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 : رمان خالصه

 صالحدید  به  سالگی   شونزده  سن  در  که  دختری ..  گیسا

 ..شه می اش پسرخاله با ازدواج به مجبور بزرگترهاش

  ترس   از  بودنش  قاتل  مدرک  رفتن  لو  خاطر  به  عروسی  شب   ولی

 ! کنه  می فرار اعدام

  که   شده  ساله  شش   و  بیست   دختر  یه  گیسا..  سال  ده  از  بعد  حاال

.. شبا  همین  از  یکی  تو  و  کنه  می   درآمد  کسب   فروشی   تن  راه  از

 با  گیره  می  تصمیم  و  میشه  سبز   راهش  سر  سابقش  شوهر

  کار  این   از  رو   گیسا  خونه  توی  کردنش   حبس  و   زورگویی

 ..کنه منصرف

 ... باید بهش رسیدن برای که داره هدفی گیسا اینکه از غافل

 

 



3 
 

 

مدت زمان   نی که روم افتاده بود و ا  یجسم  ین یاز سنگ  خسته

که امشب به نظرم نسبت به شب    یبه سکون و آرامش  دنیرس

  ی ق یداغ و عم  ی شد و کالفه از نفس ها   یطوالن  ی ادیقبل ز  ی ها

به پوست گردنم م به    یزد تکون  ی خورد و حالم و بهم م   ی که 

 : دمی خودم دادم و غر

 اه.. گهیتن لشت و بنداز اونور د -

کم    هیکه    دیو خرناسش صدام و شن   ی داریوسط خواب و ب  انگار

 رون یب  رشیو جا به جا کرد و من به زور خودم و از ز  کلشیه

 ..  ییسمت دستشو دمییو دو دمیکش

 هم تموم شد!  گهیشب د هی

* 

 نه یآ  ی سرم جلو  ی مانتوم و مرتب کردن شال رو  د یاز پوش   بعد

تخت افتاده   ی گنده و زشتش که رو  کلیاتاقش رفتم باال سر ه

وا جورستادمیبود  انگا  ی ..  که  بود  شده  خواب  سالها  غرق  ر 

 ! ده ینخواب



4 
 

و خ  نگاهم  بالش  که  از آب دهنش  با چندش  بود   سیو  کرده 

 گرفتم و صدام و بردم باال: 

 .. پول من و بده من برم!اروی ی هو -

نشن  حالیب   انقدر و  صدام  که  محکمدیبود  نسبتاً  مشت  به    ی.. 

 و گفتم:  دمی باالتنه برهنه اش کوب

 صاحابت و!   یبا توام.. باز کن زبون ب -

 هـــــــــــوم! -

 زهرمــــــــار.. پولم و بده!  -

شد شروع کرد به حرف   یم  دهیکه به زور شن  ی لحن کشدار  با

برا و من  نزد  ی صدا  نکهیا  ی زدن  و  بشنوم سرم  و    کینحسش 

بد دهنش    ی و محکم نگه داشتم که از بو  مین یکردم و با شالم و ب

 حالم بهم نخوره.. 

 .. تراول هست.. بردار!یرچپولم.. ه فیتو.. ک  -

که گوشه اتاق پشت   ی زدم و راه افتادم سمت شلوار  ی پوزخند

انقدر حال کرده بود که داشت    یعنیافتاده بود..    نیزم  ی رو رو

 کرد؟  یم یولخرج   ی نجوریا
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  فیک   بشیدو تا انگشت کمر شلوارش و بلند کردم و از تو ج  با

  شتر یتراوال که بچشمم به انبوه دسته    نکه یپولش و برداشتم.. هم

 نکهیتا بناگوش باز شد و بدون ا  شم یشده بود افتاد ن   ی از مبلغ ط

.. خودش گفت فمیبشمرمشون همه رو برداشتم و چپوندم تو ک

 شم؟!  یکه.. م   شم یهمه رو بردار پس دزد محسوب نم

و راه افتادم سمت در که    ن یو همونجا پرت کردم رو زم  شلوارش

 بلند شد:  حالشیب ی باز صدا

 !یهــــــــــ -

 و منتظر بهش چشم دوختم که نامفهوم و خفه گفت:  ستادمیوا

 شماره ات و.. بذار برام! -

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

 !ی .. منتظر تماست هستم.. قالم نذارزته یکارتم رو م -

ب  گهید رفتم  و  نکردم  درگ  یول  رون یصبر  ذکرم  و  فکر    ریهمه 

گشت اون   یم   یشد و هرچ  یم  داریبود که از خواب ب  ییفردا

 کرد..   ینم دایرو پ ییکارت کذا
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فردا   ی ها  افهی داشته باشم که باهاش ق  نیدورب  هیشد    یم  کاش

  ی به تماشا.. درست اون زمان  نمیصبحشون و ضبط کنم و بعداً بش

 یکوپن داره و وقت  هیفقط    ی من هر مشتر  ی برا  دنی فهم  یکه م

اشون   افه یدنبال بار دوم و سومش باشن ق  دینبا  گهیباطل شد د

 کنم..   فیو ک  نمی و بب

به    تیاهم  یرفتم و ب  نییدوبلکسش پا  یونیخونه اع  ی پله ها  از

تونست توجهم و به خودش جلب    یکه تو دور و برم م  ی زیهرچ

که وسط راه چشمم به عکس    ی کنه راه افتادم سمت در ورود 

افتاد    ییرایپذ  وار یخانواده پنج نفره نصب شده رو د  هیاز    یبزرگ

 و به سمتش کج کردم! رمیو مس

خانوادگ  هی هم  یعکس  ه  ی اروی  نیکه  خانوم   هیبا    کلیبد 

نشسته بودن و دو تا   یخوشگل هم سن و سال خودش رو صندل

 بودن.. ستادهیپسر جوون کنارشون وا هیدختر و 

و محکم بهم فشار دادم و دستام و مشت کردم از حرص    دندونام

  هیبا    ده یمرد به خودش اجازه م   ه ی  شه که  ی م  ی .. چتی و عصبان

 دا ی براش پ  نیگزیجا  هی  عیزنش سر  بتیبودن خونه و غ   یروز خال

ام   ینم  ی کنه؟ حت ا  دیتونستم  به  باشم  زنش    دیشا  نکهیداشته 
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  یوقت  اتیجدا شده باشن.. خودم قبل از شروع عمل  ایمرده بشه  

 زد..  یکه داشت با زنش حرف م  دمیاتاقش بودم شن سیتو سرو

امثال من انقدر    ایشدن    فیکث  یادیاز کجاست؟ مردا ز   مشکل

مونه و خواه    ینم   ی براشون باق  ی ا  گهیکه راه د  ابونیپرن تو خ

که بخواد وفادار زنش   ی شن؟ اصالً هست مرد  یم  کی ناخواه تحر

 ده؟ یبار تو نبودش پاش نلغز  کی   یبمونه و قسم بخوره که حت 

 مطمئناً نه! 

ها  روم قدم  با  و  برگردوندم  نکبت  ی و  خونه  اون  از  زدم    ی بلند 

  بانمیگر شهیکار هم نیکه ته ا ی.. اگه شرم و عذاب وجدانرونیب

  ن یتر بودم از ا  یراض  یلیکرد نبود.. خ  یگرفت و ولم نم  یو م

  بیبه ج  قیطر  نیبود از ا  یکه چند ماه  یمنبع درآمد توپ و پول

پول    ی که برا  ی ا  گهید  ی رابه نسبت از کازدم و زحمتشم    یم

 درآوردن انجام دادم کمتر بود! 

کار منم    یخودش و داره.. سخت  ی ها  یسخت  ی خب.. هرکار   یول

 ! دیگز  یکردم و ککَمم نم  ی تحملش م  دیبود که با  یعذاب وجدان

* 
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تاکس  ی برا  ستادمیوا  ابونیخ  سر امروز خیگرفتن  خسته    یلی.. 

با ا و  بعض   نکه یبودم  از   نی ماش  ی راننده ها  ینگاه  باال که  مدل 

  یدود   ی ها  شهیشدن منظور دار بود و از پشت ش  یجلوم رد م

دلم    یبدم.. ول  صیتونستم نخ دادنشون و تشخ  یم  نشونمی ماش

 خواست برم خونه و استراحت کنم..   یم

 3_پارت#

  ی کردم.. هنوز انقدر  یدر هفته فقط سه روز کار م  شمینجوریهم

رفتم و اون حس    یکار کشته نشده بودم.. وگرنه کم کم که جلو م

  ی و اختصاص م  ی شتریشد.. مدت زمان ب  ی عذاب وجدانه کمتر م

 دادم..

ا  نیا  یخوب تو ه  چیبود که ه  نیشغل    ی فصل و ماه  چی وقت.. 

ها برات    ی مشتر  یکرد  یشد.. هر موقع اراده م  یبازارش کساد نم 

 ..  دنی کش یصف م

کم تعدادشون کمتر   هیکه تو ماه رمضون و محرم صفر    هرچند

داد مردم هنوز اعتقاداتشون و از دست    ینشون م  نید و اش   یم

  ن یما فرق داره.. د  نیآدما با د  نجوریا  نیمطمئناً د  یندادن.. ول
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و   دیفقط سه ماه حق گناه ندار  گهیبهتره که بهشون م   یلیاونا خ

 !!  د یدلتون خواست بکن ی هرکار  دیروزا آزاد ه یبق

 ییاز اونجا  یبودن ول   ریهم مدام با نفس اماره اشون درگ  ی سر  هی

و بهونه دارن   لیدل  هیگشنه و هوسبازن.. هر کدوم    شهیکه هم

ا  ی برا گناه  رو  گذاشتن  وجدان    نیسرپوش  کردن  آروم  و  کار 

 خدا غرق خوابشون..  شهیهم

 یمونیبه اسم گناه و عذاب وجدان و پش  ی هم کالً با مقوله ا  ایبعض

افراد دور    نیکردم تا حد امکان از ا  یم   یو من سع  آشنا نبودن

 شد..  ی سخت تر م یلی بمونم چون کار کردن باهاشون خ

  ه یعار  شرتییسو  بیو تو ج  ی د   ی آخرا   ی از سرما  خزدهی  ی دستا

.. زیدر عوض نو بود و تر و تم  یفصل نبود ول  نیکه مناسب ا  میا

برا  ابونیفرو کردم و نگاهم و به ته خ   ه یکردن    دایپ   ی دوختم 

به    یشخص  نی ماش  ی حت  ای  یتاکس   ستگاه یا  هیتا من و حداقل 

 مترو برسونه..  ایاتوبوس 

م  نیا  از پنجشنبه ها  ز  ی محل که فقط  نم  ادیاومدم    یخوشم 

برسم..    ستگاهیا  هیشدم تا به    ی م   ریاومد چون موقع برگشتن اس

خورش حرف نداشت و    ی نبود چون مشتر  ی خب.. چاره ا  یول
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پنجشنبه ها که کم    ن یشد ازش دل بکنم.. به خصوص هم  ینم

 مونده بود صف ببندن!  

  د ینبود و ناام   یاز تاکس   ی ساعت اثر  نیتو ا  شهی مثل هم  امشبم

دوختم و همون موقع چشمم   ابونینگاهم و به سر خ  گهیبار د  هی

داشت    نای ماش  هیکه نسبت به بق  دیرو د  ین یروشن ماش  ی چراغا

  یبود برا   ادیز  یلیروند و سرعتشم خ  یمرو    ادهیتر به پ  کینزد

 ! ی کم عرض  ابونیخ نیهمچ

م  انقدر ه  یبا سرعت  نکردم  فرصت  که  العمل  چیاومد   ی عکس 

رو    نیزد رو ترمز و ماش  میکه تو چند متر  ینشون بدم تا زمان 

بهم نخوره خودم و پرت   نکهیا  ی شد و من فقط برا  دهیکش  ن یزم

 شدم..   نیخورد و پخش زم چیرو که پام پ  ادهیکردم تو پ

راننده مست احمق پشت رل نشسته که    هیبود که البد    المیخ  تو

  یباز و بسته شدن درا  ی صدا  ی رونه ول  یم  ایوحش  نیع  ی نجوریا

  ی شدن چند نفر م   ادهی از پ  تیکه به گوشم خورد و حکا  نی ماش

 .داد احساس خطر کردم.

از جام بلند شدم    نمشونیبه عقب برگردم و بب  یحت  نکهیا  بدون

و لنگون لنگون خواستم در برم که قرار گرفتن دستشون رو پهلو  
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  ینداشت وقت  یو بلند کرد که اونم ثمر  غمیج  ی و بازوهام صدا

فکم و سفت و   ی دهنم نشست و جور  ی هم رو  گهیدست د  هی

خفه شد و تو    پنجه هاش فشار داد که صدام کامالً  ونیمحکم م 

 ! دینرس  چکسیخلوت به گوش ه ابونیاون خ

ماش  کشون تو همون  پرتم کردن  و  بردنم عقب  که    ینی کشون 

شاس داشتم  تشخ  یحاال  و  بودنش  ب  یم  صیبلند    کار یدادم.. 

ننشستم و به محض آزاد شدن دستام شروع کردم به مشت زدن 

 ع یکنارم نشست و با چند تا حرکت سر  شونیکی که    یو لگد پرون

ن نگه  ی به در ماش  دهیهمه بدنم و قفل کرد و من و چسب  ی جور

فشار    نیتکون خوردن نداشتم و هم ا  ی برا  ییداشت که هم جا

دادم   یم  حیترج  کرد که   ی به پهلو و بازوهام درد وارد م  ی جور

 کم تن لندهورش و فاصله بده!  هیبلکه   رمیآروم بگ

تونستم دور و برم و    یجلو بود و نم  یبه صندل   دهیچسب  می شونیپ

  ی کرد و البته قلب  ی .. اون لحظه فقط گوشام بود که کار منم ی بب

 بزنه..   رونیکه کم مونده بود از دهنم ب

همه   نیخواستن از جونم؟ وسط ا  ی م  یبودن؟ چ  ی ک  گهید  نایا

بدبخت   ی اریبدب  جا  یو  کلکس  دهیدزد  ی فقط  تو  بز    ونیشدنم 
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خال هام  ه  یآوردن  اون  تو  عمه    ادی  ی ر یو  ی ری بود..   ی حرف 

گفت:    یموقع ها م  نجوریا  شهیمرحوم شده طناز افتادم که هم

 !دیپر  واریاز هم از د یکی.. ی کم بود جن و پر 

بودم    ومده ین  رون یب  ریاخ  قهیدق  چند  نیاز شوک اتفاقات ا  هنوز

 به گوشم خورد: شونیکی ی که صدا

 زنگ بزنم کاوه؟ -

که    یی بود؟ معمواًل اسم کسا  یک   گهیرفت تو هم.. کاوه د  اخمام

م نگه  ذهنم  تو  و  داشتم  نشر  و  حشر  ول  ی باهاشون    ی داشتم 

 کاوه نداشتم تا حاال!  نشونیب

چ   - کاوه  به  ما  بابا..  بگو    م؟یدار  کارینه  مشعوف  بزن  زنگ 

ب   مشیبر  یم  میدار  مشیگرفت تا    رونیشرکت. گفت  کار دارم.. 

 کشه ها..   یبرسه طول م

 دادم بهش.. تو راهه!  امیپ -

 نیهمون حالت گره خورده و پر از درد و عذاب چشمام تا آخر   تو

ا مشعوف!  شد..  گشاد  د  نیحد  انقدر  ادم ی  گهیو  از   ی بود..  هم 

نگذشته بود    دمی از زبون صاحبش شن اسم و    نیکه ا   یبار  نیآخر

 بره..   ادمیکه بخواد 
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پ  نیهم هفته  سه  افتخار    ش یدو  با  و  کرد  سوار  و  من  که  بود 

معرف مشعوف  ماکان  و  ذهنم    یخودش  به  موقع  همون  و  کرد 

بدون ترس   هیکه برعکس بق   رهی م  ی اد یخرش ز  اروی  نیکه ا  دیرس

  دم ید  یو لرز و من من اسمش و به زبون آورد و حاال داشتم م

 که درست فکر کردم. 

من و با خودش برد شرکت و محل کارش.. بدون ترس از    یحت

براش درست کنم..    ی و بخوام دردسر  رمیبگ  ادیآدرسش و    نکهیا

  ی تونن مو  یوقت نم  چیمطمئن بود که امثال من ه   باً یانگار تقر

 دماغش بشن! 

من افتاده    ادیشده بود که بعد از دو سه هفته دوباره    یچ  حاال 

 بود؟ تا اآلن کجا بود پس؟  

ب   هی  کاش و  م  شتریکم حواسم  اون    یجمع  از  بعد  کردم.. چرا 

با شن   ی احساس خطر  اسمش بهم دست داد دوباره تو   دنیکه 

محل د  یهمون  نزد  دمشیکه  پا    کی و  اش  شده  خراب  به  بود 

  ام یدو ماه بگذره و بعد ب  یکیگذاشتم؟ چرا صبر نکردم تا حداقل  

  نیا  ی ها  ی مشتر  ریو واسه چند وقتم که شده از خ  ریمس  نیا

 محل نگذشتم؟! 
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  نکه یا  یدونستم.. ول  یکردم و نم  یم  یچه غلط  دیاآلن با  نکهیا

اون   شده  خراب  به  پام  د  ارویاگه  کرام   گهیبرسه  با  برگشتم 

 بود و مطمئن بودم..   نیالکاتب

کله گنده اس و راحت   ی شک نداشتم که طرف بدجور  گهید  حاال 

  ی که به پستم م  یدوزار  ی پولدارا  هیبق  یشدن از دستش به راحت

به حال    ی فکر  هی  م یبرس   نکهیقبل از ا   دیپس با  ستیخوردن ن

 دم.. کر یخودم م

که به ذهنم   ی ز یمکث کردم و تنها چ  هیو بستم و چند ثان  چشمام

  ی اراد  ریواکنش غ هی هیبق ی برا دیبود که شا ی .. انجام کاردیرس

.. من بلد بودم  ینداشته باشن ول  یباشه که خودشون روش کنترل

 که خودم کنترلش کنم و هرموقع بخوام انجامش بدم. 

به عنوان تنها    یمعده ام نبود ول  ی تو   ی ادیز  زی چ  نکهیبا ا  اآلنم

با  ام  یازش استفاده م  دیراه حل ممکن  بودم که   دواری کردم و 

 جواب بده!

دهن و فکم کارم و داشت   ی اون دست سفت و محکم رو  نکهیا  با

کرد شروع کردم به عوق زدن..انقدر تند و پشت سر   یسخت م

ده  هم که معده ام و وادار به واکنش کنم و اون حالت مچاله ش



15 
 

کمکم کرد تا زودتر به هدفم برسم با احساس    یصندل  ی ام رو 

  یکه م  ییو تا جا  امدهنم اومد لب  ی که با فشار تا تو  یعیما  یتلخ

 .. رونیب ختمشی تونستم از هم فاصله دادم و ر

  ی دستش م  ی که داشت رو  یع یما  یمتوجه داغ  اروی  خوشبختانه 

ادامه   نشی آست  ی از بزاغ دهن بود و تا تو  شتریو حجمش ب  ختیر

و ازم فاصله    دی دستش و عقب کش  عیسر  یلیکرد شد و خ  دایپ

 گرفت.. 

 ه ی.. منصور بزن کنار برو  ی اه اه.. کثافت لجن حالم و بهم زد  -

 ! کلم یگه زد به ه اره یپت نیا ریبگ  یآب معدن

 برو خودت و بشور.. گهی د میرس یولش کن بابا اآلن م -

 .. گمیزنه بزن کنار م یگندش حالم و داره بهم م  ی بو -

 .. ایدیجواب مشعوف و خودت م -

سرفه و عوق زدن   ی تو همون حالت دوال مونده بودم و ادا   هنوز

نشه و فکر کنه   کیبهم نزد  یف یاز ترس کث  ارویتا    اوردمیدر م

 .. مهیوخ یلیحالم خ



16 
 

اگه   نکهیراحت شد از ا  المیو کم کرد و خ  نیسرعت ماش  نکهیهم

شکنه.. در عرض چند    یدست و پام نم  نییوسط حرکت بپرم پا

 ..ارویصاف نشستم و با آرنجم کوبوندم تو صورت  هیثان

که   یداد و نعره پر از دردش و شوکه شدن اون دو تا احمق  وسط

نفهم و  بودن  نشسته  و    یچ  دنی جلو  باز کردم  و  در  قفل  شده 

 .. ابونیسط خو دمیپر

به    نباریکه ا  فتمی بود و کم مونده بود دوباره ب  ادیز  ن یماش   ارتفاع

 !دنییدو ابونیزور خودم و نگه داشتم و شروع کردم تو عرض خ

ماش   ی صدا ممتد  سر  نیبوق  بعد   ی پشت  و  خورد  گوشم  به 

  نم ی برگردم بب نکهیبدون ا  ی.. ولگهیبه همد نیبرخورد دو تا ماش 

سرعت و قدرت    یپشت سرم چه خبره و چرا تصادف شده هرچ

 دمییدو   میکه توش بود  ی داشتم دادم به پاهام و از وسط بلوار

 .. ابونیاون سمت خ

  نکه ی هم  یزدم و از ترس زبونم بند اومده بود ول  ی نفس م  نفس 

پسر جوون افتاد که داشت موتورش و از تو پارک   هیچشمم به  

 :دمینشستم و داد کشرو ترکش  دمیپر اوردیدر م

 .. فقط برو! دمی ات هرچقدر شد م  هیجون مادرت.. برو.. برو کرا -
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 کجا برم؟ -

 بهـــــــــــت برووووو! گم یبرو فعالً.. م  -

موتورش و روشن کرد    عیو سر  اوردیدرن  ی خنگ باز  خوشبختانه 

منم از فرصت استفاده کردم و سرم و برگردوندم سمت چپ که  

 .. نوریا انین با سرعت م دو نفرشون دار دمید

ا  یول از  بهمون برسن پسره گازش و گرفت و خالف    نکهیقبل 

  ی م  نمیکه اگه سوار ماش  ی حرکت کرد طور  نشونیجهت ماش 

محال بود که   گهیاومدن دنبالمون د   یزدن و م  یشدن و دور م

 بهمون برسن.. 

موتورش و روشن کرد    عیو سر  اوردیدرن  ی خنگ باز  خوشبختانه 

منم از فرصت استفاده کردم و سرم و برگردوندم سمت چپ که  

 .. نوریا انیدو نفرشون دارن با سرعت م  دمید

ا  یول از  بهمون برسن پسره گازش و گرفت و خالف    نکهیقبل 

  ی م  نمیکه اگه سوار ماش  ی حرکت کرد طور  نشونیجهت ماش 

محال بود که   گهیاومدن دنبالمون د   یزدن و م  یشدن و دور م

 بهمون برسن.. 
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ام و با   نهی نفس حبس مونده تو س میکامل ازشون دور شد یوقت

ب  الیخ با دست ضربه ا  رونیراحت  به شونه پسر    ی فرستادم و 

بود زدم و    کتریسال ازم کوچ  ش یموتورسوار که به نظر پنج ش 

 گفتم: 

 هالکم کرده بودنا!  ی واقعاً! نبود یمرس -

 صداش به گوشم برسه بلند گفت:  نکهیا  ی مثل خودم برا اونم

ب   یکنم آبج  یخواهش م  - ا  یفقط آدرست و بده..   نیزحمت 

 کالهم بذار سرت برامون شر نشه.. 

 کهیو دادم و کاله و ازش گرفتم و گذاشتم رو سرم.. در حال  آدرس 

  نجا یتونستم برم به جز ا  یرو که کجا م  ی بعد  ی تو ذهنم روزا 

اکرد  یم  یبررس چون  همه   نجور یم  تو  طرف  بود..  معلوم  که 

تر آدم گذاشته  نییمحل و دو سه تا محل باال و پا نیا ی ابونایخ

کرد که    یحکم م  عقلبدن.. پس    لشیتحو  دنمیکه به محض د

 .. امی سمت ن نیفعالً ا

بگردم..     ی شهر دنبال مشتر  نیی داشت برم پا  یچه اشکال  اصالً

که هنوز تو وجودم بود..   یرسمگه اونا دل ندارن؟! با وجود است

و از    دمیفکرم خند  نیبه خاطر فرار به موقع بلند بلند به ا  یول
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 ی ها دل دارن ول  ی باالشهر  نی از ا  شتریذهنم رد شد که اتفاقاً ب

به همون   توقعشون هم  م  ادهیز  نسبتخب..  خواد   یو دلشون 

 حل کنن..   یو مرام یهمه چ

دست    ریکم د  هیشه و    یکارم که مرام و معرفت سرش نم  نیا

برداشتنش    گهیافته پس معرکه اون موقع د  یکالهت م  یبجنبون

 ! لهیکار حضرت ف

  یی پولدارا.. منتها جا  نیاومدم سراغ هم  یم  دی شد.. با  ی.. نمنه

تر از خودش هم   یعوض  ی و آدما  یمشعوف عوض  هیسا  یکه حت

 از اونجا رد نشه!

* 

طناز که طبق معمول داشت با ظرف و ظروف   ی با سر و صدا  صبح

گرفت موقع غذا درست کردن و ظرف   ی م  یآشپزخونه کشت  ی تو

من و   هیموتور  ارویکه اون    شبیشدم.. د  داریشستن از خواب ب

 یرسوند خونه نصف شب شده بود و جفتشون خواب بودن و م

 طناز و جمع کنم..   زونیآو افهیق دیدونستم اآلن با
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برام    گهید  البته بهش عادت کرده بودم.. چند ماه بود که مدام 

  م یکه تصم  یکرد.. درست از وقت   ی اومد و اخم م  یچشم و ابرو م

 شغل بذارم!  نیگرفتم پا تو ا

  ی روش گذشت؟ هر کار  یاسم  نیشه همچ  یاقعاً م.. شغل.. وهه

شغل؟ خب معلومه    ی عنیمنبع درآمد واسه آدم داشته باشه    هیکه  

کشم از دل و جون.. خطر    یکه آره.. منم دارم واسه اش زحمت م

 کنم!   یم

..  امی ن  رونیب  گهیبود با سر برم تو قهقرا و د  کینزد  شبید  نیهم

خوان.. پولم   یودشون مکنم.. خ  یهم که به زور وادار نم  یکس

فکر کنه برام    نیهم بخواد خالف ا  ی نه حروم.. هرکس  هینه دزد

 مانیدونم و بهش ا  یکه خودم م  هیزی.. مهم اون چست یمهم ن

 دارم!

که با    ی به بدنم دادم و از رو تخت زوار در رفته ا  یو قوس  کش

زنگ زده و هرزش بلند    ی ها  چی قژ قژ پ  ی تکون صدا  نیکوچکتر

 .. رونیاومدم و رفتم از اتاق ب نییشد پا یم

از    یاثر  یو دور تا دور هال کوچک خونه چرخوندم و وقت  نگاهم

خونه   یمیراه افتادم سمت آشپزخونه قد  دمیکدومشون ند  چیه



21 
 

سه تا دختر مجرد جوون    نشی که ساکن  ی و جمع و جور  ینقل

 بودن!

کرد.. با تعجب   یاالد درست متو آشپزخونه بود و داشت س  طناز

به ساعت دوختم که دوازده و    ی سرم و برگردوندم عقب و نگاه 

 بودم؟!  دهیانقدر خواب یعنیداد..   ی ربع و نشون م

که مثل من از سن    ی روم و برگردوندم سمت طناز.. دختر  دوباره

ب ول   الیخیکم  بود  شده  دل  یدرس  اون   ل یبا  من..  از  متفاوت 

د برا  گهینخواست  بخونه  کش  یدرس  دندون  عضو    دنی به  تنها 

 ی خانواده اش که براش مونده بود.. منم نخواستم درس بخونم برا

 به خونم تشنه بودن!   ییجورا هیکه  ی فرار از همه خانواده ا

 کجاست؟ ی طر -

نگاه نکردنش همون   یحضورم شده بود که جا نخورد ول  متوجه

  ی داد که خودم حدسش و م  یگرفتن و م   افهیو ق  ی دلخور  ی معن

 جواب نذاشت و گفت:  یحال سوالم و ب نیزدم.. با ا

 ! رهیرفته دوغ بگ  -
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که مخصوص خودم بود و برداشتم و راه    یمشک  یکیسرام  وانیل

بانو    شهیهم  ی افتادم سمت کتر همون   ایدر حال جوش طناز 

 خودم! ی ناز

چ  - واسه  رو  فرستادسر ظ  یبچه  که    ی هر  آقا سبحان  مغازه؟ 

دختره هم حساسه البد   نیگذشته اس.. ا  خیجنساش تار  شهیهم

 ..  گهید ابونیاون سمت خ رهیدوغ م هیشه به خاطر  یاآلن پا م

 کنم حاال؟ کاریچ یگی م -

 ؟ ی با ناهارت دوغ نخور  ی ریم  یم -

هفته    - کل  تو  بچه  بود..  کرده  غذا  هیخودش هوس    یجمعه 

  ن یی خوره.. اونم دلش خواست با دوغ بده پا  یم   ی درست حساب

 !  ؟یتو فضول اونم هست

و برگشتم سمت    نتی داغ و گذاشتم رو کاب  ی پر شده از چا  وانیل

 امروز از دنده چپ بلند شده بود..  ی طناز که انگار بدجور

 چته تو؟! -

 که اصالً حوصله ات و ندارما! سای شروع نکن گ -
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به پاچه    ی شروع کرد  یاول صبح  نیمن شروع نکنم؟ تو از هم  -

 گرفتن! 

و پاچه رو هم   یاواًل سگ عمه ات... ال اله اال اهلل.. سگ خودت  -

و لنگ ظهره.. اگه تا نصف    ستی .. دوماً صبح نی ریگ  یخودت م

خ تو  نم  ی موند  ینم  ابون یشب  اشتباه  صبح  سر  با  و    ی ظهر 

 ! یگرفت

 و تو همون حال گفتم:  ییافتادم برم سمت دستشو راه

 پس..  نهی آهان.. دردت ا -

و انقدر خودت   ی دی فهم  ی! کاش مسایگ  زاسیچ  یلیدردم خ  -

 ! ی زد ینم تیو به خر

و باز کردم که به لطف   ییجوابش و بدم در دستشو  نکهیا  بدون

 ه گوشم خورد که گفت: بازم صداش ب کمونیخونه کوچ

  ندازه یگاو سرشو م   نیزدم.. ع   یسرم داشتم باهاش حرف م   ریخ  -

 ! رهیم  نییپا

توالت و برگردوندم عقب و از همونجا داد   ی رفته تو  شیپ  قدم

 زدم:
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 شد سه تا!  نیا -

 ؟یچ -

.. طلبت  ی بهم نسبت داد   قهیکه تو فاصله چند دق  وونیسه تا ح  -

 کنم!  یم هیبمونه بعداً تسو

به قول خودش   ای  نم ی نب  نکهیا  ی که خنده اش گرفت و برا  دمید

که از    ی منم با لبخند  ستادیپشت بهم وا  دیچرخ  عیپررو نشم سر

 ! ییهمون خنده فرو خورده اش رو لبم نشست رفتم تو دستشو

* 

کردم و سر به سر طراوت و طناز   یخوردن ناهار انقدر شوخ  موقع

باالخره   که  آب  خیگذاشتم  ق  طناز  اون  از  و  درهمش    افهیشد 

 اومد..   رونیب

به خاطر خودمه    شی و کالفگ  تی عصبان   شتر یدونستم نصف ب  یم

  ن ی کرد و راه به راه سرکوفت ا  یمن و درک م  دیخب اونم با  یول

قدم توش گذاشتم و    دیشک و ترد  یکه خودمم بعد از کل  ی کار

نم نم  ی هنوزم که هنوزه عذاب وجدانش راحتم  بهم    ی ذاره رو 

 زد..
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دونست که چقدر به پول    یبود و م  زیخودش شاهد همه چ  اون

  هیو کنا  ش یدارم.. پس حق نداشت قضاوتم کنه و من و با ن   از ین

 برنجونه! 

طراوت رفت تو اتاق و ما هم بعد از شستن و   می و که خورد ناهار

و کنار هم تو هال    م یختیر  ییچا  وانیجا به جا کردن ظرفا دو تا ل 

 : د یکه باالخره طناز نطقش باز شد و پرس  مینشست

کارت زودتر    شهیمگه هم  سا؟یگ   ی اومد  ریانقدر د  شبیچرا د  -

 خاموش بود؟ تی شد؟! چرا گوش  یتموم نم نایاز ا

نداره تا بخوام سر   ی من حساب کتاب و ساعت کار اواًل که کار  -

هم ساعت  بستگ  یشگیهمون  باشم..  گ  یخونه  ب   ریداره    ی چه 

اومدم..   نمیاز ا   رتر یباهام تا کنه.. قبالً د  ی افتم و چه جور   یب  ی پدر

گوش د  یخال  ی باتر  میدوماً   بود.. سوماً  د  ریکرده   شبمیاومدن 

 م یاومدم. راه و اشتباه اومد افتاد  هاشبود که با  ی راننده ا  ریتقص

.. واسه ابونی.. شب جمعه هم که بود و همه مردم تو خکیتو تراف

 شد..  رید نیهم

نزد  مییچا  وانیل لبام  به  سع  کیو  و  به    یکردم  نگاهم  کردم 

خواست    ی تا متوجه دروغم نشه.. دلم نم  فته ی اش ن  رهیخ  ی چشما
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تونستن بعد از گرفتنم و دادنم    یکه م  ییاز اون آدما و بال  یحرف

ب سرم  مشعوف  هم  ی زیچ  ارنیدست  بگم..  طناز   شمینجوریبه 

 نیاز ا  شتر یب  ت یمن و کار کردنم بود و ظرف   تینگران وضع   ی ادیز

 نداشت!  گهیو د

 روز؟ ید دیکرد کاریشما چ -

داشتم اونا رو تموم    یپیمن که خونه بودم چند تا کار تا  یچیه  -

  ندوزش یو  دیلپ تاپه با  نیا  ی.. راستیعیکردم فرستادم واسه سم

 ه یراتیبه اون تعم  ی دیسر راهت م  رونیب   یبار رفت  هیعوض شه  

 درستش کنه؟

 و گفتم:  دم یکش یپوف

لپ تاپ  نیشه پام و تو اون مغازه بذارم با ا یروم نم گهیمن د -

 شتر یب  گهیداش در اومده بود دقراضه.. بابا اگه آدم بود تا اآلن ص 

 ! یکش  یازش کار م ی از جونش دار

هم  کاریچ  - م  نمیکنم  ام  روزانه  خرج  تو  حاال   ی نبود  موندم.. 

 یلیدرآمدم خ  رمیبگ   ادینامه    انیپا  شیرایگفت بتونم و  یعیسم

  ش ی رایو و  پیتا  ی دانشگاهن اکثراً برا  کیشه.. چون نزد  یم  شتریب

  ی کم مقاله آموزش  هی  نترنتیسراغش.. منم از ا  رن ینامه م  انیپا
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بب خودم    ی م   نمی گرفتم  ب   ای  رمیبگ  اد یتونم  دستم  پول    ادینه! 

 کنم.. یعوضش م 

که عالوه   ی دختر  ی تکون دادم و لبخند زدم به رو  دییبه تا  ی سر

خواهرش و خرج و مخارجشم رو دوشش   تیبر خودش مسئول 

بذاره که من توش    ی شد پا تو کار  ی وقت حاضر نم  چیه   یبود.. ول

  ی تا آسمون فرق م  نی من زم  ه یوارد شده بودم.. هرچند که قض

 کرد..

 گرفتم و گفتم:  ینفس

 عموتون اومد؟  -

 نه!  -

 چرا پس؟ -

 !اد یاومد.. امروز م ش یکار براش پ -

 .. زیم ی و گذاشتم رو وانمیگفتم و ل ی کالفه ا نچ

م  هیبابــــــا!    ی ا  - با  یامروز  حاال  باشما..  خونه   دیخواستم 

 زودترم برم..
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..  سایازش؟ خودت و گول نزن گ  یفرار کن  ی خوا  ی م  ی مثالً تا ک  -

و گفتم    دیاز دهنم پر  ادیتونه ب   یبگه نم  نکهیقبل از ا  روزیمن د

اومد و فردا   شیبرام پ  ی کار  هیگفت    هوی.. اونم  یستیتو خونه ن

 .. نهیتو رو بب  ادیبرادرزاده هاش بهونه اس.. م دنی.. دامیم

دارزدلمی.. عزی ناز  - .. هرچند که  ی .. عموته.. مطمئناً دوستش 

نفهم دل  گهید  دمی هنوز  آدم    یلیچه  اون  داشتن  دوست  واسه 

گه خورد که به    یزنم ول  یحرف و م  نیا  دی.. حاال باز ببخشی دار

 . ادیم من دنیخاطر د

 !ی شعوریب  یلیخ -

چ  - و طالق    هیزیآخه خجالتم خوب  زنش  ماهه  سه  تازه  بابا.. 

از من    می مستق  ریو رِ به رِ غ  نجایا  ادیشه پاشه ب   یداده.. روش م

 کنه؟ ی خواستگار

 داره مگه؟  یچه اشکال -

ب  هینداره؟    یاشکال  - گرفته  اشکال    میخواستگار  ادیمرد طالق 

 نداره؟

 !ی مطلقه اخب تو هم  -
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از حرف  هی وقت عادت    چی که زد.. طناز ه   یلحظه خشک شدم 

شک نداشتم    نکهیبندازه و با ا  کهی مسائل بهم ت  نینداشت درباره ا

 خب.. انتظارشم نداشتم..  یول دیاز دهنش پر

مات و پر حرفم و دوختم به صورت خودش که کم از من    نگاه 

 بهت زده نبود و آروم زمزمه کردم:

 نبود! دمایاوهوم..  -

 ! سایگ -

 .. ی ناز  الی خیب -

 ! د ینداشتم! ببخش ی به خدا من منظور  سایگ -

آدم مگه واسه به زبون آوردن حرف حق و    ه؟ی اآلن دردت چ  -

 کنه؟ یم یراست معذرت خواه

کنارم رو  از اومد  و  بلند شد  و    ی جاش  و دستش  مبل نشست 

 گذاشت رو زانوم.. 

خواستم    ی.. من فقط منیبد گفتم.. بب   یلی.. منظورم و خینه ول  -

معقول و    ریغ  زیعموم از تو.. اصالً چ  ی بهت بفهمونم خواستگار

بستی ن  ی بیغر  بیعج درسته  ول   ستی ..  بزرگتره..  ازت    ی سال 
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زن سابقشه..    ش ی نشده.. بچه اش هم که پ  ریپ  ی ظاهرش انقدر

پا    باشه که  یکی .. اگه.. اگه  یعنی  گم یاآلن کامالً تنها و مجرده.. م 

.. خودت و  ی که بخوا  نهیبهتر از ا   یلیبذاره واسه ازدواج.. خ  شیپ

کن  نی ا  ریاس  ی نجوریا درآوردن  پول  و  ات  یشغل  شناسنامه   ..

 !سا یگ  هیهنوز خال

به خاطر    یزل زدم به صورتش که نگران  تیزدم و با جد  ی پوزخند

که غم و غصه    ی کرد.. انقدر  یم  دادی داشت توش ب  طمیمن و شرا

 خودش و فراموش کرده بود..  ی ها

 ؟ی ناز  ارمیخوام پول در ب یم  یمن واسه چ -

 گفتم:  ی شتر یب  دیکرد و من با تاک  سکوت

که ده ساله دارم خودم و به در و    هی.. دردم چگهیهوم؟ بگو د  -

هر    دیهم با  یدون  یو م  زیکه همه چ  ییزنم؟ واسه تو  یم  وارید

من بعد از ده    ی کنم؟ ناز  کاریو قراره چ  ه یاول بگم هدفم چ  بار از

ذره به اون هدف   هیکنم دارم    یسال.. تازه چند ماهه که حس م

مثالً    ؟یفهم  یکنم چرا نم  یم  دایپ  زهیشم.. دارم انگ  یم  کینزد

 گه ی.. من دی ا  گهیبعد از ازدواجم.. چه با عموت چه با هرکس د

براش جون    نهمهیکه ا  ی کار  یدارم که بخوام برم پ   ی انقدر آزاد
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اگه تا چند   دی .. شاستیخبرا ن  ن ینه.. از ا  دم؟یکندم و زحمت کش

واسه    م ها  یبدبخت  نیشد و من و با همه ا  ی م  دای پ  ی کی  ش یماه پ

کردم..    ی شدم و قبول م  ی م  زیهمه چ  الیخیخواست ب  یازدواج م

خودم    ی که با دستا  ی و گند  دمیکار جد  نیاآلن.. به خاطر ا  یول

 یهمه پال   گهیندارم.. حاال د   یراه برگشت  گهیزدم د  می به زندگ

روم نگاه کنم    ی جلو  ریبه مس  دیپشت سرم خراب شده و فقط با

و.. بدون شکافتن اصل    نیبه مقصد! ا  مو انقدر برم تا باالخره برس

به عموتم بگو.. تا دست    یدون  ی که خودت م  یماجرا.. با هر زبون 

محل خودشون دون بپاشه..    ی ز سر کچل من برداره و واسه مرغاا

کدومشون   چیشدم از مردا که تا آخر عمر ه  ریس  ی انقدر  گهیمن د

 سقف تحمل کنم!  هی  ریاز چند ساعت ز شتریو نتونم ب 

نگفت.. نفس    ی چیکه زل زد به صورتم و ه  ی ا  ه یاز چند ثان  بعد

 تکون داد.. دییبه تا ی کالفه اش و فوت کرد و به ناچار سر

بخوام    - اگرم  باش    ی زمان  هیتازه  کنم.. مطمئن  فکر  ازدواج  به 

 ! ستیها ن  نهیعموت اصالً جزو گز

 چرا مثالً؟! -
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خواستم    ینم  نکهیبرداشتم و با ا  زیو دوباره از رو م  مییچا  وانیل

و    ی روزا  اشون  گذشته  ول  ی ادآور یسخت  وقتا    ی بعض  یکنم 

 مسائل الزم بود..  ی سر هی کردن   ی ادآوری

ا  یلیخ  - گنده  ول  ی دار   ی دل  با    یبه خدا..  انقدر  تو  مثل  من 

ن برادرزاده ها  ی.. آدمستمیگذشت و بخشنده  به  خودش    ی که 

رحم    بهیخواد به منِ هفت پشت غر  یرحم نکرده.. پس فردا م

 کنه؟! 

 یعوض کردن جو دپرس  ی طناز که تو هم فرو رفت.. برا  ی اخما 

لختش   ی به بازو  یشده بود ضربه نسبتاً محکم جاد یا نمونی که ب

  ت یوضع  نیشد و در همه حال تو هم  ینم  شیکه سرما و گرما حال

بلند شد و بالفاصله جا  ی بود کوبوندم که صدا دستم   ی آخش 

 پوستش قرمز و دون دون شد..  ی رو

اسمت و گذاشتم    ستین   خودیشد دستت.. ب  یچ نی اوه اوه.. بب  -

 !ی از یپوست پ  ی ناز

خورده ام و به   مین  ی چا  وانیجاش بلند شد و همونطور که ل   از

 گفت:  دیکش رونیزور از تو دستم ب

 کنم..  یم  کاریباهات چ نی و بگو.. بعد بب نی ا گهیبار د هی -
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  دایبرات پ  گهیلقب د  هیگردم    یرو؟ باشه م  ی ازیپوست پ  و؟یچ  -

 کنم!  یم

 رو..  ی ناز رینخ -

  ارن یملت اسمت و کامل به زبون ب  ی دار  ی بابا.. چه اصرار  ی ا  -

صدات کنم.. حداقل بذار بگم    ی ذار  یکه نم  یفهمم.. طن  ی من نم

 ..گهید ی ناز

 ..ی به مخفف کردن اسم دار ی فهمم تو چه اصرار یمنم نم -

 دادم و تو همون حال گفتم:  هیمبل تک  ی و به پشت سرم

ه به زبون آوردن اسم حوصله ندارم دو ساعت وقت بذارم واس  -

 کامل! 

از    ش یب  هویکه    یو با احساس خواب  دم یاز طناز نشن  ییصدا  گهید

و به    دمیحد چشمام و گرم کرد رو همون مبل به پهلو دراز کش

 شدم!  هوشیکه ب  دینکش  هیثان

* 

 نیکه انقدر ا  یش یبودم و داشتم با لوازم آرا  ستادهیوا   نهیآ  ی جلو

به    اج یبودن و احت  دهیمدت استفاده کرده بودم همه اشون ته کش
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و جور  لیتکم داشتن.. خودم  ب  ی شدن  ب   شتر یکه    ام یبه چشم 

 خوندم:  یلب واسه خودم آواز م ریکردم و ز یم شیآرا

 .. نهیصورتم و تو آ نم یب  ی.. م 

 پرسم از خودم..  یخسته م  ی..با لب

 خواد.. یم  یاز من چ هیک بهیغر نی..ا

 شدم..   رهیمن به اون خ  ایون به من ..ا

کرد و برداشتم   ی توجه جلب م شتریقرمزم و که تو نور شب ب  رژ

  یبود.. هرچ  نیکار هم  نی.. قانون ادمیلبام کش  ی و چند دور رو

 تر.. همون قدر تو دل برو تر..   یتر و وحش ظیغل شیآرا

 .. نم یب  یم یشه هرچ  ی..باورم نم

 ذارم..  یلحظه رو هم م هی..چشام و 

 صورتکه..  نیکه ا  گم ی..به خودم م 

 تونم از صورتم برش دارم.. ی ..م

واقع  نیا نبودم.. خود  به دست    هینبود..    میمن  واسه  بود  نقاب 

ب  ی آوردن پول.. چون آدما تو  رونیاون  من و    بیج  ی که پول 

شب به خاطرشون پول    هیکه واسه    ییکردن دخترا  ی فراهم م
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  یخواستن.. به صورت ها نگاه م   یوم و ساده نمدادن و معص   یم

با اون پول    ناس.. چو  کارهیو چ  ه یکردن تا بفهمن طرفشون ک

و    شونیساله جنس  نیچند  ی خواست همه عقده ها  یدلشون م

برا   یخال تر   دهیرفتن که در  یم  یکار سراغ کس  نیا  ی کنن و 

 باشه! 

 کشم دستم و رو صورتم..  ی ..م

 .. گهی بدونم دستم م  دیبا ی..هرچ

 .. دهینشون م نهیآ ی ..من و تو

 .. گهیکس د چینه ه ییتو نیا گهی..م 

 تموم قصه ها..  ی پاها ی ..جا

 ..رنگ غربت تو تموم لحظه ها.. 

 .. ی صورتت تا بدون ی ..مونده رو

 ازت مونده به جا..  ی..حاال امروز چ

خواستم    یانداختم.. نم  نهیشده ام تو آ  یاشک  ی به چشما  ی نگاه

بغض    نیتونستم ا  ی مگه م  یکردم.. ول  یم  هیگر  د یکنم.. نبا  هیگر

 ده ساله رو پس بزنم؟ 
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قض  هیقض م  یچ  هیمن  و چ  یفکر  بود..    یکردم    ی زمان  هیشد 

کردم ده سال    یفکر م  یزمان  هیداشتم واسه خودم..    ییاهایرو

حرکت خانواده ام    ریکه خالف مس  اهایرسم به اون رو   ی بعد م

بود. حاال ده سال گذشته.. من بازم خالف جهت خانواده ام حرکت 

 ..مهم دورتر شد ایاز اون رو ی .. حتیکردم ول

 روز..  هیکه  یتو همون گهی م نهی..آ

 .. ی ریو با دست بگ دیخورش یخواست ی ..م

 امروز شهر شب خونه ات شده..  ی..ول

 ..ی ریم  یصدا تو قلبت م یب ی ..دار

رو بشکنم   نهیآ   نیاز آهنگ ا  کهیت  نیخواست مثل ا  یدلم م  یلیخ

  یکه از خودم ساختم هم نابود بشه.. ول  یچهره زشت  ریتا تصو

پولش بود که   یکل  نهیآ  نیاداها مال پولدارا بود و اآلن هم  نیا

من..    ی ها و حسرت ها  یکردن دق و دل  یبه خال  دی صرف  ینم

 عوضش پرسوزتر از قبل خوندم: 

 رو تا دوباره..  نهیشکنم آ ی ..م

 ..نخواد از گذشته ها حرف بزنه.. 
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 .. شهیم کهیشکنه هزار ت  یم نهی..آ

 اش عکس منه.. کهی..اما باز تو هر ت

 .. گنی بهم م ی..عکسا با دهن کج

 و ببر از آسمون.. دی..چشم ام

 ندارن..  یفرف گهی..روزا با همد

 تمومشون.. دنی م  یکهنگ  ی ..بو

و دست زدن به خودم اومدم و برگشتم سمت    قیتشو  ی صدا  با

 ع یدر.. چشمم که به چهره خندون و خوشگل طراوت افتاد سر

رو صورتم و پاک   زهیخواست بر  یکه م  یدو قطره اشک مزاحم

  هیکنن    ی که کنسرت برگزار م  ییکردم و به سبک خواننده ها

  باالخنده اش و    ی کردم که صدا  میبوس براش فرستادم و تعظ

 برد.. 

 ! سایگ   یآبج یخون یقشنگ م  یلیخ -

 دونم خودم! یاز خود نباشه م  فیتعر -

نشست لبه تختم با    یو همونطور که م  دیکش  یپر حسرت  نفس 

 افسوس گفت: 
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 خواست مثل تو باشم!  یچقدر دلم م ی اگه بدون -

برا  دستم لباس  ی که  از چوب  مانتوم  دراز   ی برداشتن  در  پشت 

نگاه و  شد  همونجا خشک  بود  که جد  یشده  اش   ی به چهره 

 انداختم..  دی رس یبه نظر م  نیحسرت زده و غمگ ی جد

چ  نیا ساله  چهارده  زندگ  ی دختر  روزا  ی از  از  که   ییمن.. 

روزا از  سخت  ییگذروندم..  و  مشقت  با  بودم  مجبور  اآلن   یکه 

ا  ی بگذرونمشون م خورد   یافسوس م  ی نجور یدونست که حاال 

  ی دونست.. مطمئناً شکر م  یکه اگه م  ست؟یمن ن  ی که چرا جا

 ! نش نبود ی فرار ی سایکرد به خاطر من نبودنش.. به خاطر گ

  نیرفتن ا  ن یاز روش.. اگه نگران از ب   دمی کش  یاگه خجالت نم 

بهش    نایزودتر از ا  یلینسبت به خودم نبودم خ  خوبش  تیذهن

و به خودش   زهیبر  رونیخام و از سرش ب  االتیخ  نیگفتم تا ا  یم

 افتخار کنه! 

 بستن دکمه هاش گفتم:  نیو ح دم یو پوش مانتوم 

 چرا؟!  -

..  یها.. ول  ییبا یز  ت ینها  یب   گمی.. نمیخوشگل  ی لیخب.. تو خ  -

منه..    ی صدات هست آرزو   یو حت  کلیو ه  افهیکه تو ق   ی زیهرچ
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مثل تو باشم تا خودم..    یکی  هیخواست شب  یدلم م  شهیهم  یعنی

 طناز! یآبج یحت ای

کش  میضخ   شال کمد  تو  از  و  لبم  رژ  با  و   رونیب   دمیهمرنگ 

 انداختم رو سرم.. 

 پشت سرش!  ی گی م  یروشن اگه بفهمه چ  تیبه به.. چشم آبج  -

 بود گفت:  دی که از سن و سالش بع یتیجد با

و    سیچند بار گفتم که چقدر عاشق ف  ممیخود آبج  ی من جلو  -

 ! کلتم یه

 شدم..  نهیآ  ی خنده و مشغول مرتب کردن شالم جلو   ریزدم ز  یپق

اومد  کل یه  - ای و خوب  د  نی..  استخون  پاره  عاشق   گهیچهار 

 شدن داره؟!

  د یگرنه شا.. وی دست کم گرفت  شهیکه خودت و هم  نهیمسئله ا  -

ول نشه  حتیباورت  من  ها  ی..  مک  و  کک  اون    یرو  ی عاشق 

 خوشگل موهات..  ی فرا ایصورتتم! 

دختر   نیبه روش زدم.. چقدر ا  یلبخند مهربون  نهیاز تو آ  نباریا

از من و طناز که دوازده   شتریب   یحت  دیبود.. شا  ده یعاقل و فهم
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  ی جهت واقعاً خوشحال بودم وقت   نی.. از امیسال ازش بزرگتر بود

 یمن و تو  ی وقت حماقت ها   چیکردم که اون ه  یفکر م  نیبه ا

نم  شی زندگ مواق  دهیانجام  تو  زندگ  عو  تر   شی حساس  عاقالنه 

 ! ره یگ  یم میتصم

شق  برد و عا  یبهره م   تیعقل و درا  نیکم از ا  هی خواهرشم    کاش

 شد!  یتا آسمون باهاش فاصله داره نم نی که زم یآدم هی

راه افتادم    ی براش فرستادم و بدون حرف اضافه ا  نهیاز تو آ  یبوس

 سمت در که صدام زد:

 ! سا یگ یآبج -

 و برگشتم سمتش..   ستادمیوا

 جونم!  -

رو تخت بلند شد و اومد طرفم.. رنگ نگاهش عوض شده بود   از

 داشت..  دیبزنه که تو گفتنش ترد یخواست حرف یو انگار م

 ؟یگ یازت بپرسم راستش و م ی زیچ هی -
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ساعت   نیو ا   دمیدرباره شغل جد  ی زیخواست چ  یاگه م  مطمئناً

 د یشن  یرفت و آمدم بپرسه حرف راست ازم نم  بی غر  بیعج  ی ها

 حال گفتم:  نیبا ا یول

 آره بگو!  -

 ؟ ی خورد ی.. تو.. شکست عشقگمی م -

 : دمیپرس هویگشاد شد و  چشمام

 از کجا در اومد؟  گهید نیا -

که ناراحت   دمی.. دی خوند  یاون آهنگه رو م  یداشت  یآخه وقت  -

نزد  ی شد   ی م   ن یآهنگ غمگ  ی. آخه هرکیکن   هیبود گر  کیو 

م  ایخونه   عشق  دهیگوش  گرفت..    یانگار شکست  دلم  خورده.. 

که ازت دوره    ی خوا  یو م  یکیطناز    یتو هم مثل آبج  دیگفتم شا

 ! ی دیمثالً بهش نرس  ای

 به اون نداشت..   ی ربط  می.. ناراحتزمیعز  ست ین   یکس  نینه همچ  -

 تا حاال؟ ی اصالً عاشق نشد یعنی -

  شتریکم ب  هی  ی بگم نه ول  عیسر  م یخواستم مثل جواب قبل  نبارمیا

بازم جوابم هم که  کردم.. هرچند  شا  ن یفکر   ه ی  دی.. شادیبود.. 
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  ی نفر بشم.. ول  ه یتونستم عاشق    ی دور.. م  یلیخ  ی .. تو روزایزمان

مقوله رو    نیزود خودش و بهم شناسوند و من کالً دور ا  یلیخ

نشدم چون اون موقع ضربه    شق.. همون بهتر که عادم یخط کش

 تر و وحشتناک تر بود!بد یلیخوردم خ یکه م ی ا

داشتم تا    یبوده که عاشقش بشم.. نه فرصت  ی.. نه کسزمینه عز  -

کس پش  ی دنبال  هم  اصالً  دنستمین  مونیبگردم.   ی نجوریا  ا ی.. 

.. نه واسه  یکن  یخودت زندگ  ی فقط برا  نکهیقشنگ تره.. ا  یلیخ

تو دستش ورز بده    ریخم  هیخواد تو رو مثل    یکه.. دلش م  یکس

رو فقط واسه ظاهرت    وکه ت  یتا به شکل دلخواهش برسه.. کس 

 خواد و بس.   یم

 و ادامه دادم:  دمیخوشگل و مجعدش کش ی موها  ی رو یدست

روز    هی.. تو اگه  یآدما ول  نجوریشن ا  یم  دایکه سخت پ  نیبا ا  -

و    بیبشو که تو رو با همه ع  ی.. عاشق کس یعاشق بش  یخواست

بخواد.. هرچند  یکه هست ی نجوریقصا و مشکالتت.. همو ن رادایا

تو    ی و همه از خداشونم باشه که عاشق طر  ی ندار  ینقص  چیکه ه

 من بشن!  ی دل برو
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راحت شد و   المیقشنگش که دوباره رو لباش برگشت خ  لبخند

من    ی لبخند برا  نی.. ارونیشرتم رفتم ب  ییبعد از برداشتن سو

ه  یلیخ نبودم  و حاضر  داشت  پاک   چیارزش  لبش  رو  از  وقت 

  یی من و طناز داشت.. بها  ی برا  ین ی سنگ  ی بها  دنشیبشه.. چون د

 ام! هرفتن تالش و زحمات چند سال نی به اندازه از ب

ورود   ی جلو م  ی در  و  ا  دمیپوش  یداشتم کفشام  طناز    نباریکه 

که  داد    یکه رو سرش بود و نشون م  ی خفتم کرد.. با چادر نماز

 به محبوب دلش..  دنیرس ی بازم دست به دعا شده برا

 ! سایگ -

 هوم؟! -

 ؟ی ریکجا م -

بهش انداختم که خودش    ینگاه  میکم بلند کردم و ن  هیو    سرم

خواد   یدونستم طناز م  ی.. اگه مدهیپرس  ی خودیبفهمه سوال ب

  نیکار واکنش نشون بده و از صبح تا شب ع   نی انقدر نسبت به ا

ه بشه  نگرانم  تصم  چیمادرا  از  نم  یمیوقت  بهش  گرفتم    ی که 

 گفتم! 

 نگرانتم..   یلیخ سایگ -
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 کار هر روزته.. نکهیا -

  یا گهیجور د   هی.. امشب.. یهر روز هستم ول یعنینه به خدا..  -

 زنه همش!  ینگرانم. اصالً دلم شور م

 ی نخور ترش م  ت ییرو با چا  ی زدی  کیاون کدم غروب گفتم    -

 .. مال اونه! یکن

 زنم!  یدارم حرف م ی جد -

ا  قیعم  نفس  کالفه  بب  دم یکش  ی و  بهش  زدم  زل  حرف    نم ی و 

 : دی به خودش گرفت و با عجز نال  ی درمونده ا  افهی .. ق هیحسابش چ

زنم   یاصالً زنگ م ؟ی بر یخواست ینم  یامشب نرو.. مگه نگفت -

 خوبه؟ ادی ن  گمی به عموم م

شبم    هی..  گهید   رمی.. حاال که حاضر شدم م ستی بحث عموت ن   -

من   خدا    هیواسه  رو  تو  طناز..  زمانم    هیشبه  کن.  درکم  کم 

نتونستم    یغلط  چیشه و من هنوز ه   یداره تلف م  ی نجوریهم

..  رمیسه بار م  ی هفته ا  شینجوری بکنم! من که هم  میزندگ  ی برا

.. دستشم  ارمیپول درب   شتریکم ب  هیحاال امروز عموت هلم داد که  

 درد نکنه! 
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با    میگرد  ی . می افت  ی.. تو دردسر مستیراهش ن   نیبه خدا ا  -

و اون   نیخونه ا  رمی.. اصالً ممی کن  یم  دایپ  گهیراه حل د  هیهم  

  یکار و خط بکش.. چرا نم  نیدور ا  گهیتو د  یکنم.. ول  ی م  ی کلفت

 حرومه؟  ی اریدرم که یپول یفهم

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

ن   یکه م  ی کار  - با درآمدم بکنم هم  به پول حالل   ی ازیخوام 

 نداره! 

 ! سایگ -

انداختم و سر  ی نگاه تا    عیبه ساعت دور دستم  باز کردم  و  در 

 من و با حرفاش به عذاب نندازه!  نیاز ا شتریب

م  - حرف  بیطن   میزن  یبعداً  جونت  عمو  که  اآلنه  منم    ادی..  و 

 .. فعالً! دی حوصله اش و ندارم.. مواظب خودتون باش

که به    مونیخونه دو طبقه کلنگ   یمیو بستم و از راه پله قد  در

راض و  و مشقت صاحبخونه اش  بود  یزور  تا    م یکرده  به سه  تا 

 .. رونیشدم و رفتم ب ریسراز نیی دختر مجرد اجاره اش بده به پا
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از    ییرفته بودم که صداتو کوچه ن  شتر یهنوز دو سه قدم ب  یول

 پشت سرم بلند شد: 

 خانوم!  سایگ -

 صیصدا رو تشخ  نیصاحب ا  ع یسر  یلیخ  مییشنوا  ی ها  رندهیگ

وقت بود   یلیخ   نکهیداد و اسم فرهان و تو سرم تکرار کرد! با ا

شد فراموش کرد    یمگه م   ی.. ولدمشید  یبودم و نم  ی ازش فرار

طلب  نیا فرصت  ه  یآدم  من  طناز  برعکس    ی مثبت  دید  چی که 

 نسبت به خودم نداشتم!   تشی درباره ن

به احترام طناز و طراوت بود که برگشتم سمتش و به ناچار    فقط

 جوابم و داد و گفت:  ییسالم کردم.. با خوشرو

 د؟یبر یم فی تشر ییجا -

  د یکه جواب واضح داشت و بازم به ام ییسواال  نیبودم از ا  متنفر

 ! دنیپرس یم رنیبگ  گهیجواب د  هی نکهیا

 بله با اجازه اتون..  -

 دستش اشاره کرد و گفت:  ی تو ی ن یریجعبه ش به

 ! می بخور ییدور هم با چا نجایا امیگرفتم ب  ینیریش -
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کردم به وسوسه پروندن متلکم غلبه کنم..    یزدم و سع  ی پوزخند

که برادرزاده هات    یخواست بگم اون موقع  یدلم م  یلیوگرنه خ

   ؟ی داشتن کجا بود   اجیاحت تیو معنو ی به کمک ماد

مبادا   نکهیاز ترس ا  یبچه ها نگرفت  نیاز ا  یاون موقع سراغ  چرا

و بهشون    یختیر  یکه تو حلقوم زن و بچه ات م  یقرون از پول  هی

 ..  یو مشکلشون و حل کن ی دب

و    یخواهرت عمل کن  یکالم  تی به وص  یکه نخواست  یموقع  اون

 یو برادرزاده هات در به در مشاوره ها  ی خونه اش و بهشون بد

 ششون یخونه که به دو زار پول پ  هیکردن    دایامالک شدن واسه پ

  ؟ی بخوره کجا بود

هم ازشون    ی دیپزش و م  ی که دار  ینیریجعبه ش  نیهم  یحت

 تونم باورت کنم!  یوقت نم  چیمن ه گهیو حاال د ی کرد غیدر

داشت که بازم در خونه رو به   یدل بزرگ و مهربون  یلیخ  طناز

داد.. من اگه    یکرد و جوابش و با احترام م  یعموش باز م  ی رو

 کردم..  یهم خرجش نم ینگاه  مین  یبودم حت

 برم کار دارم.. ییجا دینوش جان.. من با -

 بود!  نیبابا.. پس قدم من سنگ  ی ا -
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به حرف زدن    یلیوجه تما   چیبه ه  نکهیو فوت کردم و با ا   نفسم

سال بزرگتر از    ست یمرد ب  نیچند کلمه با ا  نیبه اندازه هم  یحت

 خودم نداشتم گفتم: 

 کنم.. با اجازه..  یخواهش م -

و به معرض   شی بودن ذات  لهیقدم عقبگرد کردم که دوباره پ  هی

 گذاشت.  شینما

که   ییرسونم اون جا  ی.. من شما رو مم یکن  یم  ی کار  هیخب    -

داددیبر  دیخوا  یم انجام  که  و  کارتون  برم  دی..   میگرد  یبا هم 

 بچه ها.. هان؟   شیپ

که داشت با تک    ی لحظه از ذهنم رد شد نخ  هیلحظه.. فقط    هی

  ی. چو تا تهش برم.   رمیداد و بگ  یتک کلمات و نگاهش بهم م 

 خواست بشه؟  یم

  گهیدو ساعت د  یکیکه تا    ییبود مثل همون مردا  ی مرد   هی  اونم

  ی بشم و برم.. تو همون سن و سال   نشونیخواستم سوار ماش   یم

  یکه تازه زنش و طالق داده و بدجور  ی مرد   هیکه مد نظرم بود..  

 که هم سن بچه اشه!  ی دختر ی کرده برا زیدندون ت



49 
 

چراغ   ه یکوچه که نصف چراغاش سوخته بود و فقط با    یکیتار  تو

تونستم برق تو چشماش و    یشد هم م   یوسط کوچه روشن م

  یاز همون آدم ها  یکیمرد هم    نیا   نکهیبه ا  ارمیب  مانیو ا  نمی بب

زندگ  هیهوسباز از  متاهل  ییزناشو  یکه  خسته شده و حاال   یو 

 خواد.. یرابطه گذرا م ی سر  هیفقط دلش 

و پس زدم و    االتمیبازم به احترام طناز و طراوت بود که خ  یول

 گفتم: 

خونه    - شام  ب   یکیمن  قراره  خودشم  دعوتم..  دوستام    اد یاز 

 بچه ها..   شی پ دییسرکوچه دنبالم.. شما بفرما

ال   یدست ب  دیکش  شی جوگندم   ی موها  ی البه  و  نفسش    رونیو 

  ی ل بدم و  صیتونستم تو حرکاتش تشخ   یرو م  ی فرستاد.. کالفگ

 سوخت..  یکه دلم براش نم فیح

 ی روز  هی  گم یبه طناز م   نجایا  امیکه خواستم ب  نباریباشه پس.. ا  -

تع باش  نییو  هم  شما  حتماً  که  لذت    یکنه  مصاحبتتون  از  تا 

 . میببر

 .. با اجازه! د یچشم حتماً! بازم ببخش -
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در   گهید سرکوچه  سمت  افتادم  راه  بهش  پشت  و  نکردم  صبر 

حاال داشتم با نقطه به نقطه صورتم انزجارم و نسبت به    کهیحال

 دادم! یامثال فرهان نشون م ی آدم و همه آدما نیا

* 

به    ستادهیوا  ابونیخ  کنار ساعتم  از  و  ام  کالفه  نگاه  و  بودم 

  یم مبه حضور  تیاهم  یشدن و ب  یکه از جلوم رد م  یینای ماش

 چرخوندم..  یرفتن م 

کار نبود و به  نیا ی برا  یخوب  یلیخ ی محل جا نیا  نکهیاز ا   جدا

خاطر مشعوف و آدماش.. مجبور شدم جام و عوض کنم و به کل 

 ی از اون منطقه تهران دور بشم.. معمواًل جمعه ها هم روز خوب

 کردن نبود..  دایپ ی مشتر ی برا

  ه ی معه ها وقت خوبشده بود که فقط شب ج  یبه مردا وح   انگار

رفتن    یم  دیکه فردا صبحش با  ی عشق و حال و جمعه ا   ی برا

 کارا نداشت..  نیا ی برا یحس و حال یسر کار کس

روز و به زن و بچه هاشون اختصاص   نیا  کشونیارواح خ  دمیشا

آدما  یم چه  که  بدن  نشون  مثالً  تا  و   ریپذ  تیمسئول  ی دادن 

 ان! یخانواده دوست
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به دلم ننشستن و خودم ردشون    ایکه چند تا مورد بود که    البته

دندون گردن   ی ادیاز طرز حرف زدنشون معلوم بود که ز  ایکردم..  

مورد    هی  دیصبر کردم شا  نیواسه هم  دهی پول نم  ا یراحت  نیو به ا

 شه که فعالً انگار تخمشون و ملخ خورده بود! دایبهتر پ 

شدم و خواستم برم   یم  دیناام  ابونیخ  نیکم کم داشتم از ا  گهید

  ستاد یپام وا  ی جلو   دیسمند سف   هیکه    گهیو محل د  ریمس  هیتو  

 .. نییپا دی رو کش شهیو ش

  ش یاون ن  یکه دنبالش بودم ول  ی زیخورد به چ  ی و سالش م  سن

صد در صد    گاری زرد جرم گرفته از س  ی از اآلن باز شده و دندونا

اومد   یکامالً به چشم م  نشیکه تو نور کم جون ماش  تشی فی ک  یب

 زد..  یداشت حالم و بهم م

 ؟ ی بودمت تا حاال.. تازه کار  دهیند  نورایتو.. ا  یهست  ی گریچه ج  -

 گفتم:  یال یخیو باال انداختم و با ب سرم

 محله ام و عوض کردم..  -

 چرا؟  -

 ! ومده ین یبه کس شی فضول -
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  شتر یو ب  ش یو درصد حال بهم زن   دیانتظارم غش غش خند  طبق

 ..  دیبه رخ کش 

 ی دید  هو ی..  می کن   یبا هم اختالط م  شتریباشه سوار شو تو راه ب   -

 بهم اومد..   ش یفضول

  ز ینفرت انگ  طیشرا  نیامروزم که ناچار بودم با هم  یاز روز  نمیا

  ره یستگدستم رو د  نکه یهم  یبود.. ول  یچیقبولش کنم.. بهتر از ه

 و رو کرد و گفت:  شی نشست ذات گدا صفت  نشی ماش

 ! دمای نم  شتریصد ب  -

 و گفتم:  دمیدستم و پس کش عیسر

 نگران ورشکست شدنتم!  -

داد و مشغول خاروندن کله اش   لمیخنده چندش تحو  هی  بازم

 شد.. 

 حله.. ی بذار هیتو به اندازه صد برام ما -

 راهت و بکش برو.. -

  ن ی ماش  نیباال.. اصالً تو هم  ایواسم بابا. ب  گهیچس کالس نذار د  -

 ه؟ی.. اوکم یکن یحلش م
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 کارت..  یکنم.. برو پ  یکار نم  نیپاش نی من تو ماش -

 ؟ یزن یمگه س** نم  -

 نـــــــــه!  -

 بابا..   گهینکن د تیاهههههه.. اذ -

 ..ستادنیزنن برو سراغ اونا چند متر جلوتر وا یهمکارام م -

 ن! از تو خوشم اومده م -

افتادم امشب.    ی ریفوت کردم.. عجب گ  رونیو به ب  قم یعم  نفس 

  د یفرهان و سف  ی که انگار رو  نیاز ا  نمی.. الهیاون از فرهان بد پ

 کرده بود!  

 یحاضر نم  یخوبه به قول خودش ازم خوشش اومده بود.. ول  حاال 

از صد خرج کنه.. چقدر    شتریکه خوشش اومده ب  یشد واسه کس

 مردا رو دارن. نیاز ا یبعض

 کنم!   یمن با گدا صفت جماعت حال نم یول -

بابا دو زار تعر  - از ق  فی زر نزن  چند   ی ات فکر کرد  افهیکردم 

 ی واسه چ  گهید  دیسوراخ  هیاول آخر    متت؟یاومد رو ق  ونیلیم

 داره؟ یورتون م ابوی
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  ی و بددهن   فیاراج  نیا  دن ینبود.. عادت داشتم به شن  یب یعج  زیچ

 ی سایاون گ  گهیشغل بود اصالً..د  نیآدما.. الزمه ا  ی تیشخص   یو ب

پ  ماه  اول  ش یچند  با  که  شن  نی نبودم  خزعبالت   نی ا  دنیبار 

 کردم..   هیبرگشتم خونه و تا صبح گر

باهاشون    ی پوستم کلفت شده بود.. بلد بودم چه جور  گهید  حاال 

 خالدونشون بسوزه!  هایحرف بزنم که اونا هم مثل من.. تا ف

شه که برو بکن تو سوراخ    یسوراخ حل م  هیاگه فقط مشکلت با    -

 ی بر  می و بکش مستق  فونی.. تهشم س ادیم   پت یبه ت  شتر یتوالت ب

  یسوراخا افتاد  نینره که خودتم از هم  ادتمی..  ی قشیکه ال   ییجا

بابات    ی که اگه زمانبند  ی نبود  شتر یب  وگرنه چند تا قطره  نییپا

  ی شد  یمچاله شده پرت م  لدستما  هی  ی کرد ال   یدرست کار م 

 تو سطل آشغال! 

  ی صورتش گر گرفت و حت  ی ا  هیسوخت که تو ثان  ی بدجور  انگار

زنگ    ش یشه که همون موقع گوش  اده یکمربندش و باز کرد تا پ

افتاده بود    شیکه رو صفحه گوش  یعکس خانوم  دنیخورد و با د

 گفتم:  نشیزدم و با چند ضربه به سقف ماش  ی پوزخند

 برو سوراخت تو خونه منتظره!  -



55 
 

  ال یخ  دمیو برداشت جواب بده و منم که د  شیگوش   تی عصبان  با

فتاد به رفتن نداره خواستم خودم جام و عوض کنم که چشمم ا

ش  یمشک  نی ماش پ  کیو  ا  یکیو  سر  پشت  ب  نی که    ی الدنگ 

به    یکه تو اون چند متر کس  ییبود و از اونجا  ستادهیوا  ت یشخص

نکبت    نیخالص شدن از شر ا  ی جز من نبود از خدا خواسته برا

 قدم هام و به سمتش تند کردم.. 

دونستم   یم دیجوون پسند بود و بع  ی ادیز نشی که ماش هرچند

  یی نایمن باشه.. از اون مدل ماش   یو سن موردا  پی راننده اش تو ت 

برا م  دیبا  اروی   دنید  ی که  خم  کمر  کف    ی شد  یتا  که  انقدر 

همه با    ابونی که تو خ  ییبود.. از همون دخترکشا  نیی پا  نی ماش

 دادن! یانگشت نشونش م 

بدم که به بن    صیراننده رو تشخ  افهیکم خم کردم تا ق  هیو    سرم

 ی زیچ  یکیبود و تو اون تار  ی ها تمام دود   شهی ت خوردم.. ش بس

 شد..  ینم دهیتوش د

از   ر یو نگاهش و با تاخ  نییپا  دیرو کش   شهیخودش ش  نکهیا  تا

 گرفت و به صورتم دوخت..   ابونیخ
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  نش ی صاحاب ماش  ینکرد چون اون چراغ ب  ی ریی تغ  تی وضع  بازم

هم که من    ییو اون جا  نم ی اش و بب  افهیکرد تا ق  یو روشن نم

برا  ستادهیوا ن   ریگ  هوی  نکهیا   ی بودم..    ن یتر  کیتار  فتمیگشت 

 بود. ابونیقسمت خ

فرق داره سخت    ای مرد جوونه و با قبل  هی  نکهیا  صیخب.. تشخ  یول

 ی اومد و ظاهر و لباسا یم نشیاز ماش یخوب ی بو  نکهینبود.. با ا

افراد    نیکردم از ا  یم  یتا حد امکان سع  یداشت.. ول  یزیتر و تم

بق  یدور که  البته  م  هیکنم..  دست  و  سر  براشون   ی همکارام 

 شکوندن.. 

باالتر که کمتر کس  ی نظرم مردا  به م  یسن  کنه..    ینگاهشون 

  ی شتر یتو وجودشون بود و به همون نسبت پول ب  ی شتریهوس ب

  یا  نهیهم نسبت به هز  ی کمتر  تیکردن و حساس  یهم خرج م

 دادن!  یکردن نشون م  یم که

کار حق   نیبود و من تو ا  سکی آدما شدن ر  نجوریا  نیماش  سوار

  ی فقط عاقالنه و محتاطانه عمل م   دیرو نداشتم و با  یسکیر  چیه

 کردم!
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  ی برم  یدست خال  دیامشب شبِ من نبود و انگار با  نکهیاز ا  کالفه

 کرد: گشتم خونه خواستم بدون حرف برم رد کارم که زبون باز 

 چند؟!  -

 بله؟ -

 ؟ی ریگ  یچند م  ی شب -

  ی تا به طور کامل دورش و خط بکشم.. آدما  گهید  لیدل  هی  نمیا

مدل باالشون   نیو ماش   پیمغرور و از خود متشکر که به خاطر ت

گرفتن و به طرف مثل برده    یسرشون و با غرور باال م  ینجوریا

انگار   نکهیخوردن! به خصوص ا  یکردن.. به درد من نم  ینگاه م 

 اول بسم اهلل دعوا داشت! نیاز هم

 حواله کنه.  گهید   ی و جا تیبرو آقا.. خدا روز  ایب -

 شد و بلند تر گفت:   دهیدور رو صورتش کش  هیکه    دمیو د  دستش

 باال!  ا یدست توئه.. ب میروز -

رس  حاال  گوشم  به  تر  واضح  صداش  چقدر    دیکه  کردم  حس 

 ن یکه تو ا  یاون همه آدم  نیخب.. محال بود از ب  یآشناس.. ول
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و تو ذهنم  یکس ی اونور رفتم بتونم صدا  نوریچند ماه باهاشون ا

 ثبت کنم. 

که    ین یماش   نی کامالً مطمئن بودم تا حاال سوار همچ  نکهیا  ضمن

تشابه    هیمرد جوون باشه نشده بودم.. پس فقط    هیراننده اشم  

 ساده بود و بس..  ی صدا

خم شدم سمتش..    شتریو ب  نشی و گذاشتم لبه پنجره ماش  دستم

فکر کردم   نیکم واضح تر شد و تو نگاه اول فقط به ا  هیچهره اش  

چ  قصدم  اگه  انتخابم    ی زیکه  مطمئناً  بود..  آوردن  در  پول  جز 

برا  ییآدما  نیهمچ مستحکم.. حداقل    ی رابطه جد  هی  ی بود  و 

 صداش..   نطوری پسند بود.. هم سایظاهرش که گ

که انتظار داشتم درکش کنه و   یتیو صاف کردم و با جد  گلوم

 بزنه به چاک گفتم:  گهیبعدش د

که گول دک و پز و   ستمین   ییمحض اطالع.. من از اون آدما  -

جلو تر کشته   ی چند متر بر  هی  یمدل باال رو بخورم.. ول  نی ماش

 کشن..   ی برات صف م نتی ماش ی مرده ها

 ؟ ی خور یرو م  یپس گول چ -
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که همون موقع گازش و گرفت و   ی دیسر به اون سمند سف   با

 رفت اشاره کرد و گفت: 

 نبود انگار!  لتی اونم که باب م -

ا  کالفه ا  نیاز  ز  ی مکالمه  تما  ی جد  ی ادیکه  و من  به    یلیبود 

 :دمیو توپ ستادمیشتم صاف واادامه دادنش ندا

 به خودم مربوطه.. به سالمت!  گهیاونش د -

خودم راهم و گرفتم برم که صداش من و سر    رهینم  دمید  یوقت

 جام نگه داشت: 

 !  دمیم  ونیلیدو م -

دهنم و قورت دادم نگاه مات شده ام و به زور از رو به روم    آب

کنه و    یاومد شوخ  یگرفتم و دوباره برگشتم سمتش.. به نظر نم

بود که   یپول  باًیتقر  ونیلیبردار نبود.. دو م  یمسئله هم شوخ  نیا

به ج  یمن ط نفر    هی  یزدم و حاال وقت  یم  ب ی چهار پنج شب 

 داد.. مطمئناً وسوسه کننده بود!  یو م شنهادشیشب پ هیواسه 

 خونه!  میریبعد م  دمی اآلنم م  نیهم -
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قبول کردن نگرفته    ی برا  یمیرقم بودم و تصم  نیتو شوک ا  هنوز

 و درآورد و گفت: ش یبودم که گوش 

 بزنم به کارتت!  نجای شماره کارتت و بده هم -

حت  م یتصم  هیثان  تو بعداً    ی گرفتم..  و  بود  حماقت  کارم  اگه 

خواست قبل    ی بود که م  یونیلی دو م  نیشدم.. مهم ا  یم  مونیپش

  ی و برام راحت تر م  ت یوضع یلیخ  نیاز انجام کارش بهم بده و ا

 کرد. 

اومد و کار   یبه خونه اش قلقش دستم م  میهم که برس  یوقت  تا

 تموم بود.. 

  ی پول  نیحال هنوز شک داشتم که بخواد به خاطرم همچ  نیا  با

 خرج کنه که گفتم: 

ن  - گروپ  باز  هی!  ستمایاهل  زرنگ  ن  ی وقت  اصالً   ی اریدر  که 

  م ی ها رو ندارم.. آدمم دارم دور و برم.. بر  ی مسخره باز  نیحوصله ا

بب   هی سرم   دیزیبر  دیخوا  یم  ی نفر چند نفر  هی  ی به جا  نم یجا 

 ه؟ی .. اوکارنیهمه اتون و در بپدر  انیزنم ب  یزنگ م

تو گوش  سرش با مکث ز  شیو که هنوز  باال گرفت و   یادیبود 

انقدر عم که شک کردم   یو طوالن  قیبدون حرف زل زد بهم.. 
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کرد.. تا   یم  ریس  گهیعالم د  هی داشت تو    ای  دیاصالً حرفم و شن

 باالخره گفت:  نکهیا

 خودمم فقط!  -

 .. شماره کارت ندارم!رمیگ  ی.. من نقد می .. در ثانیاوک -

گوش  نیا  با صفحه  تو   شیحرف  انداختش  و  کرد  خاموش  و 

 داشبورد..

 ! رمیگ ی سوار شو وسط راه از دوستم م -

عابر بانکه.. به بهانه پول    ابونیخ  نیسر هم  ه؟یک  گهیدوستت د  -

 ... ی من و ببر ی خوا یگرفتن از دوستت م

 !کهیخونه دوستمم نزد نی.. بش دهینم ونیلیعابر بانک دو م -

ا  شتریب  گهید م   دینبود.. شا  زیجا  دیترد  نی از  اشتباه  اآلنم    ی تا 

  ی کنم.. به نظرم تهش هرچ  سکیوقتا الزم بود ر  یکردم و بعض

 گهید  قهیکه تا چند دق  ی دو تومن نقد  نیبه ا  دیارز  یکه بود.. م

وجب..   هیآب از سرم گذشته بود.. چه    گهیگرفتم..  من که د  یم

 وجب!  چه صد
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شه؟   یم  یو با کالس باشم چ  پیآدم خوش ت  هی روزم با    هی  اصالً

کم حواس جمع    هی  دیبدبختا دل ندارن؟! فقط خودم با  نیمگه ا

 کردم! یتر رفتار م

  ی که رو  یجلو رو که باز کردم تازه چشمم به دو تا جعبه بزرگ  در

 گفت:  ارویجا خوش کرده بود افتاد که همون موقع  یصندل

 ! ست یکه جلو جا ن  ینی ب یم  ن یعقب بش -

ا  با از  انگار ه   یآدم  نیتعجب  بهم    ییآدما  هیشب   ش یچیکه  که 

واکنش و رفتار از    هیثابت کرده بودن همه اشون مثل همن و  

نبود در عقب و باز کردم.. اونجا هم چند    دنیخودشون نشون م

  یر جانف  هی  ی بزرگ بود که فقط کنار جعبه ها برا   یتا جعبه چوب

 داشت..   یخال

 ی برا  ادیپولدارتر گدا تر و کنس تر.. زورشون م  یآدم هرچ  گنیم

وسا کردن  جا  به  بگ  لشونیجا  از همچرنیوانت  وقت  اون    نی.. 

 کشن!  یوانت کار م  ی جا ینی ماش

  ی از لمس شدن ها  ریمن.. حداقل تو طول مس  ی چه بهتر برا  اصالً

به مردا گفته که    ی دونم ک  یشم.. نم  یحال به هم زن خالص م

عرقشون و باهاش   سیدست خ  ریدختر و بذارن ز  هیاگه دست  
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 یو عوض کنن.. دختره عاشق چشم و ابروشون م  نیدنده ماش 

 شه؟!  

وجب جا انجام    هی  نیکه بلد بودن تو ا  ی کیتنها کار رمانت   انگار

ازش استفاده کنن    یطیخواستن تو هر شرا  یبود و م  نیبدن هم

 نداشت!  ی نظر نی مثل من همچ اروی نیکه خب.. ا

شد که حرکت کرده بود و انقدر ساکت بود    یم   ی ا  قهیدق  چند

جا نداشتم که خودم و از    ی انقدر  یکه حوصله ام سر رفت.. حت 

کم بکشم جلو و باهاش حرف بزنم.. از تو    هی  یدو تا صندل   ن یب

  ی داشت کالفه ام م  گهید  تیوضع  نیو ا  دمشید  یهم نم  نهیآ

 : دمیکرد که خودم پرس

 !؟یکن   ینم یمعرف -

س  ی صدا دود  بعد  و  شد  بلند  فندکش  تق  ماش   گاری تق    نیتو 

ا  دیچیپ برا  یتالش  نکهیبدون  تو    ی رفتن دود   رونیب  ی کنه  که 

ثان  ماش  ی کل فضا  هیچند  به سرفه    نی بسته  و  پر کرد و من  و 

 انداخت گفت: 

 سامان..   -

 بش و منم به سبک خودش گفتم: بود جوا  دیو مف مختصر
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 ! زادیپر -

تا  ی زیچ از    دیینگفت و فقط حرکت سرش و که حرفم و  کرد 

آدم عبوس و گند دماغ امشب دنبال حال   نی.. واقعاً ادمیپشت د

 ینم  دهیتو رفتارش د  یذوق و شوق  چیو هول بود؟ پس چرا ه

ازم داشت که به خاطرش   ی ا  گهید  ی شد؟ نکنه.. نکنه خواسته ها

 شد؟  یم ادهیداشت انقدر پ

 25_پارت#

 : دیبودم که پرس ده ینرس جهیبه نت  هنوز

 چند سالته؟ -

سن و سال   قی فقط از طر  یراستش و گفتم.. مطمئناً کس  نباریا

 کنه!  دامیتونست پ  ینم

 !ش ی و ش ست یب -

 ؟ ی مجرد -

هم  تعجب تو  سوالش..  از  وا  ییابونایخ  نینکردم   ستادم یمی که 

طرف داشتن    هیکه از    یمتاهل  ی زنا  دمی.. کم ندی دنبال مشتر

راننده ها قر و   ی زدن و از اون ور برا  یبا شوهره حرف م  یتلفن
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  ی و اون م  نیا   نی راحت سوار ماش  ی لیاومدن و بعد خ  یغمزه م

  یاونور م   نوریا  ونبچه هاشونم با خودش  ی ها حت  یشدن.. بعض 

 .. دیپرس  یم  یسوال نیبود که همچ دهید  نمیبردن.. البد ا

 آره.. تو؟ -

 منم!  -

بودن که خودشون با صراحت زن و    ییاکثر موردام مردا  نکهیا  با

با    یراحت و معمول  یلیکردن و خ  یبچه داشتنشون و اعتراف م

ن  نیا زنشون  که  نم  ازاشونیبهونه  برطرف  و    یو  کارشون  کنه 

  ی که طرف کس نداشت    تیاهم  ادیمنم ز  ی کردن و برا  یم  هیتوج

عذاب وجدانم   حس   دمید  یحاال م  ینه.. ول  ایهست    شی تو زندگ

 .. شهیکمتر از دفعات پ 

و همخواب    ی ذار  ینم  گهیزن د  هی  یپا تو خونه زندگ  نکهیا  فکر

صفتش    یداره به مرد ب  دیکه هنوز چشم ام  ییبنده خدا  هیشوهر  

کم    نیاگه دروغ گفته باشه بازم به ا  یخوب بود.. حت  یش  ینم

 ی قسمت شغلم بود م   نیعذاب وجدانم که سخت تر  زانیبودن م

 ! دیارز
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هم  نیماش   دوباره و  رفت  فرو  جور   هیخواستم    نکهیتو سکوت 

زبونش    ریاز ز  دیکه انگار به زور با  ی آدم  نیسر حرف و با ا  گهید

دست و دل    نی باز کنم و بفهمم هدفش از ا  ی د یکش  یحرف م

  د یو کش ن یماش  دهی نشون نم یاق یاشت چیبوده و چرا ه یچ ی باز

 کنار و گفت: 

 ! امی تا ب نیبش -

  یاون کوچه خلوت  ی از خونه ها  یکیشد و راه افتاد سمت    ادهیپ

 که توش نگه داشته بود..  

ب  نیا  نور کنم..    شتریکوچه  براندازش  پشت  از  تونستم  که  بود 

  ن ی که آست   یاستخون  وریو پل  ی با اون شلوار کتون سرمه ا  پشیت

زده بود و موجه   رونیب  رشیاز ز  شیمردونه سرمه ا  راهنیپ  قهیو  

آدم    نیباور رسوند که ا  نیبه ا  شتریداد.. من و ب  یتر نشونش م

هم با  الچهره  ه   پ یت  ن یمجهول  و  قد  ماش  کلیو    داً یشد  ن یو 

 شد.  یدخترکش محسوب م

[2۶.۰۸.2۰ 23:32 ] 

 2۶_پارت#
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که چند متر جلوتر   ییرفت سراغ زنا و دخترا  یمن م   ی به جا  اگه

بشه    نشی زودتر سوار ماش  یک  نکهیبودن.. مطمئناً واسه ا  ستادهیوا

 افتاد.  یراه م یحساب ی دعوا  هی

  ی کردم م   یدونم چرا احساس خطر کردم.. حاال که فکر م  ینم

طرف تو    نکهی احساس.. هم  نیا  ی داشتم برا  ی اد یز  لیدال   دمید

 ییفرق داره با آدما  نیزم  ریتا ز  نینشون داد زم  قهی چند دق  نیهم

 بود واسه خطر کردن و رفتن..  یخوب لیکه باهاشون بودم دل

ا اون پسر جوون  کردم تا حواسش به حرف زدن ب  یفکر م  داشتم

جلو  حاال  وا   ی که  که   ستادهیدر  به چاک  بزنم  منم  گرمه..  بود 

با   شد و    نی کرد و اومد سوار ماش  یخداحافظ  ارویهمون موقع 

 دستش و به طرفم دراز کرد! 

 ! ریبگ  -

دستش باال آوردم تا بلکه   ی نگاهم و از پاکت تو  رونیو ح  متعجب

ول بشم..  چشم  تو  چشم  فقط    یباهاش  و  بود  اونور  روش  بازم 

 دستش به سمتم دراز شده بود..   



68 
 

و روشن کرد و راه افتاد.. با   نیماش   عیو ازش گرفتم که سر  پاکت

درش و باز کردم و    دیلرز  یم  لیدل  یشده بود و ب  خیکه    ییدستا

 .. دمیتوش دنقد  ونیلیدو م یبازم ماتم برد وقت 

همچ  ینم واقعاً  من    ی عاد  ییآدما  نیدونم  پست  به  و  بودن 

ترس و تعجب وجود داشت و حسم    ی واقعاً جا  اینخورده بودن..  

بود    شتریترس وجودم ب  ی رویاون لحظه ن  یگفت.. ول  یاشتباه نم

 : دمیکردن لرزش صدام پرس یکه بدون تالش واسه مخف

 از من؟ ی خوا یم یچ -

 خوان!  یم هیکه بق  ی زیهمون چ -

پا  ینم و دست  انقدر خودم  ولرم یبگ  نیی خواستم    ی م  دیبا  ی.. 

به    ی ل  یخواد انقدر ل  ی و تا کجا م  هیچ  اروی  نیهدف ا  دمیفهم

 من بذاره! ی الال 

 نذاشته بودن برام! هیتا حاال انقدر ما هیبق  -

.. انگار که زورش دیکش  ی و کالفه ا  قیحس کردم نفس عم  نباریا

 م و بده.. اومد جواب یم
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بارم بود که رفتم تو   ن یمن تازه با دوست دخترم بهم زدم.. اول  -

پروندم که    ی زیچ  هی  ی نجوری.. نرخ دستم نبود.. هم ابونیاون خ

 ! یبش یراض

سر همون   یسراغ من؟ وقت   ی صاف اومد   یخب.. خب واسه چ  -

 نیبا نصف نصف ا  یتونست  یم  ی به من برس  نکهی قبل از ا  ابونیخ

 و...  یرو سوار کن  گهید یپول کس

  ن یکه تا اآلن تو وجودش بود از ب   یو آرامش  ی خونسرد  ه یثان  تو

 :دیرفت و داد کش

بشه چه    رخوابمیکه قراره ز  یاهههههه... واسه من مهمه کس   -

 لیداشته باشــــه.. تو فکر کن شکل و شما  ی ا   افهیو ق  ختیر

خون    .. حاال خفهدمیبودن و نپسند  ستادهیکه قبل از تو وا   ییاونا

 نـــــه؟!  ای ی ریگ  یم

[2۶.۰۸.2۰ 23:33 ] 
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الل شده   ی بزنم و همونجور  ینتونستم حرف   گهینخوام.. د   نکهیا  نه

که زد به    ییحرفا   نیبا ا  یبود ول  ب یفرو رفتم.. عج  یصندل  ی تو
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بترسم و نگران بشم.. دلم آروم گرفت و اون   شتریب  نکهیا   ی جا

 استرس و وحشت ازم دور شد..  

مثل    هیت یشخص  ی الدنگ ب  هی  نمیراحت شد که ا  المیخ  گهید  حاال 

 یکه کف دست آدم م  یکه با دو زار پول  یقبل  ی ایهمون عوض

م  بهشون دست  بودن  بدبختا هم    ده یذارن حس شاهزاده  ما  و 

به خاطر    می تحمل کن  دیرو با  ی که هر رفتار  یغالم حلقه به گوش

 !م یو دم نزن  یشاه  یهمون صنار س

 یآدم حساب  هی  نباریداشتم که با خودم گفتم ا  یدل خوش  چه

 ی هم قماش ها  هیافتاده.. نگو طرف به وقتش ناکس تر از بق  رمیگ

 و نشون بده!   شیخودشه و فقط منتظر انگولک شدنه تا ذات واقع

  م ی برس   ی گرفتم تا وقت  میچسبوندم و تصم  شهی و به ش  می شونیپ

  ن ی آهنگ تو ماش   ی کم بعد صدا  هیحرف نزنم که    ی کلمه ا  گهید

دونستم   یکه خودمم نم  یشب  ن یدلم و تو ا  یو حال بارون  دیچیپ

 چه مرگمه بدتر کرد..  

م  برخالف سلاخالق  آهنگ خوب    قه ی زخرفش..  انتخاب  تو  اش 

 ی گذشته ا  ی برد به روزا  یآهنگ من و م  نیبود.. هرچند که ا

دلم با ترانه و آواز   ی به زبون آوردن حرفا  ی که از هر فرصت برا
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ازش   یآن  میتصم  هیتو    یزمان  هیکه    ییکردم. روزا  یاستفاده م 

 فرار کردم و هنوز نتونستم بهش برگردم!

 تو باز آمدم..  ی..با تو رفتم ب

 .. وانهیاو دل د ی ..از سر کو

 ..پنهان کردم در خاکستر غم.. 

 ..وانهی..آنهمه آرزو دل د

 ..ی دل چه ها کرد ی با من ا  می..چه بگو

 ..ی ..تو مرا با عشق او آشنا کرد

 مکن..  یزار نی..پس از ا

 .. مکن ی اری..هوس 

 ..وانهیناکام دل د ی ..تو ا

 ام..  نهیری..با غم د

 ام.. نه ی..به مزار س

 ..وانهی..بخواب آرام دل د
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بسته بود و انقدر تو بحر آهنگ فرو رفته بودم که اصالً   چشمام

حواسم    نی .. فقط با توقف ماشمیدیرس   یو ک  میکجا اومد  دم ینفهم

پارک   ی نایماش  ادیکه از تعداد ز  ینگ ی تو پارک  دم یجمع شد و د

و   نیمجتمع پر از واحده ماش  هی شده توش مشخص بود که مال 

 نگه داشته. 

  د یدسته کل  هیشدن نگرفته بودم که    ادهیواسه پ  یمیتصم  هنوز

 باز کردن کمربندش گفت:  نیو انداخت رو پام و ح

جعبه ها رو بذارم    نیطبقه هشتم.. برو تو اتاق آماده شو تا من ا  -

 ! ام یتو انبار و ب

 بشه گفت:   ادهیپ نکهیو باز کرد و قبل از ا در

 و دارم!   دیدونه کل هی نی در و نبند.. هم -

حوصله نداشتم باهاش سر و کله    گهیداد د   لمیکه تحو  یفیاراج  با

 گه ی.. دبمهینقد تو ج  ونیلیگفت حاال که دو م  یدلم م  هیبزنم..  

اآلن که سرش گرم جا به    نیبراش بکنم و هم  ی کار  ست یالزم ن

  ن ی.. ممکن بود همی جا کردن اون جعبه هاس فرار کنم و برم.. ول

 مسئله برام دردسر بشه..  
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که رفت درست کنار در بود و بدون   ی ریهم اون مس  یطرف  از

بود شد و اون موقع ممکن    یمتوجه فرارم م  عی سر  یلیشک خ

مسئله و حاال حاالها از شرش خالص   نیکنم رو ا  کشیتحر  شتریب

 نشم! 

خودم   ی برا  ی خودیبرم و ب   شیبود با همون روند خودم پ  بهتر

از هر    دینداشتم و با  بتی کم مص  شمینجوریدشمن نتراشم.. هم

 کردم! یم ی دور  ی دیجد بتی مص

دکمه طبقه هشت و فشار دادم    نکه یآسانسور شدم و بعد از ا  سوار

 ریکه از ز یاهیخط س دنیانداختم.. با د نهیبه خودم تو آ ی نگاه

 چونه ام راه گرفته بود ماتم برد..  ک ی چشمم تا نزد

آهنگ شدم که گر  نی ماش  تو اون  و خودم    هیانقدر محو  کردم 

  قه ی دم به دق  ختنیاشک ر  ی که مدت ها بود جلو  یمن  دم؟ ینفهم

شده بودم که با    فیشب انقدر ضع   هیاال تو  ام و گرفته بودم ح

 شد؟!  یم ریآهنگ اشکم سراز هی دنیشن

س  با آسانسور..  رفتم    ی رو  ی اهیتوقف  و  کردم  پاک  و  صورتم 

بدجوررونیب امشب  ب  ی ..  شا  میالیخی رگ  بود..  کرده  از    دمیباد 
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تراوال اون  ر  فمیک  ی تو  ی اثرات  داشتم  انقدر  که   ی م  سکیبود 

 ..گهید ی کردم برعکس شبا

داشتم    ییو تنها  نیی اآلن که سرم و انداخته بودم پا  ن یهم  مثل

  زیشک کنم پشت در با چ   نکهی.. بدون اارویرفتم تو خونه    یم

 نه..  ایشم  یرو به رو م ی منتظره ا ریغ

نشدم    ی زیو که باز کردم از همونجا چشم چرخودم و متوجه چ  در

و مدرن بود که    کیخونه ش  هی. که بخواد قدم هام و سست کنه. 

داد درباره    یگوشه و کنار خونه.. نشون م   یجزئ  ی ها  ی شلختگ

 مجرد بودنش دروغ نگفته..  

  نم یکردم بب  زیدر و باز گذاشتم و رفتم جلوتر.. گوشام و ت  ی ال 

نبود و    ی خوشبختانه خبر  ینه ول  ایخوره    یبه گوشم م  ییصدا

 .. نداختم یداشتم خودم و به استرس م ی خودیب

که بالفاصله    رهی خواست حال دوست دخترش و بگ  یالبد م   طرف

 دختر آورده تو خونه..   ابونیرفته از تو خ شون ییبعد از جدا

تونستم بازم باهاش در ارتباط باشم و بفهمم اون دختره   یم  کاش

  شی گرده پ  یخوره و دوباره برم   ی و م  فیحقه کث   ن یاحمق گول ا

 نه!  ایپسره 
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تو گلدون  دشیکل  دسته انداختم  که وسط کانتر آشپزخونه    یو 

تونستم تخت دو   ی که از در بازش م  یبود و راه افتادم سمت اتاق

 .. نمینفره توش و بب 

که    یهمون حالم نگاهم دور و بر خونه بود.. خونه نسبتاً بزرگ  تو

  ون یزیتلو  الزم مثل مبل و  لیبود.. به جز وسا  لهیاز وس  یخال  باًیتقر

و البته.. چهار پنج تا گلدون بزرگ تو همه گوشه    یو صندل  زیو م

 ییجورا   هیبامبو بود و    ی خونه که توش پر از چوب ها  ی ایو زوا 

 شد.  ی ش محسوب می دکور لهیتنها وس

 ی ها  یزندگ   خودیاز تجمالت ب  ی خبر  رونیاتاق خوابم مثل ب   تو

 باهاشون سر و کار داشتم نبود..   ادیچند وقته ز  نیباالشهر که ا

اون    در خونه  د  ارویبرابر  چپوندن     شبیکه  شدت  از  و  رفتم 

تو هر نقطه    متیگرون ق  ی و مجسمه و گلدون و تابلوها  ی دکور

  ی نداشت.. ول  یچیه  باًیسوزن اندختنم نبود تقر  ی جا  گهیخونه د

بود و ساده و صد البته گرون   کیهاشم ش  لهی اندک وس   نیهم

 ! متیق
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  ب ینص  واریبه د  ی د  ی ال س  هیتخت دو نفره بود که رو به روش    هی

ز و  بود  پا  هیکوتاه..    ونیزیتلو  زیم  هی  رشیشده    نیی کاناپه هم 

 .. ی بهداشت سی.. اون سمت اتاقم سروزونیتلو ی تخت و رو به رو

چ  کل  چندثان  ی زیدر  و  آدم  نگاه  که  خودش    هینداشت  رو 

ول   خکوبیم م  بیعج  یکنه  دل  سل  یبه  آدم   نیا  قهینشست 

 ! یگنددماغ عصب 

بودن    دیو همونجا گذاشتم کنارم.. جد  فمیتخت نشستم و ک  لبه

عملم کم    اریآدم باعث شده بود اخت  نیو رفتار ا  لیشکل و شما

 کنم.  کاریچ دیندونم که اون لحظه با قیبشه و دق

انجام بده تا من به فکر عکس    یحرکت  هیمنتظر بودم اون   شتریب

نشده گلوم خشک خشک شده   یچیالعمل مناسب براش باشم.. ه 

 یاآلن  نیکه از همون شب اول گلوم و گرفت تا هم  یبود از استرس

مسئله بهانه    ن یهم  دیشا  یکار کشته شده بودم.. ول  ی که تا حدود

 شروع!!  ی بود برا یخوب

ر چرخوندم و سرم و به سمت د   ی بسته شدن در ورود  ی صدا  با

که راه افتاد سمت آشپزخونه و مثل    دمیباز مونده اش د  ی از فضا

 و انداخت تو همون گلدون وسط..  چش ییمن سو
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از اون هول    ی تو وجودش بود؟ چرا ذره ا  یآرامش واسه چ  نهمهیا

  ی که حت  ییاونا  دم؟ید  یمردا رو تو رفتارش نم  ی بودن و هوسباز

برسن    یروع کنن تا وقتکارشون و ش  ن یماش  ی خواستن از تو  یم

  یحاال با خونسرد  یکی  نیسرحال شده باشن! ا  یبه خونه حساب

پول داده و حاال تو    تشباب  ونیلیکه دو م  ی به دختر  تیاهم  یب

 گشت؟ یاتاق خوابشه داشت واسه خودش تو خونه اش م

 3۰_پارت#

رو به رو   واریباز شدن در اتاق خواب نگاه مات شده ام و از د  با

مثل    ی زیچ  هی   دینکش   هی.. به ثان ی گرفتم و زل زدم به صورتش ول

 خیسطل آب    هینفر    هیبرق از ذهنم رد شد و انگار به دنبالش  

 کرد رو سرم! یخال

 ..  ستادمیو سر پا وا دمی بفهمم چرا از جام پر نکهیا بدون

 ..  د یکش ریتو سرم ت ییجا هیمم چرا بفه نکهیا بدون

سرعت و شدت    نیشتریبفهمم چرا ضربان قلبم به ب  نکهیا  بدون

 ..  دیخودش رس

 .. دیزد و زانوهام لرز خیبفهمم چرا کف دستام  نکهیا بدون
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که حاال   ی تونستم از چهره ا  یبفهمم چرا نگاهم و نم  نکهیا  بدون

که تو    ی و با چهره ا  دمید  ینور اتاق واضح م   ی داشتم تو روشن 

 .. رمیکردم بگ  یاش م  سهینفر سراغ داشتم مقا  هی ذهنم از    ی ا یزوا

ا  ی.. مدمیشا با د  هیثان  هیاتفاقا تو    نی دونستم چرا همه   دنیو 

 ر یاحتمال ز  نی خواستم باور کنم ا  یچهره اش برام افتاد فقط.. نم

 کشوند!   یم  ینرویرو که بدون شک من و به و ی صفر درصد

سفت و محکم.. بهم بفهمون که    لیدل  هیاآلن.. با    نیهم  ایخدا

واقع و  بفهمون که خستین  ی توهمه  بهم  و    الی..  فکر    هیخامه 

 رو هواست به دادم برس! میزندگ ایاشتباه.. خدا

قبل درباره هول نبودنش گفتم..    قهیکه چند دق  ی زیچ  برعکس

و از تنش درآورد و مشغول باز کردن دکمه   ورشیپل  عیسر  یلیخ

 شد..  راهنشیپ ی ها

رو تخت   ی ریلباسا م   نینگو که با هم  ؟یش  یپس چرا لخت نم  -

 و اون..   نیا

  نکهیکه چرا صداش انقدر برام آشنا بود.. با ا  دمیفهم  یحاال م 

تن صدا   نیرو با هم  ییجمله ها  هی.. من  یهنوز شک داشتم ول
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ب  ی تو نگه داشته  اذهنم  ا  ی ودم.. جمله  با  حرفش    نیکه حاال 

 شد:  یمدام تو سرم تکرار م

هرکسسای»گ رو  تو  م  ی..  ایپرست  یکه  نگو  رو  ییتو  ن ی..  تو   ..

 نگـــــــــــو!« نویخــــــــــــدا ا

و محکم بستم و سرم و نامحسوس به چپ و راست تکون    چشمام

خاطرات   مرور  وقت  اآلن  ذهنم..  از  شه  پاک  صدا  اون  تا  دادم 

کردم تا   ی دونگ حواسم و جمع م ش یش  دیگذشته نبود.. اآلن با

 ته چاه!  فتمیبا سر ن

حس    نش ی ماش  ی که تمام مدت تو  ی شدن عطر  کیحس نزد  با

اش که حاال داشتم    رهیه خ کردم چشمام تا آخر باز شد و با نگا

 هی  دمید  یو به وضوح م  شیدی خون غرق شده تو سف   ی رگه ها

 ..دیدست و پام لرز گهیبار د

ذهنم داشتم    ی که من تو   ی زیفرق داشت نسبت به چ   ظاهرش

 ی نگاه.. همون بود! همون نگاه پر از سرزنش  نیچشما.. ا  نی.. ایول

! همون شبم..  ادمه یکه ازش    ی.. در واقع تنها نگاه ادمهیکه ازش  

غرق خون به سمتم پرتاب   ی چشما  نیهمون نگاه آخرم از هم

 شده بود.. درست مثل اآلن! 
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کم عقب    هیسرم دراز شد خودم و    ی که به سمت شال رو  دستش

بدبخت  دمیکش و  با مشقت  بلکه   ه ی  یو  تا  آوردم  زبون  به  کلمه 

 کم واسه خودم وقت بخرم..  هیبتونم 

 .. ؟ ییدستشو -

به   یچیه   گهیاون لحظه د  یبودم ول  ده یاتاقش د  ی و تو  سیسرو

نشون    ی خودم و خونسرد  قیطر  نیو خواستم از ا  دیذهنم نرس 

 بدم.. 

 یاش که محو چشمام بود پوزخند  رهیجهت نگاه خ  رییتغ  بدون

 اشاره کرد و گفت:  سیزد و با سر به در سرو

خوام تا قرون   یکن.. م   زی! برو خوب خودت و تمهیفکر خوب  -

م دو  بهم سرو  ی ونیلیآخر  دادم  بهت  که ی بد   سیکه  هرجور   ..

 بدم بچه؟!  حیتوض  شتریب ای  یبخوام.. متوجه

با   ی ریجون من و بگ نجا یامشب هم ی خوا ی م ای.. بچه.. خدابچه

 مشابه.. آره؟ ی صداها و حرفا نیا  ی ادآوری

.. گه زده  رهیرو هوا.. آبرو شرفم به باد م  ره یم  می.. زندگ ی .. وای »وا 

پله سر   ی.. هرچدم ی.. شغلم و از دست مسایشه به اعتبارم گ  یم
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.. تو چه  نییپا  زهیر  یراهم گذاشتم تا باهاش خودم و بکشم باال م

 رو بچـــــــــه؟!«  زایچ  نیا یفهم یم

داشتم تعادلم و حفظ    ی سع  یبه سخت   کهیروم و گرفتم و در حال 

راه    رمیکه به جونم افتاده بودم و بگ   ی ا  جهیسرگ  ی جلوکنم و  

 ..  ییافتادم سمت در دستشو

بود چند   شتریجلب توجه ب  ی که مثالً برا  شمیبه آرا  تیاهم  یب

و همونجا به خودم لعنت فرستادم..    دم یمشت آب به صورتم پاش

ه بق  ی برا  یتالش   چیکاش  توجه  کردن  که    ینم  هیجلب  کردم 

  ی ! کاش به حرف طناز گوش م فتمین   ریمنجالب گ  نیحاال تو ا

 .. شتمذا ینم رونیدادم.. کاش امشب پام و از خونه ب

.. با  تیجمع  ون یلیده م  کی.. با نزدیبزرگ  نیشهر به ا  نیتو ا  آخه

کردن..    یم  یکه تو نقطه به نقطه اش داشتن زندگ   یآدم  نهمهیا

با  نیا جا  دیآدم  ساعت.. همون  من    ییدرست همون  که  باشه 

 بودم؟ 

  ن یخونه.. تو ا  نیشهر.. تو ا  نیکرد؟ تو ا  یکار م  یچ  نجایا  اصالً

 دونستم؟ یرو از دست داده بودم و نم یده سال من چه اتفاقات
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تا اونجا دنبالم    دی.. شادیبوده باشه شا  یاز کجا معلوم که اتفاق  اصالً

کرده بود و من انقدر مثل    دامیپ  نایازودتر از    دیاومده بود.. شا

داره   ی چ  دمیفهم   ی کبک سرم و تو برف نگه داشته بودم که نم

 گذره دور و برم! یم

و کف و    دم یآب سرد رو صورت گر گرفته ام پاش  گهیمشت د  هی

اومد؟   یداشت سرم م  یی.. چه بالمیشون یدستم و چسبوندم به پ

 دیچرخ  ی سرم م  ی که داشت مدام تو  یواقعاً حدس مزاحم  یعنی

 ؟ یاسترس و نگران دهیو توهم زا الیخ هیفقط  ایدرست بود؟ 

که من تو ذهنم نگه داشته بودم تا تو موقع   یو ظاهر آدم   افهیق

و    رمیمس  ی جور  شیادآور یو    دنیو به محض د  ادیلزوم به کارم ب 

نبود که    ینیبهش وصل نشم ا  ی قیطر  چیاز ه  گهیکج کنم که د

تونست تو    یده سال زمان انقدر م  ی عنی..  یعنی..  دمید  یداشتم م 

 اشه؟نفر موثر ب  هیظاهر و چهره  رییتغ

انداختم.. مگه    سمیبه چهره خ  ینگاه  نهیو بلند کردم و تو آ   سرم

دختر بچه شونزده ساله    هی  شینکرده بودم؟ ده سال پ  رییمن تغ

ساله    ش یو پنج ش   ست یپسر ب  هی  ش یبودم.. اونم.. اونم ده سال پ 

 بود..  
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  یروز   هیکردم اگه    یزدم؟ چرا فکر م  یداشتم خودم و گول م  چرا

چرا تو   نم؟ یب   ی م  شش یده سال پ   افهیبازم با همون ق  نمشی بب

 ذهنم چهره جا افتاده ترش و تصور نکرده بودم؟

  ش یر  هیراحت با    ی لیخ  زیاز نظر من نفرت انگ  بلند و  ی شا یر  اون

سال   کی  تاًیبا نها   ونیلیق  ین  کل یو اون ه  زهیر  یم  نییتراش پا

مارک دار    ی لباسا   نیو ا  ادیرو فرم م  ییغذا  میباشگاه رفتن و رژ

آدم    هیکنه به    یم  لشیکه باشه تبد  یهم.. تن هرکس  یخارج

 و موقر..   پیخوش ت

  ن یکردم دور از ذهن نبود ا  یهم که فکر م   ی .. پس انقدرپس

چشما راتییتغ همون  مهم  نگاه   یعسل  ی ..  و  مغز    یبود  تا  که 

  ه یثابت    ی پا  ی زمان  هیکه    یکرد.. نگاه  یاستخون آدم و سوراخ م

سوال   هیکه توش پر بود از    یشبانه ام بود! نگاه  ی گوشه از کابوسا

 .. چرا؟!ی تک کلمه ا 

نفس   هیوبت صورتم و گرفتم و با  کم از رط  هیمانتوم    نی آست  با

ب  یکمک  چیکه ه   یقیعم .. مدام  رونیبه آروم شدنم نکرد رفتم 

آدم  نیکردم که همش توهم بوده و ا ی م ن یداشتم به خودم تلق

 با گذشته من نداره..   یارتباط چیه
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  ی باشن.. حت   یهرکس   ه یشهرن که ممکنه شب  نی آدم تو ا  نهمهیا

بدل از کجا اومده؟ به هر   نهمهیمعروف.. پس ا  ی و آدم ها   گرایباز

  هیحد شب   نینفر تا ا  هیکه    ستی ن   ی معقول  ریو غ  ب یعج  زیحال چ

 باشه! گهیآدم د  هی

پرت کرد    ی خودیگذاشت من و ب  نیکه تو ماش  یاون آهنگ  البد

ب داره  و حاال ذهنم  ربط    ز یهمه چ  ی خودی تو گذشته  به هم  و 

 ! ده یم

  یهمه تصوراتم همون جا وسط اتاق خواب دود شد وقت  ی.. ولیول

جا  نباریا به  نگاهم  و  برگشت  سمتم  به  برهنه  باالتنه   ی با 

 خورده شکمش..  ه یشد رو زخم بخ  خیچشماش.. م

دن  مگه تو  آدم  تا  هم چشماشون شکل    ایچند  که  دارن  وجود 

 یهمه.. هم طرز نگاه کردنشون.. هم تن صداشون.. هم.. زخم رو

 شکمشون؟ 

هم  یزخم و  نگاهم  اولم  بار  و    رهیخ  ی نجوریکه  کرد  خودش 

به همه شرم و    تی اهم  یبرام تعجب داشت که ب  دنشید  ی انقدر

ا نم  ی خجالت دخترونه  و  بود  تو وجودم  کلمه   هیذاشت    یکه 

 ..  حرف بزنم
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 یسرم م  ی که تو  یبه همه حس بد و عذاب وجدان  تیاهم  یب

عالقه   ایحس مثبت    ی که ذره ا   یبا آدم  یاز هم آغوش  دیچرخ

نسبت بهش نداشتم.. بعد از چند ساعت سکوت باالخره زبون باز 

 که تو وجودم بود لب زدم: یو رخوت ی حال یکردم و با ب

 !«ه؟یچ  ی جا نی.. انی»ا

گوشم   ی سوالم هنوز تو  نیخنده مهربونش که شد جواب ا  ی صدا

  ح ی زنگ در که اجازه و فرصت توض  ی بود و البته بعد از اون.. صدا

کردن و از جفتمون   ی.. اجازه زندگدمیدادن و ازش گرفت. شا

 گرفت!  

 !؟یکارت و شروع کن ی خوا  ینم ؟ی زل زد  یبه چ -

به سمتم    ارهیشلوارش و درب   بی فرو رفته تو ج  ی دستا   نکهیا  بدون

  ی لبه پرتگاه.. به سمت من  ستادهیقدم برداشت.. به سمت منِ وا

  ی به قهقرا م  ی کردم جور  ینم  دایراه فرار پ  هیاآلن    ن یکه اگه هم

بود.. بدون شک روزگارم   نیدر اومدنم با کرام الکاتب  گهیرفتم که د

 شد عاقبت شمر! یم
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  ومدهیدارم! تو مصوبه اش نن  ییبا قانون کارتون آشنا  ادیمن ز  -

  ارم یدر اخت  یتون   ی تومن چند ساعت م  ونیلیدو م   ی که در ازا

 ! ؟یباش

آدم داشت   نی نبود.. ا ی د یشک و ترد ی جا گهیمتلک ها د  نیا با

با به    دیکش  یبود که انگار خودشم درد م   بیزد و عج  یزخم م

 یعنی  نیکردم و ا   یزبون آوردن حرفاش.. لرزش صداش و حس م

از من داره خودش و    یو درمونده ول  جهی اونم مثل من گ  بهتر 

 کنه.  ی و کنترل م شیخونسرد

 یخودم نم  ی کردم و به رو   یتا لحظه آخر مقاومت م   د یمنم با 

 شد..  دایپ یخالص ی برا یراه هی دیآوردم. شا

 رفتم گفتم:  یکه با هر قدمش عقب م  همونطور

 ! دمی برم.. پولتم پس م دیشدم با ودیاآلن پر ن یمن.. من هم -

ز  ی صدا  با زد  ا  ر یبلند  خنده  مصنوع  ی خنده..  عصب  یکه    ی و 

و   یداخل  ی که به اندام ها  ی بود و رعشه ا  صیبودنش قابل تشخ

 کرد..   یم  شتریمن افتاده بود و ب  یخارج

که ازش    ییخنده با صدا  نیهمون آخر  بود به  هی شب   یلی.. خیول

  ه یبه اندازه    دی که اون شب شا  ی به خاطر داشتم.. همون خنده ا



87 
 

و گوشه لبام و باال برد که    ختی حس مثبت تو وجودم ر  لونیاپس

 نداشت!  ی ادیالبته.. دوام ز

 ی آدما آلت دست تو ان؟ که هر موقع بخوا  یکن  یچرا فکر م   -

بخوا  ی ایب موقع  هر  با؟ی بر  ی و  و  اسمت  ذاشتن کش    ی م  دی! 

 تنبون.. دست به فرار کردنت حرف نداره! 

شد و من فقط مثل    یحرفاش داشت از قالب متلک خارج م  گهید

چشمم   هی  کهیگشتم.. در حال  یهمون کش تنبون دنبال راه فرار م 

 دیتخت افتاده بود و با  ی که رو  یفیچشمم به ک  هیبه در بود و  

 داشتم..  یبرش م

از    یرفت و ضعف  یم  یاهیداشت س  چشمام بود  تو وجودم  که 

 کردم..   یحس م یهجوم اتفاقات گذشته رو به خوب 

آدم و تمام روزا و    نیانقدر اون لحظه فرار کردنم از دست ا  یول

بود که    یاتیداشت برام مهم و ح  که با خودش به همراه  ییآدما

و هم زدم و به سمت در پا تند کردم که انگار از  فمیک  دیق یحت

سد    عیسر  یلیدستم و خوند و خ  دمیپر از ترد  ی همون نگاه ها

 راهم شد.. 

 کجا؟! -
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 ..  ر یکو نیخشک خشک بود ع گلوم

 برم.. برو کنار!   دیگفتم با -

 پول دادم بابتت.. چند بار بگم؟! -

 شه..   ی منم گفتم نم -

برد  - و  دلم  نم   ی آخه  م  یالمصب..  ازت..  بکنم  دل    یگ یتونم 

!  ؟ی بر  ی بند  ی فلنگ و م  ی کنم حاال؟ اآلن که زده باال دار  کاریچ

 ؟ یکن یاصالً چرا نگاهم نم

کرد.. من و شغلم و   یو محکم بستم.. داشت مسخره م  چشمام

 چپ..   ینگاه گرفتن هام و سر درآوردنام و از کوچه عل نیا

توان تحملش   گهیشم د  داریاگه کابوسه کمکم کن زودتر ب  ایخدا

 و ندارم!

.. میبهم زنگ بزن باهم قرار بذار  گهی.. هفته ددمیشماره ام و م  -

 برو کنار.. 

بلند خنده اش و منقبض شدن عضالت من از شدت    ی صدا  دوباره

 ! یحرص و درموندگ
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...  ای  زادیپر  م؟ی کنم تو گوش  ویس   ی باشه.. فقط بگو اسمت و چ  -

 ! سا؟یگ

کردن چاره و راه فرار نداشتم..    دایپ  ی برا  یفرصت  گهیشد.. د  تموم

فقط    گهیکرد و حاال د   کیبه سمت هدف شل  میو مستق  رشیت

 زدم..  یخالص شدنم دست و پا م ی برا دیبا

و دوختم به نگاه پر از نفرتش..    میفرار   ی و بلند کردم و چشما   سرم

  ن یرسوند.. که زنده از ا  ی باور م  نیشت من و به اکه دا  ی نگاه

آدم بدون شک نقشه قتل من و تو سرش    نی! ارمینم  رونیخونه ب

ا من  و  م  نیداشت  به وضوح حس  که خب.. حقم    یو  کردم.. 

 داشت!

 35_پارت#

اول  آب و  دادم  قورت  و  رس  یسوال  نیدهنم  ذهنم  به  و    د یکه 

ز نها  یادیجوابش  با  بود..  مهم  ناتوان  تیبرام  و  بهم    میعجز  از 

 ده ساله ام.. به زبون آوردم: ی خوردن همه برنامه ها

 !؟ی کرد دامیپ ی چه جور -

 ی م  قیتلخ بود و زهر تزر  ی پوزخندش بدجور  ی.. ول دینخند  گهید

 کرد به وجودم.. 
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 ! یپس باالخره شناخت -

قدم عقب رفتم.. دو قطره اشک از   هیو به دندون گرفتم و    لبم

  یلرزون تر و بلند تر  ی و سوالم و با صدا  نییپا   ختیچشمام ر 

 تکرار کردم: 

 !؟ی کرد دامیپ ی چه جور -

 نیمطمئناً وحشتناک تر  یبود و ناباور.. ول  ج یاونم مثل من گ  نگاه 

 ده ید   یبود که تا حاال تو عمرم از کس  ینگاه   نی و هراس آور تر 

 بودم! 

من در اومده بود.. انگار اونم شک داشت    دنیاز شوک د  انگار تازه  

شناخت    یکه م  ی شونزده ساله ا  ی سایمن واقعاً همون گ  نکهیبه ا

چشمش کنار رفته    ی از جلو   دی شک و ترد  ی باشم و حاال پرده ها

و    دهید  یطیکه من و تو چه شرا  ت یواقع  نیبود و تازه داشت با ا

م  دایپ کنار  م  انگاراومد..    یکرده  داشت  که من    دیفهم  یتازه 

که از فرار کردنم    ی ده سال  نیانداختم تو ا  ی خودم و به چه روز

 گذشت!  یم

لرز  مردمک ناباور  دیچشماش  با  و  راست    ی و سرش  و  به چپ 

 تکون داد.. 
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! تنها  نه؟یرسه هم  یکه اآلن به ذهنت م  یتنها حرف  ن؟یهم  -

 دیش تو باقبل  یکن   ی ! فکر نمنــــــــــــه؟ یکه مهمه ا  ی زیچ

 ؟ی من و بد ی جواب سواال 

شد از    یم   نییاش بود که تند تند باال پا   نه یبه قفسه س  نگاهم 

 نعره اش پرده گوشم و لرزوند:   ی.. وقتت یشدت خشم و عصبان

 نامـــــــــــــــوس؟! یسگ پدر ب ی هرزه شد -

شد پرتم کرد    دهیکه سمت راست صورتم کوب   یمحکم دست   ضربه

بود و از پهلو افتادم روش.. نفسم    ونیزیتلو   ریکه ز  ی زیسمت م

 بود..    شتریدلم ب  ی درد تو   یاز درد پهلو و استخون گونه ام رفت ول

انقدر  هی  نیهم برابر    ی انرژ  ی ضربه  در  نتونستم  که  گرفت  ازم 

نشست    یکه رو صورت و بدنم م  ی دست و لگد  ی بعد  ی ضربه ها

 .. دمیدونه دونه اش و به جون خر  از خودم دفاع کنم و

درد به   لیو با تحم  زشیکاش فقط حرص و خشم جنون آم  یول

که روحم و به قهقرا    ییکرد.. نه با حرفا  یم  یجونم خال  یجسم ب

 برد:  یم

رفت  - من  خونه  خ   یاز  گوشه  بعد  سال  ده   داتی پ  ابونیکه 

نفر   با چند  ولدزنـــــــا؟ کثافت.. آشغــــــــــال..  کنـــــم 
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  ی هـــــــــــان؟! به چند تا الش  یو ازشون پول گرفت   ی دیخواب

  ی ب  ارهی پت  ی از چندتاشون حامله شد  ؟ی تر از خودت حال داد

 !ــــــزنشــــــرف.. حرف بزن.. حرف بـــــــ

[2۶.۰۸.2۰ 23:3۴ ] 

 3۶_پارت#

و داد کردن واسه متوقف   غیج  ی زبونم برا  یبود که حت  بیعج

نم  ی حت  ایکردنش   کار  به  اون   یالتماس  و  زبون  انگار  افتاد.. 

  ده یداد هم فهم  یبهش دستور حرف زدن م  دیقسمت مغزم که با

 ایراحت  نیو به ا  دهیبه جنون رس  دهیکه د  ی زیآدم با چ  نیبود که ا

 ! رهیگ یآروم نم

! کاش بعد از ســـــــــــا یکردم گ  یم  دایکاش جنازه ات و پ  -

  ن یگفتن زنت ا  یدادن و م  یسنگ قبر بهم نشون م   هیده سال  

شــــــــــده! کاش همون ده   دهیو استخوناشم پوس  دهیتو خواب

پ  جای مرد  ی م  ش یسال  به  کاش  و    ی ..  خودت  شدن  ج**ده 

 .. یعوضـــــــ ی زد یم شیآت

  ن ییاخون و از سر و صورت و لب و دهنم که به سمت پ  حرکت

م  یم  ریسراز اشم ر  یکیکردم..    ی شد حس  رو    ختیدو قطره 
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بودم که پخش   ی زیم نگه داشته  و  به کمکش خودم  که هنوز 

 گه یو د  دیکرد که نفسم بر  ی شروی.. درد انقدر پینشم ول  نیزم

 .. شتمندا وارمیبه کمک در و د  یحفظ تعادلم حت ی برا یتوان

مانتوم و گرفت    قهیبه سقوط کردنم نمونده بود که خودش    ی زیچ

 و بلندم کرد.. 

و    ی و ور   ی آدم با چهار تا فحش و در  نیدرست بود.. ا  حدسم

 شد.. نقشه قتلم و تو سرش داشت!  یکتک آروم نم

خواست مرگ و بهم نشون بده که دستش و   گهی جور د  هی  نباریا

بود که زودتر از من    ب یعج  یدور گلوم حلقه کرد و فشار داد.. ول

با اون نفس نفس    دیرس   یم  ی انگار خودش داشت به مرز خفگ 

  ی م  ی که از شدت فشار به کبود  یو صورت  یدر پ  یپ  ی زدن ها

  ش یخون  ی ابه پاره شدن تک تک رگ  ی زیکه چ  ییزد و چشما

آخر همون  همون شب..  مثل  درست  بود..  که    یشب  نینمونده 

 .. دمشید

مردن    یهنوز آمادگ  یبره.. ول  شی خواد پ  یدونستم تا کجا م  ینم

تا   ی زیکردن چ  داینداشتم که شروع کردم به دست و پا زدن و پ

  دنیشناختم آدم بر  ی که من م  ی بتونم باهاش مهارش کنم.. کس
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خشم و   نیاومد تا ا  یبه خودش م  دینبود و فقط با  هینفس بق 

 جنون دست از سرش برداره..

گلو  وسط و خر خر  د  ییتقالهام  از    گهیکه  بود  افتاده  فغان  به 

خورد   ی زی.. دستم به چیتنفس ی شدت فشار و تنگ شدن مجرا

  ه یکیو بلند سرام  کیگلدون بار  هی  دمیاز گوشه چشم د  یو وقت

که تو دست و بازوم بود برش داشتم    ی نکردم و با تتمه زور  دیترد

 و کوبوندم تو سرش..

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 
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خون که    کهیو بست و دستش از دور گلوم شل شد.. بار  چشماش

راه افتاد نگاهم و به سمت محل اصابت ضربه    شی شونیاز گوشه پ

انقدر تا    ی کشوند..  فقط  احتمااًل  باشم..  مردنش  نگران  که  نبود 

  ی استفاده م   یج یگ  نیاز هم  دیشد و من با  یم  جی گ  قه یچند دق

 کردم واسه فرار..

و به سرفه افتادم.. چشمام    دمیکش   رونیدستش ب  ری و از ز  خودم

پهلو و سر و صورتم    ی شد و درد  یم  اهیس   یه و  تو شکم  که 

خواست   یکه دلم م  ی آورد.. انقدر  یبود داشت از پا درم م  دهیچیپ
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نفس تازه کنم    قهیشده به اندازه چند دق  یو حت  فتمیهمونجا ب

 نبود..  یفرصت یول

هد  اگه اگه  داشتم..  دوست  و  دوست  جونم  و  هام  برنامه  و  ف 

حت اعتبارم  و  آبرو  دوباره  آوردن  دست  به  اگه    ش یپ  یداشتم.. 

که    یرفتم.. به هر جون کندن   یم   دیآدم و دوست داشتم با  نیهم

و عذاب ده ساله    ییرفتم تا درد تنها  ی م  دیرفتم.. با  یم دیبود با

 به باد نره..  یراحت  نیام به هم

و  نیدستم بود و پرت کردم رو زم ی شکسته گلدون که تو  کهیت

راه افتادم   فمیتا دم تخت تلو تلو خوردم.. بعد از چنگ زدن به ک

 سمت در اتاق.. 

داده   هیبسته و باالتنه تک  ی که با چشما  یتیتو اون وضع  دنشید

شده بود پاهام و شل   نیپخش زم  یو سرو صورت خون  واریبا د

سرش اومده باشه رو به جونم   ییه بالنکن  نکهی کرد و استرس ا 

 انداخت.. 

داشت با   ی افتاد چه جور  ادمی  نکه یبود و هم  هیفقط چند ثان   یول

خواست من و   یکرد و م  یم  یمشت و لگد حرصش و سرم خال

پ سال  ده  فرار  خاطر  وضع  شمیبه  خودش    ی تیو  از    یکیکه 
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قلنبه شده بود از   ی ادیز  هویکه    ی رتیعواملش بود و به خاطر غ

منحوس    خونهببره به قدم هام سرعت دادم و زدم از اون    نیب

 ! رونیب

حت   نباریا شدم  آسانسور  سوار  آ  یکه  به    نهیبرنگشتم سمت  تا 

نگاه کنم.. حالم از خودم بهم م ام  نه به خاطر    یچهره  خورد.. 

بود و مطمئناً چهره ام   دهیکه تو صورتم کوب  ییو مشت ها   یلیس

 انداخته..   ختیو به طور کل از ر

  ون یل یدو م  دنیکه با د  ی عرضه ا  یاحمق و ب  ی سایخاطر گ  به

بها   داشیکه نتونست به شک و ترد  دیدست و پاش لرز  ی جور

 بده.. 

داشت    دمشید   ابونیاول که تو خ  هیآدم از همون ثان  نیا  وگرنه

  یبودم که فکر م  الیخوش خ  ی ادیو من ز  دادیخودش و لو م

خودم   یگذشته ام.. تا وقت ی کدوم از آدما  چیوقت.. ه چیکردم ه

 کنن!   دای تونن من و پ ینخوام.. نم

بردن و    ادیکردم من و به کل از    یبودم که فکر م  الیخ  خوش

.. راهشون و کج دنمید  ابونیتو خ  ی روز   هیاونا هم مثل من اگه  

 ! رنیکنن و م  یم
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پالکش و با چند    عیافتاد سر  نشیکه چشمم به ماش   نگیپارک  تو

 ابونیخ  ی تو  گه یبار د  هیذهنم حک کردم تا اگه    ی بار تکرار تو 

 جمع کنم..   نایاز ا شتریحواسم و ب نمشی بب

آدم از قبل   نیدرست باشه و ا  دنشید  یاتفاق  ه ی.. اگه فرضالبته

  م ی بود و از آدرس و محل زندگ  ده ینقشه به دام انداختن من و نکش

 خبر نداشت! 

که بود خودم و تا سر    یهر جون کندن و عذاب و درد و بدبخت   به

ول  ابونیخ برم..    شتریب   گهید  یکشوندم  راه  نتونستم  اون  از 

سر و صورت و بدنم    ی همه دردا   ی و حالت تهوع جدا  جهیسرگ

پاهام و از حرکت نگه داشت و مجبورم کرد همونجا کف آسفالت  

بود و فقط    دهی فا  یو عوق بزنم هرچند ب  نیرو زم  نم ی رو بش  ادهیپ

 کرد.. شتریدردام و ب

دنبالم..    ادیب  فتهیو راه ب   ادیهرلحظه بهوش ب  دمی ترس  ی م  نکهیا  با

  ی دربست  یتاکسکنم و با آژانس و    سکیتونستم ر  ینم  گهید  یول

ا با  خونه..  بع   یت یوضع  نیبرگردم  اصالً  داشتم  تو  دیکه    ی نبود 
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بود    دهیچشمم ترس  ی که امشب بدجور  یاز حال برم و من  نی ماش

کردن خودم و به   سکیبا ر  ستمتون  ینم  گهید  جامیاز اعتماد ب

 دردسر بندازم.. 

تو ک  میلرزون گوش   ی دستا  با از  درآورد و شماره طناز و   فم یو 

دستم و گذاشتم رو استخون گونه ام که ورم   یکیگرفتم و اون  

 شد..  یکرده بود و دردش داشت تو کل صورتم پخش م 

باشه    داریطناز ب  کردمیاز دوازده گذشته بود و خدا خدا م  ساعت

 : دیچیپ  ینگرانش تو گوش ی کم بعد صدا هیکه 

  سا؟یالو؟ گ -

 طناز!  -

و خسته بود که   نی بود و نفس هام انقدر سنگ ادیز ی انقدر دردم

 ی زیچ  هیاز پشت تلفن به گوش طناز برسه و بفهمه    یصداش حت

 .. ستیسر جاش ن

 شده؟!  یچ سای جانم؟ جانم گ -
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فهم  شهیهم  مثل از  قبل  هم  دنیانگار  با  فقط  و    ن ی ماجرا 

منم   ی اش اشکا هیگر ی افتاده بود و صدا هیمن به گر ی درموندگ

 : دمیصورتم کرد و با هق هق نال ی خونِ رو ی همراه قطره ها

 یدنبالم طناز.. آدرس.. آدرس و برات م  ای.. بریبگ  نیماش  هی..  هی  -

 .. تو رو خدا!ایفرستم.. فقط.. زود ب

 ؟یتو؟ خوب ی شد یقربونت برم چ یاله -

 طناز!  ا یآره.. آره خوبم.. فقط ب -

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 
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با کمک   گهیبار د  هیعد از فرستادن آدرس  و قطع کردم و ب  تماس

اگه دوباره    ینشستن نبود.. حت   ی از جام بلند شدم. اونجا جا  وارید

  ی از اونجا رد بشن و ه  گهید  ی اومد سراغم ممکن بود آدما   ینم

 اضافه کنن..  رمیدو سه روز اخ  ی ها  یبه آمار بدبخت

افتادم سمت    لنگون ب  هیلنگون راه    ن ی کوچه خلوت و خودم و 

 کوچه استتار کردم..    ی تو  ی پارک شده و درختچه ها  ی ها  نی ماش
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و هرچند که درد   ریباورم نشده بود اتفاقات چند ساعت اخ  هنوز

 ی بود برا  ینقطه از بدنم گواه خوب  هیگاه به گاه    دنیکش  ریو ت

ول کردنم..  توانا  ی باور  لحظه  ه  ییاون  به  کردن  رو   ی چیفکر 

خواست و    یتر طناز و م  عی. فقط دلم اومدن هرچه سرنداشتم.

  یک یداغ تو ماگ سرام  ییچا  وانیل  هیرفتنم به خونه و استراحت و  

 ..  اهم یس

تو ده سال گذشته که مطمئناً    میزندگ  ی مثل تک تک روزا   اه یس

  ی ترم م  اهیس  نیاز ا  ی آدم.. به زود  نیشدن سر و کله ا  دایبا پ 

 شه.. 

* 

  ی خی  سهیو خوردم و با برخورد ک  وانمیل  ی داغ تو  ییقلپ از چا  هی

  ی و نگاه ب   دمی ذاشت تو جام پر  ی که طناز داشت رو گونه ام م

 .. ونشیرمقم و تو نور کم اتاق دوختم به صورت گر

 کنه!  یدرد م ی نکن ناز -

نذاشت  یلیخ  سایگ  -   ه ی درمونگاه؟ حداقل    میبر  یناجوره.. چرا 

شد رنگ به روت   ی فشارت نرمال م  کم  هیزدن بهت    ی سرم م
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دست و پات شکسته باشه آخه    ایدنده    دی.. اصالً.. اصالً شاست ین

 بدم..  صیتونم تشخ یمن که نم

دادم و با   هیو سرم و به تاج تخت تک  زیم  ی و گذاشتم رو  وانیل

 : دمیبسته نال ی چشما

  ن یسوالشون ا  نیاول دیرس یم  مارستانیپامون به درمونگاه و ب -

بال رو سرت آورده؟   نیا  یبال رو.. آخخخخخ.. ک  نیا  یبود که ک

 خواستم بگم؟!  یم یچ

 ..ی نجوریشه که ا  ی.. آخه نمگهید  میکرد  یسر هم م  یدروغ  هی  -

 شم!  ی.. خوب مهیکم ورم و کبود هی.. ی ناز  ستین ی زیچ -

 ی نداشتم.. کبود  نانیزدم اطم  یکه م  یخودمم به حرف  کهیدرحال

درد اون لحظه من   یشد ول  یخوب م  دیصورت و بدنم شا  ی ها

 بود..   ی ا گهید زیچ

شد.. اصالً اگه آدرس   یاون آدم سر راهم سبز م  گهیبار د  هی  اگه

زدم  شیبه آب و آت نهمهیا ی خودیخونه ام و داشته باشه و من ب 

 ! ختم؟یر یتو سرم م دیبا یفرار.. چه خاک ی برا

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 
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ب   یدرموندگ از من  بلند شد و ح  شتریطناز  انگارکه  راه    نیبود 

کرد بلند نشه    ی م  یکه سع  ییاتاق.. با صدا  ی تو  ش یرفتن عصب 

 نرسه گفت:  یو به گوش طراوت غرق خوابِ اتاق بغل

قبل   یگ یمگه نم  ش؟ینشناخت  یفهمم.. چه جور یآخه من نم -

شه   یم  ؟ی باهاش حرف زد  ی ستادیوا  قهیاز سوار شدن چند دق

 بره؟ ادشیشوهر سابقش و  افهیآدم ق

تخت    ی خودم و رو  ی و گذاشتم رو پهلوم و با ناله پر درد  دستم

ذاشت راحت حرف   یلبم نم  ی زخم رو  نکهیجا به جا کردم و با ا

 بزنم جواب دادم: 

کرد که من.. چهره    یم  ی بود طناز.. خودشم.. از قصد کار  کیتار  -

و روشن کرد.. نه گذاشت    نشی .. نه چراغ ماشنمیاش و واضح نب

نتونستم    یبا جعبه پر کرده بود که.. حت  ی .. عقبم جورنم یجلو بش

  ی خواست وقت  یبود.. م  نی.. هدفشم... همنمشی بب   ن یماش  نهیاز آ

 راه فرار نداشته باشم!  گهیبشناسمش.. که د

  قه ی که تو اون چند دق  یجهنم  ی ادآور یتو گلوم نشست از    بغض

 تجربه کردم..
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ناز  - اصالً.. اصالً   ی.. کلی بعدشم.. ده سال گذشته  فرق کرده.. 

حرفا و متلک    قیاز طر  شتریشناختم نبود.. ب  یکه م   یاون  ه یشب

  ه یهاش شک کردم وگرنه به جز چشما و طرز نگاه کردنش.. کالً  

  یم  ندهیکردم.. در آ  یفکر م  شه یشده بود! من هم  گهیشکل د

که تنها هنرش..    ی بازار  دهمرد شکم گن  هی  شکل باباش..  یکیشه  

 هاس..  ی نشستن تو حجره و راه انداختن مشتر

  د ی چیپ  ی دنده و شکمم م  ی تو  دیتکون شد  هیکه با    ی وجود درد  با

 به هق هق افتادم.. 

زدم.. که بعد از ده    ی حدس م  د یبه کنار.. آخه من از کجا با  نایا  -

که    یابون یدرست همون خ..  ی کر یدر و پ  یب  نیسال.. تو شهر به ا

 شه؟   یبار پام و توش گذاشته بودم.. سر راهم سبز م  نیاول ی برا

سرد و    ی فوت کرد و کنارم نشست.. دستا  یو با کالفگ  نفسش 

 :د یلرزونم و تو دستش گرفت و نال

ترکه    یدلم م  ی نکرد  هی.. انقدر گرساینکن گ   هی تو رو خدا گر  -

  نمیمحکم باش.. از پس ا  شهی. مثل هم نم ی ب  یاشکات و م   یوقت

 مطمئنم! ی ایبر م



104 
 

کردم.. اگه بر فرض   ی فکر م  شهی.. همی بودم ناز  فیضع   یلیخ  -

.. انقدر حق به  نم یگذشته ام و بب   ی از آدما  یکی..  ی روز  هیمحال..  

شم به خاطر تباه شدن ده    یجانبم که من رو سرشون هوار م 

امروز.. در برابر اون..    ی.. ولامییو همه تنها  م یسال گذشته زندگ

ه  یلیخ کردم..  ضعف  برن   ی ارک  چی احساس  حتومدیازم    ی .. 

 کلمه حرف بزنم!  هینتونستم 

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 
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م  - باش   یتون  یتو هنوزم  به جانب  اگه احساس ضعف  یحق   ..

حرف زدن از زور بازوش    ی بود که اون به جا  نی به خاطر ا  ی کرد

.. اصالً به  دیتر بودنش و به رخ کش  ی قو  ی نجوریاستفاده کرد و ا

به خاطر عذاب وجدان بود.. به    تشی عصبان  شتری نظر من.. نصف ب

حال و    نیتو اآلن ا  نکهیخودشم کم مقصر نبود تو ا  نکهیخاطر ا

باش  و داشته  تو..   ی .. حاال میروز  با گناهکار نشون دادن  خواد 

 ن خودش و آروم کنه! وجدا

 : دیکرد و پرس  یمکث

 نگفت؟ از خانواده ات از... یچیه -
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 و محکم به چپ و راست تکون دادم.. سرم

راحت شد.. که شناختمش.. شروع کرد به    الشی.. تا خیچیه  -

 و.. فحش!  دادیکتک زدن و داد و ب

شد انداختم و دستم    یبه هوا که داشت کم کم روشن م  ینگاه

 طناز..  ی پا ی و گذاشتم رو

ببخش  - بخواب..  د  دیبرو  لحظه..  اون  کردم..    ینم  گهیزابراهت 

 .. ام یبشم ب نی سوار ماش  ییاعتماد کنم و.. تنها  یتونستم به کس

  ی بعدش از دستت ناراحت م  ی زد   ی.. اگه زنگ نمی خوب کرد  -

 درمونگاه..  میبر یکاش پاش  یشدم.. ول

 .. یحال یشد از ب  یم  دهیرفت و کلمات کش یداشت م  چشمام

 شم!  یخوبم.. بخوابم.. خوب م -

تنم مرتب   ی فقط حس کردم پتو رو رو  دمیازش نشن  ی زیچ  گهید

آدم و    نیچسبوند و رفت. من اگه ا  میشونیبه پ  ی کرد و بوسه ا

زندگ  پ   میتو  ده سال  م  ش ینداشتم.. همون  و  کشتم..    ی خودم 

م  ی همونجور اون  م  ی خواست.. همونجور  یکه  نعره  اون   یکه 

 !ادند یم لشیسنگ قبر تحو هیمن  ی که کاش به جا دیکش
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* 

ا  ی رو  یاحساس سوزش   با ناله  ال   ی پوست دستم  از  و    یکردم 

چشمام که توان کامل باز کردنشون و نداشتم زل زدم به چهره  

همون موقع   یه ول شد  یبده چ  حیتوض  نکهیا  دیطناز به ام  ونیگر

تخت    گهیو سرم و به سمت د  دی به گوشم رس  ی مردونه ا   ی صدا

 چرخوند:

 کنه؟  یدرد م شتر یکجات ب  یبگ یتون یم ؟یخانوم خوب سایگ -

که کنار    ی و دوختم به صورت پاشا.. دکتر خوش چهره ا  نگاهم 

دادم به طناز که    یحق م  دنش یبود و هربار با د  ستادهیتختم وا

د و  ول  نشیدل  م  یبره..  کاش  ا  دیفهم  یخب..  دکتر   نیکه 

مجرد  یتو  ییحرمسرا  د  ش یخونه  طناز  که  به    گهیداره  اصالً 

 ..ادیچشمش نم

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 
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درد   شتریاز شکمم که ب  یپهلوم و قسمت  ی و گذاشتم رو  دستم

شد.. چشمام و   نهیکرد که سرش و تکون داد و مشغول معا  یم

 گفت:  ی که م دمیشن  یطناز و م  ونیگر ی صدا  یم ولبست
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شدم از خواب..   داری ب  دنشیدرد کش  ی شه؟ با صدا  یخوب م  -

 تنش داغه از تب!  دمید

سرم و تو خونه    نی .. منم فقط هممارستان یب   نشیبرد  ی م  د یبا  -

 داشتم! 

 خواستم ببرمش.. خودش نخواست..   یبه خدا م -

جا  لهیخ  - به  حاال  وا  نکهیا   ی خب  من  سر  گر  یستی باال    ه یبه 

 .. اریب زیحوله تم  هیظرف آب ولرم و  هیکردن برو 

  ی و صدا  دمیشد و شن  یطناز و که داشت دور م  ی قدم ها  ی صدا

شده بود و آروم و   داری رفتن به مدرسه ب  ی طراوت که برا  فیضع

 : د یپر بهت پرس

 شده؟!  یچ -

و داشتم  لحن تند پاشا بود و اگه توانش    ی من همه حواسم پ  یول

سرش    ی که دار  ی دختر  نیگفتم ا  یو م   دمیتوپ  ی همونجا بهش م 

خواد..   یشب و روز سر نمازش فقط تو رو از خدا م  یزن  یداد م

 نامرد..  یقلبش و بشکن ی نجوریا ستیانصاف ن
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  ر ییاسم مرد و تو فرهنگ لغت تغ  دیبه بعد با  نی.. نامرد.. از ا نامرد

نسل   گهیکردن.. چون د  ی»نا« به اولش اضافه م  هیدادن و    یم

..  دمید  یو دور و برمون م  یمرده منقرض شده بود و هرک  یهرچ

 هم مثل...  یکیمثل پاشا..  یکیدر نوع خودش نامرد بود.. 

* 

 یها با سرعت از جلوم رد م  نی بودم و ماش  ستادهیوا  ابونیخ  کنار

عج که    بیشدن.. سرعتشون  انگار  تند   ی رو  لمیف   هیبود..  دور 

و چهره راننده هم    ن یرنگ ماش   یشد و من حت   ی داشت پخش م

  ه یتو همون حال داشتم دنبال    یبدم.. ول  صیتونستم تشخ  ینم

م ا  یمشک   نی ماش  هیگشتم..    ی نفر  راننده  مستق  ی و  از    می که 

خواست تک تکش و با   یکه دلم م  ییاومد.. از روزا   یگذشته م

  چیه  گهیچال کنم.. تا د  نیدل زم  ی تو  ی و کلنگ جور  لیب  هی

 نکنه! شونیادآور یو ذهنم  فتهیوقت چشمم بهشون ن

 ! سایگ -

با ماش   ییاهویاون ه  وسط افتاده بود و   ی ها  نیکه  مختلف راه 

از پ سره    هیکه    ییمورد نظرم و صدا  ینکردن شخص  دایکالفه 



109 
 

  دم یکه د  ی زد برگشتم عقب و با صحنه ا  یداشتم اسمم و صدا م

 چشمام گرد شد..

که ده سال دنبالش بودم و حاال داشتم رو   یبود.. همون  خودش

م روم  تغیول  دمید  یبه  اون  چرا  مثل   ی ریی..  چرا  بود؟  نکرده 

آخر د   ی بار  نیهمون  همونقدر    دمشیکه  بچه..  همونقدر  بود؟ 

انقدر نم  ی معصوم..  به سرم    ییبال  نیکردم همچ  یکه فکرشم 

 ! اره یب

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 

 ۴3_پارت#

 !سای ما گ  میکرد کاریچ  سای... گ سایگ -

شد.. غرق خون بود.. درست مثل    دهی به سمت دستاش کش  نگاهم 

خودم.. اونا هم غرق خون   ی اون شب.. بالفاصله زل زدم به دستا

بود.. درست مثل اون شب! من تمام عمرم داشتم از خاطرات اون  

 کردم.. حاال چرا دوباره برگشته بودم تو دل ماجرا؟   یشب فرار م

راحت شد؟   التی.. حاال خی تو بود لعنت  ری. تقصتو بود.  ریتقص  -

   ؟ی دیبه آرزوت رس
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و ناباورانه به چپ و راست تکون دادم.. زبونم از کار افتاده    سرم

 بود و با لکنت فقط تونستم بگم: 

 بشه..  ی نجوریخواستم ا یخواستم.. به خدا.. نم  یمن.. من نم -

 ! م؟یبکن  یشـــــــــــــده.. حاال چه غلط  ی شده.. ول یول -

 ! سایگ -

از پشت سرم با سرعت به عقب برگشتم..    گهید  ی آشنا  ی صدا  هی  با

  یی بودم.. همونجا  ستادهیاتاق وا  ه ینبودم.. وسط    ابون یتو خ  گهید

 ز یهمون م  یخودش بکشه.. حت  ی خواست من و با دستا  یکه م

ترک.. مگه من    هین  کوتاه و گلدون روشم اونجا بود.. سالم بدو

ب  نیا نکرده  خورد  سرش  تو  و  و   ودم؟گلدون  سرش  من  مگه 

 اد؟ ی.. از سرش داره خون مینشکوندم؟ پس چرا گلدون سالمه ول

 !  سا؟یگ ی کرد کاریچ -

که    دنیفهم  یچرا نم  د؟یپرس  یسوال و ازم م  نیهمه هم  چرا

که هدف من    دنیفهم  یبشه؟ چرا نم  ی نجوریخواستم ا  یمن نم

 کس نخواست بفهمه؟  چیبود؟ چرا ه ی ا گهید زیچ
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  م؟ یتو زندگ  ی اومد  ی پاک نبود  ی.. وقتی معصوم نبود  یچرا وقت  -

 ؟ ی چرا گولم زد ؟ی کرد ی چه غلط یچرا همون موقع نگفت

شلوار   ب یفرو رفته تو ج  ی .. با باالتنه برهنه و دستاشبید  مثل 

کمش که حاال ش  ی به زخم رو  رهیاومد سمتم و من خ  یداشت م

 در نظر پررنگ تر بود لب زدم: 

 رفت..  یبگم.. آبروم م  ی ز یتونستم چ یتونستم.. نم ینم -

فرق  - آبرو  یاآلنم  فقط  نه  آبرو  ی نکرده..  که  و   ی خودت..  من 

زندگی برد کرد  ی..  نابود  و  زندگیمن  من..  فقط  نه  و   ی..  پدر 

.. چرا با ی و به باد داد   لیهمه فام  ی .. آبروی برد  نیمادرت و از ب

نما تو  هیما  ی کرد  ی کار  ییمظلوم  ببرم  رو  خانواده    ی ننگ 

 ! ؟ی بال رو سرم آورد نی کردم که ا کارتی مگه چ م؟ی زندگ

 دونستم..  یشه.. نم یم ی نجوریدونستم ا یمن نم -

ول  - نداره..  م  یاشکال  با  یدون  ی حاال  بد  دیکه  ..  ی تقاص پس 

ر اون خون  ز  ختهیتقاص  تقاص  م  یندگ شده..    ی فنا شده من.. 

تقاص    دیبابات دو ماه بعد از فرارت سنگ کوب کرد؟ تو با  یدون

بد نوزادت.. تقاص    می تی.. تقاص  سایگ  ی اونم پس  شدن خواهر 

بشم ملکه عذابت..    که..  نجامیا  ن یشدن مادرت.. من واسه هم  وهیب
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دوباره از دستم    ی تون  ی.. نمیمن و از سر خودت وا کن  یتون  ینم

کن ساسایگ  یفرار  شدم  من  سا  ه ی..  شر  از  هروقت  ات   هیات.. 

 ! یاز شر منم خالص ش یتون ی.. م ی خالص شد

[2۶.۰۸.2۰ 23:35 ] 

 ۴۴_پارت#

لحظه سا  ییجا  گهید لحظه  و  نداشتم  رفتن  اش   هیواسه عقب 

کرد و من و   یم   اه ی و در نظرم س  ز یافتاد و همه چ  ی روم م  شتر یب

آدم.. واقعاً قرار بود روز روشنم و به   نیرسوند که ا  یباور م  نیبه ا

 بدل کنه..  کیشب تار

اتاق    یکیو تو تار  دمیخودم از خواب پر   هیهق هق گر  ی صدا  با

رو به ساعت  م  وارید  ی زل زدم  نور چراغ هال  با  تونستم    یکه 

 بدم..  صیعقربه هاش و تشخ

ناباور   کینزد با  بود و من  ا  ی ده شب  از   نکهیاز  تمام طول روز 

 قیبهم تزر  ییدونم چه دارو  یو نم  دمیپاشا رو باال سرم د  یوقت

اآلن خواب بودم از جام بلند    نی کرد و چشمام بسته شد.. تا هم

 شدم. 
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 ی باال   ی کردم و دما  ی بود که حس م  ی زیچ  نیتر  یهنوز اصل  درد

و دم    شبی به مراتب بهتر از د  یداد.. ول  یبدنم نشون از تب م

شدم.. من   یبهتر م  دیشدم.. با  یصبح بودم و رفته رفته بهترم م

انرژ کاف  ی به  توان  آدم  اج یاحت  ی و  با  مبارزه  واسه  که    یداشتم 

 شد..  یمباز   میدوباره داشت پاش به زندگ 

..  یداشت ول  تیچقدر واقع  شمی پ   قهیدونستم کابوس چند دق  ینم

شدن و ملکه عذاب شدنش واسه پس   هینبود سا  راهیهم ب  ی انقدر

 ایتو رفتن آبرو    یکه من نقش  میزندگ  ی گرفتن تقاص همه آدما

 داشتم!  شونیزندگ  ی نابود

کردم که کاش همه کابوس و    یلحظه فقط داشتم آرزو م  اون

بهم زد واقع  ییحرفا به جز اون حرف  یکه  به جز..  که   یباشه.. 

و    نمشیبب   گهیبار د  هیر بودم  حاض   یراجع به مردن بابام زد.. حت

حرفم درباره سالم و سالمت بودن خانواده    نیبه عنوان اول  نباریا

 دیکه تو وجودم بود و شا  تهوق  یلیترس خ  نیام ازش بپرسم.. ا 

کابوس درباره اش حرف    نیا   ی باعث شد ملکه عذابم تو  نیهم

 بزنه! 
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به هر در  من و  نکندم  وقت  ی ده سال جون  برگردم    ی نزدم که 

.. من همه اشون و با  نمشونیبب   مهیخانواده ام.. نصفه و ن   ش یپ

تاوان داده بودم..    یلیمسئله خ  نیخواستم و به خاطر ا  یهم م 

 داغون شم!  گهیبار د هیحقم نبود که 

تونستن    یتونستم گول بزنم.. خانواده ام م  ی.. خودم و که نمیول

ا  یلیخ از  پ   نای زودتر  و  زمان کم  دایمن  اصالً    یکنن.. ده سال 

 ی آدم گم شده.. هرچقدرم اسم فرار رو  هیکردن    دایواسه پ   ستین

کنن    دامی تونستن پ  یخواستن م  یکارم گذاشته باشن.. بازم اگه م

 روزنامه بود.   ی عکس تو کردنراه هم.. چاپ  نیو ساده تر

[2۶.۰۸.2۰ 23:3۶ ] 
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که من با همون   نجاستیکه نخواستن.. مسئله ا  نجاستیا  مسئله

 گهیکه.. د  نجاستیخط زده شده بودم.. مسئله ا  شونیفرار از زندگ

نم انگ رو  هیخواست    یدلشون  تا    ش یشونیپ  ی دختر که هزار 

آبرور باعث  بود  تر  لیفام  ی تو   شونی زیخورده  راحت  و   ن یباشه 

 بود که فرار کرده..    نیبزنن ا  هیتونستن در جواب بق   یکه م   یحرف
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شدنم دهن به دهن   یبود که خبر زندان  نیبهتر از ا  یلیخ  مسلماً

 بچرخه.. اونم به جرمِ.. قتل!  

که    ییفضول رو به رو  هیهمسا  ت یاهم  ی اتاق و کنار زدم و ب  پرده

خونه    نیما سه تا دختر تنها تو ا  نهیپشت پرده بود تا بب   شهیهم

ملتهم یکن  یم  کاریچ و  داغ  ش.. صورت  به  و چسبوندم    شه یبم 

 سرد.. 

اجازه راه    یسال.. باعث شده بود ذهنم ب   نهمهیبعد از ا  دنشید

گوشه تا   هیشده بود    ی گانیکه با  ی کنه به مناطق ممنوعه ا  دایپ

 محاکمه.. زیرو م ادیبه وقتش دوباره ب 

رنگ خاطرات ذهنم درش و باز کرده بود و من از توش   اهیس  کمد

  ی تلخ  ی .. روزا دمید  یراحت دوباره اون روزا رو م  یلیداشتم خ

 .. همون شب بود..  نشیتر یکه جهنم

که    ی.. شب رازی مشترکم.. شب آخر اقامتم تو ش  ی اول زندگ  شب

نامرد  یواقع  یمعن و  فهم  ی اعتماد  شب دمیرو  ب   ی ..  از    شتریکه 

از قانون.. وحشتم از خانواده خودم بود.. از شوهر    رشتیمردم.. ب 

خانواده.. به زور باعث وصلتمون شدن    ن یکه.. هم  ی خودم.. از مرد
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خوام..   یآدم و نم  نیکه من ا  مبه عز و جز زدنا  یتیاهم  چیو ه

 دادن.. یسن ازدواج کنم نم نیخوام تو ا یاصالً نم

ش  نگاهم همون  و   شهیتو  افتاد  کبودم  و  کرده  ورم  گونه  به 

اون    دنیکه اون شب بعد از د  بهیرو لبم نشست.. عج  ی پوزخند

 ماجرا دست روم بلند نکرد..    دنیو فهم لمیف

راحت به خودش اجازه   یلی.. خست یشوهرم ن  گهیاآلن که د  یول

داد..   و  بدنم  و  قاتل   یدرد هرزگ  یعنی کبود کردن تن  از  من.. 

 اش؟  بود بر شتریشدنم ب

جا    هیتا حاال    ش ی هاش و از ده سال پ  یهمه دق و دل  دمیشا  ای

 کرد! یرو سرم خال

 ی که زمزمه ها  ییقبل تر از اون شب.. روزا  ی رفت به روزا  ذهنم

بودم و طلبکارانه رفته بودم   دهیبزرگترها رو درباره ازدواجم شن

 نیبا حرفا و عز و جز زدنام دست از ا  نکه یا  دیسراغشون.. به ام 

  ی ها  طنت ی که فقط به خاطر ش  یمیمسخره بردارن! تصم  میتصم

 و مثالً سر به راه شدنم گرفته بودن!  م یبچگ
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خودم   ی از بابا  دیناام   ی التماسام هنوز تو گوشم بود.. وقت  ی صدا

 ر یگوشه سر به ز  هیپدرزنش اجازه نطق کردن نداشت و    ش یکه پ

 بود.. راه افتادم سمت آقاجونم..   ستادهیو مثالً ناراحت وا

که نسخه ازدواج منِ شونزده ساله رو..   ی کتاتوری خاندان د  بزرگ

  نکهی.. بدون ادیچیکه ده سال ازم بزرگتر بود پ   ی با پسرخاله ا

 نه! ای میخوا یرو م گهیو واقعاً همد هیبدونه اصالً حرف ما چ

خوام ازدواج    ی.. من نمزیآقاجون تو رو خدا.. تو رو روح عز  -»

دار م  دیکنم.. آخه چرا  قاجاره که   د؟یکن  یمجبورم  زمان  مگه 

دخترا رو به زور شوهر بدن؟ منم آدمم حق انتخاب دارم.. من  

 ازدواج کنم!  یبدم با ک  صیتشخ دیبا

 رمردیالف بچه از منِ پ  هی  ی تو  صی تشخ  ی عنیدستت درد نکنه..    -

 واسه تو مناسبت تره؟!  یک نکه یسر ا شتره یب

ازدواج   دیبچه.. آخه مگه بچه با  دیاآلن خودتون گفت  نی.. همایب  -

 خوام درس بخونم آقاجون.. تو رو خدا.. یکنه؟ من.. من م 

  ید ذره ا دا  یخنده بلند و اعصاب خورد کنش که نشون م   ی صدا

 : د یچیکنه تو گوشم پ  یحرفام تره خورد نم ی برا
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از درس   شتری و ب  ی ستیدونم تو اصالً درس خون ن  یم   نکهیبا ا  -

  یی ها  ی خونه تا مدرسه خوشه و ولگرد  ریخوندن دلت به اون مس

رس  به گوشم  ب   یتازگ   دهیکه  ول  شتری ها  قبل شده    ی .. کسیاز 

 ی خودی.. پس ب ره یدرس خوندن تو رو بگ  ی خواد جلو  ینم  نجایا

شن و در   یها م  ادهخانو  یمیسنت قد  یکه قربون  ییدخترا  ی ادا 

دو ساله..   ت یمحرم غهیص  هیو  میریگ  ی م یجشن عروس هی.. ارین

بر و  و دور  مردم  بفهمن    ی ایکه حداقل  اسم روت   هیخودمون 

بعد از اونش   گه ی.. ددی کن  یعقد م  یو که گرفت  پلمتیهست.. د

 نه! ای یبده که درس بخون صیتشخ دیوهرت باو ش

پدربزرگ باسواد و مقتدر..    هیکردم به داشتن    یافتخار م   شهیهم

وقت    چیه  یدادم.. ول  یهام م  یکه پزش و به همکالس  ی انقدر

تو بخت و اقبال    فته یاقتدار ب   نیا  ی.. نحسی روز  هیکردم    یفکر نم

بچگونه    ی ایبدن که تو دن  یخودم و من و بخوان به زور به کس

 نگاه کنم..   شکردم تو صورت یرغبت نم یام.. حت

چهره مثالً مغموم و   نی قدم عقب عقب رفتم و نگاهم و ب  چند

خواستن با همون حال و روزشون    یشرمنده مامان و بابام که م 

کالم آقاجون    هیابر حرف  از دستشون در بر  ی بهم بفهمونن کار 
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اطم  ادیبرنم با  و  بدل کردم  و  ز  ینانیرد  باورش    ادیکه خودمم 

 نداشتم گفتم: 

که   ی خودتون و.. هرجور   ی برا  ی اسباب باز  دیباشه.. من و بکن  -

  ی م  مونیپش  ی روز  هیمطمئنم که    ی.. ولدیبچرخون  دیدوست دار

 یم  مونیپش  دیزن   یم  می به زندگ  دیکه دار  ی گند  نی.. از ادیش

 گفتم!«   ی ک دین یبب   دیش
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..  دمیبخار گرفته خط کش  شهی زدم و با انگشت رو ش  ی پوزخند

ول  دیشا بود  و  یمسخره  سند  شد  براشون  بعداً  حرف  همون   ..

 ی .. برایو نابود کن  تی زندگ  یخواست  نیهم  ی مدرک.. که تو برا

  مثالً   نکهیا   ی اشتباه بوده.. برا  ممونیتصم  ی به ما نشون بد  نکهیا

 ..  یما رو کم کن  ی رو

که    ینان یکه زده بودم.. با اون همه اطم  یمن.. با اون حرف  حاال 

کردم که روحمم   یبهشون ثابت م   دیبا  ی لحنم بود.. چه جور  ی تو

دونم توسط    یکه نم   یلمیخبر نداشت.. روحمم از ف  انیاز اون جر
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  د یبه دستشون رس  یشب عروس  ی گرفته شده بود و چه جور  یک

 خبر نداشت..  

مهمون ها رفتن    نکهی.. بعد از ای شب عروس  دی من.. چرا با  آخه

خودمم داشتم به    نکهیتموم شد.. بعد از ا  زیخونه اشون و همه چ

م  نیا بختم هم  دمی رس  یباور  با  نهیکه  ب  دیو  کنار  ..  امی باهاش 

..  ادیخوشم ب  ی شوهر اجبار  نیاز ا   یبا چند ماه زندگ  دیشا  یحت

 خودم و ببرم؟  ی رو بخوام رو کنم و آبرو ی زیچ نیهمچ

  ش یخودم و پ  دیشاهد ازدواج ما بودن.. چرا با  ل یهمه فام  یوقت

 یلمیف  دیدادم.. چرا با  یچشم خانواده ها تا اون حد رذل نشون م

 دادم؟  یبود و به همه نشون م  میروز زندگ  نیرو که مدرک تلخ تر

بهم ثابت کرد!  از قبل    شتریخودم حماقت هام و ب  ش یکه پ   یلمیف

بود واسه..    یخوب  یلی.. سند خدشید  ی م  یهرک  ی که  برا  یلمیف

 اثبات قاتل بودنم! 

 !؟ی شد  داریعه؟ ب -

اتاق اومد صورت متورم   ی تو  رون یکه از ب  ی طناز و نور  ی صدا  با

 ن یکه هنوز با کوچکتر  یجدا کردم و در حال  شهیو پر دردم و از ش

 سمتش..  دمیچرخ  د یچیپ ی بدنم م یدرد تو یحرکت
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 شد.. کیو روشن کرد و نزد چراغ

 ؟یخوب -

ذاشت جز تکون دادن سرم    یبرام نم   ی چاره ا   سشیخ  یچشما

خورد شده بودم و تا آخر   ششیپ   یآره.. به اندازه کاف  ی به معن

 گهینگاهش پر از ترحم باشه.. د  نکهیداشت واسه ا  یکاف  لیعمر دل

  ن یا  نکهیکرد از ا  یم  مونی.. من و کالفه و پشنیاز ا  شتریترحم ب

ه معجزه سر راهم سبز شد..  یکه مثل    ی دختر و.. از همون روز

 به سنگ صبورم کردم!  لیتبد

  ی صورتت.. پاشا م  ی ها  ی پماد بزنم رو کبود  نیاز ا  ن یبش  ایب   -

 شه!   یتر م عیگفت روند درمانش سر

ول  لنگون رسوندم  تخت  به  و  اش    یلنگون خودم  لبه  نتونستم 

بود و ناچار    شتریشد ب   یکه به پهلوم وارد م  ی چون فشار  نم یبش

 بالش بذارم پشت کمرم..  هیتخت لم بدم و  ی شدم رو

مراقب   یلیخ  دیگفت با  یخدا رو شکر دنده هات نشکسته.. ول  -

م   ی باش اگه  ش  ی خوا  ی و  تر  با  یمطمئن  عکس    میبر  دیحتماً 

.. فعالً فقط تنها راه درمان و کم شدن دردات استراحت میبنداز
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البته اسم دو تا مسکن و آرامبخش قو هم بهم داد..    ی مطلقه.. 

 شد بگو بهت بدم!   ادیدردت ز   ی دیغروب رفتم گرفتم.. هرموقع د

م   تو نگاهش  داشتم  فقط  ا  یسکوت  تا  پماد    نیح  نکهیکردم 

  ی ن یو لبخند غمگ   مین شویپشت دستش و گذاشت رو پ  دن یمال

 زد..

تو چه    ی دید  ی صبح م  دیاومده.. با  ی تر م  نییپا  ی لیتبتم خ  -

 .. ی بود یوضع

پاشا رو باالسر خودم بهش    دنید  ه یزبون باز کردم و کنا  باالخره

 زدم..

شه    یاز خوب شدنم؟ واسه تو که بد نم  یچرا انقدر خوشحال  -

 تیزیباال من و و  ادیب   ی دکتر جونت و صدا کن  ی آقا  گهیبار د  هی

 کنه! 

 چپ نگاه کرد و در پماد و بست..  چپ

و تنها   دمیکه من صبح تو رو د  یتو اون حال  یکن  یاگه فکر م  -

 ی زیچ  نیکردم داشتم به همچ  یو عمل  د یکه به ذهنم رس  ی فکر

 .. ی شعوریب یلی کردم خ یفکر م
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 ل یاز دماغ ف  نیسراغ ا   ی نبود بر  ی ازی.. واقعاً نیکردم ول  یشوخ  -

 افتاده.. 

.. خودت  یسوخت  یتو تب م یداشت  سا؟ینبود گ   ازین  یچ یعنی -

 ی و درد م  ی کرد  یناله م  ی چه جور  ی دی شن  ینم  ی خواب بود 

  دم ی شناختم و ترس  ی .. از اون ورم که اخالق گندت و می دیکش

..  ی اگه زنگ بزنم اورژانس خلقت تنگ شه که چرا به دردسر افتاد

اش چهارتا پله   ه پاشا بود که خون  د یکه به ذهنم رس  یتنها کس

 تره!  نییپا

گ  وسط همه  گرفتار  ریاون  بدبخت  ی ها  ی و  و..   ی ها  یخودم 

برخورد نسبتاً بد پاشا    ادیکه رو سرم آوار شده بود.. بازم    ی دیجد

طناز من    ی با  نظر  از  م  هیکه  محسوب  و    ی فرشته  افتادم  شد 

 اخمام رفت تو هم.. 

اگه رو به موتم    ی شد.. حت  ی نجوری.. اگهیبار د  هی اگه    ی باشه ول  -

به خاطر من حرف نامربوط ازش   ادینرو. خوشم نم  نیبودم سراغ ا

 بخواد سرت داد بزنه!  ای ی بشنو

پ  کف رو  چشما  یشونیدستم   با  و  گذاشتم  نبضم  بسته   یپر 

 : دم ینال
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و بلدن.. زورشون و نشون بدن.. چه    نی هم  نامرد فقط  ی آشغاال   -

 بلندشون!  ی با مشت و لگد.. چه با حنجره و صدا

 نگفت که توام! ی زیچ -

و   میو جسم  یروح   یتمام دردا  یو باز کردم و دق و دل  چشمام

پشه   هیاون پسره به اندازه    شی که خودش و پ  ی دختر  نیسر ا

 : دمیکردم و توپ یآورد خال ی م نییپا

 طناز..   ی مغز ی خر و ب یلیخ -
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  ی که شوخ  دیفهم  یآوردم م  یاسمش و کامل به زبون م   یوقت

زنم که    ی باهاش حرف م  تیجد  تیو دارم با نها  ست یدر کار ن

 خودشم مثل من با اخم جواب داد:

 چرا؟  -

جا   نیدون.. ا  زیعاقل همه چ  هی  ی ش  ی م  یرس  ی به من که م  -

زن عموم شو..   ا ینخور.. با اون نگرد.. ب  و نیکار و نکن.. ا  نینرو.. ا

آ زندگ  نده یبه  به  م  یخوب  ی فکر کن..  واسه خودت   یتون   ی که 
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دونم چرا به خودت    ینم  ی!! ولری بگ   میکم عاقالنه تصم  هی..  ی بساز

  ی عنیعاشق شدنت!  یشه.. حت  یم  یخرک یرسه همه چ ی که م

  ارو یبابا    ست؟ی پسره اصالً حواسشم به تو ن  ینی ب  ی نم  ؟ی واقعاً کور

م باال  پارو  از  پولش  جراحه..  مملکته..  مره یدکتر  اگه    ی نی ب  ی.. 

 نجایبه ا  مارستانشیکه ب  نهیواسه ا  تهیمحله در پ  نیخونه اش تو ا 

نصف    ه ک  ده یم  ت یاهم  ش یو دکتر جونت انقدر به سالمت  کهینزد

پر دود تهران هدر نده!    ی و هوا  کیروزش و تو تراف  ی ساعت ها

 ی جا  هی  ره یکنه م  یکه عوض شد خونه اشم عوض م  مارستانش یب

ساختمون کهنه    نی هم  نییچون طبقه پا  یکن   ی.. چرا فکر م گهید

  یبار به جا هیهم سطح و رده ماست..   یعنی نهیش یم یمیو قد

  ی دست و پات و گم کن  شیدیدر خونه اش د  ی جلو   یوقت  نکهیا

توش   یلیچه وسا  ن یچشم بچرخون بب  نییپا  ی و سرت و بنداز

  ا ی داره خونه اش بعد ب  یو توپ  یالکچر  ونیو چه دکوراس  دهیچ

اش کن. اصالً بر فرض که طرف از   سهیخودمون مقا  قولهی باال با ب

باشه که مثل خود ما    ی تیو با شخص  له یپ  لهیش  یب  ی اون پولدارا 

که باهم    یسال  هی  نیتو ا  ی.. ولدهیرس  نجایبه ا  ات   دهیکش  یبدبخت 

نه؟ چند بار به   ای  ینیازش بب  ی جرقه ا   هی  دیبا  میشد  هیهمسا

..  رنیو صبح م  انیدوست دختراش شب م   میدیچشم خودمون د
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هاشونم که شک ندارم    افهی. قی آمارشون و خودت بهتر از من دار 

تحص یاز حفظ ما  التشونمی..  تو  البد  پس    ی ها  هیکه  خودشن.. 

نه    یم  ییپلنگا  نیهمچ  اروی  یدون  یخودت م دختر   هیخواد.. 

 پلممید  یچشم و گوش بسته مودب و محجوب مثل تو که حت

برا  ی ندار ندادن رفت و آمدش    ی و  از   هیاز دست  ساله پات و 

  هو یکه    ی ریگ  یسرت و باال نم  ی و اگرم بذار  ینذاشت  رونیخونه ب

کس  به  نک   فتهین   یچشمت  فکر  جونت  پاشا  تو    گهید  یکی  نه و 

 هست!  تی زندگ

زد و مثل خودم با لحن   ششیکه آت  ی تلخ بود انگار.. انقدر  فامحر

که مهمون   یلرزون   یگرفته بود و صدا  ادیاز خودم    دیکه شا  ی تند

 :دیبود غر  تشی عصبان  یشگیهم

چشم و گوش    ی دخترا   نجوریو از ا  هییآدما  نیاگه واقعاً همچ   -

م  خوشش  بااد یباز  اآلن  تا  تو  آجرا  دی..  تک  تک  اتاق    ی تعداد 

 !ی تختش و حفظ باش ی و مهره ها چیخوابش و پ
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حرف   نیتونست ا  یم  ی .. چه جورقهیصورتش شدم چند دق  مات

چقدر در طول   یعن یو به من بزنه؟ انقدر راحت و بدون مکث..  

 ی حرفا  دنیکرد که بعد از شن  ی فکر م  ی مسئله ا  نیروز به همچ

 خزعبالت بود؟  نیهم دیکه به ذهنش رس   ی زیچ نیمن اول

تقص   هرچند وقت  یاصل  رکاری که  بودم..   ی نتونستم جلو  یخودم 

رو   ختمیو واسه طناز ر  می و بم زندگ  ریو همه ز  رمیدهنم و بگ

خودم..   ی کردم.. که از حرفا  یفکر م  ی روز  نیبه همچ  دی.. بارهیدا

بدبخت از  دالم..  درد  بگ   یاز  آتو  واسه   رهیهام  چزوندنم.  واسه 

 ! فتنگ راهیسرکوفت زدن.. واسه بد و ب 

که تو دلش داشت..    ی.. با وجود همه محبت ارمی طاقت ب  نتونستم

ده سال هوام    ن یدو روز.. بلکه تو تمام ا  نینه فقط ا  نکهیبا وجود ا

داشته.. حت ا  ی و  از سر    نیا  دونستم   یم   نکهیبا وجود  حرفشم 

شده    ختهی آب ر  یبه زبون آورد و حرف دلش نبود.. ول  تیعصبان

 شد..  یجمع نم گهید

  ی دلم و شکوند.. اونم وقت  یلیبود برام.. خ  نیسنگ  یلیخ  حرفش

نشدنش..    کیهمه حرص و جوشم به خاطر خودش بود و کوچ 
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انقدر راحت زل بزنم تو چشماش و    یوگرنه من آدم نبودم که 

 بتوپم: 

 !نم ی و بب  ختتی خوام ر  ینم  گهیچشمم گمشو.. د   ی پاشو از جلو  -

روم و    یدادم ول  صیشدن پلکشم تشخ  سیخ  یخورد.. حت  جا

حس کردم که بلند شد و   یرچشمیو فقط ز  نمشیگرفتم تا نب 

 ..ستادیهمونجا کنار تخت وا

 من.. من...  -

جا.. تو    نیهم  زیو طناز.. بذار تموم شه همه چنگ   یچیه  گهید  -

ات و..   هیو کنا  شیپر از ن  ی چند ماه کم تحمل نکردم حرفا  نیا

گفت ول  ینداشت  ی منظور  ی هربار  کشم..    ینم  گهید  ی گذشتم.. 

شنوم قابل تحملم   یکه دارم از دوست خودم م  یی تهمت ها  گهید

 ..  ست ین

 کرد لب زدم: ی که گلوم و داشت پاره م یکردم و با بغض  یمکث

کنم و    یخونه گم م   نیکمم رو به راه تر بشم.. گورم و از ا  هی  -

  ه ی  یو نداشته باش  نی.. تا مثل اآلن استرس اگهی د  ی جا  هی  رمیم

 دکترم بدزدم!   ی و اون.. قاپ آقا  نیزدنم با ا  کیت   ی وقت.. ال به ال 
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  دمی فهم  دیچیپ   بلند و شتابزده اش که تو گوشم  ی نفس ها  ی صدا

لرزونشم به تصورم دامن    ی کردنش نمونده و صدا  هیبه گر  ی زیچ

 زد:

 !ســـــــــا؟یگ -
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نگه داشتن    ی سوخته بود که برا  شتریغرورم ب  یسوخت.. ول   دلم

 مونده اش مجبور شدم ادامه بدم:   یباق

ا  ی م  - به خاطر  بودم  تا اآلن محتاجت  سرپناه.. دمتم    نیدونم 

ا بابت همه  ول  نیگرم  به خاطر    گهید  یده سال  فقط  نه  بسه.. 

دارم برم.. دوست ندارم با    میوقته که تصم  یلیاآلنت.. خ   ی حرفا

  ره یقرار بگ  ریپاک شما دو تا هم تحت تاث  یزندگ  دمیکار جد  نیا

 کیکوچ  تییسو   هی  رمی.. مارنیو فردا پس فردا براتون حرف در ب

کم از رو پس    هیهامم که جوره..    ی کنم.. پول هرزگ  یاجاره م

 ن یهدفم.. من که ا  ی .. گور باباشیپول پ  ی دارم برا  یاندازم برم

 هم روش!  گهیهمه سال صبر کردم.. دو سال د

 .. دمیصورتم باال کش  ی تخت سر دادم و پتو رو تا رو   ی و رو   خودم
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 در و ببند چراغم خاموش کن!  ی ریم ی دار -

ول  ینم و شا  یدونم چقدر گذشت..  نرفت  دو   یکی  دیبالفاصله 

وا   قهیدق از رو  ستادهیهمونجا  م   ی بود و داشت  نگاه  بهم    ی پتو 

 .. دی شن   یو م نش یف  نیف ی کرد.. گوش منم فقط صدا

اونم سنگ  حرفام رشته    نیا  دیبا  ای  یدونم.. ول  ی بود م  نی واسه 

  ا ی ..  می بست  یرو م   یدوست  نیشد و پرونده ا  یپاره م  شهیهم  ی برا

من    ی ها  یبدبخت  ی گرفت که انقدر سر هر مسئله ا  یم  ادی  دیبا

 .. اره یو به روم ن

پا گذاشتم واسه    ریدونست من شرف و وجدانم و ز  یکه م  اون

کاره نبودم و   نیدونست ذاتاً ا   یراه پول در آوردن.. اون که م  نیا

سرکوفت    یهر بحث  ی داد تو  یاجازه م.. پس چرا به خودش  ستم ین

 بزنه بهم؟  

ب  ینم  دلم ا  شتر یخواست  ب  نیاز  و    نمونی حرمت  شکسته بشه 

 مون یکه بعداً پش  میبه هم بزن   ییها حرفا  ت یعصبان  نیهم  ی تو

راه    ن ی.. پس بهترم یهم نگاه کن  ی تو رو  می نتون  گهید  یول  م یش

  ایبرداره..    شی ن یخود بزرگتر ب  نیطناز دست از ا  ایبود که    نیهم

 دو تا خواهر! نیا یندگبارم و ببندم و برم از ز شهیهم ی برا
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* 

  ی گاه یهفته تنها جا هی نیبخار گرفته اتاقم که تو ا شهیش ی جلو

بودم و به قطره    ستادهیآرومم کنه وا  ی تونست ذره ا  یبود که م 

بدتر کردن حال دل من   ی داشتن برا  فهیکه انگار وظ  یبارون  ی ها

 کردم!  یببارن نگاه م

که با طناز کردم و    ییهفته گذشته بود و من جدا از دعوا  کی

  افه یخونه و به خاطر ق   نیشدم تو ا  ن یگوشه نش   هیبه    لیعمالً تبد

بذارم.. مدام    رونیتونستم پام و از خونه ب   ینم  یداغون شده ام حت 

تازه از خواب    ریلو بره و اون ش  مم یمحل زندگ  نکهیاسترس ا  دیبا

 ..  دمیکش یآوار شه رو م رمشده دوباره رو س داریب

  ا یهمون روز    نکه یراحت تر شده بود از ا  المیکم خ  هیکه    البته

باور   دیبا  ی جد  ی بود.. انگار جد  ومدهیفردا پس فرداش سراغم ن

باهاش رو به    یکردم شانسم انقدر گند بود که اون شب اتفاق   یم

 اتفاق تکرار نشه!  نیا گهیتم دخواس یرو شدم و از خدا م

و داغ شدن پلکم.. چشمام و محکم به هم فشار    دید  ی حس تار  با

جلو تا  بگ  هیگر  ی دادم  و  داشت  رمیام  منم  اندازه  به  آسمون   ..
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نداشت من اشکام و حروم   یلزوم  گهیکرد.. د  یم   یبغضش و خال

 الزمم شد!   شتریبعداً ب دیداشتم شا ینگهشون م دیکنم.. با

و همزمان با خوندن و زمزمه    دم یکش  شهیو رو بخار ش  انگشتم

 نوشتم:  یم شهی ش ی .. متنش و روی کردن ترانه ا

 .. نه یبب  یو کس سمیخ ی خوام چشا ی..دوباره نم

 .. نهیعمره حال و روز من هم هی..

 .. نهی ش یهام نم هیگر  ی به پا  ی..کس

 کردم.. هی..بازم دلم گرفت و گر

 دن.. خن یهام م هی..بازم به گر

 .. دنیام و شن هیگر ی ..بازم صدا

 خندن..  یهام م هی..همه به گر

ب  ییجا  شهیش  گهید رفته    ن یواسه نوشتن نداشت و بخاراش از 

  ی بود.. لبه تخت نشستم و بازوهام وکه هنوز با دست زدن به بعض

 بغل کردم.   دی رس  ینقاط کبود شده اش درد به مغز استخونم م

 خونم..  یو واسه دلم م نم یش  یگوشه م هی..دوباره 
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 همزبونم..  هی..هنوز تو حسرت 

 دونم..  یو م نیشه و ا  ینم ی..ول

 .. نه یبب  یو کس سمیخ ی خوام چشا ی..دوباره نم

 .. نهیعمره حال و روز من هم هی..

 .. نهی ش یهام نم هیگر  ی به پا  ی..کس

و اشک و پشت چشمم نگه دارم و بغضم و خفه    هیگر  نتونستم

هفته انقدر سخت و طاقت فرسا و پر از وحشت و    هی  نیکنم.. ا

و روون   لحظه هق زدم  و همون  بود که همه اش  درد گذشته 

 گونه کبودم حس کردم!  ی شدن اشک و رو 

 ..بازم دوباره دلم گرفته.. 

 غم گرفته..  ی ..دوباره شعرام بو 

 بوده..  یغمم چ دینفهم  ی..کس

 بوده..  یعمر ماتمم چ کی لی..دل

 ! سا؟یگ یآبج -
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که به در اتاق خورد    ی طراوت و بعد از اون چند تقه ا  ی صدا  با

نبود    ی زیو لرزش صدام چ  یگرفتگ  یاشکام و پاک کردم ول  عیسر

 کنم!  شی که مخف

 جانم؟!  -

باز کرد و مثل هم  در   ش ی دوست داشتن   تی .. مثل شخصشهیو 

 ی چند روز داشت جا  نیکه تو ا  ی دختر  نیآروم و موقر اومد تو ا

کرد و حواسش بهم بود.. هرچند که    یام پر مخواهرش و بر  یخال

 ییو نصف کارا  ره یگ  یمعرفت خط م  یدونستم از خود اون ب  یم

 !طنازه ی ادآوریکنه بعد از تذکر و   یکه در حقم م

خاموش اتاق و که روشن کرد تازه چشمم به ظاهر خوشگل    چراغ

کرد قراره با طناز برن جشن تولد   یم  ی ادآور یکه    ییشده و لباسا

 دوستش افتاد..  

 افهیق  نیحاال با ا  یکه منم قرار بود توش شرکت کنم.. ول  یجشن

ا م  یحرف   نکهیبدون  خودشون  بزنم  نرفتنم  که    یاز  دونستن 

 !  رمینم

[2۶.۰۸.2۰ 23:37 ] 
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 لب زد: یو با ناراحت اوردیحال طراوت طاقت ن  نیا با

 م؟یبر ی اینم -

 .. نهی کنارم بش ادیبه روش زدم و با دست اشاره کردم ب  ی لبخند

 ؟ یکن یفکر م یخودت چ افه؟یق نیبا ا -

 ؟یخوشگل ی ا افهیهر ق ی کنم تو تو یمن فکر م -

وگرنه تا اآلن    ی کنم خدا رو شکر که تو پسر نشد   یمنم فکر م   -

 تو دامنم!  ینداختیچند تا بچه م 

خونه   طیبچه نبود که نفهمه شرا  ی .. انقدردیو از ته دل خند  بلند

امون    ونهینبوده.. که نفهمه من و طناز م  زونیهفته م   هی  نیتو ا

 نیتو ا  یاسترس  هیافتاده و    یاتفاقات  هیشکرآب شده.. که نفهمه  

  ن یخنده ا نیو هم  دیخند یبازم م یکرده.. ول دا یپ انیه جرخون

 من بود!  یدلخوش لیروزا تنها دل

ح و  نشست  موها  نیکنارم  کردن  و    ی مرتب  اش  شده  سشوار 

 شهیکه از حوصله طناز خارج بود و هم  نشییحالت دادن به پا 

 کردم گفتم:  یکار و براش م نیمن ا

 د؟ یدیخر یکادو باالخره چ -
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 خوشگله!  یلی.. خدیعروسک خرس خر هیطناز  -

 د؟ی دیواسه شتر گنده عروسک خر -

  ی خوشحالش م   ز یاز همه چ  شتریدوست داره.. عروسک ب   گه یم   -

 کنه! 

  ی .. مردم چقدر بدیلبم و ند  یبه من بود و پوزخند رو  پشتش

تو بودن که  ب  ی دغدغه  با  ی هفت سالگ  شیش  ستیسن  .. فقط 

 شدن..   یعروسک خوشحال م

هم  نیا  به بپرسن  من  از  اگه  که  کردم  چ  ن یفکر  با    ی لحظه 

  یکیبگم؟ کدوم    دیبگم؟ کدومش و با  د یبا  یچ  یش   یخوشحال م

انقدر ز  میفکر  ی ها  ی ریاز دغدغه ها و درگ   ی بود که نم   اد یو؟ 

رفتنم    شیخب.. مطمئناً اول  یکنم ول   ن ییتع  تیتونستم براش اولو 

 کشور بود! نیاز ا

 : دمیمرتب کردن موهاش که تموم شد پرس  کار

 با لباست؟  یبپوش ی خوا  یم یکفش چ -

 گفت:   یداشت م یو حس کردم وقت نشیغمگ لحن
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داغون شده مجبورم کفش    گهی خودم که روش رفته د   ی کفشا  -

 طناز و بپوشم!  ی ها یمشک

  یخواست با کفش پاشنه سه سانت   یرفت تو هم.. بچه رو م  اخمام

 راش بزرگ بود ببره جشن تولد؟؟ ب زمیکه دو سا  یمشک

 !ادیاونا که واسه ات بزرگه رنگشم اصالً به لباست نم -

 کنم؟ کاریخب چ -

 ک یمن به تو نزد  ی پا  زیمن و بپوش.. باز سا  یبوت عسل  می اون ن  -

 شه با لباست!  یتره.. رنگشم ست م

 و پر ذوق برگشت سمتم و گفت:  ناباورانه

 !ی د یتازه خرواقعاً؟ آخه اونا رو که  -

 ؟ یخرابشون کن ی خوا  یباشم مگه م  دهیخب تازه خر -

  رم یگ  یکه امانت م  ییزایحواسم به چ  ی لینه.. نه به خدا.. من خ  -

 هست! 

[2۶.۰۸.2۰ 23:37 ] 

 5۴_پارت#
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 شیو خواستم ببوسمش که خودش پ  دمیلبخند لپش و کش  با

  دن یبگم با شن   ی زیچ  هیتو بغلم.. تا خواستم    دیکرد و پر  یدست

 اش دستام خشک شد و ماتم برد! هیهق هق گر ی صدا

 ؟یکن یم ی دار هیت؟ گر طراو -

 !؟ی ما بر  شیاز پ ی خوا  یم یآبج -

تو نگاهش    دنمی که دو سه روزه با د   یغم  نیا  لیدل  دمیفهم  حاال 

مه یچ  نهی ش  یم فکر  د  ی!  خاطر  به    ی ها  ی کبود  دنیکردم 

 ..ختیر رونیو ب شیو درد اصل  اوردیحاال.. طاقت ن یصورتمه ول

 ؟ ی دیتو از کجا فهم -

بود.. انقدر که با    یعصبان  یلیطناز خ  یآبجاون روز.. اون روز    -

ا گفت..  بعد  کرد..  دعوا  ا  نیمن  با  تو  از    ی حرفا  نیاز  تر  گنده 

سال ساز برم برم کوک    نهمهیکه بعد از ا  سایدهنت.. اونم از گ 

 کرده.. حرص کدومتون و بخورم؟!

طناز  ی نیغمگ   لبخند از  نشست  لبم  س   هیکه    ی رو    است یکم 

هرچ و  رفتارش  تو  عصبان  ینداشت  وسط  بود  دلش    ی م   ت یتو 

 .. رونیب ختیر
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اون روز   دیدل طراوت و خوش کنم.. شا  ی خودی خواستم ب  ینم

بعدش.. تو تک تک    یاون حرف و به طناز زدم ول  تیاز سر عصبان 

گذشت نشستم    م یکاریو ب  ییکه تو تنها  ی هفته ا  هی  نیا  ی ها  هیثان

 ..مهیتصم نیکه بهتر دمیرس  جهینت نیو فکر کردم و به ا

پشت   ثیحرف و حد  ومدنیبه خاطر طناز و طراوت و در ن  هم

استرس و  خودم  خاطر  به  هم  م  یسرشون..  ممکنه    ی که  گفت 

شدن توسط خانواده   دایلو رفته باشه.. ترس از پ  ممیمحل زندگ 

قبول   دیکرد و با  یام.. من و بازم بعد از ده سال مجبور به فرار م

 نداشتم!  نیجز ا یکردم که راه  یم

کنم    دایمناسب پ  ی جا   هی.. حاال تا  زمیفعالً فقط در حد فکره عز  -

طول   یدختر تنها خونه اجاره بده کل هیدلش بسوزه و به  یکیو 

 کشه!  یم

از تو   ر یما که غ  م؟یندار  یمشکل  گهیهمد  آخه چرا؟ ما که با   -

 کنم..  یدق م یکیمن  ی .. به خدا اگه تو هم برمیو ندار یکس

خوام برم گم بشم که.. فقط خونه ام و عوض    یدختر خوب.. نم  -

با هم رفت و آمد    یمعمول  ی کنم.. بعدش بازم مثل دوست ها  یم

 .. گهید م یکن یم
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 ! می امون خواهر .. ما همه م یستین یما دوست معمول -

 تو بغلم فشردمش..  شتریزدم و ب لبخند

با هم زندگ  هیخب باشه.. خواهرا هم تا آخر عمر تو    -   ی خونه 

  ی اتفاق م  نیکنن.. پس فردا هر کدوممون که ازدواج کنه ا   ینم

 !گهیافته د

هم    گهیخونه د  هیکه فکر کنم تو    نیکنه.. ا  یازدواج فرق م   -

 کنه!  یم تمیا اذبه خد  یکن یم ی تنها زندگ   ی دار

دادم نگران باشه از زود بزرگ شدن   یوقتا به طناز حق م  یبعض

هم سن و ساالش اصالً    دیکه شا  ییطراوت و به زبون آوردن حرفا

  ر یمنگنه گ  ی ال   ی دادن.. چون مثل اآلن بدجور  ینم  تیبهش اهم

نم  میکرد  یم کن   میتونست   یو  رفتار  باهاش  ها  بچه  و   م یمثل 

 .. میبمال رهیسرش و ش

و   زیبهتره.. تو همه چ  ی نجوریجون خوشگلم.. باور کن ا  ی طر  -

باعث شده صورتم    ییافتاده.. همونا  یاتفاقات  هی..  یدون  ینم که 

تا د  یختیر  نیا ام و عوض کنم  بهتره خونه    نیا  گهیبشه.. که 

بازم من تو خطر و دردسر   ی .. تو دوست دارادی ن  شیمشکالت پ

 ! فتم یب
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پاک کردن اشکاش سرش و به نشونه نه   نیبغلم جدا شد و ح از

 باال انداخت.. 

به نفع همه امونه..    رمیگ   یکه م  یمیپس مطمئن باش هر تصم  -

 نکن!  ریانقدر ذهنت و درگ

ب  ی.. میآبج  -  یدارم به خودم فکر م  شتریدونم خودخواهم و 

ز..  طنا  ی خوام. آبج  یمن واقعاً تو رو واسه خود خودم م  ی کنم.. ول

با من مثل بچه ها    ییجورا   هیحس مادرانه به من داره..    شتریب

  ی وقت  ایانجام ندم..    یکنه.. همه اش مواظبه کار اشتباه  یرفتار م

وقت من چشم    هیکه    ره یگ   یو م  ش زبون  ی جلو  ی زنه ه  یحرف م

کنم بچه چهار    یوقتا فکر م   یل یکه خ  ی و گوشم باز نشه. انقدر

برام..    یمون  یدوست م  هیتو.. مثل خواهر و.. مثل    یساله ام.. ول

  ی لیانگار هم سن خودتم.. من خ  ی زن  یحرف م  ی جور  هیباهام  

م  ا  ادیخوشم  نم  نکهیاز  بچه  و  واسه همینی ب  یمن  منم..    ن ی.. 

زنم. چون حس    ی تونم بزنم و به تو م  یکه به طناز نم  ییاحرف

عاشق   ی روز  هی .. مثالً.. مثالً اگرم  یکن   ی م  کنم تو بهتر درکم  یم

که بزنه    یحرف  نی.. چون اگه طناز بفهمه اولگم یبشم.. اول به تو م 
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ا  گهیم به جا  ی تو هنوز بچه  به فکر درست    دیبا  زایچ  نیا  ی و 

 تو...  ی. ولی باش

صورتش و تو    ی نذاشت حرفش و ادامه بده و منم با مهربون بغض

 دستام گرفتم و گفتم: 

 ی و چهار ساعته به رو  ستیکه باشم.. در خونه ام ب  ییمن هرجا  -

  ی که بود م   ی.. هر ساعت ی حرف بزن  یشما بازه. هر موقع خواست

تا صبح بش  ی ایب  یتون به ی طر  دمی به درد دل.. قول م  ینی و   ..

. .نجایکه رفتنم از ا  دمیقول م  ی زیجون خودت که انقدر برام عز

. قولم و قبول  می سرد ش  ایباعث نشه که رابطه امون عوض بشه  

 !؟یدار

که هنوز تو چهره اش مشخص بود سرش و به    ی همون بغض  با

 :دیضربه به در زد و توپ هیتکون داد که همون موقع طناز  دییتا

 شد! ری د گهیطراوت زود باش د -

خودم و نگه داشتم    ی به در بسته نگاه کردم به زور جلو   یچپ  چپ

باز نشه وگرنه به    ی گفتن جلو  راهیتا دهنم به بد و ب خواهرش 

  ی شستمش و م  ی م  یهفته حساب  هی  ن یتو ا  شیخاطر بچه باز

 ذاشتمش کنار! 
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 خب؟ میایزود م ؟ی ندار ی کار یآبج -

 دتای  هیبوت ها هم تو جاکفش  می نه خوشگلم.. خوش بگذره.. ن  -

 !ی نره بردار

  نم یب   ی کنم م  ی.. حاال که فکر م ی قربونت برم که انقدر مهربون  -

گرفتمت.. ماه تر از تو    ی.. کاش واقعاً پسر بودم خودم می حق دار

 کنم؟!  دایو پ یک

 نکبت!  زیبرو کم زبون بر  -

شدم..    رهیرفتنش خ  ریو منم با لبخند به مس  رونیخنده رفت ب   با

که تازه    یسخت  ی .. روزاشیلحظه ذهنم رفت سمت سه سال پ  هی

مبرمش به عمل قلب و    ازیو ن میطراوت شده بود ی ماریمتوجه ب 

 گذاشت تو پوست گردو!  ی عمل دستمون و بدجور ی باال  نهیهز

مختلف   ی که جاها  ی بود.. تو چهار پنج سال  یسخت  یلیخ  طیشرا

نم و  بخور  از حقوق  بودم..  بهم    ی ریکار کرده   هیدادن    یمکه 

 یماریب   دنیذاشتم و بعد از فهم  ی واسه پس انداز کنار م   ی درصد

وسط   گ  یدوراه  هیطراوت  ا  هیکردم..    ریبد  دختر   نیسمتش 

سرش برنامه    هی و    ودکه کم از خواهر برام نداشت ب  ی زبون  نیریش
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الزم   ی ادیمحقق کردنش پول ز  ی که تو سرم داشتم و برا  ییها

 بود.

دادم و همه پس اندازم و گذاشتم    ح یطراوت و به هدفم ترج  آخرم

پول ا   یرو  از  باالخره   نیکه طناز  و  بود  اون ور جور کرده  و  ور 

 شد..  ستیعمل راست و ر نهیکه بود هز ی هرجور

طناز به خاطر پول دست به    نم ی بب  ستمیطاقت نداشتم وا  گهید

و کنس    ی الخصوص اون عمو  ی شه.. عل  یم  ی دامن هر ننه قمر

  ی و م  دید  یگدا صفتش که اون روزا اصالً برادرزاده هاش و نم

رو   زهیر  یکه تو حلق زن و بچه اش م  یدرصد از پول  هی  دیترس

  ی نرم م  پنجهکه داشت با مرگ دست و    یخرج اون طفل معصوم

 کرد کنه.. 

ها  ییعمو  همون بچه  خونه  راه  اآلن  تازه  و    ی که    اد یبرادرش 

جا اگه  که  معتقدم  هنوز  من  و  د  ی گرفته  بودم  تو   گهیطناز 

 ! ندختم ی صورتش تفم نم

بودم دوباره از صفر شروع   نکهیا  با از اون ماجراها.. مجبور  بعد 

هنوزم که هنوزه.. خوشحالم بابت    یکنم واسه پول درآوردن ول

به گردنم حق داشتن..    نایاز ا   شتری.. طراوت و طناز بممیاون تصم
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وقت  ه یبرم تا  شونیکرد از زندگ یکه من و وادار م یهمون حق

 بهشون وارد نشه! ی لطمه ا

 رونیبه ب   شیاز خاطرات چند سال پ   ی زنگ در ورود   ی صدا  با

از رو تخت بلند شدم و    دمیکه کش  ی پرت شدم و با پوف کالفه ا

 .رونیرفتم ب 

ب  گهیبدنم د  ی دردا  از  بلند    یرفت ول  یم  نیداشت  باز حوصله 

رو از  نم  شدن  و  نداشتم  و  ا  یتخت  عادت مسخره    نیدونستم 

 خواست تموم بشه..   یم  یطناز ک

ا  عالوه ب  شهیهم  نکهیبر  از    ه یافتاد    یم  ادشیرفتن    رونیبعد 

تو   یکیدونست    یکه م  یرو تو خونه جا گذاشته.. تا وقت  ی زیچ

مسئله واقعاً   نی کرد و ا   یاستفاده نم  داشیخونه هست هم از کل

 رو مخ من بود! 

باز کردن    نینتونستم ساکت بمونم در برابرش و ح  گهید  نباریا

 : دمیتوپ تی در هال با عصبان

 هات و چک... لهی آدم همه وس نیبار تو ع  هیشد  -
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 ی که به جا  یسه تا نره غول   دنیبا د  دی دهنم ماس  ی حرف تو  یول

وا  در  پشت  طراوت  و  نفر  ستادهی طناز  سه  که    ی بودن.. 

 شناختنشون سخت نبود.. 

چهره اشون و   ابونیاون شب بعد از خفت کردنم تو خ  نکهیا  با

ند به قطعی ول  دمیواضح  آدما  ی م  ت ی..  بگم  مشعوف    ی تونستم 

  ن یبودن و داشتن با ا  ستادهیپشت در خونه ام وا  نجایبودن که ا

 کردن!  یلبخند مزخرف نگاهم م 

 اومد ما رو؟  ادتیدمازل.. ما داریبه به.. مشتاق د -

هم  ذهنم هم  شهی مثل  و  کرد  صادر  فرار  فرمان    نکه یبالفاصله 

خواستم در و به روشون ببندم ضربه مشت محکمش تو صورتم 

 .. نیو از پشت پرت شدم رو زم دهیکوب

* 

ا  با استخون   ی ضربه  همون  تو  درست  و  خورد  صورتم  به  که 

هش اومد  فرود  راستم  گونه  ب  اریدردناک  و  شنشدم  با    دن یعد 

 چشمام و تا آخر باز کردم:  ی نکره ا ی صدا

 ! ستیوقت خواب ن گهی.. داره یبلند شو پت  -



147 
 

واسه ماساژ محل درد   ی دیشد  لیتو صورتم بود  و م  ی بد  درد

  ستادهیروم وا  ی نحس مشعوف که جلو   ختیر  دنیبا د  یداشتم ول

کث  نگاه  و  م  یف یبود  بدنم  نقطه  نقطه  تو  داشت  گردوند    ی که 

فرار ول  عیخواستم سر به  بزنم  بلند شم و    کی  ی.. حتیاز جام 

که با    دمید  تمی نگاه به وضع  هیسانتم نتونستم جا به جا شم و با  

 بسته شدم!  یصندل هیطناب به 

خنده اش که بلند شد چشمام و محکم بستم و دندونام و   ی صدا

بود که داشت راه به راه ازم    یقت ها چ حما  نیبهم فشار دادم.. ا 

  ه یمشعوف باز کردم؟ چرا    ی آدما  ی زد؟ چرا در و به رو  یسر م

 رون یب  یطناز نباشه و قبلش از چشم  دیدرصد احتمال ندادم شا

 بودن؟  آورده ری و نگاه نکردم؟ آدرسم و از کجا گ

 خوند که گفت:  یسرم و م  ی تو ی فکرا انگار

از من به تو    یول  ؟یفت یب   ر یانقدر راحت گ  یانتظار نداشت  ه؟یچ  -

 ی کسا  ریاگرم گ  ایهم قد و قواره خودت بپر..    ی .. با آدما حتینص

  شتری.. موقع فرار کردن حواست و ب ی مثل من و آدمام افتاد  گهید

 جمع کن..  

 .. دیبلندش کش شیبه ر  یزد و دست ی پوزخند
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چفت   ی ادیدهنش ز  که رسوندت دم در خونه ات..  ی اون موتور  -

 و بست نداشت! 

تو   دیبا  یبود؟ حاال من چه خاک  یبتیچه مص  گهید  نیا   ایخدا

بر ا  زمیسرم  ا  نیوسط  گ   ی معرکه  توش  و    ریکه  بودم  افتاده 

 خواست!  یمعجزه م هیاومدنم ازش  رونیمطمئناً ب

سرفه کوتاه صاف کردم و   هیو با    رمیخشک شده مثل کو  ی گلو

خنده   ی .. ال به ال فتهیب   فشیکث  ی نگاهم به چشما  نکهیبدون ا

 اش لب زدم:

 از جونم؟ ی خوا یم یچ -

چونه    ریکه ز  یشد و بعد دست   ک یکه بهم نزد  دمیهاش و د  قدم

بلند کردن سرم.. سع کردم سرم و عقب   یام قرار گرفت واسه 

ول ک   یبکشم  چفت  دستاش  تو  محکم  و  ام  الچونه  از  و   ی رد 

 :دیشده اش غر دیکل ی دندونا

اتاقم نصب شده    ی که تو  ین یدورب  لمیف  ی خوا  یم   ؟یدون  ینم  -

 ی خورد  ی چه گه  ی تا خودتم بفهم  می نی باهم بب  گهیبار د  هیرو..  

 دزد کوچولو؟! 
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 ن یاز کجا اومد؟ من که حواسم رو ا  گهید  ن ی.. دوربای.. خدای وا

صاحاب و کجا کار گذاشته    یب   نیجمع بود.. ا  یلعنت  ی نایدورب

افتاده   ادشیماه    هیاصالً.. اصالً چرا بعد از    دمش؟یبود که من ند

به جز شانس مزخرف من    ی زیو چک کنه؟ چ  ناش یبود که دورب

 کار دخالت داشت؟ نیتو ا

 ! ه؟یهوم؟ نظرت چ -

 ی ها  ی کبود  دنیو احتمااًل با د  د یدور رو صورتم چرخ  هی  نگاهش

 گ شده گفت: کمرن

  ی کیکه تو دام افتاده نبودم.. قبل از منم    یانگار من تنها کس  -

باهات تسو   افه یو ق  ختی از ر   یشکل  نیکرده که ا  هیحسابش و 

 .. نه؟! ی افتاد

راه چاره    هیو داشتم دنبال    هشیزل زده بودم به صورت کر  هنوز

از شرش خالص شد که ضربه    ی جور  هیبشه    دیگشتم تا شا  یم

ا تو صورتم کوب  ی جور  نباریپشت دستش  شد که    دهیبا قدرت 

به سمت    می نیداغ شدن پشت لبم و حرکت خون از ب   عیسر  یلیخ

 چونه ام و حس کردم..
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جوجه    ی زر بزن مادر*** من وقت اضافه ندارم که حروم تو  -

 دزد کنم! 

سرم بود درباره آروم    ی فکر تو  یکه به مادرم داد هرچ  یفحش

کار  ش یپ محافظه  و  ب  ی رفتن  ب بر  ن یاز  تو  درد  و    می نید..  بود 

از درد پر از اشک ول با   ومدمیکوتاه ن  یچشمام  و مثل خودش 

 گفتم:  ی بدهن

به قول    نیاز هم  ی ریگ  یم  شیآت  ی اونجات سوخته نه؟ دار   -

دبدبه و کبکبه؟ با   نهمهیبا ا ی خودت جوجه دزد رو دست خورد

قارچ سبز شدن و من   نینوچه نره غول که دور و برت ع  نهمهیا

هم با    ی سر  نیبار مثل آب خوردن از دستشون در رفتم و ا  هی

آره؟   ی اریب نگمن و به چ یکردنم تونست هوشی و ب ی باز یعوض

  ی از سوزشت کم م  ی نجوریا  ی برات گرون تموم شده حاال دار

.. تو هم  ستین  ی راه چاره ا  گهیکه شده.. د   هیشرمنده.. کار  ؟یکن

 کالهت و سفت بچسب که دفعه بعد باد نبردش.. 

  ی شد.. نشون م  یچشماش که لحظه به لحظه سرخ تر م  ی دیسف

  ی درست وسط هدف خورده.. هرچند که حاال داشتم م  رمیداد ت

افتاده    ریکه توش گ  ی دست و پا بسته ا  طیشرا  نیتو ا  دمیفهم
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زدم و    یپروا حرف م  یانقدر ب  د ی.. نباادیازم برنم  ی کار  چیام و ه

 کردم..  یو تند م  ششیآت

ه  مونمیپش  یول کرده    چینبودم..  گناه  واسه  نداره    ا یکس حق 

  ی بگه.. اونا چه گناه   راهیخانواده ام بد و ب   ی نکرده من.. به اعضا

 من حرف بخورن؟! ی ها ی کردن که بخوان به خاطر خرابکار

اتفاقاً    - ول  ه یچرا..  اسمش روش    نیا  یراه چاره هست..  روش 

ز  دیمشعوفه شا می نپسند  ادیتو  دلم  اون شب    ی ..  اتفاق  خواد 

دورب همون  با  بشه..  ف  نیتکرار  همون  اتاق..  که    یلمیگوشه 

دفعه    نی.. ام یکن  ی و ضبط م  مییمن و تو شینقش اصل  ی گرایباز

باشه..    دید   ی تو   الکه چهره ات کام  ی تر.. طور  کی از فاصله نزد

به عهده    شیسوپر استار.. کارگردان  هیکنم به    لتیخوام تبد  یم

 ی و باز  دمیکه بهت م  ی ا  لمنامهی.. مو به مو فدیخودمه و تو هم با

به دستشون    لمیف   نیکه ا  ییآدما  دی.. شای دی.. خدا رو چه دیکن

 زهیجشنواره بابتش بهت جا  ی و خواستن تو  دنیرسه پسند  یم

 بدن.. هوم؟! 

افتادم از   ی. همونجا پس مبودم.  ی عاد   طیشک اگه تو شرا  بدون

.. اآلن وقت غش و ضعف کردن نبود..  یول  دم یکه شن  ی زیتصور چ
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با م  می اریهش  دیمن  حفظ  کامل  نبا  یو  ذاشتم    ی م  دی کردم.. 

