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 خالصه :

 . است سپرده عشق گرو در دل قبل از که دختری. شودمی اقوام از هنرمند دختری یدلباخته روستایی پسری

 در که اینقطه دورترین به و گرفته فاصله خود خانواده از بالفاصله و گیردمی طالق خود همسر از دالیلی به مردی

 دارد زیادی یفاصله شهر از که جنگل اعماق در کوچک یکلبه یک در تنهایی به هاسال و رودمی نباشد آنها دسترس

 ...کندمی سپری را خود زندگی و شودمی ساکن

 فاصله خود فرزندان از باید چرا که کندمی وادار تفکر به را او دوباره هاسال از پس، تلنگر یک، جرقه یک روز یک اما

 !نکند زندگی هاآن کنار و باشد داشته

 ؟کی تا

 ؟دارد را دلتنگی و انتظار قدر چه ارزشِ مگر زندگی این

 ؟باشد تنگی دل همه این تحمل تواندمی کی تا سکوت

 . کنیم چرخش به شروع که باشیم ما خود این باید، چرخدنمی ما کام به روزگار وقتی شاید

 

 .اندگرفته شکل نویسنده تخیل مطابق هاشخصیت ولی؛ شده گرفته الهام واقعی داستانی از اصلی یایده
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 .سکوت

، درسمی هایمگوش به مرتب و دقیق ساعت تاک تیک مانند صدایش. زندمی کلبه سقف به باران نم نم

 هاینفس جایگزینِ خود و زندمی پس را داخل یمرده هوای خنکی نسیم و است باز کلبه هایپنجره

 .شودمی هامریه داخلِ یمرده

 تنهایی به دیگر شب یک باید دانممی را این ولی! گذشت جوری چه دقیقا دانمنمی، شد تمام نیز امشب

 دشومی خوبی تمرینِ ولی؛ است سخت کمی. بکشم دراز خواب تختِ روی به و بگذارم بالشت روی را سرم

 ابخو از قبل و پیچید خواهم خود دور به که کفنم شودمی سفید یمالفه این. تابوت داخل خوابیدن برای

 .بشود قفل کلبه چوبی سقفِ به نگاهم مستقیم و صاف که کشید خواهم دراز خواب تخت روی طوری

 ...هستم مرده یک بشود باورم کامل تا دارد کم چیز یک فقط حس این حاال، خُب

*** 

 سرعت به و زنممی پس خود دور از را رنگ سفید یمالفه. کنممی باز را هایمچشم ساعت زنگ صدای با

 پس .اندازممی بیرون به نگاهی نیم اتاقم یپنجره از و کشممی عمیقی نفسِ. آیممی پایین خواب تخت از

 را سرما حس که هاییباد هم هنوز چند هر، است آفتابی هوا صبح امروز بارید دیشب که بارانی از

؛ کندمی ثابت را این انگشتانم نوک بودن یخ، نگیرم نظر در را قلبم زدگی یخ اگر حتی، وزندمی دهندمی

 .شودنمی آب یخش هم تابستان در حتی من قلب زیرا

 یمهن تا اکنون که آهنی سطل به هایمچشم سپس، بندمشمی و کنممی حرکت باز نیمه یپنجره سمت به

 نگاه یک اول، کنممی حرکت سمتش به متوالی هایخمیازه و آهسته هایقدم با. چرخدمی شده پر آب از
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 کمی و کشممی زمین روی به را آب سطل سپس، اندازممی چکدمی آب ازش که کلبه سوراخ سقف به

 کلبه در و دارمبرمی زمین روی از را آب سطل مجدد، پوشممی را خود گرم هایلباس. کنممی جاشجابه

 .کنممی باز را

 .دهممی دوباره سالمی خورشید به و کشممی عمیق نفس یک

 همه و کنممی تقسیم هستند ترجوان هاگیاه یبقیه از و امکاشته تازه که گیاهانی و گل میان را آب سطل

 .بارید خوبی باران دیشب هرچند. کنممی سیراب را

 به و چینممی رز گل یک. باشد داشته برایم سودی کنمنمی فکر آب کردن اسراف و دادن دست از ولی

 اب را رز شاخه تک و کنممی حرکت امگذاشته آن در رز گل، تنها که گلدانی سمت به. گردمبازمی کلبه

 که محلی همان در را آب سطل و کنممی حرکت سپس، دهممی قرار گدان داخل زیاد یسلیقه و دقت

 . گذارممی کندمی چکه سقف از آب قطرات

 ماه دومین در که حاال همین از. کنم جمع هیزم خود کردن گرم برای باید و شودمی سرد دارد دیگر هوا

 .دارم رو پیش سختی خیلی زمستانِ که است مشخص باردمی زیادی باران و است سرد قدراین هوا پاییز

 در هکلب محل سراشیبی و بودن باال دلیل به و دارد وجود کلبه اطراف که زیادی هایدرخت دلیل به البته

 .بود خواهد نیز ترسرد هوا، جنگل

 ولی؛ دارد زیادی سوز هوا. کنممی چفت را کلبه هایپنجره تمام سرعت با و بندممی خود سر پشت را در

 .کنم باز را هاپنجره، هوا یتصفیه برای شوممی مجبور مدام است مرده کلبه داخل هوای بس از

 به هیزم آوری جمع برای که ظهر تا دهممی ترجیح، آورم نمی در تن از را خود گرم هایلباس همچنین

 .دارم نگه گرم را خودم هالباس همین با زد خواهم جنگل دل
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 غالب وجودم بر زیادی سرمای همچنان ولی؛ کنممی گرم را خودم هایمدست ساییدن هم به با دقیقه چند

 .است

 زیرزمین در به که قفلی. کنممی طی را خوردمی کلبه زیرزمینِ به که ایپله تا سه آهسته هایقدم با

 اطراف این زیادی هایانسان. کنممی باز است وصل کلید دسته به که خودش مخصوص کلید با را امزده

 گهن سیر و کردن سیر برای که غذایی مواد ترینارزش با از محافظت کنمنمی فکر ولی؛ کنندنمی زندگی

 .باشد داشته ضرر برایم دارممی نگه زمین زیر این در خود داشتن

 هک مقداری و دارمبرمی قدم پیاز و زمینیسیب هایکیسه و برنج کیسه سمت به و شوممی زمین زیر وارد

 دارم دست در که ظرفی داخل و کشممی بیرون کیسه داخل از را دارم الزم شام و نهار کردن درست برای

 هر خریدِ زیرا! اندنشده خراب یا زده کپک و هستند سالم موادغذایی یهمه که نیستم مطمئن. ریزممی

 شهر تریننزدیک به ماه یک برای بار یک فقط و دهممی انجام شودمی شروع که ماهی هر اول را ماه

 کم خیلی. کنممی خریداری جا یک را باشم داشته نیاز که دیگری وسایل هر یا غذایی مواد هر و روممی

 شهر از دوباره و بندممی ماشینم پشت را وسایل یهمه. بروم شهر به ماه یک در بار چندین آیدمی پیش

 رپ هایآدم و شهر از زیرا، کنم تحمل را ماندن شهر در زیاد توانمنمی. گردمبازمی خود یکلبه و روستا به

 .هستم خسته ادعایش

 امکلبه درِ به بار چند زدن در نشانه به شخص یک، ناگهانی خیلی که بودم غذایی مواد آوریجمع مشغول

 .کوبید
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 و باشند داشته کار من با بخواهند که کنندنمی زندگی اطراف این زیادی هایانسان زیرا !خورممی جا کمی

 رد سمت به و شوممی خارج زیرزمین از، کشممی عمیق نفس یک ولی؛ بیایند من مالقات به بخواهند یا

 .کنممی حرکت کلبه

 باز را در و دارمبرمی قدم زمان کردن تلف بدون. شودمی زده در به دیگر متوالی یضربه دو مجدد

 .بودم ندیده اطراف این حال به تا که شوممی مواجه شخصی با بالفاصله. کنممی

 ...اقا نباشید خسته -

 .دهممی تکان را سرم

 ؟آیدمی بر دستم از کاری، ممنونم -

 ورق به شروع آهسته و گیردمی سمتم به را دارد دست در که اسنادی و داردبرمی من سمت به قدم یک

 .کندمی زدنشان

 ورط به است قرار و داریم را شیمیایی مواد تولید یکارخانه این ایجاد مجوز ما قانونی طور به، ببینید -

 قسمت این جزو هم شما یکلبه که کنیم جدا جنگل باقی از حصار با را جنگل از قسمت یک رسمی

 را شما این و کنندمی ایجاد بدی بوی، هستند خطرناک موادشیمایی که این بر عالوه. شودمی محسوب

 ...کنید مکان نقل دیگر جای یک به ترزود هرچه است بهتر پس، داد خواهد آزار

 دشواری کار هاییکارخانه همچین تاسیسِ برای شهرداری رضایت جلب، موضوع همین خاطرِ به طرفی از

