
 

 

 

 .امدین دیآو و آمد اول روز

 .امدین دیآو و رفت دوم روز

 .امدین دیآو و گذشت سوم روز

 

 سالن ی گوشه یخال یصندل ریجاگ رفتنش ی لحظه از

 .مقابلم چیه به ام زده زل و ام شده

 یزندگ است، شده پوچ زیچ همه یعنی ام، شده پوچ

 همه... دیآو بدون گندم د،یاو بدون خانه د،یآو بدون

 .اند شده پوچ

 یباق یرو توانم یم دانم ینم که ام شده پوچ آنقدر

 یرو یحت... نه ای بگذارم تیموجود نام خودم ی مانده

 نام شود ینم هم است مانده خانه از که یزیچ

 .است برده خود با را خانه دیآو گذاشت، تیموجود

 درو ندارد، ستون ندارد، سقف انگار دیآو بدون خانه

 .ندارد هم گندم انگار دیآو بدون خانه... هم پنجره



 را ام ساده زرد نگیر شود، یم دهیکش دستانم تا نگاهم

 زخم انگشتم که ام چرخانده انگشتم در حواس یب آنقدر

 اشک ی شورآبه بابت صورتم پوست و است شد

 .سوزد یم شیرو ی شده خشک

 :گذرد یم ذهنم از

 چکار؟ خواهم یم دیآو یب را ام حلقه

 چکار؟ خواهم یم دیآو یب را میروزها

 چکار؟ خواهم یم دیآو یب را ساعتها گذر

 خواهم یم نشنوم دیآو از را تشکرش که ییغذا 

  چکار؟

 چکار؟ خواهم یم دیآو یب را خودم... را خودم

 

 دیآو که ییمو کنم، کوتاه را میموها دیبا بروم، دیبا

 چکار؟ خواهم یم را، سرم یباال نکند جمع

 

 زن ی پوسته بتراشند، را ام پوسته بدهم و بروم دیبا

 چکار؟ خواهم یم دیآو بدون را، بودن یزندگ



 کردم؟ یم چه من آمد ینم اگر دیآو گذرد، یم ذهنم از

 گفتم؟ یم چه د،یپرس یم را نبودنش یچرا یکس اگر

 

 یصندل یرو ام جامانده همچنان است، چهارم روز

 که است مقابلم چیه ریدرگ نگاهم و ییرایپذ ی گوشه

 کش در تا نگاهم شود، یم باز در و چرخد یم در قفل  

 یم باز انگشتم در نگیر چرخاندن از دستم و دیآ یم

 یراهنیپ و دارد روزه چند شیر ته است، دیآو ماند،

 .است دهیپر رنگش و ختهیر هم به شیموها چروک،

 جباب کی من ستم،ین گندم گرید من خورم، ینم تکان

 شدم، یم کنده جا از بودم زنده اگر مرگم، حال در پوچ

 از را فشیک زدم، یم غر راهنشیپ شدن چروک بابت

 حرکت که کردم یم مرور خودم با و گرفتم یم دستش

 ست؟یزیچ چه دیآو یبعد

 سیسرو سمت به و زند یم باال را شیها نیآست ایآ که 

 چگونه امروزت پرسد یم ایآ شود؟ یم روان یبهداشت

 گذشته؟

 را واحد زنگ اول بود زنده اگر است، مرده هم دیاو

 در یجلو برسد تا کرد یم یط را ها پله بعد و زد یم



 امروزت: دیپرس یم و داد یم دستم به را فشیک بعد و

 ال؟یع گذشت چطور

 .ام کشته را دونفرمان هر من

 

 بش،یج ریجاگ را دیکل و کند یم قفل بازهم را در دیآو

 انیم ییجا میصدا کنم، شیصدا چرخد ینم زبانم

 ینم مرا انگار هم او و است شده گم نبودنش یروزها

 .راهم شیصدا است، کرده گم مرا ند،یب

 نکیس کینزد رود، یم خانه آشپز سمت به مکث یب 

 آب ریز را سرش و کند یم باز را سرد آب شود، یم

 یم باز را گرم آب اگر گر،ید بود سرد آب رد،یگ یم

 یم رو آبگرمکن مشعل شدن روشن یصدا کرد

 .دمیشن

 برده فرو آب ریز را سرش که یدیآو ی تنه در نگاهم

 .خشکد یم

 هیقیدق کی

 قهیدق ۵

 قهیدق ۱۰

 قهیدق ۲۰



 دستانش روم، یم آشپزخانه به و شوم یم کنده میجا از

 .ندارد آب بستن یبرا یمیتصم و کرده نکیس بند را

 .بندمش یم و رسانم یم آب اهرم تا را دستم

 سمتم به و کند یم رها نکیس بند از را شیدستها

  ند،یب ینم اما، مرا گردد، یبرم

 کاسه چشمانش کند، یم مکث صورتش یرو نگاهم

 یرو را شیها پلک ، ترسناک و نیخون اند شده ییها

 یم رینگیزم و خوردیسرم بعد و دهد یم فشار هم

 دستش رها، گرشید یپا و شده خم شیپا کی شود،

 .لرزدیم شیزانو یرو

 

 صامت#

 

 

 

 و نکیس به داده هیتک را سرش نم،ینش یم مقابلش

 شده قفل گردنش و شانه انیم ییجا گرشید دست

 .است



 با کند، یم نگاهم ند،یآ یم کش صورتش تا انگشتانم 

 خون حوض انیم لرزان یا قهوه یها لهیت آن

 ییجا انگشتانم ند،یب ینم هم باز مرا و چشمانش

 شوند، یم خشک اش قهیشق ی برجسته رگ کینزد

 حس را تنش لرزش و اند خورده گره هم در شیابروها

 .ندارند را لمسش جرئت انگشتانم. کنم یم

 .میکن حلش دیبا. میکن یم حلش: دیگو یم

 از آب است، تکه تکه شیها نفس و دارد خش شیصدا

 تنش، ی مردانه راهنیپ یرو کند یم شره شیموها

 لب ریز را نامش زده بهت و شود یم تار نگاهم

 .کنم یم زمزمه

 ه؟یشوخ مگه یزندگ سال ده: شوند یم تنگ چشمانش

 یماه چند سال هشت از. نبود هم سال ده نبود، یشوخ

 .داشت کم

 راهنیپ تمام شود، یم دهیکش نییپا راهنشیپ تا انگشتانم

 یها دکمه دارد، کم دکمه دو و است سیخ تنش چروک

 مرا و شد وانهید که یآنشب جاگذاشته؟ کجا را راهنشیپ

 تازه راهنیپ نیا رونیب زد خانه از و شکست هم در

  نداشت، کم یزیچ شیها دکمه و بود شده اتو



 دو حاال بود، شده کم گندم کی فقط خانه نیا از آنشب

 ...است شده کم هم دکمه

 بکیس و کند یم مرتب را اش قهی اریاخت یب دستم

 یم مات گردنم یرو او نگاه و خورد یم تکان شیگلو

 .شود

 گردنم یرو جامانده یها انگشت ریمس یادآوری با

 او کشتمش، را دیآو من شیپ چهارشب زد،یر یم اشکم

 مرا، هم

 به را هم روح م،یگرفت دست به چاقو شیپ شب چهار

 :کنم یم زمزمه م،یکرد یزخم کشت قصد

 زیچ همه خواستم ینم د،یآو شه ینطوریا خواستم ینم

 شویپ گفتم منکه م،یکن تمومش ایب گفتم منکه شه، خراب

 که خودم به فقط... دیآو شد یچ دونم ینم ر،ینگ

 .میکن تمومش ایب بگذر، تو...اومدم

 .لبش ی گوشه ندینش یم یخند شین

 .شهینم گهید د،یآو میتونینم گهید: زنم یم لب

 ام حلقه انگشت یرو تا خوردیسرم گردنم از نگاهش 

 شود، یم کنده جا از حرف یب  بعد و کند یم مکث

 گرید که اش تنه گاهیجا یکینزد در ماند یم جا دستم



 حس سرم فرق انیم را آب قطره چند فرود ست،یخال

 را خودش و رود یم تنم، به ندینش یم لرز و کنم یم

 یم که کرده باز تازه را در کشاند، یم اتاقمان تا

 .شوم بلند میجا از خواهم

 بد من شدم، بد من. میکن صحبت دیبا شود، ینم نگونهیا

 ریگ دیآو نفس راه کردم، یم آرام دیبا را دیآو کردم،

 گره گردنش دور را طناب آن من و بود رتشیغ طناب

 .بودم زده کور

 

 یم بلند که را سرم و شنوم یم یزیچ افتادن یصدا

 .نیزم بر نقش دیآو و ستیخال درگاه کنم

 

 دو_صامت#

 

 

 سکون: کی فصل

 

 



 ها یعمان مویل ست،ین ترش کنم، یم مزه را خورشت

 و قابلمه ی گوشه هی دهم یم فشار قاشق با یکم را

 .اندازدیب روغن مانده کم زنم، یم هم را خورشت

 زنگ یصدا بعد ی قهیدق چند کنم، یم نگاه را ساعت

 تا کشد یم طول قهیدق میدوون عموما آمد، خواهد فونیآ

 زنگ و دوم ی طبقه به برسد آپارتمان یورود از

 یول دیایب نگیپارک از میمستق تواند یم بزند، را واحد

 نگیپارک از و گذارد یم نگیپارک داخل را نیماش

 یم را فونیآ یرو دوبار را انگشتش شود، یم خارج

 یم باال ها پله از و شود یم آسانسور الیخ یب فشارد،

 را در دارد دوست دانم یم خودم یول دارد دیکل د،یآ

 دیایب رم،یبگ را فشیک کردن سالم نیح کنم، باز شیبرا

 سیسرو به رفتن نیح و بپرسد روزم از و داخل

 چه بدهد ادامه بلندتر یکم احتماال حمام، ای یبهداشت

 رونیب ای است، شده سرد چه هوا ای بود، یکیتراف

 .بود شده تصادف

 یم فرو بار چند سروته را قاشق شود، یم زده فونیآ

 را رشیز و گذارم یم شیرو را یکن دم پلو، داخل کنم

 .شود ییطال گید ته تا کنم یم شتریب یکم

 .دارد دوست پرروغن ییطال گید ته دیآو



 را در فونیآ یصدا با همزمان روم، یم در سمت به

 از و رمیگ یم را فشیک کردن سالم نیح کنم، یم باز

 گرفتم را فشیک یزندگ اول ی هفته از گذرد یم ذهنم

 !شود یم سال هشت دارد و میداد ادامه نگونهیهم و

 قورمه روز: دیگو یم لبش ی گوشه یلبخند با دیآو

 .سمنوئه روز  کردم یم فکر من بود؟ یسبز

 : فرستم یم باال ییابرو

 .بزنن جوونه پارچه یال یبذار رفت ادتی گندماتو_

 و صورتم سمت دیآ یم دستش و شود یم خانه وارد

 عقب را صورتم اهشیس سرانگشتان دنید با کبارهی به

 باز لباسش راهنش،یپ سمت رود یم نگاهم  و کشم یم

 : پرسم یم یعصب است اهیس و یروغن هم

 شده اتو و زیتم صبح بلوزتو د؟یآو فهیکث چرا لباست-

 .دستت دادم

 فهمد یم انگار لحظه همان و ماند یم هوا در دستش

 :دیگو یم دمغ ست،ین اش روزانه حیتفر از یخبر

 ن،یماش داخل ندازم یم ارمیم درش رم یم االن خودم-

 .الیع که نداره دعوا



 یا روزه چند شیر ته کنم، یم نگاه کالفه را صورتش

 مرتب و کوتاه را شیموها که یبار نیآخر و دارد

 .کرد یم کوتاهشان دیبا د،یآ ینم ادمی را کرده

 نهیا مشکل د،یآو ستین لباس شستن مشکل: میگو یم

 ،یگرد یم کارگاه اون تو افهیق و پیت نیا با تو که

 گنیم همه بوده، شده اتو لباسش صبح گه ینم یشکیه

 .نهیا وضعش سرو شوهرش که هیزن چه نیا

 :لبش ی گوشه ندینش یم یلبخند

 خوبه، هم یلیخ وضعم سرو ؟یزنیم مال سر تو چرا-

 .یپیخوشت نیا به

 یبرم بعد و کند یم کج خواب اتاق سمت به را راهش

 را ام گونه و کند یم رمیغافلگ حرکت کی در و گردد

 .شد ساخته روزم حاال خب: دیگو یم و کشد یم

 یها دکمه که همانطور خواب اتاق سمت به رفتن نیح

 : دهد یم ادامه کند یم باز را راهنشیپ

 .کنه یم ریگ بازم دستگاه بود، دهیخواب دیتول خط-

 در و گذارم یم زیآو کنار ی هیچهارپا یرو را فشیک

 دیآو دستان ی دوده با شده اهیس ی گونه به ینگاه نهیآ

 :میگو یم و  اندازم یم



 تو کنن، حلش دیبا ساتیتاس کنه یم ریگ دستگاه-

 .رکاریتعم نه یسرپرست

 به دورتر یکم از شیصدا شود، یم خواب اتاق وارد

 : دیگو یم که رسد یم گوش

 یها بچه نه؟ ای افتاد یم راه دیتول خط دیبا باالخره-

 .ستین دستشون ها دستگاه نیا لم کارن، تازه ساتیتاس

 پاک را ام گونه دستمال با و شوم یم آشپزخانه وارد

 : کنم یم

 فن هی ای بره کنه ردش ای رو دستگاه اون دیبا یدیسع-

 دیجد رادیا هی کنه داغ که هربار براش، کنن نصب بده

 .کنه یم دایپ

 آب شدن باز یصدا یول دیآ ینم گرید شیصدا

 .شنوم یم را یبهداشت سیسرو

 خشک حوله با را دستانش دارد که ینیح بعد قهیدق چند

 سال نهمهیا بعد که خوبه چقدر: دیگو یم کند یم

 .ادتهی رو کارگاه اون کل هنوزم

 را صورتش و است دار نم شیموها کنم،یم نگاهش

 از را حوله رود یم االن که دانم یم کرده، خشک

 صبح تا که کند یم زانیآو پنجره کنار کوچک زیآو



 دستمال کی ز،یم پشت ندینش یم بعد و ردینگ نا یبو

 مانده یباق نم کشد، یم رونیب یدستمال جا از یکاغذ

 یم چهارتا قایدق  را دستمال و ردیگ یم را دستانش ی

 .پرسد یم روزم از و بشقابش کنار گذارد یم کند،

 هشت تمام یتکرار متحرک ریتصو تا کنم یم سکوت

 شود، یم هم همان شود، تکرار میبرا ام گذشته سال

 : پرسد یم و گذارد یم دستش کنار را دستمالش دیآو

 ه؟یخط خط کرده یعصب رو ما الیع نیا یک امروز-

 یم کنم یم موشگلت خوشگل صبح. ستمین یخط خط-

 یدود کارگر هی شب ، هییا کاره هی اونجا بچه نیا گم

 .رمیگ یم لیتحو

 یمود یدود اول روز از من ؟یکن یم دبه چرا بابا-

 .یدیپسند مویدود تو بودم،

 را او من گفت، یم راست را یکی نیا خندم، یم

 بابا یوقت اصال بودم، دهید آشفته و نامرتب شهیهم

 گفتم" ه؟یپسر چطور شده چتیپاپ که پسره نیا" دیپرس

 گفت هم بابا و" کار مشغول شهیهم ی ختهیهمر به هی"

 "ببره نیهم متیبد پس"

 خبرا؟ چه گهید خب: پرسد یم



 

 صامت#

 

 با هم الیع کی کنم یم نگاهش که چشم ی گوشه با

 را اخالقم خواهد یم اش، جمله ته به چسباند یم لبخند

 هر شود یم مگر شود، ینم خوش واخالقم کند خوش

 و یریبگ لیتحو یروغن را بخش سرپرست کی شب

  ؟یبمان هم اخالق خوش

 ای باشد؟ دیبا یخبر چه اند، شده یتکرار هم میخبرها

 ای زد زنگ مامانت" میگو یم ای شه،یهم مثل میگو یم

 روز کی در که شد ینم آخر" کردم، صحبت مامانم با

 .نکنم صحبت کدامشان چیه با

 یم خاموش را خورشت ریز مامان تماس یادآوری با

 صبح از من. استا برکه برون بله فردا: میگو یم و کنم

 اونجا؟ ییایب شهیم شام نا،یا مامان ی خونه رم یم

 برون بله شه یم مگه: زندیم هیتک یصندل یپشت به

 .امین کهیبار آب

 بشقابها و برکه به گفتنش کهیبار آب به زنم یم یلبخند

 : پرسد یم و زیم یرو نمیچ یم را



  ه؟یپسر چطور پسره نیا -

 سمت گذارم یم قاشق کی و اندازم یم باال یا شانه

 : میگو یم و چپش سمت یچنگال بشقاب، راست

 اشو هیبق است، برکه دل باب گفتم دکتره، گفت مامان-

 .دمینپرس

 تو کرد پاشو اول روز از دلشه، باب آره: خندد یم

 هی گفت شد، پرستار دید شم، دکتر دیبا من که کفش

 .دکتر خانم بگن بهم کنم تور دکتر

 گذارمش یم و نباشد سیخ تا کم یم چک را آب پارچ

 ات رتبه" گفتم برکه به که دیآ یم ادمی وانها،یل نیب

 فهیح مشاوره، ببرمت ایب نشد، که نشد یپزشک خوبه،

 خوبه، یپرستار نه" گفت" ،یپرستار یبر رتبه نیا با

 ."دکتر خانم شمیم کنم یم دایپ دکتر هی

 تر زبانم با را انگشتم روم، یم پلو ی قابلمه سمت به 

 یم صدا زنم، یم پلو ی قابلمه ی گوشه به و کنم یم

 و شود یخال بخارش تا دارم یم بر را پلو در دهد،

 : میگو یم و زمیر یم الهیپ داخل را خورشت

 دوش هی تخت، یرو ذارم یم کنم یم اتو لباسهاتو-

 .ایب بپوش رو اونا ریبگ



 گه؟ید ،یعموم روابط خانم چشم نمیا-

 : پرسم یم و گذارم یم زیم انیم را خورشت

 کنه؟ درست یچ مامان بگم شام-

 دور غذا از رو برکه فقط خوبه، بپزه یهرچ مامانت-

 .دار نگه

 شیرو و گردانم یبرم سید داخل گشید ته با را پلو

 یجا خورشت کنار زیم وسط و زمیر یم کره یکم

 :دهمش یم

 .یگفت یچ نگفتم برکه به اگه فردا-

 .نکن خسته یآشپز با رو برکه گم یم گفتم؟ یچ مگه-

 گذارم یم را یرازیش ساالد کنم، یم باز را خچالی

 همان زد،یر یم پلو میبرا نم،ینش یم و دستش کنار

 دیآو نگاه رمیگ یم که را بشقاب. را ریکفگ نصف

 یم و کند یم مکث دستم یکبود یرو یا لحظه یبرا

 : دیگو

 رگتو بازم ،ید ینم گوش درمونگاه اون نرو گم یم-

 نکردن؟ دایپ

 عادت گهید: میگو یم و اندازم یم دستم به ینگاه

 .کردم



 بگو بعد یسر گندم، یکرد عادت یزیچ بد به-

 .گهید یجا هی میبر خودم با رمیبگ یمرخص

 یچشم لب ریز و زنم یم اش ینگران به یپهن لبخند

 :پرسد یم و میگو یم

 زونیم خودش حال ؟یزونیم گفت؟ ایچ قیعت عشق-

 هنوز؟ نگرفته من زن بود؟

 : میگو یم و کنم یم درشت را چشمانم

 به رو هانیک با یزیچ یمجلس تو بار هی د،یآو زشته-

 .مونه ینم برامون آبرو پره یم دهنت از یش یم رو

 ته نیهم یتلخ به قتیحق: کند یم ساالد به یا اشاره

 .ساالد تو یختیر که ارهیخ

 :زمیر یم خورشت خودم یبرا

 بدبخت هانیک نده، گوش ادیز برکه یحرفها به تو-

 از بار هی یبلوکان دکتر ومد،ین مونم خونه در یحت

 یبابا م،یریبگ هانیک یبرا دخترتونو گفت دیپر دهنش

 تو اسمشم گهید واال است، بچه من دختر گفت منم

 روحش اصال نکنم فکر هم هانیک. ومدین ما ی خونه

 .باشه شده خبردار

 .شه ازدواج الیخ یب گرفت میتصم هانیک آقا بعدشم-



 حد در ما ارتباط. نکرده ازدواج چرا بدونم چه من-

 یسوگل موشه گوشه هی دیشا حاال. مارهیب و پزشک

 .کنه ینم رو داره خودشو

 دماوند؟ یکاینزد: فرستد یم باال ییابرو

 .نکردم کوتاه رو برکه نیا زبون شب فردا اگه من-

 باش نداشته کار ما رکبابیز نون نیا به: کند یم ینچ

 .الیع

 و قیعت عشق و کباب ریز نون و کهیبار آب خدا، آخ

 دیآو ای گشته دیآو با برکه دانستم ینم قایدق گندم، خوشه

 آنقدر که بود نیا دانستم یم که یزیچ تنها برکه، با

 بدن و تن مجالس در که اند بسته آن و نیا ناف به لقب

 و برود در دهانشان از یزیچ نکند که لرزد یم من

 :میشو آبرویب

 نون یگفت رفت در دهنت از مجلس وسط که فردا-

 خانم گم یم بهت من گرفت ازت طالقمو بابا رکبابیز

 خواستگار ه،یچ کباب ریز نون ه،یک یعموم روابط

 .کجاست قیعت

 یبابا از رود، ینم در دهانش از که دانستم یم یول

 دشید یم که میبود ساخته یغول کی شیبرا چارهیب



 یم معدب آنقدر کرد یم صحبت اتیادب معلم با انگار

 .رفت یم شیبرا دلم که شد

 یم را وانشیل و بشقاب کند یم تمام را شیغذا که دیآو

 : دیگو یم و نکیس داخل گذارد

 قراره تو دونستم یم اگه من د،یچسب یلیخ یمرس-

 و ستیب گرفتمت یم زودتر یبش یزندگ زن نیهمچ

 .یموند ینم من راه به چشم سال چند

 سال؟ چند و ستیب: پرسم یم و زنم یم یلبخند

 تیروا اصال اومدن، ایدن به ی هیثان از گهید آره-

 جذاب یمهندس راه به چشم یگندم خوشه میدار

 .گشود جهان به چشم  تر، یلعنت یحت... یلعنت
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 خانه در کچل و کور دختر نیچند اگر کنم، یم سکوت

 .رفتند یم کرد یم رد زبانش نیا با را همه داشت

 دهینکش قهیدق به و شود یم خارج آشپزخانه از دیآو

 اندازد، یم ییشو لباس داخل شده مچاله را راهنشیپ

 الزم شانه شیموها کنم، یم نگاهش را رخش مین

 :میگو یم کردن، کوتاه و داشت

 ینجوریا. کن کوتاه موهاتو شو لیتعط زودتر فردا-

 .نایا مامان ی خونه ییاین

 اد؟ینم بهم: پرسد یم و کشد یم شیموها در یا پنجه

 .ها مده بلند یمو االن

 بهشون که ادیم یاون به بلند یمو: میگو یم لبخند با

 .یکن شونه موهاتو یندار وقت که ییتو نه برسه،

 خوشت کردم یم فکر بابا یا: کشد یم هم در ابرو

 .کنم یم حلش فردا باشه. که ادیم

 کوتاهش ینگفت زودتر چرا خب: زند یم غر لب ریز

 .دادم دست از ییسایک چه دونه یم خدا کنم

  کند، جور یسیک خودش یبرا داشت وقت که هم چقدر

 :میگو یم



 دار نگه اونو. مهندس یآقا ادیم بهت شیر ته یول-

 .کن جور سیک باهاش

: دیگو یم و کند یم استارت را ییلباسشو باالخره

 بلند که شیر ته چون بزنم، دیبا شویر ته الیع شرمنده

 .کنم کاریچ دونم ینم تهش با شهیم

 باد باهاش رو دستگاه کنن درست بادبزن بده تهش با-

 .خونه ییاین یروغن روز هر بزنن،

 شد جور مون هفته هی غرغر بساط: دیگویم لب ریز

 .گهید

 داخل از را آبش یبطر رود، یم خچالی سمت به

 شود، یم روان ییرایپذ سمت به و دارد یبرم خچالی

 :میگو یم کالفه

 .خونه تو یافتیب یکن پهلو نهیس بخور سرد آب انقدر-

 : دیآ یم شیصدا یول کند ینم نگاهم

 مرگ دم اد،یم قیعت عشق میزن یم زنگ نداره، بیع-

 .گم یم بهش تامویوص دستش دم یم چوب تا چند

 که یزیچ نیا بابت بود الزم یگردن پس واقعا برکه

 . دیآو دهان در بود انداخته



 را دستانم م،یشو یم را ظرفها و کنم یم جمع را زیم

 داروها کنار ی کننده مرطوب از و کنم یم خشک

 یچا دیاو یبرا ام، شده خشک دستان به زنم یم یکم

 .کنارش گذارم یم یلیوان قند و  زمیر یم گالب و

 ینیس است، شده بالیوال محو و نشسته کاناپه یرو دیآو

 نم،ینش یم کاناپه یرو و دهم یم قرار یعسل یرو را

 کند، یم دراز دست بچرخد سمتم به سرش نکهیا بدون

 کشد یم خودش سمت به را اش تنه به دورترم یبازو

 به  زده هیتک هستم یزن میایب خودم به نکهیا از قبل وتا

 کند، یم نگاه بالیوال تیجد با که یدیآو ی تنه

 که یکوچک یها توجه نیا و دارم دوست را شیگرما

 رد یرو انگشتم. دارند وجود اما ندیآ ینم زبان به

 .چرخد یم خودش یبرا دستش ی هیبخ

 را بدنش یپ و رگ تک تک بودم، حفظ را دیآو من

 من  بودم، آشنا صورتش خطوط به شناختم،یم

 جاخوش اش قهیشق در دیسف یمو چندتار دانستمیم

 من را، بدنش یگرما من را، تنش یبو من اند، کرده

 .بودم ازبر را شیها لمس

 اشاره انگشت ریمس دانستم یم بستم یم اگر را چشمم

 که یا هیبخ خطوط به رسم یم کنم یط که را اش



 دستش، رگ نیتر برجسته به رسد یم اش دانه نیآخر

 به میمایبپ که گوشش تا را فکش ریمس دانستم یم من

 توانستمیم هم خواب در من رسم،یم یکوچک خال

 .ببوسمش و کنم دایپ را شیگلو بکیس

 باال پله از زدنش، در از دم،یفهمیم را دیاو حالمن

 حالش که بفهمم توانستمیم دنم،یکش آغوش به از امدنش

 یب تخت در اگر بپرسم، نبود الزم نه، ای است خوب

 و رفت را ساعدم تا شست انگشت ریمس حواس

 اگر بود، مشغول فکرش یعنی کردیم یط یبرگشت

 اگر بود، کالفه یعنی کردیم نوازش را کمرم ی رهیت

 .داشت ازین آرامش یعنی کردیمحل خود در مرا

 کرده رد را سالها ما شود، یم لهی تنش یرو سرم

 را حالمان تا م،یکن یمعن مانرایها نفس حروف تا میبود

 .میبخوان چشمانمان سکوت از

 .گفت ایچ قیعت عشق ینگفت: پرسد یم

 نگاه بالیوال دارد تیجد با همچنان کنم، یم نگاهش

 :میگو یم کند، یم

 .بمونم جوابشون منتظر دیبا دادم شیآزما-

 ؟یخوب: کند یترم سفت تنم دور را دستش



 .خوبم-

 و است نکرده رها مرا هم هنوز دارد، یم بر ییچا

 .نکنده هم ونیزیتلو از چشم

 .کند یم مزه یکم بعد و کشد یم بو را یچا

 در را قند و دارم یبرم یقند حبه و برم یم شیپ دست

 :میگو یم. خورد یم را یچا گذارم، یم دهانش

 ؟ینکن خسته کار با خودتو انقدر شهیم-

 .ستمین خسته-

 .یبخور قند با رو ییچا نبود ادتی یحت-

 هوش یکینزد بهم انقدر یوقت که ییتو یاصل مشکل-

 .مونه ینم برام وحواس

 : میگو یم لبخند با و کشد یم یا ارهیخم

 کرد خراب کارو ات، جمله اخر ی ازهیخم اون-

 سالو ی جمله نیتر عاشقانه کاپ یتونست یم وگرنه

 .یریبگ

 گرفتم؟ یم ایچ گهید: پرسد یم و بوسد یم را میموها

 ؟یخواست یم ایچ گهید-

 .گهید قند حبه هی-



 قلپ و گذارم یم دهانش در یگرید قند حبه خنده با

 :میگو یم و نوشد یم شیچا از یگرید

 .میکن عوض رو مبلها ایب-

 چشونه؟ مبلهامون مگه-

 .گهید شدن یمیقد-

 را یخال  وانیل و کشد یم سر را شیچا یمانده یباق

 یم دست به هم را یبعد یچا گذارد، یم ینیس داخل

 :دیگو یم و ردیگ

 ؟یکن یم عوض منم. شدم یمیقد منم-
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 اش کهنه قیرف. یقمیرف تو نه: میگو یم و کنم یم ینچ

 .خوبه

 گهید قند حبه هی. تو یشد یخوب دختر چه نیآفر. هان-

 .عمو دهن بذار

 خورن؟ یم قند حبه چهارتا ییچا دوتا با-



 . نقلن قد قندا نیا-

 عوض: پرسم یم و گذارم یم دهانش در یگرید قند

 رو؟ مبلها میکن

 بخوابد ازدهی از قبل اگر دانم یم. کشد یم یا ازهیخم

 یم دیآو و شوم یم مبلها الیخ یب. شود یم بدخواب

 :دیگو

 اونجا از نایا مامانت ی خونه برمت یم خودم صبح-

 .کارگاه رم یم

 :چرخد یم بالیوال کنانیباز ریتصو در نگاهم

 زیزمیچ خوام یم کم هی رم، یم رترید یکم من -

 .کنم درست

 .ها ینش یتاکس سوار. برو آژانس با پس-

 گه؟ید. چشم -

 .عمو بده بوسم هی-

 تر تنگ دستش ی حلقه و کوبم یم شیبازو به یمشت

 از قرمز یپلکها کشد،یم سر را شیچا و شود یم

 :میگویم و کنم یم نگاه را اش یخستگ

 .یا خسته د،یآو بخواب برو -



 و شود یم کنده ونیزیتلو ی صفحه از باالخره نگاهش

 که شده چه بپرسم خواهمیم من، به شود یم دوخته

 :دیگو یم

 .میبخواب میبر پاشو-

 

 

 کنم، یم حساب را هیکرا و شوم یم ادهیپ نیماش از

 دیکل و دهم یم دستم کی به را میها لهیوس و غذا ساک

 طبق را در کنم، یم باز را خانه در و اندازم یم

 صبح اول شوم، یم اطیح وارد و بندم یم آرام عادت

 مامان چارهیب دهد، یم یزندگ یبو خورده سیخ اطیح

 بران بله و یخواستگار نیا ریدرگ است هفته کی

 تا ی پله 4 و گذرم یم حوض و اطیح از ست،ییکذا

 وارد ،یورود در به رسم یم و روم یم باال را وانیا

 که کنم زانیآو را فمیک خواهم یم شوم، یم رو راه

 یم بندش پشت و دیآ یم برکه ی خنده و غیج یصدا

 : دیگو

 .زشته رسه یم یکی نکن، گم یم. بهراد نکن، نه -

 .برسه بذار: دیگو یم یا مردانه یصدا



 یم چه نجایا بهراد شود، یم نیزم خیم همانجا میپاها

 جوالن سرم یفکرها گذارد ینم برکه یصدا کند؟

 .بدهند

 یعروس تا پسر دخترو ما،یندار رسما نیا از ما. نه-

 .ننیب ینم همو

 : دیگو یم یا خنده یصدا با بهراد

 کار اول همون از م،یدار رسما نیا از که ما واال -

 .ننیب یم همو پسر دخترو

: دیگو یم خنده با و شود یم بلند برکه غیج هم باز و

 نه؟یمعا ببره رهیبگ منو دست ادینم مامانت یعنی

 بلند هم باز برکه ادیفر یصدا که کند یم چه دانم ینم

 :دیگو یم که دیآ یم بهراد یصدا بعد و شود یم

 خودم مگه. دکتر ببره زنمو داره جرئت خودم جز یک-

  چمه؟

 :دیگو یم و زند یم غیج برکه هم باز

 آبرومون رسه یم هو هی مامان کشمتا، یم بهراد -

 .رهیم



 کاش رسد؟ یم گفت یم برکه که بود کجا مامان

 ام زده شهیر در دم همانجا. نرسد کس چیه کاش نرسد،

 بود؟ خبر چه خانه نیا در. بخورم تکان توانم ینم و

 

 

 

 .یخوش رویخ به شبتون

 خب که ستین من با تونیهمراه نیاول صامت# اگر

 .بدیآشنا داستان روند و قلمم به پس

 نیا سبک بگم دیبا تونهیهمراه نیاول صامت# اگر

 و بود ندهیا از اول یها پست. فوروارده فلش داستان

 یرو عموما اول فصل. میهست قصه حال در ما

 با بعد و کرد خواهم کار کارکترها و یساز تیشخص

 .کرد خواهم اضافه داستان به رو جانیه یمیمال بیش

 یخصوص کانالو زد سرم به نیدید هو هی دیند لفت

 .کردم
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 محرم بود، شیپ سال هشت چرخد، یم سرم در یزیچ

 از قبل را دخترم که بود گفته دیآو به بابا م،یبود کرده

 زمستان. رفتم یم سرکار من اور،یب خانه به یکیتار

 سرکار پنج تا من و شد یم کیتار جا همه شش و بود

 یم رونیب ها جمعه هفت، تا یگاه هم دیواو بودم

 شد کیتار که هم رترید و دیرس که هم بهار. میرفت

 چند آمد یم شیپ یگاه م،یبمان رونیب مینکرد جزئت

 ساده یکارها م،یبمان تنها دیاو یپدر ی خانه در قهیدق

 لمیف ای خواند یم کتاب نشست یم او مثال م،یکرد یم

 چشم و شدم یم جمع اغوشش در هم من و میدید یم

 میموها یواشکی یگاه هم او صورتش، به دوختم یم

 اگر کردم یم فکر من و دیبوس یم را ام گونه ای را

 و شود یم زشت چقدر بوسد یم مرا دیآو که بفهمد بابا

 برکه و اند نشده محرم دو نیا که نبود زشت چقدر حاال

 .رسد یم سر یکس نکن، که زند یم غیج جانیباه

 یباال برسد یکس نکهیا جانیه از وقت چیه من چرا

 غیج نهیمعا یبرا ببرد مرا یکس نکهیا ای سرمان



 شطنت یکم ینامزد در نبود ادمانی ما چرا دم؟ینکش

  نبود؟ شیسرجا من یزندگ زیچ جیه چرا م؟یکن

 آمدند یم اگر شوم، یم منصرف فمیک کردن زانیآو از

 را آمده راه شد،یم فاجعه دندیدیم مرا و نییپا ی طبقه

 دوش به فیک و دست به ساک هدف یب گردم، یم بر

 خوشحال برکه یبرا دانم ینم کنم، یم گز را ابانیخ

 برکه یبرا ناراحت، درونم ی مرده گندم یبرا ای باشم

 مسکن با توانستم یم دیشا یعنی بودم، ناراحت هم

 شیپ شب چند یخواستگار به را خودم خوردن

 دید خواهم را برکه کردم یم فکر چون یول برسانم،

 شدن خوب یبرا یتالش است شده گندم ی نهیآ که

. است ناراحت هم برکه گندم، بمان دور گفتم و نکردم

 گندم فقط ست،ین ناراحت برکه که دمید یم حاال یول

 و دنیونرس دنیدو حس اش یخواستگار روز که بود

 .کرد یم حس مدام را شدن نخواسته و خواستن

 و مدام که بود گندم د،یدیم هانیک را دیاو که بود گندم

 !نخواست را تو ؟یدید گفتیم خودش به مدام و مدام

 یبرم خانه به یرو ادهیپ از خسته بعد ساعت کی

 من از قبل یکس در، به اندازم یم دیکل نکهیهم گردم،



 ستادهیا در پشت خانواد دیجد داماد کند، یم بازش

 .است

 .کند یم سالم

 نگاهم و کشم یم خجالت صورتش به کردن نگاه از

: میگو یم شود،یم خشک اش رهیت بافت انیم ییجا

 ن؟یهست خوب. سالم

 شد؟ کسالت رفع. نیباش سالمت. ممنون-

 به کاوم، یم را صورتش و کنم یم بلند را سرم حاال

 برکه شیپ ساعت چند و است بلند قد د،یآ یم ام برکه

 پس داشت دوست جانیه برکه بود، اورده جانیه به را

 باشم، داشته دوست را پررو داماد نیا توانمیم هم من

 :میگو یم

 .بهترم ممنون-

 مزاحمتون شب کنم، زحمت رفع من. شکر رو خدا-

 .میشیم

 سربه داماد نیا رود، یم و میگویم دیمراحم لب ریز

 دمیشن را شیصدا شیپ یساعت من که یآن و کجا ریز

 سمبوسه دارد آشپزخانه در مامان روم، یم داخل کجا؟



 یم دیآ یم یقیوموس آب یصدا حمام از و چدیپ یم

 بود؟ نجایا بهراد: پرسم

 آورده لهیوس چندتا. دیرس دیخر رفتم یم داشتم آره-

 .کن دارشیب برو خوابه برکه گفتم بود،

 :زندیم خشکم

 .نشدنا محرم هنوز دوتا نیا مامان-

 هم تیمحرم هی امشب. جان مامان گهید همن مال-

 .شه یم خونده نشونیب

 هم ی شناسنامه داخل مانیها اسم م،یبود هم مال هم ما

 خانه در دخترم یکیتار از قبل که بود گفته بابا. بود

 . باشد

 نهار لقمه هی بدبخت دیآو نیا. مامان نیکرد فرق چقدر-

 گه؟ید نیداشت فیتشر خان دیآو گفت یم بابا خورد یم

 .رفت یم کرد یم جمع شد یم پا بدبختم اون

 زمونه نه، ما: دیگو یم و زند یم یلبخند مامان

 شل یکم بابات هم دیآو و تو یبرا کاش شده، عوض

 .گرفتیم



 و خواهر دو یبرا بود شده عوض زمانه ادیز چقدر

 را دیآو منو ینامزد یها یسخت برکه که خوب چه

 .نترساند مرا کاش باشد، محتاط کاش یول د،یکشینم

 یم مامان و کنم یم یخال را لوازم ساکم داخل از

 گندم؟ یاورد هیچ نایا: دیگو

 

 صامت#

 

 

 میبذار داماد ی خانواده یجلو گفتم کردم درست صبح-

 .پخته دخترمون میبگ

 ستین بلد مروین برکه نیا: دیگو یم و خندد یم مامان

 یبذار ییخوا یم یخونگ دسر و ینیریش تو بعد بپزه

 .جلوشون

 بذار خدا رو تو مامان: کنم یم وار ناله را میصدا

 .بره میکن ردش

 بلد یاشپز یگفت بهراد به برکه: میگو یم بلند بعد

 زد؟ گولش شه یم هنوزم ای یستین



 ادیز را یقیموس یصدا آنقدر د،یآ ینم ییصدا حمام از

 : دیگو یم مامان. رسد ینم صدا به صدا که است کرده

 برکه یاریب برامون نوه هی شاالیا. نکنه درد دستت -

 .کنه جبران برات ادیب

 اخه؟ کاریچ دییخوا یم رو نوه-

 هی دیاریب بچه: کند یم جا جابه را ها ینیریش مامان

 .جان مامان تون خونه تو ادیب یرنگ

 و دهیپر یکم رنگش فقط. گرید بود یرنگ مانی خانه

 :میگو یم لب ریز بود شده کنواختی

 ازمن دیشا برکه. نیدار کارمونیچ گهید میاریم -

 .بود تر زرنگ

 یم تن به حوله و دیآ یم رونیب حمام از برکه باالخره

 :میگو یم زویم پشت ندینش

 .ضبط یویاستود ای حمومه اونجا-

 :دیگو یم زندیم ناخنک سمبوسه مواد به که همانطور

 شهیم توش رفت یهرک ه،یشخص شیآسا محل اونجا-

 .صاحابش

 .تو به دادم رو خونه کل منکه-



 شد ما واس خونه کل. یرفت شد خوب چه آره یوا-

 انگار یکرد اش قفله چهل نیهمچ که اتاقت اون جز

 .یدار یم نگه یچ توش

 .کردم قفلش تو ترس از-

 یرو را شیموها ی حوله و ردیگ یم را شیموها نم

 شیموها یال البه زیر تیالیها کند، یم رها گردنش

 است، کرده روشن که را شیابروها و دارم دوست را

 :دیگو یم ندیب یم که را نگاهم

 بهت باال برمتیم بعدش کنم تر ییگلو هی سایوا-

 از طالقتو داشت دکتر همکار هی بهراد دیشا رسم،یم

 .دکتر یآقا هی به متیداد میگرفت کیمکان اوستا نیا

 :میگو یم و کنم یم مهمانش یحساب یگردن پس کی

 کنم یم وکبودت اهیس جارو دسته با تورو من روز هی-

 عشق االنشم نیهم خونه، تو کن دکتر دکتر کم برکه،

 .افته ینم دیآو دهن از قیعت

 ...جوونشو هی. شده ریپ گهید قیعت عشق بابا-

 باشه: دیگو یم که برم یم باال را دستم حرفش انیم

 قیخال. باش خوش دتیآو نیهم با خواد، ینم. بابا

 .قیال هرچه



 ایب بپوش لباس جان مامان برکه: دیگو یم مامان

 .کمک

: دیگو یوم کند یم زیر را درشتش چشمان آن برکه

 هم صبحونه لقمه هی کنه؟ یم کار یک از عروس

 .یوونکیح رفت تشنه گشنه بهرادم نیا م،یبخور نینداد

 ریس ریس دمید من که یبهراد بود، نرفته گشنه بهراد

 :میگو یم. بود

 بابا ینگفت کرد؟ یم کاریچ نجایا بهراد صبح اول -

 نبود؟ زشت رسه؟ یسرم

 دیآو و تو با که یکار ذارم ینم من نه،یبب ادیب دیبا-

 منم ستین دیآو بهراد گفتم اول روز بکنن، منم با کردن

 تا ای کنم یم نامزد خوام یم خودم که یمدل ای گندم،

 .شتونمیر خیب عمرم آخر

 دهیخر تازه مامان که شوم یم ییها نان دنیبر مشغول

 عمر کی من م،یستین هم هیشب ما دارد، حق برکه است،

 بابا از بعد چشم، میبگو گفت هرچه که هر گرفتم ادی

 حاال م،ینگو چشم یگاه رفت ادمی گفت هرچه هم دیآو

 جنازه و گفته یها َچشم چز بود نمانده یزیچ گندم از

 .شده دفن یآرزوها ی



 رونیب یا صبحانه شکالت خچالی از برکه باالخره

 نویکاپوچ یا ساشه سبوسدار، تست نان و کشد یم

 شانه و حوله همان با و کند یم زیسرر یوانیل داخل

 اش صبحانه شود، یم خوردن غذا مشغول برهنه یها

 : دیگو یم مامان به رو شود یم تمام که

 از گفتم دسر و فود نگریف. مامان نکن شلوغش یالک-

 کم نایا بهراد ه،یکاف ینیریش وهیم نیهم اد،یب رونیب

 پدربزرگش، دونه هی و انیم مادربزگاش دوتا تن،یجمع

 . خودشون هم نفر سه

 :دیگو یم منو سمت کشد یم را نگاهش

 .میدار کار یکل که پاشو گندم پاشو-

 مثال؟ یکار چه-

 .کنم خوشگلت دم،یخر مو رنگ برات-

 منه؟ یخواستگار مجلس مگه-

 :ذیگو یم و زند یم یچشمک

 دوباره کنم ساله هجده دختر رو تو خوام یم آره-

 .دیآو به بندازمت

 مامان کمک من برس خودت به برو: میگو یم کالفه

 .کنم



 صبح دهیکش یط شب کل مامان. صبحه ده تازه بابا-

 به شب هشت. زده آب اطیح فرستاده رو چارهیب یبابا

 ینیریش وهیم هی. ها یوسواس شما چتونه. اونا انیم بعد

 .نداره کار ساعتم مین

 مامان منو. کن استراحت برو تو: میگو یم یلبخند با

 .مید یم انجام رو کارا

 : دیگو یم و کشد یم را میبازو

 نوک بزن رو هییطال کننده نرم اون حموم یرفت مامان-

 .کرده خشک موهاتو دکلره موهات،

 یموها شود، یم مامان جمع حواسم کبارهی به دکلره؟

 یم. برکه نیا گذاشته رنگ شهیر از انگار هم را او

 :میگو

 .یشد یم شگریآرا دیبا پرستار یجا تو -

 یم اتاقش سمت به کشاندنم نیوح کند یم بلندم برکه

 : دیگو

 االن. که اوردمینم ریگ بهرادو شدم یم شگریآرا اگر-

 .کنم یم یشگریآرا خودم یبرا نمیش یم اوردم رشیگ



 وسط است کرده پهن یا سفره اتاقش، برد یم مرا

 یم. است راه به سشوارش و رنگ لوازم و اتاقش

 :میگو

 ها؟ یداشت نقشه قشنگ اوه-

: دیگو یم کشد یم تن به یلباس که همانطور الیخ یب

 دست رو نایا گهید کردم زنگ مامانو یموها شب آره

 .کنم خوشگل گندمم بذار گفتم نزدم

 .بپرسم دیآو از سایوا ؟یگرفت یا شماره چه مو رنگ-

 پرت بایتقر مرا و دهد یم عبور سرش از را شرتشیت

 :تختش یرو کند یم

 

 پنج_صامت#

 

 

 ای یکن خوشگل خودتو ذارهیم که ؟یبپرس یچ دیآو از-

 ره؟یگ یم اجازه تو از کنه یم کوتاه مو دیاو نه؟

 .ادین خوشش دیشا-

 . گندم شده دیسف موهات. ادین خوشش خورده شکر-



 و شود یم شیلباسها ی ادامه دنیپوش مشغول هم باز

 : میگو یم

 .کنم روشن موهامو ادینم خوشش دیاو-

 تیالیها هی که، زنم ینم موهات ی هیپا به دست-

 .دم یم صفا هی ابروهاتم. لیفو با ندازمیم یزیر

 کم یزندگ نیا در که است وقت یلیخ آورم، یم کم

 بدهد، انجام دارد دوست یهرکار بگذار. ام آورده

 .اوست شب امشب

 گفت یم راست. کنم یم خارج تنم از را میلباسها

 مادر ام، نشده که هم ساله یس. بودند شده دیسف میموها

 بدهم؟ جا دلم یکجا را دمیسف یموها ام، نشده هم

 یم و سمتم کند یم پرت یا کهنه گشاد شرتیت برکه 

 .ندتیبب خاله بپوش: دیگو

 میموها یال البه برکه ی پنجه و پوشم یم را شرتیت

 : دیگو و کند یم حرکت

 .رمایگ یم موهاتو نوک. رو ها موخوره-

 . نکن کوتاه. برکه خدا رو تو نه-

 موهاتو کل موخوره: دیگو یم و دارد یبرم را یچیق

 .نکن کوتاه یچ یعنی. هم به چسبونده



 تیمو ته دیگو یم خودش و دهد ینم گوش حرفم به 

 کم کمه نمیب یم دستانش در که یزیچ اما ام، گرفته را

 همان و است صاحب یب بدبخت یمو سانت پانزده

 که یزیچ اند، شده رها و ازاد میموها فهم یم لحظه

 .ام نبوده وقت چیه من

 باال سرتو: دیگو یم و میرو به رو ندینش یم برکه

 . شدن موهات یقاط کنم کوتاه هاتمیچتر بذار ریبگ

 : دیگو یم یمهربان لبخند با میها یچتر کردن جدا نیح

 خوشگل یلیخ. گندم ها یخوشگلتر من از هنوزم تو-

 .تر

 از رو یبارب عروسک اصال آره: میگو یم و خندم یم

 .ساختن من رو

 من یبرا بودن تو خواهر گندم؟ هیچ یدون یم -

 .بود ایدن اتفاق نیدردناکتر

 و کند یم کوتاه را میها یچتر کنم یم نگاهش مات

 انگشتانش و اندازد یم دستش دم سطل داخل را موها

 دهد یم هول رو ها یچتر و کشد یم میموها داخل را

 : دیگو یم و عقب



 یفیظر ،یخوشگل یلیخ گفت یم دید یم منو یک هر-

 چشمات ه،ییخرما موهات رنگ زنه، یم برق پوستت

 .درشته

 : میگو یم و خنده ریز زنم یم

 بهم همه یگفت بهش آره؟ یزد ینجوریا بهرادم مخ-

 .یخوشگل یلیخ گنیم

 دارم شو خفه: دیگو یم و میبازو به کوبد یم مشت با

 .آخه زنم یم حرف

: میگو یم دارم کردنش جمع در یسع که یلبخند با

 .بگو خب

 خواهر هی گفتم یم ،یخوشگل یلیخ گفتن یم که همه-

 بده نشون عکسشو کو؟ عه گفتن یم. دارم هم خوشگل

  توئه؟ یخوشگل به مینیبب

 خب؟: میگو یم و کند یم سکوت

 :دیگو یم و کند یم ینچ

 .شد یم تموم یچ همه دادم یم نشون که عکستو-

 ؟یچ یعنی-

 .شدن یم عاشقت نگاه هی با همه یعنی-



 ؟یکن یم ام مسخره وونه،ید-

 کم هی خودت از خواهرت گفتن یم همه. خدا به نه-

 تر خوشگل یلیخ تو. کردن یم اشتباه یول. خوشگلتره

 من دن،ید یم شیآرا با شهیهم همه منو. گندم یبود

 یگاه کردم، یم زیتم یگاه ابروهامو مامان از یپنهون

 تو یهول هول و رفتم یم کش مامانو یموها رنگ

 یم یابکش زود موهامو به دمیمال یم کم هی حموم

 پشت افته،یب روشون رنگ ی هاله هی فقط که کردم

 شهیهم امو مژه بن کردم، یم رهیت هی شهیهم پلکامو

 ،یکرد ینم شیآرا وقت چیه تو یول. کردم یم اهیس

 خودت خود خود تو ،یزد ینم دست ابروهات به تو

 .یبود تر خوشگل من از هنوزم و یبود

 و یشاداب بود؟ وانهید گردد، یم صورتش در نگاهم

 د؟ید ینم را چشمانش برق د؟ید ینم را خودش ظرفت

   باترم؟یز من کرد یم فکر چرا

 . من عروسک زدن گولت اونا: میگو یم

 خنده همان انیم بعد و خندد یم کشمو یم هم را لپش

 : دیگو یم

 بذار گم یم رو یچ همه دارم و شده گرم فکم که حاال-

 کنم، یاعتراف هی



 باز نمیبب کن اعتراف: کنم یم زیر را چشمانم

 .یکارکردیچ

 عملش که، نداشت یمشکل. اومد یم خوشم مینیب از -

 .شم یم خوشگلتر گندم از ینجوریا گفتم کردم

 یم چه برکه خدا، آخ صورتش، به شوم یم مات

 باتریز من از که بود کرده عمل را اش ینیب گفت؟

 :میگو یم صادقانه شود؟

 گفتم یم خودم با من ،یبود کهیکوچ خواهر شهیهم تو-

 من از سال پنج ،یتر طراوت با من از سال پنج تو

 پنج شه، یم دیسف موهات رترید سال پنج. یشادتر

 .یش یم چروک و نیچ ریدرگ رترید سال

 و زند یم همش و زدیر یم سس ظرف داخل را رنگ

 : دیگو یم

 ادیز یلیخ داتیسف. نیبب موهاشو. دق ی نهیآ. بابا برو-

 ...بزرگ مامان شدنا

 نگاه خوب اتو گهید سال پنج: میگو یم و خندم یم

 .کن

 تو. شم ینم یشکل نیا امم گهید سال پنجاه من. عمرا -

 .گندم یکرد ول خودتو



 .بودم کرده ول را یزندگ من

 آن ریز گذارد یم یلیفو و کند یم جدا میمو از یا تکه

 بعد و شیرو دهد یم فشار را سس ظرف و تکه

: دیگو یم کند یم پخش را رنگ قلمو با که همانطور

 نیا از ساله هجده عروس هی دیآو شب کنم یکار هی

 .ببره خونه

 چند گه،ید برد ساله کیوستیب عروس هی بار هی دیاو-

 ببره؟ دختر خونه نیا از دیبا بار

 .عسل ظرف تو مشیانداخت ماتحت با. یگفت آخ-

 

 صامت#

 

 :شودیم ام حلقه ریدرگ نگاهم

 .عسل ظرف تو افته یم ماتحت با بهرادم-

 لیفو و کند یم تا میمو همراه هم را یبعد لیفو

 .دارد یبرم یگرید

 عسل ظرف تو افتاده ماتحت با نیهمچ. بله بهرادم-

 .کنه چه دونه ینم



 مشهیه من یعنی برکه؟ یدار دوسش: شوم یم یجد

 ...رضا با کردم یم فکر

 و دارد یبرم گرید لیفو چند م،یشو یم ساکت دو هر

 به خودش بعد و دهد یم انجام را کارش سکوت در

 :دیآ یم حرف

 ازش یول نشه رضا دیشا. رمیم یم براش گم ینم -

 .ادیم خوشم

 بودم منتظر من داره خواستگار برکه گفت که مامان-

 .بشنوم رو رضا اسم تهش

 به ال موها چاندنیپ مشغول و کند یم سکوت هم باز

 حرف به آرام آرام خودش بعد و شود یم ها لیفو یال

 :دیآ یم

 بد گندم، نبود خوب مونیمال وضع یلیخ وقت چیه ما-

 اصفهان ای رازیش بار هی یدوسال یسال یول نبودا،

 کل و موندن هتل نیارزونتر یتو روز سه دو و رفتن

 اون به مغازه نیا از خوب متیق با لباس دنبال عمر

 نشد که لوکس یزهایچ به دوختن چشم و رفتن مغازه

 ی خونه. ها گذشته سخت بهمون گم ینم من. یزندگ

 نیماش خوب، ی منطقه بزرگ اطیح میداشت خوب

 ...یول. بوده رپامونیز



 ادامه آرامتر ییصدا با بعد و شود یم ساکت کبارهی به

 :دهد یم

 شده قبول یپزشک آزاد دانشگاه برکه، گفتم دروغ من-

 یپزشک آزاد دانشگاه برم دمیترس ییخدا یول بودم،

 انویپ بگم دمیترس من ارن،یب کم نایا مامان بخونم

 فالن فیک دوستم فالن بگم دمیترس دارم، دوست

 کالس فالن معلم فالن بگم دمیترس. دهیخر یمارک

 یزهایچ دمیترس عمر هی یعنی گذاشته، یخصوص

 یزهایچ آدم من و خواستم متوسط و بخوام خوب

 که یدید یول داشتم، دوست رو رضا ستم،ین متوسط

 من نتونست، نشد، اونور و نوریا دیکوب خودشو رضا

 رو چشمم هم رضا با میزندگ ی ادامه خواستم ینم

 .ستمین زایچ نیا آدم من. هام خواسته یرو ببندم

 :میگو یم آرام برکه یحرفها از زده بهت

 باهم چندسال هی. تونست یم هم رضا دیشا برکه؟-

 یم ییجا هی به اونم باالخره. نیکرد یم کار سخت

 .گهید دیرس

 ستم،ین تو من گندم، ستمین کردن کار سخت ادم من. نه-

 ی همه رو یبست چشم کنارو ینشست سال هشت



 عیترف دیآو بخونه، درس دیآو ؟یچ که هات خواسته

 .باشه خوش دیاو کنه، دایپ خودشو دیاو ره،یبگ

 .برکه نیهم یعنی مشترک یزندگ-

 راستشو خودم؟ از گذشتن یعنی مشترک یزندگ-

 .شدم ینم دیآو زن بودم تو یجا اگر من ییبخوا

 بود خواستگارم نیبهتر دیآو: شودیم آرام میصدا

 گفتم؟ نه ریوز پسر کدوم به مثال. برکه

 هی شناسم یم ورمون دورو رو یهرک من بابا، برو-

 .تو دیام به زده امون خونه در به ینوک

 نوک هی خودت قول به: میگو یم و خندم یم صدا با

 .شکست درمونو کدومشون. زدن

 بچه گندم که دنیچ یم نوکشونو بابا و مامان اخه-

 خواستن یم اونا که یانقدر وقت چیه هم تو. است

 .خونه  نیا به دیاو اومدن قبل تا ینشد بزرگ

 :چرخانم یم انگشتم در هم باز را ام حلقه

 یم یحرف هی شد، یم اومدن یم گهید دوبار دیشا-

 .نخواستن...  و دنیشن ینم نه و زدن



 رو تو کردن ینم فکرشم نایا بابا اومدن یم بارم ده-

 دیآو یول. بدن شوهر تیسالگ چهار سه و ستیب قبل

 . کرد کور چشمتو

 یسمج خواستگار بود، یخوب پسر.نکرد کور چشممو-

 .درنره هو هی دارم نگه نویهم بذار گفتم نداشتم، که هم

 :دیگو یم و خندد یم

 ؟یخواست یم هونیک از تر سمج خواستگار. بابا برو-

  ه؟یک هونیک-

 نیب من انتخاب ییبخوا راستشو گه،ید یبلوکان پسر-

 برزرگتر ازم سالم ستیب هانیک اگه یحت د،یاو و هانیک

 .بود هانیک بود،

 بدبختو هانیک اسم انقدر برکه: میگو یم خنده با هی

 هی شه یم خوب گفت بار هی زبانا حاال باباش ار،ین

 دهنت، آدامس شیکرد تو. افتهیب اتفاق نمونیب یوصلت

 .شیانداخت دمیآو دهن تو ینبود کم خودت

 :دیگو یم و کشد یم بایتقر را دستش تو یمو  تکه

 سانسیل بودن گفته نایا بابا بار؟ هی گفته یک. رمینخ-

 زنگ بانو تتیمحرم یفردا م،یکن صحبت دییایب رهیبگ

 پشت میموند چهارسال سه رسمشه، چه نیا که زد



 رهیبگ پلمید شه بزرگ است، بچه گندم نیگفت درتون

 خبرازدواج هانیک. میکن صحبت بعد رهیبگ سانسیل

 قبال ما. افتاده خوراک خوابو از دهیشن گندمو

 .مشییخوا یم هنوزم مشیخواست

: گردم یم بر سمتش به و پرم یم جا از زده بهت

 برکه؟ یگفت یچ ؟یچ

 دهیپاش رنگ و انگشتانش امیم جامانده لیفو به مات

. یوحش چته: دیگو یم و کند یم نگاه دستش یرو شده

 .نه ای شده خراب موهات نمیبب سایوا... شد یرنگ دستم

 .بگو گهید بار هی. نه: میگو یم زده بهت

 بگم؟ رو یچ: دیگو یم و میسرجا نشاندم یم زور به

 . گهید گفتم

 یچ بهشون مامان: سمتش به چرخانم یم را سرم

 گفت؟

 : دیگو یم و چرخاند یم گرید سمت به دوباره را سرم

 به باشه، گفتن خوام یم دویاو یگفت گفت؟ یم یچ-

 هم ما. است خورده ینیریش گهید گندم گفت هم بانو

 .میکرد قبول بود دیاو با دلش یول مینداشت انتظارشو

 



 

 �🤣🤣�سوزنده یشیات چه دونستیم برکه اگر

 

 شش_صامت#

 

 ❤هیمهد یبرا

 

 خواستگار کی من یبرا شهیهم هانیک زنم، یم پلک

 شده گفته ما ی خانه در حرفش کباری که بود یمعمول

. است کطرفهی احساساتم ی همه کردم یم فکر بود،

 کرد وقت یک بود؟ افتاده خوراک خوابو از هانیک یعنی

 بخواهد؟ مرا کرد وقت یک افتد؟یب خوراک خوابو از

 یکس شدم مارشیب یوقت چرا نگفت؟ من به یکس چرا

 داخل است افتاده خوراک خوابو از تیبرا او نگفت

 هانیک به سپرد را مطب که یبلوکان چرا. نرو مطبش

 خوراک خوابو او نباش هانیک نظر ریز گندم نگفت

 هانیک مطب داخل یسالگ دو و ستیب از من ندارد؟

 که نهیمعا یبرا م،یزد یم حرف هم با و نشستم یم

 دوست مرا هانیک دیرس ینم ذهنم به کرد یم لمسم



 دختر خواسته یم دلش پدرش کردم یم فکر داشته،

 . پسرش یبرا ردیبگ را دوستش

 شانزده همان از که هستم خودم فقط کردم یم فکر

 تمام من آن، از قبل یحت. مردم یم هانیک یبرا یسالگ

 یروزها گذراندم، هانیک یایرو با را ام یسالگ پانزده

 اواخر. آمد یم خوشم هانیک از ام یسالگ دوازده

 دلم هانیک دکتر گفت یم که بانو بودم که یسالگ زدهیس

 عکس که بانو شدم که ساله چهارده. رفت یم شیبرا

. کردم یم ضعف شیبرا من داد یم نشان را شیها

 یم را هانیک یول نداشتم پسر دوست شد که سالم هفده

 من شد قبول تخصص هانیک که روزها آن. خواستم

 .بودم صاحب را ایدن انگار

 کی یبرا دمیشن هانیک خواستن از من که یزیچ تمام

 خارج که اتاقم از بودم ساله شانزده بود، یبهار روز

 یبلوکان انگار" دیگو یم مامان به بابا که دمیشن شدم

 گندم دکتر، گفتم بهش خواد، یم هانیک یبرا گندمو

 حواسش میزن ینم حرفها نیا از ششیپ ما است، بچه

 "نشه پرت مشقش و درس از

 شتر،یب یحت. کردند آب قند لویک لویک دلم در لحظه آن

 شیپ گرفتم میتصم سال همان شد، آب دلم در قند کوه



 زودتر اگر درسم کنم، یکی را سوم سال و یدانشگاه

 و پلمید گرفتند، یم هانیک یبرا مرا دیشا شد یم تمام

 یخبر. دادم کنکور یسالگ هفده و کردم یکی را شیپ

 بودم دو ترم نشد، یوخبر شدم قبول دانشگاه نشد،

 کادر کی من و یهست سروزبان خوش گفت استادم

 .خواهم یم سروزبان خوش

 بزرگ که کردم کفش کی در را میپا و گفتم درخانه

 .نشد هانیازک یخبر هم باز کنم، کار خوام یم ام، شده

 بزرگ گفتم خانه در گرفتم، عیترف بودم کارم دوم سال

 . نشد هانیک از یخبر هم باز  ام گرفته عیترف ام شده

 سانسیل. دمیشن یم ادیز را دیآو اسم کارگاه در

 گفتند یم ها، یدست باال یچشم نور و بود کیمکان

 کی نجایا در گفتند یم است، بلد خوب را کارش

 و بود دانشگاه استاد پدرش شود، یم یا کاره یروز

 که داشت بزرگتر خواهر دو. بازنشسته ریدب مادرش

 یخوب یصدا و بود شانه چهار  بودند کرده ازدواج

. بود کار ریدرگ شهیهم ی ختهیر هم به کی و داشت

 خانم گفت یم من به انداخت، یم هم یخوب یها متلک

 یدیسع یراست دست گفت یم ،یعموم روابط



 یسیبنو یکن یم وقت یک مشقاتو گفت یم کجاست؟

 تو؟

 بخش مسئول او بودم، ارتباط در هیبق از شتریب دیآو با

 که ییزهایچ از یلیخ و یدیسع دفتر مسئول من و بود

 به دیآو قیطر از من را بود کارمندان به مربوط

 .رساندم یم گوششان

 شدم؟ کینزد دیآو به که شد چه کنم یم مرور ذهنم در

 یاول روز آورم یم ادی به و م؟یکرد شروع که شد چه

 .دمید یگرید طور را دیآو که را

 بود ظهر بودم، یدیسع منتظر که بود یوقت اولش روز

 کارگاه و بود دهییخوا هم باز دیتول خط کرده، دم هوا و

 الزم یمرخص چرا دانم ینم هم من و ختهیر هم به

 دیآو از اگر را یدیسع سراغ دانستند یم همه. بودم

 شیدایپ باالخره و گشتم دیآو دنبال. داند یم یریبگ

 دستگاه با خودش بودو کرده مرخص را همه کردم،

 تا را تنش ی چهارخانه راهنیپ نیآست بود، مشغول

 یرو بود شده خم کمر تا بودو زده تا آرنج کینزد

 .کرد یم سفت را یا قطعه آچار با و دستگاه

 میصدا سمت سرش کردم، شیصدا ملکان یآقا لفظ با 

 گفتنش آخ و دستگاه برش ی غهیت شدن رها و دیچرخ



 یرو بود افتاده غهیت شد، یکی هم با دنمیکش نیه و

 .دستش

 وارید گچ نیع رنگش دهینکش هیثان به و رفتم سمتش به

 را همه. کردم نگاه را اطرافم. یخون غهیت و شد

 دیتول خط تواندیم دینیبب تا نهار یبرا بود کرده مرخص

 .نه ای اندازدیب راه را

 همانجا دیآو و کردم بلند دستش یرو از را غهیت

 .کرد یا ناله و نیزم یرو نشست و سرخورد

 صدا را یکس چه دانستم ینم که بودم زده بهت آنقدر

 یزیخونر کردم، نگاهش مات و ستادهیا همانجا. کنم

 گردنم دور از را گردنم شال دستپاچه شد شتریب که اش

 :کردم زمزمه. دستش دور دمیچیپ و کردم باز

 .کردم پرت حواستونو. دیببخش... من. دیببخش دیببخش

 شره عرق آن من و داد فشار هم یرو را شیها پلک

 به را اش گونه یرو تا چکاهیگ یموها نیب از کرده

 ریتقص.  نه: گفت اش دهیبر یها نفس انیم. دمید چشم

 .کنم پرچ باال رو غهیت... بود رفته ادمی. ستین... شما

 :گفتم هول

 کجان؟ کارگاه یها بچه. یکس دنبال رم یم االن-



 :گفت و گرفت سالمش دست با را دستم

 

 صامت#

 رایسم یبرا

 

 

 ادیب نفسم من ریبگ آروم قهیدق هی... ستین یزیچ -

 .سرجاش

 شده دستم چفت که اش یخون دست به ینگاه زده بهت

 کرده باز زور به را دارش نم یپلکها یال. کردم بود

 گذشت که یکم. بکشد نفس منظم کرد یم یسع و بود

 :زد لب و کرد رها را دستم

 یاطیاحت یب که ستین بارم نیاول …درمونگاه رم یم-

 نگران رو ها بچه... ادیم سرم بالها نیا از کنم یم

 یم هم به نجایا ستمین منم بفهمن ستین یدیسع نکن،

 .زهیر

 کرده پرت را حواسش من. بود نکرده یاطیاحت یب

 : بودم

 استخونتونم؟ کنم فک. نیدار یزیخونر-



 :دیپرس بعد گفتو لب ریز یستین یزیچ

... ؟یعموم روابط خانم یکرد یم کاریچ نجایا-

 اومده؟ شیپ یمشکل

 :گفتم یشرمندگ با

 .الزمم یمرخص ده،ینم خط شونیگوش یدیسع یآقا-

 مشقات کار؟یچ یخوا یم یمرخص: زد یمحو لبخند

 مونده؟

 .مهندس یآقا دارم کار. ریخ-

 آخ  داد رونیب که را نفسش و خورد یتکان شیدرجا

 :گفت یدار خش یصدا با دم،یشن را یا خفه

 از یکی با... من دست سپرده رو کارا. ستشین یدیسع-

 برو بعد نه،یبش جات بره کن هماهنگ... ها یمنش

 .یمرخص

 .شد فیکث شلوارتونم: شد دهیکش نییپا دستش تا نگاهم

 در اش چهره بعد و زد یلبخند کرد نگاه که را شلوار

 . رمایگ یم ازت رو شلوار نیا پول: شد هم

 ریدرگ نگاهش بعد و شد بلند شیجا از نگفتم، یزیچ

 :گفت و شد شالگردنم



 .مهرگان خانم رفت دست از شالگردنتم-

 رفت ینم دست از خودش کاش درک، به شاگردنم

 .دیببخش بازم: گفتم یلب ریز

 برم درمونگاه هی من ،یمرخص برو،: کرد تازه ینفس

 .چشه دست نیا نمیبب

 ؟ییتنها-

 .یجمع دسته کارگاه کل با نه-

 بله؟-

 کنن خبر نیماش برات بگو در دم برو... یچیه-

 . نمون یتاکس منتظر یسرظهر

 عرق سالمش دست با حواس یب کردم، نگاهش مات

 .شد یخون اش یشانیپ و گرفت را اش یشانیپ

 .شد یخون تونیشونیپ: گفتم

 و کرد پاک را اش یشانیپ دستش همان با دوباره

 کجاش؟ کو؟: دیپرس

 و دمیکش رونیب ام مانتو بیج از یدستمال لبخند با

 : گفتم و کردم پاک را اش یشانیپ

 .هیخون دستتونم یکی نیا-



 کنم فکر پس: وگفت داد فشار هم یرو را شیها پلک

 .کردم فیکث هم رو تو دست

 خون کردم یسع دستمال همان با کردم، نگاه را دستم

 :گفت و کنم پاک را دستم یرو شده دهیکش

 که شالگردنم. شهینم زیتم ینجوریا بشور، دستتو برو-

 ؟یینچا شالگردن بدون ،یندار

 نگونهیا یول دمییچا یم کاش کردم، نگاهش هم باز

 نگران میبرا اش رفته یها نفس انیم کرد ینم یسع

 درمونگاه؟ میبر: زدم لب باشد،

 م؟یبر-

 ام؟ین باهاتون من یعنی-

 من؟ با زدن حرف به یسادیوا یندار مشق درسو تو-

. سالمت به... برو: گفت که دادم تکان یسر زده بهت

 ؟ییایم فردا

 .ملکان مهندس لهیتعط فردا-

 بابت نمتیب یم شنبه پس: گفت و کرد فوت را نفسش

 .شلوار خسارت

 شروع نقطه همان از زیچ همه کنم فکر من و رفت

 پس نه، شد شروع شیفردا زیچ همه نه، ای شد،



 یدیسع با توانستم باالخره که یصبح اول ش،یفردا

 که یمارستانیب آدرس یمسلم حاج از بزنم، حرف

 خواستم یم و بودم گرفته را بود یبستر آن در ملکان

 به ریتاخ با میبگو تا زدم زنگ بزنم، او به یسر

 :گفت کالفه یدیسع که رومیم کارگاه

 ست،ین سرکارش یشکیه کردم ول کارگاهو روز دو-

 ؟ینبود سرکارت زدم زنگ چرا پنجشنبه

 از بود اومده شیپ برام یکار: گفتم یشرمندگ با

 .گرفتم اجازه ملکان مهندس

 چرا کار شده؟ گور و گم کجا ؟یدید رو دیآو پنجشنبه-

 مهرگان؟ دهیخواب

 :زد ادیفر کبارهی به و نزدم یحرف

 پنجشنبه از مهرگان؟ خبره چه خرابشده اون تو -

 گور و گم ییهو هی من ساتیتاس مسئول و دفتر مسئول

. چرا دونه ینم هم یکس دهیخواب هم دیتول خط شدن،

 ست؟ین داشیپ شبید از چرا شده؟ چش دیآو

 یول گرفتم یم اجازه خودش از دیبا من داشت، حق

 : دمینال داد، ینم خط اش یگوش



 ریتعم داشتن رو برش دستگاه ملکان مهندس پنجشنبه-

. درمانگاه رفتن. دید بیآس یکم دستشون کردن یم

 .ندارم ازشون یخبر گهید

  شده؟ چش دیآو برش؟ دستگاه با ن؟یحس امام ای-

 هی نبود، یمهم زیچ: کنم جمعش را هیقض کردم یسع

 .دیبر دستشون کم

 دمید من که یزیچ ده،ینبر یکم دستش دانستم یم خودم

 .نبود کم یدگیبر هیشب

 نگفته؟ یزیچ من به یکس چرا بود چطور تشیوضع-

 .دینفهم یکس-

 همه رونیب زدم خرابشده اون از روز دو بازم من -

 هم؟ به ختیر یچ

 .رترید ساعت مین فقط. سرکارم رم یم من-

 بگو مهرگان، کن داشیپ برام و دیآو: گفت یعصب

 نه، ای نرو، سرکار ینشد خوب کامل تا گفت یدیسع

 .بده جواب تماسام به نفعشه به بگو بهش

 .چشم-



 جواب یکس یتماسها به کردم، لنتیسا رو یگوش من-

 جیمس ای لیمیا با. رمیدرگ شگاهینما تو نجایا دم، ینم

 .باش تماس در باهام

 .چشم-

 .هستم خبرت منتظر-

 دمیکش تن به را میلباسها عایسر و کردم قطع را یگوش

 هزار با  دمیرس که مارستانیب به گرفتم، ینیماش و

 دمیرس که اتاقش به شوم، بخش وارد توانستم دردسر

 خودتو یخودسر مگه تو: دمیشن را یزن یصدا

 ؟یکن مرخص

 

 

 شد؟ چندتا

 

 ��سمونینو یقربان یبرا

 هفت_صامت#

 



 من، مادر دارم کار: دمیشن را دیآو یصدا بندش پشت

 .کار

 امیبرب تو پس از تونم ینم من: شد کترینزد زن یصدا

 .خودت و دونه یم خودش بابات به زنم یم زنگ دیآو

 : بود کالفه دیآو یصدا

 چارهیب اون اد؟یب بابا یزن یم زنگ ام بچه من مگه-

 .نکن زابراهش رو

 و شد باز در برگردم را آمده راه گرفتم میتصم نکهیهم

 .ستادیا میرو به رو دمیشن یم را شیصدا که یزن

 یتونیز یموها و فیظر ییها شانه و داشت یبلند قد

 .اش یشانیپ یرو شده ختهیر

 :زد یمهربان لبخند. کردم سالم لکنت با

 شما؟ یداشت کار یکس با زم؟یعز جانم سالم،-

 .هستم ملکان مهندس همکاران از من-

 :گفت و زد یپهن لبخند

 که بسازه یانقدر باهاش قهیعت نیا هست یکس یعنی-

 باشه؟ نگران براش

 بله؟-



 :  گفت یچشمک با

 .امیم زود من نترس، تو خرابه، اخالقش االن-

 :گفت کردو باز کامل را در کردم، نگاهش مات

 .گردم یبرم زود. یدار مهمون دیآو-

 اتاق در چشمانم و جاگذاشت در یجلو جا همان مرا

 دست با و بود تخت ریجاگ که یدیآو یرو و گشت

 یم را یا شماره بود وکتیآنژ ریدرگ که سالمش

 کرد نگاهم زده بهت دید مرا که دیآو کرد، مکث گرفت

 :گفت و شد وصل تماسش که دیبگو یزیچ خواست و

 ؟یحاج الو؟-

 :دیپرس کالفه و شد بلند شیجا از

 ؟یحاج انداخته راه یک دستگاهو اون -

 به که همانطور و کرد مکث صورتم یرو نگاهش

 راه دستگاهو یمهد پس: گفت آمد یم من سمت

 انداخته؟

 متیمال با را میبازو بود یگوش بند که یدست همان با

 در که همانطور اتاقو داخل انداخت بایتقر مرا و دیکش

 یکم و رساند گوشش به مجدد را یگوش بست یم را

 :گفت بلند



 گوربه که دمیآو ست،ین که یدیسع گفته خودش با البد-

 باشه باالسرم یکس نکهیا بدون تونم یم پس شده، گور

 اره؟. کنم درست دستگاه

 نیب را یگوش رفت، اتاق ی گوشه خچالی سمت به

 و کرد باز را خچالی در و داد قرار گوشش و شانه

 : دیکش رونیب یا وهیآبم

 کن گور به گور خودتو ای گفت دیآو بگو بهش یحاج-

 به برسم من اگه که نرسم، کارگاه اون به کن دعا ای

 سر رو کارگاهو اون کل نمتیبب اونجا و کارگاه اون

 یکرد جرئت تو که یصاحاب یب دستگاه اون و تو

 خراب یکن درستش و سرش باال یبر سرپرست بدون

 .کنم یم

 شد دهیکش نگاهم آمد، سمتم به گرفتو دست به را وانیل

 یرو ی شده رها زیآو از خارج که دستش سمت

 .بود آتل ریدرگ گردنش،

 در صورتش کردم، نگاهش. گرفت سمتم به را وانیل

 :زد پچ و رفت هم

 .گه یم یچ یحاج نمیبب وانویل رشیبگ-

 روان پنجره سمت به دیآو و گرفتم دستش از را وانیل

 .گرفت دستش با را یگوش دوباره و شد



 یم دار گردن از شونو همه که اونجا برسه پام من-

 . یحاج زنم

 .ها یگ ینم یزیچ یدیسع به-

 گفته؟ بهش یک: زد داد بایتقر کباری به

 و کردم نگاهش مات من و دیچرخ من سمت نگاهش

 رو نایا فیتکل امیب دیبا. یحاج امیم دارم من: گفت

 .فعال. کنم روشن

 و دیچرخ من سمت نگاهش کرد، قطع را یگوش

 ؟یعموم روابط خانم یکنیم کاریچ نجایا تو: دیپرس

 دهید بیآس ام گفته یدیسع به که گفتم؟ یم چه دیبا حاال

 به که نرو؟ کارگاه یا نشده خوب تا گفته یدیسع و یا

 :گفتم. یبده را جوابش است نفعت

 .بودم نگرانتون. چطوره حالتون نمیبب خواستم یم-

 شد وصل تماس نکهیهم گرفتو یتماس اش یگوش با

 هم در را شیابروها و داد فاصله گوشش از را یگوش

 کرد کینزد گوشش به را یگوش بعد لحظه چند د،یکش

 .کنم قطعش من یبزن داد ییخوا یم بازم اگر: گفت و

 .کارگاهم راه تو: گفت بعد گذاشتو هم یرو پلک



 کارگاه ریمس به یربط چه نجایا کردم، نگاهش مات

 داشت؟

 کالغ چهل کالغ هی رسوندن، عرضتون به اشتباه ریخ-

 .شده

 ییایب: دیچرخ من صورت یرو نگاهش و کرد مکث

 .ستین یخبر که ینیب یم هم

 به دنشید با دیآو و شد وارد مادرش و شد باز اتاق در

 : گفت خط پشت شخص

 .رمیگ یم تماس بعدا. کنم صحبت شهینم ام جاده تو-

  بود؟ یک: دیپرس مادرش

 :گفت و کرد قطع را یگوش

 .برم دیبا من اومده شیپ یاوژانس کار-

 که شد روان در سمت به و دیکش چنگ به را کتش

 :گفت و دیکش را شیبازو مادرش

 ینیش یم ، حفظم از هاتو بهانه نیا ی همه من دیاو-

 بعدشم م،یکن چه دیبا گه یم و کنه یم نهیمعا ادیم دکتر

 .کنه یم روشن فتویتکل ادیم بابات



 و چیپ. نجایا میندار یکار که فعال: گفت کالفه دیآو

 جون. رنیگ یم گچ امیم گهید روز پنج زدن مهرشونو

 .برم بذار دیآو

 مهرگان خانم: گفت فرستادو من سمت را نگاهش بعد

 .شده رشید برسونم دیبا هم رو

 : گفت منو سمت برگشت مادرش نگاه

 کمپوت سایوا. زمیعز نیبش ؟یموند سرپا چرا شما-

 .کنم باز برات

 ممنون،: گفتم و کردم دستم در ی وهیآبم به ینگاه

 سربزنم ملکان یآقا به بودم اومده خورم، ینم یزیچ

 مزاحمتون ادیز گهید هستن، خوب شکر رو خدا که

 .شم ینم

 .رسونمت یم من مهرگان، سایوا: گفت دیآو

 برسونه یکی دیبا خودتم: گفت کالفه بایتقر مادرش

 .دیآو
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 : گفت و دیکش اش چانه به یدست دیآو

 ست،ین نایا سر باال یدیسع برم، بذار ره،یبم تن نیا-

 شیزیچ هی شونیکی اد،یبرنم پسشون از هم یمسلم حاج

 .میش یم بدبخت بشه

 .دیآو ستین قرص دلم من اد،یب دکترت کن صبر-

 و سالم که خودمم کردم، امضا رو نامه تیرضا-

 .میبر دیآو جون. سرپام

 دکتر نهمهیا چشم جلو مارستانیب تو شما مامانجان-

 که کنم اعتماد چطور ،یبخواب ینگرفت قهیدق دو پرستار

 ؟یکن ینم ناقص دستتو اون و جا هی ینیشیم کارگاه تو

 :گفت کند جمعش داشت یسع که یلبخند با دیآو

 نمیش یم رمیگ یم خوبه زیچ همه نمیبب کارگاه برم من-

 .کنمینم ناقص چشم دستمم سرجام،

: گفت باالخره و کرد نگاهش یدرماندگ با مادرش

 . دنبالت امیم خودم هم کار بعد رسونمت، یم خودم

 یدیم هم یخوراک احتیس زنگ: دیپرس یلبخند با دیآو

 م؟یبخور

 که کند اعتراض خواست و کرد فوت را نفسش مادرش

 : گفت مادرشو دست داد و دیکش رونیب چشیسوئ دیآو



 .معلم خانم موال به نوکرتم-

 برگشت مادرش نگاه لبم، ی گوشه نشست یلبخند

 به برم من. دخترم بخور اتو وهیآبم: گفت منو سمت

 دیآو دست از وکتویآنژ نیا ادیب بسپرم پرستارا از یکی

 .میبر ارنیب در

 یا وهیآبم هم خودش یبرا دیآو و رفت رونیب تاق از

 خبر؟ چه کارگاه: دیپرس و ختیر

 .ندارم یخبر-

 ؟یزد حرف یک یدیسع با: فرستاد باال ییابرو

 .صبح-

 ؟یگفت بهش یچ-

 دیآو مادر و شد باز اتاق در که بدهم یحیتوض خواستم

 دستتون آقا: گفت پرستار. شدند وارد باهم یوپرستار

 نیا پس شه، یم جمع توش خون دیننداز نییپا رو

 ه؟یچ یبرا نگیاسل

 وهیآبم و نداد گفت پرستار که یزیچ به یتیاهم دیآو

 دیآو دست از را وانیل کالفه پرستار د،یسرکش را اش

 یرو را یچسب و کرد خارج را وکتیآنژ بعد و گرفت

 شده یبند آتل دست دیآو نکهیهم و کرد کسیف دستش



 به آقا: زد ادیفر بایتقر پرستار  چسب سمت برد را اش

 .دیارین فشار دست اون

 : گفت من به رو پرستار و زد خشکش دیآو

 ضیمر. دیدار نگه رو چسب نیا قهیدق دو خانم-

 .نوبره گهید ینشکلیا

 یم یخال را خچالی داشت که دیآو مادر سمت نگاهم

 را چسب و دیآو سمت رفتم ناچار به و شد دهیکش کرد

 دیآو به رو پرستار و دادم یمیمال فشار دستش یرو

 : گفت

 پزشکتون، مطب دیببر فیتشر گهید روز پنج لطفا-

 دیبا حتما کنه، دایپ بهبود یجراح زخم تا موقته آتل نیا

 .نیریبگ گچ رو دست

 کرد شروع دیآو یگوش که بود صحبت حال در پرستار

 تا کرد خارج دستم از را دستش دیآو و زدن آالرم به

: زد ادیفر بایتقر پرستار که ردیبگ دست به را یگوش

 .ومدهین بند دستت نیا خون آقا

 رفتو شد روان چسب ریز از که یخون سمت من نگاه 

 را انگشتش و گرفت هوا در را دیآو دست پرستار

 دهیکش همزمان دیآو منو نگاه کردو کسیف چسب یرو



 بسته نقش اش یگوش یرو که پدرساالر نام سمت شد

 .بود

 اون: گفت من به رو و کرد فوت کالفه را نفسش دیآو

 .گندم من گوش دم بذار رو یگوش

 یگوش و کردم برقرار را تماس بودم؟ شده گندم یک از

 : گفت دیآو و گرفتم دیآو گوش دم را

 امسال دوست پارسال. بزرگ ملکان استاد به به-

 .یچیه

 و کرد خم یکم هم را گردنش و باالگرفت را اش شانه

 و شانه انیم ییجا را یگوش تعادل توانست باالخره

 دست پرستار و کردم رها را دستم کند، حفظ گوشش

 و کرد گردنش زیاو بند داخل را دیآو ی شده یبند آتل

 :گفت خط پشت فرد به دیآو

 بهونه منو کرده هواتو دلش زنت نیا ست،ین میطور-

 .کنه یم

 پرستار منو و شد خسته تخت یرو نشستن از باالخره

 دست به را یگوش دستش با و گذاشت جا زده بهت را

 :گفت شد یم خارج اتاق از که همانطور گرفتو



 کن، سوا خوب دختر مادر هی باش، اونجا شما. نه-

 .یکش یم زحمتشو شما هم رو مادره من، مال دختره

 رو و زیم یرو کرد یخال را خچالی باالخره مادرش

. روز چند نیا نیدیکش زحمت یمرس: گفت پرستار به

 هیبق. برداره اومد یهرک رشیپذ دیبذار رو ها ینیریش

 .دیکن میتقس پرستارا نیب هم رو

 نکردن، گوش که پسرتون. چشم ممنون: گفت پرستار

 را پانسمان مدام رو پنج نیا یتو باشه، حواستون شما

 و نخوره دستشون به آب عنوان چیه به و دیکن ضیتعو

 یسالمت خدا انشاهلل کنند، مراجعه پزشکشون به حتما

 .بده

 آن از دیآو که یدر به درمانده مادرش و رفت پرستار

 : گفتم ماندو رهیخ بود شده خارج

 .گردن یبرم االن-

 

 

 دیاو وندادو ییگوالوگید نوع کردم تالشمو ی همه من

 خانواده متفاوته،هم مشکالتشون یحت باشه، متفاوت

 .شونم



 

 هشت_صامت#

 

 

 داروها ی سهیک بعد کردو رها کالفه را نفسش مادرش

 :گفت گرفتو سمتم به را

 .دیآو نیبد کارگاه تو فعال، باشه شما دست نایا-

 میزد رونیب مارستانیب از باالخره و گرفتم را داروها 

 دستش شد خارج مارستانیب ساختمان از نکهیهم دیآو و

 مادرش م،یشد نشیماش وسوار دیکش رونیب زیآو از را

 دیآو و کرد یم حتینص مادرانه راه ودر رساند را ما

 ادهیپ که نیماش از داد، یم تکان یسر حواس یب هم

 . افتادم راه به اتاقم سمت به و کردم یتشکر میشد

 از یکی و شد باز اتاقم در که بودم شده اتاق وارد تازه

 : گفت و آمد داخل ساتیتاس یها بچه

 یم. نجایا امیب گفت یمسلم حاج مهرگان، خانم سالم-

 نم؟یبش شه

 .ستین یمشکل دینیبش-



 گرفتم، دست به را دفترم و کردم روشن را ستممیس

 یها یختگیر هم به نیا و گشت یبرم اگر یدیسع

 .بود نیالکاتب کرام با کارمان دید یم را ریاخ

 و شد باز اتاق در که بودم کرده روشن را ستمیس تازه

 :گفت یم ارامش با یکس به که آمد یمسلم حاج یصدا

 نیزم رو هم کارا. شکر رو خدا که نشده یزیچ -

 .افتاده راه هم دیتول خط. نموندن

 محض به دیآو و شدند وارد باهم یمسلم حاج دویآو

 زیخ سمتش به یصندل یرو نشسته پسرک دنید

 سپرد دو آن انیم را خودش یمسلم حاج و برداشت

 :گفت کالفه دیآو و کرد

 خودمو بشکنم رو شکسته گردن نیا گردن من دیبذار -

 .کنم راحت خودشو

 یچ بهت دیآو: کند یگریانجیم کرد یسع یمسلم حاج

 گفتم؟

 .یحاج کن ولم. شدن خودسر شون همه. شده سر خود-

 :گفت بود شده میقا من پشت بایتقر که پسرک



 کرده رشیتعم. نداشت یمشکل دستگاه خدا به دیاو اقا-

 خودش کردم سفت رو بود شل که هیآخر چیپ. نیبود

 .کرد کار

 یکس تا بودم نگفته من مگه نبود؟ شیزیچ دستگاه پس-

 من واسه د؟ینزن دست ها دستگاه به نباشه سرتون باال

 ؟یاریم در رو سوپرمنا یادا ؟یشد آدم

 یمسلم حاج که شود روان پسرک سمت به خواست

 .دیاو ایب کوتاه: گفت و گرفتش هم باز

 اولشه؟ ی دفعه مگه. امینم کوتاه ینسریا امینم کوتاه-

 .یمهد کنم یم زونتیآو: زد ادیفر پسرک به رو

 یب یبود مارستانیب: گفت آرامش با یمسلم حاج

 .دیکن یم صحبت فردا شو، آروم کم هی. یا حوصله

 در ییفردا: گفت و گرفت فاصله یمسلم حاج از دیآو

 پالستو جولو زود. یمهد کن هیتسو برو. ستین کار

 .یاخراج. نمتینب نجایا فردا از کن، جمع

 کرد؟ اخراجش. رفتم وا

. که نکردم یکار من مهندس آقا خدا به: دینال پسرک

 .گهید کنه یم کار دستگاه

 :زد ادیفر دیآو



 .والسالم کن هیتسو برو گفتم ،یمهد نده منو جواب-

 

 

 

 اسم میبزن هم وگای فن دوتا ،یارامش چه ،یسکوت چه

 �🥰🥰🥰�دیوگآوی ذارمیم کانالو

 

 نه_صامت#

 

 

 

 داد هیتک را دستانش جو کردن آرام یبرا یمسلم حاج

 :وگفت زد یچشمک یمهد سمت به دویاو ی تنه به

 .نباش اتاق نیا تو برو نیآفر. یحسابدار برو ایب آره-

 از کرد اشاره پسرک به و عقب داد هل بایتقر را دیاو

 .برود رونیب اتاق

 در سمت به بود دیاو به نگاهش که همانطور پسرک

 بایتقر دیاو د،یرس دیآو کینزد نکهیهم و رفت اتاق



 نگهش یمسلم حاج که بزندش تا سمتش برداشت زیخ

 :دیغر دیاو داشتو

 .یحاج رهیبگ آروم دلم بزنم نیا به چک هی من بذار-

 بست، را در فرستادو رونیب را پسرک یمسلم حاج

 :گفت کالفه

 .خامه. است بچه کرده، اشتباه. باش آروم دیاو-

 یصندل یرو باشد شده تمام اش یانرژ انگار که دیآو

 :دینال و نشست

. رم یم ور ها دستگاه نیا به ساله چهار من یحاج -

 کم شد پرت حواسم هیثان هی خوندم، درسشو چهارسالم

 وصله مهره و چیپ با االنم. شه قطع دستم بود مونده

 شد؟ یم یچ اومد یم سرش ییبال اگر د  . شده نهیپ

 .یاریم جوش چرا تو. نشده یزیچ که حاال خب-

. دنینم گوش حرف شدم، خسته. یحاج اوردمین جوش-

 در یباز سیرئ دیآو کنن یم فکر همه اولشه؟ بار مگه

 ینم د،ینزن دست اجازه یب ها دستگاه به گه یم ارهیم

 اگر نباشم، سرشون باال من یحاج ه،یچ من درد فهمن

 یکارمند شه، پرت یا قطعه شه، خراب یدستگاه

 گه یم االن که ینیهم پاسخگوئه؟ یک نهیب بیآس



 تیشکا هی بره انگشتش تو خار نبود، شیزیچ دستگاه

 یمنیا اصول که کنن یم فالنجامون تو چوب کنه

 .نبوده باالسرشون ناظر مهندس نشده، تیرعا

. ده یم برادرشو مادرو خرج. حاال شما ببخش پسرم-

 کنه؟ کاریچ یکن اخراجش

 سرش االن. کنم یم اخراجش ده یم خرجشونو چون-

 یک خرجشونو ادیب سرش ییبال نجایا فردا داره باد

 که صورتم تو ندازهیم تف ادیم مادرش همون ده؟یم

 .دستت دادم سالم امو بچه

 :کند آرامش کرد یسع یمسلم حاج

 . یا کالفه یدار درد االن تو. باشه-

 بالت دستو تو سردرد قرص دخترم: دیپرس من به رو

 .شه آروم بخوره بهش بده هست؟

 ؟یحاج یقرص چه: دمیپرس متعجب

 :گفت و زد  یلبخند

 مرص قرص دخترا دخترم، کن باز فتویک دونمیم چه-

 .یدار توش یچ نیبب. فشونیک تو دارن ادیز

 امانت را پسرش و داروها دیآو مادر که آمد ادمی تازه

 را دارو ی سهیک و کردم باز را فمیک دستم، بود سپرده



 و کرد جدا انشانیم از یقرص. گرفتم دیآو سمت

 .خورد کردو خارج ورق را شانیدوتا

 بالت؟ دستو تو شهیم دایپ هم آب: گفت آقا حاج

 .خواد ینم: گفت دیآو

 را اش یبند اتل دست و زیم یرو گذاشت را سرش

 دستش سمت نگاهم و کرد زیم مماس سرش کنار هم

 و کرده ورم آتل بند از خارج انگشتانش د،یچرخ

 .آمدندیم نظر به دردناک

 یگرید قرص و کرد بلند را سرش و گذشت قهیدق چند

 .خورد برداشتو

 استراحت خونه برو پاشو پسرم: گفت آرام یمسلم حاج

 مارستان؟یب ینموند چرا بود بد حالت انقدر که تو کن،

 به فیضع دارو خش شیصدا اما نکرد بلند را سرش

 :دیرس گوش

 ها بچه نمیبب زدم زنگ صبح اول موندم؟ یم کجا-

. افتاده راه دیتول خط دمیشن دستگاه، یب کنن یم کاریچ

 تیعنا مورد نموییباالوپا زد زنگ که هم یدیسع

 کارگاهو شهیم مگه اخه؟ موندم یم کجا قرارداد،

 کرد؟ ول صاحابیب



 .بودم سرشون باال منکه-

 .یحاج ییایبرنم نایا پس از-

 .کن استراحت خونه برو پاشو تو. امیبرم-

 کرد شیرها و کرد بلند زیم یرو از را سرش باالخره

 :یصندل یپشت یرو

 صاحاب یب دستگاه اون که یومدیبرن پسشون از-

 .شده روشن

 :گفت و زد یجان یب لبخند یمسلم حاج

. سایوا سرشون باال ایب خودت. باشه. واال بگم یچ-

 .بعد کن استراحت یکم نه، حال نیا با یول

 :داد فشار را چشمانش ی گوشه انگشتانش با دیآو

 اد؟یم بدم استراحت از من یکنیم فکر شما یحاج -

 .شهینم یول بزنه بادم یکی بدم لم خوادیم دلم منم واال

 یمهد من. دخترم شرمنده: گفت من به رو یمسلم حاج

 .نره رونیب صدا نجایا فرستادم رو

 .ستین یمشکل: زدم یلبخند

 گذاشتم گرو شیر که بگم یمهد به: گفت دیآو به رو

 سرکارش؟ بمونه



 .یحاج دینگ-

 ؟یندازیم نیزم منو حرف-

 فردا. بترسه خوب خونه تو بره دشیبفرست امروز-

 .برگرده دیبزن زنگ عصر

 .پسرم یباش سالمت-

 .ستهیم یوا کار اضافه ادیم دوروزم نیا یجا -

 .گمیم بهش -

 .امیم منم دییبفرما شما -

 یحرف چیه یب را نگاهش دیآو رفتو یمسلم حاج

 با شد، بلند شیجا از و نگفتم یزیچ. صورتم به دوخت

 و کرد خارج گردنش دور از را زیبندآو سالمش دست

 : گفت و دستانم انیم کرد پرتش بایتقر

 راپورت بشنوم که بعد یسر ،یادگاری دار نگه نویا-

 زونتیآو نیهم با یدیسع به یداد منو کارگاه ای منو،

 .مهرگان کنم یم

 . اتاق در ماندم جا شده مات من و رونیب زد اتاق از

 یبند نیهم با کند؟ یم زانمیاو گفت گفت؟ چه من به

 دستانم انیم دیآو و دشینامیم نگیاسل پرستار که

 بودش؟ جاگذاشته



 که یماه کی همان د،یکش طول یماه کی شدنم مات

 نفس کارگاه کل و تنگ خلقش و بود گچ در دستش

 .بود افتاده شماره به ترس از دنشانیکش

 دستش گچ که شد شروع یا نقطه آن از ما داستان یول

 میبرا یدیجد شالگردن اول روز همان کرد، باز را

 خانم رفت دست از شالگردنت اون" گفت دویخر

 برات خودم چالق چپر ی قهیسل به نویا. یعموم روابط

 ."گرفتم

 

 صامت#

 

 

 

 یمشک خطوط منظم یها فیرد یپ نگاهم که همانطور

 قرار که نیا با: دمیپرس بود شال یطوس بافت انیم

 د؟یکن زونمیآو ستین

 حال یادگاری با فقط کردن زونیاو: فرستاد باال ییابرو

 .یعموم روابط خانم ده یم



 خورده چروک پوستش که یدست سراغ رفت نگاهم

 شد؟ خوب کامال: دمیپرس بود،

 .خوبم یول الزمه، یوتراپیزیف جلسه چند هی -

 مرتب ابروهاتم سایوا. گندم تمومه: دیآ یم برکه یصدا

 .شه وا یکم نایا رنگ تا کنم

 آخ ام، شده تمام من د؟یگو یم چه. کنم یم نگاهش

 کشاندم را دیآو یحت من ؟یکرد چه ؟یگفت چه برکه،

 هانیک از یخبر تا دارم ازدواج قصد گفتم و خانه در

 و بود شده سال هشت... کردمو طعمه را دیآو شود،

 .بود افتاده خوراک خوابو از هانیک

 از کم کم نشد یخبر که هانیک از و آمد که دیآو یعنی

. خواهد ینم مرا هانیک کردم فکر گذشتم، رشیخ

. اند کرده میرها و اند گفته کباری که خواسته یم پدرش

 کجا را خوراکش و خواب هانیک و کردم عقد دیآو با

 بود؟ انداخته

 یم فکر بزن حرف بابا گندم؟ تو چته: توپد یم برکه

 .نمیچ یم رو مجسمه یابرو دارم کنم

 کرده چه من با دانست یم چه او زنم، یم یتلخ لبخند

 یم چه او است، دهیچ هانیک نام به را زبانم که است؟



 کرده چه ساله 29 من   یسالگ 12 یاهایرو با دانست

 : میگو یم و کشمیم عقب را صورتم. است

 .رهیگ یم درد ابروهام بسه برکه، ندارم حوصله-

.  یزن یم حرف بد. نزن حرف نه: دیگو یم کالفه

 نمیبچ برات دمشم. کنم کوتاه یکم ابروهاتو تاج سایوا

 .نیبچ باهاش دویآو دم برو هم تو

 را میابروها باالخره برکه و زنم یم یجان یب لبخند

 به دست به رنگ هم بعد یساعت و کند یم کوتاه

 .حمام فرستد یم مرا و دیا یم سراغشان

  کنندیم پر را میرپایز که رنگها ستم،یایم که ردوشیز

 با درذهنم اول یروزها را دیآو که آورم یم ادی به

 به مدام که آورم یم ادی به کردم، یم سهیمقا هانیک

 فکر نکن فکر نکن فکر یگرید مرد به گفتم یم خودم

 . نکن

 را هانیک رفتم که یبلوکان مطب به که آورم یم ادی به

 که است خوب چقدر گفتم خودم به دمید که زشیم پشت

 .هستم عاشقش من داند ینم هانیک

 من و گرفت یم حال شرح که هانیک آورم یم ادی به

 یم یزمان کی که یکس به دیبا که مردم یم داشتم

 ازیوپ ریس که میبگو م،یبگو بدنم ی درباره دمشیپرست



 بادمجان شوم، یم تیکول ی حمله دچار خورم یم که

 که نم،یب یم خون یبهداشت سیسرو در خورم یم که

 که زد،یر یم هم به را گوارشم یناراحت و استرس

 من، از یمین شده و کرده عود که یدرد نیا هانیک

 و یشو گرمید ی مهین ینخواست تو که است نیا یبرا

 انیم گذاشتم را دیوآو کشتم را خودم از یمین من

 یم گوارشم ی درباره تیبرا نجایا حاال و ام یزندگ

 .میگو

 نهیآ در را ام شده مات خود بندم یم که را دوش اهرم

 یم برکه که را یخود نیا کنم، یم نگاه در پشت ی

 خوراک خوابو از هم را هانیک ظاهرا و باستیز گفت

 ستم،ین من گرید من که ستیسال هشت اما. بود انداخته

 نخواست، مرا که هانیک یعنی د،یآو ی پله ام شده من

 که خواهم یم یزن گفت گندم، خواهمت یم گفت دیآو

 خانه به یوقت و کند یآشپز میبرا کند، گرم را ام خانه

 تمام من یعنی نگفتم، نه هم من رد،یبگ را فمیک میآ یم

 من بودم، کرده هانیک یبرا را ها شرفتیپ و کارها نیا

 من رفتم، دانشگاه به و گرفتم پلمید زودتر هانیک یبرا

 هانیک یبرا من رفتم، سرکار دوم ترم از هانیک یبرا

 که حاال خب گفتم خودم با گرفتم، سانسیل ترمه شش

 کنار را زیچ همه پس خواهد، ینم مرا هانیک ظاهرا



 شوم یم یزن همان دیآو یبرا هم، را خودم گذارم، یم

 هانیک... نه ردویبم برود هانیک بگذارد. خواهد یم که

 .بود فتاده خوراک خوابو از

 یرو نگاهم شوم یم که خوابم اتاق وارد تن به حوله

 نیهم در من زم،یر یم فرو و کندیم مکث اش پنجره

 من بودم؟ نساخته که ها چه هانیک خودمو یبرا اتاق

 دم،ید یگرید طور را هانیک بار نیاول پنجرهنیا از

 مرا دل و آورد نهال دو هانیک و بودم ساله دوازده

 روز کی خودم امدین سراغم دمید که بعد یول برد،

 یسور چهارشنبه کردم، پاره را هانیک خاطرات تمام

 را دیاو و من مشترک ی چهارشنبه نیاول آتش بود،

 بودنم هانیک با ی نفره تک یاهایرو که یخاطرات دفتر

 آتش همان هم مرا کرد، روشن بود، کرده پرش

 .هانیک نخواستن آتش. سوزاند

 بود یحرف چه نیا برکه، آخ. روم یم وا تخت یرو

 یم تو برکه آخ بود؟ گفتن وقت حاال برکه آخ ؟یزد

 ؟یکرد چه من با یدان

 زنم یم زل و کشم یم دراز تخت یرو حوله همان با

 اگر هانیک کرد؟ ینم ازدواج چرا هانیک سقف، به



 ییوا. شد یم درست خوراکش خوابو کرد یم ازدواج

 ؟یبکش مرا یخواست یم برکه ییوا. برکه

 باز سروصدا پر را در برکه که کشد ینم طول ادیز

 : کند یم

 ها رنشدهید نیبب ؟یرفت وا چته عروس خواهر به به-

 یم هم تو با من. بگم نه بهراد به بگو منه با دلت اگر

 نداره بیع یندار پله پولو حاال بشم، خوشبخت تونم

 هی ستوندم زن گمیم همه به یموشگل خوشگل عوضش

 .ماه کهیت

 نام به بزنم را میاشکها تا خندم یم آنقدر خندم، یم

 .خنده

 یم سشوار را میموها و تخت یرو نشاندم یم برکه

 : دیگو یم بعد و کشد

 برات شب هی بسپرم دیآو به دیبا گندم، ساختم یچ آخ-

 .اوف...  بسازه
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 .عه گندم زشته-

 .کردم خوشگلت که یبود تو زشت-

 ای هستم خوشگل باالخره: میگو یم و زنم یم یلبخند

 .ستمین

 خودت به نکهیا شرط به: دیگو یم و کند یم ینچ

 .یخوب یبرس

 خواهر: دیگو یم که کنم یم نگاهش نیغمگ یلبخند با

 مامان قراره بعدش. راهه به نهار که نییپا ایب عروس

 .بکشه کار ازمون

 عروس؟ از-

 .عروس خواهر نج،-

 و زند یم یلبخند ندمیب یم که مامان م،یرو یم نییپا

 : دیگو یم

 به ینجوریا شهیم یچ مامان گندم، یشد خوب چه -

 .یبرس خودت

 نچرال االن: بدم نشان الیخ یب را خودم کنم یم یسع

 .جان مامان مده



 ما به دوزدیم چشم منتظر زویم پشت ندینش یم برکه

 : میگو یم و

 خودتم ی خونه تو فردا برکه، بکن ینیتمر هی پاشو-

 کار برات رنیبگ دورتو خدمتکارا وینیبش ییخوا یم

 کنن؟

 و گوشش پشت فرستاد یم را شیها یچتر برکه

 :دیگویم

 زن تو  خونه، یبرا ارمیم کارگر گفته بهراد آره،-

. کن حیتفر کن کار بخون درس برو که، یستین یمطبخ

 کار من رو ایب شبم بکن، خواد یم دلت یهرکار روزا

 .کن

 .برکه: زنم یم غیج بایتقر

 دیبا پرستارم من خب ها؟: دیگو یم یلودگ با

 .من بشم یپرستار چه اخ گه،ید بشم پرستارش

 یم تکان یسر تاسف با که کنم یم نگاه را مامان مات

 .دهد

 را چشمانش و کنم یم برکه ی حواله یگردن پس

 بذار: 'دیگو یم زان،یآو را شیلبها و کند یم درشت

 .کنه رها ظالم توئه ی سلطه ریز از منو ادیب بهرادم



: میگو یم و سرش پس کوبم یم انگشتانم با و خندم یم

 .کرده زونیاو لباشو نیهمچ نشایبب رو یعوض

 م؟ینش بابا منتظر: پرسم یم و مینیچ یم را زیم

 .ارهیب زخاتونویعز کرج، رفته بابا. نه: دیگو یم مامان

 .میخودمون کردم یم فکر من واقعا، ها مجلسه عه؟-

: دیگو یم و گذارد یم زیم وسط را اسفناج آلو مامان

 .جان مامان گهید خواد یم بزرگتر مجلس نیا

 زیعز هم من یخواستگار روز بود، مامان با حق

 یپدربزرگ یول بود هم مامانجون سالها آن آمد، خاتون

 .نداربم هم را مامانجون گرید برکه مجلس سر نداشتم،

 : دیگو یم برکه مویخور یم نهار

 منو شهیم مامان خوبه، چه اسفناج آلو نیا خدا آخ-

 هرروز برامون تو میکن یزندگ من اتاق مییایب بهراد

 ؟یبپز آلواسفناج

 بلد هم مروین هی ،یبمون نجایهم دمیبا آره: میگو یم

 .یبپز یستین

 :کندیم نازک یچشم پشت

 .شم یم پرستارش فقط من. بلده بهراد خود رو مروین-



 اسفناج آلو نیهم از دیآو برا: میگو یم مامان به رو

 .نخورده وقته یلیخ بذار، کنار

 کنم درست فسنجون خوام یم شام برا: دیگو یم مامان

 .داره دوست دیآو

 زیچ هی. رهیگ یم غذا یبو خونه مامان، ها ینکن-

 .میخور یم سبک

 .نجاستیا زخاتونیعز جان، مامان شه ینم-

 :میگو یم زمیر یم آب خودم یبرا که همانطور

 سوپ که،براش نداره خوردن پلو دندون خاتون زیعز-

 خچالی ذارمیم کنم یم ابکش یماکارون. بابا رهیگیم

 یم کنم یم درست یساالدماکارون نایا هفت ساعت

 ینیریش قراره شه داشونیپ مهمونا که هشت میخور

 .میباش داشته جا میبخور

 میخور یم که نهار و دیگو یم یا باشه یناراض مامان

 .کنم یم جور و جمع را خانه و میشو یم را ظرفها

 مرگم چه روم، یم اطیح به مسمومم افکار از خسته

 ریجاگ بکشم؟ نفس توانم ینم چرا خانه در است، شده

 باغچه. کشم یم بغل را میزانوها و شوم یم پله

 ی گوشه یها بیس وبرگ شاخ. بایز اما ستیزییپا



 وقت یلیخ ها زردآلو و اند شده لخت و پشت کم اطیح

 اما ها نیبنجام. اند ختهیر را شانیبرگها که است

 را نهایبنجام که دیآ یم ادمی کنند، یم یدلبر همچنان

 یبرا بود گرفته نهال کجا از دانم ینم آورد، هانیک

 نجایا در کاشت آوردو نیبنجام دو و شانی خانه اطیح

 دوست بیعج را ها نیبنجام". اند آمده اضافه" گفت و

 کی ندینب یکس که یطور هم اش گوشه کی داشتم،

 فکر هم خودم با ،"گ" کی و کردم یخط خط" ک"

 و گندم ند،یآ یم هم به چه هانیک و گندم که کردم

 ینم اگر شد یم نما خوش یلیخ نیبنجام یرو هانیک

 .کردم یم کاملش و دمیترس

 شانی تنه تا نگاهم و روم یم ها نیبنجام کینزد تا

 دهیکش درخت ی تنه خطوط یرو انگشتم د،یآ یم کش

 ها نیبنجام قد کنم، یم شیدایپ باالخره و شود یم

 یرو به رو ام نوشته حاال که است شده بلند یآنقدر

 .برقصد نگاهم

 خودم با چرا دم؟ینتراش نجایا را دیآو نام وقت چیه چرا

 کنم فکر و" آ" کی کنار سمیبنو" گ" کی نکردم فکر

 .ندیآ یم هم به چقدر دیآو و گندم

 .شه باز بختت بزن گره برگهاشو: دیا یم برکه یصدا



 قهیدق دو: میگو یم چرخد، یم شیصدا سمت صورتم

 .نذارا تنهام

 میندار ییمنها ییتنها خونه نیا تو: خواند یم بایتقر

 .میندار میندار

 ما یعنی ند،ینش یم خانه کوچک استخر دم و دیآ یم

 بزرگ حوض کی نبود، استخر یول استخر، میگفت یم

 یآب  سطح که یمتر کی عمق با مین و کی در دو

 یم بود، کرده گلدان از پر بابا را اش وارهید رنگ

 اند، کرده عوض تازه را آبش نم،ینش یم کنارش روم

 : دیگو یم برکه. تازه و است شفاف

 توش میرفت یم میشد یم لخت گندم، بود تابستون کاش-

 .میش برنز تا مینشست یم

 .میمد خودمون. که ستین مد گهید برنز. نه-

 :دیگویم شبطنت با

 .ربرنجیش یتو نه مدم، من-
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 هم ربرنجیش خندم،اگر یم ربرنج؟یش دیگو یم من به

 افتاده خوراک از هانیک که ام وارفته ربرنجیش باشم

 خانه ودر کردم یم باز زبان نبودم ربرنجیش اگر. است

 ینم مرا او دارم، دوست را هانیک من گفتم یم

 خواهد؟

 رم،یگ یم پلمید زودتر که خواهم یم را هانیک من

 روم، یم دانشگاه به زودتر که خواهم یم را هانیک

 هانیک یبرا من کنم، کار خواهم یم هانیک یبرا من

 .مانی خانه به کشانم یم را بدبخت دیآو

 یها اشک کنم یم یسع و کنم یم تنگ را چشمانم

 آن یبرا سوزد،یم برکه یبرا دلم کنم، دور را مزاحم

 : پرسم یم افتد،یب من حال به که روزش

 برکه؟ ییخوا ینم رو رضا یمطمئن-

 یم ینامعلوم خطوط استخر ی وارهید یرو انگشتش

 .دیبر اونم م،یکرد تمومش ماهه چند: کشد

 د؟یبر دلتونم ن،یدیبر خودتون-

 و سگ نیع یزندگ تو میرفت یم گندم، میدیبر دلمونم-

 من که ییزایچ سر جنگ هم، جون به میافتاد یم گربه



 شد ینم اسمش که نداشت رضا و خواستم یم

 .یدلبستگ

 ؟یش مونیپش نکنه-

 برم یم دارمیبرم بهرادو یبانک کارت گرفت دلمم. نه-

 .دلم شهیم وا نیهمچ خرم یم طال سیسرو هی

 :دیگو یم و میگو یم رلبیز یا وانهید

 بشم مونیپش بود قرار هم درصد هزارم کی اگه-

 تموم گهید رضا منو. گندم نجایا کشوندم ینم بهرادو

 عمرم تو من گذشت، خوش اره بود، خوب آره. میشد

 راستشو اما نبودم، خوش رضا ی اندازه یشکیه با

 به همبرگره و چیساندو یهرچ از حالم گهید ییبخوا

 زل و پارک یتو نشستن یهرچ از دلم. خوره یم هم

 باهاش انقدر. خوره یم هم به ادماست عبور به زدن

 با. ندارن جون پاهام گهید اونور و نوریا رفتم ادهیپ

 یول ام،یم یپولک نظر به دونم یم دم،یجنگ یلیخ خودم

 نیماش باالسرت، سقف یعنی پول نبود، پول خود هیقض

 ستین پول فقط پول. رفاه یعنی ش،یاسا یعنی رپات،یز

 .زهیچ همه پول گندم،

 درخت یپ فرستد یم را نگاهش شود، یم ساکت

 :دهد یم ادامه منو محبوب نیبنجام



 نمیبش شد ینم که منم بخره، نتونست دمیپرا هی رضا -

 هی تو تونستم ینم منکه. بزنم گز باهاش موتور پشت

 همه. نمیبچ هیزیجه براش یا اجاره نمور ساختمون

 م،یداشت گناه جفتمون هر. گندم شد یم خراب یچ

 کنم تر لب که هیبهراد من یرضا بهراده، من یرضا

 دایپ روز هی هم رضا ی برکه پام، به زهیبر رو ایدن

 یبرا کنه، غش موتورش یبرا که برکه هی شه،یم

 پول نداره یبیع بگه خودش با که. رهیبم نمورش سقف

 .دارم که رو رضا میندار

 لرزد، یم شیصدا کنم یم حس دیگو یم که را نیا

 راندن تین به دیشا دوزد، یم آسمان به را نگاهش

 : دیگو یم و شیاشکها

 تونستم یم که داشتن یانقدر نایا بابا اگه خدا به-

 مامان یول گذشتم، ینم رضا از رمیبگ کمک ازشون

 من یزندگ و خونه اجاره نگران که داشتن گناه هم نایا

 .باشن

 ؟یگفت رضا ی درباره بهراد به-

 هوم: دیگو یم لب ریز

 گفت؟ یچ-



 ،یچ ای بوده یک ام گذشته تو ستین مهم براش گفت-

 مون ندهیآ یزندگ تو ام گذشته یپا قراره اگر یول

 .مینکن شروعش بهتره شه دهیکش

" گ" یپ که همانطور و نیبنجام به دوزم یم را نگاهم

 خب؟: میگو یم لب ریز  گردم یم" ک" و

 ی همه گفتم. مونده ام گذشته یتو من ی گذشته گفتم-

 همه دفترامو کتاب یال گذاشتم و ام گذشته سال چهار

 .برد یخشک نون دادم اشو

 باهاش یخشک نون به یداد حاال: میگو یم لبخند با

 ؟یگرفت یچ

 : زند یم لبخند هم او

 اون از دکتر هی باهاش که بگه برات جونم هان-

 هم یدست پشت هی نیهمچ گرفتم، موشگالشو خوشگل

 .شد یم شل براش که یهرک دهن تو زدم

 گفت یم من به. ها داره برات ادیب دیآو شب: خندم یم

 دید شم یم دکتر شم یم دکتر گفت یه رکبابیز نون

 .شد دکتر خانم ینجوریا شد پرستار

 .ها بلده دمیآو نیا نیبب نیبب: دیگو یم و خندد یم



 خودش قول به خواستگارا جلو ادیب شب بذار بلده، آره-

 .بره آبروت رهیبگ انتگرالتو

 :دیگو یم ذوق با

 نداره یمشکل بهراد بگم بهش ادیب شب کاش آره یوا-

 .رهیبگ دمیاو خود انتگرال شخصا که

 چته. ها یگفت یم احساساتت از یداشت شیپ قهیدق دو-

 ؟یکن یم ذوق دیآو یبرا هو هی

 .بعدشه قهیدق دو االن بود، شیپ قهیدق دو اون-

 به زییپا وسط شود، یم چه دانم ینم بعد و خندم یم

 داخل میاندازیوب میکن لخت را مانیپاها زند یم سرمان

 خوب یول شود، جمع سرما از تنمان و حوض آب

 یب ندهیآ وقت چند تا است قرار خانه نیا حالمان، است

 بچه دختر دو است سال یلیخ حوض نیا شود، دختر

 .است دهیند خودش دور به دنیوید حال در را

 دیع یها یگل یماه که ستیسال چند دیشا حوض نیا

 .است نداده جا خودش در را

 میا نکرده پچ پچ نجایا یواشکی ما است وقت یلیخ

 . کممان یها نمره ی درباره



 را هانیک یایرو و ام ننشسته نجایا من است وقت یلیخ

 !یآورد سرم ییبال چه برکه، آخ. ام نبافته

 یم شود یم کرخت حوض یسرما از که مانیپاها

 ینیس مامان و نهیشوم به میچسب یم و خانه داخل میرو

 یبرا برکه کنارمان، ندینش یم و دیآ یم دست به یچا

 :دیگو یم و دارد یبرم ییچا خودش

 .عروس مادر داره خوردن ییچا نیا -

 یم و گذارد یم مقابلمان را ینیریش یدست شیپ مامان

 .برکه باش نیرنگ نیسنگ کم هی: دیگو
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 داردیبرم ینیریش خودش یبرا که همانطور برکه

 :دیگویم

 هم نیسنگ برسه بهم گمیم بهراد به هستم که نیرنگ

 . بشم

 یم هوا به برکه کبارهی به و زند یم یلبخند مامان

 :دیگو یوم پرد



 رم یم دارم منم کردم یم فکر داشتم مامان یراست-

 زهیچ گم یم یول. دیشیم تنها هم با نجایا بابا و شما.

 .دینش تنها یلیخ بهیع مامان،

 م؟ینش تنها یچ یعنی: دیگو یم متعجب مامان

 .دیکن خلوت. دییتنها دینکن فکر که یعنی-

 بچه؟ یگیم یچ نمیبب بزن حرف آدم مثل: میگو یم

 ندهیآ ی بچه که نشه یطور هو هی که گمیم: دیگو یم

 .بشه اش خاله ای شییدا همسن برم قربونش که من ی

 و زند یم چنگ را شیچا کند یم تمام که را اش جمله

 پس به دستمان تا کند یم ادیز را اش فاصله یکم

 .نرسد اش کله سرو و گردنش

 یم االهلل الهللا لب ریز که کنم یم نگاه هم را مامان

 .دیگو

 رساند یم را خاتون زیعز بابا بعد و  میخور یم یچا

 .برکه یها سفارش دنبال رود یم و

 شده کوتاه یمو با د،یآ یم هم دیآو یول کشد یم طول

 کنار و کرده اتو شیبرا من که یلباس و گرفته دوش و

 .ام گذاشته



 ردیگ یم را بابا سراغ کند، یم کیعل و سالم مامان با

 نگاهم برکه، یها یسفارش یپ رفته که میگو یم و

 باال ییابرو دنمید با که دیبگو یزیچ تا کندیم

 دیجد دختر ؟یهست یک شما: دیگویم و فرستدیم

 خانواده؟

 .مهندس باشمیم التونیع: میگویم و خندمیم

 نییپا را شیصدا و اندازدیم اطراف به ینگاه

 :اوردیم

 دارم بلبل هی اطیح ببرمت ایب گندم، دمتید ییبدجا چه-

 .زنهیمییروپا

 خاتون زیعز: میگویم که داردیمبر سمتم به یقدم

 .دیآو نجاستیا

 شب من: دیگویم زنان پچ بعد و کندیم نگاهم دمغ

 .گندم خوشه دمیم نشونت بلبلمو

: دیگو یم و بوسد یم را دستش رود، یم زیعز سراغ

 جمعت شد تموم مجلس بودا، کرده هواتو دلم خاتون آخ

 ونیقل بساط اونجا خودمون، ی خونه برمت یم کنمیم

 .میزن یم حرف مایقد اون از میکن یم راه به



 را اش یشانیپ کشد، یم جلو را دیآو یلبخند با خاتون

 : دیگو یم و بوسد یم

 ریپ من. که نداره اونجا و نجایا پسرم، یباش سالمت-

 خوش خونه زنت با تو نشستم، خودم کنج همون شدم،

 .باش

 ظاهر به و شود یم خم خاتون زیعز سمت یکم دیآو

 یم بشنوند همه که یطور باطن در و وار پچ پچ

 : دیگو

 ایب بدم، طالقش خوام یم خاتون، نیستین که بهیغر-

 ادیب تو دل باب دختر هی یخواستگار میبر ییدوتا

 .بکنه تویزیکن

 مجلس نیا بذار شما خان دیآو: میگو یم بلند

 زن هم شما واسه چشم شه، ریخ به ختم یخواستگار

 .خاتونتون دل باب م،یریگ یم

 خاتون به آره ال؟یع یبود نجایا: گردد یم بر سمتم به

 .یکی یکی ،یکی... یکی الیع یکی خدا گفتم، یم

 به کرد ینم جرئت کس چیه خندد، یم خاتون زیعز

 خاتون زیعز هم بابا یحت خاتون، دیبگو خاتون زیعز

 زیعز مادرش شکم از انگار اصال کرد، یم شیصدا

 خانواده نیا داماد دیآو نکهیا تا بود، آمده ایدن به خاتون



 لبخند شیبرا خاتون زیعز و گفت یم خاتون دیآو. شد

 .کجا به تا کجا از کرد یم پهن

 رفت ینم دود سمت بود، بلد خوب را یدلبر راه دیآو

 نشست یم و کرد یم چاق را انیقل خاتون یبرا یول

 نباتش ییچا تو، مال ونیقل خاتون گفت، یم و کنارش

 .من مال

 نکهیهم و شود یم خارج اتاقش از دیآو یصدا با برکه

 :افتد یم کار به زبانش هم باز ندیب یم را دیآو

 مالقات باجناقتو یاومد. بزرگه پیخوشت داماد به به-

  ؟یکن

 گهید رو بزرگه: دیگو یم و کشد یم هم در ابرو دیآو

 .گهید ام پهیخوشت داماد که؟یباراب یدرآورد کجات از

 کند یم ینچ رود یم دیآو سمت به که همانطور برکه

 : دیگویم و

 شد قرار په،یخوشت ادیم که هم کهیکوچ اون نه،-

 .میکن صداتون کهیکوچ بزرگه

 ممکن شکل نیبدتر به و ردیگ یم را اش گونه دیاو

 :دیگو یم و کشد یم



. ها شه دراز انقدر زبونت نمینب ؟یگذاشت قرار یک با-

 .داره پهیخوشت داماد هی فقط خونه نیا

 : دیگو یم و شود یم بلند برکه غیج

 .شد خراب شد، قرمز شد کبود کن ولش. شیکند و لپم-

 :کند یم تنگ چشم بعد و کند یم شیرها باالخره دیآو

 بچه برو. شده ادم من واسه کرده شوهر کرده ـفکر

 یم گرفت یم کم نمره بود روزید نیهم. ادیب باد بذار

 داماد من واسه امروز کردا، یم هیگر شمیپ اومد

 .کنه یم کهیکوچ بزرگه

 هم بهراد جلو شهیم پرت حواست دیآو زشته: میگو یم

 .شه یم شر ،یکش یم لپشو

 آخر مال که شر: زندیم پچ و کند یم نگاهم لبخند با

 .اوستات یخونه اونم شبه

 

 

 

 .خوش شب



 جمله دو یکی حد در دارمیم ندهیآ در

 �😅😅�ناییمانییپانیهم

 

 دوازده_صامت#

 

 

 

 برکه یپ فرستدیم را نگاهش و روم یم یا غره چشم

 : پرسدیم و

 کردن نرم که استخوناش هاست؟ یچطور اخالقش-

 خواد؟ ینم

 شیکار. خوبه نه: دیگو یم کشد یم را اش نه برکه

 .باش نداشته

 : دیگو یم اورد یم در را کتش که همانطور دیآو

 یچ ازش خوامت یم گفت یوقت برکه ییخدا-

 خونه ه؟یچ نتیماش ؟یدار پول چقدر یگفت ؟یدیپرس

 کجاست؟ ات

 .دمینپرس رمینخ: خندد یم برکه



. گهید بود معلوم: دهد یم ادامه آرامتر یکم بعد

 .داشتم آمارشو

 که برکه ی گونه سمت به کند یم دراز دست دیآو

 دستش از را دیآو کت کشد، یم عقب را خودش

 : کند یم زمزمه بایتقر رمیگیم

 . ناخوشم من خونه میبر میکن جمع ایب -

 د؟یآو: خندمیم

 ینشکلیا خونه تو چرا تو وضعشه، چه نیا بابا-

 .ینبود

 د،یآو برا اریب زیتم ی حوله برو: میگو یم برکه به رو

 .بشوره دستوروشو خوادیم

 آب ست،ین واجب حوله: دیگویم و کندیم نگاهم دیاو

 .کردم داغ گندم، برام اریب خی

 نیهم از دیآو که کند ریبخ کاش را امشب نیا فقط خدا

 .است کرده شروعش بد حاال

 دوتا شما به: دهد یم ادامه و کند یم یشیا برکه

 سیسرو تو ه،ییا غهیص چه زیتم ی حوله بدنگذره؟

 برداره کنه دراز دستشو گه،ید میدار حوله یبهداشت

 .کنه خشک روشو دستو



 برکه." خوادا یم کتک دلت برکه: "دیآ یم دیآو یصدا

 من و حوله دنبال به کند یم تند پا مهمان اتاق سمت به

 دیآ یبرم برکه نیا پس از دیآو فقط. ردیگ یم ام خنده

 .دیآو پس از هم برکه و

 :کنم یم غرغر لب ریز و روم یم آشپزخانه به

 خوام یم بچه ،یارینم چرا بچه دیبگ یه حاال-

 د؟یآو از تر بچه کار،یچ

 : گردد یبرم سمتم به مامان

 .شه بزرگ دمیآو دم یم قول من اریب دونه هی تو-

 بروم ستین پرنده تخم که بچه کنم یم فکر خودم با

 شود، جوجه شیرو نمیبنش کنم دایپ را دارش نطفه کی

 که مینداشت وقت اصال م،یخواهینم که میبخواه دیبا

 باور وقت چیه من بودو کار ریدرگ دیآو م،یبخواه

 و بیعج باورش ام، کرده ازدواج که بودم نکرده

 .بود سخت

 یم سوپ خاتون م،ینیچ یم را سفره رسد یم که بابا

 است، خوب خوردن غذا دیآو با. ساالد هم ما و خورد

 یجلو گذاشتن نان به است، زیچ همه به حواسش

 بابا وانیل نکهیا به گذاشتن، برکه سر سربه به خاتون،

 .است خسته مامان نکهیا به است، شده یخال



 و دیگو یم را شکرش یاله دیآو شود یم تمام که غذا

 و کند یم ییباال بلند تشکر غذا بابت مامان از

 یم برکه به رو رود یم منینش سمت به که همانطور

 :دیگو

 یم مهمونا دیکن جمع رو سفره گندم کمک با پاشو-

 .رسن

 چیه خانه نیا زنم، یم برکه به تشرش بابت یلبخند

 دامادم دیآو نگفت بابا آمد که دیآو نداشت، پسر وقت

 چشم به را او شهیهم هم برکه دارم، یپسر گفت است

 تشر برکه به دیآو حاال گذشتو نگونهیهم و دید برادر

 یا برکه به شود یم چگونه دانستم ینم من و زد یم

 .زد تشر ستین فشیحر ایدن که

 اتاق برو یکن کمک خواد ینم: میگو یم برکه به رو 

 .کن عوض لباساتو

 را برکه هم خاتون و صحبت به نندینش یم بابا و دیآو

 مامان با ند،یگو یم چه هم با دانم ینم کنارشو کشد یم

 و مینیچ یم ظرفها در را ها فود نگریف و ها دسرها

 مامان یبرنز سماور کنار و کشم یم آب را یقور من

 .میکن دم یچا بعدا تا گذارمش یم



 میپوش یم یپلوخور لباس مهمانها آمدن به مانده یکم

 ساکت که آنجور بهراد رسند، یم هم مهمانها و

 یول اندازد، یم دیآو ادی به مرا گوشه کی دینشنیم

 بهراد و کرد یزندار چگونه خانه نیا در بدبخت دیآو

 .بماند ر،یس را خودش چگونه صبح اول

 یم نگاه را برکه ها، مبل از یکی یرو مینینش یم

 زبان شهیهم بود، طراوت با و بایز شهیهم برکه کنم،

 لبم به لبخند دخترک داشتو لب به لبخند و ختیر یم

 به آراسته سالن ی گوشه آنجا مردم یم شیبرا من که

 یطور پا به دیسف یصندل و روشن یشلوار و زیشوم

 میبگو گوشش در خواستم یم که بود کرده کز

 شیپ سال هشت من ست،ین یزیچ یزندگ نترس برکه" 

 یبرا دلم و آمد ینم بدم دیآو از کردم، شروعش

 ماندم، زنده بود، هانیک از شده دفن یقبرستان خودش

 ُمرد، ینخواه من از شتریب تو مرد، ینخواه هم تو

 ادی من و یبجنگ حقوقت یبرا یا گرفته ادی تو چون

 درس از هان،یک خواستن از بگذرم، زیچ همه از گرفتم

 تو برکه، یگذر ینم تو ،یزندگ از کار، از دانشگاه، و

 دلت یبرا خودم گذارم؟ یم مگر ،یبگذر یتوان ینم

 برکه یفیح تو جنگم، یم حقت یبرا خودم جنگم،یم

 که یشو دار خانه ی پژمرده زن کی من مثل که



. باشد پلو دنیکش دم و خورشت افتادن جا اش ینگران

 فکر چون یبگذر خودت از یبخواه که برکه یفیح تو

 را رضا کاش برکه ارزد، ینم وجودت یکن یم

 ،یکن یزندگ کاش ،یکن رونشیب دلت از کامل یبتوان

 که کند، ازدواج رضا که کنم یم آرزو تیبرا ،یبخند

 یم خاکستر زود آنقدر نداشتنش آتش کند ازدواج اگر

 برکه، و رفته کجا به و آمده کجا از ینفهم که شود

 خاکستر الیخ من قلب آتش و است مجرد هنوز هانیک

 .ندارد شدن

 

 صامت#

 

 

 و ییچا کند، یم تعارف و اورد یم ییچا برکه

 شب همان خانواده دو هر شوند، یم خورده هاینیریش

 که یشب بودند، کرده اعالم را تشانیرضا یخواستگار

 تکان توانستم ینم درد از و داشتم تیکول ی حمله من

 .بخورم

 در هانیک مطب از سر شد اش جهینت که یا حمله

 خوابو یب و یریخونگ از کبود یدست و آوردن



 مرگم چهدانستم ینم که یمن و هانیک شدن خوراک

 .است شده

 همو انگشت در اندازندیب حلقه دیگو یم بهراد پدر

 .بشناسند را گریهمد و کنند نامزد

 است گفته من برون بله روز که را یا جملههمان بابا

 ینم نامزد عقد بدون را دختر ما:"دیگو یم هم باز

 ینم نگه خانه در ادیز هم را کرده عقد دختر. میکن

 ".میدار

 نیهم رسمش هم میقد از: دیگو یم هم بهراد پدربزرگ

 کنن، عقد زود خوبه نه،یهم رسمش هم االن پسرم، بود

 م،یبشناس همو نجایا آوردن رو ما گلمم دختر پسرو نیا

 .شناسن یم خوب همو وگرنه

 صبح نفر دو نیا د،یگو یم راست م،یخند یم همه

 عقد آوردند، یم جا به را شناخت کامل مراحل داشتند

 .است بهتر شدنشان محرم و کردن

 بهراد بزرگ پدر شود، یم تمام که ها صحبت باالخره

 یباق وقت چند نیا در که خواند یم تیمحرم شانیبرا

 راحت نفر دو نیا داند ینم باشندو راحت عقد تا مانده

 .هستند



 یم برکه انگشت به نشان جواهر یانگشتر بهراد

 کینزد یزیچ چه طنتیش با برکه دانم ینم اندازد،

 لب به یلبخند با و خندد یم بهراد که دیگو یم گوشش

 یچشمک و بوسد یم را دستش فرستاده باال ییابرو و

 .کند یم مهمانش هم

 ترس از نفر دو شما که است خوب چه برکه آخ

 چه برکه آخ. دیگذرینم تانیطنتهایش از ها بزرگتر

 گوش کینزد یزیچ و یخند یم تو که است خوب

 .بوسد یم را دستت بهراد و یزن یم پچ بهراد

 و میمان یم ما و روند یم مهمانها شود یم تمام مراسم

 .ختهیر هم به یا خانه

 :میگو یم یول زند یم داد را یخستگ دیآو چشمان

 کنم مامان کمک کم هی من ینیبش قهیدق چند شهینم-

 م؟یکن جور جمعو رو خونه

 یول شنوم، ینم هم نه و دیگو ینم نه که دانم یم

 : دیگویم

 جورت جمعو من هم شب که کن جور و جمع برو-

 .کنمیم

 :میگو یم آرام



 .مهندس ها یکن یم دیتهد ادیز امشب-

 : دیگو یم لبش ی گوشه ثانهیخب یلبخند با

 .میعمل مرد ما. عروس خواهر ینکن که اونه دیتهد-

 بگذارم؟ دلم یکجا را دیجد لقب نیا

 به هم برکه و میکن یم زیتم را خانه مامان همراه به

 از لبخند هم یا لحظه یحت و رود یم ور انگشترش

 .رود ینم کنار لبش

 دم و میکن یم یخداحافظ همه با شود یم زیتم که خانه

 :دیگو یم خاتون زیعز به هم باز دیآو رفتن

 .رسن ینم خوب بهت نجایا خاتون، خونه ببرمت ایب-

 هم نجایا: دیگو یوم بوسد یم را دیآو سر هم خاتون

 .رم یم فردا پسرم، شبم هی مهمون

 سهیک اون پس نشد، که خاتون: دیگو یم خنده با دیآو

 .نرم یخال دست نیبد رو هاتون زباله

 هیبق نبرد، زباله سهیک رفتن موقع یخواستگار شب فقط

 به هم هربار برد، یم خودش را ها زباله مواقع ی

 .یا بهانه



 خوشگل دختر هی یدار خونه نیا از تو: دیگو یم برکه

 کار چه یفهم یم تازه خونه یبر حاال ،یبر یم

 .کردم حقت در یریخ

 .ریبگ دهن به زبون قهیدق دو برکه: میگو یم

 بر را زباله یها سهیک و رود یم آشپزخانه به دیآو 

 :دیگو یم و دارد یم

 بذارم یجبران برات بنداز ادمی برکه، دارم قبولت-

 .رمیبگ بهرادو انتگرال

 :دیگو یم پهن یلبخند با برکه

 .بزرگه پیخوشت داماد کن تشکر بزن زنگ صبح-

 ها زباله خانه، از رونیب برمش یم و کشم یم را دیآو

 کجا نویماش: پرسم یم. مشیانداز یم سطل در را

 ؟یکرد پارک

 .الیع شد خراب: کند یم فوت را نفسش

 :ابانیخ به زنم یم زل

 .دیآو میکن عوضش نویماش ایب شد؟ خراب بازم-

 آنسو و سو نیا به باد که را میهایچتر حوصله با

 :دیگویم و کندیم مرتب را کشدیم



 ها، مبل ها، یکن یم عوض زیم زیچ ادیز دایجد-

 د؟یآو ن،یماش خونه،

 خواد یم رو تو یک د،یآو که خرن ینم رو تو نه-

 آخه؟

 جواهر رو جواهر. گهید خواست یعموم روابط خانم-

 .شهیم صاحب شناس

 :میگو یم و کشانمیم ابانیخ دور یانتها تا را نگاهم

 خونه؟ تا میبر ادهیپ هیچ نظرت-

 :کاودیم را میسرتاپا نگاهش

 .داره کار باهات مهندست که خونه میبر زودتر نه-

 به شه یم یچ: میگو یم و چسبم یم سفت را شیبازو

 .خوبه چه هوا نیبب م؟یبر ادهیپ مایقد اون ادی

 خوش حالم منم ،یش یم ضیمر ست،ین خوب هوا-

 .الزمم ماساژ ستین

 و کشانم یم خودم دنبال به هم را دیآو و افتم یم راه به

 .ماساژه جور هی هم یرو ادهیپ: میگو یم

 تخت تو فقط ماساژ جمعه شب که میدار تیروا-

 .جوابه



 د؟یآو-

 و کنم یم نگاهش کند، یم متوقف  هم مرا و ستدیا یم

 از را شیبازو که ندیب یم چه نگاهم در دانم ینم

 :ستدیایم رخم به رخ و کندیم رها دستم حصار

 گندم درو،یآو و خونه مبلو، نو،یماش م،یکنیم عوض -

 چند دونمیم ،یکرد کاریچبرام تو دونمیم قایدق من

 تموم یول ن،یا بشم من تا یگذشت تیچ همه از سال

 .رو همه. کنمیم جبران شد،

 

 زدهیس_صامت#

 

 

 شب، یکیتار در رد،یگ یم هدف را چشمانش نگاهم

سیت به وصله چراغ یسو کم نور ریز  نگاهش ،یمانیر 

 مخدوش افکار از پر من نیا مرا، است، حرف از پر

 فرود گردنم یرو اش ینیب آغوشش، به کشدیم را

 داخل آغوشش در کشد،یم نفسم قیعم و دیآیم

 یبرا که کنمیم اعتراف نیدروغ من نیا به افکارم،



 یلیدل چون گذشتم نگذشتم، تو یبرا من د،یآو نبود تو

 .یباش شاد الاقل تو گفتم کردم،ینم دایپ یشاد یبرا

 با را اش تنه به دورترم یبازو کند،یم میرها دیآو

 :کندیم تنش چسب مرا و دهدیم یمیمال فشار دستش

 جفت امشب م،یداد برات که دستمونو. الیع میبر ادهیپ-

 ؟ییخوا یم ایچ گهید. مید یم پامونم

 نجایا به شد چه دیآو. کنم یم نگاه را رخش مین

 حس من و دیایب هانیک نام که یینجایهم به م؟یدیرس

 تو که. میشو نیماش سوار نخواهم و باشم داشته خفقان

 منکه نباشد، ورم کی به زییپا ویباش گرم انقدر

 چه ما به سال هشت نیا در یدیفهم تو مدم،ینفه

 سال هشت در انگار که میهست یطور حاال که گذشت؟

 م؟یا جامانده شیپ

 افکار ،یحرف چیه یب هم، به زده هیتک میرو یم ادهیپ

 کنار نیبنجام جفت دو یسو به است برده باد که را من

 م،یرس یم که خانه به. داند یم خدا را دیآو افکار و هم

 ننوشته رسم به تا بروم آشپزخانه سمت به خواهمیم

 یم را دستم دیآو که کنم دم خودمان یبرا یچا مانی

 به دهدیم هیتک را ام تنه راهرو همان در و کشد

 :دیگویم واروید



 .خونه میدیرس نکهیا مثل خب؟-

 .خونه میدیرس آره،-

 را شالم و کند یم ریاس وارید خودشو انیم ییجا مرا

 :کندیم شیرها نیزم یرو و کشدیم دست با

 ؟یکنیم روشن ابرو ؟یکنیم رنگ مو اجازه یب که-

 میمو یتارها انیم سرانگشتانش کنم، یم نگاهش مات

 ام کرده جمعآن با را میموها که یکش و کندیم حرکت

 یم و شوند یم رها شانه یرو میموها کند، یم باز را

 ؟یکرد کوتاه موهاتم اجازه یب که: پرسد

 و کند یم حرکت میموها نوک تا شهیر از انگشتانش

 کنار کندیم پرت را کتش و کندیم رها را میموها بعد

 .شالم

 تا نگاهش. کندیم شل را اش مردانه راهنیپ ی دکمه

 .خوردیم سر میلبها یرو

 ؟یبزن مخ یکرد هم شیآرا که-

 رو؟ یک مخ: رومیم وا

 و کشدیم ینفس و دیآیم فرود میموها یرو اش ینیب

 :کندیم زمزمه



 منو امشب که تو دن،یم یخوب یبو چه موهات-

 .یکشت

 را؟ کننده نرم ای گفت یم را رنگ یبو

 با و رود یم باال اش نهیس ی قفسه یرو تا میدستها

 دیآیم فرود شیلبها و ردیگ یم باال را ام چانه دستش

 غرق را امروز تمام شوم،یم دهیبوس م،یلبها یرو

 بوسه شوم،یم دهیبوس و بودم دیآو بدون یا گذشته

 .ابدییم امتداد گردنم یرو تا شیها

 :دارد خش شیصدا

 .گهید دیپوش یاسک قهی شهیم زییپا تو-

 ی قهی که ام نکرده یحالج کامل را اش جمله هنوز

 ییجا و کشدیم ام شانه یرو تا را زمیشوم و مانتو

 .کشمیم ینیه و شود یم دهیمک گردنم و شانه انیم

 دیاو مخ که هیاون یسزا نیا: دیگویم و کندیم میرها

 .بزنه مخویب

 کنم؟ دم ییچا هی: پرسم یم زور به

 .فردا برا بمونه ییچا گه،ید یکرد دم منو امشب تو-

 افکارم  خواهم، ینم نگونهیا را امشب خواهم، ینم

 مرا نگونهیا امشب کاش دیآو آخ است، شانیپر



 تو، به است انتیخ میباش باهم امشب اگر ،ینخواه

 :میگو یم م،یخائن افکارم و من امشب چون

 م؟یبخواب میکن عوض لباس میبر م،یا خسته-

 دستان در شومیم حل من و ماسد یم دهانم در حرفم

 .باشد ام مرده روح آرامش بود قرار که یمرد

 هیتک من و است شده منظم ستیساعات دیآو یها نفس

 شل ام تنه دور از دستانش ام، رفته وا اش تنه به زده

 .است قهر چشمانم با خواب  و شود ینم

 تخت در که یخائن شود؟یم دایپهم من از تر خائن

 هانیک نام به اگر یزندگ نیا که باشد نیا ریدرگ ذهنش

 خواب به کنارش که یکس اگر گذشت؟ یم چگونه بود

 نبود؟ دیآو رفته

 کشد، یم را آدم نگونهیهم است، نگونهیهم انتیخ

 را آهن که شد یم یآتش همان بود آتش اگر انتیخ

 .بماند که گندم کند، ذوب

 دیآو کشم، یم رونیب دیآو دستان ی حلقه از را خودم

 مطالعه اتاق به را خودم و خورد یم یتکان شیجا در

 بغضم بعد و نمینش یم اتاق یشلوغ انیم رسانم، یم

 میصدا تا رمیگ یم دهانم یجلو را دستم. شکند یم آرام

 یم چه بود؟ زدن حرف وقت حاال برکه. نرود رونیب



 چند بانو شد یم چه ؟یگفت یم شیپ سال هشت شد

 هانیک زد؟ یم زنگ و شد یم خبردار زودتر روز

 خواهم؟ یم را تو گندم نگفت کاشت که نیبنجام چرا

 که کار چرا رفتم، که دانشگاه چرا گرفتم، که پلمید چرا

 ام؟ شده بزرگ نکرد فکر خودش با یکس کردم

 یب دل اخ. هانیک آخ د،یآو آخ برکه، آخ برکه، آخ

 .گندم صاحب

 

 

 .ینبود عاشق که تو یدون ینم

 .گلدون یبرا گلمرگ سخته چه

 .خوش شب

 

 چهارده_صامت#

 

 

 

 .کنم یم ام زده خی یسرزانوها ریجاگ را ام یشانیپ



 کرده باز را دیآو دست گچ تازه بود، زییپا هم هنوز 

 عنوان به هم من و میداشت جلسه روقتید تا بودند،

 ساعت یها عقربه ماندم، یم دیبا یدیسع دفتر مسئول

. برگردم آژانس با بود گفته بابا دادند، یم نشان را ده

 کی به کی مسئوالن و رانیمد شد تمام که جلسه

 را جلسه دستور خروج هنگام و کردند یخداحافظ

 .گذاشتند زمیم یرو

 دیآو یصدا و آمدند رونیب جلسه اتاق از یدیسع و دیآو

 :دمیشن را

 خوب قراردادو. فرقشه ایدن هی روشون و پشت حرف-

 .نزنن تو وسطش آدما نیا که ببند

 نیا شهیهم کردن کار سانسیل تحت: گفت یدیسع

 کار، تو ارنیم نه کم هی اولش داشته، رو مشکالت

 .میخور یم نون برند نیهم بغل از که مییما تهش

 اسم باشه ما مال محصول ادینم خوشم یدون یم که تو-

 .گهید برند هی مال

 اونجاشه ما سود اونا، کام به ماست کار آره یوقت چند-

 نکهیا گفتن به میکن یم شروع بعد به ییجا هی از که

 یخارج محصول اسم به که یسرقت ضد یدرها نیا



 باج یهرچ بعد کارخودمون، و داخله دیتول دیخر یم

 .میخور یم جا هی میداد

 بخرن یوقت فقط رو خودمون جنس مردم قراره یک تا-

 .تنگش میبزن یواردات ی کلمه که

 زمیم یرو که بودم ییها پرونده کردن مرتب حال در

 :آمدم خودم به یدیسع یصدا با که بود شده تلنبار

 رو اضافه ساعت چند نیا مهرگان، خانم شرمنده-

 یم اگر توکار، انداختن سنگ یلیخ کنم، یم جبران

 رو هیقض تونستم ینم گهید برن بذارن یاونجور ذاشتم

 .کنم جمعش

 .یدیسع یآقا ستین یمشکل-

 چرا شامتو: دیپرس و کرد مکث زمیم یرو دیآو نگاه

 ؟ینخورد

 لیم: غذا ی نشده باز سلفون سمت شد دهیکش نگاهم

 .نداشتم

 که ظهرم سر از. شبه ده ؟ینداشت لیم یچ یعنی-

 .یینجایا

 .ملکان مهندس خورم ینم شام من -



 ینم شامم سرکار یاومد مدرسه لباس با ظهر تو -

 .گهید ینشد بزرگ نیهم برا ،یخور

 مدرسه؟ لباس گفت یم را ام یپشت کوله

 دستان که گذاشتم کشو داخل را ها پروند و حرف یب

 : زمیم یرو نشست دیآو

 ؟یندار دوست رونیب یغذا-

 با و گرفتم دستش یرو ی هیبخ قرمز خطوط از نگاه

 :گفتم اطیاحت

 .نشونهیب هم دهیکوب دارم، ییغذا منع یسر هی-

 :خنده ریز زد یدیسع

 مهرگان خانم از بذار گفتم بهت د؟یآو ینیبیم کاراتو-

 مونیپروپ ی دهیکوب خیس چند یگفت رن،یبگ سفارش

 جهینت نمیا ایب. تنش به ادیب جون بخوره ارنیب براش

 .اش

 که بودند چه ها نیا بودم؟ نشده هم بزرگ نداشتم؟ جان

 :رفت کنار زمیم یرو از دیاو دستان دم؟یشن یم

 هی برسونم سرراه هم تورو کن جمع زود دفتردستکتو-

 .صبح از یموند گشنه. یخور یم رمیگ یم هم یزیچ

 .رمیگ یم تماس آژانس با مهندس، دم ینم زحمت-



 شب؟ موقع نیا-

 :کردم نگاهش زده بهت

 جلسه اتاق سربرم هی من. مهندس نداره روز و شب-

 .ارمیب مونده ها پرونده از یزیچ اگر

 کالفه دیآو که بودم شده زیخ مین یصندل یرو تازه

 پنج شده، رتید یلیخ کن ول رو جلسه اتاق: گفت

 .رسونمت یم. باش ینگهبان دم گهید قهیدق

 ومن رفتند دیآو همرا و گفت یدینباش خسته یدیسع

 آن به مادرش آخر؟ بود مرگش چه ماندم، رفتنش مات

 بود رفته یکس چه به نفر کی نیا ،یباکالس و یخانم

 یشرفتیپ نوریا به شیپ صدسال از افکارش عمر که

 بود؟ نکرده

 اتاق از دوش به کوله خچالوی داخل گذاشتم را غذا

 میبرا دیآو که بودم دهیرس ینگهبان به تازه زدم، رونیب

 یباز لج و نشوم نشیماش سوار توانسم یم. زد بوق

 و بود کرده ولطف میبود همکار نبود، درست یول کنم،

 یبوق نشستم که نیماش داخل برساند، مرا خواست یم

 .میشد خارج محوطه از و زد ینگهبان یبرا

 که میبود نکرده دایپ کردن صحبت یبرا یفرصت هنوز

 : دیپرس



 دوست که نهیا منظورم یعنی ؟یدار ییغذا منع چرا-

 ه؟یزیچ یمشکل ای یندار

 آشفته شییموها و بود شل فرمان دور مجروحش دست

 :گفتم یول چرا دانم ینم و

 به رو ریس ازویپ تونم ینم. هستم ویاولسرات تیکول-

 .کنم هضم یراحت

 یتون ینم رو یرانیا یغذاها نصف که ینطوریا-

 .یبخور

 بپزن غذا داخل یانقدر ریس ازویپ دیبا یول تونم، یم-

 عوارض با رو یوقت چند هی ای بشن، آب که

 .بگذرونم خوردنشون

 ؟یندار یمشکل که جوجه با. خوبه-

 :شدم یجد

 منو تا نیفرمود زحمت قبول که ممنون ملکان مهندس-

 آب از خودم خودمو میگل عموما من یول د،یبرسون

 خودم یبرا خودم باشه ام گشنه اگر. کشم یم رونیب

 آژانس با خودم بشه رمید اگر ای دم، یم سفارش غذا

 .مثال میکی و ستیب قرن تو. رمیگ یم تماس

 :کرد نگاهم یلبخند با



 برابر حقوق اسم به جمله تا چند درسته حاال خب-

 احترام. رانهیا نجایا تهش ته یول مغزتون تو کردن

 عنوان تحت مردها ما یبرا ها خانم از ومراقبت

 .شده فیتعر فهیوظ

 .مهندس احترامه همون شما ی فهیوظ-

 :کرد پارک ییجا اطیاحت با

 رمیبگ گریج خیس چند ای یخور یم جوجه یگفت خب-

 برات؟

 .مهندس ستمین گشنه: زدم یم حرف واریدرود با داشتم

 .رمیگ یم جوجه پس-

 : گفتم یعصب

 تونیهمراه از که دینکن یکار لطفا ملکان مهندس-

 .بشم مونیپش

 و آب جز یزیچ ازصبح من: کرد نگاهم حیتفر با

 رو بزرگه کهیکوچ روده نیا نخوردم، حرص و ییچا

 گلوم از لقمه من که ینخور تو روش، آبم هی خورده

 .یعموم روابط خانم ره ینم نییپا

 

 صامت#



 

 

 و بود یمهربان یا قهوه چشمان صاحب کردم، نگاهش

 ییموها و پهن ییابروها ،یداشتن دوست یلبخند

 :گفتم آشفته، شهیهم

 که نباشه دنتونیخر دهیکوب هیشب دنتونیخر جوجه پس-

 .نیبد شام باهاش قراره رو نفر چند انگار

 کنم یم فکر نمیب یم وقت هر رو تو من بود؟ ادیز-

 یاومد گشنه ات مدرسه واسه نذاشته لقمه مامانت

 .سرکار

 یم خدا من به بود چسبانده چگونه را مشق و مدرسه

 : داند

 .هیکاف باشه جوجه خیس هی_

 داخل که ییغذا" جوجه خیس هی"کرد هیواگو خودش با

 با یکار اصال نبود، جوجه خیس کی آورد نیماش

 کی با یروز کردم ینم فکر نداشت، حجم کم یغذاها

 ینیس کی و نمیبنش نیماش داخل شب آخر همکار

 سر شهیش با را دوغ و میپاها یرو بگذارم یکیپالست

 یها شهیش با نیماش داخل غذا، آن د،یچسب یول بکشم،



 و خنک دوغ و برشته داغ ینانها و شده دهیکش نییپا

 : گفت کردم که تشکر د،یچسب واقعا دیآو یداستانها

 .که ینخورد هم یزیچ-

 بهار تا تونستم یم خوردمیم غذا نیا از شتریب گهید-

 .بخوابم

 به ادیب گوشت پرده هی ،یعموم روابط بخور غذا-

 .تنت

  گفتم، را آدرسمان و زد استارت را نیماش

 ؟ییایم یک با ساالنه جشن یبرا: دیپرس

 مهندس؟ یجشن چه -

 .مجموعه جشن -

 ام؟یب یکس با دیبا حتما -

 .ییایب همراه با یتون یم -

 .امیم تنها -

 .میبر باهم شم یم هماهنگ پس -

 بله؟-

 شه؟یم ناراحت پسرت دوست -

 مهندسندارم پسر دوست من -



 هاست؟ یمذهب خشکه نیا از بابات -

 .ریخ -

 دنبالت؟ امین چرا پس -

 .نداره یلزوم چون -

 در یجلو بابا میدیرس یوقت و نگفت یزیچ گرید

 میآ یم همکارها از یکی با دادم که جیمس. بود ستادهیا

 .ماند خواهد منتظرم خانه از رونیب دانستم یم

 .میشد ادهیپ نیماش از همزمان دیآو با

 هستم ملکان: گفت و داد یم دست بابا با که ینیح دیآو

 .مهرگان خانم همکاران از

 رو جان گندم نیکرد لطف تون،ییآشنا از خوشوقتم -

 .نیرسوند

 .انیب تنها نداشت تیخوب بود روقتید بله -

 بود کرده یسع چقدر بابا گفت، ینم را جملهنیا کاش

 یزیچ خواستم دارد، نگه دور ها شهیکل نیا از را ما

 :گفت بابا که میبگو

 .یا خسته باال برو بابا جان گندم-



 ته اگر بابا رفتم، خانه سمت به و کردم تشکر ملکان از

 یم و بود رسانده خانه به مرا شب که یدیآو یتو و

 ینم در را میایب تنها شب وقت نیا نداشت تیخوب گفت

 کردن خشک حال در. کرد ینم شیرها که آورد

 :دمیشن را بابا یصدا که بودم صورتم

 که تتیاذ ؟یندار یمشکل که پسرهنیا با بابا جانگندم -

 کنه؟ ینم

 :دمیپرس و کردم خشک را صورتم حوله با

 اومده؟ شیپ یمشکل_

 : بود لبانش یرو یلبخند بابا

 فیشر کیمکان. زنهیم هشت و شیش کم هی نیهمچ-

 زد؟ الف ای خونده

 .خونده فیشر کیمکان-

 :دیپرس و آمد رونیب آشپزخانه از مامان

 شده؟ یچ-

 رسوندتش، گندم همکار: گفتیا خنده یصدا با بابا

 خودم خونه، برگرده تنها گندم نداره تیخوب گهیم

 .رسونمشیم

 .کرد اش یهمراه هممامان و خنده ریز زد بعد



 :کردم نگاه را بابا و مامان اخم با

 گفته؟ ایچ گهید -

 که داشت اصرار فقط باباجان، نگفت یادیز زیچ -

 حواسش یکی دیبا ،یفیوضع کیکوچ نمه هی نیهمچ

 .باشه بهت

 :دمیپرس د،یخند مجدد بعد

 ن؟یداد جوابشو خنده نیهم با -

... شده خانم شده بزرگ گندممونم که گفتم باباجان نه -

 .فردا جشن نیبر باهم گرفت اجازه صورت هر در

 خب؟ -

 .ینمون پا دستو ریز که دیبر باهم بهتره که گفت خب -

 .دیخند هم باز و

 بابا؟ -

 پا ردستویز مهرگانخانم شلوغه اونجا گفت واال -

 .مونهیم

 نیا با رم، ینم امسالم نرفتم پارسال رم، ینم ریخ -

 .رمینم اصال که پسره



 شیفردا یول. کردم قفل هم را درش و رفتم اتاقم به

 به یا رهیت کتان شلوار و یخاکستر کت تک آمد، دیآو

 یم بیعج کت بلندش قد و پهن ی شانه به داشت، تن

 نبودم، یمهمان یبرا کردن دوزک بزک آدم من. آمد

 کرده ست کرم شال و شلوار با را یشمی یکت مانتو

 .بودم

 بود گفته چون که آوردم خاطر به کرد سالم که دیاو

 مامان سانت هفت پاشنه یها کفش من ام نشده بزرگ

 .شوم تر بلند یکم تا گرفتم قرض را

 با نشستم نکهیهم کرد، باز میبرا را در و کردم سالم

 که بود شده نیماش ریجاگ تازه بست، را در ارامش

 . مهندس دینکن روشن رو نیماش لطفا: گفتم

 ستیب وارد ماه بهمن: گفتم دیچرخ سمتم که ماتش نگاه

 دانشگاه وارد زودتر سال کی شم، یم یسالگ کی و

 دیشا. کنم یم تموم ترمه شش هم رو سانسیل و شدم

 شصت و کی قد بابت اما نباشم یسانت صدوهفتاد

 شما بار نیاول یبرا روز،ید تا نداشتم یتیشکا میسانت

 پاشنه کفش به کنم حس من نیکرد یکار شما مهندس،

 یم نشستم نیماش نیا داخل االنکه یول. دارم ازین بلند

 با من ستم،ین خودم گهید پامه بلند پاشنه کفش یوقت نمیب



 نیا بعد گهید من یعنی خودمم، ،یکتون و ساده لوفر

 ندارم، بهش هم یازین بکشم، قد ستین قرار وقت چیه

 ای هست، هم خوب نقدره،یهم یرانیا دختران قد متوسط

 .ام یراض ازش من

 که همانطور که دیبگو یزیچ خواست و شدم ساکت

 : گفتم کن درباز سمت رفت دستم

 ممنون ام،یم آژانس با بپوشم، خودمو یها کفش رمیم-

 .نیاومد نجایا تا و نیدیکش زحمت که

 سمتش نگاهم گرفت، را میبازو کردم باز که را در

 :گفت که برگشت

 

 پانزده_صامت#

 

 

 مشکل نابته، اخالق مشکل خوبه، سنتم خوبه، قدت-

 برو ته،یداشتن دوست صورت مشکل گردته، یچشما

 .مونم یم منتظرت من گندم، کن عوض کفشتو

 یوقت و برداشتم را خودم کفش و فیک شدم، ادهیپ

 دستانش راننده، کمک در به بود داده هیتک دیآو برگشتم



 کت یها نیآست و بود زده گره هم در نهیس یرو را

 اضافه حرکت کی اگر بودند، کوچک شیبازوها یبرا

 .شدند یم شرحه شرحه تنش در ها نیآست آن کرد یم

 حرف یب گرفت، باال را سرش شدم که کینزد

 ؟یکرد عوض اخالقتم: دیپرس و کردم نگاهش

 خونه گذاشتم رو خوبه بله،: فرستادم باال ییابرو  

 .مون

 : کرد باز را نیماش در

 ته تا که ینجوریا بود؟ ات خوبه اخالق اون حاال -

 .یبابات مامان ی خونه تو عمرت

 موندن یبرا هست هم یخوب یجا: شدم نیماش ریجاگ

 .ملکان مهندس

 م،یرفت مجلس به کرد، روشن را نیماش و بست را در

 را یخاص زیچ دمیفهم امسال و نبودم تهران شیپ سال

 جشن در که نبودم ییآنها از من ام، نداده دست از

 در رم،یبگ گرم همه با که نبودم هم ییآنها از برقصم،

 میرها تنها دیاو نم،یبنش جا کی توانستم یم هم خانه

 مرا و کرد یمعرف خودم هیشب نفر چند به مرا نکرد،

 و میکرد صحبت و مینشست رفت، و سپرد دستشان



 شدن کینزد نیح کرد، ام یهمراه دیآو هم شام یبرا

 : گفت غذا زیم به

 ایچ گهید کردم، مطالعه تیماریب مورد در یکم من-

 ؟یبخور یتون ینم

 :دمیپرس بود؟ کرده مطالعه من یماریب ی درباره

 در کرد وادارتون که بود میماریب قسمت کدوم -

 د؟یکن قیتحق موردش

 .مهرگان گندم ادیم خوشم ازت من که قسمتش اون -

 قبل ی جمله ی ندهیگو که انگار و گرفتم باال را سرم

 : دیپرس نباشد

 بکشم؟ برات یدار دوست چهیماه-

 هفت من راحت؟ نقدریهم بود؟ گفته چه ندادم، یجواب

 فکر بودمو هانیک از نیا به هیشب یا جمله منتظر سال

 زبان از که استیدن ی جمله نیتر سخت کردم یم

 دوست: دیپرس دید که را سکوتم شنومش، ینم هانیک

 ؟یندار

 دارم دوستت ای د؟یآو ای چهیماه ندارم؟ دوست را چه

 را؟



 دنیشن بعد دخترا عموما: دیچرخ ماتم نگاه در نگاهش

 رو یدنینوش وانیل که ییاونا. ان دسته سه جمله نیا

 کنن یم قهر که ییاونا و صورتت تو کنن یم پرت

 .رن یم

 ان؟یک سوم ی دسته-

 یچشما با و کنن یم سکوت گندمن، خوشه اونا -

 به مدام هم تو صورتت، تو زنن یم زل گردشون

 سمت یببر دستتو نره، سمتش دستت یگ یم خودت

 .ُکشدت یم صورتش

 :زدم یمحو لبخند

 .دارم دوست چهیماه-

 .دارم دوست منم خوبه -

 یلیخ شد، تمام مجلس تینها در و میخورد چهیماه

 به ساک کی کداممان هر دست خروج نیح ساده،

 که ییها کارگاه مجموعه. بود مجموعه ادبودی عنوان

 یم دیتول یداخل ضدسرقت یها درب باهم یهمگ

 مجموعه... رنگو و دیکل راقوی و چوب بخش کردند،

 .نوپا یها کارگاه از یا مجموعه. بود



: گفت و داشت نگه را نیماش یپارک به کینزد دیآو

 م؟یکن صحبت باهم شه یم

 ؟یمورد چه در

 .گفتم که یزیچ-

 کرده عالقه ابراز من به دیآو است، نبوده توهم پس

 :بود

 .بگم یچ دیبا دونم ینم-

 .میکن حلباهم رو زهایچ یسر هی دیبا -

 به ازین یحت دیشا.کنم صحبت خانواده با دیبد اجازه -

 .نباشه یزیچ کردن حل

 یم گفتم که روزید یعنی. هستند مطلع مهرگان یآقا-

 عصر خواستند، وقت ازم شم آشنا باهات شتریب خوام

 دنبالت امیب تونم یم که گفتند و گرفتند تماس باهام

 .جشن یبرا

. نبود شیدایپ خانه در صبح از بابا کار نیهم یبرا پس

 :دمیپرس

 ن؟یگفت یچ قایدق بابا به-

 .ببرم دیبد دخترتونو نیا گفتم-



 گفت؟ یچ بابا: دمیپرس لبخند با

 .دختر ادهیز که یزیچ ببر بردار گفت-

 :داد ادامه و زدم لبخند

 گفتم منم. زوده دخترم یبرا که گفتند دمیشا البته-

 .یبخر براش دبه دیبا که بمونه شتریب یحاج

 .زدم لبخند

 ها شهیش آمد، یم نظر به کالفه شیصحبتها برخالف

 : شد یجد و دیکش نییپا را

 کنم، یم صبر گرفتنت سانسیل تا گفتم پدرت به من-

 که یروز تا االن نیهم از خوامت، یم که بدون یول

 .شه تموم درست

 د؟ییخوا ینم گهید شه تموم درسم یعنی-

 خوامت یم گهید مدل هی اونموقع-

 .کنم فکر دیبا واقعا  من-

 .کن فکر یبود موافق اگر بگم رو طمیشرا-

 .دییبفرما-

 دم،ید اتم خانواده کردم، قیتحق درموردت قبال من-

 شاغل دختر هی تو دونم یم ه،یاحترام قابل آدم پدرت



 اصال گندم، خوام ینم شاغل زن من. یا لکردهیتحص

 نکهیا فقط ستم،ین بسته فکر با آدم هی ای متعصب آدم

 هستم، استرس و فشار و مردونه یایدن نیا داخل خودم

 یم باشه، ایقضا نیا داخل هم میزندگ کیشر خوام ینم

 ریدب من مادر باشه، شاد خوام یم باشه، آروم خوام

 ریدرگ یول اد،یم سرحال شادو زن هی نظر به بود،

 یبرا مادرم دنیدو شاهد من ارتروزه، و سکید

 یم تو بودم، یزندگ و خونه و شغل همزمان تیریمد

 یتون یم یبکن داوطلبانه یکارا باشگاه، یبر یتون

 یم من تهش یول ،یباش خوش یبگرد یبکش ینقاش

 باشه، منتظرم آروم و شاد زن هی خونه امیم یوقت خوام

 طیشرا نیا با نیبب کن فکر کار، از خسته زن کی نه

 .نه ای ییایم کنار

 یم خواست؟ یم مرا دیآو بود، چشمانش ریدرگ نگاهم

 یم را تو من کن، یزندگ باش خوش بگرد گفت

 و لکردهیتحص من. بود یگرید یجا من فکر خواهم؟

 هانیک دنبال به خواهمت، یم دیبگو دیآو تا نشدم شاغل

 .بودم

 

 صامت#



 

 :کنم یم زمزمه نامطمئن

 .کنم فکر نیبد اجازه-

 به گفتم بابات به. وقت ادهیز که یزیچ کن، فکر-

 .مونم یم منتظر دییبخوا که یوقت هر تا گم، یم خودتم

 

*** 

 

 شد تمام" میگو یم خودم به کنم، یم پاک را میاشکها

 ،یکرد هیگر سال شانزده ی اندازه شد، تمام گندم،

 به نه و برو مطبش به نه اوریب را هانیک اسم نه گرید

 انتخاب را دیآو تو ،یدار را دیآو تو کن، فکر او

 ."یدار را دیآو تو ،یگفت بله او به تو ،یکرد

 اتاق از و کشانم یم خودم دنبال به را کرختم یپاها

 یورود همان در مانیلباسها از یمین شوم، یم خارج

 مانیلباسها و کنم یم روشن را آباژور اند، ختهیر خانه

 دوخته خواب اتاق باز مهین در به نگاهم. جمع هم را

 .سرگردانم نجایا من و است خواب آنجا دیآو شود، یم



 تمام و است هانیک به آلوده افکارم رم،یبگ دوش دیبا

 هم ام ترقوه کینزد ییجا و دارد را دیآو از یرد تنم

 .را لبانش مهر که

 یخستگ که یآنقدر مانم، یم دوش ریز قهیدق چند فقط

 به حوله رفع، چشمانم سوزش و شود کم تنم یکرخت و

 کنار ستادهیا  را دیآو و میآ یم رونیب حمام از تن

 یم خوردن آب حال در مانده باز درش که یخچالی

 :میگو یم. نمیب

 کردم؟ دارتیب-

 حموم شب نصف: دیگو یم و کشد یم یا ازهیخم

 .یخور یم سرما بود؟ واجب

 رمیبگ دوش دیشا گفتم سرم، به بود زده یخواب یب-

 .رهیبگ خوابم

 یم را درش و دهد یم جا خچالی در دوباره را یبطر

 :بندد

 تابستون رونیب بکشم خچالی از آبتو یبطر دیبا گهید-

 .شد تموم

 .دونم ینم رو آبم یبطر به ها فصل ربط من-

 .یش یم ضیمر که نهیا ربطش-



 که یسال چند نیا تو تو: فرستد یم باال ییابرو

 شم؟ ضیمر یدید شوهرتم

 .دمایشن سرفه و عطسه یگاه-

 ایب ؟یضیمر شده اسمش میکرد صاف ییگلو هی حاال-

 .یبخواب بخونم ییالال برات خودم میبر

 داشت؟ دوستم داشتم؟ دوستش کنم، یم نگاهش لبخند با

 یهانیک که انگار. میخواب یم و کشم یم تن به یلباس

 نیا که انگار زده، زنگ بانو نگفته یا برکه نبوده،

 فرود سرمن بر یآوار مانند یخواستگار داستان

 .امدهین

 

 زویم و است باز سالن در شوم، یم مطب وارد

 .یخال یمنش یصندل

 اتاق به است رفته یمنش دیشا کنم یم فکر خودم با

 نم،ینش یم قهیدق چند گردد، یبرم و بزند یسر هانیک

 ینم کاش د،یآ یم کردن صحبت یصدا هانیک اتاق از

 خوب آمدم، ینم کرد ینم اصرار دیآو اگر یعنی آمدم،

 چکار؟ خواستم یم را چکاپ بودم،



 چکار نجایا تو گندم، یا کرده اشتباه میگو یم خودم با

 به شود، ینم یزیچ که گفتن دروغ کباری با ؟یکن یم

. است خوب حالم رفتم، یبلوکان شیپ ییگو یم دیآو

 هم حالت و هانیک مطب یا آمده ست،ین هم دروغ

 .است خوب

 و شود یم باز اتاقش در که شوم یم بلند میجا از

 یم و دیآ یم رونیب یمسن مرد و زن سر پشت هانیک

 .نمتونیب یم ندهیآ ی هفته ی پنجشنبه سالمت، به: دیگو

 یم بلند را سرم که یا هیثان کی همان است، هیثان کی

 و کنم یم یسالم لب ریز نم،یبیم را هانیک نگاه و کنم

 .یفرار ضیمر سالم به: دیگو یم یلبخند با

 

 و برکه بذارم؟ هانیک ندهیآ_در# یبرا خب، خب خب

 با انتخاب بذارم؟ گذشته دیآو و گندم بذارم؟ بهراد

 �😇�شماست

 

 شانزده_صامت#

 

 



 سالن در من حاال و کند یم یراه را مرد و زن

 یم. نخورده تکان در درگاه از هانیک و ام ستادهیا

 : پرسد

 ؟یرفت یم در یداشت ای یاومد تازه-

 :میگو یم یلبخند با

 در خواستم یم  نشد، یمنش از یخبر نشستم کم هی-

 .برم

 .اومدم شد خوب پس-

 ستن؟ین تونیمنش-

 .ندارم یمنش ها پنجشنبه من-

 .دونستم ینم-

 :خندد یم نگاهش

 تا شنبه تیزیو یروزها نوشتن مطب رونیب-

 نوشته ای. شب 8 تا عصر 4 از هفته هر ی چهارشنبه

 دادن؟ رییتغ رو

 .نکردم نگاه حاال تا دونم ینم-

 رو یزیچ یندار عادت کال تو: دیگو یم و خندد یم

 .یکن نگاه قیدق



 .شم یم مزاحمتون چهارشنبه تا شنبه من پس-

 :دیگو یم و ردیگ یم فاصله درگاه از

 .میش یم حساب یب رمیگیم دوبل تویزیو تو، ایب-

 : میگو یم و روم یم داخل

 تیزیو دونستم ینم بود، باز در خوام یم عذر بازم-

 .ندیک ینم

 یصندل ریجاگ که همانطور و نمیبنش کند یم اشاره

 :دیگو یم شود یم زشیم پشت

 تیزیو روز یمنته هستم، منم دربازه، ها پنحشنبه -

 یبضاعت یب و بضاعت کم مارانیب یبرا منه گانیرا

 .ستندین هم مهیب اکثرا که

 ن؟ینگفت تون یمنش به چرا ،یخوب کار چه-

 که خبر شه، یم پخش خبر بدونه اگر یمنش چون-

 زنیر یم همه بضاعت یب و بضاعت با شه پخش

 .نجایا

 کوتاه شیموها شهیهم شود، یم دهیکش سمتش نگاهم

 و دارد یعسل چشان شده، ویش صورتش و است

 شهیهم من را یگوش مدل نیآخر ،یا قهوه یموها

 ها ساعت نیروزتر به  و نمیب یم هانیک زیم یرو



 اوقات اکثر شیها راهنیپ است، مچش به شده بسته

 یم داد که دارد بشیج یرو ییطال زیر یها کتیات

 نداشت ربط بودنش پزشک به هستم، مارک من زنند

 هم ساده یدانشجو بش،یغر و بیعج یپوش کیش نیا

 دم،ید یم هانیک دست را زهایچ نیدتریجد من بود که

 است، یبلوکان ومرثیک پدرش که بود نیا لشیدل دیشا

 یالیو گر،ید بود یم کیش دیبا او بانو، مادرش ای

 بادام باغ گرمدره، ی سوله شمال، باغ خانه لواسان،

 میرو به رو حاال که ینیهم دیبا او یآر و زانیلو

 . بود یم است نشسته

 شیپ روز پنج حداکثر دیبا ؟یکرد رید چرا: پرسد یم

 .شدم یم دیام نا اومدنت از داشتم گهید ،یاومد یم

 ریدرگ یکم: میگو یم م،یایب شد ینم باورم هم خودم

 .بودم

 ی خونه نیفرستاد یسالمت به که هم رو برکه دم،یشن-

 . بخت

 .شد یخال مهرگانها ی خونه باالخره. بله-

 .دمیند هنوز رو برکه قبال، گفتم کیتبر بهراد به-

 نش؟یشناس یم-



 :دیگویم حیتفر با

 یپا یرو بود دست کف ی اندازه بابا آره رو؟ برکه-

 .خوند یم توتوله متل اتل نشتیم من

 دکتر؟ -

 :شود یم یجد

 گهید. بودم دنتشیرر من بود یداخل نترنیا که بهراد -

 شده، عاشق گفت بهم اومد اتفاقا. میشد قیرف کم کم

 نزن صابون دلتو بهراد گفتم است برکه دمیشن یوقت

 .دن ینم مثبت جواب یکس به ها مهرگان یدخترا

 یم متلک من به داشت هانیک ای بودم زده توهم

 :میگو یم انداخت؟

 من مید ینم مثبت جواب یکس به دیگ یم یجور هی-

 خونه کنج که دارن دختر تا ده ها مهرگان کنم یم فکر

 دوتا ندادنشون، شوهر داشتن نگهشون پرقو یال شون

 میکرد شوهر هم سال پنج و ستیب ریز میبود دختر

 .میرفت

 به مرده کشته چندتا وسط نیا اما: دیگو یم یلبخند با

 .دونه یم خدا فقط رو نیگذاشت جا



 بار نیچند من داند یم خدا فقط انداخت؟ متلک هم باز

 است کرده بارم متلک یبلوکان هانیوک ام نشسته نجایا

 . ام دهینفهم یزیچ و

 : میگو یم

 ریز نیدیشن یک شما یعنی دکتر، مینداشت مرده کشته-

 تا و نشسته دست به تاریگ یکی خوابمون اتاق ی پنجره

 باشه؟ خونده صبح

 یلوال هی یماه که نبود الزم دست به تاریگ: خندد یم

 .نیکرد یم عوض در

 یلیخ ما اتفاقا م،یکرد ینم عوض هم در یلوال. ریخ-

 که ییزهایچ از مورد کی دکتر، میبود سروصدا یب

 .ومدین شیپ برامون میدیشن یم دهیارک یدرباره

 دهیارک یایقضا به کردن فکر با دو هر کنم فکر بعد

 :دیگو یم و خنده ریز میزن یم

 کل شد، کنده پوستمون ما دهیارک سر ده،یارک ییوا-

 کرد، یم آمد و رفت سیسرو با رو مدرسه یسالها

 و بره رونیب دهیارک نداشت امکان گهید یروزا یول

 و نزنه رو خونه در یکی برگشتش بعد دوساعت یکی

 خونه وارد شیپ ساعت چند که یخانم دختر نیا نگه

 .مشییخوا یم ما بود یک شد



 یبرا برکه و من گفت، یم راست م،یخند یم دو هر

 داشت خاطره آنقدر م،یمرد یم دهیارک یخواستگارها

 دوش به را مجلس کی یها صحبت بار که گفتن یبرا

 ما ی خانه در چرا که میبود افسرده هم ما د،یکش یم

 البته م؟یندار خواستگار انقدر ما چرا زند، ینم کس را

 م،ینداشت را دهیارک بور یموها و سبز چشم و بلند قد ما

 بانو هم، برادرش. بود نقص یب عروسک کی دهیارک

 ی خانواده کی را آنها توانستم یم هم، یبلوکان و

 باال و قد خوش ی چهارشانه مردان. کنم یمعرف جذاب

 :دیگو یم هانیک. دهیکش و فیظر یدختران و

 داشت دوست. داد شوهر رو دهیارک و دیبر واقعا بانو-

 ،یهرچ اصال ای شه، مهندس دکتر بخونه، درس دهیارک

 هر که هم دهیارک دانشگاه، بره داشت دوست

 عروس لباس هپروت تو رفت یم دید یم یخواستگار

 منو خواد؟ یم منو یفالن گفت، یم رسما و شگاهیآرا و

 .برم نیبد

 

 صامت#

 

 



