرمرد ».بطلبین پوزش هم از و کنین آشتی هم با باید«

 جارو يدیگه هايرشته ببینِ  همونو اگه اما مصرفه،بی جارو يرشته دونه یک کردین؟ فراموش .باشه داشته وجود اتحاد باید ايوادهخونه هر

 »یاد؟برمی ازش کاري چه اونوقت بدین، قرار

 ».کنهمی پاکیزه و پاك و زنهمی جارو را خونه« گفت، آکین

 »بگم؟ خواممی چی من که فهمینمی پس خُب،« گفت، پدرشوهرم

 براي راهی یک .نشو عصبانی دستم از جون، برادر متاسفم، من« .کشید دست بود بخیه از پوشیده که را صورتش سمتِ آن به دوتون

 ».کرد خواهم پیدا تو به پول برگردوندن

 ».اومد کجا از عصبانیت اون دونمنمی .دوتون شدم، شیطون يوسوسه من« .کرد سرفه آکین

1ایاآکین .شد تموم دیگه حاال» .چرخید مامی سمتِ  به شوهرم پدر

5

 موضوع این به دخلی هیچ یجیده که گفتم من شدي؟ آروم حاال ،5

 چیزي چنین یک درگیر خودشو زن این که کرد تصور شهمی چطور .باشه بوده داشته نقشی برادر تا دو این بین او که نداره دلیلی هیچ .نداره

 «بکنه؟

 توي که کاري هر :اینه دونممی که چیزي تنها دونم،می نم که چیزي تنها« .ایستاد آکین و من مقابلِ و آمد و شد بلند جایش از مامی

 ».زد خواهند جار بازار توي اونو روزي یک بشه، انجام تاریکی

 به .کردم نگاه بمکد و بکند دهانش توي و بیاورد بیرون بلوزش زیرِ از را صلیب بود توانسته که روتیمی به و انداختم پایین را سرم

 .آوردم بیرون دهانش از را آن کنم، زخم را هایشلثه امباد که احتیاط با و آرامی

 هاشدست با را خورشید پرتو تونهنمی کسی که همونطور .کنی پنهون را حقیقت تونینمی وقت هیچ تو« .شد خم من طرفِبه مامی

 ».بپوشونی را حقیقت تونینمی هم تو بپوشونه،

 

 

❊❊❊ 

 

 را او کردمی گریه روتیمی وقتی که بود ایابُلو این .سپردممی ایابُلو به را روتیمی کردممی که کاري اولین رفتم،می سالن به وقت هر

 اولین متوجه که بود ایابُلو این هم باز و .رفتمی اشپی از راهرو توي کرد رفتن پا و دست چهار به شروع که هم زمانی و بستمی کمرش به

 .کرد پا به ولوله و شور که بود او این بایستد، تا کشید باال را خودش و گرفت چارپایه يپایه به را دستش روتیمی که روزي و شد او دندانِ 

 »کنی؟می تو که رفتاریه چه این« گفت، و کرد بغل را او ایابُلو کرد، گریستن به شروع روتیمی وقتی

 »کردم؟ رفتاري چه« .ریختم آبکش توي و کشیدم آب را بیگودي تعدادي

                                                 
١

٥

٥Akin Iya   ِآکین مادر 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٧٣ 

 یک حتی و نیاوردي خودت روي به هیچ تو ایستاده شده بلند که گفتم بهت وقتی« .داد تابشتاب و زد روتیمی پشت هب آرام آرام او

  »نیست؟ تو يوظیفه و کار این مگه .نیانداختی او به هم نگاهی

  ».ستگرسنه شاید« گفتم، و دادم دستش به بودم دوشیده را خودم شیرِ آن در که را ايشیشه من

 که کنیمی رفتار طوري چرا .نیس کافی براش تنها مادر شیر شده، بزرگ دیگه بچه این که امگفته بهت هم قبال اینو .جون نمخا تو،«

 ».بخور اینو آخر دفعه یک همین بیا، باش، نداشته مادرت کارِ به کاري بخور، مادرتو شیرِ این بیا دخترم، بخشید روتیمی، گوشته؟ تو پنبه انگار

 .شدم خرسند شد حکمفرما آنجا بر که سکوتی از کرد، خوردن به شروع و گذاشت دهانش به را شیر يشیشه تیمیرو که وقتی

 برداشتم، را امپولی کیفِ .بود افتاده گردنم يناحیه در دردي بودم، ایستاده پا سرِ روز تمامِ اینکه از من و کردمی غروب داشت خورشید

 هایشانشانه روي را هایشانکیف دخترها که وقتی .شمردم بودند کرده کمک آنجا نظافت کارِ در هک دختري دو براي خرد پولِ مقداري

 مثلِ  او صداي سشوار کالهکِ زیر از اما زد،می حرف من با هنوز ایابُلو .کشیدم پایین را کالهکش و نشستم سشوار یک زیرِ رفتند، و انداختند

 چیزهایی آن آنها رسیدند،نمی نظربه مهم چندان کالهک زیرِ در او هايحرف شنیدنِ .آمدمی باال دیگر جهانی از یا چاه، ته از انگار که بود این

 تنها بر و چیز، همه از بودن دور تاثیرِ بر تا بستم را هایمچشم .باشند بوده دادن پاسخ قابل حال هر به یا اندیشیدممی شاندرباره باید که نبودند

 .بیافزایم بودن

 »بدي؟ بهش گاو شیرِ و شیرِخشک اقال یا کنی؟ درست زمینیسیب يپوره و تازه ماهی روتیمی براي خوايمی کی«

 ».گرفتارم من« گفتم، و دهم مالش را زانوهایم تا کردم دراز را پاهایم

1روتیمی ایا«

5

 حرف بهش راجع بشین بیا خُب ده،می اذیتت داره که چیزیه اگه گرفتاري؟ بچه شیرِ خریدنِ براي .هاـبترس خدا از ،6

 ».برسی بَچَت به بتونی تا کن بیرون کلَت از را مشکل این .بزنیم

 ».خونه برسیم بشه تاریک کامال اینکه از قبل باید خورد؟ شیرشو«

 .نباش نگران روتیمی،« .چرخید کودك سمتِبه او ».گممی بهت چی که دينمی گوش حتی تو .بیرون بکش دستش از را شیشه بیا«

 ».یادمی عقل سرِ باالخره او که مطمئنم باش، نداشته زن این کارِ به کاري .خرممی شیرِخشک برات هازودي همین من

 .کشیدم خمیازه

 کند، صبر و بنشیند که خواستم او از  .آمد آرایش سالنِ  به دوتون بافتم،می را بچه دختر یک موهاي داشتم که حالی در روز آن فرداي

 براي بشود که بود آن از ترلطیف آنها سر پوستِ که بودم معتقد .بزنند دست هابچه موهاي به که دادمنمی اجازه شاگردهایم به رگزه زیرا

 هايبافته خطوطِ  بینِ حوصله با دوتون، کنارِ در نشستن و رفتن از پیش شد، تمام او موهاي بافتنِ با کارم وقتی .کرد استفاده آن از دادن آموزش

 .شود خارج سالن از دخترك تا کردم صبر و مالیدم صورتی روغنِ ویشم

 »فانتا؟ یا کوکا بخوري؟ خوايمی چیزي«

 ».الگوس رممی .رممی شاالی از فردا .کنم خداحافظی اومدم .نه« گفت، و کشید آهی او

                                                 
١

٥

٦Rotimi Iya   ِروتیمی مادر 
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 »کردي؟ پیدا کار الگوس تو .خوب بسیار آه،«

 ».جورایی یک«

 براي من غَمِ و هَم تمامِ کرد، الش و آش را او آکیــن اینکه از بعد .نبود مهم برایم واقعا چون بدهد، وضیحت بیشتر که نخواستم او از

 .بود آمده من نزدِ خداحافظی براي چرا که بودم عجب در .بماند زنده که بود این فقط او

 ».شهمی تنگ برات دلم« گفت،

 که براق هاییبخیه صورتِ به بزرگ زخم یک جاي و بود کرده باز را سرش دورِ پانسمانِ .واقعی نگاهی ـــ کردم نگاه صورتش به

 خود از .بود بسته نقش لبانش روي امیدبخشی تبسمِ و بود شده کاسته وزنش از کمی ظاهرا .بود شده نمایان رویید،نمی مو دیگر هرگز رویشان

 .شدمی تنگ برایش دلم بگویم هم من که داشت انتظار آیا یعنی که پرسیدممی

 ».برسون سالم هاتبچه و زن به من طرفِ از .باشی داشته خوبی سفرِ« گفتم،

 بیرون منو که گفت اشمنشی به .آکین کارِ دفترِ به رفتم صبح امروز« .کشید سرش روي زخمِ جاي به دستی و برگرداند را نگاهش

 ».کند

 اینطوري که گلستونته و گرمابه رفیقِ اون مگه .کنی صدا خالی و خشک آکینِ اونو نداري حق تو .آکین برادر بگی بباید« گفتم،

 »کنی؟می صداش

 »هستی؟ عصبانی من دستِ از تو« .کوبید اشسینه به انگشت با »من؟ .یجیده کن، صبر«

 ».پایین بیار صداتو«

 ».بود او يایده همش اینا .یجیده نبود، من تقصیرِ  این دونی،می« .داد تکان سر

 ».کردین یکی به دست من علیه برادرت و تو دوتون،«

 خواهد برات را چی همه که گفت من به او« .گذاشت من زانوي روي را دستش ».دونستیمی تو که کردممی فکر من یجیده، ببین،«

 ».گفت

 ».ندارم را هاحرف این وقت من .دارم کار که بینیمی .دوتون بري، تونیمی حاال«

 که را آنچه و داشت خاصی معناییِ بارِ رسیدمی نظربه که راند زبان بر نجوابه طوري را حرف این او ».شهمی تنگ برات دلم«

 .ساختمی منتقل صورت این به کند، جاري زبان بر توانستنمی

 ».باشی داشته خوبی سفر فردا امیدوارم« .ایستادم و برداشتم زانویم روي از را دستش

 .رفتم کردنمی انتخاب نشستن براي ايصندلی اما پلکید،می آرایشگرها برِ و دور که زنیپیره جانبِبه و شدم دور او از

 »نرسیده؟ شما به کسی هنوز .مادر بخیر، عصرتون« گفتم،

 روي که ايدیگه موي يشاخه تا چند این کسی خوامنمی .مونممی شما منتظرِ که گفتم بهشون من اما .عزیزم کردن، رسیدگی بله آه،«

 ».ببره بین از مونده سرم



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٧٥ 

 درگاه در رفتن، از پیش که کردم نگاه دوتون به چشم يگوشه از .بردم هاصندلی از یکی طرفِبه را او و کردم اشحواله لبخندي

 تکرار با دوتون که کردم فکر این به بردارد، را اشروسري بود مقابلم که زنی تا بودم منتظر که همینطور .داد سالم روتیمی و ایابُلو به و ایستاد

 و بلند بلکه نبود، پُشتکم وجه هیچ به گفت که آنچه خالفِ بر پیرزن آن موهاي .بود چه منظورش شدمی تنگ برایم دلش که حرف این

 يمدرسه مدیرِ یک او .آوردم بیاد را او کردم، فرو موهایش توي را دستم که وقتی .داشت موهایش جلوي سفیدي هايرگه و بود پرپُشت

1شیایی يکره مگر چیزي هیچ از که داشت اصرار همیشه و آمدمی آرایشگاه به یکبار ماهی که بود بازنشسته

5

 با پالستیکی ظرف یک در که 7

 .نشود استفاده موهایش براي آورد،می خود

 »بودم؟ گفته بهت برادرم دخترِ عروسیِ به راجع« .بود ایستاده کنارم و بود آمده ایابُلو  »بودم؟ گفته بهت«

 ».نه« گفتم، کردممی شانه را مدیر خانم موهاي کههمچنان

 را ایابُلو تصویرِ  انعکاسِ توانستممی »!هیهی .ها ــ شد متولد که بود دیروز همین انگار .کنه عروسی دیگه سالِ  قراره برادرم دخترِ«

 ».رسید خواهد روتیمی عروسی تو رقصیدن وقتِ  بزاریم، هم رو مچش« .کرد خندهخنده برایش و گرفت باال را روتیمی او .ببینم آیینه توي

 .دیدمنمی ازدواج سنِ تا روتیمی رسیدنِ براي افقی هیچ مطلقا من و بود گفته شِسان و اوالمیده موردِ در هم را همین او که بودم مطمئن

 .نداشتم را خریدش قدرتِ دیگر من که بود اشرافی و لوکس کاالي یک امید

 .کرد ازدواج پیش سالِ خودم دخترِ ترینکوچک .شنمی بزرگ زود خیلی هابچه همینطوره، همیشه« گفت، لبخندزنان ازنشستهب مدیرِ

 ».شهمی مادر زودي به خودش او حاال یارم،می بیاد خوب را آبستنم او سرِ فهمیدم که ايلحظه اون هم هنوز من دونین،می

 .برداشتم چوبی يانهش یک و ».خانم گم،می تبریک« گفتم،

 ».متشکرم«

 »یه؟کی عروسی خُب« پرسیدم، ایابُلو از

 ».نکردن تعیین دقیقا هنوز روزشو .گمونم ژوئن ماهِ روزهاي از یکی«

 انتخابات که امیدوارم« گفت، کنم تقسیم برابر بخش چهار به را موهایش من تا بود کرده خم پایین به را سرش که همینطور مشتریم

 ».نگذاره شونعروسی مقدماتِ روي تاثیري

 ».بدونه را انتخابات دقیقِ تاریخ خوادمی اول برادرم .هستن عروسی دقیقِ روزِ  تعیین منتظر که همینه خاطرِبه«

 به ار گیريراي تاریخِ بار چندین حاال تا که بابانگیدایی این با بگیره؟ صورت انتخاباتی اصال کنینمی فکر « گفتم، و کردم ايسرفه

 »انداخته؟ تعویق

 بدبین نباید .نیست روزه یک و یکباره رویدادِ  یک .رونده یک گذار يمرحله .گذاره يمرحله این .گذار يمرحله« گفت، اممشتري

 ».درکه قابل همه اینها من نظربه اما گرفته، صورت اشتباهاتی .بود

 ».همین دن،می بازي را ما دارن فقط هاارتشی این .هست دیگه حقه یک هم انتخابات .رهنمی کجاهیچ مرد این کنممی فکر که من«

                                                 
١

٥

٧butter shea  استفاده بھداشتی و آرایشی محصوالت تولید در آن از و شودمی استخراج )شیا درختِ ( قلم روغن درختِ  ھایدانه از که ایچربی 
 .کنندمی
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 سپتامبر در و داریم غیرنظامی دولتِ یک حاال کم دست ما .گفتم بهتون چی باشه یادتون فقط .رهمی او بار این گممی بهتون من«

 تغییراتِ  برقراري براي مطمئن راهِ  تنها این .عزیزم قدم، به قدم یه،تدریجی گذارِ  يمرحله یک این .گرفت خواهد عهده به را مسئولیت مجلس

 ».یهماندنی و دیرپا

 .نداشتم اعتقادي هیچ تدریجی گذارِ يمرحله این به من .کردم دیگر ينیمه بافتن به شروع و گذاشتم موهایش از اينیمه در را شانه

 روزنامه روز هر که کسی مثل را آمارها و هاتاریخ او .کردمی روند این روي اندیشیدن و خواندن صرف زیادي وقتِ من مشتري که بود روشن

 در حاضر سیاسیِ حزبِ  دو تا دادمی حق خود به فدرال، نظامی دولت چرا که دادمی شرح او که همینطور .دادمی قرار مطالعه موردِ  خواندمی

 هر اساسی قانونِ دولت، که کرد پیدا واقعیت این توجیه براي راهی او .مدادمی تکان سر من نماید، تعیین بودجه برایشان و کند ایجاد را کشور

 .بود نوشته و کرده طراحی خود نمادهاي به توجه با را حزب دو

 .کرد خواهد فرق چیز همه برسیم، دمکراسی به ما کههمین اما نیست، نقصی و عیببی و آلایده موقعیتِ اصال این ببین،« گفت، او

 شاید و باید که اونطور چیزها همه به تونیممی اونوقت دادیم، انجام را کار این اینکه از بعد .برسه کامل دمکراسی به کشور که بدید اجازه اول

 ».بدیم نظم

 سرانجام و آمدمی باالخره 1993 شد،می مربوط من به که آنجا تا .نداشت برایم اهمیتی چندان زیرا کند، پیدا ادامه بحث گذاشتم

 .نداشتم دادن راي براي نامثبت قصدِ  من .نه یا کردمی وفا عهدش به دولت آیا که یافتیمدرمی ما آن، پایانِ در و رفتمی

 خواهد اعالم را عروسی دقیقِ تاریخِ برادرم اونوقت و بود خواهد کی انتخابات که کنهمی اعالم دولت امسال، پایان تا« گفت، ایابُلو

1ایاروتیمی تو و .کرد

5

1باوچی به بیایی من با یدبا تو ،8

5

 ».هاـبیایی من با باید تو باشه، خوادمی که روزي هر حاال .9

 ».ها ـراهه خیلی اونجا تا کنه؟می زندگی اونجا برادرت بوچی؟«

 ».بکن فکرات .گممی بهت دارم حاال از که همینه خاطرِبه«

 ».کنممی فکر بهش بازهم ولی .ایابُلو ندارم، رفتن به تصمیمی هیچ که حاضر حالِ در اما .کنممی فکر بهش خوب، بسیار« گفتم،

 طال تو پرسیدمی که یادمی یادت من مشتري .بفروشی اینجا بیاري و بخري طال اونجا از تونیمی باوچی، به بیایی من با اگه دونیمی«

 تونهمی او .طالست کارِ تو برادرم زنِ .شهمی تیز وشاتگ تو بیاد پیش تجارت حرفِ تا .شدي وسوسه که دونممی .کن نگاه من به فروشی؟می

 ».بره فروش خوب اینجا باوچی طالي شاید دیدي، چی را خدا و بده، نشون بهت را خرید طال شهمی که جاهایی تمومِ

 ».یهجالبی فکرِ« گفتم، مالیدممی شیا روغنِ اممشتري سرٍ فرقِ به کههمینطور

 

   

                                                 
١

٥

٨Rotimi Iya   ِروتیمی مادر 
١

٥

٩Bauchi  نیجریه شرقیِ  شمالِ  در شھری. 
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1لیندا ام،منشی ظهر، از بعد دوشنبه روزِ

6

 عملیات، مدیرِ با روزانه يجلسه از پیش معموال، من .داد دستم به نامه یک و شد دفترم واردِ ،0

 .کردممی رسیدگی مراسالت کارِ به خواندم،می را روزنامه هايعنوان کههمین

 گذاشتمی کارم میزِ روي بر ورودم، از پیش روز هر که هایینامه يپوشه در را نامه چرا که بپرسم لیندا از کنم فرصت اینکه از پیش

 ».قربان رسید، حاال همین نامه این« گفت، خودش نبود،

 بود دراز دم موشی از اينقاشی حاوي اشپستی تمبرهاي .شناختم فورا را اششکسته دستخطِ دست و دادم قرار بررسی مورد را پاکت

1سنت45 استرالیا« بود شده نوشته باالیشان بر که

6

 .کشیدم بیرون ورقیتک اينامه داخلش از و کردم باز را پاکت .» 1

 

 

 جان، برادر

 خبرِ  لطفا .رسیدم اینجا به پیش يهفته همین .هستم استرالیا در من شدي متوجه پاکت روي تمبرِ از که همانطور است؟ چطور حالت

 .بده مامی به مرا سالمتی

 رفتم از قبل بتوانم اینکه شانسِ .کنم آغاز تشکر با دادي، انجام برایم امکاريبی از بعد که کارهایی همه آن خاطرِبه را نامه بده اجازه

 خودم پاهاي روي دوباره بتوانم و کنم پیدا دیگري شغل من تا کردي که هاییتالش تمام از که بدانی خواستممی .نداشتم کنم تشکر تو از

 .ممنونم دادي قرار سرم باالي امورشکستی از بعد که سقفی خاطربه واقعا .کنممی قدردانی بایستم

 با مدام چیزي چنین سرِ توانیمنمی ما دانی،می .بسپاریم فراموشی به را افتاد نیجریه ترك از قبل که اتفاقاتی آن يهمه خواهدمی دلم

 به وقتی که کنممی تعجب هم هنوز من .تواندنمی خانواده اما بگیرد، طالق تو از تواندمی زن یک .داریم خونی پیوندِ برادریم، ما .بجنگیم هم

 تو بخواهم، پوزش افتاد اتفاق تو يخانه در که آنچه از توانممی من .بزنی حرف من با کلمه یک که نشدي حاضر حتی تو آمدم اتاداره