 .است
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 به شخص آن صدای ایلحظه برای... من خدای. مانممی خیره، هایشچشم به خود هایچشم با ثانیه چند

 پسرم هایچشم به انگار...هایشچشم جفت از غیر به اشچهره تمام، شودمی محو اشچهره تمام همراه

 .ندارند چندانی تفاوت هاچشم این با، پسرم ایقهوه هایچشم، امشده خیره

 جلوی پسرم یچهره مدت تمام! امشنیده چیزی چه نشدم متوجه اصال! بگوییم چه باید دانمنمی

 ...رسیدمی هایمگوش به سکوت اوج در قلبش ضربان و داشت قرار هم روی هایشلب که بود هایمچشم

 !شکلی چه به نفهمیدم من و گذشت دیگر شب یک

 آماده خودم برای گاوزبان گل کمی همراه به چای لیوان یک، کنممی حرکت جوش آب و کتری سمتِ به

 از دور آرزوی یک این دانممی چند هر، بگذارم دیگر یک روی را هایمچشم کمی بتوانم شاید تا کنممی

 .است دسترس

 جسمم و افتممی درازکش تخت روی به. دهممی قرار خود سر باالی همیشه مانند و کرده کوک را ساعتم

 لمس بدنم تمام همچنین، شودمی کند قلبم ضربان و بسته هایمچشم. کنممی جدا خود روح از را

 .شودمی

 .کنممی تمرکز، کندمی نوازش را هایمگوش آرامی نوای با که دسترسی از دور موسیقی صدای به تنها

 .رسدمی هایمگوش به هانزدیکی همین از صدا هستم مطمئن

 پاهایم جفت زانوی تا که رنگ خاکستری و غلیظ هایمه میان از خود و دارمبرمی زمین روی از را فانوس

 در که ماهی تنها و شده پنهان سیاه هایابر پشتِ خورشید. کنممی حرکت جلو سوی به دارد امتداد

. کندمی روشن را رویمروبه مسیر خداحافظی برای، کندمی سالم هایمچشم به رنگ الجوردی آسمانِ
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 دسر بسیار هوا زیرا؛ باشند امان در زدن یخ از انگشتانم تا برممی فرو خود کتِ هایجیب در را هایمدستم

 .کشدمی خجالت بیشتر من از دارد، خورشید لحظه هر و است

 .ببینند تواندمی هایمچشم که هرجایی، هستند جا همه رنگ خاکستری هایمه

 به ات. کنممی حرکت شودمی منتشر پشتش از موسیقی نوای صدای که رنگی مشکی و بزرگ در سمت به

 در این از غیر به زیرا رسدمی هایمگوش به در همین پشت از صدا قطعا اما؛ امنکرده عبور در این از حال

 .کند جلب را نظرم تا ندارد وجود دیگری چیزِ

 رد میان از، کنممی حرکت است باز نیمه تا که در سمت به و زنممی پس را رنگ خاکستری و غلیظ هایمه

 .شودمی ترقوی پیانو صدای دارمبرمی متوالی صورت به که قدمی هر با لحظه هر. شوممی وارد

 به متفکر و سرد هایچهره با و نشسته هاصندلی روی زیادی جمعیت که شوممی بزرگ سالنِ یک وارد

 مشکی و بزرگ پیانوی ساز یک پشت، صحنه روی بر جذاب و جوان خانومِ یک. انددوخته چشم صحنه

 ردنک گریه به را کنسرت تماشگران از بعضی که است خاصی یقطعه نواختن مشغول و است نشسته رنگ

 .انداخته

 چپ سمت چشمِ از اشک ریختن فرو از مانع راستم دست با ولی؛ گیرممی قرار تاثیر تحت کمی نیز من

، تاس نواختن مشغول پیانو ساز پشت که شخصی بشوم متوجه توانستم دقت کمی با زیرا؛ شوممی خود

 ...شوق اشک قطره یک اما، ریزممی اشک قطره یک خود راست چشم از. دارد دخترم به عجیبی شباهت

 مدهمی سر بانگ بلند و دوممی کنسرت اجرای صحنه وسط به دخترم سمت به بلندی هایقدم با سپس

 "دخترم، دخترم"
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 اما؛ کنممی حس صورتم روی را مردم هاینگاه سنگینی، چرخدمی من سمت به هانگاه همه، ثانیه یک در

، دشومی محسوب سختی کار چند هر، باشم تفاوت بی هاآن یهمه به نسبت تا دارم را خودم سعی تمام

 "بینندمی فراری یک شکل به را تو که مردمانی چشمان از فرار"، است دشواری کار بله

 مانچش به ایامیدوارانه نگاه با و شودمی ترباز صورتم روی به لبخند، ریزممی اشک راحتی به دیگر حاال

 .مانممی خیره است شده ترمظلوم همیشه از من برای که دختری

 یکسان بالفاصله. کندمی رها را خود کالمبی آهنگ و شودمی بلند خود پیانوی پشتِ از نواختن وسط او

 به مضحک یچهره یک با، برعکس و شودمی خشک هایشاناشک ریختندمی اشک آهنگ این با که

 سکوت خاطر به که هاییقدم با نیز من. شمردن را من هایقدم کنندمی شروع و چرخندمی من سمت

 .کنممی حرکت دخترم سمت به شودمی بازتاب سالن در صدایش، مردم

 .هنرمند خیلی و زیبا خیلی البته، است شده بزرگ خیلی او

 کنجکاوی، بودن مشتاق خاطر به، سالن در حاضر مردمِ سکوت. شودمی خیره چشمانم به کدر نگاه یک با

 .دهدمی آزار خیلی را من، دخترم العملعکس پیگیری و زیاد

 ترجیح خود زندگی کردن دنبال به را دیگران زندگی کردن دنبال، مردم این چرا دانمنمی واقعا"

 "!دهندمی

 .کندمی زدن حرف به تصمیم او، شدن خیره و سکوت مدت یک از پس بالخره

 ؟است درست، بودی من پدر مدت یک تو -

 .شودمی من پاپیچ عجیبی استرسِ
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 .دهممی تکان همزمان را خودم سرِ و دهممی قورت را دهانم آب

 .هستم تو پدر نیز حاال همین -

 خون هایشپلک یگوشه از همچنین، شودمی کبود و ریز چشمانش همزمان و دهدمی تکان را سرش

 .کندمی چکه زمین روی به قطره قطره آدم هزاران جلوی و کندمی شدن خارج به شروع غلیظی

 مــردکِ بگو؟! بودی کجا؟! ها ؟!بودی کجا خوردیممی امید گرسنگی از ما که هاسال این پس -

 .عوضــی

. داد خواهد رخ اتفاقی چه نیست مهم دیگر...بزند آسیب من به دارد سعی و شده ورحمله من سمت به

 ناکنو را بودم منتظرش مدت همه این که جوابی شاید. ندارد اهمیتی دیگر نیز مردم سنگین نگاه حتی

 هک کمبودی همان پس، بودم زنده باشد مثبت جواب که این امید به من البته. شنیدم کلمه دو قالب در

 دیگر بعد به حاال از کردممی حس خود وجود در خوابیدن از قبل همیشه مرده فرد یک عنوان به هنوز

 .کرد نخواهم حس

 هایمدست با و اندازم می پایین را سرم، کنممی جدا پیراهنم ییقه دور از را سردش و ظریف هایدست

 ارزشبی و سبک را من و گرفتند خود به مضحکی حالت مردم از بعضی. گیرممی را صورتم جلوی

 مقصر را من که ژستی و لحن یک با و بردند همدیگر داخل را خود هایاخم نیز دیگر هایبعضی، شماردند

 .نزنند خنده زیر تا بگیرند را خود جلوی دارند سعی، دانندمی

، کردمی چکه امگونه روی به آرام و بود زده حلقه راستم چشم در دخترم مجدد دیدن از که شوقی اشکِ

 همیشه از است تنهایی و دوری از حاصل هایشاشک که چپم سمت چشم ولی؛ خشکید ثانیه یک در

 .داده جای خودش داخل اشک بیشتر
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 در پشت از. بکنم نگاه دخترم و مردم به دیگر بار یک اینکه بدون حتی شوممی خارج سالن از حاال

 شده تردور همیشه از که خورشیدی و مه، جاده به را خود دوباره و کنممی عبور هم بزرگ و مشکی

 .رسانممی

 .کنممی تکرار اعتراض با مدام گردمبازمی خود حرکت شروع ینقطه به دارم که حالی در

 ".بکند امتحان را من هم سر پشت مدام دارد دوست خدا قدراین که باشد داشته تواندمی دلیلی چه"

 به آرامی به و آورممی در پاهایم از را خود هایکفش. شوممی نزدیک خوابم تخت به آهسته هایقدم با

 و غلیظ هایمه به دیگر بار یک، ببندم را خود هایچشم بخواهم که این از قبل. کشممی دراز تخت روی

 ...دهممی فرا گوش موسیقی آوای به و دوزممی چشم رنگ مشکی بزرگ در و خاکستری

 به سرعت با و زد پر سرم باالی از کالغ یک. بگذارم دیگر یک روی به را هایمچشم که بودم شده آماده