  نی.. درسته که آب از سرم گذشته بود و افته یب   یاتفاق  نیهمچ

شد    یخواستم شغل من محسوب م  یخواستم چه نم  یکار چه م 

گرفته بشه و بخواد دست به   یلمیف  نکهیبازم فکر کردن به ا  یول

 خارج بود.. تمیدست بچرخه از ظرف

که    یرابطه جنس  ی لمایبودم.. ف   دهیند  لمایجور ف  نیکم از ا  خودم

با وقاحت  توش دختره اصرار داره صورتش معلوم نشه و پسره 

  گه یکنه م  یصورتش زوم م  ی و رو   نیکه دورب  ی همون لحظه ا 

 . ستیاصالً چهره اش معلوم ن

کار   نیم داده بود تا بهم بفهمونه که ادر واقع طناز نشون  یعنی

  ی لمیف  نیممکنه همچ  یتونه داشته باشه و هرکس  یم  یچه عواقب

شکل   نیکه به ا  ییجمع کردن آبرو  ی .. اون وقت.. برانه یرو بب

 شه..  ده سال که سهله.. هزار سال هم صبر کنم کمه!   یم  ختهیر

م   اون ا  یروزا چقدر طناز و مسخره  بابت    ی باف   یمنف  نیکردم 

به دهنم مزه    ادشیکه درآمد ز  ی و من و از کار  ش ی شگیهم  ی ها

م  منع  بود  ول  یکرده  م  یکرد..  داشتم  چقدر   دمی د  یحاال  که 
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  یکه خودم رو  یدام  نیگفت و من باالخره افتادم تو ا  ی درست م

 .. پهنش کرده بودم! نیزم

و   راهنشیف که گوشه اتاق داشت کت و پافتاد به مشعو  نگاهم

م م  هی..  اوردیدر  ا  یدلم  محاله  همچ  نیگفت  با  بخواد   ن یآدم 

ول  ی آبرو  یلمیف ببره..  و  ترسو   یخودش  مدام    ی قسمت  ذهنم 

نداره حذف کردن خودش از    ی کار   چیداد که براش ه  یهشدار م

 .. لمیف

آدما اگه  نیشد.. ا یفرض که چهره خودشم واضح مشخص م بر

خ  یترس کنار  از  راحت  انقدر  داشتن..  آبروشون  رفتن    ابون یاز 

کردن و با افتخار اسمشون و به زبون   ینم  نشونیدختر سوار ماش

 آوردن.. ینم

روز  ی.. چه روز نحسایخدا اون  ب  ی بود  از خونه  و  پام   رونیکه 

م هوسران و چشم چرون شدم. چرا آد  نیا  ن یگذاشتم و سوار ماش

 طمع کردم؟

 ونیلیاون آدم و دو م  ی مدل باال   نیکه گول ماش  یهمون شب  مثل

  ی تو دو قدم  ستادنمیاش شد وا  جهیتومن پول نقد و خوردم و نت

 دره مرگ! 
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و مطمئناً وحشت زده ام و که    ره یسمت من و نگاه خ  برگشت

 زد و دستش و برد سمت کمربندش.. ی پوزخند دید

کرد به خواهش و    یتند شده ام داشت زبونم و وادار م  بانضر

التماس بچرخه که چند تقه به در اتاق زده شد و نگاه مشعوف  

 شد:  رهی به پشت سرم خ

 !اد؟ی ن یمگه نگفتم کس  ــــــــــه؟یچ -

 که گفت:  دیاز پشت در به گوشم رس ی خفه ا ی صدا

 کاوه اومده! .. ی ول میمزاحم ش  میخواست یشرمنده آقا.. نم  -

مشعوف اول گشاد شد و بعد با حرص نفسش    ی که چشما   دمید

 و فوت کرد..

سر   یآدم و ب نیع  دیتون  یکار نم  هیتف به ذات همه اتون که    -

 ده؟ ی .. فهمد یو صدا انجام بد

 ! دهیکنم فهم یبله آقا.. فکر م  -

 باال!  ادیب  د یمرده شور همه اتون و باهم ببره.. بگ -
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صورتش   دمیضربان قلب تند شده زل زدم به مشعوف که د   با

و   راهنش یپ  ی و با عجله  داره دکمه ها   ت یسرخ شده از عصبان 

 بنده..   یم

  ی که م  یبار همون شب  هیکه اسمش و    یآدم  نیا  دی.. شادیشا

بودم.. بتونه فرشته نجاتم بشه    ده یخواستن من و بدزدن هم شن

 افتادم خالص کنه..   ریکه توش گ ی مخمصه ا نیو من و از ا

م   نیا نشون  افروخته  بر  ا  یصورت  اومدن  از  که  آدم   نیداد 

ن با    ست یخوشحال  نت   ی.. میحساب سرانگشت  هیپس   جهیشه 

  گنیاتفاق خوشحال باشم.. راسته که م  نیاز ا دی گرفت که من با

داره من و   داًیآقا کاوه.. شد  نیدشمن دشمن من.. دوست منه و ا

 رسونه که دشمن مشعوفه! یور مبا نیبه ا

قبلش نگاهش به    یخواست بره سمت در ول  دیو که پوش   لباسش 

 و به سمتم کج کرد..  رشیتر مس نیمن افتاد و با چهره خشمگ

 :دیاشاره اش و به سمتم گرفت و غر انگشت

  شه ی.. از حاال به بعد همفیشه موش کث  یتموم نم  نجایکار ما ا  -

کس منتظر  جا  همه  به    یو  بدجورکه  اونجاش  خودت   ی قول 

 سوخته باش.. 
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 نیبه ا  گهیفرستادم و د  رونیرفتنش نفس حبس مونده ام و ب  با

بهم خورده و   اروی  نیمشعوف با اومدن ا  ی نقشه ها  دمیباور رس

 ن یواسه باز کردن ا  یراه  هیتونم قصر در برم.. البته اگه    یمن م

بودم حرف زدنش با   دوارمیکردم.. ام  ی م  دای طنابا از دور دستم پ

 کنم..   دایمن بتونم راه چاره ام و پ  کهطول بکشه    ی انقدر  ارویاون  

به    هیکه تو چند ثان   ی ا  زه یانگ  نیحس خوب و ا  نیا  ی .. ولیول

ز دوام  بود..  اومده  وقت  ی ادیوجود  درست  و   یصدا  ینداشت 

 رونیصحبت کردن مشعوف و اون شخص مجهول مورد نظر و از ب

ساختمون پنج طبقه   هی.. دم یار داشت شنکه پشت سرم قر ی در

 سرم آوار شد! ی رو یبتن 

 !نجا؟یچه خبره ا -

 به به.. احوال جناب کاوه؟!  -

 !؟یزن  یمنم دور م  ی من فقط ازت کمک خواستم.. حاال تو دار   -

 .. ستیپوووووف.. بحث دور زدن ن -

چ  - پ  ه؟یپس  هفته  که  د  ش یمن   ه یقض  نیا  ریگ یپ  گهیگفتم 

 .. دینش
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 کیحساب کوچ  هیرفت بهت بگم که    ادمی.. من  یول  یگفت آره    -

.  ی بهم مهلت بد  ی ا  قهیدق  ستی ب  هیدارم.. اآلنم اگه    ارهیپت  نیبا ا

 ... لتیتحو یکنم و بعد خودم دو دست یصافش م

نب  گهید  - برش  و  فهمنمــــــــتیدور  نه   ؟ی دی..  رو..  تو  نه 

 آدماتـــو!

  ی با ک  ی مهندس.. حواست و جمع کن دار  نییپا   اریصدات و ب  -

کرد نگفت    یمن و بهت معرف  بای.. اون موقع که شکیزن  یحرف م

 اد؟یازم برم ییهستم و چه کارا یچه آدم

 ی گفت که بهتره حواست و بد  نمیبعدش ا  یچرا اتفاقاً گفت.. ول  -

  با ی که هنوز سر به مهره.. مطمئن باش شک  ی کالچا  انیبه اون جر

 و رو کنه..  زیاشاره از منه که همه چ هیفقط منتظر 

تازونه واسه خودش..   یداره م  یروزا بدجور  نیهم ا  بایهه.. شک   -

 هیاز    شتر یاز همون اول ب   ه یسوال قض  هی.. فقط  میباشه من تسل

 بود نه؟ ی مورد کار

 تو فکر کن آره!  -

اتاقه.. برو ببرش هرجا   نیهم  ی زدم.. بفرما برو.. تو  یحدس م  -

که..    گمی حساب! فقط محض اطالعت م  ی.. حساب بی خوا  یکه م
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 ه یدورش و خط بکش.. طرف تا اآلن  ه یعشق و عاشق انیاگه جر

بده که    یلیماسه.. خ  ینم  ی زی به تو چ  گهیکرده.. د  ریشهر و س

که قبالً    ییبا آدما  ی بر  هرا  ابونیباهاش تو کوچه و خ  ی بخوا  یوقت

نه؟ پس حواست و جمع    یکردن چشم تو چشم بش  شیدستمال

 کن مهندس.. با اجازه!

 !  د یرس  یبود و بدنم کم کم داشت به نقطه انجماد م  بسته  چشمام

  ی قدم ها  ی که مکالمه اشون تموم شد و صدا  یدونم از زمان   ینم

که در   یشد به گوشم خورد.. تا وقت  یمشعوف که داشت دور م

شد چقدر طول    کیبهم نزد  گهی د  یکی  نباریاتاق دوباره باز شد و ا

 .. دیکش

  ه یخالء بودم.. تو    هیتو    قهیچند دق  نیدونم تو تمام ا  یم  فقط

اطراف نداشتم و تنها آرزوم   طی از مح  ی درک  چی که ه  ی خلسه ا

شدن   داریخواب باشه تا بتونم بعد از ب  هی  زیبود که همه چ  نیا

 بکشم.   قینفس عم هی

کشه؟ باالخره    یکابوس چقدر طول م   هیخواب.. مگه    هیمگه    یول

.. کاش طناز و طراوت زود برگردن.. گهیشم د  داریب  ی جور   هی  دیبا
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  داریبشن و من و به زور از خواب ب  دنمیکاش متوجه کابوس د

 کنن.. 

خوابم   ی تو  یاتفاقات حت  نیوقت نخوابم.. ا  چیه  گهیکاش د   اصالً

بخوام تو   نکهیتونه باعث سکته کردن من بشه.. چه برسه به ا  یم

 تجربه اش کنم!  تیواقع

مقا  دوباره به  گذشته..  به  بود  برگشته  با    نیا  سهیذهنم  صدا.. 

..  ش یکه حاال به جز اطالعات کهنه شده ده سال پ   یکس  ی صدا

 ..  دمی هم صداش و شن شی هفته پ نیهم

تو  ییبود.. همون صدا  خودش بارها  و  بارها  و    ی که  خوابم من 

روش   دییمتهم کرد و پرونده ام و با حکم قصاص بست و مهر تا

 کوبوند.. 

..  ن یکف زم  ی ها  کیبرخورد کفشش با سرام  ی قطع شدن صدا   با

داره و انگار اصالً عجله    یداد قدم هاش و آروم برم   ی که نشون م

 چشمام و باز کردم و سرم و باال گرفتم..  ی نداره.. ال  ی ا

آدم  خودش همون  ا  یبود..  تمام  تو  پا  هی  نیکه  ثابت    ی هفته 

سرش    کابوسم از  ی تفاوت که تو  نیشبانه ام بود.. با ا  ی کابوس ها

  هیرو  کیزخم کوچ  هیصورتش و اآلن..    ی کرد رو  یخون چکه م



160 
 

 یبرا  یخوب  لی تونست دل  ی بود که انگار م  ش یشونیبسته گوشه پ 

 باشه!  بودنشاتفاقا و کابوس ن نیبودن ا یاثبات واقع

اول همون شب خونسرد   قیکه مثل همون شب.. مثل دقا  نگاهش

شده دور بدنم    دهیچیپ  ی به طنابا  هیتفاوت واسه چند ثان  یبود و ب

 افتاد و اخماش رفت تو هم..   می نی شده از ب ری و خون سراز

شد.. همون برق نفرت و خشم    رهیدوباره به چشمام خ  یوقت  یول

 ش یبه ترحم و دلسوز  ی دیام  چیو ه  دمید  یرو توش م  نهیو ک

 ت بهش زد.. که اون مشعوف کثاف  یینداشتم.. به خصوص با حرفا

 نه؟!    یو نداشت دنمی.. انتظار دزدلمیسالم عز -

بود.. ول  زبونم به طور کامل بند اومده  با صدا  ی تو  یکه    ی دلم 

 بلند داد زدم نــــــــه.. انتظار نداشتم..  

 نداشتم انقدر شانسم گند باشه..   انتظار

 نداشتم روزگار انقدر خالف جهت حرکت من بچرخه..   انتظار

کردم قراره   یفکر م   شیپ   قهیکه تا چند دق  ینداشتم آدم  انتظار

بشه که تو کابوسام    یبه همون آدم  لیفرشته نجاتم باشه.. تبد

 کنه..    یم یخودش و ملکه عذاب معرف
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طرف    یلیکردم اسم طرفه.. فام   ی که فکر م  ی نداشتم کاوه ا  انتظار

 ..  ادیب در باز آ

  ره یکمک بگ  یکردن من از کس   دایپ  ی آدم برا   نینداشتم ا  انتظار

 شده..    دهیکه پام به شرکت و تخت خوابش کش

خودم و در حال دست و پا زدن وسط باتالق    ینداشتم وقت  انتظار

  ره یکه اومد تا دست کمکِ دراز شده ام و بگ  ی.. کسدمیمشعوف د

 آدم باشه..  نیا

 من و تا سر حد مرگ کتک زد..   شیهفته پ  نیکه هم  یآدم  نیا

با صدا  یآدم  نیا خودم    ی بلند آرزو کرد که کاش به جا  ی که 

 کرد..  یم دای سنگ قبرم و پ

 د یفقط پسرخاله ام بود و بعد به صالحد  یزمان  هیکه    یآدم  نیا

 بزرگترا محرمم شده بود.. شوهرم شده بود.. 

آدما  یآدم  نیا تک  تقاص تک  اومده  حاال  تو  یی که  اون   ی که 

 ..  رهیگذشته جاشون گذاشتم و فرار کردم و ازم بگ

 یهم نم  یلیمهر و محبت فام  ی ذره ا  ی حت  گهیکه د  یآدم  نیا

 تونستم تو نگاهش بخونم.. همش خشم بود و نفرت..  
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تا زخم    زیت  ی و بدجور  رشیکه شمش  یآدم  نیا اومده  کرده و 

 بدَره و بره.. بزنه.. ببُره.. 

 گرگ زخم خورده.. زرتشت کاوه!  نیجالد مسلم.. ا  نیآدم... ا  نیا

××××× 

 :زرتشت

 )دو هفته قبل( 

 الـــو؟ حواست به منه؟!   -

هدفم و از رو به روم گرفتم و زل   یو ب  رهیدارون نگاه خ  ی صدا  با

م بهش..  وضع   یزدم  درباره  تا  بود  اومده  و   تیدونستم  گمرک 

 کیبود و    گهید  ی من حواسم به کل جا  یکارگاه حرف بزنه ول

 کلمه از حرفاشم متوجه نشده بودم..  

گفتم حواسم هست از ال به   یبود که اگه م   ییهم جا  یبدبخت 

  نه ی گرفت تا بب  یامتحان سخت تر از کنکور م  هیحرفاش    ی ال 

 نه!  ایواقعاً حواسم بوده 
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که   حیترج   نیهم  واسه همونجور  و  باهاش  باشم  صادق  دادم 

هام و با کف    قهی کردم و شق  یموهام فرو م   ی انگشتام و البه ال 

 دادم گفتم:   ی دستم ماساژ م

 نه!  -

 زدم؟!  یداشتم حرف م واریدستت درد نکنه.. دو ساعت با د  -

خودش بفهمه   نکه یا  دی نگفتم.. به ام  ی زیزل زدم بهش و چ  فقط

  ی تر دارم هدفم و دنبال م  ی جد  ی لیچند روزه که خ  نیمن ا

..  ختهیو اعصابم بهم ر  حواسم پرته  ریاز چند ماه اخ  شتر یکنم.. ب

 نکردن..   دای گشتن و پ نیکاش بفهمه چقدر کالفه شدم از ا

  ی فکر منف  نهمهیچرخه.. از ا  یسرم م  ی که تو  یاحتمال   نهمهیا  از

  ی کن  داشیپ  یوقت  ای  ینکن  داشی پ  چوقتی.. اصالً هدیشا  گهیکه م

 شده باشه!  رید یلیخ گهیکه د

آسمون    ی جور  هیدارون..    - حوصله  بفهمم  که  بگو  خالصه 

 بافتن ندارم.. بعدشم برو سر کارت!  سمونیر

 و از جاش بلند شد:  دیکش ی کالفه ا پوف
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.. چند تا از  میکه تو گمرک به مشکل برخورد   نهیخالصه اش ا  -

شدن..    کاریاز کارگرا هم ب ی سر هیکارگاهم داغونه  ی دستگاه ها

 با اجازه! 

راه افتاد    یالیخ   یبه نگاه پر از بهت من با ب  تی اهم  یو ب   گفت 

با عصبان  گهیسمت در و هرچقدر صداش کردم د   ت یبرنگشت.. 

  یباشه.. وقت  ی نجور یا  دمیو هل دادم عقب و بلند شدم.. با  ی صندل

  ییهمه هوش و حواس و تمرکزم جمع کارم نباشه و ساعت ها

ا به هرچ  یم  نجایکه    ی م   نیکار هم  جزفکر کنم    ی ز یگذرونم 

 شه.. 

هم جواب پس بدم که چرا افسار شرکت انقدر    بایبه شک  دیبا  حاال 

که بعد از   یبهم. اونم وقت   ختهیر  زیاز دستم در رفته و همه چ

شدنمون همه امور و سپرده دست من و خودش قرار شده   کیشر

 و صادراتمون نظارت داشته باشه!  یخارج ی قراردادها ی فقط رو

[2۶.۰۸.2۰ 23:3۸ ] 

 ۶5_پارت#
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کم کم    گهیغروب بود و د  میبه ساعتم انداختم.. هفت و ن  ی نگاه

  ال ی حجم از فکر و خ  نیرفتم خونه.. با ا  ی کردم م  یجمع م   دیبا

 نداشت..   ی ا دهیفا چی موندنم ه نجایا

با    برم بتونم  استراحت    هیبلکه  افکارم سر و    ه یخواب و  به  کم 

بق امشبم مثل  تا صبح    هی سامون بدم.. هرچند که مطمئناً  شبا 

دست به دامن    گهیهمد   ی افتادن پلکام رو  ی و آخرسر برا  دارمیب

 شم!  یقرص خواب م

بودم که چند تقه به در خورد و من  لمیحال جمع کردن وسا در

 ی تر  دارونه و دوباره اومده تا گزارش کامل  نکهیاز ا  نان یبا اطم

 درباره کارا بهم بده گفتم: 

 تو!  ایب -

تو    ی پاشنه بلند  ی تق تق کفش ها  ی در که باز شد و صدا  یول

که اومده تو    یحدسم اشتباه بوده و کس  دمیفهم  د یچیگوشم پ

 خانومه! هیاتاق 

 ا یشرکت کارمند    ی به بلند کردن سرم نبود.. ما که تو  یاجیاحت

تونست به    یکه م  یکس.. پس تنها  می خانوم نداشت  یمنش  یحت

خبر     شیبود که چند روز پ  یرفت و آمد کنه همون آدم   نجایا
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ذهنم دنبال جواب   ی و اآلن فقط تو  دمی برگشتنش و از پدرش شن

 اتاق من گذاشته؟!  وپاش و ت  ییگشتم که با چه رو   یسوال م   نیا

لحظه بودم.. نه اآلن.. که از   نی روز و ا   نیوجود منتظر ا  نیا  با

پ پ همون چهار  ا  ی م  ش ینج سال  برم   نیدونستم  دوباره    ی آدم 

که با   ی ندارم به ادامه رابطه ا ی لیتما گهیگرده و اون موقع من د

 نرفتنش!  نیاز ب  ی کردم برا ی اد یوجود عاشقانه نبودن تالش ز 

بعد از   ستم یکنجکاو ن   ی و بلند نکردم تا نشون بدم که حت  سرم

با    فمیتو ک  زیم  یرو   ی چپوندن کاغذا  نیو ح  نمشیپنج سال بب 

 گفتم:   ی لحن خونسرد

 سالم!  -

لحن سردم که خب    نیداد تعجب کرده از ا  ینشون م   سکوتش

در برابر خطاهاش    شهیآدم انتظار داشت هم  نینبود.. ا  دمیازش بع

ب ن  زی چ  چیوقت ه  چی و ه   ام یکوتاه  به روش   ی برا  دی.. شاارمی و 

 ..ادی کنار ب اتمیبود که نتونست با من و اخالق نیهم

 !نیسالم... منم.. کاتر -

 دونم!  یم -
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ندارم   یتر شد و منم انگار که اصالً عجله ا  یطوالن  نباریا  سکوتش

سرو سمت  افتادم  راه  بهش  احت   سیپشت  اتاق..    یاجیگوشه 

اول اومدنش بهش ثابت    قیدقا  ن ی خواستم تو هم  ی م  ینداشتم ول

 ی ریوقت وسط درگ  هیتا    تهیاهم  یش چقدر برام بکنم که حضور

 نیکرده کاتر  ندستون ه  ادی  لِی .. مجبور به کنترل فرمیاخ  ی ها

 نباشم! 

اومدم باالخره نگاهم بهش افتاد.. رو مبل    رونیکه ب  ییدستشو  از

اش بود..    دهیکش  ی انگشتا  خینشسته بود و نگاهش م  زمیم  ی جلو

  ی بو ی که از چند متر ی .. طورک یخوش پوش و ش شهیمثل هم

 ! یحس کن  یتونست  یتنش و م ی لباسا ی ثروت نِشسته شده تو

برداشتن کتم مجبور بودم از جلوش رد شم و همون باعث    ی برا

و باهام چشم تو چشم شه.. حرف نگاهش    رهیشد سرش و باال بگ

 بود..   ی چقدر واضح و خوندن

  یپاک آب ارهی رو به زبون ب ی زیچ نکهیتونستم قبل از ا یم کاش

 ببرم..    میپاش و از زندگ شهیهم ی و برا زمیدستش بر  ی رو رو

  ی زمان  هیکه چند قدم اون ور تر اتاق پدرش بود که    فیح  یول

 ی من هنوز انقدر  ی .. ولکمیشد و حاال شر  یمحسوب م  سمیرئ
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رودرواس ا  یباهاش  تو  و  دخترش  نخوام  که  شرکت   نیداشتم 

 کنم! خیسنگ رو 

کتم بودم که بلند شد و اومد سمتم.. صداش   دن یحال پوش   در

  نش یغربت نش   ی که به خاطر سال ها  ی .. با لهجه اشهیمثل هم

 از قبلم شده بود تو گوشم نشست:  شتریب یحت

 پاپا گفته بود بهت؟!  ام؟ی م  یدونست یم -

 ! نجای ا ی ای دونستم م ی نم ی.. ولیدونستم برگشت یم -

 !؟ی .. تعجب نکرددنمیپس.. پس چرا از د -

  یعجله ا  نکهی کتم و صاف کردم و برگشتم سمتش.. بدون ا  قهی

 تر به صورتش زل زدم..    قیدق  نباریجواب دادن داشته باشم ا  ی برا

اومد که    یم  ادمیجزء به جزء چهره اش انگار تازه داشت    دنید  با

تو   ایکردم.. واقعاً تو اون دو سال..  یآدم زندگ  نی من دو سال با ا

 دم یتو وجودش و چهره اش د ی قبلش.. چ ییسال آشنا کیاون 

 ازدواج بدون دخالت احساسات گرفتم؟  نیبه ا  میکه تصم
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  نی زم  یمورد نظرم و نداشت.. وقت  یکدوم از مالک ها  چیه  یوقت

و    یضربه روح  ن یکه اول  ی تا آسمون تفاوت داشت با اون دختر

 کرد. بهم وارد

  چیتفاوت ها که من و از ه   نیبود.. هم  ن یتنها مالکم هم  دمیشا

اون نندازه.. چه رنگ پوست.. چه رنگ چشم و ابرو..    ادی  یقیطر

 سن و سال..  یحت ایچه قد و قواره.. 

که روح و روانم   یو کالفه بودم از انتخاب  نیروزا انقدر خشمگ  اون

که   ی خواست نفر بعد یو.. به قهقرا کشونده بود.. که فقط دلم م

اون و نداشته باشه..    ی ها  یژگی کدوم از و  چیبشه ه  میوارد زندگ

 نباشه!  گهید ی سایگ هیکه 

که اون زمان توش کار   یشرکت  سیدختر رئ  یوقت  نیهم  واسه

د  یم و  وقتدمیکردم  ب  دمیفهم  ی..  من  به  نسبت    ل یم   یاونم 

شه اسمش و    ینم  گهیهمسن خودمه و د  دمیفهم  ی.. وقت ست ین

وقت گذاشت..  از خصوص  چیه  دمید  یبچه  و   ی ظاهر  اتیکدوم 

قلبم    هب  نکهی.. بدون اندازهیاون دختر نم  ادیمن و    شیباطن  یحت

  ش یازدواج بپرسم.. پا پ  نیرجوع کنم و نظر احساساتم و درباره ا

 ازدواج.. ی گذاشتم برا
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و بازم ضربه خوردم ازش..   دیکه بازم به سرانجام نرس   یازدواج

خوشش و بهم    ی رو  ستیروزگار قرار ن  دمیرس  نیقیکه به    ی طور

  ه ی..  یت یو شخص  لی.. با هر شکل و شمای نشون بده و هر دختر

 خودش! ی زندگ یپ رهیزنه و م  یبه وجودم زخم م ی جور

 ؟ی برگشت یتو ک -

 شه!   یم یماه  ش یپنج ش  -

 ..یینجایت فقط چند هفته اس اپاپا بهم گف -

 شهر بودم!  نی.. نگفتم که تو ارانیماهه برگشتم ا ش یپنج ش  -

.. نتونستم  رانی که برگشتم ا  یمدت   نیافتاد چرا ا  ادشیتازه    انگار

ق  که  باشم  نزد  ی متاسف  افهیتهران  بهم  و   کیبه خودش گرفت 

 شد.. 

 پاپا...  یعنینبودم..  ی چیه انیمتاسفم.. من.. در جر -

باهات حرف   م یدرباره من و زندگ  گهیخودم ازش خواستم د  -

 نزنه!  

 کاوه..  -
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  چیو از چهره مثالً دلخورش گرفتم و از کنارش رد شدم.. ه  نگاهم 

و بارها بهش گفته    نیوقت دوست نداشتم من و کاوه صدا کنه و ا

بهونه که تلفظ اسمم براش سخته..    نیراحت با ا  یلیخ  یبودم.. ول

 نکه یداد و اآلنم با وجود ا  یم  حی و ترج  میلیکردنم با اسم فام صدا  

..  یعنی  نیبازم تکرارش کرد و ا  ادیبدم م   شکار  نیدونست از ا  یم

 !لونیاپس ه یبه اندازه  ینکردنش.. حت رییتغ

 و بعد از برداشتنش کوتاه و سرد گفتم:  فم یافتادم سمت ک راه

 بابات؟!  شیپ ی ریخوام در اتاق و قفل کنم.. م  یم -

 ! نمی .. اومدم تو رو ببومدمیپاپا ن دنید ی برا -

بخوا  ی زیچ  - پنج  شی نی بب  ی عوض نشده که  .. من همون آدم 

پ  نشد  شمیسال  حاضر  زندگ  ی که  همونی کن  یباهاش  که    ی.. 

 اآلن...   ی.. ولیتحملم کن  یتون  یهم نم  هیثان  کی  یحت  گهید  یگفت

باال رفته   ی به ساعت دور دستم انداختم و با ابروها  یشینما  ینگاه

 تکون دادم.. دییسرم و به تا

 کیتبر دی.. بایکن  یتحملم م ی شه که دار یم ی ا قهی چند دق -

 ! رییتغ نهمهیبگم بهت بابت ا
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به خودش    یناراحت  افهیبه حرف و متلکم بده ق   یجواب  نکهیا  بدون

 گرفت و گفت: 

 ..  میاومدم حرف بزن  -

 ؟؟ ی درباره  -

 امون!  ندهیگذشته امون.. آ -

  ی زیگذشته امون که تموم شد و رفت.. حرف زدن درباره اش چ  -

که    مین یب  یتو نم ی برا ییام هم جا نده یکنه.. تو آ یرو عوض نم

 بخوام راجع بهش باهات حرف بزنم! 

زود رفت رو کانال    یلیخ  شهیاخماش رفت تو هم و مثل هم  نباریا

 .. ت یعصبان

 ! ته؟ی تو زندگ یکس  ؟ی شد  ی نجور یچرا ا -

و راه افتادم سمت در اتاق.. ظاهرم خونسرد بود   دمیصدا خند  یب

گرفتم به خاطر حضور دوباره اش   یم  شیاز درون داشتم آت  یول

قدم  ی تو به ه   ییروزا  ی ادآور یو    م یچند  نم  چیکه   یوجه دلم 

که احساس آدم بودن نداشتم.. فکر    ییخواست تکرار بشه.. روزا
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  هیبق   دن یواسه رس  دهیفرآ  لهیوس  هیکردم خدا از اول من و    یم

 به اهدافشون.. 

تا دوباره به    دی دونست بعد از رفتنش چقدر طول کش   یزن م  نیا

دونست و حاال اومده   یو بخوام از اول شروع کنم؟ م  امیخودم ب

 فتاده؟ین   یاتفاق  چیبود تا با تک تک حرف ها و نگاه هاش بگه ه

 هست؟ ت یتو زندگ ی کس دیپرس یدونست و انقدر راحت م یم

 ی پنج سال منتظر بودم تو بر  نی تو ا  یباورت نشه ول دینه.. شا  -

الس   یخواست  ی.. با هرکی .. گشت و گذارت و بکنیدورات و بزن

خوره    یگرفتن م  یبه درد کول  ین یبب   یکن   نشیو سبک سنگ  یبزن

 سراغ خودم..  ی برگرد ی نکرد دایو پ ینه.. بعد اگه کس ای

م   بیعج متلکام  متوجه  که  هر ش  یبود  بودم  مجبور  قبلنا  د.. 

بدم    حیرو بار دوم واضح تر و رک و راست تر براش توض  یمتلک

  شتری.. بی پنج سال دور  نیانگار تو ا  ی.. ولهیتا بفهمه منظورم چ

 !میکه با هم بود یمن و شناخته بود.. تا اون دو سه سال

با کس  - با    یعنینبودم..    یمن  نفر.. در حد     یکیخب..    هیدو 

ول  ک یکوچ  ییآشنا داشتم  خیرابطه  فهم  یلی..    چیه   دمیزود 

 شه!  یبرام.. مثل تو نم ی مرد
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 به سر تا پاش انداختم..  ی ریزدم و نگاه پر تحق ی پوزخند

پنج سال.. تو کما   نیتو ا  ای..  یدون  یزود و نم  یلیخ  یمعن  ای  -

 و زمان از دستت در رفته!  ی بود

به خودش گرفت.. کاش   یناراحت  افهیو ق  نییو انداخت پا  سرش

 به ناراحت و خوشحال شدنش ندارم..   یحس چی که ه  د یفهم یم

 گهیتفاوتم نسبت به حضورش و د  یکه چقدر ب  دیفهم یم کاش

قائل    یحت ارزش  و  احترام  براش  هم  سابقم  همسر  عنوان  به 

 ..  ستم ین

حت  یزندگ  ی تو  ما دل   هی  یمشترکمون  ته  از  که  خوب  روز 

باش  نداشت  م یخوشحال  رو    می باهم  چشم  اون  حرمت  به  که 

 اشتباهاتش ببندم..  

ول  رفتنش  زد  ضربه  بعض یبهم  که    ی..  بودم  ممنونم  ازش  وقتا 

طالق جبران    شنهاد یو ازدواج و.. با پ  ی اشتباه من واسه خواستگار

 کرد..

کم    هی. گذاشتم  ی کن  ی.. قبولم نمامیدونستم.. اگه زودتر ب  یم  -

به زور از پاپا حرف   یوقت  ی. ول.یکم بشه. ول  تتی بگذره... تا عصبان 

 ... دی.. شادی.. فکر کردم شای هنوز ازدواج نکرد  دمیو.. فهم  دمیکش
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کلماتش که   نی همه مکث ب  نی نبود ا  یبرام باور کردن ییجورا هی

  یمنطق  ریغ  یحت  شهیکه هم  ین ینشونه خجالت و شرم بود.. کاتر

باال گرفته به    ی بلند و سر   ی حرفا و استدالل هاش و با صدا  نیتر

م ا  اوردیزبون  با  و  مقابلش  طرف  دهن  به    ینانیاطم  نیتا  که 

موقع حرف زدن به   تونست  ینم  یخودش داشت ببنده.. حاال حت

 من نگاه کنه!  ی چشما

 د؟؟یشا -

که    یو که باال گرفت بازم متعجبم کرد با اون قطره اشک  سرش

نش  بود..  تو چشماش  احمق    ی عنیسته  آدم  انقدر   دمیشا  ایمن 

به دست    یدرازگوش خوب  وونیح واسه دوباره  بودم.. که  براش 

 کنه؟ هیآوردنم حاضر بود جلوم گر

 !ی .. بهم بدگهیفرصت د کی.. دیشا -

بودم..    یاز خودم عصبان  ی زیاز هرکس و هرچ  شتریلحظه ب  اون

به هدف و برنامه هام سر و سامون ندادم..    نایکه چرا زودتر از ا

  ن ینکردم تا اآلن در جواب ا  میچرا شخص مورد نظرم و وارد زندگ

و قانع کننده داشته باشم    یمنطق  لیدل  هیلحن پر از خواهش  

 واسه رد کردنش..
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آدم بود   نیپس زده شدنم توسط هم  لیدل  نیتر  یکه منطق  البته

 ته دوباره تکرار بشه..  خواست اتفاقات گذش یدلم نم نکهیو ا

  طیشرا  نیکه در به در دنبالش بودم هم تو هم  ی دختر  هرچند

تو    یول کرد و رفت.. ول  نیبود و من و پنج سال زودتر از کاتر

 ه ی..  نی.. من خودمم کم مقصر نبودم و دلم مثل کاترانیاون جر

  ی م  نیفرصت و به کاتر  نیخواست.. که اگه ا  یفرصت دوباره م 

 شد!  یخودم سوخت مدادم.. شانس 

گرفتم و سرم    شیقهوه ا  ی در نگاهم و از چشما  ییهویباز شدن    با

دستش اومد   ی که با چند تا برگه تو  یو چرخوندم سمت دارون

 تو اتاق..

 رو امضا کن من بـ...  نایا ایب -

کاتر  همون به  آورد و چشمش  باال  و  که    نیلحظه سرش  افتاد 

چشماش و پاک کنه تا به چشم دارون   ی داشت اشک تو  یسع

 نرسه.. 

 !دی.. خوش اومدداری.. مشتاق ددییشما  بایعه.. خانوم شک  -

 جوابش فقط سرش و تکون داد و دارون رو به من گفت:  در
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 !ی دونستم مهمون دار یشرمنده نم -

  ن یداشت به زم  یبودم که همچنان سع  نیتو صورت کاتر  رهیخ

 نگاه کنه.. 

مال پدرش هم هست.. اآلنم فقط اومده    نجای.. استیمهمون ن  -

 رفت!  یداشت م گهیبود سر بزنه.. د

[2۶.۰۸.2۰ 23:۴5 ] 
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 گهیهست که د  ژشیدونستم انقدر به فکر حفظ آبرو و پرست یم

حرف محاله همچنان به موندن و حرف زدن با من اصرار   نیبا ا

 داشته باشه! 

بعد از پنج سال    دارمونید  نیاول   نیدلم دوست نداشتم تو هم  ته

  د یفهم  یاول م  نیاز هم  دی.. بایکنم ول  رونشیاز اتاق ب  ی نجوریا

انقدر  دشیام مال هم شدنمون پوچه و من  هم    ی واسه دوباره 

ا  یاحساس  یوابستگ برا  نیبه  بخوام  که  نداشتم  نگه   ی آدم 

 داشتنش از چنگ و دندونم استفاده کنم..  

 تو گوشم پوزخند زد و گفت:  ییصدا هی
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آدم  »مثالً اون  وابستگ  یواسه  بهش  از یداشت  یاحساس  یکه   ..

 ؟« ی دندونت استفاده کرد چنگ و

  ن یمشت شد و دندونام و بهم فشار دادم.. متنفر بودم از ا  دستام

خوند    ی گوشم م  ی ها رو تو  تی واقع  نیتلخ تر  شهیکه هم  ییصدا

 داد..   یآب خوردن به باد م یکردن هام و به راحت نیو همه تلق

قبولوندم اون روزا مقصر   یعمر بود که داشتم به خودم م  هی  من

اتفاقا   نیکدوم از ا  چی کرد ه  یبود و اگه فرار نم   سایانبه گ همه ج

انقدر   ینم کنم    داشیپ  ی روز  هیکه مطمئن بودم اگه    ی افتاد.. 

کرد که هم    یم  ی ادآوریبهم    شهیصدا هم  نیا  یمن طلبکارم.. ول 

  ی کن  داشیپ  یتونست   ی م  نایاز ا  رزودت  ی لی.. هم خی تو مقصر بود

 .. ی و نکرد

 گفت؟! یم یچ -

 ی رفته بود و دارون داشت با اخما نیو جمع کردم.. کاتر حواسم

م  نگاه  بهم  تعجب  از  امضا  یدرهم  ها  ییکرد..  برگه    یتو  ی به 

 دستش زدم و کوتاه جواب دادم:

 چرت و پرت!  -

 هندستون کرده آره؟ ادی لشیف -
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 .. ادیگفته بودم که دوباره م -

به تاسف تکون داد و خواست بره که دستم و گذاشتم رو    ی سر

 شونه اش و نگهش داشتم.. 

 گمرک و کارگاه..   هیقض -

دلم و قرص کرد به بودنش.. انگار باالخره  شهیمثل هم لبخندش

  شتریب  نیحضور کاتر  دیام و شا  خته یروزا چقدر بهم ر  نیا  دیفهم

 باور رسوندش که گفت:  نیبه ا

 نکن!  نایا ریکنم.. تو فکرت و درگ یم ستشیخودم راست و ر -

 کنم..  داشیکه... اگه پ  یدون ی دمت گرم.. م -

و اون وقت جبران    ی عاد  یبه زندگ  ی گرد  یدونم برم  یآره م  -

 برام.. حله! یکن یم

رفتم..    رونیبراش تکون دادم و همراهش از اتاق ب  ی لبخند سر  با

نبود.. مطمئناً من    شه یهم  قیپسر مهربون و رف  نیا اگه  همراه 

 موندم.   یجاها لنگ م یلیخ

[2۶.۰۸.2۰ 23:۴5 ] 

 71_پارت#
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دوست  ییآشنا  دیشا وقت  یتو  مونیو  اونم  جفتمون    یدانشگاه 

و با    میدانشجوها بود  نیتر  نیگوشه نش  ییجورا  هیو    نیتودار تر

  ب ی عج هیبق ی خودمون هم برا ی .. هم برامیشد  یاخت نم یکس

که همچنان ادامه داره و با وجود    هیدوست  نیمهم عمر ا  یبود.. ول

حاضر   یو حت  خودمهدل    ی که هنوز فقط تو  یی از حرفا  یلیخ

 ن یدرباره اش بگم.. اما از ا ی زیچ  قمیرف نیتر یم یبه صم ستم ین

 ام!   یراض تی نها  یب یدوست

و صداش   ستادمیراه افتاد سمت اتاقش و من وسط راه وا  دارون

 زدم:

 دارون.. -

 بله؟ -

 شده؟ ی زی.. چیرس یبه نظر نم یاوک ادیز -

 نداشت برام..  یخاص یزد که معن  یک یکوچ لبخند

 بشه مثالً؟  دیبا ینه.. چ -
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بشه؟ اصالً مگه من چقدر از مسائل و   دیبا یگفت.. چ یم راست

باشه بخواد بهم   یبا خبر بودم که اگرم مشکل  شی مشکالت زندگ

 بده؟  حیتوض

کردم و    یرو سرش هوار ماآلن فقط من بودم که مشکالتم و    تا

  ی در پ  یپ  ی گفتم.. از شکست ها  یهام براش م  یاز درد و بدبخت

گفتم و اون فقط در جواب »از من بدبخت تر وجود    ی م  می زندگ

 گفت..  ینم یچیزد و ه یلبخند م هیمن..   ی نداره« ها

فکرم و از دارون دور کردم و   بای باز شدن در اتاق مهندس شک  با

 راه افتادم سمتش.. 

 .. د یخسته نباش -

 ؟ ی ریم ی ممنون زرتشت جان.. دار -

 بله!  -

 تو اتاقم..  ایب -

نزنه..    نیاز کاتر  یسرش راه افتادم و خدا خدا کردم حرف  پشت

وصلت دوباره   ن یبه ا ی دونستم اونم مثل من راض ی هرچند که م
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سال ها حق   نیر که تو تمام ا .. همونطوست یو خواسته دخترش ن

 رو نداشت..   یزندگ  نیا  اقتیل  نیگفت کاتر  یو به من داده بود و م

که زد درباره    یحرف  نیمبل اتاقش اول  ی به محض نشستنم رو  یول

 بود:  نیهم

 !؟ی د یو د نیکاتر -

 و با شدت فوت کردم و گفتم:  نفسم

 بله!  -

شد ازم نشست پشت   دیناام   یبود و وقت  شتریب  حی منتظر توض  انگار

 .. زشیم

 ... یول یستی ن  دنشیبه د لیما ادیچون تو ز ادیبهش گفتم ن -

  ی اومد و با چشم خودش م   یم  دی.. به هر حال باستیمهم ن  -

 تا بخواد به خاطرش بجنگه..   ستین  نمونیب ی زیچ گهیکه د دید

که از پس زده    هیبود و حق داشت.. کدوم پدر  نی غمگ  نگاهش

حس    نیا  ی روز  هیخب.. منم    یشدن دخترش خوشحال باشه؟ ول 

آدم تجربه کرده بودم و حاال    نیو توسط دختر هم  یسرافکندگ

 سوخت!  یدلم نم گهید
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 د؟ یفهم -

ممنون    د یکردم بهش بفهمونم.. شما هم اگه کمکم کن   یسع  -

 شم!  یم
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 ینگفت.. خسته بودم و دلم م  ی زیچ  گهیو تکون داد و د  سرش

ول بخوابم..  خونه  برم  زودتر  تموم    یخواست  هنوز  کارش  انگار 

 ی و باز و بسته کرد و اومد رو  زشیکنار م  ی نشده بود که کشو

 نشست..   مییمبل رو به رو

 دستش بود و گرفت سمتم و گفت:  ی که تو ی ا برگه

 آدرس بزن!  نیسر به ا هیفردا  -

ت  کم پش  ی و چروک و موها  نیصورت پر چ  ی دور رو  هی  نگاهم 

 و با تعجب کاغذ و از دستش گرفتم..  دیچرخ شی و جوگندم

 شمال شهر بود..  ی از محله ها یکیشرکت تو  هی  آدرس

 ؟یواسه چ -
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داشته باشه    ادی اونور آشنا ز  نوریگردم تا ا   یم  یکیدنبال    ینگفت  -

 کارت و راه بندازه؟ ی باز  یو بتونه با پارت

 خب؟ -

 ابرو به کاغذ اشاره کرد و گفت:  با

ا   هییبابا  هیشرکت    نیا   ریمد  - ساله.. اسمش    ی چهل و خورده 

کن ول  هرجا  و  افسار خرش  مشعوفه..  ارهی م  یماکان  نه    نکه ی.. 

زبون باز و رنده و همون باعث شده    یکله گنده باشه.. ول  یلیخ

.. مشکلتم  ی ملت روش حساب کنن.. برو بگو از طرف من اومد

 ! ندازه یبهش بگو.. کارت و راه م

  ی کمک م  بایمسئله زودتر از شک  نیشد.. کاش درباره ا  ینم  باورم

دونستم قرار بود انقدر زود کارم و راه بندازه.. با    ی گرفتم اگه م

کم رو مبل جا به جا شدم و   هی شست..  پوستم ن  ریکه ز  یجانیه

 جلو.. دمیخودم و کش

که.. دردسر نشه براتون؟ اصالً   نهیقابل اعتماد هست؟ منظورم ا  -

 خواد؟!  یم  یدر عوضش چ

 انداخت رو پاش.. ی زد و پاش و با خونسرد ی لبخند
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خواد.. انقدر به   یهم نم  ی زیشه نگران نباش.. چ  یدردسر نم  -

برام انجام بده جبران    ی هست که حاال حاالها هرکار  ونیمن مد

وردست خودم بوده و حاال    یزمان  هیکه من براش کردم.    هییکارا

درم  یبعض دم  واسم  در  ارهیوقتا  کن..  جمع  و  حواست  فقط   ..

.. اگه هم  یمحتاجش  یلیخ  نه.. نذار فکر ک ای برابرش اصالً کوتاه ن

ا  یم  ی داره دندون گرد  ی دیموقع د  هی بابت کارش  کنه و  زت 

 خواد بهش بگو..  یم گهیکار د هی ایپول 

 کرد و سرش و به تاسف تکون داد..  ی خنده ا تک

شک  - مهندس  جر  بایبگو  انقدر  ی کالچا  انی گفت  داغ    ی هنوز 

ازت نمونه.. اگرم الزم شد.. زنگ    ی زیهست که با رو شدنش چ 

 بزن به من.. تا خودم با زبون خودش باهاش حرف بزنم! 

از   ییچه آتو  بایو شک  هیچ  ی کالچا  انینداشت جر  یتیاهم  برام

بود   نیبزندش.. فقط برام مهم ا  ن یتونه زم  یاون آدم داره که م

تونم بدون سر و صدا.. تو   یهمه جا کلفته و من م  شیکه پارت

 شهر دنبالش بگردم..  نینقطه نقطه ا
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که تو دلم روشن شده بود و ممکن بود من و   ی دیاز نور ام  یراض

 و از جام بلند شدم..  بمیبه هدفم برسونه برگه رو گذاشتم تو ج

لطفتون و جبران    نیمن ا  دیدستتون درد نکنه.. مطمئن باش  -

 کنم!  یم

 بلند شد و دستش و به سمتم دراز کرد.. اونم

 بذار به حساب اون چند سال از عمرت  نم یپسر.. ا  ست یالزم ن   -

 نشد..  دتیعا یچیو ه ی دختر قدرنشناس من تلف کرد ی که پا

لب زدم از اتاقش   ریز  یخداحافظ  هیو با    نییو انداختم پا  سرم

حرفا.. مدت ها بود   نیا  دنیعادت کرده بودم به شن  گهی.. درونیب

 ی کرد.. انقدر ی م  ی ابراز شرمندگ  نیکه داشت به خاطر کار کاتر

  یشدم و فکر م  یوجدانم شرمنده م  ش یوقتا خودمم پ  ی که بعض

  یکنه تالش کردم برا  یبا فکر می که شک  ی واقعاً انقدر  یعنیکردم  

 و بازم نشد؟؟  ینگه داشتن اون زندگ

درآوردم و  بمی کاغذ و از ج گهیبار د   هیرفتم  رونیشرکت که ب از

رو   اروی  نیشد اآلن برم و ا  یبه آدرس انداختم.. کاش م   ی نگاه

طاقت صبر کردن نداشتم.. انگار من    نیاز ا  شتریب  گهی.. دنم ی بب

ا پذ  ی دور   نینبودم که ده سال  و  بودم..    رفتهیرو تحمل کرده 
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  بش یدختر غ  نیچند روزه ا  ارتاب شده بودم که انگ   یب  ی جور

 زده! 

بهش بگم و    دیبا  یدونستم تو برخورد اول چ  ینم   یکه حت  یمن

کنم.. حاال داشتم به هر    هیده ساله رو توج  ی دور  نیا   ی جورچه  

  ی م  حیاگه توض  دیخب.. شا  یکردنش.. ول  دایزدم واسه پ  یم  ی در

افتاده بودم و دست و پاهام چه   ریگ  یمزخرف  طی دادم تو چه شرا

 کرد!  یمشده بود.. درکم  ریقفل و زنج ی جور

 ه؟ یاون چ -

و دکمه آسانسور و فشار   بمیدارون کاغذ و گذاشتم تو ج  ی صدا  با

 دادم..

 کردنش!  دایکه ممکنه بتونه کمکم کنه واسه پ  یآدرس کس -

 میزمان قد گهیزرتشت.. اآلن د  یکن  یسخت م  ی رو دار  هیقض -

  نیکرد.. ساده تر  دای شه گمشده ها رو پ  ی راحت م  یل یخ  ستین

اس    ی تو  ی آگه  هیراه   طر   ی ریگی پ  ایروزنامه  و    نترنتیا  قیاز 

 نه یکم هز  هیبا    یتون  یم  ی.. تو که عکسش و داری مجاز  ی فضا

دن کل  کن   ا یتو  هرک  یپخشش  کوچه    ی حت  یو    ابونیخ  وتو 

تو حت  ندشی بب بده!  ن  یبهت اطالع  ا  یست یمطمئن  شهر   نیتو 
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بهت گفته تو مترو   تونیبار هم شهر  هینه.. فقط چون    ایهست  

.. در  ی شد  کیبهش نزد  ی کرد  بوده فکر  هشی که شب  دهیو د  یکی

 گه ید   ی تو کشورا  یحت  ایکشور    نیا   ی که ممکنه هر جا  یصورت

 باشه! 
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که تو دلم روشن شده بود و ممکن بود من و   ی دیاز نور ام  یراض

 و از جام بلند شدم..  بمیبه هدفم برسونه برگه رو گذاشتم تو ج

لطفتون و جبران    نیمن ا  دیدستتون درد نکنه.. مطمئن باش  -

 کنم!  یم

 بلند شد و دستش و به سمتم دراز کرد.. اونم

بذار به حساب اون چند سال از عمرت   نم یپسر.. ا  ست یالزم ن   -

 نشد..  دتیعا یچیو ه ی دختر قدرنشناس من تلف کرد ی که پا

لب زدم از اتاقش   ریز  یخداحافظ  هیو با    نییو انداختم پا  سرم

بود   حرفا.. مدت ها  نیا  دنیعادت کرده بودم به شن  گهی.. درونیب

 ی کرد.. انقدر ی م  ی ابراز شرمندگ  نیکه داشت به خاطر کار کاتر
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  یشدم و فکر م  یوجدانم شرمنده م  ش یوقتا خودمم پ  ی که بعض

  یکنه تالش کردم برا  یبا فکر می که شک  ی واقعاً انقدر  یعنیکردم  

 و بازم نشد؟؟  ینگه داشتن اون زندگ

درآوردم و  بمی کاغذ و از ج گهیبار د   هیرفتم  رونیشرکت که ب از

رو   اروی  نیشد اآلن برم و ا  یبه آدرس انداختم.. کاش م   ی نگاه

طاقت صبر کردن نداشتم.. انگار من    نیاز ا  شتریب  گهی.. دنم ی بب

ا پذ  ی دور   نینبودم که ده سال  و  بودم..    رفتهیرو تحمل کرده 

  بش یدختر غ  نیچند روزه ا  ارتاب شده بودم که انگ   یب  ی جور

 زده! 

بهش بگم و    دیبا  یدونستم تو برخورد اول چ  ینم   یکه حت  یمن

کنم.. حاال داشتم به هر    هیده ساله رو توج  ی دور  نیا   ی چه جور

  ی م  حیاگه توض  دیخب.. شا  یکردنش.. ول  دایزدم واسه پ  یم  ی در

افتاده بودم و دست و پاهام چه   ریگ  یمزخرف  طی دادم تو چه شرا

 کرد!  یمشده بود.. درکم  ریقفل و زنج ی جور

 ه؟ یاون چ -

و دکمه آسانسور و فشار   بمیدارون کاغذ و گذاشتم تو ج  ی صدا  با

 دادم..
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 کردنش!  دایکه ممکنه بتونه کمکم کنه واسه پ  یآدرس کس -

 میزمان قد گهیزرتشت.. اآلن د  یکن  یسخت م  ی رو دار  هیقض -

  نیکرد.. ساده تر  دای شه گمشده ها رو پ  ی راحت م  یل یخ  ستین

اس    ی تو  ی آگه  هیراه   طر   ی ریگی پ  ایروزنامه  و    نترنتیا  قیاز 

 نه یکم هز  هیبا    یتون  یم  ی.. تو که عکسش و داری مجاز  ی فضا

دن کل  کن   ا یتو  هرک  یپخشش  کوچه    ی حت  یو    ابونیخ  وتو 

تو حت  ندشی بب بده!  ن  یبهت اطالع  ا  یست یمطمئن  شهر   نیتو 

بهت گفته تو مترو   تونیبار هم شهر  هینه.. فقط چون    ایهست  

.. در  ی شد  کیبهش نزد  ی بوده فکر کرد  هشی که شب  دهیو د  یکی

 گه ید   ی تو کشورا  یحت  ایکشور    نیا   ی که ممکنه هر جا  یصورت

 باشه! 
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دارون درش و باز کرد و منتظر موند اول من    ستادیکه وا  آسانسور

 فتم: گ  ی برم و خودش که پشت سرم اومد تو با لحن حسرت زده ا

  زا یچ  نیدونم؟ خودمم خسته شدم انقدر به ا  ینم   ی فکر کرد  -

دونم    یجا شروع کنم.. م  هیاز    دیبه هر حال با  یفکر کردم. ول
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ول کاهه  انبار  تو  دنبال سوزن  ا  یمثل گشتن  که   یآدرس  نیبا 

پ  با یشک باشه  تهران  تو  اگه  داد.. مطمئنم  کنم..    یم  داشیبهم 

  دم یام  گهیآخر که د  رحلهگذاشتم واسه م..  نترنتمیزدن و ا  یآگه

 المون یاز فام  یخوام کس   یشد.. چون فعالً نم  دیناام  یاز همه چ

 درست شه!  دیشر جد هیگردم و   یبفهمه دارم دنبالش م

از خونه و    شی دختر بچه شونزده ساله ده سال پ  هیشر چرا؟    -

ه  بود ک  نیاشتباهتون ا  نیخانواده اش فرار کرده.. به نظرم بزرگتر

آبرو   خاطر  کرد   ی زیهرچ  ا یبه  ولش  موقع  دنبالش    دیهمون  و 

 یدلم نم  گهیمنم اگه جاش بودم.. د  ینکنم ول  دتی.. ناام دینگشت 

 و زدن! دمیاون خانواده که انقدر راحت ق  شی خواست بگردم پ

دارون انگار   یدادم سکوت کنم.. ول  حیرفت تو هم و ترج  اخمام

و ادامه   دیکش  یتند شده بود که نفس پر حرص  ی بدجور  ششیآت

 داد: 

بق  نیاز هم  میکش  یم  یهرچ  - برخورد  اگه    هیترس  که  اس.. 

شه.. خدا هم به اندازه ما آدما انقدر   یشه و بل م   یبفهمن ال م

.. بدون  ییخطا  نیما.. با کوچکتر  یکنه.. ول  یزود حکم صادر نم

 ی باال  م یبر یم بوده سر طرف و  ی اون کار چ لی دل  میبفهم نکهیا
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آدم نکشته    چارهیخانواده شما.. بابا دختر ب  نیدار.. نمونه اش هم

 نتونه دوباره قبولش کنه..   یکه بعد از ده سال کس

 نکهی.. دارون بدون ادیکش  ریتو قلب و مغزم همزمان ت  ی زیچ  هی

و همه   ه یقض  یخودش بفهمه دست گذاشته بود رو قسمت اصل

 و نقض کرد..  شیقبل ی حرفا

و   میبزرگ و بدخ ی غده سرطان  هیمسئله برام مثل   نیهنوز ا اگه

  ن یالعالج نبود.. اگه برام راحت بود صحبت کردن درباره همچ

غ یتیجنا که  هرچقدرم  نگران    ری..  اگه  باشه..  ناخواسته  و  عمد 

  نجا ی.. همهیقض  نیبعد از فاش شدن ا  ساینبودم واسه سرنوشت گ

م دق  ی بهش  ه  لهیدل  ن یبه هم  قاًیگفتم  نم  چی که  تونه    یکس 

مثال به زبون    هیکه به عنوان    یلیدل  نیدوباره قبولش کنه.. هم

 آورد! 

بچگانه بود    ی فرار ساده از سر لجباز   هیفقط    ه ی.. اگه قضوگرنه

  ی مملکت و م  نیدو ماه اول ذره ذره خاک ا  یکیکه.. تو همون  

مدت    هی.. تا  یول  شی کنم و برگردونمش سر زندگ  داشیگشتم تا پ 

 نذاشتن..  هیخودم تو شوک بودم و نخواستم.. بعد از اونم بق 

[2۶.۰۸.2۰ 23:۴۸ ] 
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آدما  ینم  دارون صادر   ی دونست  حکم  هوا  رو  من..  بر  و  دور 

زمان ممکن    نینکردن.. مدرک محکمه پسند داشتن که تو بدتر

  ایکار و کرده..    نیا  ی ا  گهیکس د  دمیرو شد و من هنوز نفهم

خواست که عالقه نداشتنش به من و اون ازدواج و..   سایخود گ

 نشون بده!  مونیتو شب عروس یاون شکل

سمت    می و هر کدوم رفت  میکرد  یاز هم خداحافظ  نگی پارک  تو

برگشتم    نی ماش من  و  زد  صدام  دوباره  دارون  که  خودمون 

 سمتش.. 

کم دست دست کرد واسه به زبون آوردن حرفش و آخرسر    هی

 گفت: 

  نانه یخوام واقع ب  یکنم.. فقط م   دتیخوام نا ام  ینم   خوام..  ینم  -

 .. ینگاه کن ه یتر به قض

تکون دادم تا حرفش و ادامه بده.. نگاهش و گرفت    دییو به تا  سرم

 لب زد: نیبه زم  رهیو خ

 ممکنه اصالً... ازدواج کرده باشه.. -
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 دونم!  یم -

 ن یو بلند کرد و زل زد به صورتم.. اون لحظه همه تالشم ا  سرش

  یکه م  یکنه واقعاً به حرف  الی بود که چهره ام مصمم باشه و خ

 زنم اعتقاد دارم.. 

که.. شوهرش بودم   ی.. من به خاطر اون زمانیطیتحت هر شرا -

کنه.. خودم و مقصر    هینبودم که بتونه بهم تک  ی انقدر حام   یول

زندگا  یدونم.. حت  یم اآلن  باشه شا  یگه  داشته  و  ..  دیخودش 

جبران گذشته بتونم واسه اش انجام   ی باشه که برا  ی کار  دیشا

 بده! 

ه  سرش بدون  و  داد  تکون  د  چیو  سمت    ی ا  گهیحرف  رفت 

همنش ی ماش نکرد..  باور  بودم  مطمئن  که  هرچند  که    نطوری.. 

  سال ها.. هر وقت   نیبه حرفام نداشتم و تو تمام ا  ینانیخودم اطم

همچ و   ی تو  ی فکر  نیکه  زدم  پسش  گرفت  شکل  سرم 

 براش در نظر نگرفتم..   یاحتمال نیکوچکتر

گفت..    یتونستم گول بزنم.. دارون راست م  ی.. خودم و نم یول

 من..   ی بود از باورها شتریب  یلیاحتمال متاهل بودنش.. خ 
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کردن.. اون دختر    یبودن و فکر م  نیخوشب  ی ادیکه ز  ییباورها

حت  یگستاخ آخر..  لحظه  تا  خوابمون    ی رو  یوقت  یکه  تخت 

 هیمشترک و بهش منتقل کردم..    یحس و لذت زندگ  نیبهتر

به روم نزد.. منتظر مونده تا من از خواب غفلتم    کم یلبخند کوچ

 ! بارهدو یزندگ هیشم و.. برم سراغش واسه شروع  داریب
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 .. ستین ریهنوزم د دیکنم شا  دایتو رو پ دی..با

 .. ستین ریتقص  یب ریتقد یول ی ..تو ساده دل کند

 .. یزن یبازم من و خط م یمن تابی ب نکهی..با ا

 .. یکنم تو با خودت هم دشمن  دایتو رو پ دی..با

 نکهیکردم و پام و رو گاز گذاشتم.. بدون ا  ادیضبط و ز   ی صدا

نه تو   ایساعت از صبح اون شرکت باز هست    نیمطمئن باشم ا

خواب از چشمم    ی دارون انقدر  شبید  ی دادم.. حرفا  راژیو  ابونا یخ
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گرفت که با قرصم آروم نشدم و به محض روشن شدن هوا حاضر  

 شدم و راه افتادم..  

زد تا    یحرفا رو بهم م  نیشد و ا  ی م  دایپ   دینفر با  هیحتماً    انگار

  داشم یبر فرض اگه پ  ایکردنش..    دای کردم چقدر سخته پ  یباور م

بازم    ایدوباره..    دنیبهم رس  نیداره به ا  یلیکنم.. اونم مثل من تما

 قراره ازم فرار کنه؟

رفتم    یحواس جمع م  دیدست خودم بود.. با  گهیکه اونش د  البته

حضورم و    ی کردم.. انقدر  یراحت م  ی و انقدر  الشیخ  دیجلو.. با

همه جوره پشتشم..    نباریباور برسه ا  نیکردم تا به ا  یپررنگ م

  د ینتونستن ببخشنش.. با  ایلیکه هنوز خ  ییبا وجود همه خطاها

 اونم به من فکر کرده بود؟؟  صالًهمه سال.. ا  نی.. تو ادمیفهم  یم

 تونه آرومت کنه..  یجمله مثل من م  هیبا   ی..ک

 کنه..  مونتیآخر از رفتن پش ی ..اون لحظه ها

 عبور..  یب ی کوچه ها نیشهر سرد ا نیاز ا رمی..دلگ

 کنم از راه دور..  یحس م یکن یبه من فکر م  ی..وقت
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 نکهیآماده کنم.. مثالً ا  ی زیهر چ  یخواست خودم و برا  یم  دلم

اش.. بچه دو سه ساله    یبهم داد و منم رفتم پ  یآدرس   هی  ارویاگه  

 اش در و به روم باز کنه..  

خودم    نکهیداد.. با ا  یفکر کردن بهش آزارم م  یشد.. حت   ینم  یول

و فراموش   زیبسازم و همه چ  یزندگ   هیکردم    یمدت سع   نیتو ا

 یهم راه من و رفته باشه. خودخواه  سایخواست گ   ی کنم.. دلم نم

و   مش یگل  ییچند سال تنها  نیخواست تمام ا  ی دلم م  یبود ول

 باشه!  دهیکش رونیاز آب ب

 بره..  یچشام و م ی وها س هیگر نیشب ا هی..آخر 

 پره..  یم  یکه جا گذاشت  یرهنی..عطرت داره از پ

 .. یکنم هر روز تنهاتر نش  دایتو رو پ دی..با

 .. ی کمتر نش نیاز ا یبه با من بودنت حت ی..راض

 ن یهمه سال کجا بودم؟ ا  نیداشتم که بهش بگم؟ ا  یمن چ  اصالً

شونزده    سایازش نگرفت.. گ  ی خبر   چیکس ه   چی که ه   یهمه سال

دوران همون  تو  و  بودنش  بچه  بود..  بق  یسالش    م یتصم  هیکه 

تو منم  و  ازدواجمون  واسه  عروس  ی گرفتن  انداختم    یدلم  راه 

 دادم..  صیتشخ
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کرده؟ از کجا سرپناه    ریخودش و س  ی کجا پول آورده؟ چه جور  از

مر  ریگ اگه  جور  ضیآورده؟  چه  درمون    ی شده  دوا  و  خودش 

اگه کس داشته چه جور  یکرده؟  ازش  استفاده  سوء    از   ی قصد 

 خودش دفاع کرده؟! 

ما هم دل به    یاشتباه کرد.. ول  سای.. گ ست ین  ی.. کارم بخشودننه

ا مثل    ای.. حاال  می شد  کیو تو جرمش شر  میاشتباه داد  نیدل 

  د ی.. نبادمشیاگه د   ایو بکنم و سراغش نرم..    می زندگ  دی.. باه یبق

 !دیطلبکار باشم.. نبا 

  دا یپارک پ  ی شرکت جا   ی لطف زود در اومدنم از خونه جلو  به

  اد یب   یکس  نکهیا   ی حدسم درست بود هنوز زود بود برا  یکردم ول

 و درش و باز کنه.. 

خسته و پر از خوابم   ی و خوابوندم و چشما   نیماش  یکم صندل   هی

 ریبسته ام هم.. تصو  ی پشت پلک ها  یهم گذاشتم.. ول  ی و رو 

 بست..  یکردم نقش م  یبهش نگاه م که صبح تا شب    سایعکس گ
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  یی خودش تو اون روزا  یبود برا  یشده؟ عروسک یچه شکل  یعنی

و آروم و گرفت و با خودش برد.. اآلن شده   ریکه دل من سر به ز

ساله.. صد در صد خوشگل تر.. صد در   شیو ش  ستیخانوم ب  هی

 صد با وقارتر.. صد در صد مغرور تر و البته.. چموش تر!

م  شک اول  نگاه  همون  تو  که  اون صورت   یندارم  شناسمش.. 

ابروهایجمع و جور و خواست فر دار   ی پرپشت و موها  ی .. اون 

و    د یاندازه سف  ی .. اون پوست بخیرنگ    ی .. اون چشماییخرما

 ی صورتش.. انقدر  ی کمرنگ و پررنگ رو  ی قهوه ا  ی اون.. لک ها

  ختنش کرد چهره اش و که بعد از صد سال هم شنا  یخاص م

 آسون باشه!  

 م یظاهر  راتییاون.. فکر نکنم من و بشناسه.. نه به خاطر تغ  یول

که بهم    یاون روزا.. تعداد دفعات  نکهیده سال.. به خاطر ا  نیتو ا

شرم و    یبود! اونم نه از رو  دست کمتر  هی  ی نگاه کرد.. از انگشتا

خواست    ینم  یبود که حت  یعالقگ  یخجالت دخترونه.. از سر ب

 افهیاز ق  ی ادیز  زیحساب چ  نیبا ا   س! پ ه یشوهرش چه شکل  نهی بب

 ام تو ذهنش نمونده! 
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وقت    نیا  یک  نکه یمتعجب از ا  م یزنگ گوش   ی بلند شدن صدا   با

  دنیو از رو داشبورد برداشتم و با د  می صبح باهام کار داره گوش

 جواب دادم:  عیشماره مامانم نگران شدم و سر

 جانم!  -

 زرتشت جان؟  -

 و کرد و صاف نشستم..  ارمی لرزون مامانم هش ی صدا

 شده؟  یجانم مامان چ  -

 کردم.. دارتیب دیببخش ی خواب بود -

 !دیزد یوقت صبح زنگ نم نیا بودم.. فقط نگران شدم..  داریب -

..  ی آشفته بود  یلی! خدمیمنم نگران بودم زنگ زدم.. خواب بد د  -

خواب    ی ات و تو  افه یخون شد که ق  گرمیج  یچرا ول  دم ینفهم

  ینکرده اتفاق  ی خدا  د ی.. گفتم شادمیانقدر درمونده و ناراحت د

 ! یگیافتاده که به ما نم

[2۶.۰۸.2۰ 23:۴9 ] 
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کرد  یدرد م  ی بدجور یهام که در اثر کم خواب  قهی به شق  یدست

 و چشمام و بستم..  دمیکش

صبح تا شب شرکتم..    فته؟یخواد ب  ی م  ینه مامان.. چه اتفاق  -

م  م  ی م  زیچ  هیخونه    رمیشبم  و  جا  ی خورم  واسه    ییخوابم.. 

 ..  ست ین  ینگران

  نجا یتونه هم  یبابات که گفت م   ؟ی دیآخه چرا حرف گوش نم  -

.. ی رکه خودت دوست دا  ی راه بندازه.. هرکار  یبرات کار و کاسب 

 ! یکن  یتک و تنها تو اون شهر زندگ ی چرا اصرار دار 

 و سرم و به دو طرف تکون دادم:  دمیخند یشدت درموندگ  از

شده ام که    لی مامان مگه من پسر تازه از دانشگاه فارق التحص  -

برام جورش کنه؟ من ا بابام  و  باشم  به در دنبال کار   نهمهیدر 

سال درس خوندم.. جون کندم.. تالش کردم تا بتونم کار خودم 

ماه چند  که  حاال  بندازم..  راه  شرکت    دمیرس  هی و  و  هدفم  به 

خواست پا گرفته.. حاال که تونستم   یدلم م شهیکه هم ی اونجور

 یکارم و انجام بدم همه چ  یو اصول  یاسمش و ثبت کنم و قانون 

 مغازه و چرتکه بندازم؟!   هیدخل  ی پا نم یبش  امیو ول کنم و ب

 ؟یشه انقدر از خانواده و شهرت دور بمون ی م یدلت راض -
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ول  - ند  ی ر ی.. خینه  شهر  اون  از  پوووف...    دمیهم  بخوام...  که 

از چهار   شتریب  ی! من حالم خوبه.. چند ماهه برگشتم ولمیبگذر

 ی کنم.. اونور بودم کمتر نگرانم بود  ی م  ی پنج ساله دارم تنها زندگ

 کشورم و هفت هشت ساعت ازت فاصله دارم!  نی تا اآلن که تو هم

روزا   نیبه خدا.. ا  ست یدست خودم ن  ی .. ولگه یو م  نی باباتم هم  -

 زنه..   یاز قبل دلم شور م  شتریب یلیخ

نفس عم  فکم و  فشردم  بهم  ب  قمیو    یفرستادم.. خرافات  رونیو 

دلشوره   دی.. شاسایحرف بازم ذهنم رفت سمت گ  نیبا ا  ینبودم ول

 مسئله نباشه..   نیربط به هم یمامانم ب 

 شونمیحد آشفته و پر نیتونست تا ا یکه م ی زیروزا تنها چ نیا

دن  نکر  دایبه خصوص مامانم بشه.. پ   هیبق   یکنه که باعث نگران

که    ی زیاز.. مرگش! چ  ی کردن نشونه ا  دای .. پدمی شا  ایبود..    سایگ

 ! ارم یمحال بود بتونم.. طاقت ب

در شرکت باز شده و دارن توش رفت و   دمیخودم که اومدم د  به

که دوباره به جونم افتاده بودم    یجانیکنن.. با عجله و ه  یآمد م

هفته در جواب مامانم    ن یتو هم  دیشا  سا یشدن گ  دایاز احتمال پ

 تند گفتم: 
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.. خودم  ادیب   شی پ  نجایهم که ا  ینباش.. هر مشکل  یچینگران ه  -

م  س  یدرستش  ش  ی کنم..  ها  شی و  دلشوره  وسط   ی سالمه.. 

 ! ریدر نظر بگ  نمیکم ا هی تیشگیهم

شدم    ادهیپ  عی سر  یبعد از خداحافظ  نگفت  ی زی چ  گهید  مامانمم

افتادم سمت شرکت.. در حال بودم واسه   دیسرتا پا ام  کهیو راه 

با    نیاز ا  ییجا  هیکه    یکردن کردن کس  دایپ شهر بود و من.. 

 ! دیرس  ی.. دستم بهش نمیدست خال
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مردک    نیا  یکه مطمئناً به شکم چرون  یساعت  می بعد از ن  باالخره

دهن پر شده و لپ    دنیگذشت اجازه دادن وارد اتاقش شم و با د

 حدسم درست بود..   دمیباد کرده اش فهم

 رونیب   زیهمون دهن پر با سر جواب سالمم و داد و از پشت م   با

برا بش   ی اومد  که  تعارف کرد  و  دادن  .. خودشم رفت  نم یدست 

م  تو  زشیپشت  لقمه  از قورت دادن  بعد  به س  ی و    ی نی دهنش 

 صبحونه اشاره کرد و گفت: 
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 بفرما جنابِ.. ؟؟! -

 کاوه هستم.. ممنون صرف شده! -

 داد و گفت: ییو برداشت و سفارش دو تا چا یگوش

 فرستادتون؟  با یمهندس شک دی که گفت -

 بله!  -

 ه؟یکار خودتون چ  -

 ..  کشمیشر -

 بود اسمش؟   یچ  ؟یچوب   عیعه؟ تو همون شرکت صادرات صنا  -

 !زرانیخ -

  بایخود شک  یل یآره! اون موقع ها که من دم پرش بودم فام  آهان  -

نصف    یبود که رفت یرو به ورشکستگ  نکهیرو شرکت بود.. مثل ا

 کمکش آره؟! ی و شد ی دیسهامش و خر

بحث    ماًیواسه جواب دادن به سواالش نداشتم که مستق  یلیتما

ا اومدم  واسه اطالعات گرفتن  بفهمه  تا  نه  نجایو عوض کردم   ..

 اطالعات دادن!
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بر  - ممکنه  ا  میاگه  به من کمک   دیتون   یم  می نیبب   نکهیسراغ 

 برم! دینه! چون عجله دارم با ای د یکن

اومد تو و   ی چا  ین یبا س   یکه به در خورد آبدارچ  ی چند تقه ا  با

 : دیبعد از رفتنش مشعوف پرس

 !؟یخوا یازم م ی ه کارخب؟ چ -

 یلیبهش نگفته.. هرچند که خودشم خ  ی زیگفته بود چ  بایشک

  ی و م  حشیخودم زحمت توض  دیبا  نینبود. واسه هم  انیدر جر 

 .. دمیکش

عکس که    هیو    ل یاسم و فام  هیگردم که.. جز    ی م  یکیدنبال    -

  ستم یمطمئن ن   یازش ندارم.. حت   ی.. رد و نشونشهیمال ده سال پ

 ی ریگ یسر و صدا پ   ی خوام با عجله و ب  یم  یشهر باشه.. ول  نیتو ا

..  ی ازش ثبت شده باشه.. حت  یاسم   هیکه ممکنه    ییبشه هرجا

 ...  ایمحضر  یحت

 لرزوند..  یو فوت کردم.. فکرشم تنم و م نفسم

 قبرستون!  -

 کم فکر کرد و گفت:  هی
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 ه؟یسر و صدا چ ی اوهوم.. گرفتم! حاال منظور از ب -

تو  ینم  یعنی  - ا  ی خوام  و  ازش پخش   یعکس   نترنتیروزنامه 

خودش بفهمه که دارم دنبالش   یحت  ای  یخوام کس  یبشه.. نم

وقت  یم تا  گ  یآدرس  هی  یگردم..  برم   ادیب  ریازش  خودم  و.. 

 سراغش! 

 رو لبش نشست و از جاش بلند شد.. یق یعم لبخند

شرط و شروط و ماده    ی نجوریکم سخت شد جناب.. ا  هی  هیقض   -

  ی سخت تر م یلیو خ ی خوا یکه از ما م  ی تبصره گذاشتن.. کار

  ر یکنه.. اطالعاتتم که ناقص تر از اونه که بشه دو روزه طرف و گ

 آورد.. 

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۰ ] 
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 ی باز  یگشتم که بتونه با پارت  ی نم  یاگه سخت نبود سراغ آدم  -

 تو زمان کم کار و راه بندازه! 

ول  نیا  - درست..  نم  ی باز  ی پارت  یکه  کفاف  واسه  دهیتنها   ..

ا  نیهمچ انداختک  ی پروژه  راه  شما  هنگفتیه  رقم    د یبا  ی.. 
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که تو صفن واسه راه   ییهمه آدما  ن یخرج بشه تا از ب  ی زیرمیز

 افتادن کارشون.. نوبت شما بره اول اول! 

با    هیخواست همون لحظه قال قض  یبه من بود.. دلم م  اگه رو 

  الم یکندم فقط خ  یدادم دستش م  یو م  دمیکش  یکه م  یچک

 لیرو بهم تحو  سایگ   گهیدو ماه د  یکیتا    نکهیشد از ا  یراحت م

 .. ده یم

  ی اول م  نیو اگه از هم  هیگفته بود آدم دندون گرد  با ی.. شک یول

به سازش برقصم شا به هدفش م   د یخواستم    ی تهش فقط اون 

 شد..   یجا بند نم چیو من دستم به ه  دیرس

ها ناراحت   یکم به جلو خم شدم.. صندل   هیو صاف کردم و    گلوم

کرد..    ی م  شتری و ب   م یاتاقش کمرم و به درد انداخته بود و کالفگ 

 ظاهر خونسردم و حفظ کردم و گفتم:  یول

 رفت بگم!   ادمیبراتون داشتن..   یغامیپ هی با ی مهندس شک -

 چشمش و تنگ کرد.. هیرفت تو هم و  اخماش

 خب؟ -
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 ی درباره کالچا  ییزایچ  هیکنم    ی م  .. فکری .. ولستین  ادمی  قیدق  -

 که اونجا افتاده بود..  یو.. اتفاقات

نشسته   مییرو به رو  یبه صورتش که حاال رو صندل  میمستق   نگاهم

که به وضوح    دمیشکار کردم.. د  عیشد و واکنشش و سر  رهیبود خ

تنفس بهتر    ی و البد برا  راهنشی پ  ییرنگش کبود شد و دکمه باال 

 باز کرد.. 

گفتم بابت شناخت تمام و کمال    نیآفر  بایبه هوش شک  همونجا

تا   هیکه بتونه در عرض چند ثان  ییو گرفتن آتو  یآدم  نیهمچ

و دور از باورم   د یبع  یلیحد آشفته اش کنه! هرچند که خ  نیا

 نبود..  

داشتن..    یمختلف پارت  ی آدما همونقدر که جاها  نجوریا  معمواًل

قد باهمون  پارت  دیرم  لزوم  مواقع  قماشا  یتو  خودشون    ی هم 

 دارن رو نشه! گهیکه از همد ییباشن.. تا آتو ها

تا حالش جا    شییچا  وانیل قلپ ازش خورد  برداشت و چند  و 

 اومد و گفت: 
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که   ی زیو.. با هرچ  ی دار  ی که گفت  یو اون عکس  لیاسم و فام  -

  س یبرگه بنو  هی .. تو  ادیسرنخ به حساب ب  هیممکنه    ی کن  ی فکر م

 بهم بده..  

  زش یم  ی رو  یاز برگه ها  یکیبرداشتن    ی و دراز کردم برا  دستم

 که ادامه داد: 

 فقط..  -

 زل زدم بهش..  می مستق

.. چون دمیبابتش م  یداره نه قول  یکار من.. نه زمان مشخص  -

  نیخوان و تو کمتر  ی ازم م  هیکه بق   ی دونن کار  یهمه م  گهید

  ی .. گفتم که شما هم بدوندمیجام مو تالش ان  یسع   شتریزمان با ب 

 ی ریگ ینشده. پس راه به راه پ   ی خبر  یعنیاگه بهت خبر ندادم  

 نکن! 

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۰ ] 
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  ل یتکون دادم و مشغول نوشتن شدم.. اسم و فام   دییبه تا  ی سر

اسم پدرشم نوشتم و کاغذ و به    نانیتولد و محض اطم  خیو تار
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ج تو  از  و  گرفتم  کپ   بمیسمتش  رو  یعکس  از  عکس   ی شده 

 و درآوردم..  شیاصل

د  مشعوف با  و  برداشت  رو  بودن   دنیبرگه  دختر  از  البد  اسم 

شخص مورد نظر و سن و سالش تعجب کرد که با لبخند گوشه  

 : دیلبش پرس 

 مهندس؟ ه یعشق و عاشق  هیقض -

  ی و مطمئناً ربط   دیپرس  یکه م  ییسواال  نیاومد از ا  ینم  خوشم

شرش کنده شه    نکهیا  ی حال برا  نینداشت. با ا  ی ریگ یبه روند پ

 جواب دادم: 

دونم سبک و مدل کارتون چه   ینه.. مربوط به کارمه.. فقط.. نم  -

 بهش برسه!  یب یخوام آس ینم یطیشرا چی.. تحت هیول هیجور

 حواسمون جمعه..   -

بهش انداخت و خواست   ییدادم که نگاه گذرا  لیبهش تحو  عکسم

ش و با  که دوباره نشست سر جا  دی نکش  ه ی.. به ثانیبلند شه ول

دستش و چشماش و تنگ    ی زل زد به عکس تو  ی تر  قینگاه دق

 کرد!
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که لحظه به لحظه داشت   یتعجب   نیچهره اش موندم و ا  مات

ق  یشد نشون م  یم  ادتری چشماش ز  ی تو براش    سایگ  افهیداد 

 آشنا اومده.. 

و عکس جا به جا    لش یبرگه اسم و فام  نی ب  گهیبار د  هی  نگاهش

بار ز  سا یشد و اسم گ به    ر یرو چند  لب تکرار کرد آخر زل زد 

 صورتم.. 

 ه؟ یعکس مال کِ نیا یگفت  -

 تر بهش نگاه کردم.. قیجلو و دق دمیو رو مبل کش خودم

 .. چطور؟!ش یده سال پ -

 باال انداخت و چشماش و تنگ کرد.. ی ا چونه

ودتر از انتظارت  ز  ی لیخ  یلی.. فکر کنم کارت خیشک دارم ول  -

 ! فتهیراه ب

کردم نفس نفس زدن و ضربان   یدهنم و قورت دادم و سع  آب

 نداشته باشه!  ی ریصدام تاث ی تند قلبم رو

 ش؟ یشناس  یم -
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بلند شد.. ح  ی پوزخند از جاش  و  م  ن یزد    زشینشستن پشت 

 گفت: 

  ت ی ک  ی رو چک کنم. نگفت  ی زی چ  هی  دیگفتم که.. شک دارم.. با  -

 شه؟!  یم

رد و   هیاآلن بهم    نیوجودم شده بود چشم و گوش تا هم  تمام

جواب دادن    ی برا  یازش بده و من با کله برم سراغش.. توان  ینشون

  م ی درباره مسائل خصوص  دمید  یبه سوالش نداشتم و هنوز الزم نم

 حرف بزنم..   اروی نیبا ا

اصالً از طرز نگاه کردن و اون پوزخند مسخره    نکه یخصوص ا  به

و حس    ومد یخوشم ن  سا یعکس گ  دنیبعد از د  دنش یو لحن پرس

 گرفتم!  ینم یخوب

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۰ ] 
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  ی زیگرفتن جواب سوالش نکرد و مشغول گشتن چ  ی برا   ی اصرار

م   ی تو داشتم  چاره  اگه  شد..  تاپش  کنارش   یلپ  رفتم 

  دا یربط پ   سایکه به گ  نهی قراره اون تو بب  یچ  نمیبب   ستادمیمی وا

 کنه..  یم
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بهم دست    سای آدم با گ  نیکه احتمااًل از آشنا بودن ا  ی شوک  یول

ذاشت تکون   یچسبونده بود و نم   یاون صندل  ی داده بود من و رو

 بخورم..  

احتمال  موقع هر  م  یاومدن  نظر  در  حت  ی رو  و  زمان    ی گرفتم 

 کیبه سرانجام برسه رو نزد  ی ر یگی پ  نیکه ممکن بود ا  یبیتقر

به    اجیحاال.. انگار اصالً احت  یکرده بودم ول  ینیب   شیماه پ  کیبه  

واسطه    یتونست ب  یبود که م  ی همون کس  اروی  نیگشتن نبود و ا 

 من و به اون دختر برسونه! 

کم گشتن با دقت    هیساکت شده بود و بعد از    ب یعج  مشعوف

تاپش که من ه لپ  به صفحه  زد  نداشتم..    ی دید  چیزل  بهش 

بب  راتییتونستم تغ  یفقط م  هیکه از    نمیعضالت چهره اش و 

ول شد    ششیکه ن  دید  یداشت م  یدونم چ  یبه بعد نم  ییجا

 رو صورتش و چشماش برق زد..

  ی فیبالتکل  نیمشت شده بود و فکم منقبض.. ا   ار یاخت  یب   دستام

گفت    یگفت؟ اصالً چرا نم  ینم  یچیرو دوست نداشتم.. چرا ه

به نظرش آشنا اومده    یگفت واسه چ  یشک کرده؟ چرا نم  یبه چ

ه انقدر طول  و چک کنه ک  یصاحب اون عکس؟ مگه قرار بود چ
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تونه داشته    یم  کاریچ  یآدم  نی همچ  هی.. با  سای اصالً گ  د؟یکش

 باشه؟ 

برق گرفته ها از   نیع  ی ا  هیصورتش بودم که تو ثان  رهیخ  هنوز

اومد زل زد به   یکه داشت از حدقه در م  ییو با چشما  دیجا پر

 شش یو پ  ی شد که اسم کالچا  ی لپ تاپ.. حالش مثل همون وقت

داشت بسته    شمیکرد و انگار راه تنفس  رییآوردم.. رنگ صورتش تغ

 شد..  یم

بها بدم و   میکنجکاو  دیحس شد  نیخواستم به ا  یواقعاً م  گهید

که با    یکنه تو اون لپ تاپ کوفت   ی و داره نگاه م  ی چ  نمی برم بب

ناباور  یجیگ م  ی و  لبه  به  و  نگاهش  و  بست  و  تاپش    زشیلپ 

 دوخت!

نمونده از کله    ی زیو چ  هیعصبان  داًیشد  دمیکه دقت کردم د  خوب

منم بدتر از   یو درموندگ  یجی گ  تیوضع  یاش دود بلند شه ول

حالت    ر ییتغ  نیتونستم درباره ا  ینم  یحدس   چیخودش بود که ه 

 بزنم..  شیدفعه ا هی

تر   قیدق  دنید  ی کمرم از بس تو همون حالت برا  ی مهره ها  درد

 .. ستمیشد و مجبور شدم سرپا وا  ادیچهره مشعوف مونده بودم.. ز
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 جناب مشعوف؟! -

اش و از رو به رو   رهیصدام باالخره به خودش اومد و نگاه خ  با

 نگفت...  ی زیتنها واکنشش زل زدن به من بود و چ یگرفت.. ول

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۰ ] 

 ۸3_پارت#

 : دمیخودم دوباره پرس  نکهیا تا

 نه؟  ای دشیشناس یم  دیاومده؟ نگفت  شی پ یمشکل -

  ی کرد و نگاهش و گرفت.. حس کردم دوباره رگا  ی سرفه ا  تک

 باد کرد..  تشی عصبان

شما    یگفتم که مهندس شک دارم.. هنوز برطرف نشده.. ول  -

تا آخر هفته دستش و    دی.. شاستیکردنش سخت ن  دایفکر کن پ

 بذارم تو دستت.. گوش به زنگ باش!

  یهنوز حس م  یشد ول  ر یبه دلم سراز  یو خوشحال  دیاز ام  یموج

 ی مشکوک بود و من نم  ی ادیرفتار مشعوف.. ز   رییتغ  نیکردم ا

 تونستم بهش اعتماد کنم.. 

 برداشتم و گفتم:  زشیقدم به سمت م چند



216 
 

 تونم شماره اتون و داشته باشم!  یم -

  ادیرفت خودش بهم گفت خوشش نم  ادشیبود که    جیگ  انقدر

کارت از رو   هیحواس    ی کنم.. ب  ی ریگی زنگ بزنم و پ  قه یدم به دق 

به   ی دیشد لی م  کهیبرداشت و گرفت سمتم.. منم در حال زشیم

دخل و دونش داشتم    ختنیر  رونیو ب  یاون لپ تاپ لعنت  دنیدزد

 .رونیزدم ب یخداحافظ هیکارت و گرفتم و با 

قدم    هیچند تا پله رو با    نکهیخواست خوشحال باشم از ا  یم  دلم

  دا یخبر پ   دنی با شن  ارم یخواست بال در ب  یباال رفته بودم.. دلم م 

شد نداشتم..    ی م   یبعدش چ  نکهیبه ا  ی شدنش تا آخر هفته.. کار

 .. یبود ول  یشد کاف یاز بودنش راحت م  المیخ نکهیهم

  یکه از اون برق تو  یداد.. حس یداشت آزارم م  یضیحس مر  هی

ا  ی چشما از اون پوزخندش..  نگاه خمشعوف..  به    رهیز اون  اش 

گ م  سایعکس  و    یبهم دست  پر  ی سر  هیداد  و    شونیاحتمال 

سر و سامون    یبرا  یلیتما  چیچرخوند که ه  ینامطمئن تو مغزم م

داد و من   یمبهم ن   یخوب  جهی دادنش نداشتم.. چون مطمئناً نت

نم پ  یدلم  شوق  ا  دایخواست..  با  و  مزخرف    ن یکردنش  حس 

 خراب کنم!
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* 

رس  ساعت که  بود  شب  ماش  دمیده  و  پارک  نیخونه  تو   نگیو 

انقدر کار کرده بودم که جنازه ام رس   ده ی مجتمع پارک کردم.. 

  یو چه جور   سایواسه چند ساعت از گ   یبود خونه و ذهنم حت

 شده بود!  یشدنش هم خال دایپ

و شرکت..  ساعت بمونم ت  نیتل انبار شده ام باعث شد تا ا  ی کارا

نشه سمت اون    دهیخواستم ذهنم کش  یبهونه م  نیبه ا  دمیشا

 بودم!   ریکه از صبح باهاش درگ  یو اعصاب خورد کن  یمنف  ی فکرا

آسانسور شدم و دکمه طبقه هشت و فشار دادم.. احمقانه    وارد

م دلم  اگه  گ  ی بود  اآلن  جا  شمیپ  سایخواست  به  تا  پا    ی بود 

خونه    هی.. با  کیگذاشتن تو اون خونه سرد و سوت و کور و تار

 داشته باشه رو به رو بشم؟؟  یاز زندگ ییکه رنگ و بو ی ا

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۰ ] 
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خونه   نیبا من بود وگرنه همچ  شهیهم  دیام  نیاحمقانه نبود.. ا  نه

  ی تک نفره انتخاب نم  ی زندگ  هیبزرگ بود واسه    ی اد یرو که ز  ی ا

 کردم..
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کنم..    یشهر کار و زندگ  نیگرفتم تو ا  میکه تصم  ی از لحظه ا  من

در    ی از مجرد   گهیفکر که تا چند وقت د  نیهمه برنامه هام و با ا

  دمی م  لیمشترک تشک  یخواد.. زندگ   یکه دلم م   ی و با کس  امیم

مورد   لیوسا  ی سر   هیخونه ام فقط    ی برا  ی .. حتی بردم.. حت  شیپ

 انتخاب بشه!  سایگ  قهیبا سل  لیوسا هیتا بق دمیو خر ازین

خواست و   یمن و نم  شیبازم مثل ده سال پ   دی که شا  ییسایگ

به    یمن حت  ی تر هم شده بود.. ول  ی نخواستن قو  نیالبته اآلن ا

ارث برده از پدربزرگم هم فکر    ی کتاتوریاستفاده از زور و رگ د

 رام کردنش!  ی کرده بودم برا

.. یکردم ول  یبهش حس م  کی خودم و نزد  بیکه عج  ییسایگ

  یباشه.. ترس  داریذاشت حال خوبم پا  یتو وجودم نم  یترس  هی

 خواب دم صبح مامانم بود!   ری.. تعبدیکه شا

ول   دیکل کردم  باز  و  در  و  د   یانداختم  با    یچراغا   دنیهمونجا.. 

اومد قدم هام خشک    یکه از تو سالن م  ی عود  ی روشن خونه و بو

 شد.. 
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رو   ییایلحظه رو  ن یبود که داشتم همچ  ش یپ  قهیچند دق  نیهم

م  ی برا مجسم  ول  یخودم  محقق    یم  دیبع  یکردم..  دونستم 

 تصوراتم بود!  ی باشه که تو یشدنش به دست همون آدم

ذاشت   یعود نم  ی رفتم.. بو  شی سالن پ   ی و بستم و تا وسطا  در

ول  ی ا  گهید  زیچ  ی بو کنم  حس  سمت    یرو  به  که  و  سرم 

د با  چرخوندم  سل  زی م   دنیآشپزخونه  و   دهیچ  قهی با  غذا  شده 

 گاز بود ماتم برد.. ی که رو  ی قابلمه ا

باز شدن   ی بود که با صدا  دهی به ذهنم نرس  یاحتمال  چیه  هنوز

کفشا تق  تق  و  اتاق  بلند  ی در  و    کیسرام  ی رو  ی پاشنه  روم 

 چشم تو چشم شدم!  نیبرگردوندم و با کاتر

اش کامالً باز بود و   نهیو س  نیکه آست   یکوتاه مشک  راهنیپ  هی  با

که نود درصد مواقع   یشیبود و آرا   ختهیکه دورش ر  ی فر  ی موها

 شد!  یوقت پاک نم چیچهره اش داشت و ه ی تو

و دور از باور بود    بیعج  ی تو خونه من اون لحظه انقدر  حضورش

نداشته   دنش ی نسبت به سر و وضع و لباس پوش   یتعجب گهیکه د

نداشت که چرا    یتیو اآلن اهمزمان محرمم بود    ه یزن    نیباشم.. ا
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 یا  گهید  زیگرده.. موضوع مهم چ  یداره تو خونه م   یشکل  نیا

 بود که به زبون آوردمش.. 

 ؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا -

[2۶.۰۸.2۰ 23:51 ] 
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که    ی لحظه جا خورد و لبخند  هیدرهمم    ی لحن تند و اخما  با

  ی رفت.. ول  نیرو لبش نشسته بود از ب  ییمثالً خوش آمد گو  ی برا

 نکهیشد.. حدس ا  کیخودش و از تک و تا ننداخت و بهم نزد

محاله   یسخت نبود ول ده یکش  رونیزبون باباش ب ریآدرس و از ز 

 آورده باشه!  ریگ ییخونه رو از جا دیکل

 شرکت نصفه موند!  ی حرفامون.. تو -

  ر یو بازدمم و فوت کردم.. خدا امشب و به خ  دمیکش   ی قیعم  نفس 

مشعوف تحت   یبهم کرد سر معرف  بایکه شک   یبگذرونه.. با لطف 

نم  یطیراش  چیه بد  یدلم  رفتار  کاتر  ی خواست  از خودم    نیبا 

که   ینجوریخب.. ا  ینشون بدم که بره به گوش باباش برسونه. ول

هرز رفتن دستم    بهکار   دمیترس  یکردم.. م   یمن داشتم حس م

 بشه!  دهیهم کش
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 تو؟ نگهبان راهت داد؟  ی اومد ی چه جور -

 باال انداخت و گفت:  یتفاوت یبا ب  ی ا شونه

  ی خانوم  هیمن اومدم نگهبان نبود.. اومدم باال زنگ زدم..    یوقت  -

 در و باز کرد.. منم اومدم تو! 

ب  یکیدونستم امروز    یم بود  نگهبان    ی برا  ادیقرار  به  نظافت و 

 نیاون آدم چرا کاتر  نکهیا  یسپرده بودم در و براش باز کنه.. ول

 ود..سوال ب ی و تو خونه راه داده جا

 تو؟  ادیکه گذاشت ب  یبهش گفت  یچ -

 گفتم همسرشم!  -

که انقدر خسته و    یو محکم باز و بسته کردم.. چرا امشب  چشمام

 افتاد! یاتفاق م نیا  دیکالفه بودم با

 اونم انقدر راحت باور کرد؟ -

برد عقب و غش غش خند  سرش برهنه  دیو  به گردن  نگاهم   ..

افتاد.. دروغ بود اگ گفتم با خط به خط    یه م پوست برنزه اش 

تو ذهنم جرقه    مونییصحنه از روابط زناشو  هیخاطره و    هیبدنش  



222 
 

 راهه ی.. بهتر بود که ذهنم و منحرف کنم تا به ب یخورد ول  ینم

 نشه!   دهیکش

رو   خنده و  دستش  شد  تموم  که  با    ی اش  و  گذاشت  ام  شونه 

ذاشت    ی م  شیبه معرض نما  شتریو ب   ش یگوشت  ی که لبا  ی لبخند

 گفت: 

تو    یراحت نبود.. زنا.. استعداد خوب  یکن  ی که فکر م  ی انقدر  -

و نشونش دادم   مونیدارن. منم عکس عروس  گهیقانع کردن همد

وقت و  باورش شد  م  دیفهم  یتا  و  برگشتم  از سفر  خوام   یتازه 

 تو!    امیکنم.. انقدر مهربون بود که گذاشت ب  زی شوهرم و سورپرا

و گزارش دادن    یبه اون شرکت خدمات  زدم و زنگ زدن  ی پوزخند

ذهنم تا درس   ی ها  تیکار اون مستخدم احمق و گذاشتم تو اولو

 اشون..  ه یبق ی بشه برا یعبرت

چشم خودش    یجلو  نباریشونه ام برداشتم و ا  یو از رو  دستش

  ی دارم لذت م  نکهیا  الینگاهم و به سرتا پاش دوختم و اونم به خ

نسبتاً    ی ها  یتا برجستگ  ستادی وا   یزدن.. جور  دید   نیبردم از ا

 ! ادیبزرگ بدنش بهتر به چشمم ب

[2۶.۰۸.2۰ 23:51 ] 
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م  یخام  الیخ  چه فکر  که  م  یبود  منم  اون   ی کرد  مثل  تونه 

ا با    ی زمان  هی  دیزنانه اش خام کنه.. شا  ی ترفندها  نیمستخدم 

ها م  ی مردونه  فعال  د  یوجودم  با  ب  دنیشد  و  فرم  رو   ی بدن 

حد همه فکر و    نیتا ا  سایاون موقع.. مثل اآلن.. گ   ی نقصش ول

درگ و  تالش    ریذکرم  دوره  تو  من  و  بود  فراموش    ی برانکرده 

 کردنش بودم! 

شدم و   رهیعکس العمل من بود خ  دنیکه منتظر د  ییچشما   تو

 خونسرد گفتم: 

 ؟یدعوت یعروس -

انتظار نداشت اول  دیوضوح وا رفت شا  به حرفم بعد از    نیچون 

 گفت:  یباشه.. ول  نیا کلشیو ه پیت دنید

 . چرا؟ نه. -

در آوردن کتم راه افتادم سمت اتاق   نیکنارش رد شدم و ح  از

 خواب..
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ب   - و وضعت  م   یم  ییبه کسا  شتریسر  که  برن   یخوره  خوان 

سرم به   هی  ی و سر راه اومد  یدعوت   ییجا  دی.. گفتم شایعروس

 .. یمن بزن

 من به خاطر تو شام آماده کردم!   ؟یکه انقدر تلخ باش  ی مجبور  -

  هیالزم بود    دیپر بغض و لرزونش قدم هام و شل کرد.. شا  ی صدا

ب راه  دلش  با  قول خودش حرفا   امیامشب  به  مونده    ی تا  نصفه 

تکم  روزمونید زندگ  هیکنم..    لیو  سال  دو  حرمت  به    یشب 

 خورد!  یبرنم ییمشترک.. به جا

. ته دلم دوست  اش شدم.  رهیچرخ به سمتش زدم و خ  م ین  هی

بب رنجور  و  درمونده  انقدر  کاترنمش ینداشتم  کاش همون    ن ی.. 

موند تا اآلن از راه به راه    ی م  یحق به جانب باق   شهیمغرور و هم

 .. ره یام و نگ قهیپس زدنش حس بد و آزاردهنده عذاب وجدان 

 ! امی.. م رمیدوش بگ هی -

با گفتن منتظرم روش و برگردوند و    لباش باز شد و  به لبخند 

رفت سمت آشپزخونه منم با تکون دادن سرم به تاسف و فوت  

 اتاق خواب شدم!  یکردن نفسم راه

* 
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ول  گفتم  وقت  ی م  یدوش  تا  دق  یدونستم  دراز   قهی چند  وان  تو 

دست از    ی سر درد و خستگ  نینکشم و چشمام و رو هم نذارم ا

بود    ینی شب نش  نیمشتاق به ا  ی انقدر  نمی. کاترداره.  یسرم برنم

 منتظر بمونه!   شتریکه ب

ستون فقراتم    ی و بستم و دستم و بردم پشت تا مهره ها  چشمام

خودم    ی برا  گارمیس  هیو ماساژ بدم و تو ذهنم بود که بلند شم و  

سر دردم تموم شه که با باز شدن در حموم   نیا  دیتا شا  ارمیب

  دن یرو لبم نشست از د  ی لبخند  اریاخت  ی منم باز شد و ب  ی چشما

 بود.. نیدست کاتر ی که تو ی گاریس

و ازش خواستم   گاریدستم و دراز کردم و با اشاره س   یرودرواس  یب

 انگشتام گذاشتش..   ی که بدون مکث ال 
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ا  یبود! آدم  بیعج از  گفت    یاومد و م   ی عادتم بدش م  نیکه 

 نکهیحاال خودش بدون ا   رهیبگ  گاریس  ی حموم بو  ادیخوشم نم

 کار و برام انجام داده بود.. نیبگم ا ی زیمن چ
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 ی محو شد پشت دود  نیزدم و صورت کاتر  گاریبه س   یمحکم  پک

و   اقیتونستم برق اشت  یهنوز م  یکه به سمتش فوت کردم ول

 بدم..  صیچشماش تشخ ی تو

با خودش چ  نیا بنده هوس   یزن  انقدر  و  بود؟ من  فکر کرده 

  یلباس سکسکه فکر کرده با چند تا عشوه و لبخند و نگاه و    دهید

م م  دمیوا  فراموش  حرفا  یو  همه  از    هیکه    ییکنم  تا  زد  روز 

 دست بکشم؟   مونیزندگ

زندگ  ییحرفا از  من  کردن  دلزده  تو  بودن  موفق  کامالً    ی که 

داد اال خونه و    یم  تیاهم  ی زیکه به هرچ  یآدم  نیمشترک با ا

 خانواده و تعهد!

شد و لبه وان   کیخودش اغواگر.. نزد  ال یهمون لبخندِ به خ  با

هم بدون خجالت   نیآب نبود و کاتر  ی رو   ی ادینشست.. کف ز

 شد..  رهینگاهش و رو سر تا پام چرخوند و دوباره به چشمام خ

  رونش یو جر و بحث ب   دادیتر از اون بودم که بخوام با داد و ب  خسته

 ی وت  گار یگرفتم از س   ی خمار داشتم کام م  ی کنم و فقط با چشما

م فکر  اون خودش  برا  یدستم..  قراره  من   ی کرد که حضورش 
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گرفتم و   یازش نم  یحس  چیمتفاوت و خاص باشه وگرنه من ه

 حموم نبود! ی تو یانگار که اصالً کس 

آب به خودم اومدم و    ی باالخره با فرو بردن دستش تو  نکهیا  تا

ا از  و    ی زیچ  نکهیقبل  گرفتم  و  دستش  مچ  کنه  لمس  رو 

 .. رونیب  دمش یکش

  ن ی و با دو انگشت شست و اشاره از ب  گاریو ول کردم و س  مچش

 لبام برداشتم و گفتم: 

 قبلنا دستت کج نبود!  -

  ح ی منظورم نشد و با تعجب به دستش نگاه کرد که توض  متوجه

 دادم: 

 !ی که دزد نبود نهیمنظورم ا -

 تر.. کیو لبه وان گذاشت و باالتنه اش و بهم نزد دستش

اسمش   گهیخودم هست و بردارم.. د  ی که برا  ی زیخوام چ  یم  -

 !ستین ی دزد

 . گهید  یکی.. حاال شده مال  یرفت  ی مال خودت بود.. ولش کرد  -
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چشمام چپ و راست شد و آخر سر رو    نیکم ب   هیناباورش    نگاه 

 ..ستادیپاهاش وا

نکن    ی بهونه سع  نی.. پس با استین  تی دگتو زن  ی دونم کس  ی م  -

 .. یمن و گول بزن 

 رفتن از حموم گفت:  رونیب  نیو برگردوند و ح روش

 تا سرد نشده!  ایخوام غذا رو سرو کنم زود ب  یم -
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رو برداشتم از رو صورتم..    ی و فوت کردم و نقاب خونسرد  نفسم

روز و    نیفهموندم که هم  یم  ن یبه کاتر  ی با چه منطق  دیحاال با

گ ذکر  و  فکر  با  به    سایشب گذروندن  تا شب زل زدن  و صبح 

  ی عنیرد و نشون و سرنخ..    هیعکسش و در به در گشتن دنبال  

 هست..   میتو زندگ  یکس

با    ینم  د یفهم  یم  کاش و  به    گهی د  یکیخوام جاش  کنم..  پر 

مشترک    ینفر بهم ثابت کرده بود آدم زندگ  هیخصوص که اون  

 به دوباره امتحان کردنش نداشتم..   یرغبت چیو من ه  ستین
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 قی کرد از طر  ینم  یآورد و سع  ینم  نییانقدر خودش و پا  کاش

بشه تا من و از زن بودنش و از مرد    کیکردنم بهم نزد  کی تحر

 بودن خودم متنفر نکنه! 

بهش    دادی با داد و ب  دینبود.. اول با حرف و اگه نفهم  ی چاره ا  یول

آدم چند بار به فنا رفته برداره و    نیکردم دست از ا  یم  یحال

ا   گه یرو که دلم بهم م   یبارم که شده.. راه  هیواسه    نباریبذاره 

 کنم!  دایدرسته پ

در حموم و باز کردم..    دمیچیتنه ام پ   نییکه دور پا  ی حوله ا  با

در حموم    ی که جلو  ی حوله ا   ی ها  ییافتاد و دمپا  نی نگاهم به زم

 جفت شده بود.. 

زدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. تو خونه    ی پوزخند

هم م  شه یخودمون  ازم  دعوا  و  داد  حموم    یبا  از  بعد  خواست 

خ  ییدمپا حاال  و  اش   یلیبپوشم  آماده  برام  خودش  محترمانه 

 کرده بود.. 

قبل از اومدنم چند ساعت از وقتش و به گشتن تو   ستین  معلوم

 کرده..  دایبال استفاده رو پ ی ها ییدمپا نیگذرونده که ا لمیوسا
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نکرده بودم که در اتاق و باز کرد    دنشونیپوش  ی برا  یاقدام  هنوز

ها   ییو گرفتم و با  بغل پام دمپا  ممیتصم  دنشیو اومد تو.. با د

خواستم    یرو از سر راهم کنار زدم و راه افتادم سمت تخت.. م

نداره   یخودمه و لزوم  ی خونه مجرد  گهید  نجایبهش بفهمونم که ا

 رو به کامم تلخ کنه!    یدگمسخره اش زن ی با قانون ها

ه  هرچند ه  چیکه  من   چیوقت  از سمت  هاش  قانون  از  کدوم 

ول  ینم  تیرعا بدجور  یشد  تذکراتش  مداوم  خط    ی تکرار 

 رو اعصاب و روانم! نداختیم

  ی نفس ها  ی صدا  یول  دمیبهش بود و عکس العملش و ند  پشتم

 گوشم بود..  ی وشده اش ت قیعم

 !ارم؟یبرات ب ی خور یم ی زیچ -

  اره؟ یب   نییخواست خودش و پا  یو محکم بستم.. تا کجا م  چشمام

و به دوش   شی بار زندگ  ییکه پنج سال تنها  ی کرد مرد   ی فکر م

 شه؟  یخر م  ادی کار که از عهده خدمتکارم برم   ی سر   هیبا    دهیکش
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 خشک کردن موهام گفتم:   نیو برداشتم و ح کمیکوچ حوله

 ؟ی مگه شام درست نکرد -

 ! یش  زیکه سورپرا  ه یچ  گم ینم  یشام خوشمزه.. ول  هیچرا.. چرا    -

بود که   ی زیتنها چ  نیو مطمئن بودم.. دستپخت کاتر  یکی  نیا

کس از ظاهرش   چیو ه  نیبذارم و ا  یبیوقت نتونستم روش ع  چیه

 شد!  یمتوجه نم

 خورم!  یپس همون شام و م -

 قبلش..  ی خوا یم -

د  دمیچرخ که  م  دمیسمتش  ناز  با  چشما  ادیداره  و    یسمتم 

 داد.. یبهم نم یخوب دیخمارش نو

تا  هیقبلش    یخوا  یم  - تازه    ی لندی ماساژ  کنم؟   ادیمهمونت 

درد کمرت مثل   ی .. به خصوص که برای ش  یم  ی گرفتم.. مشتر

 ! یش یمعجزه است.. تا چند هفته ازش خالص م

 عقب و کوتاه گفتم:   دمیکه به طرفم دراز شد خودم و کش  دستش

 ..  سمیخ -

 ندارم..  ی من مشکل -
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 من دارم!  -

عصبان   باالخره با  و  برخورد  بدون    تیبهش  و  برگردوند  و  روش 

  ی نیکرد بازم همون کاتر  ی.. هرچقدر تالش مرونیحرف رفت ب

بود تا بهم ثابت    یکاف  نی.. همی شد و عصب  یبود که زود کالفه م

 نداره!  یو جنبه واقع شهی نما هیرفتاراش  نیبشه تمام ا

* 

غذا  بعد خوردن  حت  نیکاتر  ییایتالیا   ی از  نم  یکه   یاسمشم 

بلند شد و من    زیطعمش حرف نداشت از پشت م  یدونستم ول

  یقیخواد بکنه مثل تمام دقا  یم  کاریکنجکاو شم چ  نکهیبدون ا

که صرف خوردن شام دو نفره امون شد تو سکوت زل زدم به 

 غذام..  یبشقاب خال

ب  یم   ن یذهنم سبک سنگ   ی حرفام و تو  داشتم از   شتر یکردم.. 

و   نیقبلش کاتر  دیتونستم چشمام و باز نگه دارم و با  ینم  نیا

دستم   ی جلو  ییچا  وانیل  هیفرستادم بره که با قرار گرفتن    یم

 د.. ش  دهینگاهم به باال کش 

  یی بالفاصله بعد از غذا چا  شهیدونست که هم  ی دونست؟ م  یم

بار دل   کی  یدونست و تو تمام اون دو سال حت  یخورم؟ م  یم
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  ی کیعادت مزخرف و مضر من نداده بود و حاال داشت    نیبه دل ا

نبود به    ی دیام  چیه   گهیکرد؟ حاال که د  یهنراش و رو م  یکی

 رابطه پاره شده؟ نیا

هم با خودم بردم تو سالن..    ییلب بلند شدم و چا  ریتشکر ز  هی  با

 بودم خودش حرف و شروع کنه تا منم بتونم ادامه بدم..   دواریام

زنونه اش و    ی ترفندها  نباریبمونه و ا   نجایشب بخواد ا  نکهیا  فکر

شه بکشونه روانم و    یکه به تخت خواب مربوط م  یمسائل  ی تو

 .. ختیر یبهم م
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  ی که توش بزرگ شده بودم.. آدم عابد و زاهد  ی خانواده ا   برخالف

که با   ییتوسط دخترا  نمیغربت نش  ی تو سال ها  ازهامینبودم و ن

 شد..   ی شدن برطرف م  یم میخودشون وارد زندگ لیتما

به سرم    سایگ  ی دوباره هوا  یبرگشته بودم.. از وقت  یاز وقت  یول

که ده سال منتظرش بودم جور شد و من    یطیشرا  یزد.. از وقت

دختر   هیکه بدون ترس از دخالت بق   دمیقدرت و تو خودم د   نیا
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و به خلوتم   یکس   گهیکنم.. د  دایدورم و پ  ی مورد عالقه سال ها

 راه ندادم.. 

ازش   یپاک بود و هر خبط  سایبودم گ   ده یوقت بود که فهم  یلیخ

نستم بر خالف دو  یو حماقتش بود.. م  یسر زده بود از سر بچگ

نم  هیوجودش دختر سالم  ی ها   طنتیهمه ش خواستم   یو من 

آدم هرزه به نظر برسم که هر   ه یکردم در برابرش    داشیپ  یوقت

  ی دوباره م  بعدصبح روز    یکنه ول  ینفر پر م   هیشب تختش و با  

 کرده!  یکه دوسش داره و در حقش کوتاه  یکس یگرده پ

 وانیانگشت رو لبه ل  مبل نشسته بودم و خم شده به جلو با  رو

  نکه یو هم  نیافتاد رو زم   نیکاتر  هیکه سا  دمیکش  یخط م  ییچا

لباس خواب ساتن    خیصورتش م  ی سرم و بلند کردم چشمم به جا 

  یی جورا  هیاز اندامش و نپوشونده بود و    ی ادیز  زیشد که چ  ی قرمز

 شد!  یمحسوب م ی نییفقط تز

م  ی زیچ ازش  کاتر  دمیترس  یکه  افتاد..  امشب   ی برا  ن یاتفاق 

کردم   یبودم که فکر م  الیخوش خ  ی ادیبرنامه داشت و من ز

 کنه..  ری کم محبت من و پاگ  هیشام و  هیخواد فقط با   یم
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اآلن تو    دیکه مثالً با  یمبل نشست و با ذوق  ی چهارزانو رو  کنارم

اون و براق کرده    ی قهوه ا  ی چشما  یکرد ول  یمن لونه م  یچشما

 بود گفت: 

 .. نه؟! یبود که قرمز دوست داشت  ادم ی..  زمیسورپرا  نیآخر   نمیا  -

بود.. قرمز دوست داشتم و حاضر بودم قسم    ادشی.. درست  آره

که احمقانه    یبار هم به خاطر دل من   کی  ی حت  نیبخورم که کاتر

 ..  دیبهش گفتم قرمز نپوش  قمی همون اول از عال 

  ی م   دایتو کمد لباساش پ  ی ل همه رنگ لباستمام اون دو سا  تو

  ی فکر م  یکرد وقت  یم   یمن و واقعاً عصب   نیشد به جز قرمز و ا

 کنه!   یکار و م نیکردم که از قصد ا

قانع کننده    هیتوج  چیوقت ه  چی ه   یدر کار نبود ول  ی قصد  دمیشا

ا  ی برا  ی ا نداشت جز  م  نکهیکارش  اون جور که   ی دلش  خواد 

کنه.. نه بر اساس   یخودش دوست داره بپوشه و بگرده و زندگ

 ! گهید یکی قهی نظر و سل
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 گه یو منم کامل برگشتم سمتش.. د  زیو گذاشتم رو م   ییچا  وانیل

 دیبا  م؟یخودمون و گول بزن   می خواست   یو کجا م  یبس بود.. تا ک 

 وقت خاموش نشه..  چیه گهیکه د ی کردم.. جور ی روشنش م

با چ  ه؟یچ  یدون  یم  - امشبت..    یکه نشون داد  ییزایبا رفتار 

 ! دمیرس  ی ا  جهی نت  هیبه    ادتهی  اتمیهنوز از من و عادت هام و اخالق

خودش و    هیچ  زدیخودش حدس م  شیکه پ  یاز جواب  مشتاق

 : دیسمتم و پرس دیکش

 ؟ی ا جهیچه نت -

  ه ی  ریمثل تو ز  یبا آدم  ستمیوقت.. حاضر ن   چی ه  گهید  نکهیا  -

 کنم!  یسقف زندگ 

من اون   یشکنه.. ول  یدونستم دلش و م  یبود و م  ی ام کار  ضربه

و با تمام وجود از خودم متنفر کنم.. تا    نیلحظه حاضر بودم کاتر

 نکنه! دایاحمقانه به ذهنش راه پ  االتیخ نیا گهید

امشبت و..    ی کارها  نیکنم.. که تو همه ا  ی فکر م  نیبه ا  ی وقت  -

  چیو ه  ی مشترکمون انجام بد  یسال زندگ   تو اون دو  ی تونست  یم

  ی رسم که عمرم تو زندگ  یباور م  نیبه ا  شتری.. بی وقت انجام نداد

..  نهی کردم خصلتت هم  یتا اآلن فکر م  دیکردن با تو تلف شد. شا
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 ای  ی شوهرت وقت بذار  ی و برا  یرکه از خودت بگذ  یستین  یآدم

درکت کردم و گفتم البد انتظار    ییجاها  هی..  ی دل به دلش بد 

و خودت    یتونست  یامشب.. بهم ثابت شد م  ی.. ولادهیمن ازت ز

 ! شترهیب یلیدردش خ نی.. اینخواست

و فندکم    گاریو از چهره درمونده اش گرفتم و بلند شدم.. س   نگاهم 

 ی نخ روشن کردم که صدا  هی پنجره سالن    ی و برداشتم و جلو

 لرزونش به گوشم خورد:

 خوام.. یم اآلن -

 خودم نبود که صدام رفت باال.. دست

منتظر   ی و آدماش انقدر  ایدن  ی ر یبگ   ادی  دی.. باالخره بارهید  گهید  -

  یچ  یو بفهم  ی مونن تا تو چند سال با خودت کلنجار بر  ینم

  شی داشت  یزمان  هیکه    ی خوا  ی رو م  یهمون  ی.. بفهم ی خوا  یم

  ی خواسته ها  د یکنن.. شا  یم  ر یی.. آدما تغشیاز دست داد   یول

طرف مقابلتم    دیکن از د  ینباشه.. پس سع  یک یبا تو    گهیاونا د

 ! ینگاه کن  هیبه قض 

رو تو قلبم حس کردم که قابل انکار    ی با هر کلمه درد  یول  گفتم 

حرفا رو به   نی هم  ییصدا  هیبعد از هر جمله    ی نبود.. گفتم ول
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من    نباری.. اسایمن بودم و گ  هی طرف قض  نباریخودم برگردوند.. ا

 اآلن من..  گاهیتو جا سایبودم و گ نیکاتر گاهیتو جا

م  اون راست  داشت  بازم  منم    یصدا  رو    سایگ  یزمان  هیگفت.. 

  یم  ییداشتم و از دستش دادم.. حاال بعد از چند سال با چه رو

   رم؟یخواستم پسش بگ
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دارم؟   نیمن اآلن به کاتر  هیحس اون به من.. همون حس  یعنی

دوران    نیمن و تو بدتر  نیتر.. چون کاتر  قیبدتر و عم  ی حت  دیشا

وقت  می زندگ نکرد..  م  یول  که  پا  یرفت  رو  خودم    ی تونستم 

 .. ستمیوا

با حرف زدنم و با حرف    یول کردم.. وقت  یرو وقت  سایمن گ   یول

از    شتریکردم و باعث فرارش شدم.. که ب   ینزدنم پشتش و خال

د زمان  احت  ی ا   گهیهر  پ  اجیبهم  و  پشت  نه  که    یناهداشت.. 

 ! ستهیکه بتونه با کمکش سرپا وا یگاه  هیداشت.. نه تک
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پوش  ینیکاتر  دنید  با لباس  روم   ده یکه  به  رو  شده  حاضر  و 

ب  ستادهیوا پ  هی  اریاخت  ی بود  از  نشست  لبم  رو  محو    دا یلبخند 

 .. نیخودم و کاتر نیتفاوت ب  هیکردن 

کنم    یو خال  دونیقرار نبود انقدر زود م   نیمن مثل کاتر  حداقل

شدم به    ی اگه مجبور م  ی و با دو تا توپ و تشر پا پس بکشم.. حت

 سایبه دست آوردن دل گ  ی ده سال گذشته برا  نیاندازه تمام ا 

 و مطمئن بودم!   نیتالش کنم.. ا

..  یدون  یو خودتم م  نی.. استمی من آدم به زور پس گرفتن ن   - 

کنم که به قول خودت   ییرو گدا ی زیا.. چت نجایا ومدمیامشبم ن

تنها بودن جفتمون..    دیداشتمش.. فقط فکر کردم.. شا  ی روز  هی

که..    یخوب  یلیدل د  هیباشه  بد  گهیفرصت  هم  انگار  میبه  که   ..

 اشتباه کردم..  

و چرخوند و چند قدم به سمت در برداشت که پشت سرش   روش

 رفتم و صداش زدم:

 ! نیکاتر -
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تند شده اش   ی و من از نفس ها  ستادیپشت به من وا  همونجا

چشماش و    ی خواد برگرده تا اشک تو   ی تونستم بفهمم نم  یم

 ..  نم ی بب

رو به کامم    یکه زندگ   شیزن بود.. با همه سفت و سخت  هی  اونم

به سراغش اومده   یداشت که بد موقع  یم احساساتتلخ کرد.. باز

 بود.. 

نفر شده تمام دغدغه ام..   هیوقته که..    یلی! خستمیمن تنها ن   -

خوام و نه    ینه م   گه یگذرونم و د  ی شب و روزم و با فکر اون م

! وگرنه  نمیبب   م ی رو تو زندگ  ی ا  گهیتونم که به جز اون.. کس د  یم

فرصت و به جفتمون    نیاگه اون نبود.. منم اآلن.. ا  دی.. شادیشا

 دادم! یم

 چرخ به سمتم زد.. می ن  هیو  دیبه صورتش کش یدست

 ! نمشیخوام بب  یم -

رفتن کار مشعوف    شیبودم به درست پ   دواریلحظه انقدر ام  اون

مجرد موندنش    اهامیرو   ی تو  نانهی که خوشب  ییسایکردن گ  دایو پ

 تکون دادم و گفتم:  دیی تا به ی و ثبت کرده بودم که سر
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  د یذارم. به هر حال با  یقرار م  هی.. هر وقت اومد  ست یفعالً ن  -

تو زندگ  هیبدونه   رو ازش    ی زیخوام چ  یبوده و منم نم  می نفر 

از من    شتریکن.. که ب  دایو پ  یک یکنم.. تا اون موقع تو هم    یمخف

 باشه برات!  یدرکت کنه و همراه خوب
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 لحظه مکث کرد و گفت:  هیزد خواست بره که  ی پوزخند

ته کمدته..   یباشه که عکسش.. تو اون جعبه چوب   یاگه همون  -

 خوشگله!  یلیخ

 هینشون دادن    ی حت  ایبه من فرصت جواب دادن    گهیو د  رفت

و    لمیاومده وسا  ی از وقت  نکهیعکس العمل ساده رو نداد.. حدس ا

کردم اون جعبه رو    یفکرشم نم  یکنکاش کرده رو زده بودم.. ول

 کنه!   دایپ

کرده بودم    یازش مخف  مونیزندگ  ی که تو تمام سال ها  ی ا  جعبه

م ه  یچون  ا  یزن  چیدونستم  پ  ی عالقه  همچ  دایبه   نیکردن 

 که یت  هیمن    ی اون جعبه برا   یشوهرش نداره.. ول  لیتو وسا  ی زیچ
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به فراموش   یوقت راض   چی.. هشیاز گذشته بود.. که با همه تلخ

 کردنش نبودم! 

* 

 ی رو به مشعوف دادم م  سایکه اسم و عکس گ   ی روز از روز   چهار

  ی دو بار زنگ زدم ول  یکیازش نشده بود..    ی گذشت و هنوز خبر

بار اول که گفت هنوز خبر و جواب    یگوش  گهینشده.. د  ی جز 

دفترش    ی بودم که اون روز تو ی اون حرف رینداد و من هنوز درگ

 نزد..  

 سایاز گ  ی زیچ   هی.. اون  دی لنگ  یکارش م  ی جا  هیاشتم  ند  شک

و داشت ازم   یچ   دمیفهم  یم  دی دونست و بهم نگفت.. حاال با  یم

 کرد..  یم میقا

نم  دمید  یوقت و  تماس  شرکت    میتصم  دهیجواب  برم  گرفتم 

بود که تا آخر وقت تو    ادیاون روز انقدر کارامون ز  یسراغش ول

سر و سامون دادن به   ی و بعدشم مجبور شدم برا  م یشرکت موند

سر به کارگاه بزنم    هی  دشونیجد  ی کار کارگرا و دادن برنامه کار

 شد!  مده بود که باالخره کارم تمو ی کایو نزد
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شدم و خواستم برم    نیاومدن از کارگاه سوار ماش  رونیاز ب  بعد

رس شرکت مشعوف تو ذهنم مرور لحظه آد  هیسمت خونه که  

 باهاش فاصله دارم.. ابونیافتاد که فقط چند تا خ ادمیشد و 

پنجشنبه   ادیبه احتمال ز  یساعت بسته بودن و حت  نیا  مطمئناً

باز طاقت صبر کردن تا شنبه رو نداشتم و    یبودن ول  لیها تعط

اونجا   یدرصد کس  هیو به سمت شرکتش روندم تا اگه    نی ماش

 ! رمیبگ ی خبر هیم باشه بتون

باز تا لحظه آخر    یاس ول  دهیفا  یدونستم کارم ب  یم  ییجورا   هی

در شرکت پارک کردم با   ی و که جلو  نی نشدم و ماش  مونیپش

 نبود اومدنم!  ده یفا ی ب نمیهمچ دمیدر باز ساختمون فهم دنید

ا  ادهیپ  عیسر با  باز بود ول  نکهیشدم و رفتم تو..  و    یخلوت  یدر 

ن  چیداد ه  یشرکت نشون م   ی سوت و کور و    ستیکس توش 

که از اتاق مشعوف   ییصدا  یبود.. ول   یهم خال  یمنش  زیم  یحت

برا  یبهم فهموند همون کس  دیرس  یبه گوش م   دنش ید   ی که 

وقت    نیکردم موندنش تا ا  یحس م  ب یاومدم هست و من عج

 .. ست ین سای کردن گ دایپ هی ربط با قض  یشرکت.. ب  ی شب تو

[2۶.۰۸.2۰ 23:57 ] 
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ا  یادیز  دمیشا انقدر  که  بودم  شده  حس   ن یمشکوک  به  روزا 

  ی و اساس غلط بود ول  هیفکرا از پا  نیا  دیدادم.. شا  یششمم بها م

  ه یگفت    یکه م  یحس  ی کنم اونم وقت  سکیخواست ر  ی دلم نم

 وجودم!  ی شده بود تو  ی قو ی ادیلنگه ز یآدم م نیکار ا ی جا

ممکن تا کنار در   ی سر و صدا  نیفکرا باعث شد با کمتر  نیهم

مشعوف   ی .. صداگنیم  یچ  نمیکنم بب   زیاتاق برم و گوشام و ت

 که احتمااًل خطاب به آدماش گفت:  دیواضح به گوشم رس

نشده؟   داشیپ   ابونایخ  نیکدوم از ا   چیچهار روزه تو ه  یعنی  -

..  ابونایساعتا پالسن تو خ   نیهم  شهیآدما هم  نجوریشه؟ ا  یمگه م

 د؟یکن  داشیپ  دینتونست ی چه جور

 میکرد  جیاز همون شب بچه ها رو بس  دیآقا همونطور که گفت   -

خ تو  گفت   ی ابونیو  ا  ی دختر  یول  میداد  ینگهبان   دیکه   نیبا 

 نکردن! دایپ دیدیکه شما د یمشخصات

پت   - جور  ن یبب  ی عوض  ارهیپــــــــوف..  و   ی چه  من  دست 

اسم و عکسشم نتونستم    قیاز طر یگذاشته تو پوست گردو.. حت

گ  ی در کشارمیب   ریازش  همون  راهمون  تنها  فعالً  دادنه.   کی.. 
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هم که سوارش کردم پنجشنبه    ی امروز پنجشنبه اس.. اون روز 

 حواس جمع باشن!   دی شه بگ یم داشی بود.. حتماً پ

 چشم آقا! -

حرفا رو    نیمشت شد.. ا  ت یرفت تو هم و دستام از عصبان   اخمام

زد؟ پنجشنبه سوارش کرده؟ واسه چه    یم  سای داشت درباره گ

 یو آشغال  یآدم عوض  نیهمچ  نی سوار ماش  دیچرا با  سایگ  ؟ی کار

بزنه و گ   یکه م  یبشه؟! آدم نارو  به منم  برا   سایخواست    یرو 

مگه من    ی.. ولارهیبه دست ب   هی دونستم چ  یهدف خودش که نم

 ذاشتم؟   یم

  ی نم  ال یخ یدونستم اگه اآلن برم بگم و منصرف شدم هم باز ب  یم

به من نداشت    یربط  گهیبود که د  دهیفهم  سایاز گ  ی زیشه.. اون چ

 خواست خودش باهاش طرف حساب باشه..   یو م

کردم که هم    یحواسم و جمع م  دیاز حاال به بعد خودم با  پس

 برسم!   سایبتونم به گ  نایا   قیآدم رو دست نخورم.. هم از طر  نیاز ا

  نم ی منتظرشون بش  نیو تو ماش   رونیخواستم کم کم برم ب   یم

 بلند شد:  شونیکی ی که صدا
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 نیدختره رو تو هم  نکهیداده.. مثل ا  امیاز بچه ها پ  یکیآقا..    -

 ..دنیمحل د

سمت    نینداشتم ضربان قلب مشعوفم اون لحظه مثل منِ ا  شک

 : د یپرس جانیباال رفته بود که با هول و ه  وارید

 ه؟مطمئنن خودش -

  ه یانگار سوار   یزنه! ول  ی اش با عکس مو نم  افهی ق  گه یبله آقا م   -

 شده و رفته!  نی ماش
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  یی همونجا  دیخب.. شما بر  لهیحرومزاده! خ  ی اه.. مادر به خطا  -

 رونیگرده.. من ب   ی برم  گهیساعت د  هی.. هرجا رفته تا  دنش یکه د

خودم و   دیشرکت به منم خبر بد  دشیاریب   نشیکار دارم.. گرفت 

که معلومه دختره از اون    نجوری ! ادایاریدر نم  ی باز   ج یبرسونم.. گ

 کالشه!  ی کاه ها ری آب ز

 راحت! التونیچشم آقا خ -
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  اد یوجودم بود ز  قیتنها حس عم  یاون لحظه سردرگم  کهیحال  در

بلند    ی با قدم ها  انی ب  رونیاز اتاق ب  نکهیبهش بها ندادم و قبل از ا

ب  یب  یول از شرکت  زدم و   رونیسر و صدا همونطور که اومدم 

جا  نی ماش آدما  ییو  سر  پشت  بتونم  که  مشعوف   ی گذاشتم 

 حرکت کنم.. 

  نشون یبا فاصله پشت سر ماش   یتا وقت   ی و درموندگ  یجیگ  نیا

 خلوت نگه داشتم و منتظر موندم ادامه داشت.  ابونیخ هیتو 

نم  چیه  به و   یوجه  بدم  و فکرم و سر و سامون  تونستم ذهن 

  د یگفت شا یمدام م  ییصدا هی و هضم کنم..  دمیکه شن  ییزایچ

بودن که   گهید  یکیدنبال    دیزدن.. شا  یحرف نم  سایدرباره گ

اسم  یربط   چیه که  من  نداشت..  من  گ  یبه  ال   سایاز  به    یال 

 .. دمیحرفاشون نشن

  ی عنیگرده..    ی .. خودش گفت که چهار روزه داره دنبالش م یول

که من رفتم شرکتش.. مگه در روز چند نفر   ی همون روز  قاًیدق

مرف  یم ازش  و  پ  هیخواستن    یتن سراغش  براش  و    دا یدختر 

 کنه؟
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 ی زدم.. آدم مورد نظر مشعوف همون کس  یخودم و گول م  دینبا

با  ی گمش کردم.. ول  ش یبود که من ده سال پ  نیهمچ  دیچرا 

انقدر به خونش تشنه باشه که چند نفر و مامور کنه واسه    یآدم

 انداختنش؟  ریگ

ماش  سایگ  چرا سوار  شب  سوار   نی اون  امشب  و  شده  مشعوف 

تو خونه    دیهمه با  گهیوقت شب که د  نیاونم ا  گه؟ید  یکی  نی ماش

  ی به سن و سال اون.. قصدش چ  ی هاشون باشن.. مخصوصاً دختر

انق انگار که   یدر بد حرف مبوده؟ چرا مشعوف درباره اش  زد؟ 

 ... یابون یدختر خ هیداره درباره 

مشعوف به خودم اومدم و تا    ی آدما  نی روشن شدن ماش  ی صدا  با

 کنن منم آروم پشت سرشون راه افتادم..   یدارن حرکت م دمید

شدن    یبودن و از کنارمون رد م  ابونا یتو خ  ن یماش  ییچند تا  هنوز

مهم   گهیکردن د  یکردن به من.. شکم م  یشک نم  نیواسه هم

اونا هم دنبال همون کس ا  ینبود..  بودم.. پس   نیبودن که من 

 به چنگ انداختنش..  ی حق و داشتم که خودمم تالش کنم برا

شد و چند متر جلوتر زدن    ادیکه سرعتشون ز  دی طول نکش  یلیخ

گشاد    ی و همونجا نگه داشتم و با چشما  نیرو ترمز.. منم ماش
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رو داشت از دستشون فرار   ادهی که تو پ  ی شده زل زدم به دختر

 افتاد..  رشونیکرد که موفق نبود و همون لحظه گ یم

فاصله   نیاون دختر.. که از ا   دنی بودم از د  رتزدهیشوکه و ح  انقدر

  چیتونستم حس کنم گمشده خودمه.. ه  ینور کم م  نیو تو هم

 کردنش و راه افتادن..   نیسوار ماش ی نتونستم بکنم وقت ی ارک

سرم    دنیکش  ر یکردنش بود و ت  دا یو پ  دنیتند قلبم از د  ضربان

برا   یو مزخرف  یمنف  ی از فکرا    یخودش م  ی که داشت اون تو 

ماش   هی..  دیچرخ به  رو  نینگاهم  به  و    مییرو  به    هیبود  نگاهم 

 ساعت..  

کردم    یفکر م  نیآروم کردن خودم به ا  ی ذهنم برا  ی تو  داشتم

شه؟    یم  داشونیپ  ابونایخ  ی ساعت تو  نیمعمواًل ا  ییکه چه آدما

  شتر یب   یهرچ  ی .. ولی ابونیخ  نی دختر تنها.. اونم تو همچ  هیاونم  

فکر    هیبود که    یدر حال  نیشدم و ا   یم  جیگ  شتریکردم ب  یفکر م

خواستم اصالً    ی داد و من سرسختانه م   یسرم جولون م  ی تو  ی قو

 سمتش نرم! 

 رشیروزا ذهنم درگ   نینبود و من انقدر ا  سایگ  دی.. اصالً شااصالً

ز که  خ  ی ادیبود  برا  یم  ی الباف یداشتم  آره..    یکردم  خودم.. 
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گ  و شکنجه   ینم  سایمطمئناً  دارم خودم  فقط  من  باشه..  تونه 

 !اال یفکر و خ نیبا ا  دمیم

تونستم دست رو دست بذارم که اون   ینم  گهیدحال..    نیبا ا  یول

تحو و  ببرن  با خودشون  رو  دختره  خرا..  بدن..    لینره  مشعوف 

 دادم!  یخودم و نشون م د یباشه با  سایدرصد گ هیاگه  یحت

بپ  نکهیهم پام و بذارم رو گاز و    ن ی جلوشون ماش   چم یخواستم 

بعد در سمت چپ باز شد    ه یزد رو ترمز و چند ثان  ابونیوسط خ

 و با سرعت رفت اون سمت بلوار..  دیپر رونیو دختره از توش ب

نشست و    یموتور م  هیهنوز به اون بود که داشت ترک    نگاهم

  ن ی از کنارم رد شد و کوبوند به ماش گهید ن یماش  هیهمون موقع 

 بودن..    ستادهیوا ابونیمشعوف که کج و کوله وسط خ ی آدما

بودن    اروی  نیتصادف با ا  ریدرگ  نایم.. حاال که امعطل نکرد  گهید

  ی کجا م  نمیزمان بود که خودم و به اونور برسونم و بب   نیبهتر

 خواد بره..

دور برگردون دور زدم.. اون لحظه    نیو گذاشتم رو گاز و تو اول  پام

  ه ینداشت.. من به همون    ی تیاهم  چیوجودم ه  ی دایشک و ترد

دختر ترک موتور که حاال کاله    نیگفت ا  یکه م  یدرصد احتمال
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  ی سایاز چهره اش مشخص نبود گ  ی زیسرش گذاشته بود و چ

نم و  بودم  دلخوش  ا  یمنه  خودم    ی دلخوش  نیخواستم  از  رو 

 .. رم یبگ

که ازش داشتم   یبعد.. همه تصورات مثبت   ی اگه.. تو روزا  یحت

  ی م  کاریچ  نجایوقت شب ا  نیا  نکهیا  دنیشد و با فهم  یپودر م

 رفتم..  یده به قهقرا م کر

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۸ ] 

 97_پارت#

  ی بودم که صدا  نی ماش  ی ها  یصندل   ی جعبه ها رو  دنیحال چ  در

 : دمیدارون و از پشت سرم شن 

 ؟ یکن یم کاریچ نجایزرتشت.. ا -

 و محکم بستم و برگشتم سمتش که با تعجب ادامه داد:  چشمام

 کارگاه؟ ی اومد یروز جمعه واسه چ -

 ؟ ی اومد یخودت واسه چ -

دستگاه    ریتعم  ی برا  انیخوان ب  یبهت گفتم م  شبیمن که د  -

 ..ستمیباالسرشون وا دیبا
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  ن یماش  ی که تو  ییبگم نگاهش به جعبه ها  ی زی چ  نکهیاز ا  قبل

 بودم افتاد و گفت:  دهیچ

 ه؟یچ نایا -

 و خاروندم و به ناچار زبونم به دروغ باز شد..  میشونیپ گوشه

 یم  دمونیجد  ی شرکت آلمان چند تا نمونه از کارا   یمگه نگفت  -

ب که  امروز  گفتم  ع   کارمیخواد؟  کنم  چک  ا  بیببرم    یرادیو 

 وقت..  هینداشته باشن 

با وانتش برات   ی بگو مرتض  ؟ی بر   یخودت م  نیخب چرا با ماش   -

 ! گه ید ارهیب

تونستم    یخودمم مجهول بود.. نم  ی که برا  یواقعاً چرا؟ سوال  چرا؟

وقت چ  یتا  نشدم  فکرا  ی زیمطمئن  و    ی تو   ی از  شک  و  سرم 

 به دارون بگم..    دامیترد

اگه    نکهیاحتمال براش حرف بزنم.. احتمال ا  هیتونستم از    ینم

باشه.. اگه    سایکردم گ  بیتا دم خونه اش تعق  شبیکه د  ی دختر

  یی آدما  نی و سوار ماش  ابونا یباشه که شبا بره تو اون خ  نیکارش ا

نداره    یلیکه هست.. پس.. دل  یمثل مشعوف بشه.. حاال با هر هدف 

 من نشه..   نیماش که سوار 
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مطمئن نشدم کارش با اون آدما    ی خواستم تا وقت  یمن نم  یول

خواستم    یازم سر بزنه و تا اون موقع نم  یبرخورد و حرکت  هیچ

که من و بشناسه و بخواد دوباره از   نهی چهره ام و انقدر واضح بب

 دستم فرار کنه.. 

باق  ی از من تو  ی زیاگه چ  یحت نمونده باشه و من و   یذهنش 

به کل از حافظه اش پاک کرده باشه.. بازم    شی همون ده سال پ

 کردم..  یم تیو رعا اطی جانب احت دیبا

 و بستم و رو به دارون گفتم:  نیماش در

  ن ی .. جا شد تو ماشنجاینداشت اون و روز جمعه بکشونم ا  یلزوم  -

 خودم.. من برم فعالً!

که   ی زیدونه اون چ  یکه مبا نگاهش بهم فهموند    شهیهم  مثل

خب.. حال خراب   یگفتم و نگفتم و رفتارم مشکوکه ول  یم   دیبا

نبود    ی زی.. چدامیشدن شک و ترد   یاون لحظه ام.. از تصور واقع

هم بزنم..  دارون حرف  با  اش  درباره  بخوام  برا  ن یکه   ی فکرش 

 و نداشتم!  آوردنشتوان به زبون  گهیبود.. د یکاف  مینابود

* 
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و تو کوچه..با فاصله از اون خونه   ن یهنوز روشن بود که ماش   هوا

د  ی ا حس    شبیکه  موندم.  منتظر  و  کردم  پارک  توش  رفت 

  یتو وجودم بود برا   دیشوق و ام  نهمهیکه ا  یداشتم..من  یمزخرف

تونستم    یکرده بودم که نم  داشیپ  ی ..حاال جورسا یکردن گ  دایپ

 برم تو خونه اش و باهاش رو به رو بشم.. 

که    رهیگ  یدستم و نم  ی زیدونستم در اون صورت چ  یم  نچو

خودم  دیکنم..پس با لشیتبد نی قیبه  ایبخوام شکم و پس بزنم 

 اصل ماجرا. دنیفهم ی شدم برا  یدست به کار م

که ده سال تحمل کرده بودم واسه دوباره به دست آوردنش..    من

 هم روش.. گهیچند ساعت د

و به در اون خونه زل بزنم    نم یدونستم اگه تا شب همونجا بش  یم

  م یشم..تصم  یم   وونهیسرم شاخ و برگ بدم د  یتو  ی و به فکرا

رو به رو نشدم و با عقل و منطق خودم   تیبا واقع  یداشتم تا وقت 

 نکنم..   یفکر و قضاوت  چینکردم ه دایپ  نیقی ی زیبه چ

منحرف کردن ذهنم شماره    ی و برداشتم و برا  می گوش  نیهم  واسه

گرفتم..هم و  م  شهیمامانم  ا  یگله  از  بهشون    نکهیکرد  چرا من 

 تماس گرفتن..   ی بود برا یزنم و حاال وقت خوب یزنگ نم
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 جانم؟ -

 د؟یسالم..خوب  -

 گذره مادر؟ یتو؟ خوش م یبه خوب  میسالم پسر گلم!خوب -

  لحظه ها و   نی..تو ادمیکش   یقی و محکم بستم و نفس عم  چشمام

 یکردم خوش  یکه حس نم  ی زیعذاب آور.. تنها چ  ی ساعت ها

 بود.. 

 د؟ی ..شما خوبزیآره خوبه همه چ -

 کنه؟ یشکر خدا. کمرت که درد نم  م یما هم خوب -

روزمره باعث کمردردم    ی کنم که.. کارا  ینم  ی نه مامان!کارگر  -

 شه نگران نباش.. ینم

شه و    ی م  شتری شدنم دردش ب  ی وقتا با عصب  یل ینگفتم خ  گهید

آروم    نیا واسه  بخورم  مسکن  چندبار  شدم  مجبور  وقته  چند 

 شدنش..  

 : دمیاومد پرس یکه از اونور خط م ییسر و صدا  دنیشن با

 د؟ یمهمون دار -
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مدرسه    شیداره نما  دهی.. گالره ورپرنجانیا  نایآره.. خاله ات ا  -

 !یکنه..جات خال یاشون و برامون اجرا م

شد به در اون ساختمون   رهیزده و پر دردم دوباره خغم  نگاهم 

فقط چند قدم با دخترش فاصله   د یفهم  یدوطبقه.. خاله اگه م

 شد؟  یم یدارم چه حال

گ  یلیخ درباره  بود که صحبت  فام  ی تو  سایوقت  و   ل یخانواده 

شدنش    دایخبر پ  دنیدونستم با شن   یقدغن شده بود و من نم

بود فعالً حرف  نیناراحت..واسه هم  ایشن    یخوشحال م  یبهتر 

و    بیغر  بیشدنش انقدر عج   دایپ  طینزنم.. به خصوص که شرا

 دور از باوره..

 گرفتم و لب زدم: ینفس

 سالم برسون بهشون.. -

 خواد حرف بزنه باهات.. ی..خاله ات می گوش  یگوش -

پر دردم و ماساژ دادم..   یشونیبه فرمون کوبوندم و پ  یآروم  مشت

ممثالً و    ی  بشه  تا ذهنم منحرف  بزنم  مامانم حرف  با  خواستم 

برد    یم  میبودم که ذهنم و مستق  یحاال مجبور به صحبت با کس

 سمت اون دختر..
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 سالم خاله قربونت بره!  -

 گشتم جواب دادم:  یم  گارمیداشبور دنبال س  ی که تو همونطور

 د؟ یسالم خاله.. خوب -

 خوبم پسرم..  -

به نظر م   ی تلخ  لبخند اون   دیرس   یرو لبم نشست.. چقدر دور 

خاله ام و    ی پسر برا  هیشدم به    لیکه از خواهرزاده تبد  ییروزا 

ا بابت  از   یلیکه خ  یموضوع.. ذوق  نیچقدر ذوق داشتم  زودتر 

 انتظارم کور شد.. 

 ؟ی ایب ی خوا ی.. نمم یدلتنگت -

ب  گاریس گذاشتم  گوش  نیو  گرفتن دهنه  از  بعد  و  بهش    یلبم 

 زدم..  فندک

 .. نجاستیا م یکار و زندگ ام؟یکجا ب  -

خلوت و   ی جا  هیکردم سر و صدا کمتر شد.. انگار رفت    احساس 

 بعد گفت: 

 ی.. مامانت داره آب میخوام مجبورت کنم ول  یخاله من نم  -

با    گهی .. مهی.. صبح تا شب کارش شده آه و گرتی شه از غصه دور
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  جده یه  فدهیپسر بهمون داد.. اونم که فقط تا ه  هیخدا    ازینذر و ن 

 بود و بعد راهش و ازمون سوا کرد.. شمونیپ  یسالگ

  گه یشدم و د  دیتبع  ایانگار رفتم زندان    دیزن  یحرف م  ی جور  هی  -

بب  ینم برانمشونی تونم  دارم  من  خاله  زندگ  ی ..   ی برا  م یحفظ 

چه  ب  شرفتیبه پ  دیبا  ی کنم.. هر پدر و مادر  یتالش م  شرفتمیپ

دست و پاش    ی و دلتنگ  ی به خاطر دور   نکهیباشه نه ا  یاش راض

 و ببنده! 

 .. درد اون و.. یستیمادرت ن ی خاله قربونت بره تو جا یاله -

 لرزون ادامه داد: ی کرد و با بغض و صدا مکث

  ی فهمم که وقت  ی فهمم.. فقط من م  یدرد اون و فقط من م   -

وقت  ازت دوره..  ندار  یبچه ات  نمی خبر ازش  و   یدون  ی..  حال 

و سالمت هست  هی روزش چه جور  سالم  غذا  ای..  درست    ی نه.. 

 ینه چه حال  ای افته    یآدم نااهل م  رینه.. گ   ایخوره    یم  یحساب

تلفن    نیهم  با   مای.. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که سیش   یم

دونست اصالً    ی د و نممن بو  ی .. اگه جا رهیازت بگ  ی تونه خبر  یم

 کنه؟  کاری خواست چ یبچه اش کجاست م
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 سایگ  ی اشک ها رو داشت از دور  نیرفت تو هم.. اآلن ا  اخمام

پاره تنش که به خاطر دستور و حکم باباش    ی از دور  خت؟یر  یم

 ولش کرد و سراغش نرفت؟  

.. اونا پدر و مادرش یبودم ول  طیشرا  نیکه منم تو هم  هرچند

ب حق  گ  ی شتریبودن..  دنبال  گشتن  واسه  پ  سایداشتن    دا یو 

و چهار ساعتم    ستیکه شوهر بودنم به ب   ی کردنش.. نسبت به من

 ! دینکش

 لب زمزمه کردم: ریز  اریاخت یشد که ب  یچ دم ینفهم

 ؟یکن یم  کاریکجاست چ ی اگه بدون -

[2۶.۰۸.2۰ 23:5۸ ] 

 1۰۰_پارت#

که متوجه    دیاش به گوشش رس   هیگر  ی صدا  ی صدام ال به ال   انگار

 نشد و گفت: 

 خاله؟ یگفت  یچ ؟یچ -
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زدم و دودش و فوت کردم.. فعالً زود بود..    گارمیبه س   ی قیعم  پک

به دختر  یم  دوارشونیام  دینبا نم  ی کردم  هنوز  تونستم    یکه 

 اش آورده! ندهیو آ یسر زندگ ییبفهمم چه بال

 به همه!  دیبرم.. سالم برسون   دیخاله.. من با یچیه -

به حرفامم فکر کن.. زرتشت    یبرو به کارت برس.. ول  زمیباشه عز  -

و واسه پا گرفتن کارت   ی کنم.. درس خوند  یجان.. من درکت م

بچسب    ایو ول کن و ب  تی کالً زندگ  گمی.. اآلنم نمی دیزحمت کش

ب  نایبه فکر دل ا  گمیبه پدر و مادرت.. فقط م   شتر یهم باش و 

 بهشون سر بزن.. 

 چشم..  -

 بال مراقب خودت باش.. یچشمت ب -

دادم و   هیو قطع کردم و ساعد دو تا دستام و به فرمون تک  تماس

 یبهشون سر بزنم.. ول  شتریچونه ام و گذاشتم روش.. خاله گفت ب

  ن یکردم که از حاال به بعد.. از هم  ی مفکر    نیمن فقط داشتم به ا

شده بودم.. به نفع همه بود    کی نزد  سایکه انقدر به گ  ی لحظه ا

 رو کمتر کنم..    یتلفن ی ن تماس هایهم یکه رفت و آمدم و حت
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به زبون   اریاخت یکه ب یحرف نی از حاال به بعد.. مثل هم مطمئناً

بزرگ   ی گاف دادن ها  نیتونستم ساکت بمونم و هم  یآوردم نم

بکشونه که افسار همه   ییممکن بود دوباره کار و به جا  کیو کوچ

 ! ادیاز دستم در ب زیچ

دلم بود.. ترس از دست   ی تو  قیترس عم  هی  یدونم چرا ول   ینم

شدن    انیدادن دوباره.. ترس مرور دوباره اون اتفاقات تلخ.. ترس ب

 موند بهتر بود..  یدفن م ی نجوریکه هم ییحرفا

و مجبورش کنم    زمیرو بهم بر  سایگ  یبودم که زندگ  ومده ین  نم

ازش فرار    شیکه ده سال پ  ی که دوباره به اون شهر برگرده.. شهر

تا اون گذشته رو.. حرفا   ی تلخ اون شبم و.. حام   ی کرد.. اومدم 

  ی برا   ییدختر جا  نینبودن هام و براش جبران کنم.. البته اگه.. ا

 داشت!  شی زندگ ی من تو

شده بود که باالخره در ساختمون باز شد    کیکامالً تار  هگید  هوا

  ی صاف نشستم و چهارچشم  عی.. سررونینفر از توش اومد ب   هیو  

 زل زدم بهش..  

حساب  نیا و  درست  چراغ  هم  ول  یکوچه  برا  ینداشت   ی من 

نور ز  یاجیشناختش.. احت نداشتم..    یفاصله چند قدم  ای  ادیبه 
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 ی دختر   نیبود تا بهم بشناسونه ا  یکاف   کلشیقد و ه  نیهم  دنید

و شال قرمزش   شیاومدن از خونه و آرا   رونیساعت ب  نیرو که با ا

 ذهنم!  یمنف ی کوبوند رو همه فکرا یم  دییداشت مهر تا

[2۶.۰۸.2۰ 23:59 ] 

 1۰1_پارت#

  ه ی  فتمیو روشن کنم و پشت سرش راه ب  نیاومدم ماش  نکهیهم

پشت سرش رفت و صداش زد.. اخمام رفت تو هم..    انسالیمرد م

برش   خواستن ازش که انقدر دور و  یم  یبودن؟ چ  یآدما ک  نیا

 شلوغ بود؟

شده و حاال    نشی سوار ماش  شبیکه د  ارویمشعوف.. بعد اون    اول

کنم    دایرو پ  سایگ  ی روز   هیکردم اگه    یفکر م  یزمان   هی..  نیهم ا

  دایمتاهل پ   دمید  یشم.. حاال داشتم م   ی و متاهل باشه داغون م

بود که نسبت بهش    یحجم از سردرگم  نیبهتر از ا  یلیکردنش خ

  دا یبراش پ  یکه جواب   واستمخ  یتونستم و نه م  یداشتم و نه م 

 کنم! 

ز  یسردرگم  نیا  یول فاصله    یاد یدوام  به  ساعت   کینداشت.. 

  یخواستم به جواب سواال  یخواستم.. چه نم  ی بعد.. من چه م
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که هر چند    یینایو ماش  ابونیکنار خ  سایگ  دنیبا د  دمی ذهنم رس

کردن به حرف زدن  یو شروع م   ستادنیمیجلوش وا ون یتا در م

رو هم   نایدونه از اون ماش  هی  ی که حت  ییسایاز گ  ی ... واسایو گ

 کرد..   یرد نم

گرفت    یزد و بعد روش و م  یحرف م  ی ا  قهیهمه اشون چند دق  با

بس بود   گهی.. دیول  گنیم  یچ دمیشن  یرفتن.. نم  یو اونا هم م

چپ.. پس بود گول زدن   یحماقت.. پس بود رفتن به کوچه عل

  ی که تو  یفیو کث   یمنف  تیپس زدن ذهن  ی خودم و تالش برا

 داد.   یسرم جولون م

  ن یتونست بفهمه ا  یشد.. م  یرد م   ابونیبچه هم اگه از اون خ  هی

و منظور    رهیو نگاه خ  ظیغل  شیآرا  نی.. با اابونیکنار خ   ستادنیوا

  سا یداشتم هنوز گ  یداره.. چرا سع  یدارش به راننده ها چه مفهوم 

تونست    ی نم  یذهنم پاک بود نگه دارم وقت  ی رو همونجور که تو

 باشه؟ 

 یروز   هیکه من    هیهمون دختر  نیا  دم؟ید  یداشتم م  یچ  ایخدا

آرزوم شده بود لمس تن و  نیکه بزرگتر یدل دادم بهش؟ همون

 یکه صدا  یهمون  م؟یخونه و زندگ  یموهاش و حس حضورش تو
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نرفته بود و هربار    رونیده سال از سرم ب   نیتو تمام ا  نش یدلنش

 شد؟   یروحم تازه م شیادآوریبا 

  یدفعه ا   هیمن؟ خراب شدن    یبرا  ستین  ادیتاوان ز  نیا  ایخدا

   ست؟یرحمانه ن یب ی ادیچشمم ز ی و آرزوهام جلو اهایهمه رو

هم که تو    یهر اتفاق  یدختر درست.. ول  نیدر حق ا  میکرد  بد

 فیکث   ی شه برا  ینم  یهیتوج  چی ده سال براش افتاده باشه.. ه   نیا

تونه داشته    ینم   ی قانع کننده ا  لیدل  چی کردن روح و جسمش.. ه

  ی چ سایو آبروش.. گ  ا یو ح ت یشخص   دنیبه لجن کش  ی باشه برا

 کار کرد با من؟ یکار کرده بود با خودش؟ چ

[2۶.۰۸.2۰ 23:59 ] 

 1۰2_پارت#

کردم تمام    یبه منفجر شدن سرم نمونده بود.. احساس م  ی زیچ

اون تو با چکش افتاده    یکیشه و    ی داره پاره م  میمغز  ی هارگ  

 جمجمه ام..   ی ها وارهیبود به جون د

هم  من هم  دمید  نجایتا  آوردم..  کم  گ  یینجایو  کنار    سایکه 

که از جلوش   ی صد در صد هوسباز  ی بود و با راننده ها  ابونیخ

  ی که م  ی به روز و به لحظه ا  ی زد.. وا  ی شدن حرف م  یرد م



265 
 

سوار    نکهیشه.. بعد از ا   یم  یخواستم تصور کنم که بعدش چ

 شد و رفت..   نشونی ماش

رو لبم نشست و سرم و به چپ و راست تکون   ی ناباورانه ا  پوزخند

لپ تاپ   ی تو دنشیبود که مشعوف با د ییدادم.. بعدش همونجا

 ! سمت کج شد  هیچشماش برق زد و لباش به  ی اونجور

  ن یبه فرمون ماش  یو مشت محکم  دمیدستام و رو صورتم کش  کف

 یی کارم به جا  دیشد؟ چرا با  یم  ینجوریا   دیکوبوندم.. چرا؟ چرا با

رو  د یرس  یم دختر  عشقم..  سال..  ده  از  بعد  ..  می زندگ  ییایکه 

زن    هیشده بود به    لیکه تبد  نم یبب   یطیهمسر سابقم و تو شرا

 فاحشه! هی.. بزن خرا هیزن هرزه..  هی.. ی ابونیخ

کلمات صورتم جمع   نیا  دنیبا شن   یحت  نیمن تا قبل از ا  ایخدا

  ی تن فروش  یطیکه تحت هر شرا  یی شد از نفرت.. حالم از زنا  یم

م  یم بهم  هم  یکردن  و  بودم    ش یپ  شهیخورد  معتقد  خودم 

 کار..   نیشرف داره به ا یلیخ یخودکش

کرد   ی انقدر اشتباه بود که خدا کار تمیذهن نیفکر و ا  نیا یعنی

قالب    می زندگ  ی آدما  نی زتر ی از عز  یکی به    نیاز هم  یکیتو  زنا 

 برگرده؟   می زندگ
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 فهمم!  یفهممت.. نم ینم ایخدا

باشم.. من که    یو فقط تماشاچ  نمیتونستم اونجا بش  ینم  گهید

جعبه ها رو    نیلحظه رو کرده بودم و ا  نیفکر ا  شبیاز همون د

رفتم    ی م  دی.. پس بای موقع  نیهمچ  ی ذاشتم براگ  نیماش  ی تو

 شدم..   یرو به رو م تیجلو و با واقع

 یلی.. خدیکردم که فکر و حدس و ترد  یاعتراف م  دیخب.. با  یول

از د  یلیخ تر  از د  دنیراحت  بود..  حالم   شبیو لمس کردنش 

  ی و حس به پوچ  ی حس مرگ.. حس نابود  نی.. ایخراب بود ول

 .. سلول به سلول تنم و پر نکرده بود!  دنیرس

 ه یخواستم برم طرفش    نکهیو به حرکت درآوردم و هم  نی ماش

 پاش نگه داشت..   ی جلوم و زودتر از من جلو   دیچ یپ  دی سمند سف

دور فرمون سفت شد و دندونام و محکم بهم فشار دادم..   دستام

صحنه    نیهمچ  دنیسخت بود.. زجر بود.. اصالً خود مرگ بود د

که تنها    ی چشمت به دختر  ی جلو   یالش  یآدم عوض  هی.. که  ی ا

رو هم    یلذت هم آغوش  یکه حت  ی بود.. دختر  تی دغدغه زندگ

 .. ی کن شاتما یستینخ بده و تو فقط وا ی باهاش تجربه کرد
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رفتم    ی نداشتم همون لحظه م  سا یترس از فرار کردن دوباره گ  اگه

کردم   یصبر م  دیبا  یشدم ول  یم  قهیو با اون آدم الدنگ دست به  

کنه   یردش م  ا یو مثل قبل  هیچ  یکی  نیبه ا  سای واکنش گ  نمی بب

 نه؟! ای

نگه   ییجلو  نی به ماش  دهیچسب  باًیعقب نموندم و تقر  گهید  نباریا

که بتونم صداشون    نییپا  دمیسمت خودم و کش  شهیداشتم و ش

 و بشنوم.. 

و    دیبه گوشم رس  ی بود که صدا  نییهم پا  ارویاون    شهیش  انگار

  ی سوال  نیمونده بود.. با ا  ی وجودم باق  ی شک تو  ی اگه ذره ا  یحت

 رفت:  ن یاز ب دیکه پرس

 ؟ یزن یمگه س** نم  -

  ی بهم دست داد. حت  یکرد و حس بد خفگ  ریگ   نهیتو س   نفسم

هم نتونست آشوب درونم و کم کنه..    سایو مطمئن گ   ظی»نه« غل

که هر شب مرورش   ییصداش بعد از ده سال.. صدا  دن یشن  یحت

برا  یم صدا  ی کردم  همون  داشتم  حاال  و  نشدنش   ی فراموش 

بدتر   نیدلنش زبون  به  حال  در  م  نیو  دوباره  ممکن    یمکالمه 

 کرد! یوجودم و پر نم یحس لذتبخش چیو ه دم یشن
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..  دمیاز اون مکالمه نفهم  یچیه  هگیانقدر خراب بود که د  حالم

  ن یبه سقف ماش   ی ضربه ا  سایبه خودم اومدم که گ   ی فقط وقت

 زد و برگشت سمت من..  اروی

ش  یم پشت  از  ق  ی ز یچ  نیماش  ی دود   شهیدونستم  ام    افهیاز 

رو    شهیش  ریبا تاخ  ستادیوا  نیکنار ماش   یو وقت  ده ینم  صیتشخ

شده ام و از رو به رو گرفتم   یو نگاه مات و تو خال دمی کش نییپا

 و برگشتم سمتش. 

ا  ره یبه من خ  اون ا  نباریبود و من  از  شناخته    نکهی بدون ترس 

و هم کارم    نیبشم  که  هرچند  بهش..  زدم  زل  برم  لو  کار  اول 

چشمام و وادار کرده بود که به   گهید ی روین  هینبود.. انگار  ی اراد 

 ..  رهینگاهش و نگ   یطیشرا  چیچهره زل بزنه و تحت ه  نیصاحب ا

مات و لبخند سردش   ی که ده سال به عکس و چشما  ی ا  چهره

 شده بود!  تیبودم و حاال باالخره اون عکس تبدل به واقع رهیخ

م  ییروزا  هی ا  یتصور  لحظه  اون  گ  ی کردم  از   سایکه  بعد  رو.. 

افتاده    نمونیکه ب   یبه هر اتفاق  تی اهم  ی.. بنمی بب  ی ور د  نهمهیا

 بوسم..   یو سرتا پاش و م رمشیگ  یتو بغلم م
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 یاز اون حس و تصورات تو وجودم باق  ی ذره ا  گهیاآلن.. د  یول

احساس    نیگشتم تا بتونم ا  یم   ینمونده بود و فقط دنبال راه

 کنم..   یو عذاب و سرش خال  یسرافکندگ

گشتم که ازش بپرسم چرا؟ بپرسم به   یم  یتی دنبال موقع  فقط

 نیپاک و مظلوم من و.. گل سنگ من و به ا  یسایگ  یچه حق

و با   نی سمت ماش  ادی.. که بدون اقدام من خودش بیروز انداخت

اس.. تا   بهیغر  هیکه از نظرش    ی وقاحت زل بزنه به صورت پسر

 نه!   ایکنه  یپسنده و سوارش م یاون و م نهی بب

[2۶.۰۸.2۰ 23:59 ] 

 1۰۴_پارت#

و خمار و   یخی   ی بودم به اون چشما  رهیخ  قه یدونم چند دق  ینم

کردم که بدون حرف   یم  یسرم سامانده  ی داشتم نقشه هام و تو

 ..دیروش و گرفت و چرخ

 ؟ ی زود نیمن و شناخت؟ به هم یعن یبرد..  ماتم

  ی که م   یتیبجنبم موقع  ر ید  دمیلحظه به خودم اومدم و فهم  هی

اول کار پاش و به خونه ام باز   نی راحت و هم  یل یتونم باهاش خ

 : دمیو صدام و بردم باال و پرس رهیکنم از دستم م 
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 چند؟ -

 بله؟ -

 ؟ی ریگ  یچند م  ی شب -

 نیمکالمه منزجر کننده.. واقعاً ا  نیخورد از ا  یداشت بهم م  حالم

 متیکردم؟ ق  ی بحث م  متشیسر ق   سایمن بودم که داشتم با گ

   ش؟یو تن فروش یهرزگ

  ن یکردنش.. حقم ا  دایپ  ی اونهمه حرص و جوش برا  .. بعد ازایخدا

 نبود! 

 حواله کنه.  گهید   ی و جا تیبرو آقا.. خدا روز  ایب -

ساعت    میبود؟ مگه از ن  ی.. دردش چدم یو رو صورتم کش  دستم

 یمسئله چونه نم  نیمختلف سر هم  ی تا اآلن با راننده ها  شیپ

من و شناخته باشه.. پس چرا   دیرس   یزد.. اآلنم که به نظر نم

 چوند؟یپ  یداشت م

 باال!  ا یدست توئه.. ب میروز -
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..  شتریشدن به صورتم ب   رهیشده بود و دقتش تو خ  زیر   چشماش

نور    ابونمیخ  نکهیو روشن نکرده بودم و با ا  نیاز قصد چراغ ماش

 .. رمیمختلف روم و بگ  ی کردم به بهانه ها  یم  ینداشت سع  ی ادیز

گ  هرچند هم  سا یکه  کاسب  ن یبا  و  برا   ی کار  راه   ی که  خودش 

رو از    زایچ  یلیمن و.. که خ  افهیانداخته بود.. ثابت کرد نه فقط ق 

 بود!   شینجابت و پاک نشونمیتر یبرده.. اصل ادی

م  باالخره دو  آوردن  زبون  به  با  نم  ی نقد  ون یلیتونستم    یکه 

م  چقدر  برا  یدونستم  باشه    نجوریا  ی تونه  کننده  وسوسه  آدما 

 توجهش و جلب کنم.. 

شده به    یبازم قبول نکنه و من حت  سایدلم دوست داشتم گ   ته

هم که    ی اونقدر  نکهیته دلم خوش باشم به ا  لونیاپس  هیاندازه  

رسه بپره..   یاز راه م  یکردم هرز نشده که بخواد با هرک یفکر م

کم   هیاز    بعد  یاساس وقت  یخام بود و ب  االتی خ  نیهمه ا   یول

 تمام گفت:  یشرم یبا ب   شنهادمیکردن پ نییباال و پا

ن  - گروپ  باز  هی!  ستمایاهل  زرنگ  ن  ی وقت  اصالً   ی اریدر  که 

  م ی ها رو ندارم.. آدمم دارم دور و برم.. بر  ی مسخره باز  نیحوصله ا
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بب   هی سرم   دیزیبر  دیخوا  یم  ی نفر چند نفر  هی  ی به جا  نم یجا 

 ه؟ی .. اوکارنیپدر همه اتون و در ب انیزنم ب  یزنگ م

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰۰ ] 

 1۰5_پارت#

اسم و شماره کارتش    دنیشن   ی بود و منتظر برا  م یبه گوش   نگاهم 

تجربه   نیهمچ  ی عنی..  دیحرف گوشام سوت کش  نیا  دنی که با شن

ن   ی ا خوش  مذاقش  به  و  اساس   ومدهی داشته  بر  داشت  اآلن  و 

 کرد؟  یم دمیتهد اتیهمون تجرب

م  چند مرد  شرا  ی تا  تو  بگ  طیتونستن  قرار  من  و    رنیاآلن 

 ا یلینبودن و خ  ادیکنن؟ مطمئناً زخودشون و حفظ    ی خونسرد

داشته باشن    ری اسلحه با دو تا ت  هیخوست    یمثل من دلشون م

ا  شیکیکه   سر  تو  خال  نیو  و    یدختر  سر    شی کیکنن  تو  و 

 خودشون..

که کک و مک   ی شد.. صورت  رهی ناباورم دوباره به صورتش خ  نگاه 

با آرا کمرنگ کرده بود و چشم و لباش و پررنگ..   ش یهاش و 

د  نم یهم بود  شده  معصوم   گهیباعث  نظرم    ت یاون  در  و  سابق 

 نداشته باشه! 
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 خودمم فقط!  -

 .. شماره کارت ندارم!رمیگ  ی.. من نقد می .. در ثانیاوک -

از   ی ادیبه سمت دارون که خونه اش فاصله ز  عیسر  ی لیخ  ذهنم

کردم   یبراش سر هم م  یروغد  هی  دیشد.. با  دهینداشت کش  نجایا

  د یاومده بودم با  نجایگرفتم..  حاال که تا ا  یازش م  ونیلیو دو م

 رفتم! یتا تهش م

 ی صندل  ی جلو رو باز کرد سوار شه که چشمش به جعبه رو  در

  دمید  یکردم م  یافتاد و با تعجب بهم زل زد.. حاال که فکرش و م

احت ا  یاجیاصالً  از  استفاده  نبود.. گ  نیبه  ها  ه   سایجعبه    چی از 

حس    ی حال سرد و ب  نیشناخت.. با ا  یمن و نم  ی و فاصله ا  هیزاو

 گفتم: 

 ! ست یکه جلو جا ن  ینی ب یم  ن یعقب بش -

م  به هنوز  افتادم..  راه  شدنش  سوار  ا  دمیترس  ی محض    نکه یاز 

هم حس کردم   یشه و بخواد از چنگم در بره.. از طرف  مونیپش

م دو  رو   ی ادیز  ونیلیاون  رفته  راه  که  اومد  خوش  مذاقش  به 

.. با  یراحت  نی بود.. به هم  نییانقدر پا  سایارزش گ  یعنیبرگشت..  

 مبلغ وا داد؟   نیا دنیشن
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 !نم؟یب یوضع.. من صبح فردا رو م نی با ا یعنی ایخدا

نقد برام    ونیلیدارون که اس ام اس دادم و ازش خواستم دو م  به

 نیتو ا  دنشیو قلبم از شن  دیچی پ  نیآماده کنه صداش تو ماش

و فضا  به قفسه س  ی فاصله کم  با شدت  و  ام    نهیبسته خودش 

 کوبوند! 

 !؟یکن   ینم یمعرف -

ب  ی گاریس و  اول  ی به صدا  تیاهم  یروشن کردم  اش   نیسرفه 

 و به زبون آوردم:  دیکه به ذهنم رس یاسم

 سامان..   -

 ! زادیپر -

م   ی پوزخند فکر  موند..  دور  از چشمش  که  هم  یزدم    نیکرد 

اش دست  افهیکم تو ق هیاسمش و عوض کنه و  نکهیهم ه؟یکاف

از   گهید  یکیمن..    ی شناستش؟ اگه به جا  ینم  یکس  گهیببره د

اصالً از کجا    ؟ی شد چ یسر راهش سبز م  لیآشناها و فک و فام

دونم    ی که نم  یده سال   نیباشنش؟ تو ا  ده یم که تا اآلن ندمعلو

 بود..    فیکار کث  نیچند وقتش و مشغول غرق کردن خودش تو ا 
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راستش و    یاز سن و سالش و وقت  دمیمن بودم که پرس   نباریا

ترغ برا  بی گفت  اصل  دنیپرس  ی شدم  ا  یسوال  با وجود   نیکه 

 هنوز جوابش برام مهم بود.. طیشرا

 ؟ ی مجرد -

خ  آره ول  هیو    المیگفتنش  کرد..  راحت  نم  یکم  هنوز    ی خب 

  ن یکه تا ا  یبدم.. آدم  صیتونستم فرق دروغ و راستش و تشخ

نداره که    یبراش فرق  گهیکنه.. د  یحد خودش و تو باتالق غرق م

 ! ی فقط تو دوران مجرد ایکار و با وجود شوهر انجام بده  نیا

جلو  نی ماش که  پ  ی و  داشتم  نگه  دارون  در    ادهی خونه  و  شدم 

وقت طعمه ام از چنگم   هیبود تا    نیهمه حواسم به ماش   کهیحال

 بود..  نییبعد دارون پا   قهیزنگ خونه رو زدم و دو دق  ادیدر ن

 پول و گرفت سمتم و گفت: پاکت

 ..ی نگرانم کرد -

 چرا؟  -
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 ؟ ی خوا یم یوقت شب پول و واسه چ نیا -

به کارتت   زمیر   یکنه فقط.. م  ی .. پول نقد قبول مرمیجا گ  هی  -

 ! یمرس

 ..  ستین  ی حاال عجله ا -

زود شکار کرد و با شک    یلیانداختم و خ  نی که به ماش  ینگاه  مین

 : دیپرس

 نته؟یتو ماش  یکس -

 نه!  -

 ! دمی .. فکر نکن نفهمادیز یست یرو به راه ن یباشه.. ول -

تشکر دستم و رو شونه اش گذاشتم و   ی زدم و به معنا  ی لبخند

.. دارون از تالشم واسه نی برگشتم سمت ماش  ی خداحافظ  هیبا  

 دیبا  ی دونستم حاال چه جور  یخبر داشت و نم  سایکردن گ  دایپ

بگم که درصد خجالت   ی شدنش و بهش بدم.. چه جور  دایخبر پ

 کمتر باشه..  میو شرمندگ 

  ی .. وقت خوبیو سردرگم  ی ریدرگ  نهمهیامشب.. وسط ا  مطمئناً

  ی که م  ی زیمسائل نبود.. امشب تنها چ  نیواسه فکر کردن به ا
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به    نمیبرم و بب  سایگ  فیکث  ی باز  نیبود که تا ته ا  نیخواستم ا

کردم به لجن    یبا بند بند وجودم باور م  دیخواد برسه.. با  یکجا م

درباره اش    یدرست   میتصم  ستمتون  یشدنش و.. تا بعد م  دهیکش

 ! رم یبگ

..  دیمتعجب و ناباورش به گوشم رس   ی او که بهش دادم صد  پول

پول    ونیل یشب بهش دو م  هینفر واسه    هیهنوز باورش نشده بود  

 : دیبده که با بهت پرس

 از من؟ ی خوا یم یچ -

 خوان!  یم هیکه بق  ی زیهمون چ -

 نذاشته بودن برام! هیتا حاال انقدر ما هیبق  -
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  ار ین  نییو پا  گاهت ی.. انقدر خودت و شان و جاسای.. نکن گ نکن

جماعت   هی  ؟یگرفت  ادیحرف زدن و    ی نجوریا  یدختر.. به خاطر ک 

  یکنن م   یالدنگ که به محض جور شدن نون شبشون فکر م

 کنن؟ دایخودشون پ ی از خونه برا رونیهم ب  یحات یتفر هیتونن 
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از بابت خرج و مخارج زن و بچه  الشونیکه تا خ یجماعت همون

و   ارمیکنم پول در م یفکر که دارم جون م نیشه با ا  یراحت م

خوام    یمقدارش و واسه دل خودم و اونجور که م  هیحقمه که  

و همه عقده هاشون    ی ابونیخ  ی سراغ دخترا و زنا   انیخرج کنم م 

 کنن؟ ی م ادهیشب روشون پ هیو تو 

  ه ینفر واسه    هی  ی باور نکن  یکه حت  نیا  سا؟ یبود گ  نیتو ا  اقت یل

شد؟    یشد؟ نجابتت چ  یگذاشته؟ غرورت چ  هیشب انقدر برات ما

 شد؟ یدخترونه ات چ ی ایشرم و ح

عذاب  ینفس با  و  ا   یگرفتم  به  دادن  جواب  از  م  نیکه   ی سواال 

 گفتم:  دمیکش

بارم بود که رفتم تو   ن یمن تازه با دوست دخترم بهم زدم.. اول  -

پروندم که    ی زیچ  هی  ی نجوری.. نرخ دستم نبود.. هم ابونیاون خ

 ! یبش یراض

سر همون   یاغ من؟ وقت سر  ی صاف اومد   یخب.. خب واسه چ  -

 نیبا نصف نصف ا  یتونست  یم  ی به من برس  نکهی قبل از ا  ابونیخ

 و...  یرو سوار کن  گهید یپول کس



279 
 

ظرف  گهید مگه  دادم..  دست  از  و  در   تمیکنترلم  که  بود  چقدر 

زننده و تلخ مثل هالهل رو به رو    تیواقع  نهمهی عرض دو روز با ا

 و حفظ کنم!  میبشم و بازم بتونم خونسرد

 سا یگ  ی کلمه حرف با صدا  هی   دنیکه سال ها حسرت شن  یمن

فر با  ب   ادمیرو داشتم حاال  تا  و قطع کردم  ا  شتریصداش   ن یاز 

 بود! رید ی لیخ گهیخودش و از ارزش نندازه.. هرچند که د

بشه چه    رخوابمیکه قراره ز  یاهههههه... واسه من مهمه کس   -

 لیداشته باشــــه.. تو فکر کن شکل و شما  ی ا   افهیو ق  ختیر

.. حاال خفه خون  دمیبودن و نپسند  ستادهیکه قبل از تو وا   ییاونا

 نـــــه؟!  ای ی ریگ  یم

که    ی زشت  ی لحن تند و حرفا  نیلحظه منتظر بودم جواب ا  هر

از خودش    ی جور  هیو    رتمیبه فحش بگ  یبهش زدم و بده.. حت

  ن ی و هم  دم یازش نشن  ی چیه  گهیجز سکوت د  یدفاع کنه.. ول

حرفا از زبون    نیا  دنیعادت داره به شن   سایبود تا بفهمم گ  یکاف

 شه!   یم نشونی که سوار ماش ییمردا
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* 

  ج یخونه رو که بهش دادم و اونم رفت باال.. مستاصل و گ  ی دایکل

پارک تا   ستادمیوا  نگیتو  آسانسور  طبقات  به شماره  زدم  زل  و 

 باالخره رو عدد هشت ثابت موند.. 

ا  یم گ  نیدونستم  و  بود  حماقت  م  یل یخ  سایکارم   ی راحت 

مطمئناً    یفرار کنه.. ول  فشیک  ی پول نقد تو  ونی لیتونست با دو م

آسانسور و اون فاصله کم احتمال شناختن    هیقرار گرفتنمون تو  

کردم که    یم  یخودم و بهش معرف  ییجا  دیبرد.. با  یمن و باال م

 فرار! ی محدودتر برا نبود و هم او ادتریعمل من ز ی هم آزاد

.. از میاز رو به رو شدنش با خود واقع  دمیترس  یهنوز م  دمیشا

شم و خواستم بهش بزنم.. از خ  یدلم بود و م  یکه تو  ییحرفا

کار دستم    دمیترس  یتونستم کنترلش کنم و م   یکه نم   یتی عصبان

 بده..  

فرصت و بهش بدم تا فرار کنه..   نیخواست ا  ی.. دلم مدمیشا  ای

به    یدرصد ناقابل  هیتا جونش و برداره و بره.. منم ته ته ته دلم..  

 و اشتباه کردم..   ستیکاره ن نیواقعاً ا سایفکر کنم که گ نیا
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 ی لخت و برهنه رو  یروسپ  ی زنا  نیع  نمیخواست برم بب   ینم  دلم

تختم لم داده و با لبخند عشوه گرش قصد باالتر بردن هوس من 

ازش تو ذهنم بود له شد و اصالًًً   یهرچ  نجاشمیو داره! تا هم

جاش و   یو کامالً متفاوت با قبل  دیجد  ی سایگ  هی دوست نداشتم  

 پر کنه! 

  یا  گهیسانسور شدم.. چاره دکالفه ام و فوت کردم و سوار آ  نفس

رفتن    رونیکردم که ب  یحس م   ی باتالق  هینبود..خودم و وسط  

 وارد شدنش نبود..    یازش.. به آسون

رفتم..    ی بود و زشت م  فیهرچقدرم که کث  ی باز   نیتا ته ا  دیبا

خودش   ی که برا  ینکبت  یزندگ  نیبه ا  سایذاشتم گ   ینم  گهیمن د

با زور و    ای..  داد یبا داد و ب  ایبا حرف..    ایساخته ادامه بده.. حاال  

 با کتک!  ایاجبار.. 

  ی رفتم تو آشپزخونه و بطر  میو که تو خونه گذاشتم مستق   پام

 یحجم باورنکرد  نیکم از ا   هیخواست    ی.. دلم مدمیآبم و سر کش

 التهاب و حرارت خشمم کم بشه بعد برم سراغش.. 



282 
 

ه  آب و  نذ  ی تو   ی ریتاث  چیو خوردم  به  آروم شدنم  اشت و من 

و آرامشم و   ی که کم کم داشت خونسرد  یناچار با همون خشم

 زد راه افتادم سمت اتاق خواب.. ی کنار م

و سرپا    دیاز جاش پر  عیکه شدم و نگاهش بهم افتاد.. سر  وارد

اگه    ی .. پس شناخت.. حتختیدلم فرو ر  ی تو  ی زیچ  هی..  ستادیوا

ذهنش از من نگه    ی تو  ییزایچ  هیهمراه باشه    دیبا شک و ترد

م   یل یداشته.. پس خ نبودم  فراموش شده  سال    نهمهیا  ونیهم 

 باز شده!  ش ی دگکه پاشون به زن یرنگارنگ یو آدم ها  ی دور
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مدت.. به عنوان    نهمهی.. بعد از ادنشیانقدر خراب بود با د  حالم

 اوردنیخونه ام.. که خوشحال نشدم بابت درن  ی زن خراب تو   هی

 لباساش و در عوض به خاطرش متلک انداختم: 

رو تخت   ی ریلباسا م   نینگو که با هم  ؟یش  یپس چرا لخت نم  -

 و اون..   نیا

 ی متریلیم   ی.. نگاهش و حت دهیبود و رنگش پر  دهیترس  چشماش

نم جا  به  جا  صورتم  چ  یاز  از  لو    قاً؟یدق  دیترس   یم  یکرد.. 
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انداخته بود؟   خودش راه  ی که برا  یکار و کاسب  دن یرفتنش؟ فهم

داشت پا تو   یوقت  یعنی ل؟یرفتن دوباره آبروش تو خانواده و فام

فکر نکرده بود؟ اون موقع    زایچ  نیذاشت به ا  یم   ی کار  نیهمچ

 بود؟  دهینترس 

با نگاه   دمیرس   شیقدم  هیبه    یبسته بود وقت  چشماش  که    یو 

و حسرت   یشد دلتنگ  یخشم بود و اون وسطا م   شیادیدرصد ز

 کرد زل زدم بهش..  دایهم پ

  ی کمرنگ و پررنگ  ی قهوه ا  ی صورتش و لک ها  دیپوست سف   به

 ا یلیکه رو صورت خ  یی. لک هادمشونید  یکه حاال واضح تر م

من جذاب   ی برا   سا یکدومشون به اندازه صورت گ  چیه  یول  دمید

و ساعت ها بهشون نگاه کنم.. همه    نمیکه بتونم بش  ی نبود.. انقدر

موند..   یم  صخا  ی دختر خاص بود و کاش همونطور  نیا  زیچ

 کاش... 

که از جزء به جزء حرکاتش    یو باز کرد و با حال خراب   چشماش 

 بدم فقط تونست لب بزنه:  صیتونستم تشخ یم

 ؟؟ییدستشو -
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که در   ییتو اون چشما  رهیسخت بود خ  یلیسخت بود.. خ  یلیخ

رنگ و نقش و نگار ممکن و داشت پوزخند   نی نظرم قشنگ تر

 : ی و بگ یبزن

خوام تا قرون   یکن.. م   زی! برو خوب خودت و تمهیفکر خوب  -

م دو  بهم سرو  ی ونیلیآخر  دادم  بهت  که ی بد   سیکه  هرجور   ..

 بدم بچه؟!  حیتوض  شتریب ای  یبخوام.. متوجه

  رون یب  دهیبر  دهیو بر  قمینفس عم  ییکه رفت سمت دستشو  سایگ

 ی زیچ  هی..  یحرف   هی  یواکنش  هیبگه..    ی زیچ  هی.. کاش  فرستادم

 نیموندن تو ا  یتوان باق   گهیکه نشون بده من و شناخته.. من د

 نقش و نداشتم..  

شده    دتریهم شد  لمیقدرت تصور و تخ  نجایا  میکه اومده بود  حاال 

صحنه   هیافتاد    یرحم تر.. نگاهم که به تخت خواب م  یبود.. هم ب 

و   چیو پ  سایگ  ییکرد با هنرنما  یم   میذهنم ترس  ی رو تو   ییها

دستا  وسط  بدنش  خوردن  م  ی آدما  ی تاب  دلم  که   ی مختلف 

 ..ارمیخوردم و نخوردم باال ب یخواست همونجا هرچ

 منو؟ ایخودش و نابود کرده بود  ی کار زندگ نیدختر با ا نیا
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و درآوردم و   راهنمیو پ   دم یاز عرقم کش  س یخ  یشون یبه پ یدست

تخت.. حرارت بدن من از خشم و نفرت   ی رو  ورمیانداختم کنار پل

تا اآلن حرارت بدن چند   سایبود که باال رفته بود.. گ  تیو عصبان 

 کرده؟  نییهاش باال و پا ی تا مرد و با عشوه گر

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰۰ ] 
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 ی برا  دم یکش  ی قیکه اومد نفس عم  ییباز شدن در دستشو  ی صدا

آرامش ساختگ نگاهش    میحفظ  به    هیبرگشتم سمتش..  لحظه 

رابطه    ن ینگاه ذهن منم برد سمت اول  ن یزخم شکمم افتاد و هم

که نظرش و جلب کرد و باعث شد    ی زیو معاشقه امون.. تنها چ

ن بود که  یزبونش و باز کنه هم  ی بعد از چند ساعت جشن عروس

 ه؟یچ ی جا نیا دیپرس

قفل   ی زیچ  هی با  باالخره    نکهیاون لحظه سرخوش بودم از ا  چقدر

کم کم توجهش و نه فقط    نکهیشدم به ا   دواریزبونش شکست و ام

..  یجلب کنم ول  میاخالق  ی ها  ت ی زخم که به همه خصوص  هیبه  

 نداشتم!  یفرصت گهید

 !؟یکارت و شروع کن ی خوا  ینم ؟ی زل زد  یبه چ -
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  ی زدم.. دلم م ی سمتش.. دست خودم نبود که تلخ حرف م  رفتم

  ی ا دهیخودم و آروم کنم.. که فا ی جور هی یقیخواست از هر طر 

 نداشت! 

  ومدهیندارم! تو مصوبه اش ن  ییبا قانون کارتون آشنا  ادیمن ز  -

  ارم یدر اخت  یتون   ی تومن چند ساعت م  ونیلیدو م   ی که در ازا

 ! ؟یباش

 ! دمی برم.. پولتم پس م دیشدم با دو یاآلن پر ن یمن.. من هم -

سوز    شتریپرصدا ب  هیکه از گر  ی خنده.. خنده ا  ر یبلند زدم ز  بلند

م  گریداشت و حداقل ج به کجا رس  یخودم و خون    ده یکرد.. 

 ما؟ میبود

بود    دهیو گرفته بود و فهم  مشیتصم  ییتو همون دستشو  انگار

خوب ا  ی عاقب  ن  نیتو  انتظارش  در  مثل    ستیخونه  و  فرار  که 

قرار ترج  شهیهم افتاد سمت در ول  حیبه  راه  جلوش و    یداد و 

 گرفتم..  

 کجا؟! -

 برم.. برو کنار!   دیگفتم با -
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 پول دادم بابتت.. چند بار بگم؟! -

 شه..   ی منم گفتم نم -

برد  - و  دلم  نم   ی آخه  م  یالمصب..  ازت..  بکنم  دل    یگ یتونم 

!  ؟ی بر  ی بند  ی فلنگ و م  ی ؟ اآلن که زده باال دارکنم حاال   کاریچ

 ؟ یکن یاصالً چرا نگاهم نم

م   فقط بود..    یدونست چه حرص   یخدا  کلماتم  پشت تک تک 

که انقدر راحت    ی دختر  نیچقدر خشم و غضب.. خشم هم از ا

 خودش و فروخت.. هم از خودم که انقدر راحت از دستش دادم!

.. میبهم زنگ بزن باهم قرار بذار  گهی.. هفته ددمیشماره ام و م  -

 برو کنار.. 

هرچ  گهید بود  بس  شد..  طاق  ف  یطاقتم   ی باز  لمیجفتمون 

بزنه و    تیتوانش و نداشتم انقدر خودش و به خر  گهی.. دمیکرد

 شد!  یشروع م ییجا هیاز  دیتماشاش کنم.. با ستم یمنم فقط وا

...  ای  زادیپر  م؟ی کنم تو گوش  ویس   ی باشه.. فقط بگو اسمت و چ  -

 ! سا؟یگ
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داشت    دیهنوز ام  ی عنیزل زد بهم..    ی و بلند کرد و با ناباور  سرش

وا رفت؟ هرچند که منم    ی نجوریبه شناخته نشدنش که حاال ا

 اآلن...   نیتا هم یداشتم.. حت  دیام

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰1 ] 
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خواست    ی.. دلم مشکلیخاص چهره و قد و ه  ی وجود همه اجزا   با

خواست    ی.. دلم مستم ین   سایگفت من گ  یتو دهنم و م  دیکوب  یم

مثل س  یکی و    ب یباشه  پاک  دختر  اون  با  نصف شده  از وسط 

بودن از سرتا   دهیکه در  یگرگ  نیذهنم.. نه ا  ی تو  یدوست داشتن

 باره!  یپاش م

 !؟ی کرد دامیپ ی چه جور -

 ! یپس باالخره شناخت -

 !؟ی کرد دامیپ ی چه جور -

که توش قرار   یطیمتوجه نبود؟ متوجه شرا  یعنی شد..    ینم  باورم

داشت که به   تیمسئله انقدر براش اهم  نینبود؟ ا   میگرفته بود
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 ده یسوال از شوهر سابقش که درست وسط لجنزار د  نیعنوان اول

  د؟یبودش پرس

که از    ی تظاهرم شکسته بود و حاال با همون بهت و ناباور  نقاب

 تا اآلن دست از سرم برنداشته بود لب زدم:  شبید

! تنها  نه؟یرسه هم  یکه اآلن به ذهنت م  یتنها حرف  ن؟یهم  -

 دیقبلش تو با  یکن   ی ! فکر نمنــــــــــــه؟ یکه مهمه ا  ی زیچ

 ؟ی من و بد ی جواب سواال 

انقدر  صدام باال..  وقت  ی رفت  بست  محکم  و  تو   یکه چشماش 

 : دمی صورت نعره کش

 نامـــــــــــــــوس؟! یپدر بسگ  ی هرزه شد -

 وونیح  هیکار کردم! فقط مثل    یشد و چ  یچ   دمینفهم  گهید

نفس گرفتن    ه ینذاشتم به اندازه    یافتادم به جونش و حت  یوحش

 .. فتهیمشت و لگدام فاصله ب   نیب

جلو  یم  ی کی  یوقت   قبلنا خون  نم  ی گفت  گرفت  و    ی چشمام 

بار.. با    نیاول  ی برا  دیاون شب.. شا  ی.. ولهیمنظورش چ  دمیفهم

اوج   هیرو که تو ثان  یحس مزخرف  نیتمام وجودم لمسش کردم ا
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 ی تو وجود آدم باق  تیانسان  ی ذره ا  یذاشت حت  ی گرفت و نم  یم

 بمونه! 

ام و در کنار   ندهیآ  لمیف  هی  دنیکه با د  میشب عروس  یحت  من

با حرف  و    تم ینشدم و عصبان   یانقدر عصبان   دمیتباه شده د   سایگ

اندازه    یکردم ول  یسرش خال  ادیو داد و فر  انگار منم به  حاال.. 

  رمیخشمم و بگ  ی نتونستم جلو  گهیعوض شده بودم که د  سایگ

 و تا دم مرگ بردم!  دمیسپر یعاشقانه م  یزمان  هیکه  ی و دختر

گذشته اش از   ی با وجود خطا  ی که حت  یحق داشتم.. بت   دمیشا

شبانه روز نابود شد    هیذهنم ساخته بودم.. در عرض    ی تو  سایگ

خودم   روش  به  بت  او  شدن  شکسته  واسه  داشتم  حاال  من  و 

 کردم! یم ی عزادار

دستم بود    ی تو  سایگ  ی به خودم اومدم که گلو  یلحظه ا  درست

  ژن یاکس  ی و با صورت کبود شده اش.. داشت واسه گرفتن ذره ا

 کرد..  یتقال م

به سرم وارد    ی و عقب بکشم ضربه ا   خواستم ولش کنم   نکهیهم

سرفه   ی حس کردم.. صدا  میشونیشد و حرکت خون و از گوشه پ

  ی اهیچشمم س  یگوشم بود ول  ی تو  سایخشدار گ  ی ها و نفس ها
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  وار ی.. فقط با حس برخورد با دنمشی تونستم بب  یرفت و نم  یم

 ..ردمسر خو نیرو زم واشی واشیدادم بهش و  هیاتاق تک

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰1 ] 
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م  زیچ  همه سرم  دور  م   دیچرخ  یداشت  سرسختانه  من    یو 

که حالش از منم بدتر بود    ییسایگ  دنید  ی برا  یتوان  هیخواستم  

 کنم..   دایپ

رفت    یلنگونش که داشت م   ی قدم ها   دنیتالشم شد د  جه ینت

نتونستم چشمام و باز  گهیو د  فش یبرداشتن ک یسمت تخت برا

 نگه دارم! 

* 

آب    وانیل  هیتا قرص مسکن و با هم رو زبونم گذاشتم و با    دو

که    ی نه از ضربه ا  یول  د یترک  ی. سرم داشت م .نیی فرستادمش پا

دو    نیکه تو ا   یشوک و فشار   نهمه یبهش وارد شد.. از ا  شبید

نشده    یدرصدش خال  کیبه اندازه   یسه روز روم بود و هنوز حت 

 بود.. 
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  دم یکه از خودم پرس  یسوال  نیکه چشمام و باز کردم اول  شبید

وحش  نیا قدر  اون  بود؟  درست  کارم  که  ب  انهیبود  منطق    یو 

  ی نم  یدرست بود؟ اونم وقت   ی برخورد کردن بعد از ده سال دور

رو آورده..    ی کار  نیبهش گذشته که به همچ  یمدت چ   نیدونم ا

ول و گناه  پاش غلطه  تا  تولد    هی.. مگه  یدرسته سر  بدو  از  آدم 

م م  یبدکاره  مجبورش  زمونه  آدما    یشه؟  مکنه..    ی مجبورش 

 کنن..  

نتونه    یکه حت  ی تا حد مرگ بزنمش؟ انقدر  ی بود اونجور  حقش

کاش   نکهیدرست راه بره؟ حقش بود که اون حرفا رو بهش بزنم؟ ا

جا پ  ی به  و  قبرش  سنگ  ا  یم  دایخودش  اگه   نکهیکردم؟ 

ننگه و    هیما  نکهیکار؟ ا  نیکرد شرف داشت به ا  یم  یخودکش

 فقط باعث رفتن آبرو؟ 

آشپزخونه.. دو طرف    زیو نشستم پشت م  دمیکش   یقی عم  نفس

ه  دادم..  فشار  و  داشتم  نگه  دستام  با  محکم  و    ینم  یچیسرم 

نشده   فیحد سردرگم و بالتکل  نیدونستم.. تا حاال تو عمرم تا ا 

 بودم! 
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با  یم  فقط پ  دیدونستم  کنم و   دایهرچه زودتر خودم و دوباره 

قصد ول کردنش و نداشتم.. هرچقدر    گهی.. من که دستمیسرپا وا

نه    نباریرفتم سمتش.. ا  ی کرد من دوباره م  یکه اون ازم فرار م

روش لک افتاده   ی که بدجور  یبه خاطر خودم و دلم و احساس

 .. تشینشدن شخص گدمال ل  نیاز ا شتریبه خاطر ب  نباریبود.. ا

که من توش دارم    ی تو شهر  سای که گ  دیگنج  یتو باورمم نم   یحت

خودش    ی رو برا  یمزخرف  یزندگ  نیکنم همچ  ی م  یو زندگکار  

بمونه..    ی نجوریذارم ا  ی کنم.. نم  یساخته باشه.. من درستش م 

  گه یبار اشتباه کردم که با چنگ و دندون نگهش نداشتم.. د  هی

 ! نمخواست اشتباهم و دوباره تکرار ک یدلم نم

اپن برداشتم..    ی و فندکم و از رو   گاریهمونجا خم شدم و س  از

بعد از   شبینه؟ د  ای  مارستانی حالش اآلن چطوره؟ رفت ب  یعنی

 بهوش اومدنم بالفاصله رفتم سراغش..  

رفتم دم خونه اش.. چند    می دنبالش نگشتم و مستق  ابونایخ  تو

شد و    ادهیپ  نی ماش  هیاز    گهیدختر د  هیبا    دنمی بعد از رس  قهیدق

 دوال دوال رفتن تو..  

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰1 ] 
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نشستم و زل زدم به   نی همون در تو ماش  ی صبح جلو  ی کاینزد  تا

.. زنگ  یحت  ای برن درمونگاه و    ان یب  ای  نکهیا  دی ساختمون به ام

 که آمبوالنس بفرسته در خونه..   مارستانیبزنن ب

که البد حالش   دیام  نیصبح بود که برگشتم خونه.. با ا  ی کاینزد

 کنه..   دایپ اجیاحت مارستانیهم بد نبود که بخواد به ب  ی انقدر

از خودم.. از واکنش و خشم دوباره ام.. از کنترل    دمیترس  ینم  اگه

عصبان د  تم ی نشدن  م  دنیبا  جانبش..  به  و   یصورت حق  رفتم 

بهتر بود فعالً ازش دور    یگرفتم.. ول  یازش م  ی سراغ  هیخودم  

ا  شوک  از  جفتمون  تا  بتون  میایب  رونیب  دارید  نیباشم..    می و 

 ! م یکن دایخودمون و پ

وحشا  عوض حمله  مثل    شبمید  انهیون  به    یجان  هیکه  افتادم 

  ی استراحت چند روزه رو بهش بدهکار بودم.. تا حساب  نیجونش.. ا

  ه ی به    نباریخونه.. ا  نیدوباره پا گذاشتنش به ا  ی سرحال بشه برا

 از زور و اجبار بود.. ی.. هرچند که بازم پشتش اسمگهیشکل د
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فقط من    نکهی ا   ی ادآوریاز ذهنم رد شد با    ی لحظه جرقه ا  همون

که دنبال اون دخترم.. اسم مشعوف خط انداخت رو همه    ستم ین

 اعصاب و روانم..  

  سایاش به عکس گ  رهیشرکتش افتادم و نگاه خ  ی اون روز تو   ادی

 : دیکه پرس  یوقت

 ه؟« یعشق و عاشق هی»قض

عشق من.. تا   نکه یبود با فکر به ا  دهیخند  شمیچقدر به ر  مردک

  نیی و باال پا  دی لول  ی چند هفته قبل رو تخت خواب اون داشت م

 .. دیپر یم

 نشدم!  وونهیکن تا د رونیفکرا رو از سرم ب نیا  ایخدا

  ی و محکم باز و بسته کردم و شماره اش و گرفتم.. نم  چشمام

  ا یکردن    دایپ سایاز خونه گ  یدونستم بعد از اون شب رد و نشون 

حق نداره دور و برش    گهیفهموندم که د  یبهش م  دیبا  ینه.. ول

  ی که هست و نم  یلیبپلکه و باعث آزارش بشه.. حاال به هر دل

 ! هیدونم چ

 بر خالف دفعات قبل جواب تماسم و داد:  نباریا
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 سالم مهندس.. حال و احوال؟! -

و    زیهمه چ  گهی.. حاال که ددیکش   ریمشت شد و کمرم ت  مدستا

آدم متلک    نیکردم تو تک تک کلمات ا   یبودم حس م  دهیفهم

  نکه یو چقدر درد داشت فکر کردن به ا  ده یخواب  هیو گوشه کنا

 متلک هستم!  نیا  قیواقعاً ال

 سالم!  -

  یبه ذهنم نم  یحرف  چیبودم که ه  میعصب  ی فشارا  ریدرگ  انقدر

 خودش گفت:  نکهیتا ا دیرس

 ؟یالو مهندس؟ پشت خط -

 کرد و ادامه داد:   یمکث

اون موضوع زنگ زد  - اتفاقاً خودم می اگه درباره  خواستم    ی.. 

از گمشده    میکرد  دایپ  ییسر نخا  هی..  رمیامروز باهات تماس بگ

  میو بخوا  میبره تا مطمئن ش  یزمان م  ی چند روز  هی  یات.. ول

.. مینباش ما کارمون و بلد  ریگی نقدر پتو دستت. ا  میدستش و بذار

 به کنعان غم مخور مهندس جان! دیگمگشته باز آ وسفی

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰1 ] 
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داد و بدتر بدگمانم    ی بهم نم  ی حس خوب  چیسرخوشش ه  لحن

رو    سایکنه.. مطمئناً آدرس گ  یداره م   یغلط  هی  نکهیکرد به ا  یم

 به دام انداختنش..  ی آورده و حاال منتظر فرصته برا ریگ

  ی کردم به اندازه کاف   یم  یکه سع  یو صاف کردم و با لحن  گلوم

 باشه و تو مغزش فرو بره گفتم:  ی جد

 نیا  ریگ یپ  ستیالزم ن  گهیاتفاقاً برعکس.. زنگ زدم بگم که د  -

 .. دیمسئله باش 

 کم ساکت موند و بعد گفت:  هی

 ی جا  لش یاز ما؟ باور کن اسم و فام  ی چرا مهندس؟ دلخور شد  -

 ثبت نبود که بخوام..  یخاص

 .. ست ین نینه.. موضوع ا -

ماساژ    نی .. حدم یبه کمرم کش ی و دست ز یو گذاشتم لبه م گار یس

 دادن مهره هاش گفتم: 

 به کمک شما ندارم..  یاجی احت گهیکردم.. د داشیخودم پ -
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پ  ینم بگم..  گ  دایخواستم  نحوه   یپ  یعنی..  سایکردن  به  بردن 

با    ییها  ی و کثافت کار  یزندگ که مشعوفم ازش خبر داشت و 

  ش یخواست پ  یدلم نم  یول  هیکار  هیبهش گفته بودم قض  نکهیا

  ن یحساب کنه.. هرچند که.. همچ  رتیغ  یآدم ب  هیخودش من و  

 نبود..   راهمیب

خواست به    یکردم م  داشیپ  دی فهم  ی نم  یآدم.. تا وقت  نیا  یول

ها هدف  به  من  ا  ی بهانه  تو  و  برسه   ینم  یطیشرا  ن یخودش 

.. اصالً به  رمیرو تحت نظر بگ   سایو چهار ساعته گ  ستیونستم بت

 صالح نبود! 

 !ی کاره ا نیپس خودتم ا ؟ی کرد داشیپ یعه؟ چه جور -

کرد   یباف من که حس م  یآدم.. لعنت به ذهن منف  نیبه ا  لعنت

 شه..    یحرفا هم با منظور گفته م  نیا

کننده نجات  .. من و از اون مکالمه منزجر  یبوق پشت خط  ی صدا

 به سوال مسخره اش بدم گفتم:  یتیاهم نکهیداد و بدون ا 

 برم.. بازم ممنون از تالشتون.. خدافظ!   دیدارم.. با یپشت خط -

 و قطع کردم و با همه حرصم لب زدم:  یگوش
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 .. وزیپف شرف یب  کهیمرت -

  ی و دوباره گذاشتم گوشه لبم.. دارون هنوز داشت زنگ م   گارم یس

 کردم جواب دادم:  جکتشیح تا حاال که رزد و من برخالف صب

 بله دارون؟  -

 شرکت؟ ی ایتو؟ نم ییزرتشت؟ کجا -

 .. ام یگفتم که نم با یبه شک  -

 شده؟  ی.. چی ایدونستم نم ینم ومدهیهم هنوز ن بای شک -

  ی چ یو خواستم بگم ه  دمیکش  میشونیپ  ی به پانسمان رو  یدست

چه    دمیرو سرم نازل شده که هنوز نفهم  یآسمان  ی بال  هیفقط  

 خودم و ازش نجات بدم..  دیبا ی جور

کنه استراحت کنم بهتر    یکم درد م  هینشده.. کمرم    ی زیچ  -

 شه!  یم

 .. روزهید ی حتماً واسه جا به جا کردن جعبه ها -

 دونم!  ینم -

 کمکت؟ امیب ی دار ی کار -
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 خوام! یازت م گهیکار د هی.. یکه نه ول  نجایا -

 بگو!  هیچ -

ح  ی مکث و  س  ن یکردم  کردن   نکی س  ی تو  گارم ی خاموش 

 گفتم:  ییظرفشو

 ؟ یکن دایبرام پ  یتون یم  کاریآدم ب هی -
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..واسه کاریآدم ب  ادهیمملکت ز  نی که تو ا  ی زیتونم؟ چ  یچرا نم  -

 حاال؟  ی خوا یم یچ

افتاد..    نمونیکه ب   یو اتفاق  شبید   ی ادآوریبه درد اومد از    قلبم

م  یچ و چ  یفکر  نم  ی درصد  یشد؟حت  یکردم  تصوراتم   یتو 

بکشه که بخوام با    ییکار به جا  سا یتو برخورد اولم با گ  دیگنج

 دستام خفه اش کنم! 

ازتوش پاک   دمیکش   یپوف افکار مزاحم  تا  و سرم و تکون دادم 

 بشه و گفتم: 
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بده و چشم   کی خونه کش  هیدر    یجلو  ی چند روز  هیخوام    یم-

 ازش برنداره..  

 شب تا صبح؟ یحت -

پارک هست..    هی شه.. وسط کوچه    ی خوب م  یلیاگه بتونه که خ  -

بخوره    نی استفاده کنه..غذا رو هم تو ماش  شییتونه از دستشو  یم

 رو بهم گزارش بده!   ی رفت و آمد نیفقط کوچک تر

رو به من و    هی قض  نیداد که داره ربط ا  یدارون نشون م  مکث

ربط    یسنجه و مطمئناً انقدر باهوش بود که بفهمه ب  یم  می گزند

 . ستین  سایگ انیبه جر

 اشاره نکرد و گفت:  میحال مستق  نیا با

 نشد؟  یسیپل ی ادیز انیجر -

 دایپ  یتون  ینم  یآدم مطمئن  یکن   ی!اگه فکر مگهیدونم د  ینم  -

و    یکیگردم    یشو خودم م  الیخیب  ادیکار ازش برب  نیکه ا  یکن

 کنم!   یم دایپ
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که لنگ    یآدم  نیکردن همچ  دایزرتشت..پ   ستین  نیمسئله ا  -

راحته.. ترسم    ی لیو به جون بخره خ  ش یکار باشه و سخت   نیپول ا

 ! ی که خودت و تو دردسر انداخته باش نهیاز ا

تا    ی زیچ  گهید بال بده  به فکراش پر و  انقدر  نگفتم و گذاشتم 

 باالخره بپرسه: 

 نه؟ ی کرد داشیپ -

 یلینبود..تما  ده یبر  دهیو بازدم بر  قیدم عم  هیجز    ی زیچ  جوابم

  ی م  حیچندروزه نداشتم و ترج  نیبه زبون آوردن اتفاقات ا  ی برا

شده..    یکنه و حدس بزنه که چ  ی پرداز   الیدادم دارون خودش خ

 دور بود.. تیهم از واقع یلیه حدساش خهرچند ک

  یناراحتش کرد  ی و جور  شیو با حرفات چزوند  ی کرد  داشیپ  -

که بپاش بشه    ی خوا   یو م  یکیکه دوباره از دستت در رفت..حاال  

 درسته؟ ی فرار ده ساله بعد  یتا دوباره نره برا

و اون خشم کنترل    شبمید  یبودم از رفتار افراط  مونیپش  نکهیا  با

از نظر من    سای تونستم به خودم حق ندم.. کار گ   ینم  ینشده.. ول

بدتر ها  ن یمستحق  بود..مجازات  ها  ادامه   ییمجازات  هنوز  که 
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حساب شده    گهیازحاال به بعد د  یتند رفتم.. ول  شبید  دیداره.. شا

 کنم!  یتر عمل م

 م: دارون بدم کوتاه گفت ی دایبه شک و ترد یجواب نکهیا بدون

 بهم خبر بده منتظرم..  ی کرد  دایاون آدم و پ -

دوباره زدم از خونه    چمییو قطع کردم و بعد از برداشتن سو  تماس

 ..  رونیب

حواسم و به اون    دیکنه خودم با  دایکه دارون اون آدم و پ  یوقت  تا

 ه یکه    ینحس و مزخرف  ی کردم.. با وجود صدا  یخونه جمع م

 خوند:  یسره تو گوشم م 

از چنگت در رفته    گهیبار د  هی چند ساعت    نیتو هم   سایگ  »اگه

 ؟«یباشه چ
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* 

شرکت    یتموم نشدن  ی و کارا   ی شب بود که خسته از گرفتار  آخر

بودم و فقط خواب م دردم    یتونست دوا  یاومدم خونه..خسته 
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 ی لیدغدغه که خ  یخواب راحت و ب  هیباشه.. اونم نه خواب من..  

 بود. ی وقته ازم فرار

پ  تا روز  سه  ازپ  دیام   شیدو  بعد  گ  دایداشتم   نیا  سایکردن 

معنا  یکالفگ باالخره  و  بشه  تموم  تو    ی واقع  ی ها هم  و  آرامش 

فاصله    یلیکه هنوز خ  دمیفهم  ی حاال..م  یحس کنم.. ول  می زندگ

..  دیرس یوقت به صفر نم چیفاصله ه نیا دمیدارم تا آرامش.. شا

و    دی ده بودم.. اصالً بعیمدت د  نیکه تو ا  یتلخ  ی ها  ت یبا واقع

 نبود..  رممکنیغ

م  میگوش رو  گذاشتم  برم    زیو  خواستم  و  تخت  دوش   هیکنار 

  ستم یو برداشتم و از تو ل  یشدم و قبلش گوش  مونیکه پش   رم یبگ

کرده بود   یکه دارون معرف  یکردم..همون آدم  دایرو پ  یاسم محب

 داد. یم کیدر اون خونه کش  یجلو روزی و از د

 سالم آقا!  -

 سالم چه خبر؟ -

 .. دمیو اصالً ند دیرستادکه عکسش و ف ی !دختری چیهنوز ه -
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دراز   دمیکش  یق یعم  نفس  تخت  رو  نشسته  حالت  همون  تو  و 

با  ی.. هنوز نمدمیکش   ا یخبر خوشحال باشم    نیاز ا  دیدونستم 

 ناراحت.. 

 ؟ ی دیند ی ا گهیرفت و آمد مشکوک د -

اومدن و   رونی کالً فقط دو نفر از ساختمون ب   روز ینه آقا از د  -

..عکساشون و  ان یچند ساعت بعد برگشتن که به نظر مشکوک نم

 براتون فرستادم! 

 که بود!  یبه من خبر بده.. هر ساعت عیشد سر  ی زیباشه هرچ -

 چشم! -

که فرستاده..    ییرفتم سراغ عکسا  عیو قطع کردم و سر  تماس

بدم    صیتشخ  ی تونستم تا حدود  یم  یجفت عکسا از دور بود ول

با    ی دختر مدرسه ا  هی  شونیکیپسر جوون بود و    هی  شونیکیکه  

 لباس فرم! 

  دم یفهم  ی م  دی ساختمون دو طبقه بود.. حاال ازکجا با  هیخونه    اون

گ  نیا با  اون    ایکنن    یم   یزندگ  سای آدما  خونه؟به   یکیتو 

 پسره..  نیخصوص.. به خصوص ا



306 
 

 کردم و نوشتم:  ی پالیپسره رو ر عکس

  ی م   نی بهت مشکوک نشه.. بب  هی از در و همسا  یکه کس   ی »جور

 یو تو کدوم طبقه از ساختمون زندگ  هیک  اروی  ن یا  یبفهم  یتون

 کنه!«  یم

 آقا!«  »چشم

ا  یگوش تا  افتادم سمت حموم..  راه  گذاشتم  کنار    ان یجر  نیو 

 یشدم.. تا اآلن فکر م  یم  ریشد احتمااًل چند سال پ  یتموم م

 و تحمل کردم و دم نزدم..  ی رام که ده سال دو  ی کردم آدم صبور

 ن یکرده بودم.. به خصوص تو همچ  داشیحاال.. حاال که پ  یول

اصالً خوب    نیکردم تحملم کم شده و ا  ی.. احساس میتیوضع

و   ی خواستم اون دختر و با همه سرکش  ی که م  ی من  ی نبود برا

شده دست    یهاش به زور تو خونه ام نگه دارم و حت  ی چموش باز

چه برسه به   رونیبنذارم پاش و بذاره    گهیو پاهاش و بشکونم و د

 کارا.. نیدنبال ا فته ی بخواد دوباره راه ب نکهیا
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که تا    یسراغ اون آدم  گهیمن بود د  ی جا  ی ا  گهیهرکس د  دیشا

تو  نم  ی خرخره  بود  رفته  فرو  م  یلجن  و  بق  یرفت    هیذاشت 

من.. ته دلم.. در کنار    یعمرشم تو همون لجن دست و پا بزنه ول

عصبان و  خشم  گ  یت یحس  از  هنوز    سایکه  عذاب    هیداشتم.. 

