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  یدونم دلت گرفته... من هر کار یشدم: م کتریسرش بردم و نزد ریدستم را آرام به ز

 به فکر...  دیگذشت با گهیکنم... گذشته ها د یم یبگ

  گریجنجال د کیگرفتم و منتظر  یبلند شد و نشست. من هم گوشه تخت جا یعصب

 چیزد: ه یم یبه کبود یدیدوباره رنگ صورتش از سف دیشدم. به سمت من که چرخ

 بشه؟   یقراره بعدش چ یبا خودت فکر کرد

تخت   یشدم. از رو حشیتکان دادم و با نگاه، منتظر توض یبه عالمت منف یسر

برم دست بابات رو ببوسم بگم   دیکرد: با یکیآمد و شروع به راه رفتن در تار نییپا

... شرمنده  ومدمیمادرجون که با دلت راه ن  دی... ببخشدیباباجون حاللم کن دیببخش

 دردسر درست کردم... 

 نداره...  یکار نیتوقع همچ ازت  چکسیگفته؟ ه ی: کدمیحرفش پر ان یم

 یطور دینباشه با یبه عذرخواه یازیاگر ن  ی: داره... حتدیسمتم با پرخاش چرخ به

  یم یتونم؟ تو بود یتونم؟ به نظرت م ی... مافتادهین یاتفاق چیوانمود کنم انگار ه

 ؟ یتونست

راه حل هست...   نهایهمه ا ی... خب برا ی گیانداختم و جواب دادم: حق م نییرا پا سرم

 خودت بگو... 

 ست؟ین ادتیچقدر بگم؟  گم؟یباال رفت: من بگم؟ چند ساله دارم م یکم شیصدا

کردن  یراه زندگ نیکشه؟ نگفتم ا یرسه که کارمون به طالق م یم ینگفتم روز

عمر قراره با   کیما  ادیب شیمن و خانوادت کدورت پ نینکن ب ی... کاراوشیس ستین

 ؟یچه کار کرد تو م؟یکن یهم زندگ

: دِ بگو  دیتر داد کش یعصب دیگفتم؟ سکوت مرا که د یماند جواب دهم اما چه م منتظر

 ...  یلعنت

 گفتم؟  یدونم... تو بگو چ یپوشاندم: نم میرا با دست ها صورتم
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که اسم   یزن یگفت یروش رو شکست یبا تمام ظرفها  ینهارخور  زیم شهیش یزد  -

 ...  ارهیطالق ب

  یحق دار یبگ یتخت بلند شدم: آره... من گفتم... هرچ  یو از رو دمیرا بر حرفش

شه؟ خب   یدلت خنک م یمنو بزن  یکن یچه کار کنم؟ فکر م یگیم ؟یخب حاال که چ

  یدلت م یشه؟ هرچ یدرست م ی... فحش بد رمیبزن نامردم اگر جلوت رو بگ ایب

  یتلفن تک تک اعضا یخوا یکمترم... اصال م یچی خواد بگو صدام در اومد از ه

 چکدومیه گهید یخوا  یم  ؟یخواد بهشون بگ یدلت م یهرچ رمیخانوادم رو خودم بگ

خودت راه حل   ؟یخوا  یم یچ گهیشهر دور... د هیبرمت  یم نجایاصال از ا ؟ینیرو نب

 بده .... 

  یبرا ادیازم بر نم  گهیتونم.... من د ینم گهیشد: من د سیخ هیدوباره صورتش از گر

  چکسی گوشه که ه هیخواد برم  یدلم م  ؟یفهم یکنم.... خستم م دایپ یراه یزیهر چ

خودم صبر   یتو  زمیکار نکنه.... چقدر بر یمغز لعنت نیا  گهیفقط بخوابم د  نهیمنو نب

درست بشه.... گوشم داره کر   ستیقرار ن  گهید یچیه  ی.... لعنتشهیکنم بگم درست م

بگم اشکال   دیبا  یر عمر اثرش مونده روم ولعمل کنم تا آخ دیشه فکم هم با یم

کردم  یهفت سال صبور گمیم یبه هر ک  ؟یفهم  یم یدرمون شد ینداره؟ برام درد ب

و تالش هر   یخودم مشکل داشتم که صبر کردم... جواب صبور گنیدروغه... م گهیم

  یانقدر صبر نم یآدم عاقل چیشده که ه نیاز هم نپاشه ا  میزندگ نکهیا  یروزم برا

که بهت دادم بهتان و کتک و آخرم خفه خون گرفتنه.... تازه اگر  یکنه... جواب عشق

 سکوت کنم باز هم احمق منم...  

