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 اومد گفت:  یم رون یکه انگار از ته چاه ب ییدرشت شده، و صدا یبا چشم ها

 حالت خوبه؟ _

 رفتم. رون ی بهش ندادم و از آشپزخونه ب یپاسخ

 طرف اتاق گام برداشتم و در رو بستم.  به

 رو در آوردم.  گارمیس یکشو، بسته   یتو از

 بودم.  دهیوقت بود نکش یلیخ

 

اشتباهات گذشته، باعث شده   یادآوریاما   ه؛ی حال االنم چ لیدونستم دل ینم خودمم

 کنم.  دایپ یحس فوق العاده بد

 . کنمیم یسر نقره خال  ناروی دارم ا یچ یدونستم برا  ینم

 منه.  یمون یکه مسبب پش یکس

 . بهش زدم یرو روشن کردم و پک محکم گارمیبالکن و س یتو رفتم

 

 نقره از پشت سرم اومد:  یصدا

قلبت خوب   یبرا  گاریس یدونینم ؟ی دار یتو؟ با خودت دشمن یکنیم یدار کاریچ_

 .. ستین

 با اخم گفتم:  داره،یداره به زرفم قدم بر م دمید یو وقت  برگشتم

 نشو  کینزد_

 

دو   ون یم یمبهوت بهم نگاه کرد و بعد اخم یهاش درشت شد. چند لحظه ا  چشم

 ابروش نشوند: 
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بهم بگو   ایکردم؟ خوب ب یمن کار ؟یشد  ینجوریا هویمعلوم هست چته؟ چرا  چیه_

 ؟ یدیرفتارت هم من، هم خودتو آزار م نیچرا با ا

 لب گفتم:  ریتکوت دادم و ز یسر

 چرند نگو _

 

 در بالکن رو بستم.  و

 ادامه دادم.  گارمیو به دود کردن سنشستم   یصندل یتوجه بهش رو یب

 .غر زدن هاش رو نداشتم  یحوصله  اصال

کثافط رو فراموش   یبتونم دوباره تمام اون گذشته  نکهی به سکوت داشتم. به ا اجیاحت

 کنم.

 

 کردم و از جام بلند شدم. یکه تموم شد، سرفه ا گارمیس

 اتاق.  یانداختم و پام رو روش گذاشتم و برگشتم تو  نیزم یرو رو گارمیس ته

 تخت منتظرم نشسته بود.  یرو نقره

 و گفت:  ستادیاز جاش بلند شد و اومد و جلوم ا دنمیبا د

 . زیخودت نر یتو یناراحت یزیسکوت نکن. اگر از چ نقدریباهام حرف بزن سام. ا_

 کردم و آروم گفتم:   زشون یر لیدل نیسوخت؛ به هم یهام م چشم

 .شبو تنها باشم  کینشده، فقط بزار  یزیچ_

 

 و ادامه دادم:  دمیکش قیعم ینفس
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 ؟ ی کارو انجام بد نیا  یتونیحرف نزن؛ سکوت کن. باشه؟ م_

 لبش رو به دندون گرفت:  ی گوشه

 شده  یچ  یکه بهم بگ یبه شرط  یباشه ول_

 زدم:  یپوزخند

 من شرط نذار نقره  یواسه  _

 

  کی گهیبود که تا چند لحظه د زیآم دیحرفم تهد نیا  یدهنش رو قورت داد. اونقدر آب

 ! ارهیکلمه هم به زبون ن

 گفت:  یبه سخت  هیاز چند ثان بعد

 ؟ یقرصاتو خورد_

 . دم یشن یبود که م یزیچ نیبدتر نیا دیشا

 

و در   رون یکشون کشون بردمش و از اتاق انداختمش ب تیرو گرفتم و با عصبان بازوش

 . دمیوحشتناک، به هم کوب ییو با صدار

 تقه به در زد: چند

 چته  نمیبب ادیبهنام ب  زنمیبخدا االن زنگ م یکرد  وونمیسام؟ د ؟یکنیم ینجور ی چرا ا_

 

 کردن.  ریرفته بود رو مود تحق امروز

 . دمیتخت دراز کش ینکردم و رو یتوجه

 هم گذاشتم.  یهام رو رو پلک
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 برده بود.!  دمیبرد؛ شا ینم  خوابم

 انگار خواب بودم.   یول دمیشن یم صداهارو

 

 بهنام اومد:  یدونم چقدر گذشته بود که چند تقه به در خورد و صدا ینم

 ؟یکنی.. درو باز مسام_

 حس شده بود.  یحس ب یکه خورده بودم، ب ییبه واسطه قرصا بدنم

 

 هم گذاشتم.  یتوجه باز هم پلک هام رو رو یب

 شد.  یزد که خسته م یاونقدر در م باالخره

نقره و   ایبه فکر فرو رفتم؛ معلوم بود چه مرگمه؟ با خودم مشکل داشتم   یا  لحظه

 م؟یزندگ

 ضعف نشون بدم؟ نقدریا  یکیکوچ زیبود سر هر چ قرار

 

 دست هام گرفتم.  ون یجام نشستم و سرم رو م یتو  یسخت به

 تعلل از جام بلند شدم. یو بعد از کم دمیکش قینفس عم چند

 حرف زدن بدم گفتم: یبه بهنام برا یمهلت نکهیاتاق رو باز کردم و بدون ا در

 ؟ یینجایا یچ یبرا _

 شد.  رهیداد و با چشم غره بهم خ رون ی رو پر شدت ب نفسش

 