  ش یگفت اگه ده سال پ  ی کردم که م  ی رو حس م  ی وجدان بد

وقت کار به    چی ه  دی.. شای داد   ی از خودت نشون م  ی رفتار بهتر

 شد..  ینم  دهیکش نجایا

ب  از که  م  م یگوش  دمید  اومدم  رونیحموم  زنگ  خوره..    یداره 

 جواب دادم: عی بود و سر یمحب

 بله؟ -

 آقا دوباره سالم.. مزاحم شدم!  -

انقدر    ی ستیشد زنگ بزن پس مزاحم ن  ی خودم گفتم هر خبر  -

 تعارف نکن.. بگو.. 

با   دنیکش گاری به بهانه س  شیپ  قهیچشم آقا.. راستش چند دق -

  یآمار  مچهین   هیکوچه گرم گرفتم.. تونستم    نیا   نیاز ساکن  یکی

 ! ارمیازشون در ب
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  ی .. نمدمیکش  سمیخ  ی موها  ی ال به ال   یلبه تخت و دست  نشستم

ها هم آمار   هی همسا  نکهیدونم چرا اون لحظه استرس داشتم از ا 

ا   سایگ باشن و حاال  باشه داره زاغ   دهیپسر فهم  نی رو درآورده 

آدم  اهیس م  یچه  ا  یرو چوب  با  نفس  نیزنه..  و    یحال  گرفتم 

 خونسرد گفتم: 

 خب؟ -

کنه.. که محل    ی م  ی دکتر تنها زندگ  ی آقا  هیگفتش طبقه اول    -

تا هییباال   ابون یخ  مارستانی ب  نیکارشم هم باال هم سه  .. طبقه 

براشون   ارنیدر م  ادیها حرف ز  هیگفت همسا  یدختر مجردن.. م 

کم جلب توجه    هیساختمون    ه یهمه اشون مجردن و تو    نکهیا

ول  یم ا  یکنه..  اوم  نکهیمثل  و   دهصاحب خونه  در دهن مردم 

 لغز بخونن..  ادیبسته و نذاشته ز

 فرستادم و گفتم:  رونیحبس شده ام و ب نفس

.. باز حواست و جمع کن.. هر وقت اون دختر از  یباشه مرس  -

رفت بالفاصله بهم خبر بده.. جاتم مدام عوض کن    رونیخونه ب

 ت مشکوک نشن! به ادیکه ز

 بمونم؟ نجایا  دیبا  ی.. تا کنکهی چشم آقا حواسم جمعه.. فقط ا -
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که    یذهنم و احتساب مدت زمان  ی تو  یحساب سر انگشت  هی  با

وضع  ی برا  سایگ شدن  احت  شیجسم  تی بهتر  داشت    اجیبهش 

 گفتم: 

 کنم!  یحساب م هیباهات تسو  امیتا آخر هفته بمون.. جمعه م -

 چشم.. با اجازه! دم شما گرم..   -

به نم دار شدن    تیاهم یب  سی و قطع کردم و با باالتنه خ  تماس

راحت    المیطرف خ  هیو چشمام و بستم.. از    دمیدراز کش   یرو تخت

خب..    ینداره ول  سایگ   یبه زندگ  یشد که اون پسر جوون ربط

نگران  یاد یز  زیچ  نیا نم  میاز  تو    یکم  حال  هر  به    هیکرد.. 

همسا همون  مثل  منم  و  بودن  حق    اه  هیساختمون  خودم  به 

 دادم! یرو م یقضاوت و هر فکر غلط
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برا  دمیفهم  حاال  نه  اون شب  ب  ی که چرا  به  از    مارستانیرفتن 

ب از  هم  رونیخونه  اومد در خونه. البد  اورژانس  نه   ن یاومدن.. 

 دکتر کمک گرفته بودن..   ی آقا
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گ  یعنی..  یعنی کمال  و  تمام  پسره  معا  سایاون  کرده؟؟   نهیرو 

که من بهش مشت    ی داشته.. هر جا  یکه درد و ناراحت  ییهرجا

 و لگد کوبونده بودم؟  

تو اوج   ی.. حتگهیبار د  ک یبا خودم عهد کردم که اگه    همونجا

 ییبلند کنم و باعث شم کارش به جا  سای.. دست رو گت یعصبان

تن و بدنش و بده..    نهیبه خودش اجازه معا  یبکشه که هر کس 

م  استخون دستم   یجور  هیبعدش   د  ی و  که   ی برا  گهیشکنم.. 

 کوبوندن تن و بدن اون دختر بلند نشه. 

ک  من عصب  نهیازش  و  ول  ی داشتم  درست..  م  نیا  یبودم   یو 

هم بهش نشون بدم و الزم نبود   ی ا  گهید  ی تونستم از روش ها

 که حتما از زور بازو استفاده کنم..  

کنترل خشم و   ی کنم برا  نیهفته وقت داشتم تمر  نیآخر ا  تا

بدم دست    لیخواست دل  یدلم نم  گهیمهار بلند شدن دستم.. د

  د یبه بعد با  نیاون دختر که فرار کنه و حق به جانب باشه.. از ا

  ی دلم نم  گهیاگه د  یاگه.. حت  یتکردم.. ح  یرفتار م  استیبا س

 رابطه عاشقانه باهاش داشته باشم!  هیخواست تا آخر عمرم 

* 
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سرم    ی که تو  ی بود و من داشتم خونه رو بر اساس برنامه ا   جمعه

شرکت   ی چند روز تمام وقتم و تو  نیکردم.. تو ا  یبود آماده م

  که قرار  یهفته مرخص  هی  نیراه انداختن کارا تا ا  ی گذروندم برا

 جبران بشه..   رمیبود بگ 

اونقدر   یم هفته    هیتازه کار هست که    ی دونستم هنوز شرکت 

  ینم  المیحجم از فکر و خ  نیبا ا   ی نبودن من ضرر وارد کنه.. ول

  ی که م  ی.. از هر راهی جور  هی  دیببرم.. با  شیاز پ  ی تونستم کار

  شهیکه هم یکردم.. تا باالخره به زندگ  یتونستم ذهنم و آروم م

 بشم!  کینزد  شی به چند قدم   لحداق   یآرزوش و داشتم هم نه.. ول

  هیتسو  یتا هم با محب  سا یبود که حاضر شدم برم خونه گ  غروب

روش به هر  و هم  م  یکنم  گ   ی که  اون خونه   سایتونستم  از  رو 

 .. نجایا ارمیو با خودم ب رونیبکشم ب 

وارد اون ساختمون بشم و    ی چه جور  نکهیا  ی برا  ی ا  دهیا  هنوز

ام فقط  نداشتم..  برسه  بهش  د  دواریدستم  خودش    گهیبودم 

 ..  رونیب  ادیتخت خواب بشه و از خونه ب الیخیب

کنم    دایراه حل پ  هیمسئله فکر کنم و    نیخواستم تو راه به ا  یم

از حرکتم گوش قبل  با د  م ی براش که  و  شماره    دنیزنگ خورد 
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باهاش حرف   ش ی پ  قهیچند دق  نیهم  نکهیمتعجب از ا ..  یمحب

 جواب دادم: ستین  یزدم و گفت خبر خاص

 بله؟ -
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سرجام   ی صدا و  شدم  نگران  خورد  گوشم  به  که  اش  هولزده 

 ..ستادمیوا

  ه ی.. بعد  رونیاآلن دو تا دختر از ساختمون اومدن ب  نیآقا هم  -

 ی آقا  ی الیرفت طرفشون نذاشت در و ببندن.. گفت از فام  اروی

تو.. دخترا که رفتن.. طرف نفر    دکتره و رفت  باز کرد دو  در و 

 ی رفتن تو ساختمون. نم  عیشدن سر  ادهیپ  نی هم از ماش  گهید

 به نظرم مشکوک اومدن..  یدونم چرا ول

 بود؟  یاشون چه شکل افهیو ق ختیر -

 بودن..  یکل یقد بلند و ه -

نشسته بود قدم   میشونیکه رو پ  یضربان قلب تند شده و عرق  با

 تند کردم و گفتم:  نیهام و به سمت ماش
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دق  - د  قهی چند  اگه  بمون..  تو..    ی خبر  گهیهمونجا  برو    ا ینشد 

 ها رو خبر کن..  هیهمسا

 من و به شک انداخت که صدام و باالتر بردم: سکوتش

 ؟ ی شنـــــــو  یبا توام! م  -

که    یهمون  .. اون دختره هم باهاشونه..یول  رونیآ.. آقا.. اومدن ب  -

 کردن..  نشی سوار ماش عیآقا سر هوشهی .. بدیعکسش و بهم داد

که   ی پدر مادر  ی.. کار اون مشعوف به یکار ک  دمیفهم  گهید  حاال 

و خط بکش و اون بازم داشت   انیجر  نیدور ا   گهیبهش گفتم د

بودم که چرا انقدر    ده یکرد و من هنوز نفهم  یکار خودش و م 

 دور از چشم منه!   سایکردن گ دای مشتاق پ

تنها کس  پس ا  یمن  تو   کیهفته مشغول کش  هی  نینبودم که 

اون خونه و ساکن از  آمار  شده بودم..    نشی دادن و جمع کردن 

 مشعوفم از سمت خودش دست به کار شده بود! 

  ن یبه حرکت در آوردن ماش  نیح  یکه مطمئن بودم ول  نیا  با

 گفتم:  
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هم    ی آدرس حدود  هی..  رنیکجا م  نی دنبالشون.. بب  فتیراه ب   -

 .. یکن یم بشونیتعق  ی فقط نذار بفهمن دار هیکاف  ی بهم بد

 تخت.. فعالً!  التون یچشم خ -

مشعوف هنوز   نیو قطع کردم و پام و رو گاز فشار دادم.. ا تماس

 گاهیاون جا  گهیاون دختر حاال د  د یطرفه.. شا  یبود با ک   دهینفهم

حاال که    یقلبم نداشت و از چشمم افتاده بود.. ول  ی و تو  یقبل

جز خودم    ی مرد   چیدادم ه  یاجازه نم  گهیکرده بودم.. د  داشیپ

 بپلکه..   شی دور و بر زندگ

با  نیا ثابت م  دیو  به اون مشعوف   یهم به خودش  کردم.. هم 

 حرومزاده!

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰5 ] 

 12۰_پارت#

* 

فرستاده    یکه محب  یشنیبه لوک  یچراغ قرمز بودم و نگاه  پشت

از   انداختم..  ول   ییجا  هیبود  بود  کرده  تونستم    یم  یگمشون 

 شرکت مشعوفه.. ری.. مس رشون یبفهمم مس



315 
 

سرپوش گذاشتن رو گند    ی مکان بود برا  نیاون شرکت بهتر  انگار

داد و در   ی هاش و همه کاراش و همونجا انجام م ی و کثافت کار

  داد.. یآدم محترم و متشخص نشون م  هی ظاهر خودش و 

خشم  اون کنار  در  تو  یلحظه  مشعوف  از  بود..    ی که   هیسرم 

  نی.. تو فقط به اشهیکیگفت مشعوف  ی مدام تو گوشم م ییصدا

تا اآلن تخت خواب چند تا آدم لنگه مشعوف    سایفکر کن که گ 

ول ز  یم   ی سع  یو گرم کرده..  ندم.. چون   ادیکردم  بها  فکرا  به 

  یخال  گهید  بار   هیو    شی شد تکرار اتفاق هفته پ  یاش م   جهینت

اون دختر  لگد سر  و  با مشت  که حاال حاالها    ی کردن حرصم 

 باهاش کار داشتم! 

به    تیاهم  یشرکتش پارک کردم و رفتم باال.. ب  ی و جلو  نی ماش

 گفت:  عیمن سر دنیکه با د یمنش

 ندارن..  فیمشعوف تشر ی آقا -

و    راه اتاقش و در  به جا  هی افتادم سمت  باز کردم که   یضرب 

خوردن.. من و   یم  ییخودش آدماش تو اتاق بودن و داشتن چا

 جا خوردن..  دنیکه د

 : دیو پرس رونیگفت بره ب  یبا اشاره به منش عیسر شونیکی
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 ! ش؟یفرما -

 نی.. واسه همهیتیاآلن کجاست و تو چه وضع  سای دونستم گ  ینم

  یدیکه تهد  ی بلند  ی وقت و تلف نکردم و همون لحظه با صدا

 شرکت گفتم:  ی رفتن آبروشون تو ی باشه برا

ب  نیبه اون مشعوف سگ پدر بگو هم  - تا    نجــــــایا  ادیاآلن 

 و به باد ندادم!  تش یثیهمه کارمنداش آبرو ح  شی شرکت و پ   ی تو

 آقا..  نییپا  اریصدات و ب -

 نداشته اش؟!  ی کنم به بردن آبرو  طبقه شروع  نیاز هم  ای  یگ یم  -

که من از اون آدم    ییآتو   انیتونستم بفهمم آدماشم در جر  یم

  ی کیبه ناچار به اون    شونیکیداشتم بودن که تند رفتار نکردن و  

 ..رونی اشاره کرد و اونم با سرعت رفت ب

م  نفس  ا  ی نفس  از  بودم  کالفه  و  نم  نکهیزدم  تونستم    ی هنوز 

شد    یشرمم م  ییجورا  هی..  ییجورا  هیباشم..    سایگ   یوص  لیوک

شدن به زن من و نداره..    ک یحق نزد  یبگم اون دختر زنمه و کس

  ی به زندگ  ی چه جور  سایگ  ی دونستم پا  ی به خصوص حاال که م

 مشعوف باز شده..
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 یاسترس و تحمل م  نیحاال حاالها ا  دیبود.. با  شیتازه اول  نیا

شب تا صبح و با    هیمن قبالً  نفر از راه برسه و بگه    هیکردم که  

 ! گهیبا همد میکرد فیهم ک  یزنت گذروندم و کل
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  یدست از قدم زدن تو اتاق برداشتم و با اخما  ارویبرگشتن اون    با

 درهم زل زدم بهش که گفت: 

 باال.. جناب مشعوف طبقه باال هستن!  دیببر فیتشر -

درس   هیداشتم    یو با خشم ازشون گرفتم.. اگه وقت کاف  نگاهم 

 نیسرشون و ع  گهید  دنیفهم یدادم تا م  یم  نایهم به ا  یحساب

دختر تنها توش هست..    هیکه    ی و نرن تو خونه ا  نییگاو نندازن پا

باز نتونستم    یخواست باشه.. ول  ی که م  ی حاال به دستور هر خر

تو ساختمون باعث شد    تنکه باهاش رف  یساکت بمونم و دروغ

 و بگم:  ستمیسرجام وا

ببگهیبار د  کیاگه    - با هر روش  ب  ا ی..  نمی ..  که  برسه  ه گوشم 

غ   ی قانون باز شده..    یقانون  ریو  اون خونه و ساختمون  به  پاتون 

سر تک    دیریگ   ی که ازش دستور م  یآدم  نیکنم هم  یم  ی کار
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  ی م  دیکه دار  یغلط  ی تکتون و به باد بده.. پس حواستون و رو

 .. دیجمع کن  یحساب د یکن

اون خراب شده باال رفتم و خدا   ی و با سرعت از پله ها  رونیب  زدم

  ی تو کله اش م یهرچ ی باشم و اون عوض ده ینرس ریخدا کردم د

 نکرده باشه!   ادهیپ دهیرو دزد سایگذره که به خاطرش گ

رس  به راهرو   دنمیمحض  اون  خلوت   یخال  ی تو  م  یو  شد    یکه 

کارا  دیفهم در    ی مختص  از  شده  ساخته  اتاق  یکیخالفش  ا از 

 درهم رفتم سمتش..  ی اومد و من با اخما رونیب

 !نجا؟یچه خبره ا -

 به به.. احوال جناب کاوه؟!  -

 ی کنم و باهاش جور  ی نقش باز  هیثان   کی  یحاضر نبودم حت  گهید

.. صدام و بردم باال و  میرفتار کنم که انگار دو تا دوست و همکار

 : دمیتوپ

 !؟یزن  یمنم دور م  ی من فقط ازت کمک خواستم.. حاال تو دار   -

 .. ستیپوووووف.. بحث دور زدن ن -
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چ  - پ  ه؟یپس  هفته  که  د  ش یمن   ه یقض  نیا  ریگ یپ  گهیگفتم 

 .. دینش

 کیحساب کوچ  هیرفت بهت بگم که    ادمی.. من  یول  یآره گفت   -

.  ی بهم مهلت بد  ی ا  قهیدق  ستی ب  هیدارم.. اآلنم اگه    ارهیپت  نیبا ا

 ... لتیتحو یکنم و بعد خودم دو دست یصافش م

الدنگ    نیکرد ا   یکه م  ی بود و هرکار  یهرک  سایکردم.. گ  داغ

  ش یزندگ  ی که خودشم کم گند و کثافت نداشت تو  ی حرومزاده ا

 کردن و نداشت..   نیحق توه

  دم یپر  ادیازش برم  ییو چه کارا  هیآدم ک  نیا  نکهیبه ا  ت یاهم  یب

 : دمیوسط حرفش و علناً داد کش

نب  گهید  - برش  و  فهمنمــــــــتیدور  نه   ؟ی دی..  رو..  تو  نه 

 آدماتـــو!

  ی با ک  ی مهندس.. حواست و جمع کن دار  نییپا   اریصدات و ب  -

کرد نگفت    یمن و بهت معرف  بای.. اون موقع که شکیزن  یحرف م

 اد؟یازم برم ییهستم و چه کارا یچه آدم

  ی شتریکرد و با آرامش ب  جادیذهنم ا  ی جرقه تو  هی  با یشک   اسم

 جواب دادم: 
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 ی گفت که بهتره حواست و بد  نمیبعدش ا  یچرا اتفاقاً گفت.. ول  -

  با ی که هنوز سر به مهره.. مطمئن باش شک  ی کالچا  انیبه اون جر

 و رو کنه..  زیاشاره از منه که همه چ هیفقط منتظر 

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰5 ] 

 122_پارت#

داشت خودش    یسع  یکلمه ول  نیا  دنی حالش بد شد با شن  بازم

 و خونسرد نشون بده! 

شک   - ا  با یهه..  بدجور  نیهم  م  ی روزا  واسه   ی داره  تازونه 

  شتر یاز همون اول ب  هیسوال قض  هی!فقط  میخودش..باشه من تسل

 بود نه؟  ی مورد کار هیاز 

 تو فکرکن آره!  -

اتاقه..برو ببرش هرجا که   نیهم  ی زدم.. بفرما برو!تو  یحدس م  -

که.. اگه   گمیحساب!فقط محض اطالعت م   ی.. حساب بی خوا  یم

شهر   هیدورش و خط بکش!طرف تا اآلن    هیعشق و عاشق  انیجر

  ی بده که وقت   ی لیماسه..خ  ینم  ی زیبه تو چ  گهیکرده.. د  ریو س

خ  ی بخوا و  کوچه  تو  بر  ابونیباهاش  قبالً    ییاآدماب  ی راه  که 
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نه؟پس حواست و جمع   یکردن چشم تو چشم بش  شیدستمال

 کن مهندس.. بااجازه!

و زل زدم به    ستادم یجا واشده همون  یمتالش  یو من باروح  رفت

آ اتاق..واقعاً  بسته  باا  ندهیدر  کش  نیمن  کجا  به  قرار    ده یدختر 

 بشه؟ 

بدو بدو و پاگذاشتن    نهمهیعزو جز زدن.. ا نهمهیتالش.. ا نهمهیا

شده    دهیتوسط پدربزرگم کش  ش یکه ده سال پ  یی رو خط قرمزها

که مشعوف    ییجا  نیبرسم؟هم  نجایبود که به ا  نیبود.. واسه ا

 گفت؟  

  زه یو انگ  دیموند..نصف ام  ینم  یازم باق  ی زیچ  گهیموقع که د  اون

اشم   گهیرفت و نصف د  نیازب  سا یاسف بار گ   تیوضع  دنیام با د

شدن سر و کله   دایو پ  یطیشرا  نیمطمئناً با قرار گرفتن تو همچ

 رفت!  یدختر داشتن به باد فنا م نیتجربه با ا هیکه  ییآدما

 نده یآ   هیبار تالشم و کردم تا    هینبود.. من    یبرگشت  راه  گهید  یول

وجود    سایاز گ  ییرنگ و بو  چیخودم بسازم که توش ه   ی برا   ی ا

اون نندازه..که بازم به بن    ادیمن و    ی زیچ  ینداشته باشه و حت

به تالشم ادامه   دیاومده بودم.. با  نجایبست خوردم.. حاال که تا ا
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بع  یم ده سال  که  ا ددادم  بازم حسرت  ا  نی..  م  ی لحظه    ی که 

 بکنم و نکردم و نخورم! ی کار هیتونستم 

بسته    یصندل  هیاتاق و باز کردم و رفتم تو.. پشت به من.. به    در

وحت بود  بب  ی شده  تا  برنگردوند  و  تو   یک   نهیسرش  اومده 

کرد   یبود و داشت خودش و آماده م  دهیصدام و شن   دمیاتاق..شا

 دوباره..  ییارو یرو  نیا ی برا

م  یلیخ فکر  اگه  بود  ساده  و  اتفاق   یاحمق  خ  یکرد   ابونیتو 

 رسه!  یدستم بهش نم گهیو با فرار کردن اون شبش د دمشید

پ   هنوز سال  ده  همون  اندازه  تو    یب   شی به  و  بود  بچه  و  عقل 

  یدوران آزاد گهی..ددمیبراش د  ییچه خوابا دیگنج یذهنشم نم

پادشاه رس   یو  سر  به  م  دهی کردنش  خودش  چه   ی بود!حاال 

به اسم زرتشت   یزندان و زندانبان  رِیخواست اس  یخواست چه نم

تونست ازش فرار   ینم  ی ترفند  چیبا ه  گهیکاوه شده بود که د

 کنه.. 

جنازه   ی بخواد نقشه قتل من و رد شدن از رو  نباریا  نکهیا  مگه

اندازه ام متنفر    نیا  نبود تا  دی..بعشم یام و بکشه! که با کار هفته پ

 شده باشه! 
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 ه یبسته اش و باز کرد.. نگاهم    ی چشما  ستادمیبه روش که وا  رو

شد و    رهیبود خ  ه یگونه اش که پررنگ تر از بق  ی کبود  ی دور رو 

شده   ریچونه اش سراز   ریتا ز  شی ن یکه از ب  یبعد زل زدم به خون

 بود.. 

 ی و سختم باق  ی ذاشت تو قالب جد  یکه نم  یبه مشعوف   لعنت

نگاهم رنگ دلسوز  ارهی نگ  ی بمونم و  دختر کم توسط من    نی.. 

 هم دست روش بلند کرده بود؟  یبود.. حاال اون عوض  دهیدرد کش

و نفرتم    نه یبود تا خشم و ک  یکه مشعوف زد کاف  ییحرفا  ادی  یول

 ییخوشرنگش.. چشما  ی دوباره زل زدم به چشما  یبرگرده وقت

کردم که تا    یفکر م   نیبه ا  ینداشت وقت   ی تیبرام جذاب  گهیکه د

 رابطه..  نیلذت بردن از زل زدن بهشون ح گهیاآلن چند نفر د

تونستم    یکه فقط خودم م  یرو لبام نشست و با حرص  ی لبخند

 درکش کنم لب زدم:

 نه؟!    یو نداشت دنمی.. انتظار دزدلمیسالم عز -



324 
 

درشت شده اش زل زده بود به    ی زد.. فقط با چشما  ینم  یحرف

و شا تو  دیصورتم  با    ی داشت  من  ارتباط  نحوه  از   ی کیذهنش 

 کرد..  یم یهاش و بررس ی مشتر

  رونشینگاه ح  نیبها بدم به ا نکهیو بدون ا دمیکش   یقیعم نفس 

مشغول باز کردن طنابا از دور بدنش شدم که صدام    ی با خونسرد

 زد:

 زرتشت؟  -

 ن یحسرت ا   یزمان  هی..  ستادیاز حرکت وا  هیواسه چند ثان  دستم

بار اسمم و از زبونش بشنوم.. شک نداشتم که    هیو داشتم که  

 بار..  نیدوم دم یزد.. شا یبار بود که داشت صدام م نیاول ی برا

جشن ازدواج برنامه   ی برا  می که داشت  یی.. تو تمام اون روزا یول

بارم اسمم    هی  ی .. حتمونیهمون شب عروس  ای  میکرد  یم  ی زیر

 یکرد و اگه اتفاق یمن و نگاهم نم یبه کنار حت   نیو صدا نزد.. ا

 گردوند..  یبرم یافتاد روش و با ناراحت ی چشمش بهم م

 ی نجوریلحن پر از التماسش.. حق داشتم ا  نیا  دنیبا شن  حاال 

 خشک بشم..
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دور  ی ندادم و مشغول کارم شدم.. طنابا تیاهم یبود.. ول سخت

که دستاش و از پشت بهم    یخواستم طناب  یول  بدنش و باز کردم

 ی لحظه نگاهم به رد قرمز شده رو  هیبسته بود و بذارم بمونه که  

منتظر فرمان گرفتن از عقلم    نکهیپوستش افتاد و دستم بدون ا

 باشه شروع به باز کردنش کرد.. 

 ؟ یکن کاریچ ی خوا یم -

بود  حرف زدن ن  ی برا  یخوب  ی جا  نجایجوابم سکوت بود.. ا  بازم

م جا  یچون  به  کار  دوباره  ممکنه  رگ   ییدونستم  که  بکشه 

جهنم دره    نیبزنه باال.. پس بهتر بود هرچه زودتر از ا   میوونگید

مهار    ی عمل داشته باشم برا  ی که آزاد   ییجا  هی..  رونیب   م یرفت  یم

 ولد چموش! نیکردن ا

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰۶ ] 

 12۴_پارت#

××××× 

از باز کردن طنابا از دور بدن و دستام.. بازوم و گرفت و من    بعد

تنها موندنم با مشعوف    نکهیو دنبال خودش کشوند سمت در.. با ا

با    یهم به همراه  یرغبت  یخواسته اون لحظه ام بود ول  نیآخر
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پ  یآدم  نیا هفته  بود   شی که  زده  کتک  قصد کشت  به  و  من 

سفت کردم و خودم و   نیمقدم هام و رو ز  نینداشتم.. واسه هم

 محکم نگه داشتم! 

برگشت   یبا کالفگ  یو وحشت زده ام بهش بود وقت دهیترس نگاه 

تنم    ی به جاش چشمش به لباسا  یسمتم تا البد بهم بتوپه.. ول

 ی نجوریهم  شرفایافتاد و من خودمم تازه متوجه شدم که اون ب

ا بودن  آورده  و  بودن  برداشته  و  انجایمن  بدون  لباس    نکهی.. 

 تنم کنن..  یناسبم

بلندم و اون شلوار سبز   ن ینازک آست زیبول ی دور رو  هی چشماش

بودم و تو قسمت مچ پام تنگ   دهیکه پوش  یمسخره شل و ول 

رو سر  آخر  و  بود  سرمام    ی پاها  ی شده  از  شده  قرمز  و  برهنه 

 ..دیچرخ

اواًل که توانم  ی لحظه خواستم در برم.. ول هیو که ول کرد  دستم

تو   دنشیکمتر بود و هنوز از شوک د  یلیآدم خ  نینسبت به ا

بودم.. دوماً دستش که رفت سمت    ومدهین  رونیخراب شده ب  نیا

 خواد بکنه..    یم  کاریچ نمیکاپشنش همه بدنم چشم شد تا بب
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که چهارچشم  اونم از   یهمونطور  و  کاپشنش  بود  زده  زل  بهم 

و   پوشوند  بهم  و  درآورد  روتنش  پهنشم  گردن  سرم   ی شال 

ج  ه یانداخت..   از  خونا  ب یدستمالم  و  درآورد   ی رو  ی شلوارش 

 صورتم و پاک کرد..

و    تو شده  تند  قلب  ضربان  با  و  بودم  کرده  سکوت  مدت  تمام 

ا  ی ناباور نگاهش م  ی چشما از   یم   یآدم چ  نیکردم..  خواست 

 کنم..   شیاصرار داشت همراه تیجون من که انقدر با جد

کار و    دنیکردم با فهم  یازش نشد فکر م  ی وزا که خبرر  نیا  تو

داده که من و    ح یترج  گهیکه واسه خودم راه انداختم د  ی کاسب

ا تمام  به کس  نیمثل  و  پ  ی ده سال فراموش کنه  نگه    دامیهم 

آدم نقشه    نیبودم و ا  الیخوش خ  ی ادیحاال.. انگار ز  یکرده.. ول

 تو سرش داشت. ی ا گهید ی ها

کردم من و قراره از هدفم دور   یحس م   بیکه عج  ییها  نقشه

اگه    ی .. حتیخواستم.. حت  ینم  ی زیچ  نیکنه و من اصالً همچ

 باشه!   ریخ تشین
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تازه    یو که باز کرد و من با ضرب نشوند رو صندل  نش ی ماش  در

  ی م   رمیاس  یبدنم که هنوز گهگاه  ی ها  دنیکش  ریمتوجه درد و ت

 د..کرد شدم و همون درد من و به خودم آور

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰۶ ] 
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  یمن و چه جور   دمیغرق بودم که اصالً نفهم  المیتو فکر و خ  انقدر

پا  راهمون سبز   ی فقط خدا رو شکر که مشعوف جلو   نییآورد 

مرگ   ی قدم هیتا   گهیبار د  هینشد.. وگرنه با حرفا و متلکاش من 

  ل ی .. دلدی شن  یکه از اون عوض  ییرفتم.. البته که اآلنم با حرفا  یم

 کار..  نیا ی داشت برا یکاف

که   یذهنم رفت سمت اون شب  اریاخت  یکه شد ب  نیماش  سوار

زد و من به   شمیکه با حرفاش آت  ی.. همون شبدمیکابوسش و د

 ی سوالم و با همه وحشت  نمشیبب   گهیبار د  هیخودم قول دادم اگه  

چه   نکهیبدون فکر به ا نیهم ی که از جوابش داشتم بپرسم.. برا

 : مدیپرس ی ا همقدم چیاز حرفم داره و بدون ه یبرداشت

 بابام زنده اس؟  -
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  ی بار تو  نیاول  ی که اسمش و برا  ی مثل همون لحظه ا  دستش

و بعد با همون   ستادیاز حرکت وا  هیعمرم صدا زدم واسه چند ثان

 و روشن کرد و راه افتاد.. نیدرهم ماش ی اخما 

کرد   ی م  می هاش بدتر داشت عصب  یمحل  یب   نیبودم و ا  ی عصب

 گفتم:  ی بلندتر ی که با صدا

 زنم.. بابام زنده اس؟ یدارم حرف مبا تو  -

 ! ؟یانقدر برات مهمه چرا تا اآلن سراغش و نگرفت -

 نداره جواب سوالم و بــــــــــده..   یبه تو ربط  -

 که یجلو و در حال  دمیام و مشت کرد و کش  قهیدست راستش    با

 : دیمن غر  دهی نگاهش به چهره ترس  هیبود و    ابونینگاهش به خ  هی

نداره پس خودت برو تو اون شهر و با پرس و    یاگه به من ربط   -

که   ی سابقه ا  نیبا ا  نمی.. بب ریو اون جواب سوالت و بگ  نیجو از ا

  ی لومتریاز صد ک  ی جرات دار  گهی.. دی واسه خودت درست کرد

 نه!  ای یاون شهر رد بش

ام محکم خورد   دهید  بیکه پهلوم آس  یهلم داد رو صندل  دوباره

و دستام   ت یبه در و نفسم رفت.. دندونام چفت شد از درد و عصبان



330 
 

ها نفس  و  بهش  زدم  زل  زارم  حال  همون  با  و   ی مشت..  بلند 

ب  می عصب بازم براش مهم  رونیفرستادم ب  می نی و از  .. هرچند که 

 نبود. 

آتو از آدم داشته باشه..    هیاون روز و که مرد جماعت    اره ین  خدا

عمرت و برات جهنم نکنن    ی ها  هیو تک تک ثان  یندگتا باهاش ز

 شن..    ینم الیخیب

زنا  انگار از  کم  وقت  یابونیخ  ی خودشون  از   یان  پر  نگاه  هر  با 

بازم    یگناه ول  نیشن تو ا  یم  م ی جنس مخالف سه  هیلذتشون به  

شن    ی بدبخت م  ی و حق به جانب.. زنا  ر یتقص  ی شن ب  ی اونا م

 هرزه و خونه خراب کن.. 

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰۶ ] 
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به خ  قی نفس عم  هی  با نگاهم و دوختم  و  ..  ابونی صاف نشستم 

اومدم..    یجوره کنار نم  چیآدم ه  نیشد.. من با ا  ینم  ی نجوریا

  رم یآدم باهاش حرف بزنم و جواب سواالم و بگ  نی تونستم ع  ی نه م

  رش یخواست بره و حاال از مس  یکه م  ییتونستم برم جا  ینه م

 که همون خونه نحسشه!  دمی فهم یداشتم م
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مهم نبود..    ارهیسرم ب  ییخواست چه بال  یبود و م  یچ  هدفش

  ابون یخ  نی.. حاضر بودم وسط همد یرس  یمن پام به اون خونه نم

  ن یا  ی طبق نقشه و برنامه ها  ی ول  نی ماش  ی خودم و بندازم جلو

 هی  دینشده با  رینرم. پس تا د  شیپ  دهیآدم تازه از گرد راه رس

 زدم!  یم یحرکت

ب  نگاهم  افتاد  داروخونه  به  استرس    ی که  با  فقط  و حواس  فکر 

 شدن به خونه اش لب زدم: کینزد

 بخرم.. ی زیچ هیاز داروخونه  دینگه دار با -

 یکنار و نگه داشت.. ول  دیکش  عیو سر  نیتعجبم ماش  تیدر نها 

 :د یقفل درا رو باز نکرد و فقط پرس

 ؟یچ -

 ! ینوار بهداشت -

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. ی پوزخند

بدجور  - دروغگو  م  ی آدم  حافظه  پ  یکم  هفته  مگه    ش ی شه.. 

هورمون   ی خدا  ودم؟یپر  ی نگفت مشکل  هنوز    ی دار  ینکرده  که 

 تموم نشده؟
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ه  ی زیچ  گهید تا  سوت  ینگفتم  آمار  و   یبه  نشه  اضافه  دادنام 

م و حق به جانب قفل در و بدم باال و بر  یمعمول  یلیخواستم خ

 دیکش  ی که مچ دستم و محکم نگه داشت و من و جور  رونیب

  ی دو تا صندل  ی فضا  نیسمت خودش که تن الغر و کم جونم ب

 کرد..  ریگ

.. فکر فرار کردن و از سرت  گمی م  یچ  نیگوشات و باز کن بب   -

 ی اوامر شر و ورت و اجرا کنم.. برا  ستیکن.. اآلنم قرار ن  رونیب

  ی و خون   نیماش  یو صندل  یاگه راست بگ  یحت  ستیمن مهم ن

  یکنم از اآلن به بعد آرزو  ی.. فقط نگه داشتم تا بهت حالیکن

.. پس  ی با خودت به گور ببر  دیفاصله گرفتن از من و با   ه یچند ثان

 آرزو دست و پا نزن..  نیبه ا دنیانقدر واسه رس

 ی و بدون رنگ و بو  تیپر از جد  ی جمله ها  نیاز ا  یوحشت  چنان

فقط شروع کردم    ی وجودم نشست که بدون فکر کاف  ی بلوف تو

خالص شدن از دستش.. هرچند    ی برا  یبه مشت زدن و لگد پرون

 نداشت..   ی ا  دهیفا  چیگفت.. دست و پا زدن ه  یکه انگار راست م 
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از جونم..    ی خوا  یم  یچ  یولم کـــــــــــــن.. ولم کن عوض  -

که    یو بکنـــــــــــم.. برو گمشو همون قبرستون  م یبذار زندگ 

 .. ولم کـــــــــــــن! ی تا اآلن بود

نم  از و  بود  کرده  دورم حلقه  محکم  و  ذاشت    یپشت دستاش 

با    ی برد.. ول  ینم ییمنم راه به جا  ی تکون بخورم.. تقال کردن ها

 گرفتم..  یحال آروم نم  نیا

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰7 ] 
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ترس  دست نبود..  ا  دهیخودم  از  و    نیبودم..  ها  هشدار  و  آدم 

ا  دهیترس  داشیتهد از  تو هم  یآدم  نیبودم..  تا   یکی  نی که  دو 

کم از امثال    ی زیچ  شی زندگ  تیبرخورد نشون داده بود که وضع

  ده یترس  ادیازش بر م  ی اگه بخواد هر کار  دیمشعوف نداره و شا

 بودم..  

  ش ی ده سال پ   ی که فرار کردن از دستش به راحت  یآدم  نیا  از

  ده یشد ترس  یراهت سبز م  ی باز جلو  یرفت  ینبود و از هر طرف م

 بودم.. 
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 غمیج  ی ام صدا  نهیپر درد قفسه س  هیکه خورد به ناح  دستش

  ی م  نیماش  شهی که به ش   ییضربه ها  ی بلند شد و ال به الش صدا

 ساکت شدم..   عیو سر دیخورد به گوشم رس

بود و    ی که دود   ییها  شهیومون و برگردوندم سمت شر  جفتمون

هم    یشد.. آدم  ینم  دهید  ی زیچ   رونیو از ب  یکی تار  نیمسلماً تو ا 

وا کار  ستادهیکه  من  ی بود  ا  یبه  م   نیکه    ی وسط داشتم جون 

 دادم نداشت و فقط گفت: 

 !ی ستادیمن وا نگیپارک ی آقا برو اونورتر نگه دار.. جلو -

از هم  می تصم  هیثان  تو تعلل و مکث زرتشت استفاده    نی گرفتم 

از مچ دستش که دورم   یکنم.. سرم و خم کردم و گاز محکم

داد خفه اش بلند شد و دستاش    ی شده بود زدم که صدا  ده یچیپ

 کم شل کرد..  هیو 

قفل و   عیسر  ن ی ماش  شهیبه نفع من زد به ش  گهی بار د   هیکه   اروی

پر و  پارونیب  دمیزدم  با  ب  ی ..  و  م  یسرعت  نیشتریبرهنه    ی که 

دونستم کجاست    یکه نم  یابونیتو خ  دمییتونستم داشته باشم دو

 با کوچه ها و راه درو هاش نداشتم..   ی ادیز ییو آشنا
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که داشتم    یسفت  نیپام درد گرفته بود از برخوردش با زم  کف

ا  دمییدو  یروش م با  کم    طیشرا  نیو  آنرمال بدنم هم مطمئناً 

 اومد..   یکه صد در صد داشت دنبالم م  یدر برابر زرتشت  اوردمیم

کوچه ها خودم و    چیو واپ  چیبتونم تو پ  نکهیبا فکر ا  نیهم  واسه

که سر راهم بود و    یکیکوچه بار  نیگم و گور کنم رفتم تو اول

م شد و محک  یکوچه بود که از درد و ضعف انگار زانوم خال   ی آخرا 

 .. نیافتادم رو زم

راحت بود   المیبودم و خ  دهیورود ممنوع رو سر کوچه د  عالمت

تو همون   ی.. ولادیدنبالم ب   نجایتا ا  نشیتونه با ماش   ینم  نکهیاز ا

زم رو  شده  پخش  ز  هی..  نیحالت  چراغا  ریلحظه  کوچه    ی نور 

 یو من ب  دییدو  یکه داشت طول کوچه رو به سمتم م  دمشید

راه و لنگون لنگون    هیبق  وبه درد مچ پا و زانوم بلند شدم    تیاهم

 ..ی بعد کیتو کوچه بار دمیچیو پ دمییدو
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 یکه داشت در خونه اش و باز م  یخانوم مسن  دنیبه محض د 

در بود رفتم سمتش و    ی که جلو  ی ادینسبتاً ز  ی دایکرد و خر

 رو با دو تا دستم بلند کردم..  کای چند تا از پالست

 ! نن یکمکتون کنم سنگ  دیخانوم بذار -

 بردم خودم.. یدستت درد نکنه دخترم م -

 کنم با اجازه..  یخواهش م -

 کیکوچ  اطیح  هیخودم و چپوندم تو خونه اش که    عیگفتم و سر 

در و بست نفس حبس    یداشت و خودشم بعد از من اومد و وقت

 فرستادم..  رونی ب  دهیبر دهیمونده ام و مقطع و بر

 ؟ ی دییدو ؟یزن  یچرا نفس نفس م -

د  ی نگاه با  و  انداخت  وضعم  و  سر  و    ی پا  دنیبه  کفش  بدون 

 دیبرام بزرگتر بود و حال زارم ابروهاش پر  زیکه چند سا  ی کاپشن

 باال.. 

با  یم ول  ح یتوض  هی  دیدونستم  بدم  بهش  کننده  از    یقانع  قبل 

مشتا  ی زیچ  نکهیا برسه  ذهنم  ح  یمحکم  ی به  در  به    اطیکه 

نگاه کردم   ی ه درخورد جفتمون و از جا پروند و من با وحشت ب
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  یلیبود و داشتم چهره برافروخته زرتشت و خ  ی ا   شهیکه انگار ش 

 کردم.. یواضح تجسم م

رو همونجا ول کردم   دایخر  عیتا خواست در و باز کنه سر  خانومه

به  زدم  زل  ملتمسانه  و  گرفتم  دستام  با  و  دستاش  جفت  و 

 صورتش.. 

 خانوم تو رو خدا در و باز نکن..  -

 که از اون ور داد زد:  دیگوش زرتشت رسصدام به  انگار

 ! رونیب  ای.. ب ســـــــــــایگ -

 هم با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  خانومه

 با تو کار داره؟ -

سرم    فتمیب  هیبه گر  یکم مونده بود از شدت درموندگ  کهیحال  در

و محکم به دندون گرفتم که    نمییتکون دادم و لب پا  دییو به تا

 گفت:   یبا ناراحت

 صورتت و کبود کرده؟ ی نجور یدستش بشکنه اون ا -

که راه داشت چهره و حالت نگاه کردنم و مظلومانه کردم   ییجا  تا

 و بازم با سرم جواب مثبت دادم! 
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حداقل    میبر  ا ی.. رنگم که به روت نمونده دختر.. ب خهیدستات    -

 خدا نگذره ازش..آب بدم دستت..  وانیل هی

 و..  داتونیخر دیباشه بذار -

 دارم..  یبرشون م  امیولش کن اونا رو بعداً م -

خونه اش و لحظه آخر    ییال یسمت ساختمون و  میهم راه افتاد  با

در به گوشم خورد.. نه..    دنیکوب  ی برم تو بازم صدا  نکهیقبل از ا

 آدم دست بردار نبود..   نیا

  یاد یخونه ز  نیو اومدنم به ا  دمیکه کش  یدونستم نقشه ا  یم

چند   هیاگه    ی.. ولدیرس   یاحمقانه بود و اول و آخر دستش بهم م

رفت..    یشد و م   ی باالخره خسته م  دیموندم.. شا  یم   نجایا  ی ساعت

 !زمیتو سرم بر یخاک هیتونستم برم و   یاون موقع منم م 
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 تو گوشم گفت:  ییصدا هی

رفت.. بعدش کجا   شیتو پ  اتیطبق فرض  زیفرض که همه چ  »بر

زرتشت آدرس خونه اتم   یدون  یم  گهیاآلن که د  ؟ی بر  ی خوا  یم
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جمع کردن   ی انداخته..تو هم که حداقل برا   رتی داره که دوباره گ

 هیچ  ی بدوبدو برا  نهمهیاونجا پس ا  ی بر  گهیبارد  هی  دیبا  لتیوسا

 !«ست یدستش آسون ن  ازفرار کردن    یدون  یخودتم خوب م  یوقت

 ! ادیکم آب بخور حالت جا ب هی نجایا نی بش  ایب -

که    یهرچ  الیخ یاومدم.. ب  رونیب  الیخانومه از فکرو خ  ی صدا  با

پ باادیب   شیممکنه  فعالً  م  دی..  و  ا  یتالشم  جون   نهمهیکردم. 

 بشم!   ینکندم که حاال تو خونه شوهر سابقم زندان

 وانیتو هال جمع و جور خونه اش!ل  یراحت  ی رو مبل ها  نشستم

و باخجالت از وضع    دم ینفس سر کش  هیتم داد و  که به دس   یآب

 و تشکر کردم. ن ییآشفته ام سرم و انداختم پا

 نشست و گفت:  کنارم

 شوهرته؟چرا بحثتون شده؟ -

حاال   یکرد..ول یکار نم یجواب درست و درمون چیواسه ه ذهنم

ازش داشته باشم   خودیانتظار ب دیکه اومده بودم تو خونه اش نبا

به کارم نداشته باشه و بذاره چند ساعت تو حال خودم    ی که کار

 باشم.. 
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  نبار یسر هم کنم که ا  یدروغ  هیدهنم و قورت دادم خواستم    آب

»الاله اال اهلل«    هیخانومه با    نکهی بلند شد و هم  فونیزنگ آ  ی صدا

 خواست بلند شد دوباره با التماس گفتم:  یرلبیز

.. طلبکار بابامه مزاحمم شده ستی..شوهرم ندیز نکنتو رو خدا با  -

صورتم و..دستش    دین یبال روسرم آورده.. بب   نیبه خاطر طلبش ا

 ذاره!  یبهم برسه زنده ام نم

 ؟بذاری.. باالخره که چیبمون  نجایشه که تا ابد ا  ی دخترجون نم  -

گره ازمشکل باز کنم..مملکت    هی تونستم    دی.. شاهیدردش چ  نمی بب

ب  گهید ن  یانقدرم  و    یقانون  هی..ستیصاحب  جلوش  که  هست 

 دست رو دختر مردم بلند کنه!  ی نجوریو نذاره ا رهیبگ

شناسمش.. آدم حرف زدن   یکنم خانوم..من م   ی التماستون م  -

 ! ره ی..فقط دستش هرز مست ین

نگه پا ل  هیآقا   نیا  ی نجوریمنه..هم  یمحل زندگ نجایدخترم.. ا  -

 نداره!  ت یبخواد در بزنه خوب یو ه ستادهیدر خونه ام وا ی جلو

 :دمینگاهش کردم و نال  یباشرمندگ
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  د ی تو..از همون دم در ردش کن  ادیب  دیتو رو قرآن نذار  یباشه ول  -

فرار کنم    ییجا  هیمن از    دینشونمون بد  یراه  هی اصالً    ای..  ایبره..  

 پشت بوم؟ یحت اینداره؟ گهیدر د نجایبرم..ا

 نجا یپشت بومم دست پسرمه.. اونم سال تاسال ا  دی در نداره.. کل  -

نباش.. واادینم نگران  .. بعد  هیحرف حسابش چ  نمیبب   ستای.. تو 

بلکه باآرامش حرفاتون و   ادی ب  گهیبره چند ساعت د  گم یبهش م 

 ! یکم آروم شده باش هی.. تو هم تا اون موقع د یبزن
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 نگاهش به ساعت افتاد و گفت:  هوی

  ی م  نجایشب و ا  گمی وقته بهش م  رید  گهیساعتم نه شبه.. د  -

 رزن یشبم تو با من پ   هیو چوب نزنه..    اهتیزاغ س  خودیکه ب   ی مون

.. خوبه؟ فقط قول  امیدر ب  ییخونه سر کن.. منم از تنها  نیتو ا

بر بعدش  پل  ی بده  نذار  سیسراغ  ا  ی و  سرت    نیدوباره  رو  بال 

 .. باشه؟ اره یب

 تکون دادم.. دییبهش نگاه کردم و سرم و به تا ی قدرشناس با



342 
 

 ! یبمونم.. مرس  نجا یاز خدامه ا -

چند ساعت    نی رفت و من دوباره ولو شدم رو مبل.. هم  خانومه

کاف نم  یبرام  هم  یبود..  بمونم..  شب  با    دیخواب  نکهی خواستم 

 دنبالم..   ادیزدم طناز که خودش و برسونه و ب یزنگ م  ش یگوش

خبر    سی تونم به پل  یزد.. م   یخانومه حرف خوب  نی.. اصالً ااصالً

 و ببره..   رهیکردن بگ جادیبدم تا زرتشت و به جرم مزاحمت ا 

از چ  ینسبت  گهیکه د  اون   یوقت   دمیترس  یم  یبا من نداشت.. 

 ی ها  ی تونستم به خاطر کبود  یم   ی قانون طرف من بود و  حت

 کنم؟!  تیو ازش شکا  رمیصورت و بدنم طول درمان بگ 

بلند پروازانه ام برداشتم..    ی و دست از فکرا  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

 ادی طناز از قهرش دست برداره و دوباره مثل اون شب ب  نکهیهم

 کالهم و بندازم هوا..   دیدنبالم با

جور جاها مدت ها بود که باعث ترس و   نیو ا   ی و کالنتر  سیپل

صد در صدم بودم حاضر به قدم   یاگه شاک  یوحشتم بود و حت 

 شدم!  یذاشتن تو اون مکان نمگ
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 ی طوالن  ی ادیفکرا بودم که حس کردم مکالمه اشون ز   نیهم  تو

دارن   ی چ  نمیبب   فونیشد.. خواستم از جام بلند شم و برم سمت آ

 که درد کف پام اجازه نداد..  گنیم

  ن یرو ا  ی زخماش افتاد.. چه جور  ی ها  یدگیچشمم به خراش  تازه

ا  ی پاها از شوهر    دم؟ییمسافت و دو  نیآش و الش شده  ترس 

زخم ها و   نیو توان داده بود که متوجه ا ی سابقم انقدر بهم انرژ

 سوزشش نشم؟

نشستم رو مبل و مشغول ماساژ دادن کف پاهام شدم که    دوباره

 درهم و صورت گرفته اومد تو..  ی در باز شد و خانومه با اخما

و نگاه    ستادیوا  م یقدم   هیدم که  کر   یتعجب داشتم بهش نگاه م   با

 سرزنشگرش و به صورتم دوخت.. 

  ن یا  یگفت  یدختر جون.. واسه چ  ستین   یدروغ گفتن کار خوب  -

 ! ست؟یآقا طلبکاره و شوهرت ن

زن ساده    نیبه ا  یدهنم و قورت دادم.. اون آدم مارموز چ  آب

همه    نیا  ایحرفش و باور کرد؟ خدا  یراحت  نیگفته بود که به هم

 بود؟ یپشتکارش واسه چ و تیجد
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  یالک  ی نجوریاون و هم   ی .. حرفاستیدروغ نگفتم.. شوهرم ن   -

 من و نه؟ ی حرفا یول د یکن یباور م

 و نشونم داد.. تونیعکس عروس ه؟یچ یالک ی نجوریهم -
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  ه؟ یچ  گهید  یو تعجب.. عکس عروس  رتیوا مونده بود از ح  دهنم

عروس عکسا  ؟یکدوم  من خودمم    ییکدوم عکس؟  بارم    هیکه 

 کرد؟  یم کاریچ نیبودمشون دست ا دهیند

چاپ   انقدر سراغ  بود  رفته  کردنم  فرار  از  بعد  که  بود  مشتاق 

  نیبود از همچ  ده یعکسامون؟ اصالً.. اصالً از کجا به ذهنش رس 

 استفاده کنه؟ چرا انقدر دستش پر بود نسبت به من؟!  ی ترفند

 گفت:  یکنارم نشست و با مهربون  خانومه

.  رم یدو تا زن و شوهر قرار بگ  نی که ب  ستمین   ی.. من آدمزدلمیعز  -

 .. ادیبه خصوص که دعواتون سر بچه هم هست.. خدا رو خوش نم

 به دادم برس! ای.. خدای وا

 کدوم بچه؟!  -
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  ی اون راض  یول  شیبنداز  ی خوا  یکه شوهرت گفت م  یهمون  - 

م ست ین و  خودت  بچه  انداختن  واسه  که  گفت  م   ی زن  ی..    ی و 

خدا   یقالب  ی دکترا  نیو اآلنم از تو مطب ا  واریبه در و د  یکوبون 

  ی کرده که عصبان   داتیکنن پ   ی م  یقانون   رینشناس که کورتاژ غ

  هیخاطر مشکل مال   بهکار و نکن.. اگه    نیشده.. گناهه دخترم.. ا

کار    دی.. ماشاال جفتتون جوونارهیو م  شیکه بچه با خودش روز

که    ی مته.. چرا انقدر ناشکر.. تنتون سالدیاریپول در م  دیکن  یم

ببر  ی خوا  یم از  و  خودت  بگی بچه  قهرش  خدا  با    گهید  رهی.. 

 ها!  ده یبهت بچه نم ازمی التماس و دعوا و نذر و ن

تا    مهین  دهن کردم  و جمع  ام  مونده  ا  یحرف  هیباز  و    نیبزنم 

ب  االتیخ از سرش   ی ا  دهیفا  چیه  گهی.. دیکنم ول  رونیخام و 

 نداشت..  

داده بود که من به ارواح جد و    ش یمغز  ی چنان شستشو  زرتشت

کرد.. تو    یکلمه از حرفام و باور نم  هیخوردم    یآبادم هم قسم م 

دق کمک    ییویسنار   قهیچند  با  و  بود  جور  هینوشته   ی عکس 

 رفت..   یدرزش نم ی مو ال  گهیاثباتش کرده بود که د
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باز سر که چند ماهه دارم با هزار جور آدم مختلف و دغل    یمن  از

پخمه    ی ادیز  ا یآچمز شدن..    ینجوریبود ا  دیزنم بع  ی و کله م

کم جنم از خودم نشون بدم..    ه یرقابت    نیبودم که نتونستم تو ا

  لیبود که مغزم و به طور کامل زا  ی قو  دنشیشوک د  ی انقدر  ای

 ک هفته! ی بعد از گذشتن  یکرده بود.. حت 

لحظه به خانومه افتاد که رفت سمت در و الش و باز   هیچشمم  

 کرد..

کم با خانومت صحبت کن در آرامش.. بذار    هی  ای تو پسرم.. ب  ا یب  -

راض ب  یخودش  باهات  ترسادیشه  طفلک  روش    ده ی..  به  رنگ 

 .. ست ین

بازم نتونستم ذره    یول  دیگفت زرتشت به گوشم رس  ااهللی  ی صدا

فرار از    ی برا  دمیام  گهی.. دامیاز اون حالت مجسمه بودن در ب  ی ا

 رفت..  نی دستش به طور کامل از ب
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کردن و نشون دادن    ی باز  لم یکنه و با ف  یکه انقدر تالش م  یآدم

کنه که    یکه به من پناه داده رو متقاعد م  یزن  نی سند و مدرک ا
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تو گرفتن من مصمم هست که    ی حق تمام و کمال با اونه.. انقدر

  لم یساجمع کردن و  ی خواستم برا  یکه م  ی ا  قهیاز چند دق  یحت

 برم خونه نگذره.. 

هم رو من نداشته باشه و.. نود و نه درصد    یحق  چی فرض که ه  بر

نمونه    هیزن    نیکه باور کنه؟ ا  ه یحرفاش دروغ محض باشه.. ک

حق   یطیبود که تو هر حالت و شرا  یجماعت  نیاز تمام ا   کیکوچ

 دادن..  یو به مردا م

گرفتم    نیهدفم و از زم  یو ب  ره یشدن زرتشت نگاه خ  کینزد  با

ا با چهره  که  بهش  زدم  زل  و    ی و  اومد سمتم  نگران  به ظاهر 

 سردم و محکم گرفت..  ی پام رو زانوهاش نشست و دستا ی جلو

 ؟ی ریقربونت برم؟ آخه چرا از دست من در م   یجان.. خوب  سایگ  -

 خوام! یمن که بد تو رو نم

 ی تعجب  هگید  ی .. حتیسرد و تو خال  ی نگاهش کردم با چشما  فقط

آدم   نیاز ا  دمی فهم  قه یچند دق  ن یرفتارم که تو هم  ی هم نبود تو

 .. ادیبرم ی زیهرچ

م   - قول  تو حاملگ  دم یمن  زا  یکمکت کنم  نممانیو  ذارم   ی.. 

اومد همه کاراش با خودم.. تو    ا یبه دن  نکهیکنه.. بعد از ا  تتیاذ
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نزن.. فقط نذار گناه کشتنش    یچیکن و دست به ه  یفقط خانوم

 .. فتهیگردنمون ب

  ش ی پر از بدجنس  ی باال رفته و چشما  ی گرفت و با ابروها  ینفس

 که فقط خودم شاهدش بودم ادامه داد: 

قتل انجام    هیتونه    ی نم  یآخه داغ آدم کشتن کمرشکنه.. هرکس  -

و بکنه.. حداقل    شیخودش بگرده و زندگ  ی بده و راست راست برا

 ! تونم یمن نم

به تو مرد.. لعنت به تو اگه همه هدفت از به چنگ آوردنم   لعنت

با هم  نهیا کنا  ن یکه  و  .. فکر  یکن  اهی ها روزگارم و س   هیگوشه 

واقعاً    ی ده سال.. فکر کرد  نیتو ا   دمیمن کم عذاب کش  ی کرد

  ی به لکه ننگ  ت یاهم  یو کردم ب  میراست راست راه رفتم و زندگ 

 کرده؟  فی که دامنم و کث

  تت یفکر کنم که ن   نیحداقل چند ساعت به ا  یذاشت  یم  کاش

اومد  رهیخ ا  یاشتباه گذشته ات و جبران کن  ی و   ی نجوریبعد 

 به همه تصوراتم! ی زد یگند م 

که رو صورتم نشست تحملم تموم شد و خواستم سرم    دستاش

و بکشم عقب که نذاشت و محکم تر نگهم داشت.. صورت خودشم 
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خواست ببوسمتم عضالت   ی م  نکه یکرد و من از تصور ا  کمینزد

 صداش بود که تو گوشم پچ زد: یچهره ام جمع شد ول

ا  - از  تا موقع رفتن  نفعته که  دهنت بسته    ی نجوریهم  نجای به 

 .. زدلمیبمونه.. عز

[27.۰۸.2۰ ۰۰:۰9 ] 

 133_پارت#

ب  گهید  دیو که عقب کش  سرش در اومدم و   یتفاوت   یاز حالت 

 لب زدم: ی نگاهم رنگ نفرت گرفت وقت

 .. ی زن ی حالم و بهم م ی دار -

 چشمک گفت:   هیو با  زد    ی نشد.. لبخند  یتصورم عصبان  برعکس

 حرف! نیزوده واسه ا یلیخ -

..  یمنطق   ر یجنگ کامالً ناعادالنه و غ  نیشدنش تو ا  روزیاز پ  یراض

و روش و  ستمیاز جاش بلند شد و دست منم گرفت که سر پا وا

 برگردوند سمت خانومه.. 

دونم چرا رو لباش نشسته بود و انقدر    یکه نم  ی با لبخند  اونم

زن   هیکرد.. انگار واقعاً    یداشت ما رو تماشا م  تی رضا  ی رنگ و بو
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بود درا   میو شوهر  به کمک  بزرگتر  تیو مشکلمون  حل    شیو 

 شده بود! 

نکنه.. ببخش  - رفع    گهی.. دمی مزاحمتون شد  د ی دست شما درد 

 ..میکن  یزحمت م

 نکردم..   ی کنم کار یخواهش م -

من همچنان تو سکوت و بااخم خواستم از کنارش رد شم    یول

مادرم و حرفاش    ادیمن و    بیکه عج  یکه بازوم و گرفت و با لحن

 گفت:   نداختیم

.. بذار  گمیم  یمن چ  یفهم  ینم  یازمن ناراحت نشو..اآلن داغ  -

بگ و  م  ی ریبچه ات  اون وقت  بردنش چه    نیازب  یفهم  یبغلت 

 ی چند وقت بگذره و تو  هی!هیبود و اومدنش چه نعمت   یاشتباه

دخترم..خدا رو   نهیش   یمهرش به دلت م  فته یشکمت به تقال ب 

 شکر که شوهرتم هوات و داره قدرش و بدون..

که تمسخر    فیو بلند کردم و زل زدم به صورت زرتشت..ح  سرم

گفتم که    یوگرنه م  نمی تونستم بب  ینگاهش و فقط خودم م  ی تو

 حرفا و کاراش فقط تظاهره..  نیتمام ا

 اومد گفتم:  یکه مطمئناً اونم فقط به چشم زرتشت م   ی باپوزخند
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 دونم!با اجازه!  یچشم.. قدرش و م -

خودم   لیفرار نداشتم و با م   ی برا  یلی تما  گهیخودمم د  نکهیا  با

  ی دستم و ول نکرد تا وقت  ی ا  ه یثان  یزرتشت حت  یراه افتادم ول

لحظه چشمش افتاد    هیکفشاش شد و    دنیدر مشغول پوش   ی جلو

پاها بعض   ییبرهنه من و زخما  ی به  و    اشیکه  بود  افتاده  خون 

 پام معلوم بود..  ی ازکناره ها

  ی بگه.. چشمش به خانومه که برا  ی زیچ  هیسرش و بلند کرد    تا

بودنش    یزد که زورک  ی لبخند  نباریبدرقه امون اومده بود افتاد و ا 

 و حس کردم..

کنم    کاریعشقم؟ من چ  ی اریسرخودت م   ییآخه چه بال  نیبب   -

 با تو! 

زن و شوهرها بدون    ی حرفا  یعنیکردم که    یباخودم فکر م  داشتم

کردن انقدر چندش آور و حال بهم زنه    ی تظاهر و نقش باز  نیا

با اجازه به خانومه راه    هیرو دستاش بلندم کرد و باگفتن    هویکه  

 سمت در.. افتاد 

دندونام و چفت    کش یحرکت مسخره و مثالً رمانت  نیاز ا  کالفه

 :دمیکردم و غر
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 منو..  ن یبذار زم -

 دهنت و ببند!  -
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و نشون    تش یاومد عصبان   یم  رونیکم کم داشت از نقشش ب   گهید

  ن یهم  ی دونستم پا  ی داد.. عضالت جمع شده صورتش و نم  یم

 ی زوریانقدر پ  ی عنیبودنم..    نیسنگ   ایبذارم    تشی خشم و عصبان

 اومد؟    یبه چندجاش فشار م  یبود که با بلند کردن من الغر مردن

به   گهیو هر کوفت و زهرمار د  تیبه درک.. درد و عصبان  اصالً

و    تشی بدتر.. اوج عصبان  نیخواد بشه از ا  یم  یچ  گهیدرک.. د

  ی رنگ   یاهیو تا دم مرگم رفتم.. مگه باالتر از س  دمید  شیهفته پ 

 هست؟

وقت نگاهم به    هیچشمام و بستم تا    نیبه ماش   می برس  یوقت  تا

برام نفرت    شیکه درست مثل ده سال پ  ی.. صورتفتهی صورتش ن

 ..  گهید لی دل هیدفعه با  نیا یبود.. ول زیانگ
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که از دک و    یهمه حق به جانب بودنش اونم بعد از ده سال   نیا

و   ش یعشق و حال کرده و خودش و زندگ  یپزش معلومه حساب

 رفت..  یجوره تو کتم نم چیساخته ه

.. بازم فکر  ستیباشه.. مهم ن  دهیکه د  یطیمن و تو هر شرا  اصالً

آدمه.. نه   نیخجالت بکشه بابت رفتارش ا  دیکه با  یکنم اون  یم

 من! 

چشمام و باز کردم منتظر موندم من و    میدیکه رس  نشیماش   به

در کنار راننده رد شد و رفت سمت    ی از جلو  ی ول  نیی بذاره پا

 عقب.. 

کوچه    هیو تو    نی نبود.. ماش  یبه دور و برم انداختم.. کس   ی نگاه

کرد..    شتریوحشتم و ب  نیپارک کرده بود و هم  کیخلوت و تار 

 تونست!  ینم  یاصل ابونیبکنه که تو خ یغلط هیخواست  یم

  ن ی کردم که من و گذاشت رو زم  یداشتم به کارش فکر م  هنوز

با چشما  کرد..  باز  و  گشاد شده زل زدم    ی و در صندوق عقب 

  ا یوحش  نیهم بهم ننداخت و من و ع  ی نگاه  مین   یحت  ی بهش ول

 .. نی چپوند عقب ماش
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  نه یکه دستش و گذاشت تخت س   رونیشدم برم ب  زیخ  می ن  عیسر

حجم    کردن اون  یخال  ی که تونستم برا  ی ام و هلم داد.. تنها کار

 از حرص و نفرتم بکنم فحش دادن بود.. 

 کثافت آشغال!  -

 زد و دستش و گذاشت رو در صندوق..  ی پوزخند

داد  - نشون  مثل    ی ندار  اقتیل  ی خودت  با    هیباهات  خانوم 

ترج  ت یشخص بشه..  بچپ   ی د یم  حیرفتار  گوسفند  عقب    یمثل 

 نه؟  یطنابم به دست و پات ببندن که فرار نکن  هی نی ماش

کنه    یداره دنبالش م   یکفتار عوض  هی  نهیبب   یگوسفندم وقت   -

 زنه که فرار کنه..  یم ی خودش و به هر در
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طرف خودش. حاال    دیام و گرفت و کش  قهیخم شد سمتم و    هوی

اوج عصبان  دهیفهم  گهید ا  تشیبودم  م  ی نجور یو  با  دهینشون   ..

 لباسم..   قهیمشت کردن 
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بایباشه ول  -   ی بدونه که اون کفتار عوض  دی.. گوسفند کوچولو 

حساب روز   زهیت  یدندوناش  از  امان  برا   ی و  بخواد  مهار   ی که 

 گوسفنده از اون دندونا استفاده کنه.. 

 .. ستادیهلم داد و صاف وا دوباره

 خوش بگذره..   -

 زد با اشاره به شکمم ادامه داد:  ی پوزخند

 !ی سقطش کرد  نمیبب   امیمواظب بچه ام باش.. ن -

تازه ترس    کیتنگ و تار  ی و که بست با قرار گرفتنم تو اون جا  در

زدن و کمک خواستن   غ یتو وجودم نشست و شروع کردم به ج

محکم ضربه  فضا  یکه  تو  صداش  و  خورد  صندوق  در    یبه 

بعد صدا  دی چیپ   کشیکوچ شروع    شهیزرتشت که مثل هم  ی و 

 و هشدار: دیکرد به تهد

چسب دهنت و ببندم   هیبا  نداره ی من کار ی ببر صدات و.. برا -

 ساکت شو..  ی اریخواد اون تو نفس کم ب یپس اگه دلت نم 

لبم و به دندون گرفتم و چشمام و بستم.. من جونم و هنوز    عیسر

 از گرفتن جونم نداشت..   ییابا  چیآدم انگار ه  نیدوست داشتم و ا 
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تونستم دل به دلش بدم تا ذره ذره نابودم کنه و همه آرزوها   ینم

برن بش و  ساکت  بود  نفعم  به  پس  بده..  باد  به  و  هام  تا    نم یامه 

بره و فکر سر به راه کردن من از   نی تب و تابش از ب  نیباالخره ا

 خودم برسم..   یبعدش بتونم دوباره به زندگ دی .. شافتهیسرش ب

زد و   یم  ی تو گوشم پوزخند  ی کیفکر    نیکه هربار با ا  هرچند

 گفت:  یم

 باشه!« ریخ  ی د ید »خواب

و حس    نی ماش  ع یچقدر اون تو بودم.. فقط حرکت سر  دم ینفهم

دو    یکیو    گهید  ی نایوقتا هم بوق ممتد ماش   یکردم و بعض   یم

!  شیخرک  یبارم فحش دادن راننده ها احتمااًل به خاطر رانندگ

و نگه    نی آوردم که باالخره ماش  یداشتم نفس کم م   گهید  یول

 داشت و چند لحظه بعد در باز شد.. 

 یا  هیبود از فرار کردن من که ثان   دهیچشمش ترس  ی بدجور  انگار

کاپشن خودش که    قه ی  عی.. سرنداختی حرکاتش فاصله نم  ن یب

 شم..  ادهیو مجبورم کرد پ دیهنوز تنم بود و کش

به   ینفسم داشت جا م  تازه پام  با برخورد کف  اومد که دوباره 

 و نفسم رفت..   د یچیدرد تو جفت پاهام پ نگیپارک ی کاییموزا
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نبود و زرتشت با چند قدم    ی از بغل کردن خبر  گهید  نباریا  یول

م راه  داشت  من  از  همون   ی جلوتر  مثل  درست  و  من  و  رفت 

 .. دی کش یکه گفت دنبال خودش م ی گوسفند
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  دم ید  نهیآ  ی و کنار خودم تو   بتش یو ه   میآسانسور که شد  سوار

اون  دمیوحشتم هزار برابر شد.. قدش از اول انقدر بلند بود؟؟ شا

اومد    ی گنده بودنش به چشم نم  ی موقع ها الغرتر بود و انقدر

  ی شانس  چیموش بودم در برابرش و ه  هیاآلن.. درست مثل    یول

ف برخورد  ا  یکیزیتو  مگه  دوباره  ینداشتم..  دم    ی گلدون  ه ینکه 

 قرار بدم.  تیمورد عناسرش و  گهیطرف د  هیدستم باشه و 

ام افتاد و من بدون    دهیبه من و چهره ترس  نهیاونم از تو آ  نگاه 

 : دمی کردن استرسم داشته باشم پرس یمخف ی برا یتالش نکهیا

 ؟ یکن کاریچ ی خوا یم -

  ی تیباز اهم  دمیگفتم.. شا  یچ  د ی بود.. اصالً نشن  گهید  ی ایدن  هی  تو

ول صدا   ینداد  ا  ی با  کردم..  تکرار  و  سوالم  دوباره    نبار یبلندتر 



358 
 

فقط روش و برگردوند و در آسانسور که   یول  دیمطمئن بودم شن 

 باز شد دوباره من و با خودش برد..

و سرش   دمیکرد که خودم و عقب کش  یدر خونه رو باز م  داشت

 که به طرفم برگشت با وحشت و التماس بهش زل زدم.. 

 بذار برم..  -

 ترسوند..  یداشت من و م شتریب نیو ا گفت  ینم یچیه

.. بذار ی که تا اآلن بود  ییباهام نداشته باش.. برو هرجا  ی کار  -

 خودم برسم..   یمنم به زندگ

 ... 

 زرتشت... تو رو قرآن بذار برم!  -

دستش دو طرف صورتم و گرفت و فشار داد..   یکیبا اون    هوی

 .. ی چشماش غرق خون بود و عصب

و به    غمبریمن اسم خدا و قرآن و پ  ی بار آخرت باشه که جلو  -

که    ی بود  یوسط چه لجن  ارمیب   ادتی.. نذار هر دفعه  ی اری زبون م

هر شب تخت خواب    ی شناخت  یکردم.. تو اگه خدا رو م  داتیپ

 . ی دکر یحرومزاده رو گرم نم هی
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ول  ادیز  حرف بزنم  جوابش  در  که  چون    یفرصت  یداشتم  نبود 

و من و با زور و فشار پرت کرد تو خونه.. به زور    دیدستم و کش 

 کنه..   ی داره در و قفل م  دمیتعادلم و حفظ کردم و برگشتم که د

حمله کرد که وحشت   ی که تموم شد اومد سمتم.. جور  کارش

ط هال خورد و سرجام  پام به مبل وس  یزده عقب عقب رفتم ول

موندم که زرتشتم خودش و بهم رسوند و گردنم و از پشت محکم 

 گرفت و راه افتاد..

بود و باز   کیکوچ   ی راهرو  هیاتاق خواب تو    ی که رو به رو   ی در

از کارش نداشتم و فقط    ی.. درکهیبهداشت   سیسرو  دمیکرد که د

کرد که من و تا کنار    یبا ترس و وحشت به دور و برم نگاه م

  ه یبود برد و با    یکیتر از اون    کیکه نزد  سیسرو  یرانیتوالت ا

 .. نمیفشار مجبورم کرد رو زانوهام بش

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۰ ] 

 137_پارت#

چندشم شد و حالت تهوع    یول   دیرس   یبه نظر م   زیتم  نکهیا  با

ذاشت    یگردنم هم نم  ی و فشار دست رو  تیگرفتم از اون وضع

 باال بکشم.  ستادنیسرپا وا ی خودم و برا
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بود  دیکه توش دو تا کل یچییدر حال تقال بودم که جا سو هنوز

 صورتم گرفت و گفت:  ی و جلو

 رو؟  نایا ادیم ادتی -

باال و در و    امیبود که اون شب بهم داد تا زودتر ب  ییدایکل  همون

 : دیکش اد یباز کنم.. گردنم و به چپ و راست تکون داد و فر

 نــــــــــــــه!  ایآره  -

 لرزون مثل خودش داد زدم:  ی استرس و صدا  با

 آرهههههه!  -

 نه؟  گهیو دارم د دیکل هی نیکه گفتم هم ادتهی نمیا -

  هو یو فقط با تعجب سرم و تکون دادم که    ومدی صدام در ن   گهید

ام دسته کل  ی چشما   ی جلو تو سوراخ   دیمات مونده  انداخت  و 

 .. دیو کش فونیتوالت و س

بند شده    ی گردنم و ول کرد و اون طرف توالت با دستا  خرهباال 

  ی زد وقت  ی و زل زد بهم.. خودشم نفس نفس م  ستادیبه پهلوش وا

 گفت: 
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با    نباریاگه ا  یحت   یفرار کن  یتون   ینم  یراه  چیاز ه   گهیحاال د  -

دستت و فرو    نکهی.. مگه ایبه جونم و من و بکش  ی فتیچاقو ب   هی

ب  دایتو و کل  نیا  یکن دلت بخواد هشت   دمیشا  ای..  ی اریرو در 

 .. نییپا ی طبقه رو از پنجره بپر

 یکلمه هنگ بودم.. زده بود به سرش؟ من و م  یواقع  ی معنا  به

خراب شده اش نگه داره؟ بر فرض  نیتو ا یمتی خواست به چه ق

خواست از   یوقت نم   چیه  گهیبودم مگه خودش د   شی که زندان

 نداخت تو چاه فاضالب؟  رو ا دایبره که کل رونیخونه ب

انقدر وحشتناک بود که عقلش و به    دمیمن و شغل جد  دنید

خراب شده   نی از ا   دیبا  ی کرد؟ حاال من چه جور  لیطور کل زا

 رفتم؟  یم رونیب

از کل  الشیخ فرار من راحت شد    ی و بستن همه راه ها  دایکه 

از   ع ی.. منم سررونیمن و دنبال خودش نکشوند و رفت ب   گهید

روشو جلو  و  بلند شدم  آور  نشسته چندش  حالت  چند    ییاون 

 به صورتم دوختم..   نهیو نگاهم و تو آ  دمیمشت آب به صورتم پاش

ام   دهیرنگ به شدت پر  یبهتر بود ول  یلیها خ  ی کبود  تیوضع

کرده بود.. به  تر    ز یها هم ظاهرم و رقت انگ  ی از اون کبود  یحت
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 ی کار  چیبود و ه  ختهیکه دورم ر  یشونیپر  ی موها  نیخصوص با ا

 تونستم براش بکنم..   ینم
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رفتم و اول از همه کاپشن و شالگردنش و   رونیب  ییدستشو  از

کرد از تنم در   یم  میداد و عصب  یخودش و م  یبو  ی که بدجور

پر حرص   ی بعد با قدم ها  ن یآوردم و با حرص کوبوندمش به زم

وا  دمیرفتم تو سالن که د  یو عصب و داره    ستادهیپشت پنجره 

 کشه..  یم  گاریس

ا  یتیاهم به  س  نکهیندادم  هم  وقتا   ایبود    ی گاریقبالً  اون  نه.. 

برام مهم نبود که بخوام روش دقت کنم و متوجه عادات  ی انقدر

 عادتش باشه؟  نیمثل قبل بود که ا شیبشم.. اصالً چ شیرفتار

پسر جوون که با هر بار نگاه کردنم چشماش    هیروزا من فقط    اون

 یمحو کردن لبخندش نم  ی برا  یتالش  چیشد و ه  یپر از برق م

  ن ی که تو چند ساعت چند ی دو سر وید  نی.. نه ادمید  یکرد و م

 کرده بود! ادیبار تپش قلبم و از ترس و استرس ز
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طناز و   دیبود و تا اآلن با ازدهی  کیبه ساعت انداختم.. نزد ی نگاه

چشم   یبشن.. هرچطراوت از تولد برگشته باشن و متوجه نبودنم  

به ناچار به    نی واسه هم  دمیتو خونه ند  یتلفن  یچرخوندم گوش

کردم آروم باشه تا   یم  یکه سع  ییخودش رو انداختم و با صدا

 گفتم:   ه من و به خواسته ام برسون دیشا

 زنگ بزنم!  دیبا -

کم چرخوند تا من و   هیو گذاشت لبه پنجره و سرش و    دستاش

 شد..  رهیخ رونیو دوباره به ب نهی بب

 هات؟  ی به مشتر -

باز کردم.. خدا  چشمام به من صبر بده اگه    ایو محکم بستم و 

  ی کشته م  یکیبه دست اون    مونیک یبره    شیبخواد پ  ی نجوریهم

 ! م یش

زدم    یتر باهاش حرف م  لکسیکردم ر  ی م  دایپ ی راه فرار  هی  اگه

اآلن.. معلوم نبود بعد از   یدادم ول  یخودش م  ن یو جوابش و ع

بال چه  من  جواب  ب   ییهر  سرم  بود  همون    ارهیممکن  من  و 

  ی کفتار برنم  نی ازش در برابر ا  ی کار  چیه  گهیگوسفنده بودم که د

 اومد!



364 
 

 به دوستام!  -

خاموش کرد و اومد سمتم..    زیم   ی رو  ی گاریرسی و تو ز  گارشیس

 ه.. کرد خونسرد حرف بزن  یم یسع  یچشماش هنوز قرمز بود ول

 همکارات؟!  ایدوستات  -

 : دمیو توپ تیمشت شد از عصبان  دستام

  م ی همه زندگ  ید یکه من و توش د  یتیبه خاطر وضع  ی حق ندار  -

 !ی سوال ببر ریو ز

که    یینگفت و فقط با نگاهش موهام و از همون جا  ی زیچ  گهید

دنبال    دیرس  یآرنجم م  رینقطه اش که به ز  نیبود تا آخر  دهییرو

 کرد و دوباره زل زد به صورتم.. 

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۰ ] 
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 لحنم کردم:  یقاط ی شتری و خواهش ب دمیکش  یقیعم  نفس

هم باهام    گهی دو تا دختر د  ستمیبه همخونه هام.. من تنها ن   -

تو   یم  یزندگ قول  به  شدن..  نگرانم  اآلن  تا  حتماً  که  کنن 

بگذره و    گهیدو ساعت د  یکیان..    ی.. آدم حسابستن یهمکارامم ن
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م  ی خبر نشه  م  رنیازم  و  شدنم  گم  از دنیگزارش  بذار  فقط   !  

 !ارمی درشون ب  ینگران

نم  ی برا  - بد  پ  یتو که  با  بعد   دا یشه..گزارش بدن و چند روز 

بر و نشون و سرنخ  تا رد  از دست من    نجایا  زنیکردن چند  و 

 ؟یآزادت کنن..پس چرا نگران

ادا  هیشده    زی ر  ی چشما  با داشت  مثالً  کرد..  نگاهم  فکر    ی کم 

که باز چه   مثل روز برام روشن بود  کهیدرحال  اورد یکردن در م

 : اردشیخواد به زبون ب  یچرخه و م یتو سرش م یحرف

به خاطر شغل شر  - نبود که    ی ترس  یم  فتی آهــــان..حواسم 

به سوابق درخشان    گهیباز بشه و چندتا پرونده د  ی پات به کالنتر

از    شهیشه هم  ی و قتلتم اضافه بشه نه؟باالخره آدم که نم  یدزد

که کرده بمونه    ی کار  ی پا  دیوقتا با  یهمه جرماش فرار کنه.. بعض 

 و جواب پس بده! 

 بود که گفته بود:  دهیباباطاهرحال و روز من و د  مطمئناً

بود   ی بود  ی کیدردم    »اگر اندکی چه  غم  اگر  و  چه   ی بود  ی.. 

 « ی بود
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حکا   حاال  بدبخت  تی واقعاً  و  دوتا   یکی  میزندگ  ی ها  یمنه..درد 

منبود.. زرتش م  ی ت هر لحظه که دلش  تونست سر   یخواست 

  ط ی از مشکالت و گناهام متلک بارم کنه..هم به خاطر شرا  یکی

هم  م یزندگ   یفعل گذشته..منِ  اتفاقات  خاطر  به  خدا    شهیهم 

با م  دیبدبختم  زل  سکوت  تو  ه   ی فقط  و  بهش   ی نم  یچیزدم 

 گفتم! 

 ی باز  نیا  نمیاش شدم تا بب  رهی کار و کردم..فقط خ  نیهم  اآلنم

خواد ادامه بده..    یو کجا م  یکه راه انداخته رو تا ک   ی مسخره ا

 و گرفت سمتم!   شیکه باالخره کوتاه اومد و گوش

  د ی عقب و با تاک  دیکه دستش و کش  رمشیو دراز کردم بگ  دستم

 گفت: 

 .. یگ یم یمنم بشنوم چ کریرو اسپ  یزن  یم -

بالحظه به خودم اومدم و فکر کر  هی   ی انقدر ازم کول   دیدم چرا 

قرار بود تهش   دایتهد  نیو منم بشم غالم حلقه به گوشش؟ا  رهیبگ

به کجا برسه؟ اگه بازم کتک بود و درد دادن به تن و بدنم که  

با دل و جون قبولش کنم ول  تیشخص  ی نجوریا  یحاضر بودم 

 ..  رهی نگ  ی من و به باز
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 گفتم:  نیهم واسه

 ؟ یبکن ی خوا یم کاریاگه نزنم مثالً چ -

خونسرد شونه هاش و    یلیبود که خ  یسوال  نیمنتظر همچ   انگار

 باال انداخت و گفت: 

  دم یو م   یو گوش  رمیگ   یدوستت.. شماره مامانت و م  ی به جا  -

 ی زیخواد اونا هم شاهد هرچ  یدلت م   نمی.. بب یتا باهاش حرف بزن

 نه!  ایکه من بودم باشن 

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۰ ] 
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شد..    یرگام پمپاژ م  ی که داشت از قلبم تو  یزد تمام خون  خی

 نکهیکنه چه برسه به ا  یتونست مغزم و متالش  ی فکرشم م  یحت

 ..  ره یبودن به خودش بگ یبخواد جنبه واقع 

کدوم از   چیوقت ه  چیکار شدم که ه  نیوارد ا  دیام  نیبا ا  من

نبرن..    ییخانواده ام ازش بو  ی گذشته به خصوص اعضا  ی آدما

رفت    ی م  ن یاز ب  د یام  کیروزنه کوچ  هیکه در اون صورت همون  

انگار زرتشتم   ی رو  گهیو من د  شهیواسه هم نداشتم..  برگشتن 
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ضعفم وارد   طهدونست ضربه اش و درست از قسمت نق  یو م  نیا

 کرد!

لبا  سرم با  و  دادم  راست تکون  و  به چپ  ناباورانه  م   ییو    ی که 

 حرف گفتم:  نیاز ترس و تصور ا دیلرز

 !  ی کن ینم ی کار  نیتو همچ -

تونستم    یو ترحم نم  متیمال  ی ذره ا  ی.. حتیبود و سنگ   سخت

 از نگاهش بخونم..

که فکر    ادیکارا ازم برم  یلیخ  ی چرا.. اگه به حرفم گوش ند  -

 ان! ییچه کارا ینکنم اصالً دلت بخواد بدون

عقب..    دمشونی موهام فرو کردم و محکم کش  ی و ال به ال   دستام

  ی ت یشد.. اهم  ده ی نگاه زرتشت با اخم دوباره به سمت موهام کش

 : دمیندادم و توپ

جهنم    نیقراره تو ا  یتلفن؟ بگم تا ک   ی بگم پا  ی به دوستم چ  -

و راحت کنم که جام خوبه و نگران   الشیخ  ی دره بمونم.. چه جور

 نباشه؟؟ 
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  ی تو خونه من.. کمتر از خونه اون قرمساق ها  تت ی امن  یعنی  -

  ی که بهشون م   یخدمات  ی و در ازا  یرفت  یکه م  هیست فطرتپ

 ؟ یگرفت ی پول م  ی رسوند

 خودم جرات دادم و با حرص گفتم:  به

وقت من و با سر و صورت درب و داغون و   چیآره چون اونا ه   -

 کردن!   یخونه ام نم یتن و بدن کبود راه

  ی اومد نشون م  ی رفت و م  ی م  ش ین یکه از ب   قشی عم  ی ها  نفس 

اگه کتکم    یکنم و حاال حت  شی داد که باالخره منم تونستم عصبان

اعصاب خورد کنش   ی .. حداقل با خونسرددیارز  یخوردم م  یم

 داد! یآزارم نم

تو    یکه سع  یت ی و سمتم گرفت و با همون عصبان  شی گوش  دوباره

 پنهون کردنش نداشت گفت: 

  ی تا وقت   یمون  یخونه من م  یگ یو به دوستت م   یزن   یزنگ م  -

باور    نیو به ا  اد یاز تو بدنت در ب  فیمعتاد خون کث  هی  نیکه ع

  ی زندگ  زادیکه مثل آدم  یگرفت   اد یاز سرت افتاده و    یبرسم هرزگ

 ..  یکن
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کردم که صداش و باالتر   ی فک چفت شده داشتم نگاهش م  با

 برد:

 نــــه؟  ای یزن  یم -

حرص  یگوش قاپ   ی و  دستش  و    دمی از  گرفتم  و  طناز  شماره  و 

سمت    فتمی.. سوزش کف پام مجبورم کرد راه ب کریگذاشتم رو اسپ

 .. نمیمبل و چهارزانو روش بش

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۰ ] 
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و زل زد به صورتم تا    ستادیباال سرم وا  بیدست به ج  زرتشتم

 : د یچیطناز تو گوشم پ دیهمراه با شک و ترد ی باالخره صدا

 بله؟ -

دونستم    ی تو گلوم نشست.. دلم تنگ شده بود براش.. اگه م  بغض

همچ تو  قهر   هی  نیا  فتمیب   ریگ   یمنجالب  ن یقراره  تو  رو  هفته 

 حسرت بخورم.. ینجوریکردم تا اآلن ا  ینم ی سپر

 طناز؟ -
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اس    هیواسه گر  ی دونستم مقدمه ا  یکه م   قشی نفس عم  ی صدا

 : دیبه گوشم خورد و بعد با هق هق نال

.. زنگ  ی ستین  م یدیخونه د  میتو؟ دو ساعته اومد  ییکجا  سایگ  -

در دو   ی جلو  د یطراوت د  هویتو خونه اس..    تیگوش  دمیزدم د

ر زم  ختهیقطره خون  بال  نیرو  زنده شدم.. چه  و  سر   ییمردم 

 ! ســـــا؟یگ ی خودت آورد 

و محکم بستم که تمرکز کنم رو حرفام و فقط تونستم    چشمام

 بگم: 

 ! قهیطناز آروم باش دو دق -

 آره؟  ته یکار اون پسرخاله عوض -

پر    ی و باز کردم و سرم و باال گرفتم.. زرتشت با چشما   چشمام

کرد و منم با نفرت    یدستم نگاه م  ی تو  یغضب داشت به گوش

 بهش زل زدم و گفتم: 

 آره!  -

خواد از جون تو؟ اآلن    یم  ی.. آخه چرهیدرمون بگ  یدرد ب  یاله  -

 ؟یخونه اون
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 آره!  -

 .. بازم کتکت زد؟ی وا  ی ا -

به صورتم دوخته   می ساکت موندم تا نگاه زرتشت از گوش  انقدر

 گفتم:  قینفس عم هیشد و من با 

مجبور    ی چند روز  هی  دی.. شادینه طناز.. فقط زنگ زدم بگم.. شا  -

 ! د یبمونم.. نگران نش نجایشم ا

جنازه ات   ی که اونجا بود  ی بار  ن یآخر  م؟ینگران نش  یچ  یعنی  -

از وسط خ   رمیاآلن م   نیبه خدا هم   سایجمع کردم.. گ  ابونیو 

بهشون..   دمیو م  ی که اون دفعه داد   ی.. همون آدرسسیسراغ پل

 ... داتیپ ی جور هی

 نکن خب؟   ی نه نه طناز.. کار  -

 نکنم؟   ی شه کار یمگه م -

 شه تو فقط به حرف من...  یآره م -

  ی ب   کهیذارم اون مرت  ی.. من نمیزن  یحرف زور م  ی دار  سایگ  -

تو رو تا حد مرگ تو اون   گهیبار د  هی  دهیتازه از راه رس  رتیغ

 خونه شکنجه کنه و... 
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که قبل از اون   کریاز حالت اسپ  یدرآوردن گوش  ی رفت برا  دستم

و چسبوند به گوشش.. صداش   دیو از دستم قاپ  یزرتشت گوش

 به طناز گفت:   یوقت تی از عصبان دیلرز یم

و ناله کردن.. خوب    نیگفتن به من و نفر  ی ور  ی در   ی به جا  -

  یدختر خانوم زرنگ.. هر غلط  گمی م  یچ  نی گوشات و باز کن بب

م بکن  ی دلت  دار  یخواد  دوست  اگه  برو    نیهم   ی بکن..  اآلن 

 ی مطمئن باش منم انقدر  یبده.. ول  ی م دزدو گزارش آد  ی کالنتر

خودش   لیم  اب  زتیمدرک و شاهد دارم که ثابت کنه دوست عز

که داره پا تو خونه ام گذشته.. پس اگه دلت    یو بر اساس شغل

پا رو دم من نذار که   شی نی زندان بب  ی ها  لهیخواد پشت م  ینم

 و بس!   رهیم  سایدودش فقط تو چشم گ
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که    یو قطع کرد و انداخت رو مبل و برگشت سمت من   یگوش

بار به    نیچند ساعت اول  نیکه تو تمام ا  یخشم  ت یداشتم با نها

 کردم..    یبود نگاهش م  ده یحجم رس نیا
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و   ستادمیوا  شیقدم   هیو از دست دادم و بلند شدم.. تو    کنترلم

با گر  نهیکوبوندم تخت س  نم  ی ا  هی اش..  تونستم مهارش    یکه 

 زدم:کنم داد 

.. اون دختر  یحرف بزنــــــــــ   ی نجوریبا دوستم ا  ی حق ندار   -

ن  ل   ست ی.. هرزه نستیپاکه.. مثل من آشغال  طرز    نیا  اقتی که 

ا تمام  تو  باشـــــــــه!  داشته  و  زدن  جا  ن یحرف  سال    ی ده 

که فقط    ییتک تک شماها رو واسه من پر کرده.. شماها  یخال

  د ی دونست  ی م  لتون یام ن و فاز خاندا  ی و من و جزو  دیادعا داشت

وقت   هیکه    رونیب  دیسگ پرت کرد  نیبه وقتش من و ع  یول

ا پ  ی لطمه  و  آبرو  موقع    شرفتتون یبه  نشــــــــه! همون  وارد 

شماها به اون   ی دختر و سر راه من قرار داد.. از نامرد  نیخدا ا

گذشت و معرفتش    یکه همسن خودم بود.. ول  یپناه بردم.. به اون

و مرامش    ی.. مهربوندیبود که مثالً بزرگترم بود  ییده برابر شماها

خودش تنگ بشه..    ی ده برابر پدر و مادرم بود که حاضر شد جا

م   ینون ول  یکه  بشه  نصف  ب  یخوره  و  آواره  سرپناه    یمن 

  یپوستم کلفت شده.. هرچ  گهینمونـــــــم.. من به درک.. من د

بار  یاگه    یکن.. ول   یعقده هات و خالخواد بگو و    ی دلت م ک 
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زد  نمی بب  گهید بد حرف  س  ی با طناز  و  کنم..    یم   اهیروزگارت 

 نــــــــــــه!  ای تهیحال

هلش دادم که با همون صورت درهم و    گهیبار د  هیداد آخرم    با

دو قدم عقب رفت. به نفس نفس افتاده    یکیفک منقبض شده  

 همه بدنم و گرفته بود..   ی بد یبودم و لرزش عصب

ام    نده یآ  نکهیطرف و ا  هیطناز از    ی تموم نشدن  ی ها  ینگران  فکر

طرف   هیبشه از  دهیخواد کش یخونه به کجا م  ن یآدم تو ا  نیبا ا

م   گهید پا در  از  لحظه  تو همون  و  ولاوردیداشت من  هنوز    ی.. 

  د یبود با  دهیرس نجاینشده بود و حاال که حرف به ا یخالخشمم 

 کردم..  یو روشن م فمیتکل

حرفم    ی سوخت.. ول  یو گلوم م  ادمیگرفته بود از داد و فر  صدام

 و تو دلم نگه نداشتم: 

شهر.. وسط    نی.. تو ا نجایا  ؟یکن   یم  کاریچ  نجایاصالً تو اآلن ا  -

به خودت    یبا چه عنوان  ؟یکن  یم   کاریمن چ  یو بدبخت   یزندگ

و با    یکن  یمن و تو خونه ات زندان  ای  ی دنبالم بگرد  ی اجازه داد 

و انجام   یخوا  یکه تو ازم م  ی کار   دیبا  یکن  یبهم حال  یامر و نه
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شوهرم هان؟  کا  ؟یبدم  و  نم  ی هست   یک  ؟یرمکس  من    یکه 

 شناسمت؟  
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.. کالفه شده بود  دیرو صورتش کش ن ییدستش و از باال تا پا کف

 تونست حق به جانب باشه مثل قبل..  ینم گهیبا حرفام و د

 پسرخاله ات که هستم!  ی.. ولگهید ستم یشوهرت ن -

.. خنده  ی و عصب  یخنده مصنوع  هیخنده..    ریبلند زدم ز  ی صدا  با

 ی کردم و بس.. خنده ا  یکه تلخ بودنش و فقط خودم حس م  ی ا

 غمناک تر بود..  هیکه از صد تا گر

××××× 

به خنده ها  کالفه نگاه م  ی و درمونده داشتم  کردم..    یبلندش 

وقت بهش    چیآرزوم بود و ه  دنشیشن  یزمان  هیکه    ییخنده ها

نداشتم.. چون   ی .. حس خوبدمشیو اآلن که باالخره د  دمینرس

 ..ی خنده هاست.. نه شاد نیفقط درد پشت ا دم یفهم یم

 تو گوشم پوزخند زد و گفت:  ییصدا هی
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نه تاش    یگیکه بهش م  ی هر ده تا جمله ا  و باز از  یفهم  ی»م

 متلک و زخم زبونه؟!«

 اش که تموم شد با پوزخند براندازم کرد و لب زد: خنده

  ست ین  ریکم د  هیده سال    ؟ی پسرخاله.. تا اآلن کجا بود  ی آقا  -

و اآلن ممکنه   یداشت  ی دخترخاله ا  هی  نکهیبه خاطر آوردن ا  ی برا

  ا ی..  ی شهر براش افتاده باشه؟ نکنه تو کما بود  نیتو ا  یهر اتفاق

بود داده  از دست  و  ات  تازه    ی حافظه  تازه   ه یافتاده    ادتیکه 

 بوده!  تیندگ هم تو ز ی نام سایگ  یزمان

  ن یهم  نی اش شدم.. من ع  رهیگرد شده خ  ی زد و با چشما  خشکم

زدم.. خدا چقدر زود   نیتو شرکت به کاتر  شیحرف و دو هفته پ

رش و چرخوند و چرخوند تا همون حرف به خودم و روزگا  ایدن

 برگردونده بشه. 

پنج ساله اش مواخذه کردم..    بت ی و به خاطر غ  نیکه کاتر  ی من

ده ساله    بت یحرف حق و غ  نی داشتم بگم در جواب ا  یحاال چ

 خودم؟ 

گندآب   یامر بهت مشتبه شده و خواست  هویحاال بر فرض که    -

آقاباالسر   نی.. ای کن  دایو من و پ   ی هم بزن  گهیبار د  هیگذشته رو  
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معن  ی باز چه  برخورده   یدار  رتیغ  ده؟یم  یهات  بهت  مثالً؟ 

و اون دست به   نیا  نیحاال ب  ی رو که خودت زن کرد   ی دختر

امون خدا و    به  دیکه من و ول کرد  یشه؟ اون موقع  یدست م 

 ی م  یشد و چه غلط  یتو اون خراب شده چ  دیدینپرس   تونیکی

و    ادی ب  شی پ  یهرک   ی اتفاقه و ممکنه برا  د یت نگف  تون یکی..  ی کرد

که   دیفکر نکرد  نی.. به ای ایتا از پسش برب  میکن   یما کمکت م

دختر شونزده ساله    هیکه ممکنه سر    هییاز هزارتا بال  یکیبال    نیا

بود.. ده سال    ده یخشک  رتتیاون موقع رگ غ   اد؟یتنها و آواره ب 

 ؟ یبادش کن یتا دوباره بتون  د یطول کش
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 : دمیقدم رفتم سمتش و طلبکارانه توپ هی

مگه من بهت گفتم برو؟ من    ؟یمگه من ازت خواستم فرار کن   -

نبودم و   ییاز رفتن و جدا  یاسم زدم؟ فقط چند ساعت خونه 

خودت بود    ی ! فرارت به خاطر بچه بازیستـــــی ن  دمیبرگشتم د

بهت    یحرف نامربوط  ینکرد.. کس  رونیتو رو ب  یوگرنه کس  سایگ
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 لمیاون ف  دنی با د   ی .. هر خانواده ایکه هر کس  ییجز حرفانزد  

 بدتر از حرفا و رفتار ما!  یحت  دیزد.. شا یم

  چیه  نکهیا  یبود.. ول   ی .. رفتنم از رو بچه بازیگ ی آره.. راست م  -

نگشت  دنبالم  پا  دیکدومتون    گه ید  نکهیا  ؟یذار  یم  یچ  ی و 

کنه؟    یم   یکردنم چه فرق   رونیبا ب  د یکن  دایمن و پ  دینخواست

و همه فقط سنگ خودشون و به   ومدیپشتم در ن  یچکیه  نکهیا

گول  ی و دار ی ک نه؟ک  یبا تنها گذاشتنم م یزدن چه فرق نهیس

 ؟ی زنـــــــــ یم

 .. همون روزا..میما دنبالت گشت  -

نبود که دو سه   نی.. منظور من ادی نه.. نه نـــــــــــه.. نگشت  -

  ی که فالن   دیاز بقال و چقال بپرس  دیبر  فیفع تکلروز اول از سر ر

ا د  نیو  منظورم هم  ای  ی د یطرفا  م  نینه.  که  بود  اآلنت    ی کار 

آب خوردن   ی.. به راحت ی و نداد  ی انجام بد  شیده سال پ   یتونست

..  رمردی.. هم تو.. هم بابام.. هم اون پدی کن  دایمن و پ  د یتونست  یم

به خاطر شغلم    ی حق ندار  گهیمن و نخواست. پس د  یچکیه  یول

 ... ی بهم سرکوفت و زخم زبون بزن

 گفت:  ی شتریزد و با حرص ب ی پوزخند
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دور و برم   دمیشدم.. از بس مرد ند  ی عقده ا  ؟ی دون  یآخه م  -

 ریمرد بپرم و مزه همه اشون بره ز  هیخواد هر شب با    ی دلم م

بره چند تا    ادمیتا  کم بشه..    یکی  یکیدندونم تا بلکه حسرتام  

سگ لرز زدم تو    ادهیپ  ی که با پا  یبود اون شب  میمرد تو زندگ

ه  ابونایخ اآلن    یو  گفتم  آقاجون  ادیم  شونیکیبا خودم  اآلن   ..

 .. اآلن.. ادی.. اآلن بابام م ادیم

 شکست و با بغض لب زد:  صداش

 !ادی اآلن زرتشت م -

  سا ی.. به گن یطرف ناراحت و غمگ  هیبودم و از    یطرف عصب  هی  از

نم  یحق م گفت و حق   ی راست م  ییجاها  هیدادم..    یدادم و 

کنه..    هیبهونه ها توج  نیکار زشت اآلنش و با ا  دینبا  یداشت ول

دوستش بهش پناه داده.. پس    ن یهم  شی اون که گفت ده سال پ

احت فروش  یاجیچه  تن  به  ا   یداشت  از  و  پول    قیطر  نیکردن 

 درآوردن؟! 
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نداشت.. جفتمون خسته و کالفه    دهیحرف زدن اون شب فا  گهید

برادیرس  ینم  یخوب  ی به جاها  می گفت  یم  یو هرچ  میبود  ی .. 

  عیدستم و به سمت بازوش دراز کردم تا ببرمش که سر  نیهم

 : دیشده غر سیخ  ی عقب و با همون چشما دیخودش و کش

 دست به من نزن! -

 بخوام.. نکهیکردم.. بدون ا داغ

 .. ست یکنن ن یم  تیکه دستمال ییتر از اونا فیدستم کث -

 نامرد! ی سگشون شرف داره به تو -

 دیرس  ی سرم اومد.. خشمم به حد  دمیترس  یکه ازش م  ی زیچ

گرگ   هیچشمام و گرفت و مثل    ی که مثل اون شب خون جلو 

گرسنه حمله کردم سمتش که دوباره از دستم در رفت و با وجود 

  یانداخت تو  عیدش و سر آش و الش شده اش.. خو  ی اون پاها

 و در و قفل کرد.. یبهداشت  سیسرو

 : دمیبه در کوبوندم و داد کش یمحکم مشت

  ه یواسه مـــــن؟؟ اگه دردت اون    ی رو بهت دادم دم درآورد   -

کنن جلوت   یدادنت پرت م  سی سرو  ی که در ازا  هیقرون دو زار 
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.. منم مثل همون حرومزاده ها دستم به هر نقطه از  ستین  یحرف

  نجا یوقت از ا  هیکنم که    یحساب م  ی بدنت که خورد باهات نقد

 ..یموندنت ضرر نکنــــــ

 زدم و صدام و بردم باال..  گهیمشت د هی

 !ـــــــــاین  رونیهمون تو بمون و ب   ی جونت و اگه دوست دار  -

 رونیکه بفهمم قصد ب  یازش در اومد.. نه حرکت یینه صدا گهید

 شیآت  نیکه ا  یاومد تا وقت  ینم  رونیاومدن داره.. چه بهتر اگه ب

 کم خاموش بشه.   هی تمی عصبان

  ل یدر نظر خودش و دوستش تبد  ی به اندازه کاف  شمینجوریهم

چوب    نیاز ا  شتریب  گهیوجدان.. د  یب  یآدم عوض  هیشده بودم به  

 تونستم پر کنم!  یخطم و نم

و داد و    دنیینفس نفس زدن به خاطر دو  نیو گرفتم و ح  روم

 رفتم تو اتاق خواب.. ادمیفر

کردم سر    یبود.. اصالً فکرشم نم  لیامروز تکم  ی برا  تمیظرف  گهید

با گ  تو هم  سای و کله زدن  و  باشه  اول کم    ن ی انقدر سخت  روز 

 بردم!  یو باالتر م میتوان و انرژ دی.. باارمیب
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پ  لبه و  تو کشو  عیو کندم.. سر  راهنمیتخت نشستم  کنار   ی از 

  ییکف دستم و تا جا  ختمی کمش و ر  هیتخت پمادم برداشتم و  

 رو کمرم..  دمیمال  دیرس  یکه دستم م
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کنه و تا اآلنم به زور   ی کردم کمرم داره دهن وا م  یم  احساس

 دردش و تحمل کرده بودم! 

رو بغلم کنم    سای مجبور شدم تو خونه اون زنه گ   ی خصوص وقت  به

 ببرم..   نیو تا دم ماش

  ی ریو درد و درگ  ی چرا وسط اون همه اعصاب خورد  دمینفهم

 یهمه بدو بدو کردنا  ی ادآوریلبخند نشست رو لبم از    هی  یذهن

 .. میسگ و گربه دنبال هم کرد  نیامروزمون.. ع

بود که تونستم اون خانومه رو با حرفام قانع کنم وگرنه    ییخدا

بودم    نیکاتر  ونیشدم.. هرچند که مد  یم   ریحاال حاالها اونجا اس

 اجراش کردم. ناًیداد و منم ع  ادیکه بهم  ی به خاطر حقه ا
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  م یکردن حسرت و دلتنگ  ادیکه ده سال تمام به جز ز  ییعکسا

ته   نکهیرده بود.. با اجا به دردم خو  هیکرد باالخره    ینم  ی کار

 شد!   یختم م  سایهام بازم به نگاه پر از نفرت گ  ت یموفق  نیهمه ا

.. اول  دمیکش  ی مهم نبود.. من دست از نقشه و برنامه هام نم  یول

 و بعد...   نداختمی رو از سرش م  یبه قول خودش شغل و کاسب  نیا

قرار بود بشه؟ اصالً به بعدشم فکر کرده بودم؟    ی چ  ؟یچ  بعدش

گ ها  روش  همه  با  که  بعد  ماه  نگه   سایبه چند  کنار خودم  رو 

کارا   نیسراغ ا  یطیشرا  چی تحت ه  نکهیداشتم و مطمئن شدم از ا

تونستم بازم به چشم همون دختر بچه پاک  یره.. بعدش م  ینم

نگهش    میگتو خونه و زند  شهیهم  ی و معصوم بهش نگاه کنم و برا

ا به  کردن  فکر  بدون  د  نکه یدارم؟  مرد  تا  من چند  از    گهیقبل 

تن و بدنش خورده و ازش لذت    ی ها  ییبایچشمشون به همه ز

 بردن؟ 

 کهیدونم قاطع بود در حال ینم هیسواال  نیلحظه جوابم به ا اون

 زد:  ی سره داشت تو گوشم داد م  هی یشگ یمزاحم هم ی اون صدا

 !«ی تون ی... نم»نه
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تونستم    ی بود که استثناعاً م  ییبودم و اون شب از اون شبا  خسته

واسه    ینگران  ی بشم.. ول  هوشیب   یبه عبارت  ایبدون قرص بخوابم..  

 ذاشت بخوابم..  ینم ییقفل در دستشو ی صدا  دنیو نشن  سایگ

کردن..    یزنده موندن و زندگ  ی داشت برا  زهیدونم چقدر انگ  ینم

و تحمل کنه..    طیشرا  نیو.. ابود که بتونه من و.. حضورم    ی انقدر

برسونه    بیبه خودش آس  ی زیچ  هیبا    دمیترس  یم  دیهر لحظه با  ای

 بزنه؟ یو بخواد دست به خودکش

کردم وسوسه   یکه حس م  ی ا  له یچند روز هر وس  نیتو ا   نکهیا  با

باز   یدست جمع کردم ول  ی کار و از جلو  نیکنه واسه ا  یاش م

اگه همچ و  بودم    چیافتاد.. ه   یتو خونه من م  یاتفاق   نینگران 

 .. دمیبخش یوقت خودم و نم
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از رو تخت بلند شدم و راه افتادم سمت در اتاق.. گوشام و    آروم

  گه ی. دستادمی وا  واریبه د  هیهمونجا با تک  قهیکردم و چند دق  زیت

ناام در    یحت  ایگرفتم برم قفل و    میشدم و تصم  ی م  دیداشتم 
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صدا  ییدستشو باالخره  که  بشکونم  گوشم    ی و  به  شدنش  باز 

 .. دیرس

 ی از ال   یچراغ اتاق و خاموش کردم که فکر کنه خوابم ول  عیسر 

ها هالوژن  نور  با کمک  و  م  ی در  بب   یسالن  که    نمشیتونستم 

اش از در   دهی رفت و نگاه ترس  ی داشت آروم آروم رو نوک پا راه م

 شد!  یاتاق من جدا نم

  ی دختر آورده بودم که انقدر ازم م  نیا  سر  ییشب چه بال  اون

چ  دیترس هر  سر    ت یوضع  یعنیکردش..    یم  یادآور ی  ی زیو 

 بود؟    میبعد از رفتنش از خونه من انقدر وخ شیجسم

ا  ی رو  ی ها  ی کبود که  شدن  تر  کمرنگ  وجود  با    ن یصورتش 

ها    ی کبود  نیکرد و معلوم نبود چند تا از ا   یرو اثبات م  هیفرض

نقش انداخته.. لعنت به من و    دشیتن و بدن و پوست سف   ی رو

مسئله    نیوقت نتونستم کنترلش کنم و هم  چی که ه   یتی عصبان

 و رقم زد..  می اتفاقات زندگ نیبدتر

و   دیهدف دور خودش چرخ  یچند لحظه تو سالن ب   نکهیاز ا  بعد

ورود  یحت در  سع  ی رفت سمت  ناام  یو  کنه..  بازش  و    دی کرد 
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که خودم از قبل براش    یاتاق خواب  یکیرف اون  خسته راه افتاد ط 

 آماده کرده بودم.. 

خ  نکهیهم با  و  ام  نفس حبس شده  بست  و  در  و  تو    ال یرفت 

فرستادم.. حداقل در اون اتاق قفل نداشت و تا صبح    رونیراحت ب

 تونستم چند بار بهش سر بزنم..  یم

لحظه از ذهنم رد    هیخسته ام و کشوندم سمت تخت که    ی پاها

 نکهیتونستم بکنم.. مگه ا  ینم  ی کار  یشام نخورده.. ول  سایشد گ

تو   از  بره  رو   ی زیچ  هی  خچالیخودش  به  رو  بخوره..  و  برداره 

تا حاال   نکهیلحظه به نفع جفتمون بود.. ضمن ا  نینشدنمون تو ا

 بار شام نخوردن نمرده! هیبا  یکس

ها قبل    هیثان  نیو چشمام و بستم.. تو آخر   دمیت دراز کش تخ  رو

ا ب   نکهیاز  از ذهنم رد شد که فردا در جواب   هوشی کامل  بشم 

نگم که چند وقت    ی زیچ  گهیحرفاش آروم تر برخورد کنم و د 

 !ره یاحساس شرم همه وجودم و بگ شیادآوریبعد با 

××××× 

به خاطر خال  با بود   ادشیموندن ز  یاحساس سوزش معده که 

به زور    یاز گشنگ  شبیباز کردم.. د  یچشمام و با وجود خستگ
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تونستم    ینم  گهیاومد د  یهنوز خوابم م  نکهیخوابم برد و حاال با ا

 رو تحمل کنم..  یگشنگ

 شبیبود.. د  شی ربع به ش   هی..  وارید  ی افتاد به ساعت رو  نگاهم 

بخورم   ی زیبرم.. نه چ  رونیاتاق ب  نیاز ا  گهیداشتم نه د  میتصم

دستشو به  و  کارم  بخواد  اتاق   ییکه  فقط  چون  بکشونه  رفتن 

نم   سیخودش سرو  اصالً دلم    ی خواست ه  یجدا داشت و من 

 باهاش رو به رو بشم..  
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م  قیطر  نیاز هم  دیشا به رحم  ا  یدلش  و در  زندون   نیاومد 

 کرد تا برم..   یرو باز م یلعنت

ا  یول که  بر  یگشنگ  ی نجوریاآلن  و  داشت    ده یامونم  کارم  بود 

م د  هیشد..    یسخت  بلند شدم..    گهینگاه  و  انداختم  به ساعت 

ساعتم    نیاومدم تو اتاق..ا  یم   گهی کردم و د  یم  ی ته بند   هیفوقش  

قرار بود اونم تو خونه   یبشه وقت  داریدونستم از خواب ب  یم   دیبع

 بمونه و بشه ملکه عذاب من! 
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م  هوا روشن  داشت  مس  ی تازه  آروم  آروم  و من  پ  رمیشد    دا یو 

 هی  ن یو مجهزش که ع   ک یش  ی ادیکردم و رفتم تو آشپزخونه ز

 زد.. ی برق م لشیتازه عروس همه وسا

  ی خونه اشم به نظر نو م   لیوسا  هیآشپزخونه.. بق   لیفقط وسا  نه

شه که با    ینم  لیخونه؟خب دل  نیتازه اومده تو ا  یعنی..  دیرس

تازه    نکهی.. مگه انکهینو کنه.. مگه ا  لشمیهمه وسا  یاسباب کش

بوده؟!    رازیده سال ش   نیتو تمام ا  ی عنیشهر..  نی اومده باشه تو ا

 کنه..  دایگرفته من و پ میصمت هویکه  ده یبه ذهنش رس یچ

کرد تا دلم   یباحرفا و کاراش انقدر من و از خودش منزجر نم   اگه

نشستم و باهاش    یآدم م  نیع  نمی و بب  ختشیبار ر  هی  ینخواد حت

بود فقط متلک   ی حرف زدن  یزدم.. ول  ی حرف م که توش قرار 

 نداشت!  ی ا دهینداشته باشم فا یجواب چیبشنوم و ه

نقدر پر بود  ممکن باز کردم.. ا  ی سر و صدا  نیو باکمتر  خچالی  در

و    ختیر  نییها پا   یدو تا از خوراک  یکیکه به محض باز کردن  

 گذاشتمشون سر جاش.. عیمن سر
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نگه داره و در و    نجایخواست من و ا  ینبود تا چند روز م  معلوم

و پر کرده بود..فقط خدا به دادم   خچالی  ی نجوریباز نکنه که ا

 برسه.. 

انتخاب بهتر  یداشتم نگاه م  هنوز   ی و مقو  نیکردم و در حال 

 ریتا فردا س  دمیشا  ایبودم که بتونه تاچند ساعت    یخوراک  نیتر

 ع یبلند شد و من سر  خچالشیبوق مزخرف    ی نگهم داره که صدا

بوقش    ی رو برداشتم و در و بستم که صدا  شهیش   نیدم دست تر

 خفه شه.. 

د  تازه که  افتاد  بهش  ب  دمی چشمم  اس..  صبحانه  بد شکالت  از 

شرا اون  تو  فقط    یگشنگ  طینبود..  بخورم  سنگم  بودم  حاضر 

 سوزش معده ام ساکت شه.. 

کردن قاشق و   دایها واسه پ  نتیگشتن تو کشوها و کاب   حوصله

هم واسه  به    نینداشتم  افتادم  انگشت  با  و  کردم  باز  و  درش 

 جونش.. 

به کتر  نیح افتاد  ام  نگاه حسرت زده  قور  ی خوردن    یرو   ی و 

داشتم و سر    یخواست.. اگه وقت کاف   یم  ییگاز.. چقدر دلم چا

کردم بلکه سر    یهم دم م   ییچا   هیکرد    ینم  جادیو صدا هم ا
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بود که   یمزخرف  ی چه درد و مرض ها  نیدردم آروم شه.. آخه ا

 اومد؟ یبه سراغم م دنی کش یو تشنگ یبا گشنگ
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کردم با حسرت به   یرو با انگشت خال  شهینصف ش  نکهیاز ا  بعد

 ی برش گردونم سر جاش.. م  ومدیدلم ن  یاش نگاه کردم ول  هیبق

 هیکنم تا شب    مشیتخت قا  ر یتونستم با خودم ببرم تو اتاق و ز 

داشتم    یهم فاز اعتصاب غذا برم  ی نجوریذره بخورمش.. ا  هیذره  

 کردم! ینم یهم معده ام و متالش

در    هویکردم خواستم برم که    دای که پ  یاز راه حل  ی خوشحال  با

که تو دهنم بود و    یانگشت  اتاق زرتشت باز شد و من همونجا با

 کردنش و به عهده داشت زل زدم بهش..  زیتم تی زبونم مسئول

  ی عنی..  دیآشپزخونه رو روشن نکرده بودم و اونم من و ند  چراغ

کردم بره   ی.. خدا خدا مندم یاصالً چشماش باز نبود که بخواد بب 

دستشو سر  ییسمت  من  بدم    عیتا  شانس  از  که  اتاق  تو  برم 

اتاق  ی با چشما  ی همونجور رفت سمت  د  یبسته  من    شبیکه 

 در و باز کرد.. ی توش بودم و آروم ال 
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  ی از وسط خوابش بلند شده بره به من سر بزنه؟ که چ  ن؟یا  چشه

 رفتاراش و بفهمم؟  لیآدم و دل نیتونم ا یچرا نم ایبشه؟ خدا

ب  یتخت خال  دنیبا د  انگار با هول    دیه مغزش رستازه خون  و 

کردنم که منم بعد    دایبرگشت تو سالن و چشم چرخوند واسه پ

با قفل    ج یکه گ  ی ا   قهیاز چند دق و منگ زل زده بودم بهش.. 

چشمام به خودم اومدم و آروم انگشت    ی شدن نگاه متعجبش تو

 اشاره ام و از تو دهنم درآوردم..

ا  ینم چ   رتیح  نهمهیدونستم  واسه  تعجبش  شابود  یو    د ی؟ 

خودشم هنوز باورش نشده بود که من تو خونه اشم و به محض  

که کم   یمن نی باز کردن چشماش جلوش ظاهر شدم.. درست ع

 اومدم و با گفتن:  یکم داشتم به خودم م

اون   شبیکه د  هیهمون زرتشت  ستادهیکه جلوت وا   یآدم  نی»ا

 حرفا رو بارت کرد!«

..  رمیام و بگ  رهیصورتم بنشونم و نگاه خ  ی کردم اخمم و رو   یسع

اونم باالخره از اون حالت خشک شده در اومد و راه افتاد سمت  

 سالن..  ییدستشو
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دستم نگاه کردم و با حرص    ی حسرت به شکالت صبحانه تو   با

ا  دمشیکوب و  رفت  لو  ام  نقشه  آشپزخونه..  کانتر  تو  نیبه    یو 

 بسازم..   یگمجبور بودم با همون گشن گه ی.. ددیدستم د

خودم    ییاومدنش از دستشو  رونیقبل از ب  گهید  نباریافتادم تا ا  راه

 ی بزرگ رو  ی تابلو  دنیکنم که وسط سالن با د  میو تو اتاق قا

هم   یکیهالوژن ها قرار داشت و تو تار  فیرد   ریکه درست ز  وارید

حجم سفت مثل    هیو    دیچسب  نی بود پاهام رو زم  صیقابل تشخ

 سنگ راه گلوم و بست.. 
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ند  نیا تا حاال  بود که من  نگاه    شبید  دمش؟ی کجا  که فرصت 

که    شی.. مطمئنم دفعه پینکردم ول  دایو پ  واری کردن به در و د

خونه رو برانداز   ی گذاشتم و داشتم با دقت همه جا  نجایپام و ا

.. شک نداشتم فقط به خاطر عذاب فتادی کردم چشمم بهش ن  یم

 کار و کرده!   نیدادنم ا

نشو.. برو و ذهنت    نایا  ریداد.. برو.. برو و اس  یمدام فرمان م  مغزم

پاهام از قلبم فرمان گرفتن که    ی نکن.. ول  ریدرگ  نیاز ا  شتر یو ب
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تار شده از   ی عکس جلو رفتم و با چشما  ی اون تابلو  یقدم  هیتا  

 اشکم زل زدم بهش.. 

که همه    دیروز ع  نی بود.. اول  ادمی  میعکس و گرفت   نیکه ا  ی روز

بود  امون آقاجون جمع شده  مراسم  میخونه  از  قبل  روز  .. چند 

 ازدواجمون.. 

برام مهم    دمی .. شادمیوقت چاپ شده اش و ند  چیکه ه   یعکس

بب پ  ی.. ولنمی نبود که  روزام  اون  به حماقت   یم  یحاال داشتم 

ده سال قرار بود تو    نیدونستم تمام ا  یبردم.. اگه اون موقع م 

حت داشتن  پرسنل  هی  یحسرت  اعضا   یعکس  ام   ی از  خانواده 

  شی کردم و تا ابد پ  یچاپ کردنش اقدام م  ی بسوزم خودم برا

 داشتم..  ی خودم نگهش م

آدما  نگاه  تک  تک  صورت  رو  خ  ی دلتنگم  عکس  شد..    ره یاون 

نشسته بود و خاله   شیسلطنت   ی رو صندل  شهیآقاجون مثل هم

بودن..    ستادهی سمت چپش کنار شوهراشون وا   ما یسسارا و خاله  

چسب  ی تایآن ساله  پا  دهیده  بابا  ی به  و  مامان  منم    ی مامانش.. 

بودم و تو    اومده  ایکه تازه به دن  یسمت راست آقاجون با گالره ا 

کوچولو خواهر  بود..  مامانم  ه  ییبغل  نشد    چیکه  فرصت  وقت 
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 ابونیخ  حضورش و درک کنم و مطمئناً اگه تو یدرست و حساب

 شناسم..    ینم نمشی بب

که   یبودم و زرتشت  ستادهی کنار بابام وا  ری.. سمت چپ تصومنم 

تنظ از  بعد  باز  نیکردن دورب  میلحظه آخر   ی به جا  ی با زرنگ 

 به من..  دیاومد چسب ستهیکنار خانواده خودش وا  نکهیا

کار مسخره    نیعکس به خاطر هم   ی چهره گرفته ام تو  مطمئناً

  ش یخال  ی بود که جا  یهم.. به خاطر کس  نم یاش بود و نگاه غمگ

 اومد..   یبه چشم م ی ادیعکس ز نیا ی تو

که با    یعکس همه به جز من شاد بودن.. من  ی شد گفت تو  یم

با خودم حمل م بزرگ و  تا غم   ی شونزده سال سن داشتم دو 

 ان! یغما چ نیخواست بفهمه ا یکس نم چیکردم و ه

موند..    نگاهم  ثابت  بابام  و  مامان    ی عنیدوباره رو چهره خندون 

جز   ی زیتونستم چ  یشدن؟ چرا نم  ریشدن؟ پ  یاآلن چه شکل

  ی و م  دمشونید  ی چهره براشون تصور کنم.. مطمئناً اگه م  نیهم

 کردم..   یشکسته شدن دق م دیاز اونچه که با شتریب  دمیفهم
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فرستادم.. باز اون    رونیو بازدمم و لرزون ب  دمیکش   یقی عم  نفس

و    دنشونیفرصت دوباره د  گهید  د یگفت شا  یکه م  یترس لعنت

 به وجودم برگشت..   ینکن دایوقت پ  چیه

  ن ینبود که با ا  ی زیعشقشون چ  یکردن در حقم درست.. ول  بد

همون  یاز دلم پاک کنم.. حت ی نکردن و با ده سال دور تیحما

شدم بذارمش و مجبور    فتادهیکه هنوز مهرش به دلم ن   یخواهر

 برم! 

 صبحونه!   ایب -

برگردم نگاه متعجبم به    نکهیو قبل از ا  دمیصداش تو جام پر  با

  قه یافتاد.. مگه چند دق  رونیروشن شده ب  باًیتقر  ی پنجره و هوا

 زمان از دستم در رفت..   ی نجوریزدم که ا  ی داشتم به عکس زل م

 دم یو پاک کردم و برگشتم سمتش.. از همونجا د  سمیخ  صورت

  ی صبحونه رو م  لیوسا  خچالی گرفته داره از تو    ی که با چهره ا

حال من و   ینبود که سر صبح  نی.. مگه دردش همزیرو م نهیچ

 ماتم گرفته بود؟ ی نجوریخودش چرا ا  گهید رهیعکس بگ  نیبا ا
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شد..  مانع    یحس  هیبدون حرف برم سمت اتاق که بازم    خواستم

تر شده بود   دیعکس شد  نیا  دنیکه حاال با د  یهمون حس ترس 

 ..ستمیطرف کانتر آشپزخونه وا نیباعث شد برم جلوتر و ا

باهاش حرف بزنم   یسخت بود برام که بخوام آروم و معمول  هنوز

چند وقتمون که به داد ودعوا و   نیا  ی اونم بعد از همه مکالمه ها

 نیذهنم مهم تر از ا  ی ل توسوا یفحش دادن ختم شده بود.. ول

 : دمیبار ازش پرس نیدوم یآروم برا  ی مسائل بود که با صدا

 بابا و مامانم.. زنده ان؟ -

.. سرش و بلند کرد و زل زد  ستادیلحظه از حرکت وا  هی  دستش

 :دمیبهم که قبل از حرفش خودم جمله اش و حدس زدم و توپ

اگه انقدر برام مهمن چرا تا اآلن نرفتم    نکهیخوام درباره ا  ینم  -

کم وجدان    هی..  دمیسوال ازت پرس  هیسراغشون حرف بزنم.. فقط  

 داشته باش و جوابم و بده! 

و که از   شبیاون خشم د  گهیشد.. د  رهیتو چشمام خ  هیثان   چند

استفاده    هیو کنا  شیکردنش با حرف و ن  یخال  ی برا  یهر فرصت

 ی آروم تر شده بود.. با همون آرومو    دمید  یکرد تو نگاهش نم  یم

 هم جواب داد:



398 
 

 زنده ان!  -

فرستادم و روم و برگردوندم   رونیام و ب  نهیس  ی کرده تو   ریگ  نفس

 برم که گفت: 

 بابات...  یول -

کرد و من دندونام و محکم بهم فشار دادم و تو دلم خدا    مکث

زنده    ی شاد  نی ذاشت با هم  یخدا کردم که ادامه نده.. کاش م 

ا از  باشم.. من  متنفر بودم که    «یکلمه »ول  ن یبودنشون خوش 

 !یزد به همه چ  یگند م  شهیهم

گوش   گهیقبل از ادامه جمله اش برم و د  دیلحظه به ذهنم رس  هی

 که زودتر از من اقدام کرد و گفت:   گهیم  یندم چ

 ! ستیخوب ن ادیحالش ز -
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برام مهم    گهیشدم برگشتم سمتش.. د  سیدوباره خ  ی چشما  با

گشتم    یم  دی ام  هی.. اآلن فقط دنبال  نه ینبود اشک چشمام و بب

خانواده ام.. اونم نه چند    دنید  ی که بهم بگه هنوز وقت دارم برا
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داشتم واسه   اجیزمان چند ساله احت  هیهنوز به    د یماهه.. من شا

 اونا!  شیبرگشتن پ 

 ضه؟یمر -

.. زرتشتم انگار تعجب دمیو پرس  نیا  یشناختم وقت  یو نم  صدام

باال رفته نگاهم کرد و بعد آروم   ی با ابروها  ه یکرد که اول چند ثان

 سرش و به نشونه مثبت تکون داد..

 سرطان..  -

 ی دو تا دستام و گذاشتم رو چشمام و با بغض و ماتم و صدا  کف

 : دمیمرتعشم نال

 ! ی .. وااااااااااااای ... وااااااای وا -

بمونم و با    یباق   رهیاون نگاه خ  ر یز  ینتونستم همون شکل  گهید

 .. دیبلند ترک  ی سمت اتاق و بغضم با صدا دمییبلند دو  ی قدم ها

  دمیسرم و چند بار کوب نشستم و پشت    نیکنار در رو زم  همونجا

و   دمیام  ی از روزنه ها  یکیشد.. کور شدن    ی.. باورم نمواریبه د

وقت.. جزو  چیجزو برنامه هام نبود ه  نیتونستم باور کنم.. ا ینم

 ساختم نبود..   یواسه خودم م شهیکه هم یاون تصورات قشنگ
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  یلبخند پر از ذوق و چشما   دنیو بدون د  اهامیرو  ی چه جور  حاال 

که   ی بدون آغوش پدرانه ا  ی پر از برق بابام تصور کنم؟ چه جور

کنم تصور    یشه و من با عشق به سمتش پرواز م  ی به روم باز م

 کنم؟  

بود و حاال..   امیرو   ی قسمت ها  نیقسمت ها جزو قشنگ تر   نیا

  ؟ ی زود  نیبه هم  ؟یراحت  نیکردم؟ به هم  یفراموششون م  دیبا

بال   نیمن چند سالشه؟ آخه چرا؟ چرا انقدر زود؟ چرا ا  ی بامگه با

داشتم واسه دوباره    اج یکه انقدر به زمان احت  ادیب  یسر من   دیبا

 .. می ساختن زندگ

که انقدر من و از هدفم   ی خونه ا  نی.. تو انجایداشتم وقتم و ا  چرا

 ی ماریب نیا  ستیمعلوم ن  ی دادم؟ اونم وقت  ی کرد هدر م  یدور م

 ! زهیو فرو بر  می زندگ   یو ستون اصل  ارهیقراره بابام و از پا در ب  یک

بسته ام گوله    ی چشما   ی داده بودم و از ال   هیتک  واریو به د  سرم

باز شدن در به گوشم   ی رو صورتم که صدا  ختی ر  یگوله اشک م

 چشمام و باز کردم.. یخورد و آروم ال
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با   ی . جورآب گرفت سمتم.   وانیل  ه یو    ستادی رو به روم وا  زرتشت

شدن بابام    ضی نفرت و خشم بهش زل زدم که انگار اون باعث مر

 به نگاهم نداد و آروم گفت:  یت ی اهم یبوده.. ول

خوان عملش کنن.. به    یم  گهی.. دو سه هفته دمهیخوش خ  -

کنن و رفته رفته    یبا همون عمل مشکل و حل م  ادیاحتمال ز

 شه!  ی بهتر م شمیجسم تیوضع
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انقدر  ینم کنم..  اعتماد  بهش  که    ی تونستم  نداشتم  شناخت 

ا  ی ز یدروغ.. تنها چ  ی کِ   گهی داره راست م  یبفهمم کِ  نیکه تو 

مدت ازش حس کردم تالشش واسه عذاب دادنم بود و حاال هر 

تو دلم    ینی تخم شک و بدب  هی..  دمید  یازش م  یحرف و حرکت

 کردم! یشد و باورش نم یکاشته م

 ازش گرفتم و پرت کردم اون سمت..  وانیهمون حرصم ل  با

دار   ی خوا  یم  یچ  - چرا  مــــــــــــن؟  جون  عذابم   ی از 

و   می و بدبخت  یستی باال سرم وا  ی شکل  نیهم  ادیخوشت م   ؟ی دیم

  ض یحاال هم با مر  وارید  ی اول با اون عکس رو  ؟یتماشا کنــــ
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چ که  بابــــــــــام؟  م  ؟یکردن  چ  ی خوا  یآخرش   یبه 

اع  ؟یبرســــ پشکه  کنم  کردنم؟    مونمیتراف  فرار   ینماز 

پش م   ستمین  مونیخواااااااام..  نشده..  تموم  کارم  هنوز    ی چون 

 ؟ یفهمـــــــــ

کارام دست خودم نبود..    اریزده بود باال و اخت  می وونگیرگ د  بازم

اومد بلند شدم    یدونم چرا بند نم  یکه نم  ی ا  هی و گر  تیبا عصبان 

 .. رونیو با عجله از اتاق رفتم ب 

دفعه با مشت لگد به    نیا  گهیبار د   هی  یدونستم در قفله ول  یم

 :دمیجونش افتادم و داد کش

ا  - کن  م  نیباز  ب  یدرو  برم  با رونیخوام  چرا  تو   ی زندان  دی.. 

 باشـــــــــــم؟ بازش کـــــــــــن!

ول  برنگشتم به گو  ی صدا  یسمتش  بعد قدم هاش  و  شم خورد 

 که از در فاصله گرفتم..  دیبازوم و محکم کش

 ؟ ی شد وونهید یچه خبرته سر صبح -

و زل زدم به چهره سرخ  رونیب  دمیو محکم از دستش کش بازوم

بود.. آرامش مسخره اش   نی.. انگار هدفم همتشیشده از عصبان 

 کردم.   شیعصب  شبیو دوباره مثل د ختمیو بهم ر
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تویـــــــــــیتو  وونهید  - ا  یی..  تو  و  جفتمون  خراب    نیکه 

مسخره   نیاز ا  هیهدفت چ   یگی کلمه نم  هیو    ی کرد  ی شده زندان

 هـــــــــا! ی باز

 !ــــهیبهت گفتم هدفم چ شبید -

  یبه هرزگ  یکن   یمگه دست توئـــــــه.. اگه فکر م  یآره ول  -

وقت ترک   چیکه نخواد ترک کنه ه   یکس  یمعتاد شدم قبول ول

کنــــــــــه.. هرزه شدنم ناخواسته نبوده.. خودم خواستم    ینم

 خوام ترکش کنـــــــــم! یاآلنم نم

بلندتر از من بود که حس    یلیخ  یو مثل من برد باال.. ول  صداش

 کردم پرده گوشم هر لحظه ممکنه پاره بشه.. 

.. ی تو خونه دار  ســـــــــــا؟یگ  هیچــــــــــــرا؟ دردت چ  -

دختر   هیبا    شی.. به قول خودت از همون ده سال پی دار  یزندگ

  هیبا    یتونست   یو بهت پناه داد.. م   ی پاک و آبرودار همخونه شد

.. به نون شبت محتاج شده  یو بچرخون  تی شغل کم درآمد زندگ

ح   ای  ی بود و  تنت  خاطرش  به  که  خواب  آبروتو    ایکارتن  تو 

 ؟ یفروختـــــــ

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۴ ] 
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 نیواسه ا  یموندم و با نفس نفس زل زدم بهش.. من جواب  ساکت

تو گوشم   یوقت شیچرا نداشتم.. که اگه داشتم همون ده سال پ

 گفتم..  ی بهش م ی کار و کرد نیزد که چرا ا  ینعره م

شونزده ساله با    ی ساینکرده من درست مثل گ  ریی تغ  ی زیچ  اآلنم

 پر از غم فقط زل زدم بهش که خودش گفت:  ی همون چشما 

که باعث بشه   ی زیچ  هی..  اریقانع کننده برام ب  لیدل  هیفقط    -

در و باز   نیدرصد.. بعدش ا  هی  یکار.. حت   نیبهت حق بدم بابت ا

 هرجا که دلت خواست.  ی ذارم بر ی کنم و م یم

به وسوسه شکوندن قفل زبونم غلبه    آب دهنم و قورت دادم و 

 کردم..

 نداره!  یبه تو ربط  -

 از مهلکه فرار کم که گفت:  عیسر خواستم

  ی زیکار که چ  نیواسه ا  ی ندار یلی.. دلستیحرفا ن  نیمسئله ا  -

و هنوزم همه کارات از سر   ی لجباز بود  تی .. از همون بچگی گینم

از خانواده ات    یتیکه حما  شیپده سال    انی.. سر جرتهیلجباز
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با    ی و داغ رو دلشون بذار  یکن  یتالف  ی نجوریا  ی .. خواستی دیند

 ! ه شد کاره یدخترشون چ نکهیا دنیفهم

 ختهی کم آب ر  هیزدم و نگاهم و دوختم به صورتش..    ی پوزخند

داره خودش و به   دمید  یم  ی.. وقتتم ی عصبان  شیشده بود رو آت

شد    ی م  ی عصب  دن ینفهم  نیکوبه که بفهمه و از ا  یم  واریدر و د

مسخره خوش باشه..   ی فکرا نی اومد.. اصالً بذار با هم یخوشم م

 حرف بکشه..  زمکه بخواد راه به راه ا نهیبهتر از ا

هم   ی هدف  هی.. در کنارش  ی.. حدست کامالً درسته ولنیآفر  -

انگ حاال..  که  ب   زهیدارم  برا  شتریام  ا  نکهیا  ی شده  و ک  نیبا  ار 

 بهش برسم..   میکاسب 

 نگاهم کرد و منم ادامه دادم: یجیگ  با

اس.. چون من    دهیفا  یب   یکن  یم  ی دار   ی مطمئن باش هرکار  -

و دو برابر کنم تا زودتر به    میکار  ی خوام ساعت ها  یم  گهیحاال د

  ی با زندان  ی.. حتی ریجلوم و بگ  یتون  یهدفم برسم.. تو هم نم

 کردنم. 

 : دیقدم اومد سمتم و توپ هی

 .. نم یآدم حرف بزن بب  ن یع ؟یگ یم ی دار هیچرت و پرتا چ نیا -
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  ی کردم قدم و بهش برسونم که شدن   یرفتم تو شکمش و سع  منم

 نبود.. 

 که بخوام مثل آدم حرف بزنم..   نمی ب یآدم نم -

رو  دستش تا  باال  رفت  ضرب  با  ب  ی که  فرود    ین یه   ادیصورتم 

 ..  دمیو تو جام پر دمیکش

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۴ ] 
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شده جرات    مونیپش  ییوراج  هیمکث کرده و    دمید  یوقت  یول

 کردم و گفتم:  دایپ

  ت یبا شخص ی آدما   ی .. تو رو خدا اداگهیشــــــد؟ بزن د  یچ -

  سه یخونه من و با ک  نیتو هم  شی .. هفته پاریو واسه من در ن

عوض شده؟ دلت سوخته   یحاال چ  ی بوکست اشتباه گرفته بود

  ی نمه تو دلت احساس ترحم کن  هی  ی واسه ام؟ هر موقع خواست

 ییو چه حرفا   یکرد  دایکه بعد از ده سال من و کجا پ  فتهیب  ادتی

  ی مشعوف بهت چ  روز یکه د  فتهیب  ادتیرد و بدل شد..    نمونیب

که باعث شده به فکر    تیحس انسان دوست  نیبازم ا  نم یگفت.. بب 

 نه!  ای ادیبه کارت م فته یفت ب نجات من از کثا
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موهاش و پشت به من مشغول   ی باال رفته اش و فرو کرد ال  دست

 قدم زدن شد.. 

  ن؟یکنم از دست ا  کاریمن چ ــــــــــای.. خداایخدا -

 : دی پرس ی شتریب ی سمتم و با کالفگ دیچرخ دوباره

م  - م  ای  یزن  یحرف  ا  ی گینه؟  م  نیچرا  و    ا ی  یکن  یکار 

 نــــــــــه؟ 

 نداره..   یربط چی گفتم بهت ه  -

 گفتم:  ی بلندتر ی بزنه با صدا یخواست حرف تا

کنه..    ینم  ی.. چه پسرخاله ام برام فرق ی چه شوهر سابقم باش  -

نشناختنم    نیشناسمش.. هم  یکه نم  ی ا  بهیغر  هیاآلن فقط برام  

 ی باشم.. انقدر تو ذهنم کمرنگ شده بود  نجایباعث شد که اآلن ا

 شدم.  نتینشناختمت و سوار ماش  ابونیکه اون شب تو خ

کرد..    یبه حالت نم  یفرق  یشناخت  یچه نم  یشناخت   یچه م  -

  هیقض   ی که فکر کن  دمتیند  یوقته دنبالت بودم.. اتفاق   ی لیمن خ

 فقط مربوط به همون شبه. 

 و با تمسخر گفتم:  دمیخند
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 ؟ی کرد دامیو تازه پ یساله دنبالم ده  یعنی.. یآخ -

رغم همه    یعقب رفتم.. عل  عیدو قدم بلند اومد سمتم که سر   با

که    یبه خصوص وقت  دمیترس  یقمپوز در کردنام هنوز ازش م

 .رونیزد ب  یشد و رگاش م  یم رهیمثل اآلن رنگ صورتش ت

خودم   ی ها  یده سال و تو سر من نکوبون.. منم بدبخت   نیانقدر ا  -

 و داشتم! 

 به دور و برم اشاره کردم و گفتم:  ی حالت عصب با

چرا؟   گهیمهندس کاوه.. شما د  ی و.. آقا   اتیبدبخت  نمی ب  یدارم م  -

.. بهت  ی پر  یگنده م  ی .. با آدمای شما که باال ماالها خونه گرفت

 سال ها بهت بد گذشته باشه!  نیا ادینم

 نیاز ا  دمیکش  یزد و عقب عقب رفت.. نفس راحت  یتلخ  پوزخند

ببردش و زل    نیاز ب  ی ا  هیتونست تو ثان  ینم  گهیکه د  ی فاصله ا

 .. ارهیخواد ب  یم یهیچه توج  نمی زدم بهش بب

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۴ ] 
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 شد تو چشمام..  رهیداد به لبه کانتر و مثل من خ هیتک
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من حسرت    ی بود که رو دلم موند.. بدبخت  یمن داغ  یبدبخت   -

  ی م   دیکه با  ییزدم و زدم.. حسرت کارا  یم  دیبود که نبا  ییحرفا

  ی من صبح تا شب فکر کردن به زندگ  ی کردم و نکردم.. بدبخت

داره   ی و چه جور  ایدن  نیا  ی دونستم کجا  یبود که نم  ی دختر

که شوهر اون   ودب  نیمن ا  یگذرونه.. بدبخت  یروز و شبش و م 

 و عرضه نداشتم..  اریشوهر اخت هیبه اندازه   یدختر بودم.. ول

 ادامه داد:  نیبه زم  رهیخ نباریکرد و ا  یمکث

کاف  یبدبخت  - فکر  بدون  و  ازدواج دوم  آدم  میمن  بود که   یبا 

زندگ  یلیخ دوباره  انتظارم  از  رسوند..    م یزودتر  بست  بن  به  و 

  چی بود که ه  یخیجفت چشم    هیمن فراموش نکردن    یبدبخت 

 است بهم نگاه نکرد!خو یکه دلم م  ی وقت اون جور

از    ج یگ کامل  به طور  و  تکلمم  قدرت  و  بهش  زدم  زل  منگ  و 

از ازدواج و طالق گرفتنش تعجب    دیدونستم با  یدست دادم.. نم

 که درباره من و چشما و نگاهم زد..  یحرف ایکنم.. 

و   ست یزده زرتشت ب   جانیمشتاق و ه  ی بود نگاه ها  ادمی  خوب

تو خارج از کشور    لیکه بعد از چند سال تحص  ی ساله ا  شیش

کردم اگه    یفکر م  یمن نازل شد.. ول  یمثل بال رو سر زندگ  هوی
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  ن ی از ب  لمیاون ف  دنیبا د  یهم بوده همون شب عروس  ی عالقه ا

سال    نیتو تمام ا  که گفت    یراست.. داشت م  ایرفته و حاال دروغ  

 زدواج کردنش؟بار ا هیبا وجود  یکرد.. حت یها هنوز بهم فکر م

داده بود و باز   لیخودش تشک  ی برا  دمیجد  یزندگ  هی  ی.. حتهه

.. بچه هم داشت و صداش و دیزد؟ اصالً شا  یم یحرف از بدبخت

ن  در  ا  اوردهیهنوز  ته   نایبود..  روزگار  زده  فلک  منِ  نظر  از 

 بود که..   یخوشبخت

ر  ی برا  دمیکش  ی قیعم  نفس  کردن  با    تمیآروم  و  قلبم  ضربان 

ا  یکه سع  یلحن برام ذره   ت یاهم  ی داشتم نشون بدم حرفاش 

 نداشت گفتم: 

ول  - بود..  نم  د یببخش  یقشنگ  ا  یکه  همه  کنم  باور   ن یتونم 

قلنبه شده و به فکر   هویاحساسات و افکار پاکت بعد از ده سال  

 !ی جبران اشتباه افتاد

نداشتم.. مقصر نشون دادن م  گهید   یلین خحوصله حرفاش و 

خواست قبول کنه که خودشم سهم داره تو   ینم   یراحت بود ول

سال    کیاگه فقط    یحت  دی.. شادنشیرس  ری.. با دم یفعل  تیوضع

 اومد... یزودتر م
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ام و از ذهنم  اگونه یکردم افکار رو یو سع دمیکش ی کالفه ا پوف

خط بزنم.. روم و برگردوندم برم سمت اتاق که باالخره زبون باز 

 کرد و گفت: 

 آقاجون نذاشت..  -

[27.۰۸.2۰ ۰۰:15 ] 
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  ی چ  نمی چرخ به سمتش زدم و منتظر موندم بب  م ی ن  هیهمونجا    از

پاره    کهیخواد بگه.. هرچند که مطمئن بودم حرفاش قلبم و ت  یم

 کشه..  ی م شیکنه و روحم و به آت یم

 دن یقبول دارم اون شب اشتباه کردم.. خب منم شوکه بودم با د  -

 گهیمدتم د  هی   ی.. حتیو کشت  یکیکرد تو    یکه ثابت م  یلمیف

و زدم و واگذار کردم به بابات و آقاجون تا دنبالت    دتیخودم ق

کنن.. دلم سوخت.. تازه    ینم  یتالش   چیاونا ه  دمید  ی بگردن.. ول

.. فقط شونزده سالت بود  فقطکه تو    دمی فهم  یکم کم داشتم م 

اتفاق بود که    ه یتونست باشه..    یقتل عمد نم  هیو مسلماً اونم  

.. تازه به خودم ادیب   شیخود من پ  یحت  یهرکس  ی ممکن بود برا

داشته که    یوسط باهات دشمن  نینفر ا  هیاومدم و حس کردم  
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 رشده یدونم د  ی و گرفته و فرستاده در خونه هامون! م  لمیاون ف

خوام دنبالت بگردم    یسراغ آقاجون و بهش گفتم م  رفتم  یبود ول

در    یروش بمونه سرمون جلو  ی که نذاشت!گفت..گفت اسم فرار

که همه به اسم قاتل بشناسنش.. گفت    هیباالتر از وقت  ه یو همسا

قانون    لیکردم تحو  ی م  ر یعمر قاتال و خالفکارا رو دستگ  هیخودم  

 هیدستش به خون    هبذارم نوه خودم ک  ی دادم..حاال چه جور  یم

چشمم راه بره..بدونم کجاست    ی راست راست جلو  نفر آلوده شده

 و باز من ساکت بمونم؟

و زرتشت با   میفرستاد  رونیهمزمان نفس لرزونمون و ب  جفتمون

 گفت:  یکالفگ

تو تن منم بود که پام    رمردیرگ از اون پ  هی..  ومدمیبازم کوتاه ن   -

امون باطل نشده..هنوز    غهیکفش و گفتم هنوز ص  هی و کردم تو  

  دینم حق دارم برم سراغش.. گفتم شما هم فراموش کنزنمه و م

  ه یسر و صدا د  یو ب م یکن یم دای و.. خانواده مقتول و پ لمیاون ف

 دید  یو دادگاه بکشه..وقت  سیبه پل   کار  میذار  یو نم   میدیاش و م

ارشدش   نوه  شد  تموم  گرون  براش  انگار  شدم..  مصمم  انقدر 

 ن یکه گفت ا  ارهیو رو حرفش حرف ب  ستهی تو روش وا  ی نجوریا
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برسونه   گوشم  به  باد  گفتم..  باباشم  درار..به  گوشت  از  رو  پنبه 

نسخه   هی..فرداش با دست خودم  دیکرد  داشیاش و پ  یپ   دیرفت

.. شما هم اگه انقدر  ی برم کالنتر  یدارم و م  یو برم   لمیف  ناز او

.. چون  دیباش   ی زنده بودنش راض  ی نبودن ول  نی..به همدیدلسوزش

 ه یدار.. از کجا معلوم پس فردا    ی باال   رهیبرگرده سرش م  یوقت

بودن قتل رو نشه؟اون خودش    ی واسه اثبات عمد  گهیمدرک د

غلط  یم چه  چ  یدونه  جرمش  و  رفته..    ه یکرده  در  که 

بزرگتر  نجاشمیتاهم   ی کنم که م  یم  یدارم در حقش لطف و 

ا  هیذارم   از  زندگ  ی برا  ایدن  نیگوشه  کنه و مجازات    یخودش 

به خاطر پنهون   یکارش و نکشه ول اضافه اش..  به خاطر غلط 

 خانواده نداره!  نیتو ا ییجا گهیفرار احمقانه..د نیو ا شیکار
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حرفاش فقط قلبم    دنیکردم با شن  یساده بودم که فکر م  چقدر

نم  ی پاره م  کهیت به سلول تنم    یشه..  قراره سلول  دونستم که 

 ی آوار مونده برا  ریآدم ز  هی  نیبشه و درست ع  یمتالش  ی نجوریا

 و رد و بدل شدن نفسام دست و پا بزنم..   ینکبت   یزندگ  نیادامه ا 
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  ن یشناختم.. با هم  ی قابل باور بود.. پدربزرگم و م  نباریا  حرفاش

  یبه خواهش و التماس ها  تیاهم  یکالم بودنش ب   هیاقتدار و  

مراسم عروس  نذاشت کس  یمن  و  زرتشت گرفت  و    ی واسه من 

 .. ارهیواسه مخالفت به زبون ب  ی کلمه ا

بود و با توپ   ده یبه دستش رس   لم یکه ف  یهمون شب عروس  اصالً

  ن یحرفا ترسوند که بهتر  نیپر اومد خونه امون هم من و با هم

 !دمیراه ممکن و فرار کردن د

خودم تو اون    ی خود اآلنم نه.. برا  ی خودم.. برا  ی سوخت برا  دلم

بهار سرد  ح  ی شب  و  وحشتزده  خ  رونیکه  داشتم    ابونایوسط 

فرار ده   نیکردم ا  یوقت فکر نم  چیو ه  دمیچرخ  یواسه خودم م

 ساله بشه.. 

م  ن ی گفتم هم  یم ب  یباعث  به خودشون  ام  و    ان یشه خانواده 

بودم    الیخوش خ ی ادیز که بهم زدن.. ییبشن از حرفا مونیپش

دوستم داره که نذاره   ی کردم آقاجون انقدر  یاون شب که فکر م

 یمیقد  ن یاز خونه بمونم و خودش با اون ماش  رونیشب ب   هی  یحت

  ی باال دختر باهم درستش م  ای ب  گهیسراغم و م  ادی خوشگلش م

 ..  می کن
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واقعاً از دوست داشتن بود که نذاشت کارم به   دمیدونم.. شا ینم

شد تا حداقل   ی فرار راض  نیبشه و به هم  دهیو قانون کش  سیپل

 زنده بمونم! 

سرم    ی رو که تو  یخواد بزنه.. سوال  ینم  یحرف  گه ید  دمید  یوقت

 به زبون آوردم:  ی داد.. با پوزخند ناباورانه ا یداشت جولون م

سال   نهمهیگ و بعد از اشده که سرش خورده به سن  یحاال چ  -

 سراغم؟  ی ایشده که ب یباالخره راض

 نشده!  یراض -

که روحش همون لحظه از بدنش جدا شد و تمام    ی مرده ا  نیع

  ی حت  هیجسم و با خودش برد زل زدم بهش.. تو چند ثان  ی گرما

که داشت دور گردنم سفت و محکم    ی تا تصور خودم با طناب دار

پ  یم زم  شی شد  از  و  نگاهش  زرتشت  که  با    نیرفتم  و  کند 

 لب زد: یغرق خونش زل زد بهم و با ناراحت ی چشما

 مرده!  -

[27.۰۸.2۰ ۰۰:1۶ ] 

 159_پارت#



416 
 

که مطمئناً همه    یبه من  ت یاهم  ی اش و کانتر گرفت و ب  هیتک

د  می اتیعالئم ح لحظه  م  گه یتا چند  کار  افتاد رفت سمت    ی از 

 خودش شد..  ی برا ییچا ختنیآشپزخونه و مشغول ر

  دا یسر پ  نکهیزدم.. بعد از ا  یوقت بود باهاش حرف نم  یلیخ  -

  شه یمنگنه و باعث شد هم  ی من و گذاشت ال   ی کردن تو.. اونجور 

باشه.. د  نیبار سنگ   هیو همه جا..     گهیعذاب وجدان رو دوشم 

..  ضهیزنگ زدن و گفتن مر  یوقت یمثل قبل.. دوسش نداشتم!ول

ن.. دلم طاقت  زن   ی گفتن دکترا حرف از چند ماه زنده موندن م

  شی. دو ماه پرانیو جمع کردم و اومدم ا  می.. زار و زندگاوردین

بودم   منتظر  لحظه آخر  تا  کرد..  بزنه..    یحرف  هیتموم  تو    ه یاز 

پش  یحرف بده  نشون  ا  مونهیکه  منتظر    نکهیاز  نگشته..  دنبالت 

..  یکنم ول  داتیسنگم شده بگردم و پ  ریکنه که تا ز  تیبودم وص

رفتنش..  .  تنگف   یچیه از  بعد  و  موند  تا لحظه آخر رو حرفش 

نبود تا من و سر جون تو.. سر زندان رفتنت    یکس  گهید  یوقت

  داتی.. تا پنجایمستقل اومدم ا  ی کنه.. به بهانه کار و زندگ  دیتهد

 کنم..  
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که در ادامه حرفاش زد حال خرابم و خراب تر کرد..   ی پوزخند

داد.. که    ی شد م  ی و چ  میکرد  ی فکر م  ی چ  یبرام معن  ییجورا  هی

مواجه    یدونست قراره با چ  یحقم داشت.. اگه قبل از اومدنش م

 دوباره به دست آوردن من؟ ی داشت برا یقدم برم  هیبشه.. 

و حاال با   وارید  ی شد سمت اون عکس رو  دهیدوباره کش   نگاهم 

داشتم به    دیبه چهره آقاجون زل زدم.. هنوز ام   ی شتریب  یدلتنگ

به   گهیآقاجون د  دنی... مهلت دیخانواده ول  ی اعضا   هیبق  دنید

 سر اومد..  

م   چقدر جا  یدلم  و    ی خواست  سرزنش  از  پر  و  آخر  نگاه  اون 

دلم و   ی که وحشت تو  ی رگه دار  ی اون چشما  ی .. جا تشی عصبان

نشد    یذهنم عوض کنم.. ول  ی تو  گهینگاه د  هیهزار برابر کرد و با  

 شه..  ینم گهیوقتم د چیو ه

من  لعنت هم  یبه  نرس   ای  شهیکه  هام  خواسته  اگرم    ای..  دمیبه 

 برام نداشت!  ی ا دهیفا چی ه گهیبود که د ریانقدر د دمیرس

زرتشت   ی جلو  نیاز ا  شتر یکردم ب  ی و سع  دمیکش   ی قیعم  نفس 

 از خودم ضعف نشون ندم.. 
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پ  من پوش  زامی عز  ی عزا  اهیس  راهن یپ  شیهمون ده سال   دهیو 

.. از پا دمشونی ند  گهیموفق نشدم و د   یلیبودم.. تا اگه به هر دل

 تالش کنم..  هیدوباره بق  دنید  ی و حداقل برا فتمین

[27.۰۸.2۰ 19:25 ] 
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ا  اشکام ا  نباریو  از  بر  نکهیقبل  رفتم    زهیرو صورتم  و  زدم  پس 

 ز یم ی رو ییچا وانیلحظه رو دو تا ل هیسمت آشپزخونه.. نگاهم 

شد و بعد زل زدم    رهیوسوسه کننده بود خ  ی که بخارش بدجور

 ر یتاث  دیکرد تا شا  یبه زرتشت که اونم داشت با دقت بهم نگاه م 

 .. نهی که زد و بب ییحرفا

 دونه؟   ی م یک گهید -

 و؟یچ -

 ... دنبال من! نجای ا ی اومد نکهیا -

 کس..  چیه -

 چرا؟  -
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از هم    یکی.. فقط از زبون  نجایدرصد اومدم ا   کیمن با احتمال    -

 ده یتهران د   ی نفر و تو مترو   هیکه    دمیشن  ممونیقد  ی ها  یمحل

مطمئن نبودم    یاومدم ول  دیام  ن یتو بوده.. با هم  ه یشب  یلیکه خ

ب نیکنم.. واسه هم  داتیبتونم راحت پ   ه یبق  ی خودی.. نخواستم 

 بشن..  دواریهم ام

گفت ازش بپرس   یو م   دیچی پ   یکه مدام تو سرم م   ییصدا  به

کردنم    دایبه پ  یلیپدر و مادرم هم مثل تو بعد از فوت آقاجون تما

 تکون دادم.. دیینه غلبه کردم و سرم و به تا اینشون دادن 

خودمون دو تا بمونه    ن یب   نجای هم  یخوبه.. پس بهتره همه چ  -

نشن    دواریام  ی خودینفهمه.. تا به قول خودت.. ب  ی زیچ  یو کس

 من!  دنیبه دوباره د

 نکرده بودم..  داتی بود که پ یوقت ی اون برا -

 ..ی نکرد دامیکنه.. فکر کن هنوز پ ینم یاز نظر من فرق -

 کنه..  یاز نظر من فرق م -

 . ستینظر تو برام مهم ن -

 : دیو برگردوندم برم که صداش و برد باال و توپ روم
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  هیآره تا    ؟یکن  میخودت و قا  ی خوا  یم  یتا ک  ؟ی تا کـــــــ  -

دار  ییجا باعث   یحق  که  بزرگترات  اشتباه  برخورد  خاطر  به 

ول اصل  یفرارت شد  کرد  یاشتباه  تو  ا  گهی.. دسایگ  ی و    ن یسر 

شرمنده   نکهی.. عوض ایاونا رو مجازات کن ی مسئله که حق ندار

 ؟ی حاال واسه من طلبکار شد یباش

نه م  - نه طلبکار شدم  و مجازات کنم.. فکر    یخوام کس  یمن 

کردن؟ فکر   یوضع زندگ   نیو تو ا  ییاز تنها  ادیخوشم م  ی کرد

سال ها که حاال نخوام    نیبهم خوش گذشته تو ا  یلیخ  ی کرد

 یزیتا به اون چ  دم یبدم؟ من دارم خودم و جر م  رییو تغ  طمیشرا

تو با اومدنت    اگهده سال حسرتش و داشتم برسم..    نیکه همه ا

کش نقشه  نم  دناتیو  م  دیزد  یگه  هدفم  به  داشتم    ی توش 

 ..  دمیرس

  ستادنیوا   ابونیبا کنار خ  ؟ی دیرس  یم  یچه جور  ؟ ی چه جور   -

نم  یو عرضه کردن خودت؟ هدفت هرچ فکر  باشه    ی کن  یکه 

 ؟یش یازش دور م ی بدتر دار
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دنه ا  ی نم  گهی..نه  به  بدم!م  نیتونستم  ادامه    دم یترس   یمکالمه 

حرفا و  نبا  ییبمونم  که  همدیبزنم  زرتشتم    ی بود!م  نی..هدف 

خودم قسم    شی من پ  یزبون من حرف بکشه. ول  ریخواست از ز

 نفهمه.   ی زیکس چ  چیوقت ه   چیه  گهیخورده بودم که جز طناز د

 یراحت  نیخواستم بکنم به هم  یکه م  ی درک کردن کار  چون

آدم سرتاپا حق به جانب ازعهده درک   نیالخصوص ا  ینبود. عل

برنم  من  راه  یکردن  تنها  داشتم   یاومد!پس  برابرش  در  که 

کنم واسه    دایپ  گهیراه حل د   هیکه بتونم    یسکوت بود.. تازمان

 . د یرس یبه نظر م  د ی..هرچند که بعیخالص

  نی هم  تمی!ظرفدمیدرو محکم کوب بلند رفتم تو اتاق و    ی ها  باقدم

تونستم به    ینم  گهیاول صبح واسه کل امروز تموم شده بودو د

 فکر کنم.  ی ا گهید زیچ چیه

که قرار بود    یبابام و عمل  یسالمت  تیفکر کردن به وضع  نیهم

انجام بدن..برام کاف تا تمام روز ذهنم و به خودش   ی روش  بود 

بخوام   و  کنه  حساب   میتصم  هیمشغول  و  اش    یدرست  درباره 

 ! رم یبگ

××××× 
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م  نگاهم به  زدم  زل  و  گرفتم  اتاق  بسته  در  از  شده    دهیچ  زیو 

شام نخورد و امروزم که فقط خودش و باچند   شبمیآشپزخونه.. د

ر لقمه  برم به زو  دیبا  یعنیکرده بود!  ریقاشق شکالت صبحانه س 

  چیکه زور و اجبار به ه  دمیتا اآلن فهم  گهیبچپونم تو دهنش؟ د

 ! دهی عکس م جهی..نتچیه هنداره ک ی ریدخترتاث نیا ی وجه رو 

  ی بحث   نی..بااخچالیصبحونه برگردوندم تو    لیگرفتم و وسا  ینفس

  ن ی نداشتم و هم  ییاشتها  گهیاول صبح راه افتاد منم د   نیکه هم

 بسم بود.  ییچا

  شه یکه چشمم خورد به ش  رونی و بستم و اومدم برم ب  خچالیدر

  ن ی کاتر  ی کانتر..برش داشتم و درش و باز کردم!جا  ی شکالت رو 

و دادش تا   غیج ی مطمئناً صدا دید یصحنه رو م نی..اگه ایخال

ازقاشقم استفاده نکرده بود   ی!دختره خل حتدیرس  یسر کوچه م

 و با انگشت افتاده بود به جونش! 

جمع کردم و بردم سمت    کمیازانگشت کوچ  ریتام و به غانگش  همه

 ی بدجور  سایشده گ  یطعم شکالت دهن  دنیظرف..وسوسه چش

 ع یکرد که لحظه آخر به خودم اومدم و سر  یداشت بهم غلبه م

 .خچالیرو برگردوندم تو  شهیعقب و بانفرت ش   دم یدستم و کش
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فقط    گهیشکالت اآلن د  نیافتاد که ا  ادمی  یوقت  د ی رکشیام ت  معده

هم هست که معلوم   گهیچندتا مرد د  ی..دهن ستین   سایگ   یدهن

 چند بار ازش کام گرفتن.  ستین

چند روز ازفکرم شرمنده و    نیمثل تمام ا  عیسر  یلیخب..خ  یول

  ی نگاه کنم..فرق  هیبه قض  ی نجوریخواستم ا  یشدم..اگه م  مونیپش

شته باشه نسبت  نظرو دا  نیتونست هم  ینداشتم و اونم م  سایبا گ

گناه نبودم و   یهم پاک و ب  ی ادیده سال ز  نیکه تو ا  یبه من 

 داشتم! ی اد یز ی رابطه ها
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  شون یکیگذروندم..    ینفر نم  هیتفاوت که من هر شبم و با    نیا  با

  ش یکه کمِ کم پنج ش   ییدوست دخترا  گهید  ی زنم بود و سه تا 

  سا یبازم بار گناهام هم وزن گ   ی عنیماه باهاشون تو رابطه بودم..  

  یباشم که کفه ترازو   دواریتونستم ام  یم  ایشد؟    یمحسوب م

 من سبک تره؟ 

روز اول کم  نیو برداشتم و نشستم رو مبل.. تو هم مییچا وانیل

سر کنم    ی کنم.. چه جور  کاریخواستم چ  یروزا رو م  هیآوردم.. بق
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  یو چرا برا   هی بودم هدفش چ  ده یکه هنوز نفهم  ی دختر  نیبا ا

راه    چیه  یعنیه..  و انتخاب کرد  یهدف تن فروش  نیبه ا  دنیرس

 نبود؟  ی ا گهید

هم البد    سایخواست و گ  یم  ی ادیکه بود.. پول ز  یهرچ  هدفش

کار   نیتو زمان کم تن به ا  ادیپول ز  نیواسه به دست آوردن هم

 داده..

  م ی مستق  ریوارد شم و غ  قیطر  نیاگه منم از هم  دیاگه.. شا  دیشا

سراغ    گهیبشه و د  یراض  دمیبهش بفهمونم اون پول و بهش م 

 ها نره..   ی کثافت کار نیا

هم  دمیشا از  که  بود  و   قیطر  نیبهتر  شم  وارد  اش  خانواده 

تاث ا  ریاحساساتش و تحت  با    شی داشت پ  ی سع  نکهیقرار بدم.. 

مقاوم.. سع و  کنه که محکمه  وانمود  که    ی من  بفهمونه  داشت 

  ن یتر  یکه اصل  دمید  یم   یره اشون نداره.. ولدوبا  دنیبه د  یلیتما

  دن ی.. وگرنه از شنهدوباره خانواده اش  دنید  نینقطه ضعفش هم 

  ی زنده موندنش.. انقدر بهم نم  فیباباش و احتمال ضع  تیوضع

 ..ختیر
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خودش درست   ی که برا  یحیکار قب  نیتونستم ربط ا  یم  کاش

کنم.. اون موقع حداقل   دایخانواده اش پ  شی کرده رو با برگشتن پ

 شد!   یذهنم کم م  ی ها  ی رینصف درگ

و   ادیخشک شده از داد و فر  ی و خوردم تا گلو  مییقلپ از چا  هی

جنگ    ی راند بعد  ی کم نرم شه و آماده شم برا  هیبحث و جدلم  

 بلند شد..  می گوش ی که صدا

با    یو ربع و نشون مبه ساعت که هفت    ینگاه انداختم و  داد 

وقت    نی.. ایصفحه گوش  ی تعجب زل زدم به شماره ناشناس رو

 زد..  یبود به من زنگ م  یصبح ک 

 و جواب دادم:  دمیتماس و کش ی برقرار  کونیآ

 بله؟ -

 ی و دخترونه ا  فیظر  ی به گوشم خورد و بعد صدا  ابونیخ  ی صدا

و خ بودنش  م  یلیکه مضطرب  راحت  و  تونستم حس    یواضح 

 کنم.. 

 اممممم.. اممممممم.. سالم..  -

 سالم!  -
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 سالم!  -

 خواست تا شب بهم سالم بده..  یکردم م ی.. ولش مپوووووف

 امرتون؟  -

نفس نفس زدنش که احتمااًل   ی دفعه ساکت موند و فقط صدا   نیا

کردم    یداشتم شک م  گهی.. ددی چیاز تند راه رفتن بود تو گوشم پ 

ملت بخندن و    شیم باشه و با دوستاش جمع شدن تا به رمزاح

 خواستم قطع کنم که گفت: 

 .. آقا زرتشت؟زهیچ -
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مشت شد و چشمام و محکم بستم.. لعنت به من..چرا اون   دستام

  دم یشده بودم مثل اآلن نفهم  خودیاز خودم ب  ی لحظه که اونجور 

انقدر    یبودم؟ ک  یآدم  نیهمچ  یکنم.. من ک  یم   یدارم چه غلط

وقاحتم و    میمستق  ریغ  ی نجوری نفر ا  هی  دیبودم؟حتماً با  یوحش

کنه که    یکار و نم  نیابا همجنسش    وونمیح  هی   اورد؟یبه روم م

 من کردم! 
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ول  ینم  ی زیبود..چ  دهیترس  یلیخ  سایگ  یآبج  - من    یگفت 

کنم..    ی زندگ  گه ید  ی جا  هیخوام برم    ی..گفت مدهیترس  دمیفهم

 نترسه!  یاز کس گهید د ی اگه مراقبش باش دیشا ی..ولیول

پکرد  ی م  یشرمندگ  احساس که    ی دختر..انقدر  نیا  شیم 

عوض آدم  همون  من  بگم  و  کنم  باز  و  دهنم  ب  ینتونستم    یو 

  ی به من م  ی شده..حاال دار   تی بودم که باعث ترس آبج  ی وجود 

ب  یش؟ولیسپر نتونستم  که  بود  لحنش  پشت  خواهش    ی انقدر 

 تفاوت بمونم و گفتم: 

 هستم!  -

 !د یهست یممنونم..شما آدم خوب -

به    مات رو  هیشدم  خودم    زیم  ی نقطه  که  شد  رد  ذهنم  از  و 

 جواب دادم: یبا لبخند تلخ یندارم..ول یحس نیهمچ

 ؟یدون  یاز کجا م -

 حس کردم!  -

 کردم و موشکافانه گفتم:  زیو ر  چشمام

 ؟ ی دیشن ی زیچ یواشکیبازم  -
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گفت من باور کرده بودم    سایگ   یکه آبج  دمیبار شن  هیاوهوم..  -

باشه فقط اگه...آخ!در   می تونه مرد زندگ  یو م  هیزرتشت آدم خوب

م دارن  و  امون  د  دیبندن..ببخش  یمدرسه  برم!اگه    دیبا  گهیمن 

مواظبش    دینره قول داد  ادتونیخوام!   یوقتتون و گرفتم معذرت م

 !خدافظ! دای باش

خداحافظم  عیسر  انقدر آوردن  زبون  به  فرصت  که  کرد   قطع 

ازش بخوام جمله اش و ادامه بده!البته    نکهینداشتم..چه برسه به ا

 هم نداشت.  ی ا دهیفا دنشیپرس گهیکه د

بهم داشت..همون   سایگ و مثبت  اآلن حس خوب  تا  هرچقدرم 

تونستم دلم و بهش خوش کنم..با کارا    یکه م  یچند درصد ناقابل 

 رفت.  نیچند روزم از ب نیا  ی و حرفا

از همون   ینست به من داشته باشه وقتتو  یم  ی دیچه ام  گهید

بازوم کوب با زور  با حرفام چه  و نخواستم    دمشیلحظه اول چه 

 ! گه یم  یبشنوم چ

و برداشتم    می و گوش   گاریو بلند شدم..س   دمیکش  ی کالفه ا  نفس 

و دارون بزنم و بگم که    بایزنگ به شک  هیو رفتم سمت بالکن تا  

 شده!  یچند روزم قطع نیا یمرخص
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خ  ی گاریس و  کردم  هوا  رهیروشن  به  دم    ی شدم  و  دود  پر 

برگشتنم به    یروزا  نیاول  ی تهران..چقدر دلم تنگ شده بود برا

 ی واقع  ی که به معن  یی..روزایسالگ  شی و ش  ستی تو سن ب   رازیش

که    یکردم باحس یرو لمس م  ی و خوشبخت   یکلمه داشتم زندگ

 . نداختیقلبم و به تب و تاب م

ود تکرار بشه و من محکوم بودم به  محال ب  گهی اون روزا..د  یول

قراره به    هیقض  نی..هنوز مطمئن نبودم ته افیبالتکل  یزندگ  نیا

کش ول  دهیکجا  ا  ییزایچ  هی  دی..بایبشه  به  م   نی رو    ی دختر 

  چیآدم ه  هیخواست من و    یفهموندم..هرچقدر که اون دلش م 

 تصور کنه!  شی زندگ ی کاره تو
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* 

 واسه من هزارتا خاطره داره..  رونیخونه و نی..خونه ا

 ..ارهیم ادمیرو به  ییچه روزا  یخونه خال نی..خونه ا

 پر ازپنجره بود..  وارخونهید رهینم ادمی..اون روزا 
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 بودستاره بود منظره بود..  ایما در هی..تا افق همسا

 آفتاب و آب بود.. ی برا ی باز ی ..خونه خونه جا 

 بود.. واسه خواب هیپرسا ی داری..پرنور واسه ب 

 ی گرفتم و صدا  سایبار از دربسته اتاق گ  نیصدم  ی و برا  نگاهم

نم کردم!خودمم  بلندتر  و  ا  یآهنگ  از  هدفم  کار    نیدونستم 

با ا  ی..نمهیچ بلندش داشت تو    ی که صدا  ی ترانه ا   نیخواستم 

م  خونه  م   دیچیپ   یکل  دلم  بدم..فقط    هیخواست    یعذابش 

 کنم. ی ادآوریرو بهش   ییزایچ

هم داره   ی خانواده ا  هیگذشته و    هی  ادیب  ادشیخواست    یم  دلم

شا و  راهشن  به  چشم  از   دیکه  شده  که  هم  همونا  خاطر  به 

که   ی کار  نیکنه از ا  یمونی..حداقل ابراز پشنییپا   ادیب  طونیخرش

قانع کننده بهم بده تا راحت    لیدل  هیالاقل    ای..  ده یداره انجام م

 تر درکش کنم. 

برا  نحالیا  با قلبش  هنوز  که  داد  لو  و  خودش  و    ی امروز  پدر 

خبر مردنش رنگش    دنیهمون آقاجون که باشن   یمادرش و حت

کرد   یترانه بهش کمک م  نیا  دیتپه و شا  یشد م  دیمثل گچ سف 

 کنه!  دایتا خودش و زودتر پ
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 .. میو دور انداخته بودهامون  نهیک مایگفت قد ی..پدرم م 

 .. میبرف و باد و بارون خونه رو باقلبامون ساخته بود ی ..تو

 کاشت..   یم  ی..خونه عشق مادرم بود که تو باغچه اش گل اطلس 

 خونه دوست نداشت..  ی رو همپا ی زی..خونه روح پدرم بود چ

 آفتاب و آب بود.. ی برا ی باز ی ..خونه خونه جا 

 واسه خواب بود.. هیپرسا ی دار ی..پنور واسه ب 

ا  ی غذاها  نیازب تو    ی آماده    سا یگ  ی بودم..برا  دهیچ  خچالیکه 

برا و  کردم  آماده  کباب  ز  ی جوجه  که  نداشتم    ادیخودم  اشتها 

 چند تا ناگت گذاشتم که سرخ بشه!

بره..به خصوص    نییاز گلوش پا  ی زینداشتم چ  د یبازم ام  نکهیا  با

خودمم داشت   گریجرو..که    سای گ  گری که نه تنها ج  یآهنگ  نیبا ا

 کرد!  یخون م

 غارتگر اومد از تو رودخونه گذشت..  لی..س 

 ..پال رو شکست و برد زدو ازخونه گذشت.. 

 کرد..  رونهیخونه رو و لی..دست غارتگر س 
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 کرد.. وونهیو کشت مادرو د رمی..پدر پ 

و بامن غذا بخوره    نهیبش  زیسرم  ادیب  طیشرا  نینداشتم تو ا  انتظار

و بردم سمت اتاقش..به    ین یس  هی تو    دمیغذاش و چ  نیواسه هم

بود و   دهیکه دور خودش تن  ی ا  لهیپ  نیکم از ا  هیکه    دیام  نیا

آزاد کرده باشه که بتونم توش وارد بشم..هرچند که رفتار خودمم  

 شرط بود! 

دستگ   دستم سمت  به  موند    رهیکه  خشک  همونجا  شد  دراز 

  ی اش که همراه خواننده م  هی پر از بغض و گر  ی صدا  دنیباشن 

 خوند: 

 ها..  رونهیو نی..حاال من موندم و ا

 ها.. وونهید  نهی ..پرخشم و ک

 من خسته من پاک..  ی..من زخم

 حرف و روخاک.. نی آخر سمینو ی ..م

 دستم بذاره.. ی دست تو ادیم  ی..ک

 خونه امون و دوباره..  می..تابساز

[27.۰۸.2۰ 19:2۶ ] 
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  ی برا  شهیکه هم  ییصدا  نیا  دنی احساساتم با شن  نکهیاز ا  قبل

 یاز حد بهم غلبه کنه و رو  شی بود.. ب   ی خاطره خوب  ادآوریمن  

 هوا در و باز کردم و رفتم تو..   یبذاره ب  ر یچهره ام هم تاث

من تو جاش   یی هویبود که با ورود    دهیپهلو رو تخت دراز کش  به

  ی لیو قرمزش.. که خ  سیخ  ی زل زد بهم با چشما  دهیو ترس  دیپر

به خودش اومد و پشت به من مشغول پاک کردن اشکاش    عیسر

 شد.. 

شد چه برسه به   یسوراخم نم  یحاال حاالها حت  لهیپ  نی.. ارینخ

 پاره شدن! 

 و با تحکم گفتم:  زیغذا رو گذاشتم رو م  ین یس

 بلند شو غذات و بخور..   -

 خورم.. ببرش.. ینم -

  یلجباز  نیو محکم بستم و دستام مشت شد.. هم از ا  چشمام

داد تمام   یگرفته اش که نشون م  ی صدا دنیکردناش هم از شن

 کرده! هیچند ساعت و گر نیا
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 ..ی نخورد یچیه روزی.. از دسایگ  اریدرن ی مسخره باز -

ول  سخت ام  جمله  ادامه  آوردن  زبون  به   نکه یا  ی برا  یبود 

 بترسونمش گفتم:

 .مارستانیندارم ببرمت ب   دمی.. کلایری میم  یافت  یم -

 به درک! -

 غذا دوختم.  ی نیو نگاهم و دوباره به س  دمیکش ی کالفه ا پوف

 بخور! ی هر موقع خواست نجایبمونه ا -

 زنه..  یخوام.. ببرش بوش حالم و بهم م ینم -

 ؟ ی چرا مگه حامله ا -

گفتم و بالفاصله    یچ  دم یجمله فهم  نیمحض به زبون آوردم ا  به

خاص   چیشدم..ه   مونیپش قسم    ی هدف  بودم  حاضر  و  نداشتم 

 ی طیرو تو چه شرا  سا یرفته بود گ  ادمیبخورم که اون لحظه به کل  

شد جمع    یشده رو نم  ختهیکه آب ر  فی..حیکرده بودم ول  دایپ

 کرد.
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حرف بود  نیا دنیاونم مثل خودم چند لحظه تو شوک شن  انگار

بودن که داشتم    خی  کهیبرگشت سمتم چشماش دو تا ت  یو وقت

 حس..  یکردن.. سرد و ب یم  بهم نگاه

 .. رونیگمشو ب -

 منقبض شد و با اخم زل زدم بهش که صداش و باالتر برد.. فکم

 .رونیگمشو برو ب  یزن ی حالم و بهم م -

و در عوض از    دینچرخ  یکردم زبونم به معذرت خواه  ی هرکار

  قه یاستفاده کردم.. دوال شدم سمتش و    گهیجور د  هیفرصت    نیا

 لباسش و تو مشتم گرفتم. 

دختر و لمس   نیدر برابر ا  فم یدونست هنوز ضع   یدستمم م   انگار

که مشت   ییجا  نیاول  یعصب  ی ها   تیکردنش که هر بار تو موقع

 لباسش بود..  قهیکرد  یم

حال بهم زنه؟ اآلن   یلیحرفا نه؟ خ  نیا  دنی درد داره شن  یلیخ  -

از منی شنو  یمن م  از  یدار ا  ی که نفرت دار  ی ..  حس و    نیو 

  یفکر کرد  چی .. ه یزن   یخشم و نفرتت پس م  ن یحالت و با هم

مادرت..    نی ا  ی روز  هیاگه   و  پدر  از  رو  خواهر   ی حت  ایحرفا 

  اد؟یسرت م یی.. چه بالی بشنو  کتیکوچ
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 شد.. زیمخیام جدا کرد و ن قهیو به زور از رو  دستم

 .. نمشونیبب   ستیشنوم چون قرار ن ی وقت نم چیه -

ترسوندن ها به نظرم    نیو نگاهش کردم.. ا  ستادمی به کمر وا   دست

 الزم بود..

 ؟یچ نجایا انی اصالً گفتم اونا ب ایاگه به زور بردمت..   -

.. انگار ستادیوا  میقدم  هیاومد و    نییاز رو تخت پا  عیدفعه سر  نیا

 ستهیفاصله وا  ن یحرف زدن حتماً تو هم  ی عادت کرده بود که برا

فاصله زل    نیمن سخت بود از ا  ی چقدر برا  دیفهم  یکاش م   یول

 موندن..  یباق  ی چشما و همچنان سرد و سنگ نیزدن به ا

.. پا رو دم من نذار زرتشت.. من فقط تا  ی کن یکار و نم  نیتو ا -

 آرومم! ییجا هی

..  ی آدم دار  یگفت  ادمهیبشه؟    ی .. قراره چییجا  هی بعد از اون    -

  یدارید  هینه؟ منم مشتاقم    انی پدرم و در م  انیم  یزن  یزنگ م
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و بدم    م یباهاشون داشت باشم.. هر وقت صبرت سر اومد بگو گوش

 ! ان یب  یزنگ بزن

  غ یبلند و ج  ی و برگردوندم و راه افتادم سمت در که با صدا   روم

 مانندش گفت: 

.. ی کرد  دامی.. پی.. گشتی اومد  ؟ی دار   یچرا دست از سرم برنم  -

.. پس چرا ستمین  ی کرد  یکه فکرش و م  یاون  ی دیحاال د   یول

نم گم  و  گورت  زرتشت   ؟یکن  یدوباره  همون  که    یستین  یتو 

قاتل    هیبا    یتون  ینم  ی کرد  یبهم حال   م یمستق  ریو غ   می مستق

 ی و فدا  تیشغل  شرفتیاعتبار و آبرو و پ  یتون  ینم ؟یکن یزندگ

  یکه دار   ادیعوض شده؟ عارت نم  یحاال چ  ؟یبا من کن   یزندگ

  ی و باهاش حرف م  یکن  ی م  ی سقف زندگ  هی  ریفاحشه ز  هیبا  

هرجا  ؟یزن برو  زرتشت  بود   یی برو  اآلن  تا  بمون  ی که  اصالً   ..

خودم   یبه کار من نداشته باش.. بذار به بدبخت  ی فقط کار   نجایهم

  م یخواد زندگ  ی سرم؟ منم دلم م  ور  ی هوار شد  ی برسم چرا اومد

اونجور بکنم..  م   ی و  خودم  بدون ..  خوامیکه  سرخر..  بدون 

 دی.. اآلنم حق نداردیخواستمتون نبود  یآقاباالسر! اون موقع که م

 ! دی باش
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  ر ییسمتش.. صورتم داغ شده بود و مطمئناً رنگشم تغ  برگشتم 

ندادم و    یتیاهم  ی. ولدنمیمتعجب شد از د  سای کرده بود که گ

 چند قدم فاصله امون و پر کردم.. 

  ی رو م یزندگ نیاقعاً همچخواد؟ دلت و یکه دلت م یاونجور -

 خواد؟!

م  چشماش دو  دو  و  بود  ول  یهراسون  لحن   یزد..  همون  با 

 مصممش گفت: 

 آره..  -

 تکون دادم.. دییزدم و سرم و به تا ی پوزخند

 .. ستین یحرف ی خوا  یم ی نجوریباشه.. حاال که ا -

 برم؟  ی ذار یم  ی عنی.. یعنی -

[27.۰۸.2۰ 19:2۶ ] 
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 اشاره ام و به سمتش باال گرفتم و گفتم:  انگشت

..  یچرت و پرتا سر هم کن نیمن از ا  ی .. جلوگهیبار د  کی اگه  -

که اون شب سرت آوردم برات مثل ناز و    ییکنم بال  یم  ی کار
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  نی.. پس انقدر رو اعصاب من راه نرو. چون اساینوازش باشه گ 

کنه و اآلنم با    یخودت سخت تر م  ی هات فقط کار و برا  ی لجباز

زد  یحرف  نیا داد ی که  نشون  باهام    ی ستینحاضر    ی ..  خودتم 

.. پس تا هر وقت که الزم  طیشرا  نیا  رییتغواسه    یکن  ی همکار

 .. یزور و اجبار من و تحمل کن  ی زیتو هرچ دیبشه.. با

و من با    دیباالتنه اش و عقب کش  عیسمتش خم شدم که سر  به

 پوزخند ادامه دادم:

که    ینیهم بنداز دور.. ا  یکه تو ذهنت نگه داشت  یاون زرتشت  -

و سوار    یکه نشناخت  یاس.. همون آدم  گهید  یکی   ستادهیجلوت وا

.. چون من  سایگ  ی از خودت ندار   ی اریاخت  گهی.. دی شد  نشی ماش

 ن یاز ا  شتریکه دست از سرت بردارم و بذارم ب  ستمین  یآدم  گهید

توش.. فکر کن    یفرو رفت  دتخو  ی که با پا  یتو منجالب  ی فرو بر

   !ین یب ی.. منم نمی دیات و ند هیسا گهیاتم.. هر وقت د هیسا

زل زد بهم..    ی که چشماش گشاد شد و با ناباور   دینکش  هیثان  به

چ  ینم رس  یدونم  ذهنش  ول  هویکه    دیبه  برد  ماتش   ی انقدر 

 نداشت..   یتیاهم
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بودم.. چون    ستادهیوا  ممینه.. من رو تصم  ایشد    یباورش م  چه

  سای.. به جز گمیتو زندگ  گهیبودم که د  دهیباور رس  نیمنم به ا

هدف به ازدواج   نیا  ایتونم داشته باشم.. حاال    ینم   ی ا  گهیهدف د

  ن یتا آخر عمر به هم  ایشه..    ی مشترک منجر م  یزندگ   هیو شروع  

 .. دمیبودنم ادامه م هیسا

××××× 

تونستم ساعت    ینم  گهیشده بود و د  کی وقت بود تار  یلیخ  هوا

 یرفت و خوابم نم  یضعف م  ی.. دلم از گشنگ نمیو بب  وارید ی رو

سرد    ی کردم و دست به غذا  یهنوز داشتم مقاومت م   یبرد ول

 زدم..   ینم  زیم ی شده رو

تو اتاق تا مثالً    ومد ین  گهیکه ظهر بهم زد د  ییبعد از حرفا  زرتشت

  ی .. اصالً.. هرچدهیو غذا نخوردنم نم  ی به لجباز  یت ینشون بده اهم

اعصابم آروم   ذاشتم  یو باهاش دهن به دهن م  دمشید  یکمتر م

شه از  یم ی چه جور نمیتونستم فکر کنم و بب  ی تر بود و بهتر م 

 شرش خالص شد! 

ا  تو انگار جد  یبلوف و دروغ حس نم  ی حرفاش ذره    ی کردم.. 

  دهیکه تو کابوسم د  ییهمون حرفا  نی بود.. ع  نیهدفش هم   ی جد



441 
 

ام بشه و   هیاومده بود که سا  ی جد   ی بودم و تکرار کرد.. پس جد

رفتن    می برنامه زندگ  نیکه بزرگتر  یمن  ی اصالً خوب نبود.. برا  نیا

 به خارج بود اصالً خوب نبود.
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گفت    ی خوند و م  ی از صبح داشت تو گوشم م  یمزاحم   ی صدا  هی

تونه تو رو به    ی زرتشت م  نی.. همسایگ   نییپا  ای ب  طونیاز خر ش

زودتر   یلیخ  یتون   ی.. میو بهش بگ  زیهدفت برسونه اگه همه چ

 تت ینفر پشتت باشه و حما  هیاگه    ینیاز انتظارت خانواده ات و بب

 .. یکنه ول

بار دلزده شده    هیشدم.. چون من    یم  مونیپش  عیسر  یلیخ  یول

عقل و    شی .. پد یرس  ی آدم و اگه به بار دوم م  نیا  تیبودم از حما

م شرمنده  غرور  یغرورم  هم  ی شدم..  با    نیکه  داشت  اآلنم 

 جز سکوت نداشتم!  ی رفت و من چاره ا یم  نیحرفاش از ب

.. راه افتادم سمت  رونیسر و صدا رفتم ب   یبلند شدم و ب  ی کالفگ  با

زرتشت   دنیو تو همون حال چشم چرخوندم که با د  ییدستشو
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سر جام خشک شدم و زل    ونیزیتلو  ی مبل جلو  ی رو  دهیخواب

 زدم بهش. 

  ی م  لمیداد.. انگار داشته ف   یرو نشون م  یصفحه آب  هی  ونیز یتلو

هم که لم داده رو مبل   ی و وسطاش خوابش برده.. اونجور  دهید

 شه که..  یتا صبح همه عضالتش خشک م

ب  شونه سر  از  و  سمت    ی تفاوت  یهام  رفتم  و  انداختم  باال 

که داشت روزام و    یآدم  نیا  تی .. فکر کردن به وضعییدستشو

بود    ی زیچ  نیبرد.. آخر  ی م  نیکرد و فرصت هام و از ب   ی جهنم م

 خواستم..  یه مک

ب   یکه اومدم م  ییدستشو  از بازم  سر و صدا برم تو   یخواستم 

که   م   هیاتاق  به  خورد  چشمم  نور    ی جلو  زیلحظه  با  که  مبل 

 روش معلوم بود..  ی خرت و پرتا ونیز یتلو

  یکه مطمئناً به منم مربوط م   ییعکس بود انگار.. عکسا  ی سر  هی

دوباره بهم    دنشونیبا د   واریرو د  ی تابلو  نیمثل هم  دیشد و شا

 دنشونید   ی خودم نبود که برا  اری.. پاهام به اختیول  ختمیر  یم

 مبل نشستم..  ی و کج کردم و آروم کنار زرتشت رو رمیمس
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شده بود برداشتم و بالفاصله    دهیرو که چند تا رو هم چ  عکسا

تو همون نور کم تونستم خودم و    یچشمام پر از اشک شد وقت

با    ی تو عروس  ز  یشی آرالباس  برا   ادیکه  سالم    یبود  و  سن 

 بدم!  صیتشخ

ه  ییعکسا ند  چی که  حت  دمشونیوقت  ا  گهید  یو  و    نیارزش 

که لحظه به لحظه    ییآلبوم گذاشته بشن.. عکسا  ی نداشتن که تو

و ثبت کرده    میزندگ  ی روزا  نی و پر استرس تر  نیاز تلخ تر   یکی

 بودن. 

ناراحت  ی روز همه  کنار  در  فشارها  یکه  اممیعصب   ی و   دوارمی .. 

که بزرگترا برام   ی خوب و بدون دغدغه.. با مرد  ندهیآ  هیکرد.. به  

که   دنیتوش د  ییزایچ  هیدر نظر گرفته بودنش و خب البد.. اونا  

 بودم!  دهیمن ند
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  ا یخواد    یرابطه رو م  نیکه دلم واقعاً ا  دیازم پرس  یلی.. خ امشبم

  ی وقت   یولبهش بگم..    ه یتونه صبر کنه و فقط کاف  ینه.. گفت م

 ی حرف و عکس العمل  چیو ناز و نوازشم کرد و بازم ه  دی لبام و بوس
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  ش ی کرد و کارش و پ  ر یتعب  تیسکوت و به رضا  نی.. ادیازم ند

 برد.. 

 ی که برا  ییخوب و لذت ها  ی من.. با وجود همه لحظه ها   حاال 

سراغم    ی بد  یمون یحس پش  هی کردم..    یبار تجربه اش م  نیاول

 نیزرتشت از اتاق.. داشت ا  ی ا   قهی رفتن چند دق  نیاومده بود و ا

 کرد!  یم  شتریحس بد و لحظه لحظه ب

چشمام و باز کردم و با    عیرو صورتم سر  یحس حرکت دست  با

چهره خندون زرتشت و باال تنه برهنه اش بالفاصله دوباره    دنید

 بستمشون.. 

 نیتر  یخصوص  کهنیحس شرم و خجالتم داشتم از ا  گهید   حاال 

ا  م یبدنم و مسائل شخص  ی قسمت ها با  شده    کیآدم شر  نیو 

شدن باهاش داشته    یمیصم  ی برا   یفرصت کاف   نکه یبودم.. بدون ا

 باشم! 

خنده زرتشت که بلند شد پشتم و کردم بهش و به پهلو   ی صدا

از زدمیرو تخت خواب کمرم    ی پتو رد شد و رو  ری.. دستش که 

حبس شد و ضربان قلبم    نهینوازشگونه حرکت کرد نفسم تو س

 تند..  
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حال  نیا  ایخدا و  حس  تو    هیچه  دخترا  همه  دارم؟  من  که 

  ا ی شن   یم  خودیجنبه و از خود ب   یب  ی نجوریروابطشون با مردا ا

دست و پا بودنم و با همه حرکاتم نشون    ی فقط منم که دارم ب

 دم؟ یم

 ؟خانوم خوشگله حالش خوبه -

تر کرد    کیجز سکوت نبود و زرتشت سرش و نزد  ی زیچ  جوابم

 : دیتر پرس ی و جد

 ؟ ی درد ندار -

گرمش به پوست گردنم    ی بره عقب و نفس ها  نکهیا  ی برا  فقط

خدا رو    یول  د ینخوره سرم و به نشونه نه تکون دادم که باز خند

 شکر فاصله گرفت و گفت: 

 کنه..  یبخور حالت و بهتر م نویبلند شو ا -

که با    یکرد و من با حس درد جزئ  ی شرویدلم پ  ریبه ز  دستش

 شد عضالتم و شل کردم..   یماساژش داشت کم کم آروم م
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دونست    یبه حرف زدن نداشتم و خودش م  اجیبود که احت  خوب

داشته   ییدختر ممکنه بعدِ از دست دادن بکارتش چه دردا  هی

 باشه..  

  ی بد  ی بود فکرا   یانصاف  یلحظه از ذهنم رد شد که چقدر ب  هی

 هیمدت علناً به چشم    نیکه درباره اش کردم و زرتشت و تو ا 

 ..دمیموجود هوسباز و دله د

ذارم    ینم  ی معجون و نخور  نیخانوم.. تا ا  سایگ  گهیبلند شو د  -

 ..  ایبخواب

ضعف کرده بودم    ی معجون که اومد دلم مالش رفت.. بدجور  اسم

 نرفته بود..  نییهم از گلوم پا یشام عروس نکه یبه خصوص ا

 هیدوباره سا  نکهینداشتم از جام بلند شم تا ا  می هنوز تصم  یول

 : دمیکم بعد صداش و شن هیزرتشت از پشت سرم روم افتاد و 

 شه و خوب رشد کنه!  تیتقو یحساب دیگل سنگ من با -
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تنم   نیاز ا  شتریب  نکهیا  ی که زد و فقط برا  یبه حرف  تیاهم  یب

رو و  گرفتم  فاصله  نکنه  مور  مور  راض  ی و  نشستم..  از   یتخت 

 معجون و گرفت سمتم..   وانیمتقاعد کردنم صاف نشست و ل

 ی کیهام نگه داشتم و با اون    نهیس  ی دستم پتو رو تا باال   هی  با

بهش نگاه کنم مشغول مزه    نکهیو ازش گرفتم و بدون ا  وانیل

 مزه کردنش شدم.. 

راحت تر بدون   الی دتر بره و من بتونم با خکردم زو  یخدا م  خدا

که درست کرده    ی اش معجون خوشمزه ا  رهینگاه خ   نیحس ا

من    ی داشت تماشا  یدونم چه لذت  ینم  یبود و تا آخر بخورم.. ول

که موهامم در اثر عرق کردنم به صورت   ختهیتو اون حالت بهم ر

 ی رچشمیکه ز  هربارکند و    یبود که دل نم   دهیو گردنم چسب

 محوم شده!  قیلبخند عم  هیبا  دمید یکردم م ینگاهاش م 

ش  تا وجود  با  سن..  ب  ی ها   طنتیاون  و  و گاهم یگاه  عشق  نه   ..

با قصد ازدواج عالقه   ی به پسر یرو تجربه کردم و نه حت  یعاشق

دونستم    یبودم که نم  بهیحس غر  نیبا ا  ی بودم.. انقدر  مند شده

 ا ی  ادیزرتشت خوشم ب  ی ها  یتوجهات و مهربون  نیاآلن از ا   دیبا

 چندشم بشه.. 
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از    یقسمت بزرگ  هینبودنم    یازدواج و راض   نی زور بودن ا  هنوز

ول بود  کرده  پر  و  عج  یذهنم  حالم  و  حس    ه یشب  بیخب.. 

بود وقت  یهمکالس از مهربون   یهام  دوست پسرشون    ی ها  یکه 

 مخلوط با استرس و خجالت.  یجور ذوق زدگ   هیزدن..    یحرف م

  ن ی به ا  گهیباشم که منم تا چند وقت د  دواریتونستم ام  ی م  یعنی

م  مند  ا  یآدم عالقه  تا  زندگ   نجا یشم؟  و  ازدواج  فکر  با    ی فقط 

ول بودم  اومده  جلو  عمر  آخر  تا  اونم  عشق    ه یحاال..    یبدون 

ته دلم روشن شده بود که داشت حس و حالم   ی دیام  ی کورسو

 کرد! یو خوب م

  د یشد سمت صورتش و شا  دهینگاهم کش   اریاخت  یفکرا ب   نیا  با

بخوام    نکهینگاهش کردم بدون ا  ی شتریبار با دقت ب  نیاول  ی برا

 .. ادیآدم بدم م  نیبفهمن چقدر از ا  هیروم و برگردونم تا بق  عیسر

رابطه امون   نی ح  یشد ول  یم  دهید  یفاصله مشک  نیاز ا   چشماش

و چقدر   هیعسل  دمیلحظه باهاش چشم تو چشم شدم فهم  هیکه  

 خوشرنگ بود از نظرم.. 

کننده نبود که بخوام   رهیخ  ی داشت و انقدر  یکل چهره معمول  در

همونجا    ینگاه عاشق چشم و ابروش بشم.. ول  هیبه قول معروف تو  
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شدم و رابطه    یمیباهاش صم  ی روز   هیبه خودم قول دادم که اگه  

کمم چاق   هیو کوتاه تر کنه و    شاش یامون خوب شد.. بهش بگم ر

 بشه.. 
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ام جون گرفت من و به خودم   ره ینگاه خ  دنیکه با د   لبخندش

پا  عیآورد و سر انداختم  به    هیکه    نیی سرم و    ه یلحظه چشمم 

 شکمش افتاد..  ی خورده رو هیزخم کهنه شده و بخ

زخم   کهیاون ت  ی بدنش برعکس سر و صورتش کم بود ول  ی موها

باعث م نداشت و همون  مو  ب  یشده کالً  به چشم  ..  ادیشد که 

 کنجکاوم کرد که باالخره قفل زبونم باز شد..  ی انقدر

صدا  با با  و  کردم  اشاره  زخمش  به  چند   ییانگشت  اثر  در  که 

 ی قبلمون ب  قهیساعت حرف نزدن گرفته و در اثر رابطه چند دق

 حال شده بود گفتم: 

 !ه؟یچ ی جا نی.. انیا -
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خنده.. خنده    ریلحظه به شکمش افتاد و بعد ز  هیخودشم    نگاه 

وقت  مخصوصاً  بود..  قشنگ  صدا  ی نجوریا  ی اش  م  ی با    یبلند 

 شد..   یم انینما  دشیسف  ی دندونا  فیو رد دیخند

دوستام   ی برا  دیکه بعد از رفتنم به مدرسه با  ی زیچ  نیاول  دیشا

دست و  کی ی شوهرم دندونا نکه یبود.. ا نیکردم هم یم فی تعر

 داره!  یقشنگ

 ی شد که صدا  ی م  ده ی منم داشت به دو طرف کش  ی کم لبا  کم

بلند    عیزنگ در جفتمون و ساکت و متعجب کرد.. زرتشت سر

با   داد   یشب و نشون م   م یو ن  کی نگاه به ساعت که    هیشد و 

.. منم از فرصت استفاده کردم رونیو رفت ب   دی و پوش   راهنشیپ

 لباسام..  دنیپتو و پوش ریاومدن از ز رونیب ی برا

 گهید  نباریبرگردم رو تخت و ا  ع یکه تموم شد خواستم سر  کارم

خودم و کامل بزنم به خواب که باهاش تا صبح همکالم نشم..  

بد  هی..  یول استرس  ا  ی لحظه  از  پر کرد  و  ب  نیوجودم    ی زنگ 

بب موندم  منتظر  و  نشستم  تخت  لبه  همونجا  و   نیا  نم ی موقع 

 ! خودیب ا ی هیاسترس واقع
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  یشد آروم از ال  یزرتشت به اتاق طوالن  ومدنیحس کردم ن  یوقت

کش سرک  جلو دمیدر  زرتشت  نم  ونیز یتلو  ی ..  بود..    ینشسته 

  یزرتشت جلو   مرخیفقط ن  نهیب   یم  ونیزیداره تو تلو  یچ  دمید

  یچشمم بود که لحظه به لحظه داشت وحشتزده تر و ناباورتر م

 شد.. 

خ  ضربان دستام  کف  و  رفت  باال  ا  سیقلبم  با   ینم  نکهیشد.. 

حاال    یول  هیچ  نه ی ب  یکه م  یلمیزنگ زد و اون ف  یدونستم ک

 نبوده..  خودیبودم استرسم ب دهیفهم گهید

ف  یعنی..  یعنی اون  بود  اتفاق    ی ربط  لمیممکن  به  باشه  داشته 

به    نی بار سنگ  هیافتاد و باعث شد که    شیکه چند ماه پ  یتلخ

 شونه هام بمونه؟  ی اسم عذاب وجدان تا آخر عمر رو 

 اد یفر  ی کردم که صدا  یدر نگاه م   ی داشتم با وحشت از ال   هنوز

 زرتشت بلند شد: 

 !ســـــــــــایگ -
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نفس نفس زدن چند قدم عقب رفتم.. نه..    نیو ح  دمیجام پر  تو

 زیچ  هیمحال بود.. محال بود به اون مسئله مربوط باشه.. حتماً  

  قه یکه تاچند دق  یتونه آدم  یم  یچ  گهیمگه د  ی.. ول یبود ول  گهید

صدام   ی نجوری کنه که ا  یحد عصبان  نیزد و تا ا  یقهقهه م  شیپ

 کنه؟

سپرم..    یآبروم و به خودت م  ای به دادم برس.. خدا  ای.. خداایخدا

غلط    گمیهزار بار دارم بهت م   یمن که شب   ایبره.. خدا  نینذار از ب

کردم.. من که صدبار التماست کردم   ی کردم.. اشتباه کردم.. نفهم

  ی عنیکردم    ازی نذر و ن  نهمهیبفهمه..من که ا  ی زی چ  ی که نذار کس

 نداشت؟ ی ا  دهیکدوم فا چیه

  نکه یو هم  دمی کش  ی خفه ا  غیدر اتاق ج  ی دفعه ا  هیبازشدن    با

خواستم بازم عقب عقب برم    دمیپر ازخون زرتشت و د  یچشما

 که نذاشت.. 

سمتم و بازوم و محکم گرفت و من و دنبال خودش کشوند..    اومد

 هیباهام مثل    شی پ  قهیچند دق  نیآدم تا هم  نیانگار نه انگار ا

بود    دهیرس  ییرفتار کرده بود.. حاال به جا   ینازک شکستن  شهیش
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اگه   ب  هیکه  استخونا  یم  شتریکم فشار دستش   ی شد مطمئناً 

 شکست!  یبازوم م

رس  ونیز یتلو  ی جلو  به برداشت..    م یدیکه  و  کنترل  و  کرد  ولم 

که تو دستگاه بود و از اول گذاشت و کنترل و پرت کرد   یلمیف

 .. زیرو م

.. گوشت  ی بد  حیدرباره اش توض  ی حساب  دیخوب نگاه کن که با  -

 با منــــــــــه؟ 

پر  دوباره جا  سر  دمیاز  با   عیو  و  دادم  تکون  و  سرم  تندتند  و 

تلو  سیخ  ی چشما صفحه  به  زدم  زل  اشکم  از  در    ونیزیشده 

نم  کهیحال خودمم  با  ی هنوز  ا  د یدونستم  صحنه  چه   ی شاهد 

 باشم.. 

  اطیاز ارتفاع.. داشت ح  نیبود و بعد دورب  اهیصفحه س  هی  اولش

برام آشنا بود..    ی اد یکه.. ز  ی داد.. خونه ا  یخونه رو نشون م  هی

  ادمیکه تو همون ترس و استرس لحظه ورودم خوب    ی خونه ا

نارنج خوشگل  اطش یبود که ح که تو    ی داشت..خونه ا  یدرخت 

 .. یخون ی شبانه ام هر شب اونجا بودم.. با دستا  ی کابوس ها
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دختر رفت تو.. تو همون   هیباز شد و    اطیبعد در ح  قهیدو دق  یکی

 صیتشخشد   یراحت م  یلی.. خنیبد دورب  هیو زاو  اطینور کم ح

 ه یشناخت هم با    یکه من و نم  یکس  ی برا  یداد که منم! حت 

از حواس    ایاز شانس بد من بود..    ای  نیبودم و ا  صینگاه قابل تشخ

 اون پست فطرت..  یجمع

مثل همون لحظه ام هراسون و وحشتزده   قاًیدق  لمیف  ی تو  نگاهم

و نگاه کردم و آروم رفتم سمت    اطیبا استرس دور و برح  یبود وقت

 !ییال یو و یمیطبقه اون خونه قد هیساختمون 

خارج    نیاز کادر دورب  گهیساختمون که باال رفتم.. د  ی پله ها  از

و نشون   اطیاز ح  هیفقط همون زاو   لمیف  ی ا  قهی شدم و چند دق

 داد.. یم
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با ترس زل زدم به زرتشت که برا  آب  یدهنم و قورت دادم و 

گشاد شده و   یو بازم با چشما  دید  یو م   لمیبار داشت ف  نیدوم

  ی به من   تیاهم  یب  ونیزیبرآمده زل زده بود به صفحه تلو  ی رگا

 دادم.. یکه کنار دستش داشتم از استرس و وحشت جون م
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م  خدا ف  یخدا  عصبان  نجا ی هم  لمیکردم  همه  و  بشه    ت یتموم 

ب از  به    یزرتشت  ا  هیاجازه وارد شدنم  خونه    هیکه شب   ی خونه 

 نبود باشه..  المونیکدوم از فام  چیه

 قهیکه چند دق  یرفت وقت   نیزود از ب  یلیخامم خ  االتی.. خیول

که   یپول و تراول  ی .. با بسته هااطیوسط ح  دمییبعد هراسون دو 

اومد و چند   یبه چشم م  ی غرق خونم بدجور  ی وسط دست ها

 تموم شد..   لمی.. فرونی از خونه رفتم ب  ی بعدم.. وقت هیثان

و من    ختیر  یم  نییاز چشمام پاپلک بزنم    نکهیبدون ا  اشکام

تصو به  بودم  زده  زل  تلو  اهیس  ریهنوز  وقت  ونیزیشده  که    یتا 

زرتشت جفت بازوهام و تو دستش گرفت و من و چرخوند سمت  

 خودش..

مگه نه؟ واسه    هیمسخره باز  ه؟ی چ  لم یف   نی.. اسای حرف بزن گ  -

 آره؟ گهیدونم..ترسوندنه د   یچه م ایخنده 

نگفتم.. زرتشتم    ی زیپر از خونش و چ  ی زل زدم به چشما  فقط

با اخم بهم زل زد و دوباره    هیافتاد که    ادشی  ی زیانگار چ کم 

 کرد..  یو پل لمیف
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که حاال لرزون شده بود و وحشتزده   ییبا صدا  دنش یمحض د  به

 گفت: 

.. که چند ماه  ست یهمون خونه ته کوچه خاله سارا ن  نی.. انیا  -

 زن جوون و توش کشتن؟   هیگفتن  شیپ

 گشاد شده برگشت سمتم..  ی و چشما ی ناباور با

داره..    اطم یح  نیاون کوچه درخت نارنج داره..ا  ی همه خونه ها  -

 آرههههههه؟ سایهمون خونه اس گ

که تو بدنم افتاده بود بازوهام و بغل   یو هراسون با لرزش  دهیترس

کنترل و پرت کرد   تیکردم و عقب عقب رفتم.. زرتشت با عصبان 

 : دیمن داد کش غیج ی به صدا تیاهم یو ب ونیزیتلو شهیتو ش

 تــــــــو؟  یگرفت ی..چرا اللمونســـــــــایبگو گ ی زیچ هی -

تم و  عقب رفتن نداش ی برا  یبلند اومد سمتم.. فرصت ی قدم ها با

 شد..  ریزود دوباره بازوهام تو دستش اس یلیخ

  ی که م  ی.. تو رو هرکسسا یبگو.. فقط تو رو خدا... گ  ی زیچ  هی  -

ایپرست نگو  ا ییتو  نی..  خــــــــــــدا  رو  تو   نوی.. 

 نگـــــــــــو! 
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 بلند ضجه زدم: ی و بستم و مثل خودش با صدا چشمام

 منـــــــــــم! -

زرتشت رو زانوهام   ی و به محض شل شدن دستا  هیگر   ریز  زدم

وضع  اون  با  چون  کردم  بدنم  ستون  و  دستام  و  اومدم  فرود 

 نبود همونجا از حال برم.  دیبع میجسم

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴1 ] 

 17۶_پارت#

لحظه چشمم به زرتشت افتاد که جفت دستش و   هی هیگر وسط

و خ بود  گذاشته  م  ره یرو سرش  عقب عقب  من  از   ی به  رفت.. 

 زار زدم:  هیکتک نزدنش جرات گرفتم و با همون گر

 من نبـــــود!  ریبشــــه.. تقص  ی نجوریخواستم ا  یمن.. من نم  -

مدرکِ... مدرک   لمیف  نیا  سایبــــــــــود؟ گ   ی ک  ریپس تقص  -

اگه برسه    یفهم  ی! م؟یچــــــــ  یعنی  یفهم  یقاتل بودنته.. م

 ـــــــــاد؟ یسرمون م  ییشه؟ چه بال یم ی چ سیدست پل

 و برگردوند و مشغول قدم زدن تو سالن خونه شد:  روش
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.. گه  رهیرو هوا.. آبرو شرفم به باد م  رهیم   میزندگ..  ی .. وا ی وا  -

پله    ی.. هرچدمی.. شغلم و از دست م سایشه به اعتبارم گ   یزده م

..  نییپا  زهیر  یسر راهم گذاشتم تا باهاش خودم و بکشم باال م 

 رو بچــــــــــه؟! زایچ نیا یفهم یآخه تو چه م

جا و    نیخوب نبود.. حال جفتمون خوب نبود.. وگرنه بهتر  حالم

که    یبچه ام؟ نه اون موقع  ی دیبود که بگم چرا اآلن فهم  ت یموقع

که جسمم هم  شی ساعت پ هیازدواج.. نه   نیبا ا ی مخالفت نکرد

کرد خودت  هی مال  که  اتون  همه  به  لعنت  کدومتون    چی.. 

 یزدواج و نما  نیا  گمیکه م   هی چ  میدرد اصل  دی بفهم  د ینخواست

و    بتی من چند ماهه با چه مص  دیدیکدومتون نفهم  چیخوام.. ه

کنم و همه اتون فکر    ی دارم دست و پنجه نرم م  ییکابوس ها

 کنم..    یم ی باز  لمیازدواج دارم ف نیفرار از ا ی برا دیکرد

  یزیچ  نیهمچ  دیشد.. حتماً با  یم  دهیکش  نجایکار به ا   دیبا  حتماً

هم سن و سالم    ی شد من مثل دخترا  یتا باورتون م  دیدید  یرو م

 تنها دغدغه ام ازدواج نبود؟ 

ا  سا یگ  - چ  لم یف  ن یاگه  بشه  ا   ؟یپخش  تو  تو    ای..  نترنت یاگه 

 ی چه جور  گهیمن د  ؟یها با بلوتوث دست به دست بشه چ  یگوش
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ا تو  کنم  بلند    یبرم سرکار؟ چه جور  ی شهر؟ چه جور  نیسر 

چرا    ؟ی با من؟ چرا گولم زد  ی کرد  کاریچ  یفهم  یکنم؟ م  یزندگ

چرا    ؟یــــــــبهم بله بگـ  نکهیقبل از ا  ی کار کرد  یچ  ینگفت

بشم به شوهرِ    لیتبد  ی چرا گذاشت  ؟ی.. قاتلـــــــی دزد  ی نگفت

من و خراب    یخودت به جهنم چرا زندگ   یآدمکـــــش؟ زندگ   هی

 ... ی دختره  ی کرد

تمون مات شده به هم  جف  فونیبه صدا در اومدن دوباره زنگ آ   با

بلند رفت که در و باز کنه..    ی و بعد زرتشت با قدم ها   میزل زد

  ی شد؟ باز چ  یزنگ زدن ها چرا تموم نم  نیشده بود؟ ا  یباز چ

قرار بود بدبخت    یقیقرار بود رو سرمون آوار بشه؟ باز از چه طر 

 بشم؟

بار نگفت    هی  یذاشت رو دلم.. حت  یمداوم حرفاش داغ م  تکرار

من.. کار من..    ی .. فقط گفت من.. زندگ ادیتو م  یسر زندگ   به  یچ

 اعتبار من.. 