لحظه به لحظه غم   دمید یگفتن نداشتم. وقت یبرا   ینگاهش کردم و حرف هیثان چند

با  نیبش  ایکند موضعم را عوض کردم: باشه سحر ب یوجودش را در خود غرق م شتریب

 .... می زن یهم حرف م

: چقدر  دیپس کش یو او را دعوت به نشستن کنم اما عصب رمیدستش را بگ خواستم

  یشی گفت پ یآزار بودم بابام بهم م یولم کن... من همونم که از بس ب  م؟یحرف بزن 

... بعدش هم البد ازم  ؟یساخت یاز من چ  نیمنو بزن... بب ایکه ب دهیحاال آقا راهکار م
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  نهیآ یحالم بده از نگاه کردن به خودم تو  قدربدم... من ان سیبهت سرو یتوقع دار

من  یترسم... جا یسقف م کی ریبرگردم با تو دوباره ز نکهیوحشت دارم... من از ا

 چقدر عذاب آوره...  یبفهم یستین

 ... میکن یتش مدرس یسخته ول  یل یزنت خ یدونم... دکتر هم بهم گفت برا  یم  -

 .... رون ی ... فقط خفه شو برو برون یبرو ب ؟یکن یرو درست م یچ  -

بار   نی: اولردیگ یدارد انتقام م دمینگذشت که فهم یزیکردم مقاومت کنم اما چ یسع 

ازت پول   یبه همه گفت یدرو عوض کرد دیبعد کل رون یب  یکه منو از خونه پرت کرد

بعدم بهت   رون یکنم ب ی... االن پرتت مگهیببخشم د دیمن با ست؟ین ادتی دمیدزد

تا خودمو از پنجره پرت   رون یبرو ب ؟یببخش یتون یم نمیزنم بب یم یتهمت دزد

 ... نیینکردم پا

چشمانش بود.   ینرفته بود. لحظه به لحظه اش مثل کابوس جلو ادشیکدام از  چیه

مانده  یثار زشت به جاخواستم آ یوجود نداشت. چطور م ایدن  نیاحمق تر از من در ا

  رمردیکه پ یا شهیاز گذشته ام را پاک کنم؟ سحر شده بود مثل همان مجسمه ش

تحملش   یتوان یخودت هم نم یحتداد و گفت اگر لک بردارد   هیسمسار به من هد

خانه   ی. رفتم اما جلو یاوریو نه باال ب یببلع  یتوان  یکند نه م یم ریگ تیگلو خی. بیکن

سوار بر   دمیکه د دیطول نکش  یلیبعد برگردم. خ یمنتظر ماندم تا کم نیاش در ماش

  ی. دنبالش راهدیبود که مرا ند یآمد. آنقدر عصب رون یب  نگیاش از پارک ییآلبالو یپژو

کنترل   یگاه رایبودم تصادف کند ز دهی رود؟ ترس یموقع شب کجا م نیا نمیشدم بب

 یگاز م یکرد. گاه یحرکت م یچیو در کوچه ها مارپشد  یفرمان از دستش خارج م

کرد.   یم هیپشت فرمان گر کهیگرفت در حال یم لیدل  یمحکم ب یداد و بعد ترمز ها

مدت به مطبش رفته بودم شماره تلفن  نیاکه در  ییاز مشاورها یکیافتاد  ادمی

  نکهی. از ترس ارمیداشتم تماس بگ ازی ن یاش را به من داد و گفت هر ساعت یشخص

نبود اما به   روقتی. دزمیبر سرم بر  یدانستم چه خاک یکند نم یسحر کار خطرناک

  نکهینصفه شب است. به محض ا یکرد یها حس م ابان یخ یو خلوت یخاطر بارندگ
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: خانمت استفراغ  دیکردم. پرس فیرا تعر زیرا برداشت با شتاب همه چ فنشدکتر تل