 آنطور اما .بدهیم ادامه مانرابطه به و بگذاریم سر پشتِ را اتفاق این توانیممی ما و کنم فراموش را آن توانممی من .زدي کتکم و شدي عصبانی

 تو .باشد یادت جان، برادر .بدهیم ادامه مسئله این سرِ مانعداوت به خواهیمی که رسدمی نظربه فرستادي، بیرون کارت دفترِ از مرا تو که

 .کنی مبارزه خانواده با توانینمی .کنی مبارزه من با توانینمی

                                                 
١

٦

٠Linda  
١

٦

١ Australia c٤٥ 
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 تو .کنممی فکر اینطور کم دست .بودي عاشقش که دانممی چون متاسفم، خیلی رفته اگر کند؟می زندگی تو با هنوز یجیده آیا

 مطمئنم بودي زده حرف او با اگر .ایستفهمیده و باشعور زنِ او .داشت کلمش اولش همان از تو ازدواجِ .بدانی او رفتنِ مقصرِ مرا توانینمی

 گفته برایش را چیز همه که کردممی فکر .کنم بازگو برایش را تو رازهاي همه که نبود این من منظور .کردمی درکت و دادمی گوش که

 .بودي کرده تعریف برایش را نبود و بود چه هر بودي داده من به که قولی طبقِ  که کردممی گمان .را واقعیت از بخشی نه بودي،

 .شد عاشقش شودمی راحتی به .کرد صحبت او با شودمی راحت نیست، سختی زنِ یجیده

 .امبخشیده دیگر را تو خودم سهمِ به من .بدهیم ادامه مانرابطه به و ببخشیم را یکدیگر باید ما که است این مهم موضوع حال، هر به

  .کن باخبر خودت حال از زودتر چه هر مرا

 فائقه، احترامات با

 دوتون

 

 گفته یجیده به آیا که دانمنمی .کردم ریزریز دست با را آن درعوض اما بیندازم، کاغذخوردکنی دستگاه توي را نامه داشتم تصمیم

 .کند سودا ناله با که نداشت آه شناختم،می نم که دوتونی .بود داده یجیده را هواپیمایش بلیطِ  پولِ آیا کرد،می ترك را کشور که بود

  .کند سفر من یاري بدونِ بود توانسته چطور او که فهمیدمنمی

 نبوده احمق آنقدرها که گفت .داد پاسخ بپرسم او از خواستممی غافلگیري زمانِ از که سوالی تنها به اما کرد، ثباتبی مرا دوتون ينامه

 نتیجه این به تقریبا و دانستمی چقدر یجیده که بودم فکر این در مرتب مدت این تمام در .کند گو و گفت و بحث من موردِ  در یجیده با که

 رفتارِهاي از را این من و .بود داده انتقال یجیده به بودم، گفته او به محرمانه و کرده اعتماد او به که را رازهایی تمام دوتون که بودم رسیده

 امیدوار اما .شدممی چشم در چشم او با که هنگامی کردنش نگاه يشیوه از بود، کرده جدا را اتاقش اینکه از دم،دیمی یجیده آمیزِتحریک

 کفایت او کردنِ عصبانی براي بود داده رخ که اتفاقاتی این تمام که قبوالندم خودم به .باشد بوده بسته را اشگُنده دهانِ  دوتون که بودم

 .کردمی توجیه را همه این بود، مانده جابه چشمانش در که نفرتی و او سکوتِ که گفتممی خودم به و کرد،می

 این و شدمی روبرو من با بود، شده باخبر من رازِ از یجیده اگر که کنم متقاعد را خودم بودم توانسته دوتون، ينامه دریافتِ از پیش

 دیگري هايدروغ احتماال ـــ بگویم برایش نبود و بود چه هر اینکه نه البته .کنم روشن برایش توضیح با را موضوع که دادمی من به را شانس

 تغییر توانستمی چیز همه که داشتم را امید این همیشه من داشتم؛ امیدي هنوز که خاطر این به فقط اما .دادممی تحویلش و بستممی آنها به

 تا او و رفتممی پزشکی دانشگاهِ بیمارستانِ متخصصینِ از یکی پیشِ هم هنوز من .نبود مهم گفتن دروغ و بگویم دروغ توانستممی پس کند،

 خود به بودم، کرده دنبال مشتاقانه و بودم گرفته را او يمحتاطانه نظراتِ من .بود کرده ابراز مشکل این حلِ به نسبت را اشبینیخوش حدي

 معجونِ  ما .کند معجزه توانستمی بیمارستان این متخصصِ که ساختممی قانع را خودم و شدمی درست چیز همه فردا یا امروز که دادممی امید

 .یابم خالصی آن از نتوانستم هرگز که چیزي است، بوده من تریاكِ همیشه امید .رفتمی پیش خوب چیز همه و بودیم یافته را مناسب داروییِ



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٧٩ 

 اينشانه هم شکست حتی که بقبوالنم خود به تا کردممی پیدا راهی باالخره من کرد،نمی فرقی برایم باشد بد خواستمی که چقدر هر اوضاع

  .شوم پیروز باشم مجبور که بود

 کوچک کردممی حس .بود رفته آب اندازهبی مانخانه که کردم احساس آمد، پی از دوتون ينامه دریافتِ  از بعد که هاییهفته آن در

 از بار اولین براي من کرد، مکاننقل دیگري اتاق به او که زمانی از .بشوم یجیده به برخوردن مانعِ  توانستمنمی که کوچک آنقدر بودم، شده

 به فکر این روزي چند براي نزدم،نمی دست گذاشتمی میز روي برایم که غذایی به دیگر .بودم خوشحال بودم تنها رختخوابم توي اینکه

 .بود پرورانده سر در را ساختنم مسموم ينقشه کردنم تنبیه براي شود، رو در رو من با بخواهد هرگز اینکه بدونِ  او مبادا که کرد خطور امکله

 کرده آرزو ابتدا همان از که ايرویارویی این از داشتم، شرم سختی به بودم کرده وحشت آن از که ايرویارویی این اجباريِ تحققِ از 

 او با من زندگیِ مانعِ  نباید چیزي هیچ که کردم عهد خود با و دیدم را او که روزِي اولین همان از ییعن داد،نمی رخ هرگز کاش اي که بودم

 به شب وقتِ دیر و کردممی ترك را خانه زود خیلی صبحِ کار سرِ به رفتن براي رفتم،می راه پاورچین پاورچین و دزدکی خانه توي .شدمی

 و گرفتممی را رفته هايراه ردِ اندیشیدم،می دوباره هاگزینه و هاانتخاب تمام به گذراندم،می اتاقم ويت تنها را هاهفته آخر .گشتمبرمی خانه

 حسابی و درست هنوز .داشتم دیگري حلِ راهِ آیا داشتم، دیگري گزینشِ واقعا آیا که پرسیدممی خودم از کردم،می بررسی دیگر بار را آنها

 .رسید دومش ينامه که بودم نکرده پیدا خالصی دوتون اولِ ينامه تاثیرِ از

 

 جان، برادر

 داري؟ خبري شوهرش و آرینوال از آیا است؟ چطور مامی حالِ  است؟ چطور حالت

 .کندمی کفایت ماندن زنده براي اما کوچک، کوچک هايپول .آورمدرمی پول .امکرده پیدا کار اینجا دیگر حاال من

 بنویسی؟ نامه برایم کنم قانعت بتوانم که بکنم باید چکار نویسی؟نمی خط برایم چرا .کردي ریافتد را آخرم ينامه که دانممی

 نجاتِ براي داشتم، سکس زنت با من که باري اولین .بدهم شرح برایت خودم دیدگاهِ از را مسائل کنم سعی بده اجازه جان، برادر

 دانیمی .بستم را هایمچشم شد برهنه او کهوقتی حتی من .تقوا با عادلِ مرد اي ام،کردهن تشکر تو از آن خاطربه هم هنوز من .بود تو ازدواجِ

 تجاوز شکلِ کمتر کار خواستممی فقط نه، باشم، داده انجام را کاري چنین خواستمی دلم عمال اینکه نه ببوسم، را او کردم سعی بار، اولین

 مانبازيعشق شاهدِ  کسی انگار که بودیم پیچیده ملحفه طوري دورمان هافیلم توي عینِ  .داشتیم پاکدامنی و عفیف سکسِ هم با ما .باشد داشته

 گفت او با بار اولین براي من که اگر و .بودي کرده تعریف برایش را چیز همه بودي داده وعده که همانطور تو که کردم فکر صادقانه من .بود

 که کردم احساس من .داشت شکلداسی خونیکم بیماري شِسان که بود فهمیده تازه او و بودي تمسافر تو که بود خاطر این به کردم، گو و

 را هااین من اما، .بله که کنممی اعتراف صداقت با مانخالق و تو پیشِ خواستمش؟می من آیا .همین کند، صحبت کسی با تا داشت نیاز او

 .بود همین نبود و بود چه هر جان، برادر .دانستمی را چیزها این قبال او که کردممی گمان .نگفتم او به تو به خیانت براي
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1گاروبا شوهرش اسمِ .سرلشکر یک با .کندمی ازدواج دارد دوباره آجوکه

6

 این که کنینمی فکر .دارد هم دیگر زنِ تا سه و است 2

 کرده؟ ازدواج نظامی مردِ یک با و رفته او دهند،می دست از را قدرتشان دارند هانظامی يهمه که حاال باشد، داده دست از را عقلش زن

 ..پرداخت خواهد سرلشکر جنابِ  را آنها مخارجِ کنممی فکر .آیندمی اینجا به تعطیالت براي هابچه که گویدمی

 .مانممی اتنامه منتظرِ .بنویس برایم

 بسیار احتراماتِ با

 دوتون

 

 گذردمی نیجریه در چه واقعا بدانم اینکه به دسترسی هیچ اینجا در .بنویس برایم جمهوري ستریا انتخاباتِ از اتنامه توي :نوشتپی

 .افتدمی آنجا در اتفاقاتی چه بدانم خواهدمی دلم .ندارم

 

 احساسات باقیِ براي جایی دیگر شرمساري، .نداشتم خشم احساسِ گذاشتم، کاغذخوردکنی دستگاهِ توي را دوم ينامه که وقتی

 محبت و مهر جز صفحه آن تمامِ که رسیدممی نتیجه این به داشتم نبودم؛ عصبانی اصال برادرم دستِ از دیگر .امید براي حتی بود، نگذاشته

 .شرمساریست از ترسهل گرفتن خشم .کنم استفاده خجلت و شرمساري مقابلِ در دفاع براي آن از خواستممی من که چیزي همان .نبود

 

 

❊❊❊ 

 

 تقریبا ساعت ــ برگشتم خانه به صبح حوالی شب یک .بیابم امید به رسیدن براي راهی تا کرد کمکم داد، نجات نومیدي از مرا روتیمی

 در به بنابراین بود، برگشته ماناتاق به یجیده کردم فکر ابتدا .بود خواب اشگهواره توي من اتاق در که دیدم را روتیمی و ــ بود صبح دو

  .نبود آنجا یجیده اما کردم، باز آرامی به را آن نشنیدم پاسخی چون و زدم ياضربه حمام

 برگشتم اتاقم به .شدم آسوده بود خوابیده تختخوابش توي که دیدم را او که وقتی و کردم باز نیمه تا را یجیده اتاقِ درِ و رفتم راهرو به

 دیگر .برساند من به خواستمی پیامی چه بود، خوابمان اتاقِ روزي که اتاقی به یروتیم يگهواره برگرداندنِ با یجیده که بدانم شدم کنجکاو و

 .برد خوابم فورا و رفتم رختخواب به کندم، را لباسم .نداشتم موضوعات این تمام به کردن فکر براي چندانی نیروي

 من دخالتِ بدونِ که داشتم انتظار نشدم، دهزشگفت هایشفغان و گریه از ماندم، رختخواب توي شد، بیدار صبح پنجِ ساعتِ روتیمی

 که شدنمی باورم کهطوريبه همیشه، از بلندتر و ترخشمگینانه ولی، یافت، ادامه هاگریه .دادمی انجام همیشه که کاري همان مثل بگیرد، آرام

                                                 
١

٦

٢Garuba  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٨١ 

 .کردممی باید چه او با که بودم مانده اما گرفتم، آغوش در را او برخاستم، .شدمی ناشی کوچکی این به موجودي از قدرتمندي این به صدایی

 .شد آرام گرفت قرار آغوشم در کههمین روتیمی .نشد کار این به الزم اما ببرم، یجیده نزدِ را او خواستم غریزي طوربه ابتدا

 از پس .زدمی پلک درپیپی و کوبیدمی مشت هوا به کشید،می نفس دهان راهِ از بود، زدههیجان و عصبی ولی خاموش، و ساکت او

 از کههمین اما .برگردانم اشگهواره به را او تا گرفتم تصمیم من و گذاشت امسینه روي را سرش و بست را هایشچشم گرفت، آرام اینکه

 گذاشتم،می خوابتخت روي را او که وقتی .شد ساکت و گرفتم بغل در را او دوباره .کرد زاري و گریه به شروع دوباره آمد، بیرون آغوشم

 او که دریابم تا کشید طول کمی .شدمی بلند آسمان به فریادش گذاشتم،می امسینه روي را او و کشیدممی دراز که وقتی نشستم،می که وقتی

 توي فقط کرد،نمی زیادي کارِ .ماند بیدار دیگر ساعتِ یک مدت براي او .بگیرم آغوش در را او و بایستم که خواستمی :خواستمی چه

 گرماي و او وزنِ ـــ داشتم نگهش حال همان به برد خوابش کهوقتی .کردمی تماشا را صورتم و کردمی دره دهن بود، گرفته آشیانه من بغل

 ردیوا یک به .بودم نشده نزدیک دیگري انسانِ  به حد این تا من که شدمی وقت خیلی .داشت خوشی حالِ خوردمی امسینه به که هایشنفس

 .رفت و گرفت من از را او حرف کلمه یک بدون و آمد یجیده هفت ساعت در کهاین تا گرفتم، بغل در حال همان به را روتیمی و دادم تکیه

 .رسیدممی خانه به شبنیمه از قبل که بود بار اولین این دوتون، ينامه دریافتِ  زمانِ از .رسیدم خانه به شب نُه ساعتِ حدودِ  من روز، آن

 .داد من به را روتیمی و ایستاد او شدم اتاق واردِ وقتی .بودند من اتاق در روتیمی با یدهیج

 بچه شیرِ يشیشه چند و ترموس فالسکِ دو که تختخواب کنارِ میزِ به او ».بده بهش آب کم یک کرد، گریه یازده ساعتِ از قبل اگه«

 تعدادي گذاشتم زمین روي که کیفی توي .داره دوست را شیر با پوره .بده بهش پوره مقداري اینکه یا« .کرد اشاره بود داده قرار آن روي

 ».هست پوشک

 .بودم شده زدهشگفت کردمی صحبت من با مادرش اینکه از بگیرم، دست دو با را روتیمی بتوانم تا انداختم را مدارکم کیفِ

 .کرد ترك را اتاق و ».برمشمی یاممی صبح .بخوابم خواممی .بشو مزاحمم نیا« گفت، یجیده

 وسایلِ همه آن موردِ در تا دادنمی زحمت خود به یجیده .برگردم خانه به زودتر چه هر تا بودم منتظر بعد، به روز آن از ترتیب، بدین

 را روتیمی فقط تمگذاشمی اتاق توي را پایم من کههمین او بدهد، من به توضیحی رفت،می و گذاشتمی جابه من اتاق توي که را کودکی

 .رفتمی و کردمی راه را پشتشش و سپردمی من دست به

 تکیه دیوار یک به .بود دقیق دارزنگ ساعتِ یک مثلِ هایشگریه .خواستبرمی خواب از پنج ساعتِ سرِ روتیمی صبح روز هر

 ایمان مثل چیزي و شدممی دقیق چشمانش درون به ،کردممی تماشا را اشچهره روز هر .گرفتممی بغل در را او ساعت یک حدودِ و دادممی

 حاال همین از نبود؛ بازیگوشی يبچه او .ماندمی زنده رفت،نمی دستم از دیگر یکی این که دانستممی زمان آن در حتی کردم،می احساس را

 او یا بنشینم کردمنمی سعی که زمانی تا ابتدا، در .کردمی غون و غان ندرتبه او .داشت وجود جدي چیز یک اشچانه گرفتنِ باال يشیوه در

 سنگین سبک بگوید خواستمی که را چیزي انگار که ايگونهبه کرد، نگاه من به روز یک سپس و .بود آرام مانصبح بگذارم، زمین را

 گویی تو کرد، تکرار دیگر دوبارِ  برود وابخ به اینکه از قبل را کلمه این او ».بابا« گفت، و برد اشچانه زیرِ را هایشمشت از یکی کرد،می
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 ساده، يکلمه آن .بود بخشودگی مثلِ من براي راند،می زبان بر را این او که بار هر .داشتم نیاز واژه آن يدوباره شنیدنِ  به من که دانستمی

 .دادمی کاهش اندکی را اشتباهاتم تمام و دوتون هاينامه يخردکننده وزنِ

 او بله، .بود دانسته خود پدر مرا او .بود موقعبه کامال زیرا الهی، چیزِ یک بود، کرده پیشکش من به ايهدیه که کردممی احساس

 چیزي باید ناگزیر من .بود کرده تلقی خودش پدرِ مرا او این، وجودِ با اما .دانستنمی دنیا عملکردهاي موردِ در چیزي هنوز که بود کودکی

 نجوا قصه گوشش در کردم شروع .سازیم برقرار خودمان بینِ  بودیم زنده دو هر که زمانی تا را محکمی يرابطه بتوانم تا دادممی او به خودم از

 .کردمی تعریف من و آرینوال و دوتون براي مامی که هاییقصه همان از کردن،

 یاد به همچنان را آن و کردممی تعریف روتیمی يبرا اغلب که بود داستان یک اما نداشتم، باشد امعالقه موردِ که داستانی هیچ من

lo Olomo  :کردمی شروع گفته این با همیشه داستان این براي .کردمی شروع المثلضرب یک با را هایشداستان اکثرا مامی .آورممی

l’aye دارد را جهان دارد، فرزند که آن ـــ. 

 بود، شده دوخته زانوهایشان به شاننگاه هنوز هاانسان و رفتندمی راه راست راست حیوانات بیشترِ که وقتی دور، دورِ هايزمان در

1ایجاپاي

6

1اینیانیبو نام به داشت زنی الکپشت 3

6

4. 

