
بسم اهلل الرحمن الرحیم-  

"دچار"داستان کوتاه   

 نویسنده: آیدا میرمحمدی

 یتر شده و بچه ا یشفته و نگران است. چراغ قرمز طوالنآجوان  سیاست. پل یدیشد کیلوده است.ترافآهوا   

رنگ پسرک را  یشود. باد بادکنک ابیرد م ابانیرام همراه پسرک مو قرمز از خآو  دهیخم یرزنیکند. پیم هیگر

  یبه چراغ قرمز زل م یتوسا اخمو و عصبانآ کشد.یدست پسر را م ینعصبا رزنیزده و پ هیگر ریبرد. پسر زیم

غرد:یلب م ریزند و ز  

! یلعنت گهیسبز شو د-   

 یتکان م یاندازد و سریوسا مآتبه  ینگاه میکند. نیرها م ابانیدر خ دهیرس لتریرا که به ف گارشیمهرداد س   

با   گذارد.ین را کنار لبش مآکشد و یم رونیرنگ ب ینقره ا یاز جعبه  یگرید یماربلو گاریدهد. مهرداد س

:دیگویم تیتوسا با عصبان، آکندیند. دودش را که فوت مزیرا روشن کرده و پک م گارشیفندک س  

!ی! خودتو خفه کردگهیبسه د-   

رخ  میبه ن ینگاه میتوسا نآتوسا. آ یجانانه  یبرابر است با دعواداند پاسخش یم دهد.ینم ش رامهرداد جواب  

  یشود. صدایاز جا کنده م نیفشارد و ماشیگاز م یرا رو شیشود. مهرداد پایاندازد. چراغ سبز میم دادمهر

کشد. یم رونیرا ب یپرد. هول شده و گوشیتوسا از جا مآشود. یبلند م لیموباپیامک   

  یم شیازما ی برگهاندازد که نگاهش متوجه یم فیک یرا تو یکند. گوشیم ییصفحه خودنما یراد روآاسم   

د:کنیرام زمزمه مآشود. بغض کرده و   

شه!یاورم نمب-  

کند: یتوسا زمزمه مآرام مثل آکشد و یم یقیمهرداد نفس عم   

. میکنیقبول م یرو به فرزند شونیکیسرپرست.  یب یهمه بچه  نی. استین زیبچه که همه چ-  

:دیگویچکد و با هق هق میاز چشمش م یتوسا قطره اشکآ  

  آراد...اما - 

:دیگویمبا عصبانیت کند. مهرداد  یو حرفش را قطع م  



نداره!  یوسط چه کاره اس؟ به اون که ربط نیا رادا-   

...داردیا دست از سر انها بر نمه یراحت نیماجرا را بفهمد به ا نکهیراد بعد از اآکه  نددانیخوب م ییاما دوتا  

....  

. پارک خلوت است و ستیصبح ن دیاز باران شد یاست اما خبر یوزد. هوا ابریم یباد آرام یدر پارک جنگل   

هرز  یعلف ها دنیمعلوم است که مشغول چ یری. از دور پارکبان پدیآیم ینیعبور ماش یصدا یتنها گه گاه

شود که آتوسا چشم از یباعث م یآرام گوش یدوباره  یتازه کاشته شده است. صدا یخت ها و گل هارکنار د

فشارد یسبز را م کونیزند. آتوسا آیآتوسا زنگ م یکه مهرداد برا ستیبار نیدوم نی. ا ردیمقابلش بگ یمنظره 

دهد:یگوش مهرداد را تکان م یحلزونباتمانینه آرام و  شیو صدا  

؟بله-  

 یمد، رنگ بباز شیدر صدا یو نگران تیعصبان یرگه ها دارد یسعکه  یکشد و با لحنمی یقیمهرداد نفس عم 

:دیگو  

د؟یع دیخر میدفتر تا بر یجلو یایمگه قرار نبود ساعت چهار ب ؟ییمعلومه کجا-   

کند:آتوسا به آرامی زمزمه می  

خرید؟ یادم نبود...!-  

:دیگویم عیمهرداد سر   

.دیخر میدنبالت و بر امیخب آدرس بده ب-   

: دیگویپرد و میآتوسا فورا از جا م   

. من ... من با آراد قرار دارم.ستینه! نه! الزم ن-  

پرسد:یمهرداد مشکوک م   

با آراد؟ چرا آراد؟ -   

گوید:نشیند. از دور ماشین مشکی رنگ آراد را میبیند. هول شده و میآتوسا دوباره روی نیمکت می    