 دهیارک گفت، یم راست را یکی نیا خندم، یم هم باز

 دیبده شوهر مرا که بود کرده کفش کی در را شیپا

 یم پرپر را خودشان داشتند وبانو یبلوکان و بروم

 جز یطیمح با و ردیبگ را پلمشید الاقل که کردند

 در دیسف لباس جز ییایرو که هم او و شود آشنا مدرسه

 دهیارک رستان،یدب در میداشت یدوران چه.  نداشت سر

 کوچه در که یپنهان یها شماره و خواستگارها از

 یم بودن دهیارک یایرو در ما و گفت یم گرفت

 شوهر را دهیارک و دیبر بانو گفت یم هانیک و میسوخت

 یم همه. یخال یبانو بانو، گفت یم مادرش به داد،

 .بانو میگفت

 :میگو یم دور یا خاطره یادآوری با

 بفرستن رو جفتتون خوان یم که گفتن یم ادمهی-

 .دیبخون درس خارج

 :زند یم گره درهم اش رچانهیز را دستانش

 رو دهیارک گفت بانو یعنی نرفتم، شد، من ریتقص-

 سه نجایا رو دهیارک دمید د،یبخون درس باهم ببر بردار

 یچطور نفر هی من اونجا میدار نگهش میتون ینم ینفر

 از شد خسته هم بانو  نکردم، قبول. باشم مراقبش

 به دادن پس جواب و دهیارک بودن ییایرو



 نیاول دست سپردش وارنگ، و رنگ یخواستگارها

 .دیارز یم تنش به واقعا سرش که یخواستگار

 .نسپردش یکس بد دست-

 .دانشگاه فرستادش چوندیپ گوششو الاقل آره،-

 ساده هم یلیخ ما نیدید پس: میگو یم یمحو لبخند با

 م؟یبود

 : زند یم لبخند هم او

 تا داد دق بهرادو که برکه ن،ینبود ساده هم نیهمچ-

 .بده مثبت جواب

 گفته؟ یک: کنم یم زیر چشم

 .بهراد-

 گفته؟ ایچ -

 تو است دختره هی هانیک گفت شمیپ اومد روز هی-

 یدست باال اون تا مارستانیب دربون از مارستانیب

 یاون یحت شناسه، یم لیفام و اسم به تک تک هاشونو

 یم و کنه یم هرس رو درختا ادیم بار هی یماه که

 .نگرفته ادی ساله هی منو اسم بعد ره،

 : دهد یم تکان یسر دیگو یم که را نیا



 و دور دخترا ی هیبق چون شه ینم لیدل گفتم بهش-

 نه، گفت باشه، اونا مثل هم یکی نیا پلکن یم ورت

 انگار نهیب ینم منو اصال طرف ست،ین زایچ نیا هیقض

 کرده؟ کارتیچ مگه دمیپرس کرده، حساسم ام، ینامرئ

 یم شنهیاست پشت دختره نیا وقت هر من ساله هی گفت

 شما؟ گه یم خوام، یم ضامویمر ی پرونده گم یم رم

 دیسف لباس خب گه یم هستم، فرخ بهراد دکتر گم یم

 یلیفام هی ست،ین مهم اسمتونم د،یدکتر معلومه تنتونه

 خانم گم یم کنه یم نگاهم بعد. بود یکاف نیگفت یم

 فرخ گم یم ن؟یبود یک دیگفت دیببخش گه یم ها، پرونده

 که یزیچ دیبگ هم رو اسمتون اقا گه یم. خانم هستم

 .فرخه ادهیز مارستانیب تو

 کار نیا که آمد یم برکه به قشنگ م،یخند یم دو هر

 : میگو یم بکند، را

 بعدش؟ خب-

 درمونم ایب گفت مطب نشست اومد یعاص روزم هی-

 گفت شده؟ یچ گفتم بود، کالفه و درمونده. هانیک کن

 کرده؟ کارتیچ خب گفتم. کرده وونهید منو دختره نیا

 شسشتو، یبرا ییخشکشو دادم بود فیکث روپوشم گفت

 یم تشیزیو دیبا رفتن قبل داشتم بدحال ضیمر هی



 برم بدم لیتحو فتویش بعد بهش سربزنم هی گفتم کردم،

 کجا آقا که کرد صدام شم اتاق وارد خواستم خونه،

 خب گفتم! المالقاته ممنوع ضیمر ؟یبر یم فیتشر

 معالج پزشک گفتم نشناخته، دیشا ستین تنم روپوش

 ضیمر اون یول لورنم ایسوف منم گفت. هستم ماریب

 .المالقاته ممنوع

 که را بدبخت. برکه خدا یوا شوم، یم منفجر خنده از

 :میگو یم ،یا کشته

 ن؟یگفت یچ شما-

 شک و مارستانهیب همون برکه طرح دونستم یم -

 تونست ینم کس چیه آخه. است برکه نکنه که کردم

 و اسم گفتم مهرگانها، دختر اال کنه درمونده بهرادو

 گفت. کرده الزم درمون تورو که ینیا هیچ شیلیفام

 به ها مهرگان یدخترا بهراد گفتم. مهرگان ی برکه

 یکی دست بده دلتو برو ایب. دن ینم مثبت جواب یکس

 که، نشدم عاشق من گفت گلو ته انداخت صداشو. گهید

 اومد که شیپ وقت چند به دیرس تا. هیتیثیح بحث

 یعاشق درمون گفت و نشست ینشست تو که ییهمونجا

 یب درد مهرگانهاست، دختر اگه گفتم هان؟یک هیچ

 .درمونه



 نبود درمان یب درد چرخد، یم نگاهش در نگاهم

 چاره. وقتش به انهم بود عالقه ابراز اش چاره هان،یک

 :میگو یم که، نبود رفتن در و کاشتن نیبنجام اش

 .بهراد چارهیب-

 :رقصد یم صورتم در نگاهش

 .ها مهرگان یدخترا دست ده یم دلشو یک هر چارهیب-

 دیکن یم فکر شما که ها مهرگان یدخترا چارهیب-

 یم گفته اومده یکی. کردن ازدواج یا افسانه

 .رفته شده تموم. باشه میگفت هم ما متونیخوا

 :کند ینم صوزتم از نگاه

 طونیش برکه گندم؟ یکرد ازدواج شد یچطور تو-

 و آروم تو پرسروصدا، ازدواجشم پرسروصدا، بود،

 ارشد قبل کردم ینم فکر خون، درس و یبود خانم

 .یکن ازدواج

 همو ایب باشه گفتم منم خوامت یم گفت اومد یکی-

 .مییبخوا

 ساده؟ نقدریهم-



 ازدواج بیغر بیعج دخترا. دکتر تر ساده نمیا از-

 ادیم کی خونه تو ننیش یم که، کنن ینم

 .ره یم رهیگ یم مثبت جواب شونیخواستگار

 شون هیقض دنیشن یم نه که یخواستگار اونهمه پس-

 بود؟ یچ

 

  هفده_صامت#

 

 

 .نبودن بلد دیشا. دونم ینم-

 یصندل یپشت به دهد یم هیتک و کند یم رها را نفسش

 :اش

 ،یافتخاربود هیما شهیهم تو ؟یکرد ول چرا درسو-

 گرفت پلمید هم ضرب هی یسالگ هفده یتو که یدختر

 قبول دانشگاه هم و کرد تموم رو یدانشگاه شیپ هم

 به یتو هم که یدختر به شد لیتبد بعدش وسال شد

 اول شاگرد هم و کنه یم کار خوشنام  ی مجموعه

 زن هی یشد و یکرد ازدواج هو هی بعد. دانشگاهه

 هو؟ هی شد یچ. یمعمول دار خونه



 :رمیگ یم نگاهش از نگاه

 .شدم خسته کنم فکر-

 ؟یچ از-

 :کنم یم اعتراف صادقانه

 شهیم موفق فشرده و کنه یم یزندگ فشرده که یکس-

 به و دمینرس بهش من داره، یهدف هی دیباش مطمئن

 هیسا ریز نیبش ایب یشد خسته گفت که هم یکس نیاول

  باشه، گفتم کن تازه ینفس من ی

 گندم؟ بود یچ هدفت-

 :کنم یم نگاهش حاال

 یکس تهشم تا. شدم بزرگ بفهمن همه خواستم یم-

 .دینفهم

 هی باالخره.یکرد یم صبر شتریب کم هی دیبا دیشا-

 . یکشد قد چقدر میدید یروزم

 :رود یم دمیسف یها یکتان سمت نگاهم

 یها حمله از دکتر، بودم خسته هم کردن صبر از-

 بود، شده شتریب نکردنم استراحت خاطر به که تیکول

 یغرغرها از بخورم، تونستم ینم که سلف یغذاها از

 از ترس از. بابا و مامان یناراحت از بزرگ، یبلوکان



 نفس سا،یوا گندم، سایوا گفتم خودم به شدن، یبستر

 .بکشن نفس همه بذار بکش

 شته؟یپ شتیآزما جواب-

 .است شده صورتم مات نگاهش و کنم یم بلند را سرم

 ردیگ یم که را برگه. رمیگ یم سمتش به را جواب

 :پرسد یم

 بود؟ یچ همسرت اسم-

 دیآو یحت دیشا دانست، ینم نه دانست؟ ینم را نامش

 عقدم مجلس به شناخت، ینم دید یم هم ابانیخ در را

  هم آن از بعد نشد، داشیپ ام یعروس در و بود امدهین

 یم. نبود هانیک بودند یدیآو و گندم که یمجلس هر در

 :دمیگو

 .دیآو-

 :رود یم نشانه را انگشتم ی ساده نگیر نگاهش

 گندم؟ یخوشبخت-

 :چرخانم یم انگشتم در را حلقه

 .خوشبختم-

 .شه یعلم ئتیه تونست باالخره دمیشن-



 ی گوشه نشسته یمحو لبخند کاوم یم را صورتش

 یم کند، یم چک را شمیآزما ی برگه دارد و لبش

 :میگو

 .شد باالخره یول. دیدو یلیخ

 ی برگه بعد و کند یم نگاه را شیآزما دوم ی برگه

 .را سوم

 :دیگو یم و ردیگ ینم ها برگه از نگاه

 مطب نیا تو اومدم من که یسال شیش پنج نیا تو-

 یبود ضمیمر نیبدتر تو کردم شروع رو وطبابت

 .گندم

 دوخته دستانش در جامانده شیآزما ی برگه به نگاهم

 :دهد یم ادامه که است شده

 یم یداشت یخوب شرفتیپ روند هی یوقت شهیهم-

 یم یحساب سقوط هی گهید ی جلسه دو تینها دونستم

 .یکن

 یم ادامه و ردیگ یم سمتم به را شیآزما سوم ی برگه

 :دهد

 صاف خط به دیبا شرفتشیپ نمودار خوب ضیمر هی-

 نداره، یاشکال نییپا و باال کم هی یگاه باشه، کینز



 هستند دره و کوه هیشب که یخطول و ها گزاگیز نیا

 .بده یها ضیمر نمودار

 دارو چرا: پرسد یم و گذارد یم کنار را برگه

 گندم؟ یکن ینم مصرف

 .کنم یم استفاده-

 .گمیم رو آهن یها قرص و ها نیتامیو-

 دارو خوردن حال در شهیهم نکهیا. شم یم خسته-

 خسته داره ادامه عمرت ته تا روند نیا یبدون و یباش

 .است کننده

 تو بخورن، نیتامیو و آهن دیبا ها خانم ی همه -

 شکالت بهت شرفتتیپ یبرا منم نشو، خسته شتر،یب

 .دم یم

 :زنم یم یلبخند

 د؟یزن یم گول ینجوریا رو ها بچه -

 !تورو و -

 :کنم یم شده رها ی برگه به یا اشاره

 دکتر؟ خبره چه برگه اون تو -



  ob ن،ییپا یلیخ میپتاس میسد آهن، فقر و یخون کم -

 .مثبت معمول طبق هم

 .بده اتو دفترچه: شود یم دراز سمتم به دستش

 یم دستش به و کنم یم خارج فمیک از را مهیب دفترچه

 :دیگو یم نسخه نوشتن نیح و دهم

 داتیپ گهید روز ده ینر سم،ینو یم شیآزما برات-

 ی طبقه نیهم یشناس یم که رو شگاهیآزما. ها نشه

 ستیب ربع هی. کردم یاورژانس تست درخواست نه،ییپا

 .است اماده یا قهیدق

: ردیگ یم سمتم به را دفترچه که کنم یم نگاهش گنگ

 .مونم یم منتظرت

 به هم هانیک و شوم یم خارج اتاق از دست به نسخه

 یصدا اند، نشسته آنجا گرید ضیمر دو د،یآ یم دنبالم

 :شنوم یم را هانیک

 نوبت هم شونیا بعد یبیحب یاقا. عرفا خانم داخل دییایب

 .شماست

 یها ضیمر شناسد؟ یم یلیفام نام به را ها ضیمر

 را؟ گانشیرا تیزیو



 جواب هم زود دهم یم شیآزما. نییپا ی طبقه روم یم

 گرید ضیمر کی گردم یبرم یوقت دهند، یم را

 باز در ست،ین یقبل ضیمر دو از یوخبر هست منتظر

 یم پنجشنبه گهید هفته دو: دیگو یم هانیک و شود یم

 .دیاریب فیتشر شما یمیعظ خانم. نمتونیب

 شهیم: دهد یم قرارم مخاطب که ام ستادهیا سرپا

 ؟ینیبش

 بعد قهیدق ده و نمینش یم و دهم یم تکان شیبرا یسر

 داخل من و دیآ یم رونیب دشینام یمیعظ که یخانم

 .روم یم

 :دیگو یم و کند یم نگاه اخم با را شیآزما ی برگه

 . گندم شه ینم ینطوریا-

 .من بده مجدد اتو دفترچه

 :دیگو یم و رمیگ یم سمتش به هم باز را دفترچه

 که ییداروها کنم، یم کینزد زاتتاتویو خیتار من-

 بعد ی پنجشنبه خیتار به ،یخور یم قیدق رو نوشتم

 سم،ینو یم رو یداد امروز که یشیآزما نیهم برات

 زنگ ییاین اصول، و ادا بدون یینجایا هفته هر ماه هی

 .بزرگ مهرگان به زنم یم



 

  صامت#

 

 

 د؟یکن یم دیتهد -

 :ردیگ یم زشیم یرو میتقو از نگاه

 کنه؟ یم کار تو یرو دیتهد مگه -

 یم یزیچ مرتبا ها برگه یرو و دهم ینم یجواب

 :دهد یم ادامه و سدینو

 تتیوضع اگر گندم، گم یم یجد ست،ین دیتهد نیا-

 .کنمت یم یبستر بازم شه یبحران

 یم ادامه که ماند یم صورتش یرو ام زده بهت نگاه

 :دهد

 .یالزم یکولونوسکوپ -

 ،یکولونوسکوپ بفرسته منو نتونست هم پدرتون یحت-

 .شدم یبستر که یبار دو جز به

 .یدار خون دفع -

 .هیعاد -



 :ستیا خنده شیصدا

 برکه با. نوشتم یکولونوسکوپ تیعاد خون دفع یبرا-

 .مرکز انتخاب یبرا کن مشورت

 .نیکرد حروم برگه -

 :دیگو یم و اندازد یم سمتم به ینگاه

 .گندم یرکردیپ منو تو -

 یم سکوت. یبلوکان هانیک نیا زد یم حرف پهلو دو

 یم ردیگ یم سمتم به را دفترچه که همانطور و کنم

 : دیگو

 نوشتم، ها پنجشنبه یبرا رو شاتیآزما خیتار -

 .  مطب ایب دست به شیآزما

 .گانهیرا تیزیو که ها پنجشنبه-

 .یمیقد خاطرات مرور شرط به گانن،یرا هم آشناها-

 یمیقد مهر خاطراتمون یرو که میشد ریپ یانقدر -

 .میبزن

 .میشد ریپ بد. میشد -

 خوبن؟ خانواده. بودم دور یچ ازهمه وقته یلیخ -



 هی شهیاتر پاش هی که هم بانو ش،یاتر رفت که دهیارک -

 انداختن دنیبر نافشو که هم یبلوکان ز،یتبر پاش

 با زدن حرف. میبزن حرف مینیبش ایب یگاه. مارستانیب

 .کنه یم خوب ادمو حال دور یآشنا هی

 ینم دور یآشنا ما هان؟یک دور یاشنا کنم، یم نگاهش

 .میبود خورده خط ما. میشد

 من دکتر، ممنون: میگو یم و شوم یم بلند میجا از

 .دم یم زحمت بهتون شهیهم

 : شود یم بلند شیجا از

 .ام یراض من بده زحمت زود به زود-

 :خندم یم

 .هم مادر به د،یبرسون سالم دکتر به -

 یم برهیو بمیج در ام یگوش و شوم یم خارج مطب از

 .نمیب یم را برکه ی شماره کنم یم که نگاهش زند،

 برکه؟ جانم-

 خبرا چه ییچطورا یکن یم چه یخواهر سالم-

 ؟ییکجا

 بدم؟ جواب سوالتو کدوم-



 رو؟ ییکجا-

 .مطب یجلو قایدق االن بودم، دکتر مطب-

 .دنبالت امیب نخور تکون-

 چرا؟ من؟ دنبال-

 برمت یم کردم دایپ خوب شوهر هی ات واسه-

 .عقد یبرا دفترخونه
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 :زنم یم یلبخند

 شوهر دوباره منو انگار یبر میکن رد رو تو خود-

 .میداد

 : ستیپرانرژ شیصدا



 تکون. رفتم هم ییجا خوب رفتم، نیکرد رد منو-

 .بهت برسم موندم یکم. ها ینخور

 .مونم یم منتظر. باشه-

 عبور به دوزم یم چشم ساختمان وارید به داده هیتک

 یزندگ گذرند، یم قیدقا گذرند، یم نهایماش نها،یماش

 دیگو یم هانیک گذرد، یم زیچ همه... خاطراتو منو و

 .گذرد یم هم هانیک... میهست یمیقد یآشنا ما

 به میبود دوخته چشم وانویا در میبود نشسته برکه با

 من دل کردو یم گرم را مانیپا یمسافرت یپتو. حوض

 .نیبنجام هم را

 :گفت و آمد عصرش یچا با مامان

 ن؟ینشست ستین سرد نجایا جان مامان-

 : گفت و کرد ینچ برکه

 .یگل مامان چسبه یم نجایا فقط عصر یها ییچا-

 .وانیا انیم یکرس یرو گذاشت را یچا ینیس مامان

 :گفت برکه و میبرداشت یچا

 کنه؟ ینم ول ساعته ده گفت یم یچ بازم بانو-



: کرد انتخاب قندان از یکوچکتر قند حوصله با مامان

 ستین بخون درس نجایا دهیارک گفت یم یچیه

 دهیارک هانویک خواد یم. شه ینم درس جمع حواسش

 .هاش عمه شیپ ایاسترال بفرسته رو

 هانیک...  و هوا و نیوبنجام یچا و من ستاد،یا ایدن

 یبلوکان برود، که بود خودش دست مگر رفت؟ کجا

 یرو من و میخواه یم هانیک یبرا را گندم بود گفته

 .بودم کرده یخط خط را ناممان ها نیبنجام

 برکه و کردم رها یکرس یرو نخورده را یچا وانیل

 :گفت

 ییهو هی ایاسترال بره دهیارک کنه یم فکر مثال بانو-

 زور به درسو شیمادر زبون به نجایا شه؟ یم لسوفیف

 .دونه یم خدا که بهیغر زبون به شه، یم پاس

 حالو بره اونجا جان، مامان نه: دمیشن را مامان یصدا

 که هانمیک هستن، هاشم عمه شه، یم عوض هواش

 .استاده پا هی خودش ماشاهلل

 شیچا مامان و شد مامان جمع حواسم آمد که هانیک نام

 .دینوش را

 دم همان از که آمد بابا  یصدا و شد باز خانه در

 :کردنمان صدا به کرد درشروع



 کجان؟ بابا یدخترا-

 :گفت بلند برکه

 .راهه به ییچا که ایب پدر، یآقا سالم-

 با د،یرس تراس به و زد دور را حوض باالخره بابا

 یکرس یرو ی نخورده دست وانیل به ینگاه لبخند

 د؟یپرس و انداخت

 باباست؟ سهم نیا-

 .باباست سهم آره،: گفتم

 بعد و گذاشت دهانش در یقند و کرد دراز دست بابا

 با را دستانش که همانطور گرفت، دست به را وانیل

 را شیچا و نشست وانیا ی گوشه کرد یم گرم وانیل

 :گفت و خورد

 رون؟یب میبر بابا یدخترا-

 ؟یسالمت به کجا: دیپرس مامان

 از شامو کردم هوس یچیه: خورد شیچا از یکم بابا

 .رمیبگ رونیب

 یم دم پلو من: انداخت شیچا وانیل به ینگاه مامان

 .دیریبگ کباب دیبر شما کنم



 : کرد ینچ شد یم بلند شیجا از که همانطور برکه

 اطالعات دهیارک از بزنم زنگ رم یم. امینم من-

 .عقبم یکم ایدن روز یخبرها از. رمیبگ

 :سمتم دیچرخ بابا نگاه. مرد یم یفضول از داشت

 باباجون؟ میبر ییدوتا-

 .میبر: گفتم و دادم تکان یسر

 و  برداشتم هم را شالم و دمیکش تن به یشرتیسوئ

 رفت؟ یم داشت کجا هانیک

 از  کرد، یرانندگ به شروع بابا و مینشست نیماش در

 :دیپرس میشد دور یکاف ی اندازه به که خانه

 کنه؟ینم ناراحتت که پسره نیا باباجان-

 پسره؟ کدوم-

 .دیآو همکارت، نیهم-

 .هیخوب پسر. نه-

 زنه؟یم پا دستو داره یالک ای باهاشه دلت-

 بود دوخته شیرو روبه به را نگاهش کردم، نگاهش

 یعاد ی مکالمه که انگار نبود، کالفه ای یوعصب

 .است روزانه



 .دونم ینم: کردم زمزمه

 ی بچه زدم، محکش جوره همه من دوماه نیا تو من-

 .هیخوب

 :دمیپرس متعجب

 ن؟یکرد صحبت باهاش مگه-

 یارتباط مشکالت گرفته میتصم. مخابرات ادیم یگاه-

 یکی داره، مزاحم یکی. کنه حل رو محله ی همه

 .ادیم ایز قبضش یکی شه، یم خط رو خط تماساش

 :داد ادامه و دمیخند

 نمیب یم امیم خودم به هو هی داره، هم یزبون خوب-

 با و یمنطق پسر زدن، گپ به مینشست آوردم ییچا

 .هیجنم

 .هست هم یخوب همکار-

 :گفت آورد یم نییپا را شیصدا که همانطور بابا

 پسره  نیا اگر گفتم زدم، زنگ یدیسع به امروز من-

 واال گفت ؟یداد یم دختر بهش خواست، یم دخترتو

 بدمش، یک به کنم فکر نکهیا واسه است بچه من دختر

 د،یآو دست سپردم که کارگاهمه من ییدارا کل یول



 ده،یآو دوش رو کارا کل رسما منه، کارگاه اسما االن

 .کنه یم کار داره خوبم

 :داد ادامه و بابا سمت دیچرخ نگاهم

 خواد، یم وگندم یفالن گفت یم بهم یگهگاه مامانت-

 است، بچه گندم گفتم یم گندم، یبرا زد زنگ یفالن

 گفت اومد، خوشم گفت یزیچ هی دیآو شیپ وقت چند

 ساله ستیصدوب اته، بچه شهیهم دخترت مهرگان یآقا

 بزرگ گهید اتون بچه نیا یول اته، بچه بازم بشه هم

 تموم داره درسش مگه، بکشه قد خوادیم چقدر. شده

 18 دختر مایقد. داره یکار ی سابقه سال چند شه، یم

 گندم گهید االن شده، بزرگ میگفت یم شد یم سالش

 .گه یم راست دمید گرفته، سانشمیل خانم

 پررو؟ انقدر هم آدم دیآو آخ زدم، یلبخند

 : گفت بابا و کردم ابانیخ متمرکز را نگاهم

 در م،یکن تییراهنما میتون یم فقط مامانت و من-

 یم جواب من از پسره نیا. توئه با میتصم تینها

 ؟ییبابا باهاشه دلت. خواد

 :دمیپرس

 اد؟یم خوشتون مامان از نیدیفهم یک-
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 :کرد کم را سرعتش بابا

 دویبر خودش مادربزرگت. که نبود ینجوریا مایقد-

 میر یم خونه ایب زودتر شب گفت روز هی و دوخت

 خونه میرفت باشه، گفتم منم ه،یهمسا دختر یخواستگار

 نگاه هی کرد تعارفم آورد که ییچا هیهمسا دختر شون،

 مادر پدرو گفتم جنسه، اصل دمید انداختم بهش یواشکی



 ییچا دونه هی با که دلمم خوان، ینم بدشو که آدم

 مادر شده هیهمسا دختر که شده سال یس االنم د،یسر

 .کنه یم دم ییچا خوب هنوزم دخترام،

 یم راست یول بابا؟ بود داده دل یچا وانیل کی با

 کرد، یم زنده را مرده مامان عصر یها یچا گفت

 آن ادی برد یم یچا بابا یبرا هربار مامان کنم فکر

. افتاد یم بابا یواشکی نگاه و یخواستگار یچا

 :دمیپرس

 بدم؟ مثبت جواب من دیگ یم شما االن خب-

 نشسته؟ دلت به نیبب. یبکن فکراتو دیبا خودت-

 نشسته؟ دلم به بفهمم یچطور-

 یم یچطور نمیبب کن فیتعر جمله هیتو رو پسره نیا-

 .نشیب

 .کار مشغول شهیهم ی ختهیهمر به هی-

 : وگفت دیخند بلند بابا

 ختهیر هم به که یپسر. بابا ببردت نیهم متیبد پس-

 .هیزندگ مرد باشه، کار مشغول و

 داشت، دوست را مامان. کردم نگاه را بابا رخ مین

 گفتیم ست،یخوب پسر دیآو گفت یم. را هیهمسا دختر



 فکر خودم با. خواهند ینم را آدم بد که مادر پدرو

 شیپ ی هفته هم دیاو رود، یم دارد که هانیک کردم

 شاهتوت، گفتم ؟یدار دوست یطعم چه یبست دیپرس

 شاهتوت یبستن مهمان   را کارگاه کل زییپا ی انهیم

 ینم شیدایپ بود روز چند که را یکتاب هم روزید کرد،

 دستم به صبح اول و کرد دایپ چگونه دانم ینم کردم

 یبو گردنم دور شالگردن   که هم آبان از رساند،

 یبرا است، جنم با گفت یم بابا و داد یم را دستانش

 حرف عدد دو دواندم؟ یم سر را دیآو داشتم یکس چه

 ن؟یبنجام جفتکی یرو

 :کرد پارک یغذاخور یرو به رو بابا و کردم سکوت

 نجایا آورد منو یظهر. ها رسه یم خوب شکمشم به-

 شام گفتم اومد، خوشم. یمشت داد دهیکوب هی بهم

 .کنم مهمونتون

 بابا؟ یداد دهییکو هی به دخترتو: فرستادم باال ییابرو

 : شد یجد شیصدا

 بده، دهیکوب هی به دخترشو آدم شهیم مگه باباجان، نه-

 یبطر هی با یکباب فلفل دوتا گوجه دوتا جوجه خیس هی

 .بود کنارش هم دوغ

 : دمیخند لبش ی گوشه در نشسته نرم لبخند به



 فلفل دوتا و گوجه دوتا و جوجه خیس هی همون منم پس-

 .نیخورد گول بوده یچ نمیبب بخورم

 هاش جوجه دمید گفت دیآو. زنکه گول خوب آره-

 .شدم شیمشتر خوبه

 را نگاهم کرد، یم شیصدا کوچک نام به را دیآو

 دهیکوب دانست یم ام، زده خی سرانگشتان به دوختم

 شده یمشتر و بود خورده را جوجه بخورم، توانم ینم

 :گفت بابا.. بود

 برکه و مامانت که میبخر شام میبر باباجون شو ادهیپ-

 .منتظرن

 مرا بابا و افتادم راه به بابا ی شانه به شانه و شدم ادهیپ

 :گفت و فشرد خودش به

 نیا به نه یدیپوش گرم لباس نه. باباجون ها سرده-

 .یزد شونه موهات

 گوش پشت میها یچتر فرستادن نیح و زدم یلبخند

 :گفتم

 . خواما یم هم یاضاف گوجه و مویل من-

 .بابا دختر برات خرم یم هم یینعنا دوغ باشه،-



 و مادر و دیآو و میخورد تراس در را دوغ و جوجه

 روز چند. یخواستگار آمدند بعدش هفته دو پدرش

 مینشست برون، بله یبرا آمدند هم شیخواهرها بعدترش

 کار گفته دیآو نگفتم یکس به  م،یزد را مانیحرفها و

 گفتم دن،ینرس و دنیدو از ام خسته نگفتم یکس به نکن،

 خواهم یم و کنم یم استراحت یمدت ازدواج از بعد

 ،یکن یم یخوب کار گفتند هم همه. بخوانم ارشد یبرا

 .کن استراحت

 میبرا یدود یها شهیش با یبلند یشاس ی بهیغر نیماش

 .زند یم بوق

 کشد، ینم زدن بوق از دست راننده و دهم ینم یتیاهم

 رفتن راه به کنم یم شروع و رمیگ یم وارید از هیتک

 :دیگو یم ییآشنا یصدا که

 ای دور، میبنداز میکن پاره ید یم پاتو شماره خانم-

 دور؟ میبنداز میکن پاره میریبگ مییایب

 

 گرفتم، دختر هی دادم دست هی گفت نشست هرجا دیآو

 دوتا دهیکوب خیس هی جوجه خیس هی که رهیم لو تهش

 �😅😅�داده فلفل دوتا گوجه

 



 نوزده_صامت#

 

 

 

 که راننده کمک ی شهیش و گردم یبرم صدا سمت به

 یم نم،یب یم نیدرماش نشسته را برکه دیآ یم نییپا

 :پرسم یم و یصندل در نمینش

 ه؟یک نیماش-

 بدهد جواب را ایدن سوال نیتر یعاد بخواهد که انگار

 :دیگو یم

 .بهراد-

 ؟یگرفت ازش بهرادو نیماش: کنم یم نگاهش مات

 :اندازد یم راه به را نیماش

 برده، نویماش بابا دمید خونه رفتم داشتم دیخر نگرفتم،-

 منو نیماش ایب گفت برده، نویماش بابا که گفتم بهراد به

 .بردار

 کله؟ با که هم تو-



 ببر نویماش ایب گفت. خب داشت گناه. نه که کله با. نه-

 .شد یم ناراحت نه گفتم یم

 یم راهنما حوصله با و گردد یم دانیم در نگاهش

 :دیگو یوم چدیپ یم را دور و زند

 راهناشویپ میبر دارم سراغ خوب مزون هی نورایا-

 .مینیبب

 یم یرانندگ مسلط یلیخ م،یگو یم یا باشه لبخند با

 دو هر م،یباش مستقل ما داشت دوست شهیهم بابا کند،

 گفت یم یگاه بابا و میگرفت نامهیگواه یسالگ هجده

 دیآو زن شما، یبرا نیماش و سرکار دیبرسان صبح مرا

 منتظر گفت بروم ییجا دیبا گفتم وقت هر شدم که

 میآ یم زودتر گفت یم ای برو، آژانس با نمان یتاکس

 برانم، را نیماش نداد شنهادیپ وقت چیه رسانمت، یم و

 بود که دیآو رفت، ادمی را یرانندگ گرید هم من

 .چکار خواستم یم را یرانندگ

 به کند یم دایپ نیدوماش نیب یپارک یجا باالخره برکه

 :نالم یم کند، یم پارک دوبل مثال زور

 .کردنه پارک وضع چه نیا برکه-

 میکن نگاه رو لباسا زود شو ادهیپ شد، ینم نیا از بهتر-

 .ره یم آبرومون کنن یم مهیجر بهرادو انیم



 فیرد عروس یمزونها به ینگاه و میشو یم ادهیپ

 .اندازم یم هم دنبال به شده

 متوقفم  و کشد یم را میبازو یمزون یرو به رو برکه

 قشنگه؟ دانتله راهنیپ نیا: پرسد یم و کند یم

 کدوم؟-

 .مانکنش رو کردن کسیف بلند تور که دهیسف همون-

 ؟یپوش یم دیسف کنون عقد یبرا-

 :دیگو یم گردد یم لباسها یرو نگاهش که همانطور

 یبرا پوشم، یم یماه مدل کنون عقد یبرا آره،-

 .پرپف یتور هی یعروس

 یوعروس عقد ی برنامه زنم، یم رخش مین به یلبخند

 : میگو یم است، دهیچ انگار را

 تو؟ میبر_

 را لباسها م،یرو یم داخل به و دیگو یم یا باشه

 قهی ی ساده ینبات راهنیپ دنید با و اندازد یم ینگاه

 : دیگو یم یقیقا

 .توئه یعروس راهنیپ هیشب-



 لباس هیشب گفت، یم راست کنم، یم نگاه را راهنیپ

 :میگو یم بود عروسم

 مده؟ هنوزم سال هشت بعد ینیبیم-

 :دیگو یم بعد و میبازو به کوبد یم

 حال به تا من که یبود یعروس نیتر خوشگل تو -

 .دمید

 .ام ساده یلیخ کردم یم فکر اش همه واقعا؟-

 هی عروس تو بود افتاده لیفام دهن تو که یطور اون-

 خوانیم عسل ماه یبرا که یشد دار هیما ی خانواده

 بدون لباس هی با کردن ینم فکرشم خارج، بفرستنتون

 جشن و میمال شیآرا و نشده رنگ یموها و ساده پف

 .یکن جمعش رو هیقض یخودمون

 :کنم یم لمس انگشتانم نیب را پارچه دانتل

 هم ببره عسل ماه هم که شدینم داشت، گناه دیاو-

 .رهیبگ نیسنگ یعروس

 جا به هم هنوز که یدل یبرا میداشت گناه نفرمان دو هر

 .میکن نیسنگ خرج دیتپ ینم

 ظرف در ام افتاده ماتحت با من کردند یم فکر همه

 بود هیقض ظاهر دندید یم آنها که یزیچ یول عسل،



 چیه ر،یدب مادرش و است دانشگاه استاد دیآو پدر که

 پدرش، زن نه ام شده دیآو زن من که مدندیفه ینم کدام

 ی سابقه سال چند با است جوان مهندس کی دیآو که

 دهیخر خودش پول با که شیرپایز نیماش کی و کار

 م،یداشت کم پول هم خانه دیخر یبرا روزها آن است،

 خانه و نداشتم دوست را کیتار و کوچک یها خانه

 قرار خوردند، ینم بمانیج به هم رینورگ بزرگ یها

 من و میریبگ خرج کم یعروس م،یبفروش را نیماش شد

 هیزیجه پول ی هیبق بابا و بخرم سبک را هیزیجه هم

 .خانه پول یرو میبگذار تا بدهد را

 اول دیکل یول مینبود یاول دیکل م،یدیخر لخت را خانه

. دانشجو چند دست بودند داده سال چهار را خانه

 وارهاید یرو ی دوده و نداشت یبند نتیکاب آشپزخانه

 . اند بوده دم و دود اهل دانشجوها که زد یم داد

 یها پنجره که یا آشپزخانه داشتم، دوست را خانه کل

 .دلباز یتراس به دندیرس یم اش یقد

 کی کوچک، ها خواب اتاق و بود رینورگ ییرایپذ

 شش اتاقک ،یمتر شش کی و یمتر نه خواب

 خانه پوش کف. نداشت هم پنجره یحت مانیمتر



 وارپوشید سقف تا هم آشپزخانه و بود دیسف کیسرام

 .داشت یآجر طرح دیسف

 مطلق صفر خانه، بابت میداد را میداشت پول هرچه

 .نیماش بدون و میبود

 یبرا و دهد یم انجام خودش را خانه ینقاش گفت دیآو

 فقط نداشتم، یفلز نتیکاب با یمشکل من هم نتیکاب

 کردم، یم انتخاب دلم باب دیبا را رنگش و طرح

 سطل چند روز کی و میکرد انتخاب را نتیکاب طرح

 خوب م،یدیساب را خانه قبلش م،یدیخر قلطک و رنگ

 اول هیال وارها،ید ینقاش به میکرد شروع بعد خوب،

 اتاق د،یآو را سقف و یاصل پوشش و زدم یم من را

 ییرایپذ وارید کی و میکرد ییمویل و یطوس را خواب

. یلیف را گرشید یها واریود میکرد یا نسکافه هم را

 آن از تا میکرد دیسف کال را یمتر شش خواب اتاق

 بودند، رهیت درها. شود خارج یریدلگ و یکوچک

 پرده یبرا زدم متر را شیها پنجره. میکرد دشانیسف

 .برقصند باد در که دیسف یتور نازک یها

 

 صامت#

 



 بود یخوب حیتفر خانه کردن رنگ و کردن زیتم

 میبرا را دانشگاهش و یسرباز خاطرات دیآو مان،یبرا

 درد از من و میخورد یم کتلت باهم کردو یم فیتعر

 شد، قشنگ خانه یول. کردم یم فراموش را دستانم

 بود، خانه نبود، زده دوده یواریچهارد آن میبرا گرید

 .باشمش داشته دیآو با بود قرار که یا خانه

 زیتم هم باز را خانه شدند، تمام که ها زدن رنگ

 فروشگاه تمام م،یانداخت برق را ها پوش کف و میکرد

 دایپ و میگشت سبز ی شعله چهار فر دنبال به را ها

 خودم را فر ینما ندارد، بیع گفت دیآو بعد و مینکرد

 ی شعله چهار فر بپسند، فقط تو زنم، یم رنگ تیبرا

 خچالی یبرا زد، رنگش هم دیآو و دمیپسند را کوچم

 سبزش اتفاقا و میگشت یم زریفر مین کی دنبال به هم

 یول خواهم ینم گفتم بود گران م،یکرد دایپ را

 دل به و ایب را دانه کی نیا گفت دیآو یعنی مش،یدیخر

 یرو بستم چشم را دانه کی آن من و بخر خودت

 .خودم دل به و دمیخر یواردات و کتابمان حساب

 ها نتیکاب و ندیایب تا میگذاشت آشپزخانه انیم را دهایخر

 را ییلباسشو و خچالی و گاز و کنند نصب را

 یها دسته با یسبزگچ یها نتیکاب بگذارند، شیسرجا

 که را گرم یها چوب و کردند نصب که را یا نقره



 یبرا مردم، خانه یبرا گرید من دادند قرار شانیرو

 .هم روزه چند یکار رنگ از خسته دیآو

 که یا خانه انیم همانجا بود، همانجا مانی بوسه نیاول

 من و بودند کرده لیتکم را کارش تازه کارها نتیکاب

 انیم که همانطور اش، آشپزخانه به بودم زده زل

 دور دستش و آمد دیآو بودم ها نتیکاب محو آشپزخانه

 :دمیپرس و زدم هیتک اش تنه به شد، حلقه کمرم

 د؟یآو ماست یبرا نجایا یعنی-

 :گفت و گوشم کنار نشست اش بوسه

 .گندم ماست یبرا-

 آشپزخونه دستمال هی من فکرکن شد، قشنگ چقدر-

 یباال یا شهیش یوانهایل و فر ی دسته یرو بندازم

 .باشن آبچکان زیآو نکیس

 را میموها و شد تر سفت کمرم دور دستش ی حلقه

 :دیکش نفس

 یموها و یسبز قورمه یبو خونه نیا یتو کن فکر-

 .چهیبپ تو

 یرو نگاهش و بود تر چشمانم دم،یچرخ آغوشش در

 : کردم زمزمه د،یرقص یم صورتم



 . خوابه هیشب آخه نم،یب ینم خواب که بگو -

 صورتم یرو وار نوازش و کرد رها را کمرم دستش

 ییتو خواب اون باشه هم یخواب ست،ین خواب: نشست

 .ییتو ایرو و خواب گندم،

 راست و خانه و دیآو و گندم بود، ایرو... نبود خواب

 دستانمان با که بود دیآو منو یایرو نجایا... گفت یم

 .میبود ساخته

 کرد، دایپ امتداد ام چانه تا جگاهیگ از دیآو یها نوازش

 :زد پچ

 باالخره تونم یم من ستین بابات االنکه نظرت به -

 ارم؟یدرب عزا از یدل

 میلبها یرو دیاو نگاه و لبانم یرو نشست یمحو لبخند

 سرش گرفت؟ یم اجازه من از داشت کرد، مکث

 کرد که میرها د،یبوس مرا و آمد فرود صورتم یرو

 :زد پچ کردم، زمزمه لب ریز را نامش

 نشده دایپ بابات تا بذار نکن، پرت حواسمو قهیدق دو -

 .بکنم کارمو من

 آن انیم هم باز و نشست صورتم طرف دو دستانش

 .شدم گم دیآو یایرو در شدم، گم من آشپزخانه



 .بکشم نفس بود رفته ادمی کرد که میرها

 :گفت خنده با

... ادیب بابات ستین قرار که اومد ادمی االن یراست -

 .ستمین بلد اشو هیبق بودم بلد نجاشویا تا من

 باال ییابرو با و وارید به داد هیتک مرا و دمیخند

 :گفت فرستاده

 .میبر شیپ البداهه یف رو هیبق -

 د؟یآو ؟یچ-

 را راهنشیپ ییباال ی دکمه دو دستانش که لحظه همان

 هم یرو پلک دیآو و شد زده خانه زنگ کرد یم شل

 : گفت و داد فشار

 .لعنت معرکه مگس برخر-

 کن ولش: دیچرخ ام زده بهت صورت یرو نگاهش

 .میکن ینم باز درو

 : گفت و کرد ینچ.زد زنگ فونیآ هم باز

 .گذاشتن اگه-

 و برگشت سمتم به کبارهی به که رفت فونیآ سمت به

 :گفت



 ادیب یکی ست،ین بد یریبگ فاصله وارید از کم هی-

 .کردم خفتت من کنه یم فکر نجایا

 :داد ادامه و زدم یلبخند

 وارید از تو یول بودم کرده همونکارو قایدق آره-

 .ریبگ فاصله

 :دیآو یصدا با شد مصادف وارید از گرفتنم فاصله

 .باال دییبفرما. سالم-

 : دیچرخ صورتم سمت نگاهش

 شه؟ داشیپ دیبا جا همه بابات-

 :زند یم میپهلو به یا سقلمه برکه

 .ها یرفت کجاها معلومه قشنگ-

 :گردم یبرم سمتش به

 کجاها؟-

 .کیمکان اوستا شیپ-

 هشت شیبرا که یلباس یرو نگاهم و میگو یم یهوم

 مرگم چه.   کند یم مکث ام فروخته را تمیهو سال

 دانشگاه و درس که دیارز یم واقعا دیآو آخر؟ بود شده



 در پشت بگذارم را ام یواقع خود و هانیک کارو و

 شوم؟ اش یزندگ وارد و خانه

 

 �😅😅�رضوان به میتفد

 ��گرفت یزور پست دینیبب

 

 ستیب_صامت#

 

 

 

 چیه برکه تینها در و میکن یم نگاه را لباسها باهم

 چند و میشو یم خارج مزون از و پسندد ینم را کدام

 :دیگو یم یناراض برکه مینیب یم که را مزون

 تورو میبر. هیکاف گهید امروز برا شدم، خسته-

 .برسونم

 :میگو یم که برساند مرا تا مینینش یم نیماش داخل

 شام اد،یم بهرادم یزن یم زنگ  ما ی خونه میبر ایب-

 .میخور یم هم دور



 :کند یم ذوق

 خدا؟ رو تو-

 :دیگو یم و دهم یم تکان شیبرا یسر

 ای د؟یبذار تنها تراستون تو قهیدق دو رو ما شه یم بعد-

 شبو؟ کل اصال

 :کند یم ینچ کنم یم نگاهش چشم ی گوشه با

 .کنم یم حلش اوستا با من بپز غذاتو تو. خواد ینم-

 .برکه ها یزن یم حرف یلیخ-

 .یگ یم خودش نیع که اوستاتم جمالت-

 .بود دیآو ی جمله جمله گفت یم راست

 دیآو با. میرس یم خانه به و مانم یم ساکت خانه تا

 .است خاموش اش یگوش و رمیگ یم تماس

 :پرسد یم و ییرایپذ در ندینش یم برکه

 گفت؟ ایچ قیعت عشق یراست-

 ینیس داخل را وانهایل و کنم یم روشن را ساز ییچا

 :نمیچ یم

 .یتکرار یحرفها-

 ؟یچ یعنی یتکرار یحرفها-



 را مهمان یها بشقاب تا و روم یم هیچهارپا یرو 

 :دهم یم جواب و شستن یبرا بکشم رونیب

 توییغذا میرژ بخور، سروقت ناتویتامیو و آهن-

 .کن یکولونوسکوپ. کن مراعات

 : دیگو یم برکه

 ریگ گمیم که دختره نیا ،یکولونوسکوپ یگفت یراست-

 یم کار مارستانیب یاندوسکوپ یتو هان،یک به داده

 .کنه یاوک برات وقت هی بگم ایب. کنه

 برکه که یدختر نیا ی درباره تا گردم یبرم سمتش به

 کنم یم فراموش که بپرسم کند یم را صحبتش مدام

 یم جلو به یمیقد حواس یب ام، ستادهیا هیچارپا یرو

 ام پنجه و کنم یم سقوط نیزم یرو پنجه با که گذارم

 .میپا یرو افتد یم هم ام تنه کشد یم ریت که

 به را وخودش پرد یم جا از برکه گفتنم آخ یصدا با

 بتوانم تا کشد یم طول لحظه چند رساند، یم آشپزخانه

 :پرسد یم مات برکه و بکشم ینفس

 تو؟ یشد یچ-

 خواستم یم میبگو کشم یم خجالت و کنم یم نگاهش

 : میگو یم و ارومیب در هانیک دختر دوست کار از سر



 .افتادم سرخورد هیچهارپا-

 .شود یم بلند ادمیفر که بدهد تکانم کند یم یسع

 ؟یخورد ییجا به گندم، ییوا: دیگو یم

 :نالم یم یزار یصدا با

 .پام یرو افتادم. پام-

 ی ناله و آه به توجه یب و گذارد یم کنار را هیچهارپا

 دنید با و زند یم کنار میپا یرو از را ام تنه من

 یمچ جوراب از خارج ام کرده ورم یپا قوزک

 :دیگو یم دستپاچه

 دیبا بپرسم ازش بهراد به بزنم زنگ قهیدق هی سایوا-

 .کنم کاریچ

 یم من به رو تیدرنها در و کند یم صحبت بهرد با

 :دیگو

 .رسه یم االن راهه تو بهراد-

 شروع کم کم میپا و نتیکاب به زنم یم هیتک را سرم

 :دیگو یم برکه. کردن ذوق ذوق به کند یم

 .ارمیب در جورابتو سایوا-

 :زنم یم غیج بایتقر



 .کنه یم درد. ها یزن ینم دست بهم-

 :نالد یم درمانده

 .روش بزارم خی گفت بهراد-

 .شهیم خوب خواد ینم-

 :شود یم یاشک چشمانش کبارهی به 

 .کشه یم منو ادیب دیآو گندم؟ حاال؟ میکن کاریچ-

 :زنم یم نمدارش چشمان به یمحو لبخند

 آبغوره داره، یربط چه تو به من یپرت حواس -

 .ها یالک یرینگ

 قهیدق چند ن،یزم یرو ندینش یم دمغ و دیگو ینم چیه

 شیصدا. شود یم کنده جا از فونیآ یصدا با برکه بعد

 :دیگو یم که شنوم یم را

 بهراده-

 بایتقر توانم ینم یوقت و بخورم یتکان کنم یم یسع

 :نالم یم

 مرتبه؟ خونه ست؟ین یزیچ که زیم یرو برکه-

 :زنم یم تشر بایتقر و دیگو یم ییبابا برو

 .بنداز خونه به نگاه هی گم یم-



 .که ستین یزیچ. زهیتم خدا به آره-

 تا گذارم یم نتیکاب کنار را هیچهارپا زور به درد با

 .دیاین نظر به ختهیر هم به خانه

 :پرسد یوم دیآ یم داخل باالخره بهراد

 شده؟ یچ-

 :دیگو یم دستپاچه برکه

 پاش به ینگاه ذاره ینم افتاد هیچهارپا رو از گندم-

 .بکنم

 .کنم یم سالم لب ریوز شود یم آشپزخانه وارد بهراد

 شما؟ یشد یچ. سالم: دیگو یم

 یم یکبود به قوزکش حاال که میپا کنار زند یم زانو

 .زند

 .دهید ضرب کنم فکر: میگو یم

 :دیگو یم برکه به رو

 روش؟ بذار خی نگفتم مگه-

 :دهد یم جواب دمغ و ارام برکه یصدا

 .که ارمیب در جورابشو نذاشت-

 .شهیم آروم داره دردش کنم فکر. بهتره پام: میگو یم



 کند یم ثابت را میپا ساق حرفم به تیاهم بدون بهراد

 غیج یصدا و کشد یم رونیب میپا از را جوراب و

 یپا نمیب یم که یریتصو نیآخر و شنوم یم را خودم

 .است ام کرده ورم
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 کانال یواقع یبنرها با شما ن،یاومد خوش واردها تازه

 .نیشد عضو

 

 صامت#

 

 قاب پشت استخر کنار ،یبود نشسته آنجا د؟یآ یم ادتی

 .پنجره

 اضافه: یگفت و یکاشت همانجا را نهالها دیآ یم ادتی

 بکارم؟ تانیبرا گفتم بود آمده

 به دادم هیتک را یچا ینیس که بود ها چکیپ پشت قایدق

 :دمیپرس واروید

 ه؟یچ اسمشون نهالها نیا

 .نیبنجام یگفت

 نیبجام یرو را اسممان اول یرفت که تو یول یدینفهم

 .دمیتراش تیها

 پنجره قاب پشت روزها یرفت که تو یول یدینفهم

 .بافتم ایرو و نبودنت یخال یجا به زدم زل و نشستم

 .یامدین تو و بافتم و شکافتم و بافتم د،یاین ادتی تو دیشا



 ساله پنج و ستیب بودم، ساله پانزده د،یاین ادتی دیشا

 .یبود

 :گفتم یم همانموقع کاش

 .دادم امانت هم را قلبم دادم آب که را نهالها

 :گفتم یم کاش

 .یبرد هم را دلم یکاشت که نهال

 نبودنت سال چهارده ی اندازه نهالها گفتم یم اگر دیشا

 .دندیکش ینم قد

 هنوز تو و دارم کم یسالگ یس از سال کی من حاال

 یا پنجره قاب پشت ی ساله پنج و ستیب من یبرا

 گرید سالهاست من و رفته نخورده، یچا که یهست

 .ام نخورده یچا ها چکیپ یپا

 

 

 

 .هفته هر ی پنجشنبه و کشنبهی

 صامت#



 عشق صرف رو ازدواجش تا بلوغ دوران تمام گندم

 سال هشت کرده، یبلوکان هانیک دکتر به یا طرفه کی

 یبلوکان هانیک فهمه،یم ملکان دیآو با ازدواجش از بعد

 ...بوده عاشقش سالها نیا تمام هم

 یاجتماع. #عاشقانه. #یرزوحش#

 

 :صامت

 کی_و_ستیب_صامت#

 

 

 

 

 یسرم به ام دوخته چشم و اند انداخته جا را میپاقوزک

 ییزهایچ چه بهراد و برکه سفارش به داند یم خدا که

 هیشب داخلش اتیمحتو که اند ختهیر داخلش

 .سرم جز ستیزیهرچ

 بود هیگر حال در کردنم باز چشم ی لحظه از که برکه

 .کند ینم رها را دستم و افتاده نیفنیف به حاال



 بدنم از باالتر سبزرنگ آتل در که میپا به ینگاه

 :پرسم یم و اندازم یم قرارگرفته

 موند؟ کجا بهراد م؟یر یم یک پس -

 :دیگو یم هیگر از دار خش یصدا با

 ساعت مین از شتریب خدا به. یآبج گهید بمون امشبو-

 .یش اریهوش دیکش طول

 .خوبم االن. بود افتاده قندم نخورده، ییجا به سرم -

 .میکن ینم یکار خودسر ما برسه دیآو سایوا -

 دیآو که چرخانم یم اورژانس یورود سمت را گردنم

 :میگو یم برکه به رو نم،یب یم را

 .میبر کم کم گهید کن دایپ بهرادو برو د،یرس دیآو -

 :پرسد یم و چرخد یم یورود سمت برکه نگاه

 کوش؟ دیاو -

 بلند که ندیب یم را اورژانس انیم کالفه دیآو انگار بعد

 .دنبالش به هم من نگاه و رود یم سمتش به و شود یم

 و دهد یم نشانش مرا و ستدیا یم رسد یم که دیآو به

 .رودیم گرید یسمت به

 .کنم حس را اشیکالفگ توانم یم هم فاصله همان از



 :دیگو یم یعصب رسد یم من به نکهیهم

 بگه اش شده گور به گور شوهر به زنه ینم زنگ آدم-

 یدید یاومد مارستانیب رم یم شکسته پام افتادم من

 نترس؟ ستمین

 .بود خاموش تیگوش-

 یم و تخت خوشخواب یرو ندینش یم دستش جفت

 :دیگو

 ینم امکمیپ بودم، نمرده که خودم بود خاموش یگوش-

 که تو کارگاه، ای یمهد به یزد یم زنگ ؟یبد شد

 برکه تا شدم لب به جون ،یدار رو همه ی شماره

 .یمارستانیب یگفت زد زنگ

 :اورم یم نییپا را میصدا

 .که نشده یزیچ باش آروم -

 دهد یم هل کالفه را شیموها و کند یم رها را تخت

 :عقب

 دمیرس شیپ ساعت دو شد؟ یم دیبا یچ نشده؟ یزیچ -

 خونه از صداش تیگوش زدم زنگ ،یستین نمیبیم خونه

 ینم. خونه بود مونده تیگوش داتویکل و فیک اومده،

 خودیب که رمیبگ خبرتو یک از بزنم زنگ دونستم



 تو یشوهر هی افتهیب ادتی بود قرار یک. نشه نگران

  ؟یدار خونه

 :کشم یم باال بالش یرو را خودم

 یبرا نبود مناسب حالمم د،یآو نبود همراهم میگوش -

 .زدن زنگ

 کند یم پرت را ام یگوش و کند یم بشیج در دست

 :دیگو یم و تخت یرو

 یم برکه و بهراد به. تیخونگ ماسماسک نمیا ایب -

 من به شد ینم امکیپ هی یول یبزن زنگ یتونست

  ؟یبد

 یم ندیآ یم سمتمان به که نمیب یم را بهراد و برکه

 :میگو

 ازین دن،یرس بهراد و برکه د،یآو شو ساکت قهید دو -

 صحبت بعدا ،یبنداز راه یزیآبرور جلوشون ستین

 .میکن یم

 هم یرو را میپلکها و شود یم ام کالفه صورت مات

 زند، یم زنگ سرم در دیآو یصدا دهم، یم فشار

 یوقت استخوانم یصدا. هم پزشکان کردن جیپ یصدا



 ینم خارج سرم از جاانداختنش یوقت شیصدا و افتادم

 .شود

 :دیگو یم بهراد رسند یم بهراد و برکه نکهیهم

 برکه شد، هوشیب خانومتون د،یآو آقا شرمنده واقعا -

 عایسر نه ای خورده ضربه سرش نبود مطمئن

 نکهیهم بود، نییپا شیاریهوش مارستان،یب مشیرسوند

 .میگرفت تماس مییایب خودمون به میتونست

 :پرسد یم و گرددیبرم سمتم به دیآو

 گندم؟ ؟یشد هوشیب چرا ؟یچ چ-

 :میگو یم برکه به به رو

 پرستارها از یکی من دیریگ ینم نامه تیرضا اگر -

 .کنم صدا رو

 :دیگو یم بهراد

 .دیباش نظر تحت ساعت ۲۴ بهتره -

 یم یحت بهتره یلیخ پامم نخورده، ییجا سرم. خوبم -

 .برم راه تونم

 :دیگو یم یلبخند با بهراد



 یا هفته هی دش،یبذار نیزم دینبا اصال ساعت 72 تا -

 .دیش یم بهتر دیکن مراعات

 :چرخد یم سمتم به دیآو نگاه

 .گندم بمون شبو -

 :میگو یم و گذارم یم هم یرو پلک دیآو به تیاهم یب

 .رم یم شد تموم که سرم-

 :شنوم یم را بهراد یصدا

 .بهتره دیبمون -

 :دیگو یم دیآو

 بمون نجایا ما الیع نیا بهرادجان، نکن تالش یالک -

 .ستین

 صویترخ یکارا برم من پس: شنومیم را بهراد یصدا

 .بدم انجام

 :میگو یم برکه به رو رود یم که بهراد

 ؟یخواهر یاریم برام آب وانیل هی -

 یم دیآو به رو رود، یم و دهد یم تکان میبرا یسر

 :میگو



 داتیپ میباش هم دور شام بود قرار بره، نذار بهرادو -

 .بدم خبر نکردم

 وضعت؟ نیا با -

 غذا برامون رونیب از بزن زنگ وضعم، نیهم با-

 لیتحو بگو بده سفارش هم یدنینوش و ساالد بفرستن،

 .دیخر ینر ها بچه جلو گهید بدن ینگهبان

 ؟یکن ینم نگام چرا مثال -

 :چرخد یم سمتش به نگاهم

 ؟یختینر بهم که رو خونه -

 : میگو یم و دیگو یم یا نه لب ریز

 کو؟ کتت. کن یاوک رو دایخر برو -

 :کند یم زمزمه

 خودمو دمینفهم اصال زد زنگ که برکه دونم، ینم - 

 .مارستانیب رسوندم یچطور

 موند یم حرفات شدیم رید هو هی ،یکرد خوب آره -

 .دلت تو

 :دیگویم و تخت یرو ندینش یم دستش

 ؟یکرد یم یبرخورد چه یبود خودت تو -



 گندم؟ یخوب دمیپرس یم -

 را صورتم در شده رها لخت یموها و زند یم لبخند

 :گوشم پشت زند یم

 گندم؟ خوشه یخوب-

 روز سه دو. نایا مامان یخونه رم یم برکه با شب -

 .کنه مراقبت ازم مامان

 :میگویم که خواندم یم نام به مات

 .سفارشا دنبال برو د،یآو کنه یم درد سرم-

 م؟یداشت کردن قهر ی برنامه یک از ما-

 .ستمین قهر-

 .خودمون یخونه یمونیم پس -

 

 صامت#

 

 

 

 



 دهم، یم فشار هم یرو را میپلکها و رود یم دیآو

 به که ام شرمنده ست،ین دیآو ریتقص ام یریگ بهانه

 روز نیا به را خودم هانیک یدرباره یکنجکاو خاطر

 .ام انداخته

 م،یکن یم رفتن قصد ما و شود یم تمام سرم باالخره

 میموها یرو یشال فقط برکه میشویم متوجه تازه

 کی میبرا. ستین مانتو و کفش از یخبر و انداخته

 یم قرض بخش از رنگ یآب بزرگ ییدمپا جفت

 هیبق حرف به دیبا فهمم یم شوم یم که سرپا رد،یگ

 .ماندم یم نجایهم و کردم یم گوش

 سرپا تخت تاج کمک به را خودم کند، یم درد میپا

 یم دیآو. کند ینم میرها سقوط حس و ام داشته نگه

 :دیگو

 .ام روشونه بنداز دستتو بده، هیتک من به -

 به بروم راه تا کند کمکم خواهد یم نکهیا تصور با

 میزانوها ریز اندازد یم دست که کنم یم گوش حرفش

 یم و کشم یم یکوتاه غیج بایتقر کند، یم بلندم و

 :میگو

 .رم یم راه خودم ن،یزم بذار منو دیآو -

 :دیگو یم زدنم پا و دست به تیاهم یب



 گندمم یگوش بده، لشونیتحو ببر رو ها ییدمپا برکه-

 .بردار تخت رو از

 یم آرام باالخره من و دارد یم بر را ام یگوش برکه

 بهراد از رساند، یم نیماش تا مرا دیآو و رمیگ

 نیماش و آورده رونیب بشیج از را چیسوئ تا خواهدیم

 مرا کند یم یسع ارامش با که همانطور کند، باز را

 گردنم یرو یا بوسه بنشاند نیماش عقب یصندل یرو

 :پرسد یم و گذاردیم میپا ریز یکوسن بعد و نشاند یم

 گندم؟ یراحت -

 :دیگویم بهراد به رو م،یگو یم رلبیز یا خوبه

 انشاهلل گندم، حق در یکرد یبرادر بهراد، آقا یمرس -

 .کنم جبران هاتیخوش تو

 دیبا خواهر، حق در. کنم یم خواهش: دیگو یم بهراد

 .کرد یبرادر

 :بندد یم را نیماش در دیاو

 .ها سرجاشه هنوز شاممون قرار -

 :دیگو یم بهراد

 .بهتر یفرصت در انشاهلل -

 :کند یم ینچ دیآو



 اههیس من روزگار افتهیب نیزم رو الیع نیا حرف -

 دایپ ریپن نون هی. ننداز خوردن نون از منو. باجناق که

 آره. ها بلده ییزایچ هی هم برکه. میبخور هم دور شهیم

 برکه؟

 :دیگو یم برکه

 مامان ی خونه میبر ما دیندار غذا اگر ستم،ین بلد من -

 .نایا

 :دیگو یم دیآو

 ؟یگفت یچ دم،ینشن-

 :دیگو یم یتخس با و آورد یم نییپا را شیصدا برکه

 .ستمین بلد خوام، ینم کنم، ینم یآشپز من -

 دیآو یصدا و نیماش یشهیش به زنم یم هیتک را سرم

 :دیآیم

 نون شام قراره انگار که جان بهراد میبر افتیب راه -

 .میبخور ریپن

 یم زدن استارت نیح و شود یم نیماش سوار دیآو

 :پرسد

 ؟یدیخواب گندم -



 :پرسد یم و میگو یم یجان یب نه زور به

 کنه؟ ینم درد که پات-

 .فهمم ینم هم ببرن پامو االن-

 :دیگو یم لب ریز

 بهت؟ زدن یچ خماره، خوب که صدات -

 .شنوم یم زور به خودم را میگو یم که یدانم ینم

 آغوش در و کنم یم باز خانه نگیپارک در را چشمانم

 .روم یم خانه به دیآو

 کوسن گذاشتن از بعد و کند یم درازم کاناپه یرو دیاو

 دستانش تا رود یم یبهداشت سیسرو سمت به میرپایز

 . کند یم خارج تنش از را شیلباسها برکه و دیبشو را

 ها قاشق بشقاب. فر تو بذار رو غذاها: میگو یم آرام

 کاسه تو زیبر و ساالد. کن خشک و ریبگ آب رو

 . زیسرم نذار مصرف کباری تو یهمونجور

 :دیگو یم کالفه برکه

 .برم قربونت گهید میهست یخودمون -

 :میگو یم و دارم یم نگه باز زور به را چشمانم



 زیبر هم رو یدنینوش گه،ید کن گوش یآبج حرف به -

 .پارچ تو

 :دیگو یم و بوسد یم را ام گونه

 استراحت تو شم، فدات کنم یم حل رو همه چشم -

 .کن

 گوش در و ندینش یم میرو به رو مبل یرو بهراد

 :میگو یم برکه

 سیسرو سمت کن شییراهنما ریبگ ازش آقاتم کت -

 تو زیتم حوله کنه، یبیغر احساس نجایا نذار یبهداشت

 .هست مطالعه اتاق

 :دیگو یم خنده با

 .هیخاک ست،ین شما یآقا مثل ما یآقا-

 یرو را شالش و مانتو که همانطور و شود یم بلند

 :دیگویم بهراد به رو کند یم مرتب دست

 .میبخور شام ایب بزن دستوروت به آب هی برو آقامون -

 :دیگو یم برکه و شود یم بلند جا از بهراد

 .من بده کتتم -



 با و دهد یم برکه دست به و آورد یم در را کتش

 . رودیم و دیگو یم یااجازه

 وسط زیم یرو سفره دیآو شنهادیپ به تا کشد یم طول

 .نشوم جا به جا ادیز من تا شود پهن ییرایپذ

 بدهد سفارش هم جوجه دهیکوب کنار بوده حواسش دیاو

 .ردیبگ یینعنا را دوغ و

 باجناقها و آورد یم وهیم و لیآج دیآو و میخور یم شام

 و کنند نگاه را کشور کدام دانم ینم فوتبال تا روند یم

 کردن نگاه فوتبال خورد، ینم جم من کنار از هم برکه

 را یباز که یطور است، جالب هم کنار دونفر آن

 دوست را خورند یم لیآج حواس یب و کنند یم لیتحل

 .دارم

 :پرسد یم و کند یم پوست یبیس میبرا برکه

 یقیتزر نمیبب بده هونمون؟یک نوشت یچ برات دارو -

 .یدار یزیچ

 :میگو یم

 .بخره دیآو موند داروها -

 :پرسد یم

 کجاست؟ ات دفترچه-



 .فمیک داخل: کنم یم خواب اتاق به اشاره

. گرددیبرم ام مهیب دفترچه با و رود یم اتاق به

 : دیگویم زده بهت و زند یم ورق را دفترچه

 اونم نوشته؟ شیآزما برات فقط برگ تا پنج -

 ؟یتکرار

 

 دو_و_ستیب_صامت#

 

 

 

 .کرد کینزد رو تایزیو خیتار-

 :کندیم نگاه را ها برگه هم بازم

 امشب رو قایتزر بود شمونیپ دفترچه کاش بابا یا -

 .میداد یانجام

 .نبود که بهتر همون: میگو یم

 .میخور یم و کند یم پوست وهیم میبرا برکه

 یرو لبخند من و چرخد یم بهراد سمت نگاهش یگاه

 که کند یم نگاه بهراد یطور دارم، دوست را لبش



 هم من ند،یب یم را بهراد فقط من ی خانه کل از انگار

 زیم و هستند زیتم ها پرده کنم، یم نگاه را دیآو

 و هست شیسرجا هم خانه کل و شده یکش دستمال

 نیا کند، یم نگاه فوتبال و نشسته یا گوشه هم دیآو

 المیخ در که یا عاشقانه آن هیشب وقت چیه یزندگ

 .شود ینم بودم ساخته

 :پرسمیم برکه به رو

 کردم؟ یم پاگشاتون دیبا من -

 :اندازد یم باال ییابرو

 خوب بار هی. یبود چپرچالق ست،ین حساب نیا نه -

 عصرونه تراستون میر یم ما یکن یم دعوت

 .میخوریم

 .ها تراسمون به یداد ریگ -

 یواشکی  یها عکس شهیم اونجا دلبره، یلیخ آخه -

 .انداخت قشنگ

 ه؟یچ یواشکی عکس -

 .باشه موس بوس توش مثال -

 پررو میبگو و رمیبگ شیبازو از یشگونین خواهم یم

 خودم به لبم، ی گوشه ندینش یم یلبخند بعد اما نباشد



 خوش بگذار گندم؟ دارد یربط چه تو به" میگو یم

 در بگذار رند،یبگ یواشکی یها عکس بگذار باشند،

 سال هشت نده اجازه ببوسند، را هم استرس با تراست

 :میگو یم" انیپایب حسرت ییایدن به شوند لیتبد بعد

 یواشکی عکس دییایب روز ییروشنا تو که،یتار االن -

 .دیبنداز

 :دیگو یم و زند یم یلبخند

 م؟یکن امتحان میبر -

 ینم مجال پررو بچه که دهم یم تکان شیبرا یسر

 :دیگو یم بلند و دهد

 تراسشون انقدر بدم، نشونت تراسو میبر ایب بهراد -

 .خوشگله

 یم و ردیگ یم فوتبال از نگاه یلیم یب با بدبخت بهراد

 :پرسد

 ؟یتراس چه -

 به و کشد یم را بهراد یبازو و شود یم بلند برکه

 و ردیگ یم فوتبال از نگاه دیآو برد، یم خودش دنبال

 :میگو یم که کند یم نگاهم یسوال

 .بندازه ییدوتا عکس رفت-



 و ندینش یم کنارم کاناپه یرو و کند یم رها را فوتبال

 :دیگو یم

 راه یتلخ اوقات یالک. ها یبر باهاشون ذارمینم -

 .ننداز

 فکر زدن حرف قبل تو که هیچ مامان گناه. رمینم -

 .یکن ینم

 :دیگو یم یلبخندبا

 چه هستا، بد یکاف ی اندازه به ات خوبه اخالق اون -

 .ات بده اخالق نیا به برسه

 بود؟ کجا پرت حواست گرفتن زن موقع-

 .گندم خوشه هی پرت -

 ریز زند یم بعد و میپا سمت فرستد یم را نگاهش

 :دیگو یم و خنده

 رسوندنت یچطور کو؟ جورابت لنگه اون -

 قطعاتت نمیبب کنم چکت خوب دیبا دوتا؟ نیا مارستانیب

 ؟یباش داشته یکسر و کم نکنه. نه ای سرجاشه

 :دیگو یم بلند بعد

 کو؟ من الیع جوراب لنگه نم،یبب ایب برکه -



 :میگو یم

 .زشته د؟یآو یدار کارشونیچ -

 :دیگو یم شیجا از شدن بلند نیح

 من بود یخاک جاده رن،یم دوتا نیا که یراه نیا -

 .کردم آسفالتش خودم
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 یرو را خودم است، زده آفتاب کنم یم باز که چشم

 سمت به نگاهم کشد، یم ریت میپا و کشم یم باال تخت

 حماقت تاشده ییپتو یرو آتل داخل میپا و رود یم میپا

 .زند یم ادیفر را روزمید

 یم دیآو دنبال نگاه با و دهم یم فشار هم یرو پلک

 یم نییپا تخت از را میپاها نمشیب ینم یوقت گردم،

 تازه شوم، بلند میپا کی کمک با کنم یم یسع و اندازم

 یم و کند یم باز را اتاق در دیاو که ام شده سرپا

 :دیگو

 ؟یکن یم کاریچ یدار -

. تخت یرو نمیبنش شوم یم مجبور و دیآ یم سمتم به

 :پرسم یم یوقت هستم منگ



 چنده؟ ساعت-

 .ده: دیگویم

 :اندازم یم نشیج شلوار و نمدار یموها به ینگاه

 ؟یر یم یدار ییجا-

 یم و گذارد یم تخت یرو دوباره را دردناکم یپا

 :دیگو

 .کارگاه رمیم آره-

 جمعه؟ روز: پرسمیم مات

 :بنددیم مچش به را ساعتش

 هی خبره، چه دونم ینم ده،یم آالرم کارگاه ریدزدگ-

 .امیم زود رم یم سر

 ره؟ ینم یدیسع چرا-

 یم و زند یم چنگ به زیم یرو از را اش یگوش

 :دیگو

 .ستین تهران-

 :چرخد یم صورتم یرو نگاهش

 آب؟ به دست ببرمت -

 :میگویم کالفه



 من مامانت یخونه یبر ذارمینم یگفت نیهمچ شب -

 و لیعل زن تو خوبه. خونه یبمون قراره کردم فکر

 .یندار کمک به محتاج

 : دیگو یم لب ریز

 .کرد عود شیسربرج اخالق نیا بازم -

 :میگو یم یعصب

  د؟یآو هیچ یسربرج اخالق -

 :دیگو یم کالفه

 برکه که االناست ذارم،ینم تنهات. گردمیبرم زود -

 .مونه یم شتیپ برسه،

 آژانس اد،ین بزن زنگ ؟یکرد زابراه چرا رو برکه -

 .نایا مامان یخونه رمیم رمیگ یم

 :تخت کنار زند یم زانو

 .نمیبب کن نگام-
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 :دیگو یم کنم یم که نگاهش

 نرم، کارگاه تونمم ینم خونه، یبمون تنها شهینم -

 از دمویکش دراز کنارت تخت نیا یرو شب خداشاهده

 نذاشتم، هم رو پلک قهید هی پات به بخورم نکهیا ترس

 یتوق به یتق تا و کنم خشک ترو زنمو نتونم زشته

 تا خودمم و امیم زود. مامانش یخونه بفرستمش خورد

 باشه؟. نوکرتم پات شدن خوب

 و میزانوها ریز اندازد یم دست و شود یم زیخ مین

 :میگو یم و کشمیم ینیه کند، یم بلندم

 راه تونم یم وارید کمک به ؟یکن یم هیکار چه نیا -

 .برم

 سیسرو در تا و ندینش یم لبش یگوشه یلبخند

 :رساندم یم یبهداشت

 .نهیبب عمو کن باز درو-

 گذارد یم مرا اطیاحت با و کنم یم باز را سیسرو در

 :پرسد یم تخس و یبهداشت سیسرو داخل

 تو؟ امیب-

 :دیگو یم که کوبم یم شیبازو به

 .کن صدام شد تموم کارت -



 تا زحمت به را خودم و میشو یم را میرو دستو

 و جوشد یم گاز یرو یا قابلمه رسانم، یم آشپزخانه

 .جامانده زیم یرو خوردهمین ظیغل ی قهوه یوانیل

 نگه گوشش یرو را اش یگوش که همانطور دیآو

 :دیگو یم داشته

 .نرو راه پااون یرو گندم، نیبش-

 یکنار یصندل یرو را میپا که ینیح و نمینش یم

 :دیگو یم خط پشت مخاطب به گذاردیم

 ؟یدینرس -

 زند یم هم را قابلمه داخل مواد و رودیم گاز سمت به

 :کندیم خاموش را رشیز و

 .منتظرم باشه -

 یم زدیر یم قابلمه اتیمحتو از یا کاسه داخل

 :زیم یرو گذاردش

 .خوبه پات برا بخورش-

 ه؟یچ نیا-

 .بخورش. یهرچ-

 ش؟یپخت تو -



 دادن فشار نیح و کشد یم سر را خوردهمین یقهوه

 :دیگویم چشمانش یگوشه

 .خوبه پات برا قلم گفت آورد، صبح مامان-

 :پرسم یم متعجب

 بود؟ نجایا مامانت-

 .رمیبگ داروهاتو برم من موند شتیپ -

 :میگو یم یعصب

 خبر همه به دیبا حتما خوره؟ ینم سیخ دهنت تو لپه-

 لیعل افتاده هیچهارپا رو از پام دستو یب زن یدادیم

 ؟ینکرد دارمیب چرا شده؟

 بینصیب کردمیم دارتیب خوشه یلیخ اخالقت ستین-

 نمونم؟

 بلند جا از کنمیم یسع و دیآ یم فونیا زنگ یصدا

 :زندیم داد که شوم

 پا اون یرو نگفتن مگه بخور، غذاتو سرجات نیبش -

 نرو؟ راه

 یب را کاسه داخل گوشتآب و نمینش یم میسرجا کالفه

 د،یپوس خواهم یصندل نیا یرو. زنمیم هم حوصله

 غر آنقدر نمیبنش کجای اگر من استراحت، به چه را من



 چه نیا. هم را خودم کنم، وانهید را دیآو تا زنمیم

 :شنوم یم را برکه یصدا آمد؟ سرم بود ییبال

 .اومد سنبلتون اومد گلتون اومد تون برکه-

 :دیگو یم بلند دیآو

 چقدر خودت، اسم تنگ نزنش ماست الیع که سنبل-

 تو؟ یرکردید

 :دیگو یم و دیآ یمآشپزخانه تا برکه

 ؟یبهتر ؟یگل یآبج یچطور -

 کاسه به نگاه با و بوسدیم مرا و میگو یم یخوبم

 :دیگویم زده ذوق

 گشنه من د؟یدار حونمیر و ازیپ است؟ پاچه کله یوا-

 .مه

 :میگو یم

 .پخته دیآو مامان قلمه، -

 :کند یم خواهش از پر را چشمانش

 .داره دوست د؟یبذار کنار بهرادم برا شهیم اده؟یز-

 :دیگو یم شودیم اشپزخانه وارد دست به کت دیآو



 ما الیع نیا به فقط. ببر اتم گشنه شوهر برا ببر،-

 اخالق برا. روش افتاده خش نمیبب امین برس، خوب

 .نکن غیدر یداشت یزیچ مخالقشم

 دست به را کتش که کنم یم نگاهش چشم گوشه با

 که همانطور و رساندیم کاناپه تا مرا و دهدیم برکه

 :دیگو یم بوسد یم را میموها

 .اخالق خوش بخور نجایهم اتو صبحونه -

 :ردیگ یم برکه از را کتش

 اب توش یپخت یهرچ گه؟ید یا خونه عصر تا یگفت-

. ها یکن ینم کبودش کنسوله، رو داروهاش ز،یبر قلم

 . بزن زنگ یداشت یکار

 :دهد یم ادامه و اندازد یم ساعت به ینگاه

 .شد رمید-

 :دیگو یم و کشدیم را برکه یگونه

 .کهیبارآب برات کنمیم جبران -

 با و زدیر یم قلم آب هم خودش یبرا برکه و رود یم

 غذا نیح و شود یم خوردن مشغول مویل و سنگک

 زیم وسط زدیر یم را روز داغ اخبار خوردن

 .صبحانه



 که ندهد مامان به را میپا خبر توانسته چگونه عجبم در

 :دیگویم صبحانه شدن تمام با

 مهمون نهار یول نگفتم، یزیچ اوستات به من -

 و استخون و مرغ یپا فرستاد رو بابا صبح م،یمامان

 ارهیم پزه یم غذا مدل چند گفت بخره، تازه یسبز

 تیاذ خوراک خوردو بابت روزه چند نیا یکن زیفر

 .ینش
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 زنگ لمیموبا که ام نشسته خانه در و است عصر

 میپا رسانم،یم یگوش به را خودم اطیاحت با زند،یم

 ینگاه. کنم اطیاحت دیبا همچنان یول است شده خوب

 بله است، ناشناس شماره اندازم،یم یگوش یصفحه به

 :دیگویم یگوش پشت یگرم یصدا و میگو یم یا

 درمورد کال ای یچونیپیم تاتویزیو قرار فقط تو-

 ؟ینیهم یچهمه

 

 



 �🥰�بدرود پنجشنبه تا ،یخوش رویخ به شبتون

 

 وسه_ستیب_صامت#

 

 

 

 :پرسم یم متعچب

 بله؟-

 هشت و یلیفام سال چند و یس بعد زادیمر دست بابا -

 ؟یشناس ینم منو یدکتر ضیمر ی رابطه سال

 :پرسم یم متعجب

 د؟ییشما یبلوکان دکتر-

 .خودمم بله. سالها از پس باالخره-

 .دییبفرما -

 شما؟ ینداشت تیزیو انایاح امروز نظرت به -

 حس بروم، خواستم ینم یول دارم تیزیو دانستم یم

 طرفه دو هیقض نیا دانستم ینم که یزمان داشتم، یبد



 به هم را میپا که حاال. بود بهتر زیچ همه است بوده

 م؟یبگو چه و بروم ام انداخته روز نیا

 .گهید ی هفته انشاهلل بودم، کرده فراموش متاسفانه -

 جواب منتظرتم، کردم یادآوری االنکه ستین یمشکل-

 .باشه همراهت شتیآزما

 گه؟ید ی هفته -

 .خداحافظ. امروز -

 ساعت، به دوزم یم چشم و کنم یم قطع را یگوش

 مطب به را خودم و بپوشم لباس تا است، شده شش

 کی توانم یم کشد، یم طول یا قهیدق چهل برسانم

 یول برساند مرا و دیایب دیآو تا بمانم منتظر ساعت

 .شودیم رید یلیخ گرید

 مطب به" که سمینویم ساده یجمله کی دیآو یبرا

 .فرستم یم شیبرا و." رومیم دکتر

 و روم یم اتاقم به و کنم یم رها زیم یرو را یگوش

 به ینگاه و نمینش یم نهیآ یجلو. پوشمیم لباس

 .اندازم یم ام دهیپر رنگ صورت

 ساده، صورت کی ندارم، صورتم در یخاص زیچ

 برکه که لخت یا قهوه یموها ،یا قهوه چشمان



 کل از بله ام، ینیب و ساده دهن و لب کرده، تشیالیها

 چه... یول و ام کرده افتخار ام ینیب به سالها صورتم

 سال چهارده را هانیک که است بوده صورت نیا زیچ

 و خواب از را او که کرده؟ جلب خود سمت به شیپ

 هفت که بوده صورت نیا زیچ چه انداخته؟ خوراک

 از من گندم دیبگو دیآو شده باعث شیپ ماه چند و سال

 د؟یآ یم خوشم تو

 چه حاال اند خواسته هانیک و دیآو که یزیچ تمام از

 کنم نگاه دقت با اگر را چشمانم ی گوشه است؟ مانده

 یم یوقت هم میلبها کنار نم،یب یم را یزیر خطوط

 مرا دیآو که یزمان شوند، یظاهرم یخطوط خندم

 داخل حال یب دخترک نیهم یعنی نگاهش در خواست

 همه که آنگونه الاقل نبودم، بایز من ام؟ بوده نهیآ

 چیه گردم چشمان نبودم، کردند یم فیتعر را ییبایز

 نبوده ریچشمگ وقت چیه میلبها اند، نبوده دهیکش وقت

 یلیخ هم قدم و بود دهیپر رنگ شهیهم پوستم اند،

 چیه هستم، ساده من بودم، ساده من نبود، بلند و دهیکش

 چیه بزنم، موقع به را ضدآفتاب که ماند ینم ادمی وقت

 با وقت چیه نبودم، میلبها شدن خشک نگران وقت

 به میها مژه کردم، ینم رهیت را چشمانم دور حوصله



 من. گونه رژ میها گونه و خوردند یم ملیر ندرت

 .ببندد دل او به بخواهد یکس که بودم یآدم نیتر ساده

 شیبو رود، یم زیم یرو ی کننده مرطوب سمت دستم

 را انگشتم دهد، یم یصدتومان گل هیشب ییبو کنم، یم

 کنم یم پخشش دستم کف و کشم یم سبکش بافت انیم

 من. تمام و میدستها بعد و  زنم یم صورتم به یکم و

 کنم، ینم رییتغ وقت چیه گرید و ام بوده نیهم سالها

. مانم یم امروز گندم نه و شوم یم روزید  گندم نه

 ییجا حاال دیآو و شده تمام هانیک که کنم قبول دیبا

 یپرانرژ دختر کی گرید من و نشسته ام یزندگ انیم

 .ستمین دراز دورو یآرزوها از پر مستقل

 یم زمزمه...  و میآرزوها و میفردا ست،یخال سرم

 .کن تمامش را روزتید گندم. کن تمامش گندم...کنم

 دیبا شوم، یم بلند میجا از و رمیگ یم نهیآ از نگاه

 از و ام ساندهیخ را برنج برگردم، و بروم زودتر

 و خچالی در هنوز مامان دستپخت یها خورشت

 داخل هم را یگوش اتاق از عبور نیح دارم، زریفر

 .اندازم یم فمیک

 اول روم، یم مطب به و رمیگ یم یدربست نیماش

 طبقه سمت به دست به جواب بعد و دهم یم شیآزما



 میپا کنم یم تمام که را ها پله شوم، یم روان باال ی

 یکم تا در چهارچوب به زنم یم هیتک و کشد یم ریت

 زنگ یمنش زیم یرو یگوش که ردیبگ آرام میپا درد

 .زند یم

 یم باز هانیک اتاق در که یگوش به دوزم یم چشم

 تا نگاهم دارد،یبرم را یگوش مردانه یدست و شود

 :ستین من به حواسش. شودیم دهیکش صورتش

 بله؟-

 .دییبفرما یبلوکان هانیک دکتر مطب-

 .ندارن فیتشر دکتر ریخ -

 .دارن فیتشر مطب عصر فردا بله -

 معطوف من نگاه کند، یم باز را زیم یرو دفتر

 دفتر داخل یزیچ نوشتن نیح هانیک و هست دستانش

 : دیگو یم

 .دیاریب فیتشر بعد به چهار فردا بله-

 .کنم یم هماهنگ دکتر با بعدا دیاریب فیتشر فعال-

 که ینیح و بندد یم را دفتر بعد و کند یم یمکث

 :دیگویم کند یم رها دفتر یرو را خودکار



 نیهم یبرا هستند یجد و منضبط یادیز  دکتر ریخ-

 .بدم بهتون یقول یهماهنگ یب تونم ینم

 را خودش داشت. لبانم ی گوشه ندینشیم یلبخند

 گفت؟یم

 .خانم ریبخ وقت. نمتونیب یم فردا -

 و کنم یم بلند را سرم گذارد،یم شیجا سر را یگوش

 به لبخند منه صورت سمت فرستدیم را نگاهش  هم او

 .لب

 .هیکی دکتر و یمنش ها پنجشنبه: دیگویم

 :فرستد یم باال ییابرو و کنم یم یسالم

 .ها یدیخند خوب-

 .نیبود یخوب یمنش اومد خوشم. هوم -

 .تو ایب -

 راه به اتاقش سمت به و رمیگ یم چهارچوب از هیتک

 .شود یم اتاقش وارد من از جلوتر خودش و افتم یم

 یوقت شوم، یم وارد اطیاحت با و ندینش یم زشیم پشت

 یم رفته نشانه را میپا نگاهشکه همانطور نمینش یم

 :پرسد



 ؟یزن یم لنگ ای شدم متوجه اشتباه-

 

 صامت#

 :شودیم دهیکش نییپا دردناکم یپا تا نگاهم

 .رم یم راه اطیاحت با یکم زنم، ینم لنگ-

 ؟یکرد کاریچ خودت با-

 د؟یکنجکاو انقدر مارهایب ی همه مورد در-

 .بله-

 :میگو یم و رمیگ یم میپا از نگاه

 دهیضربد یپا و دررفته قوزک هی گذشته ی هفته-

 ها پله از اومدن باال بابت دردناک یپا هی االن داشتم،

 ضاتونیمر د،یکن درست رو آسانسور نیا دکتر. دارم

 .دارن گناه

 :خندد یم صدا با

 خرابه؟ مگه-

 بزرگ ی برگه هی ساله هی حاال؟ تا نینشد متوجه شما-

 .است خراب زدن و روش چسبوندن

 :دیگو یم و خندد یم



 سوار رو طبقه هی نیا بود دهینرس ذهنم به من حاال تا-

 .شم آسانسور

 .کرد هوس یکی دیشا حاال-

. کنم یم صحبت ساختمون ریمد با موردش در چشم-

 گه؟ید امر

 یم خندان، لبش و است شوخ نگاهش کنم، یم نگاهش

 :میگو

 .دکتر ستین یعرض-

 به که همانطور و کند یم دراز سمتم به را دستش

 یم کند یم اشاره دستانم در جامانده شیازما جواب

 :دیگو

 .من ای توئه از مشکل نمیبب بده شتویآزما-

 هیتک کردنش نگاه نیح و دهم یم دستش به را شیآزما

 :پرسد یم و یصندل یپشت به دهد یم

 ؟یخورد فولیف چندتا یروز-

 .رسوندم یکی به کردم شروع دوتا با -

 :شود ینم پاک لبش ی گوشه از لبخند

 کشک؟ دیتهد اونهمه یعنی-



 یکی. گهید آدمم دکتر دیبساز دییخوا ینم که رآهنیت-

 .خوبه هم

. بود 7.1 نتیهموگلوب شمیپ یاومد که شیپ ی هفته -

. دادم یم یبستر دستور حتما من هفت شد یم اگر

 من زدهیس به برسون نویا. یستادیا 7.5 یرو هم االن

 .شه راحت یکی تو بابت المیخ

 :میگو یم و فمیک یدسته به دوزم یم را نگاهم

 .انشاهلل-

 است؟ برکه مراسم فردا-

 . بله: رمیگ یم فمیک از نگاه

 دوست ای امیب عروس لیفام عنوان تحت من حاال-

 داماد؟

 :کنم یم نگاهش

 .چشم یرو قدمتون دیاریب فیتشر که یعنوان هر با-

 نشده؟ عوض که تون خونه-

 :میگو یم منظور یب

 .نیکاشت نیبنجام دوتا شما اطشیح تو که هیهمون نه،-

 نشدن؟ خشک-



 .دنیکش قد خوب یلیخ اتفاقا نه،-

 هامون، یدلتنگ خودمون، م،یدیکش قد باهاشون هم ما-

 سرجاشه؟ حوضتونم

 وارید داد تیرضا باالخره بابا سرجاشه، اونم-

 مجبورش برکه. نه که تیرضا البته. کنه یآب شویداخل

 .کرد

 :دیگو یم و خندد یم

 بهرادو که یاون یعنی. ادیبرم یهرکار ازش برکه -

 .ادیبرم ازش یکار هر کنه خام یاونجور

 بهراد معلوم کجا از دکتر؟ کرده خام یچطور بهرادو-

 نکرده؟ خام رو ما دختر خان

 هم تشنه سرچشمه بره یم تشنه بهرادو یتاده برکه-

 .گردونه یبرم

 :میگو یم و زنم یم یلبخند

 شما قیرف یتاده تونه یم برکه که خوبه. دکتر خوبه-

 یخوب یجا ایدن اره،یب تشنه چشمه لب ببره تشنه رو

 خودشو میگل بتونه یکی که خوبه. ستین ماها یبرا

 یلیخ قتونمیرف نیا چند هر رون،یب بکشه آب از خوب

 .ستین سرزبون یب



 هم یپا به انشاهلل. انیم هم به بیعج دوتا نیا اتفاقا-

 .شن ریپ

 .شما قسمت انشاهلل ممنون-

 :کند یم هیواگو لب ریز

 .من قسمت-

 نییپا ام حلقه تا بعد و چرخد یم صورتم یرو نگاهش

 :شود یم دهیکش

 نمت؟یب یم بعد ی هفته-

 .انشاهلل: میگو یم لب ریز

 سمتم به را شیآزما ی برگه و شوم یم بلند میجا از

 :دیگو یم و ردیگ یم

 خوش طبق نه کن، مصرف دستور طبق رو داروها-

 .ندیآ

 .دکتر ممنون. چشم-

 .سالمت به-

 است، دوران حال در سرم شوم، یم خارج مطب از

 ی حلقه تا که ینگاه و کرد هیواگو لب ریز که یقسمت

 بایتقر مطبش از هم مرا... و فرستاد نییپا انگشتم داخل



 و گذارم یم سر پشت را ساختمان. رونیب کرد پرت

 ابانیخ تا بتوانم که ستین خوب یانقدر میپا نمیب یم

 با که یمکتین یرو نمینش یم. رمیبگ ینیماش و بروم

 . اند گذاشته نشستن یبرا ساختمان از فاصله

. قیدقا و ها نیماش و آدمها عبور به دوزم یم چشم

 سمت به نداشتم دوست و بودم گذرانده را یبد ی هفته

 هم، را خودم بودم، کرده وانهید را دیآو بروم، خانه

 تمام یها بحث و یالک یرهایگ و خودیب یغرها

 بود گفته و بود رفته صبحانه یب دیآو هم صبح ،ینشدن

 ."ها نهیا اخالقت نمینب برگشتم"

 پا درد. بود دهید دیآو صبح که بود یهمان اخالقم و

 تیزیو واسترس ها قرص خوردن و بود کرده ام کالفه

 یبرا که بود یزندگ چه نیا... یزندگ نیا...  و ها

 یکجا بود؟ کجا کردمش غلط ی دکمه ساختم؟ خودم

 اشتباه میبگو و  ستمیباا سرپا توانستم یم یزندگ نیا

 خانه و نمیبنش خانه در که ستمین یدختر من ام، کرده

 شده تنگ استقالل و رفتن سرکار یبرا دلم کنم، یدار

 به نبود، داشتن پول فقط رفتن سرکار ی هیقض است،

 سربرج شهیهم دیآو ماند، یم یخال من کارت ندرت

 یم رفتم یم رونیب وقت هر کردو یم شارژش

 داشتم دوست من یول" ؟یدار همراهت پول"دیپرس



 یکادو مثل بخرم، خودم پول با را زهایچ یسر کی

 برکه، و بابا و مامان ای خودم ای دیآو یبرا یزیسورپرا

 در باشد، داشته معنا کردنم یزندگ داشتم دوست

 دکترا و ارشد که را دوستانم گشتم یم که نستاگرامیا

 کی من خوردم، یم حسرت دمید یم را اند گرفته

 بودم، دانشگاه اول شاگرد من نبودم، یمعمول شاگرد

 بود آنجا مشکل بود، دراز و دور یآرزوها از پر سرم

 شدنم خسته لیدل شدم، خسته کوتاه ی دوره کی که

 من وگرنه بود، اشتباهم ی زهیانگ نبود، کار و درس

 .بودم یمستقل و درسخوان دختر شهیهم

 

 چهار_و_ستیب_صامت#

 

 

 

 و بابا به من بود، گذاشته وقت ما استقالل یبرا بابا

 مانیبرا که ییروزها به بودم، ونیمد اش گذشته عمر

 به م،یبخوان تا بود زده تا را مجله یآموزنده یداستانها

 و کرده نیماش سوار را ما کار از بعد خسته که ییشبها

 به بود، داده نشانمان را ها کوچه و ابانهایخ و گردانده



 شیبرا را مانیترسها تا بود کرده جادیا ما با که یرفاقت

 چون بودم ونیمد من... میریبگ ییراهنما و مییبگو

 .بودم نشده بشوم بود قرار که یزیچ

 :دیگو یم ییصدا که هستم فکر در

 گندم؟-

 شلوار از و رمیگ یم رنگ یطوس یها یکتان از نگاه

 یطوس بافت ی لهیژ تا و دهم یم عبور یمشک کتان

 :پرسد یم. است هانیک...بعد و کشانم یم

 ؟ینرفت چرا-

 :اندازم یم رو به رو به ینگاه

 ن؟ینداشت یا گهید ضیمر-

 تیزیو وگرنه بودم مونده بدقول ضیمر هی خاطر به-

 .کنم یم تموم زودتر رو ها پنجشنبه

 .شرمنده-

 ؟ینرفت چرا شرمنده، دشمنت-

 .نجایا نمیبش یکم گفتم بود خوب هوا-

 :دیگو یم و مکتین گرید ی گوشه ندینش یم هم او



 ینم یحت نم،یبش نجایا بودم نکرده وقت  حاال تا من-

 از شهیهم هست، نشستن یبرا یمکتین نجایا دونستم

 به کسرهی مطب از مطبو اومدم عجله با مارستانیب

 .مارستانیب

 کنم یم دقت االنکه... یول نبود، منظره هم من هدف-

 و ایاقاق ونیم محصور رو ادهیپ قشنگه، نجایا نمیب یم

 تو منم شده، زرد برگهاشون که ییدرختا نیب یرنگ پل

 ادهیپ نیا نمیبب بودم نکرده دقت وقت چیه سال چند نیا

 خودمو خواستم یم فقط دلبره، چقدر ابونیخ نیا و رو

 .کنم دور نجایا از

 از بعد و کنم یم حس رخم مین یرو را نگاهش

 :پرسم یم یطوالن یسکوت

 .دکتر هاست یچطور یزندگ-

 :دیگو یم یطوالن یمکث با و ردیگ یم صورتم از نگاه

 یم الیخ که گذره ینم خوب یانقدر گذره، یم-

 یدار فقط که بودم معترض بابا به شهیهم من کردم،

 یدیپرس االنکه ،یکن یزندگ رفته ادتی و یکن یم کار

 هی. هیچ یعاد یزندگ نبود ادمی هاست یچطور یزندگ

 فراموش رو یعاد یزندگ که شه یم یسال هشت

 .کردم



 :دوزم یم رخش مین به نگاه من نباریا

 بدو یوقت ادمونهی کدوممون م،ینیهم مون همه کنم فکر-

 و میسیوا جاش هی میجنگ یم زمان گذر با میدار بدو

 ها، نیماش نیهم ادمها نیهم م؟یکن نگاه رو یزندگ

 یها نیزم... بعد و زرد بعد و شنیم سبز که ییبرگها

 بعد و شن یم یآهن یها اسکلت به لیتبد که یخال

 ساختمون هی و هم به شنیم دوخته که ییها سنگ

 .ان یزندگ نایهم سازن،یم رو وباال قد خوش

 گه؟ید یخوند مواد یمیش-

 .هوم-

 ؟یکرد رهاش چرا-

 یتو و... بود رفته در دستم از میزندگ ی شالوده چون-

 ختشیر دیبا غلطه انیبن از یزیچ کی یوقت یمیش

* الندا هی با مواد تیماه چون ساخت، اول از دورو

 رییتغ میزندگ تیماه کنه، یم رییتغ شدن اونور نورویا

 ...اول از دورو ختمشیر بود، کرده

 بنا اشتباه هم باز اول از مینگو تا کنم یم سکوت

 :پرسد یم. کردمش

 ؟یمیش چرا-



 ریتصو به احمقانه ی عالقه. یبچگ. حماقت. عالقه-

 و دنیپوش دیسف لباس که ییآدمها از یبچگ بولد

 باهم رو مواد ارلن هی داخل کردنو دست یآب دستکش

 .سازن یم دیجد مواد و ها دارو و کنن یم مخلوط

 ی دوره یتو تو احمقانه، ی عالقه نذار اسمشو -

 .ینوشت خوب ی مقاله تا سه سانسیل

 ته ته نوشتمو استادم کمک به خوب ی مقاله تا سه-

 در خوب یبرا یمیش کل از که ام یاون من تهش

 .کنم یم استفاده یسبز قورمه آوردن

 :دیگو یم بعد و دیآ یم اش خنده یصدا

 .وانهید دان یمیش برسومنت پاشو-

 .دییبفرما شما. ممنون-

 ؟یآورد نیماش-

 .نه-

 .برسونمت پاشو پس-

 .دم ینم زحمت ممنون نه-

 :شود یم بلند جا از

 .ستین یزحمت-



 یجد نگاه به دوزم یم چشم و کنم یم بلند را سرم

 :میگو یم و شوم یم کنده جا از. اش

 .میبر دییبفرما-

 پا نیا. دنبالش به آرام آرام هم من و افتد یم راه جلوتر

 یبرا هم احساساتم و شود ینم پا من یبرا گرید

 .احساس ام یزندگ

 یپا با است سخت شوم، یم هانیک نیماش سوار

 .شدن بلند یشاس نیماش سوار دهیضربد

 خودم یرو به کنم یم یسع و نمینش یم زور به

 سخت ساده یکنجکاو کی بابت زیچ همه چقدر اورمین

 .است شده

 :پرسد یم و کند یم روشن را نیماش

 کجاست؟ آدرستون-

 اضافه و کند یم روشن را نیماش و میگو یم را آدرس

 :کنم یم

 .دیبرسون منو رتونهیمس ییهرجا تا شما البته-

 ی راهه یب اش هیبق رمه،یمس تون خونه در دم تا-

 .زمان گذران



 او هم گذشته سال چند. کنم یم نگاه را رخش مین

 دهینفهم هم احمق منه است؟ کرده بارم متلک نقدریهم

 ام؟

 یم آپارتمان تا مرا ارامش در و کنم یم سکوت

 :دیگو یم و باال دیایب کنم یم دعوتش رساند،

 . ممنون-

 ... ساده نقدریهم. رود یم و

 و  حال یب و رسانم یم خانه به را خودم اسانسور با

 دیآو یصدا که روم یم خواب اتاق سمت به لنگان

 :کند یم متوقفم

 .مرگشه چه یمهد بدونم من اگه واال-
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 :دیآ یم نظر به کالفه شیصدا کوتاه یمکث از بعد

 من به. باشم گفته یزیچ اگه اون با بخورم گوه من-

 مگه کردم، دایپ دختر براش گفت زد زنگ خانم حاج



 یم یبدخلق و ادینم خونه و کرده قهر که بوده بد کارم

 بهش یکرد یخوب کار هم یلیخ خانم حاج نه گفتم کنه؟

 ره،یخ که انشاهلل یخواستگار دیبر دم یم یمرخص

 گفتم؟ یم یچ

 :شود یم بلند شیصدا که رمیگ یم فاصله اتاق در از

 فالنجاش از کن دایپ مردکو برو گه یم طونهیش-

 دختره با من یدار مدرک تو بپرس کن زونیآو

 ؟یکرد پر کارگاهو که داشتم یسروسر

 در ؟یسر سرو چه دختر؟ کدام. مانم یم میسرجا مات

 کارگاه؟

 یول ستیبد کار دانم یم و روم یم در کینزد دوباره

 :کنم یم گوش را شیحرفها و مانم یم همانجا

 دختر من گه یم نیا ،یحاج ستین صحبتا نیا نقل-

 عاقله، یکن یم فکر شما خوامیم شاغل ی لکردهیتحص

 یمهد کردم اخراج رو دختره من ست،ین عاقل یول

 داشته سر سرو باهاش دیآو که کرد پر رو جا همه

 مشکل دینپرس هم یکس اد،ین در گندش کرده اخراجش

 یعدد اصال که هم هیبق دونست یم که یدیسع ه،یچ

 دختره اون یآبرو یبرا نکردم باز دهن اگر نبودن،

 .گم یم شده باز سرحرفش االنکه یول بود



 یکار و زبروزرنگ دختره ،یحاج کن گوش شما نه-

 کنم، اخراجش نبودم یراض وابدا اصال من بود،

 کردم ردش که ارهیب باال گند یمهد با بمونه دمیترس

 .رفت

 :آورد یم نییپا را شیصدا ولوم

 شیپ دلم که سپرد من به کنه، یم اشتباه یمهد ریخ-

 نیبب بفهم دهنشو ی مزه برو کرده ریگ دختره نیا

 باز صحبتو سر یحد هی در فقط من. هاست یچطور

 یحاج شاهده خدا بفهمم، دهنشو ی مزه بتونم که کردم

 شم شل که بود من شلوار خیب دختره دست تمام ماه سه

 هوا، رو بره میزندگ و زن و ام پاچه تو بکنه ته تا

 نیا که دیچیپ یم من یپروپا به یمهد که ینیح همون

 به بود داده چیپ سه ریگ دختره ه؟یچ دهنش مزه دختره

 حیتوض یچطور یمهد به دونستم ینم من. متاهل من  

 با ایب تو گفته و داده نشونم بهشت باغ در دختره که بدم

 .کنم یم هندل خودم هم رو یمهد من باش من

 طبق شنوم، یم را شیقدمها یصدا و کند یم مکث

 اتاق در است دست به یگوش که ییوقتها معمول

 :رفتن راه به است کرده شروع



 نبود نیا گفتنمم لیدل اصال. یحاج که ندارم شیکار نه-

 فرق بگم خواستم کنم، رجوع و رفع رو خودم که

 یم خانم حاج که یاون با خواد یم یمهد که یدختر

 عالقه مورد ی لکردهیتحص زن که نهیا تهش ته پسنده

 یاون کنه یم دم یآشپز کتاب رو از رو پلو یمهد ی

. کنه یم دم مادرش مدل رو پلو خواد یم خانم حاج که

 درصد صد کنه یم دایپ خانم حاج که یاون یول. تمام

 دایپ هم پرفسور یمهد شده، بزرگ خانواده ی سرسفره

 سر چون شده بزرگ بوته کنار میفهم یم تهش کنه

 .زنه یم تهش با یمهد

 :دیگو یوم کند یم مکث دیآو

 یسرتاپا واال نده، یمهد نیا پر پربه شما یحاج بابا-

 یاجتماع شعور با زن به چه رو یمهد. دردسره یمهد

 هیمطبخ دار خونه زن هی اقتشیل تهش ته یمهد شاغل،

 پول کردن وخرج دنیوخواب خوردن هنرش کل که

 نیهمچ هی با برخورد شعور یمهد مگه. باشه شوهرش

 داره؟ رو یآدم

 هنرش که یزن ؟یمطبخ دار خانه زن روم، یم وا

 باشد؟ شوهرش پول کردن خرج

 :کند یم جمع هم باز را حواسم دیآو بلند یصدا



 هم یمهد نیهم ه؟یچ بشیع باشه کلیس دختره بابا-

 درس میکرد مجبورش ما حاال کارگاه، اومد بود کلیس

 ما واسه گرفت آزاد دانشگاه از پلمید فوق هی و خوند

 که رهیبگ سانسهیل هی خوره یم دردش چه به شده؟ آدم

 داره رشیز و وارید به زده کرده قاب مدرکشو

 کنه؟ یم دنبال رو نستایا یها یخانباج خاله یداستانا

 کند، یم دم هوا د،یآ یم کش ام مانتو ی دکمه تا دستم

 زده و ام کرده قاب را مدرکم هم من کشد، یم ریت میپا

 یها یخانباج خاله داستان رشیز و وارید به امش

 خوانم؟ یم را نستایا

 بلد یلیخ من نکن، یمهد یگندا یقاط منو ،یحاج نه-

 اعصاب. دارم یم نگه کمرم رو خودمو شلوار باشم

 عقل کدوم با دونم ینم پسره نیا که ییها هرزه نیا

 .ندارم رو پسنده یم یا نداشته

 :زند یم داد را اش یکالفگ شیصحبتها ی ادامه

 من حسودم من بگه بذار گه، یم درست. یحاج اره-

 شاغل یحساب درستو زن یمهد داره یبرنم چشمم

 زم،یه خودمم اره نه،ینش خونه خودمم زن اره. رهیبگ

 .بگه بذار
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 :شود یم آرام هم باز لحنش

 کردم جور رو یمهد یمرخص اگر االنم من. واال نه-

 خدا یول. قائلم خانم حاج یبرا که هیاحترام یبرا

 راش ومدهین سرکارم نرفته، یخواستگار بشنوم شاهده

. ادیب شیمتر صد ذارم ینم یحت. کارگاه تو دم ینم

 .است کاره چه نهیبب بکنه، وا سنگاشو نهیبش خودش

 یبرا انداختم رو ه،یقبل دختر اون سر من. نه من نه-

 رو ادیز یمهد برا ننداز، رو هم شما ه،یکاف پشتم هفت

 .پرم که یکی من. یانداخت

 :شود یم کالفه شیصدا هم باز

 شما ،یقبل ی هرزه سر نذاشته من برا آبرو گم یم-

 کنه؟ عوض نظرشو بنداز رو خانم حاج به برو یگ یم

 نداره، دم یکرگ از ما خر یحاج اندازم ینم رو من

 بچه نیا واال. برم قربونت بکنه کارشو خانم حاج بذار



 دست کار ی چاره دیشا اره،یم باال یگند هی نداره عقل

 .بود خانم حاج

 تو کارگاه حرف دیباش مطمئن. دیدار لطف. ممنون بله-

 ی لقلقه یمهد هم رو دختره نیهم مونه، یم کارگاه

 به کردم یم باز زبون اگر عمرا کرد ینم دهنش

 .شد حاال خب یول گفتنش،

 .نمتونیب یم فردا. ممنون-

 از ندارم جان یحت گرید من و شود یم ساکت دیآو

 بوده یعصبان که ستین مهم بخورم، تکان در یجلو

 را حرفها آن شده مجبور چرا ستین مهم کالفه، ای است

 اند کالفه یوقت آدمها که است نیا مهم بزند،

 معتقد شیحرفها به دیآو زنند، یم ادیفر را اعتقاداتشان

 .گفته که بوده

 از شود یم تر کینزد در به که دیآو یقدمها یصدا

 روم، یم آشپزخانه سمت به و رمیگ یم فاصله در

 آب وانیل کی با را آمده باال حلقم تا که را یوانگید

 .راهم بغض فرستم، یم نییپا

 : میگو یم خودم به و گذارم یم هم یرو پلک

 یکالفگ خاطر به نهایا تمام باش، آرام گندم، باش آرام"

 همه بگذار و باش آرام. است درد پا و ینینش خانه از



 را دیآو. نزن حرف یهست یعصبان یوقت بگذرد، یچ

 ."دارد گناه دیآو نکن، خسته

 سمتش به دیآو یصدا با و شود یم باز خواب اتاق در

 :گردم یبرم

 یماسماسک یپا دادم پول اونهمه چرا که عجبم در من-

 .یکن استفاده درست ازش ستین قرار تو که

 پول آنهمه کشم، یم نییپا دستم داخل وانیل تا را نگاهم

 داده، دیآو را ام یزندگ تمام خرج ماسماسک، یپا داده

 آب پوستم، یرو دهیخواب ی کننده مرطوب تنم، لباس

 .دستم داخل وانیل

 جان آورم، یم کش کالفه دیآو صورت تا را نگاهم

 دیآو یها نیتوه را جانم ی رهیش ندارم، بحث و دعوا

 :پرسم یم ده،یکش

 شده؟ یچ-

 .شده یچ بگم کن باز تویگوش اون-

 فمیک یپ چرخانم یم خانه در را نگاهم بود؟ کجا یگوش

 .است ام شانه زیآو فمیک فهمم یم تازه بعد و

 .است داده دیآو هم را فیک نیا پول



 یم رونیب را یگوش و برم یم فرو فیک داخل دست

 دیاو هم را خط شیف ی نهیهز دارم، امکیپ چند کشم،

 .دهد یم

 .برکه و دیآو شوم، یم ها امکیپ وارد

 :کنم یم باز را دیآو امیپ

 نوشته، امکمیپ از بعد قهیدق چند

 ."دنبالت امیم خودم ،یش یم تیاذ زمیعز نرو"

 :میگو یم و کنم ینم یگوش از را نگاهم

 ؟ینزد زنگ چرا. نشدم متوجه اصال دیببخش-

 مکث صورتش یرو  نگاهم و کند یم فوت را نفسش

 یم شود، یم گم شیموها انیم اش پنجه و کند یم

 :پرسم

 شده؟ یچ د؟یآو یهست یعصب چرا-

 حواسم  من تنها نکهیا از شدم خسته گندم، شدم خسته-

 جمع رو حواست تو شهیم کمم هی... بوده یچ همه جمع

 ؟یکن مونیزندگ

 و کرده عبور شیموها انیم از که یدست یرو نگاهم

 توانم یم ماند، یم ساکن شده قفل گردنش یرو



 یم. بخوانم صورتش در را یا هفته کی تن ش یخستگ

 :پرسم

 ؟ گرفته بازم گردنت-

 ستادهیا همانجا یول چرا دانم ینم و دیگو یم یهوم

 که یحال در دست به وانیل و ییظرفشو نکیس کنار

 نکند سرباز میگلو در زده چنبره بغص کنم یم یسع

 :پرسم یم

 من یچ از شیپ سال هشت د؟یآو یدید من تو یچ-

 اومد؟ خوشت
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 بدهد یجواب نکهیا از قبل و کند یم نگاهم زده مات

 :میگو یم و کنم یم رها نکیس داخل را وانیل

 کنم روشن خورشتو ریز من اریب در راهنتویپ برو-

 .دم یم ماساژ گردنتو امیم



 که بمانم آنجا اگر مانم، ینم دیآو از یحرکت منتظر

 یرو را ام یپاسپورت فیک کند، یم میآبرو یب بغض

 رم،یگ یم آب ریز را دستانم و کنم یم رها یصندل

 زریفر داخل کمر تا بعد و کنم یم روشن را پلو ریز

 را فسنجان خورشت ی بسته باالخره شوم، یم خم

 و گذارم یم گاز یرو یا قابلمه و کشم یم رونیب

 .اندازم یم داخلش را خورشت ی بسته

 شام نداشتم عادت مامان ی خانه شد، یم رید دینبا شام

 ی معده با صبح خوردم یم که شام یعنی بخورم،

 ازدواج شدم، یم داریب خواب از کرده ورم و دردناک

 م،یخور یم شام و صبحانه فقط دیآو با دمید کردم که

 ینم نبود، نهار ی وعده در یپرخور اهل ادیز هم دیآو

 را یزندگ ی برنامه م،ینخور هم با را شام که شد

 معده با من تا میبخور زودتر را شام که دمیچ یطور

 هنر به دمیرس و نماند گشنه هم دیآو و نخوابم پر ی

 .دیآو پول کردن خرج

 دیآو چرخانم، یم خواب اتاق درگاه تا را نگاهم

 یحال در من، به دوخته چشم گردن به دست همچنان

 :میگو یم نلرزد میصدا کنم یم یسع که

 .امیب برو-



 دعوا ینا رود، یم خواب اتاق سمت به حرف یب

 و دانشگاه و کارگاه فشار از است خسته دیآو م،یندار

 از که یزیچ تمام بابت ام خسته هم من من، با یزندگ

 پرسم، یم خودم از هزاربار یروز و گذشتم آن

 داشته؟ را ارزشش

 روم، یم خواب اتاق سمت به و دارم یم بر را فیک

 و دهیکش دراز تخت یرو برهنه یا تنه باال با دیآو

 .است بسته چشمانش

 زیم یرو بادام روغن از و کنم یم زانیآو را میلباسها

 :میگو یم و زمیر یم دستانم یرو یکم

 .نیبش پاشو-

 و نمینش یم تخت یرو زانو دو من و ندینش یم

 یم فشار گردنش ی گرفته عضالت یرو را انگشتانم

 و دوم فشار کنم، یم حس را نفسش شدن حبس دهم،

 نرم دستم ریز گردنش و شانه عضالت کم کم و سوم

 .منظم هم باز تنفسش و شود یم

 :دیگو یم

 دانشجو کارآموز یدیسع. گندم ینبود یشکیه هیشب تو-

 تا که ییاونا بودن، دسته دو کارگاه، آورد یم ادیز

 زبونشون و دیپر یم روشون از رنگ دنید یم مرد



 فراموش رو حدشون که یا دسته اون و شد یم قفل

 روز از تو یبرا من. دماغ یمو شدنیم و کردن یم

 مهندس هم آخر روز تا و بودم ملکان مهندس اول

 به که ییتو نکردم حس وقت چیه یول موندم، ملکان

 حرف یکس با یستین بلد ملکان مهندس یگ یم من

 صدات گندم کردم، امتحانت هم جوره همه ،یبزن

 پروپات به کردم، صدات یعموم روابط خانم کردم،

 ،یشرویپ نه و یکرد ینینش عقب نه وقت چیه دم،یچیپ

 اطراف آدم نیتر سخت... کنم تینیب شیپ تونستم ینم

 دستم دور که هم رو شالگردنت یحت. یبود من

 همون دنم،ید یاومد که هم مارستانیب خود تا ،یچوندیپ

 . موندم ملکان مهندس

 بعد که بدهد ادامه میبگو خواهم یم و شود یم ساکت

 :دهد یم ادامه یقیعم نفس دنیکش از

 نصف یوقت نیبب گفتم برسونمت، شد قرار که یشب-

 هم باز کنه؟ یم کاریچ برسونمت ایب یگ یم بهش شب

 گفتم یم داشتم، ادیز ویسنار ،یبود ینیبشیپ قابل ریغ

 عقب، یصندل یرو نهیشیم و ادیم اد،ینم و کنه یم لج

 تاکام الم ریمس کل تو دستتو کنار نهیش یم و ادیم

 ازش که یزیچ اون کل و ادیم زنه، ینم حرف باهات

 و میخورد شام... و هوا رو ره یم شه یم دود یساخت



 بهم باباتو و یشد ادهیپ تون، خونه در دم میدیرس

 داده اطالع بابات به که بود تابلو و یکرد یمعرف

 یخوددار اون کل برسوندت، همکار هی قراره یبود

 شب همون. هوا رو رفت شد دود داشتم درموردت که

 دیآو که کردم اعتراف ایدن کل و بابات و خودم به گهید

 .خواد یم دخترو نیا ملکان

 

  صامت#

 

 آورم یم کش شیها شانه تا گردن کنار از را انگشتانم

 :پرسم یم و

 با یکرد اشتباه دیآو یگفت خودت با که یبار نیاول-

 بود؟ یک یکرد ازدواج گندم

 :دیگو یم یطوالن یمکث از بعد

 

 بلدم نبودم، بلدت گفتم، یم ادیز یلیخ که اوائل-

 ینم بروز رو تیناراحت ،یشد ینم شاد ،ینبود

 کردم یم حس و یبود ناشناخته یایدن هی برام... یداد

 اشتباه گفتم یم خودم به یگاه ،یناراحت رابطه نیا از



 صبر شتریب دیبا ،یکرد یم فکر شتریب دیبا دیآو یکرد

 ، دیکش طول سال هشت ی اندازه شناختت ،یکرد یم

 نگاه چشمات تو تا بفهممت، تا دیکش طول سال هشت

 لهیتیف قراره و بده االن خوبه، االن گندم نیا بگم و کنم

 یها یریگ بهانه کل بفهمم تا دیکش طول کنه، چتیپ

 خدا فقط االن و بوده یدستگرم رتیاخ ی هفته کی

... یبش منفجر قراره یک و یناراحت یچ از دونه یم

 .گندم آخ

 

 فشار دستم، یرو ندینش یم دستش و زنم یم پلک

 نفس. کنم یم کم را گردنش و شانه یرو انگشتانم

 :میگو یم شود یم رها که دردش از شده حبس

 

 هی خواد یم لکردهیتحص شاغل زن اگر بگو یمهد به-

 یم هم دار خونه زن اگر ره،یبگ لکردهیتحص شاغل

 یم که یاشتباه نیبدتر ره،یبگ دارشو خونه هی خواد

 اون ازش و رهیبگ رو یکی که نهیا بکنه تونه

 .بسازه رو داره دوست خودش که یعروسک

 که ینیح و دارم یبرم شیها شانه یرو از را دستانم

 :میگو یم روم یم آشپزخانه سمت به



 

 و گردن اون با ر،یبگ دوش بود، یدستگرم اونم یحت-

 .بالشتا به نزن گند یروغن یشونه

 رم،یگ ینم آرام چرا دانم ینم و میشو یم را دستانم

 یم خودم به مدام که نجاستیا ماجرا قسمت نیبدتر

 که دیآو ،یکرد خودت ،یخواست خودت م،یگو

 یدمکن و کنم یم کم را پلو ریز بود، نکرده مجبورت

 پر را خانه مامان فسنجان عطر گذارم، یم شیرو را

 کنم، یم خرد را ها کاهو و زیم یرو نمینش یم. کرده

 رونیب حمام از کمر به حوله دیآو گذرد یم که یکم

 باز که را درش رود، یم خچالی سمت به و دیآ یم

 ...سه... دو... کی شمارم، یم خودم با کند یم

 :شود یم بلند ادشیفر

 کو؟ من آب یبطر نیا -

 :دارم یبرم گرید کاهو پر چند

 باز رو هیتصف دستگاه ریش شده، شروع زییپا که گفتم-

 .ده یم لتیتحو خوردن یدما با آب یکن

 :کند یم غرغر



 یچ گرفتنت زن آخه بود کم دونت بود، کم آبت دیآو-

 .بود

 چکار؟ یخواست یم را زن د،یآو واقعا

 هیتصف دستگاه سمت به و رمیگیم پوست را ارهایخ

 :شود یم روان

 .گندم یدار امکیپ-

 ه؟یک-

 کهیبارآب: دیگو یم و ردیگ یم دست به را یگوش

 .است

 نوشته؟ یچ بخونم، رفت ادمی شمیقبل امکیپ-

 بهراد برسوندت اوستات ستین الزم که نوشته-

 .رسونه یم جفتمونو

 :پرسد یم و کند یم مکث

 رسونه؟ یم کجا-

 هم لباس یحت من و بود خواهرم تنها عقد مراسم فردا

 دماغ و دل گرید و کرد یم درد میپا بودم، دهینخر

 یکس به یگوش پشت دیآو نداشتم، هم رفتن شگاهیآرا

 پول کردن خرج هنرش دار خانه زن گفت یم



 دیخر هیشب یهنر خواستم ینم گرید و هست شوهرش

 .باشم داشته دیآو پول با رفتن

 یگوش میبرا خودش خواستم، ینم هم یگوش یحت من

 بابت چرا دیپرس یم هم خودش و دیخر یم متیگرانق

 خرج پول کنم ینم اش استفاده درست که یماسماسک

 .کند یم

 ازیپ کی کاش. است شده دار نم چشمانم کنم یم حس

 چشمانم اشک ی بهانه رفع یبرا فقط و داشتم یبرم هم

 .کردم یم خردش

 و هست نجایا حواسم رم،یگ یم دست به را گوجه

 دیآ یم باال میگلو خیب تا که را بغض چقدر ست،ین

 به و کنم یم رها را زیچ همه باالخره ن؟ییپا بفرستم

 یم را میبازو دیآو که شوم یم روان خواب اتاق سمت

 :دیگو یم و ردیگ

 .دمیپرس سوال ازت گندم؟ یشد یچ-

 برم برکه همراه منم بود قرار فردا ،یچیه: میگو یم

 .رم ینم گهید یول... شگاهیآرا

 :کوبد یم اش یشانیپ به



 زنگ یحت من. کنونه عقد فردا. ها یگ یم راست آخ-

 . شد زشت چه. نه ای خوان یم کمک نمیبب نزدم

 و کند یم رها آب ی هیتصف دستگاه کنار را ام یگوش

 خواب اتاق از را شیصدا شود،یم خارج آشپزخانه از

 .باباست خط پشت مخاطب مطمئنا شنوم، یم

 ام نخوانده یها امیپ و رمیگ یم دست به را ام یگوش

 نشود، زیسرر اشکم کنم یم یسع مدام و خوانم یم را

 :کنم یم بلند یگوش یرو از را سرم دیآو یصدا با

 انیم کارگرا نا،یا بابا کمک رم یم زود صبح فردا-

 .کنن آماده رو ییرایپذ

 .نکنه درد دستت-

 راهنیپ هی و میریبگ من یبرا کت هی نبود قرار مگه -

 .تو یبرا

 :میگو یم و ساعت یپ رود یم نگاهش

 .دارم لباس-

 :دهد ینم میگو یم که یزیچ به یتیاهم

 .رونیب میبر نشده رید تا بپوش-

 پوشم یم یچ هی. رونیب رم ینم کنه، یم درد پام-

 .گهید



 گندم؟ لرزه؟ یم داره چرا صدات-

 میبرا چرا داند ینم دیآو که یماسماسک یرو نگاهم

 :کند یم مکث دهیخر

 

 هفت_و_ستیب_صامت#

 

 

 

 هنرش که یدار خونه زن یخواست یم شهیهم تو-

 که یدیفهم بعدا ای یریبگ شوهرشه پول کردن خرج

 شوهرشه؟ پول کردن خرج هنرش دار خونه زن

 :دیگو یم و دهد یم فشار را شیپلکها دستانش با

 .شد شروع خدا ای-

 :دهم یم وادامه کند تمام را اش جمله دهم ینم امان

 

 به د،یآو نخواستم یزیچ ازت سالها نیا تمام تو من-

 به باشم، دهیخر یزیچ خودم یبرا ادیم ادمی ندرت

 بوده خودم تمیاولو یزندگ نیا یتو ادیم ادمی ندرت



 به بودم که هم ایدن یهرجا سالها نیا تمام تو. باشم

 خونه، برسون دیآو قبل خودتو گندم گفتم یم خودم

 ادیب خونه اومدم یوقت که خوام یم یزن گفته دیآو چون

 غذامو بودم که هم یطیشرا هر تو من. استقبالم به

 گندم گفتم چون ام، دهید بیآس یپا نیا با یحت پختم،

 نداره لیدل دار خونه زن و خواد یم دار خونه زن دیآو

 نرفته ادمی ساله هشت من نباشه، آماده سروقت غذاش

 منو شیپ سال هشت همون تو و رمیبگ فتویک در دم

 که یگذاشت جا ،یجاگذاشت دست به فیک در اون کنار

 .شنومیم رو حرفها اون من

 

 :زند یم داد

 نیا به نکردم مجبورت من گندم، تواَن افکار نایا -

 که نکنم یکار کردم یسع سالها نیا ی همه من کارها،

 نکردم یکار کرده، محدودت شدن من زن یکن فکر تو

 .یبخور اتو گذشته حسرت تو که

 

 زیچ هزارتا حسرت که یکرد یکار امروز ،یکرد -

 و دستم گرفتم یگوش که یبار نیآخر. بخورم رو

 پشت تو و ادینم ادمی کردم سرگرم باهاش خودمو



 کنه قاب رو مدرکش که یدار خونه زن یگ یم یگوش

 رو نستایا یها یخانباج خاله رشیز واروید به بزنه

 یوقت من مدرکش؟ خوره یم یدرد چه به کنه دنبال

 باهاش قراره دونستم یم قایدق خوندم یم درس داشتم

 شدن مصرف یب لیدل تو د،یآو یتوبود کنم، کاریچ

 ...تو ،یبود مدرک اون

 

 : دیگو یم صحبتم انیم کالفه

. گندم کن تمومش یدار دوست یهرک جون رو تو-

 برسه حرفهام سر هی که ینبود تو من صحبت طرف

 هفته هی بابا من؟ یحرفها لیتحل از ینشد خسته تو، به

 ازت ساده سوال هی حد در کنم باز دهن ترسم یم است

  مرگته؟ چه که بپرسم

 ات خونه نبود؟ آماده سرموقع غذات بود؟ مرگم چه -

 بود؟ یچ مشکل نبود؟ شده اتو لباسات نبود؟ مرتب

 :زند یم داد

 یگیم تو که یینایا خدمتکار، نه گرفتم زن من -

 که گرفتم زن من. خوبه خدمتکار هی یاستانداردها

 هی یکرد بق است هفته هی باشه، همدلم باشه، همراهم



 چته تو... نه ،یخند یم نه یگ یم نه ،ینشست گوشه

 .یلعنت آخه

 :گوشم پشت فرستم یم و زنم یم چنگ را میها یچتر

 یعنی دار خونه زن یکن یم فکر چرا د؟یآو چته تو -

 شوهرشه؟ پول کردن خرج اش دغدغه که یآدم کی

 زند یم هیتک بزند حرف ندارد نا گرید که یآدم مانند

 :نالد یم و وارید به

 یم کار فتیش چند یچ واسه من یکن یم فکر تو-

 که یزن اون گور، تو ببرم پوالمو که ستین قرار کنم؟

 آسمون تا نیزم یهست تو که یزن با خواد یم یمهد

 گرفتنم زن که ام یمهد هیشب من مگه گندم، فرقشه

 حرفها نیا ؟یکن یم هیچ کارا نیا باشه؟ یمهد هیشب

 خسته خودت دست از هفته هی نیا تو ؟یزن یم هیچ

 ؟ینشد

 یم میپا گاهیب و گاه دنیرکشیت و ستادنیا سرپا از کالفه

 :میگو یم و آشپزخانه ی پله تک یرو نمینش

 چون ه؟یچ قایدق خواد یم یمهد که یزن با فرقم-

 .بفهمم فرقشو نتونستم دمیشن که حرفاتو

 :کشد یم شیموها در پنجه



 

 رو یزن احمقم من مگه. ییتو فرقش منم، فرقش-

 یکن فکر تو که کردم یکار یک من گندم... که رمیبگ

 خونه نیا دونگ سه یلعنت ؟یستین من یپوال صاحب

 حسابته، تو انهیماه من حقوق سوم کی اسمته، به

 ؟یکرد یگذشت چه برام دونم یم که یبفهم کنم کاریچ

 اگر بود، حقت خونه نیا دونگ سه حقته، یگوش اون

 کنم هیته نتونستم که یداشت الزم یزیچ هی یروز هی

 .حقته یبزن گردنمم

 

 اعتراف خودم شیپ و شود یم زیسرر اشکم باالخره

 . نداشته را ارزشش که مانم،یپش که کنم یم

 :پرسم یم و کند یم نگاهم مات دیآو

 د؟یآو یمونیپش هم تو -

 دارد پا به شلوار ند،ینش یم میپا کنار و دیآ یم سمتم به

 سرانگشتانش با است، برهنه همچنان اش تنه باال و

 :دیگو یم و ردیگ یم را اشکم

 ؟یکن یم هیگر یدار گندم؟ هم؟ من -

 :نالم یم



 ؟یمونیپش -

 

 

 

  صامت#

 

 شام کن خاموش گازم ریز پاشو برم، قربونت پاشو -

 یچ هی پاشو. میخوریم یزیچ هی رونیب م،ینخواست

 .شه یم رید کن تنت

 .بخرم یزیچ خوام ینم-

 ماساژ نیح و ردیگ یم دست به را ام دهید بیآس یپا

 :دیگو یم دادنش

 روش گفتم یه شه، یم درست پاتم شه، یم درست-

 حوض خی ،یکرد زیتم خونه من واسه یپاشد نرو راه

 .یزد جارو جوب ،یآورد آب چشمه از ،یشکوند

 :دهد یم ادامه و کنم یم نگاهش

 یکن مراعات روز سه دو شه،یم درست یچ همه-

 .یکن یم ینورد صخره یش یم پا بعدش



 کردم؟ ینورد صخره یک من-

 .یکن یم بعد به نیا از-

 :دیگو یم آرامش با و زنم یم یجان یب لبخند

 کردم ینم فکر وقت چیه من. کردا شوهر بچه نیا-

 .بخرم لباس بخوام بچه الف هی مراسم یبرا

 م،یگو یم لب ریز یهوم و کنم ینم میپا از نگاه

 :شود یم تخس شیصدا

 مثل من ؟یکن یم نگاه پاتو یزدن حرف من با چرا تو-

 .یکرد کوفتم ماساژو اون کل ستم،ین نامرد تو

 

 تونه یم ماساژ هی با که یاون یبدون خواستم-

 تونه یم هم اشتباه حرکت هی با کنه آرومت یاونجور

 حرف کتاب هی د،یآو زدنه حرف مثل کنه، شونتیپر

 .داغون جمله هی و کنه یم آرومت

 :دیگو یم

 م؟یکن کات بحثو. شد افتیدر امیپ بله-

 دختر گهید کردم، رها زویچ همه من د،یآو نشده تموم-

 ستم،ین دانشگاه محصل گهید ستم،ین بابام ی خونه

 ...ستمین هم مجموعه هی کارمند



 و" ستمین هم عاشق یحت گرید" کنم یم هیواگو

 :دهم یم ادامه

 تو د،یآو یموند تو دونه هی شناختمیم که یگندم کل از-

 ...هم

 گرفتم گندم خوشه هی دادم مویچ همه منم ؟یچ منم -

 .شد رید د؟یخر میبر. گهید

 ام نامهیگواه مثل یزیر یم پول توش که یکارت اون-

 دیشا میکن دیخر کارت اون با میبر فم،یک ی گوشه افتاده

 .گرفتم آروم یکم

 :زند یم یلبخند

 نمیماش شهیم باهاش ؟یدار پول چقدر کارتت اون تو-

  د؟یخر

 :نباشم بدخلق کنم یم یسع

 .دیخر زیترتم ی چرخه سه هی شه یم باهاش-

 رفتن نیح و کند یم رها را میپا و دیگو یم یا خوبه

 :دهد یم ادامه آشپزخانه به

 تا میبر بپوش یچ هی کنم،یم خاموش رو غذا ریز-

 هی میکرد دایپ هم جا هی دیشا نبستن، ها یفروش لباس

 .میدیخر برات فروختن یم اخالق دست کف



 .دیآو یبخر یزیچ برام دم ینم اجازه -

 ؟ید یم کشش چرا گندم-

 .بدم کشش بذار -

. بخر رو ایدن خودت پول با بخر، خودت پول با باشه -

 .بخر نیماش بخر، خونه

 :کند یم غرغر بعد

. گهید یدار که یدار کشه، یم رخ به پولشو یه-

 .باشه مبارکت

 :کنم یم زمزمه

 .میبر پس. خوبه -

 کشد ینم طول ادیز شدنمان آماده و دیگو یم یا باشه

 :پرسد یم دیآو م،یشو یم خارج خانه از باالخره و

 شگاه؟یآرا دیر یم یساعت چه-

 .رم ینم-

 د؟یر یم یساعت چه دمیپرس ؟یکن ینم تمومش چرا-

 .شم یم آماده خونه تو خودم-

 .شگاهیآرا رسونتم یم دیآو بگو بده امیپ برکه به-



 کنم یم سکوت ام شده خسته هودهیب یها بحث از گرید

 :پرسد یم و ابانیخ به دوزم یم چشم و

 خوبه؟ یچ همه گفت؟ یچ دکتر-

 .هوم-

 ؟یچ یعنی هوم-

 :میگو یم و فرستم یم نییپا ام حلقه تا را نگاهم

 .نکرد اضافه داروهام به یزیچ-

 نداد؟ دارو براش شده؟ خراب اخالقت یگفت بهش-

 .نه -

 و کند یم پارک را نیماش راند، یم دیخر مرکز تا

 ندارم، دماغ و دل و کند یم درد میپا. میشو یم ادهیپ

 یم لباس زود یلیخ ست،ین گشتن اهل ادیز هم دیآو

 . میخر

 تا اش یدلبر ی قهی که یکاربن بلند ریحر راهنیپ کی

 هم دیآو یبرا و میخر یم من یبرا رسد یم میها شانه

 کراوات با رنگ همان به شلوار و کت کی تینها در

 .یزرشک
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 یم دیآو و میکن یم پرداخت من کارت با هم را نهیهز

 :پرسد یم برگشت وموقع بخرم هم شام شیبرا دیگو

 ؟یخر یم برام نمیماش-

 هی برات میبر دار نگه یدید یفروش یباز اسباب-

 .میبخر نیماش

 :دیگو یم

 .شگاهیآرا برسونمت دیبا یساعت چه ینگفت-

 .ندارم یادیز کار. رم یم خودم-

 .نکنن درست پرنده لونه هیشب موهاتو بگو-

 :دهد یم ادامه که کنم یم نگاهش چشم ی گوشه با

 دردسر ذارهیم تخم توش ادیم پرنده هی راه وسط هو هی-

 .شه یم

 ینم رفع ها حاال حاال ام یدلخور. نخندم کنم یم یسع

 .شد



 به برکه از رترید مامان و من شود یم قرار شیفردا

 است شده آماده برکه میرس یم یوقت م،یبرو شگاهیآرا

 دارند، یعکاس قرار د،یایب بهراد تا نشسته منتظر و

 لباس بودم، دهید برکه تن در را عروس لباس عکس

 را شیموها. بود بایز من ی برکه نبود، بایز عروس

 چشمان و بودند کرده شیرها شانه یرو و فرکرده

 یم دانتلش لباس زیر یها سنگ مانند اش یعسل

 یرو نمینش یم و کنم یم یراه را برکه. دندیدرخش

 و یدود یپلک پشت با تینها در و شگریآرا یصندل

 دیآو کراوات رنگ به یرژ و خورده ملیر یها مژه

 .کنم یم تمام را کارم

 یم لباس دارد و گرفته دوش دیآو رسم یم که خانه به

 شود یم دهیکش من سمت نگاهش کنم، یم سالم پوشد،

 را دیآو نگاه کند، یم رها گردنش دور را کراواتش و

 انگار که کرد یم نگاه یطور داشتم، دوست شهیهم

 :دیگو یم هستم، جهان زن نیباتریز من

 عروس خود م،یبود عروس خواهر منتظر ما به، -

 .اومد



. پوشمش یم و کشم یم رونیب کاور از را راهنمیپ

 را شیها دکمه و کشد یم تن به هم را اش لهیژ دیآو

 .بندد ینم

 :میگو یم لبخند با

 .ببندم رو کراواتت ایب-

 بندم، یم شیبرا را کراواتش ستد،یا یم میرو به رو

 ست،ین درست وسط نیا یزیچ کی دیگو یم نگاهش

 :میگو یم و بندم یم شیبرا هم را اش لهیژ یها دکمه

 .بپوش کتتم-

 یقد ینهیآ یرو روبه و پوشد یم را کتش

 و اندازم یم گوشم به را سمیسرو بلند یگوشوارها

 .اندازم یم عروس خواهر نیا به ینگاه

 جمعش شل یلیخ و اند کرده وسط فرق را میموها

 ییجا فرکرده یمو تار چند و سرم پشت اند کرده

 .است شده رها ام قهیشق کینزد

 کند، میتنظ را کراواتش تا ستدیا یم کنارم هم دیآو

 سروگردن کی چرخد، یم نهیآ درون دیآو یرو نگاهم

 کرده، شانه عقب به را شیموها و است بلندتر من از



 یرو که را ششیر ته و دارم دوست را فکش خط

 .زند یم یسبز به یکم صورتش

 پیز یلبخند با و شود یم دهیکش کمرم یرو تا نگاهش

 اش بوسه بندد، یم میبرا را راهنیپ ی شده رها مهین

 :دیگو یم و ندینش یم گردنم و شانه انیم ییجا

 .الیع یشد خوشگل -

 :دهد یم ادامه و زنم یم یلبخند

 .زونهینام تیزیچ هی من یاستانداردها طبق البته-

 :چرخم یم سمتش به

 ؟یچ-

 زیم یرو گرشید دست و ندینش یم کمرم یرو دستش

 کند یم شیدایپ باالخره گردد، یم یزیچ دنبال شمیآرا

 کند یم شروع یمرطوب دستمال با میایب خودم به تا و

 .رژم کردن پاک به

 یم کالفه که کنم اعتراض حرکتش به خواهم یم

 : دیگو

 شه؟ینم پاک چرا دن؟یمال بهت هیچ نیا -

 :میگو یم و زنم یم تالشش به یلبخند



 .نشه پاک که دیبزن یزیچ هی گفتم -

 دهد، یم ادامه کارش به و کند یم زیر را چشمانش

 فاصله تنش از خواهم یم کند، یم میرها بعد هیثان چند

 :دیگو یم و کند یم کینزد خودش به مرا که رمیبگ

 .ینشد من استاندارد طبق کامل هنوزم نه،-

 یم مرتب را لبم دور شده پخش رژ احتماال انگشتش با

 : دیگو یم و کند

 .یشد خوب حاال خب-

 :دهد یم ادامه و کنم یم نگاهش مات

 هم یادیز ملکان، دیاو زن واسه بود پررنگ یادیز-

 خوشگل عروس از شد یم زشت ،یبود شده خوشگل

 .یبش تر

 هزاربار حال به تا من که ینداشت را زبان نیا اگر دیآو

 .بودم کرده دق دستت از

 از یداشتن دوست یا هاله چرخم، یم نهیآ سمت به

 هم من و مانده میلبها یرو یزرشک لب رژ کی

 لب رژ بود دیآو با حق ندارم، هیقض نیا به یاعتراض

 .بود غیج یادیز دهیپر رنگ دختر کی یبرا یزرشک



 سهیر را اطیح م،یکن یم حرکت بابا ی خانه سمت به

 یبو اطیح اند، کرده باز را استخر ی فواره و اند بسته

 :میگو یم. دهد یم اسپند و خورده نم خاک

 بودن؟ دهیچ یصندل اطویح ما جشن ادته؟ی -

 یم خودش سمت به مرا و پشتم ندینش یم دیاو دست

 :کشد

 بابات به اومدم قبل روز صبح بود، تابستون آره -

 اومدم که خودم به د؟ییخوا ینم کمک که زدم تعارف

 باباش امشب گهید گفتم خودم با شبه، دو ساعت دمید

 دیآو گفت بابات که بخواب، زنت شیپ نجایا بمون گهیم

 یلیخ گهید شما کن، ولش رو هیبق ینباش خسته جان

 .راهن به چشم خانواده تون خونه برو شد رتید

 :دهد یم ادامه و خندم یم

 .باشن بوده راه به چشم اگه واال -

 :زنم یم یلبخند

 .ها شده خوشگل اطیح یول-

 .کن تشکر آقات از-

 ؟یکرد کار ییخدا-

 . دمیکش من حوضتونم اون آب -



 و مانده بوفه کی ییرایپذ کل از م،یشو یم سالن وارد 

 داماد و عروس یبرا را اش نفره سه که لیاست مبلمان

 اند، دهیچ دورتر یکم را ها نفره تک و اند داشته نگه

 کاور با ییها یصندل و است فرش از یخال سالن

 .اند شده دهیچ خانه دور تا دور یزرشک

 یکم و نمیب یم را بانو چرخانم، یم سالن در ینگاه 

 .را هانیک دورتر
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 !ستیبیعج زیچ من یزندگ  از لحظه نیا

 .ام ستادهیا ام یاحساس یزندگ ی انهیم قایدق

 به کردم حس که یبار نیاول از گذشت یم سال شانزد

 یعاشق و عشق وقت هم اصال هستم، مند عالقه یمرد

 نام دانستم یم فقط ست،یچ عشق دانستم ینم نبود،

 کی لمس از شود یم مور مور تنم دیآ یم که هانیک

 .خوب حس



 سن یسالگ دوازده یانتها و بودم ساله دوازده

 شده بزرگ کند یم فکر ییهو کی آدم. ستیبیعج

 حواسش و ردیگ یم فاصله یکودک از کم کم. است

 .شود یم یجد یزهایچ جمع

 بزرگ یآنقدر هم هنوز دمید من و گذشت سال هشت

 و گذشت سال هشت. بخواهد مرا هانیک که ام نشده

 مهم شیبرا دیگو یم دیآو که خواهد، یم مرا دیآو دمید

 که هم هانیک از ام، شده بزرگ دیگو یم که هستم،

 .نبود یخبر

 .گفتم بله کی

 با ام ییآشنا از سال هشت نقطه نیا در نجایا حاال و

 .یزندگ کی شروع از سال هشت. گذشت یم دیآو

 .ام ستادهیا ام یاحساس یزندگ ی انهیم بله پس

 ی انهیم گذشتن، ی لحظه ی انهیم خواستن، ی انهیم

 .احساس کی کردن رانیو و گفتن بله

 هشت و ستیب یانتها ی اندازه به قایدق یسالگ دوازده

 .است بیعج یسالگ

 فکر چون بودم کرده رها را خودم سالها نیا تمام من

 ام، ستادهیا نجایا حاال خواهد، ینم مرا هانیک کردم یم



 ته و است شده ست دیآو شلوار و کت با تنم راهنیپ

 .بود کراواتش همرنگ قبال رژم ی مانده

 را بودنش خوب خام الیخ ای بود، خوب زیچ همه

 گفت برانش بله روز مجلس نیا عروس نکهیا تا داشتم،

 شد آوار زیچ همه و خواسته یم مرا هم هانیک که

 .سرم یرو

 

 مراسم نیا ست،ین بیعج یسالگ هشت و ستیب! نه

 قبول هانیک سال چند از بعد که یمراسم است، بیعج

 حضور آن در دیآو و من که باشد ییجا در که کرده

 .میدار

 :آورد یم خودم به مرا دیآو یصدا

 خواستگار کنه یم کیعل سالم دور از داره که یاون -

 معروفته؟

 که شوم یم متوجه و چرخد یم هانیک سمت نگاهم

 .دهد یم تکان ام یزندگ کیشر یبرا یسر هانیک

 با هم من باشد، دیشا ادب یرو از بش و خوش کی

 یم بانو سمت نگاهم دهم، یم تکان شیبرا یسر لبخند



 رد،یگ یم من از نگاه که میبگو یسالم تا چرخد

 . است دهیند مرا میبگو اگر است احمقانه

 دیبخش ینم مرا وقت چیه بانو نکهیا دنیفهم نبود سخت

 مجرد یسالگ چهل مرز در پسرش تک نکهیا خاطر به

 .است مانده

 تمام بانو و مامان م،یداشت آمد و رفت خانواده نیا با ما

 گذاشتند، یم اشتراک به هم با عصر هر را ایدن اخبار

 کردم که عقد داشتند،  دوره باهم کباری حداقل یماه

 نماند، یآمد و رفت گرید شد، تمام کبارهی به زیچ همه

 از را ها یبلوکان پسر تک من. میشد تمام. هم یتماس

 کنار را ما بانو و بودم انداخته خوراک و خواب

 مهرگانها یبرا هم بودند نجایا که حاال ،بود گذاشته

 .بودند داماد مهمان امشب درصد صد آنها بودند، امدهین

 دهند یم دست هم با مرد دو د،یآ یم سمتمان به هانیک

 :دیگو یم تعارف یب دیآو و

 دکتر میکن ارتیز رو شما میتونست ما باالخره پس-

 .یبلوکان

 :دیگو یم و زند یم یلبخند هانیک

 .میبود سعادت کم-



 :چرخد یم سمتم به

 بهتره؟ پات-

 :میگو یم و اندازم یم میپا به ینگاه

 .میکن یم مدارا باهم-

 :شود یم مهربان نگاهش

 که نشه یطور ار،ین فشار بهش یلیخ و کن استراحت-

 .کنه تتیاذ عمرت آخر تا

 و اش تنه به دورترم یپهلو یرو ندینش یم دیآو دست

 :دیگو یم

 آب چشمه لب از بره دیبا جا، هی نهیبش گندم که شهینم-

 .بشوره ظرف سرکوه بره بکشه، حوض آب اره،یب

. ستیجد کامال نکهیا مثل نه کنم، یم نگاه را رخش مین

 ینیسنگ متوجه دیآو و لبم ی گوشه ندینش یم یلبخند

 فرستد یم باال ییابرو که همانطور و شود یم نگاهم

 :دیگو یم بعد و کند یم مکث صورتم یرو نگاهش

 .شه تیاذ گندم ذارمیم من مگه مراقبشم، خودم-

 



 ی نهیس ی قفسه انیم ییجا به دوزم یم را نگاهم حاال

 یراهنیپ و است دهیپوش یدود شلوار و کت هان،یک

 ییطال یها سردکمه رود، یم تر نییپا نگاهم ،یلیف

 ،ییطال یا بدنه با پیفل پتک ساعت و دارد کیش

 یزیتم از که اش یمشک چرم یها کفش تر نییپا یکم

 .اند شده ست کمربندش و ساعت بند با زنند یم برق

 :رمیگ یم ها کفش از را نگاهم دیآو یصدا با

 د؟یکن یم چه گندم یها زحمت با-
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 مراسم نیا ست،ین بیعج یسالگ هشت و ستیب! نه

 قبول هانیک سال چند از بعد که یمراسم است، بیعج

 حضور آن در دیآو و من که باشد ییجا در که کرده

 .میدار

 :آورد یم خودم به مرا دیآو یصدا

 خواستگار کنه یم کیعل سالم دور از داره که یاون -

 معروفته؟

 که شوم یم متوجه و چرخد یم هانیک سمت نگاهم

 .دهد یم تکان ام یزندگ کیشر یبرا یسر هانیک

 با هم من باشد، دیشا ادب یرو از بش و خوش کی

 یم بانو سمت نگاهم دهم، یم تکان شیبرا یسر لبخند



 رد،یگ یم من از نگاه که میبگو یسالم تا چرخد

 . است دهیند مرا میبگو اگر است احمقانه

 دیبخش ینم مرا وقت چیه بانو نکهیا دنیفهم نبود سخت

 مجرد یسالگ چهل مرز در پسرش تک نکهیا خاطر به

 .است مانده

 تمام بانو و مامان م،یداشت آمد و رفت خانواده نیا با ما

 گذاشتند، یم اشتراک به هم با عصر هر را ایدن اخبار

 کردم که عقد داشتند،  دوره باهم کباری حداقل یماه

 نماند، یآمد و رفت گرید شد، تمام کبارهی به زیچ همه

 از را ها یبلوکان پسر تک من. میشد تمام. هم یتماس

 کنار را ما بانو و بودم انداخته خوراک و خواب

 مهرگانها یبرا هم بودند نجایا که حاال ،بود گذاشته

 .بودند داماد مهمان امشب درصد صد آنها بودند، امدهین

 دهند یم دست هم با مرد دو د،یآ یم سمتمان به هانیک

 :دیگو یم تعارف یب دیآو و

 دکتر میکن ارتیز رو شما میتونست ما باالخره پس-

 .یبلوکان

 :دیگو یم و زند یم یلبخند هانیک

 .میبود سعادت کم-



 :چرخد یم سمتم به

 بهتره؟ پات-

 :میگو یم و اندازم یم میپا به ینگاه

 .میکن یم مدارا باهم-

 :شود یم مهربان نگاهش

 که نشه یطور ار،ین فشار بهش یلیخ و کن استراحت-

 .کنه تتیاذ عمرت آخر تا

 و اش تنه به دورترم یپهلو یرو ندینش یم دیآو دست

 :دیگو یم

 آب چشمه لب از بره دیبا جا، هی نهیبش گندم که شهینم-

 .بشوره ظرف سرکوه بره بکشه، حوض آب اره،یب

. ستیجد کامال نکهیا مثل نه کنم، یم نگاه را رخش مین

 ینیسنگ متوجه دیآو و لبم ی گوشه ندینش یم یلبخند

 فرستد یم باال ییابرو که همانطور و شود یم نگاهم

 :دیگو یم بعد و کند یم مکث صورتم یرو نگاهش

 .شه تیاذ گندم ذارمیم من مگه مراقبشم، خودم-

 



 ی نهیس ی قفسه انیم ییجا به دوزم یم را نگاهم حاال

 یراهنیپ و است دهیپوش یدود شلوار و کت هان،یک

 ییطال یها سردکمه رود، یم تر نییپا نگاهم ،یلیف

 ،ییطال یا بدنه با پیفل پتک ساعت و دارد کیش

 یزیتم از که اش یمشک چرم یها کفش تر نییپا یکم

 .اند شده ست کمربندش و ساعت بند با زنند یم برق

 :رمیگ یم ها کفش از را نگاهم دیآو یصدا با

 د؟یکن یم چه گندم یها زحمت با-

 

  صامت#

 

 

 

 .است فهیوظ انجام. مهندس دیینفرما-

 :رود یم نییپا و باال میپهلو یرو دیآو انگشت

 داره؟ تعارف خودشم با ای خوبه حالش-

 دهیکش من نگاه و چرخد یم صورتم یرو هانیک نگاه

 نیا هان،یک صورت به زده زل د،یآو سمت شود یم



 داشت کم کم که بود دهیند آنقدر را قیعت خواستگار

 و ندارد یخارج وجود یآدم نیهمچن کرد یم فکر

 یبرا است برکه یها یگرم بازار فقط هیقض

 :دیگو یم هانیک. خواهرش

 .شه یم بهترم خوبه،-

 .خوبه: دیگو یم لب ریز دیآو

 اند ستادهیا که شود یم دهیکش بابا و مامان سمت نگاهم

 یرو شالم و کت کنند، یم صحبت بانو و یبلوکان با و

 احتماال ندارند یوزن که لباسها کند، یم ینیسنگ دستم

 ینیسنگ دستم یرو مرد دو نیا کینزد ییجا ستادنیا

 .دلم هم دیشا ای کند، یم

 :میگو یم لب ریز

 .بابا و مامان شیپ برم لحظه هی من دیببخش-

 نفس کنم، یم رها را شان زده خفقان ی دونفره جمع

 بگذار بگذارمش، سر پشت بگذار. هم را ام شده حبس

 نخواستن انیم ییجا هم را خودم بگذار کنم، فراموشش

 خطرناک ستادنیا آنجا بگذارم، جا هانیک ی آمده کش

 .است

 



 به بانو و ومرثیک که برسم بابا و مامان به مانده یکم

 یم یگرید سمت به و دهند یم انیپا صحبتشان به

 هللا بسم و جن مانم، یم همانجا مات یا لحظه روند،

 یم بابا و مامان به باالخره خانواده، نیا با بودم شده

 بابا بعدتر و بوسم یم و کنم یم بغل را مامان و رسم

 :پرسم یم بابا کردن رها از قبل و را

 

 ؟یتغار ته کردن رد ای بود تر سخت من ازدواج-

 

 .میآ یم رونیب بابا آغوش از

 نگاه نیهم هیشب یزیچ نه، نگاهش و خندد یم شیلبها

 .بودم دهید هم خودم یعروس روز را نیغمگ

 :شود ینم کنده صورتم از بابا نگاه

 ،یبود نخورده جم شمونیپ از. باباجون یبود بدتر تو-

 خوبه بازم بدم، شوهر دختر نبودم بلد بود، کم سنت

 .امیب کنار باهاش که بلدم شتریب االن کردم تجربه سرتو

 :بابا یبرا نلرزد میصدا کنم یم یسع

 د،یبرس خودتون به گهید م،یکرد ازدواج که خوبه-

 هر د،یبخور دلخواهتونو یغذا د،یبگرد دیبر ییدوتا



 خودتون دلخواه به د،یکن نگاه دیخواست رو یا شبکه

 .دیآزاد گهید د،یکن یزندگ

 : دیگو یم خنده با مامان

 .ارمیم پسر هی براتون رم، ینم ییجا گه یم که برکه-

 : میگو یم و خندم یم صدا با

 .ستین دیبع ازش. ،هوم

 :شنوم یم را دیآو یصدا

 .داماده یکی اون منم، خونه پسر باشم گفته-

 :کند یم اضافه بعد و دیگو یم کیتبر بابا و مامان به

 خودمون گندم منو بنجلن جنس برن، دیکن رد رو اونا-

 .میاریم درتون ییتنها از مییایم

 :زند یم یلبخند بابا

 پسر ستین داماد دیآو گفتم شهیهم ،یباش سالمت-

 .نطوریهم هم بهراد مه، نداشته

 :پرسد یم دیآو

 مواد؟ به نگرفت رادیا که آشپز ست؟ین یکسر و کم-

 :دهد یم تکان یسر بابا



 تو شاالیا ،یدیکش زحمت یلیخ صبح از باباجان، نه-

 .کنم جبران هات یشاد

 : پرسم یم آرام و کشم یم کنار را مامان

 شد؟ تموم صحبتتون واقعا ای رفت دید منو بانو-

 :کند یم نگاهم متعجب مامان

 نمیبب سایوا ده،یند رو تو احتماال. جون مامان نه-

 کجاست؟

 :میگو یم لب ریز

 .کن ولش-

 :دیآ یم دیآو یصدا 

 نجایا گفتم یعصر نمش،یب ینم کجاست؟ خاتون -

 .نکرد گوش ها یشیم گم تیجمع تو نمون

: دیگو یم و دهد یم نشان را یا گوشه مامان

 .همونجان هم خان ومرثیک و بانو اونجاست،

 نشان مامان که یسمت به شود یم دهیکش هم من نگاه

 :کمرم یرو ندینش یم دیآو دست دهد، یم

 .یبوس دست میبر ما اجازه با -

 :میگو یم لب ریز



 و کنه یم درد پام کنم، زونیآو لباسامو اتاق رم یم -

 .امیم بعدا شدم، خسته ستادنیا سرپا از

 :ردیگ یم دستم از لباسهارا مامان

 زیعز شیپ دیبر شما جون، مامان کنم یم زونیآو -

 .خاتون

 با من یصحبت هم مامان هدف که داند یم خدا و

 .است بهانه زخاتونیعز و هاست یبلوکان

 یم و شوم یم خم م،یرو یم خاتون زیعز سمت به

 یم و بوسد یم را دستش عادت طبق دیآو و بوسمش

 :دیگو

 قشنگ. خاتون ها رفتن یکرد رد رو دخترا خوب -

 .یشد سبک نیهمچ

 هم دیآو و چرخم یم ومرثیک و بانو سمت به

 دهد یم جواب لب ریز بانو و کنم یم سالم نطور،یهم

 است بوده پر من از چقدر دلت تو بانو دهد، ینم ای

 مگر؟

 هم دیآو با و دهد یم را جوابم یلبخند با ومرثیک

 دیبا که یزیچ از رترید سال هشت و دهد یم دست



 یم اضافه خنده با و دیگو یم کیتبر را ازدواجمان

 :کند

 .رهید یکم البته -

 یا بهانه تا گردد یم یکس دنبال به مجلس در نگاهم

 پلک پشت و بانو از گرفتن فاصله یبرا باشم داشته

 بهراد و برکه. کنم یم دایپ را بهانه و شیکردنها نازک

 به را اسپندش مامان شوند، یم مجلس وارد باالخره

 .میرو یم استقبالشان به دیآو و من و کند یم راه

 چیه من یها لبخند جنس شناسم، ینم را برکه لبخند

 هانیک بودم نگران عقدم روز است، نبوده آنگونه وقت

 .مینگو را بله و دیایب

 

 یس_صامت#

 

 

 یم ادی به و نندینش یم عقد ی سفره سر بهراد و برکه

 را شینانها بود، دهیچ برکه مرا عقد ی سفره که آورم

. بود یسفارش نباتش و نقل و بود دهیخر تازه و داغ بابا

 نمیبچ شیبرا من هم را برکه عقد یسفره داشتم دوست



 را مدلش فقط برکه و من و ندیچ یم فاتیتشر گفت که

 نان ده،یخر بابا که دانم یم را نانش یول. میدیپسند

 داشتم، دوست یکنجد من بود، یکنجد من عقد ی سفره

 یساده را نان برکه است، گرفته ساده نان برکه یبرا

 .دارد دوست ساده

 با برکه شود، یم خوانده عقد د،یآ یم هم عاقد باالخره

 عرق بهراد و دیگویم رید هم را سوم یبله طنتیش

 من ،یخوب تو چقدر برکه آخ رد،یگ یم را اش یشانیپ

 نبودم؟ خوب چرا

 را بهراد انگشت برکه و گذارندیم هم دهان در عسل 

 :دیگو یم گوشم دم دیآو و ردیگ یم گاز هم

 بدبخت بهرادو ینامزد یدوره تو قراره که بابات نیا-

 گوششو مجلس اول نیهم از چرا برکه گهید کنه

 چونه؟یپیم

 :میگو یم و خندم یم

 مجلس شدن تموم بعد شب داماد، یآقا شرمنده -

 .هتل رنیم دوماد عروس

 سمتش به کند، یم ینیسنگ صورتم یرو دیآو نگاه

 کنم یم یسع کند، یم نگاهم زده ماتم گردم،یبرم

 :دهم یم ادامه و دیآ یم کش میلبها بعد یول نخندم



 .بگو ساده ی کلمه چند یتو رو حست -

 که رمیگ یم دهانش یجلو کروفنیم شکل به را دستم

 :دیگو یم

 .یاله بشه کوفتش م،یالرح الرحمن هللا بسم -

 مکث مجلس شاد داماد و عروس یرو هم باز نگاهم

 .کند یم

 حلقه که همانطور و ردیگ یم دستش به را دستم دیآو

 :دیگو یم دهد یم یباز را انگشتم داخل ی

 ؟یمونیپش هم تو یدیپرس روزید -

 بکیس یرو تا نگاهم و چرخد یم سمتش به سرم

 ادامه و شودیم دهیکش رود یم نییپا و باال که شیگلو

 :دهد یم

 یکار حاال تا ادینم ادمی من گندم؟ یمونیپش یچ از -

 مراسم گندم گفتم باشم، داده انجام تو ی اجازه یب رو

 نیسنگ سیسرو گندم گفتم نه، یگفت ر،یبگ بزرگ

 بخر، یدار دوست یهرچ گندم گفتم نه، یگفت بردار

 بمونم نامزد سالم ستیب تونم یم من گندم گفتم. نه یگفت

 که رمیبگ یعروس هی برات که کنم جمع پول یانقدر و



 که کنم تحمل تونم ینم یول نتونه، عمرش تو یشکیه

 .مونمیپش یبگ سال چند بعد

 ینفس رم،یگ یم صورتش از نگاه و شود یم ساکت

 :کند یم تازه

 شبم تونم یم خونم یم که خونم یم درس گفتم بهت -

 خوبم، یگفت نده، یسخت خودت به تو کنم، کار نخوابم

 میبر کنم جور یمرخص هی تونم یم یول سخته گفتم

 درسهات یرو تمرکزت تو ستین الزم یگفت سفر،

 گندم؟ یمونیپش یچ از باشه،

 انگشتم ی حلقه نگاهم برگردم، سمتش به ندارم جرئت

 را اشک زشیر و شودیم تار حلقه رود، یم نشانه را

 :میگو یم و خندم یم کنم یم حس که

 خودمم عقد. کنم هیگر همه عقد یتو دور هی دیبا من -

 .کردم هیگر

 از میاشکها گرفتن ی بهانه به را دستم خواهم یم

 ردیگ یم را اشکم دیآو آزاد دست که کنم خارج دستش

 :پرسد یم هم باز و

 !گندم یمونیپش ؟یچ از-

 :زنندیم برق لرزانش یها یا قهوه کنم، یم نگاهش



 عسل؟ ماهببرمت بازم رم؟یبگ یعروس برات بازم -

 گندم؟ چته ؟ییخوا یم تاالر و باغ یتو یعروس

 :عقد یسفره انیم ییجا به دوزم یم را نگاهم

 حرف دعوا وسط آدم د،یآو ینکر یاشتباه کار تو -

 بوده غرض و قصد یب تو یحرفها اگر. زنه یم ادیز

 و میبد کادو میبر پاشو رفت، عاقد... منم سوال پس

 .میبگ کیتبر

 یجعبه بعدترش، هم دیآو شوم، یم بلند میجا از زودتر

 و بوسم یم را برکه و میگذاریم زیم یرو را ییکادو

 :میگو یم گوشش دم و کنم یم بغل

 .چشماتهم بخنده لبات هم بخند، ینجوریهم شهیهم -

 د،یبا که آتچه از رترید و دیگو یم یا باشه لب ریز

 .کند یم میرها

 :دیگو یم بهراد به که شنوم یم را دیآو یصدا

 کمتر گل از ها، مونهیتغار ته برکه نیا باجناق -

 .دهینشن

 :زند یم یلبخند بهراد

 .شنوه ینم بعدم به نیا از -

 :فرستدیم باال ییابرو برکه



 هیخوب پسر دمید چون من اصن اوستا، هیپسرخوب-

 .زدم مخشو

 کشم یم را دیآو دست و طنتشیش به زنم یم یلبخند

 دیآو که مینیبنش یصندل یرو تا سالن گرید سمت به

 :دیگویم

 یکسر و کم آشپز نمیبب نگیپارک برم سر هی من -

 .گردمیبرم زود باشه نداشته

 دستش به بود کرده رها یصندل یپشت یرو که را کتش

 :میگو یم و دهم یم

 .برو بپوش ،یکرد عرق سرده رونیب-

 گونه یرو را اش بوسه طنتیش با و ردیگ یم را کتش

 .رود یم و کاردیم ام

 سمتش به کند، یم میصدا برکه که است رفته تازه دیآو

 .روم یم

 ؟یکشت خودتو هیچ -

 :خندد یم -

 یم عکس میدار رفت؟ کجا ات قهیعت شوهر نیا -

 .مقال مایریگ

 :کشم یم دندان به را لبم



 برم سایوا منه، فیک تو شمیگوش نگ،یپارک رفت-

 .دنبالش

 :دیگو یم لب ریز

 شوهر نیا با یکرد کور بازارو چشم که هم تو -

 .کردنت

 .روم یم اطیح سمت به و میگو یم ییبابا برو

 و کیتار در که یزیچ نیاول رسم یم که اطیح به

 ست،یبلوکان هانیک نمیبیم بسته نیآذ اطیح روشن

 استخر   کوتاه ی وارهید به زده هیتک دست، به گاریس

 به نیمز یها نیبنجام به زده زل و اطیح یانهیم

 .ناممان

 

 کی_و_یس_صامت#

 

 

 

 یم سمتم به داشتم انتظار که یزیچ از زودتر نگاهش

 ی خورده تراش ی تنه که کنم یم خدا خدا. چرخد



 یم مرا اگر که نپرسد و باشد دهیند را نیبنجام

 بود؟ چه کردنت شوهر یخواست

 :دیگو یم

 .دنیکش قد خوب یگفت یم راست -

 لب ریز و چرخد یم درختها سمت هم باز نگاهش

 :پرسد یم و میگو یم یهوم

 مگه؟ گذشته چقدر-

 :دهد یم ادامه که است شده گارشیس ریدرگ نگاهم

 ادتهی بلندترن، منم از االن و بودن کیکوچ نهال دوتا-

 .بود رورید انگار کاشتم؟ رو نایا آوردم بود یک  

 :شوم یم کترینزد استخر به

 دم ییچا عصرا مامان بود، پنجشنبه عصر که ادمهی-

 راهه، به عصرش یها ییچا هنوزم م،یبخور کردیم

 یا حوصله چه با ببر، دکتر یآقا یبرا زیبر یکی گفت

 بود حواسم و قندون کنار دادم جا رو ها گل و نیدارچ

 خوب ها چکیپ کنار ی هیچهارپا یرو ینیس ی هیزاو

 .نیرفت نخورده ییچا... شما و باشه

 :کند یم نگاهم لبخند با و ردیگیم گارشیس از یکام



 ست،ین وقتش االن کن، صبر هانیک گفتم خودم به-

 .بخور وقتش به رو تییچا نیاول

 به سوزد، یم میگلو و دهم یم فشار هم یرو پلک

 رها نخورده دست را وانهایل یخواستگار یچا یهوا

 بود؟ کرده

  حوض ی وارهید یرو که کتش یپ رود یم نگاهم

 :نلرزد میصدا کنمیم یسع است، کرده شیرها

 بود؟ گرم داخل -

 یدود هی امیب گفتم باال، بود رفته یادیز خونم ژنیاکس-

 .کنم کهنه ییهوا هی بندازم، راه

 تازه همه که ییهوا کردن کهنه به زنم یم یتلخ لبخند

 :کنم یم اشاره داخل به. میکن یم اش

 .داخل نیبر ندازن یم عکس دارن داماد و عروس-

 :پرسد یم ربط یب

 بود؟ نجایا هم تو یعروس-

 :کاود یم را درخت ی تنه نگاهم

 .اطیح تو نجایهم-



 یم رها را دودش و کشد یم نفس قایعم را گارشیس

 :کند

 نیا به شهیهم یعنی گندم، ییایم یلیخ اطیح نیا به تو-

 .یاومد یم اطیح

 اد؟یب اطیح هی به یکی که شهیم یچطور-

 :کاود یم را صورتم نگاهش

 .تو مثل قشنگه، و آروم اطیح نیا -

 بود گفته هم قبلتر ها، نیبنجام یپ فرستم یم را نگاهم

 :میگویم بود، مشق و درس یتو سرت ،یبود آرام تو

 قهر باهاتون هیتشب نیا یبرا بود آدم اگر اطیح-

 .کردیم

 یم روشن یا تازه گاریس تمامش مهین گاریس آتش با

 :کند

 و کیبار یها ساقه با دمید که رو نهایبنجام ادمهی-

 گفتم خودم با همش، در مخلوط دیسف و سبز یبرگها

 برکه یبرا اگر مثال اد،یم چقدر گندم به درختچه نیا

 پر دیب گرفتم، یم دیب براش رمیبگ یدرخت خواستم یم

 نیبنجام رقصه، یم یهرباد به و هیانرژ و رنگ از



 بود آدم اگر نیبنجام ارومه، و ساده ییبایز نیع در اما

 .گندم شدیم

 اضافه که گفت روز آن بود؟ گرفته نیبنجام من یبرا

! است آرام من مثل نیبنجام گفت یم امروز و اندآمده

 گندم؟ شدیم بود آدم نیبنجام اگر که

 دارم دوست رقصد، یم گارشیس دود انیم نگاهم

 زار ساعتها هانیک و خودم و نیبنجام و اطیح یبرا

 :چرخم یم سمتش به دیآو یصدا با. بزنم

 

 یریدندونگ زیچ نجایا دکترجان، داخله ییرایپذ-

 .دستتوته که ییدوا اون جز البته اد،ینم رتونیگ

 یرو نگاهش و کند یم یخال را گارشیس دود هانیک

 :کند یم مکث انگشتانش نیب شده ریجاگ گاریس

 .ستین دوا گهید که وقته یلیخ-

 شانه یرو اندازد یم را کتش و دیآ یم کترینزد دیآو

 :میها

 دکتر؟ هیچ دردت درده، پس ستین دوا اگه-

 یبازوها دستانش که یدیآو صورت یرو هانیک نگاه

 :چرخد یم اند درآورده اسارت به مرا



 .گذرانه ست،ین هم درد گهید دییبخوا راستشو-

 .دکتر نگذرون بد پس-

 یم گارشیس سمت هم باز یخند شین با هانیک نگاه

 :رود

 .چشم شه تموم شیبعد نخ و نخ نیا -

 :زند یم یلبخند دیآو

 کهیبارآب نیا برسه، آخر پک به نخ اون نکنم فکر -

 یکی گهیم که آسمون داشت، دعوا شهیهم گید ته سر

 .میدار لیس گهید قهیدق دو

 پک هانیک و رود یم آسمان سمت به هانیک و من نگاه

 :زند یم یگرید

 کار خانمتون شیپ دیشا گفتم نزدم، تعارف شرمنده-

 .نباشه یجالب

 :کمرم یرو ندینش یم دیآو دست

 ش،یبذار هم ییترازو هر ی کفه دکترجان، ارزه ینم -

 دیاریب فیتشر. ارزه ینم بعدش ساعت مین ینسخ به

 .گذره ینم بد بهتون داخل

 :کند یم تیهدا خانه سمت به مرا دستش با



 رون؟یب یاومد چرا لباس یب سرما نیا تو -

 

 صامت#

 

 

 

 .گشتیم دنبالت برکه اندازن، یم عکس دارن-

 شیقبل گاریس شیآت به گاریس مطبشم تو مردک نیا -

 کنه؟یم روشن

 :کنم یم نگاهش

 .دمه و دود اهل دونستم ینم یحت من -

 .شهیاهل ست،ین اهلش دمید من که ینیا دم؟ و دود اهل-

 :رمیگیم اش کالفه رخ مین از نگاه

 د؟یآو یهست یچ اهل تو -

 :شودیم سفت کمرم یرو دستانش حصار

. تو یبرا ممینسخ توئه، با میخمار گندم، توام اهل من -

 .تو فقط



 که باران نم نیاول و کند یم کترینزد اش تنه به مرا

 :پرسد یم زندیم

 درختچه نینداد دختر بهش دکتر؟ نیا گفت یم یچ-

 خواست؟یم هاشو

 :میرو یم باال را وانیا ی پله

 .قشنگن و آروم یلیخ اطیح نیا و نیبنجام گفتیم-

 :دیگو یم که میرس یم سالن به

 .صاحابش مبارک یگفت یم بهش -

 د؟یآو زد یم حرف دوپهلو کنم، یم مکث

 بلند برکه رو دیآو میرسیم که عقد ی سفره به

 :دیگویم

 ینیب یم ،ینکرد گوش نخور گید ته گفتم بهت یه-

 ؟یشد راحت ؟یانداخت راه لیس

 :خنددیم برکه

 بود دستم کار حساب من اوستا، ببره روایدن ادیب لیس-

 .خونه تو آوردم مراسمو که

 :دیگو یم خنده با بهراد



 گاشونوید ته که یپرسنل آه نگفتم من مثال یالک-

 مراسم و باش یخوب دختر ایب رهیگیم رو ما یخورد

 .کن برگزار سالن داخل رو

 یتخس به فرستد، یم باال ییابرو و کند یم ینچ برکه

 .خندم یم اش

 :دیگو یم و کشد یم را دستم دیآو

 .میبنداز عکس الیع و من دیش متفرق بسه، خب-

 یحت هم بهراد و برکه و شودیم خلوت سفره اطراف

 و عروس گاهیجا کینزد برد یم مرا ستند،یا یم کنار

 که کتش بیج در دست دیآو که هستم مات داماد،

 ی جعبه و کند یم است شده من یها شانه ریجاگ

 خارج بهت از هنوز کشد، یم رونیب یقرمز مخمل

 :دیگو یم که ام نشده

 با بار نیاول یبرا من که بود یروز نیهمچ هی-

 یعنی ،یخواستگار یبرا تون خونه اومدم خانواده

 ...بود اونورش نوریا روز دوسه

 :پرسد یم برکه به رو بعد و کند یم مکث

 بود؟ یک یگفت-

 : دیگو یم خنده با برکه



 .امروز بعد روز دو-

 :دهد یم ادامه من به رو و دیگو یم یآهان دیآو

 یمرس بوده، امروز کن فکر تو فرداش، پس آره -

 ی همه که نوکرتم اصال ،یگفت بله که یمرس دختر،

 جبران برات رو همه شاالیا ،یسادیوا پشتم سالها نیا

 .کنم

 که ام نشده خارج بهت از و زند یم یبلند سوت یکس

 انیم که یمیضخ ریکارت دستبند و کند یم باز را جعبه

 .کشد یم رونیب را است نشسته جعبه دیسف مخمل

 و قلب چند شود،یم دستبند یزهایآو مات نگاهم

 یم کش میلبها عقدمان، سال و اسممان اول حروف

 نیاول مربوط بودم دهیخر که ییطال نیآخر ند،یآ

 یول نبودم، طال اهل هم ادیز بود، ازدواجمان سالگرد

. کردیم یدلبر بیعج شیزهایآو رقص با دستبند نیا

 : میگو یم

 !دیآو خوشگله چه-

 :دیآ یم برکه یصدا

 .دمیپسند من ،من من من-

 : شود یم درهم شیاخمها دیآو



 داریخر یفروخت که رو دهیا ر،یبگ دهن به زبون-

 .صاحبشه

 :خندد یم برکه

 تو نییپا ادیب بنداز کتو اون رتایباالغ فقط قبول، باشه-

 .افته یم زشت عکسا

 نگاهم و دارد یم بر ام شانه یرو از را کت دیآو

 مراسم من یبرا عقدش روز چرخد، یم برکه سمت

 است؟ دهیچ یزیسورپرا

 .یمرس: زنم یم لب

 دستش با دیآو و فرستد یم میبرا هوا یرو یا بوسه

 :خودش سمت چرخاند یم مرا سر

 .کن نگاه منو-

 زیآو را دستبند و ردیگ یم را دستم خندم، یم صدا با

 که نگاهم بندد،یم را قفلش حوصله با و کند یم دستم

 و یطوالن را، ام یشانیپ خورد یم گره چشمانش در

 .بوسد یم مکث، از پر و گرم

 :دیگو یم بلند برکه

 .مایریگ یم لمیف میدار. اوستا کن بغلش-



 با دهم نشان یالعمل عکس بخواهم تا خندد یم دیآو

 بوسد یم را گردنم و کشد یم آغوشش به مرا دستانش

 .بارها و بارها و بارها

 بتوانم که کنم آزاد یطور را دستانم رود یم ادمی یحت

 یرو خورد یسرم میپلکها بکشمش، آغوش به هم من

 :دیگو یم و کشد یم بو را گردنم هم،

 هیچ ها یباز سوسول نیا گندم، یستین من عشق تو-

 خب؟. یعمرم تو ،یجونم تو آخه،

 :میگو یم و کند یم میرها

 .خب-

 پشت زند یم را ام قهیشق کنار شده رها یمو چندتار

 :دیگو یم ینرم لبخند با و گوشم

 .بودم بلد خودم نخور، رو برکه گول تو-

 به را عقدمان خیتار ندرت به خندم، یم حرفش به

 یم یول ،یخواستگار روز به برسد چه داشت خاطر

 :میگو

 .بوده ادتی تو باشه،-

 :دیآ یم برکه یصدا هم باز



. شد خراب لمهیف نیا ایب عشوه بکش غیج کن هیگر بابا-

 .وضعشه چه نیا. اَه

 لمیف اهل یک من آخر، یدار یخوش دل چه تو برکه آخ

 بودم؟ کردن یباز

 دانم ینم کاود، یم هم باز را دیآو چشمان نگاهم

 :میگو یم آرام یول ستیزیچ چه منتظر

 نظرت ،یکرد برگزارش شکوه با نطوریا که حاال-

 مجلس یها موشه گوشه از لنگون یپا با من هیچ

 زنه؟ یم شل عروس خواهر نگن شم خارج

 :فرستد یم باال ییابرو

 .ابروئه چشمت باال بگه ما الیع به داره جرئتشو یک-

 یم هم بهراد و برکه و میگو یم لب ریز را یشکیه

 در و میاندازیب عکس داماد و عروس با باالخره تا ندیآ

 ای مانده ربارانیز هانیک که چرخد یم من ذهن

 سالن؟ داخل به برگشت

 لب ریز و زنم یم پلک شود؟ ماریب باران ریز نکند

 فکر بهش نکن، فکر بهش نکن، فکر بهش: میگو یم

 .گندم نکن فکر بهش نکن،
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 .گشتیم دنبالت برکه اندازن، یم عکس دارن-

 شیقبل گاریس شیآت به گاریس مطبشم تو مردک نیا -

 کنه؟یم روشن

 :کنم یم نگاهش

 .دمه و دود اهل دونستم ینم یحت من -

 .شهیاهل ست،ین اهلش دمید من که ینیا دم؟ و دود اهل-

 :رمیگیم اش کالفه رخ مین از نگاه

 د؟یآو یهست یچ اهل تو -

 :شودیم سفت کمرم یرو دستانش حصار

. تو یبرا ممینسخ توئه، با میخمار گندم، توام اهل من -

 .تو فقط

 که باران نم نیاول و کند یم کترینزد اش تنه به مرا

 :پرسد یم زندیم



 درختچه نینداد دختر بهش دکتر؟ نیا گفت یم یچ-

 خواست؟یم هاشو

 :میرو یم باال را وانیا ی پله

 .قشنگن و آروم یلیخ اطیح نیا و نیبنجام گفتیم-

 :دیگو یم که میرس یم سالن به

 .صاحابش مبارک یگفت یم بهش -

 د؟یآو زد یم حرف دوپهلو کنم، یم مکث

 بلند برکه رو دیآو میرسیم که عقد ی سفره به

 :دیگویم

 ینیب یم ،ینکرد گوش نخور گید ته گفتم بهت یه-

 ؟یشد راحت ؟یانداخت راه لیس

 :خنددیم برکه

 بود دستم کار حساب من اوستا، ببره روایدن ادیب لیس-

 .خونه تو آوردم مراسمو که

 :دیگو یم خنده با بهراد

 گاشونوید ته که یپرسنل آه نگفتم من مثال یالک-

 مراسم و باش یخوب دختر ایب رهیگیم رو ما یخورد

 .کن برگزار سالن داخل رو



 یتخس به فرستد، یم باال ییابرو و کند یم ینچ برکه

 .خندم یم اش

 :دیگو یم و کشد یم را دستم دیآو

 .میبنداز عکس الیع و من دیش متفرق بسه، خب-

 یحت هم بهراد و برکه و شودیم خلوت سفره اطراف

 و عروس گاهیجا کینزد برد یم مرا ستند،یا یم کنار

 که کتش بیج در دست دیآو که هستم مات داماد،

 ی جعبه و کند یم است شده من یها شانه ریجاگ

 خارج بهت از هنوز کشد، یم رونیب یقرمز مخمل

 :دیگو یم که ام نشده

 با بار نیاول یبرا من که بود یروز نیهمچ هی-

 یعنی ،یخواستگار یبرا تون خونه اومدم خانواده

 ...بود اونورش نوریا روز دوسه

 :پرسد یم برکه به رو بعد و کند یم مکث

 بود؟ یک یگفت-

 : دیگو یم خنده با برکه

 .امروز بعد روز دو-

 :دهد یم ادامه من به رو و دیگو یم یآهان دیآو



 یمرس بوده، امروز کن فکر تو فرداش، پس آره -

 ی همه که نوکرتم اصال ،یگفت بله که یمرس دختر،

 جبران برات رو همه شاالیا ،یسادیوا پشتم سالها نیا

 .کنم

 که ام نشده خارج بهت از و زند یم یبلند سوت یکس

 انیم که یمیضخ ریکارت دستبند و کند یم باز را جعبه

 .کشد یم رونیب را است نشسته جعبه دیسف مخمل

 و قلب چند شود،یم دستبند یزهایآو مات نگاهم

 یم کش میلبها عقدمان، سال و اسممان اول حروف

 نیاول مربوط بودم دهیخر که ییطال نیآخر ند،یآ

 یول نبودم، طال اهل هم ادیز بود، ازدواجمان سالگرد

. کردیم یدلبر بیعج شیزهایآو رقص با دستبند نیا

 : میگو یم

 !دیآو خوشگله چه-

 :دیآ یم برکه یصدا

 .دمیپسند من ،من من من-

 : شود یم درهم شیاخمها دیآو

 داریخر یفروخت که رو دهیا ر،یبگ دهن به زبون-

 .صاحبشه



 :خندد یم برکه

 تو نییپا ادیب بنداز کتو اون رتایباالغ فقط قبول، باشه-

 .افته یم زشت عکسا

 نگاهم و دارد یم بر ام شانه یرو از را کت دیآو

 مراسم من یبرا عقدش روز چرخد، یم برکه سمت

 است؟ دهیچ یزیسورپرا

 .یمرس: زنم یم لب

 دستش با دیآو و فرستد یم میبرا هوا یرو یا بوسه

 :خودش سمت چرخاند یم مرا سر

 .کن نگاه منو-

 زیآو را دستبند و ردیگ یم را دستم خندم، یم صدا با

 که نگاهم بندد،یم را قفلش حوصله با و کند یم دستم

 و یطوالن را، ام یشانیپ خورد یم گره چشمانش در

 .بوسد یم مکث، از پر و گرم

 :دیگو یم بلند برکه

 .مایریگ یم لمیف میدار. اوستا کن بغلش-

 با دهم نشان یالعمل عکس بخواهم تا خندد یم دیآو

 بوسد یم را گردنم و کشد یم آغوشش به مرا دستانش

 .بارها و بارها و بارها



 بتوانم که کنم آزاد یطور را دستانم رود یم ادمی یحت

 یرو خورد یسرم میپلکها بکشمش، آغوش به هم من

 :دیگو یم و کشد یم بو را گردنم هم،

 هیچ ها یباز سوسول نیا گندم، یستین من عشق تو-

 خب؟. یعمرم تو ،یجونم تو آخه،

 :میگو یم و کند یم میرها

 .خب-

 پشت زند یم را ام قهیشق کنار شده رها یمو چندتار

 :دیگو یم ینرم لبخند با و گوشم

 .بودم بلد خودم نخور، رو برکه گول تو-

 به را عقدمان خیتار ندرت به خندم، یم حرفش به

 یم یول ،یخواستگار روز به برسد چه داشت خاطر

 :میگو

 .بوده ادتی تو باشه،-

 :دیآ یم برکه یصدا هم باز

. شد خراب لمهیف نیا ایب عشوه بکش غیج کن هیگر بابا-

 .وضعشه چه نیا. اَه

 لمیف اهل یک من آخر، یدار یخوش دل چه تو برکه آخ

 بودم؟ کردن یباز



 دانم ینم کاود، یم هم باز را دیآو چشمان نگاهم

 :میگو یم آرام یول ستیزیچ چه منتظر

 نظرت ،یکرد برگزارش شکوه با نطوریا که حاال-

 مجلس یها موشه گوشه از لنگون یپا با من هیچ

 زنه؟ یم شل عروس خواهر نگن شم خارج

 :فرستد یم باال ییابرو

 .ابروئه چشمت باال بگه ما الیع به داره جرئتشو یک-

 یم هم بهراد و برکه و میگو یم لب ریز را یشکیه

 در و میاندازیب عکس داماد و عروس با باالخره تا ندیآ

 ای مانده ربارانیز هانیک که چرخد یم من ذهن

 سالن؟ داخل به برگشت

 لب ریز و زنم یم پلک شود؟ ماریب باران ریز نکند

 فکر بهش نکن، فکر بهش نکن، فکر بهش: میگو یم

 .گندم نکن فکر بهش نکن،
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 نم،یبینم را هانیک گرید من و شود یم سرو هم شام