 هم بچه دانه یک حتی ـــ خودشان و بودند خودشان آنها .کردندمی زندگی خوشی و خوبی به هم با و بودند یکدیگر عاشقِ آنها

1الِدوماره هب هاسال آنها .نداشتند

6

 به روز هر .کردن گریه بود شده روز هر اینیانیبو کار .شدندنمی ايبچه هیچ صاحب اما کردند،می استغاثه 5

 .کردندمی اشمسخره بازار توي سرش پشت و دادندمی نشانش انگشت با کردند،می اشمسخره مردم رفت،می که کجا هر

 به و شد خسته زنش هايگریه دیدن از ایجاپا روز یک بنابراین .جانش از حتی بود، ترمهم چیز همه از بچه یک داشتنِ اینیانیبو براي

1باباالووي یک آن در که دوري سرزمین

6

 و کوه هفت از دوردست سرزمینِ آن به رفتن براي بود ناگزیر او .رفت داشت وجود قدرتمند 6

 داشت اطمینان ایجاپا .بود اسرار مردِ قدرتمندترین زمان آن در باباالوو این .بودن مهم برایش ایجاپا اما بود، طوالنی مسیر .بگذرد رودخانه هفت

 .یافتمی را آن باباالوو داشت، وجود هاآسمان در حلی راه اگر که

 یانیقلکدو ظرفِ یک درون را آن .دید تهیه غذایی باباالوو .افتاد او پاي و دست به کمک براي رسید، باباالوو به ایجاپا کههنگامی

 ایجاپا به او .شد خواهد حامله بخورد غذا آن از زنش وقتی که داد اطمینان ایجاپا به باباالوو .ببرد زنش براي را آن که گفت ایجاپا به و کرد

 ظرفِ  با و کرد تشکر باباالوو از ایجاپا .کند باز را آن خانه به رسیدنِ تا یا کند مزهمزه را آن خودش ندارد اجازه وجه هیچ به که داد هشدار

 .رفت و کرد ترك را آنجا قلیانیکدو

                                                 
١

٦

٣Ijapa  
١

٦

٤Iyannibo  
١

٦

٥Eledumare  باشدمی یوروبا مذھبی فرھنگِ در قادر خالقِ  تجلی سه از یکی. 
١

٦

٦Babalawo  است افریقا غربِ  در الھی نظامِ  یک که ایفه مذھبِ  در روحانی لقبی باباالوو .باشدمی »اسرار پدر« یوروبایی زبان در آن عینی معنای 
  .باشدمی



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٨٣ 

 از او و بود داغ آفتاب داشت، مطبوعی بوي غذا .بگذرد رودخانه هفت و کوه هفت از بود مجبور باز ایجاپا خانه، به بازگشت راه در

 براي برش و دور چیزي .بنوشد آب مقداري و کند استراحت کمی تا ایستاد سوم يرودخانه کنار در او سوم کوه از گذر از پس .بود افتاده پا

 .بود گرسنه سخت ایجاپا .ايعلوفه حتی نه و بود، اطراف در ايمیوه درختِ نه رسید،نمی هم به خوردن

 آن به نگاهی خواستمی  فقط نداشت؛ را غذا خوردنِ قصدِ اصال او .نگاه یک فقط بیندازد، غذا به نگاهی تا گرفت تصمیم ایجاپا

1آشارو غذا که دید و کرد باز را ظرف درِ او .بیندازد

6

 درختِ  روغنِ  با کوبیده یامِ از جدا آن کنارِ  در شیرین؛ و چرب آشاروي یک .بود 7

 .بود نیز خرچنگ خوراكِ و سبزیجات، گوشت، ماهی، خرما،

 بازگشتش سفرِ به او .بست را ظرف درِ و کرد فکر فرزندشبی زنِ به اما .افتاد غور و غار و صدا و سر به شکمش .شد وسوسه ایجاپا

 .کرد توقف رودخانه پنجمین کنارِ در و کوه پنجمین از گذر از بعد بنابراین .شد ترخسته و ترگرسنه او شد، شدیدتر خورشید تابشِ  .داد ادامه

 که بگویم توانممی کار این با .کنم امتحان را خرمایش درختِ روغنِ  تا زد خواهم آن به انگشتی فقط من :اندیشید خودش با ایجاپا

 .کند ناراحت را اشمعده که بخورد چیز اینیانیبو که ندارم دوست .نه یا است کرده استفاده خوب روغنِ از باباالوو

 کرد احساس .مالید انگشتانش دو بینِ را روغن او .بود چطور آن روغنِ کیفیتِ ببیند اینکه براي تنها .زد آشارو به انگشت یک ایجاپا

 برداشت آن از بیشتر کمی پس .نباشد مناسب طعمش است ممکن حال این با اما است، خوب روغنش که گفت خودش با .بود خوبی روغنِ که

 از که اول انگشتِ  یک همان با او .فروبلعید دقیقه چند ظرفِ را غذا آن او و افتاد غور و غار به برق و رعد مثلِ ناگهان اشمعده .چشید و

 و زد لیس صدا و سر با را هایشلب غذا آن خوردن از بعد ایجاپا .بگیرد را خودش جلوي بود نتوانسته دیگر بود، گذشته ایشهلب يدروازه

  .شست رودخانه آبِ در را هایشدست

 .رفت فرو عمیقی خوابِ به بالفاصله ایجاپا

 تصمیم .بود نخوابیده بیشتر ساعت یک انگار هک کرد احساس .دانستنمی را این خودش اما بود، گذشته روز سه شد، بیدار وقتی

 مطمئنم .ریخت زمین روي و افتاد دستم از آشارو ظرفِ گفت خواهم او به که گفت خود به ایجاپا .برگردد باباالوو يخانه به دوباره تا گرفت

 .ستمهربانی مردِ او کرد، خواهد درست برایم دیگر یکی او که

 بزرگ بسیار شکمش که دید و کرد نگاه پایین به او .بود دشوار خیلی برخاستن که دید اما شود، لندب جایش سرِ از تا کوشید ایجاپا

 .بود شده ماه به پا زنِ یک شکمِ بزرگی به شکمش واقع در .بود شده

 باباالوو يخانه درِ به وقتی .گذشت ايرودخانه چهار و کوه پنج از و برگشت را رفته راهِ داشت سراغ خود در که سرعتی تمام با او

 :کرد آواز خواندن به شروع رسید

 

 التماس به امآمده باباالوو

 التماس به امآمده باباالوو

                                                 
١

٦

٧Asaro  جاتادویه و کوبیده یامِ  از متشکل نیجریایی غذایی. 
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  نبرم دهان به را دستم گفتی من به

 نبرم دهان به را پایم که گفتی من به

   ساختی برایم بار آن که دارویی

 بردم دهان به را دستم و زدم دست آن به

 کردم نگاه شکمم به پس

1بود شده گُنده کوه یک مثل

6

8 

 

 مثلِ  را قصه هرگز من .دادممی پایان همانجا را قصه من بنابراین برد،می خوابش کنم تمام را آواز من اینکه از پیش همیشه روتیمی

l lo Olomo’1 با مامی

6

9aye زنش و الکپشت ونهمچ ـــ بودم پذیرفته را آن بودم، کرده باور را او حرفِ روزگاري من .کردمنمی شروع 

 دگرگون مرا دنیاي شکلِ  کنند، صدا بابا مرا که فرزندانی داشتنِ  که کردممی فکر .ندارد امکان هیچ فرزند بدون دنیا در کردن زندگی که ـــ

 و بارها را قصه ینا چه اگر و .شود زدوده ذهنم از پلکان باالي از را فونمی دادنِ  هُل يخاطره شدمی سبب حتی کرد،می تطهیر مرا کرد،می

 .بود جهان داشتنِ با برابر فرزند داشتن که نبودم باور این بر دیگر اما کردم، تعریف روتیمی براي بارها

 

 

   

                                                 
١

٦

٨  
Alugbirin ebeb wa mo Babalawo 

Alugbirin ebeb wa mo Babalawo 

f mama n Oni’b owo’en Alugbirin u 

f mama n Oni’b ese’enAlugbirin u 

l mi fun se to Ogun’Alugbirin neka   

f Mo’b owo’b fi mo obe’enAlugbirin u 

b wa Mo’w oju’Alugbirin noku 

Alugbirin tandi ri O 
١

٦

 .دارد را جھان دارد، فرزند که آن ٩



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٨٥ 
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 .گذاشتمی جابه مخربش پاي ردِ  و داشتمی وجود هم سومی بار که کردمنمی فکر اما بود، خورده سنگ به دوبار ما تیرِ چه اگر

 ينتیجه کار، سرِ  از بازگشت هنگامِ  بعد، روز چند سپس بردم، بیمارستان به ژنوتیپی آزمایشِ  براي تولدش سالگردِ اولین از بعد کمی را روتیمی

1 نتیجه رغمِعلی بودم، آرام رسیدم خانه به که زمانی اما .گذاشت صحه داشتم وحشت سخت آن از که چیزي همان بر آزمایش

7

0SS با که 

 دلگرمی آن که دهم شرح توانمنمی هم هنوز .مانْدمی زنده دخترم که داشتم اطمینان بود، شده نوشته آزمایش يورقه روي رنگ قرمز حروف

 به را نتیجه که وقتی .بود استوار و محکم نهادممی قدم آن بر که زمینی همچون و داشت وجود اما گرفت،می نشات کجا از خاطرجمعی و

 که هنگامی و .نداد بروز خود از خبر این شنیدنِ از دیگري العملِعکس هیچ این جزبه او ـــ پوشاند دست با را هایشچشم گفتم، یجیده

 .ورزید امتناع او کنارِ در بیمارستان در ماندن از داد، نشان را اشبیماري اوجِ اولین روتیمی

 رمقی دیگه من آکین، کنم؟ سر او با را شب باید من من؟« گفت، بیمارستان ترك از پیش و بخش در روتیمی پذیرشِ از بعد یجیده

 ».دارم استراحت به احتیاج .دراومدم پا از کامال نمونده، باقی برام

 .بود بربسته رخت او وجودِ  از شادمانی امکانات تمام یگوی که بود طوري دانستم، مقصر را خودم من زدنش، حرف يشیوه آن براي

 اینکه یا داشت نیاز شبانه خوبِ خوابِ یک به او آیا که پرسیدم خودم از کردم، تماشا شدمی خارج بخش از سختیبه و پاکشان که را او

 .بود شده بدل مداوم فرسودگی یک به اشخستگی

 تختخوابِ  روي و خودش يگهواره از بیرون روتیمی .بنشینم روتیمی کنارِ در و بروم هک دادند اجازه من به ساعت، دو گذشت از بعد

 آیا که کرد،می کفایت سرم یک همین آیا که آمد پیش سوال این برایم .بود شده وصل سرم او به .رسیدمی نظربه کوچک بسیار بیمارستان،

 پسري حاضر حالِ  در که بود چیزي همان چکیدمی کوچک مخزنِ یک درون به که قطراتی از استفاده کردند؛می چه که دانستندمی دکترها

 .بزنم دست او به ترسیدممی گذاشتم، تختخواب يلبه روي را هایمدست نشستم، صندلی یک روي کنارش در .بود ربوده ما از را

 »جون؟ مامان مامان؟« گفت، و کرد بلند را آزادش دستِ لحظاتی، گذشتِ از بعد او

 ».خوابیده است، خسته مادرت« .شدم خیره تختخواب هايستون به و کردم صاف هسین

                                                 
١

٧

٠ disease cell Sickle شکلداسی خونیکم بیماری 
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 تختخواب هايستون به نگاهم که باوجودي حتی .کنم نگاه رنگش عسلی درشتِ  چشمانِ توي توانستمنمی گفتممی دروغ او به وقتی

 ينسخه اشچهره که کودکی سوي از بخشش بودم، بخششیک نیازمندِ من انگار که بود این مثل بود، انداز غلط بسیار دروغم بود، شده دوخته

 هايویژگی تمامِ  .نگریستممی کوژ ايآیینه در یجیده به من گویی او، به کردنِ نگاه با که بود حدي به شباهت این و .بود یجیده  مینیاتوري

 داشتم دوست چقدر .من خودِ بینی مثل درست بود، مسطح و پهن حاضر حال در اشبینی .اشبینی مگر بود، یجیده به متعلق روتیمی يچهره

  !پدرش بینی .برده ارث به را پدرش بینیِ  بچه این :گفتندمی کهوقتی شدند،می آن متوجه مردم وقتی

 رسیدگی میروتی به تا آمد بودند، افتاده راه دنبالش یادداشت دفترهاي با دانشجو تعدادي که دکتري ظهر، از بعد هنگامِ بعد کمی

 دکتر خواستمی دلم باشم، کرده شروع را مدرسه اینکه از پیش بشناسم، را چپم و راست دستِ اینکه از پیش بودم، که بچه زمانی یک .کند

 همدرس به که بود شدن دکتر براي فقط همه کردممی فکر و داشتند وجود هم دیگري مشاغلِ دانستمنمی که شدمی زمانی به مربوط این .بشوم

 .رفتندمی

 وگو گفت به شروع من با خاموشی صداي با و شد نزدیک من به او .رفتند دیگر بیمارِي سراغِ به دانشجویان از یکی مگر همه بعد،

 از قبل يمشاوره براي بود خواهد خوبی کمکِ تحقیقات این .شکلداسی خونیِکم موردِ  در .آقا هستم، تحقیقاتی انجام حالِ در من« .کرد

 ».ــــ پُر را نامهپرسش این بتونید اگه شممی خوشحال .ازدواج

1آگاماي یک مثل و دادم تکان سر

7

 هر خواستممی زدم، قاپ دستش از کردمی دراز طرفتمبه داشت که را نامهپرسش شده، دیوانه 1

 برگ صد چند بود، بستري بیمارستان در انشِس که مدتی طول در یجیده، که آمد پیش سوال این برایم .شود دور چشمم جلوي از زودتر چه

 فتوکپی پولِ  که بودمی این تالشش تمام دانشجو آن انگار که بودند شده ماشین هم توي چنان هاسوال .بود کرده پُر را هاپرسشنامه نوع این از

 .بخوانم کردمی سردرد تولید که را ورق آن روي کلماتِ کردم سعی فقط باشد؛ کرده اندازپس را هابرگه کردنِ

 ».جون بابا«

 .گذاشتم کنار را آن و کردم استقبال ساخت منحرف پرشسنامه آن هاينوشته از را فکرم که چیزي این از »چیه؟ .عزیزم بله،«

 را اششیره کلمه یک همین بیانِ انگار که کشیدمی نفس سختی به طوري .شدمی شنیده زحمت به صدایش »جون؟ مامان« پرسید،

 .بود انداخته توان از را او و کشیده

 قصه یک بگذار باشیم، منتظر قراره که حاال اما زود، خیلی زود، یـــاد،می مامانی« .کردم نگاه چشمانش توي اینبار و گرفتم را دستش

 ».اینیانیبو و الکپشت ایجاپاي مورد در ايقصه .بگم برات

 از دادم، شرح را باباالوو از ایجاپا دیدارِ  .کردم تکرار شوند فرزندي صاحبِ  تا کوشیدندمی بیهوده عقیم زوجِ  آن که را داستان ابتداي

 حلِ  راهِ تنها خود هايدست با اینکه از بعد باباالوو نزدِ اششرمسارانه بازگشتِ  از و کند، مقاومت مقابلش در نتوانست که غذا آن يوسوسه

 .کردم نقل برایش را داستان باقی بنابراین بود، بیدار هنوز روتیمی کردم، تمام ار قصه آوازِ که وقتی .گفتم بود، کرده نابود را موجود

                                                 
١

٧

١Agama  آگامیده تیره در که است مارمولک از ایگونه آگاما، آگاما یا کمانی،رنگین آگامای سنگی، سرقرمز آگامای معمولی، آگامای )Agamidae(قرار 
 دھندمی توسعه را خود چشمگیر عالئم نرھا تولیدمثل فصل در.شودمی دیده روز گرمای در بیشتر خزنده این .شودمی یافت سیاه آفریقای در اغلب و دارد

 ھاسنکم و ھاماده .ندھست ساده ایقھوه رنگ به دیگر ھایفصل در نرھا.آیددرمی تیره آبی رنگ به بدن و روشن نارنجی رنگ به دم حتی و گردن سر، و
 (پدیا ویکی. )است حشرات آن تغذیه و رود باال دیوارھا و ھاصخره از تواندمی خزنده این.کنندمی زندگی پنھان و مرموز صورت به اغلب



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٨٧ 

 بخشش تقاضاي غلطید، زمین روي .کرد التماس و کرد التماس هی و افتاد او پاي و دست به برگشت، باباالوو پیشِ ایجاپا که هنگامی

 .نمود طلب را دیگري شانسِ  و کرد،

 ».کنم کتکم توامنمی نه،« گفت، باباالوو

 ».کن کمک او به کن، کمک امبیچاره زنِ به نه، کن، کمکم .کن فکر اینیانیبو زنم به .من خاطربه نه کن، کمکم«

 اینیانیبوي خاطرِبه باباالوو بود، کرده سرپیچی دستورالعمل از و داده انجام بدي بسیار کار ایجاپا چند هر و .کرد فکر اینیانیبو به باباالوو

 .شد صاف و خوابید شکمش بادِ  آن نوشیدنِ محضِ به ایجاپا .داد ایجاپا به نوشیدنی معجونِ یک او .آمد رحم به دلش بیچاره

 خشک الکپشتِ خانم و آقا فقط توانستندنمی زنش و الکپشت قرار از .شدنمی ختم جاهمین به کردمی تعریف برایم مامی که داستانی

 تمام خوشی و خوبی به چیز همه و شدمی فرزند یک صاحبِ الکپشت زنِ اینکه تا یافتمی ادامه داستان .نبود کافی این بمانند، باقی خالی و

 این .ندادم را قسمت این کردنِ تعریف زحمتِ خودم به .کنند زندگی یکدیگر کنار در بختینیک در سال هايسال توانستندمی آنها و شدمی

 در یکدیگر کنار در همیشه براي توانستیممی ما و باشد داشته بچه یک توانستمی یجیده .بودم هکرد باور را آن ابتدا در من که بود دروغی

 آنچه ها،تالش این پایانِ در .نبود مهم کنیم طی را کوه و رودخانه چند بودیم مجبور ما اینکه .نبود مهم اشهزینه .کنیم زندگی بختینیک

  .آن از قبل لحظه یک حتی نه و شدمی آغاز فرزند رسیدن از بعد از نهات که بود خوشبختی يدوره شروعِ داشت اهمیت

 در را هایمشب اما بمانم، پیشش تا بگیرم مرخصی روز دو توانستم فقط من .بود بستري بیمارستان در هفته یک اول، بار روتیمی

  .دیدممی را فونمی خوابِ باز ها،مدت از بعد بار اولین براي و خوابیدممی بخش روبروي چوبی صندلی یک روي گذراندم،می بیمارستان

 نوعی شِسان و اوالمیده مرگِ اینکه به نیاندیشیدن .افتاد سرم به دیگر بار فونمی فکر شد، داده تشخیص روتیمی بیماري که زمانی از

1کارما يپیچیده ندهايفرای از برخی یا جهانی، عدالتِ  هايشاخص ايپاره براساس خواه .بود ناممکن امري بود، مجازات

7

1اِشان یا 2

7

 هابچه ،3

 باشد خودم دستِ  آنکهبی شدم،می بیدار خواب از فونمی هايکابوس از که بار هر .بودند پرداخته را بودم شده مرتکب من که گناهی يهزینه

                                                 
١

٧

٢Karma  این در نتایجی خودکار طور به و ذاتاً  عملکردھا این و است زندگی در فرد عملکرد یا زیستکار معنی به کارما مفھوم بودیسم و ھندوئیسم در 
 نیرویی( کارما) فرد کردارھای اثر بر بوداییان، و ھندوان باور در .«کرد خواھی درو ھمان بکاری چه ھر» که معنی بدین .دارند دنبال به بعد زندگی و زندگی

 دھیممی انجام ھرآنچه نتیجه که گویدمی کارما لاص .کندمی مشخص اشبعدی ھایزندگی و زندگی این در را فرد آن زندگی چگونگی که شودمی ایجاد
 دھدمی پاداش بشر اعمال نسبت به که نیست خدا این اصل، این اساس بر .شودمی نامیدهVipā kap کارمیوه فرد عملکرد پیامد .گرددبازمی خودمان به
 و بودیسم، ھندوئیسم، مانند دارند، باور Saṃsāra ادواری تولد به که ادیانی در .دارند خود ھمراه را بد یا خوب پیامدھای ذاتاً  کردارھا بلکه کندمی تنبیه یا

 اعمالی طریق از فرد، ھر اساس، این بر .رسدمی ظھور به نیز زندگی بعدی ھایدوره در و شودمی کشیده نیز بعدی ھایزندگی به کارما نتایج جینیسم،
 دھد انجام را اعمالی که برسد ایمرحله به فرد که زمانی ادیان، این باور به .است خود( ھای) ندگیز در ھاشادی و رنج بانی و باعث دھدمی انجام که

 .داشت نخواھند دنبال به ایکارمیوه و نتیجه او( کارماھای )عملکردھای این باشد، داشته اعمال این به وابستگی و دلبستگی ترینکوچک کهاین بدون
 ناوابستگی و دلبستگی عدم .شودنمی اضافه ھاآن به جدیدی ھایکارمیوه اما رسانندمی ظھور به مرور به را خود ھایمیوه پیشین کارماھای طریق بدین

 فرد تا است این رھایی این از ھدف .برسد« رھایی» به و شکسته را ادواری تولدھای چرخه تا کندمی کمک فرد به آن، ھایجنبه تمامی در زندگی، به
 .نکشد رنجی دیگر

 
 :گویدمی کارما مورد درaṅguttaranikā ya تدریجی گفتارھای سبد به معروف متنی در بودا

 
 خویشم، اعمال صاحب من

 خویش، کردارھای دارمیراث
 خود، اعمال زاده

 خویش، کردار با پیوند در
 زیم،می خود اعمال بر متکی و
 دھم،می انجام که فعلی ھر و

 بد یا نیک
 رسدمی من به آن میراث

 .کند تأمل اصل این بر ھمواره بایستی راھب، فرد
١

٧

٣esan   
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 آدمِ  یک با برابر کودك سه جهانی عدالتِ هايشاخص در آیا اینکه و بود، روتیمی سرنوشتِ طالعِ  هاخواب این آیا که افتادممی فکر این به

  .شدمی محسوب کامل و بالغ

 و زدمی سر آفتاب کههمین .شدندمی محو و رنگکم دم سپیده در و گذاشتندنمی فراتر پا شب تاریک ساعات از هرگز افکار این 

 قوانین تمام بگذارد، سر پشتِ را هابحران این تمام بود قرار ودكک این .بتارانم سرم از را آنها توانستممی بزنم، سري دخترم به تا رفتممی من

 آن عوضِ  در بخشید،می تحقق را عدالت که داشت وجود جهانی دستی براستی اگر .نبود تردیدي هیچ این در ــ بماند زنده ــ کند استثنا را

  .بردمی مرا باید معصوم کودكِ

  .تمنداش را فونمی کشتنِ قصد هرگز من وانگهی،

 سکندري اینکه بدونِ و احتیاط با که بود این خواستممی من که چیزي تنها اوالمیده، نامگذاريِ شبِ همان در مرد، فونمی که شبی