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴1 ] 
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  ی آدم پا به زندگ  نیبه قول خودش بچه! قرار بود به پشتوانه ا  منِ

که با    یداد؟ کس  یاول جا خال  نی که هم  یمشترک بذارم؟ کس

 فقط به خودش فکر کرد؟  ی ضربه ا نیهمچ

چ  پس واسه    ؟یمن  فقط  و  م  هیمن  لذت   ی شب  و  خواست 

ا  ی بردنش؟ من م به  ا  نیتونستم هنوز  با  آدم   نیفکر کنم که 

 شم؟ ی خوشبخت م

و   یواسه خوشبخت  دشیاونم همه ام  گهیبرگشت.. انگار د  یوقت

ناام  ندهیآ بودنمون  نگاه پوچش خ  دیدار  با  بود که  به    رهیشده 

 لب زد:  نیزم

 اومدن..  نایآقاجون ا -

..  ستین  ادم یپر از تنش و اضطراب    ی از اون لحظه ها  ی اد یز  زیچ 

ساعات و لحظه   نیکه قرار بود بعد از مراسم ازدواج بهتر  ی خونه ا

 جنگ.. دونیشده بود به م لیما رو رقم بزنه.. تبد ی ها

و گرفته و پخش کرده بود.. فقط هدفش بهم زدن   لم یکه ف  یکس

آبرو  یزندگ نبود..  ام هم درگ  ی من  وقت  ریخانواده  چند   یکرد 

من و   ی کرده بود و هم آقاجون هم مامان بابا  رینسخه ازش تکث

 بودن..   دهیو د لمیخاله ام هم ف یکیاون  یزرتشت و حت
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  دهیغرق خونم و د  ی بودن.. دستا  دهیمن و د  ی و بچه باز   حماقت

تراوال تو  ییبودن..  از    ی که  بودم موقع رفتن  نگه داشته  دستام 

 من نمونده بود.   حیتوض  ی برا  ییجا  چیه  گهیبودن و د  دهیخونه د

تو صورتم خورده بود.. در حال زار   یلیدو تا س  یکیاول    همون

  دم ینفهم  یزد.. حت  ی دونستم ک  یبسته و نم  ی زدن بودم با چشما

 جلوشون و گرفت تا لت و پارم نکنن..   یک

بودم    واریکنج د  یوقت   فقط مچاله شده  روم    هیسا  هیتو خودم 

عطر زرتشت   ی و بو  ی بعد  ی کتک ها  ی افتاده بود که مانع بشه برا

 کردم..   یکه تمام امشب تو مشامم بود و حس م

شده بودم که زرتشت هم دلش برام سوخته بود..    زیرقت انگ   انقدر

آدم دق  یهمون  تا چند  ب  شیپ   قهیکه  از  نگران  رفتن    نیفقط 

 بود..    شیشغل شرفتی اعتبار و آبرو و پ

گوشه   هیاز مادرم دلش به حالم سوخت.. اون که فقط  ترشیب  باز

و نگاه درمونده اش به باباش بود    ختیر  یبود و اشک م  ستادهیوا

که خونه رو گذاشته بود رو سرش.. نه دخترِ تازه زن شده اش که 

 شد!  یداشت از غصه تلف م
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 ی .. اونم فقط صدادیشن   یگوشام خوب م  یچشمام بسته بود ول 

زد..    یاون بود و حرف م  ی.. تا وقتشهیمثل همآقاجون و چون  

 جرات حرف زدن نداشت..   یکس گهید

.. منتظر  یاون شب جهنم  ی ها  ه یخودم که تو تمام ثان  ی بابا  یحت

برا که  دختر   نیاول  ی بودم  خاطر  به  من..  خاطر  به  فقط  بار.. 

 ینجور یو نذاره نازپرورده اش و ا  ستهیپدرزنش وا  ی بزرگش جلو

 به قهقرا بکشونن! 
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د  هرچند داشت  حقم  ن  گهیکه  در  آقاجون    یوقت  ادیصداش 

 :دیسرش داد کش ی اونجور

که   ی بود اون دختر  نی.. ای پرورش داد   نتیمنوچهر مار تو آست  -

به س  و  م   ی زد  ی م  نهی سنگش  دختر من هرچقدرم    ی گفت  یو 

شه که از اآلن به فکر ازدواجش   ی نم  ی زیکنه باعث آبرور  طنتیش

بب  م؟ی باش و  باالتر  بنداز  و  دردونه ات    زیکه عز   نی حاال کالهت 

 .. آدم کشتــــــه! ــدهکرده.. قاتل شــــــ ی .. دزدختهیخون ر
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  ی تو خودم جمع شده بودم و دستام رو گوشم بود.. ول  نی جن  مثل

  شدن ی مانع رس  یراحت  ن ینبود که به ا  ی زیآقاجون چ  ادیصدا فر

 به گوشام بشم.. به خصوص که اآلن خطاب به خودم بود حرفاش: 

  ممون یتا ما از تصم  یبکن  یخواست  یکه م  ی بود اون کار  نیا  -

که نشون    ی و پخش کرد  لمیف  نیآره؟ خودت ا  م یبش  مونیپش

که   ی لجنزار   ـــــم؟یریبگ   میتصم  تی واسه زندگ  میتون  ینم  ی بد

ا ترت  ی زیاز چ  یواسه خودت ساخت  لمیف  نیبا  برات  ما   بیکه 

خوب گوشات و باز کن و حرفام و بشنو   یبهتـــــره؟ ول  میداد 

فقط   م  هیکه  زندگ  یدفعه  بدون    تی زنـــــم..  شده  تموم  و 

 یذارم راست راست برا  یمن نم  گهی.. قانونم بذاره دســــــــایگ

تولد   ی فردا  ..ی کالنتر   دمیم  لتیفردا تحو   نی.. همی خودت راه بر

دو سالم   نیدار.. تو ا  ی فرستن باال   یسرت و م  تی سالگ  جدهیه

 ختهی خون ر  یجزا  یخنک بخور تا بفهم  بتو زندان بمون و آ

جزا بدبخت..  زن  اون  ما   ی آبرو  ی شده  خاندان  رفته  باد  به 

محمدعلـــــــــــهیچ و   ستمین  یفرخ   ی..  اعدامت  حکم  اگه 

به رگ و   نذارم.. تف  توئه ما  ی ا  شهیرخودم کف دستت    هیکه 

 ننگ و پس انداخت تو خاندان مـــــــا..
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بود و از نگاه ها.. فقط نگاه    ادمیحرف ها    نیاون شب ا  ی صداها  از

آقاجون.. فقط نگاه شوهرخاله    ی نفر.. نه مامانم.. نه بابام.. نه حت  هی

  یاز حرفا  شتریب   یلیکه خ  یام بود که تو ذهنم ثبت شد.. نگاه 

کرد و قلبم و به درد آورد و جواب من به اون   تمیتلخ آقاجون اذ 

 سکوت بود! یشب جهنم نیطول ا امنگاه هم مثل تم

مامانم و خاله    ی زدن ها  غیشدن سر و صداها و ج  ادیبا ز  باالخره

به  زدم  زل  و  آوردم  در  مچاله شده  حالت  اون  از  و  هام خودم 

معرکه وسط سالن.. حال آقاجون بد شده بود و همه دورش جمع  

 .. مارستانیزود بلندش کردن که ببرنش ب یلیبودن و خ

 ن یکس نخواست بفهمه.. ا  چیشد و ه   یخونه خال  قهیدق  هی  تو

خونه   نیتک و تنها تو ا  ..شیو جسم  یروح  تیوضع   نیدختر با ا

 .. ادیبه روزش ب یقراره چ
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تر    یکم آروم تر و منطق  هی..  شمیموند پ  یم  شونیکیاگه    دیشا

م حرف  ب  ی باهام  و  داد  بدون  عصبان   دادیزد..  بدون  تیو   ..

کرد.. انقدر وحشتزده   یداد و آرومم م  ی ترسوندن.. بهم راهکار م
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شدم از مجازات و زندان و طناب دار که بخوام همون شب    ینم

جمع کنم و بدون   لهیخودم وس  یبرا  کیساک کوچ  هیبه اندازه  

 .. رونیاز خونه بزنم ب  مییهوی  میتصم نیفکر کردن به عواقب ا

حاضر   یجمله محتاج بودم.. حت   هی دنیاون شب فقط به شن  من

جمله   هیفقط    یکتکم بزنن ول  ریدل س  هیبودم تک به تکشون  

 بگن: 

 ! میکن  ینترس.. نگران نباش.. درستش م  -

ب  چیه  یول من  و  نگفت  وقت  خودیکس  بودم..  معجزه    ی منتظر 

خانواده    نیا  ی همه اعضا   شیدونستم حرف آقاجون پ  یخوب م

 حرف برش گردونه!   نیتونه از ا ینم یحجته و کس

بود؟ مگه چقدر تجربه داشتم؟ مگه چقدر   مگه من چند سالم 

بودم که بتونم خودم و با طناب دار دور گردنم تصور کنم و  ی قو

 که من و به اون طناب برسونه فرار نکنم؟ ی زیاز هرچ

  شتر یگفت نصف ب  ی تو سرم بود که م  یاحتمال  هی حال هنوز    نیا  با

عصبان   ی حرفا سر  از  ول  ت یآقاجون  وقت یبود..  کس    چیه  ی.. 

  ی کس حت  چی کس ازم دفاع نکرد.. ه  چیحرفش و قطع نکرد.. ه

کردنم نخواست آقاجون و آروم کنه و از   ی و نادون  یبه خاطر بچگ



466 
 

راه   نیو فرار بهتر متنها یلیخ دمی منصرفش کنه.. فهم یروش هی

ده    متیبه ق  ممیتصم  نیاگه قرار بود ا  یحل ممکن بود برام.. حت

 تموم بشه..«  میزندگ ی آدما نیزتریعز دنیسال ند

* 

 دنیدبه دور و برم انداختم.. با    ی ا  دهیخودم که اومدم نگاه ترس   به

تا آسمون فرق   ن یخونه اش که زم  ی زرتشت غرق خواب و فضا

 هی  یو جمع و جور مشترکمون که حت  یداشت با اون خونه نقل

 .. دمیکش ینفس راحت اری اخت یب دمی شبم توش نخواب

راحت    ی نجوری بخواد ا  المیهنوز انقدر خوب نبود که خ  طمیشرا

که مطمئنم از   ییتو اون شب استرس زا  گهید  نکهی .. همیبشه ول

نبود برگشتم  و  رفتم  تا دم سکته کردنم  و    ی جا  م یترس  شکر 

 داشت.. ی دواریام

  دم یاز اشک شده بود کش  سیخ  یک  دمیبه صورتم که نفهم  یدست

از رو پام   ونیزیسر و صدا بلند شم که کنترل تلو  یو خواستم ب

 ..دیاز خواب پر  کرد زرتشت  جادیکه ا  ی بد  ی و با صدا  نیافتاد زم
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شده از خواب دور و برش و نگاه    زیر  ی و چشما  یجیکم با گ  هی

آخ   ی که صدا  نه یخواست صاف بش  دیبه من رس  نکهیکرد و هم

 گفتنش بلند شد و دستش رفت سمت کمرش..

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴1 ] 

 1۸۰_پارت#

مبل تاصبح عضالتش    ی رو  دنشیزدم به خاطر بد خواب  یم  حدس

  گه یو چهره جمع شده اش د  دنیدرد کش  نی.. ایخشک بشه ول

 ! د یرس یبه نظر نم   یعیطب

گرفته اش   ی ندادم و خواستم برم سمت اتاق که باصدا   یتیاهم

 گفت: 

 ؟ ی دیچرا نخواب -

 گفتم:  ونی زیزدم و با اشاره به تلو ی پوزخند

بب   - بودم  بعد  نم یکنجکاو  من    ی برا  تیحرکت  دادن  عذاب 

فهمهیچ شکر  رو  خدا  باا  نباریا  دمی..که  شکنجه    لمیف  نیقراره 

اس..آخه    دهیفا   یخورده بچگانه و ب  هیترفندات    ی .. ولی بد  میروح

و    لمیف  نیا  یمن اآلن ده ساله که هر شب تک تک صحنه ها
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ب دوباره   دنی.. دنمیب  یچشمم م  ی جلو  میداریدارم تو خواب و 

کدوم از سلول هام و تکون    چی.. هونیزیاش اونم ازپشت صفحه تلو

 متاسفانه!   دهینم

ا  پوف ا  دیکش  ی کالفه  چهره  باهمون  ازش    ی و  درد  هنوز  که 

رو و  دستاش  کف  و  جلو  شد  خم  بود  چشماش   ی مشخص 

 گذاشت. 

هرچ  خودیب  - اتاقت   ی زیاز  چراغ  خودت..  واسه  نباف  داستان 

اتاق   ونیز ی!لپ تاپم تو شرکته..تلویخاموش بود فکر کردم خواب

دستگاه  س  یخودمم  قصد    ی د  یکه  نداره..وگرنه  بخوره  بهش 

تو کردن  وقت  شکنجه  اونم  نداشتم  دل   ی رو  قول خودت..تو  به 

 . ی دیرو د  ی قه ای چند دق  لمیف  نیاز ا  شتریب  یلی و خ  ی ماجرا بود

 واریدور به در و د  هیو محکم بهم فشار دادم و نگاهم و    دندونام

 دوختم و دوباره زل زدم بهش. 

تونم بپرسم بعد   ی نبود!حاال م  نی.. قصدت ایگی باشه.. راست م -

گذشته هست؟نکنه    ی به هم زدن کثافت ها  یاز ده سال چه لزوم

 ؟ ی راه آقاجونت و بر  ی خوا یتو هم م
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زانوهاش    ی همونجور رو  و  آرنجاش  بود  شده  خم  جلو  به  که 

فقط زل زد به    ی ا  قهیدو دق  یک یگذاشت و سرش و باال گرفت..

 چهره منتظرم و بعد گفت: 

 نیا  دیبا  قه؟چرای چند دق  نیتو ا  ره یبگ  لمیازت ف  دینفر با  هیچرا    -

نفر به جز   هیبچرخونه؟  اتیدور و بر  ن یو دست به دست ب   لمیف

اون خونه خبر داشت.. به  تو همون ساعت  رفتنت  از   هیخودت 

  ی دشمن  نیخوام بدونم..ا  یداشته.. من م   یکه باهات دشمن  ی نفر

قاتل نشون دادن تو   ی ..براخوادبوده که.. اون طرف ب  ادیانقدر ز

 ... ی صحنه ساز

 هی  ت یو فعال کردن شم کارآگاه  زایچ  نیفکر کردن به ا  ی برا  -

 کنه.   یرو عوض نم  ی زیچ  دنشیفهم  گهیکه د  ی .. انقدررهیکم د

که باهات    یاون آدم  یدرصد فکر کن  هیکنه..اگه فقط    یچرا م  -

با  ییجا  هی..ی روز   هیداشته..    یدشمن به    ییهویکه    ی فکر  هی.. 

انقدر ک  یش مسر   ی م  میشه که تصم  یم  قیاش عم  نهی زنه.. 

 گهیبده..مطمئناً اون موقع د  لیتحو  سمیو به پل  لمیف  نیا  رهیگ

 کنه!  یعوض نم ور ی زیچ دنشیفهم یبگ یتون یمثل اآلن نم

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴1 ] 
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حرفا    نیکه مثل پدربزرگش خوب بلد بود با ا  یآدم  نیبه ا  لعنت

حق بندازه..هرچقدرم  من  دل  تو  ول  قتیترس  درست  و  ..  یبود 

 نبود.  ایراحت نیهضم کردنش به هم

 نیکه با گرفتن ا  یاولم داشتم..آدم  ی فکر و همون روزا   نیا  من

دل  لمیف به  داد  برا  ی لینشون  ازم   ی که  بود  نامعلوم  خودمم 

م  یلیمتنفره..خ باتحو  یراحت  پل  لیتونست  به    ه ی   سیدادنش 

 شهیزد به ر  شهی ت  گهیراه د  هیاز    یتر بزنه.. ول  ی کار   ی لیضربه خ

 . می زندگ

تاث  ینم تحت  بود    ی ادآور ی  ریدونم  ف  دنید   ایگذشته   لم یاون 

 کرد که در جوابش گفتم:   نمیدوباره انقدر خشمگ

بوده باشه.. ازشماها برام دشمن    یمطمئن باش.. اون آدم هرکس  -

شما نابودم    یآبروم و برد..ول  لمیف   نی!اون با پخش کردن استیتر ن

 ..دیکرد

که طوالن  رهیخ  نگاه  ا  یاش  بدون  داشته   یدرک   نکهیشد  ازش 

 فرصت حرف زدن بهش ندادم.  گهیباشم روم و برگردوندم و د
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تونستم    یکردم و اصالً نم  یم  ی رو  ادهیجاهم داشتم ز  نیهم  تا

  ش یپ   نمونیبحثا ب  نیهم ا  ندهی بدم که اگه تو چندروز آ  صیتشخ

 شم.   یم ییمن مجبور به زدن چه حرفا ادیب

خودم نبود..ده سال سکوت و انبار کردن حرفام من و وادار    دست

شده به اندازه    یاون شب..حت   ی از آدما  یکی  دنیکرد که با د  یم

بهتر از   ینم و کک  یهام و سرش خال  یچند تا جمله از دق و دل

 از همه ازش توقع داشتم!  شتری..بدیزرتشت که شا

* 

دستشو  ی جلو دراتاق    ستادهیوا  ییدر  از  ام  کالفه  نگاه  و  بودم 

نم  جدا  ب  یزرتشت  که  ازصبح  دنبال    داریشد..  نقشه   هیشدم 

حساب و  برا  یدرست  ا   ی بودم  از  شدن  با   نی خالص  و  خونه 

تاث  یکه رو  دیشد  یوجودگشنگ  هیذاشت..باالخره    یم  ریمغزم 

جواب    شهیممثل ه  نبارمیبودم که ا  دواریکردم و ام  دایپ  یراه

 بده. 

کند و باالخره    یاگه زرتشت ازخواب بعد از ظهرش دل م   البته

هست    یدونستم اصالً نقشه خوب  یاومد از اون اتاق..نم  یم  رونیب

  ی تیکه ازم داره اهم  یخشم  نهمهیآدم با ا   نیدونستم ا  ینه. نم  ای
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  ن ی روز موندنم تو ا  نی سوم  نیا  ی نه..ول  ای  ده یال و روزم م به ح

 و نداشتم.  نیاز ا شتریتحمل ب گهیخونه بود و من د 

و   ارمیچند روز به دست ب نیتونستم تو ا یکه م ی از درآمد جدا

  ی هرطور شده م   دیو با  دیکش  ی بچه ها پر م  ی .. دلم برااوردمین

کردن  ریاس ی برا  ی ادیز ی آدم نقشه ها نیاگه ا  ی. حتدمشونید

 من تو سرش داشت! 

  ستادم یوا  ییدردستشو  ی جلو  یهمون شکل   قه یدونم چند دق  ینم

بالفاصله بعد    نکهیاز ا   نانیتا باالخره در اتاق باز شد و من بااطم

  ی افته دستم و گذاشتم جلو  ی اومدن چشمش بهم م  رونیاز ب

ادا  و  سر  ی دهنم  و  درآوردم  زدن  تو  خود  عیعوق  انداختم  و  م 

 .ییدستشو

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴2 ] 
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  ی بدبخت   یول  نهی و بب  ادیو قفل نکردم که خودش ب  ییدستشو  در

  ارمش یهم تومعده ام نداشتم که بخوام باال ب   ی ز یبود که چ  نجایا

 جلوه بدم.  یعی و حال بدم و طب 
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اون همه تالش و عوق زدن و فشار دادن معده ام درست   جهینت

 دیتوسط زرتشت..شد باال آوردن اس  ییبعد از بازشدن در دستشو

که هنوز تو وجودم نسبت   یمعده ام که بالفاصله به خاطر خجالت

 : دمیحالم نال  یگرفته و ب ی آدم بود شستمش و باصدا  نیبه ا

 .. رونیبرو ب -

 چت شده تو؟ -

 فتــــم!گ رونیبرو ب -

که    ییبنده و همونجا باچشما  ی و نه در و م  رهی نه م  دمید  یوقت

  ال یخیمن ب   ی بود به تماشا  ستادهیکرد وا  یم  دادیتوش ب   ینگران

 ی شدم و بعد از شستن صورت و دهنم برگشتم سمتش و باچشما

 خمار شده ام زل زدم بهش. 

 به چهره مات مونده اش زدم و گفتم:  ی پوزخند

 ! ستمی نترس..حامله ن -

 : دیاخماش رفت تو هم و توپ بالفاصله

  ی رسه که بفهمم فقط از لجباز  یچرت و پرت نگو..انقدر عقلم م   -

 . ی معده ات و داغون کرد ی کردن و غذا نخوردنته که زد



474 
 

 بهش زدم و از کنارش رد شدم.  ی ا تنه

  دا یپ  ی.. نه کسرمیم   یسر و صدا م  یخب.. چه بهتر واسه تو..ب  -

بگ  قهیشه    یم رو  مجبوررهیتو  مسئول  ی ..نه  دخترخاله    تیبار 

 ! یخرابت و به دوش بکش

لباسم و از پشت گرفت و    قهینرفته بودم که    شتریسه قدم ب   دو

 سمت خودش. د یمن و کش

کارا  یمطمئن  - م  ییهمه  احساس    یکه  خاطر  به  فقط  کنم 

 ته؟ یمسئول

  که یت  نیرفت..ا  جیکردم سرم گ  ی که داشتم بهش نگاه م  همونطور

جد   شینما  گهید و  م  یجد  ی نبود  بد  داشت    هو یشد!  یحالم 

 ضعف کردم و همه وجودم شل شد. 

قبل از   یبود وقت  ی اراد   ریکار و کنم..کامالً غ  نی خواستم ا  ینم

تو مشتم گرفتم و سع لباس زرتشت و  باکمک   یافتادنم  کردم 

که ضربان قلبش    یاون خودم و سرپا نگه دارم..درست تو قسمت

بود که به    ب یکردم و عج  ی دست مشت شده ام حس م  ریو ز

 اومد!  یتند م  ی ادینظر..ز
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 میحال  یکمرم با همه ب  یبه محض قرار گرفتن دستش رو  یول

 راه افتادم سمت اتاق. واریو با کمک د دمیخودم و عقب کش

 ! ی غسل کن ی نره بر ادتیشد مهندس.. فیدستت کث  -

دراز    یبدبخت  با تخت  رو  و  رسوندم  اتاق  به  و  خودم 

حاال    جه ی..سرگدمیکش و  داشت  ادامه  هنوز  تهوع    هیام  حالت 

 سراغم اومده بود.  یواقع

  ی که شوخ   ی نقشه احمقانه ا  نیبه خودم فرستادم بابت ا  یلعنت

حداقل    ی نجوریهم بد نشد..ا  یخب از طرف   یشد..ول  ی جد  یشوخ

کنه حال    یو زرتشت باور م  ادی به نظر م  دهیرنگ و روم هم پر

 بدم و.. 

 داد!  یم تمی وضع نیبه ا یت یاومد سراغم و اهم ی اگه م البته

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴3 ] 
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ا  یعجله و کالفگ   با به ذهنم م   ی هر سوراخ سنبه    دی رس  یکه 

و نابود   ستی ن   یخونه ول  دکی  ی دهایکردن کل  دایگشتم واسه پ 

 شده بودن.. 

گرفتم اون حرکت احمقانه رو انجام بدم    میکه تصم  یموقع  اون

که ممکنه    د یحبس کنم اصالً به ذهنمم نرس  نجایو خودمون و ا

چهارپا تو گل    هیبره و حاال  مثل    ادمیزاپاسم و    ی دایکل  ی جا

ا  ریگ با  که اعصاب و   ی و حال بد  سایگ   تیوضع  نیکرده بودم 

 بود..  ختهیروانم و بهم ر

ه  نفسم بدون  و  کردم  فوت  سمت    ی ا  جهینت  چیو  افتادم  راه 

ام  به  احت   نکهیا  دیاتاقش..  و  باشه  شده  به    ی اجیبهتر  رفتن  به 

 درمونگاه نباشه..  

ا  ی م  دلم همه  کنم  فکر  از   نایخواست  و  فرار  واسه  اس  نقشه 

به    دم یبع  نیبه فرار کردن داشت همچ  یبیکه عادت عج  ییاونجا

 ..  دیرس  ینظر نم

باال آورد و از اون بدتر    ییکه تو دستشو  دمیکور نبودم.. د  یول

پر از خونش بود که تصوراتم و بهم    ی و چشما  دهیپر  ی رنگ و رو

 زد.   یم
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دو روز براش بردم دست   نیغذا تو ا  یهم نداشت.. هرچ  یتعجب

خونه سخت    نیموندنش تو ا  طیشرا  نینخورده ول کرده بود و با ا

 شد..  یم

باشه..    نجایخودش بخواد ا  سای کردم تا گ   یم  دایپ  یراه  هی  دیبا

  ب یبه خودش آس  ی بخواد با لجباز  نکهیبدون اجبار من.. بدون ا

 هم محال بود!  ی زیچ ن یبزنه.. که همچ

بسته رو تخت دراز    ی اتاقش و باز کردم و رفتم تو.. با چشما  در

 داد..  یبود و با دستش داشت معده اش و ماساژ م   دهیکش

بدنش چشمام و   نییپا  ی جلو و دستش و گرفتم که دما  رفتم

  دم؟یحال افتاده بود و من نفهم  نیبه ا  یاز ک  سا یگشاد کرد.. گ

انقدر کوتاه دو روز لب به   نیتو ا  دمید  یکردم اونم وقت   یچرا 

 نزده!  یچیه

به پهلو زده دور خودم گشتم    ی و با دستا  رونی برگشتم ب   عیسر

  ی نم..  یو داشت ول  دامیراه چاره.. نگهبان مجتمع کل  هیبه دنبال  

  ی بودنم پ   وونهیمونده بود که به د  نیبفهمه.. هم  ی زیخواستم چ

 رو گم کردم!   دایدر خونه رو قفل کردم و کل  نکهیا  دنیببره با فهم
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تازه    هی و  زد  جرقه  ذهنم  تو  دارون  اسم  که    ادمیلحظه  افتاد 

  ی داشتم تو خونه دنبالش م   خودیدست اونه و من ب  دکمی  ی دایکل

 گشتم.. 

برام   رازمیکه ش  ی بهش داده بودم و ازش خواستم تا زمان  خودم

 دیو حاال با  یاسباب کش  ی برا  ستهیو باال سرشون وا  رهیکارگر بگ 

 رو گم نکرده باشه!  دایکردم که اون کل یخدا خدا م
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 جواب داد: عیو که برقرار کردم سر تماس

 بله؟ -

 ؟ ییدارون سالم..کجا -

 شده؟  یشم برم شرکت!چ یسالم..دارم حاضر م -

 . م یشونیکف دستم و گذاشتم رو پ و دمی کش  یراحت نفس

 ؟ ی خونه من و هنوز دار ی دایکل -

 !قهیدق هی ستایوا -
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 به گوشم خوردو بعدگفت:  لشیجابه جا کردن وسا ی صدا

 ! نجاستیآره ا -

 ؟ ی اریرو برام ب  دایکل  نجایا  ی ای سر ب  هیقبل ازشرکت    یتون  یم  -

 ی خبر کن از من زودتر م  دسازیکل  ه یبرو    ؟خبی پشت درموند  -

 رسه که! 

 شه!  ینم -

 ش یب  ی زیازچ  یوقت  شهی..همهیمکث چ  نیا  یدونستم معن   یم

کرد و بعدسوالش و   یهنگ م  هیکرد چند ثان  یازحد تعجب م

 ! دی پرس یم

ا  با به  با  نکه یفکر  آخر  و  توض  نیا  لیدل  دیاول  و    ح یاتفاق 

 و جون کندن گفتم:  یبدم..بابدخت

 ریهم گم شده..حاال گ  دایهم..کل   دایکردم کلدر و از تو قفل    -

 تو! نیکردم ا

که!حتماً    اوردهی..بال در ن گهیکن د  داشیگم شده؟خب بگرد پ  -

 همونجاست!  ییجا هی
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نه؟    یش  ینم  الیخیب  ی اریرو درن  هیقض  ی پوووووف..تا ته و تو  -

کل کردم  فاضالب!فکر  تو  انداختمشون  خودم  نشده   ی دایگم 

 نبود دادمشون به تو!  ادمیزاپاس دست خودمه..

با    گهیسوال د  هیخواد    یداد که بازم   ی دوباره اش نشون م  مکث

 : دمیهمون لحن متعجبش بپرسه که قبل از اون خودم توپ

درو باز کن    نیا  ای دارون وقت سوال جواب شدن ندارم..زود ب  -

 ! ییبرم جا دیبا

 ! امی باشه دارم م -

 فقط..  -

 انداختم و گفتم:  سایبه دربسته اتاق گ ینگاه  مین

 هیازش    یتون  یبهت!م  دمیسر راهته..آدرسش و م  کیبوت  هی  -

 ؟ی ریلباس برام بگ ی سر

 خودت؟  ؟واسهیچه لباس -

سوال    نیدادم!امان از ا  یم  حیتوض   نجایهم ا   ی سر   هی  دیبا  حاال 

 دارون!  یتموم نشدن ی ها
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با    ریبگ  لیرو تحو  دایخرم..تو فقط برو خر  ی م  ی نترنت یخودم ا  -

نتونم برم    نجایزودتر از تو برسه ا  دی..اگه بفرسته شااریخودت ب

 .رمی بگ لیتحو نییپا

 ی !آدرس و بفرست..فقط خدا کنه سر خودت و به باد ندیاوک  -

 کارات! نیبا ا

دارون..رفتم تو    ی قطع کردم و بعد ازفرستادن آدرس برا   و  تماس

  یزیکرده بودم واسه روز مبادا که بخوام چ  داشی که صبح پ  یجیپ

 کردم انقدر زود الزمم بشه! یبخرم..فکر نم سایگ ی برا

باالخره    هیاز    بعد کامل    هی دور چک کردن عکسا و مدال  ست 

ب خر   رونیلباس  درمونگاه   دمیبراش  تا  باهاشون  بتونه  تافقط 

لباسا  شمینجوری..همادیب داشتم  خر  ییشک  اش    دمیکه  اندازه 

 نه.  ایهست 

به رو شدم تمام سع  نیا  تو باهاش رو  ام و    یدو روز هربار که 

  یحت   ایتن و بدنش    دنیکردم که فقط به صورتش نگاه کنم..د

 رفت!فعالً  یم  دیکه نبا  ییبرد سمت جاها  یموهاش ذهنم و م

 .  یطیشرا  چیرفت..تحت ه یم  دینبا
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ا  یول نح  نکهیخب..حدس  ها  موقع  اون  مثل  الغره   فیهنوز  و 

 و انجام دادم!  دام یهمون خر  ی سخت نبود و منم بر مبنا  یلیخ

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴3 ] 
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بودم تا باالخره در از اون سمت توسط دارون   ستادهیدر وا   ی جلو

به نگاه متعجب و   تیاهم ی.. ب دمیکش یباز شد و من نفس راحت

 رو ازش گرفتم و گفتم:  دایو خر دیموشکافانه اش کل

شرکت    ی کنم چون هم تو تو  یدستت درد نکنه.. تعارفت نم  -

 .. رون یبرم ب  دی.. هم من بای کار دار

  نم یبب  ی خوا  یکه نم   ستین  نیتعارف نکردنت واسه ا  یمطمئن  -

 اون تو چه خبره؟

 باشه مثالً؟!  دیبا ی چه خبر -

ول  ی نم  - خبر  یدونم..  به    ستین   ی اگه  و  خودت    ه یحتماً 

  ی که تو خونه تنهاس و در و قفل م یروانپزشک نشون بده.. آدم

بعد    ندازهیرو م  دایکنه و کل ست کامل لباس    ه یتو فاضالب و 
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داره..   یمشکل روان  هیخره.. به طور قطع    یخودش م  ی زنونه برا

 اونم از نوع حادش!

  دیینگاهش کردم و حرفش که تموم شد سرم و به تا  ی سردخون  با

 تکون دادم: 

 کنم!  ی فرصت بهش فکر م  نی.. تو اولیکه گفت  یمرس -

باال آورد و خواست بره   یخنده دستش و به نشونه خداحافظ  با

 و دوباره برگشت سمتم..  ستادیلحظه وا هیکه 

وقتا دلت    یلیکه خ   یکن  یراجع به من فکر م  یدونم چ  ینم  -

اجبارت کنم   اد ی.. منم دوست ندارم زیخواد باهام حرف بزن  ینم

..  یکه حرفات و بهش بزن  یو خواست  یکس  یزمان  هی.. اگه  یول

اون  از  من..  رو من حساب کن..  از قضاوت کردن..  بدون ترس 

  د یکنم.. تا شا  رککنم همه رو د  یم   یام که.. سع  ییدسته آدما

 من و درک کردن.  ی روز هیهم به جبرانش..  ه یبق

 حرفش تکون دادم و چند ضربه به شونه اش زدم..  دییبه تا  ی سر

  کار یدارم چ  قاًیدونم دق  یاس.. نم  ختهیکم ذهنم به هم ر  هی  -

نم  یم دارم   یکنم..  فعالً  غلط..  کارم درسته کدوم  دونم کدوم 

 . گمیو بهت م   ی.. همه چی شه.. ول  ی م  ی چ  نمیکنم تا بب  یمدارا م
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 هستم!  یموقع خواستهر  -

آسانسور شد و منم برگشتم تو خونه.. در اصل در جواب    سوار

با ب  ی گفتم که م  یم   دیدارون  با خودم کنار  اول  .. هر  ام یخوام 

رو هضم کنم و بهش حق بدم که تو   سایکار گ  ن یموقع تونستم ا

 ی زیچ  نیکس هاش واسه کسب درآمد تن به همچ  ی و ب  ییتنها

اون موقع شا به دارونم    ی م  دیداده.  تونستم درباره اش حداقل 

 اومد!   یاز من بر نم ی زی چ نیبگم.. ول اآلن.. گفتن همچ

به لباسا انداختم.. با    ی پلمپ شده رو باز کردم و نگاه  ی ها  ساک

خودمه.. راه افتادم سمت اتاقش   ی سفارش ها  نکهیاز ا   نانیاطم

 برداره! ی بار دست از لجباز هیکه حداقل واسه  دیام نیبه ا
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××××× 

و با اخم    ستادیبودم که زرتشت باال سرم وا  ی داریخواب و ب  تو

 زل زد به صورتم..

 .. یدرمونگاه سرم بزن میبر  دیرو بپوش.. با نایبلند شو ا -
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واسه رفتنم    دمیکش   ی رفته بود چه نقشه ا  ادمیلحظه به کل    هی

و    دیخون به مغزم رس  هویکه    ام یخونه و خواستم بگم نم  نیاز ا

و حالت تهوعم    جهیشدن سرگ   دیبا شد  یشدم ول  زیمخین  عیسر

 تو همون حال موندم و فقط گفتم: 

 ؟ ی باز کرد ی در و چه جور  -

 حاضر باش.  گهیربع د هی -

 یراه انداخت  شیواسه من نما  ی خودیو ب  یداشت  دیاز اولم کل  -

 آره؟ 

برنگشت نگاهم کنه چه برسه به    یحت  یصد برابر شد وقت  حرصم

 و در و بست..  رونیرفت ب ی دجواب دادن به سوالم و با خونسر

پر دردم و    یشونیخودم و پرت کردم رو تخت و پ  تی عصبان  با

اعصاب خورد کنش..    ی داشت رفتار ها  یتیماساژ دادم.. چه اهم

قض نصف  که  م  ه یفعالً  درمونگاه  همون  تو  و  بود  شده    ی حل 

تونستم فلنگ و ببندم و برم.. البته اگه تا اون موقع حالم بهتر  

فرار کنم که مثل    گشاز چن  ی شتریشده باشه و بتونم با سرعت ب 

 نندازه..   رمیدفعه قبل گ
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و چه   ی ک  نکهیگوشه اتاق.. متعجب از ا  دیخر  ی ساک ها   دنید  با

دو روز تو خونه بود    نیخودشم تمام ا   یوقت  دهیرو خر   نایا  ی جور

 بازشون کردم.. یکی یکیتم سمتشون و رف

  گهیبود.. همه اشون ست بودن با همد  دهیسر تا پام لباس خر  ی برا

 و انتخاب لباس..   دیخودم تو خر قه یو نسبتاً متناسبت با سل

تفاوت نبود نسبت    یو ب  الیخیکردم ب   یهم که فکر م  ی انقدر  پس

کارکشته شده بود..    گهید  ییجورا  هی.. هرچند که..  زیبه همه چ

سال ها هم زن داشته و هم صد در صد دوست دختر..    نیتو ا

  ره یبگ   یلباس  پیچه ت  ی که بدونه واسه هر مدل دختر  ه یعیطب

 ! ادیبهش ب  شتریکه ب

  ی لباسا اگه م  نینبود.. با ا  ی و بلند شدم.. چاره ا  دمیکش   یپوف

  با   دمیپوش  یرو م   نایهم  دیکردم.. با  یرفتم فقط جلب توجه م

که اون   یلیمحال بود دست به وسا  ی عاد  طیتو شرا  نکهیوجود ا 

 بزنم..  دهیبرام خر

 ی پالتو  هیبه خودم انداختم..    ینگاه  نهیکه تموم شد تو آ  کارم

بوت بدون   میروشن و ن   یآب   نیبود با شلوار ج   دهیبرام خر  یصورت
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  یطرح دار یکم برام گشاد بود و شال پشم هیکه   یپاشنه مشک

 که رنگش با پالتوم ست بود..  

باور کنم ا  هنوز ست کردن کار خودشه واسه    نینتونسته بودم 

مطمئناً کار فروشنده مغازه بوده خودم و    نکهیبا فکر به ا  نیهم

 .. رونیقانع کردم و رفتم ب
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فکر    زایچ  نینبودم که بخوام به ا   یطیدر حال حاضر تو شرا  من

مرد جماعت واسه   زیچ  چیه  گهیمثالً ازش لذت ببرم.. د  ایکنم  

 .. ی .. چه باطنی من جذاب نبود.. چه ظاهر

 پیزرتشت و ت  دنیزود با د   یل یفکر خ  نیاز ا  ی ادی.. درصد زالبته

رفت و نظرم عوض   نیاز ب  شیمشک  یزمستونه و اسپورت طوس

داشته باشه..    تیتونست برام جذاب  یظاهر مردا هنوز م  دیشد.. شا

 کرباس بودن.. هیسر و ته   تی مسلماً تو باطن و شخص یول

 عیبود و روش و که به سمتم برگردوند سر  شی تو گوش  سرش

  ی دونم چ  یدرهم رفتم سمتش.. نم   ی نگاهم و گرفتم و با اخما

 تو صورتم که گفت:  دید
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 رسه..  یحالت بهتر به نظر م -

  ض یمر  ی نقش آدما  دیرفت با  ادمیبه خودم فرستادم که    یلعنت

 :دم یکنن و توپ ی و حال ندار و باز 

 مون ی.. اگرم پشی خودت گفت  م؟یمگه من اصرار کردم که بر  -

بخواد به خاطر هر کارش سرم   یکیبه درک.. اعصاب ندارم    ی شد

 منت بذاره.. 

برم که مچ دستم و گرفت و نگه داشت.. کاش بازم واسه   خواستم

به    می رفت تا دستش مستقگ  یلباسم کمک م   قهینگه داشتنم از  

 نکنه..   دایبدنم تماس پ

برداشت و   وانیل  هیدستش و دراز کرد و از رو کانتر    یکی  اون

 گرفت سمتم.. 

 خوبه برات.. نویبخور ا -

و من زودتر به نقشه ام برسم و خالص   میزودتر بر  نکهیا  ی برا  فقط

چند قلپ    هیچ  اتشیمحتو  نکهیبه ا  تیاهم  ی ب  تی وضع  نیشم از ا

مزه ش  بالفاصله  که  و   نشیریازش خوردم  تو دهنم پخش شد 

 کم بهتر کرد..   هیحس و حالم و 
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زنجب  طعم و  م   لیعسل  و همون   یو خوب  تونستم حس کنم 

که مامان   ی دور  یلیخ  ی سمت گذشته ها  دیلحظه ذهنم پر کش

شربت   نیباال بردن فشار مامان بزرگ مرحومم از ا  ی برا  شهیهم

 داد..  یبهش م کرد و  یدرست م

 ی میقد ی بود اون روزا رو که حاال نسخه ها ادشیزرتشتم  یعنی

 داد؟  یکرد و به خوردم م یم زیو واسه من تجو مونیخانوادگ

کنار    یو گذاشتم رو عسل  وانیل   دمیو که تا آخر سر کش  شربت 

شده    رهیکه نگاه خ  میبر  گهیمبل و سرم و بلند کردم تا بگم د

اخم   لیزود دل  یلیو خ  دمیزده از شالم و د  رونی ب   ی اش به موها

 داد: حیو تعجبش و توض

 رون؟ یب ی ایب ی خوا یم ی نجوریا -

به سرتا پام انداختم.. لباسام و که خودش داد    یتعجب نگاه   با

بود.. دوباره زل زدم به صورتش که با همون اخم    یپس دردش چ

 : دیتوپ

 جمع کن موهات و! -

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴۴ ] 
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بهش نگاه کردم و جلوتر ازش راه افتادم سمت در که   یچپ چپ

بگه خودم صدام   ی زیچ  نکهیقبل از ا  نباریدوباره نگهم داشت و ا

 و بردم باال.. 

  ی تون   ی و نم  یست یدو روز صد دفعه گفتم آقاباالسر من ن  نیتو ا  -

  ی نرفته که گفت  ادمم ینکن..    ی پس انقدر واسه من قلدر باز  ی باش

برگشت ماهه  ادارانیا  یچند  پس  غ  لیاص  ی مردا   ی..  با   رت یو 

تونم حدس بزنم اونجا با    یم  شمینجوریکه هم  اریرو در ن  یرانیا

 ! ی گشت ییدخترا پیچه ت

سرش و به چپ و راست تکون داد و من    ی زیخنده تمسخر آم  با

نداره که    دنیجوره تحمل حرف شن   چیباور رسوند که ه   ن یو به ا

 .. یتو فاز تالف  رهیکنه و م یش و عوض مبالفاصله کانال

د   رت؟؟یغ  - تو؟  رو  غ  ییجا  گهیاونم  دادن   رتیواسه  نشون 

شدن واسه امثال تو آب تو   یرتیمگه؟ به نظر خودت غ  یگذاشت

  ست؟ی ن  دنیهاون کوب
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کاسه    یکردم اشک  یو پلکام داغ شد.. خدا خدا م  دیکش  ریت  م ین یب

گلوم نشست    ی که با حرفاش تو   ی بغض  نیچشمم و پر نکنه و ا

 بمونه که ادامه داد:   یهمونجا باق

 ابوناش یگشتم.. تو خ  یهم که با زن و دوست دخترام م  ییاونجا  -

به اسم گشت ارشاد نبود که بخوان واسه حجاب نادرست  ی زیچ

ر  خواد به خاط  یهست و من اصالً دلم نم  نجایا   یتذکر بدن.. ول

.. تو هم فکر نکنم دوست  فتم یتو دردسر ب  ت یزندگ  اق یسبک و س

 ! جفتمونه به نفع  یکن  تی.. پس رعای داشته باش

ا  لعنت ا  نیبه  و  توانا  ییحرفا   نیآدم  انقدر  تو   ییکه  داشت 

سوزوندن قلب و روح.. لعنت به من که انقدر شکننده شده بودم  

 حرفا..  نیدر برابر ا

آدم   نیحرفا از زبون ا  نیا  دنیگفت... اگه شن   یراست م   زرتشت

 اد یاز زبون پدر و مادرم درب ی روز هیانقدر تلخ و آزاردهنده اس.. 

 تحمل کنم و دم نزنم؟  دیبا ی چه جور

فکر که تا چند ساعت    نیحوصله جنگ و جدل نداشتم و با ا  گهید

 : دمیشم توپ یاز شرش خالص م گهید
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اش موهام و شه که باه  ینم  دایپ   یچیخراب شده ات ه  نیتو ا  -

 ببندم! 

به دور و برش انداخت که چشمش   یحرف خودشم نگاه   نیا  با

 دن یبرداشت.. با د  ی زیچ  هیافتاد و دوال شد و    نی لحظه به زم  هی

و باز   ی اون بند کوتاه مخصوص پلمپ که احتمااًل واسه بسته بند

 بود چشمام و گرد کردم و گفتم:  دیخر ی نشدن ساک ها

 موهام و ببندم؟ ی چه جور نیمن با ا -

بهم انداخت و بدون حرف بازوم و گرفت که پشت    ی کالفه ا  نگاه

 و شالم و از رو سرم برداشت..  ستمیبهش وا
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  ی موهام حرکت کرد عصب  ی که به شکل شونه ال به ال   انگشتاش

شدم و خواستم خودم و بکشم جلو که پاهاش و دور طرف پاهام  

 .گذاشت و قفلم کرد
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رها شدن از دستش که بازم بدون   ی تقال کنم برا  شتر یب   خواستم

شد و    اهیرفت و چشمام س  جیکردن سرم گ  ی فکر به نقش باز 

 کنده بشه.   هیتا زودتر قال قض ستمیدادم همونجا وا حیترج

که    یینبود تحمل حس کردن دستا  یراحت  نی خب..به هم  یول

بود که حس    نی بافت و من تمام تالشم ا  یحاال داشت موهام و م

 موفق نبودم! ادی..زیکنم ول  لیوجودم و به انزجار تبد

کارش نبود و فقط به قول    نیپشت ا  یاحساس  چیدونستم ه   یم

مگه تا    یکنه ول  یداره تالش م  فتادنیتو دردسر ن  ی خودش برا

من و بافته بودن که بخوام راحت   ی سن و سال چند نفر موها  نیا

 از کنارش رد شم؟ ی و عاد

به نظر   یو مزاحم  زیمن موجود نفرت انگ  ی هرچقدرم برا  زرتشت

  ی زی..چی جنبگ  ی ب  دیضعف و شا  نیبازم جنس مخالف بود و ا  ادیب

از همون   یکی شد و منم    یم  دایپ  ی بود که تو وجود هر دختر

 دخترا. 

من    شیپ  قهی چند دق  نیآدم هم  نیکردم ا  ی ادآوریبه خودم    یول

انقدر ب خرج   رتینخواد برام غ  یدونست که حت  یارزش م  یو 

 کنه..  
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هم به زرتشت هم به خودم ثابت کنم که    نکهیا  یبرا  نیهم  واسه

  یعاد  یلیتونم خ  یبرام نداشته و م  یحس خوب  چیحرکت ه  نیا

که کارش تموم شد و شالم و رو سرم    یاز کنارش رد بشم..وقت 

  ی م و پرت کرد رو شونه ام.. نگاهانداخت و دنباله بافته شده موها

 و گفتم:  ختمبه بافت نه چندان ماهرانه اش اندا

 ! یزشت بافت یلیخ -

 باال رفته زل زد بهم..  ی ابرو هیو با  ستادیوا کنارم

  یشگریکه وقت نداشتم چند جلسه کالس فشرده آرا   دیببخش  -

 بگذرونم! 

بافت    ی و خودم و به ظاهر مشغول تماشا  نییو انداختم پا  سرم

ا مسخره  بند  اون  و  نشون    ی مو  بود  وصل  دمش  به  که 

 کردم. یکه به زور خنده ام و کنترل م یدادم..درحال

خب.. تصور    ینبود ول  دنیواقعاً حس و حال خند  طیاون شرا   تو

ها کالس  تو  چ  ی شگری آرا  ی زرتشت  بتونم    ی زیزنونه  که  نبود 

 اوت باشم. تف ینسبت بهش سرد و ب

اون بند مسخره    ی جور  هیهنوز به موهام بود و خواستم    نگاهم 

دور مچ   ی سرد و فلز  یکنم که جسم  میموهام قا  ی رو ال به ال 
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  عیخواستم سر  ی اراد  ریواکنش غ   هی  یو من ط  دی چ یدست چپم پ

 کرد و تکون نخورد. ریدستم و عقب بکشم که همونجا گ

بود که فقط تو   ی ..دستبندی اون جسم فلز  دمید  یداشتم م  حاال 

سر  لمایف ول  دهید  اال یو  وحشت   یبودمش  ازش  شدت  به 

پل  به نظر    یمیکم قد  هیکه    سیداشتم..همون دستبند معروف 

 جاهاشم زنگ زده بود. یو بعض  دی رس یم
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اون    ی صدا  با قفل  به    یکیچفت شدن  سرش دور مچ زرتشت 

گرفت    ینشئت م  رتمیکه از ح  ی ریخودم اومدم و سرم و با تاخ

 باال بردم.. 

 ؟ ی و از کجا آورد  نی.. انیا -

  ی از بدجنس  ییرو صورتش نشست که رنگ و بو  ی قی عم  لبخند

 داد..  یبازم من و حرص م یپشتش نبود.. ول 

 آقاجونه..   ادگاری -
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  ن یشده ب   جادیبه منِ مات مونده و چند سانت فاصله ا  تی اهم  یب

 ادامه داد:  ی لبام.. با خونسرد 

نگهش داشته بودم که    ی ا  گهیقصد و منظور د  ه یالبته.. من با    -

 .. ادیبه کارم م شتریب  نهیزم نیخب.. فعالً تو ا

که گفت..    ی کردم ذهنم و منحرف کنم از اون قصد و منظور  یسع

ا با  کردنم  فرار  احتمال  که  به صفر    نیدر حال حاضر  دستبند 

  ی کردم البته که شدن   یمسئله تمرکز م  نیرو هم  دیبود با  دهیرس

بودم و حاال زرتشت    دهینقشه رو کش  نیا  ی . من با چه فکرنبود.

 همه رو نقش بر آب کرد.. یچه شکل

دستم افتادم به    یکیبا اون    یاس ول  دهیفا  یدونستم تالشم ب  یم

 کردم بازش کنم..  یجونش و سع

 شه..  یو اعصاب من خورد م  نیباز کن ا -

هم تالش نکن..    ی خودیعوضش اعصاب من کامالً راحته.. ب  یول  -

 شه که اونم...  یباز م دشی فقط با کل

چشمام تکون داد و راه افتاد سمت آشپزخونه    ی و جلو  دشیکل

هم    یکی  نیکردم ا  ی شدم.. خدا خدا م  ده یکه منم دنبالش کش
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نکنه که فقط پرتش کرد تو گلدون وسط کانتر   روونه فاضالب 

 رفت سمت در.. 

 .. میو برگرد میمونه تا بر  یتو خونه م -

 ؟یچ یعنیها  ی مسخره باز  نیا -

با  -   دشیکل  ینه؟ بفهم  ایداشته باشم    یجان  تیامن  دیباالخره 

ا  شمهیپ ب  ییبال  هی  نکهیاحتمال  و خالص   ی اریسرم  و خودت 

.. فقط اگه  ی اری سرم ب  ییهر بال  ی تون  ی حاال.. م  ی .. ولادهیز  ی کن

منم   دیبا ای.. ی دستت و از مچ ببُر  دیبا  ای یبازم فرار کن یخواست

 !ی با خودت ببَر

تو همون    ی واسه تعجب کردن نذاشته بود.. چه جور  ییجا  گهید

دق تصم  ی ا  قهیچند  و  شد  بد  من  حال  ببردم    میکه  گرفت 

 ..  د یبه ذهنش رس ییفکرا ن ی درمونگاه همچ

  ی مگه حضور من تو  د؟یترس  یانقدر از فرار کردن من م   یعنی

حد تالش   نیبراش داشت که تا ا  ی چه سود  ش ی خونه و زندگ

 !میکرد واسه نگه داشتن زور یم

برم ول  رینبودم که ز  یمن ذاتاً آدم  از ته دل  یبار حرف زور   ..

آدم چند   نیخواست که ا  یخوردم و احمقانه دلم م  یحسرت م
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.. نه اآلن ش یو سرسخت  تیجد  ن ی شد با هم  یم  داش یماه زودتر پ

ا با وجود  ن  نهمهیکه    چیه  گهی.. دهیو کنا   ش یحرف و متلک و 

 !رمی تونستم ازش بگ  ی نم  یحس مثبت
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  ز یبه دستبند زشت دور مچ دستمون بود که زرتشت از آو  نگاهم

که   دستمون  مچ  رو  انداخت  و  برداشت  و  کتش  اور  راهرو 

ب به نگاه پر از انزجار و نفرت من رفت   تیاهم  ی بپوشوندش و 

 و درو قفل کرد..  رونیب

  نیجمع ا  نبارحواسمیکردم ا  یسع  ینقشه ام که نابود شد ول  نیا

 نمیکرد.. البته اگه ا  یباشه که داشت باهاش درو قفل م  ی دیکل

  یم   رییکم تغ  هی  دیشد..نقشه ام و با  یدچار نم  ی به سرنوشت قبل

 محاله پا پس بکشم!  یو زود داشته باشه ول رید دیدادم.. شا

* 

ا  بعد بدبخت   نکهیاز  با  راننده  ازسمت  ماش  یجفتمون    ن ی سوار 

اگه جد  میشد افتاد..  باصداقت    ی جد   ی راه  بود  نشده  بد  حالم 

رفتن به    الیخ  یکردم واسه فرار و ب  ی گفتم نقش باز  یبهش م 
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دستبند دوردستم    نیو ا   طیشرا نی..چون تحمل ام یدرمونگاه بش

 شد..  یداشت باعث آزارم م قهیچند دق  نیتو هم

وضعحاال    یول با  یلیخ  تم یکه  نبود    ی دوساعت  یکی   دینرمال 

 ..میداشته باشم واسه نقشه بعد  ی کاف  ی کردم تا انرژ  یتحملش م

که    ی کرد وقت  یکه دستبند به مچ دستم وارد م  ی ازفشار  خسته

 : دمیشد توپ  یدست زرتشت مدام جا به جا م

کرمت گرفته    ا ی  یدست فرمون بچرخون  هیبا    یتون   یواقعاً نم  -

 ؟ ی من و عذاب بد ی جور هیکه 

رفع    نکهیا  بدون از سر  فقط  انگار  بچرخونه..  به سمتم  و  روش 

 ساکت کردنم گفت:  ی برا فیتکل

 تو فکرکن کرمم گرفته!  -

 کنم مطمئنم!  یفکرنم -

 .. نیتر بش نور یکم ا هی ن؟یبه درماش  یمگه بچسب ی مجبور -

رواعصاب   نیاز ا  شترینگفتم تا ب  ی زیچ  گهیو برگردوندم و د   روم

 هیبود واسه هرحرف من    حینداشته ام رژه نره. انقدر پررو و وق

 کنه.  فیرد یمنطق ریجواب مسخره و غ
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..چشمم به ستادی پشت چراغ قرمز وا  یبود وقت  ابونیسمت خ  روم

شدن که    یرد م ابونیبود که تند تند داشتن از عرض خ یمردم

 هوا گفتم:  یبدون مقدمه و ب 

 ؟ یگالره عکس داراز  -

کرد و من با   یشدم..اونم داشت نگاهم م   رهیسکوتش بهش خ  با

 گفتم:  ی شتریخواهش ب

 ! نمشیخوام بب  یم -

عکس داره    نهی فکر کنه بب  نکهیا  ی رفت تو هم احتمااًل برا  اخماش

بود دراز   ی که رو  ش ینه بعد دستش و سمت گوش  ای داشبورد 

 کرد و گفت: 

 باشه.  دی با شنستاگرامیا جیاحتمااًل تو پ -

 مگه.. مگه چند سالشه؟ -

ول  یم سالشه  چند  ا  یدونستم  عج  نیانقدر  برام  و    بیمسئله 

 لحظه شک کردم. هیبود که  رممکنیغ

 ده سال!  -

 داره؟  نستاگرامیا جی بعد پ -
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  ن یکنن..ا  یکسب درآمد م  نستاگرامیگالره از ا   ی هم سن و ساال   -

 داره! یخانوادگ کیکوچ  جیپ هیکه فقط 
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 ی و تکنولوژ  ای دن  نیعقب افتاده بودم از ا  ی ادیداشت.. من ز  حق

وقت زهرمارش..  و  کوفت  خر  یحت   یو  اجازه  خودم    ه ی  دنیبه 

دادم چون به    یرفت و نم  نستاگرامیکه بشه باهاش تو ا  یگوش

 داشتم..   اجیام احت هیکردن سرما ادتریپول همونم واسه ز

کوچ  ی خواهر  یول خودم  از  سال  شونزده  مسلماً   کتریکه  بود 

سن کم صاحب    نیتو نازو نعمت بزرگ شده که از هم  ی انقدر

 م یکم باعث حسود  هی  دیمسئله شا  نیامکانات باشه و ا  نیبهتر

خب.. از ته دل خوشحال بودم که حداقل گالره مثل    یشد ول  یم

 شه!  یخواهرش بدبخت نشده و نم

خ  ش یگوش و  فکر  از  سمتم  گرفت  که  اول  الیو  و    ن یدراومدم 

  نهمه یشد.. ا  یکه به چشمم خورد و باز کردم..باورم نم  یعکس

 کردم.  یرو که به من داشت و باور نم یشباهت 
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  ی مو..حالت مو..رنگ و شکل چشم و ابرو..رنگ پوست..حت  رنگ

با    کلیه که دربرابر   یو جزئ  زیر  ی تفاوت ها  ی سر  هیو جثه.. 

 یسایگالره انگارگ   ی اومد.. به جا  یشباهت به چشم نم  نهمهیا

 واقعاً دور از باورم بود..  نیداد و ا  یه ساله رو داشت بهم نشون مد

  ه یبه هر حال جفتمون بچه    دی رس  یبه نظر نم  د یکه بع  هرچند

کردم اگه   یفکر م  شیکه تا چندروز پ  ی.. منیول   میپدر مادر بود

  دم یرس  ن یقیبه    گهیشناسم..حاال د  ی نم  نم یبب   ابونیگالره رو تو خ

 و شناخته..   صیچهره اش برام قابل تشخ ی از صد متر

از   دنشید  ی که من به جا   ی روز  د یرس  یم  یعنیشد؟    ی م  یعنی

و باهمه وجودم بغلش کنم..    نمی خودش و بب   یپشت صفحه گوش

و بغلم    نه یمن و بب   ی روز  هیخواست که    یاونم مثل من م   یعنی

ممکنه مثل طراوت دوستم داشته باشه؟اصالً.. اصالً    ی عنیکنه؟  

ذهن پاکش    واستننخ  نکهیا  ای..  ایدرباره من بهش گفتن    ی زیچ

 خواهر قاتل آلوده بشه؟ هیبا فکر به داشتن  

کردم که چشمام   یخوشگلش و نگاه م   ی دونه دونه عکسا  داشتم

 دمیتار.. سرم و بلند کردم که د   یپر از اشک شد و صفحه گوش

 کنه..   یدرهم نگاهم م ی زرتشت داره با اخما
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گذشته و اآلن تو   نمونیب   یچند روز چ  نیا  نکهیبه ا  ت یاهم  یب

بغض  ای  میصلح با  توان  ی جنگ  نداشتم    یکه  زدنش  پس  واسه 

 گفتم: 

 منه نه؟  هیشب  -

 یام واضح نم  هیزل زدم به عکسا هرچند که به خاطر گر  دوباره

 ..دمشونید

منه؟ اصالً    هیدونه که شب  ی..خودش.. خودشم مهمهیشب   یلیخ  -

 ستم؟! دونه که منم ه یم

 و به حرکت درآورد.. ن یو ماش رونیب  دی و از دستم کش ش یگوش

.. گالره  دیستی ن   ه یدونه.. در ضمن اصالً هم شب  ی معلومه که م   -

که پوستش چقدر صافه.. مثل تو    ینی ب  یخوشگل تره.. م  یلیخ

 کک و مک نداره! 
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حال   نیزد که من و از ا   نیحرف و واسه ا  نیتونستم بفهمم ا  یم

چند روز باهاش کل کل کنم و جوابش   نیتا مثل ا اره یو هوا درب
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عکسا انقدر بد بود که بدتر شدم و   دنیحال من با د  یو ندم.. ول

 .. نی و سرم و چسبوندم به داشبور ماش  هیگر ریزدم ز

کم شدن   ی که برا  ی شد انقدر  دهی چپم با اون دستبند کش  دست

  ی حوصلگ  یو ب  هی.. با همون گرنمی دردش مجبور شدم صاف بش

و محکم کشمن دس  نباریا زرتشتم همراهش   دمیتم  که دست 

 : دیاومد و توپ

 کنم؟   یم یدارم رانندگ  ینیب  ی.. نمواااااشی -

 بهش گفتن؟ یچ -

 ؟یچ -

 بهش گفتن؟  یدرباره من.. چ  -

دونست   یم  ی زیچ  هیداد..    یندونستن نم  یشدنش معن  ساکت

 گفتم:   ی شتریکرد و من با اصرار و خواهش ب   یم  یکه داشت مخف

 .. گفتن مرده آره؟گهیحرف بزن د -

 دونم!   ی.. نمستمین  انشیمن در جر -

 به گالره گفتــــــن! ی.. بگو.. بگو زرتشت چیدون یم -

 من اونم صداش و برد باال و داد زد: ی بلند شدن صدا با
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نه    ی.. ولی دونن.. گفتن فرار کرد  یکه همه م  ی زیهمون چ  -

فرار   یکه دوستش داشت  یکه.. با کس  یواسه قتل.. گفتن با کس

  ی نذاشته کس  گهیخارج آقاجونم طردت کرده و د  یو رفت  ی کرد

بگ  ی خبر برهیازت  اون  م  چارهی..  بچگونه خودش  فکر  با    ی هم 

باز  یخواد وقت تا شا  گریبزرگ شد  از معروف  د یشه  تو    تشیبعد 

  ی نم   گهی.. دد یبه هم برس  ی نجوریسراغش و ا  ی و بر  شیبشناس 

  هی.. البته تو  دهیدونه زحمت معروف شدن و قبالً خواهرش کش

 ! گهید نهیزم

و حال بد امروزم..   ی زار هیبه جونم افتاده بود از گر ی درد بد سر

 آخرش بود داد زدم: ی جمله ها یتمام که ناش ی با لجباز یول

 با تو..   امیخوام ب ینم  ی قبرستون  چیهمن و برگردون..  -

 نظر نخواستم ازت.. -

 .. حالم بده برگرد..تویمسخره باز نیزرتشت بس کن ا -

 درمونگاه..   میریم میحال بدت دار  نیمحض اطالع واسه هم -

کالفه شدم و خواستم بازم از روش مشت و لگد کوبوندن    گهید

  ی دتریمانعم شد و حالت تهوع شد  جهیاستفاده کنم که باز سرگ
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ر بهم  و  ام  روده  و  که ع  ختیدل   ی دخترا  نیکه مجبور شدم 

 و چشمام و ببندم..  نمیبش  میخوب و آروم ساکت رو صندل 

  م یادگخانو  طیو شرا  میو روح  می حال بد جسم  ری انقدر درگ  ذهنم

دونم چقدر    یدر نبود خودم بود که زمان از دستم در رفت و نم 

 و نگه داشت و گفت:  نیتا ماش د یطول کش

 .. نییپا  ایب -
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ا  هی  تو واسه  احتمااًل  بود..  داشته  نگه  خلوت   یکس  نکهیکوچه 

پ  نهی نب زودتر  و.. خودش  من  ادهیشاهکارش  دست  و  که    یشد 

و به ناچار منم    د یشدن نداشتم و کش  اده یواسه پ  ی رغبت  گهید

.. دوباره اور  نیی پا  دمیها رد کردم و پر  ی صندل  ی خودم و از رو

 کتش و انداخت رو دستمون و راه افتاد.. 

ام کرد و    نهیدکتر معا  ی وقت  یدرمونگاه و حت   ی تو  م یرفت   ی وقت  تا

پا  صیتشخ فشار  و  خاطر ضعف  به  از    نمییداد  بزنن  سرم  بهم 

 نداد..   هیو متعجب بق  رهیبه نگاه خ یتیکنارم تکون نخورد و اهم
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با نگاه پر از خشم و عصبان  من دنبالش بودم که   تی تو سکوت 

  ت یخواد ادامه بده و اون با نها  یو کجا م   ی رو تا ک  ی باز  نیا  نم ی بب

 کرد.. یکارش و م ی و خونسرد ییپررو

که پوست دستم و به    ی ستبند فلزد  هینه انگار که من و با    انگار

  یکشونه.. حت   یسوزش انداخته بود داره همه جا دنبال خودش م 

 گرفتن نسخه دکتر..  ی داروخونه درمونگاه برا ی تو

که اومده بود سرمم و    ی پرستار  دمیرو تخت خواب  یوقت  باالخره

ن  کنه  چسب  ینگاه  میوصل  زرتشت  و    دهیبه  انداخت  تخت  به 

 گفت: 

 ! دی داشته باش فیتشر رونیب  دیتون  یشما م -

بهم انداخت و احتمااًل دنبال    یباال رفته نگاه   ی با ابروها  زرتشت

 گشت که گفت:  ی قانع کننده م لیدل هی

راحت    المیبمونم خ  ششیترسه.. پ   ی کم از سرم و آمپول م  هی  -

 تره!

گل    ختنمیرم رشد که من رگ ک   یداشت قانع م  گهید  پرستاره 

تو صورتش   رهیممکنه خ  ریدونستم غ  یم  نکهی کرد و با وجود ا 

 لب زدم:
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مشکل  - خ  ی نه  ترسم  ر  ی لیندارم..  م ختهیوقته   ی بر  یتون  ی.. 

 .. رونیب

داد   ی که از حرص بهم فشارشون م  یی شده و لبا  زیر  ی چشما  با

 تکون داد.. دییزل زد بهم و سرش و به تا

 منتظرم!  رونیباشه.. پس من ب -

بر نداشته بود که دست منم همراه با اون دستبند    شتریقدم ب   دو

روش   یکنترل  نکهیآخ گفتنم بدون ا  ی شد و صدا  دهیمزخرف کش

 داشته باشم بلند شد..  

خودم و گرفتم تا لعنت نفرستم به روح پدربزرگم    ی زور جلو   به

 که واسه نوه ارشدش به جا گذاشته..  یو ارث ی ادگاری نیبابت ا

انگار منتظر هم  رتشتز نشست    عیعکس العملم بود سر  نی که 

 طرف صورتم و لمس کرد..   هیدستش  یکیلبه تخت و با اون 

 نترس..   رمینم ییجا ؟یدرد دار زم؟یشد عز یچ -

 رو لبش نشست و گفت:  یقیو عم  یعصب  ی لبخند

دونم    یکوچولو.. من که م   اریقهرمان ها رو در ن  ی ادا  ی خودیب  -

 ..ی دار اجیچقدر بهم احت
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از حرص    دنشییدندونم فرستادم و مشغول جو   ریلبم و ز  گوشه

  ی اون پرستار حرف  ی خواستم جلو  ینم  گهیشدم.. د  ت یو عصبان 

  ن ی کند از ا  یکنجکاو شده بود که دل نم  ی ادیبزنم و اونم انگار ز

 اتاق..

زرتشت..   روزیتو نگاه پ  رهیکارش که تموم شد و رفت خ  باالخره

کرد.. دستش    یحالم و بد م چند روز گذشته    نیکه مثل تمام ا

 و از رو صورتم پس زدم و گفتم: 

داره نه؟ شک نکن..    ی و سرگرم  ی برات شکل باز  یاآلن همه چ  -

که    یمزخرف  یزندگ  نیاز ا  یش  یکم بگذره.. خودت خسته م  هی

دونم    ی.. پس قبل از اون ولم کن بذار برم.. من که میراه انداخت

هم وقت خودت و هم من و تلف   ی .. چرا داریست ین   یتو موندن 

 کارا! نیبا ا یکن یم

در اومده بود و حاال رنگ حسرت داشت..    ی روزیاز حالت پ   نگاهش

کم تو همون حالت نشسته سر تا پام و برانداز کرد و آخرسر    هی

 گفت: 
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شد حال و روز من..    نمیشد حال و روز تو.. ا  نیبار نبودم و ا   هی  -

  ال یتونم نباشم.. پس خ  ینم  گهیدفعه اگه خودمم نخوام.. د  نیا

 دور..  زینبودنم و بر

 ..ی از سر دلسوز یخوام کس یمن نم -

واسه ات   چکسی خودت دلت واسه خودت نسوزه.. ه  یتا وقت   -

 راحت..  التیکنه خ ینم ی دلسوز

که به    ی بکشون یینه؟ کار من و به جا نهی که تو هم هدفت هم  -

 کار؟ نیاز ا مونمیچقدر پش ام یزبون ب

 ؟ یستین مونیپش  یگی م یعنی -

ربط   - تو  به  خ  یاواًل  اگه  دوماً  که    ی کنجکاو  ی لینداره..  بدون 

 !ی ش  یسِر م  گهیدوبار اولشه.. بعدش د  یکیفقط واسه    یمونیپش

کرد و صورتش بر افروخته شد..    رییحالت چهره اش تغ  هیثان  تو

  ل ینقطه ضعف من باشه تبد  نکهیا  ی کار به جا  نیدونستم ا  یم

  ی هاش بدم نم  تیاذ  نیطه ضعف اون و من بابت همه اشده به نق

 انگولکش کنم..   قیطر نیاومد از هم
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دونست.. پس حاال    یبه خرج دادن نم  رتیغ  قیکه من و ال   یآدم

زنه    یشه رگاش م  یم  دهیوسط کش  میچرا تا بحث کار و کاسب 

 رون؟یب

ا   خودمم ا  یعالقه  مسائل نداشتم..    نیبه صحبت کردن درباره 

  یبود که برا  ختهیدو روز اعصاب و روانم و بهم ر  نیانقدر تو ا   یول

 کردنش بگم:  تیاذ شتریب

  ی م  رهیرو تن و بدنم خ  یاومد از نگاه مردا..وقت  یاولش بدم م   -

بعض ماش  اشونیشد!  همون  تو  از  م  نی که  راه  دهنشون   یآب 

 رون یب  دمیپر  ننشوی بهونه از ماش  هیدوبار اول به    یکی  یافتاد..حت

..اونم در یپول درست حساب  هیبار که    نی..اولیشدم ول  الیخیو ب

به ج  هیفقط    ی ازا کردن  کار  و    دنیزدم..د  بیشب  تراوال  اون 

که داشتم و شست و با خودش   ی مزخرف  ی اسکناسا..همه حس ها

..چون صشونیحر  ی مردم واسه نگاه ها  یم  گهیبرد..ازدفعه بعد..د

 ! شتریتر..درآمد منم ب صی مردا حر  یهرچ
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که گردنش و صاف نگه داشت و دست آزادش و برد سمت   دمید

  ن یا  دنی شد با شن  ی.. هه.. راه نفسش داشت بسته م ورشیپل  قهی

 خواست قبول کنه!  یداشتنش و نم رتیکه غ ی حرفا.. مرد

کنم   فی و برات تعر میموندن  ادیاز خاطرات به   یکی ی خوا ی م - 

 تا قشنگ به عمق مطلب... 

 دهنت و ببند..  -

 نیا  ی تا وقت  یها.. تو هم که ور دل من   هیاطره بامزه اچرا؟ خ  -

 .. پسرخاله!ره یحوصله امونم سر نم ی نجوریسرم تموم شه.. ا

خم شد روم و کف دستش و گذاشت کنار سرم رو بالش..    هوی

افتاده بود روم..    بتش یه  ی اونجور  ی دروغ چرا.. وحشت کردم وقت

اون شب..    یبودمش.. ول  دهید  هیزاو  نیهم از ا  گهیبار د  هیمن  

کرد.. اون شب انقدر    ی با اآلن فرق م  یلینگاه کردنش خ  قهیطر

ببره و حاال..    نی ب   ازو    می منف  ی داشت که همه حس ها   یمهربون 

جا به وجودم منتقل    هیرو داشت    ایدن  یمنف  ی انگار تمام حس ها

 کرد..  یم

  ی مکان عموم  هیچون تو    نکهیدلخوش نباش به ا  ادیبه نظر من ز  -

که اون شب سرت   یی تونم بال  ی باهات ندارم و نم  ی کار  م یهست
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صورتت هنوز هست..    ی که رو  ییها  ی آوردم و تکرار کنم. کبود

خوب جلو  ی وقت  رهیم  ادتیکه    ییوقتا  ی برا  هینشونه    یخون 

تر باشم.. پس    دهتونم درن  یم  وونم یح  هیاز    رهی گ  یچشمم و م

  یداره برات که هر شر و ور   تیامن  ی ادیبودنت ز  نجایفکر نکن ا

 !رونیب ی زیدلت خواست از دهنت بر

م   ی صدا  گهید  حاال  حس  قلبمم  تاپ  اونم    یتاپ  که  کردم 

 ی حرفا  دنیاز حد و شن  شیب  یک ینزد   نیوحشتزده شده بود از ا

 به ترسم غلبه کردم و گفتم:  یاش.. ول دگونهیتهد

 ه؟ یهدفت چ -

 داد.. اش ادامه رهیکم فاصله گرفت و به نگاه خ هی

احمقانه برداشتم..    ادیاعت  نیکه به قول خودت دست از ا  میریگ  -

قراره   ی.. تهش چدمیکار و خط کش  نیدور ا   گهیپاک شدم و د

 به تو برسه؟! 

 ! ست ی.. به تو مربوط نیبنا به گفته حضرت عال - 

  ل ی هردنب  ی مای تصم  نیسر ا  هی  یچرا اتفاقاً به من مربوطه وقت  -

 شه..  یو مسخره ات به من وصل م 
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درآورد و مشغول ور رفتن    بش یو از تو ج  ش ینشست و گوش  صاف

 باهاش شد. 

 ! گمیبه تهش بهت م  میدیتهش و هروقت رس -

که   ست یبا خودت معلوم ن فت یچون هنوز تکل  یگ یبگم نم اومدم

حرف بذارم تو   ی خودیداشت ب  یزبونم و گرفتم.. چه لزوم  ی جلو

موند و   یم  نمونیب  ی نجوریهم  یهمه چ  دهنش؟ چه بهتر که

.. که اگه  دمیفهم   یرفتارهاش و نم  نیا  یوقت منظور اصل  چیه

ن و  قصد  بود  ا  ی جد  ت یقرار  کالهمون    نیپشت  باشه..  کاراش 

 رفت تو هم!  یبدجور م
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که هنوز    یکالفه ام و فوت کردم و نگاهم و دوختم به سرم  نفس

با    نجایا  یکردم تا وقت  یم   دیبا  کاریبود.. حاال چ  ده یبه نصفم نرس 

 بودم..   ریدو تا دستِ بند شده اس نیا

دستش افتاد.. ذهنم دوباره    ی تو  یکه به زرتشت و گوش  چشمم

کش دوران    د یپر  همون  تو  که  خوشگلم  ساله  ده  خواهر  سمت 

درگ  یعنی..  دمشیند  ی انقدر  شمینوزاد پرت  حواسم    یریانقدر 
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و خانواده دور شده بودم   یاحمقانه ام بود که به کل از زندگ  ی ها

شد امر به خانواده   ثبود که باع  لیاز دال   یکیها    ی ریدرگ  نیهم  و

  ن یجنبه و وقتشه که برام آست  ی ام مشتبه شه داره سر و گوشم م

 باال بزنن.. 

وار به هم وصل بودن و واسه هر کدومش    رهیهام زنج   یبدبخت 

 ه ی..  دمیرس  ینم  یمشخص  جهی گشتم به نت   یکه دنبال مقصر م

تباه    هی   ندهیجماعت دست به دست هم داده بودن که آ دختر 

  یبه خودم و آرزوها  چیدر پ   چیکالف پ   نیسر ا  عتاًیبشه خب.. طب

 ! دیرس یمحالم م ی ادیز

  ن ی که زم   یشدم و با لحن  رهیدستش خ  ی تو  یحسرت به گوش   با

 گفتم:  میقبل.. نرم و مال  قهی تا آسمون فرق داشت با چند دق

 نم؟ یگالره رو بب  ی عکسا هگیبار د هی ی دیم -

  ینگاه پر از اخم و سکوت کشدار شده. ول  مین  هی فقط شد    جوابم

هر    هویکه    شی رپوستیز  ی داشتم به دلرحم شدن ها  د یهنوز ام

ساعت   م  هیبار    هیچند  نشون  و  اش  بلند    یچشمه  با  که  داد 

 کرد..  دیو ناام  دمیتخت ام ی شدنش از رو
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زبونم    دیو که کش  ی صندل نوک  تا  کنار تخت و روش نشست.. 

و    شیکنس« بارش کنم که همون موقع گوش   ی »گدا  هیاومد  

 خمار شده لب زد: ی پام و با صدا ی انداخت رو

 شارژ نداره.. خاموش نشه!  ادیز -

که تو همون حالت نشسته سرش و به    دمیو چرخوندم د  سرم

ند روز  چ  نیا  ی داده و چشماش و بسته.. خستگ   هیتک  یپشت  وارید

  ی و من هنوز نم  دیبار  یسر و کله زدن با من از سر و روش م

که  ی دردسر  نهمهیانقدر اصرار داشته باشه به ا  دیدونستم چرا با

 شده..  جادیبا من براش ا

با دقت   نباریگالره رو ا  ی عکسا  گهیدور د  هیو برداشتم و    شیگوش

بود و   ی ا  هیخاص و آتل  ی نگاه کردم.. اکثرشون عکسا  ی شتریب

سن داره   نیاز ا  ی جد  ی زرتشت رسوند که جد  ی من به باور حرفا

دو    یکی  جشیتو پ  یکنه.. حت   ی م   یشدن زندگ  گریباز  ی ا یتو رو

 معروف داشت..  ی گرایتا عکسم با باز

کاش    ینی غمگ  لبخند که  خواستم  دل  ته  از  و  نشست  لبم  رو 

  لیمن به حسرت تبد  ی ر کوچولوم.. مثل آرزوخواه  ی حداقل آرزو 

 نشه! 
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[3۰.۰۸.2۰ 17:۴7 ] 
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  دمیبابام ند  ایاز مامان    یو رو کردم.. عکس  ریو ز  جش یپ  هرچقدر

ا م   نیو  تفکرات    ینشون  همون  تو  هنوز  ام  خانواده  که  داد 

  گهیدو سال بعد.. د  یکیهستن و احتمااًل گالره هم تا    شونیقبل

بال و    واشی  واشیبا عکساش و نداره و    ییهنرنما  نهمهیاجازه ا 

 شه..    یم دهیپرش چ

باطل خانوادگ  هی..  یمی و قد  ی تکرار  ی ویسنار  هی که هر   یدور 

از   ی کی  دنیشد.. با به بلوغ رس  یبار از اول تکرار م  هیچند سال  

 ..  لیمجرد فام ی دخترا

  یگالره.. نبودن آقاجون و حرفا  ی برا  میلحظه تنها دلخوش  اون

 به درد ازدواج با  یکه از نظر سن   ی کالمش بود و.. نبود پسر  هی

 گالره بخوره..  

ه  هرچند برا  چیکه سن و سال  ها  ی وقت  ما مالک   ی خانواده 

واسه    یخوب و  نبود.. وگرنه من  ازدواج  از    هیواسه  آدم ده سال 

 گرفتن!  یخودم بزرگتر لقمه نم
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برا  دیدوباره چرخ  اری اخت  یب  سرم بار    نیاول  ی سمت زرتشت و 

بودم نسبت    دهی و بهتر برانداز کردم.. هنوز نفهم  شتریچهره اش و ب

درصد نفرت    ایبه اون موقع ها.. چهره اش جذاب تر شده بود..  

نگاه اول روم و نم بود که تو همون  گرفتم و    یمن کمتر شده 

 شتر بهش نگاه کنم.. یشدم تا ب یم  بیترغ یبرعکس.. گاه 

خاص و منحصر به    زیچهره اش چ  ی هنوز تک تک اعضا  دیشا

..  یکنه ول  خکوبینداشت که بخواد نگاهم و رو خودش م  ی ردف

 بود اگه منکر جذاب بودنش بشم..   یانصاف  یدر کل.. ب 

که اگه ده سال   دی پرس  یداشت تو گوشم م  یمزاحم   ی صدا  هی

 به اون ازدواج؟؟    ی بود  لیم   ی بود.. بازم اونقدر ب  یپ ی ت  نی هم  شمیپ

بودن من..    لیم   یجواب مثبت بهش دادم.. چون نصف ب  بالفاصله

که من و از همه   جایبه خاطر غلط اضافه ام بود و اون اعتماد ب

 زده کرد.. ایدن ی مردا

و خواستم    دیتو دستم لرز   شیهنوز به زرتشت بود که گوش   نگاهم 

که   کنم  پ  هیصداش  به  توجهم  همون   یامیلحظه  تو  که 

 بود جلب شد.. براش فرستاده شده   نستاگرامیا

 !«ی شد نیعجب! باالخره آنال »چه
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!  نی.. اسم فرستنده اش کنجکاوم کرد.. کاترامشی از متن پ  شتریب

 از عکساش و بزرگ کردم..   یکیو  جشیبالفاصله رفتم تو پ

کرد   ی صحبت نم  ی ساله بود که اگه فارس  ی و خورده ا  ی زن س  هی

 ریهم ز  ییباشه.. همه جمله ها  یرانیا  نکهیکردم به ا  یشک م

 ییتو اکثر جاها شیحجاب یبود و ب یسیعکساش نوشته بود انگل

کنه..    ینم  یزندگ  رانیداد که ا  یکه عکس انداخته بود نشون م

 کرد..  ینم دمیشا

 دومش اومد:  امیدادم که پ  یادامه م یداشتم به فضول هنوز

 ؟«یبگ ی خوا  ینم ی زی»چ

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴۸ ] 
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ب  دوباره انگشتام  و  چتش  صفحه  تو   پیتا  ی برا  اری اخت  ی رفتم 

اون به خودش    یمنطق که وقت  نیکردن جواب حرکت کرد.. با ا

.. چرا من  دهیمن و م   یدخالت و کنکاش تو زندگ  نهمهیاجازه ا

 کار و باهاش نکنم..  نیهم

 بگم؟!«  ی»چ
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 ؟« ی»خوب

 بد باشم؟« دی»با

 .. بهتره؟«گمیو م »کمرت

که زرتشت رو مبل خوابش برده   یاون شبرفت تو هم..    اخمام

با  نیا  نکهیا  یبود متوجه کمر دردش شدم ول ازش    دیزن چرا 

 بود..  بیخبر داشته باشه عج

زرتشت   ی از دوست دخترا  یکیممکن بود طرف صحبتم    یعنی

 همسر سابقش؟   یحت ای.. ایباشه 

 ؟«یرفت »کاوه؟

خنده ام بلند نشه.. کاوه صداش   ی و بهم چفت کردم تا صدا  لبام

دونستم چقدر رو اسمش حساسه و حاال   ی منم م  ی زد؟ حت  یم

با فام  ی نفر به جا  هیکه    ی بود موقع  ی دنیاش د  افهیق   ی لیاسم 

 زد..  یصداش م

 !«»هستم

 ؟«یبگ ی زیچ ی خوا یاون شب.. نم »درباره

 شد برام..  یداشت کم کم جالب م هیباال.. قض دیپر ابروهام
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 مثالً؟«  ی»چ

 ؟« ی ستین مونی»پش

ا  نباریا از  پ  ی زیمن چ  نکهیقبل  ادامه  تو    امش یبپرسم خودش 

 نوشت: 

 بمونم؟!«   شتیپ ی نذاشت نکهیا  »از

 نوشتم:  نی واسه هم دیرس  یبه ذهنم نم یکردم و جواب ریگ

 دونم!« ی»نم

شانس دوباره؟ به    ه یداشته باشم به    دی تونم هنوز ام  یم  یعنی»

که اون   ی اشتباه گذشته ام و ترک کردنت؟ حداقل تا وقتجبران 

 ..« ادیب

از قالب    نباریباال و ا  دم یکم خودم و کش  هیرفت تو هم..    اخمام

 اومدم و از زبون خودم نوشتم:  رونیزرتشت ب

 اد؟«یب ی»ک

دختر خوشگل چشم روشن که عکسش تو کمدت بود..    »همون

اومد..    ی همون که گفت  بب  یقرار م  هیهر وقت  ..  شی نی ذارم که 

 !«ست؟ین ادتی
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ا  ایخدا با  شناختمش درباره   یکه نم  یآدم  نیمن.. من داشتم 

تا دختر چشم    ی خودم حرف م زدم؟ مگه زرتشت عکس چند 

برگرده..   ی روز  هی  نکهیا  دیداره به ام  یروشن رو تو کمدش نگه م

داشت که از من براش گفته بود؟  شیتو زندگ یزن چه نقش نیا

 خواست من و بهش نشون بده؟   یکه م

 اومده؟« »نکنه

 نیا   ی برا  یبود و هنوز جواب  یو ناباورم به صفحه گوش   جیگ   نگاه

 کرد:  خکوبمی از باالسرم م یینداشتم که صدا دشیسوال جد

 آره اومده!  سیبنو -

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴۸ ] 
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.. انقدر  رمینتونستم سرم و باال بگ  یو حت  ستاد یاز حرکت وا  دستم

ا ا  یو حرف  دیشد  ی حس کنجکاو  نیمحو  درباره    ن یکه  خانوم 

از   یزرتشت ک  دم یخودم و عکسم زد شده بودم که اصالً نفهم

 زدنم شد..  دیو مشغول د ستادیجاش بلند شد و باال سرم وا
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انقدر  مونیپش  یواقع  ی معنا  به کارم..  از  م   ی شدم  دلم    ی که 

چند روزمون سرم    نیرابطه پر از جنگ و جدل ا   الیخیخواست ب

ازش بکنم که    یدرست حساب  یمعذرت خواه  هیو    رمیو باال بگ

گوش اون  از  خوندن   شیقبل  مشغول  و  درآورد  دستم  تو  از  و 

 شد..  مونیقبل  ی امایپ

شد و   یداشت تموم م  گهیکه د  یکالفه ام و دوختم به سرم  نگاه

پر از عذاب و    تیوضع  نیکرد از ا  یخوشبختانه من و خالص م

بود واسه    یمونده کاف  یزمان باق  نی .. هرچند که همیشرمندگ 

 زرتشت که متلک هاش و بارم کنه.. 

و    شیآخرش بده گوش   امیبه پ  یجواب  نکهیرو خوند بدون ا  امایپ

 و گفت:  بشیبرگردوند تو ج

به معاشرت و حرف زدن با همسر سابقم.. حتماً    ی لیاگه انقدر ما  -

 .. دی ن یرو بب گهیذارم همد یقرار م هی

ذهن    ی عنیگفتن نداشتم..    ی برا  یبود و حرف  نییهمچنان پا  سرم

.. پس همسر سابقش بود فته یذاشت زبونم به کار ب   یمشغولم نم

علن و  واضح  انقدر  حاال  پش  یو  ابراز  از   یم   یمونیداشت  کرد 

 شون؟ ییجدا
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به   یلیو زرتشت تما  ییجدا  نی.. اون مقصر بوده تو ایعنی  پس

چ حاال  نداشته..  ف  یطالق  دوباره  که  هندستون    ادی  لش یشده 

 کرده؟ 

مرد لذتبخش بود که به خاطر به دست   نیبا ا  یانقدر زندگ   یعنی

 کنه؟ کی آوردن دوباره اش حاضر بود خودش و انقدر کوچ

لذت حس نکردم..    نیاز ا  ی زی چند روز چ  نیچرا من تو ا   پس

قرار مالقات واقعاً الزم بود.. اگه به   هیکردم    یحاال که فکرش و م

  که زرتشت بارم کرده   ییخانوم چند نمونه از حرفا و متلک ها  نیا

دادم   یدستبند دور دستم و نشونش م   نیکردم و ا  یم  فی رو تعر

دمش    شهیهم  ی برد و برا  یم  ی پ  شیمطمئناً به عدم تعادل روان

 .. ش یرفت از زندگ یذاشت رو کولش و م یو م

و باال گرفتم و زل زدم بهش.. دوباره لبه تخت نشسته بود و    سرم

ب رد و ک  یداشت فکر م  یبود.. به چ  نیهدفش مات زم  ینگاه 

بهم دست    ی نمه ته دلم احساس دلسوز  هی..  یدونستم ول   ینم

 داد..
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بارش و    دو ناموفق.. هر دو  بارش  بار ازدواج کرده بود و هر دو 

  ش یازدواج و طرف مقابلش از زندگ  نیداشت به ا  لیخودش تما

 رفته بود.. 

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴۸ ] 

 2۰1_پارت#

دونستم.. رفتن    یازدواجش با من که خودم و کامالً محق م  سر

از خود زرتشت بود.. البد    دنیند  تیمن.. به خاطر رفتار و حما

نخواستن    ی قانع کننده داره برا  ل یدل  هیخانوم هم    نیکاتر  نیا

 مشترک! یزندگ نیا

  ی رنگ و بو  ی ادیسوالم ز  نکهی ا   ی گرفتم و ضمن تالش برا  ینفس

 : دمینداشته باشه پرس  ی کنجکاو

 د؟یچند وقته جدا شد -

اش و از اون نقطه نامعلوم    رهیتا نگاه خ  د یطول کش  ی ا  ه یثان  چند

بهم.. جزو معدود دفعات  رهیبگ بزنه  تو    ی بود که بدجنس  یو زل 

نم شادمید  یچشماش  م  شهیهم   دمی..  تالش  کرد   یخودش 

ا از  و حاال دست  برسه  نظر  به  اعصاب  رو  و  تالش   نیبدجنس 

 برداشته بود.. 
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 پنج سال!  -

  م یکه بدونم چند وقت بعد از فرار من تصملحظه برام مهم شد    هی

ول ازدواج گرفته  و در   نیا  می تونستم مستق  ینم  یبه  بپرسم  و 

 عوض گفتم: 

 د؟یچند سال زن و شوهر بود -

واقعاً کالفه شدم    گهیبهم انداخت و من د  یه یعاقل اندر سف  نگاه 

 آدم..  نی ا ی از رو شدن مداوم دستم جلو

باهاش آشنا شدم..    - تو..  از رفتن  بعد  سال بعدش   هیدو سال 

از   میو بعد جدا شد  می.. دو سالم زن و شوهر بودمیازدواج کرد

 هم. 

  ی سوال بعد  دنیپرس  ی برا  ییجا  گهیکامل بود و د  حاتشیتوض

 نیتا ا  مینشون بدم کنجکاو  نکهیا  ی حال برا  نی ذاشت.. با ا  ینم

 نبود گفتم:  دیحدم شد

 ! ی بد حیتوض قی اشت انقدر واضح و دقند یلزوم -

 .. نییزد و سرش و انداخت پا یکج لبخند

 باشه!  -
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  ی بود و نم  هیقض   نیا  ریهنوز ذهنم درگ  ینداشت.. ول  یلزوم  گفتم 

 وارد شدم..  گهیکانال د هیتونستم فکرم و منحرف کنم که از 

 ؟ ی بچه هم دار -

که    دمی رس  جهینت   نیبهم زل زد و من به ا  یبا اخم و کالفگ  نباریا

 ریذاشتم ز  یم  زمیه  ی جور  هی  دیکرم از خودمه.. چون حتماً با

 شدم..  ینم ی و به آروم بودنش راض ششیآت

ام که اگه بچه داشته باشم بذارم   یآدم  نیبه نظرت من همچ  -

 بشه؟ تی ترب گهینفر د هیدست  ریازم جدا شه و ز ی ا هیثان

نبود که    دست بد  هیخودم  پر    ی حس حسادت  و  همه وجودم 

منم   ا  ییجورا  هیکرد..  سابق  م  نیزن  محسوب  و    یآدم  شدم 

  دایپ  ش یزندگ   کیحس حسادت و نسبت به شر  نیا  د یقاعدتاً با

حسادت بچه زرتشت    نی.. در حال حاضر مرکز ایکردم ول  یم

 بود.. 

دا شدن  داغ کرد از تصور ج ی نجوریبچه دار نشده بود که ا هنوز

کنه! چقدر دلم    دایپ  یکه وجود خارج  ی به روز  ی از پاره تنش.. وا

 خواست..   یمثل زرتشت م ییبابا هی

[3۰.۰۸.2۰ 17:۴۸ ] 
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 2۰2_پارت#

آروم بود    شهیو هم  دمیند  ی خودمم بد  ی وقت از بابا  چیه  نکهیا  با

.. اون یول  دمی داد زدنش و نشن  ی بارم صدا  هی  ی و مهربون و حت

ن بهش  که  ا  ازیموقع  نداد!  نشونم  و  هاش  پدرانه    ن یداشتم 

هاش.. به خصوص    ییوقتا زورگو  ی بعض  یزرتشت و حت   ی سرسخت

 چسبه!  یم ب ی اگه از سمت پدر آدم باشه.. عج

 بود؟ نیسر هم تونییجدا -

 ؟یسر چ -

 بچه!  -

فکر کردم که چرا    نیتو فکر فرو رفت و منم به ا  ی ا  هیثان  چند

!«  ست یپرسم و با »به تو مربوط ن  ی که ازش م  یمثل من.. هر سوال 

 !دهیجواب نم

نبود که مشتاقانه بخواد درباره اش حرف بزنه..    یموضوع  مسلماً

..  ی دونست و حت  یبازم خودش و موظف به جواب دادن م  یول

من    گاه یبا همسر سابقش.. جا  م یواشکیاون چت    دعوام نکرد بابت

زندگ ز  ی چ  شیتو  همه  داشتم  نظرش حق  از  که  بم   ر یبود  و 

 گذشته اش و بدونم؟ یزندگ
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.. چون بعد  می بچه دار شدن نداشت  ی برا  یلیکدوم تما چینه.. ه  -

  م ی هم نتونست   میداشت  گهیکه نسبت به همد  یل یاز دو سال.. تما

 هییرفته کمتر شد! بچه واسه کسا  و برعکس.. رفته  میکن  ادتریز

خوش  سال  چند  از  بعد  خوشبخت  یکه..  م یو  دنبال    ی ..  گردن 

برا و  ا  ی کمبوداشون  وارد    هی  یخوشبخت  نیتداوم  سومم  نفر 

  ی دیام  یکه از همون اول حت  ییکنن.. نه واسه ما  یم  شونیزندگ

 .. چه برسه به تداومش.. می نداشت یبه خوشبخت 

ا  لعنت ذاشت    یارضا نشده ام که نم  ی حس فضول  نیبه من و 

که هست کمتر   ینیآدم و با خودم از ا  نیساکت بمونم و فاصله ا

 نکنم! 

 چرا؟  -

..  میازدواج داد   نیو بهونه تن به ا  لیدل  هیچون هر کدوممون.. با    -

چتر پدرش    ریدر اومدن از ز   ی .. براشیغرب  هیاون به خاطر روح

 ..ی کردن.. منم برا  ی و مستقل زندگ

 ی ز یخواد چ  ینم  گهیشد که فکر کردم د  یانقدر طوالن  مکثش

 تو چشمام نگاه کرد و آروم لب زد:  یبگه ول

 ! یفراموش -
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خواست بازم بپرسم..    ی هم بود.. دلم م  ره یحرف خ  یب  نگاهمون

  ی ازدواج و زندگ  ؟یفراموش کن  ی خواست  یو م  یچ  قاًیبگم دق 

داد تازه   یکه نشون م  یلمیمشترک چند ساعته امون و؟ اون ف

  ی تو وجودش حس م  یزمان   هی که    ی .. عالقه اایعروسش قاتله؟  

کشف کردن    ی برا  یلیکردم و نه تما  یکردم و اآلن.. نه حسش م

 دوباره اش داشتم!

  جه یفراموش کردن همون عالقه بود که به نت  ی تالشش برا  دمیشا

 باشه در برابر من..  یت انقدر سخت و سنگتونس  یو حاال م  دیرس

وجودم به   ی درآوردن سرمم.. دوباره کرما  ی اومدن پرستار برا  با

سرم و باز کرد و زرتشت خواست از لبه تخت    نکهی تقال افتاد و هم

 بلند شه دستم و دور گردنش حلقه کردم و گفتم: 

 ؟یکن  ی بغلم م -
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  لم یف  هیخواست شاهد    یم  گهی د  قهیکه انگار تا چند دق  پرستاره

با    کیرمانت  باشه  عاشقانه  وا  هیو  همونجا  کج  و    ستادیلبخند 

  ز یم  ی رو  لیخودش و به ظاهر مشغول جمع و جور کردن وسا
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عصب  نگاه  زرتشت  و  داد  تو    شی نشون  که  صورتم  به  دوخت  و 

 ازش قرار داشت.. یفاصله کم

کنم خودت   یکنه.. کمکت م  یکه کمرم درد م  یدون   یم  زمیعز  -

 .. باشه؟ی راه بر

 !گهیبغلم کن د رهی م  جیحالم بده هنوز سرم داره گ -

که   شیکالفگ  نهمهیا   دنید حاال  بود..  اومده  خوش  مذاقم  به 

کرده بود که   ی رو باز یعاشق واقع هیپرستار نقش  نیهم ی جلو

اش   جهیمنم نت   رهیاز تختم فاصله بگ   ی ا  هیخواست ثان  یدلش نم

 دادم..  یو بهش نشون م 

  یها  ی ادگاریآوردنم از خونه سراغ    رونیباشه که واسه ب  نیا  تا

م دلم  نره..  ب  یآقاجون  کردن  غلط  به  ا  فتهیخواست    نیبابت 

 حرکت مسخره و احمقانه اش..

لحنش خونسرد   یول  د یکش  ینگاهش داشت خط و نشون م   با

 گفت:  یبود وقت

 باشه..  -
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..  ه یباشه چ  نیا  ی معن  نمی کردم که بب  ی تعجب داشتم نگاهش م  با

دستا رو  از  و  کتش  اور  و   ی که  برداشت  امون  شده  وصل  بهم 

دست    ادیاون دستبند به چشم ب  نکهیانداخت رو بدنم و قبل از ا

بدنم که به دنبالش دست چپ منم خم   ر یراستش و سر داد ز

 .. د یچیتو بازوم پ ی شد و درد بد

که حاال من به غلط کردن افتادم و خواستم بگم بذارتم    ی انقدر

اون    نیزم نداد..  مهلت  زرتشت  ز  یکیکه  زانوهام   ریدستشم 

 .. رونیبلند از اتاق رفت ب  ی با قدم ها  عیگذاشت و بلندم کرد و سر

حساب کرده بود   تیز یدرمونگاه و سرم و همون اول همراه و  پول

مستق حاال  ب  میو  و  آسانسور  افتاد سمت  نگاه    تیاهم  ی راه  به 

 که زل زده بودن بهمون دکمه اش و فشار داد.. یکنجکاو مردم

بود که دستبند    ستادهی کنار آسانسور وا  واریبه د  ده یچسب  بایتقر

 نیو به محض باز شدن درش و اول  ادین  یبدنم به چشم کس  ریاز ز 

من و   ستیتوش ن  یکس  دید  نکهیکه توش گذاشت.. هم  یقدم

به کمک د  ی جور که  و   واری پرت کرد  تعادلم  تونستم  آسانسور 

 ! می نش  ن یزم  شحفظ کنم که اول من و پشت سر من زرتشت پخ
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گذاشتنش    نی طرز زم   نیو بلند کردم بتوپم بهش به خاطر ا  سرم

داده و صورتش جمع شده از درد    هیتک  وارید  سرش و به   دمیکه د

 ! دهی و دستش داره کمرش و ماساژ م
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منِ    ی جد  ی جد  پس کردن  بغل  با  که  بود  خراب  اوضاعش 

همسر   ی که حت  ی افتاد..  انقدر  یحال م   نیچهارپاره استخون به ا

  یاد یو عالقه ز  دیشد  لیکه به گفته خودش تما  یسابقشم.. کس 

  ی م   تشیهم بهش نداشت.. نگرانش شده بود ازش درباره وضع

 .. دیپرس

  م یاز خونه ا رونیهنوز ب نکهیراحت از ا الیزدم و با خ ی پوزخند

 گفتم:  ستیباز ن ی هر کار ی و دستش برا

 ! ی شد ریپ -

خمار شده از دردش    ی چشما   ی جدا نکرد فقط ال   واریو از د  سرش

پلک هاش هم    نی ه کمِ بو باز کرد و زل زد بهم.. از همون فاصل

 ی بدم و سع  صیکه تو چشمش افتاده رو تشخ  یتونستم خون   یم

د بگ   گهیکردم  دهن  به  عصب  رمیزبون  درد  درد    یتا  به  هم 
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خودم   چشماضافه نکنم چون ته تهش.. دودش فقط تو    شیجسم

 رفت!  یم

 .. ست یشدنم ن ریدرد کمرم مال پ -

از حد   ش ینگفتم.. امروز ب  ی زی چ  گهیو د  نییو انداختم پا  سرم

بشه    دهیکش  ییخواستم کار به جا  یکرده بودم و نم  ی کنجکاو

آدم و    نیاز راه به راه حرف زدن با ا  ادیبدمم ن   نیهمچ  گهیکه د

و   ی درد چیه گه یکه گفتنش د ییشدن کارمون به حرفا دهیکش

 کنه!  یدوا نم

سمت   م یبر میخوا یم  نکهیا الی .. به خمیدرمونگاه که در اومد از

ا  کوچه  ماش  یهمون  ول  نی که  افتادم  راه  بود  پارک  با    یتوش 

شدن دستم مجبور شدم هم قدم شم با زرتشت که خالف   دهیکش

م راه  داشت  من  حرکت  عصب   یجهت  و  ا  یرفت  و   نیاز  درد 

 : دمیکه تو دستم بود توپ یسوزش

  یسرت و انداخت  ی نجوریکه هم  ستیمگه اونور پارک ن  ن یماش   -

 ؟ ی ریم ی دار نییپا
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جور  ستادیوا  هوی که    یو حرص  یبرزخ  ی و    ادیبرگشت سمتم 

خونه اش   میو با هم رفت  دید  ابون یکه من و کنار خ  یهمون شب

 افتادم.. 

که    یی.. توستمیمن ن   ن ییپا  ندازهی که سرش و م  یوونیاون ح  -

و    یکن   یرم م  ی نجوری افسارت تو دست منه هم  ینی ب  یم  یوقت

.. به نفعته که دهنت  ی ریم   یافت  یقبل از من واسه خودت راه م

درد کمرم تو جونمه.. پس    نیچون هنوز حرصت بابت ا  ی و ببند

 کنم!  یالسرت خ ابونی خ  نیجا وسط هم هینذار همه رو 

پر شده از اشکم دنبالش    ی و گرفت و رفت.. منم با چشما  روش

که در   ینیتوه  نهمهیا  یول  نبودم قبالً..  ی راه افتادم.. انقدر ناز ناز

 بهم کرد خارج از تحملم بود..  قه یعرض چند دق

  یکه واسه جواب سواالم تو  یمت یکرده بودم به همون مال  عادت

ا انتظار  از خودش نشون داد و حاال..  برخوردش و    نیدرمونگاه 

 نداشتم.. 
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خواست بدونم اگه    یکردم نتونستم ساکت بمونم.. دلم م   ی هرکار

  د یمفه  یوقت نم  چیکرد و ه  یم   دایپ   یقبل  تیمن و با همون ذهن

باهام حرف    ی نجوریداد ا  یکاره شدم.. باز به خودش اجازه م   یچ

باشه.. حق    یبزنه؟ هرچقدرم عصب باشه.. هرچقدرم درد داشته 

 کنه..  ینداشت سر من خال

 و گفتم:  دمیکش سمیخ ی پلکا ریبه ز یدست

 که ولت کرد و رفت آره؟  ی زد  یحرف م  ی نجوریبا زن سابقتم ا  -

 نگفت و من با پوزخند ادامه دادم:  ی زیچ

.. اون که مثل من هرزه نبود.. چه دم یپرس  ی چه سوال مسخره ا  -

 نه؟  یاز دهنت در اومد بارش کن یداشت که هرچ یلزوم

  ش ی بحث و پ  نی ا   ی که سر هر مسئله ا  ی خودت کرم دار   نی بب  -

 ! ا یکش یم

 نداره؟  نی به ا یرفتار و حرفات ربط یعنی -

ندار  - که  انقدر    ی هم جا  ی ا  گهیه.. هرکس دمعلومه  و  بود  تو 

 .. دید یبرخورد و ازم م نیهم ختیر یاعصاب و روانم و بهم م
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وا  سرجام خ  ستادمیثابت  روم    رهیو  در  رو  اونم  حاال  که  بهش 

 بود با بغض گفتم:  ستادهیوا

 یحرف م  ی نجوریکاره نبودم هم باهام هم  نیقسم بخور اگه ا  -

 ! ی زد

 و نفسش و فوت کرد..  دیبه صورتش کش یدست

ب  - ب  خودیانقدر  با حرفا  ی و  و   زیچرت و پرت همه چ  ی جهت 

 ..میبر ای سخت نکن.. ب

 قسم بخور زرتشت..  -

چشمام چپ و راست شد و آخرسر روش و    نی کم نگاهش ب   هی

واضح    نیتونست بهم بده از ا  یم  یچه جواب  گهی گرفت و رفت.. د

 تر؟  

ا  قسم و  توهیعنی  نی نخورد  و  زدنش  حرف  نحوه  و    نی..  ها 

 ..  دهیکه من و توش د  یطیداره با شرا می رابطه مستق راشیتحق

م  چقدر آدما  با    یراحت  که  بدن  حق  خودشون  به  تونن 

سوال ببرن و  ری طرف مقابلشون و ز تیشخص ی زیچ نیکوچکتر
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غرورش و له کنن.. هرچند.. خودم باعثش بودم که لعنت بر خودم 

 باد! 

و تو اون مجتمع   میریم مینداشت که کجا دار  یتیبرام اهم گهید

حرف مثل همون   یداره.. فقط ب  کار یچ میکه واردش شد ی تجار

که افسارش تو دست زرتشت بود دنبالش راه افتادم که   یوونیح

 قدم هام شل شد..  دیچیدلم پ ریکه ز ی .. با حس دردهوی

  نینبود که راحت از کنارش رد شم.. ا  یدرد معمول  ه یدرد    نیا

 ی زد انقدر  ی رونم م  ی که به کمر و کشاله ها  ییها  دن یکش  ریت

..  طیشرا  نی.. اونم تو ادنشیو با فهم  هیآشنا بود که بدونم واسه چ

 رو سرم خراب شد!  ایدن
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با   دمیبا تعجب برگشتم سمتش که د ستادیکه سرجاش وا سایگ

 .. واریناباور زل زده به رو به روش و رنگ شده مثل گچ د  ی چشما
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 دنشیاز د  ی نجوریکه ا  دهیو د  یلحظه فکر کردم نکنه کس  هی

  ی رو به روش و حت  ی تو اون قسمت از پاساژ کس  ی شوکه شده.. ول

 دور و برمون نبود.. 

 : دمیخودم پرس نیهم واسه

 !ه؟یچ -

به خاطر بحث چند دق  ی م  فکر ازم   ی انقدر  شمونیپ  قه یکردم 

نگاه عاجزش و   عیسر  یلیخ  یناراحت هست که جوابم و نده ول

 : د یبه صورتم دوخت و نال

 !ییبرم دستشو دی.. بادی.. باییدستشو -

با    ستیامون امکانش ن   دهیبهم چسب  تیوضع  نیاومدم بگم با ا  تا

 هول گفت: 

 .. رمیبگ دیبا ی زیچ هیداروخونه  مینه نه.. قبلش.. قبلش بر -

 و چند قدمم به سمت در برداشت..  د یو کش دستم

 زودباش.. گهید ایب -

 : دمیو با اخم توپ ستادمی و محکم سرجام وا قرص

 نه؟!  ایچته  یگی م -
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نگاه به دور و برش و   هیبه خودش گرفت و با  ی ماتم زده ا  افهیق

 گفت:  ی کنترل شده ا ی صدا

 شدم! ودیپر -

  ن یو تنگ کردم و زل زدم بهش.. خودش خسته نشد از ا  چشمام

کرد.. خواستم فکرم و به زبون    یکه هر دفعه تکرارش م  یدروغ

 گفت:  ی شتر یب  یکه زودتر دستم و خوند و با درموندگ ارمیب

  نیقبل دروغ بود.. ا  ی .. دفعه هاگمی دفعه راست م  نیبه خدا ا  -

 زم؟یمن تو سرم بر یحاال چه خاک هیبار واقع

 ن یتنه و شلوارش.. با ا  نییشد سمت پا دهینگاهم کش اریاخت  یب

کردم اآلن خون همه   ی کرده بود حس م  دایکه پ  ی حال و روز

 : دیتوپ نکهینبود تا ا ی خبر یداره.. ول یجا رو برم

 تو؟ یکن ینگاه م  ی کجا رو دار -

 که!  ستی معلوم ن ی زیچ -

 راتییتغ  نیکه مطمئناً از هم  یحرصکم ناباورانه زل زد بهم با    هی

 :دیشده اش غر دیکل ی دندونا  ی شد از ال  یم ی ناش شی هورمون
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زندگ  ی م  - سال  دو  اون  تو  بدونم  دق  یشه  چه    قاًی مشترکت 

 ؟ ی از زنا به دست آورد یاطالعات

پر  - پاساژ  تا حاال وسط  با  ودیزنم  بدونم  اآلن  که  بود   دینشده 

 کنم!  کاریچ

نم  دیببخش  - اطالع  بهمون  قبلش  ا  دهیکه  وقتا   نجوریواسه 

 ! می الزم و داشته باش یآمادگ

زبونش از جواب   میستادیمیلنگه پا وا  هی  نجای.. تا شبم همرینخ

 افتاد..   یدادنش نم

 خونه؟ میتا برس ی نگه دار ی جور  هیخودت و  یتون ینم -

م  چشماش  تر  گشاد  لحظه  به  ا  یلحظه  بدون  من  و    نکه یشد 

که سال ها    خیرنگ    ی شدم تو اون چشما  یغرق م  شتریبخوام.. ب 

 فاصله رو داشتم..  نیاز ا دنشونیحسرت د 
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دستاش مشت شد و رگ دو   نباریزد باال و ا  شی فشار عصب   بازم

که ازم   یبا همه حرص و خشم  یزد وقت  رونیب شی شونیشاخه پ

 داشت گفت: 

فلکه اش باز بشه   ریش   رم؟یآخه مگه دست منه که جلوش و بگ  -

 ! ستیمن ن اریبه اخت یچیه گهید

دهنم نگه داشتم و نگاهم و گرفتم تا اون   ی و محکم جلو  دستم

مهارش کردم و از تو چشمام    یکه به سخت   ی خنده که نه.. قهقهه ا

 نخونه.. 

آدم اژدها    نیدر برابر ا   دنم ی.. خندش یپ   قهیاز بحث چند دق  بعد

تونستم   یم  ی خب.. چه جور  ینبود.. ول  یجالب  دهیشده اصالً ا

 و خودم و کنترل کنم؟  نمیچهره سرخ شده از خشم و بب  نیا

 یپاساژ و همون داروخونه ا   رونیحرف راه افتادم سمت ب  بدون

  ختن یبهم ر  نی.. خدا آخر و عاقبتمون و با ام یکه ازش سرم گرفت

که به دستمون   ی دستبند  نیو ا   سایگ  یهورمون  تیوضع  ییهوی

 بگذرونه..  ریشد به خ یم  ی انجام هرکاروصل بود و مانع 

* 
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 ستادهیکه جلوش وا  یشده نگاهم و از در توالت  دی کل  ی دندونا  با

گ  میبود به  رو  و  ورود   ییسایگرفتم  در  به  داشت  مردد    یکه 

 : دمیتو توپ ادی ن یکیوقت  هیکرد تا  ینگاه م  یبهداشت  سیسرو

 دو ساعته؟ ی زن یم  دید ی و دار  ی.. چگهیبرو د  ایب -

  یتو دستش مچاله شده بود از استرس و چقدر برا  یبهداشت  پد

با اون پرونده درخشان  نیبود ا  ب یمن عج که داشت..    یدختر.. 

 مسائل معذب بود..  نجوریدر برابر ا ی هنوز مثل هر دختر

 و جاساز کنم؟ نیا  ی دست بسته چه جور  نیآخه من با ا -

 کنم من؟ کاریچ یگی م -

.. حاال  ی با ارزشت کرد  ی ادگاری   نیه کارا رو با ا.. تو همیچیه  -

 باش.. ی که زد ی و شاهد گند ستایخودت وا

تو توالت و دست راست منم با    دیچپ  ت یو گفت و با عصبان  نیا

و  بود  وجب  دو  کال  توالتش  شکر  رو  خدا  تو..  برد  خودش 

 ! م یداشت گهیمکافات د هیبه در وگرنه   دهیهم چسب ییدستشو

 بهش انداختم و گفتم:   یدر باز مونده نگاه ی از ال  

 نخوره ها!   ی زیحواست و جمع کن.. دست من به چ سایگ -
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در و   ت یکنم با عصبان  ی هش مکه دارم نگا  دیدر د  ی از ال   یوقت

شد به ساعد دست من و صدام    ده یخواست ببنده که محکم کوب 

 و برد باال.. 

 .. رونیب  ای.. کارت و بکن زود باریدر ن ی باز یوحش -

 روت و بکن اونور! -

به   ستمی که وا  ستیهم ن  ی زیجالب و وسوسه انگ  یلیصحنه خ  -

 تماشا!

مهارش کرده بودم و   یکه به سخت  ی و برگردوندم و لبخند  روم

به سر و کله    م یدو تا بچه داشت  نیباالخره ول کردم رو صورتم.. ع 

 با حرفا و کارامون..  میدیپر یهم م

  شتر یدرمونگاه افتادم و خنده ام ب   ی اون حرکتش تو  ادی  دوباره

باز کرده بود و از طرف منم    نیکاتر  امیسرخود پ  یشد.. وقت  و 

 ی نزد که بخواد گند  ییزد.. هرچند حرفا  یداشت باهاش حرف م

  ه ی سواالش    دنی به نفع منم شد.. چون با پرس   ی.. از طرف ارهیباال ب

خواست    یرو که دلم م  ییحرفا  واز رو دوشم برداشته بود    ی بار

 . دیبه گوشش برسونم خودش ازم پرس ی بهونه ا هیبه 



545 
 

فقط از   ایدونم واقعا براش مهم بود دونستنش..   ینمکه  ییحرفا

ا  ی سر رفع کنجکاو  بفهمه که تو  چند سال به من    نیخواست 

 گذشته..  یچ

به    یمن و م  ی آروم جواب همه سواال   نقدریاونم هم  کاش داد 

و هم   زیسر و ته همه چ  ست«ی »به تو مربوط ن  هیبا    نکهیا  ی جا

 .. اره یب

افتاده بود که خودمم    ی.. اتفاقاتسایگ   ی مسلماً تو زندگ  نکهیا  با

که درباره    یینداشتم.. مثل همون حرفا  دنشونیبه شن   یلیتما   ادیز

 کار زد و خونم و به قل قل انداخت! نیا  ی تو شیمونیپش

شد    دهیکش  نیی خودم بودم که دستم به سمت پا  الیفکر و خ  تو

  ی پر حرص و عصب  نم یپاهام بش   ی ناچار شدم رو  کهیو من در حال

 لب زدم:

خونه نگه    م یبرس  یتا وقت  یتونست  یو که م   تییحداقل دستشو   -

 ! ی دار

 ! ستی به تو مربوط ن  -

و خواستم   دمینه چندان مطلوب کش  ی تو اون هوا   یپر حرص  نفس

با صدا  ی زیچ  هی بگم که  وارد    سیباز شدن در سرو  ی بهش  و 
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به عواقب کارم   نکهی.. بدون اکشیهمراه بچه کوچ یشدن خانوم

بلند   سایگ  نیه  ی عقب که صدا  دمیکش  عیفکر کنم دستم و سر

  ی اساس  ی خرابکار  هیداد که    یشدن دستم نشون م   س یشد و خ

 راه افتاد!

جلو  هی  خانومه نشستم  طرز  اون  و  من  به  چپ  در   ی چپ 

فکر کردم که چرا اصالً   نینگاه کرد و رفت.. منم به ا  ییدستشو

قرار بود اون تو    سایگ  یزنونه وقت  ییتو دستشو  میاومد  یم  دیبا

 !رون؟یباشه و من ب 

دستشو  تیرضا  باالخره از  و  از    رونیب  ییداد  چشمم  که  اومد 

افتضاح  شی صورت عصب به طرز  که  به شلوارش    س یخ  یافتاد 

 شده بود..  

خون افتاده اش دوختم و حق به جانب    ی و دوباره به چشما  نگاهم

 گفتم: 

  گه یکانال د  هی  ی زن  یسرخود م  ی .. وقتیقرار بود فقط جاساز کن   -

 شه!   یم نیهم

 ست؟ی تو ن  ریوسط تقص  نیا یچیکه ه  یاآلن مطمئن -
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بزنم..    نیتونم تخم  یخانوما رو نم  ودیپر  قیکه زمان دق  دیببخش  -

 .. میبر فتیراه ب
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پاساژ که    ی ها  یرفتم سمت پله برق  میاومد  رونیکه ب  سیسرو  از

 : دی نال یموندگ با در

 ..  گهیخونه د میبر ؟ی ریکجا م -

گند   ی خوا  یم   تیوضع  نیبنداز.. با ا  ختتینگاه به سر و ر  هی  -

 نم؟ ی ماش ی ها  یبه صندل  یبزن

 .. نتیمثل گوسفند پرتم کن صندوق عقب ماش  ی تو که بلد -

خودمم ور دلت تو   دیبا ی نجوریمحض اطالع ا یول  ه یخوب دهیا -

شلوار   هی  نجایکنه هم   ی.. پس عقل حکم منم یصندوق عقب بش 

 !میو بر میبخر

 ..ی دستبند چه جور نیبا ا ؟یچ -

که به چشمم    یکیبوت  نیاز تموم شدن جمله اش وارد اول  قبل

 هم به ناچار ساکت شد و دنبالم راه افتاد..  سایخورد شدم و گ
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ب  نیشلوار ج  هی و  انتخاب کردم  نگاه خ  تیاهم  یبراش    رهیبه 

راه افتادم سمت   سایبودن جلوتر از گ  کیکه تو بوت  ی دو نفر  یکی

 اتاق پرو..

کنم تا فردا صبح   یمکث  نیو کوچکتر  ستمیدونستم اگه وا  یم

لجباز  یم به  هم  ی خواست  واسه  بده  ادامه  زور    نیهاش  با 

 چپوندمش تو اتاق و خودمم پشت سرش رفتم تو.. 

حت  شلوار که  گرفتم  طرفش  به  ازم   یو  نکرد  بلند  و  دستش 

حال  ردشیبگ منم در  فضا  کهیو  اون  با    ی تو  کم  فاصله  و  تنگ 

جور صحنه   کیذهنم هزار و    ی سال تو  انیکه سال  یحضور آدم

راحت نبودم..   اد یصور کرده بودم زو باهاش ت کی عاشقانه و رمانت 

 : دمی توپ نیواسه هم

 برات انجام بدم؟!  دیمن با نمیا گهید ریبگ  -

و هنگ شده اش    رهینکرد و به همون نگاه خ   یحرکت   چیه  بازم

خودش   عیادامه داد که دستم و دراز کردم سمت کمر شلوار و سر

 عقب..  دیو کش

 تو شلوارم و عوض کنم؟  ی جلو دیمن با -

 ؟ ی هم دار  ی ا گهیچاره د -
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پاساژ بگردم   ن یکم تو هم  هینداره عوض کنم    یآره اصالً لزوم  -

 شه..  یخشک م

 ! ی خور یسرد مگه خر مغزت و گاز زده.. سرما م ی هوا نیتو ا -

 تو لخت بشم!  ی جلو نجایکه ا نهیبهتر از ا -

نپره.. چرا    رونی از توش ب  یو بهم چفت کردم تا حرف مزخرف  لبام

اسف بار    تیکشوند که مجبور شم وضع  ی م  ییهمش کار و به جا

 کنم..  ی ادآور یو بهش  شی زندگ

دهنم بسته بمونه که بعدش خودمم عذاب   نیذاشت ا   ینم  چرا

  ی زخم م   دیبازم با  یعن یکه بهش زدم..    ییاز حرفا  رمیوجدان نگ

از من لخت    ریهزارتا مرد غ  ی گفتم که تو تا اآلن جلو   یزدم و م

 و حاال... ی شد

با حرفام چزونده بودمش..    یوجه.. امروز به اندازه کاف  چی.. به ه نه

اومد بعد از به    یمحض باشه.. دلم نم  قتیهرچقدرم حرفام حق

دختر  نی.. انمیزبون آوردنشون اون حلقه اشک تو چشماش و بب

رسوندن    بیحق آس  گهیو روزگار بارها و بارها زده بود و من د

از کنترلم خارج    زیوقتا همه چ  ی بهش و نداشتم.. هرچند که بعض

 شه..  یم
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اتاق   نهیبدون آ  واریو بستم و روم و برگردونم سمت د  چشمام

 پرو..

 حاال عوض کن.. فقط زود باش..  -

  یکه صدا  ی د لحظه انکرد و بعد از چن  ی لجباز  گه ید  خوشبختانه

و دست منم همراه   دیشلوارش به گوشم رس   دنیدرآوردن و پوش

 گرفت و گفت:   ی.. نفسدنشیکرد موقع پوش  نییخودش باال  و پا

 تموم شد..  -

 : دم یبه شلوارش انداختم و پرس ییسمتش و نگاه گذرا  برگشتم

 اندازه اس؟  -

 گفت:   یدونم ول یراستش و نم ای دروغ

 ! میآره.. فقط بر -

  ش ی پ  قهی توجهم به چهره اش جلب شد که نسبت به چند دق  تازه

نظر م  دهیرنگ پر به  از ز  نیدختر هم  نی.. ادیرس   یتر    ر یاآلن 

 چش بود؟ گهیسرم در اومده بود د

 چت شد تو؟ -

 .. ست ین میزیچ -
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شده اش در و باز کرد و منم    سیو بعد از برداشتن شلوار خ  گفت 

..  رونیستامون بود رفتم ب د  ی مرتب کردن اور کتم که رو  نیح

بودم    دهیفهم  ییزناشو  ی.. تو اون دو سال زندگسا یبه قول گ  یول

تحمل    ودشونیدوران پر  ی رو تو  ی بد  ی از دخترا دردا   یلیکه خ

 هم از همون دسته بود..  سایکنن و احتمااًل گ یم

 چوند یپ  یو نم  زیداد و انقدر همه چ  یاگه جواب سواالم و م  البته

هم    ی نجوریخب هم  ی .. ولهیتونستم بفهمم مشکلش چ  ی بهتر م

وقت  نیا دق   ی درد..  چند  و    هی  قه یهر  شکم  سمت  دستش  بار 

 بود..  صیرفت قابل تشخ یکمرش م

ب  بعد بوت  رونیاز  اون  از  خالف   رمیمس  دید  نکهیهم  کیرفتن 

 : دینال ه یجهت پله برق

 باز کجـــــا؟  -

که فقط برات شلوار بخرم.. چون اون    نجایا  میبود  ومدهیاز اول ن  -

 ! یبزن ی گند نیهمچ هی ی خوا یدونستم م  یموقع هنوز نم

 م؟ یاومد  یپس واسه چ -

هم واسه موندن تو خونه    گهیلباس د  ی سر  هیبه  هر حال به    -

 نه..  ای یدار اجیمن احت
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داشتم علناً    یبلند برم   ی که قدم ها  یهم قدم شدنش با من  ی برا

  دن یخنده ام و گرفتم با د  ی ن باز به زور جلوو م  دییدو  یداشت م

هاش    ی دختر هنوز مثل بچگ  نیکوتاه و شتابزده اش.. ا  ی قدم ها

 پر جنب و جوش بود.. 

لباس    یو.. من تو خونه خودم کل  ی مسخره باز  نیتمومش کن ا  -

 .. ی بخر ی زیتو برام چ ست یدارم.. الزم ن

ندار  - نگفتم  ا   ی.. ولی منم  لباسا  نی حاال  با  و  که من    ییمدت 

 خرم سر کن!  یبرات م
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انقدر    ست یالزم ن  گهید  می برگردم سر خونه و زندگ  ی اگه بذار  -

 مهندس..    یفتیبه خاطر من تو خرج و زحمت ب

 هه.. چشم!  -

و جمع کنم    لم یپوووووف.. خب حداقل من و ببر لباسا و وسا  -

 بعد دوباره برم گردون تو خراب شده خودت..  
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  ی ندگدستبند حوصله ران  نیخونه اتون اون سر شهره.. منم با ا  -

 و ندارم. کیتراف نیتو ا

 ! ی بر یم  یپ ی که کرد یبه عمق غلط ی خوبه کم کم دار -

و واکنش نشون    دیترس  عیسر  یلیو زل زدم بهش که خ  ستادمیوا

 داد: 

 مگه؟  گمیبد م  ه؟یچ -

نداره راه به راه دهنت    یاگه حرفات راست باشه هم لزوم یحت -

.. فکر نکن  گمی که من م  ی دیو انجام م  ی .. تو فقط کاریو باز کن

اصرارات به فرار صد   نیسر همه ا  هیفهمم    یرسه و نم  یعقلم نم

 ی دیکه م  ی د یشه و با هر تز جد  یباره ات از دست من ختم م

 ! ی کش ینقشه هم تو ذهنت م هی

قدم به سمتم برداشت   هیچشماش بود    ی که تو ی رغم ترس  یعل

 تر به چشمام زل زد.. قیو عم

..  ی من و به زور تو خونه ات نگه دار  یتون  یمتا آخر عمرم که ن  -

 ی.. چون همه اش بیکه انقدر تالش نکن  گمیبه خاطر خودت م

 اس!  جهینت
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کرد.. برعکس    یحرفاش من و سست نم  نیکه ا  دی فهم  یم  کاش

به   یپ سایکه گ  ییتالش کردن.. تا جا  شتریکرد به ب یم بمیترغ

انتخاب   شیو واسه زندگ ی اشتباهش ببره و قبول کنه که راه بد

 کرده..  

حت  یوقت  تا شم  مطمئن  حتی که  من    ی..   ی اعضا  ه یبق  ای اگه 

نم اجازه  خودش  به  نباشن..  هم  اش  کسب    ی برا  دهیخانواده 

درآمد.. از تن و بدنش استفاده کنه.. من همه نبودنام و.. همه کم  

هم مطمئناً    سایشده به زور! گ  یحتکردم..    یبودنام و جبران م 

 شه!  یبعدها ازم ممنون م

××××× 

با    میمن و تو اون پاساژ گردوند و مجبور شد  یکل  نکهیاز ا  بعد

تازه    میحمل کن  دیساک خر  یدونه دست آزادمون کل  هیهمون  

کرد    رمیهم اونجا درگ  یساعت   م یمارکت و ن   پریها  هیمن و برد تو  

 خونه..  میداد برگرد تیرضاکردناش تا باالخره  دیبا خر

من    نکهی.. بدون ان یکه به محض سوار شدنمون تو ماش  هرچند

داد که بخورم.. وگرنه محال بود   ی دونه مسکن قو هیبزنم  یحرف
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درمونگاه تا خونه و    ریشکمم.. اون مس  ریبا اون درد وحشتناک ز

 .. ارمیمارکت و طاقت ب  پریگشتنمون تو اون ها

که   ی ا   ی ضرور  ریو غ  ی ضرور  یدایبا همه خر..  نایبا همه ا  یول

انقدر از ا انجام داد..  بودم که به    ی دستبند زدنش عصب   نیبرام 

تو اتاق و در و محکم    دمی به خونه و باز کردنش چپ  دنی محض رس

 . دمیبهم کوب 
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همه اصرار    نی و تحمل کنم و ا   طیشرا  نیتونستم ا  ینم  گهید  من

 م ی خونه اش عصب  یموندگار کردن من تو  ی زرتشت و تالشش برا

 کرد..  یم

  شتریب  ی و برا  طیبه فکر فرار بودم و اون داشت شرا  قهی دق  هر  من

تو جور   ی موندنم  اش  کسر  یم  ایمه  ی خونه  و  کم  که   ی کرد 

که حواسش    یزندگ  ی تو  ی مرد  نیوجود همچ  دینداشته باشم. شا

 یباشه و بخواد تو رو از اشتباه دور نگه داره.. آرزو  ز یبه همه چ

 .. یباشه ول ی هر دختر
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آرزوهام    گهیاومد که د  یخودش و بهم رسوند.. وقت   ریآدم.. د  نیا

به خودش گرفته بود و مثل همه دخترا..   ی ا  گهی رنگ و شکل و د

 ها!  یمردونگ نیا دنیاومدم با د یسر ذوق نم

تخت زانو به بغل نشسته بودم    ی رو  رونیب  ی با همون لباسا  هنوز

دستش و    نکهیکه در با شدت باز شد و زرتشت از همونجا بدون ا

 : د یجدا کنه توپ رهیاز دستگ

 غمبرک زدنت تموم نشد؟  -

 ! رونیبرو ب -

بلند اومد تو   ی حرف و زدم که با قدم ها  نیبرعکس ا قاً یدق انگار

و    نیی که از رو تخت پرت شدم پا  دیکش  ی اتاق و دستم و جور

سخت   نکهیهم وا  ی رو  یبه  چند    ستادمیپاهام  همون  مثل  بازم 

 سالن..  ی شدم تو دهیساعت دستبند به دستمون دنبالش کش

  ن ینکن اگه ع  الی.. خسایبچگانه بردار گ  ی فکرا  نیدست از ا  -

  دم ی م  تیمن باالخره رضا  ی نخور یچیو ه   یکن یزندگ   نا یغارنش

خودت سخت تر   ی و برا  طیکارا فقط شرا  نی.. ای بر  نجایکه از ا

بعدشم    ر یدوش بگ  هیبچه آدم برو حموم    نیکنه.. پس حاال ع  یم

 ! ادیتو صورتت ب  گکم رن هیبلکه  ی بدم بخور زیچ هی ایب
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 : دمیو با حرص توپ دمیدر حموم بود که دستم و کش ی جلو

 بذار برم..  یمیاگه به فکر زندگ -

 !ی ذارم بر یکه نم تمی به فکر زندگ -

به    میکردم که زندگ  یم  شیحال  یبه چه زبون  د یخدا.. من با  ی ا

تونه از پس    یمردِ فرشته نجات شده نم   هی  گهیکه د  ده یرس  ییجا

آدم فقط از نظر خودش    نیا   اد؟یجمع و جور کردن گنداش برب

..  دمش ید  یفرشته نجات بود.. من هنوز به چشم ملکه عذاب م

که استارتش و از    ی رکا  ی مانع برا  ه یو    دست انداز  هیبه چشم  

پ  یلیخ ندارم   شی وقت  و  دار  همه  از  خاطرش  به  و  بودم  زده 

 گذشتم! 

با همون   یسرم و بهم نداد وقت  ی تو   ی به زبون آوردن حرفا  اجازه

حموم و در و بست.. با پوف کالفه    ی زور و اجبارش هلم داد تو

درآوردن    ی ا ناچار مشغول  به  و  برم دوختم  و  به دور  و  نگاهم 

 لباسام شدم..  

  ی قلقلکم م   یحموم لوکس   نیچرا.. دوش گرفتن تو همچ  دروغ

فکرا با  اومدن.. چون  کوتاه  واسه  تو  ییداد  داشتم..    یکه  سرم 

 !دمید یرو نم ییجا نیرنگ همچ گهیاحتمااًل د 
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در حموم و باز کردم    ی گرفتم و ال   ی دوش سرسر  هی  نایهمه ا  با

تو    زیحوله تا شده و تم  هیتا از زرتشت حوله بخوام که چشمم به  

 قسمت رختکن حموم افتاد.. 

مرد بود که باعث جلب توجه   نیتو وجود ا   ییزایچ  هیانگار    نه

تو وجود من بود   ییزایچ  هیگفتم.. هنوز    یم  د یبا  دمیبشه.. شا

 جلب توجه ها بشه!   نیکه متوجه ا

  ی تو قسمت رختکن و حوله رو برداشتم که چشمم به لباسا  رفتم

  ی خودش برام لباس انتخاب کرده بود؟ حت  قهیافتاد.. با سل  رشیز

 هم برام گذاشته بود!  یپد بهداشت  ی.. حتی! حتریلباس ز

  دن یشروع کردن به پوش  رنیاز مغزم بگ  یفرمان  نکهیبدون ا  دستام

 زد که:  یم غر م بند داشت به جون  هیلباسم و مغزم بود که 

که چند   ی شوهر  هی  نیخودش.. ع  لیبر فرض اون واسه تو به م  -

دونه    ی کنه لباس گذاشته.. تو چرا دار   یم   یساله با زنش زندگ

 ک یکوچ  ی زای چ  ن یاز هم  د یبا  ی کن   ی .. فکر نمشونیپوش  ی دونه م
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کن بفهمون  ی استفاده  بهش  خط    ی تا  به  خط  واسه  نداره  حق 

 ؟ یکن  یم یزندگ و تو هرجور دلت بخواد  رهیبگ  میتصم تی زندگ

 فقط شونه هام و باال انداختم و گفتم:  شیسخنران نیجواب ا در

 کنم!  ینه فکر نم -

واسه اون   تم یظرف   گهیکردم که د  ی م  هیتوج  لی دل  نیو با ا  کارم

خب..    یو نداشتم ول  دیبود و حوصله جنگ اعصاب جد  لیروز تکم

فکر که ته دلم از    نیا اسرسختانه دارم ب  دمیفهم  یخودم که م

 کنم..   ی حرکت و توجهش خوشش اومده مبارزه م نیا

و محکمش    چوندمیحوله ام و دور موهام پ  دمیو که پوش  لباسام

چشم چرخوندم زرتشت   ی.. هرچرونیکردم که باز نشه و رفتم ب 

 .. ستیداد اونجا هم ن  ی.. در اتاقشم باز بود و نشون مدمیو ند

سرم و چرخوندم   نکهیهم  یول  رونیرفته ب  دیخودم گفتم شا  با

زرتشت و    کلیه  رشیچشمم به بالکن افتاد و از پشت پرده حر

 دادم.  صیتشخ

  ی م   نیا  یکنه.. ول  یم   کاریدونستم چرا اونجاست و داره چ  ینم

کردن اون دسته   دایباشه برام واسه پ  یعال  تی موقع  هیتونست  

 .. یلعنت ی دایکل
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 ی گشتن برنداشته بودم که صدا  ی برا  شتریهنوز دو سه قدم ب  اما

تو  یآهنگ ا  ریبالکن مس  ی از  بدون  بازم  و  خودم   نکهیقدم هام 

مطمئناً کم کم کار دستم    ی اراد  ریغ  ی کارا  نیداد و ا  رییبخوام تغ

 داد.. یم

[3۰.۰۸.2۰ 17:51 ] 
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 نکهیشدم نسبت به ا  یکنجکاو م  دیدونم چرا اون لحظه با  ینم

  دنش یواضح شن   ی برا  ی.. ولدهیرو گوش م   یزرتشت داره چه آهنگ

خودش    ی ایو اون انقدر غرق تو دن  ستادمی وا  شهیکامالً پشت ش

 بود که متوجه حضورم نشد! 

 دمت..  ی..من دلم با موندنه که ادامه م

 .. نمتینب ی نجور یا  ی شک دار  ی..تو به چ

 راه بده..  نیاگه ا میبرگرد  می تون ی ..م

 به دلت بد راه نده..  یشمی..اگه نه تا پ

 .. دی بود نه سف اهینه س ی ..مثل هر رابطه ا 

 .. دیشه ند یم ی عالقه رو چه جور نی..اما ا
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 شه پا گذاشت..  یاحساسم بهت مگه م  ی ..رو

 اندازه من موندن و باور نداشت..  ی چکی..ه

گفتم واسه    راهیو محکم بهم فشار دادم و به قلبم بد و ب  دندونام

.. تو خونه  نجایمن اآلن ا  نکهیتند شدن ضربانش.. ا  لی دل  یب  نیا

آهنگ و با فکر به من    نیا  نکهی واسه ا  یخوب  لیزرتشت بودم.. دل

 نبود..  ده یگوش م

ترانه به همسر   نیلحظه و همزمان با ا  نیداشت تو ا  دی.. شادیشا

گشت    ی که مطمئناً اگه م  یمشترک  ی کرد و زندگ  ی سابقش فکر م

 کرد..  یم  دایخوبم پ ی توش روزا

امروز بهت    نی م.. هسایگفت خودت و گول نزن گ  یم  ییصدا  هی

خب.. آدما    ینبوده.. ول   لیدخ  ی گفت که تو اون ازدواج عالقه ا

 از دروغاش باشه!   ی کیتونست    یم   نمی.. اگنی راحت دروغ م  یلیخ

 .. میبگذر ی..من هنوز کنارتم از دوراه

 ..ی کنم از همه مهم تر  ی..به تو ثابت م

 .. نمتی مطمئن نب نی..اگه هرجا بعد از ا

 دمت..  یمن ادامه م ی بر  ی..تو به هر راه
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بالکن و پرده    شهیلحظه چشمش افتاد به من و از پشت ش   همون

شده اش و نگرفت و انقدر   نیزل زد به صورتم.. نگاه غمگ  رشیحر

 موند تا آهنگ تموم بشه.. رهیخ

 .. دی بود نه سف اهینه س ی ..مثل هر رابطه ا 

 .. دیشه ند یم ی عالقه رو چه جور نی..اما ا

 شه پا گذاشت..  یبهت مگه م احساسم  ی ..رو

 اندازه من موندن و باور نداشت..  ی چکی..ه

نگاهامون و پاره    نی طناب قرص و محکم ب  نیاز زرتشت ا  زودتر

داشته باشه در بالکن    یهیتوج  هیبودنم    نجایا  نکهیا  ی کردم و برا

بو کردم..  باز  به   گریج  ی و  چشمم  تازه  خورد  مشامم  به  که 

 کاریداشت چ  نجایا  دمیبزرگ گوشه بالکن افتاد و فهم  ی ویک یبارب

 کرد..  یم

 ! ام یسرده.. دارم م  این -

 فکر کردم و رو هوا گفتم:  هیثان تو

 خوام به طناز زنگ بزنم..  یم -
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پش  گفتم  بالفاصله  ام  مونیو  چون  قبول    ی دیشدم  به  نداشتم 

که به سمتم گرفت.. بازم همه تصوراتم و    ش یگوش  یکردنش.. ول

 .. ختیو بهم ر

 برو بزن!  -

[3۰.۰۸.2۰ 17:51 ] 
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 نیموندن و نداد و برگشتم تو خونه.. ا  شتریهوا اجازه ب  ی سرما

روز بارها و بارها صد و    هیتونست تو    یخواست م   یمرد اگه م

تغ  درجه  داشتم    ت یشخص  رییهشتاد  دوست  واقعاً  من  و  بده 

 ! ی و کدومش ساختگ هیواقع شیت یشخص ی بدونم.. کدوم رو 

آروم باشم و باهاش   یبودم تا وقت  دهیفهم  گهی خب حاال د  یول

ول  بود..  خوب  بزنم  حرف  حالت    هیکه    ن یهمچ  یخوب  کم 

شد و    یرو به اون رو  م  نیگرفتم از ا  یو طلبکارانه م  یتهاجم

 شد خوردش!  یمن عسل هم نم هیبا  گهید

  ده یز بود که ندمبل نشستم و شماره طناز و گرفتم.. فقط دو رو  رو

ده سال..   نیکه تمام ا  ییما  ی دو روز برا   نیهم  یبودمشون ول

بود و به همون    ادیز  یلیخ  میشب و روزمون و با هم گذرونده بود
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ب  مونینسبت دلتنگ برا  ی م  شتریهم  به خصوص  و    ی شد..  من 

  گه یکم همد  یلیمسخره خ   هرهفته به خاطر اون ق  نیطناز که تو ا

 شد..  یم شتری داشت ب  یدلتنگ  نیو ا میدیرو د

تر جواب داد و    عیشماره رو شناخته بود سر  نباریکه انگار ا  طناز

 گفت: دیبدون ترد

 سا؟یالو گ -

 سالم طنازم!  -

 ؟ یطناز فدات بشه.. خوب -

  ی بغضم نترکه.. ول  ی اول کار  ن یو به دندون گرفتم که هم  لبم

بود و   حس  یدختر ب  نیا  یمهربون  نهمهیشد در برابر ا  یمگه م

 نکرد..  هیگر

 طراوت خوبه؟ ؟یخوبم قربونت برم.. خودت خوب -

  یداد اون به اندازه من خوددار   یهق خفه اش نشون م  ی صدا

 .. دهینکرده و زودتر بغضش ترک

. تو رو خدا تی شم از دور  یم  وونهی.. دارم دسایگ  ی.. ولم یما خوب  -

  ی تونه بکنه.. به خدا وقت   ینم  ی کار  چی.. هسیپل  میبذار زنگ بزن
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تا    ییخونه تنها  هیکنم که با اون آدم دو روزه تو    ی فکر م  نیبه ا

م اگه  رمیدم سکته  بال مال  هی..  آورد چ  ییوقت  اصالً   ؟یسرت 

 ه؟یحرف حسابش چ

به خنده افتادم.. پاش و گذاشته بود رو   اریاخت  یبغضم ب  وسط

حرفش   هیب  داد جوا  یزد مهلت نم  ی بند داشت حرف م  هیگاز و  

 .. شی و بدم و بعد بره سراغ سوال بعد

 .. ی ناز -

 مکث کرد و گفت:  هویدنباله دارش   ی حرفا وسط

 .. ی ناز یگی که بهم م  یپس خوب -

 و جواب دادم:  دمیخند

به   ی.. نمست ین  ینگران  ی برا  ییخب.. جا  یعنیخوبم..    - خواد 

کنم واسه خالص   ی م  دای پ  یراه  هی.. خودم  یبگ   ی زیچ  سیپل

تونه همه نبودن   یکنه م   ی شده فکر م  ریشدن از شرش. فعالً جوگ

شه منم    یکم بگذره خسته م  هیده ساله اش و جبران کنه..    ی ها

 گردم.  یبرم

[3۰.۰۸.2۰ 17:51 ] 
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ذاره با    یکرده و نم  تی چرا زندون  ه؟یکارش چ  نیا  لیآخه دل  -

 ؟یما در ارتباط باش 

 اتش یکه محتو  ین یلحظه در بالکن باز شد و زرتشت با س  همون

  که یاومد تو و من در حال  دیرس  یبه نظر م   زیوسوسه انگ  ی ادیز

که  ی شده ا دهیکش خیبه س ی گرهایاز اون ج ینگاهم و به سخت 

 شد گرفتم در جواب طناز گفتم: یازش بخار بلند م 

 مفصل...  گهیبا همد  مین یش ی روز م هیحاال  -

دهنم که طنازِ    ی تو  گریج  کهیت   هینصفه موند با فرو رفتن    حرفم

 بلند گفت:  ی با صدا  دهیخدا ترس  شهیهم

 کارت کرد؟  یشـــــد؟ چ یچ -

دهنم نداده بود   ی تو  گریاون ج  دنییجو  ی برا  یهنوز فرمان   مغزم

از    ی نگاه کردم که با خونسرد  یو من فقط هاج و واج به زرتشت

ا آشپزخونه..  رفت سمت  و  شد  رد  شده    نیپشتم  مهربون  آدم 

  ه یمن و به اندازه    تی شخص  ابونیبود که امروز وسط خ  یهمون

 آورد؟   نییپا وونیح
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 ســــا؟ یالو؟ گ -

  ی بهت در نم  نیزد حاال حاالها از ا  یاگه طناز صدام نم  مطمئناً

پر    ی سال ها  نیاومدم.. آخه خب.. دست خودمم نبود.. مگه تو ا

  گر یبرام ج  ودمیو داشتم که بخواد موقع پر  ی.. من کمیاز بدبخت 

بذاره با دست خودش  زرتشت    یعنی دهنم.    ی تو  درست کنه و 

قلبم و همه حسرت هام   وجنبه بودن من    یحجم از ب  نیمتوجه ا

 م؟یزد به زندگ  یراه داشت کانال م نیشده بود که از ا

هم سن و سالم.. با    ی دخترا   هی مثل بق  گهیبودم که گفتم د  من

 اشتباه کردم!  ام؟؟یتوجهات به وجد نم نیا دنید

 پر جواب دادم: شدم و با همون دهن دنییجو مشغول

 ؟یگفت   یم یخوبم خوبم.. چ  -

که    یمن شده بود با بهت  ی که انگار متوجه دهن پر از غذا  طناز

 شد گفت:  یحس م  یبه راحت

 نیزدم ا  یداشتم عز و جز م  ی خودی! ب یکامالً مشخصه که خوب  -

 .. شتهیسر حال تر از دو روز پ یلیدو روز آره؟ صدات که خ



568 
 

  ی شه.. گوش   یاآلن نم  میزن  یبعد حرف م چرت نگو بابا.. حاال    -

 و بده دو کلمه هم با طراوت حرف بزنم دلم لک زده واسه بچه!

 .. از من خدافظ! سا یباشه.. تو رو خدا مراقب خودت باش گ -

دق  بعد با طراوت گذشت   ی ا  قهیاز چند  به حرف زدن  که  هم 

و زرتشتم   زیو همونجا گذاشتم رو م  یتماس و قطع کردم و گوش

کنار من جا گذاشته بود متوجه تموم   نجایگوشش و ا  هیگار  که ان

 شدن تماسم شد که گفت: 

 شام!   ایب -

[3۰.۰۸.2۰ 17:51 ] 
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پر از شک تا کنار کانتر آشپزخونه رفتم..    ی شدم و با قدم ها  بلند

نزنم و برم    ی ز یدو روز بازم لب به چ  نیگفت مثل ا  یدلم م  هی

دهنم   ی که تو  ی ا   کهیت  هیاون    بی خب.. عج  یبچپم تو اتاق.. ول

 کرد..  شتریخوردن ب ی گذاشت بهم مزه داد و هوسم و برا 
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به   ودمیخصوص که معده ام به قار و قور افتاده بود و ضعف پر  به

دو روز اضافه شده    نیغذا نخوردنم تو ا  یضعف درست و حساب

 بود..  

د  من ا  دهیفهم  گهیکه  با  زرتشت  ب  ی کارا  نیبودم  کوتاه    ا ی من 

  ی تیدادم که اگه موقع یخودم و شکنجه م دی.. پس چرا باست ین

 جونش و نداشته باشم؟  گهیکردم.. د دایفرار پهم واسه 

 سا؟ی.. گ گهید نیبش -

شده گرفتم و زل زدم    ده یچ  زیام و از م   ره یچند تا پلک نگاه خ  با

  ی تعللم نگاه م  نهمهیباال رفته به من و ا  ی به زرتشت که با ابروها

 کرد..

ترد  گهید و  رو    دیشک  و  کنار  گذاشتم  صندل  یکیو  ها    ی از 

  یجلو   ی معده ام.. غذا  ی و سر و صدا  ینشستم.. جدا از گشنگ

  ی لیبود و من خ متشیهزار تومن ق ستیصد و ده ب ییلویروم ک

 نیخواستم خودم و از ا   یوقت بود که لب بهش نزده بودم.. چرا م

 نعمت محروم کنم؟!  

 هم خودم و مشتاق نشون ندم گفتم:   یلیخ  نکهیا   ی حال برا  نیا  با

 نه؟ ایدوست دارم  گریج ی دیپرس اصالً ازم -
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..  شیبخور  ی داروئه و مجبور  هی.. فکر کن  دمیمهم نبود که نپرس  -

 بدمزه!    ایداره که از نظر ذائقه ات خوشمزه باشه  یچه فرق

 اون وقت؟  هیدارو واسه چ نیا -

خونسرد و خمار شده اش زل زد    ی و با چشما   ز یپشت م  نشست

 بهم.. 

 خون سازه!  -

کردم   یازش گرفتم و مشغول شدم.. تا اآلن فکر م  عیو سر  نگاهم

و    ارمیکم نم  زایچ  نیپررو ام که تو ا  ی از اون آدم ها  یکیخودم  

مختلف دهن به دهن گذاشته بودم   ی خب تا اآلن انقدر با مردا

 .. ام یکه کوتاه ن

کرده بود تو پررو بودن و جزو   دی سف  من و  ی رو  اروی  نی.. ایول

تنها آدمدمیشا  ایبود..    ییمعدود آدما ا  ی..  جور   نیبود که سر 

خودمم   ی .. برانیو ا  دم یکش  یخجالت م   ششی مسائل.. هنوز پ

 تعجب داشت!  ی جا

 آره؟ یساخت وال یدوستات ه شی از من پ -
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که گوشه لپم چپونده بودم سرم و بلند کردم و زل    ی لقمه ا  با

توض خودش  تا  بهش  ثان  حیزدم  چند  از  بعد  که  مکث    هیبده 

 لپ باد کرده ام نگاهش و به چشمام دوخت و گفت:  ی نگاهش رو

  ی عنیکارت کرد!    ی.. دوستت گفت چی ساکت شد  یوقت  دمیشن   -

 منه!!  ی گر  یرسه.. وحش  یکه به ذهنش م یاحتمال نیاول

[3۰.۰۸.2۰ 17:52 ] 
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 دهنم و قورت دادم و با صداقت کامل گفتم:  ی تو لقمه

سال ها که من فقط و فقط با طناز    نیمحض اطالع.. تو تمام ا  -

داد..   یهمدردم بود و بهم حق م  شهیدرد دل کردم و اون هم

 .. ی تو بود می دیوقت به تفاهم نرس چیکه سرش ه ی زیتنها چ

 م: به دو طرف تکون داد و من ادامه داد  ی شده سر  زیر  ی چشما  با

 آدمِ... هیآدمِ..  هی در نظر من تو  -

 خب؟! -

.. جا  ی دیکه به مراد دلت رس  نی و.. همچ ی آدمِ هوسباز بود هی -

 جماعت.  هیوسط  ی از شوهر بودن و.. من و تنها ول کرد ی زد
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 ی اخماش به شدت در هم شد و دست رو یبهش بود وقت نگاهم 

 یتلخ  نیتلخ بود و البد ا  شهیمونده اش مشت.. حرف حق هم  زیم

 داد.. یداشت خودشم آزار م ی بدجور

  ی کردم و اگه م   یو خال  دونیگفت من زود م   ی طناز.. م  یول  -

ب اتفاق  اون  از شوک  اگه شوهرت  و  م  یم  رونیموندم    ی اومد.. 

و کمکت    ینداشت  یتو سن   دیفهم  یباشه برات. م   ی تونست حام

 ذاشت.  یپات م ی جلو یراه هیکرد و  یم

برا  دستم سع  کهیت  هیبرداشتن    ی و  و  کردم  دراز  کردم   ینون 

  ی م   یکه سع  یشده چهره اش و نگاه  رهیندم به رنگ ت  تیاهم

 .. رهیکرد ازم بگ

که    یاز همون شب  ی کرد   جادی.. خودت ادشمیجد  تیذهن  نیا  -

جوب و درختا   یو ال   ابونیاز وسط خ  یمن و با سر و صورت خون

 هفته تمام...  هیجمع کرد و 

 خب.. متوجه شدم!  لهیخ -

و د  ساکت  تا   گهیشدم  ا  ی نگفتم ده  به  ها   ی غذا  نیاون کتک 

و من  دیارز  یو به قول خودش خونساز که جلوم گذاشته م  ذیلذ
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رو   زایچ  یلیتونستم خ  ی م  گریپرس ج  هیبودم که با    ریچقدر حق

 فراموش کنم! 

د  هی ب  گهیکم  فقط  خودخور که  و  من  خوردن  اون    ی ه  کردن 

 گذشت.. زبون باز کرد و گفت: 

 ی روز  هیاگه    یبا دوستت موافقم.. ول   ش یدرباره اتفاق ده سال پ  -

هم   ی ا  گهیکنم که اون شب هر کس د  یم  شی .. حالدمشید

 کرد. یکار و م نیمن بود هم ی جا

  ی مرداس که حالم و بد م  یشگیحق به جانب بودن هم  نیهم

پر   ی ایدن نیکه نخواست بفهمه منِ شونزده ساله تو ا یکنه! آدم

.. حاال به  رونی ب  دمیخودم و از آب کش  میگل  ی از گرگ چه جور

من و به قصد کشت    میداد که به خاطر هرزگ  یخودش حق م

 بزنه.. 

 دلم و نگه داشتم و از راه متلک وارد شدم:   ی تو ی حرفا

  ی تونه دستش به خون آلوده بشه.. من  یم  یسآره خب.. هرک   -

لحظه اس و بعدش فقط    هیدونم که کار    یکه تجربه اش و دارم م

 .. هیمونیپش

[3۰.۰۸.2۰ 17:52 ] 
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 نکهیاز ا  شتریکردم اون گذشته تلخ.. ب  یحس م  یبود.. ول  عجب

 ی ادآور یداد که هربار با    یباعث آزار من باشه.. زرتشت و آزار م

بهم   انیجر  دنیقاتل بودن من و عکس العمل خودش بعد از فهم

 ! ختیر یم

 : دیتوپ  یبه جلو خم شد و عصب زیکم رو م هی

خواستم ولت کنم اگه    یکشتم.. همون لحظه م یمن تو رو نم  -

 تو سرم. ی زد ینم

 کنه منم؟  یمعذرت خواه دیکه با یاآلن اون یعنیآهان  -

فکر   نیو من فقط به ا  دیرو صورتش کش  نییاز باال تا پا  یدست

 گرایج نیحرص خوردنش در کنار ا ی کردم که چقدر تماشا یم

 چسبه!  یداره بهم م 

 شه؟  یمن حل م یمشکلت با معذرت خواه -

 شه..  یدلم خنک م ینه ول -

  یادآور یانقدر اتفاق اون شب و    گهید  یخوام.. ول  یمعذرت م  -

 نکن. 
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و تو دهنم چپوندم.. چرا   ی تکون دادم و لقمه بعد  دییبه تا  ی سر

 نداشتم؟  یرمونیمن امشب س

 کنم!  یبهش فکر م  یبود ول یاز سر وا کن نکهیبا ا -

خودش بعد   نکهیشده اش ندادم.. تا ا  یبه سکوت طوالن  یتیاهم

 کرد گفت:   ینگاهم م رهیخ  رهیکه فقط خ ی ا قهیاز چند دق

 ؟افتادم یچ  ادی یدون یم -

بهم قفل کرد   زیبگم خودش دستاش و رو م ی زیچ  نکهیاز ا قبل

 و ادامه داد: 

  ی رو م  سایآقاجون و بهش گفتم گ  شی که رفتم پ  ی اون روز   -

 خوام..

کرد..    ریگ  زینقطه از م   هیو نگاهم رو    ستادیاز حرکت وا  دستم

 ا یاول و پدر و مادرا    شنهادیکردم پ  یفکر م  شهی پس چرا من هم

نبوده    لیم  یب  نکهیخود آقاجون داده و زرتشت به خاطر ا  یحت

 و رو هوا زده؟  شنهادیپ نیا

  ی .. منم تو فکرش بودم و حاال که.. خودتم مستی ن  یگفت حرف  -

می خوا بب  میری..  ول  یم   یچ  نمیجلو  ا  یشه..  به  فکر   نیپسر.. 
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زبون اون    از پس ی خوا   یم  ی ساکت و آروم چه جور  ی تو   ی کرد

 ؟ ی ایولد چموش برب

جاش بلند شد و من نگاهم رفت سمت بشقاب دست نخورده    از

لقمه هم از   هیکه بهش زدم.. انقدر تلخ بود که    یحق  ی اش. حرفا

 نرفت؟ نییگلوش پا

 .. دوال شد سمت گوشم.. دیو دور زد و کنارم که رس  زیم

  ی.. ولدمیحرفش و نفهم  یاون موقع انقدر داغ بودم که معن  -

  یکرده بود روز  ین یب   شی فهمم که چقدر درست پ  یاآلن دارم م

 رو که عاجز بشم از دست زبون تو! 

[3۰.۰۸.2۰ 17:52 ] 
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هنوز    نکهیو راه افتاد سمت در آشپزخونه و من با ا  ستادیوا  صاف

 لب زدم:  یمعرفت ول ی ب رمردی سخت بود برام قبولِ نبودن اون پ

نداشت.. چه اون    یخوب  صیوقت قدرت تشخ  چی .. ه امرزیخدا ب  -

که تو رو    ی.. چه وقتمیخور  یکه فکر کرد ما به درد هم م  یموقع

 دونست! یپسر ساکت و آروم م هی
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س  رفت احساس  با  منم  م  ی ریو  پشت  از  شدم..    زی کاملم  بلند 

که ده سال مغزم و    ییو فکرا  ثا یگذشته و حرف و حد  الیخیب

بود که به    ینبرده بود.. مهم امشب  ییسوراخ کرده بود و راه به جا

 داشتم!   اج یکامل.. به شدت احت  ی پرس غذا  هیاز    ی ناش  ی انرژ  نیا

* 

و آماده از اتاق زدم   دهیدو نصفه شب بود که لباس پوش  ساعت

بود که زرتشت رفته بود تو اتاقش و من    یدو ساعت  یکی..  رونیب

تو سالن نشستم تا باالخره چراغ اتاقش   دنید  ون یزیبه بهانه تلو

 بشه..   نی خاموش شد و من انقدر موندم تا خوابش سنگ

  نیاز ا  شتریب  دم ی.. ترسیهنوز راه داشت بازم صبر کنم ول  البته

ا و  ببره  موقع   نیبمونم خودم خوابم  و  م   یتیتنها شانس    ی که 

 تونستم داشته باشمم از دست بدم.. 

بررس  تو ام د  ی ها  یهمون  و   دشیکه دسته کل  دمیموشکافانه 

اتاقش و حاال..   ی دونم از کجا برداشت و با خودش برد تو   ینم

ب  دیبا م  ی انقدر  و  اتاقش  و صدا  ب  یسر  از  قبل  که    دار یگشتم 

سبز شده    دیمعضل جد  نیا  ی برا  ی فکر  هیشدنش خونه باشم و  

 سر راهم بکنم! 
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ندارم و زرتشت به محض چشم باز   ی ادیدونستم بازم وقت ز یم

اول م  ییجا  نیکردنش  هم  رهیکه  واسه  تنها    نیهمونجاست.. 

  ی دو روز به سرم زد کمک گرفتن از آقا  یکی  ن یکه تو ا  ی فکر

  ی محلمون بود که بارها و بارها با زبون ب  یمشاور امالک  یهاشم

  م ی مد نظرمه مستق  یرده بود که اگه مورد خاصک  ی بهم حال  ی زبون

لطفش چه    نی دونستم پشت ا  یبرم سراغ خودش و من خوب م

 تونه باشه!  یم  یت ین

کردم عوضش تا    یشب تحملش م  هی  تش ینداشتم.. نها  ی ا  چاره

 دیشدم و شا  یبه اسم زرتشت خالص م  یمدت از شر مانع  هی

م کار  تر  فشرده  م  یاگه  انتظارم  از  زودتر  برم    ی کردم  تونستم 

سر و صدا از   یپول هنگفت ب   هیکه قول داده بود با    یسراغ آدم

 مرز ردم کنه! 

اتاقش و آروم باز کردم و رفتم تو.. خدا رو شکر آباژور کنار    در

دسته    هینور تو اتاق وجود داشت که    ی تخت روشن بود و انقدر

 .. ادیبه چشمم ب دیکل

[3۰.۰۸.2۰ 17:52 ] 
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 دنیبود و د  دهی پتو خواب   ریشد سمت زرتشت که ز  دهی کش  نگاهم 

طرف   هیکنار تختش بود.. از  زیکه رو م ی اون همه قرص و پماد

شد    ینم  دهیها پر  یراحت  نیکه به ا  یخوشحالم کرد بابت خواب

ساله    شیو ش  یمرد س  هیطرف.. کنجکاو شدم که چرا    هیو از  

با  نهمهیا به خ  د یدارو  اونم  که خودش    ی درد   اطرمصرف کنه.. 

 ! ستیگفت از سن و سال ن

 ی ادیز  له یداختم و مشغول گشتن شدم.. اتاقش وسباال ان  ی ا  شونه

توش    دیدسته کل   هی  د یرس  ی که به ذهنم م  یینداشت و من هرجا

نگاه کردم.. حت رو  بشه  ول  ی تو  ی لباسا  بی ج  ی جا    ی کمدش.. 

 نبود که نبود.. 

  ی کردم که صدا  یم   یهنوز سمت کمد بود و داشتم بررس   روم

تخت خوردن  حرکت   یتکون  از  و  قلبم  بود..  سرم  پشت  که 

 انداخت..  

 ی بعد صدا  هیدهنم و قورت دادم و منتظر موندم که چند ثان آب

وقت    نیو بشنوم که ا  ادشیداد و فر  ی صدا  دمی پر از تعجب.. شا

 کنم..  یم کاریلباسا تو اتاقش چ نیشب با ا
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ن  ی خبر  دمید  یوقت نم  ستیازش  حرف  یو  با    یخواد  بزنه.. 

ثا  یوحشت ثان   هی نکه  با چهره    دمیشد چرخ  یم  شتر یب   هیبه  تا 

که هنوز غرق خواب بود و    دنشی.. با دیمواجه بشم ول  شیبرزخ

پهلو به اون پهلو شده بود نفس حبس مونده    نیتخت ا  ی فقط رو

 فرستادم.. رونیام و ب

صحنه   نیتکرار نشدن ا  ی از ذهنم رد شد برا  ی فکر   هیلحظه    هی

م وحشت..  و  استرس  از  مثل    یپر  شب..  همون  مثل  تونستم.. 

بزنم تو سرش    ی زیچ  هیکه خودش همش تو فکرش بود با    ی زیچ

 بشه و...  هوشی که فقط ب

فکر و   نیو محکم به چپ و راست تکون دادم و بالفاصله ا  سرم

انقدرم دل گنده و رذل نبودم که    گهیاز توش پس زدم.. من د

ا   کار و بکنم..   نیا اندازه   نی ا  نکهیجدا از  بابا پسرخاله امه و به 

که   ی گریپرس ج  هیچند ساعت هم شوهرم بود.. به خاطر اون  

 ! شتمکار و ندا نیبه خوردم داد هم دل ا

داد و تو   ی.. اون داشت من و شکنجه مش ی.. دفعه پنکهیا  ضمن

کردم..    ی کار  ن ینجات جونم همچ  ی مرگ بودم که برا  یدو قدم
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 ی خوب  لیخب.. بازم دل  یام ول  یدر حال شکنجه روحالبته اآلنم  

 .. ستیکار ن نیا ی برا

  یکشو  گهیبار د  هیفرستادم و راه افتادم برم    رونیو کالفه ب  نفسم

ز  زیم که  کنم  نگاه  و  اتاق  تخت..    ریاون سمت  کنار  آباژور  نور 

تشک تختش بود و انگار با    ی افتاد که رو  ی دیچشمم به برق کل

  گاهش ی جا به جا شدن زرتشت و تکون خوردن بالشتش از مخف

 .. رونیاومده ب

[3۰.۰۸.2۰ 17:52 ] 
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خنده ام بلند نشه.. انقدر    ی دهنم گرفتم تا صدا  ی و جلو  دستم

شده و   یدرست حساب ی جا هیکردن  دایپ  الیخی خسته بود که ب

 یخوام برم وگرنه حساب  یکه م  فیکرده؟ ح  میبالشتش قا  ریز

 کارش.. نیبابت ا نداختمیدستش م 

  د یغرق خوابش کل  مرخیبه ن  رهی ممکن خ  ی سر و صدا  نیکمتر  با

.. در  ادیتو مشتم فشارش دادم که صداش در ن  عی و برداشتم و سر

وحشت داشتم هرلحظه چشماش و باز کنه و مچ دستم    کهیحال
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داشته..    یکه خورده اثر کاف  یی! که خدا رو شکر انگار قرصا ره یو بگ

 .. نهیسنگ ی ادیخوابش ز دمیشا ای

  ت ی موقع  هیتو    نکهیکردم و با وجود ا  یدلم ازش خداحافظ  ی تو

رو  هیتونست    یم   دیمناسب شا ا   ییایمرد  برا  دهیو  باشه   ی آل 

  یو نم  نمشینب   چوقتیه  گهیآرزو کردم د  یمثل من.. ول  ی دختر

  ی م   لیتبد  تی آرزوهام به واقع  هیآرزوم برعکس بق   نیدونستم ا

 نه!  ایشه 

رفتن    رونیکه موقع ب  یزود جواب سوالم و گرفتم.. وقت  یلیخ  که

اتاق.. کل تو  دای از  افتاد رو  ی دستا  ی از  ام   کیسرام  ی فلج شده 

صدا شب  سکوت  تو  و  بندشم    جادی ا  ی بد   ی کف  پشت  و  کرد 

ا  ی صدا که  تخت  خوردن  م  نباریتکون  نشون  داد   یمطمئناً 

 از خواب! دیبدبخت شدم و زرتشت پر

حت  گهید نکردم  نها  یمعطل  با  سرم..  چرخوندن  اندازه    ت یبه 

  د یسمت در.. به ام   دمییرو برداشتم و دو  دایکه داشتم کل  یسرعت

زمان داشته باشم    ی ا  هیچند ثان  هیلود بشه و    ری زرتشت د  نکهیا

 .. رمی تا ازش فاصله بگ
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از روش برداشتم که از اونور قفلش    دمیدر و باز کردم و کل  قفل

  دمید  یموقع بستن در وقت  یول   رونیب  ادیکنم و زرتشت نتونه ب

م  یبا چه سرعت ب   ی داره  دنبالم  قفل کردنش شدم    ال یخیدوئه 

..  د یرس   یو بعد زورم بهش نم  می شد  یم   ریچون مطمئناً با هم درگ

 ها..   ههجوم بردم سمت پل عیسر نیواسه هم

تو هر   یآسانسور و نداشتم ول  دنیرس  ی منتظر موندن برا  وقت

خواست با    یزدم تا اگه م  یو م  دکمه اش  دمیرس   یطبقه که م 

ب خوشب   ادی آسانسور  بشه..  م   نانهیمعطل  با    یاحتمال  که  دادم 

  یراه پله رو به جون نم  ی تو  دنییدو   سکیوجود درد کمرش ر

 خره!

آسانسور از رو    یکیدر اون  دمیساختمون رس  یبه الب  نکهیهم  یول

 رونیاز توش اومد ب  یببر زخم  هیبه روم باز شد و زرتشت مثل  

خراب شده دو تا آسانسور    نیا  دم یو من تازه اونجا بود که فهم

 داره..

بود که اون آسانسور دورتر بود و من نسبت به    نیشانسم ا  تنها

 .. رونیو خودم و انداختم ب  دمیرس ی زرتشت زودتر به در ورود

 223_پارت#
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  ی دونستم ساعت دوئه نصف شب که نه پول داشتم.. نه گوش  ینم

کردم تو    یم  ی چه غلط  دیکه بخوام باهاش به طناز زنگ بزنم با

و فرار   دنیی.. اگه مجبور به دومیدور از محل زندگ   ابونیخ  نیا

اون لحظه ذهنم مثل    یگرفتم ول  یعاقالنه م   م یتصم  هینبودم  

داد و من    یرار مف  نفقط فرما  میاز مواقع حساس زندگ  یلیخ

هم    رهیگ  یکه سر راهم قرار م  ینیماش  نیحاضر بودم سوار اول

 بشم. فقط دست زرتشت بهم نرسه.. 

وقتا شامل    یکه بعض  ینمه توجه و محبت  هیمطمئناً اون    چون

  ی شد و م  یکه امشب کردم دود م  ی کرد هم.. با کار  ی حالم م

 رفت هوا.. 

داشت بدون  یخفه زرتشت که سع  یکوچه بودم و صدا ی وسطا

  نم ی کم چرخوندم بب هی.. سرم و دمیصدام کنه رو شن ادیداد و فر 

ول داره  فاصله  باهام  جا  یچقدر  نور   ی به  به  چشمم  زرتشت 

اومد    یم  رونی کوچه ب   یکیخورد که کم کم داشت از تار  ی موتور

عمر   هی  مندادم. چون    صیمامور بودنش و تشخ  عیسر  یلیو خ

از    شتریب  یحت  ر یچند ماه اخ  ن یوحشت داشتم و ا  افراد  نیاز ا

 قبل! 
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با د  ی استرس  با پل  دنیکه  افتاد پر  سیاون گشت   دم یبه جونم 

بلندش نسبت به وسط    ی رو که به خاطر درخت ها  ادهیپ  ی تو

..  دید  یتر بود و احتمااًل چشم اون مامور من و نم  کیکوچه تار

  د یچ یبود که با موتور پ  صیقابل تشخ  ی ادیانگار زرتشت ز  یول

 !ستهیجلوش و مجبورش کرد وا 

..  ستادمیدرختا وا  ی قدم هام شل شد و همونجا ال به ال   ار یاخت  یب

م   ی صدا و کر  نفس زدنم داشت گوشام  نفس  و  قلب    ی ضربان 

 : دیکه پرس دم یمامورم شن ی صدا یکرد.. ول

 اومده؟ شی پ یمشکل -

 تاه گفت: که مثل من به نفس نفس افتاده بود کو  زرتشتم

 .. ریخ -

 وقت شب.. وسط کوچه؟؟؟  نیپس ا -

 نبودم!  یحکومت نظام  انیمن در جر  دیببخش -

 ؟ی بنداز ی عجب! متلکم که بلد -

  ی که نگاه عصب  دمید  یبودن و م  ستادهیچراغ کوچه وا  ریز  درست

شده بودم و اون البد   میکه من توش قا  یزرتشت مدام به سمت
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گرده سمت    یشه و دوباره بر م   یم   رهیکرد در رفتم خ  ی فکر م

 مامور! 

نگه    ی برا  لتونیواقعاً کنجکاوم که بدونم دل  ی.. ولست یمتلک ن  -

 ه؟یداشتن من چ 

 هیکوچه    نیدو ساعت گذشته تو ا  یکیبه ما گزارش شده که    -

 شده!   یم رهیزده و مدام به خونه ها خ  یفرد مشکوک پرسه م

 خب؟ -

 ! دمی و ند یاز شما کس ریفعالً که غ -

[3۰.۰۸.2۰ 17:52 ] 
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 کوچه ام! نیا نی از ساکن  یکیجناب من خودم  -

کنه حرف    یم  دییتا  یکس  م ینی بب   م یزنگ بزن   می جداً؟! پس بر  -

 نه!  ایشما رو 

 گفت:  ی شتریب  یو با کالفگ دیرو صورتش کش یدست

 .. اآلنم نگهبان ساختمون خوابه! ست یتو خونه ن یکس -
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.. در خونه اتون و  د یداشته باش   د یکه مسلماً با  دی خب.. کل  لهیخ  -

 ما روشن بشه!  ی هم برا ییزایچ هیکه حداقل   دی باز کن د یبا کل

خونه هنوز تو    ی دایکل  دمیمشتم و باز کردم و د رتیبهت و ح  با

  ی ماموره م  نی با ا دیبا ایرفتم.. زرتشت  یاگه م  یعنیدست منه! 

کرد   یو ردش م  خوش شانس بود  یلیاگه خ  ا ی..  ی رفت کالنتر

 موند وسط زمستون؟؟ یتا صبح تو کوچه م دیبا

مدت بهم    نیکه تو ا   یبشم و برم؟ جدا از حرص  الشیخیب  یعنی

رو تن و بدنم نشوند    ی شعوریکه با ب   ییداده و اون مشت و لگدا

خواد انقدر قرص و    یو چرا م  ه یتونم چ  یکه هنوز نم  یو هدف

 نیبمونه.. به هر حال پسرخاله امه.. به خاطر هم  میمحکم تو زندگ

 و تماشا کنم!  ستمیواتونستم فقط  یمسئله هم که شده نم

که    دیام  نینداشت.. من به ا  ی ا   دهیفا  گهیفرارم د   نیکه ا  هرچند

کنم    دایراه چاره پ  هیزرتشت تا فردا متوجه فرارم نشه و بتونم  

ساعت بعد   می تونه ن  یبرم خونه امون.. نه حاال که م   خواستم یم

 سر همون خونه اولمون.  میاز من برسه و باز برگرد

آدم به بن بست    نی! چرا همه فرار کردنام از دست اایخدا   ی وا

 رسه؟   یم
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که شدم    کشونیو گرفتم و راه افتادم.. نزد  ممیتصم  هیچند ثان   تو

  ی حت   ا یبزنه    یزرتشت حرف  نکهیقدم هام و تند کردم و قبل از ا

 : دمینال  یلرزون و مضطرب ی حرکت کنه سمت خونه با صدا 

 ؟ ی ایپس چرا نم ی زرتشت؟ کجا موند -

به سبز شدن دو تا شاخ خوشگل    ی زیبود.. چ  یدنیزرتشت د  افهیق

مئناً  سرش نمونده بود و اگه نگاه ماموره هم به من نبود مط  ی رو

کاسه    میرنیز  یکاسه ا  هی  دیفهم  یزرتشت م  افهیق  نیا  دن یازد

 امونه.. 

جور  به و    ی ظاهر  شالم  افتاده  ماموره  به  تازه چشمم  انگار  که 

 جلو و گفتم:  دمیکش

 شده؟  یچ -

 د؟یآقا دار نیباا یشما چه نسبت  -

دروغگو  ینگاه  م ین حس  و  انداختم  ا  مییبهش  که  اواخر   نیو 

 درآوردم: شیشده بود و به معرض نما ی تو وجودم قو  ی ادیز

 همسرم هستن!  -

 د؟ی کن ی م  یکوچه زندگ  نیشما تو هم -
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 بله!  -

زنگ خونه رو    ایاثبات حرفشون..  ی من به همسرتون گفتم برا -

 ما.. ی در ساختمون و بازکنن برا ایبزنن 

 زرتشت گفت:  یخونگ  پ یاشاره به ت با

 .. ایگو یول -

 در و باز کنم براتون. میبر دیخوا ی دست منه..اگه م دایکل -
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بده    رییبپرسه و جو و به نفع خودش تغ  یسوال  نکهیقبل از ا  نباریا

 : دمینال ی مرتعش تر ی با صدا

اآلن   ن ی.. هممیبر  دی.. تو رو خدا بذارمیسرکار ما عجله دار  یول  -

ن  اصالً خوب  بابام  دادن حال  سر    می رفت  یم   می داشت  ستیخبر 

 . میو بر میسوار ش نی کوچه ماش

هوا به سوزش افتاده بود و همون سوزش باعث    ی از سرما  چشمام

صورتم   ی بده و دو قطره اشک رو  جهینت   هیگر  ی شد زور زدنم برا 

 .. زهیبر
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 ! میما بر ستین یتو رو خدا اگه مشکل -

ب   ماموره داشت  ب   یفقط  و  م  یحس  نگاهم  که    ی تفاوت  کرد 

که بهش    ینقش  ی باالخره زرتشت از بهت در اومد و مثل من تو

 شده بود فرو رفت. لیتحم

اول در خونه   م یبر  ایباور ندارن.. ب  شونیا   نکهیجان مثل ا  سایگ  -

 .. میریرو باز کن باورشون بشه بعد م 

 :دم ی شد دستم و گرفت که نال دوال 

 زرتشت بابام..  -

 ... رترید قهی.. چند دقزمیعز میریم -

 ! دیببر فیتشر دیتون ی.. م ستیالزم ن -

 ی که همون لحظه صدا  میماموره جفتمون بهش زل زد  ی صدا  با

مکالمه کوتاه انگار که همکارش   هیبلند شد و بعد از    مش یسیب

کرده بود سوار موتور    تیرو  ینییاون مورد مشکوک و تو کوچه پا 

 شد و رفت.. 
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  قه یچند دق  نی زرتشت از شوک ا  نکهیمحض رفتنش قبل از ا  به

پالتوم و   قهیو خواستم برم که    نیرو انداختم رو زم  دایکل  ادیدر ب

 از پشت تو مشتش گرفت و نگهم داشت..  

ن  بازم صدا  ومدمیکوتاه  با  که  کردن  تقال  به  کردم  شروع   ی و 

 : دیلرزونش توپ

 ! سایگ -

سرما  نیا  دمیفهم  خوب از  صدا  هم  ی لرزش  و   نکهیهواس 

اون   به  بول  هیبرگشتم و چشمم    ییمپاو شلوارش و اون د  زیال 

بود خورد چشمام و محکم بستم و با   دهیکه پوش  یالانگشت  ی ها

 مهربون شده من!  هویدل  نیفشار دستش راه افتادم.. لعنت به ا 

  ی اد یز  گهیسرم اومد و د  دمیترس  یکه ازش م  یزیشد.. چ  تموم

شدم که فکر کنم زرتشت دلش به حالم    یم  ال یخوش خ  دیبا

 بسوزه! 

موقع ام کار دستم داد وگرنه خفت شدن زرتشت   یب   یمهربون 

بود واسه رفتن و فکر نکردن   تی موقع   نیماموره بهتر  نیتوسط ا

 قراره بشه..  یچ نکهیبه ا
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ا  یول به  توجه  بدون  زرتشت  نجاتش   هیاز    نکهیحاال..  مخمصه 

کشوند سمت خونه   یداشت م  ی مجرم فرار  هیدادم.. من و مثل  

زندان    نیاز ا  ی به خالص  ی دیام  چیه   گهیبود که د  یدرحال  نیو ا

 شد!   یوقت شامل حال من نم  چیکه ه  ی نداشتم.. به جز معجزه ا

[3۰.۰۸.2۰ 17:53 ] 
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××××× 

پالتوش و از   قهیخونه و در و دوباره قفل کنم    ی تو   میبر  یوقت  تا

ن در  مشتم  د  اوردمیتو  اونم  پ  ی دیام  گه یو  نجات  کردن    دایبه 

کرد واسه رها شدن و آروم و ساکت دنبالم    ینداشت که تالش نم

 اومد!  یم

 : دیو کالفه توپ  ی وسط سالن خونه ولش کردم عصب  نکهیهم  یول

 عوض دستت درد نکنه اته؟ -

 داریشد به خاطر اون طرز ب  یبودم و سرم داشت منفجر م   خسته

ول بعدش  اتفاقات  و  برگشتم    یشدنم  و  پهلوم  به  زدم  و  دستام 

 سمتش.. 
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 بابته؟ -

  ی جواب پس م  ی تو کالنتر  دی محض اطالع اگه نبودم اآلن با  -

 !ی داد 

و    تشیموقع  یهنوز خودمم هضم نکرده بودم چرا وقت  نکهیا  با

 گفتم:  یکرد نجاتم بده.. ول  یفرار.. برگشت و سع ی داشت برا

بهم ثابت   ی کرد ی که باز ینقش نیدستت درد نکنه.. چون با ا -

حواسم و    گهیبه بعد د  نیطرفم و از ا  یرکاهیشد با چه آدم آب ز

 کنم!   ی جمع م شتریب

 رفت سمت اتاقش گفت:  یزد و همونطور که م ی پوزخند

 ! ؟یدون یدستم نمک نداره.. م  -

از   یاون شکل  نکهیبعد از ا  قهیبه خاطر حماقت تو.. دو دق  یوقت  -

دهن به دهن    یانتظام  ی رویمجبور شدم با مامور ن  دمیخواب پر

.. ی کرد  یو رفع و رجوع م  تیو گندکار  ی موند یم  دمیبذارم.. با

 پس منت سر من نذار! 

 .. ست یخبرا ن  نیاز ا  گه یبارم بود د  نیو آخر  نیمطمئن باش اول  -
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غلط و تکرار    نیذارم ا  ینم  گهیچون من د  ستیمعلومه که ن  -

 ! ی کن

 رونیب   تیمنم نفسم و با عصبان   دیو محکم کوبتو اتاق و در    رفت

دونستم    یدستم.. از اولم م  ی تو   ی دایفرستادم و زل زدم به کل

بالشم.. هرچند که قرار نبود اونجا   ریکردنشون ز  میحماقت بود قا

خواستم بعد از کمتر شدن درد کمرم جاش و عوض   یبمونه و م

انقدر قو  یکنم ول خوابم   ی چه جور  دمینفهم  هبود ک  ی مسکنا 

 برد.

اتاق کارم    ییجورا   هیخونه که   کیکوچ  ی رفتم سمت انبار  نباریا

 ی که قفل رمز  ییرو گذاشتم رو کشو  دایشد و کل  یمحسوب م

د و  ه   سایگ   گهیداشت  بهشون   ینم  یطیشرا  چیتحت    تونست 

 کنه. دایپ  یدسترس

دق  نیا  اتفاقات از    ریاخ  قه یچند  و  بود  پرونده  از سرم  و  خواب 

  ن یهم انقدر سردرد داشتم که محال بود خوابم ببره و با ا  یطرف

 مسکن نخورم..  گهیوضع معده ام بهتر بود که د
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  ه یدم کردم و    ییراه افتادم سمت آشپزخونه و چا   نیهم  واسه

تا وقت  گارمیس به   یکیکمک کوچ  هیآماده بشه    یروشن کردم 

 رفع سردردم بکنه.
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اون ماموره    ری که اس   ی شد سمت اون لحظه ا  دهی ذهنم کش  دوباره

از دستم رفت همه    سایگ   نکهیبابت ا  م یاز نگران   شتریشده بودم.. ب

درگ جور  نیا  ریفکرم  چه  حاال  که  بود  خواست    یم  یمسئله 

همراهش بود و نه    ینه پول  یخودش و به خونه اشون برسونه وقت

 شد..   ی م دایدور و اطراف آژانس پ نیا

ترفندا و   نیو از هم  ستهی وا  ابونیخواست بازم کنار خ  یم  یعنی

دروغاش استفاده کنه واسه گول زدن مردا و رسوندن خودش به  

 مقصد؟ 

ن   نیدروغ چرا.. همچ  یول اومد جلو و    ی راونجو  یوقت  ومدیبدم 

ا داد..  نجات  مخمصه  از  رو  شده  شوکه  هرک  نیمنِ  و   یدختر 

خودش و از آب بکشه   میکه هست انقدر جنم داره که گل  یهرچ
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به کس  رونیب ا  یمتک  یو  فقط کاش..  راه   ن ینباشه..  از  و  جنم 

 آورد.. یبه دست م  ی عاقالنه تر و پاک تر

پ  یدست کش  یشون یبه  نبضم  ب  دمیپر  از    دمیخند  اریاخت  یو 

انداخت.. حت  یشی اون نما  ی ادآوری  ختیکه ر  ییاشکا   یکه راه 

 گرفتم.    یقرار م  ریکه منم داشتم تحت تاث  ی بود.. جور  یهم واقع

م  یول نما  یکاش  و  دروغ  م  شی شد  کاش  واقعاً    ینبود..  شد 

شد که    ینم  دهیکش  ییوقت کارمون به جا  چیهمسرش بودم و ه

 .. مییدنبال هم بدومثل سگ و گربه  ی نجور یا میبخوا

که تو   ییجفت پا هی  دنیبرداشتم با د  می شونیو که از رو پ  دستم

  دمید  نکهیبود سرم و بلند کردم و هم  ستادهیآشپزخونه وا  ی ورود 

لبخند و از رو لبم پاک   عیباال رفته زل زده بهم سر  ی با ابروها

 کردم و با اخم زل زدم بهش. 

  یبرا  ییچا  وانیل  هیروش و گرفت و حاضر و آماده    ی الیخیب   با

به خودش   ی.. حتزیو رو به روم نشست پشت م  ختیخودش ر

 .. زهی من بر ی برا وانمیل هیزحمت نداد 
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تفاوت باشم به حضورش..    یتونم ب  ینشون بدم منم م  نکهیا   ی برا

و    نکی تو س و    گارم یس و    ختمیر  ییچا  وانیل  هیخاموش کردم 

 که گفت:  رونیخواستم از آشپزخونه برم ب 

 خوام حرف بزنم باهات.  یم -

کاف  - قدر  به  امشب  فردا..  واسه  از   میشد  ضی مستف   یبذارش 

 حضورت!

شه حرفم.. تو رو جون    یتموم م ی و بخور تییاون چا ی تا وقت -

 ! قهیدو دق نیبش ایکس و کارت ب 

از    ریبودن غ  ی برگشتم سمتش.. کس و کار من مگه ک  ی تند  به

 خودش؟!  یحت ای.. یحت ایکس و کار خودش؟ 

 : دمیاشاره ام و باال گرفتم و توپ انگشت

 جون کس و کار من و قسم نخور!   یارزش  یب  زیواسه هرچ  گهید  -

[3۰.۰۸.2۰ 17:53 ] 
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مهم    یلیخواست بزنه خ  یکه م  یو فوت کرد و انگار حرف  نفسش

شد و سرش و   ضم ی جواب دادن به لحن پر از غ  الی خیبود که ب

 تکون داد.. 

 نشستم رو به روش و منتظر بهش زل زدم که گفت:  دوباره

 برم؟ ی کنم که بذار کاریچ -

کردم   ی.. چرا حس مرمیپوزخندم و بگ   ی کردم جلو  یزور سع  به

م استفاده  کردن  خر  روش  از  برا  ی داشت  بردن    ش یپ  ی کرد 

 هدفش.. 

 گفتم:  یتفاوت  یو خوردم و با ب مییقلپ از چا هی

 .. یبکن ستیالزم ن ی کار -

 .. ستمیبمون ن نجایمن ا -

 .. کم کم! یش  یبمون هم م نجایا -

 .. ی بود ی آدم معتقد ادمهیکه   یی.. تا جانیبب  -

 : دمیرساز تموم کردن جمله اش پ قبل

 ؟یبکن ی فکر نیباعث شده همچ یچ -
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  ی دستش و به حالت افق   کهیدر حال  تیکم مکث کرد و با جد  هی

 چونه اش نگه داشته بود گفت:  ریسانت ز یس

 ! ؟یذاشت یم  یواسه چ شیپس اونهمه ر -

  شم یو لب و دهنم و محکم با دستم نگه داشتم که مبادا ن  چونه

از خنده ام.. چرا فکر    رهیدختر بل بگ   نیتا بناگوش باز بشه و ا

  ی ربط   دیبا  میدوره کوتاه از زندگ   هیتو    شامیکرد بلند کردن ر  یم

 که تو سرش شکل گرفته بود داشته باشه؟  ی افکار نیبه ا

 از نگرفتن جواب گفت: کالفه

آدما  خب  لهیخ  - که  هامون  خانواده  درک..  به   ی معتقد  ی ما 

 .. ستیخونه اصالً درست ن  هیموندنمون تو  نی هستن! واسه هم

باال رفته نگاهش کردم.. من    ی لحظه خشک شده و با ابروها  چند

 نرم بشم؟؟ ی بهونه ا  نیفرض کرده بود که بخوام با همچ یو چ

و   تیسال ها زندگ  نیا  ی کردم که تو تو یمن اصالً فکرشم نم -

پ مادرت  و  پدر  اعتقادات  اساس  حتماً  ی برد  شیبر  وگرنه   هی.. 

 کردم! یموندنت م نجایا  ی برا ی فکر
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  یی گرفت متلک ها  ی زل زد بهم.. خوب م  نشیخشمگ  ی چشما  با

 و..  نداختمیکه بهش م 

.. انقدر نزن جاده م یبا هم حرف بزن  مینیآدم بش  نیبار ع  هیبذار    -

 ! یخاک

حد خر   نیزنم که تا ا  ی آدم باهات حرف م  نی ع  ی فقط وقت  -

واسه    نی بش  ای .. بعد ب ساینگاه به خودت بنداز گ  هی!  ی فرضم نکن

.. من اگه  رهیحرفا تو کله من نم  نیمن از اعتقادات حرف بزن. ا

  کت یکه تو اون کله کوچ  ی ذارم تو به هر بهونه ا  ینم   گهید  رممیبم

! رونیب  ی خونه بذار  نیاز ا  فیکث  ی اگذره.. پات و واسه اون کار   یم

راه ها    نیبهتر استفاده کن.. ا  ی نقشه ها   ی پس از اون مغزت برا

 ! دهیرو من جواب نم

[3۰.۰۸.2۰ 17:5۴ ] 
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راه    ییظرف شو  نکیس  ی تو  م ییکردن چا  یو بعد از خال  گفتم 

نداشتم که هربار حرف  نیبه ا ی افتادم سمت اتاقم.. منم عالقه ا

 ذاشت..   ینم  یبشه ول دهیزدنمون به دعوا و بحث و متلک کش
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  ش ینکبت  یبه اون زندگ  خالص شدن از دست من و برگشتن  انقدر

غاز اعصاب و    هیصد من    ی حرفا  نیبراش مهم بود که با زدن ا 

 .ختیر  یروانم و بهم م 

  ن یرو با هم  سایتونم تا آخر عمر گ  یدونستم نم  یخودمم م   من

ذهنم جمع و   ی.. حداقل تا وقتیتو خونه ام نگه دارم.. ول طیشرا

بتونم   و  بشه  حساب  میتصم  هیجور  ا  ی برا  یدرست   ن یادامه 

 داد..  یموند و به حرفام گوش م یم دیبا  رمیروندمون بگ 

* 

کردن   نییهدف باال و پا  یب   نی نشسته بودم و ح  ونیزیتلو   ی جلو

  سا یدوختم به در اتاق گ  ی نگاهم و م  یماهواره هرازگاه  ی کاناال 

  کار یاون تو چ  دمیفهم  یچند روز بسته بود و نم  نیکه مثل تمام ا

 .. دهیاومدن از خودش نشون نم رونیب  به یلیکنه که تما یم

  چیبا ه گهیکه بردمش درمونگاه گذشته بود و د  ی روز از روز سه

حرف    ی هم برا  ی اصرار  سایگ  گهید  ی.. حتم ینرفت  رونیب  ی بهونه ا

 ل یکرد و عمالً تبد  ینم  نجایاز ا   یخالص  ی تالش برا  ایزدن با من  

 ی منتظر عکس العمل بعد  دیشده بود و شا  ی موجود منزو  هیبه  

 من. 
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!  م یتموم نشدن  ی اال یبودم با خودم و فکر و خ  ریکه هنوز درگ   منم

.. با  دیرس  یکدوم به سرانجام نم  چیکه ه  یماتیبا خودم و تصم

گرفت    یکه شجاعتم و ازم م  ییدایخودم و اما و اگر و شک و ترد

تونستم با    یکه م   یمجهول و مبهم  نده یترسوند از آ  یو من و م

 ! باشمدخترِ به خطا رفته داشته   نیا

تونستم خانواده هامون و در نظر    یها نم  ی ریگ   میتصم  نیا  تو

  ی و رقم م  دامی قسمت شک و ترد  نیتر  یمسئله اصل  نیو ا  رم ینگ

که حاضر نبود به من اعتماد کنه و   سایزد.. به عالوه سکوت گ

کردم    یصبر م  دیبازم با  یعنیبده.    حیکاراش و برام توض  نیا  لیدل

  شی کارم پ  دی حرفاش؟ چون محال بود با زور و تهد  دنیشن  ی برا

 بره! 

هم فشار دارون به خاطر مسائل شرکت و کارگاه داشت    یطرف  از

تونستم تو خونه    ینم  نیاز ا  شتری واقعاً ب  گهیشد و من د  یم  ادیز

 بدم..    ی بمونم و نگهبان

  ست ین   یدونستم که اونم راض  ی م  یزد ول  یبهم زنگ نم  با یشک

شنبه خودم و    دیو من هرطور شده با  میهفته ا  هی  بتیغ  نیاز ا
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  س یعقب افتاده ام و راست و ر  ی رسوندم و کارا  یبه شرکت م

 کردم!  یم

[3۰.۰۸.2۰ 17:5۴ ] 
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انداختم که    ی نگاه ن   کیبه ساعت  داد..هنوز    یو نشون م  میو 

منم    سا یگ  ییاشتها   ی ناهار اقدام نکرده بودم!هرچند که با ب  ی برا

 ازغذا افتاده بودم..

زنه منم    یبرم نم  یکه براش م  ییدست به غذاها  دمید  یوقت  از

تو    یوقت  دمید   یحواسم بهش بود و م   یواشکی  ی شدم ول  الیخیب

 کنه.  ی م ریس  ی جور  هیتو آشپزخونه و خودش و  رهیاتاقمم م

بازم از کانال زور و اجبار وارد شم و    نباریبلند شم و ا  خواستم

زنگ خورد و من نگاهم    م یمجبورش کنم بامن غذا بخوره که گوش

 ! م یافتاد به صفحه گوش

لبخند رولبم نشوند..دفعه    اریاخت  یاسم »طراوت خانوم« ب  دنید

حرفاش به دلم نشست که همون لحظه شماره اش   ی انقدر  شیپ

  نباریدوختم و جواب دادم ا کردم..نگاهم و دوباره به ساعت    ویو س

 احتمااًل تو راه برگشت از مدرسه زنگ زده بود! 
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 سالم طراوت خانوم!  -

به    یشناختمش ول  نکهیداد متعجب شده از ا  ینشون م   مکثش

 و مثل خودم جواب داد:  اوردیخودش ن ی رو

 سالم آقازرتشت!  -

 ؟یخوب -

 خوبه؟!  سایگ ی؟آبجیممنون..شما خوب -

 بله خوبه!  -

 و گفت:  کرد مکث

 خودتون؟  -

ا  شمین باز شد..  م  نیتابناگوش  بزرگ  بود    یشد چ  یبچه  قرار 

 بشه؟

 منم خوبم!  -

 یزدن حرفش و من برا  ی داره برا  دیداد ترد   ینشون م   سکوتش

بزنه    یمیکم جو و صم  هی  نکهیا تا راحت تر حرفش و  تر کنم 

 گفتم: 
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 ده؟یرنمیبردنتون گ لیمدرسه شما به موبا نیا -

کوچولو هاس..منم تو جورابم    یم یقد  نیمن از ا  لیاواًل که موبا  -

  ی فقط بعض  شهیبرمش تو. اونم نه هم  یکنم باخودم م  یم  مشیقا

..اومدم  لهیوقتا..بعدشم مدرسه نبودم که..امروز پنجشنبه اس تعط

 مغازه دوغ بخرم! 

 ! ستا ین  یاآلن ساعت خوب -

خ  - بخورم!آبج  یلیآخه  دوغ  غذا  با  دارم  هم    سایگ  یدوست 

 دوست داره.. اون من و..اون من و عادت داد!

داد که   یو م  ق یبغض عم  هی  دی نو  دیکه آخرجمله اش لرز   صداش

  دهینه د  نکهیکرد..با ا   هیگر  ی ها  ی و پشت تلفن ها  د یباالخره ترک

  ه ینسبت به گر  ی شناختمش حس بد  یم  کیبودمش نه از نزد

نم دلم  و  داشتم  ا  یاش  ا  نیخواست  به  قلب  خوش   نیدختر 

 من زار بزنه!  شیپ ی نجوریمرحله برسه که ا 

 و گفتم:  دمیرو صورتم کش یدست یعصب

 شده؟ ینکن..چ هیطراوت خانوم..طراوت جان.. گر -

 :دیاش نال هیهق هق گر ی به ال  ال 
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رو خدا..   نجا؟تویا  ادی..بادیب  سای گ  یشه امروز..آبج  یشه.. م  یم  -

 ساعت!  هیفقط 

 ادامه داد: ی شتریبهش نداده بودم که با خواهش ب  یجواب هنوز

روز   سایگ   یچهار سالم بود..آبج   یآخه امروز تولدمه! از..از وقت  -

 یرفت..اون روز و مرخص  یسرکار م  ی.. وقتیبود...حت  شمیتولدم پ

 اومد خونه!  یگرفت و به خاطر من م  یم
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که زد..   ییکردن طراوت و حرفا هیبابت گر  یاز حس ناراحت  جدا

  ی از سر کارش مرخص  سایگفت گ   نکهیکنجکاو شدم نسبت به ا

 داشته قبالً؟! نمیبه جز ا ی کار سایگ ی عنیگرفت..  یم

 گرفتم گفتم:  ینفس

 تولدت مبارک خانوم خوشگله!  -

 گرفته و پر بغض گفت:  ی شد و بعد با همون صدا  ساکت

 خوشگله؟ د یگی که م دیدیمگه شما من و د یممنونم! ول -



607 
 

نکن.. دوغت و بخر و زود برو خونه.. بعد    هیگر  گهیحاال بماند! د  -

ناهارم   وقت   هیاز  که  بخواب..  اومد سرحال    ساتیگ  یآبج  یکم 

 .. خب؟ ی باش

 :د یزده پرس جانیو ه  دیکش  ینیه

 ـــــد؟یاجازه داد  -

 .. گهیآره د -

نمیمرس  یوا  - خدا  به  جور   ی!!  چه  ا  ی دونم  کنم   نیجبران 

 و.. لطفتون 

خنده    بازم به  و  من  که  سنش  از  بزرگتر  کانال  تو  بود  زده 

منداختیم ب  ی.  نصف  بزنم..  حدس  و    نیا  شتریتونستم  حرفا 

که از همون اول    ساستیمهارتش تو ارتباط برقرار کردن هنر گ

 .. اوردیاز زبون کم نم

ن  اجیاحت  - برو دستیبه جبران  ا  شتریب  گهی..    ابونیتو خ  نی از 

 نمون!

 چشم.. خداحافظ! چشم  -
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و قطع کردم با لبخند راه افتادم سمت اتاقم که تا موقع    تماس

  ن یا  لیدونم دل  یدو ساعت بخوابم.. خودمم نم  یکی  سایبردن گ

.. به  یشناسمش.. ول  یکه اصالً نم  یبود.. اونم واسه آدم  یکارم چ

لطف و بهش   ن یاز اسمم کرد.. ا  شیپ  ی که سر  یفیخاطر تعر 

 بودم!  ونیمد

* 

اومدم    رونیاز اتاقم ب  دهیپنج بعد از ظهر بود که لباس پوش  ساعت

که تو آشپزخونه در حال خوردن    سایو خواستم برم سمت اتاق گ

 کردم.  داشیپ تییسکویو ب ی چا

کرد و من    یم   ریس  زایچ  نیداشت خودش و با هم  شهیهم  مثل

مجبورش کنم    یبه خودم قول دادم که با زور پس گردن  نباریا

 غذا بخوره!  زادیآدم نیع

نزد  به سر  کیمحض  و  شد  متوجهم  آشپزخونه  به  با   عیشدنم 

 درهم از جاش بلند و خواست بره سمت اتاق که گفتم:  ی اخما 

 ! رونیب میبر میخوا یلباسات و بپوش م -

 سمتم فقط گفت:  برنگشت 
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 !ام یجا نم چیمزخرف هبا اون دستبند  گهیمن د -

ن  گهید  - دستبند بزنم بهت.. چون مقصدمون همون   ستیقرار 

 ! ی بر ی خوا  یکه بعد از فرار کردنت م هییجا

  دیباال رفته چرخ  ی بعد با ابروها  یول  گمی م  یچ  دی انگار نفهم  اولش

 سمتم منتظر بهم چشم دوخت که گفتم: 

بعد    یمون  یدو ساعت م  یکیدوستات..    شی خونه اتون.. پ  ی ریم  -

 دنبالت.   امیم

ها  با و    ی قدم  سمتم  اومد  به  ستادیوا  می قدم  هیآروم  نگاهم   .

شد و مات صورتش شدم.. حاال که دوباره   دهیکش  نییهمراهش پا

  االمیفقط تو وهم و خ  گهیکرده بود و د  دایپ  یچهره نمود واقع  نیا

 دنش یام و بدون د  ندهیتونستم آ  یم  ی شاهدش نبودم.. چه جور 

 تصور کنم؟  
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کاف  نیا اندازه  به  د  یجهنم  یده سال  که  برام..  نخوام    گهیبود 

بزرگ و پر از    سکیر  هی..  سایبا گ   یاگه زندگ  یتکرار بشه.. حت

 به نظر برسه!   ینگران

 لطف شامل حالم شده؟ نیشه بپرسم چرا ا  یم -

ا  - بچه  دختر  اون  به خاطر  نشده..  تو  امروز    هیشامل حال  که 

 تولدشه و چشم به راه تو!

 زدم و با اشاره به خودش گفتم:  ی پوزخند

 ! ستین ادشیاصالً تولدش و  ساشیگ یخبر نداره آبج یول -

طاقت    گهیدهنشم از تعجب باز مونده بود و من که د  گهید  نباریا

و    نمی فاصله کم بب  نیبچگانه اش و از ا   ی حالت ها  نینداشتم ا

 وندم سمت آشپزخونه که گفت: نکنم روم و چرخ ی کار

 ؟ ی تو با طراوت حرف زد -

به ساعت دور   یبره عقب و با نگاه  نمیو دراز کردم که آست  دستم

 دستم گفتم: 

د  هی  - م  کیتراف  گهیساعت  بق  یشروع  تو   ه یشه  و    یسواالت 

 ! ی بپرس  یتون ی م نی ماش
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حرف باالخره به خودش اومد و مثل فشنگ رفت تو اتاق   نیا  با

منم در حال ا  کهیکه حاضر شه..  که  بودم  افتاده  استرس   نیبه 

خودم   ی برا  ییچا  وانیل  هینه.. خواستم برم    ایکارم واقعاً درسته  

 .. سایخورده گ  مهین ییکه همون لحظه چشمم افتاد به چا زمیبر

حاال.. دستم    یخورم ولب  شیاز شکالت دهن  ومدیقبل دلم ن  دفعه

که هنوز سرد نشده بود دراز شد و    یوانیسمت اون ل  اریاخت  یب

نفس    هیاضافه رو به ذهنم راه بدم..    ی اال یفکر و خ  نکه یقبل از ا

 . دمشیسر کش

اتفاق    چیکردم ه  یخواست تجربه اش کنم و فکر م   ی دلم م  فقط

  ی دما کردم.. وگرنه    ی .. اشتباه فکر می ول  فتهیب   ستیقرار ن   یخاص

 شد!   یرفت و.. ضربان قلبم تند نم یبدنم انقدر باال نم 

××××× 

  شین یب   ش یکه زرتشت پ  یکیو وسط همون تراف  میبود  نی ماش  تو

حس   یذره شده بود ول  هیطناز و طراوت    ی و کرده بود.. دلم برا

 به مکالمه اش با طراوت نداشتم..  یخوب

نفوذ کرده باشه و آمار تک تک    می حد به زندگ  نیتا ا  نکهیا  فکر

  نهمهیکرد.. با ا  یم   تمیخانواده ام و در آورده باشه اذ  دیجد  ی اعضا
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با    یبه هم صحبت   یرغبت   چیه  گهیچون د  دمیازش نپرس  ی زیچ

دادم برم خونه از طناز و طراوت    یم  حیآدم نداشتم و ترج  نیا

 بپرسم. 

که از دستم بر اومد.. حساب کتاب   ی چند روز تنها کار  نیا  تو

  ی نم  ریاگه تو خونه زرتشت اس  نکهیکردن بود و فکر کردن به ا

ب   یشدم چقدر م ب   ارمیتونستم پول در  به هدفم    شتری و چقدر 

 شدم..   یم کینزد

نازل شد و    می خانمانسوز وسط زندگ   ی بال  هی  نی که ع  فیح  یول

پس مهارش   داد که نتونم از  یانقدر خودش و ثابت قدم نشون م 

 ! ام یبرب
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  ی با طناز حرف م  دیبود.. با ی ری گ م یهر حال امروز وقت تصم در

مواقع عقل اون بهتر از   نجوریگرفتم.. ا   یم  ییزدم و ازش راهنما

  ی م  شنهادیپ  ی بهتر  ی کرد و راه حل ها  یمنِ کله خراب کار م

از آب در    ی ا  لهیگفتم زرتشت چه آدم بد پ  یبهش م   دیداد.. با
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راه   هیام    ندهیآ  ی و برنامه ها  تم یبا توجه به موقع  دیاومده تا شا

 . اره یدرم ب یسردرگم  نیپام بذاره و از ا ی جلو ی درست و منطق

نم  در دلم  اصالً  اون    ی حال حاضر که  به  و  پام  دوباره  خواست 

 قراره بشه بگذرونم!   یچ  نکهیهام و با فکر به ا  هیخونه بذارم و ثان

دونم    یو نم  میبود   ده یبه خودم اومدم.. هنوز نرس   ن یتوقف ماش  با

هم ندادم و نگاهم و   یتیو نگه داشت.. اهم  نیچرا زرتشت ماش

 : دینگه داشتم که پرس نی به سمت پنجره ماش ی همونجور

 تا برگردم؟  یمون ی م ای ی ایم -

گرفتن جواب نکرد   ی برا  ی اصرار  گه یبهش ندادم و اونم د  یجواب

 ینجوریا  دیشد. شا  یه داشت خسته م شد.. خوب بود ک  اده یو پ

 داشت.  یدست از سرم برم 

آورده بود..   رونیراحت من و ب  ال یانقدر با خ  نباریبود که ا  بیعج

قفل    رونیو از ب نی ماش  ی درا  یبود و نه حت   ی نه از دستبند خبر

 کرد که نتونم در برم.  

به قول زرتشت   یهم نداشت فرار کنم وقت  یلزوم  گهیکه د  هرچند

بشم    یهم نداشتم که سوار تاکس  یمقصدم خونه امون بود. پول

 پس به نفعم بود بمونم تا برگرده. 
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به خ  ینفس زدم  و زل  ماش  ابونیگرفتم  کنار   ییها  نیو  از  که 

  ی کیتونستن    یکه هر کدوم م   ییها  نی شد.. ماش  یرد م  نی ماش

 نی.. دروغ چرا ا یو پر کنن. ول  مبیمن باشن و ج  ی ها  ی از مشتر

  ی دلم نم  یحت  گهیهفته استراحت انگار تنبلم کرده بود که د  هی

 کار فکر کنم.  نیخواست به ا

 گه یو پر گناه بودنش حرف بارم کرد که د  فیانقدر از کث  زرتشت

چند ماه ساخته   نیکه تو ا یتی حال خودمم به هم خورد از وضع

 بودم.

..  شیسالمت   تیبابام بود و وضع   ری گوشه ذهنمم درگ  هیخب..    یول

 ی برا  ی فرصت  گه یو من.. د  ادین  رونیعمل ب  ری.. سالم از زنکهیفکر ا

  ن یا  گهیرسوند که د  یباور م  نینداشته باشم.. من و به ا  دنشید

 تونست حالل مشکالتم باشه و دردم و دوا کنه.  یکارم نم

خواستم صرف پول    یرو که م   یفاصله زمان   نیا  ی جور  ه ی  دیبا  من

م کم  کنم  آوردن  م   یدر  هدفم  به  و  خودم  زودتر  و    ی کردم 

 که ممکن بود!  یرسوندم.. حاال از هر راه
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ا  ی و که جلو  نی ماش نگه داشت  بدون   نبارم یدر خونه  خواستم 

 : دیشد و توپ یشم که عصب ادهینگاه کردن بهش پ

 ! نمیبب ستایوا -

د  به چون  بزنه  و  حرفش  زودتر  تا  سمتش  برگشتم   گه یناچار 

م  بال  بال  برا  یداشتم  نگاه    دنید  ی زدم  که  زرتشت  ها..  بچه 

 گفت:   نیبا اشاره به ساعت ماش دیمنتظرم و د

  لهیوس  یدنبالت. تا اون موقع هرچ  امی.. ساعت نه م مهیو ن   شی ش  -

تو خونه  واسه موندن    یبهونه نداشته باش  گهیبردار که د  ی الزم دار 

 من! 

.. واقعاً ادیدلم بزنم که به چشمش ن  ی کردم پوزخندم و تو  یسع

که فقط توش    ی انتظار داشت من دوباره برگردم تو اون خونه ا

 دم؟یکش  یعذاب روح

بب   همچنان زدم  زل  بهش  د  نمیمنتظر  که   ی ا  گهیحرف  نداره 

برداشت   دیساک خر  هیعقب    یدستش و دراز کرد و از رو صندل

 پام..و گذاشت رو 

 بخرم!   یچهارده ساله چ  زدهیدختر س  هی  ی برا  دی دونستم با  ینم  -
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گرد شده ام و به زور از صورتش کندم و زل زدم به اون   ی چشما

کادوپ جعبه  و  کردم  دراز  و  دستم  توش    چیساک..  از  رو  شده 

 درآوردم و گفتم: 

 ه؟یچ نیا -

 تبلت!  -

 ن؟یشد از ماش  ادهیوسط راه پ نیباز موند.. واسه ا دهنم

 ؟ ی د یتو واسه تولد طراوت تبلت خر -

 .. از طرف توئه مثالً! دمیمن نخر -

 ی زیچ  هی.. من خودم بعداً  یکن  ینداشت انقدر ولخرج  یلزوم  -

 خرم. ببر پسش بده..  یبراش م

که اون بچه رو چشم    نهیبهتر از ا  ی و ببر  نی! اسایلج نکن گ  -

دوباره    یک   ستیمعلوم ن   گهی! بعدشم دی کادو نگه دار  هیانتظار  

 !نجایا ی برگرد

 یخودی.. اصالً چرا بدمییو فوت کردم و لبم و از حرص جو  نفسم 

م  ا  یداشتم حرص  که  به درک  ج  نهمهیخوردم؟  از    بش یپول 

از   شیشد هم طراوت ب  یکه هم خرج من کم م  نهیرفت.. مهم ا
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از    می مستق  ریو غ   م یکه بارها مستق  ی شد وقت  یاندازه خوشحال م 

که بتونه چند    رهمدل باال براش بخ  یگوش  هیخواسته بود    طناز

 حرفا بود..  نیتوش نصب کنه و طناز دستش تنگ تر از ا  ی تا باز

  ادهی جعبه رو برگردوندم تو ساکش و بدون حرف پ  نیهم  ی برا

اعصاب   زیآم  د یشدم که قبل از بستن در بازم با همون لحن تهد

 خورد کنش گفت: 

  ی نباش   ن ییگردم.. ساعت نه پا  یبرم  و  رم یکار دارم.. م  ییجا  -

 باال.. حواست و جمع کن!  امیمن م 

 لب گفتم:   ریو راه افتادم سمت ساختمون و ز  دمی و کوب   ن یماش  در

 باش!  ال یخ ن یبه هم -
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تبلتش و    اتیبه طراوت که با ذوق و شوق داشت محتو  ی لبخند

کرد زدم و روم و برگردوندم سمت طناز که اونم    یم  ن ییباال و پا

 ناراحت..  ی با چشما ینگاهش سمت طراوت بود ول

 کار و بکنه؟ نیا یچرا گذاشت -
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که طناز پخته بود و با   یکیبرش از ک  هیباال انداختم و    ی ا  شونه

 چنگال جدا کردم و گذاشتم تو دهنم.. 

 .. دیرفت خر یک دمی من اصالً نفهم -

 ی شماره زرتشت و از گوش  یک  دهیاون ورپر  دمیاصالً نفهم منم    -

کنم    یدارم جون م  نهمهیمن کش رفته و بهش زنگ زده.. من ا

 ترحم بهمون نگاه نکنه اون وقت..  دیبا د یکس

مثل    یکیاونم    یکه از کس  ستین  ی.. طراوت آدمی ناز  الیخیب  -

کنه.. فقط ازش خواهش کرده من و به خاطر   ییزرتشت کادو گدا

ب نمنجایا  ارهیتولدش  اونم  حساب  ی ..  چه  رو  فاز    یدونم 

  نم ی.. اصالً ادهیخر  ییکادو  نیبرداشته براش همچ  ینیریخودش

 بهم زد..  کردنم یچند روز زندون نیکه تو ا یبه جبران خسارت 

تعر  طناز از  بعد  هنوز  ماجراها  فیکه  از   نیا  ی کردن  روز  چند 

 دایو پ  طیشرا  نیبون من.. فرصت حرف زدن درباره زرتشت و از

 نکرده بود گفت: 

سرت   ییو بال  یسالم  نمیب   ی.. حاال که میول  سای گ   ای ناراحت نش  -

اون شب ازت   ی .. به خاطر کتک های گی. حاال که خودتم ماوردهین

خواه راض  یمعذرت  شخصه  به  من  ا  یکرده..  از  اونجا   نکهیام 
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بودن بهت دست    ی.. حس زندونای  یاگه از ما دور باش  ی .. حتی باش

 بده! 