دیگه. نباید داداشم رو ببینم؟داداشمه -  



پرسد:مهرداد باز گیر سه پیچ داده و می  

ری تا منم بیام.ری خونه ی بابات اینا؟ اگه میپس داری می-  

دهد:شود. آتوسا تند و تیز جواب میدیگر دارد دیر می  

رم خونه ی بابام! با آراد بیرون قرار گذاشتیم. خداحافظ!نخیر. نمی-  

رسد. جلوی پای دهد. آراد از راه میکند و اجازه ی حرف دیگری به مهرداد را نمیقطع می و سریع تماس را  

گوید:زند. شیشه را پایین داده و روبه آتوسا میآتوسا روی ترمز می  

بپر باال!-  

ینک نشیند. آتوسا نگاهی به عاندازد. دل از منظره ی بهاری گرفته و در ماشین میآتوسا نگاهی به اطرافش می  

کند. به دودی که روی سر آراد است و خودِ آراد که تنها به تیشرتی مشکی و جذب اکتفا کرده است، نگاه می

پرسد:آرامی می  

آراد سردت نیست؟-  

گوید:اندازد و میآراد شانه ای باال می  

بیخیال بابا!-  

فشارد و ماشین از جا کنده میکند. پایش را روی پدال گاز و خودش را به جلو خم کرده و ضبط را روشن می  

اشوان[  -شمشود: ] آهنگ دارم عاشق میشود. صدای آهنگ آرام آرام در روح و جان آتوسا حل میمی  

قبل اون این زندگی برای من هیچ حرف تازه ای نداشت...-  

جاش... نهیتو قلبتو بش ادیب یکس چیمحاله ه یعاشق یوقت   

پاش...  یاون حرف زدناش... طرز نگاش... پشت در صدا   

تا تهش بمونه کاش...... شه فاشینم چوقتیما رازمون ه  

: دیگویکند و میکمتر م هنگ راآ یراد صداآ   

  ؟یبا مهرداد حرف زد-

: دیگویرام مآ. است دهیهم فرا رس زبا ییدهد. وقت بازجویب دهانش را قورت مآتوسا آ  



از مهرداد جدا شم؟  دی. اخه چرا من بادآیکن دلم نم راد باورآ-  

:دیگو، میاز خنده است ییرگه ها یکه حاو یراد با لحنآ  

شه! یمهرداد بچه دار نم ت؟یبه خر یخودتو زد ای یخر شد-   

: دیگویکرده و آرام م یباز شیآتوسا با دست ها  

خب نشه!-  

: دیگویشود، میکه هر لحظه بلند و بلند تر م ییآراد با صدا   

لرزه؟یکه بهت بگه مامان، نم دیتپل و سف یموجود کوچولو هی یوقت دلت برا چیتو ه یعنینشه؟ -  

: دیگویلرزان م ییشود. با صدایم رهیرخ آراد خ میکند و به نیآتوسا سر بلند م   

... میکنیم میثواب هی! تازه قه. مهرداد موافمیرآیبچه م یستیخب ما از بهز-  

: دیگویشود، میخارج م یکه از پارک جنگل یزند و در حالیپوزخند م آراد  

  یخوایم ست؟یکه از پوست و گوشت و استخون خودت ن یرو بزرگ کن یبچه ا ینیبش یخوایتو م یعنی-

از کجا اومده؟  ستیکه اصال معلوم ن یرو بزرگ کن یبچه ا ینیبش  

:دیگویانداخته و م نییپا اآتوسا سرش ر  

شه از پسش بر اومد! یم یخته ولس-   

:دیگویرام مآآراد   

 ی... پس چرا طالق نمستیبشه؟ مشکل که از تو ن یکه چ ؟یدیم یرا به خودت سختچدلم،  زیآخه عز- 

؟یریگ  

دهد:ی! آراد ادامه مرددا ایطالق فوب یلرزد. او نسبت به کلمه یآتوسا باز هم م   

!یکنیحماقت م یتو دار-   

:دیگویشکند و آرام میبعد آتوسا سکوت را م یشود. چندیآور بر فضا حاکم م خفقانسرد و  یسکوت   

چرا حماقت؟-   

:دیگویاندازد و میآراد شانه باال م   



! گهیحماقت محض د ،یکنه، هنوزم دوست داریکه در حقت م ییها یکه تو، مهرداد رو با تمام بد نیا-   