 به را دستم .رفتندمی قیقاج چشمم جلوي هاپله بودم، نوشیده که آبجویی همه آن يواسطهبه .شوم داخل اتاقم به و بروم باال هاپله از بخورم

  .زدمی حرف جویدهجویده و بود سرم پشتِ  درست فونمی .رفتممی باال و بودم گرفته پلکان ينرده

 »شد؟ آبستن چطور یجیده ببینم، بگو خُب«

 ».شنمی آبستن همه که همینطوري« گفتم، وا سوالِ  به کردن فکر بدون و حاضرجوابی با

 نیست امحالی چیزي رختخوابت توي جفنگِ  هايدغلکاري و هادروغ از من کنیمی فکر طرفی؟ خَر با کنیمی فکر« .خندید فونمی

 ».نخواستم خودم اما کنم، رو دستتو تونستممی خورم؟می گول و

  .دادم ادامه پلکان از رفتن باال به

 سکوت کردممی گمان و بودم کرده اعتماد سکوت به اینکه یا بدهم، را جوابش توانستمنمی که بود مستیسیاه از آیا که دانمنمی

  .بگویم اطمینان با توانمنمی بود؛ گزینه بهترین

  .نکرد ناراحت مرا کارش این اما گرفت، را شلوارم يپاچه سر پشتِ از فونمی که آیدمی یادم

 این یاییمی من پیشِ وقت هر که نگو کنه؟ حامله را زنی تونهمی شهنمی راست هیچوقت که ايمعامله یک چطور ببینم، بگو« گفت،

 ».کنمنمی باور ورهاتو و شر این دیگه .افتهمی اتفاق

 انگار و بودند آسانعره کلمات آن که کردم احساس شب، آن اما .بلند صداي با یا گفت نجوابه را هاحرف این فونمی که نیستم مطمئن

 روي کوتاهی بسیار يلحظه براي و برخورد صورتش به تمدس کفِ بگیرم، را دهانش دمِ تا چرخیدم .شدند اندازطنین هااتاق تکِتک در

  .شود سرازیر پایین به هاپله از و خورد سکندري عقب به بود، کرده رها را شلوارم يپاچه قبال که او اما گرفت، قرار دهانش
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 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٨٩ 

 احترامیِ بی و توهین یک این .اشخانه به نه و بروم بازار در اشدکه به که خواست کرد، دیدار تقاضاي من از سرانجام مامی که وقتی

 نگذاشته پا بودم، خریده برایش دوتون رفتنِ از بعد که ايمغازه به که کند یادآوري من به تا بود این براي حرکت این .بود شده حساب کامال

  .بود

 گرما فصلِ در و لیز و آلودگل بارندگی فصلِ در که چرا داشت، نفرت بازار خاکیِ زمین از او .داشت شکایت بازار از همیشه مامی

 از و مدام، صداهاي و سر و همهمه آن از ریختند،می خیابان توي مستقیما را هایشانآشغال که بازار زنانِ از او .بود خاك و گرد از پر و سخت

 بگذرند، و کنند باز باریک هايخیابان میانِ  از را خود راهِ تا کوشیدندمی و آوردندمی فشار هم به که مردم از برخی تحملِ غیرقابلِ  بلبشوي

 .کردمی یاد خوردبرمی اجناسش سینیِ به زنی يگُنده کفلِ یا مشتري، یک خرید سبدِ یا کسی، دستِ روز هر اینکه از انزجار، با او .بود متنفر

 بیشتر اما .کردندمی له را آنها برگرداند، سینی روي را یشهافلفل و هافرنگیگوجه  کند فرصت او اینکه از پیش شتابانِ، پاهاي چطور اینکه از

 مکان یک در که چیزهایی آن تمامِ انگیزنفرت بوي با هرگز او بینی .کشیدمی میان به را حرفش همواره که بود تعفنی بوي از تنفرش همه، از

 .نکرد پیدا سازگاري بود پوسیدن حال در

 این بر نبود، او به چوبی يدکه یک براي پول پرداختنِ به حاضر شوهرش که جوان عروسِ کی عنوانِ به حتی عمرش، تمامِ در مامی

 که دانستمی را این قلبا او .باشد داشته خیابانی ارزشبی يغرفه یک بازار از ايگوشه در که بود این از بیشتر بسیار مقامش که بود باور

 در بازار فرسايطاقت گرماي آن از را او که ايمغازه در بفروشد، مغازه یک در را سشاجنا بتواند که بود این زن یک عنوانِ به جایگاهش

 و رفتم دیدنش به آییسو در که وقتی حال، این با .خریدم مغازه یک برایش بازار بخشِ  گرانترین در من که بود دلیل همین به .دارد امان

 .کرد پرت صورتم توي را آنها او دادم، او به را مغازه کلیدهاي

 نیمکتِ یک روي ساعتی نیم حدودِ من .نداد پاسخ سالمم به و شناختنمی مرا انگار که کرد رفتار ايگونهبه او رفتم، اشدکه به وقتی

 .کند رسیدگی هایشمشتري به او تا نشستم چوبی

 .کند گو و گفت من با تا شدمی آماده که فهمیدم کشید، شفاف نایلونِ  تکه یک هایشفلفل و فرنگیگوجه سینی روي او که هنگامی

 خورد را قلمش گفت من به که باري آخرین از بعد .نشست چوبی نیمکتِ آن يلبه روي و گرفت فاصله من از توانستمی که آنجا تا او

 »خونه؟ گردهبرمی کی وندوت کجاست؟ پسرم« .شدمی پذیرایم کلمات این با که بود باري اولین این نگذارد، امخانه به پا دیگر تا کندمی

 باور هم را هایشنامه و نوشتمی نامه و بود روبراه بارش و کار بود، سالم و صحیح استرالیا در دوتون که بودم گفته او به اگر حتی

 ايتجربه به من .بودم کرده زندانی خانه زیرزمین در را دوتون پسرش دادنش، شکنجه براي من انگار که کردمی رفتار طوري باز کرد،می

 که بود روغنی دادم،می او هايپرسش به که پاسخی هر .نداشت وجود او سواالت به دادن پاسخ براي مناسبی راهِ هیچ که بودم دریافته گران

 .بود کار ترینراحت بود، ممکن کارِ بهترین آنها به اعتناییبی .ریختممی خشمش آتشِ بر

 »بزنیم؟ حرف تونیممی چی به راجع بازار توي دیدنت؟ خونه بیام که نگفتی چرا«

 .بخورم علف و سنگ خوامنمی چون بفروشم چیزي اینجا بیام مجبورم من چرا، بگم بهت بگذار .چرا پرسهمی من از آکین چرا؟«

 آسمان به تا کرد کج را سرش ».هست خواهرت که شکر را خدا خورن؟می ندارن ايپله و پول هیچ مردم وقتی که چیزیه همون این دونیمی
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 اینجاست که یکی این و دوتون فقط اگه .هست اشبیچاره مادر به حواسش همیشه او آرینوال، خاطربه کنممی شکرت من، خالقِ « .کند نگاه

 ».جوشوندممی سنگ امصبحونه براي امروز باید بودم، زاییده

 »بزنی؟ برام را هاحرف این تا اینجا بیام که خواستی من از مامی،« .کشیدم آهی

 و بگذاري اگه کرد نخواهم تعجبی ري؟می و کشیمی را راهت تو اونوقت بگم، بخوام که چیزیه همون این اگه چی؟ پس خوب«

 ».حاال معنیهبی تو براي من هايحرف .بري

 »خواي؟می چی مامی،«

 و هستی پدرت پسرِ تو .بکن خوايمی که جادویی و حرس هر من دادنِ فریب براي« .کرد قالب هم در سینه روي را هایشدست او

 ».بشن زنده هامرده تا کنی هم سرِ دروغ اونقدر تونیمی او مثلِ

 »ببینی؟ منو خواستیمی چرا«

 »نداره؟ وادگیخونه تربیتِ که پایی و سربی يبچه یک مثل بزنی؟ حرف باید مادرت با اینطوري زنی؟می داد چرا«

 ».نشین ناراحت لطفا .مادر ببخشید،« .کشیدم عمیقی نفسِ

 »چطوره؟ زنت«

 »خوبه؟«

 توي ما که حالی در نیومده؟ من دیدنِ  به که ساله یک که دونیمی اینجوریه؟ دیگه حاال خوب، خیلی نرسوند؟ هم سالم من به حتی«

 ».شهر این توي کنیم،می زندگی شهر یک

 ».بخوره علف و سنگ خوادنمی دلش هم او .کارهاشه گرفتارِ«

 »حاال؟ چطوره حالش .بوده بستري بیمارستان در روتیمی که گفت من به آرینوال بگذریم، ؟اَبی اي،بامزه خیلی کنیمی فکر«

 ».شده مرخص بیمارستان از«

 ».کنه حفظش خدا هوممممم،«

 .بود مهم برایش نه و شناختمی را او نه که بود کسی براي دعا این انگار که طوري زد، حرارتی و شور هیچبی را حرف این

 ».آمین« .کنم نگاه او به نباشم مجبور تا شدم خیره عابرین به

 بینی این با من .نداشتم دوست بگوید خواستمی که را آنچه که دانستممی پیش از .داد سر آهی بعد کشید، باال را اشبینی او

 این او رفتمنمی بارش زیر من و داشت مطالباتی من از که زمان هر بود، قدیمی يشیوه یک این بودم، آشنا هایشدادن سر آه و هاباالکشیدن

 .دادمی انجام خودش پاي جاي کردنِ مستحکم براي را حرکت

 که اونجا تا دیدنم، به بیایی خواستم ازت اینکه دلیل .کن نگاه من ورتِص به کن، نگاه من به گردونی؟برمی را سرت چرا« گفت، او

 او که گفت خواهند دنیا مردم باز کنی، زندگی هادیونه مثل اگه هنوز،« .کشید باال را اشبینی او »…باشی کشته مرا يبچه اگر حتی دونممی



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٩١ 

 تونمنمی ده،می گند بوي هم دهنم که بگی اگه حتی پس، .شده رهپا تکه کهنه فرشِ یک مثل اشزندگی که زنی پسرِ هست، آموپه پسرِ

 »گم؟می چی شنويمی .زنممی حرفمو .بشینم ساکت

 ».مادر دم،می گوش دارم«

 چشم برام خوادنمی تواَم، با پسر، هی .باشه داشته ايدیگه يبچه آبیکو يبچه از غیر تونهنمی که اینه نظربه تو زنِ سرنوشتِ ببین،«

 که شدين پیر اونقدرها باز بشه، که هم سالت هزار اگه« .زد دستم پشتِ به ايضربه »شدم؟ کور کنیمی فکر ندیدم؟ کردي فکر ـــ بگردونی

 که کاري هر اومدي دنیا به وقتی از !گممی دارم که خودته خوبی براي گممی چیزي یک وقتی .کنی نگاه من به اینطوري باشی داشته اجازه

 »!بوده خودت خوبی براي کردم

 ».کن تمومش و بگو بگی، خوايمی چی هر خواهشا، خواي؟می چه من از حاال مامی،«

 .کرده تموم دبیرستان تازه .اششناسینمی نیست، رفیقات و دوست از نه،« .داد تکان سر او ».اشبشناسی هم شاید هست، دختره یک«

 ».امروزي دخترهاي مثلِ دونی،می نشکافته، چشماش يگوشه هنوز خوبیه، دخترِ

 .بود کشنده سردرد یک سرآغازِ که تپشی مثلِ کردم، احساس پیشانیم توي را تپشی »خُب؟«

 .موننمی زنده که هاییبچه بیاره، بچه برات بتونه دختر این شاید دونه،می چه کسی ـــ شهمی همون باشه خدا خود خواستِ چی هر«

 نشون طوري شواهد کردي، ازدواج خانم یجیده این با تو کهوقتی از .بجنگی سرنوشت با تونینمی تو اما بدیه، آدمِ یجیده که بگم خوامنمی

 او که ببینه تونهمی هم کور آدمِ  یک حتی ها،ـکرده تالش سخت خیلی .باشه دنیا این در بچه داشتنِ  سرنوشتش او کنممین فکر من که دادن

 چیزها این که امکرده عمر اونقدرها من .بشن پیروز و بجنگند سرنوشت با توننمی که هستن کمی خیلی هايآدم اما .کرده تالش سخت چقدر

 ».بدونم را

 چسباندنِ  مشغول خیابان سويآن در مردي .برگرداندم را سرم »کنم؟ ازدواج کردي پیدا که دختري این با من که يخوامی تو«

 .بود برقچراغ تیرِ یک روي تبلیغاتی پوسترهاي

 »بمیره؟ روتیمی این اگه کنیمی چه بشی؟ بچه صاحبِ اتزندگی توي خواينمی تو«

 مشرق در خورشید .داشتم ایمان مسلم امري همچون موضوع این به من .سازم متقاعد را او تا نبود این تالشم ».مونهمی زنده روتیمی«

  .ماندمی زنده من روتیمیِ هشت، شدمی چهار يبعالوه چهار کرد،می طلوع

 »بچه؟ یک همین فقط عمر، تمام بچه؟ یک فقط بمونه، زنده که هم روتیمی حتی اگه ببین،«

 پوسترِ گرفت، فاصله قدم چند برقچراغ تیرِ  از بود خیابان سويآن در که مردي »دوباره؟ بگیرم، دیگه زنِ  یک من که خوايمی تو«

 از و بود، رنگ سفید و سبز بود چسبانده که را پوستري .رفت بعدي برقِچراغ تیر سراغِبه سپس داد، تکان سري کرد، ورانداز را رنگ سبز

  .دهم تشخیص آن روي بر را »93امیدِ« عبارتِ توانستممی بودم نشسته من که جایی
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 از یکی پشتِ  او ».کن آبستنش فقط تو .بدیم ايدیگه ترتیباتِ تونیممی .نکن کنی، ازدواج باهاش خواينمی اگه .نیست زورکی«

 تو باشیم مجبور کردنش اپید براي که بشه کمیاب اونقدر دنیا این تو تونهنمی خرد و دانایی« .زد دیگرش دستِ کفِ روي را هایشدست

 ».بگردیم دنبالش آسمون

 ».هرگز هرگز مامی، الیی، الیی «

 »...کنی،امامی فکر اومد فونمی سرِ که چیزي اون به تو که دونممی من .نه بگی فوریت همین به نکرده الزم«

  .ببینم خوردمی تکان که را او هايلب توانستممی فقط .نشنیدم را صدایش دیگر آورد، زبان بر را فونمی اسمِ او کههمین

 »گی؟نمی چیزي چرا شنوي؟نمی منو صداي آکین؟« .زد امشانه به او

 .زدم زمین بر کوبیدمی سرم توي که تپشی آهنگِضرب با هماهنگ را پایم کردم شروع و دادم قرار امپیشانی روي فنجانی را دستم

 ».بسه دیگه کشیدي، گند به یکاف ياندازه به منو زندگی حاال تا تو مامی،«

 »گی؟می داري که مزخرفاتیه چه این یالهآکین« .ماند باز یکباره به دهانش

1 گممی چی شنیدي نکن، دخالت موضوع این تو دیگه«

7

4mo mi soro da ema؟« 

 »ـــ؟ که گفتم چی من مگه مریضی؟«

 ».الیی الیی هرگز، هرگز .کنی خبر هاییبحث چنین براي منو نداري اجازه دیگه« .ایستادم

 .اینجا برگرد آکین؟ ري،می داري کردي راه پشتتتو ،اَبی یاله؟آکین آکین؟ هان؟ زنی،می حرف داري کی با فهمیمی تو ،اَبی من؟«

 »یاله؟آکین .ایهبچه عجب کنم؟نمی صدات من مگه .دارم حرف باهات هنوز من

  .کنم نگاهش تا برنگرداندم سر

 

   

                                                 
١

٧

 .گویممی چه شنیدی ٤
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1 داد؛می پایان جمله این با را حرفش همیشه زد، حرف مادم به راجع خودش عشق از پدرم که باري چند آن

7

5 ife oro Yejide,

.ni adanwo bi داشت یادآوري ارزش که بود هایشحرف تمام از بخش تنها این  انگار که کردمی استفاده طوري حکیمانه پند این از او. 

 یجیده، :کردمی منتقل من به باید که اندرزي و پند بود، آموخته مادرم مرگِ و زندگی از را درس این که داشت باور او که کردممی احساس

 زیرا دادم،نمی او از را سوال این پرسیدنِ زحمتِ خودم به .بود چه گفتار این پیامِ  که نفهمیدم دقیق طوربه هرگز من .آزمونه یک مثلِ عشق

 رنجی چه من خاطربه مادرم که دادمی شرح شانداشتنبیان ضمن که باشد همیشگی معمول هايحرف همان توضیحاتش مبادا ترسیدممی

 کنم، بیرون امکله از او حصر و حدبی خونریزي خصوصِ  در را او وحشتناكِ توصیفاتِ توانستم رسیدم، که نوجوانی سنِ به .بود شده متحمل

 سنگین و سبک مرا داشت انگار که بود طوري نگاهش بیایم، کنار مادرم مرگِ از گفتن سخن هنگام نگاهش طرزِ با نشدم موفق هرگز اما

 .نه یا داشتم را بود داده دست از او که آنچه ارزشِ من آیا که بگیرد تصمیم باالخره تا کردمی

 عشق خوب، .بود چه منظورشان واقعا که دانستمنمی همچنان اما شنیدم، هم دیگران زبانِ از بارها بعد سالیان طی در را گفته این من

 قدرتی چنان عشق که بود این باورم کنممی گمان اما کرد؟می برگزار را آزمون این کسی چه هدفی؟ چه به جهتی؟ چه از اما بود، امتحان یک

 اگر و .بنمایاند ما به را مانخوب سیرتِ و سرشت و کند مانپالوده بکشد، بیرون را ماندرون در نهفته هايخوبی تمامِ  توانستمی که داشت

 آن و نداشت بیشتر راه یک تنها و بود عاشقم او که بودم باور این بر همچنان مدتی تا اما بود، کرده فرض احمق یک مرا آکین دانستممی چه

 .خواستمی پوزش من از رو در رو و آمدمی زود یا دیر کردممی فکر .کند پیشه دادمی انجام باید که را خوبی و درست کارِ که بود این

  .بیاید سراغم به تا ماندم منتظر بنابراین،

 مشکلِ رفعِ براي حلی راهِ آکین چرا که کرد تاسف اظهار و آمد ما خواب اتاقِ به شِسان بیماريِ تشخیصِ از بعد دوتون که روزي

 یک با مالقات براي الگوس به آکین سفرهاي از نیمی که دانستممی قبال من کردمی فکر او که بود روشن کامال بود، نکرده پیدا اشجنسی

1ادرارشناس پزشکِ

7

 که هاییشرو یا بود، کرده تجویز که داروهایی ادرار، مجاري پزشکِ به راجع چیزي هیچ من که بود این واقعیت .بود 6

 کنیمی وانمود و خنديمی هم تو و خنددمی و کندمی کجیدهن تو به زندگی که وقتی مثلِ شب، آن اما .دانستمنمی بود شده متحمل آکین

 هاحرف این از ترتیزهوش من که کنم تظاهر طوري تا کوشیدم و دادم تکان سر دوتون هايحرف به نیست، بیشتر مزاح یک يادامه این که

                                                 
١

٧

 .ماندمی آزمون یک مثلِ  عشق یجیده، ٥
١

٧

٦urologist  اورولوژی یا ادرارشناسی .ادراری مجاری پزشکی  )urology(و ادراری دستگاه بیماریھای درمان و بررسی به که است پزشکی از ایشاخه 
 (پدیا ویکی. )پردازدمی جنس دو ھر در تناسلی
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 بر آکین با من ازدواجِ  که بود شده امر این متوجه اتاق تركِ از پیش دوتون، که بود واضح اما .بودم دریافته پیش از خودم را قضیه این و بودم

 .بود شده بنا دروغ يپایه

 ماندرون در نهفته هايوبیخ که باشد آزمونی بود قرار عشق که آنجا از و بود، عاشقم آکین که بودم شده متقاعد اینها، تمام رغمِعلی

 را انرژیم تمام و غم و هم تمام من .کردمی توجیه من براي را خودش عملِ و آمدمی زوديبه همسرم که گفتممی خودم به سازد، ظاهر را

 .بیاید سراغم به آکین تا کشیدممی انتظار نیز همزمان اما کردم، شِسان نگاهداشتنِ  زنده متمرکزِ

 طلبید،می پوزش من از شد،می روبرو من با آکین که داشتم اطمینان کرد، غافلگیر رختخواب در را برادرش و من کینآ اینکه از بعد

 .بمانم پیشش و نکنم ترکش که کردمی التماس من به و گذاشت،می اشتراك به من با بود داشته پنهان من از که آنچه براي را هایشتالش