درهم   ی قورت دادم و با ابروها  ییدهنم و به زور چا   ی تو  کیک

 زل زدم بهش.. 

 ؟یچ یعنی -

روش    نیکه من چقدر از ا   یدون  یخودت م  گهی.. خب.. دیعنی  -

 ! ادیکسب درآمدت بدم م  دیجد

قراره  یچه ربط  - تو خونه زرتشت  تو    یچ  داره؟ موندن من  و 

تو خونه باالشهر نبود که حاال   یعوض کنه؟ درد من زندگ   می زندگ

 رو ببرم!  ای دن فیتو آپارتمانش و ک نمیراحت بش ال یبا خ

شده    دایمرد پ  هیحاال که..    گمی نکن.. م  ی کار  چی ه  گمیمنم نم  -

و   ارهیدرم  ی باز  شیری.. به قول تو سطتیشرا  نیو با توجه به هم

به نفع خودت   تیموقع  نی.. تو چرا از ا ی بر  راههیخواد به ب  ینم

 ؟یکن  یاستفاده نم

تونم تو    ینم  ی ا   گهیکار د  چیکار.. با ه  نیطناز.. من به جز ا  -

ب در  پول  انقدر  کم  مارمیزمان  داره  بابام  المصب  ..  رهیم   ی.. 

 کنم من؟ کاری.. چرهیوقتم داره هدر م  شمینجوریهم
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تصمسایگ  - عاقالنه  مر یبگ  می..  تو  ا  یتون  ی..  و    نهمهی از  اصرار 

کن   ی ریگیپ استفاده  استفاده    ی.. حتیزرتشت  اسمش سوء  اگه 

بب  بگو  به من  ا  نیهم  ی .. حاضرنمیباشه!  از  به    نکهیاآلن.. قبل 

خانواده ات و حداقل بابات و قبل از    شیپ  ی .. برگردی هدفت برس

 ؟ ینی عملش بب

تونم بعد از ده سال    یشه.. من نم  ینم  یمعلومه که حاضرم ول  -

فرار   دیطردم کردن.. شا  ییجورا  هیکه    ی برگردم تو خانواده ا  هوی

  ن یفرار نداشتن.. واسه هم  نیبا ا  یاونا هم مخالفت  یکردم خودم ول

 شه...  ینم

 شه! یشه.. با حضور زرتشت م یم -

 مطمئنش چپ و راست شد و گفتم:   ی چشما  نی پر از شکم ب   نگاه 

 و بگو طناز!  تیحرف اصل -

حاضر.   - حال  در  برازرتشت  مثل    ی .  پ  هیتو  برنده    ش یبرگ 

با خانواده ات هم   شیمونه.. چون اونم ده سال پ   یخانواده ات م
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اگه اآلن.. با زرتشت که انقدر    یفکر بود تو گناهکار دونستن تو.. ول

تا بر  دییمورد  و  زرتشت   یعنی..  رازیش  یبرگرد  اتهیدور  نظر  از 

زرتشت و ازش    نی و بنداز تو زم  وپگناه.. به نظرم ت  یو ب   یپاک

کنه به دوباره قبول کردن   یبخواه که اون خانواده هاتون و راض

کنن. چون به    یو قبول م   نیتو..  مطمئن باش خانواده ات هم ا

  ی نم   چیسوال پ  ی زیتو رو سر هرچ  گهیزرتشت اعتماد دارن و د

 یفرصت استفاده کن. حاال که زرتشت م  نیکنن.. به نظر من از ا 

 و ازش بخواه!   نینظر خودش داشته باشه.. تو هم ا  ریتو رو ز  ادخو

تو خال  نگاه  و  زم  م یپوچ شده  به    ی عنی..  نی و گرفتم و زل زدم 

  ن یکه تو ا  ییهمه تالش ها و زحمت ها  الیخ  یانقدر راحت ب

  لیتبد  هیاز نظر بق   نکهیبشم؟ بعد از.. بعد از ا  دمیچند سال کش

که   ی نجوریو هم  یآدم هرزه.. پشت پا بزنم به همه چ  هیشدم به  

 خانواده ام؟ شی هستم برگردم پ 

به    ی م  یپس هدفم چ  - و  اون آشغال که من  شه طناز؟ پس 

  ی م   ی جون کندنم چ  نهمهیشه؟ پس ا  ی م  ینشوند چ  اه یخاک س

خانواده ام و درباره اون    ی تونم جواب سواال   یشه؟من هنوزم نم
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حرف نزد..    یچکیبودن.. جز آقاجونم هبدم.. اون شب شوکه    لمیف

 .. ادیسواالشون به سمتم م لیاآلن س یول

  ی .. چه مدیتوش با زرتشت هماهنگ بش  دیکه تو با  هیزیچ  نیا  -

درباره اون اتفاق نزنن    یحرف  چیدونم مثالً زرتشت ازشون بخواد ه

.. بترسوندشون از فرار دوباره ات. هرچند که من مطمئنم  شتیپ

م و  پدر  انقدرحداقل  د  مونیپش  ی ادرت  که  نخوان   گهیهستن 

 و از دستت بدن!  رنجوننبا حرفاشون تو رو ب یطیشرا چیتحت ه
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پر از اشکم و محکم    ی و کالفه به جلو خم شدم و چشما  درمونده

حالم بدتر   یول  ی دلدار  ی طناز رو کتفم نشست برا  ی بستم.. دستا

 خوب بشه..  زایچ نیحرفا بود که با ا نیاز ا

بهت حق   یبابت همه چ  شی.. من که از همون ده سال پسایگ  -

حت رس  نکهیا  یدادم.  از  نخواست  دنی قبل  هدفت   ی برگرد  یبه 

ول  ش یپ ات..  بگ  نیا  ی خانواده  نظر  در  نم  ر یو  اآلن  تا  تو    ی که 

 یطی! اآلن.. اآلن شراهیبابات چه جور  ی سالمت  ت یوضع  یدونست

عمر   هیو بعد.. تا    فتادا  ینکرده.. اتفاق  ی خدا  دیاومده که شا  شیپ
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احتت نذاشت.. بابات و چشم انتظار و عذاب وجدان ر  یمونیپش

 .. گناه داره. ساینذار گ

 و تند تند به چپ و راست تکون دادم.. سرم

زرتشت نباشه؟   ی دروغا  نایاز کجا معلوم؟ از کجا معلوم همه ا  -

.. تا  اره یکنه تا من و به حرف ب  ی داره استفاده م  یاون از هر راه

خانواده ام..   شیخواد برگردم پ  یو دلم م  مونمی اعتراف کنم پش

خانوادگ  ی تابلو م  مونیعکس  د  یو  به  عکساواریزنه   ی .. 

بلند تو   ی سوزناک با صدا  گ.. آهنز یرو م  زهیر  ی و م  مونیعروس

  گهی. حرفا و متلکاشم که دفتمیبابام ب   ادیکه    ده یخونه گوش م

ا معلوم  از کجا  که    نینگم! حاال  نباشه  اش  نقشه  حرفشم جزو 

 تحت فشار بذاره؟ بخواد من و

 انقدر پسته؟ یعنی -

چ  ساکت کردم  فکر  و  ا  یشدم  جواب  در  اگه    نی بگم  حرف.. 

..  رمیزرتشت اعصاب خورد کنِ متلک انداز و کتک زن و در نظر بگ 

 آره پسته!  
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ا  یول مهربون شده  بخوام زرتشت  به شلوار   ی اگه  که حواسش 

توجه    نهمهیو سرما نخوردنم و از دست دادن خون بدنم و ا   سیخ

 ! ادی.. نه.. پست به نظر نمرمی شغلم و در نظر بگ  دنیبعد از فهم

 شناسمش!  یانگار هنوز نم یدونم.. پسرخالمه ول ینم -

به طراوت   ینگاه  می تر کرد و با ن  کیکم خودش و بهم نزد  هی

 تر:  نییصداش و آورد پا

 ی نجوری.. ایو بهش بگ  زیکه.. همه چ  هیپس.. پس نظرت چ  -

خارج.. اونم از راه    د یباهم رفت  دی شه.. اصالً شا  یکارتم راحت تر م 

 و کم خرج تر..  ی قانون

بار امتحانش و پس    هیمحاله!  چون اون آدم    گهید  نینه طناز.. ا  -

نم  هیداده..   کرد  ثابت  کرد   یبار  ثابت  کرد...  اعتماد  بهش  شه 

باشه از کجا معلوم   مونیدرم اآلن پش. هرچقستین   یخوب  یحام

و نشون نده؟ اون    شیقبل  تیدوباره همون شخص  دیوقتش که رس

کنه که نتونم    ی م  ر یدست و پام و غل و زنج  ی جور  گه یموقع د

 !گهیکشور د هیبرم  نکهیقدم از قدم بردارم.. چه برسه به ا
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 ؟ یکن کاریچ یخوا یپس م  -

.. نقشه  دمیکردم ادامه م  یکه قبالً م  ی .. به همون کاریچیه  -

کنم    یشبه پاره نم  هیو    دمیسال براش زحمت کش  نهمهیکه ا  ی ا

بابام خوشخ  زمیبر اونم گفت.. سرطان  اونم..  با عمل  مهیدور..   ..

وقت به کارم و  نیشه.. پس هنوز وقت دارم و تو هم یبرطرف م

 ! دمیپول درآوردنم ادامه م

 زرتشتم گذاشت.  -

  ست یقرار ن  گهیندارم.. چون اصالً د  یاجیمن به اجازه اون احت  -

 الیاآلن که خ  نیچشمش باشم.. چه اون موقع.. چه هم  ی جلو

 خوام باهاش برگردم خونه اش! ی کنه م یم

 .. دیگرد شد و رنگش پر هیطناز تو ثان ی چشما

 ؟ یکن کاریچ یخوا یپس م  -

بشم و هم به کار    یتونم هم تو خونه زرتشت زندان  یمن که نم  -

خودم و   دیبرسم.. به قول تو محاله بذاره.. پس چرا با  میو کاسب 

پول    یتونم با فشرده تر کار کردنم کل  یم  یکنم اونم وقت  رشیاس

 ام و زودتر برم تو اون خراب شده! هیبذارم رو سرما
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 رو هم که بلده!  نجایشه آخه.. آدرس ا یتو نم الیخیاونم که ب  -

 خوام بمونم..   ینم نجایبلد باشه.. منم ا -

ا  جینگاه به چهره گ  هی  با با  هنوز خودمم شک   نکهیشده اش.. 

 نقشه گفتم:  نیا ی داشتم واسه اجرا 

 اروی  نی.. همی هاشم  ی خوام برم سراغ آقا  یقبل از اومدنش.. م  -

فقط    یکه تو مشاور امالکه.. چند بار بهم گفته اگه خونه خواست

ب خودم  ما یسراغ  حاال  بخوام    ی ..  کمک  ازش  مورد   هیخوام 

کنه که بتونم از دست زرتشت    فی واسه ام رد   یو اورژانس  ونیوکازا

حداق برسم..  کارم  به  و  بکشم  وقت  لنفس  تندش   نی ا  یتا  تب 

باز   المیخی ب  گهیبخوابه و د براش  و  بشه! شما هم جون من در 

مثل خودش کار   د یاگه به زور باهاش دهن به دهن شد  ای  دی نکن

 .  دیکردن بکشون  تیو شکا دیو به تهد

شن  طناز و  اول حرفم  قسمت  فقط  انگار  ناباور  دهیکه  با   یبود 

 گفت: 

  چی . من که هستین  یاصالً.. اصالً آدم درست  یهاشم  ی آقا  سایگ  -

  ی م  یهربارم که برم سع  یذارم ول  ینم  رونیوقت پام و از خونه ب

از جلو کث   ی کنم  و  نگاه زشت  اون  و  نشم  رد  و    فشیبنگاهش 
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تنم ی نب حاال  م .  بر  ی خوا  یو  کمک   ی صاف  ازش  و  اون  سراغ 

 ؟ ی بخوا

 شهر؟ نیتو ا گهیو دارم د یآره.. تنها راهمه! مگه ک -

  یتونه ازت داشته باشه در ازا  یم   ییچه خواسته ها  یدون  یم  -

 کنه؟  یکه م یاون کمک

 خوندن و!  اسی هیدونم.. طناز.. شروع نکن آ یآره م -
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  ه یکه با بق  یبکن  ی خوا  یو م  ی با اونم همون کار   یعنی..  یعنی  -

 ؟یکن یم

خوام    یکه م  هی مگه؟ تو همون سن و سال  هیچرا نکنم؟فرقش چ  -

برام جور کنه..فقط خدا   هیو.. ما دارم هست!خونه هم که قراره 

 کنه دهنش بو نده! 

 ! ســـــــــایگ -

کم از خرت و پرتام    هیکمک کن من    م یخب بابا..پاشو بر  لهیخ  -

 نشده.  دایله زرتشت پزود برم تا سرو ک دی و جمع کنم.. با
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ا  از گرفت..  و  دستم  دوباره  طناز  و  پاشدم  التماس   نباریجام  با 

 گفت:  ی شتریب

 نیبهتر  نینکن.. ا  شیکم آروم شده..دوباره وحش  هیحاال که    -

نقشه منم به    گهی.. دشیتونه باشه برات!سرلج بنداز  یم   تیموقع

 !رازایکنه ببردت ش یخوره و قبول نم یدردت نم

تونم برگردم.. پس..پس    ینکنه به درک..منم که فعالً نمقبول    -

سال ها و اصالً...اصالً فکر    نیکنم مثل همه ا  یدلم و از سنگ م

  یخودمم کمتر عذاب م  ی نجوری کنم بابام همون موقع مرده..ا  یم

 کشم.  

و راه افتادم سمت اتاقم..   دمیکش  رونیو از تو دست طناز ب  دستم

وقت    چی رم اعتماد نداشتم..اگه هخودمم به حرف آخ  کهیدر حال

ا  ی مار یب  انیدر جر انجام بده    یکه م  یعمل  نیبابام و  خواست 

 ی م  ی حاال..چه جور  یگرفتم تحملش راحت تر بود.. ول  یقرار نم

 خواستم دلم و از سنگ کنم؟

ا  دیشا تمام  تو  ها هم  نیاونا..  بزرگشون   نیسال  بادختر  و  کار 

 . امی دونم بتونم از پسش برب یم دی من.. بع  یکرده باشن ول

* 
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  دم یچند هفته..شا  ی برا  ازمیمورد ن  ل یساک جمع شده از وسا  هی  با

خونه    نیپام و دوباره تو ا  دینبا  یطیشرا  چیکه تحت ه  یچند ماه

و آماده برگشتم تو سالن که طراوت با    دهیذاشتم.. لباس پوش  یم

 : دی نال مدنید

 ؟ ی ریم ی دار سایگ یآبج -

تا اومدن زرتشت وقت  یساعت هیبه ساعت انداختم..هنوز   ینگاه

 بود.. 

 مونم!  یم گهیکوچولو د هینه  -

 برامون بخون! نجایا ن یبش ای آخجون پس ب -

 و رو مبل کنارشون نشستم.  نیو گذاشتم رو زم ساک

 !ی جون طر ستیحس و حال خوندن ن  -

 ! تولدمه مثالً! توروخدا به خاطر من.. گــــهینکن د تیاذ -

 دندونام گفتم:  ی و از ال  دمیدو تا انگشتم لپش و کش با

 بخونم حاال؟  ی..به خاطر تو فقط! چ گری باشه ج -

دلگ  طناز هنوز  و  بود  لحظه ساکت  اون  تا    دیجد  میتصم  ریکه 

 نگاهش گفت:   ی.. با همون غم و ناراحتمی زندگ
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 ! ی دیمن گوش م  ادیبه   یکه گفت  یهمون آهنگ -

فرستادم..    رونی به صورت ماتمزده اش انداختم و نفسم و ب   ی نگاه

کم حال و هوامون عوض  هیشاد بخونم  زیچ هیخواست   یدلم م

 شد نه بگم!  یو خواسته بود نم نیحاال که طناز ا یشه.. ول
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  ی شد سمت اون شب.. اون شب  دهیذهن خودمم کش  اریاخت  یب

از    ی فرشته نجات سر راهم سبز شد.. وقت  ه یکه طناز مثل   که 

بر ام  د  دهیهمه خانواده  و  پ  ی دیام  چیه  گهیبودم  نجات   دا یبه 

 کردن نداشتم..  

  ابون یشب عمرم بود و تو خ  نیمشترکم و بدتر  یشب زندگ   نی»اول

  ی کردم چقدر زود حس  یفکر م  نیزدم.. به ا  یشهر قدم م   ی ها

م م  یکه  زرتشت  زندگ  یگفت  مردِ  م  تی تونه  تونه    یباشه.. 

تونه کم کم تو رو عاشق خودش    یببره و م  نیتصورات بدت و از ب

 رفت!« نی کنه.. از ب

 از درد دل سپردن..  شهیتر از هم  ی..زخم



631 
 

 ..سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن.. 

دلم روشن شد و با فکر به    ی تو  ی گنبد شاهچراغ نور  دنید  »با

 کنه رفتم تو..«  تمیتونه اذ ینم یکس نجایحداقل ا نکهیا

 شکسته از کوله بار غربت..  ی..با قامت

 ..ارتیشدم ز یمرهم راه ی ..در جستجو

دونستم که    یخودم و پاک نم   ی نشستم.. انقدر  اط یهمون ح  »تو

به همون گنبد    رهیطلب بخشش کنم از خدا.. خ  یبرم تو و حت

شم  به گو  ییآشنا  ی زار زدم به حال روزگار و سرنوشتم که صدا

 خورد: 

 !« سایگ-

 ..ادیفر ی رفتم برا هیگر ی ..رفتم برا

 ..مرهم مراد من بود کعبه تو رو به من داد.. 

که بعد از    دمیو د  مییبرگشتم و دوست دوران راهنما  نکهی»هم

د امون  مدرسه  به  دمشیند  گهیعوض شدن  بالفاصله  .. چشمم 

که   یکه دستش و محکم گرفته بود و دو تا چمدون  ی دختربچه ا

  ه ی   میبزن   یحرف  نکهیبود افتاد و قبل از ا  نیزم  ی ر پاش روکنا
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  ه یگر  نیآدم جواب خدا واسه هم  نیگوشم گفت ا  ی تو  ییصدا

 !«  اتهییها و تنها

 .. یکه تمام عشق ی ا دهیاز خدا رس ی ..ا

 .. یمن روح کالم عشق ی..در جسم خال

پسر    دمیفهم  ی»وقت منتظر  حاال  و  شدن  فوت  مادرش  و  پدر 

دنبالشون و ببردشون تهران که    نجایا  ادیعمه اشن که ب   هیهمسا

رو    یکنن.. تعارف و رودرواس  یاز حاال به بعد با عمه اشون زندگ

 گذاشتم کنار و ازش خواهش کردم منم با خودشون ببرن..  

قول  همونجا بهش    ینداشتم ول  طمیدادن شرا  حی توض  ی برا  یزمان

کنم فقط من و با خودش ببره از    فیو براش تعر  زیدادم همه چ

  یآدما  نیزتری برام آشنا نبودن و عز  گهیکه مردمش د  ی شهر  نیا

 دستم!« ی خواستن حکم اعدام بذارن تو یم می زندگ

 .. ییایر ی ب نیدر ع ییکه همه شفا  ی ..ا

 .. ییتو مثل کاهم تو مثل کهربا  شی ..پ

 بند..  ی حوصله زد..هر ذره از دلم را با 

 .. وندی شکسته از تو گرفته پ  ینیچ نی..ا
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در    دمینفهم  یبه حالم سوخت و من و با خودش برد.. حت  »دلش

  ش یضیکرد و به خاطر مر  یم   یکه تنها زندگ   رشیجواب عمه پ

کردنم    چیگفت که اونم  بدون سوال پ  یاتاقش بود چ  ی اکثراً تو

راض  تو خونه اش   یو مخالفت..  برادرزاده هاش  شد منم همراه 

هاش و من تازه    تر حقم با محب کرد د  ی بمونم و الحق که مادر

 رفته بود..«  یطناز به ک ی مهربون  دمیفهم

 ..ادیفر ی هم صدا ی ا هیگاه گر هیتک ی ..ا

 اسم تازه من کعبه تو رو به من داد.. ی ..ا

نشست و به    یخواهر.. هر شب کنارم م   ه ی.. درست مثل  »طنازم

  ی داد و سنگ صبورم م   یهام و هق هقام گوش م  هیحرفام و گر

شد.. بدون قضاوت کردن.. بدون زخم زدن.. بدون سرزنش کردن  

فرشته.. پاداش کدوم  نیآدم.. ا نیبودم که ا  دهی و من هنوز نفهم

 کار خوبم بود!«

 ..ییشکسته ام اما هنوز طال ی..من زورق
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 .. ییتو ناخدا ی وقت ستیمن ن فی..طوفان حر

 .. ییاز هرچه بد رها یی..باالتر از شفا

 ..ییخدا هیشکل تازه عشق تو هد ی ..ا

سه    میاز چند وقت که عمه اشم فوت کرد.. ما سه نفر شد  »بعد

ها و    ی تو دل سخت  میستادیکه پشت به پشت هم وا  ی تا خواهر

 ی دونم من چقدر تونستم نفع داشته باشم برا  یمشکالتمون.. نم

و قشنگ   نیتر  یدو نفر جزو اصل  نی.. مطمئناً ای ول  شونیزندگ

هر روز به خاطر داشتنشون خدا   دیبودن که با یی نعمت ها نیتر

 کردم!« یرو شکر م

 .. دنیغزل شن یعنی دنی ..با تو نفس کش

 .. دنی بال و پر پر  ی..رفتن به اوج قصه ب

ا  سرم و  چرخوندم  طناز  سمت  به  چشما  رهی خ  نبار یو   یتو 

 از ته دلم خوندم:  ش یبارون

 ..ادیفر ی هم صدا ی ا هیگاه گر هیتک ی ..ا

 اسم تازه من کعبه تو رو به من داد.. ی ..ا
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  ی خودش و انداخت تو بغلم و ب  هیکه تموم شد با بغض و گر  ترانه

کرد و    یداشت بهش نگاه م  یکه چهارچشم  یبه طراوت  تیاهم

خودش و محکم و مقاوم نشون   ششیداشت پ  یسع  شهیطناز هم

 کرد. هیگر  ی ها ی بده ها

خواستم آرومش کنم با    نکهیکه اشک منم درآورد و هم  ی ا  هیگر

صدا  شدن  آ   ی بلند  جدا    فونیزنگ  هم  از  وحشتزده  جفتمون 

 .. گهیبه همد میو زل زد میشد
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 نگاهم و به ساعت دوختم و ناباورانه گفتم:   عیسر من

 ! ام یاومد.. چرا انقدر زود آخه؟ خودش گفت نه م  ی .. وای وا -

 بره؟  میردش کن ی جور هی ی خوا یم -

 !ره؟یآخه؟ مگه تا من و با خودش نبره م ی چه جور -

و   رونیو داشت ب  فونیلحظه طراوت که رفته بود سراغ آ  همون

 کرد برگشت سمتمون و گفت:   ینگاه م

 عمو فرهانه!  -
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ب   نفس  و  ام  شده  کم    رونیحبس  اونم  که  هرچند  فرستادم.. 

 خودش.. ی نبود برا یمعضل

 فقط..  م یو کم داشت نیهم ی وا  ی ا -

 بود که هراسون تر از من گفت:  طناز

شه در و باز   ینم   میدونه خونه ا  یواسه تولد طراوت اومده.. م   -

 .. رهیو م نه یش  یم  قهیچند دق ادی.. م می نکن

  نه یمن و بب   نجایا  ادی.. ب یشناس   یطناز عموت و نم  قه؟ یچند دق  -

 شه بلندش کرد.. یبا بولدوزرم نم گهید

  ا ی.. عمو که رفت بیست یخونه ن  می گی پس تو برو تو اتاق.. ما م  -

 برو.. 

  یشه.. تا اون موقع زرتشت سر م   یم  ریشه طناز.. د  یم  رید  -

 تا قبل از اومدنش برم! دیرسه.. من با

 هیکردن    دایپ  یدوباره زنگ زد و من نگاه کالفه ام و برا  فرهان

 راه حل به دور و برم دوختم و باز طناز بود که هولزده گفت: 

پاشا.. برو خونه پاشا.. امروز پنجشنبه اس.. از غروب خونه اس..   -

 ! رونیب  رهیاحتمااًل آخر شب م
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 ی که برنامه ها  ی طناز  ی فت براگر  شیو دار دلم آت  ریاون گ  تو

دونست    یبهتر از خودش م  یرو حت  دهیند  ریخ  یروزانه اون پاشا

مهربون ها و توجه    نینبود که چشمش به ا  یکه پاشا آدم  فیو ح

دختر انقدر خاطرش و    هیداشته باشه    تیو براش جذاب  فتهی ها ب

 خواد! یم

 کار؟یبرم خونه پاشا چ -

له به سمت پشت بوم بسته اس..  راه پ  ی بر  یتون  یباال که نم  -

باال بعد    ادیعمو ب  می کن  یخونه پاشا.. ما در و باز م  نیی پس برو پا

 !رونیبرو ب نییسر و صدا از همون پا یتو ب

 : دینگاهش کردم که توپ یو دودل  دیکم با ترد هی

 لنگه پا دم دره..  هیساعته  می مرده ن سا یگ گهیبرو د -

دونم رو   یلحظه آخر.. نم  یول  دمیتمام کفشام و پوش  ی ناچار  با

 و گفتم:  دم یدست طنازم کش یچه حساب

 .. میبر ایکشم.. تو هم ب   یمن تنها خجالت م -

 ؟یواسه چ گهیمن د -
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  رونیب  میما رفت  گهی.. طراوتم منهیعموت که اومده طراوت و بب  -

روونه نکن  .. تو رو خدا طناز.. من و تنها  میایب   یک   ستیو معلوم ن 

 پسره. نیخونه ا

[3۰.۰۸.2۰ 17:57 ] 
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که مدت هاست با    هیزیدونستم که خجالت چ  یخوب م  خودم

زرتشت.. وگرنه    ش یاونم پ  ی شده.. البته به جز گهگدار  به یمن غر

 لیخجالت بکشم و دل  ی زیچ  نینبودم که به خاطر همچ  یآدم

دونستم چقدر دلش خوشه   یبود که م  ی اصرارم فقط و فقط طناز

 آدم داره.. نیبار که با ا کی یماه ی برخورد ها  نیبه هم

برا  اآلنم ظاهر  ب  ی به  نشدن  سر  شتریمعطل  و    عیعموش  شال 

شده اش    یچراغون  یچشما  یول  ادی که باهام ب  د یمانتوش و پوش

 کنه..  میتونست ازم قا یو که نم

محکم    تا و  طراوت  گونه  و  شدم  دوال  بپوشه  و  لباسش  طناز 

 و گفتم:  دم یبوس

؟ دلم برات بازم تولدت مبارک عشقم.. مواظب خودت باش خب  -

 عسلم..  نمتیدوباره بتونم بب  یک  ستیشه.. معلوم ن یتنگ م



639 
 

 .. به آقا زرتشتم سالم برسون..یتو هم مواظب خودت باش آبج  -

وقت کرده بود تو   ی باالرفته نگاهش کردم.. زرتشت ک  ی ابروها  با

دادن نداشتم    حیتوض  ی برا  یدختر انقدر جا باز کنه.. وقت  نیدل ا

 کوتاه مختصر گفتم:  نیواسه هم

نم  شیپ  گهید  - که    رمیم  گهی د   ی جا  هی..  زمی عز  رمیزرتشت 

! حاال یبهش نگ  ی زیبدونم کجام.. اگه زنگ زد چ  دیزرتشتم نبا

 خب؟ فعالً خداحافظ! دهیم  حیبعداً طناز برات توض

سفارش   نکهیشده اش گرفتم و طناز بعد از ا  جی و از نگاه گ  روم

عموش باز کنه همراه من با سرعت    ی در و برا  گهی د  قهیو دقکرد د

 اومد و زنگ خونه پاشا رو زد..  نییاز پله ها پا

در   ی هراسونم و دوختم به در ساختمون که درست رو به رو  نگاه 

ما ابروهاش    دنیخونه پاشا بود که باالخره پاشا در و باز کرد و با د

 باال..  دیپر

 شده؟  یسالم.. چ -

با د  طناز با صدا  دنشیبود که طبق معمول   ی دستپاچه شد و 

 آروم گفت: 
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 شه ما...   یشه.. م ی.. م گمی.. مزهیاممم.. سالم.. چ -

که انگار کالفه شده بود از دست دست کردن طناز روش و    پاشا

 چرخوند سمت من و گفت: 

 خانوم؟ سا یاومده گ شی پ یمشکل -

  کار یچ  دمیمنفه  گهید  دمیو شن  یباز شدن در ورود  کیت  ی صدا

با پاشا هلش دادم تو  کردم فقط دست طناز و گرفتم و همراه 

 رفتم تو و در و بستم..  عیخونه خودمم سر

به زور نفسم و    ی از اضطراب به نفس نفس افتاده بودم ول  نکهیا  با

 یتا بتونم از چشم ستادمیحبس کردم و رو پنجه پام وا نه یتو س

از پله ها باال رفت بازدمم    فرهان  دمید  نکهیو نگاه کنم و هم  رونیب

 و فوت کردم و برگشتم سمت طناز و پاشا که زل زده بودن بهم..

 رفت..  -

[3۰.۰۸.2۰ 17:57 ] 

 2۴۴_پارت#

 مثل من نفسش و فوت کرد که پاشا گفت:  طنازم

 شده؟  یچ دی بگ دیخوا ینم -
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د  فیتکل محض  به  بود..  روشن  که  اون    دنیطناز  نمه    هیپاشا 

بگه..    دیبا  یدونست چ  یافتاد و نم  ی هم که داشت از کار م  ی زبون

 به ناچار خودم بودم که گفتم: 

مهمون ناخونده    هیاآلن    نی.. که همییخواستم برم جا  ی من.. م  -

..  رونیکه اون بره باال بعد من برم ب  نجایواسه امون اومد.. اومدم ا

 .. میبد حیفرصت نشد دم در توض گهید دیببخش

رفتن سمت    نی تکون داد و ح  دییبه تا  ی سر  یال یخ  یبا ب   پاشا

 ونه گفت: آشپزخ

در پارکه   ی که جلو  هیمشک  سینداره.. پس اون جنس  یاشکال  -

 مهمون شما بود؟

که    ی ام و دوختم به طناز  رتزدهیزد و نگاه ح  خیبدنم    ی ا  هیثان  تو

و صاحب اون   هیزرشک  ی پژو  هیعموش    نی دونست ماش  یخوب م

  ی که داشتم جون م  هی.. مطمئناً همون آدمگهی که م  یسیجنس

 کندم تا از دستش فرار کنم! 

و    شییرایبلند و هولزده راه افتادم سمت پنجره پذ  ی قدم ها  با

که    دمیزرتشت و د یآروم پرده رو کنار زدم که خشک شدم وقت 
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به    شی بود و نگاه پر از اخم و عصب  ستادهیوا  نشی به ماش  ه یبا تک

 پنجره طبقه باال دوخته شده بود! 

 ! سایگ -

 طناز و آروم لب زدم:و برگردوندم سمت  روم

 بدبخت شدم!  -

 : دیطناز بود که به خودش جرات داد و از پاشا پرس باالخره

 نجاست؟یا یاز ک نی ماش  نی.. انیا -

 براتون؟  زمیبر  یی.. چادمشی.. منم تازه دقاًی دونم دق ینم -

 ! دینـ... نه ممنون.. زحمت نکش -

 .. زمیر یخودم م  ی دارم برا  ستین یزحمت -

 .. میبر دیبا گهیآخه د -

که فقط خودش   ی طناز زدم و جور  ی به پهلو  ی آرنج ضربه ا  با

 : دمیبشنوه توپ 

داره   نم یباال رو که عموت اشغال کرده.. ا  ؟ی بر  ی خوا  یکجا م  -

 ..نجایا میکرد ری .. فعالً گدهیم یدر نگهبان  ی جلو
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 معذبم!  یلی خ نجایاومدم باهات.. من ا یخدا! کاش نم ی وا -

م  یچپ  چپ که  گرفتم.. همونطور  و  بازوش  و  کردم    ی نگاهش 

 هال رو به پاشا گفتم:  ی کشوندمش سمت مبال

 .. دیزیواسه ما هم بر ستین یپس اگه زحمت -

 د؟ ینبود  نجایخانوم.. ا  سا یچند وقته گ  دمتونیند  یچشم.. راست   -

 ! ستمین  نجایا  گهینه من.. احتمااًل قراره خونه ام و عوض کنم.. د  -

 شن که..   ی.. دوستاتون تنها معه؟ چه بد -

باز  نگاهم  با گوشه شالش  بود که داشت  و   یم  ی به طناز  کرد 

  ن یا  ی به تاسف تکون دادم برا   ی .. سردییجو  یگوشه لبش و م 

 شد پاشا اصالً حضورش و حس نکنه..   یکه باعث م یخجالت

[3۰.۰۸.2۰ 17:57 ] 
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از پس خودش و خواهرش    ییاز بابت طناز جمعه که تنها  الم یخ  -

 .. ادیبرم



644 
 

ما نشست..    ی به دست برگشت تو سالن و رو به رو   ی نیکه س   پاشا

من و طناز رد و بدل کرد و   نی باال رفته نگاهش و ب   ی با ابروها

 گفت: 

 عه.. مگه طناز خانوم از خواهرشون بزرگترن؟ -

ا  هی  ی جور  طناز بهش    یدفعه  تعجب  با  و  باال گرفت  و  سرش 

  ت ی.. وضعدمیگردنش و شن   ی مهره ها   ی چشم دوخت که صدا

و    یحس شوخ هی.. ته نگاه پاشا..  ی نداشت ول  ی بهتر  فیمنم تعر

مدمیشا و حس  تمسخر  متوجهش    ی..  طناز  مطمئناً  که  کردم 

 شد.  ینم

زدم و رو به پاشا که داشت با نگاهش طناز و باال    یزورک  لبخند

 گفتم:  یکرد به شوخ ی م نییپا

 طناز انقدر خوب مونده؟ یعنی -

 ! مینگفتم.. بگذر ی از نظر ظاهر -

 قیطر  نیبرداشت و روشن کرد تا از او    ونیزیکنترل تلو  عیسر

.. منم که اون لحظه  م ینپرس  ی زیو چ  میبفهمونه ما هم ساکت ش 

مهمتر ل   ی دغدغه  داشتم  حرفاش  علت  و  پاشا  به   وانینسبت 

 زدم.  دید  یواشکیو برداشتم و دوباره رفتم سمت پنجره و    مییچا
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.. دلم  دیکش  یم   گاریداشت س  نباریهنوز همونجا بود و ا  زرتشت

 یخواست اآلن دم دستم بود تا تک تک موهاش و از جا م  یم

بود؟ چرا    یچ  یاجبار برا  نهمهی کرد.. ا  یکارا رو م  نیکندم.. چرا ا 

زندگ   ینم ثان  میذاشت  تک  تک  داشت  و  بکنم  با    ه یو  و  هام 

 کرد؟ یحضورش حروم م 

بسته    ی برگشتم تو سالن که همون موقع صدا  ی پوف کالفه ا  با

 یخودم و به چشم  نکهیقبل از ا  یخورد ولشدن در باال به گوشم  

 برهیو  بمیج  ی تو  میبرسونم تا از رفتن فرهان مطمئن شم گوش

 طراوته که اس ام اس داد:  دمیدرش آوردم د یرفت و وقت

زنگ بزنه و    یکیبه    رونیاآلن عمو رفت ب  نی! هم؟یرفت  ی»آبج

گردم! اگه تو کوچه    ی.. گفت زود برمارهیکادوم و ب  نشیاز تو ماش

 جا..« هیشو  میقا ی ا

بودم با   نیاز ا  ریاگه غ   یو محکم بهم چفت کردم.. حت  دندونام

  چیکه ه  یشانس  نیتونستم برم.. لعنت به ا  یوجود زرتشت نم 

 نبود! اریوقت با من 

 سا؟یشده گ یچ -
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بود و    ونیزیو برگردوندم سمت طناز.. پاشا حواسش به تلو  روم

 اده کردم و با پچ پچ گفتم: منم از فرصت استف

 شمینجوری.. تو برو سرش و گرم کن شک نکنه به ما همیچیه  -

 رفت!  تمونیثیآبرو ح

پاشا نشست و من هنوز    ی ماتمزده برگشت و رو به رو  ی چهره ا  با

به دست آوردنش    ی برا  یتالش  چیکه ه  ه یچه عشق  نیا  دم ینفهم

 کنه!  ینم

[3۰.۰۸.2۰ 17:57 ] 

 2۴۶_پارت#

 ی از چشم  عیسر   دیکه به گوشم رس   ی باز شدن در ورود  ی صدا

در و    نکهیقبل از ا  یول  رونیرفت ب  ینگاه کردم.. فرهان داشت م

 که زرتشت اومد جلو و گفت:  دمیببنده د

 لطفاً!  دیدر و نبند -

که داشت از    یو به دندون گرفتم و دستم و گذاشتم رو قلب   لبم

 بدبخت شدم مطمئناً!  گهیشد.. تموم شد.. من د  یجا کنده م
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زرتشت پاش و بذاره تو   نکهیاقبل از  یدر و نگه داشت ول فرهان

 :د یساختمون پرس

 .. امرتون!دیی بفرما -

لحنش موقع حرف    ی.. ولدمشید  یپشت در بود و نم  زرتشت

 گفت:  یوقت  دیرس  یبه نظر م یزدن عصب

 دکتر کار دارم.. ی با آقا -

 !د ییآهان.. بفرما -

دونست    یم  یحت   یعنیرفته بود؟    ش یآدم تا کجا پ  نیبرد.. ا  ماتم

  نیبه دادم برس از شر ا  ایما دکتره؟ خدا  ینییطبقه پا  هیهمسا

 شد!  یکه رفته رفته داشت در نظرم خطرناک تر م یآدم

همچنان   فرهان من  و  بست  و  در  و  تو  اومد  زرتشت  رفت  که 

وا  یهمونجا پشت چشم ا  ستادهیخشک شده  تا    م ی ن  نکهیبودم 

 ت باال..به در واحد پاشا انداخت و از پله ها رف ی نگاه

 شده قلبم اومد تو دهنم!  یچ یگی .. چرا نمسایگ -

 : دم یام دست طناز و گرفتم و نال خزدهی ی دستا با

 زرتشت رفت باال! -
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 .. گهید رون یبرو ب عیخوبه تو سر نکهیواقعاً؟ خب.. خب ا -

 : دم یو به چپ و راست تکون دادم و نال سرم

..  ارهیب   ن یطراوت و از تو ماش  ی .. رفته کادورونهیحاال عموت ب  -

تو..    ره ی.. بعدشم.. مطمئنم زرتشت نمنهی ب  یصد در صد من و م

شنوه و از   یرو م  نجایباز شدن در ا  ی درم که باشه صدا  ی جلو

 تو مشتشم.  دهی نرس قهی .. اون وقت به دقنهی تونه من و بب یباال م

 ؟یکارکنیچ ی خوا یبابا.. حاال م ی ا -

 شم..   یم وونهیم ددونم طناز.. دار ینم -

و   ی صدا گوشم  کرد  وادارم  دوباره  واحد خودمون  در  باز شدن 

و فقط خدا خدا کردم طراوت    گن یم   ی چ  نمیبچسبونم به در بب

 و به زرتشت لو نده!  ی زیچ

××××× 

  سایگ  ی که برا  ی ساعت به وقت  دنی بودم و منتظر رس  نی ماش  تو

کرده بودم و نگاهم به در ساختمون.. که سر و کله اون   نییتع

 شد..  دایدوباره پ انسالیمرد م
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با    ن یکوچه ح  ن یبار تو هم  هیکه    ی مرد  همون صحبت کردن 

زنگ طبقه دوم و زد مطمئن    دمید  ی و حاال.. وقت  دمش ید  سایگ

 داره. نایبا ا ی سر و سر هی نکهیشدم از ا

[3۰.۰۸.2۰ 17:57 ] 
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شدم بلکه باد    ادهیپ نیاز ماش ی که باز شد و رفت تو با کالفگ در

که روم بود کم بشه..    ی حجم از فشار عصب  نیبه کله ام بخوره و ا

 نبود.  ی هرچند که شدن

که    دمیند  یحس  چی.. ه نی شدن از ماش  ادهیموقع پ  ساینگاه گ   تو

  اد یشه و راس ساعت نه م  ی حرفم ارزش قائل م  ی نشون بده برا

کر  خواستم ف  یخونه ام و من سرسختانه م   میکه با من بر  نییپا

بعد از گرفتن تولد   سایو گ  ستی درست ن  یحس  ن یکنم که همچ

 . ادیبا دوستاش م  یطراوت و رفع دلتنگ

 نیاز ا  شتر یخواست با زنگ زدن تحت فشار بذارمش و ب   ی نم  دلم

تا ساعت    دی.. حداقل باشی زندگ  ی کنم بابت حضورم تو  شی عصب

 شد!   یم یکه بهش گفتم عمل  ی دیکردم بعد تهد  ینه صبر م
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دق  ی وقت  یول چند  مرده  ب   قه ی اون  اومد  طاقت    گهید  رونیبعد 

 پام رفتم سمتش..  ریز گارمیو بعد از خاموش کردن س اوردمین

 لطفاً!  دیدر و نبند -

 و با تعجب بهم نگاه کرد..  برگشت

 .. امرتون!دیی بفرما -

نگاهش حق به جانب بود   ی جور  هی  یول  هیدونستم ک  ینم  هنوز

  سا یبا گ  یکینزد  یل یکه نسبت خ  یطیشرا  نیکه مطمئن بودم تو ا

 یاز اطالعات  نیهم  ی تونستم باهاش مقابله کنم.. برا  ینداشتم نم

 که قبالً داشتم استفاده کردم و گفتم: 

 دکتر کار دارم.. ی با آقا -

 !د ییآهان.. بفرما -

  ی حس  هی  کهیدر حال  که رفت منم در و بستم و رفتم باال..  اون

همون لحظه   سا یاس و گ  دهیفا  یرفتنم ب  نیگفت ا  ی داشت بهم م

فرار از دستم    ی نقشه اش و برا  نجا یا  ارمشیخوام ب  یم   د یکه فهم

 .. دهیکش
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در و باز کرد..    عیسر  یکیواحد و زدم و منتظر موندم که    زنگ

من خودش   دنیبود و حاال با د  انسال یانگار منتظر همون آدم م

 کرد و گفت:  میو پشت در قا

 شما؟ د؟یی بفرما -

 زود بهم شناسوندش و لبخند رو لبم آورد.. یلیخ صداش

 سالم.. طراوت خانوم؟ -

 بله!  -

 تولدت مبارک!  ؟یخوب -

خودش نگه    ی حرف باالخره اون در و که مثل سپر جلو  نیا  با

  دنم ی.. چشماش واقعاً شاد شد از درونیداشته بود ول کرد و اومد ب

 که گفت:  فشیظر ی لحن و صدا نطوری.. همی تظاهر  چیبدون ه

 آقا زرتشت؟  -

زدم    یو مالحت چهره اش م  ین یریکه به ش  ی همون لبخند   با

  یتکون دادم که دستش و طرفم دراز کرد.. فکر م  دییسرم و به تا

به خاط اون شال روکردم  اقدام کنم    ی ر  زودتر  اگه من  سرش 
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نم  ی برا قبول  دادن  ول  ی دست  مثل    یکنه  با    هیحاال..  خانوم 

 زودتر از من گفت:  ت یشخص

 .. تون ییخوشبختم از آشنا -

 و گرفتم و مثل خودش محترمانه جواب دادم: دستش

 ! نیهمچن -

 د؟ یاومد سای گ یدنبال آبج -

[3۰.۰۸.2۰ 17:57 ] 
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 آره.. هستش؟ -

 و دستاش و تو هم قفل کرد: نییو انداخت پا سرش

دونم    ی.. نمرونیطناز رفت ب  یاممم.. اممممم راستش.. با آبج   -

م   کاریچ انگار  آبج  یداشتن..  تاپ  لپ  از   یخواستن  و  طناز 

 . رنیبگ  رگاهیتعم

بچه رو وادار به دروغ گفتن    نی و فوت کردم.. چرا ا  قم یعم  نفس 

  سا یگ  یخواست بهش بگم که من از وقت  یکرده بودن؟ دلم م

موندم و از تو کوچه تکون نخوردم و    ن یشد تو همون ماش  ادهیپ
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بود جا قرار  م  ییاگه  ولدمشونید  یبرن  فا  ی..   ی ا  دهیگفتنش 

 نداشت.. 

 تو چشمام گفت:  رهیطراوت سرش و بلند کرد و خ نباریا

 .. دین یتو بب ادیخودتون ب دیخوا یاگه م -

حرف    نیداد ا  یکه نشون م   دی چرخ  یداشت تو سرم م  ی فکر  هی

  رونم ی.. ب ستیخونه ن   نیتو ا  یکس  ی جد  ی طراوت راسته و جد

مونه.. واحد طبقه    یکه م   یکه مطمئنم نرفتن پس.. تنها احتمال

 دکتره!  ی که متعلق به همون آقا نهییپا

ببخش  - م  دی باشه..  منتظر  شدم..  ب  ی مزاحم  تا  بازم  ادیمونم   ..

 بهت.. خداحافظ..  گمیم کیتبر

 و برگردوندم برم که صدام زد: روم

 آقا زرتشت؟  -

 زد و گفت:  ی سمتش و منتظر موندم که لبخند قشنگ  برگشتم

 بابت تبلت دستتون درد نکنه..  -

 داد: حیباال رفته زل زدم بهش که خودش توض ی ابروها با
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ما    ی بشم. کادوها  زایچ  نیرسه که متوجه ا  یعقلم م  ی انقدر  -

 وقت انقدر گرون نبوده..  چیه گهی همد ی سه تا برا

 تکون دادم..  دییبه استداللش و سرم و به تا دمیخند

  نم ی.. قابل تو رو نداشت. ایهست  یدختر باهوش  دمیباشه.. فهم  -

 !ی که از اسمم کرد یفیبذار به حساب تعر

پا  یچشمک رفتم  ها  پله  از  و  .. در  نیی به صورت خندونش زدم 

شدم از تصور    ی تر م  ی حاال لحظه به لحظه داشتم عصب  کهیحال

نباشه..    ی ذهنم بود و خدا خدا م  ی که تو  ی زیچ کردم درست 

 .. د یرس یبه نظر م  دیبع ی ادیهرچند که ز

به چشم  دستم دوختم  و  نگاهم  و  زنگ  رو  گذاشتم  از    یو  که 

  ی کیبدم    صیتونستم تشخ   یپشتش م  هیهم با افتادن سا  نجایهم

 کنه..   یداره از اونور نگاهم م

 ی نبود.. همون پسر جوون  سایکه در و برام باز کرد گ  یکس  یول

 از شر من بهش پناه برده بود!  سایگ ادیبود که به احتمال ز

 د؟یی بفرما -
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نم  ینگاه نظر  به  انداختم..  پاش  سرتا  و    د یرس  یبه  دعوا  اهل 

عج و  باشه  کردن  درست  م   ب یدردسر  خودشم   یحس  کردم 

 .. ت یوضع نی از ا ست ین یراض

 نجاست؟یا سایگ -

[3۰.۰۸.2۰ 17:5۸ ] 
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ندونستن رفت تو هم سرش و به چپ و راست   یبه معن  اخماش

ا و  کردم  بسته  و  باز  محکم  و  داد.. چشمام  لحن    نباریتکون  با 

 : دمیتوپ ی کوبنده تر

 !رونی ب  ادی.. بگو ب نجاستیدونم ا یم -

 شم!  یمن.. من متوجه منظورتون نم  -

بودم و از هر طرف    ی بد  طیدست خودم نبودم.. تو شرا  یچیه

  رم یاش و تو مشتم بگ  قهیفشار روم وارد شده بود که باعث شد  

 و بکشمش سمت خودم..

پل  دیشا  - با  باشه  بش  امیب   سیالزم  متوجه  تا  اتون    یدر خونه 

 هــــان؟ 
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 قهی  ی باز کردن مشت سفت و محکمم از رو  ی تالشش برا   هنوز

ا تا  بود  نداده  به  ییصدا  نکه یاش جواب  گوشم    از پشت سرش 

 خورد: 

 ولش کن!  -

  قه ی  دهینکش  هی پر از خشم آشنا بود که به ثان  ی اون صدا   ی انقدر

اون چشما به  بزنم  زل  و  کنم  ول  رو  نفرتش    ییپسره  برق  که 

نشون   یمجبور بودم ظاهرم و سنگ   یسوزوند ول  ی داشت قلبم و م

ا با  بفهمه  تا  اعصاب  نیبدم  اش چه  از من خورد    یکار مسخره 

 کرده.. 

 ه یو مرتب بود  با    دهیسر تا پاش انداختم.. لباس پوش  به  ینگاه

وسا  یساک از  احتمااًل  بدون   لشیکه  و  بود.. دوال شدم  پر شده 

و مچ دستش و چنگ  دمیحرف ساک و محکم از تو دستش کش

افتادم سمت در کوچه که   راه  دختر هم سن و سال    هیزدم و 

 دنبالش راه افتاد و صداش زد: هیخودش با گر

 !ســــایگ -

خواهر طراوت    دیبا  دمیاز شباهتش فهم  ستادیبه رومون که وا  رو

دو تا دختر موجه که    نیباشه و بازم از ذهنم رد شد که با وجود ا 
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ها م  سایگ  ی همخونه   نیبه همچ  سایشدن.. چرا گ  ی محسوب 

 شد!  دهیکش یراه

سالم   هی  ی زبونش برا  یتپر هراس به من انداخت و ح  ینگاه  م ین

 گفت:  سای آروم تر رو به گ  ی با صدا  ی.. ولدیساده هم نچرخ

 که گفتم فکر کن خب؟ ی زیبه چ -

بود که اصالً نگاهشم نکرد و فقط    گهید  ی ایدن  هیانگار تو    سایگ

 هیتکون داد که دختره محکم بغلش کرد و با گر  د ییسرش و به تا

 : د ینال

 مواظب خودت باش!  -

باز شد و هم  همون چشمم به اون آدم از    نکهیموقع در کوچه 

کاره اس افتاد    یو چ  هیدونستم ک   ینظر من مزاحم که هنوز نم

پر از    ینجا«یبه »چه خبره ا  تیاهم  یو ب  دمیرو کش  سایدست گ

  ی چ  انیبدن جر  حیبهش توض   ه یبقو گذاشتم    رونیبهتش رفتم ب 

 بوده.. 

[3۰.۰۸.2۰ 17:5۸ ] 
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 ی که ساکت و صامت با ابروها  ییسایو باز کردم و گ  نی ماش  در

و بعد از پرت کردن   ی بود و هل دادم رو صندل  ن ی زم  خ یدرهم م

 گاز..  ی عقب سوار شدم و پام و گذاشتم رو یساکش رو صندل 

کردم که   یم  دشیتهد  دیبگم.. دوباره با  دیبا  یدونستم چ  ینم

ا از  د  ی فرارها  نیدست  که  برداره؟  اش  من و  گهیاحمقانه  اسه 

عنتر دست    گهیچند نفر د  ی جلو  ی نجورینقشه نکشه؟ که من و ا

 خودش نکنه؟ 

کرد   یچرا فکر م  ام؟یکاراش کوتاه ب  نیکرد قراره با ا  یفکر م  چرا

دارم..    یشم و دست از سرش برم  یم  الیخ  یشم.. ب   یخسته م

کردم   یم  یبهش حال  دیبود و من با  دهیخودش تا اآلن نفهم  یعنی

سر به راه کردنش    ی دست و پا بزنه عزم من برا  شتریکه هرچقدر ب

 شه؟ یجزم تر م

شروع کنم    ی جور   هیکردم تا    ی حرفام و تو ذهنم مرور م  داشتم

جام بر نخورده.. نه دوباره جار و جنجال   چیکه نه فکر کنه به ه

 که یبگم.. خودش در حال  ی زیمن چ  نکهیقبل از ا   یراه بندازه ول

 لب زد: ی مقدمه ا  چینقطه بود.. بدون ه هیاهش مات هنوز نگ 

 اد؟ی از طراوت خوشت م -
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ربطش از ذهنم   یجمله ب  نیحرف آماده کرده بودم با ا  یهرچ

 و فقط تونستم بگم:  دیپر

 ؟یچ -

از اون نگاه    دمیلحظه ترس  هیو به طرفم چرخوند و من    سرش

انقدر از من متنفر بود که از تصور با من    یعنی..  شیپوچ و تو خال

 افتاد؟ یحال و روز م نیبودن به ا

 نه؟  ی عاشقش شد ؟ی طراوت و دوست دار -

شده    یشد.. چ  ی جا به جا م  ابونیصورتش و خ  ن یناباورم ب   نگاه 

 ده؟ یبه ذهنش رس  ی فکر احمقانه ا نیکه همچ

 ! سا؟یگ  یگیچرت و پرت م ی چرا دار -

 ..ی .. دوسش دارقتهی.. حق ستیچرت و پرت ن -

 ببند دهنتو!  -

 !ی د یخر ییکادو نیکه براش همچ  ی دوسش دار -

 !دمیاحمق خر ی من اون کادو رو از طرف تو -

 که کادو از طرف توئه!  دی.. فهمستیاون مثل من احمق ن یول -
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 بچه اس.. من سن پدرش و دارم! هیطراوت  -

محکم  هوی مشت  رفت..  در  کوره  ج   یاز  و  کوبوند  بازوم    غ یبه 

 : دیکش

.. کالً تو خونته نه؟ دختر بچه سال  یمنم بچه بودم عوضــــــ  -

 زنه!  یچشات برق م ین یب  یم

و درم  ی دار   گهید  - م  ی.. حرفایاریشورش  و   یبزن  ی خوا  یکه 

 هیمنم تا    هی.. بفهم طرفت کرونی ب  زشیخوب نشخوار کن بعد بر

 صبر و حوصله دارم! ییجا

[3۰.۰۸.2۰ 17:5۸ ] 
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و خوب    یبزن  ی خوا  ی که م  یف..حرایاریشورش و درم  ی دار  گهید  -

  یی جا  هیمنم تا    هی..بفهم طرفت کرونیب  زشینشخوار کن بعد بر

 صبر و حوصله دارم!

  ه یشناسم..  یکه ذاتش و فقط من م   ی!آشغالیآشغال  ی طرفم تو  -

م لباس  تو  بلدش یگرگ  خوب  و    یمنطق  ی آدما  ی ادا  ی ..اآلن 

درب و  با   ی اریجنتلمن  و  عاقل  انقدر  چرا  موقع  اون  نه؟پس 
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  ه یفقط    سایکه گ   یبگ   هیکه در جواب اصرار بق  ی نبود  تیشخص

 بچه اس؟ 

 :دمیصدام و بردم باال و دادکش  منم

و بهونه   نیچون اون موقع من سن پدر تو رو نداشتم که بخوام ا  -

 کنم واسه نخواستنـــت!

ــم..تا قبل  دونستــ  یمشترک نم  یاز ازدواج و زندگ  ی زیمن چ  -

ش  نکهیازا زندگ  یتو هوار  و  به    ینخواست  ی..تو حت می رو سرمن 

..همون شب جسمم یبچه سال بودنم صبر کنــــ  نیخاطر هم

 ..ـــــرونیب ی دخترونه ام پرت کرد  ی ایهم از دن

 یچیو ه  ی دختره نادون..خودت الل شده بود  دمیمن ازت پرس  -

  ی م  دی..من از کجا بای بارم من و پس نزد  هی  ی . حت یگفت  ینم

 ؟ ی خوا یو نم نی خودتم ا دمیفهم

  یبرام زوده؟تو   ی دیکنجکاو بودم..تو چرا نفهم  یمن از سرنادون   -

رف  یوقت   یعوض بود  باش   مهین  قیقرار  کرد  یراه  دست    ی غلط 

تبد  یکرد  ی دراز  و  من  و  جسمم  که   یزن  هیبه    ی کرد  لیبه 

 ! دهیشناسنامه اش هنوزسف



662 
 

رف   - شدم؟م  مهین  قی من؟من  از    یوقت  یبفهم  یتون  یراه 

و نه مدارک و    ینه خودت هست  دم یبرگشتم خونه و د  مارستانیب

که من از    ی شدم؟تو به خاطر چهار تا جمله ا  یچه حال   لتیوسا

عصبان  و  شوک  بند  تیسر  بارو  آوردم  زبون  بست  لتیبه  و    یو 

  مه ین  قیرف..حاال من شدم  مـــونیه زندگب  ی ..تو پشت کردیرفت

 راه؟!

م   - بهم  مردا  ی حالم  از  برا  ییخوره  کثافت    ی که  گندو  هر 

 .ارنیمسخره م  هیتوج  هی شونیکار

  ی دارم که گند و کثافت کار  یینظر و نسبت به زنا  ن یمنم هم  -

 نداره!   یهیتوج  چیهاشون ه

 . دیبلند خند ی زدو بالفاصله پشت سرش با صدا یعصب  پوزخند

داره..من هدف    یدرست و حساب  هیتوج  هیچرا اتفاقاً..کار من    -

آرزوم   ت ینها  یدون   یکردنم..اونم دق دادن توئه!م  یدارم از هرزگ

ح  ه ی  نکهیه؟ایچ و  من  باز  نیبار  با    ی عشق    گهید  یکیکردن 

شب از سرهوست    هیرو که    ییهمون کارا  یکی  ین یبب   نکهی..ای نی بب

که توسط تو زن    ی روت داره رو دختر  ی و حاال جلو  ی با من کرد
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  ی نیب   ی م  یداره وقت  دنی..حال اون لحظه ات دده یشده انجام م 

 ... د یم گهید یکیزن سابقت داره به 

ب   دستم تو  اریاخت  یکه  تا  رفت  کوب  ی باال  بشه   دهیصورتش 

ب   یو ب  نیدرماش باز کرد و خواست بپره  که من فقط    رونیهوا 

 و بکشم کنار و بزنم رو ترمز..  ن یماش   هیتونستم درعرض چند ثان
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 ســــــا؟یگ  یکن  یم یچه غلط -

ا  از کامل    نی ماش  نکهیشوک و بهت من استفاده کرد و قبل از 

 . ابون یسمت وسط خ  دییبلند دو  ی و با قدم ها  رونیب  دیپر  ستهیوا

  اده یپ  عیداره و خواستم سر  یلحظه فکر کردم قصدخودکش   هی

بلند کرد و قبل    نیماش  هی  ی همون لحظه دستش و برا  یشم ول

  رمیمسخره اش و بگ   یشیحرکات نما  نیا  ی من بخوام جلو  نکهیازا

 ی ها  شهیآهنگ بلندش ازپشت ش   ی که صدا  یش یش  ستی دو  هی

 ..ستادیپاش وا ی کرکننده بود جلو  نمی ماش
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با    سایهمون موقع گ   یشدم ول  ادهیپ  عیمعطل نکردم و سر  گهید

از حدقه در اومده خشک   ی که باچشما یبه من   ی ور هی ی لبخند

 و باز کرد و سوار شد.  نیشده بودم در ماش 

 ی ببره و کار  شیهدفش و تا آخر پ  ستیتا بهش بگم الزم ن  نموند

 . نمیرو به چشم بب  گهیآدم د هیبا  شیکنه که من عشق باز

هم  نیاآلن..هم  نیهم  چون دابونیخ  نیجا..وسط  اون    دنی..با 

  یم  نشونیب  ی که تو چند ساعت بعد   یلبخندش و تصور اتفاق

 افته.. مردم! 

××××× 

پام    ی که جلو  ی شیو ش  ستینشده بود که سوار اون دو  قهیدق  دو

بودم    م یحرکت ناگهان   نینگه داشت شده بودم و هنوز تو شوک ا

م   ی که صدا داشتم  تازه  من  و  بلندشد  برعکس    دمید  یراننده 

 جوونه! پسر هی میقبل ی موردا

چسب  هیسیجنس   اروی  نیا  - داره  کار  تو  ماش  دهیبا  داره   نی به 

 هم هست!  یشیریس اد؟چهیم
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 دمیکه تند شده بود چرخ  یدهنم و قورت دادم و با ضربان قلب  آب

زرتشت که باسرعت داشت    نی عقب زل زدم به ماش   شهیو از ش

 اومد.  یدنبالمون م

 نیهم  یبدم ول  صیتونستم تشخ  یفاصله چهره اش و نم  نیازا

  ی داد مشخص م  یکه تو دنبال کردن ازخودش نشون م  یتیجد

عصب چقدر  که  نم  ه یکرد  زنده  مطمئناً  من  به    یو  اگه  موندم 

 . دیکش  یم رونیب  نیماش نیو من و از ا د ی رس یهدفش م 

م  نانهیخوشب جلو  یفکر  اگه  ا  ی کردم  و    نیچشم خودش  کار 

از ارزش و اعتبار   ششیپ  ی بشم..به قدر  نی ماش  هیبکنم و سوار  

شم که   یم  فی در نظرش چندش آور و کث  ی افتم..به قدر   یم

نگاه    ی نخواد حت  یطیشرا  چیوقت و تحت ه  چیه  گهید تو روم 

کدوم بلوف    چی کرد که حرفاش ه  یحاال..داشت ثابت م  یکنه ول

سر به راه کردن   ی عزمش و جزم کرده برا  ی جد  ی نبود و جد

 من! 

که لحظه به لحظه داشت تو وجودم   ی نشستم و با استرس  صاف

 شد لب زدم: یم  شتریب

 گممون کنه؟  یکن ی کار هی یتون  یم -
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 به عقب انداخت و گفت:  نهیاز آ ی نگاه

 !کهینزد یلیآخه؟خ ی چه جور -

اعتماد   بهیآدم غر  هیبه    نکهیداشتم از ا  ی ته وجودم حس بد  ته

هدفش با    دیکرده بودم واسه فرار کردن ازدست زرتشت که شا

ول داشت  فاصله  ا  ی..نمیهدفم  منکر  که    نیتونستم  بشم  قضه 

 خواست.  ی و م میخوب

[3۰.۰۸.2۰ 17:5۸ ] 
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ا  گهیکه د  هرچند از  بود.. فعالً پول و    نیکار من  حرفا گذشته 

با  ی ا  بهیغر  ی آدما  ن یمنبع درآمد من دست هم به    دیبود که 

 دادم. یم حشونیزرتشت ترج

 ؟ ی تهران و بلد ی ابونایخ -

 به غبغبش انداخت:  ی تابناگوش باز شد و باد ششین

 مثل کف دست! -
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از کوچه پس کوچه و    ی تازه ساکن تهران شده..بنداز  اروی  نیا  -

  ی لیاون خ  نی تر ماش  ع یکنه..فقط سر  یگمت م   ی راه در رو ها بر

 از  مال تو رو پا تره! 

 گفت:   یعفر  ابونیخ  هیتو    دنیچ یپ  نیو گذاشت رو گاز و ح  پاش

جمع..    التیاس..خ  له یبد پ  ی ها  یشهرستان  نیعه؟پس طرف از ا  -

 شه!   یو نابود م  ستی ن گهید قهیدو دق

کردم   یو به هم فشار دادم و با مشت کردن دستام سع  دندونام

بگ  ی جلو و  ب   رمیزبونم  م  ی خودیکه  خوب   ینچرخه..وگرنه 

  ی دهن مثل گاله اش و ببندم و بگم شهرستان  ی دونستم چه جور

  نیتو ا  ی هرک  ی کن  ی و خرابت که فکر م  ضیو اون فکر مر  ییتو

پ  یب   تختیپا باشه    ایدن   کریدر و  بق  گردنسر و    هیاومده    ه یاز 

 سرتره.

اومده    اینفر تو تهران به دن  هیکنه    ینم  یخواست بگم فرق  یم  دلم

که تو اون آدم هست   هیشهرستان..مهم فرهنگ و شعور  ایباشه  

 . ست ین  نینش تختیمثالً سرتر و پا ی و تو تو

که سطح   ی شهر  هیکردن تو    ی خواست بگم اگه زندگ  یم  دلم

  ن یاس افتخار داره پس بدون هم  گهید   ی باالتر ازشهرا  شیاجتماع
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شهر و کشور   هیاز سن کم تو    شی دون   یم  یکه تو شهرستان   یآدم

  نجا یکنه که اونا هم مثل تو مردم ا  یم  لیو تحص  یدگزن  گهید

 هاش و..   نی نش  تختیپا یرو قبول ندارن حت

باالتر و برتر از توئه که   یلیمطمئن باش سطح و لولش خ  پس

 یتاکمر براش دوال م  ینیرو به روت بب  یخارج  هی اآلن    نیاگه هم

 ! یدون یارزش م یخودت و ب ی هم وطن ها یول یش

خوب پدرش   یآدم..با وجود وضع مال  نیخوست بگم هم  یم  دلم

بمونه ا نشد  زندگ  نجایحاضر  و  بخوابه  و  بخوره  پول   شیو  با  و 

خودش    ی باباش بگذرونه و خودش رفت درس خوند کار کرد روپا

ن  ستادیوا حقش  واقعاً  حاال  تو  ستیو  از  ماش  ی که    ی نیجوجه 

 حرف بخوره. 

نداشتم و    اجیحت فرار کردن از دست زرتشت بهش ا  ی برا  کاش

به    نیازا  رهیبگ  ادیکوبوندم تو صورتش تا    یحرفا رو م  نیهمه ا

 نکنه.   ی طبقه بند  یو شهرستان  یبعد آدما رو تو دو تا طبقه تهران

زدم  یحرفا رو م نیجور نبود و اگه ا طمیکه فعالً شرا فیح یول

کنه و بگه حاال که اون آدم انقدر خوبه    ادهیممکن بود من و پ

 ی نفرم داشت تو  هیکه    ی؟سوالی ریاز دستش در م   ی پس چرا دار
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با خودم رو راست نبودم   ی و من هنوز انقدر  دیپرس   یسرم ازم م

 که جوابش و بدم!

[3۰.۰۸.2۰ 17:59 ] 
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ک  تو  رو   یکیکوچ   فیاز  کج  به صورت  انداخته    ی که  ام  شونه 

 طناز فرستادم:  ی اس ام اس برا  هیو درآوردم و  م یبودم.. گوش

 م؟«یما رفت  نکهیشد بعد از ا یرو به راهه؟ چ زیچ »همه

جمع و    ی جور  هی.. به عمو گفتم اون آقا پسرخاله اته و  یچی»ه

تو چ کردم!  بلند    یعصبان  ؟یخوب  ؟یجورش  روت  نشد؟ دست 

 نکرد؟« 

بنو  لبم خواستم  و  گرفتم  دندون  حت  سمیو  فرصت    یبدبخت 

اول که    یچرت و پرت  ی نکرد با اون حرفا  دایسرزنش کردنم هم پ

خودمون زدم و آخر    شیدرباره طراوت و بعد ازدواج ده سال پ

 فقط نوشتم:  یکه بهش وارد کردم.. ول  یسرم شوک

 خوبه!«  زی.. همه چ»نه
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من و بهش بگو.. باور کن    شنهادیکم که آروم شد پ  هی..  »باشه

 به نفعته حرف گوش کن!« ی نجوریا

.. مطمئناً از  فمیو برگردوندم تو ک  م یو گوش  دمیکش   ی قیعم  نفس 

نم چ  یفرارم  ب  ی زیخواستم  تا    ی ها  ینگران  ی خودیبگم 

نگ  شیشگیهم و  ول ره یدامنش  م  ی..  فکر  کرد   یآخه چرا طناز 

د و  شهر  اون  به  ا   دنیبرگشتن  از  بعد  ام  خانواده   نهمهیدوباره 

 سال.. انقدر آسونه؟

  یفتار بدگشتم و ر  یفرض که به قول طناز همراه زرتشت برم  بر

ند و چدمیازشون  نه   ی م  دیبا  ی.. جواب سواالشون  اونم  دادم؟ 

دادم..    بیخودم ترت  ی چند ماه برا  نیکه تو ا  یلجن  ی درباره زندگ

که هنوز بر طرف نشده    ی قتل و کنجکاو  یدرباره همون ماجرا

با همچنان  من  جواب  براب  دیبود..  م  رشوندر  و   یسکوت  شد 

 شدن!  یسکوت نم نیبه ا یمطمئناً اونا هم راض

رو ندارم.. من    هیقض  نیرو به رو شدن با ا  ی.. من هنوز آمادگنه

برم..    شی ذهنمه پ  ی که تو  ی ز یقدم به قدم طبق همون چ  دیبا

اونجور   دیبا و  برسه  برگشتنم  زمان  تا  کنم  خودم    ی صبر  که 
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م  شهیهم هم  یدلم  برگردم   شهیخواست..  کردم   تصورش 

 برنامه!  یو ب ییهوی.. نه انقدر ششونیپ

××××× 

در اون    ی از دوازده نصف شب گذشته بود و من هنوز جلو  ساعت

بعد    سا یگ  نکهیا  د یبودم به ام  ستادهیدو طبقه وا  ی ساختمون لعنت

لش تن  اون  با  کارش  شدن  تموم  جلو  یاز  سوار   ی که  چشمام 

اجبار با   و من بتونم دوباره با زور و   نجایشد برگرده ا  نشی ماش

 خودم ببرمش!  

دوباره    ی از خودم و نحوه کنترل کردن خشمم وقت  ادیکه ز  البته

اومد    یاز دستم برنم  ی ا  گهیکار د  یمطمئن نبودم ول  دمشید

 شده ام!  ی غرور متالش میواسه ترم

گفتن    ی بهم م  یساعت داشتن با بدجنس   ی عقربه ها  ی.. ولیول

خونه رو نداره و مطمئناً    نیامشب قصد برگشتن به ا  سایکه گ

 به صبح برسونه!  یخواد با همون عوض ی شب و م

[3۰.۰۸.2۰ 17:59 ] 
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اگه انقدر    دیگمشون کردم.. شا  ی و چه جور  یک   دم ینفهم  اصالً

نبودم.. حواسم جمع تر    سایرحمانه گ  ی تو شوک اون حرکت ب

که دنبالشون   یتمام مدت  یذاشتم از چنگم در برن.. ول  ی بود و نم

 ی رژه م چشمم ی موقع سوار شدن جلو  سایبودم.. طرح لبخند گ

بشه که داشت   ین یذاشت همه تمرکزم جمع اون ماش  یرفت و نم

 برد..  یهمسر سابقم و با خودش به قهقرا م

نخش و روشن کردم.. کاش   هیو از رو داشبورد برداشتم و    گارمیس

م  هیمغزم   م  دیخواب  ی کم  استراحت  از   یو  دست  کاش  کرد.. 

که   ی زیاون چ  ه یبه ثان   هیداشت.. کاش ثان  یشکنجه دادنم برم

 .. دیکش  ینم  ری اونا بگذره رو برام به تصو  نیلحظه ب  نیقرار بود تو ا

 ن یشدم.. چرا مغزم داشت ا  یداشتم نابود م   شی نجوریکه هم  من

 وونهیشه از د   یم  دشیعا  یمگه چ  نداخت؟یرو جلوتر م  ی نابود

 کردن من؟

ماش   با و  گرفتم  خونه  از  و  نگاهم  کاسه چشمام  و    ن یپر شدن 

اگه به   یموندنم.. حت  نجایاصالً صالح نبود ا  دیم.. شا روشن کرد

اتفاق خوب   یبرم  سا یدرصد گ  هیاحتمال   افتاد و    ی نم  یگشت.. 

 سر خونه اول.. میگشت   یدوباره برم
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خواست برم زنگشون و بزنم و از اون دو تا دختر    یدلم نم  یحت

بگ و  پررمیسراغش  انقدر  که  حاال  نداشتم  دوست  و   شونی.. 

استراحت چند ساعته    هی.. اآلن فقط به  ننیدرمونده بودم من و بب 

فردا صبح    دیداشتم واسه سر و سامون دادن به ذهنم.. شا  اجیاحت

رد و نشون از    هی  کردن  دایپ  و نجایبرگشتن به ا  ی الزم برا   ی انرژ

 کنم..  دایرو پ سایگ

بشم و.. بذارم   ه یقض نیا الیخی به کل ب  گهید دیبا  دمی.. شادمیشا

و هرجور   شیخواد.. بذارم زندگ  یکه دلش م  ی بره سراغ هر کار 

اگه بخواد تنش و آبروش    یکه خودش دوست داره بچرخونه.. حت

 و شرفش و حراج کنه! 

دلش به حال من نسوخت که  باور برسم خدا    نی الزمه به ا  دیشا

 نیرو زودتر از انتظارم سر راهم قرار داد.. فقط خواست از ا سایگ

بفهمونه دنبال    قیطر ا  هیبهم  برا  نهمهیسراب بودم و   ی انتظار 

اون راه خودش و    ی نداشت وقت  ی ا  ده یدختر.. فا  نیبه ا  دنیرس

 وقته که انتخاب کرده! یلیخ
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و روشن کردم و صداش و بردم باال بلکه اون بتونه کمکم    ضبط

  د یچرخ یسرم م ی که داشت تو ی فیکث ی فکرا  نیکنه تا از شر ا

 خالص شم.. 

دلم و   ی زخم رو ی جور  هیهم هر کدوم  نی ماش ی آهنگ ها یول

لب    ریکه خودمم باهاش همراه شدم و ز  ی کردن.. انقدر یتازه م

 خوندم: 

 شت.. دو  ی ..کوله بار آرزوهات رو

 .. ادهیپ ی با پا  ی..تا کجاها رفت

 ..ی دی نرس یخواست یو به هرچ  ی ..رفت

 دل ساده..  ی ..متاسفم برات ا

[3۰.۰۸.2۰ 17:59 ] 
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زدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. چه وعده و   ی پوزخند

  ی کردن گمشده اش.. ول  دایبه دل دلتنگم دادم واسه پ  ییدهایوع

 که همش پوچ بود و من شرمنده خودم شدم!  فیح

 ..ی داد یاز سادگ ی داد ی..دل به هرک
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 ..ی داد  یدلدادگ ی و پا ت ی..زندگ

 پر فروغه.. یچراغ ی دی..هرجا که د

 دروغه.. ی دیفهم ی دی..تا بهش رس 

 .. شونیو پر نی..عاشق و خسته و غمگ

 سر و سامون..  یکس دلک ب ی..دل ب 

 .. دهیدل تنها و تک ی..دل زخم

 .. ونیدل گر ی من و ا ونی..دل گر

  یو پشت دستم و با خشونت به چشما  ستادمیچراغ قرمز وا  پشت

  شتر یو من ب  زهی رو صورتم بر  ی ز یچ  نکهیقبل از ا  دمیکش  سمیخ

 و داغون به نظر برسم..  فیخودم ضع شیپ نیاز ا

فعالً سبز    نکهیاز ا  نانینگاه به شمارشگر چراغ قرمز و اطم  هی  با

نبض دارم و چسبوندم به فرمون تا کمتر نگاهم    یشون یشه.. پ  ینم

و کمتر عذاب بکشم   فتهیب  ابونیخ  ی تو  ی نایبه تک و توک ماش

من و    ی سایبار گ  هی  نایماش   نی هر کدوم از ا  دیشا  نکهیبا فکر به ا

 سوار کرده باشن..

 ..دیدزد ی..کوله بار آرزوهات و ک
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 .. دیخند یهات ک هیبه گر وونهی..دل د

 .. شونیو پر نیو غمگ..عاشق و خسته  

 سر و سامون..  یکس دلک ب ی..دل ب 

 ..تو رو با هول و وال تنها گذاشتن..

 عشق و نداشتن..   اقتی..اونا که ل 

 .. اده یپ ی و با پا یی..تک و تنها

 دل ساده..  ی ..متاسفم برات ا

* 

مجتمع پارک کردم و بعد از برداشتن ساک    نگی و تو پارک  نی ماش

ا  یاز رو صندل  سایگ با  باال..   ی فکر که فردا.. وقت  نیعقب رفتم 

دوستاش بدم..    لیساکم ببرم و تحو  نیو گرفتم ا  می قطع  میتصم

اون دختر ندارم و   ی به کار  ی کار  گهیبفهمن د  ی نجوریا  دیتا شا

 حداقل به خاطر در رفتن از دستم.. آواره نشه! 

بآ  از افتادم سمت در واحدم که وسط    رونیسانسور  رفتم و راه 

به طبقه باال سرجام خشک شدم و   یراه پله منته  دنیراه.. با د

 زل زدم به اون جسم مچاله شده رو پله..
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چند قدم که جلوتر رفتم..    یشد ول  ینم  دهید  ی ز یتو نگاه اول چ 

 ییسایگ دنیانگشتام افتاد با د یچشمام گشاد شد و ساک از ال

 که تو خودش جمع شده و خوابش برده بود! 

  ی افتادن ساک رو   ی کنم خودش با صدا  دارشی نبود ب  یاجیاحت

چشماش و باز کرد و بعد از چند تا پلک نگاهش و به   ی ال  نیزم

 .. ستادی بلند شد وا عیمن سر دنیدور و بر دوخت و با د

 چه عجب!  -

[3۰.۰۸.2۰ 17:59 ] 
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و چهره اش جمع شد احتمااًل از    دیو از دو طرف کش  دستاش

گرفتگ ا  یدرد  ساعت  چند  مگه  مگه..    ده یخواب  نجایعضالتش.. 

با اون پسره نرفت.. چه جور سر در آورد؟    نجایاز ا  ی بود؟ مگه 

بشم به دادم   وونهیدختر د   نیمن از دست ا  نکهیقبل از ا  ایخدا

 برس!

 شد و ساکش و از  به چهره خشک شده من.. دوال   ی نگاه  م ین  با

 ..ستادیدر واحد وا ی برداشت و جلو نیرو زم
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 زدم از سرما! خیمهندس؟  یکن یدر و وا نم -

عصبان   دندونام از  صورت   تیو  به  زدم  زل  و  دادم  فشار  هم  به 

خالشیخیب وسط  که  بود  اون  انگار  نه  انگار  قال    ابونی..  و  من 

 اون الدنگ شد..  نیگذاشت و سوار ماش

نقطه    هیداشتم اون لحظه دست مشت شده ام و رو    لیتما  چقدر

 خودم و کنترل کردم و گفتم:   یبه سخت   ی .. ولارمیاز بدنش فرود ب 

  ن یمگه.. مگه سوار ماش  یبرگشت  یتو؟ واسه چ  یی نجایا  یاز ک  -

 سراغ عشق و حالت؟! ی که بر ی نشد وزیاون پف

  یدایکل  دنینگاهم کرد و با د  یاون طلبکار بود که چپ چپ  هنوزم

و خودش مشغول باز کردن در    دشونیازم قاپ  عیدستم سر  ی تو

 شد.. 

بره تو همونجا    یحیحرف و توض  چیدر و باز کنه و بدون ه  یوقت  تا

  ت یخواست با نها  یکردم.. فقط وقت   یبودم و بهش نگاه م  ستادهیوا

در و به روم ببنده به خودم اومدم و پشت سرش رفتم    ی پررو باز

 تو..

ا   دروغ از  بودم  ته دلم خوشحال  اونم   دمشید  نجا یا  نکهیچرا.. 

  ی م  مونمیدادم.. اگه پش  یدرصدم احتمالش و نم  کی  یحت  یوقت
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با پسره  اون  با  امشبش  گذروندن  از  خونه    ی م  دیشد  رفت 

که    یره واسه قلبدا  ی دواریام  ی .. جانجایاومده ا  نکهیخودشون و ا

ام  چی ه  گهیتو چند ساعت گذشته.. د نم  ی دیروزنه   ی رو حس 

 کرد!

با  یول ا  دمیفهم  یم  دیخب..  چ  نجاسیچرا  هدفش  که    هیو 

 : دمیبه سالن توپ دهینرس

 نه؟ ای  یینجایچرا ا یگ ی زدم.. م یبا تو داشتم حرف م -

 : د یتوپ یسمتم و با کالفگ  برگشت

  ی من و جلو  ی پس آبرو   یواسه چ  ؟یخواست  یو نم  ن یمگه هم  -

مجرما من و   ن یو ع  ی شناختنم برد ی که م ی دو نفر یکیهمون 

باشم؟ اگه    نجایا  ی خوا  یاگه نم  رونیب  ی از تو خونه ام کشوند

 !رمی.. مستین یحرف ی شد مونیپش

قدم به سمت در برداشت که سد راهش شدم و زل زدم به    هی

 ی احتمااًل از موندن تو  دیرس   یبه نظر م  دهیکه رنگ پر  ی چهره ا

 ..رونیسرد ب ی راهرو 

[3۰.۰۸.2۰ 17:59 ] 
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 25۸_پارت#

  ییبود که بهت گفتم.. تو  یکیحرف من از اول    سا؟یچته گتو    -

با خودت   فتی و تکل  ی اریشل کن سفت کن درم  ی دار  یکه ه

وسط راه   یواسه چ  یباش  نجای ا  یخواست  ی.. اگه مستیمعلوم ن

که حس   ی از دستم فرار کرد  یو جور  یو راه انداخت  شیاون نما

فکر کنم که    نیبه ا  یبهم دست بده؟ چرا گذاشت  یآدم جان  هی

که کمِ کم پسرخاله ات محسوب   ی تو از من  ش یارزش اون جعلق پ

خونه به چهار    نیبه من؟ تو ا  ی داد  حیاون و ترج  شتره؟یشم ب  یم

  ؟ی از دستم فرار کرد   ابونیوسط خ  ی که اونجور   دمتیکش  خیم

 ؟ ی کرد ی باز رتمیبا غ ی اونجور

  ی نگفت.. هنوز نم  ی چیو ه  نییدرهم سرش و انداخت پا  ی اخما  با

پش  برگشتنش  علت  همگهید  زیچ  ای  هیمون یدونستم  واسه    نی.. 

 : دمیپرس

نم  سا؟یگ  هیدردت چ  - نم  ی ذار  یچرا    ی ذار   یبفهممت.. چرا 

  ی دون  یو خودت م  یکن  ی که م  ی کار  نیبا ا  یبهت حق بدم.. حت

 ؟یاز زندگ ی خوا یم یچقدر ازش نفرت دارم! چ
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شدم به    رهیسرش و باال گرفت و زل زد تو چشمام.. منم خ  نباریا

  یکرد.. دلم م  ی م  دادیتوش ب  ی رگه دارش که خستگ  ی چشما

قبل    ی.. ولم یو فردا حرف بزن  می خواست بگم بذار جفتمون بخواب 

 گفت:  نانیبود که با اطم سایاز اون گ

.. دست از  ی خوا  یکه تو م   ی .. همونجورنجایخوام بمونم ا  ی م  -

و منم هنوز   ی خوا   یکه تو م  ی کشم.. همونجور  یاون کارمم م

 ی جا  ی هرک  یاونم وقت   تیریگی پ   نهمهیاز ا  هیدونم هدفت چ  ینم

رفت و پشت سرش و نگاه    یم  ده یو شن  دهیکه د  ییزایتو بود با چ 

 خوام.. یم ی زیچ هیدر عوض.. منم ازت  یکرد.. ول ینم

ابروهام تو هم   دم یشن   یکه داشتم م   یتازه ا  ی از حرفا   کنجکاو

 : دمی فرو رفت و پرس

 ؟یچ -

خوام قبل از عمل    یخوام.. م  ی.. م رازیش  ی من و با خودت ببر  -

 ! نمشیبابام.. بب 

 یو تعجب  رتیبود که اون حجم از ح  نیتالش اون لحظه ام ا  تمام

  ن یکه تا هم  یی ساینذاره.. گ   ی ر یچهره ام تاث  ی که بهم وارد شد رو

شد    یخانواده اش نداره.. چ  دنی ه دب  یلیتما  چیگفت ه   یم  روزید



682 
 

داد و حاال از من    رییو صد و هشتاد درجه تغ  مشیتصم  هویکه  

 خواد که ببرمش؟ یم

هم تظاهر بود و   شیقبل  ی دونستم اون نخواستن ها  یم  نکهیا  با

 نیا  دنیبازم شوکه کننده بود شن  یخواسته از ته دلش نبود ول

 حرف.. 

[3۰.۰۸.2۰ 17:59 ] 
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 و صاف کردم و گفتم:  گلوم

 یگرد  یبه حضور من هست؟ چرا خودت برنم  یخب.. چه لزوم   -

 که ببرمت؟ ی خوا یو از من م

شد و نفسش و با حرص فوت کرد.. مطمئناً من   ی که عصب  دمید

  ش ی که ده سال پ   ی پاش و تو اون شهر  ییدادم تنها  یاجازه نم

زبونش حرف    ر ی از ز  قیطر  نیاز ا  دیبا  یازش فرار کرده بذاره ول

 که گفت:  دم یکش یم

.. که همه اشون من نجایاز اونا دل کندم و.. اومدم ا یوقتمن..  -

م  هیو   قاتل  و.. ه  ی دزد و    ت ی ذهن   چیکدومشون ه  چیدونستن 
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شه و   یعوض نم  ی زیبرم.. چ  ییازم نداشتن! اگه.. اگه تنها  یخوب

آبروشون   شهیزد به ر  شهیکه ت   ییسایهنوز من و به چشم همون گ 

..  لیشده فام  دییاگه پسرِ تا..  یباش   شمیاگه تو پ  ی.. ولنن یب   یم

  ه یاونا هم    دیکنه.. شا  دمییکنارم باشه و.. تا  زشونینوه ارشد عز

دونم    یبدن! نم  رییو.. به خاطر تو هم که شده تغ  تشونی کم ذهن

ازت    یول  یکن  یکار و در حقم م  نیا  ی و با چه بهونه ا  ی چه جور 

 یاقو اتف  لمیدرباره اون ف  یسوال  چیکس ه   چیه  ی خوام.. نذار  یم

ه اصالً  بپرسه..  افتاده  ده سال    ی تینزنه.. حما  یحرف  چیکه  که 

و حاال نشون بده و بذار من چند    نمی توقع داشتم ازت بب  شیپ

و برگردم! بدون جار و    نمیساعت تو آرامش.. فقط برم بابام و بب 

دونم واسه تو هم سخت    یو سوال جواب! م   ییجنجال و بازجو

من    طی.. شرای ها در اومدن ول  ادهخانو  ی تو رو   ینجوریشه ا  یم

 هم ندارم! ی ا گهیراه د چی.. هنهیفعالً ا

به من    سایکه گ  ی ازیحس ن  نیطرف ته دلم گرم شد بابت ا  هی  از

.. دلم سوخت  گهیبه خواسته اش و از طرف د  دنیداشت واسه رس

داد با   یبهش اجازه نم  یکه حت  شی پناه  یحجم از ب  نیواسه ا

 .  نهیراحت پا بذاره تو زادگاهش و.. خانواده اش و بب  الیخ
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دختر و بعدش   نیا  یبود که اومد و اول زندگ   یچه طوفان  نیا

 و رو کرد؟  ریهمه ما رو ز یزندگ

 زمزمه کرد: ی شتریقدم عقب عقب رفت و با غم ب چند

ذاشتم.. نه تا    ی پام و اونجا نم  گه یوقت د  چیاگه به من بود.. ه  -

  ی .. ولیراحت نشده باشه.. ول  زای چ  یل یاز بابت خ  الم یکه خ  یوقت

 راست باشه...  ی بابام زد ی ماریکه درباره ب یاگه حرف

 وسط حرفش:  دمیپر عیسر

 راسته!  -

  یبرا   دیپر از اشکش و به چشمام دوخت و من.. دلم لرز  یچشما

 امشب من و تا سر حد جنون برد با کارش..  نیکه هم ی دختر

اگه    یبه دلم اضافه بشه. حت  گهیسرت دح  هیخواد..    یدلم نم  -

از    نمشونیبب   گهیبار د  هیاونا من و نخوان.. من حق دارم   قبل 

 بشه! ری.. دنکهیا

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۰ ] 
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 موننیخوان و پش  یزبونم و گرفتم تا نگم اونا هم تو رو م  ی جلو

چون خودمم هنوز مطمئن    دی.. شادی.. شاششونی از کار ده سال پ

جور چه  برخوردشون  نم  هینبودم  گ   یو   یخودیب   سایخواستم 

 .. زهیآرزوهاش فرو بر واریبشه و بعد که رفت اونجا.. د دواریام

اسفبار  طیبا دونستن شرا ی.. حتیطیشرا چیمن تحت ه نکهیا با

ه  شی زندگ خانواده  نم  یچیکه  نم  یازش  ذاشتم    یدونستن.. 

 م ی.. حاال که تصمسای.. گیبهش بزنه ول  ی.. حرف نامربوطیکس

 کرد..  یآماده م ی ز یهرچ ی خودش و برا دی.. باندشون ی گرفته بب

 برم؟ ای یکن  یقبول م ؟یگ یم یحاال چ -

 ادیشلوارم فرو کردم و زل زدم بهش.. حرف ز  بیو تو ج  دستام

  ی به حرف  یاآلن وقتش نبود.. مسلماً واکنش خوب  ی داشتم بزنم ول

تقر حاال  و  نبودم  مطمئن  ازش  اآلن خودمم  تا    ن یق یبه    باًیکه 

  ی م  حیداد و من ترج  یعنوان کردنش نشون نم  ی بودم برا  دهیرس

  یبهتر باشه و خستگ  الشباهاش حرف بزنم که ح  یوقت  هیدادم  

با ب  ریروش تاث  ی انقدر  یو فشار عصب   ی نذاشته باشه که بخواد 

 .. رهیبگ م یتصم یمنطق 

 بود گفتم:  بیخودمم عج ی که برا ی ونسردبا خ  نیهم واسه
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برا  یطیشرا  هیمنم    - ا  یدارم  فردا    نیقبول  که  ات..  خواسته 

م اش حرف  ا  ی درباره  اآلن جفتمون خسته  بگمیزنم..  برو    ر ی.. 

 بخواب!

انگار    یچشمام چپ و راست شد ول  نیکم ب   هیمشکوکش    نگاه 

تکون داد و    د ییبه تا  ی خسته بود که از خدا خواسته سر  ی ادیز

 صداش زدم:  اریاخت یبعد از برداشتن ساکش راه افتاد بره که ب 

 سا؟ یگ -

  ی دونستم چه جواب  ینم  کهیچرخ به سمتم زد و من در حال  م ین  هی

 گفتم:  رمیخوام ازش بگ یم

 ؟ی دروغ گفت ودتی بازم درباره پر -

 نه!  -

 که...  یب با اون.. با اون پسره رفتامش ی پس.. پس چه جور -

 پوزخندش حرفم و قطع کرد و گفت:  با

مهندس.. امثال ما هزارتا راه بلدن واسه سرحال   یدون  ینگو نم  -

 ! شهیکیکه تو فکرته فقط  یآوردن مردا.. اون
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ه  فکم مشت..  دستام  و  شد  نبود    چیمنقبض  تصوراتم  تو  وقت 

 ی.. دلم می قابل باور  ریو غ  فیکث  یزایچ  نیصحبت درباره همچ

از کار   یالیخ  یخواست به سبک خودم خفه اش کنم تا انقدر با ب 

 مزخرفش حرف نزنه..  

ا  یم  دلم تمام  از  و  بکشم سرش  هوار  ها  نی خواست    ی ساعت 

مختلف   ی در خونه اشون داشتم با فکرا  ی که من جلو  یجهنم

 دادم بهش بگم..   یخودم و عذاب م 

با اخودم و کنترل کر  یبه سخت  یول که    ییحرفا  نیدم.. فعالً.. 

بود رابطه امون بدون    ییزد و تقاضا   سایگ که ازم داشت.. بهتر 

 شیکوچولو آت  هی..  شیباشه و خب.. حرف بعد  ی ریتنش و درگ

 و خاموش کرد.. تمی عصبان

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۰ ] 
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  ی بگم که.. کار  دیمسئله.. با  نی رو ا  ی کنجکاو  یلیاگه خ  یول  -

 شدم و برگشتم!  مونی.. پش ی.. رفتم خونه اش ولیعنی! مینکرد

 فوت کردم و گفتم:  یراحت تر الیو با خ قمیعم  نفس
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 ؟ی چرا بهم زنگ نزد نجا؟یا ینشست  ی از اون موقع اومد یعنی -

 شماره ات و نداشتم!  -

 ! یگرفت  یاز دوستت م -

نگرانش   ی خودی خواستم ب  یدونست در رفتم از دستت! نم  ینم  -

 کنم! 

  ار یاخت  یتکون دادم و دوباره خواست بره که بازم ب  دییبه تا  ی سر

 تم: گف

 ست؟یگشنه ات ن -

 ی کمم لرزون بود وقت  هیو    دیبه گوشم رس  ریبا تاخ  نباریا  صداش

 گفت: 

 ! رم ینه.. س -

بزنم و رفت تو اتاق منم با دو   یا  گهیتا حرف د  نستادیوا  گهید 

  ی که مشغول ماساژ کمر پر دردم به خاطر ساعت ها  یتا دست

با    دیپشت فرمون نشستن بود راه افتادم سمت اتاقم تا شا  ادیز

 یروح  یحجم از خستگ  نیتو وان بتونم ا  دنیساعت دراز کش  هی

 و از خودم دور کنم..  یو جسم
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شب پر   هی  ی کردم برا  یاز اآلن خودم و آماده م  دیکه با  هرچند

خ و  فکر  ا   ال یاز  با  خواب..  نم  ی دیجد  م یتصم  نیبدون    ی که 

 ر یسلول به سلول تنم و درگ  ی .. جوریدرسته ولدونستم چقدرش  

 از اون فکر کنم!  ریغ ی زیتونستم به چ ینم گهیکرده بود که د

××××× 

 واریکه گوشه د  ی تخت نشستم و نگاه گنگم و دوختم به ساک  لبه

 باز کردنش نداشتم..  ی برا  یرغبت چیگذاشته بودمش و ه

ا  تو تا هم   نیتمام  .. مطمئن  شیپ  قهی چند دق  نیچند ساعت.. 

که طناز تو سرم انداخت   یمیکه گرفتم. تصم  ی میبودم از تصم

.. به خاطر همون حسرته  ینبودم ول  یقلباً ازش راض  نکهیو من با ا

تو وجودم   ی بد  یحس ترس و دودل  هیقبولش کرده بودم و حاال..  

 کار.  نیباشم از ا یذاشت راض ینشسته بود و نم 

که گفت    یطی ون شراکه از اون نگاه مشکوک زرتشت و ا  یحس

گرفت و من مطمئن    یزنه نشئت م  یفردا درباره اش حرف م

ب دلم  و  که دست  تصور حرف  دهینلرز  ی خودیبودم  م  یاز    ی که 

 خواد بزنه!
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.. حاال که قبول کرده بودم.. حاال که بعد از اون فرار موفقم..  یول

  د یخانواده ام گرفته بودم.. با  دنیبه د  میبودم و تصم  نجایبازم ا

 . دمیخر یاقبشم به جون معو

کش  ذهنم پ  دیپر  ساعت  چند  ا  شیسمت  علت   م یتصم  نیو 

شدم و پشت سرش   ادهیاون پسره پ  نیکه از ماش  ی.. وقت مییهوی

 رفتم تو خونه اش..

که نشونم داد تا برم توش.. در    یاتاق  ی به جا  یکه اشتباه   یوقت

تخت دراز    ی که رو  ی مرد  دنی رو باز کردم و با د  گهیاتاق د  هی

 باباش باشه.. دست و پام شل شد..   دی رس  یبود و به نظر م  دهیکش

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۰ ] 
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پسرش    دنیبرام دردناک تر شد که اون مرد با د  ییاز جا  هیقض

که پشت سرم اومد تو اتاق و دستش و انداخت دور شونه ام تا  

ب  ررونیببردم  چشمش  از  اشک  قطره  دو  با    ختی..  و  روش  و 

 برگردوند.  یناراحت

تونستم    یم  که کنارش بود  یحیو مهر و تسب  زیم  ی قرآن رو   از

  دن یو خب مسلماً براش درد داره د   هیبدم آدم معتقد  صیتشخ
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م  نیا دختر  پسرش..  م  اره یکه  و  خونه  کار    ی تو  باهاش  خواد 

بده ول انجام  بود که مر  ینامشروع   ی برا  یو قدرت  ضهیمشخص 

 مخالفت با پسرش و نداره.

  ش یو به آت  گرمیج  دمیاون مرد د  ی که اون لحظه تو چشما  یغم

وقت    چی آرامش وجدانمم که شده ه  ی کردم برا  ی م  یسع..  دیکش

مسئله   نیاون لحظه.. تمام فکرم از ا  یفکر نکنم ول  زایچ  نیبه ا

رو    ییزایچ  هیصحنه کار خدا بود تا    نیا  دنیپر شده بود که د

 . ارهیب ادمی

من بود.. چقدر    ی اون مرد.. بابا  ی بهم بفهمونه که اگه به جا  تا

 کاریدخترش چ  نکهیا  دنیبا فهم  د یکش  یاز اون آدم زجر م  شتریب

 کنه.  یداره م

 دیبا  ی .. من چه جوریوقت قرار نبود بفهمه ول  چیپدرم ه  درسته

هربار بابام نگاه پر از محبت    یاومدم وقت  یبا عذاب وجدانم کنار م 

کرد که    یدوخت و با خودش فکر م  یو به صورتم م  نشیو تحس

و به دور از خانواده اش.. هم    ییتنها  ی سال ها  نیدخترش تو ا

 و هم.. پاک مونده!  دهیکش رونیخودش و از آب ب میگل
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کار گذاشته بودم هم تو    نیکه تازه پا به ا  ییفکرا رو اون روزا  نیا

  ی .. انقدر اون پوال به دهنم مزه کرده بود که سعی سر داشتم.. ول

 کردم بهش فکر نکنم..  یم

که  یاون آدم دنیابام.. با دب یض یمر  هیقض دنیحاال.. با فهم یول

شد که تو    ی فکر تو سرم قو   نیا  ی بابام انداخت.. به قدر  ادیمن و  

 رونیب   ییپسره از دستشو  نکهیگرفتم و قبل از ا   م یتصم  هیچند ثان 

تونست من و قبل    یکه.. م  یفرار کردم و اومدم خونه زرتشت  ادیب

رو که داشت   یدل پر درد   نیبابام برسونه و ا  ه.. بی از هر اتفاق بد

 کرد!  یکوبوند و آروم م یم واریام خودش و به در و د نهیتو س

و بهم نداد.. از جام    نیاز ا  شتریخسته ام اجازه فکر کردن ب   جسم

برا شم  آماده  تا  ام  ی بلند شدم  به  روز   نکهیا  دیخواب..    ی فردا 

 بشم!  مونیامشبم.. پش  مینباشه که از تصم

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۰ ] 

 2۶3_پارت#

اومد چشمام و   یاتاق م  رونیکه از ب   یحرف زدن  ی با صدا  صبح

خواست بازم بخوابم    یبود که دلم م  ادیانقدر ز  می باز کردم.. خستگ 
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باز شد و   یتلفن  ی حرفا  دنیبا شن  یول تا آخر  زرتشت چشمام 

 نشستم رو تخت.. 

ا  - مامان..  خوبم  چ  نجایمن  همه  چ  زیهم  واسه    یم  یخوبه.. 

 د؟یایب دیخوا

سمت در و گوشم و    دمییو با عجله از جام بلند شدم و دو  تند

 چسبوندم بهش که واضح تر بشنوم.. 

 یهم من و نم  دیای.. اگه بیدونم.. منم دلم تنگ شده ول  یم  -

انقدر خسته    امی هم م  ی . چون از صبح تا شب سر کارم و وقتدین یب

 شم!  یشرمنده شما م  ی نجوریخواد بخوابم. ا   یام که فقط دلم م 

پا  ینم داشت  ام  خاله  که سکوت   یم  یتلفن چ  ی دونم  گفت 

با صدا  یزرتشت طوالن آخرسر  و  کالفگ  ییشد  م  یکه   یازش 

 گفت:  دیبار

 .. دیایب دیباشه اگه دوست دار -

ول  ینم بدم..  نشون  و  خودم  ا  دیبا  یخواستم   میتصم  نیاز 

.. همون موقع  رونیکردم که در و باز کردم و رفتم ب  یمنصرفش م 

  دنم یآشپزخونه بود به سمتم برگشت و با د  ی سر زرتشت که تو
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  نکه یلحظه مکث کرد و قبل از ا  هیافتاد که    ادشی  ی زیانگار چ

 کنم خودش بود که گفت:  ی من بخوام اقدام

 .. رازیش  امیب  گهیدو هفته د یکیخوام  یمن خودم م یول -

 ... 

 . ام یکم کارام و سر و سامون بدم م هی ه؟یدروغم چ آره -

 ... 

 خوام قبل از عمل منوچهر خان اونجا باشم.   یم -

من که قدرت تکون خوردن از    خزدهیشد به صورت    رهیخ  نباریا

بودم   ستادهیدر اتاق خشک شده وا  ی جامم نداشتم و همونجا جلو

 و ادامه داد: 

تنهاست..    - کارا رو   دیبا  یکیبه هر حال خاله دست  باشه که 

 کنه! سیراست و ر

شد گل سر    یکاراش باعث م   نی و با حرص فوت کردم.. هم  نفسم

باشه و همه روش حساب باز کنن.. طناز حق داشت..    لیسبد فام 

 دشییشد و تا  یمن برگ برنده محسوب م  ی برا  ی زرتشت بدجور

  یحت   ایبده..    ریینسبت به من کالً تغتونست نظر اون آدما رو    یم
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منجالب گذشته    ی مطمئناً حرفش انقدر برو داشت که نذاره کس

 رو دوباره هم بزنه!

  ی کانتر آشپزخونه جلو رفتم و ب  کیو که قطع کرد تا نزد  تماس

 : دمیبود پرس دهیکه چ یمون یصبحونه پر و پ زیبه م  تیاهم

 نجا؟ یا ان یخوان ب یم -

 نه!   -

 مونم...  ی خونه خودمون م رمیمن.. من م  انیب اگه قراره -

 گفتم نه!  -

حق به جانب و طلبکارش نگاه کردم   شهیهم  افهیبه ق  یچپ  چپ

 : دی و روم و چرخوندم برم که توپ

 و شروع نکن!  تیصبحونه بخور.. دوباره لجباز  ایکجا؟ ب -

 ن یریش  ی .. اگه با صداشی پ  قهی چند دق  نیمن خواب بودم تا هم  -

جنابعال کردن  تشر  ینم  داریب   یصحبت  خواب  هنوز    ف ی شدم 

 ی که گند زد  یدارم خواب  لیصبحونه تما  ی داشتم.. اآلنم به جا

 توش و ادامه بدم!
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که   یطیدرباره شرا  یداشته باش  لیتما  شتریمن فکر کنم ب  یول  -

 ! یبهت گفتم بدون  شبید

مسخره کردن حرف    ی برا  شتری که انگار ب  یبه کلمات  ت یاهم  یب

 شبیکه از د  ی زدن من به زبون آورد برگشتم سمتش و استرس

  تش یاون نگاه مشکوکش تو جونم افتاده بود درجا به نها  دنیو د

 .. دیرس

که    ش یتا دم کانتر رفتم و زل زدم به صورت خونسرد لعنت  دوباره

 کرد..  یم ی داشت با اعصاب و روانم باز  ی تو اون لحظه بدجور

 شنوم.. بگو!  یم -

و کله پر از    یکه از زور گشنگ  ی من با کس  یکن  یواقعاً فکر م  -

م  بده حرف  نظر  و  کنه  فکر  نتونه درست  ب   یخواب    شتر یزنم؟ 

رو دوبار   ی زیشم هرچ  یشه چون مجبور م  یوقت خودم تلف م

بردار و صبحونه ات   تیو امروز دست از لجباز  ایتکرار کنم. پس ب 

 ! می زن یو بخور بعدش با هم حرف م

شدم از خواسته   مونیاآلن پش  نیخواست بگم من از هم  یم  دلم

نگاه و    نیبدم ا ص یتونم تشخ یم   دهی.. چون نگفته و نشن شبمید

 من نداره..  ی برا یخوب ی چهره پر از آرامش خبرا نیا
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  میدوباره زود و بدون فکر تصم  د یحق داشت. نبا  دیخب.. شا  یول

 برد.   یشدنم و باال م  ی سرعت عصبان  یمعده خال  نیگرفتم و ا  یم

م  هی دلم  و  و    یامروز  و حرفاش  بزنم  آرامش حرف  با  خواست 

 ذاشت!  یبشنوم.. البته اگه م

* 

 نشستم که گفت:   زیاز شستن دست و صورتم پشت م بعد

 قهوه بذارم برات؟  ای ی خور یم ییچا -

بل  سرم نگاهو  و  کردم  ب  یند  چهره  باالسرم   یبه  که  تفاوتش 

ه   ستادهیوا انداختم..  دست   ی اثر   چیبود  و  کردن  مسخره  از 

 اتیاز خصوص  ی کیو    نیتونستم ا  یانداختن تو نگاهش نبود و م

  ی وقت خودش و دست باال نم  چی .. که هرمیمثبتش در نظر بگ

..  ایلیخکه از نظر    یاومد از کار کردن واسه من  یگرفت و عارش نم

 ارزش بودم! یب

از طوالن  ابروهاش نگاه خ  یکه احتمااًل  من باال رفت..    ره یشدن 

 و کوتاه گفتم:  نییسرم و انداختم پا عیسر

 !ییچا -
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 جلوم گذاشت و خودشم رو به روم نشست..   ییچا وانیل هی

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۰ ] 

 2۶5_پارت#

کرد که    کیمعده ام و تحر  ی بود انقدر   دهیکه چ  یرنگارنگ   زیم

غذا   تی اهم  یب اعتصاب  و  وجودم  استرس  مدتم    نیا  ی به 

  گر یکه برام ج  یو گذاشتم کنار و درست مثل اون شب   یرودرواس

 درست کرده بود معده ام و از عزا درآوردم. 

دعا به جون زرتشت   هیدلم    ی شده بودم و تو   ریس   باًیتقر  گهید

با   دینشوند وگرنه بازم با  زیم نیا ی من و پا ییکردم که با زورگو

 کردم..    یسر م می گشنگ

با دیول هم نصفه مونده بود و    شییچا  وانیل  یکه حت  دنشی.. 

تو   ی حس بد  هیکه سمتش بود کامالً دست نخورده بود    ییظرفا

 وجودم نشست که بالفاصله به زبون آوردمش:

 کنه؟ یغذا خوردن با من اشتهات و کور م -

کرده بود گرفت و    ریگ  زیم  ی که رو  ی اش و از نقطه ا  رهیخ   نگاه

 زل زد به صورتم..
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 ؟یچ -

  ی نم  یچیلب به ه  ین یش   یم  زیچرا هر دفعه با من پشت م  -

  یشه از غذا خوردن با من واسه چ  یاگه انقدر چندشت م  ؟یزن

 رفتم...  ی.. من که داشتم م ز یسر م امی ب  یکن یاصرار م

..  ی جیبهش فرصت بدم واسه در اومدن از گ  نکهیو بدون ا  گفتم 

و خودم و پرت کردم رو مبل    رونیدم و از آشپزخونه زدم ب بلند ش

ب  ی ها بلکه  تا  تکل  ادیهال..  ا  فمیو  از  من  و  کنه  روشن    ن یو 

 که دوباره به جونم افتاده بود خالص شم! یاضطراب

فقط غذا نخوردن    لشیدونستم که دل  یبودم و خودمم م  یعصبان

فکرا نبود..  حرفا  ییزرتشت  داشت  تو  ی که  و  ذهنم   یزرتشت 

 ذاشت آروم بمونم..  یکرد نم یم  ینی ب  شیپ

آروم کردنم که حضورش و کنارم   ی گشتم برا  ی راه م  هی  دنبال

 ی زیچ  هیمبل حس کردم.. منتظر بودم در جواب لحن تندم    ی رو

تحو ول  لمیمثل خودم  حرفا  ی صدا  ی بده..  و  زد   ییآرومش  که 

 شوکه ام کرد: 

درگ  - چ  ریذهنم  نتونستم  شدم    ی زی بود..  باعث  اگه  بخورم.. 

 خوام!   ی.. معذرت میکن ی فکر نیهمچ
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تو وجودم حس    تی که از شدت عصبان  یشیاون آت  ی بود ول  بیعج

با شن  نیکردم.. به هم  یم چند تا جمله خاموش    دن یراحت و 

پشت سرش   و  مکان  هیشد  و  از خودم  پررنگ  بدنم    سمیسوال 

 : دمیپرس

 »چرا؟« 

  ی که م  ییآدم و حرفا  نیبدنم.. انقدر نسبت به ا  ی اعضا  دیبا  چرا

شدم و    یم  یازش عصبان  عیزد واکنش نشون بدن؟ چرا انقدر سر

قابل ا  یعنیآروم کردنم و داشت؟    تیبه همون سرعت   ن یواقعاً 

بهم    یکه عامل اصل  یآدم بود؟ آدم  نیفقط مخصوص ا  تیخاص

 بود؟  شده ریدو هفته اخ یکی نیتو ا می زندگ ختنیر

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰1 ] 

 2۶۶_پارت#

 شیبود که نتونستم نسبت به معذرت خواه  ی حس قو  نیا  انقدر

باشم..ا  یب معذرت   گهید  یکی  نمیتفاوت  که  هاش  خصلت  از 

وقتا   یدونست و اشتباهش و..البته فقط بعض یخواستن و عار نم

 کرد!  یقبول م 

 تند رفتم!   ی ادیباشه منم..منم ز -
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 سراغ حرفامون؟! میخب پس بر -

تکون   دییو سرم و به تا  دمیگرفتم و کامل به سمتش چرخ  ینفس

ا ول  نکهیدادم..با  بود  آروم  م   ی حس موذ  هیبازم    ی هنوز    ی بهم 

 . ستین  ندیتو خوشا ی وجه برا چیگفت حرفاش به ه

و.. دورِ..دور اون    یمن بمون   شیپ  نجایا  ی ..حاضریگفت   شبید  -

 ..درسته؟رازیو در ازاش منم ببرمت ش ی ط بکشکارتم خ

 و صاف کردم و زل زدم تو چشماش.. گلوم

 آره!  -

 ؟ی روند ادامه بد نیقراره به ا  یبدونم..تاک دیخب حاال من با -

 ؟یچ یعنی -

موندنت وسربه راه شدنت    نجایکه بابت ا  ییقول ها  نیا  یعنی  -

واسه    ایم؟ یبرگرد  رازیکه ازش  یاعتبار داره؟فقط تا وقت  ی..تاکی داد 

 !شه؟یهم

خودم روشن    ی که جوابش برا  ی سوال و نداشتم..سوال  نیا   انتظار

دادم مسلماً همه قول    یجواب و به زرتشت م  نیاگه هم  یبود ول
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شد    ینم  یوقت راض  چیه   گهیو د  د یپاش   ی و قرارامون از هم م

 . ادیهمراهم ب

 به ندونستن زدم و گفتم: خودم و  نیهم واسه

قول و قرامون   الیخ یخرم که از پل گذشت..ب  یگی م   ی عنی..یعنی  -

 شم؟  یم

 ؟ یش ینم -

ازچشما  یم  یسع  کهیدرحال و  نگاهم    رم ینگ   نشیزبیت  ی کردم 

 پشت گوشم و خاروندم و گفتم: 

 معلومه که نه!  -

 خوام ازت! یم  ن یتضم هیمن  -

 من قول دادم! -

 و راحت کنه!  المیکه خ ی زیچ هیهواست..حرف که باد  -

کار    نیدونستم ا  ی و بازدمم و فوت کردم..م  دمیکش   ی قیعم  نفس 

که قصد داشتم بعد ازبرگشتن از   ی و من  ست ین  ا یراحت  نی به هم

ها  رازیش برنامه  به  و  ببندم  و    ت یباجد  یحت  میقبل  ی فلنگ 
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بگم که زرتشت   دیبا  یدونستم چ  یبرسم..حاال واقعاً نم  ی شتریب

 کنه!  یو راض

و نقشه هام و    هیزیبارها بهم ثابت شده بود که آدم ت  یوقت  اونم

 کنه!  یآب خوردن نقش برآب م یبه راحت

 دونم..تو بگو!  ینم -

تحت فشار نذارمت و اول تو   شنهادمیفعالً باپ دمی م ح یمن ترج -

 که قانع بشم!  یبگ ی زیچ هی

و مخالفت    ی اریزتوش درما  یبامبول  هیتو    گمیم ی من که هرچ  -

  ی م  شبیکه از د  یچرا خودم و خسته کنم؟حرف  گهی.. دیکن  یم

 رو بگوخالصمون کن!  یزن یو نم یبزن ی خوا

دور چرخوندن نگاهش به    هیتکون داد و بعد از  دییو به تا  سرش

  یمنتظرم و باعاد  یگوشه و کنار خونه باالخره زل زد به چشما

 تونست داشته باشه گفت:  یکه م  یلحن نیتر

م  - مجددمون  تضم  ی ازدواج  تاخنیشه  شه    الم ی..  راحت 

 ! چوندنت یازنپ

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰2 ] 
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 2۶7_پارت#

سر و صورتم از جام   ی که با احساس حرارت تو  دینکش  هیثان   به

 : دمی بلند شدم و توپ

 ! یگیچرت و پرت م  ی دار گهید -

خوب فکر    ی و نظر بد   یرو هوا حرف بزن  نکهیو قبل از ا  نیبش  -

 کن.. 

 انقدر مسخره اس که اصالً فکر کردن نداره.  شنهادتیپ -

اگه دق  - اتفاقاً  نگاه کن  قیچرا  ا  ی و درست بهش  کار   نیداره.. 

که گفتم.. چه واسه    ی نی تضم  نی .. چه واسه اآلنمون و اسایالزمه گ

 .. چه واسه برگشتنمون.  رازیش  میریم یوقت

  نم یزل زدم بهش که با ابرو به مبل اشاره کرد که دوباره بش  فقط

نشستم    شنهادشیپ   دنیهنوز بدنم داغ بود از شن  کهیو منم درحال

خواد   یم  یچ  نم یزل زدم بهش که بب   یرو مبل و کالفه و عصب

 بگه! 

خانواده هامون معتقدن..    یگفت  شیچند روز پ  نیخودت هم  -

ا ها  نیهم  ی فکر کرد  نیبه  با هم    ی خانواده  رو  ما  اگه  معتقد 
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که من بخوام همه   م یباش  کیهم نزد  ی و به قول تو انقدر  نن ی بب

  گنیرو راحت کنم با خودشون نم  هیبق  الیکنم و خ  دتییجوره تا

شهر دور    هیتو    نجایا  یبا چه نسبت  م؟یکنار هم  یما با چه نسبت 

بار قبالً با    هیما    م؟ی کن  یم  یبا هم زندگ  میاز خانواده هامون دار

  ی ه یتوج  چیو بودن دوباره امون در کنار هم ه  م یهم ازدواج کرد 

 ازدواج! نیتونه داشته باشه به جز تکرار ا ینم

که داشتم جلز   ی به من  تیاهم  یاشاره اش و باال آورد و ب  انگشت

 کردم گفت:  یولز م

اکی  نیا  - دو  کرد  نکهی!  فکر  د  ی تو  تو   ی م  گهیمامانت  ذاره 

حس    هیمطمئن باش    ؟یکن   یو تک و تنها زندگ   نجایا  ی برگرد

خاله  خصوص  به  اشون  همه  وجود  تو  من  مثل  وجدان  عذاب 

م  و  ا  یهست  همه  پ  نیخواد  تو  داشتن  نگه  با  و    ش ی ده سال 

..  ترسهتا ازش ب  ستیآقاجون ن  گهیخودش جبران کنه.. اآلنم که د

نم اگه  بمون  ی خوا  یپس  برگرد   یاونجا  باهام  ازدواجمون    ی و 

 راه حله واسه قانع کردن مامانت..  نیبهتر

 اضافه کرد..  یانگشتشم به دو تا انگشت قبل نی سوم
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و بازم به قول خودت موندنمون   یبمون  نجای.. تو قراره انکهیسه ا   -

هم تو   گهی.. چند تا آدم دستی خونه درست ن  هی تو    طیشرا  نیبا ا

در    یثیکنن و به هر حال حرف و حد  یم   یزندگساختمون    نیا

که نه   ی جور دردسره.. دردسر  کیکه پشت سرش هزار و    ادیم

مطمئن باش رو هوا نظر   سنه من.. پ   ی تو حوصله تحملش و دار

ا به همه  ا   نایندادم..  دادن  واسه  تو هم  شنهادیپ  نیفکر کردم   !

 ! نهیراه هم نیتر ی .. چون منطق یقبول کن  ی ناچار

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰2 ] 
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ناباور   سرم با  ا  ی و  نقطه  دادم..تو  تکون  راست  و  چپ    ی به 

حرفا رو عاقالنه   نیتونستم ا  یجوره نم  چیرگرفته بودم که هقرا

 بدونم.  

چشم    ی بارجلو  هیکه قبالً    ییحق داشت و ما  ییجورا  هی  نکهیباا

و دوست و آشنا باهم ازدواج کرده   لیاون همه آدم و فک و فام

ب  میبود دوباره  بود  سخت  د  ی نسبت  چیه  یحاال   دهیباهم 

ما و فک و  میبش تو محله  که فقط کم    یت یپرجمع  لیفام..اونم 

 ! ارنیحرف درب  ابونیخ  ی تو   ی مونده بود پشت سر جک و جونورا
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ن  یزندگ  طیشرا  یول و  نبود  ازدواج  مناسبت  اصالً  ..به  ستیمن 

ازخونه اش فرار کردم و اآلنم   ش ی که ده سال پ  یخصوص باآدم

 کنم خبر داره!   یکه م ی بم کار رویاز ز

  دن یسد تو راه رس  هیه چشم  دوهفته فقط ب  یکی   نیکه تو ا  یآدم

پسرخاله    هیکه از  یسد وقت  نیا   واریبه هدفم بهش نگاه کردم و د

  نیشه و ا  یقابل نفوذتر هم م  ر یبه شوهر بشه..بلندتر و غ  لیتبد

 !ستیاصالً خوب ن

 :گهیکانال د هیسرم شدم و زدم  ی تو ی حرفا الیخیب

  ی!تو خودت چه جوری برفرض که همه حرفات درست و منطق  -

 نیبا ا یزرتشت؟وقت یمثل من ازدواج کن یکیبا  یش  یحاضر م

واسه به دست آوردن    یاراده کن  هیکاف   یدک و پز و وضع زندگ

 م؟ی به من و زندگ ی رداد ی ..چرا گیدختر درست و حساب هی

پا  یم درست    نیی دونستم  اصالً  زرتشت  دربرابر  خودم  آوردن 

دیول  ستین چاره  با  ی ا  گهی..  هرراه  دینبود!من  م  یاز    ی که 

م ا  یتونستم منصرفش  از  بودم    یمیتصم  نیکردم  که مطمئن 

 ! ست یپشتش ن یفکرکاف
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که من بخوام درقبالش   ی بذار  یشرط  نیهمچ  دیاصالً چرا با  -

 ی شنهادیپ  نیبخوام و پشت سرش تو همچ  گهید  زیچ  هیازت  

 ..هرزه..فاحشه.. یابونیدختر خراب..خ هی..به من..به ی بد

 !ســــایگ -

م  - ها  نایمگه؟ا  گمیدروغ  بق  هییلقب  م   ه یکه  من    ی رو 

ازدواج   ستیبرات ننگ و عار ن  یعنی!ی بود  شونی کیذارن..خودتم  

 فاحشه؟  هیکردن با 

اسم ها    نیکه ا  نهیها و شرط و شروطا واسه ا  یبدبخت   نیهمه ا  -

ه تو خودت  بشه..حاال  برداشته  روت  م  ی دار  یاز   یتکرارشون 

 ؟ یکن

گول    میرو بتون   هیست؟بق ین  یعن ی  می حرف نزناگه درباره اش    -

وسط سالن خونه ات   ی !تو نبودمیتون  ی.. خودمون و که نممی بزن

  ه یبا    ی که چرا باعث شد  ی دیکش   یهوار م   لمیاون ف  دنیبعد از د

من گولت زدم    ی کرد  یکه فکر م  ی آدمکش ازدواج کنم؟تو نبود

و   فتشریبه کار و پ  دنو ازحاال به بعد فقط باعث ضرر وارد ش

م جور  یاعتبارت  چه  ا  دیبا  یشم؟حاال  کنم  حرفات    نیقبول 

کنه نسبت به گذشته؟اون موقع   یم  رییآدم چقدر تغ  هیو؟مگه  
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 ه یبا  ی خوا  ی..حاال می سقف بمون  هی  ریقاتل ز  هی با  ی حاضر نشد

 ؟ ی بد لیمشترک تشک یفاحشه زندگ

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰2 ] 
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و نفسش و    دی رو صورتش کش  نییدستاش و از باال تا پا  جفت

و   ختیر  ی کلمات بهم م  نیا  دنیباشن   یآدم حت  نیفوت کرد.. ا

خواست خودش و قانع کنه    یم   ی شد.. حاال چه جور  یم یعصب

 ! یآدم نیواسه ازدواج باهمچ

 گه؟ ی..دست یمن مهم ن ی تو فکرکن برا -

چون هست..نه    ستیتونم فکر کنم برات مهم ن  یتونم..نه م   ینم  -

خوام که قبول    یو قبول کنم..نه اصالً م  شنهادی پ  نیتونم ا  یم

 کنم! 

 بابات قبل ازعملش و خط بکش!  دنیباشه پس دور د -

صورتم    ت یداغ شده ازعصبان  ی و برگردوند و منم باچهره ا  روش

 : دمیو درامتداد نگاهش قرار دادم و توپ
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تو کانال سوء    ی بهت محتاج شدم زد  ی د یگه؟تادید  هینجوریا  -

 استفاده؟ 

 و آروم برگردوند و بااخم زل زد بهم:  سرش

 کنم؟  یاستفاده موسط دارم  نیا یسوءاستفاده؟من ازچ -

هم   - منم  زرتشت..  ی!نمنهیحرف  روشنم    هیفهمم  و  بگو  کالم 

جون کندن ها    نیاصالً همه ا  ه؟باشهیوسط چ  نیکن!سود تو ا

 رسه؟  یم   یواسه سربه راه کردن منِ خرابه!تهش به تو چ

 زد و باتمسخر گفت: ی پوزخند

 ! دمیمطمئن باش واسه مال و منالت نقشه نکش  -

چون مطمئن    دم یپرس  ینال داشتم که ازت نمدِ اگه مال و م   -

  هیطرفت منم..  ی وقت  یبودم هدفت فقط به دست آوردن پوالمه!ول

ندار که واسه به دست آوردن دو زار پول   یچی دختر بدبخت ه

 ی بکنه..دختر  ی حاضره هرکار  ابونیکه پرن تو خ  یوثید   ی ازمردا 

نه   و حساب  ی خانواده حام  هیکه    الت ی..نه تحصداره  ی و درست 

موقع  بخوا  یعال  یاجتماع  تیباال..نه  بزن  ی که   ه ی..نه  ش یرو هوا 

تپل مدرک  اون  با  دزد  یسابقه خوب  و  ازقتل  دستت    میکه  تو 

  ی زیاز مرداعاشقشن و تنها چ  ی لیکه خ  یباکرگ  ی هست..نه حت
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 نیانقـــدربه ا  دی..چرا بانهیهم  ننیب  یدختر م  ه یکه تو وجود  

 ؟ یشکار اصرار داشته با

شد ازحرفم..به خصوص ازجمله آخرم   ی اون بود که عصب  نباریا

 : دیکه توپ

بار با تو تاتهش   هیکه    یحداقل واسه من  یگیکه م  یاون باکرگ  -

حرف چرت و پرت   نیا  گهی..پس دستیرفتم و تجربه کردم مهم ن 

 و نزن!

 ه؟ یباشه بگو دردت چ -

تو  دیکش  ی قیعم  نفس  و  حرفاش  داشت  کرد..انگار  مکث    ی و 

 اردشون یبه زبون ب  ی کرد که چه جور   یم   نیسبک سنگذهنش  

 و آخرسر گفت: 

قض  - فکرکن  سال    هیتو  ده  اشتباه  جبران  همون..همون 

باوجود همه   میتونست  یکه م  ی..جبران فرصتشمهیپ اون موقع 

و باز نشد..حاال که دوباره سر راه هم قرار   میاتفاقات بد داشته باش 

جبرام یگرفت واسه  هست  فرصت  که  دستش ..حاال  از  چرا  ن 

  ی شد   لیتبد..نکه یاز ا  ی بود  یشاک  شبیتو خودت د   م؟اصالًیبد
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  ی م  نمیا  یباشه ول  رید  گهید  د ی..شادیزن باشناسنامه سف   هیبه  

 ! می جبران کن  میتون

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰2 ] 

 27۰_پارت#

 ادامه داد:  ی بلند تر ی بپرم وسط حرفش که با صدا خواستم

لحظه    نیروز و ا  نیبازم حسرت ا   گهیاز کجا معلوم ده سال د  -

.. جدا  سایگ  یست یواسه من ن   بهیدختر غر  هیتو    م؟یامون و نخور

..  ی.. دخترخاله امی.. هرچقدرم تلخ و واقعی که گفت  یینایاز همه ا

اونم   میاگه فقط چند ساعت زن و شوهر بود  یحت  یهمسر سابقم

ب  یطین شرایتونم تو همچ  ی! پس نمی ا  غهیص از هر   شتر یکه 

و قبول   نیا  ی خوا  یو فقط نم  ی دار  اجیبه من احت  ی ا  گهیوقت د

ات و به گند    ندهیآ  نیاز ا  شتری تنهات بذارم و اجازه بدم ب  یکن

زندگیبکش کردن  تباه  فکر  با  سال  ده  من  و   ی !  روزگارم  تو 

نفر از صبح    هی خوام بازم اون روزا برام تکرار بشه و    ی گذروندم.. نم

وقت   ات بخونه  گوشم  تو  چرا   ی بکن  ی کار   ی تونست  یم  یشب 

 ؟ ی نکرد
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و بسته کردم و سرم و به چپ و راست تکون و محکم باز    چشمام

 ی قانع کننده ا  لیمن اصالً دال  ی برا  نایا  دیفهم  یدادم.. چرا نم

 که تو سرم داشتم..  ییتا دست بکشم از برنامه ها  ستین

ده سال داشت به تباه شدن    نیگفت واقعاً تو ا  یراست م  دیشا

منم  من که باهاش هم فکر نبودم..    یکرد.. ول  یاون فرصت فکر م 

ازدواج    نیخودم و داشتم که حاال با ا  ی سال ها دغدغه ها  نیتو ا

 رفت.  یهمه اش به باد م

 آره؟ هیعذاب وجدان و ترحم و دلسوز هیپس قض  -

  ن یمجبور به ا  دمیفهم یسوخت.. که م یدلم برات م ینه! وقت  -

من هرچقدر فکر    ی.. ولینداشت  ی ا  گهیچاره د  چیو ه   ی کار شد

در کار    ی اجبار  چیه  نمیب   یکنم م  یکنم.. هرچقدر نگاه م  یم

  ی .. م دیکه داشت  ی نبود.. با وجود اون دو تا دختر و خونه و زندگ

 یدانشگاه  التیبه تحص   اجیکه احت  یبکن  ی ا  گهیهرکار د  یتونست

 ه ی.. فروشنده  ی شد  یم  یتلفن  ی دونم.. منش  یهم نداشت.. چه م

کار آبرومند    هی ..  ی کرد  ی زنونه کار م  شگاهی .. تو آرای شد  یمغازه م 

دراز نباشه.. تو   یکس ی که فقط دستت جلو یدرآمد معمول هیبا 

که بدون خانواده و پشتوانه    یهست  ی تنها دختر مجرد  ی فکر کرد
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همه اشون راه   ی و به دندون بکشه؟ فکر کرد  ش ی زندگ  ورهمجب

ن بازم به خودشو  یبه نون شبشون محتاجن ول  ایلیخ  رن؟یتو رو م

سوال ببرن.. پس    ریکارا ز   نجوریو با ا  تشونیشخص  دنیاجازه نم

 ؟ ی شد  یتو چرا راض

آدمه.. حاال که    نیا  ریخدا من و نجات بده.. حاال که کارم گ  ی ا

»به تو    هیتونم همه سواالش و با    یبابام وسطه.. نم  ی ضیبحث مر

  ی نباشه که بعدش چ  المم یخ  نی جواب بدم و ع  ست«یمربوط ن

 شه!  یم

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰2 ] 
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به ال   دستم فرو کردم و همه رو کش  ی و ال  و    دمیموهام  عقب 

که هنوز منتظر جواب سوال زل زده بود   ییشدم به چشما  رهیخ

 بهم.. 

نپرس.. چون   یچ یه  گهی.. پشت سرش ددمیجواب بهت م  هی  -

 .. ی ریگ  یاز من نم یجواب گهید

 خب؟ -
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داشتم و هنوزم دارم.    اج ی.. احت اوردم یراه در م  نیکه از ا  ی به پول  -

جز    ی کار  چیهنوزم اگه بخوام به قول تو آدم بشم و سر به راه.. ه

برا  ی درآمد  نیکه همچ  ستین  نیا زمان کم..  من داشته   ی تو 

 باشه! 

 ؟ یچقدر پول الزم دار -

 تا تهش و خوندم که اتمام حجت کردم و گفتم:  هیثان هی تو

 ی شت سر هر کارکه پ  یی! اونم توادیبودن خوشم نم  ونیاز مد  -

برام م توانم   ی هم دار  ی شنهادیپ  هی  ی کن   یکه  از  انجامش  که 

 خارجه!

 و...   یستیوا  ابونیتو خ  ی که بر  نهیبهتر از ا  یلیبودن خ  ونیمد  -

 چهره گرفته من حرفش و قطع کرد و گفت:  دنید با

 راه؟  نیاز ا   ی آورد یچقدر در م -

 ! ونیلیهفت م  ش یش  یماه -

م  - مشکلت  ا  هیاردیلیمگه  از  بعد  همچ  نهمهیکه  با    ن یمدت 

 ؟ی دینرس ی خوا یکه م  یهنوز به پول ی درآمد
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و بخواد   م یانقدر کنکاش کنه تو زندگ  یکیاومد    یخوشم نم  اصالً

  ی کردم و علت کارم با خبر بشه.. ول  یکه م  ی کار  زیبه ر  زیاز ر

با  نیسنگ ا  ریفعالً دستم ز   ی در برابرش کوتاه م  دیآدم بود و 

 اومدم!

که تو    ستین شتری.. سه چهار ماه بستیدر کار ن  یمدت  نهمهیا  -

 کارم.. اونم فقط سه روز در هفته..   نیا

حرف..    نیلحظه حس کردم آروم گرفت با ا  هی  یدونم چرا ول  ینم

انگار انتظار    یول  ارهیخودش ن  ی کرد به رو  یم  یکه سع  نیبا ا

چند ماه عضالت چهره   دنیو با شن  ارمیداشت اسم چند سال و ب

 اش از هم باز شد..  

که پا به    ی کس  ی کنه اونم وقت  یم   یدونستم چه فرق   ینم  نکهیا  با

بار.. چه ده   هی ذاره خودش و آلوده کرده.. حاال چه    یکار م  نیا

 هزار بار!

 ؟ی کرد یم کاریقبل از اون چ -

  ی نت کار م ی.. تو کاف ی که اسم برد ی آبرومند یکارا از همون  -

 ..ستادمیمیوا نتیو پر یدستگاه کپ ی کردم و پا
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پس انداز   یپول خوب  یتونست  ی کارا هم تو ده سال م   نیبا هم  -

 .. یکن

  ی من و بکش یکه دخل و دون زندگ ی داد ریبابـــــــا.. گ ی ا -

  ش یسال پسه  یپس انداز کردم ول یجا؟ آره پول خوب هی رونیب

شد مجبور  طناز  و  بر  میمن  و  ندارمون  و  حلقوم   میزیدار  تو 

د  مارستانیب بعدش  طراوت..  قلب  عمل   ی خال  یخال  گه یواسه 

جونش و نداشتم از صفر شروع کنم.. نه جونش و   گهیشدم.. د

هم واسه  و..  وقتش  نه  ن  نیداشتم  و  حراج    ستم یهست  به  و 

 گذاشتم! 
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ه  ی ا  قهیدق  چند و  موند  ا  یچیساکت  انگار    یحرفا  نینگفت.. 

درک   ی قابل هضم نبود و زمان الزم داشت برا  ادیبراش ز  دمیجد

 کردنش.. 

کرده.. فکر    رشیکه درگ  ی زیچ  نیشتریدونستم ب   ی که م  هرچند

که    یکار.. پول  یخوام چ  یپول و م  نهمهیکه من ا  نهیکردن به ا

بخوام    نکهیزد بدون ا  ب یآدم به ج  نی راحت.. از هم  ی لیشد خ  یم
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نبود که    ی.. زرتشت آدمیفکر کنم ول  زایچ  نیشدن و ا  ونیبه مد

 .. د یمال رهی بشه سرش و ش

سرک بکشه تو    شتریپول بخواد ب   نی با هم  نکهیاز ا  دمی ترس  یم

 ی نداشتم برا  شتریشانس ب  هی.. من  ارهیکارم و ته و توش و در ب

خواستم اون شانس هم   یسر و سامون دادن به دغدغه هام و نم

 یمیاز دست بدم.. زرتشت بهم ثابت کرد اگه تصم  ی دقت  یبا ب 

جد  رهیبگ توش  دلم    هیچقدر  اصالً  من  ا  ی نمو   نیخواست 

 تالش و زحمتم!  نهمهیکنه واسه ا جادیا ی مانع تشیجد

 کنم..  یکار برات جور م هی -

زل    نیکه ساکت به زم   ی ا  قهیصداش بعد از چند دق  دنیشن  با

اش شدم!   رهیباال رفته خ  ی زده بود سرم و بلند کردم و با ابروها

خواست  یکه م دیترس یرفتن من م یآب ر یحد از ز  نیتا ا یعنی

کردم پشت   ینظر داشته باشه؟ چرا حس م  ریمنو ز   یاز هر راه

 اره؟ یبه روش ب  وادخ  یهم هست که نم  ی شر  هی  رشیخ  تی هر ن

  یخوا  ینقشه ها رو فوت آبم.. م   نیزحمت نکش مهندس.. من ا  -

که اونجا هم   یبه بهانه کار دست من و تو شرکت خودت بند کن 

 وقت پام هرز نره؟ هیچشمت باشم و  ی شب تا صبح جلو 
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.. میالزم ندار  دمیجد  ی رویمردونه اس.. ن  طیمح  هیشرکت ما    -

ش  یوقت  یول م میبرگشت  رازیاز  آشناهام   ی..  و  دوست  به  تونم 

..  ی ایکنن.. تا هم از پسش برب   دایکار خوب برات پ  هیبسپرم که  

 کنه!  تیهم حقوقش راض 

ام ادامه دادم..   ره یتکون خورد و بدون حرف به نگاه خ  شاخکام

  اد یکار نون و آب دار؟ مگه من خوشم م  ه یاومد از    یبدش م  یک

  ی و م   بشهیکه دوزار پول تو ج  ی به خاطر درآمد باال با هر عنتر

 کنه سر و کله بزنم؟  فیشب ک   هیخواد باهاش 

که حقوقش    ی کار  هیکردن    دای کم سگ دو نزده بودم واسه پ  من

گشتن و    نیهم  ی دو سالم پا  باًیباشه.. تقر  م یقبل  ی از کارا  شتر یب

 یی جورا   هیتونست    یم  شنهادیپ   نینکردن تلف شد و حاال.. ا  دایپ

 ادشیزد و پس فردا  ی آب دهنم و راه بندازه.. البته اگه بلوف نم

 گفته!  یرفت چ ینم
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و تحت    ی و قبول کن  شنهادمیکه پ  نهیمشروط بر ا  نایهمه ا  یول  -

 ! ی نر یرآبیز یطیشرا چیه
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  ی که از هر جهت نگاهش م  ی شنهادیدوباره اسم اون پ  دنیشن   با

که تو سرم   ی دیام  ی همه نور ها  دیرس   یکردم احمقانه به نظر م

  گه یراه د  هیخواستم از    نکهیرفت و هم  نیروشن شده بود از ب

 وارد شم واسه منصرف کردنش گفت: 

  گه ی.. تا شب فکرات و بکن. از فردا دیبگ  ی زیخواد چ  یاآلن نم  -

برم سر کارم.. دوستم    دیبا  خونه بپات بمونم و  ن یتونم تو ا  ینم

در و روت قفل   رونیروت باشه و هربار که برم ب   ی ندارم اسم زندان

.. ی کار و بکنم خودت مجبورم کرد  نیکه اگرم ا   یدون  یکنم.. م

  نیمجبور به ا  گهی.. که دیو راحت کن  المیخوام انقدر خ  یحاال م

نباشم و وقت باشه و   یکار  به کارم  هم تو شرکتم حواسم فقط 

 س.. ب

به فکر کردن    اجیخواست همون لحظه بهش بگم که احت  یم  دلم

زبونم    ی.. ولهیصد در صد منف   شنهادیپ   نیو جواب من به ا  ست ین

 بسته شد!  ییجورا  هی

که بخوام   ستمی ن  یطیتو شرا  میزندگ   تی دونستم از لحاظ وضع  یم

  ت یبا موقع  ی .. اونم پسرده یازدواج م   شنهاد یپسر که بهم پ   هی  ی برا

 .ارمیدخترونه در ب  ی زرتشت کالس بذارم و ناز و ادا 
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زدم قبل    یهوا م  ی رو رو  یفرصت آس  نیهمچ  د یبا  عتاً یطب  چون

 .. یول رهیبخواد جام و بگ گهیکس د نکهیاز ا

..  زهیازدواج بهم بر  نیکه ممکن بود با ا  م یزندگ  ی از برنامه ها   جدا

م ادمیترس   یمن  از  فهم  یآدم  نی..  چ  دهیکه  م  کارهیبود    ی ام 

و از دست   ارشیاولمون اخت  داریکه مثل د  یی.. از روزادمیترس

رفتار هر  بده  اجازه  خودش  به  و  م  ی بده  باشه  داشته    ی باهام 

حرفاش    ی اوقات ال به ال   یگاه  وزکه هن  یی.. از زخم زبونادمیترس

 ..  دمیترس یکردم م  یحس م

م اون  ازدواج کن  ی با کس  ی روز  هی کردم اگه قراره    یفکر م   شهیهم

پول در    ی چند ماه برا  نیکه تو ا   ییکارا  ان یوقت در جر  چیآدم ه

 یقیطر   هیاز    ی روز   هی.. اگرم  رهی گ  یدادم قرار نم  یآوردن انجام م

کنم..    یطالق اقدام م  ی بکنه خودم برا  ی کار  نکهیقبل از ا  دیفهم

ازم داره ممکن   یت یذهن  نیکه همچ  یمبا آد  یزندگ  گهیچون د

 .. ست ین

 یو داد و من واقعاً نم  شنهادیپ  نیحاال.. زرتشت.. خودش ا  یول

هربار که به من نگاه    یوقت  ادیخواد کنار ب  یم  ی دونستم چه جور
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 ی کردم جلو  گهید  ی که با مردا  ییزشت از کارا  ریتصو  هیکنه    یم

 بنده؟  یچشمش نقش م 

 ! رمیمن دارم م -

 ی و آماده جلو  دهیلباس پوش  دمیبه خودم اومدم و تازه د  باصداش

  دم یغرق بودم که اصالً نفهم  االتمیو من انقدر توخ  ستادهیروم وا 

 ازجاش بلند شد.  یک

 کجا؟ -

گردم..تا اون موقع خوب فکرات و    یکار دارم!شب برم  رونیب  -

هرچ ناهارم  واسه  درست   ی برا  یخواست  یبکن.  خودت 

 نداشته باش! یرودرواس گهیکن..حداقل با شکمت د
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 درآورد و گرفتش سمتم..  بشیو از ج ش یگوش

زنم بهت که شماره    ی کن منم زنگ م  ویشماره ات و توش س  -

 حتماً زنگ بزن!  یداشت ی . کارفتهیام ب
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و بعد از وارد کردن   ش یتکون دادم و گوش  دییسرم و به تا  بااخم

و درو    رونیرفت ب  یشماره ام پسش دادم و زل زدم بهش تاوقت

 پشت سرش بست و قفل کرد. 

ب  نفسم باحرص  شا  رونیو    ن یا  تیمز  نیتر  یاصل  د یفرستادم.. 

شد..هرچند    یاز روم برداشته م  یبود که اسم زندان   نیازدواج.. ا

و    زیکه به خودش اجازه نظر دادن تو ر   یآقا باالسر و آدم  هیکه  

 شد.   یبهم وصل م  هیمثل سا دهیو م میدرشت زندگ 

ازدواج    نیبشم که ا  هیقض  نیتونستم منکر ا  یهم.. نم   یازطرف

کنه.. جدا از اون  تر  کیجهت من و به هدفم نزد  هیتونست از  یم

دونستم چقدرش راسته و چقدرش   یکه هنوز نم  ی کار  شنهادیپ

کار  ی م  دی..شادیبلوف..شا برا  ی شد  که  از   ی کرد  شدنم  خارج 

 . باشمپول نداشته  نهمهیبه ا  اجیاحت گهیکشور.. د

با    یاحتیبرم خارج..    یتونستم با اجازه زرتشت و از راه قانون  یم

بهانه   به  و  زرتشت  تفر  هیخود  بایحیمسافرت  فقط  همه    دی.. 

  ی که م  ی ازکار  یطیشرا  چیکردم که تحت ه   یحواسم و جمع م 

که بعد از رفتنم به خارج    ی از نقشه ا  ایخواستم با اون پول بکنم  

 .. ن یاز کشور داشتم مطلع نشه هم
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عمل  استیکم با س هیالزم بود به حرف طناز گوش بدم و  دیشا

مک ترس  وجودم  همه  خودمم  وقت  ینم..  غ  یشد  خروج   ریبه 

با آدما  ی قانون   ی شناختمشون فکر م  ینم  یکه حت   ییاز کشور 

ول ها  یکردم..  برابر خواسته  در  بعض  ی اگه  و  سخت    یزرتشت 

 شد.  یراحت تر م یلیخ طمیاومدم.. شرا  یهاش کوتاه م ی ریگ

گشتم.. اگه با    یدادم و برم  یرفتم و کارم و انجام م   یزود م  اگه

رفت.. چه تو    ی م   نیگشتم.. همه دغدغه هام از ب  یدست پر برم

 دیمشترکم با زرتشت که شا  یبرخورد با خانواده ام.. چه تو زندگ

 کرد!  یبعد از برگشتنم.. راحت تر و بهتر از حاال قبولم م

حموم شدم.. با    یام راهجام بلند شدم و بعد از برداشتن حوله    از

  یتو  ی کم آروم شم و فکرا  هیتونستم    ی م  دیدوش آب گرم شا  هی

 ن یکه ته همه اشون من و به ا  ییسرم و سر و سامون بدم.. فکرا

ازدواج نگاه کنم.. برام    نیبه ا  یا   هیرسوند که از هر زاو  یباور م

 !  دهیمف

راحت به بهانه   یل یتونه خ  یکه زرتشت م  ی اگه.. از برخورد  البته

خراب بودنم باهام داشته باشه و ته همه کاراش.. به خودش حق  

 !  رمیبده فاکتور بگ 
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 زرتشت؟! -

  ن یتوست به ا  ینم   یکه جز دارون کس  ی رینظ  یقهوه ب   ی بو  محو

درستش کنه بودم که با صداش سرم و باال گرفتم و زل   یخوب

 زدم بهش.. 

به رو   رو نگاه هم  مییمبل رو  بود و  موشکافانه اش   شهینشسته 

 :دیصورتم بود و آخرسر پرس رهیخ

 ؟یچرا انقدر داغون -

اومد نبود   رونیام ب  نهیکه از س  یقیبه جز نفس عم  ی زیچ  جوابم

 اصل مطلب و نشونه گرفت:  نباریو دارون ا

 داشیگردم.. حاال که پ یبرم  یکنم به زندگ   داشیاگه پ  یگفت   -

.. فکر کردم تو  ی .. داغون تر شدی دور شد  یاز زندگ  شتریب  ی کرد

و حاال.. بدتر خودت و   یکن   دایخودت و پ  ی خوا  ی هفته م  هی  نیا

 ه؟ یدردت چ یبگ ی خوا یزرتشت. نم ی گم کرد
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 دادم.. هیجلو خم شدم و آرنجم و به زانوهام تک به

 ! ست ین  یگفتن -

 .. یکه حرف بزن ی .. اومدی نبود نجاینبود اآلن ا  یگفتن -

 نگران و کنجکاوش..  ی شدم تو چشما رهیو بلند کردم و خ سرم

 ازدواج دادم! شنهادی بهش امروز پ -

ازدواج داره..    طیمجرده و شرا   ی عنیخوبه!    یلیخ   نکهیخب؟ ا  -

بود.   نی.. تو هم که دغدغه ات همستین  نتونیب  یمانع  چیه  یعنی

دوباره باهاش   ی باشه که بتون  یط یتو شرا  ی کرد  داشیپ  یکه وقت

تا عاشقت    یبا همه وجودت تالش کن  نباریا  نکهی.. ایازدواج کن

 ه؟یبشه.. پس دردت چ

من و به    شیداغ  دیقلپ از قهوه ام و خوردم تا شا  هیسکوت    تو

که تمام   ییو کمکم کنه واسه به زبون آوردن حرفا  اره یخودم ب

  ش یذاشت پ  یدلم بوده و شرم و خجالت نم  ی دو هفته تو  نیا

 ..  ارمشیبه زبون ب یکس

احساسات ضد و   نیا  ریکه به اندازه من درگ  یدارون  دی.. شایول

 هینگاه کنه و    هیقض  نیتر به ا  یتونست منطق  ی نبود.. م  ضی نق
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شا  ی راه جلو  بذاره..  پ  دیپام  بگه  بهم  امروز    ی شنهادیبتونه  که 

که    یمونیپش  ن یبتونه من و از ا  دینه.. شا  ایبود    یدادم کار درست

  یمنف   ی ها  ی و انرژ  ده یخرم چسب  خ یتا حاال ب  شی ساعت پ   کیاز  

 خالص کنه!  ارهی که از هر طرف داره بهم هجوم م

 گه؟یمونه د یخودمون م نیزنم.. ب  ی که م ییحرفا -

 ؟ ی دیاز من د نیا رِیغ  ی زیتا حاال چ -

ا  دمی کش  می شون یبه پ   یدست نگاه کنم    نکهیو بدون  به صورتش 

 : دم ینال

ن   -   ی که م  یالمپاک و س  ی سایاون گ  گهیدارون! د  ست یسالم 

که واسه به دست آوردن   دهیکش  یی.. کارش به جاستیشناختم ن 

 شده تنش و... نجابتش و...  یپول راض

دندونام گرفتم و چشمام و محکم بهم فشار    نیو از پهنا ب  انگشتم

  ی کنم وقت   یدختر زندگ   نیخواستم با ا  یم  ی دادم.. من چه جور

 کنه تمام و کمال فکر کنم؟  یکه م  ی تونستم به کار یهنوز نم
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 دنیفهم  ی داد دارون برا  ینشون م  نمونیشده ب   یطوالن  سکوت

  ی م  تیکفا  نجاینداره و تاهم  شتریب   حیبه توض  اجیاحت  گهیماجرا د 

 : دیکنه و باالخره خودش بود که سکوت و شکست و پرس

 ؟ ی دیتو ازکجا فهم -

 یاز مشتر یکیاز.. یکیبهم داد..  بایکه آدرسش و شک ارویاون   -

  با یاره کف دست شک رو نذ  زایچ نیا  ارمیهاش بوده!فقط شانس ب 

 و به بادنده!  تمیثیو آبرو ح

 !ری و پس بگ  شنهادتیامشب برو پ ن یبه نظرم هم -

 صراحتش زل زدم به چشماش که گفت:  نیاز ا باتعجب

عذابش؟اگه   املکهی  یباش  شی..حامیشوهرش باش  ی خوا   یتوم  -

ا به  همش  ما  ی فکرکن  نیقراره  برات  دختر  اون   ه یکه 

 بهتره!  رهیازدواج سر نگ نی..اهیز یآبرور

 : دمیکردم و توپ داغ

پش  - ازکارش  هنوز  دختر  دختر    هیدارون..  ستین  مونیاون 

فر و  نگ  بیمعصوم  درنظر  ا  رشیخورده  به  مجبور  کار   نیکه 

ا خودش خواسته و   ی کاره ول  نی شده..گفت فقط چند ماهه تو 
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ازدواج دادم که حواسم بهش    شنهاد ی..پدهیداره من و آزار م  نیا

شدم که    مونیباشه تادوباره پاش و کج نذاره..حاال برم بگم پش 

که بود..که چند وقت بعد دوباره    ی سرهمون کار  فتهیاونم راه ب

 نمـــــــش؟ یبب  یدرحال هرزگ  ابونیتوخ یاتفاق

 زدو سرش و به چپ و راست تکون داد.. ی ناباورانه ا پوزخند

ازدهنت    یو هرچ  یداغ کن  ششیرمثل اآلن پبا  هی  هیتوفقط کاف  -

ازت متنفر بشه و نخواد تو روت    شهیهم  ی ..تابرای دراومد بهش بگ

 نگاه کنه.. 

  یاآلنشم با بهانه و ب  نینگفتم تاهم  گهیو د  نییو انداختم پا  سرم

کردنش    یسبک زندگ  نیبهانه کم حرف بارش نکردم به خاطر ا

نبود..جلو  یلیو خ هرز رفتن دستم و    ی وقتا واقعاً دست خودم 

ول بودم  زبونم خ  ی گرفته  کنترل  از   یلیانگار  که  بود  تر  سخت 

 اومدم!  یپسش بر نم

ازدواج درحق اون دختر ظلم    نیحرف من همونه زرتشت..با ا  -

 شه!  یم
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  ه یشده زل زدم بهش..انگار کالً قض  زیر  یدرهم و چشما  ی اخما  با

درد   ی درمان برا  هی  نجایبود..من اومده بودم ا  دهیرو اشتباه فهم

 کرد!  یو کارش دفاع م سایکنه و حاال فقط داشت ازگ دای من پ

اون    دیاز د  ی فقط دار  ؟یشه چ  یکه درحق من م  یپس ظلم  -

تو تک تک    یبکنم وقت   دیبا  یچه غلط   ؟من یکن  ینگاه م  هیبه قض 

که    هیقض   نیذهنم و از ا  دیمشترکمون فقط با  ی زندگ   ی ها  هیثان

ناموس حرومزاده رو گرم کرده    یزنم تا اآلن تخت خواب چند تاب

باشم. اآلن هنوز   اشتهکم آرامش د  هیبتونم    دیمنحرف کنم تاشا

  ی کنه..م  یفکرا داره مثل خوره مغزم و نابود م  ن یو ا  ستیزنم ن 

به    یشیاسمش رفت تو شناسنامه ام چه آت  یوقت   ی بفهم  یتون

 ره؟یگ  یتصورات تو سرم جون م نیافته هربار که ا یجونم م

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰3 ] 
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آت  برخالف داشتم  که  هم  یم  شیمن  مثل  دارون    شه یگرفتم 

 خونسرد بود و با همون آرامشش جواب داد: 

ده سال گذشته.. بعد از جدا    نی بار ازت بپرسه.. تو ا  ه ی  یکیاگه    -

 ؟ ی بشمر  یتون  ی.. میداشت  ی.. چند تا رابطه جنسسا یشدنت از گ
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 فتم: تکون دادم و گ دییبه تا تی و با عصبان  سرم

دو تا   نیا  یحرف.. ول  نیبا ا  یبرس  ی خوا  یدونم به کجا م  یم  -

 به هم نداره دارون! ی مسئله ربط

 جواب سوالم و بده!  -

کار من    یهزارتا.. ول  ی تونم بشمرم.. اصالً فکر کن باال   ینه نم  -

که من داشتم با زنم بوده..    یی! نصف رابطه هاستین   یکی  سایبا گ

اش با سه تا دوست دخترام که هر کدوم چند ماه    گهینصف د

زمان رابطه نداشتم    ه یوقت با دو نفر تو    چیبودن.. ه  میزندگ  ی تو

کردم که بخوام اسمم و هرزه و دله و    یهر شب عوضشون نم  ای

  یی من نرمال بوده مثل همه مردا و پسرا  یهوسباز بذارم. زندگ

 ؟ یرابطه نداشت ی و برمونن.. تو خودت تا حاال با دخترکه دور 

کار به خودت حق    نیبابت ا  یخب.. حاال که انقدر دار   لهیخ  -

گ  ی دیم کن  فکر  ا  سایپس  تو  پسراش   نیهم  دوست  با  مدت 

ا به  اگه  داشته..  کن   نیرابطه  و    یفکر  نرمال  نظرت  از  اونم  کار 

 شه!  یمحسوب م ی قانون

 نداره!   روابط و قبول نیمن ا نید -
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  ی شد و همونطور که انگشت اشاره اش و به سمتم م  ی عصب  نباریا

 : د یگرفت توپ

شناسم.. پس مطمئن باش روابط تو    ی و من بهتر از تو م  نتید  -

بهت اجازه داده..   نیکه د  هیبا دوست دختراتم خارج از محدوده ا

 کدوم مشروع نبوده!  چیچون ه

 مبل گفتم:   یبه پشت   هیبهش زل زدم و با تک  هیسکوت چند ثان  تو

  ی برس  ییحرفات به جا  نیته ا  ی خوا  یدارون؟ م  هیهدفت چ  -

 اهه؟ یپرونده ام س سایمنم به اندازه گ یکه بگ 

 معلومه که نه!  -

 ادامه داد: ی شتریب  نانیکرد و با اطم  یمکث

تر از   فیتر و کث  اهیس  یلیکه بگم تو پرونده ات خ  نهیهدفم ا  -

 اس! چاره یر باون دخت

شونه    یتفاوت  ی مات شده فقط زل زدم بهش که با ب  ی چشما  با

 هاش و انداخت باال و گفت: 

بنداز  - چرتکه  و  گناهاتون  قراره  تو  میاگه  زشت  اعمال  نامه   ..

تو   یکاره.. ول  نیچند ماهه تو ا  سایگ   یتره.. خودت گفت  نیسنگ 
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از کاتر رفت  ی جدا شد   نیپنج ساله که  غ   ی و  روابط  از    ریسراغ 

 ازدواج!

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۴ ] 
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 زدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم..  ی پوزخند

 ؟ ی و قبول دار ی زن یکه م ییحرفا نیتو واقعاً ا -

کنم.. با    ینگاه م  هیمثل تو به قض   یکی  دیمن فقط دارم از د  -

.. وگرنه در  یزن   یم  نهیکه سنگش و به س  ینی د  ی همون ترازو 

و قضاوت کنم.. نه تو رو.. نه اون   ی که بخوام کس  ستمین   یگاهیجا

کدومتون و گناه و اشتباه    چیدختر و.. اصالً فکر کن من کار ه 

  ی بدون دیبا  ی د یو وسط کش  نیکه حرف د  ییتو  ی دونم.. ول  ینم

و اون زن.. از بار   ی تو مرد  نکهیو ا  سائهیاز گ  شتری ب  یلیگناه تو خ

 کنه!  ی گناه کم نم نیا

گوشه    گاریس  ه یجوره قصد باز شدن نداشت    چیکه ه  ییاخما  با

حرفا برام..   نیا  دنیبود شن   نیلبم گذاشتم و روشنش کردم.. سنگ

 هرچقدرم درست و قانع کننده باشه! 
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چون   نکهیبه ا  میانگار خودمونم عادت کرده بود  یبود ول  بیعج

خب..    یشه.. ول  یاز کارا به پامون نوشته نم  یلی.. گناه خمیمرد

مدت دوست پسر داشته    نیتو ا  سایکه گ   دمیفهم  یمسلماً اگه م

 گه یرفته.. برخوردم جور د  شیهم پ   یو باهاش تا ته رابطه جنس

 ی فکرا  ی دارون.. به جا  گفته تونستم طبق    یبود و حاال.. م  ی ا

 و تصور کنم؟  ی زیچ نیسرم همچ ی تو فیکث

 آروم تر شدم گفتم:  یزدم و وقت گارمی به س قیتا پک عم چند

مثل من   یکیاز  سایبه قول تو.. گناه گ  می باشه.. اصالً فرض کن -

کشور   هیدونن.. روابط من تو    یو نم  نیهمه که ا  یکمتره.. ول

ه  گهید ن   چی بوده..  قرار  رو   ستیوقت  به  رو  آدما  اون  با  دوباره 

خراب شده..    ن یترس تو وجود من هست که تو ا  نیا  ی. ولمیبش

 گهی.. دنمی بب ی جمع  هیرو تو   آدمااز اون  یکیباهامه  سایگ یوقت

م هم  ی دون  یخودت  در جر   هی کاف   نیکه  اون جمع  کل    ان یتا 

 .  رنیقرار بگ ی زیچ نیهمچ

 نه؟  ای ی تو هنوز دوسش دار -

ا  یجواب انقدر  ش ییهویسوال    ن یواسه  سکوتمم  و   ی نداشتم 

 مجبور شدم جواب بدم:  نباریو ا  دشیشد که دوباره پرس  یطوالن
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واسه   شیدو ماه پ یکیکه  یاقیاون شور اشت گهیدونم.. د ینم -

..  ستیداشتم تو وجودم ن  دنمونیکردنش و دوباره بهم رس   دایپ

بعض  یول بعض  ی هنوز  م  یوقتا..  کمتر  فکرم  که  سمت    رهیوقتا 

 ...  شیزندگ  وهیش

فرستادن بازدم لرزونم.. با    رونیو بعد از ب  دمیکش  یق یعم  نفس

 لب زدم:  دیرس ی م یکه به گوش خودمم به سخت  یآروم ی صدا

 براش! ره یدلم م -

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۴ ] 
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 :دمیکف دستام و به چشمام چسبوندم و نال  بالفاصله

که ازش    ییزایچ  نیباهمه ا  یآدم احمق و دارم وقت   هیاحساس    -

ترسم دوباره ازدستش    یدونم..هنوز ته دلم دوسش دارم و م  یم

 بدم! 

شونه ام   ی کنارم حس کردم و دستش رو  نباری دارون و ا  حضور

 نشست.. 
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د  - ترد   گهیپس  و  بر  داتیشک  زرتشت..وقت   زیو  هنوز    یدور 

به جدا شدن و ترک کردنش فکر   یتون  ینم  ی.. وقتی دوسش دار 

که بهت گذشت    یده سال سخت  نیا   ی دوست ندار  ی..وقتیکن

که   ی زیمونه جز کنار اومدنت باهرچ  ینم  ی ا  گهی تکرار بشه..راه د

ب ی دید تو  قضاوتشونه..چ  شتری..ترس  و  مردم  عامل    ی ز یاز  که 

  ر ی که اس  یستی زرتشت.. فقط تو ن  ی همه امونه..ول  ی بدبخت  یاصل

  ی که به دختر پاک و ب دنیرس  یی..آدما به جاییاال یفکر و خ نیا

  ی زنن..حرف پشت سر هر آدم یجور تهمت م کیگناهم هزار و 

چه    سای..پس چه با گیفکر کن زایچ  نیبه ا  ی هست.. تو اگه بخوا

پات و از خونه    دینبا  یازدواج کن  ی که بخوا  ی ا  گهیبا هر کس د

. در دهن  ادیپشت سرتون در ن  یوقت حرف  هیکه    ی بذار  رونیب

ا دروازه  ه  نیمثل  و  نم  چیمردم  ماهم    ی وقت  بست..پس  شه 

  ش یپ  میو هرجور که خودمون دوست دار  مونیزندگ   میمجبور

 کنن.  یم ی و چه فکر گنیم  یچ هیبق  نکهیا الیخی. بمیببر

خونه   کیرفتن سمت آشپزخونه کوچ  نیبلند شد و ح  ازجاش

 اش گفت: 
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تار  - کن  م  خ یفکر  تکرار  برات  ا  هیشه..تو    یداره    نیبار چوب 

به خاطر حرف هم  هی..  ی اشتباهت و خورد نرفت   ن یبار    ی مردم 

 ی اش چ  جهیزنت نمونه..نت   ی رو  ی ..تا اسم دختر فرار سایدنبال گ 

  گهیبار د  هیو حسرت.. حاال فکر کن خدا    یمونی د؟ده سال پشش

تالشت بکن که سربلند    ههم  گهید  نباریکنه..ا  یداره امتحانت م 

خودت   شینداد..حداقل پ  جهی.. تا اگه بازم نشد و نت ی ایب  رونیب

 ! ی و وجدانت شرمنده نش

در جر  نکهیباا نبود..ول  انیدارون  اتفاقات گذشته  داشت   یهمه 

  ی زدم وقت  سای حرفا رو امروز خودمم به گ  نیگفت.. هم  یراست م

هم    گهید  یکی انگار حتماً الزم بود تا  ی.. ولدیکارم و ازم پرس  لیدل

کردم    یباور که درست فکر م  نیبرام تکرارشون کنه و من به ا

 برسونه. 

رو به  زایچ یلیخ یپ دیدارم و با شیدرپ یدونستم راه سخت یم

گفت نداشتن    یتو وجودم بود که م  یحس  هیهنوز    یتنم بمالم..ول

 داشتنشه.  ینجوریسخت تر از ا یلیخ سایگ

[3۰.۰۸.2۰ 1۸:۰۴ ] 
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ازدواج   نیپشت ا  یرابطه معمول  هیشد    یدونستم م  ینم  هنوز

  چی تحت ه  گهیمطمئن بودم که د  نیحداقل از ا   ینه.. ول  ایباشه  

بشه و    دهیکش  راههیبه ب   سایگ  یزندگ   ریذاشتم مس  ینم  یطیشرا

داشتم که    اجی و سفت و سخت احت  ی کار به نسبت قو  نیا   ی برا

نتونه    گهید و حرفم  کار  ت  هیواسه هر  ن  و»به  به    ست«یمربوط 

 ببنده!  شمیر

 حرفا گذشته...  نی حاال از همه ا  -

 ی تو  زیم  دنیو بلند کردم و زل زدم به دارون که در حال چ   سرم

  قه یوخ متفاوت از چند دقناهار بود و با لحن ش  ی آشپزخونه برا

 قبلش ادامه داد:

اون حتماً قبول    یکن  ی.. چرا فکر می داد  شنهادیپ  هیتو فقط    -

 ! یکن یبه بعدش فکر م ی کنه که حاال دار یم

بلند شدم از جام و رفتن    نیفوت کردم و ح  یو با کالفگ   نفسم

 گفتم:  ییسمت دستشو

  ی گفتم گند زد یهرچ  یوقت نجایاز اولم اشتباه کردم اومدم ا -

 ! یرو گرفت  سایو طرف گ کلم یبه ه

 من ادامه داد:  ت یشخص بیخنده اش بلند شد و به تخر ی صدا
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دل    یلیخ  گمی خوام که م  یو م  ت یحرف حق تلخه.. منم خوب   -

مرد زن طالق داده معتاد به    هیخوش نکن به جواب مثبتش..  

 رمردایپ  ن یبه دوازده ماه هم ع  ی و قرص آرامبخش که سال  گار یس

افته چه   یاز کار نم  زشمیو زبون تند و ت  رهیدست به کمر راه م

 تونه واسه اش داشته باشه؟!  یم  یتیجذاب

 بلند گفت:  ی و قبل از بستن در با صدا ییتو دستشو رفتم

.. هر وقت  یمن نگاه کن  شنهادیاون به پ  دیاز د   ستیتو الزم ن  -

 تو ردم کن! ی اومدم خواستگار

انداختم.. خودمم    یی رو شو  نهیبه خودم تو آ  یو بستم و نگاه   در

با واکنش   یلیانگار خ اونم  به جواب مثبتش  نبودم     ی دل خوش 

 نشون داد. شنهادمیکه به محض به زبون آوردن پ

و بهتر    شتریباباش وسط بود.. احتمااًل ب  یضیحاال که بحث مر  یول

عمر حسرت و    هی  ش ییهوی  میکرد و با تصم  ی فکر م  ه یقض  نیبه ا

 .. دیخر یخودش نم ی عذاب وجدان برا 

با برخورد   یسوء استفاده بود.. ول  ییجورا  هیحق داشت کارم    دیشا

رد و بدل   نمونی که ب  ییبعد از ده سال.. با حرفا  بمونیغر  بیعج

مثل   ی ازدواج عاد  هیداشته باشم به    دیتونستم ام  ینم  گهیشد.. د
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شد و   ینم  یراض  یطیشرا  چیهمه آدما.. چون مطمئناً تحت ه

 بود!   ذاشتنشرط و شروط گ   نیتنها راهم هم

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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و    ساعت دارون  خونه  از  دراومدن  بعدِ  که  بود  شب  کم   هینه 

گفته بودم تاشب    سایها برگشتم خونه..به گ   ابونیتو خ  ی رانندگ

تو    یخونه خلل  ی خواستم حضورم تو  یوقت داره فکر کنه و نم

 فکرکردنش وارد کنه. 

د  پام گذاشتم  سالن  تو  که  رو  دمشیو  به  رو  مبل  رو    یکه 

 کنه.   ی نگاه م س یرنویز یخارج لمیف هیلم داده و داره  ونیز یتلو

و منم انقدر    اوردیخودش ن  ی به رو  یحضورم شده بود ول  متوجه

 یام ادامه دادم که باالخره تکون  رهیو به نگاه خ  ستادم یهمونجا وا

 به خودش داد و صاف نشست و کامالً از سراجبار سالم داد. 

 : دمیگذرا به آشپزخونه پرس یجوابش و دادم و با نگاه  منم

 ؟ ی شام خورد -

 ندارم..  ل ینه..م -
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 : دیتکون دادم و راه افتادم برم سمت اتاق که پرس ی سر

 ؟ یتوخورد -

م  خواستم منم  که    ل یبگم  موقع    اد یلحظه    هیندارم  حرفش 

ب رفتار  و  افتادم  ب  لی دل  ی صبحونه  بهش    یو  که  من  منظور 

 برخورده بود.  

بهتر  حس از دلش درب  نی کردم  بتونم  که  واسه  ارمیموقع اس   .

 گفتم:  نیهم

 خورم!  یمنم م ی اگه تو بخور ینه ول -

 نگاهم کرد و لب زد: رهیخ رهیکم خ هی

 ندارم..  لیگفتم که م -

 گفتم: یالیخ یسمت اتاق و باب رفتم

 ! ی چیپس ه -

* 

پوش  هیازگرفتن    بعد مشغول  اتاقم  تو حموم  لباسام    دنیدوش 

  ی ..ول سایگ   میتصم  دنیهرچه زودتر فهم  ی شدم.. عجله داشتم برا

م  تا شا  یداشتم ظاهرم و خونسرد نشون  ا  د یدادم  از    نیبتونم 
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ا  یبهش حال   قیطر به    شنهادیپ  ن یکنم همه  و شرط و شروطا 

  یمثل حرف  وادبرم تابخ   یازش نم  ی سود  چیخاطر خودشه و من ه

 که صبح زد احساس سوءاستفاده بهش دست بده. 

پوش   لباسم که  موها  دمیو  حال  یسیخ  ی باهمون  و   ی که حس 

 ی تو  سا یگ  دنیکه با د  رونیخشک کردنشون نداشتم رفتم ب   ی برا

ازخودش که داشت و نگاه متعجبم و    ستادمیآشپزخونه سرجام وا

گاز    ی تابه رو  یبه ماه   د یچ  یم  زیم  ی شام و رو  لیتند تند وسا

 دوختم و آروم رفتم جلو.. 

که    یو بادستپاچگ   دیمن و د  ستادم یآشپزخونه که وا  ی ورود  تو

که تا اآلن ازش شناخته بودم    ییو خلق و خو   اتیبه روح  ادیز

 خورد موهاش و زد پشت گوشش و گفت:  ینم

و تخم و مرغ    س یکم سوس   هی..یدوست دار  یدونستم چ  ینم  -

 درست کردم! 

نداشت..واسه من غذا   شتریب  ی برا  ییجا   گهید  ابروهام باالرفتن 

شده    دهیدو نفر چ  ی افتاد که برا  زیدرست کرده بود؟نگاهم به م 

د گشنه  براش مهم بو  یعنیخواست بخوره..  یبود.. پس خودشم م

 ... اینبودن من 
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خ  ی پوزخند م  االتمی به  پشت  نشستم  و  دزیزدم    ه ی   گهی..حاال 

 دهیکردن فهم  نیسبک سنگ  یمطمئن بودم بعد از کل  ییجورا

مهربون شدن   نیبه نفعشه و پشت ا  نیصبحم همچ  شنهادیکه پ

  ی زود عنوانش م  یلیاس که خ  گهینقشه د  هیصددرصد    شییهوی

 کنه. 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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  ران یکه پام و به ا  یمهم نبود.. من از همون وقت  گهیخب.. د  یول

 یتیاهم  گهیازدواج آماده کرده بودم و د  نیا  ی گذاشتم خودم و برا

  ییازدواج چه نقشه ها و برنامه ها  نیبه بهانه ا  ساینداشت که گ 

 خودش داره..   ی برا

  ی از بابت دائم  الم یشناسنامه ام و خ  ی رفت تو  یاسمش م   نکهیهم

  ی بود! حت   یشد برام کاف  یراحت م  میدگزن  ی شدن حضورش تو

عاشقانه    یزندگ  هی  ی وقت نتونه.. رنگ و رو  چیه  یزندگ  نیاگه.. ا

 ! ره یرو به خودش بگ یواقع

  ی خودشم رو به روم نشست و ب   سید  ی غذا تو  دنیاز کش  بعد

و منم که د فعالً قصد   دمیسر و صدا مشغول خوردن غذا شد 
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و   رهیبگ  میخودش تصم  ینگفتم تا وقت  ی زیحرف زدن نداره چ

 شروع کنه. 

ظرف فلفل و توش   نکهیا دنیلقمه از غذا و فهم  نیخوردن اول با

 ش یکیدو تا دلستر آوردم و    خچالیکرده بلند شدم و از تو    یخال

 .. سایگ ی و گذاشتم جلو

 ؟ی درست کرد ی هند ی غذا -

 بهم انداخت و متوجه متلکم شد که گفت:  ینگاه  مین

آماده ات و    ی از غذاها  یکی..  ی نخور  یتون  یم  ی دوست ندار  -

 گرم کن! 

 خورم..  ی باره که دارم دستپختت و م نی آخه.. اول فهیح -

لقمه   هیگرفتن    نیشد و منم نشستم سر جام تا باالخره ح  ساکت

 خودش به حرف اومد: ی برا گهید

 !ی خوردقبالً هم دستپختم و  -

 ؟یک -
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بودم   دهیفهم  گهیو گرفت و چهره اش جمع شد.. حاال د  نگاهش

  ده ی نشون م  یشکل  نیو ا  ش یافته ناراحت  یگذشته ها م  ادی  یوقت

 از همون لحظه ها بود که گفت:  یکی قاًیو اآلنم دق

که.. به مناسبت برگشتنت از خارج.. خاله همه امون   ی اون روز  -

و آب   میدوست آقاجون که چند روز بر ی ال یو دعوت کرده بود و

 !م یو هوا عوض کن

زنه.. از اون گذشته    یحرف م  یخ یدونستم داره درباره چه تار  یم

روز  یتلخ هرچ اون چند  باشه..  پاک شده  تو  ی از ذهنم    یکه 

 شمال گذروندم محال بود پاک بشه..  

تا   رانیشدنم برگشته بودم ا لی که بعد از فارغ التحص ی روز چند

دختر    هی  کهیکار درست درمون شروع کنم.. در حال   هی  تیبا جد

بچه همه تمرکز و توجه و هوش و حواس من و جذب خودش 

 کرد..

دستپختش و خوردم که   یک  ومد ین  ادمیفکر کردم    یهرچ  یول

اگه م  همونجا که    اوردمیته اون غذا رو در م  دمیفهم  یمطمئناً 

 : دمیپرس
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ول  م یرفت  ادمهی  - چ   ستین  ادمی  یاونجا..  کرده    ی زیتو  درست 

 ! ی باش

 ی که روز اول در کنار جوجه کبابا خورد  یبادمجون  میاون حل  -

 و من درست کرده بودم! 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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نداشت به   یجالب ادیکه ظاهر ز  یبادمجون میافتاد.. حل ادمی حاال 

برا غذاها  یمن   ی خصوص  با  ام  ذائقه  سال  چند    یی اروپا  ی که 

 دمیشروع کردم به خوردن فهم  نکهیهم  یسازگار شده بود.. ول

  یبدجور  لشیزود قضاوت کردم و مزه اش برخالف شکل و شما

 .. دیبهم چسب 

تو اون غذا رو   نکهیدرباره ا  ی زیچ   ی.. چرا کسیافتاد.. ول   ادمی  -

 نگفت؟ ی درست کرد

 پر گوجه تو دهنش انداخت..  هی زد و  ی پوزخند
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بود.. کار    فمیجزو وظا  ی آشپز  ه یچون دختر بودم و از نظر بق  -

در عوض.. اون   یکنن.. ول  دیو تمج  فی ان تعرنکردم که بخو  یشاق

 به چشم اومد و همه به به و چه چه کردن! یل یجوجه کبابا خ

 گهید  نباری.. ادی کش  ی و آه مانند  قیرفت تو هم از نفس عم  اخمام

بود که    یاون جوجه کبابا چ  انیجر  دمی فکر کردم نفهم  یهرچ

 با افسوس درباره اش حرف زد.. ی نجوریا

تو همون سن و   یمن و.. حت  یها  ی گذشته.. کدبانوگر  نایاز ا   -

ه کمم  ند  چی سال  هدیکس  نفهم  چی..  حاملگ  دیکس  ماه    ی نه 

ضبط و ربط کردن گالره بود من چه   ریمامانم و بعدش که درگ

مسئول  ی جور کش  تیبار  دوش  به  رو  خونه  فقط  دمیاون   ..

خونه تا مدرسه    ریمس  ی من تو  ی اکردن ه  طنتیچشمشون ش

ه   دید  یم  رو حت  چیو  نخواستن    یکس..  خودمم  مادر  و  پدر 

شده و در کنار درس   نی سن خونه نش  نیکه از ا  ی بفهمن دختر

  چی که ه  ی .. دخترده یخونه رو انجام م  هی  ی و مشقش داره کارا

رو   ی و خوش گذرون  ح یتفر  چیدر اصل اجازه ه   ا ینداره..    یحیتفر

شه اگه تو راه مدرسه چند کلمه با دوستاش   یم   ینداره.. مگه چ
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  ر یکه بهشون ثابت بشه اگه د  لیدل  هیشد    نیبگه و بخنده؟ هم

 کنن!   دایآقا باال سر برام پ  هیزودتر    دیپس با  رمیبجنبن از دست م 

سکوت به حرفاش گوش دادم و به فکر فرو رفتم.. اون روزا   تو

کم مخالفت    هی که بعد از    مشونیتصم  نیبودم از ا   یراض  ی بدجور

باالخره همسو شد با خواسته من.. برام مهم نبود    ی سرسر  ی ها

حاال.. واقعاً به    یهست.. ول  یلیخانواده ها چه دل  ت یکه پشت رضا

ازدواج کردن و   طیاون شرا  ودادم که نخواد ت  یدختر حق م  نیا

 قبول کنه. 

  ی بود و حاال م  دهینفهم  شیمجرد  یاز زندگ   یچیکه ه  ی دختر

دوران دختر   ی ها   ی ریکه سخت گ   ی خونه ا  هیپا بذاره تو    دیترس

زن خونه   هیعمالً به    گهیشد و د  یبودنش به مراتب سخت تر م

 شد..  یم  لیجز بشور و بپز و بساب نداره تبد ی دار که کار

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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 و با صداقت گفتم:  دمیکش  یقیعم  نفس

بزرگترامون سر ازدواجمون    ی ریگ   میبه علت تصم  ی من کار  -

.. من قرار نبود برات بشم آقا باالسر.. مطمئناً کم کم..  یندارم ول
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ا   ی شد عامل اصل  یشوهرت م  یوقت  ی دیفهم  یو م  نیخودت 

که    ی .. متاسفانه کاریدرس و دانشگاه و کار.. ول  ی تو  شرفتت یپ

از حدت تو    شیب  یها  تیفهمم به خاطر محدود  یحاال دارم م

 .. ختیو بهم ر زی .. همه چی خونه پدرت انجام داد

  ی از غذاش تو   یگذاشتن بشقاب خال  نیجاش بلند شد و ح  از

 گفت:  نکیس

 میدوران مجرد   ی ها  تیگفته اون کارم به خاطر محدود  ی ک  -

واسه خودت حکم   ی خبر ندار  ی زیاز چ  یوقت  ی بوده؟ عادت دار 

 ؟ یصادر کن

 خودم گرفتم و جواب دادم:  ی راب گهیلقمه د هی یالیخیب  با

 خب بگو که با خبر بشم..  -

  ی .. بدترم م چی کنه که ه  یرو عوض نم  ی زیچ  گهیگفتنش د  -

 شو..  هی قض  نیا الیخیکنه.. پس به کل ب

  گهیمن د  نکهیا  ی درهم.. احتمااًل فقط برا  ی کرد و با اخما  ی مکث

 نشم ادامه داد:   ششیده سال پ  ی قتل و دزد ی ماجرا  ریگیپ

 ! می حرف بزن گهید زیچ هیامشب قرار بود درباره  -
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رو تو دهنم انداختم    یتند و فلفل  ی ها  سی از سوس  گهیدونه د   هی

 کردم و بعد از قورت دادنش گفتم:  دییو با سر حرفش و تا

 من بشنوم!   یبگ دیمن که حرفام و صبح زدم.. حاال تو با -

رو  دوباره خ  یصندل  ی نشست  مصور  رهیو  احساس  شد..   یتم 

گرفتنش کم بوده که    میفکر کردن و تصم  ی زمان برا  نیکردم ا

 تو چهره اش مشخص بود..   دیحاال هنوز ترد

 آخرسر به خودش جرات داد و گفت:  یول

.. چه از لحاظ  یشم.. چه از لحاظ احساس  یمن واسه تو زن نم -

چه  .. چه از لحاظ همراه و ت یسر و سامون دادن به خونه و زندگ

 ! ی.. چه از لحاظِ... مسائل جنسی زیدونم همپا بودن تو هرچ یم

داشتم خودم و خونسرد نشون بدم.. هرچند که    یسع  همچنان

 شد..  ی کارم داشت سخت م گهید

که امروز بارها و بارها از   یشروع کرده بود و من  ییاز بد جا  سایگ

پرس م  دهیخودم  مواقع حساس  تو  جلو  یبودم  و    ی تونم  زبونم 

  دمی فهم  ینه؟! حاال داشتم م  ای باز نشه    هیو کنا  ش ی که به ن  مریبگ

چقدر سخت بود کنترل کردن خودم و حرف نزدن درباره روابط 

اومد که انجام    یمن عارش م  ا که داشته و حاال فقط ب  ی متعدد
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دارون و درباره   ی گوشه ذهنم هنوز داشت حرفا  هیبده.. البته که  

 کرد! یم ی ادآوریبودن تعداد روابط من   شتریب

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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 : دمیو صاف کردم و پرس گلوم

 خب؟ -

  ی کن  یفکر م  ؟یتو هنوز سر حرفت  طیشرا  نیکه خب.. با اخب    -

ک کن  نیا  ی تون  ی م  یتا  تحمل  و  نش  یوضع  سرد   ؟یو خسته 

 ؟ی.. دلزده نشینش

ن  - قرار  که  باش  ستی تو  و    یبرام.. پس مسلماً خستگ  ی زن  ها 

 برات مهم باشه! دیهامم نبا  یدلزدگ

خوام بدونم بعد    یزنم.. م   یوسط م   نیمن دارم جوش خودم و ا  -

  نم ی بب  نمیبش  دیبا  ه؟یمن چ  فی شدنت تکل  مونیاز خسته و پش

  ی واشک یو    رهی سر م  ی که راه انداخت  ی باز  نیحوصله ات از ا  یک

 گه؟ ید یکیسراغ  ی ریم
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کنه    یشه.. دادگاه قبول نم  یهم که نم  یواشکی  نینه همچ  -

 ! رمیتا زن دوم بگ  ی حتماً تو اجازه بد دیبا

برداشتم و    زی از ظرف وسط م  ارشور یخ  هی  یالی خ  ی و با ب  گفتم 

کردم باعث    یحس م   داًیکه جد  سا یشده گ  یتو چهره برزخ  رهیخ

 شدم.  دنییشه گذاشتم تو دهنم و مشغول جو یم حمیتفر

 شد باالخره لب زدم: یکه طوالن سکوتش

 کردم!  یشوخ -

 ؟ یبکن ی هم بلد ی عـــه؟ شوخ -

 به طرف مقابلم داره!  یبستگ  -

 نداره..  یتو فکر کن طرف مقابلت منم که اصالً جنبه شوخ -

کنم    ی م  غهیص  تاً ینها  ا یکشم!    یپس دور زن دوم و خط م   یاوک  -

 نداشته باشه! اج یکه به اجازه تو احت

به جلو    زیکه دوباره کالفه شد و نفسش و فوت کرد رو م  نگاهش

 گفتم:  تیبا جد نبار یخم شدم و ا

فکر   ی رفتم دار  یمشخصه از وقت  ؟یچونیپ  یم  یچرا انقدر دار   -

که مطرح    ییسواال   نیچه به همه ا  شنهادمی.. چه به پی کن  یم
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از   ی خوا  یخودته و اآلن به زور م  شی.. پس راه حلشم پی کرد

با ا  تیکالم حرف اصل  هی  ؟ی زبون من بشنو سواال به   نیو بگو 

 ؟یبرس ی خوا یم یچ

 ازدواج زمان داشته باشه!  نیخوام که ا یم -

 رفت تو هم و تو سکوت منتظر موندم ادامه بده که گفت:  اخمام

  ی مشخص م   م یرو که جفتمون روش به توافق برس  یزمان  هی  -

خانواده ام برسم..    دنی. که تا اون موقع.. هم من به هدفم و دمی کن

  ی من راحت بشه و بدون   یروش زندگ  رییاز بابت تغ  التیهم تو خ

.. بعدش که  رمین کار نمسمت او  یچه نباش  یچه باش   گهیکه د

که به درد ازدواج  گهید یکیسراغ  ی ریاون زمان تموم شد.. تو م

 کردن بخوره.. منم... 

 گه؟ید یکیسراغ  ی ریم -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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××××× 
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دق  شیی هویسوال    با چند  برعکس  ا  قهی که  ذره  بدون   ی قبل 

کم خشک   هیبه زبون آوردش..    تیعصبان   تیو با نها  ی خونسرد

 :دمیشده بهش زل زدم و آخر سر مثل خودش توپ

  ی ده سال نم  نیبود تو ا  ی زیچ  نیاگه هدفم همچ  یکن  یم فکر    -

شرط    نیو همچ  ی ایتونستم بهش برسم؟ فقط منتظر بودم تو ب 

که بعدش من ولت کنم و برم سراغ    ی من بذار  ی برا  یو شروط

   گه؟ید یکی

 و گفت:  دیرو صورتش کش یدست

ا  - شرا  نیاز  همد  طمونینظر  م   گهیمشابه  اگه  منم    ی اس.. 

تونستم    یجدا شدم م  نیکه از کاتر  یپنج سال  نیخواستم.. تو ا

  رونیمزخرف و از سرت ب  ی فکرا  نیو ا  ایکار و بکنم.. پس ب   نیا

کنم. آدم   ینم  نییازدواج تع  نی ا  ی برا  یزمان  چی.. من ه سایکن گ 

بار چوب    هیکه    ی.. منهش  ینم  دهیسوراخ دوبار گز  ه یعاقل از  

به جز   نباریکردن تو رو خوردم.. مطمئن باش ا  غهیحماقتم و ص

 شم..  ینم یراض ی ا گهید  زیعقد دائم به چ
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 ی ازدواج  ی تو  تش یجد  نیکم گرم شد با ا  هیکم.. فقط    هیدلم    ته

و داد و حرف دلش   شنهادشیکردم رو هوا پ  یکه از صبح فکر م 

 اس..   گهید زیچ هی

خواستم خودم و   یه زدم.. انگار فقط مک  ییحرفا  نیحاال با ا  یول

مزاج    یآدم دمدم  ه یمسئله که زرتشت    نیقانع کنم نسبت به ا

.. هرچند که  ستهیمیکه گرفته تا آخرش وا   یمیتصم  ی و پا  ست ین

و    نیاون که ا  ی راه بشم براش.. ول  مهین  قیمن بازم قرار بود رف

 دونست!  ینم

 و صاف کردم و گفتم:  گلوم

قبل از   ستیعقد دائم.. اجازه پدر الزمه.. مگه قرار ن  ی برا  یول  -

 .. راز یرفتمون به ش

کسا  - واسه  فقط  ما    هییاون  بعدشم..  و   هیکه دخترن!  زن  بار 

نامه امون و هنوز دارم.. همون کارمون   غهیباهم.. ص  میشوهر بود

دکتر واسه باکره نبودنت..    دییکنه و دادگاه هم با تا   یو راحت م

 تخت!  التی.. خده یمجددمون و ماجازه ازدواج 

  ب ی.. دستاش و تو جستادیوا  می قدم  هیاومد سمتم و    زیپشت م   از

دونم از صبح تا حاال   یفرو کرد و زل زد بهم.. نم  شی شلوار خونگ
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کردم به مراتب آروم تر شده    یحس م   یکرد ول  کاریکجا بود و چ

با    یکه واسه زندگ  یمیتصم  نیا  ی مصمم تر از صبح برا  دیو شا

 جامعه نداره!  ی تو یخوب ههکه وج ی زن مثل من گرفته! کس هی
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 گه؟ ید -

ام و از صورتش گرفتم و زل زدم به سه تا    رهیصداش نگاه خ   با

 شرتش..  یدکمه ت

 گه؟ید یچ -

 شنهاد؟یپ نیواسه ا هیبهونه ات چ گهید -

راحت دروغ   یل ی.. مسلماً خیدر کار نبود ول  ی بگم بهونه ا  خواستم

تشخ و  حرفم  خودمم    ی م  صیبودن  چرا   ینمداد..  دونستم 

 ازدواج و دادم..  نیموقت بودن ا شنهادیپ

اصل  نکهیا   ی برا  دیشا به    ی زیچ  میهنوز هدف  رفتن  با  که  بود 

دست    ی ازدواج موقت برا  هیاومد و    ی خارج از کشور به دست م

 بودن واسه ام بهتر بود..   ریو پا گ
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برا  دمیشا و حاال که    هی بفهمم زرتشت چقدر جد  نکهیا  ی فقط 

هنوز تو ذهنم مجهول بود که    ی ا  گهیمسئله د  هی..  یلیخ  دمیفهم

 : دمشیپرس

  نکه یبه جز ا  ه؟یکار چ  نیواسه ا  تی اصل  لی.. دلیبگ  ی خوا  ینم  -

حس عذاب وجدان کهنه شده تو وجودت هست..   هیو    یپسرخالم

  ی واسه فرصت  یمونیچند سال بعد هم پش   ی خوا  ی نم  نکهیبه جز ا

سراغت.. چون به نظر من    ادیب  ی و از دستش داد  یکه اآلن داشت

 .. ستین  یخوب لیاصالً دال نایا

 چرا؟  -

بار    نیاول  ی برا  دیو بلند کردم و زل زدم به صورتش و شا  سرم

خورد و   ش یشونیپ  ی کمرنگ رو  یلیزخم خ  هیبود که چشمم به  

چهره اش بشم نگاهم و دوختم    ی ایدوباره محو زوا  نکهیقبل از ا

 ..  شی عسل ی به چشما

.. چه نمیب یفرصت نم هیازدواج و.. واسه تو اصالً  نیمن.. من ا -

بخوام بهت حق بدم.. چند سال بعد به خاطر از    نکهیبرسه به ا

 ! یبش مونیدست دادنش پش

 چشمام چپ و راست کرد.  نیزد و نگاهش و ب  ی پوزخند
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و انقدر    ینگاه کن  هیخودت به قض  دیبه نظرم بهتره فقط از د  -

باش نداشته  خ   یاصرار  و  فکر  زدن  حدس  طرف   ی اال یواسه 

 مقابلت.. 

 کرد و ادامه داد:   یمکث

  ی و.. بهم گفت  ی درباره اون سوالتم.. هر وقت تو زبونت و باز کرد  -

ده    ی دزد  لیپول.. دل  نهمهیبه ا  اجتیاحت  لیکارت.. دل  نیا  لیدل

 ! گمیو بهت م  شنهادمیپ نیا  لیبوده.. منم دل  یچ شتیسال پ 

آره؟ همه اش    گه یبره د  شیپ  ی نجوریهم  مونیهه.. قراره زندگ   -

 بگذره؟  ی و لج و لجباز یبه تالف

 هاش و انداخت باال و سرش و به دو طرف تکون داد.. شونه

 ندارم! یمنم حرف ی پسند یم ی نجور یاگه تو ا -

و تمسخر هست که    شین  هیکردم پشت هر حرفش    یم  حس

زنم مقصرش    ی که م  یکنم و هر حرف  یمثالً بگه هرکار من م 

 .. ییتو



759 
 

ا  اون به  فکر کردن  واقعاً حوصله  داره    نکهیلحظه  نه رو    ایحق 

تکون دادم و راه افتادم برم    دیی سر به تا  نکهینداشتم و بعد از ا

 که صدام کرد.. رونیب

 ! سایگ -

 خواد بگه..   یم  یچ نمی بتر بود لحنش که برگشتم ب  ی جد نباریا

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۴ ] 
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کاش از همونجا حرف   ی شده رو پر کرد.. ول  جادیفاصله ا  دوباره

از   گهید  یکیزد و هر بار با کم کردن فاصله.. من و متوجه    یم

خاص   یهر کس  ی تونست برا  ی چهره اش که م  ی ایخطوط و زوا 

 جالب باشه نکنه!  دمیشا

که به عنوان شرط    ییها  نهیو گز   ی که زد  ییبه حرفا  ی کار  -

خواد من و به چشم   ینمندارم. دلمم    ی کرد  فیضمن عقد برام رد

بب  هی هوسباز  د  ی نی آدم  تا  ا  دهیکه  از  داغه    ت ی موقع  نیتنور 

هم اون   یحال  هیوسط    نیاستفاده کنه که نونش و بچسبونه و ا

برا   ی که روش بد  ی از دختر  کرده ببره!    تخابان  شی زندگ  یرو 

که من اگه فقط    یفکر کرده باش  نیخودت به ا  شیپ  دوارمیام



760 
 

سگ دو زدن    نهمهیبه ا  یاجیبودم نه احت   ی زیچ  ن یدنبال همچ

کردن شناسنامه ام.. الحمداهلل که مملکتمون تو    اهی داشتم.. نه س

دخترا  ی زیهرچ و  زنا  پرورش  تو  باشه  داشته  به    ییکمبود  که 

کار هر  به  تن  پول  ن  دهیرس  یی به خودکفا  دنیم   ی خاطر    از یو 

راحت   یلیرسه خ  ین به دهنشون مکه دستشو  ی هوسباز  ی مردا

 شه!  یم  نیتام

من انگشت اشاره اش و باال گرفت و   یبه نگاه عصب   تیاهم  یب

 گفت: 

 ! کی نیا -

دو    کی  نیبه ا  ت یاهم  یانگشتشم بهش اضافه کرد و ب  نیدوم

 رفت ادامه داد:  یباهاش رو مخم رژه م ی که بدجور ییکردن ها

برعکس تو و نظراتت.. من قراره شوهر بشم برات.. پس    نکهیدو ا  -

مف  نیاول ن  نهیا  دتی کار  مربوط  تو  به  جمله  برا  ستیکه   ی و 

 ! رونیب ی از دهنت بنداز شهیهم

 و پر غضب من..  یانگشت و نگاه همچنان حرص نی سوم

خواسته دارم. اونم   هیشوهر.. فقط ازت    هی.. به عنوان  نکهیسه ا  -

پنهون    ای! مطمئن باش که پا گذاشتن رو تعهد..  ه یتعهد و رو راست
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ز  ی کار ه  یرآبی و  با  توج  لیدل  چی رفتن..  قانع    ی برا  یهیو  من 

اگه   ای..  نم ی ازت بب  ی زیچ  نیبار همچ  هی  یو اگه حت  ستیکننده ن

نم  ی زیچ طالقت  کنم..  ش  دمی حس  راحت  دستم..    یکه  از 

  ن ی تو بدتر  یکنم که مطمئناً حت  یم  یجهنم  ی و به قدر  تی زندگ

 .. ی کابوس هات هم شاهدش نبود

 که تو دلم نشست گفتم:   یبه ترس   تیاهم  یزدم و ب  ی پوزخند  

  ک ی   ی نجوریتونستم ا  یقدرت داشتم.. که م  ی کاش منم انقدر  -

راحت شه از پا کج    المیکنم و خ  دیو دو و سه راه بندازم و تهد

 نذاشتن شوهــــرم!

.. منم  ی دیاز من د  ی زیاآلنم راحت باشه.. اگه چ نیهم التیخ -

.  ی و به سبک خودت جهنم کن م یکه زندگ   دمیحق و بهت م   نیا

 !ی ای از پسش برب یفکر کنم خوب بتون

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:35 ] 

 2۸9_پارت#

 به ساعت هال انداخت و گفت:  ی همونجا نگاه از
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دادگاه و محضر و   ی دنبال کارا  رمیبرو بخواب.. از فردا م   گهید  -

احتمااًل آخر هفته دشیآزما از  میرازیش  یراه  گهی..  و  ... خودت 

جا شدن دوباره تو دل خانواده ها و نشون    ی برااآلن آماده کن  

 دادن زن بودنت! 

 ساکت بمونم و گفتم:   اوردمی طاقت ن  یو بهم فشار دادم ول  دندونام

  نکه یخوام برم اونجا که خودم و جا کنم تو دلشون.. هم  یمن نم  -

ده سال بازم    نی.. اصالً چه بهتر که مثل همه اهی کاف  نمیبابام و بب 

تالش کنن واسه   یو نخوان به سبک جنابعالمن و فراموش کنن  

 جبران گذشته! 

سمت اتاق که وسط راه    فتمیخواستم راه ب  تیحرص و عصبان   با

چرخ  مونیپش و  عصب  دمیشدم  حرفاش  بود    می سمتش..  کرده 

م  ی انقدر دلم  ب   یکه  ا  الیخ یخواست    شنهادیپ  نیقبول کردن 

ازدواج وسوسه کننده بود و    نی بعد از ا  طمیخب شرا  یبشم.. ول

  ی به راحت  خوامفکر کرده بودم که حاال ن  دشیانقدر از صبح به فوا

و از خودم دور کردم    تی به زور عصبان  نیهم  ی بشم.. برا  الشیخیب

 بود گفتم:  شی کم خواهش قاط  هیکه  یو با لحن

 چند روز تا قبل از عقد خونه خودمون باشم؟ نیشه تو ا یم -
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 !گهیبه بعد خونه خودته د نیاز ا نجایه.. اش  یمعلومه که م  -

کش  دستم صورتم  رو  محکم  ب  دمی و  از  و  نفسم   رون یب   م ین یو 

 فرستادم.. واقعاً انقدر لذت داشت حرص دادن من؟

 بچه ها!   شی.. پ مهیمنظورم خونه قبل -

پر از اخمش و ازم گرفت و راه افتاد سمت اتاقش که دنبالش    نگاه 

 راه افتادم و عاجزانه ادامه دادم:

با تو زندگ   گهیبذار برم.. من که بعدش د  - کنم.. الاقل   یقراره 

کنم.. زرتشت تو    یچند روز کنار اونا باشم و رفع دلتنگ  نیبذار ا

 ن یا  ییوهی.. سخته  م یکم درک کن.. ما ده ساله باهم  هیرو خدا  

 جدا شدنمون! یشکل

شرتش و از تنش در آورد..   یبه من رفت تو اتاقش و ت  ت یاهم  یب

 گهید  ت یرو از لبه تخت کنار زد و نشست.. تو هر موقع  یرو تخت

نسبت    یتیاهم  یب  نیکردم به خاطر ا  یبارش م  ی زیچ  هیبود    ی ا

  شش یاون لحظه کارم پ  یهوا لخت شدنش.. ول  یبه حضور من و ب 

 برم..   شیکرد آروم پ  یبود و عقل حکم م ریگ
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زل زده به من    ش یخمار از خستگ  ی با همون چشما  دمید  یوقت

کم    هیبودم و قصد رفتن نداشتم سرم و    ستادهی که باال سرش وا 

 رو شونه ام کج کردم و گفتم: 

 برم؟ -

 نه!  -

 چرا؟  -

  نتون یی طبقه پا  هیاز خونه همسا  ی که اونجا بود  ی بار  نیآخر  -

 ! دمت یکش رونیپسر مجرد بود ب هیا که از قض
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خواستم از دستت فرار کنم که رفتم اونجا..    یموقع.. ماون.. اون    -

 بود!  شمیتنها هم که نبودم.. طناز پ

هم  قاًیدق  - هم  هیتوج  نیمنظورم  که  دق  نیکردناس    قه ی چند 

 ! ست یکدومش برام قابل قبول ن  چی گفتم ه شیپ
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و دوباره زل زدم بهش.. نگاهش هنوز    دم یکش  می شونیرو پ  یدست

  یچه جور  نباریا  نه یتا بب   میبه من بود و انگار منتظر حرف بعد

 کنم..  شیخوام راض یم

از فردا    یو راحت کنم که وقت  التیخ  ی جور   هی  یصبح بهم گفت   -

شب    ی ریم تا  صبح  از  که  تو  باشه..  کارت  به  حواست  سرکار 

بچه    شیپ  ایباشم    نجایداره من ا  یچه فرق  گهی .. برات دییاونجا

.. من اگه بخوام هرجا که یکه بدون  گمی ها؟ فقط محض اطالع م

 شبیخوام و انجام بدم.. مثل همون د  یکه م  ی تونم کار  ی باشم م

م   ابون یکه وسط خ  برم    یاز دستت در رفتم..  تا تهش  تونستم 

شدم و برگشتم. برگشتم و تن دادم به خواسته    مونیپش  ی.. ولیول

.. من  ی نبودم زرتشت! من رو  نجایخواستم که اآلن ا  یات.. اگه نم

 ...ی رو

جنبه خر کردن داشت   شتریکه ب   یو با لحن  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

 ادامه دادم:

رو  - کار  ی من  اون  و..  بودنت  داد  ی شوهر  بهم  و  قولش    ی که 

 د ی.. از د نیاز ا   شتر یهم ندارم ب  یلی تما  گهیحساب کردم! پس د

 بشم.   دهی خانواده ام به لجن کش  هیبق ایتو 
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تو    رییتغ  چیاونم هنوز ساکته و بدون ه  دمید  یمونم و وقت   ساکت

اس..   گهید  ی ا یدن  هیطرز نگاه کردنش زل زده بهم و انگار اصالً تو  

 :دمیو پرتاب کردم و نال رمیت نیآخر

 به جون بابام...  ؟ی ش  یم یاگه قسم بخورم راض -

 خب بســـــه!  لهیخ -

ا  یراض ب  نکهیاز  زبون  به  کامل  و  بابام  جون  قسم    ارم ینذاشت 

خواد بگه که از رو تخت بلند شد و    ی م  ی چ  نمی منتظر موندم بب 

 .. دینگاه منم با خودش باال کش

 برمت!  یبرم شرکت م نکهیفردا صبح حاضر باش.. قبل از ا -

چشمام به    آروم آروم به لبخند باز شد و نگاه زرتشت که از  لبام

از ته    ششیباره که دارم پ  نیاول  دیموند حس کردم شا  رهیلبام خ

تشکر آروم    هیو با    میندادم و شاد  یتی زنم.. اهم  ی دل لبخند م

 که گفت: رونیکردم و خواستم برم ب لیلب تکم ریز

زنم    یاز شبانه روز که زنگ م   یبه حالت اگه هر ساعت   ی وا  یول  -

.. مطمئن باش ی جواب بد  رید  ی بخوا  ایخاموش باشه..    تی گوش

 در اون خونه ام!   ی ساعت بعدش جلو  مین
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کردنش تو وجودم بود سرم و به   یکه از راض  یهمون خوشحال  با

تخت بخوابم و    الیسمت اتاقم تا با خ   دمییتکون دادم و دو  دییتا

 بچه ها..  ش یفردا سرحال و خوشحال برم پ 

که دلم   ی فرار بود که نتونستم اونجور  ریانقدر ذهنم درگ  روزید

باهم   ی روزا  نی آخر  دیشا  نکهیباشم و حاال با ا  ششونیخواد پ  یم

چند وقت    نیا  یخواستم تالف  یم   یشد ول  یبودنمون محسوب م

 یالزم برا   ی انرژ  ییجورا   هیو    ارم یدر ب  یدور شدنمون و حساب

و به    ام بعد از ده سال  نوادهخا  دار یمشترکم با زرتشت و د  یزندگ

 ! ارمیدست ب 

* 

که داشت   ی طناز  مرخیبه ن   رهی آشپزخونه خ  نتی به کاب  هیتک  با

که از اول صبح از رو لباش جدا نشده   ی کرد و لبخند  یم  ی آشپز

 بودم..  ستادهیبود وا

و حرفامون   روزید  ی ماجرا  نکهیمدرسه بود و منم بعد از ا  طراوت

از رو   ی که لحظه ا  ی لبخند  نی کردم با هم  فیطناز تعر  ی و برا
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شد اومد تو آشپزخونه و مشغول درست کردن    یصورتش پاک نم 

 غذا شد.. 

 دنیکنه با د  دییهام و تا  یمنم که انتظار داشتم دلشوره و نگران 

 :میو توپ اوردمیحال سرخوش و شنگولش آخرسر طاقت ن  نیا

 بازه؟ یواسه چ شتی ن  یشه بگ  یم -

 گفت: و به سمتم برگردوند و با صداقت  روش

کرد   دایکه واسه خودش ساخته بود نجات پ یدوستم از فالکت -

 نداره؟  یشه.. خوشحال یو داره خوشبخت م

  ی ماجرا قراره به خوشبخت  نیکه ته ا  ؟ی دار   ی فکر  نیواقعاً همچ  -

 من ختم بشه؟

نم  - و  ول  یتهش   یجز خوشبخت  ی زیاآلنش چ  نیهم  یدونم 

.. اصالً  رازیبهت گفتم بهش بگو ببردت ش  یبرات نداره.. من وقت

نم پ  یفکرشم  بخواد  که  باشه  داشته  جنم  انقدر   شنهاد یکردم 

که تو رو توش   ی تیوضع   نیازدواج دوباره اتون و بده اونم.. اونم با ا

بود م  ی جا   ی ا  گهیو هرکس د  دهید پشت   گهیرفت و د  یاون 

نگاه    هیحاال.. از هر طرف که به قض   یکرد.. ول  یسرش و نگاه نم 

 ! سایازدواج فقط واسه تو سود داره گ نیکه ا ی نیب  ی.. م یکن
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 نیبرداشتم و ح  نکیس  ی باال   ز یمحبوبم و از رو آو  یمشک  وانیل

که   یدیو ترد  ی تازه دم طناز با ناراحت  شهیهم  ی پر کردنش از چا 

 کرد لب زدم:  یولم نم  ی لحظه ا

هم  - منم  بانهیدرد  چرا  همچ  یکی  دی..  زرتشت..    ن یمثل 

بده که تهش به قول تو از هر طرف فقط واسه من    ی شنهادیپ

  ی مسئله نم  نیفکر کردن به ا  ه؟یسود داره؟ پس سود خودش چ

 ذاره مثل تو خوشحال باشم.. 

 هنوز دوست داره!  دی .. شادیخب شا -
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 باال و روش نشستم..   دمیکش   نتی زدم و خودم و رو کاب  ی پوزخند

افتاد   وونیح  هی  نیع  ی اونجور  دارمونید  نیدوسم داره و تو اول  -

به جونم؟ دوسم داره و من و با حرفاش تو خونه اش بارها و بارها  

  ش یتا حد مرگ از خودم متنفر کرد؟ دوسم داره  و دو شب پ

پاشا و عموت برد؟ دوسم داره و هنوز   شیمن و پ  ی آبرو  ی اونجور

  ندازه یکه بهم م   ییتونم متلک ها  یحرفاش م  یبعض  ی ال به ال 

خواد قبول کنه که خودش   یبازم نمرو حس کنم؟ دوسم داره و  
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شده به اندازه    ی بوده تا حت   دنمی رس   نجایبه ا  یاز عوامل اصل  یکی

و   هر حرف  و پشت سر  داره  بده؟ دوسم  بهم حق  چند درصد 

ذاره تا هوا برم نداره و   یو شرط و شروط م دیتهد هیخواسته ام 

ازدواج    نیندارم که ته ا   نیبه ا  ی نره؟ کار  نییگلوم پا  زآب خوش ا

تونم    یرو تو اون خونه نم  یخوب  ی من روزا  یبشه.. ول  یقراره چ

 ی زیچ  هیو ازش حرف بخورم..    نمی که بش  ستم ین  یتصور کنم. آدم

جنگ و  هیشه   یاش م جهیو نت  دمی... منم جوابش و مگهیاون م

تونه واسه    یم  یرامشو آ  ی چه خوشبخت  گهید  نی.. ایجدل حساب

 ام باشه؟

 رون پام..  ی اومد و دستش و گذاشت رو میقدم هی ات

اگه نظر من و    یدونم به خدا.. ول  یرو م  نایجونم.. همه ا  سا یگ  -

می خوا  یم نذار  هیاگه    گمی..  دهن  به  دهن  باهاش  و    ی مدت 

شه    یم  الیخی اونم کم کم ب   ی جوابش و ند   یگفت با تلخ  یهرچ

  یخوا  یداره.. حاال که نم  یمتلک انداختناش برم  نیو دست از ا

 ن یبره ا  شیپ   یکلش  نیهم  زی و قراره همه چ  ی بهش حرف بزن

.. پسرخاله اته.. ستین   بهی. به هر حال اونم غری که دار  هیتنها راه

از اون کتک زدنش   ری.. غ ین یبب  بیکنه که آس  یکار  ادیدلش نم



771 
 

  ی و م  هیدارش.. به نظر من که آدم خوب  هیو کنا  شین  ی و حرفا

کم بگذره کم کم بهش    هیاگه    دمی.. شایروش حساب کن  یتون

 وابسته.. 

 دیهم باشه خودم با  ی زیچ  نیاگه همچ  ی عنی..  ی عمراً.. عمراً ناز   -

که بخوام    ستی دست خودم ن  گه یمن د  ی. زندگرمیجلوش و بگ

هرک به  دار  یتوش  و  هدفم  هنوز  من  ببندم.  دل  و  خواستم  م 

پ   ی برا  لمیهشتاد درصد دل ا  شنهادیقبول  بود که    نیازدواجش 

  ی و داده.. دوماً م   ارو نون و آب د  یکار حساب  هیاواًل بهم قول  

ن بدون  و  دردسر  و  ترس  بدون  برم  زرتشت  همراه  به    از یتونم 

 پول.  نهمهیا
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  یطیبا شرا  یتو که گفت  ؟ی بر  یاز راه قانون   ی خوا  ی م  ؟ یچ  یعنی  -

 برات بهتره!  ی بر اروی با اون  ی که دار

پا  سرم انداختم  ا  نییو  با  ا  یخودمم حس خوب  نکهیو   نهمهیاز 

 سوء استفاده از زرتشت نداشتم لب زدم:



772 
 

شناختم..    یو اونور م  ی بود که تنها بودم.. نه کس  یوقت  ی اون برا  -

کنم و کجا    کاریچ  دیدونستم با  ی و بلد بودم نه م  ینه زبون کس

خواد و   ی ازم م  ارویکه اون   یگفتم پول کلون  نی بمونم. واسه هم

سر و صدا ردم کنه که    ی کنم تا به گفته خودش هم ب  یجور م

ازم ثبت نشه.. هم اونجا کمکم کنه و هم اگه الزم    یاسم  ییجا

درست کنه و بعد از تموم شدن کارم بازم   یشد برام مدرک جعل

 ط ی.. اآلن با اقامت زرتشت.. شرایسر و صدا برم گردونه.. ول  یب

  ی.. حتیشه. حت یاونور راحت تر مکردن و رفت و آمدم  یزندگ

 رونیزرتشت از لونه اش بکشم ب  لهیام به وس  یتونم اون عوض  یم

تونه سر به    ینم   گهیو شوهرم باهامه د  ستمیتنها ن  نهی بب  یوقت  و

که آب از آب تکون نخوره. کارام    اره یسرم ب   ییکنه و بال  ستم ین

بذارم   دینبا.. فقط  ی ناز  رهیم  شی دردسرتر پ  یتر و ب  عیسر  یلیخ

 !  نیبفهمه هم ی زیزرتشت تا اون موقع چ

بخوا  ی شعوری ب   گهید  نیا  - که  ا  ی محضه  ازش   نیتا  حد 

 ! یهم بهش نگ  یچیو ه ی سوءاستفاده کن 

تونه باشه؟ بر فرضم    یم  یاگه بگم واکنشش چ  یکن  یفکر م  -

 ذاره برم؟  یو باور کرد.. م یکه همه چ
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کار نداشتم    نیبه ا  یلیتما   ادیخودمم ز  کهیگرفتم و در حال  ینفس

 گفتم: 

  ی م  رونیمو رو از ماست ب   یشکل  نیکه ا  یزرتشت  نینترس.. با ا  -

رو جور کنم و با کمک   ارویشم پول اون    ی کشه.. آخرش مجبور م

  نم ی ب  یکنم.. م  یخودش برم. هنوز شک دارم و از هر طرف نگاه م

به اون حرومزاده    یوقت  ستیرفتن و برگشتن به صالحم ن  یقانون

از تو همون فرودگاه کارم   کشتونه با مدر   یآب خوردن م  یراحت

 و به دادگاه و بعدشم اعدام بکشونه!

 : د یزل زد بهم و نال یناراحت با

 ؟یاون آدم بش الیخیب ی خوا ینم یعنی -

 نگرانش..   یمشک  ی و خوردم و زل زدم به چشما  مییقلپ از چا  هی

و به    میبار زندگ  هیکه    یطانی! شطانهیطناز.. ش   ستیاون آدم ن  -

ب  دیکش  شیآت اگه من ساکت و  ننم یبش   الیخیو    ست ی.. معلوم 

 هیکه    ی. آدممیو بندازه وسط زندگ   ششیقراره آت  یدفعه بعد ک

خوام قبل   یمن م  نباریتونه و ا  یکار و بکنه.. بازم م  نیبار بتونه ا

 از اون اقدام کنم. 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:35 ] 
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 بگه خودم ادامه دادم: ی زیاومد چ تا

دونم    یکمه.. م  ی لیشرف خ  یدونم قدرتم در برابر اون ب  یم  -

ز  دیشا ام  نقشه  کار  ی ادیاصالً  و  باشه  م  ی احمقانه  خوام    یکه 

 دمیمن.. حاال که د   یبرنخوره.. ول  شیزندگ  ی جا   چیبکنم به ه

ا  یم از  بعد  داشته   ی برا  یزندگ  هی  یبدبخت  نهمهیتونم  خودم 

قصد داشتم تک   یمانز  هی  دیخوام.. شا  یازش نم  یچیباشم.. ه

که    یسه ماه   نی.. به خصوص ادنمیده سال عذاب کش  نیتک ا

خوام   ی.. اآلن فقط میکنم ول  یکرد و براش تالف  فمی انقدر کث

 ! نیخودم و به خانواده ام و به.. به زرتشت ثابت کنم.. هم

  نهمه یا  دنیمحض.. احتمااًل از د  یکه با نگران  ی ا  هیاز چند ثان   بعد

د و دوباره برگشت  مصمم بودن من زل زد بهم.. روش و برگردون

 سمت گاز.. 