 .هم را ومرثیک و بانو



 .شوندیم ستین کبارهی به یهمگ

 شب یبرا که را یا وانهید دو شود، یم تمام مراسم

 دیآو و میکن یم یراه را بودند کرده رزرو اتاق عقد

 :دیگو یم

 یبغل اتاق ببرش ریبگ زنتو دست گهیم طونهیش-

 ششونویع بزن عربده صبح خود تا دوماد و عروس

 .کنا خراب

 :خندم یم

 .لیفام باجناق شهینم نیماش انیژ گنا،یم راست-

 .یشد خسته خونه میبر ایب. واقعا آره -

 :دیگو یم بابا و مامان به رو

 نجان،یا صبح هشت کارگرا د،ینزن دست خونه به -

 .بزنم سر امیب کار نیب کنم یم یسع

 .میشویم خانه یراه دونفر ما و کند یم یتشکر بابا

 سرم لباسها همان با و روم یم وا رسمیم که کاناپه به

 سر میپلکها و کنم یم رها کاناپه یپشت یرو را

 .هم یرو خورندیم

 .دهمیم فاصله هم از را میپلکها میپا شدن بلند با



 یم اش شده خم یزانو یرو را میپا آرامش با دیآو

 پلک کند، یم کسیف دردناکم یروپا را آتل و گذارد

 :زنم یم لب و بندم یم را میها

 .یهست که یمرس د،یآو یمرس-

 بلند شیجا گذارد،ازیم زیم یرو را  ام یبند آتل یپا

 و ام قهیشق یرو ندینش یم اش بوسه و شود یم

 :دیگویم

 .میبخواب رمیبگ دوش هی. امروز بود یروز چه-

 کنم؟ دم ییچا-

 .رمتیگ یم دوباره که یکن دم ییچا اگه-

 :دهم یم فاصله هم از را میپلکها

 .ریبگ منو دوباره-

 :خنددیم

 .میکنیم ینامزد دوتا نیا مدل اونوقت-

 .یکن یم خوب. خوبه-

 دوتا نیا مدل دمیم نشون بهت رمیبگ دوش هی-

 .هاست یجورچه کردن ینامزد

 .ندینشیم گردنم و گوش انیم ییجا دومش ی بوسه



 گذارم یم را یکتر و افتد یم راه به حمام سمت به

 یچا تا میخوردیم یچا هم ایدن یهرجا ما بجوشد،

 تا اصال. میشدینم سابق آدم میکردینم مزه را خانه

 .میبود دهینرس خانه به انگار میخورد ینم را خانه یچا

  

 با و زمیر یم اتاق ی گوشه سبد داخل را میلباسها

 گذرد یم ذهنم از روم، یم آشپزخانه تا یسبک لباس

 است؟ خانه نیا در شده دم یچا نیچندم نیا که

 نیچندم و گل ی غنچه نیچندم و یچا یمانهیپ نیچندم

 نیچندم ،یتور داخل شود یم رها که است هل یدانه

 .زمیر یم یقور داخل مهین تا را آبش که ستیکتر

 .شودیم پخش خانه نیا در که ستیعطر نیچندم

 ه؟یثان چقدر است؟ ساعت چقدر  چندماه و سال هفت

 یم دستم در را دستبند لغزد،یم دستبند یرو انگشتانم

 ،A قلب، ،G چرخند یم دانه به دانه زهایآو چرخانم،

 .قلب شود، یم آغاز صدیهزاروس با که یخیتار قلب،

 قلب، من، ما، یتکرار یایدن چرخانمش یم هم باز

 قلب، د،یاو قلب، من، قلب، عقدمان، خیتار قلب، د،یاو



 خیتار و قلب و دیاو و قلب و من. قلب عقدمان، خیتار

 .قلب و عقدمان

 .نستایوا سرپا گندم نیبش-

 :پرسم یم و چرخدیم برهنه مهین دیآو یرو نگاهم

 ؟ییرایپذ ای میبخور ییچا نجایا-

 :دیآ یم کش تراس تا نگاهش

 تراس؟ میبر-

 .میبر کن تنت یچ هی زمیبر ییچا تا-

 ینیس داخل را دیسف قندان زم،یر یم را ها یچا

 یجا یا گوشه راهم دار هل نبات ی بانکه و گذارمیم

 سمت به و ردیگ یم دست به را ینیس دیآو دهم، یم

 .میشو یم روان تراس

 پراز است، خانه نیا یداشتن دوست ی تکه تراس

 مکتین و هیچهارپا خودش دستان با دیآو. ها یادگاری

 را فرش و بودم دهیچ من را گلدانها. بود ساخته را

 مامان بود، آورده و دهیخر خبر یب روز کی دیمادرآو

 لحاف میبرا دادم نشانش را تراس که یروز یفردا هم

 .فرستاد تکه چهل



 بوند، ساخته مارا که بود ییدستها رد از پر تراس نیا

 ...را قلب و عقدمان خیتار و قلب و دیاو و قلب و من

 ریجاگ ما و گذارد یم هیچهارپا یرو را ینیس دیآو

 و کنم یم جمع مکتین یرو را میپاها. میشویم مکتین

 .شوم یم لهی دیآو سمت به

 و ایدن یخاموش به میدوزیم چشم و میخوریم یچا

 و است روشن چراغ کی ابانیخ از دورتر. باران

 یم یزندگ هم دیشا ای رقصند، یم پنجره پشت هیدوسا

 .کنند

 یم بند باران که میکن یم نگاه را هیدوسا رقص آنقدر

 ینیس. هم ها یچا و شود یم تمام هیدوسا رقص و دیآ

 .میرو یم خواب اتاق سمت به و میداریبرم را یچا

 که درک به دارد، ادامه یزندگ و دیاو و من نجایا

 سال شانزده که درک به بود، ینام هانیک عاشق یگندم

 "ییایم یلیخ اطیح نیا به تو"دیگو یم هانیک و گذشته
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 یم باز چشم شکمم یرو آبگرم ی سهیک گرفتن قرار با

 :پرسد یم دیآو کنم،

 ست؟ین داغ که یلیخ-

 :کنم یم زمزمه

 .یمرس خوبه نه-

 از هنوز و بوسدیم گرم را ام یشانیپ و شود یم خم

 :پرسد یم که نگرفته فاصله کامل تنم

 کن؟ دارمیب شد بد حالت اگر شب نگفتم هزاربار مگه-

 .نبود بد هم انقدرا حالم-

 :کند یم شانه بایتقر سرانگشتانش با را میموها

 مسکن و سرم هی ارمیب رو برکه ای درمونگاه؟ ببرمت-

  بزنه؟

 تا خواب شبید تمام گذارم،یم هم یرو را میپلکها

 خواب به گذاشت ینم درد و آمد یم میپلکها پشت

 :بروم

 .کنهیم اثر داره مسکن کم کم. دیآو شمیم خوب-



 کنم درست یدار دوست یچ. که یشینم خوب-

 ؟یبخور

 :شوم زیخ مین کنم یم یسع

 .برات نکردم درست صبحونه دیآو ییوا یا-

 :دیگو یم و ام شانه یرو ندینش یم دستش

 میخور یم باهم کنم یم درست یچ هی. بخواب ریبگ-

 ؟یدار دوست یچ. گهید

 .نشه رتید د،یآو بخور صبحونه برو. یچیه-

 یبشور برگشتم یوقت که سرکار برم شه،ینم رمید -

 ؟یکن پهنم

 :زنم یم یلبخند

 ...برو ندارم تیکار-

 خود سر قشنگ که االنم. ندارم اعتماد تو به من نه-

 .است نیکم در یسربرج اخالق خطر م،یبرج

 شه، یم خوب اخالقمم خوابم، یم کنه اثر مسکن برو-

 .دمیم خبر بهت باشمم بد



 محل آشپزخونه ؟یداد خبر شب که همونطور-

 دیآو نیا ینگفت ؟یدیکش دراز اونجا یرفت استراحته

 کنه؟یم لگدم ادیم آلودخواب

 یرو تا گرم آب ی سهیک یرو گذارم یم را دستم

 یم متوجه که شود کمتر دردم دیشا دهم فشارش شکمم

 .آبگرم ی سهیک یرو نشسته هم دیآو دست شوم

 یم ریاس آبگرم یسهیک و خودش دست نیب را دستم

 :دیگو یم و کند

 برکه؟ بزنم زنگ. گندمک یکرد خی بازم-

 :نالمیم که کند یم حرکت اش یگوش سمت دستش

 . ها ینزن زنگ-

 نیح و ردیگ یم دست به هم را گرمید دست دستش

 :پرسد یم کردنش گرم

 کنم؟ کارتیچ-

 .بخوابم یکم من بخور صبحونه برو-

 ؟یخوب یمطمئن-

 .برو آره-

 :کند یم رها آبگرم ی سهیک یرو را دستانم



 یداشت الزم یزیچ ییرایپذ رمیم من. بخواب پس-

 .کن صدام

 .اوستا برس تیزندگ کارو به برو-

 :زند یم لبخند

 کف از صبح اول. گهید ییتو اوستات یزندگ کارو-

 کنم، میتنظ رتویوا ببرم دیبا کردم، جمعت آشپزخونه

 .یمشت روغن ضیتعو هی بعدم

 :زنم یم یلبخند

 گه؟ید یستین برو سرکار-

 .نه ینش خوب تو تا-

 ریوا به برو بعد نایا مامان یخونه برسون منو پس-

 .کن میتنظ اونو نویا

 :زند یم یلبخند

 .شد نیا آهان-

 زور از چشمانم کشم، یم باال تخت یرو را خودم

 .شود ینم باز یخوابیب

 :میگو یم و زند یم هم را زیم یرو داغ نبات دیآو

 . دستت یگرفت اونو که بازم-



 .کرده چه آقات نیبب بخور-

 که دارم، را دیآو که است خوب چقدر زنم، یم یلبخند

 بدم حال از یکم قسمت الاقل ای فهمد، یم را بدم حال

 یروزها نیا حال عمرش آخر تا یمرد چیه چون. را

 الاقل دیآو که است خوب یول فهمد، ینم را یزن چیه

 .بفهمد کند یم یسع

 :رمیگ یم دستش از را وانیل

 .یکرد چه نمیبب بده-

 :خورم یم داغ نبات از یکم

 توش؟ یختیر گالب-

 اضافه بهش آپشن هی بخورم تونم ینم یگفت هربار-

 .کردم

 :کنم یم نگاهش

 ؟یهست که خوبه چقدر یدونیم-

 .گن یم همه. هوم-

 :کنم یم رها زیم یرو را داغ نبات وانیل

 گن؟یم ایک گهید-



 یسفره سر یها سنبل زار،گندم یتو گندم یها خوشه-

 .نتیکاب یتو ی برشته یها گندمک د،یع

 یم ساعت یرو نگاهم که شوم بلند جا از خواهمیم

 :نالم یم و خشکد

 ها یزود نیا به نایا بابا نشده؟ شیش هنوز ساعت-

 گذره؟ ینم امروز چرا شن، ینم داریب

 :کند یم نگاه را ساعت هم دیآو

 برم، قربونت پاشو گه،ید شهیم نیهم بگذره که بد-

 . میخور یم هم دور رو صبحانه رمیگ یم نون سرراه

 .باشه-

 :کشدیم سر و داردیبرم زیم یرو از را داغ نبات

 .سرده رونیب. شکمت دور چیبپ شال-

 دور دور چند را شالگردنم  و پوشم یم یگرم لباس

 دستم به را آبگرم ی سهیک دیآو و چمیپ یم شکمم

 .دهدیم

 یم روشن را نیماش دیآو و میشو یم دیآو نیماش سوار

 یم را نیماش یصندل کند گرم را نیماش یبخار تا کند

 که است خوب چقدر بندد، یم را کمربندم و خواباند



 به را اش یگوش هست، زیچ همه به حواسش دیآو

 :شنوم یم را آرامش یصدا و ردیگ یم دست

 که؟یبارآب یچطور-
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 :خندد یم

 خواستم تون خونه مییایم میدار. افتادهین یاتفاق نه نه-

 ارم؟یب رمیبگ الزمه یچ نمیبب

 بوده؟ فتیش هم باجناق-

 .دنبالت امیم باش منتظر پس. باشه-

. رها داشبورد یرو را یگوش و کند یم قطع را تماس

 :دیگو یم دنده کردن حالص نیح

 .دنبالش میریم مارستانه،یب برکه-

 و مسکن بدهم، یجواب ندارم نا گذارم،یم هم یرو پلک

 .اند کرده مست مرا آبگرم ی سهیک

 



 یم دیآو و کنم یم باز چشم نیماش در شدن بسته با

 :دیگو

 .بود برده خوابش تازه گندم بچه؟ خبرته چه-

 برگردانم یعاد حالت به را یصندل یپشت کنم یم یسع

 :دیآ یم برکه یصدا و شود یم مانع دستش با دیآو که

 .پنچره التیع که بازم-

 یا لحظه و ام نهیس ی قفسه یرو ندینش یم دستانش

 :بوسدم یم و کند یم رد یصندل دو نیب از را خودش

 ؟یخواهر نده بد خدا-

 .ارهیم سرم رو بال نیا هرماه خودش خدا-

 حوا؟ گردن یانداخت گناهشو یزد گاز تو بویس نکنه-

 مجازات نیا یبرا نیا از بزرگتر یگناه احتماال، آره-

 .ستین

 :دیگو یم برکه به رو دیآو

 ،مارستانیب ی داروخونه از رمیبگ بگو الزمه یهرچ-

 .ها بوده بد حالش شب کل

 نیح دیآو و کند یم فیرد را یشگیهم ستیل برکه

 :پرسد یم شدن ادهیپ



 ؟یندار الزم یزیچ خودت-

 :دیگو یم مکث یب برکه

 نه-

 به کوبد یم برکه که ببندد را نیماش در خواهد یم دیاو

 :شهیش

 .شد تموم مامان فشار قرص مامان، یقرصا-

 :کند یم باز مهین تا را نیماش در دیآو

 ها؟ یزبون ریز-

 یصندل کف رود یم که دیآو و دیگو یم یهوم برکه

 :شود یم کش دراز ماشن

 زدم گاز من هم رو بهیس یگهید نصف نکنه خدا یا-

 .زنان یجراح شب فتیش شده عاقبتم که

 :گردمیبرم سمتش به

 ؟یکن یم غرغر بازم شده یچ-

 : کشد یم یا ازهیخم

 .کن دارمیب خونه میدیرس. یچیه-

 به و شود یم تمام کردن صحبت نیح اش یباطر

 .رود یم خواب



 آرام را در کنم یم اشاره رسد یم نیماش به که دیآو

 . ببندد

 لحظه نگاهش و گذارد یم میپا یرو را داروها دیآو

 بعد و چرخد یم رفته خواب به ی برکه یرو یا

 :پرسد یم بشنوم من فقط که یطور

 شده؟ دعواش بهراد با-

 چطور؟: پرسم یم

 :کند یم اطیح به یا اشاره

 .دامادتونه نیماش-

 خب؟-

 .ستین مارستانیب بهراد گفت برکه-

 تیرانیا ی هیسا ریز که ینیماش به دوزم یم چشم

 .است شده پارک

 سرراه و کند یم خارج مارستانیب از را نیماش دیآو

 یم که خانه به و خانه یبرا ردیگ یم نان و مرغ تخم

 شده مچاله را ریمس کل. میکن یم داریب را برکه میرس

 .بود دهیخواب نیماش پشت



 یم ساکت بار نیاول یبرا را برکه میشو یم که  وارد

 منه دنید با و دیآ یم رونیب آشپزخانه از بابا. نمیب

 :دیگو یم یلبخند با شده چیشالپ

 .ستین روت به رنگ که بازم تو باباجون-

 :خندم یم

 .یتغار ته نیا به نیداد روئه و رنگ یهرچ-

 :چرخد یم برکه سمت بابا نگاه

 باباجان؟ همه تو چرا اخمات دختر،گل به،به-

 :دیگو یم و رود یم یبهداشت سیسرو سمت به برکه

 .امیب بشورم دستامو-

 .بوسدیم هم را بابا رشیمس در

 :دیگو یم بابا به رو دنمید با مامان

 .بخوابه کاناپه یرو کن ادیز رو جیپک-

 کند یم یریگ رگ برکه و کشم یم دراز کاناپه یرو

 شدن کسیف از کند، یم یخال سرم داخل را داروها و

 سر کاناپه از دورتر یکم شود یم مطمئن که سرم

 هم باز و گذارد یم مبل یها کوسن از یکی یرو

 .خوابدیم



 نند،یب یم صبحانه تدارک آشپزخانه داخل مامان و بابا

 :دیگو یم لب ریز دیآو

 .هستا شیزیچ هی دختره نیا-

 یم بود، شیزیچ کی من یبرکه گفت یم راست

 :میگو

 صبحانه برو فعال بعدا، کشم یم حرف رزبونشیز از-

 .بخور

 .شودیم خواب گرم میپلکها و رود یم اشپزخانه به

 کنم یم باز پلک میها یچتر یرو ینوازش دست با

 :ردیگ یم را دستم دیآو

 .شد یعاد بدنت یدما-

 ؟یخورد صبحونه-

 .الیع خوردم بله-

 .باش خودت مراقب ها، ینرون تند برو، پس باشه-

 لبش ی گوشه یلبخند با و فرستد یم باال ییابرو

 :دیگویم

 کمک و لیعل زن تو خوبه یبگ فردا نذارم تنهات-

 .هیخطر مخالقت اخالق االن ؟یندار الزم



 :زنم یم یلبخند

 .گم ینم نه -

 است؟ نقشه نایا -
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 :خندم یم

 رو یخطر اخالق تا تیزندگ سرکارو برو پاشو-

 .ندادم نشونت

 بهم ینشد خوب انایاح ای یداشت الزم یزیچ اگر. باشه-

 .بزن زنگ

 :دیگو یم بلند و میگو یم یا باشه

 امیم شب. دیچسب یلیخ صبحانه یمرس جان مامان-

 .ببرمش گندم دنبال

 :دیآ یم بابا یصدا

 یزیچ هی هم دور شام پسرم؟ یببر کجا ییایب گندمو-

 .دیر یم بعد میخور یم



 یم پچ بایتقر من به رو و فرستد یم باال ییابرو دیآو

 :زند

 بگه خوادیم بابات کردم فک لحظه هی شاهده خدا-

 نیا کردم یم فکر اش همه. دیبخواب دیریبگ نجایهم

 .نههیا نزنم داد یچطور داد شنهادویپ

 :میگویم و خندم یم

 .شنوهیم بابا زشته-

 :دیگو یم بلند و زند یم من به یچشمک دیآو 

 داماد نیا زنم یم زنگ نداره یاشکال اگر پس. باشه-

 .ادیب هم دیجد

 :شنوم یم را آلود خواب ی برکه یصدا

  ببر. نزنه زنگ بهش یکس. ادی ینم. نکرده الزم-

 .بده شام بهش تون خونه

 :دیگو یم مامان

 .میباش هم دور ادیب بگو ،یکن یم یکار خوب-

 :دیگو یم برکه به رو بایتقر دیآو

 .میرس یم خدمت باجناق با شب. رفتم من پس-

 :دیگو یم غرغر با برکه و کند یم یخداحافظ



 اونم داره داماد هی فقط خونه نیا گفت یم روزید تا-

 .کنه یم باجناق باجناق من واسه امروز. من

 از را سرم برکه دنبالش، به هم بابا و رود یم دیآو

 :پرسم یم و کند یم جدا دستم

 ؟یناراحت یزیچ از شده؟ یچ برکه-

 .گم یم بعدا میبخواب فعال-

 نباریا رود، یم خواب به مجدد کاناپه نییپا همان برکه

 وسط تا پنجره از آفتاب کنم یم باز که چشم که

 و خورد یم یچا دارد برکه. است شده پهن ییرایپذ

 .است زیم یرو یگوش ریدرگ نگاهش

 :کند یم نگاهم برکه و نمینش یم میجا در

 ؟یشد بهتر-

 ؟یخوریم ییچا: پرسد یم میگو یم یهوم

 .هیعال که باشه اگر-

 تراس یرو میبر دست به ییچا که یخوب انقدر -

 م؟ینیبش کهیکوچ

 ما گرفت یم دلش وقت هر گفت، یم مرا اتاق تراس

 بابت دلش کرد ینم یفرق م،یبود کهیکوچ تراس مهمان

 پاس رضا، با دعوا کم، ی نمره باشد، گرفته زیچ چه



 یدیکل همان کهیکوچ تراس ..یدرس واحد کی نشدن

 .کرد یم باز را برکه زبان قفل که بود

 یمسافرت یپتو بعد و میرو یم اتاق به دست به یچا

 نیا است پکر.. تراس در مینینش یم و میدار یبرم

 .من خندان شهیهم ی برکه

 :پرسم یم کنم یم مزه را یچا که همانطور

 شده؟ دعوات یسرچ بهراد با-

 :ردیگ ینم دستش داخل یچا وانیل از نگاه

 بود؟ تابلو انقدر-

 ساکت که هم تو د،ید اطیح تو بهرادو نیماش دیآو-

 .الاقل بگذره عقدتون از روز دو یذاشت یم. یشد

 : شمارد یم را انگشتانش

 رو جمعه خود البته. گذشته روز چهار گه،ید گذشته-

 .کردم حساب هم

 :کنم یم آرام را میصدا

 برکه؟ شده یچ-

 :کند یم نگاهم

 عاشقته؟ چقدر دیآو یدون یم-



 چقدر؟-

 قرص بگم بهش تونم یم من که عاشقته یاونقدر-

 بهش بابا که عاشقته یاونقدر شده، تموم مامان فشار

 گه یم رخاتونیعز که عاشقته یانقدر. پسرم گه یم

 عاشقت اگر یعنی. طرف به دیآو طرف هی هام نوه همه

 ما شدکه ینم تیاولو ینجوریا براش خانواده نیا نبود

 .مون خونه محرم مش،بشهیندون داماد

 :پرسد یم برکه و کنم یم مزه باز را یچا

 ؟یکن ینم دعوام بگم یچ هی-

 :کنم یم نگاهش

 .نه ای کنم دعوات رمیگیم میتصم بعد بگو-

 :کند یم جمع بغلش در را شیپاها

 دوست کردم یم فکر که ازدواج درمورد شهیهم من-

 مثل یزن براش باشمو داشته دیآو مثل یمرد داشتم

 .بشم گندم

 :دهد یم ادامه و زنم یم لبخند

 به ات، خونه اومدم یم مدرسه از که ییروزا اون-

 بود، راه به شهیهم تییچا. خوردم یم غبطه تیزندگ

 و بود زیتم ات خونه بودن، شده یکش دستمال زاتیم



 چه یدونست یم شهیهم. دادیم غذا یبو آشپزخونه

 در دونست یم شهیهم دمیآو ،یباش دیآو منتظر یساعت

 .کنه یم باز براش درو گندم بزنه که

 یزندگ. برکه گهید شن یم ینمدلیا ها یزندگ ی همه-

 ست؟ین ینجوریا مگه بابا مامانو

 ه،یمدل نیا سال چند و یس بعد بابا و مامان یزندگ-

 سال هشت بعد دمید یوقت شد خوب حالم چقدر یدونیم

 کنه؟ یم هول ات انهیبدماه حال یبرا هنوزم دیآو

 .نهیبیم حال نیا تو رو تو که هیاول روز انگار اصال

 .متاسفانه کنه ینم عادت-

 ست،ین ینگران اسمش. گندم شهینم عادت که عشق-

 .عشقه

 :کند یم مکث ها نیبنجام یرو نگاهم

 خانواده یبرا. کنه هول قراره دردات یبرا هم بهراد-

 .بشه عشق قراره تو یبرا بشه، پسر قراره ات

 .نشه ترسم یم-

 شده؟ یچ آخه؟ چرا-

 . ینجوریهم دونم ینم-

 برکه؟-



 :دیگو یم و شود یم پرآب چشمانش و خندد یم

 

 بحثم کنم فکر یعنی. میکرد بحث مسخره زیچ هی سر-

 .شدم دلخور یالک من فقط. مینکرد

 ؟یچ سر-

 .بخون ارشد یبرا نیبش بزن طرح انیپا گه یم-

 :کندیم مکث انگشتم داخل ی حلقه یرو نگاهم

 بده؟ کجاش خب-

 .ستمین خون درس من که اونجاش-

 :دیگو یم و کنم یم نگاهش مات

 بعد خوام ینم یحت من. تونم ینم. خوام ینم ه؟یچ-

 .بگم بهراد به یچطور نویا دونمینم و کنم کار ازدواج

 ؟یکن کار ییخوا ینم چرا-

 تمام شغل هی یدار خانه کردم یم فکر شهیهم چون-

 هم و باشم شاغل هم همزمان نتونم ترسم یم. وقته

 .دار خانه

 .نترسون خودتو یالک برکه ،یتون یم که نداره یکار-

 گندم؟ ینخوند درس چرا تو
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 شیرو روبه پر مهین یگاریجاس در را گارشیس

 دست و است در ریدرگ دستم کی کند، یم خاموش

 .فشارد یم مشت نیب را فمیک گرمید

 اتاقش باز مهین یپنجره و شود یم بلند شیجا از هانیک

 :گرددیبرم سمتم به و کندیم باز کامل را

 ؟یسادیوا سرپا چرا-

 :دیگو یم و روم یم جلوتر

 .ببند سرت پشت درو-

 :کند یم اشاره یصندل به و بندم یم را در

 .نیبش ایب-

 به زده زل ستادهیا اما هانیک نم،ینش یم زده مات

 :پرسد یم صورتم،

 ؟گندم شناخت شهیم یچطور رو زنا شما-



 دستم با بشناسد؟ خواهدیم را زنها ما هستم، زده بهت

 کشم، یم جلوتر میموها یرو را ام سرخورده شال

 یم یخند شین و کند یم مکث دستبندم یرو نگاهش

 :لبش یرو نشند

 ها نیبنجام رو شوهرته، خودتو اسم دستبندت یرو-

 ما؟ اسم

 شالم از دستانم و کند یم مکث صورتش یرو چشمانم

 و زیم یرو گذارد یم را دستانش هانیک شود، یم رها

 :شودیم خم سمتم به

 دوتا گندم، ندارم خوراک خوابو است هفته دو من-

 یتو کاشتمش من که یدرخت یرو است ساده یکلمه

" یج" با تو جز یشکیه اسم اتون خونه تو تون، اطیح

 هزارمدل من ،"کا" با یحت شه،ینم شروع یسیانگل

... من به گندم،... تو به دمیرس تهش و دمیچ ویسنار

" کا" با که هیک مرام؟یک راد؟یک وان؟یک ؟یچ ای. هانیک

 ست،ین که دیآو شه؟یم خطم" یج" به و شهیم شروع

 بود؟ یچ شیلیفام دیاو

 :دیپا یم را نگاهم اند، دوخته هم به انگار را دهانم

 یرو شده کنده" یج" هی و کجا یملک دیاو بود؟ یملک-

 اسم که یبود شانس خوش انقدر تو ای. کجا نیبنجام



 هی با هردو برده دلتو که یاون و کاشته درخت که یاون

  خبره؟ چه بگو گندم بشن؟ شروع کلمه

 :میگو یم و شوم یم بلند جا از

 .برم دیبا من دیببخش-

 :دارد خش شیصدا زند، یم دور را زشیم

 .کن دفاع خودت از گندم، کن دفاع-

 و جنبد یم من از زودتر کنم، یم حرکت در سمت به

 به و بنددش یم دستش با کنم یم باز مهین که را در

 :میگو یم ستاده،یا میرو روبه میآ یم که خودم

 .شهیم بد براتون ادی یم یکی دکتر، کنار دیبر-

 گندم، نذاشته مطب نیا به پا یشکیه است هفته دو-

 نشستم ،یگ یم یچ نمیبب نشستم ،ییایم یک نمیبب نشستم

  ؟یریم در یدار حاال ؟یکن یم کاریچ نمیبب

 دکتر؟-

  درخت؟ رو بودن یچ اونا بگو-

 .یبلوکان دکتر کنار دیبر-

 ،یکن ینم صدا دکتر که ذهنت تو منو ؟یبلوکان دکتر-

 یرو یکند یم دال هی یکرد یم صدا دکتر یعنی



 یم هم به. گندم و یبلوکان هانیک دکتر ها، نیبنجام

 .میاومد

 و دیآ یم کش لبش یرو نشسته خند شین تا نگاهم

 :پرسد

 ؟ید ینم جواب چرا-

 .ندارم خبر اونا از من-

 من با یسادیوا اطیح تو قهید دو ؟یندار خبر تو-

 اومد که شوهرتم ،ینکند درخت از نگاه و یزد حرف

 کنده درخت از نگاهت بازم ره،یبگ خط برام تورو دور

 نبود؟ هم تو کار شد، ینم

 یزخم هر دکتر، دیبشکاف رو یزخم هر ستین ازین-

 .باشه شده درمان دیبا حاال تا بوده هم

 حلقهمن انگشت تو تو گندم، سالمه چهل زخم؟ کدوم-

 ؟ینیب یم

 :زنمیم یخند شین

 .هست من انگشت تو شیکی یول-

 تو. بوده گذشته مال قبول خب بوده؟ گذشته مال باشه-

 هی که بوده خبر چه گندم؟ بوده خبر چه گذشته نیا

 و ساله یس یایالدنتارک هی و میدار ساله چهل مجرد



 تو... دکتر؟ هیچ دردت پرسهیم من از که یشوهر هی

 ه؟یچ دردم بگو

 ن؟یگردیم یچ دنبال-

 داره؟ یجواب برام بپرسم شوهرت از جواب، دنبال-

 .دکتر نداره یجواب یشکیه-

 .تو جز-

 .ندارم یجواب منم-

 نگاهش زده وحشت د،یآ یم صورتم یکینزد تا دستش

 :دیگو یم و کنم یم

 چقدر دختر نیا یعنی پرسم یم خودم از ساله چند-

 چونه،یپ یم ونیدرم کی تاتویزیو کل که متنفره ازت

 تویزیتجو یها دارو که متنفره ازت چقدر یعنی

 یم خودم از ساله چند شه، درمان کنه ینم مصرف

 هی به که یبود بد چقدر تو یبلوکان هانیک دکتر پرسم

 جواب یحت که یبود بد چقدر فروختت، سانسهیل

 رها درسو گندم که یبود بد چقدر ندادن، تمیخواستگار

 هی و امیم بعد. نرسه بهش دستت تو فقط که کرد

 هر یرو. نمیب یم درخت جفت هی یرو شاهکار

 . گندم جفتشون



 :نالم یم و شود یم تار نگاهم زنم یم پلک

 .دکتر برم بذار-

 :خوردیم ام قهیشق به شیها نفس بازدم

 بکش، نازمو ایب دارم ناز یگفت یم ؟یکرد یم ناز-

 به عقدتو اومدمیم یگفت یم ؟یکن حسودم یکرد شوهر

 ینشست نجایا سال هفت ؟یشد مجبور. زدم یم هم

 یگفت یم یکرد یم باز دهن بار هی کردم، بارت متلک

 .بده نجاتم ایب تو یول شدم مجبور من

 :لرزدیم میصدا

 ؟یگ یم ونیهز یدار-

 .گمیم رو تو ونیهز. دارم رو تو تب آره،-

 یرو ندینش یم دستش و دهم یم فشار هم یرو پلک

 و کنم یم نگاهش مات شالم، از شده رها یها یچتر

 :دیگو یم

 گندم، بودم نکرده لمس رو موها نیا وقت چیه من-

 رو دختره هانیک کن صبر گفتمیم خودم به مدام

 نرونش، خودت از تونهیسن اختالف سال ده نترسون،

 رو یچ همه سروقتش کن صبر شه، بزرگ کن صبر

 .یاریم دست به



 :کنم یم آزاد دستس از را میموها

 .دکتر کن باز درو-
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 گفتیم که بابات گندم، بوده خبر چه تون خونه یتو-

 ینم راه خونه نیا تو رو یکس رهینگ سانسیل گندم تا

 که دختره گفتم ،یریبگ سانسیل تا کنار نشستم م،ید

 چشم به انقدرا تونیسن اختالف کنه رد و سال ستیب

 .کن صبر. ادینم

 دکتر؟ یر ینم کنار چرا-

 نویا گندم، شد یچ بگو ؟یداشت دوستم ؟یدار دوستم-

 .یبدهکار بهم

 .برم خوام یم فقط ستم،ین یکس بدهکار من-

 ؟یبود عاشقم-



 کی با توانم، ینم و کنم باز را در کنم یم تالش

 فیحرهم زبانش است، شده توانم کل فیحر دستش

 .زبانم

 اونا تو گندم، نتیزتریعز جون رو تو بده، جواب هی-

 ؟یکند درخت رو رو

 راست و دارم ادیز نیزتریعز بازم،یم را یباز

 :بپردازم دیبا را ساله ده درد کی یبها گفت،یم

 .کندم من-

 لبش ریجاگ یخند شین و دهد یم فشار هم یرو پلک

 :بزنم کنارش کنم یم یسع شود، یم

 .کنار دیبر دیگرفت جوابتونو-

 .بگو بهم گندم؟ شد یچ-

 نییپا و باال که اش نهیس ی قفسه به دوزم یم را نگاهم

 :کنم یم زمزمه رود،یم

 دیبا کجا از ،یبلوکان دکتر یعاشقم دونستم ینم-

 که یبلوکان هانیک دکتر یبود یمرد چطور دم؟یفهمیم

 یب ساعت به و ینگفت دارم دوستت ،یزن به وقتش به

 سال چند یگیم که ییتو ؟یکرد بارونش متلک یوقت

 قبل سال هشت چرا ینزد حرف و کردم بارت متلک



 یبگ ینکرد باز زبون کردنم بارون متلک یجا به

 بابام. عاشقتم من ستم،ین یمعمول خواستگار هی من گندم

 خوام؟ یم رو تو خودم خوان، ینم رو تو ام خانواده ای

 ام؟ ساله یس یایالدنتارک من یگیم

 :زدیریم اشکم

 من که بود تو یبرا ،یبلوکان هانیک دکتر بود تو یبرا-

 خوندم شیپ هم گرفتم پلمید هم کسالی یتو ضرب کی

 بعدش سال و شدم قبول خوب دانشگاه هی یتو هم و

 .کردم کار نام خوش یمجموعه کی یتو

 :دیآ یم کش صورتش تا نگاهم

 شدم، خسته کردم؟ رها بود؟چرا نایهم گفتم؟ درست-

 درخت جفت هی ست،ین یخبر دمید چون شدم خسته

 هر دختر هی یدیند یحت و یرفت اط،یح وسط یکاشت

 وانیل قبلش و دهیم آب درختا اون به عصر پنجشنبه

 .شدن رها ها چکیپ یپا اش نخورده دست یچا

 :لرزد یم شیصدا

 ؟یدار دوستم بازم-

 .دکتر متاهلم من-



 کنار یچطور رو ینیس ادتهی که ییتو ؟یمتاهل تو-

 برات بود پنجشنبه عصر ادتهی که تو ؟یگذاشت چکیپ

 ؟یمتاهل کاشتم، نیبنجام

 :نالم یم

 .دیکن باز درو-

 را ام چانه یرو تا قهیشق کنار از نرم انگشتش ناخن

 :اندازد یم خش

 ؟یدار دوستم-

 :دهم یم تکان یسر زده وحشت

 .نه-

 :لبش ی گوشه ندینش یم یخند شین

 ؟یستین عاشقم زده وحشت نقدریهم نه؟-

 گذاس مرحم دکتر؟ یبرس ییخوایم کجا به-

 شده؟ خوب سالهاست که یزخم یرو شتن

 نشده؟ خوب بگم ازهین بازم-

 .یبلوکان دکتر کنار بکش شه، خوب ستین قرار گهید-

 .کنار میبکش باهم ایب-



 یرو ندینش یم دستش بخوانم را فکرش بخواهم تا و

 شده مات. وارید سمت دهد یم هل مرا ام نهیس ی قفسه

 شیصدا ام، نهیس جناق یرو نشسته نرم دستش و ام

 :است آرام

 مهندس خانم نه ای یدار دوستم مینیبب میکن امتحان ایب-

 .مهرگان گندم

 دهم، یم جانمن. دیآ یم فرود صورتم یرو صورتش

 و ستیب گندم گرید من. شودیم تمام گندم کنم،یم جان

 حسرت هزار با ساله شانزده کی من ستم،ین ساله چند

 .کندیم اوهام ریاس را او موقع،یب یا بوسه که هستم

 چندسال گندم هم، روزید ستم،ین امروز گندم گرید من

 نیا ی نهیس دنیدر یبرا گرفته دست به یخنجر شیپ

 .گندم

 فرو من هم، یارزن دانه یحت ستم،ین گندم ستم،ین گندم

 .ام ختهیر

 جوانه تنم تمام انگار کنم، یم حس را هانیک یشرویپ

ر مرا یکس انگار است، زده هرز ی  است، کرده س 

 اگر یحت دهد، یم جواب هانیک به بدنم نه، خودم

 شوند، ینم هم مانعش نکنند، اش یهمراه دستانم

 یرو خورند یم ُسر میها پلک اند، افتاده کنارم صامت



 ست؟یچ آفتش نام بزند آفت اگر را گندم یراست هم،

 ریدرگ زند؟یم اهکیس زند؟یم دکیسف زند؟یم َزنگ

 چه گندمزار از بزند آفت اگر را گندم شود؟یم شته

 باتالق؟ ای دره؟ ابان؟یب زار؟ علف ماند؟یم

 سال هشت شود؟یم چه دیآو بزند، اگر آفت را گندم

 شود؟یم چه یزندگ

 فهمم یم فهمم، ینم و فهمم یم را میلباسها شدن سبک

 فهمم ینم اما کند،یم من با را دلخواهش کار هانیک

 ییبال چه بکند من با را دلخواهش کار اگر هانیک

 د؟یآیم سرمن

 کنفری کنم،یم حس را سرانگشتانش و انگشتان حرکت

 .است زده شهیر از مرا نفر کی است، کشته مرا

 زیچ همه است، خاموش زیچ همه است، اهیس زیچ همه

 و دیآ یم که کنفری جز صدا، کی جز َدر، کی جز

 .زندیم را یدر

 یرو آفت یشرویپ ماند، یم باز حرکت از هانیک

 .هم گندم یتنه

 و ردیگ یم فاصله تنم از هانیک زنند،یم را در هم باز

 تار را هانیک ند،ینش یم ام نهیس ی قفسه یرو دستش

 .هم را اتاق نیا هم، را ندهیآ نم،یبیم



 را مانیهردو یا مردانه یصدا و دیگو یم بله هانیک

 .کند یم خکوبیم
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 ریمد هستم یریمش ن؟یدار فیتشر دکتر یآقا-

 .ساختمان

 من نگاه و شود یم مات صورتم یرو هانیک نگاه

 .مقابلم طانیش یرو

 : کند یم زمزمه

 .باش نجایهم-

 با بایتقر کند، یم مکث که برود خواهدیم در سمت به

 :پرسد یم شیها لب حرکت

 مرتبه؟ وضعم سرو-

 د؟یپرس یم ُمرده کی از

 را در و شود یم خارج اتاق از ردیگ ینم که یجواب

 شده رها مانتو یرو نگاهم کند، یم چفت سرش پشت



 مانتو ماجرا قسمت نیبدتر کند، یم مکث نیزم یرو

 باز یها دکمه ماجرا قسمت نیبدتر ست،ین ام یخاک

 رد است، کرده لمس مرا. است زمیشوم ی شده

 چه ؟یکرد چه گندم، یوا دستانش، ریمس انگشتانش،

 ؟یشد

 جنگ به را ام مانتو لرزان یدست با و شوم یم خم

 کثافت غرق ست،ین مهم و است شده یخاک کشم،یم

 مانتو حواس یب ست،ین یزیچ که یخاک مانتو ام، شده

 یم باز را گردنم دور دهیچیپ شال و کشم یم تن به را

. دستانم هم دیشا ای شالم، دهد یم گاریس یبو کنم،

 شیدایپ باالخره و گردد یم فمیک دنبال به نگاهم

 ن،یزم یرو افتاده دستم از است، نیزم یرو کنم،یم

 اند، شده نیزم پخش شیآزما ی برگه و رژ و یگوش

 ی هرزه اند؟ زده چه را نامم شیآزما ی برگه داخل

 جمع را فیک ؟یمطب یکروزهی یعوض هان؟یک یساعت

 باز اتاق در رمش،یگ یم دست به و کنم یم جور و

 : دیگو یم هانیک و شود یم

 ...قفل چرا درو-



 مهین حرفش صورتش یرو خوابد یم که ام دهیکش

 مثل ،یزندگ مثل من، مثل کارش، مثل ماند، یم کاره

 .باشد زده آفت را محصولش که یزار گندم

 کند یم نگاهم که هانیک کنم، یم حس را اشکم زشیر

 .لبش ی گوشه نشسته یلبخند ست،ین یعصب

 .شود یم خارج دهانم از یوا کی نمیبیم که را لبخند

 یم تر نییپا بعد و دیآ یم نییپا گردنم یرو تا نگاهش

 باز زمیشوم یها دکمه که آورم یم ادی به تازه رود،

 یلبخند با کنم، یم چفت را ام قهی دستانم با اند، مانده

 :دیگو یم

 اون یتون یم هم نهیآ یجلو ؟یکن یم مشیقا من از-

 خوب ُمهر چندتا هی ؟یکن میقا خودت از رو ها خراش

 .زدم بدنت یدیسف رو

 .گندم آخ ُمهر؟ خراش؟ کدام خراش؟

 :نالم یم

 .یعوض-

 هفت و سرندادم متاهلم متاهلم من الاقل تو؟ ای من؟-

 کنم فکر نفرستادم، یعوض هی ردستیز تنمو سال

 یجلو یالک سال چند نیا یتو گندم، کردم اشتباه



 وجب هی دستم کردمیم اراده هربار گرفتم، خودمو

 .یگفتینم نه تو رفتیم تر نییپا

 هم کنفری کاش. زنمیم تر محکم را یبعد ی دهیکش

 :کنم یم زمزمه محکم، نقدریهم زد،یم مرا

 ؟یشینم خفه چرا-

 :زندیم یینما دندان لبخند

 اعتماد با چه دختر نیا کردمیم فکر یالک سال هشت-

 ینشستیم که سالها نیا تموم ه،یافتنین دست و نفس به

 دادمیم عذاب و خودم و کردمیم بارت متلک و نجایا

 کی اون با یفرق ،یا هیبق شکل هم تو. بوده خودیب

 یندار اش کسالهی و ماهه کی و روزه ده و روزه

 ؟یدار گندم،

 من گفت یم راست بودم، داده وا نداشتم، یفرق نداشتم

 کی شتر،یب هم دیشا بودم، یا قهیدق کی یعوض کی

 تا دیکش طول که یقیدقا آن تمام ی اندازه به یعوض

 .کنم جمعش نیزم یرو از را ام یخاک مانتو

 شود، ینم تمام دهم، یم فشار هم یرو را میها پلک

 .شود ینم تمام یزندگ نیا شود، ینم تمام

 :روم یم در سمت به



 ...کنار برو-

 یچ سال چند نیا نیبب گندم، میکن تمومش کارمونو ایب-

 .یداد دست از رو

 ردیگ یم را دستم مچ رود، یباالم هم باز دستم

 :میگویم

 .یعوض کن ولم... کن ولم... هانیک کن ولم-

 :زند یم یچشمک

 یادا من واسه یالک گرده، یبرنم گهید یریمش نترس-

 ... گندم دمید حالتو من ار،ین در رو وفادار یزنا

 کینزد شیلبها به را دستم ام زده وحشت نگاه مقابل

 یم رها را دستم کشم، یم عقب را دستم و کند یم

 :میگو یم نلرزد میصدا کنم یم یسع که همانطور کند،

  ؟یکن ینم... تمومش... چرا-

 .میکن تمومش ایب آره-

 :زنم یم غیج بایتقر و سمتم دیآ یم دستش

 ...یعوض نزن دست من به-

 :دیگو یم یخند شین با



 هم تو. برم تهش تا دارم دوست که منم فقط که نگو-

 حالت که قبلش بنداز، نگاه هی تنتو. نکن ناز ،ییخوایم

 ...بود خوب

 یم ادیفر که وارید سمت دهد یم هل مرا دستش با

 :زنم

 .کن ولم... کن ولم... کنه کمکم یکی کمک،-

 یب و کندیم میرها زده بهت افتم یم که هق هق به

 در جامانده شال و زیشوم باز مهین یها دکمه به تیاهم

 دکمه رون،یب کنم یم پرت اتاق از را خودم دستانم

 یم درد میپا که ستین مهم بندم،یم پله راه در را میها

 ام، کرده فراموش را دنیکش نفس که ستین مهم کند،

 شوره در گندم است، زار شوره نجایا است، جهنم نجایا

 . خکشد یم دهد،یم جان زار

 چاله داخل ام دهید بیآس یپا که میآ یم خودم به یوقت

 یم تازه کنم، یم سقوط من و رود یم فرو یآب ی

 و من اما ستین کار در یباران است، شده شب فهمم

 تمام و گرفته باران یک م،یهست آب سیخ نیزم و لباسم

 نیهم. ام شده تمام امروز من یول. داند یم خدا را شده

 .ام دهیکش ته امروز



 جا چیه فهمم یم تازه گردد یم اطراف در که نگاهم

 هق دنیکش نفس یجا به فهمم یم تازه شناسم، ینم را

 .زنم یم

 یکس اگر یوا زدند، ینم در اگر ،یوا یوا یوا یوا

 ...ییوا.آورد ینم خودم به مرا
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 گندآب داخل فرورفته و شوندیم ادیفر به لیتبد میها هق

 یزن من، بودم، من قایدق گندآب آن. دهمیسرم هیگر

 جامانده تنش یرو یطانیش کی انگشتان رد که متاهل

 دیبا فقط دستش سال چند نیا یتو گفت یم که است

 .نگفتم نه من گفت یم که رفت،یم تر نییپا وجب کی

 ی هرزه کی مثل گفت، یم راست بودم، نگفته نه

 آمده خودم به شب مهین حاال و بودم رفته وا یساعت

 بود شب گر،ید بود شب بودم که هانیک با یعنی بودم،

 یم من از را اش ساله هشت انتقام هانیک دمیند که

 شب است، نهیک از پر هانیک دمیند که بود شب رد،یگ



 هم، را انگشتم داخل ی حلقه دمیند را جا چیه که بود

. گذاشتم پا هانیک مبهم یکیتار داخل من که بود شب

 و ام فرورفته لجن داخل خرخره تا دمینفهم که بود شب

 .بود شده شب مهین حاال

 یم رونیب فمیک از را یگوش زند، یم زنگ ام یگوش

 میاشکها ست،یکس چه نمیب ینم و است تار نگاهم آورم،

 یگوش خشکد، یم دیآو نام یرو نگاهم و رمیگ یم را

 و ستیب شود، یم قطع تماس تا زند یم زنگ یآنقدر

 دکتر انیم در کی کنم، یم باز را ها تماس. تماس سه

 یم لنتیسا را یگوش اند، زده زنگ دیآو و یبلوکان

 .کنم

 در دوباره کشد یم ریت که میپا و شوم بلند خواهم یم

 رد،یگ یم شدت میها هق و روم یم فرو گندآب همان

 کی تا کنم یم هیگر آنقدر دهم، یم سر هیگر بازهم

 از یجوان مرد شود، یم متوقف میپا کنار قایدق نیماش

 :پرسدیم و شود یم ادهیپ نیماش

 ؟ییخوایم کمک ؟یکرد تصادف خانم-

 :آخر بود کجا تصادف تصادف؟

 .شدم گم-

 .بودم کرده گم را خودم گر،ید بودم شده گم



 : دیگو یم لب ریز و چرخد یم اطراف در نگاهش

 .است شده گم یها زن یجا قایدق شب وقتنیا نجایا-

 :پرسدیم که کنم یم نگاهش مات

 ؟یش بلند یتون یم خانم-

 آدرس دیبا رمیبگ آژانس هی بخوام اگر کجاست؟ نجایا-

 بدم؟ رو کجا

 :رودیم هم در شیاخمها

 پاشو. بگم رو کجا آدرس گهیم. خانم آباده ناکجا نجایا-

... انیب یبد یکس به رو نجایا ادرس ستین الزم خانم

 .خانم پاشو استعفرهللا،

 :دهدیم ادامه که کنمیم نگاهش مات

 تابلو نمیماش نیبب نترس، خانم آژانسم ی راننده من-

 . رسونمت یم داره،

 یکس شدم، یم نشیماش سوار هم نداشت تابلو اگر یحت

 یکار گرفته کثافت را شیسرتاپا که لنگ یزن با

 که یدار خش یصدا با و شوم یم بلند میجا از ندارد،

 :میگو یم شناسمش ینم

 .روم یم ادهیپ نیبد نشونم رویمس اگر. شدم فیکث من-



 : دیگو یم و زند یم یلبخند

 ؟یکشونیم خودت دنبال که ییپا اون با-

 اشاره نشیماش به دوزم یم صورتش به که را نگاهم

 :کندیم

 برنخوره بهتون اگر ن،یماش پشت دارم زباله سهیک-

 .یصندل یرو اندازمش یم

 زباله ی سهیک بود، خوب یول بود؟ زده حرف هیکنا با

 زمزمه ست،یزیچ خوب هانیک یساعت ی زباله یبرا

 : کنم یم

 .خوبه-

 و میگو یم را آدرس شوم، یم نشیماش سوار باالخره

 باز ام یگوش. کنمیم رها یصندل یپشت یرو را سرم

 ینا ست،یکس چه ستین مهم لرزد، یم فمیک در هم

 راننده تا گذارم یم هم یرو پلک. ندارم زدن حرف

 : دیگو یم

 . میدیرس خانم-

 چیه کاش بود، میدیرس نیهم ایدن ی جمله نیترسناکتر

 زنده م؟چراینکرد تصادف چرا م،یدیرس ینم وقت

 را ساختمان ستم؟ین قشیال گرید که یا خانه به دمیرس



 یعنی دیآو است، روشن ما واحد چراغ کنم، یم نگاه

  خائنش؟ زن منتظر من، منتظر آنجاست؟

 کشدیم ریت قلبم. است دیاو لرزد،یم دستم در یگوش

 از یخال سرش حاال که یگندم یبرا و نگران دیآ یبرا

 .ستیفکر هر

 :پرسدیم راننده خورمینم تکان که میجا از

 !درسته که ساختمون اسم اشتباهه؟ آدرس-

 :میگو یم و دهم یم تکان یسر

 .بود غلط آدرس کاش درسته،-

 به را دارم نقد پول هرچه و کنمیم فمیک در دست

 .رمیگ یم سمتش

 :دیگو یم و کشد یم رونیب میپولها نیب از تراول کی

 .هیکاف-

 یصندل یرو از هم را سهیک شوم، یم ادهیپ یحرف یب

 میپا اندازم، یم زهیمکان سطل داخل و دارم یبرم اش

 هیشب غرورم، هیشب باشم، شکسته نباریا دیشا را

 خدا رسانم، یم آسانسور تا زور به را خودم... تمیزن

 یلباس با درمانده زن کی ند،ینب مرا یکس کنمیم خدا



 جا یزیشوم یها دکمه و ختهیر هم به ییموها و فیکث

 .یزییپا یشب مهین در شده بسته جا به

 در و اندازم یم دیکل لرزان دستان با رسم، یم واحد به

 شنوم، یم را ییپا حرکت یصدا کنم، یم بازش را

 .حتما است دیآو

 شود یم باز شتاب با در که ام کرده باز مهین تا را در

 :شنوم یم را دیآو ادیفر یصدا و

 ...گندم یبود یگور کدوم-

 .شنوم ینم را شیصدا گرید شود یم باز کامل که در

 یم را دیآو ی زده بهت نگاه و رمیگ یم باال را سرم

 ده،یکوب برهم شکسته،هم در ند،یبیم مرا هم دیآو نم،یب

 .ختهیر فرو

 .خواند یم نام به مرا زده بهت
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 :لرزد یم میصدا



 .فهیکث پاهام ؟یاریم رو آشپزخونه یها ییدمپا-

 گندم؟ شده؟ چت-

 نه و گذارمیم عقب به یقدم که دیآ یم سمتم به دستش

 خشک ام تنه کینزد دیآو دست م،یگو یم بلند را

 دهم، یم فشار هم یرو را میها پلک من و شودیم

 .هم را قلبم ام، شکسته را میپا

 :میگو یم هم باز

 .دیآو اریب رو آشپزخونه یها ییدمپا-

 نگاهم تا ندارم یکاف جسارت. لرزدیم در یرو دستانم

 . بدوزم دیآو صورت به را

 به و شوند یم رها شده جفت میپا یجلو که ها ییدمپا

 درد و پا درد از سردادن هیگر بدون را میها کفش زور

 یم دست به را میها کفش کنم، خارج میپا از غرور

 .راهم خودم بشورمشان، دیبا رم،یگ

 هیشب دردش زنم، یم لنگ رسما دارم یبرم که قدم

 به تا پا قوزک از آمده کش یا شهیر است، شهیر کی

 لنگ ام یزندگ کاش بزند، لنگ میپا که ستین مهم. قلبم

 ینم دایپ هانیک آغوش در را خودم کاش زد، ینم

 یزندگ و زدم یم لنگ عمرم ته تا خودم کاش کردم،



 قدم یبرا نداشتم ییپا کاش اصال ماند، ینم لنگ ام

 .منحوس مطب آن به گذاشتن

 نیچند عمر در بار نیاول یبرا و رسم یم حمام به

 یم باز را آب. کنم یم قفل را درش مانیزندگ یساله

 نیب را میزانوها حمام، کف نمینش یم لباس با و کنم

 هیگر آنقدر. دهم یم سر هیگر و کنم یم حبس دستانم

 خوب حالم پرسدیم و کوبد یم در به دیآو که کنم یم

 :پرسد یم و میگو یم یخوبم. نه ای است

 گندم؟ یکرد قفل چرا درو-

 هم من شود،ینم موفق و کند باز را در کند یم یسع

 .خورمینم تکان حمام ی گوشه در امنم گاه هیتک از

 دهم؟ جواب دیبا را سوالش

 خراش تنم؟ یرو یها خراش ام؟ کرده قفل چرا را در

 گفتیم هانیک ام؟ کرده قفل چرا را در دلم؟ یرو یها

 قفل دررا نیهم یبرا." یندار شون هیبق با یفرق"

 ام؟ کرده

 رم،یگ یم دست به را یگوش. لرزدیم بازهم ام یگوش

 یم شیرها و کنم یم خاموش را یگوش. یبلوکان دکتر

 .شورکف کینزد ییجا حمام، سیخ نیزم یرو کنم



 آنچه از رترید احتماال م،یآ یم خودم به یک دانم ینم

 بود، هانیک مطب در شیپ ساعت چند وقتش د،یبا که

 بود، تنم به هانیک دست برخورد محض به وقتش

 تنم و کفش و فیک و لباسها ندارد، یارزش گرید االنکه

 یگرفته بخار یقد ینهیآ دست کف با م،یشو یم را

 را گندم افتد، یم خودم به نگاهم کنم، یم پاک را حمام

 از تر نییپا و شانه که نمیب یم را یزن نم،یب ینم

 یریمس دست کی یها خراش رد و است کبود جناقش

 را اشنهیس یقفسه یانهیم تا جناق یخارج ی گوشه از

 تکان یسر ستم،ین من نبودم، من زن نیا. کرده یط

. نبودم من. زمیبر دور را شانمیپر افکار تا دهم یم

 تن در که یزیچ. نبودم چیه... هم ارزن نبودم گندم

 فاجعه کی ست،ین بوسه کی نمیبیم نهیآ داخل زن

 هم یرو پلک و کنم یم باز را گرم آب. است

 اگر که شوم مطمئن تا کنمیم صبر یآنقدر گذارم،یم

 .نمیب ینم را کس چیه یقد ینهیآ آن در کنم باز پلک

 زده بهت دیآو و میآ یم رونیب تن به پوشتن حمام از

 .کنمیم دایپ خانه خاموش ونیزیتلو به زده زل را

 یقهی چفت من دست و شود یم بلند شیجا از دنمید با

 :کند یم زمزمه دیآو و شود یم پوشم تن



 گندم؟ ؟یخوب-

 یم تکان یسر چرخد، یم نگرانش صورت در نگاهم

 :میگو یم و دهم

 .بخوابم رم یم-

 گندم؟ شده یچ-

 .ام خسته خوردم، نیزم خورد، چیپ پام-

 .بودم خورده هم گرم نیزم به بودم، خورده نیزم

 و ردیگیم را میبازو کند،یم حرکت سمتم به دیاو

 :زنمیم ادیفر بایتقر

 .دیآو نزن دست من به-

 انیم ستادهیا را درمانده دیآو و کشم یم عقب را میبازو

 .گذارمشیمجا ییرایپذ

 رفتن راه لنگم یپا ای است شده دور اتاق راه دانمینم

 خواب اتاق به تا کشدیم طول سالها برده، ادی از را

 کمد سمت به و بندم یم سرم پشت را در برسم،

 چمدان کی کنم،یم حرکت خواب اتاق داخل کوچک

 از ام، جامانده هم من است، جامانده کمد ی گوشه آنجا

 در کرده دادیب لعنت نیا از گندم، از د،یآو از ،یزندگ

 .لعنت گندم، تو به لعنت. دلم ی گوشه



 را نگاهم و کشمیم دراز تخت یرو و پوشمیم یلباس 

 .دوزم یم خواباتاق سقف به هدفیب

 وانهید من و شود اتاق وارد هم دیآو تا کشد یم طول

 و گذارمیم هم یرو پلک. ندیبب سقف به زده زل را

 . است نشسته تخت یگوشه دیآو که شومیم متوجه

 :کنم یم حس را دردناکم یپا یرو دستش نشستن

 یکرد کاریچ. کرده ورم پات گندم؟ مارستانیب ببرمت-

 آخه؟ خودت با

 :میگو یم

 .ستین شیزیچ شه، یم خوب-

 ؟یمطمئن-

 .هوم-

 بنددیم که را شیچسبها و بندد یم میپا یرو را آتل

 پا من یبرا گرید پا نیا شود، یم سفت درد از بدنم

 .ام یزندگ مثل شد ینم

 :پرسد یم

 ؟یبزن حرف ییخوا یم-

 .صورتش به دوزمیم را نگاهم و نمینش یم میجا در



 دست رد زدم، ینم حرف وقت چیه زدم، ینم حرف

 ینم را شیچرا و بود مانده جا من بدن یرو هانیک

 چرا دانستمینم یحت بودم، داده وا نکهیا یچرا دانستم،

 :میگو یم. ام نکرده جمع را چمدانم

 دیببخش نشدم، یگوش زنگ متوجه. شد رید که دیببخش-

 یبرا حالم امروز ؟یکن شماتتم فردا شه یم زدم، داد

 .ستین خوب دعوا

 :پرسدیم و زند یم یمحو لبخند

 م؟یکن دعوا یساعت چه مثال-
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 یرو آنجا حلقه کی و اندازم یم دستانم به ینگاه 

 هم ها هرزه گر،ید است جامانده. است جامانده انگشتم

 اندازند؟ یم حلقه مگر

 :میگو یم

 .امشب جز یهروقت-



 عمو؟ به یدیم زهیجا بوس هی اونوقت-

 :کنم ینم نگاهش

 !نه-

 شب ده ح،یتوض نه یدیم بوس نه شد، سخت کم هی-ََ 

 هم دعوا خونه، یبرگشت افتاده کار از یپا با

 .ییخواینم

 :زنمیم یتلخ لبخند

 ؟یخورد شام-

 م؟یبخور باهم بپزم یزیچ هی. نه-

 .ستین ام گشنه-

 ؟یخورد رونیب یزیچ-

 زهر رونیب ام؟ خورده شام رونیب کرد یم فکر

 هانیک دکتر سازدست سم سم، هم دیشا ای ام، خورده

 کنم؟ ینم جمع چرا را چمدان. دلخسته عاشق ،یبلوکان

 :میگو یم

 .کنم یم درست برات یزیچ هی االن-

 :کنمیم مکث شیصدا با که شوم بلند خواهم یم

 .ستمین گشنه منم. گندم خواد ینم-



 :میگو یم لب ریز

 .دیآو دیببخش-

 شام؟ یبرا-

 .یچ همه یبرا-

 شناسمت؟ینم وقته چند چرا-

 .شناسمینم خودمو خودمم-

 رو گهیهمد بازم تا غیت ریز بفرستم دستمم یکی اون-

 م؟یبشناس

 را یدست شیموها چرخد،یم صورتش در نگاهم

 :میگویم کردن، مرتب یبرا خواهدیم

 .ملکان دیآو مهندس یبود فیح یلیخ هم اول بار اون-

 :دیگویم یلبخند با

 انقدر چرا یبد عمو به بوس هی ستین قرار یوقت-

 ؟یزنیم حرف خوب

 :پرسدیم و کنمیم سکوت

 سفر؟ میبر رمیبگ یمرخص-

 یمرخص ییخوایم ستیتدر شروع ترم نیاول-

 ؟یریبگ



 !گرفتم دیشا-

 ؟یکن یم خاموش رو چراغ-

 خارج تن از را شرتشیت شود، یم بلند شیجا از

 نگاهش اندازد، یم اتاق یگوشه سبد داخل و کندیم

 :پرسد یم و شودیم دهیکش من سمت

 ؟یخوب یگفت-

 .کنم یم زمزمه یخوبم و زنم یم یلبخند

 کشم، یم دراز تخت یرو و کند یم خاموش را چراغ

 دراز دست عادت به و کشد یم دراز کنارم هم دیآو

 مثل تنم تمام کشد، یم آغوش به مرا ونرم کند یم

 دست یرو ندینش یم دستم و شودیم خشک یچوب

" ؟یخوب" که یمرد به انتیخ بود، انتیخ نامش د،یآو

 رد عادت به ام اشاره انگشت. است دهیپرس چندبار را

 و کندیم دایپ را دیآو دست یرو یمانده جا ی هیبخ

 یبرا هیبخ خطوط نیا دهد،یم جوالن خودش یبرا

 باهم ما که ندیگویم من به خطوط نیا هستند، آشنا من

 را یزندگ کی باهم د،یا آورده بند را انیجر کی

 ساخته هم یبرا م،یا کرده گذشت هم یبرا م،یا ساخته

 ندینش یم دیآو ی بوسه. یا کرده رانیو تو گندم و میا

 :دیگو یم و گوشم کنار



 هیآ یبد جواب ماسماسکو اون گندم، شدم عمر نصفه-

 .که شهینم غلط خدا ی

 .دیببخش-

 یم آغوش به سفت مرا و دیگو یم یشیه لب ریز

 :پرسد یم و فشارد

 کنه؟ ینم تیاذ ادیز که پات-

 .شه یم خوب اونم-

 شودیم منظم که تنفسش و بوسد یم را سمیخ یموها

 چه کنم؟ جمع دیبا چگونه را چمدان کنم یم فکر

 کدام عکس؟ کدام لباس؟ کدام زم؟یبر داخلش یزیچ

 عطر؟

 دیآو میبگو چگونه نه، بهانه نه، بروم، یا بهانه چه به

 م؟یشد تمام گرید ما
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 .کنم ارومت من کنم، خوبت بذار



 .شه وا روت به قلبم یپنجره بذار

 شمیم نگرانت ازم، یش دور کم هی

 .باشه خودت به حواست شتریب دیبا

 

 کیتار یوقت تا چرا دونم ینم د؟یبخون که بدم پست یک

 .ره ینم کردن آپ پست به دلم نباشه

 االن گهیم دیآو به گندم پنجشنبه داستان از ییجا هی

 خونه انگار یبود دهینبوس منو یوقت تا خونه، یدیرس

 .من نوشتن هیحال نیهمچ هی ،ینبود

 . انینم هم داستان یهاتیشخص ادین ماه تا انگار 

 

 باش من مال_پاکزاد سهراب

 

 بهار#
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 به کنم،یم رها یتور داخل را هل و گل ی غنچه

 در که هل عطر ،یکن دم که را یچا میگویم خودم

 هم را بغض یبخور که را اول یچا چد،یبپ آشپزخانه

 و زمیر یم یقور داخل را جوش آب ن،ییپا یفرستیم

 .بکشد دم تا گذارمیم یکتر یرو را یقور بعد

 ز،یسرم بگذارم دیبا را عسل و مربا و ریپن و کره

 همزمان را عسل و مربا یک ما عسل؟ و مربا

 م؟یخوردیم

 نییپا چرا بغض دهم،یم فشار هم یرو را میها پلک

 صبح که را دیآو شود؟ینم جمع چرا حواسم رود؟ینم

 رونیب کشاندم را سرگردانم خود و گذاشتم جا اتاق در

 شب دو ام،شده حواس یب... نکرد میرها گرید بغص

 کند،ینم میرها الیخ و فکر بخوابم، توانم ینم که است

 یزندگ و من نه، دارد، گناه دیآو رم،یبگ آرام توانم ینم

 دیبا بداند، دیبا م،یبگو دیآو به دیبا م،یدار گناه دیآو و

 نیا ریز که را یدیآو دیبا. بروم دیبا راببندم، ساکم

 ساک کی داخل بگذارمش شود یم جا یسخت به سقف



 بروم؟ کجا رفتم اگر اصال ببرمش، خودم با و یدست

 ست؟یچ ییجدا یبرا حمیتوض م؟یبگو چه

 را چشمانم یبهداشت سیسرو در شدن بسته یصدا با

 هیتک هنوز من و رسدیم آشپزخانه به دیآو کنم،یم باز

 پنجره کنار زیآو یرو را حوله ام، نگرفته نکیس از

 :دیگو یم و کندیم رها

 بخورم؟ یزیریم ییچا وانیل هی-

 بفرستم را بغض کنم یم یسع است، دلخور شیصدا

 :نییپا

 .نمیبچ زویم نیبش-

 سمت به گفتن الو نیح و زندیم زنگ اش یگوش

 سمت به را دستش و داردیبرم یوانیل د،یآ یم نکیس

 دهد، یم یخوب یبو وشیش افتر کند، یم دراز یقور

 یبرا و دهد یم یجا اش شانه و گوش نیب را یگوش

 : دیگویم خط پشت فرد به و زدیر یم یچا خودش

 .کن معطلشون دنیرس کارگاهم، گهید قهیدق چهل-

 است، نگرفته رنگ هنوز زد،یریم را یچا

 .یقور داخل گرداندشیبرم

 :شنوم یم دوباره را شیصدا



 جلسه اتاق ره،یبگ ینیریش و شکالت بفرست رو یکی-

 زه؟یتم

 فرد به نکرده، یفرف رنگش زد،یریم هم را دوم یچا

 اش هیبق مورد در رسم یم" دیگو یم خط پشت

 یچا مجدد و کندیم یخداحافظ" میکن یم صحبت

 یچا نیا ریخ و زدیر یم خودش یبرا یگرید

 :میگویم و رومیم سمتش به رد،یبگ رنگ خواهدینم

 .زمیبر ییچا برات خودم سایوا-

 : گذارد یم زیم یرو را اش یگوش

 .یختیر کم رو خشکیچا حتما-

 بعد و کنمیم تکرار را خشک یچا یکلمه خودم با

 : کنمیم زمزمه

 .ختمینر خشک یچا-

 زده بهت یا هیثان چند دارد، یبرم را یقور درب

 یم سمتم به نگاهش بعد و کند یم نگاه را یقور داخل

 یتلخ لبخند با دیآو و کنم ینم یقور از نگاه. چرخد

 : دیگویم لبش یگوشه

 ته بدون یماکارون کردمیم فکر من باش، مارو زن-

 صبح شیش یتون یم دمید نکهیا تا ه،یسوت آخر گید



 من ییهو هی نکرده ییخدا که رونیب یبزن اتاق از

 بدون ییچا هی بعدش ساعت هی و نکنم خلوت باهات

 .یکن دم خشک ییچا

 :نلرزد میصدا کنمیم یسع

 .کنمیم حلش االن سایوا-

 پس را دستم که کنمیم دراز یقور سمت به را دستم 

 :زندیم

 یتون یم یچطور بده، حیتوض بهم نو،یا کن ولش-

 ساعت هی هم همونو ؟یکن دم ییچا خشک،ییچا بدون

 ؟یبد لفتش

 :شود یم یجد که کنمیم نگاهش درمانده

 پشت بازم کردم؟ یکار بازم گندم؟ کجاست حواست-

 ای برخورده؟ بهت که گفتم یزیچ هی یخر هی به تلفن

 ن؟یزم یافتاد یوقت خورده ییجا به سرت

 زدن لنگ لیدل گفت؟ یم را سقوطم ن؟یزم افتادم یوقت

 چرخد،یم صبحانه زیم یرو نگاهم ام،یزندگ و پا

 بدون یقور کی مثل سرم، مثل خودم، مثل ست،یخال

 .دیآو بدون یخداحافظ چمدان   مثل ،یچا عطر



 د،یبوس مرا صبح کشانم، یم کالفه دیآو سمت را نگاهم

 هم یحیتوض و رونیب زدم اتاق از یول ماندمیم دیبا

 سیسرو در را خودم تمام ساعت کی چرا که ندارم

 و صبحانه زیم حاال و بودم کرده یزندان یبهداشت

 ی بانکه نتیکاب داخل از دیآو ست،یخال یچا یقور

 داخل خشک یچا مانهیپ کی کشد، یم رونیب را یچا

 را وانشیل یقور داخل جوش آب با زد،یر یم یقور

 یقور داخل کندش یم یخال مجدد و کند یم پر مهین تا

 :زندیم طعنه ،یکتر یرو گذاردش  را یقور و

 دستم من ییهو هی گوشه هی نیبش تو دستت قربون-

 .شه گناه نخوره بهت

 بوسه شیپ شب کند؟ ینم گله چرا زند؟ ینم داد چرا

 شب مهین قبلترش شب ام، گذاشته جواب یب را شیها

 شیبرا نهار برگشتم، خانه به شانیپر یحال با

 صبح یچا و بوسه و پختم گید ته بدون یماکارون

 .است نشده یزیچ هیشب هم امروزش

 کاش بزند، داد کاش انفجارم، یآماده. اعترافم یآماده

 ی گوشه از را چمدانم کاش م،یبگو کاش بزند، ادیفر

 شود، جا چمدان داخل دیآو کاش بکشم، رونیب کمد

 ...نگذارد دیآو و بروم بخواهم کاش



 نگاهش رد،یگیم دست به را مرغ تخم کوچک ی شانه

 :کند یم مکث سرگردان من   یرو

 .کنم درست مروین هم تو یبرا یخور یم-

 :خورم یم یتکان میجا در

 .کنم یم درستش االن-

 :فرستد یم باال ییابرو

 اجرا رو مرغ تخم بدون مروین ی پروژه ییخوا یم-

 نه؟ ای یخور یم ؟یدیم لفتش ساعت چند اونو ؟یکن
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 :زندیم تشر و میگو یم مکث با را نه

 .یصندل رو نیبش نستا،یوا سرپا-

 خواباتاق در فکرم نم،ینش ینم یصندل یرو

 ادمی را بودم بسته چمدان که یبار نیآخر چرخد،یم

 چرا؟ و بود یوقت چه آمد، ینم



 تکان میجا از مدت تمام من و کند یم درست مروین

 :گردد یبرم سمتم به دیآو نگاه خورم، ینم

 ،یصندل یرو نیبش ؟یبست لیدخ شده؟ یچ گندم؟-

 .یسادیوا سرپا ستین خوب پات یبرا

 افکارم کند، ینم درد که میپا م،یگو ینم یزیچ هم باز

 ام؟ گذاشته کمد ی گوشه چرا را چمدانم کند، یم درد

 ؟یانبار نبردمش چرا

 تخم یتابه که همانطور و زدیر یم یچا وانیل دو دیآو

 :شنوم یم را شیصدا گذارد یم زیم وسط را مرغ

 .گندم نیبش گفتم-

 :کنم یم نگاهش شد؟ آماده صبحانه

 ؟یزن ینم داد چرا ؟یگ ینم یچیه چرا-

 :زیم پشت ندینش یم

 من شه؟ یم جمع حواست بندازم راه دعوا بگم؟ یچ-

 دارم، تنش و دعوا یکاف ی اندازه به خونه از رونیب

 هوم؟. گهید میباش آروم خونه تو

 خواهد؟ یم هم مرا خواهد؟ یم آرامش اش خانه در

 .را خائنش زن



 کند، یم مکث یکم خورد، یم را مروین اول ی لقمه

 یم یچا مجدد کند، یم مکث کند، یم مزه را شیچا

 بعد و ردیگ یم دست به هم را دوم ی لقمه و خورد

 :زند یم ادیفر

 بهت دستم کردم غلط صبحم. ندارم تیکار نیبش گندم-

 .خورد

 .زدیریم اشکم باالخره و گذارمیم هم یرو پلک

 را لقمه و کند یم فوت را نفسش ندیبیم که را اشکم

 میصدا کنمیم یسع کند، یم رها مروین ظرف وسط

 :نلرزد

 یم چرا بکن، دعواتو بپرس، سوالتو بزن، حرفتو-

 د؟یآو خودت تو یزیر

 :کند یم نگاهم

 و شکم سر دعوا که رسه یم نظر به کنم دعوا االن-

 زایچ نیا سر دعوا که یصورت در منه، رشکمیز

 نبودم، رشکمیز و شکم ی دله وقت چیه من ست،ین

 که ه،یچ دردت دونم ینم االن من که نجاستیا مشکل

 شبیپر من ،یگ ینم من به وقتش به رو یچ همه چرا

 کردم تتیاذ یبگ ینداشت زبون اونموقع کردم؟ تتیاذ

 سگ هی انگار که یکن یم رفتار باهام یطور االن که



 دونفره یزندگ نیا گفتم بهت یزندگ اول من هارم؟

 دور ازم ستین خوب حالم امشب یبگ یتون یم است،

 ر،یبگ رونیب از غذا ستین خوب حالم امروز باش،

 گفتم رون،یب میبزن خونه از ایب ستین خوب حالم فردا

 و یکنیم سکوت فقط تو و بگو بهم زبانا زویچ همه

 .هیچ قایدق دردت یکنیم سکوت یوقت فهمم ینم من

 به و شود یم بلند شیجا از کشد، یم عقب را یصندل

 جدا نکیس از را دستانم رود، یم خواب اتاق سمت

 در دیآو زم،یر یم فرو کنم جدا که را دستانم کنم، ینم

 که کنم ینم جمع را چمدانم چرا دانم ینم و است خانه

 تو هستم، من مشکل دیآو یستین تو مشکل میبگو

 کشد ینم طول شتریب قهیدق چند نکن، تیاذ را خودت

 را اش یگوش د،یآ یم آشپزخانه به تن به لباس دیآو که

 خانه در بعد یا هیثان و کشد یم چنگ به زیم یرو از

 رودیم خانه از که عطرش شود، یم دهیکوب هم به

  آمد؟ سرم به که بود چه بال نیا. زمیر یم فرو باالخره

 یظرفها شوم، یم سرپا شود یم تمام که میها هیگر

 را شیمروین گذارم، یم نکیس داخل را صبحانه

 و نمیبنش کنارش توانم ینم که بداند کاش رفت، نخورده

 فیح که دارد، گناه که بداند کاش بزنم، لبخند شیرو به

 وانیل نک،یس داخل کنم یم یخال را میچا وانیل. است



 یرو وشیش افتر یبو رم،یگ یم دست به را دیآو

 را دیآو یچا نم،ینش یم زیم پشت است، جامانده وانیل

 یدستکشها شودیم تمام که یچا و خورم یم ذره ذره

 ی هیثان از خانه یگوش کشم، یم دست به را یصورت

 شوم، الشیخ یب دیبا زند،یم زنگ وقفهیب دیآو رفتن

 که هم را دیآو زند، ینم زنگ صبح اول که مامان

 را مروین کردم، اش یراه خانه از وانهید مهین تازه

 زدن زنگ از دست یگوش و زمیریم سطل داخل

 کنم یم رها نکیس ی گوشه را دستکشها دارد، ینمبر

 نگاه را کالر یدیآ و رسانمیم ییرایپذ به را خودم و

 :دهم یم جواب شناسم، ینم را شماره کنم، یم

 بله؟-

 .گندم نکن قطع یدار دوست یهرک جون-

 یم دوباره شیصدا دهم، یم فشار دستم در را یگوش

 :دیآ

 ؟یشد آروم ؟یشد بهتر-

 شروع گندم، نکن شروع گذارم، یم هم یرو پلک

 ،یا کرده تمام را هیگر تازه ،یا گرفته آرام تازه نکن،

 بگذار ،یا کرده یراه وانهید را بدبخت دیآو تازه

 که پلک گذرد،یم زیچ همه یبخواه تو اگر بگذرد،



 یم یگوش پشت از را شینفسها یصدا و کنم یم باز

 زم،یر یم فرو یگوش کنار و افتم یم هق هق به شنوم

 :دیگو یم آرام

 گندم، خوردم گوه گندم، کردم غلط باش، آروم گندم -

 .نکن هیگر رهیبم هانیک. نکن هیگر. باش آروم

 که بود یکار چه نیا باشم، آرام چگونه آخر آرام؟

 دهید را تنم شدم، مرتکبش که بود یخبط چه نیا کردم،

 دیآو بترسم  که بودم کرده یکار بودم، گذاشته من بود،

 را تنم یها یکبود و ها خراش و شود کینزد من به

 نیبزرگتر تمام، روز دو که بودم کرده یکار د،ینیبب

 من با را یشب بخواهد دیآو که باشد نیا من ترس

 سگ انگار دیبگو دیآو که بودم کرده یکار بگذراند،

 .است هار

 :نالم یم میها هق هق انیم

 هان؟یک-

 هان؟یک درد هان؟یک جون-

 ؟یشد راحت ؟یگرفت انتقام خوبه؟ حالت االن-
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. باشم خوب و باشم دهید رو تو حال اگر کنم غلط من-

 .گندم میبزن حرف باهم دیبا

 من ،یزد هم یخوب یحرفها گه،ید یزد حرفهاتو-

 چند اون دیشا ام، هیبق از بدتر ندارم، هیبق با یفرق

 .بودم متاهل من باشن، مجرد ها روزه

 بود، انتقام هیقض توئه، با حق کنم، تتیاذ خواستم فقط-

 من و اومدیم خوب نظر به تو یساله هشت یزندگ

 ته به و کردم شروع رو رابطه چندتا دونه یم خدا

 ادیم یهرک منکه گفتم خودم با. کردم تمومش نرسونده

 همه وسط منکه کنم، یم اش سهیمقا تو با میزندگ وسط

 تو حال بذار بده، حالم منکه زنم، یم جا هام رابطه ی

 تو حال یول. باشه بد جفتمون حال بذار بدکنم، هم رو

 .نتونستم...دمید که رو

 :نالم یم

 ؟ینتونست که یبکن باهام یخواست یم کاریچ-



 ،یطوالن مدت   هی از بعد اوج، به ببرمت خواستم یم-

 .نیزم بکوبمت

 :زنمیم یخند شین

 .یتونست-

 اگر... نخواستم که نتونستم، که دونه یم خدا نتونستم،-

 گندم؟ اومد یم سرت ییبال چه تونستم یم

 یکار جاش به ،ینبرد اوج به منو هان،یک یتونست-

 یطور باشم، دره ته که کنم سقوط یطور یکرد

 سرم رو بال هان،یک شم ینم سرپا گهید که کردم سقوط

 .یآورد

. گندم که نشده یزیچ گفتنت، هانیک اون یبرا رمیبم-

 .ریبگ آروم فقط تو

 :شودیم آرامتر شیصدا و ردیگیم شدت هقم هق

 رهیبم هانیک ،ینکن هیگر ینطوریا تو که رهیبم هانیک-

 رون،یب یبر مطب از بد حال اون با تو گذاشت که

 . اتخونه یبرگشت لرزون تن با تو شب که رهیبم هانیک

 :میگو یم هیگر انیم و دیآ ینم بند ام هیگر

 اد؟یب سرم ییبال چه بود قرار ات نقشه ته یبگ شهیم-

 رونیب زدم که مطبت از که یکن باهام یکار بود قرار



 انتخاب رو قطعه هی خودم و زهرا بهشت برم میمستق

 د؟یکن خاکم بگم و بکشم دراز توش کفن یب و کنم

 :دهم یم ادامه و کند یم سکوت

 ؟ینکرد که یبکن باهام یتونستیم کاریچ گهید آخه-

 .افتمیم هق هق به اشیادآوری با هم باز

 ؟یکنیم ینجوریا چرا گندم-

 من کردم؟ کارتیچ من مگه هان؟یک یخواست یم یچ-

 براش یول ه،یچ نمونهیب که یزیچ اسم دونستم ینم

 کند، کوه یکی ؟یکرد کاریچ تو نشد، و کردم تالش

 یم جواب تو؟ و خورد زهر یکی داد، جون یکی

. نه ؟یاومد جوابت یپ ش؟یخواست یم یک ؟یخواست

 یم ؟یگرفت ینم جواب نظرت به یاومد یم اگر

 میموند گهیم زنه یم زنگ بانو ،یلعنت گهید یگرفت

 هی به. تون درخونه میومدین اصال گه ینم درتونو پشت

. بفروشمت که داشتمت مگه هان،یک نفروختمت سانسهیل

 تو فروش آدم هی با... فروختمت باشه فروختمت؟ اصال

 ؟یداشت یکتاب حساب چه

 ایب. یعوض من فیکث من. توئه با حق. باشه. باشه-

 .یخوب که نمیبب تا ایب. گندم میبزن حرف



 :نبودم خوب بودم؟ خوب

 خاموش لمیموبا مثل تونم ینم رو خونه یگوش من-

 گم یم دیآو به کنه دایپ ادامه هاتتماس اگر یول کنم،

 .میدار یتلفن مزاحم که

 دیبا یول دونم، یم ست،ین خوب حالت دونمیم گندم-

 .میبزن حرف باهم

 :کشم یم ادیفر

 نگفته حرف یک از ما ؟یحرف چه هان؟یک یحرف چه-

 تیمیقد یآشناها یحرفها م؟یداشت یحرف اصال م؟یداشت

 االن مردم؟ کردن آبرو یب یبرا یکنیم بهونه رو

 نیا ی برنده دکتر، یبُرد که، نمونده ازم یزیچ ؟یچ

 .باخت بهت ضتیمر ،یهست تو یباز

 بهت دستم خورمیم قسم. میبزن حرف رونیب ایب-

 .خوبه حالت که نمیبب فقط نخوره،

 :کشمیم ادیفر بایتقر هم باز

 یحت گهید باشم؟ خوب یچطور هان؟یک خوبم خوبم؟-

 ام، زنده فقط ه،یشکل چه بودن خوب ادینم ادمی

 بگم! بگم یچ دیآو به دونمینم رفته، ادمی سرپاشدن



 بعدش گفتم که بهش دونمینم یحت کرده؟ کاریچ زنت

 .شم گم کجا برم، کجا کنم، کاریچ

 کردم، من ،ینکرد یکار تو گندم، یچیه نگو، یچیه-

 .تجاوزه اسمش. کردم تجاوز بهت من

 : لرزد یم میصدا

. آوردم یم در چشمتو دیبا من که بود تجاوز اگر-

 هان؟یک دراوردم چشمتو

 .گندم یبود شده شوکه-

 .مونیکار کثافت یبرا هیقشنگ ریتعب چه شوکه،-

 جفت هی یرو که بود یگندم اون ،ینبود تو اون-

 .کنده اسمامونو اول نیبنجام

 

 صامت#

 

 

 اون زمشمیباه بشن، زمیه که زنمیم شیآت رو درختا-

 کنم یم خاکستر تنشه رو تو خراش یجا که رو یگندم



 دل یبرا ینکن هیتوج شاعرانه منو دنیپر هرز تو، تا

 .خودت

 ایب. باش آروم ،یچ همه به ینزن گند هانیک جون گندم-

 ینم نه من یریبگ تو یمیهرتصم بعدش میبزن حرف

 .گم

 کمد ی گوشه چمدان رم؟یبگ خواستم یم یمیتصم چه

 دیبا را پشیز است، الزم دستمال بکشم، رونیب دیبا را

 :لرزدیم میصدا. دارد گناه دیآو. کنم چک

 ن؟یا از بزرگتر گند. هانیک گهید زدم گند-

 .کن فراموش حرفامو ی همه کن، فراموشش گندم-

 تو حباب هی من ،یگفت راست تو. که ینگفت یبد زیچ-

 کردمیم فکر خودم با مدام سال هشت من بودم، یخال

 یچطور میزندگ ریمس کردمیم ازدواج تو با اگر

 هی و انگشت هی یتو بودم حلقه هی سال هشت شد،یم

 د،یچرخیم جا همه فکرم و شناسنامه هی یتو اسم

 .دیآو چارهیب آخ هان،یک بودم یگند عجب

 .ریبگ اروم که نشده یزیچ-

 :زنم یم داد



 یستین متاهل که تو ،یفهم ینم نشده، یزیچ نگو یه-

 .انتیخ حس هیحال چه یبدون

 .گندم ام رابطه هی وسط منم -

 کی یزندگ انیم من شوم،یم خشک دست به یگوش

 برکه که یدختر همان دیشا بودم؟ هم گرید نفر

 هم را گرید یزندگ کی من دماوند؟ یسوگل گفت؟یم

 و خوانَدیم نام به بارها مرا بودم؟ کرده رانیو

 :میگویم

 یوا. هانیک بشم تونستمینم نیا از تر فیکث گهید-

 .یوا. هانیک

 هانیک. افتم یم سکسکه به که زنمیم هق یانقدر

 :دیگویم

 یکن فکر که نگفتم خب؟ دارم، دوستت من گندم گندم،-

 کنم، یم ولت کن ولم یبگ. کنم یم بازت سرم از دارم

 با تا مونم یم منتظر یباش داشته دوستم هم تو اگر اما

 . شمیپ ییایب و یکن تموم رو یچ همه شوهرت

 شت؟یپ امیب-

 .گندم سادمیوا پات من شم،یپ ایب -



 هفت و داره شوهر که یاون یپا ؟یستیم یوا یک یپا-

 توئه؟ دست ریز تنش ساله

 .گفتم یچ کن فراموش-

 و شم جدا دیآو از یگفت که اونجاش قسمتشو؟ کدوم-

 شت؟یپ امیب

 گندم؟-

 کنم؟ ولش دویآو کنم؟ تموم رو یچ همه دیآو با من-

 یکن یم دراز دست رابطه هی ونیم که ییتو یبرا

 متاهل؟ زن هی سمت

 :دهم یم ادامه و خندمیم

 نداره؟ گناه یارابطه تو باهاش که یاون-

 .ستین ازدواج قصدم دونهیم-

 بشه؟ یچ که-

 .میبزن حرف ایب رونیب ایب ا،یب گندم؟-

 :لرزدیم میصدا

 خاطر یبرا که داره گناه هان،یک داره گناه چارهیب دیآو-

 نتونم، دیشا نمونم، دیآو با دیشا. کنم ولش کفتار توئه



 هانیک دکتر یشد تموم تو یول نخواد، منو دیشا

 .یبلوکان

 دویاو اگر فقط. توئه با حق کفتار، من یعوض من اره-

 عذاب نذار باشه؟ ت،یزندگ به نزن گند یدار دوسش

 .باشم داشته هم رو تو یزندگ ختنیر هم به وجدان

 :رمیگیم را اشکم

 نیا و لیموبا و مطب. کنم یم بالک رو هات شماره-

 یم دیآو به یبزن زنگ اگر هم خونه یگوش به. شماره

 .میدار مزاحم گم

 دویآو بده، جواب بهم قبلش بزن، خط منو باشه-

 ؟یدار دوستش

 شروع دیجد یباز هی ؟یچ باشم نداشته دوستش اگه-

 ؟یکنیم

 ؟یدار دوستش-

 .ندارم دوست گهید رو تو-

 ؟یداشت دوست ایقضا نیا قبل تا-

 دمینپرس خودم از گهید یسالگ کی و ستیب بعد از-

 .نه ای دارم دوستت

 ؟یدیپرسیم اگر-



 تموم راحت رو روابطت که تو یراست. دمینپرس-

 دکتر؟ یکن جمع ساک یبلد ،یکنیم

 گندم؟-

 ای یکنیم تموم خودتو یعنی ؟یکنیم تمومش یچطور-

 رو؟ رابطه

 .کن فراموشش ر،یبگ آروم-

 خودمو؟-

 راست. گندم تیزندگ به ینزن گند یدار دوستش اگر-

 به نزن گند ،یدار گناه هم تو داره، گناه دیآو یگیم

 .ییبخوا منو نکهیا مگر. یچهمه

 وقت چیه من نخواهم؟ را دیآو یعنی بخواهم؟ را او

 یگاه بود، چگونه یزندگ نبود اگر دیآو نکردم فکر

 نبود یول بود، یگرید کس اگر نکهیا به کردم یم فکر

 یزندگ شد یم چگونه را یزندگ نبود اگر دیآو د؟یآو

 ینم بهار رود، ینم زمستان گرید نباشد دیآو اگر. کرد

 اگر آخر خندد، ینم گل زند، ینم شکوفه درخت د،یا

 شود؟ یم مگر نباشد دیآو

 نبودن خیب م،یگلو خیب زند یم چنبره هم باز بغض

 خیب زند یم چنبره بغض ،یزندگ نیا دنیند خیب د،یآو



 به نزن گند گفت یم کمد، ی گوشه یخال چمدان کی

 کنم یم یسع گر،ید بوم زده را گند یول ات، یزندگ

 :نلرزد میصدا

 زیم پشت دمید یوقت که زدم شیپ سال چند و گند-

 یکی دست ندادمش و نگرفتم پروندمو ینشست تو پدرت

 پزشکت اگر گفتم خودم به که زدم یوقت و گند گه،ید

 زن و بوده هانیک دنبال چشمت یعنی یکن عوض رو

 نبود حواسم که زدم شیپ سال هفت و گند ،یشد دیآو

 دیبا رو روحم. نه ای بشه درمان ستین مهم جسمم

 هی رو تو که زدم یوقت اون و گند. کردمیم درمان

 خاطره تو دم،ید پنجشنبه یروزها یمیقد دور یآشنا

 ینم یدستکار که رو خاطره آدم هان،یک یبود شده

... ستین خاطره گهید بشه یدستکار اگر خاطره... کنه

 .یکابوس ،یستین هم خاطره گهید تو

 .میزانوها یرو گذارمیم را سرم و کنم یم قطع

 

 صامت#

 

 



 اون زمشمیباه بشن، زمیه که زنمیم شیآت رو درختا-

 کنم یم خاکستر تنشه رو تو خراش یجا که رو یگندم

 دل یبرا ینکن هیتوج شاعرانه منو دنیپر هرز تو، تا

 .خودت

 ایب. باش آروم ،یچ همه به ینزن گند هانیک جون گندم-

 ینم نه من یریبگ تو یمیهرتصم بعدش میبزن حرف

 .گم

 کمد ی گوشه چمدان رم؟یبگ خواستم یم یمیتصم چه

 دیبا را پشیز است، الزم دستمال بکشم، رونیب دیبا را

 :لرزدیم میصدا. دارد گناه دیآو. کنم چک

 ن؟یا از بزرگتر گند. هانیک گهید زدم گند-

 .کن فراموش حرفامو ی همه کن، فراموشش گندم-

 تو حباب هی من ،یگفت راست تو. که ینگفت یبد زیچ-

 کردمیم فکر خودم با مدام سال هشت من بودم، یخال

 یچطور میزندگ ریمس کردمیم ازدواج تو با اگر

 هی و انگشت هی یتو بودم حلقه هی سال هشت شد،یم

 د،یچرخیم جا همه فکرم و شناسنامه هی یتو اسم

 .دیآو چارهیب آخ هان،یک بودم یگند عجب

 .ریبگ اروم که نشده یزیچ-



 :زنم یم داد

 یستین متاهل که تو ،یفهم ینم نشده، یزیچ نگو یه-

 .انتیخ حس هیحال چه یبدون

 .گندم ام رابطه هی وسط منم -

 کی یزندگ انیم من شوم،یم خشک دست به یگوش

 برکه که یدختر همان دیشا بودم؟ هم گرید نفر

 هم را گرید یزندگ کی من دماوند؟ یسوگل گفت؟یم

 و خوانَدیم نام به بارها مرا بودم؟ کرده رانیو

 :میگویم

 یوا. هانیک بشم تونستمینم نیا از تر فیکث گهید-

 .یوا. هانیک

 هانیک. افتم یم سکسکه به که زنمیم هق یانقدر

 :دیگویم

 یکن فکر که نگفتم خب؟ دارم، دوستت من گندم گندم،-

 کنم، یم ولت کن ولم یبگ. کنم یم بازت سرم از دارم

 با تا مونم یم منتظر یباش داشته دوستم هم تو اگر اما

 . شمیپ ییایب و یکن تموم رو یچ همه شوهرت

 شت؟یپ امیب-

 .گندم سادمیوا پات من شم،یپ ایب -



 هفت و داره شوهر که یاون یپا ؟یستیم یوا یک یپا-

 توئه؟ دست ریز تنش ساله

 .گفتم یچ کن فراموش-

 و شم جدا دیآو از یگفت که اونجاش قسمتشو؟ کدوم-

 شت؟یپ امیب

 گندم؟-

 کنم؟ ولش دویآو کنم؟ تموم رو یچ همه دیآو با من-

 یکن یم دراز دست رابطه هی ونیم که ییتو یبرا

 متاهل؟ زن هی سمت

 :دهم یم ادامه و خندمیم

 نداره؟ گناه یارابطه تو باهاش که یاون-

 .ستین ازدواج قصدم دونهیم-

 بشه؟ یچ که-

 .میبزن حرف ایب رونیب ایب ا،یب گندم؟-

 :لرزدیم میصدا

 خاطر یبرا که داره گناه هان،یک داره گناه چارهیب دیآو-

 نتونم، دیشا نمونم، دیآو با دیشا. کنم ولش کفتار توئه



 هانیک دکتر یشد تموم تو یول نخواد، منو دیشا

 .یبلوکان

 دویاو اگر فقط. توئه با حق کفتار، من یعوض من اره-

 عذاب نذار باشه؟ ت،یزندگ به نزن گند یدار دوسش

 .باشم داشته هم رو تو یزندگ ختنیر هم به وجدان

 :رمیگیم را اشکم

 نیا و لیموبا و مطب. کنم یم بالک رو هات شماره-

 یم دیآو به یبزن زنگ اگر هم خونه یگوش به. شماره

 .میدار مزاحم گم

 دویآو بده، جواب بهم قبلش بزن، خط منو باشه-

 ؟یدار دوستش

 شروع دیجد یباز هی ؟یچ باشم نداشته دوستش اگه-

 ؟یکنیم

 ؟یدار دوستش-

 .ندارم دوست گهید رو تو-

 ؟یداشت دوست ایقضا نیا قبل تا-

 دمینپرس خودم از گهید یسالگ کی و ستیب بعد از-

 .نه ای دارم دوستت

 ؟یدیپرسیم اگر-



 تموم راحت رو روابطت که تو یراست. دمینپرس-

 دکتر؟ یکن جمع ساک یبلد ،یکنیم

 گندم؟-

 ای یکنیم تموم خودتو یعنی ؟یکنیم تمومش یچطور-

 رو؟ رابطه

 .کن فراموشش ر،یبگ آروم-

 خودمو؟-

 راست. گندم تیزندگ به ینزن گند یدار دوستش اگر-

 به نزن گند ،یدار گناه هم تو داره، گناه دیآو یگیم

 .ییبخوا منو نکهیا مگر. یچهمه

 وقت چیه من نخواهم؟ را دیآو یعنی بخواهم؟ را او

 یگاه بود، چگونه یزندگ نبود اگر دیآو نکردم فکر

 نبود یول بود، یگرید کس اگر نکهیا به کردم یم فکر

 یزندگ شد یم چگونه را یزندگ نبود اگر دیآو د؟یآو

 ینم بهار رود، ینم زمستان گرید نباشد دیآو اگر. کرد

 اگر آخر خندد، ینم گل زند، ینم شکوفه درخت د،یا

 شود؟ یم مگر نباشد دیآو

 نبودن خیب م،یگلو خیب زند یم چنبره هم باز بغض

 خیب زند یم چنبره بغض ،یزندگ نیا دنیند خیب د،یآو



 به نزن گند گفت یم کمد، ی گوشه یخال چمدان کی

 کنم یم یسع گر،ید بوم زده را گند یول ات، یزندگ

 :نلرزد میصدا

 زیم پشت دمید یوقت که زدم شیپ سال چند و گند-

 یکی دست ندادمش و نگرفتم پروندمو ینشست تو پدرت

 پزشکت اگر گفتم خودم به که زدم یوقت و گند گه،ید

 زن و بوده هانیک دنبال چشمت یعنی یکن عوض رو

 نبود حواسم که زدم شیپ سال هفت و گند ،یشد دیآو

 دیبا رو روحم. نه ای بشه درمان ستین مهم جسمم

 هی رو تو که زدم یوقت اون و گند. کردمیم درمان

 خاطره تو دم،ید پنجشنبه یروزها یمیقد دور یآشنا

 ینم یدستکار که رو خاطره آدم هان،یک یبود شده

... ستین خاطره گهید بشه یدستکار اگر خاطره... کنه

 .یکابوس ،یستین هم خاطره گهید تو

 .میزانوها یرو گذارمیم را سرم و کنم یم قطع

 

  صامت#

 

 



 کم زم،یر یم خورشت داخل را خورده تفت یسبز

 د،یآو یجلو بگذارم یسبز بدون را خورشت بود مانده

 ته بدون یماکارون و خشک یچا بدون یچا داستان

 بدون خورشت به دیرس یم هم سرش کی گید

 . یسبز

 یک دانم ینم کنم، یم دستم ی ورآمده پوست به ینگاه

 چیه و بسوزوانم را دستم من شود یم مگر سوخته،

 را ایدن نکند نکنم، حس را زیچ چیه گرید نکند نفهمم؟

 نفهمم؟ را یزندگ نخواهم،

 یرو را یکن دم چرخد، یم ساعت یرو نگاهم دوباره

 .گذارم یم پلو

 یقیعم نفس است، دیآو د،یآیم در صدا به خانه فونیآ

 گفت هانیک کن، تمامش گندم کنم یم زمزمه کشم، یم

 یخواه یم را دیآو اگر گفت ات، یزندگ به نزن گند

 بلد خواهم؟ یم را دیآو نکن، خرابش را زیچ همه

 نخواهمش؟ هستم

 .افتدیب جا زودتر کاش کنم، یم ادیز را خورشت ریز

 باز را در زند، یم هم را واحد زنگ برسم در به تا

 .نمیب یم را خسته دیآو و کنم یم

 .کنم یم سالم



 یها سهیک و فیک که همانطور و دیگو یم یسالم

 لب ریز را ینباش خسته رمیگ یم دستش از را وهیم

 پرسم، ینم را شیچرا است، کرده رید م،یگو یم

 .گفت خواهد خودش

 :چرخد یم ساعت یرو نگاهش

 م؟یبخور شام بعدش رمیبگ دوش هی-

 :زنم یم یمحو لبخند

 ست؟ین خوب حالت-

 .ام خسته-

 یم که کند یم کج خواب اتاق سمت به را راهش

 :میگو

 .ارمیم حوله حموم، برو-

 سمت به شود یم که حمام وارد شنوم،ینم را جوابش

 و زمیر یم سبد داخل را ها وهیم روم، یم آشپزخانه

 انیم نیا یزیچ کی کنم، یم نتیکاب یراه را سهیک

 به زند، یم لنگ یبدجور یزیچ کی ست،ین درست

 را چمدان کنم، یم باز را کمد در روم، یم خواب اتاق

 را گرفتنش دهیناد خام الیخ هم دیشا رم،یگ یم دهیناد

 را دیآو یخانگ یلباسها دارم، یبرم را حوله دارم،



 حوله روم، یم حمام سمت به و گذارم یم تخت یرو

 به را را اش زدهتن یلباسها و کنم یم رختکن زیآو را

 شانیبهایج شوم، یم خارج حمام از و رمیگ یم دست

 رخت سبد داخل اندازمشان یم و کنم یم یخال را

 .ها چرک

 بود شیهابیج داخل هرچه و روم یم خواب اتاق به

 تخت یرو نگاهم گذارم، یم شیآرا زیم یرو را

 مرا آمد یم که خانه به د،ینبوس مرا شود، یم خشک

 د،یبوس یم مرا بود هم دلخور اگر یحت د،یبوس یم

. کند چه نبودسد، ببوسد، مرا دانست ینم یول امشب

 .بودم دهیند حال به تا را کند چه نداند که را یدیآو من

 را تماسها ستیل کل و کنم یم روشن را ام یگوش

 وارد کنم، یم باز را ها امکیپ. کنم یم پاک کجای

 همان یبرا احتماال شوم، یم یبلوکان یها امکیپ

 . شدم خارج مطب از که ستیا لحظه

 ایب نرو بد حال اون با گندم؟ یرفت کجا"است نوشته

 چرا ؟ییکجا" خوانمیم را یبعد امکیپ" میکن صحبت

 بده جواب رو یگوش" نوشته بعدترش"  کنم؟ینم داتیپ

" را ییکجا" یبعد امیپ داخل" خوبه حالت که بگو فقط

 است نوشته یگرید امکیپ داخل و کرده پیتا بار ده



 میکن صحبت کن صبر نمیماش داخل تون سرکوچه من"

 ".برو بعد

 لرزون تن با تو که رمیبم بود گفته که آورم یم ادی به

 ساله نیچند گل دسته بود، دهید مرا پس. خونه یبرگشت

 .را اش

 ا،یخدا است شده مرگم چه گذارم، یم هم یرو پلک

 من" کنم،یم صبر برات" گفت" خوامت،یم من" گفت

 چرک داستان نیا شوم؟ هانیک زن تا کنم رها را دیآو

 را دیآو اگر شانم،یپر  افکار انیم ام آورده کجا از را

 چه ببوسد؟ مرا کردم باز که را در یکس چه کنم رها

 یکس چه بکشد؟ آغوش به نرم مرا ها شب یکس

 را دیآو اگر بپرسد؟ من از بارها و بارها را" ؟یخوب"

 یکس چه ی هیبخ رد بخورم، یچا یکس چه با کنم رها

 یکس چه بعدش کنم رها را دیآو اگر کنم؟ لمس را

  شوم؟

 و کنم یم پاک نخوانده و خوانده را داده امکیپ هرچه

 بالک در فرستمیم را ومطبش خودش ی شماره

 بگذار کنار را یبلوکان هانیک دکتر. شد تمام. ستیل

 را تو دیآو ،یبمان دیآو بدون یستین بلد تو گندم،

 .کن فراموش را زیچ همه. گندم شد صاحب



 یم خواب اتاق وارد دیآو شود، یم باز خواب اتاق در

 .شود

 سمتش به و کنم یم رها شیآرا زیم یرو را یگوش

 پوشد، یم را شیلباسها یحرف چیه یب گردم، یبرم

 بادام روغن از و ندینش یم تخت یرو شرتیت بدون

 :پرسد یم و زدیر یم دستش یرو یکم تلخ

 بود؟ خوب امروز-

 به که دستش و کند یم یروغن را اش شانه و گردن

 :میگو یم رود یم شرتشیت سمت

 .دیآو شرتتیت به نزن تویروغن دست-

 و گردد یم یکاغذ دستمال دنبال به اتاق در نگاهش

 یم رونیب زیم یرو ی بسته داخل از دستمال یا برگه

 دهمیم دستش به را دستمال روم،یم سمتش به و کشم

 یم زانو دو کند یم پاک را دستش که همانطور و

 یم و گردنش یرو ندینش یم دستم و تخت یرو نمینش

 :پرسم

 ؟یخورد صبحانه شرکت-

 .خوردم یزیچ هی-

 ن؟یداشت جلسه-



 .هوم-

 بود؟ خوب جلسه-

 .نه-

 هست؟ ینگران واسه یزیچ-

 

 یگذار پست یبرا میبر خب
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 .نه-

 ؟یبد حیتوض رو نه اون شهیم-

 یکن یاطالعات هیتخل دهینرس راه از منو که شهینم-

 . یعموم روابط خانم

 کرد؟ یاطالعات هیتخل را دیآو شود یم مگر

 :پرسمیم



 یکنیم کاریچ رهیبگ عضالتت نباشم من روز هی اگه-

 د؟یآو

 .ییایب نمیشیم منتظر-

 :گذارمیم هم یرو پلک

 نباشم؟ روز هی اگه-

 ؟ینباش روز هی یدار جرئت مگه-

 جرئتش شود،یم شل اش شانه عضالت یرو انگشتانم

 نبود اگر دیآو بودم؟ بلد را یدیآو یب من داشتم؟ را

. بردیم برزخ تا مرا یپ و رگ تمام مرگ دست

 :پرسمیم

 ؟یشد بهتر-

 :دیگویم لب ریز

 خوب هام شونه رو ننیشیم دستات نکهیهم.هوم-

 .شمیم

 :کنمیم رها را اش شانه و گردن

 م؟یبخور شام-

 :زند یم چنگ تخت یرو از را شرتشیت

 .میبخور-



 کی دیبا کنمیم فکر خودم با و رودیم من از زودتر

 جرئت اگر تا بخرم، تلخ بادام روغن گرید ی شهیش

 نکشد، درد دیآو شد تمام هم یکی نیا و نباشم کردم

 کمد داخل عطر و کنم اتو و میبشو دیبا هم را شیلباسها

 .جابگذارم شیبرا زیم یرو رفتن از قبل را

 ؟یدار را جرئتش دیپرسیم

 یها شماره. کشانمیم زیم یرو یگوش تا را نگاهم

 یول پاک، هم را شیامهایپ و بودم کرده بالک را هانیک

 .شدینم پاک تنم یرو از دستش خطوط

 را زیم و میشویم را دستانم و شوم یم بلند میجا از

 گید ته گردانم،یبرم سید داخل را پلو نم،یچیم

 . جاافتاده هم خورشت و است شده ترد و ییطال

 آب پارچ و بشقاب انیم دیآو دست کینزد را ساالد

 .مینینشیم زیم پشت و دهمیم یجا

 :کندیم دراز سمتم به را دستش دیآو

 .بکشم پلو برات بده-

 پلو ریکفگ کی میبرا رم،یگیم سمتش به را بشقاب

 هم خودش یبرا دهد،یم دستم به را بشقابم و زدیریم

 .نصفه یکی و پر ریکفگ دو کشد،یم پلو



 یسکوت م،یکنیم خوردن شام به شروع سکوت در

 یم ساالد من یبرا دیآو آن در که یسکوت. دردآور

 دیآو بشقاب داخل را گیدته تردتر ی تکه من و زدیر

 .گذارمیم

 جان نوش من و کندیم تشکر دیآو شودیم تمام که غذا

 به که یدیآو دنبال به را نگاهم و میگویم لب ریز را

 .کشانمیم رودیم ییرایپذ

 بشقاب داخل را قاشق غذا، با کردن یباز از خسته

 دهم، یم هیتک دستم کف به را ام یشانیپ و کنمیم رها

 از تریقو آشپزخانه، نیا داخل نجاست،یهم عطرش

 به دیآو عطر جاافتاده، و دهیجوش ساعتها که یخورشت

 که دارم را جرئتش. کندیم پر را میها هیر یا هیثان

 کاش بزنم، حرف کاش بزند، حرف کاش نباشم؟

 .رمیبم خفت نیا رباریز کاش ای م،یبگو کاش د،یبگو

 ییرایپذ کور ی نقطه تا دیآو دنبال هم باز را نگاهم

 ونیزیتلو چرا شنوم،ینم ییرایپذ از ییصدا کشانم،یم

 است؟ نکرده روشن را

 هم باز و کشمیم دستمال را زیم و میشویم را ظرفها

 . دیآینم ییرایپذ از ییصدا

 .نمیچیم ینیس داخل را وانهایل



 یچا داخل گالب قطره چند و زمیریم یچا وانیل دو

 سرش دیآو رسمیم که ییرایپذ به. کنمیم زیسرر دیآو

 شده رهیخ سقف به و کرده رها مبل یپشت یرو را

 .است

 نمیبنش دورتر خواهمیم و زیم یرو گذارمیم را یچا

 :دیگویم و ردیگیم را دستم دیآو که

 .گندم نیبش-

 یم دستش و کاناپه یرو نمینشیم کنم، ینم مقاومت

 تا و بازم یم زود یلیخ را یباز م،یبازو یرو ندینش

 و ام دهیکش آغوش به را میپاها نمیبیم میایب خودم به

 به را اش هیبخ خطوط انگشتم و دیآو به ام زده هیتک

 .گرفته یباز

 :پرسدیم

 م؟یبزن حرف-

 :میگویم حواس یب

 .دیآو خوبن چقدر دستت یرو یهاخط نیا-

 :کاردیم میموها یرو یا بوسه

 ؟یش سرگرم باهاش که یکرد ناکارم یزد-

 !خونه یدیرس االن-



 :میگویم که کندیم ینیسنگ صورتم یرو نگاهش

 .خونه یبود دهینرس هنوز انگار بوسه نیا از قبل تا-

 :چسباندیم تنش به شتریب مرا شیبازو

 ؟یخورد یک با شامو پس-

 بوسش یول دهیم زنش دست فشویک در دم که یاون با-

 .کنهینم

 یتو ،یکنیم فرار خورهیم بهت دستم روزه دو-

 تمام خوردن غذا موقع ،یترسیم ازم کنمیم حستخت

 اگر دونستمینم. ینکن نگاهم که یکنیم رو تالشت

 .یدیم نشون یالعمل عکس چه ببوسمت

 وانیل هم خودم و دهمیم دستش به را یچا وانیل

 باهم را یچا و بغض. رمیگیم دست به یگرید

 :دیگویم که نییپا فرستمیم

 میباش که هم ایدن یهرجا ما یگفتیم که ییوقتها اون-

 من میرسونیم مامان عصر یچا به خودمونو

 ییچا معتاد نکهیا تا ،یچ یعنی جمله نیا دمیفهمینم

 به خودمو باشم که هم ایدن یهرجا من شدم، تو یها

 .گندم رسونمیم تو یها ییچا

 :فشارمیم دستانم انیم را یچا وانیل



 د؟یآو یدار دوستم-

 ؟ییچا از شتریب مثال-

 .ایدن یتو یزیهرچ از شتریب مثال-

 :خندد یم

 گالبم ییچا نیا تو آخه ،یپرسیم سخت یسواال-

 .یختیر

 :دیگو یم و کنم ینم وانیل از نگاه

 غیت ریز ودستم که داشتم دوستت آره، دختر، آره-

 .گرفتمت و فرستادم

 که داشتم جرئت افتد،یم تپش از قلبم و شومیم ساکت

 چیه یب و میخوریم آرامش در را مانیچا نباشم؟

 آشپزخانه به را وانهایل که شومیم بلند جا از یحرف

 .مانمیم باز رفتن از و کشدیم را میبازو ببرم،
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 :دیگویم شومیم کاناپه ریجاگ مجدد نکهیهم

 دلخورم و یعصب یوقت رو سواالتم ندارم دوست من-

 .رمیبگپس حساب ازت بلدم میبش که آروم ،بپرسم ازت

 رو؟ یچ حساب-

 .یستین خونه نمیبیم و خونه امیم که یشب حساب-

 لشیتحو و کنم فیتحر یمقدار را قتیحق کنمیم یسع

 :بدهم

 تو افتادم و شدم گم کردم، یرو ادهیپ بودم، مطب -

 .خونه برگشتم آژانس با چاله،

 دنبالت؟ امیب ینگرفت تماس خودم با چرا-

 باز را دستش. نداشتم یجواب من یول بود، یخوب سوال

 با خودم کردن سرگرم به و رمیگیم دست به هم

 رگ ه،یبخ خطوط یانتها دهم،یم ادامه هیبخ خطوط

 به رسدیم رگ یانتها و است دستش ی برجسته

 :پرسد یم ساعدش،

 سالگرد بود؟ عقدمون سالگرد شده؟ یچ یگینم چرا-

 کردم؟ فراموش بود تولدت بود؟ مونییآشنا

 :کنمیم نگاهش

 اندازم؟یم راه دعوا من مگه نایسرا-



 با که یشیم ساکت و الکت تو یریم نیهمچ یگاه-

 .ینکن سکوت اما یکن دعوا کاش گمیم خودم

 :بزنم لبخند کنم یم یسع

 ؟یگرفت یرفت بود یزن چه نیا آخه-

 کینزد ییجا را تنفسش رد،یگیم یباز به را ام حلقه

 :کنمیم حس میموها

 .یخوب که بگو گندم؟ یخوب -

 :شدمینم هم خوب و نبودم خوب

 بگذره، زود ساعت کاش گمیم خودم به وقتا یگاه-

 دوست امشب یول اد،یب زود صبح شهتموم شب کاش

 شروع صبح نشه تموم شب دارم دوست نگذره، دارم

 .میبمون لحظه نیتوهم تو و من نشه،

 :چرخد یم سمتش به صورتم

 ساکن زمان ارمیب در رو خونه یساعتها یباطر اگر-

 مونه؟یم

 زندیم را میها یچتر دستش و کندیم رها را حلقه

 :زندیم پچ بایتقر و گوشم پشت

 .کنم ساکن جفتمون برا زمانو من بذار-



 م،یشویم ساکن و ردیگیم باالتر را ام چانه دستش

 را فقراتت ستون راه که انگشتانش سر باشد، که دیآو

 ساکن جهان ماند،یم جا زمان رد،یمیم ایدن بشناسند،

 نه، یول افکارم شود، یم

 دیآو کن، رها گندم، کن رها م،یگو یم خودم با

 چکار؟ یخواهیم را اعتراف کند، آرام را تو تواندیم

 .بگذرد بگذار گذشت، یول یکرد اشتباه

 را ام شانه عادت به و ام قهی یرو ندینش یم دستش

 لهی صورتش سمت به سرم را، گردنم بعد و بوسدیم

 :پرسدیم وار زمزمه و شودیم

 دارم؟ نگه برات چقدر زمانو-

 .میگو یم مکث یب را یلیخ

 و کندیم خارج سر از حرکت کی در را شرتشیت

 کشدیم جلو کاناپه یرو را خودش اندازدش، یم کنار

 بلد را زمان یجادو دیآو ستد،یا یم زمانمان هم باز و

 راهنمیپ حصار از را خودش دستش هم، را من است،

 نرم فشار رسد، یم میپهلو به و دهد یم عبور

 کاناپه یدسته به دهدیم امهیتک میپهلو یرو انگشتانش

 .کنندیم مکث دیآو ی نهیس ی قفسه یرو دستانم و



 سرم کند،یم مسخم میپهلو یرو دیآو دست آرام حرکت

 ساعت ستاده،یا زمان ،یزیهرچ از شودیم یخال

 .میا شده صامت هم ما ستاده،یا یزندگ ستاده،یا

 از مرا و شود یم مشت دیآو دست در راهنمیپ یگوشه

 است، خواب هم هنوز ذهنم دهد،یم فاصله یکم کاناپه

 شر از تا شوند یم کار به دست دیآو دستان باالخره

 .شوند خالص راهنمیپ

 هنوز ها خراش رد و ها یکبود شود، یم اریهش مغزم

 .بودند جامانده همانجا هم
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 کنند،یم دور امتنه از را دیآو دستانم و میگویم یانه

 شود،ینم تمام ند،یبیم تار نگاهم و کشمیم نفس

 که دیآو ،شودینم پاک تنم از هانیک مطب فالکت

 هقمهق انیم و شکندیم بغضم شودیم زدهبهت

 :میگویم

 



 .تونمینم گهید. ببخش دیآو تونمینم -

 :دهدیم تکان یسر

 

 شده؟ چت گندم؟ شده یچ -

 .تونمینم فقط من، من، -

 

 بالفاصله که بروم خواهمیم و شومیم کنده میجا از

 با بایتقر و ردیگیم را دستم و دهدیم نشان واکنش

 :کندیم مبل ریاس مرا دستانش

 

 واقعا من شده؟ یچ خبره؟ چه. گندم بزن حرف -

 گندم؟ کردم؟ تتیاذ

 .ستین تو ریتقص نه، -

 ؟یکنیم هیگر چرا شده؟ یچ خب -

 

 رند،یگیم جان چشمم شیپ ییکذا یپنجشنبه خاطرات

 آورم،یم ادی به را هانیک انگشتان حرکت ریمس تازه

 تمام کرد، چه قا  یدق من با هانیک که دیآیم ادمی به تازه



 ذهنم کردیم یشرویپ تنم یرو هانیک که ییهالحظه آن

 ذهنم دوباره حاال و بود خاموش باشد زدهخی که انگار

 کینزد ییجا و دیبوس مرا د،یچرخیم خاطره آن یرو

 و بودم زدهبهت داد، فشار شیلبها انیم را جناقم

 نگاهش و فشرد را فکم دستش که کنم چه دانستمینم

 گرفتهجان شخندین من کرد، مکث چشمانم یرو

 انگار نخوردم، یتکان هم باز و دمید را لبش یگوشه

 هیشب اما دمیفهمیم کنم، باور را آمدهشیپ اتفاق نخواهم

 . بودم یخال اما کردمیم حس بود، دنینفهم

 بود دستانش مزاحم مانتوام. یگرید فکر هر از یخال

 کرد باز یکییکی را میهادکمه و نیزم یرو داد ُسرش

 را میهاپلک شد باعث امترقوه یرو انگشتانش فشار و

 که شدمیم اریهش داشتم کمکم دهم، فشار هم یرو

 همان و سرم پشت وارید به چسباند سفت مرا اشتنه

 تا خراش با آوردیم فشار امترقوه یرو که یدست

 . رفت نییپا تنم یانهیم

. نکردم باور و دمیفهم را زیچ همه من دم،یفهمیم من

 باور کنم، باور نتوانستم و دمیفهم را زیچ همه من

 .آوردمیم ادی به حاال را خراش ریمس سوزش و نکردم



 از کنم، رها دیآو دستان انیم از را خودم کنمیم یسع

 یتمام و هانیک و خودم از بودم، متنفر خودم

 :نالمیم پنجشنبه، یزدهگند یعصرها

 

 .کن ولم دیآو-

 

 :کندینم میرها

 

 چت. رهینم ییجا یکس ینزن حرف تا. بزن حرف -

 گندم؟ شده

 

 : زنمیم غیج و دستش مچ یرو ندینشیم دستانم

 

 .برم بذار. خدا رو تو. دیآو کن ولم-

 گندم؟ یبر کجا -

 



 بروم؟ کجا. افتمیم تقال از پرسدیم که را" یبر کجا"

 ؟ینباش روز کی یدار را جرئتش دیپرسیم کجا؟

 نباشم؟ روز کی که داشتم را جرئتش

 :کنم یم زمزمه

 

 .میش جدا ایب -

 

 .شودیم شل امنهیس یقفسه یرو دستانش

 

 ؟یچ -

 تونمینم گهید شه،ینم گهید فقط. ببخش منو. ببخش -

 .دیآو

 ؟یشد نماخواب خودت؟ با یگیم یچ -

 

 :امیشانیپ یرو ندینشیم دستش

 

 ؟یضیمر -

 



 هاسال نیا تمام را دیآو که بودم ضیمر. بودم ضیمر

 کی تا ماندم یزندگ نیا در که بودم ضیمر دادم، آزار

 زن من از که هرچه به بزنم گند پنجشنبه عصر

 داشتم دیآو یبرا رفتن دم که بودم ضیمر. ساختیم

 .دادمیم جان

 را صورتم و جوشدیم هم باز اشک زنم،یم که پلک

 . کند یم سیخ

 دور ییکذا یکاناپه آن از را خودم کنمیم یسع هم باز

 :کنمیم زمزمه گذارند،ینم هم باز دیآو دستان و کنم

 

 یچیه ازت من. نباش یچیه ریگیپ د،یآو خدا رو تو -

. اسمت به زنمیم رو خونه دنگ سه... یعنی. خوامینم

 .برم بذار فقط خوام،ینم هم نفقه خوام،ینم هیمهر

 نفقه و هیمهر گندم؟ یآورد کجا از رو هاحرف نیا -

 ه؟یچ طالق یهیقض ه؟یچ

 

 :زنمیم غیج هم باز هیگر انیم

 

 .کن ولم خدا رو تو کن، ولم -



 

 :لرزدیم شیصدا

 

 به یبرس که شهیش تو یکرد منو خون روزه سه -

 ؟یکرد مصرف یزیچ... ن؟یا

 

 گندآب بودم، کرده مصرف بودم؟ کرده مصرف یزیچ

 .بودم دهیسرکش انتها تا را هانیک انتقام

 

 .بدم طالق درخواست خوامیم -

 

 و کنمیم استفاده فرصت از من و شودیم شل دستانش

 به زندیم چنگ بار نیا دیآو که رمیگیم فاصله مبل از

 سر هیگر و نمینشیم نیزم یرو درمانده و راهنمیپ

 از متنفرم، خودم از. توانمینم گرید. توانمینم. دهمیم

. کشدیم مرا درد نیا و توانمینم شود،یم چندشم خودم

 را خائن زن دارد، گناه دیآو کنم، شیرها را دیآو دیبا

 چکار؟ خواهدیم



 کاناپه به زدههیتک که یمن یرو به رو ندینشیم دیآو

 :دیگویم و امسرداده هیگر

 

. گندم میکنیم حلش ه؟یچ مشکل. شده یچ بگو گندم -

 ؟یناراحت یچ از. میکنیم حلش

 

 ینشدن پاک رد فالکت از. بودم ناراحت خودم از

 فکر دیآو که بودم ناراحت نیا از. هایوکبود هاخراش

 نیا آدم نیرتریتقصیب او و است کرده یکار کردیم

 :نالم یم. بود رابطه

 

 .دیآو شه ینم حل -

 .بزن حرف بامن فقط. میکنیم حلش شهیم حل -

 .بهتره یندون. دیآو نکن اصرار -

 .کنمینم ولت من که شده یچ ینگ تا -

 

 سه_و_چهل_صامت#

 



 

 کاش. نکند میرها وقت چیه کاش نکند، میرها کاش

 یزندگ ایب درک، به یکرد که یکرد انتیخ دیبگو

 :کنم دورش کنمیم یسع. میکن

 

 .شیبدون ستین نفعت به -

 

 :دارد خش شیصدا

 

 گندم؟ کردم کاریچ گندم؟ یکرد کاریچ -

 

 خون به چشمان انیم را اشک برق یالحظه یبرا

 :لبم یگوشه ندینشیم یشخندین. نمیبیم اشنشسته

 

 خب؟. دیآو یستین تو مشکل -

 ه؟یچ مشکل -

 



 نگفتنم شناسم،یم را دیآو چرخد،یم نگاهش در نگاهم

 :کندینم میرها بکشد طول هم سال ده

 

 ببخش بگم بهت خوامیم که یزیچ خاطر به منو -

 شدهیزیربرنامه یبدون خوامیم قبلش فقط... دیآو

... من.. .خواستمینم من... دوستت من... من نبوده،

 د؟یآو

 د؟یآو جون -

 

 که جانم که رمیبم د،یآو گفتنت جان یبرا رمیبم

 نکهیا از قبل. نشوند شل نگفتن یبرا میپاها ییگویم

 مکثیب شوم منصرف گفتن از که بدهم وا آنقدر

 :میگویم

 

 . دیآو کردم انتیخ بهت -

 

 ایدن. ستدیایم زمان. شومیم ساکت. شودیم ساکت

 . ردیمیم

 



 مکث هم به رهیخ صامت و ساکن و میشویم تمام ما

 :بپرسد دیآو تا کشدیم طول. میکنیم

 

 ؟یگفت یچ...چ -

 

 بایتقر مرا و فهمدیم که شوم بلند میجا از خواهمیم

 :دیگویم یدارخش یصدا با و مبل به کوبدیم

 

 !یگفت یچ دمینشن -

 

 چشمان داخل براق اشک همان و رمیگیم خونخفه 

 را میبازو خورد،یم سر اشگونه یرو تا اششدهسرخ

 :دهدیم فشار

 

  باهامون؟ یکنیم یدار کاریچ -

 .میکن تمومش ایب -

 .هیشوخ که بگو دم،یشن اشتباه که بگو-

 



 :زند یم داد. بود شده اشتباه فقط بود، دهینشن اشتباه

 

 ؟یگفت یچ گمیم -

 

 اشک آن تا دهمیم فشار هم یرو را میهاپلک

 :میگویم و نمینب را صورتش یانهیم تا سرخورده

 

 .شهینم گهید یول... ببخش -

 

 :خوردیم تکان شیگلو بکیس

 

 چقدر؟ گندم؟ یباش متنفر من از یتونیم چقدر تو -

 .شهینم گهید خدا به یول د،یآو ستمین -

 

 :زند یم ادیفر هم باز

 

 ؟یگیم یدار یچ شه؟ینم یچ -



 .دیآو بگذر ازم بده، طالقم فقط. خوامینم یچیه ازت -

 

 :چدیپیم خانه در شیصدا

 

 ؟یگفت یچ یگینم بازم چرا بگذرم؟ یچ از -

 

 تمامش دیبا و کندینم تمامش. لرزدیم دارد دستانش

 :کنم

 

 ...انتیخ کردم، انتیخ کردم انتیخ بهت -

 

. میگلو یرو ندینشیم دستش و سمتم داردیبرم زیخ

 .شودیم قطع هم میصدا د،یآیم بند که نفسم راه

 نفسم راه که یدست همان و دستش یرو ندینشیم دستم

 بعد و دهدیم فاصله مبل از را امتنه بسته را

 .بارها و بارها و بارها مبل، به کوبدشیم

 



. ردیگیم راه گوشم کنار تا چشمم یگوشه از اشک

 هم یرو پلکم شود،یم شل دستش یرو از که دستم

 مبل به کوبدمیم هم باز و جلوتر کشدیم مرا. افتدیم

 چنگ نیزم یرو از را شرتشیت کند،یم میرها و

 ییرایپذ داخل را یژنیاکسیب از لرزان من و زندیم

 . گذاردیم تنها

 یم حرکت خواب اتاق سمت به دیآو و افتمیم سرفه به

 دست، به چییسو و تن به شرتیت دهینکش قهیدق به. کند

 . شودیم دهیکوب در و رودیم یخروج سمت به

 به و شودیم باز نفسم راه شود یم دهیکوب که در

 .سوزدیم چقدر میگلو فهممیم تازه افتمیم که هقهق

 

 در حال به تا که یدیآو که بودم آورده سرش ییبال چه

 شود وانهید نگونهیا نداده آزار مرا هم حالمان نیبدتر

 کند؟ خفه مرا بخواهد که

 پس ندارند، جان میپاها. شوم بلند میجا از خواهمیم

 یرو نگاهم و نمینشیم ساکن و صامت همانجا

 با است، رفته دیآو. خشکدیم خانه خاموش ونیزیتلو

. است سرد رونیب نازک، شرتیت و خانه لباس همان

 .شومینم سابق آدم گرید من و است رفته دیآو



 

 سوم ساعت گذرد،یم ساعت دو گذرد،یم ساعت کی

 یکس نه و خورمیم تکان میجا از نه. گذردیم هم

 است، برداشته وهم را خانه دهد،یم تکانم و دیآیم

 است، برده وهم را خانه د،یآو امدنین و من رفتن وهم

 .دیآو نبود و دیآو نبود و دیآو نبود وهم

 ام،ُمرده ستمین که من م،یایب خودم به تا کشدیم طول

 را لختش تن و خوردیم تکان شیجا از ینام گندم کی

 ییلباسشو داخل را هاچرک لباس کند،یم بلند نیزم از

 کی زد،یریم رونیراب دیآو یهالباس کمد و اندازدیم

 کشو در و زندیم تا را دیآو یهالباس یتمام هیسا

 کی کشد،یم اتو و کندیم صف به را هیبق و ندیچیم

 روشن را نیماش کنخشک گرید دوبار متزلزل روح

 شانیاتو شوندیم خشک کامل هالباس یوقت و کندیم

 . ندیچیم کمد در منظم و کندیم

 رونیب را کمد یگوشه در جامانده چمدان ُمرده کی

 آن کندیم پرت حواسیب را لباس دست چند و کشدیم

 را دیآو دیجد عطر رود،یم کمد سمت به بعد و داخل

 ُهل را یقبل عطر و گذاردیم جا زیم یرو شیبرا

 را چمدان داخل مطلق وهم کی چمدانش، داخل دهدیم



 کردن جمع به کندیم شروع و کندیم یخال هالباس از

 و کادوها ها،عکس چمدان، داخل دیآو خاطرات

 .هایادگاری

 

  صامت#

 

 

 دهیخشک یشهیر کی شودیم دیآو از پر که چمدان

 داخل را لباس دست دو و کندیم دایپ یکوچک ساک

 . چپاندیم ساک

  نباشد؟ دیآو اگر خورد،یم یدرد چه به یزندگ نیا

 ساله هشت اگر خورد،یم یدرد چه به یزندگ نیا

 نشود؟

 

 سرگردان یساقه کی که است دیخورش طلوع کینزد

 یغذا از یخال را خچالی و کرده مرتب را خانه کل

 وا دهیپوش لباس آشپزخانه یپلهتک کنار کرده، مانده

 و چمدان به زندیم زل وارید به زده هیتک و رودیم

 .رفتن یآماده ساک



 

 دهد،یم مرگ یبو خانه دهد،یم رفتن یبو خانه

 کرده یخال خانه یسرتاپا را کافور نفر کی که انگار

 .را یزندگ کی مرگ یفراموش کافور است،

 

 باز خانه در تا چمدان و ساک به زنمیم زل آنقدر

 . شودیم

 و دهیپررنگ دیآو یرو آواره کی سرگردان نگاه

 .خشکدیم دارد تن به خانه لباس که شانیپر

 کش اشخانه سرگردان یجنازه صورت تا دیآو نگاه

 تنم یمانتو تا گردنم دور یشده رها شال از و دیآیم

 یهاساک یرو تا مکث با بعد و شودیم دهیکش نییپا

. شودیم سفت در یرو دستش. چرخدیم آواره

 چشم به اشدهیپررنگ صورت انیم چشمانش یقرمز

 . ندیآیم

 دهد،یم فشار هم یرو پلک یالحظه و بنددیم را در

 یرو یبرجسته رگ توانمیم هم فاصله همان از

 .نمیبب را اشقهیشق

 :برداشته خش شیصدا



 

 بخورم؟ من یکنیم دم ییچا هی -

 ؟ییچا -

 

 عقب به را قدم همان بعد و گذاردیم داخل به یقدم

 :شومیم بلند جا از زدهمات. گرددیبرم

 

 د؟یآو -

 

 دست و کندیم در یرهیدستگ بند هم باز را دستش

 یرو اشکم. شودیم چنگ شیموها انیم گرشید

 به را خودش کندیم یسع دیآو. شودیم رها امگونه

 امکان هرآن د،یآیم متزلزل نظر به برساند، کاناپه

 و رسمیم که دیآو به و رومیم سمتش به فتد،یب دارد

 یاهیثان به را خودش خوردیم شیبازو به که دستم

 سرپاماندن یبرا یگاههیتک دنبال دستش کشد،یم عقب

 فرار من از. کنمیم نگاهش رفته وا من و گرددیم

 کند؟یم

 



 :پرسدیم شودیم کنسول چفت که دستش

 

 ؟یکرد دم ییچا -

 ؟یخوب د؟یآو -

 

 :زندیم یشخندین

 

 خوب؟ -

 ...من دیآو -

 

 :دیگویم صحبتم یانهیم و کندیم رها را نفسش

 

 .گندم شو خفه فقط شو، خفه -

 

 که اششدهقرمز یهاپلک در نگاهم و شومیممات

 .خشکدیم دهدیم فشار هم یرو



 خودش باالخره و کندیم رها کنسول بند از را دستش

 دهیکش کاناپه یهیپا تا نگاهش رساند،یم کاناپه به را

 انگشتانش با آنجا مرا نفس که یگاهیجا از و شودیم

 را دارشخش یصدا ،شودینم کنده بود آورده بند

 :شناسمینم

 

 خفه. یگفت ونیهز یداشت تب شبید رمیگیم نظر در -

 وجود یشبید. تیزندگخونه سر ینیشیم و یشیم

 .نداشته وجود شبید گندم، نداشته

 د؟یآو -

 نه؟ ای یدیفهم-

 

 سفت کاناپه یدسته یرو دستش و شومیم ساکت

 :شودیم

 

 چقدر؟ گندم؟ یبود متنفرمن از چقدر تو-

 

 :چرخدیم صورتم سمت نگاهش شومیمکه مات



 

 نون خونه تو رم،یبگ رفت ادمی نون. کن دم ییچا هی -

 م؟یدار

 

 ینبض و دهدیم فشار هم یرو بازهم را شیهاپلک

 نام به نگران دن،یکوب به کندیم شروع اشقهیشق یرو

 فشار را کاناپه یدسته یطور دستش و خوانمشیم

 عبور مبل کتان پود و تار از نمانده یزیچ که دهدیم

 .کند

 ریجاگ یشخندین چرخد،یم صورتم یرو نگاهش

 :کندیم زمزمه و شودیم لبش یگوشه

 

 یچیه گهید شبید بعد رم،یمینم گهید نترس، -

 .بکشه منو تونهینم

 

 بعد دیگویم رود،ینم نییپا و نییپا فرستمیم را بغض

 رمیبم حالت یبرا من کاش رد،یمینم گرید شبید از

 نگونهیا حاال و یبستیم را نفسم راه کاش د،یآو

 :نلرزد میصدا کنمیم یسع. یشدینم متزلزل



 

 د؟یآو خوبه حالت -

 داره؟ بد و خوب حال مگه جنازه -

 

 :میگویم لب ریز

 

 .برات کنمیم دم ییچا االن -

 

  صامت#

 

 

 

 .شودیم رها مبل یرو بایتقر و دیگویم" یاخوبه"

 پر را یکتر لرزان دستان با و رومیم آشپزخانه به

 .کنمیم

 کم را یکتر ریز بجوشد، تا یکتر به زنمیم زل آنقدر

 هل و گل و خشکیچا از پر را یقور و کنمیم

 است دستمدم هرچه و بغض و ینگران و نیودارچ



 هم باز زم،یریم شیرو را جوش آب بعد و کنمیم

 دیآو یبرا یوانیل بکشد، دم یچا تا مانمیم ساکن

 و زمیریم شیرو گالب هم قطره چند و کنمیپرم

 و چمدان گذارم،یم ینیس داخل قندان کنار را وانیل

 را رفتنم لباس فهممیم نمیبیم وارید کنار که را ساک

 یغذاخور زیم یرو را ینیس. امنکنده تن از هنوز

 یبو آورم،یدرم تنم از را رفتنم لباس و گذارمیم

 رها را مرگ یبو خانه نیا هم هنوز دهم،یم کافور

 دیآو کنم،یم چمدان یدسته ریجاگ را هالباس نکرده،

 . نداشته وجود یشبید گفت

 یشبید اگر ُمرده؟ چرا خانه نداشته وجود یشبید اگر

  د؟یآو بود خون یکاسه چرا تو چشمان نداشته وجود

 تمامش چرا را لرزش من دستان نیا نبود اگر شبید

 ییرایپذ به و رمیگیم دست به مجدد را ینیس کنند،ینم

 یپشت یرو را سرش که گونه همان دیآو شوم،یم وارد

 .رفته خواب به کرده رها کاناپه

 یرو نشسته عرق یهاقطره من و استزده خی خانه

 .نمیبیم را دیآو گردن سرو

 



 آرام را دیآو و کنمیم رها زیم یرو را یچا ینیس

 . خوردینم تکان کنم،یم شیصدا

 شیاَبروها انیم اخم رود،یم صورتش کینزد تا دستم

 . دیآیم آرام نظر به یول نشده صاف

 یموها تا و گذردیم صورتش خطوط از انگشتم

 . کنم لمسش که ندارم را جرئتش رسد،یم اشآشفته

 را شبید نه، ای. کاش نداشت، وجود یشبید واقعا کاش

  چکار؟ خواهمیم

 ثبت جهان یکجا چیه یاشنبهپنج عصر چیه کاش

 .شدینم

 بگذار بخوابد، آرام بگذار گذارم،یم عقب به یقدم

 .کند فراموش را شبید کابوس

 عضالت هم باز ببرد خوابش نجایا اگر... نه یول

 .گرفت خواهد درد اش شانه و گردن

 شیصدا آرام را دیآو و کنمیم مرتب را کاناپه کوسن

 و دهمیم جرئت دستانم به خورد،ینم تکان کنم،یم

 سر و گذارمیم دیآو مرطوب گردن پشت را دستانم

 هم را شیپاها دهم،یم قرار کوسن یرو آرام را دیآو



 و رومیم خواب اتاق به آورم،یم باال کاناپه یرو تا

 . دیآو یرو کشمیم و دارمیبرم سبک یپتو کی

 

 یشک چیهیب که هستند ترپرجرئت دستانم از میهالب

 را شب کل. نندینشیم مرطوبش یزدهخی یشانیپ یرو

 کجا را شب است؟ زده خی نگونهیا جانش که بوده کجا

  ؟فهمدینم و بوسمشیم که بوده

 نداشته؟ وجود یشبید دیگویم که بوده کجا

 با و کنمیم خشک را اشیشانیپ رطوبت دستانم با

 کشمیم نییپا گردنش تا را دستانم و شومیم ترجرئت

 هم تنش شرتیت رم،یگیم هم را گردنش رطوبت و

 دستم گرفته، سرد عرق را جانش تمام است، مرطوب

 و خوردیسرم مرطوبشمهین شانیپر یموها انیم

 . دهدیم هول عقببه را شیموها

 یموها انیم دیسف کوتاه تار چند اشقهیشق کینزد

 یمیقد دوست شانیچندتا خورد،یم چشم به اشیمشک

 دیسف یموها انگشتانم. البد هستتد من کار هیبق و بودند

 که را شیموها... نداشت وجود یشبید کند،یم لمس را

 و یشانیپ یرو شیمو یتارها مجدد کنمیم رها

 یلبخند کنند،یم یکجدهن من به و رندیگیجا اشقهیشق



 را" او است من جان" زنمیم شیموها یسرسخت به

 . چه یعنی فهممیم حاال

 

 یحت و است شده ترامن انگار خانه نجاستیا که حاال

 ... ترگرم

 خوب حال مگر جنازه گفتیم نماند؟ نکند برود؟ نکند

 حتما دیآو نبود ترس شود؟ بد حالش نکند دارد، بد و

 .حتما. کشدیم مرا

 

 د،یآو به زنمیم زل و نمینشیم نیزم یرو جاهمان

 تا آفتاب و کندیم طلوع دیخورش که زنمیم زل آنقدر

 . کشدیم قد خانه یانهیم

. شوندیم خشک تنم و هااشک تا زنمیم زل آنقدر

 دیبشو دیآو تن یبو را کافور یبو تا زنمیم زل آنقدر

 .ببرد و

 زنده که دیآو بدون من. را زیچ همه. میکن درستش دیبا

 نداشت وجود یشبید. میکن حلش دیبا. مانمینم

 

 .اول فصل انیپا



 

 صامت-دو-فصل#

 چهار_و_چهل_صامت#

 

 

 

 و میضخ یاتنه با وکای کی ش،یروبرو امنشسته

 سمت بزرگ یسنگ گلدان داخل گرفتهخاک ییهابرگ

 پشت یچوب یپنجره کند،یم ییخودنما زشیم چپ

 زیم دوجداره، زیتم یهاشهیش با است بازمهین سرش

 .دیآیم نظر به مرتب اشخورده واکس یچوب

 :دیگو یم

 .نیاومد خوش. مهرگان گندم خانم -

 

 مرتب یموها آن از نگاه و بزنم یلبخند کنمیم یسع

 : رمیبگ یشیم چشمان و شدهشانه

 

 .متشکرم -



 

 : دیگویم آرامش یصدا با

 

 و نیزوج مشکالت ینهیزم در هستم، مجد ریام من -

 . کنمیم تیفعال یاجتماع مشکالت

 .وقتم خوش -

 .هستم خدمتتون در مهرگان، خانم خب -

 

 گرمید یپا یرو را راستم یپا دهم،یم هیتک یصندل به

 . دهمیم تکان یعصب را مچم و امانداخته

 

 گذشته؟ ماه گذشته؟ یهفته کنم، شروع کجا از دانمینم

 ...ای گذشته؟ سال هشت

 صحبت به شروع خودش تا کنمیم سکوت آنقدر

 :کندیم

 

 د؟یدار ازین یکمک به صحبت شروع یبرا -

 



 :کنمیم نگاهش

 

 طول چقدر معموال   ننیشیم نجایا که ضاتونیمر -

  کنن؟ صحبت به شروع تا کشهیم

 .شما از کمتر یلیخ اکثرا   -

 

 :زنمیم یلبخند

 

 دارم؟ رکود من -

 .قا  یدق نه-

 .خوبه نیا-

 

 :زندیم یلبخند

 

 ...تا منتظرم همچنان -

 

 :میگویم صحبتش انیم



 

 .دکتر یآقا شدم عاشق -

 

 :دهدیم تکان یسر

 

 .دییبفرما شتریب یکم -

 

 شیرته و است بور شیموها کنم،یم سکوت هم باز

 با. است ترنیسنگ یکم دیآو عطر از عطرش دارد،

 شد؟ اَزبر توانیم هم را او کنمیم فکر خودم

 

 و ردیگیم دست به یک را خودکار زد حدس شودیم

  سد؟ینویم چگونه شیرو به رو یبرگه یرو

 که یجواب دارم، عادت هاآدم شدن اَزبر به من

 : پرسدیم ردیگینم

 

 داره؟ یخاص مشکل نیشد عاشقش که یفرد نیا -

 



 یخاص مشکل دیآو پرسمیم خودم از کنم،ینم نگاهش

 عاشق! یبود هانیک عاشق ؟یشد دیآو عاشق دارد؟

  ؟یبود

 

 هم به زیچ همه و یزندگ و ذهن خته،یر هم به ذهنم

 :دیگویم و کنم یم سکوت... ختهیر

 

 نیتونیم نیداشت لیم وقت هر مونم،یم منتظر من -

 .نیبد حیتوض

 

 باشد، خانه بابا که یزمان مثل زند،یم حرف دیآو مثل

 سیتدر دانشگاه در یوقت دیآو کنمیم فکر خودم با

 حال به تا من چرا کند؟ یم صحبت چگونه کندیم

 خودم با حال به تا من چرا نم؟یبنش سرکالسش امنرفته

 زده عطر روز هر را دیآو یوقت امنکرده فکر

 مثل را او هم انیدانشجو است ممکن دانشگاه فرستمیم

 و پهن یلبخند با یداشتن دوست و جذاب نند؟یبب من

 . یشرق یافهیق

 



 ایآ است؟ امن چقدر آغوشش فهمندیم هم شیدانشجوها

 سرت پشت یکوه یدار را دیآو یوقت فهمندیم

 ستاده؟یا

 

 حال به تا چرا نخواهد؟ مرا دیآو نکند برود؟ دیآو نکند

 بلرزد؟ من دستان مانند دلش و دست دیآو امدهینترس

 

 مهرگان؟ خانم -

 

  صامت#

 

 

 یدرباره بود؟ چه سوالش شود،یم مجد ریدرگ نگاهم

 : میگویم شنوم یم زور به خودم که یطور هان؟یک

 

 .داره رو خودش پارتنر یعنی ست،رابطه یتو -

 



 دارم ام،رابطه هی وسط منم گفت گر،ید گفت را نیهم

 . میگویم پالوپرت

 

 یگرید طور را جمله نیاول دیبا ام، کرده شروع اشتباه

 صورت در دمشیکوب که همانطور کردم،یم شروع

 دیآو گفتمیم دیبا... امکرده انتیخ گفتمیم دیبا د،یآو

 .یاکشته مرا دیگویم

 

 : پرسدیم و سدینویم شیروبرو یبرگه داخل یزیچ

 

 ن؟یشد آشنا چطور -

 

 و است شده میزانو چنگ راستم دست کنم،یم مکث

. آوردیم فشار پوستش یرو چپم دست یهاناخن

 : دیگویم شودیم یطوالن که سکوتم

 

. ارنیب براتون بگم تونمیم نیباش داشته لیم آب اگر -

 .دیبر راه محوطه داخل یقیدقا دیتونیم ای



 

 روزانه است؟ ساله چند چرخد،یم صورتش در نگاهم

 چندبار روزانه کند؟یم تیزیو را درمانده آدم چند

 رفتن راه و شنودیم را آن از بعد رنج و انتیخ داستان

 کند؟یم زیتجو را خوردن آب و

 

 آب و بروم راه ست،یخوب زیتجو رفتن راه و آب البته

 نکنم، اعتراف من رند،یبم ییکذا یهاپنجشنبه بخورم،

 . بشود خوب حالش دیآو د،ینبوس مرا هانیک

 

 نگاهم کند،یم یزخم را دستم باالخره میهاناخن فشار

 من و است آرام نگاهش کند،یم مکث صورتش یرو

 کنم،یم حس را امگونه یرو اشک زشیر متالطم،

 : میگو یم لب ریز

 

 .کردم انتیخ شوهرم به باهاش -

 



 دستمال یبسته و کندیم رها زیم یرو را خودکارش

 که کنمیم نگاهش مات رد،یگیم سمتم به را یکاغذ

 :دیگویم

 

 .نیکرد یزخم رو خودتون -

 

 یرو خون یاقطره. کشانمیم نییپا دستم تا را نگاهم

 یرو و کشمیم یکاغذ دستمال یبرگ آمده، باال زخم

 :دیگویم دهم،یم فشارش دستم

 

 مهرگان؟ خانم نیهست متاهل ساله چند -

 .سال هشت -

 ن؟یشد آشنا یک آقا نیا با -

 

 و نییپا بفرستم خواهمیم را بغض کدامشان؟ با

 :پرسمیم یلرزان یصدا با توانم،ینم

 

 ؟یک با -



 .دیهست رابطه یتو باهاش که ییآقا -

 

 کرده رها مرا هم دیآو ستم،ین یکس با رابطه یتو

 زیم یرو یگوش چرخد،یم صورتم در نگاهش است،

 :ردیگیم تماس یکس با و داردیمبر را

 

 .ممنون... د؟یکنیم لطف آب وانیل هی -

 

 زیر یمنش زنند،یم را در تا کنمیم سکوت آنقدر

 شودیم وارد است بشقاب ریجاگ که یآب وانیل با نقشش

 .کندیم تعارفم را آب و

 

 پنج_و_چهل_صامت#

 

 

 مرطوب را دستم وانیل یرو نشسته آب قطرات

 یمنش شوندیم سفت وانیل دور که انگشتانم کند،یم

 .گذاردیم دستم کنار یچوب یعسل رو را بشقاب



 

 .رودیم دخترک و دیگویم یممنون دکتر

 شیوکای چرخد،یم اتاق در نگاهم خورم،یم آب یکم

. خواهدیم یاساس یکش دستمال کی کنم،یم نگاه را

 :دیگویم

 

 .میبد ادامه گهید مدل هی رو هیقض دییایب -

 

 :شودیم صورتش متمرکز نگاهم

 

  مشاوره؟ نییایب نیگرفت میتصم که شد یچ -

 .شناسمینم رو دیآو گهید کنمیم حس -

 همسرتونه؟ دیآو -

 .بله -

 دش؟؟یشناس ینم چرا -

 

 :نییپا بفرستم را بغض کنمیم تالش هم باز



 

 دکتر، شنیم حفظ رو گهیهمد سال هشت بعد آدما -

 .رمیگیم رو دیآو رفتار تپق دارم سال هشت بعد من

 .ندارن ثابت من   کی هاآدم شهیهم -

 بعدش و بخوابه زنش شیپ سال هشت اگه مرد هی -

 دیکل سال هشت مرد هی اگه کنه، فراموش رو نکاریا

 اگه... کنه فراموش عادتشو بعدش و خونه در به نندازه

 ساکت هوهی زنهیم حرف خوب یلیخ که مرد هی

 .هم رو خودم... دکتر شناسمینم دویآو نیا من... شه

 

 افتاد؟ اتفاق نشناختن نیا یک   از -

 .کردم انتیخ بهش کردم اعتراف که یوقت از -

 مهرگان خانم انت،یخ یهیقض به میدیرس مجدد خب -

 رابطه داخل نیفرمود. میکن صحبت آقا نیا درمورد

 هستن؟

 مورد در خوامیم ست،ین و نبوده آقا نیا مشکلم من -

 .کنم صحبت همسرم

 



 یعصب بایتقر و کندیم ادداشتی برگه یرو یزیچ

 :میگویم

 

 د؟یسیننو قهیدق دو شهیم دکتر یآقا -

 

 و گذاردیم کنار را خودکار. کنمیم پاک هم را اشکم

 .کندیم نگاهم

 یکم رم،یگیم دست به هم باز را بشقاب داخل وانیل

 دستم داخل وانیل به نگاهم که همانطور و خورمیم آب

 :میگویم است

 

 گهید امشب بعد گفت ،یکشت منو گهیم دیآو -

 رو غذا کنه،ینم بغل منو بوسه، ینم منو. رمیمینم

 دکتر، نهیبینم منو دیآو کنه،ینم فیتعر خورهیم

 .ستین خوب حالش دیآو... ستین خوب حالش

 

 :کندیم شیرو به رو ی برگه به ینگاه

 



 اعتراف انتیخ به که یوقت از حاالت نیا که نیگفت -

 درسته؟ شده شروع نیکرد

 .بله -

 نشون یواکنش چه شما اعتراف برابر در شونیا خب -

 داد؟

 فراموش گفت برگشت هم یوقت رون،یب زد خونه از-

 .میبد ادامه مونیزندگ به و افتاده یاتفاق نیهمچ میکنیم

 ای و بوده چرا و بوده یکس چه با دینپرس یعنی -

 نها؟یا هیشب یسواالت

 .اصال   ر،یخ-

 ن؟یگفت کجا تا بهشون؟ نیگفت یچطور ؟یچ شما -

 .بده طالقم کردم، انتیخ بهت که گفتم ساده یلیخ -

 

 :کند یم نگاهم

 

 د؟یدار ییجدا قصد -

 .ریخ -

 ن؟یداشت رو همسرتون کشتن قصد-



 .ریخ -

 بوده؟ یچ هدفتون پس -

 

 :میگویم یلرزان یصدا با

 

 انتیخ گنیم یچطور هیبق یعنی... که ستمین بلد من -

  خواد؟یم ینیچ مقدمه... کردم؟

 

 یکاغذ دستمال با و کنم یم رها بشقاب یرو را وانیل

 :پرسمیم ادامه در و رمیگیم را امینیب

 

 گفتم؟یم دیبا یچطور -

 رو همسرتون دییبخوا توش که یاون داره، مدل دو -

 داشته داشتنشنگه زنده بر میتصم که یاون و دیبکش

 بدم؟ حیتوض رو کدومش د،یباش

 

 :دیگویم که کنمیم نگاهش مات

 



. نیکرد تمومش باالخره رو هیگر نکهیا مثل خب -

 ...همسرتون با من هست امکانش

 

 :اندازدیم شیرو روبه یبرگه به ینگاه مجدد

 

 کنم؟ صحبت خان دیآو -

 

 :رمیگیم را میهااشک

 

 .دونمینم -

 صحبت صادقانه باهاتون بخوام اگر مهرگان خانم -

 به توجه با میکن فراموش ایب یجمله یجهینت کنم

 ست،ین یجالب زیچ همسرتون یمنفعالنه یهاواکنش

 سر یرو رو خونه یهمه که ییمردها با من یعنی

 کننیم ادیفر و داد و یکارکتک و ارنیم فرود زنشون

 یتمام از رو خودش که یکس تا امیم کنار ترراحت

 قبل باشه، دهیکش کنار همسرشه به مربوط که ییزهایچ

 .کنم صحبت باهاش دیبا بزنه یکار به دست نکهیا از

 ؟یکار چه مثال -



 باعث هانبودن خودش نیا و هاسکوت نیا کمکم -

 .بزنه بیآس شما و خودش به شهیم

 

 .نه دیآو د؟یآو بیآس

 

  صامت#

 

 

 

 :میگویم

 

 .دکتر زنهینم بیآس من به دیآو -

 .مهرگان خانم کننیم کارها یلیخ فشار تحت هاآدم-

 بکنم؟ تونمیم کاریچ دیآو یبرا -

. دیکن روشن رو ایقضا دیبا هم، با دیکن صحبت دیبا -

 و چند از دیبا من. بشه هضم و حل نتونیب مسائل دیبا

 اون نسبت به بتونم تا باشم مطلع شما انتیخ چون

 .بکنم بهتون یکمک



 

 :دهمیم تکان یسر

 

 بهش که امیاون نگران ستم،ین انتمیخ نگران من -

 که بدم حیتوض بهش یچطور دونمینم و کردم انتیخ

 نباشه ادمی که نبوده یطور که نکردم، انتیخ برنامه با

 مثل که شد چطور دونمینم دونم،ینم من متاهلم، که

لباس  یآو  دلش یهرکار گذاشتم وارید به داده هیتک ز 

 دستتون خودکار که یمدل اون... بکنه باهام خوادیم

 حس من، یحرفها از دیداریبرم نوت و دیریگیم

 .کنهیم فیتعر داستان داره که دارم رو یکس

 

 :لزردیم باالخره میصدا

 

 شب هی که امیمرد نگران من ست،ین داستان نیا -

 بهت گفته بهش وجدانشعذاب بار کردن کم یبرا زنش

 رها رو یزندگ انگار اون و شو جدا ازم کردم انتیخ

 .کرده

 



 :نالمیم هیگر انیم و افتمیم هقهق به

 

 خودکارتونو. بودم عاشق... نشدم عاشق بودم، عاشق -

 اتاقم یتو نشسته یروان دیسیبنو تونبرگه یرو دیبردار

 یتو یوونهید دیسیبنو نگرانشم، و بودم عاشق گهیم

 یچ نمونیب سال هشت نیا تو دونمینم گهیم اتاقم

 بهش موادش که یمعتاد یاندازه به تنم یول گذشته،

 اتاقم یتو که یادرمانده دیسیبنو کنه،یم درد رسهینم

 .رهیم دستم از داره شوهرم گهیم نشسته

 

 :دیگویم و کندیم رها را نفسش

 

 .دیفشار تحت که کنمیم درک -

 به و دیباش زن دیبا. دیکن ینم درک دکتر، دیکنینم -

 . دیبفهم تا دیکن انتیخ دیآو مثل یمرد

 

 در و ردیگیم دست به رو زشیم یرو خودکار

 ساعت به ینگاه من و ردیگیم نظر ریز مرا آرامش

 :میگویم و اندازمیم



 

 رو انگشتش از یقسمت و ناخن شیپ روز چند -

 بعدترش روز دو ،یزیم فرز دستگاه ریز بود فرستاده

 تماس هم صبح امروز دانشگاه، بره بود کرده فراموش

 دسته یعنی کنه،ینم دایپ رو چشیسوئ که گفت و گرفت

... دکتر نبوده حواسیب وقتچیه دیآو رو، دشیکل

 . نداره دیکل دیآو باشم، خونه دیبا االنم... یعنی

 مهرگان؟ خانم -

 

 .کنمیم نگاهش

 

 .نگرانم من نمتون،یبب دیبا مجدد هفته نیا یتو -

 

 :زنمیم یلبخند

 

 ؟یچ نگران -

 .دتونیآو و ناخنتون یهاگوشه -

 :کنمیم نگاه را ام یزخم انگشتان



 .شهیم بلند زود یلیخ دایجد ناخنام یگوشه -

 ناخن یگوشه گهید دیکنیم دیدار شما که ییاونا -

 .نشیرسوند آرنج به مهرگان، خانم ستنین

 

. کنم ترکش دیبا عادت، استشده کندن ناخن ی گوشه

 و کنم زیتم دیبا را خانه ، بروم خانه به دیبا آن از قبل

 و کنمیم یخداحافظ بمانم، دیآو منتظر و بپزم غذا

 مرکز از. رمیگیم بعدترش روز چند یبرا یوقت

 .رسانمیم خانه به را خودم و زنمیم رونیب

 

 صبح که هم رو خواند دیخواه ندهیآ در... خوش شب

 .دادم

 

 شش_و_چهل_صامت#

 

 

 



 باز دیکل با را خانه در   دیآو که امشسته تازه را برنج

 .شودیم خانه وارد و کندیم

 

 در مانده، یلیخ غروب تا اندازم،یم ساعت به ینگاه

 .استکرده رییتغ آمدنش خانه به ساعت روز ده نیا

 

 .دهدیم جواب یرلبیز و کنمیم سالم

 گذاردیم هیچهارپا یرو را فشیک بروم شوازشیپ به تا

 با و ستمیایم ساکن چرخد،یم صورتم در نگاهش و

 . میگویم" ینباش خسته" یلبخند

 :پرسدیم رودیم خواب اتاق سمت به که همانطور

 

 گندم؟ ینکرد دایپ منو چیسوئ -

 

 . شودیم دهیکش دنبالش به نگاهم

 

 .شودیم خواب اتاق وارد و میگویم"  یانه" 

 :شنومیم دورتر از را شیصدا



 

 .نبود هم کارگاه تو گذاشتمش، کجا -

 

 در سرگردان نگاهش و شودیم خارج خواب اتاق از

 .چرخدیم خانه

 

 مکث کبارهی به که بگردم را خانه هم باز خواهمیم

 :کشانمیم سمتش به را نگاهم و کنمیم

 

 د؟یآو یکرد باز یچ با رو خونه در -

 

 :فرستدیم باال ییابرو

 

 .دیکل -

 ؟یکرد جدا دیکلدسته از چتویسوئ -

 



 بشیج از را دیکلدسته و اندازدیم کتش بیج در دست

 است دیکل به نگاهش که همانطور و کندیم خارج

 :کندیم یاخندهتک

 

 یرو میزندگ یهمه بودم، قیدق یادیز شهیهم من -

 .بودم متنفر یپرتحواس و ییهواسربه از بود، اصول

 

 :رودیم نشانه را صورتم نگاهش

 

 با دو ساعت دانشگاه، رفتم گرفتم دربست صبح -

 هابچه از یکی نیماش با بعد کارگاه، رفتم آژانس

 هم خونه در به انداختم دیکل یوقت یحت. خونه برگشتم

 .کردم باز یچ با درو نبود سوال برام

 

 : دیآیم کش یخندشین به شیهالب

 

 تو؟ -

 



 :میگویم فشارد،یم مشتش در را دیکل و شودیم ساکت

 

 .میکن صحبت باهم دیبا دیآو -

 ؟یچ مورد در -

 .شب اون مورد در -

 

 :زندیم داد بایتقر

 

 کن؟ فراموشش نگفتم مگه شب؟ کدوم -

 

 :زنمیم یخندشین من بارنیا

 

 فراموش خودتو یعنی ،ینکرد فراموشش خودتم -

 .دیآو یبریم نیب از خودتو یدار ،یکرد

 .یبرد نیب از تو منو -

 

 :کنمیم فوت را نفسم



 

 . مشاوره میبر ایب -

 

 و دهدیم فشار دندانش انیم یعصب را لبش یگوشه

 :دیگویم یعصب اما آرام یصدا با بعد

 

 افتخار بهش گندم؟ آره بود خوب یلیخ کارت -

 م؟یبزن جارش که بوده خوب یلیخ ؟یکنیم

 .ستین زدن جار -

 

 :زندیم داد بارنیا

 

 ه؟یچ پس -

 

 :میگویم و شودیم تار نگاهم

 

 .میکن حلش دیبا -



 نود که یکالس تو من، گندم چطور؟ مثال م؟یکن حلش -

 زل و بودم نشسته فقط قهیدق هشتاد بود مشیتا قهیدق

 اشتباه کجا کردمیم فکر خودم با و وارید بودم زده

 از یزندگ نیا یسررشته کجا گذاشتم، کم کجا کردم،

 به و بودم مرد گندم، بودم مرد... تو که رفت در دستم

 که نه نباشه، آدم برم و دور که نه نکردم، فکر انتیخ

 دینرس فکرمم به نکهیا فقط نباشه، بالم و دست تو زن

 بره، هرز من نگاه و فکر و باشه نشسته خونه تو زنم

 ...من

 

  صامت#

 

 

 :زندیم ادیفر

 

 میچ گذاشتم؟ کم کجا م،یکن حلش ایب بگو، خب -

 یبرا من یلعنت بود؟ بهتر من از شیچ نبود؟ دلخواهت

 زنم کردمیم فکر بودم، سرکار شب تا صبح تو خاطر

 کجا دمینپرس وقت چیه من... نشسته منتظرم خونه تو



 اعتماد بهت من ،یریم یک با ،یریم چرا ،یریم

 ؟یلعنت یتونست چطور گندم، اومد دلت چطور... داشتم

 فکر با خودمو و رمیبگ خونخفه تا یشینم خفه چرا

 یوا گندم، یوا نکنم؟ وونهید تیکارکثافت گوه و گند

 .گندم یوا... گندم

 

 مان ییدوتا عکس یشاس سمت کندیم پرت را دشیکل

 نگاهش دیآیم فرود نیزم یرو که قاب و وارید یرو

 :گرددیبرم من سمت

 

 گندم؟ یکن متنفر خودش از رو آدم یتونیم چطور -

 عاشقت من چقدر؟ ؟یلعنت یبود متنفر من از چقدر تو

 ...کثافت بودم عاشقت من بودم،

 

 :میگویم افتم،یم هقهق به که همانطور

 

 ...یکنیم فکر تو که یاونطور دیآو -

 

 :دیگویم حرفم انیم



 

 انتیخ بهم سوال، هی فقط پرسم،یم ازت سوال هی -

 تو. یکرد تمیاذ که بگو ؟یکن تمیاذ یخواست ای یکرد

 نه؟! یستین انتیاخ اهل که

 

 :زندیم ادیفر و کنمیم نگاهش زدهوحشت

 

 ؟یکرد انتیخ من به ؟یکرد انتیخ -

 

 :دهمیم ادامه و میگویم هقمهق انیم یگنگ"  یآره" 

 

 .نبوده یکنیم فکر که یاونطور یول -

 فکر گندم؟ داره یاونطور و ینطوریا مگه انتیخ -

 باالخره یکن هیتوج هم یهرجور ،یکشت رو یکی کن

 .مرده یکی

 ...فقط من... من نکشتم، رو یکی که من -

 

 :دیگویم یعصب حرفم انیم



 

 نگو دمیپرس ازت هم چقدر هر نگو، گندم، هاینگ -

 که االنشم نیهم کجا، نگو چرا، نگو چطور، نگو ،یک  

 اصال سرمه، تو کثافت و گند ریتصو هزارتا ینگفت

 کنه؟یم دیناام خودشو دیام مگه آدم دم؟یپرس ازت چرا

 

 فرو وارید به زدههیتک و رودیم میپاها از جان

 کنده ستادهیا خانه انیم که یدیآو از نگاهم و زمیریم

  باشد؟ دروغ داشت دیام شود،ینم

  نشود؟ دیناام دشیام تا دهینپرس

 :میگویم و رمیگیم را اشکم

 

 .دیآو شه ینطوریا خواستمینم -

 ینطوریا که یبود متنفر من از چقدر تو یعنی-

 ...تو ؟یداد مشکنجه

 

 فشار دهانش یرو را دستشپشت و شودیم ساکت

 با بعد و ستدیایم حالهمان به یاقهیدق چند و دهدیم

 :پرسدیم یدارخش یصدا



 

 تو؟ بودم سرکار من که ییهاموقع اون -

 

 :دیگویم بعد و دهدیم فشار هم یرو راشیهاپلک

 

 جواب من ام،وونهید من احمقم، من گندم، نده جواب -

 نده، جواب تو باشه؟. نده جواب تو رم،یمیم رمیبگ

 خالص بکشم جفتمونو که هستم وونهید یانقدر االنشم

 باشه؟ نکن اموونهید شتریب م،یش

 

 بکشد؟ را جفتمان خواهد یم کنم،یم نگاهش زدهبهت

  د؟یآو

 

 یشده آوار من   از نگاه دیآو و میگویم گنگ یاباشه

 در شده ریجاگ یحلقه تا نگاهش رد،یگینم وارید کنج

 یگوشه ندینشیم یخندشین رود،یم نییپا لرزانم دست

 :پرسدیم و لبش

 



 خفه چرا من خدا یا... ؟یوقت بود انگشتت تو تمحلقه -

 شم؟ینم

 

 حرکت یخروج سمت به و دهدیم تکان یسر یعصب

 :میگویم که است دهینرس در به هنوز کند،یم

 

 .دیآو ببر خودت با داتمیکل -

 

 و شودیم خم رود،یم تابلو سمت به بعد و ستدیایم

 کندیم مکث یکم شود،یم سرپا دارد،یبرم را دشیکل

 در کندیم زانشیآو و داردیبرم هم را تابلو بعد و

 .یقبل ینقطه

 خندشین با را تابلو نشسته، عکسمان یرو یبزرگ خط

 به خورم،ینم تکان میجا از. کندیم نگاه یدردناک

. کندیم حرکت در سمت به هم باز افتمیم که هقهق

 :میگویم هیگر انیم کندیم باز را در کهنیهم

 

 .دیآو دتهیکل دسته یرو چتمیسوئ -

 



 .شودیم دهیکوب خانه در بعد و دیگو یم" یدونمیم"

 

 هر خواستیم گذارم،یم میزانوها یرو را سرم

 ! هم با را جفتمان هر کند، خالص را جفتمان

 

 و کنمیم بلند میزانو یرو از را سرم تهوع احساس با

 رو رویز دلم افتدیم بسته در به چشمم کهنیهم

 و رسانمیم یبهداشت سیسرو به را خودم. شودیم

 که یکم آورم،یم باال را امنخورده و خورده هرچه

 رونیب را خودم زور به اممعده شدن آرام با گذردیم

 نفس کنمیم یسع و اندازمیم یبهداشت سیسرو از

 ام؟کرده چه یزندگ نیا با بکشم،

 

 

 :صامت

 هفت_و_چهل_صامت#

 

 



 

 یشاس به دوزمیم چشم و وارید کنار نمینشیم

 به زدههیتک عروسش که یداماد و عروس یخوردهخط

 یشانه و گردن انیم ییجا داماد یهالب و داماد

 سرش و است بسته عروس یهاپلک و نشسته عروس

 .شده لهی داماد سر سمت یکم

 

 کار نداختند،ین یشاس یرو دیکل دسته ای دیآو را خط آن

 . است من

 

 که یگندم کار است، کشته را دیآو که یگندم کار

 .کند شیرها برهنهمهین و ببوسد را او هانیک داده اجازه

 !هانیک

 !هانیک

 !هانیک

 !یبلوکان هانیک دکتر

 زیهرچ ای باشد یوانگید دیشا چرخد،یم درسرم یزیچ

 من از افکارم انیم حس آن ست،ین مهم ،یگرید



 به را خودم و شومیم بلند میجا از است، تریقو

 . رسانمیم نتیکاب

 م،یمستق یهاآهن کشم،یم رونیب را داروها یجعبه

 یهامحلول و افیش آساکول، و نیمساالز یهاقرص

 نهایا یتمام ،یکیتار در قیتزر یهاسرم ،یخارج

 کنند،یم ترپررنگ یزندگ نیا انیم را هانیک یردپا

 . دادم هانیا یپا را امیزندگ من

 

 را جفتمان که است شده وانهید آنقدر گفتیم دیآو

 .بکشد

 و شال کنم،یم یخال زباله سهیک انیم را داروها

 نییپا یطبقه به را خودم و کشمیم تن به ییمانتو

 زهیمکان سطل داخل را داروها یهیکل رسانم،یم

 .زمیریم

 دفترچه و گردمیبرم خواب اتاق به یوقت نمیتروانهید

 و سهیک داخل زمیریم هم را میهانسخه کل و مهیب

 شوم،یم خالص شرشان از و نییپا گردمیبرم

 یتمام گردم،یبرم خانه به و شودینم تمام امیوانگید

 یاسهیک داخل هم را یلعنت روز آن یهالباس

 قفل روز آن که یسنجاق یحت را، تمامشان گذارم،یم



 از و شومیم آسانسور الیخیب نباریا بود، شده میموها

 زهیمکان سطل داخل هم را هاآن و رومیم نییپا هاپله

 .اندازمیم

 

 تمام و سالهشانزده و سالهدوازده گندم   شد، تمام

 ختم،یر دور را یسالگ کیوستیب از شیپ یهاگندم

 .هم را شیپ هفته دو گندم و عصرها شنبهپنج گندم

 

 آسمان به را نگاهم زهیمکان سطل به زدههیتک

 به من و میخورد یچا آنجا که یشب ریتصو. اندازمیم

 سرم در میکرد نگاه را هیدوسا رقص و زدم هیتک دیآو

 د،یآیم کش دستبندم تا دستم رد،یگیم جان

 . کنمیم مرور ذهنم در چرخانمش،یم

 

 . " قلب ازدواجمان، خیتار قلب، گندم، قلب، د،یآو" 

 

 اندازم،یم انگشتانم به ینگاه شومیم که خسته

 خون را میهاناخن ریز و اندشده زخم سرانگشتانم



 هر خواهدیم دیآو ست،ین مهم است، گرفته شدهخشک

 !بکشد را جفتمان

 و کشانمیم خانه تا را خودم نه، گردم،یبرم خانه به

 را قارچ خورشت و کنمیم دم را پلو رم،یگیم دوش

 نشسته شود،یم تمام که کارم بزند، قل تا گذارمیم

 که یساعت به دوزمیم چشم آشپزخانه یپلهتک یرو

 . ندارد گذشتن الیخ

 

 در که است شده کی دوازده، ازده،ی ده، نه، هشت،

 .خورمینم تکان میجا از من و شودیم باز خانه

 

 کندیم روشن که را یمهتاب و خواندیم نام به مرا دیآو

 یرو دستانش کند،یم دایپ وارید به زدههیتک مرا

 :دیگویم و ندینشیم چشمانش

 

 خاموشن؟ چرا چراغا -

 

 :میگویم یوقت شناسمینم را خودم یصدا

 



 .شد شب یک دمینفهم -

 

 :آوردیم کش شیموها انیم تا را دستانش

 

 باشه؟ نکن، وونهید خودتو ،یکرد وونهید که منو -

 

 :پرسمیم و دهمیم تکان را سرم

 

 بکشم؟ شام -

 

 :کندیم یدیجاکل زیآو را دیکل

 

 .بخوابم رمیم -

 د؟یآو یخوب -

 

 :شودیم گردنش قفل دستش

 



 هم هرچقدر بشم، خوب دیبا... گندم شمیم خوب -

 باشه؟ نشو، خسته دیکش طول

 

 :کندیم مکث اشقهیشق یبرجسته رگ یرو نگاهم

 

 د؟یآو یبر ینکن ولم -

 

 نشانه را پناهیب من   نگاهش و کندیم بلند را سرش

 :رودیم

 

 .بخوابم رمیم روقته،ید -

 

 زیم کنم،یم خچالی یراه را غذاها من و رودیم دیآو

 و ستمیایم تراس یقد یپنجره پشت و کنمیم جمع را

 . میروبرو یکیتار به دوزمیم چشم

 



 اتاق چراغ کنم،ینم دایپ رقص حال در یاهیسا چیه

 یگوشه در دیآو روم،یم خواب اتاق به است، روشن

 :میگویم سقف، به زده زل و دهیکش دراز تخت

 

 کنم؟ خاموش المپو -

 

 :چرخدیم پهلو به

 

 .کن خاموش -

 

 کشم،یم دراز تخت یرو و کنمیم خاموش را المپ

 بتوانند عاشق زوج کی که هست نمانیب فاصله آنقدر

 دیآو انیمآن هم دیشا کنند، صبح را یشب هم آغوش در

 . اندشده حل هم آغوش در شیپ هفته چند گندم   و

 

 پهلوپهلوبه از خسته دیآو ها،ساعت دیشا گذرد،یم یکم

 در را خودم هم من و رودیم مطالعه اتاق به شدن

 دهمیم طولش آنقدر کنم،یم یزندان یبهداشت سیسرو

 و رودیم و دیآیم دیخورش هم باز تا شود،یم صبح تا



 تا دهمیم طول را زیچهمه آنقدر د،یآیم هم باز

 دیآو گر،ید منحوس یپنجشنبه عصر کی به رسمیم

 دیآو د،یآیم در صدا به خانه یگوش که است خانه

 :دهدیم جواب

 

 بله؟ -

 .دییبفرما درسته بله -

 شما؟ -

 .باشه خدمتتون یگوش -

 

 :دیگویم من به رو

 

 .دارن کار تو با ه،یبلوکان دکتر مطب از -
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  چرا؟ ؟یبلوکان دکتر. شومیم مات

 

 و خواندمیم نام به دیآو شود،یم مشت میپا یرو دستم

 . کندیم اشاره یگوش به

 

 دست به را یگوش و شومیم کنده جا از نیسنگ

 :دهمیم جواب و ستمیایم دیآو از دورتر رم،یگیم

 

 .دییبفرما -

 .ریبخ وقت مهرگان، خانم سالم -

 .متشکر -

 .رمیگیم تماس یبلوکان هانیک دکتر مطب از -

 

 :رمیگیم فاصله دیآو از گرید یقدم

 

 .دییبفرما بله -

 د؟یاریب فیتشر تیزیو یبرا امروز هست امکانش -



 

 را نفسش خط پشت دخترک م،یگویم مکثیب را ریخ

 :دهدیم حیتوض و کندیم فوت

 

 بر قرار برند،یم فیتشر سفر به یمدت یبلوکان دکتر -

 هاشونچکاپ شونیا رنظریز یمارهایب یتمام که نهیا

 ارجاع شونیا اعتماد مورد پزشکان به و کنن کامل رو

 .بشن داده

 

 یانهیم به بایتقر که رمیگیم فاصله دیآو از آنقدر

 :رسمیم ییرایپذ

 

 .شمینم صحبتتون متوجه -

 و پرونده گرفتن و تیزیو یبرا نیاریب فیتشر لطفا -

 .درمانتون روند یادامه یبرا پزشک یمعرف

 .ستین مقدور برام -

 م؟یباش شما منتظر ندهیآ روز سه تا میتونیم ما -

 .ستین امکانش. ریخ -



 

 یمکالمه متعجب که چرخدیم دیآو سمت نگاهم

 .دهدیم گوش بمیغروبیعج

 

 آخرتون تیزیو شما هستن لیما دکتر مهرگان، خانم -

 ...که میدار خوب پزشکتا سه د،یکن لیتکم رو

 

 :میگویم حرفش انیم

 

 ...من ستین امکانش یول نیداد اطالع نیکرد لطف -

 

 :دیگویم یعصب با  یتقر صحبتم انیم

 

 دکتر به مهرگان، خانم منه یفهیوظ یرساناطالع -

 پرونده گرفتن لیتحو و تیزیو به یاعالقه که گمیم

 .خودتونه یعهده به کار نیا عواقب د،یندار

 .خداحافظ د،یکنیم لطف بله -

 



 منگ ییرایپذ یانهیم همان و کرده قطع را یگوش

 مطب و یبلوکان یهاتماس مدت نیا تمام. کنمیم مکث

 که دینرس ذهنم به هرگز و ربودمگذاشته جوابیب را

 .باشد خانه در دیآو که رندیبگ تماس یزمان است ممکن

 

 کند؟ صحبت دیآو با اگر رد؟یبگ تماس هانیک خود اگر

  د؟یبگو را نحس یهاپنجشنبه خاطرات اگر

 تکان دیآو دهان. چرخدیم دیآو سمت به نگاهم

 . شنومینم من و خوردیم

 

 همه ند،یبینم و ندیبیم چشمانم صداست، از پر سرم

 پلک دستم، یتو یگوش و دیآو و خانه رقصد،یم زیچ

 . گذارمیم هم یرو

 

 اگر یوا برود، اگر کند، میرها اگر بفهمد؟ دیآو اگر

 بفهمد؟ دیآو

 دیآو و کنمیم باز چشم تنم دور یدست شدن سفت با

 مشت راهنشیپ یرو دستم. کندیم صدا را نامم

 :کنمیم زمزمه. اندرفته خواب انگار میپاها شود،یم



 

 .دیآو نمیبش بذار -

 

 . کشاندیم کاناپه کنار تا مرا

 

 گندم؟ شده چت -

 

 تمرکز است، سرگردان نگاهم نم،ینشیم کاناپه یرو

 دهیکش شکمم عضالت تا میپاها یرفتگ خواب ندارم،

 :کنمیم زمزمه. شودیم

 

 .رفت یاهیس چشمام د،یآو ستین یزیچ -

 

 کنم،یم حس هم اممعده عضالت یرو را یکرخت

 خواستیم دیآو. شودینم قطع سرم یتو یصداها

 گرفته تماس من با هانیک مطب از بکشد؟ را جفتمان

 دیآو به اگر. کنمیم رها کاناپه یرو را یگوش بودند؟

 د؟یبگو



 

 . کند یم مکث نگران دیآو صورت یرو نگاهم 

 

 .دیآو خوبم -

 

 به دهدیم امهیتک. فهمدینم و کند میرها دارم دوست

 . کاناپه

 

 به بزنن زنگ دیبا چرا یبلوکان مطب از شده؟ یچ -

 خونه؟

 

 .کنمیم جدا راهنشیپ از را امشده مشت دست

 . کنم متمرکز را افکارم کنمیم یسع

 

 میتنظ یبرا گرفتن تماس سفر، رهیم داره یبلوکان -

 .جلساتم

 

 :کندیم میرها دستش



 

 ؟یبر قراره یک -

 

 م؟یبگو چگونه دیبا را وقت چیه بروم؟ است قرار یک

 . کندیم خودش متوجه مرا دوباره دیآو یصدا

 

 گندم؟ -

 

  صامت#

 

 

 

 :میگویم و دهمیم تکان یسر

 

 . دیآو خوبم -

 



 سمت به که همانطور و ردیگیم فاصله تنم از 

 :پرسدیم رودیم آشپزخانه

 

 رم؟یبگ یاومدن شب میندار الزم یزیچ -

 

 :شودیم دهیکش دیآو یپ نگاهم رود؟یم کجا

 

 .نه -

 

 کنم،ینم و کنمیم حسش رانم، یرو ندینشیم دستم

 یضربه چند شود،یم دهیکش شکمم عضالت تا دستم

 .کنمینم حسش و زنمیم آن به آرام

 

 شدن باز بعدتر و شنومیم را نتیکاب شدن باز یصدا

 فشار را هست اممعده احتماال که را ییجا را، آب ریش

 در دیآو کنم،ینم درک را امروزه چند تهوع. دهمیم

 د،یآیم رونیب آشپزخانه از قندآب وانیل زدن هم حال

 یرو امیزندگ یوقت چکار خواهمیم را قند آب

 ! کنمینم حس را میپاها من و هواست



 

 نفس را وانیل گالب یبو دهد،یم دستم به را وانیل

 :دیگویم دیآو و کشمیم

 

 مامانت؟ یخونه ببرمت هستم، رونیب روقتید تا -

 

 ! مامانت! یاکلمه چه مامانت؟ یخونه

 . گذارمیم یعسل یرو را وانیل

 

 .دارم کار رونیب نه، -

 کجا؟ -

 

 دیبا گندم؟ یدار کار کجا پرسمیم خودم از کجا؟

 دارم؟ مشاور تیزیو میبگو

 

 .جلسات میتنظ یبرا ،یبلوکان مطب -

 



 بزرگ هم یلیخ نه ؟یبزرگ نیا به هم آن دروغ؟

 مطب از برگشت راه در را مشاور نیا مطب ست،ین

 .امکرده دایپ یبلوکان

 

 برسونمت؟ -

 

 لب ریز و دهمیم تکان دیآو یبرا نه عالمت به یسر

 : دیگویم

 

 .برو آژانس با -

 

 به حس و برود دیآو تا مانمیم منتظر کاناپه به زدههیتک

 خودم و کشمیم تن به یلباس حواسیب برگردد، میپاها

 با انتظار سالن در مجد رسانم،یم مشاوره مرکز به را

 یسر من دنید با است، صحبت حال در یجوان مرد

 :دیگویم مرد به رو و دهدیم تکان میبرا

 

 .نمتونیبیم ندهیآ یهفته انشاهلل -



 

 :دیگویم من روبه و رودیم مرد

 

 !مهرگان خانم -

 

 یزیچ یمنش به رو و میگویم رلبیز" یابله" 

 :کندیم مکث صورتم یرو نگاهش د،یگویم

 

 .داخل دییبفرما -

 

 .کندیم اشاره اتاقش سمت به

 یچا ینیس با رترید یکم خودش و شومیم اتاق وارد

 .شودیم وارد

 

 گذاردیم زیم یرو را ینیس خورم،یم یتکان میجا در

 . ندینشیم میرو به رو یمبل یرو خودش و

 

 .مهرگان خانم نیاومد خوش یلیخ -



 

 . کندیم اشاره یچا به. کنمیم تشکر

 

 .میش گرم میبخور ییچا هی هو،هی شد سرد یلیخ هوا -

 

 باران یبو. دیآیم کش پنجره یبسته یشهیش تا نگاهم

 را شیهانفس نیآخر من مثل هم زییپا و آمدیم

 . دیکشیم

 