 از و کردم جدا را مانخواباتاق اینکه از بعد حتی .بود سخت بسیار نماید، مخفی عمر تمامِ  را فریبکاري ینا داشت قصد او اینکه پذیرفتنِ

 بود آنجا که مردي آن که بودم باور این بر و داشتم ایمان بود کسی چه واقعا او اینکه به نسبت امآگاهی به ورزیدم، امتناع او با زدن حرف

 گور لبِ تا گذاشتمی که نبود آدمی آن شناختم،می کردممی گمان من که را مردي .بود هاظاهرسازي و هاگنیرن آن تمام بارِ زیرِ هنوز

    .بمانم باقی خورده فریب همچنان

 آخرِ  دمِ  تا رفت،می در قسر قضیه این از آکین اگر که رسیدم نتیجه این به روتیمی، بیماري بحرانِ اولین از پیش هفته چند روزي،

 از تعجب با آمدممی بیرون گیلدوسلی بیمارستانِ از بار، اولین براي روتیمی شدنِ بستري از بعد کههنگامی .گفتمی دروغ من به مانزندگی

 این از دکترها، بدِ  و خوب خبرهاي این از اندازه چه تا من که دیدنمی .بمانم بخش آن در من که داشت انتظار چطور آکین که پرسیدم خودم

 را بیشتري بدِ یا خوب خبرهاي ترراحت بتوانند تا هایمشانه روي بر هایشاندست دادنِ قرار این از و ها،بخشیاطمینان این از شوم، ايهسکوت

 پا از چنان دیگر اکنون و بودم آویزان پرتگاهی يلبه بر من روتیمی، تا شِسان و اوالمیده يقضیه از بودم؟ شده بیزار و خسته کنند، اعالم من به

 .بیافتم و شوم رها اینکه مگر خواستمنمی چیزي که بودم آمده در

 مردي عنوانِ  به او به دیگر اکنون .نگریستم متفاوتی دیدِ  با آکین به من بیمارستان، از اشمرخصی تا روتیمی شدن بستري مدتِ  طی در

 شک داشتم ایمان همه این آن به روزي که عشقی به من .بودمش تهنشناخ هرگز که دیدممی مردي را او بکله نگریستم،نمی بود کرده تغییر که

 .بودم هالو و زودباور آدمی که بود خاطر این به بود کرده ازدواج من با او اگر که گرفتم نتیجه چنین و کردم

 نشسته پذیرایی اتاق يتو روتیمی با او .کنم روبرو او با را چیز همه که گرفتم تصمیم جمهوري، ریاست انتخاباتِ از پیش هفته یک

 و گفت بعد و برسد پایان به آنها يمناظره تا نماندم منتظر .کردمی تماشا تلویزیون از را جمهوري ریاست داوطلبِ  دو يمناظره داشت و بود

 در باید که کردم احساس جهاتی، از .بودم کشیده انتظار شدنش قدم پیش براي که بود آزگار سال سه گذشته، اینها از کنم؛ شروع را گو

 که چرا نشستم، روبرویش مستقیما مبل یک روي و رفتم .نداشت رفتن طفره براي فرصتی و شدمی غافلگیر که بردممی حمله او به ايلحظه

 العملشعکس بر و ببینم اشچهره در را احساسات خواستممی کار این با .بود بهتر دیگر جاي هر از او با رویی در رو براي نقطه آن مزیتِ

 .کنم داوري بودم گسترده برایش که دامی به نسبت

 »هستی؟ عنین که …تونینمی تو که …تونینمی تو که راسته آکین ببینم خُب،«
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 او .دهد پاسخ مستقیما را سوالم که داشت را احترامم آنقدرها هنوز او شدم، روبرو او با سرانجام وقتی که بگویم توانستممی کاش اي

 و کرد سکوت درازي مدتِ براي .شد دوخته اتاق سقفِ به نگاهش تا برد عقب آنقدر را سرش و داد تکیه اشصندلی پشتی به و زد لبخندي

 .نگفت چیزي

 المللیبین صندوق اصالحِ سیاست تاثیرِ از برنامه مجريِ تلویزیون، در .رفت باال زانوهایش از که کردم تماشا را روتیمی ماندم، منتظر

 .گفتمی سخن نیجریه يمعهجا بر پول

 »گفت؟ بهت کی را موضوع این دوتون« پرسید، سرانجام و کشید خودش نزدیکِ را روتیمی آکین

 ».کنه اغوا منو که خواستی ازش تو بگه من به اینکه از قبل درست«

 که همینطور .زدیممی حرف بود باریده صبح که بارانی از باشیم داشته انگار .شوقی و شور نه و داشت حرارتی نه مانکالم اکنون

 برسیم اينقطه این به اینکه تا بودیم کرده طی سال همه این که کردم فکر مسیري به من کرد،می پا آن و پا این و انداختمی پا روي پا آکین

  .بزنیم حرف احساسی هیچ دادنِ نشان بدون او، جنسی ناتوانی از بار اولین براي و بنشینیم هم مقابل پذیراییاتاق در که

 که بگویند من به دکترها اینکه از پیش حتی داشت، اطمینان من نبودنِ  آبستن از چقدر آکین که افتادم این یاد به .کردم فکر فونمی به

 .بودم شده کاذب آبستنی دچار من

 »کنی؟ چکار خوايمی حاال« .مالید را اشبینی آکین

 حقیقت از همچنان و دادمی پاسخ دیگر سوالِ  با را سوالی او اینکه دیدنِ .بود نشده عوض ديزیا چیزِ او وجود در .بخندم بود نزدیک

 .بود آسودگی و تسلی يمایه گریخت،می

 »آکین؟ راسته، .ندادي جواب من سوال به« گفتم،

 وجودم او اعترافِ شنیدنِ به میلِ زیرا نشدم، متاثر کارش این از .نداشت مرا خیرهِ نگاهِ تابِ پنداري پوشاند، دست دو با را اشچهره او

 .خوردمی را

 ».بده منو جوابِ  و کن نگاه من به پوشونی؟می صورتتو چرا یاله،آکین«

 برایش هیچ کند، خفه را خودش بخواهد انگار که داد قرار گردنش دور طوري و برداشت صورتش روي از را دستش او کهوقتی

 گفتمی و کردمی نگاه هایمچشم توي راست راست ازدواجمان اولِ سالِ در او گذشته، اینها از ستم؟توانمی چطور .نکردم دلسوزي احساسِ

 و بود گفته برایم عادي خیلی را حرف این او ..شودنمی هایشانبعضی و شودمی راست شانآلت مردها از بعضی متفاوتند، هم با هاآلت که

 زنِ  براي جنسی يرابطه موردِ در باید مردي هر که بود افتاده پا پیشِ موضوعی یک گویی که بود کرده مطرح و رانده زبان بر را آن طوري

 .کند هم سر دروغ که نداشت نیازي حتی من دادنِ فریب براي او که بودم متحیر این از .دادمی توضیح اشباکره

 »بگم؟ برات دونیمی خودت حاضر حال در که را چیزي خوايمی تو چرا یجیده،«

 حتی شاید بودم، کرده گذاريسرمایه هایشدروغ روي او ياندازه همان به روزي نیز من که دانستممی دانستم؟می را چیزي چه من

 دوتون اینکه تا کنم، چنین توانستمنمی من اما .بود پذیرفته و کرده اعتراف خودش نزدِ  را حقیقت سرانجام او که کنممی تصور ـــ او از بیشتر
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 به توانستمنمی بود؛ دنیا در امتنهایی از من منجی او شدنم، داربچه از پیش .باشد من زندگی عشقِ بود قرار آکین .بود کرده بازگو رایمب را آن

 را زبانم من آوردندمی میان به سخن زناشویی زندگی از هایممشتري که زمان هر .کنم وارد او به ايخدشه ترینکوچک که دهم اجازه خودم

 زندگی« بگوید، و بگیرد دست در را دستم دکتر جلوي که دادم اجازه پرسید، مانزناشویی زندگی به راجع دکتر که وقتی و گرفتممی دندان

 که بود این معناي به سکوتم که ساختم متقاعد را خودم و کردم سکوت شوهرم احترامِ به من گفتم خودم به ».نرماله کامال نرماله، ما زناشویی

 خواستمنمی زیرا گزیدممی دندان با را زبانم .گوییممی خودمان به ما که هستند آنهایی هادروغ بزرگترین اما .بودم شوهرم براي خوبی رِهمس

 گاه بود؛ اعتمادي قابلِ آدمِ  همسرم کنم باور که بود ترراحت برایم .باشم شنیده جوابی خواستمنمی زیرا پرسیدمنمی سوالی .باشم کرده سوالی

 .است شک از ترساده ایمان،

 جوابِ  مستقیما او گذاشتممی گلویش زیرِ کارد اگر حتی دانستم، که بود آنوفت ».متاسفم« گفت، و زد روتیمی سرِ به آرام آرام او

 .دادنمی را سوالم

 »بودي؟ زده گول هم را فونمی« پرسیدم،

 ».نبود تو مثلِ  او نه،« .داد تکان نفی نشان به را سرش او

 »نبود؟ خُل من مثل او که اینه منظورت« .کشیدم آهی

 ».نبود باکره او که اینه منظورم نه،«

 بر را رازش بگوید من به که نداد زحمت خودش به حتی او و .کردم ترك را اتاق و ایستادم پس بگویم، او به تا نداشتم چیزي دیگر

 .کردمنمی کاري چنین من که دانستمی پیشاپیش ـــ نکنم مال
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 انتخابات به منجر که روزهایی .کشاند خود سمتِبه اختیاربی نیز مرا بود، گرفته را کشور گریبانِ که انتخابات از پیش هیجانِ  و شور

 نام ثبتِ  ادند راي براي بروم تا ساخت متقاعدم ایابُلو .کردممی زمزمه لب زیر را انتخاباتی سرودهاي و شعار باشم، متوجه خودم آنکهبی شد،

 .دادمی دست من به ايناشناخته قدرتمنديِ  حسِ نوعی شد،می ترنزدیک انتخابات به چه هر و .کنم

 تا خواستمی من از مرتب و نبود بند پایش روي .برویم راي اخذ يشعبه به اتفاق به تا آمد صبح 7 ساعت ایابُلو که بود روزي یکشنبهْ

 .بیندازد صندوق به را خودش راي تا بود رفته شهر بزرگ میدانِ به همه از پیش آکین .برسیم راي اخذ محل به 8 ساعتِ از قبل که کنم عجله

  .افتادیم راه و بستم کمرم به را روتیمی من نیم، و هشت حوالی .بود ترنزدیک اشاداره به که بود کرده انتخاب را ايحوزه دادن راي براي



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٩٧ 

 يسایه زیرِ انداختیم، صندوق به که را مانراي .بودند صف در حاضر حال در نفر صدها رسیدیم، مانخود يحوزه به من و ایابُلو وقتی

 همین بود قرار که ایابُلو برادرِ دختر عروسی به راجع صحبت به بودیم، راي اخذ محل ایجنت اعالم منتظرِ که حالی در و نشستیم انبه درختِیک

 عروسی برگزاري از قبل روز چند که بودیم کرده ریزيبرنامه ما اما بود، دیگر يهفته دو براي عروسی مراسمِ .پرداختیم شود برگزار هازودي

 کهوقتی .برساند یاري عروسی تدارکات کارِ در برادرش يخانواده به بتواند تا باشد حاضر محل در زودتر خواستمی ایابُلو .برویم باوچی به

 برخی و زدند محکمی کفِ مردم کرد، اعالم را نتیجه بود، پوشانده را اشچهره از نیمی عینکش که انتخاباتی يرتبهعالی کارمندانِ  از یکی

 سفري از هم با گویی که دادم دست طوري هاغریبه با و شدم آنی شعفی و شور و سرخوشی یک دچارِ نیز من ».نیجریه تبریک،« گفتند، هم

  .بودیم برده در به سالم جانِ بارمشقت و طوالنی

 

 

❊❊❊ 

 

 

 ارغوانی کوتاهِ آستین قباي یک باال يطبقه در من رفت،می ور ماشینش به پایین يطبقه در آکین که حالی در باوچی، به عزیمت روز

 نپرسیدم او از .برود الگوس به روزي چند براي بود گرفته تصمیم و گذراندمی را اشساالنه تعطیالت آکین .پوشاندممی روتیمی تن به رنگ

 روز من که کردمی فکر چون بود، خریده آکین که بود چیزي روتیمی لباسِ  .بدانم چیزي خواستمنمی ـــ برود الگوس به خواستمی چرا که

 او کردممی تنش به را آن که بار هر و داشت دوست را لباس این روتیمی اما نبود، کار در جشنی که است مسلم .گرفتممی جشن را تولدش

  .زدمی لبخند و کشیدمی اشقیطانی يسینه پیش روي را دستش کفِ

 تا بودم کرده بیدارش زود صبح زیرا بود کژخو و عبوس او انجامید؛ طول به دیگر روز هر از بیشتر او به لباس پوشاندنِ صبح روز آن

 تا نشستم آرایش میز مقابلِ  کنم، پایش را هایشکفش بگذارد تا کردم متقاعدش اینکه از بعد .شویم خارج خانه از صبح شش ساعت بتوانیم

 اشپیشانی به را تالک پودر  از نازکی يالیه و نشاندم آرایش میزِ روي را او رسید، پایان به خودم کار کههنگامی .بزنم صورتم به پودر کمی

 که همینطور .کردم مالیماتیک رنگی صورتی وژلبِر با را هایملب و نشستم ايچارپایه روي سپس .مالیدم بود گرفته حرکتبی کامال که

 روي را شستش انگشتِ و شد خم جلو به روتیمی باشد، نمانده هایمدندان روي روژلب ردِ  که شوم مطمئن تا کردممی نگاه دقت به آیینه توي

 آن درعوض اما بمکد، و بکند دهان توي را شستش که داشتم انتظار کردم، تماشایش برد دهانش طرفِبه را دستش وقتی .فشرد من باالییِ لبِ 

  .کرد تقلید بودم داده انجام روژلب با من که کاري همان عین و کشید اشپایینی لبِ  روي را

 »نیستی؟ یا،هستی هاتیزهوش اون از تو« کفتم،

 .کشید امپایینی لبِ  روي بود پَر وزنِ  هم که لطیفش انگشت با و گذاشت دهانم روي را دستش روژلب، بیشتري مقدار برداشتن براي او

 ببیند، آیینه در را خودش بتواند تا نشاندم زانویم روي و کردم بلند را او رسید، انجام به هایشلب روي شستش انگشتِ مالیدنِ کارِ کههنگامی
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 و سواین به را سرش امخیره نگاهِ زیرِ در و شد چهره به چهره من با اینکه تا چرخید او .انداخت آیینه در خودش به نگاهی اگر زحمتبه اما

  .داشت اهمیت او براي که بودم ايآیینه تنها من گویی تو کرد، خم سوآن

 ترانه و قصه که کردممی احساس ».زمینی روي يبچه زیباترین تو« گفتم، بودم نکرده تعریف ايقصه برایش هرگز که کودکی به

 خواستمنمی .دادمنمی خودم به زحمتی کار این براي رواین از بود، بیهوده کردمی نرم پنجه و دست بیماري این با که کسی براي هایمخواندن

 بودم داده انجام پیش لحظاتی من که کاري همان عین را هایشلب که زمانی و .بدهم نجاتش کنم، درمانش خواستممی بگویم، افسانه برایش

 یک با آنجا از باز توانستمی که جاییبه گشت،بازمی زهدانم به دوباره بود جور هر تا فشارمب خودم به آنقدر را او خواستم فشرد، هم به

  .شود آزاد بیماري و درد دائمی تهدیدِ این از همیشه براي و یابد تکوین دیگري يتازه ژنوتیپِ 

 رهایش .بودم آورده بند را نفسش راهِ و بودم چسبیده محکم را او هايشانه که نشدم متوجه من نیافتاد، گریه به روتیمی که زمانی تا

 هل پایانیبی گودالِ درونِ به پرتگاهی باالي از مرا که افکاري آن خاطرِبه ـــ باشم تنها او با زیاد خواستمنمی که بود دلیل همین به .کردم

 زار و بگذارم آرایش میزِ روي را سرم تا داشتمی آن بر مرا که ايناگهانی میلِ  جلوي .افتادمفرومی آن درون به زنان پا و دست من و دادمی

 .انداختم دخترم گردنِ دورِ  را طال گردنبندِ و کشیدم عمیقی نفسِ .گرفتم بزنم

 در سفرش، بندیلِ  و بار با ایابُلو .گذاشتم زانوهایم روي را روتیمی راه تمام رفتیم، ایابُلو دنبال به مانقدیمی يمحله به ماشین با وقتی

 .کشیدمی را ما رسیدن انتظارِ اشخانه هشتی

 .کردن داغونش و درب زدن توش، اومدن  که جدیدي يوادهخونه بینی؟می توقدیمی يخونه« گفت، نشستمی که ماشین توي

 سگِ یک دونی،نمی صاحبشه، که مردکی و .دننمی خودشون به هم زدن رنگ یک زحمت حتی کرده؟ طبله همه هاشرنگ چطور بینیمی

 ».حسابیه هارِ

1آسارواُمی به آکین با

7

 داده پیشنهاد او به آکین و رفتمی الگوس به صبح روز آن نیز لیندا .کند سوار هم را لیندا، اش،منشی تا رفتیم 7

 پنج تا گفت و وردآ بیرون پنجره از را سرش او رسیدیم، لیندا يخانه به وقتی .برساند الگوس تا را او توانستمی خواستمی اگر که بود

 انتخابات از روز نُه .بگیرد دادمی اخبار که موجی تا کوشید و رفت ور رادیو پیچ با آکین دقیقه، پنج این خالل در .شدمی حاضر دیگر يدقیقه

 .بود نشده اعالم ايبرنده هنوز و گذشتمی

 يدوشنبه یک .ستهفته دو االن .بازي یک عین بازیه، یک عین گردي؟می انتخابات به راجع تازه اخبارِ دنبالِ« گفت، آکین به ایابُلو

 »چرا؟ کنن؟ متوقف را نتایج انتشارِ که داده دستور دادگاه چطور .رسید هم ايدیگه

 جمهوریه ریاستِ انتخابِ دادگاهِ  فقط .دونهمی اینو هم قاضی خودِ نداره، دادگاه به ربطی هیچ دستور این انتشارِ .نده اذیت خودتو«

 ».داره را کار این صالحیتِ که

 »نه؟ بکشن، دست قدرت از خواننمی سربازها این اَبی،«

                                                 
١

٧

٧Asoro Omi  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ١٩٩ 

 مگه .شده خرج بسیاري پولِ گذار يمرحله این براي .داد خواهند تحویل را قدرت هانظامی که دونممی حال این با اما« گفت، آکین

 »کرد؟ سرازیر فاضالب چاهِ به را هزینه همه این شهمی

 »بشن؟ بزرگ نظامی حکومتِ یک نظرِ تحتِ  هامونوبچه هم باز قراره یعنی ،اَبی .کنه رحم بهمون خودش خدا« .داد سر آهی وایابُل

 خودش روي بود چه نبود معلوم که عطري از بطر دو صبح روز آن که انگار .گرفت امعطسه گذاشت ماشین توي را پایش که لیندا

  .داد پایین را اششیشه و کرد روشن را ماشین مطبوعِ يتهویه آکین .بود کرده خالی

 .دادم لیندا به را روتیمی رسیدیم که مسافربري يپایانه به

 »یاري؟نمی خودت با را روتیمی« گفت، و کرد ریس و راست را اشلُنگی بست، و زد هم به را ماشین درِ  ایابُلو

 آورد بیرون عقب صندوق از را سفرم يبنه و بار او .بزند باال را ماشین عقبِ  صندوقِ آکین تا ماندم منتظر و دادم تکان سر نفی نشانِ به

 .داشت حضور نیز دیگر مسافرِ هفت بود، باوچی راهی که اتوبوسی توي .افتاد راه بودند شده پارك هااتوبوس که ايچوبی سایبانِ سمتِبه و

 هاپدال و دنده و اتوبوس فرمان به کرد، امتحان را تایرها او .زد اتوبوس دورِ چرخی خودش و داد راننده به مرا هايچمدان آکین

 نامزدي يدوره قرارهاي در همیشه کارش این .دادمی انجام بردمی مسافربري يپایانه یک به مرا بار هر که بود کاري این .انداخت نگاهی

 سوءظن حرکتش ترینکوچک به اکنون .دانستمنمی داشت کار این از ايانگیزه چه صبح روز آن اینکه اما بود، کننده سرگرم و جالب برایم

 .بود خوابیده آن پشتِ بزرگی يحیله نکند که پرسیدممی خودم از تعجب با و داشتم

 ».ریممی دیگه لیندا و من« گفت، او رفتم باال که اتوبوس از

 با دیگران حضور در من و آکین ».باشین داشته خوبی سفرِ« گفتم، و شود مستقر اشصندلی روي بتواند ایابُلو تا کشیدم کنار را خودم