 نقره اشاره کرد و گفت:  به
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رست  خودت د یزندگ یبرا هیچه وضع  نیا ؟یلرزون یتن و بدن زنتو م  یه یچ یبرا _

  ؟یشیبد م  هوی ،ی خوب ی. خوبایهست یتیدو شخص ؟یکرد

 به نقره انداختم:  ینگاه مین

 ؟ یحرفاتو زد_

 

 بهم انداخت..  یهم نگاه بد باز

 یرو  یکردن برداشته بود! زبون حتیدست و پاهام سست بود و بهنام هم فاز نص من

 : دمیام کش  دهیخشک یلب ها 

 یکار ی. با کسدمینم ریگ یدونم. اگر استراحت کنم، به کس یمن حال خودمو م_

 د؟ یستیمتوجه ن نویندارم. چرا ا

 

 گفت:  عایسر نقره

 یگ یبه من نم ی. تو حت مینیب یآزار م میکار؟ هر سه تامون دار نیا یچ یعن یخب _

 نزنم؟  یسکوت کنم و الم تا کام حرف یحالت بده؛ بعد انتظار دار یچ یبرا 

 مثبت تکون دادم:  ی رو به نشونه سرم

 قا یدق_

 

 گفت:  عیسر بهنام

سام. من که برادرتم تحملت رو ندارم، چه برسه به   یکنیم یبدخلق  یلیبسه بابا. خ_

 زنت. 

 با تمسخر بهش انداختم.  یرو به طرفش چرخوندم و نگاه سرم
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 شونه هاش رو باال انداخت. سرش رو به طرف نقره چرخوند و گفت: 

 ببرتش  ادیب مارستان یزنگ بزن ت کنهیم  تتیاذ یل یفهمم نقره. اگر خ یمن سام رو نم_

 کرد و سرش رو به طرفم چرخوند.  یحرفش خنده ا ان یدر پا و

 بود! ینگاه جد  هیفقط  پاسخم

 

 تاق رو بستم. توجه در ا یطرف در قدم برداشت و من هم ب  به

 کنار در داد و گفت:  واریاش رو به د هیبعد، نقره اومد داخل. تک  ی قهیدق چند

 ست؟ یگرسنه ات ن _

 تکون دادم.  یمنف  یرو به نشونه  سرم

 

 انداخت:  نییو سرش رو پا دیکش قیعم ینفس

 من گرسنمه.  یول_

 بهش انداختم:  ینگاه مین

 شکمت باش.  یتو  یفکر بچه  یست یبخور، فکر خودت ن  یزیچ هیخب برو _

 

 رنگ غم گرفت:  نگاهش

 غذا بخور  کمیبه خاطر من  میبر ای. برهینم نییاز گلوم پا  یزیخب، من بدون تو چ_

 رو به طرفش چرخوندم:  سرم

 . ستینقره، من واقعا گرسنه ام ن_
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 دست هام گرفتم:  ون یتخت نشستم و سرم رو م یرو

 فقط بخوابم.   خوادیکرختِ کرختم. دلم م بدنم جون نداره،_

 طرفم قدم برداشت و کنارم نشست:  به

 ؟ یلقمه به خاطر من و بچه ات بخور  هیمثال  شهیم یخب حاال چ_

 زد  یرو به طرفش چرخوندم که لبخند سرم

 

 در اشاره کردم:  به

 . ی. االن فقط رو اعصابمامیتو برو من هر وقت گرسنم شد م_

شد و بعد از جاش بلند شد و به طرف در قدم  رهیدر سکوت بهم خ یلحظه ا چند

 برداشت که گفتم: 

 بهنام. شیپ یبر یمنو م تیبار آخرت باشه شکا_

  رون یبزنه از اتاق ب یا  گهیحرف د نکهیلبش رو به دندون گرفت و بدون ا یگوشه 

 رفت. 

  نیاز ا شتریکردم به خودم مسلط باشم بلکه ب  یدست هام گرفتم و سع ون یرو م سرم

 حال اون و خودم گرفته نشه! 

*** 

 "ونـــــــوســــــــــ"

 ماه بعد:  چند

 کردم.  یاحساس م یزیر یصبح دردها از

 خونه.  ادی بودم هر چه زودتر ب دواریمطب بود و ام اریسام

 کنم.  خواست زنگ بزنم و بهش و مضطربش یداشتم، اما دلم نم یادیز استرس
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 کردم خودم رو باهاش سرگرم کنم. یرو گرفتم و سع نینازن ی شماره

 از چند بوق جواب داد:  بعد

 ی سالم بر خواهر شوهر گرام_

 سر دادم:  یا خنده

 . ایهست یشدم خواهر شوهرت؟ عجب آدم گهیعه؟ د_

 

 : دیاون هم خند متقابال

.  ینباش یکیمن  یبرا درآوردن  ی! گفته باشم از االن فکر خواهر شوهر بازگهیخب د_

 . کنمیم سی. دهنتو سرومیکه چه اوباش یدونیم

 زدم:  یشخند ین

 در برابرت.  کنمی. فکر نکن سکوت مستماین یآدم نرمال  نیمنم همچ_

 

 !شهیداره دعوامون م یجد یکردم جد یم احساس

 . میافتاده بود  ریگ یبدبخت عجب

 خنده پاسخ داد:  با

 ؟ ید ییباشه بابا. چه خبر؟ بچتو نزا_

 

 ابروهام نشوندم:  ون یم یاخم

 دم؟ ییچه طرز حرف زدنه؟ بچمو نزا  نیا یکنیازدواج م  یدار گهیخجالت بکش؛ د_
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