 گرم آن با را دستانم و رمیگیم دست به را وانیل

 در کند،یم مکث انگشتانم یرو نگاهش. کنمیم

 هیتک شودیم تمام که یچا میخوریم یچا سکوت

 :دیگویم و یراحت مبل یپشت به زندیم

 

 ماه چند و سال هفت مهرگان، خانم دیاساله نهوستیب -

 .دیندار هم یفرزند د،یشد متاهل که هست

 

 :ستیجد نگاهش کنم،یم نگاهش



 

 میکن صحبت یلیخ قراره امروز د،یباش راحت -

 

 کار رنگخوش یهانگاه آن مقابل در بودن راحت

 :میگویم ست،یسخت

 

 شهیهم دم،یدیم رو مرکز نیا تابلو یاتفاق یگاه من -

 که ییهاآدم ه،ییجا چطور نجایا کردمیم فکر خودم با

 فکر ه؟یجورچه بودن نجایا دارن؟ یحال چه نجایا انیم

 .گرفتم جاکی رو هامسوال تمام جواب کنم
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 . زندیم یلبخند

 

 .راستیگ مرکز تابلو پس -



 

 :میگویم صادقانه

 

 یجوونه هی عکس با نو، حس یمشاوره مرکز -

 به ناکجاآباد از که یطراوت با دست ونیم کیکوچ

 .راستیگ بله شده، گرفته سمتت

 م؟یکن صحبت پس خوبه، -

؟ در -  مورد 

 .مشترکتون یزندگ از خارج یزیهرچ -

 

 شیپا یرو را اشدفترچه کنم،یم نگاهش منتظر

 . گذاردیم

 

 ن؟یشد آشنا باهاشون کجا -

 .بودن یخانوادگ دوست -

 دشون؟یندیبیم هنوزم -

 

 . دهمیم تکان یسر



 

 .ریخ -

 نشون؟یدید یک بار نیآخر -

 .اعترافم قبل روز چند دونم،ینم -

 

 . فرستدیم باال ییابرو

 

 شده؟ شروع یک از دارهاتونید -

 .شیپ سال هفت -

 

 . کندیم نگاهم

 

 ن؟یبود ارتباط در باهاشون سال هفت -

 

 :دهمیم تکان یسر

 

 .بودن پزشکم -



 ن؟یهست درمان تحت -

 .بله -

 ؟یماریب چه یبرا -

 .ویاولسرات تیکول -

 

 :پرسدیم و سدینویم برگه یرو یزیچ

 

 د؟یدار حس بهش نسبت یک از -

 .یسالگ دوازده از -

 

 با َکنم،یم شیهایشیم از نگاه من و کندیم نگاهم

 :پرسدیم یمحو لبخند

 

 ه؟یکودک عشق پس -

 .قیعت عشق -

 بله؟ -



 عشق گفتنیم بهش یشوخ به همسرم و خواهرم-

 .قیعت

 .شناسدشیم همسرتون یعنی -

 .سابق خواستگار و دور یآشنا هی عنوان به -

 

 . است تعجب از پر سوالش

 

 ن؟یکرد انتخاب پزشکتون عنوان به رو شونیا چرا -

 سپردن، شونیا به رو مطب بودم، پدرشون ماریب من -

 گندم گفتم خودم به یول حماقت، گذاشت اسمشو شهیم

 یمتأهل زن یعنی ،یخائن یعنی یکن فرار هانیک از اگر

 رو خودم نتونستم داره، حس یاگهید مرد به که یهست

 سیک تا چند... حاال یول کنم، تصور گاهیجا اون یتو

 دکتر؟ دیدار روز در خائن

 

 :پرسدیم سوالم به تیاهمیب

 

  ؟شد خارج ماریب و پزشک حالت از ارتباطتون یک -



 

 :میگویم مکثیب

 

 .وقت چیه -

 

 . چرخدیم صورتم در سرگردان نگاهش

 

 انتیخ همسرتون به دیدار که دیرس نظرتون به یک -

  د؟یکنیم

 داشتم سال هفت نیا تمام دمیفهم مطبش یتو آخر روز-

 .کردمیم انتیخ

 با یفرق چه م،یکن صحبت آخر روز درمورد خب -

 داشت؟ تونگهید یهاتیزیو

 

 . زنمیم گره هم در را دستانم

 

 .دونمینم -

 مهرگان؟ خانم -



 

 . کنمیم نگاهش

 

 شانس نیا ای دیکنیم ییبازجو ینطوریا رو همه -

 منه؟

 

 . زند یم یلبخند

 

 البته م،یکنیم صحبت مهرگان، خانم ستین ییبازجو -

 به باشم، شنونده و یصندل به بدم هیتک تونمیم من

 روز از خب. دیباش یخوب یندهیگو شما که یشرط

 .دیبگ آخر

 میزندگ یهاسال تمام هم من که بود دهیفهم تازه -

 .بودم عاشقش

 . دیبد ادامه خب -

 نجایا راحت یلیخ گن؟یم انتشونیخ از یچطور هیبق -

 ...یعنی... که گنیم و ننیشیم

 



 :پرسمیم و دهمیم فشار را چشمانم دستم دو کف با

 

 نشد؟تموم من میتا -

 

 . زندیم یلبخند

 

 . مهرگان خانم ادهیز وقت -

 

 :پرسدیم ادامه در و کنمیم نگاهش

 

 افتاد؟ یاتفاق چه آخر روز -

 

 :گذارمیم میپاها یرو مجدد را دستانم

 

 باهم که شد یچ بدم حیتوض بهش خواست ازم -

 یکی زن من چرا بوده یعشق اگر که م،ینکرد ازدواج

 .شدم گهید



 خب؟ -

 و برم خواستمیم... بمونم اونجا خواستمینم -

 مثل مدت تمام من... و دیبوس... منو... من... نذاشت

 خواستیم دلش یهرکار...و سادمیوا خشک چوب هی

 .کرد باهام

 

 بعدتر و باز را امیباران یدکمه کنم،یم رها را نفسم

 دوزمیم را نگاهم و کنمیم شل گردنم دور هم را شالم

 . ناخنم یبلندشده یگوشه به

 

 مهرگان؟ خانم -

 

 .کنمیم بلند را سرم

 

 .دیکن ول رو ناخنتون یگوشه -

 

 را چشمانم یگوشه انگشتانم با و کنمیم رها را ناخنم

 :پرسدیم. دهمیم فشار



 

 دادن؟ ادامه کجا تا رو تعرضشون تینها در -

 

 . کنمیم نگاهش مات

 

 تعرض؟ -

 

 پنجاه_صامت#

 

 :چرخدیم صورتم در نگاهش

 

 از خواستمیم دیفرمود باشه خاطرم درست اگر -

 درسته؟ برم، اونجا

 

 :دیگویم و دهمینم یجواب

 

 .نینبود یراض شما پس -



 خوادیم دلش یهرکار دادم اجازه تینها در یول -

 .بکنه باهام

 

 :دهمیم ادامه و زنمیم یشخندین

 

... ما زدینم رو مطبش در یکی اگر دونهیم خدا -

... زد درو اون که بود خدا دست کنم فکر یعنی

 ...وگرنه

 

 . شومیم ساکت

 ! انتیخ! گرید بود انتیخ

 . کنم نگاه ترقیدق را شیهایشیم شودیم باعث شیصدا

 

 د،یبد نشون رو مخالفتتون شما یهرکار یابتدا -

 .تجاوز گنیم بهش باشه یهرچ شادامه

 راه داد و غیج دیبا که بود من لیم خالف اگر -

 .نداختمیم

 !لزوما   نه -



 

 :دیگویم و دهمینم یجواب

 

 نباشه یدرست سوال دیشا د؟یدار انتیخ توهم چرا -

 د؟یبرد لذت... یول

 

 . دهمیم تکان یسر

 

 تمام رونیب زدم که اتاق از ادمهی... وجهچیه به نه -

 طول هفته کی بود، قفل بدنم... کردنیم درد عضالتم

 .بده رو روز اون مرور یاجازه بهم مغزم تا دیکش

 .مهرگان خانم شده تعرض شما به من نظر از -

 و شده تعرض یزن به میبگ اگر ستاحمقانه تعرض؟ -

 ننداخته، چنگ نکرده، مقاوت ومده،ین در ازش ییصدا

 .نزده غیج

 

 . ردیگیم قرار ممکن حد نیترآرام در شیصدا

 



 ان،یآشنا تعرض ای تجاوز با مواجهه در اشخاص -

 دیبا که یاکشنیر اون ای بشن، مواجه شوک با ممکنه

 یجمله هیشب هایلیخ فیتعر بدن، نشون نتونن رو

 بعدتر بودم، خشک چوب کی مثل نیفرمود خودتونه،

 مرور یاجازه مغزم و بود قفل بدنم تمام نیکرد اضافه

 رو خودتون. بدنه اکشنیر نیا قایدق. دادینم رو ایقضا

 .مهرگان خانم دیند آزار گرانید اشتباه بابت

 

 . دهمیم تکان یسر

 

... متاهله زن کی اشتباه دکتر، ستین گرانید اشتباه -

 من کردم،یم فکر بهش ازدواجمم مدت تمام یتو من

 خاطرات از و مطبش رفتمیم شنبهپنج یعصرها

 وا من دادم، راه بهش من... من زدم،یم حرف یمیقد

 یرو رو اسممون من دادم، اجازه بهش من دادم،

 ... من... کندم اون یهایادگاری

 

 :پرسدیم و شومیم ساکت

 



 خواستگار فقط که نیفرمود که کردم فکر ؟یادگاری -

 .بوده

 

 چشمانم از را منتظرش نگاه و کنمیم نگاهش درمانده

 :میگویم رد،یگینم

 

 سال یلیخ... بود کاشته ما اطیح تو نیبنجام جفت هی -

 رو اسمامون که بودم ساله زدهیس دوازده... شیپ

 .کندم... روش

 

 . گذاردیم کنار را دفترش

 

 یسر هی مونهمه ما مهرگان، خانم دینیبب... درسته -

 م،یکنیم دیجد یزندگ وارد خودمون با گذشته از حس

 .انتیخ گفت بهش شهینم لزوما   یول ست،ین درست

 ینم دارید هامونحس با سال هفت مونهمه یول -

 .میکن



 انتیخ یول د،یداشت رو هاانتخاب نیبهتر گمینم -

 هینیسنگ یلیخ یجمله افتاده شما یبرا که یاتفاق یبرا

 .مهرگان خانم

 ...تا دادم اجازه بهش من-

 

 بدنم یرو خطوط دهم،یم فشار هم یرو را میهاپلک

 ی انهیم تا جناق از قیعم خط سه آورم،یم ادی به را

 ... امنهیس یقفسه

 

 امنهیس یقفسه از خواستیم قلبم که آورمیم ادی به

 میصدا نشکست بغضم تا آورمیم ادی به بزند، رونیب

 .نکردم دایپ را

 

 . دهم فاصله هم از را میهاپلک شودیم باعث شیصدا

 

 مثل یامسئله یتو تا شنینم باعث ما اشتباهات -

 .کنه رییتغ متجاوز و یقربان یجا تجاوز

 .میدار رو خودمون اشتباهات ما صورت هر در یول -



 یچ آقا اون و شما مورد در قا  یدق همسرتون -

 دونن؟یم

 

 . اندازمیم باال یاشانه

 

 .بودم مارشیب که یمیقد خواستگار -

 کردند؟یم شرکت تیزیو جلسات یتو شونیا -

 .ریخ -

 

 :رودیم هم در شیهااخم

 

 چرا؟ بپرسم تونمیم -

 

 صامت#

 

 

 . کنمیم قفل هم در را میهادست



 

 هی حد در ینامزد دوران. ندادم اجازه بهش من -

 یماریب به مربوط مسائل شاهد خوامینم گفتم خواهش

 مورد در و باشه کنارم دمیکشیم خجالت باشه، من

 .کنم صحبت گوارشم

 

 :پرسدیم و کنمیم مکث

 

 هم؟ ازدواج از بعد -

 خوام،یم ازش یخصوص میحر هی فقط گفتم -

 از و کنه یهمراه ومن خواست یچندبار... میماریب

 به کرد عادت نگرفت که جواب د،یپرس درمان روند

 تیزیو بود؟ خوب تیزیو بپرسه ؟یخوب بپرسه نکهیا

 گندم؟ یخوب بپرسه ؟یرفت

 

 .ردیگیم حجم میگلو یتو یبغض و شومیم ساکت

 

 مورد در پرسهینم یسوال هنوزم همسرتون -

 اعترافتون؟



 

 :لرزدیم میصدا

 

 بدونه خوادیم نده، جواب گهیم و پرسهیم سوال -

... زن هی ره،یبگ جواب ترسهیم یول چطور، و چرا

 جنون به رو دیآو هیشب یمرد تونسته من، به هیشب یزن

 .دکتر برسونه

 

 با کندیم یسع شود،یم جاجابه یکم یصندل یرو

 :بزند حرف آرامش

 

 خانم بندازه پا از رو لیف تونهیم شما طیشرا در یزن -

 رو کامل یمشاوره جلسه کی شما مهرگان،

 هی به دنیرس تینها در و انتیخ به اشاره ن،یسوزوند

 که یکار ه،ینکردن باور گذشته به شده وصله تعرض

 رانیا با مغول دیکنیم همسرتون و خودتون با شما

 راحت اصال مردها یبرا مسائل نیا هضم نکرده،

 ! مهرگان خانم ستین

 



 ضرب شیپا یرو آرامش با که انگشتانش یرو نگاهم

 :کندیم مکث زندیم

 

 .نگفتم دروغ بهتون هم شیپ یجلسه من -

 .کنهیم تیروا بد رو زیچ همه داره مغزتون -

 .معتقدم انتیخ به همچنان من -

 نتونیب مسائل و صحبت همسرتون با گفتم بهتون قبال -

 خانم کنمیم دیتاک دا  یاک حاال یول د،یکن حل رو

 !کردن صحبت یبرا دینکن تالش دا  یاک مهرگان،

 

 :دیگویم و کنمیم نگاهش مات

 

 هیتنب قصدتون و دیدار وجدانعذاب دونمیم -

 هیتنب رو همسرتون دیدار. اشتباهه یول خودتونه،

 .سوم فرد کی اشتباه یبرا دیکنیم

 ...دادم اجازه بهش من که یسوم فرد -

 



 میگلو به انداختهچنگ بغض شدن ترمیحج حس با

 .شومیم ساکت

 

 کنار از. دهد فرصت من به ردیگیم میتصم هم مجد

 را یکاغذ وانیل کی همراه به یمعدن آب یبطر دستش

 . گذاردیم زیم یرو و برداشته

 و کنم باز را یبطر در توانم ینم و لرزدیم دستانم

 سر هیگر آنجا حتما نخورم آب اگر که ندارم شک

 .داد خواهم

 

 میبرا و کشدیم دستم از آرامش با را یبطر مجد

 سمت برمیم دست و کندیم پر را وانیل کند،یم بازش

 . وانیل

 

 انیم را وانیل لرزش نیا تیتثب یبرا و لرزدیم دستم

 آب   و شودیم مچاله وانیل دهم،یم فشار انگشتانم

 .کندیم سیخ را شلوارم و یباران شده زیسرر

 

 . دهمیم فشار هم یرو یاهیثان یبرا را میهاپلک



 دستمال یبسته و یبطر یاضاف واکنش بدون مجد

 :دیگویم آرامش با و دهدیم هل سمتم را یکاغذ

 

 خانم میندار یکار چیه یبرا یتیممنوع نجایا ما -

 دن،یکش غیج و دادن فحش که داشتم یمارانیب مهرگان،

 یماریب و نجایا ادیم اشقهوه وانیل با که دارم یماریب

 و سادهیا پنجره کنار رو اشمشاوره میتا تمام که داشتم

 .داده جواب رو هامسوال و دهیکش گاریس

 

 سر برداشته باالخره را یبطر و زدیریم اشکم

 :میگویم و کشمیم

 

 اتفاق اون که یروز از دکتر؟ گذرهینم چرا زمان -

 حالش دیآو ساله ده انگار االن گذره،ینم یچیه افتاده

 انگار و... یصندل نیا یرو نشستم ساله ده انگار بده،

 رو هایصندل نیا شم،یم جواب و سوال دارم ساله ده

 .کشنیم شیآت به رو آدم داغ؟ ریق ساختن؟ یچ از

 

 . زندیم یلبخند



 

 .افکارتونه مشکل که، راحتن یلیخ -

 

 یسیخ یکاغذ دستمال با کنمیم یسع و شده ساکت

 :دیگویم کنم، خشک را زیم یرو

 

 نشون که یاونقدر مهرگان، خانم دیبگ همسرتون از -

 هستن؟ روز به دنیم
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 یخندشین به میهالب بعد و کنمیم نگاهش مات

 . ندیآیمکش

 

... انگار که دیباش خونسرد انقدر دیتونیم یچطور -

 سختن؟ انقدر مشاورا یهمه... شما



 

 . خنددیم هم او

 

 رو کامل یجلسه کی ما د،یبود فشار تحت که متاسفم -

 جلسه دادمیم اجازه اگر مهرگان، خانم میداد سوخت

 من. میدیرسینم یاجهینت به هم باز دیکن منحرف رو

 یگاه و بدم خدمات رمیگیم که یپول یاندازه به دیبا

 به تا ببرم شیپ انفجار مرز تا رو ماریب کی مجبورم

 به همسرتون، یدرباره دینداد جواب. برسم جواب

 هستن؟ الرج ادعاشون یاندازه

 ادعا؟ -

 کنه؟ هضم رو کردم انتیخ من یجمله تونهیم واقعا -

 .باشه یسنت کنم فکر -

 

 :میگویم من و کندیم نگاهم حرفیب

 

 .برم خوامیم گهید من -

 .کندیم رها را نفسش



 .نشده تموم باهم کارمون فعال -

 هیتک و رودیم زشیم کنار تا و شودیم بلند شیجا از

 . آن به زندیم

 

 .دیکن فیتعر جمله کی یتو رو همسرتون -

 

 ادی به از محو یلبخند با ندارد، یتمام جلسه نیا انگار

 :میگویم بابا سوال آوردن

 

 .کار مشغول شهیهم یختهیهمربه کی -

 نه؟یا قا  یدق همسرتون از فتونیتعر -

 .بود نیا گفتم بله بهش که یمرد از فمیتعر -

 رییتغ یزندگ سال هفت یط فتونیتعر نیا خب -

 .نکرده

 .بلده رو من که هیمرد دیآو -

 نیا با من هست امکانش... بهتره فیتعر نیا خب -

 باشم؟ داشته گفتگو مرد



 کنمیم فکر گفت و میبر مشاوره دادم شنهادیپ بهش -

 .بزنم جارش که بوده خوب یلیخ کارم

 

 :دهدیم تکان یسر

 

 .هیسنت مرد هی شونیا بله -

 

 :کنمیم نگاهش

 

 فکر من و شه حل دیبا مسئله نیا صورت هر در -

 .دییایبرب پسش از ییتنها کنمینم

 

 دوست رو میزندگ من دکتر، دارم دوست رو دیآو من -

 درس که من م،ینبود شوهر و زن فقط دیآو و من دارم،

 نیترکینزد و گاهمهیتک تنها کردم، ول رو کار و

 یبرا یزیچ نباشه دیآو اگر. دیآو شد قمیرف و دوست

 .پوچم ندارم، بهش زدن چنگ

 



 د؟یکرد رها رو کار و درس چرا -

 خواد،یم آروم زن کی و یزندگ هی گفتیم دیآو -

 خونه از رونیب کار تنش ریدرگ من نداشت دوست

 .باشم

 ه؟یاروم آدم واقعا -

 .بله خونه یتو عموما   -

 ست؟ین آروم خونه جز ییجا پس -

 

 :میگویم مکث یب و کنمیم نگاهش

 

 .ادیز نه -

 کنه؟یم آروم رو خودش یچطور-

 ،یروهادیپ رهیم من با م،یخوریم ییچا تراس یتو -

 .دوهیم رونیب رهیم ییتنها یگاه

 د؟ییایم کوتاه کدومتون عموما   دعوا یتو -

 .دکتر میندار دعوا یبرا یقانون -

 

 :میگویم و زندیم یلبخند



 

 اکثرا دیآو دعواها اول... میدار قانون هی کنم فکر -

 .شد شروع بازم ییوا گهیم

 

 . زنمیم یلبخند هم من و خنددیم

 

 اکثرا ؟ دیهست دعوا یکننده شروع شما پس -

 

 :میگویم و دهمیم تکان یسر

 

 .بله -

 کمکم دیکن یسع د،ینکن شروع رو دعوا مدت هی-

 .دیبگ ریاخ اناتیجر یدرباره بهشون

 

 .رمیگیم را اشکم

 

 صامت_امشب_یها_پست#



 

 

 یصدا که بودم شده پرت حواس انقدر یاومد که تو-

 .بود دراومده همه

 :میگویم لبخند با

 یدیسع بود، نیهم یشد جالب برام نکهیا لیدل اصال-

 روز دو یمسلم حاج بعد افتاد، ینم دهنش از دیآو دیآو

 رفت یم انیگو نیاحسی و دست به پانسمان کباری

 تیپرت حواس و یدیسع یهافیتعر نیب یربط کارگاه،

 تو ،یشدینم حل کنم، حلت خواستمیم. کردمینم دایپ

 د،یآو یبود بیعج... یواکنش چیه یتو... یمحلول چیه

 قسم دقتش و هوش یرو همهکه یپرت حواس

 .خوردنیم

 که داد اخطار بهم یدیسع که دیرس ییجا به کار-

 دوباره چونم،یپیم گوشتو وگرنه دیآو کن جمع خودتو

 .بشم جمع حواس کردم یسع

 سر که روز هی نکهیا تا بود خوب یچ همه آره-

 و کردم صدات الزم، یمرخص من و یبود دستگاه

 ...رودستت



 باز را دستش و بزنم کنار را پانسمان نکهیا تصور با

 دیآو سمت نگاهم لرزاند،یم را دلم نمیبب آنگونه هم

 با چرخدیم صورتم در نگاهش و شودیم دهیکش

 :دیگویم یلبخند

 دیکش منو یحاج مارستانیب از شدنم مرخص یفردا -

 و اومد وارنگ و رنگ دختر انقدر دیآو گفت کنار،

... یبسر یبلد بود رفته ادمی که دینگز ککت تو و رفت

 ها، یدیسر یبدجور دخترمون نیا سر انگار یول

 خانم نیهم گفت ؟یحاج دخترتون کدوم دمیپرس

 .مهرگان

 :کنمیم رها را پانسمان

 حواس خان دیآو نیا گفتم یمسلم حاج به بار هی منم -

 دیگیم من به یه ستا،ین یفیتعر هم انقدرا پرتتون

 االن فقط ه،یفیتعر یلیخ دیآو گفت بله، اله مهندسمون

 د؟یآو یچ یعنی دهیسر... دهیسر بد

 :شودینم کنده صورتم از نگاهش

 .رفته داده دلشو یعنی دهیسر-
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 پارک یانهیم مکتین یگوشه امنشسته جانیب و راکد

 . ندارم خوردن تکان یبرا یالیخ و

 

 روقتید که است گفته دیآو کنمیم تکرار خودم با

  چکار؟ یخواهیم دیآو بدون را خانه. گرددیبرم

 .یشویم وانهید یبرو خانه به زودتر بمان، جانیهم

 

 کند،یم خوردن زنگ به شروع فمیک یتو یگوش

 .رمیگیم دست به را یگوش

 است کرده ویس امیگوش در برکه که اوستا نام دنید با

 .زنمیم یلبخند

 :دهمیم جواب

 

 د؟یآو جانم -

 خونه؟ یبرنگشت. سالم -

 نه -



 ؟ییکجا -

 

 :میگویم و کنمیم نگاه را اطرافم

 

 .رونیب -

 ؟یبلوکان مطب -

 .پارک نشستم نه، -

 پارک؟ کدوم -

 

 :پرسدیم و میگویم را پارک نام

 

 دنبالت؟ امیب یپارک یکجا -

 

 کینزد دارد، آدرس یکل امشده رشیجاگ که یمکتین

 دهینرس باغبان، یمجسمه یروبرو بوفه، جنب فواره،

 :میگویم جمله کی دوم، یخروج به

 



 یرو افتاد من یفیق یبستن که یمکتین اون یرو -

 .شلوارت

 

 هم مکتین یگوشه از و کنمیم قطع یحرف چیهیب

 .خورمینم تکان

 

 نم،یبیم را دیآو که گذردینم ادیز تماس کردن قطع از

 کی در را دیآو تا بود خواسته مجد که آورمیم ادی به

 .کنم فیتعر جمله

 پهن یهاشانه و است بلند قد کنم،یم نگاهش را دیآو

 و کرده شانه عقب به را شیموها ده،یکش یپاها و دارد

 نیج شده، رها اشیشانیپ یانهیم قا  یدق مو دسته کی

 آن یباال شیابروها د،یآیم چرمش کت به اشیمشک

 چند خورده، گره هم در خوب یاقهوه چشمان

 که کنمیم اعتراف هم باز و نکرده اصالح ستیروز

 او به زیچهمه... نه د،یآیم دیآو به چندروزه شیر ته

 .دیآیم

 



 ند،ینشیم گرشید یگوشه هم او و رسدیم مکتین به

 :پرسدیم

 

 خونه؟ ینرفت چرا -

 .نجایا نمیبش گفتم بود، گرفته دلم -

 

 کند،یم رها مکتین یرو را خودش و دیگوینم یزیچ

 نگاه را نیعابر و نمینشیم آنجا ساکت و صامت

 داخل کودکان با همراه ییمادرها ها،نیماش کنم،یم

 . دغدغهیب یهاجوان و شاد یهازوج گهواره،

 

 شیپا چرخد،یم دیآو سمت صورتم شومیم که خسته

 یرو را دستانش و انداخته گرشیدیپا یرو را

 شده رها عقب به را سرش و کرده باز مکتین گاههیتک

 . اندافتاده هم یرو شیهاپلک و

 

 دستش مماس تنم و دهمیم هیتک مکتین به هم من

 من تن و شودیم دهیکش عقب به دیآو دست. شودیم

 .زدهخی مکتین به دهدیم هیتک کامل



 

 یرو و گذردیم گوشتم و پوست از مکتین یسرما

 من تن به که دیکش عقب را دستش دیآو. ندینشیم قلبم

 نخورد؟

 

 یرو گندم، شو بلند زند،یم ادیفر کرختم تن یاهیثان به

 را فمیک دستم خواهد،ینم را تو دیآو نمان، مکتین نیا

 شوم بلند مکتین یرو از خواهمیم و کشدیم چنگ به

 دربر را پناهیب من   دستش و شودیم خم دیآو آرنج که

 امنهیس یقفسه به را خودش اموامانده قلب رد،یگیم

 . کوبدیم

 

 :دیگویم که شنومیم را دیآو یصدا

 

 خسته دیکش طول هم هرچقدر شد قرار نرو، ییجا -

 .ینش

 



 بسته هم هنوز پلکش و چرخدیم رخشمین سمت نگاهم

 دیگویم نرو، د،یگویم یول درهم، شیهااخم و است

 .نشو خسته

 یپلکها دستش، یرو رها شالم و شودیم تار نگاهم

 میموها یرو را شالم آزادش دست و شودیم باز دیآو

 :پرسدیم کشد،یم باال

 

 ست؟ین که سردت -

 بشه؟ سردم شهیم مگه یباش گرم که تو-

 

 رها پشت به هم باز را سرش و دیگویم یاخوبه

 هم من هم، یرو گذاردیم را شیهاپلک و کندیم

 لهی سرم و کشمیم باال مکتین گاهمنینش یرو را میپاها

 گزنده، و گرم دهد،یم یخوب یبو د،یآو سمت شودیم

 .گذشته یروزها یبو هیشب

 

 و گذردیم مهین از شب که میمانیم حال آن در آنقدر

 و میمانیم ما شود،یم یخال و پُر بارها پارک

 .کشندیم جارو را پارک که یپاکبانان



 

 :پرسمیم دیآو به رو

 

 بازه؟ یک تا پارک -

 

 .دیگویم مکثیب را"  ابد تا" 

 

 دیام بدون یدیآو م،یبمان جاهمان ابد تا اگر شدیم خوب

 ترسدیم که یدیآو ساقه، انیم از خوردهترک یگندم و

 که یگندم و ردیبگ یبد جواب و بپرسد یسوال

 .ندیبب یبد واکنش و بزند حرف ترسدیم

 

 ما جز یکسچیه ست،ین یکس کنمیم نگاه را اطراف

 در پتک مثل یزیچ کبارهی به خورده،شکست نفر دو

 .شودیم دهیکوب صورتم

 



 جنگ و شدن تنها از م،یترسیم رفتن خانه به از ما

 از ما نداشتن، هم به یکشش و شدن تنها از کردن،

 .میترسیم مشیاساخته باهم که یاخانه

 

  صامت#

 

 آدم دونفر نیا به و نییپا بفرستم کنمیم یسع را بغض

 یمکتین به انددهیچسب پارک یانهیم در که خانه از َکنده

 فکر دارند تابستان به وصله یاخاطره آن یرو که

 :پرسدیم دیآو که گذردیم یقدرآن و نکنم

 

 اعالم داره کمکم گهید من یمعده ست؟ین تگشنه -

 .کنهیم حضور

 

 :میگویم و زنمیم یلبخند

 

 .میبخور کنمیم درست یزیچ هی خونه میبر -

 



 :کندیم مکث اشیمچ ساعت یرو نگاهش

 

 رم؟یبگ غذا شهیم باز ییجا شب موقع نیا -

 

 :پرسدیم من به رو و دهمینم یجواب

 

 گفت؟ یچ یبلوکان گندم؟یخوب تو یراست-

 

 .متحرک لبوردیب کی یپ فرستمیم را نگاهم

 

 .نرفتم ششیپ -

 چرا؟ -

 .نداشتم حوصله -

 

 :دیگویم و کندیم میرها دستش

 

 ؟یخوریم تزایپ رم،یبگ یچ هی میبر -



 .خورمیم -

 .پاشو پس -

 

 :دیگویم و میشویم بلند مکتین یرو از

 

 همون میخورد یبستن پارک تو که یبار نیآخر -

 .شلوارم رو یختیر رو شاهتوت یبستن که بود یروز

 

 . زنمیم یلبخند

 

 گهید و یکرد هیتنب هیقض اون خاطر به منو کنم فکر -

 .یدینخر یبستن برام

 

 بردمتیم داشتم که فرداش که بود نیا واسه نه، -

 معده یگفت ده،یپر روت و رنگ چرا دمیپرس دانشگاه،

 کردم قیتحق یکم بعدش ،یبخواب ینتونست و یدار درد

 .یبخور دینبا یترش زیچ چیه دمیفهم و

 



 . خندمیم

 

 .خوردمینم ترش زیچ من که چقدم-

 

 . میشویم سوار دو هر و کندیم باز را نیماش در

 و میریگیم تزایپ ستین لیتعط که یفود فست نیاول از

 ربرقیت و ماه نور ریز جدول وسط شب کی ساعت

 ناخنک دیآو نویهالوپ یتزایپ به من م،یخوریم تزایپ

 مرا یتزایپ یمانده یباق یهاتکه هم او و زنمیم

 .خوردیم

 

 هوا خوبند، ساده یزهایچ تمام است،ساده زیچ همه

 خوب شیجا میها شانه یرو دیآو کت است، خوب

 خوب زیچ همه است، خوب سرد دارنم جدول است،

 یشاس و یبرنگرد خانه به که یوقت تا است

 دراز تخت یگوشه ،ینینب را یعروس یبرداشتهخش

 مطالعه یبهانه به دیآو و ینزن زل سقف به و ینکش

 گرید یزندگ نیا. نکند یزندان کار اتاق در را خودش

 در هاشب مرا گرید دیاو شود،ینم خوب وقت چیه



 اگر من دل و کندینم گرم یکس مرا رد،یگینم آغوشش

 .ردیمیم نشود گرم

 

. 

 

 یدکمه بستن نیح دیآو کنمیم دم که را یچا

 .دیآیم آشپزخانه به نشیسرآست

 

 یدکمه با روم،یم دیآو سمت به و کنمیم رها را یچا

 دست نیآست سر یدکمه رود،یم کلنجار نشیسرآست

 یلهیژ ریز که را اشقهی و بندمیم شیبرا را راستش

 .کنمیم مرتب مانده بافتش

 :پرسمیم

 

 خونه؟ ییایم ناهار -

 

 داخل یچا ختنیر نیح و ردیگیم فاصله من از یکم

 :دیگویم داردسته وانیل



 

 .دونمینم-

 

 زیم یرو را وانیل دیآو و گذارمیم زیم یرو را ریپن

 یرو و کندیم پر مهیتان هم را یبعد وانیل و کرده رها

 نبات یبانکه و رودیم نتیکاب سمت به گذارد،یم زیم

 .گردمیبرم سمتش به دارد،یبرم را

 

 ؟یدار درد معده -

 گندم؟ یخوب تو داده، دستم کار یشب آخر یتزایپ -

 

 را نعناع عرق یبطر و میگویم لب ریز"  یخوبم" 

 دیآو که یوانیل داخل یکم و کشمیم رونیب خچالی از

 .زمیریم انداخته داخلش را نبات

 

 .زندیم هم را شیچا و ندینشیم زیم پشت دیآو

 انیم را وانیل شوم،یم یصندل ریجاگ شیروبرو

 . کنمیم نگاه را دیآو و رمیگیم انگشتانم



 وقت چیه چشمانش یپا د،یآینم خوب حالش نظر به

 :میگویم. است نبوده رهیت و رفتهگود انقدر

 

 خسته کن، استراحت ریبگ یمرخص یروز چند هی -

 .ییایم نظر به

 

 . رودیم نشانه را چشمانم نگاهش

 

 الیخ و فکر با رو خودم که رمیبگ یمرخص اگه من -

 .کنمیم وونهید

 .شهیم خوب حالت مسافرت، برو ییتنها -

 

 انیم از را وانیل یحرف چیه یب و زندیم یخندشین

 را نباتش یچا از یمین و کشدیم رونیب انگشتانم

 را وانیل که همانطور و وانمیل داخل کندیم زیسرر

 :دیگویم گذاردیم دستم کنار

 



 گرفتمینم زن خواستیم یمجرد مسافرت دلم اگر -

 .گندم
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 بلند زیم پشت از و کشدیم سر را یچا یماندهیباق

 .شودیم

 :میگویم و کندیم تند پا ییرایپذ سمت به

 

 .دیآو بخور صبحونه -

 

 .شنومیم یدورتر یفاصله از را شیصدا

 

 .ستین زونیم حالم. تونمینم -

 

 که بروم ییرایپذ به تا کشمیم عقب را یصندل

 :دیگویم



 

 .بخور کامل رو تصبحونه نیبش -

 

 آشپزخانه انیم زدهبهت و دیآیم در شدن دهیکوب یصدا

 .کنمیم مکث

 دیآو روم،یم کاراتاق به و کشمیم سر را یچا وانیل

 .کندیم یزندان نجایا را خودش هاشب

 یکمدها و کتابخانه کنم،یم نگاه را اتاق دور دورتا

 وار،ید به زدههیتک اتو زیم کنار یجاروبرق ،یوارید

 با مانییدوتا عکس و دیآو تاپلپ و مطالعه زیم

 .کار زیم یگوشه پهن یلبخندها

 را خانه کل بعد و کنمیم مرتب و یریگردگ را اتاق

 به و گذارمیم باز فسنجان دیآو یبرا کنم،یم زیتم

 و میانخورده یچا نجایا که ستیوقت چند روم،یم تراس

 .میانکرده خلوت

 .شودیم تنگ عصرمان یهایچا یبرا دلم

 

 غروب دیخورش تا کنمیم سرگرم را خودم آنقدر

 . شودیم شب و کندیم



 

 خانه در دیآو که کنمیم چک دارم را خورشت یمزه

 .کندیم باز دیکل با را

 ختهیرهم به دیآو دنید با که کنمیم حرکت در سمت به

 :میگویم و کشمیم ینیه اششده پانسمان دست و

 

 دستت؟ د؟یآو -

 

 :دیگویم لب ریز

 

 .ستین یزیچ-

 

 اتاق سمت به من به تیاهمیب که رومیم سمتش به

 :دیگویم و کندیم حرکت خواب

 

 .کنم عوض لباسامو رمیم م،خسته -

 



 خواب اتاق سمت به دیآو. باردیم شیصدا از یخستگ

 سمت به و کنمیم خاموش را غذا ریز من و رودیم

 .رومیم خواب اتاق

 

 دستش خون و دهیکش دراز پشت به تخت یرو دیآو

 . کرده لک را مالفه و پانسمان

 نجس چرا را مالفه میبگو و کنم غرغر دارم دوست

 دعوا یبرا یجان کدام چیه م،یگوینم یول ،یکرد

 .میندار

 

 از را هیاول یهاکمک یجعبه گردم،یبرم آشپزخانه به

 سهیک کشم،یم رونیب داروها یخال یجعبه کنار

 اتاق به و کنمیم جدا کشو داخل یبسته از ییمشما

 . گردمیبرم خواب

 یرو هم را دیآو دست و گذارمیم مالفه یرو را سهیک

 را پانسمان گره کند،یم باز را چشمانش دیآو سه،یک

 .کنمیم یچیق

 



 ادمی رو خونه یاومد ینطوریا که یبار نیآخر -

 هر بودم شده استخدام کارگاه تو تازه من که قبال. ادینم

 .یکردیم تست رو دستگاه هی زخم روز

 

 .کندیم نگاهم و چرخدیم پهلو به

 

 یصدا که بودم شده پرت حواس انقدر یاومد که تو -

 .بود دراومده همه

 

 

 :میگویم لبخند با

 

 یدیسع بود، نیهم یشد جالب برام نکهیا لیدل اصال -

 روز دو یمسلم حاج بعد افتاد،ینم دهنش از دیآو دیآو

 رفتیم انیگو نیاحسی و دست به پانسمان کباری

 تیپرت حواس و یدیسع یهافیتعر نیب یربط کارگاه،

 تو ،یشدینم حل کنم، حلت خواستمیم. کردمینم دایپ

 د،یآو یبود بیعج ،یواکنش چیه یتو... یمحلول چیه



 قسم دقتش و هوش یرو همه که یپرتحواس

 .خوردنیم

 

 .زندیم یخندشین

 

 که داد اخطار بهم یدیسع که دیرس ییجا به کار -

 چونم،یپیم بد گوشتو وگرنه دیآو کن جمع خودتو

 .بشم جمع حواس کردم یسع دوباره

 

 سر که روز هی نکهیا تا بود خوب یچ همه آره -

 و کردم صدات الزم، یمرخص من و یبود دستگاه

 ...رو دستت

 

 باز را دستش و بزنم کنار را پانسمان نکهیا تصور با

 دیآو سمت نگاهم لرزاند،یم را دلم نمیبب آنگونه هم

 با و کندینم صورتم از را نگاهش دیآو و چرخدیم

 :دیگویم یلبخند

 



 دیکش منو یحاج مارستانیب از شدنم مرخص یفردا -

 و اومد وارنگ و رنگ دختر انقدر دیآو گفت کنار،

... یبسر یبلد بود رفته ادمی که دینگز ککت تو و رفت

 ها،یدیسر یبدجور دخترمون نیا سر انگار یول

 خانم نیهم گفت ؟یحاج دخترتون کدوم دمیپرس

 .مهرگان

 

 . کنمیم رها را پانسمان

 

 دخانیآو نیا گفتم یمسلم حاج به بارهی منم -

 من به یه ستا،ین یفیتعر هم انقدرا پرتتونحواس

 ه،یفیتعر یلیخ دیآو گفت بله، اله مونمهندس دیگیم

 د؟یآو یچ یعنی دهیسر... دهیسر بد االن فقط

 

 . شودینم کنده صورتم از نگاهش

 

 .رفته داده دلشو یعنی دهیسر -

 

 مبارک تولدت ،یمرداد دختر هیهد یبرا
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 رمیگیم سر از را پانسمان کردن باز و زنمیم یلبخند

 :پرسمیم و

 

 ؟یگفت یچ تو -

 گفت چسبه،ینم من به حرفها نیا یحاج دمینسر گفتم -

 ...گندم آخ... یزد سراتم یهمه ،یدیسر

 

 خم زخم سمت یکم و گذارمیم کنار را پانسمان

 و ردیبگ آرام دیآو تا کنمیم فوت را زخم و شومیم

 :پرسدیم دیآو

 

 درمون کردن فوت با رو دردا یهمه هنوزم تو -

 ؟یکنیم

 



 . شومیم متوقف

 

 شه؟ینم آروم دردش -

 .شهیم آروم یچ همه تو با شه،یم آروم کن، فوت-

 

 یاخنده تک با بعد و دهمیم ادامه کردنم فوت به

 :دیگویم

 

 .بود کمیاتیس شه خوب ینکرد فوتش که یزیچ تنها -

 

 . زنمیم یلبخند

 

 رو یکردیم میترس دردش واسه که یابعاد اون -

 .آوردمیم پنکه دیبا نبود، گوجواب فوت

 

 . چرخدیم دستش کف سمت نگاهم

 



 دور دهیچیپ مهارت با انقدر پانسمانو همهنیا یک -

  دستت؟

 

 : دیگویم یخند شین با

 

 .یحاج -

 

. کنم زیتم یکم را زخم اطراف کنمیم یسع یدستمال با

 :پرسمیم دهد،یم فشار هم یرو را شیهاپلک

 

 خوبه؟ یمسلم حاج -

 .سشهیهم یمسلم حاج همون-

 

 میهااخم دستش، کف زخم دور یهاخون شدن پاک با

 . رودیم درهم

 

 د؟یآو یآورد خودت سر رو بال نیا یچطور -



 شیزیت به حواسم کردم،یم ریتعم رو غیچندت داشتم -

 .نبود

 

 و گذشته سال هشت لبم، یگوشه ندینشیم یمحو لبخند

 هم هنوز هستم، اشیپرات حواس عامل من هم هنوز

 یغهیت ندهد صیتشخ دیآو که کنم یکار توانمیم

 .ردیبگ دست به سمت کدام از دیبا را دستگاه

 

 بهت؟ ننداخت متلک یمسلم حاج -

 

 را دستش کندیم یسع کنم،یم زیتم را دستش نیبتاد با

 کنمیم فوتش و چسبمیم سفت را مچش که بکشد کنار

 :پرسمیم دوباره و

 

 بهت؟ ننداخت متلک یحاج-

 

 . دارد خش شیصدا

 



 زن... میگرفت زن برات یشد پرت حواس قبال گفت -

... عسل ماه متیفرستاد... یشد پرت حواس یگرفت

 تیکار هی بگو د؟یآو چته تخونه یبرد زنتو که االن

 .میبکن

 

 .بزنم باد را زخمش یکم کنمیم یسع دستم با

 

 بهش؟ یگفت یچ -

 .ستین یخوب بادبزن دست اون کن، فوتش گفتم -

 د؟یآو -

 

 . زندیم یلبخند

 

  کنم؟ کاریچ دیبا بعدش شد، تموم زدم ُسرامو گفتم -

 

 شروع و گذارمیم زخمش یرو را یلیاستر گاز

 .دستش مجدد پانسمان به کنمیم

 



 یرو ساتیتاس میت بذار نگفت گفت؟ یچ یحاج -

 یرایمد از گهید تو دیآو نگفت کنن؟ کار هادستگاه

 نکن؟ کارا نیا ریدرگ خودتو یامجموعه

 

 د،یآو یکن ول خودتو دیبا بعدش به نیا از گهید گفت -

 ؟یکن کاریچ دیبا گهیم بهت خودش یزندگ

 ؟یکنینم گوش حرفش به چرا پس -

 ؟یزندگ ای یحاج -

 

 یسع و کشمیم سرانگشتانش یرو حواسیب را دستم

 .کنم صاف را انگشتانش کنمیم

 

 .یزندگ -

 خودتو لنگهیم کار یجا هی یوقت گهیم بهم یزندگ -

 اگه ینکن کار اگه گهیم بهم کن، غرق کار یتو

 ترسمیم من ،یشیم وونهید ینکن درست رو هایلنگ

 .گندم بشم وونهید

 



  صامت#

 

 

 هرگونه منکر تمام سال هفت من دکتر، دینکن یشوخ -

 نیا گفتن شدم، پزشکم و خودم نیب یاحساس انیجر

 هاسوال نیا ته اره،یم وجود به سوال یکل هیقض

 یمرد ماریب سال هفت نیا تمام چرا نکهیا به رسهیم

 حتما دکتر، رهیگینم آروم دیآو... نکهیا ای... که بودم

 هیقض نیا یزیآبرور بار تا  ینها هم نکشه کشدش،یم

 هی شه،ینم حل وقتچیه هیقض نیا... کشهیم دویآو

 نیزم صدایب شهینم رو ساله هفت ییرسوا طبل

 .انداخت

 

 .مهرگان خانم ستین ییرسوا -

 

 قبل خودم با نشدنم حسابیب هیتنب دکتر، هست -

 که شاهده خدا نگذشتم، دیآو حق از من ازدواجمه،

 سال هفت کردم، ناحق رو خودم حق فقط نگذشتم،

 گنیم. کردم اعالم حرام خودم یبرا رو زیچهمه



 درد من تن یهمه حقه، به یول نداره، صدا خدا چوب

 حقه؟ به خداست؟ عدالت درد کنه،یم

 

 مهرگان؟ خانم-

 دهمینم اجازه و بزند حرف خواهدیم کنمیم نگاهش

 :میگویم و

 

 بهش که یاون نیب هست کیبار مرز هی کنم فکر-

 دفاع خودش از نتونسته شوک خاطر به و شده تجاوز

 نیا یرو سادنیوا... کنه دفاع نخواسته که یاون و کنه

 من نفهمم وقتچیه کنم فکر... دردناکه کیبار مرز

 .بودم کدومشون

 

 باتالق انیم زدن پا و دست از خسته و شومیم ساکت

 از نیسنگ انیم آن و بازمیم بغض به باالخره  افکارم

 .دهمیمسر هیگر برسرم شده آوار افکار

 



 را فمیک یااضافه حرف بدون شودیم تمام که میهاهیگر

 را زیچ کی فقط شوم،یم سرپا و کشمیم چنگ به

 .بروم دیبا نکهیا دانمیم

 

 . داردیبرم سمتم به یقدم مجد

 

 چند د،یرینگ یاعجوالنه میتصم چیه مهرگان خانم -

 دایپ یمنطق حلراه کی د،یبد فرصت من به جلسه

 .ستین خوب اصال شما یروح حال م،یکنیم

 

 . زنمیم یخندشین

 

 .بدتره یلیخ همسرم حال -

 یول د،یهست یبد طیشرا یتو کنمیم درک باشه، -

 باشه؟. دیرینگ میتصم عجوالنه

 

 داخل تمام ساعت کی انگار نه انگار کنم،یم نگاهش

 :میگویم. آرام یلیخ است، آرام م،یابوده دوئل کی



 

 .رمیگیم تماس یبعد جلسات میتنظ یبرا -

 

 .شنومیم را شیصدا که رومیم در سمت به

 

 مرکز یشماره م،یهست نجایا ما اومد شیپ یمشکل هر -

 . اکثرا   هست پاسخگو هم

 

 کارتم و شومیم خارج اتاق از گردم،یبرنم سمتش به

 را جلسه ینهیهز  یمنش گذارم،یم کانتر یرو را

 را لبخندش کند،یم یراه مرا یلبخند با و کندیم کسر

 لبخند کی حسرت در بود روزها کشم،یسرم نفس کی

 یروز کی هممن توانمیم یعنی بودم، دغدغه یب آرام

 بزنم؟ لبخند دغدغهیب بازهم

 

 صامت# رمان شروع

 

 



 تو خونه نیا...یداریب تخت رو...یباریم سقف از

 .توئه چنگ

 همرنگ امیدن... کمیتار یستین تو... کمینزد هیگر به

 .توئه

 دلتنگ شهر هی... دنبالت گردمیم... شالت رو عطر از

 توئه

 

  صامت#

 

 

 .کنمیم کسیف چسب با را پانسمان

 دهیکش دراز تخت یرو لباس با که یدیآو به ینگاه

 یرو شده مچاله را بافتش یلهیژ اندازم، یم است

 است، باز مهین تا راهنشیپ یدکمه و کرده رها تخت

 بدش حال یبرا دارم دوست جوشد، یم شیبرا دلم

 رها را هادستگاه میبگو دارم دوست. رمیبم جاهمان

 .میکن درستش دونفره را یزندگ زدنلنگ نیا ایب کن،

 



 که شوم بلند میجا از خواهمیم و کنمیم جمع را وسائل

 . شودیم چشمانش ریدرگ نگاهم رد،یگیم را مچم

 

 گندم؟ یداشت دوست منو -

 

 بود یسوال چه نیا داشتم؟ دوستش کنم،یم نگاهش مات

. مردمیم بدش حال یبرا من ش؟یصدا یکرخت انیم

 :دیگویم و کندیم رها را دستم

 

 ؟یکنیم خاموش رو چراغ -

 .گردمیبرم نخواب، نه، -

 

 را پانسمان و سهیک و برمیم آشپزخانه به را لیوسا

 دنبال و میشویم را دستانم. اندازمیم زباله سطل داخل

 گالب شربت وانیل کی با را مسکن گردم،یم مسکن

 و تخت یلبه یرو نمینشیم خواب، اتاق به برمیم

 عقب به را شیموها و ندینشیم دیآو یشانیپ یرو دستم

 :پرسمیم دهم،یم هل

 



 ؟یخوریم مسکن -

 نه؟ ای یداشت دوستم ینگفت -

 

 . گذارمیم یپاتخت یرو وانیل کنار را مسکن

 

 داشتم دوستت نه؟ ای گفتم بله بهت که داشتم دوستت -

 نه؟ ای تخونه خانم شدم و کردم ول و کارم و درس که

 ،یهرک و پشتت سادمیوا سال هفت که داشتم دوستت

 دیشا د،یآو کردم اشتباه. دیآو فقط فعال گفتم گفت یهرچ

 .نبودم یعوض یول رفتم، اشتباه رو راه یریمس هی تو

 

 یرو از را دستم کند،یم باز کامل را شیهاپلک

 گذارد،یم شیهالب یرو برداشته شیموها و یشانیپ

 . کندینم جدا لبش از را دستم

 

 ؟یمونیم کنارم بکشه طول چقدر هر -

 ؟یدار موندن یپا... دیآو ندارم رفتن یپا من -

 



 سمت به را دستم و کندیم بلند بالش از را سرش

 گردنم رسد،یم صورتش کینزد سرم کشد،یم خودش

 .گذاردیم تخت یرو نرم مرا و کشدیم بو را

 

 کی نکرده، نگاه گونهنیا مرا دیآو که است وقت یلیخ

 :دیگویم. اعتراف روز از د،یشا ماه

 

 لمست ترسمیم کنم، تتیاذ شم کینزد بهت ترسمیم -

 دهینترس خودم از وقت چیه من بشم، وونهید و کنم

 .گندم ترسمیمخودم از بودم،

 

 . کنمیم نگاهش

 

 .دیآو شهیم حل یچهمه -

 

 . کندیم نوازش را میمو دستش

 

 .کنم فراموشش کن کمکم -



 

 مانع دیآو و رودیم باال راهنشیپ یدکمه یرو دستم

 ! خواهدیم چه دانمینم است، سرگردان نگاهم شود،یم

 .زندیم پلک

 

 .بگو بهم کردم تتیاذ اگر -

 

 بدهد؟ آزار مرا است قرار مگر

 

 مچاله و کندیم باز را راهنشیپ یهادکمه ند،ینشیم

 یرو نگاهش کند،یم شیرها بافت یلهیژ کنار شده

 یم نام به که یطوالن آنقدر کند،یم مکث صورتم

 :کندیم زمزمه خوانمش،

 

 جواب ایب م،ینپرس سوال ایب... باهاش؟... گندم -

 فقط و میباش ساکت... مینزن حرف اصال م،یینخوا

 .میکن فراموش

 



 از یمین و تنش یهالباس تمام شر از را خودش

 است، سرگردان نگاهش کند،یم راحت من یهالباس

 دیترد انقدر کند،یم مکث چشمانم یرو جز ییهرجا

... شناسمشینم که است جانیب و لَخت آنقد و دارد

 .ستیکس چه است کنارم که یکس فهممینم

 

 نفس را میموها یوقت کند،ینم لمسم یوقت شناسمشینم

 نوازش را دستانم سرانگشتانش یوقت کشد،ینم

 نکشند آغوش به مرا دستانش که را یدیآو من کند،ینم

 حرکت از انگار قلبش که را یدیآو نیا من شناسم،ینم

 .شناسمینم را ستادهیا

 

 روابطمان که ما دهم،یم فشار هم یرو را میهاپلک

 تهوع. میکردینم گم را گریدهم که ما نبود، نگونهیا

 نیا و رابطه نیا اورم،یب باال دارم دوست رم،یگیم

 ...را هاپنجشنبه تمام و اتاق

 

 پنج_و_پنجاه_صامت#

 



 

 

 

 دیآیم باال حلقم تا میپا یزدهخی سرانگشتان از انزجار

 .کندیم رسوخ مغزم در بعد و

 از را یزن ازیسرن از یشب که ستیمرد هیشب دیآو

 رفع یبرا دارد کراهت و آورده خانه به یگندآباد

 ! انزجار ای است ارجح ازشین داندینم که ازش،ین

 

 با دارد کراهت یول باشد، من با که دارد ازین فقط دیآو

 و تهوع حالت است، خائن نظرش از که باشد یزن

 لمس مرا بوسد،ینم مرا کند،ینم میرها انزجار

 . کندینم

 

 شیبرا االن است، من صورت جز ییجا به نگاهش

 ای باشم دهیخواب من تخت نیا انیم جا نیا ندارد یفرق

 .کرده اعالم موعد از زودتر را متشیق که یزن

 رگ در زندیم شهیر مغزم در کرده رسوخ انزجار

 :دیگویم وجودم یوانهید گندم قلبم، یوپ



 

 گرید دیآو خواهدت،ینم گرید خواهد،ینم را تو دیآو" 

 دوطرفه زیچ کی رابطه گفتیم که ستین یدیآو آن

 تو تا بسته را چشمانش است، منزجر تو از دیآو است،

 را تو دیآو کرده، منع تو لمس از را دستانش ند،ینب را

 "نه خودش و خواهدیم را تو تنش خواهد،ینم

 

 منبع از و تمیزن از شود،یم سیخ یاهیثان به پلکم

 .رمیگیم تهوع بودن تن کی یارضا

 

 تهوع زنند،یم هیتک شکمش عضالت یرو دستانم

 بزنم، پس را دیآو کنمیم یسع کند،ینم میرها

 به و کشانمیم اشنهیس یقفسه تا را دستانم توانم،ینم

 گرید یقهیدق چند شود،ینم متوجه دهمیم هولش عقب

 . آورد خواهم باال بمانم حال نیهم در

 

 بغض چرخد،یم خواب اتاق باز مهین در سمت نگاهم

 خفه مرا دارد اتاق نیا نه، ای کندیم امخفه دارد

 .کندیم خفه مرا دیآو نخواستن نه، کند،یم



 

 :میگویم

 

 .کن ولم دیآو -

 

 شده افکارش کراهت در غرق شنود،ینم را میصدا

 رخ حال در نمانیب که یاتفاق نیا زد،یریم اشکم است،

 که یمرد ست،یهرزگ ست،ین تجاوز است دادن

 کند،یم رفع ندارد دوستش گرید که یزن با را ازشین

 :زنمیم غیج بایتقر

 

 .کن ولم. کن ولم کن، ولم د،یآو تونمینم -

 

 نامش توانم تمام با توانم،ینم و بزنم پسش کنمیم یسع

 . زنمیم ادیفر را

 



 هقهق ام،افتاده نفسنفس به کند،یم میرها دیآو باالخره

 مغزم در صدا کی دهد،ینم من به دنیکش نفس مجال

 . شودیم تکرار مدام و مدام

 

 ."است متنفر من از است، متنفر من از" 

  

 میهالباس که آوردیم فشار روحم به یقدرآن حقارت

 تمرکز. کنمیم جمع تخت یرو از یسردرگم با را

 انیم چرا من آخر بروم، دیبا بپوشم، لباس دیبا ندارم،

  ام؟مانده گندزده یبلبشو نیا

 

 دیآیم سمتم به دیآو کشم،یم تن به باالخره را شلوارم

 :زنمیم غیج بایتقر و

 

 ...این من سمت -

 گندم؟ -

 

 .گذارمیم عقب به یقدم



 

 یداشتیبرم ابونیخ از زن هی اگه شاهده خدا -

 من با که شدمینم ناراحت یانقدر من خونه، یاوردیم

 د؟یآو شهیم چندشت من از تو... تو... یول یباش

 ؟یگیم یدار یچ -

 

 :کشمیم ادیفر و داردیبرم سمتم به یقدم هم باز

 

 د؟یآو ینطوریا ؟یکن درستش یخواستیم ینطوریا -

 ؟یاریدرم یبازوونهید یدار چرا گندم؟ شده چت -

 

 ! است مرگم چه داندینم یحت

 

 .دهمیم تکان یسر و کشمیم تن به را راهنمیپ

 

 و حق گفتم م،یکن تمومش ایب گفتم آره، کردم، اشتباه -

 درست یداشت رو یچ برم، بذار گفتم خوام،ینم حقوق



 ازت د،یآو متنفرم ازت ،یعوض تو؟تتهنییپا ؟یکردیم

 .متنفرم

 

 من به را خودش م،یپاها رفتن عقب به توجهیب دیآو

 عق دستش تماس با رد،یگیم را میبازو و رساندیم

 هولش عقب به چد،یپیم هم در اممعده و زنمیم

 .دهمیم

 

 .ینبود که من با بود؟ کجا فکرت شیپ قهیدق چند -

 

 :زنمیم ادیفر

 

 ؟یبود یک با -

 

 و شودیم مشت اممعده یرو دستم زنم،یم عق هم باز

 :نالمیم

 

 .دیآو بپوش لباس -



 

 شود،یم اممعده چفت دستم دو هر. زنمیم عق هم باز

 . افکارم سرم، ام،معده جوشد،یم

 یزندگ نیا تمام از متنفرم، خودم از متنفرم، دیآو از

 یفکر چیه یب من و رودیم لباسش سمت به دیآو هم،

 که کشمیم رونیب را چمدان و کنمیم باز را کمد در

 :دیگویم دیآو

 

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 

 .گردمیبرم سمتش به

 

 تو یجا من بذار ،یندار د،یآو یندار رو جرئتش تو -

 یوقت تا گندم ملکان، دیآو بگم بهت بذار کنم، عمل

 تو دلخواه زن که یوقت تا سه،یوا تو پشت که بود خوب

... منو... اشتباه نیاول با دور، یانداخت منو باشه،

 .دور... یانداخت

 



 زده بهت شود،یم خشک چمدان یرو نگاهش

 :پرسدیم

 

 ؟یبود نکرده باز وچمدونت -

 

 صامت#

 

 

 

 را میهاغیج یجلو تا دهانم یرو ندینشیم دستش

 دوست شود،یم دستش قفل دستم و زنمیم زار رد،یبگ

 .شد تمام اممعده دردناک انقباض نیا تا بزنم عق دارم

 

 : زندیم پچ گوشم کنار

 

 دمیم بزنن، دارت دمیم. هرز. گندم یشد هرز -

 .دمیم توهید کشمتیم خودم نه، ای. کنن سنگسارت

 



 کرد؟یم سنگسار مرا زد؟یم دار مرا

 

 دستانم. بردیم تنم از جان معده مدت یطوالن انقباض

 . رودیم میپاها از حس و شودیم رها

 

 یرو وزنم و کشدیم کنار دهانم یرو از را دستش

 شودیم ریگنیزم میپا به پا هم او شود،یم رها دستانش

 میهاغیج یصدا تا کنمیم اششانه چفت را دهانم و

 . نکنند مانیآبرویب

 

 اموانهید برم،یم پناه خودش به خودش از که ام وانهید

 :زنمیم زار آغوشش در که

 

 گهید امشب بعد  . شهینم گهید. دیآو میکن تمومش ایب -

 .شهینم یچیه

 

 :زندیم شین

 



  شده؟ تنگ براش دلت -

 

 : میگویم جانیب و حالیب

 

 گهید من. دیآو تونمینم گهید کشم،ینم گهید من -

 . بمونم یزندگ نیا تو تونمینم

 

 .وارید به چسباندمیم و دهدیم فاصله تنش از مرا

 

 یریم هان؟ گندم؟ یریم کجا ،یبر خونه نیا از -

 آره؟ نیخندیم من شیر به باهم شش؟یپ

 

 میکن فراموش ایب بود نگفته کنم،یم نگاهش زدهوحشت

 زجرم تا میکن فراموش ایب بود گفته بوده، عاشقم چون

 به سرش پشت تا هان؟یک شیپ... بروم نگذارد تا بدهد،

  نخندم؟ او

 

 :میگویم و زنمیم یخندشین



 

 نگه رو یبزن دست بهش یتونینم یحت که رو یزن -

 خوش بهش یترسیم چون تخونه تو یداریم

 یداریم نگه رو یندار اعتماد بهش که یزن بگذره؟

 ؟یشد وونهید... یشد وونهید د؟یآو بشه یچ که

 

 هشت یهرکس. یکرد موونهید تو. شدم وونهید آره -

 .گندم شهیم وونهید کنه یزندگ تو با سال

 

 لیمتما سمتش به سرم نمیبیم تار را دیآو لحظه کی

 ! تنش یبو و شودیم

 

 دهانم چفت دستم و زنمیم عق تنش، یبو از یوا

 :نالمیم یجانیب یصدا با. شودیم

 

 .شو دور ازم د،یآو شو دور ازم -

 

 پنج_و_پنجاه_صامت#



 

 

 

 

 دیآیم باال حلقم تا میپا یزدهخی سرانگشتان از انزجار

 .کندیم رسوخ مغزم در بعد و

 از را یزن ازیسرن از یشب که ستیمرد هیشب دیآو

 رفع یبرا دارد کراهت و آورده خانه به یگندآباد

 ! انزجار ای است ارجح ازشین داندینم که ازش،ین

 

 با دارد کراهت یول باشد، من با که دارد ازین فقط دیآو

 و تهوع حالت است، خائن نظرش از که باشد یزن

 لمس مرا بوسد،ینم مرا کند،ینم میرها انزجار

 . کندینم

 

 شیبرا االن است، من صورت جز ییجا به نگاهش

 ای باشم دهیخواب من تخت نیا انیم جا نیا ندارد یفرق

 .کرده اعالم موعد از زودتر را متشیق که یزن



 رگ در زندیم شهیر مغزم در کرده رسوخ انزجار

 :دیگویم وجودم یوانهید گندم قلبم، یوپ

 

 گرید دیآو خواهدت،ینم گرید خواهد،ینم را تو دیآو" 

 دوطرفه زیچ کی رابطه گفتیم که ستین یدیآو آن

 تو تا بسته را چشمانش است، منزجر تو از دیآو است،

 را تو دیآو کرده، منع تو لمس از را دستانش ند،ینب را

 "نه خودش و خواهدیم را تو تنش خواهد،ینم

 

 منبع از و تمیزن از شود،یم سیخ یاهیثان به پلکم

 .رمیگیم تهوع بودن تن کی یارضا

 

 تهوع زنند،یم هیتک شکمش عضالت یرو دستانم

 بزنم، پس را دیآو کنمیم یسع کند،ینم میرها

 به و کشانمیم اشنهیس یقفسه تا را دستانم توانم،ینم

 گرید یقهیدق چند شود،ینم متوجه دهمیم هولش عقب

 . آورد خواهم باال بمانم حال نیهم در

 



 بغض چرخد،یم خواب اتاق باز مهین در سمت نگاهم

 خفه مرا دارد اتاق نیا نه، ای کندیم امخفه دارد

 .کندیم خفه مرا دیآو نخواستن نه، کند،یم

 

 :میگویم

 

 .کن ولم دیآو -

 

 شده افکارش کراهت در غرق شنود،ینم را میصدا

 رخ حال در نمانیب که یاتفاق نیا زد،یریم اشکم است،

 که یمرد ست،یهرزگ ست،ین تجاوز است دادن

 کند،یم رفع ندارد دوستش گرید که یزن با را ازشین

 :زنمیم غیج بایتقر

 

 .کن ولم. کن ولم کن، ولم د،یآو تونمینم -

 

 نامش توانم تمام با توانم،ینم و بزنم پسش کنمیم یسع

 . زنمیم ادیفر را



 

 هقهق ام،افتاده نفسنفس به کند،یم میرها دیآو باالخره

 مغزم در صدا کی دهد،ینم من به دنیکش نفس مجال

 . شودیم تکرار مدام و مدام

 

 ."است متنفر من از است، متنفر من از" 

  

 میهالباس که آوردیم فشار روحم به یقدرآن حقارت

 تمرکز. کنمیم جمع تخت یرو از یسردرگم با را

 انیم چرا من آخر بروم، دیبا بپوشم، لباس دیبا ندارم،

  ام؟مانده گندزده یبلبشو نیا

 

 دیآیم سمتم به دیآو کشم،یم تن به باالخره را شلوارم

 :زنمیم غیج بایتقر و

 

 ...این من سمت -

 گندم؟ -

 



 .گذارمیم عقب به یقدم

 

 یداشتیبرم ابونیخ از زن هی اگه شاهده خدا -

 من با که شدمینم ناراحت یانقدر من خونه، یاوردیم

 د؟یآو شهیم چندشت من از تو... تو... یول یباش

 ؟یگیم یدار یچ -

 

 :کشمیم ادیفر و داردیبرم سمتم به یقدم هم باز

 

 د؟یآو ینطوریا ؟یکن درستش یخواستیم ینطوریا -

 ؟یاریدرم یبازوونهید یدار چرا گندم؟ شده چت -

 

 ! است مرگم چه داندینم یحت

 

 .دهمیم تکان یسر و کشمیم تن به را راهنمیپ

 

 و حق گفتم م،یکن تمومش ایب گفتم آره، کردم، اشتباه -

 درست یداشت رو یچ برم، بذار گفتم خوام،ینم حقوق



 ازت د،یآو متنفرم ازت ،یعوض تو؟تتهنییپا ؟یکردیم

 .متنفرم

 

 من به را خودش م،یپاها رفتن عقب به توجهیب دیآو

 عق دستش تماس با رد،یگیم را میبازو و رساندیم

 هولش عقب به چد،یپیم هم در اممعده و زنمیم

 .دهمیم

 

 .ینبود که من با بود؟ کجا فکرت شیپ قهیدق چند -

 

 :زنمیم ادیفر

 

 ؟یبود یک با -

 

 و شودیم مشت اممعده یرو دستم زنم،یم عق هم باز

 :نالمیم

 

 .دیآو بپوش لباس -



 

 شود،یم اممعده چفت دستم دو هر. زنمیم عق هم باز

 . افکارم سرم، ام،معده جوشد،یم

 یزندگ نیا تمام از متنفرم، خودم از متنفرم، دیآو از

 یفکر چیه یب من و رودیم لباسش سمت به دیآو هم،

 که کشمیم رونیب را چمدان و کنمیم باز را کمد در

 :دیگویم دیآو

 

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 

 .گردمیبرم سمتش به

 

 تو یجا من بذار ،یندار د،یآو یندار رو جرئتش تو -

 یوقت تا گندم ملکان، دیآو بگم بهت بذار کنم، عمل

 تو دلخواه زن که یوقت تا سه،یوا تو پشت که بود خوب

... منو... اشتباه نیاول با دور، یانداخت منو باشه،

 .دور... یانداخت

 



 زده بهت شود،یم خشک چمدان یرو نگاهش

 :پرسدیم

 

 ؟یبود نکرده باز وچمدونت -

 

 شش_و_پنجاه_صامت#

 

 

 

  ام؟کرده بازش را چمدان کردیم فکر کنم،یم نگاهش

 

 رفتن چمدون د،یآو کنهیم باز رو موندن چمدون آدم -

 .خوادینم کردن باز

 

 باهاش که یعوض اون شیپ مثال؟ یبر یخوایم کجا -

 ؟یکرد انتیخ بهم

 

 . کنمیم نگاهش شده مات و شیک



 

 چه و هانیک شیپ بروم هان؟یک شیپ بروم! گفتیم چه

  م؟یبگو

 

 :کشمیم ادیفر

 

 .دیآو بفهم دهنتو حرف -

 

 :زندیم ادیفر هم او

 

 ؟یچطور هان؟ گندم؟ بفهمم یچطور دهنمو حرف -

 حالت مونرابطه وسط اوردمیم هرزه زن هی اگر یگفت

 انقدر من آره؟ باشم؟ باهات ینجوریا نکهیا تا بود بهتر

 نکهیا کنم، انتیخ تا ستمین پست انقدر گندم، ستمین پست

 .کنم انتیخ هم من شهینم لیدل یکرد انتیخ تو

 

 .شه خنک دلت تا کن انتیخ دیآو کن انتیخ -

 



 . خنددیم

 

 دیآو تونمیم بازم یبگ یبتون که شه؟ پاک تو گناه که -

 یفداکار و گذشت یاسطوره خودم از و بکوبم رو

 بسازم؟

 

 من؟ ؟یفداکار و گذشت یاسطوره -

 من یگفت یاومد یرفت سال هشت که ییتو... تو آره -

 کارو من کنار، گذاشتم و درس من کردم، گذشت برات

 گفتم من مگه کنار، گذاشتم رو یزندگ من کنار گذاشتم

 گفتم من مگه نکن؟ کار گفتم من مگه نخون؟ درس

 یگفت یم. نه یگفتیم ؟یداشت دوست کار نکن؟ یزندگ

 عقدت من... رمیمیم نکنم کار من...  امیکار من

 بهم نکردم صبر م،ینبود دوست هم با بودم، نکرده

 کار اول... خوامیم دارخونه زن بگم و یش وابسته

 ساله ده من یخواسته و گفتم و خواستم یزیچ هر قبل

 خب... سرم تو شدیم دهیکوب مدام که یچکش شد، تموم

 جبران شد؟ خوب یچ همه االن ؟یشد راحت االن

 کوفتم هوی رو منداشته یهایخوش همه گه؟ید یکرد

 ؟یکرد



 

 گفت؟ یم چه دیآو گفت؟ یم چه گفت؟ یم چه

 

 :دهدیم ادامه و میگوینم چیه

 

 شتریب شیچ از بود؟ بهتر من از شیچ ،ینگفت یراست -

 گفتیم بود، فکرروشن و روزبه نکنه اومد؟ خوشت

 ابونیخ تو یمرد هر یرو به برو کن، یهرزگ برو

 تو که گفتیم یچ گندم؟ گفتیم یچ بخند؟ یدید

 شیچ ؟یبش یزندگ سال هشت الیخیب یگرفت میتصم

 بود؟ بهتر من از

 

. شودینم رها اممعده از دستم دهم،ینم یجواب هم باز

 از هاحرف نیا گفت؟یم چه داشت گفت؟یم چه داشت

 بود؟ آمده کجا

 

 و داردیبرم میپا کنار از را چمدان و دیآیم سمتم به

 همه و آب وانیل و آباژور و تخت سمت کندیم پرتش

 :زندیم ادیفر بارنیا دیآو و نیزم یرو افتندیم



 

 بگو ؟یگرفت خونخفه بازم چرا ؟یزنینم حرف چرا -

 با گندم؟ یکرد انتیخ بهم یعوض کدوم با بگو،. گهید

 کم برات کجا گذاشتم؟ کم برات یشرف؟چیب کدوم

 . گذاشتم

 

 .دارمیبرم عقب به یقدم

 

 د؟یآو بمونه برام یگذاشت یچ -

 که گذاشتم برات یانقدر ؟ظاهرایخواستیم یچ ؟یچ -

 .باال یبد گهید یکی یبرا لنگاتو و یبر

 

 زد که یحرف تصور با و گذارمیم عقب یگرید قدم

 هم یرو را میهاپلک شود،یم منقبض هم باز اممعده

 :میگویم و دهمیم فشار

 

 .شو خفه خدا رو تو د،یآو شو خفه -

 



 . چرخدیم تنم یرو نگاهش

 

 گذشت؟ خوش بهتون ؟یرفت شیپ باهاش کجاها تا -

 ؟یکنینم تمومش چرا -

 

 .زندیم یخندشین

 

 .کنم تمومش دیبا ،یگیم راست -

 

 میایب خودم به تا و کندیم تند سمتم به را شیهاقدم

 : نالدیم وار،ید به شومیم دهیکوب

 

 کرد؟ لمست دت؟یبوس -

 

 . شودیم تنگ میگلو دور دستش

 

 ؟یبرد لذت اومد؟ خوشت -



 

 و کندیم جدا وارید از بار چند مرا ردیگینم که یجواب

 :زندیم ادیفر وار،ید به کوبدمیم

 

 تو ؟یگرفت یاللمون بازم چرا ؟یدینم جواب چرا -

 کل گندم، یکرد وونهید گرفتنات یاللمون نیا با منو

 حرف ،یکرد کوفتم نزدنات حرف با رو یزندگ نیا

 .بگو بزن

 

  را؟ خودش ای دادیم آزار مرا

 

 : زنمیم غیج اممعده یدوباره انقباض حس با

 

 .برم بذار. کن ولم د،یآو کن ولم -

 

 هفت_و_پنجاه_صامت#

 

 



 :زندیم ادیفر

 

 باال روم یدار دوست شمیم کینزد بهت گهید حاال -

 بهش یتونینم که یرفت شیپ باهاش انقدر ؟یاریب

 ؟یکن انتیخ

 

 و کند تمامش خواهمیم و بردیم را امانم تهوع حالت

 :نالمیم

 

 . ارمیب باال دارم دوست یشیم کینزد بهم آره -

 

 .شودیم میگلو چفت دستش هم باز

 

 یخوایم بکشمت؟ بزنم یخوایم گندم، نزن حرف -

 کنم؟ خاکت امشب نیهم

 

 دور دیآو تن یبو از تا وارید به فشارمیم را خودم

 :میگویم و بمانم



 

 .دیآو کن خاکم -

 

 که ییجا تا مرا و شودیم میبازو چنگ دیآو دست

 :دیگویم و کندیم کینزد تنش به تواندیم

 

 یدونیم تهش. گندم میبر انتویخ نیا ته تا ایب -

 شب جونت ترس از و یباش من زن که اونجا کجاست؟

 و یباش من زن که اونجاست تهش ،یبخواب ینتون

 خونه از پاتو نون دونه دوتا دیخر یبرا ینکن جرئت

 . آرزوت بشه مرگ که اونجاست تهش رون،یب یبذار

 

 آدم یتونیم که ییتو... دیآو مرگه خود تو با یزندگ -

 .یکن متنفر خودت از رو آدم ،یکن متنفر خودش از رو

 

 انتیخ یوقت یبود عاشقم االن؟ ؟یشد متنفر ازم -

 ؟یکرد

 



 را جانم یماندهته و کنمیم جدا دستش از را میبازو

 . شومیم کنده نیزم از و میپاها سمت فرستمیم

 

 ییمانتو مانده باز کمد   از و شومیم چمدان الیخیب

 :میگویم و کشمیم رونیب

 

 .شد تموم گهید د،یآو شد تموم -

 

 و داردیبرم زیخ سمتم به که رومیم در سمت به

 .تخت به شومیم دهیکوب کنمیم باز را در کهنیهم

 

 که دانمیم را نفسم فقط. نه ای میگویم دانمینم را آخ

 :دیگویم یعصب دیآو رود،یم

 

 با نیبب بذار رونیب خونه از پاتو ؟یشب نصفه کجا -

 نه؟ ای شکنمیم پاتو جفت نمیماش

 



 ردیگیم جان شکمم از یدرد بکشم، نفس کنمیم یسع

 زور به که ییصدا با رود،یم میپاها سمت و

 :میگویم شنومشیم

 

 ه؟یچ تبهونه گهید ساعت چند. شبه نصفه االن -

 

 :زندیم ادیفر

 

 یبفرست خونه نیا از جنازه هی امشب یخورد قسم تو -

 آره؟ رونیب

 

 .کنمیم زمزمه را"  آره" 

 

 خندشین کهنیهم و زندیم یخندشین پاسخم دنیشن با

 نییپا به اششده قرمز یهاپلک از اشک زندیم را

 . کندیم شره

 .امدهیشن عمرم به که ستییصدا نیترجانیب شیصدا

 



 .مونمیپش منم... گندم کردم اشتباه... تو -

 

 کشدیم رونیب را راهنشیپ کندیم حرکت کمد سمت به

 و کندیم حرکت اتاق یخروج سمت به پوشدش،یم و

 .کشدیم چنگ به مرا یگوش راه سر بعد

 

 زدیریم کمد از را میهافیک گردد،یبرم کندیم مکث

 و نیزم یرو کندیم یخال را شانیهمه رون،یب

 زندیم اتاق از و داردیبرم را دمیکل دسته باالخره

 .شودیم دهیکوب خانه در و رونیب

 

 . زنمیم هق و شکندیم بغضم یچارگیب و درد از

 

 که ردیگیم شدت یقدرآن میپاها در گرفته جان درد

 و بکشانم تخت تا خواهمیم را خودم شوم،یم شل

 من به یحس کی و شودیم جدا تنم از یجان توانم،ینم

 :دیگویم

 



... ریبگ تماس دیآو با... برو اتاق تا شو، بلند گندم" 

 با نشود، نیماش سوار بگو او به... بود بد حالش دیآو

 مرا کن، سنگسار مرا دیآو بگو نکند، یرانندگ حال آن

 ن،یننش رل پشت و بشکن را میپا جفت... بزن دار

 ." ستین خوب حالت

 

 تالش هم باز... توانمینم و شوم بلند میجا از خواهمیم

 ایدن یخاموش یدکمه یکس که انگار بارنیا و کنمیم

 یم تمام زیچ همه کند خاموش موعد از زودتر را

 .شود
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 را سرم است،شده خشک تنم تمام کنمیم باز که چشم

 یرو تا میموها نیب از یخون دهم،یم فاصله تخت از

 را دیآو دست خون کینزد ییجا و آمده کش مالفه

 .استکرده نجس



 

 دلمه سرم پشت یزخم کشانم،یم سرمپشت تا را دستم

 د؟یآو افتد،یم کار به ذهنم. است دردناک و بسته

 

 کنم یم یسع رد،یگیم جان میپاها در یدرد نشستنم با

 یهیپا یرو شده لهی چمدان رقصد،یم اتاق شوم، بلند

 اصال هم، یخون یروتخت رقصد،یم شکسته آباژور

 .رقصدیم ایدن یهمه

 

 محل در قایدق شوم،یم سرپا باالخره تخت به زدههیتک

 فرش است، شده خشک خون، پررنگ رد کی نشستنم

 نجاست را امیزندگ کل ام،یتخت رو اتاقم، نینازن

 .برداشته

 

. است نشده صبح. گردمیم ساعت دنبال به چشمانم با

 یسع... امگذرانده مرگ خواب در دیشا را یساعت سه

 ییرایپذ به را خودم و برسانم وارید به را دستم کنمیم

 .برسانم

 



. ستین دیآو از یخبر و اندمانده روشن خانه یهاچراغ

 به. نبود خوب اصال دیآو حال نبود، خوب دیآو حال

 میایدن... لرزدیم میپاها روم،یم تلفن یگوش سمت

 نمیبنش اگر اما نشده، ساکن است هنوز که هم هنوز

 زدن گند ست،یکاف کشانم،یم نجاست به هم را ییرایپذ

 .ستیکاف جانیهم تا یزندگ نیا به

 

 .رمیگیم را دیآو یشماره و کنمیم وارید بند را دستم

 

 یپاسخ یکس و بوق و بوق و بوق و بوق زند،یم بوق

 سالم دتیآو دیبگو که ستین ییصدا چیه دهد،ینم

 .است

 

 از. مانمیم جوابیب هم باز... و رمیگیم تماس هم باز

 زیم به زنمیم هیتک را دستم بارنیا و شومیم خم درد

 .رمیگیم تماس هم باز و تلفن

 

 



 اعتقاداتت، به را تو بده، جواب دیآو بده، جواب دیآو"  

 ." دیاو بده جواب مانت،یا به را تو

 

 .رندیگیم درد گرید انگشتانم که رمیگیم تماس آنقدر

 و نجس و نوچ تنم تمام... یناگفتن و بد ستیحال حالم

 را تنم رسانم،یم حمام به را خودم است، دردناک

 سوزد،یم سرم پشت... هم را میهالباس و میشویم

 جا گردنم یرو انگشت چند از یرد و است کبود دستم

 .است مانده

 

 کشم،یم تن به یلباس شومیم زیتم که یکاف یاندازه به

 دایپ که یمسکن قرص هر از و رومیم آشپزخانه به تا

 .شود آرام دردم تا خورمیم کنمیم

 

 تماس دیآو با و رمیگیم دست به یگوش هم باز

 .رمیگیم

. کنم دایپ کجا را او دانمینم یوقت هستم نیترچارهیب

 تماس یکس با کنمینم جرئت یوقت هستم نیترچارهیب

 .رمیبگ را دیآو سراغ و گرفته



 

 باال معزمتا یگوش یشده قفل سرانگشتان از صالیاست

 در و شوم خارج خانه از رمیگیم میتصم... دیآیم

 .بگردم دیآو دنبال به ابانیخ ای نگیپارک

 

 به هاابانیخ در دیبا که یاآورده باال یگند چه گندم

 . گندم آخ ؟یبگرد دیآو دنبال

 

 اتاق دنید با رسانم،یم اتاق به را خودم زور به

 خون یحلقه و شدهدهیکش گند به و ختهیرهمبه

 .شودیم دگرگون حالم فرش یرو یدهیخشک

 

 یوقت چند کلمیس زمان از. است مرگم چه دانمینم

 ست،ین یعیطب اصال یزیخونر نیا یول بود، گذشته

 .ستین یعیطب گرید یزندگ نیا زیچ چیه

 

 را در کنار یدست دم مانتو. شومیم خواب اتاق الیخیب

 اندازم،یم سمیخ یموها یرو یشال و کشمیم تن به

 باز در و چرخانمیم نییپا به را در یرهیدستگ



 هرچه و رومیم کلنجار در یرهیدستگ با. شودینم

 .است هودهیب کنمیم تالش

 

 یپله تک تا را خودم ردیگیم شدت بازهم که دردم

 .نمینشیم جاهمان و رسانمیم ییرایپذ

 

 به زنم یم زل و شومیم خشک وارید به زدههیتک

 به زدههیتک همانجا... دیآو بدون یشده رانیو یخانه

 زیچ چیه. کنمیم نگاه را امشده تمام یزندگ وار،ید

 .شودینم سابق مثل گرید

 ...هم من
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 .سه فصل
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 .امدین دیآو و آمد اول روز

 .امدین دیآو و رفت دوم روز

 .امدین دیآو و گذشت سوم روز

 

 سالن یگوشه یخال یصندل ریجاگ رفتنش یلحظه از

 .مقابلم چیه به امزده زل و امشده

 یزندگ است، شده پوچ زیچ همه یعنی ام،شده پوچ

 همه... دیآو بدون گندم د،یآو بدون خانه د،یآو بدون

 .اندشده پوچ

 

 یماندهیباق یرو توانمیم دانمینم که امشده پوچ آنقدر

 یزیچ یرو یحت... نه ای بگذارم تیموجود نام خودم

 تیموجود نام شودینم هم است مانده خانه از که

 .است برده خود با را خانه دیآو گذاشت،

 

 درو ندارد، ستون ندارد، سقف انگار دیآو بدون خانه

 .ندارد هم گندم انگار دیآو بدون خانه... هم پنجره

 



 را امساده زرد نگیر شود،یم دهیکش دستانم تا نگاهم

 زخم انگشتم که امچرخانده انگشتم در حواسیب آنقدر

 اشک یشورآبه بابت صورتم پوست و است شده

 .سوزدیم شیرو یشده خشک

 .گذردیم ذهنم از

 

 را میروزها... چکار؟ خواهمیم دیآویب را امحلقه

 چکار؟ خواهمیم دیآویب

 

 .چکار؟ خواهمیم دیآویب را هاساعت گذر

  چکار؟ خواهمیم نشنوم دیآو از را تشکرش که ییغذا

 چکار؟ خواهمیم دیآویب را خودم را، خودم

 

 دیآو که ییمو کنم، کوتاه را میموها دیبا بروم، دیبا

 چکار؟ خواهمیم را، سرم یباال نکند جمع

 

 زن یپوسته بتراشند، را امپوسته بدهم و بروم دیبا

 چکار؟ خواهمیم دیآو بدون را، بودن یزندگ



 

 کردم؟یم چه من آمدینم اگر دیآو گذرد،یم ذهنم از

 گفتم؟یم چه د،یپرسیم را نبودنش یچرا یکس اگر

 

 یصندل یرو امجامانده همچنان است، چهارم روز

 که است مقابلم چیه ریدرگ نگاهم و ییرایپذ یگوشه

 کش در تا نگاهم شود،یم باز در و چرخدیم در قفل  

 باز انگشتم در نگیر چرخاندن از دستم و دیآیم

 یراهنیپ و دارد روزه چند شیرته است، دیآو ماند،یم

 .است دهیپر رنگش و ختهیر هم به شیموها چروک،

 

 جباب کی من ستم،ین گندم گرید من خورم،ینم تکان

 شدم،یم کنده جا از بودم زنده اگر مرگم، حال در پوچ

 از را فشیک زدم،یم غر راهنشیپ شدن چروک بابت

 حرکت که کردمیم مرور خودم با و گرفتمیم دستش

 ست؟یزیچ چه دیآو یبعد

 



 سیسرو سمت به و زندیم باال را شیهانیآست ایآ که 

 چگونه امروزت پرسدیم ایآ شود؟یم روان یبهداشت

 گذشته؟

 

 زدیم را فونیآ اول بود زنده اگر است، مرده هم دیآو

 زنگ در، یجلو برسد تا کردیم یط را هاپله بعد و

 بعد و کنم باز شیبرا را در بماند منتظر بزند، را واحد

 چطور امروزت: دیپرسیم و دادیم دستم به را فشیک

 ال؟یع گذشت

 

 .امکشته را دونفرمان هر من

 

 بش،یج ریجاگ را دیکل و کندیم قفل بازهم را در دیآو

 انیم ییجا میصدا کنم، شیصدا چرخدینم زبانم

 مرا انگار هم او و است شده گم نبودنش یروزها

 .راهم شیصدا است، کرده گم مرا ند،یبینم

 

 نکیس کینزد رود،یم خانه آشپز سمت به مکثیب 

 آب ریز را سرش و کندیم باز را سرد آب شود،یم



 باز را گرم آب اگر گر،ید بود سرد آب رد،یگیم

 را آبگرمکن مشعل شدن روشن یصدا کردیم

 .دمیشنیم

 

 برده فرو آب ریز را سرش که یدیآو یتنه در نگاهم

 .خشکدیم

 

 ...قهیدق ستیب... قهیدق ده... قهیدق دو... هیقیدق کی

 

 دستانش روم،یم آشپزخانه به و شومیم کنده میجا از

 .ندارد آب بستن یبرا یمیتصم و کرده نکیس بند را
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 .بندمشیم و رسانمیم آب اهرم تا را دستم



 سمتم به و کندیم رها نکیس بند از را شیهادست

 .ندیبینم اما، مرا گردد،یبرم

 

 چشمانش کند،یم مکث صورتش یرو نگاهم

 را شیهاپلک ترسناک، و نیخون اندشده ییهاکاسه

 رینگیزم و خوردیسرم بعد و دهدیم فشار هم یرو

 دستش رها، گرشید یپا و شده خم شیپا کی شود،یم

 .لرزدیم شیزانو یرو

 

 دست و نکیس به داده هیتک را سرش نم،ینشیم مقابلش

 .است شده قفل گردنش و شانه انیم ییجا گرشید

 

 آن با کند،یم نگاهم ند،یآیم کش صورتش تا انگشتانم 

 و چشمانش خون حوض انیم لرزان یاقهوه یهالهیت

 رگ کینزد ییجا انگشتانم ند،یبینم هم باز مرا

 هم در شیابروها شوند،یم خشک اشقهیشق یبرجسته

 انگشتانم. کنمیم حس را تنش لرزش و اندخورده گره

 .ندارند را لمسش جرئت

 : دیگویم



 

 .میکن حلش دیبا... میکن یم حلش -

 

 از آب است، تکهتکه شیهانفس و دارد خش شیصدا

 تنش، یمردانه راهنیپ یرو کندیم شره شیموها

 لب ریز را نامش زدهبهت و شود یم تار نگاهم

 .کنمیم زمزمه

 

 .شوندیم تنگ چشمانش

 

 ه؟یشوخ مگه یزندگ سال ده -

 

 یماه چند سال هشت از. نبود هم سال ده نبود، یشوخ

 .داشت کم

 

 راهنیپ تمام شود،یم دهیکش نییپا راهنشیپ تا انگشتانم

 یها دکمه دارد، کم دکمه دو و است سیخ تنش چروک

 جاگذاشته؟ کجا را راهنشیپ



 

 خانه از و شکست هم در مرا و شد وانهید که یشب آن

 شیهادکمه و بود شده اتو تازه راهنیپ نیا رونیب زد

 !نداشت کم یزیچ

  

 دو حاال بود، شده کم گندم کی فقط خانه نیا از شب آن

 ...است شده کم هم دکمه

 

 شیگلو بکیس کند،یم مرتب را اشقهی اریاختیب دستم

 .شودیم مات گردنم یرو نگاهش و خوردیم تکان

 

 گردنم یرو جامانده یهاانگشت ریمس یادآوری با

 او کشتم، را دیآو من شیپ شب چهار زد،یریم اشکم

 .مرا هم

 

 به را هم روح م،یگرفت دست به چاقو شیپ شب چهار

 :کنمیم زمزمه م،یکرد یزخم کشت قصد

 



 زیچ همه خواستمینم د،یآو شه ینطوریا خواستمینم -

 گفتم که من م،یکن تمومش ایب گفتم که من شه، خراب

 که خودم به فقط... دیآو شد یچ دونمینم ر،ینگ شویپ

 .میکن تمومش ایب بگذر، تو... اومدم

 

 .لبش یگوشه ندینشیم یخندشین

 :میگویم زدهمات

 

 .شهینم گهید د،یآو میتونینم گهید -

 

 ام،حلقه انگشت یرو تا خوردیسرم گردنم از نگاهش 

 دستم شود،یم کنده جا از حرفیب بعد و کندیم مکث

 گرید که اشتنه گاهیجا یکینزد در ماندیم جا

 حس سرم فرق انیم را آب قطره چند فرود ست،یخال

 .تنم به ندینشیم لرز و کنمیم

 

 تازه را در کشاند،یم اتاقمان تا را خودش و رودیم

 .شوم بلند میجا از خواهمیم که است کرده باز

 



 بد من شدم، بد من. میکن صحبت دیبا شود،ینم نگونهیا

 ریگ دیآو نفس راه کردم،یم آرام دیبا را دیآو کردم،

 گره گردنش دور را طناب آن من و بود رتشیغ طناب

 .بودم زده کور

 

 کنم یم بلند که را سرم و شنومیم یزیچ افتادن یصدا

 .نیزم بر نقش دیآو و ستیخال درگاه
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 شیپا کنار کنم،یم پاتند سمتش به و شومیم کنده جا از

 م،یآیم فرود نیزم یرو زانو با و خورمیم زیل بایتقر

 قلبم جز تنم از ییجا چیه سقوط نیا با... ردیگینم درد

 .صاحبمیب یوامانده قلب همان رد،یگینم درد

 

 یدهیکش چند بارها، و بارها خوانمش،یم نام به را دیآو

 دستان خوردینم که تکان زنم،یم گوشش در آرام

 مرطوب یموها ند،یآیم کش گردنش پشت تا لرزانم



 زدهخی دیآو شکند،یم بغضم و کنمیملمس را اشزدهخی

 .کشمیم آغوش به را سرش خورد،ینم تکان و است

 

 را دیآو جز یحرف چیه و یاکلمه چیه است، قفل مغزم

 گم را میصدا که انگار... اورمیب زبان به توانمینم

 .باشد نامش زمیدستاو تنها و باشم کرده

 یتکان دستانم انیم تا خوانمشیم نام به آنقدر

 اشگونه یرو صورتم در گرفته راه اشک خورد،یم

 .کندیم باز را شیهاپلک... دیآیم فرود

 

 تهش یول نمیبچ هم کنار کنمیم یسع را کلمات

 :میگویم

 

 د؟یآو د؟یآو-

 

 و خوردیم تکان شیگلو بکیس رسد،یم نظر به منگ

 یسخت به کشدیم گاهیب و گاه که یقیعم یهانفس انیم

 :دیگویم

 



 ینجوریا... روز دو... یبلد ظاهر حفظ که خوبه -

 باور همه... یبپوش اهیس روز، سه... یزیبر اشک

 یدادیم نشون... که یوفادار فداکار زن اون کننیم

 .یهست

 

 یرو قرارمیب دست و دیآیم کش یخندشین به میهالب

 .شودیم چنگ اشنهیس یقفسه

 

 یعوض هی من ،یبگ تو یچ هر باشه،... باشه -

 یباز ونقشم بازم بذار... دیآو پاشو... بودم متظاهر

 هان؟ کنم،

 

 فشار اششده پانسمان دست انیم را امشده چنگ دست

 .کشدیم یقیعم نفس و دهدیم

 

... گندم نده یکس به تو رو خبرم... شد میزیچ... اگر -

 .یدیم شونسکته ،یبد بد خبر یستین بلد تو

 



 ینفس هر یبرا کند، یم مکث صورتش یرو نگاهم

 بد خبر ستمین بلد دیگویم و کندیم تقال کشدیم که

 رد،یگیم حجم میگلو در گرفته یجا یتوده... بدهم

 دینگو دیآو تا رفتمیم یحرف چیهیب و شدمیم الل کاش

 .یبده بد خبر یستین بلد

 

 :میگو یم نامطمئن

 

 پاشو، شه؟ینم که تیزیچ... خدا به شهینم تیچیه -

 که یبود کجا بکش، دراز خواب اتاق تو میبر پاشو

 ؟یکرد خی ینجوریا

 

 .لرزدیم شیصدا

 

  گندم؟ بوده خبر چه... اتاق اون تو -

 

 نفس تواندینم دهد،یم فشار هم یرو را شیهاپلک

 یمین و ییرایپذ در افتاده اشتنهمین. تواندینم بکشد،

 خبر چه اتاق آن در پرسدیم و است اتاق داخل گرید



 نه... بود شده تمام آدم دو جنگ اتاق آن در بوده؟

 م؟یبود نفر چند... نه... شده تمام آدم سه جنگ

 

 :کنمیم زمزمه

 

 .باش آروم. یچیه -

 

 هم یرو را شیهاپلک کنم، بلندش جا از کنمیم یسع

. کندیم مقاوت شدن زیخمین مقابل در و فشاردیم

 :پرسمیم

 

 د؟یآو یدار درد -

 

 تازه شود،یم اششانه چنگ دستش دهد،ینم یجواب

 انیم جانیب یگوشت تکه مانند که امشکرده زیخمین

 .شودیم رها دستانم

 

 



 رترید یکم امیم

 

 صامت#

 

 

 

 رها نیزم یرو دستش. شوم یم مات یالحظه یبرا

 یصدا با... هم یرو سرخورده شیپلکها و شده

 به هم باز خورد،ینم تکان خوانمش،یم نام به یلرزان

 چند انگشتانم با...بارها و بارها خوانمش، یم نام

 .زنم یم صورتش به آرام یضربه

 

 ...نه... نه... نه 

 

 یسع لرزانم انگشت با خورد، ینم تکان گرید دیآو 

 کنم،ینم حس یزیچ چیه و رمیبگ را نبضش کنم یم

 و... گرفته سرد یعرق را تنش تمام است، زده خی

 .خوردینم تکان انگار اشنهیس یقفسه



 

 را نفر کی دیبا شوم،یم بلند میجا از جیگ و سرگردان

 ای... ای اورژانس دیشا م،یبگو نفر کی به دیبا کنم، خبر

 ؟یکس چه

 

 که کنمیم یسع رسانم،یم در به را خودم عجله با

 د،یآو سمت گردم یبرم است، قفل در و کنم بازش

 دایپ را دشیکل دسته وباالخره گردمیم را شیهابیج

 .کنمیم

 

 کفش بدون ییرو به رو واحد تا و کنمیم باز را در

 ساعت که ستین مهم میبرا. کوبمیم را در دوم،یم

 .باشند خواب دیشا و است نشده هم هفت هنوز

 

 یم جان دارد ییرایپذ و خواباتاق انیم ییجا دیآو

 ...دهد

 



 شیموها یرو را یشال که یحال در صاحبخانه زن

 یسع هودهیب من و کندیم باز را در کندیم مرتب

 :میگویم تیدرنها و کنم دایپ را کلمات کنمیم

 

... شهینم باز چشماش خوره،ینم تکون دیآو رعنا -

 .شدم بدبخت رعنا

 

 :دیگویم و میبازو یرو ندینشیم دستش

 

 دلم؟ ریعز شده یچ...باش آروم گندم؟ -

 

 کسچیه دل زیعز گرید دیشا... که ستمیاون دل زیعز

 و شودیم دهیکش خانه بازمهین در تا نگاهم ستم،ین

 :میگویم

 

 ست؟خونه یامان یآقا... ستین خوب حالش دیآو -

 



 به و کشدیم تن به را یشرتیت کهیدرحال یامان باالخره

 .شودیم شیدایپ دیآیم آلودخواب نظر

 :دیگویم او به رو رعنا

 

 .شده بد ملکان یآقا حال نکهیا مثل -

 

 .چرخدیم شانمیپر ظاهر یرو نگاهش

 

 یخانه آن در دیآو ست،ین مهم زیچ چیه... ستین مهم

 .خوردینم تکان و افتاده شده رانیو

 

 شلوار همان با و کشدیم پا به ییدمپا عجله با یامان 

 خارج خانه از دهیپوش رو و پشت که یشرتیت و یخانگ

 دست رعنا که بروم دنبالش به خواهمیم شود،یم

 .دیگویم و ردیگیم را لرزانم

 

 .یلرزیم یدار. ارمیب برات آب وانیل هی نیبش -

 



 رانیو یخانه آن در دیآو بروم، دیبا بروم، خواهمیم

 . بلرزم که ستین مهم و افتاده شده

 

 خواند،یم نام به را دمیآو که شنومیم را یامان یصدا

 زم،یریم فرو چهارچوب به داده هیتک جاهمان ناتوان

 برسانم، خانه به را خودم که ندارم جان آنقدر یحت

 امییشنوا حس و کنمیم چفت دستانم انیم را میزانوها

 دیبگو که ییصدا یوقت زند،یم پرسه خانه انیم ییجا

 هقهق به شنومینم است کرده باز را چشمانش دیآو

 .شودیم خارج خانه در از عجله با یامان و افتمیم

 

 که است چگونه حالش دمیآو بپرسم تا کنم یم باز دهان

 :دیگو یم

 

 برسونم رو ملکان یآقا من بنداز، رو چیسوئ رعنا -

 .مارستانیب

 

 :میگویم و پرمیم جا از

 



 .امییم منم -

 

 رعنا به رو و کندیم نگاه را لرزان من یسرتاپا

 :دیگویم

 

 تنش یچ هی کن ملکان خانم کمک بده، وچیسوئ -

 .بکشه

 

 تنم به که یسیخ نازک بافت اندازم،یم لباسم به ینگاه

 پوشاندیم را میهاشانه یسخت به اشقهی و زندیم زار

. دارم تن به که ستیزیچ تمام یکرک یخانگ شلوار و

 .کنمیم حرکت خانه سمت به

 

 یرو و چرخدیم یخال ی خانه در سرگردانم نگاه

 یرو سرد یعرق کند،یم مکث آشپزخانه یپلهمین

 .ردیگیم راه کمرم یرهیت

 



 چیه هم دیآو و کند بلند را دیآو کندیم یسع یامان

 کش اتاق یمانده درباز تا نگاهم کند،ینم او به یکمک

 .دیآیم

 

 یشده رانیو خواب اتاق است؟ دهید را خواب اتاق

  را؟ نیخون

 

 را یکفش و کشمیم تن به شال و پالتو کی باالخره

 .پوشمیم

 

 یحت هستم، ایدن آدم نیترپوچ شومیم که آسانسور وارد

 که دمیفهم فقط نه، ای امبسته را خانه در دیآینم ادمی

 آن و داد دستم به فمیک همراه به را یدیکل دسته رعنا

 دیآو تن یسرد به... بود سرد بیعج زدهخی دیکل دسته

 .خانه درگاه انیم هوشیب

 

 چفت اششده پانسمان دست کنم،یم نگاه را دیآو

 یامان و افتاده نییپا وسرش است شده یامان یشانه

 .بماند سرپا تا دهیچسب سفت را مچش



 

 دایپ بکشد مرا خواستیم که یدیآو از ینشان چیه

 ... ستین اتیح از یاثر انگار هم خودم در و کنمینم

 

 ؟ییبال چه آمد؟ مانیزندگ سر ییبال چه

 

 صامت#

 

 

 

 رها نیزم یرو دستش. شوم یم مات یالحظه یبرا

 یصدا با... هم یرو سرخورده شیپلکها و شده

 به هم باز خورد،ینم تکان خوانمش،یم نام به یلرزان

 چند انگشتانم با...بارها و بارها خوانمش، یم نام

 .زنم یم صورتش به آرام یضربه

 

 ...نه... نه... نه 

 



 یسع لرزانم انگشت با خورد، ینم تکان گرید دیآو 

 کنم،ینم حس یزیچ چیه و رمیبگ را نبضش کنم یم

 و... گرفته سرد یعرق را تنش تمام است، زده خی

 .خوردینم تکان انگار اشنهیس یقفسه

 

 را نفر کی دیبا شوم،یم بلند میجا از جیگ و سرگردان

 ای... ای اورژانس دیشا م،یبگو نفر کی به دیبا کنم، خبر

 ؟یکس چه

 

 که کنمیم یسع رسانم،یم در به را خودم عجله با

 د،یآو سمت گردم یبرم است، قفل در و کنم بازش

 دایپ را دشیکل دسته وباالخره گردمیم را شیهابیج

 .کنمیم

 

 کفش بدون ییرو به رو واحد تا و کنمیم باز را در

 ساعت که ستین مهم میبرا. کوبمیم را در دوم،یم

 .باشند خواب دیشا و است نشده هم هفت هنوز

 



 یم جان دارد ییرایپذ و خواباتاق انیم ییجا دیآو

 ...دهد

 

 شیموها یرو را یشال که یحال در صاحبخانه زن

 یسع هودهیب من و کندیم باز را در کندیم مرتب

 :میگویم تیدرنها و کنم دایپ را کلمات کنمیم

 

... شهینم باز چشماش خوره،ینم تکون دیآو رعنا -

 .شدم بدبخت رعنا

 

 :دیگویم و میبازو یرو ندینشیم دستش

 

 دلم؟ ریعز شده یچ...باش آروم گندم؟ -

 

 کسچیه دل زیعز گرید دیشا... که ستمیاون دل زیعز

 و شودیم دهیکش خانه بازمهین در تا نگاهم ستم،ین

 :میگویم

 



 ست؟خونه یامان یآقا... ستین خوب حالش دیآو -

 

 به و کشدیم تن به را یشرتیت کهیدرحال یامان باالخره

 .شودیم شیدایپ دیآیم آلودخواب نظر

 :دیگویم او به رو رعنا

 

 .شده بد ملکان یآقا حال نکهیا مثل -

 

 .چرخدیم شانمیپر ظاهر یرو نگاهش

 

 یخانه آن در دیآو ست،ین مهم زیچ چیه... ستین مهم

 .خوردینم تکان و افتاده شده رانیو

 

 شلوار همان با و کشدیم پا به ییدمپا عجله با یامان 

 خارج خانه از دهیپوش رو و پشت که یشرتیت و یخانگ

 دست رعنا که بروم دنبالش به خواهمیم شود،یم

 .دیگویم و ردیگیم را لرزانم

 



 .یلرزیم یدار. ارمیب برات آب وانیل هی نیبش -

 

 رانیو یخانه آن در دیآو بروم، دیبا بروم، خواهمیم

 . بلرزم که ستین مهم و افتاده شده

 

 خواند،یم نام به را دمیآو که شنومیم را یامان یصدا

 زم،یریم فرو چهارچوب به داده هیتک جاهمان ناتوان

 برسانم، خانه به را خودم که ندارم جان آنقدر یحت

 امییشنوا حس و کنمیم چفت دستانم انیم را میزانوها

 دیبگو که ییصدا یوقت زند،یم پرسه خانه انیم ییجا

 هقهق به شنومینم است کرده باز را چشمانش دیآو

 .شودیم خارج خانه در از عجله با یامان و افتمیم

 

 که است چگونه حالش دمیآو بپرسم تا کنم یم باز دهان

 :دیگو یم

 

 برسونم رو ملکان یآقا من بنداز، رو چیسوئ رعنا -

 .مارستانیب

 



 :میگویم و پرمیم جا از

 

 .امییم منم -

 

 رعنا به رو و کندیم نگاه را لرزان من یسرتاپا

 :دیگویم

 

 تنش یچ هی کن ملکان خانم کمک بده، وچیسوئ -

 .بکشه

 

 تنم به که یسیخ نازک بافت اندازم،یم لباسم به ینگاه

 پوشاندیم را میهاشانه یسخت به اشقهی و زندیم زار

. دارم تن به که ستیزیچ تمام یکرک یخانگ شلوار و

 .کنمیم حرکت خانه سمت به

 

 یرو و چرخدیم یخال ی خانه در سرگردانم نگاه

 یرو سرد یعرق کند،یم مکث آشپزخانه یپلهمین

 .ردیگیم راه کمرم یرهیت



 

 چیه هم دیآو و کند بلند را دیآو کندیم یسع یامان

 کش اتاق یمانده درباز تا نگاهم کند،ینم او به یکمک

 .دیآیم

 

 یشده رانیو خواب اتاق است؟ دهید را خواب اتاق

  را؟ نیخون

 

 را یکفش و کشمیم تن به شال و پالتو کی باالخره

 .پوشمیم

 

 یحت هستم، ایدن آدم نیترپوچ شومیم که آسانسور وارد

 که دمیفهم فقط نه، ای امبسته را خانه در دیآینم ادمی

 آن و داد دستم به فمیک همراه به را یدیکل دسته رعنا

 دیآو تن یسرد به... بود سرد بیعج زدهخی دیکل دسته

 .خانه درگاه انیم هوشیب

 



 چفت اششده پانسمان دست کنم،یم نگاه را دیآو

 یامان و افتاده نییپا وسرش است شده یامان یشانه

 .بماند سرپا تا دهیچسب سفت را مچش

 

 دایپ بکشد مرا خواستیم که یدیآو از ینشان چیه

 ... ستین اتیح از یاثر انگار هم خودم در و کنمینم

 

 ؟ییبال چه آمد؟ مانیزندگ سر ییبال چه

 

 کی_و_شصت_صامت#

 

 

 

 یامان و میرسانیم نگیپارک به را خودمان باالخره

 سرش هم من و خواباندیم یپشت یصندل یرو را دیآو

 .گذارمیم میپا یرو را

 



 حواسیب دستم کنم،یم هیواگو بارها را نامش لب ریز

 پشت یموها هم هنوز چرخد،یم شیموها انیم

 همانقدر دیآو و هستند مرطوب و سرد همانقدر گردنش

 .دهدینم یزندگ یبو

 

 اتفاق لحظه چند در زیچ همه و میرسیم یمارستانیب به

 گذارندیم شیرو را دیآو آورند،یم برانکارد افتد،یم

 .میشویم اورژانس وارد یامان با و

 تا دستم و دهندینم را داخل به ورود یاجازه ما به

 ای گرفته، آنجا احتماال یرگ د،یآیم کش گردنم پشت

 ... نه

 

 داشتم؟ یرگ گرید مگر من رد؟یبگ که بود کجا رگ

 

 که کنمیم یکانتر بند را دستم بودم، کشته را دیآو

 حال در دست به لیموبا و نشسته پشتش یپرستار

 من و است ستادهیا آنجا سرگردان یامان است، مکالمه

 .امستادهیا زدهمات همانطور هم

 



 م؟یبگو چه و رمیبگ تماس یکس چه با دانمینم

 

 ...من را دیآو

 

 نده، یکس به را بد خبر تو افتاد یاتفاق اگر گفت دیآو

 .یبده بد خبر یستین بلد تو گفت

 :میگویم پرستار به رو

 

 رم؟یبگ تماس هی تونمیم من -

 

 یدرماندگ چشمانم از احتماال کند،یم نگاهم

 .خواندیم را امیچارگیوب

 

 حواسیب گذارد،یم کانتر یرو را یطوس یگوش

 گرفتن از قبل قایدق و رمیگیم را دیآو پدر یشماره

 داد جواب را تماس اگر. کنمیم مکث شماره نیآخر

  ندهم؟ اشسکته که میبگو چه

 



 تا آمدهکش یدردها گذارم،یم شیسرجا را یگوش

 یامان تا را نگاهم رند،یگیم جان هم باز میپاها

 را مانیخانه یشماره انگشتانم کشانم،یم آلودخواب

 هاشماره و هاخانه انیم سرگردان بعد و رندیگیم

 .کنمیم مکث

 

 م،یآیبرنم زیچ چیه پس از من د،یایب دیبا مرد کی

 سرم در یزیچ کی ام،ُمرده خود پس از یحت

 کشتن از بعد مطلق یپوچ هیشب یزیچ چرخد،یم

 ... نشیجن سقط و یمرد

 

 خودم با و کشم یم صورتم یرو حواسیب را دستم

 "؟یکشت را دیآو....یکشت را دیآو"  کنم یم هیواگو

 

 انتخاب یکس کردن باخبر یبرا را راه نیترسخت

 منزل یشماره و رمیگیم تماس وهجدهصد با. کنمیم

 لیموبا یشماره هم بعد کنم،یم دایپ را بهراد یپدر

 .را بهراد

 



 یگاه ست،یگوش ریگ شماره و اتاق سرگردان نگاهم

... کنمیم نگاه هم را وارید به زدههیتک یامان انیم نیا

 .روند یم یلعنت یپرده آن پشت هم گرید دپوشیسف دو

 

 .آوردیم میبرا یخبر پرده آن پشت از دیایب بهراد اگر

 

 مات تارم نگاه و لرزد یم امچانه با تمیر هم دستانم

 دوبار شود،یم یگوش ریگشماره رقصان یهاشماره

 پرستار به رو هیگر انیم و رمیگیم اشتباه را شماره

 :میگویم

 

 .تونمینم من دیریبگ برام شماره هی شهیم خانم -

 :دیگویم خط پشت فرد به پرستار

 

 کن صبر قهیدق هی -

 

 .شودیم بلند جا از

 



 بله؟ -

 

 و ردیگیم را شماره یربات مانند و میگویم را شماره

 جواب یکس باالخره. لرزدیم دستانم انیم یگوش

 :دهدیم

 

 بله؟ -

 

 .کنم یم رها کانتر یرو دست به یگوش را سرم

 

 بهراد؟ آقا -

 

 صامت#

 

 

 .دیگویم مکث با را دییبفرما

 با مکالمه حال در که اندازمیم یامان به ینگاه

 .استیگوش



 

 .گرفتم تماس من نفهمه همراهتونه برکه اگر -

 بله؟ -

 

 :میگویم حواسیب و رمیگیم یامان از نگاه

 

 .گندمم من -

 

 :دیگویم باالخره یطوالن یمکث از بعد

 

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یخوب د؟ییبفرما خانم، گندم سالم -

 

 مارستانیب نام بغضم یدوباره شکستن از قبل زور به

 "نجا؟یا دییایم" کنمیم اضافه و میگویم را

 

 اژ؟یتر ن؟یهست کجا افتاده؟ یاتفاق -

 



 که یهقهق انیم و رمیگیم پرستار سمت به را یگوش

 :میگویم ندارد یتمام انگار

 

 م؟یهست کجا دیبگ شونیا به شهیم -

 

 :دیگویم یگوش پشت فرد به پرستار

 

 .رمیگیم تماس باهات زمیعز -

 

 با صحبت به شروع و ردیگیم دستم از را یگوش

 فرد به دنمیرس با روم،یم یامان سمت به. کندیم بهراد

 :دیگویم خط پشت

 

 .چشم. برسونم رو خودم وقت اسرع در کنمیم یسع -

 

 :دیگویم و کند یم قطع

 

 .شهیم درست یچ همه ملکان، خانم دیباش آروم -



 

 .کنمیم پاک را میهااشک

 

 شما. رسنیم االن... گرفتم تماس مخانواده با من -

 .دیببر فیتشر

 

 انگشتانم با من و چرخدیم صورتم در نگران نگاهش

 نیا کنمیم یسع و دهمیم فشار را چشمانم یگوشه

 :دیگویم یامان و کنم تمامش را امانیب هقهق

 

 .برسن تا مونمیم -

 

 دیبا که دانمیم دهم،یم تکان مخالفت عالمت به یسر

 .بودهیم سرکارش قبل یساعت

 

 دیببر فیتشر شما. رسنیم االنا گهید. ممنون -

 .شهیم رتونید

 



 کنمیم خواهش نیداشت الزم یکمک ای یزیچ اگر -

 .ملکان خانم ونمیمد یلیخ دیآو به من... دیریبگ تماس

 .واقعا نیکرد لطف ممنون -

 

 :میگویم و کندیم مکث یکم

 

... دهینم بهمون یخبر یکس که هم فعال... راهن تو -

 .یامان یآقا دینش معطل

 

 که میپاها دهم،یم فشار هم یرو را میهاپلک و رودیم

 ریگنیزم در به زدههیتک دنیلرز به کندیم شروع

 یخبر چیه و سالن داخل به دوزمیم چشم و شومیم

 .رسدینم پرده پشت از

 

 باز را خودم شوم، سرپا کنمیم یسع شومیم که خسته

 یگوش با هم هنوز که رسانمیم الیخیب پرستار به هم

 .است مشغول

 :میگویم



 

 نشد؟ همسرم از یخبر خانم -

 

 :پرسدیم آمده رونیب اتاق از تازه که یاریبه به رو

 

 خبر؟ چه داخل ضیمر از -

 

 :دیگویم

 

 در کارمون کنه ا رست ؟یکارد یبراد سیک از -

 .اومده

 

 :شنومیم را بهراد یصدا که کنمیم نگاهش مات

 

 خانم؟ گندم -

 

 :پرسمیم زدهحشت و گردمیبرم سمتش به



 

 ؟یچ یعنی یکارد یبراد -

 شده؟ یچ -

 .لرزدیم امچانه

 

 کنه ارست گفتن ؟یچ یعنی یکارد یبراد دمیپرس -

 .اومده در کارمون

 

 کنم،یم کانتر بند را دستم بدهد یجواب نکهیا از قبل

 مرا بایتقر بهراد توانم،ینم و بمانم سرپا کنمیم یسع

 :نالمیم و ردیگیم شدن رینگیزم کینزد

 

 زنده دیبگ اتاق، اون تو دیبر است، زنده دیبگ بهم -

 ستن؟ین بلد یفارس نایا ؟یچ یعنی یکارد یبراد. است

 زنن؟یم حرف بیغر بیعج چرا

 

 

 



 

  دو_و_شصت_صامت#

 

 

 

 لرزان کنم،یم مقاومت و کند بلندم کندیم یسع بهراد

 :میگویم یوقت دارم را ایدن یصدا نیتر

 

 د؟یزنیم سر دیآو به -

 

 :دیگویم یپرستار به رو یعصب

 

 حالش ینیبینم مگه خانم، بده خودت به یتکون هی -

 .بده

 

 بهراد دست سفت. شودیم کنده جا از دستپاچه پرستار

 .چسبمیم را

 



 .شده چش دیآو دیبگ فقط. خوبم من... دیآو -

 

 و دیگویم یا" شهیم درست یچ همه" لب ریز

 :زنمیم غیج بایتقر کند بلندم خواهدیم که پرستار

 

 ؟یچ یعنی یکاردیبراد بگه یکی د،ینزن دست من به -

 دن؟ینم بهمون یخبر چرا گه،ید شد ساعت هی

 

 :دیگویم پرستار به رو بهراد

 

 هست؟ یخال تخت -

 

 :نالمیم بایتقر

 

 .ششیپ دیببر منو د،یآو... دیآو -

 



 دنیکش دراز مقابل در و گذارندیم یتخت یرو مرا

 پشتش که یاپرده از نگاه توانمینم... کنمیم مقاومت

 .بردارم اندخوابانده را دیآو

 

 بهراد به رو و دیریبگ را فشارم کندیم یسع پرستار

 :میگویم

 

. نده یکس به بد خبر تو گهیم بهم آره؟ دادم اشسکته -

 .نکنن یراه بد خبر با منو بگو بهشون

 

 و کندیم نگاه را امیداریب انیهز زدهبهت بهراد

 :دیگویم پرستار

 

 .رهیگینم دستگاه فشارتو نم،یبب بکش دراز خانم -

 

 :میگویم و کنمیم اشاره انجاست دیآو که ییجا به

 



 همه چرا همه پردهه، اون پشت اونجا، خوابوندنش -

 اونجا؟ رنیم

 

 و ردیبگ را فشارم کندیم یسع هم باز کالفه پرستار

 پرستار به رو و رودیم دادم نشانش که یسمت به بهراد

 :میگویم

 

 کنم فکر دارم، یزیخونر روزه چند ست،ین میزیچمن -

 رو، پرده  پشت مرد یبچه کردم، سقط... بودم باردار

 .کردم سقط

 

 .دهمیم ادامه و چرخدیم صورتم سمت پرستار نگاه

 

 .شهیم فیکث تخت وگرنه دارم ازین پد فقط -

 

 و تخت تاج به دهمیم هیتک را امزدهخی لرزان یتنه

 که هستم یآدم هیشب... رمیگیم بغل را میپاها

 که یآدم هیشب. است برده باخود طوفان را زشیچهمه

 را خانه آن تمام ،یاخانه یپا داده را اشیزندگ کل



 ست،یخال نشیزم و است برده خود با طوفان یشب

 .کندیم یکج دهن من به دارد یآب یپردهکی

 

 در شده دهیبوس یاجنازه از گنگ یاخاطره... نه

 رد ای... کندیمیکج دهن من به دارد منحوس یمطب

 .زدهآفت یتن یرو خراش سه

 

 هم در یابروها با یپزشک شوم،یم یسونوگراف

 :دیگویم کند،ینم توریمون از چشم که زدهگره

 

 باردار ای نم،یبب تونمینم رو یحاملگ ساک من -

 دهید یزیچ که کمه یلیخ یباردار سن ای ن،ینبود

 آماده شیآزما جواب تا فعال... نیکرد سقط ای شهینم

 .بدم تونمینم یقطع جواب شه

 

 :میگویم حسیب

 

 .کردم سقط مطمئنم -



 

 که دانستمیم دهم،یم فشار هم یرو را میهاپلک

 آشپزخانه یپلهمین کنار ام،یگرید وقت هر از ترپوچ

 .امکرده سقط که بودم مطمئن

 

رم. مانمینم جوابش منتظر شومیم که یریخونگ  س 

 را لرزانم یپاها و کنمیم جدا دستم از را کارهمهین

 که میپاها کشم،یم میهاکفش دنبال به تخت از زانیآو

 یسع هرچه پرستار شوم،یم سرپا رسندیم کفش به

 را دیآو دیبا شود،ینم موفق ردیبگ را میجلو کندیم

 .نمیبب

 

 کنار را پرده ست،ین دیآو و گردمیبرم اورژانس به

 یرحم مثل... من مثل ست،یخال تخت و انددهیکش

 ییایدر مثل... خون از یخال یقلب... نیجن از یخال

 .عسلیب ییکندو و درختیب یجنگل مثل آب، از یخال

 

 ...ببرم ادی از هم را دنیکش نفس است مانده کم

 



 رانیو دیآو از یخال یتخت به زدهزل چارهیب و درمانده

 . شومیم

 

 به مرا عمر کی دیآو دانم،ینم چیه گرید... دانمینم

 من... بودم برده ادی از را ستادنیا تنها من د،یکش دوش

 ...بودم برده ادی از را ماندن سرپا نداده هیتک

 

 .بود برده را دیآو طوفان و بود دیآو من یخانه

 

 ه؟یچطور هیهد پست و یمیتقد پست دنیپرس هابچه

 ��دیالزم کتدو نیگمب و نیدیم کامنت که هینطوریا

 .پست اول زنم یم رو اسمتون من

 

 شما یبرا نیا کانال یواردا تازه نیفرورد و فاطمه

 

 

  دو_و_شصت_صامت#

 



 

 

 لرزان کنم،یم مقاومت و کند بلندم کندیم یسع بهراد

 :میگویم یوقت دارم را ایدن یصدا نیتر

 

 د؟یزنیم سر دیآو به -

 

 :دیگویم یپرستار به رو یعصب

 

 حالش ینیبینم مگه خانم، بده خودت به یتکون هی -

 .بده

 

 بهراد دست سفت. شودیم کنده جا از دستپاچه پرستار

 .چسبمیم را

 

 .شده چش دیآو دیبگ فقط. خوبم من... دیآو -

 



 و دیگویم یا" شهیم درست یچ همه" لب ریز

 :زنمیم غیج بایتقر کند بلندم خواهدیم که پرستار

 

 ؟یچ یعنی یکاردیبراد بگه یکی د،ینزن دست من به -

 دن؟ینم بهمون یخبر چرا گه،ید شد ساعت هی

 

 :دیگویم پرستار به رو بهراد

 

 هست؟ یخال تخت -

 

 :نالمیم بایتقر

 

 .ششیپ دیببر منو د،یآو... دیآو -

 

 دنیکش دراز مقابل در و گذارندیم یتخت یرو مرا

 پشتش که یاپرده از نگاه توانمینم... کنمیم مقاومت

 .بردارم اندخوابانده را دیآو

 



 بهراد به رو و دیریبگ را فشارم کندیم یسع پرستار

 :میگویم

 

. نده یکس به بد خبر تو گهیم بهم آره؟ دادم اشسکته -

 .نکنن یراه بد خبر با منو بگو بهشون

 

 و کندیم نگاه را امیداریب انیهز زدهبهت بهراد

 :دیگویم پرستار

 

 .رهیگینم دستگاه فشارتو نم،یبب بکش دراز خانم -

 

 :میگویم و کنمیم اشاره انجاست دیآو که ییجا به

 

 همه چرا همه پردهه، اون پشت اونجا، خوابوندنش -

 اونجا؟ رنیم

 



 و ردیبگ را فشارم کندیم یسع هم باز کالفه پرستار

 پرستار به رو و رودیم دادم نشانش که یسمت به بهراد

 :میگویم

 

 کنم فکر دارم، یزیخونر روزه چند ست،ین میزیچمن -

 رو، پرده  پشت مرد یبچه کردم، سقط... بودم باردار

 .کردم سقط

 

 .دهمیم ادامه و چرخدیم صورتم سمت پرستار نگاه

 

 .شهیم فیکث تخت وگرنه دارم ازین پد فقط -

 

 و تخت تاج به دهمیم هیتک را امزدهخی لرزان یتنه

 که هستم یآدم هیشب... رمیگیم بغل را میپاها

 که یآدم هیشب. است برده باخود طوفان را زشیچهمه

 را خانه آن تمام ،یاخانه یپا داده را اشیزندگ کل

 ست،یخال نشیزم و است برده خود با طوفان یشب

 .کندیم یکج دهن من به دارد یآب یپردهکی

 



 در شده دهیبوس یاجنازه از گنگ یاخاطره... نه

 رد ای... کندیمیکج دهن من به دارد منحوس یمطب

 .زدهآفت یتن یرو خراش سه

 

 هم در یابروها با یپزشک شوم،یم یسونوگراف

 :دیگویم کند،ینم توریمون از چشم که زدهگره

 

 باردار ای نم،یبب تونمینم رو یحاملگ ساک من -

 دهید یزیچ که کمه یلیخ یباردار سن ای ن،ینبود

 آماده شیآزما جواب تا فعال... نیکرد سقط ای شهینم

 .بدم تونمینم یقطع جواب شه

 

 :میگویم حسیب

 

 .کردم سقط مطمئنم -

 

 که دانستمیم دهم،یم فشار هم یرو را میهاپلک

 آشپزخانه یپلهمین کنار ام،یگرید وقت هر از ترپوچ

 .امکرده سقط که بودم مطمئن



 

رم. مانمینم جوابش منتظر شومیم که یریخونگ  س 

 را لرزانم یپاها و کنمیم جدا دستم از را کارهمهین

 که میپاها کشم،یم میهاکفش دنبال به تخت از زانیآو

 یسع هرچه پرستار شوم،یم سرپا رسندیم کفش به

 را دیآو دیبا شود،ینم موفق ردیبگ را میجلو کندیم

 .نمیبب

 

 کنار را پرده ست،ین دیآو و گردمیبرم اورژانس به

 یرحم مثل... من مثل ست،یخال تخت و انددهیکش

 ییایدر مثل... خون از یخال یقلب... نیجن از یخال

 .عسلیب ییکندو و درختیب یجنگل مثل آب، از یخال

 

 ...ببرم ادی از هم را دنیکش نفس است مانده کم

 

 رانیو دیآو از یخال یتخت به زدهزل چارهیب و درمانده

 . شومیم

 



 به مرا عمر کی دیآو دانم،ینم چیه گرید... دانمینم

 من... بودم برده ادی از را ستادنیا تنها من د،یکش دوش

 ...بودم برده ادی از را ماندن سرپا نداده هیتک

 

 .بود برده را دیآو طوفان و بود دیآو من یخانه

 

  صامت#

 

 

 

 دنبالم به که نمیبیم را بهراد تا مانمیم انجا آنقدر

 ،یمعنیب کلمات دنبال گشتن از خسته گردد،یم

 :پرسمیم

 

 د؟یآو -

 

 :دیگویم و زندیم پلک

 



 .دیپاش شش،یپ برمتونیم -

 

 یحرف... ندارم یحس. میشویم آسانسور سوار

 چیه باشد دیآو فقط پرسم،ینم یسوال زنم،ینم

 .خواهمینم

 

 .میرسیم ccu به باالخره

 

 ... شودیم تمام و کندیم صحبت یکس با بهراد

 

 به یا بدقواره لباس. است خواب دیآو دیسف یتخت انیم 

 اشنهیس یقفسه یوصله میس نیچند و انددهیکش تنش

 زیآو و افتاده کنارش اششده پانسمان دست است، شده

 .است تخت گرید سمت سرم

 

 ساعدش یرو لرزانم دست... کنمیم حرکت سمتش به

 .شودیم قفل



 حرف صاحبیب دست همان است، شده ترگرم بدنش

 تا خوردیم ُسر بعد و یشانیپ یرو لغزدیم نکن گوش

 گرفته جان اشقهیشق یرو یرگ. اششده خشک یموها

 بوسه برجسته رگ همان یرو خودسرم یهالب است،

 زمزمه رمیبگ فاصله اشتنه از نکهیا از قبل زنند،یم

 :کنمیم

 

 بد خبر با من ینش خوب اگه... دیآو هایش خوب -

 خب؟... دمیم سکته رو ایدن کل دادنم

 

 بهراد سمت به و شودیم مچش قفل هم باز دستم

 :پرسمیم گردم،یبرم

 

 ؟...حالش -

 

 :دیگویم بهراد و نییپا بفرستم کنمیم یسع را بغض

 

 .شده فیضع یکم خوبه -



 

 :کنمیم نگاه را دیآو صورت

 

 ؟ccu ارنشیم شه فیضع یهرک -

 

 .زندیم یلبخند

 

 . گرفت سراغتونو بود داریب قهیدق چند خوابه، -

 بمونم؟ ششیپ تونمیم من -

 .کردم صحبت ه،یخصوص اتاق -

 

 به را دیآو مدارک و یگوش و کندیم بشیج در دست

 :دیگویم و ردیگیم سمتم

 

 .نسهیک داخل لباساش -

 

 :دیگویم بهراد رمیگیم که را مدارک و یگوش



 

 خانواده؟ ای برکه؟ دنبال برم -

 

 :کندیم مکث دیآو یشکسته یگوش یرو نگاهم

 

 گفت؟ یچ دیآو. دونمینم -

 گم مارستانیب تو نجا،یا اریب کن دایپ گندمو گفت -

 .شهیم

 

 .زدیریم اشکم زنمیم که لبخند

 

 بود؟ کرده سکته ؟...سکته -

 تشیوضع فعال بود، نییپا یلیخ قلبش ضربان و فشار -

 .داره ثبات

 فعال؟ -

 

 :دیگویم و دهدیم تکان را شیهادست عجله با



 

 .خوبه کال خوبه، نه،... نه -

 

 است شده دستم ریاس که دیآو مچ خوردن تکان حس با

 و کندیم زمزمه را نامم بایتقر. گردمیبرم سمتش به

 :دیگویم شودیم بازمهین که چشمانش

 

 ؟یاومد -

 

 یخاموش به رو که ییصدا با م،یگویم آرام را" اومدم"

 :دیگویم رودیم

 

 .هاینر ییجا -

 

 .کنمیم نوازش انگشتم با را مچش

 

 .بخواب. رمینم ییجا -

 



 سه_و_شصت_صامت#

 

 

 

 نم،ینشیم تخت کنار یطوس یصندل یرو و خوابدیم

 دیآو گردن یرو انگشتش و شودیم کینزد هم بهراد

 .شودینم کنده توریمون از نگاهش و ندینشیم

 

 چهار میبگو دارم دوست که دهیخواب آرام آنقدر دیآو

 آرام حاال بگذار نبوده خودش تخت در را گذشته شب

 یشانیپ یرو بهراد دست تا میگوینم یزیچ اما بخوابد

 :دیگویم لب ریز و ندینشیم مرطوبش

 

 .خوبه -

 

 :پرسدیم آرام من به رو

 

 هست؟ همراهتون خودتون و دیآو یمهیب دفترچه-



 

 :کنمیم اضافه بعد و میگویم رلبیز را"  نه" 

 

 خونه من یدفترچه... سخونه دیآو یمهیب دفترچه -

 .ندارم... ستین

 

 یول امشانداخته دور میبگو که بود نیا درست یجمله

 :دیگویم یطوالن یمکث از بعد بهراد. نگفتم

 

 مساعد موندن نجایا یبرا شما نجا؟یا ارمیب رو یک -

 یاوک یول. بمونم تونمینم رو امشب من. نیستین

 .مونمیم خودم رو فردا پس فردا کنمیم

 

 :میگویم و رودیم نییپا دیآو دست تا نگاهم

 

 .نجامیا خودم فعال -

 



 یطوالن یمکث از بعد و رودیم هم در شیهااخم

 :دیگویم

 

 یهالباس کنار زیم یرو گذاشتم رو تونیسونوگراف -

 یاورژانس هم رو شما شاتیآزما جواب سپردم د،یآو

 .خونه نیبرگرد نظرم به. کنن آماده

 

 اگر ستین بیعج رود،یم باال صورتش تا نگاهم

 کنمیم یسع... باشد خوانده را یسونوگراف پورتیر

 :دارم نگه ممکن حد نیترنییپا در را میصدا

 

 .بمونه خودمون نیب بهتره. ..که نداشتم خبر -

 هماهنگ من شه خبردار یکس دیستین لیما اگر -

 .مونمیم نجایا رو شب کنمیم

 

 و رمیگیم را دیآو گردن و یشانیپ رطوبت دستم با

 :میگویم

 



 من؟ به بدن دستمال چندتا دیبگ شهیم رفتن موقع -

 د؟یآو عرق کردن خشک یبرا

 

 :دیگویم

 

 تک هی شهیم... ندارم رو تونشماره متاسفانه من -

 م؟یباش تماس در باهم دیبنداز

 

 روشن را دیآو یگوش و میگویم لب ریز یا" باشه" 

 به را یگوش و کنمیم وارد را تولدم خیتار کنم،یم

 دستم به را یگوش و زندیم یزنگ تک دهم،یم دستش

 :دیگویم و دهدیم

 

 دیداشت یکار اگر کردم، رو سفارشتون پرستارها به -

 .ارنیب براتون گمیم هم دستمال ن،یبد ومن اسم

 

 یپرستار رودیم که بهراد و کنمیم یرلبیز یتشکر

 میبرا کیک و یچا فالکس کی و دستمال تکه چند

 .کنم شیصدا داشتم یهرکار دیگویم و آوردیم



 

 دیآو یگوش که نگذشته پرستاد رفتن از یاقهیدق چند

 در"  معلم خانم"  نام و کندیم خوردن زنگ به شروع

 .بنددیم نقش صفحه

 

 چهار_و_شصت_صامت#

 

 

 

 

 گفتنم بله از قبل مادرش زنمیم که را تماس ینهیگز

 :کندیم صحبت به شروع

 

 معرفت؟یب تو ییکجا ؟یخوب مامان دیآو -

 

 :میگویم آرام و رمیگیم فاصله تخت از

 

 .گندمم جان،مامان سالم -



 

 :کندیم صحبت به شروع یطوالن یمکث از بعد

 

 نیا خوبن؟ نایا مامان ؟یخوب ؟یچطور دخترم سالم -

 ده؟ینم جواب مامانشم یتلفنا گهید وفایب

 

 شودیم مات خواب در غرق دیآو صورت یرو نگاهم

 :میگویم و

 

 .خونه مونده دیآو یگوش -

 

 .خنددیم 

 

 بهش زدم زنگ جمعه ها،شده یاساس مجنون هی -

 بود جمعه گهیم ن؟یومدین چرا بودم منتظرتون گمیم

 مگه؟

 

 .حتما مییایم چشم... میبود ریدرگ کمهی شرمنده، -



 

 .است ناراحت شیصدا

 

 ملکان با سرهی یغروب زنه،یم شور دلم گه،ید دییاین -

 .اونجا امیم

 

 .هم من شود،یم ساکت. میگویم زدهوحشت را نه

 

 :میگویم بعد

 

 .شرمنده. میستین خونه شب -

 

 .دارد را ایدن یصدا نیدلخورتر

 

 دیآو. امیم سرهی فرداپس سرت، یفدا نداره بیع -

 . بازم دارم دلشوره ها،بزنه زنگ بهم بگو خونه دیرس

 



 نگران. جانم در زندیم شهیر یسرطان هیشب بغض

 در من که را یروز سه تمام دارد، دلشوره و است

 .زدیم زنگ خانه یگوش به مامان بودم تنها خانه

 

 را دلخواهمان یغذا است، تنگمان دلش: " گفتیم

 "بپزد تا دیپرسیم

 

 دروغ م،ینرفت کدامشان چیه یخانه هفته آن... من و 

 به است، خراب امیگوش گفتم برکه به نبود، حناق که

 دیآو مادر به حاال و است ریدرگ دیآو گفتم مامان

 مرا حناق و بود حناق کاش دروغ. میستین خانه میگویم

 .کشتیم

 

 :میگویم

 

 .واقعا دیببخش -

 

 .خنددیم



 

 رون؟یب نیریم اجازه یب که ببخشم؟ رو یچ -

 د؟یچونیپیم هم مادرشوهررو

 .هوم -

 

 .خنددیم هم باز

 

 قابل اصال که دیآو ییوفایب ست،ین بخشش قابل -

 پسر گندم، اریب دختر یآورد بچه اگه تو. ستین بخشش

 .شهیم وفایب

 

 :میگویم و نییپا فرستمیم را بغض

 

 .میایم م،یایب که نبود یطور طیشرا بود، ریدرگ دیآو -

 ؟یندار الزم یزیچ ام،یم سرهی یغروب فردا -

 نشدن؟ تموم هاتیسبز

 

 م؟یبگو چه آخر



 

 تموم فعال. بود داده بسته دو هم مامان. یمرس نه -

 .مینکرد

 بده امیپ بود کسر و کم یزیچ کن نگاه وزرتیفر -

 بهم بگو بوس قبل ببوس، اخالقمخوش اون. زمیعز

 .بزنه زنگ

 .دیبرسون سالم بابا به. چشم -

 

 ردیگیم حجم میگلو در گرفتهجان بغض و کند یم قطع

 حناق دروغ هم دیشا شود،یم دردناک دنیکش نفس و

 .استبوده

 

 سرخودمان ییبال چه میبگو یکس چه به کنم؟ چه من

 چه به است؟ افتاده مارستانیب یگوشه دیآو که آوردم؟

 چه به برد؟ باد دادم را بچه و بودم باردار میبگو یکس

 سال ده دیآو که را یچندماه و سال هفت میبگو یکس

 حماقتم؟ یپا دادم را داندشیم

 



 م،یشویم را صورتم و شومیم یبهداشت سیسرو وارد

 یسهیک یرو نگاهم میآیم رونیب که سیسرو از

 با و برمیم هم را لباسها خشکد،یم دیآو یلباسها

 یرو و مشانیشویم سیسرو داخل عیما صابون

 .شوند خشک تا کنمیم پهن شوفاژ

 

 با و شومیم تخت کنار یطوس یصندل ریجاگ هم باز

 .رمیگیم را دیآو یشانیپ رطوبت یدستمال

 

 به. نشده اصالح صورتش و است افتاده خط اشیشانیپ

 .کنمیم اصالح خودم را صورتش حتما میبرو که خانه

 

 هنوز دیآو و است شده عصر. کنمیم نگاه را ساعت

 از یاتکه و زمیریم یچا خودم یبرا. است خواب هم

 دیآو دهد،یم زهر یمزه گذارم،یم دهانم به را کیک

 نییپا فرستمیم را کیک یچا با است، گرسنه حتما هم

 .ماجراست قسمت نیبدتر یچا و

 



 یهایچا به را خودم باشم هم ایدن یهرجا گفتیم دیآو

 نجایا دیآو و بخورم یچا تنها من حاال. رسانمیم تو

 باشد؟ خواب

 

 شده پانسمان دست تا انگشتانم و گذارمیم کنار را یچا

 :کنمیم زمزمه. خورندیسرم اش

 

 شو خوب زود خورما،ینم ییچا ینش خوب تا من"

 گل کنم فکر شه،یم وفایب پسر گهیم مامانت... دیآو

 بهت که من... رفت گذاشت که بود پسر نودت قهیدق

 من یگفت. بخرم قرص راه سر مطب رمیم فردا گفتم

... نزدم نود قهیدق گل عمرم تو و سالمه وچندیس

 اصال... یزد نودتم قهیدق گل... نکن خسته خودتو

 اصال روز اون کاش... رفتمینم مطبم روز اون کاش

 . "رفتمینم رونیب خونه از

 

 کنار و میشویم هم را آن شودیم مرطوب که دستمال

 را یبعد دستمال و کنمیم شوفاژ پهن   شیها لباس

 .دارمیبرم



 

  صامت#

 

 حال و زندیم زنگ بهراد شودیم که غروب کینزد

 اگر دیگویم. است خواب میگویم پرسد،یم را دیآو

 " دعا فقط" میگویم من و میبگو دارم الزم یزیچ

 :دیگویم

 

 سرپا دیآو که نشه یطور ن،یالزم استراحت کممهی -

 .یبستر شما و بشه

 

 :میگویم

 

 .خوبم من -

 

 را دیآو است، شده شب فهممیم تازه آورندیم که شام 

 الیخیب خوردینم که تکان بخورد، شام تا کنمیم صدا



 نگاه را رونیب و زنمیم هیتک پنجره به و شومیم شام

 .کنمیم

 

 .دیآو نبودن یروزها هیشب است، ظلمات

 

 به کندیم یسع گردم،یبرم سمتش به دیآو یناله با

 مانعش و کنمیم حرکت سمتش به بچرخد، پهلو

 بازمهین که شیهاپلک کنم،یم شیصدا. شومیم

 :میگویم شودیم

 

 ؟یخوایم یچ د،یآو نجامیا -

 

 :دیگویم

 

 .سرده -

 



 در و برمیم باال اشنهیس یقفسه یهامهین تا را لحاف

 الشیخیب هامیس به مالفه برخورد ترس از تینها

 .شومیم

 

 ای امزده خی من ای گذارم،یم دیآو یشانیپ یرو را دستم

 به و رومیم یپرستار شنیاست سمت به دارد، تب دیاو

 :میگویم نمیبیم که یپرستار نیاول

 

 .کرده تب همسرم -

 

 :دیگویم لبخند با ست،یمسن پرستار

 

 ق؟یصد دکتر خواهرخانم شما؟ گهید یبود دو اتاق -

 

 :دیگویم میگویم که بله

 

 .امیم برو -

 



 چراغ و دیآیم سنجتب با که گذردینم شتریب قهیدق چند

 :میگویم کند،یم روشن را

 

 .دینکن روشنش خوابه دیآو -

 

 .زندیم یلبخند

 

 .نجایا یکنیم خوف ؟یچ خودت خوابه، اون-

 

 :دیگویم و کندیم چک را تبش و دیآیم دیآو سمت به

 

 یسرماخوردگ کم هی درجه، مین ست،ین تب نمیهمچ -

 فکر ،یکنیم نیفنیف که خودتم همسرت، البته هاداره

 .نیخورد سرما جفتتون کنم

 

 :میگویم

 

 .کنهیم سرفه توکوتک یگاه -



 

 :دیگویم یلبخند با

 

 کنمیم صحبت دکترش با بازم ست،ین یمهم زیچ -

 .ارمیم دارو

 

 :پرسمیم

 

 سردشه؟ کنم؟ ادیز رو شوفاژ -

 

 دستمال و هالباس و شود یم دهیکش شوفاژ تا نگاهش

 :دیگویم خنده با ندیبیم که را

 

 مینکن کار اصال م،یکن کار دیبا میبر هرجا خانما ما-

 .کنهیم درد استخونامون

 

 :میگویم

 



 دستمال بهم بازم شن،ینم خشک شستم رو هادستمال-

 ن؟یدیم

 

 :دیگویم یلبخند با

 

 دوساعت ما هم، تو بخواب ارم،یم داروها با اره -

 ؟ینخورد که شامتم. گهید میکنیم چک بارکی

 

 .بخوره شام نشد داریب دیآو -

 ؟ینداشت دهن خودتم -

 

 دیآو مچ یرو را دستم. است دوخته دیآو حال را دهانم

 یچا چ،یه که غذا دیآویب میبگو ترسم یم. گذارمیم

 نقش دیبگو دیآو ترسمیم یول دادیم زهرمار یمزه

 .کنمیم یباز

 

 :میگویم فقط

 



 .نداشتم لیم -

 

 از پر یفلز ینیس با بعد قهیدق چند و رودیم پرستار

 .گرددیبرم دستمال و دارو

 

 و ردیگیم خون دیآو از دهد،یم دستم به را هادستمال

 سرم غلطک یکم کند،یم قیتزر دارو سرمش داخل

 :دیگو یم و کندیم باز را

 

 مییایب بگو ای ببندش، خودت ای شد تموم که سرمش -

 .خوابه چشمات. بخواب یکم خودتم. میببند

 

 .چرخدیم دیآو سمت نگاهم

 

 ستین انصاف د،یخوابینم دیآو بودم ضیمر منم اگه-

 .بخوابم رمیبگ

 

 :دیگویم یلبخند با



 

 ضیمر قیصد دکتر. کنه حفظتون هم یبرا خدا -

 دو اتاق ضیمر گفت من به یول داره، ادیز یسفارش

 ریبگ تخت نترس هست حواسم. هیامانت ست،ین یسفارش

 .بخواب

 

 .زدیریم اشکم و کندیم نوازش را دیآو مچ انگشتم

 

  شه؟ینم داریب چرا-

 

 .شودیم مهربان نگاهش

 

 ساکت و خاموشچراغ رو اتاق که ینطوریا واال -

 .شدمینم داریب خواب از بودم منم یداشت نگه

 

 :دیگویم وار زمزمه و آرام و زنمینم یحرف

 

 .زیم یرو ذارمیم رو شتیآزما جواب -



 

 پنج_و_شصت_صامت#

 

 

 

 یآب یپاکت انیم تاشده یبرگه یرو نگاهم و رودیم

 . شودیم خشک

 

 اتاق از شدن خارج ریدرمس و دارمیبرم را برگه

 .کنمیم خاموش هم باز را چراغ

 

 یکلمه امبوده. امبوده باردار کنم،یم باز را برگه

 .امبوده باردار من یول... یباردار یبرا ستیدردناک

 

 اندازمش،یم زبالهسطل داخل و کنمیم پاره را برگه

 .کنمیم مکث یاقهیدق چند وارید به داده هیتک

 



 چه به نندیبیم را یباردار مثبت جواب یوقت هاآدم

 است؟ چگونه حسشان کنند؟یم فکر یزیچ

 

 وقت چیه. امنبوده پوچ انقدر وقتچیه حال به تا من

 .امنبوده احساس از یخال و نیسنگ انقدر

 

. سرم یپوچ و تنم ینیسنگ نیب ستیبیعج تضاد

 .یخال ی  خال. امیخال

 

 بالشت یرو یکم را خودش دیآو گردمیبرم که اتاق به

 را شیهاپلک یداخل یگوشه انگشتانش با و دهیکش باال

 .دهدیم فشار

 

 یصدا با ست،ین خودم دست گرید اشکم ختنیر

 :میگویم یلرزان

 

 د؟یآو-

 



 .گرددیبرم سمتم به

 

 ؟یبود کجا -

 .جانیهم -

 

 چسبد،یم سفت بازهم را مچش دستم و رومیم جلو

 زمزمه دیآو  و رندیگیم را اشکم دیآو سرانگشتان

 :کندیم

 

 ،ینگرانم که کنمیم باور منم گندم، هیخال اتاق -

 .کردن یبازنقش یبرا نکن خسته خودتو

 

 .افتمیم هقهق به

 

 .تو یبرا فقط که، کنمینم یباز نقش مردم یبرا من -

 

 صورتش در نگاهم و تخت یگوشه نمینشیم

 .چرخدیم



 

 کنهینم باور یشکیه نکنم بغلت کنم، بغلت خوامیم-

 .توئه یبرا نمیا رم،یمیم برات

 

 را خودش دیآو و کندیم عبور شیبازو نیب از دستم

 به زندیم هیتک امگونه و کشدیم تر باال تخت یرو

 .تنش یوصله یها میس

 

 و رودیم نییپا و باال کمرم یرو اششدهپانسمان دست

 و بوسدیم را سرم دیآو یول باشد الیخ و خواب دیشا

 :دیگویم

 

 سرده؟ انقدر صورتت چرا -

 

 تنش با صورتم یسرد برخورد از نکهیا الیخ با

 که رمیبگ فاصله آغوشش از کنمیم یسع است ناراحت

 :دیگویم و فشاردیم خودش به ترسخت مرا

 



 .شو گرم یکم جانیهم بمون -

 

 میهالب و آوردیم سرم یرو ینرم فشار دیآو یچانه

 گرومپ گرومپ گوشم در که قلبش یرو نندینشیم

 دارد من رگوشیز قلبش... تپدیم دارد دهد،یم صدا

 .رمیمیم نباریا نتپد روزکی اگر... تپدیم

 

 به کندیم شروع دیآو یگوش تا مانمیم آنجا یآنقدر

 آغوشش از من و شودیم شل دیآو دست زدن، زنگ

 :پرسدیم رم،یگیم فاصله

 

 منه؟ یگوش -

 

 :میگویم

 

 .کنم روشنش شدم مجبور. هوم-

 



 را معلم خانم نام و دارمیبرم زیم یرو از را یگوش

 :میگویم نمیبیم که

 

 .جامونده من دست تیگوش گفتم بهش مامانه، -

 

 

 خارج اتاق از خواهمیم و دهمیم دستش به را یگوش

 را مچم گرشید دست با که کند صحبت راحت تا شوم

 :دیگویم و چسبدیم سفت

 

 .من شیپ نیبش نرو، ییجا -

 

 سفت را دستم اششده پانسمان دست کنارش، نمینشیم

 نگاه ست،یگوش قفل سرمش از یزخم دست و دهیچسب

 :دهدیم جواب را یگوش دیآو و کنمینم صورتش از

 

 معلم؟ خانم جانم -
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 :دیگویم و چرخدیم من صورت در نگاهش

 

 گهید معلم، خانم بفروش خرهیم یکس اگه منو هوم، -

 .خورمینم درد به

 غذا تو ادیز نمک که نهیا واسه هاتدلشوره نیا -

 .یزنیم نیریش نیهمچ یزیبر کمتر کمهی یزیریم

 

 به دهدیم هیتک را سرش و زندیم یجانیب لبخند

 .است حالیب. سرش پشت بالشت

 

 زنه،یسرنم بهت معلم، خانم آخه یدییزا هیچ نیا -

. کنهیم گم شوپنجشنبه شنبه ده،ینم جواب شویگوش

 .ندازهیم کهیت بهتم

 



 .که نمردم ،یدیشن صدامم ؟ییایب یپاش یچ واسه -

 

 :کندیم زمزمه و دهدیم فشار هم یرو را شیهاپلک

 

 .ایب پاشو االن اصال. خودته یخونه ه؟یحرف چه نیا -

 

 چرخانم،یم خودم سمت به را صورتش زدهوحشت

 میهالب حرکت با کند،یم باز که را شیهاپلک

 :میگویم

 

 "میستین خونه گفتم مامان به"

 

 :دیگویم مادرش به و زندیم صورتم به یلبخند

 

 ینباش ه؟یچ آب کهیچ هی... نکن تعارف ایب پاشو نه -

 .میخورینم اونم

 

 .مخسته. یزد توّهم خوبه صدامم -



 

 خنده با بعد و اندازدیم اشیگوش ساعت به ینگاه

 :دیگویم

 

 دو. مادرشوهر هایداد کف از تحمل یعنی قشنگ -

 .شدیم فردا یکردیم صبر گهید قهید

 

 انگشتم به که امحلقه با یباز به کندیم شروع حواسیب

 .است شده گشاد

 

 بعد به غروب فردا. هوم. یکرد ه،خوبیحرف چه نیا -

 .نمتیبیم باشه. مخونه

 

 گه؟ید. رسونمیم سالم چشم عروستم به -

 .برسون سالم یکرد داشیپ پدرساالرم. چشم اونم -

 .ارشیب اونم باشه -

 

 :کندیم زمزمه بسته پلک با و کندیم قطع را یگوش



 

 .دور بندازه بکنه رو آشغاالآت نیا ادیب یکی بگو برو -

 

 عرق هم باز. اشیشانیپ یرو ندینشیم آزادم دست

 . تنش یرو نشسته سرد

 را دستم. کندینم باز را شیهاپلک خوانمش،یم نام به

 حواسیب اشاشاره انگشت و دهیچسب سفت همچنان

 .کندیم نییپا وباال انگشتم دوبند نیب را انگشترم

 

 یب بعد و رمیگیم را اشیشانیپ رطوبت آزادم دست با

 تا زنمیم باد را صورتش دست همان با یفکر چیه

 زندیم بسته چشمان با دیآو و شود خشک عرقش

 :دیگویم و کندیم باز را شیهاپلک رخنده،یز

 

 .شه خوب یکرد فوت که بگو ؟یکرد فوت قلبمم -

 

 خوب زندیم که طعنه. شوندیم سیخ هم باز چشمانم

 :پرسمیم. بکشد آتشم به چگونه داندیم



 

 د؟یآو یدار درد -

 

 .بنددیم هم باز را شیهاپلک

 

 نگفتم مگه. گندم خوبم باشم؟ داشته درد دمییزا مگه -

 بکنه رو مایممیس نیا ادیب. کن خبر پرستار هی برو

 .میبر

 

 من که همانگونه برو، دیگویم و کندینم رها را دستم

 .میش جدا ایب میگویم و رمیمیم شیبرا

 

 م؟یبر کجا -

 .خونه -

 

 یمسن مهربان پرستار و شودیم باز یآرام به اتاق در

 داخل او به است سپرده امانت بهراد را ما گفتیم که

 :دیگویم و دیآیم



 

 .ملکان خانم روشن چشمت -

 

 کردن روشن نیح و شود یم دهیکش سمتش به نگاهم

 :دیگویم اتاق ییروشنا

 

 .چراغو نیا کن روشن -

 

 :میگویم شرمنده

 

 .شه تیاذ دیآو دمیترس آخه کردم، خاموشش دیببخش -

 

 :پرسدیم و کندیم چک را دیآو سر یباال دستگاه

 

 ملکان؟ یآقا دیبهتر -

 



 یرو پرستار نگاه و دیگویم لب ریز را بله دیآو

 .چرخدیم توریمون

 

 د؟یندار که ضعف احساس -

 .ادیز نه -

 

 یزیچ دستش داخل یبرگه داخل که همانطور پرستار

 :دیگویم سد،ینویم

 

 فکر خانومتونم. دیبخور سوپ. نهییپا فشارتون یکم -

 .بخوره غذا بتونه االن کنم

 

 .ندینشیم صورتم یرو دیآو نگاه

 

 یگینم کلمه هی چرا یزد خی گمیم ؟ینخورد غذا -

 ؟ینخورد نهارم. نخوردم غذا

 

 :دیگویم و بنددیم را سرم غلطک مهربان پرستار



 

 لباس نداره، هم استراحت نخورده، یچیه نه -

 بود شده تموم دستمالش شوره،یم دستمال شوره،یم

 .زدیم باد روصورتتون دستش با داشت

 

 :دیگویم خنده انیم و خنددیم همباز دیآو

 

 گفتنیم مایقد داره، یدرمان فوت تخصص فوق گندم -

 رو ُمرده گفتن،یم رو ما زن نیا شفاست، نفسش یفالن

 .دهیم شفا کنهیم فوت

 

 دیگویم که الیع ما؟ زن. رودیم نییپا دستش تا نگاهم

 بگو الیع... نداشتم دوست را خانم رم،یمیم شیبرا

 .رمیبم تیبرا من بگذار دیآو

 

 :دیگویم یلبخند با پرستار

 



 بگم. کنه حفظتونهم یبرا خدا. دوتا شما دیخوب یلیخ -

 بفرستن؟ گرم یغذا

 

 .چرخدیم صورتم یرو دیآو نگاه

 

 ؟یبخور یتونیم مارستانیب یغذا -

 

 غذا به چکار مارستانیب تخت یرو. کنمیم بغض

 :میگویم نشکند بغضم که یطور دارد؟ من خوردن

 

 .بخورم تونمیم -

 م؟یکن گرمش -

 

 .دهمیم تکان یمنف عالمت به را سرم

 

 :پرسدیم پرستار به رو

 



 .خوبه حالم شم؟ مرخص صبح فردا تونمیم من -
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 دستش دستگاه، کردن چک از بعد و کندیم مکث

 :پرسدیم و دیآو یشانیپ یرو ندینشیم

 

 ؟ینداشت که یدیروئیت مشکالت یسابقه -

 .نه -

 چنده؟ معموال فشارت نرمال -

 

 .اندازدیم باال یاشانه دیآو

 

 .حدودا نیهم چهاردهزدهیس -



 شاتیآزما خوبن، که هاتهیر. نییپا ادیب انقدر دینبا -

 التهاب بدنت تو مقدار هی... ستنین کنندهنگران هم

 انشاهلل فردا تا باش مهمونمون هم رو امشب... یدار

 .میریگ یم میتصم موردت در

 

 دیآو که برگه یرو یزیچ نوشتن به کندیم شروع

 :دیگویم

 

 .خوبم واقعا. برم خوامیم -

 

 بهراد و شودیم دهیکش بهراد صورت تا نگاهم

 :دیگویم

 

 .بمون امشبم هی -

 

 :دیگو یم سخت و سفت دیآو

 .دارم کار. بمونم تونمینم -

 



 :دیگویم دکتر

 

 یسر کی ادیم پرستار. ستین یمورد من نظر از -

. سمینویم دارو اون به نسبت من ره،یگیم شیآزما

 هی مطب ایب هم فردا. کن امضا دنیم نامهتیرضا

 .شه راحت المونیخ میریبگ گهید قلب نوار

 

 :دیگویم بهراد به رو دکتر کند،یم تشکر دیآو

 .بازم نمتیبیم. بزنم بخش تو یسر هی من -

 

 :دیگویم بهراد رود،یم که دکتر

 

 باجناق با رو شب هی کردم ضیتعو کامویکش من -

 .ستاین رسمش نیا. بگذرونم

 

 :دیگویم و زندیم یلبخند دیآو

 

 .قفسه مثل نجایا میگذرونیم یباجناق خونه ایب -



 

 و کندیم خاموش را دیآو سر یباال دستگاه بهراد

 یم رفتن نیح و گذراردیم یکنار کرده جدا را هامیس

 :دیگو

 

 برم منم شات،یآزما یبرا ادیب فرستمیم پرستار هی -

 .بدم انجام رو صیترخ یکارا

 

 .تخت به زندیم هیتک دیآو

 

 .بهراد به بده کارتمو. گندم کارتم -

 

 و شودیم خارج اتاق از دیآو یگفته به توجهیب بهراد

 .دیآو و مانم یم من

 

 و دیآیم یپرستار روم، یم وا بایتقر یصندل یرو

 جدا هم را سرم و کندیم یریگخون دیآو از حوصلهیب



. است رفتن وقت انگار یول شودینم باورم... کندیم

 :پرسدیم دیآو رود،یم که پرستار

 

 کجان؟ لباسام -

 

. ستین ماندن مارستانیب آدم او. برود تا دارد عجله

 :میگویم

 

 .بمون شب هی د؟یآو -

 

 دهیکش شوفاژ تا نگاهش و شودیم بلند شیجا از

 :دیگویم و شودیم

 

 .ببند درو -

 

 کشد،یم تن به را شیهالباس دیآو و بندمیم را در

 و تخت یرو ندینشیم شودیم تمام که دنشیپوش لباس

 .کندیم سرش ستون را دستش



 

 یرو دیآو و وارید به زنمیم هیتک من برگردد بهراد تا

 .ماندیم جا تخت

 

 دیآو خانه آن در. ترسمیم خانه به برگشتن از من

 .شد سقط نمیجن. کشت مرا قبلش. ُمرد بایتقر

 خانه؟ آن به میبرگرد

 

 به رساند،یم خانه تا را ما خودش نیماش با بهراد

. اندبسته وزنه انگار من یپاها به میرسیم که ساختمان

 .خانه کی در آدم نفر سه مرگ ینیسنگ به یاوزنه

 

 به دیگویم بهراد. است جامانده کوچه در دیآو نیماش

 .داروها و مارستانیب یبرا دارد ازین مهیب دفترچه

 

 من و گرددیم دیکل دنبال به شیهابیج در دیآو دست

 . رمیگیم سمتش به را خانه یدهایکل و چیسوئ

 



 یخندشین. کندیم مکث دیکل دسته یرو دیآ نگاه

 و کندیم باز را نیماش در. لبش یگوشه ندینشیم

 بهراد که ردیگیم بهراد سمت به را کارتش و دفترچه

 :دیگویم

 

 . باهم بعدا میکنیم صحبت -

 

 .رودیم و ردیگیم را دفترچه

 

 میزنیم هیتک درمانده و میشویم ساختمان وارد دو هر

 . آسانسور اتاقک به

 

 خیب ندینشیم بغض کندیم باز دیآو که را خانه در

 خانه یرو دیآو نگاه. میشویم خانه وارد. میگلو

 در جامانده یدهایکل تا شودیم دهیکش بعد و گرددیم

 . دستش

 



 دیاو و کندیم مکث خوفناک یپلهمین یرو من نگاه

 تماس یکس با. کندیم خارج بشیج از را اشیگوش

 :دیگویم و ردیگیم

 

 ؟یخوب سالم الو -

 با ما داشتم، برات یزحمت هی. نیباش سالمت. ممنون-

 .شن ضیتعو خوام یم م،یدار مشکل در یدایکل

 برات مدلشو خودمونه، یهاسرقت ضد از یورود -

 زودتر ستین یکار کارگاه تو اگر. خوبه...فرستمیم

 .شمیم ممنون یبفرست رو یکی

 همراهشون خوب یمغز تا چند فرستم،یم شنیلوک -

 .ممنون. کنم ضیتعو هم رو خوابا اتاق احتماال باشه،

 

 و چرخدیم خانه در نگاهش و کندیم قطع را تماس

 .یجاکفش یرو اندازدیم را شیدهایکل
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 و شود یم مات پرستار صورت یرو امدرمانده نگاه

 :دیگو یم پرستار

 

 فکر د،یکرد باز رو چشماتون تازه ملکان؟ یآقا کجا -

 .میهست خدمتتون در یروز دو یکی کنم

 

 باز در به دوزدیم و کندیم رها کالفه را نفسش دیآو

 یم پرستار که دیبگو یزیچ خواهد یم اتاق، یمانده

 :دیگو

 

 .زنمیم سر بهتون بازم. دیکن استراحت رمیم من -

 

 :پرسمیم دیآو به رو و رود یم پرستار

 

 ؟یبخور ارمیب غذا-

 

 .بنددیم را شیهاپلک



 

 خدا از گهید دستم دادیم ییچا وانیل هی یکی االن -

 .خواستمینم یچیه

 

 مثل یفراموش و خواستیم یفراموش خدا از کاش

 .بود جامانده فیبالتکل زیم یگوشه فالکس

 

 :میگویم

 

 .یبخور بدم ییچا وانیل هی کن ول دستمو -

 

 به صورتش و دهد.یم فاصله هم از را شیهاپلک

 :چرخدیم سمتم

 

 هست؟ ییچا نجایا -

 

 باالخره ردیگیم میتصم و دهم.یم تکان شیبرا یسر

 .کند رها را دستم



 

 لیاست فالکس از دیآو یبرا و دارمیبرم یکاغذ وانیل

 دهم،یم دستش به را وانیل زم،یریم یچا

 صورتم در نگاهش یوقت استیدن آدم نیترحواسیب

 .کندیم مزه را یچا و چرخدیم

 

 را سرش. برمیم دهانش سمت به و دارمیبرم یقند

 .کشدیم عقب

 

 ؟ینخورد غذا چرا تو -

 

 :میگویم و گذارمیم دهانش در را قند

 

 .دیآو خوبم. خوردم ییچا و کیک -

 

. رمیگیم دستش از را وانیل و کشدیسرم را شیچا

 :دیگویم

 



 .میریم ادیب دکتر صبح. گندم بخواب -

 

 .رمیگیم را اشیشانیپ رطوبت کالفه

 

 .روز دو یکی فقط م؟یبمون... دیآو یستین خوب -

 

 :دیگویم و شیموها انیم دهدیم ُسر را دستانش

 

 . گندم بخواب -

 

 و دیآو به زنمیم زل من کشد،یم دراز تخت یرو

 .سقف به هم دیآو

 

. است کرده مکث تنش کینزد ییجا امشده رها دست

 یرو گذارمیم را سرم م،یندار گفتن یبرا یحرف چیه

 یشده پانسمان دست امشده رها دست همان و تخت

 :میگویم لب ریز و ردیگیم را دیآو

 



 .شو خوب زود. دیآو شو خوب -

 

..... 