 ...گرفت اوج آسمان سمت

 .آیممی پایین خواب تخت از و سازممی جدا رنگ سفید یمالفه از را خود

 مآلبو تا کنممی حرکت کلبه دوم طبقه سمت به، نمیاد هایمچشم به خواب و است شب هنوز که حالی در

 من هرگز او. است فایدهبی دانممی اما؛ شده تنگ دخترم برای دلم شدید امشب. کنم مرور را هایمعکس

 .ندیدمش دیگر هرگز آن از بعد، گذاشتمش تنها و شدم جدا او از که بود نوجوان زیرا؛ بخشید نخواهد را

 چیز همه گفت مطلق صورت به شودنمی ولی؛ داشتم زیادی هایخطا زندگی در نیز من است درست

 !است من تقصیر
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 او هایحرف ما گاههیچ زیرا؛ آیدنمی حساب به مجرم یک هستی عالم این در نیز شیطان من نظر از زیرا"

 ".است بوده خداوند هاکتاب یهمه ینویسنده بکنیم فراموش نباید. ایمنشنیده را

 ماا؛ داشتم جدایی برای را خودم دالیل نیز من حتما. بکنم نگاه موضوع یک به طرفه یک ندارم دوست من

 همسر از شهر هیاهوی از دور که داشتم را نیاز این من زمان آن در. است نداده زدن حرف یاجازه سکوت

 !بکنم سکوت به تبدیل را داشتم زندگی از که هاییگله، تنهایی و بشوم جدا امخانواده و

 تردور قلبم از ندادم اجازه هیچگاه که بودند هاییحرف همان، شدند سکوت به تبدیل که هاگله این

 .بروند

 نگاه هاعکس به فراوان یحوصله با و دهممی قرار خود جلوی را هاعکس و آلبوم دانه به دانه و یکی یکی

 .کنممی

 امخانواده که کردممی انتخاب را هاییعکس شک بدون، داشتم را اجسام به دادن قدرت توانایی اگر

. باشند داشته حضور آن در خانواده تمام که امنکرده پیدا را عکسی فعال چند هر. هستند همراهم

 ودخ با قدیمی یخانه از توانستم که بودند هاییچیزی تنها جزو، دخترم و پسر شخصی عکس هایآلبوم

 .بیاورم

 .باشیم قاب یک در نفر چهار هر که هستم عکسی دنبال اکنون اما

 . روممی پایین خانه چوبی هایپله از عجله با و گردانمبرمی خود جای به را عکس هایآلبوم

 با که حالی در. کنممی روشن را سماور و شویممی را صورتم و دست، شوممی وارد اشپزخانه به آن از پس

 :کنممی فکر این به مدام هستم صورتم کردن خشک مشغول رنگ قرمز مخمل یحوله
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 "؟ندارم خود فردای برای هدفی که هنگامی، باشد داشته من دیروز با فرقی چه است قرار من امروزِ"

 به را هایمدست محکمی طناب مانند که است بسته نقش ذهنم در واضح سوال این جواب، است معلوم

 .شد نخواهد باز هرگز که است کور انقدر گره و است بسته اهنین هایمیله

 ندانیچ تفاوت هستم زنده که حاال زیرا؛ است بهتر نباشم زنده نکنم تغییری است قرار اگر...نمیدانم واقعا

 .ندارم مرده یک با

 را خود و مانممی خیره صورتم اجزای تمام به، کنممی نگاه برداشته ترک یآینه در خود به ثانیه چند

 .کنممی برانداز

 این را من شده شکسته یآینه این یا امشده شکسته اکنون، هاسال شدن سپری اثر بر واقعا دانمنمی

 چه هر اما؛ باشد، است وصل دیوار به که ایآینه از مشکل دهممی ترجیح حال هر به. دهدمی نشان طور

 ...کشدمی رخم به را امخواسته خالف هایمچشم زیر هایچروک چین، کنممی فکر خود با که

 کمک بتواند انسانی یک شاید...شاید؟ چیست من مشکل بگو بلند شنویمی را صدایم اگر، من خدای

 .بکند

 از بالخره تا کرد خواهم صدایش قدریآن من ولی؛ رسدنمی خدا سمت از امخواسته جوابِ در صدایی

 من از را مشکالتم یهمه ندارم انتظار. بکند سکوت از حجم این به نیز نگاهی یک و بشود بیدار خواب

 هم صبحتی اگر. بکشد سرم روی بر دستی دارد محبت به نیاز که کودکی مانند دارم دوست فقط، بگیرد

 .دارم نیاز وجودش گرمای به تنها، ندارد عیب نکرد
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 برایم زیادی چیز چند هر. چینممی میز روی به را است مانده برایم که موادغذایی از مقداری صبحانه برای

 .پنیر قالب یک و! باشد سالم دارم شک که تست نان مقداری... حیوانی یکره مقداری، نمانده

 را کسی که موضوع این اما؛ دهدنمی عذاب را من موضوع این اکنون، ندارم خوردن برای زیادی چیز"

 "...کندمی دلگیر را من واقعا، کنم تقسیم او با را اندک غذای همین تا ندارم

 .مالممی خود نان به سپس و جدا را کره از مقداری کارد با و دارمبرمی ظرف داخل از را هانان از یکی

 .نمزمی خود یصبحانه به را گاز اولین اما؛ ندارم چندانی میل و اشتیاق. مالممی نان به پنیر کمی سپس

 که انین با، شده مزه ترش ماندگی خاطر به که پنیری از ترکیبی، کنممی حس زبانم زیر خوبی به را اشمزه

 یصبحانه از کمی شده باعث که دلیلی تنها شاید! ندارد شباهت نان به زیاد اشمزه، شدن بیات خاطر به

 .است متمایز کامال بودنش تازه مزه که باشد حیوانی یکره، بخورم را خود

 صورت به که هاییاستکان و سماور سمت به سپس، آشپرخانه سمت به و شوممی بلند صندلی روی از

 ظرف به سپس، ریزممی چای خود برای و دارمبرمی استکان یک. روممی، امداده قرار کابینت روی وارونه

 .روممی فرو فکر به ثانیه چند و دوزممی چشم هانبات

 حل خود چای داخل را نبات کمی، نوشیدمی چای همسرم که هنگامی، همیشه که است یادم خوب

 هشد تبدیل همسرم عادت این اکنون و بود کرده عادت تنها، نداشت کارش این برای خاصی دلیل. کردمی

 از فرد هر که هستند حرکاتی از ایمجموعه هاعادت دانممی خوب. دارم نیز خود که عادتی به

 .کندمی آوریجمع، کندمی توجه جلب برایش که دیگر هایانسان هایالعملعکس

 .بود نخواهم و نیستم جدا چرخش یا قائده این از نیز من
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 و کشممی بیرون چایم داخل کردن حل برای را آن از کمی، نبات یشیشه داخل کردن دست از پس

 .ریزممی استکان داخل بالفاصله

 و کنممی سرفه چند، شوممی خارج آشپرخانه از هستم هانبات کردن حل مشغول قاشق با که طور همین

 .مشکنمی را کلبه سکوت اختیاربی که شوممی مواجه ایصحنه با گیرممی باال را سرم کمی که هنگامی

 

 استکان به و است نشسته میز پشت هایصندلی از یکی روی به خود متفکرِ و جدی یچهره با همسرم

 کردن نگاه برای را سرش حتی، است شده خیره است زدنش هم مشغول و دارد دست در که خودش چای

 .آوردنمی باال من بهِ

 نشیندمی سردم هایلب روی گرم لبخندی ثانیه چند گذشت با اما؛ ریزدمی فرو دلم و خورممی جا کمی

 اب همواره و است نشسته میز پشت صندلی روی نیز او. کنممی حرکت میز سمت به آهسته هایقدم با و

 .است توجهبی من به، دارد استکانش به که نگاهی

 .زنممی صدا را اسمش بار چند و ایستممی کنارش

، هایشچشم زیر گودی و خورده ترک هایلب و خشک نگاه با و آوردمی باال آرام را سرش چهارم بار برای

 .شودمی خیره من به کالمی بدون

 به سوزن و نخ بدون را هایشلب و خیره من به فقط او، اما بزند حرفی تا مانممی منتظر زیادی زمان

 .است دوخته همدیگر

 .کنممی حس خوبی به نیز اکنون را کردممی حس او از همیشه که گرمایی هنوز، اوصاف این با حتی ولی
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 .شوممی خیره چشمانش به همدیگر به هایملب کشیدن هم به با و زنممی لبخندی

 و ایستدمی جلویم مستقیم و صاف. کندمی متوقف را خود چای زدن هم و شودمی بلند صندلی روی از او

 .شودمی خیره چشمانم به

 که بغضی، کلمات از استفاده هنگام کنممی سعی زده حلقه چشمانم داخل اشک دوباره که حالی در