  ی کم بهت آشپز  هی  ستایوا  نجایا  ایبحث.. ب   نیا   الی خیباشه.. ب  -

 خوره..  یخونه شوهر به دردت م یبدم.. پس فردا که رفت ادی

 و گفتم:  دمیپر نیی پا نتی از رو کاب یسرخوش با
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کجا  - سوس  شبید  ین یبب  ینبود  ؟ی کار  ی هه..  تخم    سیچه 

 بزنه..   سیبراش درست کردم.. کم مونده بود ته بشقابم ل یمرغ

پر  ی ابروها باال  که  فهم  دیطناز  شا  ی چ  دمیتازه  و  از    دیگفتم 

 شبیکه د  ی بار به عمق کارم فکر کردم.. کار  نی اول  ی برا  شبید

 کامالً بدون فکر انجام داده بودمش..  

 ی زیداشت بخوام برم غذا درست کنم؟ اون که چ  یچه لزوم  واقعاً

  ی خورم.. اگه نم  یمنم م  ی گفت اگه تو بخور  ی .. ولینگفت ول

 موند به درک! یخواست گشنه بمونه.. خب م یخوردم م

  د یترک  یاز هجوم اون افکار مزخرف م  هیو که داشت تو ثان  سرم

برا  ا  ی تکون دادم و  طناز   ی به پهلو  ی عوض کرد بحث سقلمه 

 زدم و گفتم: 

شد با    یاون شب بعد از رفتنم چ..  نم یمن و ول کن.. تو بگو بب   -

 جناب دکتر؟

 قابلمه رو هم زد..   اتیمحتو  گهیدور د   هینگاهم کرد و    یچپ  چپ

 گه؟یبشه؟ با عمو اومدم باال د یخواست  یم یچ -

 ش؟یدیبعد از اون اصالً ند -
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زد من و که    یداشت با تلفن حرف م   دمشیتو راه پله د  شبید  -

 ! نیتو خونه اش هم فقط سرش و برام تکون داد و رفت دید

 و فوت کردم و صادقانه گفتم:  نفسم

  ی ب   هی  یاز حرفم.. ول  یناراحت بش  دیطناز جان شا  دایببخش  -

 ! ییعرضه به تمام معنا
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 تو رو خدا!  سای شروع نکن گ -

و دار.. من    ریو شروع نکنم آخه؟ اون شب وسط اون گ   یچ  -

بود که گفتم تو هم با من    تیعشق کوفت  نیهمه حواسم به تو و ا

به جز    ادیب   شیپ  ی تیموقع  هی.. بلکه  نیی پا  میبر  ایب تا دو کلمه 

بزن حرف  باهم  خداحافظ  و  عدیسالم  تو  وقت  اون  ماست    نی.. 

 ؟ ی داد  یزد هم به زور م  یکه م  ییجلوش و جواب حرفا  ینشست

تونستم بگم    یم   یخب منم اون شب استرس تو رو داشتم.. چ  -

 !ط؟یتو اون شرا 
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استرس  ادیب   شی پ  گهید  ت یموقع  هیاگه    یعنی  - من    یو  واسه 

از خودت نشون   یجنم  هیو    ین یش   ی.. صمٌ بکم نمینداشته باش 

 آره؟ ی دیم

  نکه ی.. اادیعشق خوشم نم  ی .. من از به دست آوردن زورسا یگ  -

با جلب توجه نگاه اون شخص و به سمت خودم بکشونم خوشم  

اون عشق    گهیو بخواد وگرنه د  نهیمن و بب  دی.. اون خودش باادینم

  ی من   ی تونه به جا  یپس فردا م  یداره وقت  ی ا  دهیو عالقه چه فا

خوشش   گهید  یکیشد از    امبه قبول عالقه    یکه تحت اجبار راض

 .. ادیب

درصد از حرفاش و قبول   هیکه    من  یبه چهره شاک  ینگاه  مین

 نداشتم انداخت و به ناچار ادامه داد:

  ی م  کاریچ  نمی تا بب  ادیب  شی پ  ی که گفت  ی تیاون موقع  دیحاال با  -

 خوام بکنم. 

 حله؟  ارمیم  شیامشب برات پ نیو من هم ت یموقع -

 ؟ یبکن ی خوا یم کاریباز چ ؟یچ یعنی -

 کنم باال..  یواسه شام دعوتش م  نیی پا رمیم -
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 : دیبهم انداخت و توپ ی تند نگاه 

 مثالً؟  یچرت و پرت نگو! به چه مناسبت  -

در حقمون کرد و معذرت    شیکه دو شب پ   یبه مناسبت لطف  -

 بابت رفتار زرتشت! یخواه

کردم ته دلش داره قند آب    یحس م  یشد و ناباور.. ول  درمونده

و بخواد از دستپخت    نجایا  ادیپاشا بروز    هی  نکهی شه از تصور ا  یم

تو دلش   ییجا  هی  قیطر  نیطناز بخوره بلکه بتونه از ا  رینظ  یب

 باز کنه. 

 اد؟یم   یکن یفکر م -

 باال انداختم و گفتم:  ی ا شونه

.. اگه اومد که چه گهید  یکیتو تار  هیریت  هیزنم..    یمن زورم و م  -

 به درک!    ومدم یبهتر.. اگه ن

 به ساعت ادامه دادم:   ینگاه با

شه تا شب؟ مردا عاشق   یآماده م  ی و اآلن بار بذار  ی قرمه سبز  -

 ان..  ی قرمه سبز

 زشت نباشه؟  -
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 ؟ ی قرمه سبز یچ -

 !گم یدعوت و م نی ! همساًیگ ی وا -

  میانجام بد  یقانون  ریکار غ  میخوا  ی.. نممای ا  هیهمسا  ؟یچه زشت  -

 ساده اس..  یمهمون هیکه 
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خودمم ناراحت بودم از به زبون   کهیدر حال  نباریکردم و ا  یمکث

 حرف گفتم:  نیآوردن ا

ا  - ا  ییروزا   نیآخر  نیاز  استفاده کن که بعدش   نجامیکه من 

 .. این یممکن رنگمم نب  گهید

 کنه؟  ت یگمشو مگه قراره بازم زندان -

 ! ستین  دیاز اون آدم بع یچیه -

خونه..   ی جلو  م ین یش  یبس م  امیآدرس و دارم.. م  گهید  نباریا  -

در   یه خاطر حفظ آبروش مجبوره که تو رو از حصر خانگاونم ب

 ! اره یب
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افتادم سمت گوش  با راه  بب   م ی خنده  نزده    هی  نمیکه  زنگ  وقت 

 باشه و تو همون حال گفتم: 

 اره؟ یم ف یتشر یپاشا خان ک نیحاال ا -

 تا شب!  ره یدوباره م ی .. عصرادیشنبه ها ظهر م  -

 ! نیی ندا بده برم پا هیخوبه پس هر موقع اومد  -

برداشتم و صفحه اش و روشن کردم که د  میگوش زنگ   دمیو 

که روح    ی سوال تک کلمه ا  هیاس ام اس فرستاده با    هی  ینزده ول

 :ختیر ی و روانم و بهم م 

 !« ؟یی»کجا

کرد   ادهیدر پ  ی که من و جلو  یدو ساعت گذشته بود از وقت   فقط

ا  در جواب  داشت  انتظار  رفت.. حاال  بنو  نیو  اومدم   سمیحرف 

 کنم؟   یهام و دارم عشق و حال م ی از مشتر یکیخونه 

بود    نیا  ایخدا کن  اعصاب خورد  انقدر  واقعاً  ز  ایآدم   ی ادیمن 

 حساس شده بودم رو تک تک کارها و حرکات و حرفاش؟؟ 

اس ام اس داشت و حرصم    نیکه پشت ا   ی بودم از منظور  ی عصب

 کردم:  یسرش خال تیو با همون عصبان 
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دار   »اآلن انتظار  ب  ی مثالً  اومدم  بگم  خ  ای  رونیکه    ابون یکنار 

 ی ریبابت سخت گ   ی که بعد تهش به خودت حق بد  ستادمیوا

ن   هیگفتم به    ی د ید  یهات و بگ  نه؟ محض    ی دار  ازیآقا باالسر 

م بکنم اآلن وقتش هم بخوا  ی هم بخوام برم و کار  ییاطالعت جا

  ی ابیرد  ستمیس  نیزنه.. پس ا  ی پر نم  ابونیکه سگ تو خ  ستین

 چند روزمون با آرامش بگذره!«   نیو از کار بنداز و بذار ا  تیلحظه ا
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××××× 

 نیبرام فرستاد.. ا  سایکه گ  یبود و اس ام اس   م ی به گوش  نگاهم

  مون یکه کرده پش  ی تونست آدم و از کار  ی دختر چقدر راحت م

 کنه. 

د  باز تا  کرد..  باز  زبون  و  اونجا  و گذاشت  پاش  که   شبیدوباره 

با چشماش و همه    ریمن گ  شیکارش پ بود و  بود موش شده 

 کرد که بذارم بره..  یحرکاتش التماس م

  ییچشما  ی لذت بردم از تماشا  قهیتو همون چند دق  شبید  چقدر

اون  ای.. دمید ینم  نهیچند وقت توش نفرت و ک  نیکه برعکس ا
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 ی هم برا  هیهمون چند ثان  یزود محو شد ول  یل یه خک  ی لبخند

 کنم..   شیشگیشد که هم یمن ارزش داشت و کاش م

لبخندا   نیتقاضا از من ا  هیبه جز داشتن    یلیشد با دل  یم  کاش

کس   ی لبخند ها رو برا  نیا  گهی.. کاش.. کاش دنهی رو لبش بش

هر هدف دی ا  گهید با  کاش   ی ا  گهی..  نکنه!  راحت خرج  انقدر 

 که شروع کردم و به سرانجام برسونم.. کاش!  ی کار نیبتونم ا

تند    دینداده بودم که انگار خودش فهم  امش یبه پ   یجواب  هنوز

 نوشت:  ی بعد  امیرفته و تو پ

 ی طنازم! باور ندار  شی خوام باشم؟ پ  ی.. کجا مگهیامونم د  »خونه

 و بدم بهش!«   یزنگ بزن گوش

  یبا جواب ها  گهیو گذاشتم کنار تا د  یفوت کردم و گوش  نفسم

.. انقدرم که  مینکن  جادی خودمون ا  ی برا  یو ناراحت  یدلخور  یاضاف

  ی اس ام اس باز  ی برا  یوقت  گهی بود که د   ختهیامروز کار رو سرم ر

نکنه هر    یگفتم که سع  ی نداشتم.. وگرنه حتماً در جواب بهش م

 کنه..   یتلقخودش منظوردار  ش ی حرف من و پ
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  ی شد اگه بعد از هر حرف  یسخت م   یلیکارمون خ  ی نجوریا  چون

  ی شد بگه منظور خاص   ی مجبور م  یکیشد و اون    یناراحت م   یکی

 نداشته! 

 هی نیو فروشمون که تو ا دیو نحوه خر تیاز چک کردن سا بعد

از صفحه گرفتم و    نت یپر  هیشده بود    نییباال و پا  ی ادیهفته ز

 راه افتادم سمت اتاق دارون..

دو برابر بشه به جبران اون    دی روزا با  نیدونستم تالشم تو ا  یم

و عقد و    شیآزما  هیهم قض  یاز طرف  یکه نبودم.. ول  ی هفته ا  هی

برنامه هام و فشرده   یحساب  دیبود و من با  رازمونیبعدشم سفر ش

  ه یبه قض   نانهیکردم تا به همه کارام برسم. البته اگه خوش ب   یم

  شی درست پ  زیهمه چ  نکهیاز ا  دم ش  یکردم مطمئن م   ی نگاه م

 ! رهیم
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بدون در زدن باز کردم و رفتم تو که    شهیو اتاقش و مثل هم  در

 گذاشته بود..   زیم  ی و چسبونده به دستاش که رو   شیشونیپ  دمید

 صداش زدم: دیفکر کردم خوابه که با ترد اول
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 دارون؟  -

بهم    نکهیکه سرش و بلند کرد و قبل از ا  دیطول نکش  یلیخ  یول

نگاهم بهش    یو وقت  دینگاه کنه کف دستاش و رو صورتش کش

د با  نشون  ی چشما  دنیافتاد  و  رد  که  توش    ه یاز گر  یسرخش 

 داشت ماتم برد. 

و    میزندگ  ی حرفا  نیبود و من ناگفته تر  میمیدوست صم  دارون

 ی روز  کردم  یتصورشم نم   یوقت حت  چی.. ه یبهش گفته بودم ول

کردم درد و مشکل    ی .. اصالً فکر نمنم یکردنش و بب   هیبخوام گر

 کنه!  هیهست که بخواد به خاطرش گر شیتو زندگ ی حاد

به رف  ریتقص  یعنی بود که حواسم    ا ینبود..    شیو زندگ   قمیمن 

از مشکالتش   ی زیچ  ی خواست احد  ی تودار بود و نم  ی ادیدارون ز

 بدونه! 

 ..ستادمیوا زشیآروم رفتم سمتش و کنار م ی قدم ها با

 شده؟  یچ -

 .. ستین ی زیچ -
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صداشم گرفته و من لحظه به لحظه داشتم    دمید   یداشتم م  حاال 

ا  یمتعجب تر م از  ند  تشی شخص  یرو  نیشدم  تا حاال   دهیکه 

 بودم.

دستم و مطمئناً    ی گرفته شده تو  نت یافتاد به برگه پر  نگاهش

و   رونیب  دشی پرت کردن حواس من از تو دستم کش  ی فقط برا

 گفت: 

 ه؟یچ نیا -

 تو؟! ی.. خوب نم ی من و نگاه کن بب -

 آره چرا بد باشم؟! -

 کم خم شدم سمتش..  هیو  زیدستم و گذاشتم رو م  کف

با چشم    یخر فرض بشم.. پس وقت  نکهیاز ا  ادی دارون.. بدم م   -

و از حال و روزتم مشخصه   ی کرد  یم  هیگر  یکه داشت  دمیخودم د 

 ی قو  ی آدما  ی ادا  ی خودیب   ی بگ  ی خوا  ی هست و نم  تیزیچ  هیکه  

  ن ی سنگ  یلینداره خ  ی به تو ربط  یکلمه بگ   هی..  ار یو محکم و در ن 

 ! ی تر

 برم که صدام زد: یو برگردوندم با ناراحت روم
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 زرتشت..  -

 سمتش که گفت:  دمیو آروم چرخ ستادمیوا

 نه یمفصل تر از ا   یلیاش خ  هیقض  یهست! ول  ی زیچ  هیباشه..    -

تو چند دق بشه  ا  حشیتوض  قهیکه  خوام   ینم  نکهیداد.. ضمن 

 مشکالتم کنم!  ریتو رو درگ ی خودیب

منم    نکهیا  یعنیداره..    یا  گهید  یمعن  هیمن    ی حرف برا   نیا  -

 مشکالتم کنم.. مگه نه؟  ریبه بعد تو رو درگ نیحق ندارم از ا 

و    میبود  یروز که جفتمون اوک  هی..  یبدون  ی خوا  ی باشه اگه م  -

اآلن   ی.. ولدمی زنم برات.. قول م   ی .. حرف ممیو داشت   تشیموقع

 .. ستیوقتش ن 
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بود.. چون واقعاً اآلن    یکاف  رمیقول و ازش بگ  نیتونستم ا  نکهیهم

زودتر کارام و سر و سامون    دیحرف زدن نداشتم و با   ی برا  یوقت

گوشه ذهنم نگه داشتم تا بتونم   هیمسئله رو  نیا یدادم.. ول یم
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پسر انقدر   نیا  یتو زندگ   یو بفهمم چ  رونیبه موقع بکشمش ب 

 کنه!  هیشرکت گر ی تو ی نجور یآشفته اش کرده که بخواد ا

 نه؟ ای یشد؟ جواب مثبتت و گرفت  یچ -

کج  نیا  با لبخند  و  سمتش  برگشتم  دوباره  لبم   یحرف  رو 

نشست.. دختره سرتق بازم رک و راست جوابم و نداد و انقدر اما 

 دهنش حرف گذاشتم..   ی و اگر آورد که من به زور تو

 زد و گفت:  یق یتکون دادم لبخند عم دیی و که به تا سرم

 د؟ یکن ی م یعروس یپس مبارکه.. ک  -

به   لیکدوممون ما چیو اآلن ه  می داشت یبار جشن عروس  هیما  -

نک  نیا ام یست یار  کس  نجای..  ندار  یهم  بخوا  میو  تو   میکه 

  ه ی.. اآلن فقط  رازنیش  المونی.. همه فاممی دعوتش کن  مونیعروس

 ! نی.. همم یدیساده انجام م ی عقد محضر

 ؟ ی دیازش پرس -

 ؟یچ -

  ی واسه خودت دار   اینه؟    ایخواد    یم  یکه عروس  ی دیازش پرس  -

 !ی دوز یو م ی بر یم
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  ی فکرشم نم  یو به زبون آورد که حت  یلحظه خشکم زد.. حرف  هی

 یشکل  نیشروع دوباره رابطه امون ا  تیکردم.. نه اآلن که وضع

خوام   یم  نکهیو فکر کردن به ا   سا یگ  دنیقبل از د  یبود.. که حت

 فکر نکردم. یمراسم کامل عروس هیدوباره مال من باشه به 

.. به  یرو بخواد ول ی زیچ نیدونستم واقعاً همچ ی م د یبع  نکهیا با

  دی.. حاال که تاکرمیحق و ازش بگ  نیتونستم ا  یقول دارون نم

ه تحت  و  دائم  عقد  رو  بودم  جدا  ی طیشرا  چیکرده    ییقصد 

خواست    یدادم تا اگه م  یفرصت و بهش م  نیا  د ینداشتم.. پس با

 .. رهیبگ  شنج ایبار لباس عروس بپوشه  نیآخر  ی برا

 خورد..  یبرنم ییدادنش که به جا  شنهادیپ حداقل

 و در جوابش دارون گفتم:  دمیکش  یقیعم  نفس

 !هیدونم اونم موافق عقد محضر  ی م  باً یتقر  یپرسم ازش.. ول  ی م  -

راه و روش هاست   نیبه نظر من از هم  یول  یدون  یخودت م  -

و   یهست ی جد مت یچقدر رو تصم یبهش ثابت کن  یتون ی که م

باز ندار  ی قصد  و  همچی دادنش  واقعاً  اگه  البته   ی قصد  نی.. 

 ! ی نداشته باش

 : دمیرو صورتم نشست و توپ یاخم
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  ی و نم  یزن  یحرفات بهم م  ی که ال به ال   ییفکر نکن متلک ها  -

 !  رما یگ

فروشمون شد و منم از    دیرس  ی و مشغول بررس  د یصدا خند  یب

  اد یلحظه    هیو خواستم برم سر کار خودم که    رونیاتاق رفتم ب

  با یو به سمت اتاق شک  رمیدادم افتادم و مس  سایکه به گ  یقول

 کج کردم.. 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۶ ] 
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خواد وهنوز   یم یدونستم اون پول و واسه چ یهنوز نم  نکهیا با

 ..  انهیهست  یخوب دهیسرکار رفتنش ا نکهیمطمئن نبودم ازا

اعتمادش و جلب کنم و    قیطر  نیکه بتونم ازهم  دیام  نیباا  یول

خواستم کمکش کنم تا    یدلش و بهم بزنه م  ی تو  ی کم کم حرفا

پول درآوردن    یذهنشم سمت اون کارا برا  گهی د  یقیطر  چیازه

 نشه.   دهیکش

انقدر  دواریام تو اون کار غرق   ی بودم طبق گفته خودش هنوز 

ا  که  باشه  غ  نینشده  و  عادت   جنبه  به   ی رارادیمسئله  بودن 

 ! رهیخودش بگ
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ن و  زنه..م  یداره باتلفن حرف م  دمیکه شدم د  بایاتاق شک  وارد

تاتلفنش    نم یسرش و تکون داد و بادست اشاره کرد بش   دیکه د

که تماسش و قطع کرد خودشم رو   قهیتموم شه و بعد ازچند دق

 به روم نشست. 

وقت بود که منتظر    یلیبود..خ  مونیعال  ی ازطرف قرارداد  یکی  -

پاپ  شنهادشیپ باالخره خودش  گذاشت..به نظر من    ش یبودم و 

ا تو  م  یلیخ  تیوضع   نیکه  کمک  حاالسوابق   یبهمون  کنه 

 . یو نظرت و بگ ین یفرستم که تو هم بب یشرکتشون و برات م

 و تکون دادم و گفتم:  سرم

 ..نجامیا گهیکارد هی ی برا -

 شده بگو!  یچ -

 الت یدختر..که تحص  هی  ی گردم..برا  یکار م  هیراستش..دنبال    -

 ی وتریکامپ   ی و کارا  ی گر  یازپس منش  یهم نداره..ول  یدانشگاه

 . ادیساده برم 

 ی الزم نبود درباره حقوقش حرف بزنم چون معمواًل آشناها  گهید

بود که به   ی جور  شونیو کار و کاسب  دنیپر  یباالماالها م بایشک

خب..اول    یدادن..ول  یم   یکارمندشونم حقوق خوب  نیتر  نییپا
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برد تابه کار مورد   یم  نی نگاه مشکوک و متعجبش و ازب نیا دیبا

 ..دم یرس ینظرم م

 نجا؟ یا ی و دار ی..کرازنیش التیآشناهات؟تو که فام -

که داشت تو   یمختلف   ی نسبت ها  نیابروم و خاروندم و ازب  گوشه

 گفتم:  د یچرخ یسرم م

 دخترخاله ام! -

اومد..اول و آخر که چ   یمعرف  نیازا   خودمم نه م   ؟یبدم    یمن 

  یمخف   یرو ازکس  سایواجم باگ تونستم که ازد  ی خواستم و نه م

 کنم..  

 ی کردم ول  ی کم محافظه کارانه تر عمل م  هی  لشیاوا  دیشا  حاال 

ازدواج    دنیفهم  یم  امیدور و بر  احداقلیهمه..    ی روز  هیباالخره  

 کردم.

ا  اون دارون  که  کردم  خداروشکر  فقط  چون   نجایلحظه  نبود 

خب..فعالً    یکردنم ول  ی نحوه معرف  نیشد از ا  یم  ی مطمئناً عصبان

 نداشتم.  ی چاره ا
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 یم  دیجد  ی روین   یکس  نمی سپرم به دوستام بب  یباشه من م   -

 نه! ایخواد 

  اشیشه به ماکان مشعوف و دور و بر  یممنون!فقط..لطفاً اگه م  -

 .دیباهاش در ارتباطن نسپر دی دون یکه م

 کم به جلو خم شد.  هیرفت تو هم و  اخماش

 ؟یمشکل برخوردچرا؟باهاش به  -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۶ ] 
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  ی زیداد مشعوف چ  یکه نشون م  یسوال  نیشدم از ا  خوشحال

گ  انیازجر  و  شک   سایمن  لزوم  بایبه  منم  پس  نداشت    ینگفته 

 رو بشکافم.  هیقض

 ! ش یکم و ب -

بگو که منم اقدام    عیاومد سر  ش یپ  یبهت که گفتم اگه مشکل-

 کنم. 

خواد   ی دلم نم  گهی..همون موقع حل شد فقط دست ینه نه!الزم ن-

 باهاش در ارتباط باشم! 
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به  ی ادیز لیم  دیفهم بایو گنگ حرف زدم که شک انقدرسربسته

 حرف زدن ندارم و به ناچارسرش و تکون داد و بلند شد! 

رو    یبود تعارف و رودرواس  یراحت!باز اگه مشکل  التیباشه..خ   -

ا کنار..لم  م  نیبذار  و  منه  تو دست  بهشون   یآدما  ازکجا  دونم 

  ی ایدن  ریخواد خودت و درگ  یبسوزن..تو نم  شتری ضربه بزنم که ب 

  ی نجوریباشه..هم  تی . حواست فقط به کارو زندگی بکن  نایا  فیکث

موند پاک  کارت  تو  اآلن  تا  بعدم هم  نیا  زا  ی که    ی شکل  نیبه 

 ادامه بده! 

 هاتون..بااجازه! هیچشم..ممنون ازتوص-

گفتم که    نیآفر  بای رفتم و همونجا به دل بزرگ شک  رونیاتاق ب  از

  دیهنوز رابطه اش و باداماد سابقش نه تنها حفظ کرده بود که شا

 بهتر از قبلم بود.  یحت

  ستم ین  یآدم  ن یهمچ  دمیفهم  ی ذاشتم جاش م  یخودم و م  یوقت

تقص  یحت باشم همه  طالق گردن دختر    ی تو  رهایاگه مطمئن 

 قبل به دامادم نگاه کنم.   دیتونستم باهمون د  یخودم بود بازم نم
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م  نیهم  دیشا باعث  که  بود  با   هی شد سرقض  یمسئله  ازدواجم 

  د یو شا  دیکه با  ی سرم بچرخه و اونجور  ی فکرا تو  ن یهم هم  سایگ

 خوشحال نباشم.  میتصم نیاز ا

ه  سایگ و  داشتم  نبود..ول  یشک  چیرودوست    ی م  نکهیا  یتوش 

 ش یپ  دیمشترک جد  یزندگ  نی ا  ی قبل تو  دیتونستم باهمون د

ا به گذشته  نسبت  و  نگاه کنم  بهش  و   ی رومون  ازمن  که دور 

بود   ی زینه..چ   ایتفاوت باشم    یخودش ساخته ب  ی خانواده اش برا

 نیکردم تاا  یو انقدر رو خودم کار م   دم یفهم  یبه مرور م   د یکه با

 وارد نکنه.  میبه زندگ گهیضربه د  هیمسئله 

  داریباعنوان د  ی غول بزرگ  هیمرحله..  نیبه ا  دنی قبل از رس  یول

 یراخودم و ب  سا یدرکنار گ دی..که منم بامیباخانواده هامون داشت

  ی ازدواجِ دوباره ب  نیا  نشیتر  یکردم و اصل   یآماده م  زایچ  یلیخ

ناراحتشون   میسرو صدا و بدون مشورت  بود که طبق شناخت قبل 

 کرد.  یم

اسم دختر    هی حاال درکنار اسم دزد و قاتل    سایگ  نکه یخصوص ا  به

من و    ی کار و برا  نیو هم  دیکش  یم  دکیهم باخودش    ی فرار

 کرد.  یخودش سخت تر م
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  یم  نجایبود که خانواده هامون فقط تا هم  یشکرش باق   ی باز جا 

که به اسمش   ی دینبود درباره لقب جد  یاجیاحت  گهیدونستن و د

 .. میبزن  یحرف دهیچسب

دلم   ی خودیباشن و من ب   ده ینفهم  ی زیبودم که چ  دواری.. امالبته

نفر بودم که خواستم    نیاول  نکهیو خوش نکرده باشم نسبت به ا

  ی حال سخت   نیدخترِ چموش و در ع  نیبعد از ده سال دنبال ا

 بگردم!   دهیکش

* 

امروز داشتم جمع و جور    یتموم نشدن  ی ها  ی ر یاز درگ  خسته

لحظه نگاهم به ساعت افتاد و با    هیکردم تا برگردم خونه که    یم

ن  دنید و  که هشت  ها  م  م یعقربه  نشون  و   یو  استرس  دادن 

 همه وجودم و پر کرد.   ی بد  ینگران

استرس نشدم   نیدونم تا اآلن که سرگرم کارم بودم متوجه ا  ینم

و شغلش    سای گ  ی که برا  یبه ساعت  دنیشدن هوا و رس  کیتار  ای

 کرد..  ادیاضطراب و ز نیشد ا یمحسوب م  یزمان مناسب
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از    نکهینسبت بهش نداشتم و با ا  یکه بود حس خوب  یهرچ  یول

و دروغ بگه    چونهیتونست من و بپ  یراحت م  یلیپشت تلفن خ

صداش    دن یبازم شماره اش و گرفتم و منتظر موندم تا بلکه با شن

 .. رمیو حرفاش آروم بگ

  ی و زود جواب بده ول  شیبهش سپرده بودم گوش  شبید  نیهم

که صداش   یتا تماس برقرار بشه و آخرسرم کس  دی بازم طول کش

 وت بود: طرا  دیچ یپ یتو گوش

 سالم آقا زرتشت..  -

باعث م   هی  ی که ط  یهمون حس  با نانوشته  ا  یقانون  با    ن یشد 

 مهربون باشم لب زدم:   یشناخت  چیدختر بدون ه

 سالم طراوت خانوم.. حالت خوبه؟ -

 ! د؟یممنون شما خوب -

 .. یمنم خوبم مرس  -

ضربان تند شده قلبم آروم   نیبپرسم بلکه ا  سای خواستم از گ  تا

 خودش بود که گفت:  رهیبگ
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  گه ید  قهیحمومه.. گفت بهتون بگم خودش پنج دق  سا یگ  یآبج  -

 زنه!  یزنگ م

با خود    یکه م  یاز وقت  شتریب  یراحت شد حت  المیخ خواستم 

ز  سایگ از  و  کنم  مطمئن    ریصحبت  بکشم چون  زبونش حرف 

 اوردم یحال دلم طاقت ن   نی.. با اگهیدختر دروغ نم  نیبودم که ا

 : دمیو پرس

 بره؟ ییخواد جا یمگه م -

 بره..  ییدونم بخواد جا یم  دیدونم! بع ینه.. نم -

 چرا؟  -

 !میآخه امشب مهمون دار  -

 مهمونتون؟  هیک -

  ی دختر محسوب م   نیا  یدونستم کارم سوء استفاده از سادگ  یم

شک و ام با    هی که هر ثان  ییروزا  نیدست خودم نبود.. ا  یشه ول

درهم و    االتیفکر و خ  نیا  ی جور  هی  دیشد با  یم  ی سپر  دیترد

خارج از   ی ها  طنتیو ش   سایکردم. البته اگه گ  یاز خودم دور م

 داد! یاجازه رو بهم م نیکنترلش ا
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 ! مونینییپا هیآقا پاشا.. همسا -
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..  دمیکش  یموهام فرو کردم و نفس پر حرص  ی و ال به ال  دستم

باز دور از چشم   ساینبوده و گ  خودیحس بدم ب  دمیفهم  گهیحاال د 

 کنه.  یم ییغلط ها هیمن داره 

دوستاش بسته بود   ش یاون خونه و پ ی دست و بالش تو نکهیا با

پسر مجرد و   ه یداره که سه تا دختر تنها    ی.. آخه چه لزومیول

 به خونه اشون دعوت کنن؟  

خوره وگرنه    یبه چشم م  سایدعوت اسم گ   نینداشتم پشت ا  شک

 ! دنیرس یحرفا به نظر م نیاون دو تا دختر ساده تر از ا

غلط بودنش    ایبه درست    ی گرفتم و کار  ه یکه تو ثان  ی میتصم  با

خونسرد با  طراوت  جواب  در  و  کردم  صاف  و  گلوم   ی نداشتم.. 

 گفتم: 

زنگ بزنه.. پشت فرمونم..    ستی بگو الزم ن  سای.. به گزمیباشه عز  -

 زنم!  یهش زنگ م خونه خودم ب دمیرس
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 چشم! خداحافظ!  -

از جام بلند شدم..    لمیو قطع کردم و بعد از برداشتن وسا  تماس

ز  میخستگ م  ادیانقدر  دلم  که  تو هم  یبود  و   نیخواست شب 

خودم و به حضور    دیبا  گهی.. انگار دی شرکت به صبح برسونم ول

  یو برا   میدادم و انرژ  یعادت م  میزندگ  ی آدم دردسرساز تو  هی

 کردم.  یم  شتریسر و کله زدن باهاش ب

و   ی از نظر خودش عاد  دیکه شا  ییکارا  نیکاش بفهمه هم  فقط

..  ارهیسر اعصاب و روان من م  ییرسه چه بال  یبه نظر م   ی عیطب

.. مطمئناً  دیفهم ی .. هرچند که اگه مفتهیبلکه کم کم از سرش ب

 کرد!  یم شترشیب ی با لجباز

××××× 

شد که پاشا اومده بود و طناز احمق به جز    یم  ی ا  قه یدق  پنج

ولوم صداش   نیاون سالم و  خوش آمد لحظه ورودش که با کمتر

نداشت و به بهانه    ی مهمون  نیتو ا   ینقش  چیه  گهیبه زبون آورد د

سوال   ی آشپزخونه.. واقعاً برام جا  ی تو  دیرفت چپ   ییچا  ختنیر

 بیعج  ی عشق ها  نیکه ا  نهیب  یتو وجود آدما م  یبود که خدا چ

 کاره؟  یو تو دلشون م بیغر
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و کم    ینداشت و از شدت خجالت  یاعتماد به نفس  چیکه ه  ی طناز

..  ارهیساده رو به زبون ب  کیسالم عل  هیتونست    ینم   یرو بودن حت

 پاشا داشته باش؟  نیتونست با ا ی م یت یچه سنخ

خانواده امون که    ی از اعضا  یکی اومده بود مثل    ی که از وقت  یآدم

ب  با  و  بود  رفتار کرده  داره  آمد  و   ما رفت  با  روز  از    ی الیخیهر 

ح مجرد  دختر  تا  سه  خونه  تو  طراوت    نیحضورش  با  صحبت 

خودش    ی برا  زیدرباره درس و مدرسه اش از ظرف تنقالت وسط م

 خورد؟    یکرد و م  یمخشک جدا  ریچند تا برگه زردآلو و انج
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عشق حماقته و از خدا    تیماه  دمیرس  جهینت   نی بود که به ا  اونجا

حماقت نکنه..    نیا  ریوقت من و درگ  چیعاجزانه خواستم که ه 

 همونطور که تا اآلن نکرده! 

طناز و شب و روز دعا کردنش   یها  ی قرار  یاآلن که شاهد ب  یول

خواست حداقل تالشم و    یآدم بودم.. دلم م  نیبه ا   دنیواسه رس

 وصلت نداشته باشم!  نیبه ا ی دیاگه ام  یبکنم حت
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سرگرم   ی طراوت داره جور خواهرش و تو  نکهیراحت از ا  الیخ  با

م مهمونمون  و    یکردن  آشپزخونه  تو  رفتم  و  شدم  بلند  کشه 

رفتار مسخره اش..   نیخواستم بتوپم به طناز به خاطر ا  نکهیهم

د اشکا  دنیبا  و  زارش  و خ  ییحال  بود    سیکه صورتش  کرده 

 چ زدم: ناباورانه رفتم سمتش و پ

کارا واسه   نیکه ا  شتیبه آرا  یتر زد  وونهیطناز؟ چته تو؟ د  -

 ه؟یچ

پاک کردن س  ی با دستمال کاغذ  عیسر   ر یز  ی ها  یاهیمشغول 

  ی م  یکه سع  ییچشمش شدم و طنازم با همون هق هق و صدا

 : دی کرد بلند نشه نال

  م؟یخودمون و گول بزن   دیشه.. چرا با  ی.. نمسایگ  گهیشه د  ینم  -

با بش   ه یمثل    دیچرا  برم  به چشمش    نم یمترسک  بلکه  جلوش 

که تا   یکن  ی عطرش و حس م  ی بو  ؟ی دیسر و وضعش و د  ام؟یب

  ی گفت   ی .. راست میلباساش همه مارکن و خارج  اد؟یداره م  نجایا

 ! نی خواد مثل خودش.. حاال من و بب یو م یکیکه اون 

نشست.. از نظر منِ دختر تو اون    پشیت  ی رو  ار یاخت   یب  نگاهم 

شال  کیتون و  شلوار  بادمجون  یاسیرنگ    فی که ط  یو  بود    یتا 
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رنگ و    چیه  پشیو ت  د یرس  یبه نظر م   شهیتر از هم  یخواستن

 نداشت که بخواد به خاطرش شرمنده باشه..    ی از فقر و ندار  ییبو

دهنش انداخته بودم و حاال   ی حرف و تو  نیخب من خودم ا  یول

 کردم..  یجمع و جورش م ی جور هی دیبا

 ی چرت  هی.. حاال من اون شب  ه یطرف دکتره طناز.. آدم حساب  -

که بخواد به ظواهر    ستین  یپاشا هم آدم  ییخدا  گهید  یگفتم.. ول

آدم   یکرد و اصالً قاط  یتوجه کنه. اگه بود که دعوتمون و رد م

 کرد! یحسابمون نم

 : د یدروازه نال شیکیگوشش در شده بود  هیکه انگار  طناز

هم به من نگاه نکرد.. به شماها   یموقع سالم و احوالپرس یحت -

آدم و جلب    نی تونم توجه ا  یم  ینگاه کرد به من نه.. من چه جور

 کنم؟ 
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 به چپ و راست تکون دادم..  ی و سر دمیکش  یپر حرص  نفس
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  جه یرفتار پاشا چه خوب چه بد نت   یبفهم  ی خوا  یطناز.. چرا نم  -

اونجور  ی رفتارها با د  ی خودته!  تو  م  دنشیکه  و    یش  یمعذب 

م  ی جور حت  ی د یسالم  م  ی که  زور  به  و  شنوه.. خب    ی صدات 

حس کرده    دی که اونم مثل خودت رفتار کنه.. چون شا  ه یعیطب

 !ی راحت تر ی نجوریتو ا

م  نگاه اش  عجز    یدرمونده  با  من  و  نکرده  باور  و  حرفم  گفت 

 گفتم:  ی شتریب

 نیبا من و طراوتم هم  دیبود پس با  ی شعوریآدم ب  نیاگه همچ  -

که با ما چقدر راحت تره..   ینی ب  یم  یکرد.. ول  یرفتار م   یشکل

  م یندازینم  نییسرمون و پا  مشینی ب  یم  یکه ما هم وقت  نهیواسه ا

که    گمیرو فقط م   نایتو.. طناز ا  ی.. ولمیدیسالم م  زادیآدم  نیو ع

به نظر من.. رفتارت    یول  یبش  راحتنا  نکهینه ا  ی ایبه خودت ب

 .ادیکردم ازم بدت م  یپاشا بودم حس م  ی که من اگه جا  هیطور

 .. دیکش سشیبه صورت خ  یاش قطع شد و دست هیگر

 ! ستی دست خودم ن -

.. اصالً  یبکن  یتون   یتالشت و که م   ی دونم قربونت برم.. ول  ی م  -

لحظه    نیامشب و هم  نی.. از همشیدیباره که د  ن یفکر کن اول
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که دلتم داره   ادیشروع کن. بذار بفهمه نه تنهاش ازش بدت نم

کن و عالقه   کی برو خودت و کوچ  گمیزنه واسه اش. نم  یپر پر م

  ر ییو نسبت به خودت تغ  تشیحداقل ذهن  یول  ار یات و به زبون ب

آدم بخواد    هیشاهد نبوده که    یکس  خیبده. به خدا تو طول تار

 بشه!دختر  هی ی ها ی باز بسیعاشق 

خندون من باالخره لبخند   ی لبا  دنیرفت و با د  یغره ا  چشم

برگشتن تو    نی و ح  دم یو بوس  سشیزد که صورت خ  یکیکوچ

 هال گفتم: 

 واسه خودت تکرار کن! ی.. حرفامم هایزود ب زی و بر ییاون چا -

به پاشا که نگاهش با من به سمت    ی تو سالن و لبخند  برگشتم

 .. شییشده بود زدم و نشستم رو مبل رو به رو  دهیآشپزخونه کش

گرفتم و    یدعوتش کردم نفس  یبه چه بهونه ا  نکهیا   ی ادآور ی  با

 گفتم: 

 خوام ازتون! یمن.. بابت اتفاق اون شب.. واقعاً معذرت م -

خودش    و چرا اون رفتار و از  هیبدم اون آدم ک  حی خواستم توض  تا

 نشون داد گفت: 
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وجود نداره.. فقط اگه   یواسه معذرت خواه یلی! دل ستیمهم ن -

م  قا  دیخوا  یم  دی گفت  یقبلش  آدم  اون  دست  من    دیبش  میاز 

ب و  م  شتریحواسم  نم  یجمع  و  بهت    یکردم  دستش  ذاشتم 

 آماده نبودم! ادیبخوره.. اون لحظه ز
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شوخ  ی لبخند ا  یبه  که  زدم  حرفش  کنجکاو  نباریپشت   ی با 

 : د یپرس ی شتریب

 مزاحمت شده؟ -

جوابش و بدم.. رفتار اون شب زرتشت   دیبا  یخدا حاال من چ  ی ا

بگم اون آدم قراره   ی کنم.. اصالً چه جور  هیتوج  ی و با چه بهونه ا

 شوهرم بشه..  گهیچند روز د

رابطه من و   انینداره در جر  یحداقل پاشا لزوم  نکهیفکر به ا  با

در جوابش بدم که اومدن    یدروغ  هیخواستم    رهیزرتشت قرار بگ

که به روش    ی دستش نجاتم داد و لبخند  ی تو  ی چا  ین یطناز با س 

 .. دی زدم نگاه پاشا هم به سمتش کش
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گل بندازه و دستاش   شتریبود تا گونه هاش ب  ی نگاه کاف  نیهم

و به سمتش    ینیبه زور خودش و کنترل کرد و س  یبلرزه.. ول

 گرفت.. 

 .. دیی بفرما -

 ممنون..  -

طناز هنوز    دید  یبلند نکرد و وقت  ییبرداشتن چا  ی راو ب  دستش

 تو همون حالت دوال مونده گفت: 

 خورم!  ینم -

که برداشته بود به بن بست   یقدم  ن یبه وضوح وا رفت.. اول طناز

  یی دونستم که چقدر تو نحوه دم کردن چا  یو فقط من م  دیرس

 باله..   یو خوش عطر کردنش به خودش م

انداخته   وانیهر ل  ی که تو  ی خصوص با اون غنچه گل محمد  به

  ی ل یپاشا خ  یاش و به رخ بکشه.. ول  قه یسل   تیخواست نها  ی بود م

زد تو    ییچا  ی نیس  هیدقتش تو    نهمهیبه ا  تیاهم  یراحت و ب

 برجکش.. 
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داشت کم    گهی .. منم دیکار ول  نینداشت از ا  ی منظور   دیشا  البته

م  باورم  رفتارها  یکم  مغرضانه    ییجورا  هیبا طناز..  پاشا    ی شد 

 اس..

 یمن بود با وجود ناراحت  ی حرفا  ریکه انگار هنوز تحت تاث  طناز

 و گفت:  ومدی کوتاه ن  دیبار یکه از چهره اش م

 قهوه درست کنم براتون؟  د؟یخور ینم ییکالً چا یعنی -

 نه ممنون!  -

نگاه به طناز خشک شده مشغول ور رفتن با    می و بدون ن   گفت 

متوجه خودم   تم یشد.. اون لحظه همه حرص و عصبان   ش یگوش

و دادم و چرا رفتم دعوتش کردم که تهش   شنهادیپ  نیبود.. چرا ا

که  یاز دعوت کردن آدم یمونی پش نیبشه.. به ا دهیکش نجایبه ا

  ی اقتیل  ی ب  نیو ا   داشت فرشته پاک و ساده مثل طناز و ن  هی  اقت یل

 داد.. یرو داشت با تک تک حرکاتش نشون م

که تو آشپزخونه به طناز زدم و پس    ییوقتش بود منم حرفا  دیشا

که طناز بهش    ی برخالف تصورم پاشا متوجه عالقه ا  دی.. شارم یبگ

خواست بهش بفهمونه تو    یم  قیطر  نیداشته شده و حاال از ا 

 امثال طناز نداره..  ی دخترا  ی برا ییجا گهید شی زندگ
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 هیقض  نیبود که حداقل من متوجه ا  یامشب زمان خوب  مطمئناً

کردن    قی تشو  ی برا  ایبشم و بعد از امشب همه تالشم و بکنم..  

 منصرف کردنش..  ی برا ایاحساس..  نیطناز به پر و پال دادن ا

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۸ ] 
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طنازم کنارمون نشست    میهامون و برداشت  ییو طراوت که چا  من

 و پاشا دوباره روش و برگردوند سمت من.. 

خودتون    نکهیاون آدم مزاحمتون شده؟ با توجه به ا   د؟ینگفت  -

گفت ا  یکس   دی قبالً  تو  ندار  نیو  م  دیشهر  اگه    یدارم  پرسم.. 

  اد یاز دستم برب   یکه بتونم و کمک  ییهست.. من تا جا  یمشکل

عالم همسا  ینم  غیدر تو  به هر حال..  نبا  یگیکنم!    ن یا  دیآدم 

 . دینکن حرفا رو داشته باشه. پس لطفاً تعارف 

ا   ی خندلب و  پ  نبارمیزدم  به قصد  اصل    دنیاز فهم  چوندشیباز 

 گفتم:  یو با شوخ  گهیکانال د هیماجرا زدم 

از   رم یم  گهی.. تا چند روز دستمیاتون ن  هیهمسا  گهیمن که د  -

شم که    یو واقعاً ممنونتون م  نجان یطناز و طراوت ا   ی.. ولنجایا

خوبم کم    هیهمسا  گهی. به هر حال اآلن ددیهواشون و داشته باش 
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 هیاز همسا  یکه رفتار خوب   ییشه و ما بعد از چند جا  ی م  دایپ

 یتو ساختمونمون احساس راحت  هباره ک  نی.. اولمیدیهامون ند

دونم    ینم  گهی.. البته د میامون ندار  هیبا همسا  یو مشکل   میکن  یم

 نه!  ایحس و به ما داره  نیامونم هم هیهمسا

و جواب   دیآخر و با خنده به زبون آوردم که پاشا هم خند  جمله

 داد: 

..  د یمن هست  نی باعث تحس  شهی .. اتفاقاً شما همه یچه حرف  نیا  -

 دیو از آب بکش  متونیگل  دی جامعه تک و تنها بتون  نیتو ا  نکهیهم

 ..  هیلیخ رونیب

 و برگردوند سمت طراوت و ادامه داد: روش

 شهیخودش.. من و هم  ی شده برا  ی خانوم  گهیطراوت جانم که د  -

کوچولو  ادی م  ی خواهر  خ  ندازهیخودم  دلم  تنگ    یل یکه  براش 

 شده! 

زل زدم    فشی در جواب تعر  ارمیبه زبون ب   ی کلمه ا  نکهیا  بدون

پر از خواهش و التماس.. بلکه    دمیمنتظر و شا  ی بهش.. با نگاه

که با    ی هم درباره طناز بگه.. طناز  ی زیچ  هیحرفش و ادامه بده..  
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نظر پاشا درباره خودش   دن یتو هم گره خورده منتظر شن  ی دستا

 بود..  

  یگرفت.. وگرنه چه لزوم  یاش م  دهیناد  یرحم  یپاشا با ب  یول

و    داشت که درباره من و طراوت تک تک حرف بزنه و نظر بده 

سر از کارش در   دیمرگش بود و من با  هیآدم    ن یساکت بشه؟ ا

پاش و انداخته بود رو   ی .. به خصوص حاال که با خونسرداوردمیم

تلو صفحه  به  بود  زده  زل  و  از   ونیزیپاش  بده  نشون  مثالً  که 

 خبره!   ی دختر بدبخت انداخته ب نیکه تو دل ا یآشوب

نگاه کردن به طنازم    ییتوانا  یاونجا بود که اون لحظه حت  یبدبخت 

نشون   یچه واکنش  دیبا  گهیدونستم د  یخودمم نم  ینداشتم وقت

 بدم.. 

رو   یول و گذاشتم  و دستم  و جور کردم  و جمع  زور خودم  به 

لحظه   هیمچاله شده اش که نگاهش باال اومد و من فقط    ی دستا

شد که   یچ  دمیو نفهم  دم یو د  شیسرخ شده از ناراحت  یچشما

 رو به پاشا گفتم: 

 شه؟ یسرتون م ی زیو لپ تاپ چ وتریشما از کامپ  -
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دست   خزدهیلحظه به دست من که داشت پوست    هیپاشا    نگاه 

 زل زد به صورتم و گفت:   عیکرد افتاد و بعد سر  ی طناز و نوازش م

 آره..  ازهامیدر حد رفع ن -

به    ی نگاه  هی  دی کن   یزحمت لطف م  ی.. ب دیینجایپس حاال که ا  -

  دیبا  ایداره..    ی فکر کنم مشکل نرم افزار  د؟یلپ تاپ طناز بنداز

 کنه!  یم تیداره اذ یلی عوض شه چند وقته خ ندوزشیو

 بزنه رو به طناز گفتم:  یحرف نکهیاز ا قبل

 حل شد مشکلش..  دیلپ تاپت و شا اریبرو ب -

  ی واکنش  ایبزنه    یپاشا حرف  رهی نگاه خ  ریتونست ز  ی که نم  طناز

م خدا  فقط  اتاقش..  سمت  رفت  و  شد  بلند  آروم  بده    ی نشون 

خواستم به    یدونست که قصد سبک کردنش و نداشتم.. بلکه م 

 ش یمطمئن بشم و حداقل پ  ییزا یچ  هیفرصت از    نیعنوان آخر 

  ی طناز و نم  هرقم   چیآدم ه  نیا  نکهیراحت بشه از ا  المیخودم خ

 .. نهی خواد که بب یو نم نه یب

کردن فکر و ذکرش   رونیبستم واسه ب   یکمر همت م  گهید  بعدش

 شدم به زور متوسل شم!  ی اگه مجبور م  یاز کله طناز.. حت 
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طراوتم بلند شد    فونیزنگ آ  ی که رفت با بلند شدن صدا  طناز

  ر ی پاشا گ  رهیلحظه نگاهم تو نگاه خ  هیرفت که جواب بده و من  

خت زد و سرش و اندا  ی شدن من پوزخند  رهیکرد که به محض خ

 .. نییپا

عج  نیا  جی گ  هنوز ه  بش یحرکت  و  مفهوم   یمعن  چیبودم    ی و 

  فون ینکرده بودم که چشمم افتاد به طراوت که دکمه آ  دایبراش پ

 و گذاشت سر جاش.. یو زد و گوش

 : دمیبلند شدم و پرس عیسر

 ؟ی بود طر یک -

 باز شده برگشت سمتم و خوشحال و خرم گفت:   شین  با

 آقا زرتشت..  -

حرکت   یمجسمه ب  هیشدن به    لیتبد  تیبگم اون لحظه قابل  اگه

لطف و در حقم انجام   نیخواستم ا  یو داشتم و عاجزانه از خدا م

 بده دروغ نبود..  

  ی ساعت ها  هی بق  دمیفهم  ینم  گهیشدم و د  یمجسمه م  کاش

شد چه    یم  یآدم جهنم  نیشب که صد در صد با حضور ا  نیا
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  ش یپ   تمی ثیآبرو ح  دیبار با  نیچندم   ی گذره و من برا  یم  ی جور

 بره؟  ن یاز ب می زندگ ی تنها آدما

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۸ ] 
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اومدن پاشا و تدارک    ی ساعت گذشته انقدر تو بدو بدو  هی  نیا  تو

آدم    نیرفته بود حضور پررنگ شده ا  ادمیکه اصالً    میبود  دنید

تو حموم بودم و گفتم طراوت   نکهیبعد از ا  ی.. حتم یزندگ ی و تو

  ی و چک نکردم و اآلن داشتم م  می گوش  گهیجواب زنگش و بده د

 .. یالی خ یب نیبود ا یچه اشتباه دمید

مبل   با رفتم سمت    یبهت  و  زدم  دور  و  بودم  نشسته  روش  که 

 :دمیطراوت و نال

 در و؟ ی باز کرد -

 ی حس خوب  متشیگرون ق  ی که بعد از گرفتن اون کادو   طراوت

دونم چرا نسبت به زرتشت داشت چند برابر شده بود با    ی که نم

 حرف من وا رفت و گفت:  نیا

 به خدا خودش گفت باز کن..  -
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کردم به گوش   یم   یکه سع  ییو با صدا  ی سمت در ورود  رفتم

 پاشا نرسه لب زدم:

 ! نجاستیا نیکه نفهمه ا  چونمشیبپ ی حاال من چه جور -

راه حل بودم که    هیزدم و دنبال    یداشتم با خودم حرف م  شتریب

 طراوت گفت:

 ! نجاستیدونه آقا پاشا ا یم -

واسه درشت شدن نداشت زل زدم    ییجا  گهیکه د  ییچشما  با

حال خراب من بود    ریکه تحت تاث  ی درمونده تر  افهیبهش که با ق

 : د ینال

تم  منم گف   ی بر  ییجا  ی خوا  یاون موقع که زنگ زد گفت تو م   -

 .. منم گفتم.. هیمهمونتون ک   دی .. بعدش پرس مینه آخه مهمون دار

 زود چشماش پر شد..  یلیو به دندون گرفت و خ لبش

 بگم!   دیدونستم نبا یمن نم  دی ببخش یآبج -

  گهی.. من که ددمیبه صورتش کش  یو فوت کردم و دست  نفسم

 گهیچند وقت آب بارها و بارها از سرم گذاشته بود.. پس د  نیا

 ..  رمیوجب و صد وجبش و اندازه بگ  هینداشت بخوام  یلزوم
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با  گهید  ی بدبخت   هی  نمیا م  دیکه  ا  یباهاش  چاره  و   یساختم 

منتظر عواقبش    دیخودم حواسم و جمع نکردم با  ی نداشتم.. وقت

 موندم!   یهم م

 ا! پاش شینداره.. برو پ یاشکال -

  ی ق یزنگ واحدمونم بلند شد و من با نفس عم  ی موقع صدا  همون

 ی ا  ده یکردم اضطراب و ضربان تند قلبم و کم کنم که فا  یسع

باز کردن در گزک دستش ندم    رید  نیبا هم  نکهیا  ی نداشت و برا

 در و باز کردم.. ی آروم ال

  تش ی عصبان  زانیخواستم همون اول زل بزنم به صورتش تا م  یم

  فته یکه قرار بود ب  یاتفاق  ی بزنم و خودم و آماده کنم برا  نیو تخم

دستش شد    ی تو   ی نیریقبل از اون چشمم مات اون جعبه ش  یول

 کنم.  دایتونستم براش پ ینم یلیو دل هیتوج چیکه ه

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:3۸ ] 
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کردم اومده دعوا و مثل اون شب قراره   یفکر م  شی پ  هیچند ثان  تا

خبر گذاشتن به زور با خودش   ی ب  نیمن و به خاطر ا  ی زیبا آبرو ر

  ی کرد.. ول  یکه چپ و راست بارم م  ییدایببره اونم بعد از تهد
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که به مراتب از تصوراتم آروم    ی و چهره ا  ینیریجعبه ش  نیحاال ا 

 گفت:  یم  ی ا گهید  ی زایچ هیتر بود داشت 

 تو؟ ام یب  یدعوتم کن ی خوا ینم -

حرف  من و  بودم  شده  الل  کل  به  نم  یکه  ذهنم  ..  دیرس   یبه 

 مکث کوتاه ادامه داد:  هیخودش بود که با 

 رد نکنم!  یهم دعوتم کن نجای انقدر کم توقع هستم که از هم -

که واسه دعوت از مهمون امشبمون و    ی متلکتونستم کامالً  یم

کم ته دلم بهش حق   هیکم.. فقط    هیبدم و    صیانداخت تشخ

خودش   بیغر  بیعج  ی خب.. رفتارا  ی.. ولی دلخور  نیدادم بابت ا

 باهاش حرف زد! ی زیشد نشه درباره هرچ یباعث م

تو.. بدون    ادی در کنار رفتم و در و باز کردم که ب  ی از جلو  آروم

  ن ی در درآورد و ا  ی بپرسه خودش کفش هاش و جلو   ی زیچ  نکهیا

حال دمپا  یدر  من  اشاره  با  پاشا  که  که    ییها  یروفرش  ییبود 

  ی اومده بود و درآورد و من اصالً نم  نجایتا ا  نییباهاش از طبقه پا 

  دیبا  ی مسئله ا  نیچرا همچ  رسپر است  تیدونستم تو اون وضع

 انقدر توجهم و به خودش جلب کنه!
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  ه یتو    ی خودم که وقت  ال یهنوز به پاهاش بود و تو فکر و خ  نگاهم 

 هیبا    دمیبه خودم اومدم و سرم و باال گرفتم که د  ستادیوا  میقدم

از پشت    یخاص  شیآرا  چیزل زده به موهام که بدون ه  ظیاخم غل

  ی ابروها  نیبسته بودمشون و مطمئناً مشکل زرتشت و ا  یدم اسب

 نذاشتنم بود..  یدرهمش روسر

 سالم!  -

  ره ینجاتم داد باالخره نگاه خ  نباریبشاش طراوت که ا  ی صدا  با

 اش و ازم گرفت و راه افتاد سمت سالن منم دنبالش رفتم.. 

طراوت    دیرس  یبه نظر م  یکه از حضورش راض  یتنها کس  انگار

زرتشت سرپا   دنیکه حاال با د  ییمن و طناز و پاشابود وگرنه  

چه   دیبا  قاًیدق  میدونست  یو نم  میبود هنوز تو شوک بود   ستادهیوا

 ! مینشون بد یواکنش

ندونستن    یبه معن  ی جواب چشم و ابرو اومدن طناز شونه ا  در

دادن جواب سالم  از  بعد  زرتشت  موقع  که همون  انداختم  باال 

 طناز و طراوت دستش و به سمت پاشا دراز کرد و گفت: 
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ا  دمیشن   یوقت  - بابت    دیدعوت  نجایامشب  خودم و رسوندم که 

  د یدرک کن  دوارمیکنم. ام  یبرخورد اون شب ازتون معذرت خواه

 نبودم!  یخوب طیکه تو شرا

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:39 ] 
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 د یبه صورت من انداخت و دست زرتشت و باترد  یجینگاه گ   پاشا

جو به وجود اومده خودم و خالص    نیفشار داد که من کالفه ازا

 کردم و گفتم: 

 آقازرتشت نامزد من هستن..   -

عصب  ی بالبخند   زرتشت تشخ  یکه  قابل  کامالً  بود   صیبودنش 

 کرد:  حیروش و به سمتم برگردوند و تصح

 شم همسر! یم گهیالبته تاچند روز د -

م  نیا معرف  ی نشون  ازنحوه  راض  یداد  ا  ستین  ی کردنم    نیو 

 طیشرا   نیهوا که تو ا  نداختیکالهش و م  دیبود که با  یدرحال

 ! ارمیچند کلمه روبه زبون ب ن یتونستم هم
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اومد دست زرتشت و که    یکه تازه تازه داشت به خودش م  پاشا

گرم و   کرد  یم   یکه سع  یهنوز تو دستش بود تکون داد و بالحن

 دوستانه باشه گفت: 

خوشبخت    شاال ینبودم. مبارک باشه ا  انیآقاشرمنده من.. درجر  -

  ی مشکل  چیخانومم گفتم که ه  سای.. بابت اون شب.. به گدیبش

 ! دیو خودتون و ناراحت نکن  ستین

پاشا تکون داد و قبل از    کیدرجواب تبر  دییبه تا  ی سر  زرتشت

 با عجله گفتم:   نهیبش نکهیا

 تو اتاق! ی ایلحظه م هیزرتشت جان.. -

و در طول امشب مطمئناً من    هی آرامشش ساختگ  نیدونستم ا  یم

 یکه تو به زبون آوردنشون تبحر خاص  ییو پاشا رو ازمتلک ها

رو بهش   ییزای چ  هیقبلش    دیذاره و من با  ینم  بینص  یداره ب

 کردم.  یم یحال

  ی وقت فکرشم نم  چی سر من اومد تو اتاقم و درو بست.. ه  پشت

  که یاتاق تنهابمونم اونم درحال  نیبا زرتشت تو ا  ی روز  هیکردم  

بش شوهر  و  زن  دوباره  اتاقمیقراره  بارها    ی..  و  بارها  توش  که 

آدم گله کرده بودم   نیهم  یمعرفت  یگذشته به خاطر ب  ی ادآور یاز
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که به ازدواج مجددمون    مبرس  ییدونستم قراره بازبه جا  یو نم

 فکر کنم. 

چرخونه اونم   یکه هرجور دلش بخواد ما رو م   هی چه سرنوشت   نیا

 ازتصوراتمونم اشغال نکرده بود!  ی که گوشه ا ی ریتو مس

 یحرف  چیدر بدون ه  یبه زرتشت که همونجا جلو  ینگاه   می ن  با

من گلوم و صاف    حاتیتوض  دنی بود احتمااًل درانتظار شن  ستادهیوا

 کردم و گفتم: 

به من داره   یو حضور اون آدم تو خونه امون..نه ربط  هیقض  نیا  -

در   یکن  خودی ب  الیفکر و خ  نکهیو گفتم تا قبل ازا  نینه به تو.. ا

 ..  یباش انیجر

داشت دست    ی بدجور   گهیکه د  ی ا  رهیسکوت و اون نگاه خ  بازم

 نیکردم که ا   ی داشتم تالش م  بیلرزوند و من عج  یو پام و م

 .. ادیلرزش به چشمش ن 

پا  هیساله که همسا  هیپاشا    - ماست..از همون موقع   نییطبقه 

خواهشاً فقط گفتم    اریبه روت ن  ی زیهم.. طناز..بهش دل بست. چ

به من نداره..فقط خواستم قبل از   ی ربط  نجابودنشیا  ی که بدون
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کنم تابتونه خودش و نشون    جادیفرصت واسه طناز ا  هیرفتنم..  

 و نداره!  ارک نیا  ی بده. چون بدون من خودش..رو

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:39 ] 
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از همون متلک ها و   یکی.. آخه چرا حاال که به  گهیبزن د  حرف

و من    ی زبون به دهن گرفت  ی نجوریام ا  یهاتم راض  هیو کنا  ش ین

من و صبور    ایخدا   ؟ی اریکردم در نم  ریکه توش گ  یبرزخ  نیو از ا 

  ره یرژه م  کی ش  ی لیکه خ  یآدم  نیکن واسه سر و کله زدن با ا

 رو اعصاب و روان!

نداشت! حموم بودم   یخاص  لینگفتم هم.. دل   ی زیبهت چ  نکهیا  -

ن   ی.. بعدشم که به طراوت گفتی زنگ زد بهت زنگ    ستی الزم 

  ی مهم  زیرفت. چ  ادمیو    میتدارک شام شد  ریبزنم. بعدشم درگ 

 ی بخوا  نکهیبذارمت.. مگه ا  انیهم نبود که بخوام حتماً در جر

فکرا به  هم  ی بازم  غلوط  بد  ت یشگیغلط  د  که  ی بها    گه یاون 

 مشکل خودته!

اش   هیو اعصاب خورد کن تک  ی جهنم  قهیبعد از چند دق  باالخره

 و از در برداشت و اومد طرفم.. 



822 
 

 واسه خودت زن بابا؟  ی واسه همه ننه ا -

 گفت:  هیرو صورتم نشست تا خواستم بپرسم منظورت چ یاخم

 ؟یکن  یم ی واسه طناز بزرگتر ی تو دار یعنیاآلن  -

 شد..   دهیصورتش به باال کش  دنید  ی تر اومد و نگاه من برا  کینزد

 ی لیاز تو خ  کشیخواهر کوچ  یاز نظر من.. اون دختر و حت  یول  -

با  یعاقل ترن که م  نامحرم چه جور  هی  ی جلو  د یدونن   ی پسر 

 ! یدون  یلباس بپوشن و تو هنوز نم

  ی باعث م  شهیوجودم بود و هم  ی که تو  یزدم و با کرم  ی پوزخند

 گفتم:  ارمیآدم و درب نیشد حرص ا

من و دوستام چقدر   ی خط فکر  یباش   دهیفکر کنم تا اآلن فهم  -

از سر من گذشته مهندس! نقد و ول    گهیبا هم فرق داره! آب د 

رو  هینبودن    ایبودن    گهید  ؟ی دیرو چسب  هینس  ی کرد  ی شال 

  ست یو محجوب بودنم ن   یواسه نشون دادن پاک  ی ضامن  چیسرم ه

 محض اطالع! 
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 یمنظورم و گرفت و فاصله رو به صفر رسوند.. جور عیسر یلیخ

مماس نشدن تنش با بدنم مجبور شدم عقب برم و از   ی که برا

 کنار تختمه و راه فرار ندارم! زیپشتم م  دمیشانس بد د

ح  ی کار  - و  حجب  خ  ی ایبه  که  بوس  یلیتو    و   ش یدیوقته 

که باهاشون    ه ییکنار ندارم.. حرف من نگاه هرزه کسا  شی گذاشت

 ! ی دمخور

نفس هاش   ی گرما   یکرد که تو اون فاصله کم.. وقت   یحکم م  عقل

رو م   ی و  و عمالً ه  یصورتم حس  انجام    ی برا  یقدرت   چیکردم 

نسوزونم که دودش فقط تو چشم خودم    یشینداشتم آت  ی کار

 بره.. 

 به مراتب آروم تر لب زدم: ی با صدا نیهم ی برا

تونه داشته باشه    یم  یمن چه لذت  ی حاال مثالً چند تا تار مو  -

 واسه نگاه هرزه مردا؟! 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:39 ] 
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که    یشد و مثل آدم  دهیموهام کش  ی جواب نگاهش رو  ی جا  به

بانگاه موشکافانه و    نهی ب  یحجاب م  ی بارداره من و ب  نیاول  ی برا

 آشفته اش زل زد بهم.. 

باز شد..لبخند  کم لبخند  به  لباش  م  ی کم  تونستم    ی که کامالً 

ازم    یبدم و وقت  صیو پر ازحرص بودنش و تشخ  یدرصد عصب 

 به چشم اومد..  شتری بودن ب  ی عصب ن یفاصله گرفت ا

 موهـــــــات..!  نیهم سایموهات..گ نیهم -

  ج یو من گ  دی حکم رو صورتش کشنداد و فقط دستش و م  ادامه

  ی نشده اش فقط داشتم نگاهش م   فیحرکات تعر  نیو منگ از ا

 : دی کردم که روش و به سمتم برگردوند و عاجزانه نال

 سرت کن!  ی روسر -

 خودم اومدم و بااخم سرم و به نشونه نه باال انداختم..  با

 اس! عهیشه..ضا ی نم گهیاآلن د -

 ! ســــــایگ -

تموم    ی ها  ی قلدر باز   نیاشاره ام و باال گرفتم و کالفه از ا   انگشت

 : دم یتوپ شی نشدن
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ن   ادتی  - عقد    غه ی..هر وقت اون صیستی باشه که هنوز شوهرم 

 کردن بده..  یخونده شد بعد به خودت اجازه امرو نه یکوفت

لبخند   با ا  ی همون  م  ی ادیز  نباریکه  نظر  به    د یرس  ی خطرناک 

جمعش کنم محکم    نکهیو قبل از ا  جلو اومد و انگشت اشاره ام

 تو مشتش گرفت.. 

 ..هان؟یعقد کوفت غهیص -

 تکون داد و گفت: دییهمون لبخند حرص درار سرش و به تا با

روشن شد    فم یتکل   گهی..حاال دیو گفت   نیخوب شد که ا  یلیخ  -

نسبت    اراتمیقدرت و اخت   یدونم که بعد از اون عقد کوفت  یو م

 شه!   یم شتریبه تو ب

 حرف و نزدم! نیمن ا -

که    یسرگرم  نیاز ا  تی و ازم فاصله گرفت که با عصبان  یچشمک

 : دمیکرده بود توپ  جادیمن واسه خودش ا  قیاز طر

دق  ی رفتارا  نیا  - بوق  چ  قاًیعهد  و    ه؟خوبهیواسه  سنت  نصف 

زندگ از ای کرد  ی خارج  نبوده.. حاال   نی..اونجا که مطمئناً  خبرا 

 اداهات فقط واسه منه؟! ای ؟ی شد ریجوگ  رانی ا ی اومد
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که خودمم    یک یشدم..    گهید  یک یشدم! اصالً    ریتو فکرکن جوگ   -

تو    ینم با  و  م  واشی  واش یشناسمش  آشنا  باهاش   یدارم 

 !ی شناخت کمکم کرد نیکه تو ا  یشم..مرس

برتر  باهمون پ  ی حس  جلو  ی روزیو  تا  با    ی نگاهش  و  رفت  در 

 گفت:  زیتمسخر آم  یلحن

 ..می..زشته مهمون و تنها بذارزمیهمسر عز میبر  ایب -

در   ییوقاحت و پررو  ت یچپ چپ روم و برگردوندم که در نها  با

 هم برسه صدام زد: هیکه به گوش بق ییو باز کرد و با صدا

 جان؟ سایگ -

 : دمیشده غر دیکل ی طرفش و بادندونا رفتم

 درمون!  یجان و درد ب سایگ -

بود و سرخوشانه     یواقع  ش یپ  قهیکه زد برعکس چند دق   ی لبخند

 .. رونیکم حرصم و کم کرد و کنارش از اتاق رفتم ب  هیکه همونم  

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۰ ] 
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بود گرفتم و زل زدم به   ونیزیتلو   ی و از طراوت که جلو  نگاهم

با صورتش که   یطناز که تو فاصله دو وجب بود و  پاشا نشسته 

پاشا  رو که    یکرد مطالب  ی م  یشد سع   یم   دیمدام سرخ و سف 

رو گوش کنه.. هرچند که حاضر    ده یدرباره لپ تاپش داره بهش م 

 ! دهیکلمه از حرفاشم نفهم هیبودم قسم بخورم 

هال اشاره    ی و برگردوندم سمت زرتشت و با دست به مبال   روم

 و تو همون حال گفتم:   نهی کردم که بش

 ؟ ی خور یم ییچا -

مشک  ی پالتو بود    شیبلند  تنش  تو  هنوز  اومدن  موقع  از  که  و 

ابروها  با  که  همونطور  و  م  ی درآورد  نگاه  بهم  رفته  کرد    یباال 

 گرفتش سمتم و گفتم: 

 شه! یزحمتت م -

نبود چپ چپ  دور ما  به  ها که حواسشون  بچه  نگاه    ی از چشم 

 کردن پالتوش راه افتادم سمت آشپزخونه..    زونی کردم و بعد از آو

نداشت..    آدم دم  و  شاخ  که  هم  یکیپررو  لنگه  جناب    نیبود 

تونست انقدر    یم  ی .. واقعاً چه جور دهیپسرخاله تازه از گرد راه رس
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درباره هرچ دادن  نظر  تو  بدونه  و محق  که   ی زیراحت خودش 

 فقط به من مربوطه؟ 

که تا اآلن مجرد   ین ترسترسوند.. همو  ی رفتاراش من و م  نیا

نم و  بود  داشته  پا  ی نگهم  به    یکس  ی ذاشت  ازدواج  واسه  رو 

 باز کنم..   می زندگ

اسم شوهر بغل    دنیدونستم همه مردا به محض چسب  یم  چون

که بهشون    ی ز یشن و تو هر چ  یم  خودیاسمشون چنان از خود ب

دست و بال آدم واسه   گهیکنن که د  ی دخالت م  ست یمربوط ن

 شه!  یبسته م  ی هر کار

  یکه انقدر دل خوش کرده بودم به خارج رفتن.. چه جور  یمن

  د یکش  یم  رونیرو که مو رو از ماست ب  یآدم  ن یخواستم ا  یم

 بود! نی اعتماد و بدب ی انقدر بهم ب  یاونم وقت چونم؟یبپ

و   زیکردم و همه چ یطناز عمل م شنهادیبازم طبق پ دیبا یعنی

  ی راه حل ممکنه و تا وقت   نیمطمئناً آخر  نیگفتم.. نه.. ا  ی بهش م

 ! رمیمجبور نشم سمتش نم
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 شه یدست وامونده ام دراز شده سمت ش  دمیخودم که اومدم د  به

که طناز تو    ی گل محمد   ی که توش پر بود از اون غنچه ها  ی ا

 ! ختیر یم ییچا

مهمون ناخونده    نیواسه ا   دیکرد.. من چرا با  ی کار   هیاون    حاال 

  خت یاعصاب و روانم و با حرفاش بهم ر  قه یکه در عرض چند دق

 به خرج بدم؟  یقگیخوش سل

.. من اگه  ادیکه به چشم پاشا ب  اوردیادا اطوارا رو در م  نیا  طناز

به هر جا م  ییچشم زرتشت  راض  یجز من  م  یافتاد    ی تر هم 

 شدم.. 

 شهیدونم بر اساس کدوم منطق و استدالل در ش  ینم  نایهمه ا  با

و   کردم  باز  ل   هی رو  تو  انداختم  رو  وانیدونه گل   شییچا  ی که 

  ره یذهنم شکل بگ   ی تو  ی ا  گهید   ی حرفا  نکهیشناور شد و قبل از ا 

 بلند برگشتم تو هال.  ی سوال ببره با قدم ها ریو بخواد کارام و ز 

به   ده یکه چسب یوتکه هنوز کنار پاشا بود و طرا  ی طناز دنید با

خواست تو تبلتش    یزرتشت نشسته بود و احتمااًل داشت ازش م

و زل   ستادمیهمونجا وا  ینصب کنه کالفه و عصبان  ی براش باز

 زدم بهشون.
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ترت  یمهمون  نیا  اگه امشب  خواهر    ن یا  میداد   ینم  بیو  تا  دو 

خواستن برطرف کنن؟    یم  ی و چه جور   شونیمشکالت تکنولوژ

 یهر بار زرتشت و م  یمن وقت  ی طراوتم که علناً شده هوو  نیا

م  ششین  نهیب باز  بناگوش  ا  یتا  با هر جمله  اآلنم  و  که    ی شه 

 شد!  یم دبلن  شمیخنده نخود ی صدا اوردیزرتشت به زبون م

رفتار خوب    نینسبت به ا  شیکه دفعه پ  ی دونستم حس بد  یم

پ طراوت  با  زا  دایزرتشت  اشون  همه  و  نبود  درست   دهییکردم 

بلده انقدر مهربون    یآدم وقت  نی که ا  هیچه جور  یبود ول  التمیتخ

م که  من  به  باشه  اخالق  م  ایرسه    یو خوش    ای  رهیگ  ی پاچه 

 اره؟یحرصم و در م

س  نفسم سمتشون..  رفتم  و  کردم  فوت  گرفتم   ییچا  ینی و  و 

سمتش که باالخره سرش و از تو تبلت طراوت بلند کرد و نگاهش  

و اون گل دوخت   ییچا  وانیو اول به صورت گرفته من بعد به ل

 .. وانیل ی شده بودم از انداختنش تو مونیکه حاال مثل سگ پش

 و برداشت و گفت:  وانیباال رفته ل ی لبخند و ابروها با

 !ی طر.. چه عزدلمیدستت درد نکنه عز -
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که    ین یس نشستم  ام  گر گرفته  با صورت  و  و همونجا گذاشتم 

زد..    یکه داشت بهم م  یچشمم خورد به طناز و لبخند مهربون

پاشا    یپشت چشم به  نامحسوسم  اشاره  با  و  نازک کردم  براش 

ا تو خونه   نیبهش فهموندم  پاشاس و  به خاطر حضور  اداهاش 

 .. ست یخبرا ن نیخودش از ا

جهت رفتار زرتشت و با پاشا که   یخود و ب  یخواست ب ینم دلم

 سهیشده بندازه مقا  نییتز   ی چا  وانینگاه به ل  هینخواست    یحت

 کنه و حسرت بخوره..  

  ی از وقت  اریاخت  ی و ب  لیدل   یکه حق داشت.. من خودمم ب  هرچند

و.. با    لشیو استا  پیت  ی.. چند بار رفتار و حتنجایزرتشت اومد ا 

  نکهیشدم از ا  ی و کالفه م   ی ربار عصبکرده بودم و ه  سهیپاشا مقا

 !دمید ی.. زرتشت و سرتر مسهیمقا نیتو ا

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۰ ] 
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 ی شونزده ساله ا  ی سایمتوجه گ  تمیاون لحظه همه عصبان   دیشا

آدم   نیا  یبود که نخواست تو اون مدت زمان کوتاه قبل از عروس

 زیبشه.. وگرنه ممکن بود همه چ  کیبهش نزد  شتریو بشناسه و ب
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که اآلن هستم  ینیبه ا  لیخورد و من تبد  یرقم م  گهیجور د  هی

 شدم!  ینم

 گفتم؟ یچ  دیمتوجه شد -

پاشا.. طناز هولزده نگاهش    یعصب   دمینسبتاً بلند و شا  ی صدا  با

 و ازم گرفت و گفت: 

 بله؟ -

طناز    ی ها  یبار بود که شاهد حواس پرت  ن یکه انگار چندم  پاشا

 .. ز یلپ تاپش و بست و گذاشت رو م یبا کالفگ نباریشده بود ا

  د یفرصت با  نیتو اول  یول  ندازهیفعالً کارتون و راه م عرض کردم    -

 ! ادیاز دست من برنم ی ا گهی.. کار دد یهاردش و عوض کن

بود    طناز قبل هم شده  از  تر  با حضور زرتشت معذب  که حاال 

 و زمزمه کرد: دیبه شالش کش یدست

 باشه دستتون درد نکنه..  -

جواب تشکر طنازم   یآدم؟ حت  نیخورد شد.. چش بود ا  اعصابم

که    ی کردن با دختر  یبد اخالق  نهمهیداشت ا  ینداد.. چه لزوم

سال    کی  نیرسه و مطمئن بودم که تو ا  یکس نم  چیآزارش به ه
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از طناز  زیآم ن ی کلمه نامربوط و توه کی یشدنمون حت هیهمسا

 رفتارش! نیا هکنه واس نهیکه حاال بخواد اون و ک دهینشن

ا  ن یچندم امشب  طول  در  که  بود  ا  نیبار  و   ی نجوریدختر 

بهش    زیچ  هیخودم و آماده کردم تا    گهیسرخورده کرد و من د

 زرتشت از کنار گوشم بلند شد:  ی بگم که صدا

 بخورم؟ ی و با چ مییچا -

و بهم فشار دادم و به خودم لعنت فرستادم که چرا به    دندونام

نذاشتم    وانشی نار ل دونه قندون ک  هیبا اون گل    مییهنرنما  ی جا

 اره؟ یو به رو ن  میمهمون دار  ی واسه من نقص ها  ینجوریکه حاال ا

ترم کرد با    یشیپاشا هنوز تو جونم بود و حاال زرتشت آت  حرص

با    نیا و  چرخوندم  سمتش  به  و  روم  که  همون   یکیحرف  از 

 خودش گفتم:  ی لبخندا

 وجودت! ینیریبا ش  -

 شه!   یبخورمش تموم ماونا رو نگه داشتم واسه تو..   -

بسه.. پشت سرش   می! کتکات و بخورده یرس  ادیاز شما به ما ز  -

 کنم!  یرو دل م گهید ی هم به خوردم بد ینیریش
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کتک    دمید و  شب  اون  که  بار  هر  مثل  شد..  کدر  نگاهش  که 

که اون شب و    ی درد  دیکردم.. شا  یم  ی ادآور ی زدناش و بهش  

بودم اون  دهیفهم  گهیاآلن د  یبود.. ول  ادیز  دمیبعدش کش  ی شبا

عاد حالت  تو  پش  ی شب  حاال  چقدر  و  رفتار   مونهینبود  اون  از 

نبود    درست  دی کرد و شا  یازم معذرت خواه  یاش. حت  انهیوحش

 ! ارمیراه به راه به روش ب

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۰ ] 
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ا  هنوز که  بودم  نگرفته  ازش  و  با    نبارینگاهم  بشقاب   هیطناز 

 زرتشت دوال شد و گفت:  ی جلو ینیریش

 .. دیی بفرما -

رفت    یمتوجه مکالمه من و زرتشت شد و ک   یک   دمینفهم  اصالً

  یتو بشقاب.. ول  دیکه خود زرتشت آورده بود چ  ییها  ینیریاز ش

 شکر داشت..  ی حواسش از من جمع تر بود جا نکهیهم

ا  زرتشت از  بود  اومده  انگار خوشش  ح  نیکه  طناز    ن ی حرکت 

 ها گفت:  ینیریاز ش یکیبرداشتن 
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  ه یمونده    یدو سه روز باق  نیدستتون درد نکنه.. کاش شما تو ا  -

.. من  دیبد  ادیدوستتون    نیبه ا  ی و مهمون نواز  ی کم خونه دار

 ندارم بهش!  ی دیام گهیکه د

بار تو طول امشب گل از گل طناز شکفت و لبخند    نیاول  ی برا

 ن یا   دنیزد.. برام اون لحظه واقعاً خوشحال کننده بود د  یواقع

 ..  اقتیل یب ی پاشا ی زرتشت جلو فیتعر یحت  ایلبخندش.. 

تو وجود   یدو تا خواهر چ  نیسوال داشت که ا  ی واقعاً جا  یول

د  نیا انقدر سر  دنیآدم  هر   رنیم   عیکه  واسه  و  اش  تو جبهه 

 کنن؟  یحرفش ذوق م

* 

ا   همه سفره  زم  ی دور  رو  طراوت  و  طناز  کمک  با  پهن    ن یکه 

بهتر   میکرد به  تز  نیو  نشست   ن ییشکل  بود  مشغول    میشده  و 

 . میطناز شد رینظ  ی خوردن دستپخت ب

هاش بودم..اعتقاد داشتم   ی خودم عاشق قرمه سبز  نکهیازا  جدا

غذا متنفرم باشه باخوردن دستپخت طناز    نیاز ا  یکه اگه کس

دادم که واسه شام قرمه    شنهادیپ  نیشه.. واسه هم  یعاشقش م
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کنه..ول  ی سبز پش  یدرست  کامالً  اآلن  بودم..چون   مونیخب 

 بود! ادشیآدم مزخرف ز نیا ی جلو می ذاشت ی نگم اگه مس

باد  دیلحظه چرخ  هی  نگاهم و  حالت معذب   دن یسمت زرتشت 

داد تا   ی حالت م  رییو کمرش که مدام تغ  نیزم  ی نشستنش رو

تو   بگ  هیباالخره  قرار  تر  درد  کم  لبخند  ره یشکل   ی ناخودآگاه 

 کردم و گفتم:  کیرولبم نشست و سرم و به گوشش نزد

 بخور!  نی تو برو رومبل بش ی خوا ی اگه سختته م -

  ست ین  ی بود که قصدم دلسوز  دهیازلحن سرخوشم فهم  احتمااًل

ب اخما   شتریو  باهمون  آروم    ی هدفم تمسخره که  از درد  درهم 

 گفت: 

 خواد..خوبه! ینم -

مشکالت هست..همه   نیسن ا  نی!به هر حال تو ا ا یتعارف نکن  -

ب  یدرک م   ی چوب   زیم  هیطنازم اون آخرا    امرزیکنن! عمه خدا 

رو  هیپا بذاره  که  بود  داده  سفارش  هم   ی کوتاه  پاهاش..روش 

هنوز هستا..اگه    زهیخورد. م  یخوند هم غذاش و م  ینمازش  و م

 ! ارمشیبرم ب ی خوا یم
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خوردن با آرامش غذاش   نیتمام مدت حرف زدنم داشت ح  تو

خودش   ی دوغ برا  وانیل  هیحرفم تموم شد    یکرد و وقت  ینگاهم م

 گفت:  ی و قبل از خوردنش خونسرد و جد ختیر

داره   ریموندن انقدر رونمک شدنت تاث  نجایدونستم ا  یاگه م  -

 !اوردمتیزودتر م

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۰ ] 
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که به زبون    یو حرف  تشیجد  نی ا  دنیخوردم نبود که با د  دست

و   تیزود متوجه موقع  یلیخ  یخنده.. ول   ریزدم ز  یپق  هویآورد  

 شدم که خودم و کنترل کردم. ه ینگاه متعجب بق 

لبخند    یول با  و  به سمتمون کشوند  رو  پاشا  نگاه  همون خنده 

 : دیپرس

 !شاال؟یا گهید میدعوت یعروس -

که رو    ی خودیب  تی حساس  نیهم  ریزرتشت تحت تاث  نکهیاز ا  قبل

نجام شده  بزنه و من و تو عمل ا  یکرده بود بخواد حرف  دایپاشا پ

 قرار بده خودم گفتم: 
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 .. میریبگ میخوا ینم یعروس -

 عه چرا؟  -

هم باشه    ی.. اگه جشنرازنیش  المونیآخه.. آخه خانواده و فام  -

 .م یریگ  یم رازیاحتمااًل تو همون ش

.. من سال اول دانشگاهم دیهست  ی رازیدونستم ش   یواقعاً؟ نم  -

ش انتقال   رازیتو  بعد  خ  یبود  تهران..  اومدم  و  شهر    یلیگرفتم 

 .. ه یقشنگ

 کدوم دانشگاه؟  -

 ینشون م  ی از مکالمه ا  یو پاشا هم راض  دیبود که پرس  زرتشت

نگاه زرتشت نسبت بهش کم شده جوابش و   یداد از اون دشمن 

هم و  حرفا  نیداد  و  بحث  شروع  ادامه   ییشد  غذا  آخر  تا  که 

حت م  یداشت..  شرکت  بحثشون  تو  عالکرد    یطراوتم  از   قی و 

دانشگاها  شیدرس بخونه    ییو  توش درس  داره    یمکه دوست 

 گفت. 

کرد و   یم  ریس  گهید  ی ایدن  هیوسط فقط طناز بود که تو    نیا

لوب  دشی تنها کار مف برنج و  با   ی اهایپخش و پال کردن  غذاش 

به    لمیم  گهیچهره درهم شده اش د  دنیچنگال بود و من که با د
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و همونجا به خودم قول دادم که قلم پام و بشکونم تا   دیغذا نکش

 برندارم! یرابطه نشدن  نیا ی ریواسه شکل گ  یقدم گهید

ا  غذامون از  پاشا زودتر  از طناز   یکس  نکهیکه تموم شد  بخواد 

 تشکر کنه رو به من گفت: 

 ..تونییرایخوشمزه بود.. ممنون از پذ یلیخ -

براش   ییجورا  هیبا طناز    بشیغر  ب یکه به خاطر رفتار عج  منم

 گرفته بودم تو همون حال گفتم:  افهیق

امشب و طناز    ی ها  ییراینکردم.. زحمت همه پذ  ی کار  چیمن ه   -

 ! ده یکش

..  یزن   یبه مهمون م  ی حرف  نیهمچ  ی .. وقتیحالت معمول  هی  تو

  ی شه و از کس  ی اون شخص معمواًل بالفاصله متوجه اشتباهش م

 کنه..   یتشکر م ی که اسمش و برد

زد   یخودش و داشت م  اینبود..    یآدم معمول  هی آدم    نیا   ای  یول

کرد که    یکار و م  نیا   یکالً از قصد و با غرض ورز  ایبه اون راه..  

روش و به سمت طناز برنگردوند چه برسه    یبعد از حرف من حت

 ! ارهیبه زبون ب یتشکر خشک و خال هیبخواد  نکهیبه ا
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شده جمع و باالخره زرتشت شکوند.. انگار اونم    ن یسنگ  سکوت

طناز شد که باز تالش   یرفتار مسخره پاشا و ناراحت  نیمتوجه ا

برا کوچ  هینشوندن    ی کرد  ا  کیلبخند  لب  که    ی دختر  نی رو 

 .. زهیخواد اشک بر یمطمئن بودم امشب تا صبح تو اتاقش م

  نیتو بهتر  یچند ماه گذشته.. حت  نیطناز خانوم اگه بگم تو ا  -

همچ ها  سبز   نیرستوران  ا  ی قرمه  دروغ   یخوشمزه  نخوردم 

  ی خواهر  سایدر حق گ   دوارمینگفتم. هنوزم سر حرفم هستم.. ام 

 از هر وعده فست فود خوردن! دیو من و نجات بد د یکن

  ی زد بهش م  ی حرف م  نیا   ی ا  گهید  تیاگه تو هر موقع  دیشا

کس بخور  یگفتم  من  دستپخت  از  کرده  زورت  اصالً  ن  ی نه  ه 

نگران کدبانو نبودن زنت   ی ازدواج که بخوا نیهست به ا ی اجبار

 ! یبش

اون لحظه.. دست خودم نبود که منم همراه طناز و طراوت    یول

  ن یکه هم  یو نگاه قدرشناسنامه ام و دوختم به زرتشت  دمیخند

.. یبه خاطر سن و سالش مسخره اش کردم ول  ش ی پ  قهیچند دق
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  ی همون سن و سال داشت واسه امون بزرگ تر  ی حاال به اقتضا

 کرد!  یم

 ن یاز بدتر   یکیشه به    یم  لیکردم امشب با حضورش تبد  یم  فکر

کرد چند درصد    ی حاال ممنونش بودم که کار  ی.. ولم یزندگ  ی شبا

بره    نیاز ب  یجزئ  ی لبخندا  نیدل طناز.. با هم   یاز غم بزرگ تو

کردن پاشا جبران    با اومدنش اشتباه من و تو دعوت  ییجورا  هیو  

 کرد!

تونستم انقدر راحت با    یوقت نم  چیاگه من جاش بودم.. ه  دیشا

که از راه  یکس طیو خودم و وفق بدم با شرا امی کنار ب هیقض نیا

 چرخونه..  یو م شی ناپاک داره زندگ

وقتا..    یلیو خ  ستیدونستم واسه زرتشتم راحت ن  یکه م  هرچند

خودش   نکهیهم  یشه.. ول  یم  تیاز افکار و تصوراتش اذ   یلیبا خ

 بود..  ی کرد نشونه خوب یو کنترل م

باطل.. زرتشت که من و   سهیمقا  هیشد سمت    ده یباز کش   ذهنم

رفتارش بود و حداقل   نیبود ا  دهیممکن د  طیشرا  نیبدتر  ی تو

زد   یهم ازش سر م  یکرد و اگه اشتباه  یم  ی جمع آبرودار  ی تو

م  معذرت  د  یبابتش  مقا   گهیخواست..  قابل  با    سهیاصالً  نبود 
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کرده    ی طناز کار  نکهی.. بدون ایواضح   لیدل  چیکه بدون ه  ییپاشا

 گرفت!  یم ی ما به باز شیباشه.. غرورش و پ

عشق    نیخواستم که آخر و عاقبت ا  یلحظه فقط از خدا م  اون

 بگذرونه!  ریدار شده تو وجود طناز و به خ شهیر

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴1 ] 
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××××× 

ذهنم تصور   ی تو  نجایشرکت تا ا  ریکه تو تمام مس  ی زیچ  برخالف

ا  یم و توش دعوت کردم    یمهمون  نیکردم..  به زور خودم  که 

قابل تحمل و طاقت فرسا نبود و برعکس.. لذت   ریبرام غ ی انقدر

.. تو  سایکه به قول گ   ی دیجد  ی با آدما  ی بردم از هم صحبت  یم

پر کرده بودن و    خترد  نیا   ی ما رو برا  یخال  ی ده سال جا   نیا

تونستم    یداشتن و م  گهیکه به همد  ی حس خواهرانه ا   نیکامالً ا

 حس کنم. 

گ  از که  اول  تند  سا یهمون  و    ی برخورد  نداد  نشون  اومدنم  به 

بوده.. تمام    یپسره چ   نیدعوت ا  لیداد دل  حیتوض  عیسر  یلیخ

بودم فروکش کرد و   ریراه باهاش درگ  ی که تو  یت یخشم و عصبان 
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فر و حالت    ی موها  نیا  دهیکه هنوز داره آزارم م  یزیچحاال.. تنها  

جور با روان   هی که چه تو حالت بسته و چه تو حالت باز    هیدار

 کرد! یم ی آدم باز

عمرم و تو    ی از سال ها   یلیکه خ  یبود و من   سایحق با گ   دیشا

د  هی ا  نیقوان  یسر  هیبا    گهیکشور  از  متفاوت  مقررات    نجا یو 

و نامحرم   بهیغر   ش یبرام مهم نباشه که همسرم پ  ی لیگذروندم.. خ

  ی حس ها  نیبود ا  بی خودمم عج  ی .. براینه ول  ایحجاب داره  

تجربه اشون   سای برابر گ  درکه فقط داشتم    م یمتفاوت از روابط قبل

 کردم!  یم

که تا   ی تونه باشه.. عالقه ا  یم   یچ  شیاصل  لی دونستم دل  ینم

تو وجودم حس    ی ا  گهیدختر د  چی نسبت به ه  سایحاال به جز گ

تو وجودم بود و    سایکه هنوز از خطا کردن گ  ی ترس  اینکردم..  

به   بهیغر  ی باعث لغزش نگاه ها  ی زیچ  نیخواستم کوچکتر  ینم

 سمتش بشه.. 

برخورد با طناز ثابت    ی تو  شیشعوریپسره با همه ب   نیکه ا  هرچند

 راحت تر شد..  المیکم خ هینداره و  ی کرد نگاه بد و هرز
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نزد  نگاهم که  دوختم  دستم  دور  ساعت  به  و   ازدهی  کی و  بود 

که همراه طراوت داشتن خودشون و با    سایخواستم با اشاره به گ 

  هی..  یول  رمیکردن بگم که دارم م   یتبلت خفه م  یسلف  نیدورب

  د یبه ذهنم رس   هویطناز جلب شد و    یخال  ی لحظه حواسم به جا

 دمش..یند گهیکه بعد از شام و جمع کردن سفره د

پسره.. پاشا هم تو سالن نبود و   نیبود که ا نیتر ا بیمسئله عج

کارم داشته باشم بلند شدم و رفتم    ی برا  یلیدل  نکهیمن بدون ا

 سمت آشپزخونه..

د   از و  طناز  زم  دمیهمونجا  رو  نشسته  پ  نیکه  و    شیشونیو 

داد که داره    یچسبونده به زانوهاش و لرزش شونه اش نشون م 

 کنه...  یم هیگر

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴1 ] 
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از    یمکالمه ا  ی بودم که صدا  دهیرو نفهم  هیگر  نیا  لیدل  هنوز

 کنار آشپزخونه به گوشم خورد:  کیکوچ ی راهرو 

  ی امشب نم  گهیگفتم که د  ی.. منم دلتنگتم. ولزمیدونم عز  ی م  -

 باشه؟  شتی پ امیشه.. فردا م
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 ... 

نصفه    کیشه ساعت    یم  ی ایو ب  ی ریبگ  نی .. تا ماشروقتهیاآلن د   -

 ابون یو خ  ذارم اون ساعت تو کوچه  ی من م  ی شب. تو فکر کرد

 ؟ یباش

 ... 

شه دلم پر   یاومدم دنبالت.. مگه م   یبه خدا خسته ام وگرنه م  -

د واسه  ول  دنینکشه  کردنت؟!  بغل  م  یو  از   دمیقول  فردا 

 موش موشکم.. خب؟  شتیپ  امیراست ب  هی مارستانیب

رو لبم نشست و سرم و به چپ و راست تکون دادم..   ی پوزخند

دست و   یمعصوم و ب  یادیدختر که ز  نیا  هیعلت گر  گهیحاال د 

 آدم مشخص شد.  نیدر برابر ا دیرس  یپا به نظر م

عالقه نباشه..    یشد اون پسرم مقصر دونست. وقت   یکه نم  البته

به   کهنیرفتارا طناز و دلسرد کنه تا ا  نیهمون بهتر که بخواد با ا 

کس    شیفکر و ذهنش پ  شهیزور محبتش و تو دلش جا بده و هم

 یدونم اون زندگ  یکه تجربه اش و داشتم م  یباشه!  من  ی ا  گهید

 شه!  ینم  یوقت زندگ چیه گهید
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..  ی به بخش خصوص  دیمکالمه که آروم تر شد و انگار رس   ی صدا

 ستادمیوا  نتیبه کاب   هیطناز با تک  ی رفتم تو آشپزخونه و رو به رو 

 و گفتم: 

 خواد!  یم اقتیل ی زیهرچ -

  ع یمن سر  دنیسرش و بلند کرد که با د  ده یو ترس  دیکش  ینیه

خ وا  سشیصورت  سرپا  و  کرد  پاک  زستادیو  لبش  فشار    ری.. 

تونست با وجود بغض  یشد و مطمئناً نم یدندوناش داشت له م

 یبدونم حرفام کمک  نکهیبزنه که خودم بدون ا  یگلوش حرف   ی تو

 نه ادامه دادم:   ایکنه  یبهش م

که داشتن و    ی زیقدر چ  د یفهمن با  یم  ریوقتا آدما.. د  یبعض   -

فهمن که    یم  ی تونستن داشته باشن و بدونن. وقت  یکه م  ی زیچ

جبران  چیه  گهید ول ستین   یراه  عذاب   ی.  تهش  باش..  مطمئن 

 فقط واسه همون آدم قدرنشناسه.. 

پاشا نکردم..    ایبه خودش    میاشاره مستق   یو حت  اوردمین  یاسم

عالقه خبر    نی و درک کرد که از ا  دیخودش منظورم و فهم  یول

گفت    یهم به من نم  سایهم بود.. اگه گ  یعیدارم.. که البته طب
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و طرز نگاه کردنش به اون پسره واضح و روشن بود    یانقدر معن 

 تونست متوجه بشه! ی م یکه هرکس

ول  ایبزنه    یکردم حرف  ینم  فکر بده..  و  انگار خودشم   یجوابم 

  ی نم  یحت   یاز خجالت و ناراحت  کهیخسته و درمونده بود.. در حال

به شدت گرفته از بغض و   ی تونست سرش و بلند کنه.. با صدا 

 : دیاش نال هیگر

 اآلن.. همه عذابش فقط مال منه!  یول -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴1 ] 
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  ه یفقط    ینردبون.. وقت  هیفکر کن که    نی.. به ای دونم ول  یم  -

  چیاش مدام بلغزه.. به ه   هیپا  یکیمحکم داشته باشه و اون    ی پا

  ی وصل بشن ول  گهیها به همد ه یدو تا پا  د یخوره. شا  ینم  ی درد

..  نی شه رو زم  یچپه م   ایپا رو پله اولش بذاره    یمطمئناً هرکس

سست به خطر نندازه..    هیپا  نیا  بااصالً جونش و    ده یم  حیترج  ای

قرص و محکم و   هیپا  هیهم که توش فقط    ی و رابطه ا   یزندگ

اس..    ده یفا  یعاشق داشته باشه.. مثل اون نردبون بالاستفاده و ب

 از کله پا شدن!  یبترس  دینداره و همش با یچون سرانجام
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توپ و انداخت تو    نباریشد و ا  ده یباالخره به صورتم کش  نگاهش

رفت و با همون   ادشیو مشکالتش و    یمن..خودش و بدبخت  نیزم

 لب زد:  ساداشتیکه نسبت به گ  ییخواهرانه ها

که   دی کن یم یرو وارد رابطه ا سایگ دیمنطق دار ن یپس باهم -

 محکم داره؟ هیپا هیفقط 

اون    هی از  برد..منظورش  ماتم  و    هیپا  هیلحظه  بودم  محکم من 

ا گک  یعالقه  به  ول  دیداشتم؟شا  سایه  داشت  بایحق    د ی.. 

گ   ی م  هشیتوج برعکس  دختر   نی..اریناپذ  هیتوج  ی سایکردم.. 

 بود انگار!  شتری قدرت درکش ب

عالقه    هی  یزمان  هی  دی..شادیکنه..شا  یفرق م  سای من و گ  هیقض  -

و.. دل  ی ا ا  ل ی بود  و  برگردم    ی سع  نکهیبرگشتنم  کردم دنبالش 

  ع یرو به زور و انقدر سر  سایخوام گ  یهمون عالقه بود. مسلماً نم

حس و عالقه رو دو   نیبود که اول ا  نیمال خودم کنم.. قصدم ا

نکردم از    شیکه ده سال پ  ی بذارم.. کار   شیطرفه کنم بعد پا پ

بزرگترامون   تی و به خاطر داشتن حما یتجربگ یو ب یخام  ی رو

  ل یعوض شده و دل طیاآلن شرا  ی اسم و گرفتن. ولکه طرف احس

و نجات   سائهیازدواج.. فقط و فقط کمک کردن به گ  شنهادیپ  نیا
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  ی م  ی خواد قبول کنه داره به نابود  یکه نم  یدادنش از منجالب

 کشوندش! 

 ادامه دادم:  ی شتر یب  یکردم و با شرمندگ   یمکث

که.. کنترل    یداشتم.. مثل همون شب   یوسط منم اشتباهات  نیا  -

عصبان  و  گ  تمیخشم  و  شد  خارج  دستم  داره   سا یاز  هنوزم 

چشم شما    شی که من و پ   یزنه.. همون شب  یسرکوفتش و بهم م

 کرد..  یعوض ی وال یه هیبه  لیتبد

 وسط حرفم و گفت:  دیو دستپاچه پر هولزده

  یاز رو  یعنیبه خدا من اون حرفا رو ناخواسته به زبون آوردم..    -

 ! نی..همتمیو عصبان  سای بابت گ می نگران

لحظه   هیروزا و    هیدونم.. فقط خواستم بگم.. همه امون    ی م  -

ازدستمون   زای چ  یلیکه کنترل خ   میدار  مونیزندگ  ی رو تو  ییها

حالت و    نیا  ای .. حاال بعضمیرس  یشه به نقطه جوش م  یخارج م

ب  با  هم مثل من.. م  ای.. بعضزنیر  یم  رونیبا حرفاشون  تاسفانه 

 مشت و لگد! 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴2 ] 
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 .. یلی اتفاق تکرار بشه؟ به هر دل نیممکنه بازم ا یعنی -

دست   گهید  یبرسونم ول   بی! شده به خودم آسدمینه! قول م   -

و عذاب   بیدونم ته تهش بازم آس  یکنم که م  یبلند نم   سایرو گ

 مال خودمه!  شیاصل

زد و با بغض    ی چشماش بود لبخند  ی که هنوز تو  یوجود غم  با

 لرزون گفت:  ی و صدا

و    نمیبب   نکهیقبل از ا  ی .. حتنوی.. من اد یهست  ی خوبشما آدم    -

  ن یصد در صد ا  ن یاز موافق  یکی گفتم.. اآلنم    سایبشناسمتون به گ 

خودش و    نیاز ا   شتریب  سایگ  ستم ین  یازدواجم چون منم.. راض

ا ول  نیتو  بندازه..  دردسر  به  و  کنه  غرق  ازتون    یکارا  عاجزانه 

  یروز  دی نکن  ی کار  هی..  دی اشکنم مواظب خواهرم ب  یخواهش م

ا  ی که به خاطر رفتارها شد.. از من    مونیازدواج پش  نی شما از 

هم کم عذاب و   سایکردم. گ  قش یگله داشته باشه که چرا تشو

که فقط توسط    ییها  ییسال ها با تنها  نیتو ا  دهی نکش  یسخت

بهتون    دی.. بذارد یدرکش کن  دی کن   ی شه.. سع  یخانواده آدم پر م

اعتماد و حس کنه و    نیاگه ا  دمی .. قول مدمیاعتماد کنه.. قول م
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..  د یکن یپشتش و خال شی بازم مثل ده سال پ ستیبفهمه قرار ن

 .. گه یو بهتون م زیهمه چ

جمله آخرش مدام داشت    کهیتکون دادم درحال   د ییو به تا  سرم

 شد گفتم:  یسرم تکرار م  ی تو

و زودتر بفهمم    دیگ  یکه م  ی زیهمه چ  نیاگه ا  دیکن  یفکر نم  -

 بهتر باشه؟ 

چشمام چپ و راست شد.. خدا    نیب  دشیپر از شک و ترد   نگاه

قفل بزنه به دهنش..   سا یدخترم نخواد مثل گ نی کردم ا یخدا م

  ی ازش قول گرفته بود رازش و به کس  سایهرچند که مطمئناً گ 

ول هم  یم   دیشا  ینگه  از  بهش    قیطر  نیتونستم  و  شم  وارد 

 .. شهی و زندگ  سایبه نفع گ  شتریب ی نجوریبدم ا نانیاطم

رو دارم. فقط    سایگ  ی همه جوره هوا  گهیمن از حاال به بعد د  -

تونم    یو بهتر م  شتریراه کشونده ب  نیاگه بدونم چرا خودش و به ا

 ! د یبه من بگ دی دون یم ی زیمراقبش باشم.. اگه چ

 مشیکرد تا باالخره تصم  یم  تو سکوت فقط داشت بهم نگاه  هنوز

با صدا  یخواست حرف  نکهیو گرفت و هم ا  ی بزنه  سر   ی سرفه 

جفتمون به سمت در آشپزخونه برگشت که با چهره پر از اخم  
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ب کرد رو به رو    یمن و طناز جا به جا م  نیپاشا که نگاهش و 

 ! میشد

بزنم چون اون نگاه طلبکارانه و پر غضب متعجبم    یحرف  نتونستم

از حسادت    ییکردم پشتش رنگ و بو  یکه حس م  یهکرد! نگا

 شد..   یباعث تعجب م نیمردونه داره و هم 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴2 ] 
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  ی دونست طناز دوسش داره و تمام طول شب سع ی که م ی پسر

  ش ی لیم   یادبانه اش ب  ینسبتاً ب  ی ها و رفتارها  یمحل  ی داشت با ب

که باهاش تنها تو    یمن  دنیدختر نشون بده حاال با د  نیو به ا

 شده بود؟ یرتیآشپزخونه بودم غ 

که   ی جور  شی پ  قهی چند دق  نی هم  یکجا بود وقت  رتشیغ  نیا

زد و اشک   یصداش به گوش طنازم برسه با معشوقه اش حرف م

 رو درآورد؟  چارهیدختر ب نیا

  ی که حت  ییاز من طناز بود که به خودش اومد و با صدا  زودتر

شد و با همون لحن مهربونش    ی نم  دایتوش پ  ی دلخور  ی ذره ا

 و نداره گفت:  اقتشیآدم ل نیکه هنوز متعقد بودم ا
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 د؟ یخواست یم ی زیچ -

شد نشون    رهیکه به دور و بر خ  فشیخودش اومد و نگاه بالتکل  به

  یزیآروم کردن اون چ  ی داد حدسم درست بوده و فقط برا  یم

 .. نجایکه تو خونش به قل قل افتاده بود اومده ا

 داشته باشه با همون اخم گفت:  یهیتوج هی نکهیا  ی برا آخرسر

 خواستم!  یآب م وانیل هی -

مرد  ی پوزخند به  رفتارها  ی زدم  بر خالف سنش  بچگانه    ی که 

  شترش ینصف ب  یتونستم حدس بزنم که برا  یداشت و م  یادیز

 نداره..    یمنطق لیدل

کنم    ی و باز  شیآت  ریز  زمیوسط نقش ه   نیقصد نداشتم ا  منم 

هم ب  نیواسه  شا  رونیرفتم  آشپزخونه..  سوال  دیاز  که    یجواب 

  ن یا  دم یحداقل فهم  ی و نگرفتم.. ول  دم یاز طناز پرس   سایدرباره گ 

تو وجودش    ییحس ها  هی  دهی که نشون م  ی زیآدم بر خالف چ

 خواد بروزش بده!  یفقط نم یلیهست و حاال به هر دل

* 
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از    یبعد از رفتن پاشا منم بلند شدم و بعد از خداحافظ  باالخره

خوشمزه   ی و غذا  ییرایتشکر بابت پذ  گه یبار د  هیطناز و طراوت و  

کفشام شدم که تو    دنیاش راه افتادم سمت در و مشغول پوش

کنه و به    یپچ پچ م  سایطناز داره در گوش گ  دم یهمون حال د 

بدرقه کردنم    ی اکه بر رسمت د ده یطور مثالً نامحسوس هلش م 

 ! ادیب

 نهمه ی.. واقعاً با اادی رو لبم نشست و منتظر موندم تا ب  یتلخ  لبخند

خواد از   یم  ی که نسبت به من داشت.. چه جور  یاقیشور و اشت

 کنه؟  یسقف زندگ هی ریبه بعد باهام ز نیا

ا  به ز  شی لیم  یب  نهمه یخاطر  نخواستم  کردنم..  بدرقه    اد یاز 

 گفتم:   دیبهم رس   یمعطلش کنم و وقت

زنم هماهنگ   یباشه.. فردا پس فردا زنگ م  تیحواست به گوش   -

 .. شیآزما ی برا میکه بر  یروز صبح آماده بش هیکنم  یم

تا  سرش به  برم که    دییو که    اد یلحظه    هیتکون داد.. خواستم 

 افتادم و گفتم:  یحرف امروز صبح دارون.. درباره مراسم عروس

 م؟ یداشته باش  یخواد مراسم عروس یت متو دل -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴2 ] 
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 گه یبار د  هیکه    ی چشماش گشاد شد و ناباور.. جور  ی ا  هیثان  تو

ممکن و    ریچه حرف غ  نمیجمله ام و تو ذهنم مرور کردم تا بب 

 کپ کرد..  ی نجور یبه زبون آوردم که ا ی دیبع

کم با خودش   هیجوابش نشدم و گذاشتم    دنی منتظر شن  گهید

داد  ینشون م رتیحجم از تعجب و ح نیفکر کنه.. هرچند که ا

نداشت اصالً مطرحش    یکه به دارون گفتم و لزوم  هیجوابش همون

 کنم. 

لب راه افتادم سمت پله ها و    ریز  یخداحافظ  ه یبا    نیهم  ی برا

دونستم تا برسم خونه و بخوام آماده    یم  کهی.. درحالرونیزدم ب

تا    دی.. شای نجوریکشه و ا  یطول م  ی شم واسه خواب.. دو ساعت

 نداشته باشم..   شتریب  دیمف فردا صبح سه ساعت خواب

نخواد   سا یگ  گهیدعا کنم د  نکهیاومد.. جز ا  یاز دستم برنم  ی کار

کنترل کردنش    ی زابراه کنه و باعث شه برا  گهیروش د  هیمن و با  

 !ارمیسر در ب نجایوقت از ا یوقت و ب

××××× 
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  ی ظرف و ظروف تا جلو   ی صدا  دنیکه رفت بخوابه با شن  طراوت

 یطناز افتاده به جون ظرفا  دمید  نکه یدر آشپزخونه رفتم و هم

 :دمیشام توپ فیکث

م   - باهم  فردا صبح  ولشون کن  نگفتم  .. حوصله  میشور  یمگه 

 وقت شب..  نیا  ایدار

 برگرده کوتاه گفت:  نکهیا بدون

 .. ادی فعالً خوابم نم -

 داد.. هیتک  نتی رفتم سمتش و کنارش به کاب آروم

 ایتا صبح اح  ی خوا   یدونم امشب از اون شباس که م  یبله م  -

 ! ی ریو قرآن به سر بگ ی نگه دار

نکرد و من   غیلبخندش و ازم در   یول  نیبود و غمگ  ریدلگ  هنوز

 و صافش پشت گوشش گفتم:  یپرکالغ ی فرستادن موها نیح

 غلط کردم!  -

 گه؟ یبود د یچ نیعه ا -

 مسخره!  یدعوت و مهمون نیمن شد.. ا  ریتقص -
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وقتاس که آدم    نجوریکجاش مسخره بود؟ اتفاقاً خوب شد.. ا  -

 فهمه! ی رو بهتر از قبل م زایچ یلیخ

 بهش انداختم و گفتم:  یه یعاقل اندر سف نگاه 

 ی بود  دهی.. همش که چپی دیفهم  یامشب چ  یمثالً تو از مهمون   -

 تو! نیا

 مهم.. زیدو تا چ -

 خب؟ -

خوره.. زرتشت به    یهمونقدر که پاشا به درد من نم  دمیفهم  -

 خوره! یدرد تو م

 : دمیطرف هل دادم و توپ هیو به  سرش

 ی و نخوا  یفهم ناقصت و ببره.. تو اگه فکر نکن  نیمرده شور ا  -

 !ی تر نی سنگ یل یبه نظر من خ یرو بفهم ی زیچ

رو بفهمم.. تو که    ییزایچ  هیکنم تا    یباز خوبه من تالشم و م  -

که    یاتفاقات  ی خوا   یو نم  یدرک و فهم بست  ی کالً مغزت و رو

 ! ی نیبب ی افته رو با چشم بازتر یدور و برت م

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴2 ] 
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افتادم که   ی ا  قهیچند دق  ادی  عیسر  یلیرفت تو هم.. خ  اخمام

وقت  دمید اونم  آشپزخونه  تو  اومد  طناز    یم  یزرتشت  دونستم 

رد و بدل شده که حاال   نشونیب  ییحرفا  هی. مطمئناً  نجاستیا

از قبل راغب شده به چسبوندن اون آدم به   شتریطناز.. انقدر ب 

 ! م یمن و زندگ 

! فقط نگو به  ؟ی گفت بهت که انقدر مدافعش شد  یزرتشت چ  -

کرده اس که    ت یکه از کدبانوگر  یفیدو بار تعر  یکیخاطر اون  

 کنم!  یباور نم

اتو   - دوباره  ازدواج  و  زرتشت  با  اول  از  که  بودم..  من  موافق  ن 

بهم    گهیشدم و د  قیرو حرکات و رفتارش دق  شتریکم ب   هیامشبم  

..  ادیباشه که بتونه از پس تو برب  اینفر تو دن  هیثابت شد که اگه  

 نفر زرتشته! هیاون 

 بهش انداختم و گفتم:  ی دلخور نگاه 

 نداره!   ی بر اومدن که کار  یکیآره با کتک و مشت و لگد از پس    -
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امشب به منم گفت. قول    ی.. حتسایاز اون کارش گ  مونهیپش  -

دست روت بلند نکنه.. قبول کن که تو هم کم حرصش    گهیداد د 

 با حرفات! ی دینم

 و گفتم:  دمیکش ی کالفه ا پوف

مارمولک   نیتو وجود ا  دیدید  یدونم شما دوتا خواهر چ  ی نم  -

 هنیب  ی.. اونم که شما رو مدیو طرفدارش شد  فتهیش  ینجوریکه ا

 ! نیزم ی آدم رو  نیتر تی شه با شخص یم

 زد و آروم زمزمه کرد: یتلخ لبخند

  یآدم رو  نیبه مزخرف تر   لیباز برو خدا رو شکر کن که تبد   -

 شه!  ینم  نیزم

  ده یکش  هیگرفت واسه دل پرش که مطمئن بودم هر ثان  شیآت  دلم

.. درسته که عشق  ت یشخص   یو ب  اقت یل  یشه سمت اون آدم ب  یم

خواست مجبورش کنه تا به طناز دل    ینم  یشه و کس  ینم  ی زور

تونست از خودش    یم  ی حداقل رفتار محترمانه تر  یببنده.. ول

و با خاک   اهاشیدختر و آرزوها و رو  نینشون بده و انقدر واضح ا

 نکنه!  کسانی
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و محکم بغلش کردم.. چونه ام و رو   ستادمی پشت سرش وا  رفتم

 ش سفت کردم و گفتم: شونه اش گذاشتم و دستام و دور شکم

مردونه   یموجود نر و اون هورمون کوفت  یهرچ  ال یخیاصالً ب   -

 نییو بر اساس باال و پا  شونیمهم زندگ  ماتیاشون که نصف تصم

م اون  موجودرنیگ   یرفتن  جا   ی ..  افسارش  دست    ی که  عقل 

 تستوسترونشون باشه ارزش وقت صرف کردن داره به نظرت؟ 

 خنده اش بلند شد و گفت:  ی صدا باالخره

 ! ستنین  ی نجور یبرو بابا.. همه مردا که ا -

.. تو اگه  نن یحاضرم به شرافتم قسم بخورم که همه مردا هم   -

اتاق تنها موند و    هیباهات تو    هی ثان   یکه س  ی کرد  دایو پ  ی مرد

 ! دمی م  زهیت نکرد بهت جالخت تصور
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  یداره تو ذهنش م   ی کجا بفهمم چخب اون تصورشه من از    -

 گذره؟
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.. بذار چند تا نشونه اش و بهت بگم که حواست گهید  ی ساده ا  -

شه و   یچشماشون خمار م  نکهیبه بعد.. اول ا  نیجمع باشه از ا 

مونه.. بعد    یباز م  متریلیصاحاب مونده اش چند م   ی ب  ی لبا  ی ال 

شه و زبونشون و    یم   دهیکم کم نگاهشون به مناطق ممنوعه کش

 چرخونن..  یلباشون م  ی نامحسوس رو

 بسه حالم بهم خورد..   سایاه گ -

  ره یگ  ی گر م  شونیشون یاش و بگم.. بعد صورت و پ  ه یبق  سایوا  -

..  ارنیباد زدن و گرما رو در م  یتابلو نشن ادا   نکهیا   ی برا   یو الک

کش    یعنیکنن با خشتک شلوارشون ور رفتن که    یبعد شروع م

اذ داره  تنگه  ول  یم  تمیشورتم  م  یکنه  اصل  اون    یدر  خوان 

متوجه    یتا کس  کنن  میقا  ی جور  هیو    تشونیخاص   یبادکنک ب 

خرابه و    یلینه اوضاع خ  دنیجنبه بودنشون نشه.. بعد که د  یب

بعد    قهی تو توالت و چند دق  رنی ممکنه هر لحظه آبروشون بره م

مقدس    یآدم عرفان  هیشن به    ی م  لیتبد  کهیدر حال  رونیب   انیم

حت م  یکه  به    یشرمشون  برسه  چه  کنن  نگاه  به صورتت  شه 

  ی هورمون ب   ادیکاشف به عمل م   که مناطق ممنوعه.. اونجاست  
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و بزنه    رهیبعد که جون بگشده و تا دفعه    روزیصاحابشون بازم پ 

 ! نی کره زم  ی رو  ی آدما نیشن به متشخص تر  یم لیباال تبد

با تموم شدن    د یخند  ی از وسط حرفام داشت م  نطوریکه هم  طناز

 حرفم خنده اش و ول کرد و گفت:

  ن یآخه.. از ا  یگ یم   ه یچرت و پرتا چ  نی.. اسا یخدا لعنتت کنه گ  -

زنم به شلوارشون و    ی زل م  اری اخت  ی ب  نم ی و بب  ی به بعد هر مرد

 افتم.  یتو م  ی حرفا ادی

و خشتک مردا رو   نهییسرت پا  شهیهم  ی تو که تو حالت عاد  -

 ! ه؟یدردت چ گهیپس د یکن  یراحت تر از صورتاشون تماشا م

 : دی به پهلو زد و توپ ی آرنج ضربه ا با

 گمشو تو هم!  - 

 رونیکه از آشپزخونه ب  نطوریخنده ازش فاصله گرفتم و هم  با

 رفتم گفتم:  یم

عشق و   دیازت پرس  یبه بعد هرک  نیحرفام و.. از ا  ریبگ  ی جد  -

چ بار  ه ینفرت  مرز  پا  نی ب  کیبگو  و  آمدن    نییباالرفتن 

 نامند!  یتستوسترون را حدفاصل عشق و نفرت م
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کسل  ی چشما  با و  از شدت خواب  و ح  یبسته    ن یحاضر شدم 

  یکوفت   ی زندگ  نیو ا  شنهادشیکردن زرتشت و پ  نیفحش و نفر

  ن یی کرده بود از پله ها رفتم پا  ییکارا  نیکه من و مجبور به همچ

 شدم.   نشیو سوار ماش

فرمونش   ی رو  ی و چسبونده بود به دستا  شیشونی که پ  دنشید  با

اونم مثل    دمی با سوار شدنم هم سرش و بلند نکرد.. فهم  یو حت

 رسونده..  نجایمن خوابه و به زور خودش و تا ا

 و گفتم:  دمیکش یصدادار ازهیخم

  رم یشم م  یم  ادهیپ   نجای.. همستا ین  یحرف  ی شد  مونیاگه پش  -

 رسم!  یخوابم م  هیبه بق

پر از خونش که بهم دوخته   ی با صدام بلند شد و چشما  باالخره

که طول    ی ا  قهیچند دق  نیداد واقعاً خواب بود تو ا  ی شد نشون م

 ! ن ییپا ام یتا حاضر شم و ب دیکش

 ! ریصبح تو هم بخ  -
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پر  رهیجواب خ  ی جا  به به صورت  خون    یو چشما  شونی شدم 

 بود و گفتم:  ی عاد ریافتاده اش که به نظر غ

 ! یضیچته تو؟ مر -

سرش و به نشونه نه باال انداخت   نیبه حرکت درآوردن ماش  نیح

 و گفت: 

 یو خستگ  ی ریکمبود خواب دارم.. چند روزه هم کارا و درگ  -

 به هم کالً!  ختهیر ستممیشده هم خوابم کمتر. س شتریهام ب

 شدم!   ستمتیس ختنیاگه عامل به هم ر  گهید دیببخش -

 ! شهیکی  ستمی.. سییزایچ یلیخ ختنیتو عامل به هم ر -

همون   روم با  که  ندادم  و  جوابش  و  پنجره  چرخوندم سمت  و 

 دورگه شده از خوابش گفت: ی صدا

 ! رازیش میر یواسه پنجشنبه محضر رزرو کردم! جمعه هم م -

 ن یاسم ا  دنیکه هربار با شن  یدهنم و قورت دادم.. استرس  آب

 دمینشست دوباره خودش و نشون داد و چرخ  ی شهر تو جونم م

استرس و هول و   نیدرصد از ا  هی  یکه انگار حت   یتشتسمت زر

 من و نداشت!  ی وال 
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 ه؟یمگه عمل بابام ک -

 دیدو روزه با  ی کی  تاًی.. نهام یبمون  میتون   ینم  ادیشنبه! البته ز  -

 !میبرگرد

 : دمی قلبم تندتر شد و نال ضربان

 نه؟ی حالش بد نشه همون روز عمل من و بب -

خمارش   ی کم با همون چشما  هیزرتشت به سمتم برگشت و    نگاه 

 شد..  رهی خ ابونیزل زد بهم و دوباره به خ

م  - راه  مم یافت  ی جمعه صبح  بر   یتون  ی ..    مارستان یب  ی شبش 

! مطمئن باش.. انقدر چشم انتظار هست که.. حالش  ی نی بابات و بب

 شه نه بد!  یخوب م

 ! فتهیاصالً نخواست چشمش به من ب   دیشا  ؟یدون  یتو از کجا م  -

رو    ییزایچ  هی حرفاشون    ی چند سال از ال به ال   نیباالخره تو ا  -

 حس کردم!  

 کرد ادامه داد:   یمکث

عکس بزرگ از تو    هی  فتهیخواستن چشمشون به تو ب   یاگه نم  -

 خونه اشون نبود!  ییرا یپذ ی تو
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  ی تونستم بگم حس خوب  ی.. نمختیتو وجودم فرو ر  ی زیچ  هی

مغزم    ی کرد و چراها  یناراحتم م  شتریحرف.. ب   نیا  دنیداشت شن

اونا م کنن..    دای راحت پ  یلیتونستن خودم و خ  ی و پررنگ تر.. 

 کردن؟   یپس چرا با عکسام سر م

 و با تاسف به چپ و راست تکون دادم و گفتم..  سرم

حس عذاب وجدان تو وجود همه اتون بوده..   نی واقعاً ا  بهیعج  -

ا تو  اتون  سال    نی همه  نگه    هیده  و  من  دلتون  و  ذهن  گوشه 

.. دیو افسوس خورد   دیبهم فکر کرد  دیو هر موقع خواست  دیداشت

 دیو حاال.. شد  دیریازم بگ  یسراغ  هی  دیکدوم نخواست  چیه  یول

  د یکه خودتون خواست ی ا یکاسه داغ تر از آش واسه من و زندگ

 ! امیاز پسش برب ییتنها

آقاجون و حرفا  - از  کالمش و    هی  ی اونا هم مطمئناً مثل من.. 

انجامش    یاون به راحت  یبود ول  بیکه واسه همه ما عج  ییکارا

 ! دنیداد ترس یم

 ادامه داد:  دیو که د پوزخندم
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.. شغل گذشته اش انقدر  سایبود گ  ی جد  مشیآقاجون رو تصم  -

تاث نتونه    ریروش  که  بود  تو  هیگذاشته  و..  خانواده اش   ی قاتل 

  ی بده! حت  لشیبره تحو  شییپذر  تی تحمل کنه و با حس مسئول

 ن ی.. همه ما رو تو ا د یفهم  یدنبالت م  میاومد  یم  یواشکیاگه  

کام باهاش حرف    تاالم    گهیکه د  یمن  یکرد. حت  یسال ها چک م

دادم.    لیتشک  ی واسه خودم زندگ   ایدونست اون سر دن   ی نزدم و م

تو   دنبال  آقاجون   سکیر  هیاومدن  بود هر لحظه  بود و ممکن 

  ل یبفهمه ببره تحو  یکس  نکهیو بدون ا  لمیبشه و اون ف  یعصبان

 گهی.. اآلن دیول  میریکار و بگ   نیا  ی جلو  می بده.. ما فقط خواست

قطع  ینم به  پ  تیتونم  خ  ی ر یگی بگم  به    شتریب  یلی نکردنمون 

 ! نفعت شد

سع  ساکت و  حت   یموندم  درصد    یکردم  چند  اندازه  به  شده 

 یشد درکشون کرد.. اونم با وجود پدربزرگ  یبهشون حق بدم.. م

اعصاب   ی ها  ییشناختمش و صابون زورگو  یخوب م  یلیکه خ

 بارها به تنم خورده بود.    شیخورد کن و تموم نشدن 

به هر حال.. اونا هم پدر و مادرم بودن.. ده سال نتونستن    یول

  ی کنن از گناه من بگذره؟ خدا هم اگه بود م  یاون مرد و راض
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  یزیقلب سنگ بود که چ  ی انگار جا  رمردیاون پ  نه ی گذشت.. تو س

 دونست!   ینم یاز گذشت و دلرحم
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سرم هراسون چشمام و   ی رو  ی سر   ی نیحس قرار گرفتن سنگ   با

ا بدون  و  کردم  وضع  یتکون  نکهیباز  بدم  خودم  آنال  تمیبه    ز یو 

 کردم..

دور و    یکردم و شلوغ  یعطر زرتشت و تو مشامم حس م  ی بو

 می.. مثالً نشسته بودمیشگاهیداد که هنوز تو آزما  ی برم نشون م

تو همون حالت نشسته    یک  دمیتا نوبتمون بشه و من اصالً نفهم

شونه زرتشته و    ی که سرم رو  دمید  ی خوابم برد و حاال داشتم م

 خم شده!  منسر  ی تر سر زرتشته که رو بیاز اون عج

تو وجودمون بود    ی خنده ام گرفت.. چه ذوق و شوق  اریاخت   یب

که تحت    دیفهم  ی کامالً م  دید  یما رو م   یازدواج.. هرک  نیواسه ا

 .  میستی ن یه دل راضو از ت میینجایاجبار ا
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کم تکون دادم باالخره زرتشتم سرش و بلند کرد و    هیو که    سرم

به چهره و موها نگاهم و دوختم  و   شونشیپر  ی صاف نشست.. 

 کرد.. یکه داشت دور و برش و نگاه م  یجیگ ی چشما

کم    هیکه    دیو فهم  تشی که به من افتاد انگار تازه موقع  نگاهش

.. دلم براش سوخت  دیبه جلو خم شد و دستاش و رو صورتش کش

و   قت یحق  نیتو انکارش داشته باشم ا  ی سع  نکهیبدون ا  نباریو ا

 به خودم اعتراف کردم.

دو شب بود که    یکی  نیا  ی ها  ی دار یمن به خاطر شب ب   یخستگ

که    ییباهم بودنمون تا جا  ی روزا  نیو از آخر  مینشست   یبا طناز م 

 واسه حرف زدن..  میکرد  یبود استفاده م در توانمون

به   ی و کاراش به قدر  یمن.. زندگ   طیزرتشت به خاطر شرا  یول

و سر و صدا هم تا مرز   یشلوغ  نیهم گره خورده بود که حاال تو ا 

 رفت! یم  یهوشیب

و با مسئولش حرف زد    رشیکم بعد بلند شد و رفت سمت پذ  هی

 و دوباره برگشت سر جاش نشست.. 

. گفت بعد از دو میدیشماره امون و صدا زده نشن   میخواب بود  -

 فرستدمون تو!  ی م  گهیسه نفر د
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د  سرم مشغول  و  دادم  تکون  ها  دی و  زوج  ما    ییزدن  مثل  که 

زرتشت   ی ازدواج اومدن شدم که صدا  شیمشخص بود واسه آزما

 به گوشم خورد:

 !ی ب سوال اون شبم و ندادجوا -

 کدوم سوال؟ -

 نه؟ ای می ریبگ یعروس ی خوا یم نکهیا -

و منگ برگشتم سمتش و زل زدم   ج یمثل همون شب.. گ دوباره

  ی وقت  ی.. ولگهیم   ی جد  ایکنه    یم   یداره شوخ  نمیبه چشماش بب

 :دمیتوپ دمیند یاز شوخ ی اثر چیه

 ؟ یدو بار مطرحش کن  ی سوال انقدر مهمه که تو بخوا  نیواقعاً ا  -

راحت   ی کلمه جواب بد  هی  یهر دفعه هنگ کن  نکهیا  ی به جا  -

 ؟ یستیتر ن

  یازدواج و جد نیا  ی ادیز نکهی! تو مثل ایخوام عروس ینه نم -

 ! یگرفت
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درهم خم شد    ی از حالت خونسرد در اومد و با اخما  ی ا  هیثان  تو

و آب دهنم   دمیکه نامحسوس خودم و عقب کش  ی سمتم.. انقدر

 ازش سر نزنه!  یحرکت هی  هوی نکهیو قورت دادم از ترس ا

 ؟یچ یعنی -

  ی به زبونم نم ی کردم و حرف یداشتم هراسون بهش نگاه م  هنوز

 اومد.. 

و خودم خبر    م یکن  یم  ی باز  می مگه؟ دار ستین  ی واسه تو جد  -

 ندارم؟

قتا کنترلش از دستم خارج  و  یل یکه خ یزبون  نیبه من و ا  لعنت

به بعد محافظه کارانه    نیشه.. به خودم قول داده بودم که از ا  یم

خواستم    یکه م  ییتر عمل کنم تا زرتشت کنجکاو نشه رو کارا 

راحت داشتم گاف    یلیحاال خ  ی بعد از متاهل شدنم انجام بدم! ول

 دادم! یم

 و صاف کردم و آروم گفتم:  گلوم

..   می داشت  یبار مراسم عروس  هیما    نکهی.. اواًل ایول  هیباز  گم ینم  -

دوباره   لیدال   یسر  هیخاص و به خاطر    طیشرا  هیتو    میدوماً دار 

م ازدواج  لزوم می کن  ی با هم  بخوا  ی. پس  و    مینداره  طبق رسم 
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همن  نداره خانواده هامون بف   ی.. سوماً که.. لزوم میبر  ش یرسوم پ

  ی ب  ی.. پس هرچمیبا هم عقد کرد  رمونروز قبل از سف  هیدرست  

 سر و صدا تر باشه احتمال لو رفتنمون کمتره!

و   ش یو فوت کرد و دوباره اون انگشت اشاره لعنت   قشیعم  نفس 

 گرفت باال.. 

  ی کن  یبه بعد حواست و رو حرف زدنت جمع م  نی.. از اسا یگ  -

!  کی  نی.. ای بد  حیمنظورت و دوباره واضح توض   یکه مجبور نش

تو سرت هست که به    ی زیچ  نیهمچ  دمیفکر نکن نفهم  نکهیدو ا 

آورد ولشیزبون  ا  نیا  ی..  درار..  گوشت  از  رو  و   نیپنبه  عقد 

  ی کن  یاگه فکر م  پسشه..    یتجربه ات م  نیو آخر  نیازدواج.. اول

..  ی بگ  ی تون  یم   یبش  مونینگرفتن پش  یروز از عروس  هیممکنه  

 میشهر دار  نیکه تو ا  ییآدما  نی جشن با هم  هیمن گرفتن    ی برا

 نداره!  ی کار

 : دمیرو مخم بود توپ ی که بدجور ییدو کردن ها کیاز  یعصب

.. بر حسب تصادف  مونیوقت تو مراسم عروس  ه ی  یترس  ی نم  -

 ! ؟ینی من و بب ی ها ی مشتر
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بهم زل    ی خارج شد و با بهت و ناباور  یاز حالت عصبان  نگاهش

شدم از حرفم   مونیشد که پش  ادینگاهش ز  یشونیپر  ی زد.. انقدر

همون موقع با صدا زدن    یول  ارمیو به زبون ب   نیخواستم ا  یو حت

اش و ازم گرفت و بلند شد.. منم   رهیشماره امون زرتشت نگاه خ 

  ی ت.. حیهرکس  ی برا  تونست  یکه م   یحرف  نیحس بد از ا  هیبا  

 خودم آزاردهنده باشه دنبالش راه افتادم.. 
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ا  دیشا و  زرتشت  ها  دیتهد  نیلحن حرف زدن  به   ی کردن  دم 

  تش ی.. به هر حال نیشد ول  یمن م   یاش هم باعث کالفگ  قهیدق

 تند رفتم!  ی ادیو من ز شنهادیپ نیبود از به زبون آوردن ا ریخ

کارا و بدو بدو کردن ها به خاطر    نیکردم که همه ا  ی قبول م  دیبا

من و مشکالتم و عمل بابامه و زرتشت با وجود اخالقش که بعض  

گذشته اش و جبران    ی ها  یخواست کوتاه  یشد م  یوقتا تند م

 شتریگند بزنم به اعصابش و فکرش و ب  ی نجوریکنه.. حقش نبود ا

 مسئله کنم!  نیا ریاز قبل درگ

 * 
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رده نشسته بودم رو تخت و بدون  بغل ک  ی بود که با زانوها  غروب

جدا    میداشته باشم نگاهم از صفحه گوش   نکاریواسه ا  یلیدل  نکهیا

 شد..  ینم

ا  با ول  نکهیوجود  بود  هنوز داشت    یچند ساعت گذشته  ذهنم 

گشت و هربار که فکرش    یکه به زرتشت زدم م  ی اون حرف  یحوال

 شد.   یم شتریب  میمونیکردم پش یو م

بود    قتیحق  ییجورا  هی  نکهیا  با ممکن  زرتشت  و  من  و  بود 

که تو اون سه ماه باهاشون دم خور بودم   ییاز آدما  یکی  ییهرجا

زرتشت از دهنشون   شیپ  یو مثل مشعوف حرف چرت  می نی و بب

جز عذاب واسه    ی زیچ  شیادآور یبه زبون آوردن و    ی.. ولادیدر ب

 جفتمون نداشت. 

با زر  ده یرس   جهینت  نیکه به ا  حاال  شانس    هیتشت  بودم ازدواج 

کار متوجه من    نیهمه سود ا  دی شه و شا  یمن محسوب م  ی برا

زرتشت   و  ر  ییجورا  هیباشه  و    یم  سکیداره  آبرو  سر  کنه 

و براش    طیشرا  نیشدم و ا  یانقدر گربه کوره م   دی.. نباشی زندگ

 کردم. یسخت تر م
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درباره اش زد تو    یگرفتم اگه حرف  میکه همونجا تصم  هرچند

سر و تهش و   یمعذرت خواه  ه یسکوت گوش بدم و آخرسر با  

 ..  ارمیهم ب 

کلمه هم    هیکارامون تموم شد و من و رسوند خونه    یتا وقت  یول

فقط سرش و تکون داد و من   م یحرف نزد و در جواب خداحافظ

که جون آدم   ه یبد قهر  ی رسوند که از اون آدم ها  جهینت  نیو به ا

 بگذرن! رتیرسونن تا بخوان از سر تقص  ین مو به لبشو

از   ه یباز شدن در اتاق و اومدن طناز.. نگاهم و واسه چند ثان  با

طور  میگوش روش..  برگردوندم  دوباره  و  طنازم   ی گرفتم  که 

 درهم از تعجب اومد نشست کنارم..   ی متوجهش شد و با اخما

 ؟ یکن ینگاه م  ی دار یبه چ -

  د یپرس   یم  یچند ساعت که ه  نیو ندادم.. مثل تمام ا  جوابش

بارم در کنار وجدانم از    هیگفتم تا    ینم  ی زیشده و من چ  یچ

 که مدافع زرتشت شده بود سرزنش نشنوم..  ی طناز

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۶ ] 
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دعوات شد با    ی.. سرچیتو خودت  ی اومد  یاز وقت  سا؟یچته گ  -

 زرتشت؟ 

 گفته دعوام شده؟  یک -

 ه؟ یواسه چ  افه یق نیپس ا -

 ولم کن..  ی حوصله ندارم ناز -

شده   زیر  ی انداخت و با چشما  یپر از شک به گوش  ینگاه   مین

 گفت: 

 نه؟!  یمنتظر تماس زرتشت -

فهم  انگار خودمم  تازه  دل  ده یکه  به    نهمهیا  لیبودم  زدنم  زل 

 : دمیکه توپ  هیچ یگوش

 .. چرت و پرت نگو! رینخ -

 رفت سمت در گفت:   یخنده از جاش بلند شد و همونطور که م  با

  ز یچ  هیبدون که تماس    نمیا  یل.. وگمیباشه من چرت و پرت م  -

  ی .. خودتم میو منتظرش باش   ینی که فقط بش  ستیطرفه ن  هی

 ! یزنگ بزن  یتون
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ا  قبل ا  ی زیچ  هی  نکهیاز  فکر که منتظر تماس   نیبهش بگم و 

کنم رفت و در و بست.. منم با    رونیو از سرش ب  ستمین  یکس

شماره زرتشت و   ار یاخت  یو برداشتم و ب  میگوش  ی پوف کالفه ا

 کردم. دای پ نمیاز مخاطب

که گذشته زنگ بزنم    ی ساعت  نهمهیتونستم بعد از ا  ینم مطمئناً

  ی کنم.. اونم حرف   یکه صبح زدم معذرت خواه  یو به خاطر حرف

 تلخه..  تیواقع هیکه هنوز معتقدم  

دو سه  نیتو تمام ا یتلفن.. اونم وقت ی بگم پا دیبا یاآلن چ پس

 ی داده و امروز که من برا  امیپ  ا یروز فقط اون بوده که زنگ زده  

  کم یکوچ  امیپ  ه یخاموش کردن حس عذاب وجدانم منتظرشم  

 مسئله مثل خوره افتاده تو جونم!  نینفرستاده و ا

کار تماس و   نیکه بخواد منصرفم کنه از ا  یفکر اضاف  چیه  بدون

. اصالً بذار فکر کنه  و چسبونم به گوشم.  میبرقرار کردم و گوش

خواستم همون    ینداره.. من که م  یجز معذرت خواه  یلیکارم دل

نشون    گهید  ق یطر  هی.. حاال از  ارمیو به زبون ب   م یصبح عذرخواه

 کنه..  یم  یبدم چه فرق
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شد   ادیخورد انقدر ز  یکه تو گوشم م  ی آزاد   ی تعداد بوق ها   یول

به مراتب خسته   ی کردم تا باالخره صدا  یداشتم قطع م  گهیکه د

 : دیچیتر از صبحش تو گوشم پ 

 بله؟ -

 سالم!  -

 سالم!  -

 ؟یخوب -

 تر گفت:  ی جد ی کرد و با صدا  یمکث

 شده؟ ی زیچ -

 بشه؟ دیبا ینه چ -

 ؟ ی زنگ زد یواسه چ -

و سع  دستام پام مشت شد  رون  با    یرو  عم  هیکردم    ق ینفس 

 اوردی کرد که حرصم و در م  یکارا رو م   نی خودم و آروم کنم.. هم

 ..گهید

واسه بدو   یاز زور خستگ  دیامروز گفتم شا  ی زنگ نزد   دمید  -

 !ی کرد میتسل نیبدو کردنات جان به جان آفر
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! هرچند..  ی ریمسئله رو جشن بگ  نیا  ی نترس هنوز زوده بخوا  -

 رسه!  یزود به نظر نم ادمی.. زیگرفت  شیکه در پ ی ا هیرو نیبا ا

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴7 ] 
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که صبح زدم    ی زد به حرف  یداشت کم کم خودش کانال م  گهید

 گفتم:  نیواسه هم

و    تت ی به من.. ظرف  ی ازدواج داد   شنهاد یپ   یکردم وقت  ی فکر م  -

 !ی باال برد زایچ نیواسه ا

 ی واسه اش نداشتم.. برا  یبره و من وقت کاف   یکار زمان م  نیا  - 

ب  حیترج  نیهم باهاش کنار    ی اگه عوامل جانب  ام یدادم کم کم 

 اجازه بدن! 

و بلند شدم تا کنار پنجره اتاقم    م یشون یو چسبوندم به پ  دستم

کرد به    یکه مجبورم م  یطیشرا  نیمتنفر بودم از ا  شهیرفتم.. هم

کرده بودم    ری گ  طیشرا  نیطرف مقابلم حق بدم و حاال که تو ا

 کنم.  شیتونستم ماست مال  ینم

 ربط گفتم:  یبحث و عوض کردم و ب نیهم واسه
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 ؟ییکجا -

 شرکت..  -

 شه کارت؟  یتموم م یک -

 .. چطور؟ادهی.. فعالً که کارم زستیمعلوم ن -

  یمکالمه ب نی و مطمئناً بهتر از ا دیبه ذهنم رس هویکه  ی فکر با

برا  یم  دهیفا کنم  استفاده  ازش  ب  ی تونستم  ا  نی از   ن یبردن 

 گفتم:  عیسر ی کدورت و دلخور 

 خدافظ!  یچیه -

تماس و قطع کردم... هرچند که حاال    دمیو که شن   خداحافظش

 یبود ول  بی.. عجشیمحل  یو ب  ی همه سرد   نیمن دلم گرفت از ا

کرد که    یزد و چک م  ی زنگ م  قه ی رو که دم به دق  ی انگار زرتشت

 کنم..   یدارم م کاریچ

داد بدون دعوت پا بذاره   یکه به خودش اجازه م  یزرتشت  یحت  ای

  ن یدادم به ا  یم  حیرو ترج  ارهیتو خونه امون و سر از کارم در ب

نگرفت    لمیتحو  ادیدلخور شدنش ز  ایبه بهانه کار    ایکه حاال    یآدم

 نداره..   تی خواست نشون بده که کاراش برام اهم یو مثالً م
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 یواقعاً جا  ؟ییه کجاسوال نپرس  نیباشه و به عنوان اول  زرتشت

بردم    یرنج م  یخود آزار  ی ماریداشت و من احتمااًل از ب  ینگران

و اعصاب    یخواست با برگردوندن زرتشت به حالت قبل  یکه دلم م 

از جام بلند شدم    عیخورد کنش دوباره خودم و آزار بدم که سر

 ! رونیو بعد از چند ساعت زدم از اتاق ب

××××× 

بردم تو که   یو داشتم م   نیخونه و ماش  دمیشب بود که رس  آخر

د با  مجتمع  ک  عیسر  دنمینگهبان  تو  ب  وسکشیاز  و   رونیاومد 

 گفت: 

 لحظه!  هیمهندس  ی آقا -

 .. ن ییپا دمیرو کش شهیو نگه داشتم و ش  نی ماش

 بله؟ -

 گرفت سمتم و گفت:  یک یتساک پالس هی

 شما!  ی نفر با آژانس فرستاده برا هی شی دو ساعت پ یکی نویا -
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انداختم که    اتشیبه محتو  یتعجب گرفتمش و از همونجا نگاه  با

  ی شده اس که به نظر م  دهیچند تا ظرف در دار رو هم  چ دمید

 اومد توش غذا باشه.. 
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 فرستاده؟ ینگفت ک  -

رفت بپرسم فکر کردم   ادمینگفت.. شرمنده منم    ی ز ینه واال چ  -

 ! دیان یخودتون در جر

 اشکال نداره.. دستت درد نکنه!  -

 نگ یپارک  ی و به حرکت درآوردم و بعد از پارک کردنش تو  نی ماش

غذا   نیا  دیپرس  یکه م  یگوشه ذهنم در جواب سوال  هیرفتم باال..  

اش    گهیگوشه د  هیکرد و    یرو تکرار م  سایفرستاده اسم گ  یرو ک

دستپختش من    قیکرد از طر   یم  یسع  شهیکه هم  نیاسم کاتر

 قرار بده..  ریو تحت تاث

و به خاطر حضور    دمشیشرکت د  ی تو   روزید  نکهیتوجه به ا  با

ا احتمال    ی پدرش مجبور شدم چند کلمه  بزنم..  باهاش حرف 
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جز چزوندن    ی که کار   هییسایاز گ  شتریب  یلیکار اون باشه خ  نکهیا

 من نداره! 

بادمجون    میحل  دنیبه محض باز کردن در ظرف بزرگتر و د  ..یول

که    ی دور و اون روز  ی که من و برد به سال ها  ی شده ا  نییتز

خوردم و   یبا اشتها م  ی رو اونجور  سایدستپخت گ   دمیتازه فهم

و که محال بود طرز    نیو نگفت.. اسم کاتر  نیبه من ا  چکسیه

 یا یگوشه و زوا  همه  زرو بلد باشه.. ا  ییغذا  نیدرست کردن همچ

 باز شد.  یضیذهنم خط زدم و لبام به لبخند عر

  ی و به وقتش م  ستیکه بلده چزوندن من ن   ی انگار تنها کار   نه

ناخواسته به زبون    ایرو که حاال خواسته    ییتونه جبران کنه حرفا

 ! اره یم

که تو وجودم نشسته بود    یرو با همون شوق  گهی در دو تا ظرف د  

خوردن  ی سبز  ش یک یداد باز کردم.. تو  هام و پر   ی و همه خستگ

که به صورت مربع برش    ینون سنگک  کهیچند تا ت  یکیبود و اون  

 داده بود! 

به نظر نرسه..    یساده باشه و کار شاق  ایلیخ  ی حرکت برا  نیا  دیشا

  هیدور بودم  زایچ نیاز ا ریچند سال اخ نیمن که تو ا ی برا یول
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کردم که    یفکر م  نیبه ا  یشد.. اونم وقت  یجور نعمت محسوب م

ناخواسته بهش ظلم کردم   ایکه ده سال خواسته    هیآشپزش دختر

هم خاطر  به  حاال..    ییاجور  هیمسئله    نی و  و  بود  متنفر  ازم 

 ! د یبه رخم کش ی و دل بزرگش و بدجور یمهربون 

 حرف واکنش نشون داد و گفت:   نیذهنم نسبت به ا  عیسر  یلیخ

  ی م  یحس و نسبت به پدر و مادرشم داره.. ول  نیدختر هم  نی»ا

باباش پا رو همه خط    ین یب که بازم حاضر شده به خاطر عمل 

بذاره و عالوه بر ازدواج دوباره با من.. برگرده    ش یزندگ  ی قرمزا

  یرسه مهربون   یو دور از باور به نظر نم   دیهم بع  یل ی.. پس خرازیش

 و نفرت پنهونش کنه!« غضبداره پشت نقاب خشم و  یکه سع
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ناهارم    یافتاد که حت  ادمیغذا و تازه    نیا  دنیضعف رفت با د  دلم

 یزدم و ازش تشکر م  ی زنگ م  سا یقبلش به گ   دیبا  ینخوردم.. ول

و به کل    شگاهیآزما  ی صبح تو  یکه دلخور  ی کار  نیکردم بابت ا

 برد.  نیاز ب
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غروب زنگ زد منم   یوقت  دمی د  یکردم م  یکه فکرش و م  حاال 

تونست بهونه    یکارش م  نیباهاش خوب صحبت نکردم و هم  ادیز

 باشه واسه جبران. یخوب

 معطلم نگه نداشت و جواب داد:  ادیمنتظر تماسم بود که ز انگار

 بله؟ -

 سالم!  -

 سالم!  -

 ؟یخوب -

 شده؟ ی زیچ -

  دم یکلفت شد و تازه فهم  هویکردم چرا صداش    یفکر م  داشتم

 نکه یبهم زنگ زد و در جواب ا  ی وقت  اره یمن و در م   ی که داره ادا

 حرف و زدم! نیهم ؟«ی»خوب دیپرس

 ه؟یشکل  نیمن ا ی صدا -

 مهمه! ادیکه به زبون م یی.. حرفاستیصدا مهم ن  -

که به زبون    ییمواظب حرفا  شهیعه؟ پس چه خوبه که آدم هم  -

 باشه!   ارهیم
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به اون ظرف    رهیدادم و خ  هیکانتر آشپزخونه تک   سکوتش به  با

 لب زدم: زیم ی رو زیغذا اشتها برانگ ی ها

خوردنش   ییغذا تو  نیآشپز ا  نکهیدفعه مطمئناً با علم به ا  نیا  -

 ! ش یداره نسبت به ده سال پ   ی ا گهیمزه د هی

 دیرو دارش بع  شهیهم  ت یکه از شخص  یکرد و با خجالت  ی مکث

 بود گفت: 

شا  - کردم  فکر  چ  یبرس  رید  دیامممم..  نشه  وقت    ی زیخونه 

 نه!  ای  ی شام خورد گهیدونم د ی.. نمی درست کن

 نخوردم!   -

 گهیچند نفر د  ی که پس فردا جلو  ادیپس.. خدا کنه خوشت ب  -

 واسه خاطر چهار تا قاشق غذا..  ینکن کسانیمن و با خاک 

کردم و    فیبود که از دستپخت طناز تعر  یاش به اون شب  اشاره

انقدر حافظه    نکهیخنده ام گرفت ناراحت شدم از ا  نکهیا  نیدر ع

  ینجوریداره.. چون ا  ی و تو ذهنش نگه م  زیو همه چ  هیاش قو

نم  چیه  گهید ام   یوقت  حرفا  دواریتونستم  شب    ییباشم  که 

 بهش زدم و فراموش کنه!  مونیعروس
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 ه اس!خوشمز یلیکه خ  گمی نخورده م -

از نشونه   یکیسکوت    نیا  دمیفهم   گهید  نباریساکت شد و ا  بازم

و چقدر اون لحظه دوست داشتم رو به    دنشهیخجالت کش   ی ها

کک و    ی وقت  نم یبب   کیتونستم صورتش و از نزد  ی روم بود تا م

شن و جلوه   یگونه هاش م  یسرخ  یخوشگلش قاط  ی مک ها

 شه!   یم  شتریاشون ب

  ی چهره ا  اتیشدم که از خصوص   یمحسوب م  وونه یمن د  یعنی

 اد؟؟یانقدر خوشم م ارنشی مثل نقص به حساب م ایکه بعض 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۸ ] 

 337_پارت#

موقع اس که بتونم اتمام   نیبهتر  دیگرفتم و حس کردم شا  ینفس

 اوردیبه زبون نم  ی زیچ   نکهیمسئله.. با ا  نیحجت کنم باهاش تو ا

 شگاهیآزما  ی که صبح تو  ی دونستم خودشم از جمله ا  یم  یول

بود که     مونهیگفت پش  ی رو بهش حال  ییزا یچ  هیو حاال الزم 

 کنم.. 

 سا؟ یگ -
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 هوم!  -

  ست یرو فراموش کنم نه انکار! قرار ن   ی زیخوام چ  یمن نه م   -

بزن بودن و    یلیافتاده که خ   یاتفاقات  هی.  می خودمون و گول  بد 

  یکه م  ی تنها کار  نیشه کرد! واسه هم  یفراموششونم نم  یحت

انجام داد مدارا کردنه..   از پسش    دیبا  ی دونم سخته ول  ی مشه 

رو  ییجورا  هی.  م یایبرب رفتن  راه  زبون    هی  ی مثل  به  نازکه..  نخ 

پرت کنه که از رو   ی حرف ممکنه حواسمون و به قدر  هیآوردن  

  ا ی. پس ب می دوباره از اول شروع کن  میو مجبور ش  نییپا  میفت ی نخ ب

 ن یکه از ا  می.. حداقل تالشمون و بکنمیجفتمون به هم قول بد

 ! می مواظب حرف زدنمون باش  شتریبه بعد ب

 ! یاوک -

کرد    ی خودش و آماده م  ی زیکه سر هرچ   ی بود از دختر  بیعج

قبول کردن    عی تو شکم من و جوابم و بده.. انقدر سر  ادیکه با سر ب 

حرف بزنم..    ی کردم که هرجور   یقبول م  دیمنم با  یحرفم.. ول

طلبکار    ی بهتر بود به جا. پس  رمیگ  یهم جواب م  ی همونجور

 شدن خودمم حواسم به رفتارم باشه! 

××××× 
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 ! گهیچرا خشکت زده؟ بازش کن د سایگ -

اآلن با آژانس اومد    ن یکه هم  یبزرگ   ی لیتعجب به جعبه مستط   با

زرتشت کاوه فرستاده شده نگاه    ی در خونه و گفت از طرف آقا

 ردن. رفت واسه باز ک  یوجه سمتش نم  چیکردم و دستم به ه  یم

  ی ذهنم بهم م   ی که داشت تو  ی خواست احتمال مزخرف  ینم  دلم

شه و   لیتبد  نی قیبا باز کردنش به    هیجعبه چ  نی ا  ی گفت که تو

حرص تازه جوونه زده وجودم انقدر رشد کنه که اعصاب و    نیا

 !زهیروانم و بهم بر

  دنیاز من کنجکاو بودن که با د  شتریب   یلیطناز و طراوت خ  یول

باز   به  کردن  شروع  و  شدن  کار  به  دست  خودشون  من  تعلل 

 کردنش! 

 ی محتوا  یکی  یکیمن..    یمات شده و نگاه عصب  ی چشما   ی جلو

آوردن و برانداز    رونیباز مونده اشون ب  مهیاون جعبه رو با دهن ن

 کردن..

برا  ه ی  زرتشت لباس  کامل  م  ی ست  که    م یبر  میخواست  یفردا 

کننده اش رنگ روشنشون بود   یبود و نکته عصب  دهیمحضر خر

  ن یهم  کهیعروسه.. در حال  ی لباسا برا  نیداد ا   یکه کامالً نشون م 
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خوام مراسممون   ینم  نکهیسر ا  میبا هم بحث کرد  شیدو روز پ

 . رهیبه خودش بگ یشکل و رسم عروس

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۸ ] 

 33۸_پارت#

  ی کیتمام خز و ش   ی اون پالتو  ی رو   اریاخت   یحال نگاهم ب   نیا  با

 ی و اون شلوار پارچه ا  د یرس  ی باسنم م  ریکه قدش احتمااًل تا ز

ت  هیکه رنگش     ص ی تونستم تشخ  یم   ده یتر بود و نپوش  رهیکم 

  ی پاشنه بلند  ی و کفشا  فیو ک  نهیش   یبدم چقدر تو تن قشنگ م

با رنگ ش که    یلباس و درآخرم شال  ی ر یکه رنگشون ست بود 

 .. دیکرد چرخ یم لیرو تکم یزمستونه و مجلس پیت نیا

براندازشون م  طناز از بهت   یکه هنوز داشت دونه دونه  کرد و 

گشاد شده   ی بود مارک پالتو رو باچشما   ومدهیبه زبونش ن  یحرف

 نشونم داد و لب زد:

 ! نی بب  سایگ -

 : دمیچفت شده زل زدم بهش و توپ ی بادندونا

 ؟یکه چ -
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  ناس؟یچقدر پول ا  یدون یاصله!م -

و نوشته بود و نشونم    کیدرجعبه که روش اسم و آدرس بوت  نباریا

 داد و گفت:

 آدرس و نگاه!  -

 طراوت بود که باذوق گفت:  نباریا

 ! ادیبهت م  یلیخ  ؟مطمئنمیپوش  ینم یآبج -

که اگه چند    ی فاخر   ی لباسا  نی همچ  دنی چرا..وسوسه پوش  دروغ

 ی لیاز خ  دی.. بازم بااوردمیکردم و پول در م  یهم کار م  گهیسال د

هر   ی تونستم بخرمشون برا  یزدم تا م   ی م  گهید   ی ضرور  ی زایچ

بود که بخوام بدون مکث و   ادی از جمله خود من انقدر ز  ی دختر

 تعلل بپوشم و تو تنم امتحانشون کنم..  

که بهش زده    یرفتار زرتشت اونم بعد از حرف  نی از ا  میکالفگ  یول

شد که در جواب طراوت و نگاه مشتاقش سرم و    ادیبودم انقدر ز

بزنن    یا  گهیحرف د  نکهیباال انداختم و قبل ازابه نشونه »نه«  

 برداشتم..  ز یو از رو م میرفتم تو اتاق و گوش
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 ی هرچ  یو چسبوندم به گوشم ول  می اش و گرفتم و گوش  شماره

 کارش یچ نکهیا دنیاز قصد و فهم ایصبر کردم جواب نداد..حاال 

 دستش بند بود.  ایدارم.. 

فروکش    تمی خواستم زمان بگذره.. تا عصبان  یبود من نم  یهرچ

 فرستادم:  امیرفتم تو اس ام اس و براش پ  نیکنه واسه هم

خر   نی؟ایچ  یعنیکارا    نی»ا چرا  رو  نبود   ؟مگهی دیلباسا  قرار 

 م؟«ی نداشته باش  یمراسم خاص

خودم    یرو تخت ولو شدم و منتظر موندم جواب بده و ه  همونجا

 جواب داد:  قهی بعد از ده دق کردم تا باالخره یو چک م م یگوش

 تونم زنگ بزنم!«  یهستم نم یی..جام یزن یحرف م »بعداً

 جوابم و بده!« نجای ..همی خوام زنگ بزن ی»نم

 و؟« یچ »جواب

 و محکم باز و بسته کردم و نوشتم:  چشمام

 !« م یمراسم نداشته باش »قراربود

ن  »اآلن  باش   یمراسم  ستیقرار  برات م یداشته  عروسم  لباس   ..

باشه متفاوت   ی لباس  هیدادم  حی..فقط ترجی که داغ کرد دمینخر
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بق از  !بپوششون هر کدوم  یپوش  یم  شهیکه هم  ی زی چ  ای  ه یتر 

 اش و بفرسته!«  گهید ز یسا هیبگم  هیاندازه نبود بگو که 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۸ ] 

 339_پارت#

لحن    نیزد توش و حاال ا  یکم آروم شم گند م  ه یخواستم    یم  تا

اون ترج  ی دستور رو مخم رژه رفت که   ی دادمش بدجور  حیو 

 کردم: پیتا

 واسم؟« ینگرفت شگاهیوقت آرا اناًیقربان؟اح دیندار  ی ا  گهی»امرد

که از تو اس ام اسم هم    ی پررو بود که باهمون خونسرد  یلیخ

 شد جواب داد: یحس م

 ی لمایمثل ف   دنت یکه من باد  شگاهیآرا  ی خواد بر  یدلت م  »اگه

ب  راه  ام  لوچه  و  لب  از  آب  کن  فته یعاشقانه  تو ذوق    ی حرف  یو 

  یشکل  نیبه نظر من وقتت و هدر نده..اول و آخر هم  یندارم..ول

 !«ادیبرنم چاره یب شگریازدست آرا ی کار گهیو د یهست

  گه یپرحرص د امیپ  هیکه آماده شده بودن واسه نوشتن    انگشتام

که به ذهنم    ی در جوابش..همون لحظه متوقف شدن و من با فکر
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فروکش کرد و منصرف شدم از ادامه  ی ا هیتوثان تمیعصبان  دیرس

 بحث!  نیا

تو وجودم بود   ی شوق  ی حس موذ  هیو خشم..  تی کنار عصبان   در

کرد به   یم  بمیکه ترغ  یحس  هیکه مدت ها ازش فاصله داشتم..

 بود.   دیکه ازم بع ییانجام کارا

  ی بودم و فکر م  دهیوقت بود دورش و خط کش  ی لیکه خ  ییکارا

که دو  یی..مثل همون غذارمیوقت سمتشون نم  چیه گهیکردم د

از حدقه در اومده   ی به چشما  تی اهم  یدرست کردم و ب  شیروز پ

پا و  من  بود  ها  مدت  که  ند  ی طناز  آژانس   دهیگاز  با  بود 

 فرستادمش درخونه زرتشت! 

 ی رابطه دوستا  ادیکه من و    ییها  ی اس ام اس باز  نیهم  مثل

دب م  رستانم یدوران  پسراشون  دوست  واسه    نداختی با  حاال  و 

عج و  بود  شده  جالب  ا  بیخودمم  وقت  نکهیتر  وکله   یاز  سر 

و کشف  اتمیخصوص نیشده بود داشتم ا دا یپ می زرتشت تو زندگ

 کردم.  یم
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و همونجا ول کردم و رفتم تو هال..طناز    میفکر گوش  نیباهم  اآلنم

بررس درحال  هنوز  طراوت  طناز    یو  به  رو  من  که  بودن  لباسا 

 گفتم: 

 ؟ یکنه در ارتباط یکار م شگاهیتو آرا یبا اون دوستت که گفت -

 آره چطور؟ -

وقت به من بده    هیفردا    ی تونه برا  یم نی زنگ بهش بزن بب  هی  -

 آپ! کیواسه م

 واسه خودت؟  -

 اسه عمه ام!نه و -

 نیا  دنیتو اتاق؟قبلش که با د  یشد رفت  یحالت خوبه تو؟ چ  -

 یم  شگاهمیآرا  رون؟حاال یزد ب  یداشت م  شیلباسا ازچشات آت 

 ؟ یبر ی خوا

 داره؟ یخوام برم..اشکال یآره م -

 ! رنا یگ  یگرون م یلینه فقط.. اونجا خ -
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  ازم یکه زرتشت بابت کار بهم داده بود ن  یفکر کردم قول  باخودم

کردن واسه    یکم ولخرج  هیکرد.. پس    ی و برطرف م  ادیبه پول ز

 خورد.. یبر نم ییآدم به جا نی ا ی کم کردن رو

 ساعتش و به من بگو!   ریحله تو وقت و بگ -

که به طراوت زدم راه افتادم   یلباسا رو برداشتم و با چشمک  جعبه

 سمت اتاق.. 

 نه!  ایاندازه هست  نمی رو بپوشم بب نایمنم برم ا -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۸ ] 

 3۴۰_پارت#

* 

شناختمش.. نه از نظر    یبود که نم  ی دختر  خی م  نهیتو آ  نگاهم 

کرده بود.. نه از نظر باطن    رییتغ  تینها  یکه ب  ی و چهره ا   ی ظاهر

نفر   هی  ی که حاضر شده بود به خاطر مثالً کم کردن رو  یو کس

  ا یدونستم کارم درسته    یانجام بده و من هنوز نم  ی کار  نیهمچ

 نه!  
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ربات فقط   هیده سال گذشته.. مثل    ی سایدونستم گ  یم  فقط

 گهیو روزاش و بگذرونه و د   ارهیکرد تا پول درب  ی و کار م  یزندگ

تونست لذتبخش باشه    یم   یکه گاه  ی زندگ  ی ها  ه یبه حاش   ی کار

کم برام سخت بود    هیبده نداشت و حاال    زهیو انگ  دیو به آدم ام 

ا که    بیعج  یول  رییتغ  نهمهیقبول  نم  ی بد   حسبود   یازش 

 گرفتم! 

بودم.. حاال    دهی نگرفتن به زرتشت توپ  ی که خودم بابت عروس  ی من

 یکه به قول زرتشت متفاوت بود از هرچ  ییو لباسا  شیآرا  نیبا ا

بردم و در   یداشتم لذت م  ییجورا  هیبودم..    دهی که تا اآلن پوش

ب  تینها و  می شرم  ی وقاحت  دلم  ا   ی ..  تو   نیخواست  و  لذت 

و متفاوتم رو    دین ظاهر جدیکه با ا  یوقت  نمی زرتشتم بب  ی چشما

که تو گوشم    ییدادم به صدا  ینم   ی تیاهم  چیشه و ه  یبه رو م

 گفت:  یم

ت  دیبا  »چرا درباره  آدم  اون  مهم    پی نظر  برات  انقدر  و ظاهرت 

 باشه؟«

 !ی محشر شد سایگ -



898 
 

بود و اونم   ستادهی به طناز که پشت سرم وا  ینگاه  نهیهمون آ  از

بود و خوشگل کرده بود انداختم و به    دهیبه خودش رس  یحساب

 گفتم:  یشوخ

 منو! یحاال انقدر بگو تا چشم بزن -

 گمشو مگه من چشمم شوره؟ -

 براندازم کرد..  ی شتریتر اومد و با دقت ب کینزد

  ر ییتغ  ی لیخ  یول  ست ین  ادیاصالً ز  شتیآرا  نکهی.. با انیآخه بب   -

 !ی کرد

  روز ی که از د  ی رو لبم نشست و با همون حس موذ  ی لبخند  نباریا

 تو جونم افتاده بود گفتم: 

 خواستم!  یو م  نیمنم هم -

تو و   ادیوقت طراوت ن هیبه در بسته اتاق انداخت که  ینگاه   مین

 پچ زد: ی آروم تر ی بعد با صدا

 تونه ازت بگذره!   ی.. امشب زرتشت خان نمادیکه بوش م  نجوریا  -

 با هم!   میگو.. قول و قرار گذاشتچرند ن -

 : دیزرتشت گذاشتم نبود و پرس ی که برا ییشرطا نیا  انیجر در
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 ؟ ی چه قول و قرار -

 از من توقع نداشته باشه زن باشم براش.. نکهیا -

پس   ؟ی به پسره زد  هیچه حرف  نی! اسایتو گ  یهست  ی عجب خر  -

با تک  بره  حرف تو واسه خودش دوست دختر   ن یبه هم  هیفردا 

 و برطرف کنه خوبه؟ ازهاشی و ن رهیبگ

 : دمیبا اخم توپ یول ی زیچ نیاز تصور همچ ختیدلم ر نکهیا با

 به درک!   رهیخب بره بگ  -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۸ ] 

 3۴1_پارت#

 : دیبه صورتم انداخت و با شک پرس یق یدق نگاه 

ا  لیدل  - واسه  رابطه   یحرف چ  نیتو  باهاش  قبالً  که  تو  بود؟ 

 ؟ ی حرف و بهش زد نی.. چرا پس ایداشت

  ف یک  ی و گرفتم و مشغول چپوندن چند تا خرت و پرت تو  روم

 شدم که طناز دوباره گفت:  میخال

 ه؟ی.. دردت چسایحرف بزن گ -
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رو   هیقض  نیاول خودم دور ا  نیکه خواستم از هم  نهیدردم ا   -

نسبت به من بخواد   شی لیم  یاون با ب  نکهیخط بکشم.. قبل از ا

 کنه!   رمیتحق

از  ی هم برا ی بود و من کار  ی رادا ریکه تو گلوم نشست غ ی بغض

 اومد..  یبردنش ازم برنم  نیب

فهمم نگاهاش    یرفتاراش و.. م  نم یب   ی طناز.. م  ستم یمن کور ن   -

بهم    ی خودش و کنترل کنه و جور  رهیم  ادشیوقتا    ی و که بعض

  ی ارزش نگاه م  یآشغال ب  کهیت   هیشه که انگار داره به   یم  رهیخ

خوب    یلیو خ  نیمن.. ا  یانکار کنه ول  یاگه بهش بگ   دمیکنه. شا

که نگاه زرتشت پر شوق و شور گذشته رو   یکنم. من  ی حس م

مثل ده    گهیفهمم د  یشناختم.. حاال خوب م  ی بودم و م  دهید

که از گوشه    یشدن به من   کینداره واسه نزد  یرغبت   شیسال پ 

ترج  ابونیخ ا  حیجمعم کرده.. منم فقط  از    ن یدادم..  نخواستن 

حفظ کنم!    ششیکم غرورم و بتونم پ  هی  دیجانب من باشه.. تا شا

با م   نهیبهتر از ا   ل یکه هر شب منتظرش باشم مثل همه مردا 

  ی لیم  یب  نیو ا  ومدیبشه و هر بار که ن  دهیبه سمتم کش  شیجنس

 داغون بشم! د یرو به رخم کش
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 ش و گذاشت رو بازوم و لب زد: دست  یناراحت با

 تیاذ  اال یفکر و خ  نیخودت و با ا  نکهیا  ی به جا  ستیبهتر ن   -

 ؟ی و باهاش حرف بزن ی نی.. بش یکن

که تو چشمام   ی کردم اشک  یسع  نهیباال و رو به آ  دمی و کش  م ین یب

 خشک کنم..  ی جمع شده بود و با دستمال کاغذ 

د  - ما  ترج  گهیکار  گذشته..  زدن  حرف  چ  دمی م  حیاز    ی همه 

 بمونه!  ی که هست باق ی نجوریهم

 کمک... یلیتونه خ یبه نظر من حرف زدن م یول -

 گفتم:  تی تو صورتش با جد رهیخ نباریسمتش و ا  برگشتم

 ! یدون  یو خوب م  نیطناز.. خودتم ا  ی کن  ینم  یفرق   چیه  گهید  -

کرد که طراوت در و باز   ی و ماتم نگاهم م  یداشت با نگران  هنوز

 کرد و گفت: 

 .. آقا زرتشت اومد!سا یگ یآبج -

برا  بعدش طناز  مثل  و  تو  با ذوق   نیصدم   ی اومد  بار  هر  و  بار 

 به زبون آورد:  ی شتریب

 ! ی خوشگل شد یلیخ -
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با    ی لبخند  ی برق لب و موها  هیبه صورت خوشگلش که فقط 

کش شد  ده یسشوار  چهارده  ماه شب  صادقانه  مثل  و  زدم  بود  ه 

 گفتم: 

تو   یبشه واسه عروس  ی. کزدلمی عز  ی شد  گریج  یلیتو هم خ  -

 م؟یبزک دوزک کن

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴۸ ] 
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منم بعد از برداشتن    نیی و سرش و انداخت پا  د یخند  باخجالت

 گفتم:  یرو به طناز با ناراحت نهینگاه تو آ گهی دور د هیو  فم یک

 ؟ ی اریدر م  هیاداها چ   نیا  گهید  م ی رفت  یباهم م   دیاومد  یکاش م  -

ما هم   دی.. شما برم یش  یجفتمون معذب م  ی نجوری.. ازمینه عز  -

  م یرس  ی!همزمان با شما ممیایم  میریگ  یآژانس م هیاآلن  نیهم

 نگران نباش! 

لنگه   ه یداره که تاشبم  یرودرواس زایچ نیدونستم انقدر تو ا یم

  گه ید  نیکنه..واسه هم  یو بهش اصرار کنم قبول نم  ستمیپا وا

 راه افتادم سمت در..  یخداحافظ هینگفتم و با  ی زیچ
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تند شده بود و هر   ی سابقه ا  یضربان قلبم به طرز ب   کهیحال  در

 .. رونیام و پاره کنه و بپره ب نهیلحظه امکان داشت قفسه س 

××××× 

 ی نشسته بودم و داشتم دونه دونه آهنگ ها رو رد م  نیماش  تو

به    دن یرس  ریمس   ی کنم تا تو  دا یبه درد بخور پ  زیچ  هیکردم تا  

 که به حال و هوامون بخوره..  ی زیچ هی.. می محضر گوش بد

شد    ینم  دایپ   نمیماش  ی بود که آهنگ شاد تو  نیا  یبدبخت   یول

نگاه   نیو آخر  سایگ ادیگوش داده بودم به  یسال ها هرچ نیو ا

 بود و پر از درد.. نیپر از ترسش که به خاطر داشتم.. غمگ

گرفتم همون لحظه    م یتصم  گهی بودم و د  رشیدرگ  ی ا  قه یدق  چند

دانلود کنم که درساختمون باز شد و من   میآهنگ از تو گوش  هی

  سا یگ  نکهیاز ا  نانیبندازم واسه اطم  ی نگاه  م ین  هیفقط خواستم  

ن همون  بشم..که  کارم  مشغول  دوباره  و   ی نگاه..جور  می اومده 

نتونستم    گهیکه د  بت چشمام و قفل کرد و عضالت گردنم و ثا

 تکون بخورم. ی متریلیم

نفسم رفت و قلب و مغز و دست و همه ارگان    یواقع  ی معنا  به

 ی کوچولو  سای فرشته همون گ   نیا  نکهیازتصور ا  دیبدنم لرز  ی ها
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مک فرفر  یکک  مو  و    هیو  خواستن  حسرت  تو  سال  ده  که 

 نداشتنش سوختم! 

  ی فکر نم  نکهیامکان داشت؟جدا از ا   ی زیچ  نی چهم  ی جور  چه

ا واسه  بخواد  مراسم    نیکردم  بدون  خودش  قول  به  عقد 

  ی کردنش که حت  ر ییهمه تغ  نیبره.. اصالً باور ا  شگاهیخاص..آرا

 ممکن بود!   ریاومد غ   یفاصله هم به چشم م  نیو ا  نیماش  ی از تو

نگاه    نیو ا  امی کردم به خودم ب  یکه باز کرد و سوار شد سع  درو

با تمسخر درباره   روزیکه د  ی..نگاهرمیو رسوا کننده رو بگ  رهیخ

هم نبود که با    راهیب  نیکه همچ  دمید  یاش حرف زدم و حاال م

و    فتهیآب از لب و لوچه ام راه ب   سایکرده گ   ریی چهره تغ  دنید

 هوش از سرم بپره!  

از قبول    یدر نظرم حت  طیشد..گرفتن نگاهم تو اون شرا  ینم  یول

که شب و روز   لمیدوره تحص  یآزمون ها  نیتر  ده یچیشدن تو پ

 خوندم سخت تر بود!  یبه خاطرشون درس م

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:۴9 ] 
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شل   نیروم و برگردوندم و ح  قینفس عم  هیباالخره با    نکهیتا ا 

و به ناچار    نییپا  دمی کم کش  هی و    ن یماش  شهیکردن کراواتم ش

 گفتم: 

 !ی باشه تو برد -

 ؟یچ -

دونستم نگاهم    ی نم  گهید  نباریو دوباره برگردوندم سمتش و ا  روم

 هیرو کدوم عضو صورتش ثابت بمونه.. چون هر کدوم    دیبا  قایدق

من و به خودشون وصل   ی چشما  ی داشتن مثل آهن ربا قو  ی جور

 کردن.  یم

شکارچ  یول هنوزم  نذاشت    ی تر  ی قو  یانگار چشماش  که  بود 

 نگاهم جا به جا بشه و همونجا ثابت موند.. 

 .. اشتباه کردم! یکن ینم ی ریی تغ ی بر شگاهمی گفتم آرا نکهیا -

 ادامه دادم:  ی شتریب تیکردم و با جد  یمکث

به اشتباهم    ی و باعث شد   ی خوب شد که حرفم و گوش نکرد  -

 ببرم!  یپ
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بود   ییهویبراش    یلیتر بردم که انگار حرکتم خ  کیو نزد  صورتم

گونه هاش بود   ی رو  نبارینگاه من ا  یو خودش و کشوند عقب.. ول

 و گفتم: 

محو کردن اون لک و   رمیتونم از کارش بگ یکه م ی راد یتنها ا -

 نقطه هاس! 

لک    نیگالره از من خوشگل تره چون صورتش از ا  ی گفت  ادمهی  -

 ها نداره! 

باال کش  نگاهم   ن یخوشرنگش که ماب  ی تو چشما  رهیو خ  دمیو 

به نظر برسه    خیشد رنگ    یباعث م  نیبود و هم  یو طوس  یآب

 گفتم: 

 ! ده ینم  تیجذاب یخوشگل بودن معن شهیهم -

  ی لیمن مثل خ  ینه.. ول  ایشد    یمحسوب م  ی رو  ادهیدونم ز  ینم

تونستم زبونم و    یکه موقع متلک گفتن و زخم زدن نم  ییوقتا

زدم نداشتم و    یکه م  ییرو حرفا  ی ادیز  اریکنترل کنم. اآلنم اخت

و    یچهره پر از قشنگ نیا ریمسخ شده بودم تحت تاث ییجورا  هی

دختر خوشگل و  هیمن  ی برا شهیهم سای.. هرچند که گتیجذاب

 خاص بود!
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بگه    ی زیصاف کرد و خواست چ  گلوش و  یمصلحت  ی سرفه ا  با

 لحظه نگاهش افتاد به کت شلوارم و گفت:  هیکه 

 ! ی کرد رییتغ یلی.. خدتیجد پی ت نیتو هم با ا -

 ادامه داد: کیلبخند کوچ هی با

که با کت شلوار و کراوات    ی بار  نیبه خصوص نسبت به آخر  -

 ! دمتید

به شب عروس  اشاره پ  یاش  تو    شمونیده سال  لباسام  که  بود 

فرق داشت نسبت به اآلن و   کلمیخب.. ه  یسبک بود ول  نیهم

ا  نیا و  گ  نینگاه  مسا یلبخند  نشون  همه    ی..  وجود  با  که  داد 

تره    ی.. راضی.. نسبت به ازدواج قبلنمونیب  بیغر  بیعج  طیشرا

 انگار.. 

اما و اگر   ی.. با کلدیازدواج با شرط و شروط و تهد  نیکاش ا  فقط

لحظه جفتمون لذت    نیشد.. تا تو ا   یشروع نم  هیکنا  و  شیو ن

 .. میبرد  یم ی شتریب
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نکرده.. فقط مراحل جا به جا شده..    رییتغ  ی زیخب.. اآلنم چ  یول

که    یخواستم اول اون و به هر روش  ی.. مسایکردن گ  دایقبل از پ

و بعد   ارمی تونم به سمت خودم بکشونم و دلش و به دست ب  یم

ازدواج    شنهادی اآلن.. اول پ  یازدواج بدم.. ول  شنهادیدوباره بهش پ 

 خوام شروع کنم به جذب کردنش به سمت خودم.   یدادم و بعد م

نتونم مثل    دی.. شاطیشرا  نیهنوز سخت باشه برام قبول ا  دیشا

ب ول  امیدارون راحت کنار  اعتمادم و جلب   سا یاگه گ  یباهاش.. 

..  رهیکارا نم  نی سمت ا  گهیکه د  نمی کنه.. اگه با چشم خودم بب

که نتونستم    یده سال  نیکنم واسه جبران ا  یهمه تالشم و ممنم  

 کنم!  هیتوج یلیدل چیو با ه بتمونیو غ  ی دور

   ؟یکن یچرا حرکت نم -

به خودم اومدم و باالخره صاف نشستم و گره شل    سایگ  ی صدا  با

به طبقه دوم ساختمون  اشاره  با  کردم..  محکم  و  کراواتم  شده 

 گفتم: 

 ان؟یمگه بچه ها نم  -

 ..رنیخوان آژانس بگ ی شه.. م ی.. طناز روش نمنه -
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بود که    یچ  تی حس مسئول  نیدونم ا  یرفت تو هم.. نم  اخمام

 کرده بودم!  دایدو تا دختر پ نینسبت به ا

   رن؟یآژانس بگ یکه جا هست واسه چ نیماش  -

 ! ادی.. ولش کن! بذار هرجور که راحته بگهیدونم د ینم -

 شدن گفتم:  ادهیو باز کردم و قبل از پ نیماش در

.. اگه اونا هم مثل تو به خودشون ان یدارن واسه مراسم ما م  -

 سوار آژانس بشن!   ستیباشن درست ن   دهیرس

شدم برم زنگشون و بزنم    ادهیبزنه پ  ی ا  گهیحرف د  نکهیاز ا  قبل

ب  اومدن  باز شد و جفتشون  با درونیکه همون موقع در   دن ی.. 

بودم سالم کردن و طناز بود که با    ستادهیر وا د   ی که جلو  یمن

 تعجب گفت: 

 هنوز؟  دیشما نرفت  -

 ! میکه با هم بر دیایاومدم بگم شما هم ب  -

کش  یدست شالش  خجالت  د یبه  همون  با  هم  یو  موقع    شهیکه 

 حرف زدن داشت گفت: 
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  اد یب   ن یماش   می.. زنگ زدمیایما خودمون م  دینه ممنون شما بر  -

 رسه! یاآلن م

  هی  میو دار  هی ما خال  نیبرگرده.. ماش   میگ یاومد م  یوقتخب    -

 د؟یریبگ نی ماش ی خودیب یچ ی برا  میریو م ریمس

 و گفت:  نییپا  دیو کش نی ماش  شهیهم ش سایگ

 انقدر؟  ی کن ی.. چرا تعارف مگهید دیایطناز ب  -

در ساختمون باز شد و   گهیبار د  هینکرده بودن که    یحرکت  هنوز

کرد و بعد    یما سالم و احوالپرس  دنی.. با درونیپاشا اومد ب   نباریا

 : دیگفت پرس کیتبر سایبه من و گ  گهی بار د هی نکهیاز ا

 شده؟ ی زیچ -
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 ن یگفت ا  یکه م  یشلوارم فرو کردم و با حس  بیو تو ج  دستام

نداشت    یاومد تو کوچه وگرنه کار خاص  یفضول  ی آدم فقط برا

 کوتاه گفتم: 

 نه!  -
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ا  د یآژانس رس   نیموقع ماش   همون از  بعد  محترمانه    نکهیو من 

تونه برگرده.. روم و برگردوندم   یو م  میندار  یاجیبهش گفتم احت

 سمت طناز و طراوت..

 ! دیسوار ش دیی بفرما -

 ! ستیدرست ن  ی نجور یآخه ا -

معذب بودنش به عنوان    نهمهیاز ا  یزدم و با حس کالفگ  ی لبخند

 اتمام حجت گفتم: 

پس راه    د یذارم شما سوار آژانس بش  یمن که در هر صورت نم  -

 ! دیایبا ما ب نکهیمونه جز ا ینم ی ا گهید

  دم یپاشا که بازم نفهم  نباریقدم از قدم برنداشته بود که ا  هنوز

به    ینگاه   می.. با ندهیو به مکالمات ما گوش م  ستادهیوا   نجایچرا ا 

  ی دو بار قبل  ی کینسبت به    ی.. ول سا یطناز که اونم نه به اندازه گ

 : د یکرده بود از من پرس ریی تغ دمشیکه د

 کجاست؟ رتونیمس -

 چطور؟ -

 و برگردوند سمت طناز..  روش
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 تونم برسونمتون!  یم ییجا رمیمنم دارم م -

  یی جورا  هیطرف    هیبزنم.. از    یساکت موندم و نتونستم حرف   گهید

طرفم    هیتو مراسممون.. از    ایتونستم بگم تو ن  یبودم و نم  زبانیم

 ی جلو  ی.. ولادیطناز دوست داشته باشه با پاشا ب  دیحس کردم شا

و   یچشما گرفت  محکم  و  طراوت  دست  امون  همه  متعجب 

 من گفت:  نی رفت سمت ماش ی که م نطوریهم

 .. با اجازه!دیزحمت بکش ستیالزم ن -

گفتم به    نیحرکتش خوشحال شدم و تو دلم آفر  نیاز ا  قاًیعم

وقتا    یتونست بعض  یشده اش.. م  ریکه با وجود دل اس  ی تردخ

 بره!  شی پ  شیغرورشم حفظ کنه و بر خالف خواسته قلب 

 ی تونستم از رو صورتم پاکش کنم سر  یکه نم  ی با لبخند  منم

شده    ره یخ  ن یعقب ماش  ی پاشا که مات و مبهوت به صندل  ی برا

 بود تکون دادم و سوار شدم.. 

به محضر    دنی که واسه رس  یو وقت کم   م یساعت گوش  دنید  با

 بود:   دهیدارون که پرس امیدر جواب پ میداشت

 ؟« یی»کجا
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 : نوشتم

 م« یرس یم گهیساعت د مین »تا
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  ن یب ی که طراوت خودش و ازفضا میبود ومدهیاز کوچه درن هنوز

 و گفت:  دیجلو کش یدوتا صندل

 من باتبلتم آهنگ بذارم؟  دید  ی و م  نتونیآقا زرتشت کابل ماش -

 بــله..چراکه نه؟-

کدوم    چیطراوت که تو ه  ی آهنگا  دنیخواسته به خاطر شن  ازخدا

 سایشد کابل و بهش دادم که گ  ینم  دایمن پ  ی ها  ستمیاز س

 : دیپرس

 ؟ یتو تبلتتم باخودت آورد ی طر-

 ازتون! رمیعکس بگ  یخوام اونجا کل یم گهیآره د-

 : دیپرس لحظه مکث کرد و رو به من هی

 اشکال که نداره؟-
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 داشته باشه؟  ینه چه اشکال-

شا- هرکس   دینخوا  دیگفتم  دست  خوشگلتون  خانوم    ی عکس 

 باشه! 

و لپش  و کش  عیسر  سایگ لبخند    دیدستش و درازکرد  و منم 

لبم نشست!سع  یتلخ مناطق    دهیکردم ذهنم کش  یرو  تو  نشه 

ا  یممنوعه..سع  م  نیکردم  مدام  که  و  که    یفکر  عکس  گفت 

خانومم به صورت واضح و زنده به چشم    ی ها  ی..تمام خوشگلچیه

 و چندنفر اومده رو پس بزنم و درجواب طراوت گفتم:  نیچند

 !  یستین یشما که هرکس -

 لب زدم:  اریاخت  یزدم و ب حشیبه چهره مل یچشمک  نهیآ  ازتو

 !ی خواهر دوماد -

 خواهر دوماد؟!-

 داره؟ یاشکالآره -

 بشه! شیترسم خواهر خودتون حسود ی..مینه ول-

 ی که رو  سایگ  رهیبه نگاه خ  تی اهم  یو ب   دمیبلند خند  ی باصدا

 بود گفتم:  رکردهیگ  دنمیو احتمااًل خند مرخین
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 من خواهربرادر ندارم! -

 واقعاً؟چرا؟ -

 : دیعقب و توپ  دیدفعه قبل از من طناز بود که خواهرش و کش  نیا

م  یفضول  ی زی.تو هرچ.گهیبسه د- آهنگ  مثالً    یخواست  ینکن 

 !ی بذار

پخش    نی آهنگش توماش  ی کم بعد صدا  هینگفت و    ی زیچ  گهید

 شد: 

 ..آتش عشقت درجان من افتاد.. 

 ..دردام چشمت شدم گرفتار.. 

 شده..  تی..از توچه پنهان سر به هوا

 ..داریازلحظه د چارهی..دل ب 

 .. ییورد زبانم تو یی..ضربانم تو

 تو..  ییعشق تو یی..جان و جهانم تو 

 تو.. ییمنم محوتماشا منم عشق تو دای..عاشق و ش 

 دلدار.. یروبرنگردان ز رو شانیپر سوی..گ 
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 گرفتار..  ی کرد تیتومارا در موج مو ارای..

انداختم..تو حال    سا یبه گ  ینگاه  میو ن  ستادمیچراغ قرمز وا  پشت

  ی کنه..ول  یداره فکر م  یدونستم به چ  یخودش بود و نم  ی و هوا 

ازا  یم شده  پر  من  مثل  اونم  ذهن  زد  حدس    جهینت  نکهیشد 

چ م  یکارمون  بشه؟واقعاً  جا  میرس  یقراره  پش  یی به   مونیکه 

 نکشه؟ وبارهد ییازدواج و کارمون به جدا نیاز ا مینش

اسم طالق    یطیشرا  چیتحت ه  ازخودم مطمئنم که  ینه ول  سایازگ

که   ییچشما  ن یشده باا  نیعج  میدونم زندگ   ی..چون م ارمیو نم

فکر نکنم    یبرن..البته فقط تاوقت  یجور دل م  ه ی  یطیتو هرشرا

 چشما دل چند تامرد و لرزونده!   نیا

 چشمت مرا..   ی کشدجادو ی..آخرش م

 .. ماری..من دلخسته ازعشق تو ب

 .. ستیانصاف ن ی دلبر نهمهی..به خدا ا

 ..من دلخسته راکم بده آزار..
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دارون اومد استقبالمون و بعد از سالم و    میمحضر که شد  وارد

گ  یاحوالپرس و   سای با  من  برگردوند سمت  و  روش  و دوستاش 

 باهام دست داد..

دارون   شیگفتم برن تو محضر و خودم موندم پ  سایاشاره به گ  با

 که گفت: 

 ! دی مبارکت باشه.. خوشبخت بش -

 به بازوش زدم و گفتم:  ی لبخند ضربه ا با

 قسمت تو!   شاال یا -

  باً یو چرخوندم که دنبال رضا بگردم.. حسابدار شرکت و تقر  سرم

شد و قرار بود    یدوستم بعد از دارون محسوب م  نیتر  کینزد

 ..  ادیامروز به عنوان شاهد عقد ب

 ومده؟یرضا ن  -

 حاال!  انی.. منییچرا.. با نامزدش رفت پا -

 خواستم منم برم تو اتاق که صدام زد: و تکون دادم و سرم

 زرتشت! -

 و زل زدم به چهره نگرانش..  برگشتم
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 ! ادی هم تو راهه.. داره م بای شک -

 شده و ناباور نگاهش کردم و لب زدم: مات

 ؟ی تو بهش گفت -

چه خبره   دینه من.. پرس  ی کردم؟ نه تو شرکت بود  یم کاریچ -

منم مجبور شدم بگم. گفتم    دیست یساعت ن   نیکه جفتتون تو هم

م ناراحت  برسه  گوشش  به  خبر  که  ا  یبعداً  از  بهش    نکهیشه 

 ! می نگفت

 که گفت:  دمیرو صورتم کش ی دست یکالفگ  با

 !یتو هم.. باالخره که دو تا شاهد الزم دار الی خیب -

 اومده؟ یپس رضا واسه چ -

 گفت:  ی آروم تر ی کرد و با صدا  یمکث

 .. من و به عنوان شاهد قبول نکنن! دیفکر کردم شا -

 قبول کنن؟  دیچرا نبا -

بعض   هی  - نت..  تو  کردم  که    یسرچ  بهتره  بودن  نوشته  جاها 

 ازدواج مسلمون باشن!  ی شاهدها
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ربط  - م  یحیبه مس  یچه  دلم  داره؟ من  خواد    یو مسلمونش 

 شاهد عقدم باشه!   قمیرف نیتر یمیصم

  د یخوان.. بع   ی م  ی اونا چ  ی نیبب   د یکه.. با  ستیدل بخواه تو ن    -

  ینم  شیو معطل  سکیو قبول کنن.. به ر  یدونم شاهد ارمن  یم

  ارم یرو هم ب  گهید  یکیخواستم به جز رضا    یم  ن یارزه.. واسه هم

 شدم!  الشیخیب  امیگفت منم م  بای که شک

 گفتم:  یدگافتادم و با درمون   بایشک ادی دوباره

 اومدنش!  نجا یا ستیدارون.. درست ن  شیچوندیپ  یکاش م -

 ست؟ی چرا درست ن -

 مراسم عقد داماد سابقت؟  ی بر ی حاضر یتو خودت باش -

شر  - سابقم  داماد  اگه  م   میفعل  کیآره  اگه  رمیباشه  بعدشم..   ..

دعوت   ی حاضر شده ب  ی اومد.. وقت  یبود خب نم  یناراض  با یشک

 !گهینداره د  هیقض  نیبا ا یمشکل  یعنی ادیب
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چ  تی الیخیب   نیا  ی دونست  یم  - همه  به  رو   ی بدجور  ی نسبت 

 اعصابه؟

 و گفت:  دیخند

سر و صورتم و باد کنم    ی رگا  ی مثل تو سر هرمسئله ا  هیچ  -

 خوبه؟

 چشم غره خواستم برم که گفت:  هی با

صورت   نکهی! با انیایخوشگله زرتشت.. به هم م   یلیخانومت خ   -

  ی وقت  نهمهیبه نظر من ارزش داشت ا  یول  ستی ن   زیهمه چ  بایز

 کردنش!  دایواسه پ ی کرد که صرف

حرفا  یخوب  حس جور  ی داشت  ترد  ی دارون..  تمام  و    دیکه 

هم از چشم پاک   ی برد. انقدر  ی م   ن یوجودم و از ب  ی استرس ها

به رگ    سایگ  یبودنش مطمئن بودم که با حرفش درباره خوشگل

 برنخوره..   رتمیغ

داشت به    یبود.. سع  یحرف چ  نیدونستم هدفش از ا  یم  چون

هاش و   ییبایمثبت وجودش و ز  ی بده و جنبه ها  ی دواری من ام

اعصاب    ی بشه سمت فکرا  دهیذهنم کش  نکهیا  ی نشونم بده. به جا

 خورد کن!
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از   یکیآدم و..    نیوقتا.. ا  یلحظه به خودم حق دادم که بعض  اون

به    ایدن  ی آدما  نیاز بهتر  یکی..  چیکه ه  م یزندگ  ی آدما  ن یبهتر

 !اوردمیشمار م

لبخند  در دارون  کندن  ی جواب  جون  هر  با  و  بود    یزدم  که 

شک  م یکالفگ اومدن  مخف  بای از  دارون    یرو  تو..  رفتم  و  کردم 

رس زمان  تا  خواست  ازش  و  شد  عاقد  با  صحبت    دنیمشغول 

نشستم پشت سفره    سایشاهدمون صبر کنه و منم کنار گ   نیدوم

ترت  یکیو ش   مونیپر و پ  بود دادنش کار دارون    بیکه مطمئناً 

 ریروزا انقدر درگ نیمحضر و رزرو کرد و من ا نی چون اون برام ا

 نبود. زایچ نیشرکت بودم که اصالً حواسم به ا ی کارا

  ی بود که داشتم م   ینیمتفاوت از ا  ی زیهم از محضر چ  تصورم

  ی فلز  یروح با چند تا صندل  یسالن سرد و ب   هی.. تو ذهنم  دمید

 رنگ و رو رفته بود.    ی وارایو د

که با شمع و هالوژن    ینیزایسالن بزرگ و خوش د  نیحاال ا  یول

و مبلمان    لیشده بود و همه وسا  ی نورپرداز   ی واریو د  یسقف  ی ها

 یکم از تاالرها  ی زیبود.. چ  دیدست سف   هی  شییگل آرا  یو حت
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بار   هینداشت و من همونجا به خودم قول دادم    یمجلل عروس

 ! انتخابشحسن  نیشکر کنم بابت ااز دارون ت  گهید

 ه؟یچ -

حواسم بهش جمع شد و برگشتم جوابش و بدم   سایگ  ی صدا  با

  ر ییشده و تغ  شیکرد رو صورت آرا   رینگاهم گ   گهیبار د  هیکه  

 زیچ  ایدارون بود    ی حرفا  ریدونم تحت تاث  ینم  نباریکرده اش و ا 

 و به زبون آوردم و گفتم:  م یحس قلب اری اخت یکه ب گهید

 ! ی خوشگل شد یلیخ -
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پا  ی ابروها  با انداخت  و  رفته سرش  باز  نییباال  مشغول  با   ی و 

 دنیشد و با د  ده یانگشتاش شد که نگاه منم به اون سمت کش 

رو  ی ناخونا با شستم  و  گرفتم  دستم  تو  و  دستش   ی کوتاهش 

 .. دمیناخونش کش

 ؟یزن یالک نم -

 !اد ینه خوشم نم -
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 !ادیمن خوشم م -

 خب واسه خودت بزن! -

 به روش زدم و گفتم:  یمصنوع  ی لبخند

 شکرت!  ایشده.. خدا بمی نص ی چه زن بامزه ا  -

لحظه چشماش پر از خنده شد و روش و برگردوند   ه یکه    دمید

  ن یگرفتن ا  افهینداشت با ق  ی.. خوب بود که سعنمش ی اونور که نب

 روز و واسه جفتمون تلخ کنه..  

 غهین صو او  یو خاطره ازدواج قبل  ادیذاشت    یبود که نم  خوب

مطمئنم    یتیمحرم نفهم  هیکه  هم  روش    ی انقدر  د یکلمه اش 

 .. رهیبذاره که حالش و بگ  ریتاث

  نی.. جدا از اهییدونستم درونش چه غوغا  یخوب م  کهیحال  در

ا به سفر    یم  یتهش چ  نکهیازدواج و استرس  شه.. فکر کردن 

تونست بار    یخانواده اش بعد از ده سال هم م   داریفردامون و د 

 نیمن بود که ا فه یاآلن وظ دی کنه و شا  شتریو ب  االتشیفکر و خ

 حال بد و ازش دور کنم! 

 : د یو که دوباره به سمتم بگردوند پرس روش
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 چته؟ ی نگفت -

 .. ستین ی زیچ -

 !ی داغ کرده بود ی زد یبا دوستت حرف م -

ا   یراض شدم    یحواسش بهم بوده و متوجه شده عصبان  نکهیاز 

 گفتم: 

 باشه!  نجاینبودم ا لیما ادی.. که زادیقراره ب یکی -

 ؟یک -

 شرکت!  ی تو کمیشر -

 ؟یست ین لیچرا ما -

از    ینفس بعد  و  تو  هیگرفتم  چرخوندن  چشم  و    ی دور  سالن 

دوباره زل زدم به    ستیحواسش به ما ن  یکس  نکهیاز ا  نانیاطم

نداشت    یلزوم  گهیدونست د  یو م  نیکاتر  انیجر  .. حاال کهسایگ

 و ازش پنهون کنم..  نیا

 چون پدرزن سابقم هم هست!  -

به   ی باال رفته سر ی نگاهم کرد و بعد با ابروها رهیخ  رهیکم خ هی

 تکون داد.. دییتا
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 خانوم؟! نیپدر کاتر -

نگفتم که در ادامه با همون لحن به ظاهر تمسخر    ی زیچ  نباریا

 گفت:  زیآم

 !ارن؟یم فیبا دخترشون تشر -

به نه    دیزبونم نچرخ  یبگم نه.. ول  تی لحظه خواستم با قاطع  هی

  با یهم از زبون شک  نینکنه واقعاً کاتر  نکهیگفتن و شک کردم به ا

.. از  ادیهم که شده ب  یچه خبره و واسه فضول  نجایباشه ا  دهیشن

حد خودش و سبک کنه    نیتا ا  نیگفتم محاله کاتر  ی طرفم م  هی

 . ستین  یآدم نیو همچ
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رو    سایبودم و نه جواب گ  دهیرس   جهیذهنم به نت   ی هنوز نه تو 

اومد تو و در و   با یداده بودم که باالخره در سالن باز شد و شک 

و    دمیکش  نیکاتر  ومدنیاز ن  یبست که من باالخره نفس راحت

 سالم دادن بهش از جام بلند شدم..  ی برا
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که شد دست دراز شده اش و تو دستم گرفتم که من و   کمینزد

 گوشم گفت:  ی بغل کردنم تو نیسمت خودش و ح دیکش

 ی جز خوشحال  ی زیخبر چ  نیا  دنیبا شن   ی اومدم که فقط بدون  -

 نشد..   بمی نص

 لب زدم:  ی فاصله گرفتم و با شرمندگ  ازش

 .. دیخب.. فکر کردم شا -

 ونه ام گذاشت.. جمله ام تموم بشه و دستش و رو ش نذاشت

خ  الیخ یب  - من  برا  ی لیپسر..  که  آرزو  ی وقته  فقط    یتو 

از رو   ی بار  هیکنم    یدارم.. بعد از چند سال حس م  یخوشبخت

 دوشم برداشته شده! 

 نیتر  یزدم که از همون اول راض  ی به چهره مرد  ینی غمگ  لبخند

فرد بود واسه ازدواج من و دخترش و بعد از طالقمونم درست تا  

م   نیهم نگاهش  که  هربار  شرمندگ  یاآلن  تو   یکردم  از  رو 

 خوندم.  یچشماش م

که مثل من از جاش بلند شده بود    سایو برگردوند سمت گ   روش

 و با لبخند گفت: 
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هستم.. همکار زرتشت   بای خانوم.. شک  گمیم  کیتبر  ی لیخ  یلیخ  -

 جان و... 

  نکه یصورت من شد احتمااًل واسه ا  رهیلحظه مکث کرد و خ  هی

معرف و  قراره خودش  کجا  تا  گ   یبفهمه  که  و   سایکنه..  کارش 

 راحت کرد و گفت: 

 ! تونییو پدرزن سابقش.. خوشبختم از آشنا -

شک  یق یعم  لبخند لب  کمرم   بایرو  پشت  و  دستش  و  نشست 

 گذاشت.. 

ا  - انتظار د.نیجز  م   ی ا  گهی.  نداشتم.  زرتشت  انقدر    یاز  دونم 

نگفته شروع    ی و با حرف ها   شی روراست و صادق هست که زندگ 

 نکنه..  

 ادامه داد:  ی تر ی لحن جد یهمون لبخند ول با

براتون   نجای.. فکر کنم حضور منم اگمیم  یانیحاال که درجر   -

  یاز زرتشت ندارم چون تو  ی گله ا   چی.. هدیباشه که بدون  یکاف

نبود..    قیال   دیذاره.. دختر من شا   یکم نم  ی زیمشترک چ  ی زندگ

 ! د یو خوشبخت بش د یپسر و بدون نیشما قدر ا دوارمیام یول
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 : د یرو به من پرس بایتشکر کرد و شک سایگ

 دو سه روزه ات هم واسه ماه عسل بود آره؟ ی پس مرخص -

 .. می بر رازیتا ش دیاومده با شیپ ی کار  هیامممم نه..  -

 ؟ی ریم مایانشاهلل با هواپ رهیخ -

 شه!  یخودم.. اونجا الزممون م نینه با ماش  -

فصل اکثر جاده ها   نی.. تو ادیبر زاتیپس مراقب باش.. با تجه  -

 و خطرناک.. هیبرف

 چشم ممنون!  -
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  سا ی.. گی صندل  ی دوباره نشستنمون رو  نیح  با یبعد از رفتن شک  

 آروم گفت:  ییرو به من با صدا

  ه یمراسم رو کم کن   یگفت  یراه و؟ زودتر م  نهمهیا  رهیم   یک  -

حضرت   ی جلو  ارمیکنن ازم کم ن   فی تعر  اوردمیمنم چهار تا آدم م

انگار تو رو قراره شوهرت    یم  فی تعر  ی جور  هیواال! طرف   کنه 

 بدن نه منو! 
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 لب زدم:   دیخند  ی که علناً داشت م  ییتو صورتش و چشما  رهیخ

 ! یشنگول  -

با    - با شخص  نیاز جنتلمن تر  ی کیدارم  و مهربون    نیتر   تی و 

 یو خالصه همه چ  نیتمام راه تر  قیو رف  نیو با معرفت تر  نیتر

 شنگول باشم؟  دیکنم.. نبا یازدواج م ایدن ی آدم ها نیتموم تر

پشت تک تک کلماتش   ی ساده داشتم حرص و متلک ها  یلیخ

که    ینیتمام راه تر  قیدادم.. به خصوص اون رف  ی م  صیو تشخ

چند وقت    نیبود و هم  مونیقبل  یگفت و اشاره اش به شب عروس

 گفت. ییزایچ هیراه بودنم  مهین قی درباره رف  شمیپ

  ن یکردم از ا  ی بهش ثابت م  گهید  نباری.. ایحق داشت ول  دیشا

..  فتهیکه ب  یمشترکمون هر اتفاق ی زندگ ریو  تو مس ستیخبرا ن

و    رمیکه از وسط راه مس  ستمین  یاون زرتشت  گه یحداقل من د

 جدا کنم.  

 ن یاگه تا آخر عمرم از ا  یآبروم وسط باشه.. حت  ی اگه.. پا  یحت

  یل متو وجودم ح  ایتنفر و    ن یمونم و ا  یدختر متنفر بشم.. م 

 کنم!  یم قیتا قطره آخرش و بهش تزر ایکنم.. 

××××× 
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اون    بعد اومدن  تبر  یکیاز  و  نامزدش  با  زرتشت  و    کی دوست 

مراسم عقدمون شروع شد.. عقدیاحوالپرس  ییجورا   هیکه    ی .. 

 . دیمرحله رس نیشد و تا ا ی جد یشوخ یشوخ

م  هنوز گرفتم    یمیکردم تصم  یحس  و   هیکه  مقدار عجوالنه 

 کردم..   کاریدونم چ یبود و فعالً داغم که نم یمنطق  ریغ دمیشا

  ت یبره و من با واقع  نیاز ب  یداغ  نیبود که ا  ی ترسم از روز   همه

رو به رو بشم که گند بزنه به همه باورها و نقشه   یوحشتناک  ی ها

 هام! 

عج  یول حاضر..  حال  حت  بی در  که  احساس    هی  یبود  درصد 

کنار    یشکل  نیکه ا  یبار قبل  ه یشب  ینداشتم.. احساس  یمونیپش

 شه..   ی جار تمونیمحرم غهیزرتشت نشسته بودم تا ص

کردم..    یفکر م  می زندگ  وهیو ش  شی به دو سه ماه پ  یوقت  چون

وجود نداشت که بخوام به خاطر از دست دادنش حسرت    ی زیچ

 بخورم.  

 نیبا ا  بود که   ی اریو قدرت اخت  ی تنها حسرتم.. فقط آزاد  دیشا

 شد..   یرفت و دست و بالم به کل بسته م ی م  نیازدواج از ب
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تونستم به    یواسه جلب اعتماد زرتشت م  استی کم س  ه یبا    یول

 بردم باال..  یصبر و تحملم و م  دیهم برسم.. فقط با ی آزاد نیا

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:51 ] 
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و آروم شروع کرد   ششیکه اومد زرتشت بلند شد و رفت پ  عاقد

بهش داد که احتمااًل اجازه دادگاه بود    ی باهاش حرف زدن و پاکت

کرد و من   هشیازدواج بدون اجازه پدر و بهش داد و توج  ی برا

قانع کرده واسه نبود   ی مهموناش و چه جور  هی دونستم بق   ینم

 مراسم..  ی خودش تو  رپدر و ماد یحت ایپدر و مادر عروس.. 

نداشت..    یتیاهم م   ی هرکهم  پا   یخربزه  م  ی خوره    ی لرزشم 

 ! نه یش

در حال صحبت با عاقد بود و منم بعد از نگاه به گوشه و    هنوز

برا  دمید  ی که تو خوابم نم  ی کنار محضر ازدواج توش    ی پام و 

طراوت و طناز سربلندم کرد.. چشمام   شی پ  ییجورا  هیبذارم و  

 شد سمت زرتشت..   دهیکش  اریاخت یب

تونست از چهره   یم  یکه به سخت  نیماش  ی اش تو  رهیخ   نگاه

بگ  شیآرا ام  دق رهیشده  چ  قاً ی..  و   ی زیهمون  انتظارش  که  بود 
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کرده بود که برعکس ده سال    تیداشتم و حاال انگار به منم سرا

کت شلوار   ی قد و باال   نیخواستم چشمام و از ا   ی.. دلم نمشیپ

 . رمیبگ   دیرس یبه نظر م شهیکه برازنده تر از هم یپوش

  ه یاز ازدواج با    ستم یگفتم ته دلم خوشحال ن   یبود اگه م   دروغ

و برازنده..    قهیکه به قول پدر زن سابقش.. نسبتاً ال   یآدم  نیهمچ

زورگو  ی منها و  ها  زبون  و زخم  ها  ها  ییمتلک  و اخالق    یها 

 وقتا اعصاب خورد کنش..   یبعض

قطع   ی م  نکهیهم  یول به  خ  تیتونستم  دخترا..    ی لیبگم..   ا یاز 

از    یحت ازدواج  درخواست  انتظار  در  خودش  سابق    ه ی همسر 

 یخوب  ی من شده.. حس موذ  بیهستن و حاال نص  یآدم  نیهمچ

  ی م  یکرد که در کنار همه استرس ها و حاال چ  یم  جادیتو دلم ا

که    ی نقدرکرد.. ا  ی م  ییداشت خودنما  ی وجودم بدجور  ی شه ها

 اضطرابم و کم کرده بود! 

ام و گرفت   رهی مچ اون نگاه خ  عیسر  یلیشت سمتم خبرگ  یوقت

واسه هم  ی برا  یفرصت  گهیو منم د نداشتم   نیبرگردوندن روم 

 و به نگاهم ادامه دادم.. ی زدم تو کانال پرروگر

 تنش گفت:  ی صاف کردن کت تو نیکه نشست ح کنارم
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از خونه ام   یباشم که زنم شب عروس   دواریتونم ام  یم  نباریا  -

 فرار نکنه! 

 چطور؟ -

  ی کنم روش و برنم  یچون مثل اون موقع هربار که نگاهش م  -

 گردونه اونور!

شدم و   مرخشین   رهیخ  هیمن چند ثان  یکرد ول  ینگاهم نم  اون

ا ا   نیبه  تو  که  کردم  وضع  نیفکر  ترحم   تیماجرا  کدوممون 

 بود؟ زتریبرانگ

قبل  دواریام  ادیز  - دفعه  فرار  چون  نت  نباش..  رفتار    جهیهم.. 

 خودت بود!

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:52 ] 
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نداشت واسه حرف    یفرصت  گهید   یول  دیبه سمتم چرخ  سرش

زدن و عاقد شروع کرد به خوندن خطبه.. طناز و طراوت و نامزد 

و    دنیقند ساب  ی برا   ستادنیدوست زرتشت هم پشت سرمون وا
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تار شده از اشک زل زدم به قرآن وسط سفره و    ییمن با چشما

 کردم نتوستم دستم و دراز کنم و بردارمش.  ی هرکار

 ی مثل دو تا زن و شوهر عاد  میخواست حاال که داشت  یم  دلم

لحظه قرآن دستم باشه    نیمنم مثل همه دخترا ا  میکرد  یعقد م

 زرتشت هنوز تو گوشم بود که گفت:  ی .. صدایول

و به   غمبریمن اسم خدا و قرآن و پ  یجلوآخرت باشه که    »بار

 ه یهر شب تخت خواب    یشناخت  ی .. تو اگه خدا رو می اری زبون م

 !«ی کرد یحرومزاده رو گرم نم

محبت مادرم و داشتم..    ی که نه گرما  ی حال.. تو اون لحظه ا  نیا  با

اون قرآن و صاحبش و    بیپدرم و.. دلم عج  تگریحما  ی نه دستا

 اگه باهام قهر کرده باشه..  یخواست.. حت  یم

 به قرآن لب زدم: رهیخ یوقت  دیلرز یمثل نگاهم م صدامم

خواد چند    یاگه بگم دلم م  یزن  یمثل اون روز.. سرم داد نم  -

 خط قرآن بخونم؟

کرد   ریرو صورت گرفته و درهم شده ام گ  هیفقط چند ثان  نگاهش

و    ی ا  شهیش  یجا  دوال شد و قرآن و از  یحرف  چیو بعد بدون ه

 که تو سفره داشت برداشت و داد دستم..   یقشنگ
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و تصو  لبم به دندون گرفتم  نظر    ریو  از  و  تار زرتشت  و  لغزون 

پس زدنشون   ی برا   یکه قدرت  یپلک دو قطره اشک  هیگذروندم و با  

 ها رو بخونم..   هینداشتم و راه دادم رو صورتم تا بلکه بتونم آ

ال   ناخونام انداختم  فقط    یکی  ی و  کردم..  بازش  و  ها  از صفحه 

ها   هیآ  یبه معن  یتوجه  نکهیسوره نساء باز شده و بدون ا  دمید

  نکه یدلم خوندم تا ا  ی داشته باشم و چند تاش و پشت سر هم تو

 ها جمع شد:  هیاز آ یکی  یحواسم به معن 

مرتکب   ینادان  یاست که از رو  یکسان  ی نزد خداوند تنها برا  »توبه

که خدا توبه    نانندیکنند ا  یتوبه م  ی به زودشوند سپس    یگناه م 

 است«  میحک  ی و خداوند دانا ردیپذ یشان را م

فرستادم.. اآلن من   رونیو بازدمم و لرزون ب  دمیکش   یق یعم  نفس

م محسوب  دسته  کدوم  شا  ی جزو  ها  ی کی  دیشدم؟  گناه    ی از 

 مرتکب شده باشم..  یو بچگ یبزرگم و از سر نادون

شروع کردم به انجامش.. به خواست    ش یکه سه ماه پ  ی.. گناهیول

  ی دونستم م   یو اراده خودم بود.. فکر کرده انجامش دادم و نم

 نه..  ایداشته باشم  دیشد بازم به بخشش خدا ام

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:52 ] 
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فهمه   یقرص بود که خدا.. درد من و م  شهیحال ته دلم هم  نیا  با

ب آدما  شتریو  خ  ی از  که  برم  و  رو   هی راحت    یلیدور  برچسب 

 کنه!   یچسبونن.. درکم م یامثال من م یشونیپ

رفته ام و   نیاز ب   ی برگردوندن آبرو  ی همه کارام فقط برا  نکهیهم

 ی برا  هیو منطق   یکاف   لیخانواده امه.. دل  تیمهر و محبت و حما

 از سر گناهام بگذره!  نکهیا

منتظر جوابمه که    دمیسکوت عاقد و نگاه منتظرش تازه فهم  با

کوتاه    رمیباشه تا ازش اجازه بگ   یکس  نکهیقرآن و بستم و بدون ا

 و مختصر گفتم: 

 بله!  -

  ی دخالت   چیکه ه  ی ا  هیزرتشت که شد تازه حواسم به مهر  نوبت 

نبود که بخوام درباره اش    ادمیکردنش نداشتم و اصالً    نییتو تع

 با زرتشت حرف بزنم جمع شد.. 