 کرد؟ 

 بود...  نییو فشار پا یفکر کنم از گرسنگ یالش تعجب کردم: بله دو بار... ولسو از

سقف به آرامش  کی ریدوباره با هم ز د یتا بتون دیدار ی... شما راه درازاوشیآقا س  -

برداشته و همسرت   یو بزرگ قیشما خراش عم یبرات بگم که زندگ نطوری ... ادیبرس

 دیمطمئن باش تا آخر عمر با دیکن یاگر آشت  ی... حت ستین  یعیاالن اصال در حالت طب

خط و خش باشه توقع   یلوح پاک و ب  کیتونه  یمن  تی... زندگیریعواقبش رو بپذ

 ... رهیتکرار نشه و عواقبش دامنت رو نگ ندهیحرف ها هرگز در آ نی نداشته باش ا

...من  می حرف بزن ندهیدرباره آ میشام بخور می امشب ما قرار بود بردونم اما  یبله م  -

 خوب شروع کردم اولش آروم بود...  یلیخ

  یتو زویو همه چ ارهیخودش ن یمطمئن باش آروم نبوده فقط عادت کرده به رو  -

 ... یکرد ت ی همسرت رو ترب ینطوری... تو ازهیخودش بر

شه مثل کتک  یخانم ها هرگز پاک نم یمخصوصا برا  زهایچ یجان بعض اوشیس نیبب

  یمثال مراسم ها ای دهیهم د یریصدمات جبران ناپذ ایگو یخوردن که خودت گفت

درمان ختم بشه...   رقابلیو غ دیشد ی ها یعذاب آور که ممکنه به افسردگ یعروس

تونه کل  یکه م ادیمدختر به حساب  کی یاتفاق زندگ نیمهمتر یشب عروس

  گمی... میشکل ممکن خرابش کرد نیرو تحت الشعاع قرار بده و تو به بدتر شیزندگ

و   هیبق یتو، چون عروس تمام شب فقط براش نگاه و حرکات داماد مهمه نه حرف ها

شده  یم یدچار تحرکات عصب یلباس عروس دن یاز د شهیخانمت هم یتو خودت گفت

  یرییتغ چیه  نیا یر یگاگر دوباره براش مراسم ب  یهم حت نیپس بدون بعد از ا

هم که   زهایچ هیمونه... بق  یم یتا آخر عمر روش باق یکه زد ینخواهد کرد و زخم

شما گذشته و محاله   نیکه ب یی... مثل خشونت های دون یخودت بهتر از من م

کنه   دایتونه ادامه پ یکنم ازدواج شما م یخاطراتش پاک بشه... پس دوباره تکرار م
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...االن اون به  دیغم خوار هم باش دیبا  دیدست ندار کیشما  یکه هر دو نهیاما مثل ا

 داره...  اجیاحت یلیشعور تو خ

 خطرناکه؟  یل یخ یعنیخب االن حالش به هم خورده   -

همراه   هیادیو مدت ز ستیاحتماال مال االن ن  یافسردگ ای ادیاستفراغ در اثر غصه ز   -

ممکنه  یدرمانش اقدام نکن یبرا  عتریو سر یخانمت شده... اگر دست نجنب  یدائم

بلکه    یستیتو ن دهیرو د بیآس نیشتریکه ب یباشه کس ادتیبدتر هم بشه... 

بر    یکه در خانواده گذروند یو مسائل تی کبه دوران کود شتریهمسرته... مشکالت تو ب

به خونه تو گذاشته مشکالتش   پا یداشته و از وقت یخوب یگرده اما همسرت کودک یم

و خانواده ها.... فکر  ییذهنش فقط تو یها تو نیمسبب تمام ا نیشروع شده... بنابرا

اون  زدلش انقدر ا یکارشون درست بوده... شک ندارم تو یلینکن خانواده همسرت خ

خواد با طالق گرفتن مجبور   یبه دل داره که اصال دلش نم نهیهاشون ک یها و کم لطف

 کنه...  یکامل بره با اون ها زندگ یبا سرشکستگ بشه

  دیدون ینگرانشم نم یلیچه کار کنم؟ خ دی: خب من االن بادمیو سردرگم پرس کالفه

 کنه...  یم یداره چطور رانندگ
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