 .دارم نگه خود گلوی در را بشود کلمات یادامه حرکت از مانع و شکسته آن هر است ممکن

 زمان مانند هم هنوز من، کنم خفه سکوت در را احساسم توانمنمی اما؛ کرد نخواهی باور که دانممی -

 .دارم دوستت ازدواجمان

 گویجواب سنگین سکوتِ تنها اما؛ شوممی جواب منتظر و کنممی بیان باالیی خیلی لحن با را هایمحرف

 ...است من

 .دشومی شکسته سکوت، کلبه در به ضربه دو با

 ظرمنت هم باز و مانممی منتظر...مانممی منتظر، کنم باز رویش به را در دارد قصد که شخصی به توجه بی

 .دهندمی پایان انتظارم به، شکندمی را سکوت مجددا که در به دیگر یضربه دو و سکوت باز اما؛ مانممی

 .بگوید چیزی ندارد قصد هنوز و شده خیره هایمچشم به تنها همسرم

. شودمی اضافه آن به خط به خط، پلک یک هر با که دارد ناگفته حرف کلی من هایچشم، او برخالف اما

 .بخواند را آن از خط یک تواندنمی حتی همسرم که است زیاد هاخط شدن اضافه سرعت قدری به

 .کنی شروع باید کجا از ندانی که هنگامی، نیست آسان کردن دل و درد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk | سکوت کوتاه داستان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 18 

 .شکندمی را خانه سکوت، زدن در از پس مجددا، کلبه بیرون از مرد یک صدای

 ؟نیست داخل کسی -

 .شودمی محو نگاهم جلوی از، نگاه همان با آرامی به همسرم

 از دبلن، شودمی بیشتر و بیشتر لحظه هر سردردم که حالی در و کنممی بسته و باز را چشمانم بار چند

 .گویممی کلبه داخلِ

 ؟بلـه -

 .بکنید باز را در است ممکن اگر -

 :گویممی، هستم پکر که حالی در و کنممی باز را در اعتنابی، کنممی حرکت اعتنابی

 .شویدمی من مزاحم شما هفته این در که است دوم بار برای این -

 :گویدمی جواب در و کشدمی بیرون جیبش از را همراهش تلفن، دهدمی تکان را سرش

 .بکنید تخلیه را کلبه و بروید جا این از باید که گفتم شما به من... ببخشید -

 واناتحی کنار را شب باید من شما یاحمقانه ینقشه برای کنیدمی فکر خودتان با نکند؟ بروم جا این از -

 ؟بکنم صبح جنگل

 :گویدمی آرام، کندمی همراهش تلفن واردِ را تلفنی شماره که درحالی

 و شد خواهد تاسیس که است ایکارخانه شعاع جزو جنگل از قسمت این، باشید داشته ادب لطفا -

 .دارد قرار اینجا در نیز شما کوچک یکلبه متاسفانه
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 :گویممی اعتراض با و دهممی تکان را سرم

 .بکنم ترک را جا این بخواهم که ندارم را جایی من -

 هددمی پولی مقدار شما به هستند خدایی با و شریف فرد مسعودی آقای که جایی آن از نباشید نگران -

 .بسازید منطقه این از خارج در دیگر یکلبه یک بتوانید تا

 کردن کار مشغول است شده واقع جا این از ترجلو متر چند که بریچوب کارگاه داخل شما، راستی

 ؟هستید

 :گویممی سرد خیلی و دهممی تکان را سرم

 !بله -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .شد خواهد خراب زودی به و شده خریداری صاحبش از کارگاه آن سهم -

 روی را امکرده جمع دست به کاغذ مرد آن از خودم پیش که حرصی و کشممی آهی دیگری حرف بدون

 . کوبممی همدیگر به قدرت با و کنممی خالی در

*** 
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 اقاتف این زدن پلک بار چند با اما؛ شکلی چه به نشدم متوجه دقیق، رسدمی ظهر از بعد دوازده به ساعت

 .افتاد

 به وطمرب کلید و آورممی بیرون جیبم از را کلید دسته. کنممی حرکت غذا انبار و زیرزمین و پله سمت به

 شوکه را من همسرم دیدن توهم قدریآن، شوممی انبار دوار. کنممی باز را قفل و جدا را زیرزمین درِ قفل

 .کردم فراموش را جنگل داخل از هیزم کردن جمع که کرد

 .بکنم موکول فردا پس به باید را هیزم کردن جمع. بروم کارگاه به باید و است من شیفت نیز فردا

 اختصاص غذایی مواد خرید به باید هم را روز یک و است اتمام حال در انبار داخل هایغذا دیگر طرف از

 .بدهم

 ذهنم داخل را دست به اسناد مرد آن هایحرف مدام، کنممی حرکت برنج یکیسه سمت به که حالی در

 دانمنمی اما؛ بکند بیرون کلبه این از کافی مدارک داشتن بدون را من دارد سعی مرد آن. کنممی مرور

 ... که انگار! ندارم او به بدی حس چرا دانمنمی واقعا! چرا

 ایدب را ساله چند سکوت این شاید! بکنم تغییر باید من. است رسیده تغییر وقت که انگار... دانمنمی

 شاید، بکنم تخلیه نحوی به را امداده جای خود دل در هاسال این طول در که هاییحرف تمام و بشکنم

 متما باید هم شاید، بکنم اجاره شهر در خانه یک و بروم دارد بنگاه شهر داخل که دوستم بهترین پیش

 !بروم امخانواده سمت به مستقیم و کنم جمع را خود جرئت

 . نیستم اسیر، سکوت غلیظِ پوشش یک با کلبه این در دیگر هستم مطمئن اما...دانمنمی
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 ماا؛ بکنم حرکت امخانواده با دیدار و شهر سمت به بگیرم تصمیم خواهممی که نیست باری اولین این

 یک در که اول! باشد تصادفی تواندنمی اخیر هایاتفاق زیرا؛ است همیشه از ترجدی دفعه این دانممی

 آن یکله و سر سپس! دیدم زدن پیانو مشغول موسیقی کنسرت یصحنه روی را دخترم سنگین یخلسه

 .بکنم ترک را امکلبه باید که داد هشدار من به مرتبه دو و شد پیدا مرد

 به ردیگ شانس یک و بخشیده را من هایخطا خداوند که برد پی موضوع این به دشومی تفکر کمی با واقعا

 یجنبه باید من، است همین قطعا. ندیدمشان است سال چند که باشم ایخانواده با بتوانم تا داده من

 زیرا باشم داشته را تغییرات و پذیری شکل

 "کرد تغییر باید اول ساختن برای"

 .شوممی خارج زمین زیر از و دارمبرمی را روغن قوطی

 .بخوابم راحت توانستم، گذشته هایشب برعکس را شب و خوردم سبک را شام

 دهکر تغییر باره یک به من ناامید و کسل یروحیه، برخیزیدم خواب از تازه و خوب هایفکر با صبح فردا

 .بکنم حس را امخانواده بوی و عطر توانممی بیشتر لحظه هر و

 سوار. هستم آماده، بروم کارگاه به تا است من شیفت که دیگری هایوقت مانند، صبحانه خوردن از پس

 همیشه که شکاری سگ یک با همراه، بینممی نیز را جمشیدی آقای راه سر، شوممی خود ماشین

 غرق که نیز من. شودمی رد ملیحی لبخند و چشمی زیر نگاه یک با و کندمی سالم من به است همراهش

 .دادم را سالمش جواب چطور نفهمیدم امشده خوب افکار در

*** 
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 و دمز جنگل دل به مستقیم بازگردم خانه به اینکه جای به خود شیفت پایان از پس، غروب شیش ساعت

 امروز گذشته هایروز خالف بر شاید. کردم جمع خود داشتن نگه گرم و سوزاندن برای هیزم مقداری

 در عجیبی شکل به نظرم که شدم مواجه ایصحنه با رسیدم کلبه به تا اما؛ رفت پیش خوب و خاص خیلی

 که هنگامی و شدم کلبه در بودن باز متوجه بشوم کلبه وارد خواستممی تا زیرا، شد عوض امروز مورد

 .شدم زیرزمین در بودن باز متوجه شدم کلبه وارد

 .شده امکلبه وارد موادغذایی کردن خالی برای شخصی حتما که کردم فکر خود با و خوردم جا کمی اولش

 برده خود با و کرده خالی را امغذایی مواد تمام تقریبا بگویم توانممی! بود درست کامال حدسم البته

 .ندارم خوردن برای زیادی چیز دیگر من اکنون. بودند

 

 مکث و سکوت دقیقه چند. دوزممی چشم شده شکسته که قفلی به و گردمبرمی را زمین زیر هایپله

 لد ته از و بلند. کنممی خندیدن به شروع بکنم قانع را خودم بتوانم که دلیلی بدون سپس، کنممی

 .بودند شده جمع جایی یک هاخنده این است وقت خیلی انگار که خندممی جوری

 .کنممی درشت را هایمچشم و تعجب خودم رفتار از نیز خودم

 دهممی خرج به که دقت کمی. دارمبرمی کلبه کف از را شده شکسته قفل و شوممی خم پاهایم روی

