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 دیدم حشره یه و کنار زدم را  پتو .دارم چپ پای دوتا کردم حس شدم بیدار خواب از که صبح امروز
 .بود باقی هنوز حس اون اما کنار انداختمش دست  با .قوزکم به بود چسبیده که عنکبوت به شبیه

 
 !ها شه می دیرت ! بیدارشو : خاروندم ار پاهاش و کف کنار زدم روش از را پتو . بود خواب زنم

 خودم به را اداره، امروز بودم نرفته حسی همچین با هیچوقت که اونجا و از داشتم را دوم چپ پای هنوز
  .دادم مرخصی

 .شد باورم منم ! هه. چپ دوم پای  .ندارم کردن کار بگو حال شد؟ شروع گیری هات بهونه دوباره: گفت زنم
 
 گفتم خودم پیش . دوم چپ پای به و هم م کاری ی اراده به هم برخورد خودم به  هم.مشد دلخور حرفش از

 یکی و آشپزخونه توی دویدم که ببینه آینه توی خودشو دیگه بار یه اتاق توی بود برگشته .کنم تالفی باید
 .دستیش کیف توی انداختم آوردم و برداشتم را کاردها از

  . کردم روشن را تلویزیون و مبل روی نشستم سریع
  شدی؟ خل چته؟ :وایساده سرم باالی دیدم که خندیدم می داشتم

 نیست؟ دار خنده . زشتی نارنجی  چه.ببین را مجری این پیراهن خدا  ترا - :
 شده؟ دار خنده  حاال !داری خودتم که این همونیه ! وا: -
 .االن آد می تون اداره سرویس ! شه می  دیرت !ببین  : -

 و صورتش کشه می جیغ دقیقه یازده و نه ساعت دقیقن دونستم می وقت همون . شدم خل آره !هه
 با را اش چای دقیقه و هفت نه تا زنم و بره می چای براشون آبدارچی نه ساعت .شه می سفید ترس از

 می چشمش کنه می باز که را کیفش  در.کنه تازه را لبش رژ تا دستشویی ره می و بعد خوره می خرما



 . خل نگی من به دیگه  تا .جیغ و کارد اون به تهاف
 

 رفتم. بشینم بیشتر که نداشت چیزی .کردم رو و زیر را ها شبکه ی همه.تلویزون پای نشستم رفت که زنم
  . شاید .دکتر هم بریم با رظه از بعد شاید . ریخت دیروز از بیشتر موهام امروز. بگیرم دوش
 آروم زنه می حرفو این همیشه وقتی .بینم می تلویزیون زیاد که اینه خاطر به من موهای ریزش داره اصرار اون

 هال توی زده حرفو اون حاال هروقت تا که اینه جالب.شم می خیره دیوار روی نقاشی تابلوی به گردم برمی
 می بلند و نیومده خوشم حرفش از که فهمه می خودش  بعد .تابلو سمت به برگردم تونستم می من و بودیم
 خوای؟ نمی تو میگه و میاره بیسکویت تیکه چند آشپزخونه تو از میره شه
 .آد می کم که اونقدر خوریم می را بیسکویتها دومون هر بعد و آوردم تو برای گه می اونم و نه گم می من
 

 قشنگ صبح.خیر به جنابعالی صبح گفت سالم از قبل تلفنچی. شون اداره به زدم زنگ نیم و هشت ساعت
 الی کشیدم دست  یهو گذاشتم را گوشی خورد زنگ دوتا که اتاقش تلفن.  262 داخلی .خیر به هم شما

 من لباسهای طرف  یه .لباسها سرکمد رفتم شدم بلند همینجوری بعدش.بود دستم توی مو تار تا پنج.موهام 
 توش بودیم گذاشته را مون قدیمی لباسهای که بود افتاده ساک یه لباسها زیر.اون لباسهای طرف یه بود
 باال زدم آستیناشو .باال بزنم آستیناشو داشتم عادت که بود آبیه پیراهن همون  .بیرون کشیدم پیراهن یه .
 و نُه و کردم بازی تاب دقیقه هفت .بود نه ساعت.کوچه سر پارک توی رفتم .بیرون اومدم خونه از و

  شده .بار سه.کردم کنسل .نفرستادم اما خوبی؟.عزیزم سالم.نوشتم براش کوتاه اس ام اس یه دقیقه هشت
 .کرد می بازی گل داشت که بچه یه پیش رفتم که دقیقه یازده و نه بود
 

 گفت.دونه بخری یه بهتره .نیست صرفه به االن گفتم .بسازم خونه خوام می گفت کنی؟ می چیکار داری گفتم
 چه که کردم تعریف ش واسه ونام خونه ی گوشه به گوشه نشستم و آره گفتم خریدی؟ هم شما

 کردم فکر کلی چقدر؟ یعنی متر پنج و شصت.کرد گیر جا یه فقط داد می گوش خوب را ش همه  .جوریه
 اینکه گفت .ما ی خونه ی اندازه شه می تازه بسازی ها گلی خونه این از تا دویست تو اگه یعنی وگفتم
 صداش اومد مامانش بعد. زنم و من.نه گفتم کنی؟ می زندگی خونه اون تو تنها شما .شه می بزرگ خیلی

 :زد وداد برگشت راه وسطای.کرد خداحافظی و زد سازش نیمه ی خونه به هم لگد یه.بره که شد بلند و زد
  .متری پنج و شصت. خرم می دونه یه
 

 اس ما اس دفعه یه.چنده ساعت ببینم که بیرون آوردم جیبم از را گوشیم خونه گشتم برمی داشتم وقتی
 خوشش بودم مطمئن و بود گرفتهشوخیم  .شدم خوشحال کلی دیدم که اینو عزیزم؟ خوبی.بود زنم . رسید
 شوخی این از که همیشه مثل خندیم می وکلی زنه می زنگ بهم نهار موقع حتمن گفتم خودم پیش .اومده

