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 یاجاره پولش رو جمع کن  ی... بد یخونه بخر  یبعد بفروش یبخر نیماش یکار کن

  یمن تو یبرا  ییروال ادامه داشت و جا نیا ینطوری... همی بهتر بخر نیدوباره ماش

 کنم...  دایخودم رو پ یخوام جا ینبود... من م   تیشخص یایرو

ها بود  نیآمد هم یاز من بر م یانداختم. هنوز هم تنها کار دیبه کاغذ سف ینگاه دوباره

ر  او در نظر نداشتم: خب سح یبرا  یگاهیجا چیگفت و حق داشت. من ه یکه سحر م

 بعد من با تو هماهنگ باشم... خوبه؟  یخوا  یم یچ یجان... فکر کنم بهتره تو بگ

 یسوالم همان بود که سحر داشت انتظارش را م دمیرا دوست داشتم. نفهم لبخندش

گونه ام   یرو یکه جلو آمد و دستش را دور گردنم انداخت بوسه نرم  یتا وقت دیکش

 عمو جون؟ یکالس چندم یخوشگل یلیخ ه؟یپسرم اسمت چ یکاشت: نگفت

  یلطافت چیکه ه اوشیداد. امان از س یمانور م  شیلب ها یخمار شده بود و رو نگاهم

دست گرفتم و محکم ماچش  کیرحم با  یدر وجودش ندارد. چانه اش را سفت و ب

... آخ...  ی : ولم کن رواندیکش غیخودش را نجات داد سرم ج نکهیکردم. به محض ا

 ... یش یتو آدم نمدردم گرفت... 

کردم   یکه فکرش را م یزیاز چ شتریب  یلیزد. خ یداد و غر م یرا ماساژ م فکش

تنگ   یلیشوهرم دلش خ یخودت شد... نگفت ری... تقصدیدردش گرفته بود: ببخش

 شده.... 

کنه... استکهلم   یدرد م یلی... من فکم در رفته خی بد یلیخ اوشی: سدیحرفم پر ان یم

 نباش... 

 ... دهیاستکلهم... فکر کنم فحش جد گهی: باز مدمیسوخت اما بلند خند دلم

 گاو...  کهیاخم از کنارم بلند شد و فحش داد: مرت پر

  یدوباره شروع نکن ب گمیبهت نم یچی ... هیبخندم: ه ایشوم  یدانستم عصبان ینم

 ... یبش تیترب
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من به چه   ایهم از ماچ کردنش... خدا  نیست... ا... فکم شک گهید ینداد: گاو تی اهم

 موندم؟ خودت منو شفا بده...  نیبا ا یدیام

 دیآب بده شوهرت با وان یل کیبرمت دکتر نوکرت هم هستم... حاال  یباشه خودم م  -

 قرص بخوره... 

  ختیر زیم شهیکاغذها و ش یکه نصفش رو دیکوب زی م یآب را چنان محکم رو وان یل

  زیم یداروها را رو سهی. کدمیبود که من فقط خند نیریش یکردنش به حد  یاما قلدر

توانستم استفاده کنم جدا کردم. دو   یم یگذاشتم و با دقت سه قرص که هر ساعت

خواستم بروم پس همه را با هم   ینم ییمال قبل از خواب بود. من که جا گرید یتا

 خوردم.

کرد،  یده بود که در طول روز نوک انگشتانم گزگز مبه من دا نیا یداروها را برا  نیا

حرف زدن  یصدا دن یکردم تحمل شن یحس م شهیدائم سردرد داشتم و هم

در   شهیاست و ر یها عصب نی مخصوصا بر خالف نظر خودم را ندارم. دکتر گفت همه ا

زد   یبه من حرف م یبود که تا کس زهای چ نیام دارد. به خاطر هم یو کودک ینوع زندگ

داشتم  میافتاد. با عزم راسخ تصم یرفت و آن اتفاقات شوم م یدستم باال م اریاخت یب

سرم   ییکرد انجام دهم خبر نداشتم قرار است چه بال زیتجو یهرچه دکترعامر

 . اوردیب

کرده   یسحر دوباره شروع به سخنران  یپر کردن آن کاغذ لعنت  ینگذشت که برا یلیخ

 گفت: استکهلم نباش!  یکردم م یبود. هر بار هم که من اعتراض م

  نیا یخوام بدونم ک یما باال رفت: من م یهر دو یآنقدر گفت که صدا  باالخره

 تو داده امشب دهن منو...  ادیاستکهلم رو 

... خجالت بکش...  ت یترب یب یمرا در آورد: وا یو با تمسخر ادا دیکش نیه سحر

 نداده؟  دتایمادرت ادب 

 ...یاریاسم مادر منو ب گهیبار د  کینه نداده...   -
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داد  ادی... زیگفت یاون روزها که زور م اوشیگذشت آقا س ؟یکن یم یمثال چه غلط  -