 .باشیم روگشاده هم به نسبت کوشیدممی و کردیممی صمیمیت به تظاهر نیز گاه کردیم؛می صحبت مودبانه یکدیگر

 »بزنم؟ زنگ برادرت يخونه به شب هفت ساعتِ  از بعد اگه نداره اشکالی که گفتی ایابُلو .زنممی زنگ بهت امشب« گفت،

 ».بزنی حرف خوايمی کی با که بگو خدمتکارشون به فقط .نداره اشکالی هیچ بله،«

 ».باشین داشته خوبی سفرِ پس، .خوب بسیار«
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 هیچ یاري بدون من گویی که داد قرار قضاوت موردِ مرا طوري هتل پذیرش مسئولِ نگاهِ »قربان؟ شن،می ملحق شما به بعد تونخانم«

 .نبودم روتیمی از مراقبت به قادر زنی

 از هاساعت رسیدم، الگوس به که ظهر هايطرف »بیاره؟ ما اتاق به شراب شیشه یک که بخواین اتاق سرویسِ از تونیدمی« گفتم،

 او بشنوم که بود این براي فقط اینها تمام ـــ برسم داشتم ادرارِ مجاري دکترِ با که قراري سرِ به موقع به توانستم اما گذشت، ترافیک در وقتم

 .نداشتم را پذیرش مسئولِ جوابِ در چیدن کبرا و صغرا دماغِ و دل .گشتبرنمی کارش سرِ به شنبهپنج تا و بود بیمار

 .برداشت را تلفنش و داد تکان سر تایید نشانِ به او

 بخورد، خیس تا گذاشتم حمام توي را او کثیف يکهنه که حالی در .کردم عوض را روتیمی يکهنه رفتیم، ماناتاق به اینکه از بعد

  .کنیم آغاز روتیمی به را قصري در کردن شوییدست آموزش که بود نرسیده آن توق آیا که بپرسم یجیده از باشد یادم که گفتم خودم به

 .بخورد غذا خواستنمی روتیمی .دادم اتاق در برنج مقداري سفارشِ عوض در اما نرفتم، پایین يطبقه در هتل رستورانِ به شام براي

 اینکه از بعد .انداخت زمین روي بر خشم با را گوشت تکه یک او شوم، تسلیمش اینکه از پیش .بزند پس دستم از را قاشق تا کوشیدمی مرتب

 زدم قدم اتاق عرضِ  و طول در و کردم روشن را تلویزیون من کرد، تمیز و تر و جمع زمین روي از را روتیمی خرابکاري و آمد اتاق سرویسِ

 یک اجراي من کار اینکه خیالِ  به روتیمی .پرداختم بحث و جر به کردندمی داشتند غلطی چه مملکت این توي اینکه به راجع تلویزیون با و

 ايتازه خبرهاي که امید این به تلویزیونی هايکانا با رفتن ور ساعت یک از پس .زدمی دست و خندیدمی تختخواب روي بود، او براي نمایش

 .کردم خاموش را آن آشوبزده حالی با بشنوم، انتخابات خصوصِ  در نظامی دولتِ  سوي از

1سورولِره يمحله در او يخانه در بودم، الگوس در که بار هر بدهد، دست از را کارش دوتون اینکه از پیش

7

 در .کردممی بیتوته 8

 گشتمبرمی دوتون پیش باز توانستممی کاش کردم آرزو کرد،می جدا و کشیدمی را عروسکش دستِ که کردممی تماشا را روتیمی که حالی

 براي نظامی دولتِ  امتناعِ بود اینجا شرایط این در اگر که دانممی .کردیممی جدل و بحث کشور جاري مسائلِ مورد در و نشستیممی هم با تا

                                                 
١

٧

٨Surulere  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٢٠١ 

 دولتِ  که زدمی جار بود نظراتش شنیدنِ به عالقمند که کس هر پیشِ که بود هاییاحمق دسته آن از او کرد؛می توجیه را انتخابات نتایجِ انتشارِ

 .بود کرده هوایش دلم .شدمی محسوب کشور این براي گزینه بهترین نظامی

 آپارتمانی یکدیگر با تحصیلم آخرِ سال در بودیم، شده الگوس دانشگاهِ وارد هم با ما .نیاندیشم او به و باشم الگوس در که شدنمی

 متوجه وقتی اما خندید، ابتدا .کردمنمی نعوظ هرگز که گفتم او به من که بود سال همان .بودیم گرفته مشترك طورِبه خوابگاه از بیرون را

ِ با وقتی نباشم، نگران که گفت و خاراند را اشکله پشتِ شد من جدیتِ  از و .شدمی طرف بر مشکلم شدم آشنا حالم مناسبِ و آلایده دخترِ

 توي را دختران از ايمجموعه روز طول در او کشیدیم،می را مانالایده زنِ  به یافتنِ دست انتظارِ  که مدتی طی در بود، دوتون او که آنجا

1اَلِن خیایان هايخانهنشمه به مرا هاشب یا و کردمی قطار مانآپارتمان

7

 در را معالجه من اینکه از بعد حتی که بود کسی همان او .بردمی 9

 خرید،می من پالودنِ براي سحرآمیز هايمعجون و گیاهی داروهاي کردم، آغاز ایکیجا در خصوصی کلینیک یک در دانشگاه، آخر سالِنیم

 مرد :دیدم را همه .کردم تماشا را نیجریه در موجود پورنوي ویدیوهاي تمام من گمانم به او، مدد به .کردنمی راست مرا قضیبِ  هیچکدام اما

 .نیافتاد کارگر هیچکدام ـــ زن و زن مرد، و مرد زن، و

 و بروم امکان صورتِ  در تا کنم تلفن آجوکه زنش به بودم شهر این در تا که افتادم فکر این به اندیشیدم،می برادرم به که حالی در

 دیگر خندید، و کشید را امبینی من کشیدنِ  آه بار هر با روتیمی وقتی اما بدهم، پاسخ دوتون ينامه به نداشتم تصمیم .بزنم هایشبچه به سري

 باوچی به آجوکه، به کردن تلفن جاي به .شود منکر را داشت گردنم به یجیده، با نامشروعش يرابطه رغمعلی برادرم، که دینی از نتوانستم

 .بودند خوابیده زنم و ایابُلو که گفت من به او و زدم حرف بود کرده را صحبتش ایابُلو که خدمتکاري با زدم، زنگ
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 از بود پُر روزنامه صفحاتِ .زدم ورق انتخابات نتایجِ انتشارِ به مربوط خبرهاي دنبالِ به را صفحاتش و خریدم ايرونامه شنبه،پنج صبح

 چشم به فدرال نظامی دولتِ سوي از ايبیانیه هیچ .محدود بسیار اطالعاتی اما تیز، و تند يسرمقاله و نظریه چندین درآوردي،من هايبورس

 که هدفی به جورهایی یک بود، شده انتخابات نتایجِ انتشارِ مانعِ که جعلی دادگاهِ حکمِ آن اب آنها که بود واضح کامال دیگر اکنون .خوردنمی

 انتخابات ملی کمیسیونِ به و بودند کرده صادر داوري این علیه ايبیانیه پیشتر الگوس، و ایبادان عالی هايدادگاه .بودند یافته دست داشتند

 ارتش که بود این معرفِ بود صحنه بر که غریبی و عجیب درامِ  این که نداشتم باور من .کنند اعالم را نتایج يباقیمانده که بودند داده دستور

                                                 
١

٧

٩Avenue Allen  
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 انتقال تاریخِ که داشتند سعی فقط دالیلی به آنها که کردممی فکر .داردنگاه محفوظ خود چنگ در نامحدود طوربه را قدرت داشت تصمیم

  .ورزیدندمی تعلل نتیجه اعالم در دلیل همین به و بیندازند تعویق به ماهی چند را قدرت

 من .شدمی رجوع و رفع دیگر يهفته چند تا حداکثر وضعیت این که بودم اندیشه این در زدممی تا را روزنامه وقتی که آیدمی یادم

 آن کسی اگر .گشتندبازمی هایشانپادگان به سال پایان تا باید و بودند داده دست از را شانمحبوبیت که دانستندمی ارتشیان که کردممی تصور

  .خندیدممی حسابی شد،می اداره ارتشی دیکتاتوريِ نظامِ یک با همچنان دیگر سالِ  شش تا نیجریه که بود گفته من به صبح روز

 کرد بلند را صدایش بود حمام در یجیده گفت من به که ايلحظه .کردم صحبت ایابُلو با و زدم باوچی به دیگري تلفنِ  صبحانه، از بعد

 تصور .بزنم حرف او با خواستممی .کند صحبت من با خواستنمی فقط اما بود دستش کنار همانجا درست زنم که کردم احساس من و

 علتِ  به اجعر که بود این امبرنامه .کردمی چه و بود حالی چه در روتیمی بداند خواستمی دلش شاید بود رفته وريد سفر به که حاال کردممی

 و گفت او با شرایطم به راجع تا بودم کرده پیدا را آمادگیِ این که کردم فکر .بدهم او به نخی سر کردممی چه آنجا اینکه و الگوس به سفرم

 او طیشرای چنین در که کردممی تصور بزنم، حرف او با ترراحت تا کردمی کمک من به نبود روبرویم او اینکه کردممی فکر کنم، گو

 ایابُلو به کهوقتی .بگذارد را گوشی که بود این بکند توانستمی که کاري بیشترین .برود و کند راه را پشتش و بگیرد خشم من به توانستنمی

 يقضیه حتی کنم، تعریف یجیده براي را نبود و بود چه هر تا بودم آماده که کردم احساس زنم،می زنگ دوباره غروب از پیش که گفتم

  .بودم رفته علفی دکتر یک نزد استیصال روي از که روزي

1موکین ایالرا به من ــ آورممی حساب به امزندگی يدوره بدترین را آن هم هنوز که ــ روز آن

8

1سوکه بابا با تا بودم رفته 0

8

 مشاوره 1

 را آنها بود، باردار داشتمی اعالم دنیا به که خودش ادعاي برخالفِ و کشیدمی بطالن خطِ پزشکی شواهدِ تمام بر یجیده دوران، آن در .کنم

 .خواندمی چرندیات مشتی

 او .داشت سالی بیست حدودِ  شاید بود؛ جوان سوکه بابا اما بودند، پیرمرد علفی دکترهاي تمام که بودم پنداشته چنین همیشه من

  .گرفت رانای پنج آن اَزاي در و بنوشم تا داد من به بود قیر سیاهی به که معجونی

 این آیا که بودم عجب در کردم، توقف جاده يشانه روي .شد شروع رانم يکشاله در حرکتی راندم،می شاالی جانبِبه که حالی در

 .بود کردن عمل حال در معجون که بود این معناي به معده عضالتِ  هايانبساط و انقباض آن و شکم هايکردن غور و غار

 تاکنون که اسهالی بودم، شده اسهال ـــ بودم نشــده مداوا من .شدنمی باورم شد، تعفن بوي از انباشته که ماشین .بود ناگهانی اتفاق

 راه پایم زیر از آبکی کامال مدفوعی نشستم، جایم سر زده بهت گذشتند،می کنارم از سرعتبه هاماشین که حالی در .بودم ندیده را نظرش

 زبان بر چیزي سوکه بابا يقضیه از آنکهبی و رفتم الگوس به دوتون سراغ به بعد، ماهِ .کردمی نشت بیرون به جینم شلوارِ  میانِ از و افتادمی

  .کند باردار را یجیده و بیاید شاالی به کردم التماسش آورم،

 گفت من به ایابُلو روز همان بِغرو که وقتی حتی .بودند رفته بیرون یجیده و ایابُلو که گفت خدمتکار زدم، زنگ باوچی به که عصر

 گرچه .داشت خاصی معناي نرفت، پیشم از و ماند من با کردن رو در رو از بعد او اینکه که گفتم خودم با بود، رفته حمام به دوباره یجیده که

                                                 
١

٨

٠Mokin-Ilara  نیجریه غربی جنوب در شھری.  
١

٨

١Suke Baba  



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو

 ٢٠٣ 

 همین حال این با رفت،می و ردکمی راه پشت اغلب کنم، باز را صحبت سر تا شدممی اتاق وارد من که بار هر و زدنمی حرف من با هنوز او

 موضوعِ  خود این و .کردیممی زندگی سقف یک زیرِ همچنان ما و بود شده برمال من رازِ .بودم خرسند و قدردان بسیار بود مانده که اندازه

 جدید شرایط با را مانگیزند که بود حاضر آیا که بپرسم او از و بنشانمش شاالی به تمانبازگشت از بعد که داشتم تصمیم من .نبود کمی

  .کنیم آغاز صفر از دوباره
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 باطل« يواژه روز آن تا که کنمنمی فکر .برخاستم خواب از بود، شده اعالم باطل جمهوريریاست انتخابات که شایعه این با جمعه

 زبانِ از هرگز  را این مطمئنا اینکه، بیشتر .بودم شنیده جازدوا فسخ و لغو به کردن اشاره براي مگر بود، شده برده کاربه اینجا در که را »شدن

 بدونِ  و آمدند هم گرد خیابان در کوچکی جمعیتِ  و شد خبر یک به تبدیل شایعه این غروب حوالی .بودم نشنیده تاکنون هتلی خدمتکارِ هیچ

 بزرگ هايشاخه با مردان دیگر مادامیکه و ایستاد ابانخی وسط در مردي .زدند آتش تایر و پرداختند اعتراض به پالکاردي و اعالن هیچ حملِ

  .نگاهداشت باال بال دو همچون را هایشدست ساختند،می سنگر و آوردندمی بند را خیابان شیشه خرده و میخ و فلز هايتکه درختان،

 کننمی فکر اینا .گرفته شانشوخی حتما سربازها این .غیرممکنه .غیرممکنه این« گفتم، .بایستم دخترم روبروي تا گرفتم فاصله پنجره از

 »اند؟کی

 پشتِ  و کردم پافشاري آنقدر شب، آن .انداخت هوا به را اشجغجغه بعد کرد، تقلید را »غیرممکن« يکلمه و درآورد را اَدایم روتیمی

  .آمد بیرون ــ بود شده اشدگیزن محلِ آنجا بود رفته باوچی به روزیکه از نظربه که ــ حمام از یجیده تا ماندم تلفن

 »خوب؟« گفت، برداشت را گوشی کهوقتی

 »آرومه؟ اوضاع اونجا .دنمی نشون العملعکس دارند انتخابات ابطال موضوعِ  از جدي جدي اینجا مردم خوبین؟ شماها«

 ».بله«

 دوباره فردا نظربه .کردنمی سنگربندي و بستنمی را خیابونا ایکیجا تو امروز مردم .خوبه حالتون که بشم مطمئن خواستممی«

  ».بشم خارج هتل از ادرار مجاري متخصصِ دیدنِ  براي بتونم کنمنمی فکر .گردنبرمی

 آرزو بود، شده بودم کرده الگوس در حضورم علتِ به که اياشاره متوجه او که بودم امیدوار زدم، تلفن گیرِشماره به مالیمی ضربات

 توانستمی او سوي از واکنشی هر .کردمی تصدیق گفتن هیس یک سوال، یک کشیدن، آه یک مثلِ چیزي با را آخرم يجمله این که کردممی

  .کند خرسندم
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  »هستی؟ الو،« پرسیدم، چند لحظاتی گذشتن از بعد

 »داري؟ ايدیگه کار« داد، جواب

 ».برده خوابش نیست وقت خیلی ـــ خوبه حالش هم روتیمی خُب،«

 ».بخیر شب«

 فرو سنگین خوابی به همچنان معمول برخالفِ روتیمی که کردم تعجب و برخاستم خواب از هشت ساعتِ از پیش روز، آن فرداي

 بیرون .کردمی بیدار خواب از مرا گرفتمی ضرب هایمگونه روي که حالی در و امچانه بوسیدن با او بودیم آمده الگوس به وقتی از .بود رفته

 از هوا شدند؛ جمع خیابان در نفر هزاران نشده، ظهر .آوردندمی در اهتزاز به را پالکاردها و دادندمی شعار آمدند،می ردگ هم دور جمعیت

  .بود بیهوده متخصص دیدنِ  و بیمارستان به رفتن براي تالش .بود شده سنگین بسیار بودند ورشعله که تایري چندین دودِ  وجودِ

 کههنگامی .نزد لب نیز برنج آن به او .دادم برنج مقداري سفارشِ بنابراین نزد، بودم داده سفارش نهار براي که لوبیایی به لب روتیمی

 .خریدممی بستنی برایش بخورد را غذایش اگر که دادم وعده او به زدم، زانو کنارش در کشید، دراز زمین کف و آمد پایین زانوهایم روي از

 .پوشاند را آنها چپش بازوي با  سپس بست، را هایشچشم او .نکرد من با زدن چانه و چک و زدن لبخند یا تنبرخاس براي تقالیی هیچ او اما

 تختخواب روي و کردم بلند زمین روي از را او .تب یک ابتداي مثلِ بود، گرم که کردم احساس :گذاشتم اشپیشانی روي را دستم کفِ

 روي بر او خواباندنِ  هنگامِ  که آنجا از اما بودم، آورده و کرده بنديبسته دیگر داروهاي همراهِ به استامینوفن شربتِ  سفر این براي .گذاشتم

  .ببرم بیمارستان به مستقیما را او که بود این راه ترینعاقالنه شاید که گرفتم تصمیم کرد، لرزیدن به شروع تنش تختخواب

 توضیح جماعت این براي را دخترم بیماري شرایط اگر که پرسیدم خودم از متعجب انداختم، خیابان به نگاهی و رفتم پنجره طرف به

 پنجره دم هنوز من .افتاد سربازها به چشمم لحظه همین در .برسانم بیمارستان به را او و بگذرم آنجا از ماشین با من گذاشتندمی آیا دادم،می

 زمین روي به را دخترم و رفتم تختخواب سمتِبه خیزسینه و انداختم زمین روي را خودم .شد شللیک جمعیت سمت به تیر اولین که بودم

 بود، شده وحشتش سبب و پرانده جا از را او گلوله شللیک صداي که کردم گمان ابتدا .کشیدمی فریاد و بود بسته را هایشچشم او .کشیدم

 .سوختمی پوستش زیر درست ايکوره گویی که بود اياندازه به تنش حرارتِ شدتِ  گذاشتم اشپیشانی روي را دستم کههنگامی اما
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 از و نشستممی باید چطور اینکه درموردِ کوتاهی نطق برایم ایابُلو شدیم،می رختخواب به رفتن يآماده باوچی در که شبی اولین

 نشسته اشبینی روي که جوشی به و کردمی مالیلوسیون را گردنش دور بود، نشسته آرایش میزِ مقابل او .کرد ایراد کردممی مراقبت روتیمی

  .نگریستمی آیینه در دقت به بود

 من کرده؟ چکار تو به مگه زبونبسته يبچه این .نیست خوب اصال کنیمی تو که کاري این .بگم بهت خواممی راستشو ایاروتیمی،«

 نشونده چطوري ببین .کن فکر خالقش به اول بکنی را رفتارها این باهاش اینکه از قبل  .باشی کرده بازي او با هشد که هم یکبار حتی که ندیدم

 هست او خونیکم بیماريِ همین خاطرِبه .هاـنیست خوبی کارِ این .نخوره بدنت به بدنش که بودیش گرفته دور اینقدر زانوت، روي بودیش

 .خدا دستِ  بسپار را نموندش و موندن زنده .باشی مواظبش که اینه مادر عنوانِ  به تو يوظیفه .دیده چی را فردا کسی کنی؟می کارا این که

 ».نکن اینکار .بکشی ذهنت توي اونو نشده هیچی هنوز که نیست الزم

 بود، ندیده را هایشبچه زا یک هیچ نکشیدنِ  نفس هرگز که ایابُلو که بود عجیب برایم ».داره خبر چه گشنه آدمِ  دلِ  از سیر« گفتم،

 آرایشگاه سالنِ راهروِ  توي که کردمی شونول اینکه نه مگر بودن، او سنِهم دخترهات وقتی وانگهی،« .بدهد زندگی درسِ من به بخواهد

 »برن؟ اونور و اینور پا و دست چهار خودشون براي

 تنها ببندي؟ دهنمو دمِ تونیمی من به کردن توهین با کنیمی کرف تو« .مالید صورتش به را شب لوسیونِ و کرد هم در را هایشسگرمه

 ».برداري بقیه مرگِ …خاطربه …روتیمی تنبیهِ  از دست باید که اینه دونممی من که چیزي

 »کردي؟نمی رها راهرو توي خدا اَمونِ  به هاتوبچه تو اَبی، .کنمنمی توهین تو به من اینکه دیگه .شِسانه و اوالمیده اسمشون«

 بغل توي کردنمی گریه وقتی و دادممی بهشون غذا بودن گرسنه کهوقتی حداقل من« .نشست تختخواب روي و رفت شد، بلند ایابُلو