 !شوممی قفل روی به شکاری سگ دندانِ رد وجود یمتوجه

 .کنممی رها خود دست از را قفل و زنممی نیشخندی دوباره

*** 
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 تا امکرده جمع را حواسم و هوش تمام اما؛ است سخت گرفتن تصمیم کمی، رسدمی نیم و هفت به ساعت

 .نشوم پشیمان آن از هرگز که بگیرم تصمیمی

 نشان را نیم و هشت، ساعت هایعقربه شدم متوجه، خود یآینده مورد در تفکر و فکر دقیقه چند از پس

 .دهندمی

 را گرفتم که تصمیمی دارم قصد. بکنم کاری چه باید فهمیدم خوب ولی! گذشت چطور زمان نفهمیدم

 .بکنم عملی حاال همین

 دوست، کریمی وحید با، رسید خواهد دستم به کلبه این کردن خراب بابت که پولی گرفتن محض به

 پولی با متناسب و گرفت خواهم تماس دارد خانه یاجاره و فروش و خرید بنگاه شهر در که خود صمیمی

 .خواهممی شهر در خانه یک کنممی سفارش او به، دارم که

 از برای چیزی من، ندارد وجود آخر یمرحله از ترسیدن برای دلیلی دیگر، است اول یمرحله این اما

 زا امخانواده نیز حاال همین، بپذیرم را تغییر باید من، است کافی دیگر کردن سکوت. ندارم دادن دست

 اشدنب خودم سر سمت به تفنگ سر که همین، بکنم شلیک رو آخر تیر توانممی ولی؛ هستند متنفر من

 از را من که بخواهم هاآن یسه هر از و بروم آنها دیدار به پایین سری و خوش روی با باید من، است کافی

 هاینفس با را خانواده گرم یدایره و بپذیرند خانواده مرد عنوان به را من دوباره و ببخشند قلب صمیم

 .دارند نگه گرم خود

 ار من تواندمی زندگی زمانی تنها اما؛ باشد رویایی کمی پرورانممی خویش ذهن در که افکاری این شاید

 .باشم زده گره را دار طناب خودم که بکند خفه
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 ارزش زندگی این گفتممی خود با مدام بود کرده گم مطلق تاریکی در را من ذهن، سکوت که اواخر این

 .بیاورم بد هم سر پشت مدام اگر حتی، ندارد کردن تالش و کردن حرکت

 همسرم یچهره که موقعی همان شاید! شد ایجاد من در موقعی چه تغییر دانمنمی، امکرده تغییر حاال اما

 !دیدم، دیدممی همیشه که همانطور چشمانم جلوی، خداوند رحمت و لطف به دوباره را

 هب سختی با چند هر را داشتم نگه امسینه در سال چند این طول در که هاییحرف از بخشی توانستم من

 .است شنیده را من هایحرف از بخشی اما! سخت نیز او که ندارم شک، بزنم همسرم

 :گویممی حاال و امکرده تغییر من

 ".پاره و کهنه هایکفش با حتی، دارد دویدن ارزش زندگی این"

 .امنکرده پاک و دارم موبایلم داخل هنوز را اششماره که است هاییانسان معدود جزو کریمی

 .دهدنمی جواب را گوشی و خوردمی بوق تا سه

 .شودمی قطع تماس، دهدنمی جواب را گوشی باز و خوردمی دیگر بوق سه

 همراهش موبایلش شاید! ندارد را گوشی به جواب فرصت یا و است شلوغ سرش حتما گویممی خود با

 ...دیگری چیز هر یا و نباشد

 کنمب فکر مثبت کنممی سعی همچنین. بشوم پشیمان امگرفته که تصمیمی از دهمنمی اجازه خود به اما

 :بگویم خود به و

 ".داد خواهد جواب قطعا او بار این و زد خواهم زنگ او به دوباره، بعد دقیقه چند"
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 .گذراندم خیال و فکر با را دیگر دقیقه چند

 کمی، شوممی خیره است شده وصل دیوار به رویمروبه که دیواری ساعت به و دهممی مالش را هایمچشم

 دوباره. بدهم تشخیص را ساعت بتوانم دهدنمی اجازه هایمچشم بودن تار اما؛ مانممی خیره هاعقربه به

 به را گردنم و سر و شوممی خم کمی امنشسته صندلی روی که حالی در و دهممی مالش را هایمچشم

 .برممی جلو سمت

 گویندمی دارند هاآن، کنممی نگاه ساعت هایعقربه به کلبه تاریکی در دوباره و کنممی تمرکز کمی

 .بزنی زنگ کریمی به مجدد که است وقتش، رسیده شب نیم و نه به ساعت

 یلموبا دوباره لحظه چند از پس و نوشممی آب لیوان یک، شوممی بلند صندلی روی از عمیق نفس یک با

 مواجه متوالی هایبوق با تنها هم باز و دهممی انجام را کار این. گیرممی دست در زدن زنگ قصد به را

 .شوممی

 "شو تسلیم" گویدمی من به حسی یک

 :گویدمی نیز حس آن و بشوم چیزی چه تسلیم پرسممی حس آن از

 "...بشو سکوت تسلیم"

 .آورممی پایین خود گوش دم از را موبایل

 :گویممی خود با بار یک و گیرممی باال را دستانم تنها و

 !امشده امید نا من -
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 !نمیشم تسلیم ولی، شدم ناامید من

 هب آرام را دستم و کشممی سینه ته از آهی، شوممی خیره شکسته یآینه در، خودم تصویر به ثانیه چند

 زیادی زمان و آیدمی پدید آینه روی به درشتی و ریز هایترک بالفاصله. کشممی آینه سر تا سر

 را نهآی از تکه یک احتیاط با. شودمی پخش زمین روی به هایشتکه و شودمی شکسته آینه که گذردنمی

 امچیده ایتاقچه روی خود یخانواده از که هاییعکس قاب سمت به آهسته هایقدم با و دارمبرمی

 سرازیر یآماده هایماشک که حالی در و فشارممی دستم در را دارم همراه که ایآینه تکه. کنممی حرکت

 را عکس و دارمبرمی تاقچه روی از را هستیم آن در نفرمان چهار هر که هاییعکس از یکی، هستند شدن

 خود با ریزممی خود راست سمت چشم از را اشک اولین که همزمان و کشممی بیرون عکس قاب از

 :گویممی

 "دارم دوستتان"

*** 

 تا رنگ خاکستری هایمه اکنون. کنندمی دشوار را کشیدن نفس که سنگین هاییدود، غلیظ هایمه

 .اندکرده محو خود در را بدنم پایین ینیمه و دارند امتداد پاهایم باالی

 بیشتر خورشید بار هر اما؛ خواندمی فرا را خورشید که سکوت همه این. شودنمی محو وقت هیچ اما

 گرمای و نور سابق مانند دوباره ندارد قصد و شده پنهان نقره هایابر و ماه پشت زیرا، شودمی خجالتی

 .بتاباند امزندگی به را خود

 چه در پشت دانمنمی چند هر، باز نیمه و است رنگ مشکی که امگرفته قرار دری رویبهرو مجدد نیز من

 را سنگین دست تا دو قالب و شده جمع سرم پشت که سکوت از حجم این اما؛ باشد است ممکن چیزی
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 اگر زیرا! نمیاد خوشم هیچ اما، دارند باز کردن حرکت و جلو سمت به را من دارند سعی، گرفته خود به

، باشم خودم زندگی قهرمان باید من". بدهم انجامش خودم باید من، بشود انجام کاری است قرار

 ".ندارند دیگری راه هایمقانون از پیروی از غیر به مردم باقی طوریاین

 به را سکوت دهممی ترجیح اکنون و کنم انتخاب خود زندگی برای بازنده یک توانممی باشم قهرمان اگر

 .کنم انتخاب بازنده عنوان

 "باشم خودم ضعف نقطه دنبال به باید داد رخ اتفاق این اگر، شودنمی بد هیچگاه زندگی"

 نگج مشابه زندگی این. بگیرد نادیده و بزند پس را داری که هاییقوت نقطه دارد دوست زندگی این زیرا

 ...هاپلیدی و زشتی اسیرِ، بشوی اسیرش است ممکن هرگاه بشوی غافل اگر و است

 یجاده یک وسط که رنگ مشکی و آهنی در سمت به دوباره بتوانم تا کنممی جمع را خود جرئت تمام

 .بکنم حرکت، گرفته قرار اجری دیوارهای میان در رنگ خاکستری و غلیظ هایمِه از مملو و خلوت

 !دهدنمی را االن بوی پیش دقیقه یک که هنگامی کشدمی را انتظارم چیزی چه دانمنمی

 از تهی یمحوطه یک و بزنم کنار آرامی به را چسبندمی پاهایم به مدام که شناور هایمه این دارم دوست