 زیر .جعبه توی های گالبی به افتاد چشمم که شدم می رد فروشی میوه جلوی از داشتم .کنیم می هم با ها
 .عسل نه؛ گالبی گفت آقاهه که بودم گفته بلند انگار ! گالبی. اِ: گفتم لب
 
 دوم چپ پای از .شدم می کالفه داشتم دیگه .بود نیم و ده ساعت خوردم نّشُسته که را ها عسل از تا سه دو



 دوش رفتم دوباره .کرده عرق بدنم اومدم و پارک رفتم که فاصله این تو کردم حس .نبود خبری هم
 .دکتر ریم می حتمن بیاد کار سر از که زنم .ریخت بیشتر موهام اینبار .بگیرم
 و کردم قطع برداره را گوشی تلفنچی اینکه از قبل اما شون اداره زدم زنگ کردم خشک که را موهام
 آشپزی آموزش لویزیونت .شد می م گشنه داشت کم کم من و بود نیم و یازده ساعت .تلویزیون سراغ رفتم

 ساعتم.بود م گشنه خیلی دیگه .کردم وگوش نشستم را آخرش تا .بود سمبوسه از خاصی نوع یه .داشت
 تلویزیون جلوی اومدم و کردم نیمرو مرغ تخم تا دو و آشپزخونه توی رفتم که نیم و دوازده به بود رسیده
 .خورد می نهار داشت حتمن االن زنم .دندز می حرف فرهنگی میراث به راجع داشتند .خوردن به نشستم

  .دارم دوست هم سبزی قورمه .دارم دوست قیمه خیلی من چون .بدن قیمه بهشون امروز کنه خدا
 

 کم یه اونم .بخوابم کم یه خوام می االنم و خوردم نهارمو  گفتم بهش .زد زنگ که بود نیم و یک ساعت
 قاه قاه هم با و کنه تعریف م واسه بعد که دید می اونا توی چیزایی یه همیشه.گفت هاش رجوع ارباب از

 پیش و کشیدم دراز روی کاناپه رفتم .نگفتم چیزی منم .نگفت هیچی کارد ی قضیه از اما.خندیدیم .بخندیم
 خواد می شایدم  .شه نمی کنه؟ تازه را رژش نرفته یعنی نگفت؟ چیزی چرا شده؟ چی یعنی گفتم خودم
 .فهمم نمی من کرده فکر !همینه آره . بخنده بهم خونه اومد که بعد و خماری تو بذاره منو و کنه پکرم االن

 
 
 
 
 

 خوابمو می گاهی من اما .نخواب کاناپه روی گه می بهم همیشه .شدم بیدار خواب از که بود چهار ساعت
 نشد که کمتر دردم اما دادم کش بدنمو وایسادمو کاناپه کنار همون  .بود گرفته درد اساسی گردنم هم حاال
 بیرون اومدم که حمام از .شد بهتر شاید بدم ماساژش دوش زیر کم یه برم باید .شد هم بیشتر هیچ؛

 هوای .پنجره کنار رفتم سرمو روی انداختم را حوله همینجوری و نداشتم موهامو کردن خشک ی حوصله
 .ببینم اومدنشو وایسمو همینجا ستخوا می دلم خیلی و اومد می سرکار از دیگه یکساعت زنم .بود خوبی

 اس؟ ام اس با کنه؟حتا نمی شوخی اون به ای اشاره هیچ چرا.شدم می نگران داشتم کم کم
 

 چاقو؟ ی تیغه به باشه خورده دستش یهوکرده،  می باز را کیفش در داشته وقتی ممکنه یعنی
 .الهی کرده؟بمیرم می پانسمان نااو دست داشته خوردم،یکی می گالبی داشتم من وقتی ممکنه واقعن یعنی
 .رفته ازش خون هم کلی حتمن

 توی را ش شماره.افتادم قدیمیم دوستای از یکی یاد .بودم رفتم،کالفه راه هال توی دقیقه چند نفهمیدم
 می اشتباه 5 با بعدن که نویسم می جوری را صفرهام همیشه.بود اشتباه اما گرفتم.کردم پیدا دفترچه

 .بگیرم شماره دوباره اشتمند حال.گیرمشون
وقتی . به دسته ی کتری خیره شدم جوش بیاد همینطور تا. گذاشتم روی اجاق کتری را رفتم توی آشپزخونه و

همونجا توی . جوش اومد همه ی کابینت ها را گشتم تا باالخره تونستم یه دونه چای کیسه ای پیدا کنم
 .آشپزخونه با بیسکویت خوردمش



 
 .کردم  روشنش .بود خاموش مدت یه تا. تلویزیون روبروی ستمدوباره اومدم نش

 چپ دست با خواسته و گرفته راست دست با را کیفش هم شاید...راستش دست االن  یعنی .دسته راست زنم
 .بیرون برمش می شام امشب .چشید می چپش دست ی اشاره انگشت با را غذا همیشه  .برداره را رژ
 

 که شکر را خدا.بارید می بارون. کشیدم را ها کرکره و بستم را ها پنجره .شد می اومدنش وقت داشت دیگه
  .آد می خونه جلوی تا شون اداره سرویس
 نشستم دوباره کردمو باز هم را هال چوبی در.زدم را آیفون رفتم دویدم شناختم، که را ماشین صدای
 .تلویزیون جلوی
 رفت. داره تعریف کلی برام  گفت و داد را سالمم جواب .کردم سالم.برنگردوندم را سرم اومد وقتی
  .بود بسته را اتاق دربرگردم،  اینکه از قبل . کنه عوض را لباسش که اتاق توی
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