 تو هم حاضر حالِ در و باشه، داشته ايدیگه مادرِ  تونهنمی او گم،می فقط .بذارم زخمت الي استخون خوامنمی من ایاروتیمی، .شونگرفتممی

 ».نداري او از غیر ايبچه
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 برایش که را کاري يخاطره او از که ماندنمی زنده آنقدرها او که بودم اعتقاد این بر فقط .کردمنمی تنبیه چیزي خاطرِبه را روتیمی من

 به تا کردممی آماده را خودم بنابراین گرفت،می پیش در را دیگرم هايبچه راه زود یا دیر نیز او که داشتم اورب .بماند باقی ندادم یا دادم انجام

 آغوش در محکم را او اگر .نکشد رنج و درد او که بود این امیدم تنها کردم،می فکر موضوع این به وقتی .یابم سازگاري فرزنديبی شرایطِ

 و بودم داده دست از اوالمیده و شِسان با را وجودم از هاییبخش من .کردممی محافظت او مقابلِ  در خودم از که دبو واسطه این به گرفتمنمی

 .باشد مانده باقی خودم براي چیزي کم دست رفت،می او که هنگامی خواستممی زیرا گرفتممی فاصله روتیمی از

 »ایم؟خوابیده که بگه گفتی خدمتکار به که شده دعوات شوهرت با«

 ».شهمی دعواشون هم با هاییوقت یک کنن،می زندگی هم کنار در که هم دندون و زبون حتی شه،می شونبحث هم با همه«

 .کشید سرش روي را پتو و کرد من به را پشتش او »!.خانوما خانم بخیر شب !هاتالمثلضرب این با هم تو ایاروتیمی«

 

 

❊❊❊ 

 

 هايبچه براي تا بود رفته بازار به هم ایابُلو و بودند رفته کار سرِ به زنش و ایابُلو برادرِ .بودیم تنها خانه توي رخدمتکا و من شنبه،پنج

 خدمتکار که بودم روزنامه خواندنِ مشغولِ .بیاید آنجا به شب آن که بود قرار بود، جُس دانشگاهِ در مدرسِ که آینده دامادِ .کند خرید کمی

 .داشتم تلفن الگوس از که گفت و شد اتاق وارد

 ».گرفتارم بگی که گفتم بهت«

 ».مریضه تونبچه که گفت .خانم بزنه، حرف شما با باید حتما که گفت«

 .رفتم پذیرایی اتاقِ به و گذاشتم زمین را روزنامه

 ».رفته هوش از روتیمی یچیده،« گفت، آکین برداشتم را گوشی وقتی

 نظر از و احساسی نظرِ از کافی ياندازه به و داشتم را اشآمادگی که کردممی فکر روز آن تا .افتادم بود کنارم که ايصندلی روي

 تا هرگز آیا دانیم؟می چه خودمان از ما اما .کنم تحمل را روتیمی مرگِ حالِ در یا مرگِ خبر بتوانم که بودم گرفته فاصله جغرافیایی موقعیتِ

 را خودم من تولدش، زمانِ از داد؟ خواهیم نشان خود از واکنشی چه شرایط آن در که دریابیم توانیممی واقعا باشیم، نگرفته قرار شرایطی در

 آماده کنندهگیج يضربه آن براي را خودم بتوانم تا نبود کافی هم عمر تمام حتی اما بودم، ساخته آماده هاموقعیت بدترین با شدن روبرو براي

 .سازم

 ».بیمارستان به شاببري باید« گفتم،

 دیگه و شد ساکت یکدفعه روتیمی .مردم طرف به کنن،می تیراندازي دارن .هستن جا همه سربازها .یجیده تیراندازیه، خیابون توي«

 ».کشهمی نفس هنوز کشه،می نفس هنوز ولی .نداد نشون خودش از العملیعکس هیچ اما کنم بیدارش کردم سعی من بعد …من بعد .نزد جیغ
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 ».بیمارستان به اشببري باید«

 باید من شنوي؟می صدامو یجیده؟ یجیده؟ بدم؟ انجام بتونم االن من که هست کاري بدم؟ انجام من که باشی بلد تو که هست کاري«

 »کنم؟ چکار

 ».بیمارستان به اشببري باید«

 من که هست کاري .کشنمی هم را ما کشیدن؛ خون و خاك به را زیادي هايآدم حاال تا اونا که مطمئنم .نکن تکرار همینو اشهمه«

 »یجیده؟ بودن؟ نداده آموزش بهت شِسان براي اياضطراري روشِ هیچ بدونی؟ تو که هست چیزي یجیده، بدم؟ انجام بتونم

 .بود آشکار روز مثل رویم جلوي بود، باقیمانده روتیمی زندگی از آنچه

 ».گردمبرنمی تو پیشِ دیگه من«

 »گی؟می داري چی«

 ».تو پیشِ گردمبرنمی .گردمبرنمی شاالی به دیگه من«

 ».بگذارم جریانت در تا …آیا که … آیا که بگم بهت تا زنممی زنگ بهت امشب .برم باید من ببین، گی؟می داري چی تو«

 خوب مادرِ یک .داشتم نگاه وشمگ دم بود، شده قطع دیگر که را تلفن گوشی درازي مدتِ  تا و نشستم بیگانه پذیراییِ اتاق آن توي

 عمل به پذیرایی آمدندمی سوگواري براي که کسانی از تا رفتمی شاالی به باید ماند،می ناپذیراجتناب خبرِ آن شنیدنِ براي تلفن منتظرِ باید

 بود، رفته میان از اگر حتی روتیمی، مادرِ عنوانِ  به را خود نقشِ باید و داد،می پاسخ را مردم هايتسلیت سوگوار اولِ  فردِ  عنوانِ به و آوردمی

 دیگر و بودم افتاده پا از اکنون اما .کنم ترك را شوهرم توانستممی که بود آنها انجام از بعد تنها کارها؛ این يهمه انجام از بعد من .کردمی ایفا

 کردمی زندگی آن در آکین که شهري به مرا بتواند تا نبود کافی نای اما بود، آنجا آرایشم سالنِ .بود نمانده باقی شاالی در من براي چیزي

 ايمدرسه متحدالشکلِ  هايلباس که ببینم را هاییبچه یا بگذرم، گیلدوسلی بیمارستانِ درِ  مقابلِ از دیگر یکبارِ که نداشتم را این تابِ  .بازگرداند

 .دهم انجام خواستمی دلم واقعا که دادم انجام را کاري آن پس، .پوشیدمی بود زنده وقتی شِسان که بودند پوشیده را

 توي داشتم الزم که را آنچه هر .برداشتم را امدستی کیفِ .رفتم کردیممی استفاده مشترکا ایابُلو با که اتاقی به و نوشیدم آبِ  لیوان دو

 .داشتم مادرم از که عکسی تنها و بودم، آورده اوچیب به خود با که نقدي پولِ  تمامِ دفترچه، یک خودکار، یک چکم، دسته :بود کیف آن

 دیگر من که دادمی شرح برایش و خواندمی برایش را آن برادرش زنِ که بودم مطمئن .گذاشتم تختخوابِ روي ایابُلو براي یادداشتی

 .گشتمبازنمی

 کرده تار و محو کامال را دیدم اشک شدم، که ماشین وارد .کردم صدا بود مسافربري يپایانه مسیرش که را ايتاکسی خیابان، توي

 را وجودم از دیگري بخشِ  نیز روتیمی و بودم خورده شکست بازي این در که کردم اعتراف خودم پیشِ .خوردممی تلوتلو بیش و کم و بود

 گذاشته نمایش به هااتوبوس سیرِ خطِ که را تابلوهایی بتوانم تا کردم پاك را هایماشک و شدم پیاده تاکسی از کههنگامی .بود برده خود با

 .کنم پاك ضمیرم لوحِ از را او کردممی آرزو که آنطور و کنم فراموش را روتیمی توانستمنمی هرگز که دانستم ببینم، بودند
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 آنجا به بود ستهخوا دلم همواره و بود نیجریه شهرِ زیباترین آنجا که بودم شنیده زیرا جُس، .شدم رفتمی جُس به که اتوبوسی سوارِ

 از که خاطراتی .بودند بخشیده نیز من به بودند، گرفته من وجودِ از که اندازه همان هایم،بچه از یک هر که دریابم تا کشید طول کمی .بروم

 ناآشنایی شهرِ به مرا سیاتوبو کههمچنان همین، خاطرِبه و .بود جسمی قدتمندِ حضورِ یک يمثابه به برایم ماندگار، و شیرین و تلخ داشتم، آنها

 وحشتی ترینکوچک من گشود،می را سردرگمش کالفِ کشور آن و داد،می جان الگوس شهر در کودکم آخرین که حالی در و برد،می

 .نبودم تنها زیرا نداشتم
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 اینجایم اما تپد،می دهانم توي انگار قلبم و لرزدمی دستانم کنممی راست و صاف کمرم دورِ را املُنگی که همینطور .اینجایم من حاال

  .رومنمی اینجا از نبینم را تو تا و

 دارد مطبوع يتهویه و است گرانقیمت هايسایبان نوعِ  از ایدکرده برپا که هاییسایبان و است رسیده صدها به اکنون هامیهمان تعداد

 هاپلیس شود،می حمل هاییبیرقه روي بر پدرت عکس .است کرده پیدا دیگري شکل کامال دبیرستان حیاط .درگذشت خیربه عاقبت پدر ـــ

 رفتنش از بعد که مردي هر .دهند ادامه شب در را مراسم بتوانند تا اندکشیده نخ به را المپ زیادي تعداد و کنندمی دور آنجا از را بدخواهان

 امآمده ام؛نیامده اینجا به او مرگ خاطرهب من اما .است داشته افتخارآمیزي مرگِ کنند، برگزار را بزرگداشتی چنین او احترام به هایشبچه

 .باشم سپردنش جان شاهدِ  خواستمنمی که کودکی همان گذاشتم، جا سر پشت که کودکی خاطرِبه

 تجملیِ  کاالي این امید، داشتنِ بضاعتِ دیگر .گذراند چگونه را آخر لحظاتِ  او که بپرسم تو از اینکه براي فقط برگردم، خواستم بارها

 قصدِ  که بار هر و .بودم کرده بیرون ذهن از را کند غلبه مرگ بر طریقی به باشد توانسته او اینکه فکرِ رواین از نداشتم، را کنندهخوشدل

  .کشیدمی درد زیاد رفتن وقتِ آیا که بپرسم تو از تا بود این براي کردم،می برگشتن

 در درست اما .شود آماده شاالی به سفر براي تا گفتم امراننده به و پیچیدم فتهه آخرِ یک اقامتِ ياندازه به را چمدانی بار یک از بیش

 تکه هزاران به خواستمبرمی جا از اگر اینکه تصورِ با و زدمی خشکم جایم سرِ همواره کنیم، ترك شاالی قصدِ  به را جُس بود قرار که روزي

 نیروي که آنجا از و کنم، هقهق آنکهبی گریستممی ماندم،می رختخواب در هاروز آن .ماندممی میخکوب بستر توي همان شدم،می تبدیل

 در و برود و شود جاري صورتم هايگوشه از قطرهقطره اشک تا گذاشتممی نداشتم، را هایماشک انداختنِ دام به براي هایمدست کردنِ بلند
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 ٢١١ 

 یک اقامتِ ياندازه به چمدانی هیچ سال پنج مدت به و نریختم اينقشه اسفره آن براي دیگر سال، ده گذشتِ از بعد .کند خانه هایمگوش

  .شود آماده جنوب به سفر براي که نگفتم امراننده به یا نپیچیدم هفته آخر

 بدترین اینکه به انکار .است شده دفن کجا که بدانم و بشنوم بود کرده سپري او که آخري لحظاتِ موردِ در تا امآماده ام،آماده حاال

 که آنهایی از بیشتر من که دهدنمی تغییر را حقیقت این آنها گورِ ندیدنِ و است، بیهوده امري است داده رخ یکبار از بیش من براي اتفاقات

 براي شیزيپ دیگر من آکین .امکرده عمر بیشتر بریزند، خاك مشتی کفنم بر و بایستند من يشده حفر تازه قبرِ باالي تا کردندمی زندگی باید

 .ببینم را دخترم گور باید من :نیستم قائل ارزش هاسنت این

 سبز هايکمان از پوشیده که زردي ساتنِ  هايپارچه با هاصندلی و سبزند هارومیزي .است سبز و زرد رنگ به چیز همه ها،سایبان زیر

 نوشته آن روي بر تو نامِ  و دارد قرار هاسایبان از یکی زیرِ صندلی نشینم؛می رویش بر بینممی که ايصندلی اولین .اندشده آراسته است رنگ

 سرِ همه .دهدنمی نشان شاید و باید که آنچنان اما اي،کرده خرج باالیش زیادي پولِ  حتما .باشد میهمان هزار از بیش باید اینجا در .است شده

 .آب شیشه یک از دریغ .اندنرسیده کدامشانهیچ به مندند،گله امنشسته من که میزي این

 تو شوم،می قدمپیش تو از حمایت براي همچنان من ».اندکرده تزئین خوب هم را هایشصندلی خوبیه، سایبانِ  خیلی سایبان این اما«

  .نیستم بازآمده نادمی من انگار که طوري است، خودم يخانواده مالِ که گویی

 که اینها .دارم غذا خودم يخونه تو بخوریم؟ را هارومیزي قراره« .کندمی تمسخر و زندمی طعنه است نشسته من کنار که مردي

 کسی بندارن؟ راه بزرگی مراسمِ همچین یک بودن مجبور پس؟ کردن دعوت آدم اینقدر چرا ندارن، مردم به دادن غذا پولِ دونستنمی

 »بود؟ کرده مجبورشون

 شوم؛می قراربی نشینم،می که وقتی .روممی دیگري میز سر به و شوممی بلند ».کرد خواهند رسیدگی هم شما به زودي به که مطمئنم«

 ساعت این در .پردازممی باشد داشته شباهت تو به که سري جستجوي به نگاه با جماعت میانِ در و گیرممی ضرب زانوهایم روي انگشتانم با

  .هستم کالهبی سري دنبالِ  به من .بخشدمی تو به ايبامزه التح و آیدمی تو به کاله اي؛برداشته سر از را کالهت حتما

 آزمایش کنیم،می آزمایش دو، یک، دو، یک، .میکرفون کنیم،می آزمایش کنیم،می آزمایش« گوید،می بلندگو پشت در کسی

 ».دو یک، دو، یک، کنیممی

 .ستصورتی همچنان پایینت لبِ کند؛می پیدا تماس لبانت با هایمچشم .ايایستاده دورتر من از میز یک يفاصله به بینم؛می را تو حاال

 میزم کنار از .هستی کسی جستجوي در .کنیمی تعارف و سالم مردم با پرتیحواس با تو و پویدمی را جمعیت چشمانت بینی؛نمی مرا تو

 آمدن به وادار مرا که شهامتی آن از وجودم در دیگر .بکشم دست تو پیکرِ بر مبادا تا کنممی فرو هایمدست کفِ بین را هایمناخن .گذريمی

 درموردِ  بخواهم که باشم داشته را این آمادگیِ که کنمنمی گمان حال، هر به .زنممی خبريبی و جهالت به را خودم و نیست خبري کرد

  .باشد کار این به ضرورتی اصال که کنمنمی گمان .بدانم چیزي دخترم مرگِ چگونگیِ

 دست کفِ با و ».زنهمی قدم داره پول زنه،می قدم داره کنین نگاش بانکدار، باباروتیمیِ« گوید،می است نشسته من میزِ سرِ که زنی

  .کندمی دنبال را تو اشخیره نگاهِ با او .زندمی رانش به ايضربه
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 لقب این از رویت در رو  کسی که امیدوارم و خورممی یکه کنندمی صدا نام این با و شناسندمی روتیمی نامِ با را تو هنوز اینکه از

  .بیندازد مانرفتهدست از عزیزِ یادِ به را تو تواندمی اینگونه بدجنس آدمِ  یک فقط .نکند استفاده

 »ن؟نکرد هم سالم هم به حتی شنیدم داره، پسر تا دو همین فقط مادرش اومده؟ هم برادرش« پرسد،می میز سر دیگري زنِ

 هم شونمرده پدرِ احترام به باید کم دست گم؟می غلط شه؟نمی او پدر مرده که اینی مگه .اومده اونم که معلومه« گوید،می اولی زنِ

 ».گذاشتنمی کنار را اختالفاتشون امروز شده که

 کس که ندارن خوش بدذات هاينز از بعضی بکن، را فکرش شده؟ برادر تا دو این بین اختالف باعثِ زنش گنمی که دونستیمی«

 ».بدجنس بدذاتِ هايزن ـــ باشه برشون و دور شوهرشون کارِ و

 زنممی چرخ سایبان دورِ تا دور و خیزمبرمی .ایدقدیسه همه شما و هستم من بدجنس زنِ آن کنند؟می نقل اینگونه را ما داستان پس،

  .ايایستاده که یابممی اندچیده نوشیدنی را رویش که میزي مقابلِ  را تو تا

 کنار در آنجاست، هنوز او اما زنم،می هم به را هایمچشم .دارد را تو بینیِ اما است من شبیه او .است ایستاده کنارت در نوجوانی دخترِ

 فکرش هرگز اما بودم، کرده تصور ذهن در گوناگون شکلِ صدها به را مجددمان دیدارِ .ماندمی باز دهانم شوم،می ترنزدیک .است ایستاده تو

  .زندمی لبخند و نگردمی تو به او ببینم که کردنمی خطور ذهنم به هرگز باشد، او گردنِ دورِ تو دست که کردمنمی را

 داري؟ پنهان من از را موضوع این توانستی چطور

 ندیده هرگز مرا گویی تو کند،می تماشا مرا نگرندمی مزاحم یک به مردم که صورتی به او کند؛می پیدا تالقی او نگاه با ابتدا نگاهم

 نفس سختی به من و کنندمی اشغال است شده داده اختصاص هوا به که را فضایی تمامِ  هاواژه جوشد،می امسینه در واژه هزاران .است بوده

 هوش از است مانده کم و کنممی منتقل او يچهره به تو يچهره از را نگاهم .خوردمی پیوند هم به نگاهمان و چرخیمی پهلو به تو .کشممی

  .را جنگ که نزاع، تنها نه ـــ شوممی ظاهر برنده من یکبار به اما بودم باخته بردممی گمان که است نزاعی این .بروم

 خودش مبادا ترسممی اما م،بزن دست او به خواهممی .است برده ارث به را او لبهاي باریکِ موربِ خط و بلند گردنِ مادرم، چشمانِ او

 اشطالیی گردنیندِ به که را صلیبی و کندمی بلند به را دستش او دهم،می سر بلندي نفسِ همینکه .شود ناپدید یکباره به یا بکشد، عقب را

 .کندمی لمس است آویزان

 »منه؟ دخترِ این یلهآکین منه؟ دخترِ این« .شوممی ترنزدیک
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 تیمی .گرفت خواهد شکل چگونه لحظه این که امبوده این نگرانِ روز هر فرستادم، تو براي را ختم مراسمِ کارتِ کهوقتی از یجیده،

 اینکه براي شانسی هنوز که کنیم فکر ستکافی فقط داند؟می چه او اما .رفت خواهد پیش خوبی به چیز همه نباشم نگران که گفته من به بارها

 توانمنمی هرگز من تو با اما ـــ دانممی هم بهتر ـــ دانممی بهتر حتما من .دارد وجود بدهیم را خوشبخت يخانواده یک تشکیلِ ما يسه هر

  .بدهم دست از را امید

 »کیه؟ این آکین، یه؟روتیمی این کیه؟ این« پرسی،می و است من به نگاهت اما کنی،می اشاره تیمی به مرتب تو

 هرگز که خواهرانی و برادران براي یادبود بناي یک نه مجزاست هویتی خودش گویدمی .کنیم صدایش تیمی که دهدمی ترجیح او

 باور همیشه او .شود جویا را تو نظر خواهدمی ابتدا اما دهد، تغییر میرس طوربه را نامش دارد تصمیم او .موافقم من .است نشناخته و ندیده

 کردیم، پیاده تو با تماس براي که هاییبرنامه تمام از کردیم، پیدا را تو نشانیِ کهزمانی از حال این با کنیم،می پیدا را تو بالخره ما که داشت

 که نوشت او هایینامه .کرد پاره او که نوشتم من هایینامه .نشدیم سوارشان هرگز که کردیم رزرو را پروازهایی .است کرده نشینیعقب

  .کرد پاره خودش

 پرسید،می ریختمی آشغال سطل توي بود نوشته دقت به که را اينامه هايپاره تکه حالی در او کردیم،می ترك را فرودگاه که بار هر