سکه    صد تا  چهارده  عالوه  و  زم  هیبه  محض    نیقطعه  به  که 

کش  دنش یشن سوت  د   دیمخم  جز  گهیو  و  و   اتشییمشخصات 

 ..  دم ینشن
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به من در جواب   تیاهم  ی و مبهوت زل زدم به زرتشت که ب  مات

امضا زدن و جواب دوباره به   ریعاقد بله گفت و بعد از اونم درگ

 ! میشد هیبق ی ها کیتبر

  کیکه با دوتا پاکت کوچ  بایشک  دنیکه تموم شد با د  کارمون

برا  یداشت م انگار    نیچندم  یاومد سمتمون  بار شوکه شدم.. 

 ی تصور کرده بودم که حت  تهیو فرمال   یرو شوخ  هیقض  ی ادیمن ز

ازدواج  پر شرط و شروط   نیبخواد بابت ا  یکردم کس  یفکر نم

 کردن! ی نم کرمثل من ف  هیانگار بق یبهمون کادو بده.. ول

چند باره به بهونه    کیسکه داد و بعد از تبر  هیهر کدوممون    به

خداحافظ  ی کارا دارون..   یشرکتشون  اون  از  بعد  رفت..  و  کرد 

برخورد اول به نظر پسر   نیزرتشت.. که تو هم  یمیدوست صم

سمت من گرفت   یاومد جلو و پاکت  دیرس   یم  یخوب و جنتلمن 

 و گفت: 

 .. د یخوشبخت بش دوارمیام -

.. دو تا برگه توش رونیب  دمیپاکت و کش  ی کردم و محتوا  ی تشکر

  ی سیجاهاش نوشته انگل   یبعض  ی.. ولیغاتیتبل  ی بود مثل کاغذا

شناختمش.. با    یکه اصالً نم  یزبون   هیجاهاش با    ی داشت و بعض
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مهربون به روم زد و خودش   ی شدم که لبخند   رهیتعجب بهش خ

 داد: حیتوض

  ی برا  طی بل  نیا   دیخر   ی خوب ارمنستان در ازا  ی از هتل ها   یکی  -

هفته.. به    کیکه به مدت    ی ذاره.. طور  یم  ژهیو  طیگردشگرا شرا

خودشون.. تمام خرج و مخارج مسافرا و    ی جز خدمات شبانه روز

رفت و برگشت به عهده هتله    طی پول بل  ای  یدنیاز اماکن د   دیبازد

دلتون خواست    دیگفتم شا  .ذارن  یم  ارتونیدر اخت  نی ماش  یو حت

.. تا سال بعدم اعتبار داره هر موقع د یکم آب و هوا عوض کن  هی

 ! دیبر دیتون  ی م دیخواست

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:55 ] 
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  طش یدونستم فعالً شرا  ی باز مونده زل زدم بهش.. م  مهیدهن ن   با

ا  م یتونست  ی که م  ی از فکر روز  یول  ست ین استفاده    طیبل  نیاز 

 شد!   یقند تو دلم آب م می کن

ا   جدا العاده  فوق  لذت  م  ی از  ا  یکه  از  تفر  نیشد  و    یحیسفر 

محسوب   یعال  تیموقع   هیسفر..    نیا  دی.. شادیامکاناتش برد.. شا

راحت تر بتونم خودم و به مقصد مورد نظرم    نکهیا  ی شد برا  یم
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با ا  یحس م  ب یبرسونم و عج قدم به هدفم    هی  طایبل  نیکردم 

 تر شدم! کینزد

 ! یفت ی نبودم انقدر تو خرج ب یدستت درد نکنه دارون! راض -

 در جواب زرتشت زد و گفت:   یچشمک دارون

  ینگران نباش آشنا داشتم باهام ارزون تر حساب کرد.. البته م  -

بر  ی تون  یم   یدونم هرموقع خودت خواست هرجا   ی با خانومت 

نجاتتون   یاز تنبل طایبل نیا دیفکر کردم شا ی.. ولیدوست داشت

 مسافرت! دیآب و هوا بر رییتغ ی برا دیریبگ میبده و زودتر تصم 

 من از ته دل لب زدم:  رنبایا

 بود!   یقشنگ هیهد یلیخ دیواقعاً لطف کرد  -

 قابلتون و نداشت!  -

که موقع حرف زدن داشت   ی کم لهجه ا  هیتازه داشتم متوجه    تازه

هتل   نیگفت تو ا  یکه م  ییشدم و با توجه به اسمش و آشنا  یم

دوست زرتشت.. از ارامنه باشه سخت    نکهیداره.. پس.. حدس ا

 نبود! 
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  ه یکادوشون و که    رشیاز اون رضا و خانوم آروم و سر به ز  بعد

داشت    یکه وقت  دیسکه بود بهمون دادن و نوبت به طناز رس   مین

..  شهیبرعکس هم  نباریچشماش.. ا  ی اومد سمتم برق اشک تو   یم

جلو رفتم  بهم برسه من  نکهیمن و زودتر درآورد و قبل از ا هیگر

 و محکم بغلش کردم..

صدا بشه    یکردم هق هقم ب  یو با گاز گرفتن لبم سع   یسخت  به

م  یول لحظه دلم ضجه  اون  تو  تازه    یمن  تازه  انگار  و  خواست 

م ا  دمی فهم  یداشتم  از  شدن  ا  نیدور  آرامش..    ق یرف  نیمنبع 

  یاشکام و پاک م  شهیکه هم  یدست  نیهام.. ا  یی تنها  یشگیهم

که    ی ا  نه یس   نی سرم بود.. ا  گاهیجا   شهیکه هم  ی شونه ا  نیکرد.. ا

  ی وقتا تند م   یبعض   دیکه شا  یزبون  نیسنگ صبورم شده بود و ا

چقدر سخت و مشکل    دیوقت به ضرر من نچرخ  چیه  ی شد ول

 بود!  

از وجودم بود   ی که با من داشت.. جزئ  ییبا همه تفاوت ها  طناز

شده بودم..    گهینفر د  هیشرعاً و قانوناً زن    گهیکه د  ی لحظه ا  نیو ا

  ی از قلبم و کندم و دارم از خودم جدا م  کهیت  هیکردم   یحس م

 کنم. 
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  گه یزود به زود همد  می نبود که نتون  ادیز  ی مسافتمون انقدر  دیشا

رابطه دو تا   یحت   میدونست  یجفتمون خوب م  ی.. ولم ین یرو بب

ن از ازدواجشون مثل قبل  بعد    ر ییتغ  زایچ  یل یو خ  ستیخواهر 

 کنه.  یم

دو سه ماه    یکردم تو زندگ  یاشتباه فکر م.. به  ش یپ   قهیدق  چند

از دست دادنش حسرت    ی نبود که حاال بخوام برا  ی زیچ  شمیپ

 یخال  یبه بعد.. با دو تا خالء و جا  نیبخورم.. چون مطمئناً از ا

تو زندگ  ی شده  و  وارد خونه  م  یقلبم  شا  ی زرتشت  که    د یشم 

 وقت مثل قبل پر نشه!  چیه گهید

گرفت  از فاصله  جفتم  م یهم  کردن  و  پاک  مشغول  بالفاصله  ون 

زد و   ی به چهره ام لبخند  ینگاه  میکه طناز با ن   میصورتمون شد

 واسه عوض شدن حال و هوامون گفت: 

خ  ادمی  - کارش  بگم  دوستم  به  ا  یلیباشه   هیگر  نهمهیخوبه.. 

 !شتیاصالً پخش نشد آرا ی کرد
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ا  با برگردوندم سمت   ی خنده  و  روم  بود  بغض  توش  هنوز  که 

حساب اونم  و  ول  یطراوت  چسبوندم..  خودم  ساکت    نباریا  یبه 

ا با  و  دادم  قلب  قوت  بهش  گوشش  تو  و  خودمم   نکهینموندم 

نبودم ول ا  الش یخ  یمطمئن  از  ن  نکهیو راحت کردم    ست یقرار 

  شم یاد پیتونه ب   یو هر موقع خواست م  میرو از دست بد  گهیهمد

تونه به طناز بزنه رو بهم   یکه نم  یبهم زنگ بزنه و هر حرف  ای

 بگه! 

با اخم داره   دمی ازش جدا شدم و برگشتم سمت زرتشت د  یوقت

حالت    شترینبود.. ب  تی عصبان  یکنه.. اخمش از رو  یبهم نگاه م 

  ه ی نگاه..    نیا  ی کاش به جا   یداشت. ول  ی نگران  دمیو شا  یشونیپر

کم    هیداد.. تا    ی م  لمیراحت باشه« تحو  زیاز بابت همه چ  التی»خ

که    ی داریبه فردا و اون د  تته ته دلم قرص شه.. به خصوص نسب

 و داشتم.. نه اونا!  شیمطمئناً نه من هنوز آمادگ

گفت برگشت سمت من    کیرو به زرتشت تبر  نکهیبعد از ا  طناز

ت و  به دستم داد و با همون خجال  یمخمل  کی جعبه کوچ  هیو  

 لب زد:  ش یشگیشرم هم

 اگه کمه! د یقابل تو رو نداره.. ببخش -
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کار طناز.. اونم بعد از اون    نیگشاد شده و ناباورم از ا  ی چشما  با

بهش کرده بودم.. در جعبه   دنی که درباره کادو نخر  یهمه سفارش

  ی که تو  یو خوشگل  فی ظر  ی دستبند طال  دنیرو باز کردم و با د

برا اشک  بود..  ناباور   نیچندم  ی جعبه  و  کرد  پر  و  بار چشمام 

 : دم ینال

 طناز!  -

که دوست    یکادو رو از کس  نیاون جمع همه انتظار ا  ی تو  دیشا 

..  یشه رو داشتن ول  یخواهر عروس محسوب م  یحت  ای یمیصم

و   یدختر با چه سخت  نیدونستن که ا  یکدومشون مثل من م

 اره؟یش و درمداره خرج خودش و خواهر یمشقت

دختر هم مثل من.. سر عمل طراوت    نیدونستن ا  یم  کدومشون

معنا خال  یواقع  ی به  حت  یکلمه  و  بالشت   یشد  رو  گشنه  سر 

 گذاشت تا خواهرش سالم و سالمت دوباره برگرده خونه!  

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:55 ] 
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بود که اگه بعد از رفتنم لنگ بمونن    نیفکر اون لحظه ام ا  همه

لپ تاپ داغون از پس خرج   هیخونه با    ی کردن تو  پیو طناز با تا

 ؟یچ ادیخورد خوراک و درس خوندن طراوت برن

حرفا بشکنم و غرورش و خورد    نیحال نخواستم دلش و با ا  نیا  با

دونستم چقدر خجالتزده اس بابت کادوش   یم  ی کنم.. اونم وقت

 زرتشت..   ی دوستا متیگرون ق یدر برابر کادوها

دستم و قبل از  یوبا کمک خودش دستبند و انداختم ت همونجا

 زرتشت بود که گفت:  ادیاز زبونم درب  یفیتعر نکهیا

 قشنگه.. دستتون درد نکنه! یلیخ -

 کنم!  یخواهش م -

رو چهره زرتشتِ شوهر شده    ارم یاخت   یمن و اون لبخند ب   نگاه 

 دارون گفت:  یبود وقت

 ! اناً؟ ینرفته اح ادتونی ی زیچ هی -

به   نکهیتا ا  دی به ذهن من نرس  ی زیچ  یدونم ول  یو نم  زرتشت

ا با چهره  درهم    ی انگشت حلقه خودش اشاره کرد که زرتشت 

 لب زد: یشده از ناراحت
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با گ  هیبودم..    ریدرگ  یل یچند روز خ  نیوقت نشد.. ا  -  سایروز 

 ! میخودش بخر قه یتا با سل میریم

 کار و فقط به خودت سپرده بودم!  هیداداش!   یخسته نباش -

نگفت و من تا نوک زبونم اومد   ی زیچ  گهید و دز  ی لبخند  زرتشت

زبونم و گرفتم    ی جلو  ع یبه موقع و سر  ی!« ولستی که بگم »الزم ن 

 یشیزرتشت و آت  هیبق   ی حرف اونم جلو  نیچون مطمئن بودم ا

خب خدا رو شکر هنوز حلقه رو نگرفته بود و تو    یکنه.. ول  یم

 ! میدرباره الزم نبودنش بحث کن  می تونست  یخونه م

 با اجازه اتون.. میبر گهیمن و طراوت د  -

 گفت:  ی زدم به طناز که دستش و رو بازوم گذاشت و با مهربون  زل

 خوشــ..  ی بازم براتون آرزو -

 ؟یشام عروس   یب -

طناز که منم مات چهره اش موندم  حرف زرتشت.. نه فقط    نیا  با

 داد:  حیکه قبل از زرتشت دارون توض
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با توجه    می فتیرستوران و واسه ساعت نه رزرو کردم.. اآلن راه ب  -

  د ییبفرما  گهیپس د  می رس  یم  رتریساعتم د  میاحتمااًل ن  کیبه تراف

 کم کم..  میبر

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:55 ] 
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همراه رضا و خانومش جلوتر رفتن و من به ناچار رو به   خودش

تکون    دییشده بود سرم و به تا  رهیکه مستاصل بهم خ  ی طناز

با گرفتن    یدادم که اونا هم راه افتادن و ما هم پشت سرشون ول

 و آروم گفتم:  میزرتشت ازشون فاصله گرفت  ی بازو

روزم   حرف اون  نکهیتو مثل ا  ه؟یا  غهیچه ص   گهید  یشام عروس  -

 نه؟  یجات نگرفت چی و به ه شگاهیآزما ی تو

ازدواج و من واقعاً دلم    نیا  ینگرفت  ی که هنوز جد  ییتو   نیا  -

  ی زیکه گذشت.. چ  ی دو ساعت  ی کی  نیخواد بدونم چرا؟ تو ا  یم

که همه    ی حس کرد  ییزد؟ خودت از جا  یحرف  یکس  ؟یدید

  ی کن  یتعجب م  ی سر هر مسئله ا  یاس؟ واسه چ  تهیفرمال  نایا

که رفت تو    یم اس  نیازدواج.. ا  نیبگم ا  دیمن چند بار با  سا؟یگ

  ا ی..  امت یق  امیتا ق  یتجربه اته و حت  نیو آخر   نیشناسنامه ات اول
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روش بخوره..    ست یمن زنده ام مهر طالقم قرار ن  یحداقل تا وقت

 ه؟یگرفتنت واسه چ یبه شوخ نهمهیپس ا

وا  خشک سالن  وسط  همونجا  مبهوت  و    ره یخ  ستادهیشده 

سوالم    دنیبرخورد و بعد از پرس  نیانتظار ا  قتاً یصورتش بودم.. حق

اومده بود و منتظر همچ  ینداشتم ول   نیانگار اونم صبرش سر 

 کرد..  یرگبار رو سرم خال نیحرفاش و ع هویبود که  یسوال

 وردم گفتم: که به زبون آ یاز حرف مونیو صاف کردم و پش گلوم

نداره    یلزوم  گم ی بودنش نزدم.. فقط م  یاز شوخ  ی من.. من حرف  -

ساده تر برگزارش   یلیشد خ  یو م   میو بزرگ کن  زیانقدر همه چ

 کرد..

که هنوز هضمش نکرده بودم حق به جانب تر   ی ا  هیمهر  ادی  با

 ادامه دادم:

کلمه درباره اش با من حرف    ه یکه    ی ا  هیهمون مهر  ی حت  ای  -

  یو همه کارا رو خودت کرد  ی به من نگفت   یچیه  ی! وقتی نزد

 تعجب نکنم؟  ی انتظار دار
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م  - م  ی اگه  قبول  موقع    ی خواست   یم  ای  ی کرد  ی گفتم همون 

گهربارت    ی از اون حرفا  یکیو    ی اریبامبول در ب   هیواسه هر کدوم  

 ؟ ی بد لمیرو تحو شگاهیآزما ی تو

 رون یچسبوندم و نفس کالفه ام و به ب  مینشویدستم و رو پ   کف

 فوت کردم..

از کجا در    هوی  هیمهر  نیخب حاال همه اشون به کنار.. ا  لهیخ  -

 .. یاومد اونم وقت

که از کف دستش    یکه تو دست زرتشت نشست و حرارت  دستم

راه    نکهیا  نیبه همه وجودم منتقل شد حرفم و قطع کرد و ح

 افتاد سمت در گفت: 

 ! میزن  یبعداً درباره اش حرف م -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:55 ] 
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وقت    چیمن ه   ینه.. ول  ایشدم    ی محسوب م  دیبد  دیدونم ند  ینم

 ییجا  نیهمچ  هی  رانیا   ی تهران.. اصالً تو  ی کردم.. تو  یتصور نم
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وجود داشته   ییجاها  نیکردم همچ  یتصور م  دمیشا  ای..  نمیرو بب

 من توش پاش بذارم!   یروز  هیکردم    یوقت فکر نم  چیه  یباشه ول

ب  نیا فقط تو    دیو شا  هشیکه شب   یاز حد لوکس  شیرستوران 

نبود که بتونم راحت    ی زیبودم.. چ  دهید  یخارج  ی لمایچند تا از ف

  ره یکه به گوشه و کنارش خ   رمی نگاهم و بگ  ی هضمش کنم و جلو

 نشه!  

با    هی  لیو وسا  ونی قشنگ و دکوراس  ی نورپرداز  هیسالن بزرگ 

  ییها  شخدمتیبود و پ  ییو طال  یکه غالباً به رنگ مشک  یکیش

 ذاشتن.   یعزت و احترام م  یکه بدون شناختنمون به شکل افراط

م  ی جور  شییسالن طال  کف لحظه حس کردم   هیکه    زدیبرق 

روش راه برم که ترک   دمیترس  یواقعاً از طال ساخته شده و م

 ! رنیبخوره و بخوان خسارتش و از من بگ

دور تر از ما و محل    یلیخ  ییجا  هیبود..    گهید  ی جا   هیانگار    اصالً

  ی .. انگار حتمیکه بر  دیرس   یکه وسعمون م  ییو جاها  مونیزندگ

رستوران   نیهم  ی که تو  ییها  ی مردمشم با ما فرق داشتن و آزاد 

م به چشم  و  داشت  هادمید  ی وجود  محله  تو  ما  خودمون   ی .. 

 ! مینداشت 
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خدا و قانون   یحت  نکهیجالب و خنده داره فکر کردن به ا  یلیخ

فقرا نشون    ریزورشون و به فق   ت یبه پولدارا نداره و نها  ی هم کار

 بهشت!  واسه فرستادنشون به دنیم

 ! گهید ا یب - 

نشسته بود و   زیم  هیکه با کت دامن پشت    یو از خانوم  نگاهم

بود گرفتم و زل زدم به    ختهیبلوندش و رو شونه اش ر   ی موها

 بود.. ستادهیکه عقب تر از همه منتظر من وا یزرتشت

کردم نتونستم بهتم و    ی آروم رفتم سمتش و هرکار  ی قدم ها  با

 : ارمیمکان به زبون ن  نیا  دنیاز د

 کجاست؟  گهید نجایا -

 زد و دستش و پشت کمرم گذاشت..  می جیبه گ  ی لبخند

.. کار دارونه نمیبب  رانیتو ا  ییجا  نیکردم همچ  یمنم فکر نم  -

 !گهید

مطمئناً نه به اندازه من.. البد اون نمونه    یمتعجب بود ول  زرتشتم

  دهیرو تو خارج د  نجایبهتر از ا  یلیخ  ی حت  ای  نجا یمشابه ا  ی ها

من به   یمتعجب بود ول  دهید  رانمیتو ا  نکهیبود و اآلن فقط از ا
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که    ی دونستم تا لحظه آخر  یهنگ کرده بودم و م  یواقع  ی معنا

 ادامه داره..  ارمبذ رونیب نجایپام و از ا

تنم    ی کرد لباسا  ی و راحت م  الم یکه اون لحظه خ  ی زیچ  تنها

گفتن    ی برا  یحرف   هیبگم دربرابر بق   ت یتونستم به قطع  یبود که م 

 ی و گذاشتم کنار و لباسا  ی داشت و خدا رو شکر کردم که لجباز

 ! دم یزرتشت و پوش قهیسل

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:5۶ ] 
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گرد   زیکه مبل دورشم مثل همون م  ی گرد  زیپشت م   ه یبق  کنار

اول مهمونا غذاشون و انتخاب کنن    میو منتظر موند  میبود نشست

 طراوت از کنار گوشم بلند شد:  ی که صدا

دست    شیزیترسم به چ  ی م  یخوشگله.. ول   یلی خ  نجایا  یآبج  -

 بزنم خراب بشه! 

حس و حال    قاًیو به زور کنترل کرده بودم.. طراوتم دق  لبخندم

شدن طناز    دیمدام در حال سرخ و سف   ی من و داشت و گونه ها

 داد که اونم تو همون حاله.. ی هم نشون م
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 کردم و آروم پچ زدم: کیش نزدو به گوش  سرم

  گه یغذا سفارش بده و بخور که د  یتون  یفکرا تا م  نیا   ی به جا  -

 شه!  ینم بمونینص  ینعمت نیهمچ

ازدواج   نیوقت فکر نکنه من با ا  هیقصد خودمم جمع بستم که    از

  یی آدما  نیا  یکردم و قاط  جادیخودمون ا  نیب  قیشکاف عم  هی

 بودن شدم..  بهیکه با همه هم وطن و هم زبون بودنشون برام غر

رو به سمتمون کشوند و من    هی خنده بلند طراوت نگاه بق   ی صدا

کردم اآلن به بچه    یبا استرس زل زدم به زرتشت چون حس م

همچ  یم تو  الاقل  که  باعث    ییجا  نیتوپه  و  بخنده  تر  آروم 

به صورت طراوت   رهیکه خ  ی لبخند  دنیبا د  ینشه ول   ی ز یآبرور

از بابت   امروزبار در طول    نیچندم ی برا المیشد خ یتر م قیعم

 .. راحت شد! هیبق ی آدم و رفتارهاش جلو نیا

مخلفات بهشون اضافه    ی زرتشت هم کل  میو که داد  سفارشاتمون

بودم لب    دهیکه کمتر تو نگاهش د   یطنتی کرد و رو به من با ش

 زد:

 نداشت!  گر یکه ج فیح -

 که به خوردم داد گفتم:  ی گریاون ج ادیرفت باال و با  ابروهام
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 منظور؟!  -

 .. ی نجوری هم یچیه -

 زد و اضافه کرد: ی لبخند

 !ی خور یم  گریقشنگ ج -

براش خط   یدلم حساب   یشده زل زدم بهش و تو  زیر   ی چشما  با

..  د ینگاهم و ند  نیکه روش و برگردوند و ا  فی.. حدمیو نشون کش

اومدم و متوجه چشما   ینگاه   یرگیبا حس خ  یول  یبه خودم 

داشت نگاهم    ق یلبخند عم  هیدارون که زوم شده بود رو من و با  

 کرد شدم!  یم

زدم و سرم و    یکیمچم و گرفته لبخند کوچ  نکهیخجالت از ا   با

 :دیبار مخاطب قرارم داد و پرس  نیاول  ی .. که رضا بران ییانداختم پا

 ! د؟یمشغول هست ییجاخب عروس خانوم.. شما  -

به    رهیبه زرتشت که اونم خ  ینگاه   میو صاف کردم و با ن  گلوم

 من منتظر جوابم بود گفتم: 

 امممم.. فعالً نه! -
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و اونجا با هم   دیفکر کردم تو شرکت همکارامون مشغول  ؟ی جد  -

 ! دیآشنا شد
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جواب دادن..    ی کار نکرد برا  گهیزدم و ذهنم د  یک یکوچ  لبخند

سرم و بلند کردم و نگاه عاجزم و به زرتشت دوختم تا من و نجات  

کردم نخواد بره تو فاز   یمنگنه بودن.. خدا خدا م  ی ال   نیبده از ا

در   نم ی کار بگو بب  نیاز ا  ی ستین   مونیمتلک و بگه حاال که پش

ا  چ  نیجواب  ا  یبگ   یخوا  ی م  یسواال  به   نکهیتا  رو  باالخره 

 : د یدوستش پرس

 مگه نگفته بودم بهت؟  -

 و؟یچ -

به    دستش پهلو چسبوند  از  و  من  و  کرد  حلقه  ام  شونه  دور  و 

 خودش..

 دخترخالمه! سایگ -

 دونستم شرمنده..   یمن نم ؟یگیم  ی نه بابا؟ جد -
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 همکارمون بشه! ی اشکال نداره.. البته ممکنه به زود -

 : دیتعجب زل زدم بهش و رضا پرس  با

 خودمون؟واقعاً؟ تو شرکت  -

  ایکنه! حاال    دا یمطمئن و خوب پ  ی جا  هیسپردم    با ینه.. به شک   -

 !گهید ی جا ایاز شرکت همکارا 

  یی جورا  هیحرف که    نیخواستم با ا  یحبس شده ام و م  نفس 

  نبار یبفرستم که ا  رونیداد ب  یبحث و نشون م   نیتموم شدن ا

 نامزد رضا رو به من گفت:  نیاسمی

 ذاره من برم سرکار!  یه نم رضا ک نیخوش به حالت.. ا -

نتونستم بزنم و زرتشت    یحرف  ک یلبخند کوچ  ه یبازم به جز    من

 و خطاب به رضا گفت:  دیبود که جورم و کش

 تو! ی نبود یآدم نیچرا رضا؟ همچ  -

شنوه    یم  ی کار  ی ها  طیمح  نی از ا   ییزا یچ  هیواال داداش.. آدم    -

که فعالً خدا رو    نهیکشه.. حرف من فقط ا  یکه مخش سوت م

 د یرسه.. چرا با  یحقوق من به دهنمون م  نیشکر دستمون با هم
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مشغول کنم و ندونم توش چه خبره و چند   ییزنم و جا  ی خودیب

 و اون! نیکنن واسه ا یم زیتا گرگ دارن دندون ت

..  ستیبه هر حال.. فقط که کار کردن واسه پول در آوردن ن  -

داشته   ی آدم به زن خودش اعتماد کاف نکهیبه نظرم همبعدشم..  

 کنه..  یم  تیکفا ی کار طی مح هیباشه واسه فرستادنش تو 

حرفا رو نه به رضا که    نیدونستم که زرتشت ا  ی خوب م  یلیخ

تونستم    یزنه و چقدر سخت بود که اون لحظه نم  یبه من داره م

که شوهرشون    ییاون زنا  فیگفتم تکل  یبهش بدم وگرنه م  یجواب

که توش   ییها  طیمح  نیفرستن تو همچ  یو از صبح تا شب م

 ه؟یگرگ صفته چ  ی پر از زنا

مردا  خیتار رفتن  هرز  قدرت  که  کرده  خ  ی ثابت  دار..   یلیزن 

 و به همون نسبت هم.. پررو تر و حق به جانب ترن!  شتره یب
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 شد و گفت:  رهیخ نیاسمیبه صورت  ی با لبخند رضا
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رو شکر مشکل  - که خدا  اعتماد  نظر  ما جفتمون  م یندار  یاز   ..

ب فرشته به    هی. زن من  میثابت کرد  گهیارها به همدخودمون و 

 تمام معناس.. 

ب  دست که  نبود  تا    ار یاخت  ی خودم  زرتشت  به صورت  زدم  زل 

لبخند    هیسکوت کرد و فقط    نباریخواد بگه که ا  یم  یچ  نمی بب

 کج کنج لبش نشست.. 

گفت    یدرباره من م   ی زیچ  هی  دی زرتشتم با  تیوضع  نیتو ا  قاعدتاً

  ف ی مسئله ازم تعر  نیحفظ ظاهرم نتونست تو ا  ی برا  یحت  یول

 گفتن نداشت..  ی برا یحرف یی جورا هیکنه و 

سکوت برداشت   نیزرتشت از ا  ی بود که دوستا  نیترسم از ا   همه

 و گفت:  دیداشته باشن که خدا رو شکر دارون به دادم رس ی بد

 !دی.. انقدر پز زناتون و ندگهیخب حاال بسه د -

 با خنده جواب داد:  رضا

شده؟ من که چند بار بهت گفتم تو فقط    تیداداش حسود  هیچ  -

برات آست زنم..    یباال م  نیلب تر کن خودم مخلصتم هستم و 

سال از سرت کم نکنه..    ی و سالها  انیمال  ویموس  هیالبته خدا سا
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رو کمک برادرانه امون   یول  میا   کارهیبابات هست ما چ   یتا وقت

 حساب کن!

مشخص بود که    یتکون داد ول  دییبا لبخند سرش و به تا  دارون

نگاه به جمع    هیبحث نداره که با    نیکردن ا  دایبه کش پ  ی عالقه ا

 : دی بود پرس  نمونیفرد ب نیطناز که ساکت تر دنیو د

  د؟یشما کجا مشغول -

با    طناز دارونه طبق   می ن   هیکه  متوجه شد طرف صحبت  نگاه 

 معمول دستپاچه شد و با من من گفت: 

 .. تو خونه ام! یچ ی... ه ـیمن.. ه -

  ن یاومد.. چرا آخه ا  یخونم در نم  ی زد  یلحظه اگه کارد م  اون

اعتماد به نفس نداشت و انقدر خودش و دست کم    ی دختر ذره ا

 گرفت..  یم

حرفش و من ادامه وجودم و پس زدم و    ی تو  تی و عصبان   حرص

 دادم: 

تو  - م  ی طناز  کار  اس..   ستیپیتا  هیکنه..    یخونه  العاده  فوق 

ناامن    ی ها  طیمح   ن یحرف نداره. اونم به خاطر هم  پش یسرعت تا
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تو    یاز خونه رو زد.. ول  رونیکار کردن ب  دیکه آقا رضا گفتن ق

 موفقه..  یلی کارشم خ نیهم

زندگ  ینم بر  شیخواستم همه  دا  زمی و  ول رهیرو  لحظه    ی..  اون 

از خواهرم    زتر یدوست عز  نیا  تی خواست شخص  یدلم م  بیعج

غصه    یشد گفت ب  یکه نم  ییبچه پولدارا   نیا  شیو باال ببرم پ

 وقت..  چیو نداشتن ه یو بدبخت یپول ی حداقل غصه ب یان ول

سرش    ی مرتب کردن شال رو  نیدر جواب طناز که ح  نیهم  واسه

 گر گرفته لب زد: ی با همون گونه ها 

 .. ستی هم ن اینجوریا -

 : گفتم 

  ی سال هاست که داره زندگ   یواقع  رزنیش   هیخواهرمن مثل    -

و   خواهرش  و  م  هیخودش  پس    ی چرخونه..کار   یتنه  از  که 

..واسه  ادیتر بودن دارن برنم  ی قو   ی که ادعا  ییمردا  ی..حت ایلیخ

 کنم!  یکه بهش افتخار م نهیهم

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:5۶ ] 
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و    مایبا ا  یتونست حت  یکه حاال تومرکز توجه جمع بود نم  طناز

فقط باگاز گرفتن گوشه    ن یاشاره ازم بخواد سکوت کنم واسه هم

ادامه   گهیکه د  دیلبش و نگاه کردن به صورتم خط و نشون کش

گفتم    یزل زدم بهش تابفهمه هرچ  یلبخند واقع  هیندم و منم با

 ازته دل بوده.

 گفتن رضا لب بازکرد و گفت:  ن یآفر ی دارون بود که البه ال  بازم

 د؟یکن   یم پی تا ی..همه جور متنیچقدرعال -

  ی ازقبل شد وقت   شتریوضوح حس کردم اعتماد به نفس طناز ب   به

 گلوش و صاف کرد و جواب داد:

کم برام سخته که اونم   هینامه    انیپا  شیرا ی!فقط وباًیبله تقر  -

 ! رمیگ  یم ادیدارم کم کم 

  ی م  ستیپیدوست دارم که واسه دفترش تا  هیخوبه..من    یلیخ  -

خواست که توهمون دفتر چاپش   ی نفر و م هیخواست..البته اون 

خوبه و همه سفارشا    پتونیاگه بدونه شما سرعت تا  یکار کنه..ول

م قبول  غ   یم   دیکن  یرو  استخدامتون    ی رحضوریتونه  هم 

 شه که..  یکم احتمااًل رفت و آمدتون سخت م  هیکنه..هرچند 
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جد  یم  طنازکه ها  داًیدونستم  سفارش  بودن    پش یتا  ی ازکم 

حرف دارون    نی اومده بود ا  نییدرآمدش پا  ییجورا  هیبود و    یشاک

 و رو هوا زد و هولزده گفت: 

بگ  یمن م  ست ین  یمشکل  - برگه ها رو ازشون  برم  و    رمیتونم 

ا  پیتا  لیفا براشون  رو  بقیعنیکنم.    لیم ی شده    ه ی ..سفارش 

 فرستم!  یم ی نجوری کنم هم..هم یکه باهاشون کار م ییجاها

تا  ی سر  دارون بالبخند گوش  دییبه  و  از روم  شی تکون داد    ز یو 

 برداشت.. 

 ! دم یم  امیاآلن بهش پ نیهم-

نگاه پر    دید  یفرستادن..وگرنه م   ام یبود و مشغول پ  نییپا  سرش

به صورتش خ  یاز حس قدردان ا  رهیمن و که  زمونه   نیبود..تو 

 ه ی  ی برا  یاگه بتونه بخواد قدم  یشه که حت   یم  دایپ   یکمتر کس

دارون تو    یشناستش..ول  یکه اصالًنم  یبرداره.. اونم کس  گهینفر د

و مهربون  نیهم بزرگ  ثابت کرد دل  بهم  و   ی چند ساعت  داره 

 دور و برش جمعه!  ی به آدم ها یلیحواسش خ

 ی جلو   یو وقت  دم ید  یخصلت و تو وجود زرتشتم م  نیا  هرچندکه

آژانس و   ییجورا  هیدر خونه..طناز و طراوت و   مجبور کرد که 
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  نکه یبهم دست داد ازا یبشن حس خوب نشیردکنن و سوار ماش

 وقتا جورمنم بکشه! ی بعض یحت دیحواس جمعه و شا

آدم خوب    هیبود که زرتشت و    ادیز  ی حسا تو وجودم انقدر  نیا

و وحت  بدونم  گذشته    هیشده    یاون  اتفاقات  خاطر  به  کوچولو 

 ببخشم. 

اعتماد  یول بحث  همون  دق  ی خب..هنوز  چند  خودش    قهیکه 

  ال یذاشت من باخ  یدرباره اش حرف زد وجود داشت و نم  شیپ

خ و  کنم  رو  براش  و  هام  دغدغه  تمام  باشه    المیراحت  راحت 

م  نکهیازا درکم  ول  یهم  کمکم.  هم  مرور   دیشا  یکنه..  به 

زا یچ  یلیکه به قول رضا خودش و بهم ثابت کرد..خ  ی زمان..وقت

 عوض بشه! 
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مراسم بغل   گهیبار د  هیو    میبود  ستادهیکوچه وا   ی در تو  ی جلو

ا خداحافظ  نباریکردن  شد..تو  یواسه  خ  ی تکرار  با    ال یمحضر 

کردم و اآلن به زور داشتم خودم و کنترل    یم  ه یگر   ی راحت تر



963 
 

  م ی نباشه و مجبور نش  نیغمگ  ی اد یز  مونیکردم تا خداحافظ  یم

 .میزیتا فردا اشک بر هلحظ نیا ادیخونه به  ی هم تو گهیبار د هی

 لرزون و پر بغضش لب زد:  ی طناز که جدا شدم با صدا از

باش   - خودتون  بده..م  د یمراقب  بهم  خب؟خبرشم  جاده..    ی تو 

زنم    ی و استرس. من زنگ نم  یاز نگران   دم یجون م  نجا یکه ا  یوند

تماس   یو داشت  تشیخودت هر موقع موقع   یول  یکه معذب نش 

 باشه؟   ریبگ

از    شتریب   یلیاسترس مسافرت فردا خ  کهیگرفتم و درحال  ینفس

تکون    دییامروز بهم غلبه گرفته بود سرم و به تا  ی تمام ساعت ها

 دادم و گفتم: 

 .. دیباشه..شما هم مراقب خودتون باش -

 گفتم:  ی بلندتر ی رو به طراوت با صدا نباریا

نم  - چ  یحاللتون  به  اگه  باش  اجیاحت  ی زی کنم    ا ی..  د یداشته 

که ده    سامی..من هنوز همون گدیو به من نگ   ادیب  شی پ  یمشکل

باهاتون   دل  هیکردم..اگه    یزندگسال  هر  به  بفهمم    ی لیروز 

  ی تو روتون نگاه نم   گهیبه خدا د   دیکرد  میمشکالتتون و ازم قا

 کنم. 
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محکم من و فشار   گهیدور د   هیتو بغلم و    دیحرف طراوت پر  نیا  با

داد و جدا شد..روش و برگردوند سمت زرتشت که داشت جواب  

 داد و گفت:  یطناز و م  یتشکر و خداحافظ

داد   - قول  بهم  د  هی  ی..ولدیقبالً  آبج  گمیم  گهیبار    م یمواظب 

 ! دای باش

که انگار فقط مختص طراوت رو صورتش    یقیلبخند عم  زرتشت

 نشست و به روش زد و گفت:  یم

در   دیو مطمئن باش   میخانواده ا هیهمه امون    گهیال دچشم..حا  -

وقت فکر    هیخونه امون هرموقع از شبانه روز به روتون بازه.. پس  

 ! دمیخواهرتون و ازتون دزد دی نکن

  چونده یدستاش و تو هم پ  کهیتشکر کرد و طراوت در حال  طناز

خواست بکنه    یم   ی کار  ایخواست بگه    یم  ی زی بود و انگار که چ

 شد گفت:  یکه روش نم

 اممممم..باشه پس.. خداحافظ!  -

 طراوت شد که گفت:  ی انگار زرتشت متوجه نگاه ها یول
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کنه؟انقدر خشک و   ی م  یخداحافظ  ی نجوریآدم با داداشش ا  -

 ؟یخال

منظورش    میبهش تا بفهم  میمن و طناز زل زد  یو حت  طراوت

و فشار دادن پلکش که دستاش و از هم باز کردو با لبخند    هیچ

هم طراوت و به آغوشش دعوت کرد و اونم انگار فقط منتظر    ی رو

به محرم و نامحرم بودنش و فقط رو   تیاهم  یبود که ب   نیهم

آرزوش    شهیدونستم هم  یحساب همون کلمه داداش که خوب م

 و داشته خودش و پرت کرد تو بغل زرتشت.. 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:57 ] 
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من اون لحظه چهره   ی تر از حرکت پر از ذوق طراوت.. برا  بیعج

خواهر خودش و و   ی جد  ی پر از آرامش زرتشت بود که انگار جد

 بغل گرفته بود..  

  ی چهره نشون م  ن یهم  یول  میباره نزده بود  نیدر ا  یحاال حرف  تا

برادر داشته باشه   یحت  ا یخواهر    هیخواست    یداد که اونم دلش م

دونستم که خاله و شوهرخاله ام با    ی و خوب م  یکی  نیو من ا
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بار بچه دار شده بودن و با سالم و صلوات    هی  نیهم  ازی نذر و ن  یکل

 بزرگش کردن! 

فردا با خانواده   دارید  ی .. سوای لحظه دلشوره بد   هیفکر..    نیا  با

که خاله    یام به دلم نشست و اخمام و تو هم فرو برد.. اون موقع

  هیبود به وصلت من و پسرش.. در نظرش  یراض ل یام با کمال م

ب بود که حاصل    ی دختر پاک و معصوم و  گناه بودم و مطمئن 

 .ادیرنماز آب د ی خواهرش دختر بد تیترب

اگه بفهمه من دوباره با زرتشت ازدواج کردم.. با    ؟ی.. اآلن چیول

و    هی  یکیپسر   هزار  هنوز  احتمااًل  که  آرزو    کی دونه اش  جور 

هست    یبازم مثل قبل راض  ده؟ینشون م   یبراش داره.. چه واکنش

رو هم سطح و رده پسر    ی دختر قاتل و دزد و فرار  هی  نباریا  ای

 نه؟دو یکرده اش نم لی مهندس و تحص

 سا؟ یگ -

گرفتم و زل زدم بهش که    نیزرتشت نگاه ماتم و از زم  ی صدا  با

 کنه..   یداره با دقت به صورتم نگاه م دمید

 م؟یبر -
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تکون دادم و    د ییبه خودم اومدم و سرم و به تا  ق ینفس عم  هی  با

کردنشون   یچند باره با طناز و طراوت و راه  یبعد از خداحافظ

 شدم!  نی سمت خونه.. سوار ماش

نگاه به چهره همچنان   مین  هیهمزمان با من سوار شد و با    زرتشتم

 استارت زدن گفت:  نیدرهمم ح

 خوا... هی.. طراوت واسه من فقط مثل سایگ -

 ! یمرس -

درهمم فکر کرده که بازم اون فکر و    ی اخما   دنیدونستم با د  یم

به طراوت تو سرم شکل گرفته   مسخره درباره عالقه اش ی اال یخ

 ی که از غروب دلم م  یبده با حرف  حیتوض  نکهیو حاال قبل از ا 

ساکت شد و با تعجب    ومد ین  شی خواست بهش بزنم و فرصتش پ 

 بهم نگاه کرد.. 

 تو صورتش گفتم:  رهیگرفتم و خ  ینفس

برادر  یمرس  - براشون  بی کن  یم   ی که  هرچ  شتری..  تو   ی زیاز 

 اج یاحت  نی.. به ای از پول و مسائل ماد  شتریب  ی.. حتشونیزندگ

 ! یکه قراره برادرش باش یدارن! مخصوصاً طراوت.. مرس
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و به    نیسر من ماش   ی راحت شد از فکر تو  الشیکه خ  زرتشت

 حرکت درآورد و گفت: 

سالمت  نکهیا  - و  سالم  ای اآلن  و   هی  ر یاس  نکهی..  دزد  مشت 

.. مطمئناً  ی قماش حرومزاده ها نشد  نیبدن و ا ی اعضا  یقاچاقچ

ا  شیبخش  هی موقع  به  حضور  خاطر  تو  نیبه  خواهر  تا    یدو 

 ونشون یخودم و مد  ی مسئله.. انقدر  نی.. منم به خاطر اتهی زندگ

 ! دم یبراشون انجام م ادیاز دستم برب یدونم که هر کمک یم

 خوبه!  -

بار    ه یبا انگشتام شدم که    ی و مشغول باز  نییو انداختم پا  سرم

 و گفت:  دیسرش به سمتم چرخ گهید

 و حالت گرفته شد؟ ی اخم کرد هوی  یه چپس واس -

لب پروندم   ریکه ز   «یچی»ه  هیو با    شهیو برگردوندم سمت ش  روم

ندارم.. حداقل اون لحظه   یلینشون دادم که تما به حرف زدن 

 نداشتم..  
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دلشوره   نیگفتم بهش از ا یشدم م یکم آروم تر م هیاگه  دیشا

غرور و عزت نفسم و    دنیکه داشت بهم هشدار فروپاش  ی دیجد

 داد.. یخانواده شوهرم م شیپ

××××× 

از    یبره تو.. وقت  سایتا اول گ  ستادمیواحد و باز کردم و کنار وا  در

تونستم از صورت همچنان درهمش   یکنارم رد شد نگاهم و نم

 .. رم یبگ

مان  شدن به ز  کیاومدنمون از رستوران نزد  رونیبعد از ب  دیشا

کم حالش گرفته اس    هیبا دوستاش حس کردم که    یخداحافظ

 گه ید  دمیرس  نیقیکه به    ی بدتر شد طور  یلیخ  ت یوضع  هوی..  یول

 . ستیمربوط به جدا شدنش از طراوت و طناز ن 

 اتیحدس  ی سر  هیداد و من به جز    یداشت آزارش م  گهید  زیچ  هی

د و  و سفرمون  فردا  اش.. چ  دنیدرباره  به   ی ا  گهید  ز یخانواده 

 ..دیرس  یذهنم نم

 ستادهیکه همونجا وا  سایسالن گلوم و صاف کردم و رو به گ  وسط

 گفتم:  دیکش  یخط م کیبود و داشت با نوک پاش رو سرام 

 حموم..   رمیم -
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سالن بود ادامه   ی که تو  یبهداشت  سیسرو  یکیاشاره به اون    با

 دادم: 

 . میافت  یو بعد بخواب.. فردا صبح راه م ریدوش بگ  هیتو هم  -

ول  ای  دیدونم اصالً صدام و شن  یم  دیبع از سر رفع   ینه..  فقط 

به چهره   گهینگاه د  هیتکون داد و منم با    دییسرش و به تا  فیتکل

روم و گرفتم    د یرس   ی مظلوم به نظر م  ی ادیحالت ز  نیاش که تو ا

 و رفتم سمت اتاقم! 

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:57 ] 
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  ن یدرآوردن کت و کراواتم.. به ا  نیو ح  ستادمیاتاق وا  نهیآ  ی جلو

که   کردم  توی روز  هیفکر  پ   ی ..  سال  با همشیده  نسبت    نی.. 

 و مشترکمون!  دیتو خونه جد میاومد سایهمراه گ

اآلن من با اون روز   ی .. حال و هوای دونم ول  یرو نم   سا یگ  حس

روز  یلیخ داشت.  نم  ی فرق  پا  از  سر  شدت   یکه  از  شناختم 

روزیخوشحال کنا  ی ..  در  محبتکه  و  و عالقه  مهر  که    یر همه 

و مردونه تو تمام رگ و   ی حس موذ  هیداشتم..    ساینسبت به گ 

 ی لیخ  شباون    یبود ول  شهیهم  دیداشت که شا  انیام جر   یپ
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زنته و    گهیدختر د  نیگفت ا  یجسورتر شده بود و مدام بهم م 

 دوران صبر کردن و عذاب دادن خودت تموم شده! 

شه گفت اون حس و حال به طور کامل خاموش    یحاال.. نم  اما

 دنیبا اون خطبه عقد و د  یحت  دیرفته.. نه.. شا  نیشده و از ب

بدنم و باال برد   ی که امروز به دفعات دما  سا یکرده گ رییچهره تغ

ماغ گذشته و ازدواج دل و د  گهی.. دیاز قبل هم شد ول  شتریب

کردن    یو بزنم واسه راض  رماولمون و نداشتم که بخوام همه زو

 .. سایگ

  نه یزم  نیاون همون اول اتمام حجت کرد و گفت تو ا  نکهیا  با

نشدن بهش    ک ینزد  ی من برا  ل یدل  یتونه زن باشه برام ول  ینم

 نبود.  نیا

برم طرفش که از خودم مطمئن باشم..    یخواست وقت  یم  دلم

  ی که تو  ییرهایانقدر مطمئن باشم که بدونم وسط رابطه با تصو

 شه پا پس نکشم و دلش و نشکنم!  یسرم روشن م

.. فقط و  مونیی رابطه زناشو  نیرو ح  سایمطمئن باشم که گ   انقدر

قبل از ازدواجش با   نکهیبه ا  تیاهم  ی فقط زن خودم بدونم.. ب

 گذشته..  یچ  ش یمن تو زندگ 
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.. چهره چهارتا نره خر حرومزاده ی اشاره ا  نیاآلن که با کوچکتر  نه

و تمام   رهیگ  یچشمام جون م  ی مشعوف جلو   لی تو شکل و شما

ها و خونر  ی سلول  قتل  فرمان  بهم  بان  ی زیبدنم  و   ن یا  ی باعث 

 ..    دن یحال بدم و م 

و بعد از برداشتن حوله ام راه افتاد سمت   دمیکش   یق یعم  نفس

حال بد خودم   نیمسبب ا  دمیدونه.. شا  یچه م  یحموم اتاق.. کس

طرف    دمیصبر نکردم و ند  سای که به قول گ   یبودم.. همون وقت 

 مسائل آشنا بشه..    نیدختربچه اس و زوده که با ا  هیمقابلم فقط  

گ جفت چشم خوشرن  هیجز    دمید  ینم  یچیکه ه  یوقت  همون

که لکه   د یدست سف هی یو جمع و جور با پوست فیبدن ظر هیو 

 برده بود.  غمایو به  نمیروش دل و د ی ها

گ  هیهمون    دیشا بال  و  بود که دست  رابطه  برا  سایدونه   ی رو 

از کاراش باز کرد و حاال من تاوان کار خودم و داشتم پس    یلیخ

که رسماً و   یمشترکم با کس   یروز زندگ  نیدادم که تو اول  یم

 سر رو بالش بذارم! ییقانوناً زنم شده.. مجبور بودم تنها

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:57 ] 
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خشک کردن موهام خواستم چراغ   نیاومدم ح  رونیحموم که ب  از

درمتوجه چراغ روشن هال    ی و خاموش کنم و بخوابم که از ال 

 شدم.. 

ن  انقدر که  وان گذشت   یتو   دنیبه درازکش  یساعت  میحمومم 

  ی ول  دهیرفته تو اتاق و خواب  سایکه مطمئن باشم گ  دی طول کش

صدا و  روشن  چراغ  با  ییحاال  م  هیکه  دقت  تونستم    ی کم 

 !دارهیداد ب یبدم نشون م صشیتشخ

..  رونیعوض کردم و رفتم ب   ی توخونه ا  ی حوله ام و با لباسا  عیسر

که چهارزانو   دنش یبا د  یتو آشپزخونه باشه ول  دیفکر کردم شا

 مبل هال نشسته بود قدم هام خشک شد..  ی رو

  ن یی اش به پا  هیاز گر  سینم دارش و صورت خ  ی از موها  نگاهم 

تابلو  دهیکش به جا  مونیعکس خانوادگ  ی شد و  تو    وارید  ی که 

 بود!  سایگ ی دستا

بذارم    طرف فکر کردم با خودم که راه اومده رو برگردم و  هی  از

طرفم فکر کردم اگه هدف    هی.. از  ی کنه تا سبک شه ول  هیانقدر گر

 ..  نمی کنه که من نب هیتونست تو اتاق گر یسبک شدن بود م
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باشه و دلش    ن یا  لشیتونست دل  ی م  دینشسته.. شا  نجایا  نکهیا

 ی ریدرد دل کنه و من.. جدا از همه تنش ها و درگ  یکیبخواد با  

گفتم..    شیکه چند ساعت پ  ی .. به خاطر اون بله ا نمونیب  ی ها

 ی لحظه کنارش باشم و حال بدش و حت  نیداشتم که تو ا  فهیوظ

 به اندازه چند درصدم که شده خوب کنم. 

  ی نگاه   م یکه شدم ن  کیگرفتم و راه افتادم سمتش..  نزد  ینفس

 ده یو با پشت دست اشکاش و پاک کرد هرچند فا  بهم انداخت

 شد!  ی نداشت و دوباره جاشون پر م ی ا

دستش که    ی نگاه به قاب عکس تو  هینشستم و بعد از    کنارش

ا  دیشا عاقالنه  فکر  ب  ی نصب کردنش  تو دستش  از    رون ینبود.. 

 .. ز یو گذاشتمش رو م دمش یکش

بود    ی اشکاش هنوز جار  ینگه داشتنش نکرد ول  ی برا  یمقاومت 

ا تو صورتش   رهیدست سردش و تو دستم گرفتم و خ  نباریکه 

 منتظر موندم حرف بزنه.. 

که   یینشد و سرش و باال گرفت.. با همون چشما  ی طوالن  انتظارم

رگه دار شدنش قدرت جاذبه اش و چند برابر کرده بود بهم زل  

 : دیزد و نال



975 
 

 ؟یچ رهیبم  اگه.. اگه بابام -

 تو هم فرو رفت و لب زدم: یاز ناراحت اخمام

احتماله..    هی  نمیکنم.. به هر حال ا  دوارتیام  ی خودیخوام ب  ینم  -

نداره!    یشوخ  یبازم سرطانه و با کس   ی.. ولمهیخوش خ  شیماریب

ا همه  شا نایبا  چ   دی..  هم  ی زیتنها  کنه  آرومت  بتونه    ن یکه 

گرفت  هیمیتصم خدایکه  اگه..  ز  ی .  احتمال  به   هی  رینکرده.. 

رو دل تو    دنشید  حسرتبشه.. نه    شیدرصد.. منوچهرخان طور

 دختر بزرگش!  دنیمونه.. نه اون بنده خدا چشم به راه رس یم

 .. دیکش سشیگرفت و دست آزادش و به صورت خ ینفس

 مونن!  ی مامانم و گالره تنها م -

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:57 ] 

 3۶9_پارت#

!فقط خودت سای کنه گ یو دوا نم ی درد زایچ نیفکر کردن به ا-

ب ی کن  یم   تیاذ  ی و دار  شدن و    ی ماری..خداروشکر زود متوجه 

 ی ..به جایباش  دی ناام  ستیدرمان و شروع کردن پس انقدرم الزم ن

خانواده   دنید  ی بخواب و خودت و آماده کن برا  ریکارا برو بگ   نیا
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  یآماده اشون م  ی جور   هیزنم و    ی ..من زنگ می ات. اگرم بخوا

 .. دیشا امیکنم که دارم با توم

 ست تکون داد و گفت:سرش و به چپ و را عیسر

رو   ه یبق  گهی. چه بهتر اگه..درمی بابام م   دنینه..من..فقط واسه د  -

 هم باهاشون نزنم..اصالًنفهمن که رفتم!  یو حرف نمی نب

 گفتم:  یمحاله ول ی زیچ نیاز نظرم همچ نکهیگرفتم و باا ینفس

 ی اری باشه..پس برو بخواب..ساکتم ببند!به اندازه دو روز لباس ب-

 ! میبمون  م یتون ینم  شتریب .. هیکاف

داشتم   نگاهش باهمه وجودم  و من  به صورتم دوخت  دوباره  و 

م  گ  یمقابله  ازواکنش  هم  نکردنش..چون  بغل  واسه    سا یکردم 

  یآغوش از سردلسوز  نیخواست ا  یواهمه داشتم و هم..دلم نم

 و ترحم باشه! 

 خوام باشم واسه مراسمش!  ی..مرهیاگه..اگه بابام بم-

باا- چ  ؟ازی ریم  ی دار  هی روح  نیتو  همه  نسخه  و    یاآلن 

 یکه بخوا  ستی ن  ی انقدر  ومدنشین  رونیزنده ب   ؟احتمالی دیچیپ
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باعمل درمان   شیماریکه ب  نهیا  تش ی.. نهایبکن  ییفکرا  نیهمچ

 ! ن یرو امتحان کنن. هم گهید ی شن راه ها ی نشه و مجبور م

نداشتم و    نانی زدم اطم  یکه م  یبه حرف  ادیخودمم ز  هرچندکه

ازحرفا بخش  ر  ی اون  از  که  و  کما    ی ها  سکیدکتر  به  و  عمل 

 رفتنش گفته بود و فاکتور گرفتم. 

به    شیذهن  یآشفتگ  نهمهیا  ینداشت قاط   یفعالً لزوم  سایگ  یول

شده بود پابذاره تو اون   یکه راض  ن یهم فکر کنه..هم  زایچ  نیا

طردش    ییجورا  هیکه به قول خودش    یشهر و بره سراغ خانواده ا

کاف اندازه  به  د  یکردن  بود  ذهنش    گهیآزاردهنده  مطمئناً 

 و نداشت.  نیاز ا شتریب  شیگنجا

 دییبه تا  ی سر یدونم حرفام براش چقدر قانع کننده بود ول ینم

مت اتاقش برداشت  تکون داد و ازجاش بلند شد..چند قدم به س

 و برگشت سمتم.  ستادیوا یول

  ه یخواد بگه که بعد ازچند ثان  یم   یچ  نم ی نگاهش کردم بب  منتظر

 سکوت باالخره زبون بازکرد:

به کل    گهیکار شدم..د  نیکه وارد ا   ی..وقت ش یاز..سه چهار ماه پ-

تاآخر عمرم    دی با  ایکردم    ی!چون فکرمدم یدور ازدواج و خط کش
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 هیاگه    ایکنم..  میرو ازشوهرم قا  هیقض  نیو دروغ ا  ی کار یبامخف

ارزش   یآشغال ب  هیتحمل کنم که مثل    دی..بادیجا لو رفتم و فهم

 باهام رفتارکنه! 

فرستاد و دست و دل منم    رونی گرفت و بازدم لرزونش و ب  ی نفس

 همراه خودش لرزوند.

  ی رفت!م  نیتصوراتم ازب..همه  ی که تو کرد  ییامروز..باکارا  یول-

ا   چیه  یتونست از  نکن  نیکدوم  رو  هیکارا  ازت    ی توقع  چی..من 

 .. ینداشتم ول

ع  ی چشما  ی جلو من..لباش  مونده  ها  نیمبهوت   یدختربچه 

اشک   ی شد و دوباره قطره ها  زونیآو  نیی دوساله از دو طرف به پا

 سرخورد رو صورتش. 

 !ی دوستام..باهام مثل آدم رفتار کرد ش یکه پ یمرس-

[۰2.۰9.2۰ ۰۰:57 ] 
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  د ییبه من فرصت حرف زدن بده با سرعت دو  نکهیو بدون ا  گفت

 وجودم.   ضی ضد و نق  ی تو اتاق و در و بست. من موندم و حس ها
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 سای.. توجه گکیکوچ  ی کارا  نی تونستم با ا  نکهیحس خوب از ا   هی

هم    ی لیحس بد.. از تصورات اون دختر که خ  هی رو جلب کنم و  

 و اشتباه نبود! راهیب

××××× 

افتاد  صبح  راه  خونه  ش  میاز  محاسباتمون  هفت    ای  ش یو طبق 

امشب برم    نیشد که هم  یوقت م  ی نجوری.. امیدیرس  یغروب م

 ! نم ی و بابام و بب مارستانیب

کم آروم تر   هیزرتشت..    ی و حرفا  شبیچند ساعته د  هیاز گر  بعد

رو   ییها  هیثان  نیداشتم ا  ی راحت تر  الیشده بودم و حاال با خ

پشت سر   ی روز  هیکه    ییزایمن و به همه چ  که با گذشتنشون

 کردم..  یکردن.. تحمل م یم کیگذاشتم و رفتم نزد

سفر با زرتشت بود و من فقط چند دست لباس    نیا   ی کارا  همه

صبحونه    ز یم  دمیشدم د  داری خودم جمع کردم.. صبح که ب  ی برا

بق  دهیرو چ ب  لمیوسا  ه یو  با خودمون  تا  گذاشته  در    م یاریکنار 

با ا  ی. خوب بود که حواس جمع بود اونم وقتنییپا   ن ی که من 

 ! دش یمتمرکز نم زیچ چیها ذهنم رو ه ی ریدرگ
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و اتفاقاتش..    روزیبار برگشت به د  نیواسه صدم  اریاخت  یب  فکرم

که با همه جمع و جور بودنش و کم بودن تعداد مهمونامون    ی روز

د  شتر یب عروسبه  اون  از  نشست  پ   یلم  سال  ده  با  شیمجلل   ..

 اونهمه مهمون!

که   یاتفاقات و حرفا دوباره و چند باره برام مرور شد تا وقت   تمام

زمان باشه    نیبهتر   دیو حس کردم شا  هیبه قسمت مهر  دمیرس

که بخوام درباره اش حرف بزنم.. تا هم ذهنم منحرف بشه و هم  

 بشکنه!  نمونیسکوت ب نیا

 گفتم:  نی ضبط ماش ی کم کردن صدا نیو دراز کردم و ح دستم

 ! ی زن یحرف م  هیبعداً درباره مهر یگفت روزید -

 شد..  رهیبهم انداخت و دوباره به جاده خ ینگاه  مین

 ؟ یبدون ی خوا یم یچ -

باشه؟ چرا قبلش با خودم مشورت    ادیداشت انقدر ز  یچه لزوم  -

 ؟ ی نکرد

  اده؟یصد و چهارده تا سکه ز -
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  ستیکه معلوم ن  هینیمنظورم اون زم  شتریب  یاون که آره.. ول  -

 !شیاز کجا آورد 

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. ی لبخند

 ست؟ین ادتی مونیقبل یاز مراسم عروس یچیه یعنی -

 داد: حیدرهم از تعجب زل زدم بهش که خودش توض ی اخما با

آقاجون واسه ازدواجمون بود.. البته اون موقع کلش و    ی کادو  -

کن.. منم اآلن   سایگفت نصفش و به نام گ  یبه اسم من زد ول

اش   گهیبهت دادم.. نصف د  هیفقط نصفه خودم و به عنوان مهر

 مال خودته!
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  ن یهمچ  هیزدم و روم و به سمت پنجره برگردوندم..    ی پوزخند

ا  ی نیزم تمام  تو  و  سال    نیداشتم  طناز    ایده  عمه   ایسربار 

که الزم    ی ادیمجبور شدم به خاطر پول ز   ایسربارخودشون بودم؟

 خودم و به گند بکشم.   نده یداشتم تن به اون کار بدم و آ
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ا  هی به  نه  من  بگم  خواستم  نه    اج یاحت  هیهد  نیلحظه  دارم 

  ن یبود..هم  بلوف  ی ادیز  گهید  نی..ایخودت!ول  ی ..بردار براهیمهر

تن    ادیمقر اومدم که واسه به دست آوردن پول ز  شیچند روز پ

ا و همچ  نیبه  دادم  بخشش  نیکار  و  م  خودیب  یبذل  نظر    ی به 

 . دیرس

حساب کرد    نیزم  نیپول شدن ا  ی شه رو  یکه هنوزم نم  هرچند

به   زیخواد از ر  یبه اسم زرتشت که م   ی با وجود داشتن شوهر

 کنم باخبر بشه.  یکه م ییو کارا میزندگ زیر

 حاال تو بگو!  -

 و؟یچ -

  ؟ی پکر شد هو یچرا  شبید -

 کم مکث کردم و تاخواستم حرف بزنم گفت:  هی

دونم استرس   ی چه م  ا ینگو به خاطر جدا شدنت از دوستات..  -

دفعه گرفته   هیاون    لیخانواده ات بود.. چون مطمئنم دل  دنید

 بود!  گهید زیچ هیشدنت 
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با کالفگ   نفسم ا  یو  م  نیفوت کردم..من سر  و  خواستم    یآدم 

ببندم؟وقت  و  فلنگ  و  بذارم  و    یحت  یکاله  کردن  اخم  نوع  از 

 تونست حالم و بفهمه!  یناراحت شدنم م 

که واسه    ی زد  یحدس م  نمیا  هویخب    یتو که انقدر باهوش  -

 !گهیناراحت شدم د یچ

ش و  صورتش چشما  ی شد و با افتادن آفتاب تو  قیعم  لبخندش

 جمع کرد و گفت:

  ی رو که م  ییزا یفقط چ  ؟منی د یمن و از تو داشبورد م   نکی ع  -

گفتنشون   ی وقتت و برا  ی خودی زنم که ب  یحدس م  ستیدونم ن

 ! یتلف نکن

لک   نکشیع  قاب کردم.  باز  و  درش  درآوردم  داشبورد  تو  از  و 

شالم    شهیش  یرو  کیکوچ گوشه  با  ناخودآگاه  شد  باعث  اش 

نگاه زرتشت به سمتم    دمید  نکهی کردنش بشم و هم  زیمشغول تم

 و گرفتم سمتش!  نکیع عیبرگشت تازه متوجه کارم شدم و سر

کارام   ی تمرکز نداشتنم رو  نیسفر با ا  نیبه داد من برسه تو ا  خدا

 در برابر زرتشت!
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 یکه از کنارش رد م ییکه نگاهم به جاده و درخت ها همونطور

ا  میشد ا  نباریبود..  از  د   هیزرتشت    نکهیقبل  و    گهیبار  سوالش 

 تکرار کنه خودم شروع کردم:

کردم.. که پدر و مادرت مگه چه   ی فکر م  نیداشتم به ا  شبید  -

 یکرده و با کماالتشون.. حت  لیدونه پسرِ تحص  هیکردن..  یگناه

حساب  هی و  درست  شکل  هینکنه!  یعروس  یبار  اون  که  پا   یبار 

  یهمه چ  دهیمشترک و به چند ساعت نکش   یتو زندگ   یگذاشت

د  ه یشد..    ی متالش سر  خودت  گفته  به  که  پرونده    وسالبارم 

  یی سر و صدا  ی ..ازدواج بیشکل  نیازدواجت بسته شد و اآلنم که ا

 ان!  یضازش را یکه نه خانواده ات ازش خبر دارن.. نه حت

[۰3.۰9.2۰ 19:2۶ ] 
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ام    تا به محض تموم شدن جمله  و  به حرفام گوش دادن  آخر 

 : دیتوپ

 ستن؟ ین یگفته راض  یک -

به سمتش چرخوندم و زل زدم    یصندل   یبه پشت  هیو باتک  سرم

ن  ع  مرخشیبه  اون  با  ازهم  نکی که  تر  م  شهیجذاب  نظر    ی به 
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ز  ی..ولدیرس انقدر  دلم  جذاب  ادیغم  به  نخوام  که    ی ها  تیبود 

 شوهرم فکر کنم و قند تو دلم آب شه! 

 ییجا  هیثان  هی   یحت  ی ذار   ی..نمی..اگه بچه دار شی بار گفت  هی  -

  ی لیکه.. خ  یش  یم  ییاز اون پدرا  ی عنی  نی..ایباشه که تو نباش 

..حاال خودت و  ی دیم  تیاهم  ش ی و زندگ  تشیبه بچه ات و ترب 

  ی دختر دزد و قاتل و فرار  هیپسرت با    ی بابات.. حاضر  ی بذار جا

 بار ازدواج کنه! نیدوم ی برا

 زدم و ادامه دادم: ی پوزخند

رو   نجا یاونا فقط تا هم  ش یپرونده من پ   م یتازه اگه فرض کن   -

 بشه! 

  ی بدم با ک  صیکه خودم تشخ  دمیرس  یکنم به سن  یفکر م  -

هم مخالف    نیبا ازدواجم باکاتر  یازدواج کنم. پدر و مادرم حت   دیبا

 کوتاه اومدن! هیجد ممیتصم دنید ی .. وقتیولبودن 

برا  نیا فقط    ی حرفا  درست    نکهیداشت..ا  یمعن   هیمن  حدسم 

نسبت به    یوجه واکنش خوب  چیبوده و خاله و شوهرخاله ام به ه

نم  نیا نشون  دخالت دنیازدواج  از  فقط حرف  زرتشت  .. چون 
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بارم نگفت    هیزد و    شیزندگ  ی پدر و مادرش تو   می نداشتن تصم

 ازدواج! نیباشن از ا  یمحاله ناراض

 به خودم جرات دادم و گفتم:  نیهم واسه

  ن ی طبق هم  یکردم..اگه موافق باش   ی فکر  هی.. من..یحاال هرچ  -

 ! میبر  شیپ

 ؟یچ -

مطمئن بودم   نکهیذهنم و با ا  ی کم دو دو تا چهارتا کردم تو  هی

 گفتم:   دیرس یبه نظر نم  یخوب دهی از نظر زرتشت ا

جر  یکس  نکهیا  - نگ  انیدر  قرار  نسبت  ره یازدواجمون  !باهمون 

  ر یبه بهانه هم مس  گهیدوروز د  ی کیو    میدخترخاله و پسرخاله بر

 .میبودن با هم برگرد

 ؟ی دی رس جهینت نیبه ا ییتنها -

تو  - اآلن  زرتشت..من  نکن  واسه   ی مسخره  استرس  انقدر  دلم 

که    دنید دارم  بابام  و عمل  ام  دلشوره   شیگنجا   گهیدخانواده 

 نسبت به رفتار خانواده تو رو نداشته باشم! 
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بود که    نیازدواج هم  نیچرند نگو بچه!قرارمون از اول واسه ا  -

داشته    لیخانواده ها و فک و فام  شی خوب و مستحکم پ  لیدل  هی

به محض    ستی قرار ن  نکهی!دو اکی  نیباهم بودنمون..ا  ی برا  می باش

باد  دنمونیرس بلبشو که  بابات راه م  دنیو تو اون    ی تو و عمل 

بابات که از    می کن   ی..صبر منکف دستشو  میخبرم بذار  نیافته ا

و استرسا که کمتر شد..همه اشون و جمع   رونی اتاق عمل اومد ب

..کم کم و آروم م یدیم  حیجا و تو آرامش بهشون توض  هی  میکن   یم

  ش یو پ  بینقدر عجکنن.. هرچند که ا  دایو پ  شیآروم که آمادگ

!فقط  فته ی اون وسط پس ب  دنشی با شن   یکه کس  ست ینشده ن  ین یب

 ! م یکن یکیو با هم  امونحرف دیبا

[۰3.۰9.2۰ 19:2۶ ] 
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.. من دارم فقط به  فتهی قراره اون وسط پس ب  یکس   گمیمنم نم  -

که توسط پدر و مادر تو قراره به باد   ی کنم و غرور  ی خودم فکر م

ذاره زبونم دراز   یکه نم  میکردم تو زندگ  ییغلط ها  هیبره! آره  

  ی کنه حق بدم.. ول  یکه حرف بارم م  یباشه و مجبورم به هرکس
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که من    دنیشدن و زخم زبون شن  ریاز تحق  ادیخوشش م  یک

 اد؟ یخوشم ب

مگه قرار نشد من ضمانتت    ؟یتو مگه قرار نشد به من اعتماد کن  -

 گه؟ یخودت بود د شنهادیخانواده هامون.. هان؟ پ شیو بکنم پ 

  یکه واسه گرفتن جواب داشت به ناچار سر  ی اصرار  سکوتش و  با

 تکون دادم که گفت:  دییبه تا

درباره    یحرف  چیه  چکسیذارم ه  یخب! مطمئن باش نم  لهیخ  -

گفت خودم   ی زیهم اگه چ  یبزنه! کس  لمیاتفاقات گذشته و اون ف

دهن به دهن   یبا کس   ستیکنم.. تو الزم ن  یساکتش م  ی جور   هی

هم!  ی بذار زندگ نه یبب   نکهیمامانمم..  از  پسرش  و    هیراض   شی.. 

 ! ستین یمشکل  گهی! پس دادیخوشبخت.. کوتاه م

 که صدام به گوشش نرسه لب زدم: ی لب جور ریز

 ! نهی که بب یبه شرط ی بله.. ول -

 و جواب داد: د یانتظارم شن برخالف

 به رفتار من و تو داره! یبستگ گهیاون د -
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ع  سرش اون  با وجود  کرد..  نگاهم  و  به سمتم چرخوند    نک یو 

  نم یشده اش و بب  طونیخندون و ش  یتونستم چشما  یم  ی دود 

 گفت:  یوقت

کردن داره که خدا رو شکر تجربه اش    ی کم نقش باز  هیبه    ازین  -

دار  پمیو  رفت  شی..  که  خانومه  پرستار   یاون  اون  و  اش  خونه 

تو مامور  اون  و  ا  ی درمونگاه  نقش  کوچه خوب  و   هیز پس  زن 

  ی هم م   هیبق  ی.. پس مطمئن باش جلومیبر اومد  یشوهر واقع

 ! میتون

برداشتن   ی لب پروندم و دستم و برا  ریز  ییهمه حرصم پررو  با

با فرصت    ی عقب دراز کردم که فور  یبه سمت صندل  ی فالسک چا

 گفت:  یطلب

 !زیواسه منم بر -

خودم و کنترل کردم.. به    یلحظه خواستم بگم به من چه ول  هی

اطم و  حرفاش  با  حال  و    ی نانیهر  داد  بهم  درون    هیکه  کم 

ا تا آخر  اون گذشته  از  بود..  آروم کرده  و  به    نیمتالطمم  سفر 

اومدم.. پس    ی باهاش راه م   دیمحتاجش بودم و با  یواقع  ی معنا

 !دخور یبر نم ییبه جا ییچا وانیل هی ختنیر
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 شو!  ادهیپ -

تو خودم مچاله شدم و دو طرف پالتوم و    شتریزرتشت ب  ی صدا  با

 کم گرمم بشه..  هیهم رد کردم بلکه  ی از رو

 نه سرده!  -

 روشن کنم.  ی بخار ی ذار یخودت نم -

 .رمی گ  یروشن باشه حالت تهوع م  نی تو ماش ی بخار -

هم ناهار    ی کم گرم ش  هیرستورانه هم    نیتو ا  می خب بر  لهیخ  -

 .. میبخور

 : دمیبه هم فشار دادم و توپ شتریپر از خوابم و ب ی چشما

هم تازه جا افتادم.. تو   ادی.. هم خوابم مگهینده د  ریزرتشت گ  -

 ! ام یبرو سفارش بده.. هرموقع آماده شد من م

 و گفت:  دیکش  می بدقلق نهمهیاز ا ی کالفه ا پوف

 ؟ی خور یم یچ -
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 ! یهرچ -

از چشمام و باز کردم   یکی  ی شد.. ال   ادهیو پ  دینپرس  ی زیچ  گهید

رفت تو رستوران.. صبح دقت نکرده بودم    یو زل زدم بهش وقت

ت با هم  پشیبه  اآلن  به نظرم    هیو    ییخوابالو   نی و  بسته  چشم 

  ی مشک  ی و پالتو  یاومد اون شلوار تنگ طوس   یتو چشم م  ی ادیز

 ! ستادهیا قهی

بدجور  نکشمیع  اون ا  ی که  لحظه  از  بود  اعصابم  به    ی رو  که 

کردم برش داره که باالخره موقع رفتن    یچشمش زد خدا خدا م

خب..    یکرد ول  زون یآو   ورشیپل   قهیتو رستوران دسته اش و از  

که داشت با    ینشد تو درصد جلب توجه   جادیا  ی رییتغ  نیهمچ

 داد! یخوش دوختش نشون م ی اون قد بلند و لباسا

  ه ی مسائل حاش  نیکردم ذهنم و رو ا  ی و سع  و دوباره بستم  چشمام

 یم یادآوریهر روز و هر لحظه به خودم  دیمتمرکز نکنم.. با ی ا

ا کمتر   یآدم.. همون آدم گذشته اس و من هرچ  نیکردم که 

 خودم بهتره!  ی بهش توجه نشون بدم و کمتر وابسته بشم.. برا

 جهیو سردرد نت  یکسل  نیبردن ا  نیخواب و ازب  ی تالشم برا  هنوز

به گوشم    رونیازب  یآهنگ بلندو گوش خراش  ی نداده بود که صدا
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ما پارک   ی که جلو  ین یضبط وامونده اون ماش  ی .. انقدر صدادیرس

شده هم    دهیتا آخرباال کش  ی ها  شهیازش  یبود که حت  ادیکرد ز

 شد..   یرد م

آهنگ قطع شد    ی صدا  نیباالخره باخاموش کردن ماش  نکهیتاا

 ی خنده و شاد  ی غویج  غیج  ی ن درا صدا بالفاصله با باز شد  یول

 ح یکه ترج  ی خوش پرده گوشم و لرزوند انقدر  یچند تادختر الک 

ازماش  یآهنگ مزخرف   ی دادم همون صدا   یپخش م  نشونی که 

 شد و بشنوم! 

کردم.. اگه    یسر و صداهاشون داشتم باخودم فکر م   ی به ال   ال 

کدوم از اون اتفاقا   چیشد..اگه ه   یم  ی سپر  گهیجور د  هی  می زندگ

کردم..اگه از   ی م  یآدم با خانواده ام زندگ  نیافتاد و من ع  ینم

  ی نم  یمتاهل  یو زندگ   ییمن و وارد مسائل زناشو  یشونزده سالگ 

با چند تا از    ی ذاشت مجرد   یم   مبه بعد بابا  یسن  هیکردن.. از  

 دوستام برم مسافرت؟! 
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چشما   با صدادار  ی همون  پوزخند  حت  ی بسته  فکرشم    یزدم.. 

ده ام به گوش خن  ی خنده دار بود.. من دوبار تو راه مدرسه صدا

  یکی  ی و برام قطعنامه ازدواج امضا کردن.. اگه جا  دیچهار نفر رس

 شد!  ی صادر م رمیدخترا بودم که احتمااًل حکم ت نیاز ا

کنن    یم   یکشور زندگ  هیکه دارن تو    ییانقدر خانواده ها  چرا

عده از دخترا تا    هیبا هم متفاوت باشن که    یاز نظر فرهنگ  دیبا

کنن و از لحظه    یم  حیخواد تفر  یهرجور که دلشون م  یسن  هی

شن به    ی.. محکوم مایبرن و بعض  یلذت م  شونیبه لحظه زندگ 

رنگشون به آفتاب و   دنکردن و نشون ندا  یزندگ  هیتا ابد تو سا

 مهتاب! 

بد.. هرچ  ینم و    ی زیدونم کدومشون خوبه و کدومشون  افراط 

ث درد و حسرت و  تفاوت فقط باع   نهمهیخب.. ا  یداره ول  طیتفر

 شه!  یعقده م

م  با نشون  که  تو  ی قطع شدن صداشون  رفتن  رستوران   ی داد 

  قهی کردم واسه چند دق  یسع  گهید  نباریو ا  دمیکش   ینفس راحت

که چشمام تا آخر باز   دینکش  هیبه ثان   یهم که شده بخوابم ول

که    یراه  نیاون رستوران ب  ی ا  شهیش  ی وارها یشد و زل زدم به د
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بود و همون چهار پنج تا   شخونیزرتشتِ پشت پ  شیتنها مشتر

که سر راهشون   ی زیم  ن یکه اآلن وارد شدن و پشت اول  ی دختر

 بود نشستن! 

اعصاب خورد کنش بود و  پیبه زرتشت و اون ت  مینگاهم مستق  

منتظر    نیتو ماش   ادیکردم بعد از سفارش دادن ب  یخدا خدا م

 بار دوم باشه..   نیبه خواسته ام توجه کرد که ا   یخدا ک  یول  نهیبش

 ی کنار  زیکرد که زرتشت م  ی و از قصد کار  د یصدام و شن  مطمئناً

اون دخترا رو انتخاب کنه واسه نشستن.. هرچند که رستورانش  

 اونا بود.  کینشست نزد یبزرگ نبود و هرجا که م ی انقدر

نشون تفاوت    یکردم خودم و ب  یفرستادم و سع  رونیو ب  نفسم

ها مسخره بود به نظرم.. زرتشت امروز   تیحساس نیا گهیبدم.. د

 ه ی  ی ها  شیشده بود که باشه.. اون دخترا با ن  پی خوشت  ی بدجور

که باشه..    دیجنب  یداشت سر و گوششون م  ی سره بازشون بدجور

 ن مسئله که بخوام... یمهم باشه ا  دیهم نبا ی انقدر گهید یول

به    ی ها خودم و آروم کنم ول  ن یحرفا و تلق  نیداشتم با ا  یسع

ا رو  شونی کی  نکهیمحض  و    ش یصندل  یکامل  پهلو خم شد  به 

  ده یزرتشت و مخاطب قرار داد و اونم نگاهش به اون سمت کش
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و از   چییسو  دی نکش  ه یو به ثان  د یهام پر  یشیشد.. همه مثبت اند

  قفل کردم و راه   و  ن یشدم و در ماش   اده یبرداشتم و پ   نی رو ماش

 افتادم سمت رستوران!

[۰3.۰9.2۰ 19:27 ] 
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زن باشم براش..من گفته بودم از    ستیمن گفته بودم قرار ن  آره

و مثل    ادی و حسادت بدم م  رتی و غ   ی زن و شوهر  ی ادا اصوال   نیا

 کارا. نیلرزه واسه ا یهم سن و سالم دست و دلم نم ی دخترا

روز بعد ازعقد    هیالخطاس و من همونجا درست    زیآدم جا  یول

که من و بعد از ده   یآدم..وسط جاده ا  نیپرشرط و شروطم با ا

 اشتباه اعتراف کردم. نیرسوند به ا یسال به خانواده ام م

شا  یم   یهرچ  اسمش باشه..اصالً  باشه  همون    ریتاث  د یخواست 

..حاال که من قرار بود دور همه کارام و خط  یخطبه عقد بود ول

انتظار و از شوهرمم    نیو تعهد باشم..هم   تاهل  نیا  بندیبکشم و پا

رو قبول کنه..خودم به   ی زیچ  نیخواست همچ  ی داشتم و اگه نم

 دادم!   ی زور نشونش م
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و بازکردم و رفتم تو..زرتشت که پشتش به در بود و    دررستوران

نگاه    میزد ن  یاون دختره که داشت باهاش حرف م  ی..ولدیمن ند

 : دیبهم انداخت و رو به زرتشت پرس یتفاوت یب

مس  - هم  پس  ب  میریخب  شما  ازناهار  پشت   فتیبعد  ما  جلو 

و    دییرو..البته اگه تنها  نجاهایا  م یشناس  یچون نم  م یایسرتون ب

 اونور که شما هم تنها...  امی تونم ب  یجا داره من م نتونی ماش

  تم یباعث عصبان   شهیکه هم  یمحض   ی با همون خونسرد  زرتشت

وسط   دیوجودم و داشت پر  شیآت  ی حکم آب رو  نباریا  شد و  یم

 حرفش و گفت: 

د  - و  گهیاآلن  تابلوها  زیبا  مس  ی و  کردن  گم  معنا    ریراهنما 

  نا یو پمپ بنز  ی بعد  ی شهرها  ری راحت مس  یلیخ  دیتون   ینداره..م

 .. در ضمن من تنها... د یکن دایرو خودتون پ

من از پشت    ی حرف زرتشت قطع شد با قرار گرفتن دستا  نباریا

 شونه اش و باال اومدن سر اون دختره و دوستاش به سمتم..   ی رو

ابروها  با از  و  نگاهم  به    ی لبخند  رو  و  گرفتم  دختره  رفته  باال 

  ی زرتشت که حاال اونم سرش و برگردونده بود داشت نگاهم م

 ماساژ دادن شونه هاش گفتم:  نیکرد ح
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 نم؟ی.. بعد از ناهار من بشی برات خسته شد مریبم -

زود   ی لیمات نگاهم شد و خ  هیطبق معمول فقط چند ثان  زرتشتم

  دنم ی کش  نیتو نقشش فرو رفت که دستام و تو دستش گرفت و ح

 گفت:  ی با لبخند مهربون شیکنار یسمت صندل 

 ؟ی دینخواب -

دسته مورچه ها    نیبه دخترا که حاال همه اشون ع  ینگاه  می ن  با

کردن صدام و بردم    ی دور هم جمع شده بودن و داشتن پچ پچ م

 باال.. 

 شد که.. ادینه انقدر سر و صدا ز -

بخار  با لرز  ی وار ید  ی وجود  لحظه  همون  جونم    ی رستوران  تو 

دونم بازم به خاطر    یدور نموند و نم  دزرتشتینشست که از د

که    گهید  لیدل  هیایاون دختره پررو بود    ی دن جلوکر  ی نقش باز

به هم چسبوند و همراه دستا خودش گذاشت    ی کف دستام و 

 دو تازانوهاش.. نیب

 لبم و به دندون گرفتم و چشمام گشاد شد..  اریاخت یب

 ؟یکن   یم کاریچ -
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 ! یگرم ش  نجای..بمونه اخهیدستات  -

[۰3.۰9.2۰ 19:27 ] 

 377_پارت#

نشد.. نتونستم. نه به    یمقاومت کنم و دستم و بکشم ول  خواستم

شا دخترا..  اون  آن  دیخاطر  شدن  گرم  خاطر  به  پوست    یفقط 

.. به خاطر اون حس  دمیمحفوظ شده بود و شا  ی دستام که اونجور

شناختمش و انگار تازه سر و کله اش   یوجودم که نم  ی تو  بهیغر

 شده بود.   دای پ  میوسط زندگ 

و   نجایا  م ایدل بکنم و ب  ن یکه مجبورم کرد از ماش  یحس  همون

  نیا  ی سر تا پا  ی که اونجور  ی.. همون حسرمیحال چند نفر و بگ

 قلقلکم داد. ییجورا  هیآدم و اسکن کرد و 

..  رهیدخترا تا ازشون سفارش بگ   زیکه اومد سمت م   شخدمت یپ

به ماش  یهمون کرد   یزرتشت دعوت م  نی که داشت خودش و 

 بلند شد و گفت: 

بر  - ..  می کن  دایپ  د یجلوتر شا  میمن که هوس فست فود کردم 

 شما!  دییبفرما میخوا ینم ی ز یآقا چ دیببخش
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بلند شدن و پشت سرش رفتن    یلیم  یحرف دوستاشم با ب  نیا  با

شدم    یکنف م  ی نجور یکه خب حق داشتن.. منم بودم و ا  رونیب

 رفتم!  یم

رفتنشون خواستم دستم و عقب بکشم که زرتشت نذاشت و   با

ا و  داشت  نگهم  تر  ایعنی  نیمحکم  از  هدفش  همه  کار    نی.. 

 چزوندن اونا نبود..  

اون حس خوب..    یول کنار  در  تو   هیخب.. حاال  حس خجالتم 

  ی و پر حرف زرتشت نشئت م   رهینگاه خ  نیوجودم بود که از ا

 گرفت.. 

 ؟ی بد ی ماساژا تو خونه هم بلد نیاز ا -

 شده اش نگاه کردم و گفتم:  رهیخ ی به چشما یچپ چپ

با خانواده ها    مون ییارویدور بر ندار.. خواستم واسه فردا و رو   -

 کرده باشم..  نیتمر

   ؟ی دار  نیبه تمر اجیاحت یکن یواقعاً فکر م -

 و زبونم به اعتراف باز شد:  دم یکش یپوف

 رو کم کنم..  نایا ی خب.. اومدم که رو لهیخ -
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اومدم.. دک کردنشون سخت تر از کوتاه    یخودم از پسشون برم  -

 کردن زبون تو نبود!

  ی اون لبخند ب  ی جلو  گهیکردم با چفت کردن لبام به همد  یسع

 ساکت بمونم و گفتم:  اوردمیبازم طاقت ن  یول  رمیموقع رو بگ

 مونه واسه دفعه بعد عمراً کمکت کنم!  یم ادمی -

 درهم از تعجب نگاهم کرد و گفت:  ی کم با اخما هی

 ؟ ی به من کمک کرد یاآلن مطمئن -

پ  با تو مشامم د  ی بو  دنیچیآوردن سفارشمون و  نه    گهیکباب 

  ی که م  یداشتم وقت  یلیکردم جوابش و بدم و نه تما  دایفرصت پ 

موجود خوشمزه رو کنم و به    ن یکردن از ا  ی تونستم صرف دلبر

 جواب دادن اختصاص بدم! 

[۰3.۰9.2۰ 19:27 ] 
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اومد مخلفات دور بشقاب    یکه به مذاقم خوش نم  ی زیچ  تنها

شد و طعم کباب و   یبود که از نظر من کامالً اضافه محسوب م

 غر زدم: نیکرد واسه هم یعوض م
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زنن   ی آخه؟ هم جام و تنگ و شلوغ کردن هم گند م ه یچ نایا -

 به مزه کباب.. 

من بشقابش و هل داد    ی گرفتن از غر زدن ها  رادیبدون ا   زرتشت

 سمتم و با ابرو بهش اشاره کرد. 

 تو.. نیا  زیبر ی خور ینم یهرچ -

ا   یخوشحال  با م   ی فضا  نکهیاز  باز  نارنج   یبشقابم  و  گوجه  شه 

شده و اون فلفل دراز بد قواره و   زیقرمز ر  ی نصف شده و کلم ها

و با پشت قاشقم سر دادم تو بشقابش که ابروهاش    تونیچهارتا ز

 اال و گفت: ب دیپر

 موند؟ شی.. چیخسته نباش -

 ! ادیغذا رو عوض کنه بدم م  یکه طعم اصل یاز هرچ -

 مونه!   یم  ادمی  نیماش  ی تو   ی مثل روشن نکردن بخار  نمیهوم! ا  -

  ی قتیخب حق  یخودم و تکرار کرد.. ول  شیپ  قهیچند دق  حرف

  گه یهمد  میبودن تازه تازه داشت  لیسال فام   نهمهیبود که با وجود ا

. هرچند  میشد  یهم آشنا م  قی و سال  قیو با عال  میشناخت   یرو م

 نه..   ایداره    ی ا   دهیفا  تیشناخت در نها  نیدونستم ا  ی که هنوز نم
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برداشتن دوغ دراز کردم   ی دو قاشق که خوردم دستم و برا  یکی 

 : دم ینوشابه زرتشت افتاد و با تعجب پرس ی که چشمم به بطر

 خورم؟   یمن دوغ م ی د یاز کجا فهم -

دهنش و بجوئه و قورت بده و بعد جواب   ی تو  ی تا غذا  ستادیوا

 بده: 

 به دوغ خوردن با غذا! ی طراوت گفت تو عادتش داد -

 شبیکه از د   یاون فنچ  یادآوریرو لبم نشست از    یتلخ  لبخند

براش   کردن گوشت    که یت  نیده بود و حذره ش  هیتا حاال دلم 

ا  ی تو بدون  باشم    ی برا  یلیدل  نکهیبشقابم  داشته  زدنم  حرف 

 گفتم: 

  یام که دختره من و کرده الگو  یآره.. حاال انگار من چه پخ  -

کنه! کالً من و    دی داره از من تقل  ی از طناز سع  شتریو ب   شی زندگ

 دونه و طناز و مادرش!  یخواهرش م

اون دختر ده ساله    ی عکسا  ادیبا    دیکش  ریت   مینی داغ شد و ب  پلکام

 ..دمیزرتشت د  یکه تو گوش ی ا
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ل  گهید  - من  نداره  و خواهر  اقتیخبر  بودن  و    ی خواهر  کردن 

 ندارم! 

  یلرزون و چشما  ی صدا  نیاز ا  ی متاثر  افه یق  نکهیبدون ا  زرتشت

 شونه هاش و باال انداخت و گفت:  رهیپر شده من به خودش بگ

که هم طراوت هم طناز..    ی .. مطمئناً مهره مار داریول  د یشا  -

 هم گالره... عاشقتن! 

که درباره    یزل زدم بهش.. نه به خاطر حرف  رتیو ح  ی جیگ  با

منظور حرفم و متوجه    ی چه جور  نکهیگالره زد.. متعجب بودم از ا

 کردم.   یکرد که داشتم بهش فکر م  انیرو ب  ی زی شد و درست چ

[۰3.۰9.2۰ 19:27 ] 
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نبود که راحت از کنارش رد بشم و    ی زیحال حرفشم چ  نیا  با

  ام یبه چشم ب   زیچقدر در نظرش ترحم برانگ  نکهیبه ا  تیاهم  یب

 لب زدم:

 واقعاً؟! -

 ؟یمهره مار دار نکهیواقعاً؟ا  یچ -
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 گالره...   نکهیا -

 زل زد به چشمام.. قشی و بانگاه عم دیازغذاش کش دست

پ  - واسه  داره  بلندمدت  برنامه  بودم  گفته  که  کردن   دایبهت 

بابات..رسوندن اون   دنیحسن رفتنت بعد از د  نی مهم تر  دیتو..شا

 دختر به آرزوش باشه.. 

و دوباره مشغول غذام شدم هرچند که ذهنم    دمیو باالکش  م ین یب

  ه یچند روز نسبت به بق   نیگالره که تو ا  دنیحاال پر شده بود ازد

 کمتر بهش فکر کرده بودم. 

نبود..وقت  دست ه نوز  هی رفتم    یخودم  من  و  بود  از   یچیاد 

نم  ت یشخص رفتارش  پ  یو  حاال  بخوام  که  خودم    شیدونستم 

 واکنشش و حدس بزنم.  

نباشه    ی و دوست داشتن  نیریش   ی کردم انقدر  ی خداخدا م  فقط

 رمیو بگ   ش یقرار بود دست پ  یکه نتونم ازش دل بکنم..اونم وقت 

 نشون بدم!   میو در به در ی سال دور  نهمهیو خانواده ام و مقصر ا

 یواسه وقت  می کن  یکیحرفامون و    دی..بایانداخت  ادم یخوب شد    -

 ؟ ی ندار ی شنهادی. خودت پمی ش یدادن م حیکه مجبور به توض 
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ازدواج خودش فکرش و   شنهادی پ   هیدونستم مثل همون قض   یم

  ن یپرسه واسه هم  ی نظر منم م  فیکرده و حاال فقط ازسر رفع تکل

 م که گفت: سرم  به نشونه نه باال انداخت

زندگ  - هات..چ  ت ی محل  همخونه  بخوا  ستن ین   ی زیو  از   ی که 

به قول خودت باعث افتخارتن!فقط    ی..اونم وقت یکن   یمخف  یکس

 !مونییمونه.. کار و بارت و..نحوه آشنا  یم

شد بود    یپاره م  کهیکه داشت باچنگالم ت  یبه اون گوشت  نگاهم 

بازرتشت گوشم  شا  یو  ب  دیکه  ول  یکارش  بد  همزمان    یغرض 

حرف و ترس    ن یکرد باا  ریبه وجودم سراز  یهزارتا حس بد و منف 

 بفهمن از نحوه پول درآوردنم..  ی زیخانواده ام..چ نکهیاز ا

  ی تون  یمدت..حاال م  نیا  ی کرده تو خارج بود  یگالره که فکر م   -

   م ی گی هم م  هی..به بق ی دوسال برگشت  یکیکه بعد از    یبه اون بگ

که من به واسطه رفت آمد    یمن  ی ازدوستا  یکیشرکت    یمنش

و تنها بودن جفتمون باعث شد    دمتیاون شرکت د  ی تو  میکار

 ! م یبا هم ازدواج کن می ریبگ  میکه تصم

 سکوت شد تا باالخره لب باز کردم و گفتم:  ی ا قهیچنددق
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به ازدواج و باور    ییهوی  میتصم نیاحمق باشن که ا  دیبا  یلیخ  -

 کنن.. 

 تکون داد و گفت: دییبه تا ی سر

م  - فقط    یباور  اگه  پ  ادیلحظه    هیکنن  سال  ده    ش ی زرتشت 

کردن آقاجون و خانواده   یکه همه هم وغمش راض  ی .. کسفتن یب

  دا یکردن آقاجون واسه پ  یها واسه ازدواج بود و بعد از اون راض

 کردن تو!

[۰3.۰9.2۰ 19:2۸ ] 

 3۸۰_پارت#

  ره یکرد و من خ  ی م  ی بشقابش باز  اتیاون داشت بامحتو  حاال 

ن به  اش..تاهم  مرخ یشدم  پ  نی گرفته  وقت  تو    ی..وقت شی چند 

  ی اندازه م   هیکردم..گناه همه اشون و    یدادگاهم حکم صادر م

 دونستم..  

به کل    نکهیشد گناه زرتشت و..نه ا  یکم ارفاق م  هیحاال.. با  یول

کمتر بدونم. حداقل از پدرو مادر خودم    هیاز بق  یخط بزنم.. ول

که فقط چند    ی ن بودم..نسبت به زرتشتکه شونزده سال بچه اشو
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بود و به اندازه چند ساعت شوهرم شد و   دهیماه بود که من و د

 کردنم.  دایچند ساعت هم زورش و زد واسه پ  نیبه اندازه هم

  ی باز  لهیگشت..اگه بدپ   یاآلن اگه نبود..اگه دنبالم نم  نیهم  اصالً

نم داوردیدر  رگ  نم  شی کتاتوری..اگه  رو  از   یو  بعد  کرد..اگه 

رفت   یگرفت و م  یزدم راهش و م  میکه به زندگ  ی گند  دنیفهم

  ی کردنم نشون نم  دایبه پ   یرغبت  ی بخت خودش..هنوز کس  یپ

زدم به   یو پا م  دستداد و من هنوز داشتم تو همون منجالب  

  ی کیبفهمم    نکهی..بهتر از اآلنم باشه. بدون ادیکه شا  ییفردا  دیام

 کنه!  یرگ دست و پنجه نرم مداره با م زامیاز عز

چنگال بال استفاده شده ام و دوباره تو دستم گرفتم و به    قاشق

ازا  ی فکر کردم که چه جور  نیا و  که    ارمیحال درب  نیزرتشت 

 غذاش و بخوره.  ه یبق

نه از    میکن  ی قرار نبود نقش باز   یمهر و محبت اونم وقت  مسلماً

  نی رابطه امون داشت..واسه هم  ی تو  ییاومد نه جا  یعهده من برم 

 هیشدم و    یوارد م  دهیمطمئن بودم جواب م  گهیراه د  ه یاز    دیبا

 آزاد بشه..   الیکردم تابلکه مخش از فکر و خ  یم  شیعصب  ییجورا

 دهنم گفتم:   ی بذارمش تو   نکهی قاشق ازغذا پر کردم و قبل از ا  هی
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 اشتهات کور شد؟ زیپشت م  یتو باز بامن نشست هیچ -

داشت   ی ادیز  ریتاث  ینداره ول  قت یدونستم حرفم حق  یم  خوب

زرتشت همون طور که دفعه قبل هم وادارش    ی واکنش ها   ی رو

 .یکرد به معذرت خواه

به خودش آوردش و همونطور که دوباره قاشق و از غذا پر    نباریا

 و گفت:  دیکش ی کرد پوف کالفه ا یم

جا  - به  کالسا  ی کاش  زناشو  ی اون  مجبورمون    ییآموزش  که 

کالس آموزش باال بردن صبر   ی سر  هی..میکردن توش شرکت کن 

  ی دیشد  لیکه تما  یمواقع  نجوریکردن واسه ا  یو تحمل برگزار م 

 نفر دارم!  هیبه خفه کردن 

نما  لبخند درباره   ییدندون  حرفش  از  نشست..نه  رولبم  که 

بود که بعد از    یآموزش  ی باالبردن صبر که به خاطر اون کالسا

آزماگرف توش   شمونیتن  کردن  مجبورمون  زرتشت  قول  به 

 .  می شرکت کن

که به زبون اومد و گفت    یناباور و بهت زده زرتشت وقت  افهیق

  چیو بازم مجبور به شرکت تو کالس شد ه   ستیازدواج اولش ن 

اگه    ره ینم  ادمیوقت   امون صم  ی روز  هیو مطمئناً    ت یمیرابطه 
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پ   یواقع و  تازن و شوهر  اون   یکرد..حساب  دایدو  به خاطر حال 

 ! ندازمی لحظه اش دستش م

[۰3.۰9.2۰ 19:2۸ ] 
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ا  دیرس  باالخره لحظه  هم  ی اون  بودم..مثل  منتظرش    شهیکه 

 ی و تو   اوردمیبازم طاقت ن   ینداشتم خدا صدام و بشنوه ول  ی دیام

سفر و به   نیدلم بلند صداش زدم و ازش خواستم هم عاقبت ا

 بگذرونه و هم..عمل بابام و..  ریخ

 ! سایگ -

زدن حرفش   ی داشت برا  دیکه انگار تردبه زرتشت    ینگاه  مین

 انداختم و گفتم: 

 بله؟ -

نرس  -   ی م  دای..سخت پده یشناسنامه هامون که هنوز دستمون 

هتل م  یشه  بده..  اتاق  بهمون  محضر  برگه  اون  با   یخوا  ی که 

 خونه مامانت و اول اونا رو..  میامشب بر
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ا  - از  نشد  اگه  به مسافرا کرا  نینه..هتلم   دن یم  هیخونه ها که 

 اونجا!  میکه بر نهیبهتر از ا  میریبگ

و   یبود..وقت  نیهم  قرارمون مامانش زنگ زد  به  راه زرتشت  تو 

فرداصبح    میگرفت   میظهره تصم  ی کایعمل بابام فردا نزد  دیفهم

که حداقل بابام شب قبل ازعملش و با آرامش و   مارستان یب  میبر

خ و  بخواب  الیفکر  خستگکمتر  ماهم  و  کن  یه  در  و  .  میسفر 

وقت اصرار نکنن    هی  ا رسه ت  یزرتشتم به خاله ام گفت که فردا م 

 که شب بره اونجا.

ز  یم ب  ی ادیدونستم  م  ینیخوش  م  یمحسوب  فکر  اگه    ی شد 

م و  بابام  فقط  برم  نمیب  یکردم  فردا    یو  همون  گردم..مطمئناً 

کردم.   یداشتم فرار م  ی خودیافته و ب   یچشمم به تک تکشون م

داشتم به هضم کردن پا گذاشتن    اجیحداقل چند ساعت احت  یول

 . داکردن واسه فر  دایپ یشهر و آمادگ نیدوباره تو ا

ب  میزنگ گوش  ی بلندشدن صدا   با با    الی خیخواستم  بشم چون 

ق تپش  و  استرس  از  نماون حجم  با کس  ی لب  حرف    ی تونستم 

زد و اگه جواب    یجز طناز بهم زنگ نم  یاصواًل کس  یبزنم.. ول

 شد..  یدادم نگران م ینم
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اطم  میگوش   نیهم  ی برا با  و  درآوردم  ا  نانی و  خودشه   نکهیاز 

 جواب دادم: 

 جانم؟ -

 د؟ یدی؟رسیی.. سالم..کجاسایگ -

 ابون یمردم و کوچه و خ  رهیو برگردوندم سمت پنجره و خ  روم

 شهر زادگاهم شدم.. 

 .. رازیش میدیاآلن رس نی سالم..آره هم -

 ؟یبرات..خوب رمیبم -

 فرستادم و لب زدم: رونی لرزونم و ب نفس

 ! یه -

من و طراوت کارمون شده فقط دعا کردن..هم واسه خودت هم    -

بابات..ا پ  یکه همه چ  شاال یواسه  تو هم..سخت    شیخوب  بره.. 

 باشه؟   رینگ

  ی .. م رمیبه دل بگ  نهیخواستم ک  ی..م رم یخواستم سخت بگ  یم  -

 نبودم! نجایکنم..اآلن ا یخواستم تالف
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به    هیکه سر زرتشت چند ثان  دم ید  یبود ول  ابونیسمت خ  روم

شد و من در جواب طناز   رهیخ  رشیطرفم برگشت و دوباره به مس

 دادن حالم و خوب کنه گفتم:  ی داشت با دلدار یکه سع

 . امیداشتم..از پسش برم  نمیسخت تر از ا  ی نگران نباش..روزا -

راحته..هم از بابت خودت.. هم به خاطر حضور   الم یدونم خ  یم  -

 !ی ری گ یدفعه جواب اعتمادت و م نیزرتشت!مطمئنم ا

 !دوارمیام -

[۰3.۰9.2۰ 19:2۸ ] 
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××××× 

که باالخره اون برگه مهر    یتو هتل  میبود که اومده بود  ی ساعت  هی

هامون و به عنوان مدرک قبول کرد   یخورده محضر و کارت مل

 و بهمون اتاق داد.

ا  سایگ تمام  وا  نیتو  پنجره  پشت  ب  ستادهیمدت  و  و   رونیبود 

 ی لومتریساعت که ازچند ک  کی   نیکرد.. نه فقط تو ا  یتماشا م

پر   رازیش روش  و  حالش   دیرنگ  و  شد  گرفته  اش  چهره  و 
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قدرت آروم کردنش   یحرف  چیکه مطمئن بودم ه  ی ..انقدرخراب

نداره.. واسه هم   ادم د  حیمنم ترج  نیومنحرف کردن ذهنش و 

 نگم.  یچیساکت بمونم و ه 

ا  یسال   نهمهیازا  بعد از  با  نیکه  بوده حاال   یدرحال  د یشهر دور 

نرم م   ی برگرده که م بامرگ دست و پنجه    ی دونه پدرش داره 

  ن یاز ا  گهیخاطر تلخ د  هیبا    گهیبارد  هیمجبور شه    دیکنه و شا

 شهر بره. 

ا  گهید   چیآدم گناهکار که تحت ه   هیرو    سا یلحظه ها..گ  نیتو 

  ی گذاشت و پاک  کهیذاشت در حال  یپاش و کج م  دینبا  یطیشرا

ه چشم من همون اآلن ب  سای. گدمید  یسوال برد نم  ریخودش و ز 

بد تا   یلیو آدماش خ  ایبود که دن  یپناه   یدختر شونزده ساله ب

 کردن باهاش.  

 ی رو  ینی سنگ  تیاز اون آدما هم من بودم که فردا مسئول  یکی

که    یو جو خانواده وقت  سایدوشم بود..جدا از آروم نگه داشتن گ

از   یخواستم تا بعد ازعمل منوچهر خان حرف  ی .. نمننشیب   یم

جواب دادن به سواالت دور و   طیازدواجمون بزنم و تو اون شرا

 بود..  یکار سخت یلیخ ایبر
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اوضاع آروم بشه و همه برگردن خونه   یکردم تاوقت  یصبر م   دیبا

آشنا نحوه  درباره  ازدواج  مونییبعد  برخورد    یو  که صد درصد 

خانواد  یخوب طرف  از  نمحداقل  صورت  باهاش  من  گرفت   یه 

 کردم.   یصحبت م

 یداده بودم هم سر جاش بود و نم  سایکه به گ  یقول  نایاز ا   جدا

  ش یاز گذشته پ  یحرف  یکس  یطیشرا  چیخواستم بذارم تحت ه

 بکشه! 

  ن یروشن کنم و ح  گار یس   هیها مجبورم کرد    ی کالفگ  نیا  همه

گ  ینم  نکهیا از  و  نگاهم  پنجره    ن یغمگ  ی سایتونستم  پشت 

 .. مشغول پک زدن شدم!رم یبگ

چند ساعت ساکت بمونم    نیمثل تمام ا  اوردمیطاقت ن   گهید  یول

از خاموش کردن س بعد  بازوم و به    گارمی و  افتادم سمتش..  راه 

که باالخره    مرخشیدادم و زل زدم به ن   ه یسرد پنجره تک  شهیش

 دل کند و روش و برگردوند سمتم..  رونیاون ب یکیتار  دنیاز د

[۰3.۰9.2۰ 19:2۸ ] 
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ر  یب  چهره و  ا رنگ  و  خال  یخی   ی چشما  نیوش    چی.. هشیتو 

گ   یشباهت  آرا  روزید  ی سایبه  اون  زم  یشی و  آسمون   نیکه  تا 

دونه   هی یشد از پشتش حت ینم یحت گهیداده بود و د  رشییتغ

خب.. دروغ   یکرد.. ول   یفرق م  دیلکه ها رو هم به چشم د  نیاز ا

 باشه.  روزیمثل د شهیدادم هم یم حیگفتم ترج یبود اگه م

برام    ی تیاهم  گهیدلم رفته بود و د  سا یگ  افهیق   نیهم  دنیبا د  من

خاص   ن ی.. چون از نظر من همباترهینداشت که تو کدوم حالت ز

 کرد..  یم باشیبودن ز

 زده باشم گفتم:  یحرف هی نکهیا ی و صاف کردم و فقط برا گلوم

 ی برا  دیبخواب. با  ریبگ  ایخورم.. حداقل ب  ینم  ی شام که گفت  -

 ! ی داشته باش  ی فردا انرژ

 بره!  یخوابم نم -

ا  ی انقدر گفت  م  نیمظلوم  دلم  که  رو  کلمه  تا  خواست    یدو 

بدم ول به خودم فشارش  و  بغلش کنم  .. طبق  یهمونجا محکم 

چند وقته ازش داشتم مطمئن بودم پسم    نیکه تو هم  یشناخت

براش    ی کار  ی ترحم و دلسوز  ی زنه چون دوست نداره از رو   یم

 بکنم.  
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کشوندنش    نیفقط دستش و تو دستم گرفتم و ح   نیهم  واسه

 سمت تخت دو نفره وسط اتاق گفتم: 

 بره..   یدراز بکش کم کم خوابت م ایتو ب -

 کم تنها باشم! هیزرتشت بذار  ستی حالم خوب ن -

.. حاال که التیبا فکر و خ  یچند ساعته که گذاشتم تنها باش  -

 ی م  شیلت و بدتر کرده به روش من پنداده و حا  ی ا  جهینت   چیه

 ! ای.. ب میر

پنجره دل بکنه و   ی شد از جلو   یتا باالخره راض  دمیکش   دستش

.. نشست لبه تخت و نگاه ماتش و دوباره  ادیباهام تا کنار تخت ب

دوخت که دستم و رو شونه هاش گذاشتم و مجبورش   ن یبه زم 

 کردم دراز بکشه..

از خاموش کردن چراغ تخت و دور زدم و پشتش    خودمم بعد 

  ی تخت  نیبود که متوجه ا  ریانقدر ذهنش درگ  یعنی..  دمیدراز کش

  ی براش همه چ  گهید  اینشد    میدیخواب  یروش م  دیکه جفتمون با

کرد منم کنارش بخوابم    ینم  یبود و براش فرق  دهیبه بن بست رس 

 نه!  ای
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 یتو حال و هوا   دمیانشون نداده و ش  ی واکنش تند  دمید  یوقت

شدن بهش دستم و به سمتش دراز کردم    کینزد  نیخودشه.. ح

 و از پشت چسبوندمش به خودم.

حال    نیاز ا  یبذارم.. فرصت طلب   یدونستم اسم کارم و چ  ینم

فک    ریمس  رییکمک به بهتر شدن حالش و تغ  ای..  سایگ   زونینام

  ریمن داشت تاث  ی رو  شتریکه بود انگار ب  یهرچ  ی . ولالشیو خ

 ذاشت..  یم

[۰3.۰9.2۰ 19:29 ] 
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و نگاه ماتش    سایباز گ  ی چشما  دنیکم بلند کردم و با د  هیو    سرم

 :دمیآروم پرس

 قصه برات بگم خوابت ببره؟  -

کنه دارم مسخره اش    یشه و فکر م  یم  یکردم اآلن شاک  فکر

  ارم یبود.. که صداش و در ب  نی هدفمم هم  ییجورا  هیکنم..    یم

 گفتن به من باز بشه..   راهیاگه زبونش به بد و ب یحت

 لب زد: شی با همون لحن مظلوم شده لعنت یول
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 بگو!  -

که معمواًل   یو رو بالش گذاشتم و چشام و بستم.. قصه معروف  سرم

  ی کردن بلد نبودم.. ول  یم  فیبچه هاشون تعر  ی پدر و مادرا برا

و در قالب قصه   شیکی  میانقدر حرف داشتم که بخوا  سایگ  ی برا

دو تا هدف    ریت  هیخواستم با    یم   ییجورا  هیکنم.    فی براش تعر

 بخوره..   شیکیبه  رمیحداقل ت دوارمی بزنم و ام

 بودم و تنگ تر کردم و گفتم:  دهیچیکه دورش پ یدست حلقه

بود که بعد از چند سال    یپسر جوون  هینبود..    ی کیبود    یکی  -

و حال خوب برگشت شهرش    زه یانگ  ایدن  هیاز خانواده.. با    ی دور

اش و بسازه. هدفش فقط کار بود و تالش و   ندهیو آ  یکه زندگ

  هی  دنیعوض شد با د  ش یزندگ  ری.. مسیول  تی به موفق   دنیرس

بود..   شده  سبز  راهش  سر  که  گل  سنگ!    شاخه  هیشاخه  گل 

بجنبه    ریدبود و حس کرد اگه    ده یکه تا حاال تو عمرش ند  ی زیچ

م  اد یم  گهینفر د  ه یاز کنارش رد بشه..    ای با    ی از جا  و  کندش 

مونه که    یبره. اون موقع همش حسرت به دلش م  یخودش م

و   مشیباالخره تصم  نکهیچرا اون گل و مال خودش نکرد! تا ا

اون گل م به همه گفت  و م  الگرفت..  تو    ی منه  ببرمش  خوام 
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سرش که   ی رو  هی.. بشم سامیخونه و زندگ   نیخونه ام.. بشه نگ 

ب از  م  نیآفتاب  خودم  کنم..    ینبردش..  مراقبت  ازش  خوام 

که بشه ازش چند نمونه   ییپرورشش بدم.. بزرگش کنم.. تا جا

به    ریتکث  گهید  کیکوچ باهاشون  و  کنم  افتخار  بهشون  و  کرد 

گفت    یکی..  ی ا یفت از پسش برنمگ   یکیرنگ و معنا بدم!    می زندگ

  تی و موفق  شرفتیپ  ریگفت تو همون مس  یکی..  رینگ   میزود تصم

  د یگفت شا  یکی گل نکن..    نیا  ریقدم بردار و از اآلن خودت و درگ

به مراقبت    اجی که احت  ینیبب  ی قشنگ تر   ی جلوتر گل ها  ی اگه بر

!  نگگفت.. اسمش روشه.. گل س   یکیهم داشته باشن..    ی کمتر

اون پسر   ینشه.. ول  چوقت یه  دم یکشه تا نرم بشه.. شا  یطول م 

گل سنگ    نیرو تو هم   یکفش و گفت من زندگ  هیپاش و کرد تو  

جز من بهش برسه.. گفت    یذارم دست کس  ی. گفت نمنمیب   یم

خوام از دستش بدم. انقدر گفت و   یتنها فرصتم باشه و نم دیشا

 و اون گل و مال خودش کرد..   دیه به هدفش رس گفت تا باالخر

[۰3.۰9.2۰ 19:29 ] 
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حس نکرده    ردندونشی..هنوز طعم خوش داشتنش و خوب ز یول-

ازب  لی س  هیبود..که   و  اشون  خونه  وسط  اونهمه   نیاومد 

کندو باخودش برد!دوباره   شهی..فقط گل سنگش و از ر شییدارا 

  ی گوشش زمزمه م   ی که تو  ییو حرفا  یفیاون پسر موند و بالتکل

د بر  گهیشد..گفتن  بره..اگه  بذار  کن  هم    الشدنب  ی رفت..ولش 

شه..گفتن اون گل   یتلف م  ی خودی..فقط زمانت بی رس  یبهش نم

خاک رشد کنه!اگه    نیشه تو ا  ی نم  گهیاش کنده شده..د  شهیر

  ن یشاهد ازب  دیو فقط با  ی نگهش دار  یتون  یهم نم  یبرش گردون

باش  بره..شایرفتنش  و  دورشه  بذار  گفتن   ه ی..تو  گهید  یکی  دی. 

د  داد..حدا  گهیخاک  پرورشش  و  که   التیخ  قلکاشتش  راحته 

خودشم دلش به رفتن    دیهنوز جون داره..گفتن فراموشش کن شا

محکم نکردو انقدر راحت با اون   نی هاش و تو زم  شهیبود که ر

ب   لیس و  افسرده  انقدر  پر  زه یانگ  یرفت!پسره هم  شده    شونیو 

گوش بده!هرچند که    ه یبه حرف بق  نبار یگرفت ا  م یبود..که تصم

 نی..تالشش و کرد تابرسه به ای ول  فتدلشم با اون گل سنگ ر

 زدن. یازش حرف م ه یکه بق یفراموش

باا  ساکت  باصدام   نیموندم  برده و ممکنه  فکر که البد خوابش 

 : دیگرفته اش پرس ی شدن سکوتم باصدا یبشه که باطوالن داریب
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 ؟یبه فراموش   دیرس-

نه.- که  کرد..خ  یلی.خ اولش  هرچ  یلیتالش  زد..به  و    زیزور 

چنگ زد و نگهش    نداختیگل سنگ نم  ادیکه اون و    یهرکس

نت به  بلکه  و   ی برسه!حت  جهیداشت  شهر  اون  از  رفت  گذاشت 

مدت که    هیتا  ی کرده بود..ول  دای که گل سنگش و توش پ   ی ارید

 گهیفرصت د  هی خواست    یبود و م  یدرحال تالش واسه فراموش

هاش    دفرصتیکردن به خودش بده..بعدشم که د  یواسه زندگ

ازب  نطوریهم زندگ  رنیم  نیدارن   ی بیسراش  هیتو    شیو 

و دنبال کنه    شرفتشیگرفت حداقل کارو هدف و پ   می افتاده..تصم

هم سن و ساالش عقب نمونه. انقدرغرق کار شد که    ه یکه از بق

آدم    هینه فقط گل سنگش و..بلکه خودش و ذاتشم فراموش کرد!

و ه  گهید بود  به ه  چیشده  تو وجودش..نسبت  موجود   چیوقت 

ا حسی زنده  پ  ی..اون  و  داشت  گلش  به  براشم   دای که  و  نکرد 

که دوباره    ی..تاوقتینداشت. خو گرفته بود به اون زندگ  یتیاهم

  ی رشته بود واسه فراموش  یپاش و به اون شهر گذاشت و هرچ

بود و حاالحس   ده یرسخواست   یکه م یت یپنبه شد!به اون موفق

زندگ  ی زیچ  هیکرد    یم م  شیتو  زندگ  یکمه..حس    ش یکرد 

رنگا  هیخواست    ی شده و دلش م  ی نیماش  ی ادیز اون  از   ی کم 
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دونست اون رنگا رو جز گل   یم  یبهش بپاشه..ول  یدوست داشتن

دوتا نشونه و   ی کیبا  نیکنه..واسه هم  دایتونه پ  ی نم  ییسنگ جا

..به خودش قول داد..اگه الش و گرفت و رفت دنب  مشیسرنخ تصم

وقت    چیه  گهیبره و د  شی باشه از زندگ  یگلش خوشبخت و راض

  اج یاگه خوشبخت نبود..اگه بازم بهش احت  یبرنگرده سراغش. ول

  ه ی به ثان  هیداشت.. دوباره تالش کنه واسه به دست آوردنش و ثان

 ش جبران کنه. و برا ی چندسال دور نیا

[۰3.۰9.2۰ 19:29 ] 
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لبخند    سایمنظم شده گ   ی نفس ها  ی که ساکت موندم..صدا  نباریا

مجبور نشدم از بعدِ    گهیو د  دیرو لبم نشوند..خوب شد که خواب 

 بگم.  ی ز یکردنش چ دایپ

بود    ی جد  ی جد باقصه    هیشده  که  باباش  منم  و  دختربچه 

که   ییتمام زجرا   ی ادآور یقصه و    نیخوابوندمش.. هرچند که با ا

 بود!  دهی.. حاال خواب از سر من پردمیسال ها کش نیتو ا
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فرو کردم و    سا یبازگ  ی و صورتم و تو موها  دمیکش  یق یعم  نفس 

باهمه حسرت  ی تو م  یدلم  باعث  برا  ی که  دلم  جفتمون   ی شد 

 بسوزه زمزمه کردم:

بگم از دل تنگم.. مثل آفتاب اگه بر   یسنگم گل سنگم.. چ  »گل

 رنگم..« یسردم و ب ی من.. نتاب

* 

  سا یو ازساعت دور دستم به چهره ماتمزده و مثل گچ گ   گاهم ن

 گفتم:  یدوختم و باکالفگ 

  ی بش  ی بستر  مارستان یب  نیتو ا  دیتو هم با  ی بر  شیپ  ی نجوریا  -

 ها! 

 و گفت:   دیکش سشیخ یدستاش و محکم رو چشما  کف

 رسن!  یخوبم.. خوبم به خدا برو تو.. برو زرتشت اآلن م -

 دهیکه منوچهرخان توش خواب  ی و فوت کردم و آروم در اتاق  نفسم

نم باز کردم..  و  ر  یبود  و    سکیتونستم  گ  هیکنم  رو    سایدفعه 

  د یشا  یبفرستم تو.. ممکن بود قبل از عمل حالش بد بشه.. ول
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از د کم آماده اش کنم تاشوک بهش وارد   هی  دنش ی بتونم قبل 

 نشه! 

اخمام رفت تو هم.. از    زردش  ی ظاهر رنجور و رنگ و رو   دنید  با

و حاال هم دلم    دی رس  یبدتر به نظر م  دمشیکه د  یبار  نیآخر

دست و   یضیدرد و مر  نیسوخت که داشت باا  ی واسه خودش م

که از  ی زیبا چ ر یتصو نیکه ا سایگ ی کرد.. هم برا یپنجه نرم م

 کرد!  یمتا آسمون فرق  نیباباش تو ذهنش داشت زم

تا کنار تختش که جلو رفتم بازشون کرد    یبسته بود ول  چشماش

با د لبخند  دنیو  انتظار د  ی من  انگار  لبش نشست..  و    دنمیرو 

 داشت که تعجب نکرد و فقط گفت: 

 به زحمتت نبودم! ی.. راض ریبخ  دنیسالم پسرم.. رس -

اومدم.. انشاهلل که    یم   دیبود با  فهی .. وظهیچه حرف  نیسالم.. ا  -

 د؟ ی. بهتررونی ب   دیای خوب باشه و سالم و سالمت ب  عملتونم   جه ینت

  ی کردم.. دست  یشروع م  ییجا هیاز    دیبا  یبود ول  ی خودیب   سوال

بود و باال آورد و ازم خواست کمکش    وکتیکه بهش آنژ وصل 

 و تو همون حال گفت: نه یکنم بش
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با  هیجور  تمی ..وضعیه  - و   اد یم  یخدا رو شکر کنم نفس  دیکه 

 ؟ی ! تنها اومدستمی اش مطمئن ن  هی از بق  گهی.. درهیم

 جواب دادم: میشون یخاروندن گوشه پ نیح

رس  - آره..تازه  ا  دمی امممم..  مامان  ند  نایهنوز  نزددمیرو   ک ی.. 

 ان؟ یم یک  نایسر بزنم..خاله ا هی امیبودم گفتم ب   مارستانیب

دو ساعت   یکیتا    انیکم استراحت کنن..م  هیبه زور گفتم برن    -

 !گهید

[۰3.۰9.2۰ 19:29 ] 
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تا  ی سر اون   سایدونستم گ  یم  کهیتکون دادم و در حال  دییبه 

کردم واسه   یم   ی ساز  نهیزنه داشتم زم  یداره بال بال م  رونیب

 که گفت:  یکانال زدن به موضوع اصل

سر به مامان    هی.. برو  ی خسته ا  ی تو هم برو پسرم.. از راه اومد  -

 ان! یازت شاک یلیو بابات بزن.. که خ

 لبخند کمجونش.. منم لبخند زدم و گفتم: دنید با

 چرا؟!  -
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 ما نبوده!  شی .. سر جمع دو سال پمیبچه بزرگ کرد  گنی م -

کم   هی  دیبا وجود همه دلهره و استرس هام تا شا  دمیخند  نباریا

 بود..  ریتاث ی.. هرچند که برمیآروم بگ

 کنن!  یاغراق م  ی ادیز گهید -

دلتنگستین  ی نجوریا  - و  یِ..  پدر  هاشون..  ..  بچه  واسه  مادرا.. 

با چند ماه و چند سال ند  ستین  ی اونجور .. تازه  دنیکه مثالً.. 

نه.. از همون ساعت اول    ا یتازه شروع بشه.. از.. همون روز اول..  

 !  ده یخودش و نشون م

و راحت کرد   المیخ  د یکش  شیکه پ   یصداش و حرف  ی تو  بغض

ستم.. واسه  خوا  یرفت که م   یبحث به همون سمت   ریمس  نکهیاز ا

 زدم و گفتم:  ایدل و به در نباریا نیهم

تونن    ی م  ا یزنن..    ی پدر و مادرم.. هر موقع بخوان به من زنگ م  -

اشم یپ  انیب من  که  اآلنم  میول  نجامی..  درک  رو  شما  کنم    ی.. 

فهمم ده سال    یم   ی.. ولستمیپدر ن   نکهیمنوچهرخان.. با وجود ا 

 فهمم چقدر سخته!  ی ! میچ ی عنیبچه  دنیند

صورت الغرش    یقطره اشک راه  هیحرف بغضش شکست و    نیا  با

 شد! 
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بچه ات   ی شرمنده رو  نکهیا  ه؟یچ  یدون  ی از اون سخت تر م  -

ای باش و    نکهی!  جد  همه  و..  بابات  و..  خودت  دست  عمر..  تمام 

ارزش و اعتبار   ششیساطور پدر زنت باشه و.. انقدر پ   ریآبادت.. ز

باش بخوا  ینداشته  بزن  ی که  حرف  حرفش  بی رو  خدا    امرزه ی.. 

دونم.    یاآلنم م   ی گ.. من اون و مسبب شرمندی پدربزرگت و ول

 نکهیکنه.. ا  یداره م   کاریدونم بچه ام کجاست و چ  ینم  نکهیا

پ  یحت بتونم  اآلن  د  داشیاگه  تو    ی رو  گهیکنم..  کردن  نگاه 

آدم همون  خاطر  واسه  ندارم..  و  تو    هیصورتش  مثل  منم  که.. 

 ! گرمیکرد سر جون پاره ج دیتهد

رو صورتش و   ی لرزونش اشکا  ی تر شد و با دستا  دیاش شد  هیگر

 پاک کرد..

زرتشت جان.. خ  یلیخ  - که    یلیسخته  واسه    هیسخته  شب.. 

 یستیرزنت واپد   ی تو رو  ی ریبگ  میبار تو تمام عمرت.. تصم  نیاول

بر ول  ی و..  کرد  فرار  ترس  از  که  دخترت  صبح..  یدنبال  فردا   ..

بگ پا  رهیپدرزنت دستت و  ببره  .. بهت  یاعدام  ه یچوبه دار    ی و 

بب  نگاه کن..  بگه خوب  ا  یتون  یم   نیبگه..  صد   نیاعدام شدن 
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آدم..   نیا   ی حاال فکر کن جا  ؟ی و دم نزن  ین یرو بب  بهیپشت غر

 ؟ یتحمل کن یخواست یم ی دخترت بود.. چه جور

[۰3.۰9.2۰ 19:29 ] 
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  ی و ناراحت  یمن دستم باکالفگ   دویچیاش تو اتاق پ  هیگر  ی صدا

  ن یو زل زدم به ا  دم یباحرص پشت گردنم کش  تی عصبان   دمیو شا

 پدر داغون شده. 

  یرفته بود واسه منصرف کردن ما؟چه جور   شیتاکجا پ  آقاجون

هدفش فقط اعدام نشدن    یعنیکارا رو بکنه؟  نی اومد ا  یدلش م

فقط براش گرون تموم شده بود که چند نفر بخوان    ایبود؟  سایگ

 کالمش حرف بزنن!  هیرو حرف 

وا- اونجا  آخرش  و میستادیتا  آدم  اون  دادن  جون  ته  ..تا 

اون طناب   ی رو پا  سایخوابم گ   ی و هرشب..هرشب تو  دمی..ددمید

  ن یبه ا  فقط  یام ول  ی عرضه ا  یدونم پدر ب  یدارتصور کردم. م 

برسونه که رفتم دنبال    رمردیکردم اگه باد به گوش اون پ  یفکر م

مسایگ تر  ی..من  دخترم!منِ  مرگ  عامل  بسوشم    ی ..منِ 

 جربزه..منِ.. 
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ازش جز استخون    ی زیو که چ  فش ی نح  ی طرفش و شونه ها  رفتم

 نموده بود نگه داشتم. 

  ه ی..من..من اآلن واسه گفتن  دی آقا منوچهر.. توروخدا آروم باش-

حالتون    ی.. تاوقتدیآروم نباش  یتاوقت  ی. ولنجامیا  ی ا  گهید  زیچ

 تونم حرفم و بزنم.  ی خوب نباشه نم

کنجکاو شد که زل بزنه تو صورتم و منتظر    ی حرف انقدر   نیباا

مستق حاال  که  بمونه..منم  حرفم  اصل   می ادامه  سر  بودم  رفته 

 فتم: مطلب باالخره زبون بازکردم و گ

ا  هی- بامنجاستینفر  حت  لی ..که  و  خواست  خودش    ی و  اصرار 

 ! نهی اومده..تاشما رو قبل ازعملتون بب

  ی ل یبهت زده و ناباور شد و احتمااًل ذهنش خ  ی ا  هیتوثان  چشماش

ول  اتشیحدس  عیسر بود  شده  ازسوال  پر  نگاهش  کرد.  رو   یو 

 به زبون آوردن سوالش و نداشت.  ی برا یقدرت

 بازاتاق انداختم..  مهیبه درن  ینگاه  میو ن ستادمی صاف وا نکهیتاا

 بهتر باشه!  دیمن به خودش بگ ی حرفا رو..به جا نیا دیشا-
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که به   ی پدر  یشونیو پر  ی رنجور  نهمهیا  دنیمچاله شد ازد  قلبم

ها ز  ی قول خودش سال  و    رساطوریسال دستش  بود  پدرزنش 

 دخترش. ی وشرمنده ر

 بگم؟ یک  ؟بهیبه..ک-

 دهنم و قورت دادم و لب زدم: آب

 ! سایگ-

اش    نگاه شده  به   هیمات  زد  زل  دوباره  و  رفت  دراتاق  تا  دور 

صدا درن  ییچشمام.  سف  یوقت  ومدیازش  لب  باحرکات    د ی فقط 

 شده اش تونست بپرسه: 

 نجاست؟یا-

  ی تکون دادم صداش همراه باضجه مردونه ا   دیی و که به تا  سرم

 : دیچیتو اتاق پ

 امام هشتم!  ای-

 اش صداش زدم: هیگر  ی صدا ی ال  البه

ب- پرستار  و  خان..دکتر  ا  نن یبب   انی منوچهر  روز   نی به  و  حال 

 ..توروخدا آروم...دشای نی ذارن بب ینم دیافتاد
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 بابا! -

منوچهرخان و قطع  یپر ازدرموندگ هیهم گر سایلرزون گ ی صدا

حجم   گهیکرد و هم سرجفتمون و به سمت در برگردوند..حاالد 

نگران  یمیعظ ا  یاز  بود که    دهیدختر دردکش  نیوجودم متوجه 

ا به  مهربونش  ول  نجاکشوندهیدل  و خجالت   یبودش  بازم شرم 

رو از  گناه  ی داشت  خاطر  به  د  ی پدرش  به شک   گهیکه..حاال 

 . افتاده بودم نسبت به مرتکب شدنش
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××××× 

بود تاصدا   رتیبهت و ح  ی از رو  شتریکه به زبون آوردم..ب  ییبابا

واسه قطع شدن گر ناباور  هیزدنش   نیازا  رتیو ح  ی اش..واسه 

 نسبت بهش نداشتم.  ی ا نهیزم  شیپ  چیکه ه ی ظاهر

خودم و    دیامروز صبح گفته بود که با  نیگفته بود..هم  زرتشت

باد بشه  عوض  تصوراتت  ممکنه  بود  کنم..گفته  ..  دنشیآماده 

  ده یوقت باشن   چی ..هنهی ب  یکه آدم باچشم خودش م  ی زی..چیول

 !ست ین یکیهاش 
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 دن یکه با د  ی بابام که بلند شد..تمام بهت و ناباور  هیگر  ی صدا

با قدم ها  ماریظاهر ب   ی و رنجورش به جونم افتادو پس زدم و 

 رسوندم. بلند خودم و بهش 

ده سال   نیدونستم پدرم تمام ا  یبودم و حاالم  ده یو شن  حرفاش

 یقدرت  یخال  ی جونش بود و جا   ی که تو  یخون دل خورده باترس

 آقاجون درآد!  ی تونست باهاش جلو یکه م

رس  کنارتخت زدم   دمیکه  زل  منتظر  اشکم  پرده  ازپشت 

منتظر چ  ی بهش..نم ا  دیبودم؟شا  ی دونم  بابام    نکهیاجازه..واسه 

بغلش..شا تو  بره  اش  رفته  راه خطا  به  نم  دیبذاره دخترِ    یاون 

درد   هی  نیدونستم و ا  یخودم که م  یرو.. ول  زایچ  یلیدونست خ

 کرد!  یم جادی دلم ا  ی تو گهید

صورتش کنار رفت وبه    ی دست الغر شده بابام که ازرو  باالخره

 انداختم تو بغلش..  سمتم دراز شد..مجوزم و گرفتم و خودم و

که اون لحظه   یلیدل  کی زدم به هزار و    یکردم و زارم  یم  هیگر

برا   شه یهم  ی بابا  یبرا  ی و دور  یکردن..ازدلتنگ   هیگر  ی داشتم 

که تو جونش بود و باعث    ی مظلوم و کم حرف و ساکتم..تادرد

 . ادیو درمونده و نزار به نظر ب ری شده بود..انقدر پ
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باشه..از    الی..غصه و فکر و خنی از هم  شیضیاصالً مر  دی..شادیشا

..ازهمون نه یکه آقاجون بردش تااعدام اون آدم و بب  یهمون صبح

..از همون دید  یکه کابوس طناب دار و دور گردن من م  ییشبا

 مقابله با پدرزنش نداره! ی برا یتوان چی ه دیکه د یوقت

 داش زدم: از ته دل همراه باهق هقم ص  نباریگرفتم و ا ینفس

 بابـــــــا!  -

لرزون بابامحکم رو سرم نشست و من و به خودش فشار    ی دستا

 داد..

بابا..عز  - دل  هم  زدلیجان  سرت   نجایبابا..بمون  تنم..بذار  پاره 

بابات شرمش م  نجایهم نگاه    یتو چشما  ادیبمونه که  قشنگت 

ا که  و  من  نبخشه  اوالدم    ی نجوریکنـــــه!خدا  شرمنده 

روس که  نبخشه  و  من  پ  اهیشدم..خدا    ا یدخترم..خدا  ش یشدم 

کردم..ا  نهمهیا کردم..ا  نهمهیصدات  نذر   نهمهیالتماست 

  یدعام و مستجاب کرد  ی بستم..همون روز  لیدخ   نهمهیکردم..ا

  ی و..م   گرمیج  پاره   نم ینب   چوقتیبعدش ه   گهید  د ی..شادیکه شا

کردم..م  بد  ول  یدونم  کردم  گناه  ا  یدونم  قسم  خودت   نیبه 



1034 
 

گمشده ام برگشته    یکه بعد ازده سال وقت  نهی سنگ  یلیمجازات خ

 حاال من برم! 

[۰3.۰9.2۰ 19:3۰ ] 

 39۰_پارت#

که فقط    د یام  نی حرفا رو نداشتم.. من با ا  نیا  دنی طاقت شن   گهید

خواستم به    یو برم اومده بودم.. اصالً نم  نم ی بابام و بب  قه یچند دق

 باشه..   دارمونی د  نیآخر  قهیچند دق  نیهم  دیفکر کنم که شا  نیا

اش جدا کردم و زل زدم به چهره    نهیسرم و از رو س  نیهم  واسه

رو نگاه    ییداشت باهاشون هرجا  یکه سع  ییو چشما  ونشیگر

 کنه به جز صورت من.. 

کردم و  دایدردناک و پر از سوزش پ ی زور صدام و تو اون گلو به

 لب زدم:

حرفا رو بشنوما! فقط اومدم که   نیکه ا  ومدمی.. ننیبابا من و بب   -

هم که شده..    قهی.. فقط.. فقط اومدم که.. واسه چند دقنمتی بب

ده    نیا  ی که تو  ییها و.. توقع ها  یها و.. ناراحت  ی همه دلخور 

کنم.    ی سال.. ته دلم جمع شده بود و کنار بذارم و... رفع دلتنگ

 نشم از اومدنم!  مونی.. تا منم پشاپس انقدر تلخش نکن.. ت
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کرد..   یم  هیصدا گر  یانداخته بود و ب  نییحاال سرش و پا  بابام

ها و روش گذاشته    ییلرزونش.. همونجا  ی شونه  بارها سرم  که 

 کرد.. شتریاشکام و ب زشیبودم سرعت ر

فرصت کم؟ از کجا شروع کنم    نیبگم تو ا  یبگم.. چ  یچ  ایخدا  -

د   ی حرفا و؟  ک  ی بشنوم حرفا  ی ک  گهیدلم  و؟  بفهمم    یدخترم 

ا بوده  چ  نهمه یکجا  خدا  یم   کار یسال..  رسمش   نیا  ایکرده..  

  ی دختر بزنه؟ من برم ک  نیبه ا  یدلم و ک  ی نبود.. من برم حرفا

 بهش بفهمونه تا چه حد شرمنده اشم؟ 

 : دم یسردش و محکم گرفتم و نال  ی دستام دستا با

 بابا!  -

و پر از خونش زل    سیخ  ی سرش و بلند کرد و با چشما  باالخره

حال    یها هم ب   هیگر  نیحال بود و کم جون و هم  ی زد بهم.. ب

 : دی ترش کرده بود که صداش زمزمه وار به گوشم رس 

 ی بابا گفتنت بشه.. بابا  ی عرضه ات فدا  یب  ی باباجان دل بابا..     -

 ! ی دون  یدل مهربونت بشه که هنوزم من و بابا م  یوجودت فدا  یب

 ن یکردم ا  یوقت فکر نم  چیهق هق منم اوج گرفت.. ه  ی صدا

 بشه..  ی انقدر سخت سپر قهیچند دق
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 نگو! ی نجوریا -

کم   هیپرستار اومد تو که باعث شد    هیلحظه در باز شد و    همون

 ب یبه من که انگار براش عج  ینگاه   میاز تخت.. با ن   رمیفاصله بگ 

من و    مارستانیرفت و آمد خانواده ام به ب  نهمهیبود تا حاال تو ا 

بابام و گرفتن   تیبود.. مشغول چک کردن وضع  دهیکنارشون ند

 فشار خونش شد و گفت: 

با   ینجوریا  یول  میداخله نکنخانوم خواهش کرد م  نیهمراه ا  -

نتون  نهمهیا اصالً  ممکنه  استرس  و  کن  دیتنش  عمل  ..  د یامروز 

توص  نیواسه هم بخش    میدکترتون مجبور  هیطبق  آرام  بهتون 

 ! می بزن

[۰3.۰9.2۰ 19:3۰ ] 

 391_پارت#

گر  بابام  درحال  پرستارو    هیهنوز  و  بجنبه  خودش  به  تا  و  بود 

کنه..محتو تو  اتیمنصرف  فرو    ی سرنگ  سرم  تو  و  دستش 

پ  هیکرد..نگاهم   واسه  افتاد  برم  و  دور  به  کردن    دایلحظه 

 رفت.  رونیاز اتاق ب یک دمیزرتشت..اصالً نفهم
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اورژانس   هی- خل  یعمل  دکتر  اون    یلیواسه    مارستان یب  یک یتو 

..پس بهتره  دیعمل بش  رتریکم د  هیکه ممکنه    نه یاومده..ا  شیپ

 . د یتا اون موقع استراحت کن

شدم که حاال فقط تو سکوت    رهیدوباره به چهره بابام خ  بارفتنش 

  یاول اومدنم..حت   ی ها  هیکرد و برعکس ثان   یداشت بهم نگاه م

 گرفت.  یپلک زدن نگاهش و از تو چشمامم نم هیبه اندازه 

اش به جبران تمام ساعت ها    ره ینگاه خ  نیدل دادم به هم  منم

بود   یانصاف  یب   یلیو خ  دنشیکه محروم بودم ازد   ییو لحظه ها

جون و ناتوان    یجسم ب  دنیبا د  دیکه بعد از اونهمه انتظار..حاال با

 کنم.  ی بابام رفع دلتنگ

  ی شد تا باالخره بابام بود که ب  ی م  یداشت طوالن  نمونی ب  سکوت

 آرامبخش گفت:  ی دارو  ریشده دراثر تاث دهیکش  یحال و با لحن

تونم    ی که م  هیزیحاللم کن بابا..حاللم کن دختر قشنگم!تنها چ   -

 فرصت کم بهت بگم!  نیتو ا

که ادامه   یگفتن حرف  ی بود برا  ده یالل شده ام هنوز نچرخ  زبون

 داد: 
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  ا یدن  نیحاللم کن..که خدا تقاص دل شکسته ات و..ا  ی جور   هی-

نگ بگو  رهیازم  هم  امن ی!بهش  ببره..  نی و  که    اخوبمیامروز  کنه 

اگه    ی کنم. حت  ی سال ها برات پدر  نیحداقل بتونم عوض همه ا

احت  گهید باش  اجیبهم  اینداشته  بگو  به    ی بابا   نی!بهش  بدبختم 

  ی کار  هیدخترش هست..  وتازن و د  اه یشرمنده و رو س   ی اندازه کاف

و خوار    لیذل  ش یرینگ یو زم  یبه بعد با از کار افتادگ   نینکن از ا

 .  دهیشکسته رو زودتر م ی شه!خدا جواب دل هاب

رو لب    ی اتاق گذاشتم لبخند  نیپام و تو ا  یبار ازوقت  نیاول  ی برا

  هیهمونم مثل    یبابام نشست..هرچند لرزون بود و پر از غم ول

 من!  خزدهیگرما بود واسه قلب 

هر شبم    ی ..دل منم شکسته بود که.. باالخره جواب دعاهادیشا  -

  زدردونهیقشنگ عز  ی چشما  دنید  گهیبار د  هی..یو گرفتم و آرزو

 ام و به گور نبردم.

و به دندون گرفتم و از لبه تخت بلند شدم..جون کندم به    لبم

 رونیتاتونستم چند کلمه از گوشه و کنار مغزم ب  یواقع  ی معنا

 : ارمیبکشم و به زبون ب 

 .. رونیب  دیایسالم و سالمت..ازاتاق عمل ب شاال یا -
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لحن و صدام    ی جمع شده تو   ی سرما   دنیزد ازشن  خیخودمم    تن

 دنی..دست خودم نبود..حاال که اون شور اول و بهت و شوک دیول

غر  دهیبابام خواب ا  یم  ی بیبود..احساس  تو  و..ا  نی کردم    نیاتاق 

 اصالً دست خودم نبود. 

[۰3.۰9.2۰ 19:3۰ ] 

 392_پارت#

بود    ی منف  شترشیکه ب   ض یاونهمه حس مختلف و ضد و نق  هجوم

راه  دوباره  حاال  بودم..  گرفته  و  جلوشون  زور  به  اآلن  تا  من  و 

نخ نما شده    ی کرده بودن و عقده ها و حسرت ها  دایخودشون و پ

 .. دن یکش یم رونیرو از ته دلم ب

بابام که انگار به زور باز نگهشون   نیغمگ  ی اون چشما  دنید  یول

  یم  لیتحل  شتریکه هر لحظه داشت ب  شیداشته بود و توان بدن 

داد..   ی و بهش نم  شتر یاجازه حرف زدن ب  یحت  کهییرفت تا جا

 ادامه بدم:  ی شتریو با حس ب  میوادارم کرد که جمله قبل

.. مـ... مامان و... گالره..  دیایب رونیسالم و سالمت ب دی.. بایعنی -

 دارن! اجی بهتون احت

 ؟یتو چ -
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  ن یبه زبون آورده بودم و با ا  یو بدون قصد و غرض خاص  حرفم

بود.. اونم    یبهش فکر کردم.. مسلماً جوابم منف شتر یسوال بابام ب 

  چی شد و من بازم ه  ی مثل قبل م  زیعمل همه چ  نیبعد از ا  یوقت

جا    ی آدما  نینداشتم که گذشته رو فراموش کنم و کنار ا   یلیتما

که همه    ی.. حداقل نه تا وقتنمک   یزندگ   شیمونده از ده سال پ

 . ششونیشک و شبهه ها برطرف نشده باشه و من سربلند نباشم پ

انقدر صبر    نی تونستم بزنم واسه هم  ی حرفا رو نم  نیخب.. ا  یول

بابام آروم بسته شد و من.. خواستم برم    یکردم تا باالخره چشما

 لحظه مکث کردم و تا کنار تختش رفتم..  هیسمت در اتاق که 

و چروکش چسبوندم و بعد    نی پر از چ  یشونیلرزونم و به پ  ی لبا

 .رونیتونستم داشته باشم زدم از اتاق ب یکه م  یسرعت تیبا نها

برا  تو چرخوندم  چشم  راهرو  که    دایپ  ی همون  زرتشت  کردن 

راه افتادم برم که با    سمیخ  ی پاک کردن چشما  نیو ح  دمشیند

رو    یخانوم چادرپوش  ریچشمم تصو  یکنار رفتن دستم از جلو

 زد..  یکه داشت با همون پرستار اتاق بابام حرف م  دمید
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ز  زمان دقت  برا  ی ادیو  نداشتم  ا  ی الزم  که    یآدم  نیشناختن 

بدنم    ی فاصله ضربان قلب من و تند کرد و دما  نیاز هم  دنشید

 چهل درجه! ی و رسوند به منف

شدنم بهش    ک یداشتم با نزد  دیترد   ی اگه ذره ا  ی خب.. حت  یول

 گه یرفت و من د  نیاز ب  دیاون تردو برگشتن سرش به سمتم  

 بدم..   صیراحت تونستم چهره شکسته شده مامانم و تشخ  یلیخ

ول  هنوز داشتم  فاصله  و    دم یشن  ی باهاش  بهت  با  که  و  صداش 

 لب زد: ی بغض و ناباور

 ! سا؟یهاشم.. گ یقمر بن ای -

و نداشتم    یحرکت  چیداغ شده زل زدم بهش.. توان ه  ی چشما  با

م  یول د  ی حس  ا   دنیکردم  با  کردنم  برخورد  خ  نیو   یلیآدم 

 سخت تر از برخورد با بابام بود. 

[۰3.۰9.2۰ 19:3۰ ] 

 393_پارت#

داشتن    ر یو تقص  ریاندازه تو سرنوشت من تاث  هیجفتشون به    دیشا

دیول ا  دنی..  تو  رو  نیبابام  و  روز  و  ب   ی حال    مارستان یتخت 
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ها روکنار    نهیک  ی ا  قهیدلم و نرم کرد که بتونم چند دق  ی انقدر

  ه یدر رابطه بابق  یبغلش کنم..ول  یبذارم..باهاش حرف بزنم و حت

  دواریگذشتم دلخوش و ام  وتونستم انقدر به حس بخشش    ینم

 باشم. 

مامانم ازبهت دراومد و به سمتم قدم برداشت    یوقت   نیهم  واسه

باالخره مغزم و وادار کردم به پاهام فرمان راه رفتن که نه..فرمان  

بانها  بده  دنییدو م  یسرعت   ت یو  باشم    ی که  داشته  تونستم 

ب اش که    هیباگر  ختهیآم  ی به صدا  تیاهم  یازکنارش رد شدم 

 کرد.  یسا«میساگیزد و »گ یصدا م غمبرویمدام خداو پ

ها رس  بایتقر پله  باگرومپ  ده یبه  و   ی بودم که  بگردوندم  و  سرم 

 قلبم ازکار افتاد. دمید نیزم ی مامانم و پخش شده رو نکهیهم

پاش مونده و افتاده بود و   ریبد نشده بود انگارچادرش ز  حالش

  یصدا  هینباریرفتن به سمتش که ا  ی داشتم برا  دیمن هنوز ترد

 :دم یاز پشت سرم شن  گهید ی آشنا

 تو؟ ی شد ی..چیوا ی ن؟ایمیس-

هول زده مامان زرتشت بود که بدون توجه به من و بدون   ی صدا

که از    المیچهره ام از کنارم ردشد و رفت سمت مامان..خ  دنید
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 ختنشونیکه سرعت ر  ییبابت کمک کردنش راحت شد بااشکا

  باًدوتا یشده بود پا تندکردم سمت راه پله و پله ها رو تقر  شتریب

 !رونیب  یعنت ل مارستانیو زدم ازاون ب دمیپر نییپا یکی

وقت  گهید بودم  افتاده  هق  هق  د  یعلناًبه  ساختمون   واریپشت 

  ن ی داشت نشستم رو زم   دید  اطیح  گهید  ی که کمتر ازجاها  ییجا

لبم و به دندون    هیبلند نشدن صدام وجلب نکردن توجه بق  ی و برا

 گرفتم! 

داشتم   یو ازچ  یبود؟ازک  یفرار چ  نیا  لیدونم دل  ینم  خودمم

رو   نایبه اومدن گرفتم فکرهمه ا  میتصم  یکردم؟من وقت  یفرار م

کردم انقدرسخت باشه    یوقت تصورشم نم  چیه  یکرده بودم..ول

  انیده سال منتظربودم اونا ب  نیکه تمام ا ییروبه رو شدن باکسا

 گشتم!   یبرم  دیبود که من با  دهیرس  ییسراغم و حاالبازم کاربه جا

و   دارمون یشد د قهیفقط چند دق نکهیبابام فرق داشت..با ا هیقض

  چیاومدم ه  یاگه نم  یردو بدل نشد ول  نمونی ب  یحرف خاص   چیه

تونستم انقدر    ی . امانسبت به مامانم..نمدمیبخش  یوقت خودم و نم

 رئوف باشم! 
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اگه ازجانب    دیبود..شا   شتریچون توقعم ازمامانم ب   دیدونم شا  ینم

 شد.   یبرعکس م  هیافتادم قض  یفالکت م  نیبه ا  میپدربزرگ پدر

  ش ی پ  شهیکه هم  یبابام ازپشت در اتاق و زبون  ی حرفا  دنیباشن 

نم بود  کوتاه  زنش  خ  یپدر  داشت..ول  یلیشد  توقع    ی ازش 

  ی و من و به زور ازش پس م  ستادیمیباباش وا  ی تو رو  دیمامانم..با

م  ی احتیگرفت! انتخاب  به  مجبور  با   یاگه  و    نی ب  دیشد  من 

 کرد. یپدرش..من و انتخاب م
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مامانم    ش یاآلن پ  نکهیا  ی فکرا بود که باعث شد به جا  نیا  همه

رو    نجایکنم و بابت عمل بابا آرومش کنم.. ا  یباشم..  رفع دلتنگ

 و به حال و روز جفتمون زار بزنم..  نمیسرد بش نیزم

دندونام    هیاز سرما و گر  گهید  یدونم چقدر اونجا نشستم ول   ینم

که داشت    یپر شتاب  ی قدم ها  یخورد که صدا  ی داشت به هم م

دهنم   ی جلو  عیاومد به گوشم خورد و دستم و سر  ی سمت م  نیا

 .. ادیگرفتم تا صدام در ن
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که    دنشیکه اومده بود دنبالم.. بازم زرتشت بود و با د  یآدم  یول

و   واریبود و هنوز منِ مچاله شده کنج د  ستادهیپشت به من وا

  نکهیقبل از افرستادم و   رونیبود.. نفس حبس شده ام و ب   دهیند

 پناه و.. خسته و.. دلشکسته!  یدور بشه صداش زدم.. لرزون و.. ب 

 زرتشت؟  -

که اول قدم هاش آروم   د یکم جونم و شن   ی بار اول صدا  همون

بعد چرخ و  با د  دیشد  و متعجبش  نگران  نگاه  تو    دنمیسمتم.. 

برانگ  ی ا  هیثان انقدردی حالت ممکن رس  نیزتریبه ترحم  که    ی .. 

به    چارهیب   هیدل خودمم واسه خودم سوخت که انقدر از نظر بق 

 رسم!  ینظر م

هاش و که به سمتم برداشت منم آروم از جام بلند شدم..    قدم

  یسفت و محکم م  ی جا  هیبود و دنبال    ومده یام هنوز بند ن  هیگر

 نیبتونم ا  دیواسه سرم باشه تا شا  ی گاه خوب  هیگشتم که بتونه تک

 ..رم یرو از خودم دور کنم و آروم بگ یپناه یحس ب

پهنش و با خودم گفتم    ی سمت شونه ها  دیلحظه نگاهم چرخ  هی

اگه بازم    ؟یگاه باشه؟ اگه پسم بزنه چ  هیتونه همون تک  ی م  یعنی
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دختر خراب و بغل کنه    هیاگه نخواد    ؟یچ  زهیگاهم فرو بر  هیتک

 ؟ یو ازم چندشش بشه چ

تا صبح.. حلقه دستاش و دور بدنم حس    شبینه.. تمام د  یول

حت ب   یوقت   یکردم..  بار  از    داریچند  بعد  داشتم  انتظار  و  شدم 

 دواری تونستم ام  ی ازم فاصله گرفته باشه.. پس.. پس م  دنم یخواب

ترحم اگه فقط و فقط از سر    یباشم به سنگ صبور شدنش.. حت 

 باشه.. 

 نباریبهم برسه قدم هام و تند کردم و ا  نکهیفکر.. قبل از ا  نیا  با

صدا باشه خودم و پرت   یکردم ب ینم یسع گهی که د ی ا هیبا گر

 کردم تو بغلش و دستام و دور گردنش حلقه کردم.. 

و مبهوت نموند و بالفاصله دستاش و    فیبالتکل  ی ا  هیثان  یحت

قصد داشت بهم    نیانگار اونم با همدور بدن لرزونم حلقه کرد..  

برا  یم  کینزد من  و  تو  ن یهزارم  ی شد  ا  ی بار  به   نهمهیدلم.. 

آفر  ی صبور اش  گنده  دل  و    نیو  د  هیگفتم  نامه   گهیخط  از 

 شده بود و پاک کردم! اهیو س  فیذهنم کث  ی اعمالش که تو

[۰3.۰9.2۰ 19:3۰ ] 
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 : دم یزدم به لباس زرتشت و باهق هق بلندتر شدم نال چنگ

 زرتشت بابــــــــــــام!  -

 ی داشت کمک م  ی بازوهاش که بدجور  ونیتر شدنم و م  فشرده

کردم و صداش باهمه آروم بودنش    ی کرد به آروم شدنم حس م

 که گفت:  دی به گوشم رس

که بابات   ییاز دکترا  یکی. بازمی شه عز  یشه..خوب م  یخوب م  -

به    ستین  یواسه نگران  ییکرده حرف زدم!گفت اصالً جا  نهیو معا

 . رونیب ادیشه و م  یم ی احتمال نود درصد بدنش پاکساز

به گر  ی زیچ ادامه دادم..چون اون لحظه    هینگفتم و  درد   هیام 

و انگار زرتشت    رم یذاشت آروم بگ  ی هم تو دلم بود که نم  گهید

 که گفت:  ه یچ دیهم فهم

داشت زار    ی چه جور  یدون  ی؟نم ینی مامانت و بب  ی چرا نموند-

اومدم    عیکرد توهم زده..منم سر  ی ..فکر مانمارستیزد وسط ب   یم

 بدم.  حیوقت نشد بمونم براش توض گهیدنبالت.. د

..باهمون هق  دمیکش  سمیبه صورت خ  یفاصله گرفتم و دست  ازش

ب  یهق بود..ب   یکه حاال  به حرفش عاجزانه    تیاهم  یصدا شده 

 گفتم: 
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 شاهچراغ؟   ی بر ی من و م-

خواست ربط حرف من    ینگفت..انگار م  چیصورتم شد و ه  مات

گرفته و خشدارم    ی کنه که باصدا  دایکه خودش گفت و پ  ی زیباچ

 دادم: حیتوض

خوام به بابام و..سالم    ی..فعالً..فعالً فقط منمشونیخوام بب  ینم-

 اومدنش فکر کنم.   رونیب

و    نییسرم و انداختم پا  یحرف ول  نیبود به زبون آوردن ا  سخت

 صادقانه گفتم: 

  ی ..که دلم براش بسوزه..نمنم یبب   یتیخوام مامانمم تو وضع  ینم  -

بش بود..وقت  نمیخوام  قرار  من..من  بدم.  گوش  حرفاش  به    ی و 

واسه گفتن داشته باشم..که بتونم از خودم و   یبرگردم.. که حرف

 آبروم... 

  ح یفرستادم..توض   رونیو نفسم و لرزون ب  دمیبه صورتم کش  یدست

از پسش   طیشرا  نیراحت نبود و حداقل تو ا   زایچ  نیدادن درباره ا

تو صورتش عاجزانه لب    رهیدوباره خ  ن یاومدم..واسه هم  یبرنم

 زدم:

 انه؟یمن و   ی بر  یم -



1049 
 

تکون داد و    دییو بهتش در اومد و سرش و به تا  یجیازگ  باالخره

  به   ره یاشاره کرد..فکر کردم اول م  مارستانیب  نگیبادست به پارک 

  ی من  یول  دهیمامان خودش گزارش رفتنمون و م  یحت  ایمامانم  

جمع   ی تا اآلنم حواسم بدجور  روزیاز د  دمیشا  ایکه اون لحظه  

  د یشا  نکهیبافکر کردن به ا  نبارمیصفات خوب زرتشت شده بود.. ا

به سرتاسر    یبراش مهم تر بودم حس خوب  زهیانگ  یمنِ داغون و ب

 شد!  ریقلبم سراز

باهم  نیا داشت  ر  نیآدم  جزئ  زیحرکات  ال   شیو   ی ها   هیهمه 

ا تو  که  و  پ  نیوجودم  دورخودم  ها  و   دهیچیسال  بودمشون 

زد و    یکنم کنار م  ی ریجلوگ  ه یخواستم از نفوذ بق   یباهاشون م 

 ایخوبه..  نیدونستم ا  یمن هنوز نم  یکرد..ول  یم  دایبه درونم راه پ

 بد! 

[۰3.۰9.2۰ 19:31 ] 

 39۶_پارت#

××××× 



1050 
 

پارک    ی خواستم عقب جلو کنم برا  نکهیو نگه داشتم و هم  نی ماش

شن  ی کردن.. صدا بار  هر  با  که  دارش  و خش   هی  دنشیگرفته 

 بلند شد:  دی کش یم ریقلبم ت ی تو ی زیچ

 خوام تنها باشم..  یم -

خ  ستامیوا  همونجا که  برگردوندم  سمتش  به  و  روم  به    رهیو 

 دستاش ادامه داد:

 شه! فقط... داشته با ی مامانم کار دی... شادیشا  مارستانیبرو ب -

 فرستاد و زل زد بهم..  رونیلرزونش و ب  نفس

 !  می.. اصالً.. اصالً نگو با هم اومد ی دیبهش نگو من و د -

حرف زدن با   ی که برا  ی ا  قهیرفت تو هم.. تو اون چند دق  اخمام

با باباش تنها    سا یمعالج منوچهر خان رفتم که گ   ی از دکترا  یکی

 رو به اون رو شد!  نیاز ا هو یافتاده بود که   یباشه.. چه اتفاق

 م؟ یقبل از اومدن عقد کرد  ی! واسه چساینبود گ  نیقرارمون ا  -

قرار    ی نجوریا  می خواست  یم انجام شده  تو عمل  رو  ها  خانواده 

  ی کس  یگ یم  ی .. حاال دارمیکه ما باهم  میو به همه بفهمون  میبد

 نفهمه؟
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نم  - فکر  موقع..  حت  یاون  من  باشه!  سخت  انقدر    ی کردم 

حاال.. اگه   یکلمه با.. مامانم حرف بزنم! ول  هینتونستم.. بمونم و  

تونن من و    یتو م   قی. از طرمی و ازدواج کرد  می بفهمن ما با هم

ده سال نبودنشون و   نیخودشون.. تمام ا  الیکنن و به خ  دایپ

خوام. قرار نبود    یرو نم  ی زیچ  نیمن همچ  یبرام جبران کنن. ول

  یمن انقدر زود برگردم.. حاال که به خاطر بابام اومدم.. دلم نم

ها تکرار بشه و من مجبور شم انقدر راحت   دنی د  نیخواد بازم ا 

خوام تا آخر عمر خودم و ازشون    ی خوام.. نم  یببخشمشون! نم

گردم که نخوان    یبرم  ی .. روزیول   ی روز  هیگردم    یکنم.. برم  میقا

 خودشون نگه دارن.  شیپ ی و از سر دلسوز نم

و   دم یفهم  یآخرش نم   ی از حرفاش.. حداقل حرفا  ی زیکه چ  من

 : دیبده نال  حیتوض شتری تا خواستم بگم ب 

کشه.. برو    ینم   نیاز ا  شتریمغزم ب  گهیزرتشت تو رو خدا.. د  -

 کنم.   دایکم خودم و پ هیبذار 

 تکون دادم و گفتم:  دییبه تا ی سر

 ؟یچ میاگه بابات.. بهشون بگه ما با هم بود -

 پشت دست اشکاش و پاک کرد و گفت:  با
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بابام.. ب  ی داشتم م  - بشه.. فکر    دارمی اومدم.. آرامبخش زدن به 

! غروبم که.. که  میبمونه که ما باهم بود  ادشیمسئله    نینکنم ا

 نگه!  ی زیچ  ی .. به کسگمی.. بهش مدمشیبعد از عمل رفتم د

 ! سایگ  یکن یسختش م ی دار -

  ی شه.. نه کس  یشکسته م   یهمه بهتره.. نه دل   ی برا   ی نجوریا  -

 ! دهیانجام م یعذاب وجدان کار ایاز سر اجبار 
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با گ  دیبگم.. شا  یدونستم چ  ینم  گهید   ی بود.. اگه نم  سایحق 

با خانواده اش داشته باشه.. همون بهتر که    یتونه برخورد خوب

و باهاشون هم کالم شه که بعد از چند تا جمله.. همه    ندشونی نب

  دیکنن.. منم با یخال گهیچند سال و رو سر همد نیا ی عقده ها

  ی م   دیلو نره.. هرچند که بع   ی زیکردم تا چ  یحواسم و جمع م

 دونستم! 

 و فوت کردم و به ناچار گفتم:  نفسم
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گردم.. حواست به    یزنم برم  یسر م   هی  رمیباشه.. تو برو من م   -

 زنم بهت!  یباشه.. زنگ م تی گوش

 رو لبم نشست و ادامه دادم:  ینی غمگ لبخند

ا  ایفوب   - تو  کردنت  گم  به  همه    نیگرفتم  دوباره  نذار  شهر.. 

 خاطرات بدم تکرار بشه!

  د ییبه تا  ی ه دندون گرفته بود سرو ب  نش ییکه لب پا  همونطور

پ و  وا   هیشد..    ادهیتکون داد   رهیخ  رهیو خ  ستادمیکم همونجا 

 خارج شد..  دمید دونیبهش نگاه کردم تا باالخره از م

هم  ینم  دلم تو  ول  نیاومد  کنم..  ولش  هم    بیغ   ی حال  شدن 

  م ی خواست   یبرنامه امون عوض شده بود و م  یزمانمون.. اونم وقت

  د یبه صالح نبود و با  می کن  یبا هم بودن و از خانواده ها مخف  نیا

اونجا بعد از    خته یاوضاع بهم ر  نمیتا بب   مارستانیگشتم ب   یبرم

 در چه حاله! سا یشدن گ دهید

لحظه اسم طناز تو    هیکه    ارمی و به حرکت درب  ن یماش   خواستم

دونستم هنوز    یو در آوردم.. م  می گوش  عیذهنم جرقه زد و سر

رودرواس خ  یباهام  و  تلفن    هیخجالت  یلیداره  پشت  ممکنه  و 



1054 
 

ام   ام یپ  هیبراش    ن یمعذب بشه.. واسه هم   نکه یا  دیفرستادم به 

 : ندشیزود بب

 ادیز  سایگ  یطناز خانوم.. زرتشتم! خواستم بگم حال روح  »سالم

ن نمست یمساعد  فعالً  منم  پ  ی..  ممکنه    شش یتونم  اگه  باشم.. 

 .. ممنونم!« ادیحال و هوا در ب نیکم از ا هیتا   دیبهش زنگ بزن 

امروز   نکهیا  د یو انداختم رو داشبورد و راه افتادم.. به ام  یگوش

 بشه!  ریختم به خ زیهمه چ

* 

  ی مامان و خاله ام که رو صندل  دنیبا د  مارستانیب  ی راهرو  تو

و   مامانم من  برم سمتشون که  بودن خواستم  کنار هم نشسته 

 بلند اومد سمتم..  ی و با قدم ها  دید

زد و محکم   ی که شد لبخند   کمینزد  یپر از اشک بود ول  چشماش 

 بغلم کرد.. 

 ؟ ی.. کجا رفتنمتی وقت نشد بب زدلم؟یعز یخوب -

 دادم..  یحتماً انجام م دیداشتم با ی کار هی -
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خاله    ینگاه  م ین هرازگاهبه  که  کاغذ  یام   ی رو  ی دستمال 

 انداختم و گفتم:  دی کش یم سشیخ  ی چشما

 کنه؟  یم هیانقدر گر یخاله واسه چ -

 گفت:  یمامانم ازم جدا شد و با ناراحت باالخره

م  ی بود  نجایا  - خودت..  مگه ی که  د  سایگ   گهی ..  من  دمیرو   .

کس  ینم  دمشیند د  یدونم    یجد  ی جد  ا ی..  هشهیشب  دهیو 

ا  دتشید پاشونهی پر  ی نجوریکه حاال  تا    اطم یرفت کل ح  نمیی ! 

 کنه!  داشی گشت نتونست پ 

که بگم..    دیبه ذهنم نرس  یزل زدم به خاله ام و حرف  یناراحت  با

فکر    دیسوخت که بعد از ده سال حاال با  یزنم م   نیدلم واسه ا

 توهم زده!  ای دهیکنه واقعاً دخترش و د

دونم چه   یبهم انداخت.. نم  یسرش و بلند کرد و نگاه   مامانم

از چهره ماتم زده ام داشت که سرش و به  چپ و راست    یبرداشت

 تکون داد و گفت:

خدا نگذره از اون دختره در به در که فقط باعث دردسر و عذاب    -

 خانواده اس!  نیا
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حرفا تو    نیبودم از ا  دهی رفت تو هم.. کم نشن  اریاخت  یب  اخمام

چون ته دلم بهشون سکوت بود..    شهیسال ها و جوابم هم  نیا

و    یو اون دزد  سایدادم به خاطر کار احمقانه گ  یبهشون حق م

در اصل من و   ایعوض شده بود..    ی حاال.. انگار همه چ  یقتل.. ول

داشتم عوض شده بود که    سایکه نسبت به گ  یتیتفکرات و ذهن

که تو    یدادم با همه اشتباهات  یبه اون دختر حق م  شتریحاال ب

 کرده.  شی زندگ

 فکر به مامانم بتوپم:  یباعث شد که ب نایهم

 یدردسرا نداشته و همه چ  نیتو ا   ی ریتاث  چیبابات ه  یمطمئن  -

 ه؟یقربان  هیکه خودشم  هیسر اون دختر ریز

ا  نگاه  از  بهت نشست  به  که  به  دمیجد  ی حرفا  نیمامانم  تازه   ..

افتادم سمت جا  یحی توض  چیخودم اومدم و بدون ه که    ییراه 

 .خاله ام نشسته بود

برام سخت    گهی د  ییجورا  هیکردم هرچند    یخودم و کنترل م  دیبا

 ! ی بود و نشدن

و    هیگر  ر یشد دوباره زد ز  دهیخاله ام که با من به باال کش  نگاه

 : د ینال
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.. به  نجای .. همدمی.. دخترم و ددمیرو د  سا یزرتشت.. پسرم.. گ  -

  ؟یکن   ی! باور مدمشید نجایخدا هم

تو    شیساعت پ   هی  نی هم  یانداخت وقت  سایگ  ادیمن و    لحنش

زار زد..   ی اونجور  مارستان یب   اطیح و  بغلم  و پرت کرد  خودش 

ا از  داشتم  شرم  آغوش   نکهیحس  تو  اون  از  بودم  برده  لذت 

شا برا  نیاول  ی برا  د یگرفتنش..  اون همه وجودم  از   ی بار.. جدا 

شد    جزم  شتری شده بود و عزمم ب  نی غمگ  دیکش  یکه م  ی درد

 شدنم به پشت و پناهش.  لیواسه تبد

[۰3.۰9.2۰ 19:31 ] 
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که بهش دادم کنار خاله ام نشستم و    یفقط به خاطر قول  اآلنم

 حرفش فقط گفتم:  بیتکذ ای دییبدون تا

م  - درست  نکن.  داغون  و  خودت  انقدر  عمل    ی خاله  از  شه! 

 منوچهر خان چه خبر؟

 فرستاد..  رونیو ب قشیو آه عم دیکش سشیبه صورت خ یدست
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عمل   گهیساعت د  هیساعت    می دکترش تازه اومده.. گفتن تا ن  -

 شه!  یم

  ی شد.. تا اومدم بپرسم چ  رهیکرد و عاجزانه به چشمام خ  ی مکث

 : دیشده دستم و تو دستش گرفت و نال

دلت با دختر من صاف    گهیدونم د  ی.. می دیدونم ضربه د  یم  -

م  ینم سخت  ی شه..  روی دی کش  ی دونم  تو  وا  ی ..  و   ی ستادیبابا 

  ی .. می من هدر داد  ی سایگ  ی عمرت و به پا  ی سال ها   نیبهتر

شا شادیدونم  د  یحت  دی..  باش  دنشیچشم  نداشته  ..  یول  ی و 

 به یغر  خترممنِ مادر.. فکر کن اصالً من و د  ی خودت و بذار جا 

 نیدورب  نیا  نی پرس و جو کن.. بب  هی.. برو  شونی شناس  یو نم  میا

بودنش    یاز واقع  الم یتونن چک کنن. حداقل من خ  یرو م  نای مورب

 راحت باشه! 

خواست    ی درخواستش و مطرح کرد.. که دلم م  ن یعاجزانه ا  انقدر

بشم و همونجا بگم نه تنها خواب   سایقول و قرارم با گ  الیخ  یب

  ستم ین  ی.. بلکه منم اون آدمی د ینبوده و واقعاً دخترت و د  الیو خ

 دخترت و نداره..   دنیچشم د  ی کن  یکه فکر م
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به    نیاز ا  دمیدامادت شدم و قول م   خواست بگم دوباره   یم  دلم

وقت    چیه  گهیبعد مثل تخم چشمام از دخترت مراقبت کنم و د 

از دستم    شیپناه   ینکنم که بخواد با احساس ب  یپشتش و خال

 فرار کنه. 

همون موقع چند تا پرستار    یگفتن ول  ی دهنمم باز کردم برا  یحت

که ببرن آماده اش   رونیرفتن تو اتاق منوچهر خان و آوردنش ب 

 عمل. ی کنن برا

  ی بلند شد و رفت کنارش تا باهاش حرف بزنه.. ول  عیام سر  خاله

حال تر از اون بود که بخواد   یآرامبخشا ب   ریانگار هنوز تحت تاث

 نامفهوم بزنه..  ی جز حرفا  ی زیچ

فرستادم و بعد از بردن منوچهرخان   رونیحبس مونده ام و ب  نفس

با تند ک باال  به سمت حبه طبقه    مارستان یب   اطیردن قدم هام 

 رفتم.. 

شا  با فکر کردم  ا  دیخودم  تو  باشه   ی چند ساعت جلو  نیبهتر 

فکرا خودم و عذاب بدم و با   نی چشم خاله ام نباشم تا بخوام با ا

 سکوتم.. اون زن و!

[۰3.۰9.2۰ 19:31 ] 
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 ۴۰۰_پارت#

××××× 

گوشه ح  ینم  قاًیدق که همون  بود   ی برا  اطیدونم چند ساعت 

نشسته بودم.. زمان از دستم در رفته بود و   حیبه ضر  رهیخودم خ

ا   ی تو   ی با خودم و حرفا   یحساب  یزمان  هیکه    ی مکان  نیدلم و 

 رو سر راهم قرار داد خلوت کردم.. ایآدم دن نیپناهم شد و بهتر 

ارتباط نگاهم    دمید   ی جلو  یباالخره با قرار گرفتن کس   نکهیا  تا

زرتشت رو به رو    یقطع شد.. سرم و که بلند کردم با نگاه شاک

 شدم که گفت: 

 باشه!   تیخوبه بهت گفتم حواست به گوش -

کم خودم و جمع و جور کردم که   هیجواب دادن بهش    بدون

بگم با اون وضع    نکهیو قبل از ا  دمیجنب  ریزرتشتم اومد کنارم.. د

شست و زانوهاش و تو شکمش  مثل من ن   نیرو زم  نیکمرت نش

 جمع کرد..

 تو؟ ی.. اصالً نرفت یینجایاز اون موقع ا -
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  ی و آروم به چپ و راست تکون دادم و باز ساکت موندم.. چ  سرم

دادم تو    حیجلوتر برم و ترج  نیگفتم روم نشد از ا   یگفتم؟ م  یم

کنم    یگفتم حس م  یسرما و از راه دور حرفام و بزنم؟ م  نیهم

  ؟ یمکان  نیقدم گذاشتن تو همچ  ی و پر گناهم برا  فیکث  ی ادیز

آدم که قبالً ثابت کرده   نیحرفا گفتن نداشت.. خصوصاً به ا  نیا

 داره.. یبود تو متلک انداخت تبحر خاص

پالتو  با گرفتن  رو  ی قرار  زرتشت  پ  ی گرم  و  ام   دنیچیشونه 

باالخره مغز    عطرش به فعال  خزدهی تو مشامم    ت یام شروع کرد 

 کردن و سرم و به سمتش برگردوندم.. 

 شد؟  ی عمل بابام چ -

شن  خودمم از  کردم  ام..    شیب  ی صدا  دنیتعجب  گرفته  از حد 

 و جواب سوالم و داد:  اوردیبه روش ن یول نطوریزرتشت هم هم

 ژهیو  ی مراقبت ها.. فعالً تو بخش  رونیاومد ب   شی ساعت پ  هی  -

بمونه. منم مامان و خاله رو رسوندم خونه که    یاس.. نذاشتن کس

 !نجایکم استراحت کنن. خودمم اومدم ا هی

 و با عجله خواستم از جام بلند شدم و تو همون حال گفتم:  تند

 ! نمشیخوام بب  یم -
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 و گرفت و من و دوباره نشوند سر جام..  ساعدم

ثابت و نرمال بشه    تش ی.. اگه وضعیصبر کن  دیشه.. با  یاآلن نم  -

د  یکی ساعت  م  یم  گهیدو  موقع  اون  بخش..    ی تون  ی برنش 

 ! شی نی بب

 شد؟ مشکل حل شده؟ یعمل چ جهی خب.. خب نت  -

دو   ی کی  دیبا  ی .. ولیگفت خوب بود همه چ  یدکترش که م   -

و اون موقع جواب   رنیالزم و بگ   ی ها  شیروز صبر کنن تا آزما

 و بدن!  یقطع

فرستادم و با لب به دندون گرفته    رونیحبس مونده ام و ب  نفس 

همونجا جلوتر..  متر  به چند  زدم  اش    هیکه    ییزل  بچه  با  زن 

 من بود..  شی ده سال پ  گاهینشسته بود.. جا

[۰3.۰9.2۰ 19:32 ] 
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 دفعه زمزمه کردم:  هیشد که  یدونم چرا و چ ینم
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و ازش خواستم    دمیطناز و طراوت و د   یاونجا نشسته بودم.. وقت  -

م مدرسه  از  تهران!  ببره  با خودشون  و  ول  ی من  ..  یشناختمش 

 شروع شد.   نجایاز ا مونیواقع یدوست

 به دستام لب زدم:  ره یخ نباری زدم و ا ی لبخند

ه  - شدن..  باعث  ا  چی اونا  از  پش  نیوقت  احساس    ی مونیفرار.. 

کردم.. تا آخر عمرم با اون دو تا   ینداشته باشم. چون اگه فرار نم

 شدم!  ی فرشته آشنا نم

طناز    ش یرسم.. موندنت پ  ی م  جهینت  نیمنم دارم به ا  گهیحاال د  -

 به نفعت بوده!  شتریب یلیو طراوت.. خ

شن  تعجب وقت  نیا  دنیداشت  اونم  زرتشت..  زبون  از    ی حرف 

نشون بده..    مونیپش  ممیخواست من و از اون تصم  یم  شهیهم

بود.. واسه   دهی رس  جهینت  نیدو ساعت به ا  یکی  ن یمطمئناً تو هم

 گفتم:  عیسر نیهم

 زد؟  یحرف یچطور؟ کس -

و گرفت و زل زد به صورتم.. خسته به نظر و از رو به ر  نگاهش

 منم..   شیعامل اصل نکهیو من شرمنده بودم بابت ا دی رس یم
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 نه!  -

 ؟یپس چ -

و ی نجوریهم  - تر  خوشحال  طراوت  و  طناز  با  کردم  حس   ..

 .. یجماعت باش نیا نی که ب یهست  یخوشبخت تر از وقت

به   تیباشه که زرتشت بدون اهم  نیشک داشتم فقط هم  بازم

ضرب از جاش بلند شد و دستش و    هینگاه همچنان منتظر من  

 به طرفم دراز کرد..

من حوصله    می برگشت  ی.. وقت یسرد نشست   نیرو زم  یبسه هرچ  -

مجبور    دی.. شامیبخور  ی زیچ  ه ی  میندارما.. پاشو بر  ی دار  ضیمر

 تهران! میامشب برگرد نی هم میبش

بدون مخالفت    نیسردم شده بود واسه هم  یحساب  گهید  خودمم

دستم و ول نکرد و همراه  گهیدستش و گرفتم و بلند شدم که د 

 شلوارش.. بیدست خودش سر داد تو ج

مهربون  یم نصف  اخ  یکی  نیا  ی ها  یدونستم  روز  تو    ریدو  که 

منِ    ی برا  شی وجودش قلنبه شده بود به خاطر احساس دلسوز 

خب.. دست خودم نبود که    یاس.. ولشده    زیاز حد رقت انگ  ش یب
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بود و دلم م  نمیهم اومده  ادامه دار    یبه مزاقم خوش  خواست 

 دونستم! یم  دیباشه. هرچند که بع

* 

من    ی از چند لقمه اش از گلو  شتر یکه ب   ی از خوردن ناهار  بعد

شد که دوباره    یاز حدم زرتشت راض  ش ینرفت.. با اصرار ب  نییپا

 .مارستان یب  اردمیب

بابامم هم  ستین   یکه مطمئن بودم کس  حاال    قه یچند دق  نی و 

  نیآخر ی فرصت بود برا نیبه بخش منتقل شده بود.. بهتر شیپ

.. مثل  نکهیاتمام حجت درباره ا  دمیقبل از رفتنمون و شا  دارید

زرتشت    قیو نخواد از طر  رهیده سال.. سراغ من و نگ  نیتمام ا

 ش و برام رو کنه. ا  دهخرج نکر  ی بفهمه جام کجاست و پدرانه ها

[۰3.۰9.2۰ 19:32 ] 
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 ی حال زارش و صدا  دنیپام و تو اتاقش گذاشتم.. با د  نکهیهم

که اتاق و پر کرده بود.. همه فکرا از سرم    ی پر از درد  ی ناله ها

گوشه و زل زدن به جسم    هی  ستادنیجز وا   ی کار  چیو من ه   دیپر
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  ی کمجون بابام که با کم شدن اثر مسکن ها فقط داشت درد م

 ! ومدیازم بر ن  دیکش

حت  الیخیب  گهید  نیهم  واسه و  حجت  اتمام  و  زدن    یحرف 

پر از اشک از   ی دل پر از غم و چشما  هیشدم و با    یخداحافظ

خودم    لیبا م  یکه دفعه بعد.. وقت  دیام  نیبه ا  رونیاتاق رفتم ب

سرپا    ی .. انقدرنمیشهر و خواستم خانواده ام و بب  نیومدم تو اا

 ! دنشیباشه که همه وجودم نابود نشه با د

درش    بمیو حس کردم.. از تو ج  میگوش  برهیراهرو بودم که و  تو

جواب دادم که به محض    عیشماره زرتشت سر  دنیآوردم و با د 

 وصل شدن تماس هولزده گفت: 

 .. زود! نییپا  ای بدو ب  سایگ -

هشدار چون    یعنیلحنش    نیشده.. هم  یچرا و چ  دمینپرس  گهید

  ن یاومد باال بهم خبر بده و ا  یبمونه تا اگه کس  نییقرار بود پا

 نبوده..   اریبازم شانس باهام  یعنی تماس 

پ  قدم راه  به سمت  کردم  تند  و  رسهام  از  قبل  که  در   دنمیله 

 ی آسانسور باز شد و من دوباره مثل صبح چشم تو چشم مادر
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از هم انگار  به مراتب رنجورتر و    شیچند ساعت پ  نیشدم که 

 ! د یرس یتر به نظر م دهیرنگ پر

برعکس صبح.. من بودم که سرجام خشک شدم و اون بود    حاال 

و خواست دستش    دیکه رس   میقدم   هیسمتم.. به    دییدو  هیکه با گر

 عقب. دمیبغل کردنم دراز کنه خودم و کش ی و برا

نتونستم با بابام حرف بزنم   یمورد بود اونم وقت یدوباره ام ب فرار

  ستادم یم واسرجا  نیهم  ی نگه.. برا  ی زیچ  یو ازش بخوام به کس

 گفتم:   نیبه زم  رهیدرهم خ ی و با اخما

 سالم!  -

و پر کرد و زار    مارستانیب  ی هق هق مامانم فضا  ی صدا  بالفاصله

 زد:

برات..    رهیسالم عمرِ مامـــــان.. سالم نفسِ مامان.. مامانت بم  -

 تو آخـــــه..   ی کجا بود

بگ  ی کردم جلو  یزور سع  به همونجور که ..  رمیپوزخند زدنم و 

گلوم و مهار کنم. حس کردم اگه چند   ی داشتم بغض تو  یسع

گلوم مونده به    ی که ده سال تو  ییحرفا  لیبمونم س  شتریب   هیثان
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سراز هم  یم  ریسمتش  واسه  ها   هی  نیشه  پله  سمت  به  قدم 

 مانتوم و گرفت و زار زد: نی برداشتم که آست

نفسم    یعل  ی جان.. به وال   ساینرو.. گ   سا یبشم گ  شمرگتیپ   یاله  -

.. آخه کجا نمتیکم بب  هیکم نفس بکشم    هی.. بذار.. بذار  ادیباال نم

 نرو..   ی اگه بر رمی م  یم سای.. گ سای .. گی ریم ی دار

[۰3.۰9.2۰ 19:32 ] 
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دستم   ی لحظه لباش و رو  هیفقط    دمش ید  یبهش بود و نم  پشتم

و قدم هام و تند کردم که   دمیدستم و کش  عیحس کردم که سر

که تحمل کردنش مثل مرگ بود    یطیزودتر فرار کنم از اون شرا

 برام.. 

چسب  نباریا  یول حلقه شدن    ی زیچ  دنیبا  و  کمر  جفت    هیبه 

پر   ی و صدا  دی چسب  نی دور شکمم قدم هام به زم  کیدست کوچ

 بدنم و به رعشه انداخت: ی تمام سلول ها ی بغض دخترونه ا

چقدر   یدون  ی.. م یدون  یرو... به خاطر من نرو.. م.. نسایگ  یآبج  -

چقدر عکست و نگاه کردم.. تو رو خدا    یدون  یمنتظرت بودم.. م 

 بمون.. تو رو خــــــدا..  شمیپ
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سر و صدا و    ن یبا ا  مارایب  هیبق  ی پرستارا و همراه ها  گهید  حاال 

داشتن مامانم و آروم کنن    یجمع شده بودن و سع  ی و زار  هیگر

شکمم..    ی نگاه ناباور من از اون دو تا دست چفت شده رو  یول

زرتشت ناراحت  یرفت سمت  از  پر  نگاه  با  متر جلوتر   ی که چند 

 کرد.   یبود تماشام م ستادهیوا

 ت یوضع  نیو من و از ا  ادیخواست التماسش کنم که ب  یم  دلم

ا از  بده..  د  یتی وضع  نینجات  کاردونس  ینم  گهیکه  چه   ی تم 

 غلط..  ی درسته چه کار

مامانم و    یآمادگ  یطیشرا  چیبازم تحت ه  مسلماً با  حرف زدن 

بود و    دهیکه از پشت بهم چسب  ی کیجسم کوچ  نی.. اینداشتم ول

.. همه  دم یشن  یزار زدن مامانم م   ی اش و قاط  هیگر  ی حاال صدا

 معادالتم و بهم زد. 

آدمم هست و من چقدر وسوسه   نیرفته بود که ا  ادمیاصالً    انگار

و حاال حس   دمشیکنار مامانمم ند  ی.. حتدنشید   ی داشتم برا

د  یم راحت  گهیکردم  به  کردنم  فرار  و    ی حت  ایگذشته    یرفتن 

 ! ستین  شی چند ساعت پ نیهم
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که اومد سمتم به خودم اومدم و چشمام و محکم فشار   زرتشت

و همون حال چفت محکم اون و ت  زهیاشکم بر  ی دادم که قطره ها

 کوچولو رو از دور بدنم باز کردم. ی دستا

زرتشت ثابت موند و با بهت زل زد بهم.. احتمااًل فکر   ی ها  قدم

کرد گالره هم قراره به سرنوشت مامانم دچار شه و من بدون   یم

زار   هیبه گر  تیاهم ب  شیو  ول  فتمیراه  دلم طاقت    گهی.. دیبرم 

 که برگشتم سمتش و همونجا رو پاهام نشستم..  اوردین

منم    با بهم.. صورت  زد  زل  و  پاک کرد  و  اشکاش  پشت دست 

به صورت خوشگلش زدم که به   ی به زور لبخند  یبود ول  سیخ

 تر بود..  یمراتب از عکساش خواستن

ا  هشی خواستم توج  تا بهتره    نیکنم که  امون  رفتن واسه همه 

 گفت: 

 ؟ یشناس یاصالً.. اصالً من و م -

[۰3.۰9.2۰ 19:32 ] 

 ۴۰۴_پارت#
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لحن پر از    نیحرف و ا   نیا  دنی شد با شن   کهیهزار ت  هیتو ثان  قلبم

.. اون دمشیبودم و د  ششیپ  شیسوز.. من باز چند ماه از نوزاد

کنه که    یرفتار م  ی جور  هیچرا    ستین  ادشیاز من    یچیکه ه

 نیتمام ا  یعنیشناسه؟    یاز خودش م  شتر یب  ی انگار من و حت

 کرده؟ یم  یداشته با من زندگ الشیسال ها تو خ

 ن یکه سخت تر  یو با دو تا انگشتم گرفتم و با بغض شینی ب نوک

 کارم شده بود مهار کردنش گفتم: 

 ! ی شناسم.. شما گالره خانوم  یمعلومه که م  -

ن   ی مکث با  و  با    ینگاه  میکردم  تر  اونور  به مامانم که چند قدم 

پر بهت و   ی که نصف صورتش و پوشونده بود و چشما  یچادر

 کرد ادامه دادم: یاز اشک داشت نگاهمون م  سیخ

 خودم!  ی کوچولو یآبج -

 اش هق زد: هیبا شروع دوباره گر همزمان

  لم یخوام کل اتاقم و.. همه وسا  یمن م  ؟ی بر  ی خوا  یپس چرا م  -

  ی .. حت یو.. همه عکسام و.. همه نمره هام و بهت نشون بدم.. حت

مدرسه    امیش مکه از خارج برگشت باها  میبه دوستامم گفتم آبج

 .. باشه؟ای.. فقط به خاطر من ب دشی ن یکه شما هم بب 
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 لب زد:  ی شتریو رو شونه اش کج کرد و با التماس ب سرش

 ! نیباشه؟ آفر -

ا   چهره همه    ی درمونده  با  داشتم  من  حاال  و  گرفتم  خودم  به 

قلب من و به    نیاز ا  شتریکردم که ب  یوجودم بهش التماس م

 خوشگلش!   ی حرفا و لحن بچگونه اش و چشما   نیبا ا  رهینگ  ی باز

 برم!  دیآخه با -

  نکه یشد قبل از ا  زونیآو  نییگالره که دوباره به سمت پا   ی لبا

بگه مامانم خودش و بهمون رسوند و مثل من رو پاهاش    ی زیچ

 : دی نشست و نال

  ی که من کل  می .. تو رو فاطمه زهرا نه نگو.. برسای خونه گ  میبر  -

 حرف دارم باهات!

 : دمیو برگردوندم و با اخم توپ مرو

 ندارم با شما!  ی حرف چیمن ه  -

مادر مهربونش و خراب کنم..    ر یگالره تصو  ی خواستم جلو  ینم

 ی خواهش و التماس ها  نیذاشت دهنم بسته بمونه با ا  ینم  یول

 ! خودیب
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حساس  هی  مامانم متوجه  انگار  بعد  و  موند  ساکت   ی رو  تم یکم 

 کانال زد: گهیراه د هیگالره شد که از 

ه  - اصالً  باشه  م  گمینم  ی چیباشه..  وقتدمی قول  تا  خودت   ی.. 

.. اصالً برو  ایزنم.. به خاطر گالره ب یکلمه هم حرف نم هی ی نخوا

واسه    یاون خونه نفس بکش  ی که تو هوا  نیتو اتاق گالره.. هم

 ! هیمن کاف 

[۰3.۰9.2۰ 19:32 ] 

 ۴۰5_پارت#

منتظر خواهر   یشدم تو چشما  رهیزدم و خ  ییصدا  یب  پوزخند

 یداغ م  هیمامانم که هر کدوم    یمهم نبود حرفا  گهیکوچولوم.. د

رو اهم  ی ذاشت  با  اآلن  تو  ی زیچ  نیتر  تیدلم..  وجودم   ی که 

  یحسرت ها  نیخواست ا  یبود که دلم نم  نیکردم.. ا  یحس م

 جامون عوض بشه..  ی روز هی کنه و  تیدلم.. به گالره هم سرا

  ینداشته باشه و اصرار  یاجیگالره به من احت  گهیکه د   ی روز   هی

و اون   فتمی به موندنم نکنه.. ممکنه من مثل اآلنش به التماس ب

با برگردونه.. پس حاال که فرصت داشتم  و    ن یا  ی جلو  دی روش 

 گرفتم!  یحسرت و م
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که با    ی دستم و گذاشتم رو صورت کوچولوش و همونجور  کف

 کردم گفتم:  یانگشت شستم اشکاش و پاک م

 برگردم!  دیخب؟ فردا با امیامشب.. به خاطر تو م نی فقط هم -

از سر    هیبا گر  نبار یو ا  دیکف دستاش و چند بار بهم کوب  عیسر

ها  شیخوشحال بوسه  با  و  بغلم  تو  انداخت  و  تو    ییخودش  که 

زد شرمنده ام   یشال به صورت و گردنم م  ی همون حال از رو 

 کرد!

چشماش    ی تو  تیضاکم با برق ر  هیبه مامانم افتاد که اونم    نگاهم

که از    ی و لبخند لرزونش بهم زل زد و بلند شد.. رو به گالره ا

 کند گفت:  یبغلم دل نم

خونه هرچقدر   می. بعد برمی به بابات سر بزن  میبر  ای مامان.. ب  ا یب  -

 و بغل کن!  تیآبج ی خوا یم

که مامانم    ستادمیاومد و منم سرپا وا  رونیبه ناچار از بغلم ب  گالره

 گفت: 

م  یتاب  یب  یلیخ  - و  سر  یباباش  کردم    عیکرد..  کاله  و  شال 

دست   گهیبار د  هیکه خواست خدا بود تا    نمی ب  یآوردمش.. حاال م

 برنگردم..   نجایاز ا یخال
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دوباره    هی مضطرب  بعد  و  برداشت  بابا  اتاق  در  سمت  به  قدم 

 برگشت سمتم.. 

 !گه؟ید میایب  می سر بزن هی میتا بر یهست -

 زرتشت از پشت سرم بلند شد:  ی جواب بدم صدا نکهیاز ا قبل

د  - برو..    الت یبره خ  ییذارم جا  ینم  گهیمن هستم خاله شما 

 راحت!

به زرتشت نگاه کرد و بعد مطمئناً بدون    ره یخ  رهی کم خ  ه ی  مامانم

تکون   دییمتوجه منظور حرفش شده باشه سرش و به تا  نکهیا

 داد و رفت..

  ی پر اخم برگشتم و زل زدم به چهره زرتشت که حس م  منم

 کنه!  ی داره لبخندش و مهار م  یکردم به سخت

 !؟یدور برداشت -

 مگه؟ گمیبد م  -

 ها!  هیدونن نسبتمون چ یهنوز نم -

 نداره! ییکردنمون معنا ی پنهون کار گهیفهمن! د یم -

 که به جونم برگشت لب زدم:  ی با استرس دوباره
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 بگم!  ی زیتونم چ یمن نم -

  ی بابات م  شیپ  نجای.. امشب.. من ایبگ  ی زیخواد چ  یتو نم  -

واسه اجازه   رهید  گهیزنم.. هرچند د  یمونم. اول با اون حرف م

  گم یبدونه بهتره.. بعدش م  هیخب.. هنوز باباته! زودتر از بق  یول

  م یبهشون اعالم کن شهیبار واسه هم هیخونه بابات که  انیهمه ب

 ! م یرو بکن هیو قال قض 

خاله و   ی چشما ی جلو  دیکه با ی فکر کردن به اون لحظه ا   یحت

  ی به عروس خانواده م  لیتبد  ه یشوهر خاله ام در عرض چند ثان

زرتشت حق داشت.. حاال   یول  نداخت ی شدم هم رعشه به اندامم م

  ن یشد پنهون کرد ا  ی به موندن گرفته بودم نم  می تصم  گهیکه د

 رو..  هیقض

 تکون دادم که گفت:  دییبه تا ی ناچار سر به

 .. مارستانیگردم ب ی رسونم بعد برم یشما رو م -

 نه!  -

 چرا؟  -
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  یکه به زبون آوردم.. ول  ییهوی نه    نیمتعجب بودم از ا  خودمم

دل گفتم  که  م  د یبا  لشمیحاال  زبون  اناوردمیبه  و  سرم  داختم  .. 

ح  ی دخترا  نیع  نییپا و  شرم  با   ییایپر  دارن  تازه  تازه  که 

 شن گفتم:  ینامزدشون آشنا م 

..  یپشت فرمون نشست  ادیهم امروز.. ز  روزی.. هم دی خسته ا  -

 ! میریم میری گ ی م نی ! خودمون ماشستیواسه کمرت خوب ن

ثان  بعد پا  ه یاز چند  با لبخند  نییسکوت سرش و آورد  که    ی و 

 یکرد صورتش و در راستا  یبردنش نم  نیاز ب  یبرا  یحاال تالش

 صورتم گرفت و گفت: 

م  - چرا خجالت  فکر شوهرش   ؟یکش  ی حاال  به  آدم  بده  مگه 

 باشه؟ 

 نگاهش کردم و ازش فاصله گرفتم:  یچپ چپ

 نگو نه!  یدور برداشت نجایا میاومد یاز وقت گمی م -

ب   مامان اتاق  از  که  زرتشت    رونیو گالره  و  د  هیاومدن    گهیبار 

 رسوندنمون به خونه رو داد مامان گفت:  شنهادیپ
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ما رو.. خدا   دی امون د  هیهمسا  میاومد  ی م  م ینه پسرم.. داشت  -

.. تو هم  میتا برگرد  ستادهیوا  نیی بده رسوندمون.. اآلنم پا  رشیخ

خواهرزاده   کن..  استراحت  خونه  ببرو  شب  قراره    ادیمنوچهر 

 بمونه.  ششیپ

مونم. فردا که   ی.. امشب من م ادین  دیبگ   دینه خاله.. زنگ بزن  -

 بمونه!  اد یب  ستمین گهید

 ؟ ی بر ی خوا یکجا م  ؟یست ین -

 خوام برگردم تهران.. کار دارم! یم -

  یبه من انداخت.. انگار که داشت تو  ینگاه مشکوک  می ن  مامانم

ارز و  و   یم  یابیذهنش ربط رفتن همزمان من و زرتشت  کرد 

بود خودش و بزنه به اون راه و نسبت به    ی دونم چه اصرار  ینم

 تفاوت باشه!  یرابطه گذشته ما ب 

 ! ی نجوریبه زحمت ا یافت  یم ی. ولزمیآهان.. باشه عز  -

  ی چی.. نگران هدی ت کنخونه استراح دی.. شما برستین  یزحمت -

 ! د ینباش 

 .. یبرس ی خوا یکه م  یبه هرچ شاال یبده.. ا رتیخدا خ -
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که مامانم    یضعف  نیبود و اخمام درهم.. شک نداشتم ا  نییپا  سرم

ا  و  داشت  زرتشت  به  مهربون  نهمهینسبت  و  سر   یمحبت  از 

آدم   نیا  یکه دخترش سر زندگ  ییبود.. به خاطر بال  یشرمندگ 

 آورده بود..

  ی نگه م  هیقض  نیطرفه به ا  هیداشتم    ی ادیز  دمیدونم.. شا  ینم

رفتارا ازم سر   نی شدم.. هم  یمادر م  ی روز  هیکردم و اگه خودمم  

 زد..  یم

خورد و نگاهش    یاز کنارم تکون نم  ی که لحظه ا  ی گالره ا  دست

دوخت محکم تر تو    ی بار با ذوق به صورتم م  هی   هیو هر چند ثان 

لب رو به زرتشت.. زودتر از   ریز   یخداحافظ  هیدستم گرفتم و با  

که    یمامانم قدم هام و به سمت آسانسور تند کردم.. در صورت

 کنم!   ی رو قراره سپر  یشسخت و پر تن  ی مطمئن بودم ساعت ها

* 

اونم مثل گالره با لبخند    کهیباز کرد و در حال  دی خونه رو با کل   در

زد به صورت گرفته و   ی گوش مدام زل م  کیکش اومده تا نزد

 حالت من گفت:  یب

 به خونه خودت! ی .. برو خوش اومدزدلمیبرو تو عز -
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م  همونطور بهم فشار  و  مانع   یکه دندونام  تا  برا  یدادم   ی بشه 

به    ی حرفا  ختنینر  رونیب پا گذاشتم  دلم کفشام و در آوردم و 

دونستم چند وقت بعد از رفتن من احتمااًل   یکه نم  ی دیجدخونه  

بهش نقل مکان    یمیقد  ی ها  هیهمسا   شینرفتن آبروشون پ  ی برا

 کردن!

همونقدر بزرگ و دلباز    یبود.. ول  یآپارتمان  مونیخونه قبل   برعکس

 کرده بود.  رییتغ یزندگ  طیطبق به روز شدن مح لشمیکه وسا

با ا  نیا   از برا  نکهیجهت واقعاً خوشحال بودم..    یدلم تنگ بود 

 ی اهایکردم و رو  ی م  ی اتاقم سپر  ی که تو  ی اون خونه و روزگار

دونستم اگه دوباره پا بذارم تو اون    یم  یقشنگ دخترونه ام.. ول

مونه و    ینم  یازم باق  ی زیخونه با هجوم اون حجم از خاطرت چ

و به دور از رنگ و   دیدج  خونه  هیخوب بود که مثل مهمون وارد  

 گذشته شده بودم!  ی بو

 اتاقم و بهت نشون بدم؟  میبر ای یبمون نجایا ی خوا  یم یآبج -

و از گوشه و کنار خونه گرفتم و زل زدم به چهره مشتاق    نگاهم 

نزد از  که  حاال  ا  شتریب  دمش ید  یم  کیگالره..  م  نیبه    ی باور 

  ت ینها  ی بابت ب  ن یمنه.. من که از ا  ه یکه تمام و کمال شب   دمیرس
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بودم..   رضا  یعنیخوشحال  من  اندازه  به  ا   تی اونم  از   ن یداره 

 شباهت؟ 

به چهره مامانم که حاال چادرش و    ینگاه  میگرفتم و با ن  ینفس

از    یکرد ول  یدلتنگ براندازم م   یاز سرش درآورده بود و با نگاه 

 ذاشت گفتم:   یجلو نم یترس واکنش من قدم

 اتاقت!  میبر -

 ۴۰۸_پارت#

  دیکش   یقیمامانم آه عم  یحرف گالره رو خوشحال کردم ول  نیا  با

 و راه افتاد سمت آشپزخونه.. 

خوام کلم پلو درست کنم که    ی کنم.. م  یواسه شام صداتون م  -

پ دی جفتتون عاشقش باباتم  از چند سال    شمونی.. کاش  بعد  بود 

 موند!  یدلمون نم  ی رو ز ینشستن پشت م  ی عقده چهارنفر

به زبون آوردن حرفام   ی دندونام جلو ریبا فشار دادن لبم ز بارنیا

ا با  مامانم  گرفتم.. کاش  انقدر شرا  نیو  برا  طیحرفا  و    ی و  من 

 کرد..   یخودش سخت نم



1082 
 

معلق و حل نشده بمونه    ی نجوریهم  یذاشت همه چ  یم  کاش

به حرفا و به قول خودش عقده هاش    یچون اگه قرار بود جواب

سره به زبون    هی تم که چند روز بعد هم  حرف داش  ی بدم انقدر

 شد! یآوردمشون بازم تموم نم یم

بلند همراهش شدم تا زودتر    ی با قدم ها   دیکه دستم و کش  گالره

فکرا خودم و    نیکه بخوام با ا  ام ین  رونیب  گهیبه اتاقش برسم و د

 آزار بدم..

قلب و همه وجودم    گهیجور د  ه یاتاقش    ی با پا گذاشتن تو  یول

اتاقش افتاد که    ی وارهایاز د  یکیچشمم به    یو رو شد.. وقت   ریز

جا عکسا  یعکسا  ی به  با  سا  ی خودش  تو  ها  زیمن  زمان   ی و 

مهر و عالقه    نهمهیا  دم یفهم  یمختلف پر شده بود و من واقعاً نم 

من جمع شده بود    بهدختر نسبت    نیتو وجود ا  ی و چه جور   یک

دونست   یاز من نداشت و اصالً نم  یو شناخت  نهیشیپ   چیه  یوقت

 ام!  ی من ک

 دید  ی و وقت  ستادی بود وا  واریهمون د  ریتختش که ز  ی رو  رفت

تونسته توجه من و با اون عکسا به خودش جلب کنه با ذوق زل  

 زد بهم و گفت: 
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قشنگن نه؟ خودم همه اشون و انتخاب کردما.. بعد با بابا رفتم    - 

  شتر یو از همه ب  نین.. من خودم اچوب بزن  ی گفتم رو  یعکاس

 دوست دارم..

 از عکسا رو برداشت و گرفت سمتم..  یکی

 !دیا گهیهمد ی عکس کپ  نیتو ا گهیآخه بابا م  -

و ازش گرفتم و نگاهش کردم.. روز تولدم بود.. تو سن و   عکس

از اون    یخاطره واضح  چی که ه  به ی عج  یسال اآلن گالره بودم.. ول

روزا ندارم.. انگار مغزمم باهام لج کرده بود و خاطرات خوبش و از 

داشت که باهاشون    یبرده بود و خاطرات بد و با قدرت نگه م   ن یب

 آزارم بده! 

که تو    یدوختم و باهمه شوق  واریبه د  گهیبارد  هی و ازعکس    نگاهم

 کرد گفتم:  یم ادیوجودم جمع شده بود و ضربان قلبم و ز

خرگوش   ی ا  قهیقشنگ شده..چقدر آخه تو خوش سل  یلیخ  -

 کوچولو!

ا  به ا  نیدنبال  بدون  دو  نکهیحرف  فراربدم  فرصت   دم ییبهش 

رو و  گ  ی سمتش  تخت  ب  رشیهمون  و  به    تیاهم  یانداختم 

مشغول قلقلک دادنش   جانشیو خنده پره   غیج  ی بلندشدن صدا
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لحظه ه اون  و  دلنش  ییصدا  چیشدم  ا  نیبرام  و    نیتراز  خنده 

  ی نم  مم یمرور اتفاقات تلخ زندگ  ی ازته دل نبود و حت  ی قهقهه ها

 کنه!  لیو زا میشاد نیتونست ا

برا  با چند   نیبار تو ا  نیهزارم  ی باز شدن در اتاق نگاهم و که 

  یصندل  ی بود گرفتم و از رو  ره یپر از عکس خ  واریساعت به د

 بلند شدم.. 

تشک و بالش و    هی  یافتادم سمت گالره که داشت به سخت  راه

اتاق..تشک و از دستش گرفتم و انداختم   ی آورد تو  یباخودش م

 رفت و در و بست. رونیوسط اتاق که دوباره گالره باسرعت ب 

 یی به دستشو  دی شد  اجیو پهن کردم و نشستم روش..احت  تشک

مهارش   یچندساعت داشتم به سخت  نیمثل تمام ا  یداشتم ول

تاوقت  یم نمییبرم دستشو  دنیهمه خواب  ی کردم    ی ..چون دلم 

پچ    ی صدا  یبرم و بامامانم که هرازگاه  رونیاتاق ب  نیخواست از ا

 رو به رو بشم. دم یشن  یپچش با گالره رو از پشت در م

بود که گالره    بیاتاق خوردم و عج  نیشامم باگالره تو هم  یحت

من به   نکهیبه ا  دیرس  یو انگار عقلش م  دیپرس  ینم  ی زیهم چ

 دو نفر! نیگله دارم از ا  ی چند سال دور نیخاطر ا
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که به    یچند ساعت  نیگالره و ا   دنیخب هنوزمعتقد بودم د  یول

بود    ی حرف زدن باهاش گذشت..انقدر برام لذتبخش و باورنکرد

  مون یباشهرم و خانواده ام و به جون بخرم و پش  دارید  یکه تلخ

 نشم از اومدنم! 

م  دلم جفتمون  وقت  یواسه  م  یسوخت  تمام   یاون  خواست 

خواهر   هیبه    از یو ن  دهیسنش رس   یچندسال از وقت  نیا  ی کمبودها

امشب جبران کنه و من تمام   نیو تو وجودش حس کرده رو هم

 یکیحرفاش و  کلمه از    هی  یوجودم شده بود چشم و گوش تاحت

و ناشناخته و دوست   دیموجود جد  نیا  ی از حرکات و حالت ها

 رو از دست ندم.  یداشتن

ا  سخت باور  برام  ن  نکهیبود  نوزاد  ا  ی متر  میاون  مرحله    نیبه 

بامن ساعت ها حرف بزنه.. هرچند که حرفاش  نه ی که بش دهیرس

من با جون و    یخام و بچگانه بود ول  ی ادیو دغدغه هاش هنوز ز

پرس  یدل گوش م با  و  اشت  دنیدادم  به شن  اقم یسواالم    دن یو 

 دادم. یادامه حرفاش نشون م

به   نیبارفتنم رابطه امون قرار نبود قطع بشه و من از ا  مطمئناً

تلفن  هیبعد   براو    یخواهر  باق  ی از راه دور  موندم..    یم  یگالره 



1086 
 

با تاک  دیمنتها  ا  یم   د یبهش  که  مختص    ن یکردم  فقط  ارتباط 

 خودمه و خودش!

که پشتش    یباز اومد تو و دست   شی اتاق که دوباره باز شد با ن  در

 کرده بود و گرفت سمتم..  میقا

 بپوش!  نویا -

  ش یآب  زیر  ی دستش که گل ها  یتو  یو شلوار راحت  زیبه بول   نگاهم

بود کش  ی ادیز با تعجب زل زدم بهش که    دهی برام آشنا  و  شد 

 آروم پچ زد: 

 هست!  زمی..گفت مال خودته..تمیمامان بهم داد که بدم بپوش -

  یادیکه مطمئناً ز  میمیقد  ی از لباس ها  یکی  دن یپوش  وسوسه

ازش مراقبت شده بود که نسبتاً نو مونده بود بهم غلبه کرد که 

 ع یتکون بدم که سر  د ییبه تا  ی و سر  رمیباعث شد لباس و ازش بگ 

 گفت: 

 .. ی که راحت لباس عوض کن رونیمن برم ب  -

داشت خواهر  ی ادیدختر ز نیخواد.. ا ی تا بگم نم نستادیوا گهید

و خجالت م  یبزرگش  حت  یفرض  تصوراتش  تو  که    ی نم  یکرد 
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  د یفهم  یروز م  هیاگه    یعنیاون لباس عوض کنم.    ش یتونستم پ 

  ی تیتن بدم چه ذهن  ی پول در آوردن مجبور شدم به چه کار  ی برا

 کرد!  یم دای نسبت به من پ

عوض    ی و محکم به چپ و راست تکون دادم و بلند شدم برا  سرم

کرد.. همونطور    یام م  وونهیفکر کردن بهش د  یکردن لباسم. حت 

ه نم  چیکه  دلم  چ  یوقت  طراوت  ا  ی زیخواست  موضوع   نیاز 

 بفهمه! 

بود واسه هم  لباس راحت  نسبتاً  با   نمیفقط شلوار ج  نیتنم  و 

لباس   ی که ساده و بدون طرح به رنگ گال  ینرم  ی شلوار پارچه ا

  م یزنگ گوش ی که صدا دمیکم برام کوتاه شده بود پوش هیبود و 

  اد یگالره دوباره ب  نکهیاسم زرتشت قبل از ا  دنیبلند شد و با د

 جواب دادم: عیتو اتاق سر

 سالم!  -

 : د یچیآرومش تو گوشم پ  ی صدا

   ؟یسالم خوب -

 شده؟   ی زیچ یمرس -
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  ه ی  اطیخواست بشه؟ بابات خوابه منم اومدم تو ح  ی م  ینه! چ  -

 بکشم!   گاریس

 لب زمزمه کردم: ریز اریاخت ی خودم نبود که ب دست

 سرده هوا!  -

 ؟یچ -

 و صاف کردم و بلندتر گفتم:  گلوم

 با بابام؟  ی .. حرف زدیچیه -

 آره!  -

 شد؟ یخب؟ چ -

ب  هی  - ول  حال یکم  با  ی زیهرچ  د یشن  ی بود..  ..  د یشن  ی م  دی که 

 یو دخترم که م  دمیند  ی ریازدواج خ  نیبار از ا   ه یآخرشم گفت..  