آشنا  دیبندازم که خوشحالم با سحر جد ادتی... خوبه یزنم کالنتر یزنگ م یبزن

 که نرفته؟  ادتی... یشد

 نکن...  دیمنو تهد  -

 ... یبکن  یتون یهم نم  یغلط چیکنم ه یم دیتهد  -

 تونه بکنه...  ینم یغلط چیه  یصبر کن بهت نشون بدم ک یجرأت دار  -

خانه کوچک پناه   نیتوانست در ا یکه م ییو از دستم فرار کرد. تنها جا دیکش غیج

 نیکامل واردش شود کمرش را ب نکهیبود. قبل از ا  یبهداشت سیداخل سرو ردیبگ

بودم   یعصب یاول به حد  یها هیگرفتم. هرچه دست و پا زد موفق نشد. ثان میبازوها

تخت پرتش کردم اما  یفکر رو ی. بشدبک کیبار یکار به جا دمیخودم ترس یکه حت

شکمش نشستم و با  یداد. رو دیجد ی دستور یلحظه ا   یمغزم برا کلشیه دن یبا د

دهم او را مال خودم کنم.   ریی گرفتم روند دعوا را تغ میتصم لمیف کیصحنه  یادآوری

شد پاره   یضربه م کیخودم با  الیبود را چنگ زدم و به خ دهیکه تازه خر یتاپ قهی

  میبا گرفتن مچ دست ها یخورد. سحر کم یجر نم دمیکش ی. هر چه مکنماش 

 ریو ز صورتش را با دست ها پوشاند دی بعد که مرا شکست خورده د یمقاومت کرد ول

 خنده زد.

 

کردم: نخند... امشب   یشد. احساس شکست م یپاره نم یآمد ول یالمصب کش م

 دم...  ینشونت م

 خدا فکم درد گرفت...  یوا  ؟یتو چرا انقدر بدبخت  -

   اد؟یچرا... کش م نینخند... ا گمیم  -

 ...شهی... نکن گشاد میدید ادیز لمیف زمیعز  -

 خوره؟  یکشن سه سوت جر م یم هی ... پس چرا بقنمیخفه شو بب  -
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 احمق جون... پاشو خفه شدم...  لمهیاون تو ف  -