 

 باز زنندیم اتاق در به که ییهاضربه با چشمانم

 و زمان کنم،یم بلند تخت یرو از را سرم. شودیم

 . امکرده گم را مکان

 

 بلند میجا از م،یایب خودم به تا کشدیم طول یاهیثان چند

 با دپوشیسف یمرد شود یم باز که در و شوم یم

 وارد بهراد با صحبت حال در یجوگندم یموها

 .شودیم

 

 باال یکم بالشت یرو را خودش دیآو و کنمیم سالم

 یرو را گردنم تا خورده سر شال حواسیب کشد،یم

 .کنمیم سالم لب ریز و کشمیم میموها

 

 است دیآو پزشک احتماال که اشیکنار مرد و بهراد

 .کنندیم سالم



 :پرسدیم دیآو به رو بهراد

 

 ؟یبهتر -

 

 صورتم یرو بهراد نگاه و دیگویم"  یخوبم"  دیآو

 :پرسدیم و چرخدیم

 

 ؟یخوب هم شما -

 

 :دیگویم دکتر و دهمیم تکان شیبرا یسر

 

 که روزید ملکان؟ یآقا دیچطور امروز. خب خب -

 .دیترسوند رو ما خوب

 

 : دیگو یم دیآو

 

 .خوبم یلیخ -



 

 نه؟یس یقفسه یرو فشار و درد احساس نفس؟ یتنگ -

 ؟یحالیب پا؟ و دست یکرخت

 

 :دیگویم مکث یب دیآو

 

 .ندارم یمشکل چیه نه -

 

 :پرسدیم من به رو و ردیگیم دیآو از نگاه دکتر

 

 چطوره؟ حالش -

 

 :میگویم لب ریز و کنمیم دیآو به ینگاه

 

 .ستین خوب -

 



 و نییپا فرستم یم را دهانم آب زندیم لبخند که بهراد

 :دهمیم ادامه

 

 تا بافهیم هم به دروغ هزارتا دیبپرس یسوال هر االن -

 .دکتر شه مرخص دینذار شما شه، مرخص

 

 :دیگویم و دیآو صورت به دوزدیم را نگاهش

 

 زن آب؟ رو زنیریم هامونوپته چطور ینیبیم -

 آخه؟ بود یچ گرفتنمون

 

 :صورتم به دوزدیم هم باز را نگاهش

 

 بود؟ چطور شبید -

 لرز و تب شب... نبوده حالیب انقدر وقتچیه دیآو -

 .کنهیم سرفه کنه،یم سرد عرق. داشت

 

 :دیگویم و کندیم چک را دیآو یپرونده



 

 و فشار افت هم صبح کینزد. داشته تب یکم درسته -

 یآقا نیبش کامل... قلب ضربان ینظمیب ییجز یلیخ

 .ملکان

 

 در را نهیمعا یگوش دکتر و ندینشیم کالفه دیآو

 با کند،یم نهیمعا به شروع و دهدیم یجا گوشش

 :دیگویم آرامش

 

 قیعم نفس تا چند... جلو سمت به شو خم یکم -

... قیعم نفس دوباره... دار نگه نفستو خوبه،... بکش

 .خوبه کن، سرفه

 

  هشت_و_شصت_صامت#

 

 

 

 



 :چرخدیم زده مات من   سمت نگاهش

 

 م؟یبخور یکنیم دم ییچا هی -

 

 چه دارد کند؟یم چه دارد... گذارمیم عقب به یقدم

 مرا خواهدیم. است کابوس هیشب خانه نیا کند؟یم

 کند؟ یزندان کابوس نیا داخل

 

 خواب اتاق تا بعد و دیآیم کش پلهمین تا نگاهم

 .شودیم دهیکش شدهرانیو

 

 .روم یم خواب اتاق سمت به

 به را گرید یمهین لرزانم دست و مانده بازمهین در

 .کندیم باز یسخت

 قطره چند... چرخدیم شده رانیو اتاق آن در نگاهم

 .کندیم ییخودنما وارید یرو کمرنگ خون

 



 کیبار خط کی... شودیم دهیکش سرم پس تا دستم

 .است حس قابل آنجا

 

 ندیایب تا فرستدیم شنیلوک دیگو یم دیآو و امشده پوچ

 کنند؟ ضیتعو را دهایکل و

 

 .رودیم نییپا خواب اتاق فرش تا نگاهم

 و خودت بزن، آتش را خانه دیگویم وجودم یوانهید

 اما... کن خاکستر را مرده نیجن و هانیک و دیآو

 نیا دیآو دیگویم وجودم یگوشه یکرده کز دخترک

 به هاسال را یزندگ ،یساخت را او تو... ستین آدم

 .ایب کنار او با است، خسته دیآو... یاکرده تلخ کامش

 

 .کنمیم رها فرش یرو و َکنمیم تن از را میهالباس

 رو کشم،یم تن به یاتازه لباس و رومیم کمد سمت به

 یرو و کنمیم جدا خوابخوش از یحرکت با را یتخت

 .رها فرش همان

 کنم،یم لوله را یروتخت و هالباس با را فرش



 از شال کی و گرددیم خواب اتاق در سرگردان نگاهم

 و بندمیم را فرش و دارمیبرم را امتازه یهاشال

 .برمشیم ییرایپذ تا کشانکشان

 

 فشار دستانش انیم را سرش و نشسته کاناپه یرو دیآو

 .دهدیم

 .دهمینم دیآو به یتیاهم

 هیتک راهرو وارید به را فرش و کنمیم باز را در

 تخته نیا تا بدهم پول ساختمان یخدمه به دیبا دهم،یم

 قبول کاش... زباله سطل در اندازندیب ببرند را فرش

 ببرند زباله سطل تا هم را وخودم بدهم هم یپول تا کنند

 .شود تمام زیچ همه و

 .است من یرو مات دیآو نگاه گردمیبرم که داخل به

 

 :پرسد یم

 

 ؟یبود رفته کجا وضع اون با-

 



 :کنمیم زمزمه لبم، یگوشه ندینشیم یخندشین

 

 وضع سرو نیا با تونمینم گهید در، رو یبزن قفل -

 .برم جاچیه

 

 و هل با یچا وانیل کی... خواهدیم یچا دلم

 که یچا کی... دیآو دست کنار یچا کی... نیدارچ

 قند به و دیآو یبازو سمت شوم لهی من و باشد

 . کنم اعتراض خوردنش

 

 .روم یم آشپزخانه به... خواهدیم یچا دلم

 

 دنیلرز به شروع دستانم پله،مین آن از یوا پله،مین آن

 .است کابوس خانه نیا کنند،یم

 

 آن کاش. ستیداریب کابوس... نه... دور یکابوس 

... را خواب اتاق کل ای ببرند، بدهم پول هم را وارید

  برندش؟یم بدهم پول



 

 حواسیب و کشمیم رونیب نتیکاب از را یچا یبانکه

 خشک یچا از یمین و زمیریم یقور داخل را یچا

 کنمیم زمزمه ن،یزم یرو شود یم زیسرر هم

 را شده زیسرر یهایچا یدهیم پول ست،ین یمشکل"

 ."برندیم هم

 

 یوقت و رمیگیم دست به را هل کوچک یبطر

 شانیرها یقور داخل همانگونه کنم خردشان توانمینم

 باالخره و دارمیبرم که را خشکگل یشهیش کنم،یم

 و نیزم یرو افتدیم شهیش دهد،یم رخ یاصل اتفاق

 امزده زل شکسته یشهیش به زدهبهت کنارش، هم من

 بلند را سرم شود،یم آشپزخانه وارد هراسان دیآو که

 یم لب ریز کنم،یم نگاه را حالشانیپر دیآو و کنمیم

 :میگو

 

 .کنمیم جمعش -

 



 یتکه و دوم یتکه و دارمیبرم را اول یشهیش یتکه

 دست با... ستین من کار کارهانیا... نه... و سوم

 که لرزان دست با کرد، جمع شهیش شودینم که لرزان

 را رانهیو لرزان دست با... ساخت یزندگ شودینم

 ساختن یزندگ... نه ساختن یول د،یشا کردن آوار

 .ستین من کار گرید

 

 :دیگویم و ردیگ یم را دستانم دیآو

 

 . کنم یم حلش خودم -

 

 .کندیم بلند زور به مرا دیآو و کنمیم رها را هاشهیش

 

 .کنمیم دم ییچا خودم بخواب، برو یا.خسته -

 

 .جهنم خود نگاهش و هستند آتش یکوره دستانش

 

 .رودیم باال اش یشانیپ تا دستم



 

 .یدار تب -

 

 .زندیم یخندشین

 

 .شمیم خوب -

 ندارم جون انقدرا گهید من د،یآو هاینکن غش بازم -

 باشه؟ برسونم، مارستانیب تا رو تو که

 

 .دیگویم تلخ را باشه

 

 همان شوم،یم روان تراس سمت به و کنمیم شیرها

 و چیه به زنمیم زل و نمینشیم هانرده یگوشه

 .گردمیبرم سمتش به دیآو یصدا با ا،یدن زیچهمه

 

 .کردم دم ییچا. تو ایب -



 مال خونه نیا گفتم قبلشم. دیآو بزن قفل رو خونه کل -

 خودمو خورمیم قسم یبزن دست تراس به یول توئه،

 .نییپا بندازم هاپنجره از یکی از

 

 .کندیم ینیسنگ صورتم یرو نگاهش

 

 .یندار جرئتشو -

 

 .زنمیم یخندشین و چرخدیم صورتش یرو نگاهم

 

 .یکنیم فکر -

 .کنمینم -

 

 .نرده به زنمیم هیتک. شومیم بلند میجا از

 

 صامت#

 



 

 

 نیتروونهید من...یدیند وونهید وقت چیه منو تو -

 که تراس. ینیبب یبتون عمرت به تو که امیدختر

 استاد ساختن ارتفاع از خودمو من ست،ین یزیچ

 اشهیبق ن،ییپا کردم پرت ساده یسانسهیل هی از دانشگاه

 .تعارفه

 

 زده.بهت خودم یاندازه به کند،یم نگاهم زدهبهت

 :میگویم و صورتش به دوزمیم را نگاهم. ستین

 

 .انگشم یتو یحلقه هیشب شده ما یزندگ -

 

 تا را حلقه و رمیگیم صورتش یرو به رو را دستم

 .بار چند کنم،یم شیرها و کشمیم باال دستم دوم بند

 

 :دهمیم ادامه

 



 گهید یول د،یآو دارم دوستش یلیخ رو حلقه نیا من -

 دوستش یلیخ هم رو یزندگ نیا... شله ستین اماندازه

 .دیآو شهینم مونقواره گهید یزندگ نیا... دارم

 

 :دهدیم تکان یسر

 

 .کنمیم اشقواره برات -

 .بزن قفل دستامم ؟یچطور -

 .زنمیم قفل دستاتم وقتش به -

 

 .رقاص زوج یپنجره یپ فرستمیم را نگاهم

 

... باشه یول... دیآو دارم ادیز گفتن یبرا حرف من -

... گذاشتم کج من رو اول خشت چون کوتاهه زبونم

 از یول... زدم من رو اول سنگ چون کوتاهه زبونم

 .دیآو بترس وجودم یوونهید

 یچیه من ینبود اگر که شده باورت خودتم تو -

 نبودم؟



 

 .دوزمیم لختم یپاها به را نگاهم

 

 بهت عمر هی و کردم یباز نقش من تو نظر به -

 دیشا نزدم، سرکوفت بهت د،یآو نزدم... زدم سرکوفت

 بگم بهت خواستم یگاه دیشا بوده، دل و درد یگاه

 د،یآو دمیکش یداریب شب برات من... تو به زدم هیتک

 هفت... کردم و خواستم من یول... ینخواست ینگفت

 کی م،یشد آشنا قبلتر ما ،یگفت راست... نه... شیپ سال

 شیپ سال ده همون... آره اصال... زودتر مین و سال

 یوقت... شدن آشنا باهم کارگاه هی یتو سانسهیل دوتا

 سه ینفر با میبود سانسهیل دوتا میشد خونه نیا وارد

 .دونگ شیش از دونگ

 

 یلبخند با وبعد کندیم رصد را شیسرتاپا نگاهم

 :دهمیم ادامه لبم یگوشه

 

 یاومد رو... دیآو یشد هم ترپیتخوش یحت تو -

 دونگ سه و یدار نیماش هی االن تو شدم، ریپ... انگار



... و یعال شغل دوتا و یمال خوب یپشتوانه هی و خونه

 هی جز یچیه... دیآو ستمین یچیه... سهام؟ درصد چند

 عالمه هی و لبش یگوشه چروک تا چند با افسرده زن

 .یسالگ یس قبل سرش یتو دیسف یمو

 

 .روبهرو به کشانم یم هم باز را نگاهم

 

 دن؟یرقصیم پنجره پشت هیسا دوتا شب اون ادتهی -

 برقصن؟ امشبم شهیم یعنی

 

 به خانه فونیآ زنگ و شودیم کینزد نرده به دیآو

 .دیآیم در صدا

 

 و شودیم دهیکش آشپزخانه سمت به مانیدو هر نگاه

 :میگویم

 

 توهم خوابم،یم مکتین رو جانیهم. کنهیم درد سرم -

 درارو بگو بهش. کن دارمیب رفت که مهمونت تو، برو

 .نکنه یزخم



 .یشیم ضیمر سرده -

 

 :میگویم و گردمیبرنم سمتش به

 

 ببرن رو راهرو یتو فرش بده پول بهشون یکمهی -

 نیا گنیم باشه یخال کنا، پر رو قندونا رون،یب بندازن

 ست؟مهیننصفه قندوناشون که نداره زن خونه

 

 ریجاگ مکتین یرو من و رودیم یحرف چیهیب دیآو

 .شومیم

 

 کی بکشم، ادیفر توانمینم است، آمده سرم ییبال کی

 و آرام آنقدر بکشم، داد توانمینم است، آمده سرم ییبال

 ...ترسمیم که امشده مات

 

 کنم سکته خودم نکند شود؟ بد حالش هم باز دیآو نکند

 یزندگ گرید یزندگ نیا نکند نم؟ینب را فردا و رمیبم و

 نشود؟



 

 به زنمیم هیتک را سرم و کشمیم بغل به را میزانوها

 خرد درد است؟ چگونه ارتفاع نیا از سقوط نرده،

 به کردن انتیخ از د؟یشن خواهم را میاستخوانها شدن

 باال امنهیس یقفسه تا دستم... است؟ تر دردناک دیآو

 یرو نندینشیم میها ناخن... جناقم به رسدیم رود،یم

 دیبا... کنمیم تازه خودم را خراش ریمس... تنم پوست

 .امکرده چه رودیم ادمی نماند تازه اگر بماند، تازه

 

 از ردیبگ نرده از را امهیتک کندیم یسع یدست حس با

 .کنمیم زمزمه را دیآو نام و پرم یم خواب

 

 :دیگویم یآرام یصدا با دیآو

 

 برده؟ خوابت نشسته د؟یآو جون -

 

 در مهین و نصفه بایتقر کنمیم باز که را میهاپلک

 :پرسمیم هستم، دیآو آغوش

 



 رفتن؟ -

 ضیمر. بخواب سرجات میبر ایب...وقته یلیخ آره -

 .نجایا یشیم
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 نگاهم. میرویم خانه به و شوم سرپا تا کندیم کمکم

 .ماندیم جا کانتر یرو براق و تازه یدهایکل یرو

 

 .شودیم دهیکش سمتشان به هم دیآو نگاه

 :دیگویم لب ریز و دهدیم دستم به دیکل جفت کی

 

 .خوابت اتاق دیکل -

 خوابم؟ اتاق -

 



 زمزمه و شودیم دهیکش خواب اتاق تا کالفه نگاهش

 :کندیم

 

 .اتاق دیکل -

 

 . زنمیم یخندشین

 

 اتاق سمت به و کشدیم چنگ به را ها دیکل یهیبق

 :دیگویم و کندیم پاتند مطالعه

 

 .عیسر رمیگیم دوش هی من -

 

 دهایکل بدون بعد قهیدق چند و شودیم خواب اتاق وارد

 حمام سمت به که همانطور و شودیم خارج اتاق از

 :دیگویم رودیم

 

 یتو گذاشتم کردم دیخر. انیم غروب بابا و مامان -

 .نکیس



 

 یجعبه و میشویم را هاوهیم. رومیم آشپزخانه به

 . گذارمیم زیم یرو را ینیریش

 

 نگاه یبرا را تالشم تمام و چرخدیم خانه در نگاهم

 ... کنمیم ینداشتندوست یپلهمین آن به نکردن

 

 بودم خانه در تنها که یروز چند است، زیتم خانه

 از خون یبو و دمیسابیم را خانه بودم، گرفته وسواس

 .رفتینم خانه

 

 :پرسمیم د،یآیم رونیب حمام از که دیآو

 

 ؟یخوریم یچ نهار -

 

 .دیگویم مکثیب را" یچیه"

 

 نخورد؟ یزیچ شود یم مگر



 

 قبل و شودیم مطالعه اتاق وارد رومیم که سمتش به

 را قفل در دیکل چرخش یصدا برسم اتاق به نکهیا از

 .شنومیم

 

 د؟یآو کرد؟ قفل را اتاق در کرد؟ کار چه. رومیم وا

 

 گرید مغزم. زنمیم شهیر جاهمان زدهبهت و سرگردان

 . کندینم یکار چیه کند،ینم کار

 

 در که دیکل یدوباره چرخش گذرد،یم چقدر دانمینم

 اتاق از دیآو ام،مانده آنجا هنوز شودیم دهیشن قفل

 یاسک قهی و کرده تن یمشک اسلش شود،یم خارج

 :دیگویم. یطوس

 

 ؟یسادیوا نجایا چرا -

 



 و رودیم باال گردنش تا دستم روم،یم سمتش به

 .زنمیم تا رونیب سمت به را اشقهی

 

 :پرسمیم و شودیم دهیکش باالتر صورتش تا نگاهم

 

 ؟یدیپوش یاسک قهی بود سردت -

 

 .کندیم نگاهم

 

 یاسک قهی زمستونا آدما مگه ها،شده زمستون -

 پوشن؟ینم

 .یدیپوشیم شرتیت شهیهم تو... نه تو -

 

 رود یم باال اشیشانیپ تا و کندیم رها را اشقهی دستم

 سرد عرق هم باز. ردیگیم را اشیشانیپ رطوبت و

 ...هم باز نکند. تنش یرو نشسته

 

  د؟یآو یکنیم بغلم... ترسمیم من -



 

 .دیآیم کش یسمت به لبش

 

 .هایشد یبغل یلیخ دایجد -

 

 که همانگونه بکشد، آغوش به مرا ندارد دوست دیشا

 داشته رابطه من با ای بخوابد، من کنار ندارد دوست

 به مرا دستانش و دارمیبرم عقب سمت به یقدم باشد،

 .فشارندیم خودش

 

 قلبش. کنمیم عطرش از پر را امهیر آغوشش انیم

 .من گوش ریز تپد،یم

 

 :پرسمیم کندیم که میرها

 

 هم؟ از جدا م؟یکن یزندگ ینجوریا قراره -

 هوم؟ گندم؟ میش آروم کمهی -



 دنبال ابونیخ تو روز هر من مثال یکنیم فکر تو -

 ...بهت باهاش گردم یم یکی

 

 :دیگویم حرفم انیم

 

 ... کنمینم فکر یچیه به من -

 م؟یبخور ییچا -

 

 :دیگویم یلبخند با

 

 .میبخور ییچا -

 

 رود،یم خواب به کاناپه یرو دیآو و میخوریم یچا

 یرو شده مچاله بعد و پزمیم سوپ یکم دیآو یبرا

 .رومیم خواب به نفره دو مبل

 

 .میکنیم باز چشم فونیآ زنگ یصدا با
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 دیآو مادر و پدر. رومیم فونیآ سمت به منگ و جیگ

 .هستند

 

 یرو را سرش و ندینشیم دیآو زنم،یم را دربازکن

 :دیگویم نیح همان و کندیم رها کاناپه یپشت

 

 .کنمیم باز من درو گندم، کن روشن رو یکتر ریز -

 

 که کنم روشن را یکتر ریز تا رومیم آشپزخانه به

 .شنومیم را قفل در دیکل دنیچرخ یصدا

 است؟بوده قفل در. بردیم ماتم

 

 هیگر ریس دل کی. شودیم چنگ گاز یلبه یرو دستم

 را ضجه ریس دل کی... دارم طلب روز چند نیا از



 کرده یزندان خانه در مرا... دیشا هم یزندگ نیا از

 بود؟

 

 وارد زودتر مادرش و شوم یم خارج آشپزخانه از

 :دیگویم و بوسد یم را دیآو عادت طبق و شودیم

 

 .ییچطورا پسر وفایب -

 

 یروبوس مادرش با من دهدیم دست پدرش با که دیآو

 :دیگویم. کنمیم

 

 .زدم زنگ بدموقع من شبید دایببخش ؟یخوب -

 

 زبان به یلبخند با کنمیم یسع را"  میبود داریب" 

 .اورمیب

 

 خانواده نیا عادت است، عادت و دیآیم سمتم به پدرش

 یروز ای نندیبب مرا دوبار یسال ندارد یفرق که است



 خواهند و دیکش خواهند آغوش به مرا هربار دوبار،

 .است خوب خانواده نیا عادت... دیبوس

 

 خوب چقدر کنمیم فکر بوسدیم را امیشانیپ که پدرش

 .اندآمده که است

 ریجاگ هامبل یرو و کندیم تن از را کتش دیآو پدر

 کاناپه یرو که یمسافرت یرو مادرش نگاه شود،یم

 :میگویم و کندیم مکث است

 

 .برد خوابش نجایا دیآو یعصر -

 

 :دیگویم و کشدیم رونیب تنش از را اش پالتو مادرش

 

 گرمه؟ چقدر تونخونه -

 

 خانه دیگویم دیآو مادر و میادهیپوش یاسک قهی دو هر

 .است گرم

 :میگویم



 

 باز رو پنجره یگوشه ای کنم،یم کم رو شوفاژ االن -

 کنم؟

 

 :زندیم غر پدرش

 

 رو خونه هیائسگی عوارض... دخترم نکن یکار -

 .خچالی کرده

 

 لبخند همان با نگاهم و اعتراضش به زنمیم یلبخند

 چشم یگوشه با دارد که دیآو مادر یرو ندینشیم

 .گرددیبرم من سمت نگاهش کند،یم نگاه را پدرش

 

 خونه تنشه، یراهنیرپیز الهی خودش. گهیم دروغ -

 .پوشهیم لباس شهیم پا باشه سرد اگه

 

 :پرسدیم کاناپه یرو ندینشیم که همانطور دیآو

 



 خبرا؟ چه گهید خب -

 

 و ردیگیم دست به را بابا و خودش کت دیآو مادر

 :دیگویم رودیم زیآو سمت به که همانطور

 

 .امان و امن. ستین یخبر چیه -

 

 رومیم که آشپزخانه به و کندیم زانیآو را هالباس

 :دیگویم دیآو پدر

 

 د؟یآو گنیم یچ مینیبب کن باز اخبارو اون -

 

 :کندیم اعتراض مادرش

 

 یشبکه همش هم خونه تو کن، ول اخبارو روز هی -

 میاومد قهید دو... بازه وزینسگ و وزینگربه و خبر

 .ماینیبش

 



 .رسد یم گوش به دارخش دیآو یصدا

 

 .زشته گهید د،یرشدیپ د؟یدار دعوا دوتا شما هنوزم -

 

 .دهمیم گوش دیآو مادر یصدا به و میشویم را یقور

 

 یبرا یروادهیپ میبر گفته دکتر صبحا دیآو حاال -

 راحت لباس هی لب، به لبخند میشیم پا... سکمونید

 هی یبرگشتن گهیم بابات رون،یب میزنیم میپوشیم

 قشنگ یرفتن... صبحونه برا میبخر هم تازه یبربر

 م،یکنیم بحث یزیچ هی سر یبرگشتن شونه،پ بهشونه

 کوچه، اونور از بابات گردمیبرم کوچه نوریا از من

 یول میخریم ای م،یخرینم ای هم رو یبربر

 .میخورینم

 

 رد،یگیم امخنده هم من و خنده ریز زندیم خودش

 یروزها نیاول گذرد،ینم روزشان نکنند دعوا اصال

 شدم، بزرگ دعوا وسط من گندم" گفت دیآو مانینامزد

 نه و شدن نو نه که یاکهنه یغرغرها... نه هم دعوا



 بفهمم تا دیکش طول" مینکن دعوا دوتا ما ایب فراموش،

 یوا" کردمیم شروع که را بحث... ستیچ منظورش

 .دمیشنیم حتما   را"  شد شروع بازم

 

 گفتیم بود، یفرار مادرش پدرو یها بحث از دیآو

 دو هر گفت،یم راست کردند، فرار خانه از دخترها

 اول یها ترم همان بودند، کرده ازدواج سانسیل از قبل

 .بودند رفته و بودند کنده هم تهران از دانشگاه،

 

 ...هم او و بود مانده دیآو فقط

 به دیآو که گردمیم خشک یچا یبانکه دنبال

 :دیگویم و رسدیم آشپزخانه

 

 گندم؟ -

 

 کندیم رها را خودش بایتقر گردمیبرم که سمتش به

 .یصندل یرو

 



 رومیم سمتش به. دهدیم فشار هم یرو را شیهاپلک

 :پرسمیم و

 

 شده؟ یچ -

 .بهم یدیم آب وانیل هی... دونمینم -

 

 دیآو و مرطوبش و زدهخی یشانیپ یرو ندینشیم دستم

 .کندیم خم زیم سمت به را سرش
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 :میگویم

 

 .یشیم گرم یبخور ییچا هی ده،یجوش یکتر نمیبب -

 



 زیم یرو را سرش دیآو بروم یکتر سمت به تا 

 .گذاردیم

 را یکتر و کندیم مکث دیآو مادر و پدر یرو نگاهم

 .است دهینجوش کنم،یم چک

 

 به را نتیکاب. کندینم بلند زیم یرو از را سرش دیآو

 باالخره و کنمیم جستجو نارنج بهار شربت دنبال

 درست شربت دیآو یبرا و کشمیم رونیب را یبطر

 .کنمیم

 

 باال را سرش دیآو گذارمیم زیم یرو که را وانیل

 صورت یرو نگاهم خورد،یم شربت یکم. آوردیم

 :دیگویم که کندیم مکث اشدهیپر رنگ

 .خوبم -

 

 وارد دیآو مادر که هستم یچا کردن دم حال در 

 :دیگویم و شودیم آشپزخانه

 



 آشپزخونه یتو شهمه نمتونا،یبب میاومد قهید دو -

 .دیموند

 

 :کنمیم زمزمه

 

 .کشهیم دم ییچا االن -

 

 یرو ندینشیم دستش و رودیم دیآو سمت به مادرش

 :دیگویم و دیآو یشانیپ

 

 !یکرد یسرد عرق چه جانمامان -

 

 :میگویم

 

 .خورده سرما کنم فکر کنهیم سرفه یکم -

 

 و گذردیم دیآو بافت یقهی از مادرش گرید دست

 :دیگویم اعتراض به دیآو ند،ینشیم گردنش یرو



 

 مامان؟-

 

 :دیگویم من به رو مادرش

 

 .زیبر نبات توش بده دم شنیآو هی... ن؟یدار شنیآو -

 

 :کندیم غرغر دیآو

 

 .دنیچیپ نسخه به کرد شروع بازم معلم خانم -

 

 فشار عقب به را دیآو سر یمیمال فشار با مادرش

 .بوسدیم را دیآو یشانیپ و شودیم خم و دهدیم

 

 تا سه شما هادرمون نیهم با معلم خانم نیهم -

 . کرده یانقدر رو دراززبون

 



 حصار از را خودش کندیم یسع که یحال در دیآو

 :دیگویم کند آزاد مادرش دست

 

 .مامان خوبم -

 

 پرسفرنچ داخل یکم و کشمیم رونیب را شنیآو

 زیسرر شیرو آمده جوش تازه راکه یآب و زمیریم

 تا را نگاهم و کنمیم میتنظ را دستگاه ستونیپ. کنمیم

 روشن را ونیزیتلو خودش دیآو پدر کشانم،یم ییرایپذ

 .است اخبار سرگرم و کرده

 

 :دهدیم قرار مخاطب مرا مادرش

 

 نیا واسه آوردمیم پختمیم سوپ کمهی کاش -

 .اخالقخوش

 

 یرو پرس فرنچ گذاشتن نیح و گردمیبرم سمتش به

 :میگویم زیم



 

 سرهم گهید یچ هی میبخور ییچا هی تا پختم، سوپ -

 .میخوریم شام هم دور کنارش یبرا کنمیم

 

 :زندیم یمهربان لبخند مادرش

 

 برم، قربونت میشد ریپ یلیخ خوردن شام یبرا ما -

 مزاحمتون سربزنم، اومدم بود شده تنگ براتون دلم

 خودمونو نیسکنجب کاهو خونه میریم م،یشینم

 .میخوریم

 

 .چشمانش به دوزمیم را نگاهم

 

 .گهید میدار نیسکنجب کاهو هم نجایا -

 

 :دیگویم و خنددیم

 



 نیبب ریبگ اخالقشو آمار ببر ملکان برا زیبر ییچا هی -

 .نه ای میهست یموندن

 

 :پرسدیم و کنمیم پر را یچا وانیل

 

 بگردم؟ نبات دنبال نتاتویکاب من ینش ناراحت -

 

 :میگویم نتیکاب از نبات دنیکش رونیب نیح

 

 اخالقتونوخوش قبلش. خودتونه یخونه نیبگرد -

 .بخوره شنیآو دیکن مجبور

 

 و ینیس داخل یهایچا کنار گذارمیم ینیریش چند

 پدرش هیشب یلیخ دیآو صورت شوم،یم ییرایپذ وارد

 یرو را ینیس است، همان کلشانیه و قد اما ست،ین

 :میگو یم و گذارمیم زیم

 

 م؟یبخور هم دور شام باباجون؟ -



 

 نمیچیم زیم یرو ینیس از رونیب را ینیریش و وانیل

 :دیگویم و

 

 غر انقدر مینیبش ما. میشینم مزاحم. گلم دختر نه -

 .شهیم خرد اعصابتون میزنیم

 

 .زنمیم یلبخند

 

 نم؟یبچ رو یاتابه کباب بساط. پختم سوپ -

 

 :دیگویم و خنددیم

 

 .دونههییکی بپز کبابتو برو -

 

 :میگویم شدن بلند نیح

 



 .کنمیم کباب رو مخصوصش هی شما یبرا -

 

 شنیآو دارند مادرش و دیآو گردمیبرم که آشپزخانه به

 .است کالفه دیآو نگاه و خورندیم

 

 کندیم یقاط بماند آنجا در گرید یقهیدق دو دیآو

 :میگویم

 

  بابا؟ شیپ ییرایپذ یریم بدم بهت زمیبر ییچا هی-

 

 :دیگویم و شودیم کنده جا از دیآو

 

 .زمیریم خودم -

 

 تا فرستمیم توستر در را گوشت من و رودیم دیآو

 مادر کنم رنده دارم یبرم که را ازیپ و شود باز خشی

 :دیگویم دیآو

 



 گه؟ید یزد گولش یاتابهکباب با -

 

 کباب دانندیم ایدن یهمه م،یگویم خنده با را"  آره" 

 ملکان خاندان بزرگ یغذا نیترزنکگول یاتابه

 .است

 

 :دیگویم و ردیگیم دستم از را ازیپ دیآو مادر 

 

 و  زن شما ختم،یر جوشونده برات کمهی. نیبش تو -

 نه؟ دیقهر آخه؟ دیزنیم باال نور انقدر چرا شوهر

 

 :میگویم و کشمیم رونیب خچالی از را کاهو

 

 .که میکنینم قهر ما -

 

 یحال هر در من. میکنینم قهر ما. میگویم هم راست

 هرچقدر من کنم، آماده دیبا را دیآو یصبحانه باشم هم

 .بپزم دیآو لیم باب را شام دیبا باشم بدحال که هم



 

 من رفتیم زود آمدویم رید دیآو که یمدت تمام

 ییسرپا دیشا یگاه نخوردم، غذا و ننشستم زیسرم

 به ما. ننشستم دیآویب زیم پشت یول... خوردم یزیچ

 جدا راحت توانیم را هاوصل م،یستین وصل هم

 یریبگ اصل از اگر را وصله م،یاوصله ما... کرد

 .شهیریب وصله و شودیم ناقص اصل

 

 سس من تابه در اندازدیم را هاگوجه که دیآو مادر

 .کنمیم آماده هم را ساالد

 

 مادر م،یخوریم شام و مینینشیم زیم پشت باالخره

 حرص دیآو د،یگویم دشانیجد یدعواها از دیآو

 دعوا انیم خانواده نیا... نخندد تواندینم یول خوردیم

 .بخندانند را آدم توانندیم هم
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 قفل سرشانپشت را در دیآو روندیم که دیآو یخانواده

... در شدن قفل به کنم عادت کمکم دیبا دیشا. کندیم

 .کنم عادت یزندگ نیا دیجد یزهایچ یهمه به دیبا

 

 :پرسمیم دیآو به رو

 

 م؟یبخواب بندازم پتو تخت یرو -

 

 .گرددیبرم سمتم به دیآو نگاه

 

 روزه چند بخواب راحت تو. مطالعه اتاق رمیم -

 .یشد خسته

 

 در دیکل دنیچیپ یصدا و رودیم مطالعه اتاق سمت به

 .است مرگ ناقوس قفل

 



 جان یقدرآن یحت... ندارم دعوا ینا و هستم خسته

 مرخص مارستانیب از تازه دیآو میبگو که ندارم

 یبرا ییجا آنجا... است زده خی اتاق آن ،یاشده

 نمینشیم و کنمیم خاموش را چراغها...ستین دنیخواب

 .وارید به زنمیم هیتک و در کنار

 

 یسرفه یصدا هر وبا خوابمیم نشسته را شب تمام

 .پرم یم جا از دیآو

 

 و دارم جهیسرگ... کنمیم دم را یچا صبح اذان از بعد

 .سوزدیم شبید یخوابیب از چشمانم

 .کنمیم دم شنیآو هم باز دیآو یبرا

 یبهداشت سیسرو به و دیآ یم رونیب اتاق از دیآو 

 و رفته گود چشمانش یپا دیآ یم که رونیب. رودیم

 .است ختهیر هم به شیموها

 

 :میگو یم

 

 .کردم دم شنیآو برات -



 

 :دیگویم و گردد یم سمتم حالشیب نگاه

 

 ؟یبرداشت شتیآرا زیم یرو از وتیگوش -

 

 .دهمیم تکان یسر. بود دهیند را یگوش یحت

 

 انت؟یخ مدرک بود؟ ایچ توش -

 .نزدم دست بهش -

 

 :زنمیم یخندشین

 

 ینزن دست بهش بود قرار اگر. یزدیم دست کاش -

 .ذاشتمیم رمز روش

 

 یوانیل. کشدشیم سر و کندیم پر را آبش وانیل

 :پرسمیم و زمیر یم شنیآو



 

 بذارم؟ مریتا برات یاریم داروهاتو -

 

 تا بعد و کندیم مکث شنیآو وانیل یرو نگاهش

 .دیآیم باال من صورت

 

 ؟یدیخواب خوب شب -

 

 آب از پر را یگرید وانیل دیآو و میگویم"  یهوم" 

 :میگویم. کندیم

 

 ...داروهاتو بعد بخور صبحونه -

 

 یم اتاق سمت به که همانطور صحبتم به تیاهمیب

 :دیگویم رود

 

 .کنمیم حلش خودم باش نداشته یکار داروهام با تو -

 



 :پرسمیم

 

 ؟یخورینم صبحونه -

 .خورمیم سرکار -

 

 مات بسته در یرو من نگاه و شودیم اتاق وارد دیآو 

 .شودیم

 

 دارو شودیم مگر. دهمیم فشار هم یرو را میهاپلک

 آن با شودیم مگر نخورد؟ غذا شودیم مگر نخورد؟

 سرکار؟ رفت رو و رنگ آن و حال

 

 گرفته میتصم کند؟ چارهیب و وانهید مرا گرفته میتصم

 بزند؟ آتش من از قبل خودش را یزندگ نیا

 

 خانه تلفن سمت به و گذارمیم زیم یرو را وانیل

 .چرخدیم ساعت یرو نگاهم روم،یم



 صبح هفت وقت چیه ما یخانه ساعت که درک به

 .میهست داریب صبح شش ما که درک به... شودینم

 

 که یاوانهید دیآو نیا از یوا و دیآو و دیآو... دیآو

 . شناسمشینم

 

 اگر چون... ردیبگ دیآو دست از را تیکبر نفرکی دیبا

 وسوسه او از زودتر من بماند دستش در تیکبر

 .کنم روشن را لهیتیف شومیم

 

 صامت#

 

 

 

 .اورمیب ادی به را بهراد یشماره توانمیم یسخت به

 :میگویم دهد یم که جواب

 

 .بهراد آقا گندمم -



 

 .است آرام شیصدا

 

 ومده؟ین شیپ که یمشکل بهتره؟ دیآو ن؟یخوب سالم -

 لطفا؟ ما یخونه دییایم -

 

 .پرسدیم نگران را" افتاده؟ یاتفاق"

 

 :میگویم

 

 .دییایب فقط -

 تنها؟ -

 

 یزیچ چیه هیشب که میگو یم یطور را"  تنها" 

 یحت نه ست،یسوال نه ست،یخبر نه... شودینم

 را یاکلمه بخواهم که انگار... تنها میگویم فقط... چیه

 .کنم یهج لیدلیب

 



 :دهمیم حیتوض کوتاه یمکث از بعد

 

 نهیمعا یبرا کنمینم فکر یحت خوره،ینم داروهاشو -

 خودتونو سرکار بره رهیبگ میتصم نکهیا از قبل بره،

 .دیبرسون

 

. منحوس یپلهمین همان یرو نمینشیم دیایب بهراد تا

 و شودیم خارج اتاقش از دیآو دیآیم که فونیآ یصدا

 :پرسدیم

 

 ه؟یک -

 

 میگویم را"  بهراد زنمیم را کن درباز که همانطور

 .رومیم آشپزخانه سمت به و

 

 من. کند باز را در و اوردیب را شیدهایکل تواندیم

 .رومینم در آن سمت به وقتچیه گرید

 



 یسرفه یصدا و شنوم یم را بششان و خوش یصدا

 .را دیآو

 

 :میگویم بهراد به رو و شومیم خارج آشپزخانه از

 

 .دینرس ذهنم به یکس. دادم زحمت بهتون دیببخش -

 

 ادامه خشکدیم صورتم یرو که دیآو یدرمانده نگاه

 .دهمیم

 

 تارعنکبوت وقتچیه ما یخونه بگه بهش دیبا یکی -

 بره خوادیم. شده من دریاسپا زده توهم که نزده

 ستمین بلد نه، ای بره تونهیم دونمینم من... سرکار

 ..من کنم، قیتزر دارو و رمیبگ فشارشو

 

 :میگویم و گردمیبرم بهراد سمت به

 



 کاریچ دیبا نگفت بهم یشکیه و بودم همراهش من -

 اصال بهش، بدم یچ غذا بخوره، یچ دارو کنم،

 تب لحظه هی خونه، آوردمش بوده، چش دیآو مدمینفه

 کاغذ هی اومد یهرک زده، خی بعدش هیثان چند داره

... روزشه و حال نیا رون؟یب دشیفرستیم کرد امضا

 .ستین سرپا نیکرد مرخصش که ینیا

 

 دیآو یرو گرددیبرم بهراد نگاه و زدیریم اشکم

 :دیگویم آرامش با ف،یبالتکل

 

 به یبهتر مراتب به تیوضع شد مرخص دیآو یوقت -

 رو همه شهینم. داشت نمیبیم االن که یزیچ به نسبت

 بکنم، نهیمعا هی من دیباش آروم تخت، به ببندن زور به

. االن نیشد حساس کمهی نیبود فشار تحت دونم یم

 .مارستانیب به میکنیم مراجعه باشه ازین

 

 مکثیب من و"  گندم خوبم االنم"  دیگویم دیآو

 :میگویم

 



 .ستمین بلد یدارضیمر من مارستان،یب دشیبرگردون -

 

 :دیگویم و خندد یم دیآو

 

 یدارضیمر به رون،یب رفتمیم داشتم که من... باشه -

 .یافتینم

 

 :زنمیم داد

 

 ؟یدید بازوتو حموم یرفت سرکار؟ ؟یرفتیم کجا -

 یافتاد یوقت رو دردش اصال... بازوت رو یبود افتاده

 یجلو یفتیب ابونیخ یبر... نه که معلومه ؟یدیفهم

 شمیم بدبخت من یول ،یفهمینم یزیچ هم نیماش

 ؟یکن بدبختم یگرفت میتصم... من و یریم تو د،یآو

 

 هیتک آوارشده و پناهیب و دارمیبرم عقب به یقدم

 و نیزم انیم ییجا امشده رها وار،ید به زنمیم

 .دیآو درد و خودم درد انیم ییجا... آسمان



 

 دارم دوست. کنم باز چهارتاق را خانه در دارم دوست

 دور را هاپنجره چهارچوب و کنم پاره را هاپرده کل

 .خوردیم مرا دارد خانه... ندازمیب

 

 به درگاه از هنوز که چرخدیم یبهراد سمت نگاهم

 .است امدهین داخل

 

 من چون است چارهیب و بدخت... است چارهیب بهراد

 دیآو سر ییبال چه میبگو یکس به کنمینم جرئت

 چارهیب بهراد... کنمینم جرئت وقتچیه... امآورده

 بهراد... ستین برادرم و خواهر ست،ین پدرم که است

 کنمیم جرئت من و ستین مادر که است چارهیب

 که او به بدوزم چشم که بزنم، ادیفر سرش را میدردها

 با یباز پوچ دور نیا از را دیآو و کند دراز دست دیشا

 .رونیب بکشد جانش

 

 :دیگویم بهراد به رو دیآو

 



 به شهیهم گندم یچا کنسله، رفتن سرکار نکهیا مثل -

 .ارمیم هم داروهارو بعدش و زمیبر ییچا هی راهه،

 

 نیآرامتر با. بردیم آشپزخانه تا و کشدیم مرا دست

 :دیگویم ممکن یصدا

 

 مونمیم رمیم ار،ین در یباز وونهید گندم، باش آروم -

 بهراد میگ یم اصال ای خوبه؟... امینم خونه مارستانیب

 باشه؟ تخت، به بندهیم منو

 

 برد،یم خود با و زدیریم یچا دیآو و دهمینم یجواب

 دست را شیداروها یسهیک دیآو تا مانمیم آنجا آنقدر

 :پرسدیم و دهدیم بهراد

 

 دادن؟ دارو یگون هی ه؟یچ نایا -

 

 :دهدیم ادامه بلندتر یکم و" نیبش" دیگویم بهراد

 



 یکار کم من دیاریب فیتشر هم شما خانم گندم-

 .کنم جبران رو مارستانیب

 

 دو_و_هفتاد_صامت#

 

 

 

 را هدفم یب جانیب یهاقدم و کنمیم رها را آشپزخانه

 و نشسته مبل یرو کالفه دیآو کشانم،یم ییرایپذ تا

 یرو شده رها یداروها اال ستیزیهرچ یپ حواسش

 .زیم

 

 :دیگویم که چرخدیم بهراد سمت نگاهم

 فشار بردن باال یبرا ستن،ین یخاص زیچ داروها نیا-

 قلب ضربان افت چون یکارد یبراد یتو هستند،

 با پس میدار هم خون فشار افت نسبتش به میدار

 یکم رو بدن امالح میکنیم یسع ینمک یقند یهاسرم

 سرفه که نهیا یبرا هم قرص تا سه دو نیا. میکن ایاح

 موقت شه، تموم دعواها یهمه تا بخوابه رهیبگ نکنه



 که میداد ینم اجازه بود حاد اگر مشکل هستند، هم

 .رونیب بزنه کنه نگریف

 

 .گرددیبرم کالفه من   سمت دیآو نگاه

 .ختمیر ییچا هم تو یبرا. نیبش-

 

 نور ریدرگ نگاهم ندارم، نشستن یبرا یمیتصم ؟یچا

 تنگ   ریدلگ خانه... تابد یم پنجره از که ستیجانکم

 .است شده

 

 ی نهیمعا به شروع و کشد یم جلوتر را فشیک بهراد

 کش دیآو یکالفه صورت تا نگاهم کند، یم دیآو

 عادت او کند، هندل را همه دارد عادت دیآو د،یآیم

 ذاتا او کند، یدگیرس انشیاطراف امور تمام به دارد

 بهراد و ندیبنش مبل یرو نکهیا و است سیرئ و ریمد

... کن سرفه دار، نگه نفستو بکش، نفس دیبگو او به

 .است شکست هیشب شیبرا

 



 همه چگونه شود نینشخانه باشد قرار اگر داندیم خدا 

 .کندیم زهر خودش یبرا را زیچ

 

 :پرسدیم من به رو و گردد یم خانه در بهراد نگاه

 تا چند و سرم هی خواب؟ اتاق میبر هست امکانش-

 ...که هست یقیتزر یدارو

 :دیگویم دیآو نیح همان

 .خوبه نجایهم نه،-

 

 یزندگ نیا گند کنم،یم نگاه را دیآو چارهیب و درمانده

 شود،ینم پاک کنم تالش هم هرچقدر و برداشته را

 خواب اتاق آن در را شیپا وقتچیه گرفته میتصم دیآو

... نه ؟ ترس.. نه بخوابد؟ من کنار ترسدیم نگذارد،

 یتخت یرو ای بخوابد، من کنار نکهیا از است متنفر

 .دهدیم مرا تن یبو که بکشد دراز

 

 نیا در داندینم است، خانه آن آدم نیترگنگ بهراد

 که یحال در. بداند ستین هم قرار و است خبر چه خانه

 :دیگویم باشد یعاد کندیم یسع



 فکر اشهیبق به بعدا کنم دایپ رگ هی اول بکش دراز-

 .میکنیم

 

 یهانیآست زدن باال نیح و کندیم رها را نفسش دیاو

 :دیگویم بافتش

 .خوبم. واقعا ستین الزم کارهانیا-

 

 یرو نگاهش و کندیم چک را دیآو ساعد بهراد

 .کندیم مکث داروها

 نیماش ام،یناش منم البته د،یآو یندار رگ یچیه-

 ؟ییجا یدرمونگاه میبر سر هی هست،

 

 :میگو یم و رومیم جلوتر

 .که رگه از پر دستش یرو-

 

 خطوط من شود،یم مات دیآو دستان یرو نگاهم

 کنار بود سالها را خودم عادات من نبودم، بلد را دستانم

 بودم، ازبر را دیاو یهارگ ریمس اما بودم، گذاشته



 سرانگشتانم بگردم آرامش دنبال به خواستمیم هروقت

 از حاال و دیآو دستان یپ فرستادندیم را حواسشان

 جز بود نمانده چیه دیآو یهارگ یآشنا ینقشه

 است، نمانده یزیچ هم مانیزندگ از... رهیت یخطوط

 ... خوردیم مرا که یمحض یکیتار جز

 

 :میگو یم

 برکه؟ بزنم زنگ-

 

 ساعت یرو بهراد نگاه خانه، مرد هردو از ستیسوال

 :دیگویم و چرخدیم اشیمچ

 دیبزن زنگ. برسونمش نموندم من م،یبود فتیش شب-

 .خونه رسونمشیم خودم نجا،یا ادیب میمستق

 

... نه روم،یم خواب اتاق به کندینم یمخالفت که دیآو

 مرده اتاق نیا که انگار... قبرستان... نه خواب؟ اتاق

 اتاق نیا. است لخت خواشخواب و ندارد فرش است،

 قدم آن در ندارد دوست دیآو چون است مرده خواب

 . دهدیم خون یبو چون بگذارد،



 

... رمشیگیم دست به است، افتاده زیم یگوشه یگوش

 یم... بود خاموش هم اول روز از است، خاموش

 داخل و برد ینم سوال ریز را خودش دیآو دانستم

 روشنش را یگوش... گرددینم را خائنش زن یگوش

 اخطار و آمده باال یامهایپ به توجه بدون و کنم یم

 نیا کنمیم دعا و رمیگیم تماس برکه با شارژ انیپا

 تمام ام مکالمه تا بماند روشن قهیدق چند فقط یگوش

 .شود

 

 .است آلود خواب برکه یصدا

 

  صامت#

 

 

 

 

 ؟یخواهر جونم -



 ؟یبود خواب -

 .بخوابم خونه رمیم. مارستانمیب نه -

 

 خودم یبرا...سوزدیم اشخسته یصدا یبرا دلم

 :میگویم شتر،یب

 

 .میکنیم صحبت بعدا. زمیعز برو باشه -

 ؟یداشت کاریچ -

 

 زبان به را ریاخ یروزها چندم   داندیم خدا دروغ

 .آورمیم

 .بپرسم خواستمیم حالتو -

 

 :خندد یم

 ؟یداشت کارمیچ حاله؟ دنیپرس وقت االن-

 

 جمالت دنیجو از خسته... بعد و کنمیم مکث

 :میگویم



 

 داروهاشو ییایب خواستمیم. احواله ضیمر یکم دیآو -

 . یریبگ فشارشو ،یکن چک

 

 :کشدیم غیج ذوق با بایتقر

 خواهرت شم،ینم ضیمر من خداوندگار خدا؟ تورو -

 .بهش بده رو یگوش واقعا؟ شده؟ ضیمر بنده یباد به

 

 .زنمیم یلبخند

 

 .نده بد خدا گنیم مواقع نجوریا-

 یگوش تو شه؟ ضیمر اوستا نکهیا از بدتر گه،ید داده-

... دارم حساب حرف کلوم دو باهاش. بهش بده رو

 .تولوخدا

 

 سمت به و رومیم ییرایپذ سمت به دست، به یگوش

 چه پرسدیم وابرو چشم اشاره با رمش،یگیم دیآو

 .ستیکس



 

 : میگویم

 .برکه -

 

 سمتم، کندیم دراز دست و زندیم یگوش به یخندشین

 : دیگویم یوقت است آرام شیصدا

 .بگو جا هی رو همه بگو،-

 

 که بروم آشپزخانه به تا شومیم دور دیآو از یقدم

 یگوش به رو و کنارش نشاندمیم و ردیگیم را دستم

 :دیگویم

 .ادمهی شهمه آره-

 

 مکث ساعدش یرو یزده باال یهانیآست یرو نگاهم

 و یچا داخل اندازدیم را قند حبه چند دیآو و کندیم

 :دیگویم

 .وقتچیه... گمینم گهید نه-

 



 .دهدیم دستم به و ردیگیم دست به را یچا

 

 ارنیم یسلطان زنمیم زنگ من. باشه. ایب پاشو تو -

 .برات

 کار تو دستش ظاهرا یمنته دهیرس زودتر شوهرت-

 .نمتیبیم باشه... ستین

 

 یرو گذارد یم را شیهاپلک و کندیم قطع را تماس

 :دیگویم رلبیز و هم

 ایدن یهاغم کل انگار کشمیم که قیعم نفس من-

 یدار دارو نیا یبرا. منهیس یقفسه یرو نشستن

 .بهراد

 

 خوب که دیآو. کندیم مکث صورتش یرو نگاهم

 دیآو. کنمینم بحث گرید کنم،ینم دعوا گرید بشود

 .کندیم ینیسنگ قلبش رو ایدن یهاغم کل دیگویم

 



 را صبحانه بساط من و میخوریم یچا برسد برکه تا

 گرسنه و خسته برکه حتما نم،یچیم آشپزخانه در

 .رسدیم

 به و شودیم بلند خودش دیآو و شودیم زده خانه زنگ

 .رودیم در سمت

 دورو سنگک کی ست،یانرژ بمب رسدیم که برکه

 خورده هم را تردش یهاقسمت و گرفته یخشخاش

 .است

 

 .کاودیم را دیآو یسرتاپا نگاهش

 دستت داماد، هاپنچره بد تافهیق یول که، ییسرپا -

  شده؟ یچ

 

 نیح و رمیگیم دستش از را نان روم،یم سمتش به

 :دیگویم دنمیبوس

 با بزن مروین م،یاگشنه مینخورد غذا یشوهر و من -

 .زیم رو بذار ساالدتم یترش اون کره،

 



 یصدا رومیم که آشپزخانه سمت به و زنمیم یلبخند

 :شنومیم را برکه

 قسم هی ؟یبلد تو آخه دکتر؟ بود نیهم فورست کار -

. گهید کتتیات قبل دکتر شوندیپ هی و یهست یپزشک

 .یکرد شلوغش یالک

 

 خارج آشپزخانه از و گذارمیم سفره انیم را نان

 یم کند،یم چک را دیآو یهادست دارد برکه. شومیم

 :پرسم

 ؟یعسل ای دیخوریم سفت رو مروین بهراد آقا-

 

 سمتم به برکه بدهد یجواب بهراد نکهیا از قبل

 .گرددیبرم

 بدنش کل ؟ینکرد یدگیرس چرا بچه نیا به-

 دوتا یکی بخوره، ینداد هم آب کهیچ هی. ستدراتهیده

 نیا داره گناه بابا پوکوندن، زدن اونم داشته رگ

 .دهینچش امپول و دهیند یضیمر یوونکیح

 

 .ندیبنش کندیم یسع دیآو



 .روم نذار بیع یالک بچه، یستین نکارهیا تو -

 

 .کندیم ینچ برکه

 جلوم نیگذاشت ینیزم بیس ییلویک هشتاد یگون هی -

 .رگیب ،یرگیب ر،یبگ رگ دیگیم

 

 را دردش که کندیم هیواگو را رگیب یطور دیآو

 .کنمیم حس امیپ و رگ یرو

 

 :دیگویم و شودیم بلند شیجا از بهراد

 حرف باهات بعدا من گه؟ید بودم کتیات و قسم -

 بعد ،یکاربلد چقدر نمیبب بکن کارتو فعال دارما،

 .یبخواب خونه برسونمت

 

 خنده با اشمانتو و مقنعه آوردن رونیب نیح برکه

 :اندازدیم باال ییابرو



 مهمون نهار اصال، که تو با. رمینم جاچیه من نه-

 کار تو برم قشنگ ارمیب در لباسامو من سایوا م،یداماد

 .یریگرگ

 

 به رو و کندیم رها مبل یدسته یرو را شیهالباس

 :دیگویم دیآو

 مینیبب کنم چک خوب بذار بکش، دراز ؟یشد بلند کجا-

 .دامادمون نه ای یدار رادیا

 

 برکه دست کنار هم بهراد. کشدیم دراز کالفه دیآو

 من و کردن صحبت به کنندیم شروع باهم و ستدیایم

 با دو هر خواهر دو ما فهممیم لحظه همان

 را عشق آن از قبل و میاکرده ازدواج مانیهمکارها

 ما فهممیم لحظه همان. میکردیم جستجو یگرید یجا

 پشت نمیچیم همباز را میهاکاش و میهم به هیشب یلیخ

 من یزندگ هیشب وقتچیه برکه یزندگ کاش. هم سر

 ... نشود

 



 یشوخ خوب بخندد، خوب قدرنیهم شهیهم برکه کاش

 بهراد به نگاهش و باشد خوب قدرنیهم حالش کند،

 برکه با اشرابطه نخواهد هم مرا دیآو اگر کاش... گرم

 .بماند خوب
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 دیآو از چگونه داندیم خدا را رگ کی بهراد و برکه

 به میدهیم هیتک را دیآو دست اجبار به که رندیگیم

 .نخورد تکان تا یعسل یرو یکوسن

 

 برم من داماد دست کنار نیبش یخواهر" گفتن با برکه

 و رودیم." بزنم خفن مروین هی همسر و خودم یبرا

 و کندیم قیتزر سرم داخل را یقیتزر یداروها بهراد

 آشپزخانه سمت به دیآو یراحت از نانیاطم از بعد



 که خانه و کنمیم جمع سهیک داخل را داروها رود،یم

 :پرسم یم دیآو به رو دیآیم مرتب نظر به

  د؟یآو یراحت-

 

 تکان گذاشته چشمانش یرو که را دستش پشت

 خوب... و دیگویم یخوبم لب ریز یول دهدینم

 .ستین

 

 :پرسمیم

 ؟یدار درد-

 

 و دهدیم فاصله چشمانش از را دستش باالخره

 :دیگویم

 نه؟ ینخورد صبحونه هم تو-

 

 :دیگویم یبلند یصدا با

 هم یفلز قاشق با برکه، کن درست مروین گندمم برا-

 .شهیم ناراحت ننداز خط هاشوتابه



 

 تمام چکار؟ خواستمیم را تابه شدم،ینم ناراحت

 .بودند دیآو قلب رو ایدن یهاغم

 :دیآیم آشپزخانه از برکه یصدا

 طلب من از تونمصبحونه ن،یستین که بده نهار -

 د؟یکنیم

 

 :پرسدیم کالفه دیاو

 نشده؟ تموم سرم نیا نیبب -

 

 :زنمیم یلبخند

 .کردنا وصلش ستین هم قهیدق پنج -

 

 :دیگویم و دهدیم فشار هم یرو را شیهاپلک

 .شه تموم زود بده فشارش رو شمحفظه -

 

 :پرسمیم زدهوحشت



 

 کنم؟ کاریچ -

 شستم انگشت خواهرت، نیا کرد ناکار زد دستمو -

 .خورهینم تکون یحت گهید

 

 و خودجوش انگشتم و چرخدیم دستش یرو نگاهم

 .کندیم نوازش را بدخلق دیآو دست هواسربه

 د؟یآو یش خوب زود شهیم -

 

 .دهدیم تکان یسر

 .گندم یافتینم یدار ضیمر به نترس -

 

 حرکتشیب سرانگشتان و شومیم نیزم ریجاگ کنارش

 .کنمیم گرم دستم انیم را

 یفهمینم هم رو گمیم که یجمالت یمعن یحت تو -

 هاموحرف ته تا تو کردمیم که نگاتم قبال من... دیآو

 .یخوندیم

 



 .چرخدیم خانه در کالفه نگاهش

 نده آزار خودتو گندم، کردم گم خودمم من -

 .هم دنیفهم یبرا میکنیم دایپ یراه هی تهش

 

 .ستین خونه از فرار راهش. دیآو یاراههیب دنبال-

 

 :چرخمیم سمتش به برکه یصدا با

 یچهارستیب شوهرت؟ به یدیچسب هیچ بابا خب -

 به ینشست تونخونه میاومد قهید دو گه،ید یششیپ

 .کیجکیج

 

 :باال فرستدیم ییابرو و دهدیم دستم به ینیس

 .بدن نایا دیبگ سرمون پشت دیبر دیبخور ییدوتا -

 

 .گذارمیم کنار را ینیس

 .داره درد دیآو کن، چک رو سرم نیا -

 



 و کندیم لمس را سرم کینزد ییجا اشاشاره انگشت

 :دیگویم

 .هاخوبه -

 

 :پرسدیم و کندیم اشیدستکار یکم اطیاحت با

 اوستا؟ شد بهتر -

 

 :دیگویم دیآو

 که ادعاتم. گهید شیبود کرده فرو استخونم مغز تا-

 .کرده کر رو فلک گوش

 

 :دیگویم و کندیم ینچ برکه

 .یشینم ضیمر هرروز کرده رحم بهمون خدا -

 

 .اندازدیم باال یاشانه زنمویم تشر برکه به

 دونه هی نیهم د،ینکن مثل دیتول دا،یفیح یلیخ دوتا شما-

 .شیا. دیبمون نمونه واسه

 



 چه خانه نیا در یدانستیم نفر کی تو کاش برکه، اخ

 یبرا سوختمینم من و یدانستیم کاش است، خبر

 یرو نگاهم و رودیم برکه... منظورتیب یحرفها

 :پرسمیم دیاو کند،ازیم مکث صبحانه

 ؟یکنیم رد دستمو یبخور بدم بهت یزیچ هی االن -

 

 .چرخدیم صورتم سمت نگاهش

 .نه بهم یبد ییچا قلپ هی بعدشم باشه، مروین اگر-

 

 ایدن دیآو یبرا من نبود، یزیچ که مروین از بعد یچا

 .دادمیم را

 

 که یدار خنده تیوضع همان در... میخوریم صبحانه

. امزده زانو نیزم یرو کنارش من و دهیکش دراز دیآو

 .شودیم بهتر یکم یچا از بعد هم دیآو اخالق

 

 اصرار روند،یم بهراد و برکه شود یم تمام که سرم

 خوردن نهار یبرا دیگویم برکه و بمانند میکنیم

 .است خسته یادیز



 کندیم شروع خانه یگوش دهینکش ساعت به و روندیم

 .زدن زنگ به

 زیچ همه برکه اگر ستین بیعج و است خانه یشماره

 .باشد گفته را

 

. 
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" بهتره" میگویم یوقت پرسد،یم را دیآو حال مامان

 :دیگویم نگران

 خبر کاش ،یموند تنهادست بره، قربونت مامان -

 .بهمون یدادیم



 

. ندارد و نداشته تعادل وقتچیه ییزناشو یزندگ

 همسر تا کندینم دایپ قدرت آنقدر زن کی وقتچیه

 قدرت هممن... برساند مارستانیب تا تنها را مارشیب

 را دیآو نبودند بهراد و ییروروبه یهیهمسا اگر نداشتم

 نیترپوچ من ستین دیآو یوقت چون دادم،یم دست از

 به تا یاهیثان که یحباب یاندازه به پوچ جهانم، ءیش

 .است نمانده انفجارش

 

 :میگویم

 .بودشده نییباالپا فشارش یکم خوبه حالش -

 بهتره؟ االن -

 .مامان بهتره بله -

 ارم؟یب بپزم براش داره دوست یچ -

 

 مادر نیا از آخ. اممرده من مگر بپزد؟ غذا شیبرا

 :میگویم. دوست داماد

 .خودم پزمیم غذا. مامان یچیه -



 مییایم سر هی بابات با گهید ساعت مین پس باشه -

 .اونجا

 

 زبان به آسمان و نیزم انیم ییجا را دینکش زحمت

 و دنشیشن از شودیم ناراحت مامان دانمیم آورم،یم

 .شودیم خودم یناراحت باعث مینگو اگر

 

 :میگویم دیآو به رو کنمیم قطع که را تماس

 .نجایا انیم دارن نایامامان یول دیببخش -

 

 :زند یم یلبخند

 بزرگ ممیداد شوهرم رو بچه نیا گفته؟ یزیچ برکه -

 .نشدا

 

 اتاق سمت به رفتن نیح و شودیم بلند شیجا از

 :دیگویم

 یزیچ اگر رم،یبگ ینیریش وهیم شم آماده رمیم -

 .کن ستیل میدار کسروکم



 

 ادی هنوز را بودن ماریب رسم وراه امخانه ماریب مرد

 اشکننده ادتیع یبرا برود خواهدیم است، نگرفته

 :میگویم. کند دیخر

 .دیآو میدار یچهمه-

 

 .کنمیم اشاره آشپزخانه به و چرخدیم سمتم به

 .کن استراحت برو. یبود دیخر روزید -

 

 .کندیم مکث ساعت یرو نگاهش

 اد؟یب نهار بگم -

 

 .چرخدیم ساعت دنبال به نگاهم

 خورده ییچا یشناسیم که رو بابا بمونن، نکنم فکر -

 .کنهیم کوک رفتن ساز شهیم پا نخورده

 

 از دهیتاب نور دنبال به نگاهم و شومیم آشپزخانه وارد

 کنار را آشپزخانه یهاپرده... شودیم روان تراس



 یرو و نمیچیم سید داخل را هاینیریش و زنمیم

 نک،یس داخل زمیریم را ها وهیم گذارمش،یم یعسل

 .است قطع آب و شستنشان یبرا کنمیم باز را آب

 

 :میگویم بلند امروز، میداشت کم را نیهم

 !قطعه آب دیآو -

 

 .شنومیم را شیصدا

 .بستم رو رفلکهیش -

 

 ضیتعو حال در دیآو و شومیم خارج آشپزخانه از

 .ستیبهداشت سیسرو ریش یمغز

 :میگویم کالفه

 استراحت یموند خونه د؟یآو یکنیم کاریچ یدار -

 .یکن

 

 :دیگویم و کندیم سفت را یمغز آچار با

 .اومد بند شچکه نمیبب کن باز وآب برو - 



 

 کوچک یهایخراب به خودم با رفلکهیش کردن باز نیح

 یچکه کار نیا از بعد احتماال کنم،یم فکر خانه

 به برود بعدترش اورد،یب بند هم را نکیس فاضالب

 احتماال یبعد کار و ردیبگ را مکتین یلق و تراس

 و ستییرایپذ یمخف نور یسوخته یهاالمپ ضیتعو

 ای... خواباتاق در یلوال به زدن روغن بعدترش

 کرده رها را آنجا رود،ینم خواب اتاق به دیآو....نه

 .است
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 دیآو شود،یم زده فونیآ که هستم وهیم شستن حال در

 به میهادست کردن خشک نیح من و کندیم باز را در

 .کنمیم سالم بابا و مامان

 



 قندگل و عسل یشهیش مامان و اندگرفته کمپوت و وهیم

 داده جا یگرید یسهیک داخل را یخانگ یوهیمآب و

 .است

 

 جمع آدم نیترساکت من میشو یم هامبل ریجاگ یوقت

... بود راحت هاملکان یبرا کردن یباز نقش. هستم

 .نه حاال نه، گرید یول

 

 رومیم آشپزخانه به ینیریش و وهیم آوردن یبهانه به

 .شودیم روان دنبالم به هم مامان و

 

. امگذاشته کانتر یرو را اندآورده هرچه و هاکمپوت

 حرف به کندیم شروع کردنشان جاجابه نیح مامان

 .دیآو و خودم به یدگیرس یبرا کردن سفارش و زدن

 

 یرو را قند گل م،یبخور ناشتا حتما را عسل دیگویم

 است سرد طبعش یچا دیگویم بگذارم، صبحانه زیم

 دیگویم... مشیبخور نبات با شده سرد هوا که حاال



 خانه از رفتن رونیب از قبل صبح و مینرو حمام شب

 .میکن خشک را مانیموها

 

 کاش... ازبرم را زمستانش یهاسفارش خطبهخط من

 ی  گنگ نیا یبرا ای داشت، سفارش هم دلم یسرد یبرا

 .یزندگ نیا انیم بودن نامفهوم  

 

 زیچ همه مامان گذارمیم زیم یرو که را یچا ینیس

 .است دهیچ شیسرجا مرتب را

 

 به را نهار دیگویم مامان روند،یم زود بابا و مامان

 یاعتماد خسته یبرکه به یول است، سپرده برکه

 .ستین

 

... میخوریم شبید سوپ و یاتابه کباب از نهار یبرا

 .چیه شام یبرا و

 



... است شبید کابوس هیشب زیچ همه شودیم که شب

 انیم جامانده من و است قفل که ستیاتاق داخل دیآو

 .شده نینفر خواباتاق و زدهطوفان ییرایپذ

 

 خواب اتاق در برو" دیگویم مدام سرم در یزیچ

 به یبزن هیتک یتوان ینم که عمرت آخر تا بخواب،

 خارج آن از دیآو یبمان منتظر و مهمان اتاق وارید

 ." شود

 

 حس لحظه همان و شومیم خوابتاق وارد دیترد با

 گوشم در و شود یم سفت میگلو یرو یدست کنمیم

 :دیگویم

 نه ای بزنن، دارت دم یم کنن، سنگسارت دم یم"

 ."دمیم توهید کشمتیم خودم

 

 تخت کینزد آلودخون یفرش یهیسا زنمیم که پلک

 .رقصدیم

 



 اتاق نیا در دنیخواب گرید نه، شوم،یم خارج اتاق از

 محال خانه نیا در یزندگ گرید... است محال الیخ

 قفل و رومیم یخروج سمت به یفکر چیهیب. است

 .است

 

 نفسم... در به زنمیم هیتک و یخروج در کنار نمینشیم

 را  یزندگ نیا و خانه نیا... خانه نیا... دیآینم باال

 است، امینیب ریز مرگ یبو است، کرده نینفر یکس

 مرگش یبو مییبشو کافور با هم را خانه نیا یسرتاپا

 .امکشته من را خانه نیا... رودینم

 

 باال نفسم رود، یم باال در یرهیگدست تا دستم دوباره

 در نیا... ترسمیم در نیا بودن قفل از من د،یآینم

 قفل در نیا... کردم سقط را نیجن کی من و بود قفل

 افتاده خواباتاق درگاه انیم ییجا هوشیب دیآو و بود

 ... بود

 

 خانه نیا در ژنیاکس... بکشم نفس کنمیم یسع دوباره

 کشمیم باال رهیدستگ کمک به را خودم ندارد، انیجر

 دنیکوب تا دستم شوم،یم روان مهمان اتاق سمت به و



 نیا از یبخش هم مهمان اتاق نه، بعد و رودیم باال در

 .است خانه
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 زل و کنم یم باز را درش... روم یم تراس سمت به

 .ظلمات به زنمیم

 

 یاهیسا و است روشن رقاص زوج یخانه در یچراغ

 یزدهخی نیزم یرو نمینشیم... حرکت حال در

 مهم و است سرد هوا... ستیکاف ژنیاکس تراس،

 ... ستین

 

 ...دهدینم مرگ یبو نجایا

 



 نیآخر ما و هستند زنده هم دورتر یخانه یهاهیسا 

 .میاخورده تراس نیا یرو را خوبمان حال یچا

 

 حلقه دورشان دستانم و آورم یم باال را میزانوها

 ... کنمیم آوار میزانوها یرو را سرم. شودیم

 

 نام به یکس که است روز از یوقت چه دانمینم

 و دیآیم و رودیم صدا هستم، منگ و جیگ خواندم،یم

 شوندیم دهیکوب و شوندیم باز درها... رودیم بازهم

 ... هستم منگ هم هنوز من و همبه

 

 جا همه و دهمیم فاصله هم از را میهاپلک

 .هم یرو خورندیسرم هم باز میهاپلک است،کیتار

 

 در و شودیم باز امدهیخواب آن به زدههیتک که یدر

 شود،ینم باز گرید چشمانم... خورمیم یتکان میجا

 یرو ندینشیم یدست و کند یم زمزمه را نامم ییصدا

 .امزدهیخشک تن

 



 توانم،ینم و دهم فاصله هم از خواهمیم را میهاپلک

 زده رخوت را تنم شب تمام... ستمین و امنبوده خواب

 .گشتیم امخانه کابوس در داشت اریهوش مغزم و بود

 

 یم گوشم در نرم یکس و شومیم دهیکش یآغوش به

 :دیگو

 کجا رو یوونگید همه نیا تو ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 !گندم یبود کرده میقا

 

 چنگ و کند بلندم کندیم یسع نرم یصدا صاحب

 :کنمیم زمزمه و دستانش به زنمیم

 .رفته خواب پاهام -

 

 ... دارم که ستیحس تنها سقوط حس و کندیم بلندم

 

 کرده رها تراس از مرا دیآو نکند کنمیم فکر خودم با

 باشم؟ مرده و کرده سقوط نکند باشد؟

 :میگویم یوقت لرزدیم میصدا



 د؟یآو ینکن ولم -

 

 کردنم بلند نیح را" کنمینم ولت وقت چیه من"

 بند گردنم یرو سرم و شومیم معلق د،یگویم

 یرو نرم یحرکت با سرم و کندیم مکث دیآو شود،ینم

 ...گرداندیبرم اشنهیس یقفسه

 

 :زندیم پچ گوشم کنار

 ؟یگردیم یچ دنبال تراس نیا تو -

 .خودمون -

 

 فقط هم هنوز کند،یم گرم را امزدهخی جسم دیاو تن

 .زده رخوت تنم و است داریب مغزم

 

 یرخوت به دهدیم سوق هم را مغزم دیوآ آغوش

 الزم روغن شیلوال که یدر شدن باز یصدا ر،یدلپذ

 یرو نکهیا حس با بعدتر یکم و شنومیم را است

 چنگ دستانم شوم،یم اریهوش هستم تخت خوشخواب

 .شودیم دیآو راهنیپ



 .نمینشیم میجا در و میگویم زدهوحشت را"  نه" 

 

 یسع است دیآو آغوش در تنم از یمین که همانطور

 نگه ساکن را تنم سخت و سفت دیآو و شوم بلند کنمیم

 :دیگویم و داردیم

 .گندم بخواب -

 

 :نالمیم یخوابیب از مست

 .دهیم خون یبو نجایا. ترسمیم اتاق نیا از من -

 

 حس بسته چشم با و شوم بلند کنمیم یسع هم باز

 :دیگویم و کندیم ینچ دیآو رقصد،یم خانه کنمیم

 

 بود؟ کجا خون ر،یبگ آروم. شتمیپ... گندم شتمیپ -

 ؟ینیبیم خواب

 



 دغدغهیب که یشب نیآخر از وقت نیچند... نه شب دو

 یاخاطره است شده راحت خواب... گذردیم امدهیخواب

 .دور

 

 شود،یم رها بدنم و شومیم دهیکش دیآو آغوش به

 .سرم در زدیریم را ربطشیوب ربط با یفکرها مغزم

 

 قلبش و آشناست دستانش... دهدیم یخوب یبو دیآو

 دنبال گوشمیباز مغز فرمان به سرانگشتانم... تپدیم

 دایپ باالخره را آشنا یزخم و گردندیم دیآو دستان

... نمیبیم خواب را ینوازش شومیم که آرام و کنندیم

 یدست و کندیم مهمان را میموها ایرو انیم یابوسه

 نیا من یزندگ ییالال... دیمایپیم را فقراتم ستون راه

 ینوازش... بیغر یابوسه... آشنا یزخم.. است

 .شودیم یخال سرم... دور

 

 امیسالگ چند و ستیب از را یزندگ و دیآو و خواب من

 از روزید و روزید از حاال را آرامش من... دارم طلب

 .داشتم طلب ترقبل یروزها و روزیپر



 :صامت

  صامت#

 

 

 تخت دهمیم فاصله هم از را میهاپلک ینور تابش با

 و خواب شبید نکند ست،یخال هم اتاق... ستیخال

 است؟بوده ایرو

 

... زنمیم کنار تنم از را پتو و شومیم بلند میجا از

 ییرایپذ و رومیم ییرایپذ تا است، شده آب سوار خانه

 .ستیخال خانه تمام انگار... نه... ستیخال هم

 

 کی و اندشده رها خانه وسط زیم یرو دیآو یداروها

 و جوشدیم جان کم یاشعله یرو هدفیب یکتر

 .است کرده عرق سفره انیم ینانتکه

 

 .است قفل درش و شومیم دهیکش تراس تا

 



 در تا د،یآینم باال هم باز نفسم. نه تراس ندارد، امکان

 .است قفل آنهم و رومیم یخروج

 

 ژنیاکس بدون یقوط نیا در میهانفس دارم، خفقان حس

 پرده و رومیم ییرایپذ یقد یپنجره تا... دیآینم باال

 و اول نفس... کنمیم باز را پنجره زنم،یم کنار را

 قفل چرا را تراس... دیآینم باال نفسم هم باز... و دوم

 بکشد؟ خانه نیا در مرا خواهدیم دیآو کرده؟

 

 را خانه یهاچراغ تمام و کرده باز را هاپنجره تمام

 یسع... ییهوا نه و دیآیم ینور نه و کنمیم روشن

 سمت به شود،ینم هم باز و بکشم نفس کنمیم

 کدام چیه... شناسمشانینم... رومیم دیآو یداروها

 باال نفسم... رومیم آشپزخانه یهانتیکاب تا... را

 و کشمیم رونیب نتیکاب از را داروها... دیآینم

 قفل را دستم ینفسیب از دارم،یبرم را دیآو یهامسکن

 و کنمیم آب از پر را یبطر کی کنم،یم نکیس

 سمت به را هاقرص زم،یریم فرو نکیس به زدههیتک

 دانهدانه را آب و هاقرص و دهمیم فشار هازرورق

 و شود نیسنگ سرم تا خورمیم یآنقدر... خورمیم



 هم دیشا ای رمینم یخفگ از کاش رد،یبگ خوابم هم باز

 .رمیبم درخواب و باشم خواب کاش

 

 تا دیآو کنم،یم باز را چشمانم خانه در شدن باز با

 به دهمیم هیتک را سرم منگ و دیآیم آشپزخانه

 یهاقرص تا و چرخدیم صورتم در نگاهش... نتیکاب

 .رودیم نییپا کنارم در افتاده

 

 ستم،یایم سرپا و کشمیم باال نکیس کمک به را امتنه

 خم میپا کنار زدهبهت کند،یم تند پا سمتم به دیآو

 :پرسدیم و داردیبرم را قرص یهاورق و شودیم

 ؟یاانهیماه ؟یدار درد شده؟یچ ؟یخورد چرا قرص -

 

 :میگویم یجانیب یصدا با

 ؟یکرد قفل چرا تراسو -

 

 ؟یخورد قرص چندتا -

 کو؟ تراس دیکل-



 

 :میگویم و زندیم ادیفر را نامم

 .من بده تراسو دیکل -

 

 .است درمانده شیصدا

... گندم هیکاف شهر نیا کل واسه وونهید من   هی -

 .بمون توعاقل

 

 .شمیم خفه دارم خونه نیا تو... بده تراسو دیکل -

 

 :پرسد یم

 سرده؟ انقدر چرا خونه -
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 .چرخدیم خانه در نگاهش

 بازن؟ چرا ها پنچره -

 .بده تراسو دیکل-

 

 :دهدیم تکانم و ردیگیم را میبازوها

 مشکالتمون یوونگید به یبزن خودتو یکرد فکر تو -

 شه؟یم حل

 

 .نیزم یرو نمینشیم و کنمیم رها دستش از را خودم

 :میگویم هم سر پشت و درمانده

 تراس با تو... بده تراسو یدایکل. بده تراسو یدایکل -

 ؟یداشت کاریچ

 

 و داردیبرم را گاز یرو جامانده کیسرام یکتر

 را سرم من و شودیم خرد یکتر وار،ید به کوبدشیم

 .کنمیم رها میزانوها یرو

 

 .بده تراسو دیکل -



 

 داخلش ظروف یتمام همراه به را سفره و یزیروم

 .ییرایپذ وسط کندیم پرتش و کندیم جمع

 

 و افتمیم هقهق به دیآیم که هاوانیل شدن خرد یصدا

 :میگویم مصرانه

 

 .بده تراسو دیکل -

 

 یرو نگاهم کند،یم بلندم و ردیگیم میبازوها از

 به چشمانش و است دهیپر رنگ... ندینشیم صورتش

 ادیفر زند،یم نبض اشقهیشق یرو یرگ نشسته، خون

 :زندیم

 

 یخوایم یچ. یکرد موونهید گندم، یکرد موونهید -

 جونم؟ از

 



 من بده، تراسو دیکل تو ترسم،یم خواب اتاق از من -

 .ندارم تیکار که

 

 :دیگویم و دهدیم فشار هم یرو را شیهاپلک

 

. خواب اتاق تو میخوابیم. خوابمیم شتیپ. باشه -

 .گندم ستین دنیخواب یجا تراس

 

 مکث شده خرد یکتر یرو نگاهم و کنمیم سکوت

 :میگویم و کندیم

 

 ییچا... میدار یمس یکتر هی کنم فکر نتیکاب یتو -

 د؟یآو میبخور

 

 کندیم که میرها صورتم، یرو چرخدیم منگ نگاهش

 .کندیم باز را راهنشیپ یدکمه نیآخر

 

 ؟یخورد قرص چندتا ؟یمست گندم؟ یخورد یچ -



 ؟یبکش نفس یتونینم من مثل هم تو -

 

 .ردیگیم فاصله من از بدحال و کالفه

 

 یپلهمین کینزد وارید به زندیم هیتک جانیب و خسته

 یبلبشو انیم یوقت استیدن آدم نیتردرمانده و منحوس

 .ندینشیم شکسته یکتر

 

 :میگو یم

 .بکشم یت و جارو دیبا فهیکث اونجا ن،ینش اونجا -

 

 :دیگویم و رودیم فرو شیموها انیم دیآو دستان

 .برس دادم به خودت. خدا یوا -

 

 پلهمین آن یرو. دیآینم هم خوابم یحت... ندارم یحس

 .ندیبنش دینبا

 



 یسع یفکر چیهیب و رومیم تراس در سمت به

 یشهیش به زدههیتک شود،ینم باز و کنم بازش کنمیم

 .نیزم یرو نمینشیم تراس

 

  صامت#

 

 

 چند ساعت دانمینم. بپزم شام دیبا... امنپخته شام

 کیتار جا همه... باشد گذشته دیبا نهار وقت... است

 امروز مامان با... امنداده صبحانه دیآو به... است

 کرخت تنم و ردیگینم آرام مغزم... امنکرده صبحت

 دستور انیم زند،یم پرسه جا همه فکرم و است

 ینهارها و نخورده یهاشام و مهیق و یسبز قورمه

 نجایا هم هنوز ژنیاکس... دهینکش دم یهایچا و نپخته

 .ستین

 

 شیجا از دیآو تا نمینشیم تراس در به زدههیتک آنقدر

 یرو اندازدیم و کندیم تن از را کتش شود،یم بلند

 .تراس یزدهخی در به امزده هیتک یتنه



 

 را هاپنچره یتمام و کندیم ضیتعو را شیهالباس

 کرده زیتم را آشپزخانه و داردیبرم را جارو بندد،یم

 یهاشهیش یتمام کند،یم جور و جمع را ییرایپذ و

 را زباله و و زدیریم زبالهسهیک داخل را شکسته

 میجا از هنوز من گرددیبرم یوقت و رونیب بردیم

 .امنخورده تکان

 

 رود، یم باال امیشانیپ تا دستش و دستم کنار ندینشیم

 :پرسدیم

 مامانت؟ یخونه ببرمت گندم؟ ؟یضیمر ؟یدار تب -

 .کن نگام گندم

 .بده تراسو دیکل -

 

 یانتها و چشمانش یرو ندینشیم دستش دو کف

 ریز زندیم و شودیم گم شیموها انیم انگشتانش

 :دیگویم تلخ خنده،

 



 یزندگ نیا حال به یوا گندم، یتروونهید منم از تو -

 پاشو پاشو،. تو ترشوونهید و باشم من شونهید که

 .میبخواب میبر

 م؟ینخور ییچا -

 

 و شودیم کنده جا از امیوانگید حجم از زدهبهت

 دم یچا بعدتر یکم و برق به زندیم را یبرق یکتر

 .کندیم

 

 دنبالش چشمانم مردمک با زدهماتم من   مدت نیا تمام

 .کنمیم

 

 را هاوانیل از یکی و کندیم یچا از پر را وانیل دو

 دست به را گرید وانیل هم خودش و دستم به دهدیم

 .تراس در به دهدیم هیتک و ردیگیم

 

 ...میخوریم یچا

 



 زل و ندینشیم کنارم دست به یچا دیاو بعدتر یکم

 لهی دیآو سمت من تن اش،یخال مهین وانیل به زندیم

 و دیآو یبازو به زنمیم هیتک را سرم و شودیم

 :میگویم

 .دیآو رفت ادتی قند -

 

 :دیگویم و خوردیم شیچا از یقلپ

 .گندم یبرد ادمی از هم کردنو یزندگ -

 

 .زنمیم پلک

 م؟یکرد یم یزندگ یچطور قبال -

 ادته؟ی تو. ستین ادمی -

 

 :دیآیم کش ینهارخور تا نگاهم

 یتو هم با ییدوتا وقته یلیخ ما... میخورد یم غذا -

 غذا خوب حال با یعنی! مینخور غذا آشپزخونه

 .مینخورد

 



 یماندهیباق آرامش در و دیگویم لب ریز"  یهوم"  

 تا و میشویم بلند بعد و میخوریم قند بدون را مانیچا

 ...میرویم خواب اتاق

 

 زل و میکشیم دراز تخت یگوشه کی کداممان هر

 .سقف به میزنیم

 یهاشب تمام... میگذارینم هم یرو پلک صبح تا

 زل فقط میبخواب اتاق آن در میریگیم میتصم که یبعد

 فکر یزیچ چه به دیآو داندیم خدا و سقف به میزنیم

 .کندیم

 

 ریز بارها را مرگ توّهم من... صداست از پر من سر

 ریز را امشکسته یپاها من... کنمیم تجربه هاسنگ

 یخفگ مرز تا بار نیچند من... نمیبیم دیآو نیماش

 .رمیمینم و رومیم

 

 مرده کردندیم یزندگ خانه نیا در که یدیآو و گندم

 کل که ییهامرده به میبود شده لیتبد نفر دو ما بودند،

 داخلش که یاتاق کیتار سقف به زنندیم زل شب



 هم در یطور بارها و بارها که بودند، کرده یعاشق

 نفهمد یکس که نباشند، صیتشخ قابل که بودند شده حل

 . یکس چه گندم و است کدام دیآو

 سقف محض یکیتار به شده رهیخ یهاُمرده حاال یول

 طلوع محض به که ییهامرده... میبود منفور یاتاق

 .کردندیم فرار اتاق از دیخورش
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 دیآو سمت نگاهم شودیم باز شدت به که تراس در

 در من از جامانده برزخ یرو او نگاه و گرددیبرم

 ...تراس یگوشه

 .میانکرده عادت

 

 کردن دایپ به دیآو و ماندن بسته در پشت به من

 .تراس در امهرروزه



 و دیآو امدنین از من وحشت   به م،یانکرده عادت

 عادت دیجد ی  زندگ نیا... من رفتن از دنیآو وحشت  

 .است نشده

 

 و رمیگیم ارام درتراس من که است نشده عادت آنقدر

 .مطاله اتاق در دیآو

 داخل یکیتار با را خود نفر کی و است نشده عادت

 .تراس یسرما در یگرید کی و کشدیم اتاق

 

 کنم؟ دایپ تراس تو وزنم خونه امیب دیبا روز هر من -

 

 زوج یخانه خاموش یهاچراغ به دوزمیم را نگاهم

 .رقاص

 

 مسافرت؟ رفتن یعنی. خاموشه هاشونچراغ -

 ا؟یک -

 

 .گردمیبرم سمتش به



 

 پنجره پشت برکه عقد مراسم بعد شب اون که ییاونا -

 .دنیرقصیم

 

 دیآو آنشب شود،یم خشک مکتین یخال سمت نگاهم

 سمت بودم شده لهی من و بود نشسته یخال یهمانجا

 :پرسمیم. میخوردیم یچا و شیبازو

 

 نجا؟یا ینیشیم هم تو -

 

 .زندیم یخندشین

 

 مگه؟ شدم وونهید -

 

 وانهید که او بود، شده وانهید زنش گفتیم راست

 . نبود

 



 شوم بلند خواهمیم و کنمیم رها مکتین از را میپاها

 .کنمینم حس را میپاها فهممیم تازه که

 

 نیح یگاه. تنم رفتن خواب نیا است شده شتریب

 حال در یپا نمیبیم کبارهی به رفتن راه و یآشپز

 حرکتم حال در دست یگاه است، رفته خواب حرکتم

 از یقسمت یرو را یکرخت نیا یگاه افتد،یم گزگز به

 اممعده که دارم را نیا خام توّهم ای کنمیم حس شکمم

 هم معده است، توّهم یآر است توّهم. است شده فلج

 شود؟یم فلج مگر

 

 :میگویم

 یسبز قورمه برات ا،یب بشور روتو و دست برو -

 .پختم

 گندم؟ یشینم بند خونه تو چرا-

 

 .شومیم سرپا باالخره

 لب ریز بگذرم کنارش از کنمیم یسع که همانطور

 :میگویم بشنوم یسخت به هم خودم که یطور



 

 .شدم وونهید گه،ید یگفت خودت-

 

 و شودیم امشانه بند دستش گذرمیم ازدرگاه کهنیهم

 آشپزخانه داخل را اشتنهمین وارید به چسبدیم که تنم

 :پرسدیم و کشاندیم

 .دمینشن ؟یگفت یچ -

 

 .کنم یم نگاهش

 

 .دیآو کن ول موشونه -

 ؟یگفت یچ گمیم -

 

 را خودش که قلبم و دهمیم فشار هم یرو را میهاپلک

 :نالمیم ام،نهیس وارید درو به کوبدیم

 .دیآو کن ولم -

 



 دیآو رود،یم باال کتفم به شده بند دست تا که دستم

 پشت رد،یگیم فاصله تنم از که یقدم و کندیم میرها

 یول افتمین هقهق به تا کنمیم دهانم چفت را دستم

 .زدیر یم اشکم

 

 .کندیم نگاهم مات دیآو

 ؟یکنیم هیگر یدار -

 

 :میگویم و بندمیم را تراس در

 .بکشم غذا من. بشور روتو دستو -

 

 :دیگویم یعصب و ردیگیم فاصله تنم از گرید یقدم

 

 یخورده شکست یزنا یادا من واسه یچ یبرا االن -

 وید شده باورم خودمم من گندم؟ یاریم در رو افسرده

 در یبازوونهید مدل هی بندمیم تراسو در... سرم سه

 هی یشد وونهید گمیم گه،ید مدل هی بندمینم ،یاریم

 رهیم زمستون یچله سالم آدم خوره،یبرم قباتجیتر

 گندم؟ یهست یچ الیدن آره؟ تراس؟ تو چپهیم



 

 کل رودیم یوقت که دهم حیتوض او به چگونه دانمینم

 دانمینم اصال. بردیم خود با هم را خانه نیا ژنیاکس

 هم خودم... نخندد که میبگو را جمله نیا یکس چه به

 .ردیگیم امخنده

 

 :زندیم ادیفر که رمیگیم سرانگشتانم با را میهااشک

 

 دمیپرس ساده سوال هی ؟یکنیم هیگر یدار چرا االن -

 ؟یاریم در هیچ هایباز بمیغر من ننه نیا

 

 فرستدیم را دستانش چرخدیم صورتش در که نگاهم

 .کندیم رها را نفسش و شیموها انیم

 

 .کنمیم زمزمه

 .فقط... فقط. یچیه -

 



 را ممکن ولوم نیترکوتاه کنمیم یسع که ییصدا با

 :نالمیم باشد داشته

 

 .دمیترس توّهمم از. یبزن منو دمیترس -

 

 .کندیم تنگ را چشمانش

 

 زدم؟ رو تو یک من -

 .بشور روتو دستو -

 

 :زندیم ادیفر

 

 زدم؟ تورو یک -

 

 میهاپلک  و کندیم تند قدم سمتم به دهمینم که جواب

 کنمیم را تالشم تمام. دهمیم فشار هم یرو محکم را

 .میزیفرونر تا

 



 فاصله هم از را میهاپلک دیگویم زدهبهت که را گندم

 :پرسدیم یوقت دیآینم باال نفسش. دهمیم

 

 ؟یشد وونهید واقعا ای یاریم در یباز یدار -

 

  صامت#

 

 :میگویم و کنمیم پنجره زیقزن بند را دستم

 

 از تونهیم مگه آدم. کنمیم یباز نقش دارم احتماال-

 من بترسه؟ خودش شوهر از بترسه؟ خودش یخونه

. تو از ییایم که تو ترسم،یم خونه از یستین تو یوقت

 که حرف و ترسمیم تسکته از زنمیم که حرف

 انقدر وقتچیه من. خودم گرفتن حناق از زنمینم

 . دیآو نبودم ترسو

 

 را زیم و نکیس نیب یفاصله و خنددیم یعصب

 ستدیایم باالخره یوقت و رودیم و دیآیم و رودیم

 :دیگویم تلخ و شودیم گم شیموها انیم شیهاپنجه



 

 فضله یگون هی یتونیم. گندم خوبه چقدر بودن زن -

 مرد هی رتیغ یتونیم ،یزندگ هی کلیه رو یکن یخال

 به ینیبش زدن دست بهت بعدم و غیت ریز یببر رو

 و مرد هی یزندگ به یبزن گوه یتون یم... هیگر

 تراس تو ینیبش رونیب گذاشت خونه از پاشو نکهیهم

 پوست اون به. ادیم ب هتم. یاریب در رو هاوونهید یادا

 وید. ادیم بهت پرنسس آره... ادیم تدهیپر رنگ

 عجبم در فقط. کرده یزندون خونه تو رو تو هاقصه

 دنبالت ادینم تشاهزاده چرا که عجبم در گندم،

 قفله؟ در نهیبیم و ادیم ؟یچ ای ببردت؟

 

 یقهی بند کنندیم رها را شیموها که شیهاپنجه

 و کندیم مکث صورتش یرو نگاهم. شودیم ورشیپل

 .کندیم شره فکش تا قهیشق از عرق

 

 زد؟یر یم عرق دیآو و است زمستان

 



 عقب به یقدم کهنیهم و رومیم سمتش به یقدم

 و کندیم تنش از حرکت کی در را ورشیپل گذاردیم

 نگاهم من، یپا کنار قایدق نیزم یرو کندیم پرتش

 دهیکش باال صورتش تا بعد و دیپایم را واریپل یالحظه

 کرده دنیتپ به شروع اشقهیشق نبض هم باز. شودیم

 کندیم اشقهی بند را دستش هم باز یدرماندگ با. است

. دهدیم فاصله تنش از را اشمردانه راهنیپ نباریا و

 از. کشدیم عذاب است شده لیتبد آن به که یزیچ از

 .میکشیم عذاب میاشده لیتبد آن به که یزیچ

 

 :میگویم

 .باش آروم دیآو -

 

 .شودیم منفجر حرفم انیم

 

 سر که ییبال نیا آره؟ هان؟ داشت؟ رو ارزشش -

 یعوض مرد ؟یدار دوست رو یآورد مونیزندگ

 گندم؟ یدار دوست رو روتروبه

 



 آنقدر را راهنیپ یقهی و رومیم سمتش به گرید یقدم

 یصدا و شودیم کنده اش دکمه بالخره که کشدیم

 .شنوم یم را وارید با برخوردش

 

 کنمیم دراز دست بعد و افتدیم هم یرو یالحظه پلکم

 شده بدبخت راهنیپ آن بند که لرزانش دست سمت

 : زندیم داد بعد و زندیم پس را دستم است،

 برم بکشمش، برم بده اسم هی تو گندم؟ بوده یک -

 .کنم راحت جفتمونو و بکشمش

 

 .لرزد یم میصدا

 .دیآو باش آروم -

 

 یصندل به خوردیم اشتنه و شودیم دور تنم از یقدم

 هل را یصندل یطور دستش با و یخورصبحانه

 شیرو یهانمکدان و خوردیم یتکان زیم که دهدیم

 شکستن یصدا... نیزم یرو شوندیم پرت

 .شودیم گم دیآو ادیفر انیم ینیچ یهانمکدان

 



 به یبزن گند یتونست چطور ،یزندگ سال هشت بعد -

 من انگار که یبد نشون یجور هی بعدش و یچهمه

 !امبده آدم اون

 

 :دیگویم درمانده و گذارمیم عقب سمت به یقدم

 

 یچ دونمینم من م؟ینبود خوب. گندم میبود خوب -

  گندم؟ شد یچ شد؟

 

 .زندیم ادیفر را یبعد" شد یچ"

 

 خودش با و کندیم مزاحم یصندل همان بند را دستش

 :کندیم زمزمه

 

 یچ بگو بود؟ یچ مشکلت بود؟ چش یزندگ نیا -

 ...بود

 



 من... بودم وانهید من. نبود چشیه بود؟ اشچه یزندگ

... نداشت یدرز چیه یزندگ نیا... بودم نفهم و بدبخت

 .نبودم اشوصله من

 

 مکث صورتم یرو دیآو نگاه واروید به زنمیم هیتک

 .کندیم

 ؟یریبگ یاللمون ییخوایم بازم -

 

 ...اشیدرماندگ یبرا جوشدیم اشکم

 

 زن هی مگه! میبود خوش خدا به بود؟ یچ دردت آخه -

 ؟ینبود. گهید یبود خوش خواد؟یم یچ شیزندگ از

 

 .زدن حرف به کنمیم باز دهان باالخره

 

 .نبودم-

 

 :نالمیم و کندیم شره اشکم کند،.یم نگاهم مات



 

 .نبودم -

 

 .کندیم رها را یصندل

 

 مگه رو یزندگ نیا خودت ؟یخواستیم یچ خب -

 ؟ینخواست

 

 میصدا. زمیریم فرو شیروروبه وارید به دادههیتک

 .لرزدیم

 

 مخونه خانم ایب دونستمینم... بود سالم ستیب فقط من -

 باز یک که در به بزن زل شب تا صبح نیبش یعنی شو

 کار و بچرخ خودت دور روز کل که اد،یب دیآو بشه

... نکن بودن دیمف حس یول شو خسته تینها در و کن

 نگاه جز باش نداشته یکار تیزندگ سال هشت یتو که

... خودت موندن ساکن و شرفتاشیپ و دیآو به کردن

 شرفتیپ تو که خواستمیم من نکن، برداشت بد... دیآو

 ستیب من  . بودم یناراض خودم سکون از من... یکن



 هم تو ،ییخوایم یچ ،یگیم یچ دونستمینم ساله

 هم ساله چند و ستیب یتو د؟یآو یدونستینم

 و گفته پلمید زودتر سال هی که یدختر یدونستینم

 یکس یدونستینم تو فعاله؟ چقدر سانس،یل ترمه شیش

 بوده خودش بیج تو دستش دانشگاه دو ترم از که

 نهیشیم که یدختر یدونستینم تو ه؟یدختر چطور

 شب نصف رو خونه تا شرکت ریمس رل پشت

 ه؟یدختر چطور گردهیبرم

 

 : زنمیم هق

 تیتوقفس عروسک تا یکردیم قطع پاهامم و دست -

 ...گهید بشه لتیم باب قشنگ

 

 هر یبرا انگشتش د،یآیم کش یخندشین به شیهالب

 .نکیس به کوبدیم ضرب کی اشجمله
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 هشت تو م؟یقفس تو عروسک م؟یقفس تو عروسک -

 آره؟ گندم؟ یدید ینجوریا رو یزندگ سال

 

 :پرسمیم

 ش؟یدید یچطور تو -

 

 خوب جوابشم. یدید خوب تو آره تو کن، ولم ومن -

 .خوب یلیخ ،یخوب یلیخ تو اصال. یداد

 

 یخروج سمت به و ردیگیم یصندل از را اشهیتک

 و شوم یم بلند میجا از که کندیم حرکت آشپزخانه

 :پرسمیم

 

 اگر یپرسیم چرا ؟یکنیم فرار یدار یچ از -

 ؟یبشنو یجواب یخواینم

 

 یپ رودیم نگاهم من و ستدیایم آشپزخانه درگاه در

 همانطور و کنمیم حرکت گاز سمت به. یسبزقورمه



 کنم،یم خاموش را پلو و یسبزقورمه ریز که

 :میگویم

 

 ای. یندار دوست جواب تو چون. دیآو نپرس سوال -

 .یدار دوست خودتو دلخواه یجوابا

 

 .خنددیم کیستریه

 

 شدم من که شد یچطور فهممینم هنوزم من ییخدا -

 گذاشته خنجر بودم؟ کرده تجاوز بهت من بده، آدم اون

 کارتیچ بودم؟ کرده دوتا اسمتو من گلوت؟ خیب بودم

 نه؟ یبگ ینتونست که بودم کرده

 

 تارتر نگاهم... زنمیم پلک شودیم تار که نگاهم

 توانمینم را دیآو... زنمیم پلک هم باز و شودیم

 :میگویم. نمیبب

 

 دادیم خودتو عطر که یشالگردن. یکرد هاتویدلبر -

 بگذرم ازت نتونستم... بعد... و گردنم دور یانداخت



 رو حرفش که یآرامش یوسوسه از نتونستم... دیآو

 .بگذرم یزد

 

 بهش تو دادیم کادو بهت شالگردن هی یهرک یعنی -

 آره؟ یگفتیم بله

 

 تا را نگاهم جهینتیب و خودیب بحث از خسته

 بند سخت و سفت که کشانمیم امیزخم سرانگشتان

 .امشانکرده گاز یهاچدن

 

 .دهمیم تکان یسر

 

 یول بگذرم، ازت نتونستم. کردم اشتباه من. باشه -

 .کن تمومش تو. دیآو بگذر تو االن

 رو؟ یچ -

 .رو رابطه نیا -

 



 از چندبار را شیپا یپاشنه ستادهیا سرپا که همانگونه

 کوبدیم هم باز و کشدیم باال پنجه تا و کنده نیزم

 حرکت هربار با اما ست،ین ادیز شیصدا ن،یزم یرو

 .هم یرو خوردیسرم میها پلک اشپاشنه

 

 دور انداخته شال گهید یکی بشه؟ یچ که کنم تمومش -

 ؟یش بند نجایا یتونینم گردنت

 

 یخندشین هی میهالب تا کشمیم دندان به را لبم یگوشه

 بود؟ ساخته چه ذهنش در من مورد در. ندیاین کش

 

 هرز خوب افکارم یگهگاه. بودم خائن دیشا دارم قبول

 تنم دیشا ای بود، نرفته هرز که تنم... تنم یول. رفتیم

 اجازه یاقهیدق چند ای بود، رفته هرز یاقهیدق چند هم

 .برود هرز شیرو یکس دست بود داده

 

 چیه هیشب یزندگ نیا... ستین یزندگ هیشب یزندگ نیا

 .ستین

 



 کنم،یم بازشان د،یآیم کش امقهی یدکمه سه تا دستم

 نه و بکشمش نییپا امنهیس یقفسه تا کنمیم یسع

 از یلرز... کنمیم خارجش تنم از یحرکت با. شودینم

 دیآو نگاه. ندینشیم برتنم خانه در افتهیانیجر یسرما

 .کندیم مکث تنم یرو

 

 کردن تازه یبرا بود یاریهوش سر از یعادت قبال

 یبرا گنگ یعادت به شد لیتبد بعد و هانیک خراش

 دیآو رفتن را تمامش که یژنیاکس و پوچ افکار از فرار

 .دیمکیم

 

 است، نشده میترم خراش خطوط از پر تنم تمام

 !ستیچ دانمینم نامش. ام نهیس یقفسه. میبازوها

 بند تخت آن در ساعت سه از شتریب دیآو ها شب

 ... من و شدینم

 

 .مبود شده وانهید گفتیم راست دیآو

 

 :میگویم ندارم را انتظارش که یآرامش با



 

 یتوکرد رو؟ هاخراش نیا تکتک ؟ینیبیم رو نایا -

 رفتمیم یکردیم ردم بودم؟ خائن ،یکرد تو د،یآو

 رون،یب مینداختیم خونه از بودم؟ خائن. بابام یخونه

 یگرفت میتصم... یکردیم تیشکا... بودم؟ خائن

 خواب شبا یکرد یکار هی ،یشد موفق ؟یکن موونهید

 یکار هی تو نم،یبب ییآبرویب خواب نم،یبب سنگسار

 خورهیم هم به خودم از حالم...انتیخ بهت من یکرد

 د؟یآو یبود یچ محق... یکرد یعوض یتو د،یآو

 میزندون خونه یتو ،یزد کتکم ؟یهست یچ محق

 بذار. برم بذار گهید باشه، ،یکرد موونهید ،یکرد

 بذار یپرستیم یک هر جون رو تو... برم بذار. برم

 .برم

 

 قدمم گذاشتن عقب نیح و دیآیم جلو سمتم به یقدم

 :زنمیم غیج

 

 خونه نیا از من... دیآو ترسمیم ازت من -

 به خدا، به رم؟یبم برم یکنینم ولم چرا... ترسمیم

 .یکرد ضمونیمر... دیآو میشد ضیمر غمبریپ به ر،یپ



 

 با و دهدینم میهاقدم رفتن عقب به یتیاهم دیآو

 نهیس یقفسه انیم سرم و دیآیم سمتم به بلند ییهاقدم

 .دیآیم فرود اش
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 دانندیم هم هنوز هستند، کاربلد هم هنوز سرانگشتانش

 تا ندیمایبپ دیبا خط کی ریمس در را کجا تا کجا از

 باال برگردند مجدد را ریمس همان و یانقطه به برسند

 ... شوند ریسرآز نییپا به هم باز و

 

... بتپد دیبا دیرس که من به داندیم هم هنوز قلبش

 ...یگرید وقت هر از بلندتر

 ...رمیمیم من بزند که خی داندیم هم هنوز تنش

 



 راهنیپ چنگ دستانم سرم، یرو ندینشیم که فکش

 گاهیجا به شود یم فشرده صورتم و شوندیم تنش

 کشمیم نفس که را تنش یبو... آغوشش در محبوبم

 .استیدن یصدا نیترخفه آنجا میصدا رم،یمیم

 

 و  تو و خودم سر ییبال چه ادیم ادمی هروقت من -

... من...رمیمیم... دیآو رمیمیم... آوردم مونیزندگ

 تمومش ایب. تونمینم گهید ینطوریا د،یآو تونمینم

... دیآو میشد ضیمر خدا به... میش جدا ایب. میکن

 .میتونینم... میتونینم

 

 .شودیم متوقف فقراتم ستون یرو دستانش حرکات

 

 .است دارخش و یزخم شیصدا

 

 ؟ینشد عاشقم ؟ینبود عاشقم -

 

 من عاشق ،ینشد عاشق تو ،ینبود عاشق تو -

 هاتخواسته هیشب که یشد یاون عاشق... ینشد



 دوستم... دیآو یندار دوست رو من خود ش،یکرد

 .یندار

 

 ینبود ؟یبود ،یشد زنش که یمرد عاشق ؟یچ تو -

 نه؟

 

 رم،یگیم فاصله تنش از شودیم شل که دستانش

 نیا هم من داشت، دوست یلیخ را شده پاره راهنیپ

 را داشت مردانه دیسف یقهی که را یصورت چرک بافت

 ... یزندگ نیا هیشب... داشتم دوست بیعج

 

 نیا نه و را خودم نه و دارم دوست را راهنیپ نه گرید

 دیآو اگر خوردیم درد چه به راهنیپ آن. را یزندگ

 نباشد؟

 

 شده کنده یدکمه از جامانده درز به دوزم یم را نگاهم

 :میگویم و

 



 گهید. شد خراب یول. بودم عاشقت شدم، عاشقت من -

 .شهینم درست یچیه

 

 :زندیم یخندشین

 

 خونه که روز هی  ،یدار که تلفن. کن تیشکا ازم -

  یروان مرد نیا بگو ده صدو به بزن زنگ یبود تنها

. کرده یزندون خونه تو منو یعوض یوونهید نیا ،

 نشونش رو بدنت و تن یدار که مدرکم. زده کتکم بگو

. شناسناممه تو غلط به اسمش که هیمرد کار بگو بده

 و یبزن زنگ که نهیا خونه نیا از نجاتت راه تنها

 .یکن تیشکا

 

 دیگویم. اشیوانگید به دوزم یم چشم زدهبهت

 ."کن تیشکا"

 

 وریپل شود،یم خم میپا کنار و برداشته سمتم به یقدم

 سمت نگاهش و کشدیم چنگ به نیزم یرو از را



 کش تراس تا بعدتر و شودیم دهیکش گاز یرو یغذاها

 .شودیم گم شیموها انیم آزادش دست. دیآیم

 

 یبرا یهرکار تو مثل دیبا منم. منه ریتقص شهمه -

 هامونگذشته با. کردمیم ستیل رو کردم یزندگ نیا

 رو درس یگفت که تو مثال م،یکردیم یباز قلدو قلهی

 اسم که تو. کردم کارو فالن گفتمیم منم کردم، ول

 فرصتم نیا از گفتمیم منم یآورد رو یدارخونه

 رو یچ همه میتونستیم عمرمون ته تا و گذشتم

 گهید اون گندم؟ هیچ یدونیم اما. میکن هم سرکوفت

. یحسابرس شدیم. شدینم مشترک یزندگ اسمش

 وسط یکرد علم که ینیا شدیم... شدیم دادگاه، شدیم

 .خودت کردن یخانم و من کندن جون سال هشت

 

 مکث یسبز قورمه یگرفتهلک یقابلمه یرو نگاهم

 .کنمیم هیواگو را اشجمله کند،یم

 

 کردن؟ یخانم -

 



  صامت#

 

 

 .رودیم باال شیصدا

 

 خوب بهت که من گندم؟ بود یچ نبود کردن یخانم -

 و شدم ریپ و داغون یگیم که تو ندادم؟ دادم؟ یسوار

 جار... یگرفت انتقامتو... گندم گندم؟... یاومد رو تو

 شوهر هی بگو ایدن یهمه به بزن جار برو بزن،

 انقدر بگو بزن جار برو... دارم ضیمر یاسکته

 انتیخ بهت بگه سهیوا روش تو زنش که رتهیغیب

 چند که کردم باهاش یکار بگو... بمونه زنده و کردم

 سرش ییبال چه بگه بهش نکرده دایپ محرم هی ماهه

 وسط دونهیم چون خورهیم هاشوحرف بگو...  آوردم

 هی... ستین یمرد... خائنه توش زن هی که یزندگ هی

 به ماهه چند بگو... یزندگ اون وسط نشسته رتیغیب

 حرف یمرد هر با بگو... کرده شک خودش تیمرد

 بوده بازنم که هیاون نیا نکنه کرده فکر خودش با زده

 ...خندهیم من شیر به داره االن و

 



 یدست همان با و فشاردیم مشتش در سخت را وریپل

 زده اشاره تراس به کرده خودش یوصله را وریپل که

 :دهدیم ادامه و

 

 که تراس تو... نینش ساکت یریم که تراس تو -

 بگو بزن، ادیفر بزن، داد بزن، حرف یریم

... رگیب... رگمیب بگو... میعوض بگو... موونهید

 تراس آره آره،... گندم یازنده تو که مشهیر و رگیب

 نیآفر. کن پات ریز فرش منو رتیغ یر یم که

 .نیآفر... گندم

 

 سمج اشک کی زندیم ادیفر که را آخر" نیآفر"

 دارشنبض یقهیشق همجوار که یچشم در کردهالنه

 .دیآیم نییپا فکش تا است

 

 رودیم باال چشمش همان تا امزدهخی لرزان سرانگشت

 گذارد،یم عقب به یقدم دیآو و ردیبگ را اشکش تا

 ضیپرغ و دهدیم تکان یسر زنمیم لب که را" دیآو"

 :پرسدیم



 

 که یاسکته ی  غش ف  یضع شوهر از اد؟یم بدت ؟بده -

 اد؟یم بدت یساخت

 

 .زندیم یخند شین

 

 که یزندگ نیا به لعنت... گندم یزندگ نیا به لعنت -

 یسال هفت نیا به لعنت... من مردش و یباش تو زنش

 خودم یپا رو که نبودم مرد انقدر من یکن فکر تو که

 جرئت که یمن به لعنت... کردم پله رو تو و سمیوا

 که ستمین جرئت و پُردل هم انقدر یول کنم، ولت ندارم

 نه کرد تفت شهیم نه که ییتو به لعنت... دارم نگهت

 ...داد قورتت شهیم

 

 .لرزاندیم را خانه ادشیفر بعد و کندیم کوتاه یمکث

 

 ...گندم کن یکار هی -

 



 تخت کوبدیم را وریپل یشدهقفل دست همان مشت

 را ادشیفر نیبلندتر بارها، و وبارها بارها اشنهیس

 :زند.یم

 

. کنم تمومش کن یکار هی... ازت ببرم کن یکار هی -

 .ندم جفتمون هر دست کار شب هی کن یکار هی

 

 

 

 

. 

 

 هشتاد_صامت#

 

 

 

 فاصله میروروبه یستادهیا یوانهید دیآو از یقدم

 .رمیگیم



 

 را صورتم اشک و دهمیم فشار هم یرو را میهاپلک

 .کندیم سیخ یاهیثان به

 

 وانهید توانمیم... رمیبم توانمیم دیآو حال یبرا

 که انگار.. کن تمامش دیگویم... نباشم توانمیم... شوم

 گرید ما نداند که انگار... است شده تمام نداند

 .میاسوخته

 

 :میگویم

 

 .دیآو شده تموم -

 

 تکرار و رومیم ترعقب... کاودیم را صورتم نگاهش

 :کنمیم

 

 .شده تموم -

 



 میصدا و نییپا فرستمیم را میگلو خیب کردهالنه درد

 :میگویم یول لرزدیم

 

 جونمهین و وارید درو به یدیکوب زنتو که یشب اون -

 تموم یشد گم شب چند و خونه وسط یکرد ولش

 اون... یکنیم قلم پامو جفت یگفت که یشب اون... شد

 بود شده تموم... بزنن دارم یدیم یگفت که یشب

 زن تو. یرفت شب چهار یوقت ینداشت زن تو... دیآو

 و یکرد قفل زنت یرو رو خونه در یوقت ینداشت

... باشه داشته ازین کمک دیشا... باشه ُمرده دیشا ینگفت

 باورش فقط. شده تموم... دیآو ینداشت زن... دیشا

 .یندار

 

 یقدم هم باز... رمیگیم را میهااشک دستم کف با

 .رومیم ترعقب

 

 ...بسته در اون پشت من -

 



 پلهمین یرو که نگاهم و گذارمیم ترعقب هم باز یقدم

 یگرید طور کنمیم یسع را جمله... کندیم مکث

 .میبگو

 

 ...در اون و ینبود یوقت -

 

 درست. شوندینم خوب... اندشده نامرد چقدر هاجمله

 .شوندینم

 

 کاسه انیم لرزان مردمک به دوزمیم را نگاهم

 .چشمانش یشدهخون

 

 نیا یتو... پلهمین اون یرو... بودم... بودم بارادار -

 سقط بچه هی... یترسیم ازش چرا یگ.یم که یاخونه

 یدونیم بعدش... یسانت چند خون لخته هی... کردم

 مدام و مدام و مدام... شستم رو خونه کردم؟ کاریچ

... نرفت خونه نیا از خون یبو و شستم رو پلهمین اون

 من دیشا... یداشت زن تو اگه... بود باز در اون اگه



 تموم وقته یلیخ... دیآو شده تموم... بودم باردار االنم

 .شده

 

 عقب به هم باز میهاقدم رمیگیم که را اشکم

 و دهیپر شتریب هم قبل از یحت رنگش... روندیم

 یدیسف به حاال وریپل دور اششده مشت یپنجه

 تمامش گفت... ستین مهم گرید... ستین مهم... زندیم

 باز زبان که حاال نیهم هم خودم... کردم تمامش و کن

 .بود شده تمام مدت نیا تمام دمیفهم کردم

 

 :دیگویم شود یم خارج بهت از که دیآو

 

 .ینبود باردار... یگیم دروغ -

 

 .زنمیم یخندشین

 

 حدس.. بعدش و یدید رو یچ تو نبودم باردار اگه -

 ...دیآو یبود زده



 

 :میگویم و دیگویم شک از پر را" نه"

 

 یفهمیم یریبگ رو مدارک مارستانیب یبر... بودم -

 .بودم

 

 :زندیم ادیفر

 

 ؟یک   از -

 

 .است تربلند اشیبعد ادیفر و

 

 ؟یک از -

 

 

 



 چقدر دونهیم خدا و سم،ینویم دارم شیپ یهفته از

 .نیا شده و کردم پاک و نوشتم

 شیرایو رو ندهیآ در اونجا ذارم،یم نقطه هی کامنتا تو

 .کنمیم

 

 کی_و_هشتاد_صامت#

 

 

 

 .چرخدیم صورتش در نگاهم

 .خواستیم دیآو که بود یشدن تمام آخر   ر  یت سوال نیا

 

 سال ده دیآو و نشد سال هشت که یسال هفت آخر   ر  یت

 .خواندشیم

 

 رج خواستیم را خیتار نیا زیچ چه ؟یک   از گفتیم

 بزند؟

 



... بودم زنت... دیآو بودم زنت ؟یک از دیپرسیم 

 از... میکن فراموشش یگفت و دمیلغز...ستادمیا و دمیلغز

 نشانه را اصلم و ستادمیا دوپا اصلم یرو و افتادم اسب

 .یرفت

 

 پدر نام دنیپرس سنگ   باشد، یسنگسار بود قرار اگر

 نیا... بود نشیبزرگتر شکمم، داخل یمرده نیجن

 .کشتیم مرا که بود یهمان سنگ

 

 را جوابش وقتچیه گرید... دهمینم را جوابش

 نیزم از و شومیم کینزد راهنمیپ به یقدم دهم،ینم

 یمتیق هر به. امگرفته را ممیتصم دارم،یم برش

 .کنمیم تمامش

 

 نه یحرکت در دیآو که است شده صاف تازه کمرم

 را راهنیپ که را یدست و گرفته را مچم آرام چندان

 .دهدیم فشار دهیچسب سفت

 

 :دیگویم کنمیم که نگاهش



 .دمیپرس سوال ازت -

 

 .چشمانش به دوزم یم را نگاهم

 .دیآو کن ولم -

 

 .صورتم یتو کوبد یم را ادشیفر

 ؟یک از گم یم -

 .یدون یم رو جوابش -

 

 .شودیم آرام انگار بارهکی به

 ؟یک از دمیپرس -

 

 :نالمیم و شودیم شتریب مچم دور دستش فشار

 .دستم دیآو -

 

 :غردیم شیهادندان انیم از

 بکشمت؟ تونمیم من نشده باورت هنوزم تو -



 

 شتریب مچم دور دیآو دست فشار و زدیریم اشکم

 ... شودیم

 .مچم د،یآو مچم -

 

 یزیچ رفتن فرو و دهدیم فشار هم یرو را شیهاپلک

 آن و شنودینم را میصدا... کنمیم حس را پوستم در

 و پوست از گرید کنم فکر مچم یشده ریجاگ دستبند

 .است دهیرس استخوان به و گذشته گوشتم

 

 دست کندینم رها که را دستم و زنمیم ادیفر را نامش

 .شودیم مچش قفل آزادم

 .یک از بگو یدار جرئت اگه-

 

 :میگویم استخوانم به دهیرس درد انیم

 مهم جوابش گهید یدیپرس من از سوالو نیا یوقت -

 .ستین

 



 هلم و امنهیس تخت چسباندیم دستش همراه به را مچم

 چسب که تنم... آشپزخانه یزدهخی وارید تا دهدیم

 .زندیم پچ گوشم کنار شودیم وارید

 

 تو که کشتم خودمو... کشتم وقته یلیخ که خودمو من -

. گندم کشتمیم رو تو بودم نمرده اگه که...یازنده

 پله،مین همون یرو کردمیم چالت و کشتمیم

 کشتمت؟ینم

 

 .نمشیبیم تار

 .دیآو یکشتینم -

 

 .چشمش در زده حلقه یاشک هم باز زند،یم یخندشین

 یفرق گهید... بزن حرف... گندم که نداره یفرق -

 نکهیا خفت با بکشم خودمو یبچه نکهیا خفت... نداره

 نکهیا خفت. هیکی باشه باردار رو گهید یکی یبچه زنم

 به نکهیا خفت با دارم نگه خونه تو رو خائن زن هی

 ستن؟ین یکی... گندم انیکی... زنم و بودم مرد بگم ایدن

 هی... نداره مرد گهید خونه نیا باشه، یهرچ جوابت



 اقتیل یب یعرضهیب هی از که داره فداکار گندم دونه

 هوم؟. ساخته دانشگاه استاد هی

 

  صامت#

 

 

 شود،یم شتریب امنهیس یقفسه یرو که دستش فشار

 :میگویم

 

 تو خودم من رو شک نیا بذر... دیآو کوتاهه زبونم -

 نه االن یول... دارم ادیز هم یگفتن حرف... کاشتم دلت

 یفرق گهید... یگیم راست آره... جاشه نه وقتشه،

 ای باشم یکی رخوابیز کنهیم یفرق چه... نداره

 ای باشم یعوض بخوام کنهیم یفرق چه... تو افکارم

 شیپ وقت چند دیشا... دیآو نداره یفرق... منو یکی

 شهیم تهش چون ستین مهم االن یول... داشت فرق

... رهینم لباسات رو از دوماهه گارتیس یبو که ییتو

. دونمیم خودم حق رو شدن ریتحق که یمن شهیم تهش

 سمتش وقتچیه گهید من که پلهمین اون شهیم تهش



 انگار یخوابیم روش یوقت تو که یتخت و رمینم

 شده سقط یبچه هی شهیم تهش چون... یسنگ یرو

 خودش یمردونگ به پدرش که... که خونه هی وسط

 .پدرش... داره شک

 

 نفس انگار دونفرمان هر... میگویم که را پدرش

 ... میکنیم فراموش را دنیکش

 

 باز لرزانش پلک در جامانده اشک میگویم که پدرش

 که نمیبیم را شیگلو بکیس آن من و کندیم سقوط هم

 ... نییپا فرستدیم را یزیچ

 

... ستین یگندم ست،ین یدیآو... میگویم که را پدرش

 ... و یانتیخ و ینیجن

 

 هوا به و میاشده دود... میگویم که را پدرش

 یزندگ کی حماقتمان با... بود ما یبچه.... میارفته

 که پلهمین... میکشت را یسانت چند ینطفه همان... را



 بچه آن تابوت  ... ستیزندگ نیا تابوت... ستین تابوت

 .بود یزندگ نیا

 

 سمت کشدیم کنم،ینم حسش گرید که را دستم دیآو

 ضرب به ربطمانیب یکینزد از خسته بعد و خودش

 فشار را اشهیشق دستش دو کف با و کندیم شیرها

 . دهدیم

 

 .ستیخون دستبند رود،یم نییپا دردناکم مچ تا نگاهم

 

... است رفته فرو پوستم انیم و شده خم عقدمان خیتار

 ...اندیخون مانیهااسم

 

 انیم تا قهیشق از دیآو دستان کنمیم بلند که را سرم

 ریمس گذارد،یم عقب به یقدم و ندیآیم کش شیموها

 شک... نمیبیم صورتش یرو را خون یشده دهیکش

 .باشد من یبرا خون آن کل کنمیم

 



 را جفتمان هر دستبند آن یزهایآو که ندارم شک

 ما ریاخ یماهه چند نیا در... است کرده یزخم

 دوش به دو هر را زخمش درد میکرد یهرکار

 یرو نشسته یهاترک میکرد یهرکار... میدیکش

 .شکست را جفتمان هر روابطمان

 

 کنمیم نگاهش مات گردنش یرو دیآو دست نشستن با

 یقدم... است شده تختم شکم مات دیآو نگاه ریمس و

 باز و نکیس به دهدیم هیتک و گذاردیم عقب به گرید

 .کندینم شکمم از نگاه هم

 

 :دیگویم دیآو که میبگو یزیچ خواهمیم

 

 دادخواست فردا. شده تموم گهید یگ یم راست -

... کلمیه کل به یزد گند... یشد موفق... میدیم طالق

 .نیآفر

 

 دو_و_هشتاد_صامت#

 



 

 

 شده نکیس چفت که دستانش به دوزمیم را نگاهم

 :میگویم. است

 ...یکنیم خوب - 

 

 باز را دستبند کنمیم یسع میشویم ساکت که دو هر

 ورم به لیتبد دارد کمکم مچم یکبود... توانمینم و کنم

 .رسدیم انگشتانم یانتها تا دردش و شودیم

 

 به یقدم حواسیب من و ردیگیم نکیس از هیتک دیآو

 من به گرید یقدم و کندیم مکث... گذارمیم عقب

 ده،یکش چنگ به هم باز را ورشیپل و شودیم کینزد

 .کندیم کج آشپزخانه یخروج سمت به را راهش

 

 نام به درمانده شومیم دیناام که دستبند کردن باز از

 .خوانمشیم

 



 هستم خودم با انگار که یطور و کندیم مکث دیآو

 .کنمیم زمزمه

 .دیآو شهینم باز دستبند نیا -

 

 میصدا یول نزنم هق کنمیم یسع و گرددیبرم سمتم به

 .لرزد یم

 .دیآو کن باز دستبندو نیا -

 

 احساس... است نکرده درک را میهاجمله هم هنوز

... است نشده پیک مچم دور دستبند... کنمیم یخفگ

 تا را نگاهم بسته، را نفسم راه باشد گردنم بند که انگار

 :میگویم و کشانمیم دیآو

 شدم خفه کن بازش. شهینم باز... شده مچاله قفلش -

 .دیآو

 

 :دیگویم زدهبهت و چرخدیم کبودم مچ سمت نگاهش

 کردم؟ کارتیچ -

 



 آلودخون دستان با و دیآیم سمتم به کرده رها را وریپل

 شده مچاله قفل و کند باز را قفل کندیم یسع لرزانش

 .شودینم باز

 

 بازش را قفل کنمیم یسع هم باز کند،یم رها را دستم

 را شده مچاله یزهایآو از یکی... توانمینم و کنم

 ...کنمیم یاناله و کشمیم درمانده و حواسیب

 

 یم باز را درش شده کینزد نگیس به یقدم با دیآو

 و کشمیم عقب کشدیم رونیب که را انبردست و کند

 :میگویم

 د؟یآو -

 

 سمت که نگاهش و دیگویم حواسیب را" جونم"

 :لرزدیم میصدا چرخدیم صورتم

 .شایبُرینم -

 

 .کندیم نگاهم مات



 

  م؟یزدینم مارستانیت مهر چرا خانه نیا یرو

 و دیآو گفتن جان ی  وانگید میبزن که را مارستانیت مهر

 را نفسم راه دارد که یدستبند نیا از من نکندن دل

 .است هیتوج بنددیم

 

 از مانده جا گنداب نیا از دستبند، از کنمینم دل من

 خودش یبرا گذرمیم اگر هم دیآو از... هم یزندگ

 زنش دادن آزار و دنیکش گاریس مرد دیآو... است

 چون کنم یم رها خودش یبرا را دیآو من... ستین

 متنفر شده لیتبد آن به که یزیچ از دیآو دانمیم

 بماند من کنار اگر دیآو چون گذرمیم دیآو از... است

 .دانست نخواهد مرد را خودش گرید

 

 .زندیم یخندشین دیآو

 میدیبر رو یزندگ هی ما داره؟ یچ دستبند نیا مگه -

 .گندم

 



 از من گفت،یم راست... میبود دهیبر را یزندگ ما

 و بودم گذاشته نقطه را روز کی یزندگ سال هفت

 .بماند دیآو... درک به بروند روزها یهیبق بودم گفته

 

 پنجره پشت یزوج و میبود خورده یچا روزآن

 داشتم دستبند کی من روزآن. ..بودند دهیرقص مانیبرا

 .دادیم صابون و حمام میمال دیآو و

 

 کار؟چه یخواهیم را دستبند دیپرسیم حاال آنوقت

 

 دیآو و قلب و من... بود یزندگ سال هفت نبود، دستبند

 مچاله خیتار همان... قلب و عقدمان خیتار و قلب و

 .است کرده مانیزخم که یاشده

 

 و کشمیم عقب را دستم و ردیگیم دستش در را دستم

 .میگویم

 .کنمیم بازش خودم خواد،ینم -

 



 درهم که صورتش و کندیم مکث دستم یرو دیآو نگاه

 :دیگویم رودیم

 .گندم شکستم رو دستت کنم فکر -
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 یانهیم تا که یدستبند... کندیم مکث مچم یرو نگاهم

 ورم کبود حجم کی به دهیچسب حاال آمدیم نییپا دستم

 . کرده

 

 :میگویم ستیاهیگر گرید که ییصدا با

. کن درست قفلشو شده کج قفلش نیبب. شهیم خوب-

 ...شاینبر

 

 با و کند یم رها را یانبردست یدرماندگ با دیآو

 فاصله هم از را قفل یحلقه کندیم یسع انگشتانش



 حلقه آن کردن باز یبرا دیآو دستان یتقال... دهد

 بند دیآو ندارم، اعتراض جرئت یول است دردناک

 . افتدیب دستبند جان به یانبردست آن با تا ستیاناله

 

 مانده جا یکبود کندیم باز که را دستبند باالخره

 .دیآیم چشم به شتریب امشده دهییسا پوست اطراف

 

 :میگویم و کشمیم دیآو دست از را دستبند

 .دکتر رفتم دیشا نکن قفل درو فقط. ممنون-

 

 .کندیم مکث صورتم یرو اشزده بهت نگاه

 سفت که بکشم رونیب دستش از کنمیم یسع را دستم

 .نالمیم و ردشیگیم

 .دستم دیآو-

 

 بار چند دستانش بردن باال نیح و کندیم شیرها

 .دیگویم لب ریز را دیببخش

 



 رها که را نفسش باالخره و چرخدیم تنم یرو نگاهش

 :دیگو کند یم

 یدرمونگاه میبر. یبپوش برات ارمیم لباس االن-

 .ییجا

 

 .کشانمیم باال دیاو صورت تا را نگاهم

 .دیآو هیخون صورتت-

 ؟یچ

 .شده یزخم دستت کنم فکر-

 

 :دیگو یم امگفته به توجه یب

 .درمونگاه میبر. دهیبر رو دستت دستبند آره-

 د؟یآو-

 

 شیجا از ندارد، را میحرفها لیتحل توان و است منگ

 حال در خودش با انگار که یطور و شودیم بلند

 :دیگویم است صحبت



 وونهید نکنه ،سرم تو دهیکوب پتک با یکی کنم فکر-

 و زنم دست بگم برم کنم؟یم کاریچ دارم شدپ؟

 من یستین مرد گهیم زنم کشتم؟ و امبچه شکستم؟

 ساختمت؟

 

 .داردیبرم خش شیصدا و خوانمشیم نام به زده بهت

 گالن هی... گندم داره کم نیبنز گالن هی یزندگ نیا-

 .فندک هی با نیبنز

 

 یگوشه جاندار نبض آن از... ترسمیم نگاهش از

 یشده شده ریجاگ عرق یهادانه و اش قهیشق

 .هم مانزده خی ی خانه در اشیشانیپ

 

 انیم مانمیم جا من و کندیم پاتند اتاق سمت به دیآو

 و زدن نبض به کندیم شروع کمکم دستم... آشپزخانه

 حس انگشتانم سمت به را خون انیجر حرکت

 نیبنز و تیکبر... دیگویم راست دیآو دیشا... کنمیم

 دارد؟ فندک نشیماش در یعنی... فندک گفت. نه...  و



 با نکند... دهدیم گاریس یبو تنش که دارد فندک

  بزند؟ آتشم فندکش

 

 تمام فهممیم تازه و یصندل یهیپا به زنم یم هیتک

 ام شده مچاله بافت درمانده. امنداشته تن بر یلباس مدت

 آن. توانمینم و بپوشمش کنمیم یسع و برداشته را

 .یزندگ هم یزندگ نیا و شودینم دست گرید دست

 

 :پرسدیم آمده رونیب اتاق از دیآو

 گندم؟ کجاست ات.مهیب دفترچه-

 

 .چرخدیم دیآو سمت نگاهم و کنمیم رها را بافت

 اتاق سمت به و میگویم اراده یب را" کردم گمش"

 .شوم یم روان خواب

 

 داخلش مدارک یهمه و است نیزم یرو مدارک کشو

 نیتر چارهیب انیم آن ازدواجمان سند... پال و پخش

 .است



 

 :میگو یم

 ؟یختیر هم به چرا اتاقو-

 

 .کند ینم نگاهم

 .میبر بشورم رو صورتم کن تنت یزیچ هی زود-

 

 کمد از یشرتیت رودیم که یبهداشت سیسرو سمت به

 ی گوشه تن به شرتیت پوشمش،یم و کشمیم رونیب

 رد که زنم یم زل یازدواج سند به و نمینش.یم تخت

 .انداخته لک شیرو دیآو انگشتان خون

 

 یخانگ شلوار همان با دیشویم را صورتش که دیآو

 و میرو یم درمانگاه سمت به ربطیب یپانچ و تنم

 رشیپذ. است شده روقتید یلیخ گرید میرس یم یوقت

 ییراهنما پزشک اتاق سمت به تر بعد یکم و شومیم

 .میشویم

 



 نظر به یمعمول آدم دو میشویم که پزشک اتاق وارد

 یرو از که میهست ییهاوانهید... میستین اما م،یرسیم

 .میا.شده رد هم

 

 :پرسدیم دستم ینهیمعا حال در پزشک

 افتاده؟ اتفاق نیا چطور خب-

 

 :دیگویم مکث یب دیآو

 .شکستم رو دستش کنم فکر-

 

 مکث کنارم یستادهیا یوانهید صورت یرو دکتر نگاه

 سوال کنم حیتصح را دیآو حرف بخواهم تا و کندیم

 :پرسدیم الیخیب را یبعد

 نش؟یچوندیپ-

 

 :چرخدیم من سمت دیآو نگاه

 چوندمش؟یپ-
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 یانهیم تا که یدستبند... کندیم مکث مچم یرو نگاهم

 ورم کبود حجم کی به دهیچسب حاال آمدیم نییپا دستم

 . کرده

 

 :میگویم ستیاهیگر گرید که ییصدا با

. کن درست قفلشو شده کج قفلش نیبب. شهیم خوب-

 ...شاینبر

 

 با و کند یم رها را یانبردست یدرماندگ با دیآو

 فاصله هم از را قفل یحلقه کندیم یسع انگشتانش

 حلقه آن کردن باز یبرا دیآو دستان یتقال... دهد

 بند دیآو ندارم، اعتراض جرئت یول است دردناک

 . افتدیب دستبند جان به یانبردست آن با تا ستیاناله

 



 مانده جا یکبود کندیم باز که را دستبند باالخره

 .دیآیم چشم به شتریب امشده دهییسا پوست اطراف

 

 :میگویم و کشمیم دیآو دست از را دستبند

 .دکتر رفتم دیشا نکن قفل درو فقط. ممنون-

 

 .کندیم مکث صورتم یرو اشزده بهت نگاه

 سفت که بکشم رونیب دستش از کنمیم یسع را دستم

 .نالمیم و ردشیگیم

 .دستم دیآو-

 

 بار چند دستانش بردن باال نیح و کندیم شیرها

 .دیگویم لب ریز را دیببخش

 

 رها که را نفسش باالخره و چرخدیم تنم یرو نگاهش

 :دیگو کند یم

 یدرمونگاه میبر. یبپوش برات ارمیم لباس االن-

 .ییجا



 

 .کشانمیم باال دیاو صورت تا را نگاهم

 .دیآو هیخون صورتت-

 ؟یچ

 .شده یزخم دستت کنم فکر-

 

 :دیگو یم امگفته به توجه یب

 .درمونگاه میبر. دهیبر رو دستت دستبند آره-

 د؟یآو-

 

 شیجا از ندارد، را میحرفها لیتحل توان و است منگ

 حال در خودش با انگار که یطور و شودیم بلند

 :دیگویم است صحبت

 وونهید نکنه ،سرم تو دهیکوب پتک با یکی کنم فکر-

 و زنم دست بگم برم کنم؟یم کاریچ دارم شدپ؟

 من یستین مرد گهیم زنم کشتم؟ و امبچه شکستم؟

 ساختمت؟

 



 .داردیبرم خش شیصدا و خوانمشیم نام به زده بهت

 گالن هی... گندم داره کم نیبنز گالن هی یزندگ نیا-

 .فندک هی با نیبنز

 

 یگوشه جاندار نبض آن از... ترسمیم نگاهش از

 یشده شده ریجاگ عرق یهادانه و اش قهیشق

 .هم مانزده خی ی خانه در اشیشانیپ

 

 انیم مانمیم جا من و کندیم پاتند اتاق سمت به دیآو

 و زدن نبض به کندیم شروع کمکم دستم... آشپزخانه

 حس انگشتانم سمت به را خون انیجر حرکت

 نیبنز و تیکبر... دیگویم راست دیآو دیشا... کنمیم

 دارد؟ فندک نشیماش در یعنی... فندک گفت. نه...  و

 با نکند... دهدیم گاریس یبو تنش که دارد فندک

  بزند؟ آتشم فندکش

 

 تمام فهممیم تازه و یصندل یهیپا به زنم یم هیتک

 ام شده مچاله بافت درمانده. امنداشته تن بر یلباس مدت



 آن. توانمینم و بپوشمش کنمیم یسع و برداشته را

 .یزندگ هم یزندگ نیا و شودینم دست گرید دست

 

 :پرسدیم آمده رونیب اتاق از دیآو

 گندم؟ کجاست ات.مهیب دفترچه-

 

 .چرخدیم دیآو سمت نگاهم و کنمیم رها را بافت

 اتاق سمت به و میگویم اراده یب را" کردم گمش"

 .شوم یم روان خواب

 

 داخلش مدارک یهمه و است نیزم یرو مدارک کشو

 نیتر چارهیب انیم آن ازدواجمان سند... پال و پخش

 .است

 

 :میگو یم

 ؟یختیر هم به چرا اتاقو-

 

 .کند ینم نگاهم



 .میبر بشورم رو صورتم کن تنت یزیچ هی زود-

 

 کمد از یشرتیت رودیم که یبهداشت سیسرو سمت به

 ی گوشه تن به شرتیت پوشمش،یم و کشمیم رونیب

 رد که زنم یم زل یازدواج سند به و نمینش.یم تخت

 .انداخته لک شیرو دیآو انگشتان خون

 

 یخانگ شلوار همان با دیشویم را صورتش که دیآو

 و میرو یم درمانگاه سمت به ربطیب یپانچ و تنم

 رشیپذ. است شده روقتید یلیخ گرید میرس یم یوقت

 ییراهنما پزشک اتاق سمت به تر بعد یکم و شومیم

 .میشویم

 

 نظر به یمعمول آدم دو میشویم که پزشک اتاق وارد

 یرو از که میهست ییهاوانهید... میستین اما م،یرسیم

 .میا.شده رد هم

 

 :پرسدیم دستم ینهیمعا حال در پزشک

 افتاده؟ اتفاق نیا چطور خب-



 

 :دیگویم مکث یب دیآو

 .شکستم رو دستش کنم فکر-

 

 مکث کنارم یستادهیا یوانهید صورت یرو دکتر نگاه

 سوال کنم حیتصح را دیآو حرف بخواهم تا و کندیم

 :پرسدیم الیخیب را یبعد

 نش؟یچوندیپ-

 

 :چرخدیم من سمت دیآو نگاه

 چوندمش؟یپ-
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 را یفیخف سوزش کمکم دهدیم ماساژ را میپا که یکم

 :میگویم و کنمیم حس میپاها در



 .خونه میبر کن کمکم د،یآو سردمه-

 

 سفت را کمرم ستمیایم که سرپا و کندیم کمکم دیآو

 ریجاگ مجدد جانیب یول نکنم، سقوط تا چسبدیم

 .شومیم یصندل

 

 به زنمیم هیتک را امیشانیپ. دیآیم سرم ییبال چه دارد

 .نالمیم و دیآو یتنه

 یگفت راست... دیآو کنمینم حس رو یچ چیه گهید-

 .یچ همه به میزد گند

 

 .کندیم زمزمه لب ریز را ییخدا ای

 تا دستش بعد و ندینشیم صورتم طرف دو دستانش

 .دیآیم کش ام.یشانیپ

 به خدا به. گندم که یبود خوب ک؟ینیکل میبرگرد-

 فردا خودم مرگ به خودم، جون به...  که خودت جون

 بمونم زنده فردا تا. کنمیم تمومش رو فالکت نیا

 هرجا... خوردم گوه گرفتم زن گمیم دادگاه برمتیم

 .شه تموم فقط خوردم گوه سمیبنو دیبد الزمه



 

 یم رلبیز. افتمیم هق هق به و زدیر یم میهااشک

 :میگو

 زنمیم رو خونه. ببخش. منه ریتقص اشهمه. ببخش-

 ...به

 

 .کشدیم ادیفر زدنم حرف انیم

 یزندگ سال هشت. گندم سرم فرق تو بخوره خونه-

 چشمش که یاقتیل یب اون من... سال هشت... میکرد

 تو که هستم یکی ذهنت تو آره... ستمین پوله دنبال

 بدون سانسهیل من   ینبود هم تو خدا به... شیساخت

 زن من... بودم یبخش هی مسئول کارگاه هی یتو یپارت

 منم دانگ سه اون. گهید شدمیم یزیچ هی گرفتممینم

... شکستم رو دستت زدم شرف یب من   بابا. ببر بردار

 بلند دست زنش یرو مرد هی دمیشن هرجا یعوض من

 یچ ازم یفهمیم... بوده وجودیب چه گفتم کرده

 وجودیب هی من از... ینساخت دکتر من از ؟یساخت

 اشوبچه  کرده یزندون خونه تو رو زنش که یساخت

 یخانواده چشم تو یچطور فردا دونهینم االنم کشته،

 تمومش. شکستم دخترتونم دست بگه کنه نگاه زنش



 حرف... باشه ؟یبزن حرف خوب یستین بلد... کن

 منم بذار شو خفه...  شو خفه گندم؟ یستین بلد نزدنم

 .شم خفه

 

 منزجر خودم از و پوشانم یم را صورتم دستانم با

 .ندارم گفتن یبرا یحرف که هستم منزجر... هستم

 

 خم دیآو شودیم یطوالن که سکوتمان کشدار زمان

 :دیگویم و شودیم

 .گردنم دور بنداز رو دستت-

 

 ریز بردیم دست و کنمیم بند گردنش دور را دستم

 و کوبدیم پا با را نیماش در کند،یم بلندم و میزانو

 .میافتیم راه به خانه سمت به زندیم که را موتیر

 

 گذاردیم نیزم یرو مرا یالحظه در کردن باز یبرا

 در است، دهیچسب را تنم سفت همچنان دستش کی با و

 مرا مجدد کنم یمخالفت آنکه از قبل و کندیم باز را

 .میشویم آسانسور سوار و کندیم بلند شیدستها یرو



 

 :میگو یم

 .سمیوا سرپا بتونم کنم فکر-

 

 :توپد یم یعصب

 رژه داره مغزم رو صدات نزن؟ حرف گمینم مگه-

 . ره یم

 

 دوست. میرسیم خانه به باالخره و کنمیم سکوت

. کنمینم جرئت یول بابا یخانه به ببر مرا میبگو دارم

 آشپزخانه سمت به و گذاردیم کاناپه یرو مرا دیآو

 بسته و باز یصدا و کنمیم ازتن را پانچم. رودیم

 حال در دیآو بعد قهیدق چند. شنومیم را هانتیکاب شدن

 را وانیل. دیآیم ییرایپذ به یوانیل داخل عیما زدن هم

 را خانه باز یها پنجره تمام بعد و دهدیم دستم به

 :پرسدیم و کندیم ادیز را شوفاژ. بنددیم

 ؟یخوریم شام-

 

 :پرسدیم و میگویم آرام را نه



 .بهتره پاهات-

 

 .ندینشیم امیشانیپ یرو مجدد دستش

 

 یم ادیفر شومیم که سرپا و کشمیم عقب را سرم

 :زند

 یش سرپا رهینگ شاشت. بخور رو یزهرمار اون-

 .میش بدبخت بشکنه اتگهید جا هی یافتیب بازم

 

 و رمیگیم دستانم انیم را سرم و کاناپه یرو نمینشیم

 .است بلندتر نباریا دیآو ادیفر

 .ارین فشار دستت اون به-

 

 .کشمیم ادیفر من نباریا

 . کن تمومش... کن تمومش. کن تمومش-

 

 :نالمیم افتمیم که هق هق به



 رو صدامون ها هیهمسا ی همه. رفت آبرومون-

 .رفت آبرومون. دنیشن

 

 

 .است تمسخر از پر دیآو یصدا

 که افتاد یروز همون... گندم تو و من ییرسوا تشت-

 نیا شب   کدوم... مونیزندگ وسط اومد انتیخ اسم

 بوده؟ دعوا یب خونه

 

 ...میبر فردا-

 :دیگویم امجملهکردن تمام از قبل

 ...دادگاه نبرمت اگه ستمین مرد-

 

 

 

 .میندار ندهیآ در انیطوالن هاپست

 داخل دیکن درک که نهیا هاپست نیا اومدن کش لیدل

 .نیهم. زننیم پا و دست یفالکت چه
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 .کند یم مکث صورتش در نگاهم

 چکار؟ یخواه یم را تیمرد... دیآو ینباش مرد کاش

 ینا گرید که یتن به اندازیب چنگ کن، رها را دادگاه

 بکش هانیک یهاخراش گنداب از را او... ندارد ادامه

 و بردار را من چکار؟ یخواهیم را تیمرد... رونیب

 چند غرق من... ریبگ دیند را ییرسوا تشت... ببر

 یکس چه ینکش رونیب مرا تو ام، شده تعلل قهیدق

 د؟یکش خواهد رونیب

 

 خودم گرید شومیم که بلند و کنمیم مبل بند را دستم

 منتظر زدمیم طالق از حرف که یمدت تمام. ستمین

 هم خودش حاال... بمان دیبگو... نه دیبگو دیآو بودم

 اگر... را خودش جان... نه بعد و خورد قسم مرا جان

 یکی دیآو شدن آب و یزندگ نیا شدن تمام نیب بخواهم



 قبلش ای... کنمیم تمام حتما را یزندگ کنم، انتخاب را

 .کنم تمام را خودم دیشا

 

... دیآو ننداخت من انتیخ رو تو و من ییرسوا تشت-

 ...رو تو و من ییرسوا تشت

 

 .چرخدیم صورتش در نگاهم

 ... من-

 

 .کنم یم ناله و زدیر یم اشکم

 ...من... خواستم ینم-

 

 ...آورمیم کش اشیپشت تا مبل یدسته از را دستم

 دادم وا... آره... یول... شه ینطوریا خواستمینم-

 یتو من... دونمینم نگرفتم، جلوشو... دادم وا... دیآو

 یهرچ یهرک... سادمیوا یزیچ یجلو ندرت به میزندگ

 یول... یهرباد به که بودم یدرخت اون من گفت



 کلش است، بهانه چند هر... شد رید فقط.... نباریا

 ... است بهانه

 

 .لرزدیم میصدا

 و یدار دوست که یهرک جون رو تو... دیآو ییوا-

... کن تمومش فردا... ستمین من اون گهید دونمیم من

 .کردم خراب من

 

 .زندیم یشخندین

 .کنمیم تمومش-

 

 سخت و سفت رود،ینم و نییپا فرستمیم را بغض

 .دهمیم ادامه... ندارد رفتن الیخ و میگلو خیب دهیچسب

 بعد... سال چند بعد دونستم،یم اعترافم یلحظه از -

 رفتنم چمدون بدونم که شناختمتیم انقدر سال چند

 تو چون... ینکرد بازش چرا یدیپرس. شه باز دینبا

 میگذاشت بالش هی یرو سر سال چند ما شناختم،یم رو

 ...دمیلغز که حاال... دونستمیم من و

 



 سفت دیآو انگشت یرو که ینیپالت یحلقه یرو نگاهم

 .کند یم مکث است شده ریجاگ

 

 هم یدنیخر رو نجایا ما د؟یاو شه ینم گرم چرا خونه-

 بود؟ سرد انقدر

 

 یم مکث است مبل یپشت بند که یدست یرو نگاهش

 .کند

 یتو شه؟یم خرابتر یزن یم حرف شتریب یهرچ چرا-

 که نبودم مرد انقدر یشناخت ومن یگیم که یسال هفت

 تو چرا... فحشه... گندم فحشه دادم وا...  خاطرم به

 اصال؟ یزنیم حرف

 

 خودم است نشکسته دستم... کنمیم جدا مبل از را دستم

... امشده پوچ من... است نشده چیه دستبند ام،شکسته

 باال را میها دست... ردیگیم راه دیآو تن تا میها قدم

 شده کج وریپل ریز که را اشمردانه یقهی و برمیم

 .کنمیم مرتب است

 



... بخرم بادوم روغن برات میبر رفتن دادگاه قبل-

 از خرمش؟یم کجا از یدونیم... گهید آخراشه

 یبرا دمیخر گل غنچه میرفت یسر اون که ییاونجا

... کردم اتو رو لباسات همه... فلکه سر ادته؟ی ؟ییچا

 شب اریب در تنته که یینایا... یدار زیتم لباس مدت هی

 .نیماش تو بندازم

 

 .چرخدیم چشمانم یرو نگاهش

 ؟یبود وونهید انقدر سالها نیا تموم-

 .مهندس یسرکرد وونهید هی با سالها نیا کل-

 

 .لبانش یگوشه ندینشیم نرم یلبخند

 آخه؟ شدم تیچ عاشق-

 ...یخواست یم آروم یزندگ هی یگفت-

 ...گندم یبود طوفان قبل آرامش-

 

 نبض آن تا سرانگشتم و گذارمیم عقب به یقدم مین

 آن سالها نیا در وقت چیه... رودیم باال اشقهیشق



 مثل... تپدیم انگشتم ریز.. بودم نکرده لمس را نبض

 نبض... است گرید زیچ کی نه،... ساعت کیت کیت

 :میگویم رد،یگ یم آرام انگشتم ریز که ستیالیس

 بعد... رونیب زنهیم نجایا رگ یشیم یعصبان یوقت-

 باشه سال، ده یگفت...شد آروم االن... زنهیم ینبض هی

 .ممنون کلش واسه... سال ده

 

 به و دهیکش چنگ به را پانچ و گردمیبرم مبل سمت به

 درش رسمیم که اتاق به و کنمیم تند قدم اتاق سمت

 قدم دو... اندشده روان گرید میاشکها... بندمیم را

 اتاق یانهیم به رسمیم بردارم که گرید ناکوک

 .مانیخال

 

 صامت#

 

 

 دویآو تمام  ... فرش بدون یاتاق... یتخت رو بدون یتخت

 اگر هم سرخط نقطه...هستند نجایا شده تمام گندم

 و تخت که یروز یبرا... مشیگذاشتیم نجایهم میداشت



 نقطه... مینداشت یروتخت و فرش و دیرس خوشخواب

 اتاق نیا ندارد وجود گرید که ییما همان... ما سرخط

 .است لخت

 

 کشو تا بعد و آورمیم کش شیآرا زیم تا را نگاهم

 و نیزم یرو نمینشیم. کشمشیم نییپا شده رانیو

 و داخلش نمیچیم مرتب را کشو داخل مدارک تمام

 و کشدیم ریت دستم... کنم یم بلند یسخت به را کشو

... چرخدیم دیآو سمت نگاهم و شودیم باز که در

 دستانم انیم از را کشو و ردیگیم سرعت شیقدمها

 .کشدیم

 

 با االنم... ینگرفت آروم شکست پاتم تو المصب-

 دستت؟

 

 

 :میگویم و زنمیم یلبخند

 .اتاق وسط یبود کرده ول رو کشو-

 



 و بنددشیم و زده جا را کشو و دهدیم تکان یسر

 جفت کی و ازدواج سند... کندیم بازش یمکث از بعد

 شیآرا زیم یرو و کشدیم رونیب را شناسنامه

 مدارک یرو من نگاه و است من به پشتش... گذاردیم

 ...کندیم مکث

 

 ستیا هیثان مرگ... نمیبیم را مرگ لحظه همان

 با سند کی و شناسنامه جفت کی انیم جامانده

 کی اتمام از قبل ستیاهیثان مرگ نه، ای... منقوله

 ستیالحظه همان مرگ...نه نه نه... مشترک یزندگ

 ... یشوینم دهیبخش یدانیم و یکنیم اعتراف که

 

 .گردد یبرم سمتم به

... تونمیم کردم فکر میکن فراموش گفتم یوقت-

...  من ماهه چند... یبود زنم تو گندم... نتونستم

... شمیم وونهید دارم... گندم بگم یک به دونمینم

 فردا و کنم یخال ششیپ و خودم که کنمینم دایپ یمرد

 منو... ندونه عرضه یب منو... کنه نگاه بد بهت نترسم

 بگم بهش که گندم کنمینم دایپ یزن... نکنه ترم وونهید

 تو... ندونه خار ومن... ندونم خار رو خودم... و



 آبروشه، آدم زن... سخته چقدر بودن مرد یدونینم

 رو شما ما دیکن یم فکر زنا شما... اعتبارشه عزتشه،

 مردا... نه م،یدونیم خودمون یشخص یلهیوس

 اعتبارشو آدم دونن،یم اعتبارشون یهمه رو زناشون

 .گندم چسبهیم یدست دو

 

 سمت نگاهش... کندیم مکث نمیبیم تار که را دیآو

 .داردیبرم خش شیصدا چرخد،یم مدارک

 بازم تونمیم... کنم قفل رو درا کل هم باز تونمیم -

 دستت تهشه، گهید نیا یول... خونه نیا تو دارم نگهت

 ییهو هی اگه... گندم ترسمیم خودم از... شکستم رو

 ...ارمیب سرت ییبال هی

 

 ...دهدیم فشار هم یرو را شیها پلک

 

 .کنمیم زمزمه

. گهید شهینم... نکن تیاذ خودتو... نداره یبیع-

 سکته خودتو د،یآو چیه من... چیه من... شهینم

 .شمیم بدبخت یدیم



 

 میرو نگاهش و دهدیم فاصله هم از را شیها پلک

 خواند،یم نگاهم از که را یدرماندگ... کندیم مکث

... کندیم شیرها تخت یرو و کنده تن از را ورشیپل

 همانجا هنوز من و کندیم ضیتعو هم را شلوارش

 .امزده شهیر

 

 سمت به و گرفته دست به را تخت یهابالشت از یکی

 .کندیم حرکت یخروج

 

 :پرسمیم دیگویم که را جانم خوانمش،یم نام به

 ؟یخواب ینم نجایا-

 

 .کندیم مکث در یرو آزادش دست

 دست کار بخوابم نجایا... گندم خرابم امشب-

 .دمیم هرجفتمون

 ؟یریم کجا رونیب یزن یم اتاق از که شبا-

 چطور؟-



 نم؟یبینم من که یکشیم کجا گاراتویس-

 بود گفته بهم بابات... خونه و نیماش جز ییهرجا-

 هم یگاریس گفت بعدش... خوادینم یگاریس داماد

 یببر ودخترم نکهیا قبل تا من نداره، بیع یشد

 تو بعدش کنم، روشن فیتکل برات تونمیم اتخونه

 اش هیر گندم... یهست یزندگ هی صاحب خودت

 دادم قول بهش... کنه یم اشخفه گاریس دود فه،یضع

 .گندم باشم یخوب دار امانت

 

 :میگویم که برود خواهدیم. کندیم رها را در

 ...بده جفتمون هر دست کار و بمون... دیآو بمون-

 

 یرو نگاهش درگاه به زده هیتک و گرددیبرم سمتم به

 .کندیم مکث دستم

 

 ؟یداد وا یک ؟یک گندم؟ شد یچ... یعنی چندبار؟-

 

 نه؟ رهینم ادتی وقت چیه-



 هیضیمر... شه ینم تموم یحت رممیبگ جواب... نه-

 ... گهید

 

 با را میجورابها و نمینشیم تخت یلبه یحرف چیه یب

 .کنمیم خارج میپا از دست کی

 بگو بهش گفتم؟ رو یفروش بادوم روغن نیا آدرس-

... ها باشه تلخ... خوامیم تلخ بادوم روغن بگه بره

 گاریس ششیپ ینشست دیشا یحت بعدش... بعدش

 تو نیبرد رو قهوه و داد دم قهوه برات اونم ،یدیکش

 ...تراسمون

 ؟یش ینم خفه امشب چرا-
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 یروز نکهیا حسادت چرخد،یم صورتش سمت نگاهم

 را جانم یاخوره مثل باشد من جز یکس با دیآو

 .خوردیم



 یدار کالس. میبخواب ایب. شه یم صبح داره گهید-

 ؟یزنیسرم کارگاه امروز؟

 

 .زندیم یخندشین

 یمرخص هی بده طالق زنشو خوادیم که یروز آدم-

 ...گهید رهیگ یم

 

 ...زنشو... کنم یم هیواگو لب ریز را زنشو

 

 انگار که یسادیوا سرپا یاونطور اونجا م؟ینخواب-

 که یمدت نیا تموم آره؟ شه یم چندشت من از... من

 یول تخت، هی یرو بعدش و میدیخواب جدا اتاق تو

 ...دیآو نبودم خراب... من... خدا به من... جدا

 

 در کجات از وخراب شه؟یم چندشم ازت من گفته یک-

 ؟یاورد

 ...نگاهت-

 .تو با کرده غلط نگاهم-



 لباسام ینایآست... سردمه شرتیت با شم؟یپ یخواب یم-

 .رنینم دستم تو گهید

 

 .رودیم نییپا آتل تا نگاهش

 ؟یندار که درد-

 

 .کنمیم هیواگو لب ریز دروغ به را نه

 

 به را وریپل من و کندیم مرتب تخت یرو را بالشت

 کنمیم باز که را کمد کنمش،یم تا و گرفته دست

 ندارد، رفتن الیوخ ستیاگوشه ریجاگ آنجا یچمدان

 .میگلو خیب یدهیچسب بغض نیهم مانند

 

 یم تا هم را شلوار بعد و شیسرجا گذارم یم را وریپل

 .فرستمشیم کشو داخل و کنم

 .گردمیبرم دیآو سمت به

 



 اندشده قفل رسرشیز دستانش تخت، یرو دهیکش دراز

 خاموش را چراغ است، رفته نشانه را سقف نگاهش و

 ...کنمیم روشن را آباژور و

 به دوزم یم را نگاهم و کشمیم دراز تخت یرو

 ...سقف

 باهم رو نحایا... کن عوض رو خواب اتاق رنگ-

 ...اتاق نیا تو یکی اگه شهیم میحسود... میکرد رنگ

 

 دستان و خورد یم یتکان تخت که نشده تمام حرفم

 از پر ندینشیم بالشت یرو سرم طرف دو که دیآو

 :دیگویم ضیغ

 ...نکردم اتخفهخودم تا شو خفه-

 

 ...چرخدیم نگاهش در نگاهم

 ماهه چند سرم یتو یصداها... کن امخفه یبلد اگه-

 .کن شونخفه... دیآو شنینم تموم

 

 که یخشم آتش از گداخته یدستان انیم... شومیم خفه

 درخت جفت کی یرو خراش کی تیکبر را اشتلهیف



 نشستند که یدرخت یرو یهاخراش... بود کرده روشن

 خفه... کردند پاره تکه را یزندگ کی بعد و یتن یرو

 خفه نه... ییجدا درد با ختهیآم ستیحس یگاه شدن

... جان به وصله یتن به است انداختن چنگ کی شدن

 گرم تنفس کی با را سرم یصداها تمام... شومیم خفه

 .کنمیم خفه سرم یموها انیم

 

 خشک نیح دیآو که زمیریم وانیل داخل را یچا

 شود،یم آشپزخانه وارد حوله با شیموها کردن

 به سیخ راهنیپ و دهیکش تن به عجله با را راهنشیپ

 دنبال را پنجره کینزد تا رفتنش ریمس... دهیچسب تنش

 ...کنمیم

 

 تا نگاهش بعد و کرد خواهد زانیآو آنجا را حوله

 ...آمد خواهد کش تراس

 

 به دوزدشیم ردیگیم تراس از که را نگاهش

 .صورتم

 ؟یخوب-



 

 نان یرو را مروین یتابه و میگویم لب ریز یهوم

 که دیآو و زنمیم گوشم پشت را دارمنم یمو گذارم،یم

 یبرا یگرید وانیل خواهمیم شودیم ریجاگ زیم پشت

 مکث میپا رفتن خواب احساس با که بکشم رونیب خودم

 یوقت و بدهم یتکان کنم یم یسع را انگشتانم... کنمیم

 .شیرو نمینشیم و دهیکش رونیب را یصندل توانمینم

 

 دست کنار گذارمیم را زیم یرو یشده پر وانیل تنها

 با و رسانمیم میپا ساق تا را دستم انگشتان و دیآو

 میپاها به را حس کنمیم یسع انگشتم نوک

 ...بازگردانم

 

 .چرخدیم زیم یرو دیآو نگاه

 کو؟ تو ییچا-

 هنوز سرانگشتانم و میگویم حواسیب را خورمینم

 و گردانند باز امرفته خواب یپا به را حس دارند یسع

 .است شده نیسنگ خوابش انگار هم میپا

 



 گندم؟-

 :پرسدیم کنمیم بلند که را سرم

 کجاست؟ حواست-
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 که ستیروز چند... صورتش به دوزم یم را نگاهم

 یسبز به صورتش یرو یشیر ته و نکرده اصالح

 آن سمت کنم دراز دست دارم دوست... زندیم

 امالمسه خاطرات در را اش یزبر تمام و صورت

 از یحرف چیه یب کنم،یم حس کمکم را میپا... کنم ثبت

 از و کشمیم رونیب نتیکاب از یوانیل و شومیم بلند جا

 :دیگویم دیآو که داخلش زمیر یم را یقور یچا

 

 ازین مورد مدارک ستیل... خانواده دادگاه رم یم اول-

 ییقضا خدمات دفتر آدرس و رمیگیم رو

 ...یکیالکترون

 



 است وانیل قفل نگاهم...زدیریم فرو درونم در یزیچ

 شود، یم ییچا از پر وانیل حواسیب و باحواس و

 و کدر و اهیس... لحظه نیهم مثل قایدق...کدر و اهیس

 .تلخ احتماال

 

 :میگویم لب ریز

 .میبر بخور رو صبحونه باشه-

 

 :پرسدیم دیآو زویم پشت نمینش یم

 کجا؟ تو-

 

 . کنمیم نگاهش

 ام؟ین-

 م؟ینداشت آبجوش ؟یختیر هیچ ییچا نیا-

 ...فقط...چرا-

 

 :پرسدیم حرفم انیم

 کو؟ دستت آتل-



 

 ها یکبود و دهیخوابیکم ورمش که یدست به ینگاه

 :میگویم و اندازمیم زنندیم یاهیس به شیرو

 .ببندم رفت ادمی کردم بازش-

 ؟یکرد بازش چرا-

 

 .کشمیم باال صورتش تا را نگاهم

 .حمام رفتم یم داشتم-

 

 :پرسدیم و شودیم بلند جا از

 رو؟ آتل یگذاشت کجا-

 ...دیآو شهیم سرد مروتین-

 

 و خواب اتاق سمت به رودیم امگفته به توجه یب

 :میگویم

 .ونهیزیتلو یجلو یعسل یرو-

 



 را نگاهش دست به آتل و بازگشته آتل با بعد هیثان چند

 .دستم به دوزدیم

 

 از که را آتل و کنمیم دراز سمتش به را سالمم دست

 :دیگویم کشمیم رونیب دستش انیم

 میکرد ازدواج یاشتباه آدم با جفتمون هر کنم فکر-

 .گندم

 

 از را آتل رودیم باال رقصانش مردمک تا که نگاهم

 و بنددیم دستم در را آن اطیاحت با و کشدیم دستم

 :پرسدیم

 .نکردم که سفتش-

 

 :میگویم و کنم یم مروین به یا اشاره

 .ینخورد شام شبمید. بخور مروتوین-

 

 نکیس داخل را آن از یمین و ردیگیم دست به را میچا

 زیسرر شیرو را یمس یکتر آبجوش و کرده یخال



 ریجاگ مجدد کندیم رها دستم کنار که را یچا کند،یم

 نیح و ردیگیم مروین یالقمه و شودیم یصندل

 :دیگویم دستم کنار گذاشتنش

 .میبر باهم... ایب هم تو-

 

 به دوزم یم چشم و گذارمیم دهانم داخل را لقمه

... را سرعقد ییکادو ساعت و دارد حلقه... انگشتش

 :میگو یم...دارد هم دادگاه قرار

 .باشه-

 

 ردیگیم من یبرا یالقمه و کشدیم سر تلخ را شیچا

 و کرده یبزرگ یلقمه را است مانده تابه در هرچه و

 :دیگویم خوردنش نیح

 .شه یم رید داره... میبر بپوش بخور-

 

 .شنوم یم را دیآو یصدا که شومیم بلند میجا از
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 .رهید... نزن دست هم ظرفها به بخور، رو اتلقمه-

 

 زهر یمزه گرید که یالقمه و زیم پشت نمینشیم

 دیآو رومیم که اتاق به و خورمیم را دهدیم

 نیسرآست یدکمه دارد و دهیکش تن به را شیلباسها

 ...بنددیم را شیها

 

 زیم یرو یکننده مرطوب از حواسیب و عادت به

 کبارهی به و کنمیم پمپاژ دستم کف یمقدار شیآرا

 .کندیم مکث امبسته آتل دست یرو نگاهم

 

 یم گردمیبرم که سمتش به خواندم، یم نام به دیآو

 :پرسد

 ؟یشینم آماده چرا-

 



 دم که یلباس نیاول و کنمیم پاک را دستم یدستمال با

 دست به که را فمیک ،پوشمیم را رسدیم دستم

 .است شده تمام زیچ همه رمیگ.یم

 

 میاستادهیا بعد قهیدق ده چند و میشویم نیماش ریجاگ

 است نوشته درشت سردرش که یساختمان یجلو

 ...خانواده ییقضا مجتمع

 

 بزرگ و رهیت یدر اندازم،یم ساختمان به را نگاهم

 را امزده خی دست دیآو... است باز چهارتاق که دارد

 اطیح از همراهش به.. ردیگیم انگشتانش انیم سفت

 یکی دوتا که را ها پله و شومیم رد مجتمع یطوالن

 سمت به را دستم دیآو. میشویم سالن کی وارد میکنیم

 راهرو وارد نکهیهم... کشدیم کوچک ییراهرو

 است کیرک یفحش با شروعش که ادیفر کی میشویم

 .کند یم خکوبیم مانیسرجا را هرجفتمان

 

 پاره نشیآست که یکت با برافروخته یمرد سمت نگاهم

 خون و پاره روشنش بافت نیآست... شودیم دهیکش شده

 ...کشدیم ادیفر و است آلود



 

 طالقش گفتم... دمشید زنم با... فهمهینم یشکیه چرا-

 چهارتا نیگفت کرده انتیخ گفتم... حقشه نیگفت دمینم

... ندارم گفتم... باشنش دهید رختخواب تو اریب شاهد

 با دادم طالقش ستین روز دو... شو خفه پس نیگفت

... هاالناسیا... ابوناستیخ تو دست تو دست اروی

 رو ش...جا نیا ببرمتون من با دیایب چهارتاتون

 متر رو ابونایخ گشاد گشاد من زن با که بدم نشونتون

 دادم مویچ همه.... آبرومو و نیماش و خونه... کنهیم

 ...برد خودش با

 

 کنار د،یآیم سرباز نظر به که یجوان مرد

 مرد که خواندیم گوشش در چه دانمینم... کشدشیم

 و آوردیم در تنش از هم را پاره کت همان

 :زندیم ادیفر و نیزم یرو اندازدشیم

 

... زنمه نشده تموم اشعده تا... زنمه... داره عده-

 دارو... دیبش شاهدم دییایب دیدار شو...ت کدومتون

 ناموس یب اون پز و دک خرج دهیکش دستم از وندارم

... زدمش کردم خوب... بود من پول... کرده



 خرمیم چاقو بعدشم دم،یم اشمهید دمیکش بازداشتشو

 کنم پاره تخت تو شکمشم... کنم یم پاره شکمشم

 اثباتش؟ یبرا دییخوایم ازم تخت تو شاهد چهارتا

 

 هم گرید مامور کی و دورش شوندیم جمع نفر چند

 .گذردیم کنارمان از

 

 .کشدیم ادیفر مرد

 هاخالدونیف که مرد چهارتا.... خوامیم مرد تا چهار-

 ...چهارتا... بدن شهادت بزنن دید ومن ناموس

 

 

 را زیچ همه... است گرفته صالیاست رنگ زیچهمه

 در شده خشک دیآو ومن... است برده خود با تهوع

 .میکنیم نگاه را مطلق سقوط نیا و میاستادهیا راهرو

 

 تا یزیچ که است یحد به انگشتانم بر دیآو دست فشار

 .نمانده شکستنشان



 

 :پرسمیم

 ؟یبپرس رو سواالتت یخواستیم کجا از د؟یآو-

 

 یصدا فقط تیجمع انیم از حاال که یمرد از نگاه

 ...کندینم میشنویم را دادنش فحش

 د؟یآو-

 

 :چرخدیم صورتم سمت نگاهش

 شش؟یپ یریم طالقمون بعد وقت چند تو-

 

 .کنمیم نگاهش مات

 

 :دیگو یم

 .ندارم شرف اون یاندازه من... نترس... بگو-

 

 .نالمیم. چدیپیم درهم ام معده



 د؟یآو-

 

 دستم کنمیم یسع و یخروج سمت به کشدیم را دستم

 .بکشم رونیب دستش از را

 .دیآو کن صبر-

 

 نیخون چشمانش یهارگ حاال و چرخدیم سمتم به

 :دیگویم یعصب اند،شده

 گندم؟ هیچ-

 

 که گفت شبید... گرفته جانهم باز اشقهیشق نبض

 ندارد یمحرم گفت..." نتونستم کنم فراموش خواستم"

 ...زدن حرف یبرا

 

 .کنمیم زمزمه

 .میکن تمومش ایب رم،یبم من گندم، جون دیآو-

 

 .خونه میبرگرد-



 

 .گذارمیم هم یرو پلک

 .میکن تمومش ایب. دیآو یدیدیم سکته خودتو بازم-

 

 رو؟ یچ-

 .میکن تمومش شد قرار... گهید میزد حرفامونو-

 

 .میکنیم تمومش من روش به-

 

 .کشمیم عقب را خودم

 ...خونه اون تو گردمیبرنم گهید من-

  

 .زندیم یخندشین

 ...یگردیبرم-

 



 که کشمیم رونیب دستش انیم از ناله با را دستم

 بلند امناله و کشدیم را امیبند آتل دست حواسیب

 .شودیم

 

 کنم شتریب راامفاصله خواهمیم کندیم رها که را دستم

 .میبازو به اندازدیم چنگ که

 

 اتل دست با درمانده شود،یم رها گردنم یرو شالم

 بکشمش، سرم یرو مجدد کنمیم یسع دردناکم یبند

 .میگویم زدیریم که اشکم و توانمینم

 

 .کن ول وبازوم. کنمینم که فرار میدادگاه یتو دیآو-

 

 :دیآیم یمرد یصدا

 ه؟یچ مشکل شدن؟ مزاحمتون آقا خانم-

 

 :دیگویم و چرخدیم مرد سمت به یعصب دیآو

 .زنمه داره؟ یربط چه شما به-



 

 .اندازمیم انشانیم را خودم

 میبر. ییبخوا تو یهرچ. یبگ تو یهرچ. خونه میبر-

 .دیآو خونه
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 و کند بهتر را حالم آزاد یهوا دیشا تا رومیم تراس به

 .شودینم بهتر حالم

 .شد تموم میگوش شارژ میبود رونیب-

 

 حواسیب را گلها و شومیم دیآو دستساز مکتین ریجاگ

 .کنمیم نگاه

 

... هم من یهابهانه ندارد، یتمام مامان یهاهیگال

 هستند، تنها خانه در و است فتیش شب برکه دیگویم

 دیگویم... میبرو آنجا به شام یبرا کاش دیگویم



 دیآو و تو دیگویم... دارد دلشوره یول چرا، داندینم

 .نگرانم براتون من هست تونیزیچ هی

 

 میگو یم م،یهادروغ کردن فیرد یبرا جنبدیم دهانم

 هم باز میگویم... دیبخور خر سریب رو شام شب

 میگویم کردن؟ بد الیخ و فکر به ینشست یشد کاریب

 و باشد مانیزیچ کی دیآو و من و شودیم مگر

 م؟یینگو

 

 .زندیم پرسه جا همه ذهنم و امنشسته ساکن ظاهر در

 

 شده تمام تونیز روغن... امدهینخر هنوز بادام روغن

 انیم حاال یول فرستد،یم میبرا گفته مامان را رب و

 ...دشیببر خودتان و دییایب دیگویم شیهاینگران

 

 غذا دیبا کنم، زیتم را خانه دیبا بدهم، آب را گلها دیبا

 ریز لباس جورابو شیبرا دیبا بپزم، دیآو لیم باب را

 .بروم دیبا...بروم دیبا... بروم دیبا...بگذارم زیتم

 



 دهم،یم آب را گلدانها و کنمیم یخداحافظ مامان با

 خانه یزیتم از یوقت و کنمیم چک را دیآو یلباسها

 گوشت با و کنمیم خرد را هاازیپ شومیم مطمئن

 .دهمیم تفتشان

 

 اش عالقه مورد یغذا دیآو از یوقت که آورم یم ادی به

 گفت بعد... پلو ایلوب و یسبزقورمه گفت دم،یپرس را

 ای ؟یبپز غذا یبلد اصال تو خورما،یم یچ همه"

 "؟یعموم روابط خانم ینوشت مشق ینشست اشهمه

 

 که سبز ایلوب... بخورم حبوبات توانستمینم من

 پختیم پلو ایلوب وقت هر مامان خانه در... اصال

 برکه... کردیم آماده یگرید زیچ من یبرا کنارش

 یول" داره مخصوص یغذا بازم ینورچشم" گفتیم

 به دادم عادت را خودم کمکم کردم که ازدواج

 و ختمیریم کم را یسبزقورمه خورشت خوردنشان،

 پلو ایلوب یاهایلوب و کردم.یم سرگرم پلو با را خودم

 یم حتما دیآو یبرا اما نخورم، کردمیم یسع را

 شدینم بودند، دیآو محبوب یغذا غذا دو نیا. پختمشان



 گناه یلیخ داشت، گناه... نپزم شیبرا کباری یاهفته که

 .دارد گناه یلیخ دارد، گناه... داشت

 

 همان از رسد،یم دیآو که است سه کینزد ساعت

 .خواندمیم نام به کندیم باز را یورود در که لحظه

 

 و هستم یبهداشت سیسرو در میدستها شستن حال در

 .است کرده پر را امهیر کننده دیسف یبو

 

 دیآو دهمیم اجازه و کنمیم نگاه نهیآ در را صورتم

 گندم نیا که دیایب یروز دیشا. کند میصدا گرید بار

 .دور یلیخ  باشد دور ییآرزو گفتنش

 

 

 میها گونه از یخبر کند،یم مکث صورتم یرو نگاهم

 حاال چشمانم یپا و بودم دهیپر رنگ شهیهم من ست،ین

 مرا زیچ چه چارهیب دیآو زد،یم یکبود به قشنگ

 در داشته دوست که ییزهایچ از یعنی داشته؟ دوست

 است؟ مانده یزیچ من



 

 داشتم، دوست شهیهم را چشمانم من چشمانم، فقط دیشا

 دوستشان اما ساده یهایاقهوه همان از بودند، یاقهوه

 خوب آدمو گردت یچشما گفتیم دیآو یعنی... داشتم

 را دیآو آنها با که داشتم دوست منم... زنن یم گول

 را یکس چه نباشد؟ دیآو اگر.. گرید اما بزنم، گول

 بزنم؟ گول

 

 و شودیم بلند دیآو یصدا زنم،یم صورتم به یآب

 .خواندمیم نام به یعصب نباریا

 

 که همانطور شود، یم حسرت امروزمان یروز حتما

 .میکشیم دوش به را روزمانید حسرت امروز

 

 :میگو

 .دیآو امیم االن-

 

 که سیسرو از و کنمیم خشک را دستانم دستمال با

 .نمیبیم تراس در را دیآو میآ.یم رونیب



 

 .دیآو نجامیا-

 .گرددیبرم سمتم به

 

 از مرا سراغ است کرده عادت نکهیا به زنمیم یلبخند

 .رسد یم نظر به خسته رد،یبگ تراس

 

 : میگو یم

 م،یبخور نهار ایب بشور دستاتو کن عوض لباساتو-

 .پختم پلو ایلوب برات

 

 

 که یاسک قهی یرو نگاهش و شودیم کینزد تنم به

 .کندیم مکث امدهیپوش

 ؟یدیپوش یچطور نویا دستت اون با-

 



 هم باز دیآو خواستمینم بودمش، دهیپوش یسخت به

 حناق که هم دروغ. بزند دید را تنم یکبود کند هوس

 .ستین

 .دیآو خوبم ندارم درد. دمشیپوش راحت-

 

 .کندیم مکث دستم یرو نگاهش

 .باش خوب تو. خوبه-

 

 :کنمیم شیصدا و خواب اتاق سمت به رود یم

 .بشورم برات اریب رو لباسات-

 

 .رومیم گاز سمت به و رمیگینم که یجواب

 دیآو ی عالقه مورد گید ته تا کنمیم ادیز را پلو ریز

 .شود تردتر یکم

 

 

 ریس یبرا را نتیکاب قبل یساعت نم،یچیم را زیم

 شیبرا ست،یخال اششهیش دمید و کردم باز یترش



 با را پلو ایلوب دیآو و کردم درست یرازیش ساالد

 .دارد دوست یلیخ یرترشیس

 

 زیم بند را دستم و گذارمیم ساالد یکاسه کنار را دوغ

 تیکول یحمله است، نشده بهتر تهوعم حالت کنم،یم

 بند قهیدق ده و زیم پشت نمیبنش چگونه دانمینم و دارم

 .بخورم پلو ایلوب و شوم یصندل

 

 یصندل بند بخورم اگر را غذا یلقمه نیاول دانمیم

 .بروم دیبا دانمیم... شومینم
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 حس با من و رودیم یبهداشت سیسرو سمت به دیآو

 کش قند یبانکه تا را دستم آشپزخانه دنیچرخ



 آب یکم و یوانیل داخل زمیریم را قند چند. آورمیم

 .شیرو کنمیم یخال جوش

 

 داخلش، کنمیم زیسرر آب یکم زیم یرو یبطر از

 دیآو نه من و ختمیریم هم گالب شیبرا بود دیآو اگر

 .یماندن نه و هستم

 سر زدن هم بدون و عجله با را وانیل اتیمحتو

 .کشمیم

 

 را میپاها که چرخد؟یم جا همه که میبگو دیآو به دیبا

 که میگویم بابا به نه، ندارم؟ دارو که کنم،ینم حس

 عوض را پزشکم نباریا که میگویم ندارم، دارو

 مرتب را ها نتیکاب میبگو دیبا دیآو به یول کنم،یم

 رفته ادمی و شده تمام یرترشیس که میبگو دیبا ام،کرده

 نییپا ی طبقه که را یماست میبگو دیبا بخرم، شیبرا

 ماست خودش یبرا دیبا استکهنه و ترش امگذاشته

 را شیهامسکن یتمام که میبگو دیبا... بخرد تازه

 سردرد اگر و ستیخال شیداروها باکس و امخورده

 بادام روغن میبگو دوباره دیبا... ندارد ییدارو داشت

 .خرمیم کجا از را تلخ



 

 آتل ریاس که را یدست ندارد، یتمام رفتنم دم یهاحرف

 فاصله یکم گردنم از و برمیم باال امیاسکقهی تا است

 هیشب نکرده کارها و نگفته یهاحرف برزخ دهمش،یم

 جهنم انیم سوختن دارم، سوختن حس است، شده تب

 را هایادگاری و هاعکس چمدان کاش... دیآو نبود

 کاش دادم،یم جا داخلش را دیآو خود و کردمیم یخال

 راهنیپ یوصله یا نهیس سنجاق هیشب شدیم را آدمها

 .برد جاهمه خود با و کرد

 

 :پرسد یم و شودیم آشپزخانه وارد حوله با دیآو

 است؟ تازه حوله نیا-

 

 ترسمیم کشانم،یم باال درهمش یهااخم تا را نگاهم

 و سوال و کند وارید چفت یاگوشه تنها مرا هم باز

 جوابیب یسوالها... کند شروع را شیجوابها

 دهیند وانهید وقتچیه را دیآو من است، کرده اشوانهید

 .بودم

 



 یتاکی میگویم که هان و خواندمیم نام به دیآو

 .باال فرستدیم را شیابرو

 گندم؟ بازم؟ چته-

 

 یهاگفتن گندم د،یگوینم گندم من به او مثل یکسچیه

 :میگویم لب ریز. است متفاوت او

 .استتازه حوله-

 

 دیچسبیم یگاه شیپرزها و بود شده کهنه یقبل یحوله

 کند وارید زیآو بند را حوله دیآو تا د،یآو صورت به

... توانمینم و برگردانم سید داخل تا دارمیبرم را پلو

 .شودینم دست من یبرا گرید دست نیا

 

 را هاگیدته و کشمیم سید داخل ریکفک با را پلو

 .سفره انیم گذارمشیم  را سید و شیرو نمیچیم

 

 رونیب یقوط از را یکاغذ دستمال یبرگه دیآو

 را دستمال و ردیگیم را دستش یجامانده نم و کشدیم

 .گذاردیم دستش کنار و زندیم تا حوصله با



 

 را ریتصو نیا اگر من. نمینب را ریتصو نیا گرید دیشا

 ضربه انگشتم با. شیرو به رو نمینشیم کنم؟ چه نمینب

 .زنم یم رانم به یا

 

 پلو ایلوب من یبرا پرمهین ریکفگ کی عادت به دیآو

 پلو ایلوب قاشق  با خودش، یبرا ریکفگ دو و زدیریم

 به شروع هم دیآو و کنمیم مخلوط حواسیب را

 .کندینم خوردن

 

 :پرسمیم کندیم که نگاهم و خوانمشیم نام به

 شده؟ بد ؟یخور ینم چرا-

 

 صامت#

 

 .زندیم یخندشین



 ادی باالخره تو کردمیم فکر یزندگ اول یروزا من-

 تینها در یول... یبپز خوب رو پلو ایلوب یریبگ

 .نشد نکهیا مثل و گذشت سال نهمهیا

 

 پلو ایلوب از یقاشق حوصله با که کنمیم نگاهش مات

 ایلوب اتیمحتو و کندیم لهی را قاشق و کندیم بلند را

 و داردیبرم گرید یقاشق بشقاب، داخل گرددیبرم پلو

 ...هم باز

 

 .بشقاب داخل کندیم شیرها را قاشق

 

 اش لهی و کندیم بلندش امزده بهت نگاه مقابل را سید

 دیآو و یزیروم یرو زدیریم پلو از یمقدار کند،یم

 یرو اتشیمحتو کل و زندیم سید ریز به یآرام یتقه

 .شوندیم یخال زیم

 

 :پرسدیم من به رو

 نیزم زهیبر سید نیا از یتک برنج دونه هی یدید-

 گندم؟



 

 .دهدیم ادامه و کندیم ینچ خودش

 

 نگاه رو نیاوش لمیف ره،یخم و شفته که، یدیند نه-

 گفتنیم کردنیم گرد رو شفته برنج ؟یبود کرده

 کرد، درست یبرنج کوفته شهیم نمیا با ه؟یبرنج کوفته

 یول... بخوره پوره یجا بچه یجلو گذاشتش شهیم

 .خوردش پلو ایلوب عنوان به شهینم

 

 ادامه و کنار گذاردیم را سید ام زده مات نگاه مقابل

 :دهدیم

 

 تو با یول... بودم نخورده شفته پلو ایلوب وقت چیه من-

 ازیپ بدون یرازیساالدش عمرم به من... خوردم

 لب دهیکوب ساله چند من خوردم، تو با بودم، نخورده

 خوردن که هم دهیکوب میداشت که هم مهمون گندم، نزدم

  نخوردم، آبگوشت تو یپا پابه منم بهش، نزدم لب من

 به پا ساله چند منم نزدم، لب فالفل تو یپا به پا منم

 نبودم؟ هوم؟. گندم بودم یتیکول تو یپا



 

 بلد است، شفته گفتیم راست کنم،یم پلو به ینگاه

 برنج ختمیریم کم که را آبش بپزشمش، خوب نبودم

 .شدیم شفته کردمیم که هم ادیز و ماندیم خام

 

 یوحت بودم نزده پلو ایلوب به لب من خودمان یخانه

 .باشد یا مزه چه دیبا دانستمینم

 

 :پرسم یم دیآو به رو

 نه؟ دهینم هم پلو ایلوب یمزه-

 

 .دهمیم ادامه و کاودیم را صورتم نگاهش

 ؟ینگفت یزیچ چرا خب-

 

 .کندیم اخم

 بودم نگشته رو رستورانا گرفتمیم زن یوقت چون-

 ادمی وقت چیه من و یبود زنم... سرآشپز هی دنبال



 نیا تو باشم آورده رو شکمم ریز و شکم دعوا ادینم

 آوردم؟ ای... خونه

 

 .بود اوردهین وقتچیه بود اوردهین

 .کنم یم زمزمه

 .نه-

 

 .کندیم رها را نفسش

 نیا تو آوردمیم رو شکمم رادیا من اگه دونهیم خدا-

 متهمم، که االنش شدم،یم یچ به متهم امروز خونه

 میخونگ عروسک ساختم، پله ازت کردم، نتینش خونه

 .یبود

 

 چنگ شیموها انیم دستانش. خنددیم تیعصبان از

 زیم انیم شده یخال برنج کپه یرو نگاهش و شودیم

 .کندیم مکث

 

 چهار_و_نود_صامت#



 

 

... دیآیم کش زیم یرو یپلو یکپه تا هم من نگاه

 یزیروم نیا یرو از گرید زردچوبه و رب یلکه

 از هانیک یها خراش که همانطور... شود ینم پاک

 .نشد پاک تنم

 

 را خودم و بروم یبهداشت سیسرو به دارم دوست

 خانه در دیآو ندارم دوست فقط کنم، یزندان داخلش

 داخل آن را خودم ساعتها من که باشد نیا شاهد و بماند

 تکان توان یحت یبدحال و درد از و کنمیم یزندان

 .ندارم هم خوردن

 

 .شومیم بلند میجا از و کشمیم عقب را امیصندل

 

 قابل سالها نیا تمام ظاهرا... میانزده پلو ایلوب به لب

 .است نبوده هم خوردن

 



... ستین استفاده قابل گرید هم یزیروم هم، یزیروم

 با و رودیم شیگلها رنگ کنم سشیخ تکسیوا با اگر

 پاک شیرو از زردچوبه لک میبشو اگر آب

 کی ما ست،ین مهم یول نم،ینازن یزیروم... شودینم

 .میدیکش گند به را یزندگ

 

 .رمیگیم فاصله زیم از

 بودند شده تمام پاگشاها که بود ازدواجمان دوم یهفته

 خانه در را مشترکمان یغذا نیاول بود قرار و

 ظرف دو و میداشت پلو ایلوب زیم نیهم سر م،یبخور

 ازیپ یکی داخل بودم، کرده درست یرازیش ساالد

 اریخ و گوجه با را یکی و دیآو یبرا بودم ختهیر

 و نمک دانمینم گفتم دیآو به بودم، کرده درست

 بخورم، ازیپ دینبا گفتم... نه ای است زانیم شیمویآبل

 دوست خودت یمدل هر نکن، خسته را خودت گفت

 نیهم...گفت خودش خورم، یم من کن درست یدار

 ی بچه پدر که شد نیا منکر شیپ ساعت چند که یخود

 به هم خودم کرد، شک من به هست، شکمم داخل

 .مشکوکم خودم

 



 ...شدینم زده یدر اگر دیشا

 

 بابا نگفتم مامان به چرا ؟یزندگ نیا در ام مانده چرا

 تنها شدمیم نبود، خانه که برکه من؟ دنبال بفرستد را

 را مردم پسر کردمیم اعتراف و نشستمیم دخترشان،

 کرده شک شکمم داخل یبچه به که ام،کرده وانهید

 وانهید را دیآو من دانند،ینم و امکرده سقط که بود،

 .امکرده

 

 یخال را شیپلو و دیآو بشقاب سمت کنمیم دراز دست

 را خودم بشقاب بعدتر و برنج یکپه همان یرو کنمیم

 .نکیس داخل گذارمیم را بشقابها هم،

 

 بدون یرازیش ساالد و کندیم تماشا را امیوانگید دیآو

 را دوغ پارچ و پلوها یرو زمیریم هم را ازشیپ

 ینم لب ها دوغ نیا به یحت من کانتر، یرو گذارمیم

 را نمکدان فقط است، چطور نمکشان دانستمینم زدم،

 .زدینم یحرف هم او و گذاشتمیم دیآو دست کنار

 



 نتیکاب از را است داخلش شکسته یگوش که یسطل

 کنمیم رها و کرده جمع را یزیروم و کشمیم رونیب

 . داخلش

 

 حرف به کنمیم شروع یوقت هستم ایدن آدم نیآرامتر

 .کنمیم شروع را کردن تمام نه، ای زدن،

 

 من ؟یدینم چرا کنن؟ سنگسارم یدیم یگفتینم مگه-

 ای...  من... کنم یم سنگسار خودمو خودم شب هر

... ببرنم انیب بگو بزن زنگ باش مرد ای برم، بذار

 زنگ یباش مرد اگه که یستین مرد د،یآو یستین مرد

 ...نییایب کرده زنا زنم یگ یم یزن یم

 

 یم عقب به را اش یصندل امجمله کردن تمام از قبل

 و رساندیم من به را خودش عیسر یحرکت با و کشد

 .وارید سمت دهد یم هلم و دهانم یرو ندینشیم دستش

 



 شود، مماس وارید با سرم هستم منتظر که لحظه همان

 من سر نیب حائل و سرم پشت ندینشیم گرشید دست

 .شودیم آشپزخانه وارید و

 

 

 .کن بغلم محکم منو

 .مونمیم شتیپ که بگو

 شه تموم جاده نیا نذار

 .امشونه رو بذار سرتو
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 :دیگویم یعصب و چرخدیم صورتم در نگاهش

 

 تو دهیکش هی ای گندم، باشه یتودهن تونست یم نیا-

 کن، کوتاه رو زبونت یکرد یغلط هی یوقت صورتت،



 خودتو یکرد یاشتباه وقت هر یگرفت ادی متاسفانه تو

 دارم حق من فقط یزندگ نیا یتو و یوونگید به یبزن

 دست بهم خواست مرد هی گهیم زنم چون بشم، وونهید

 خوادیم دلش یهرکار گذاشتم... من و کنه یدراز

 المصب نستادم،یوا جلوشم یول ستمین خرابم کنه، باهام

 ده،یم نشون واکنش یبکش لپشو هم رو دوساله یبچه

 ؟ینگشت مرد دنبال ابونیخ تو باشه، ؟یستین خرابم

 .باشه

 

 :زندیم ادیفر

 پارک بود؟ ابونیخ ؟یبود رفته کجا ؟یبود رفته کجا-

 گندم؟ نیبود کجا ن؟یبود مونخونه بود؟

 

 

 .ردیگیم راه دهانم یرو اششده چفت دست تا اشکم

 

 گفتم سالها نیا تمام که ییجا همان هان؟یک مطب میبگو

 او که نبوده؟ یزیچ وقت چیه پزشکش و من نیب

  مارش؟یب من و است پزشک



 

 تا کندیم رها را دهانم دستش، یرو ندینشیم که دستم 

 نباریا انگشتانش ردیگینم که یجواب و ردیبگ یجواب

 .دهندیم فشار سفت را فکم

 یوقت شنومیم را هم یرو شیدندانها شیسا یصدا 

 :دیگویم

 .بده جواب-

 

 .کنمیم زمزمه 

 د؟یآو-

 

 .فشارد یم هم یرو را شیهاپلک

 جواب ندار، نگهم هوا و نیزم نیب ومن دیاو جون-

 .بده جواب شیکشت که یدیآو مرگ بده،

 

 .نالدیم و گذاردیم عقب به یقدم

 کجا؟. بگو. ندارم تیکار-

 .کارش محل-



 

 م،یبود کارش محل. گذاردیم عقب به متزلزل یقدم

 .مطبش

 

 .خوردیم یتکان هم باز شیگلو بکیس

 یم زودتر نویا کارش؟ محل یبود رفته کارش؟ محل-

 یگیم بعد کشتمت،یم گندم، کشتمتیم... که یگفت

 باز بزنه در ادیب یپستچ نکنم قفل درو نکن؟ قفل درو

 چندنیا تو ؟یدیم وا ادیب سمتت یهرک... بخواد و یکن

 یبد خرج به تیزن برام تو که نبودم مرد یانقدر سال

 ... و

 

 صورتش یرو نگاهم...دیآیم کش گردنش تا دستش

 و دهدیم فشار هم یرو را شیها پلک و کندیم مکث

 :دیگویم

 ومن خوادیم... کنه وونهید منو خوادیم نیا خدا یوا-

 .کنه یروان

 



 چرخدیم صورتم سمت که نگاهش خوانمش،یم نام به

 :دیگویم دهانم کردن باز از قبل

 چنگ که بگو ش،یزد که بگو ،یدیکش داد که بگو-

 آبروشو که بگو دیآو جون... سروصورتش به یانداخت

 .یبرد

 

 د؟یآو-

 

 .دهمیم ادامه دیگویم که یوا

 

 یدکمه یکی انگار قهیدق چند د،یآو بودم مرده-

 .اومدم خودم به رید...بود زده رو میخاموش

 

 گردنش، یرو یشده قفل دست و کشدیم یقیعم نفس

 .چالندیم را عضالتش

 

 :پرسمیم و رمیگیم وارید از هیتک

 برات؟ ارمیب آب-



 

 صامت#

 

 

 

 به را سرش و خوردیم یتکان شیگلو بکیس دوباره

 .میگویم. دهدیم یتکان نیطرف

 

 بخوره، سرت به ییهوا هی... بزن قدم رونیب برو-

 .یشیم آروم

 

 .دهمیم ادامه و کندیم نگاهم مات

. بازم شهیم بد حالت یبمون ،برو یول کن، قفل درو-

 د؟یآو باشه؟

 

 .زندیم یخندشین

 برم؟ کجا-

 



 گرم چرا خانه شود،یم راهنمیپ یقهی قفل دستم

 اشیخنک وار،ید به دهمیم هم باز را امهیتک است؟شده

 .کندیم بهتر را حالم

 

 :پرسدیم هم باز درمانده دیآو

 برم؟ کجا-

 

 .دیآیم کش زباله سطل تا نگاهم

 د؟یآو نشه بد حالت بازم هوم؟. رونیب بذار رو هازباله-

 

 که پلک و دهدیم فشار هم باز را گردنش انگشتانش با

 .کندیم رها را نفسش زندیم

 

 :میگویم پلو ایلوب عاقبت یادآوری با

 رو بابا بار نیاول که ییاونجا برو ها،ینمون گشنه-

 یزن چه نیا بگو خودت با. بخور دهیکوب ،یبود برده

 .گرفتم من بود

 



 .زندیم دودو صورتم یرو نگاهش

 آره؟ یکن اموونهید ییخوایم-

 

 ازدواج ضیمر دختر هی با که یبود شده وونهید-

 .یکرد

 

 .زندیم یخندشین

 خواستم، خودم باشم، کرده یتیشکا بابتش ادینم ادمی-

 .نبوده سرت یمنت

 

 .داردیبرم خش باالخره میصدا

 سرم منتشو امروز بابتش، یکرد تیشکا امروز-

 .یگذاشت

 

 .شیموها انیم فرستدیم را اشپنجه

 

 ساکن نکیس یبلبشو یرو و چرخدیم درخانه نگاهم

 .ماندیم



. دنبالم ادیب بابا زنمیم زنگ کنم مرتب رو خونه من-

 باشه؟

 

 یوقت استیدن آدم نیتر درمانده. دهدیم تکان یسر

 .دیگویم

 .برمتیم خودم کن، جمع-

 

 .دهمیم فاصله تنم از بازهم را امقهی

 .زنمیم زنگ بهت شدم که آماده-

 

 زباله سطل یرو نگاهش و گذاردیم عقب به یقدم

 .کندیم مکث

 ...گرمش برات مونده شبید از یسبز قورمه-

 

 :زند یم ادیفر

 .شو خفه...گندم-

 

 .زدیریم اشکم



 . برو باشه؟. هاینمون گشنه-

 

 را چشیسو و در کنار گذاردیم و داردیبرم را سطل

 یم خارج در از خانه لباس همان با و دهیکش چنگ به

 ...شود

 

 شش_و_نود_صامت#

 

 

 از خفقان شنومیم که را قفل چرخش یصدا

 یشده نینفر یقهی تا آتلم ریدرگ دست سرانگشتان

 کنار و کرده باز را آتل د،یآیم باال یاسکقهی

 باز را تراس در و شودینم بهتر خفقان اندازمش،یم

 .گذارمیم

 

 .دیآینم باال نفسم

 

 .دیآیم کش لخت زیم یرو تا نگاهم



 

 و فرش را خانه... کندینم خانه تخته رویت را خانه کی

 خانه گرید ما... کندیم خانه یزیم رو و یتخت رو

 که جهیسرگ... میندار آشپزخانه و خواباتاق... میندار

 دستم و رسانمیم یخور نهار زیم تا را خودم رمیگیم

 ییجا از سرما حجم کی ندینشیم لخت زیم یرو که

 از را دستم زد،یریم تنم در تراس یمانده باز در جز

 یخال میرپایز کنمیم حس و دهمیم فاصله زیم

 را دستم است، بوده ایدن زیم آن دیشا شود،یم

 هم ایدن زیآودست که کنم زیم بند هم باز خواهمیم

 .کندیم میرها

 

 

 .شومیم اریهوش دیآو گفتن گندم یصدا با

 

 :خواندمیم نام به دارد هم سر پشت

. کن باز چشماتو گندم؟. زمان امام ای گندم؟ گندم؟-

 تکون چرا ؟یاریم سرم ییبال چه یدار گندم؟ گندم؟

. خدا ای خدا ای خدا ای گندم؟ گندم؟ گندم؟ ؟یخورینم



 کن، باز چشماتو رهیبم دیآو کن، باز چشماتو گندم؟

 .گندم

 

 به جهیسرگ بسته چشمان با یحت دهدیم که تکانم

 .دیآیم سراغم

 

 کشد،یم باال مرا یکم و ندینشیم کمرم پشت دستش

 .کندیم لمس را دستم و شودیم رها عقب به سرم

 ینم تکون چرا گندم؟ ؟یداغ انقدر چرا گندم خدا، ای-

 .یلعنت بخور تکون د   گندم؟ گندم؟ ؟یخور

 

 یصدا با و شودیم متوجهم نکهیهم و زنمیم پلک

 :دیگویم یدارخش

 گندم؟-

 

 .هم یرو خوردیم سر هم باز میها پلک

 

 .امگونه یرو ندینشیم دستش



 هیتنب خودت با منو یدار دوست یهرک جون رو تو-

 .میشیم حسابیب گهید مدل هی بعدا خب؟ نکن،

 