:دیگویآتوسا با عجز م  

کنم؟  کاریخب من چ-   

: دیگویم تیبا قاطع رادآ  

!ریطالق بگ-  

الد:نیآتوسا م   

تونم! ینم-   

:دهدیتکان م یآراد سر  

شه، یم یداره بهشون بد ننیبب یوقت هااز زن یکه مثل بعض یعرضه ها ندار نی! تو از ایتونیآره، معلومه نم- 

!رنیگیام م هیتا قرون آخر نفقه و مهر رن،یگیطالق م یچیماه، ه کیفورا در عرض   

نالد:یبازهم م آتوسا   

من... عرضه دارم! فقط... -   

:دیگویپرد و میحرف آتوسا م انیآراد به م  

د!نبو نیکه حال و روزت ا ی! اگه عرضه داشتیعرضه ندار رم،ینخ-  

:دیگویتواند! پس میخواهد نشان بدهد که او میشود. میآتوسا مصمم م   

گم!یامشب بهش م نیباشه، هم-   

کند:یو آرام تر زمزمه م   

!عرضه نداره یدم که کیبهت نشون م-   

.... 

گذارد. اخم یاپن م یرا باز کرده و رو شبندی. پدیآیم رونی. مهرداد از آشپزخانه بدیآیباز شدن در م یصدا   

خسته را برانداز   یزند و آتوسایم هیاپن تکنشاند. به یلب م یرو نینمک یلبخند شیا باز کرده و به جار شیها

: دیگوی. مهرداد مدکنیکند. آتوسا آرام سالم میم  



! یو اومد یسالم. چه عجب! بالخره دل از آقا آراد کند کیعل-  

کند: یآتوسا زمزمه م  

... گهیبه هرحال اومدم د-  

: دیگویم عیخواهد به سمت اتاق خواب برود که مهرداد سرمی و  

تو آشپزخونه! واست غذا درست کردم.   ایاب؛ بنخو-  

 زیم یشود. مهرداد رویپشت سر مهرداد وارد آشپزخانه م او،گذارد و کنجکیرا کنار م یآتوسا خستگ  

-یم ییخودنما شیگلدان پر از گل رز بر رو کی شیو بر رو استانداخته  یرنگ دیساتن سف یپارچه  ،یغذاخور

: دیگویرد و مپیدفعه از جا م کی. مهرداد کند  

شمع ها رو روشن نکردم.  ،یوا یا-  

کند. آتوسا چشم یرنگ است را روشن م ییطال یها یکه در جا شمع یدیدارد و دو شمع سفیو فندک را بر م  

مورد عالقه اش!  یبرنج و خورشت بادمجان، همان غذا سیشود به دیم رهیو خ ردیگیاز مهرداد م  

زند و چال گونه اش باز از آتوسا یم یشود به مهرداد. مهرداد لبخند خجولیم رهیکند و خیبلند م راسرش   

همه  دی. امشب باندینشیم زیلرزد اما آتوسا محکم بر دهان دلش زده و پشت میکند . دل آتوسا میم یدلبر

کشد که ناگهان آتوسا  یغذا م شیبراو  دداری. بشقاب آتوسا را بر مندینشی. مهرداد هم مشود تمام نجایا زیچ

: دیگویم یجد یلیخ  

باهات حرف بزنم.  دیمهرداد، با-  

: دیگویزند و میگذارد. در چشمان آتوسا زل میم زیم یمهرداد بشقاب را رو  

بگو!-  

: دیگویم با لکنت کند ویآتوسا لبش را با زبان تر م   

خوام! یمن... طالق... م-  

: دیگویبا هم در جدل هستند که مهرداد م شانیها مشود. چشیبر فضا حاکم م یسکوت  

بود... غذاتو بخور.  یجالب یهه هه! شوخ-  

رود: یدفعه از کوره در م کیگزد و یآتوسا لبش را م  



  ؟یذار یاحترام نم ماتمیمهرداد؟ هان؟ چرا به تصم ،یریگ ینم یوقت من رو جد چیچرا ه-

زند: یمتقابال داد ممهرداد هم   

  ز؟یهمه چ یاون آراد ب ایتوئه  میتصم قطال ماتت؟یتصم-

زند: یم غیآتوسا ج  

خوره...  یداره حالم از رفتارات بهم م گهیداداش من درست صحبت کن! د یدرباره -  

مهرداد  .چدیپیدر خانه م یناهنجار یو صدا نیزم یشود رویپرت م یشود. صندلیبلند م تیمهرداد با عصبان  

رسد: پیزند. آتوسا نگران میچنگ م یجا لباس یکت چرم رو هرود. بیم رونیاز آشپزخانه ب  

کجا مهرداد؟-  

: دیگویمتلخی گردد و با لبخند یمهرداد بر م  

بگذرونم ییرم تا شب سالگرد ازدواجمون رو تنهایم-  

زند. سالگرد ازدواج؟ چطور یو مبهوت به در زل م کوبد. آتوسا ماتیرود و در را به هم میم رونیو از در ب    

. قطره  ندینش یپارکت سرد م یخورد و رو یزند . آرام سر میم هیرود . به اپن تکیم جینبود؟ سرش گ ادشی

ه کت چرم مهرداد جا گذاشت یها پودتار و  انیکنند و او قلبش را میمهابا صورتش را تر م یاشکش بهای 

 است...