ام گذاشت تا هولم دهد و من مچ هر دو را گرفتم   نهیقفسه س یرا رو شیها دست

 کردم... خسته شدم من هم مردم....  یگفت یتخت نگه داشتم: هر کار یرو

 تا حاال؟  یاز ک  -

 نفهم...  شعوریب  -

 ادب... مامانت...  یب  -

خوانده   یکتاب روانشناس کیدر  ییرا به هم دوختم تا دوباره شروع نکند. جا شیلبها

خود کرده و   یزنانه شان مردها را از خود ب یجاذبه ها نندیبودم زن ها دوست دارند بب 

است که بخواهد احساسش را نشان همسرش دهد. ادا و اطوار من   یهر مرد دیکل نیا

دارم اما   ازیبه سحر بفهماند چقدر به او ن نکهیا تاما شد  یباعث خنده هر دو  شتریب

مردانه ام داشت   یازهایبودم بلکه ن لکس یداروها کار خودش را کرده بود. نه تنها ر

آن تخت کهنه که   یگرفتن من و سحر رو ی. در خالل کشتدیکش یسر به فلک م

آمد.  کنارنج دن یترک هیشب ییزنگ زده بود ناگهان صدا یفلز  یپر از فنرها رشیز

به من وسط   ی. چنان شوکمی برق رفت و فنر تخت شکست هر دو در تشک فرو رفت

کردم   ی. حس مدمیحس شد و به پشت خواب یکردن از همسرم داد که تنم ب یدلبر

 ... ی... وا یگفتم: وا  یروحم از بدن خارج شده و فقط وحشتزده م

 یقی. تا دقادیخند یبلند م یبود و با صدا  دهیتشک دراز کش یفرو رفتگهنوز در  سحر

آمده  رون یکه تازه از کما ب یافتاده فقط مثل کس  یکرد بفهمم چه اتفاق یمغزم کار نم

  یآمد. صدا یم  میس یسوختگ یبود و بو کیحس بودم. همه جا تار یکرخت و ب

خدا...   یحمله کرد... وا تلری: فکر کنم هفت ر یاعصابم رژه م  یقهقهه زدن سحر بد رو

 کردم...  ریتو گ نیمن ا

 زنه... دستام حس نداره...  یسحر قلبم نم  -

 شم... ی... االن از خنده پاره مدیترک یزیچ هی  -
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 ... رمیم یسحر دارم م  -

 ... رون یگودال بکش ب نیپاشو منم از ا  -

فلج شدم. سحر   نییگردن به پا کردم از  یکنم. حس م یحرکت چیتوانستم ه ینم واقعا

تو چرا   اوشی... فنرش رفت تو کمرم... سیبود بلند شد و نشست: وا یبا هر مکافات

 ... دیجرقه زد ترک یخدا... فکر کنم بخار یآ ؟ی انقدر بدشانس

 

 نینصب بود و در ا واریکه به د یبرق یسرم را بلند کردم و به بخار یبه سخت یکم

 یآخه ک ؟ی انداختم: بخار ینگاه دیقرمز رنگش را د  یشد جرقه ها یظلمات هنوز م

 کنه؟   یروشن م یاالن بخار

 یم زیو زیشب ها و یاز پشت به برق وصله بعض  یمن که ازش استفاده نکردم ول  -

دستم   یهم سشوارم تو  شیخونه مشکل داره چند روز پ نیا یکش میکرد... کال س

 ... یرو دوباره روشن کن وزی دم کنتور ف نییاز پا دیبا ... پاشو برودیترک

به فاجعه شد. فشار من افتاده بود و سحر در   لیهمه وقت معاشقه ما تبد  نیاز ا بعد

  یآب هم م وان ی سرم قند ها را در ل یآب قند حاضر کرد. باال می برا یبه سخت یکیتار

 یکردم از خجالت مثل شمع در حال آب شدنم. کم یکه حس م دیخند یزد و چنان م

کامال سوخته بود و آن موقع شب   یاصل  وزیکه سرپا شدم سراغ کنتور برق رفتم. ف

تماس  یداد با آتشنشان شنهادی. سحر پمیتا برق را وصل کن مینکرد دایپ یرکاریتعم

 یه صبح من توتا س بایفرستادند. تقر رویکنند. خودشان ن ییما را راهنما دیشا میریبگ

که کابل  بوده دیبرق آنقدر شد یآمد و معلوم شد اتصال ینیکوچه منتظر ماندم تا ماش

: خوب شد  دیخند یبرگشتم هنوز سحر م  یآپارتمان را هم مشکل ساز کرده. وقت یاصل

 برق تهران قطع نشد... 

 لرزه؟   یهنوز تنم داره م یدون ی... میهم بخند  دیبخند... با  -

 ... تخت نصف شده... م یبخواب گهید میجا هم ندار نکهیا خبر بد تر  -
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 دیجلو مبل بود که شا زیم ریکوچک ز  اریبس چهیقال  کیبه کف خانه انداختم.  ینگاه

گرسنه   یو من حساب  میآن دراز بکشد. شام هم نخورده بود یتوانست رو یبچه م کی

 فکر کنم ضعف کردم... م؟یبودم: سحر غذا بخور

 شده؟ یداشت: چ دیجواب دادن به من ترد یبرا 

  یایمنتظره من به سحر نه تنها برق آپارتمان را دچار مشکل کرد بلکه الزان ریغ حمله

خودم را به کاناپه برسانم اما سحر اجازه نداد:   الیخ یسحر را هم سوزاند. خواستم ب 

 ... میکجا؟ من هم گشنمه پاشو بر

 ...  میکن یصبحه تحمل م کیسحر نزد  -

 ... می... بپوش بررینخ  -

 ... ستیباز ن ییاالن که جا  -

 است... بسپر به من...   ابندهی ندهیجو  -

. فکرش را هم  دمیکنار راننده دراز کش یصندل  یپشت فرمان نشست و من رو  خودش

با پوزخند بلند شدم   میدیباز باشد. سحر که گفت رس ییموقع شب جا نیکردم ا ینم

 و نشستم. 
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