 یحنجره از فریاد یک با کالغی. بودم برداشته قدم سه تنها زیرا؛ بیاورم وجود به را ایاضافه چیز هر

 موجودی هیچ زیرا؛ بود کرده سکوت او. زد پر من سمت به و کرد آزاد ناامیدی عمق در را صدایش، خود

 .است خورده من به چشمانش حاال اما؛ بکند تغذیه آن از بتواند تا نبود جا این در

 یشانه روی آرام آرام و کندمی نزدیک بهم را خودش روروبه از و کاهدمی خود اوج و پرواز سرعت از آرام

 .نشیندمی راستم سمت
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، مشومی جاجابه کمی. است شده واضح برایم حاال، بود گنگ برایم دشوجو دلیل که ایآینه شیشه تکه

 پر با دارد سعی که حالی در و زندمی پر امشانه روی از کالغ. اندازممی زمین روی بر را خالی عکس قاب

 .دزنمی فریاد سکوت عمق در را بودن منتظر، سمتم به نگاهی با، نکند گم مه داخل را خودش متوالی زدن

 .کنم حس رنگش قرمز چشمان در توانممی را بودن خسته

 صاحبی دارد دوست نیز او. شوندمی مرتکب ظاهرش خاطر به که هاییتبعیض و هاآدم از است خسته او

 خوش چشمان و رنگی هایپر که افسوس اما؛ باشد دسترس در غذایش موقع سر همیشه و باشد داشته

 .ندارد را هاطوطی و قناری رنگِ

 یوسیله به را دستم از قسمت همان، درد و عذاب، سختی با و کشممی دستم از قسمتی به را شیشه تکه

 و گیرممی باال، امگرفته انگشتانم میان که حالی در را خود دست گوشت بالفاصله و برممی آینه یشیشه

 زیرا؛ کند خود آنِ از را من گوشت و بیاید من سمت به سرعت با و بکند عجله گویممی او به نگاهم با

 !کنند تغذیه من گوشت از بار یک حدقل اندداشته دوست که اندبوده دیگری هایحیوان همیشه

 !باشد پشیمان که انگار، آیدنمی من سمت به او

 ...خواهدنمی او انگار

؛ تاس گرسنه کالغ. کنندمی ترپریشان را پریشانم موهای بیشتری هایباد و شودمی ترسرد هوا لحظه هر

 به، را اشگشنگی کردن طرف بر و خوردن و من سمت به حرکت عدم در را دارد که حیایی توانممی اما

 که شناور غلیظ هایمه میان را خودش دارد سعی هنوز او، کنممی حرکت سمتش به. کنم حس خوبی

 رسیدن برای چشمانش زیرا؛ نماند دور من چشمان از طرفی از همچنین و نکند گم، شوندمی جاجابه مدام
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، ماندن زنده و غذا برای کالغ آن که درخواستی میان، باشم واسطه یک من شاید و است من سمت به، غذا

 . است گرفته باال جهنم این رنگ الجوردی آسمانِ سمت به را سرش و دوخته چشم آسمان سمت به

 .گذارممی دیگری دست ساق روی به و گیرممی دست در آرام را کالغ

 ار من وجود تا شودمی آب یخش آرام نیز او و گیرممی سمتش به غذا نیت و قصد به را خود گوشت سپس

 .کندمی خوردن به شروع بالفاصله، بکند گرم

 نچشما به رنگش قرمز چشمان با بار یک تنها، خورد آرامی به را گوشت تمام که دقیقه چند از پس کالغ

 دستم ساق از ثانیه چند از بعد سپس و خیره، است شده خون رنگ هم زیاد اشک و گریه از حاال که من

 اوج و آسمان به و دور شناور هایمه از تواندمی تا و زندمی پر، خود سرعت نهایت با و شودمی بلند

 .شودمی نزدیک

، کندمی خودنمایی امهمیشگی بد هایحس در که خوب حس یک اکنون. کنممی پاک را هایماشک

. مکنمی حرکت سمتش به نیز من. کندمی صدا و زندمی چشمک سکوت و تاریکی عمق در من به ایلحظه

 با را خودم است که طوری هر و زنممی کنار را چسبندمی پاهایم به گاهی که رنگ خاکستری هایمه

 اما ؛گذارممی رویش، کامل کردن باز قصد به را دستم تا دو. کنممی نزدیک باز نیمه در به متوالی هایقدم

 پس بدنم از دارد را زیادی خون اما؛ بودم توجهبی آن به که خوردمی دستم زخم به چشمانم ایلحظه

 .زندمی

 نداشته ریزیخون روحم اگر، اندازممی درونم به نگاه یک اول، شوممی مواجه جدید زخمی با هرگاه"

 "زنممی مرهم جسمم زخم به بعدش، باشد
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 یمبگو توانممی تقریبا. کنممی حرکت جلو سمت به و باز را در عمیق نفس یک با و بندممی را چشمانم

 از یرغ به، است شده گم مجهولیت و تاریکی در چیز همه بگویم توانممی تقریبا! نیست معلوم چیزی هیچ

 و پیشبند با خانوم یک که راهروئی و ریزدمی رویش به دستم زخم از خون قطره چند که ایپله تا سه

 .خوردمی چشم به نظافت مخصوص لباس

 چکه دستم هنوز که حالی در، دارد قرار راهم سر و دارد قرار رویش نشده باز ینامه یک و میز یک البته

 .کنممی باز را نامه سریع خیلی و کنممی حرکت نامه سمت به آهسته هایقدم با، زندمی پس خون چکه

 :شده نوشته کاغذ زیرین قسمت و روی به بزرگی قلم با تنها زیرا؛ گذردنمی زمان زیاد

 "بکنی ترک باید را اینجا"

 حرف هرگاه، زیرا شوندمی مات کمال و تمام که است خط نیم این باال دیگری هایواژه و هاخط طورهمین

 .گیردمی سرچشمه خاطرات از که است ضعف نقطه یک این. شودمی فلج مغزم، باشد فرار و ترک از

 حجم این تا کندمی جذب خودش به را حواسم کافی قدر به، است مشغول ترجلو متر چند که خدمتکاری

 و یتنهای همه این از بعد بالخره زیرا؛ بگیرم تفاوتبی را باشد پشتش چیزی هر است ممکن که سیاهی از

 بار چند انعکاسش صدای که هاییقدم با. است خورده چشمانم به انسان یک سنگین هایسکوت

 .کنممی حرکت جلو سمت به پیچدمی

 !ودنب نامه آن و میز آن از خبری دیگر برگشتم عقب به که هنگامی اما؛ شد رها دستم از کی نامه نفهمیدم

 از را چشمانش و نشسته زمین روی به زانو چهار که حالی در و دارد نظافت دستمالِ یک دستانش در او

 .است زمین کردن تمیز مشغول، گرفته پایین را سرش و کرده پنهان من چشمان
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 .کنممی سرفه بار چند و کنممی صاف را خود صدای

 .امکرده حرکت سمتش به من که است نفهمیده انگار اصال. شودنمی من حضور یمتوجه خدمتکار آن اما

، کندمی فرو دستش کنار آب سطل به را دستمال گاهی از هر، است پایین سرش که حالی در تنها او

 زمین روی بر را دستمال قدرت با او. شودمی زمین کردن تمیز مشغول و چالندمی را دستمال سپس

 .بکند پاک را آمده وجود به زمان مرور به که زمین نجس هایتکه تا کشدمی

 صدایش که کندمی وادارم اختیار بی و کندمی جذب خودش به را من است کرده او که عجیبی سکوت

 :کنم

 ؟خانم ببخشید -

 ایصد با است پابین سمت به سرش و دارد دست در را دستمال هنوز که حالی در و کندمی مکث بالفاصله

 :گویدمی خودش یگرفته

 !بفرمایید؟! بله -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .کنممی بیان را کرده مشغول را ذهنم که سوالی آخر در و کنممی صبر کمی
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 ؟نیست جا این دیگری کس هیچ شما از غیر به چرا -

 :گویدمی همزمان و کندمی فرو دستش کنار آب سطل داخل را دستمال مجدد

 .است تعطیل امشب -

 :گویممی و دهممی نشان العمل عکس بالفاصله

 ؟است کجا جا این اصال -

 به و آوردمی باال را سرش آرام، کندمی رها آب سطل داخل را دستمال که حالی در و کندمی مکث دوباره

 گم مطلق تاریکی در جا همه و پردمی سرم از برق بینممی را اشچهره تا اما؛ شودمی خیره چشمانم

 .شودمی

 هایروز ترینتلخ خاطرات عمق از که خوردمی هایمگوش به کردنش گریه صدای، مطلق تاریکی در

 .گیردمی سرچشمه امزندگی انسانِ ترینشیرین

 به، ریزدمی هایمگونه روی به تاریکی در اشکم هایقطره که حالی در و ریزممی اشک نیز من اختیار بی

 نگاه، کندمی روشن مطلق تاریکی این در را اشچهره و درخشدمی هایشگونه روی که اشکش هایقطره