 و شودیم راهنشیپ قفل دستم و شومیم معلق هوا در

 .نالمیم

 .برکه شیپ ببر ومن-

 

 .ستیعصب و دارخش شیصدا

 .برمت یم جا همه شو خوب. برمتیم-

 

 باز زور به را میهاپلک یال و شومیم رها تخت یرو

 .خوانمشیم نام به و کنمیم

 

 .رمیگینم یجواب

 

 بپوشاند، تتم به یلباس کندیم یسع دیآو بعد هیثان چند

 .کنمیم یاناله ردیگیم را امدهید بیآس دست نکهیهم

 



 :پرسدیم زده بهت

 گندم؟ کو دستت آتل-

 

 .هم یرو خورندیسرم هم باز میهاپلک

 

 :میگویم زور به و خواندمیم نام به

 .ششیپ ببر ومن... مارستانهیب برکه-

 

 بازهم شودینم موفق یوقت و کند ارمیهوش کندیم یسع

 است دشیکل دسته شنوم،یم ییصدا شوم،یم معلق

 .احتماال

 

 یتکان با برگشته عقب به دستش یرو که را  سرم

 قلبش یهاتپش نکهیهم و اشنهیس به دهدیم هیتک بایتقر

 .رودیم تاراج به هم امییشنوا حس شنومیم را

 

 هفت_و_نود_صامت#

 



 

 

 یهانئون با رنگ کرم سقف کنمیم باز که چشم

 .نمیبیم را اشهیحاش

 

 را میهاپلک پشت و هستند دردناک و خشک چشمانم

 .اندبسته وزنه انگار

 

 یبسته یپنجره دنید با و چرخدیم یسمت به سرم 

 .شودیم حبس نهیس در نفسم اتاق

 

 یرو یترشین د،یآیم باال امنهیس یقفسه تا که دستم

 دردناکم دست کشاند،یم سو آن به را نگاهم دستم

 آتل هم را گرمید دست و است وکتیآنژ سوزن ریدرگ

 .اندکرده یبند

 

 گرید سمت به ییرهوایمس کردن دایپ یبرا را سرم

 .چرخانمیم



 

 ستادهیا دیآو نم،یبیم صحبت حال در را بهراد و دیآو

 دستانش چهارچوب، به داده هیتک را سرش و درگاه در

 اشیاسک قهی یهانیآست و اندشده هم ققل نهیس یرو

 .شدهجمع ساعدش یرو

 

 دیآو نگاه و است اتاق از خارج ییجا به بهراد نگاه

 .رفته نشانه را رو روبه

 

 که ریس ،امبوده اشتنگدل بیعج ام،بوده دلتنگش

 یآنقدر میصدا و خوانمشیم نام به کنمیم نگاهش

 سر یول شنومش،یم زور به هم خودم که است جانیب

 .چرخدیم سمتم به و شده بلند دیآو

 

 تختم سمت به کنم،یم زمزمه لبانم انیم را دیآو دوباره

 گرم یاغوش انیم بزنم پلک بخواهم تا و شودیم روان

 پلک یا لحظه تنم در دهیچیپ درد از شوم،.یم فشرده

 باز که میهاپلک و نشود بلند امناله تا گذارمیم هم یرو

 .دنیلرز یم به کنندیم شروع شیهاشانه شوندیم



 

 که دستم. دهدینم یجواب چیه دیآو و کنمیم شیصدا

 و بارها را امدهیخشک گردن ندینشیم کمرش یرو

 شتریب میموها و گردن هربار و بوسدیم وبارها بارها

 گفتنش" شکر شکر" یهازمزمه شود،یم سیخ قبل از

 .شنومیم گوشم کنار را

 

 :میگویم آرام

 ؟یکنیم کاریچ یدار د؟یآو د؟یآو-

 

 .گردمیبرم برکه با من: شنومیم را بهراد یصدا

 

 میرها هم دیآو رود،یم و کرده رها را در که بهراد

 صورتش و گذاردیم بالش یرو را سرم آرام کند،یم

 را صورتش دستانش با و کشاندیم یگرید جهت به را

 .کندیم پاک

 

 .کنندیم لمس را دستش سرانگشتانم



 د؟یآو-

 

 .چرخد ینم سمتم به سرش

 

 :میگویم یوقت دارد خش میصدا و زنمیم یلبخند

 ساز دیکل بازه، اتاق در استاد، نده هیگر به حواستو-

 .یکن قفلش یبتون کنه عوضش اریب

 

 

 تا را خودش و هیگر ریز زندیم صدا با دیآو نباریا

 .کشاندیم اتاق یپنجره

 

 کم گردنم درد از تا دهمیم فشار بالشت یرو را سرم

 .شود

 نجام؟یا وقته چند من-

 

 گرفته قوس کمرش و کندیم پنجره زیقرن بند را دستش

 .شودیم خم و



 

 :شنومیم را خشدارش یصدا

 .شب سه و روز دو روزه، دو-

 

 ان هم باز و کشمیم باال بالشت یرو یکم را خودم

 .دهدیم ازارم پوستم ریز سوزن

 

 میرها یخفگ حس و دهیچیپ تنم در مارستانیب یلباسها

 کشانم،یم یخروج باز مهین در تا را نگاهم کند،ینم

 : پرسمیم کنمیم رها که را نفسم

 د؟یآو یخوب-

 

 و دهدیم یتکان را سرش برگردد سمتم به نکهیا بدون

 .شودیم گردنش بند دستش

 

 شودیم امقهی قفل دستم

 .ادینم باال نفسم من. کن باز رو پنجره-

 



 .کندیم بازش یاعتراض چیه یب

 

 : میگویم و کرده رها را نفسم

 دن؟یفهم نایا مامان-

 

  صامت#

 

 

 .چرخدیم سمتم به دیآو بعد و شنومیم یا" نه"

 برکه یعنی م،یبد خبر بعد ییایب هوش به میشد منتظر -

 .یخواست ازش تو گفت

 

 یهوشیب از قبل تا خودم دوزم،یم پنجره به را نگاهم

 مامان به بودم گفته بودم، گفته برکه به مارستانیب در

 مطئنش من و است نگران گفته مامان بودم گفته د،ینگو

 برکه، ینترسان را مامان بودم گفته. خوبم که امکرده

 .باالست فشارش مامان

 



 .میگویم یسخت به

 بده، خبر بابا و مامان به تونهیم االن بگو برکه به-

 .نجایا انیب بگو بزن بابات و مامان به زنگ هی خودتم

 

 .شود یم خشک صورتم یرو لرزانش نگاه

 

 مینتوانست را گریهمد ما م،یداد آزار را گریهمد ما

 که کردم یکار بودم، دهیند انیگر من را دیآو م،یریبپذ

 .بشکند اتاق نیا در مرد کی

 

 :میگو یم

 . دیآو میکن تمومش ایب-

 

 :دهم یم ادامه را حرفم و دیآ یم تختم سمت به

 .بود من ریتقص خب؟. کنم اعتراف خوام یم-

 

 :دیگویم زده بهت

 گندم؟-



 .سوزهیم گلوم ؟یکم یدیم آب-

 

 ختهیر یکاغذ وانیل داخل زیم یرو یبطر از آب یکم

 .ردیگیم سمتم به و

 

 را نگاهم شوم،یم که آرامتر و خورمیم آب یکم

 آتل دست صورتش، یروزه چند شیر ته به دوزمیم

 و رفته باال صورتش تا خودسرم یشده یبند

 دیبا هم را شیابروها. کندیم مرتب را شیابروها

 .بودند شده بلند یلیخ زدم،یم یچیق

 

 :پرسمیم

 د،یآو بودم برزخ یتو من ؟یبود برزخ یتو حاال تا-

 ده،یند یآدمها نگفته، یحرفها برزخ برزخ، خود یتو

 بهت بابا و مامان ای برکه دمیترسیم نکرده، یاعترافها

 ...ای بگن یزیچ

 

 :لرزد یم میصدا



. میشد تموم گهید د،یاو شد تموم م،ینتونست نشد، نیبب-

 افتاده، خون ؟یدید چشماتو م،یشد تموم دومون هر

 خودمون یبرا هیزندگ چه نیا. دیآو کردم رتیپ

 م؟یساخت

 

 یرو نگاهم دهد،یم فشار هم یرو را شیها پلک

 .چرخدیم شیموها

 

 شتریب یلیخ اتقهیشق کنار دیسف یمو دسته هی اون-

 مگه؟ گذشته ماه چند. شده

 

 یگوشه ندینشیم یشخندین و رودیم درهم شیابروها

 .لبش

 دایپ روخودم کن صبر بکشم، نفس قهید دو کن صبر-

 .نامرد کن کوک رو برمت برم بعد کنم،

 

 ...دیآو میبود زده حرفامونو-

 



 .شودیم دستم قفل دستش

 تمومش یول ،ییبخوا تو یهرچ ،یبگ تو یهرچ-

 هاخانواده به باشه، اصال مشاور، شیپ میبر باشه نکن،

 یول داره، بزن دست شکاکه، است، وونهید دیآو بگو

 بدون دمیفهم روز دو نیا تو من... گندم میکن حلش ایب

 .تونمینم تو

 

 یبرکه و رمیگیم دیاو از نگاه شودیم باز که اتاق در

 .نمیب یم را انیگر

 

 به گرید که کرده آغاز یک از را هیگر داند یم خدا

 .افتاده هقهق

 

 از را دیآو دست و رساندیم تختم به را خودش

 .کندیم بغلم و کرده جدا انگشتانم

 

 را کمرش دستم با ردیگیم سر از که را شیهاهیگر

 :میگویم شودینم که آرام. کنمیم نوازشش

 



 مردم نکنه کنمیم فکر من یکنیم هیگر ینجوریا-

 .نیکرد خاکم

 

 .است لرزان شیصدا

 .بودت کشته یعوض اون ،یبود مرده-

 

 .شودیم خشک کمرش یرو نوازشم دست

 برکه؟-

 

 و کندیم نوازش را دستم دستش و کندیم میرها

 :دیگویم

 باز چشماتو امروزم ،یکرد باز چشماتو که شد خوب-

 کما یرفت یم آوردم،یم در چشاشو من یکردینم

 .نشوندمیم عزاش به مادرشو

 

 صامت#

 

 



 

 به را سرش و خوردیم یتکان شیگلو بکیس دوباره

 .میگویم. دهدیم یتکان نیطرف

 

 بخوره، سرت به ییهوا هی... بزن قدم رونیب برو-

 .یشیم آروم

 

 .دهمیم ادامه و کندیم نگاهم مات

. بازم شهیم بد حالت یبمون ،برو یول کن، قفل درو-

 د؟یآو باشه؟

 

 .زندیم یخندشین

 برم؟ کجا-

 

 گرم چرا خانه شود،یم راهنمیپ یقهی قفل دستم

 اشیخنک وار،ید به دهمیم هم باز را امهیتک است؟شده

 .کندیم بهتر را حالم

 



 :پرسدیم هم باز درمانده دیآو

 برم؟ کجا-

 

 .دیآیم کش زباله سطل تا نگاهم

 د؟یآو نشه بد حالت بازم هوم؟. رونیب بذار رو هازباله-

 

 که پلک و دهدیم فشار هم باز را گردنش انگشتانش با

 .کندیم رها را نفسش زندیم

 

 :میگویم پلو ایلوب عاقبت یادآوری با

 رو بابا بار نیاول که ییاونجا برو ها،ینمون گشنه-

 یزن چه نیا بگو خودت با. بخور دهیکوب ،یبود برده

 .گرفتم من بود

 

 .زندیم دودو صورتم یرو نگاهش

 آره؟ یکن اموونهید ییخوایم-

 



 ازدواج ضیمر دختر هی با که یبود شده وونهید-

 .یکرد

 

 .زندیم یخندشین

 خواستم، خودم باشم، کرده یتیشکا بابتش ادینم ادمی-

 .نبوده سرت یمنت

 

 .داردیبرم خش باالخره میصدا

 سرم منتشو امروز بابتش، یکرد تیشکا امروز-

 .یگذاشت

 

 .شیموها انیم فرستدیم را اشپنجه

 

 ساکن نکیس یبلبشو یرو و چرخدیم درخانه نگاهم

 .ماندیم

. دنبالم ادیب بابا زنمیم زنگ کنم مرتب رو خونه من-

 باشه؟

 



 یوقت استیدن آدم نیتر درمانده. دهدیم تکان یسر

 .دیگویم

 .برمتیم خودم کن، جمع-

 

 .دهمیم فاصله تنم از بازهم را امقهی

 .زنمیم زنگ بهت شدم که آماده-

 

 زباله سطل یرو نگاهش و گذاردیم عقب به یقدم

 .کندیم مکث

 ...گرمش برات مونده شبید از یسبز قورمه-

 

 :زند یم ادیفر

 .شو خفه...گندم-

 

 .زدیریم اشکم

 . برو باشه؟. هاینمون گشنه-

 



 را چشیسو و در کنار گذاردیم و داردیبرم را سطل

 یم خارج در از خانه لباس همان با و دهیکش چنگ به

 ...شود

 

 شش_و_نود_صامت#

 

 

 از خفقان شنومیم که را قفل چرخش یصدا

 یشده نینفر یقهی تا آتلم ریدرگ دست سرانگشتان

 کنار و کرده باز را آتل د،یآیم باال یاسکقهی

 باز را تراس در و شودینم بهتر خفقان اندازمش،یم

 .گذارمیم

 

 .دیآینم باال نفسم

 

 .دیآیم کش لخت زیم یرو تا نگاهم

 



 و فرش را خانه... کندینم خانه تخته رویت را خانه کی

 خانه گرید ما... کندیم خانه یزیم رو و یتخت رو

 که جهیسرگ... میندار آشپزخانه و خواباتاق... میندار

 دستم و رسانمیم یخور نهار زیم تا را خودم رمیگیم

 ییجا از سرما حجم کی ندینشیم لخت زیم یرو که

 از را دستم زد،یریم تنم در تراس یمانده باز در جز

 یخال میرپایز کنمیم حس و دهمیم فاصله زیم

 را دستم است، بوده ایدن زیم آن دیشا شود،یم

 هم ایدن زیآودست که کنم زیم بند هم باز خواهمیم

 .کندیم میرها

 

 

 .شومیم اریهوش دیآو گفتن گندم یصدا با

 

 :خواندمیم نام به دارد هم سر پشت

. کن باز چشماتو گندم؟. زمان امام ای گندم؟ گندم؟-

 تکون چرا ؟یاریم سرم ییبال چه یدار گندم؟ گندم؟

. خدا ای خدا ای خدا ای گندم؟ گندم؟ گندم؟ ؟یخورینم

 کن، باز چشماتو رهیبم دیآو کن، باز چشماتو گندم؟

 .گندم



 

 به جهیسرگ بسته چشمان با یحت دهدیم که تکانم

 .دیآیم سراغم

 

 کشد،یم باال مرا یکم و ندینشیم کمرم پشت دستش

 .کندیم لمس را دستم و شودیم رها عقب به سرم

 ینم تکون چرا گندم؟ ؟یداغ انقدر چرا گندم خدا، ای-

 .یلعنت بخور تکون د   گندم؟ گندم؟ ؟یخور

 

 یصدا با و شودیم متوجهم نکهیهم و زنمیم پلک

 :دیگویم یدارخش

 گندم؟-

 

 .هم یرو خوردیم سر هم باز میها پلک

 

 .امگونه یرو ندینشیم دستش

 هیتنب خودت با منو یدار دوست یهرک جون رو تو-

 .میشیم حسابیب گهید مدل هی بعدا خب؟ نکن،



 

 و شودیم راهنشیپ قفل دستم و شومیم معلق هوا در

 .نالمیم

 .برکه شیپ ببر ومن-

 

 .ستیعصب و دارخش شیصدا

 .برمت یم جا همه شو خوب. برمتیم-

 

 باز زور به را میهاپلک یال و شومیم رها تخت یرو

 .خوانمشیم نام به و کنمیم

 

 .رمیگینم یجواب

 

 بپوشاند، تتم به یلباس کندیم یسع دیآو بعد هیثان چند

 .کنمیم یاناله ردیگیم را امدهید بیآس دست نکهیهم

 

 :پرسدیم زده بهت

 گندم؟ کو دستت آتل-



 

 .هم یرو خورندیسرم هم باز میهاپلک

 

 :میگویم زور به و خواندمیم نام به

 .ششیپ ببر ومن... مارستانهیب برکه-

 

 بازهم شودینم موفق یوقت و کند ارمیهوش کندیم یسع

 است دشیکل دسته شنوم،یم ییصدا شوم،یم معلق

 .احتماال

 

 یتکان با برگشته عقب به دستش یرو که را  سرم

 قلبش یهاتپش نکهیهم و اشنهیس به دهدیم هیتک بایتقر

 .رودیم تاراج به هم امییشنوا حس شنومیم را

 

 هفت_و_نود_صامت#

 

 

 



 یهانئون با رنگ کرم سقف کنمیم باز که چشم

 .نمیبیم را اشهیحاش

 

 را میهاپلک پشت و هستند دردناک و خشک چشمانم

 .اندبسته وزنه انگار

 

 یبسته یپنجره دنید با و چرخدیم یسمت به سرم 

 .شودیم حبس نهیس در نفسم اتاق

 

 یرو یترشین د،یآیم باال امنهیس یقفسه تا که دستم

 دردناکم دست کشاند،یم سو آن به را نگاهم دستم

 آتل هم را گرمید دست و است وکتیآنژ سوزن ریدرگ

 .اندکرده یبند

 

 گرید سمت به ییرهوایمس کردن دایپ یبرا را سرم

 .چرخانمیم

 

 ستادهیا دیآو نم،یبیم صحبت حال در را بهراد و دیآو

 دستانش چهارچوب، به داده هیتک را سرش و درگاه در



 اشیاسک قهی یهانیآست و اندشده هم ققل نهیس یرو

 .شدهجمع ساعدش یرو

 

 دیآو نگاه و است اتاق از خارج ییجا به بهراد نگاه

 .رفته نشانه را رو روبه

 

 که ریس ،امبوده اشتنگدل بیعج ام،بوده دلتنگش

 یآنقدر میصدا و خوانمشیم نام به کنمیم نگاهش

 سر یول شنومش،یم زور به هم خودم که است جانیب

 .چرخدیم سمتم به و شده بلند دیآو

 

 تختم سمت به کنم،یم زمزمه لبانم انیم را دیآو دوباره

 گرم یاغوش انیم بزنم پلک بخواهم تا و شودیم روان

 پلک یا لحظه تنم در دهیچیپ درد از شوم،.یم فشرده

 باز که میهاپلک و نشود بلند امناله تا گذارمیم هم یرو

 .دنیلرز یم به کنندیم شروع شیهاشانه شوندیم

 

 که دستم. دهدینم یجواب چیه دیآو و کنمیم شیصدا

 و بارها را امدهیخشک گردن ندینشیم کمرش یرو



 شتریب میموها و گردن هربار و بوسدیم وبارها بارها

 گفتنش" شکر شکر" یهازمزمه شود،یم سیخ قبل از

 .شنومیم گوشم کنار را

 

 :میگویم آرام

 ؟یکنیم کاریچ یدار د؟یآو د؟یآو-

 

 .گردمیبرم برکه با من: شنومیم را بهراد یصدا

 

 میرها هم دیآو رود،یم و کرده رها را در که بهراد

 صورتش و گذاردیم بالش یرو را سرم آرام کند،یم

 را صورتش دستانش با و کشاندیم یگرید جهت به را

 .کندیم پاک

 

 .کنندیم لمس را دستش سرانگشتانم

 د؟یآو-

 

 .چرخد ینم سمتم به سرش



 

 :میگویم یوقت دارد خش میصدا و زنمیم یلبخند

 ساز دیکل بازه، اتاق در استاد، نده هیگر به حواستو-

 .یکن قفلش یبتون کنه عوضش اریب

 

 

 تا را خودش و هیگر ریز زندیم صدا با دیآو نباریا

 .کشاندیم اتاق یپنجره

 

 کم گردنم درد از تا دهمیم فشار بالشت یرو را سرم

 .شود

 نجام؟یا وقته چند من-

 

 گرفته قوس کمرش و کندیم پنجره زیقرن بند را دستش

 .شودیم خم و

 

 :شنومیم را خشدارش یصدا

 .شب سه و روز دو روزه، دو-



 

 ان هم باز و کشمیم باال بالشت یرو یکم را خودم

 .دهدیم ازارم پوستم ریز سوزن

 

 میرها یخفگ حس و دهیچیپ تنم در مارستانیب یلباسها

 کشانم،یم یخروج باز مهین در تا را نگاهم کند،ینم

 : پرسمیم کنمیم رها که را نفسم

 د؟یآو یخوب-

 

 و دهدیم یتکان را سرش برگردد سمتم به نکهیا بدون

 .شودیم گردنش بند دستش

 

 شودیم امقهی قفل دستم

 .ادینم باال نفسم من. کن باز رو پنجره-

 

 .کندیم بازش یاعتراض چیه یب

 

 : میگویم و کرده رها را نفسم



 دن؟یفهم نایا مامان-

 

  صامت#

 

 

 .چرخدیم سمتم به دیآو بعد و شنومیم یا" نه"

 برکه یعنی م،یبد خبر بعد ییایب هوش به میشد منتظر -

 .یخواست ازش تو گفت

 

 یهوشیب از قبل تا خودم دوزم،یم پنجره به را نگاهم

 مامان به بودم گفته بودم، گفته برکه به مارستانیب در

 مطئنش من و است نگران گفته مامان بودم گفته د،ینگو

 برکه، ینترسان را مامان بودم گفته. خوبم که امکرده

 .باالست فشارش مامان

 

 .میگویم یسخت به

 بده، خبر بابا و مامان به تونهیم االن بگو برکه به-

 .نجایا انیب بگو بزن بابات و مامان به زنگ هی خودتم



 

 .شود یم خشک صورتم یرو لرزانش نگاه

 

 مینتوانست را گریهمد ما م،یداد آزار را گریهمد ما

 که کردم یکار بودم، دهیند انیگر من را دیآو م،یریبپذ

 .بشکند اتاق نیا در مرد کی

 

 :میگو یم

 . دیآو میکن تمومش ایب-

 

 :دهم یم ادامه را حرفم و دیآ یم تختم سمت به

 .بود من ریتقص خب؟. کنم اعتراف خوام یم-

 

 :دیگویم زده بهت

 گندم؟-

 .سوزهیم گلوم ؟یکم یدیم آب-

 



 ختهیر یکاغذ وانیل داخل زیم یرو یبطر از آب یکم

 .ردیگیم سمتم به و

 

 را نگاهم شوم،یم که آرامتر و خورمیم آب یکم

 آتل دست صورتش، یروزه چند شیر ته به دوزمیم

 و رفته باال صورتش تا خودسرم یشده یبند

 دیبا هم را شیابروها. کندیم مرتب را شیابروها

 .بودند شده بلند یلیخ زدم،یم یچیق

 

 :پرسمیم

 د،یآو بودم برزخ یتو من ؟یبود برزخ یتو حاال تا-

 ده،یند یآدمها نگفته، یحرفها برزخ برزخ، خود یتو

 بهت بابا و مامان ای برکه دمیترسیم نکرده، یاعترافها

 ...ای بگن یزیچ

 

 :لرزد یم میصدا

. میشد تموم گهید د،یاو شد تموم م،ینتونست نشد، نیبب-

 افتاده، خون ؟یدید چشماتو م،یشد تموم دومون هر



 خودمون یبرا هیزندگ چه نیا. دیآو کردم رتیپ

 م؟یساخت

 

 یرو نگاهم دهد،یم فشار هم یرو را شیها پلک

 .چرخدیم شیموها

 

 شتریب یلیخ اتقهیشق کنار دیسف یمو دسته هی اون-

 مگه؟ گذشته ماه چند. شده

 

 یگوشه ندینشیم یشخندین و رودیم درهم شیابروها

 .لبش

 دایپ روخودم کن صبر بکشم، نفس قهید دو کن صبر-

 .نامرد کن کوک رو برمت برم بعد کنم،

 

 ...دیآو میبود زده حرفامونو-

 

 .شودیم دستم قفل دستش



 تمومش یول ،ییبخوا تو یهرچ ،یبگ تو یهرچ-

 هاخانواده به باشه، اصال مشاور، شیپ میبر باشه نکن،

 یول داره، بزن دست شکاکه، است، وونهید دیآو بگو

 بدون دمیفهم روز دو نیا تو من... گندم میکن حلش ایب

 .تونمینم تو

 

 یبرکه و رمیگیم دیاو از نگاه شودیم باز که اتاق در

 .نمیب یم را انیگر

 

 به گرید که کرده آغاز یک از را هیگر داند یم خدا

 .افتاده هقهق

 

 از را دیآو دست و رساندیم تختم به را خودش

 .کندیم بغلم و کرده جدا انگشتانم

 

 را کمرش دستم با ردیگیم سر از که را شیهاهیگر

 :میگویم شودینم که آرام. کنمیم نوازشش

 



 مردم نکنه کنمیم فکر من یکنیم هیگر ینجوریا-

 .نیکرد خاکم

 

 .است لرزان شیصدا

 .بودت کشته یعوض اون ،یبود مرده-

 

 .شودیم خشک کمرش یرو نوازشم دست

 برکه؟-

 

 و کندیم نوازش را دستم دستش و کندیم میرها

 :دیگویم

 باز چشماتو امروزم ،یکرد باز چشماتو که شد خوب-

 کما یرفت یم آوردم،یم در چشاشو من یکردینم

 .نشوندمیم عزاش به مادرشو

 

  هشت_و_نود_صامت#

 

 



 

 

 :زندیم یتشر بهراد

 برکه؟-

 

 را میمو دستش و دهدینم بهراد به یتیاهم برکه

 .کندیم نوازش

 .بودت کشته یعوض. گندم بودت کشته-

 

 :دیگویم آرامتر بهراد

 .برکه باش آروم فعال شما-

 

 به زدیریم هم باز که اشکش و زندیم یخندشین برکه

 :گرددیبرم گرفته فاصله تخت از که یدیآو سمت

 صبر مونیخواهربرادر حرمت به یگفت اوستا، خب-

. شد تموم گهید خب رم،یم اومد که هوش به کن،

 .رونیب ببر فتویتشر

 



 شود یم دستش بند که دستم و خوانمیم نام به را برکه

 :دیگویم تربلند و شده کنده تخت از

 ؟یرینم چرا-

  

 دورش تخت از و کرده حرکت برکه سمت به بهراد

 .کندیم

 

 یم بلند برکه یصدا هم باز که دیگویم چه دانمینم

 .شود

 و خواب نگران دارهیم نگه اشخونه تو گربه ادم-

 نیتیفر و پنج نیهموگلوب با جنازه هی شه،یم خوراکش

 شده؟ چش گندم دونمینم من گهیم مارستانیب آورده مین

 ه؟یشدن بهراد؟ هیشدن

 

 

 .شود یم یعصب بهراد یصدا

 ه؟یچطور یگوارش یماریب یدونیم که تو-

 



 :دیگویم و گذاشته عقب به یقدم برکه

 رو گندم بد حال من. دونمیم که معلومه. دونم یم-

 پرسد، یم خودش از رو سوال هی مدام من یبابا. دمید

 بود؟ مدهینفه چرا بابا یدون یم دم،ینفهم من چرا که

 اتاقش تو که شبا رفت،ینم استخر که گندم با چون

 یم فکر ما گشت،ینم ینیکیب با خونه تو که گندم نبود،

 .حالهیب یکم میکرد

 

 .لرزدیم شیصدا

 دونمیم کبوده، گندم بدن یجا به جا. یدیند که تو-

 نگرفته، لگدش و مشت ریز دونمیم نزده، گندمو

 یول کنن،یم کاریچ بدنش یرو هایکبود اون دونمیم

 مگه ؟ینفهم زنتو راتییتغ شهیم مگه نه،یا من حرف

 هاشب زنش مدیفه ینم ؟ینینب رو هاشیکبود شهیم

 رون؟یب زنهیم اتاق از چندبار

 

 فشار هم یرو را میهاپلک شودیم تار که نگاهم

 و کرده رها بهراد دستان از را خودش برکه و دهمیم

 تکان تحت یکینزد از که رودیم یدیآو سمت به

 .نخورده



 

 .اشنهیس تخت زندیم بار چند انگشتش با

 یکرده زیعز ینوه خانواده، خوب پسر خوب، داماد-

 برو ه،یکاف گهید. شد تموم گهید. شد تموم زخاتون،یعز

 .رونیب

 

 برکه؟: دیگویم یعصب بهراد

 

 :پرسدیم داد با و خوردینم یتکان برکه

 یعوض دستت؟ میداد که بود یدختر اون نیا یعوض-

 ؟یدینفهم هنوزم ای بود شده چش یدیفهم

 

  صامت#

 

 

 برکه کشدش،یم کنار و گرفته را برکه یشانه بهراد

 :زندیم غیج



 کن ولم گمیم درگوشش، بزنم گهید یکی بذار کن ولم-

 .بود شده چش گندم بگم بهش

 

 دستش کی انگشتان با و کرده رها را نفسش دیآو

 .دهدیم فشار سخت را شیهاهیشق

 

 شود، یم اتاق وارد یپرستار و شده باز اتاق در

 .ستیعصب شیصدا

 ها؟مارستانهیب نجایا خبرتونه چه مهرگان خانم-

 

 :دیگویم و ردیگیم را برکه لرزان دستان بهراد

 شوک دچار داره بازم ،یمیعظ خانم اریب آرامبخش-

 .شهیم

 

 بهراد سمت زده بهت نگاهم شنومیم که را شوک نام

 .چرخدیم

 

 :زندیم ادیفر هم باز و کندیم تقال ییرها یبرا برکه



 من کردم، عوض لباساشو من بهراد، یدیند که تو-

 گندم دونمینم من گهیم کردم، تنش مارستانیب لباس

 مهرگان خانم گفت کنار دیکش منو حیفص شده، چش

 بره خواهرت مارستان،یب انیب اتخانواده به بزن زنگ

 من لیتحو جنازه یعوض نیا گرده،یبرنم گهید کما تو

 .شده چش دونمینم گهیم. داده

 

 یم سمتش به یقدم و خواندیم نام به را برکه دیآو

 .کندیم مکث بهراد ادیفر با که رود

 تو رهیم داره ستم؟ین شما با من مگه یمیعظ خانم-

 .شوک

 

 :زندیم غیج هم باز برکه

 .بود شده چش گندم بگم بهش بذار کن، ولم-

 

 انیم و ردیگیم ینفس کندیم تمام که را اشجمله

 .شودیم رها بهراد دستان

 



 و داشته نگه ساکن را برکه جان یب تن زده بهت بهراد

 :نالدیم

 برکه؟! برکه ییوا-

 

 وارید به را خودش کوتاه یقدم با دیاو شکند،یم بغضم

 .کندیم اششانه بند را دستش و رسانده

 

 .رودیم رونیب اتاق از و دیگویم ی"داد یا" پرستار

 

 از عجله با و کرده بلند دستانش یرو را برکه بهراد

 .شودیم خارج اتاق

 

 دهیپر رنگ و متزلزل دیآو سمت امزده بهت نگاه

 و گرفته فاصله یقدممین وارید از دیآو چرخد،یم

 :دیگویم

 شهینم... حلش رو یچ همه من... گندم میکنیم حلش-

 ...حلش... تمومش

 



 را دستش شودیم تمامش مهین جمالت جمع که حواسم 

 نیزم پخش و تواندینم که کند وارید بند خواهدیم

 .شودیم

 

 :زنمیم غیج

 .دیآو تو؟ یشد یچ د؟یآو د؟یاو-

 

 :زنمیم ادیفر خوردینم تکان که دیآو

 ادیب یکی د؟یآو د؟یآو... نیزم افتاد دیآو بهراد؟-

 ...نجایا

 

 دستگاه از را خودم توانمینم و شوم بلند خواهمیم

 .کنم رها تنم یوصله یها

 

 :زنمیم غیج دوباره

 کمک؟ د؟یآو بهراد؟ اد؟ینم یکی چرا د؟یآو د؟یآو-

 

 .خوردینم تکان دمیآو



 

 نیا به لعنت است، دستگاه و سوند هرچه به لعنت

 .گرفته گند را شیسرتاپا که یزندگ

 

 .زنمیم غیج دوباره بغضم شکستن از قبل

 .نجایا ادیب یکی کمک،-

 

 سمت به و شوندیم اتاق وارد عجله با پرستار دو

 .روندیم خوردینم تکان گرید که یدیآو

 

 :پرسمیم

 منو جواب یکی بزن، حرف دیآو د؟یآو خوبه؟ حالش-

 بگه من به یکی شده؟ چش آخه؟ شده چت د؟یآو. بده

 .بخور تکون دیآو شده؟ چش

 

 به که امهیر بکشم، نفس توانمینم و شودیم تار نگاهم

 ام،نهیس یقفسه وسط کوبمیم را دستم افتدیم سوزش

 نگاه و شنومیم را سرم یباال دستگاه ممتد بوق یصدا



 و گرددیبرم سرم یباال توریمون سمت به یپرستار

 :زندیم داد بایتقر

 خبر وحیفص دکتر یکی بکش، دراز مهرگان خانم -

 .کنه

 

 هم باز ایدن رسدیم که تختم به و کندیم رها را دیاو 

 .شودیم اهیس

 

 

 

 تو سر از آب نگذره تا گذرمیم تو از دارم

 تو پر بالو نشکنه تا خودم تو من شکنمیم

 نکرده یکار تا دو ما یبرا چوقتیه یزندگ

 نکرده یفداکار که رهیبم عشق واسه اونکه

 ببازم خوانیم تنهام یتنها نکرده یکار

 .سازمیم بازم رو همه بشکن
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 کش پنجره تا امکالفه نگاه کنمیم باز که را چشمانم

 .چرخدیم در سمت به بعد و دیآیم

 

 :شنومیم را بهراد آرام یصدا

 ؟یدار ازین یزیچ-

 

 خم جلو سمت به بهراد چرخد،یم صدا سمت به گردنم

 .است کرده قائم شیزانو یرو را آرنجش و شده

 

 :پرسم یم 

 رفتن؟ باالخره بابا و مامان-

 

 :دیگویم یلبخند با

 .رفتن شیپ قهیدق چند بله-



 ومد؟ین دیآو-

 

 اتاق یگوشه شوخواب تخت ی کاناپه به یا اشاره

 :دیگویم آرام و کندیم

 .ادیم-

 

 شده مچاله برکه شود،یم دهیکش کاناپه سمت به نگاهم

 .است رفته خواب به مردانه یکت ریز

 

 .دیآیم بهراد یصدا و کنمینم برکه از نگاه

 .برد خوابش تازه-

 .نجایا شهیم ضیمر بخوابه، خونه نشیببر-

 

 :دیگویم و زندیم یلبخند

 دارم، دوست یلیخ وخواهرم من گفتیم شهیهم برکه-

 نکهیا تا. دارن دوست خواهرشونو همه عموما گفتمیم

 رو برکه نبود خوب حالت که یروز چند نیا یتو

 .شو خوب برکه خاطر به خانم گندم دم،ید



 

 .در سمت چرخدیم هم باز نگاهم

 اد؟یینم چرا دیآو-

 

 .شود یم بلند شیجا از

 کنم؟ دارشیب رو برکه یدار ازین یزیچ اگر-

 

 فشار افت خاطر به دیآو یهوشیب که نبود باور قابل

 سروسامان را نگران من   تا دیاین یحت بعد و باشد بوده

 .نبود تیمسئولیب که دیآو بدهد،

 

 .میگویم نه لب ریز و داده تکان یسر

 

 را اشهیزاو و کرده کینزد تخت به را اشیصندل

 .کند چک هم را برکه بتواند که کندیم میتنظ یطور

 

 :دیگویم

 .بود من دست شما پرونده گذشته یهفته کی تمام-



 

 :پرسمیم متعجب

 من؟ یپرونده-

 

 :دهدیم تکان یسر

 .بهم داد هانیک-

 

 :دیگویم و نییپا فرستمیم را دهانم آب

 یعنی  کنه، صحبت باهام خواستیم بود یوقت چند-

 هانیک هم مدت هی بودم، سفر من مدت هی ،یماه چند

 یزایچ سراغش، رفتم خودم شیپ یهفته. بود سفر

 بیعج یها صحبت ونیم و گفتیم بیغر بیعج

 .من دست داد رو شما ی.پرونده بشیغر

 

 .دهدیم ادامه و کنمیم نگاهش که مات

 رو پرونده بود قرار صبحش شد بد حالتون که یشب-

 با ن،ینداد جواب و گرفتم تماس خونه با خونتون، ارمیب



 شب. ادیب تونهینم و هییجا گفت که کردم صحبت دیآو

 ...که رهیبگ ادیب بود قرار

 

 :پرسم یم نگران

 دستتونه؟ من یپزشک ی پرونده که نیگفت دیآو به-

 

 :دیگویم

 شد قرار رم،یگیم تماس باهات امییجا گفت نشد،. نه-

 .شد بد حالت متاسفانه که مینیبب رو هم غروب

 

 :میگو یم و کرده رها را نفسم

 ن؟ینگفت که بهش... یعنی. دینگ بهش-

 

 :پرسدیم یوقت است ممکن حد نیتر نییپا در شیصدا

 هم به هانیک مهاجرت و شما یخونه یایقضا-

 مربوطه؟
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 :پرسم یم زده مات

 ما؟ یخونه یایقضا-

. ستین سخت هست وسط نیا یمشکل هی نکهیا دنیفهم-

 دیآو یسکته که خبره چه خانم؟ گندم خبره چه نتونیب

 که گندم ستم،ین یموندن گهیم دیآو و دیکنیم یمخف رو

 .رمیم اومد هوش به

 

 .امیرفتن من. ستیماندن نباشد؟ یماندن دیآو چرا

 

 :میگویم و کشانمیم برکه صورت تا را نگاهم

 ...فقط. مارهیب هم دیآو یبابا و داره خون فشار مامان-

 

 :چرخدیم سمتش به نگاهم زندیم که یخندشین

 که بود نیا شینگران یهمه شد یبستر دیآو که یروز-

 کنم، نهیمعا رو دیآو تا تونخونه اومدم بعد ،ینر شما



 رو در دیاو و بود قفل خونه در. نبود سرجاش یچیه

 و بشیج تو گذاشت دوباره رو دیکل دسته کرد باز که

 خرابش بدتر بده جلوه یعاد رو هیقض اومد که بعدش

 .که هم سقط یهیقض کرد،

 

 

 :پرسمیم و کنم صحبت به شروع تا کندیم سکوت

 بودت؟ کشته دیآو گهیم که دونهیم یچ قهیدق برکه-

 

 .کندیم فوت را نفسش

 یاریهوش از قبل تا نجایا آورد دیآو رو شما که یروز-

 . بودن مشکوک جرح و ضرب به تون،یاقهیدق چند

 

 یم زمزمه بودند؟ کرده چه من دیآو با جرح؟ وضرب

 :کنم

 .که دادم حیتوض من-

 

 :دهم ادامه گذارد ینم



 بدنتون و بود دهید بیآس دستتون ن،یبود هوشیب-

 با اومد که شیآزما جواب داشت، خراش و یکبود

 مورد در من حاتیتوض و پالکت دیشد افت به توجه

 .شد حل بایتقر ایقضا درمانتون قطع

 

 :دهدیم ادامه کنمیم رها که را نفسم

 و نیداشت جرح و ضرب که کرده قبول دیآو یول-

 .شکسته رو دستتون

 

 :نالمیم و شوندیم گشاد چشمانم

 .نه-

 

 :دیگویم وارزمزمه

 رو یمشکل تونستم من دیشا خانم، گندم دیبزن حرف-

 .کنم حل

 

 :میگویم دانهیناام جمله کی در

 .ستین مقصر دیآو-



 .گردمینم مقصر دنبال من-

 

 :میگویم دیتاک با

 .بوده یاتفاق دستم شکستن-

 

 :دیگو یم

 هرچند. شکونده قصد به رو دستتون دیآو نگفتم من-

 .هییاگهید زیچ خودش حرف

 

 :میگویم کالفه

 منتظر کردم باز رو چشمام که یوقت از کو؟ دیآو -

 اد؟یم یک دیبگ شهیم. ادیم گنیم همه و دمیآو

 

 و دیآیم کش کاناپه یرو دهیخواب یبرکه تا نگاهش

 پچ پچ از خسته و دهمیم فشار بالشت به را سرم

 :پرسمیم کالفه کردن

 از که شده نییپا باال یچطور فشارش آخه بده؟ حالش-

 دیآو ره؟یبگ تونهینم هم تماس هی نشده؟ درست صبح



 چشمام یجلو دیستادیا که ییجا از دورتر قدم چند

 دیآو. نگرانم دونهیم بده، حالم دونهیم. شد هوشیب

 کرده؟ ولم. کنهینم ول خدا امون به رومن
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 امسرفه یصدا با و افتمیم سرفه به میگلو سوزش از

 من سمت نگرانش نگاه و شودیم داریب برکه

 .چرخدیم

 

 و زدیریم میبرا زیم یرو یدنینوش از یوانیل بهراد

 به و گرفته دستش از را یدنینوش رسدیم که برکه

 .دهدشیم خوردم به زور

 

 نزده حرف هم کلمه کی من با امآمده هوش به یوقت از

 :میگویم و کرده نوازش را شیموها. است

 ؟یموند چرا ببره، هم رو تو گفتم مامان به من-



 

 .زدیریم اشکش

 

 :دیگویم برکه به رو و کندیم ینچ لب ریز بهراد

 بود؟ یچ قرارمون-

 

 اتاق از" ارنیم یک شام نمیبب رمیم من" گفتن با برکه

 هق یصدا بندد یم را در نکهیهم شود،یم خارج

 .شود یم دور که شنوم یم را هقش

 

 :میگو یم بهراد به رو

 .کرد هیگر-

 

 :دیگویم و دهدیم تکان یسر

 .میگرد یبرم. ششیپ برم من-

 

 :میگو یم



 .خونه دشیببر-

 

 .زندیم یلبخند و شده بلند شیجا از

 نشیبفرست نیبلد خونه؟ ببرش گنیم من به همه چرا-

 .خونه

 

 :میگویم که شود یم روان در سمت به

 ن؟یدیم قرض من به رو تونیگوش بهراد آقا-

 

 دراز سمتش به را دستم که چرخدیم سمتم به زده بهت

 .کنمیم

 با دیبا. رفت که هم برکه. ستین همراهم میگوش من-

 .بزنم حرف دیآو

 

 باز را یگوش قفل تینها در و کندیم مکث هیثان چند

 .ردیگیم تماس یکس با و کرده

 



 هیثان چند از بعد و گذاردیم گوشش یرو را یگوش

 :دیگویم مکث

 ؟یکن صحبت یتونیم. سالم-

 

 یم یلبخند با بعد و کندیم مکث یاهیثان چند هم باز

 :دیگو

 .دستش دمیم رو یگوش. خوبه-

 .هنوز نه-

 

 :دیگویم و گرفته سمتم به را یگوش

 دیآو از وگرنه اد،ین ادیز میگوش شیف. لطفا باشه کوتاه-

 .رمیگیم رو پولش

 

 .شودیم خارج اتاق از عایسر و داده دستم به را یگوش

 

 :میگو یم-

 د؟یآو-

 



 :است آرام شیصدا

 د؟یآو جون-

 

 .رمیمیم آرام دار خش یصدا آن با گفتنش جان یبرا

 ؟ییکجا-

 .شتیپ امیم صبح-

 ؟ییکجا االن-

 

 :دیگویم یطوالن یمکث از بعد

 .شون خونه رسونمیم رو نایا مامان-

 با مامانت مگه مهندس؟ آخه یبزرگ نیا به دروغ-

 بود؟ ومدهین بابات نیماش

 

 زمزمه و شنومیم ناله هیشب ییصدا بعد و خنددیم

 .کندیم

 نهیبیم و من رکبابیز نون نیا. نکن یریگ مچ حاال-

 .امیم صبح. شهیم بد حالش

 



 .است بهانه همنیا

 .ایب ست،ین نجایا برکه-

 

 .کندیم یمکث

 .امیم صبح دیآو جون. امیم-

 .مشاوره میبر شدم که مرخص-

 

 :دیگویم مکث لحظه چند از بعد

 .دارم دوستت منم-

 

 دیبا. شده رها باز مهین که یدر به دوزمیم را نگاهم

 را درها هستم تنها یاتاق در یوقت که میبگو نفرکی به

 .بگذارند باز دیبا

 

 :کنمیم زمزمه

 کتک. زدم رو گندم من نگو یپاشد ینشست هرجا-

 .یکن یم فکرشو تو که ستین یاون یکار

 



 :دهمیم ادامه و کندیم سکوت

 یزادیآدم اپلویلوب برات بگو. هایبخور غذا خوب-

 .کنن درست

 

 .خنددیم

 دیبا یکی. گندم چسبهینم بهم گهید یزادیآدم پلو ایلوب-

 .بچسبه بهم تا کنه خرابش تو هیشب باشه بلد

 

 :پرسمیم و شودیم ساکت

 ؟یهست خودت مراقب-

 .هوم-

 

. نده گوش ادیز شوهر وزن نیا یهاحرف به-

 .دیآو ستین شیچیه مونیزندگ

 

 

 شودیم باز که اتاق در و کندیم زمزمه را یاباشه

 .کنمیم قطع" باش نجایا صبح" گفتن با را تماس
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 شودیم اتاق وارد که یپرستار صورت تا را نگاهم

 .کشانمیم

 

 :دیگویم یلبخند با

 .نکش کار ازش مهرگان، خانم دهید بیآس دستت اون-

 

 .کنمیم رها تخت کنار را یگوش

 .گهید باشم داشته استفاده یبرا دست هی دیبا باالخره-

 

 تخت کنار را داروها ینیس و شودیم تخت کینزد

 :دیگویم و گذاشته



 سرم بده دستور دکتر وقت هر. است دراتهیده بدنتون-

 داشته دیبا رگ هی تینها در یول م،یکن یم قطع رو

 .یباش

 

 پر حال در و کندیم چک را تبم و سرم آرامش با

 :پرسمیم که هست آبم وانیل کردن

 خوبه؟ شوهرم حال-

 

 .کندیم مکث صورتم یرو نگاهش

 

 :پرسم یم وار زمزمه

 د؟ینگ یزیچ من به نگفتن که شما به انایاح-

 

 :دیگویم بعد و خندد یم

 .خوبه نه،حالش-

 

 مرا دیآو کندیم فکر هم او یعنی کنمیم فکر خودم با

 است؟ زده



 

 :میگویم باالخره انگشتانم با کردن یباز نیح

 .شده سوتفاهم دچار خواهرم نزده، و من شوهرم-

 

 :دیگویم بعد و کندیم نگاهم

. مهرگان خانم میدار ادیز نجایا شتم و ضرب مورد ما-

 درمورد. ستین شتم و ضرب شما مورد مطمئنم من

 یمنطق آدم دنینم اجازه ها خواهرانه هم، خواهرتون

 ندرت به من. نجاستیا شوهرتون روزه چند. کنه فکر

 که هییهاهمراه نیتر فعال جزو باشه، دهیخواب دمید

 کرد،یم چک رو بدنتون حرارت درجه مدام دم،ید

 رو شاتتونیآزما دکتر با د؟یپرسیم رو فشارتون

 تکتک و قاتیتزر یتمام انیجر در. کردیم یریگیپ

 نبود یمرد هیشب. بود شده انجام روتون که ییدرمانها

 مهین اونو زنش، زدن بعد و داره یروان مشکل که

 ...و نجایا آورده جون

 

 :میگو یم حرفش انیم

 .ستین هم ماریب همسرم-



 

 :دیگویم لبخند با

 .مهرگان خانم بده امون-

 

 .کنمیم زمزمه

 .دیببخش-

 

 .دهدیم ادامه

 بزن دست ادینم هم نظر به ست،ین ماریب همسرتون-

 در و دنیپرس سوال چندتا هم تونخانواده. باشه داشته

 .شدن قانع کنم فکر تینها

 

 :میگویم زده بهت

 دن؟یپرس یچ-

 

 سمتم به را آب و دهدیم دستم به را ها قرص

 .ردیگیم

 



 در همچنان منتظرم نگاه و خورمیم را قرص

 :دیگویم چرخد، یم صورتش

 .نشدن مطلع و یینجایا روزه چند چرا دنیپرس-

 

 :میگویم و کرده رها را نفسم

 کنم فکر سخته، ما یخانواده تو شدن ضیمر کم هی-

 .نیدیفهم خودتون روزید

 

 :دیگویم و داده تکان یسر

 بعد  روز،ید بود یبد حال تو واقعا قیصد دکتر. بله-

 در پشت نشست شد لیاست تاتون سه هر تیوضع نکهیا

 گفت بودمش، دهیند حال اون تو وقت چیه اتاق، نیهم

 گفتم ر،یبگ من از نیتروپون, CKMB هی یلیکم خانم

 .کنمیم سکته دارم کنم فکر گفت دکتر، نده بد خدا

 

 صامت#

 

 



 

 

 مکث از بعد و چرخدیم صورتش در زده بهت نگاهم

 .دهدیم ادامه یکوتاه

 خونه یشماره شیگوش تو نداشت تمرکز یانقدر یحت-

 من دست داد رو شیگوش. کنه دایپ رو پدرخانمش ی

 داشیپ چرا ست؟ین مهرگان منزل کانکتام تو نیبب گفت

 تماس نداشت جرئت یحت شد دایپ که شماره. کنمینم

 فشار یکم گفت و زد زنگ تینها در. رهیبگ

 در و نجایا انیب بهتره و شده نییپا باال همسرشون

 رو تون سه هر ی هیقض دنیرس که نجایا به تینها

 .میداشت اونجا هم دوم یکبر محشر هی کرد، مطرح

 

 :میگویم شرمنده

 .واقعا دیببخش

 

 .کندیم یبانمک اخم

 . میکرد عادت گهید ما. رواله ایقض نیا نجایا-

 



 .دهمیم دستش به را آب وانیل

 هستن؟ یبستر بخش کدوم همسرم-

 مورد د،ینترس نظرن، تحت قیصد دکتر درخواست به-

 .انشاهلل ستین یاکننده نگران

 

 شده رید یلیخ گرید دنیترس یبرا کنمیم فکر خودم با

 .است

 

 رو غذاتون" گفتن با و گرفته دست به را اشینیس

 راه به یخروج سمت به" ارهیم براتون خواهرتون

 :میگویم که افتدیم

 .ممنون-

 

 بلند و شودیم خارج اتاق از بده یسالمت خدا گفتن با

 :میگویم

 .دیبذار با درو-

 

 .ام جمله ته چسبانمیم لطفا کی و چرخدیم سمتم به



 

 .رودیم و گذاشته باز چهارتاق را در

 

 اگر. است شده قفل اندازم،یم بهراد یگوش به ینگاه

 .گرفتمیم تماس دیآو با هم باز بود نشده قفل

 

 زیچ همه است، خوب زیچ همه که گفتمیم دیآو به بعد

 یانگفته است ماه چند دیآو گفتمیم. شودیم خوب

 اخالق بازم گفتن با را میغرغرها ستیوقت چند ال،یع

 .یانکرده خفه نطفه در کرد عود شیسربرج

 

 تنگ بیعج آرامشمان یبرا دلم من دیآو میبگو دیبا

 ؟...یانشده دلتنگش تو است، شده

 

 .دارم دوست یلیخ را تو هم من دیآو که

 

 پرت یگوش از حواسم و خوردیم در به یا تقه

 .نمیبیم دست به غذا را بهراد شود،یم



 

 :پرسمیم

 شد؟ یچ برکه-

 

 و گذاشته شوخوابتخت یکاناپه یرو را غذاها

 :دیگویم

 .ادیم. کنهیم صحبت شیگوش با داره-

 

 :میگویم و گرفته سمتش به را اشیگوش

 .دیشد تیاذ روزه چند نیا که دیببخش-

 

 :دیگو یم و گرفته را یگوش

 .شما نباش نگران. کردم رد یکار اضافه خودم یبرا-

 

 زد را بهراد مخ برکه که شد خوب کنمیم فکر خودم با

 :پرسمیم و

 مونه؟یم دیآو شیپ روشب یک-



 

 .زندیم یمات لبخند

 ؟یزنیم یدست هی-

 

 .نظره تحت دونمیم نه،-
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 .کندیم ینچ

 ازیپ پوست به و من اومدن نبودم قهید دو یعنی-

 رفتن؟ فروختن

 

 امحواله یلبخند جواب در و میگویم یرلبیز را یا بله

 .کندیم

 تحت خواستم من داشت یکارد یبراد یسابقه چون-

 .باشه نظر



 

 :میگویم زیچ همه کردن پنهان از خسته

 سالم چند. بوده دیشد یعصب فشار تحت ماه چند دیآو-

 بلد یدار خونه ظاهرا که داشته دارخونه بد زن هی

 .نبوده

 

 :دیگو یم و فرستاده باال ییابرو

 اره؟ گهیم دروغ. خوبه یلیخ میدار خونه گهیم برکه-

 

 بلد خوب مهربانش، صورت سراغ فرستمیم را نگاهم

 .دهد رییتغ را بحث ریمس است

 

 :میگویم

 د؟یستین کیکش یعنی ستین تنتون روپوش االنکه-

 

 .خنددیم

 .آنکالم-

 مونده؟ دیآو شیپ یک-



 ملکان یآقا و بابا وگرنه نداره، الزم همراه-

 .نداد اجازه بمونن خواستنیم

 

 

 دوره نیا ندارم، الزم همراه منم دییبخوا رو راستش-

 رو برکه کاش حفظم، از رو همه گذروندم، قبال رو

 .خونه دیببر

 

 یکی کردن رویز نیح و گرفته دست به را غذا قاشق

 :دیگویم غذاها از

 یهرک ام،یبرنم زنم پس از من گم،یم االنم گفتم قبال-

 .خونه کنه شیراه تونهیم

 

 

 .زنمیم اشیچارگیب ژست آن به یلبخند

 شد؟ نرمال باالخره مامان فشار-

 .بله-

 



 .زنمیم هیتک تخت به

 بودم دیآو همراه مارستانیب تو تنها که یشب هی اون-

 بگذره، سخت اونقدر اونم برا دمیترس گذشت، بد یلیخ

 .نجایا ارهیب منو گفتم نیهم یبرا

 

 

 ادامه شرمنده و انگشتانم به دوزمیم را نگاهم بعد

 .دهمیم

 د؟یبمون دیآو شیپ دیبر بخوام اگر زشته یلیخ-

 

 .دهدیم تکان یسر

 نیا م،یکن مردونه زنونه رو مجلس بود قرار خودمونم-

 .رمیم بدم لیتحو رو ضیمر ادیب پرستار خانم

 

 

 و گرفته دست به را شیغذا بهراد رسد یسرم که برکه

 :دیگویم

 برم؟ من-



 

 .کندیم اشاره غذاها به برکه

 غذا بابا با گفت مامان آشپزخونه، بده ببر رو غذاها-

 .برامون فرستاده

 

 :دیگویم کالفه بهراد

 آخه؟ یداد اجازه چرا-

 

 .دهدیم دمغ را جوابش برکه

 که بپرسه بود زده زنگ ره؟یگ یم اجازه آخه مامان-

 .نه ای دهیرس بابا

 

 :پرسدیم یلودگ با بهراد

 دن؟یم غذا هم مردونه مجلس واسه-

 

 :دیگویم یعصب برکه

 .سرکنه مارستانیب یغذا با مردونه مجلس. ریخ-



 

 و گرفته دست به را غذاها و گفته یاباشه بهراد

 .رودیم

 

 :پرسمیم برکه به رو و نمینشیم میجا در

 بخورم؟ شهیم ییچا-

 

 .زندیم یمهربان لبخند

 .بله رو کمرنگش یلیخ-

 

 میبزن حرف زیبر ییچا هی پس-
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 تا بعد و دستانم انیم یچا وانیل به دوزم یم را نگاهم

 .کشانمیم کاناپه یگوشه در نشسته یبرکه

 شیپاها یرو را بافتش و زده بغل را شیزانوها

 .است انداخته

 

 :میگو یم

 ؟یخوردیم رو ما یزندگ حسرت یگفت بهم قبال ادتهی-

 ما یخونه یاومدیم مدرسه از که ییروزا یگفت

 ادتهی د؟یآو هیشب یمرد یبرا یباش گندم یداشت دوست

 فشار قرص بگم بهش تونمیم من که عاشقته دیآو یگفت

 هول بدت حال یبرا سال چند بعد که شده؟ تموم مامان

 کنه؟یم

 

 آتل دست به دوزدیم را نگاهش و دهدیم تکان یسر

 .امشده یبند

 

 :میگو یم

 برکه؟ بزنه زنشو که هیمرد دیآو-

 



 :لرزدیم شیصدا

 .گفت خودش-

 

 :زنمیم تشر

 .یزنیم حرف یدار یوقت کن نگاه چشمام تو-

 

 :پرسمیم کالفه و کندیم نگاهم

 زدم؟ رو گندم یگفت که یکرد کارشیچ-

 

 اندازدیم بابا یاشانه

 ،ینبود اریهوش... تیاریهوش ،یشد هوشیب که تو-

 داشت پرستارا از یکی بود، نییپا یلیخ نبضت و فشار

 دست... گرفتن رگ یبرا کردیم چک رو دستات

... دیآو بگرده خواستیم رگ یبرا که رو تیزخم

 دستشو داره، درد د،ینزن دست دستش اون به گفت دیآو

 .شکستم

 

 .دهمیم فشار هم یرو را میها پلک



 ؟یگفت یچ نایا مامان به-

 .یچیه هنوز-

 

 :پرسمیم زده بهت

 هنوز؟-

 

 و وانشیل سمت کندیم دراز دست صدایب و ساکت

 .ردیگیم دستانش انیم را شیچا

 

 :میگویم

 عاشق من من،... برکه گذرهینم راحت شهیهم یزندگ-

 خوشم ازش کردم، ازدواج باهاش یوقت نبودم دیآو

 .ستمین عاشقش االنم االن،... اومدیم

 

 .دهمیم ادامه کندیم نگاهم که زده بهت

 خودم یپا یرو من کردیم تالش چقدر بابا ادتهی-

 برکه، رفته ادمی رو شون همه... یقو و مستقل سم؟یوا

 تنهام و ادیب شیپ براش یکار رون،یب برم دیآو با



 رو دستش ابونیخ وسط مادرش که یابچه مثل بذاره،

... نشدم عاشقش... کنمیم گم رو خودم کرده رها

 کنم، یزندگ دیآو بدون ستمین بلد اصال گهید من... من

 که بوده یچطور یچ همه دیآو بدون دونمینم اصال

 .شهینم اون بدون االن

 

 و کنمیم مزه را میچا از یکم شودیم خشک که میگلو

 .دهمیم ادامه زندینم یحرف که برکه

 

 سالم دختر چون زنمتیم نگو شیبزن یخواست اگر-

 گه،ید بودم ضیمر ،یداد پسمون ضیمر دستت میداد

 است، شفته برنجت گهیم تازه سال هفت بعد بدبخت

 دهیکوب نخوردم، آبگوشت مونخونه تو من گهیم تازه

 بوده، مارمیب زن تمیاولو من گهیم تازه نخوردم،

ر بزنش، حق به یول بزنشا،  یرو یخواست که بعد یس 

 یساله کی و ستیب دختر هی بگو یکن بلند دست دیآو

 خودت به وابسته یساله 9 28 هی دستت، میداد مستقل

 یوقت از میسپرد بهت که یدختر بگو نده، لمونیتحو

 و داشت یعاشق توهم شناخت رو راستش و چپ دست



 فکر یوقت حاال و دینفهم یاحد که بود خوددار انقدر

 .رهیبم خوادیم ینباش ممکنه کنهیم

 

 :پرسدیم زده بهت و شودیم صورتم مات برکه نگاه

  عاشق؟-

 

 .کنمیم زمزمه

 .کردم خراب رو یچ همه. برکه کردم خراب-

 

 .گذاردیم کنار را شیچا

 گندم؟-

 

 :پرسدیم را سوالش و کنمینم میچا وانیل از نگاه

 بوده؟ یک-

 

 صامت#

 



 

 

 

 

 .کنمیم نگاهش نباریا

 ساله هشت که نهیا مهم بوده، یک که کنه یم یفرق چه-

.. نکردم فکر دیآو جز به یکس به من ساله هشت. دهیآو

 ...یعنی

 

 .نییپا فرستم یم یچا یاچکه با را بغض

 یفالن با اگه گهیم گاها دلخوره شیزندگ از یوقت آدم-

 یعنی شد؟یم بهتر یچ همه یعنی کردمیم ازدواج

 آدم... وقت چیه... ای هیثان هی دیشا یول بودم؟ شادتر

 فراتر جمله هی از دهینم اجازه خودش به وقت چیه

 فکر جمله نیا به یوقت ساله هشت من ؟یفهمیم. بره

 یزندگ نیا کردمینم ازدواج دیآو با اگر که کردم

 بودم تر مستقل دیشا نکهیا به دمیرس شده،یم یچطور

 بیج تو دستم رفتم یم سرکار دیشا بودم تریقو دیشا

 .یول... دادمیم ادامه رو درسم دیشا بود خودم



 

 

 .کنمیم زمزمه زدیر یم که اشکم

 شه؟یم دیآو بدون مگه آخه یول-

 

 :پرسدیم برکه

 ؟یخواهر شده یچ-

 

 :میگویم و گرفته را اشکم

 شد، یعصب نبود، کردنم تیاذ قصدش شد، بحثمون-

 .دستبندم... گرفت دستمو

 

 و دستم در دستبند یخال یجا به دوزم یم را نگاهم

 :میگویم

 تنم یچ دیآو. موندن جا بافتم بیج تو ام حلقه و دستبند-

 د؟یآو منو یوقت بود کرده

 

 .زندیم یلبخند



 ییدمپا و خونه لباس با وپا،دستیب یپسره. یچیه-

 بود، کرده بغل یهمونطور هم رو تو مارستان،یب اومد

 گندم گفتیم فقط داد،ینم جواب هم یسوال چیه به

 سکته که کردم ارتیهوش زور به... خورهینم تکون

. یرفت حال از و یگفت جمله دوتا که هم تو نکنه،

 خوره،ینم تکون دونمینم گفت شده؟ یچ دمیپرس

 تت،یوضع از داشت خبر چلمن اون از شتریب بهراد

 به مدام گرفتیم رگ ازت داشت که هم یپرستار اون

 کنم فکر ست،ین یعیطب رفتارش دامادتون نیا گفت من

 .دهیکش یزیچ هی

 

 .خنددیم اش یانیپا ی جمله به

 

 :میگو یم

 ؟یگفت یچ تو-

 بابامو دونمینم نبوده، یعیطب وقتچیه اروی نیا گفتم-

 .گرفت دختر ازش کرد خام یچطور

 

 .زنم یم یلبخند



 م؟ینکرد دل و درد هم با وقته چند-

 

 .کندیم نگاهم

 گفتیم داشت گهید کمکم مامان چارهیب وقته، یلیخ-

 گندم و دیآو به میگفت یزیچ هی میکرد یکار هی نکنه

 .نجایا انینم برخورده

 

 .میچا به دوزمیم را نگاهم

 .بود ختهیر هم به یچ همه فقط نبودم، دلخور شما از-

 نیبود خوب ؟ییهو هی لیدل یب آخه گندم؟ شده یچ-

 .که

 

 .کنمیم نگاهش

 ،یدیشن هم یهرچ ندهیآ یروزا تو شد، هم یهرچ-

 من پشت تو گفتم یهرچ بده، جلوه یعاد رو یچ همه

 بهت امشب که کن یادآوری بهم کردم یهرکار... باش

 ادمی... هستم ساله هفت یول... نبودم دیآو عاشق گفتم

 باشه؟... تونمینم گهید دیآو بدون من که اریب



 

 خودم به را یادآروی نیا که دانمیم کندیم که نگاهم

 .ستین یاکاره که برکه ام،بوده بدهکار

 

 یحرف... مانیوانهایل به میزنیم زل سکوت در دو هر

 برکه و امزده بهت میها گفته از من م،یندار گفتن یبرا

 یورود در یصدا را اتاق سکوت ش،یهادهیشن از

 .شکندیم

 

 با بهراد و شودیم باز اتاق در دیگویم بله که برکه

 .شودیم اتاق وارد لکسینا چند

 

 :میگو یم

 داد؟ زحمت شما به بابا-

 

 :دیگو یم و داده تکان یسر

 .کنه صحبت دیآو با یاقهیدق چند خواست یم-

 



 :پرسمیم زده وحشت

 تنهاست؟ دیآو با بابا-
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 :میگویم دهدیم تکان که یسر

 .دیآو به دیبزن زنگ... دیآو به دیبزن زنگ-

 

 :پرسد یم

 شده؟ یچ-

 

 .کنمیم ناله

 .دیریبگ برام دویآو-

 



 کنمیم دراز زده هول را دستم و ردیگیم را شماره

 .سمتش

 

 :دیگویم دیآو گذارمیم گوشم یرو را یگوش نکهیهم

 جانم؟-

 

 :میگویم-

 د؟یآو-

 د؟یآو جون-

 اونجاست؟ بابا-

 .بله-

 

 هستند اتاق داخل وبرکه بهراد نکهیا به تیاهمیب

 :میگویم

 دارم؟ دوست چقدر یدونیم-

 

 .شودیم آرام شیصدا



 .نه-

 

 :دیگویم و کنمیم زمزمه را یلیخ

 کنم؟ قطع شهیم دمیفهم که حاال-

 خب؟. هایند بابا لیتحو پرت و چرت-

 ؟یچ مثال-

 

 .دوزمیم برکه به را نگاهم

 .یداد برکه لیتحو که ییونایهز نیهم مثال-

 

 :میگویم و دهدینم یجواب

 د؟یآو. من جون-

 .کنم.یم قطع-

 

 :میگویم یعصب

 .هااتاقت امیم شمیم پا-

 



 .خنددیم

 .فعال. بکن حتما نکارویا-

 

 :میگویم کالفه

 همه. شده یچ گمیم. بابا به زنمیم زنگ یکن قطع-

 .گمیم رو یچ

 

 :دیگویم زده بهت

 گندم؟-

 

 .شودیم تر نگاهم

 خب؟. یدینم بابا لیتحو پرت و چرت بده قول بهم-

 

 به. بود شده تموم یچ همه یداد قسم که رو جونت-

 .چشم. رسونمیم سالم بابا

 

 فرستمیم را نگاهم دست به یگوش من و کندیم قطع

 :میگویم و برکه یپ



 ؟یذاریم تنها داماد با و من قهیدق ده-

 

 .کندیم نگاهم متعجب

 

 .زنمیم یلبخند

 .گندم جون-

 

 :دیگویم کالفه

. دیتهد واسه دستت یگرفت و جونت هم تو هیچ بابا-

 کوفتمون هم رو ییچا دونه هی ایب. مینخواست اصال

 .اه. یکرد

 

 را غذا ظرف کشدیم پا به که را شیهاوکفش ندینشیم

 :دیگویم و گرفته بهراد دست از

 .ارمیب کنم گرم رو غذا رمیم-

 

 :میگویم بهراد به رو کوبدیم که را اتاق در

 .دیکن دایپ برام رو شماره هی خوامیم من-



 

 :پرسدیم متعجب

 ؟یاشماره چه-

. کنم صحبت باهاش خوامیم. مشاوره. مجد ریام دکتر-

 .امشب نیهم

 

  صامت#

 

 

 .دهدیم تکان یسر

 .شناسمش ینم-

 

 چفت را دستش که صورتش به دوزمیم را نگاهم

 :دیگویم مکث لحظه چند از وبعد کندیم اشچانه

 .بشناسن دیشا. بپرسم روان یهابچه از دیبا-

 ن؟یدیم من به خبرشو-

 



 .دهدیم تکان یسر

 .دمیم بهت خبرشو. بده فرصت بهم قهیدق چند-

 

 .میگویم هم را یبعد درخواست

 .دیکن گرم هم رو برکه سر-

 

 .زندیم یلبخند

 .چشم اونم-

 

 

 در بستن از قبل و رودیم یخروج سمت به بهراد

 :میگویم

 .دیبذار باز درو-

 

 .امجمله به چسبانمیم را لطفا و چرخدیم سمتم نگاهش

 

 .پنجره به دوزمیم چشم و کندیم شیرها را در



 

 و ستمیایم دنیکش دراز از خسته کندیم رید که بهراد

 یپنجره تا کشانمیم خودم دنبال به هم را سرم یسهیک

 .مارستانیب

 

 زوج چیه ست،ین یا ستاره چیه آسمان از ییجا چیه

 یدیآو و زندینم هم باران رقصند،ینم میبرا یرقاص

 گرم را دستانم دستانش و سمتش شوم لهی تا ستین هم

 .کنند

 

 

 چرا دارد، یبد سوز هوا. کنمیم باز یکم را پنجره

 هم ما دیشا دیایب که دیع شود؟ ینم دیع از یخبر

 .میبزن شکوفه درختان یپاپابه

 

 چرخمیم در سمت به یهست اجازه یصدا با

 .است بهراد

 



 دراز دست و دیآیم کمینزد که کنمیم نگاهش منتظر

 .بنددشیم و پنجره سمت کندیم

 

 قفل. کشمیم نییپا دستانش انیم یگوش تا را نگاهم

 کندیم مکث یاشماره یرو و کندیم روشن را یگوش

 .ردیگیم سمتم به را یگوش بعد و

 

 در و میکرد جو وپرس مقدار هی د،یکش طول ببخش-

 .تینها

 

 یرو که پرسشگرم نگاه ماندیم کارهمهین که اشجمله

 :دیگویم ندینشیم صورتش

 هماهنگ یزیعز دکتر خانم بگو دادن، که جواب-

 .کرده

 .ممنون-

 

 :دیگویم و فرستاده باال ییابرو



 یول گمیم رو یگوش رمز من. واقعا هیبد طیشرا االن-

 .نگو برکه به بعدا

 

 .خندم یم

 .دیبگ-

 .99کد-

 سنش؟ینو.یم یچطور-

 .code99 سیبنو یسیانگل-

 کد؟ نیا هست یچ-

 

 .کاودیم را صورتم نگاهش

 .مشیبشنو کمتر تا میخوند درس ما که هیکد اون-

 

 نییپا دستانم انیم یگوش تا را نگاهم من و رود یم

 بخواهم؟ چه دیبا م؟یبگو چه دیبا... کشانمیم

 

 .رمیگیم را شماره و تخت یرو نمینشیم



 :میگویم دیگویم الو که خط پشت مرد

 .سالم-

 

 

 ترکم کشتبهی یهاپست احتماال یول. دمیم پست بازم

 .باشن

 

 پنج_و_صد_صامت#

 

 

 

 .دیگویم سوال از پر را دییبفرما

 

 :میگویم دیترد با

 صحبت باهاتون من مورد در یزیعز دکتر خانم-

 .کردن

 .خدمتم در. دییبفرما بله-



 مهرگان. بودم کرده مراجعه بهتون قبال من دکتر یآقا-

 .هستم

 

 .کنمیم اضافه دیآینم که ییصدا

 .راستیگ مرکزتون ریتصو گفتم بهتون. مهرگان گندم-

 

 .ردیگیم ییآشنا یبو لحنش

 مهرگان؟ خانم نیهست خوب-

 .متشکر-

 .دییبفرما-

 .گرفتم تماس موقع یب که خوام یم عذر-

 .دیکن شروع مونمیم منتظر من. ستین یمشکل-

 

. میبگو چه ای کنم شروع کجا از دانمینم. کنمیم مکث

 .امگرفته را ممیتصم که دانمیم فقط

 

 و رومیم مشاوره یبرا شدم مرخص که مارستانیب از

 .خواهمیم را دیآو من. امگرفته را ممیتصم. خانه بعد



 

 دهمیم که ادامه. بران بله روز گذارمیم را خط سر

 و کند ینم قطع را میهاصحبت د،یگوینم زیچ چیه

 .است ساکت یشنونده کی. پرسدینم یسوال

 

 شودیم تمام بعد و کشانمیم دادگاه روز تا را میحرفها

 .تخت به زنمیم هیتک صامت و ساکت. شومیم تمام و

 

 :دیگویم کندیم رها که را نفسش

 وقت هی فرصت نیاول در گمیم میمنش به من-

 .کنن هماهنگ براتون یاورژانس

 .دکتر شهینم-

 هست؟ یمشکل چرا؟-

 

 :میگویم دیترد با

 .بشم مرخص یک دونمینم و هستم یبستر من-

 اومده؟ شیپ یاکننده نگران مشکل مهرگان؟ خانم-

 .هستم یبستر فقط. ریخ-



 

 :دیگویم یکوتاه مکث از بعد

 .دیباش سرما و سالمت یزود به دوارمیام-

 .دارم ازتون یدرخواست هی من-

 .مهرگان خانم دییبفرما-

 

 .میگویم کوتاه چندان نه یمکث از بعد

 نیآخر زدم، زنگ یروز هر دیبسپر تونیمنش به -

. شده که یساعت هر. من به بدن رو روز اون وقت

 هست؟ امکانش

 

 :میگویم بالفاصله و دیگویم مکث یب را بله

 .دارم مشکل تا چند من-

 .دییبفرما-

 مطب یایقضا انیجر در دیآو وجه چیه هی خوامینم-

 ...و مطب اسم ره،یبگ قرار

 

 .کنمیم رها را نفسم



 با خواسته کارش محل یتو ییآشنا هی که دونهیم دیآو-

. بدونه رو تیواقع دیآو خوامینم من دکتر یآقا... من

 دیآو بد حال از من رو، تیواقع از یقسمت الاقل ای

 .یزیآبرور از و ترسمیم

 گه؟ید. کرد حلش شهیم-

 

 .زنمیم را یاصل حرف باالخره

. رمیبگ یمیتصم چه دونمینم کنم، کاریچ دونمینم-

... یول دارم دوست رو مونیزندگ و دیآو دونمیم فقط

 من... نبودنش از که ترسمیم یهمونقدر بودنش از من

. نرفتنم از که ترسمیم یهمونقدر امخونه به رفتن از

 بمونم تنها یادربسته اتاق چیه تو تونمینم گهید من

 یتو باهاش هیعصب دیآو یوقت تونمینم من دکتر،

 ...من... نمیبش نیماش

 

 .نالمیم کنمیم که بغض

 خوابمیم که شبا شم،یم وونهید دارم کنمیم فکر من-

 میکار دونمیم... منو خواب یتو دیآو نکنه ترسمیم

 همه نکنه گمیم ستین دیآو یوقت...  من... یول نداره



 هر از من... ای... سراغش رفته و دهیفهم رو یچ

 ترسم،یم صحبت به کنهیم باز دهنشو دیآو که یبار

 تو ویسنار هزارتا هیثان هر تنهام و کاریب یوقت من

 تموم تا کنمیم شروع که رو یکار هی سازم،یم ذهنم

 کنم فکر من... کنمیم فراموشش هزاربار شدنش

 .شدم وونهید

 

 پنج_و_صد_صامت#

 

 

 

 .دیگویم سوال از پر را دییبفرما

 

 :میگویم دیترد با

 صحبت باهاتون من مورد در یزیعز دکتر خانم-

 .کردن

 .خدمتم در. دییبفرما بله-



 مهرگان. بودم کرده مراجعه بهتون قبال من دکتر یآقا-

 .هستم

 

 .کنمیم اضافه دیآینم که ییصدا

 .راستیگ مرکزتون ریتصو گفتم بهتون. مهرگان گندم-

 

 .ردیگیم ییآشنا یبو لحنش

 مهرگان؟ خانم نیهست خوب-

 .متشکر-

 .دییبفرما-

 .گرفتم تماس موقع یب که خوام یم عذر-

 .دیکن شروع مونمیم منتظر من. ستین یمشکل-

 

. میبگو چه ای کنم شروع کجا از دانمینم. کنمیم مکث

 .امگرفته را ممیتصم که دانمیم فقط

 

 و رومیم مشاوره یبرا شدم مرخص که مارستانیب از

 .خواهمیم را دیآو من. امگرفته را ممیتصم. خانه بعد



 

 دهمیم که ادامه. بران بله روز گذارمیم را خط سر

 و کند ینم قطع را میهاصحبت د،یگوینم زیچ چیه

 .است ساکت یشنونده کی. پرسدینم یسوال

 

 شودیم تمام بعد و کشانمیم دادگاه روز تا را میحرفها

 .تخت به زنمیم هیتک صامت و ساکت. شومیم تمام و

 

 :دیگویم کندیم رها که را نفسش

 وقت هی فرصت نیاول در گمیم میمنش به من-

 .کنن هماهنگ براتون یاورژانس

 .دکتر شهینم-

 هست؟ یمشکل چرا؟-

 

 :میگویم دیترد با

 .بشم مرخص یک دونمینم و هستم یبستر من-

 اومده؟ شیپ یاکننده نگران مشکل مهرگان؟ خانم-

 .هستم یبستر فقط. ریخ-



 

 :دیگویم یکوتاه مکث از بعد

 .دیباش سرما و سالمت یزود به دوارمیام-

 .دارم ازتون یدرخواست هی من-

 .مهرگان خانم دییبفرما-

 

 .میگویم کوتاه چندان نه یمکث از بعد

 نیآخر زدم، زنگ یروز هر دیبسپر تونیمنش به -

. شده که یساعت هر. من به بدن رو روز اون وقت

 هست؟ امکانش

 

 :میگویم بالفاصله و دیگویم مکث یب را بله

 .دارم مشکل تا چند من-

 .دییبفرما-

 مطب یایقضا انیجر در دیآو وجه چیه هی خوامینم-

 ...و مطب اسم ره،یبگ قرار

 

 .کنمیم رها را نفسم



 با خواسته کارش محل یتو ییآشنا هی که دونهیم دیآو-

. بدونه رو تیواقع دیآو خوامینم من دکتر یآقا... من

 دیآو بد حال از من رو، تیواقع از یقسمت الاقل ای

 .یزیآبرور از و ترسمیم

 گه؟ید. کرد حلش شهیم-

 

 .زنمیم را یاصل حرف باالخره

. رمیبگ یمیتصم چه دونمینم کنم، کاریچ دونمینم-

... یول دارم دوست رو مونیزندگ و دیآو دونمیم فقط

 من... نبودنش از که ترسمیم یهمونقدر بودنش از من

. نرفتنم از که ترسمیم یهمونقدر امخونه به رفتن از

 بمونم تنها یادربسته اتاق چیه تو تونمینم گهید من

 یتو باهاش هیعصب دیآو یوقت تونمینم من دکتر،

 ...من... نمیبش نیماش

 

 .نالمیم کنمیم که بغض

 خوابمیم که شبا شم،یم وونهید دارم کنمیم فکر من-

 میکار دونمیم... منو خواب یتو دیآو نکنه ترسمیم

 همه نکنه گمیم ستین دیآو یوقت...  من... یول نداره



 هر از من... ای... سراغش رفته و دهیفهم رو یچ

 ترسم،یم صحبت به کنهیم باز دهنشو دیآو که یبار

 تو ویسنار هزارتا هیثان هر تنهام و کاریب یوقت من

 تموم تا کنمیم شروع که رو یکار هی سازم،یم ذهنم

 کنم فکر من... کنمیم فراموشش هزاربار شدنش

 .شدم وونهید

 

 شش_و_صد_صامت#

 

 

 

 .زندیم ادیفر را آرامش هم خطش پشت یصدا یحت

 

 

 که یادوره به توجه با. مهرگان خانم دیباش آروم-

 و میبد لیتشک یاجلسه تا فعال. هیعیطب نیا نیگذروند

 ای کتاب کی براتون هست مقدور اگر م،یکن صحبت

 رو دیدار یدسترس بهش که یسرگرم هر ای مجله کی

 با بشه، یریجلوگ خودیب یها فکر از تا دیکن شروع



 من نظر به یول بدم، یقطع راهکار تونمینم جلسه کی

 .دیکن مشورت روانپزشک کی با دیبا

 

 .اتاق باز در به دوزمیم را نگاهم کندیم که سکوت

 

 شدم؟ وونهید یعنی-

 داشته دارو به ازین احتماال اضطرابتون یبرا. ریخ-

 .داروئه نیبهتر یسرگرم فعال یول د،یباش

 

 :میگویم شومیم که سبک و کشمیم یقیعم نفس

 کنم؟ قطع تونم یم. ممنون-

 .نمتونیبیم. بله-

 

 .کنمیم قطع را تماس

 

 ای کوچک یستاره کی. پنجره به دوزمیم را نگاهم

 .تابدیم پنجره پشت بزرگ توهم کی

 



 .رمیگیم تماس برکه با 

 

 :میگویم دهدیم که جواب

 ؟یخواهر میبخواب شامیب-

 

 :دیگویم

 .امیم بخوابن، شامیب بدخواهات-

 

 

 .دیگویم را بدبخت دیآو که دانمیم

 

 لشیتحو را بهراد یگوش ند،یآیم باهم بهراد و برکه

 :میگویم و دهمیم

 ...فقط. واقعا ممنون-

 

 :فرستدیم باال ییابرو

 .ستمین یزیچ انیجر در من-



 

 :پرسدیم عایسر برکه

 خبره؟ چه نجایا شده؟ یچ-

 

 :دیگویم بهراد و خندمیم

 .کرد خی شامم برم من-

 

 .کندیم مکث غذاها یرو نگاهم

 .گوشت و کته برنج و است پخته سوپ میبرا مامان

 

 :میگویم بهراد به رو

 .داره دوست د؟یآو برا دیبریم رو گوشت چلو-

 

 :زندیم طعنه برکه دیبگو یزیچ بهراد نکهیا از قبل

 .نباش نگران تو فرستاده، غذا براشون نمونه مادرزن-

 



 بهراد به رو زنم،یم یلبخند برکه خوب حال به

 :دیگویم

 یبدجور دوتا شما یول نشد نیماش که انیژ. برو-

 .دیکنیم جفت هاتونم الهیپ فردا از. انگار نیشد لیفام

 

 برکه فرستادینم غذا مامان اگر اداست، اشهمه

 .بخورند را مارستانیب یغذا گذاشتینم

 

 :گفتن با بهراد

 .برکه و مانمیم من و رودیم دیریبگ تماس بود یکار-

 

 

 حرف به کندیم شروع کشدیم میبرا برکه که را غذا 

 به نستاگرامیا و تلگرام در قبال که یاخبار تمام از زدن

 .است گفته میبرا ناقص صورت

 

 :دیگویم شیحرفها انیم



 خاتون زیعز شبید گفتیم بود زده زنگ مامان-

 بغل دختر هی دهید خواب گفته مامان، به زده زنگ

 به زده زنگ ،ینداد جواب تو به زده زنگ توئه،

 یقربون هی من گندم بغل ادیب دختر هی گفته اونم د،یآو

 .کنن پخش بده میعبدالعظشاه ببرش خرمیم

 

 .زنمیم زمزمه. کنمیم رها بشقاب انیم را غذا قاشق

 .برکه مینکرد یزندگ وقتچیه دوتا ما کنم فکر-

 

 :میگویم شودیم زده بهت که نگاهش

 پسر، ای یدار دوست دختر دمینپرس ازش یحت من-

 بگذره سال نیا اد،یب دیع بگذره، زمستون گفتم، شهیهم

... میکن فالن اونکارو م،یکن تموم نکارویا اد،یب سال اون

 .من

 

 :پرسدیم

 چه پس نینکرد انتخاب هاتونمبچه اسم ینامزد تو اگه-

 ن؟یخوردیم یگوه

 



 .زنمیم یتلخ لبخند

 دادینم اجازه بابا هم شب بعد م،یبود سرکار شب تا-

 .میباش باهم

 

 

 بشقاب به را نگاهم کند،یم ادا دهیکش که را" خاک"

 .دوزمیم غذا

 

 .کردم ازدواج واقعا که نکردم باور وقتچیه کنم فکر-

 

 و شکندیم برکه آغوش انیم بغضم میایب خودم به تا

 .زنمیم لب

 ریس آسمونا تو من که چارهیب داشته یگناه چه-

 نبودم؟ بلد یعاشق که کردم،یم

 

  صامت#

 

 



 .کنمیم باز را چشمانم در شدن باز یصدا

 فشرده گرم یآغوش در که هستم داریب و خواب

 .شومیم

 

 :میگویم کند،یم خوب را حالم دارشنم یموها یبو

 .دیآو یدیم یخوب یبو چه-

 

 .شود یم بلند برکه یصدا بوسدیم که را گردنم

 ندیک تیرعا رو یمارستانیب شئونات... زمان امام ای-

 .لطفا

 

 آلودخواب یبرکه تا را نگاهش و کندیم میرها دیآو

 .کشاندیم

 

 .زندیم گره هم در را شیهااخم

 ؟یدیخواب یگرفت ها،یباش ضیمر مراقب قراره مثال-

 



 کفشش دنبال به نیزم یرو شیپاها دنیکش نیح برکه

 :دیگویم

 هی روزه چهار. میستین که نوکرتون شوهرم و من-

 ...پا لنگه

 

 :دیگویم برکه غرغر انیم دیآو

 خونه رفتم. خوابه گرفته تخت اونور شوهرتم اتفاقا-

 دکتر که یمارستانیب حال به یوا د،ینفهم برگشتم

 .نیباش دوتا شما پرستارش

 

 که همانطور و برداشته کاناپه یرو از را شالش برکه

 :دیگویم کشدیم تنش به یکت

 دست از دهینکش راحت نفس هی روزه چهار چارهیب-

 .کن کم حقوقش از ده،یخواب بوده خسته دوتا، شما

 

 و گرددیم اتاق در نگاهش و شودیم بلند شیجا از

 . کندیم مکث دیآو یرو

 هیبق. روهواست مملکت کل یباش شما که استاد اصال-

 .بماند اش



 

 .دهدیم را جوابش دیآو

 .هاشه دراز زبونت نمینب-

 

 را خرما ظرف و شودیم کینزد تخت به برکه

 .ردیگیم دست به هم را فالکس و برداشته

 

 :دیگویم دیآو به رو اتاق از خروج نیح

 فعال گفته خب؟. اوستا کشمیم هم آدم گندم واسه من-

 .نکشمت

 

 .تخت کنار ندینشیم یلبخند با دیاو بنددیم که را در

 .هاخرابه یلیخ اخالقش دختره نیا-

 

 ؟یگفت یچ بابا به-

 .بودم یبد داماد و شوهر که کردم یعذرخواه ازش-

 



 .بود آمده رشیگ یبد زن فقط نبود،

 ؟یچ گهید-

 .مردونه یحرفهایسر هی-

 

 .کنمیم نگاهش

 فقط خواستم،یم اتمبچه... دیآو دارم دوست دختر منم-

 .دونستمینم

 

 .فرستدیم باال ییابرو

 شد؟ پخش چند ساعت خاتون اخبار-

 

 .زنمیم لبخند

 گفت؟ ایچ گهید-

 

 .آمد کش سمتش به لبش

 خوبشو هی میبر ایب خوره،ینم درد به دختره نیا گفت-

 .کردم نشون برات



 گه؟ید-

 .یچیه گهید-

 

 .لرزدیم میصدا

 اجازه یکرد شیاهل رو بدبخت یدختره نیا نگفت-

 بره؟ یبذار یندار

 

 .کنمیم بغض چرخدیم صورتم در که نگاهش

 که شه،یم درست یچ همه که بگو بهم د،یآو کن بغلم-

 .رهیم ادمونی یچ همه

 

 صورتم تا بعد و کندیم مکث دستم آتل یرو نگاهش

 .دیآیم باال

 

 ندینشیم دستم و گوشم پشت زندیم را میموها دستش

 .است میمو بند که دستش یرو

 



 دهیکش جلوتر تخت یرو را خودش زدیریم که اشکم

 .کشد یم آغوش به مرا و

 

 :دیگو یم

 .گندم شهیم تموم. رهیم ادمونی. شهیم تموم-

 

 .داردیبرم خش شیصدا شکندیم که بغضم

 دادم قول بابات به من. شهیم بد حالت بازم. نکن هیگر-

 کنه باز درو اگر االن اد،یب چشمات از اشک تو نذارم

 کنم؟ نگاه روش تو یچطور

 

 :میگویم هقم هق انیم

 .مشکمه دم اشکم من ،یدادیم قول دینبا-

 

 

 دست. کشدیم رونیب آغوشش از مرا شومیم که آرام

 .ردیگیم سمتم به را امیگوش و بشیج داخل بردیم

 



 :دیگویم و کنمیم نگاه را یگوش

 .شیبود گذاشته جا بالکن تو ماسماسکتو-

 

 .رمیگیم دست به را یگوش

 م؟یخونگ ماسماسک-

 

 .خنددیم

 .یخونگ ی  خونگ-

 

 انیم را دستبندم و حلقه که ستیگوش بند هنوز دستم

 .نمیبیم انگشتانش

 

 .رمیگیم هوا از یقیعم دم

 

 :دیگویم

 از بزرگه داماد گفت زد، زنگ شب نصف برکه-

 و طالها گندم بیج از برو یشد داریب که خواب

 .اریب رو شیگوش



 

 .زنمیم یلبخند

 .هامادرشوهره قشنگ-

 

 .خنددیم

 .میکرد بدبختش بهرادو. جنسه اصل-

 

 دستانم در نگاهش و گذارمیم کنار را یگوش

 .اندبسته اتل را چپم دست. چرخدیم

 

 و راستم دست به اندازدیم را دستبندم و حلقه اطیاحت با

 .دیگویم

 باشه؟. میکنیم حلش-

 

 .میکن حلش دیبا کنم یم فکر خودم با
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 که کشانمیم انگشتانم انیم خاموش یگوش تا را نگاهم

 :دیگویم دیآو

 .شده تموم تیگوش شارژ-

 

 .کنمیم کج گردن سمتش به

 نکردم صحبت زخاتونیعز با ؟یدیم رو تیگوش -

 .هنوز

 

 .خنددیم

 .هامنه مال خاتون-

 

 خاتون مرا زخاتونیعز رم،یگیم دستش از از یگوش

 . دانستیم خودش

 

 .رمیگیم تماس



 

 :پرسدیم میگویم که را" زیعز سالم"

 .بودم کرده هواتو ؟ینورچشم تو ییکجا-

 

 .ردیگیم آرام دلم

 .نشستم دیآو شیپ ز،یعز ستمین یدور یجا-

 

 .شودیم نرم یاهیثان به شیصدا

 گلم؟ پسر خوبه-

 

 .بود دیآو اشینورچشم نبودم، من اشیچشم نور

 :میگویم

 .رسونهیم سالم-

 

 خروار کی پشتش که دیگویم یطور را باشه سالمت

 .است دهیخواب صدقه قربان

 



 :پرسمیم

 ز؟یعز بود یشکل چه دخترم-

 

 :دیگویم

 .عروسک نیع خودت، هیشب-

 

 .زنمیم یلبخند

 شتریب من از شما که بره دیآو به شانسش کاش-

 .دیباش داشته دوستش

 

 :دیگویم یول شود،ینم هم منکر خندد،یم

 .یچشم نور است دونه هی خودت مثل دمیآو-

 

 .لغزدیم دیآو صورت یرو نگاهم

. است بهیغر دیآو مهرگانم، من زخاتون،یعز زشته-

 .دیدار دوست شتریب منو دیبگ

 



 .دیآینم کوتاه

 .دارم دوستتون هم یاندازه-

 

 :کنمیم اصرار

 ن؟یدیم راهم تونخونه امیب کنم قهر من اگر-

 

 :دیگویم

 یول ،ینورچشم سرچشممه قدمت یایب وقت هر تو-

 .دیکن خوش رزنمیپ من دل د،یایب خوش دل به ییدوتا

 

 زده سند را زخاتونیعز واقعا انصافیب دیآو انگار

 .خودش نام به بود

 

 کشانم،یم دیآو دستان خطوط تا حواسیب را دستم

 رومیم باال را  هارگ و کرده رد را آشنا یهیبخ ریمس

 با کنم،یم صحبت یدر هر از زخاتونیعز با و

 هاحتینص... ست یمعنیب هیثان و ساعت زخاتونیعز

 .هم دشیاو... اندآمده بهشت از او یهاصدقه قربان و



 

 به است دوخته چشم هم دیآو شودیم تمام که تماس 

 .من حواسیب سرانگشتان

 

 :کنمیم زمزمه

 چرا رو زخاتونیعز ،ینامرد یلیخ د،یآو ینامرد-

 ؟یدیدزد

 

 .چشمانم یپ فرستدیم را نگاهش

 .یکی تو اال دمیدزد رو همه قاپ-

 

 که بود دهیدزد هم مرا قاپ. دهمیم تکان یسر

 .گشتیم دستانش یپ حواسیب سرانگشتانم

 

 میریم میمستق مارستانیب از شم، مرخص که یروز-

 .ییایم باهام که بگو. مشاوره

 

 .کندیم یباز انگشتم انیم انگشتر با



 .امیم باهات-

 

 .نییپا فرستمیم را بغض

 .ملکان مهندس یدیدزد منم قاپ-

 

 .کندیم نگاهم

 ؟یک  -

 

 تا ینگفت آخ یول ،یدیبر رو دستت که یروز همون-

 .نترسم من

 

 :پرسمیم و خنددیم

 د؟یآو اومد خوشت یک من از-

 

 :دیگویم

 البته منه، مال دختره نیا گفتم یاومد که مارستانیب-

 تو کمر تا من و کارگاه یاومد که اول روز همون

 کردم، نگات یچشم گوشه ،یروغن و بودم دستگاه



 با ،یدید یچ انگار که یبود داده نیچ دماغتو نیهمچ

 ادتی دماغ دادن نیچ کنم باهات یکار هی گفتم خودم

 .بره

 

 بود خم دستگاه داخل کمر تا  گفتیم راست. خندمیم

 .دادیم فحش هم همه به داشت و

 

 :میگویم

 گه؟ید بودم خوشگل موقع اون-

 

 .دهدیم تکان یسر

 .یلیخ-

 

 .کنمیم زمزمه را خوبه
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 :پرسدیم

 خوبه؟ یچ-

 

 :میگویم

 برکه روز اون آخه زدم، مختو بودم خوشگل نکهیا-

 .بزن رو سیرئ مخ برو گفت کرد، شمیآرا

 

 .خنددیم

 بده؟ شوهرت خواستیم بچه وجب هی-

 

 .خندمیم صدا با

 رو یروغن کارگر هی مخ. بود شدن سییر زن هدف-

 . زدم

 

  کندیم که نوازشم و دیآیم باال صورتم تا دستانش

 .کنمیم زمزمه

 .ببوس منو-

 



 .زندیم یلبخند

 مارستان؟یب تو-

 

 .دهمیم تکان یسر

 .میدینبوس رو گهیهمد یواشکی وقتچیه ما-

 

 :فرستدیم باال ییابرو

 ذاشت؟یم بابات مگه-

 

 .کنمیم اصرار

 .ببوس منو پس-

 

 دهیبوس بزنم پلک تا و دیآیم نییپا صورتم تا سرش

 .شومیم

 

 سفت را لباسش سرم سوزن و اتل الیخیب سرانگشتانم

 .هم یرو خورندیم سر میهاپلک و چسبندیم



 

 باز کبارهی به اتاق در کشمیم که کترینزد را خودم

 .شودیم بسته هم دم همان و شده

 

 :دیگویم دیآو میریگیم فاصله هم از که زده بهت

 .بود بابات خدا به-

 

 .کندیم باز را اتاق در مامان بعد قهیدق چند و خندمیم

 

 یمتوار و کرده کیعل و سالم یک دانمینم دیآو

 .شودیم

 

 یتکرار یپروسه نیا هستند، یتکرار میروزها ی هیبق

 ...ازبرم که سالهاست را

 

 آبپز، یغذاها و سوپ ،یکیتار در قیتزر یها سرم

 شده یفراور یغذا هر و خام یوهیم خودن از زیپره

 ...شبانه و ناشتا یداروها و عاتیما و یا



 

 ختمیر دور را یبلوکان یداروها که یروز همان من

 که یروز یحت... دانستمیم را پروسه نیا تمام

 دیشا... شد خواهم هوشیب دانستمیم هم شدم هوشیب

 دیآو ...نه را یزندگ حاال یول... رمیبم خواستمیم فقط

 .بودم دهیچسب یدست دو را

 

 

......... 

 

 تخت یرو و گردانده مارستانیب اتاق در را نگاهم

 .دارم یم نگاهش ساکن

 

 نیهم از و امگذرانده تخت آن یرو را یبد یروزها

 .شودینم تنگ شیبرا دلم که دانمیم حاال

 

 :گفت دیاین مارستانیب فردا میگفت مامان به که قبل شب

 .کردم مرتب اتاقتم پزمیم سوپ باشه،-



 

 :گفتم

 .خودم یخونه رمیم-

 

 :گفت

 یاهفته چند ست،ین قرص دلم گندم، یبر ذارمینم. نه-

 .بمون خودم شیپ

 

 :گفتم

 مراقبم دیآو کرده، رو امخونه یهوا دلم. مامان امینم-

 .هست

 

 :گفت دیتاک با

 .یافتاد روز نیا به که ستین. مامان ستین-

 

 :گفتم

 من بودم؟ شده ضیمر که نینبود مراقبم هم شما-

 کنه؟ کاریچ دیآو چارهیب مامان، نبودم مراقب



 

 یبرا شبانه همان داد تیرضا یدلخور با که مامان

 کردم، مجسم بارها و بارها و بارها را تراس خودم

 یبرا آشپزخانه در و دادم آب را هاگل شب همان

 .کردم دم یچا خودم

 

 و دیآو سمت شدم لهی تراس در میایرو انیم شب همان 

 و دندیرقص مانیبرا رقاص زوج کی و میخورد یچا

 .دمیبوس را دیآو یواشکی من نباریا

 

 :پرسدیم و ردیگیم دست به دیآو را ساکم

 نرفته؟ ادمونی یزیچ-

 

 .چرخدیم مارستانیب اتاق در هم باز نگاهم

 .نکنم فکر. نه-

 

 .شودیم میپهلو بند دستش-

 م؟یبر-



 

 .کاوم.یم را صورتش

 .میبر-

 

 یخداحافظ پرستارها با م،یشویم خارج اتاق از هم با

 دیآو دانمیم که ینیریش یجعبه... هم تشکر و میکنیم

 .ستیپرستار ستگاهیا در است دهیخر

 

 .میشویم آسانسور وارد

 

 د،یآو صورت به دوزم یم را نگاهم و زنمیم پلک

 دوست من یاندازه به هم او یعنی... خسته و است آرام

 م؟یبخور یچا تراس در و میبرو خانه به که دارد

 

 

 را دستش هم باز دیآو میشویم خارج که آسانسور از

 .کندیم میپهلو بند

 



 :میگو یم

 .برم راه تونمیم دیآو-

 

 :دیگو یم

 تتیاذ دستم...  یافتیب ترسمیم... گندم ترسمیم-

 کنه؟یم

 

 .کندیم رصد را رخش مین نگاهم

 

 .دستش یرو ندینشیم دستم

 .دیآو یهست که خوبه چقدر نه،-

 

 یصدا که است نشده رها دیآو صورت از نگاهم

 :دیگویم ییآشنا

 .سالم-

 

 صورتش یرو نگاهم چرخدیم صدا سمت به که سرم

 .کندیم مکث



 

 

 .دارد تن به یکیکالس کت و است شده الغرتر

 

 سفت میپهلو یرو دیآو دست و گذارمیم عقب به یقدم

 :دیگویم که چرخمیم دیآو سمت به شود،یم

 .یبلوکان دکتر شما حال. سالم-
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 :پرسدیم

 خوبه؟ یچ-

 

 :میگویم

 برکه روز اون آخه زدم، مختو بودم خوشگل نکهیا-

 .بزن رو سیرئ مخ برو گفت کرد، شمیآرا



 

 .خنددیم

 بده؟ شوهرت خواستیم بچه وجب هی-

 

 .خندمیم صدا با

 رو یروغن کارگر هی مخ. بود شدن سییر زن هدف-

 . زدم

 

  کندیم که نوازشم و دیآیم باال صورتم تا دستانش

 .کنمیم زمزمه

 .ببوس منو-

 

 .زندیم یلبخند

 مارستان؟یب تو-

 

 .دهمیم تکان یسر

 .میدینبوس رو گهیهمد یواشکی وقتچیه ما-



 

 :فرستدیم باال ییابرو

 ذاشت؟یم بابات مگه-

 

 .کنمیم اصرار

 .ببوس منو پس-

 

 دهیبوس بزنم پلک تا و دیآیم نییپا صورتم تا سرش

 .شومیم

 

 سفت را لباسش سرم سوزن و اتل الیخیب سرانگشتانم

 .هم یرو خورندیم سر میهاپلک و چسبندیم

 

 باز کبارهی به اتاق در کشمیم که کترینزد را خودم

 .شودیم بسته هم دم همان و شده

 

 :دیگویم دیآو میریگیم فاصله هم از که زده بهت

 .بود بابات خدا به-



 

 .کندیم باز را اتاق در مامان بعد قهیدق چند و خندمیم

 

 یمتوار و کرده کیعل و سالم یک دانمینم دیآو

 .شودیم

 

 یتکرار یپروسه نیا هستند، یتکرار میروزها ی هیبق

 ...ازبرم که سالهاست را

 

 آبپز، یغذاها و سوپ ،یکیتار در قیتزر یها سرم

 شده یفراور یغذا هر و خام یوهیم خودن از زیپره

 ...شبانه و ناشتا یداروها و عاتیما و یا

 

 ختمیر دور را یبلوکان یداروها که یروز همان من

 که یروز یحت... دانستمیم را پروسه نیا تمام

 دیشا... شد خواهم هوشیب دانستمیم هم شدم هوشیب

 دیآو ...نه را یزندگ حاال یول... رمیبم خواستمیم فقط

 .بودم دهیچسب یدست دو را

 



 

......... 

 

 تخت یرو و گردانده مارستانیب اتاق در را نگاهم

 .دارم یم نگاهش ساکن

 

 نیهم از و امگذرانده تخت آن یرو را یبد یروزها

 .شودینم تنگ شیبرا دلم که دانمیم حاال

 

 :گفت دیاین مارستانیب فردا میگفت مامان به که قبل شب

 .کردم مرتب اتاقتم پزمیم سوپ باشه،-

 

 :گفتم

 .خودم یخونه رمیم-

 

 :گفت

 یاهفته چند ست،ین قرص دلم گندم، یبر ذارمینم. نه-

 .بمون خودم شیپ



 

 :گفتم

 مراقبم دیآو کرده، رو امخونه یهوا دلم. مامان امینم-

 .هست

 

 :گفت دیتاک با

 .یافتاد روز نیا به که ستین. مامان ستین-

 

 :گفتم

 من بودم؟ شده ضیمر که نینبود مراقبم هم شما-

 کنه؟ کاریچ دیآو چارهیب مامان، نبودم مراقب

 

 یبرا شبانه همان داد تیرضا یدلخور با که مامان

 کردم، مجسم بارها و بارها و بارها را تراس خودم

 یبرا آشپزخانه در و دادم آب را هاگل شب همان

 .کردم دم یچا خودم

 



 و دیآو سمت شدم لهی تراس در میایرو انیم شب همان 

 و دندیرقص مانیبرا رقاص زوج کی و میخورد یچا

 .دمیبوس را دیآو یواشکی من نباریا

 

 :پرسدیم و ردیگیم دست به دیآو را ساکم

 نرفته؟ ادمونی یزیچ-

 

 .چرخدیم مارستانیب اتاق در هم باز نگاهم

 .نکنم فکر. نه-

 

 .شودیم میپهلو بند دستش-

 م؟یبر-

 

 .کاوم.یم را صورتش

 .میبر-

 



 یخداحافظ پرستارها با م،یشویم خارج اتاق از هم با

 دیآو دانمیم که ینیریش یجعبه... هم تشکر و میکنیم

 .ستیپرستار ستگاهیا در است دهیخر

 

 .میشویم آسانسور وارد

 

 د،یآو صورت به دوزم یم را نگاهم و زنمیم پلک

 دوست من یاندازه به هم او یعنی... خسته و است آرام

 م؟یبخور یچا تراس در و میبرو خانه به که دارد

 

 

 را دستش هم باز دیآو میشویم خارج که آسانسور از

 .کندیم میپهلو بند

 

 :میگو یم

 .برم راه تونمیم دیآو-

 

 :دیگو یم



 تتیاذ دستم...  یافتیب ترسمیم... گندم ترسمیم-

 کنه؟یم

 

 .کندیم رصد را رخش مین نگاهم

 

 .دستش یرو ندینشیم دستم

 .دیآو یهست که خوبه چقدر نه،-

 

 یصدا که است نشده رها دیآو صورت از نگاهم

 :دیگویم ییآشنا

 .سالم-

 

 صورتش یرو نگاهم چرخدیم صدا سمت به که سرم

 .کندیم مکث

 

 

 .دارد تن به یکیکالس کت و است شده الغرتر

 



 سفت میپهلو یرو دیآو دست و گذارمیم عقب به یقدم

 :دیگویم که چرخمیم دیآو سمت به شود،یم

 .یبلوکان دکتر شما حال. سالم-

 

 صامت#

 

 

 

 یرو سرگردانش نگاه که کنمیم نگاهش زده بهت

 بعد و رودیم نییپا ساک تا و چرخدیم من صورت

 .کندیم مکث میپهلو بند دست یرو

 

 .رودیم نفسم اشیبعد ی جمله با

 د؟یبهتر. مهرگان خانم بدنده خدا-

 

 دراز هانیک سمت به را دستش دیآو و چرخدیم ایدن

 .کندیم

 



 یدیآو یصدا از پر شود، یم صدا از پر یآن به سرم

 دینبا من یعنی آره؟ شناسمش یم من" دیگو یم که

 "بوده؟ یعوض کدوم بدونم

 

 بدهد؟ دست هانیک با خواهدیم دیآو همان حاال

 

 

 دیریبگ را دیآو دست بخواهد هانیک نکهیا از قبل

 .کنمیم دیآو دست چنگ زده وحشت را انگشتانم

 

 .کنمیم حس صورتم یرو را دیآو یزده بهت نگاه

 

 در از دیآینم ادمی کنم،یم گم لحظه همان را زیچ همه

 .مطب یشده چفت در از ای دمیترسیم خانه یشده قفل

 

 .هانیک ای کردیم قفل دیآو را ما یخانه در دیآینم ادمی

 



 ای زدیم دیآو را سگنسار سنگ نیاول دیآینم ادمی

 ...هانیک

 

 ...هانیک ای بودم خائنمن دیآینم ادمی

 

 

 ردیگیم راه صورتم یرو که اشک و زنمیم پلک

 .نمیبیم تار را دیآو

 

 :دیگویم زده بهت دیآو و خوانمشیم نام به

 گندم؟-

 

 .کنمیم زمزمه

 .چرخهیم داره ایدن دیآو-

 

 سوت انیم را هانیک یصدا کند،یم رها که را ساکم

 .شنومیم میگوشها ممتد

 .ملکان مهندس افتهیم داره-



 

 .چسبدیم سفت مرا یدست و افتدیم هم یرو میهاپلک

 

 توانم نیآخر با و دیآیم فرود دیآو ینهیس یرو سرم

 :نالمیم

 .خونه ببر و من-

 

 یخاموش. است خاموش جا همه و شومیم معلق

 .مطلق

 

 

 

  

 

 .کات

 تمومه فصل
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 واکه: چهار فصل

 

 

 

 حس صورتم یرو را پنجره از شده وارد یخنک

 .است راحت و گرم دیآو کت ریز تنم و کنمیم

 

 نجایا که است سال کی انگار و گذشته ساعت چند فقط

 یحت من... میبشکن را سکوت میترسیم و میانشسته

 خاک و گرد نمیبب و کنم باز را میهاپلک ترسمیم

 آفت یزندگ نیا و است شده تنمان ریجاگ گذشته کسالی

 .ندارد گذران الیخ زده

 

 نیاول یبرا دیآو که یروز همان در زمان کنمیم حس

 دهیرس و بوده شده خشک چرخاند قفل انیم را دیکل بار

 ...امروز به است



 

 یم دیآو سمت به نگاهم و کنمیم باز را میهاپلک یال

 هم یرو را شیپلکها و یصندل به زده هیتک چرخد،

 را دستانش و است من تن یرو کتش. است گذاشته

 ییجا تا بافتش یهانیآست و کرده قفل نهیس یرو

 یستادهیا رگ دانم،یم من و اندشده تا آرنج کینزد

 .است نشده رام اشقهیشق

 

 چهار... کندیم مکث اشیمچ ساعت یرو نگاهم

 ترسناک خال نیا انیم که است ساعت چهار ساعت،

 .میبرگرد خانه به میترسیم و میاشده رها

 

 در ماندونفره یزدگ بهت یلحظه از ساعت چهار

 که شیپ ساعت چهار همان... گذردیم ییرایپذ انیم

 به کرد پرتاب را ما یقفل در دیکل کی چرخش یصدا

 انگار مارستان،یب از خارج حال   زمان به... حال زمان

 در دهیچرخ دیکل و است بوده ایرو کی مارستانیب که

 کابوس کی هم دیشا... یداریب خانه، یورود قفل

 .دردناک

 



 نگیریج یصدا شیپ ساعت چند را یباز انیپا سوت

 ناقوس... نه ای... زد دیآو انگشتان انیم دیکل دسته کی

 .بود انیپا سوت ،یخروج در قفل درون دیکل چرخش

 

... میاشده تمام که میمدیفه همزمان دو هر لحظه همان

... بود مینخواه خوب وقت چیه ما خانه آن در میدیفهم

 کردند،یم یزندگ خانه آن در که یدیآو و گندم میمدیفه

 من بذار" گفت دیآو که لحظه همان کاناپه یرو یشب

 .اندُمرده" کنم ساکن جفتمون برا وزمان

 

 و بود گلدانها دادن آب یایرو داستان قسمت نیبدتر

 دیکل دسته کی کابوس... تراس در شده خورده یچا

 خوش خواب بر بود یسرد آب دیآو دستان انیم

 .مانیخرگوش

 

 تار چند آن تا دارند دوست امزده حسرت سرانگشتان

 شیپ دیآو یشانیپ یرو کرده سقوط نافرمان یمو

 و ستادمیا راهرو انیم که یالحظه همان یحت... بروند

 انیم سردرگمش یهاپنجه و کرد قفل را در دیآو



 دیآو میبگو داشتم دوست هم شدند گم شیمو یتارها

 .اندنمرده که من سرانگشتان کن، رها را تیموها

 

 :کردم زمزمه شیجا به اما

 .کن باز درو-

 

 کرده چه دیفهم تازه انگار کردم تمام که را امجمله

 که نیهم و خواندم نگاهش ینین در را ترس... است

 .کردم ناله بدهد یحیتوض خواست

 .مامان یخونه رمیم د،یآو کردم اشتباه کن، باز درو-

 

 بود، شده تمام زیچ همه ،یول کرد باز مکث یب را در

 دستش شدند، در بند که انگشتانم و برگشتم را آمده راه

 کند باز دهان آنکه از قبل و دیکش چنگ به را میبازو

 :گفتم زدن حرف به

 شهینم گهید یول... ببخش ومن-

 

 ...عادت سر از...گندم-



 

 :گفتم یول دیلرز میصدا کند، تمام را اشجمله نگذاشتم

 که یاون روح رو تو... یپرستیم یهرک جون رو تو-

 .برم بذار رفت، مشیفرستاد

 

 بهت که را گندم... ستیچ منظورم میدانستیم دو هر

 .دادم ادامه گفت زده

 ییدوتا که یاخونه نیهم... دیآو نجایا زندانه-

 یبرا من که یاخونه نیهم... میکرد رنگ واراشوید

 .زندانه رم،یمیم اشآشپزخونه و تراس

 

 و شدند شل انگشتانش گرفت، راه امچانه تا که اشک

 نییپا و باال را رهیدستگ بار چند حواسیب من دستان

 را خودم گرفت فاصله در از که درمانده دیاو و کردند

 .رونیب انداختم

 

 صامت#

 



 

 دم،یکش نفس راهرو در که را ژنیاکس یدانه نیاول

 م،یگشتیبرم خانه نیا به دینبا... ختمیر فرو زده بهت

 .دینبا... میساخت یم ایرو خود یبرا مارستانیب در دینبا

 

 

 کنار که بود یدیآو ساعت آن اتفاق نیتردردناک

 سرانگشتانش نشستن... زد زانو امشده خم یزانوها

 یوقت را شیصدا و داشتم دوست را صورتم یرو

 "؟یخوب"دیپرس

 

 تا کردم را تالشم تمام و دادم تکان نیطرف به را سرم

 .اورمین باال را امخورده فرو بغض آنجا

 

 میبرگشت اگر که میبود نکرده فکر نیا به کداممان چیه 

 فقط م؟یده ادامه چگونه دیبا م؟یکن چه دیبا خانه نیا به

 ریتعب حاال و هم به میبود زده چنگ اشتباه به

 و من نفس یتنگ و در شدن قفل بود شده مانیاهایرو

 .دیآو وحشت



 

 :گفت یوقت داشت درد شیصدا

 گندم؟ هان؟ ت،یبیج تو بذار رو دایکل تو؟ میبر گندم؟-

  ؟یبکش دراز یکم بذارم باز درو

 

 یالحظه من تا بشکند را خانه میحر بود حاضر یحت

 خانه، آن در من گرفتن آرام و رمیبگ آرام خانه آن در

 .بود محال ییایرو

 

 :گفتم دمشیشنیم زور به هم خودم که ییصدا با

 وپام یحت من م؟یباش قبل هیشب ما شهیم روز هی یعنی-

... دیآو شهیم بد حالم دونستمیم گذاشتم خونه تو که

 من دست دشیکل چه خونه اون به برگشتن یول ببخش،

 .ستین یشدن گهید تو چه باشه

 

 :دیپرس درمانده و کرد ینچ 

 گندم؟ کنم کارتیچ-

 



 شال و دندیلغز گردنم تا دستانش و زدم لب را دانمینم

 من، و دندیکش باال میموها تا را گردنم یرو سرخورده

 .کردم صورتش خیم را نگاهم

 ؟یکن اعتماد بهم که شهیم یروز هی-

 

 .کرد مکث صورتم در نگاهش

 .دارم اعتماد بهت-

 .نه انگشتات یول آره، خودت-

 

 و گرفتند اعتمادش یب سرانگشتان همان را میهااشک

 یرو نشسته من   خانه از خارج یراهرو در دستانش

 .دندیکش آغوش به را نیزم

 

 .دمینال و آوردم باال را میدردها و بغص باالخره

 شه؟ینم درست چرا د؟یآو شهینم چرا-

 



 ریمسهمان و گرفتند راه فقراتم ستون یرو دستانش

 یرو شیصدا درد مودند،یپ را شهیهم یبرگشت و رفت

 .نشست قلبم

 هی م،یبذار باز درو... میکنیم درستش شه،یم درست-

 .ببندم ساک برات ن،یبش قهید

 

 یشهیر به زدم را یاشهیت و گرفتم فاصله آغوشش از

 ...مانینشدن فراموش یدردها

 که یصبح همون بزرگ، ساک هی. دیآو بستم ساک هی-

 .میکنیم فراموش یگفت
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 فاصله هم از را شیهاپلک و خوانمیم نام به را دیآو

 و چرخدیم سمتم به اشرهیت یهامردمک... دهدیم

 . است دارخش شیصدا دیگویم که را جانم



 

 :پرسمیم

 م؟یبر-

 

 .رودیم هم در شیهااخم و ردیگیم یصندل از هیتک

 

 ؟یخوب: پرسدیم

 

 یرو ندینشیم دستش پشت میگویم که را خوبم

 .صورتم

 ؟یبخور رمیبگ برات وهیابم هی-

 

 .دهمیم تکان نیطرف به یسر

 

 .ندیآیم کش یسمت به شیهالب

 .میبر پس-

 



 تنم از را کتش و کندیم دراز در سمت به را دستش

 .دهمیم فاصله

 

 را کت. همراهش به هم من و شودیم ادهیپ نیماش از

 کندیم پرتش و گرفته را کت که رمیگیم سمتش به

 .نیماش داخل

 

 .خوانمشیم نام به زده بهت بندد یم که را نیماش در

 

 .کندیم زمزمه

 .گرمه-

 

 گرما؟ و زمستان یجله

 

 .زندیم را ریدزدگ و کمرم یرو ندینشیم دستش

 

 با و رودیم باال" نوحس" مرکز سردر تا نگاهش

 .کندیم تیهدا داخل به مرا نرم یفشار



 

 کنار یهابرگه یرو و کانتر پشت است نشسته یمنش

 .سدینویم را یزیچ دستش

 چرخدیم صورتم در که شیآشنا نگاه و کنمیم سالم

 :میگویم

 .هستم مهرگان-

 

 .شیلبها یرو کاردیم یلبخند طرح

 .مهرگان خانم نیاومد خوش-

 

 .کندیم باز را دفترش

 .دینیبش دییبفرما بله،-

 

 .ندینشیم دیآو یبازو یرو دستم

 م؟ینیبش-

 

 رونیب عابرکارتش با و رفته بشیج داخل دیآو دست

 به مرا تولد خیتار و گذاشته زیم یرو را کارت د،یآیم



... دیآو... چرخدیم نامش یرو نگاهم آورد،یم زبان

 .ملکان دیآو... دیآو

 

 یها یصندل ریجاگ دو هر و ردیگیم فاصله کانتر از

 در بار نیاول یبرا را نگاهم م،یشویم مرکز راحت

 .چرخانمیم سالن

 

 یشاخه چند و دارد حضور یاگوشه قد بلند یوکای کی

 یروانشناس یهاکتاب... تابلو چند و آگلونما از یقو

 کاکتوس گلدان چند و اندشده دهیچ یاکتابخانه داخل

 .است کرده کامل را شانینما

 

 

 اتاق در که است گذشته نشستنمان از قهیدق چند

 سالن در نگاهش شود،یم باز باالخره رمجدیام

 بعد و کندیم مکث دیآو یرو کوتاه یالحظه و دهیچرخ

 :دیگویم کنندهمراجعه به رو

 .نمتونیبیم بعد یهفته-

 



 

 .رمجدتونیام

 دونفرو بود فرموده اضافه وقت یتو یاخواننده

 رها رو انتیخ گهید و مارستانیب یگوشه یانداخت

 بلبل وگل زمیعز شه،یم بلبل وگل یچ همه و یکنیم

 بده مگه داره؟ یبیع چه گهید شده بشه هم

 

 ده_و_صد_صامت#

 

 

 

 فاصله هم از را شیهاپلک و خوانمیم نام به را دیآو

 و چرخدیم سمتم به اشرهیت یهامردمک... دهدیم

 . است دارخش شیصدا دیگویم که را جانم

 

 :پرسمیم

 م؟یبر-

 



 .رودیم هم در شیهااخم و ردیگیم یصندل از هیتک

 

 ؟یخوب: پرسدیم

 

 یرو ندینشیم دستش پشت میگویم که را خوبم

 .صورتم

 ؟یبخور رمیبگ برات وهیابم هی-

 

 .دهمیم تکان نیطرف به یسر

 

 .ندیآیم کش یسمت به شیهالب

 .میبر پس-

 

 تنم از را کتش و کندیم دراز در سمت به را دستش

 .دهمیم فاصله

 



 را کت. همراهش به هم من و شودیم ادهیپ نیماش از

 کندیم پرتش و گرفته را کت که رمیگیم سمتش به

 .نیماش داخل

 

 .خوانمشیم نام به زده بهت بندد یم که را نیماش در

 

 .کندیم زمزمه

 .گرمه-

 

 گرما؟ و زمستان یجله

 

 .زندیم را ریدزدگ و کمرم یرو ندینشیم دستش

 

 با و رودیم باال" نوحس" مرکز سردر تا نگاهش

 .کندیم تیهدا داخل به مرا نرم یفشار

 

 کنار یهابرگه یرو و کانتر پشت است نشسته یمنش

 .سدینویم را یزیچ دستش



 چرخدیم صورتم در که شیآشنا نگاه و کنمیم سالم

 :میگویم

 .هستم مهرگان-

 

 .شیلبها یرو کاردیم یلبخند طرح

 .مهرگان خانم نیاومد خوش-

 

 .کندیم باز را دفترش

 .دینیبش دییبفرما بله،-

 

 .ندینشیم دیآو یبازو یرو دستم

 م؟ینیبش-

 

 رونیب عابرکارتش با و رفته بشیج داخل دیآو دست

 به مرا تولد خیتار و گذاشته زیم یرو را کارت د،یآیم

... دیآو... چرخدیم نامش یرو نگاهم آورد،یم زبان

 .ملکان دیآو... دیآو

 



 یها یصندل ریجاگ دو هر و ردیگیم فاصله کانتر از

 در بار نیاول یبرا را نگاهم م،یشویم مرکز راحت

 .چرخانمیم سالن

 

 یشاخه چند و دارد حضور یاگوشه قد بلند یوکای کی

 یروانشناس یهاکتاب... تابلو چند و آگلونما از یقو

 کاکتوس گلدان چند و اندشده دهیچ یاکتابخانه داخل

 .است کرده کامل را شانینما

 

 

 اتاق در که است گذشته نشستنمان از قهیدق چند

 سالن در نگاهش شود،یم باز باالخره رمجدیام

 بعد و کندیم مکث دیآو یرو کوتاه یالحظه و دهیچرخ

 :دیگویم کنندهمراجعه به رو

 .نمتونیبیم بعد یهفته-

 

 ازدهی_و_صد_صامت#

 

 



 

 کندیم یسالم ند،ینشیم صورتم یرو مجدد مجد نگاه

 دیگویم یزیچ یمنش به دهم،یم تکان شیبرا یسر و

 .دهدیم قرار مخاطب را ما و

 .داخل دییبفرما-

 

 خودش را مرجوع نکهیا... دارم دوست را اخالقش نیا

 .اتاقش داخل به کندیم دعوت شهیهم

 

 هم هنوز را شیوکای... میشویم اتاقش وارد دیآو و من

 .هم را اتاقش داخل یپنجره آرامش دارم، دوست

 

 اتاق در را نگاهش دیآو میشویم که هایصندل ریجاگ

 که نگاهش و کنمیم انگشتانش بند را دستم چرخاند،یم

 :پرسمیم چرخدیم صورتم سمت

 ؟یخوب-

 



 که ییهاعادت به هم خودم سوالم، به زندیم یلبخند

 .زنمیم لبخند دارند را دیآو یبو و رنگ

 

 .زندیم پلک

 .شمیم خوب-

 

 "میشیم خوب"کنمیم هیواگو

 

 دارد، لب به یبخش ارامش لبخند شودیم وارد که مجد

 صورت یرو را نگاهش. شودیم ریجاگ زشیم پشت

 .چرخاندشیم من سمت کوتاه یمکث با و کشاندیم دیآو

 

 : دیگویم

 .ملکان یآقا نیاومد خوش-

 

 دست و است کالفه. دیگویم رلبیز را" ممنون" دیآو

 .اشزدهخی دست انگشتان بند من

 



 .دهدیم قرار مخاطب را دیآو هم باز مجد

 انیجر در مهرگان خانم زبان از شیب و کم من-

 فیتشر باهم که هستم خوشحال گرفتم، قرار مشکلتون

 .هستم خدمتتون در خب. ملکان یآقا ن،یآورد

 

 صحبت به یلیم. کشانمیم دیآو مرخین یرو را نگاهم

 .ندارد

 

 رها را نفسش کنم،یم زمزمه رلبیز که را نامش

 من دست بند که یدست به دوزدیم را نگاهش و کرده

 .است شده

 

 نجایا قبلتر خودم هستم، آشنا مطلق سکوت نیا به من

 .انگشتانم به بودم زده زل فقط ساعت مین و نشسته

 

 :دیگویم مجد شودیم یطوالن که دیآو سکوت

 نجایا امیم زدم، رو حرفهام من که گفتند مهرگان خانم-

 ذهنتونه؟ تو یچ ملکان یآقا کنه، صحبت دیآو تا



 

 یکم و کندیم مکث مجد صورت یرو دیآو نگاه

 زدن حرف به زبان داشتم، انتظار که آنچه از زودتر

 :کندیم باز

 خودم به ندارم جرئت یحت که ذهنمه تو ییزهایچ-

 .بگمشون

 

 .دهدیم تکان یسر مجد

 هم یخصوص جلسات میتونیم ما د،یباش لیما اگر-

 . میباش داشته

 

 .شومیم کنده جا از و کرده رها را دستش

 .رونیب رمیم من-

 

 .شودیم مچم چنگ دیآو دست

 .گندم نیبش-

 



 دستش نرم فشار با و چرخدیم صورتش در نگاهم

 .نمینشیم کنارش

 

 را شیپا یپنجه و دهیکش دندان به را لبش یگوشه

 یرو کوبدشیم و کرده بلند پاشنه یرو چندبار

 تینها در و کشدیم مرا کفشش یصدا تق تق... نیزم

 دیگویم و دهیکش را دستم کنمیم فکر که لحظه همان

 .کندیم صحبت به شروع" میبرو خانه به"

 

 بهم میکرد یزندگ که یسال هشت نیا کل کنمیم حس-

 اولش از گندم، بپرسم، ندارم جرئت... شده انتیخ

 نداشته دوستم که یگرفت میتصم بعدا ای ینداشت دوستم

 ؟یداشت ای یدار یحس بهش بپرسم ندارم جرئت ؟یباش

 ؟یشیم زنش ُمردم من اگر بپرسم کنمینم جرئت

 

 صامت#

 

 

 



 

 انیم فرستدیم را سرانگشتانش کرده رها را دستم

 به دهدیم هیتک را آرنجش بعد لحظه چند... شیموها

 .کندیم سرش ستون را دستانش و شیرانها

 

 .شکندیم خودش را، بعد یقهیدق چند مطلق سکوت

 

 کنم، چک رو گندم بود دهینرس ذهنم به حاال تا من-

 فکر خودم با چوقتیه بودمش، گذاشته ازاد شهیهم

 جنگ هی ذهنم تو االن کنم، شک زنم به بودم نکرده

 نمیبیم ابونیخ تو یمرد هر. افتاده راه به یحساب

 فکر نمیبیم که رو یبعد مرد... مرد نیا با نکنه گمیم

 نداشته شک بهش که ستین یمرد چیه... و یبعد

 تونمینم چون شمیم خشک زنهیم دست بهم... باشم

 زنهیم که حرف باهام بخونم، رو ذهنش لحظه اون

 رو هاشحرف جون بدم، رو جوابش یچطور دونمینم

 .فهممینم گهید

 

 



 :دهدیم ادامه دیآو و گذارمیم هم یرو پلک

 

 ذهنمم به حاال تا من کنم، هضم رو یچیه تونمینم-

... ای و کجاست زنم ستمین خونه یوقت که بود دهینرس

 نیا تموم از و خودم از داره حالم...  من... اونوقت

 و  مینشست توش که یاتاق نیا از و یزندگ سال هشت

 به خودم،.یب یهاشک نیا و دارم گندم به که یحس نیا

 ...خورهیم هم

 

 شودیم یطوالن سکوتش که هم باز و کندیم سکوت

 :دیگویم مجد

 ...ملکان یآقا-

 

 است دکتر حرف یانهیم نکهیا به تیاهم بدون دیآو

 :دیگویم

 

... خودم تو ختمیر رو یچ همه من... ختمیر هم به-

 نخنده، شمیر به که کنم دل و درد یک با دونمینم چون

 بگم یک به نکنه، نگاه بد چشم به زنم به که بگم یک به



 و مینشست نجایا االنکه یحت ندونه، رتیغ یب منو که

 حس... ستمین راحت میکنیم صحبت انتیخ درمورد

 یعاد چرا کشه،یم منو داره یشرف یب و یرتیغ یب

  دکتر؟ شهینم

 

 نیا دنیشن... است بوده اشتباه... شودیم تار نگاهم

 دینبا م،یآمدیم دینبا است، بوده اشتباه من یبرا حرفها

 .کردمیم شروعش دینبا. آوردمشیم

 

 کنده جا از باره کی به شودیم دیآو دست بند که دستم

 .رودیم یخروج در سمت به و شده

 

 زمزمه بایتقر شود،یم در یرهیدستگ بند که دستش

 :کندیم

 کنم،یم اعتراف یول خنده،یم بهم بگم یهرک به-

 نیبهتر در ای بکشش، بگه بهم بگمو یکی به دمیترس

 ...کن یتالف بگه بهم حالت

 

 ..شودیم خارج اتاق از و کرده باز را در



 

 و کشانم یم مجد صورت تا در از را ام زده بهت نگاه

 به و شده بلند جا از دیبگو یزیچ بخواهد نکهیا از قبل

 دیآو چرخدیم سالن در که نگاهم... رومیم سالن سمت

 یوانیل کردن پر حال در کنم، دایپ کن آبسرد کینزد را

 .ستیکاغذ

 

 وانیل داخل را نگاهش کندیم پر که را وانیل 

 یخال سرش یرو را سرد آب وانیل و چرخاندیم

 مچاله وانیل کند،یم آبسردکن بند را دستانش و کندیم

 یم هیتک دیآو یشانیپ و شودیم رها نیزم یرو شده

 .آبسردکن به زند

 

 اول روز دیپرسیم اگر زم،یریم فرو در به زده هیتک 

 یگفت بله من به که یروز دیپرسیم اگر ؟یبود عاشقم

 ؟یداشت یگرید کس به یحس

 

 من یبرا تا کند صدا را اشیمنش مجد تا کشدیم طول

 یکم تا کشدیم طول شتریب و اوردیب اب یوانیل هم



 آن ریجاگ دوباره میریبگ میتصم و میشو آرام

 .میشو مجد اتاق تک یهایصندل

 

 .شکندیم مجد را اتاق سکوت هم نباریا

 گهیهمد زیچ چه از تر،قبل سال چند به میبرگرد-

 اومد؟ خوشتون

 

 : دیاو سمت چرخدیم نگاهش

 .ملکان یآقا دییبفرما شما-

 

  دوازده_و_صد_صامت#

 

 

 

 یول دارم سکوت انتظار کند،یم گنگ نگاهم دیاو

 :دیگویم

 مشهیه من کرد، یم خوب حالمو بود، باهوش گندم-

 ... اعتماده قابل... هیخوب دختر کردم یم فکر



 

 من سرانگشتان و ردیگیم تمسخر یبو اعتمادش قابل

 .رمیگیم را میاشکها و رودیم باال سمیخ یپلکها تا

 

 . کندیم رها را نفسش مجد

 وارد مسائل نیا مورد در گمیم عموما من خب-

 مخرب از د،ینکن مشخص رو حدش د،ینش اتیجزئ

 یآقا شما، یرابطه مورد در اما کارهاست، نیتر

 خانم... کنم باز رو حد دیبا من مهرگان خانم و ملکان

 مهرگان؟

 

 

 

 مرکز با روزید چرخد،یم مرتبش زیم یرو نگاهم

 شتریب یکم... میبود شده همصحبت و بودم گرفته تماس

 آورمیم ادی به هربار بودم گفته قه،یدق پنج و چهل از

 یخاطرات از هانیک یبرا و نشستمیم پنجشنبه هر که

 گفته... دهدیم آزارم هم باز انتیخ حس گفتمیم دور

 آمد و رفت یکس کار محل به که امگفته دیآو به بودم



... کند یدراز دست من به خواستهیم او و امکردهیم

 یمدت قلبم و ذهن کنمیم فکر هم هنوز من بودم گفته

 هانیک به بودم نگفته دیآو به چون است، بوده خائن

 امداشته یحس هانیک به دانستمیم چون ام،داشته یحس

 .بودم کرده مرور را یخاطرات اون با و

 است، شده خم اشنگفته یحرفها رباریز دیآو بودم گفته

 .بزند حرف دیبخواه او از

 

 

 :دیگو یم

 نشدند، یجنس انتیخ مرتکب خانمتون ملکان، یآقا-

 .دندید آزار شونیا

 

 :دیگویم دیآو

 یزن کنار که بشم متصور رو یمرد تونم ینم من-

 دونمیم کرده، دفاع گندم دونمیم... و باشه گندم مثل

 صداست از پر من سر... یول. ستین نکارایا اهل گندم

 خاموش رو سرم یتو یصداها دهن تونمینم من و

 ...سرمه تو که ییفکرها.. کنم



 

 .کشاندیم پنجره تا را نگاهش و شودیم ساکت

 

 .چرخاندیم شیها برگه یرو را نگاهش مجد

 

. ملکان یآقا میکن کار یمدت افکارتون و شما یرو دیبا-

 جهینت به که دوارمیام من یول بود، نخواهد راحت

 .برسه

 

 .گرددیبرم مجد صورت یرو دیآو نگاه

 یزیچ نیهمچ تونهیم مرد هی د؟یکن آرومم که دیگ یم-

 ن؟یکن فراموش نیتونست یم شما کنه؟ فراموش رو

 

 

 .زندیم ینرم لبخند مجد

 هم باز هست، یا فاجعه چه االن ذهنتون تو دونمیم-

 بله یول دیکش خواهد طول ه،یراحت یلیخ کار گمینم

 .هیشدن



 

 از من تار نگاه و کند یم ینیسنگ میرو دیاو نگاه

 .شودینم کنده انگشتانم

 

 مجد و شنوم یم را یکاغذ دستمال شدن دهیکش یصدا

 :دیگویم

 .شده یزخم خانمتون دست ملکان یاقا-

 

 صامت#

 

 

 

 گوشه تا دیاو نگاه و رودیم باال دیآو صورت تا نگاهم

 . شودیم دهیکش امانداخته کار از که یناخن ی

 

 یرو را دستمال. ردیگیم را دستمال و شده زیخمین

 را انکشتم  ،یالحظه سوزش از و گذاردیم انگشتم



 نگه ساکن را انگشتم مصرانه دیآو و کشمیم پس

 .داردیم

 

 یها هیال از خون که است انگشتم سرگردان نگاهش

 دور بار چند را دستمال کالفه و شودیم رد دستمال

 :بپرسد تا کشدیم طول یکم و چدیپیم انگشتم

 انگشتت؟ با یکرد کاریچ-

 

 .کندیم زمزمه ردیگینم که یجواب

 ؟یخوب-

 

 دنیشن از بعد گرید منکه... نپرسد کاش را یخوب

 .شومینم خوب افکارش

 

 :دیگویم آرامش با مجد

 ملکان، یآقا هستند یجبر وسواس دچار خانمتون-

 روش نیا از خودشون کردن آروم یبرا ماههاست

 ...کنندیم استفاده



 

 

 یزخم یهاکناره و انگشتانم یرو دیآو یزده بهت نگاه

 و روندیم هم در شیابروها شود،یم دهیکش میهاناخن

 را پلکهاش و ردیگیم دست به هم را گرمید دست

 .دهدیم فشار هم یرو

 

 

 :پرسدیم مجد

 شهیم باعث که مهرگان خانم نیکن یم فکر یچ به-

 د؟یاریب سرخودتون بالرو نیا

 

 دستان معطوف نگاهم که همانطور را" زهایچ یلیخ"

 .میگویم است دیآو

 

 

 کنمیم یسع و کندیم خطابم" مهرگان خانم" لفظ با

 انگشتم دیاو که بکشم رونیب دیآو دست از را انگشتم



 ریدرگ نگاهش که یهمانطور و کند ینم رها را

 : دیگویم دیآ ینم بند دردش و خون که ستیناخن

 

 .کن صبر قهیدق دو شه یم خوب-

 

 سرم در مدام و مدام و مدام" میآمدینم کاش" ی جمله

 .شودیم تکرار

 

 ده؟یم آزار ییزهایچ چه رو شما مهرگان خانم-

 

 یدردها خواهدیم رود،یم باال مجد صورت تا نگاهم

 اورم؟یب زبان به دیآو کنار نجایا را امدهیکش قد
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 دست بند که یانگشت یپ فرستمیم هم باز را نگاهم

 :میگویم باالخره و است دیآو

 

 

 یمتوال ساعت کی از شتریب تونستم که یشب نیآخر-

 دوتا تخت هی یرو... ادینم ادمی رو میبخواب ای بخوابم،

 منتظرن و سرشون باال سقف به زدن زل که میهست آدم

 خواب اتاق و تخت شر از رو خودشون و بزنه افتاب

 داشتم دوستم رو دیآو و میزندگ و خونه من کنن، رها

 دیآو و بشه شب که بودم منتظر روز تمام من... دکتر

 لمیف و زدن حرف به مینیبش و زمیبر ییچا که اد،یب

 دیآو دست کنار نیماش یتو نشستن عاشق من دن،ید

 رو هااتاق درگاه رو، ام آشپزخونه یپله تک. ..بودم

 و هامیخوش تمام از من... حاال یول داشتم، دوست

 از من... بسته در با خونه یتو موندن از من عالئقم،

 ...دیآو با نشستن جاکی

 

 

 دیآو که یدست یپ فرستمیم حواسیب را انگشتانم

 همه خواندمیم نام به که دیآو و است نکرده شیرها



 ندارم یناخن یگوشه که حاال. کنمیم فراموش را زیچ

. امکرده گم را افکارم ثقل نقطه کنمیم حس کندن یبرا

 .گرددیبرم مجد سمت نگاهم

 

 د؟یدیپرس یچ-

 

 .پرسدیم مجدد را سوالش

 خانم دیبزن بیآس خودتون به شه یم باعث یزیچ چه -

 مهرگان؟

 

 

 .کنمیم رها دیاو دست بند از باالخره را انگشتم

 

... ترسمیم بودم عاشقشون که ییزهایچ یهمه از من-

 صحبت و است خونه یتو یوقت ترسم،یم دیآو از من

 یوقت...  و جواب سوال به میبرس ترسمیم کنهیم

 تو یوقت... هو هی خواب تو ترسمیم خوابمیم کنارش

 جفتمون و بشه یعصب ترسمیم کنارشم بسته در نیماش



 زنه یم در یکس ستین خونه یوقت...بده کشتن به رو

 .منو تا باشه اومده یکی ترسمیم

 

 

 .لرزدیم میصدا دهدیم آزارم که بغض

 

 شیپ چندماه... مینبود هم کنار ساده آدم دوتا دیآو و من-

 یول بود، نشده سالده ه؟یشوخ مگه سالده گفت دیآو

 یحت دیآو ومن نبود، یشوخ داشت، حق دیآو

 عاداتمون دیآو ومن شده، هم شکل هم هامونکالمتکه

 گفتن، یبرا باشم داشته یراز اگر من شده، هم هیشب

 که یدیآو از من ،یول دکتر، شهیم باز دیآو شیپ زبونم

 .دکتر ترسمیم... نشسته کنارم حاال که شدم، هشیشب

 

 

 را میهااشک و دهیکش باال صورتم تا را دستانم

 ادامه خودم یچارگیب و یدرماندگ از خسته... رمیگیم

 .دهمیم

 



 

 رو دیآو نیا. دهیم نشون که ستین ینیا دیآو دونم یم-

 پوست کندن... ترسمیم خودم آورددست از و ساختم من

 خودم به مدام بود، دردناک اوائل هاناخن ی گوشه

 یبر گفته کنن، دسنگسارت دم یم گفته دیآو گفتمیم

 بدتر دست درد شکنم،یم پاهاتو نیماش با رونیب

 دردش گهید...  ای سنگسار از بدتر ای ستین ازشالق

 حس رو یدرد چیه گهید دکتر، کنمینم حس رو

ر کنم،ینم ...  دنیکش نفس مثل شده عادت نیا. شدم س 

 دستمال مدام... شده نجس انگشتام خون با ام خونه کل

 دیشا یعنی... ندارم کارم یرو یکنترل اما کشمیم یت و

 هلش زودتر اگر من دکتر، مقصرن هادست نیا

 ...کردمیم باز زودتر رو در اگر من. ..عقب دادمیم

 

 

 پلک و شده ساکت شنوم،یم دیآو از که را ییوا یا

 .شود صاف تارم نگاه تا زنمیم

 

 :پرسدیم مجد



 ده؟یکش یکیزیف یریدرگ به تونمشاجره حاال تا-

 

 یم دیآو و" نه" میگویم من م،یدهیم جواب همزمان

 ".بله"دیگو
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 ساکت کندیم ینیسنگ رخممین یرو که دیآو نگاه

 :دیگویم دیآو و شومیم

 سکوت و انتیخ یهیقض نتونستم که شیپ وقت چند-

 ...کنم هضم رو گندم

 

 :میگویم حرفش انیم

 .نزده منو حاال تا دیاو-

 

 :دیگویم دیآو



... کردم کیشر بدم حال یتو رو گندم... دادم آزارش-

 دمیم آزارش دونستمیم خودم نبوده، دستش هم فقط

 ...یول

 

 کشد،یم شیموها انیم را اشپنجه درمانده که دیآو

 رهیخ سکوت در و گوشم پشت فرستمیم را میهایچتر

 .شمارمیم را شیهابرگ و وکای به شومیم

 

 

 :شکندیم را اتاق سکوت مجد

. نداره یجالب یجهینت نیگرفت شیپ که یاهیرو نیا-

 قبال رفته ادمونی که گفتند روزید مهرگان خانم

 هستند یراهکی دنبال گفتند م،یزدیم حرف یچطور

 .نرسه دعوا به یول بزنند حرف که

 

 ادامه و مجد به دوزمشیم و کنده وکای از نگاه

 .دهدیم

 

 



 از کمکم د،یکن صحبت هم با دیبا خوبه، زدن حرف-

 یهادیخر از د،یکن شروع افتاده پا شیپ یساده مسائل

 به دیبرس تینها در و فیوظا میتقس از خونه،

 ای دیشد خسته که کدومتون هر. تریجد یهاحرف

 امخسته که دیکن اعالم د،ینداشت دوست رو بحث ریمس

 دیتونینم اگر. ندارم بحث یادامه به یاعالقه ای

 د،یسیبنو کاغذ یرو ستین یمشکل دیکن صحبت

 یآقا یول... دیکن مطرح رو هاتونترس و هاخواسته

 محتاط گرفتن جواب و دنیپرس سوال مورد در ملکان

 فرار مهرگان خانم. دیبپرس دینبا رو یسوال هر د،یباش

 .ستین صحبت شروع یبرا یدرست انتخاب سکوت و

 

 

 :دیگویم دیآو

 

 روز یط یگاه. ستین خودم دست. نپرسم تونم ینم-

 خونه در باشم، قبل هیشب که ذارم یم قرار  خودم با

 یول کنهیم بازش گندم که باشم مطمئن و بزنم رو

 گنیم بهم سرم یتو یصداها رسمیم در یجلو یوقت

 کاریچ خونه تو گندم یستین یوقت نیبب کن باز درو



 گندم همون خونه یتو گندم   دونمیم من... ای... کنهیم

 .دیشا گم یم خودم به یول است، شهیهم

 

 

 اتاق در را سرگردانش نگاه و دهیکش یاکالفه پوف

 یعصب دنیکوب به کندیم شروع هم باز و چرخاندیم

 عادت نیا متوجه چرا من  نیزم یرو شیپا یپنجه

 نکار؟یا به است کرده شروع یک از بودم؟ نشده دیآو

 

 :پرسدیم دیآو به رو دکتر

 حالتون دهینکش یجنس یرابطه به کار نیدیشن که حاال-

 نه؟ ای شد بهتر

 

 .زندیم یتلخ لبخند دیآو

 

 داشتم شک بگه گندم نکهیا از قبل یحت دونستم، یم-

 یرو یکنترل چیه یول بکنه، یکار نیهمچ بتونه

 دوتا کنمیم فکر یگاه که شده یطور ندارم، افکارم

 شکاکه که یاون کنن،یم یزندگ سرم یتو مختلف آدم



 که یآدم نیا گندم گهیم که هیمن اون از تریقو یلیخ

 آروم مرد رو ها سوال... ستین دهیم نشون خودش

 بگه سرم یتو شکاک مرد به تا پرسهیم مغزم یتو

 یادیز کمک متاسفانه هم گندم ست،ین نیا گندم شو خفه

 .کنهینم

 

 

 

 :میگو یم

 

 که یهربار من. بدم هاشسوال به یجواب ترسمیم -

 قلب تپش زدن حرف به کنهیم باز دهنشو دیآو

 ای کنمیم سکوت کردن بحث ترس از یگاه رم،یگیم

 تمومش تا بگو رو ممکن زیچنیبدتر گمیم خودم به

 .دکتر ترسونده یلیخ رومن دیآو. کنه

 

 : پرسدیم مجد

 مهرگان؟ خانم ترسوندتونیم شتریب یچ-
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 : میگویم

 

 دیآو به اول روز همون برگردم گذشته به اگر من-

 بزن، دار ومن کن، سنگسار ومن بزن، ومن گمیم

 اومدن نییپا ترس تو رومن یول بشکن، پامو جفت

 ...ندار نگه سرمه یباال که یچماق

 

 

 و کرده یناخن یگوشه کندن مشغول را دستانم باالخره

 .دهمیم ادامه

 

 به میبرس و بگم یزیچ اشتباه به ترسمیم من -

 سوال دیآو... و دیآو یدهایتهد شدن یعمل و ییبازجو

 .کنهیم ییبازجو دیآو... دکتر پرسه ینم



 

 

 :پرسدیم دیآو به رو مجد

 .مهرگان یآقا هیچ سوالتون نیمهمتر-

 

 : دیگویم دیآو

 .بوده یک نکهیا-

 

 :ردیگیم دست به را خودکارش مجد

 مهمه؟ براتون انقدر سوال نیا یچ یبرا-

 

 :دیگویم که چرخدیم دیآو صورت یرو نگاهم

 

 یهمه شکستن حداقل ای نباشه، کشتنشم هدف اگر-

 ....ای....دستش ای... دندوناش

 

 



 رصد را رخشمین زده بهت شودیم که ساکت

 ریگ را هانیک اگر که بخورم قسم توانستمیم... کنمیم

 بدبخت را من و چارهیب را خودش و کشدشیم اوردیب

 .کندیم

 

 

 کالفه کرده فوت را نفسش خوانم،یم نام به که را دیآو

 :دیگویم و

 

 شک اطرافم یمردها یهمه به تا بدونم دیبا حداقل-

 اسم هاونیلیم تا بگه من به اسم هی دیبا گندم... نکنم

 هی از رمیم یحت من دور، زمیبر رو سرم یتو

 که یافروشنده به بخرم تمیکبر چوب هی فروشنده

 که دارم شک ییهاادم به من. دارم شک شناسمشینم

 .کنم صحبت موردشون در دارم شرم یحت

 

 

 راه اشک احساس با و داده فشار هم یرو را میپلکها

 :پرسمیم صورتم یرو گرفته



 ؟یدار شک هم یخریم گاریس ازش که یاون به-

 

 ینیسنگ صورتم یرو دیآو نگاه کنمیم باز که پلک

 .کندیم

 

 :دیگویم و زده یخندشین

 .دارم شک اونم به آره،-

 

 :میگویم مجد به رو

 گاریس به کرده شروع یک از دونمینم یحت من-

 پاش دنیکوب به کرده شروع یک از دونمینم من دن،یکش

 میکرد فرار هم از و مینزد حرف انقدر گهید ن،یزم رو

 .میشناسینم رو گهیهمد

 

 .کندیم مکث دیآو صورت یرو مجد نگاه

 

 رو مهرگان خانم گهید دیکنیم حس هم شما-

 د؟یشناسینم



 

 

 بگم دیبا اعتراضاتتون از قبل یول دم،یم ندهیآ در

. ستین یراحت کار اصال حجم نیا تو یسینو الوگید

 از راحت شهیم نه شنیم نوشته راحت نه هاپستنیا

 پارت کم که واال د،ینکن غرغر شد، رد روشون

 .دمینم
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 .دهد یم ادامه و گفته مکثیب را" نه" دیآو

 گهید خودمو یول نشناسم، رو گندم نشده وقت چیه من-

 که یزیچ به ندارم جرئت یحت. شناسمیم یسخت به

 .کنم فکر شدم لیتبد بهش

 



 خاطر به و وکای اهیگ به دوزمیم را نگاهم کالفه

 داشت برگ وسهستیب شیهاشاخه از یکی که آورمیم

 دست و بودم شمرده برگ ده تا را ترنییپا یساقه و

 و کنده وکای از نگاه ندینشیم دستم یرو که دیآو

 .دیآو به دوزمشیم

 

 :پرسدیم

 ؟یخوایم یچ انگشتات نیا جون از-

 

 :پرسدیم مجد دهم،ینم که یجواب

 مهرگان؟ خانم دهیم آزارتون یچ لحظه نیا تو-

 

 :میگویم و گرفته دیآو از نگاه

 به بعدا که بگم یزیچ نجایا ترسمیم یحت من-

 .رمیبگ قرار بازخواست مورد خاطرش

 

 .کنمیم زمزمه کندیم رها را دستم که دیآو دست



 رسمیم جهینت نیا به شتریب کنمیم فکر ستریب یهرچ-

 دونمیم نکهیا با. گردمیبرنم خونه اون به گهید من که

 .تونمینم گهید یول دهینم آزارم دیآو

 

 .کنمیم تکرار درمانده

 یعنی. ترسونهیم منو خونه اون تو دیآو با موندن تنها-

 ...من... یول ترسونهیم منو ییهرجا موندن تنها

 

 یکتان یها کفش به دوزمیم را نگاهم و کرده بفض

 .کنمیم اعتراف و دمیسف

 من ترسم،یم ازش یول دارم، دوسش دویآو من-

 من. ترسمیم امخونه از... دارم دوسش رو امخونه

 بسته در پشت ییتنها از یول دارم دوست آرامشو

 .ترسمیم

 

 تا را نگاهم که کندیم هیواگو لب ریز را نامم دیآو

 :کشانمیم باال صورتش

 اسمشو که ستین یعوض اون ای خودم خاطر به-

 بهتر حالت یکنیم فکر تو. خودته خاطر به گم،ینم



 همه یکنیم فکر تو... دیآو شهینم ؟یبفهم اگر شهیم

 .شهینم درست یچیه گهید یول شه؟یم درست یچ

 

 که پلک و گذاشته هم یرو یا لحظه را شیپلکها دیآو

 :پرسدیم کند،یم باز

 نجا؟یا از رونیب... بکشم؟ گاریس هی تونمیم من-

 

 :ودیگیم یکوتاه مکث با مجد

 .دیتونیم. بله-

 

 کبارهی به چرخدیم دیآو سمت که امزده بهت نگاه

 زیچ دنشیکش گاریس که آوردیم خاطر به انگار

 فوت را نفسش. نشسته کنارش که یزن یبرا ستیدیجد

 .یصندل پشت وارید به دهدیم هیتک را وسرش کرده

 

 کیتکیت یصدا فقط و میکنیم سکوت سه هر

 را سکوت یگهگاه را وارید یرو ساعت یعقربه

 .ستندین توجهم مورد گرید وکای یبرگها و شکندیم



 

 مجد شودیم یطوالن که اتاق در گرفته راه سکوت

 :دیگویم

 مهرگان؟ خانم-

 

 ادامه را صحبتش خواهدیم چرخدیم سمتش که نگاهم

 :میگویم که بدهد

 امروز یبرا. ام خسته بزنم، حرف خوامینم گهید-

 .هیکاف

 

 کالفه دیآو و من نیب را نگاهش آرامش با مجد

 :دیگویم یکوتاه مکث از بعد و چرخانده

 خسته و دیدار کسالت هم یکم ست،ین یمشکل. درسته-

 .میدیم ادامه نجایا از رو یبعد یجلسه کردم، تون

 

 یلبخند با که شوم بلند یصندل یرو از خواهمیم

 :دیگویم

 .لطفا لحظه کی-



 

 خط پشت مخاطب به و برداشته را تلفنش یگوش

 : دیگویم

 .اتاق داخل دیاریب فیتشر قهیدق هی لطفا-

 

 مجد شود،یم اتاق وارد  یمنش که بعد لحظه چند

 : دیگویم

 هی داره، پانسمان به ازین انگشتشون ملکان خانم-

 .نیبد بهشون هم گرم یدنینوش

 

 صورتم یرو مجد نگاه و دیگویم یچشم دخترک

 .کندیم مکث

 نجایا قهیدق چند ملکان یآقا و من نباشه یمشکل اگر-

 .میدار کار

 

 :پرسدیم که دیآو یرو گرددیبرم نگاهم

 ن؟یماش داخل ینیبش یبر بدم دیکل-

 



 .دهمیم تکان یسر

 .نمیشیم راهرو تو. نه-

 

 یمنش را در و شومیم خارج اتاق از زند،یم یلبخند

 .بنددیم

 

 و سالن راحت یهایصندل از یکی یرو نمینش یم

 که هستم خسته آنقدر. چرخانمیم سالن در را نگاهم

 که امخسته آنقدر... ام دهیدو را ماه چند نیا تمام انگار

 به ،یتخت یرو بروم میمستق نجایهم از دارم دوست

 .بخوابم شیرو ابد تا و اعترافم از قبل روز چند خیتار

 

 یجعبه کند،یم پانسمان و کرده زیتم را انگشتم یمنش

 را دستانم ردیگیم دست به که را اشهیاول یهاکمک

 .دستانم یرو هم را سرم و گذارمیم یعسل یرو

 

 و هست دستم کنار یچا وانیل کنمیم باز که چشم

 .کرده گرمم دیآو وریپل

 



 نمیبیم یکنار یصندل در را دیآو نمینشیم که میجا در

 نگاهش و سرش پشت وارید به داده هیتک را سرش که

 .کاودیم مرا

 

 :پرسدیم

 ؟یدیخواب خوب-

 

 .کنمیم غرغر

 .یشیم ضیمر سرما؟ نیا تو یآور در چرا ورتویپل-

 

 .زندیم یلبخند

 .یبود زده خی-
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 چقدر دهد نشان تا گردندیم یساعت دنبال به چشمانم

. امرفته خواب به مشاورم انتظار سالن انیم نجایا

 ای شتریب یکم ای ساعت مین کنم،یم دایپ یساعت باالخره

 ما خاطر به فقط کنم فکر دکتر و یمنش و کمتر یکم

 .اندمانده

 

 :پرسم یم و گرفته دیآو سمت به را وریپل

 م؟یبر-

 

 از و کشدیم تن به را ورشیپل و داده تکان یسر

 شده خارج مرکز از و کرده تشکر و یخداحافظ یمنش

 .مینینشیم نیماش داخل و

 

 .کندیم باز را پنجره خودسرم دست 

  پنجره هم دستم کنار یداشتن دوست یوانهید مرد

 را کتش و کرده باز یحرف چیه یب هم را خودش سمت

 چرخد یم سمتش که نگاهم و میپاها یرو اندازهیم

 .کشادیم شیرو روبه تا را چشمش

 



 یهانیماش چراغ به میدوزیم چشم سکوت در دو هر

 .شکندیم را سکوت دیآو و یگذر

 .گندم میکن صحبت هم با دیبا-

 

 و درمانده شود،ینم کنده یعبور یها نیماش از نگاهم

 :میگویم یوقت هستم چارهیب

 .نایا مامان یخونه رمیم مدت هی-

 

 .کندیم ینیسنگ صورتم یرو نگاهش

 فرصت بهم. گندم زنمینم بیآس بهت وقت چیه من-

 هیشوخ مگه یزندگ سال هشت بده، فرصت بهمون بده،

 م؟یبگذر ازش راحت ینجوریا میبخوا که

 

 :میگویم است، نشده سال ده که داندیم حاال پس

 یزندگ درمونده زن هی سرم تو یول... گذرمینم ازش-

 شو، دور ترسهات از گهیم بهم مدام که کنهیم

 .توئه کنار خونه اون یشبها من ترس نیبزرگتر

 



 .دیگویم شودیم مشت فرمان دور که دستانش

 هی یبمون تنها یتونیم قهیدق چند. هست کافه هی نجایا-

 .کنهیم درد سرم... بخورم رمیبگ یزیچ

 

 .کشانمیم باال اشخسته صورت تا را نگاهم

 ؟یبکش گاریس ییخوایم-

 

 .زندیم یلبخند

 .نه-

 .برو پس-

 

 .خنددیم

 برم؟ یذاشتینم خواستمیم گاریس اگر-

 

 .اندازمیم باال یا شانه

 .یشیم یشکل چه یدنیکش گاریس تو دونمینم-

 



 .باال فرستدیم را شیابرو یتا

 .شمیم یلعنت جذاب-

 جذاب زشته... یبکش گاریس گهید یندار اجازه پس-

 بدونه بابا که هست هم زشت البته... یبش یلعنت

 .کشهیم گاریس دامادش

 

 

 :دیگویم یداشتن دوست یبالبخند

 دوباره برگشتم یوقت سرده، ببند، ونیماش یهاپنجره-

 خب؟. یکنیم بازشون

 

 .دهمیم تکان شیبرا یسر

 

 را نیماش اش یکاغذ وانهایل بخار گردد،یبرم یوقت

 سمتم به را وانهایل از یکی کند،یم خوشبو و مرطوب

 :دیگویم و گرفته

 .موئهیلبه-

 



 زده خی درون از و دارم عطش رمش،یگیم

 دلچسب و گرم کنم،یم مزه را وانیل داخل یدنیام،نوش

 .است

 

 به که سرم و کنمیم تمام  را یدنینوش سکوت در

 .ردیگیم سمتم به را وانشیل چرخدیم سمتش

 

 .میگویم و داده تکان نیطرف به یسر

 .هیکاف یول. بود خوب یلیخ ممنون،-

 حس یکنیم صحبت که ینجوریا ه؟یکاف ممنون،-

 .دارم رو هابهیغر

 

 شده دستم داخل وانیل ریدرگ نگاهم دهم،ینم یجواب

 نصف کشد،یم رونیب دستم از را وانیل است،

 وانیل و کرده زیسرر وانمیل داخل را اشیدنینوش

 .دهدیم دستم به را خودش

 

 و دهیکش سر را من وانیل که امنکنده صورتش از نگاه

 :دیگویم



 ناخواسته گندم، زنم ینم بیآس بهت وقت چیه من-

 ...ای... شده

 

 فشار هم یرو را شیپلکها و کرده فوت را نفسش

 .دهدیم

 

 ن،یماش کف به کوبدیم یتمیر با که را شیپا یپنجه 

 ینطفه پدر نام من از که کنمیم فکر یروز آن به

 .دیپرس را امشده سقط

 

 متنفر بودنم زن از تا بود کرده یکار ناخواسته دیشا

 شک اشیمردانگ به که بودم کرده یکار هم من شوم،

 .کند

 

 .میبود کشته را گریکدی ما... نه را من ینطفه ما

 

 را، اش یدنینوش ای خورم، یم را امیدنینوش

 را نیماش سکوت و کندیم بهتر را حالم اشینیریش

 .شکندیم شیصدا



 

 کنه، متهم یجرم به رو تو تونهینم چکسیه گندم،-

 یتونیم شدم خطرناک یکرد حس وقت هر. من یحت

 .ببره منو ادیب صدوده یبزن زنگ دستت یریبگ تلفنو
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 زباله داخل و شکسته که گفتیم را یتلفن همان

 مش؟یانداخت

 

 باز انتها تا را پنجره و وانیل به دوزمیم را نگاهم

 .کنمیم هیواگو را ممیتصم نیآخر و کرده

 

 خونه اون از. دیآو گردمیبرنم خونه اون به گهید من-

 یدرگاه از دارم، وحشت خوابمون تخت از ترسم،یم

 دهیکوب من که یوارید از ،یشد هوشیب توش تو که

 رو سقط عالئم نیاول روش که یاپله مین از بهش، شدم



 شده ترسناک یچهمه... دستام از دستات، از دم،ید

 .گردمیبرنم خونه اون به گهید... من د،یآو

 

 فکر خودم با شودیم مچاله دستانش انیم که دیآو وانیل

 کردندیم یزندگ خانه آن در که یدیآو و گندم کنم،یم

 .اندمرده

 

 زل شب کل که ییهاُمرده به میبود شده لیتبد نفر دو ما

 کرده یعاشق داخلش که یاتاق کیتار سقف به زنندیم

 بودند شده حل هم در یطور بارها بارهاو که بودند،

 است کدام دیآو نفهمد یکس که نباشند، صیتشخ قابل که

 ؟یکس چه گندم و

 

 یاتاق سقف به شده رهیخ م،یبود ییها ُمرده فقط حاال

 اعتماد دیآو به من م،ینبود هم معتمد گرید. منفور

 .من به دیآو و نداشتم

 

 :پرسدیم دیآو

 ؟یبد فرصت خودمون به ییخواینم گهید-



 اون و تو منم د،یآو یببخش منو یتونینم وقت چیه تو-

 .ببخشم تونمینم رو خونه

 ؟یراحت نیهم به-

 

 

 .کنمیم اخم میگلو در شده گلوله بغض درد از

 

 درد روز سه ی اندازه به. دیآو نبوده راحت هم یلیخ-

 و ییتنها درد و نیجن کی سقط از یناش یزیخونر و

. خونه اون به برگردم ترسمیم من...سنگسارو وحشت

 تنها باتو ترسمیم من بخوابم، تو کنار ترسم.یم من

 نیا تو تونمینم نکنم باز رو شهیش نیا اگه من باشم،

 عمرت آخر تا گهید دیشا د،یآو هم تو. نمیبش نیماش

 کامل اعتماد بهم ینتون گهید دیشا. یببخش منو ینتون

 اطرافت مردها به ینتون گه،ید دیشا ای یباش داشته

 چرا... یک با زنت که ینکن فکر نیا به و یکن نگاه

 ؟یدیم زجر چرا خودتو ؟یدیم زجرمون یدار

 

 



 .لرزدیم میصدا جمله یادامه یبرا

 یروز هی دیشا ،یفیح... دیآو کن رحم خودت به-

 ،یباش داشته اعتماد بهش که یکن دایپ رو یکی یتونست

 راحت التمیخ و ینکن قفل روش به رو خونه در که

 .باشه

 

 .داردیبرم خش شیصدا

 سال هشت و کنم دایپ رو یکی برم یگیم تو یعنی-

 مگه نه؟ ای کنه انتیخ بهم قراره بفهمم بعد و کنم صبر

 ناقص؟ یسکته دوتا بعد کنم عمر قراره سال چند من

 

 او به من دانمینم یحت گرید کنم،یم نگاهش مات

 که کردیم فکر دمیآو. من به او ای ام زده بیآس شتریب

 نه؟ ای ندیبیم انتیخ هم باز باشد یدوم ینفر با اگر

 شمارد؟یم را سکته بعد عمرش یروزها دارد

 

 :پرسمیم

 ...مدت هی شهیم-

 



 

 از بعد و شومیم ساکت چرخدیم سمتم که نگاهش

 .شیروروبه به دوزدیم را نگاهش یطوالن یمکث

 مامانت یخونه مدت هی برو برو،... گندم باشه باشه،-

 مشکل گمیم همه به من باشه اصال. کن استراحت

 کار مدت هی برو باشه م،یباش دور هم از بهتره میدار

 یول... کنمیم قبول رو یچ همه ،یش سرگرم کن

 .گندم

 

 به دوزدیم را نگاهش هم او و چرخمیم سمتش به

 .صورتم

 ندارم، تعارف و یشوخ یشکیه با گندم، تو سر من-

 پات تهشم تا خوامتیم گفتم ،یزنم. خودت با یحت

 یبد میباز ،یبساز داستان ،یبد لفتش سادم،یوا

 .کنمیم وپوستت

 

 :دیگویم و خوانمشیم نام به زده بهت

 خودم کن، هماهنگ من با رو جلساتت خیتار-

 .رسونمتیم



 قراره باشه؟ ینجوریا یچ همه بعد به نیا از قراره-

 ؟یکن کنترلم

 

 .خنددیم

 بهت گندم، دمتیچسب یدست دو فقط من. نه کنترل؟-

 .سادمیوا پات تهش تا که،گفتم
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 یرو یغذاها تا را نگاهم کندیم متوقف که را نیماش

 .چرخمیم سمتش به بعد و دهیکش نییپا میپا

 د؟یآو-

 

 :پرسمیم دیگویم که را دیآو جان

 ؟یمونیم کجا شب-

 



 .زندیم یلبخند

 بمونم؟ کجا-

 .هاینمون تنها هرجا،-

 

 .زندیم پلک

 یخونه رفته کرده ولم زنم بگم مونخونه برم،-

 بمونم؟ شما شیپ اومدم منم مامانش،

 

 چه و بروم خانه به بسته، در به دوزمیم را نگاهم 

 د؟یبگو چه و برود دیآو بخواهم؟ چه و بروم... میبگو

 کنم؟ سر چگونه را شب دیآو بدون اصال

 

 :میگویم

 .دیآو دارم دوستت یلیخ من-

 

 .خنددیم

 .یگفتیم یداشت خب؟-

 



 .نلرزد میصدا کنمیم یسع

... فقط. کنمینم رهات من. نکردم رهات من د؟یآو-

 .دارم دوستت یلیخ

 

 .باال فرستدیم را شیابرو یتا

 هم رو شهیش م،یدیرس بابات مامان یخونه در یجلو-

 .یعموم روابط خانم ایشد جرئت و پردل ن،ییپا یداد

 

 نگاهش ریس را دیآو و نیماش در به زنمیم هیتک

 روابط خانم بود نگفته من به بود وقت چند. کنمیم

 است، کرده فرمان بند که دستش تا را دستم ؟یعموم

 .کنمیم دستش قفل را امزده خی دست و دهیکش

 .دیآو رمینم قهر یبرا-

 

 .خوردیم یتکان شیگلو بکیس

 دور چقدر. دارم نگهت دور ترسهات از گفت مجد-

 هی تا که، بکشه طول قراره چقدر گندم؟ دارم نگهت

 ادتی قرارامون و قول یهمه  یدید من دست دیکل

 نره؟



 

 باال اشقهیشق یگرفته جان رگ آن تا را نگاهم

 .کشانمیم

 ازم اسم هی که بره ادتی ،یدید منو تو که یوقت تا-

 .یدار طلب

 

 .دهدیم تکان یسر

 .برسون سالم. برو پس-

 

 :میگویم رودیم باال رهیدستگ تا که دستم

 ؟یکن یراه زنتو یشینم ادهیپ-

 

 باز را نیماش در د،یآیم کش یلبخند به که شیلبها

 .شودیم ادهیپ من با همزمان و کرده

 

 کشانمیم یمانیرسیت از دهیتاب یسوکم نور تا را نگاهم

 در مرا آنجا دیآو برکه برون بله روز دیآیم ادمی و



 نیماش و خونه کنم،یم عوضش گفت و دیکش آغوش

 ...درویاو به دیرس حرفش یادامه... و

 

 :میگویم رسدیم کمینزد که دیآو

 رو تو من نشو، عوض وقت چیه... دیآو نشو عوض-

 .نترسون منو ترسم،یم نشناسم که

 

 :پرسدیم زده بهت

 خودت؟ برا یگیم یدار یچ-

 

 .کشانمیم یمانیس ریت تا را نگاهم

 رو یچ همه یگفت ادتهی برکه؟ برون بله روز ادتهی-

 درو؟یآو و نیماش و مبل و خونه کنم؟یم عوض

 

 .کندیم یمانیرسیت بند را نگاهش

 



 دهیشن را هانیک یماجرا تازه روز آن که دیآیم ادمی

 کردمیم فکر خودم با احمقانه که دیآیم ادمی... بودم

 شد؟یم چگونه امیزندگ کردمیم ازدواج هانیک با اگر

 نام به که یزندگ... نداشت یارزش که امدهیفهم حاال

 فقط دوره آن من داشت؟ یارزش چه نخوَرد ُمهر دیآو

 .بودم تروانهید و وانهید و احمق

 

 :میگویم امنکنده یمانیرسیت از نگاه که همانطور

 نتونم و بهت بچسبم من که یجور هی مهندس، کن بغلم-

 .کنن رهام و بترسن ترسهام، که یجور هی. کنم ولت

 

 .چرخمیم سمتش به را نگاهم

 .دیآو کن بغلم منو-

 

 .خنددیم

 تو بندازه؟ یمرد از منو بابات یگرفت میتصم-

 ما یک میدینفهم هنوزم ببوس، منو یداد ریگ مارستانمیب

 .رفت در دید رو



 

 .دیفهمینم که دیفهمینم که دیفهمینم

 

 کنم،یم رها نیماش کاپوت یرو را غذا ی سهیک

 انیم از زور به را دستانم یوقت است زده بهت نگاهش

 .کنمیم بغلش باالخره و کرده رد شیبازوها

 

 تا کندیم شره اشک کشمیم نفس که را تنش عطر

 همانقدر بودنش از ستیدرد چه نیا آخر... امچانه

 نبودنش؟ از که ترسمیم

 

 حس، کی نداشتن و داشتن از را آدم که ستیدرد کدام

 ترساند؟یم همزمان

 

 و رفته باال کمرم از دستانش کشمیم باال که را امینیب

 میاستخونها که دهدیم فشار بازوانش انیم یطور مرا

 .زنندیم ناله را مانیدلتنگ

 



 :میگویم

. یستین مقصر اصال تو. دیآو ببخش. ببخش. ببخش-

 .یلیخ. مهندس دارما دوستت یلیخ من من،. ببخش

 

 رصد را میاشکها لرزانش یها یاقهوه و کندیم میرها

 را دیآو  و شده بلند پنجه یرو وانه،ید من   و کنندیم

 .بوسمیم

 

 

 بود ممکن بابا، یحت ای ییآشنا ای هیهمسا اگر درک به 

 من و میکن یعاشق میدیترس عمر کی ما نند،یبب را ما

 ینام دیآو زن و امگذاشته کنار را هانیک که رفت ادمی

 ... امشده

 

 از بعد حاال میدیترسینم کردن یعاشق از اگر دیشا

 و درمانده و میستادیاینم نجایا یزندگ سال هشت

 .مینبود چارهیب

  



 شیلبها به دهیچسب یلبخند با کنمیم که شیرها

 :دیگویم

 و خشک بوس هی بود جور مکان اگر حاال نشا،یبب-

 ی خونه در جلو کردن، قهر دم ما، به دادینم هم یخال

 .کنهیم یدلبر داره باباشننه

 

 .زنمیم نشده خشک یهااشک آن انیم یلبخند

 .ینخورد یزیچ صبح از. میبخور باهم رو شام ایب-

 

 .زندیم گره هم در شیابروها

 م؟یبخور نیماش کاپوت رو هم غذارو ییخوایم البد-
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 یرو یغذاها تا را نگاهم کندیم متوقف که را نیماش

 .چرخمیم سمتش به بعد و دهیکش نییپا میپا



 د؟یآو-

 

 :پرسمیم دیگویم که را دیآو جان

 ؟یمونیم کجا شب-

 

 .زندیم یلبخند

 بمونم؟ کجا-

 .هاینمون تنها هرجا،-

 

 .زندیم پلک

 یخونه رفته کرده ولم زنم بگم مونخونه برم،-

 بمونم؟ شما شیپ اومدم منم مامانش،

 

 چه و بروم خانه به بسته، در به دوزمیم را نگاهم 

 د؟یبگو چه و برود دیآو بخواهم؟ چه و بروم... میبگو

 کنم؟ سر چگونه را شب دیآو بدون اصال

 

 :میگویم



 .دیآو دارم دوستت یلیخ من-

 

 .خنددیم

 .یگفتیم یداشت خب؟-

 

 .نلرزد میصدا کنمیم یسع

... فقط. کنمینم رهات من. نکردم رهات من د؟یآو-

 .دارم دوستت یلیخ

 

 .باال فرستدیم را شیابرو یتا

 هم رو شهیش م،یدیرس بابات مامان یخونه در یجلو-

 .یعموم روابط خانم ایشد جرئت و پردل ن،ییپا یداد

 

 نگاهش ریس را دیآو و نیماش در به زنمیم هیتک

 روابط خانم بود نگفته من به بود وقت چند. کنمیم

 است، کرده فرمان بند که دستش تا را دستم ؟یعموم

 .کنمیم دستش قفل را امزده خی دست و دهیکش

 .دیآو رمینم قهر یبرا-



 

 .خوردیم یتکان شیگلو بکیس

 دور چقدر. دارم نگهت دور ترسهات از گفت مجد-

 هی تا که، بکشه طول قراره چقدر گندم؟ دارم نگهت

 ادتی قرارامون و قول یهمه  یدید من دست دیکل

 نره؟

 

 باال اشقهیشق یگرفته جان رگ آن تا را نگاهم

 .کشانمیم

 ازم اسم هی که بره ادتی ،یدید منو تو که یوقت تا-

 .یدار طلب

 

 .دهدیم تکان یسر

 .برسون سالم. برو پس-

 

 :میگویم رودیم باال رهیدستگ تا که دستم

 ؟یکن یراه زنتو یشینم ادهیپ-

 



 باز را نیماش در د،یآیم کش یلبخند به که شیلبها

 .شودیم ادهیپ من با همزمان و کرده

 

 کشانمیم یمانیرسیت از دهیتاب یسوکم نور تا را نگاهم

 در مرا آنجا دیآو برکه برون بله روز دیآیم ادمی و

 نیماش و خونه کنم،یم عوضش گفت و دیکش آغوش

 ...درویاو به دیرس حرفش یادامه... و

 

 :میگویم رسدیم کمینزد که دیآو

 رو تو من نشو، عوض وقت چیه... دیآو نشو عوض-

 .نترسون منو ترسم،یم نشناسم که

 

 :پرسدیم زده بهت

 خودت؟ برا یگیم یدار یچ-

 

 .کشانمیم یمانیس ریت تا را نگاهم

 رو یچ همه یگفت ادتهی برکه؟ برون بله روز ادتهی-

 درو؟یآو و نیماش و مبل و خونه کنم؟یم عوض



 

 .کندیم یمانیرسیت بند را نگاهش

 

 دهیشن را هانیک یماجرا تازه روز آن که دیآیم ادمی

 کردمیم فکر خودم با احمقانه که دیآیم ادمی... بودم

 شد؟یم چگونه امیزندگ کردمیم ازدواج هانیک با اگر

 نام به که یزندگ... نداشت یارزش که امدهیفهم حاال

 فقط دوره آن من داشت؟ یارزش چه نخوَرد ُمهر دیآو

 .بودم تروانهید و وانهید و احمق

 

 :میگویم امنکنده یمانیرسیت از نگاه که همانطور

 نتونم و بهت بچسبم من که یجور هی مهندس، کن بغلم-

 .کنن رهام و بترسن ترسهام، که یجور هی. کنم ولت

 

 .چرخمیم سمتش به را نگاهم

 .دیآو کن بغلم منو-

 

 .خنددیم



 تو بندازه؟ یمرد از منو بابات یگرفت میتصم-

 ما یک میدینفهم هنوزم ببوس، منو یداد ریگ مارستانمیب

 .رفت در دید رو

 

 .دیفهمینم که دیفهمینم که دیفهمینم

 

 کنم،یم رها نیماش کاپوت یرو را غذا ی سهیک

 انیم از زور به را دستانم یوقت است زده بهت نگاهش

 .کنمیم بغلش باالخره و کرده رد شیبازوها

 

 تا کندیم شره اشک کشمیم نفس که را تنش عطر

 همانقدر بودنش از ستیدرد چه نیا آخر... امچانه

 نبودنش؟ از که ترسمیم

 

 حس، کی نداشتن و داشتن از را آدم که ستیدرد کدام

 ترساند؟یم همزمان

 



 و رفته باال کمرم از دستانش کشمیم باال که را امینیب

 میاستخونها که دهدیم فشار بازوانش انیم یطور مرا

 .زنندیم ناله را مانیدلتنگ

 

 :میگویم

. یستین مقصر اصال تو. دیآو ببخش. ببخش. ببخش-

 .یلیخ. مهندس دارما دوستت یلیخ من من،. ببخش

 

 رصد را میاشکها لرزانش یها یاقهوه و کندیم میرها

 را دیآو  و شده بلند پنجه یرو وانه،ید من   و کنندیم

 .بوسمیم

 

 

 بود ممکن بابا، یحت ای ییآشنا ای هیهمسا اگر درک به 

 من و میکن یعاشق میدیترس عمر کی ما نند،یبب را ما

 ینام دیآو زن و امگذاشته کنار را هانیک که رفت ادمی

 ... امشده

 



 از بعد حاال میدیترسینم کردن یعاشق از اگر دیشا

 و درمانده و میستادیاینم نجایا یزندگ سال هشت

 .مینبود چارهیب

  

 شیلبها به دهیچسب یلبخند با کنمیم که شیرها

 :دیگویم

 و خشک بوس هی بود جور مکان اگر حاال نشا،یبب-

 ی خونه در جلو کردن، قهر دم ما، به دادینم هم یخال

 .کنهیم یدلبر داره باباشننه

 

 .زنمیم نشده خشک یهااشک آن انیم یلبخند

 .ینخورد یزیچ صبح از. میبخور باهم رو شام ایب-

 

 .زندیم گره هم در شیابروها

 م؟یبخور نیماش کاپوت رو هم غذارو ییخوایم البد-
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 :میگویم و زده اشاره خانه به

 بگذرون بد زت،یعز پدرزن یخونه رو شام هی -

 .مهندس

 

 فونیآ تا را انگشتم کند یاعتراض بتواند نکهیا از قبل

 و آورمیم در صدا به را زنگ یمعطل یب و برده باال

 باز خانه در میدهایکل سمت ببرم دست نکهیا از قبل

 .شودیم

 

 به نیح نگرانم، شهیهم مامان میشویم که خانه وارد

 :دیگویم دنمیکش آغوش

 ییایب انتظارم چشم صبح از بره، قربونت مامان-

 

 و رومیم خودم یخانه به مارستانیب از بعد بودم گفته

 ..است بوده آمدنم منتظر

 



 یسالم کانتر یرو دیخر یهاسهیک گذاشتن نیح دیآو

 نگاهش ردیگیم جواب که بابا از و دیگویم یلب ریز

 .چرخاندیم خانه در را

 

 :پرسمیم

 ست؟ین برکه-

 

 .دهدیم ادامه بابا و دیگویم را نه مامان

 .ادیم صبح فته،یش-

 

 ندیبنش زندیم تعارف دیآو به بابا و دهمیم تکان یسر

 و دوزدیم من به را نگاهش کالفه و فیبالتکل دیآو و

 :پرسدیم مامان

 خوب که گفتم جان؟ مامان نجایا یاومد شد بد حالت-

 .برم قربونت یستین

 

 :میگویم و داده تکان یسر

 نجا؟یا میبمون شهیم. دهیم بو خونه باال، زده فاضالب-



 

 گرفته یاعتماد یب گند یبو را ما یخانه نبود، دروغ

 .بود

 

 : دیگویم بابا

 بمونه؟ خودش یخونه نتونه آدم شهیم مگه-

 

 بابا کینزد ندینشیم و دهیکش یراحت نفس باالخره دیآو

 .نندیبیم اخبار هم با و

 

 را است دهیخر دیآو که را ییغذا و سوپ شام یبرا

 دیآو و من شود،یم تمام که شام و میخوریم

 جمع نیح مامان که میهست ایدن یآدمها نیترفیبالتکل

 :دیگویم ظرفها کردن

 ببر تشک لحاف دجانیآو یبرا پاشو جان مامان-

 .کن استراحت بخور زودتر داروهاتو اتاقت،

 

 :دیگویم دیآو



 .شمینم مزاحمتون-

 

 :دیگویم یجد و کوتاه اخبار، کردن خاموش نیح بابا

 .نجایهم دیبمون-

 

 دوران در داشته آرزو گفتیم دیآو که آورمیم ادی به

 ...حاال و بخوابد نجایا را یشب ینامزد

 

 . صورتم به دوزدیم را نگاهش درمانده و کالفه دیآو

 

 پس یتوانست دیشا گندم میگویم خودم با ستم،ین مانیپش

 یبرا دلم. یبخواب دیآو کنار را شب کی هاماه از

 یبرا یحت دلم بود، تنگ دیآو آغوش انیم یخوابها

 هم بودم کرده شیرها لرزه تن با صبح که یاخانه

 .بود تنگ

 

 دیآو و کنمیم ادیز را شوفاژ میشویم که اتاق وارد

 .چرخاندیم اتاق در را نگاهش



 

 میبود که نامزد م،ینداشت اتاق نیا از یادیز خاطرات ما

 گرید هم آن از بعد م،یبمان تنها نجایا نداشت خوش بابا

 ما وقت چیه نجایا و میداشت را خودمان یزندگ و خانه

 .دیند باهم را دونفر

 

 :میگو یم

 .سرده نجایا ؟یخوابیم نییپا-

 

 .زندیم یخندشین

 .گندم ادینم ادمی دمویخواب که یشب نیآخر خواب؟-

 

 ادی به را راحتمان خواب نیآخر کداممان چیه

 .میآوردینم

 