.... 

. بهار ستین یخبر شیخراب چند روز پ یتابد. هوا گرم است و از هوایب گرم و نوازشگرانه بر همه جا مآفتا   

سرشان گذاشته اند. آتوسا آرام و ساکت به دختر  یکنند و پارک را رو یم ی! بچه ها پر سر و صدا بازگریاست د

  یدفعه آتوسا عصب کیکه  دیگویم راهیوقفه بد و ب یکند. آراد بیم هیخورده و گر نیاست که زم رهیخ یبچه ا

: دیگویم  

بسه! -  

دهد: یاعتنا به او ادامه م یآتوسا ب یزند ولیم یآراد پوزخند  

! رمیخوام طالق بگیمن نم-  

کند: یآراد زمزمه م  



! یعرضه اشم ندار-  

: دیگویآتوسا مصمم م  

آره، عرضه ندارم. چون مهرداد رو ... دوست دارم! -  

  ؟یچ-: دیگویگردد و میبه سمتش بر م عیآراد سر

: دیگویفشارد و میسبز را م کونیزند. مهرداد است. توسا فورا آیآتوسا زنگ م یدفعه گوش کی  

الو؟-  

: چدیپیدر گوشش م ینازک زن یصدا   

خانم راد؟ -  

: دیگویپرد و میآتوسا از جا م  

بله خودم هستم. -  

: دیگویمبا تمانینه زن آرام و   

.مارستانیب دیایشم بیخانم همسرتون تصادف کردن، ممنون م-  

پرسد:  یشود و تنها میشود. چهره اش درهم میآتوسا حبس م ی نهینفس در س   

  مارستان؟یکدوم ب-

کند:یآتوسا زمزمه م فته،گاسم بیمارستان را و پرستار   

رسونم! یاالن خودم رو م-   

پرسد، به  یتوجه به آراد به همه اش سوال م یو ب ردیگیرا از دست آراد م چییکند. سویرا قطع م یگوش  

...دودیآراد م نیسمت ماش  

.... 

! دکتر گفته بود که حالش خوب است. آتوسا  دهیتخت خواب یشود. مهرداد آرام و معصوم رویآرام وارد اتاق م   

کند: یزند و زمزمه می. به صورت مهرداد زل مندینشیکنار تخت م یصندل یرو  



که تو   یقدر کرده، اون ریگ شتیپ دلشعرضه که  یآدم ب هیعرضه ام، مهرداد!  یب یلیآخرشم نتونستم. من خ-

...سادیآراد وا یرو  

در   یشعر آمد.یم نییعجله، قطره قطره پا یشود که بیم رهیو به سرمش خ ردیگیآتوسا نگاه از مهرداد م    

خواند:  یم فشیلط یکند و با صدایم ییذهنش خودنما یکوچه پس کوچه ها  

که تماشا به تمنا برسد... پلک بگشا که تمنا به تماشا برسد...   یپلک بست-  

...برسد خایبه زل وسفی راهنیپ یبو ...مگذار ایچشم کنعان نگران است، خدا  

ترسم آن است که او روز مبادا برسد...  ...که او با لب خندان برود ستین نیترسم ا   

...به مساوا برسد دیعشق فرمود: نبا ...ستیگفت که سهم من و تو دلتنگیعقل م  

  یکند و میکند. مهرداد تک خنده تلخ میکند. غم نگاهش دل آتوسا را آشوب میباز م یمهرداد گوشه چشم 

: دیگو  

! یتو که دوستم نداشت ؟یخون ینه ام برام ماو شعر عاشق یریطالق بگ یخوا یم-  

خواند: یآخر را هم م تیزند و بیم وندیآتوسا نگاهش را به نگاه مهرداد پ  

...به حاشا برسد قیدرد آنجا که عم گرید ...گفته بودم که تو را دوست ندارم-  

 ] شعر از احسان افشاری [