 :گویممی زمان هم و کنممی

 ؟کنیمی چکار جا این تو، عزیزم -

 را او یچهره ریزدمی که هاییاشک تنها، مطلق تاریکی این در، ایستدمی پاهایش روی آرام که حالی در

 .کندمی برجسته



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk | سکوت کوتاه داستان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 33 

 ؟ببینی سرت داخل و خیال و فکر داخل را من حتی دیگر نداری خوش؟ شده چه -

 این منظورم. امشده خوشحال بسیار تو دیدن از من است معلوم؟ زدی که بود حرفی چه این عزیزم -

 ؟هستی شو و شست مشغول خدمتکاران مانند چرا است

 چهیبی که امکرده بازی را خدمتکار یک نقش تنها تو زندگی در همیشه من؟است بوده این از غیر مگر -

 که شودمی قطع زمانی تنها روند این. کرده بزرگ را فرزندانت و کشید زحمت اتخانه در هاسال انتظاری

 !بکنی اعدام را اتپوسیده مغز آن

 هت از فریادی شده تند، قلبم ضربان شدن کند خاطر به هایمنفس که حالی در و کشممی عمیقی نفس

 ...زنممی حنجره

*** 

 عکس قاب بالفاصله، کنممی پاک آرامی به را امپیشانی روی سردِ عرق و کشممی عمیق نفس بار چند

 .افتدمی زمین سمت به دستم از خالی

 نآ به توجه به اما؛ داده هل کلبه داخل به نامه یک زیرش از نفر یک که کنممی حرکت کلبه در سمت به

 تحرک کلبه بیرونِ سمت به سرعت با و چرخممی، کرد برخورد آن به شی یک که اتاقم یپنجره سمت به

 .کنممی

 .کردمنمی فکر

 کردمنمی فکر زیرا؛ گویندمی دروغ دارند چشمانم کنممی فکر مدام که قدری به! شدم شوکه بسیار

 و درشت چشمان که شناسمنمی هم را زیادی هایکالغ اما! باشم داشته کالغ یک با دیدار تا دو گاههیچ
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 به که کالغی این زیرا؛ باشند اگاه، دارم دستم روی من که عمیقی زخم از و باشند داشته رنگی قرمز

 و رلکنت سختی با را بلندی و سفید یپارچه خود منقار با و ددگربرمی سمتم به آهسته و آرام، زد شیشه

 کشدمی را پارچه و خود جنگل هایچمن روی سختی با که درحالی. برساند من دستان به تا کندمی حمل

 زندمی پر زیادی سرعت با بالفاصله و سازدمی رها خود منقار از را پارچه سپس، شودمی ترنزدیک من به

 .شودمی ناپدید و زندمی پر آسمان یستاره تنها سمت به و گیردمی اوج رنگ مشکی آسمانِ سمت به و

 آسمان از را چشمانم سرما شدت از که درحالی. وزدمی شدیدی باد همزمان و زندمی چشمک یک ستاره

 یکلبه سمت به و دارمبرمی جنگل هایچمن روی از را رنگ سفید یپارچه، گیرممی پس ستاره تک و

 کلبه وارد کهاین از قبل اما؛ شوممی کلبه در شدن بسته از مانع بلندی هایقدم با و گردمبازمی خود

 حاال که ایستاره تک و کالغ پرواز رد به و چرخممی آخر بار برای، ببندم خود سر پشت را در و بشوم

 .شوممی خیره کرده تقسیم کالغ با را آسمان دیگر

 وجودم اعماق از آه یک با، گیرممی پس آسمان از را نگاهم که همزمان و بندممی زخمم دور را پارچه

 :گویممی

 ".است جمع نیز کوچک من به حواسش منتی هیچ بی که قدری به، است بزرگ خیلی خدا"

 .شوممی خواندنش مشغول و دارمبرمی زمین روی از را نامه ایاضافه حرکت بدون و گردمبرمی کلبه به

 اب زیاد. است نوشته را کلبه تخلیه برای دقیق زمان آن در که است مسعودی آقای از شخصی ینامه یک

 :نوشته بزرگی قلم با کاغذ زیر زیرا خوانمنمی دقت

 "بکنی ترک را مکان این باید"
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 بلق و گیرممی نادیده، کنندمی تمنا من به دارند خواب برای که بدنم هایسلول تمام در را زیاد خستگی

 ار چشمانم، کشممی عمیقی هاینفس. ریزممی داغ نبات چایی استکان یک بروم خوابتخت به کهاین از

 به اصال گفت کنده پوست و رک خیلی، تمام جدیت با که آورممی یاد به را همسرم هایحرف و بندممی

 .نکنم فکر بازگشت

 خود با را ضعیف یروحیه همان و بودم نکرده تغییر اگر که داد قرار تاثیر تحت را من حرفش قدری به

 زیادی امید اکنون. بردممی گور به خود با را امخانواده با دیدار و بازگشت قصد دیگر کشیدممی یدک

 .هستم راضی، کندمی جدا مطلق صفر از را چیز هر که درصد چند همان خاطر به ولی؛ ندارم

 قرار خود سر باالی خواب هنگام همیشه که شمعی تنها از غیر به، کنممی خاموش را کلبه هایشمع تمام

 .دهممی

 کردنش حل و زدن هم مشغول قاشق با و اندازممی چای در را نبات و گیرممی دست در را استکان

 قرار روشن شمع تنها کنار، دستم بغل میز روی را استکان، بنوشم آن از جرعه یک کهآنبی اما؛ شوممی

 .دهممی

 خوابتخت از آرامی به. شوممی بلند خواب از کوکی ساعت صدای با همیشه مانند درست بعد روز صبح

 هب خواب از قبل دیشب که است نباتی چایی استکان، دوزممی چشم که چیزی اولین به و آیممی پایین

 !گذاشتم دستم بغل میز روی

 .کنممی حرکت کلبه آشپزخانه سمت به لبخند یک با و دارمبرمی میز روی از را خالی استکان

 ریمیک جز به کسی گرفته تماس که شخصی. خوردمی چشم به موبایلم یصفحه روی پاسخبی تماس پنج

 ...نیست
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 یپرس احوال و سالم از بعد. دهدمی پاسخ سریعا را گوشی او، دیشب برخالف و گیرممی تماس او با دوباره

 .کند محیا برایم، دارم که شرایطی با خانه یک خواهممی او از

 .شنودمی را صدایم دوباره است خوشحال که گفت صادقانه و داد را جوابم گرم خیلی نیز او

 .گردمبازمی شهر به دوباره و شوممی خارج کلبه از من بعد ماه دوم ینیمه -

 تمجید به کندمی شروع، ریزدمی زبان که اشهمیشگی لحن با و کندمی صاف را خودش صدای کمی

 :کندمی اضافه آخر در و کردن

 .کرد خواهم پیدا برایت خوب یخانه یک داری که پولی مقدار این با، باش نداشته شک برادر -

 یخوب حس با و دهممی تغییر را خود صدای لحن، بکنم قطع را موبایل اینکه از قبل و کنممی تشکر او از

 :گویممی آمده وجود به، وجودم در اواخر این که

 

 .داشتم شهر داخل که است ایخانه آخرین منظورم؟ است یادت را قدیم محل -

 .کندمی تایید را حرفم

 .باشد اطراف آن در خانه خواهممی -

 :پرسدمی تعجب با و دهدمی تغییر را زدنش حرف لحن

 ؟دارد خاصی دلیل؟!  چه برای -

 .بزند رویم به خواهدمی و است شده منظورم متوجه شدم متوجه، کردنش سوال و زدن حرف طرز از



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk | سکوت کوتاه داستان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 37 

 درست جدید زندگی یک خواهممی، شده تنگ امخانواده برای دلم نیستی غریبه که تو کریمی، بله -

 .بکنم

 .بزند یخ قلبم شودمی باعث روحیبی و خشک صدای با سپس، کندمی مکث موبایل پشت از کمی

 پیش جدید یخانه خریدِ برای اتفاقا و اندرفته محل آن از اتخانواده که است وقت خیلی ولی، متاسفم -

 .بودند آمده من خود

 :گویممی آرام و کشممی عمیق نفس یک

 ؟داری دیدار یک برای زمان امروز -

*** 

 :گویدمی همزمان و گیردمی سمتم به را موبایلش

 بار یک وقت چند هر او، است شهر شهروندهای ترینموفق از یکی تو دخترِ بگویم توانممی جرئت به -

 .است کرده نامزد خوب خیلی پسر یک با و کندمی برگزار موسیقی کنسرت

 نوپیا پشت موسیقی کنسرت یصحنه روی به که دخترم عکس به و گیرممی کریمی دست از را موبایل

 که کثیفی یلکه به، خوشحالی اوج در و دهممی تکان را سرم همزمان و شوممی خیره، است نشسته

 :گویدمی مدت تمام مغزم زیرا؛ شوممی تفاوتبی، ببرد بین از را خوشحالی این دارد سعی

 "است فایده بی تالش"