 دیآو و کشانمیم باال صورتش تا را امدرمانده نگاه

 یرو و کندیم پهنش و گرفته دستم از را پتو و تشک

 .نیزم



 

 :میگویم

 .نیزم رو خوابمیم من تخت، رو بخواب تو

 

 تشک یرو یول میخوابیم باهم دیبگو دارم انتظار

 .کشاندیم باال صورتم تا را نگاهش و دهیکش دراز

 تا قراره یوقت بکشم دراز کجا کنه یم یفرق چه-

 سقف؟ به بزنم زل دیخورش طلوع
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 ونگاهش دهیکش دراز پشت به که ییاو یرو نگاهم

 .کند یم مکث است سقف ریدرگ

 

 



 و است سقف سقف کند،ینم یفرق. گفت یم راست

 ما بر شب م،خوابیباش کجا کندینم یفرق اتاق، اتاق

 .است حرام

 

 سمت به که است وقت رید  و کشمیم دراز تخت یرو

 .است داریب. چرخمیم دیآو

 

 :پرسم یم

 ؟یبخواب یتونینم-

 

 رودیم بالکن سمت به شده کنده جا از جواب یجا به

 .ندینشیم همانجا و

 

 به شودینم یخبر یوقت و دیایب داخل به مانمیم منتظر

 : میگویم و رفته بالکن

 .سرده د،یآو تو ایب-

 



 ام زده بهت نگاه مقابل و کرده صورتم بند را نگاهش

 :دیگویم و دهیکش دراز

 نداره سقف نجایا دمیفهم دم؟یفهم یچ االن یدونیم-

 بره؟یم خوابم نجایا نظرت به ام،خسته منم گندم،

 

 :میگویم درمانده

 .سرده دیآو تو ایب-

 

 .گذاردیم هم یرو پلک

 .دنینخواب چندماه یاندازه ام؟خسته چقدر یدونیم -

 

 .یشیم ضیمر-

 

 .زندیم یخند شین

 م؟یهست که یزیچ از تر ضیمر-

 

 و میهست و میبود گفت،یم راست م،یهست گفت یم

 .زیسرر یگاه و زیمر و ضیمر. بود میخواه



 

 .نداشت دم و شاخ که یوانگید

 من چرخدیم سمتم که نگاهش. تراس کف نمینش یم

 یرو گذارمیم را سرم و کنارش کشمیم دراز هم

 .اشنهیس یقفسه

 

 :دیگویم

 .گندم تو برگرد-

 

 .گذارمیم هم یرو پلک

 .دیآو میبخواب نجایهم رو شب ایب-

 

 و کرده دایپ را هم نگاه برق یکیتار در خندد،یم

 :دیگویم دیآو و میکنیم هم قفل را نگاهمان

 .میبخواب ایب-

 



 آنقدر م،یاوانهید هم باز و است زمستان و میاوانهید

 تا و زده بغل را مانیپتوها و برگشته اتاق به که وانهید

 .کشانمشانیم تراس

 

 که یآسمان به زنمیم زل و دهیکش دراز کنارش هم باز

 .است گرفته بانیسا را مشین

 

 :کنمیم زمزمه و چرخدیم دیآو رخمین سمت نگاهم

 .دیآو ماینبود وونهید وقت چیه ما-

 

 .چرخدیم صورتم سمت نگاهش

 

 به مرا و تنم سمت کندیم دراز دست بعد یا لحظه

 .کشدیم آغوش

 .است زیانگ وسوسه شیصدا

 .میکن یوونگید ایب پس-
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 .شومیم داریب خواب از یدر شدن دهیکوب یصدا با

 

 آغوش در من و است دهیرس آسمان یانهیم تا دیخورش

 .امشده جمع دیآو

 

 .شنوم یم را برکه یپرانرژ یصدا 

 اومده، تون گل اومده، تون برکه اومده، پرستارتون-

 .اومده بلبلتون

 

 .کنمیم حفظ میدستها با را تعادلم و شده زیخ مین

 برکه؟ یصبح اول چته-

 

 : پرسدیم مات

 ؟یندار یزندگ خونه ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-



 

 مرا منگ و کند یم باز را شیپلکها یال زور به دیآو

 :پرسدیم و کرده نگاه

 شده؟ یچ-

 کرد؟ دارتیب برکه یصدا-

 

 .شودیم بلند برکه یصدا

 ؟یزنیم حرف یدار یک با-

 

 :دیگویم بلند و نشسته شیجا در دیآو

 نفله؟ چه تو به-

 

 .فرستدیم باال ییابرو برکه

 تراس تو زمستون یچله د؟یینجایا دوتاتون هر عه؟-

 ن؟یدیخواب

 

 .دهدیم ادامه برکه و کشدیم یموقع یب یازهیخم دیآو



 .سرتون به زده خدا به-

 

 :زندیم تشر برکه به دیآو

 .نییپا اریب صداتو یصبح اول-

 

 .خندد یم برکه

 ظهره دوازده. نیزد سور هی کهفم اصحاب  به شما-

 .مومن

 

 سمت به و شده کنده جا از بعد و زندیم یپلک دیآو

 :دیگویم که شنومیم را شیصدا و دودیم اتاق

 .شد رمید-

 

 را شیاخمها برکه چمیپیم امسرمازده تن دور که را پتو

 .کشدیم هم در

 

 از تازه یدونینم هم شما ست،ین شیحال اوستا اون-

 رون؟یب کرد پرتتون بابا ای ؟یشد مرخص مارستانیب



 

 برکه به رو و کشانده اتاق تا  یالحظه را نگاهم

 :پرسمیم

 چنده؟ ساعت-

 

 یزیچ فاصله آن از. ردیگیم سمتم به را اشیگوش

 :دیگویم ست،ین دنید قابل

  بودم مونده همکارا از یکی یجا من. مهین و ده خدا به-

 .اومد رید بود ریگ ییجا

 

 درحال یکس با دیآو چرخم،یم اتاق  سمت به هم باز

 : دیگویم من دنید با و است صحبت

 یمشکل نه. چشم. رسونمیم وخودم ساعته هی من باشه-

 .امیم ست،ین

 

 با را چشمانش ی گوشه و کرده قطع را یگوش

 .دهدیم فشار انگشتانش

 



 : دیگویم برکه

 یباز خودتون یخونه دم دیبر دیکن جمع دیپاش گهید-

 .منه مال نجایا. دیکن

 

 به را دیآو که رومیم اتاق داخل به و شده بلند جا از

 .نمیبیم درمانده و ختهیر هم

 

 :پرسمیم

 د؟یآو شده یچ-

 

 تنم یرو تا بعد و کشاندهیم باال صورتم تا را نگاهش

 .کشاندیم نییپا

 

 :پرسمیم

  شده؟ یچ دیآو-

 

 :دیگویم و گرفته فاصله من از یقدم



. سرم به زده نکن فکر پرسم،یم ازت یزیچ هی گندم،-

 خب؟

 

 صامت#

 

 

 دارم وحشت یول بپرسد، خواهدیم چه زنمیم حدس

 .باشد توهم نکند که

 

 :پرسمیم و داده تکان یسر

 شده؟ یچ-

 

 :پرسدیم وار زمزمه و دهیکش بالکن تا را نگاهش-

 بالکن؟ تو ما شبید-

 

 :میگویم دهدیم فشار هم یرو که را شیهاپلک

 .آره-



 

 .زندیم یشخندین و کرده فوت را نفسش

 

 :پرسمیم

 د؟یآو شده یچ-

 

 :پرسدیم و دهیکاو را صورتم

 کردم؟ تتیاذ-

 

 :میگویم

 .نه-

 

 .کندیم یتلخ یخنده تک

 ی خونه بالکن تو زمستون یچله َهول مرد هی مثل-

 ...رو ضمیمر زن... پدرزنم

 



 چنگ را شیدستها و گذاشته هم یرو را شیها پلک

 .کندیم شیمو

 

 .کنمیم زمزمه

 .بودم یراض خودمم د؟یآو-

 

 .گرداندیم اتاق در را نگاهش

 ولم ربع هی اگر نده، رام نجایا داشته حق بابات-

 .کردیم

 .یکنیم بزرگش که نشده یزیچ د،یآو-

 

 .دهدیم تکان یسر

 بد حالت اگه... دیدیم یکی گه گندم؟ بشه یچ بود قرار-

 خدا به. گندم شدم وونهید کنم فکر... اگه... شدیم

 .شدم وونهید

 .ینشد وونهید-

 

 .داردیبرم خش شیصدا



 نگن من به اگه گندم، برهینم خوابمون سقف هی ریز-

 وونه؟ید گنیم یک به پس وونهید

 

 :میگویم و رفته سمتش به یقدم

 .دیآو شهیم درسته یچ همه-

 

 :نالدیم کالفه

 ؟یچطور-

 

 .نییپا فرستمیم را بغض

 .میکنیم فراموش رو یچ همه-

 

 زندیم یشخندین

 درد دردمون که میبدبخت. گندم میبدبخت چقدر-

 .هیفراموش

 

 :دیآیم برکه یصدا



 .صبحونه نییپا دیایب-

 

 .کندیم مکث صورتم یرو دیآو نگاه

 ؟یشیم ناراحت برم و بذارمت من-

 

 :میگویم 

 .برو بعدش میبخور صبحونه-

 

 .دیگویم یا خوبه و کرده فوت را نفسش

 

 زیم تا را خودمان و شسته را مانیرو و دست

 .میرسانیم یغذاخور

 

 مامان به رو دیآو سنگک و میحل بساط دنید با

 :دیگویم

 ن؟ینکرد صدامون چرا. میموند خواب شرمنده-

 



 .زندیم یمهربان لبخند مامان

 .دیباش راحت خواستم-

 

 :دیگویم یناراض برکه

 نیا از چرا. خب میتونبچه هم بدبخت بهراد و من-

 .برامون دیخرینم مایحل

 

 :دیگویم دیآو

 ندازنیم در از که رو دوتا شما مهموناست، مال نیا-

 .تو دیایم پنجره از رونیب

 

 :دیگویم و نشسته زیم پشت برکه

 ینش صاحب مالتو حقمه، سهممه مالمه خونه نیا-

 ما یآقا نیا ،یبرد یگرفت زنتو. اوستا شنیم صاحبش

 .خونه تو موند خودشم گرفت زنشو بود، زرنگ

 

 ستیب_و_صد_صامت#

 



 

 

 به رو یتشر با و کندیم مکث صورتم یرو دیآو نگاه

 :میگویم برکه

 .تو بخور غذاتو-

 

 یبرا زده خی میحل دنیکش مشغول و کرده اخم برکه

 دیآو و زیم پشت نمینشیم هم من و شودیم خودش

 یبرا شیرو نیدارچ و روغن از و کشدیم میحل میبرا

 .گذاردیم شتریب من

 

 

 مامان یبرا که داندیم... هستم عاشقش که داندیم

 :دیگویم و دهیکش میحلهم

 .جانمامان دمیکش میحل براتون دینیبش-

 

 پا و نشسته گذاردیم زیم یرو را یچا ینیس که مامان

 .خوردیم زده خی میحل مانیپا به



 

 یچا داخل دیبگو برکه به که هست حواسش یحت دیآو

 .اندازدیب نبات کمرنگم

 

 

 به و کرده یخداحافظ دیآو شودیم تمام که صبحانه

 .دنبالش به هم من و افتدیم راه به یخروج سمت

 

 نگاه را هانیبنجام کنمیم یسع میکنیم رد که را اطیح

 .اورمین خاطر به را زیچ چیه و نکنم

 

 دیآو و ستمیایم اطیح داخل من  میرس یم که در به

 .در آنور

 

 :میگویم

 م؟یباش دور هم از قراره مدت هی که بگم نایا بابا به-

 

 :میگویم و دهدیم تکان یسر



. باش صاحبم گفت؟ یچ برکه یدید. دیآو امتو مال من-

 خب؟. کن یصاحبدار

 

 .کندیم چهارچوب بند را دستش

 گندم؟ بشم صاحبت یچطور-

 

 .کشانمیم نییپا دستش یتو یحلقه تا را نگاهم

 

... نشو خسته دیکش طول هم هرچقدر یگفت بهم قبال-

 مشاوره جلسات ییخوایم رو من اگر. دیآو نشدم خسته

 باشه؟. رمیم منم. برو رو

 

 .زنمیم یلبخند دیگویم که باشه

 .اوستا باش خودتم مراقب-

 

 به مرا و شودیم امشانه چنگ دستش کنمیم که بغض

 .کندیم امیشانیپ بند را شیلبها دهیکش خودش سمت

 



 و سوزدیم قلبم و هم یرو خورندیسرم میپلکها

 .شوندیم لباسش قفل دستانم

 

 چرا. ..است خوب زیچ همه هایواریچهارد از رونیب

 .میشویم وانهید میگردیبرم که خانه به

 

 چیه یب و گرفته دست با را در کند،یم میرها که دیآو

 جفت کی و اطیح و مانمیم من و بنددشیم یحرف

 یلبها با خورده ُمهر یشانیپ و شده نینفر نیبنجام

 .دیآو

 

 :پرسم یم مامان به رو و شده خانه وارد

 کجاست؟ بابا-

 

 :دیگویم

 چطور؟. دیخر رفته-

 

 :میگویم



 .میکن صحبت دیبا. ادیب دیبزن زنگ-
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 .گذارمیم لب به لبخند یمنش زیم یرو را کارتم

 :دیگویم و کرده دفترش به ینگاه

 .مهرگان خانم شده پرداخت-

 

 :میگویم

 .شده اشتباه نکردم، پرداخت. نه-

 

 :دیگویم و کرده چک را دفتر

 پنج ینهیهز داشتند مشاوره روزید که همسرتون-

 .کردند پرداخت رو تونجلسه

 

 .زنمیم رونیب مرکز از و کرده یلب ریز یتشکر



 

 یکم من به تا چانمیبپ را گوشت دیبا حتما د؟یآو

 تو به دیبا یزبان چه به دانمینم من ؟یبده استقالل

 یکم خودم کنم، یزندگ یکم خودم بده اجازه که میبگو

 میبرا تو که را یکارت الاقل بده اجازه کنم، حس

 باشم داشته را نیا توهم تا کنم استفاده یاکرده شارژش

 .باشم مستقل و ستادهیا خودم یپا یرو توانمیم که

 

. لبم یگوشه ندینشیم نرم یلبخند میغرغرها انیم

 پرواز دارند پروانه چند دلم ته که کنمیم اعتراف

 دوست یوانهید مردک نیا که نیا بابت کنندیم

 .است داده مرا جلسات ینهیهز و آمده امیداشتن

 

 دوست کردم،یم صحبت مجد با داشتم که یمدت تمام

 هم دیآو د؟یآیم را جلساتشهم دیآو بپرسم او از داشتم

 است؟ دلتنگ هم دیآو ست؟یشاک زمان و نیزم از

 گرید نکهیا یدرباره دیآو بدانم داشتم دوست

 چه کنم صحبت مجد با و نمیبنش او کنار خواستمینم

 .دارد ینظر

 



 کنمیم را میهاناخن یگوشه هم هنوز که گفتم مجد به 

 کنم،یم مکاتبه امیدانشگاه دوستان با که کمتر، یول

 جان به تا کنم یزیچ مشغول را خودم کنمیم یسع گفتم

 کردم اعتراف کنم فکر هاوسط نیا و افتمین میها ناخن

 .است شده تنگ یلیخ دیآو یبرا دلم

 

 از یبوق یصدا با که هستم ابانیخ از عبور حال در

 ادامه راهم به و کرده غرغر لب ریز پرم،یم جا

 :دیگویم ییآشنا یصدا که دهمیم

 .گرفتمت شدم یمشتر دیشا کن، باز اخماتو-

 

 پشت نشسته را دیآو و چرخمیم صدا سمت به لبخند با

 .کنمیم داشیپ رل

 

 .شومیم شاگرد یصندل ریجاگ و رفته نیماش سمت به

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 کنم؟ کاریچ دیبا نجایا. دمتیند است هفته هی-

 



 .کنمیم نگاهش و دهیچرخ سمتش به

 .بود شده تنگ برات دلم. یاومد یکرد خوب-

 

 پارک از را نیماش نهیآ به ینگاه مین با و زده استارت

 :دیگویم و کرده خارج

 .یدلتنگ چقدر معلومه زدنات زنگ از-

 سر دیآو نکنه گمیم یه د،یآو بزنم زنگ یک دونمینم-

 وسط دیآو نکنه شه، دردسر بزنم زنگ باشه دستگاه

 بشم؟ مزاحمش بزنم زنگ باشه کالس سر ای جلسه

 خواب نکنه شه، پرت حواسش باشه رل پشت نکنه

 .شه بدخواب کنم دارشیب باشه

 

 تا و دهدیم هلش دستم تا و کرده رها دنده از را دستش

 بند او دست و است شده دنده بند دستم امیب خودم به

 .من دست

 خب؟. کارمیب شهیهم من تو یواسه بزن، زنگ تو-

 

 .کنمیم نگاهش



 .خب-

 ؟یکنیم کارایچ خبرا؟ چه گهید-

 من گرفتم، تماس دانشگاه یهابچه از یکی با ،یچیه-

 .هامون یورودهم گروه برد و

 خب؟-

 

 .زنم یم اشیریگ اعتراف به یلبخند

 .زنمینم حرف ادیز گروه تو-

 ه؟یک دست ایدن نیبب بزن حرف چرا؟-

 .بپرسم سوال ازم ترسمیم-

 

 دنده یرو از را دستش و انداخته سمت به ینگاه مین

 :دیگویم زدن دور نیح و برداشته

 شه؟یم یچ بپرسن، سوال مثال-

 

 .کنمیم اعتراف

 آدم نیترصامت من مدمیفه تازه د؟یآو هیچ یدونیم-

 بود که هیهمون که یکس تنها اونجا بودم، گروه اون



 پلمید با همزمان سال هی یتو که یدختر از هو هی. منم

 قبول دانشگاه و گرفت شمیدانشگاه شیپ مدرک گرفتن،

 هیهمون سال هشت از بعد که یدختر به شدم لیتبد  شد

 .بود شیپ سال هشت که

 

 :میگویم و چرخدیم صورتم یرو یالحظه نگاهش

 رو لیتحص و دارن بچه ای کردن، یحرکت هی همه-

 ای دارن یشغل یهارتبه و رنیم سرکار ای دادن، ادامه

 .یچیه هیشب د،یآو ام یچیه هیشب. باهم اشهمه

 

 نگاهم. کندیم پارک و دهیکش یسمت به را نیماش

 یرو را نگاهش ینیسنگ که رفته نشانه را دستانم

 .کنمیم حس صورتم

 .نکن حرکت نگفتم من. گندم نخون درس نگفتم من-

 

 .کنمیم بلند را سرم

 یچ یبرا کارکنم ستین قرار اگر دونستمینم فقط-

 نکن کار یگیم که ییتو دونستمینم یحت بخونم، درس

 .هیچ خوندن درس هدف یب مورد در نظرت



 

 .کشاندیم شیرو به رو تا را نگاهش

 یحت خوام،یم یزن نیهمچ گفتم بهت ؟یدونستینم تو-

 چرا که یدینپرس یحت گندم، یکن فکر ینخواست زمان

 نه، ای شهیم مینیبب میکن امتحان ایب باشه یگفت چطور؟ و

 کردهیم فکر مدت نیا تمام زنم شنومیم مجد از من

 که دونستم،ینم من و بوده افسرده که ست،ین یچیه

 شنومیم االن. دونستهینم من یزندگ تو رو گاهشیجا

 .شدهیم یچ دادهیم لیتحص ادامه اگر دونستهینم که

 

 یوقت است کالفه و آورمیم زبان به را دیببخش

 :دیگویم

.  ستمین یساخت ازم ذهنت تو که ییوالیه اون من-

 سفر، یبر یتونستیم سالها نیا تمام گندم، یتونستیم

 یزیهرچ با یبر کالس، یبر ،یبخون درس یبر

 نخواد دلم که نبودم یآدم اون من. یکن سرگرم خودتو

 .کنه یزندگ کنه، شرفتیپ زنم

 

 .انگشتانم به دوزمیم را تارم نگاه شودیم که ساکت



 هان؟ مینر کنه،یم تتیاذ مشاوره اگر-

 

 صامت#

 

 

 :پرسدیم و دهیخند یعصب

 چون نرفتم یبگ فردا پس و مینر م؟ینر چرا-

 و یبر یتونیم نه؟ ای مشاوره برم تونمیم دونستمینم

 باشه؟. رمیم منم

 

 :دیگویم یآرامتر لحن با و دهمیم تکان یسر

 و ساکت نقدریهم شهیهم خانمتون دیپرس ازم مجد-

 از و شد ساکت کمکم و یزندگ مدت یط ای بود تودار

 .کرد فرار زدن حرف

 

 :دیگویم و دوزمیم صورتش به را نگاهم

 بود، نیهم اولشم از ما زن نیا دکتر یآقا نه گفتم-

 راه ییدعوا هی یسربرج زد،ینم زدینم حرف



 مدت هی بعد و کردیم بارم حرف یکل نداختیم

 .یبعد سربرج تا خودش تو رفتیم

 

 .کنمیم اعتراض

 د؟یآو-

 

 .خنددیم

 زن   به داده بوده زبون یهرچ خدا گفتم. گهید واال-

 وقتش به تا نهیشیم بکمصمُ  ما زن نیا. بانجناقمون

 .چونهیبپ گوشتو

 

 .کنمیم غرغر

 .دیآو یبد یلیخ ندازم؟یم راه دعوا بار هی یماه من-

 

 .زندیم یلبخند

 بار هی یماه ،یدار حق گفتم، دروغ نشویا ییخدا نه-

 .شتریب ای دوبار یماه نبوده،

 



 بوده شیکردنها یشوخ تنگ دلم چقدر فهممیم تازه

 از بعد و دهیکش باال راهنشیپ یقهی تا را دستانم است،

 :میگویم راهنشیپ یقهی کردن مرتب

 .بود شده تنگ برات دلم-

 

 .زندیم یلبخند

 دعواهامون؟ ای خودم برا-

 .جاهی شونهمه-

 

 :پرسد یم یلبخند با

 گذره؟یم خوش من یب خوبه؟ خونه-

 

 .اندازمیم باال یا شانه

 .کنهیم غرغر مامان-

 

 :دیگویم خنده با

 یچ دختره نیا گفت بهم، زد زنگ اتفاقا مامانت-

 ه؟یچ مشکلتون. گهیم یچ فهممینم من گه؟یم



 

 . شودیم گشاد چشمانم

 ؟یداد جواب یچ-

 

 .باال فرستدیم شیابرو یتا کی

 .دمیفهم منم یدیفهم شما اگر مامانجان واال گفتم-

 

 .زنمیم یلبخند

 ؟یمونیم کجا شبا-

 .ونخونه-

 ؟ینگفت نایامامانت به-

 

 .رو به رو به دوزدیم را نگاهش و کرده ینچ

 :پرسمیم

 د؟یآو یخوریم یچ غذا-



 مرو،ین. باقلوا پزمیم ییغذاها هی. بخواد دلم که یهرچ-

 و کنسرو مرغ تخم و قارچ مرغ، تخم سیاملت،سوس

 .مرغ تخم

 

 .جوشدیم شیبرا دلم

 خونه؟ برگردم د؟یآو-

 

 نیح و آمده کش گردنم یرو سرخورده شال تا دستش

 :دیگویم میموها یرو شال دنیکش

 نگران. خونه گردونمتیبرم وقتش به. نه ینجوریا-

 خورم،یم سرکار رو نهار صبحونه. کردم یشوخ نباش

 .خوبه برام نخورم هم شام

 

 

 :میگویم ربط یب و کرده نگاه یعبور یها نیماش به

 دایپ یکارآموز ای یموقت کار هی برام سپردم هابچه به-

 .کنن

 



 .چرخدیم سمتم به

 مونیعموم روابط یرو کارگاه، تو ایب کنن؟ دایپ چرا-

 .کن کار یکم

 

 :پرسدیم و خندمیم

 ؟یخندیم یچ به -

 

 :میگویم لبخند با

 کهیت رو شرکت یکارها که یعموم روابط اومدم من-

 یفیک کنترل یبرا یدیسع با قرارمون رم،یبگ ادی کهیت

 تجربه با وقت تمام آدم هی یفیک کنترل یمنته بود،

 .نشد... و خواستیم

 .کن کار همونجا ایب باشه،-

 

 .کنمیم ینچ

 د؟یآو ماینداشت یزن جر-

 

 :پرسدیم و کرده نیماش باز یپنجره به یااشاره



 ؟یببند رو پنجره یتونینم هنوزم-
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 اندازدیم را نگاهش دهمیم تکان نیطرف به که یسر

 .رو به رو به

 و کیکوچ تو یب چقدر خونه اون مدمیفه تازه من-

 که یبود تو گندم... رنیدلگ و تنگ واراشید که،یتار

 هیشب یچیه ینباش که تو بود، یزیچ هی هیشب خونه اون

 رونیماش م،یکنیم عوض هم رو خونه. ستین خودش

 باشه؟. هم

 

 .زدیریم اشکم زنمیم که لبخند

 نیا یحت د،یآو مایداشت دوستش یلیخ رو اونجا-

 ادته؟ی. رونیماش



 داشته دوسش شتریب که میکنیم دایپ جا هی. نداره بیع-

 .میباش

 

 رهیخ ابانیخ به سکوت در دو هر یقیدقا یبرا

 .شکندیم دیآو را سکوت و میشویم

 .زد حرف من با اومد بابات-

 

 :پرسمیم. داشتم را انتظارش

 هم؟ به نیگفت یچ-

 .مردونه یحرفها-

 مثال؟-

 

 .زندیم یلبخند

 خسته یکم گندم ست،ین ییجدا قصدمون گفتم بش-

 من گفتم بوده، فشار تحت من خاطر به مدت هی است،

 .کنمیم حلش رو یچ همه. سادمیوا گندم یپا جور همه

 گفت؟ یچ بابا-



 شوهرش که میخواستیم دخترمونو نیا ما اگه گفت-

 .ببر کن جمعش ایب م،یدادینم

 

 و شیبازو به کوبمیم و خوانده اعتراض به را نامش

 :پرسدیم شودیم مهربان که نگاهش

 حاال؟ میبر کجا-

 

 .کشانمیم نییپا شیگلو بکیس تا را نگاهم

 .کنم جمع خودم برا لهیوس چندتا من. خونه میبر-

 

 و اندازدیم راه به را نیماش و داده تکان یسر

 :پرسمیم

 برم؟ کردم، دایپ یکارآموز اگر-

 

 .کندینم نگاهم

 .بله. بود شده دییتا اگر کجاست، بگو-

 



 به دوزمیم را نگاهم و میشویم آسانسور سوار هم با

 دوست و خسته مرد آسانسور، به داده هیتک دیآو

 مرد... من یداشتن دوست و وانهید مرد... من یداشتن

 .من یخواستن

 

 

 چقدر دیآو کنمیم فکر خودم با که لحظه همان

 نمانیب دیبا را یزیچ کی که فهممیم ستیخواستن

 .کنم روشن

 

 :میگویم و کرده یجد را میصدا

 ییخوایم ،یکن ولم ییخوایم بفهمم د،یآو زنتما من-

 ،یزد الس باهاش زده زنگ بهت یکی ،یکن طنتیش

 یکار هی نه، ای. دیآو کشمتیم... و بوده یخال خونه

 خب؟ ،یباش خودم محتاج عمرت ته تا کنمیم

 

 ریز زندیم کنمیم که اخم و کندیم نگاهم زده بهت

 میبازو سمت کندیم دراز دست که لحظه همان و خنده

 .شودیم باز درش و کرده توقف آسانسور



 

 نگیپارک یدکمه دیآو چرخدیم یخروج تا که نگاهم 

 .کشدیم را میبازو و زده را

 ومن یبلد شتر؟یب ؟ینکرد خودت محتاج ومن مگه-

 ؟یبکش

 

 و کرده ترسفت را دستانش حصار و کنمیم اعتراض

 :دیگویم

 .بودم نکرده بغلت آسانسور تو وقت چیه حاال تا من-

 

 م،یهست کجا ستین مهم و گردنم یرو ندینشیم شیلبها

 .بوسدیم و دهیکش بو مرا

 

 دوباره کردنم رها بدون م،یرسیم که نگیپارک به

 :دیگویم و زده را خودمان یطبقه

 .آسانسور تو مکانیب یپسرا دختر اون مثل-

 



 از تکه همان یرو نشانمیم را امبوسه و خندمیم

 .مانده ساکن میلبها کینزد که گردنش

 

 حرکت خانه سمت به و آمده رونیب آسانسور از

 .میکنیم

 

 سرد خانه شوم،یم خانه وارد و کندیم باز را در دیآو

 سمت به که امرفته راهرو یهاانهیم تا. است کیتار و

 :میگویوم دهیچرخ دیآو

 .شاینبند درو-

 

 چهارتاق را در و کرده رها هست در بند که را دستش

 .گذاردیم باز

 

 یقدمها و کنمیم باز را تراس در و رفته آشپزخانه به

 دیآو بعد لحظه چند و ندیآیم کش تراس تا اموانهید

 .کندیم نرده بند دستانم کنار را دستانش

 



 یخبر رقاص زوج یخانه در و است روشن هوا

 .ستین

 

 :پرسدیم دیآو

 کجاست؟ چمدونت-

 .بستمش آماده کمد کنج که همون-

 

 به هم من. شودیم خارج تراس از و گفته یهوم

 به که را او نگاهم با و رومیم آشپزخانه تا دنبالش

 .کنمیم دنبال رفته خواب اتاق

 

 انیم گذاردشیم را چمدان و آمده رونیب اتاق از

 من و آشپزخانه سمت فرستدیم را نگاهش و ییرایپذ

 نیا دلتنگ بیعج گردانم،یم خانه در را نگاهم

 نیهم از باشد بسته درش اگر و هستم یواریچهارد

 تنگ شیوارهاید دیگویم دیآو که یداشتن دوست بهشت

 .ترسمیم است

 



 را شیهااخم. چرخمیم سمتش به دیگویم که را گندم

 .کشدیم هم در

 .شیبریم خودت با یدار رو چمدون نیا باالخره-

 

 .گفتیم را رفتنم چمدان

 د؟یآو یبخشیم ومن-

 

 آشپزخانه سمت به بلند ییقدمها با دیگویم که را نه

 و خودش انیم مرا و کنمینم صورتش از نگاه د،یآیم

 .کندیم ریاس آشپزخانه وارید

 

 و امشانه یرو دهدیسرم را شالم شومیم که مات

 .میموها انیم ندینشیم صورتش

 .داردیبرم خش شیصدا

 

 ادیز پرت و چرت دکتره نیا ه؟یچ یدونیم یول-

 .هاگهیم

 



 .دارد دید اشنهیس یقفسه به فقط نگاهم

 گه؟یم یچ مگه-

 .است پدرانه تو رفتار یول زنته گندم گهیم-

 

 است معلوم است؟ شکار مجد دست از زنم،یم یلبخند

 پرسهیم من از گفت که نیماش داخل است، شکار که

 شکار که دمیفهم بوده، ساکت شهیهم خانومتون نیا

 . است

 

 .خندمیم

 .مده داشتن یدد شوگر االن-

 

 .دهدیم سر نیزم یرو تا گردنم از را شالم

 قایدق یبعد یبوسه م،یموها انیم نشاندیم را یابوسه

 به کندیم لهی را سرم دستش با. شودیم اکو گوشم کنار

 .زندیم لب گردنم کنار و یسمت



 منو روز کل یستین که تو ؟ینیبیم رو واراید نیا-

 کردمیم کاریچ من شدیم تیزیچ تو اگه خورن،یم

 گندم؟
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 :میگویم و بوسدیم هم باز را گردنم

 گفتم. یستین مقصر تو که گفتم بابا و مامان به-

 دوستت و دیآو زنتم هنوزم من ست،ین ییجدا قصدمون

 .نره ادتی وقتچیه رو نیا. دارم

 

 .کندیم جادیا یافاصله انمانیم

 ؟یکشیم ومن بره ادمی اگه-

 

 :دیگویم و خندمیم

 در دستم از میزندگ یرازهیش که گفتم بابات به منم-

 .خونه گردونمشیبرم رو گندم یول رفت،

 



 در نگاهم و کندیم مکث اشنهیس یقفسه یرو دستم

 در اگر دانمیم. چرخدیم امیداشتن دوست یخانه

 هاآدم یزندگ شد،یم بد حالم نجایا ماندینم باز یخروج

 .کشدیم چالش به یجورناجور عالئقشان با را

 

 :میگویم یوقت ماندیم زمزمه به میصدا

 .ترسمیم خونه نیا از هنوزم من یول د،یآو ببخش- 

 

 شده بلند پنجه یرو خورد،یم یتکان که شیگلو بکیس

 .بوسمیم را شیگلو بکیس و

 .گردمبر خونه نیا به نکنم فکر گهید من-

 

 .زندیم یلبخند

 . کنمیم عوضش رو خونه که، گفتم-

 ؟یکنیم کارایچ گهید-

 

 .خندد یم

 ...فقط. بکنم باهات دارم دوست کارا یلیخ-



 

 یها رهیدا اشنهیس ی قفسه یرو ام اشاره انگشت با

 .کشمیم یفرض

 ؟یچ فقط-

 .بدم فضا بهت دیبا فعال گهیم کهیمرت اون-

 

 که؟یمرت است شده حاال مجد. خندمیم

 که؟یمرت کدوم-

 

 .کشانمیم باال صورتش تا را نگاهم دهدینم که جواب

 برده باال را دستم کف. رقصندیم نگاهش در ها ستاره

 ستادهیا پنجه یرو بعد و پوشانمیم را چشمانش آن با و

 .بوسمشیم و

 که یدست کف با نه بوسه با نه کند،ینم یمخالفت

 .پوشانده را چشمانش

 

 :میگویم آورم یم نییپا که را دستانم



 فضا بهش بگو. یدیبوس رو یک یدونینم تو حاال-

 .دادم

 

 زدن، زنگ به کندیم شروع امیگوش و خندد یم

 را مامان یشماره و فرستمیم نییپا فمیک تا را نگاهم

 .دهمیم جواب نمیبیم که

 به را زود هم من و گردمیبرم خانه به یک پرسد یم

 .کنمیم قطع و گفته اجبار و زور

 

 :میگویم دیآو به رو

 .بود زده زنگ زن مادر که میبر-

 

 .کنم یم نگاهش و کرده باز را خچالی در رفتن از قبل

 .میکن دیخر خونه یبرا میبر قبلش-

 

 :دیگویم و داده هل یخروج سمت به را چمدان دیآو

 .که ستمین خونه ادیز. ستین ازین-

 .بودا شده تموم بادومتم روغن-



 

 .خنددیم باالخره

 برام یک بده، ماساژ برام یک ،یستین خونه که تو-

 بادوم روغن کن، پر خرخره تا وخچالی اصال بپزه؟

 بده؟ ماساژ و بپزه ادیب هیدوم زن. سقف تا نیبچ بخر

 .زنمیم یلبخند

 .جانمهندس کرده غلط هیدوم زن-

 

 تا و کرده ادهیپ از چمدان دیآو و میرسیم خانه به

 . ببردش جلوتر دهمینم اجازه و آوردیم خانه یورود

 :میگویم

 .برمشیم خودمم قهرمه، چمدون. دیآو برو-

 

 .کندیم مکث صورتم در نگاهش

 در رو صبور یشوهرا یادا خونه تو کردم اشتباه-

 .آوردم

 

 .فرستمیم باال را میابرو



 خونه؟ تو یکن کاریچ بود قرار مثال-

 

 .کشاندیم خانه در تا را نگاهش

 نیا یشرمنده من که فیح صد و فیح. گندم فیح-

 چه دادمیم نشون بهت وگرنه اشمصاحبخونه و خونه

 .بکنم بود قرار یکار

 

 :میگویم در دم که ام وانهید و کنمیم باز را در

 .یبکن یبلد ییکارا چه بده نشونم بنداز رمیگ روز هی-

 

 .خنددیم

 .دختر کن یدلبر کم تو برو-

 

 گذاشته اطیح داخل را چمدان دیآو و شومیم خانه وارد

 .رودیم و

 که مامان و برمیم خانه تا کشان کشان را چمدان

 :دیگویم ند،یبیم را چمدان

 ؟یآورد چمدون یرفت گندم؟-



 

 :دیگویم و دهمیم تکان یسر

 یخرج. که فهممینم من جان؟مامان شده یچ آخه-

 چشه دیآو معتاده، است، زنباره داره، بزن دست ده،ینم

 نجا؟یا یآورد یکرد جمع چمدون تو که

 

 ستین ازین که دهم حیتوض چگونه مامان به دانم ینم

 داشته ازین فضا من تا باشد روزگار ی کاره همه دیآو

 یلغزش کی و کنم یاشتباه کی است ازین فقط باشم،

 .زدیبر هم به زیچ همه و باشم داشته

 

 :میگویم

 .نیبد زمان بهم کم هی-

 دیآو یخوایم ؟یریبگ طالق یخوایم ه؟یچ تهش خب-

 که دونمینم من ؟یمعذرتخواه ادیب ینیریش و گل با

 .بدونم بگو ؟یکن کاریچ یخوایم

 

 خواهم،یم چه دانستمینم هم خودم که کنمیم اعتراف

 دانستمیم. است بد حالم خانه آن داخل دانستمیم فقط



 بردینم خوابم د،یخوابیم کنارم دیآو چون خانه آن در

 چارهیب را خودم ست،ین کنارم دیآو چون خانه نیا در و

 .است میخطا تاوان نیا و بودم کرده درمانده و

 

 

 :میگویم

 .دونمینم یچیه فعال-

 ه؟یچ گردوندنت چمدون نیا یدونینم اگر خب-

 

 بابا یخانه به آمدن. کنم یم نگاه مات را مامان

 .است بوده ممکن کار نیتراشتباه

 

 :میگو یم

 .دیگیم راست. کردم اشتباه-

 

 سمت به بودمش دهیکش هاپله یابتدا تا که را چمدان

 :پرسدیم زده بهت مامان و کشانمیم یخروج

 ؟یکنیم کاریچ یدار-



 .مونمینم نجایا گهید. زخاتونیعز یخونه رمیم-
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 :دیگویم متعجب مامان

 چرا؟ زخاتونیعز یخونه-

 

 :دیآیم برکه غرغر یصدا

 .اَه م؟یبخواب قهیدق دو دیذارینم چتونه؟-

 

 مکث من و چمدان یرو نگاهش زدن حرف نیح و

 همان از کاش. کشانمیم اطیح تا را نگاهم من و کندیم

 .رفتم یم خاتون زیعز ی خانه به اول

 

 :پرسدیم برکه



 شده؟ یچ-

 

 .دهدیم را جوابش مامان

 داره کرده قهر ه؟یچ چمدون دمیپرس. آورده چمدون-

 .زخاتونیعز یخونه رهیم

 

 بعد و کشانده چمدان یرو را نگاهش هم بلز برکه

 :دیگویم

 دیبذار مدت هی شهیپدر یخونه مامان؟ دیدار کارشیچ-

 . گهید کنه استراحت

 

 :دیگویم ناراحت مامان

 و شده یچ بگه گمیم. باباش یخونه ادین گمینم منکه-

 .کنه کاریچ خوادیم

 

 :ودیگیم و برکه صورت به دوزمیم را نگاهم



 تنهاست. یکنیم یخوب کار. زخاتونیعز یخونه برو-

 سردرد کننیم بحث روز هر نجایا یبمون. کرج تو

 .خدا به میریگیم

 

 .زندیم تشر مامان

 .برکه-

 

 :دیگویم و کرده ینچ برکه

 میبر قراره بهراد و من م،یبخور زیبر ییچا هی-

 .میرسونیم هم رو تو سرراه مارستان،یب

 

 :زنمیم یلبخند

 راهتونه؟ سر کرج یک از-

 

 .اندازدیم باال یا شانه

 .میافتیم راه زودتر-

 .رمیم آژانس با-

 .آخه یبر تنها کجا. متیرسونیم-



 

 :پرسدیم کالفه مامان

 کرج؟ یبر یکنیم جمع خودسر ینجوریهم-

 

 از خبریب دیآو جز یکس رم؟یبگ اجازه یکس از دیبا

 جا؟ همه

 

 :میگویم آرام

 .کنمیم صحبت بابا با-

 

 .رمیگیم تماس بابا با و گرفته دست به یگوش

 

 ادامه و کرده سالم دیگویم که را" جان بابا جونم"

 .دهمیم

 که یرادیا زخاتون،یعز شیپ برم مدت هی خوامیم من-

 نداره؟

 

 .کندیم یمکث بابا



 ؟یستین راحت مون خونه باباجان؟ چرا-

 شه؟ینم. ترم راحت اونجا-

 .مهمه چراش یول. شهیم-

 

 :میگویم نرم

 اون دارم، دوست شتریب شما از رو زخاتونیعز-

 .دیستین بلد شما کشهیم نازمو

 

 . خنددیم

 .یپدرصلوات یا-

 بابا؟ برم-

 .رسونمتیم امیم-

 

 :میگویم آرامتر

 .رمیم برکه بهرادو با-

 چرا؟-

 .متیرسونیم گفت برکه-



 

 :دیگویم کالم کی

 .خداحافظ. دنبالت امیم خودم بمون منتظر-

 

 :میگویم و کرده رها را چمدان شودیم قطع که تماس

 .دنبالم ادیم بابا-

 

 .کندیم نگاهم کالفه مامان

 .یکن قهر دیپرس یهرچ یهرک که شهینم-

 

 .کند درمانده و وانهید مرا تواندیم ییتنها به مامان

 

 .نالمیم

 زخاتونمیعز. باشم خودم حال به دیبذار مدت هی مامان-

 .موننیم ششیپ. تنهاست

 که خدا امون به یکن ول یخوایم شوهرتو-

 نمونه؟ تنها زخاتونیعز



 

 .رومیم اتاقم به و گفته دیالق را یهوم

 

 ما ست،یوانگید زخاتونیعز یخانه به رفتن دانمیم

 و وانهید فقط ما. مینداشت قهر که ما م،یندار دعوا که

 .میبود درمانده

 

 به میبگو و بزنم زنگ دیآو به نداشتم جرئت یحت

 چرا؟ دیپرسیم اگر روم،یم خاتونش یخانه

 چون رومیم که دهم حیتوض چگونه دانستمینم

 .است خبر چه نمانیب دانمینم

 

 نیماش تا کشان کشان خودش را چمدانم دیآیم که بابا

 داخل را امیمجرد یلباسها از یتعداد من و بردیم

 .افتمیم راه به دنبالش به و داده جا کوچک یساک

 

 :دیگویم بابا میشویم که ریجاگ

 میبخر داره الزم ایچ نیبب زخاتونیعز بزن زنگ-

 .میببر براش



 

 خواهد که دانمیم و رمیگیم تماس خاتون زیعز با

 را ها نیهم یوقت و ندارد ازین یزیچ چیه گفت

 را شیدهایخر و ردیگینم آرام هم باز بابا دیگویم

 .کندیم

 

 :شکندیم بابا را نیماش سکوت

 .باباجان کردم صحبت دیآو با من-

 

 .بود گفته دیآو شوم،ینم متعجب

 

 :دهدیم ادامه

 دیآو د،یخوایم یزندگ از یچ جوونا شما دونمینم من-

 تحت من کار و لیتحص خاطر به مدت هی گندم گهیم

 .داره ازین استراحت به یکم االن و بوده فشار

 

 :پرسدیم میگوینم یزیچ که من و شودیم ساکت

 باباجان؟ دیرینم مسافرت هی چرا-



 

 :میگویم

 خودم یپا یرو یکم خوامیم. دارم الزم فضا کم هی-

 .سمیوا

 باباجان؟ یزندگ سال هشت بعد-

 

 :میگویم و انگشتانم به دوزمیم را نگاهم باالخره

 د؟یآو یخونه برگردم-
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 :دیگویم کالفه بابا

 صحبت یلیخ دیآو با من. نجایا به میبرس نگفتم رو نایا-

 ییزهایچ هی دیآو ه،یچ حسابتون حرف دمینفهم کردم،

 بعد اون یدعوا یول درس، و کار مورد در گفت،

 دارم سوال هی ازت من. شهینم بزرگ که سال هشت



 نداده اجازه بعد و اشخونه برده رو شما دیآو باباجان،

 ؟یکن کار

 

 :میگویم دمغ

 .خوامیم دارخونه زن بود گفته قبل از. نه-

 .یکرد قبول خودت پس-

 .بله-

 من که هست یاگهید مورد باباجان؟ شده یچ پس-

 دونم؟ینم

 .امخسته فقط. نه-

 

 :دیگویم و کرده رها را نفسش بابا

 

 

 رو تو که بود اومده اسمش یریدب یبرا تازه مادرت-

 و باشه دار خونه که کرد انتخاب خودش. شد باردار

 کارکن برو بگم تونستمینم زنم به من. کنه مراقبت ازت

 یدار دوست خودت هرجور گفتم خونه، نیبش ای



 هیقض نیبود پسر اگر هم شما مورد در. کن یزندگ

 کنم اصرار تونستمینم دخترم به یول کرد،یم فرق

 ازدواج بعد. دیکرد قبول و دادم شنهادیپ. کنه کار حتما

 یخوایم اگر هم االن. نبودم من اردارتیاخت که هم

 قانع رو شوهرت. یهرچ ای یکن کار ،یبخون درس

 .رنینم شیپ از کارا نیا یدلخور و قهر با. کن

 

 .انگشتانم یپ فرستمیم را نگاهم

 .میندار یدلخور و قهر-

 

 که کندیم سکوت و گفته یاالهللالالهه کالفه بابا

 :میگویم

 ... و سرخونه گردمیبرم من دیستین یراض اگر-

 

 :دیگویم و کنم تمام را ام جمله گذاردینم بابا

 

 یبد انجام رو یکار تو بدم تیرضا تونمینم ینم من-

 یراض تیزندگ از اگر باباجان، بگم تونمیم فقط. نه ای

 نکهیا. خوشه باهاش دلت اگر ه،یخوب مرد اگر ،یهست



 تو شتریب قرون دو با یبخون درس شتریب کالس دوتا

 نیا به یدار اصرار اگرم. ستین مهم یلیخ باشه بتیج

 .دیکن حلش آرامش با یول باشه زا،یچ

 

 

 .جاده به دوزمیم را نگاهم

 گره هم به یلیخ زهایچ یسر هی فقط. میخوش و آروم-

 .میکنیم حلش آرامش یتو. چشم یول. خوردن

 

 :دیگویم یلبخند با

 .کن باز رو داشبورد باباجان خب-

 

 .دهدیم ادامه کنمیم باز که را داشبورد

 .فعال باشه شتیپ بردار رو کارتم-

 

 .چرخمیم سمتش به

 چرا؟-

 ...یداشت الزم پول ای یخواست یزیچ اگر-



 

 .شود تمام اشجمله گذارمینم

 .بابا ندارم کم پول-

 .باشه شتیپ نمیا. دونمیم-

 

 . بندمیم را داشبورد

 .بابا دارم ادیز یلیخ پول-

 .هایکنینم تعارف یخواست یهرچ پس. باباجان باشه-

 .چشم-

 

 پدرانه رفتارت گفته دیآو به مجد که آورمیم ادی به و

 به هیشب بود یزیچ هم دیآو بود، گفته راست... است

 .بابا

 

 .میرسیم زخاتونیعز یخانه به غروب دم

 



 هم هنوز بالکن یگوشه تخت و است خورده نم اطیح

 شده جارو تازه اشیتاریبخ میگل آن و دارد را اشمخده

 . است

 

 و چرخدیم زخاتونیعز یخانه اطیح جنگل در نگاهم

 نجایا هانیبنجام که است خوب چه کنمیم فکر خودم با

 .اندنکرده نینفر را

 

 به زخاتونیعز دیگویم اهللی کهبابا و کنمیم سالم بلند

 زیآو هم هنوز اشیاسکه سیسرو د،یآیم استقبالمان

 دارد تن به یاسرمه گلدار راهنیپ و است سروگردنش

 گذاشته حنا یک بار نیآخر داندیم خدا را شیموها و

 . اندشده یخرمن شیهایدیسف که

 

 :دیگویوم دهیبوس گرم مرا زیعز

 .ینورچشم یاومد خوش-

 

 گردن ندیبیم که را بابا و اطیح در گرداندیم چشم

 پسر اون"میگویم یوقت و باغچه یانتها تا کشدیم



 به که کندیم حاشا و زده یلبخند" اوردمین رو محبوبت

 . است زده دید را اطیوح دهیکش گردن دنبالش

 

 :دیگو یم

 .خوبه یهست که خودت. ینورچشم تو میبر-

 

 .میخوریم ینیریش و یچا و مینینش.یم

 

 :دیگویم بابا

 زخاتون؟یعز یخواینم مهمون-

 

 :دیگویم

 که دیستین مهمون شما یول پسرم؟ نخوام چرا-

 .دیاصاحبخونه

 باشه؟ مهمونتون یروز چند گندم-
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 را" رهیخ که انشاهلل" یول دیگوینم نه زخاتونیعز

 سرش در بزرگ یچرا کی که دانمیم من و دیگویم

 .است

 

 یزیچ بخواهد تا و کشدیم صورتم تا را نگاهش بابا

 :میگویم و کرده یدست شیپ دیبگو

 

 بدم موهامو اومدم. زخاتونیعز گرفته تهران از دلم-

 رو تونیچا و کنم جارو رو اطتونیح صبحا د،یبباف شما

 .سماور رو بذارم

 

. امیبرم خودم پس از آدم نفر هی من بگردم، دورت-

 .یدار یزندگ خونه خودت ماشاهلل شما

 



 و خانه پس اول   یخانه همان. اول یخانه به میدیرس

 شود؟یم چه خودت یزندگ

 

 :میگویم

 دیآو از خوامیم مدت هی فقط زخاتون،یعز نکردم قهر-

 دلخور د،یدینم راهم دیآو بدون دیبگ اگر باشم، دور

 .شمینم

 

 :دیگویم و زده یمهربان لبخند

 آخه؟ شده یچ یول. ینورچشم چشممه سر قدمت-

 

 :دیگویم و خورده یچا بابا

 .دیفهمیم هم شما میدیفهم ما اگه-

 

 :دیگویم زخاتونیعز دیآیم باال میگلو خیب تا که بغض

 .خودشه یخونه بمونه-

 



 اطیح سمت به حرکت نیح به و شده کنده جا از

 :میگویم

 .امیم بزنم روم و دست به یآب هی من-

 

 سر از دست کنمیم یسع و مانده یبهداشت سیسرو در

 .بردارم انگشتانم

 میبگو یکس به توانمینم که امدرمانده ام،شده درمانده

 . گذردیم چه و گذشته چه نمانیب

 به چرا و ستیچ دردمان میبگو توانمینم که امدرمانده

 .میادهیرس نجایا

 

 و کندیم رفتن قصد بابا شودیم تمام که میها هیگر

 غذا به مینینشیم و ندیچیم را شام بساط زخاتونیعز

 . خوردن

 

 از گذشته، از. زندیم حرف میبرا زیچ همه از

 .گذردینم راحت شهیهم که یزندگ از بابابزرگ،

 



. میفهمینم هم را اشیراحت نگذرد، سخت اگر دیگویم

. نکن شیرها هم شل ر،ینگ سفت را اتیزندگ دیگویم

 .کند حل خودش در را تو و افتدیب راه خودش بگذار

  

 کی باالخره که است کرج در حضورم سوم روز

 نمادارو، نگیهولد. شودیم جور میبرا یکار طیشرا

 یاگنجه ی گوشه یآرزوها شدن برآورده هیشب یزیچ

 .گرفته خاک

 

 در و یشیآزما کار ماه کی و یآموز کار ماه کی

 . استخدام رشیپذ صورت

 

 در اشیاصل شگاهیآزما و است تهران یمرکز دفتر

 داخلش داشتم دوست دانشجو من   که ییجا نیاول. کرج

 .کنم کار

 

 را زیچ همه کندیم که سالم و رمیگیم تماس دیآو با

 .را میآرزوها و یکار طیشرا و کار م،یگویم

 



 :دیگو یم شودیم تمام که میحرفها

 .رمیگیم تماس باهات کنمیم قیتحق-

 

 یب باشد ترکانده یسوزن که انگار را میآرزوها بادکنک

 :میگویم یانرژ

 .مونمیم منتظر. چشم-

 

 .دیریبگ تماس تا مانمیم منتظر و زده بغل را میزانوها

 

 .ردیبگ تماس تا کشدیم طول یساعت کی

 

 :دیگویم

 گندم؟ یکن کار ییخوایم قسمتش کدوم-

 .یمرکز شگاهیآزما-

 .کرجه که شگاهشیآزما-

 .رمیم. که ستین یراه-

 .دنبالت امیم خودم پس-



 

 

 :میگویم

 .برم تونمیم خودم-

 .شهیم یچ مینیبب تا ارمتیم برمیم مدت هی-

 

 .کنمیم اعتراف باالخره

 .دیآو کرجم-

 

 :پرسدیم مکث یب

 ؟ییکجا بله؟-

 

 .باشم آرام کنمیم یسع

 .زخاتونیعز یخونه. کرج-

 ؟یرفت یک-

 

 .اطیح به دوزمیم را نگاهم



 .زخاتونیعز یخونه آوردم رو چمدونم اول روز از -

 

 :پرسدیم یعصب و دلخور

 ؟یبگ بهم نویا یخواستیم یک-
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 بهیغر زیعز مگه باشم؟ یک یخونه کردیم یفرق چه-

 است؟

 

 .کرج بردمتیم اومدمیم رتیغ یب من   یگفت یم-

 . رسوند منو بابا-

 

 :میگویم کندیم که سکوت



 که بدم حیتوض بهت یچطور دونستم ینم یول دیببخش-

 .نجایا امیم چرا

 ؟یبد حیتوض یتونیم االن یعنی-

 .نه-

 

 :دیگویم کالفه

 که یکنیم یدور ازم یجور هی گندم؟ گندم؟ گندم؟-

 .است بهانه اشهمه نایا نکنه دارم شک من

 د؟یاو یچ یبهونه-

 

 هر گفتم بهت سخته؟ چقدر مگه زدن من به زنگ هی-

 یول. یبزن زنگ یتونیم یبخوا یساعت هر یوقت

 یکاف مونمیزندگ خونه کردن جدا. ستین یخبر بازم

 کرج؟ یکن فرار دیبا حتما نبود،

 .بگم یچ و بزنم زنگ دونمینم فقط-

 

 .کنمیم زمزمه و شنومیم را اشکالفه پوف یصدا

 د؟یآو-



 

 :میگویم و دهدینم یجواب

 .یبد فضا و فرصت بهم شد قرار-

 

 :دیگویم وقت ستیعصب

 .مونمیپش یلیخ. گندم مونمیپش-

 

 یها نفس یصدا مرا یهانفس راه شودیم که یعصب

 و رفته اطیح به دست به یگوش. بردیم اشکالفه

 شود یم باز که نفسم راه و شومیم تخت ریجاگ

 یزیچ کدام چیه. کنمیم جمع تخت یرو را میزانوها

 :پرسدیم دیآو تا مییگوینم

 کنم؟ قطع ؟یندار یکار-

 

 .دیآیم کش چنارها تا نگاهم

 .بدم درخواست مصاحبه یبرا خوامیم امروز-

 خب؟-

 بدم؟ درخواست-



 مهندس خانم باش راحت. یشد خودسر خوب که تو-

 خوادیم دلت یکار هر ،یآزاد گهید. مهرگان گندم

 .هیخر کدوم دیآو. بکن

 

 .کشمیم نییپا میهاانگشت تا را نگاهم

 .یکنیم شلوغش یدار یالک-

. کردنم شلوغ یالک اهل کال من. یگ یم راست. آره-

 .مهندس خانم خداحافظ. گهید باشه

 

 با و کندیم قطع میبگو یزیچ بتوانم نکهیا از قبل

 دست به یگوش سرم در گرفته جان ضربان احساس

 .کنمیم بغل را میزانوها

 

 دعوا و بزنم زنگ ترسمیم دیآو میبگو ندارم جرئت

 دانم ینم که ،یشو یعصب و بزنم زنگ ترسمیم م،یکن

 بپرسم؟ چه و بزنم زنگ م؟یبگو چه و بزنم زنگ

 . بدتر و بد انیم ام رکردهیگ. کنم چه دانمینم

 



 تماس دیبا اندازم،یب جلوتر را اممشاوره یجلسه دیبا

 و خودم دویآو با دانمینم من دکتر میبگو و رمیبگ

 آنقدر و شومیم وانهید دارم که... کنم چه مان رابطه

 زیچ همه و مصاحبه الیخ یب دارم دوست که امدهیترس

 .شوم

 

 خانه در میگویم که بله و کندیم میصدا زخاتونیعز

 .کندیم باز را

 ؟یکنیم کاریچ اطیح تو ینورچشم-
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 .دوزمیم مهربانش صورت به را نگاهم

 .ینطوریهم-

 .ییچایم مادر تو ایب-

 



 را سرم کند،یم تنگ را نفسم خانه به رفتن تصور

 باشم، کجا ندارد یفرق. میزانو جفت یرو گذارمیم

 .شودیم تنگ میبرا ایدن شودیم یعصب که دیآو

 

 میصدا هم باز زخاتونیعز که نگذشته شتریب قهیدق چند

 .کندیم

 و گردمیبرم خانه به و شده کنده مخدعه از باالخره

 پنجره از یاگوشه گذاشتن باز کنمیم که یکار نیاول

 .است زیعز دید از دور

 

 :دیگویم کندیم پهن که را نهار ی سفره زیعز

 .یچشم نور نیبش ایب-

 

. کندیم مکث خوشرنگش مرغ خورشت یرو نگاهم

 شستن دهمیم انجام خانه نیا در که یکار نیشتریب

 کنم، یکار دهدینم اجازه زیعز. ظرفهاست گهگاه

 پرده کی دیبا و رفته میهاگونه رنگ است معتقد

 .جانم به دیایب گوشت

 



 من و یزندگ از است، رفته زیچ همه از رنگ داندینم

 .میبود گذاشته شیرو عشق نام که یزیچ تمام و دیآو و

 

 میبرا بزرگ یا تکه گشید ته از و کشدیم پلو میبرا

 .گذارد یم

 ؟ینورچشم بود، دیآو-

 

 .بود دهیفهم پس

 .زندیم یلبخند و میگویم حواسمیب را هوم

 

 مایقد. که باشه دینبا یدور و قهر شوهر و زن نیب-

 قبل بشور، رو یرخت هی یداشت یکدورت اگر گفتنیم

. یکن تمومش رو کدورت دیبا رخت شدن خشک

 ادیب بزن زنگ ،ینورچشم کنهیم کدر دلتونو کدورت

 .دیبزن حرف دینیبش نجایا

 

 :پرسم یم



 رونیب و من بکشه طول قهرمون اگه ز،یعز-

 د؟یدازنیم

 دیتونینم که دینزن حرف تا یول. دلم جون نه-

 شمیم پا منم ادیب بزن زنگ. کند رفع رو هاکدورت

 .دیباش راحت رونیب رمیم

 

 هم با بداند کاش. است زدن حرف ما درد بداند کاش

 .شودیم خراب زیچ همه میزنیم که حرف

 

 با کنمیم خشک که را هاظرف و خورمیم را میغذا

 .رمیگیم تماس مشاوره مرکز

 

 و دیگویم ممکن لحن نیآرامتر با را دییبفرما یمنش

 .دهمیم ادامه و کرده سالم

 وقت هی هست امکانش اگر خواستم یم. هستم مهرگان-

 امکانش اگر کنم هماهنگ موعد از زودتر مشاوره

 .هست

 

 :پرسد یم یطوالن یمکث از بعد



 خواستن؟ ملکان یآقا که یوقت جز به-

 ملکان؟ یآقا-

 صورت در وقت هی درخواست گرفتن تماس بله،-

 دیایم مشترک ای شونهیا یبرا اگر گفتم. کردند یکنسل

 .بدم اطالع خواستمیم و کردم یاوک رو وقت

 

 چند تماس کی و دیکن صحبت باهم دیگویم زیعز

 وحشت که اوردیب ما هر سر ییبال تواند یم یا.قهیدق

 . میریبگ تماس مشاوره مرکز با و کرده

 

 :میگویم

 .خوامیم خودم یبرا یخال میتا هی. نه-

 .بهتون دمیم اطالع یکنسل صورت در. حتما بله-

 

 :میگویم ثانهیخب و کرده فکر یالحظه چند

 یکنسل شونیا یبرا. من به نیبد رو ملکان یآقا وقت-

 .دیکن یاوک رو یبعد

 



 .خندد یم

 .گرفتن تماس زودتر شونیا مهرگان خانم تونمینم-

 

 .کنمیم اصرار

 .دارم الزم مشاوره وقت هی حتما من-

 .رمیگ یم تماس فرصت نیاول در باهاتون. چشم-

 

 

 جان به تفتمیم حواسیب و کرده قطع را تماس

 که ترسمیم و امنگرفته تماس مصاحبه یبرا انگشتانم،

 .شود دلخور دیآو و رمیبگ تماس

 

 نم،یبیم یگوش یرو را مرکز یشماره بعد ربع کی

 :دیگویم یمنش دهمیم که جواب

 فردا. شما به دادن رو شونمشاوره میتا ملکان یآقا-

 .دیاریب فیتشر پنج ساعت عصر

 

 شش_و_ستیب_و_صد_صامت#



 

 

 

 

 

 زن به یده یم را تتمشاوره وقت وانه،ید آخ

 است؟ زده رونیب شهر و خانه از که یخودسر

 

 چه دانمینم بعد و برمیم پناه اتاق به و کرده قطع

 زیعز به و کرده رها را اتاق که شودیم باعث یزیچ

 بده ادی منم به ز،یعز بپز پلو ایلوب شام یبرا" میبگو

 "شهینم شفته که یپزیم یچطور

 

 د،یگوینم نه اما خنددیم امخواسته به زیعز

 :دیگویم یوقت است نیمهربانتر

 .مشیبپز باهم ایب ،ینورچشم باشه-

 

 



 یلهستان یهایصندل یرو زیم دور شودیم که غروب

 و میکنیم پوست را ازهایپ باهم و نمینشیم زیعز

 .شود آب خشی تا میگذاریم را گوشت

 

 خانه در که عطرش و میپزیم اپلویلوب زیعز با

 با خوردن غذا یبرا است شده تنگ دلم نمیبیم چدیپیم

 زیم سر قهر یب که بار نیآخر امکرده فراموش و دیآو

 .ستیوقت چه میانشسته

 

 .سمینویم دیآو یبرا و گرفته دست به را یگوش

 .من به یداد رو وقتت که یمرس-

 

 قلب کی. ستیخال و خشک نمیبیم خوانمیم که را امیپ

 کی. است کم قلب کی نمیبیم و نقطه یجا گذارمیم هم

 تمام شوم وانهید آنکه از قبل و گرید یکی و گرید قلب

 دهم یجا یاکلمه چند امکیپ کی داخل را ایدن یقلبها

 .زنمیم را ارسال یدکمه

 

 .فرستدیم میبرا را جواب بعد لحظه چند



 .جفتمونه نفع به یبش عاقل زودتر تو دمید-

 

 یگوش بعد قهیدق چند و زنمیم جوابش به یلبخند

 . زدن زنگ به کندیم شروع

 

 .میگویم لبخند با را بله

 تیگوش کردمیم فکر. یبفرست هم ملب قلب یبلد پس-

 .نداره زایزمیچ نیا از

 .دادم زهیجا یبود کرده خوب کار-

 .یکرد خوب-

 

 

 کش زیعز گلدار راهنیپ و آشپزخانه تا را نگاهم

 .آورمیم

 .میدار پلو ایلوب شب-

 .یکنیم ضیمر رو خاتون شاینپز تو-

 پلو ایلوب وگرنه باشه شفته دیبا پلو ایلوب گه،یم خاتونت-

 .ستین



 

 .خنددیم

 .بپز رو اششفته منم یبرا روز هی-

 ؟یخورد شام-

 

 :پرسدیم متعجب

 شده؟ شام وقت-

 د؟یآو-

 د؟یآو جون

 شده؟ شام وقت یدونستینم-

 

 .کندیم یمکث

 دستم از زمان داشتم، افتاده عقب کار یکم کارگاهم،-

 .رفته در

 

 ینشست بازم کارگاه؟ نمون روقتید تا نگفتم هزاربار-

 تصادف دیآو کهیتار رفت؟ ادتی یچ همه اونجا



 خونه، برگرد کن ول کارو. شمیم بدبخت یکنیم

 .هاینمون گشنه بفرستن شام برات بزن زنگ

 

 .خنددیم صدا با

 .گندم یکنیم غرغر خوب چقدر بود رفته ادمی-

 .آخه یگرفت بود یزن چه نیا-

 .یخوب گندم، یخوب-

 

 بدم؟ سفارش شام برات بزنم زنگ-

 .خاتون پلو ایلوب یبرا امین یگیم یعنی-

 

  صامت#

 

 

 

 یم خوب م؟یبخور پلو ایلوب و دیایب دیآو. کنمیم مکث

 . شودیم خوب حتما شود؟



 .ایب پاشو-

 مکث؟ نهمهیا بعد-

 

 خاتون اپلویلوب ییایب تو تا نمیبب کردم کتاب حساب آخه-

 .نه ای شهیم شفته واقعا

 

 ممنوع برات فعال دکتر نخور، ادیز اهاشیلوب از-

 باشه؟. کرده

 .چشم-

 

 ه؟یوقت چه ات مصاحبه-

 .مصاحبه یبرا نگرفتم تماس گهید. دونمینم-

 شگاهیآزما یادار بخش برو دوازده ساعت پنجشنبه-

 .هیدیسع دکتر معرفم بگو. یاصل

 

 :میگویم زده بهت

 د؟یآو-



 میانداخت یکیتار تو یریت هی شناختش،یم یدیسع-

 .گرفت

 

 استرس و بزنم زنگ خودم بگذار میبگو دارم دوست

 که شودینم دیآو میبگو دارم دوست. کار یبرا بکشم

 .یکن جور میبرا تو هم را کارم

 

 و دیآیم پلو ایلوب یبو و ندارم دعوا جان م،یگوینم اما

 .برنگشته خانه به هنوز هم دیآو

 

 :میگویم

 .رمیم تنها خودم مصاحبه یبرا یول-

 

 :دیگو یم

 .برو-

 

 



 یراه را اش یقبل یکننده مراجعه که مجد ریام

 یگوشه که یمن سمت کشاندیم را نگاهش کند،یم

 .دهمیم تکان یعصب را میپا مچ و امنشسته سالن

 .مهرگان خانم داخل دیاریب فیتشر-

 

 مجد بعد لحظه چند روم،یم داخل به و شده کنده جا از

 .میرو به رو ندینشیم هم

 .مهرگان خانم دیاومد خوش یلیخ-

 .ممنون-

 

 :دیگویم که کشانمیم پنجره تا حواس یب را نگاهم

 .مهرگان خانم شنومیم-

 

 .کشمیم یقیعم نفس

 

 تمام نکهیا یپا سادهیوا سخت و سفت همچنان دیآو-

 راه از یحت بده، انجام خودش رو من یزندگ یکارها

 تونمینم من و تره یقو من از دیآو متاسفانه. دور



 گهید من و دعواست هی هم یمخالفت هر. سمیوا جلوش

 یکم من که میشد دور. ندارم دعوا و جنگ کشش

 استقالل گهید. دکتر شده بدتر زیچ همه یول شم مستقل

 .کابوس شده هم

 

 

 :دیگو یم یلبخند با

 فیتعر خودتون یبرا که یاستقالل مهرگان خانم-

 همسرتون احتماال شما، فقط نه ه؟یزیچ چطور ندیکیم

 وارد تا گذاشته کنار رو هاش یآزاد از یمقدار هم

 .شه مشترک یزندگ

 

 

 درس حق کردن؟ کار حق دکتر؟ رو شیازاد کدوم-

 تو تونمیم من مگه ساده؟ رفتن رونیب هی حق خوندن؟

 حرکت هر که یصورت در کنم؟ دخالت دیآو یکارها

 .خوامینم جنجال گهید من. دکتر جنجاله هی من یساده

 

 



 یاتفاق چه. مهرگان خانم دیآروم نا یلیخ امروز-

 افتاده؟

 

 

 ا
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 یم خوب م؟یبخور پلو ایلوب و دیایب دیآو. کنمیم مکث

 . شودیم خوب حتما شود؟

 .ایب پاشو-

 مکث؟ نهمهیا بعد-

 

 خاتون اپلویلوب ییایب تو تا نمیبب کردم کتاب حساب آخه-

 .نه ای شهیم شفته واقعا

 



 ممنوع برات فعال دکتر نخور، ادیز اهاشیلوب از-

 باشه؟. کرده

 .چشم-

 

 ه؟یوقت چه ات مصاحبه-

 .مصاحبه یبرا نگرفتم تماس گهید. دونمینم-

 شگاهیآزما یادار بخش برو دوازده ساعت پنجشنبه-

 .هیدیسع دکتر معرفم بگو. یاصل

 

 :میگویم زده بهت

 د؟یآو-

 میانداخت یکیتار تو یریت هی شناختش،یم یدیسع-

 .گرفت

 

 استرس و بزنم زنگ خودم بگذار میبگو دارم دوست

 که شودینم دیآو میبگو دارم دوست. کار یبرا بکشم

 .یکن جور میبرا تو هم را کارم

 



 و دیآیم پلو ایلوب یبو و ندارم دعوا جان م،یگوینم اما

 .برنگشته خانه به هنوز هم دیآو

 

 :میگویم

 .رمیم تنها خودم مصاحبه یبرا یول-

 

 :دیگو یم

 .برو-

 

 

 یراه را اش یقبل یکننده مراجعه که مجد ریام

 یگوشه که یمن سمت کشاندیم را نگاهش کند،یم

 .دهمیم تکان یعصب را میپا مچ و امنشسته سالن

 .مهرگان خانم داخل دیاریب فیتشر-

 

 مجد بعد لحظه چند روم،یم داخل به و شده کنده جا از

 .میرو به رو ندینشیم هم

 .مهرگان خانم دیاومد خوش یلیخ-



 .ممنون-

 

 :دیگویم که کشانمیم پنجره تا حواس یب را نگاهم

 .مهرگان خانم شنومیم-

 

 .کشمیم یقیعم نفس

 

 تمام نکهیا یپا سادهیوا سخت و سفت همچنان دیآو-

 راه از یحت بده، انجام خودش رو من یزندگ یکارها

 تونمینم من و تره یقو من از دیآو متاسفانه. دور

 گهید من و دعواست هی هم یمخالفت هر. سمیوا جلوش

 یکم من که میشد دور. ندارم دعوا و جنگ کشش

 استقالل گهید. دکتر شده بدتر زیچ همه یول شم مستقل

 .کابوس شده هم

 

 

 :دیگو یم یلبخند با



 فیتعر خودتون یبرا که یاستقالل مهرگان خانم-

 همسرتون احتماال شما، فقط نه ه؟یزیچ چطور ندیکیم

 وارد تا گذاشته کنار رو هاش یآزاد از یمقدار هم

 .شه مشترک یزندگ

 

 

 درس حق کردن؟ کار حق دکتر؟ رو شیازاد کدوم-

 تو تونمیم من مگه ساده؟ رفتن رونیب هی حق خوندن؟

 حرکت هر که یصورت در کنم؟ دخالت دیآو یکارها

 .خوامینم جنجال گهید من. دکتر جنجاله هی من یساده

 

 

 یاتفاق چه. مهرگان خانم دیآروم نا یلیخ امروز-

 افتاده؟
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 :میگویم صادقانه

 .کنم یوونگید و شم خسته ترسم یم-

 

 صورتم به را منتظرش نگاه شومیم که ساکت

 :میگویم تینها در و دوزدیم

 کنم تموم رو یچ همه ای که نهیا من یخستگ ی جهینت-

 چیه بدون یزندگ همون به برگردم سابق مثل مجدد ای

 مشاوره که بکنم رو نکارایا بود قرار اگر. یرییتغ

 .نداشتم الزم

 

 دیبمون روانهیم شما که میکن تالش که میهست نجایا ما-

 .مهرگان خانم

 

 .کنم کاریچ دونمینم گهید-

 



 کنار را بود انگشتانش انیم مدت تمام که را خودکارش

 :پرسدیم و گذاشته

 د؟یدیترس که دیکرد بحث یچ سر-

 

 یکار. برم خواستمیم یاستخدام ی مصاحبه یبرا-

 در و مصاحبه درخواست یبرا شم مونیپش که کرد

 انتظار... کرد هماهنگ رو یچ همه خودش تینها

 کنم مطرح رو هام خواسته و کنم صحبت باهاش داره

. دعواست اش جهینت هامخواسته کردن مطرح و

 .هیخستگ من یبرا هم دعوا یجهینت

 

 :دیگویم و داده تکان یسر

 یآقا برخورد یتو شما سمت از خواسته طرح نوع-

 دیبگ نکهیا نیب هست تفاوت. بود خواهد موثر مهرگان

 به ن،یبگ نکهیا با. بکنم رو کار نیا خوامیم من

 نکهیا امکان بدم؟ انجام رو نکاریا تونم.یم من نظرت

. کمتره دیبش رو به رو مخالفت با دوم مورد یتو شما

 تون، خواسته انجام یتو ندیکیم لیدخ رو شونیا چون

 .شماست یخواسته همچنان نکهیا با



 

 :دهدیم ادامه و انگشتانم به زنمیم زل سکوت در

 

 که دارم قبول من د،یکن صحبت باهاشون ارامش با-

 و کنند تیریمد رو زیچ همه دارند اصرار ملکان یآقا

 که هیعادت. مهرگان خانم ستین شما مورد در فقط نیا

 من و هستند رهبر ذاتا دارند، زیچ همه به نسبت

 رهبر ذاتا کی شونیا تینها در اما بدم لشیتقل تونمیم

 شما میکن نگاه اگر هیقض نوریا از و. موند خواهند یباق

 یهاخواسته به رهبر ذاتا نیا که دیکن یکار دیبا هم

 شونیا یخواسته به که کنند فکر اما بدند، تن شما

 .شده انجام نکاریا

 

 تینها در دکتر؟ هست هیقض کل تو یفرق چه اونوقت-

 .بدن اجازه شونیا نکهیا مگر ندارم یاستقالل من

 

 به ازدواج از بعد که یاستقالل مشترکه، یزندگ اسمش-

 شما یعنی. مشترکه استقالل کی هم ادیم دست



 هر به دیخواست رو یکار هر دیدار دوست دییفرمایم

 مشورت؟ بدون ن؟یبد انجام یقیطر

 

 رو یکار گمیم بهش یوقت که دارم دوست فقط. نه-

 بهت حواسم من جلو برو بگه و سهیوا پشتم دمیم انجام

 بدم انجام رو کار فالن خوامیم بگم عموما یول. هست

. ناظرم فقط من و دهیم انجام خودش رو کار اون

 .نیهم

 

 .خنددیم

 رفاه یتو شما که کننیم رو تالششون تمام شونیا-

 کارها تمام که نهیا شونیا یبرا رفاه فیتعر و دیباش

 .دیافتین یسخت به شما تا بدن انجام خودشون ور

 

 هم اونور دیکنیم تیحما دیآو از نجایا که ینطوریهم-

 دکتر؟ دیکنیم تیحما من از

 

 .زندیم یلبخند



 حیتشر شما یبرا رو ملکان یآقا افکار که همونقدر-

 .کنمیم حیتشر شونیا یبرا هم رو شما افکار کنم،یم

 .دکتر هیناراض ایچ از-

 

 صامت#

 

 

 

 :دیگو یم

 .خودمون بحث سر میبرگرد-

 

 تونمینم که هیناراض ایچ از ندونم اگر من دکتر یآقا-

 .کنم اصالحشون

 یدگیرس مسائل نیا مشترک جلسات  در انشاهلل-

 مشکل.... شماست مشکالت حل ما هدف فعال م،یکنیم

 .مهرگان خانم هیچ تونیاصل

 

 .دیآو با زدن حرف از ترس-



 

 .شیهانوشته به دوزدیم را نگاهش

 

 باهم دویکن میتنظ نیطرف توافق با رو یزمان کی دیبا-

 از قبل. دیکن صحبت ساعت اون در که دیبذار قرار

 مطمئن طیشرا بودن مساعد از حتما صحبت شروع

 دینداشت تیرضا که رفت یریمس به بحث اگر. دیش

 یراض بحث موضوع ای ریمس از که دیکن اعالم

 قرار مهرگان، خانم دیند دست از رو آرامشتون. دیستین

 چیه به ملکان یآقا. برسه دعوا به یبحث هر ستین

 .ندارند رو شما به زدن بیآس قصد عنوان

 

 .نه اموانهید خود اما دانم،یم را نیا هم عاقلم خود

 یعنی کشاند،یم دلخواهش ریمس به را هاصحبت مجد

 تمام و بسته یفضا از میها ترس و هانفس یتنگ

 .محو گاها شودیم شتریب گاها که ییهاترس

 دیبا را میهاترس که بفهماند من به کندیم یسع

 .کرد خواهند مدیریت مرا آنها وگرنه کنم، تیریمد

 



 :دیگویم شیها صحبت انیپا در 

 

 یوقت چند ممکنه م،یکن استپ ممکنه درمان روند یتو-

 مینخواه عقب به برگشت یول م،یبد استراحت بهتون

 شروع میکرد استپ که ییجا از مهرگان، خانم داشت

 کنترل قابل زیچ همه دیباش مطمئن و کرد میخواه

 .هست

 

 .گردمیبرم زیعز یخانه به و کرده یخداحافظ

 

 .شودیم حل زیچ همه کنمیم فکر خودم با

 

. هستم ایدن آدم نیترسرگردان رسدیم که پنجشنبه روز

 مصاحبه و سرکار که یبار نیآخر از سال نیچند

 ورق سالها نیا در دمیمف کار تنها و گذردیم امرفته

 .است بوده ارشدم کنکور یکتابها زدن

 

 مصاحبه محل به را خودم و زده رونیب خانه از

 .رسانمیم



 

 یمجموعه ریز ساختمان، سردر به زنمیم زل

 و اندکرده عرق دستانم کف. نمادارو شرکت نگیهولد

 .خوردیم مرا دارد ابانیخ

 

 تمرکز تنفست یرو یدار استرس یوقت است گفته مجد

 من؟ تمرکز؟ کن،

 

 شک به دو برگشتن و رفتن نیب کنم،یم فوت را نفسم

 یعطر یبو و شنومیم را ییآشنا یپا یصدا که هستم

 .آشنا و گرم...دیآیم

 

 سمت به و ردیگیم را مرطوبم یزده خی دست یدست

 .شومیم دهیکش داخل

 

 .کشمیم عقب را میپاها

 ؟یکنیم کاریچ نجایا د؟یآو-

 



 .گرددیبرم سمتم به

 میباش دور هم از کم هی یگفت.باشه گفتم کار، یگفت-

 .اوردمین نه منم باشم، مستقل خوامیم

 

 

 .کشمیم رونیب دستش از را دستم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا پس-

 

 .کندیم نگاهم یلبخند با

 دیدار دوست چقدر منو یدیپرس شیپ سال هشت-

 تهش تا االنم سم،یوا پات تهش تا که انقدر گفتم مهندس؟

 .مهندس خانم راهه یلیخ

 

 کشمیم پس کالفه را دستم و ردیگیم هم باز را دستم

 تنش و وارید ریاس شمشادها کینزد ییجا مرا که

 .کندیم

 



 و بلعدیم را عطرش امییایبو حس و صورتش نگاهم

 .صورتم به دوزدیم چشم دیآو

 

 جلسات رو ببندم چشم نکن یکار هی گندم نیبب-

 و خونه ببرم رمیبگ ودستت ،یفکل دکتر اون یمشاوره

 نه وشکمت تو بکارم یکرد سقط که یهمون جفت یکی

 .کنم نتینش خونه ماه

 

 :میگویم زده بهت و خوانده نگاهش از را یوانگید

 .نهیبیم یکی کن، ولم-

 

 .کشدیم ینفس دیآیم فرود گردنم کنار اش ینیب

 

 بگو خاتون به...امیحال چه تو من یبدون اگه گندم، آخ-

 دیدار مهمون شب رون،یب بکشه مهمونشو رختخواب

 .الیع
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 :پرسمیم درمانده

 د؟یآو یکنیم کاریچ یدار-

 

 .کندیم رصد را صورتم نگاهش

 هان؟ خاموشه؟ چرا تیگوش-

 

 دانستمیم. کشانمیم نییپا اشنهیس یقفسه تا را نگاهم

 ینیب شیپ را یوانگید از حد نیا اما شد، خواهد وانهید

 . کردمینم

 

 :میگویم



 د؟یآو-

 

 .زندیم یخند شین و کرده اخم

 بگو شده، تموم شارژش بگو شده، خراب بگو-

 .مرگشه چه دونمینم

 

 .کنمیم زمزمه

 .کردم خاموشش-

 چرا؟-

 

 :میگویم را قتیحق

 .برم تنها یذارینم و یزنیم زنگ دونستمیم چون-

 هان؟ ؟یکن اموونهید یدار دوست چرا گندم؟-

 

 .کنمیم صورتش از نگاه

 یپاشد چرا. رمیم خودم گفتم و میکرد صحبت صبح،-

 ...یبد فرصت من به مدت هی شد قرار ؟یاومد



 

 :پرسدیم یعصب که است نشده تمام ام جمله

 

 ادتی تازه سال هشت بعد که ؟یکن کاریچ بدم فرصت-

 من و یکن کشف رو ایدن ییتنها خوادیم دلت افتهیب

 و یکن هوا آپولو خواستهیم دلت که ذارم؟ینم

 هان؟ ؟ینتونست

 

 :میگویم درمانده

 . رمینم سرکار. باشه. خونه میریم. کنار بکش. باشه-

 

 . بلند خندد،یم

 

 عقب راحت انقدر بود قرار اگر دته؟یجد یباز نمیا-

 از بود؟ یچ یبرا آوردن در یباز اونمهمه پس یبکش

 رو یگوش و کنم دایپ کار کرج، امیب برم، بذارم خونه

 هان؟. کنم خاموش

 



 کش یسمت به میلبها و زدیریم اشکم زنمیم که پلک

 :دیآیم

 

 عقب و آوردم کم جلوت عمر هی من نه، امروز فقط-

 . دمیکش

 

 

 .دهدیم تکان یسر

 .شد شروع بازم. خدا یوا-

 

 .نالمیم و گرفته را اشکم سرانگشتانم با

 حرفهات به گندم بازم شد؟ شروع یچ بازم خدا یوا-

 نگفت؟ چشم

 

 دهمیم هلشو برده باال اشنهیس یقفسه تا را دستانم

 .عقب

 



 عقب به یقدم خودش و دهدینم تکانش دادنم هل

 :میگویم که گذاردیم

 

 

 درد. دیآو ستین کردن هوا آپولو و ایدن کشف من درد-

 بسته در پشت خرابشده اون تو روز سه که نهیا من

 کنم، کاریچ دونستمینم و کردم سقط و امبچه و موندم

 آبرو و کنم دادیب و داد دمیترسیم. کنم یکار نبودم بلد

 کجا به دونستمینم... هم دادیوب داد بدون و بشه یزیر

 د؟یآو... بخوام یچ و بگم یچ برم؟ کجا و بزنم زنگ

 و مرد اشبچه که یکور آدم. یساخت کور آدم هی من از

 هوشیب شوهرش که یکور آدم... کنه یکار نبود بلد

 و بزنه زنگ کجا به دونستینم و نیزم کف بود افتاده

 اش جهینت اگر نرو،... دیآو مشاوره نرو... و بگه یچ

 .نرو نهیا
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 .زندیم یشخندین

 که یمرد اون بشم روزه دو بود قرار ه؟یچ اشجهینت-

 یبگ فردا که نرم نشدم؟ و بگه چشم یخواست یهرچ

 و رفتم مشاوره و بسازم رو مونیزندگ خواستمیم من

 ؟ینخواست تو

 

 

 :میگویم کالفه

 

 جز به یکار چیه که یگرفت وونهید زن هی که ببخش-

 و یزندگ و خونه از و ستین بلد تو به زدن سرکوفت

 کرج اومده دهیکوب تهران از که. ترسهیم شوهرش

 کاریچ یخوایم شده؟ یچ  جواب در دونستهینم چون

 هی تونمینم تونم،ینم گهید یول. ببخش. بگه یچ ؟یکن

. بشم رو به رو خونه اون یتو ترسهام کل با گهید بار

 . دیآو شمیم وونهید نمیشیم که خونه اصال

 

 



 .کشانم یم نییپا انگشتانم تا را نگاهم

 

 د،یآو ترسمیم هم رفتن کار سر از یبخوا راستشو-

 هر شه باعث ترسمیم. اتبهونه بشه کار ترسمیم

 سرکارم بده، داتویکل و یگوش یبگ کردم یاشتباه

 روز شبانه سه بسته در پشت یکی حاال تا... نرو

 تا کرده؟ قفل روت درو ماه چند بعدشم گذاشته؟ تنهات

 هیشب و یخورینم یدرد چیه به یکن فکر شده حاال

 از شده حاال تا ؟ینشد هات خواسته از کدوم چیه

 ؟یخواستیم که هیزندگ اون نیا یبپرس خودت

 

 

 .خوردیم یتکان شیگلو بکیس

 

 

 نیا که. گندم دمیپرس بارها خودم از. دمیپرس آره-

 که هیاون آدم نیا ؟یخواستیم که بود یاون یزندگ

 و نکردم اشتباه گمینم من ؟یش لیتبد بهش یخواستیم

 هر که یکرد عادت گندم، عادتته تو یول کنم،ینم



 تو شیبکوب مدام و پتک هی شیبکن رو من از یاشتباه

 عقب دیآو فقط. گناه یب و پاک یالهه که خودتم و سرم

 .هیعصب و مونده

 

 

 خواستم فقط ،یبشنو که نزدم رو هاحرف نیا من-

 رو بکشم نفس یکم خوادیم دلم چرا نکهیا لیدل

 هیشب دیبا ای من شه،ینم نکهیا مثل... که ،یبفهم

 .یچیه ای بشم تو یهاخواسته

 

 و خوردیم تکان نباریا و عقب به دهمیم هلش هم باز

 و کنمیم حرکت یخروج سمت به کشدیم که عقب

 .شودیم دستش ریاس میبازو

 

 :میگویم و ستادهیا

 . کن ولم-

 

 کنمیم که نگاهش گرداند،یبرم خودش سمت به مرا

 :دیگویم



 

 من از هفته دو تو یتونینم گندم، یتونینم هم تو-

 دمینم هم اجازه. ستین خودش که یبساز یشوهر

 .یبکش عقب

 

 از ست،ین خودش که یساخت رو یزن من از تو یول-

 .ادینم خوشم شدم لیتبد بهش که ینیا

 

 چنگ شیموها انیم را دستانش و کرده رها را میبازو

 .کندیم

 

 یداشت انتظار ای کردهیم ولت چقدر بابات دونمینم من-

 تونمینم من یول. یباش داشته یآزاد چقدر ازدواج بعد

 .گندم شهینم. بمونم خبریب زنم از شب تا صبح

 

 

 .رودیم نییپا انگشتش یتو یحلقه تا نگاهم



 هم تو به گفتم، مجد به... دیآو بجنگم باهات تونمینم-

 یگفت بهم بار هی ادتهی. شم خسته ترسم یم گم،یم دارم

 نذار یدار دوستم اگه. گمیم بهت من االنم نشو؟ خسته

 .شم خسته

 

 .کشدیم درهم را شیابروها

 ؟یکنیم دیتهد-

 

 .کشانمیم باال صورتش تا را نگاهم

 

 میسیوا جا هی. من کمم هی ا،یب کوتاه تو کم هی... آره-

 یبرا هم م،یگذشت هم یبرا هم که ییجا هی. دیآو

 .شهینم گهید وگرنه. میکرد تالش خودمون
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 .خنددیم یعصب

 

 خونه از صبح هفت که انقدر ام؟یب کوتاه چقدر مثال   -

 پاهاتو و خونه یبرگرد شب هشت و رونیب یبزن

 یخبر هم روز کل و بپزم غذاتو و بدم ماساژ برات

 نره؟ سوال ریز آرامشت ییهوهی که رمینگ ازت

 

 ییاونجا سرش... تهشم م،یدید رو یزندگ نیا سر ما -

 تهشم و میداشت خونه تو ضیمر زن و مرد هی که بود

 و بگردم کار دنبال و کرج امیب حاضرم من که هیینجایا

 ایب. دیآو نداره آخر یزندگ نیا ته سرو. برنگردم خونه

 .میریبگ رو یزندگ نیا وسط

 

 کجاست؟ وسطش -

 

 مواد و رنگ شگاهیآزما برم من که هییاونجا وسطش-

 نجایا. یباش نداشته کارم یتو یدخالت چیه تو و کارگاه

 االنشم. ازدواجم قبل تا بود، آرزوم ؟ینیبیم رو



 یادیز یدیسع کارگاه اما. هیادیز خواستنش دونستمیم

 ست؟ین حقم... حقمه. ستین

 

 

 .کارگاه ایب گفتم بهت که من -

 

 اومدم،یم تو نیقوان با کارگاه اومدمیم اونموقع اگر -

 .خودم نیقوان با رمیم که االن

 

 داده؟ ادتی ایچ گهید مردک نیا بود؟ نقشه کلش -

 

 .کنمیم فوت کالفه را نفسم

 

 

 یهاتیمسئول کرده عادت شوهرت گهیم بدبخت اون-

 فکر شوهرت گهیم... بکشه دوش به رو ایدن یهمه

 برات اون و خونه تو ینیبش تو نکهیا یعنی رفاه کنهیم

. ایب راه باهاش پس ،یباش آرامش یتو تو و کنه کار



 هیکراوات فکل دکتر همون توئه سنگر تو که یکس تنها

 .مهندس

 

 

 .فرستدیم باال ییابرو

 

 کنه؟یم فیتغر منم از پس -

 چطور؟ -

 شخص هی رو تو دیبا گهیم مدام خودم به چون -

 از دست و بدم فضا یکم بهت و نمیبب مستقل

 خونه تو تونمینم گهیم بردارم، ادمیز یهاتیحما

 گهیم... بدمت دست از نکهیا ترس از دارم نگهت

 .هیروادهیز کارهام یهمه

 

 

 .کشانمیم ساختمان سردرد تا را نگاهم و زده یلبخند

 



 مصاحبه طیشرا که دمیم اطالع و رمیگیم تماس -

 .ندارم

 .یکنیم خوب -

 

 از بعد و رودیم باال ساختمان سردر تا هم باز نگاهم

 :دیگویم یطوالن یمکث

 

 .دستت تو پتک هی شهیم نمیا فردا. مصاحبه برو ای -

 .ستمین که بگو. دیآو ستمین بد هم انقدرا من -

 .دیشا نباشه سربرج اگه -

 

 افتاده گود چشمانش یپا چرخد،یم سمتش به نگاهم

 .دیآیم دهیپر رنگ نظر به و است

 

 یپا ؟یخورینم غذا خوب آره؟ یخوابینم خوب شبا -

 .افتاده گود چشمات

 .خوبم -

 



 .کشانمیم باال ساختمان تا هم باز را نگاهم

 

 مصاحبه؟ برم شهیم یعنی -

 .خورنتیم تو اون -

 

 .خندمیم

 

 .یالب تو نیبش یول ایب. باشه -

 

 صامت#

 

 

 

. دیآیم ساختمان تا همراهم به و داده تکان میبرا یسر

 داخل به یمعطل یکم از بعد من و یالب در ندینشیم

 .رومیم



 که است سال هشت میگویم صادقانه و میکنیم صحبت

 یکوتاه مدت فقط آن از قبل و امگرفته فاصله درس از

 .امداشته امرشته با مرتبط یکارآموز

 

 وقت تمام کار کی. ندیگویم را طشانیشرا هم هاآن

 اگر تدیگویم عصر، چهار تا صبح هشت از است

 را تماسم شماره و رزومه دارم یهمکار به لیتما

 .بمانم پاسخشان منتظر و کنم لیمیا شانیبرا

 

 فقط. ستین یشدن کار نیا که دانستمیم هم لحظه همان

 یراض تب به تا بودم گرفته مرگ به را چارهیب دیآو

 .شود

 

 

 

 از لب ریز و شودیم بلند دیآو میآیم رونیب که اتاق از

 گاهیجا از دیآو همراه به و کرده یخداحافظ یمنش

 . رمیگیم فاصله امگذشته در شده دفن یآرزوها

 



 یآنقدر خواستمیم فقط بودم، کرده انتخاب را دیآو من

 ای خودم به بتوانم نبود دیآو یروز اگر که رمیبگ ادی

 .کنم کمک یگرید شخص

 

 زیعز ی خانه تا مرا و میشویم دیآو نیماش سوار

 سمتش به کندیم متوقف که را نیماش. رساندیم

 :میگویم و دهیچرخ

 

 .بهت میبد ییچا هی شو ادهیپ -

 

 .خنددیم

 

 بهم؟ بندازه خوادیم داره بختدم دختر خاتون چطور؟-

 

 .فرستمیم باال ییابرو

 

 .مرده پا هی که خودشم. میکرد تموم رو دخترا. ریخ -

 .برسون سالم هم خاتون به برو پس -



 رون؟یب بکشه مهمونشو رختخواب زیعز بگم یگفت -

 

 .خنددیم

 

 کارم اگر بعد دیشا کارم،یب فردا است هفته آخر -

 شو ییچا بگو بزنم، خاتون به سر هی شه تموم زودتر

 کن روشن تمیخونگ ماسماسک اون. سماور رو بذاره

 .جیمس برام یدار الزم یهرچ

 

 نجا؟یا یایم واقعا -

 ام؟ین -

 

 :میگویم شدن ادهیپ نیح و کشانمیم خانه تا را نگاهم

 

 .پزمیم یزیچ هی برات نخور، شام... ایب-

 

 .فرستدیم باال ییابرو

 



 .ستین یفیتعر تیآشپز بپزه، خاتون بگو. نپز تو -

 

 و داده فشار گاز یرو را شیپا بدهم یجواب بخواهم تا

 .رودیم

 

 هیشب بودن او با ترس و است زده لک شیبرا دلم

 .کرده ماریب مرا سرطان

 

 کنمیم هوس چرا دانمینم و رومیم زیعز یخانه به

 . بگذارم بار آبگوشت دیآو یبرا

 

 :دیگویم. دیایب شام یبرا دیآو دیشا میگویم زیعز به

 

 کرد؟ داتیپ -

 

 یس_و_صد_صامت#

 

 



 

 :پرسمیم متعجب

 

 چطور؟ -

 .رونیب یرفت گفتم. دنبالت در دم بود اومده -

 

 .چارهیب دیآو. شودیم بلند نهادم از آه

 

 :دیگویم کشانم،یم نییپا دستانم تا که را نگاهم

 

 و دیکن خلوت هم با ییدوتا ،ییجا هی برم شب من -

 ؟ینورچشم دیبزن حرف

 

 :زنمیم لبخند

 

 بگو خاتون به کرده امر دیآو ز؟یعز یبر کجا -

 نپز یزیچ تو گفته یحت. سماور رو بذاره شوییچا

 .ستین خوب تیآشپز



 

 .خنددیم صدا با زیعز

 

 .کرده یم تتیاذ. بگردم دورت بپز تو -

 د؟یمن طرف یعنی -

 

 :میگویم و خنددیم

 

 بپزم؟ آبگوشت دیدیم ادی بهم -

 

 :دیگویم و داده تکان یسر

 

 ؟ینورچشم ندم ادتی چرا آره، -

 

 

 . دهدیم ادمی و

 



 کشدیم رونیب زریفر از را اشخورده سیخ ینخودها

 یجا. ییزداخی یبرا گذاردیم را شده مهیق گوش و

 . دهدیم نشانم هم را خشک گوجه و یعمان مویل

 

 زیعز را نیدارچچوب و میپزیم آبگوشت باهم

 :دیگویم و داخلش اندازدیم

 

 .رهیگیم رو نخود یسرد -

 

 دیایب میگویم. زنمیم زنگ دیآو به شودیم که شب

 .دیرس خواهد گرید یقهیدق چند دیگویم و شام یبرا

 

 . رسدیم سر شیدهایخر با گرید یقهیدق چند

 

 زن یبرا و گرفته ینیریش و وهیم خاتونش یبرا

 .زمستان در شاهتوت یبستن هم اشوانهید

 



 از دیآو میخوریم که را شام و میاندازیم سفره

 :دیگویم خاتون و کندیم تشکر خاتونش

 

 .پخته یچشم نور -

 

 .خنددیم

 

 به نشیانداخت فایتعر نیهم با خاتون، نکن فشویتعر -

 .بوده یالک شهمه دمید خونه بردمش من،

 

 .کنمیم نازک یچشم پشت

 

 .خان دیآو بوده یادیز سرت از نمیهم -

 

 

 :دیگویم زیعز که میانکرده جمع کامل هنوز را سفره

 



 یچا بخوابم، رمیم زودتر. مخسته یکم امروز من-

 .براتون دمیکش رونیب هم رختخواب. سماوره رو

 

 :دیگویم شرمنده دیآو

 

 .رمیم بخورم یچا. خاتون شمینم مزاحم -

 

 .خنددیم زیعز

 

 که هم فردا. پسرم زنت شیپ بمون کجا؟ یشبنصفه -

 .لهیتعط

 

. 

 

 صامت#

 

 



 

 شدن بسته یصدا و رودیم اتاقش تا یحرف چیه یب و

 :دیگو یم دیآو د،یآیم که در

 

 ادی خاتون از رو یدار داماد ادیب دیبا بابات خدا به -

 د؟یدار هم ژامهیپ زه،یچ فقط ؟یدید. رهیبگ

 

 .رومیم غرهچشم

 

 د؟یآو-

 

 .کندیم تنگ را شیهاچشم

 

 ست؟ین من بافت تنته که یبافت نیا-

 

 .کشمیم عقب

 



 .بود تو مال -

 

 .خنددیم

 

 جون هان؟ ؟یدیندزد یخونگ شلور ؟یدیدزد لباسامو -

 د؟یآو

 

 .خندمیم

 

 ییهمونا که، یداشت یراحت هی نتیماش تو شهیهم. نه -

 و یدیپوشینم یول یبپوش کارگاه تو یدادیم قول که

 .تیپلوخور شلوار به یزدیم گند

 

 .کندیم اخم

 .کرد شروع غرغراشو بازم

 

 :میگویم لب ریز

 .یخوب تو آره-



 

 .شودیم بلند جا از

 زیبر ییچا برگردم تا. بندازم نیماش به نگاه هی برم-

 .برام

 

 گرددیبرم یوقت. زمیریم یچا شیوبرا رودیم دیآو

 .دارد دست به یراحت شلوار

 

 نیزم یرو را یچا ینیس کند،یم عوض که را لباسش

 .میخوریم یچا ،یپشت به زدههیتک و گذارمیم

 

 :پرسدیم

 

 نجا؟یا یاومد کردن تتیاذ خونه -

 

 .دهمیم ادامه و کرده ینچ

 



 چرا یریبگ طالق یخواینم اگر گفتیم مامان -

 .خدا امون به یکرد ول شوهرتو

 

 .زندیم یلبخند

. داشتما دوست گهید جور هی مامانتو نیا شهیهم من -

 .چرا دمیفهم تازه

 

 .کاودیم را صورتم نگاهش. خندمیم

 

 ؟ینبود خوش وقتچیه گندم؟ من با ینبود خوش -

 .بودم -

 االن؟ شده یچ پس -

 

 یروز هی اگر گفتم برکه به مارستانیب تو روز اون -

 رو برگشت ریمس کنه ول رو دستم رونویب برم دیآو با

 هی یول نباشم، بلد رو ابونایخ که نه. کنمینم دایپ

. کنمیم گم رو خودم من که یشیم گاههیتک یجور

 .ترسمیم فردا از فقط من. دیآو ترسمیم



 

 یادفعه هی یول ام،یب کنار یچ همه با کنمیم یسع -

 من. بشم رو اون به رونیا از هالمیف مثل که شهینم

. سوال ریز رهیم تمیمرد کنم یکار برات نتونم اگر

 ؟یفهمیم

 

 .رمیگیم سمتش به را یچا وانیل و گفته یهوم

 .کندیم نگاهم و گرفته دست به را وانیل

 

 .ییدوتا یچا هی یبرا بود زده لک دلم -

 زده؟ لک ایچ یبرا دلت گهید -

 .بگم زشته خاتون یخونه تو -

 

 .خندمیم

 

 :شکندیم  دیآو را سکوت و میخوریم ینیریش و یچا

 

 خونه؟ یبرگرد شهیم عصر فردا -



 چرا؟ -

 

 :دیگویم یطوالن یمکث از بعد

 

 کردم، نشون خونه تا چند منم نن،یبب رو خونه انیم -

 .مشونینیبب میبر
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 .کنمیم نگاهش زده بهت

 د؟یآو یفروشیم رو خونه واقعا-

 

 .دهدیم تکان یسر

 .فروشمشیم-

 



 .کنمیم بغض

 .ختمیر هم به رو یچ همه که ببخش-

 

 .کاودیم را صورتم نگاهش

 .گندم ندارم یخوب حس توش خودمم-

 

 کنار را یچا دیاو و ردیگ یم راه امچانه تا اشک

 انیم و کشدیم خودش سمت مرا یدست با و گذاشته

 کینزد ییجا اشینیب شومیم ریجاگ که آغوشش

 .را او هم من و کشدیم نفس مرا و دیآیم فرود گردنم

 

 :دیگویم یوقت ماندیم عاشقانه یازمزمه به شیصدا

 که بودم داده قول بهت کهیبار آب عقدکنون روز-

 دوست یهرچ بودم داده قول کنم، عوض رو خونه

 یکس یگفت شدم، یمیقد منم گفتم. کنم عوض رو یندار

 .خردتینم

 

 .زنمیم زار آغوشش انیم و شکندیم بغضم



 قشویرف که آدم... خوبه شکهنه قیرف که گفتم-

 .بدش روز یبرا دارهیم نگهش د،یآو فروشهینم

 

 و کندیم ترسفت را دستانش حصار و گفته یهوم

 تا کشدیم طول و دیمایپیم را کمرم انگشتانش ریمس

 .شوند دستانش رام میهاهیگر

 

 .نالمیم شومیم که آرام

 که بگو...دارم دوستت یول رهید... دیآو دارم دوستت-

 ولم وقت چیه و یشینم خسته که بگو تو... یمونیم

 . یمتیق چیه به یکنینم

 

 .کنمینم ولت... دختر کنمینم ولت-

 .الیع کنمینم ولت بگو-

 

 شوخ شیصدا کاردیم گردنم یرو که را اشبوسه

 .شودیم



 باهات یکار و بخوابم شتیپ شب و الیع بگم بهت-

 .خوبه بگم دختر نیهم شه،یم زشت یلیخ نکنم

 

 :میگو یم کندیم که میرها و خندمیم هیگر انیم

 .دیآو یاوونهید

 

 .رندیگیم زمختش سرانگشتان را میهااشک

 

 .کنندیم لمس را سرانگشتانش انگشتانم و زنمیم پلک

 پوست دستات بازم. هایزنینم نیوازل دستات به-

 .شدن پوست

 .رهیم ادمی-

 

 .کنمیم اخم

 دستتو هروقت که یبهداشت سیسرو تو گذاشتمش-

 .گهید باشه ادتی یشست

 

 .ردیگیم را مچم که شومیم بلند جا از



 کجا؟-

 .ارمیب نیوازل-

 

 .داردیم نگهم ساکن و دهیکش را مچم

 .یشب نصفه کن ول-

 

 دستش به و برداشته ینیس یرو از را یچا و نشسته

 .دهمیم

 تو یفتیب ینش ضیمر. دیآو باشه خودت به حواست-

 .خونه

 

 .زندیم یلبخند

 .یکن غرغر خوب یتونینم یبکش نفس نکشا، نفس-

 

 :دیگویم و کنمیم اخم

 .یبلد نمیبب عمو دهن بذار قند هی-

 



 من و خوردیم را شیچا و گذارمیم دهانش در را قند

 .خورمیم را میچا هم

 

 :پرسمیم کنمیم جمع که را یچا بساط

 م؟یبخور ارمیب یبستن-

 

 .کشدیم یاازهیخم

 

 .امخسته. نه-

 بندازم؟ کجا جاتو-

 جامونو؟ ای جامو؟-

 

 .زنمیم یلبخند

 .جامونو-

 

 .اطیح یپ فرستدیم را نگاهش

 م؟یاریب در اطیح از سر قراره امشبم-



 

 .اندازمیم باال یا شانه

 .دونمینم-

 

 .مخسته بد که بنداز جانیهم جامونو اریب پس-

 نجا؟یا-

 

 .میذاریم باز شمگوشه ،یقد پنجره نیهم کینزد. آره-

 

 یگوشه گذاشتن باز داندیم نکهیا به زنمیم یلبخند

 .کندیم بهتر را حالم پنجره

 

 که دراز و کنمیم پهن یبخار کینزد را هارختخواب

 .اتاق سقف به دوزمیم چشم میکشیم

 د؟یآو یخوابیم کجا شبا-

 

 .شد هرجا-



 

 .چرخمیم سمتش به

 شد؟ هرجا که یچ یعنی-

 

 :دیگویم و دهیکش آغوش به مرا

 .شد که هرجا یعنی-

 

 گردنت بازم یبخواب نیزم رو. دیآو تخت رو بخواب-

 .رهیگیم درد

 و یستین. کنهیم درد بدنم ی همه گندم، کنهیم درد-

 .همبه ختهیر یچهمه

 

 .امکرده سرگردان را چارهیب. ردیگیم دلم حالش یبرا

 .خونه گردمیبرم فردا-
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 یکم اشبوسه و شودیم رها امیشانیپ یرو نفسش

 .میموها انیم ندینشیم بعدتر

 .دیجد یخونه برمیم رو چمدونت-

 .مینکرد دایپ خونه دیشا-

 

 :دیگویم یوقت استیدن آدم نیالتریخ یب

 یمونیم بشه دندونات رنگ ساتیگ تا اونوقت-

 .یخوریم سرکوفت و خاتون یخونه

 

 هیتنب با همتراز را زخاتونیعز یخانه. خندمیم

 .داندیم

 

 :دیگویم یوقت ماندیم زمزمه به شیصدا

 است هفته چند که یمن یبرا آرامشن هاتخنده یصدا-

 تا کنمینم خاموش هم شبا یحت رو خونه ونیزیتلو

 .نشم وونهید



 

 

 یرو امبوسه. جوشدیم شیبرا دلم و زنمیم پلک

 .ندینشیم اشچانه

 .میبخر بسته چشم میدید که رو یاخونه نیاول فردا ایب-

 

 .خنددیم

 بعدش؟-

 

 .میکن یزندگ توش میبر بعدش-

 دیشا... بود کدر واراشید... بود نمور سقف دیشا-

 .بود دخمه

 خونه هی زودتر ایب. گهید مشیسازیم. ستین مهم-

 .میکن یزندگ توش میبخر

 

 :دیگویم بعد یا لحظه و کندیم سکوت

 یزندگ من با ینداشت عجله هم ینامزد دوران یحت تو-

 هو؟ هی شد یچ حاال... یکن



 

 .کنم یم پنهان اشنهیس عضالت انیم را صورتم

 شهیهم یختهیهمر به مهندس هی دونستمینم اونوقت-

 .هیخوب زیچ چقدر کار مشغول

 

 

 تن دور را بازوانش حصار دنیخند نیح و خنددیم

 میاستخوانها تمام که کندیم سفت آنقدر  امزده رخوت

 .زندیم پچ گوشم کنار. بردیم شکستن تامرز را

 

 

 خونه یشرمنده منو نزن، حرف... گندم نزن حرف-

 شهینم روم نم،یبیم باباتو من یلعنت... نکن خاتون ی

 .کنم نگاه صورتش تو

 

 .خندمیم آغوشش انیم

 



 ، شهیپام صبح چهار ساعت زیعز. میبخواب ایب پس-

 هو هی کنه،یم جارو و آب اطیح جوشونه،یم سماور

 .بکشم جارو رتمیز پاشو گفت کرد بلندت یدید

 

 .کندیم نوازش را میموها

 .میبخواب. دلم زیعز میبخواب. باشه-

 

 کی تا... اشنهیس ی قفسه به دهمیم هیتک را صورتم

 ییکجای از... فهممیم را اشیآرام نا و دارمیب یساعت

 قلبش یها تپش آور خواب و تنش یگرما میتسل بعد به

 .شومیم

 

 

 :دیگویم دارد که کنمیم باز چشم دیآو یصدا با صبح

 دمیخریم یکردیم دارمیب خاتون؟ یینونوا یرفت چرا-

 .گهید

 

 



 را سفره زیعز. کشمیم یا ازهیخم و نشسته میجا در

 .دیآیم تازه نان یبو و کرده پهن

 

 :کنمیم غرغر را امیبدخواب یبداخالق

 است خونه دخانیآو یوقت کرده جرئت یک شده؟ یچ-

. بخرن نون ندارن حق دیاو اطراف یزنا ؟یینونوا بره

 .ممنوعه
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 یکم اشبوسه و شودیم رها امیشانیپ یرو نفسش

 .میموها انیم ندینشیم بعدتر

 .دیجد یخونه برمیم رو چمدونت-

 .مینکرد دایپ خونه دیشا-

 

 :دیگویم یوقت استیدن آدم نیالتریخ یب



 یمونیم بشه دندونات رنگ ساتیگ تا اونوقت-

 .یخوریم سرکوفت و خاتون یخونه

 

 هیتنب با همتراز را زخاتونیعز یخانه. خندمیم

 .داندیم

 

 :دیگویم یوقت ماندیم زمزمه به شیصدا

 است هفته چند که یمن یبرا آرامشن هاتخنده یصدا-

 تا کنمینم خاموش هم شبا یحت رو خونه ونیزیتلو

 .نشم وونهید

 

 

 یرو امبوسه. جوشدیم شیبرا دلم و زنمیم پلک

 .ندینشیم اشچانه

 .میبخر بسته چشم میدید که رو یاخونه نیاول فردا ایب-

 

 .خنددیم

 بعدش؟-



 

 .میکن یزندگ توش میبر بعدش-

 دیشا... بود کدر واراشید... بود نمور سقف دیشا-

 .بود دخمه

 خونه هی زودتر ایب. گهید مشیسازیم. ستین مهم-

 .میکن یزندگ توش میبخر

 

 :دیگویم بعد یا لحظه و کندیم سکوت

 یزندگ من با ینداشت عجله هم ینامزد دوران یحت تو-

 هو؟ هی شد یچ حاال... یکن

 

 .کنم یم پنهان اشنهیس عضالت انیم را صورتم

 شهیهم یختهیهمر به مهندس هی دونستمینم اونوقت-

 .هیخوب زیچ چقدر کار مشغول

 

 



 تن دور را بازوانش حصار دنیخند نیح و خنددیم

 میاستخوانها تمام که کندیم سفت آنقدر  امزده رخوت

 .زندیم پچ گوشم کنار. بردیم شکستن تامرز را

 

 

 خونه یشرمنده منو نزن، حرف... گندم نزن حرف-

 شهینم روم نم،یبیم باباتو من یلعنت... نکن خاتون ی

 .کنم نگاه صورتش تو

 

 .خندمیم آغوشش انیم

 

 ، شهیپام صبح چهار ساعت زیعز. میبخواب ایب پس-

 هو هی کنه،یم جارو و آب اطیح جوشونه،یم سماور

 .بکشم جارو رتمیز پاشو گفت کرد بلندت یدید

 

 .کندیم نوازش را میموها

 .میبخواب. دلم زیعز میبخواب. باشه-

 



 کی تا... اشنهیس ی قفسه به دهمیم هیتک را صورتم

 ییکجای از... فهممیم را اشیآرام نا و دارمیب یساعت

 قلبش یها تپش آور خواب و تنش یگرما میتسل بعد به

 .شومیم

 

 

 :دیگویم دارد که کنمیم باز چشم دیآو یصدا با صبح

 دمیخریم یکردیم دارمیب خاتون؟ یینونوا یرفت چرا-

 .گهید

 

 

 را سفره زیعز. کشمیم یا ازهیخم و نشسته میجا در

 .دیآیم تازه نان یبو و کرده پهن

 

 :کنمیم غرغر را امیبدخواب یبداخالق

 است خونه دخانیآو یوقت کرده جرئت یک شده؟ یچ-

. بخرن نون ندارن حق دیاو اطراف یزنا ؟یینونوا بره

 .ممنوعه



 

 صامت#

 

 

 

 

 

 :دیگویم یلبخند با زیعز

 ؟یدیخواب خوب. ینورچشم ریبخ صبحت-

 

 حوله با که یدیآو یپ فرستمیم را نگاهم و گفته یهوم

 .کندیم خشک را صورتش دارد

 

 سیسرو سمت به دنیکش ازهیخم نیح و کرده اخم

 را میرو و دست و زده مسواک. رومیم یبهداشت

 .میشویم

 

 :دیگویم دیآو گردمیبرم که ییرایپذ به



 هیکسر و کم خونه تو یچ نیبب ریبگ ستیل هی گندم-

 .بخرم برم

 

 :میگویم زیعز به رو

 تهیریغ پسرت نیا ز؟یعز نیگرفت نون نیرفت چرا-

 یه خدا، به میریاس گهید ،یینونوا بره زن ادیم بدش

 .دیندار یچ دیدار یچ بده ریگ خوادیم

 

 :میگویم و خنددیم زیعز

. زیعز یبر زشته هم نایا و یسوپر و یقصاب حاال-

 .شهیم ناراحت نزن، حرف که حبوبات دیخر مورد در

 

 .زندیم تشر دیآو

 .هایزنیم حرف یلیخ-

 

 :میگویم و کرده شتریب را امفاصله

 گم؟یم دروغ مگه-

 



 :میگویم یلبخند با و کندیم اخم

 چلوگوشت پاشدم م،یبود کرده یعروس بود ماه دوسه-

 دیآو به زدم زنگ م،یندار چلوگوشت گوشت دمید بپزم،

 گوشت مگه دیپرس. بخرم گوشت برم خوامیم که

 م؟یندار

 

 .دهد یم اخطار دیآو

 گندم؟-

 

 .دهمیم ادامه و کنمیم شتریب را ام فاصله

 فرق چلوگوشت گوشت م،یدار یخورشت گوشت گفتم-

 قورمه ندارم، دوست چلوگوشت من نه گفت. داره

 .بخرم ایلوب رمیم باشه م،یندار ایلوب گفتم. بپز یسبز

 

 :میگویم که خواندیم را نامم خنده با دیآو

 تو میدار مرغ. اصال خوامینم خورشت نه گفت-

 همونو نداره بیع گفت. میخورد روزید که گفتم خونه؟

 تازه نون با خرمیم نون. پزمیم کتلت نه، گفتم. بپز



 واسه نه نه زد داد زده وحشت دیآو ییهو هی. میبخور

 .زاره کارم مدمیفه که بود اونجا ؟یینونوا یریم یچ

 

 .فرستدیم باال ییابرو دیآو و خنددیم صدا با زیعز

 نون دوتا یسیوا سرپا یبر ساعت هی شلوغه، یینونوا-

 ،یدیخر یرفت اصال بشه؟ یچ که  دستت یریبگ

 .خونه شیاریب تا سوزنیم دستات

 

 .خندمیم

 زده، مارکت تیم بخش هی خونه کینزد پریها دایجد-

 یریم که نهیا دیجد طیشرا فروشه،یم هم گوشت

 گوشت اگر. ییایم یخریم گوشت بسته هی پر،یها

 گوشت یبگ فروشنده به یندار اجازه نبود یابسته

 .خوامیم ییلویک

 

 :دیگویم زیعز به رو و کرده اخم دیآو

 گوشت نکهیا سره قصاب با یقصاب رهیم زن خاتون-

 زنه؟ یجا یقصاب کنه؟یم بحث چهیماه ای خوادیم لخت

 



 حالش نیا یبرا دلم. خوردنش حرص از برمیم لذت

 .بود شده تنگ

 .بگو خاتونت به اونم ه؟یچ برنج و حبوبات مشکل-

 .رنیگیم درد دستات ش؟یاریب دیبا یچطور نه،یسنگ-

 

 

 برم باهاش خونه یذارینم رو نیماش چرا. باشه. باشه-

 د؟یخر

 کاریچ شه، خراب نیماش ای بترکه ریتا راه تو-

  ؟یکنیم

 .فرستنیم کارسیسرو یندگینما زنمیم زنگ-

 گه؟ید یمونیم جاده تو برسن تا-
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 :میگویم زیعز به رو

 داره، بهونه هی هم یچ همه واسه ز؟یعز ینیبیم-

 .پسرت دونههی یکی. هاپسرته

 

 .فرستدیم باال ییابرو دیآو

 امروز رو تو منکه ؟یآورد در زبون یچ واسه االن-

 .خونه برمتیم

 

 .خندمیم

 پاره آسمون است، دونه هی دیآو گهیم یه زیعز آخه-

 .نهیبب پسرشو راداتیا خواستم. نیزم افتاده شده

 

 .زندیم یمهربان لبخند زیعز

 کاریچ یخوایم. نرو ،ینورچشم گهیم راست پسرم-

 .گهید ارهیب بخره بگو ؟یکن خسته خودتو یبر

 



. خونه ادیب دو ساعت که ستین یادار دیآو زیعز-

 .خونه ادیم کوفته و خسته شب ره،یم صبح

 

 .کندیم صورتم خیم را نگاهش زیعز

 کن ستیل یدار الزم یهرچ د،یآو به بزن زنگ تو-

 اگر دارم، الزم ساعته کی و ندارم رو نایا من بگو

 .کن دعوا دینخر

 

 .اندازمیم باال یا شانه

. زیعز کنمینم دعوا زایچ نیا سر وقت چیه من-

. ستمین بلد یکار چیه شدم، پا و دستیب که نهیا مشکل

 تا وارید درو به زنمیم زل خونه تو نمیشیم صبح از

 من اد،ین خونه شب چند دیآو... برسه دیآو بشه شب

 یچیه رونیب رمینم اصال بخرم، نون یینونوا رمینم

 .رمیمیم یگشنگ از بخرم،

 

 .کندیم اعتراض دیآو

 دیخر خودت یبرا نرو؟ رونیب گمیم بهت من مگه-

 نکن؟



 

 بخره داره اجازه دیآو زن که یزیچ تنها بخرم؟ یچ-

 هان ؟یخرس لیپاست د؟یآو آره هان. پریها از لهیپاست

 تونم؟یم

 

 .کندیم مکث صورتم یرو دیآو نگاه

 که، ینشد بزرگم ؟یشینم ریس لیپاست با مگه تو-

 .یموند یصورت دفترمشق و یخرس لیپاست یاندازه

 

 .زنمیم غر

 .زیعز رهیگیم یشوخ به هم رو یچ همه-

 

 .خنددیم زیعز

 .کنهیم خوب-

 

 .سفره سر نمینش یم

 .دیدوست پسر تونهمه-

 



 .بوسدیم را امیشانیپ زیعز

 پسرم بده ستیل نیبش گمیم که دارم دوست رو تو-

. یشیم تیاذ رونیب یریم ،یگل برگ مثل بخره، برات

 روشون؟ افتهیب دیخر سهیک خط ستین دستات فیح

 بسوزونه؟ آفتاب ماشن تو ینیبش ستین پوستت فیح

 دانشگاه برو. نخور رو زایچ نیا یغصه عروسکم

 کن، ورزش برو کن، نام ثبت کالس برو بخون، درس

 .ریبگ ادی هنر هی ؟ینیشیم کاریب چرا

 

 .زنمیم یلبخند

 تیچشم نور ز؟یعز بشه یچ که بخونم درس برم-

 دارم؟ مدرک بگم که بخونم درس نرو، سرکار گهیم

 

 یکن دایپ خوب یجا نرو، ییهرجا گهیم مینورچشم-

 .کنهیم قبول

 

 .سفره سر ندینشیم باالخره هم دیآو

 .خاتون شهیم خسته واال-

 



 

 :صامت

  صامت#

 

 

 

 .زندیم یلبخند زیعز

 دونهیم شتریب تورو قدر خونه تو ادیب شه، که خسته-

 .پسرم

 

 .کندیم اخم دیاو

 ؟یدیم کشش چرا. مجموعه ایب گفتم منکه-

 میحسود. کنهیم فتویتعر یلیخ زیعز دارم، دوست-

 .شهیم

 

 

 :دیگویم زیعز به رو



 یگفت کنار یدیکش منو تون خونه بودم اومده خاتون-

 خودت سرزبونه یب دونمینم گله، برگ نیع دختره نیا

 حواسم. بگذره سخت بهش نذار. باشه بهش حواست

 .گهید ینیبیم. درازه متر هی زبونش بوده بهش

 

 .خندمیم

 خودش دیآو باشه؟ من به حواسش یگفت بهش ز؟یعز-

 دستش رو یکس خدا تورو هست ایدن کل به حواسش

 .نسپر

 

 :دیگویم زیعز و خنددیم دیآو

 یکس خوب دست هم رو تو سپرم،یم دستش رو ایدن-

 .سپردم

 

 .اندازمیم ینگاه دیآو به

 ؟یداد رشوه-

 من، به انداخته یجنس چه دونهیم خودش خاتون نه-

 .نرم در رهیگیم طرفمو



 

 را ریپن و زدیریم یچا مانیبرا دیآو و میگویم یشیا

 :پرسدیم و گذاشته نان یرو

 خاتون؟ بخرم گوشت برم-

 

 .خندمیم

 زنگ. خان دیآو رهینم مغازه زیعز نباش، نگران-

 به بود، نیهم ممیقد از. خونه در ارنیم براش زنهیم

 دیخر براش بره دادیم اضافه پول تومن ده هیهمسا پسر

 .کنه

 

 .چرخدیم صورتم یرو دیآو نگاه

 .ها شده دراز زبونت یلیخ تو-

 

 .دهمیم تکان یسر

 پارچه هی دیآو نیا گنیم گوشم دم روز هر روز هر-

 نیا گله پسرم نیا. است دونه هی پسرم نیا. آقاست

 .سارهیب فالنه، پسرم



 

 میچا کنار لقمه گذاشتن نیح دیآو و خنددیم زیعز

 :دیگویم

 کن، نشون برام خوب دختر هی رونیب میبر ایب خاتون-

 .خورهینم درد به دختره نیا

 

 گرفته دست به را لقمه من و خنددیم زیعز

 .خورمشیم

 

 اتاق به و کرده جمع را سفره شودیم تمام که صبحانه

 که خانه میبرو دیآو با و بکشم تن به یلباس تا رومیم

 چرخمیم که در سمت به و دیتیم در صدا به اتاق در

 .شودیم وارد دیآو

 

 .کندیم مکث مانده، باز چمدان یرو نگاهش

 که یماه چند اون کجان، پرتام و خرت نیا گمایم من-

 چمدونم یگفتیم و یبود کرده علم رو برمت برم یه

 کهیت دوتا بود؟ من یپرتا و خرت نیهم بستم، رو

 زیسا ده یمردونه بافت با که الاقل، یداشتیبرم لباس



 لباس برات کنه فکر ینگرد خاتون یخونه بزرگتر

 .دمینخر

 

 .کشانمیم نییپا راهنیپ تا را نگاهم

 تو خاطر به گفتمیم هم رو رممیم رمیم یوقت یحت من-

 احترام برات. یبود فیح... یداشت گناه... دیآو بود

 .برم خواستمیم که بودم قائل

 

 خودم... یگذشت ازم خودم خاطر به که یکرد غلط-

 بعد به نیا از گهید تو گندم، بلدم بگذرم یکس از بخوام

 یهرچ نکن، میقا هم رو یچیه. رینگ میتصم من یبرا

 باشه؟. بگو بهم ایب افتاد، یاتفاق هر و شد

 

 :دیگویم دیتاک با که کنمیم نگاهش

 .چشم بگو-

 

 .خندمیم

 .چشم-



 

 

 یمکث پس بنددیم سرش پشت را در و آمده داخل به

 :دیگویم یطوالن

 .میبزن حرف باهم دیبا-
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 .کنمیم در به یا اشاره

 ؟یبست چرا درو-

 

 دمیترس یول میبزن حرف باهم خونه ببرمت خواستمیم-

 . شه بد حالت



 

 :پرسمیم زده بهت

 ؟یچ مورد در-

 .دارم حرف باهات گندم، کن باز رو اتاق یها پنجره-

 .دیآو شده یچ-

 

 .پنجره کف ندینش یم و کرده باز را اتاق یهاپنجره

 

 :دیگویم و کرده زیقرن بند را دستانش

 یمدت تمام نبوده، بهت حواسم یمدت هی من دارم، قبول-

 .دارم یفیوظا چه بود رفته ادمی کردم، یوونگید که

 

 :پرسمیم کندیم که مکث

 خب؟-

 

 .کندیم تنگ را شیچشمها

 



 یاندازه من. گندم ستین ییدارو چیه خونه اون تو-

 یبود یبستر یوقت. بودم دهیخر دارو برات چندماه

 .نبود اتمهیب دفترچه از یخبر و زدم شخم رو خونه

 

 :پرسدیم را سوالش که کاومیم را نگاهش سکوت در

 

 ؟یکردیم همیتنب یداشت ای ؟یبکش خودتو یخواستیم-

 

 .کنمیم مشت را دستانم

 .کدومش چیه-

 

 کجان؟ اتمهیب دفترچه و داروها-

 

 فشار هم یرو را شیپلکها رد،یگینم که یجواب

 .دهدیم

 یکار هی. بترسونمت و بزنم داد سرت خوامینم من-

 .بپرسم مجدد رو سوالم نشم محبور که کن

 



 :میگویم یطوالن یمکث از بعد

 هیتنب رو تو خواستمینم یول دور ختمیر داروهامو-

 .بودم خسته خودم از. کنم

 

 .داردیبرم خش شیصدا

 ؟یبکش خودتو یخواستیم پس-

 

 :نالمیم

 .نه-

 

 .کندیم اشقهیشق بند را دستانش و دهیکش یاکالفه پوف

 .یچ پس-

 د؟یآو-

 ؟یچ پس-

 

 در را هانیک نکهیا دادن حیتوض. اتاق کف نمینشیم

 .بود سخت دمیدیم داروها



 

 

 :دیگویم که کنمیم صورتش بند را امدرمانده نگاه

 تیزیو وقت برات یبلوکان دکتر از زدم زنگ من-

 .رمیبگ
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 و وانهید مرا خواهدیم کنم،یم نگاهش زده بهت

 هم را زیعز یخانه که کند یکار خواهدیم کند، بدحال

 .بگذارم ابانیب سربه و کرده رها

 

 :پرسمیم کالفه

  ؟یکرد کاریچ-

 

 :میگویم که کندیم نگاهم مات



 من یبرا خودسر. دیآو رمینم یبلوکان مطب گهید-

 .رینگ تیزیو وقت

 

 :دیگو.یم زده بهت

 خودت اریاخت به رم؟ینگ تیزیو وقت برات خودسر-

 احمق. مارستانیب بردم امخونه تو از اتوجنازه یبود

 .بشم دهیگز دوبار سوراخ هی از که ستمین

 

 من و هستند باز طاق... کشانمیم پنجره تا را نگاهم

 .کنمیم زمزمه... رمیمیم ینفس یب از نجایا دارم

 .بده وقت بهم-

  ؟یچ وقت-

 

 .دهمیم فشار هم یرو را میها پلک

 .کنمیم دایپ دیجد دکتر هی بده وقت بهم-

 .کنه دایپ دیجد دکتر هی برات زدم زنگ بهراد به-

 

 .دهدیم ادامه که کنمیم نگاهش مات



 با و کرده لیتعط رو مطب که گفت یبلوکان یمنش-

 و انیب و شده گرفته تماس مارهایب ی همه

 گرفتن تماس هم تو با رن،یبگ لیتحو رو هاشونپرونده

 .ینرفت و

 

 .زنمیم پلک

 .نشد-

 .نکرد دایپ رو ات پرونده یمنش-

 

 تا یخبر یب یوانگید نیا برود؟ شیپ خواهدیم کجا تا

 دیآو و کنمیم سکوت ببر؟ شیپ خواهد یم کجا

 :دیگویم

 رو یبلوکان یشماره ازش تا بهراد به زدم زنگ-

 .اتپرونده گرفتن و ییراهنما یبرا رمیبگ

 

 .کنمیم نگاهش زده مات

 



 هر. فرستمیم میهاناخن ریز را نوایب انگشت کی

 درد و او ندانستن   یکیتار انیم ستیریت اشجمله

 .من دانستن

 

 :پرسمیم

 ؟یگرفت رو شماره-

 

 

 

 :زندیم یشخندین

 .بود بهراد دست ات پرونده. نبود الزم-

 

 اش قهیشق نبض و کندیم رها نیسنگ و سخت را نفسش

 :دیگویم ردیگیم دنیتپ که

 از. گندم کردم بودن نخور درد به حس لحظه اون من-

 دکترت نداشتم، خبر تیماریب به مربوط زیچ چیه

 دونستم،ینم بوده لیتعط مطبش بود ماه نیچند

 و دارو. بودم خبر یب و بود بهراد دست اتپرونده



. یکرد کارشونیچ یحت دونمینم رو اتمهیب دفترچه

 ،یدیند زنتو بدنت یهایکبود گفتیم داشت برکه یوقت

... یدیند زنتو یدستا یزخما دیپرسیم ازم مجد یوقت

 .یاریب من سر رو ییبال نیهمچ ذارمینم گهید

 

 د؟یآو. من... فقط من-

 .شد تموم. گندم شد تموم-

 ؟یچ-

 

 خش شیصدا خوردیم تکان که شیگلو بکیس

 .داردیبرم

 هر یوقت هر. دکتر میریم خودم با بعد به نیا از-

 اتاق تو نمیشیم. باشه ؟یخوایم میحر... یساعت

 یایب مطب تو از تا نیماش تو نمیشیم نه، ای انتظار

 و تو به یهرچ یرو شخصا خودم گهید. رونیب

 کی گهید من. کنمیم نظارت باشه مربوط تیماریب

 که یزن هی و باالسر تف هی و ساله هشت باطل دور

 .خوامینم گذاشته ابونیب سربه

 



 صامت#

 

 

 

 

 :میگویم یوقت هستم چارهیب و درمانده

 .دکتر ایب باهام. باشه-

 .خوبه-

 

 .فرستدیم باال ییابرو و دهمیم تکان یسر

 هی. کردم صحبت یدیسع با ،یدار هم کار ی اجازه-

 راه بعدش شه تموم تیکارآموز تا کشهیم طول مدت

 .یافتیم

 

 .شودیم بلند شیجا از که میگوینم چیه

 

 حیتفر بگرد کن دیخر رونیب برو یخوایم چقدر هر-

 از رو تو وقت چیه من دانشگاه، برو ورزش برو کن



 ایلوب نخود مورد در... اما نکردم منع کارها نیا

 کار. هستم حرفم سر یینونوا و یقصاب و دنیخر

. ندارم بحث سرشم. منه یعهده به خونه اون یمردونه

 نکهیا مگر ندارم یکار هم خونه اون یزنونه یکارا با

 یکارا شدم رینگیزم وقت هر یمجاز هم تو. یبخوا

 .یریبگ اتعهده به رو مردونه

 

 .زنمیم یتلخ لبخند

 از یوقت یبدون خواستمیم. کنمینم بحث باهات سرش-

 خواستمیم. یچ یعنی زنمیم حرف شدن پا و دست یب

 یقصاب یمرده کشته من. یچ یعنی تیمحدود یبدون

 یچیه گهید دونم ینم... یول. دیآو ستمین و نبوده رفتن

 .دیاو دونمینم

 

 

 .نکن بحث باهام سرش یدونینم که حاال پس. نیآفر-

 

 دانم،ینم هم را اشکلمه یمعن یحت میگویم که را باشه

 صحبت ام یماریب مورد در داشت دیآو که یمدت تمام



 گفتیم اگر لحظه آن. کردینم میرها خفقان کردیم

 ."رمیمیم من نده ادامه تو باشه،" گفتمیم ریبم

 

 و کاودیم را درونش چشم با و آمده چمدان سمت به

 داخلش از را یدرشت دانه بافت و شده خم بعد یالحظه

 :دیگویم و دهیکش رونیب

. پوشمیم من نویا. رفته کش ارویچ نیبب خدا تورو-

 .شده چروک تنم راهنیپ

 

 :میگویم و شده کنده جا از

 .کنم اتو برات بده-

 

 :دیگویم و زده یلبخند

 .میباش خونه ظهر قبل. شو آماده زود-

 

 صورتم خیم را نگاهش میگویم که هم را یبعد یباشه

 خواهد مرا یدرماندگ و ندارد یتمام میهاباشه. کندیم

 .کشت



 

 :پرسدیم

 سال چند نیا تمام هیشب که شهیم یروز هی یعنی-

 م؟یباش

 

 خارج اتاق از و بسته را هاپنجره ردیگینم که یجواب

 .شودیم

 

 از بعد و نبودنش حجم به دوزمیم را نگاهم زده بهت

 زیسرر بعد هیثان چند. کنمیم باز را پنجره و دهیپر جا

... نمینشیم پنجره کنار درمانده و خفقان حس از شده

 کی... شودینم و کنمیم مشت دهانم یرو را دستم

 نشسته ساکن و صامت که یلحظات تمام از من را هیگر

 ...بودم طلبکار دمیجویم را ترسم و بودم

 

 مطب به زده زنگ است؟ بوده هانیک یشماره دنبال به

 دفترچه و دارو دنبال به گشته را خانه ؟یبلوکان هانیک

 زده؟ زنگ هم بهراد به مه؟یب

 



 د؟یآو آخ

 .گندم آخ

 

 چه بهراد به دانمینم فقط. رمیبگ تماس بهراد با دیبا

 کردمیم فکر شهیهم... بخواهم چه دانمینم... میبگو

 و بگردد مانیزندگ مهر سربه راز دنبال به اگر دیآو

 امدهیفهم حاال یول... شودیم چه کند شیدایپ را یبلوکان

 بگردد، یبلوکان هانیک الیدن به دیآو ستین ازین یحت

 نیا به یپ نخواسته و ندانسته روز کی است ممکن

 .ببرد حماقت

 

 تمام بفهمد ستین چیه دنبال به که روز کی دیشا

 و شده نینفر مطب کی به رسدیم من یهاصحبت

 .اطیح یانهیم در جامانده یها.نیبنجام

 

 پله و کشمیم تن به که لباس و کرده پاک را میهااشک

 :پرسدیم دنمید با زیعز و رومیم نییپا حواسیب را ها

 .هییرو و رنگ چه نیا برم قربونت-

 



 شش_و_یس_و_صد_صامت#

 

 

 

 

 

 

 احتماال میپلکها دانمیم و چرخدیم سمتم به دیآو نگاه

 .هستند قرمز

 

 .کشانمیم نییپا دستانم یشده ریجاگ فیک تا را نگاهم

 .گهید خوشگلم مگه؟ شده یچ رو؟ و رنگ کدوم-

 

 فرستدیم را میهایچتر یلبخند با و گرفته را دستانم

 :دیگویم و شال ریز

 .ینورچشم یعروسک-

 



 :میگویم دیآو به رو و زده یلبخند

 م؟یبر-

 

 .خاتونش به دوزدیم را نگاهش دیآو

 .گردونمیم برتون باهم. خاتون ببرمت ایب-

 

 .خنددیم زیعز

 .پسرم یباش سالمت-

 .گردونمیبرم رو گندم-

 صاحب. پسرم ستین یمشکل هم یبرنگردوند-

 .یاریاخت

 

 گفتن با بعد و کندیم مکث صورتم یرو دیآو نگاه

 به دنیرس از قبل و افتدیم راه به در سمت به" میبر"

 :پرسدیم در

 خاتون؟ یدار الزم یزیچ-

 

 .خندمیم بعد و زده یلبخند



 هم یبربر. رهینم. خدا به رهینم دیخر زیعز د؟یآو-

 روز هر هیهمسا پسر. دنیخر براش داده پول. دهینخر

 .ارهیم زیعز یبرا خرهیم یبربر دونه هی صبح

 

 .کندیم اخم

 .نذار من دهن تو حرف-

 

 فشار یخروج سمت به را کمرش و دهیرس کشینزد

 .دهمیم

 .رهید که میبر-

 

 دستانش میشویم خارج که اطیح از و افتدیم راه به

 .من انگشتان انیم لغزدیم

 

 یبرو او با اگر. خوب هم دیشا ای دارد بد عادت کی

 از جلوتر را تو ای گرفت خواهد را دستت ای رونیب

 حرکت کتینزد و سر پشت از و انداخته خودش

 .کرد خواهد



 

 :میگویم

 .دستات به میزنیم نیوازل خونه میبر-

 

 .دهدیم ینرم فشار را انگشتانم

 هزاربار. مایگرفت دست هی. کن خراب حالمونو حاال-

 .زبره یگفت

 

 .ریبگ روز هر دستامو. ریبگ-

 

 

 که خانه وارد و کندیم باز را در میرسیم که خانه به

 زیآو را دیکل اندازم،یم در به که ینگاه مین شوم،یم

 :دیگویم و کرده یدیکل جا

 .کنمیم ادیز رو شوفاژ االن-

 

 .است گرفته خاک و گرد را خانه



 دیآو یزده بهت نگاه مقابل و کنده تن از را میلباسها

 به را یبرق جارو و کرده روشن را خانه یالمپها تمام

 .رمیگیم  دست

 

 :میگویم دیاو به رو

 .دیآو ییدستشو تو زیبر رکیت برو-

 

 :پرسمیم که کندیم نگاهم مات

 حموم؟ تو یختینر که لباس-

 

 یبهداشت سیسرو سمت به رفتن نیح و دمغ را نه

 .دیگویم

 

 و کرده باز را خچالی یریگردگ و دنیکش یت از بعد

 تازه را ظرفها و کشمیم رونیب زیفر از را گوشت

 گفتن با دیآو و شودیم زده واحد زنگ که امکرده تمام

 .آوردیم خودم به مرا" ننیبب خونه اومدن"

 



... ستین خانه همچنان خانه نیا کنمیم فکر خودم با

 بدون یزیم و یتخت رو بدون یتخت و فرش بدون یاتاق

 .میایب شلخته زن کی نظر به دیشا. یزیروم

 

 و جوان زن کی و کشمیم میموها یبرو را یشال

 یبرا دیبا چرخد،یم خانه در نگاهم. ندیآیم همسرش

 .میدیخریم فرش و یتخت رو و یزیم رو خانه

 

 :دیگویم همسرش به رو و دهیچرخ خانه در زن

 .میکن هم یبند نتیکاب دیبا ها،هیفلز نتاشیکاب-

 

 دوست چقدر را ها نتیکاب نیا که آورمیم ادی به

 بیترک یبرا چقدر که... دارم و میدار و میداشت

 با چگونه را گرم کانتر نیا که داشتم، ذوق اشیرنگ

 .کردمیم نگاه لبخند

 

 .کشدیم هم در اخم و شده تراس وارد زن

 تر دلباز شه جمع یصندل و زیم ست،ین بدک تراسش-

 .شهیم



 

 کنارم دیآو و شودیم مات دیآو صورت یرو نگاهم

 .دیگوینم چیه و ستادهیا

 

 بعد و گردانندیم داخلش نگاه و شده خوابها اتاق وارد

 ندیتیم که رونیب و کرده چک را یبهداشت سیسرو

 :میگویم و دیآو و مانمیم من و روند یم باالخره

 .نفروش نایا به رو خونه-

 

 صامت#

 

 

 

 

 .وقفه یب و بلند. خندد یم

 

 :دیگویم خنده انیم



 تونیصندل زیم و یفلز نتیکاب مردم که دیببخش شما-

 دیخر رو نجایا یهرک ستین قرار. نداشتن دوست رو

 دشیخر امروز یدید اصال. داره نگهش تو یقهیسل به

 .آخه چه تو به. کرد مادلشیر دشیکوب هم فردا

 

 به فقط خانه کی داشتن دوست یعنی. ندارد یحس چیه

 دل ها خانه به مردها یعنی. است مربوط بودن زن

 به یحت و شیهاپنجره و خانه نیا به من بندند؟ینم

 دیشا گفتیم دیآو و بودم دلبسته اشییظرفشو نکیس

 .بسازدش نو از و دهیکوب را خانه بخواهد دلش نفر کی

 

 

 آغوش به مرا و امده جلوتر کنمیم نگاهش که دمغ

 .کشدیم

 حالمون گهید نجایا. گندم بره میکن ردش رو خونه ایب-

. کنه کارشیچ بخره یک کنهیم یفرق چه. ستین خوب

 نجایا اونا حال دیشا. میضیمر و بدحال نجایا ما فعال

 .شد خوب

 



 یفلز نتیکاب رو میبخر میخوایم که یاخونه یول-

. روش یبرا میخریم هم گرم یچوبا نیهم از میکنیم

 .باشه یرنگ نیا نیهم دیبا هم نتیکاب

 

 .خنددیم

 .باشه-

 

 .اصال خوامینم باشه نداشته تراس-

 .باشه-

 .ببوس منم-

 

 و فک و گوش و میموها. بوسدیم مرا و زده یلبخند

 .را گردنم

 

 :پرسم یم

 گه؟ید یبود شسته رو یبهداشت سیسرو-

 

 .زندیغرم و کرده میرها



 .حالمون تو زد گند-

 

 .زنمیم یلبخند غرغرش به و فرستاده باال ییابرو

 

 و کنم یم روشن را ییلباسشو و رفته آشپزخانه به

 و کنمیم سرخش و ختهیر تابه داخل را گوشت

 .گذارمیم دم یبرا و کرده ابکش را یماکارون

 

 هم هنوز و امزده کنار را هاپنجره یهاپرده نکهیا با

 راست دیآو. دارد کم نور خانه نیا کنمیم حس

 .نبود خوب حالمان خانه نیا در. دیگویم

 

 شیبرا را دیآو عصر یچا و میخوریم را نهار

 .زمیریم

 

 

 گرفته که یآدرس به ادهیپ هم با غروب کینزد

 .میرویم



 

 یابانیخ داخل خودمان، یخانه از باالتر ابانیخ دو

 ...درخت از پر یمتر دوازده

 .دارم دوست را خانه یروم ینما

 

 دیآو. دوم یطبقه میشویم یاشهیش آسانسور وارد

 .دیایب باال خانه تا را هاپله تواندیم همچنان

 

 فر یموها با یدختر را خانه و میزنیم را واحد زنگ

 .کندیم باز نقش زیر و

 

 .کندیم سالم کنارش قد بلند مرد و میشویم خانه وارد

 

 هستند، یزنید یها تیشخص هیشب کنمیم فکر خودم با

 بور یموها با قد بلند پسرک و فیظر و دیسف دخترک

 .یرنگ چشمان و

 

 .است لخت کنمیم نگاه که که را خانه



 

 یرو را ونیزیتلو و اندانداخته خانه انیم فرش کی

 به داخلش یکتابها و اندگذاشته کتابخانه باکس کی

 .تیسیانگل زبان

 

 یبرق یکتر کی. است لهیوس وبدون خشک آشپزخانه

 .دارد که ستیزیچ تمام مبله گاز و

 

 را رو به رو و ستادهیا ییرایپذ یقد یپنجره مقابل

 کی و است دنید قابل ما یخانه تراس... کنمیم رصد

 .چرخدیم سرم در یزیچ

 

 ی پنجره کی پشت داشتند برکه عقد روز که یاهیدوسا

 بدم حال یروزها تمام که یاخانه... دندیرقصیم یقد

 .بود اش ییروشنا منتظر را

 

 صامت#

 



 

 

 

 .وقفه یب و بلند. خندد یم

 

 :دیگویم خنده انیم

 تونیصندل زیم و یفلز نتیکاب مردم که دیببخش شما-

 دیخر رو نجایا یهرک ستین قرار. نداشتن دوست رو

 دشیخر امروز یدید اصال. داره نگهش تو یقهیسل به

 .آخه چه تو به. کرد مادلشیر دشیکوب هم فردا

 

 به فقط خانه کی داشتن دوست یعنی. ندارد یحس چیه

 دل ها خانه به مردها یعنی. است مربوط بودن زن

 به یحت و شیهاپنجره و خانه نیا به من بندند؟ینم

 دیشا گفتیم دیآو و بودم دلبسته اشییظرفشو نکیس

 .بسازدش نو از و دهیکوب را خانه بخواهد دلش نفر کی

 

 



 آغوش به مرا و امده جلوتر کنمیم نگاهش که دمغ

 .کشدیم

 حالمون گهید نجایا. گندم بره میکن ردش رو خونه ایب-

. کنه کارشیچ بخره یک کنهیم یفرق چه. ستین خوب

 نجایا اونا حال دیشا. میضیمر و بدحال نجایا ما فعال

 .شد خوب

 

 یفلز نتیکاب رو میبخر میخوایم که یاخونه یول-

. روش یبرا میخریم هم گرم یچوبا نیهم از میکنیم

 .باشه یرنگ نیا نیهم دیبا هم نتیکاب

 

 .خنددیم

 .باشه-

 

 .اصال خوامینم باشه نداشته تراس-

 .باشه-

 .ببوس منم-

 



 و فک و گوش و میموها. بوسدیم مرا و زده یلبخند

 .را گردنم

 

 :پرسم یم

 گه؟ید یبود شسته رو یبهداشت سیسرو-

 

 .زندیغرم و کرده میرها

 .حالمون تو زد گند-

 

 .زنمیم یلبخند غرغرش به و فرستاده باال ییابرو

 

 و کنم یم روشن را ییلباسشو و رفته آشپزخانه به

 و کنمیم سرخش و ختهیر تابه داخل را گوشت

 .گذارمیم دم یبرا و کرده ابکش را یماکارون

 

 هم هنوز و امزده کنار را هاپنجره یهاپرده نکهیا با

 راست دیآو. دارد کم نور خانه نیا کنمیم حس

 .نبود خوب حالمان خانه نیا در. دیگویم



 

 شیبرا را دیآو عصر یچا و میخوریم را نهار

 .زمیریم

 

 

 گرفته که یآدرس به ادهیپ هم با غروب کینزد

 .میرویم

 

 یابانیخ داخل خودمان، یخانه از باالتر ابانیخ دو

 ...درخت از پر یمتر دوازده

 .دارم دوست را خانه یروم ینما

 

 دیآو. دوم یطبقه میشویم یاشهیش آسانسور وارد

 .دیایب باال خانه تا را هاپله تواندیم همچنان

 

 فر یموها با یدختر را خانه و میزنیم را واحد زنگ

 .کندیم باز نقش زیر و

 



 .کندیم سالم کنارش قد بلند مرد و میشویم خانه وارد

 

 هستند، یزنید یها تیشخص هیشب کنمیم فکر خودم با

 بور یموها با قد بلند پسرک و فیظر و دیسف دخترک

 .یرنگ چشمان و

 

 .است لخت کنمیم نگاه که که را خانه

 

 یرو را ونیزیتلو و اندانداخته خانه انیم فرش کی

 به داخلش یکتابها و اندگذاشته کتابخانه باکس کی

 .تیسیانگل زبان

 

 یبرق یکتر کی. است لهیوس وبدون خشک آشپزخانه

 .دارد که ستیزیچ تمام مبله گاز و

 

 را رو به رو و ستادهیا ییرایپذ یقد یپنجره مقابل

 کی و است دنید قابل ما یخانه تراس... کنمیم رصد

 .چرخدیم سرم در یزیچ



 

 ی پنجره کی پشت داشتند برکه عقد روز که یاهیدوسا

 بدم حال یروزها تمام که یاخانه... دندیرقصیم یقد

 .بود اش ییروشنا منتظر را
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 :میگویم دیآو به رو 

 .دیآو نجایا ایب-

 

 :پرسدیم و آمده سمتم به

 ومد؟ین خوشت شده؟ یزیچ-

 

 :میگویم

 .کن نگاه تراسمونو-



 

 :دیگویم و کرده نگاه را تراس

 .رهیم مشیفروشیم. نکن یدلبر-

 

 .رمیگیم را شیبازو

 ست؟ین ادتی رو نجایا-

 نجا؟یا -

 .دنیرقصیم توش زوج هی گفتمیم-

 

 .خنددیم

 ؟یبود زده توهم که یادوره همون-

 

 :میگویم و شیباز به کوبمیم

 .پرسمیم ازشون-

 .چسبدیم سفت را میبازو

 .زشته. هاینبر آبرومونو-

 



 .چرخمیم سمتش به

 .میببند شرط ایب-

 

 .فرستدیم باال ییابرو

 ؟یشرط چه-

 

 .بودم نزده توهم اگر-

 خب؟-

 .خوامیم یزیچ هی ازت بعدا-

 یهرچ. رمینم بعدا بار ریز من. ستین قبول نه-

 .بگو یخوایم

 

 :میگویم متفکر و دهیکش رونیب دستش از را میبازو

 .خوامیم یزیچ هی ازت بعدا-

 

 .کندیم زمزمه

 .هاینبر آبرومونو-



 

 که میچرخیم مانیروروبه بانمک زوج سمت به

 .کنندیم نگاهمان دارند متعجب

 

 دخترک و چرخمیم خانه در و گرفته فاصله دیاو از

 دهد،یم حیتوض خانه مورد در و آمده میپا به پا هم

 رینورگ آشپزخانه و ییرایپذ و هااتاق تمام دیگویم

 چیه من و دارد کف از حرارت خانه و هستند

 .شنومینم

 

 دارم من و گفتگوست حال در صاحبخانه مرد با دیآو

 .کنمیم فکر

 

 نگاه را درشت چشمان فرو یموها با فیظر دخترک

 .کنمیم

 .دنهید قابل ییرایپذ یپنجره از ما یخونه تراس-

 

 :دیگویم یسوال چیه یب



 شهیم توش که باشه هه خوشمزه تراس اون نکنه-

 کرد؟ یواشکی یکارا

 

 :دهدیم ادامه که کنمیم نگاهش متعجب

 .داره ندایل گلدون و مکتین و زیم توش همونکه-

 

 :میگویم یلبخند با

 .درسته

 نش؟یفروشیم چرا. که قشنگه یلیخ

 

 .زنمیم یگرید لبخند اشیانرژ به

 .ستین خوب توش گهید حالمون-

 

 :دیگویم الیخ یب

 و کنمیم نگاش یه من. خوبه یلیخ تراسش حال یول-

 اونقدر رو تراس حتما میداشت موندن الیخ اگر گمیم

 .دمیچیم خوشمزه

 



 .ستمیایم

 نش؟یفروشیم چرا شما-

 به خانواده یمنته. مینداشت موندن قصد اولشم از-

 دست تو مینداشت هم پول. دادنینم تیرضا مهاجرتمون

 دیبخر خونه یعروس جهازو یجا به میگفت بالمون، و

 یکارا. میخریم خرد خرد رو هالهیوس. برامون

 .میبر دیبا گهید. شده درست رفتنمون

 

 :میگویم زده بهت

 خبر؟ یب-

 

 .خنددیم

 خبر؟ شهینم میبزن زنگ فرودگاه از مثال-

 

 .خندمیم

 حال در زوج هی خونه نیا یتو کردمیم فکر قبال من-

 .یزد توهم گهیم دیآو. دمید رقص

 همسرتون؟-



 .بله-

 

 :پرسمیم

 دم؟یند ای دمید حاال-

 :پرسدیم طنتیش با

 ؟یروز چه مثال-

 

 :پرسدیم و میگویم را برکه عقد خیتار

 د؟یحفظ خوب رو خشیتار انقدر که چطوره-

 .بود خواهرم کنون عقد-

 

 :دیگویم و داده تکان یسر

 .نیدید رو ما هم یروز چه-
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 .خنددیم و پرسمیم زده بهت را چطور

 

 .میدیرقص نیریش یدوساعت هی.بود یخوب یلیخ روز

 

 

 و است بوده ینیریش روز هم ما یبرا کنمیم فکر

 .دهدیم ادامه

 

 و شهیم جور داره تون هیبورس بود گفته لمونیوک-

 و مینشست ییدوتا روز اون. دیکن کامل رو مدارکتون

 .بود یآزاد رقص. میبر و میکن رها که میگرفت میتصم

 

 :پرسمیم

 موندن؟ تنها ستین سخت-

 

 .اندازدیم باال یاشانه



 

 جهینت نیا به ،یول نگذشته راحت وقت چند نیا -

 داشته دوباره شروع هی تونمینم نکنم رها اگر دمیرس

 .میکنیم شروع اول از اونور. باشم

 

 به میتصم خانواده نیچند لحظه آن در کنمیم فکر

 هانیک گرفتم میتصم هم من روز آن اند؟ گرفته ییرها

 عاشق دوباره و هانیبنجام کنار گذشته در بگذارم را

 ادآوری من یبرا خانه نیا. هستم کنارش که شوم یمرد

 و سن کم یموفرفر دخترک نیا... بود خوب یروزها

 که نکنم رها را خانه آن اگر گفتیم راست سال

 .شودینم خوب گرید حالم... شودینم

 

 

 .کنمیم شیرها

 

 یقهیسل به میتوانیم و است لخت و یخال خانه نیا

 نیا وقت چیه پسر و دختر نیا. میکن دکورش خودمان

 بوده یا هیسرما بودند، دهیند خانه چشم به را خانه



 یکس یبرا بار نیاول یبرا خانه نیا و فرار یبرا است

 .وارهاید تمام از دهیبر یزوج یبرا دیشا... شدیم خانه

 

 هم را یبهداشت سیسرو بعد و کنمیم نگاه را ها اتاق

 .فقط نظر کی

 

 یباره در باهم دارند مرد دو گردمیبرم که ییرایپذ به

 .ردیگیم امخنده و کنندیم صحبت درس و کار

 

 خانه و دنید خانه. است زنانه شهیهم زهایچ نیا انگار

 بعد و آن به دلبستن و شدن خانه عاشق و دنیپسند

 .است زنانه شهیهم کارها نیا. دلکندن

 

 :میگو یم

 مهندس؟ یآقا میبر-

 

 .دهدیم تکان یسر

 .میبر-



 

 :میگویم و کندیم تشکر صاحبخانه از

 .سالمت به سفر انشاهلل-

 

 کرده دستم بند را انگشتانش میشویم خارج که خانه از

 :پرسدیم و

 بود؟ چطور خونه-

 .دنیرقصیم پنجره اون پشت. بودمشون دهید من-

 

 :دیگویم زده بهت

 ؟یدیپرس-

 

 .دهمیم ادامه و گفته را هوم

 .برکه یاوستا یباخت-

 

 .بلند. خنددیم

 .بودم نبسته شرط من-



 .میبود بسته-

 ؟یخواستیم ازم میبود بسته اگر-

 

 تا را نگاهم. ستمیایم که ساکن و کشمیم را دستش

 .کشم یم باال چشمانش

 

 

 رو بنداز رو تیزندگ. دیآو کن ترک رو گاریس-

. بردار اون و نیا به داشتن شک از دست. غلطک

 نو از رو یچ همه ایب کن، یخواستگار ازم دوباره

 با انتخاب یول. بودم من. ینبود مقصر تو. میکن شروع

 .توئه

 

 ؟یچ انتخاب-
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 .خنددیم و پرسمیم زده بهت را چطور

 

 .میدیرقص نیریش یدوساعت هی.بود یخوب یلیخ روز

 

 

 و است بوده ینیریش روز هم ما یبرا کنمیم فکر

 .دهدیم ادامه

 

 و شهیم جور داره تون هیبورس بود گفته لمونیوک-

 و مینشست ییدوتا روز اون. دیکن کامل رو مدارکتون

 .بود یآزاد رقص. میبر و میکن رها که میگرفت میتصم

 

 :پرسمیم

 موندن؟ تنها ستین سخت-

 

 .اندازدیم باال یاشانه



 

 جهینت نیا به ،یول نگذشته راحت وقت چند نیا -

 داشته دوباره شروع هی تونمینم نکنم رها اگر دمیرس

 .میکنیم شروع اول از اونور. باشم

 

 به میتصم خانواده نیچند لحظه آن در کنمیم فکر

 هانیک گرفتم میتصم هم من روز آن اند؟ گرفته ییرها

 عاشق دوباره و هانیبنجام کنار گذشته در بگذارم را

 ادآوری من یبرا خانه نیا. هستم کنارش که شوم یمرد

 و سن کم یموفرفر دخترک نیا... بود خوب یروزها

 که نکنم رها را خانه آن اگر گفتیم راست سال

 .شودینم خوب گرید حالم... شودینم

 

 

 .کنمیم شیرها

 

 یقهیسل به میتوانیم و است لخت و یخال خانه نیا

 نیا وقت چیه پسر و دختر نیا. میکن دکورش خودمان

 بوده یا هیسرما بودند، دهیند خانه چشم به را خانه



 یکس یبرا بار نیاول یبرا خانه نیا و فرار یبرا است

 .وارهاید تمام از دهیبر یزوج یبرا دیشا... شدیم خانه

 

 هم را یبهداشت سیسرو بعد و کنمیم نگاه را ها اتاق

 .فقط نظر کی

 

 یباره در باهم دارند مرد دو گردمیبرم که ییرایپذ به

 .ردیگیم امخنده و کنندیم صحبت درس و کار

 

 خانه و دنید خانه. است زنانه شهیهم زهایچ نیا انگار

 بعد و آن به دلبستن و شدن خانه عاشق و دنیپسند

 .است زنانه شهیهم کارها نیا. دلکندن

 

 :میگو یم

 مهندس؟ یآقا میبر-

 

 .دهدیم تکان یسر

 .میبر-



 

 :میگویم و کندیم تشکر صاحبخانه از

 .سالمت به سفر انشاهلل-

 

 کرده دستم بند را انگشتانش میشویم خارج که خانه از

 :پرسدیم و

 بود؟ چطور خونه-

 .دنیرقصیم پنجره اون پشت. بودمشون دهید من-

 

 :دیگویم زده بهت

 ؟یدیپرس-

 

 .دهمیم ادامه و گفته را هوم

 .برکه یاوستا یباخت-

 

 .بلند. خنددیم

 .بودم نبسته شرط من-



 .میبود بسته-

 ؟یخواستیم ازم میبود بسته اگر-

 

 تا را نگاهم. ستمیایم که ساکن و کشمیم را دستش

 .کشم یم باال چشمانش

 

 

 رو بنداز رو تیزندگ. دیآو کن ترک رو گاریس-

. بردار اون و نیا به داشتن شک از دست. غلطک

 نو از رو یچ همه ایب کن، یخواستگار ازم دوباره

 با انتخاب یول. بودم من. ینبود مقصر تو. میکن شروع

 .توئه

 

 ؟یچ انتخاب-
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 .کشانمیم ابانیخ تا را نگاهم

 

 به رسهیم سرش هی میسادیوا توش که یابونیخ نیا-

 من... نایا بابا یخونه به سرش هی و خودمون یخونه

 نایباباا یخونه تا دربست و رمیبگ یتاکس هی تونمیم

 .انتخابت هی شهیم نیا. برم

 

 :پرسدیم و کنمیم مکث

 خب؟-

 

 .پرسشگرش یشده زیر چشمان به زنمیم لبخند

 دم ییچا هی و خودمون یخونه میبر که نهیا انتخابتم هی-

 .مشیبخور تراس تو کنم،

 

 :دیگویم حواسیب

 .سرده تراس-



 

 باال که را شیابرو و خوانمیم اعتراض به را نامش

 :میگویم فرستدیم

 

 اگر یول مشخصه فمونیتکل برم که نایا بابا یخونه-

 همه. ستین کار در یاگذشته خودمون، یخونه میبر

 از یچ همه نه، ای است خونه اون دنیخر از بعد یچ

 با منکه ،یستین یگاریس هم تو. شهیم شروع لحظه نیا

 .بودم نکرده ازدواج یگاریس هی

 

 .دیآیم کش یسمت به لبش

 .شمیم یلعنت جذاب یدنیکش گاریس من-

 .دادینم تو به منو بابام یبود یگاریس اگر -

 

 .خنددیم

 گاریس ترک به یبرس که یدیچ یکبر یصغر انقدر-

 ؟یگاریس شد نخ، هی یاهفته ،یماه من؟

 



 .یکشینم گهید. یکشینم-

 

 

 

 

 .باال بردیم را دستانش

 پاکت هی کردم شروع که یروز از من واال. کشمینم-

 یدوم. بود پاکت دوتا یعنی. نشده تموم هنوز. دمیخر

 .نه یاول. شده تموم

 

 .خندمیم

 بهمن؟ ؟یکشیم یچ-

 

 .دهدیم هلم جلو به و کرده تنم حائل را دستش

 

 نویا ه؟یچ بهمن ؟یدونیم کجا از رو زایچ نیا تو بچه-

 یول ک،یاوستامکان گهیم برکه. یآورد در کجات از



 یگوشه میبزن بهمن میستین که رگاهیتعم چال یاوستا

 .کشمیم خوب زیچ هی لبمون،

 

 منو؟ یبریم کجا-

 تراس میببر یکن دم ییچا هی خونه، برمتیم-

 .مشیبخور

 

 عبور ابانیخ از کامل تیامن با تا مرا و خندمیم

 و  میکن یم دیخر خانه یبرا پریها از یکم و دهدیم

 .کنمیم دم یچا شیبرا میرسیم که خانه به

 

 و اندازمیم یقور داخل را گل غنچه یدانه نیآخر

 .داخلش کنمیم زیسرر را آبجوش

 

 

 با و میبریم تراس به را یچا یول است سرد هوا

 است گفته پنجره پشت رقصان دختر میگویم خودم

. پنجره به دوزمیم چشم و خوبه یلیخ تراستون حال

 شروع یبرا اندکرده یزندگ لخت یخانه آن در



 و میکن رها را خانه نیا میتوانستیم هم ما... دوباره

 .میکن شروع نو از را زیچ کی دوباره

 

 صامت#

 

 

 

 :میگویم

 .اونه ن،یبب رو شونپنجره-

 

 :دیگویم و گرفته را نگاهم ریمس

 باز خواب اتاق به که دارن هم کیکوچ تراس هی-

 ش؟یدید. شهیم

 .هوم-

 اومد؟ خوشت-

 .قشنگه و رینورگ یلیخ-

 .دلت باب. آره-



 

 :پرسدیم و زنمیم یلبخند

 کنم؟ اشمعامله-

 

 .کنمینم پنجره از نگاه

 .کن اشمعامله-

 بره؟ میبفروش رو نجایا-

 

 کندیم دایپ را آشنا زخم که دستم و زنمیم پلک

 :میگویم

 .بره میبفروش-

 

 صورتش یرو که نگاهم و خودش سمت کشدیم مرا

 :دیگویم چرخدیم

 .است خوشمزه تو یقندا. عمو دهن بذار قند-

 

 .میخوریم را مانیچا و دهانش در گذارمیم را قند



 

 :پرسدیم

 رم؟یبگ وقت تتیزیو برا یک-

 

 :میگویم زیعز یخانه کابوس یادآوری با

 .خواست دلت وقت هر-

 

 .کشدیم سر را شیچا یمانده یباق و دیگویم را باشه

 

 و دهیکش نییپا من یخورده مین یچا تا را نگاهش

 :پرسدیم

 ش؟یخورینم-

 

 .کنمیم هیواگو را نه

 

 :دیگویم و کرده مزه هم مرا یچا

 .رمیبگ خوب ینرده براش دیبا ده،ید تو یلیخ تراسش-



 .باشه یچوب-

 

 .دهمیم ادامه و فرستد یم باال ییابرو

 تشکچه منم. کن درست هم دیجد مکتین براش-

 .دوزمیم

 

 .کندیم تراس از نگاه و زندیم یرنگکم لبخند

 .خاتون یخونه ببرمت کن جمع کم کم-

 

 :دیگویم و خوانمیم اعتراض به را نامش

 .گردونمتیبرم گفتم خاتون به. نیآفر. کن جمع-

 

 

 رونیب نیماش از را شیلباسها و گردمیبرم خانه به

 سرو را ختهیر هم به یکشوها. کنمیم زانیوآو دهیکش

 یخون ازدواج سند تا ناغافل نگاهم و دهمیم سامان

 .شودیم دهیکش شیآرا زیم کشو داخل

 



 که کنمیم یادآوری خودم به و کنده کشو از را نگاهم

 و اندمانده راستم دست داخل هم هنوز حلقه و دستبند

 دستبند زخم یجا یول امکرده باز تازه را دستم آتل

 یزندگ به که یزخم همان هیشب است، شده یشگیهم

 .میزد

 

 در ستادهیا قد تمام را دیآو شودیم باز که اتاق در

 .نمیبیم چهارچوب
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 :میگویم و رودیم نییپا مانده باز کشو تا نگاهش

 عق و خورهیم هم به ازت حالم گفتم که شب اون-

 .ستمین مطمئن البته... داشتم اریو کنم فکر... زدم

 

 .خوردیم تکان شیگلو بکیس



 بود؟ وقتت چند-

 .هفته چند-

 

 :پرسمیم و کندیم سکوت

 انقدر من از شده وقت چیه... من از تو...  شب اون تو

... دیآو یکرد فکر انتیخ به حاال تا... که یبش متنفر

 ...شب اون

 

 .شود تمام ام جمله گذاردینم

 به. بزنم بیآس بهت و کنم نگاه چشمات تو دمیترسیم-

 رو امیسع یهمه فقط. کردمینم فکر یاگهید کس

 قبلش بود اشتباه رابطه اون. نزنم بیآس بهت کردمیم

 .میزدیم حرف باهم دیبا

 

 .کنمیم نگاه را دستانم

 د؟یآو ینکن ول رو مشاوره-

 .نهیسنگ تنش برا سرش کم هی یکراوات فکول اون-

 



 .کنمیم اخم

 زده؟ کراوات فکول یک-

 

 :فرستدیم باال ییابرو

 تو؟ یدید رو شزده آهار یقهی-

 شهیهم یختهیرهمبه هی شما مثل همه که دیببخش-

 .ستندین کار مشغول

 

 .رقصدیم چشمانم در نگاهش

 باشه؟ داشته آهار لباسام یقهی من یداشت دوست-

 نشه؟ چروک تا نزنم باال یه رو نامیآست یدار دوست

 

 .شودیم نییپا و باال شیرو صمیحر نگاه

 

 دوست یهایاقهوه و پر یابروها و دارد شیر ته

 زده باال ساعد یرو هم را بافتش نیآست یحت ،یداشتن

 .هستم عاشقش من و

 



 :میگو یم

 .دیآو دارم دوستت من-

 

 :دیگویم بعد لحظه چند و کندیم مکث

 ؟یگفت یچ. دمینشن-

 

 .کنمیم نگاهش

 .یهست که خوبه و بود شده تنگ برات دلم گفتم-

 

 :دیگویم حیتفر با

 .بشنوه عمو بگو گهید بار هی-

 

 .کنمیم اعتراض

 ؟یکرد اممسخره دیآو-

 

 .خنددیم

 ؟یهست. یستین هایباز کیرمانت نیا اهل اصال تو-



 

 .کنم یم اخم

 ایلوب برات که یبود مهم د،یآو یبود مهم من یبرا تو-

 . پختمیم شفته پلو

 

 

 دو وهر دوزد یم من به را نگاهش سکوت در

 .مییگویم همزمان

 .ببخش-

 

 .میکنیم سکوت همزما دو هر بالفاصله و

 

 به زده هیتک... رومیم دیآو سمت به و بسته را کشو

 .ندارد خوردن تکان الیخ و چهارچوب

 

 .بوسمیم را شیگلو بکیس و دهیکش گردن

 

 صامت#



 

 

 :میگویم شودیم میبازو بند که دستش

 گهید چون. جونت خاتون یخونه ببر منو حاال خب-

 .هیخطر. میشیم عاشقونه یلیخ میدار

 

 به چسابند یم یداشتن دوست یخشونت با مرا

 :دیگویم و خندمیم هوا یب چهارچوب،

 خاتون؟ یخونه ببرمت که-

 

 پشت دهدیم هل را میهایچتر میگویم که را هوم

 .گوشم

 

 .بوسدیم را میموها

 .گردونمتیبرم گفتمینم خاتون به شدمیم الل کاش-

 

 بوسد،یم و برده نییپا گردنم تا را سرش و خندمیم

 شود،یم لهی سمتش به که سرم و بار چند و نیچند



 اشیبعد حرکت و ردیگیم قیعم را آخرش یبوسه

 .است یاساس زدن دندان کی

 

 :دیگویم کنمیم که ناله

 .ینکن کیتحر منو گهید که هتهیتنب نیا-

 

 .دهمیم هلش عقب به

 .منحرف-

 .گندم کن جمع برو بدو-

 

 .گردمیبرم اتاق به و دهیخند

 .میشویم نیماش سوار و کرده جمع را لوازمم

 

 .گردنم به اندازمیم نهیآ در را نگاهم

 

 :میگو یم

 .نهیبیم زیعز-



 .کن سرت چادر ؟یندار یاسک قهی-

 .خدا به رهیم آبروم. دیآو یبد یلیخ-

 

 دیخر خاتونش یبرا زور به راه سر و خنددیم ثانهیخب

 .نه بگو حاال ست،یرتیغ پسرت نیا خاتون آخ. کندیم

 

 :دیگویم کندیم ادهیپ در یجلو که مرا

 یکارا بعدم و خونه یقولنامه یبرا زنمیم زنگ بهت-

 .سند

 .دارم دوست یزنیم که زنگ. بزن زنگ-

 .کنهیم خاموش تلفن امعمه. آره-

 

 مرگ به دیبا آوردم،یم خودش به را او دیبا

 .شود یراض تب به تا گرفتمشیم

 

 دهیبوس را دیآو پله و درگاه انیم که اموانهید و خندمیم

 .بندمیم را در و

 



 

 به در زنگ که کشانمیم خانه یانهیم تا را دهایخر

 .دیآیم در صدا

 

 .رومیم در سمت به و کرده رها را دهایخر

 

 وانه؟ید نیا است کرده فراموش را زیچ چه

 

 :کنمیم زمزمه زده بهت کنمیم باز که را در

 .یبلوکان دکتر-
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 تا دهمیم هل را در که نکرده ادا کامل را سالمش

 .چهارچوب و در نیب گذاردیم را شیپا. شود بسته



 

 :دیگویم

 زخاتونیعز تا زنگ رو ذارمیم دستمو یببند درو-

 .کنه باز برام درو

 

 .دارمیبرنم در یرو از را دستم

 .یکنینم نکارویا-

 

 .دهد یم فشار در یرو نرم را دستش

 دست از یبرا ندارم یچیه گهید من.  گندم کنمیم-

 .میبزن حرف دیبا. دادن

 

 در یرو از را دستش دهمینم نشان یواکنش چیه یوقت

 .در یال است شیپا در بستن مانع تنها و داردیبرم

 

 :میگویم

 .ندارم شما با یحرف من دیبر-

 .دارم حرف باهات من-



 

 .کنمینم رها در از هم را دستم و زنمینم یحرف

 

 اطیح یانتها به نگاهم کی و امستادهیا فیبالتکل آنجا

 نه  و شودیم باز نه که یدر به نگاهم کی و است

 .رمیمیم من نه و بسته

 

 :پرسدیم

 زنگ؟ رو بذارم انگشت ای یکنیم باز-

 

 یبعد یپله و رومیم نییپا را پله و کنمیم رها را در

 و دور... گذارمیم عقب به یگرید قدم... هم را

 .کندیم باز کامل یحرکت با را در او و شومیم دورتر

 

 :میگویم

 .داخل دییایب دیندار اجازه-

 

 :دیگویم



 .رونیب ایب. تو امینم-

 

 زندیم حلقه نگاهم در که اشک و دهمیم تکان یسر

 یبزرگ آن به اطیح در گردمیم ژنیاکس منبع دنبال به

 .کنمیم زمزمه تینها در و

 .سادمیوا سرجام منم. دیسیوا همونجا-

 

 ترعقب یگرید قدم و کشدیم شیموها در پنجه

 :دیگویم و گذارمیم

 .رونیب ایب-

 

 .ردیگیم راه امچانه تا اشک

 .دیبگ کارتونو-

 .نهیبیم یکی. ستین خوب زدن حرف ینجوریا-

 .دیبزن حرفتونو-

 

 .کندیم فوت را نفسش

 .رونیب ایب-



 .نداره امکان-

 ...گندم-

 

 .شود تمام اشجمله گذارمینم

 .دیارین رو من اسم-

 .باش آروم باشه-

 .دیبزن حرفتونو-

 .تو امیم ییاین. رونیب ایب-

 

 صامت#

 

 

 

 

 :دیگویم و اندازمیم سرم پشت به ینگاه

 بودم منتظر نیماش تو من. ستشین خونه زخاتونیعز-

 .رونیب رفت دمید که



 

 رگ تا ترس. است زده گول مرا. کنمیم نگاهش مات

 .ردیگیم راه امیپ و

 .دیبر-

 .برم که ومدمین-

 

 و بوده نیماش یتو. کنمیم درک را جمالتش تازه

 .است دهید را زیعز

 ن؟یدونستیم کجا از رو من یجا-

 .بهراد-

 

 .چدیپیم تنم در درد

 به رو من آدرس تا بگم رو یچ همه بهش دیبا دیشا-

 .نده یناکس و کس هر

 .گفتم بهش خودم-

 

 .دهدیم ادامه و کنمیم نگاهش زده بهت



 در نباریا یول منه، قیرف عموما. گفتم رو یچ همه-

. زد شمیگوش در. کرد داشویتهد کرد، یبرادر حقت

 نویا زدم،یم حرف باهات دیبا. گفت هم رو هایگفتن

 .میداشت قبول جفتمون هر

 

 .دهمیم تکان یسر

 بهراد؟ به یجرئت چه به-

 

 شودیم بلند شیصدا

 ؟یچ یجرئت چه به-

 ...منو یآبرو-

 

 .شود تمام امجمله گذاردینم

 یحت. سوال ریز بردم مویچ همه. بردم خودمو یآبرو-

 ...رو رفاقتم

 .هیچ جسابتون حرف-

 

 .دهدیم فشار هم یرو را شیها پلک



 تو؟ امیب-

 داد نباریا دمیم قول بهتون دیبگذر چهارچوب اون از-

 .بزنم

 

 گندم نیبب-

 

 .کشمیم غیج نباریا

 .دینگ منو اسم-

 

 :دیگویم و کرده فوت را نفسش

 یایم نه و تو امیب تونمیم نه شم،یم وونهید دارم من-

 تا... من حماقت نکهیا فکر. میبزن حرف دیبا رون،یب

 ایب... من... شوهرتم نکهیا... کشونده رو تو مرگ یپا

 خوب خودت یبرا سادنمیوا نجایا... یلعنت رونیب

 شیفرستاد که شوهرت نه،یبب ادیب زخاتونیعز. ستین

 خوب برات خدا به... هیهمسا هی ای... نهیبب ادیب بره

 .ستین

 



 :میگویم کالم کی

 دیبزن حرفتونو-

 ؟یخوب-

 

 .خندمیم

 .دمید در پشت رو شما تا بودم خوب-

 .یموندینم نجایا یبود خوب اگر-

 

 

 .دهم یم فشار را میپلکها انگشتانم با

 .دیبزن و حرفتون-

 خواستمینم یول. امیخال. ندارم یهیتوج چیه من-

 و شدمیم وونهید داشتم تمام روز ده. شه ینطوریا

 ریز از یچطور که بودم دهیکش رو هانقشه انواع

 اون ی هیقض بفهمم یچطور... بشکم حرف زبونت

 ...که ییزایچ

 

 .بشنوم را شیپرتها و چرت خواهمینم



 .دکتر کن ول رو گذشته- 

 نیهمچ نداشتم میتصم من. بود یآن یوونگید هی-

 ...یکار

 

 :میگویم شیحرفها انیم هم باز

 .شد تموم حرفتون خب-

 

 :دیگویم یعصب

 شوهرت با رمیم. دمیم بابتش یبخوا یانهیهز هر-

 یتونیم ینکرد انتیخ که نداره باور اگر زنم،یم حرف

 ...یکن تیشکا ازم

 

 :پرسمیم زده بهت

 ؟یگفت یچ االن ؟یکن کاریچ-

 

 ...رو ایقضا نیا تیمسئول رو خودم من-

 

 :زنمیم داد



 و من اطراف من، شوهر اطراف ا؟یقضا کدوم-

 که کردم اشتباه... دکتر نشه داتونیپ من یزندگ اطراف

 نیبشنو رو نیا نیخواستیم اگر. بودم ضتونیمر

 خودم به بخوام نکهیا. بودم مقصر منم قبوله،. قبوله

 یزندگ از. بود اشتباه نبوده درونم یحس چیه کنم ثابت

 .دیریبگ فاصله من

 ...من به یحس چه-

 

 :زنمیم داد

 ن؟یرینم چرا-

 

 

. نکنه ولم وجدانش عذاب و یکن یاشتباه هی خوامینم-

 .بده االنشم حالم من

 .دیبر فقط-

 

 .دهدیم فشار هم یرو را شیها پلک



 دوستش اگر نگفتم مگه کردم؟ تجاوز بهت نگفتم مگه-

 از که یکرد کاریچ نزن؟ هم به رو تیزندگ یدار

 یبستر چرا کرده؟ تتیاذ نمونده؟ یچیه تونیزندگ

 ...ات پرونده تو ؟یبود
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 .گذارمیم عقب یگرید قدم

 .دیبر دیکن ینم گم گورتونو چرا-

 ...خوامیم فقط من-

 

 .لرزدیم میصدا

 یجواب نیا. دارم دوستش. میدینم آزار رو گهیهمد-

 رو خدا. دارم دوستش د،یگرفتیم زودتر دیبا که بود

... شناسهیم میحر که شدم یمرد زن که کنمیم شکر



 دکتر دیشا که یمرد زن... شهیم سرش ناموس که

 .عاشقشم من عاشقشم،... ای نباشه

 

 .نالمیم و چرخد یم صورتم در نگاهش

 .دیبر-

 

 آروم کنم کاریچ. بشه نیا تهش کردمینم فکر من-

 .رمیبگ

 

 .خندمیم تلخ

 با یروز هی ممکنه ایآ که شده یوسواس من شوهر-

 همکالم رسوند تار به رو مونیزندگ که یعوض اون

 وقت چیه که دکتر بکن رو تیسع تمام... نفهمه و بشه

... شوهرم خوامینم من. ینش همکالم من همسر با

 متشیق اگر یحت یبش اگر که نشو همکالم وقت چیه

 چون. بهش دمیم اسم هی باشه هم یزیخونر و خون

 اون وندونه شه همکالم یعوض هی با ستین حقش دیآو

 خاطر به دمینماسم اگر... بوده پست چقدر یعوض



 سوال ریز باوراش کل که خودشه خاطر به ست،ین شما

 .ستین حقش. نره

 

 

 رها که را نفسش و دهدیم فشار هم یرو را شیپلکها

 :دیگویم کندیم

 تیشکا ازم کنم باز رو مطب اگر گفته بهراد-

 دنبال یومدین... بود لیتعط مطب قبلشم البته... کنهیم

 .اتپرونده

 

 .دهدیم ادامه و زنمیم یخند شین

 .دهیارک شیپ ش،یاتر رمیم دارم-

 

 :میگویم لب ریز

 .دیکنیم یخوب کار-

 ...خراب رو حست خواستمینم-

 .دکتر افتضاحه حسم-

 



 بود ازین اگر و رمیم که کنم راحت رو التیخ اومدم-

 ...بدم انجام که یبگ بکنم برات یکار

 .دکتر دیبرنگرد وقتم چیه. دیبر فقط-

 

 طبابت که کنم اعتماد خودم به کنمینم فکر گهید من-

 .کنم

 .دیستین قشیال دیکنیم خوب-

 

 .یعصب و کالفه. خنددیم

 .توئه با حق ستمین-

 .اومدنتون بود خودیب-

 

 رها عقب به را سرش و دهیکش گردنش تا را دستانش

 .کندیم

 شد؟ تموم حرفاتون-

 ...افتاده که یاتفاق هر یبرا من-

 .دیبرنگرد فقط. دینباش متاسف-

 .کنم تموم رو هام جمله بذار-



 .شهیم زشت نهیبب ادیب زیعز. دیبر. دینکن-

 

 را سکوت ،یحرف چیه به قهیدق چند. کندیم نگاهم

 .شکنمیم

 .عاشقشم-

 