 اینکه و کردينمی ترك هرگز را او بود زنده که دانستیمی اگر و بودي عاشقش تو که گفتممی او به »چه؟ ببیند مرا نخواهد دلش مامان اگه «

 مشکلِ  همین خاطربه پدرش که دارم دانشگاه در دوستی ببین، ام؟خونیکم مشکلِ وجود با حتی« پرسید، یکبار فقط .بودي او خواهانِ اکنون

 تحملِ من بگو، کرده ترك را ما این خاطربه مامان اگر .کند تحمل را آن توانستنمی چون کرد ترك را شانخانواده شکلشداس خونیکم

 یک حتی که شدينمی حاضر بودي ما پیشِ که وقتی تا که دادم اطمینان او به پرسید من از را سوال این او که یکبار همان ».دارم را شنیدنش

 بود زمانی کنی، جدایش خودت آغوشِ از را او شدي حاضر تو که باري اولین مگفت او به کنی، دورش خودت چشمانِ  جلوي از را او لحظه

 .نکنم یاد خوبی جز تو از  که است این عادالنه .رفتی باوچی به که

 با نامهدعوت ارسالِ و بود؛ او با پست شرکت انتخابِ .بفرستیم دعوت کارتِ تو براي گرفت تصمیم پدرم مرگِ از بعد که بود او این

 .ما قدمی چند در اینجایی، تو اکنون و ام،برده سر به انتظار در نگران دلی با حاال تا روز آن از .من

 »نیست؟ خودشه، این« گوید،می نجوا به و شودمی خم من سمتِبه گیرد،می را بازویم او حاال
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 در و کنندمی ماننگاه چشم يگوشه از همانیمی این مدعوینِ  از برخی .شوي ولو زمین روي که است مانده کم اي،شده خیره او به تو

 .کشندمی گردن ما مسیر

 ».بیا ما با لطفا یجیده،« .گیرممی را تیمی دست من

 نگاه تو به تا گرداندبرمی سر مرتب تیمی .آییمی ما سرِ پشتِ  از تو .تیمی دستِ  یا کرده عرق که است من دست که نیستم مطمئن

 موسیقی صداي که جایی تا ما .نباشی تو گرداندبرمی را سرش وقتی که دارد وحشت این از گویی تو است، دهکر درهم را هایشسگرمه کند،

 ساختمانِ  ما روي پیشِ .بشنوم هاسنگفرش روي بر را تو کفشِ هايپاشنه تقتق صداي توانممی من و رویممی پیش شودمی شنیده ترضعیف

 .دارد قرار اندخورده رنگ تازگی به که درسی هايکالس

 صدا تیمی اونو دیگه حاال اما .روتیمیه این بله،« گویم،می .کنممی صاف سینه من شویم،می هاکالس از یکی داخلِ  کههنگامی

 ».کنیممی

 ».بنشینم جایی یک باید من لطفا، !من خداي واي«

 دستِ فشارِ .گیريمی دست در را سرت شوي،می خم تو .کنیممی نگاه نشینیمی تحریر میزهاي از یکی روي که را تو من و تیمی

 .شودمی حسبی دستم که شودمی محکم چنان رفتهرفته بازویم روي تیمی

1جُسیونی دانشگاهِ در داره .ایابُلو دخترِ نه؟ بود، کی یادمی که یادت بُلو، .کردیم پیدا پیش سالِ را تو ما« گوید،می تیمی

8

 مقطعِ در 2

 ».بوده شناخته را تو که بخره طال تو طالفروشی به بوده آمده .خونهمی درس لیسانس فوقِ

 .بشنوم را هایتنفس صداي توانممی .نگريمی تیمی به باز دهانِ با و کنیمی بلند را سرت تو

 ».همین .ببینم را تو خواستممی فقط …خواستممی فقط من … من .نداره اشکالی بري خوادمی دلت اگه«

 در را تو خواهدمی دلش تیمی .نیست خواهممی که را آنچه تمامِ  این نیز من براي .نیست خواهدمی او که چیزي آن تمام این اما

 .بمانی تو که خواهدمی او .دیدينمی را او هرگز دیگر کرديمی فکر که زمانی حتی بودي، نکرده فراموشش که بگویی او به تا بگیرد، آغوش

 ».روتیمی« گویی،می خیزي،برمی تو

 .لرزدمی صدایش ».کننمی صدا تیمی منو همه .تیمی«

1.اُمومی کودکم،«

8

3« 

 به را هایشاشک بخواهی انگار کشی،می دست صورتش به تو .کندمی رها مرا دستِ  تیمی داري،برمی قدم او سمتِبه تو که وقتی

 را او تو اینکه تا ماندمی منتظر آویزد،می پهلوها بر را هایشدست او .اندخشک تو خودِ  هايگونه همچون درست او هايگونه اما بیندازي، دام

 .بشکنی ادامب ترسدمی کند،می حلقه تو دور تمامتر چه هر احتیاط با را هایشدست او سپس .بکشی آغوشت به

 ».کنم صحبت آکین با باید من کنم؟می خواهش باشی؟ بیرون ايلحظه چند تونیمی .تیمی روتیمی، کنم،می خواهش« گویی،می تو

 ».برم بتونم تا کنی رها منو باید اول« کند،می اضافه و زندمی لبخند بعد لحظاتی آنوقت ».خوب بسیار« گوید،می او

                                                 
١

٨

٢ UniJos نیجریه در ُجس شھر دانشگاه. 
١

٨

٣mi omo  باشدمی من کودکِ  معنای به یوروبایی زبانِ  به. 
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 از .تو خودِ  عینِ است، داده باال را چانه است، گرفته راست را کمر .شودمی خارج اتاق از و کشدمی بیرون تو آغوشِ از را خودش او

 .بینیممی پهلو از کندمی صاف را رنگش زرد قباي چروكِ و چین و است ایستاده که کالس بازِ درِ از را او شود،می خارج کالس

 است ایستاده تیمی که جایی به را نگاهت که بگویم اطمینان با توانممی اما ايایستاده من هب پشت ».رفته هوش از او که گفتی من به تو«

 .ايساخته متمرکز

 سربازها تا گرفتم دست باالي پرچم یک مثل را او شدم خارج که هتل از .رساندم بیمارستان به را او بود طور هر اما .بود بیهوش بله،«

 ».بود بیهوش او که دیدند که باوجودي حتی بریم، ماشین با که ندادند جازها اونا .نکنند شللیک مانسمتبه

 ابرو .است واقعیت عینِ این اما کرد، نخواهم سرزنش را تو کنی،نمی باورم اگر .زنیمی زُل صورتم توي چرخی،می من جانبِبه تو

 انجامدمی طول به هاساعت انگار که لحظاتی براي .چرخانیمی کالس بازِ درِ سمتِ به را سرت و دهیمی تکیه دیواري به کشی،می درهم

 به اما بیابم، کلماتی سکوت این شکستنِ براي باید .است میهمانی موسیقی يخفه صداي گذردمی ما بین که صدایی تنها و .مانیمی ساکت

 تو که نیست چیزي آن این که دانممی و زیبایی، قدرچ من چشمانِ در تو سال همه این از بعد که است این بیاندیشم توانممی که چیزي تنها

 هايساعت که بیاورم زبان بر را جمالتی آن از یکی بخواهم اینکه از پیش بمانم، تو هايپرسش انتظارِ به دهممی ترجیح .بشنوي خواهیمی

 .کرديمی استفاده آن از مشترکمان اتاقِ همین در تو ترهاپیش که بودم کرده تمرین ايآیینه روبروي متمادي

 »رفتم؟ اینجا از چرا اینکه موردِ در گفتی؟ چه او به من موردِ در تو«

 زد، غیبت یکدفعه خاطر این به تو که اینه دونهمی او که چیزي پس، .دادم بهت مرگشو خبر و زدم زنگ تو به من که گفتم بهش«

 ».بودي داده دست از هم را اتبچه سومین بودي کرده فکر که چون

 .چرخیمی من جانبِبه و ایستیمی ناگهان .تیمی طرفِبه در، سويِبه افتی،می راه تو

 »ـــــ؟ مورد در گفتی؟ او به چیزي دوتون و خودمان موردِ در آیا«

 »بدونه؟ که الزمه«

 »گم؟می شوسالمتی وضعِ ـــ چطوره وضعش« دادي؟ تکان سر و فشردي هم به را هایتلب تو

 ».شجاعیه دخترِ او«

 ».باشم تنها او با امشب باید من« .باشی داشته من سوي از مخالفت انتظار که است این مثل کنی،می بلند را صدایت

 ».بریم تونیممی االن همین بخواي اگه .امکرده آماده اتاق یک برات خونه توي .البته« گفتم،

 ».تو يخونه بیام تونمنمی من .نه« .بزنی را خودت تا امخواسته تو از و امداده تو به کارد یک انگار که کنیمی نگاه من به طوري

 .کنی زندگی من با تو که خواممی«.فروببلعم بودم، کرده آماده که را اياحمقانه جمالتِ من که شودمی سبب اتآخري کلماتِ این

 شرایط با توانیممی ما .احتیاط با و صدا و سربی اما توانی،می بگیر، رفیقه خواست دلت اگر .شده تنگ برات دلم من .باشیم هم یارِ توانیممی ما

 »..کنیم زندگی یکدیگر کنار در ايتازه
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 .بگذرونه من با را امشب تونهمی او اینطوري هتل، به برممی خودم با اونو باشه، نداشته اشکال تیمی، روتیمی، نظرِ از اگه اینکه، منظورم«

 ».کنیم صحبت هم با موضوع این راهکارهاي به راجع و بشینیم تونیممی اونوقت و،ت يخونه یایممی فردا

 ».البته« گویم،می

 محکم و ریس و راست را آن گذريمی در يچارچوبه از که همینطور و کنیمی شُل را اتلُنگی چرخی،می تو ».خوب بسیار«

 .دهدمی تکان سر زنیمی که هاییحرف براي او .گذاريمی دستش روي را اتپیشانی گیري؛می را دستش روي،می تیمی طرفِبه تو .کنیمی

 .شویدمی دور من دیدِ  يزاویه از و اندازيمی اششانه دورِ را دستت

 

 

   



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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 دخترم .نیست رویا یک این .کنممی احساس را نبضش ضربانِ  و گذارممی مچش روي را دستانم شستِ گیرم،می را دخترم هايدست

 زده پایش انگشتانِ ناخنِ  به سبز الكِ دارد، پا به رنگی طالیی هايصندل .است ایستاده من مقابلِ درسکالس به پشت اینجاست، حاضر و حی

 براقی صورتیِ لبِ  روژِ هایشلب بر است، آویزان اشطالیی گردنبندِ  به صلیبی شود،می کشیده نوهایشزا به رنگش زرد قباي دالبرِ يلبه .است

 روي بر را نفسش و گذارممی اشپیشانی روي را امپیشانی دارم،برمی جلوتر گامی .اینجاست او .است کشیده سرمه چشمانش بر و مالیده

 .کندمی خشخش و شودمی ساییده امروسري به بندشپیشانی .کنممی احساس صورتم

 .بگویم توانممی که چیزیست تنها این ».تیمی تیمی، …روتیمی«

 روي تا داردوامی مرا که را میلی و پیمایممی را انگشتانش طولِ راست دستِ  يِاشاره و شست انگشتانِ  با شمارم،می را انگشتانش

1حواري توماي من .کنممی خفه ودخ در بشمارم را پاهایش انگشتانِ و بنشینم زانوها

8

 چشم به که را آنچه شادمانی، به رسیدنِ براي که هستم 4

 .زندمی لبخند و گیردمی را هایشاشک جلوي دخترم .کنم اثباتش لمس با باید حتما بینممی

 »؟ ــــــ همون این« .کنممی لمس را اشسینه توي صلیبِ

 ».ندازمشمی گردنم به هاوقت خیلی .دادي من به اینو تو که گفت بابا« .کندمی روشن سینه

 خواهدمی دلم .بشوم هایماشک ریختنِ مانعِ توانمنمی دیگر اندیشممی است کشیده مادريبی دخترم که سال همه این به کهوقتی

 گریه اگر که بگویم او به و مبگیر بغلش در تنگ خواهممی .شود سرازیر هایشاشک بگذارد کهزمانی تا بگیرم هایمدست بین را صورتش

1گِله این دانمنمی حتی من .بپذیرد که نیستم مطمئن اما شد، خواهد راحت کند

8

 پیچیدن براي یا است خودش کار است بسته سر به که زیبایی 5

 اما اسمششنمی است؛ شده جوان زنِ  یک اکنون کردم رهایش من که را کودکی .است کرده کمک او به کسی هایشلبه دادنِ  پوش و

 همه این که خودم براي ریزم،می اشک خودم براي اینبار اما شود،می سرازیر چشمانم در اشک از ايتازه جریانِ .ندارم او به نسبت شناختی

                                                 
١

٨

٤Thomas  زنده مورد در شکاکی علت به بیشتر که است مسیح حواریون از یکی .شدمی شناخته نیز دوقلو ویا شکاک تومای گاھی که حواری، تومای 
 (پدیا ویکی) .است شده زنده مسیح که نکرد باور نبرد مسیح ھایزخم در را دست خود تا و است معروف مسیح شدن

١

٨

٥ geleو پیچیده خاصی شکل به  تا شودمی ساخته سفت یا سنگین ایھ پارچه از معموال که باشدمی یوروبا زنان سنتیِ  روسری و سربند نوعی 
  .شود بندیقالب
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 گشیدن چشم بر سرمه و گرفت، دست در را او دست دیگري شخصِ اشمدرسه اولِ  روزِ  در که حالی در زیستم، فرزندبی مادري همچون سال

  .آموخت او به دیگر نفر یک زیبایی و دقت این با ار

 ».گشتمبرمی تو خاطربه .کشتمبرمی .گشتمبرمی که خورممی قسم بودم، دونسته اگر …بودي زنده که بودم دونسته اگر .متاسفم خیلی«

 ».اینجایی دیگه حاال« .چیندمی را هایماشک هایشدست با او ».اینجایی که حاال«

 .را رفته دست از هايسال همه این دردِ شوید،می را دردم کلماتش

 ».مامی« گوید،می نجوا به او

 »کجاست؟ مادربزرگت؟« .ببینم را مادرشوهرم که است این انتظارم اندازم،می نگاهی سرم پشت به

 .شود اندازطنین زمان پایانِ تا اشخنده خواهدمی دلم .نشاندمی لبانم بر لبخند زیبا انگیزِشگفت صداي این و ـــ خنددمی دخترم

 توي صلیبِ  به او ».کنمنمی صدا اینطوري را بزرگمامان من .هستی من مامی تو .کنم صدات اینطور بتونم تا بودم منتظر همیشه مامان،«

 ».منه غریبِ و عجیب کارهاي آن از هم این اما کنه،نمی درك اینو کسی« .اندازدمی باال شانه و کشدمی دست اشسینه

  ».کنممی درك من«

 هرگز که را زخمی آن تواندمی تاریکی در کردنش نجوا چگونه کنند،می استفاده روز هر دیگران که را ايواژه که کنممی درك من

 اشجاري انزب بر و گشودمنمی اندکی را گره این اگر که اندیشیدممی این به پیوسته که آیدمی یادم .بخشد تسکین کمی یابدنمی التیام

 روستاین از .برانم زبان بر روشنایی در و مالعام در را آن روزي شدمی آیا که پرسیدممی خود از و بشنوم، را آن توانستمنمی هرگز کردمنمی

 .کنممی درك را است نهفته کردن آغاز يوعده نهانش در که ساده، يواژهتک این ارمغانِ من که

 اینجوري دوباره منو بگی، اونو دیگه یکبارِ شهمی« پرسم،می کرد نخواهد آن جایگزینِ را دیگر کسی کودکم اینکه از قدردانی با

 »کنی؟ صدا

 .است لرزان و لطیف صدایش ».مامی« .کشدمی خودش آغوش در مرا دخترم

 چونبی و آشنا هنوز چه اگر شادي، .شودمی گشوده درونم در چیزي گرهِ .بندممی شنودمی را خیري دعاي که کسی مثلِ  را چشمانم

 .است راه در که هاییشگفتی از ایستوعده است، شروع یک نیز این که دانممی من و شودمی ساري وجودم درون به نیست، چرا و

 

 

 پایان

 

 

 

 



 با من بمان  آیوبامی آدِبایو
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  ناشر سخن

  

ستبداد يها دولت هاست. دولت مهم فیوظا از یکی جامعه یآگاه سطح بردن باال و پرورش و آموزش  يا

شقان سور عا شد دیشد مخالفان و سان ستند. مردم یآگاه و ر  سواد،یب مردم یگروه بر کردن حکومت ه

ــ کتاتورید کی يبرا شیخو حقوق از آگاه نا و یخراف  یمردم بر حکومت از تر راحت و تر مطلوب اریبس

  هستند. آشنا شیخو حقوق به که است

ستبد ،يکتاتورید يها ستمیس در شتن نگاه نیپائ با م  ییفرمانروا امکان مردم یآگاه و فهم سطح دا

سالم يجمهور در کند. یم ایمه خود يبرا يشتریب  هزار 32 به سال در شده چاپ کتاب عنوان تعداد یا

 نیا یعلم ارزش که اســت یخرافات و اتیجعل و یفقه و ینید کُتب کتابها، نای ٪97 از شیب که رســد یم

ست. صفر کُتب ست. سال در قهیدق 2 یواقع بطور رانیا در مطالعه سرانه زانیم ا سالم يجمهور  ا  با یا

ــاز آمار ــانده قهیدق 75 به را رقم نیا ریتزو و جعل و يس  مطالعه به مربوط قهیدق 15 مقدار نیا از که رس

شر گرید قهیدق 7و  روزنامه قهیدق 32  و دعا و قرآن قهیدق 21 کتاب ست یخوان هین  در آمار نیا البته که ا

  است. روز در قهیدق 31 سوئد و  34  وآلمان قهیدق 44 فنالند مورد

شر ست دهه دو به کینزد بوف يآوا ینترنتیا ن ستا در که ا سان اطالع يرا شار و چاپ به یر   یصوت  انت

ــع ،مجموعه نیا گانیرا دادن قرار اریاخت در با و نموده اقدام ابیکم و ممنوعه کتاب هزاران  کند یم یس

  باشد. داشته مردم يداریب و فرهنگ ارتقاء در یسهم

 ادانیوشــ یالملل نیب اســتمدارانیســ دســت چهیباز یراحت به گرید شــد داریب و دیفهم یملت اگر چون

 خفتگان کردن داریب و یکتابخوان و کتاب با مردم شتریب کردن آشنا ما هدف شد. نخواهد یداخل یاسیس

 ستنیز رانهیحق و یبردگ يرهایزنج میتوان ینم مینشو آگاه تا است. شیخو یانسان حقوق به انیآشنا نا و

  .میکن پاره را

 کشور داخل هموطنان يبرا ابیکم و ممنوعه و یصوت يکتابها تمام  گانیرا دادن قرار اریاخت در  ما هدف

  باشند. یم قهیمض در کتاب هیته يبرا ياقتصاد لحاظ از ای تیممنوع و سانسور لیدل به که است

ــور که تفکر نیا با ،بوف يآوا ــتبد وغی ریز در يمتماد يها دوره یط در رانیا کش  دور و رنگارنگ نیمس

 مبرم اجیاحت خرافات، و مذهب منجالب در شدن غرق و يبشر تمدن و فرهنگ قافله از شده داشته نگاه
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ــتنیپ و منجالب نیا از آمدن رونیب يبرا یفرهنگ مبارزه و مرفُر  به  دارد،  یجهان مدنت يقافله به وس

  آمد. بوجود

شته يسالها یط در شکالت تمام با گذ سور و ممنوعه کتاب هزاران رو، شیپ موانع و م صورت شده سان  ب

  است. گرفته قرار جهان و رانیا در زبان یفارس مختلف اقشار و عالقمندان اریاخت در اف يد یپ و یصوت

 آثار چاپ به قادر سانسور علت به که یسندگانینو به کمک يراستا در بوف يآوا یانتشارات 2019 سال در 

شارات عنوان تحت خود ثبت به اقدام  ستند،ین رانیا در خود ستا در دارد افتخار که نمود یجهان انت  يرا

 سانسور آثار  نشر در گانیرا بصورت داخل، انیرانیا يبرا اطالعات آزاد گردش هدف با و سانسور از عبور

  .دینما یجهان ثبت را آثار نیا و اقدام شده

س اگر شود یم دعوت زیعز همراهان یتمام از لذا شانیم سور نیوتیگ به ر  و سرخورده و خورده ج.ا سان

 يآوا نشر گذاشته، قدم ریمس نیا در که شناسند یم را یکس ای اند شده خود آثار و کتب انتشار از دیناام

  است. نموده فراهم  آثار این تمامی  انتشار و ثبت  يبرا را فرصت نیا افتخار با بوف

  

  

  بوف يآوا نشر

  

 

 

 

 

 

 

  