 :گویممی اشتیاق با صورتم روی به دست کشیدن از پس



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر mehrantakk | سکوت کوتاه داستان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 38 

 ؟است چطور او؟ چه پسرم -

 خود به را ایزدهتعجب و مات یچهره و رودمی بین از لحظه یک در، داشت هایشلب روی بر که لبخندی

 .گیردمی

 هک امکرده تجربه را سنگین هایسکوت قدری به ولی؛ شودمی حاکم سنگینی سکوتِ دقیقه دو یا یک

 .است خراشنده و دشوار برایم بسیار آن از دقیقه دو و یکی تحمل دیگر حتی

 سمت به را سرش که حالی در و کندمی قفل همدیگر داخل را دستانش، شودمی عوض کل به او یچهره

 :گویدمی ایگرفته صدای با آرام، است گرفته پایین

 !کرد فوت پیش ساله دو پسرت، شویمی متوجه دیر قدراین که متاسفم -

*** 

 .بشوم موضوعات از بسیاری یمتوجه توانممی حاال

 .چیدممی خاصی دلیل بدون بار یک وقت چند هر که باشد رزی هایگل شاخه، موضوع ترینمهم شاید

 و کنم جمع را هاآن یهمه باید دانستممی، داشتم رز هایگل یشاخه آن به عجیبی حس، است جالب

 .شد نخواهد متوجه خودش که بدهم کسی به روزی

 .است رسیده فرا روز آن حاال و

 .شده خارج دستم از حسابشان که امکرده جمع را رز هایگل هاسال این طول در قدری آن

 .کنممی نگاه کلبه آن به آخر بار برای و شوممی ماشین سوار
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 !باشم زنده خواهممی فقط یا بکنم زندگی خواهممی دانمنمی دیگر، ندارم خوشی حال اصال

 که است این دانممی اکنون که موضوعی تنها. شوممی دور کلبه از سرعت حدقل با و چرخانممی را فرمان

 .بازگردم جا این به خواهمنمی دیگر

 .باشد حد از بیش سکوت تواندمی دلیلش، شودمی بسته جاده کردن طی طول در گاهی چشمانم

 خستگی از حجم این و شوندمی کار به دست چشمانت، برساند را منظورت نتواند زبانت که هنگامی"

 "باشد حرف از حجم این برای شودمی

 پاکت از و دهممی کاهش را ماشین سرعت، رسممی امخانواده جدید یخانه و شهر به که حالی در

 .شوممی کشیدنش مشغول و دهممی قرار خود لب روی آرامی به سپس، کشممی بیرون نخ یک سیگارم

 .دهندمی نشان را شب نه دقیق هاعقربه. اندازم می ساعت به گذرا نگاه یک

 از دارم سعی زیاد دقت با که حالی در و دارمبرمی خود لب روی از را سیگارم، شوممی پیاده ماشین از

 خیابان طرف آن که رنگی مشکی در آن به را خود و کنم عبور شناور رنگِ خاکستری غلیظ هایدود میان

 .کندمی صدایم "پدر" سر پشت از که شوممی ایبچگانه و پسرانه صدای متوجه، برسانم است

 !شودمی درشت چشمانم، گردمبرمی عقب به آرام و کنممی رها آسفالت سمت به را سیگار

 مانند. است شده ظاهر خود هایخردسالی زمان در او، کنممی حرکت پسرم سمت به آهسته هایقدم با

 تکرار مجددا تاریخ. شدمی خیره من به و کردمی صدایم، خودش براق و ایقهوه چشمان با که موقع همان

 .شودمی
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 رنگش ایقهوه و ـختـ لـ موهای سپس، زنممی اشپیشانی به ایـوسه بـ اول، کنممی حرکت سمتش به

 در کالمی هیچ بدون دقیقه چند...کشمشمی آغوش به وجود تمام با و زنممی کنار چشمانش جلوی از را

 آغوش از را او! است شده تنگ آغوشش برای آغوشم شوممی متوجه دقایقی از بعد اما؛ ماندمی آغوشم

 صدایم دوباره اشرسیده بلوغ به تازه صدای با. شوممی مواجه هایشنوجوانی با و کنممی جدا خود

 :گویدمی آرام و کندمی

 "نکن ترکم لطفا، ترسممی من پدر"

 یشاخه از آرام که درختی برگ به و گیرممی باال را سرم. خوردمی سر هایمگونه روی به هایماشک

 خود با بار یک من اما؛ کنممی دریافت خود اطراف از را متفاوتی حس. کنممی نگاه شودمی جدا درخت

 در مهمی لحظه که اکنون. بکند پیروی من از طبیعت تا باشم خودم زندگی قهرمان که بستم عهد

 .بگیرد من از را پسرم طبیعت دیگر بار یک دهمنمی اجازه من. نیست دور قاعده این از، است امزندگی

 "باشم داشته اعتقاد آن به واقعا که بدهد شکستم تواندمی شانس موقعی تنها"

 داشته شانس کندمی انتخاب خودش انسانی هر امشده متوجه، شده سپری روزهای اساس بر دیگر من اما

 !خیر یا و باشد

 "باشی نداشته خود زندگی نوشتن برای قلمی وقتی، دارد معنی نیز سرنوشت"

 به که حالی در او به آرام و کشممی آغوش در را او محکم دیگر بار یک و کنممی بازتر را آغوشم

 :گویممی امشده خیره چشمانش

 ...بترسی نیست نیاز دیگر، افتدنمی اتفاق این دیگر باش مطمئن -
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 تربزرگ و بزرگ و دهدمی چهره تغییر دارد که همزمان و نشیندمی هایشلب روی بر رضایتی لبخند

 :گویدمی رسائی صدای با و کشدمی هایشریش روی به دستی، شودمی

 .امکرده ترک را خودم خواهر و مادر نیز من، متاسفم -

 .کشممی عمیقی نفس، ناچیزی سکوت از پس

 .کنی سرزنش را خودت نباید، نداری تقصیری هیچ تو -

 من یا؟ برویم هم با را راه یادامه تا شویمی همراه من با؟ کرد خواهی کار چه؟ شودمی چه االن پدر -

 ؟!بدهم ادامه تنهایی باید

 دلی دو اب و کنممی، است گرفته خود به تغییری بدون و ثابت حالت دیگر حاال که بالغش صورت به نگاهی

 :گویممی

 را خود یگذشته اشتباه تا است خوبی فرصت االن؟ بکنم ترک مجدد را هاآن؟ شودمی چه خانواده پس -

 .بکنم جبران

 اما... دارند نفرت"پدر" شما از، کندمی زندگی دنیا در که آدمی تنها از زیرا؛ پذیرندنمی دیگر هاآن -

 ...!من

 :پرسممی سوالی حالت با و دهممی تکان را سرم بالفاصله

 ؟اما -
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، دوخته چشم شناور رنگ ریخاکست و غلیظ هایدود به که حالی در و داردبرمی نگاهم از را نگاهش

 :گویدمی

 اهمیتی است افتاده دنیا آن در که هاییاتفاق برایم دیگر پس...کنمنمی زندگی دنیا آن در دیگر من -

 .باشند داشته شما به را من حس دنیا کردن ترک از پس نیز خواهرم و مادر شاید. ندارد

 .کنممی تایید سرم دادن تکان با را حرفش

 .امگرفته را خود تصمیم من پسرم -

 .هایمحرف یادامه شنیدنِ ینشانه به شودمی مشتاق اشچهره

 :گویممی کوتاهی سکوت از پس

 .کنم ترکت توانمنمی دوباره زیرا؛ آمد خواهم همراهت من -

 محو سوی به شناور هایدود همراهِ به آرام آرام که حالی در و شودمی همیشه از ترخوشحال اشچهره

 :گویدمی و شودمی خیره من به لبخند یک با ایستاده، کندمی حرکت نشد

 ؟!هستید مطمئن گرفتید که تصمیمی از شما پدر -

 .هستم مطمئن کامال پسرم بله -

 ؟کنید مالقات من با کجا باید، جا این از بعد دانیدمی حتما پس -

 پس خود جلوی از را شوندمی رنگ کم دارند کم کم که شناوری هایدود تنها، دهمنمی او به جوابی

 کندمی تعقیبش قرمز چشم کالغِ یک که داریدنباله یستاره و آسمان سمت به را نگاهم و زنممی
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 تکان را سرم آرام سوالش جواب در و گردمبازمی پسرم رنگِ ایقهوه هایچشم به سپس. دوزممی

 .دهممی

 رفتنِگ برای را دستانم خواستم. گیردمی سمتم به را دستانش و کندمی حرکت سویم به لبخندش همان با

 جلوی زا کل به تصویرش کهاین از قبل و کوبید بدنم به محکم ناگهانی خیلی که ببرم جلو به دستانش

 ...داد هل، نکرد عمل که ترمزی و ماشین بوقِ، خیابان سمتِ به را من، شود محو چشمانم

 

 .شد تمام سکوت کوتاهِ داستان

 پایان
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