 :دیگویم

 یتلخ هی از بهتر تلخ انیپا هی گنیم هایاونور-

 .کردم تمومش تلخ خودم یبرا من. انهیپایب

 

 .زنمیم پلک

 .منم یبرا-

 

 یآدم مانند فیبالتکل ستد،یایم یحرف چیه یب همانجا

 .است نشده یمعن شیبرا برداشتن قدم که

 

 :میگویم

 .دیببند درو-



 جواب کردمیم یخواستگار شوهرت از قبل اگر-

 گرفتم؟یم مثبت

 .دینکرد که خوشحالم-

 

 .خوردیم یتکان شیگلو بکیس

 .گرفتمیم مثبت جواب پس-

 

 

 

 هیشب د،یمک پارت دونه تا سه نیا رو من یانرژ کل

 باشن؟ برده وقت وقفه یب ساعت ۵.۵ که هستن یزیچ

 نه متاسفانه
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 .رودیم باال صورتش تا امزده بهت نگاه



 مثبت؟ جواب

 نداشته جواب اشیخواستگار که بود دهیپرس مطب در

 ریز هاسال تمام که کردم؟یم ناز شیبرا که است؟

 ...دستش

 

 آن... گذارمیم عقب به زدهوحشت یگرید قدم

... بود کابوسم ییکذا یهامدت مطب داخل یصحنه

 را هاناخن. است کابوسم هم هنوز مطب داخل یصحنه

 بهانه دیآو یدهایتهد نکنم، فکر مطب به تا کندمیم

 . بود

 

 است کوتاه یهفته چند فقط منکه کنمیم فکر خودم با

 ستادهیا نجایا حاال و کنمینم تازه را هانیک یهازخم که

 رفتن الیخ جانم در  زدهشهیر یهاترس مانند و است

 .ندارد

 

 :پرسمیم

 د؟یرینم چرا-

 



 .شودیم تنگ اششده قرمز پلک و کندیم اخم

 یایم نه خونه، تو یریم نه که کردم کارتیچ-

 نگاه میمستق صورتم تو یحت که کردم کارتیچ رون؟یب

 ؟یکنینم

 

 .گذارمیم عقب به یگرید قدم و خورمیم یتکان

 

 به خواهدیم ای است؟ کرده چه من با داندینم واقعا

 ارزشیب و جانیب یش کی مانند آنجا که اوردیب میرو

 کرد؟ من با را دلخواهش کار و ستادمیا

 

 .شودیم تار یاهیثان به نگاهم و زنمیم پلک

 

 .دهمیم تکان یسر یعصب

... انتیخ خواستمینم... من... باهات خواستمینم-

... خواستمینم من... کنم حرکت نتونستم فقط من... من

 .نبودم انتیخ آدم من... که اومدمینم مطبت به

 



 میبرا اطیح آن تمام ردیگیم راه امچانه تا که اشک

 خال درون مرا که انگار... شودیم ژنیاکسیب و تنگ

 و نیسنگ قدرهمان لحظه آن در اطیح... اندکرده رها

 .است پوچ

 

 دو هر و شده سفت تنم پالتو یرو سرانگشتانم

 .داردیم نگه هم کنار سخت و سفت را اشگوشه

 یچشمان مقابل ستادهیا برهنه، ستیزن مانند حسم

 .شدهنینفر

 

 :نالمیم

 .کن گم گورتو برو-

 

 .داردیبرم خش شیصدا

رشدگ گنیم بهش-  ...من گندم. زهیفر اسمش. یس 

 



 ساکت رودیم باال گردنم در دهیچیپ شال تا که دستانم

 یگلو از را شال کنمیم یسع حاصلیب و شودیم

 . دهم فاصله امشدهپیک

 

 :دیگویم زدهبهت یبلوکان

 ست؟ین خوب حالت-

 

 :زنمیم ادیفر گذاردیم اطیح داخل که را قدمش

 ...تو این-

 

 :نالمیم و شودیم مات جا در غمیج یصدا از

 .رونیب... رونیب برو.. رونیب برو نجایا از-

 

 صامت#

 

 

 



 را میهاپلک توانمینم یوقت و بکشم نفس کنمیم یسع

 .دهمیم فشار هم یرو

 

 را ژنیاکس میهاهیر کند،ینم پمپاژ را یخون چیه قلبم

. اندرفتهیپذ را مرگ بدنم یهاارگان و شناسندینم

 .کنندیم کار که هستند بدنم از یعضو تنها چشمانم

 

 را دستم دانهیناام و بکشم یگرید نفس کنمیم یسع

 و بخشدیم سرعت را شیهاقدم ام،نهیس تخت کوبمیم

 :زنمیم غیج دوباره

 .یعوض این من کینزد-

 

 :کندیم زمزمه داردیبرم خراش که میگلو

 گندم؟... کن تمرکز تنفست یرو-

 

 گرید ادیفر کی فقط. نخواند نام به وقتچیه مرا کاش

 اگر... دیایب داخل به یرهگذر ای هیهمسا تا ستیکاف

 .خواست خواهم کمک بردارد سمتم به گرید قدم کی



 

 تا که یکم ژنیاکس و بکشم نفس کنمیم یسع هم باز

 .فمیک داخل فرستمیم را دستم ردیگیم راه امهیر

 که است تار انقدر نگاهم رمیگیم دست به که را یگوش

 .دهم صیتشخ را هاشماره توانمینم

 

 نیاول دیآو یشماره... هم را یبعد پلک و زنمیم پلک

 .نشیاول... است امیگوش یشماره

 

 .کنمیم برقرار را تماس

 

 :دهدیم جواب نزده و زده را دوم بوق

 جونم؟-

 

 ناله را نامش و دهمیم فشار هم یرو را میهاپلک

 .کنمیم

 

 :دیگویم یوقت است زدهبهت شیصدا



 .گندم شده؟ یچ گندم؟ گندمم؟ جونم؟-

 

 :کنمیم زمزمه

 .برگرد-

 

 گندم؟ شده؟ یچ-

 

 و اطیح انیم نمینشیم و کنمیم قطع که را تماس

 .است ستادهیا هم هانیک من از دورتر قدم نیچند

 

 به خوش... ندارد نیبنجام که اطیح نیا حال به خوش

 .ندارد نیبنجام اطشانیح که ییها خانه تمام حال

 

 افتمیم که سرفه به و بکشم یگرید نفس کنمیم یسع

 :میگویم تکه تکه و زور به

 رهیم... خونه نیا از... جنازه تا سه... ینر اگه-

 .نمون نجایا... رونیب

 



 ...است دیآو و زدن زنگ به کندیم شروع امیگوش

 

 .کشمیم باال صورتش تا را نگاهم

 .نمون-

 

 که امهیر و بکشم یگرید قیعم نفس کنمیم یسع

 که آورمیم خاطر به تازه... ترکدیم بغضم سوزدیم

 نکرده یسوگوار و امنخوانده هیمرث کابوس آن یبرا

 ریس دل کی خودم یبرا نمیبنش است رفته ادمی که ام،

 کردم یسع را کابوس آن که دیآیم ادمی... بزنم زار

 ناخن یوقت یحت که... یزندگ مشکالت انیم کنم پنهان

 کابوس. نمینب را کابوس که بود نیا یبرا هم کندمیم

 دور را داروها که... نخواهم را کابوس م،ینگو را

 حرمتیب مرا نفر کی که اورمین خاطر به تا ختمیر

 ییهالب که نشست، تنم یرو یسرانگشتان که... کرد

 نییپا جهنم قعر تا مرا یدستان که... کردند نجس را تنم

 ...دندیکش

 

 ."رونیب برو خونه" از نالمیم دوباره



 .زدن زنگ به کندیم شروع هم باز یگوش
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 و نصفه نفس و امنهیس وسط کوبمیم یگرید مشت

 .کندیم ناله را گندم کشمیم که یامهین

 

 را یدستان... نمیبیم تار را یگوش گرید و زنمیم پلک

 امزده نجاست تن به دهیچسب را ییهالب م،یگلو خیب

 ساخته که نبود یهمان یزندگ نیا... کنمیم حس

 ...مشیخواستیم که نبود یهمان یزندگ نیا... مشیبود

 

. سوزدیم امحنجره و شودیم قطع یگوش یصدا

 .رودیم باال اشدرمانده صورت تا نگاهم

 



 یکس من... کنم هیگر خودم یبرا بود رفته ادمی من-

 من که اومده سرم ییبال چه بگم بهش تا نکردم دایپ رو

 تو رد تا تنم به زدم زخم انقدر من... الزمم درمان

 رو عقب ندادن هلت که ییهادست من... نمونه روش

 ...من... کردم نابود

 

 .زنمیم هق

 درختا اون نکردم جرئت چون نجام؟یا چرا یدونیم-

... کردیم بد رو حالم درختا اون دنید و بزنم شیآت رو

 زمیعز یخونه... نکش نجاست به رو زیعز یخونه

 .رونیب برو کن گم گورتو... نکن فیکث رو

 

 ...داشتم سوال هی فقط من-

 

 را گوشم شیصدا خش و فشارمیم هم یرو پلک

 .آزاردیم

 ؟یکردیم کاریچ من مطب تو سال چند تو-

 

 ... شکسته یکاش کی درز تا کشانمیم را نگاهم



 

 کردم، اشتباه منم... دکتر یکرد اشتباه هاسال نیا تمام-

 اعتراف ینشست پدرت زیم پشت دمید که یروز دیبا

 هی یرو اسم دوتا من دیآو گفتمیم دیبا... کردمیم

... برم مطب اون به تونمینم گهید که... کندم درخت

... نبوده نمونیب یزیچ بقبولونم خودم به تا ومدمیم من

 ازدواج گهید یکی با و نبوده سرم تو یکس فکر که

 ...من... نکردم

 

 و اطیح رقصد،یم... کشمیم باال صورتش تا را نگاهم

 ...شده نینفر مرد کی و خانه

 

 بود دهیپرس من از بهراد روز کی که آورمیم ادی به

 مربوط هم به هانیک مهاجرت و شما یخانه اناتیجر

 یحرفها هانیک کرد اعتراف مارستانیب در که است؟

 .است زدهیم یبیغر بیعج

 

 :پرسمیم



 رو زیعز یخونه آدرس که نیگفت یچ قایدق بهراد به-

 داده؟

 

 .زندیم یشخندین

 .کردم عالقه ابراز بهت گفتم-

 

 صامت#

 

 

 

 

 .زنمیم ناله را یوا

 

 

 مرگ نبض... دنیتپ به کندیم شروع میگلو خیب ینبض

 گرید من...  و مرگ و مرگ و مرگ نبض.. است

 کنم؟ نگاه بهراد صورت در چگونه

 



 سوختن نامش... نه و است شدن زیفر نامش دیگویم

 .بزرگ یاشتباه انیم سوختن است، بوده

 

 ...رمیگیم ام شده سر دستان انیم را یگوش

 دایپ باالخره میهاشماره انیم از را بهراد یشماره 

 تر دور یکاش کی یرو است زده خی همانجا... کنمیم

 دیآو و ندارد رفتن الیخ... شکسته یکاش آن از

 .دیرس سرخواهد

 

 جواب اول بوق همان بهراد... رمیگیم را شماره

 .دهدیم

 

 بله؟-

 

 .بندمیم پلک

 زخاتونیعز ی خونه از دیبگ دوستتون به بهراد آقا-

 .رونیب بره

 



 :پرسدیم یوقت است زده بهت

 اونجا؟ اومده-

 

 .لرزدیم میصدا

 .راهه تو زدم زنگ دیآو به من-

 

 کی یملود بعد یا لحظه و شنومینم ییصدا چیه

 خودم یگوش و شنومیم را ستین من یگوش که یگوش

 .کنمیم شیرها را

 

 که... امشده تیثیحیب و آبرویب که چرخدیم سرم در

 تا بکشانم خودم با را حیتوض بغل کی دیبا

 خائن میبگو بتوانم که یگرید یهرجا ای... مارستانیب

 زن که چرخدیم سرم در... امبوده که هم ای... امنبوده

 ...است سخت چقدر بودن

 

 را دستانم کف و دهمیم فشار هم یرو را میهاپلک

 آتش را یالهیتیف نفر کی سرم در... میهاپلک یرو

 یملود یصدا... را افکارم یلهیتیف دیشا... است زده



 و شوندیم دور من از ییهاقدم شودیم قطع که یگوش

 .دیآیم در شدن دهیکوب یصدا بعد یا لحظه

 

 مرا و دیایب نفر کی کاش شکند،یم هم گرید بار بغضم

 دیبگو نفر کی کاش بکشد، رونیب مطلق یاهیس نیا از

 نفر کی کاش... است نزده آفت را تو گندم... گندم

 گندم دیبگو نفر کی کاش... ینزد زنگ تو گندم دیبگو

 همان تو که... است نکرده خود در غرق را تو یاهیس

 یدید که ییزهایچ نیا تمام که... یهست دیآو گندمک

 ...اندنبوده شیب یکابوس

 

 چندبار و نیچند د،یآیم زیعز یخانه زنگ یصدا

  و گذاشته زنگ یرو را انگشتش کنفری ..سرهم پشت

 .کندینم شیرها

 

 و شودیم دهیکوب در دهمینم نشان یواکنش یوقت

 را دیآو یصدا... هم یتوان شوم، بلند ندارم جرئت

 یسرما در میپاها... خواندمیم نام به که شنومیم

 ترس از... اندشده خشک و مانده رمیز زمستان

 باز را چشمانم ندارم جرئت سقوط توهم و جهیسرگ



 و گرید بار چند و شودیم دهیکوب هم باز در... کنم

 را وارید با یفلز در کی برخورد یصدا باالخره

... یآغوش انیم رومیم فرو بعد یا لحظه و شنومیم

... نه گرید یالحظه و شنومیم یالحظه را شیصدا

 ...اشنهیس یقفسه به زده هیتک امیشانیپ

 

 را راهنشیپ سخت و سفت و خواندمیم نام به هم باز

 .فشارمیم مشت در

 

 :میگویم امحنجره خراش درد انیم

 ...باشم کرده انتیخ بهت ینکرد باور که بگو-

 

 .هم قبش ضربان و تنفس و شودیم قطع شیصدا

 

 .لرزدیم میصدا

 .ینکرد که بگو ؟یکرد باور-
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 و کنمیم نیزم چیپ را خودم و کند بلندم کندیم یسع

 .کنمیم اصرار شکندیم که بغضم

 .ینکرد باور که بگو-

 

 .کنمیم زمزمه و دیگویم لب ریز را نامم

 به... کنم انتیخ بهت که نکردم فکر نیا به وقت چیه-

 .خدا به... خدا به... خدا

 

 :پرسدیم و کرده هیواگو گوشم کنار را باشه

 یکس شده؟ شیزیچ خاتون برم؟ قربونت شده یچ-

 رو؟ تو ترسونده

 

 یلرزان یصدا با و کندیم صدا را خاتونش بلند

 :میگویم



 .کردم انتیخ بهت ینکرد باور که بگو-

 

 :میگویم و زندیم صدا را خاتون هم باز

 .بگو-

 

 :دیگویم باالخره یول کشدیم طول

 کو؟ خاتون. نکردم. نکردم-

 

 .کندیم صدا را خاتون بلند هم باز

 

 

 .شودیم کالفه شیصدا و زنمیم هق

 یکس کو؟ خاتون. دلم زیعز شده یچ گندم؟ شده یچ-

 شده؟ مزاحمت

 .ینکرد انتیخ دونمیم گندم  بگو-

 



 هیواگو گوشم کینزد ییجا را ینکرد انتیخ باالخره

 ...کندیم

 

 .نییپا بفرستم را امنداشته بزاق کنمیم یسع

 .مونمینم نجایا گهید خونه میبرگرد-

 

 :پرسدیم کالفه

 کو؟ خاتون-

 .ستین-

 

 و دهدیم فاصله اشنهیس یقفسه از باالخره را سرم

 .کاودیم را چشمانم نگاهش

 شده؟ یچ-

 فرار ترسهام ی همه از من... یستین مقصر تو-

 که کردم سکوت یچ همه قابل عمر هی من... کردم

 با یول... ندم آزار رو یکس که... نباشم یبد دختر

 .دادم آزار رو تو سکوتم

 



 .کشدیم باال مرا و کرده کمرم بند را دستانش

 .پاشو... یزد خی خونه تو میبر پاشو. گندم پاشو-

 

 :میگویم میستیایم که سرپا

 .رفته خواب پاهام ها،ینکن ولم-

 

 .شومیم معلق هوا در که است نشده تمام امجمله

 یچ واسه سرما نیا تو رفته خواب پاهات که معلومه-

 ؟ینشست نیزم

 

 یرو و برده خانه تا مرا و کنمیم اششانه بند را دستم

 .خواباندیم زیعز یراحت

 

 کندیم لمس را مرطوبم ی زده خی یها گونه دستانش

... دیآینم بند امهیگر و گذارمیم هم یرو را میپلکها و

 فرار زیچ همه از بودم کرده یسع ماه چند و نیچند

 نگه دور زیچ همه از را دیآو بودم کرده یسع... کنم

 .بفهمد دیآو بودم دهیترس تمام ماه چند دارم،



 

 روز کی مرا افکار نیا کنم،یم ام قهیشق بند را دستم

 خواهد سکته مرا شب کی افکار نیا... کشت خواهد

... برنگردد گاه چیه کاش... برود واقعا کاش... داد

 .نفهمد گاه چیه دیاو کاش

 

 شنومیم را زیعز یها نتیکاب شدن بسته و باز یصدا

 من را دیآو... گرددیم قند دنبال به دارد که دانمیم و

 او و ازبرم من را دیآو.. شناسمیم بهتر هم خودم از

... میکنینم گم... میکنینم گم را گریهمد ما. مرا هم

 .مینکن گم کاش

 

 .کنمیم باز گردنم پشت دستانش فشار با را میپلکها

 

. دهدیم خوردم به را ابقند و کندیم زیخ مین را

 .ندارد یتمام شیسوالها

 زد زنگ یکس ؟یدیترس یدید یزیچ ن؟یزم یافتاد-

 گندم؟ گندم؟ شد؟ مزاحمت

 



 .کنمیم نگاه را وانیل

 .ترسوندمت دیببخش-

 شده؟ یچ-

 .بخور خودتم-

 

 :میگویم و خواندمیم نام به

 .ترسوندمت. بخور قندوآب-

 

 یطوالن و گرم شیهالب و سرم پشت ندینشیم دستش

 .بوسندیم را امیشانیپ یرو

 

 :پرسمیم هم یرو خورندیم سر که میپلکها

 ؟یدار دوستم-

 

 .ردیگینم فاصله ام یشانیپ از

 .آره-



 قفل در پشت بمون بازم یبگ نرو، سرکار یبگ. باشه-

 ...شده

 

 .کندیم قطع کالفه را میهاحرف

. فتین روز و حال نیا به. بکن خوادیم دلت یهرکار-

 .نترسون و من

 

 :پرسدیم هم باز کالفه زنمینم که حرف

 گندم؟ شده یچ-
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 .چرخدیم صورتش یرو نگاهم

 



 :پرسدیم درمانده

 گندم؟ هان؟ کرده؟ تتیاذ یکس-

 

 داده آزار مرا یکس. کنمیم هیواگو خودم با را تیاذ

 یزندگ هم دیشا بودم؟ داده ازار را خودم خودم ای بود؟

 .را ما ای... مرا

 

 انیم را ام زده خی انگشتان و گذاردیم کنار را وانیل

 .ردیگیم انگشتانش

 هان؟ خاتون؟ بزنم زنگ هان؟ گندم؟ شده یچ-

 

 .دهمیم تکان یسر

 خاتون؟-

 

 فکر یالحظه آن به. شوندینم جمع جا کی افکارم

 .نداشت رفتن الیخ هانیک و بود راه در دیآو که کنمیم

 

 .دیدیم را هانیک اگر دیرسیسرم دیآو اگر



 

 باشد؟ دهید را هانیک نکند

 

 :دیگویم شیبهایج گشتن نیح و کندیم رها را دستم

 .کجاست خاتون نمیبب بذار-

 

 خسته و درمانده. زنندیم چنگ دستانش به انگشتانم

 اگر است بیعج... کشانمیم اطیح تا را نگاهم... هستم

... دهم صیتشخ فاصله نیا از را شکسته یکاش بتوانم

 تنم یرو شیپ چندماه یهازخم که است نیا تربیعج

 .اندافتاده سوزش به حاال

 

 

 .بست رو در. رونیب برم اتاقش از خواستمیم من-

 

 :دیگویم زده بهت

 ؟یک-

 



 جواب و دیپرس سوال... کرد سوال ازم... من-

 .نداشتم جواب من. خواستیم

 ؟یک   گندم؟ یک-

 

 

 بسته رو در... دینکش کنار... کنار بکشه گفتم بهش-

. چرا دونمینم... بزنم داد نکردم یسع یحت من و بود

 آبروم بزنم داد دمیترس دیشا بود، زایچ یلیخ سرم تو

 دعوا و یبفمه تو و اتاق تو ادیب یکی بزنم داد ای بره

... ای...  و بفهمن همه و یکن جواب سوال تو و بشه

. نخواستم دمیشا بودم، مرده دیشا بودم، زده خی دمیشا

 دایپ جواب نزدنم داد یچرا یبرا چندماهه نیا تو من

 ...نکردم

 

 

 .چرخدیم اشزده بهت صورت در نگاهم

 

 و یباش نداده انجام وقتش به رو یکار هی شده تو-

 یبپرس خودت از هزاربار یروز شده چرا؟ یندون



 خودم از هزاربار یروز من نکردم؟ اونکارو چرا

 چه ؟ینزد داد بست درو نکهیهم چرا گندم پرسمیم

 .ندارم براش یجواب ؟ینزد داد که بود مرگت

 

 حرکت از را گندم کی من و خورندیم تکان شیلبها

 .دهمیم صیتشخ شیلبها پوچ

 

 .کشانمیم نییپا شیگلو بکیس تا را نگاهم

 

 ضرب یپا اون با... نداشتم یحس چیه و یدرد چیه -

 یحت. بودم دهینفهم و بودم رفته راه ساعت نیچند دهید

 ای رفتم راه پاهام رو دونستمینم کجام، دونستمینم

 هی. شده یچ دمیفهم تازه افتادم که چاله تو. دستام

 کاریچ نجایا دیپرس... بهیغر هی رسوند، ومن نیماش

 شده گم یزنا یجا نجایا گفت... شدم گم گفتم ؟یکنیم

 .است

 

 مرطوبش یپلکها... کشانمیم باال هم باز را نگاهم

 .لرزندیم



 

 .شودیم لبانم ریجاگ یشخندین

 زباله سهیک هی گفت یوقت که بودم نجاست غرق انقدر-

 .برنخورد بهم روش ینیبش کنمیم پهن

 

 را گندم نباریا و فشاردیم دستانش انیم را انگشتانم

 .کندیم زمزمه زده بهت

 

 :کشانمیم نییپا دردناکم انگشتان تا را نگاهم

 زنده اگر بودم، مرده حتما آره. بودم مرده کنم فکر-

 نجسه مرده. بزنه دست بهم دادمینم اجازه که بودم

 د؟یآو
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 .چرخدیم صورتش یرو نگاهم

 

 :پرسدیم درمانده

 گندم؟ هان؟ کرده؟ تتیاذ یکس-

 

 داده آزار مرا یکس. کنمیم هیواگو خودم با را تیاذ

 یزندگ هم دیشا بودم؟ داده ازار را خودم خودم ای بود؟

 .را ما ای... مرا

 

 انیم را ام زده خی انگشتان و گذاردیم کنار را وانیل

 .ردیگیم انگشتانش

 هان؟ خاتون؟ بزنم زنگ هان؟ گندم؟ شده یچ-

 

 .دهمیم تکان یسر

 خاتون؟-

 

 فکر یالحظه آن به. شوندینم جمع جا کی افکارم

 .نداشت رفتن الیخ هانیک و بود راه در دیآو که کنمیم



 

 .دیدیم را هانیک اگر دیرسیسرم دیآو اگر

 

 باشد؟ دهید را هانیک نکند

 

 :دیگویم شیبهایج گشتن نیح و کندیم رها را دستم

 .کجاست خاتون نمیبب بذار-

 

 خسته و درمانده. زنندیم چنگ دستانش به انگشتانم

 اگر است بیعج... کشانمیم اطیح تا را نگاهم... هستم

... دهم صیتشخ فاصله نیا از را شکسته یکاش بتوانم

 تنم یرو شیپ چندماه یهازخم که است نیا تربیعج

 .اندافتاده سوزش به حاال

 

 

 .بست رو در. رونیب برم اتاقش از خواستمیم من-

 

 :دیگویم زده بهت



 ؟یک-

 

 جواب و دیپرس سوال... کرد سوال ازم... من-

 .نداشتم جواب من. خواستیم

 ؟یک   گندم؟ یک-

 

 

 بسته رو در... دینکش کنار... کنار بکشه گفتم بهش-

. چرا دونمینم... بزنم داد نکردم یسع یحت من و بود

 آبروم بزنم داد دمیترس دیشا بود، زایچ یلیخ سرم تو

 دعوا و یبفمه تو و اتاق تو ادیب یکی بزنم داد ای بره

... ای...  و بفهمن همه و یکن جواب سوال تو و بشه

. نخواستم دمیشا بودم، مرده دیشا بودم، زده خی دمیشا

 دایپ جواب نزدنم داد یچرا یبرا چندماهه نیا تو من

 ...نکردم

 

 

 .چرخدیم اشزده بهت صورت در نگاهم

 



 و یباش نداده انجام وقتش به رو یکار هی شده تو-

 یبپرس خودت از هزاربار یروز شده چرا؟ یندون

 خودم از هزاربار یروز من نکردم؟ اونکارو چرا

 چه ؟ینزد داد بست درو نکهیهم چرا گندم پرسمیم

 .ندارم براش یجواب ؟ینزد داد که بود مرگت

 

 حرکت از را گندم کی من و خورندیم تکان شیلبها

 .دهمیم صیتشخ شیلبها پوچ

 

 .کشانمیم نییپا شیگلو بکیس تا را نگاهم

 

 ضرب یپا اون با... نداشتم یحس چیه و یدرد چیه -

 یحت. بودم دهینفهم و بودم رفته راه ساعت نیچند دهید

 ای رفتم راه پاهام رو دونستمینم کجام، دونستمینم

 هی. شده یچ دمیفهم تازه افتادم که چاله تو. دستام

 کاریچ نجایا دیپرس... بهیغر هی رسوند، ومن نیماش

 شده گم یزنا یجا نجایا گفت... شدم گم گفتم ؟یکنیم

 .است

 



 مرطوبش یپلکها... کشانمیم باال هم باز را نگاهم

 .لرزندیم

 

 .شودیم لبانم ریجاگ یشخندین

 زباله سهیک هی گفت یوقت که بودم نجاست غرق انقدر-

 .برنخورد بهم روش ینیبش کنمیم پهن

 

 را گندم نباریا و فشاردیم دستانش انیم را انگشتانم

 .کندیم زمزمه زده بهت

 

 :کشانمیم نییپا دردناکم انگشتان تا را نگاهم

 زنده اگر بودم، مرده حتما آره. بودم مرده کنم فکر-

 نجسه مرده. بزنه دست بهم دادمینم اجازه که بودم

 د؟یآو

 

 صامت#

 

 



 

 توانمینم و روندیم وا انگشتانم انیم اشزده خی دستان

 یرو سرگردانم نگاه. بکشم باال صورتش تا را نگاهم

 .چرخدیم ورشیپل کتیات

 

. خونه دمیرس رید که بود یشب همون. ادتهی آره ادته؟ی-

 بودم هیکر و نجس انقدر خودم نظر به که یشب همون

 قفل رو حموم در که... یکن لمسم ندادم اجازه که

 .نکن اممواخذه بابتش گفتم که یشب همون... کردم

 

 .داردیبرم خش شیصدا

 بود؟ یک گندم؟-

 

 

 از وقتچیه است ترسناک چقدر سوالش نیا بداند اگر

 .پرسدشینم من

 

 .کندیم حرکت لباسش کتیات یرو اماشاره انگشت



 مرده شب اون من ؟یدید... یدید منو شب اون تو-

 بودم؟

 

  کندیم یسع و صورتم طرف دو نندینشیم دستانش

 چیه. ندارم یحس چیه من و کند خودش متوجه مرا

 .یحس

 

 :پرسدیم

 گندم؟ ؟یبود رفته کجا کرد؟ کارتیچ بود؟ یک-

 

 رنگ صورت اشک از یاپرده پشت از و زنمیم پلک

 .نمیبیم تار را اشدهیپر

 

 د؟یآو بودم زنده. بودم مرده آره. بودم مرده کنم فکر-

 بودم مرده اگر اما... کردم انتیخ بهت بودم زنده اگر

 .شده تجاوز بهم

 

 گندم؟-



 

 کندیم زمزمه که را نامم و کشمیم عقب را سرم

 حاال و کنمیم حس امچانه کینزد را اشک یگرما

 رصد را یاقهوه لرزان مردمک جفت کی نگاهم

 .کندیم

 

 :پرسدیم یوقت دارد خش شیصدا

 بود؟ کرده کارتیچ گندم؟ کرده کارتیچ-

 

 

 .زنمیم یشخندین

 

 فراموش رو روز اون یچطور دونمینم گهید من-

. بزنم خط رو خودم یچطور دونمینم گهید من... کنم

 پوست گهید انگشتام یگوشه. بره ادمی یچطور

 رو هاییدمپا یحت... دور انداختم رو لباسا... ندارن

 روز اون یزیهرچ من... زهیمکان سطل تو انداختم

 من. کردم فرار خودم از... دور ختمیر رو بود همراهم

 .دیآو داشتم نگه رو تو فقط روز اون اتفاقات از



 

 

 :پرسمیم دیگویم زده بهت که را گندم

 

 زیچ چیه گهید من یکن ولم اگه ؟یکنینم ولم که تو-

 چیه و شمیم گم واقعا نباریا... ندارم همراهم ییآشنا

 ولم... یکن ولم منو که تو. دهینم نجاتم یاراننده

 ؟یکنیم

 

 .شناسمینم و شناسمیم را نگاهش

 

 :پرسدیم هم باز

 بود؟ یک-
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 .شودیم راهنمیپ یقهی چنگ حاصلیب دستم

 

 یچ کابوس شبا... ینیبیم کابوس شبا یگفت که تو -

 ؟ینیبیم

 

 .کندیم انگشتانش ریاس را را امقهی بند دست

 گندم؟ کن نگام-

 

 هق دارم دوست و کشدیم جلوتر مبل یرو را خودش

 .ندارم را توانش و بزنم

 

 :دیگویم یوقت است دور شیصدا

 گندم؟. ریبگ آروم. ستین یزیچ گندم؟-

 



 :پرسمیم هدفیب و پوچ

 بودم؟ زنده شب اون من-

 

 تنم حائل دستش کی و کمرم یرو ندینشیم دستش

 .لرزدیم میصدا و نکنم سقوط تا است

 

 یخونه تو من و شیکشت یرفت نمیبیم کابوس شبا-

 تونمینم و شدم یزندون شده قفل در پشت کیتار

 من از همه و شیکشت یرفت نمیبیم خواب... بدم نجاتت

 یخفگ از من... ندارم یجواب من و پرسنیم چراشو

 نکنه... ترسمیم خواب توب شدن خفه از... ترسمیم

 کابوس خودمون یخونه من... رمیبم شم خفه خواب تو

 کابوس هم بابا و مامان یخونه... دمیدیم یخفگ

 بودم که نجایا بود بدتر یحت زیعز یخونه... دمید

 بزنم زنگ دمیترسیم... خبره چه تهران تو دونستمینم

 ...و

 

 .کندیم درد میگلو و زنمیم پلک



 شبا که کنه امخسته انقدر که امیکار هی دنبال من-

 من که یشب تنها... نمینب کابوس که... بخوابم واقعا

 خوب هم تو شبید... بود شبید دمیخواب خوب

 ؟یدیخواب

 

 که تنم از و اشنهیس یقفسه یرو ندینشیم دستانم

 .رودیم باال صورتش تا نگاهم دهمیم اشفاصله

 

 یگرفته جان نبض و گذرمیم مرطوبش یپلکها از

 .نمیبیم که ستیشفاف ریتصو نیآخر اشقهیشق

 

 .شنومینم را زیچ چیه خورندیم تکان شیلبها

 

 . اند مرده تنم یارگانها تمام و است نیسنگ سرم

 

 و رودیم... است شده ویوی اش زده بهت ریتصو

 .دیآیم و رودیم و دیآیم

 



 

 :میگویم لب ریز

 .نکن ولم چوقتیه تو باشمم کرده انتیخ اگر یحت-

 

 کنمیم حس اش نهیس ی قفسه انیم را ام یشانیپ سقوط

 حس را تنش یبو... بکشم یقیعم نفس کنمیم یسع و

 .کنمیم

 

 

 ... قلبش تپش دستش زخم تنش یبو آشناست،

 

 انگشتانم و دهد فاصله اش تنه از را سرم کندیم یسع

 جوابیب سوال. شودیم لباسش بند سخت و سفت

 .پرسمیم دیآو از نباریا را میروزها

 کردم؟ انتیخ من یکنیم فکر تو-

 

 

 



 هوم؟. میبود اعتراف نیا منتظر مونهمه
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... ماندیم ساکن و جوابیب. شنومینم دیآو از ییصدا

... استیدن جواب نیبدتر سکوت فهممیم لحظه همان

 .نشیدردناکتر هم دیشا ای

 

 خی اطیح آن و خانه و مبل... رمیگیم فاصله تنش از

 .هم من... اند زده

 

 گرفته نبض و کرده علم قد اشقهیشق یرو هم باز یرگ

 .است

 



 :کنمیم پاک را میاشکها

 .نجایا کشوندمت ببخش. خوبم. برو-

 

... مبل و خانه و من مانند. است زده خی انگار هم او

... یپدر یخانه اطیح در درخت جفت کی مانند

 کنده صورتم از نگاهش و است زده خی همانجا

 .شودینم

 

 .دهدینم خاتمه را سکوتش و خوانمشیم نام به

 

 :پرسمیم

 هی قراره کنم؟ یزندگ خائن زن هی مثل قراره عمر هی-

 انتیخ من نظرت به باشم؟ شرمنده یچ همه بابت عمر

 کردم؟

 

 ؟یکنیم یفکر چه خودت-

 که سادمیوا یمرز اون یرو گفتم مجد به بار هی-

 .بشه تجاوز بهم دادم اجازه ای شده تجاوز بهم دونمینم



 

 .دهدیم فشار را شیپلکها سرانگشتانش با

 نشون یواکنش یزنیم حرف یوقت گهیم من به مجد-

 بدم نشون یواکنش چه االن. بترسوندت که ندم

 ؟یترسینم

 

 .ترسمینم من یبد جواب. بده جواب-

 

 .چرخدیم صورتم در نگاهش

 یزیچ حست مورد در نکردم جرئت وقت چیه من-

 .بپرسم

 .دارم دوستت من د؟یآو یحس چه-

 

 

  شیموها انیم را اشپنجه و دهدیم تکان یسر

 .فرستدیم



... یبود رفته چرا تو... که یکس مورد در حست-

 یحس چه... چطور و چرا نپرس یگفت. باشه. باشه

 گندم؟. گندم... یوقت یداشت

 

 .ردیگیم صورتم از نگاه و زنمیم پلک

 گندم؟ یبرد لذت... لذت... به نسبت یداشت یحس چه-

 .کارش... از

 

 زجر. کنمیم حس کلماتش در را دنشیکش درد

 اشخورده کلمات از... فهممیم لحنش از را دنشیکش

 ندارد صورتم به که ینگاه از... ناقصش جمالت از

 .دارد درد چقدر بفهمم توانمیم

 

 هیثان یحت. دیآو نبردم لذت... حسم... من. داد آزارم-

 رو زخماش من. نبردم لذت من. یا.لحظه یحت... یا

 نره ادمی خواستم. نشه کهنه برام زجرش تا نکردم کهنه

 .دمیکش درد چقدر که

 



 بند را اشپنجه. صورتم یرو گرددیبرم نگاهش

 .کندیم اششانه

 ...من... یچطور-

 

 

 یحلقه به دوزدیم را نگاهش و کندیم فوت را نفسش

 .راستم دست

... یبخوا کمک من از که نبودم محرم انقدر که ببخش-

 .نبودم کنارت که ببخش

 

  صامت#

 

 

 

 یحت ما یهیقض. دهمیم فشار هم یرو را میها پلک

 به سالها چون کردیم یمعذرتخواه من از. شد هم بدتر

 .داشتم عالقه او به که کردمیم آمد و رفت یکس مطب

 



 .کردم خودم. دیآو ینبود مقصر تو-

 

 :دیگویم حواس یب و پراکنده و شده کنده جا از

 .بخورم آب... گردمیبرم... برم... گردمیبرم-

 

 به دارم انتظار و شودیم دهیکش دنبالش به نگاهم

 یرو از و باز را یخروج در یول برود آشپزخانه

 که یبهداشت سیسرو در و کندیم عبور شکسته یکاش

 .پرسمیم جا از شودیم دهیکوب

 

 از ندارم جرئت و کشانمیم اطیح سمت به را میقدمها

 و فیک و چمدان از نگاهم... بگذرم یکاش آن یرو

 خشک اطیح یمانده باز در یرو و گذردیم دهایخر

 است؟ شکسته را زخاتونیعز یخانه در. شودیم

 

 

 سرو با دیآو تا مانمیم منتظر آنقدر وارید به زده هیتک

 گرفته راه شیهاسرشانه تا که یآب و سیخ یصورت

 .دیآیم رونیب یبهداشت سیسرو از است



 

 تا و کندیم مکث امدرمانده صورت یرو نگاهش

 :دیگویم کنم باز زبان بخواهم

 رو ابزارم جعبه نیماش تو از رمیم. سرده تو، برو-

 .امیم. کنم ریتعم رو در ارمیب

 

 میبزن حرف بمان میبگو توانمینم. نرو میبگو توانمینم

 نشان خوب خودت کردن مشغول با را خرابت حال که

 نبض رگ آن نگران من دیآو میبگو توانمینم. نده

 .هستم ات قهیشق یگرفته

 

 با دیآو تا مانمیم منتظر اطیح در به زده هیتک آنقدر

 در جان به افتدیم و شودیم شیدایپ ابزار جعبه

 کی زدن سروکله نیا و زندیم کله سرو در با... اطیح

 یرعادیغ کوبش هر با من. ستین یعاد زدن سروکله

 .کنمیم حس را دردش در یرو ابزار

 

 کنم شیصدا کنمینم جرئت شودیم ریتعم که اطیح در

 خدا و کشاندیم یبهداشت سیسرو تا را ابزار هم او و



 است کرده دایپ یبهداشت سیسرو در یرادیا چه داندیم

 ...بدش حال یفراموش یبرا

 

 نگاه شودیم خارج  باالخره که یبهداشت سیسرو از

 لحظه همان و کندیم مکث صورتم یرو اشدرمانده

 .شومیم سرخش یپلکها متوجه

 

 "د؟یآو" کنمیم زمزمه

 

 یخشدار یصدا با که دارمیبرم سمتش به یقدم

 :دیگویم

 .گردمیبرم بپز شام-

 

 شودیم خارج اطیح از کنم فکر اش جمله به بخواهم تا

 یصدا از و کوبدیم من صورت در انگار را در و

 .لرزدیم تنم چهارستون کوبشش

 

 نه_و_چهل_و_صد_صامت#



 

 

 

 یول کشدیم طول... رمیگیم وارید از هیتک زده بهت

 و شومیم شکسته یکاش و کفش الیخ یب تینها در

 در بند که را دستم و کنمیم تند در سمت به را میقدمها

 ام نکرده سر به یروسر آورمیم خاطر به تازه کنمیم

 کی لحظه همان و کنمیم باز  را در. ستین مهم و

 .شودیم خارج دمید ریمس از سرعت به نیماش

 

 در را نگاهم. رمیمیم بدش حال و یدرماندگ یبرا

 یرو شده رها یگوش به و چرخانمیم داده جان  اطیح

 .رسمیم نیزم

 

 چک را دیآو یکالها سیم و دهیکش چنگ به را یگوش

 رل پشت... بزنم زنگ هم باز دیآینم دلم. کنمیم

 با گرفتن تماس دل من و است بد حالش و است نشسته

 رمیبم بدت، حال یبرا رمیبم دیآو آخ. ندارم را او

 .اتیشانیپ یگرفته جان رگ یبرا



 

 چه با. کندیم مکث شکسته یکاش یرو نگاهم دوباره

 آدرس بهراد؟ آخ بود؟ گذاشته قدم من میحر به یجرئت

 تماس دیآو با و کند یوانگید اگر بود؟ چه دادنت

 رد؟یبگ

 

 بهراد با رمیبگ تماس دیآو با و شوم وانهید آنکه از قبل

 .رمیگیم تماس

 :میگویم مکث یب دیگویم که را الو

 .میکن صحبت باهم دیبا. امیم دیبگ شما هرجا فردا-

 

 یبرا و کنمیم قطع را تماس یگرید حرف چیه یب

 پلو ایلوب برات" سمینویم کوتاه امکیپ کی دیآو

 ."دیآو برگرد. پزمیم

 

 دیخر و بماند اطیح ی گوشه تا کنمیم رها را چمدان

 کاش گردد،یبرم شب گفت دیآو. برمیم خانه تا را ها

 .برگردد شب

 



 هم را میهاهیگر و هستم ازهایپ کردن خرد حال در

 دیآو. رسدیم امکمیپ جواب که ازیپ یپا به امزده

 ."نرسم شام یبرا دیشا. امیم رترید" است نوشته

 

 .فرستمیم و کنمیم پیتا شیبرا را منتظرتم

 

 اهیس چادر و قرمز چشمان با را زیعز که بعدتر یکم

 بوده رفته کجا لیتعط روز فهممیم نمیبیم سرش

 نیاول یمنها را لشیتعط یروزها تمام زیعز... است

 یهیبق. رفتیم آقاجان دنید به بودم نجایا که یاهفته

 اقاجان با بودن، خلوت   او و بودند شلوغ شیبرا روزها

 .خواستیم را

 

 ام یاشک چشمان یرو نگاهش یوقت و کنمیم سالم

 :میگویم کندیم مکث

 .کنم درست پلو ایلوب دیآو یبرا خواستمیم-

 

 کندیم رها مبل یرو را اهشیس چادر و آمده کترینزد

 .میموها یرو کشدیم را سرانگشتانش و



 ست؟ین دستتت فیح کنمیم یآشپز خودم پسرم یبرا-

 دیآو بکش سروصورتت به یدست هی برو حموم هی

 .عروسکم ندتینب حالشونیپر

 

 از که را چاقو. فروشدیم پسرش به هم هنوز مرا

 :میگویم رد،یگیم دستم

 .ادیم رترید اومده شیپ براش یکار هی دیآو-

 

 .دیگویم ممکن لحن نیتر مادرانه با 

 .برس خودت به تو. ادشیم. پسرم ادیم-

 

 او یبرا دیگویم خاتونش و است رفته بد حال با دیآو

 آشپزخانه از کندیم امچارهیب که بغض... رمیبگ دوش

 دیآو راهنیپ هم باز و رمیگیم دوش و شومیم خارج

 نشده تمام هنوز سرم داخل دوران. کشمیم تن به را

 دیبا باالخره... دارم هم گرید مشکل کی حاال و است

 میبگو آشنا کی به دیبا کنم، اعتراف آشنا کی شیپ

 همه دیآو تا کند یکار و شود وانهید هانیک ترسمیم

 .بفهمد را زیچ



 

 اطیح شده باز یپنجره کنار من و است دهیخواب زیعز

 .دیآیم در صدا به خانه زنگ که امنشسته

 

 و رسانمیم اطیح به را خودم و زنمیم را کن درباز

 رسدیم که امیقدم کی به. است بدحال و درمانده

 .نمیبیم را شیها مشت یکبود و ختهیر هم به یموها

 

 یخشدار یصدا با و کنمیم هیواگو را نامش زده بهت

 :پرسدیم

 من زن... تو.... تو ه؟یچ اسمش یبگ یخواینم تو-

 گندم؟ بوده یعوض کدوم... هی تو رو

 

 د؟یآو-

 

 .زندیم داد

 ...یعوض کدوم-

 



 خودم یقدم با کند تمام را اشجمله بتواند نکهیا از قبل

 دهانش یجلو را دستم و رسانمیم لرزانش تن به را

 رقصدیم چشمانم در که مرطوبش نگاه... گذارمیم

 :میگویم

 .خوابه زیعز-

 

 شیدندانها انیم از و دهدیم فاصله دهانش از را دستم

 .غردیم

 فقط تو. کشمیم زندونشم. گندم بکشمش حاضرم من-

 بوده یک بگو

 

 پنجاه_و_صد_صامت#

 

 

 

 

 .گذارمیم عقب به یقدم زده بهت

 د؟یآو-



 .بگو. دیآو جون... بگو-

 .نده قسمم-

 .دیآو مرگ-

 

 .کنمیم زمزمه و گذارمیم عقب یگرید قدم

 

 من... دیآو نزدم حرف یشکیه با ترسهام از من-

 من... گفتم تو به و نگفتم مجد به رو خوابهام داستان

 تو من درد محرم گفتم، تو به فقط رو زخمهام داستان

 ریتعب منو خواب و شیبکش یخوایم یگیم و یبود

 ؟یکن

 

 

 .کشدیم شیموها انیم پنجه درمانده

. بهتره نفهمم اسمشو اگر کردمیم فکر. گندم تونمینم-

 .شهینم خوب حالم زمینر خونشو تا من. شهینم یول

 د؟یآو-

 



 :دیگویم دردناک

 

 کار.  خورهیم منو داره خوره مثل مدت تمام فکرش-

 هربار... شده شروع اعترافت یهیثان از خوره نیا

 سر یتو ریتصاو.  نشده ساکن یول کرده رییتغ نوعش

 .گندم شنینم قطع من

 

 

 :کندیم زمزمه دیآو و کشمیم نیه

 .یستین مقصرش تو-

 

 .شودیم تر چشمانم

 مقصره؟ یک پس-

 .یکنیم حافظت ازش یدار که یاون-

 

 کنم؟یم محافظت یکس چه از. کنمیم نگاهش زده بهت

 ؟یبلوکان هانیک از

 



 :میگویم

 انگار. دیآو یکرد خرد منو دوباره کنم؟یم حفاظت-

 یک مال یکرد سقط که یابچه یدیپرس ازم دوباره که

 و یانداخت رمیگ خونه یگوشه دوباره انگار... بوده

 ...بهم باهاش که رو یکس اسم یگیم

 

 پخش دهانم در که خون طعم و کشمیم دندان به را لبم

 .صورتش خطوط به مانمیم رهیخ شودیم

 با... دارد ذهنش در یریتصاو چه کنمیم فکر خودم با

 خورده دست آدم کی شیبرا من دیشا کنمیم فکر خودم

 .ام شده بد ی

 

 :میگویم لب ریز

 .شدم هیکر انقدر که ببخش-

 

 :پرسمیم و کندیم نگاهم زده بهت

 د؟یآو خبره چه سرت تو-

 



 صامت#

 

 

 

 :دیگویم

 سرم به ییهوا مونمیم یکم من. سرده نجایا تو برو-

 .بخوره

 

 

 :پرسمیم متعحب

 ؟یخورینم شام تو؟ برم-

 .تو برو-

 .دیآو-

 

 .کندیم فوت را نفسش

 .خوبه رونیب شم،یم خفه تو امیب. نه-

 



 یجلو را دستم و دهمیم فشار هم یرو را میپلکها

 یصدا شکست درمانم یب بغض اگر تا فشارمیم دهانم

 داخل به اگر دیگویم. نکند داریب را زیعز هقم هق

 .شومیم خفه میایب

 

 :پرسمیم رلبیز

 خونه؟ میبرگرد باهم بپوشم لباس-

 

 اطیح یگوشه درمانده دهدیم تکان نیطرف به که یسر

 .ندینشیم

 :دیگویم یوقت دارد خش شیصدا

 .تو برگرد-

 

 را سرانگشتانم و کنارش نمیبنش کنمینم جرئت یحت

 .اشآشفته یموها انیم بفرستم

 

 میبگو کاش... ردیگینم آرام زدینر خون اگر دیگویم

 .کن آرام را خودت و زیبر مرا خون



 

 وارید به زده هیتک شیرو به رو و رفته عقب یقدم

 :دیگویم و نمینشیم

 .تو برو برگرد-

 

 .کنمیم زمزمه را رومینم و دهمیم تکان یسر

 

 

 :خوردیم یتکان شیگلو بکیس

 شهیم بلند صدام ستین خوب حالم. گندم تو برو-

 .ترسونمیم رو خاتون

 

 است؟ خاتونش نگران... خاتونش

 

 یوقت و بکارد لبخند طرح صورتش یرو کندیم یسع

 :دیگویم شودینم یزیچ هیشب

 



  تر بعد یکم بنداز، رو رختخوابا تو برو. خوبم من-

 .امیم

 

 

 پهن را رختخوابها و رومیم داخل به درمانده و خسته

 قفل را دستانش که یدیآو به دوزمیم چشم و کنمیم

 را رفته راه و رودیم راه اطیح در و کرده گردنش

 .دیمایپیم را ریمس دوباره و دوباره و گرددیبرم

 

 

 کندیم شروع هم صبح اذان تا مانمیم اشرهیخ آنقدر

 .گرددیبرم داخل به دیآو و گفتن به

 

 داخل به. است برنگشته من خاطر به که دانستمیم 

 .ندینب روز و حال آن در را او زیعز تا برگشت

 

 و زندیم رونیب خانه از نزده آفتاب شودیم که صبح

 یب و دهدیم دستم به را داغ ینانها گرددیبرم یوقت



 هم من و شودیم خارج خانه از یا اضافه حرف چیه

 .زنمیم رونیب خانه از نخورده صبحانه

 

 از رونیب که میگویم یوقت و رمیگیم تماس بهراد با

 یخانه از دورتر یکم کافه کی آدرس هستم خانه

 زده خجالت رسدیم یوقت و دهدیم را زخاتونیعز

 .هستم ایدن آدم نیتر

 

 یاجمله هانیک از یوقت است گذشتهیم چه سرش در

 .است دهیشن من به نسبت را عالقه ابراز به هیشب

 

 شروع یوقت و دهدیم سفارش کیک و یچا میبرا

 :دیگویم زدن حرف به کنمینم

 

 طور من به. متاسفم کرده هانیک که یکار بابت من-

 واقعا  دم،یفهمیم زودتر اگر... و بود گفته یا گهید

 .متاسفم

 



 تک تک شکستن یصدا کنمیم بلند که را سرم

 .شنومیم را گردنم یاستخونها

 است؟ گفته چه هانیک

 

 :پرسمیم زده بهت

 هان؟یک... بهتون هانیک-

 

 برسانم سرانجام به را میها جمله توانمینم نمیبیم یوقت

 را توانم کل تینها در و خورمیم را یچا از یکم

 :پرسمیم و زبانم در کنمیم جمع

 .گفته یچ بهتون قایدق هانیک-

 

 .کندینم شیرو به رو وانیل از نگاه

 اومد خاتون زیعز ی  خونه از نکهیا بعد روزید-

 بهتون کرده یسع که گفت... که گفت من به رونیب

 .کنه تجاوز

 



 ادامه و کنمیم فکر" کرده یسع" یکلمه به خودم با

 .دهدیم

 شرمنده من. بگم یچ دونمینم. ام شرمنده واقعا من-

 ...رو جاتون بهش من... دینبا. خانم گندم

 

 

 :میگویم کندیم گم که را جمالت

 .نیستین مقصر شما-

 

 :دیگویم

 درمان تحت هیقض نیا یبرا شما. متاسفم هم باز من-

 مطلعه؟ دیآو ن؟یبود

 

 

 :میگویم زده وحشت

 نه-

 

 



 :دهمیم ادامه کندیم نگاهم که زده بهت

 .دونهینم رو اسمش-

 

 

 :میگویم و دوزدیم وانیل به هم باز را نگاهش

 دیآو نکهیا بدون یعنی کنم؟ تیشکا ازش تونمیم-

 بفهمه؟

 هان؟یک از-

 

 صامت#

 

 

 

 :دیگویم

 سرم به ییهوا مونمیم یکم من. سرده نجایا تو برو-

 .بخوره

 



 

 :پرسمیم متعحب

 ؟یخورینم شام تو؟ برم-

 .تو برو-

 .دیآو-

 

 .کندیم فوت را نفسش

 .خوبه رونیب شم،یم خفه تو امیب. نه-

 

 یجلو را دستم و دهمیم فشار هم یرو را میپلکها

 یصدا شکست درمانم یب بغض اگر تا فشارمیم دهانم

 داخل به اگر دیگویم. نکند داریب را زیعز هقم هق

 .شومیم خفه میایب

 

 :پرسمیم رلبیز

 خونه؟ میبرگرد باهم بپوشم لباس-

 



 اطیح یگوشه درمانده دهدیم تکان نیطرف به که یسر

 .ندینشیم

 :دیگویم یوقت دارد خش شیصدا

 .تو برگرد-

 

 را سرانگشتانم و کنارش نمیبنش کنمینم جرئت یحت

 .اشآشفته یموها انیم بفرستم

 

 میبگو کاش... ردیگینم آرام زدینر خون اگر دیگویم

 .کن آرام را خودت و زیبر مرا خون

 

 وارید به زده هیتک شیرو به رو و رفته عقب یقدم

 :دیگویم و نمینشیم

 .تو برو برگرد-

 

 .کنمیم زمزمه را رومینم و دهمیم تکان یسر

 

 



 :خوردیم یتکان شیگلو بکیس

 شهیم بلند صدام ستین خوب حالم. گندم تو برو-

 .ترسونمیم رو خاتون

 

 است؟ خاتونش نگران... خاتونش

 

 یوقت و بکارد لبخند طرح صورتش یرو کندیم یسع

 :دیگویم شودینم یزیچ هیشب

 

  تر بعد یکم بنداز، رو رختخوابا تو برو. خوبم من-

 .امیم

 

 

 پهن را رختخوابها و رومیم داخل به درمانده و خسته

 قفل را دستانش که یدیآو به دوزمیم چشم و کنمیم

 را رفته راه و رودیم راه اطیح در و کرده گردنش

 .دیمایپیم را ریمس دوباره و دوباره و گرددیبرم

 



 

 کندیم شروع هم صبح اذان تا مانمیم اشرهیخ آنقدر

 .گرددیبرم داخل به دیآو و گفتن به

 

 داخل به. است برنگشته من خاطر به که دانستمیم 

 .ندینب روز و حال آن در را او زیعز تا برگشت

 

 و زندیم رونیب خانه از نزده آفتاب شودیم که صبح

 یب و دهدیم دستم به را داغ ینانها گرددیبرم یوقت

 هم من و شودیم خارج خانه از یا اضافه حرف چیه

 .زنمیم رونیب خانه از نخورده صبحانه

 

 از رونیب که میگویم یوقت و رمیگیم تماس بهراد با

 یخانه از دورتر یکم کافه کی آدرس هستم خانه

 زده خجالت رسدیم یوقت و دهدیم را زخاتونیعز

 .هستم ایدن آدم نیتر

 

 یاجمله هانیک از یوقت است گذشتهیم چه سرش در

 .است دهیشن من به نسبت را عالقه ابراز به هیشب



 

 شروع یوقت و دهدیم سفارش کیک و یچا میبرا

 :دیگویم زدن حرف به کنمینم

 

 طور من به. متاسفم کرده هانیک که یکار بابت من-

 واقعا  دم،یفهمیم زودتر اگر... و بود گفته یا گهید

 .متاسفم

 

 تک تک شکستن یصدا کنمیم بلند که را سرم

 .شنومیم را گردنم یاستخونها

 است؟ گفته چه هانیک

 

 :پرسمیم زده بهت

 هان؟یک... بهتون هانیک-

 

 برسانم سرانجام به را میها جمله توانمینم نمیبیم یوقت

 را توانم کل تینها در و خورمیم را یچا از یکم

 :پرسمیم و زبانم در کنمیم جمع



 .گفته یچ بهتون قایدق هانیک-

 

 .کندینم شیرو به رو وانیل از نگاه

 اومد خاتون زیعز ی  خونه از نکهیا بعد روزید-

 بهتون کرده یسع که گفت... که گفت من به رونیب

 .کنه تجاوز

 

 ادامه و کنمیم فکر" کرده یسع" یکلمه به خودم با

 .دهدیم

 شرمنده من. بگم یچ دونمینم. ام شرمنده واقعا من-

 ...رو جاتون بهش من... دینبا. خانم گندم

 

 

 :میگویم کندیم گم که را جمالت

 .نیستین مقصر شما-

 

 :دیگویم



 درمان تحت هیقض نیا یبرا شما. متاسفم هم باز من-

 مطلعه؟ دیآو ن؟یبود

 

 

 :میگویم زده وحشت

 نه-

 

 

 :دهمیم ادامه کندیم نگاهم که زده بهت

 .دونهینم رو اسمش-

 

 

 :میگویم و دوزدیم وانیل به هم باز را نگاهش

 دیآو نکهیا بدون یعنی کنم؟ تیشکا ازش تونمیم-

 بفهمه؟

 هان؟یک از-
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 از حجم آن یبرا دارد گناه دیآو کنمیم فکر خودم با

 نشود مجازات هانیک که داشت گناه دیآو زجر، و درد

 درمان مانکرده سرباز یزخمها و میبکش درد ما و

 .نشوند

 

 ستیخنجر جوابش و میگویم خودم بهت انیم را بله

 .امآشفته افکار یرهیکیپ بر

 

 خارج کشور از شهیهم یبرا شیپ ساعت کی هانیک-

 .شد

 

 درد کی به و چرخدیم صورتش در امزده بهت نگاه

 ساعته چند یترس و چندروزه بهت کی و چندماهه



 نیترکننده ریغافلگ بغضم شکستن و کنمیم فکر

 .است واکنشم

 

. زنمیم زار و پوشانمیم را صورتم میدستها با

 شوک ای است ترس سر از بغض شکستن نیا دانمینم

 که دانمیم فقط... انزجار درد ای یآزاد حس ای

 .کنم کنترلش توانمینم

 

 مطب در و امکرده انتیخ کردمیم فکر ماه چند من

 آن با که یزیچ احتماال دمیفهم بار نیاول یبرا مجد

 بابت مدت تمام و است بوده تجاوز کی امبوده روروبه

 خودم کردمیم فکر... امداشته وجدانعذاب اتفاق آن

 بد حال یا جمله چیه و کند تجاوز من به امداده اجازه

 دیآو آنکه از بعد ساعات تمام و دادینم نیتسک مرا

 زندان از یترس و زدیبر را خونش دارد میتصم گفت

 میهاکابوس نکند که داشتم را آن هراس ندارد، رفتن

 درد و نمیبب زندان یگوشه را مرد کی و شوند ریتعب

 .بکشم دکی را ییآبرویب

 

 



 و شستیم را افکارم تمام کوتاه یجمله کی حاال

 و دم هر با و بکشم ینفس توانستمیم گرید برد،یم

 در توانستمیم یحت دیشا... نکنم فکر فردا به بازدمش

 رو به رو باهم مرد دو نترسم و بزنم قدم دیآو با ابانیخ

... بگذرانم کابوس بدون را شبها توانستمیم... شوند

 دیجد یاخانه در دیجد یزندگ کی توانستمیم دیشا

 و صندوقچه کی درون بگذارم را گذشته و کنم شروع

 .بسپارم آب دست به را صندوقچه

 

 با شده کنترل یدرد هیشب... بود شده تمام داستان نیا

 به خورده جوش یاستخوان هیشب ای مضر مخدر  کی

 به هیشب... زشت ییهاهیبخ با شده بسته یزخم ای اشتباه

 مثل بود شده تمام... اهیس یمواد با شده میترم یدندان

 .اشتباه به یروش هر با شده وصله یزیچ هر

 

 مانیزندگ و دیآو و من تن بر شهیهم اتفاق نیا خطوط

 .بود شده تمام یول ماندیم

 

 



 که آب یبطر یرو نگاهم شودیم تمام که میهاهیگر

 است گذاشته زیم سر یوقت چه یکس چه داندیم خدا

 :دیگویم بهراد کنمیم بلند که را سرم و کندیم مکث

 

 قانع کردنش دیتهد و زدن به فقط دینبا. مقصرم من-

 که یهانیک دادم،یم لشیتحو بردمیم خودم دیبا. شدمیم

 .متاسفم بازم من یول... بود شکسته یلیخ دمید روزید

 

 .دهمیم تکان یسر

 دردهام از کم هی دنشیشن با. دیتهد و زدن بابت ممنون-

 .شد کم

 

 :دیگویم سخت و سفت

 تالش طبابت یبرا ای رانیا برگرده کنه جرئت اگر-

 باطل یروش هر به رو شیپزشک نظام دمیم قول کنه

 .کنم

 

 بند را لرزانم دستان و نییپا فرستمیم را دهانم آب

 .کنمیم یبطر



 

 یرو میهااشک دوباره و نوشمیم آب یاجرعه

 زیم یرو که را یبطر و رندیگیم راه صورتم

 یزخم شب که یسرانگشتان یرو نگاهم گذارمیم

 را هانیک که یانگشتان همان... شودیم مات کردمشان

 .عقب به بودند نداده هل زودتر

 

 خاطر به... میبود مرده قطعا دیآو و من... میبود مرده

 کمک با را جانمهین مرد کی یصبح که آورمیم

 یشب را نیجن کی و رساندم مارستانیب تا یاهیهمسا

 وقت یحت و کردم سقط دیآو نبود فالکت انیم ستادهیا

 .کنم یعزادار شیبرا نکردم

 

 قرص کی نکردم فرصت یحت که آورمیم ادی به

 تا کنم خبر را یمادر ای بخورم دردم یبرا مسکن

 را شدن مادر لذت یحت ای بدهد دستم به گرم آب یوانیل

 فعلش دمیشن را یباردار خبر که یبار نیاول... بچشم

 .بود گذشته

 



 

 یفروپاش مرز تا را یزندگ کی که آورمیم خاطر به

 در شده قفل یانگشتان با دادگاه یراهرو انیم و کشاندم

 میبگو یکس به نکردم جرئت و زدم قدم دیآو دست

 .ستیچ دردمان

 

 

 پشت روح بدون یاخانه در ماهها آورمیم خاطر به

 بند و شکستم آنقدر و دمیکش درد آنقدر شده قفل یدر

 درد آنقدر...  نماند یزیچ من از گرید که خوردم

 .رمیبم خواستم روز کی که دمیکش

 و قصد به روز آن رم،یمیم دانستمیم روز آن من

 یشب آن فرستادم، رونیب خانه از را دیآو خودم یاراده

 بکشد تنم به تا گشتیم یلباس دنبال به داشت دیاو که

 نمیبب را برکه خواستمیم فقط برساندم مارستانیب به و

 مارستانیب به دنیرس تا نیماش داخل و کنم تیوص و

 خوب زیچ همه دیآو" گفتم فقط شدن هوشیب از قبل

 لحظه آن در..." شودیم درست زیچ همه دیآو شود،یم

 نیا در حاال و نداشتم مانیا امگفته به هم خودم یحت



 یول غلط، به... است شده تمام گفتیم بهراد لحظه

 .بود شده تمام

 

 

 یکاغذ دستمال کی با و رمیگیم انگشتانم زخم از نگاه

 خشک میاشکها و رمیبگ را میاشکها کنمیم یسع

 .شوندینم
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 به لعنت نمردم، و گذراندم که ییماهها تمام به لعنت

 که کشدیم درد آنقدر که یجسم به لعنت. یزنانگ

 کی و ماندیم زنده و کندیم سقط سرپا را ینیجن

 .دیگوینم آخ و کشدیم رونیب آتش از را یزندگ

 



 

 کشانمیم باال صورتش تا که را آلودم اشک نگاه

 :دیگویم

 بده؟ حالتون اد؟یبرم دستم از یکار-

 

 

 .کنمیم زمزمه لب ریز

 نیا تو امروز. دمیترس خودم تحمل از... دمیترس فقط-

 .سخته یلیخ بودن زن دمیفهم لحظه

 

 

 :کندیم رها را نفسش

 حالتون نیا مدت نیا ییتنها چرا ن؟ینگفت چرا برکه به-

 رم؟یبگ تماس برکه با ن؟یدیکش دوش به رو

 

 

 یلبخند کنمیم یسع ینشدن تمام بغض و درد آن انیم

 .بزنم



 

 برکه. نه کنم؟ خودم بد حال یقاط هم رو گهید نفر هی-

 زنده دیآو که داشتم شک یدرصد اگه یحت. ستین دیآو

 .کشتشیم برکه که گمیم نیقی به بذاردش،

 

 .زندیم یمهربان لبخند

 .کشدشیم حتما که منه زن اگر-

 

 :دیگویم و دهمیم تکان یسر

 .دیبگ ادیم بر من دست از یکمک اگر-

 

 

 سالها نیا تمام چرا که بوده سوال براتون دونمیم-

 ...شیپ ماه چند کبارهی به و بودم هانیک ضیمر

 

 .شود تمام امجمله گذاردینم

 .ندارم یسوال چیه من. نه-

 



 .زنمیم یلبخند

 ...هستند ما اطیح تو که نیبنجام درخت جفت هی اون-

 

 :میگویم تینها در و کنمیم مکث

 لو اونا... گفتم درخت جفت هی اون به رو رازهام من-

 .رو من دادن

 

 ؟یراز چه-

 

 یهانیک به... کنمیم فکر وبهراد  برکه ینامزد شب به

 شده روشن یگاریس و نیبنجام جفت کی به شده رهیخ

 کتش که کنمیم فکر یدیآو به... یقبل گاریس آتش به

 میبازوها از دستانش حصار و انداخت دوشم یرو را

 .نشدند جدا

 

 را یچا ینیس داشتم ادی به من که کنمیم فکر نیا به

 در دمیچ را نیدارچ و هل و جاگذاشتم ها چکیپ کنار

 .ینیس



 

 .کنمیم فکر هم رقاص زوج و تراس و یچا به

 

 

 :میگویم یوقت شناسمینم را میصدا

 دوستش رو یعوض اون ازدواجم قبل یسالها تمام من-

 بهتر رو من یزندگ صالح خدا کنم فکر یول. داشتم

 دیآو با که برگردوند یطور رو ورق که دونستیم

 جفت هی جز نداشت خبر یکس من دل راز از. شم آشنا

 و بود من دوش یرو کودشو و آب سالها... و نیبنجام

 .فروختن منو
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 ادامه و چرخاندیم انگشانش انیم را یچا فنجان

 .دهمیم

 

 شهیم نظرتون به. نباشن درخت دوتا اون دارم دوست-

 نه که یطور ن؟یبد رییتغ رو ما اطیح دیآو و شما

 ؟ینیبنجام نه و میباش داشته یچکیپ

 

 وانهید زندیم حدس دانمیم و کندیم نگاهم زده بهت

 .امنشده وانهید یول باشم شده

 

 :میگویم

 بلندتر، هم رو هاشلبه و میکن بزرگترش رو استخر-

 هی استخر اون داشت دوست یلیخ برکه. شهیم قشنگ

 درخت جفت هی خاطر به من و بشه یالکچر زیچ

 .ندادم اجازه

 

 :میگویم و چرخدیم صورتم در نگاهش

 قشنگ یلیخ اطیح اون میکن اجرا رو برکه یدهیا-

 .شهیم



 

 :دیگویم

 .شهیم قشنگ حتما که بده دهیا من زن اگر-

 

 پنجه هم باز درد و زنمیم یلبخند جمالتش به

 چنگ به را آب یبطر یحرکت در و میگلو به اندازدیم

 .شومیم کنده جا از. هم را فمیک و کشمیم

 .ممنون-

 

 ابانیخ گردمینم ریمس دنبال به رسمیم که ابانیخ به

 راه به کنمیم شروع روادهیپ در و کنمیم رد را

 ... رفتن

 

 شکسته مدت نیا در یزندگ به من یباروها تمام

 مراسم یوقفه یب باران مانند... بودم شده تمام... بودند

 گرفته یجا راستم مچ در که یاشده خم دستبند و برکه

 .است

 



 کنده و میدیرس مو به و میشد خم دستبند نیا مانند هم نا

 مقابل از شبید حال شانییپر دیآو یچهره...  مینشد

 .خوردینم تکان چشمانم

 

 تماس یرو نگاهم و کنمیم خارج فمیک از را یگوش

 .شودیم مات دیآو رفته دست از یها

 

 یگوش در نگرانش یصدا و رمیگیم تماس دیآو با

 .چدیپیم

  ؟ییکجا گندم؟ ییکجا-

 

 در را" دانمینم" و چرخانمیم اطراف در ینگاه

 .خواندمیم نام به زده بهت دیآو و میگویم یگوش

 

 :پرسمیم

 ؟ییکجا تو-

 .خاتون یخونه-

 



 .دنبالم ایب-

 .بگو جاتو-

 .فرستمیم شنیلوک-

 

 ریجاگ و فرستمیم نیلوکش دهدیم خاتمه که را تماس

 .شومیم یحوال همان در یمکتین

 

 رندیگیبرم در مرا گرم یدستان تا مانمیم منتظر آنقدر

 را مادرش تازه که یابانیخ در شده گم یکودک مانند و

 .زنمیم زار است کرده دایپ

 

 .کنمیم زمزمه

 د؟یآو کرج؟ یبرگشت چرا سرکار؟ یریم ینگفت مگه-

 امیم. تهران بمون. شمیم نگرانت من... نباش جاده تو

 .شتیپ

 

 و بوسدیم را گردنم کینزد ییجا چندبار و نیچند

 .دیگویم گوشم دم را شیه و کشدیم نفسش



 

 

 :پرسدیم وار زمزمه شودیم تمام که امهیگر

 روزید از چرا زدلم؟یعز شده یچ گندم؟ شده چت-

 تتیاذ داره یک ؟یکنیم رفتار بیغر بیعج یدار

... ارمیم در پدرشو من اسم هی تو... بده اسم هی کنه؟یم

 مادرش اشکهات تاوان به و ارمیم رشیگ من بده رد هی

 ...نشونمیم عزاش به رو

 

 زمزمه تینها در و چرخدیم صورتش در نگاهم

 .کنمیم

 .رفته رانیا از شهیهم یبرا  شده خارج کشور از-

 

 :پرسدیم زده بهت

 ؟یدیفهم کجا از تو-
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 بد واکنش و امزده حرف آنقدر. کشمیم عقب را سرم

 هم باز نکند... میبگو یزیچ هم باز ترسمیم که امدهید

 .باشد اشتباه گفتنش

 

 باال نگاهش تا را تارم نگاه و خواندیم نام به

 .کشانمیم

 

 .سرگردان نگاهم و است لرزان میصدا

 تجاوز افتاد من یبرا که یاتفاق نیبدتر ه؟یچ یدونیم-

 یکار هی یدونیم د؟یآو... من. بود تو کردن گم... نبود

 بوده؟ یچ دادمیم انجام روز هر من که

 

 :چرخدیم صورتم در نگاهش

 بود؟ یچ-

 



. کردمیم ینیبشیپ رو تو ساعتها من. تو ینیبشیپ-

 و باال ادیم هاپله از زنهیم رو فونیآ. ادیم دیآو االن

 نیح بعد و رمیگیم رو فشیک و کنم باز براش رو در

 گهیم برام روز اتفاقات از یبهداشت سیسرو به رفتن

 بند رو حوله رونیب ادیم یبهداشت سیسرو از که بعد و

 ... و کنهیم پنجره کنار زیآو

 

 تق تق تق اش نهیس یقفسه یرو اماشاره انگشت

 .زندیم ضرب

 واحد زنگ گهید یگرفت میتصم یوقت از. کردم گمت-

 .کردم گمت ،یند دستم فیک ،ینبوس منو... ینزن رو

 

 گندم؟-

 

 کرده عادت من. ستین تو هیشب گفتن گندم نیا یحت-

 یگذاشت نمیا یحت... یکن صدام مختلف یلفظها با بودم

 .کنار

 

 .دهدیم تکان یسر



 

 بتریعج و شدم عوض من فقط یکنیم فکر که بهیعج-

. یشد تیاذ تو فقط مدت تمام یکنیم فکر تو که نهیا

 هربار  گرفتم دیند تورو هربار بستم، و در هربار من

 انتظار. گندم شد بد حالم... کردم فرار خودمون از

 شنوهیم که یمرد هی یداشت انتظار کنم؟ کاریچ یداشت

 ؟یداشت یانتظار چه من از گندم؟... یخ... ایخ زنش

 جدا ایب گندم گفتمیم و کردمیم باز درو روز هی اگر

 ؟یکردیم کاریچ تو کردم انتیخ بهت من میش

 

 .کندیم مکث صورتش یرو نگاهم

 رو اون روز هر و میکن فراموش ایب گفتمینم دیشا-

 .کردمینم مونیزندگ سردر زیآو

 

 

 .شودیم بلند شیصدا

 یکنیم فکر بود؟ راحت یکنیم فکر. کردم یسع-

. ندارم یچیه... من و یکنیم پنهونش که راحته االن

 دلم. کنه خوب رو حالم تا ندارم یچیه من گندم



 مرگ سرحد تا لیدل یب و رمیبگ رو یکی خوادیم

... خندهیم من شیر هی داره ییجا هی کنمیم حس. بزنم

 کجا از. آوردمیم ریگ رو یعوض اون اگر من

 ارم؟ین رشیگ من که است نقشه هی نیا نکنه ؟یدیفهم

 

 

 

 .شودیم صورتم ریجاگ یخند شین

 

 منو د،یآو میداشت گناه. کنم تیشکا ازش خواستمیم-

 که مونیزندگ. میداشت گناه میرفت مرگ یپا تا که ییتو

 حقش توئه، با حق. بود فیح نشد پاره و دیرس مو به

 تالش. بودم گرفته رو ممیتصم. بمونه آزاد نبود

 بد حالمون هم باز کردمیم تالش... هیک ینفهم کردمیم

 تاوان که بودم مصر. کنم تیشکا خواستمیم یول نشه

 .بده پس

 

 و فشاردیم گردمش دست انیم را امزده خی انگشتان

 :پرسمیم



 کردم؟یم اشتباه داشتم کارم؟ بود اشتباه-
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 .دهمیم ادامه و دیگویم دار خش را نه

 

 رو رفتنش نیا دونمینم. رفته. دیآو شد تموم یول-

 د،یآو میکن یزندگ ایب. رفته یول... ای فرار یپا بذارم

 هی زیآو تو و من و بگذرونه خوش اون ستین انصاف

 از بدتر چقدر فردامون مینفهم و میبمون دهیپوس نخ

 داشته شیآسا اون ستین انصاف. شهیم امروزمون

 سرگردون شهر دوتا نیب آرامش دنبال تو و من و باشه

 من. دارم دوستت من. دیآو عاشقتم من. میباش

 دارن رو انگشتام که دستت نیهم من رو مونیزندگ

 هی ایب. پرستمیم هنوزم رو خودت من کننیم گرم

 .رهیبم خودش بد حال از. رهیبم که میکن یزندگ یجور



 

 صورتم از نگاه و کشانمیم باال چشمانش تا را نگاهم

 .است نکنده

 

 .کنمیم زمزمه

 من که باش یآدم اون. کن دور ازم رو ترسهام-

 تونمیم و شهیم یچطور باهاش یزندگ دونستمینم

 پا یترس چیهیب یول نه ای باشم خوشبخت باهاش

 رو بلد نا من   که باش یهمون. شیزندگ تو گذاشتم

 تمومش رو یآوارگ و یسرگردون نیا ایب. کرد عاشق

 .دیآو میکن

 

 صورتم و کندیم گردنم بند را ازادش دست انگشتان

 شده رها یموها و کشدیم جلو اشنهیس یقفسه تا  را

 .بوسدیم را یروسر از

 و سرگردون ما گفته یک. نترس تو باشه. باشه-

 .گهید شتمیپ من. میاآواره

 



 کندیم حرکت کمرم یرو و شده شل گردنم از دستش

 :پرسمیم و

 ؟یبرگشت چرا-

 

 .بوسدیم را میموها دوباره

 .نوشتن قولنامه یبرا میبر. زدن زنگ بنگاه از-

 

 :پرسمیم

 چنده؟ ساعت-

 .میکرد رد رو دو-

 

 .بندهیم بنگاه میبرس تا-

 .بسته االن تا-

 

 م؟یبر عصر-

 .میبر عصر-

 



 تکانش اطیح از هنوز را چمدان که آورمیم ادی به

 .امنداده

 :پرسمیم

 م؟یببر هم رو چمدونم-

 

 .زندیم یلبخند

 باشه؟. نشوها بند جا هی-

 .باشه-

 .میببر هم رو چمدونت-

 

 برگرداند؟ خواهدیم را چمدانم

 خونه تو که یاون برات؟ میبخر بادوم روغن راه سر-

 ؟یکرد تموم رو بود

 

 

 .که نبود دادن ماساژ کار تو ادیز هیدوم زن-

. دیآو یشد سروسامون یب ماهه چند که برات رمیبم-

 .میستین یچیه هیشب چندماهه که برات رمیبم



 

 .خنددیم بلند

 با معلومه قشنگ ؟یزنیم حرف رزنایپ مثل چرا-

 .هایگشت خاتون

 

 :دیگویم و عقب دهمیم هلش

 .گذاشته بار پلو رشته خاتون که میبر پاشو-

 

 .کنمیم اخم

 دو چرا. ندرم دوست پلو رشته من دونهیم خاتونت-

 خانومت؟ خاتون نیا شده یپسر روزه

 

 .کشدیم را مچم و شودیم کنده جا از

 .پاشو. خانم حسود پاشو-

 

 

 



 گذاردیم صورتش طرف دو را دستانش و شومیم بلند

 و ردیگیم را میاشکها زبرش شصت انگشت با و

 را چشمانم یپا نرم یلبخند با کنمیم باز که را میپلکها

 .کندیم پاک هم

 ؟یکن نیف ارمیب دستمال-

 

 اشزمزمه م،یگویم که را نه و کشمیم باال را امینیب

 .ستیداشتن دوست

 .دختر نترس گهید هستم من تا نترس-

 

 زیعز و دهیچیپ خانه در رشته یبو میرسیم که خانه به

 .است منتظرمان

 

 :پرسدیم و کنمیم سالم

 .شد عمر مهین پسر نیا دخترم؟ یبود کجا-

 

 .کنمیم اخم



 دیآو به منو زشته ز؟یعز یپخت پلو رشته براش-

 .یفروشیم

 

 .خنددیم

 .کردم دم یخال رشته هم تو یبرا. عروسک نیبش ایب-

 

 

 سمت کی را ها رشته دانمیم دیند و زنمیم یلبخند

 .گرید سمت در را پلو رشته و ختهیر قابلمه

 

 انیم شبید یخواب یب از خسته و میخوریم نهار

 که چشم و میرویم خواب به یچا ینیس کنار ییرایپذ

 مچاله و انداخته مانیرو مالفه کی خاتون کنمیم باز

 .وارید کنار میاشده

 

 یداریب و خواب انیم دیوآو خورمیم یتکن میجا در

 :پرسدیم

 ؟یخوابینم چرا گندم-
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 کنار را اشیشانیپ یرو سرخورده یموها انگشتانم

 .زنمیم

 .مهندس شد رید بنگاه-

 

 زیعز یخانه در نگاهش لحظه چند و ندینشیم جا در

 در و دیآیم نییپا من صورت یرو تا بعد و چرخدیم

 :دیگویم تینها

 .ببرمت کنم جمعت پاشو-

 

 فکر خودم با. امزده بهت میشویم خارج که بنگاه از

 را زیچ همه دیبا کنم، دایپ یخال یجعبه دیبا کنمیم

 دیبا میبزن متر را خانه یهاپنجره دیبا... میکن جمع



 کف دیبا و ندارد نتیکاب دیجد یخانه. بپسندم پارچه

 مامان به دیبا کنمیم فکر خودم با. مییبشو را شیپوشها

 رفتن قصد و میافروخته را خانه که میبگو بابا و

 .میاکرده یآشت که مییبگو و میبرو یحت دیبا... میدار

 

 یخانه به قدم انگار اندازدیم خانه به دیکل که دیآو

 .میاگذاشته هیعار

 

 خانه در امزده بهت نگاه و ستمیایم راهرو انیم

 . هستم مسخ و کرخت. چرخدیم

 که یمبل به زده هیتک د  یآو و خانه نیا تراس یهایچا

 و دیچرخیم آشپزخانه در که یمن و کندیم نگاه اخبار

 .بروم و بگذارم دیبا را پختیم غذا

 

 از و ستادهیا هم او چرخد،یم دیآو سمت به گردنم

 .خوردینم تکان شیجا

 

 :میگویم

 .میفروخت رو خونه. دیآو شد تموم-



 .هوم-

 

 .زنمیم یلبخند. است ترزده بهت یحت هم من از

 م؟یکنیم عوض رو مبال-

 

 .کندیم زمزمه

 .میکنیم عوض-

 هم؟ رو فرش-

 .هم رو فرش-

 هم؟ رو نیماش-

 

 .شودیم کنده خانه از باالخره نگاهش

 .گندم میندار پول گهید. نه-

 

 .کنمیم اخم

 .که یکردیم عوضش یداشت قبال چرا؟-



 یبرا نشه خراب روز هر که سرحال نیماش هی دیبا-

 .میبخر تو

 

 .چرخمیم سمتش به

 د؟یآو-

 

 .کندیم اخم

 منتظر ابونیسرخ روز هر ملکان زن که شهینم-

 . بکنه نگاش ادیم رهیم یهرک سهیوا نیماش

 شد؟ خراب جاده تو اگر اونوقت-

 

 

 زنگ ،یکنیم قفل درشو نیماش تو ینیشیم اونوقت-

 .ادیب کتیمکان اوستا یزنیم

 

 .دهمیم تکان یسر

 .ستمین یراض من-

 



 .اندازدیم باال ییابرو

 که اشمهیبق. نباش نگران گندم دارم پول مقدار هی من-

 .خودته کارت تو

 

 :پرسدیم. ینشدن قطع و بلند خندمیم

 ؟یخندیم یچ به-

 لباس برکه مراسم یبرا یبرد منو که یروز اون-

 ؟یدار پول چقدر کارتت تو یدیپرسیم یه بخرم

 د؟یخر نیماش شهیم باهاش

 د؟یخر شهیم حاال خب-

 .نه-

 

 .کندیم میپهلو بند را دستش

 جورش که نمردم. دمیم من هم رو هیبق نداره بیع-

 .میکنیم

 

 .چرخدیم صورتش در نگاهم

 ؟یهست که یمرس گفتم-



 .بگو نه-

 

 .زنمیم یلبخند

 .دیآو یهست که یمرس-

 

 .شودیم لهی سمتش به سرم و بوسدیم را گردنم

 .کن جبران بعدا-

 ؟یک یعنی بعدا-

 .میخورد یکرد دم ییچا هی نکهیا بعد یعنی-

 

 

 همان... مینینشیم مبل به زده هیتک و کنمیم دم یچا

 .کردم انتیخ به اعتراف شیرو من که یمبل

 

 هم را مبل دیفروخت را خانه گندم میگویم خودم با

 روزها آن یادآوری یبرا یزیچ گرید تو و دیفروشیم

 .داشت ینخواه

 



 که حواسم ردیگیم دست به را دومش یچا که دیآو

 :دیگویم حواس یب و شودیم جمعش

 وقت کرده یمعرف بهراد که یدکتر با فردا یبرا-

 نیا ینگفت یراست. دنبالت امیم یعصر ،یدار نهیمعا

 منزن نکنه هو؟ هی کرد جمع چرا رو مطب یبلوکان

 کرده؟ بازنشسته خودشو گرفته
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 و کندیم مکث دیآو صورت یرو ام زده بهت نگاه

 .است منتظر دیآو نگاه

 

 هم بکشانم نییپا دستانم تا را نگاهم نکهیا از قبل

 .کنمیم پاره تکه دارم را انگشتانم احتماال که دانمیم

 



 و وقت چیه او و کن منحرف را فکرت دیگویم مجد

 من و است نبوده من یجا یوقت چیه و وقت چیه

 در ناغافل اگر که بپرسم مجد از امکرده فراموش

 دادند قرار مخاطب مرا و آوردند را هانیک نام یجمع

 کنم؟ چه و میبگو چه

 

 و کنم یزیچ چه منحرف لحظه ان در را فکرم که

 .بدهم هم را سوالها جواب همزمان چگونه

 

 :میگویم لب ریز

 .آره. کرده ازدواج حتما. بدونم چه من. دونمینم-

 

 کنم پرت را حواسم تا رمیگیم دست به را یچا وانیل

 :پرسدیم دیآو و

 گفت؟یم برکه که یهمون با کرده؟ ازدواج آره؟-

 دماوند؟ یسوگل

 

 



 .کنمیم بلند را سرم

 است؟ کرده ازدواج هانیک گفتم مگر؟ امگفته چه

 

 .کنمیم زمزمه

 ...دیشا گفتم. دونمینم-

 

 .کشدیم سر را شیچا

 اره. سمینویم یادگاری دارم یک وارید رو باش منو-

 آب تخصص زایچ نیا. یستین باغ تو وقت چیه تو بابا

 .است کهیبار

 

 بپرسد، برکه از اگر گفت؟یم را برکه. زنمیم پلک

 ای کند شک اگر... است رفته هانیک دیبگو برکه اگر

 ...بفهمد اگر بفهمد اگر بفهمد اگر

 

 چرا؟ برکه-

 

 .کندیم اخم



 .گندم هایپرت-

 

 یسال هشت یاندازه. امبوده پرت ایدن کل از من پرت؟

 بارت متلک و ینشستیم نجایا گفتیم هانیک که

 .یدادینم یجواب چیه و کردمیم

 دوبار یکی یسال من که یمدت آن تمام در داندیم خدا

 ییفکرها چه من مورد در زدمیم سر مطبش به

 من عاشق دختر نیا گفتهیم خودش با. است کردهیم

 من یبرا دختر نیا ند؟ینشیم مقابلم هم هنوز که است

 ای دهد؟ینم جواب و کنمیم بارش متلک که ردیمیم

 کی دیبا فقط است کردهیم فکر گفت که همانطور

 کنم؟ انتیخ دیآو به و بدهم وا من و بزند یحرکت

 

 .چرخدیم سمتش به سرم دیآو یصدا با

 

 که یبار نیآخر. باشه داشته یا گهید مشکل هی دمیشا-

 بهراد و شد بد حالت. گهید بود مارستانیب تو دمشید

 .داشتن مشکل باهم انگار اومد که

 



 .کنمینم صورتش از نگاه

 

 نیا چرا اصال زد؟یم را حرفها نیا دیبا امروز نیهم

 من از کباری بهراد که آورمیم ادی به زد؟یم را حرفها

 و" مربوطه؟ هانیک به شما یخونه مشکالت" دیپرس

 .اندداشته مشکل باهم که شنومیم دیآو زبان از حاال

 است؟ دهیفهم نکند است؟ کرده شک نکند.

 

 دیترد از پر و چرخانمیم انگشتانم انیم را یچا وانیل

 :پرسمیم

 ه؟یچ لشیفام و اسم کجاست؟ مطبش دیجد دکتر-

 

 :دیگویم یلبخند با

 

 آدرس بهراد. افتاد یزیچ هی ادی دهیجد دکتر یگفت آخ-

 گفت ه؟یدکتر چطور دمیپرس داد رو یدکتر خانم هی

. هیسواد با و اخالق با و کماالت با و ادب با خانم   یلیخ

 یطور خالصه. دیگردیبرنم یناراض ششیپ دیبر



 نیا که برکه دست بدم رو یگوش دیبا که کرد فیتعر

 .الزمه چوندنیپ گوش هی و جنبهیم گوشش و سر پسر

 

 و است رفته باال قلبم تپش. کنمیم نگاهش زده بهت

 جنبد؟یم سروگوشش. کوبدیم سرم در ینبض
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 و دیآیم کش گردنم پشت تا حواس یب آزادم دست

 :پرسمیم

 بپزم؟ برات یدار دوست یچ شام-

 ست؟ین زود االن؟-

 

 .دارم یخفگ احساس

 م؟یبخور تراس تو بپزم یزیچ هی-

 زمستون؟ تو-



 

 سر را انگشتانم انیم یچا و کنمیم نگاه را یچا ینیس

 ام معده ته تا گلو از... سوزاندیم. است داغ. کشمیم

 .را

 

 هم هنوز دیآو و کنمیم رها ینیس داخل را وانیل

 را انگشتانش انیم وانیل که کندیم نگاهم مشکوک

 .کشمیم رونیب

 

 شام یبرا بپزم یچ نمیبب بندازم نگاه هی رو خچالی برم-

 .خوبه

 

 رسانمیم آشپزخانه به را خودم و شنومینم را جوابش

 نکیس داخل قند از پر قندان به توجه یب را ینیس و

 قفل دستانم و رسانمیم تراس به را خودم و کنمیم رها

 .شودیم بازوانم

 



 و دیشا از پر اگر، و اما از پر صداست، از پر سرم

 یبغض... ستیمعن یب یصداها از پر سرم... دیبا

 .است شده میگلو ریجاگ

 

 باز تراس در بعد لحظه چند  و کشمیم قیعم نفس چند

 .شودیم

 

 خطوط مثل را تنش یبو من و کنمیم حس را شیبو

 ابانیخ یآنسو یپنجره از نگاه. ازبرم دستانش

 .رمیگینم

 

 بازوانم انیم شده ریاس من بازوانش و گذردیم یمدت

 اشنهیس ی قفسه به زندیم هیتک سرم... دهدیم پناه را

 .سرم یرو ندینشیم اشچانه و

 

 یجادو او بازوان و بود سرد تراس گفتیم راست

 .هستند تابستان

 

 :کنمیم زمزمه



 .رقصنینم گهید رقاص زوج-

 

 .کندیم حرکت میبازو یرو شستش انگشت

 مییما بشن ساکنش قراره که یبعد زوج... مشیدیخر-

 .گندم

 

 .کندیم دایپ را شیرگها ریمس یسخت به دستم

 

 مینک زشیتم دیبا شه؟یم یشکل چه یعنی اونجا یزندگ-

 برامون پول. میبزن نتیکاب و میبدوز پرده براش و

 .مونهینم

 

 .بوسدیم را میموها

 .میکن یخال تورو کارت شد قرار-

 .هوم-

  



 که یاخانه تراس داخل و میکنیم سکوت یطوالن یلیخ

 صاحبش که یاخانه به میدوزیم نگاه مشیافروخته

 .میاشده

 

 ییجا و شودیم هیعار ییکجای است، نیهم یزندگ

 .یشودیم صاحب را گرید

 

 .شودیم مهربان شیصدا

 

 مثل بازم. شهیم حل نترس، من از. گندم ریبگ آروم-

 من. میزنیم حرف و میخوریم یچا و مینیشیم میقد

 بیآس بهت استیدن ایدن تا من. گندم زنمینم بیاس بهت

 یلیخ هنوزم. گندم دارم دوستت هنوزم من. زنمینم

 .دارم دوستت

 

 یرو که یشست انگشت یرو میلبها و زنمیم پلک

 .زندیم بوسه را شودیم نییپا و باال میبازو

 

 .برکه یاوستا دارم دوستت منم-



 

 و دهندیم قلقلک را گردنم هم سر پشت بوسه نیچند

 .خندمیم هوا یب شودیم لهی سمتش به که سرم

 

 د؟یآو-

 جانم؟-

 .یهست که یمرس-

 

. باشه یول. تشکرها نیا دهینم حال یلیخ خشکه. هوم-

 .قبوله. دختر قبوله

 

 

 شه؟یم یخال یک خونه-

 .کمتر ای. روز ده هفته هی-

 

 م؟یکنیم یخال یک رو نجایا-

 .گهید یهفته-



 

 سمسار کی و میکن دایپ یخال یجعبه دیبا گر؟ید یهفته

 .برود میکن رد را رمانیاخ چندماه بد خاطرات کل که

 

 :میگویم

 .نجامیا من دوننینم یحت. میبد خبر نایا مامان به دیبا-

 .شون خونه میبریم خرمیم گل دسته و ینیریش هی-

 

 ؟یکنیم یخواستگار ازشون منو-

 دلم به گفته بهراد که یسیک نیا. دمیم پست. نه-

 .ازش کرد فیتعر خوب. نشسته

 

 .خندمیم

 .دیآو شهیم شر. هاینزن حرف برکه شیپ-

 شهینم نیماش انیژ گفتن هم میقد از. بشه شر بذار-

 .لیفام باجناق

 .شهینم لیفام هم یجار آخه. یندار داداش تو خوبه-

 



 به کاش... شودیم تر سفت تنم دور بازوانش حصار

 دیآو کاش نزند؟ ای. بزند حرف برکه با که میبگو بهراد

 یطوالن یمدت هانیک... کاش. دینپرس هانیک مورد در

 شد ما یخانه جوک همان و است بوده ما یخانه جوک

 .داد یفرار خانه از را ما که طوفان کی

 

 را یبلوکان هانیک بپرسم دیبا بروم مجد مطب به دیبا

 یوقت چگونه ای کنم؟ حذف دیآو یجوکها از چگونه

 باشم؟ سابق گندم هیشب دیآیم نامش
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 کندیم مکث ظروف با پرشده یها کارتن یرو نگاهم

 باال کندیم جمع را مبلمان دارد که یکارگر تا بعد و

 .رود یم



 و یواریچهارد کی جز است نمانده یزیچ خانه از

 اهیس و خسته آدم دو هم ما از و گرفته خاک ینیزم

 .پوش

  

 رد دیکشیم دکی را تلخ یا خاطره که را هرچه

 .یحت هم را ینهارخور زیم... برود میاکرده

 یاهیس لفاف یال میبود دهیچیپ را مانیها یخوش یهمه

 ،یسمسار دست مشانیبود داده و مدتمان کوتاه

 .هم را مانیهاحس

 

 را گذشته میبود کرده یسع دیآو و من ریاخ روز ده

 بعدتر و میبود رفته دکتر مطب به باهم م،یکن فراموش

 و بودم رفته کارگاه یمیش بخش به مصاحبه یبرا من

 کف بود داده دیآو و بود شده یخال رقاص زوج یخانه

 را آشپزخانه کارهانتیکاب و کنند ضیتعو را پوشها

 سرگردان دوخانه نیب ما و بودند کرده یبند نتیکاب

 آفت تا میبود برده ادی از را خودمان انیم نیا و میبود

 .میبگذار سر پشت هم را ریاخ یچندماهه

 



 اتاق وارد روزه چند تیفعال و ستادنیا سرپا از خسته

 میجا از و خشکدیم تخت یرو نگاهم و شومیم خواب

 خواندمیم نام به که هم دیآو یحت خورمینم تکان

 .دهمینم را جوابش

 

 :پرسدیم دارد نیح همان و شودیم اتاق وارد دیآو

 یجاکفش گفته خانمتون گهیم یمطهر گندم؟ تو ییکجا-

 ببره؟. دیببر هم رو

 

 تخت یرو هم او نگاه و چرخدیم سمتش به گردنم

 گرید امبرگشته خانه نیا به که یروز از. کندیم مکث

 و ییرایپذ وسط امانداخته تشک. میادهینخواب تخت یرو

 یتخت کی یروز کی میااوردهین خودمان یرو به

 که اوردمین خودم یرو به یحت. یخواب اتاق و میداشت

 ما دارد دوست دیشا دیآو که... درمانده و میاخسته ما

 کنار را زیچ همه... کند یزندگ یگرید طور را

 .امگذاشته

 

 :پرسدیم شودینم کنده صورتش از که نگاهم



 ببردش؟ ادیب بگم-

 

 :میگویم فکر یب

 .میبخواب نیزم رو عمرمون ته تا میتونیم-

 

 .شودیم بلند شیصدا

 .دیاریب فیتشر قهیدق چند یمطهر یآقا-

 

 و کندیم مکث اشکالفه و خسته رخ مین یرو نگاهم

 دیآیم که یمطهر و کندیم تخت از نگاه باالخره او

 :دیگویم

 .دیببر دیبردار تختم نیا-

 

 :دیگویم دیآ و کندیم یبررس را تخت یمطهر

 رو خانم دل. یمطهر یآقا ستین روش هم خراش هی-

 .زده

 

 .چرخدیم دیآو سمت به یمطهر



 ببرم؟ هم رو ها یپاتخت چند؟-

 

 .چرخدیم من سمت دیآو نگاه

 ببره؟ رو ایچ گهید ببره؟-
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 :دیگویم حوصله یب و دهمینم یجواب

 رو پتو و خوشخواب. یمطهر یآقا ببر رو اشهمه-

 جمع رو یچ همه یبرق یهالهیوس جز. ببر بردار هم

 .ببر کن

 

 خودش یبلند یقدمها با و خوانمشیم نام به زده بهت

 ییرایپذ انیم کالفه یوقت و اندازدیم رونیب اتاق از را

 و کنمیم سفت مچش دور را انگشتانم کندیم مکث



 تا خودم همراه کندیم عوت را نفسش که درمانده

 .کشانمشیم تراس

 

 کمرش و کندیم نرده بند را دستانش کنمیم که شیرها

 :میگویم ردیگیم قوس که

 شده؟ یچ د؟یآو-

 

 نیا و میاخسته دو هر و کشدیم عقب به را سرش

 .است نگرفته خود به یزندگ شکل هم هنوز یزندگ

 

 .زندیم یپوزخند  و خوانمشیم نام به

 تو یگذاشت رو یزندگ سال ده بشه؟ یچ یخواستیم-

 نیا یتو یزیچ هر به. گندم چندماهه یدعوا هی تابوت

 به میزد گند. منم به ،یکنیم نگاه انزجار با است خونه

 م؟یبش خودمون هیشب قراره یک گهید ما. یچ همه

 

 را نگاهم و تراس گرید یگوشه به زنمیم هیتک

 مبلمان دارد یسمسار شاگرد و نییپا به دوزمیم

 .دهدیم جا فیکث سانین کی کف زور به را نمینازن



 

 نسخه هی دیبا دیشا. دیآو میبش خودمون هیشب دینبا دیشا-

 .میباش خودمون از یاگهید ی

 

 سال ده از که یانسخه همون گندم؟ نسخه کدوم-

 .داشتن نگه رو چنگالش قاشق فقط یزندگ

 

 :میگویم محکم

 .آره-

 

 

 .دهمیم ادامه و سانین به دوزدیم را نگاهش هم او

 

 روز هر یزندگ سال ده خودت قول به نیا یتو تو-

 االنکه نیهم و است دونفره یزندگ نیا گندم یگفت

 یدار کنم یزندگ خودم یهاخواسته هیشب خوامیم

 یتابلو رسما و است دونفره اسما یزندگ نیا که یگیم



 حق ییاونجا تا فقط توش گندم که بوده؟ دیآو ینقاش

 باشه؟ تو یهاخواسته هیشب که داشته

 

 .دردناک و بلند. خندد.یم

 .خوامیم یزندگ چطور من یدونستیم اول روز-

 کنم اشتباه دیبا عمرم ته تا کردم اشتباه اول روز چون-

 د؟یآو

. 

 .کشدیم یاکالفه پوف

 رو سال ده اون کل من. کن یزندگ خودت هیشب نه-

 خودت که یبساز رو یاون تو تا رونیب فرستادم

 منم یتونیم یحت گفتم بهت هم قبال من گندم. یخوایم

 .یسمسار یبد

 .دیآو یانصاف یب-

 

 .کندیم صاف باالخره را اشگرفته قوس کمر

 دایپ خوب نیماش هی تا. سرکار برمتیم خودم فردا-

 .کنم



 ؟یندار کالس مگه-

 .کنمیم حلش-

 ؟یچطور-

 

 

 .ردیگیم نرده از هیتک

 

. گندم شناسمینم رو نمیبیم دارم االن که ییزایچ نیا-

. شناسمینم رو دیجد یزندگ نیا از یزیچ چیه من

 دار خونه زن هی و آروم یزندگ هی شیپ سال هشت

 ونیم سادمیوا نجایا بعدش سال هشت. خواستمیم

 خوامینم هم یچیه یبخوا راستشو و یبدبخت هزارتا

 که یزیچ چیه بدون راحت شب هی و شیآسا جز

 .چشمم تو بکنه رو مون ماهه چند فالکت
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 و میبده لیتحو را نجایا دیبا فردا. کنمیم بلند را سرم

 به هم هنوز و امنکرده زیتم را رقاص زوج یخانه

 .میافروخته را خانه که میانگفته یکس

 

 

 :میگویم

 

 یبود رفته و یبود گذاشته و من که یروز چند اون-

 خونه هیشب خونه نیا و بودم نشسته خونه یگوشه من

 که میهست تو و من مدمیفه روز همون من د،یآو نبود

 خونه تو بدون خونه که م،یکنیم خونه رو خونه نیا

 ابونیب وسط تو با حاضرم و دارم دوستت من. ستین

 نیا یتو دارم یبد حس که ببخش... یول باشم هم

 ببخش دم،یترس نشستن خونه یتو از که ببخش خونه،

 کردم نیتمر رو سال هشت نیا تمام که دمیفهم تازه که

 یحت که باشم نخور درد به یپا و دست یب زن هی که

 میتصم من. ایب کنار خودت با. ستین خودمم هیشب



 رو گندم نیا ینسخه نیبب. باشم خودم هیشب که گرفتم

 .دارم دوستت هنوزم من چون نه، ای یدار دوست

 

 

 

 به است دوخته چشم او و هستم گفتکش منم منتظر

 .ندهیآ یخال یخانه

 

 

 :پرسمیم شودیم یطوالن که سکوتمان

 هالهیوس بزنن بار انیم یک م؟یکن زیتم رو خونه میبر-

 رو؟

 

 .ستیگرید یجا حواسش و چرخدیم سمتم به

 

 

 من به حواسش روزها نیا دیآو که گفتم مجد به روزید

 .ترسمیم من رودیم فرو فکر به هربار و ستین



 

 به رهیم خودش تو یوقت نگفته شما به دیآو" که دمیپرس

 جلسات هم باز وقتشه گهید" گفت" کنه؟یم فکر یچ

 از هم باز دیآو ترسمیم" گفتم." بشه برگزار مشترک

 دچار هم باز اگر که داد هشدار." بپرسه اسمشو من

 به داد خواهد ارجاع مرا شوم یفکر وسواس

 .روانپزشک

 

 

 :پرسدیم و خوانمشیم نام به

 ؟یگفت یچ-

 

 و افتم یم راه به آشپزخانه سمت به" یچیه" گفتن با

 .بردیم رونیب در از کنفری را شیآرا زیم

 

 کی فقط و امکرده جمع چمدان داخل را لباسها تمام

 داخل زیچ همه و است مانده زیآو در پشت لباس دست

 . هاستجعبه و هایقوط

 



 :دیگویم بلند و شودیم خارج خواب اتاق از یمطهر

 مهندس؟ یآقا-

 

 حجم یرو هم او نگاه و شودیم ییرایپذ وارد دیآو

 بیج از را چکش دسته یمطهر و چرخدیم خانه یخال

 :پرسدیم و خارج

 سم؟یبنو چند-

 

 :دیگویم کالم کی دیآو

 .دنیارزیم هرچقدر-

 

 امضا را یچک است کالفه دیآو ندیب یم که یمطهر

 را چک مبلغ دیآو و ردیگیم دیآو سمت به و کرده

 به یریبخ وقت گفتن با و کندینم هم نگاه یحت

 .است رفتن وقت که فهماندیم یمطهر
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 شیرها کانتر یرو را چک دیآو و رودیم یمطهر

 :دیگویم نیح همان و کندیم

 .یشد خالص. شد تموم خب-

 

 از و چرخدیم خانه در نگاهم و زنمیم یتلخ لبخند

 بودم شده رشیجاگ تمام روز چند که یمبل یخال گاهیجا

 .کندیم مکث پله مین یرو و شودیم کنده

 

 .کنمیم هیواگو هم من را شد تموم

 

 و چشمان یپا خطوط. چرخدیم دیآو سمت به گردنم

 .کنمیم رصد را اشختهیر هم به یموها

 م؟یبخواب کجا رو شب-

 

 .چرخاندیم یخال یخانه در را نگاهش

 



 میببر که رو لیوسا. گندم تمومه گهید نجایا با کارمون-

 بدم، صابخونه لیتحو برمیم رو دیکل م،یگردیبرنم

 .وقتشه االن یهرکار ای یکن یخداحافظ قراره اگر

 

 د؟یجد یصاحبخانه به دهدیم را دیکل. ردیگیم دلم

 

 و کشانمیم آشپزخانه تا  و چرخانده خانه در را نگاهم

 :میگویم لب ریز بعد

 تازه کار نتیکاب. دیآو بود اونجا بغلمون و بوسه نیاول-

 .میساختیم خاطره میداشت ما و بود رفته

 

 .چرخمیم سمتش به

 ادته؟ی-

 

 .زندیم یشخندین

 کرد؟ خرابش اومد بابات همونکه-

 



 و وارید همان به زنمیم هیتک و شومیم آشپزخانه وارد

 ما که نمیبیم لحظه همان. گاز به دوزمیم را نگاهم

 کی که یمن یایرو. میکردیم یزندگ ایرو انیم

 یاشهیش یوانهایل و کنم زانیآو فر یدسته از دستمال

 .باشند زانیآو نکیس یباال از

 

 :میگویم

 یگفت د؟یآو ماست یبرا نجایا یعنی دمیپرس ادته؟ی-

 دستمال هی من فکرکن گفتم. گندم ماست یبرا

 یاشهیش یوانهایل و فر یدسته یرو بندازم آشپزخونه

 .باشن آبچکون زیآو نکیس یباال

 

 

 :دیگویم و چرخدیم صورتش سمت نگاهم

 و یسبز قورمه یبو خونه نیا تو کن فکر گفتم منم-

 چه؟یبپ تو یموها

 

 .دیلرز میصدا



 شونه موهامو خونه ییایب تو نکهیا قبل هرروز من-

 پس. پختمیم یسبز قورمه دوبار یاهفته و کردمیم

 د؟یآو نشد چرا

 

 

 را صاحبیب بغض و کندیم رصد را درمانده من

 .نییپا فرستمیم

 

 اون. دیآو بشه تنگ ممونیقد خود واسه دلم کنم فکر-

 یبرا دلت تو. مشیفروخت چک اون به که یمیقد خود

 تنگ میکرد خاکشون خونه نیا یتو که خودمون اون

 شه؟ینم

 

 

 میایب خودم به تا بعد و کندیم نگاهم یمحض سکوت در

 و رساندیم آشپزخانه به را خودش یبلند یقدمها با

 آشپزخانه سرد یهاکیسرام به را امهیتک که شیدستها

 .کنندیم داغم نقره شیلبها دهدیم

 



 

 

 

 

 دور هم از که ییروزها تمام یبرا بوسمشیم

 دوران یآشپرخانه یکاره مهین یبوسه یبرا... میماند

 یبرا مارستان،یب یکاره مهین یبوسه یبرا ،ینامزد

 ادیفر یدردها و نگفته یحرفها و نکرده یهاخنده

 ماه چند و نیچند که یخود آن یبرا بوسمشیم نزده،

 .میبود کرده خاکش

 

 کرده فراموش که یسال هشت تمام یبرا بوسمشیم

 زیتم یخانه و یچا و یسبز قورمه فقط یزندگ بودم

 فراموش که ییسالها تمام یبرا بوسمشیم ست،ین

 دارد، شاد یزن به ازین شاد یزندگ کی بودم کرده

 سر از باهم دیآو و من که یسال هشت یبرا بوسمشیم

 .میبود گذرانده

 

 



 گوشم کینزد ییجا شستش انگشت کندیم که میرها

 .کندیم یباز خودش یبرا

 و رقصدیم لرزانش یمردمکها انیم نگاهم

 یلبخند و روندیم باال راهنشیپ یرو سرانگشتانم

 .ندینشیم لبش یگوشه

 

 :پرسمیم

 شده؟ یچ-

 

 .گذاردیم عقب به یقدم مین

 .میندار خونه نیا تو یتموم مهین کار گهید. شد تموم-

 

 :میگویم لب ریز

 .یعوض-

 

 یفاصله قدم مین همان و ردیگیم عمق لبش یرو لبخند

 .کندیم پر دوباره را نمانیب



 یناتموم کار چیه گهید میبر هم گهید دور هی سایوا-

 .نمونه

 

 خامم انگشتش نوازش که دهم هلش عقب به خواهمیم

 و شوندیم دهیکش گردنم تا گوششیباز یلبها و کندیم

 .کنندیم مکث امشانه کینز ییجا
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 :دیگویم شودیم لهی سمتش به که سرم

 جون نجایا کردم؟ رد چرا خوشخوابو ،یچیه تخت-

 .کرد آب ریز رو تو سر توش دهیم

 

 تمام و آوردیم فشار اشنهیس یقفسه یرو دستم کف

 .نخندم که کنمیم را تالشم

 



 .چرخدیم خانه یخلوت در نگاهش

 توش شهینم که کارا چه بنداز، خونه نیا به نگاه هی تو-

 .کرد

 .مهندس کرد یباز فوتبال شهیم فقط توش-

 

 است خودش شیحرفها مخاطب انگار که یطور

 :دیگویم

 ...ییشویقال میفرستادینم رو فرشا الاقل-

 

 .خشکدیم صورتش یرو نگاهم

 فرشم م،یندار مبل م،یندار زیم م،یندار تخت د؟یآو-

 م؟یندار

 

 ام زده بهت نگاه مقابل بعد لحظه چند و کندیم میرها

 .یطوالن و بلند. خنده ریز زندیم

 

 :دیگویم که است نشده تمام هنوز شیها خنده



 رد رو یچ همه که میکرد کتاب حساب یچطور-

 رفت؟ میکرد

 

 دیآو و چرخدیم خانه یزهایر خرده یرو زارم نگاه

 :دیگویم

 حلش رو یچ همه خودم. مامانت یخونه برمتیم-

 خب؟ نترس کنم،یم

 ؟یچ خودت پس-

 

 .کشدیم هم در را میاخمها

 یخونه ببرمت کنم جمعت رو تو. یچیه خودم-

 .کنمیم حل رو زایچ یهیبق امیم بعدش مامانت

 

 .دیآیم کش تراس تا و چرخدیم صورتش در نگاهم

 

 تو از خواهدیم دیآو بود گفته مجد که دیآیم ادمی

 حالت نیبهتر کندیم فکر او که کند، تیحما و مراقبت

 رود،یم شیبرا دلم. است کردن یپدر نیهم یهمسر



 ازمندین یکوچک دخترک مانند را من سالها نیا تمام

 .است دهیدیم مراقبت

 

 :میگویم

 رو یزیچ هی بود قرار اگر ما. دیآو رمینم جا چیه-

 هی یعنی. میکردیم شروع صفر از میکن شروع ییدوتا

 ریپن نون و رمونیز مینداختیم روزنامه کهیت

 کردنمون شروع اون از چیه ده االن. میخوردیم

 .رسهیم روزه دور هم فرشا. میجلوتر

 

 .کندیم مخالفت

 .گندم یشیم ضیمر-

 

 .فرستمیم باال ییابرو. دارم دوستش حتما لحظه آن در

 برد خوابمون نیزم رو یویت جلو که یبار نیآخر-

 .مهندس کنم فوتش برات یبود آورده رو کتیاتیس

 

 .خنددیم



 .کنا آب ریز سرشو خشکه نجایهم گهیم طونهیش-

 .کنهینم دیتهد که مرد. مهندس زشته-

 .عملش و مرده یگفت راست-

 

 .زنمیم غیج خنده انیم و داردیبرم سمتم به یقدم

 نتیکاب. میدار کار. نکن تیاذ. رسنیم کارگرا دیآو-

 .مینکرد یزکاریتم هنوز رفتن کارا

 .کن جبران بعدا-

 

 .خندمیم

 .باشه بعدا-

 

 چرخد،یم خانه در نگاهمان هم باز و کندیم مکث

 .است خسته شیصدا

 و بشه وصبح بخوابم شب کاش. گندم میبر کن جمع-

 .گذشته هفته هی نیا نمیبب

 بشه؟ یچ قراره هفته هی بعد-

 .شده تموم خونه یکارا-



 .شهیم تموم-

 

 :دیگویم بعد و اندازدیم چک به ینگاه مین

 .گندم بردار رو چک-

 

 انیم را چک. بزند دست چک آن به خواهدینم یحت

 .کنمشیم بمیج یراه تینها در و چرخانمیم انگشتانم

 یت و یزکاریتم به میکنیم شروع و میرویم خانه به

 که آشپزخانه و رسندیم کاگرها رترید یکم و دنیکش

 مهین و خانه یخال ییرایپذ و میمانیم ما شودیم دهیچ

 .اسفندماه شب

 

 من یکار روز نیاول فردا و میهست گرسنه و خسته

 من و میریبگ غذا رونیب از دیگویم دیآو. است

 :میگویم

 م؟یبخور کنم دم ییچا من یپزیم املت-

 

 :کشدیم یموقعیب یازهیخم



 .چسبهیم تو دست از ییچا. کن دم-

 

 دم یچا من و پزدیم املت دیآو و کنمیم پهن راندازیز

 کی انیم زیچ همه انگار. دارد ادامه یزندگ و کنمیم

 .است شده گم بزرگ بس آتش

 

 انیم دیآو را یچا و میخوریم آرامش در را املت

 یرو و میشویم را ظرفها نوشد،یم شیهاازهیخم

 :میگویم میکشیم دراز پشت به که تشک

 .دیریبگ سر از رو مشترک جلسات گفت مجد-

 ؟یموافق-

 

 

 است گفته. کن رها را تیترسها است گفته مجد

 هشدار مجد. کنندیم ضیمر را تو هم باز تیترسها

 مرا نباریا شود شروع میهاوسواس اگر که است داده

 یخانه ترسمیم من و روانپزشک به دهدیم ارجاع

 .ببرد و دیبشو را ما بد خاطرات نتواند هم دیجد

 



 

 

 رها که را دستش و گرددیم دیآو دست دنبال به دستم

 به را یمیقد زخم سرانگشتانم کنمیم دایپ کنارم شده

 .رندیگیم یباز

 

 .کنمیم زمزمه بعدتر یکم

 .دیآو ریبگ دستمو-

 

. کندیم تنش یوصله مرا و رد میپهلو از را دستش

 :دیگویم ندینشیم گوشم در که اشبوسه

 .میکنیم شروع رو جلسات یبود راحت وقت هر-

 

 در ماههاست یسوال. کنمیم سفت مچش یرو را دستم

 .دهدیم جوالنسرم

 خودت و هاشلهیوس و خونه یبرا د؟یآو یدیببخش منو-

 حالت؟ کردن بد و بدم حال یبرا. مونیزندگ و

 



 .شودیم سفت شکمم یرو دستش

 .گندم ستین دنیبخش یبرا یزیچ-

 اد؟یم بدت من از-

 

 .بوسدیم را گردنم-

 .نه-

 

 دلم. دهدینم اشادامه و هستم اشجمله یادامه منتظر

 باشد، دار ادامه زیچ همه دارم دوست. ردیگیم

 .گردنم کینزد نفسش یگرما ش،یهابوسه ش،یهاجمله

 

 :دیگویم و زنمیم پلک

 .کشهیم طول قهیدق کی-

 ؟یچ-

 

 در به برسم و باال امیب رو هاپله و بزنم زنگ نکهیا-

 .خونه

 



 زنگ زمان بودم گفته دارد خاطر به که دارم دوستش

 آغوشش در. امبوده حفظ را درخانه به دنیرس تا زدن

 .ندینشیم اشچانه یرو امبوسه و چرخمیم

 

 .دیآو دارم دوستت-

 خب؟-

 .میبر مشترک رو جلسات. میبر-
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 :دیگویم شودیم لهی سمتش به که سرم

 جون نجایا کردم؟ رد چرا خوشخوابو ،یچیه تخت-

 .کرد آب ریز رو تو سر توش دهیم

 

 تمام و آوردیم فشار اشنهیس یقفسه یرو دستم کف

 .نخندم که کنمیم را تالشم



 

 .چرخدیم خانه یخلوت در نگاهش

 توش شهینم که کارا چه بنداز، خونه نیا به نگاه هی تو-

 .کرد

 .مهندس کرد یباز فوتبال شهیم فقط توش-

 

 است خودش شیحرفها مخاطب انگار که یطور

 :دیگویم

 ...ییشویقال میفرستادینم رو فرشا الاقل-

 

 .خشکدیم صورتش یرو نگاهم

 فرشم م،یندار مبل م،یندار زیم م،یندار تخت د؟یآو-

 م؟یندار

 

 ام زده بهت نگاه مقابل بعد لحظه چند و کندیم میرها

 .یطوالن و بلند. خنده ریز زندیم

 

 :دیگویم که است نشده تمام هنوز شیها خنده



 رد رو یچ همه که میکرد کتاب حساب یچطور-

 رفت؟ میکرد

 

 دیآو و چرخدیم خانه یزهایر خرده یرو زارم نگاه

 :دیگویم

 حلش رو یچ همه خودم. مامانت یخونه برمتیم-

 خب؟ نترس کنم،یم

 ؟یچ خودت پس-

 

 .کشدیم هم در را میاخمها

 یخونه ببرمت کنم جمعت رو تو. یچیه خودم-

 .کنمیم حل رو زایچ یهیبق امیم بعدش مامانت

 

 .دیآیم کش تراس تا و چرخدیم صورتش در نگاهم

 

 تو از خواهدیم دیآو بود گفته مجد که دیآیم ادمی

 حالت نیبهتر کندیم فکر او که کند، تیحما و مراقبت

 رود،یم شیبرا دلم. است کردن یپدر نیهم یهمسر



 ازمندین یکوچک دخترک مانند را من سالها نیا تمام

 .است دهیدیم مراقبت

 

 :میگویم

 رو یزیچ هی بود قرار اگر ما. دیآو رمینم جا چیه-

 هی یعنی. میکردیم شروع صفر از میکن شروع ییدوتا

 ریپن نون و رمونیز مینداختیم روزنامه کهیت

 کردنمون شروع اون از چیه ده االن. میخوردیم

 .رسهیم روزه دور هم فرشا. میجلوتر

 

 .کندیم مخالفت

 .گندم یشیم ضیمر-

 

 .فرستمیم باال ییابرو. دارم دوستش حتما لحظه آن در

 برد خوابمون نیزم رو یویت جلو که یبار نیآخر-

 .مهندس کنم فوتش برات یبود آورده رو کتیاتیس

 

 .خنددیم



 .کنا آب ریز سرشو خشکه نجایهم گهیم طونهیش-

 .کنهینم دیتهد که مرد. مهندس زشته-

 .عملش و مرده یگفت راست-

 

 .زنمیم غیج خنده انیم و داردیبرم سمتم به یقدم

 نتیکاب. میدار کار. نکن تیاذ. رسنیم کارگرا دیآو-

 .مینکرد یزکاریتم هنوز رفتن کارا

 .کن جبران بعدا-

 

 .خندمیم

 .باشه بعدا-

 

 چرخد،یم خانه در نگاهمان هم باز و کندیم مکث

 .است خسته شیصدا

 و بشه وصبح بخوابم شب کاش. گندم میبر کن جمع-

 .گذشته هفته هی نیا نمیبب

 بشه؟ یچ قراره هفته هی بعد-

 .شده تموم خونه یکارا-



 .شهیم تموم-

 

 :دیگویم بعد و اندازدیم چک به ینگاه مین

 .گندم بردار رو چک-

 

 انیم را چک. بزند دست چک آن به خواهدینم یحت

 .کنمشیم بمیج یراه تینها در و چرخانمیم انگشتانم

 یت و یزکاریتم به میکنیم شروع و میرویم خانه به

 که آشپزخانه و رسندیم کاگرها رترید یکم و دنیکش

 مهین و خانه یخال ییرایپذ و میمانیم ما شودیم دهیچ

 .اسفندماه شب

 

 من یکار روز نیاول فردا و میهست گرسنه و خسته

 من و میریبگ غذا رونیب از دیگویم دیآو. است

 :میگویم

 م؟یبخور کنم دم ییچا من یپزیم املت-

 

 :کشدیم یموقعیب یازهیخم



 .چسبهیم تو دست از ییچا. کن دم-

 

 دم یچا من و پزدیم املت دیآو و کنمیم پهن راندازیز

 کی انیم زیچ همه انگار. دارد ادامه یزندگ و کنمیم

 .است شده گم بزرگ بس آتش

 

 انیم دیآو را یچا و میخوریم آرامش در را املت

 یرو و میشویم را ظرفها نوشد،یم شیهاازهیخم

 :میگویم میکشیم دراز پشت به که تشک

 .دیریبگ سر از رو مشترک جلسات گفت مجد-

 ؟یموافق-

 

 

 است گفته. کن رها را تیترسها است گفته مجد

 هشدار مجد. کنندیم ضیمر را تو هم باز تیترسها

 مرا نباریا شود شروع میهاوسواس اگر که است داده

 یخانه ترسمیم من و روانپزشک به دهدیم ارجاع

 .ببرد و دیبشو را ما بد خاطرات نتواند هم دیجد

 



 

 

 رها که را دستش و گرددیم دیآو دست دنبال به دستم

 به را یمیقد زخم سرانگشتانم کنمیم دایپ کنارم شده

 .رندیگیم یباز

 

 .کنمیم زمزمه بعدتر یکم

 .دیآو ریبگ دستمو-

 

. کندیم تنش یوصله مرا و رد میپهلو از را دستش

 :دیگویم ندینشیم گوشم در که اشبوسه

 .میکنیم شروع رو جلسات یبود راحت وقت هر-

 

 در ماههاست یسوال. کنمیم سفت مچش یرو را دستم

 .دهدیم جوالنسرم

 خودت و هاشلهیوس و خونه یبرا د؟یآو یدیببخش منو-

 حالت؟ کردن بد و بدم حال یبرا. مونیزندگ و

 



 .شودیم سفت شکمم یرو دستش

 .گندم ستین دنیبخش یبرا یزیچ-

 اد؟یم بدت من از-

 

 .بوسدیم را گردنم-

 .نه-

 

 دلم. دهدینم اشادامه و هستم اشجمله یادامه منتظر

 باشد، دار ادامه زیچ همه دارم دوست. ردیگیم

 .گردنم کینزد نفسش یگرما ش،یهابوسه ش،یهاجمله

 

 :دیگویم و زنمیم پلک

 .کشهیم طول قهیدق کی-

 ؟یچ-

 

 در به برسم و باال امیب رو هاپله و بزنم زنگ نکهیا-

 .خونه

 



 زنگ زمان بودم گفته دارد خاطر به که دارم دوستش

 آغوشش در. امبوده حفظ را درخانه به دنیرس تا زدن

 .ندینشیم اشچانه یرو امبوسه و چرخمیم

 

 .دیآو دارم دوستت-

 خب؟-

 .میبر مشترک رو جلسات. میبر-
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 انگشت با نیح همان و چرخانمیم تابه در را بادمجان

 . کنمیم روشن را هود

 

 .شودیم بلند فونیا یصدا

 هم را ها بادمجان ی هیبق عجله با و حواس یب

 .چرخدیم خانه در ام کالفه نگاه و گردانمیبرم



 در یرو که یقاشق کشت،یم مرا دیآو گرید امروز

... است داغ و دارمیبرم حواس یب ام گذاشته خورشت

 مین و کنمیم رها را قاشق انگشتانم سوختن حس با

 خانه پارکت یرو قاشق گذارمیم عقب به که یقدم

 .کندیم سقوط

  

 دیرس دیآو یوا و چرخدیم قفل در یدیکل لحظه همان

 .نکردم باز را در و

 

 در به را خودم و کنمیم رها نکیس انیم را قاشق

 در ی رهیدستگ چفت دستم که لحظه همان و رسانمیم

 .کندیم باز را در دیآو شودیم

 

 .کنمیم سالم

 کنمیم دراز دست و چرخدیم صورتم یرو نگاهش

 .فیک گرفتن یبرا

 کانتر یرو که میلباسها تا من نگاه و دیآیم داخل به

 .دیآیم کش کردمشان رها

 



 با لحظه همان و ندینشیم میموها یرو دیآو یلبها

 آشپزخانه سمت به یوقت و کشمیم نیه یبلند یصدا

 پا و دست و شودیم سفت کمرم دور دستش چرخمیم

 .زنمیم

 غذا کن ولم سوخت، یوا سوخت، دیآو سوخت،-

 ...سوخت

 

 رها کمان یچله مانند و کنندیم رها را کمرم دستانش

 سوخته مین یبادمجانها یرو ام درمانده نگاه و شومیم

 جابه را بادمجانها دارم که نیح همان و کندیم مکث

 :پرسدیم کالفه دیآو  کنمیم جا

 هم به یدیچیپ چرا شده؟ یچ ؟یکنیم کاریچ یدار-

 گندم؟

 

 و نیج یرو نگاهش چرخدیم سمتش به که سرم

 .کندیم مکث ام نکنده تن از هنوز که یجوراب

 

 :میگویم عجله با

 .دمیرس رید کنم عوض لباس نشد وقت دیببخش-



 

 .کندیم اخم

 شده؟ خراب نیماش چرا؟-

 کیتراف به خوردم بعدشم. شد تموم رید کارم. نه-

 .شرکتها یلیتعط

 

 کنارم دیآو کنمیم تمام که را بادمجانها برگرداندن

 .چرخدیم تابه داخل نگاهش و است ستادهیا

 :میگویم

 .یکرد مهیق هوس یگفت-

 

 :دیگویم انعطاف یب

 .یبخور بادمجون یندار اجازه گهید گفت دکتر-

 تو مه،یق یبرا کنم سرخ گفتم شدنیم خراب داشتن-

 .یدار دوست

 



 هم مرا یلباسها یبهداشت سیسرو سمت به رفتن نیح

 را غرغرش و کشدیم چنگ به کانتر یرو از

 :دیگویم که شنومیم

 .ساخته ما یبرا هیزندگ-

 

 :میگویم بلند

 دوش خوامیم کن چکش نویا شهینم گرم آب دیآو-

 .رمیبگ

 

 .چرخدیم سمتم به

 ؟یدوش چه. گندم میدار مشاوره وقت گهید ساعت مین-

 

 .نمیچیم یکاغذ دستمال یرو را بادمجانها

 ...شهینم-

 

 .کنم تمام را ام جمله گذارمینم

 .شیندازیم عقب یدار یه است هفته دو. شهینم ریخ-

 



 بعدتر قهیدق چند و گذاردیم خواب اتاق داخل را لباسها

 :میگویم و شودیم یبهداشت سیسرو وارد

 .دیآو دمیم غذا یبو-

 

 و کنمیم خاموش را رگازیز و شنومینم را جوابش

 .شودیم گردنم بند دستم

 

 دست به یوقت و لرزدیم کانتر یرو ام یگوش

 .خوانمیم را مامان امیپ رمشیگیم

 

 رو سنبلتون و ها سبزه نجایا دیایب شام یبرا مامانجان"

 خونه فرستاد رو سمنوتون سهم زخاتونیعز. دیببر هم

 ."ما ی

 

 ی خانه و است آمده دیع چرخد،یم امکیپ یرو نگاهم

 یزندگ ما و است آمده دیع. است نشده خانه هنوز ما

 .میا نکرده

 



 گندم؟ کنهیم درد گردنت-

 باال آرنج تا را شینهایآست. چرخدیم سمتش به سرم

 .کندیم خشک را دستانش دارد حوله با و است زده

 

 :میگویم

 ستیل تو سشیبنو  شده، تموم تلخت بادوم روغن. نه-

 ینیزم بیس. میکن دیخر میبر نشد روزید. دیخر

 .مینداشت

 

 به زنمیم یلبخند و کندیم زیآو پنجره کنار را حوله

 .دارد حوله کردن زانیآو یبرا ییجا هم هنوز نکهیا

 

 :دیگویم کالفه

 .شهیم رید داره کن، خاموش رو غذاها ریز-

 

 مکث پارکت یرو خورشت ی لکه یرو نگاهم

 .کندیم

 د؟یآو-



 

 رول از یدستمال و دیگویم یانعطاف چیه یب را گندم

 کف لک یرو و کنمیم مرطوبش و کنده اشپزخانه

 دستمال دیآو شودیم راست که کمرم کشم،یم پارکت

 تا که نگاهم و کشدیم رونیب انگشتانم انیم از را

 :دیگویم رودیم باال صورتش

 .میبر بپوش بدو-

 

 :میگویم دمغ

 .آخراشه گهید نشیبنز. کانتره یرو چیسوئ-

 .کنمیم پر رو باکش برمیم رو نیماش صبح اول-

. دیآو رمیم آژانس با من ؟ینکرد دایپ نیماش هنوز-

 .یشیم تیاذ نیماش بدون یدار

 

 :دیگویم زباله سطل درون دستمال کردن رها نیح

 .میرسیم رید گندم میبر بپوش-

 



 ستیل و زندیم استارت شومیم که یصندل ریجاگ

 .گذارمیم داشبور یرو را دیخر

 

 :پرسدیم

 بود؟ چطور کار-

 

 .کشمیم ناغافل یاازهیخم و میگویم را" شهیهم مثل"

 

 .کندیم فوت را نفسش

 آره؟ هان؟ سرکار؟ سایوا هم اضافه فتیش یخوایم-

 شب تا صبح شوهرت تو م،یندار خوردن واسه نون ما

 وسط و سرکار یبر دیبا م،یدار کم که کنهینم کار

 آشپزخونه یتو و یبکش ازهیخم من با زدن حرف

 عوض رو لباسات ینکن وقت یحت که یکن ریگ یطور

 .یکن

 

 .چرخدیم سمتش به گردنم

 خورشت؟ ریز د؟یآو یوا-



 

 .فرستدیم باال را شیابرو یتا

 .کردم خاموشش-

 

 و کرده کتش بیج در دست کنم،یم رها که را نفسم

 .میپاها یرو اندازدیم را امیگوش

 

 .کشانمیم نییپا یگوش تا را نگاهم

 .بود رفته ادمی-

 نیزم یرو انقدر. نداره مبل خونه اون است هفته دو-

 کاریچ یدار. کرده جوابم کمیاتیس گهید میدیخواب

 گندم؟ یکنیم
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 سوالش به یجواب و کندیم حرکت یگوش یرو انگشتم

 خوب بشود، خوب است قرار حالمان. دهمینم

 .میشویم

 

 :میگویم لب ریز

 .دیببخش-

 

 نییپا انگشتانم تا را نگاهم و کشدیم یاکالفه پوف

 باز یعنی شود؟یم یزندگ یزندگ نیا یعنی. کشانمیم

 و است آمده دیع م؟یخریم تخت خانه آن یبرا هم

 م؟یکن یزندگ شودیم یعنی

 

 

.... 

 .نیاومد خوش یلیخ مجدد-

 

 و دوزمیم دیآو به و گرفته سرانگشتانم از را نگاهم

 .دیگویم لب ریز را ممنون دیآو



 

 :پرسدیم مجد

 ملکان؟ یاقا چطوره احوال و حال-

 

 یرو یبطر یرو نگاهم و دیگویم را گذرهیم دیآو

 .کندیم مکث زیم

 مهرگان؟ خانم-

 

 .کنمیم بلند را سرم

 بله؟-

 د؟یخوب-

 .ممنون بله-

 

 .دهدیم یصندل به هیتک

 چند نیا تو د،یبگ دیجد یچالشا از... میکن شروع خب-

 مهرگان؟ خانم کنهیم تتونیاذ یچ دمتونیند که یاهفته

 



 که کنمیم یصندل یهادسته بند وسخت سفت را دستانم

 .افتمیب انگشتانم جان به مبادا

 .زهایچ یلیخ-

 

 :دیگویم مجد و کندیم ینیسنگ صورتم یرو دیآو نگاه

 .میشنویم ما. دییبفرما-

 

 .کنمیم شروع نشیتر سخت از

 ینیا کنمیم حس. دکتر شناسمینم گهید رو دیآو من-

 دیآو. زده صورتش به رو دیآو ماسک نشسته کنارم که

 .ستین یواقع

 

 :دیگویم دیآو

 دیجد ی نسخه دیبا میباش خودمون هیشب دینبا یگفت تو-

 .میباش خودمون از

 .دیآو میباش گهید یکی که نبود نیا منظورم-



 دونمیم که یزیچ تنها. گندم یگیم یچ فهممینم من-

 دوطرفه نیا و ستین میقد هیشب ما یچیه گهید که نهیا

 .است

 

 :میگویم کالفه

 .باشم میقد هیشب کنمیم یسع من-

 .یستین-

 

 :پرسدیم مجد و شومیم ساکت

 کنه؟یم تتونیاذ گهیهمد زیچ چه ن؟یکرد یراتییتغ چه-

 

 :دیگویم دیآو

 دارم مدام رو نیا من. دکتر کنهیم فرار من از گندم-

 فقط انگار. کنهینم بحث زنه،ینم حرف. کنمیم حس

 .شتریب روز هر شه دور من از کنهیم یسع

 

 .کنمیم زمزمه

 .شمینم دور-



 

 :پرسدیم مجد و زندیم یپوزخند

 .کننیم فرار ازتون دیکنیم فکر چرا-

 

 دیآو و کنمیم حس رخم مین یرو را دیآو نگاه ینیسنگ

 :دیگویم

 .دیبپرس خودش از-

 

 :پرسدیم مجد

 نیهمچ ملکان یاقا چرا نظرتون به مهرگان خانم-

 کنند؟یم یفکر

 

 میپا یرو که دستانم به دوزمیم را نگاهم تینها در

 .کردمشان هم چفت

 .ترسمیم ازش فقط من-

 

 صامت#

 



 

 

 .کنمیم اعتراف و خواندمیم نام به زده بهت دیآو

 یحت ای حالم گفتن و زدن حرف از که کرده یکار هی-

 .بترسم هم ساده کردن غرغر

 

 گندم؟-

 

 :دیگویم مجد و کنمینم نگاهش

 .نیبد حیتوض شتریب-

 و بدم انجام رو یکار دارم دوست گفتم هم قبال من-

 شهیهم دیآو یول سهیوا من پشت ای کنه قمیتشو دیآو

 و داره نگه دور زیچ همه از رو من که نهیا انتخابش

 .بده انجام خودش رو کار اون

 

 کنمیم یسع را سرانگشتانم و دیگویم را درسته مجد

 .دهم فاصله هم از

 



 هی کار نیا که گفت واضحا یکار اول روز دیآو-

. یباش داشته یبهتر حس و شه خوب حالت فرصته

 ،یش فیضع ،یش ضیمر تو شه باعثکردن کار اگر

 یبحث چیه یب خسته، و زهیانگ یب ای یش حوصله یب

 .کنار شیذاریم

 

 :میگویم و کشدیم یا کالفه پوف دیآو

 کسل گاها ای نشه؟ خسته و کنه کار آدم شهیم مگه-

 دیآو تا کنمیم تالش دارم من هفته دو نیا کل نشه؟

 از یول... شدم ضیمر ای شدم خسته من نکنه فکر

 .شدم خسته اومدن نظر به خوب یبرا کردن تالش

 

 :دیگویم دیآو

 شهیهم رو ماجراها طرف هی گندم. هاخوبه یلیخ-

 .دکتر یاقا خورهیم رو گهید طرف گهیم

 

 :دیگویم مجد



 رفع رو مشکالت تا دیباش دو هر خواستم نیهم یبرا-

 حیتوض رو انیجر نیا خودتون دید از شما خب. میکن

 .نیبد

 

 :دیگویم دیآو

 درک گفتم بهش من گفت گندم که یجمالت کنار در-

 ای خونه یبرا نتونه قبل مثل گهید ممکنه که کنمیم

 هر. نکن خسته خودتو گفتم بهش و بذاره وقت یآشپز

 من. کنار بذار رو کار اومد فشار بهت یدید وقت

 گه؟یم یچ مواقع نیا تو زنش به شوهر هی دونمینم

 بکش؟ کار با خودتو بگم

 

 :دیگویم مجد

 مهرگان؟ خانم-

 

 .کنمیم بلند را سرم

 صحبت هیشب حرفها نیا. دیکن صحبت باهم بود قرار-

 .ستین کردن

 



 :دیگویم دیآو

 حرف یچیه یدرباره گندم یول. میکنیم صحبت-

 .است شنونده فقط زنهینم

 

 :پرسمیم

 بزنم؟ حرف یچ از-

 چه. ابونیخ خونه، ،یزندگ کار،. یزیچ هر از-

 یگیم و چشمم جلو ینیشیم بکم صم. یبدونم،هرچ

 .شناسمتینم

 خواب از که یساعت از بگم اگر ، سخته کار بگم اگر-

 یچ ندارم استراحت من میبخواب یوقت تا شمیم داریب

 ؟یگیم

 ؟یکنیم خسته خودتو انقدر چرا پرسمیم-

 .آوردم کم یکن فکر ترسمیم چون-

 

 هم خودم و دوزدیم انگشتانم به را نگاهش دیآو

 و کنمیم نگاه را سرانگشتانم زده وحشت بالفاصله

 .هستند سالم



 

 :دیگویم دیآو

 عقب رو مکالمه ی جلسه بار سه هفته دو یتو ما-

 هی خودش دیبا. ستین آماده گفت گندم چون میدیکش

 گهید یزهایچ و کار و خونه یزندگ نیب یباالنس

 کار شه ضیمر. گندمه من تیاولو بله. کنه برقرار

 .تمومه

 

 بود خواهد نیا شما ی جمله نیا ی جهینت ملکان یآقا-

 .نگن بهتون هم باشه بد حالشون مهرگان خانم که

 

 نیا نفهمه که است ساله دو یبچه مگه گندم دکتر یآقا-

 ویاولسرات تیکول من زن مضره؟ براش فشار از حد

 من گهید. سمه براش استرس فه،یضع خونهکم داره،

 هر داره کردنش کار بگم بهش یزبون چه به دونمینم

 منم  یجسم رو خودش کنه،یم ضیمر رو جفتمون

 دیآو گنیم فردا ادیب سرش ییبال شه ضیمر. یذهن

 زنش سرکار فرستاد رو زنش بخوره نداشت پول

 .شد ضیمر



 

 :دیگویم مجد

. رو زیچ همه دینیبیم اهیس انقدر چرا ملکان یآقا-

 .خوانیم یهمراه فقط مهرگان خانم

 

 :دیگویم دیآو

 نیا بودم گفته بهش بود دار خونه زن گندم یوقت-

 یشد خسته هربار یتونیم تو و است دونفره یزندگ

 حوصله نپختم غذا نداشتم حال یبگ یتونیم. یبگ بهم

 کمینزد ستین خوب حالم موند، فیکث خونه نداشتم

 .بگه من به تونهیم رو ایقضا نیا هنوزم. نشو

 کار دیبا کنهیم امخسته کار یبفهم اگر یگفت بهم یول-

 .کنار بذارم رو

 

 :دیگویم دیآو

 .خدا ای-

 

 :پرسدیم مجد



 روزید. دیبگ من به رو تونیعاد روز کی یبرنامه-

 مهرگان؟ خانم دیکرد چه

 

 :میگویم

 تا و شمیم داریب خواب از شش ساعت روز هر من-

 دیآو تا و کنمیم اماده رو صبحانه رهیبگ دوش دیآو

 ظرفها شه آماده دیآو تا و شمیم آماده بخوره صبحانه

 پنج ای چهار ساعت. سرکار میریم بعد و شورمیم رو

 زیتم خونه کنم،یم آماده رو شام و خونه رسمیم

 دم ییچا رسهیم که دیآو و رمیگیم دوش و کنمیم

 شام از بعد ییچا بعد و شام بعدش و میبخور تا کنمیم

 .شهیم تکرار مجدد پروسه نیا بعد و

 

 ساعت چند روز در. که ای د؟یکنیم استراحت چقدر-

 مهرگان؟ خانم دیکنیم استراحت

 .خوابمیم ساعت شش شب هر فقط-

 

 ه؟یچ شما نظر ملکان یآقا-

 .کنهیم خسته یادیز داره خودشو-



 م؟یکن چه خب-

 .دونمینم-

 .دیکن یهمکار کم هی-

 

 .کندیم اخم دیآو

 و رونیب زنم یم خونه از خون خروس صبح من-

 خونه بعدش. دکتر خونه رسمیم شب هشت ساعت

 بکشم؟ دستمال و کنم جارو

 

 .زندیم یلبخند مجد

 ه؟یچ مشکلش یول. نگفتم رو نیا-

 .رمیگیم کارگر خونه یبرا بخواد اگر-

 

 :میگویم لب ریز

 .خوامینم کارگر-

 گندم؟ یخوایم یچ پس-

 .خوبه ینجوریهم-



 

 .کندیم فوت را نفسش

 .شدم ریپ گندم حال استرس از. دکتر یآقا شدم ریپ-

 هم خانمتون به یکم. دینگران خودیب ملکان یآقا-

 .دیکن اعتماد

 

 .داردیبرم خش شیصدا

 .دکتر شناسم ینم گهید رو گندم منم دیبخوا راستشو-

 

 :صامت

 شصت_و_صد_صامت#

 

 

 

 

 

 



 :پرسدیم مجد

 چرا؟-

 

 و کارها تمام گرفته میتصم گندم دیبخوا راستشو-

 رو زیچ همه جاش به و بذاره کنار رو آشناش یعادتها

 و مسئله اون و مسئله نیا به بده ربط و کنه لیتحل

 یخانه مسائل بر مایس و صدا التیتحل شده ما یزندگ

 .ملکان

 

 :دهدیم ادامه دیآو و زندیم یلبخند مجد

 قبول. بگم کردمشم غلط دیبا فردا بگم یهرچ خونه تو-

 االنم و نبودم یآل دهیا همسر من دیشا مدت کی دارم

 تیآپد و روز به داره انتظا گندم که یانقدر البته صد

 اسمش گهید یزندگ نیا میاین کنار باهم اگر یول ستمین

 . ستین یزندگ

 خودتون قول به. ملکان یآقا شهیم یشکل چه یزندگ-

 .گهید دیایب کنار باهم

 

 .کندیم اخم دیآو



 دو هر فیتکل و زن هی هست مرد هی یاهرخونه تو-

 اصرار گندم چرا دونمینم. خوشبختانه مشخصه هم

 یجهینت کنه، ضیمر و خسته رو خودش داره

 چقدر. من از یدور و یریگبهانه شهیم هم شیخستگ

 هم خونه کار باشه اصال مگه؟ کنم رییتغ تونمیم من

 . گندم کن تمومش ریبگ کارگر نکنه،

 

 وجه چیه به. اندازمیم اشکالفه صورت به ینگاه مین

 که کندینم هم یسع و ستین یراض من کردن کار از

 .کند پنهانش

 

 :میگویم

 سال هشت نیا یتو من. دکتر ستین خونه کار هیقض-

 زنش زشته دیآو نظر از نکردم، زیتم راهرو و تراس

 نکردم، جا جابه فرش من بشه، راست و خم مالعام تو

 یبرعهده نایا نکردم، باز پرده ندادم، تکون مبل

 و جسارت هیقض یول. هیکاف من یبرا نیهم و خودشه

. دهینم و بده من به دیآو دارم دوست من که هیحقوق

 رو کار نگه امخسته گفتم یوقت یول نکشه، یت و جارو

 دیآو. میکنیم حلش دونمیم بگه کنه،یم خستت کن ول



 تر منعطف کردن کار به کنم شروع من نکهیا از قبل

 من به که کنهیم رو تالشش تمام انگار االن. بود

 من نه و اونه دلخواه نه یزندگ سبک نیا بقبولونه

 .امیبرب پسش از تونمیم

 

 .دهمیم ادامه و کندیم فوت را نفسش دیآو

 کردم اشتباه من که کنم اعتراف دیبا سال هشت از بعد-

 .گفتم بله خواستینم منو که یمرد به من. دکتر

 

 .کندیم اخم دیآو

 . گندم خواستمتیم-

 بهت یوقت من. یخواستیم رو کدبانو دارخونه گندم-

 بلده مروین فقط که بودم یمحصل شاغل دختر گفتم بله

 .ببخش منو د،یآو کردم اشتباه. بپزه

 .نبودم یناراض مونیزندگ از وقت چیه من-

 هاتخواسته هیشب من که ینبود یناراض یزمان تا-

 .دیآو نبودم شاد یاونجور من یول. بودم

 



 .کندیم ینیسنگ صورتم یرو نگاهش

 .گندم یستین شاد االنم-

 

 :میگویم

 من. میگذاشت کنار رو خودمون چون ستمین شاد-

 و گفتن الیع. دیآو کردم فراموش رو آشنات جمالت

 چقدر دمیفهم تازه و رو گفتنت گندمک و گفتن دخترک

 آشنا من یبرا تو... بودم کرده عادت زمونیچ همه به

 مدام که میزندگ وسط نشسته بهیغر هی االن د،یآو یبود

. ستین لشیم مطابق یزندگ نیا بفهمونه داره یسع

 خودم سبک به بخوام اگر. کنم کاریچ دونمینم گهید

 گهید باشم داشته تورو اگر و ندارم رو تو کنم یزندگ

 .ستمین خودم

 

 

 چیپ هم در که انگشتانم انیم خوردیم سر دیآو دست

 بند از زور به را اشتنه به کترمینزد دست و اندخورده

 سخت و سفت انگشتانش انیم و کره آزاد گرمید دست

 .کندیم حفظ



 

 :دیگویم دیآو و شوندیم گرم یاهیثان به سرانگشتانم

 مونیقدم یحرفها. گندم رفته یکرد رد رو یچ همه-

 .بره میکن رد هم رو

 

 :میگویم نیسنگ

 وسط از رو تو من. دیآو یبر کنم رد رو تو خوامینم-

 حس تنها تو. داشتم نگه خودم کنار و برداشتم جنگ هی

 .کنمیم گم خودمو ینباش هم تو دارم، که یهست ییآشنا

 

 یول شودیم متوقف دستم پشت شستش انگشت لمس

 .کندینم رها را دستم

 وسط منو یبخوا که ستین نیا هیشب رفتارت یول-

 .یدار نگه یزندگ
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 :دیگویم مجد شودیم یطوالن که سکوتمان

 یچ مهرگان خانم کردن کار مورد در ملکان یآقا-

 .دهیم آزارتون شتریب

 

 :دیگویم یطوالن یمکث از بعد دیآو

 شاغل زن کی وقت چیه تصوراتم تو نکهیا از جدا-

 گندم از تونمینم گهید کنمیم حس االن... خواستمینم

 ...انگار... انگار. کنم مراقبت

 

 :دیگویم مجد و شودیم ساکت

 نیفرستاد خونه از بار نیاول یبرا رو تونبچه انگار-

 .رونیب

 

 .دهدیم ادامه مجد و دیگویم کالفه را یابله دیآو

 نیا. ستین دوساله یبچه که گندم نیگفت حرفاتون نیب-

 خودتون به نیبود مهرگان خانم نگران که یهربار رو

 .نیبگ



 

 معطوف نگاهش که همانگونه تینها در دیآو

 :دیگویم است شده سرانگشتانم

 بیآس خودش به و بوده ماریب یطوالن مدت گندم-

 هم باز ترسمیم االن. بودم دهینفهم من و زدهیم

 نشم متوجه بازم من و رهیبگ شیپ در یاهیرو نیهمچ

 توان گهید چون شترهیب ترس نیا سرکاره گندم یوقت و

 .ندارم رو ازش مراقبت

 

 :میگویم دیآو به رو

 .نبود تو ریتقص هیقض نیا-

 .کردمیم مراقبت ازت دیبا ،یبود من زن تو یول-

 

 :دیگویم مجد

 گذشته به نسبت مقدار کی که هیعیطب نیا ملکان یآقا-

 کنترل در شهیهم اتفاقات که دیبدون یول دیباش ترمحتاط

 .ستندین ما

 .مراقبم فقط. ندارم کنترل  در یسع-



 

 :زنمیم لبخند

 سپرده همه به. کنهیم کنترل رو زیچ همه داره-

 به کلوچه ییچا یبدبخت هی قهیدق به دم. باشن من مراقب

 یتو چه دیآو. پرسهیم رو حالم و اتاقم تو ادیم دست

 رو همه یطور. هست انگار نباشه چه باشه کارگاه

 هی من که باشن من گوش به حلقه غالم کرده مجبور

 خروج و ورود ساعت که بودم نیا ریدرگ تمام یهفته

 یدار دوست یوقت هر گفتنیم همه یول بدن بهم قیدق

 من اونجا. ملکان خانم برو یدار دوست یوقت هر ایب

 .کرده معذب رو همه. ندارم مستقل تیهو هنوزم

 

 

 :دیگویم دیآو و خنددیم مجد

. ستین اش هیتغذ به حواسش. کنهیم کار ادیز-

 .ستین خوب گندم یبرا ادیز کارگاه یغذاها

. خورده سلف اون و کارگاه اون یغذا از سالها دیآو-

 .نخورم من چرا خوبه اگر و خورهیم چرا بده اگر

 .ستمین ضیمر من-



 

 :دیگویم دیآو و کنمیم سکوت

 .شونم شرمنده هنوزم. گندم دادم قول بابات به من-

 .همسرتم ستم،ین اتبچه من. دیآو یکنیم اشتباه-

 

 :میگویم مجد به رو

 دختر من که شده یادوره اون به هیشب االنم یزندگ-

 اشدغدغه مامان رفتمیم سرکار یوقت و بودم خونه

 .تنم یلباسها بودن گرم و بود من خوراک و خورد

 

 :دیگویم لبخند با دیآو

 .یزد منو مخ مامانت یها کتلت اون با-

 

 :میگویم

 روز هر و بود دهید بیآس من خاطر به دستت-

 مامانت. یزدیم داد هم همه سر و کارگاه یاومدیم

 حواست گفت میبرگشت مارستانیب از ییتاسه که یروز

 گفت گفتم، رو انیجر مامان به. باشه اخالقم خوش به



 پختیم شتریب ییچندتا کتلک. داره گناه یطفلک

 .بده همکارتم به گفتیم

 

 .خنددیم

 ؟یطفلک گفت من به-

 .آره-

 .داشتم دوست بابات از شتریب مامانتو اولم از من-

 

 

 .کنمیم اعتراف

 زنهیم هشت و شیش کم هی نیا گفت اول روز بابا-

 نه گفتم گه؟یم دروغ ای خونده فیشر کیمکان واقعا

 گفته بهش. فکر تو رفت یکم. خونده فیشر کیمکان

 و فهیضع اد،یب بره تنها شب گندم نداره تیخوب یبود

 اگر که دیرس جهینت نیا به کنم فکر بعدا. شهیم ضیمر

 .ییتو اون باشه من مراقب خانواده جز یکی قراره

 .کردن یخوب کار-

 



 

 قبول و تو با ازدواج. گرفتم میتصم اشتباه به من یول-

 . بود درمونده من   انتخاب شنهادتیپ

 

 :پرسدیم متعجب

 ؟یبود درمونده چرا-
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 نخواسته مرا هانیک چون بودم درمانده. زنمیم پلک

 یخوب انتخاب و بود یخستگ سر از دیآو اشتباه و بود

 .بود هم

 کرده کار هم و بودم خونده درس هم یطوالن مدت-

 مراقبم خواستمیم رو یکی قایدق اونموقع... و بودم

 .باشه



 .گندم مراقبتم هنوزم من-

. کنه مراقبت من از دائما باشه مجبور یکی خوامینم-

 .هستم خودم مراقب خودم من

 

 .شودیم پجپچ هیشب شیصدا

 تو از مراقبت. دارم دوستت یلیخ گندم، دارم دوستت-

 .استیدن کار نیتر بخش لذت ست،ین اجبار من یبرا

 

 لب ریز و شودیم نابمان حال آوار ناغافل یاشک قطره

 :میگویم

. رهام نه کنه محدودم نه که باش مراقبم یجور هی پس-

 هی به کنم فکر منم بذار. دیآو کن دایپ اعتدال حد هی

 .خورمیم یدرد

 

 .شودیم شتریب دستم پشت سرانگشتانش فشار

 تو با خوب قسمت نیا گندم، یکنیم خوب منو حال تو-

 .بودنه

 



 :دیگویم مجد و میشویم ساکت

 یحت ای دیکن کم هاتون ینگران از کم هی ملکان یآقا-

 دیبنداز دوتون هر دوش یرو رو یزندگ بار. کارتون

 شه؟ینم بهتر

 

 :دیگویم سخت و سفت دیآو

. خورده هم به یزندگ تراز کنمیم فکر اونوقت. نه-

 .دکتر یآقا سواله ریز من صد تا صفر االنشم نیهم

 

 

 .زندیم یمهربان لبخند مجد

 خوب براتون نیا. دیاریم فشار یلیخ خودتون به-

 دیآو پرسهیم نجایا ادیم هربار مهرگان خانم. ستین

 به ست؟ین که یعصب ست؟ین که ضیمر خوبه؟ حالش

 کنهینم جرئت دمیشا نداره، اعتماد شما یگفتنها خوبم

 تیاذ رو دیآو من پرسهیم من از. بپرسه خودتون از

 کردم؟ اش خسته من کنم؟یم

 

 .کندیم اخم دیآو



 .تو با هم خوبه خودم با حالم هم. گندم خوبم-

 

 :دیگویم مجد و میگویم حواسیب یاباشه

 

 نگران کمتر ای. دینش گهیهمد نگران که دیکن یکار هی-

 شیآسا حد هی به باهم که نهیا یبرا یزندگ. دیباش هم

 نکهیا. میبرس ینگران از حد هی به باهم نکهیا نه میبرس

 خانم ی گفته به گاها و ساعت زدهیس یروز شما

 .ستین ینرمال زیچ دیکن کار ساعت شانزده مهرگان

 

 .چرخاندیم دستانش انیم را انگشتانم

 .کنم فراهم رو گندم شیآسا دیبا من-

 .دیباش هم سالمت دیبا-

 

 سرانگشتانش نوازش و کندیم فوت را نفسش دیآو

 مجد و شودیم گرفته سر از دوباره دستم یرو

 :دیگویم



 نگران مهرگان خانم د،یکن سبک رو کاراتون کم هی-

 خونه از دیدار شما کنندیم فکر. دیش ضیمر هستند

 .دیکنیم فرار

 .گندم یکنیم اشتباه... دکتر کنهیم اشتباه-

 .کننیم اشتباه که بدونن تا دیباش خونه شتریب پس خب-

 

 

 :رندیم لبخند مجد و کندیم سکوت دیآو

 کار مهرگان؟ خانم دیبود یناراض شتریب یچ از شما-

 خونه؟

 

 .زنمیم لبخند

 که داده دست از یطور رو انعطافش دیآو که گفتم. نه-

 هربار مثال. بگم بهش رو ساده یزهایچ ترسمیم من

 که بگم شهیم یچ. نرو سرکار گهیم خستم گمیم

 م،یبخور مروین شام یبرا ایب بپزم شام نتونستم امروز

 خوبه؟ بگه

 



 :دیگویم دیآو

 .گندم ستین شام مروین-

 .دیآو مثال گفتم-

 .مروین نه میبخور غذا دیبا مثال خب-

 م؟یبخور یچ مثال-

 .پلو ایلوب-

 

 .کنمیم زمزمه

 .پزمیم برات بپزمش خوب تونستم وقت هر-
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 :دیگویم دیآو

 ؟یچ گهید. دستمال پارو جارو. پزمیم من شامم باشه-



 

 :دیگویم مجد

 خوان،ینم یهمکار فقط مهرکان خانم ملکان یآقا-

 .دیکن یهمدل

 .کنمیم یسع-

 خانم یزندگ شکل از رو تونیزندگ مهرگان خانم-

 .دیده رییتغ شاغل خانم شکل به دارخونه

 

 :میگویم صادقانه

 اگر کنمیم انتیخ دیآو حق در کنمیم حس. تونمینم-

 حس. بدم بهش کهنه یغذا ای دارم نگه غذا زریفر تو

 دم ییچا من و ادیب سرکار از اگر داره گناه کنمیم

 شنیم باعث نکارهایا یمجموعه خب یول. براش نکنم

 رو غرغر فرصت چون و بره ادمی کردن استراحت

 .شمیم کالفه شتریب گرفته من از دیآو

 

 :دیگویم دیاو

 غرغر که گرفتم زن من اصال. کن هم غرغر باشه-

 .کنه



 

 پدرو سبک به یزندگ از دیآو دانمیم و خندمیم

 .است متنفر مادرش

 

 

 :دیگویم مجد

 یبرا زهایچ یسر کی بایتقر و نیگفت رو ها.یگفتن-

 یب و دینیبنش دیبا یگاه کنم فکر. شدند روشن من

 .امروز مثل. دیبگ هم به رو مشکالت تعارف

 

 :دیگویم دیآو

 .شهیم باز زبونش قفل امروز مثل ندرت به گندم-

 ملکان؟ یآقا دیدار رو صحبت ساعت هم باز-

 .بله-

 جواب باالخره تا دیبپرس سوال مهرگان خانم از انقدر-

 .دیریبگ

 

 .زندیم لبخند دیآو



 .چشم-

 

 .کندیم جاجابه دستش در را خودکارش مجد

. خوبه بشه کات گهید نجایهم امروز ی جلسه خب-

 چندتا قهیدق چند من نباشه یمشکل اگر ملکان، یآقا فقط

 .کنم هماهنگ مهرگان خانم با رو نکته

 

 :دیویم من به رو شدن بلند نیح دیآو

 .منتظرم راهرو یتو-

 

 را نگاهم رودیم که دیآو و دهمیم تکان یسر

 و آرام یطوالن یمکث از بعد او و مجد به دوزمیم

 :پرسدیم شمرده

 یزیچ هر از شتریب من خبره؟ چه مهرگان؟ خانم-

 یجاخال دیدار مدام. شدم هایفرافکن متوجه امروز

 ه؟یچ مشکل. نیدیم

 

 



 

 

 .سرانگشتانم به دوزمیم را نگاهم

 .یشگیهم مشکالت همون-

 مثال؟-

 اون رفتن لو منتظر عمرم ته تا دیبا من کنم فکر-

 .باشم انیجر

 

 :دیگویم کالفه مجد

 خانم میبود دهیکش افکارتون یبرا انیپا خط هی-

 م؟یداشت عقب به برگشت که شده یچ بازم. مهرگان

 .نه عقب به برگشت بود موندن ساکن ما قرار

 

 .سالن بلند قد یوکای هی دوزمیم را نگاهم

 دارم مدام. شدن شونیپر خوابهام هست یوقت چند-

 مختلف یوهایسنار یتو بیغر بیعج یخوابها

 به ایقضا نیا دهیفهم دیآو ها ویسنار تمام ته نم،یبیم

 ... و بوده مربوط یبلوکان دکتر



 

 شدن؟ شروع یک از خوابها نیا-

 .دمیجد پزشک مطب میرفت که یروز از-

 افتاد؟ یاتفاق چه اونجا-

 صحبت من پرونده مورد در داشتن دکتر و دیآو-

 از یبلوکان دکتر نکهیا به دیرس داستان و کردنیم

 .کردند مهاجرت که شد فیح و بودن خوب یپرشکها

 

 :پرسدیم مجد و شومیم ساکت

 افتاد؟ یاتفاق چه بعدش-
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 .کنمیم یکوتاه مکث

 



 مهاجرت یبلوکان یدونستیم دیپرس دیآو نیماش یتو-

 که یکس گفتمیم بهش دینبا من. دونستمیم گفتم کرده؟

 نهیبش دیآو ترسمیم االن.  شده خارج کشور از دنبالشه

 خیتار یهمپوشان نیا به برسه و کنه کتاب حساب

 .اتفاقات

 

 

 بعد و چرخدیم ساعت یرو یا لحظه مجد نگاه

 :دیگویم

 که نهیا من حیترج گمیم هم باز گفتم قبال مهرگان خانم-

 .دیکن مصرف دارو مدت هی که

 حذف ما یزندگ از یبلوکان اسم کنم مصرف دارو-

 .دکتر شهینم

 

 .صورتم به دوزدیم را نگاهش

 خانم کننینم فکر شما مثل ملکان یآقا دیباش مطمئن-

 هم ناخودآگاهشون یتو وقت چیه دیشا شونیا. مهرگان

 ژیپرست یبلوکان یاندازه به که یپزشک نکنن فکر

 .بزنه یکار نیهمچ به دست داشته یخوب یکار



 

 :پرسمیم مصرانه

 د؟یفهم اگر-

 د؟ینفهم اگر-

 

 .نلرزد میصدا کنمیم یسع

 کی که کنم یزندگ استرس نیا با عمرم ته تا دیبا من-

 پس که گهیم من به و تو ادیم خونه در از دیآو یروز

 یبود مطبش تو تمام سال نیچند تو و بوده یبلوکان کار

 .یکردیم انتیخ بهم و

 

 

 .زندیم پلک مجد

 انتیخ داستان شما داستان نکهیا به میدیرس هم باز-

 .نبوده

 چیه از بودم شونیا ماریب که ییسالها تمام من. درسته-

 و بودم کشته خودم یتو رو حسهام نبودم، مطلع یعشق

 سوال یکل نرم مطبش اگر که بودم دهیرس جهینت نیا به



 عوض رو دکترت چرا که همه یبرا شهیم جادیا

 و بودم عاشق من که بود نیا متاسفانه جوابش و یکرد

 وقت چیه من که یصورت در. شدم دیآو با یزندگ وارد

 آدم دیشا. بودم نذاشته دیآو یجا به رو هانیک ذهنم یتو

 فالن با اگر دیشا بگه خودش با اشتباه به یگاه

... داشتم یبهتر یزندگ کردمیم ازدواج خواستگارم

 ستین جا چیه بند دستم من بره لو داستان نیا اگر یول

 بودم نداده اجازه که کنم ثابت تونمینم جوره چیه. دکتر

 داریب من در اقا نیا به نسبت یحس ساله چند نیا تو

 .شه

 

 :کشدیم جلو یکم زیم یرو را تنش مجد

 خانم هستند یراض مشترکشون یزندگ از ملکان یآقا-

 و قهیسل تفاوت بله. ذارنیم احترام شما به. مهرگان

 اومدن کنار ای شدن حل قابل یول دیدار دگاهید تفاوت

 مورد در یوقت که نجایا ارمیم زوج من. هستند

 که شهیم سوال برام گاها کننیم صحبت شونیزندگ

 مورد در یول د؟یکنیم یزندگ هم با دیدار چرا خب

 .نشده جادیا برام سوال نیا وقت چیه شما زوج

 



 نشان یواکنش یوقت و چرخدیم صورتش در نگاهم

 .یصندل یپشت به زندیم هیتک او دهمینم

 

 به شما دارند شما از یخوش خاطرات ملکان یآقا-

 لیدل د،یکنیم اشاره ملکان یآقا از یخوب یزهایچ

 یبرا دیبش دور هم از دادم شنهادیپ مدت کی من نکهیا

 نیا و دیبود یبد یروح تیوضع یتو شما که بود نیا

. دیآرومتر االن. داشت یبار فاجعه یجهینت کنتکتها

 مصرف دارو اگر. مهرگان خانم دیدار نگهش آروم

 عالئم نیا از هم شنیم آرومتر خوابهاتون هم دیکن

 .دیشیم رها گونه وسواس

 

 

 :پرسمیم یطوالن یمکث از بعد

 بپرسم؟ سوال به تونمیم مجد؟ دکتر-

 .دییبفرما-

 

 

 .دوزمیم خودکارش بند در دستان به را نگاهم



 نیا باشم مطمئن درصد صد من که هست یراه ایآ-

 ره؟ینم لو وقت چیه انیجر

 دیتونینم هم وقت چیه دیبخوا رو راستش یول. ریخ-

 و دیباش آروم. رهیم لو که دیباش مطمئن درصد صد

 شما شرفتیپ به من. دیبر شیپ یزندگ نرمال روند یتو

 .هستم و بودم دواریام

 

 نام به یزیچ بره لو اگر هاتونیتراپ به توجه با-

 مونه؟یم ما نیب مشترک یزندگ

 

 تینها در و چرخدیم ام کالفه صورت در مجد نگاه

 :دیگویم

 خانم موند سرپا یزندگ نیا مشابهش طیشرا تو-

 .مهرگان

... دکتر میرفت دادگاه یپا تا ما مشابهش طیشرا یتو-

 ندادم دیآو یسوالها به یجواب من مشابهش طیشرا یتو

 تار به مشابهش طیشرا تو. میدید چشم به رو مرگ و

 ...دکتر میرسوند

 



 :دیگویم یوقت ستیا زمزمه شیصدا

 .نینکرد اشپاره یول

 

 قد و قامت بلند... وکای به دوزمیم چشم سکوت در

 هم باز ندیبب بیآس اششهیر وکای اگر است، دهیکش

 د؟یکش خواهد قد هم باز زد؟ خواهد جوانه

 

 مهرگان؟ خانم-

 

 :میگویم بپرسد یسوال آنکه از قبل و کنمیم نگاهش

 ترسهامون دکتر، میستین یقو میقد ی اندازه به ما گهید-

 یزن اون گهید من شدند، بیعج دردهامون شدند، ادیز

 خورشت افتادن جا و خونه یزیتم امدغدغه که ستمین

 میشکست. سهیوا پشتم قد تمام که یمرد اون دیآو و باشه

 و برمیم ادی از رو مکان و زمان هزاربار من دکتر،

 قفل رو خونه در رهیم ادشی گهگاه هنوزم دیآو

 دیع داره دکتر، نداره تخت هنوزم ما یخونه... نکنه

 ما... و شهیم دیع داره. رفته ادمونی نیس هفت و شهیم

 .مینشد سابق آدم



 

 .رودیم نییپا انگشتانم تا نگاهم

 دکتر؟-

 بله؟-

 

 .کنمیم بلند را سرم

  مطب نیا یتو زنها خانت داستان از درصد چند-

 داشتند؟ خوش یانتها

 .نبوده انتیخ شما انیجر گمیم هم باز-
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 .مینشد سابق آدم
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 .زنمیم یشخندین



 به هیشب هم یلیخ بگم دیآو به رو داستان بخوام اگر-

 یقبل احساس که بودم یزن من... ستین یخال تجاوز

 که بودم یزن من... شدم یارابطه وارد نکرده تمام رو

 داشتم حس بهش ینوجوان یسالها که یمرد مطب به

 اطیح یتو درخت جفت هی... کردمیم آمد و رفت

 ببرنش، کردم سفارش من و بود من یپدر یخونه

 روش یهایخط خط ینامحرم دمیترسیم هنوزم چون

 .نهیبب رو

 

 :دیگویم و کنمیم سکوت

 .میداشت یزندگ به بازگشت درصد 80 یباال نجایا ما-

 صفا؟ و صلح با عاشقانه خوب یزندگ درصد 80-

 د؟یخوایم من از یجواب چه مهرگان خانم-

 

 .کنمیم یکوتاه مکث

 یدرصد 80 از زوج هی یبرا که یاتفاق نیبدتر-

 بوده؟ یچ افتاده هاتون

 

 :دیگویم یطوالن یمکث از بعد



 جدا ماهه چند یبچه هی با مشاوره دوسال از بعد-

 .شدند

 

 .زنمیم پلک

 باشه کرده فراموش که بوده نیب نیا یکس نش؟یبهتر-

 شده قبلش به هیشب قایدق که بوده یکس افتاده؟ یاتفاق چه

 باشه؟

 جینتا یول بگم بهتون تونمینم یدرصد صد زیچ چیه-

 .میداشت یخوب

 

 .شیهایشیم به دوزمیم را نگاهم

 که میهست ییدوتا ما نیهم هیشب شما خوب جینتا-

 درسته؟ م،یستین یزیچ هیشب هنوزم و میایم و میریم

 

 :میگویم و دهدینم یجواب

 بگم؟ دیاو به دیبا نظرتون به ه؟یچ شما یهیتوص-

 

 .زندیم یلبخند



 تینها در. نه ای دیبکن رو یکار حتما بگم تونمینم من-

 .باشم دهنده شنهادیپ تونمیم

 .دکتر نیبد شنهادیپ-

 .پاتونه شیپ راه دو-

 

 زندیم هیتک را اشچانه و دوزمیم صورتش به نگاه

 .دستانش پشت به

 دیخواه چالش کم هی. دیبگ رو یچ همه دیتونیم-

 دیوشا نیبد ادامه رو یزندگ و بده جواب دیشا داشت،

 رها یفیبالتکل از و دیرس دیخواه جهینت به یول. نشه

 و بود خواهد یزندگ یزندگ و دینگ دیتونیم ای دیشیم

 یروز منتظر و بود دیخواه متزلزل نقدریهم شما

. بزنه  رو تونیزندگ ی شهیر یداستان که موند دیخواه

 ای بشه که پاتونه، شیپ راه دو باز هم بره لو اگر یحت

 .نه

 

 .زنمیم یتلخ لبخند

 بهتره؟ کدوم-



 دارو دیبا حتما دیبمون یشامدیپ هر منتظر چه دیبگ چه-

 .دیکن مصرف

 ت؟ینها در و-

 لو دینگ و بشه و دیبگ و نشه و دیبگ ممکنه تینها در -

 خانم میندار یدرصد صد چیه... نره لو ای بره

 .مهرگان

 

 :پرسدیم و کنمیم سکوت

 شدم متوجه چون د؟یزنیم بیآس خودتون به هم هنوز-

 حساس سرانگشتاتون به ادیز کم هی ملکان یآقا و شما

 .دیشد

 

 .دهمیم تکان یسر

 یکی یول زنم بیآس که کنمیم یسع ای زنم،ینم بیآس-

 از یکی و من یانگشتا یبررس شده دیآو یکارها از

 موندن منتظر و دیآو نگاه خوندن شده من یکارها

 .ما نیب راز هی انفجار یبرا

 .مهرگان خانم ستین خوب کدومتون چیه یبرا نیا-

 



 .کشم یم یقیعم نفس

 بپرسم؟ گهید سوال کی

 .دییفرما بله-

 چه نیدیشنیم رو قتیحق نیا و نیبود دیاو یجا اگر-

 ن؟یکردیم

 

 .خنددیم

 .مهرگان خانم ستمین-

 ن؟یدیبخشیم-

 

 .کندیم اخم

 .مهرگان خانم داشت شما گفتن نوع به یبستگ-

 تجاوز بهم که یاون. بود یبلوکان هانیک دکتر د،یآو-

 چرا؟ دیبپرس... بود یبلوکان کرده

 

 :میگویم و پرسدیم دور یازمزمه مانند را چرا

. داشتم حس بهش سالها نیا تمام هم من دیفهم چون-

 ؟یبخشیم منو



 

 .زندیم لبخند

 .ستین گفتن روش نیا-

 .قتهیحق نیا یول-

 

 .کندیم رها زیم یرو را دستانش

. مهرگان خانم دیببخش رو خودتون خودتون دیبا اول-

 .نیدینبخش رو خودتون هنوز شما

 .دمینبخش-

 چرا؟-

 .ستمین بخشش قیال چون-

 

 :دیگویم دیتاک با

 ملکان یآقا و شما. مهرگان خانم نیببخش رو خودتون-

 .دیهست یزندگ نیا قیال

 

 :میگویم م؟یبود قیال



 .داشتم دوست یلیخ رو تونجمله هی-

 کدومش؟

 که ومدین شیپ سوال براتون ما زوج مورد در نکهیا-

 .میهم با چرا

 

 .دهدیم تکتن یسر

 بخششه؟ یبرا قدم کی نیا-

 

 .زنمیم لبخند

 درسته؟ هیشاک یلیخ من کردن کار از دیآو-

 

 .خنددیم

. مهرگان خانم دیریبگ کمک یزندگ یتو ازشون-

 از شما تصور برخالف ملکان یاقا افکار با یمرد

 هستند خونه کار مخالف بله. برندیم لذت کردن کمک

 دیشا. دیخوریم و پزندیم ای دیپزیم مروین کمکم یول

. اندیم کوتاه تینها در یول کنند یبدقلق یکم اوائل

 حوصله و صبر با د،یکن شروع چکهچکه رو استقالل



 استقالل گفتم قبال البته. دیرس دیخواه تون خواسته به

 .مشترکه استقالل کی مشترک یزندگ

 

 

 :میگویم و کنمیم نگاه را انگشتانم هم باز سکوت در

 

 تا میبر و میایب قراره جلسه چند بگم، بهش امروز اگر-

 دیآو هست امکانش م؟یکن تمومش و گهید دوسال بشه

 رو من هست امکانش بشه؟ وونهید قبل ی اندازه به

 سالها نیا تمام در یبلوکان هانیک با صحبت یبرا

 چیه گفتم سالها من که کنه فراموش ممکنه ببخشه؟

 بوده؟ یمعمول خواستگار هی و نداشتم بهش یحس

 نکهیا از بعد مارستانیب یتو که کنه فراموش ممکنه

 خاطر به ببخشه رو من ممکنه... ت من به مرد نیا

 و بکشدش خودش قول به تا ندادم فرصت نکهیا

 بره؟ رو زندانش

 

 و رودیم باال من صورت یرو اش زده بهت نگاه

 :میگویم



 .بره زندانشم و بکشدش که بود نیا دیآو حل راه-

 

 .کشدیم نییپا دستانم تا را نگاهش

 حفظ رو خودتون آرامش ن،یگرفت که یمیتصم هر-

 .دیکن

 

 چهار_و_شصت_و_صد_صامت#

 

 

 ام؟کرده فراموش که است وقت چند را آرامش آرامش؟

 دکتر؟ هاست یدرصد 80 جزو ما یزندگ نظرتون به-

 وصله، شما احساسات و شما به یزندگ نیا تیفیک-

 .دیباش مهربون خودتون و یزندگ با دیریبگ میتصم

 

 .دهدیم ادامه و چرخدیم صورتش در نگاهم

 .دیببخش رو خودتون-

 



 ،یزندگ نیا ببخشم را خودم اگر ببخشم؟ را خودم

 ما و دیآیم بهار ببخشم را خودم اگر شود؟یم یزندگ

 م؟یشویم خوب

 

 :پرسمیم

 دکتر؟ یآقا هیچ خودم بخشش قدم نیاول-

 .دیکن مراجعه روانپزشک به-

 بعدش؟-

 .دیکن دیخر دیجد ی خونه یبرا دیبر-

 

 مبلمان ییرایپذ یبرا و بخرم تخت خواب اتاق یبرا

 یچا و مینیبنش تراس یچوب مکتین یرو بعد د؟یجد

 م؟یبخور

 

 .کشمیم چنگ به را یصندل کنار فیک

 .ممنون-

 

 .کندیم رها را نفسش



 .دارید دیام به بعد یجلسه تا-

 

 سمتم به یکارت و شومیم بلند یصندل یرو از

 :دیگویم شودیم سوال از پر که نگاهم رد،یگیم

 .روانپزشک-

 

 به و زده لب را دینباش خسته و شودیم کارت بند دستم

 .افتمیم راه به یخروج سمت

 :دیگویم کنمیم باز را در نکهیهم

 .دیریبگ دارو و دیکن مراجعه روانپزشک به حتما-

 

 به داده هیتک کالفه دیاو و کنمیم رها را در جواب یب

 .است رفتن منتظر و یخروج در

 

 دیآو سمت به و گفته یمنش به را یدینباش خسته

 من تا ماندیم منتظر و کندیم باز را در. رومیم

 .شوم خارج او از زودتر

 



 :پرسدیم و میرویم نییپا را ها پله

 ؟یخوب-

 

 باز که را در و کنمیم زمزمه حواسیب را خوبم

 . شودیم رها نفسم میکنیم

 

 آن دارم، دوستش را او و چرخدیم دیآو سمت به سرم

 یاقهوه چشمان را، اشقهیشق دیسف یمو توک و تک

 را او من... را اش روزه چند شیر ته را، اشساده

 .دارم دوست

 

 است گذشته هفته دو. بمیج داخل دهمیم هل را کارت

 و تخت خوابمان اتاق و میادهینخر را مبلمان هنوز ما و

 هفته دو. ندارد یساکن چیه خوابماناتاق ندارد، پرده

 خوب یروزها دینو بود قرار خانه آن و است گذشته

 .باشد

 

 :پرسدیم و انگشتانش انیم دهمیم سر را دستانم

 گندم؟ یکرد خی چرا-



 

 مرطوب هوا ام؟کرده خی. دوزمیم ابانیخ به را نگاهم

 است گرفته دستانش انیم را انگشتانم و است خنک و

 .است خوب زیچ همه و

 

 :میگویم

 هست؟ حواست دیآو دهیع گهید روز چند-

 هست؟ حواست هم تو. هست-

 

 راست. نه من و بود حواسش دیآو گفتیم راست

  دانستم،یم را زیچ کی و نبود حواسم من گفت،یم

 من که داشت گناه دیآو نداشت، یمعن دیآو بدون یزندگ

 تمام با را دیآو و یزندگ نیا من... باشم سرگردان

 ...خواستمیم شیترسها

 

 .ببخشم را خودم دیبا

 :میگویم

 م؟یبد سفارش مبل و تخت میبر-



 

 و سفت دستش انیم انگشتانم و کندیم یکوتاه مکث

 .دارد را ایدن آرامش شیصدا. شودیم فشرده سخت

 .میبر-

 

 .رودیم باال رخش مین تا نگاهم

 ها، سبزه دنبال میبر گفتیم بود زده جیمس مامان-

 .فرستاده رو سمنومون سهم زخاتونیعز

 

 :پرسدیم

 مشغولن؟ اطیح تو هنوز کارگرا-

 یکارچمن رو استخر تا خونه ریمس دارن آره،-

 .کننیم

 رمیم سر هی فردا. کمک برم نتونستم شد بد یلیخ-

 اط؟یح یبرا نیگرفت یچ نهال. کمک یبرا

 

 به حواسش که دارم دوستش. ندینشیم لبم یرو یلبخند

 .است زیچ همه



 .به و یگالب-

 

 شانیرو شودیم کنمیم فکر خودم با و زندیم یلبخند

 یزهایآو هیشب یزیچ. دیآو و من م،یبکن را خودمان نام

 .مچم داخل دستبند یرو

 

 

 م؟یریبگ رو هامونسبزه میبر شب-

 شش مامان گهید سال بود داده ریگ کهیبار آب پارسال-

 منو منظورش کردمیم فکر. کنه سبز دیبا سبزه تا

 .ارهیب رو ششم نفر کنه شوهر بوده قرار نگو م،ییتو

 

 از و کردیم سبز سبزه خانه نفرات تعداد به مامان

 شد مانیهاسبزه شد اضافه خانواده نیا به دیآو که یسال

 ...میکرد خاک ما را هفتم نفر و تا شش امسال و تا پنج

 

 من استدهید خواب یشب هم باز گفتیم زخاتونیعز

 یبچه کی با یاخانواده گفتیم مجد و آورمیم دختر



 میخواهیم را هفتم یسبزه... اندشده جدا ساله کی

 م؟یخواهیم ای چکار؟

 

 د؟یآو-

 جانم؟-

 ال؟یع یگیم بازم بپزم پلو ایلوب برات اگه-

 

 .خنددیم

 .یگرفت ادی یآشپز خاتون از چقدر نمیبب بپز-

 

 میقد هیشب هم ما شودیم یعنی کنمیم فکر خودم با

 یبرا آشپزخانه آن در یروز شودیم م؟یشو

 م؟یبرقص مانیآرزوها

 

 

 یبرا مینداشت جان ما... کنمیم نگاهش هم باز را دیآو

 ماندن دل و مینداشت رفتن یپا ما... گرید جنگ کی

 دیآو ای... و دیایب هانیک یروز بود ممکن یعنی... هم



 روز کی بود ممکن... ا؟ی و بفهمد حواسیب یروز

 م؟یبگو را زیچ همه و شوم وانهید

 

 دردناک شهیهم یزندگ نیا... یزندگ نیا بود دردناک

 ...خواستمیم شیدردها تمام با را دیآو من و ماندیم

 

 :پرسمیم

 د؟یاو میش مهیق الیخیب-

 چرا؟-

 یخونه میبر شام مبل، و تخت سفارش از بعد-

 زود و میریبگ رو سمنو و هاسبزه و بابامامان

 م؟یبرگرد

 م؟یبرگرد زود چرا-

 

 :کنمیم زمزمه

 .حاال تا مینخورد ییچا دیجد تراس تو ما

 

 .زندیم لبخند



 .میبخور تراس تو کن دم ییچا و میبرگرد زود. باشه-

 

 میبخور یچا تراس آن در شب اگر... است خوب

 ،یچا از بعد دیشا کنمیم فکر... شودیم خوب یزندگ

 ...میبرقص باهم پنجره پشت

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