کنه.. با    یبمونه و خانوم هم تو خونه من گهیتونست چند سال د

بهت    نباریا  یشب رفتنش به خونه شوهرش از دستم رفت.. ول  هی

! گفت  ی رو بهم برگردوند  سایکنم چون تو دوباره گ  یاعتماد م

مردونه   ی حرفا  ی سر  هیخوام با    یو صالحتون نم  ریجز خ  ی زیچ

 خودمون بود!  نی که ب
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 یبا انگشتم رو  یخطوط فرض  دنیموندم و مشغول کش  ساکت

 : دیگالره شدم که پرس  ریتحر زیم

 ؟ی با مامانت حرف نزد ؟یتو چ -

 ! رونیشامم نرفتم ب  ی اومدم تو اتاق گالره ام.. برا ینه.. از وقت -

.. حرفاش  یتونم باشم ول  یوقتم نم  چی.. هستم یتو ن  ی .. جاسایگ  -

..  گمیبه خاطر خودت م  شتریخوره.. ب  یبرنم  ییبه جا  ی و بشنو

.. از شیدیند  یمدت طوالن  هیو دوباره    میفردا برگشت  یکه وقت

 ! ینش  مونیپش ی بهش فرصت حرف زدن نداد نکهیا

کردم   یم  لیو تحل  هیخودم تجز  شیسکوت داشتم حرفاش و پ  تو

کردم و برگشتم   یبا زرتشت خداحافظ  عیکه در اتاق باز شد و سر

 سمت گالره.. 

 ؟ی بخواب وروجک مگه فردا مدرسه ندار ریبگ   ایب -

 : دیپرس زونیآو ی لبا با

 ؟ یستین گهیفردا که از مدرسه اومدم د یعنی -

ا  صورتش بوسه  و  کردم  قاب  دستام  با  ها  ی رو  ی و  گل    ی لپ 

 انداخته اش کاشتم.. 
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بعدِ اومدنت از   دم ی.. قول میول ستیزمان رفتنم هنوز معلوم ن  -

 مدرسه برم! 

و خواست رو تشک   دیکه گرفت چشماش خند  یاز قول  سرخوش

 پهن شده وسط اتاق بخوابه که گفتم: 

 خوابم!  یم نجای.. من ازمیرو تختت بخواب عز -

 ! یرو تخت بخواب دیبا ی نه شما بزرگتر  -

دلش و نشکونم قبول    نکهیا  ی به استداللش زدم و برا   ی لبخند

ول شا  یکردم  کردم  آخر.. حس  د  هی  دیلحظه    شتر یب  گهیجور 

شب بود که داشت کنار خواهر   ن یخوشحال بشه.. به هر حال اول

خواد با همه    یو جدا از اون من خودمم دلم م   دی خواب   یبزرگش م

 .. مشکه نداشت ییاش کنم واسه روزا رهیوجودم ذخ

 ن یزم  ی تم کنار بالشش روتخت و انداخ  ی بالش رو  نیهم  واسه

اتاق ح کردن چراغ  خاموش  از  بعد  کش  نیو  کنارش    دنیدراز 

 گفتم: 

  ش یپ   دنیبه اندازه خواب  ی چیه  نم یب   ی کنم م  یفکر م   یهرچ  -

 ! دهیخواهر کوچولوم بهم مزه نم
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 گفت:  یبود ول جانیو ه یپر از خوشحال ی صدا

ا  - م  ی نجور یآخه  بذار  یکه جاتون تنگ   هیبرم    دیشه.. الاقل 

 .. ارمیتشک ب

که از پشت بهش    ی و به سمتش دراز کردم و همونجور  دستم

 گفتم:   دمیچسب یم

 خوبه..  ی نجوریخواد هم ینم -

بغل زرتشت    ی شکل  نیکه هم  ی افتادم و من  شبید  ادیلحظه    هی

به اون حرکتش   یواکنش  چیبود که ه  بی مچاله شدم تا صبح.. عج

نم و  ندادم  بود..    ینشون  نداشتنم  به خاطر حوصله   ایدونستم 

بود..    یگرفتم.. هرچ  یآغوشش م   ی که داشتم از گرما  یحس خوب

!  ی اون شب طوالن  ندر آرامش به صبح رسوند  ی موثر بود تو  یلیخ

 هم اون آغوش و هم.. داستان گل سنگ! 

 سا؟ یگ یآبج -

 جونم؟ -

 خارج؟  ی برگرد ی خوا یم -
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که بهش گفتن بشم و بگم من    یدروغ  الی خیلحظه خواستم ب  هی

ول نبودم..  خارج  س  ی اصالً  مسلماً  بعدش  ب  لی خب..    ی سواالت 

  ی جواب   گهیآورد و من د  ی سرش به سمتم هجوم م  ی جواب تو

 به ناچار گفتم:  نیبراشون نداشتم.. واسه هم

 ! رانیکه برگشتم ا  هینه من.. چند سال -

 شمون؟ یپ ی ومدیپس.. پس چرا زودتر ن -

 با صداقت جواب دادم:  نباریا

نم  - و    ی خب  من  اییجورا  هیتونستم..  از  کرده    رونیب  نجای.. 

.. هنوزم گرفته.. هنوزم ناراحتم..  ایلیبودن.. دلم گرفته بود از خ

.. اگه به خاطر  ی دیرو تحمل کنم. د  زایچ  یلیتونم خ  ی هنوزم نم

 گشتم.  یتو نبود داشتم برم

 به خودم چسبوندمش..  شتری گرفتم و ب ینفس

برات تعر  ز ی.. همه چی روز  هی  دیشا  - کردم.. اآلن وقتش    فی و 

حرفا  ی ایدن  فی.. حست ین با  ول  ی قشنگت  شه..  کدر   ه ی  یمن 

و.. بهم    یاآلن درکم کن  دوارمیشد.. فقط ام   یچ  گمیبهت م   ی روز

بد ب   ی حق  بازم  نتونم  همه    یوقت  دمیقول م  ی .. ولنجایا  امیکه 



1093 
 

و   ام ی.. مام یکنار ب  زایچ  یلیتونستم با خ  یدرست شد.. وقت  زیچ

 مونم.. باشه؟؟  یخواهر بزرگترت م شهیواسه هم

 باشه!  -

دم گوشش   ی پچ پچ مانند   ی رو گونه اش کاشتم و با صدا  ی ا  بوسه

 گفتم: 

بزن  دمیشماره ام و بهت م  - قول    دیبا  ی.. ولم یکه با هم حرف 

 .  ی ند چکسیکه به ه  ی بد

 تونم بهت زنگ بزنم؟ یم  ی عنی.. یعنی -

 ! یهر موقع که خواست -

  یکه رو  یلبخند پر از ذوق  دمیهمون نور کم چراغ خوابش د  تو

 نکه یراحت بشه از ا  المیبود برام تا خ  یکاف  نیلبش نشست و هم

 ییاز فردا  یخوابه بدون نگران  یخواهر کوچولوم با خاطر جمع م

 و نداره!  ساشیگ  یکه دوباره آبج

 ی که همونجا تو بغلم خوابش برد و من برا  دیول نکش ط  یلیخ

دستشو  به  رفتم   ییرفتن  اتاق  از  و  شدم  بلند  کنارش  از  آروم 

 .. رونیب
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 ن یراهرو رو زم  واریبه د  هیمامانم که با تک  دنیدر با د  ی جلو  یول

و بعد    دمیلحظه تو جام پر  هیکرد    یم  هینشسته بود و داشت گر

افتادم   تیاهم  یامروز ب  ی مثل تمام ساعت ها به حضورش راه 

 سمت سالن.. 

د  یول در  دنیبا  تا  نم  ی سه  مال    یکه  کدومشون  دونستم 

گرفته   ی صدا  نکهیتا ا   ستادمیوسط سالن وا  فیبالتکل  هییدستشو

 : دمیمامانم و از پشت سرم شن 

 ! هیسمت چپ ی راهرو ییدستشو -

راهرو  عیسر افتادم سمت  تا    یی راه  کردم  و خدا خدا  گفت  که 

وقت دعاهام   چیکه ه  ییاز اونجا  یبرگردم رفته باشه.. ول  یوقت

مامانمم و نگاه به    ییاومدنم از دستشو  رونی.. بعد از برهیگ  ینم

اومدن من    رونیکه با ب  دمیمراتب ملتمسانه ترش و رو به روم د

 : دیپرس

 ؟ی ریدوش بگ هیحموم  ی کنم بربرات لباس آماده  ی خوا یم -

 نه!  -

 گفت:  ی شتریافتادم برم که با خواهش ب  راه
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دوتا   ییچا   هی  - بزن  هیو    می بخور  ییبذارم  حرف  مادر   م؟ی کم 

 ! ی دختر

دلنش  « ی دختر   »مادر و  قشنگ  اصطالح  ول  ینیچه    ی بود.. 

مادر    ی حرفا  نیرابطه من و مامانم نداشت. من به ا  ی برا  ی کاربرد

 داشتم..   اجیاحت نایقبل تر از ا یلیخ ی دختر

م   ییروزا  اون بال  بال  داشتم  آت  یکه  وسط  منم    یشی زدم  که 

هرلحظه گند    نکهیروشن شدنش داشتم و استرس ا  ی تو  ینقش

کشوندم.. چرا مامانم متوجه حال   ی بزرگمون لو بره به مرز نابود

حرف بزنه و   ی باهام دو کلمه مادر دختر   نهینشد که بش  و روزم

 ه؟یبگه دردت چ

[۰3.۰9.2۰ 19:3۴ ] 

 ۴13_پارت#

خواهرزاده اش  ی من و برا دباباشیکه به صالحد یاون موقع چرا

بامن حرف بزنه و بگه    ی لقمه گرفت..ننشست دوکلمه مادردختر

  ی کن   یسقف زندگ  هی  ریکه قراره تاآخر عمرباهاش ز  یاصالً آدم

 ! انه؟ی  ی رو دوست دار 
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نبودم که    یو منم آدم  ی مادردختر  ی بود واسه حرفا  رید  گهی..دنه

 کردن گول بزنم.  ی رو..با تظاهر و نقش باز هیبخوام خودم و بق

  چیحال بازم خودم و کنترل کردم و خواستم بدون گفتن ه   نیباا

 برم که صدام زد: یحرف

 ! سایگ-

 گفت:  یبود وقت ی و دلخور هیلحن اون پر ازگال نباریا

اندازه اون شونزده سال- به  بودم حق دارم    یحداقل  که مادرت 

 باربغلت کنم..ندارم؟  هیفقط 

کردنم تموم شد و حاال که حرف    ی صبور  گهیسمتش..د  برگشتم 

زدم وگرنه مطمئناً حناق   یو م دحرفامیکشوند منم با نجایو به ا

 . اوردمیکه تو گلوم موند و به زبون ن ییگرفتم ازفشار حرفا یم

م   زرتشت بده..باشه گوش  به حرفاش گوش  اول    ی..ولدمیگفت 

 من و بشنوه!   ی حرفا دیاون با

ا  چندقدم باچهره  و  برداشتم  کردم    یم   یکه سع  ی به سمتش 

 احساس باشه زل زدم بهش.  یو ب یسنگ 
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با    یکن  یبغل؟واقعاً فکرم- باربغل کردن حل   هیهمه مشکالت 

 شه؟  یم

کم آروم   هیدل من  نی..حداقل ا یشه ول یحل م ی زیچ گمینم-

 ! رهیگ  یم

به بعدم همون   نیا  ؟ازیدلت و آروم نگه داشت  ی تا اآلن چه جور-

بکن!اون شب  فهم  یکارو  ازخونه    ی دیکه  ات  دخترشونزده ساله 

ب اس  رونیزده  خ  رکوچهی و  جور   ابونیو  چه  آروم   ی شده  دلت 

حق   یکس  گهی بابات حکم کرده د   ی دیکه فهم  یگرفت؟اون روز

بابات   طردستوربه خا ی بگرده و تو محکوم شد سا ینداره دنبال گ 

برا  و  بکش  شهیهم  ی دوردخترت  جور  یخط  آروم   ی چه  دلت 

  یدونست  یتولدم..که خوب م  ی ده سال..تو روزا  نیگرفت؟تمام ا

شدم و فقط    ینابود م   مییتنها  رفشار یز   ی ا  گهیاز هروقت د  شتریب

داشتم..چه    اجی احت  یگ یکه م   ییبغال  نیاز ا  یکیازشما و    یکیبه  

نبودم که نقش   دلت آروم گرفت؟مسلماً  ی جور آروم    ی تو  یمن 

ا از  باشم..پس  داشته  با  نیکردنت  بعدم   ییتنها  دخودتیبه 

 !میا یازپسش برب ییتنها دی..جفتمون بای ایازپسش برب
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فرستاد.    رونیو بازدم لرزونش و ب  دیکش  سشیبه صورت خ  یدست

 نشستن لب زد: نیهال و ح ی خودش و رسوند به مبال

  م ی زنده باش  دی..شایگ یکه م  ییواسه ماهم ساده نگذشت اون روزا -

که    ی . اون ازبابات که بااون فشارمینکرد  یکدوم زندگ  چیه  یول

  مارستان یروش بود باالخره کم آورد و کارش به سرطان و تخت ب

 دهزاریبا  ی سالگ  ش یازمن که تو چهل و ش   نمی..ادی و اتاق عمل کش

فقط به خاطر اون طفل    د یمج  نجور قرص اعصاب بخورم..به قرآ

نگه داشتم گ  ماهمون ده سایمعصومه که خودم و سرپا  ..وگرنه 

 ! میدیبر یاز زندگ شیسال پ 

گفت.. نسبت به    یشد سمت چهره اش.. راست م  دهیکش  نگاهم

کدوم از   چیبازم ه یشکسته تر شده بود.. ول  یل یسن و سالش خ

  ی تونستن بکنن و نکردن نم   یکه م   ی کار  هیواسه من توج  نایا

 شه! 

تو چشمام    رهی کردنش خ  هیکه هق زد وسط گر  ی از چند بار  بعد

 ادامه داد:

  گه یاشتباه د  هی.. تو هم با رفتن و فرار کردن  ی تو هم مقصر بود  -

اشتباها کرد   تیقبل  ی به  برخورد ی اضافه  چه  انتظار  ما   ی ..  از 
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د   یداشت از  ف  دنیبعد  هم  لم؟یاون  که  زبونمون    شهیما  خدا 

برخورد  چه  انتظار  داشت   ی کوتاهه..  بابابزرگت    ی م  یوقت  یاز 

چند   هی ..ی موند ی ! منونه؟کالم و تابع قا هیچقدر غد و  یدونست

  یجور  هیافتاد.. باالخره    ی گذشت.. از تب و تاب اول م  یروز م

م امیکرد  یآرومش  قوز..  باال  قوز  تو شد  فرار  اسم دختر   نکهی. 

..  سایواسه ما سخت تر کرد گ   یل یهم روت موند کار و خ  ی فرار

مطمئنش کرد به    گهیبرد و د   نیهمون فرار شک آقاجون و از ب

قاتل  نکهیا رفت  یتو  در  جونت  ترس  از  همی و  واسه  گفت    ن ی.. 

  ی و بکنه به جا  ش یهرجا که رفته همونجا باشه و زندگ  دیبذار

 دار! ی سرش بره باال  نکهیا

تا  ی سر عصب   دییبه  حالت  با  دادم  لحظه   یتکون  به  لحظه  که 

 شد گفتم:  ی م  شتریداشت ب

  یکردم و در رفتم! ول  یکردم.. نادون  یآره اشتباه کردم.. بچگ  -

دنبالم..    دیاومد  ی م  دی.. شما بادیکه مثل من بچه و خام نبود  شما

پاره تنتون.. همون بزرگتون..    یکه اآلن دار   یدنبال من.. دختر 

.. من به اندازه اون شونزده سالم  یکش  یحسرت بغل کردنش و م

که تو شکمت بودم انتظار داشتم که    ی اهنه.. به اندازه اون نه م
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مادر واسه  یکن  ی برام  که  تو  هی..  رو  ی بار  تو  بابات   ی عمرت.. 

خوام.   یمن دخترم و م  یکفش و بگ  هیتو    ی.. پات و بکنیستیوا

دخترم   ا ی  یکنه.. بگ  ی زندگ  ستمیکه من ن   ییذارم جا  ی نم  ی بگ

 ی رنجویباشم که ا  یخوام دختر آدم  ینم  گهیمنم د  ایو برگردون..  

 نیبود و ا   ادی.. توقع من زدمیشا  ایکنه..    یم  شهیخونمون و تو ش

 !لماسیهمه اش مال تو ف زایچ

نذاشت ادامه بدم و لبم و محکم به دندون گرفتم و   گهید  بغض

خودم و آروم کنم که مامانم از    ق یکردم با چند تا نفس عم  یسع

 سکوتم استفاده کرد و گفت: 

ترس   - فقط  حتدمیمن  بابات..  من..  ترس  ی..  از   میدیزرتشت.. 

  م یقدم به سمت تو بردار  هی  نکهی از ا  میدی! ترسداشیآقاجون و تهد

 قدم بشه عامل به زندان افتادن و اعدامت..  هیو همون 

 هی.. شغلش از اون  یشناس  ی.. تو به اندازه من بابام و نمسا یگ  -

  یاون بود که دق کرد.. م  ی سنگدل ساخت.. مامانم به خاطر کارا

من و.. با دست خودش از    ییچرا؟ چون برادر زنش و.. دا  یدون

  ل یکرد و تحو  ریلب مرز.. موقع قاچاق و فرارش از کشور دستگ

دار و دسته اش و اعدام    هیو بق  ونا  دیسال نکش   هیقانون داد.. به  
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که به کشور    یخدمت  نیکردن و بابام ارتقاء درجه گرفت به خاطر ا

کارش اشتباه بود.. به هر حال مامور قانون بود و   گمی رسوند. نم

ما تلخ شد    ی برا   ییاز جا  هیقض  یکرد.. ول  یم  فه ی انجام وظ  دیبا

ا به  م  نیکه  افتخار  کار  یوقت  یکرد حت  یکارش  به    شمامانم 

بند فقط    هینکرد و    یهم ابراز ناراحت  دیکش  مارستانیو ب  سکته

  ل ی درصد شک نکرد به خاطر فام  هی  یگفت حقش بود. حت  یم

گفت اون   یم  شهیهم  کهیبودن اون آدم پا پس بکشه.. در حال

تا آخر عمر ازش    نیبا مامانم بوده و به خاطر ا  ش ییباعث آشنا

ول م  ی پا  یوقت   ی ممنونه..  قانون  و    یوسط.. همه چ  ادی شغلش 

بابام    یترسوند چون سنگدل   یمن و م   زایچ  نی.. همه ارهیم  ادشی

د تحو   دهیو  بود  پسر خودشم  اگه  مطمئنم  م  لیبودم.    یقانون 

کردم که دلش    ی تصور م  دیبا  ی دادش.. اون موقع من چه جور

 اد؟یواسه تو به رحم م

  ی حرف  چیو ه تو سکوت کامل زل زدم بهش  یدرموندگ   تینها  با

  د یبا  یراحت  نی به هم  یعنیکه در جواب بزنم..    دیبه ذهنم نرس

 دادم؟    یکردم و بهشون حق م یقبول م 
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ا  نهمهیا برا  نهمهی .. ایبدبخت   نهمهیسال..  پول    ی سگ دو زدنم 

  ی زی.. چدیو به لجن کش  تمیکه شخص  ی درآوردن و آخرسر کار

فراموش بشه و من هنوز خانواده ام و   یراحت  ن ینبودکه به هم

زندگ   تیمقصر وضع  تا آخر   یدونستم.. حت   یم  میاسفناک  اگه 

 ی برا  رنداشتن ب  ی گفتن از ترس جونم بود که قدم  یعمر بهم م

 کردنم!  دایپ

از زمزمه    ی زیو من چ  ختیکه فقط اشک ر  ی ا  قه یاز چند دق  بعد

 سشیبه صورت خ  ی.. باالخره دستدمیفهم  ینم  شیلب  ریز  ی ها

 و از جاش بلند شد..  دیکش

د  چشماش شوق  و   دنیدوباره  بود  داده  جا  خودش  تو  و  من 

 از قبل لب زد: دوارتریام

در حقت    میکرد  ی که کوتاه  میی .. بازم مانایدونم با همه ا  ی م  -

  شی حاال که دوباره فرصتش پ  ی دونم. ول  ی .. به خدا مزدلمیعز

و جبران    زیهمه چ  می تون  یم  م؟یاومده.. چرا بازم از دستش بد

 ..  می کن

ده سال از عمر    د؟یجبران کن   دیخوا  ی و م  یچ  قاًیجبران؟ دق  -

  یی شه؟ ده سال تنها  یتباه شد جبران م  یواقع  ی من که به معنا
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شه؟ ده سال   یو شب و روز خون دل خوردنم جبران م  دنمیکش

  م یزندگ  ی آدما  نیقابل باورم به دوتا از مهمتر  ریو غ   دیشد  اجیاحت

با جا   دن یشه؟ ده سال ند  یمجبران    شونیخال  ی و سر کردن 

بزرگ شدن و    دنیخواهرم.. ند  یزندگ  ی روزا و لحظه ها  نیبهتر

بغل و   هیبا    ی خوا  یرو م  نایشه؟ همه ا  یخانوم شدنش جبران م

  یقده اآدم ع  هی با   ی دار  ؟یچهارتا قربون صدقه رفتن جبران کن

خواسته    نیبا ا  رهیگ   یمامان.. به خدا خنده ام م   یزن   یحرف م

 هات!

پ  کف به  و  از    می شونیدستم  بعد  و  ب  هیچسبوندم  هدف   یدور 

 چشم چرخوندن تو خونه  دوباره زل زدم بهش.. 

  ی گ یکه م  ییبغل کردنا   نیاز ا  یکیمحتاج    یمن ک  یدون  ی م  -

 هیهفته بعد از فرارم از شدت غصه و گر هیکه  ی بودم؟ اون موقع

ز  یزار رفتم  و  تب کردم  روز  بود  ریسه  بغلم   ی سرم.. کجا  که 

و   دمیپر  یکه با کابوس طناب دار از خواب م  ییاون شبا  ؟یکن

کنم..    فی تعر  یکس  ی و برا  دمیکه د  یجرات نداشتم خواب  یحت

بغلم کن  ی کجا بود پل  هی  ابونیروز تو خ  هی  ؟یکه  و   سیمامور 

دنبال   نکهیاومد سمتم و من از ترس ا  یداشت م  یکه اتفاق  دمید
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زد بهم.. دو ماه    نیو ماش   ابونی وسط خ  دمیهوا پر  یمن باشه ب

  ازهامم ین  نیتر  یدست و پام تو گچ بود و مجبور شدم واسه شخص

  ییاز شبا یکی  ؟یکه بغلم کن ی و اون بشم.. کجا بود نیمحتاج ا

کار کنم تا   ینت فکستن  یکاف ه یساعت ده تو  که مجبور بودم تا

و موقع برگشتن چهار نفر خفتم کردن تا دار و    ارمیخرجم و درب

مرهم دردم؟ بابام    ی و بش  یکه بغلم کن   ی .. کجا بودرنیندارم و بگ

روز بدون ترس   هی  ی من حت  اره؟ی کجا بود که بره پدرشون و درب

 ی از اعضا  یکیده سال نداشتم.. شما با ترس اعدام شدن    نیتو ا

بگم که با ترس حلقه   دیبا  ی.. من چدیکرد  یخانواده اتون زندگ

شدن اون طناب دار دور گردنم که بابات وعده اش و بهم داده  

  ن یسرش و گذاشته زم   رمردیکردم؟ حاال که اون پ  ی بود زندگ

به    یه.. ولکن  دمونیکه بخواد تهد  هنباش  یکس  گهید  دیشا من 

از شما.. تک تک    یکیکه با هربار بغل کردن    دم یرس  ی نقطه ا

احت  ییروزا  نبود  اجیکه  و  بهتون  چشمم جون   ی جلو  دیداشتم 

دره یگ  یم باش  من    ی برا  یحس خوب  چیه  گهی.. پس مطمئن 

قرار   رینداره و انقدر راه به راه مطرحش نکن که من و تحت تاث

 .  ی بد
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فرستادم و به عنوان   رونیو بازدم لرزونم و ب   دمیکش   یق یعم  نفس 

  ب یاتمام حجت رو به چهره مات مونده مامانم که انگار براش عج

 گفتم:  د یشن یکه م ییزایچ نیقابل باور بود ا ریو غ

  دیدوباره امون و فراموش کن  داریاومدن و د  نیبهتره همه اتون ا  -

گ  همون  دوباره  برگردم..  که  فردا  از  که    یم   ییسایچون..  شم 

  ی اج یاحت  چیه  گهیو د  دیکش  رونیخودش و از آب ب  می گل  ییتنها

وسط عوض نشده و فقط با    نیا  ی زیبه پدر و مادرش نداره.. چ

 بار..   نیآخر ی .. برادیبابا.. فکر کردم شا   یضیمر  دنیشن

 و عقب عقب رفتم..  دمیکش سمیخ  ی دستم و به چشما پشت

ا  نایا  - به  به چشم فرصت  نکن   ه یقض  نیرو گفتم که  و    دینگاه 

ا  دینخوا از  و  کن  نینبودناتون  بعدجبران    دم ی م  حی..ترجدی به 

 کنم!  یم کاریکجام و دارم چ د یکدومتون ندون  چیهنوزه

 کرد..  خکوبم یباحرفش م گهیبار د هیو گرفتم برم که  روم

بادخترا  یم- خداب  ی دونستم  محمدزاده    یم  یزندگ  امرزیحاج 

 !ی کرد
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که همه   ین یو سنگ  بیغر  بیدهنم و قورت دادم و باحس عج  آب

پا اون پا کرد و    نیکم ا  هیسمتش..  دمیجونم و گرفته بود چرخ

 داد: حیباالخره توض

تاب نبودنت شدم..که حالم بد شد..آقاجون   ی روز انقدر ب  ه یمنم    -

خره واسه دخترش سوخت..اومد  ..انگار دلش باال دیکه حالم و د 

دونم دخترت زنده و سالمه و داره تو تهران    یباالسرم گفت..م 

حاج محمدزاده که چند ماه قبل باخانومش تو تصادف    ی بادخترا

 کنه.   یم یفوت شدن زندگ 

 و لب زدم:  دمی لباسم کش  ی ازعرقم و به پهلو سیخ ی دستا کف

 دونست؟ یاون..اون ازکجا م -

از   یحت  ی بپرس آدرسش کجاست..نه بخواه که بربهم گفت نه    -

خوام بدونم کجاست.    یدونم و نم  ی..چون خودمم نمش ین یدور بب

پ   هیفقط   از طرف عمه دخترابهم  اونجاست    غامینفر  رسوند که 

و ندادم و   غامشیجواب پ  گهیراحت باشه.. منم د  المونیتامثالً خ

 ی نه برامن شر بشه..  ی آدرسش نشدم که پس فردا نه برا  ریگیپ

بذار همونجا زندگ  ییاون دختر..گفتم  و  بمونه  و   شیکه هست 

نگو چون هنوز سرحرفم هستم فقط    ی زیچ  یبکنه!تو هم به کس
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  ح ی نشده و صح  ابونیخ  ی تو  ی گرگا   ریدخترت اس  ی گفتم که بدون

 و سالمه!

چشمام و محکم به هم فشاردادم لبم و به دندون گرفتم..خودم  

باشم..ه   ی زیچ  ادینم  ادمی گفته  طناز  عمه  ه  چی به    ی چیوقتم 

  د یمهمون ناخونده خونه اش شده بودم نپرس   ییجورا  هیکه    یازمن

هرچ م  یو  روزا  یکه  توهمون  طناز  و   یدونست  استرس  پر 

 .. بهش گفته بود..  میناراحت

ازاصل ماجرا به عمه اش نگه  و    ی زیکه قول داده بود چ  هرچند

ه زور شوهر دادنم سرهم کرده و  درباره ب  یدروغ هی  دمیبعداً فهم

 نشه..   ریگیعمه اش داده تاپ لیتحو

بذاره   انیفکر کرده اگه خانواده ام و درجر  نیالبد به خاطرهم  اونم

دونست   یبهم لطف کرده..وگرنه اگه م  ارهیدرشون ب  یو ازنگران

  ی نم  یوقت اقدام  چیکار ممکن بود باعث اعدام شدنم بشه..ه  نیا

 کرد!

من ساکت ننشستم..چند وقت بعدش دور ازچشم    نایباهمه ا  -

به گشتن دنبال اون خانواده که فقط م    ی آقاجون..شروع کردم 

بازار   تو  بابات  مثل  کوچ  ه یدونستم  داره..تاقبل    کیحجره 
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نم  دنیازشن اصالً  زنشم  و  اختمش..تنها  شن  یخبرفوت خودش 

ب  یاطالع به دست  ازشون  تونستم  که  هم   کهبود    نیا  ارمیهم 

موعد   ازتموم شدن  بعد  و  بوده  اجاره  اشون  خونه  هم  و  حجره 

هم   ینداشتن و کس  یل یفام  چیهم ه  نجایدختراش رفتن تهران..ا

ند عمه  اون  نم  دهیآدرس  و  اشون  نشناخته  ازهر   یو  دونست. 

  ر یگ یپ   دیکه آقاجون فهم  طرف رفتم به بن بست خوردم..بعدشم

گف و  سرجام  نشوند  معمول  طبق  و  من    تشدم..من  هم  نذار 

 مونیکنم تو پش  ی کار  هیکه بهت زدم..هم    یشم ازحرف  مونیپش

اصل یبش آقاجونم..که  ازفوت  بعد  راهمون    نیتر  ی.  سر  از  مانع 

اس شد..انقدر  شد  ی ضیمر  ریبرداشته  د  م یبابات  فرصت    گهیکه 

نگاه کردن تو صورت    ی رو   گهیبهونه بودو.. د  یضیمر  دمینشد..شا

 ! م یتو رونداشت

کش  کف صورتش  به  و  سمتم..ا  انهیدلجو  دوی دستش    نبار یاومد 

 :دیپرس  دیو نداشت و فقط باترد  دنمیبه آغوش کش  ی تقاضا  گهید

و عملش امروزه که   ضهیبابات مر  ی دیحاال تو بگو.. ازکجا فهم  -

بود  یش؟باکسی نی بب  ی ایب ارتباط  بگو    نیا  ی در  من  مدت؟به 
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شرا جور  طتیمامانم..  جور  تی ..زندگهیچه  چه   یم  یداره 

 ... گمی م  یعنیزر...  ؟نکنهی بر ی خوا یگذره؟فردا کجا م

به زبون آوردن حدس  قبل به    یاز تموم کردن جمله اش و  که 

وسط حرفش و باهمون حس و    دمیدرست بود پر  ادیاحتمال ز

  م ی بردن آقاجونم ازمحل زندگ  یپ   ی اجرام  دنیکه بعد ازشن  یحال

 داشتم گفتم: 

ام..م   یلیخ  - با  ییزایچ  هیبخوابم..فردا درباره    رمیخسته    دیکه 

 ! م یزن ی حرف م د یبدون

بهش فرصت حرف زدن بدم قدم هام و    نکهیقبل از ا  گهینباردیا

که گالره روش   یرو همون تشک  عیبه سمت اتاق تندکردم و سر

 ..  دمی بود چپ  دهیخواب

تونستم مغزم و از توسرم    یبود که م  نیلحظه فقط آرزوم ا   اون

هم که شده خاموشش کنم تا باتکرار    قهی و واسه چند دق  ارمیدرب

 نم تاصبح منفجر نشه..  صد باره مکالمه نه چندان لذتبخش باماما

تو آغوشم گرفته    شبیکه د  یی..دستای شد و من حت  ینم  یول

خوند تا خوابم ببره رو هم    یکه تو گوشم قصه م  ییبودن و صدا

بودم و حاال  دهیخواب ییکه ده سال تنها ی من ی برا  نینداشتم و ا
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  ی بد عادت شده بودم و بازم دلم اون هم آغوش  ی نجور یشب..ا  هیبا  

 خواست.. فاجعه بود! یرو م

حرف زدن و پچ پچ گالره   ی اومدم.. صدا  رونیکه ب  ییدستشو  از

از سمت آشپزخونه شن  و  مامان  بدمیو  وقت  داری..  گالره   یبودم 

سر و صدا مانتو شلوار مدرسه اش و بپوشه    یداشت آروم و ب  یسع

م صبحونه  داشت  البد  اآلنم  هم  یو  واسه  فرصت    نیخورد..  از 

رفتم    عیشدنم بشن سر  داری متوجه ب  نکهیاستفاده کردم و قبل از ا

 لباسام شدم..  دنیتو اتاق و مشغول پوش

گوش  بعد انداختن  ب  فمی ک  ی تو  م یاز  ورود  رون یرفتم  تو    یو 

و با تعجب   دیسر جفتشون به سمتم چرخ  ادمستی آشپزخونه که وا

 تنم نگاه کردن.  ی به لباسا

 زود واکنش نشون داد و لب زد: یل یدوباره خ گالره

 ؟ ی ریم ی کجا دار -

 به روش زدم و گفتم:  ی لبخند

د  - بد  ی خوا  یم  ینگفت  روزیمگه  نشونم  دوستات    م یبر  ؟ی به 

 !گهیبرسونمت مدرسه د



1111 
 

 باال.. دیخوشرنگش گشاد شد و ابروهاش پر  ی چشما

 ؟ یگیواقعاً م -

 !گهیآره د -

بلند شد    هویهمچنان با پچ پچ بود    ل یکه تا اآلن بدون دل  صداش

 داد زد: یو از خوشحال

 قربونت برم من!  یاله -

 ایزود صبحونه ات و بخور ب  ه؟ی چه حرف  نیخدا نکنـــه عه.. ا  -

 ! میبر

داشت    نیلبخند غمگ  هیکه تا اون لحظه تو سکوت و با    مامانم

 دفعه گفت: هیکرد  یبهمون نگاه م 

ا  هی  زمیبر  ییبرات چا  نی بش  - بخور..  که    ی نجوریکم صبحونه 

 ! ی شام کم خورد شبمی.. دیکن  یضعف م

گالره که با    ی خواستم جلو  یشد.. نم  دهیبه سمتش کش  نگاهم

و تکرار کنم و   بشید  ی بهمون زل زده بود بحث ها  ی کنجکاو

 توجهات. نیشده واسه ا رید یلیخ  گهیبهش بگم د
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بود که    ادمی..  زینگفتم و بدون حرف نشستم پشت م   ی زیچ  یول

 نیموندنم فقط به خاطر گالره بود و اآلنم فقط به خاطر هم  نجایا

 خورد! یبرنم ییاومدم به جا یکم کوتاه م هیدختر.. 

* 

با دو   ی از رسوندن گالره به مدرسه اش و آشنا شدن سرسر  بعد

ن  با  که  دوستاش  از  تا  م  شیسه  نگاه  بهم  نم  ی باز  و   یکردن 

مغزا  تو  د  ی دونستم  با  چ   دنیکوچولوشون  م  یمن    یداشت 

قصد برگشتن به خونه رو داشته باشم و با    نکهیگذشت.. بدون ا

قدم    .. شروع کردم بهدمیو سردرد شد  شبید  ی خواب  یوجود ب

که در کنار خاطرات بد.. خاطرات   ی زدن و گشت و گذار تو شهر

 خوبم ازش کم نداشتم و به هر حال زادگاهم بود. 

که   مونیمیمن و کشوند سمت محله و خونه قد  اریاخت   یب  پاهام

اونجا بزرگ شده بود    یمامانم که از بچگ  ی دونستم چقدر برا  یم

و مطمئناً به خاطر من و حماقتم مجبور شده ازش    زهیخاطره انگ

 دل بکنه! 

  ت ی از سر عصبان  شتریب  شبمید  ی دونستم که حرفا  یخوب م  نمیا

ده سال گذشته.. وگرنه    نیسختم تو ا  ی بود و فکر کردن به روزا
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کردم   یاعتراف م  دینگاه کنم.. با  هیتر به قض  قیاگه قرار بود عم

 م روشن کردم.. افتاد و خود مونیکه وسط زندگ یشیآت

 نیداد؟ مهم ا  ی م  تیاهم  ی.. کیکه همدستم داشتم ول  هرچند

مدرک    هی  لمیبود که همه کاسه کوزه ها سر من شکست و اون ف

و دروغ بودن همه    هیقض  نیبود واسه اثبات ا  یدرست و حساب

 تونستم بگم.  یگناه نشون دادن خودم م یب ی که برا ییحرفا

قد  ریراه مس  تو تا مدرسه  که    ی ریبودم.. همون مس  میمیخونه 

چند نفر توش راپورت هر و کر کردنام و به گوش آقاجون رسونده  

  چیگذشت که ه  یبهم خوش م  ریمس  نیمن انقدر تو ا  یبودن ول

که با دوستام    یی ها و خنده ها  ی نشدم از اون شوخ  مونیوقت پش

 ی لحظه ها  نی دنم.. بهتریبعد از به سن بلوغ رس  دیکردم و شا  یم

 ا یدن  ی تونستم خوشحال و فارغ از غما  یکه از ته دل م  می زندگ

 بود!   قهیباشم.. همون چند دق

  فم یاز تو ک   عی زرتشته سر  نکهیا  ال یبه خ  م یزنگ گوش  ی صدا  با

کرد    یشماره طناز که انگار بعد از راه  دنیبا د  یدرش آوردم ول

ن طاقت  دلش  مدرسه  به  نگران  اوردهی طراوت  بازم  و   ی ها  یبود 

 زدم و جواب دادم.. ی به سراغش اومده بود.. لبخند  شیشگیهم
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ن  بعد از هر در  یساعت   میاز    ه یو    میحرف زد  گهیبا همد  ی که 

آرومم کرد.. تماس و قطع کردم و   ش یشگیبا آرامش هم ییجورا

و شماره   نمیمخاطب  یخودم رفتم سراغ اسم زرتشت تو  اریاخت  یب

 اش و گرفتم!  

کمرش   تیتا حاال با اون وضع  شبیلطف کرده بود و د  نکهیهم

انقدر   ی بابا  شیپ  مارستانیب  ی تو بود..  ارزش    ی من مونده  برام 

 خودم بهش زنگ بزنم و ازش تشکر کنم.   نباریداشت که ا

خوابا  ی صدا  عیسر  یلیخ من  از  بدتر  و  گوشم خسته  تو  لوش 

 : دیچیپ

 سالم..  -

 ؟یسالم.. خوب  -

 ؟یخوبم.. تو چ -

نداره.. در   دهی! هرچند که گفتنش فا یمنم خوبم.. خسته نباش   -

 .. ی دیساعتم نخواب هی یو مطمئنم حت ی هر صورت خسته شد
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بودم روشن و واضحه..   مارستانی ب  ی من که تو  دنینخواب  فیتکل  -

بالش و تشک نرم و راحتت چرا خوابت نبرده    ی تو رو   نکهیا  یول

 بحثش جداست! 

 و با بهت گفتم:  ستادمیلحظه سرجام وا هی

 ؟ ی د یاز کجا فهم -

 ده؟یسف تیخوابالوت معلومه! وضع ی از صدا -

 و گفتم:  دمیکش  یقیعم  نفس

.. هرچند که  می داشت  ی بحث اساس  هی  شبی! دادی.. نه زیهـــ  -

! مشکالت اگه  الیخی.. بیدادم ولبه گفته تو به حرفاشم گوش  

 نبود!  نیقرار بود با حرف زدن حل شه اآلن وضعمون ا 

 داره..  ی دواریام ی جا  نمیباز هم -

صدا  همون شدن  بلند  با  ماش  ی لحظه  خ  ی نی بوق  تو    ابون یاز 

 : دیلحظه ساکت شد بعد پرس هیزرتشت 

 تو؟ ییکجا -

برسونم مدرسه..  رونیب  - اومدم گالره رو  قدم   هی..  کمم خودم 

 بزنم! 
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 ؟ یرونیب  یتا ک -

نم  ینم  - دلم  که  فعالً  تا   یدونم  احتمااًل  برگردم خونه..  خواد 

 شه و برم دنبالش!  لی گالره تعط یوقت

باال.. تو ا   تیوونگ یباز رگ د  - تو   یبمون  ی خوا  یسرما م  نیزد 

 بشه؟   یکه چ ابونیخ

 : دیتر از قبل پرس   ی نکرده بودم که جد  دایدر جواب پ  یحرف  هنوز

 اآلن؟  ییکجا -

 گفت:  عیو که گفتم سر ابونیخ اسم

 ! ام یبمون تا ب -

 ؟ یستین مارستانیمگه.. ب  -

 اومد!   شیپ  قهیپسر عمه ات پنج دق -

تصور   یدونم چ  ینم از  دلم گرم شد  لحظه  اون  باعث شد که 

از    دنید بعد  روز  هیزرتشت  ند  ی نصف  ول  ده یکه    ی بودمش 

 از سر تعارف گفتم:  شتریو ب  لمیبرخالف م

کنم    یسر م  یجور  هیبرو هتل استراحت کن.. من    ایبرو خونه    -

 تا ظهر..  ابونیتو خ
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 ادامه دادم:  یو فقط محض شوخ طنتیکردم و با ش  یمکث

 باشم.. نگران نباش! یدختر خوب دمیقول م  -

 رسم! فعالً!   ی م گهیساعت د  م یچرند نگو.. بمون همونجا تا ن -

  یکرده بود رو تابلو  رینگاه من گ   کهیو قطع کرد در حال  تماس

که من    یشاپ دنج«! اسم  ی.. »کافابونیشاپ اون سمت خ  یکاف

 رو لبم نشوند.  ی لبخند اریاخت یدور و ب ی و برد به سال ها 

  ن ی شاپ با هم  یکاف   نیشد که بعد از ده سال هنوز ا  ینم  باورم

و عوض کرده بود    ونشینما و دکوراس  نکهیباشه.. با ا  نجایاسم هم

اسم کامالً تو ذهنم حک شده    نیا  یتر شده بود.. ول  ی و امروز

 بود! 

 ی شد.. برعکس جاها  یکه توش صبحونه هم سرو م  ییاونجا  از

رفتن   ی کرد و من هر روز که برا  یز صبح در کافه رو باز ما  گهید

 ی رو   ادهیکه تا پ  ی قهوه ا  ی شدم با بو  یبه مدرسه از جلوش رد م

 مست و سرخوش بودم.. دیرس  یمغازه م ی جلو

دخترونه   ی ها  ی قشنگ و فانتز  االتیکه همون روزا تو خ  ادمهی

وارد    ی پسر  هی   ی روز  هیخودم قرار گذاشته بودم که اگه    شی ام.. پ

ا  می زندگ بکن   نجایشد..  قرارها  م یرو  امون..    ی پاتوق  عاشقانه 
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.. چه با  ییوقت نشد پام و توش بذارم.. چه تنها  چیهرچند که ه 

 ..ی ا گهیکس د

بهتر  یول انگار  م   ی فرصت  نیتنهاتر  دمیو شا  نیاآلن..  که    ی بود 

و   میجوون  لیو اوا   ینوجوون  ی ایشده رو  بارم که  هیتونستم واسه  

 کنم..   ل یتبد تیبه واقع

بو  دی که شا  یآدم  با ب  یی رنگ و   ی جار  نمونیاز عشق و عالقه 

جرات   نیشناسنامه ام.. بهم ا  ی .. ثبت شدن اسمش تو ینبود ول

اول  یو م به عنوان  تو کاف  نیداد که  بذارم  پا  شاپ    ی قرارمون.. 

 دنج! 

××××× 

  نکه یشاپ و باز کردم و رفتم تو.. با وجود ا  یکاف  یا  شهیش  در

  دا یرو پ  سایتونستم گ  یبود بازم نم  یتو اون ساعت خال  زایاکثر م

فضا  بس  از  رمانت  ای  کیتار   ی کنم  و  شاعرانه  اصطالح    ی ک یبه 

 داشت.. 

گردم   یم  یدارم دنبال کس  دیمسئول خود کافه که د  نکهیا  تا

 کرد و گفت:  مییراهنما
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اون ته سالن کنار پنجره نشستن.. احتمااًل منتظر    یخانوم   هی  -

 شما هستن! 

 بله ممنون!  -

  ی قسمت فرو رفتگ  هیتو    دمیبلند رفتم سمتش و د  ی قدم ها  با

 ی نداشت نشسته و نگاه ماتش انقدر د ید یدر ورود  ی که از جلو 

 شده بود که اصالً متوجه حضور من نشد!  رونیب  ی محو فضا

به    دی.. باسایدوباره گ  دنیبودم که با د  دهیوقت بود فهم  یلیخ

 میاومده بود  ی از وقت  ی کنم ول  یشدن براش دلسوز  یعصبان   ی جا

 شده بود.. شتریب یب یبه طرز عج ی دلسوز  نیا رازیش

خودم و خانواده هامون سر اون   ی برا  یحق   چیه  گهیکه د  ی انقدر

دادم که   یحق م  سایقائل نبودم و حاال تمام و کمال به گ  انیجر

 ی راه از دست داد.. هرچند که اول با بچه باز  نیو تو ا  شی زندگ

بعد از اون با اشتباهات بزرگترهاش   یو حماقت خودش بود ول

 نابود شد! 

گفتم که باالخره نگاهش و از پنجره    یو صاف کردم و سالم   گلوم

بهم.. لبخند   به دلم  دنمیلبش به محض د   ی روکند و زل زد   ..
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برا و  ا  نیچندم  ی نشست و من  به  باور رسوند که هنوز    نیبار 

 آدم و تمام حرکات و رفتاراش.. نینقطه ضعف دارم در برابر ا

  دنیکه بعد از د  یو درآوردم و نشستم رو به روش و سوال  پالتوم

شاپ تو ذهنم بود و ازش    یاومدنم به کاف  ی اس ام اسش و تقاضا

 : دمیپرس

 نجا؟ یا ی حاال چرا اومد -

 ! شه یرو دوست داشتم هم نجای.. ای نجوریهم -

و   نهی از قفسه س  یدست  هی کردم    احساس قلبم  و  ام عبور کرد 

شاپ    یکاف  نی چقدر خاطره خوب تو ا  نکهیمحکم فشرد.. فکر ا

 کرد..  یو رو م  ری.. وجودم و زرازیداشته.. قبل از اومدن من به ش 

 : دم ینتونستم ساکت بمونم و پرس نیهم واسه

 نجا؟ یا ی اومد یم ادیز -

 ی از جلوش رد م  شهی.. همومدمیوقت تا حاال ن   چینه اتفاقاً.. ه   -

.. ی روز  هیکردم که مثالً    یتصور م  ادیخب.. خودم و ز  ی شدم.. ول

با کالس    ی دخترا  نیو ع  نجایاومدم ا  ی.. مهیبدون ترس از نگاه بق 

 ! دمیاسمشم نشن  یدادم که حت  یسفارش م  ی زیچ  هی  لمایف  ی تو
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 ؟یبا ک  -

به چشمام دوخت و سرش   زیهدفش و از م  ینگاه ب   مییهوی  سوال

 متوجه نشدن تکون داد که گفتم:   یو به معن

 نجا؟ یا  ی اومد  ی م  یوقت  ی کرد  یتصور م   ی خودت و در کنار ک  -

 ۴23_پارت#

..معمواًل تو اون سن ینبود ول  یخب..شخص خاص   یعن ی..یچکیه-

آل و مورد عالقه اشون   دهیباشوهر ا  ندهیدخترا خودشون و درآ 

 کنن!  یتصور م

 :زگفتم یم  ی رو  ی ورق زدن منو  نیرولبم نشست و ح  یتلخ  لبخند

 که من اومدم و تصوراتت و بهم زدم آره؟ -

 جواب داد: صادقانه

  ی کاف  نیبار بامن پاش و تو ا   نی اول  ی که برا  یبازم کس  یآره..ول-

 ! ییشاپ گذاشته تو

 با خودم گفتم:   شتریلب ب ریدادم و ز  دتکونییبه تا ی سر

 هست! ی دواریام ی پس جا-
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و رفت..نگاهم    مسئول اومد و سفارشامون و گرفت    هیکافه که 

از    میکه زوم کرده بود رو صورتم..مستق   سایلحظه نشست رو گ

ا  مارستانیب بودم  و  نجایاومده  زو  واسه   ی اد یقت  نداشتم 

انگشتام و تو موهام فرو    نیسروسامون دادن به خودم واسه هم

 باالدادن و مرتب کردنشون گفتم:  نیکردم و ح

 داغونم؟!  یلیخ-

 نه اصالً! -

ازشن   ی ال   دستام موند..نه  ا  دنیموهام  بالفاصله    نیحرفش..از 

دختر   نینخواست فکر کنه به حرفم..ا  یحت  نکهی جواب دادنش و ا 

  ی کاراش منِ ب  نیداشت باکوچکتر  ی راراد یغ  ای از قصد    ایامروز  

 کرد!  یم یبه حال یجنبه رو حال

 بحث گفتم:  رییتغ ی گرفتم و برا ینفس

 کرد! تیز یدکتر اومد بابات و و امیب نکهیقبل از ا-

 خب؟-

  د یفقط بابود..  یراض  یلینرماله و ازعملم خ  یگفت فعالً همه چ-

 همه راحت باشه!  الیخ گهی انجام بشه تاد قیدق ی ها شیآزما
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تا  ی سر رو   دییبه  که  انگشتاش  به  و  نگاهش  داد   زیم  ی تکون 

دق  دنیمشغول خط کش  ازچند  بعد  و  سکوت    قهیبودن دوخت 

 بدون مقدمه گفت: 

م- اول  ازهمون  زندگ   ی آقاجون  باطناز و طراوت    یم   یدونسته 

پ  یعنیکنم.. بهش  طناز  خ  غام یعمه  که  بود  ازبابتم    الشیداده 

آدرس اون خونه بشه    ریگ ینخواسته بود پ  ی..حتیراحت باشه ول

  ی دنبالم! فقط به مامانم گفته تا ازدلواپس  ادیب  نکهیچه برسه به ا

 راحت باشه.  دنمازبابت زنده بو  الشونیو خ ادیدرب

 یزل زدم بهش و زبونم به طور کامل بند اومد..بعد ازحرف  بابهت

به زور برده بودش   نکهیدرباره ا  دم یاز منوچهرخان شن  روزیکه د

خبرفاجعه   نیدوم  نی..انهی بب  کیرو از نزد  یاعدام  هیتاجون دادن  

 درباره آقاجونم بشنوم.  یتونستم از کس  یبود که م  ی زیانگ

زورگو  یکس باهمه  د  ییکه  و   گاهیجا  هیهاش    ی باز  رکتاتویها 

  ی که وقت  ی دوسش داشتم..انقدر  شه یقلبم داشت وهم  ی تو  ژهیو

و کدورتم شدم و برگشتم    نهیک   ال یخیب   دم یو شن  شیماریخبر ب

 باشم.  ششیتاپ
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  ی که شاهد بال بال زدن ها  یکه اون تمام مدت  نمیب  یحاال م  یول

بابا  و الم    ساکجاستیدونسته گ   یبوده م   سایگ  ی من ومامان و 

 تاکام حرف نزد..  

از رو   یبعد از بازنشستگ  گهیکه د  یتیاون شغل و مسئول  یعنی

اعضا ازتلف شدن  تر  بود..مهم  برداشته شده  خانواده   ی دوشش 

 موند؟   بندی اش بود که تا لحظه آخر بهش پا

که به اصطالح    یحرف زدن درباره کس  دیبگم..شا  یدونم چ  ینم-

ازدن نم  ایدستش  و  کارا  یکوتاهه  دربرابر  کرده   ییتونه  که 

.. اگه طبق حدس من..تو  یازخودش دفاع کنه درست نباشه ول

جواب    دیبا  ی روز   هی..آقاجون باالخره  یگناه باش   یاون قتل ب  ی تو

قاض  هی  نیا به  ازاثبا  یطرفه  قبل  و  صادر    ترفتن  حکم  جرم 

 کردنش و پس بده! 

چندثان  نگاهش و    هیو  روش  بعد  و  دوخت  صورتم  به 

باشن  دواری برگردوند..ام ب   یحرفم و حدس  دنیبودم    ی که درباره 

 زهیزدم باالخره قفل زبونش و بشکنه و سفره دلش و بر  شی گناه

  ی و ک  یگذشته بهش تو اون خونه لعنت  یتامن بفهمم چ  رونیب
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  دش گرفته..چون مطمئنم که خو  لمیش فکه از  یبوده اون کس

 دونه.  یم

  تم یاصرارش به نگفتن..واقعاً داشت اذ  نینگفت و ا  ی زیبازم چ  یول

صبرو حوصله ام و باال ببرم تا    ی تونم انقدر  یم   ی عنیکرد!    یم

 جلب بشه و بتونه از ناگفته هاش به من بگه؟  سایاعتماد گ یوقت

اون بود که بحث و عوض کرد و    نباریازآوردن سفارشامون ا  بعد

 هم زدن هات چاکلتش گفت:  نیح

 خونه بابات؟  ی ریامیهتل  ی ریم نجایازا -

لحنم    یقاط  یکم شوخ  هیعوض شدن حال و هوامون    ی برا  منم

 کردم..

مادرزنم و کار و    شی رفتم پ  یراست م   هیدوست داشتم    یلیخ-

 ن یترسم ا  ی ..میتهران ول  م یگشت  یکردم و بعد برم   یسره م  هی

رو اعصابم اثر بذاره و نتونم خوب حرف بزنم. برم هتلم    هیخستگ

نم  گهید و  مامان  بدم..م   یجواب  کم    هی  ششونیپ   رمیتونم 

 ! میایکنم بعد م  یاستراحت م

رگ    ی تر به چشما   قینگاه عم  ه یتکون داد که با  دییو به تا  سرش

 زده اش ادامه دادم:
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با کس- بحث  بخواب..بدون جرو  برو  هم  رو   ی زیچ  گمی..نمی تو 

ول ازهمه چیفراموش کن  و   یخال  ی..واسه چند ساعت ذهنت 

 کن. 

 اگه مامانم بذاره!-

م- کن  یفکر  درکش  ندی کردم  و  اش  بچه  ساله  ..سخته  دهی!ده 

 تفاوت از کنارش رد شه.  یبخواد ب

 زنه مهلت ندادم و گفتم: اومد حرف ب تا

  یبوده..ول  یتفاوت  یده سال هم مثل ب  نیدونم ازنظر تو هم  یم-

ب  ی زیچ  هیبه   اگه  نکن  سخت  شتر یشک  تو    ده ینکش  یاز 

خودت    نکهی!دو اکی  نی..ادنیباشن..مطمئن باش کمتر هم نکش

نه راه    یکه نه راه پس داشته باش  یکن   ریبرزخ گ  هیفکرکن تو  

  تی گناه  ینسبت به ب  ی هم تو مطمئنشون نکرد  ی..ازطرفشیپ

هم ماجرا..واسه  اون  تصم  ی نم  نیتو  برخالف  اگه   م یدونستن 

پ کالنتر  داتیآقاجون  به  کارت  و  کش  ی کنن  دادگاه    ده یو 

ن ..مامانتم  ستیبشه..چقدر احتمال اعدام شدنت هست و چقدر 

  یبا دوتا دختر هم سن و سال خودت زندگ  ی بود که دار  ده یفهم
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و    ی زنده ا  نکهیمادر..هم  هی..پس از نظر اون به عنوان  ی کن  یم

 زندان بودنته!  ی ها لهیدور ازخانواده بهتر ازپشت م یسالم ول

که آماده کرده بود تا بزنه رو   یکرد و حرف  ینیوضوح عقب نش  به

ازحرفا بعد  خودشم  داد..انگار  دچار    شبید  ی قورت  مامانش  با 

 . رهیبگ   یانگشت اتهامش و سمت ک  نکهیشک شده بود نسبت به ا

 گرفتم و ادامه دادم:  ینفس

تونم    ی که م  ییدارم تا جا  ی..سعنجایا  میکه اومد  یمن.. از وقت -

  یبدم..نه م  یمنف   ی انرژ   ی خودیخوام ب  یدرکت کنم. اآلنم نه م

  ی ..فقط حس می که دوست ندار  ی خوام تو رو مجبور کنم به کار

الزمه   بدون  ییزایچ  هیکنم  شا  ییزایچ  هی..  ی رو  توذهن    دیکه 

  نکهی.. مثل ایفکر کن   بهش ذاره    ینم  تی عصبان  ی خودتم باشه ول

مامانت    ی ..جای .. سر هراتفاقگهی نکرده اگه چند ماه د  ی مثالً..خدا

.. ی و زمان و به هم بدوز  نیزم  ی خوا  یو بابات عوض بشه..بازم نم

 ؟حرفم ین یکه مامانت و بب   نجایا  ی ایو ب  ی بذار  زایچ  یلیپا رو خ

با  نهیا کش  میبذار  دیچرا  اونجا  به  کار  که   نبشه..اآل   دهیحتماً 

زبون باهر  داره  روپاست..  و  سالم  م   ی مامانت  ابراز    یکه  تونه 

ب  هیکنه..  یم  یمونیپش کوتاه    افراموشیببخش    گمی!نمایکم 
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  یتون  ی.. حداقل می ول  یخودت بهش برس  دیکه با  هیزیچ  نیکن..ا

 . یو از بابت خودت راحت کن  الشیخ

  ی که تو سکوت انگار داشت به حرفام فکر م  ی ا  قه ی ازچند دق  بعد

رو به روش   وانیل  اتیباال رفته چند قلپ از محتو  ی کرد.. با ابروها

 خورد و گفت: 

بفهمه خواهرزاده مورد عالقه اش دوباره   یفکر کنم..وقت   الشیخ  -

 دامادش شده..همه جوره راحت بشه!

 اومدم جوابش و بدم با پوزخند ادامه داد:  تا

  ال یامداد و نجات الزمه تا.. خ  م ی ت  هیالبته فکر کنم اون موقع..-

 ی دختر دزد و قاتل و فرار  هیمامان و بابات و از ازدواج پسرشون با  

 راحت کنه! 

 .. ستی هم ن اینجوریا-

داد حرفم و باور نکرده که خب حقم    یاش نشون م  رهیخ   نگاه

  نیمخالفت مامان و بابام با ا  یاحت یبود واکنش بد    یعیداشت. طب 

کردم و اگه بهشون   ی مطرحش م  ه یبق  ی واگه جل  دی..شای ول  هیقض

و گرفتم    میتصم  نیبودم اون لحظه که ا  ی فهموندم چقدر جد  یم
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تند واکنش  هستم..  تاتهشم  خودش  ی و  ندن..البته    وناز  نشون 

 بودم! دواریام

* 

  م ی وقت داشت  یدو ساعت  یکیهنوز    میزد  رونیشاپ که ب   یازکاف

کم   هیکه خوردم    یشدن گالره..منم با اون قهوه تلخ  لیتا تعط

  باً یکه تقر  ییساعت ها  نیاومد تو ا  یو بدم نم  دی خواب از سرم پر

وقت    سایباگ   شتریشد ب   یم  ی رابطه امون داشت بدون تنش سپر

 بگذرونم..  

با تک تک   رازی ش   میاومد  یاونم از وقت  دمید  یم  نکه یخصوص ا  به

خواد بفهمونه به من    ی نگاه کردناش م  یحرکات و رفتار و حت

آورد و    یبه زبون نم  ی زیداره! هرچند انقدر غد بود که چ  اجیاحت

 من و بفرسته خونه..  ی خواست به بهانه خستگ یمدام م

 ؟ ی دار ینگه م قهیدق هی نجایا -

  که تو   یپاساژ طبقان  هیداره به    دم یکه د  دیبه سمتش چرخ  سرم

  ی افتتاح شده اشاره م شیچند وقت پ نیبودم هم دهید نترنتیا

 کنه.. 

 و زدم کنار و گفتم:  نی ماش
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 ؟ی خوا یم یچ -

 !ی ادگاری هیبخرم..  ی زیچ هیخوام واسه گالره  یم -

ق  یم ها  متیدونستم  مغازه    یی جورا  هیپاساژ    نیا  ی اجناس 

گرفت.. واسه    یدادم نم  یو مطمئناً اگه بهش کارتم و م  هینجوم

 که بهش برنخوره گفتم:  ی جور نیهم

 ام؟ یب  رمیبراش بگ ی زیچ هیمن برم  ی خوا یم -

 باز کردن کمربندش گفت:   نیباال رفته زل زد بهم و ح  ی ابروها  با

و خودت و تو دلش    ی ریتبلت بگ   هی  ی خوا  یم  نمیواسه ا  هیچ  -

 ! ؟یجا کن

واسه    نی و مشغول عقب جلو کردن ماش  دمیبلند خند  ی صدا  با

 پارک شدم! 

 مارکش و داره! نیمطمئنم خود گالره بهتر  نباریا گهینه د -

 ؟ی ایب ی خوا  یتو هم م -

 ام؟ ین -

 باال انداخت و گفت:  یتفاوت یهاش و با ب  شونه
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فرق   ی برا  - شا  ی نم  یمن  گفتم  تو  دیکنه..    ی دوست  هیاونجا  .. 

 .. نهیخواست ما رو با هم بب  یکه دلت نم ی دیو د یکس ییآشنا

 شده زل زدم بهش و گفتم:  زیر ی چشما با

بدم.. اآلن   صیتونم خودم تشخ  یکنه نم  یذهنم درست کار نم  -

 ؟ی زن یحرف م ی دار  ی جد ای یمتلک انداخت یعنی

 فکر کن! ی هرجور دوست دار -

مچ دستش و    ع یبشه که سر  ادهیو باز کرد و خواست پ  نیماش  در

  ی خوابیکه بدتر از من ب   ییتو چشما  رهیگرفتم و نگهش داشتم.. خ

 کرد لب زدم: یم دادیتوش ب

  ی م   یخانواده هامونم علن  شیازدواجمون پ  گهیتا چند ساعت د  -

 ممیاز تو ثابت کردم که چقدر رو تصم  شتریشه.. فکر کنم تا اآلن ب

ه  ی جد و  فرمال  نیا  زیچ  چیام  و  پس    ینم  تهیازدواج  دونم. 

دلش   ایو اون باشه    نیا  دنینگران د  دیکه با  یمطمئن باش اون

 ! ستمیبشه من ن دهید یکیچشم دوست و آشنا با  شینخواد پ

 مهندس؟ یاآلن به من متلک انداخت یعنیآهان  -

 فکر کن! ی دارهرجور دوست  -
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××××× 

م   ی زیرغم چ  یعل و   یکه تصور  پاساژ  تو  اومد  پام  به  پا  کردم 

ما با   دنیها هم فهم بهیبهم راه رفت که غر دهی انقدر چسب یحت

که  یاحتمال ی چه برسه به اون دوست و آشنا میهم زن و شوهر

 . ننی ممکن بود ما رو با هم بب

 میتصم  نیتو ا  بهم ثابت کرد که چقدر  گهیبار د  ه یقول خودش    به

ن  هیجد از کس  ی زیچ  ستیو قرار  واقعاً   دیکنه.. شا  یمخف  یرو 

بود و    ومدهیکنار ن  هیقض  نیکه هنوز تمام و کمال با ا  یاون کس

  ن ی تونست قبول کنه که در عرض چند هفته سرنوشتش زم   ینم

 کرد من بودم!  رییتا آسمون تغ

  ی اطالعات ناقص   ی کردم بر مبنا  یم   یبه مغازه ها بود و سع  نگاهم 

حرف زدنم با گالره به دست آورده بودم  نیتا حاال ب روزیکه از د

پ  ی کادو  هی براش  ول  دای مناسب  نم  ی زیچ  ی کنم  و   یچشمم 

و از    لهیکردم از همه نظر تکم  یگرفت.. به قول زرتشت حس م

  یبه کادو  یاجیاحت  گهیدبرندش و داره و    نیبهتر  ی ا  لهیهر وس

 ! ستیمن ن 

 ! نجایا ایب -
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وا  ی صدا  با سرجام  د  ستادمی زرتشت  به    رشیمس  دمیکه    ه ی و 

 قسمت از پاساژ کج کرده و منتظر منه.. 

 ؟یواسه چ -

بود دوال   دایکه از همه وجناتش پ  یحوصلگ یجواب با ب ی جا به

مغازه    هی  ی تا جلو  دیشد و دستم و گرفت و دنبال خودش کش

 .. یطال فروش

بده واسه گالره طال بخرم مچ    شنهاد یخواد پ  یم   نکهیا  الیخ  به

 دستم و از تو دستش درآوردم و گفتم: 

 رسه..   یطال نم  دیپولم به خر -

 .. یکن دیکه واسه گالره خر ای نگفتم ب -

 ؟یپس چ -

و  نگاهش تو  داشت  دقت  با  سمتم    دیچرخ  یم  نیتریکه  به 

 برگشت و گفت: 

  م یمون بزن  یبه خانواده هامون حرف از ازدواج رسم  ی چه جور   -

 !م؟یحلقه هم ندار هی یحت یوقت

 به چشمام دادم و گفتم:  یچرخ
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موضوع    نیمسئله مهم تر به ا  نهمهیا  ن یاز ب   یکن  یواقعاً فکر م  -

اثبات حرفمون   ی برا  میکنن؟ بعدشم.. اگه مجبور شد  یتوجه م

کن رو  نشون  دیبا  میمدرک  و  هامون  حلقه   میبد  شناسنامه  نه 

 هامون و! 

صرف حرف زدن نکن!    ی تو انقدر وقت و انرژ  میبر  ا یپوووووف.. ب   -

ن  آماده  فعالً  که  هامون  هم  ستیشناسنامه  تنها    نی پس  حلقه 

 مدرکه! 

دنبال خودش کش  دوباره و  ا  دیمن  انرژ  گهید   نباریو  و    ی واقعاً 

هم نبود که بخوام باهاش مخالفت کنم.. اول و آخر   ی حوصله ا

 داشت عز و جز زدن من!   ی ا  دهیکرد چه فا  یکه کار خودش و م

 ریآروم ز  ارهیحلقه رو ب   ی که از فروشنده خواست مدل ها  زرتشت

 گوشش گفتم: 

 ؟ ی کرد کاریو چ تی حلقه قبل -

 خونسرد جواب داد:  رهی نگاهش و از مدال بگ  نکهیا بدون

 هست!  -

 و برگردوند و زل زد به چهره مات و مبهوت مونده من..  روش
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دو سال تمام دستم بود.. بعد از اون درآوردمش و گذاشتمش   -

 جفتش که صاحبش موقع فرار تو خونه جا گذاشته بود!  شیپ

که با    ی و به دندون گرفتم و روم و برگردوندم.. اون لحظه ا  لبم

گذاشتم   و  درآوردم  دستم  از  و  ام  حلقه  پاتختنفرت  اتاق   یرو 

رو که ازش انتظار شوهر    یآدم  نیبسوزونم ا  شتریخوابمون تا ب

برسه که انقدر بابت    ی کردم روز  یوقت فکر نم  چی بودن داشتم.. ه

 بشم!  مونیکارم پش نیا

 و صاف کردم و گفتم:  گلوم

 م؟ی کن یدوباره.. چرا خرج الک میخب همونا رو بنداز -

 یمیمدلش قد  نکهی.. دو اکی  نیحلقه من واسه ام تنگ شده ا  -

  ی لی.. خمیستی سابق ن  ی کدوم از ما اون آدما  چیه   نکهیشده.. سه ا

  مون یتو جزء به جزء زندگ  دیو با   رییتغ  نیکرده و ا  رییتغ  زایچ

 . م یاعمال کن

 .. دوارمیام -

 ؟یبه چ -

 !م ی کرده باش رییواقعاً تغ نکهیبه ا -
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  ی زیچ  نکهیرخمه و قبل از ا  می که نگاهش هنوز به ن  دمید  یم

 جلو و گفتم:  دمیساده رو کش نگیبگم دو تا حلقه ر 

 چطوره؟ نیا -

 یو م  شیبعد  ی به فروشنده که داشت جواب مشتر   ینگاه  می ن  با

 داد گفت: 

 ؟ ی و انتخاب کرد نشیساده تر یاز سر وا کن نکهیا ی برا -

 گفتم:   یفکر کاف بدون

ج  - حلقه  شوهرم  ندارم  دوست  چون  دار   لینگ یپ  لی نگینه 

 دستش کنه! 

به    یکرد از حرفم ول  مونمیباال رفته اش پش  ی و ابروها  رهیخ  نگاه 

 و گفت:   اوردیخودش ن ی رو

ول  - ن  یباشه  مجبور  بنداز  یستیتو  و سبک  به ی انقدر ساده   ..

 قشنگتره!  نینظرم ا

  ی مخالفت کنم ول   شیشنهادیبدون نگاه کردن به مدل پ  خواستم

داد   یکه داشت نشونش م   یلحظه که چشمم افتاد به اون مدل  هی

 قند تو دلم آب شد. ییجورا  هی
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که خودم انتخاب کردم ساده..    یست هم بود و مثل همون  باًیتقر

  ن ی نگ  هیبا    فیپشت حلقه ظر   هیتفاوت که حلقه زنونه اش    نیبا ا

 درش آورده بود..  یخوشگل داشت که از سادگ

 گوشم گفت:  ریز ی شوخ با لحن دیو که د سکوتم

 من بهتره!  قهیاعتراف کن که سل -

با همون حالت   ی ز یچ  هی  برگشتم بهش بگم که فرصت نداد و 

کرد حلقه خودش و دستش    یم   دادیچهره اش که توش خنده ب

 کرد و حلقه منم داد بهم.. 

کم گشاد بود که فروشنده    هیمال من    یزرتشت اندازه بود ول  مال

تونه درستش کنه و ماهم    یم  م ی ساعت منتظر بمون  می گفت اگه ن

 .. میقبول کرد

  ی کیبار  ریخورد..زنج  فیگردنبند ظر  هیحال چشمم به    توهمون

 کیکوچ  دیمردوار  هیبود که رو    زونیفرشته آو  هیداشت و ازش  

 نشسته بود.  

گالره    ادیو    حالت اون فرشته و ظرافتش من  یدونم چرا ول  ینم

تاحاال روم گذاشته بود هم باعث    روزیکه از د  ی ریانداخت و تاث

بهم ثابت    یبهش نگاه کنم وقت  یفرشته واقع  هیشد به چشم    یم
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شه بهش عشق و   ینفرم م  هیو شناخت    دنیبدون د  یکرد حت

 کرد..  دایعالقه پ

 ژهیو  ی جا  هینشده    ی چیکه هنوز ه  یدختر دوست داشتن   نیا

وقت    چیباور رسوند که ه  نیکرده بود و من و به ا  دایقلبم پ  ی تو

  ی کم ولخرج  ه یو داشت که    نی تونم ازش دل بکنم.. ارزش ا  ینم

 کنم! 

 نگاهم و دنبال کرد گفتم:  ریمس ستادیکه کنارم وا زرتشت

 ؟ یپرس یو م  نیا متیق -

ازنگاه خ  ینم اون گردنبند چ  رهیدونم  به  و   یام  برداشت کرد 

برق   دیشا باد  یمتوجه  افتاد  تو چشمام  بدون    دنش یکه  شد که 

 گفت:  مت یق دنیپرس

 لطفاً!  د یگردنبندم باحلقه ها حساب کن نیا -

 و گفتم:  دمیسمتش چرخ به

 خرما!  یخودم م -

 شه!   ینگه دار پولت و الزمت م -

 زرتشت! -
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 گفت:   دیتر از من زرتشت بود که با تاک  ی جد  یبود ول  ی جد  لحنم

  ی ندارم که هنوز نم  نیبه ا  ی ..کار سا یگ  میو ندارمن و ت  گهید  -

و به خاطرش دنبال کار    یپول الزم  یگفت   یدونم چرا و واسه چ

ا  ی..ولی گرد  یم مسئله  شوهر  نهیاآلن  و  زن  تو  و  من  .  میکه 

از من   ی خوا  یو نم   ی که الزم دار  یپول   ی..گفتهیکیخرجمون  

تو شناسنامه منه    تاسم  یتا وقت  ینگفتم..ول  یچ یمنم ه  ی ریبگ

.. دوست ندارم دیواسه خر   رونیب  میبا هم اومد  یتا وقت  احداقلی

بنداز راه  و خودت  گفتنت    ی ..معنی خودم  بله  از  بعد  و  ماشدن 

اون محضر درک کن و انقدر من و به شک ننداز که هنوز    ی تو

 !هیباز هیبرات  نایو همه ا یدون یمن و شوهر خودت نم

نچر  گهید مخالفت  به  ا  دیخ زبونم  از  از    نیبعد  پر  لحن 

 آروم لب زدم: نی..واسه همتشیجد

چون به خاطر پول    یخواد فکر کن  ی..فقط..دلم نمست ین  ی باز  -

هرکار به  تن  شدم  مال  ی حاضر  وضع  از  قراره    ت ی بدم..اآلن 

 تونم ازت بکنم!  یسوءاستفاده کنم و تا م
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  یکرد  سیبود که تا اآلن دهنم و سرو  نیخب..اگه هدفت ا  لهیخ  -

  ال یخ  ی کنم ب  یخواهش م   گهی.. پس دی بهم فهموند  نویازبس ا

 ساز مخالف کوک کردن شو!   قهیدم به دق نیا

رو که رو لبم نشست    ی اون لبخند  نهی برگردونم تا نب  عیو سر  روم

زود بود کنار گذاشتن    دیخودمم نامفهوم بود. شا  ی برا  لشیو دل

  ی و ب   تیجد  نی وقتا با هم  یبعض  یآدم ول  نیو کدورتام از ا  نه یک

باز گم    ی و حس ها  نداختی به قلقلکم م  ی هاش بدجور  ی کله 

 کرد..  یشده وجودم و دوباره زنده م 

 ی مختلف م  ی دم خور شدن با آدم ها   نهمهیهر حال بعد از ا  به

 نیدروغ.. اآلنم ا  یو ک  گهی داره راست م  یم ک بد  ص یتونستم تشخ

اشم   جهیاومد و نت  یصادقانه م ی زرتشت به نظرم بدجور ی حرفا

 حس خوب ناشناخته!  نیشد هم یم

* 

  ی با گردنبندت باز  ی همه اش که دار  گهیگالره غذات و بخور د  -

 ! یکن یم

 ی و از بشقاب غذام به گالره دوختم که به قول مامان از وقت  نگاهم

 ه ی  قهیخونه و گردنبندش و بهش دادم هر چند دق  میاومده بود
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  ی شرمنده م شتریب  ی کرد و من ه  یبار با ذوق و شوق نگاهش م

گردنبند    نیمن هم  ی همه سهمش از خواهرانه ها  نکهیشدم از ا

 ! نهیم به بعدم به ناچار ه نیبوده و از ا

 شم!   ینم ریس  دنشیخوشگله.. اصالً از د یلیآخه خ -

همون  - برا  یوقت  ی نبود  یتو  گردنبند خر  ی آقاجون    د یتولدت 

 دوست ندارم بندازم؟ ی گفت

آقاجون واسه    دنیکادو خر  ی رو  نکهیاز ا  شتریلحظه تعجبم ب  اون

بود که خواهر کوچولوم داد و چشمام و گرد    یگالره باشه رو جواب

 کرد:

 تمیبود اذ  نیسنگ  یلیفرق داشت پالکشم خ  رشیاواًل اون زنج  -

که خواهرم   یوقت از کس   چیوقتِ ه  چیکرد.. بعدشم.. من ه  یم

 خوام! یو ازم گرفته کادو نم

 گالره!  -

کرد.. انگار قبالً هم    سیگالره رو خ  ی پر عتاب مامانم چشما  لحن

بود که حاال با   دهیمسئله از مامان حرف شن  نی بار سر ا  نیچند

رفت تو اتاقش و در و بست..    دییدو   ه یشده از گر  زون ی آو  ی لبا

 گفت:   یکنه که مامان با ناراحت  هیخواستم برم دنبالش و نذارم گر
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 تو خرج؟  یخودت و انداخت یطال گرون شده.. واسه چ -

 خواهرم انجام بدم! ی تونم برا یکه م هیکار نیکمتر -

ادامه   نانیزرتشت رفته با اطم  بیپولش از ج  نکهیا   ی ادآور ی  با

 دادم: 

 نترس.. پولش حالله! -

  ی نم  ی زیکه چ  نیخب معلومه که حالله.. جز ا  ه؟یچه حرف  نیا  -

الزمت بشه.. به هر    شتریخودت ب  د یتونه باشه.. فقط.. گفتم شا

 .. دور از خانواده.. بیشهر غر هیحال.. تو 

[۰۴.۰9.2۰ 12:57 ] 

 ۴31_پارت#

ادامه نداد و همونطور که   گهیو با اخم گرفتم که مامانمم د  نگاهم

 لب زد:  یرفتن گالره با ناراحت ریبه مس  رهیخ

دوسش داشت..    یلیبود.. آقاجون خ  نیهم  مونیاواخر زندگ  نیا  -

وقت ق   یمخصوصاً  و  و شکل  تر شد  تغ  افهیبزرگ  کرد..    رییاش 

  سا یگ   هیگفت چقدر شب   یم  دشید  یم   یکه هرک  ییهمون روزا 

 شده..  
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عالقه آقاجون شباهتش به    لیخدا کردم در ادامه نگه که دل   خدا

مهر و محبت    ن یگرفت از ا  یواقعاً خنده ام م  گهیمن بوده که د

 ییکه بزرگترا رو وادار به انجام کارا  ی و مسخره ا  ی ساختگ  ی ها

 نبود!  تیکرد که کم از جنا یم

.. آقاجون نقش  دیفهم  یقتاز و  یگالره هم دوسش داشت ول  -

دشمن   شد  مرد  اون  انگار  تو..  شدن  طرد  و..  رفتن  تو  داشته 

داد.. هرچقدرم من و   ی سالمم بهش به زور م  ی.. که حت شیخون

م گوشش  تو  ن  میخوند  یبابات  درست  رفتاراش  به    ستیکه 

 رفت!  یخرجش نم

 لب گفتم:  ریزدم و ز ی پوزخند

 .. رهیشد طرفم و بگ  داینفر پ  هیخوش به حال من که باالخره  -

بهم    یمامانم که با ناراحت  ی تو چشما  رهیو بلند کردم و خ  سرم

 کرد بلندتر گفتم:   ینگاه م

  ینجورینبودمم بخواد ا   یکه حت  دیاصالً چرا بهش از من گفت   -

 باعث دردسرتون بشه؟

  ی کیشه و از زبون    ی .. باالخره بزرگ ممیداد بگ  شنهادیبابات پ  -

م  یم ناراحت  ما  از  وقت  اون  و  کردم.    یشنوه  قبول  منم  شه.. 
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هم د  دیام  شهیچون..  و..  برگشتنت  به  ات..   دنیداشتم  دوباره 

خواهر بزرگتر داره که   هی  دیفهم  یم  دیگالره هم با  نیواسه هم

 گرده! یبرم ی روز  هی

  نکهینه ا  دی گفت  یو م  زیهمه چ  دیبا  دی بگ  دیخواست  یاگرم م  -

خواهرت عاشق شده و  دیو بگ د یسر هم کن  یداستان ساختگ هی

عشق و    ی که مثالً پا  یاز من  ییجورا  ه یآقاجون طردش کرده و  

اصل   دنیکه بعد از فهم  دیقهرمان بساز  ششیپ  ستادم یعالقه ام وا

 بشه!  متنفرو ازم  زهیماجرا کاخ آرزوهاش فرو بر

 : د یتو هم فرو رفته پرس ی با اخما 

 رو گالره بهت گفته؟ نایا -

 سوالش و بفهمم جواب دادم: نیمنظور ا نکهیا بدون

 ! ده یباره ازم نپرس نیدر ا ی زینه اون چ -

 م؟ی بهش گفت یما درباره تو چ ی دیپس.. پس از کجا فهم -

د  می متوجه سوت  تازه تا چند ساعت  که    ی م  گهیشدم.. هرچند 

 ی دادم از زبون زرتشت بشنوه و وقت   یم   حیخب ترج  یول  دنیفهم

قصد اعتراف داشته   نکهیبفهمه که زرتشتم کنارم باشه.. بدون ا
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دونستم و انگار تو    یخودم م  ی گاه برا   هیپناه و تک  هیباشم اون و  

قرار    یجمع  نیا ده سال  از  بعد  بب   بودکه  تنها    نمشونیدوباره 

تشت  داشتم زر  یشناختمش و باهاش احساس راحت  یکه م   یکس

 بود! 

[۰۴.۰9.2۰ 12:57 ] 

 ۴32_پارت#

 نکرده بودم که گفت:  دایجواب پ ی برا یحرف هنوز

هست   ییزایچ  هی  ی.. گفتی .. گفتم یقرار بود امروز باهم حرف بزن  -

 بدونم!  دیکه با

 بلند شدم..  زیتکون دادم و از سر م دییو به تا سرم

 ! میزن یکم بخوابم.. غروب حرف م هی  رمیخسته ام م -

 .. زدلمیباشه عز -

باعث شد در آن   دیچیپر از بغض مامانم که تو گوشم پ   ی صدا

جور حرف و فکر مختلف تو مغزم چرخ بخوره   ک یواحد هزار و  

 اون کافه بود.. ی حرف زرتشت تو نشونیتر یکه اصل
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دلم و صاف کنم..    یو راحت  ی زود  ن یتونستم به هم  ینم  مسلماً

ا بارها و باره  روز ی که از د  یآدم  نیکم دلخوش کردن ا  هی  یول

 خورد..  یبرنم ییبودم به جا  ختنشیشاهد اشک ر

ا  برگشتم  بدون  و  چشما  نکهیسمتش  به  و  منتظرش   ی نگاهم 

 بدوزم گفتم: 

بادمجون نخورده بودم..    مهیوقت بود ق  یلی.. خزه یامممم.. چ  -

 .. دستت درد نکنه! دیچسب یلیخ

  رم یبگ  زیم  ی هدف رو   یباعث شد نگاهم و از اون نقطه ب  سکوتش

که گوله گوله از تو چشم بهت    ییو زل بزنم بهش و شاهد اشکا

 شد باشم..  یم ریزده اش رو صورتش سراز

  یگوشت شه به تنت! هرچ  ینوش جانت فدات شم من.. اله   -

 کنم!  یبگو خودم برات درست م یخواست

به اسم مادر   یاز شخص   یکالم  ی محبت ها  نیغنج رفت از ا  دلم

غر باهاش  ول  بهیکه  ن  ی زیچ..  یبودم  روم  هم  اوردمیبه   نکه یو 

.. روم و گرفتم و  ی نه ناراحت  هی از شاد  نباریحس کردم اشکاش ا

 رفتم تو اتاق گالره! 

* 
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دونم ساعت چند بود که چشمام و باز کردم.. انقدر خسته و    ینم

نفهم  خوابیب اصالً  که  تاردمیخواب  یک  دمیبودم  تو  اتاق   یکی.. 

 به دور و برم انداختم.. گالره نبود تو اتاق.. ی نگاه

م  دستم رو  از  و  کردم  دراز  روشنش    م یگوش  ز یو  و  برداشتم  و 

  عیداد سر  یغروب و نشون م  می ساعت که پنج و ن  دنیکردم.. با د

 چهار ساعت خواب بودم؟  کیبلند شدم و نشستم.. نزد

مال  چشمام اس  دم یو  ام  باز    ی و اس  و  بود  اومده  زرتشت  از  که 

 بود که نوشته بود:   شیساعت پ   میکردم.. مال ن 

 ؟« ی داری»ب

  یزنگم بهش زدم ول  ینگفت.. حت   ی زیچ  یمثبت دادم ول  جواب

که با   ییشدم و بلند شدم برم دستشو  الیخ  یجواب نداد.. منم ب

که برام    یخانوم  هیحرف زدن مامانم با    ی باز کردن در اتاق صدا

 ناآشنا بود به گوشم خورد.
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  یو اصالً نم  ستیکدوم از خاله هام ن   چیبودم صدا مال ه  مطمئن

کم به   هی  نهیتو آ  رونیبرم ب  نکهیقبل از ا  نیشناسمش.. واسه هم

که ظهر    یو موهام و مرتب کردم و از تو ساک  دمیسر و وضعم رس

متعجب   ی چشما  ی و جلو  میحساب از هتل گرفت  هیبعد از تسو 

لباس مناسب تر درآوردم   ستد   هیمامانم با خودم آوردم تو خونه  

 تنم عوض کردم! ی و با لباسا

خانواده    دنیاز د  شتریخانواده زرتشت به مراتب ب  دنید  ینگران

دونستم مامان و بابام به خاطر    یم   شی خودم بود.. چون کم و ب

خاله ام ..  یباهام ندارن ول  ی از اشتباهاتشون رفتار تند  یمونیپش

کرد.. ممکن    یبه چشم عروسش بهم نگاه م   دیکه از حاال به بعد با

 نیداشته باشه و زرتشتم ا  ی برخوردخبر هر    نیا  دنی بود با شن

و از بابت رفتار خانواده اش راحت نکرده    المیدونست که خ  یو م

 بود! 

کردن   رونیواسه ب  قینفس عم  هیو با    ستادمیدر اتاق وا   ی جلو

خانوم    دنیرفتم تو سالن.. با د  ی استرس اتفاقات چند ساعت بعد 

مامانم رو مبل نشسته بود و به محض   یکه رو به رو  یانسال یم
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سالم دادم که از جاش بلند   دیمن سرش به سمتم چرخ  دنید

 شد و با لبخند جوابم و داد:

خوب  - قشنگم  دختر  جمال    ؟یسالم  به  چشممون  باالخره 

 ..  ری بخ  دنیخانوم روشن شد.. رس نیمیس زدردونهیعز

نم  نکهیا  با ول  یهنوز  ا  یشناختمش  بودم  در    نیمطمئن  آدم 

ننگ   انیجر ن  ن یگذشته  م  ستیمن  فکر  هنوز  کنه    ی که 

باهاش دست دادم و تشکر کردم که   نیام واسه هم  زدردونهیعز

 و برطرف کرد:  میباالخره مامانم کنجکاو

که آقا    یهستن.. همون  مونییخانوم ساکن واحد رو به رو  رانیا  -

 آوردنمون خونه..  مارستانیلطف کردن و از ب روزی پسرش د

خوشبختم گفتم و چشمم که به نگاه    گهیبار د  هیحرف    نیا  با

خنده ام    ی رو خوندم.. به زور جلو  هیاش افتاد تا ته قض   دارانهیخر

 ..  ییراه افتادم سمت دستشو دیببخش هیو گرفتم و با 

 رانیا   دارانهینگاه خر  دمید  یکردم م  یفکر م  تر  قیکه عم  حاال 

  نیماش  نهیپسرش از آ  یرکیز  ریز  ی ارتباط با نگاه ها  یخانوم ب

 ! ست ین



1150 
 

خانوم   رانیاومدم دوباره با نگاه و لبخند ا رونیکه ب ییدستشو از

مبل    ی مجبور شدم راهم و به سمت هال کج کنم.. کنار گالره رو

 : دیخانوم بود که پرس رانینشستم و به محض نشستنم ا

 خوشگل خانوم.. آب و هوا اونور چطوره؟   نمیکن بب   فی خب تعر  -

  ن ییبه مامان که سرش و پا  ینگاه   می و صاف کردم و با ن  گلوم

 وند گفتم: چل یدستش و م ی انداخته بود و انگشتا

 کدوم ور؟ -

 د؟یبر دیبازم با ای.. درستون تموم شد شکر خدا گهیآلمان د -
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اش    هیهمسا   ی برا  نباریاز چه قراره و مامانم ا  هی قض  دمیفهم  تازه

 کرده بود! فیموجه دخترش رد  ریغ  بتیاز غ گهید ی ویسنار هی

 من از جاش بلند شد و گفت:  رهیبه نگاه خ  تیاهم یب

ا  - ات  ب  یم  نایخاله  کنم  انیخوان  درست  شام  گفتم  منم   ..

 .. ام یسر به غذام بزنم ب هینگهشون دارم.. برم 
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خانوم چرخوندم و    رانیرفتنش به آشپزخونه روم و به سمت ا  با

 به ناچار گفتم: 

 برم هنوز تموم نشده!  دیمتاسفانه بازم با -

 ؟ ی ایزود ب ی د یقول م  یآبج -

رو لبم    ینیبهش انداختم و لبخند غمگ  یحرف گالره نگاه  نیا  با

م د  ینشست.  ن  گهیدونست    ران یا  ی جلو  یول   ستمیمثالً خارج 

 .اوردیبه روش ن ی زیخانوم چ

تونم قول بدم چون همه   یخواست بگم نم  یدلم م   یلیخ  منم 

دل    ی برا  یرفتن برنامه هام داره ول  شیپ  طیبه شرا  یبستگ  زیچ

 گفتم:   دنشیند نیخوش کردنش و غمگ

 ! امی.. زود زود مزمیآره عز -

 خانوم حرفم و ادامه داد و گفت:  رانیا

.. پدر  نجاستیا  شی.. به هر حال خونه زندگادیمعلومه که زود م  -

  دم ی.. دارهیدووم نم  بیتو مملکت غر  چکسی.. هنجانیمادرش ا

مدت رفت تهران واسه   هیاشکان پسر من..    نیاآلن هم..  گم ی که م

 برگشت.. گفت اونجا سختمه دور از شما!  دیکار.. به دو ماه نکش
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پوزخند داشت..    ی رنگ و بو  شتریکه رو لبم نشست ب  ی لبخند

م  نیا اگه  از شونزده سالگ  ی آدم  از خانواده   ی دونست من  دور 

پسر    دنیکش  اضتیدووم آوردم بازم انقدر راحت از تحمل باال و ر

 زد؟ یدردونه اش حرف م

خودش و داره.. وردست   ی البته اآلن خدا رو شکر کار و کاسب  -

 کنه و الحمداهلل درآمدشون خوبه..   یباباش تو سوپرمارکت کار م

  نکه یتکون دادم و با ا  ش یو معن   لیدل   یب  ی حرفا  د ییبه تا  ی سر

بلند شدم و   یشد ول  یمحسوب م  یادب  یب  ییجورا  هی از جام 

 گفتم: 

 گردم!  یزنگ بزنم.. اآلن برم دی من با  دیببخش -

که    ییساعت ها  نیگفتم و به سمت اتاق پا تند کردم.. تو ا  عیسر

ثان سپر  ه یهر  اضطراب  با  هم  ی م  ی اش  فقط   ی حرفا  نیشد 

 رو کم داشتم که الحمدهلل جور شد!  یمسخره و خاله زنک

رداشتم و چک کردم.. زرتشت ب   زیاز رو م  گهیبار د  هیو    میگوش

شماره اش و گرفتم    گهیبار د  هی..  دمیبازم زنگ زده بود و من ند

و خودم    دمیکش  ی اون جواب نداد و من پوف کالفه ا  نبارمیکه ا

 و انداختم رو تخت.. 
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م  همونطور دراز  نگاه  دم یکش  یکه  و  بلند کردم  و  به    ی دستم 

بود.. حلقه آماده    ی انگشت حلقه دست چپم انداختم که هنوز خال

  رهیبگ  لیبره تحو  نجاینشد و قرار شد زرتشت قبل از اومدن به ا

 ..  ادیو بعد ب

  ی نییزرتشت.. هنوز اون حلقه برام فقط جنبه تز  ی وجود حرفا  با

من و   ی نقدرانگشتم ا  ی کردم وجودش تو   یداشت و خدا خدا م

نکنه که مجبور شم    یمتاهل  یاحساسات و تعهدات زندگ   ریدرگ

 بره.. ادمی زیو همه چ رمیفاصله بگ   م یاصل یاز زندگ

  ل یشهر باز شد دل  نیکه پام دوباره به ا  ی دو سه روز  نیا  حداقل

  یی زایچ  هیبود واسه فراموش نکردن و جزم کردن عزمم تا    یخوب

 ثابت کنم و دفعه بعد که اومدم زبونم درازتر باشه!  ایلیرو به خ

سالم    ی انگشتم بود که صدا  ی حلقه تو  یخال  ی هنوز به جا   نگاهم 

آشنا بود حواسم    ی ادیبرعکس دفعه قبل ز  نباریکه ا  یو احوالپرس

 شدم..   و جمع کرد و هولزده از جام بلند
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به گونه ها  کف گر گرفته ام و چشمام و   ی دستم و چسبوندم 

واسه  ی جد ی بود که انگار جد   ی محکم بستم.. حال و روزم جور

 یرفته بود من و اون آدم  ادمیاومده بودن و به کل    ی خواستگار

ب  رسماً و قانوناً زن و شوهر    شی چند روز پ  نیبود هم  رونیکه 

 ! میشد

به سالن چشم چرخونم و    دهی.. نرس رونیو باز کردم و رفتم ب  در

ام   دمید  نکهیهم شوهرخاله  و  خاله  و  سالنه  تو  زرتشت  فقط 

بستنین و  ام  مونده  حبس  نفس  جرات   رونی..  با  و  فرستادم 

 جلو رفتم و سالم دادم.. ی شتریب

  یچشما   ی زرتشت به سمتم برگشت و جواب سالمم و جلو  سر

نگاه    ریو خونسرد داد و منم ز  ی عاد   یلیم خمامان  ی پر از کنجکاو

 : د یهمه اشون نشستم سر جام که مامانم پرس رهیخ

 ان؟یکوشن پس نم نایا مایس -

خانوم معذب شده بود   رانیکه انگار بدتر از من از حضور ا  زرتشت

 کم رو مبل جا به جا شد و گفت:  هی

بودم خودم اومدم..   کینزد  گهیکار داشتم.. د   ییجا   هیچرا.. من    -

 !اد یمونه که با بابا ب یمامان گفت م
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تونم    یم   نمیبزنم بب   مارستانیزنگ به ب  هیباشه پسرم! من برم    -

دخترت و   گهیزنه م  ینه.. اآلن غر م  ایبا منوچهر صحبت کنم  

 خانوم.. با اجازه..   رانیا  دای! ببخشی من و فراموش کرد  گهید   ی دید

  ی بود که م   یمعن  نیامان برام به ام  ی رفتن ها  نی دونم چرا ا  ینم

ا به  پذ  ران یخواست  بفهمونه وقت  دار  ییرایخانوم  مهمون    یو 

بره خونه اش.. ول تا زودتر  نداره  انگار تو    یکردن و  فاز    هیاونم 

م  گهید خواهش  که  با    یکنم   ی بود  و  روش  و  گفت  مامان  به 

 برگردوند سمت من..  یال یخیب
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که احتمااًل انتظارداشت به   دیموهام چرخ ی لحظه رو هی نگاهش

بپوشونمشون..ول زرتشت  حضور  ح  ی زیچ  یخاطر  و    ن ی نگفت 

که بعد از اومدن زرتشت سفت و سخت    ی سفت تر کردن چادر

 تر گرفته بودش گفت: 

 دخترم؟ یکن  یاونجا کارم م-

خجالت زده به زرتشت که بادست    ینگاه  میو صاف کردم و ن  گلوم

 ی جلو  دیبود به من انداختم..حاال درست با  چونه اش زل زده  ریز
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که از نحوه پول درآوردن    ید؟اونیپرس  یسوال و ازم م  نیزرتشت ا

 من خبرداشت؟

 نه وقت ندارم! -

مکالمه رو نشون   نیبه ا  می لیم  ی کوتاه ب  ی کردم باجواب ها  یسع

نداشت و کارخودش و   ریزن تاث  نیرو ا  یچیبدم هرچندانگار ه

 کرد!  یم

  ی وابسته بش  بیکمتر به مملکت غر  ی..هرچیکن  ی م  یکارخوب-

  ی خودت خونه زندگ   ی برا  نجای ..ای برگرد  ی خوا  ی بهتره..باالخره م

کار کردن که نگو!البته اگه    ی ..انقدر وقت هست برای بد  لیتشک

چه    بتینص   ی شوهر  هیخدا   برسه  دهنش  به  دستش  که  کرد 

 سرکار؟ یبر ی بخوا هیکار

 کرد و ادامه داد: یمصلحت  ی ا خنده

م  - ما که  زن   گهیآقااشکان  تو    یم  یدنبال  تاشب  ازصبح  گردم 

بش خانوم  نهیخونه  واسه   یو  درآوردن  پول  و  کردن  کنه..کار 

هم شعبه دوم فروشگاه   گهیمرداست!اگه خدا بخواد تاچند وقت د

  گه یو د  ستهیم یزنن که توش فقط آقااشکان وا  ی حاج آقا رو م
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  ی سوراخ م  ارهمغز من و د  نیشه..واسه هم  یشغلشم مستقل م

 باالبزنم!  نی کم کم براش آست گهیکنه که د

ا  به خند  نیدنبال  خودش  دوباره  بدون    یول  دیحرف  من 

که از اون   یهمه حواسم و دادم به زرتشت  ی لبخند  نیکوچکتر

ب  نشستن  خطر  دراو  الشیخ  یحالت  بااحساس  احتمااًل  و  مد 

خانوم   رانیدرهم زل زد به ا  ی اسم»آقا اشکان«بااخما  دنیازشن

 که اصالًمتوجه زرتشت نبود و نگاهش تمام و کمال به من بود. 

 ترو گفت:  کینزد د یکم خودش و رو مبل کش هی

شا  یواال..م- ول  تش ی موقع  دیدونم  که    نی می..سینباشه  خانوم 

اومد  هیگفت   پا  بزن   ی توک  بابات سر  بر  یبه  قراره  دوباره   ی و 

و   فشیکه انقدر تعر  ی دختر  نیقسمت نشه ا  گه ید  دیگفتم شا

سر به مامانت بزنم و حال    هیکه اومدم هم    نهی..ا نم یو بب   دم یشن

 شه!  وشنبابات و بپرسم..هم چشمم به جمال شمار

 زدم و آروم گفتم: یزورک ی لبخند

 ! دیلطف دار-

  ف یکه رد   ی دربرابر طومار  دیبه ذهنم نرس  ی ا  گهیحرف د  چیه

اش به   رهیکه زرتشت داشت بانگاه خ  یکرده بود..جدا از استرس
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م  همچنداختیجونم  تو  تاحاال  که    یت یموقع   نی..خودمم  نبودم 

 بدم. لشیداشته باشم و تحو ی بخوام حرف آماده ا

بند    هیکه اشکان شما رو رسوند و اومد خونه..  روزیراستش از د-

زنه..البته من بهش گفتم که شما   ی داره در گوش من حرف م

اصرار داره که اگه خودتم   یاونور ول  یخون  یدرس م  ی فعالً دار 

 ... ییبار واسه آشنا هی..ی باش لیما

 تو اتاق؟ ی ایلحظه م هی ساجانیگ-
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نسبتاً بلند زرتشت سر جفتمون به سمتش برگشت که   ی صدا با

خانوم که    رانی و پر اخمش و از ا  رهیبود و نگاه خ  ستادهیسرپا وا

 گرفت..  یحرکت زرتشت بهش برخورده بود نم نیانگار با ا

وقت  اریاخت  یب و  آشپزخونه  سمت  چرخوندم  و   دمید  ینگاهم 

اتاق رفتن همزمان من و   زرتشت و مامانم هنوز اون توئه و تو 

  دنیکه تجربه د  یآروم بلند شدم و راه افتادم.. چون اون  نهی ب  ینم

عج هم  یزرتشت  بیغر  بیخشم  با  معمواًل  شدن    نی که  سرخ 
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داشت.. من    وشد    یتر شدن رنگ پوستش شروع م  رهیچشما و ت

 خانوم!  رانیبودم.. نه ا

هم  جلوتر و  شدم  گالره  اتاق  وارد  زرتشت  قدم    نکه یاز  سه  دو 

  ده یبسته شدن در به گوشم خورد و دستم کش  ی ابرداشتم صد

 به در..  دمیشد و چسب

طرف اجازه   چیافتادم و از ه  ریزرتشت گ  کلیدر و ه  نیب  هیثان  تو

بره    رونیصدام ب  دمیترس  یم  کهیتکون خوردن نداشتم.. در حال

 پچ زدم:

 چته تو؟  ؟ی کرد یباز قاط  -

 ؟ ی کرد دای خواستگار پ -

بترسم    نکهیا  ی .. به جاشیخط و خش دار و لحن جد  ی صدا  با

  ن یحسادت بچگانه اش و ا  دمیخشم و شا   نیخنده ام گرفت از ا

بود که واکنشم بشه جمع کردن لبام به داخل   ادیخنده ام انقدر ز

تر   ی شکارش کرد و جر عیسر  یلیو گرفتن نگاهم که زرتشت خ

 شد: 

 کنما!  یباز بشه دهنت و پر خون م شت ین -
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 ؟ ی کارا رو ندار   نیجرات ا  گهیمنه ها د  ی خونه بابا  نجاینه بابا؟ ا  -

تو خونه خواستگار راه   ی کرد  دایجرات پ  نیپس به خاطر هم  -

 ؟ی بد

 زشته!  رونیب میبر  ایشلوغش نکن تو رو خدا.. ب -

دو ساعت زنم و ول کردم واسه اش خواستگار اومده.. شلوغش   -

 ..  ستمیکنم؟ من تا دهن اون آقا اشکان و صاف نکنم که ول کن ن ن

مورمورم   ی که بدجور  یکرد و با حالت  کیو به گوشم نزد  سرش

 کرد پچ زد:  یم

 ! ـــــزدلمی.. عزدمیو اآلن بهت نشون م  ی شلوغ کار -

لباسش و محکم تو دو تا مشتم   قهیکه  ره یازم فاصله بگ  خواست

 گرفتم و عاجزانه لب زدم:

..  میامشب برگرد  میخوا  ی.. ما هم که مرهیتو رو خدا.. اآلن م  -

بذار مامانت  مشونینی ب  یوقت نم  چیه  گهید .. شر درست نکن. 

نم  انیب  نایا ا  میخوام مجبور ش  یبعد..  دفعه  رو   نیده  موضوع 

 ! میبد حیتوض
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  ی بود که داشتم تند تند تکونشون م لبام    رهیکالفه اش خ  نگاه 

 دادم و بعد از تموم شدن حرفم زل زد تو چشمام.. 

[۰۴.۰9.2۰ 12:5۸ ] 

 ۴3۸_پارت#

چشم من داره از قرارمدار گذاشتن    ی بفهم..جلو  سایتونم گ   ینم-

بره باپسر    دیزنه..زن من چرا با  یباپسرش حرف م  تییواسه آشنا

 اون آشنا بشــــــه؟  وزیپف

..امشبم که  رهی م   گهید  قهیزرتشت..چند دق  اریدر ن  ی باز  وونهید-

..بعد ازرفتن ما..اگه  میو به خانواده هامون بگ   زیهمه چ  میخوا  یم

  ن یو ا  دهیبه مامان زد خودش جوابش و م  ی زیچ  ی موقع حرف  هی

به خاطر من    یبه اندازه کاف   نای ..تو رو خدا..اندازهیفکرو ازسرش م

خونه هم سرشکسته    نیا  ی ها  هیش همسایآبروشون رفته..نذار پ

 بشن! 

 ی تونستم ذره ا  یتوهمون فاصله کم مونده بودم و هنوز نم  هنوز

نگاه پرتالطمش بخونم..واسه هم   ی بدون فکر کاف  نیآرامش تو 

به گونه اش   هی پنجه پام بلند شدم و لبام و به اندازه چند ثان  ی رو

 . دمیچسبوندم و عقب کش
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شدم بهشون    رهیخ  یوقت  ی پر از بهت بود و ناباور  نبارچشماشیا

 و لب زدم:

 توروخدا! -

نگاه    قینفس عم  هیو با  ادیتابه خودش ب  دیطول کش  ی ا  هیچندثان

و رگ برجسته بود و من مح  نیی..سرش پارهیمات مونده اش و بگ

و راحت کرد   المیخ  یرلبیباشه ز  هیبودم که با    شی شونیگوشه پ 

 و ضربان تند قلبم و آروم.

که زرتشتم   نییپا  دمیدرو کش  رهیو بردم پشت و دستگ  دستم

  پش یلحظه به ت  هیتا درو باز کنم..نگاهم    رهیمجبور شد فاصله بگ

 افتاد که تازه توجهم بهش جلب شد. 

تعجب اون موقع   تیبود نسبت به صبح..هرچند که در نها  متفاوت

کت اسپرت    نیحاال..با ا  یول  شیشونیهم برام جذاب بود همون پر

 نیبودو شلوار ج  ده یکه پوش   ی گرد سبز   قهیشرت    یو ت  یمشک

 ی بود بدجور  ده یبهشون رس   یکه حساب   ییجذبش و موها  یمشک

 برد.   یارت بدنم و باال مداشت حر
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واسه خودم    ی روز  هیکه    یحرف زدم..حاال  مردا  درباره  طناز  به 

  یبرازنده کس  کلیجذاب و ه  پیت  دنیکرده بود و.. ازد  داینمود پ

 شد..داغ کرده بودم!  یکه شوهرم محسوب م

 عی..خواستم سرطیشرا   نینبود با ا  زیجا   نیاز ا  شتریموندن ب  گهید

که   ی که مچ دستم و نگه داشت و بالحن اخطارگونه ا  رونیبرم ب

 گفت:  نداختیدوباره من و به خنده م

آخر  نیاول- با    ن یو  که  بود  پ  هیبار  و  کارت  و   ی برد  شیبوس 

حواست و   ستیخبرا ن  نیاز ا   گهی!دفعه د ایکرد  لینظرت و تحم

 جمع کن! 

 و تو همون حال پچ زدم:  رهیلبخندم و بگ  ی نتونستم جلو گهید

 .میبر ای خب ب هلیخ -

بااون    خواستم و  داشت  نگه  تر  محکم  که  بکشم  و    ی ک یدستم 

درآورد و حلقه    یکیکوچ  ی کتش جعبه طال  بیدستش از تو ج

 .رونیب دیآماده شده ام و از توش کش

 خودش ازقبل دستش بود و مال منم خودش انداخت. مال

 خوبه؟  نیبب -
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 تکون دادم.  دییکم تو دستم چرخوندمش و سرم و به تا هی

 ! هیعال-

 ! میبر گهیمدرک..د نمیا-

[۰۴.۰9.2۰ 12:59 ] 

 ۴39_پارت#

که پا تو سالن    یکنار هم بودنمون وقت   نیو هم  رونیب  میهم رفت   با

خانوم و گالره همزمان به    رانی.. باعث شد سر مامانم و ا می گذاشت

 سمتمون برگرده و با تعجب به جفتمون نگاه کنن.. 

خواست واسه    یم  حیمطمئناً مامانم توض   یخانوم که نه ول  رانیا

که    ی اتاق که مطمئناً حدس  ی خلوت کردنمون تو  قهیچند دق  نیا

  ل یتبد  نیقیو به    اردشیزده بود و نتونست به زبون ب   شبیاز د

شا بدم یکرد..  از  پا..  حاال   دهیشن  ییزایچ  هیتلفن    ی ابام  و  بود 

 خودمون بود. حاتیمنتظر توض

نجات   رهیخ  ی ما رو از اون نگاه ها   فونیزنگ آ  ی صدا   خوشبختانه

 رفت در و باز کرد و برگشت گفت:  عیداد و گالره که سر

 اومدن! نایخاله سارا ا -
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بلند شد و در حال  رانیا نگاه    کهیخانومم همراه مامان از جاش 

 من و زرتشت بود گفت:  ی دارش هنوز رو یمعن

خانوم    نیمیزحمت و کم کنم س  گهیمهمونات اومدن.. من د  -

با حاج آقا م   شاال یجون.. ا منوچهر خان.. خدا   ادتیع  میریفردا 

 بده به همه اتون.. با اجازه..   یسالمت

 .. دیدیشما درد نکنه زحمت کشکنم دست  یخواهش م -

خواست قبل از رفتنم به اتاق   یکه م  ی درباره قرار  یحرف  گهید

ا و  نزد  بذاره  پسرش  آقا  د  یعنی  نیبا  به    یاجیاحت  گه یکه 

کنار    نیمامانمم نبود و احتمااًل خودش از هم  ی بعد  حاتیتوض

 زده!  ییحدسا هیزرتشت بودنم 

 رانینفس راحت بکشم از رفتن ا  هیخواست    یدلم م   کهیدرحال

به خ و ختم  و   ریخانوم  سارا  خاله  اومدن  استرس  قائله..  شدن 

قدر به  ز  ی مطمئناً شوهرش  وجودم  به   اد یتو  و  که خودم  شد 

 که سر راهم بود رسوندم و نشستم روش.. یمبل نیتر  کینزد

حتماً رنگ و   یبود ول  ی چه جور  میظاهر  تیدونستم وضع  ینم

صورتم    رهیزرتشت کنارم نشست و با اخم خ  بود که  دهیروم پر

 شد: 
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 ؟ی شد  یختیر  ن یا  ومدهین  چکسی.. هنوز ه هیچه حال و روز  نیا  -

 ه؟یاسترس واسه چ نهمهیا گهیباهم د میقبالً مگه حرف نزد

 لب زدم:  یدهنم و قورت دادم و با درموندگ آب

 ! ستی دست خودم ن -

تونستم بگم که خانواده خاله   ی دونست و منم نم  ینم  زرتشت

تا آخر    یان که من حت  ییسارا.. به خصوص شوهرش از اون آدما

دونستم    یخواد باهاشون رو به رو بشم و امروزم نم  یعمر دلم نم

  ریبشه از خ  یآوردم که راض   یزرتشت م   ی برا  د یبا  ی چه بهونه ا

 دو نفر بگذره.   نیخبر کردن ا

 ی بار برا  کیمسئله    نیو امعتقد بود اگه همه جمع باشن    یول

برا  شهیهم منم  و  بهتره  بشه  مجبور    ی تموم  نشدنش  مشکوک 

 بودم موافقت کنم. 

[۰۴.۰9.2۰ 12:59 ] 

 ۴۴۰_پارت#

جفتمون از جا بلند   دیچیکه تو سالن پ  یسالم و احوالپرس  ی صدا

خاله و شوهرخاله ام و    نکهیتا ا  یبه در ورود  می و زل زد   میشد
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ده   ی تایدادم آن  یدختر جوون که احتمال م  هیپشت سرشون  

 ساله اآلنه اومدن تو..  ستیساله اون موقع و ب

کرد    یبهم نگاه م  ی و دوختم به خاله ام که داشت با ناباور  نگاهم

ا ثان   ی بود که حت  نیو همه تالشم  اندازه چند  اون    هیبه    ه یبه 

شده بود نگاه    ره یاله ام بهم خکه از پشت سر خ   یجفت چشم

 نکنم..  

و بعد خاله ام جواب داد که با ذوق    تای و اول آن  می لب  ریز  سالم

 گفت: 

 تو! ی ماشاهلل چقدر بزرگ شد ؟ی.. خوبزمیسالم عز -

بود    ییمناسب کسا  شتریکه ب  ی کیسالم عل  نیام گرفت از ا  خنده

  ه ی جز    ی زیچ  ینه چند سال. ول  دنیرو ند  گهیکه چند ماه همد 

بغل کردنم   ی لب نگفتم و خاله ام که احتمااًل برا  ری »ممنون« ز

ا از  بفهمه  تا  دراز کردم  به سمتش  و  فقط دستم  اومد   ن یجلو 

 ! ادیو پر از تظاهر خوشم نم یساختگ ی محبت ها

عل   بعد اون سالم  با  و  تر  کی از من سمت زرتشت رفت   یگرم 

که نه شوهرخاله ام سمتم اومد نه    بود  بیکردن و نشستن و عج
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سالم بدم    هیبق  ی جلو   ی ظاهرساز  ی کردم حداقل برا  یمن سع

 بهش.  

شوهرخاله   نیرفتار مال هم  قیطر  ینبود و منطق  بیعج  دمیشا

گوشه از   هیسال ها    نیبود که نگاه آخر اون شبش تو تمام ا   ی ا

 شد..  یم ی ادآوریذهنم مونده بود و مدام بهم 

کوتاه خاله و مامانم    ی به وجود اومده رو فقط سوال ها  نیسنگ   جو

  یکردم وسط سکوت ها  یشکست و خدا خدا م  یاز زرتشت م

ضربان بلند و تند قلبم به    ی پر از شوکشون.. صدا  دیو شا  ییهوی

 نرسه! یگوش کس

خواست    یکه اصالً دلم نم  ییفضا  نیا  ی کالفه ا  قه ی از چند دق  بعد

سمت   افتادم  راه  خوردن  آب  بهانه  به  و  شدم  بلند  باشم  توش 

زرتشت    ی تا اومدن مامان و بابا  گهیدادم د  حیآشپزخونه و ترج

که هر کدوم در آن واحد هزار تا    هیبق   زینگاه ت   رینرم و ز  رونیب

 ! رنیداشتن قرار نگ  نفکر مختلف نسبت به من تو سرشو

به   ی دیکه اوپن نبود و د  ی راحت از بودن تو آشپزخونه ا  الیخ  با

  ه ی قلبم آروم بشه و بعد    تمیتا ر  ستادمیکم وا  هیسالن نداشت  

 .. ختمیخودم ر ی برا خچالی آب از تو   وانیل
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نخورده بودم که خاله ام اومد تو و نگاه دلتنگش و   شتریقلپ ب  هی

 به سرتا پام دوخت..  

[۰۴.۰9.2۰ 12:59 ] 

 ۴۴1_پارت#

تونستم نگاهش کنم تا    یکه شوهرخاله ام نبود راحت تر م  نباریا

 نه!  ای هیتو چشماش واقع یدلتنگ  نمی بب

واقع  به ا  یم   ینظر  و  سال  یعنی   نیاومد  ده  سکوت  ..شوهرش 

چ  ششیپ هنوز  و  کرده  حفظ  جر   ی زیو  اون  از  زنش    ان یبه 

سوال   ریگفت خودش و ز   ینگفته!هرچند که حق داشت..اگه م

بزنه که به ضررش تموم    یبود که نخواد حرف  یع یبرد و طب  یم

 شه! 

تنگ شده    یل یدلم برات خ  ینه..ول  ای  ی کن  یدونم باور م  ینم  -

 جان!  سایبود گ

و به خودم حق   د ینم نرس به ذه  یتشکر معمول  هیجز    ی جواب  باز

مکالمات   نی..من مدت ها بود که از ایزبون  ی ب  نیدادم بابت ا  یم

هم که زودتر از زمان    یطیشرا  نی دور بودم و تو ا  ل یفام  ی با اعضا

 مورد نظرم مجبور به برگشت شدم کارم سخت تر بود! 
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از سمت من بسته شده    ی همه راه ها  دیام که د  خاله مکالمه 

..  ی دونم با چه فکر  یلحظه.. نم  هیو بره که    رهیخواست روش و بگ

  یکردم تمام خونسرد  یم  یکه سع  یو با لحن  ا یدل و زدم به در

 کاذبم و تو خودش جا بده گفتم: 

 چه خبر؟ ویخاله از گ -

ازش    یسوال  هی  نکه یخبر از همه جا..فقط خوشحال از ا  ی ام ب  خاله

تفاوت نبودم.. برگشت سمتم و   ی و نسبت به حضورش ب  مدیپرس

 با ذوق گفت: 

..  ایتالیا  ی نه.. تو  ای  یهست  انیدونم در جر   ی..نمزدلمیخوبه عز  -

 ن یاز آشناهاش ا یکیبا کمک  ر یکنه..ام ی کار م  رانیتو سفارت ا

د هستش  کرد..  جور  براش  و  براگهیکار  داره  خودش    ی ..اونور 

 کنه!   یو م شی زندگ

نکردم..چقدر    یمخف  ی برا   یتالش  چیه پوزخندم  داشتن  نگه 

  ی و م  ش یخودش زندگ  ی بود برام جمله »اونور داره برا  نیسنگ 

  ل یکرد..تحص  ی کرد..کارم   یم  ی کنه« چقدر راحت داشت زندگ

 ی ده سال به جا  نیا  ی کرد و من.. جون دادم تو تک تک روزا  یم

 کردن..  یزندگ
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.. رانیموقع اصالً برنگشته ا..از اون  مشین یب  ینم  یلیما هم خ  -

..اتفاقاً همون  می زن  یبهش م  ی سر   هیاونجا    میر یما م  یهرازگاه

رفت تو  که  روزا  میروزا...همون  و  سراغت  گرفت..ماهم    ی.. 

رو بهش    یهمون دروغ  میشده.. مجبور شد  یچ  می بگ  م ینتونست

 گفتن!  رهکه..بعداً مامان و بابات.. به گال می بگ

وجودم داشت   ی که تو  یر دادم و ازحرصو محکم بهم فشا  دندونام

 دستم بشکنه..   ی تو وانینمونده بود ل  ی ز یشد چ یم ادیز

آدم    نیپسر ا  یطان یشد قفل زبونم و باز کنم و چهره ش  یم  کاش

خ کنم..ول   الیخوش  رو  براش  حفیح  یو  زبونم    فی..واقعاً  که 

آدما    نیمدرک کت و کلفت از قاتل بودنم و همه ا   هیکوتاه بود و  

 کوتاهم!  شهیبودن..لعنت به من و زبون هم دهید

[۰۴.۰9.2۰ 12:59 ] 

 ۴۴2_پارت#

تونم شماره اش و بهت بدم که    یم  یاگه دوست داشته باش  -

 باهاش.. 

 ! ستینه الزم ن -
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.. منم ته مونده  رونینگفت و رفت ب   ی زیچ  گهیلحن مصممم د  با

بتونم باهاش بغض خفه    دیتا شا  دم یو سر کش  وانیاون ل  ی آب تو

 گلوم و قورت بدم..   ی کننده تو

هنوز موفق به مهار کردنش نشده بودم که اومدن شوهر خاله   یول

د و  آشپزخونه  به  برزخ  دنیام  چشما  شیچهره  ازش   ییو  که 

 زد دست و پام و لرزوند.  ی م رونیب شیآت

چشم تو    رخانیلحظه که با ام  نی خودت به دادم برس.. تا ا  ایخدا

اومدنم به ش  از  ا   رازی چشم نشده بودم  نبودم و   مونیپش  ی ذره 

  چیشکست و من ه  ی کردم که کاش قلم پام م  یحاال.. آرزو م

 شدم!  یرو در رو نم طیشرا نیمرد.. تو ا نیوقت با ا

 تو دختره آشغال؟ یکن  یم یچه غلط نجایا -

گلوم   یحوال  یی رو تنم نشست و ضربان قلبم و جا  ی سرد  عرق

  ی اومد تو آشپزخونه و نجاتم م  ی م  یکیکردم.. کاش    یحس م

  ن یسمت و فرصت تنها موندن با ا  نیاومدم ا  یداد.. کاش اصالً نم

 دادم!   یآدم و بهش نم

از   شهیهم  ی و گورت و برا  ی ازت گذشتم که بر  شیده سال پ   -

و راست راست   ی هر دفعه برگرد  ی .. فکر کردیشهر گم کن   نیا
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  ی نم   ی کار  چیو ه  نمی ش  ی بازم ساکت م  ی چشمم راه بر  ی جلو

 کنم؟ 

.. در نظر  یحق داشت ول  ییجا  هیبود.. تا    ادیبرام ز  گهیحرفا د  نیا

انقدر ب   ی من  نبود که بخواد هرچ  یهم  خواد   یدلش م   یگناه 

 بکشونه. دیبارم کنه و کار و به تهد

آدم بزنم    نیحرفا داشتم تا به ا  یلیهمون موقع اش هم خ  من

 فرصت و بهم نداد.. نی فرار کردنم ا یول

و سرش و    دی شده اش کش  دی کم پشت و سف   ی به موها  یدست

 مغزش تکون داد و گفت: ی تو یاحتمااًل از فکرا

  ی دی.. شنی ذار  ینم  نجایهم پات و ا   گهیو د   ی ریامشب م   نیهم  -

ف   ایگفتم    یچ اگه  د  کیقط  نه؟  مترگهیبار  فاصله صد  تو   ی .. 

هرک و  ب  یخودم  اون  بب  رونیکه  پنمتی نشسته  و  دهنم   ش ی.. 

کردم و حاال    یم   شیده سال پ   دیکه با  ی کنم و کار  یباز م  سیپل

 کنم!  یم

ا  دمیترس  ی م  هنوز کار  نیاز  و  م  ی آدم  به گفته خودش   یکه 

داشتم    ییآتو  هیآدم    نیوسط منم از ا  نیا  یتونست انجام بده.. ول

 نفر کوتاه باشه..  هی نیا  ی که نذاره زبونم حداقل جلو
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  یبه ضرر خودتون تموم م  شتریب  دیتهد  نی.. اد یکن  یفکر نم  -

 شه تا من؟ 

 رفت تو هم و همزمان چشماش گشاد شد..  اخماش

 ؟یچ یعنی -

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۰ ] 
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حرفا   یعنی- پ  ییاون  قراره  دنبالش    د یبزن   سیپل  شی که  به  و 

سرشم به خودتون    هیهام بزنم..  ییکه من قراره تو بازجو  ییحرفا

  ی و کار  دیباعث شده که تا اآلن ساکت موند  نمی گرده..هم  یبرم

که دلشون   یباگذشت   ی آدما  ی من ادا  شی..پس حداقل پدینکرد

  د یباش  لیدونم ما  ی م  د ی. بعدیار یدختربچه سوخته رو درن  هی  ی برا

 دونم رو بشه!  یکه من ازتون م یقیحقا

ول  دمید جاخورد  وضوح  به  و    یسع  یکه  خودش  هنوز  داشت 

نگه داره و من ازسکوتش استفاده کردم و ضربه آخرم و  یعصبان

 زدم.. 
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  ی ..ازرابطه پنهون هیبق  ایشه که خاله ام    یواقعاً براتون بد نم  یعنی  -

ام ب  هیبا  ی دالور  ریحاج  ش ا  غهیکس و کار که ص   یزن جوون 

که با زن اول و بچه هاش توش    ی کرده بود و تو همون کوچه ا 

 ببرن؟   ییداده بود بو  لیتشک  یکرد..براش خونه زندگ  یم  یزندگ

 تو چهره مات مونده اش ادامه دادم:  رهیزدم و خ ی پوزخند

به طالق گرفتن خاله ام   یکه راض  دی باش  یکنم آدم  یفکر نم-

رسه    یآقاجون که به دختراش م  ی اردیلیم  هیو از اون ارث   دیبش

 ! دیبگذر

 دهنت و ببند دختره کثافت تاخودم نبستـ... -

 !ســــایگ-

د  هیکه    یزرتشت  ی باصدا باز  گهیبار  و  نجاتم  فرشته    ی نقش 

برا  رخانیکرد..ام نزد  دنیکوب  ی که احتمااًل  شده    کیتو صورتم 

 و با اخم زل زد بهش..   دیبود عقب کش

ا  نی ب  هیصحبت  هی..ست ین  ی زیچ- و  ماهم    نیمن  برو  دختر..تو 

 اآلن! میایم
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ا  زرتشت لحظه  و  مشکوکش  نگاه  نم  ی که  ام  شوهرخاله    ی از 

 و گفت:  ستادیگرفت اومد کنار من وا

 شه!  یهست به منم مربوط م یمطمئناً هرچ-

 به تو مربوط...  دیچرا با-

 شده زل زد به زرتشت.. زهیچشم ر  هیلحظه مکث کرد و با هی

 ؟آره؟تو یباخودت آورد  یو برداشت  نی..نکنه تو انم ی صبر کن بب-

 ؟ی عمل باباش و گفت انیبهش جر

 برفرض که آره اآلن مشکل کجاست؟-

 ت؟ی کرد بازندگ  کاریدختره چ  نیرفت ا  ادت یمشکل کجاست  -

 حروم لقمه رو...  ی قاتل فرار  هی ی پا

 زرتشت باال رفت و حرفش و قطع کرد:  ی صدا

باش- زدنتون  نداررخانی ام  د یمواظب حرف  من    دی..اجازه  زن  با 

 ! دیحرف بزن  ی نجوریا

  یداره که زنم زنم م   یچه ارزش  گهیدوساله د  غهی هه..زنم؟اون ص-

 ؟ یکن

 باطل شده زدم؟ غهیاز اون ص یمن حرف-
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عصبان  گهید  رخان یام  صورت قرمز  تیازشدت  و    یم  ی به  زد 

سنگن بود..ول  ن یفساش  داشت    ی شده  همچنان  زرتشت 

  ن یو شرط ا  د یق   یکه انگار برنده ب  ی و آرامش طور  ی باخونسرد

نگاه م به   هیکرد و خب.. دروغ چرا..    یرقابت بود بهش  لحظه 

بال ا  دم یخودم  حما  نیاز  ها  یت یحس  عقده  داشت  انگار    ی که 

 کرد.  یم یام و خال  شتهگذ

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۰ ] 
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 ی نجوریهم هم  یشد اگه زرتشت اون شب لعنت   یخوب م  چقدر

آقاجون س  هیبق  ی جلو م  نه یبه خصوص  از زنش   ی سپر  و  کرد 

 دفاع!

من و زرتشت جا به جا شد    نی شوهرخاله ام که چند بار ب  نگاه 

 : دیو خشم پرس ی کرد و با ناباور ریآخر رو صورت زرتشت گ

 ؟ ی اش کرد غهیدوباره ص  یرفت -

 نمیا  دیکنجکاو  یلیحاال که خ  یول  میازدواج کرددوباره با هم    -

 و دائم بوده!  ی که عقد محضر د یبدون
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بار    هیبود که    ی دختره همون  ن یتو؟ ا  ی کرد  کاریچ  یفهم  ی م  -

 بدبخت؟ شی دوباره گرفت یقالت گذاشت و فلنگ و بست.. رفت

 نداره!  یبه شما ربط -

که زد باعث شد شوهرخاله ام با    یتند شده زرتشت و حرف  لحن

 و بگه:  رهیگوشش و به سمت زرتشت بگ  ی ناباور

 دم؟ی نشن -

 نباریکرد و ا   لی سرش و به سمتش متما  ییپررو  تیبا نها  زرتشتم

 گوشش شمرده شمرده گفت:  کینزد

 .. نداره! یبه شما.. ربط  -

به زرتشت چند قدم عقب عقب رفت و قبل از   رهیخان خ  ریام

 رفتنش از آشپزخونه لب زد: رونیب

مطمئناً به ننه بابات ربط داره و    ینداره.. ول  یباشه.. به من ربط  -

 گذاشته تو سفره اشون..  یبدونن پسرشون چه نون دیبه نظرم با

ها  با ب   ی قدم  رفت  هم  رونیبلند  من  هولزده    نکهی و  خواستم 

  ه یبا    دمید  رهی م و ازش بخوام بره جلوش و بگزرتشت و صدا کن

 گفت:  دیلبخند زل زده بهم و نگاه من و که د
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 اومد.. یازش خوشم نم چوقتیه -

  خ یآرامشش و درک نکرده بودم که دوال شد دست    نهمهیا  هنوز

 زده ام و گرفت و گفت: 

 نبرد!  دون یتو م میر یم میلباس رزمت و بپوش که دار -

و مجبورش   ستادمیقدم من و دنبال خودش کشوند که وا  چند

 .. ستهی کردم وا

 ی اونا حق دارن. نم  ینگاه کن   هی زرتشت.. از.. از هر طرف به قض  -

.. من مجبورت کردم ی دهن به دهن بذار  یبا کس  ی خودیخوام ب

 خراب بشه..  هیخوام به خاطر من رابطه ات با بق  یکار.. نم  نیبه ا

 ! میبر ای کردنشون بود.. ب یدعوا نبود.. راض منم منظورم از نبرد -

همهمه    ی کم کم صدا  میدیآشپزخونه که رس  یجلو   ی راهرو  به

داد خانواده زرتشت هم باالخره اومدن   ینشون م  نیبلند شد و ا

 کار خودش و کرد.. رخانیو ام

اول از همه هم خودش بود که   میو که تو سالن گذاشت   پامون

 زرتشت گفت:  ی چشمش بهمون افتاد و رو به بابا 
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.. از خودش بپرس تا باورتون ریبگ  لیبفرما.. شازده پسرت و تحو   -

 بشه! 

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۰ ] 

 ۴۴5_پارت#

از    الم یخ  نکهیحرف همه برگشتن سمتمون و من بعد از ا  نیا  با

تازه   که  بزرگم  خاله  به  زدم  شد..زل  راحت  گالره  نبودن  بابت 

 چشمم بعد از ده سال به جمالش روشن شد. 

  ی چ  ی دونستم پا  یچشماش خونه کرده بود و نم  ی که تو  یبهت 

د ا  دنیبذارم..  از  بعد  تو ایسال    نهمهیمن  ام  قفل شده  ..دست 

پسر   اش..ول  هی  ی کیدست  خوب  یهرچ  یدونه  بود حس    یکه 

و شاهدش   دمی خاله سارا د  ی که تو چشما  ینداشت و اون دلتنگ

مقصر   ی من و سر بدبخت کردن پسرش بدجور  یعنی  نینبودم..ا

 دونه!  یم

 شد..  کیو ازدستامون گرفت و چند قدم نزد نگاهش

 گن؟ ی م ی..چرخانیزرتشت..ام -
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برگشت و    رخانیدرهم به سمت ام  ی زرتشت با همون اخما   نگاه

 فت: گ

 گن؟ ی م یچ -

 شما..شما دوباره باهم..ازدواج...  -

  دا یرو پ  سایبله من بعد از فوت آقاجون که برگشتم تهران گ  -

شرکت   م  یکیکردم..تو  کار  همکارام   میدید  یکرد..وقت  یاز 

  م ی گرفت  میاز اتفاقات گذشته..تصم  مونیو پش  م ییجفتمون تنها

باهمد کن  گهیدوباره  عمل    ی ماریب  ی ..ماجرامی ازدواج  و 

  ن ی..همنهی بمنوچهرخانم من بهش گفتم و آوردمش که باباش و ب

 .. مونیسرخونه و زندگ میبرگرد م یخوا یامشبم م

چادرش و بادست لرزونش نگه داشته بود   یام که به سخت  خاله

 :دیغر

 اجازه ما؟ د؟بدونیازدواج کرد یراحت ن یبه هم -

  ش ی همون پ  ی نابر مب  نبارمی..امیبار ازشما اجازه گرفته بود  هی  -

 ! م یرفت

 دختر..  نیکرد زرتشت..اون موقع ا یاون موقع فرق م -
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برگشت سمت من و روش و با اخم گرفت..منم از فرصت   نگاهش

  دنی هم از شن  ی استفاده کردم و زل زدم به مامانم که انگار انقدر

  ی کردم حت  یتر بهش نگاه م  قی..اگه عم دیخبر شوکه نشد..شا  نیا

شاد  ی درصد  هیتونستم    یم آسودگ  ی از  تو چشماش   یو  هم 

 بخونم! 

 اوردینشست باز طاقت ن که با کمک خاله سارا رو مبل    مایس  خاله

بق از بهت  پر  از سکوت  استفاده   یخال  ی برا  هیو  کردن خودش 

 کرد..

همون  نیا  - عروس  هیکه    ستین  یدختر  رو شب  تو  قال   یبار 

زرتشت؟    ی دوباره بهش اعتماد کرد  ی گذاشت و رفت؟چه جور

نداشت..    یو اساس غلط بود و سرانجام  هیازدواج دومتم که از پا

 ده یبار ازش گز   ه یکه    یسراغ همون سوراخ  یدوباره رفت  یواسه چ

 ؟ی شد

 و ول کرد و چند قدم رفت سمت مامانش..  دستم

پا  - از  ازدواج دومم  بود..ول  ه یموافقم که  اشتباه  من    یو اساس 

  ی ..آقاجون و مقصر م سایبا گ   می بهم خوردن زندگ  انیهنوز سر جر
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  گه یبار د  هی  دی..چرا نباستیکه ن  رو.. حاال  گهید  چکس یدونم..نه ه 

 شانسم و امتحان کنم؟ 

 دختر قاتل و...  هیشانس؟تو ازدواج با -

 . دیحرف بزن   ی نجوریا  سایمن درباره گ   ی جلو  دیمامان حق ندار  -

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰1 ] 
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مگه حق  ی چه جور - زدم  قبول   ست؟مگهین   قتی حرف  خودش 

 نداره؟

وقته چالش کردم..حاال   یلی..گذشته تموم شده و منم خیهرچ-

 ی زایچ  نیخواد بافکر به ا  یشروع کردم. دلم نم  دیجد  ی زندگ  هی

نه و   سایخراب بشه..برفرض که من با گ  زیمسخره دوباره همه چ

دخترا   یکیبا    یاحتی  گهید  یکیبا   بهم    یی ازهمون  شما  که 

م   شونید  ی م  شنهادیپ م  یازدواج    م یخواست   یکردم..ازکجا 

کار  می بفهم بوده؟اگه  اون دختر چه خبر  پله   ی تو گذشته  صد 

 گفت؟  یاومد به ما م یانجام داده بود م نیبدتر از ا
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ان و   بهیفکر که غر  نیو خودمون و باهم  میدونست  یاونا رو نم-

ندار  ی شناخت م  میازشون  م   نیا  ی ..ولمیکرد  یآروم    ی و 

دمیدون خودمون  ف  میدی..باچشم  جور  لمیاون    د یبا  ی و..چه 

 ... ونادمی

بود که جواب   ی چشما  ی جلو  نباریا امون..مامانم  متعجب همه 

 : دیخاله ام و داد و توپ

د- نشستمایس  گهیبسه  تو  رفت  نرفته    ی..آقاجون  جاش؟دادگاه 

بچه من و از شهر    شیحرفا ده سال پ   نی؟همیکن  یحکم صادر م

 نیتو ا دمیکش  یچ  ی دیو د  ی روند..خودت بود  شیو خونه زندگ

دار اومده  که  سال..حاال  تاآخر    نباریا  ی کن  یم  ی کار  ه ی  ی ده 

  یلی..که منوچهر خینذارهاگه نگران گناهش  نجایعمرش پاش و ا 

ب  هیوقته د تا هروقت خانواده اش   امرزیاون خدا  و کنارگذاشته 

کرده   ریخرج کار خ  هیشد بهشون بده..تااآلنم چندبرابر اون د  دایپ

م  گناهش..اگرم  کفاره  بشه  گ  دیبا  یگی که  مجازات   سایخود 

که توش    ی کردن تو شهر  یازخانواده و زندگ  ی بشه..ده سال دور

ن از گرگه مجازات  نه ما    یبا زندان داره وقت  یفرق  ست؟چهیپر 

 نه اون مارو؟ مشی دید
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ام  ده یکش  اری اخت  ی ب  نگاهم  سمت  داشت  رخانیشد  ..اونم 

بود تا    ینگاهش برام کاف  نیکرد و هم  یبه من نگاه م  یرچشمیز

خودش و    ییرو کردم هنوز کارا  ششیکه پ  ی بفهمم برگ برنده ا

 به فاش شدن اسرار گذشته اش نداره.   یرغبت  چی آدم ه  نیداره و ا 

کرد    یداشت به مامانم نگاه م  یام هنوز تو سکوت درموندگ  خاله

بلبشو    نیکه وسط ا  یکه زرتشت حرف آخر زد و با لحن مصمم

 گفت:   دیچسب ی بهم م داشت ی بدجور

 افتاد..  مونیکه شب عروس یمسئله و اتفاق نیا-

شد زل زدم    یفشار دندونام داشت له م   ریکه گوشه اش ز  یبالب

چشمام بفهمه که    ی به زرتشت تا بلکه نگاهم کنه و از التماس تو

بحثا ندارم که خداروشکر نگاهش به سمتم    نیا  دن یبه شن  یلیتما

 کم مکث ادامه داد: هیو با  دیچرخ

وجه دلم   چیشه..به ه   ی مربوط م  سایفقط به من و گ  گهیاآلن د -

ما..چه   ی ماجرا بزنه..چه تو رو  ن یاز ا  یحرف  یکس  گهیخواد د  ینم

ا   فهی پشت سرما!وظ بد  نیامون  اطالع  بهتون  که  ازدواج   میبود 

خواد بشه    یم  یچ  ندهیشده و درآ  یقبالً چ  نکهیمجددمون و..ا

 به عهده خودمون. دیرو بذار
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 واضح تو روش گفت:  نباریا رخانیو برگردوند سمت ام روش

حرف اضافه    ی ..کسی و بهونه ا  لی..به هردلنمیبب   گه یبار د  کیاگه  -

بزرگتر    ی ا بکشه..احترام  شونه  و  شاخ  براش  و  بزنه  من  زن  به 

  چی کنم که ه  یرفتار م   گهیجور د  هیو    رهیم  ادمی و    یتر  کیکوچ

 !دیدیکدومتون تاحاال ند

مخاطب زرتشت    دیبود و ند  نیی ام که تا اون لحظه سرش پا  خاله

 :دیرو به شوهرش غر هیک

 ؟ی بهش بگ  ی خوا ینم یچیپسرت و؟تو ه ین یب  یم-

حرف سرم و به سمت آقاشهروز برگردوندم و تازه متوجه    نیا  با

شروع    یدونم از ک  یاش به سمت خودم شدم که نم  ره ینگاه خ

 شده بود و من متوجهش نبودم. 

سر    یبود و حت ی ا  هیحاش   یمرد آروم و ب  شهیاز پدرمن هم  بدتر

مخالف و    ایصددرصد موافق بود    ادینم  ادمیهم    مونیازدواج قبل

ارزوقت فر  چیه کنم..    شیابیصت نشد که به چشم پدرشوهرم 
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  ه یچهره اش چقدر شب   ی که حالت ها  دمید  یحاالداشتم م   یول

که خاله   ییاز اونجا وزرتشت به باباش رفته  یعبارت ابهیزرتشته..

بود..با  یکپ   مایس م  دیآقاجون  زرتشت   یخداروشکر  که  کردم 

 اون مرد نشد! هیشب ی حداقل از نظر ظاهر

 و که ازمن گرفت جواب زنش و داد: نگاهش

د  یچ- موقع  گه؟بهیبگم  همون  رو  خودش..اجازه  که    یقول 

خودشون   گهیتجربه اشون بود الزم داشتن..اآلن د  نیجفتشون اول

 ی درسته چه کار  ی رسه که بدونن چه کار  یعقلشون م  ی انقدر

 غلط.. 

 گفت:  رلبیزد و ز  ی ام پوزخند خاله

پ  هه..پس الل شه زبون من که ده- به   شیسال  اون اجازه رو 

دختر از اول عامل   نیدونستم ا  یخوب م  یپسرم دادم..اونم وقت

 پسرمه! یزندگ یبدبخت 

  ت ی و اهم  دیشن  دمی..شادی حرف و نشن  نیا  یبه جزمن کس  انگار

 نداد و شوهرخاله ام بود تو ادامه حرفاش گفت: 
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خودش و    میو دور ازخانواده گل  ییده سال که تنها  نی..تو اسایگ-

جنم و جربزه داره که   ی انقدر  دهی..نشون م دهیکش   رونیاز آب ب

 ! هیمن کاف  ی برا  نی پسرم نداشته باشم..هم یازبابت زندگ ینگران

 سا؟یگ ای یزرتشت ی شهروز!تو بابا-

هم باشه    یارکشیبه    م؟بنایکن   ی ارکشی..مگه قراره  مایبس کن س-

و    مارستانهیدختر توب  نیا  ی بابا  یوقت  ستیرقابت عادالنه ن  نیا

و    یچیبه ه  ی تونه ازبچه اش دفاع کنه. باشه اصالً من کار   ینم

کنم..همون    یپسر خودم نگاه م   ی ندارم..فقط به زندگ  چکسیه

شد    یم  دهیداشت کارش به جنون کش  شی که ده سال پ  ی پسر

است و داره  زنش کج  نکهیا  الیاز شدت عذاب وجدان و فکرو خ

 ی کنه..بابات اون موقع دهن همه امون و بست.. کار  یم  کاریچ

  گه یدونم که د  ی غلط..فقط م  ایندارم که کارش درست بود    نیبه ا

شاهد اون حال و روز پسرم باشه..اگه فکر    گهیبارد  هیخوام    ینم

 ذارم! یاحترام م مشیخوشبخته..منم به تصم ینجوریکنه ا یم
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زرتشت کش اومد و نگاه پر افتخار و قدرشناسانه اش و به    لبخند

انداختم..    نییپا   ی سرم و از شرم و ناراحت  یپدرش دوخت.. من ول

به عنوان پدر شوهرم    ییجورا  ه یکه درباره ام زد و    یینه از حرفا

درباره اش    مایکه اون قد  یاشتباه  یازم دفاع کرد.. به خاطر فکرا

 داشتم. 

نفرت گذشته ام نسبت به زرتشت..    لیاز دل  ی درصد  هیچرا    دروغ

ا بدون  بود!  کاف  نکهیپدرش  باشم حس    ی شناخت  داشته  ازش 

 ه یزد و ساکت بود اون و    یبهش نداشتم.. از بس حرف نم  یخوب

دونستم که جز چرخوندن مغازه    ی م  ت یموجود منفعل و کم خاص 

 اد. یاز دستش برنم ی ا گهی.. کار دش یو کار و کاسب 

رو بست..   هیدهن بق ییجورا  هیکه زد و   ییحرفا نیحاال با ا یول

بودم اگه حضورم تو   دواریگذشته ام و ام  ی کرد از فکرا  مونمیپش

پدرشوهر و عروس    هیشد و رابطه امون شکل    یخانواده دائم   نیا

 لطفش و جبران کنم! نیبه خودش گرفت.. ا یواقع

××××× 

شو  ی م  یساعت  م ین اون  و  سارا  خاله  که  که  شد  الدنگش  هر 

داشت   یرو خفت کرده بود و چ  سایچرا تو آشپزخونه گ   دم ینفهم
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تا مجرم تو   نی .. عسایگفت رفتن و حاال من و گ  یبهش م دو 

کدوم    چیانگار هنوز ه  کهیدر حال  میجمع خانواده امون نشسته بود

 .. ومدنین رونی ب میکه بهشون داد ی از بهت خبر

  سا یاومد گالره بود که کنار گ   یصداش م  یکه هرازگاه  ی کس  تنها

آخر  از  داشت  و  بود  خواهرش    ی ها  قهیدق  نینشسته  حضور 

 کرد!  یاستفاده م 

 د؟ی امشب و هست -

نگاهم    ی صدا  با بلند کردم و زل زدم بهش.. هنوز  بابام سرم و 

قدردان و  تشکر  از  از   یسرشار  اش  جانبه  همه  دفاع  بابت  بود 

 .. ممیتصم

  ره یدرهم خ  ی مامانم که با اخما   به  ینگاه  میگرفتم و با ن  ینفس

 بود گفتم:   نیزم

 شرکت باشم!  دی.. فردا با می افت ینه.. تا شب راه م -

لحظه سرش و بلند کرد و با اخم زل زد بهم..    هیکه مامانم    دمید

  ی م  یزد و ازم شاک  یحرف م  یبود اآلن کل  ی ا   گهید   طیهر شرا

  ی دور   نیا  یفعل  طیتو شرا  ی.. ولرمیشد که چرا انقدر زود دارم م

 کرد.  یاتفاق و هضم م  نیکم کم ا دیجفتمون بهتر بود.. با ی برا
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 مامان خاله ام بود که گفت:  ی به جا یول

 . دیفردا صبح بر  دیشب که خطرناکه زرتشت جان.. بمون -

! قرارمونم  می.. کار دارسا یشه.. هم من هم.. گ  یخاله نم  گهینه د  -

 دو روزه بود!  یکیاز اول 

  گهیساعت د  می .. ن ارمیرفته ب  ادمی.. قرصام و  میشهروز پاشو بر  -

 بخورم!  دیبا
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  ی به اصرار ها  تیاهم  ی و گفت و از جاش بلند شد و ب  ن یا  مامانم

برا ام  ن   یحت  ایموندن..    شتریب  ی خاله  و   ینگاه  م یبدون  ما  به 

قبل   یراه افتاد سمت در و بابامم به ناچار بلند شد ول یخداحاظ

 و گفت:  سایاز رفتنش رو کرد به من و گ

بشه براش.. بسه    ی کشه تا عاد  یکم طول م  هی ..  دیدلخور نش  -

و از خودتون غافل    دیکرد  یو اون زندگ  نیحرف ا  ی برا  یهرچ

هم و    ی و هوا  دیدرسته انجام بد  دیکن  یفکر م  ی .. هرکاردیشد

 ! دیداشته باش 
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لب گفت که    ریز  یچشم  سایتکون دادم و گ  دییسرم و به تا  من

با من دستش و    یو خداحافظ  یبابام اومد سمتم و بعد از روبوس

 دراز کرد.. سایبه سمت گ 

بابام دستش    یبا بابام دست داد ول   ی لرزه وقت  یکه دستش م  دمید

 گفت:  یداد با مهربون یکه تکونش م ی و ول نکرد و همونجور

بسپرم..   ی پسرم و به ک بیدونستم تا اآلن تو اون شهر غر ی نم -

 .. دیباش  گه یسپرمش به تو.. مراقب همد یحاال دارم م  یول

که    سایگ   یشونیرو پ  ی که تموم شد دوال شد و بوسه ا  حرفش

 .. رونیرفت ب  عیکرد کاشت و سر ی هاج و واج داشت نگاهش م

 کن..  یمامانت خداحافظبرو با  -

برگشتم سمتش و سرم و به دو طرف تکون دادم   سا یگ  ی صدا با

 که بازوم و گرفت و به سمت در هلم داد..

معلوم   گهی.. داریاز دلش درب  ی جور   هیزرتشت.. برو    گهیبرو د  -

حال   نیتو هم  ی خوا  ی.. تا اون موقع منجایا  میبرگرد  یک  ستین

 ؟یو روز ولش کن

 کم زمان الزمه..  هیشه..  ینم  یباهام اوک ایزود  نیاون به ا -
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.. دامن  ی کن  یازش خداحافظ  ی بر   یتون  یباشه حداقل تو که م  -

هم باشه فقط از جانب    ی ا  ی.. بذار اگه ناراحتی دلخور   نینزن به ا

 .ی باهاش ندار یاون باشه و بدونه که تو در هر صورت مشکل

  یی ها  یمهربون   هنهمیکردم و با خودم به ا   یداشتم نگاهش م  فقط

تونست   ینم دید یتفاوتش و م یظاهر اکثراً ب ی هرکس دیکه شا

 کردم که گفت:  یببره فکر م یبهش پ 

راه انداخته بود.. خب    یشاپ سخنران  ی بود امروز تو اون کاف  ی ک  -

 خودتم بهش عمل کن نذار رابطه اتون بشه مثل من و مامانم.. 

نداره و  ی ا جهیدونستم نت یم  نکهیحق جواب نداشت.. با ا حرف

بازم رو  ی با قدم ها  ی.. ول دهیبه من نشون نم  یخوش  ی مامانم 

بلند راه افتادم دنبالش تا حداقل احترامش و حفظ کرده باشم..  

گرفتم    یم   میزندگ  ی که برا  یماتیاون از من و تصم  نکهیبا وجود ا

 نبود!  یراض
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 لمیکه رفت منم رفتم تو اتاق گالره که حاضر شم و وسا  زرتشت

د کنم..  هامون    مینداشت  نجایا  ی کار  گهی و جمع  برنامه  همه  و 

خب.. من    ینبود ول  ل یباب م  ادیز  د یرفت.. هرچند که شا  ش یپ

ا حت  نجاهایفکر  ا  یرو..  از  م  نمیبدتر  و  بودم  دونستم    یکرده 

 . انیکنار نم مسئله نیبا ا یراحت نیخانواده زرتشت به هم

بهم    البته و  ام کرد و همه تصوراتم  آقا شهروز شوکه  رفتار  که 

ولختیر رو   ی..  وجدان  عذاب  بار  آخرش  اون حرف  با   یکاش 

ا  یذاشت.. من   یدوشم نم از  به جز   ی زیازدواج چ  نیکه هدفم 

با    ریو همراه و هم مس  ییمشترک زناشو  ی ندگز  لیتشک شدن 

و تنهاش   اشمزرتشت و داشته ب  ی هوا  دیبا  ی شوهرم بود.. چه جور

 نذارم؟

ب  دم یو پوش  لباسام برم  برداشتم که  همون    یول  رونیو ساکمم 

به سر   یموقع مامانم اومد تو اتاق و در و بست.. نگاه ماتم زده ا

 و وضعم انداخت و گفت: 

 ؟ ی ریم ی دار -

 تر شد.. کیتکون دادم که نزد  دییو به تا سرم
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دونم    ی.. مسای گ  ی خواد بمون  یفقط خدا شاهده که چقدر دلم م   -

 ی دلم داره پر م  یول  یزن  یو پوزخند م  یکن  یبگم باور نم  یهرچ

دوا    میاز درد دلتنگ   ی درد  چیدو روز ه  یکی  نی زنه واسه ات و ا

 نکرد!

 ! نیهم نم ی نبود.. فقط اومدم بابا رو بب یهدفم رفع دلتنگ -

کرد.   یم  هیقبل رفتن؟ زنگ زدم بهش داشت گر  شین یب  ی ریم  -

ا منتظر  سال  ده  با  نیگفت  حاال..  و  بودم  تخت    ر یاس  دیروز 

 باشم!   مارستانیب

 ! رمیم -

ب  گهیگلوم د  ی تو  بغض ا  شتریاجازه حرف زدن  و    نیاز  نداد  و 

 : دیپرس هوی نکهینگفت تا ا ی زی چ گهیمامانمم د

 ؟یخودت خواست -

حرفش زل زدم    دنیاز نفهم  یناش   ی و بلند کردم و با اخما  سرم

 بهش که گفت: 

 ؟ ی.. خودت خواستگم یازدواج دوباره ات با زرتشت و م -

 ؟ یکن  یم ی مگه فرق -
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..  ی وصلت نبود  ن یبه ا  ی.. اون موقع اصالً راضی دونم ول  ی نم  -

 ؟ ی دفعه قبول کرد   نیشد که ا یچ

 ؟ ی نکرد ی کار چی و ه  ستمین  یراض یدونست یم -

 تونستم بکنم و نکردم؟ یم -

ا  پوف رو  دمیکش  ی کالفه  مرتب کردن شال  سرم   ی و مشغول 

 شدم که گفت: 

نه واسه اجازه و  ..  دیعقد نکرد  رازیچرا بعد از اومدنتون به ش  -

تو    یتنها نمونده باش  نکهیا   ی .. برانکهیا  ی .. حداقل برازایچ  نیا

 روز عقد! 

  مم یشاد  ی.. تو روزادیکنارم نبود  می و بدبخت  یسخت   ی تو روزا  -

ندار باش  دیحق  دخترادی کنارم  همون  من  خانواده  حاج   ی ! 

تموم   برام سنگ  تا خواهر  مثل دو  ان که جفتشون  محمدزاده 

 توقع ندارم! ی ا گهیکس دگذاشتن! از 
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 .. تیجد ن یالزم بود ا یشکوند ول یبود و دل م ی جد لحنم
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  مارستان یخوام برم ب  ی.. هم مگم ی و هم اآلن دارم به تو م  نیا  -

داشت که گفتم.. پس    لیدل  هی فقط    نجایبه بابا بگم.. اومدنم به ا

به راه سراغ گرفتن و زنگ   یخواهش م کنم فکر جبران و راه 

. من  د یکن  رونیشدن و از سرتون ب   ریگ یزرتشت پ  قیزدن و از طر

ها  نیا محبت  و  نم  نبهقل  هوی  ی رفتارا  رو  عادت   ی شده  خوام. 

.  رمیم   شیپ  نیبه بعدم طبق هم  نیو از ا  یطرز زندگ  نیکردم به ا

 دیخوا  ی . اگه م.دیده سال اشتباه کرد  نیتو ا  دی کن  ی اگه فکر م

کن  ی جور  هی بهتردی جبران  برا  نی..  ه   ی جبران   ی کار  چیمن 

ا بخوا  نکهینکردنتونه..  بعد  به  اآلن  ا  دیاز  و   ن یهمه  نبودناتون 

بذار   یباعث آزارم م  شتریب  دیکن  انجبر و    میزندگ  دیشه.. پس 

 ! د ینکن تمیاذ نیاز ا  شتریبکنم و ب

بعد از رو به   ی اومد   یاگه تو هم نم  سا؟یگ  یتا ک  ؟یآخه تا ک  -

شده خونه به خونه    یحت   میایب   م یخواست   ی راه شدن بابات ما م

.. پس فکر نکن قرار بود تا آخر عمرمون  میاون شهر و دنبالت بگرد

 .. م ینکن ی کار چیو ه میدست رو دست بذار ی نجوریهم

 و چشمام و محکم باز و بسته کردم..  دمیکش  یقیعم  نفس
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  ن یحرف من هم  دیاومد  یکنه.. شما هم م  ینم   یفرق  گهید  -

خوام از راه دور باهاش در ارتباط باشم    یکه م  یبود.. تنها کس

اگه شما   ینداشت.. ول  یسهم  چیه  انایگالره اس چون تو اون جر 

ل  دفعه قو  نی.. ا دیهاتون من و تحت فشار بذار  ی ریگ یبا پ   دیبخوا

 .. د یکن دامی پ د یهم نتون ی برم.. که تا صد سال بعد ییجا دمیم

ساک و تو دستم محکم گرفتم و راه افتادم سمت در که   دسته

 زار زد: 

ذارم   ی .. نه مام ی.. نه من میتو بگ  ی.. باشه.. باشه هرچسا یگ  -

و سالم و    یبدونم خوشبخت  نکهی.. همنکهیبکنه.. هم  ی بابات کار

دار م   ت یزندگ  ی سالمت  دار  هیکاف   یکن   یو  .. حق  ی برام. حق 

بارم که شده    هی.. بذار حداقل واسه  ی.. ولی ما رو نخوا  گهید   ی دار

لباسات و بغل   ییچه شبا  ی.. اگه بدونسایبغلت کنم.. تو رو خدا گ

  ی نجوریده سال هم  نیا  ی کردم تا خوابم برده.. اگه بگم اکثر شبا

به قرآن د ا گذشت  بذار حداقل  نگفتم.. حاال  از    نی روغ  حسرتم 

 گهیبار خودت و بغل کنم.. بوت کنم.. بعدش د  هیبره.. فقط   نیب

 ! دم یخوام قول م یازت نم یچیه



1199 
 

وا  یچیه فقط  درمونده  و  مستاصل  و  تماشا..    ستادمینگفتم  به 

انگار هم به رضا  نیمامانمم  و  فاصله   ریتعب  تیسکوتم  که  کرد 

ثان تو  پر کرد و تن خشک مونده ام و کشوند تو    ی ا   هیامون و 

 بغلش.. 
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  ی خواستم هم نم  ی اگه م  یبود و حت  زونیاز دو طرفم آو  دستام

بود..   کرده  بغلم  مامانم سفت  که  انقدر  بدم  تونستم حرکتشون 

و چونه   ختیر   یهق هقش داشت اعصاب و روانم و بهم م  ی صدا

 ام و لرزوند.

ب  از انقدر  نبودم که  به قول    یسنگ  بود و  باشم.. مادرم  تفاوت 

ها   یشد با وجود همه ناراحت  یزرتشت اگه جاش با بابام عوض م

 .  ام یکردم که ب  یم یهام خودم و راض ی و دلخور 

  ن ینداشتم که تو هم  یبرد و من.. آمادگ  ی زمان م  ییزایچ  هی..  یول

که تمام    ییبرخوردمون بعد از ده سال.. همه اون عقده ها  نیاول

  ن یاز ب  دمیکش  یعذاب م  ادشونیمدت بهش فکر کردم و با    نیا

 ببرم..  
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انقدر زود همه چ   یآمادگ فراموش    زینداشتم  ولو    ن ی ا  یکنم.. 

و تالش   ی بعد  ی مقدمه خوب باشه واسه روزا  هیتونست    ی م  دیشا

اومدم و بعد از بستن دهن    یکه با دست پر م  یوقت  ی برا  شترمیب

ام   میکه نقشش تو نابود کردن زندگ  ی خان دالور   ریگشاد اون 

راحت   الیشهرم و با خ  ی هوا  گه یبار د  هیکمتر از پسرش نبود..  

 .. دم یکش  ینفس م

اگه   دیدونستم و شا  یکه م  ی زی اومدم و بعد از رو کردن هرچ  یم

باورم   چکسیگفتم به خاطر مدرک نداشتنم ه   ی م   شی ده سال پ

بودن کنار خانواده رو با همه وجود حس    گهیبار د  هیکرد..    ینم

 کردم!  یم

طرف صورتم   هی گردن و    ی که تند تند رو  ی از چند تا بوسه ا  بعد

قب که مامانمم به ناچار فاصله  ع   دم یکم کش  هیکاشت خودم و  

بدون نگاه    نباریاش هنوز بلند بود که ا  هیگر  ی صدا  یگرفت ول

..  رونیبلند رفتم ب   ی کردن به صورتش روم و گرفتم و با قدم ها

 نفس بکشم!   نی سنگ   ی هوا  نیاتونستم تو    ینم  نیاز ا  شتریب  گهید

* 
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ساعت به    کی  نیو تمام ا   میجاده بود  ی شد که تو  یم  یساعت  هی

ب  از  بعد  گذشت..  به    رونیسکوت  رفتنم  و  خونه  از  اومدنم 

 از بابام..  یو خداحافظ مارستانیب

کم    هیکه به مامانم گفتم و.. با لحن    ییهمون حرفا  نکهیاز ا  بعد

کردم   دیآرومتر به خاطر مراعات حال و روزش به بابامم زدم و تاک

 وسط عوض بشه..   نیا ی زیخوام چ یکه نم

که مدام پر   ییفقط تو سکوت و با چشما  یحرف  چی بدون ه  بابام

با تموم شدن طاقتم ترکش    یم  یو خال شد بهم زل زد و من 

  یدر جواب سواال  یحت  یحرف  چیه  گهی.. درونی کردم و اومدم ب

حد   نیحال و روزم تا ا  دید  یو اونم وقت   ومد یزرتشت به زبونم ن

 ت بمونه! داد ساک  حیترج زونهینام

  ش یبا مادرش خوب پ  شمیکردم خداحافظ  یکه حس م  هرچند

ا به  من  مثل  اونم  و  اتفاقات   نینرفته  به  کردن  فکر  و  سکوت 

 داره!  ازیرو ن شیگذشته و پ 
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پ  یشکل  همون به ش   م یشون یکه  بودم  ..  ن یماش  شهیو چسبونده 

دستبند و  آوردم  باال  و  دستبند    ی دستم  کنار  مچم..  دور  که 

 طناز سر عقدم.. بسته شده بود و لمس کردم..   ییاهدا

سنگ    هیدستبند چرم که وسطش    هیخواهر کوچولوم بود..    هیهد

من   ی رفتن مشهد برا  یداشت.. گفت پارسال تابستون وقت  روزهیف

 و لنگه اشم دست خودش بود!  دهیخر

اشته باشه که با  د  ینفر انقدر قلب مهربون  هیشه    یم  ی جور   چه

 دای که فقط با چند تا عکس پ  ی خواهرش و شناخت  دنیوجود ند

 کرده بود دوسش داشته باشه؟  

تونست    یبرعکس بشه.. م   زیتونست همه چ  یکه م   یصورت  در

 نیچرا تو تمام ا  نکهیداشته باشه از ا  نهیک  یحت  ایازم دلخور بشه  

و    هیبه بق   یربط  چیخواهرم و که ه  یبار حت  هیسال ها نخواستم  

 و باهاش ارتباط داشته باشم.  نمیگذشته نداشت بب  ی ماجراها

طناز و طراوت..   ی که همه خواهرانه هام و گذاشته بودم برا  یمن

باز    کیکوچ  ی جا  هیتونستم در کنارشون    یم واسه گالره هم 

  م ی خب.. پشت هر تصم  یکنم و دورادور باهاش در ارتباط باشم ول

 ترسوند..  یبزرگ بود که من و م سکیر هیمن 
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  ی م  حیوگرنه هنوز ترج  دمشیمجبور شدم که اومدم و د  اآلنم

روزم    هیهنوز    ی نجور یبرم و حاال ا   شیخودم پ  ی دادم با برنامه ها 

حد براش تنگ نشه و به تاپ   نیاز دور شدنم نگذشته دلم تا ا

 ! فته یتاپ ن

حسرت  قیعم  نفس از  پر  خ  دمیکش  یو  تار  رهیو  جاده   یکیبه 

 یدستبند و لمس م  ی رو  روزهیهمونطور که با انگشتم سنگ ف

 لب زمزمه کردم:  ریکردم ز

 ..خسته و در به در شهر غمم..  

 تره..  اهیشبه س   ی..شبم از هرچ

 هاست..  نهیزندون سرد ک ی..زندگ

 ..رو دلم زخم هزار تا خنجره.. 

ش  پخ  نی که از ضبط ماش  یمی مال  کیموز  ی قطع شدن صدا  با

کم به سمت زرتشت چرخوندم    هیشد ساکت شدم و سرم و   یم

 جاده اس.. رهیدرهم خ ی با اخما دمیکه د

روش و به سمتم برگردونه   نکهینگاه من که شد بدون ا  متوجه

 گفت: 
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 بلندتر بخون!  -

 ؟ ی دیشن ی چه جور -

 .. یبگ ی زیچ هیکردم  زیدو ساعته گوشم و ت -

لحظه ناراحت شدم براش.. به خاطر من با وجود کمردردش    هی

کرده بود و بعد از دو روز دوباره داشت    یرانندگ  نجایراه تا ا  نهمهیا

برم   ریمس  نیا ا  یو  تا  نبود  بد  نیگشت.. حقش   ی حد همسفر 

 خانواده هامون..   ی باشم براش.. اونم بعد از دفاع جانانه اش جلو 

م همه رو ساکت کرد و نذاشت  که توقع داشت  ی اصل همونجور   در

  ر یکرده بود تاث  دای که به خاطر کار من به دلش راه پ  ی ا  نه یک

 !یهمراه نیا ی بذاره رو
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و غمزده بودم که دل و دماغ نداشتم و    ریحال انقدر دلگ  نیا  با

 گفتم: 

 !ادی حرف زدنم نم -

 خوندنم خوبه!  نی .. همینگفتم حرف بزن  -
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م   دمیکش  یقی عم  نفس خجالت  جاده..  به  زدم  زل  دوباره    یو 

  یصدا  یبخونم.. تا اآلنم به جز طناز و طراوت کس  ششیپ  دمیکش

بود و من اعتماد به نفسم و به طور    دهیآواز خوندن من و نشن

  ه یبودم که    یکامل از دست داده بودم.. انگار نه انگار همون آدم

 تو سرش داشت..  یبزرگ ی آرزوها  ی روز

 خوندم: ی بلندتر ی با صدا نباریو صاف کردم و ا گلوم

 و گرم.. کی کوچ ی شد اون دستا ی م ی..چ

 ..دیکش ی..رو سرم دست نوازش م

 و سرد من و..  یی..بستر تنها

 .. دیکش  یبه آتش م ی ..بوسه گرم

 من..  کیکوچ ی شد تو خونه  ی م ی..چ

 شد..  یگل غم وا نم ی ..غنچه ها

 ذاشت..  یتنها نم  یکس چی شد ه  ی م ی..چ

 شد..  یتنها نم یکس چی..جز خدا ه

  ی م   ی سع  کهی قطره اشک رو صورتم سر خورد و من در حال  هی

 خوندم: ی شتر یگلوم صدام و نلرزونه با غم ب  ی کردم بغض تو
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 ..من هنوز دربه در شهر غمم.. 

 تره..  اهی ..شبم از هرچه شبه س

 هاست..  نهیزندون سرد ک ی..زندگ

 ..رو دلم زخم هزارتا خنجره.. 

* 

با ا  یکله داشت م  هی  زرتشت داشتم    لیخودمم تما  نکهیروند.. 

  ی .. راض یبکنم ول  یاستراحت حساب  هیو تو خونه    میزودتر برس

 ..ادیاز پا درب یرانندگ نهمهینبودم فرداش به خاطر ا

که   ییها  چیو به ساندو  میهم نخورد  یشام درست و حساب  یحت

 .. مینزد شتری دو تا گاز ب یکیو  میمامانم داده بود تا تو راه بخور

ب   ینم من  مثل  واقعاً  اونم  ب  یدونم  و  بود..    ی حوصله    ا یاشتها 

و مطمئن بودم که    نیا  یذاشت.. ول  یم  ریمن روش تاث  ی رفتارا

م موظف  و  و من حاال خودم  منه  به خاطر سکوت    ی سکوتش 

 بشکنمش!  ی جور هیدونستم که 

 ا یکرد    دایو پ  یی شد جا  یدونستم م  یصبح بود و نم  ی دما  دم

 پرتاب کردم و گفتم:  یکیتو تار ی ریت هی ینه.. ول
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 خواد!   یم ییدلم چا -

و   دیکم به سمتم چرخ  هیسرش    دمید  یکردم ول  ینم  نگاهش

 شد..  رهیدوباره به جاده خ

 ! م یرس یم گهیکم تحمل کن دو سه ساعت د هی -

  ی نگاه  می که ن  نی دادم به در ماش  هیبه سمتش برگشتم و تک  کامل

 گفت: ی بهم انداخت و با خونسرد

 ست؟یدست خودت ن ودیمثل پر نمینکنه کنترل ا هیچ -

 و گفتم:  رمی ام و بگخنده  ی و تو دهنم جمع کردم تا جلو  لبام

نخورم   ییکنه تا چا  ی به کنترل کردن نداره.. سرم درد م  یربط   -

 شه!  یخوب نم
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خوام برم    ی..ممیواسه توقف دار   یباز هست..نه وقت   ییاآلن نه جا-

 بهتره!  میزودتر برس یشرکت هرچ

 ؟ ی ایبعدازظهر م ی تلفن به دوستت گفت  ی توکه پا-
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 بهم انداخت و گفت:  یباال رفته نگاه  ی باابروها نباریا

 که تو! ی خواب بود-

 خوابم نبرد چشمام و بسته بودم! -

افتاد    نیکنار پمپ بنز  یراه  نیمغازه ب  هیلحظه چشمم به    همون

که چراغاش روشن بود و عبارت »آب جوش موجود است« و رو 

 در. ی مقوا درشت نوشته بود و چسبونده بود جلو هی

 اونجا داره نگه دار!-

ا  پوف زد   دیکش  ی کالفه  و  کرد  کم  و  ناچارسرعتش  به  و 

 گفت:  نکهیکنار..کمربندش و باز کرد و باا

 ! ام یتاب ن ی تو ماش نیبش-

  ی نگاه چپ  نیسقف ماش   ی شدم..ازباال   ادهیدرو باز کردم و پ  منم

 بهم انداخت و گفت: 

 نشده نه؟ فی باشه و چشم برات تعر ی کالً کلمه ها-

دندون  ابروهام و  زبون  باکمک  و  باالانداختم  غلو  نچ  و    ظیام 

موقع رفتن به مغازه    دمید  یگفتم که روش و گرفت ول  ی صدادار

 رو صورتش نشست!  ی لبخند
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 دمیکه د  نیپمپ بنز  ییباخنده راه افتادم برم سمت دستشو  منم

مس ها   رشیزرتشت  باقدم  داره  و  کرده  کج  م  ی و   ادی بلند 

باعصبان  کاریچ  نمی بب  ستادمیسمتم..وا که  و   ت ی داره  دستم  مچ 

 گرفت و دنبال خودش سمت مغازه کشوند. 

همراهم   شهیهم  دیآقاجون با  ی ادگاریاون دستبند    نکهیمثل ا-

 باشه! 

 محکم کردم و گفتم:  نیو رو زم پام

 کارتا!  نیاز ا ادیولم کن بابا عه..خوشم نم-

 زل زد بهم..  تیو باعصبان  ستادیوا

 ؟ ی خوا یم  ییچا ینگفت سا؟مگهیگ ی بر ی خوا یکجا م-

 !گهید ییخوام برم دستشو  یخب قبلش م-

انداخت و دوباره زل زد    نیپمپ بنز  ییبه دستشو  ی کالفه ا  نگاه

 گفتم:   عیبگه سر ی زیبهم..تا خواست چ 

 تونم نگهش دارم! ینه نم-

  ی بهداشت   سیو به سمت سرو  رشینبارمسینگاه کرد و ا  یچپ  چپ

 : دمی کج کرد که توپ
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مگه مجرم    گهیکنم د   یکارم و م  رمیخودم م  یکن  دیتا تو خر-

 آخه؟ یگرفت

 ه ی  نکهیواسه ا  ی اآلن وقت مناسب  یفهم  یانقدر کله ات پوکه؟نم-

بره سرو پاشه  تنها  بنز   یبهداشت  سیدختر   ست؟هواین  نیپمپ 

 زایچ  نیا   ی خوا  ینم  سایگ  ابونهیوسط جاده و ب  نجا یا  کهیهنوز تار

 به اون راه؟؟   یزن یو م اخودتی؟یرو بفهم

انقدر حق به جانب   ی نگم وقت ی ز یکردم چ یموندم و سع ساکت 

ا تا  ا  تیحساس  نیبود..به نظرم  ب  زایچ  نیتو  بودو   یواقعاً  مورد 

 کرد.  یزرتشت داشت شلوغش م

  ی و برم  ییرفتم دستشو  یافتاد اگه من تنها م   یم   یچه اتفاق  مثالً

بود که برم مسافرت   ومدهین  شی ده سال پ  نیگشتم؟درسته تو ا

ازپس خودم    ییاکثراً خودم تنها  ی..ولیراه  نی ب  ی ها  ییو دستشو

 اومدم.  یبر م
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جاهاشم    یرو که بعض  ییو زنگ زده دستشو  یدر آهن  زرتشت

باد  افرویبرآمده   و  بازکرد  زور  به  و  بود  دونه    هی   دنیرفته شده 
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اسم  یبهداشت   سیسرو هر  بهداشت  یکه  جز  بود    ی مناسبش 

 موهاش!  یحوال ییبه جا  دیچشماش گشاد شد و ابروهاش رس

با    مطمئناً رو  اونجا  ها  یکیداشت  از    یعموم  ی ازتوالت  خارج 

بود..انگار هنوز هضم   یباطل سهی کرد و چه مقا یم سهیکشور مقا

 : د یرو که برگشت سمتم و پرس یف یحجم ازکث نینکرده بود ا

 ؟ ی خودت و نگه دار   یتون یواقعاً نم-

نگاهش کردم و رفتم تو..درش نه تنها قفل نداشت که    یچپ  چپ

شد و ازشدت زنگ زده و فرسوده بودن   یکاملم بسته نم  یحت

از اونور    هیمشکلم چ  دیموند..زرتشت که انگار فهم  یالش باش م

 درو محکم نگه داشت و گفت: 

 ! نجایبرو من هستم ا-

نبود.    دهیفا  یحضورش ب  کردم یهم که فکر م   ی پس انقدر  خب

کنه که با استرس   فایتونست نقش در نگه دارو برام ا   یحداقل م

 نرم سر وقت اجابت مزاج!  یو نگران

خب دروغ    یغر زده بودم..ول  تشیحساس  نهمهیتو دلم به ا  نکهیباا

رفتن    ییدستشو  گهید  یکیفکر نکرده بودم با  نی چرا..تاحاال به ا 

وقت وا  ی جلو  یاونم  کس   ستادهیدر  که  مراقبه   ادین  ی نوریا  یو 
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بود نسبت    ال یخ یاگه ب   دیاومدنه و شا  ییلذتبخش تر از تنها  یلیخ

موند دلخور   یم   نیسرما تو ماش   اطرمثالً به خ  ایمسئله    نیبه ا

 شدم.  یم

 ی دلم بذارم کنار و به فانتز  ی تو   یبهتر بود ادا اصول و حت   پس

خودمم   ی نجوریا  دیدخترونه ام اجازه رشد و ظهور بدم..شا  ی ها

ب زندگ  ی شتریلذت  از  فراموش   ی زیکردن..چ  ی ببرم  کامالً  که 

 کرده بودم! 

اومدم زرتشت همونطور که دستاش و تو   رونیکه ب ییدستشو از

اور کتش چپونده بود و خودشم احتمااًل ازسرما جمع شده    بیج

 بود باسر به مغازه اشاره کرد و گفت: 

 .. میبر-

 ؟ ی ریتو نم-

 نه! -

وا- اصالً  که  راه  ای نستادیتو  بابا  خونه    ستین  ادمیهم    نای..تو 

 ؟ ی دار یخودت و نگه م ی پس چه جور یکرده باش ییدستشو

 ! ی دار یوقت تو خودت و نگه نم چیکه ه ی همونجور-
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برو کارت و بکن    ایشه ب   یهات نابود م  هیکل  اریدرن  ی مسخره باز-

 !ستادمیوا نجایمن ا

من    نیتو ماش  نیبعد تو بش  می و بکن  دمونیخر  میبر  ایبابا ب  ی ا-

 کنم..   یکارم و م امیم

 : دیتوپ  یتنه اش اشاره کرد و عصب نیی به پا ی باکالفگ

 برات شرح بدم؟ دیو با یهمه چ  تیوضع نیتو ا-

 ریزدم ز  ی بلند  ی نتونستم خنده ام و مهار کنم باصدا  گهید  نباریا

اش مشخص بود به زورِ چفت    افهیازق  کهیخنده.. زرتشتم درحال

م کنترل  و  خودش  داشت  لباش  و   یکردن  دستم  دوباره  کرد 

 و باخودش برد!   دیکش

ا  یراض  ازخودم  بابت  الک  میتصم  نیبودم  هوس  واسه   میو 

هوا  میدیکم خند  هی..حداقل  ییچا و  جفتمون عوض    ی و حال 

 شد. 

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰3 ] 
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کم خنک    هیزانوهام تا    ن یو گذاشتم ب   ییبار مصرف چا  هی  وانیل

 بود و باز کردم. دهیکه خر ییتاییسکویبسته از ب هیبشه و 

لبام گذاشتم و بسته رو به سمت زرتشت گرفتم که    ی و ال   شیکی

  یال   وانینگاهش به ل  نکهیو برداشت و هم  شیک ی  یرانندگ  نیح

 پاهام افتاد گفت: 

و خطرناکه  - اون  داشبورد  رو  م  هویبذار  م  یترمز  پات    ی کنم 

 سوزه! 

 ؟ی اریبه عمل ب یمنیا هیتوص هی دیبا ی زیواسه هرچ یعنی-

 ؟ یلج کن انقدر دیبا ی زیواسه هرچ یعنی-

و کوفت    نیاونجا که ا  ی ستادیمیوا  قهی شد پنج دق  ی م  یخب چ-

 ! میافتاد یبعد راه م میکرد یم

 !  میکم استراحت کن  هیزودتر  می ..برسسایگ رهید-

 کرد و گفت:   یمکث

 ی سراغ اون کار  میدنبالت بر  ام یب  دیتو هم فردا آماده باش شا-

 کنه!  یقراره معرف بای که شک
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ب  ی ادآوری  با تو هم و جمله    اری اخت  یدوباره هدفم  اخمام رفت 

بار تو گوشم تکرار شد »خوبه..اونور داره   نیهزارم  ی خاله سارا برا 

م  شی زندگ داره    ی زندگ   هیکنه!«    یو  عمر  تا  که  بسازم  براش 

 کردن به دلش بمونه!  یآدم زندگ  ن یساعت ع کیحسرت  

تلف شده ام نبود..با    یفقط بحث انتقام خودم و جوون  گهید  حاال 

ب  زهیسفر..انگ   نیهم پ  شتریام  بود واسه  کردنش.. حاال    دایشده 

اشکا   دیبا ها   ی صدا  یب  ی انتقام  هق  و..هق  جگرسوزانه   ی بابام 

 ی خواهر کوچولومم ازش م یمامانم و..نگاه پر از حسرت و دلتنگ

 گرفتم!  

و.. حداقل    میبود  ستادهیوا   که هر کدوممون توش  یگاهیتاجا  من

کردم    یدونستن عوض نم  یکه من و قاتل م  یل یفام   نی هم  شیپ

 ول کن نبودم! 

برا  ی نفس و  نندازم    نکهیا  ی گرفتم  به شک  و  زرتشت  باسکوتم 

 گفتم: 

 شم!  یآماده م  یباشه هر موقع بگ-

اس ام اس چند ساعت    ادیو مزه مزه کردم و با    م ییکم از چا  هی

 قبل طناز گفتم: 
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 دستتون بازه نه؟  یلیتو و دوستت کالً تو جور کردن کار خ-

 با؟ یه؟شک یدوستم ک-

 دارون! -

 چطور؟ -

که    ی گفت دارم کار  یزدم..م  ی با طناز حرف م  شیساعت پ  هی-

کردم انقدر    یکنم. فکر نم  ی م  پ یآقا دارون برام جور کرده رو تا

تو هوا    ی زیچ  هیالبد اون روز فقط    زود دست به کار شه..گفتم

 پروند.. 

که   ی زیزنه و خودش و کامالً از چ  ی رو نم  یحرف  هی  ایدارون  -

حس کرد الزمه که   یوقت  ایکشه..  یکنار م   ستیبهش مربوط ن 

بارها بهم    نی..استهیمیکه زده وا  یحرف  ی دخالت کنه تا تهش پا

ا شده..ضمن  م  نکهیثابت  پسر   هی  نهیب   یم  یوقت  ادیخوشش 

خودشون    یزندگجوون بدون کمک خانواده ها دارن بار    ادختری

م به دوش  از    یو  زندگ  یسن  هیکشن. خودشم  تنها  بعد    ی به 

 کرده..  

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰3 ] 
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 خانواده اش ارمنستانن؟ -

 ! راننینه اونا هم ا -

 کنه؟  یم  یپس چرا تنها زندگ -

بود که    ی درهم فکر کرد.. حالت چهره اش جور  ی کم با اخما  هی

 گفت:   ی.. ولدهی رو ازش نپرس  ی ز یچ  نیانگار خودشم تا حاال همچ

 راحت تره!  ی نجوریا -

 خوردم و گفتم:   مییگذاشتم دهنم و چند قلپ از چا  تییسکویب  هی

 راحت شد!  المیخ -

که    یقلپ   نیداشبورد برداشت و بعد از اول  ی و از رو  شییچا  وانیل

 ودش صورتش جمع شد و گفت: ازش خ

 مزخرفه!   -

با خاک پر شده چه    شترشیکه نصف ب  یا  سهی ک  ییچا  ه یاز    -

 ؟ ی دار ی انتظار
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 ییچا  دیحرفم همه تصوراتش و نابود کردم و انگار کالً ق  نیا  با

 : دیو برش گردوند رو داشبورد و پرس وانیخوردن و زد که ل

 راحت شد؟ التی خ یاز بابت چ -

 ی ا  گهیو با قصد د  هیانسان دوست  ی کار دارون فقط از رو  نکهیا  -

 خواد خودش و تو دل طناز جا کنه!  ینم

 بهش برخورد که گفت:  یمنظورم و گرفت و حت زود

 یدارون از اون دکتر زپرت  یعنیقصد باشه..    نیبر فرض که با ا   -

با خودش و احساساتش چند چنده    ست یکه معلوم ن  یاقت یل   یب

 بدتره؟

کنه و با خودش   یفکر م  یندارم که پاشا به چ  نیبه ا  ی من کار  -

از طناز م  به شناختم  با توجه  که محاله    گمیچند چنده.. فقط 

 ! ندهیفکر کنه.. حداقل تا ده سال آ ی ا گهیبخواد به کس د

بق  ی زیچ  گهید  زرتشت خوردن  مشغول  منم  و    ه ینگفت 

که به قول زرتشت واقعاً مزخرف بود شدم..    ییچا  و  تییسکویب

م  یول ب   یهنوز حس  از  به  خسته   نیکردم  سکوت  اون  رفتن 

 !دیارز یکننده و عوض شدن حال و هوامون م
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با   زتریمسالمت آم  میداشت  شینسبت به چند وقت پ  ییجورا  هی

  نکه یباشم به ا  دواریتونستم ام  یو من هنوز نم  میکرد  یهم سر م

 بگذره.. ی نجوریمشترکمونم هم یزندگ ی روزا ه یبق

جا به بعد معلوم   نیو از ا میشد رازیش  یبعد از عقد راه بالفاصله

  م یش  یم  مونیو کدوممون زودتر پش  ادیب  شیپ  یشد قراره چ  یم

 .. بدون اجازه بزرگترا!! مایو به قول خاله س ییهو یازدواج  نیاز ا

××××× 

غذا  تو کردن  درست  مشغول  آورد   ی آشپزخونه  در  که   ی من 

تونستم از پس درست کردنش    یم  گهید  ی معمواًل بهتر از غذاها

.. چند  ییباز شد و بعد در دستشو  سایبودم که در اتاق گ  امیبر ب

اش    ختهیبهم ر  ی و خوابالو و موها  سیبعد هم صورت خ  قهیدق

 آشپزخونه ظاهر شد..  ی تو ورود 

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰3 ] 
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  یادیگشاد و ز  ی از چهره پف کرده اش نشست رو لباسا  نگاهم 

 یب نهمهیاومد از ا ی طرف خوشم م هی.. از شیراحت و تو خونه ا

خودش و معذب   نکهیمن و ا  ی و راحت بودنش جلو  لهیپ  لهیش
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کردم   یته دلم حس م  زیغم ر  هیطرفم..    هیداد.. از    ینشون نم

م  ن  یکه  مهم  براش  توجهت  کردن  انقدر جلب  که    ست یگفت 

 چشمت.  ی جلو ادیبخواد اول به سر و وضعش برسه بعد ب

کنه به    لیکرد اگه بخواد هر روز خودش و تبد  ی.. فکر مدمیشا

و از   ارم ی.. من قراره اختدمیکه روز عقدمون ازش د  ی اون چهره ا

ازدواج برام گذاشت    نیکه سر ا  یشرط  ی دست بدم و پا بذارم رو 

وته فکر بود.. چون من اگه  احمق و ک  ی لیصورت.. خ  نیکه در ا

  ده یچهره ژول  نی .. با همبدم خواستم کنترل خودم و از دست    یم

ا که    یاز وقت  دتریشد  یحت  دمی افتاد.. شا  یاتفاق م  نیاش هم 

 شده و شسته رفته بود!  شیآرا

 اصالً؟ تازه اومدم ناهار درست کنم!  ی دیخواب -

مرغ و    کیکوچ  ی ها  کهیگاز و ت  ی تابه رو  یسمت ماه  برگشتم 

هم زدم که همه طرفش    گهیدور د  هیکه کنارش بود و    یجاتیسبز

 برشته بشه.. 

  شتر یشدم.. که شب خوابم ببره به اون ب  داریچرت زدم و ب  هی  -

 دارم! اجیاحت

 شرکت؟ ی ریم  یک -
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 ساعت پنج!   -

 ی تو  تابه ی ماه  اتیکردن محتو  یخال  ن یتا بشقاب برداشتم و ح  دو

 تک تکشون گفتم: 

که در رابطه با کار تو    یحرف زدم.. گفت با اون شرکت   با یبا شک   -

باهاشون صحبت کرده.. واسه فردا صبح قرار گذاشته.. امروز الزم  

 !ی بر  ییجا ستین

 باشه!  -

که    زیغذاش و گذاشتم جلوش و خودمم نشستم پشت م  بشقاب

 گفت: 

 ! یبلد باش  ی کردم آشپز یفکر نم -

رسه!    یدستپخت تو که نم  ی حده فقط! به پا  نی .. در همستمین  -

 دورش تار عنکبوت ببنده!  ی و نذار  یالبته اگه هنرات و رو کن

هم  - خودمونم  خونه  تو  م   ی آشپز  شهیمن  گردن    نداختمی رو 

 ... نجایطناز.. حاال ا

شرط و شروط برام    ی سر  هینکن.    سهیرو با اون خونه مقا  نجایا  -

تو هنوز    نمی ب  یم   یال وقتحا  یمنم قبولشون کردم.. ول  یگذاشت
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 زیچ  هیازدواج برات    نیو ا  یدون  یخونه رو خونه خودت نم  نیا

با انجام بد  نیا  د یمسخره و شناسنامه پر کنه..   هیتا    ی کارا رو 

 !  یکن یرو به خودت حال ییزایچ

 غذامون گفتم:  ی اشاره به بشقاب ها با

که فقط از زنا انتظار    ستم ین   یکنه آدم  یغذا بهت ثابت م  نیهم  -

خونه رو داشته باشم. منم هر موقع الزم باشه انجام    ی انجام کارا

همونقدر که خونه    نجایا  ی بهم نشون بد  دیتو هم با  ی.. ولدمیم

 منه خونه تو هم هست! 

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰3 ] 
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غذاش و با چنگال باال و   اتیکم محتو   هیو بدون حرف    ساکت

که    یکنه به سخنران  یشروع م  هویکرد.. فکر کردم اآلن    نییپا

ازم   دیخواستم حاال نبا  یو من نم  ی و داد   شنهادیپ  نیخودت ا

 ..  یتوقع داشته باش 

از   یتکون داد و من راض  دییبازم بدون حرف سرش و به تا  یول

ن  نکهیا قرار  ا  ستیانگار  مسئله  هر  داشته   ی سر  اعصاب  جنگ 

 مشغول خوردن غذام شدم. می باش
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پ  کهیحال  در تو    ی افکار  یهمه ذهن و هوش و حواسم  بود که 

شده بود.. تو راه برگشت    میخوابی و همونم باعث ب   دیچرخ  یسرم م

حاال..    یول  دمی نپرس  ی زیرو کردم که چ  سایمراعات حال خراب گ

داد   ینشون نم  یبرخورد خوب  سایاگه گ  ی.. حتدم یفهم  یم  دیبا

 بره!  یرآبیخواست ز یو م

 : دیبود که پرس  سایبگم گ  ی زیچ نکهیقبل از ا یول

سر    هیاون شرکته.. من.. من برم    میامروز بر  ستی حاال که قرار ن  -

 به بچه ها بزنم؟! 

  یدونم چه برداشت  یو بلند کردم و فقط نگاهش کردم که نم  سرم

 گفت:   عیت که سرام داس ره یاز نگاه خ

وقت نشه..    گهی از فردا که بخوام برم سرکار.. د  دی شا  یعنی  گمیم  -

شه.. پشت تلفن    یم  یمسافرت چ  نیاونا هم نگران بودن که ا

 حرف بزنم!  ادینتونستم ز

 لب زد: یبا کالفگ نباریام ادامه دادم که ا رهیبه نگاه خ همچنان

 ..  رمیخب بابا نم لهیخ -

 لب ادامه داد:  ریز بعد
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 هاش شروع شد!  ییزورگو -

مثل خونه    دی رو با  نجایا  نکهیدرباره ا  شی پ  قهیچند دق   نیهم  -

 گفتم؟  یچ یخودت بدون

ناش  سرش اخم  با  و  کرد  بلند  نفهم  یو  که   دنیاز  زد  زل  بهم 

 دادم: حیتوض

م  - ب   شونینی بب  یخوا  یاگه  شام  واسه  اونا  بگو  بزن    ان یزنگ 

 یسابقت و که مثل خواهرات م  ی همخونه ها  ی خوا  ی.. نمنجایا

 !دت؟یخونه جد ی مونن دعوت کن 

خورد   یبه گوشش م  دیدونم چرا هربار که اسم خونه جد  ینم

  ومده یمسئله کنار ن  نیشد.. انگار هنوز با ا  یرنگ و روش عوض م

 ..  دید یخودش و مهمون م ییجورا  هیبود و 

ازدواج فرصت درک کردن   نیشدن ا  ییهویحق داشت و    دیشا

 ی مطمئناً اگه من تحت فشار نم  یو ازش گرفت.. ول  طیشرا  نیا

 داد! یوضع ادامه م  نیذاشتمش.. حاال حاالها به هم

 شن!  ی! معذب م انیدونم که نم ی.. میعنی.. انیاونا نم -
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خونه زرتشت معذب   نیایب   یآره خب معلومه.. اگه بهشون بگ  -

 معذب بشن؟ دیخونه من.. چرا با نیای ب ی اگه بگ یشن.. ول یم

رو به روش.. بدون شک    ینگفت و زل زد به بشقاب خال  یچیه   باز

قانع کردن من که   ی گشت برا  یم  دیبهونه جد  هیداشت دنبال  

 و گفت:   دینرس جهیبه نت

 ..  انیب  گمی باشه م -

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۴ ] 
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 تا بره بهش زنگ بزنه که صداش زدم: زی شد از سر م بلند

 سا؟ یگ -

 ی تو   روزیکه از د   یخواستم سوال  یو برگشت سمتم.. م  ستادیوا

بعد از    ی شدم و گذاشتمش برا  مونی.. پش یسرم بود و بپرسم ول

  ی خوب  جهیکردم نت   یحس م   بیاومدن طناز و طراوت.. چون عج

ل من و به احتما  ی سوال کردن ها  نیداشته باشه ا  ستیقرار ن

 ! سایگ ی جواب ندادن ها ادیز

 ! می زن یبرو! بعداً حرف م یچیه -
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* 

  ی بچه ها نم   یدوغ بخر! البته نوشابه هست ول   هی  ی ایم  ی »دار 

 خورن!« 

بار بود که از  نیدهم ی برا دیبود و شا  سایبه اس ام اس گ نگاهم 

جمله   نیتو ا  یدونم چ یخوندمش.. نم ی فرستاد داشتم م یوقت

تاث  یمعمول تحت  و  من  انقدر  که  شا  ریبود  داد..  همون   دیقرار 

  نیباور برسم که ا  نیو به ا  رمیخواست ازش بگ  یکه دلم م  یحس

 !رفتهیمشترک و پذ  یزندگ

خونه    ی هم به جز خودت تو  گهینفر د  هی  نکهیداشت ا  یخوب  حس

 ی باشه.. مهمون دعوت کنه.. غذا درست کنه و حاال کم و کسر

 ! ی راش بخرکنه که ب ستیهاش و ل

م  دیشا نظر  به  شاد یرس  ی ساده  زندگ  یمن   دی..  سال  دو    ی که 

 کیکوچ  ییزای چ  نیانقدر نسبت به ا  دیمشترک و تجربه کردم نبا

که    ی.. کسسای.. تجسم کردنش با گ یدادم ول  یواکنش نشون م

 گهیلطف د  هی کرده بودم..    یذهنم باهاش زندگ  ی فقط تو  شهیهم

 داشت..   ی ا
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هم نداشتم که بخواد   نیبا کاتر  ییتجربه ها  نیهمچ  نکهیا  ضمن

زد تا از سوپر   یخواست زنگ م  یم  یباشه! اون هرچ  ی برام عاد

اون محل براش    ی آشناهامون تو  شی.. چون پارنیمارکت براش ب

 کنه!  دیکسر شان بود که شوهرش بره از مغازه خر

که   یعالوه بر ظلم  نیکردم ازدواجم با کاتر  یوقتا حس م  یبعض

که    یشد.. من   یدر حق من شد.. در حق اونم ظلم محسوب م

  د یتا آسمون با هم فرق داره.. نبا  نیامون زم  هیبودم روح  دهیفهم

خودش   لیدادم که اونم به خاطر دال   یاون ازدواج و م  شنهادیپ

بدون فکر    شنهادیاون پ  واگه من نبودم    دیقبول کنه.. شا  عیسر

گرفت و اآلن    یسر راهش قرار م  گهید  یکیم..  داد   یرو نم  یکاف

 خوشبخت تر بود!

پ  ینفس جواب  در  و  دق  سایگ  امیگرفتم  چند  از    ر ی تاخ  قهیبعد 

 نوشتم: 

 ؟« یخوا ینم ی ا گهید زی»چ

 ؟«ی ایم  یهست.. ک یهمه چ »نه
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باز  سایاگه گ  ی.. حتگهیحس خوب د  هی  بازم نقش    ی در حال 

باور برسونه تا دست    نیخواست فقط من و به ا  یکردن بود و م

 از سرش بردارم هم باز خوب بود! 

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۴ ] 
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 ام؟« یب ی»ک

 بگم؟« دیبا »من

 با خواهرات!«  یکم خلوت کن هیخواد  یدلت م دیشا  »گفتم

  نکه ی! ضمن اایب   یشه که اومدن.. هر موقع خواست  یم  یساعت  »دو

  ی سره داره سراغ داداش زرتشتش و م   هیهم    یخواهر جنابعال

 !« رهیگ

لبم و پررنگ    ی که لبخند رو  دی رس  ی حس خوب به مرحله ا  گهید

خورد از رابطه   یدختر حرص م  نیدونم چرا انقدر ا  یکرد.. نم

 طناز!  یحت ایخوب من با طراوت 

 خونه ام!« گهیدو ساعت د یکیتا  »باشه
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د که چند تقه به در اتاقم زده شد و با بو  یهنوز به گوش  نگاهم

 گفتنم رضا در و باز کرد و اومد تو.. د ییبفرما

 .. خوش گذشت! ریبخ دنیورا! رس نیسالم.. چه عجب از ا -

شدم و بعد از جواب دادن به سالمش باهاش دست دادم و    بلند

 گفتم: 

ماه عسل؟    میکه انگار رفت   یکن  ی باز م  ی جور  هی و    شتیچرا ن  -

 نداشت!  ی زیچ یبود که جز خستگ ی سفر دو روزه اضطرار هی

 و تو همون حال گفت:  زمیم ی رو به رو یرو صندل  نشست

تازه عروس   اری  نکه یو خسته کننه.. هم  ی باشه.. اصالً اضطرار  -

بود   کنارت  ات  گذشته    یعنیشده  هم  مسطا خوش  اون وسط 

 !گهید

چشمک  به حرفش  لبخ  یدنبال  با  منم  و  تلخزد  و    یند  نگاهم 

 ی جد  ی کردن ما جد  یداشتن که فکر م   یگرفتم.. چه دل خوش

 ..میتازه عروس و دوماد

واکنش  یعنی م   یچه  ما حت   دنینشون  بفهمن  بغل   هیاز    یاگه 

  د یکه شا  یی.. به جز وقتامیهم محروم  یمعمول  دنی کردن و بوس
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هزار عامل    ریو تحت تاث  می نباش  مونیکدوممون تو حالت عاد  چیه

که هنوز    یمن  ی . برام یکن  یم  دایبغل کردن پ  نیبه ا  ل یمختلف م

شه ذهن    ی م  بمینص   سایکه از لمس گ  یحس لذت  نیبا کوچکتر

نفر ا  یفکر م  ن یخودآزارم به ا لذت و    نیکنه قبل از من چند 

 نه!   ایهم با من هم نظره  سای دونم گ ی.. نمهی نجوریبردن که ا

 آقا غرض از مزاحمت..   -

رضا دوباره نگاهم و بهش دوختم که دست کرد از تو   ی صدا  با

 کارت درآورد و گرفت سمتم..  هیکتش  بیج

 شم!  یخوشحال م دیاریب فیتشر -

 باال رفته کارت و ازش گرفتم و گفتم:  ی ابروها با

 ته؟ یعروس -

که   میجشن عقد دار  هیهفته    ن ی که نه.. پنجشنبه هم  یعروس  -

  فیهم تشر  الی شه.. شما و ع  یخانومم برگزار م   ی تو خونه عمو

 !  میش  یخوشحال م دیاریب

دعوت و رد   نی ام بودن همون لحظه ا  گهید  ی اگه همکارا  مسلماً

خب رضا نسبت به    ی .. ولننیکردم تا به خاطر من تدارک نب یم
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نزد  هیبق ا   کیبهم  بود.. ضمن  مراسم    نکهیتر  سر  اومدنشون  با 

  ییجورا  هیتونستم رد کنم و منم    ینم  گهیعقدمون د  کیکوچ

 کردم. یجبران م دیبا

تو    یلیحتماً!خ- باشه..چرا همون روز  خوشحال شدم..مبارکتون 

 ؟ یرستوران نگفت

 د.. ش ییهویواال خودمم اون روز خبر نداشتم..-

  یا   گهیتر کرد و انگار که به جز ما کس د  ک یکم نزد  هیو    سرش

 ادامه داد:  ی آروم تر  ی هم تو اتاق بود باصدا

بمونه..پدربزرگ    ن یب- نداره..د  ن یاسمیخودمون    گه یحال 

صبر    یسال   هی  د یرحمت و سر بکشه اون موقع با  قیر  میدیترس

عروس  میکرد  یم و  عقد  قض   می گفت  گهی..دیتا  قال  رو   هیزودتر 

شکافت    یباق  اریخدا خواست و بعد از عقد ما به د  دمی!شامی بکن

د موقع  عروس  گهیاون  ه  یخرج  و  شد  کم  ما  سر   ی نجوریماز 

 ! مونیسر خونه زندگ  میرفت

 خنده گفتم:  با

 شده؟   بشینص ی دونه چه داماد مفت خور یپدر زنت م-
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 التیکمرشکنه چه برسه به تشک  یزندگ  ی ها  نهیواال به خدا هز-

عروس که شب بعد    شیآرا  هیشه فقط واسه    ی.. باورت م یعروس

هفت    شی کمِ کم ش  دیتو چاه فاضالب با  رهیاز حموم همه اش م

دار  ادهیپ  ونیلیم کن  ش  یشم؟فکر  هفت    شیبا دست خودت 

م  ونیلیم تراول  و  چاه   یچپون   یاسکناس  تو 

تنگ  وووووفحموم..ا و  آدم  نفس  تازه    نیکنه!ا  یم..فکرشم 

  ک یعروس و گروه موز  نی تاالر و لباس عروس و  ماش  گهی..دشهیکی

و فشفه    ییو گل آرا  لم یو پس ف  لمیف  شیو پ  ی لمبردار یو گروه ف

 ی ساقدوش ها  ی و نو نوار کردن سرتا پا  فتیموقع ورود و گ  ی باز

 محترم بماند! 

و باخنده و تاسف به چپ و راست تکون دادم که بلند شد    سرم

 و دستش و به سمتم دراز کرد..

  ی عقد محضر  هیتو بودم و زنم به    ی بخند شما مهندس..منم جا-

کرد اآلن قهقهه  یقناعت م ی شام تو رستوران الکچر هی تاًیو نها

 ! یبرم خسته نباش  گهیزدم..من د یم
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خداحافظ  باهاش و  دادم  رو    یدست  نشستم  دوباره  و  کردم 

رو با باطن   هیبق یظاهر زندگ چوقتیه گنیکه م نهی ..همی صندل

 نکن.   سهیخودت مقا یزندگ

نظر    یعنی م  یک یاز  زوش  که  رضا  واقعاً   دمیاشایاومد    یمثل 

نم ا  دیرس  یوسعش  برا  نهمهیکه  کنه  مراسم   ی خرج 

 خوردن داشت؟..نحوه ازدواج کردن من حسرت یعروس

ز  دمیشا حاش  ی ادیمنم  مسائل  به  کردم  بند  و  بودم    ه ی ناشکر 

پر    مهیتونستم ن   یکردم م   ی نگاه م  ه یرضا به قض  دی..اگه با دی ا

  ن یتو ا  سایکم توقع بودن گ  ی و خدا رو شکر کنم برا  نمیبب  وانمیل

خرج و مخارجش..اصالً حوصله انجام دادنش    ی که جدا  یمسائل

 و نداشتم! 

د  هی م  گهیبار  رو  از  و  نگاه  زیکارتش  و  بهش    ی برداشتم 

  ی ها  هیتو ما  ی زیچ  هیبود..  ی انداختم..کارت جمع و جور ساده ا

 .. سایمن و گ  شیده سال پ  یکارت عروس

  سا یاونم مثل گ  ای..نه یاسمی  قهیکارت واقعاً سل  نی دونم ا  ینم  حاال 

بندازه چه برسه به    یبه کارت عروس  ینگاه  مین  ینشد حت  حاضر

 ! میبر شیاش پ قهیبخواد نظر بده تا طبق سل  نکهیا
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اتاق نگاهم و از کارت   با باز شدن دوباره در و اومدن دارون به 

 گرفتم و گفتم: 

 ؟ ی ریم ی دار -

 ؟ی ریآره تو نم -

 کنم!  یدارم جمع م  گهیچرا منم د -

 ز یم  ی شدم پالتوم و بپوشم که دارون چشمش به کارت رو   بلند

 افتاد و گفت: 

 ؟ ی عه تو هم دعوت شد -

باشه که تو رو دعوت   انقدر جرات داشته  ی نه پس انتظار دار  -

 کنه و من و نه؟

 ؟ی ریپس م  -

 برم!   دیآره اون واسه عقد ما اومد.. با -

 !؟ی رینم سایمگه با گ  ؟ی بر -

ن  ستادیلحظه از حرکت وا  هی  دستم بهش انداختم.    ی نگاه  م یو 

گ  هی  یدروغ چرا حت بردن  به  فکر   سایدرصد هم  همراه خودم 

نکردم و از همون لحظه که رضا کارتش و داد خودم و تنها تو  
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م  یاون جشن فقط  تصور   هیخواستم    یکه  برگردم  و  بزنم  سر 

 کردم..  

خودم..    شیشرمنده بودم پ  ییجورا  هیسوال دارون..    نیبا ا  حاال 

  ی زدم حاال.. خودمم انگار نم   سای که ظهر به گ  ییبعد از اون حرفا

ا اخواستم  قبول کنم  با  یمشترک   یزندگ  نینقدر زود   دیرو که 

 باشه! اول از همه تو ذهن خودمون!  ی همه جوره واقع

 گفتم:  نیواسه هم هیقض نیحساسش کنم رو ا ادیز نخواستم

 بپرسم ازش! دیدونم با ینم -

 ؟یبپرس  -

 داد: حینگاهش کردم که خودش توض  فقط

نه؟   ای ی ایپرسه م ی! آدم از زنش نمستیدوست دخترت که ن -

 ! رم یمنم نم ی ای! اگه ن میو بهتره که بر میدعوت شد یبگ  دیبا

  نیام ادامه دادم.. ا  رهیپالتوم شدم و به نگاه خ  دن یپوش   مشغول

ز م   ی اد یآدم  و  بود  تو سر من داره چ  یباهوش    یم   یدونست 

 زد..  یحرف و م نیگذره که حاال داشت ا
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رو همراه خودم    سایگ  نکهیا  ی ندارم برا  یادیز  لیبود تما  دهیفهم

ببرم.. فهم تو وجودم   یترس  هیبود که هنوز    دهیبه اون مراسم 

و احتمااًل    یعموم  باًیجمع تقر  ه یتو    سایهست از قرار گرفتن با گ 

کرده   ی رو با زن من سپر  یچند ساعت  هیکه قبالً    یکس  دنید

 بود.

رو   زایچ  نیکردم که ا  یحس نم  ی قو  ی هنوز خودم و انقدر  من

 شگاهیآسا  دمیشا  ای  مارستانیو دم نزنم.. مطمئناً کارم به ب  نمی بب

 شد!  ی م  دهیکش یروان

با چشما  دارون م  ی هنوز داشت  نگاه  بهم  که    یمنتظرش  کرد 

 تکون دادم و گفتم:  دییبه تا ی ناچاراً سر

 ! گمی و م ی که تو گفت  ینی باشه هم -

از   ع یتم سرلب خواس  ریز  یخدافظ  هیو جمع کردم و با    لمیوسا

 که گفت:  رونیاتاق برم ب

 ! ی گیحاضرم به شرفم قسم بخورم که نم -

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۶ ] 
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ا  داغ و  راست  ی فشارها  ن یکردم  و  با   یچپ  داشت  دارون  که 

قوز باال قوز شده بود در   ییجورا  هیکرد و    یحرفاش بهم وارد م

  ی خودم.. باعث شد برگشتم سمتش و با صدا  ی اال ی کنار فکر و خ

 بتوپم:   ی نسبتاً بلند

 یفهم  یتو؟ چه م  یگ یم  ی.. چاد یخوام ب  ی.. اصالً نمگمیآره نم  -

ا  هیدرد من چ   ی موعظه م  یمنبر و ه  ی باال   یرفت  ی نجور یکه 

د  ؟یکن تصور  بفهم.. سختــــــه!  دارون  که    یآدم  دنی سخته 

خواد با همه حرکات و رفتار و نگاهش بهت بفهمونه قبل از   یم

  م یواسه چند ساعت.. روان  قطمن اون با زن من بوده.. اونم.. اونم ف

حس و نسبت به دوست    نیهم هم  سایگ   یگ یکنه! آره اآلن م  یم

که من    ستین   یکی..  ست ین  یکیبه خدا    یمن داره ول  ی دخترا

چون    ختمیر  ی انقدر بهم نم  دمید  یرو م  سایاگه دوست پسر گ

کردن پشت و پناه    دای و پ  ییفرار از تنها  ی دادم برا  یبهش حق م

اون آدما زن    نکهیا  یبشه ول  یوارد رابطه احساس   رنف  هیبخواد با  

که بهشون    یبابت کارش و لذت   نکهیدونن.. ا  یهرزه م   هیمن و  

 د یفکر کنن هنوز دارن با همون د  نکهیداده.. بهش پول دادن.. ا

  ی کنن و من زبونم کوتاهه در برابرشون.. انقدر  یبه زنم نگاه م

به مرز   ی ا  هیثانبدنم و در عرض    ی قدرت داره که تمام رگ ها
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  یانفجار برسونه.. پس انقدر من و تحت فشار نذار.. من خودم و م

  سا یخوام فعالً با گ  یفاجعه نم  هیاز    ی ریجلوگ  ی شناسم که برا

 ظاهر بشم!  ییجا

بدون    شهیکم تو سکوت به حرفام فکر کرد و بعد برعکس هم  هی

بنشونه و من و قانع    یکنه حرف خودش و به کرس  یسع  نکهیا

 کنه گفت: 

 یمشکل  نیخوام بعداً همچ  ی. نمیباشه.. هرطور خودت راحت  -

بگ   ادیب   شیپ من  به  ول  ی دید  یو  م  یگفتم؟    یتون  یحداقل 

 شنهاد یکار مال قبل از پ  نیباال.. هرچند که ا  ی و ببر  تتیظرف

 ازدواج بود!

که تند شده بود    یو ضربان قلب  تیفک منقبض شده از عصبان   با

 .. رونی از شدت فشار روم و برگردوندم و زدم از شرکت ب

جشن..   نیداشتم و ا اجی.. منم به زمان احتیحق داشت ول دیشا

 ثابت کردن خودم نبود! ی برا  یاصالً زمان خوب

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۶ ] 
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بودم خونه و حاال همراه طناز و طراوت    دهیبود که رس  یساعت  کی

اول ها  نیکه  م  یزندگ   ی مهمون  محسوب  شدن    یمشترکمون 

 .میخورد یم  سایو از دستپخت گ زیپشت م مینشسته بود

بود که تو عمرم    ییغذا  نیو خوشمزه تر  نیشد گفت بهتر  ینم

به    ی آشپز فهی خوردم.. به هر حال خودشم اقرار کرده بود که وظ

  نکهیهم  ینداره.. ول  نهیزم  نیتو ا  ی ادیعهده طناز بوده و مهارت ز

 ی خونه برا  نیشدن به خانوم ا  لیتبد  ی تالشش و کرده بود برا

 ارزش داشت.  یمن کل

فکرا  هرچند نم   ی تو   ی که  ا   یسرم  از  کمال  و  تمام   ن یذاشت 

حال و    میفکر  ی ها  ی ریدستپخت لذت ببرم و در کنار همه درگ

 طناز بود که از لحظه ورود توجهم و جلب کرد!  بیروز عج

 دهی.. به نظرم رنگ پرینه ول  ای داره    یدونستم مشکل خاص  ینم

بپرسم و بدتر معذب بشه واسه   دمیترس   یاومد.. م  ی و کالفه م

از اون بپرسم مشکل    میکه تنها شد  سایدادم با گ  حیترج  نیهم

 .. هیچ

 هم متوجه حالش شده بود که گفت:   سایقبلش انگار خود گ  یول

 ومد؟ یخوشت ن   ؟ی خور  یطناز چرا نم -
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کرد جواب    یم   ی زد و همونطور که با غذاش باز  یکمرنگ  لبخند

 داد: 

  ه یکه چقدر دوست دارم دستپختت و.. اآلن فقط    یدون  یم  -

 کم...  هیکم.. 

از آشپزخونه و   رونیب  دییبلند شد و دو  زیبا عجله از سر م  هوی

که بلند شده بود بره   سایطراوتم با تعجب دنبالش رفت.. رو به گ

 : دم یسراغش پرس

 چشه؟  -

 کنه..  یکم دلش درد م  ه یدونم.. به من فقط گفت  ینم -

بذارم    ایهم پشت سرشون رفت و من دو به شک بودم برم    سایگ

با صدا باشن که  کرد   ی که طناز طناز م  سایهولزده گ  ی راحت 

 ییدر دستشو  ی طناز جلو  دمیکه د  رونیبلند شدم و رفتم ب   عیسر

دارن   یو استرس سع  هیو طراوت با گر  سا یو گ  نی افتاده رو زم

 کنن..  دارشیب

ب   دم یکه فهم  حاال  ن  یحدسم  امورد    یدرد  هیدختر    نیبوده و 

نم روش  به  و  گ اوردهیداشته  و خودم جاش    سای ..  زدم  کنار  رو 

 نشستم.. 
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نداشت و فقط وقت تلف کردن بود.. واسه    ی ا  دهیکردنش فا  داریب

بدنش و همونطور که    ریبدون مکث دستام و سر دادم ز  نیهم

 گفتم:   سایکردم رو به گ  یبلندش م

ش  - گ دیای ب  دیحاضر  سو  سای..  و  لباس    چییاورکت  بردار..  منم 

 ! اریطنازم ب 

  نه یو دکتر معا  میرسوند  مارستانیکه طناز و به اورژانس ب  یوقت  تا

  یبوده و ممکنه شوک عصب   نیی پا  یلیاش کرد و گفت فشارش خ

هم بهش دست داده باشه و بعد از اون سرم و چند تا دارو براش 

 .. میکدوم آروم و قرار نداشت  چیکرد.. ه زیتجو

دوش من بود که عالوه بر   ی وسط رو  نیفشار هم ا  نیتر  نیسنگ 

حال و روز افتاد..    نیکه تو خونه من به ا  ی دختر  نیا  ی برا  می نگران

 کردم. یو طراوت هم آروم م سایگ دیبا

و   سایکه هم فشار طناز باالتر رفت و هم گ   ی ا  قهیاز چند دق  بعد

نوز داشت آروم طراوت و که ه سا یطراوت آروم شدن.. با اشاره گ

  ی صندل   ی بردم و تو  رونیاز اتاق اورژانس ب   ختیر  یآروم اشک م

 راهرو نشوندمش..

 ..ی بخرم بخور زیچ هیبرم برات   نیبش -
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سرد و لرزونش    ی از کنارش رد شم که دستم و تو دستا  خواستم

 گرفت و گفت: 

 د؟ ین یبش شم یکم پ  هیشه  ی خوام.. فقط.. م ی نم ی زینه.. چ -

تو  نشستم و  با    ی کنارش و حاال من دستش  که  دستم گرفتم 

 :د ینال هیهمون گر

 م؟ یشه آبج یخوب م -

که درست    نهییکم فشارش پا  هی   زم؟یخوب بشه عز  دیچرا نبا  -

 دکتر گفت!  یوقت ی شه.. خودت تو اتاق بود یم

 یم  ی نجوری.. اگه تو خونه خودمون امیاگه.. اگه خونه شما نبود  -

 کردم؟ یم کاری چ دیشد.. من با

 فته؟یاتفاق ب  نیمگه قبالً هم سابقه داشته ا -

کنه.. فکر    یم  هیناراحته.. همش گر  یل یخ  هی.. چند وقتی نه ول  -

که    نمیب   ی م  امیاز مدرسه م   یوقت   یول  نمش یب   ی کنه من نم  یم

گر انقدر  قرمزه  خاطر   هیچشماش  به  کردم  فکر  اول  کرده. 

امروز    دیبود با  ی نجوریاگه ا  یول  ساسیگ   یواسه آبج  شی دلتنگ

 حالش بد شد؟ هویشد.. چرا  یخوب م دشیکه د
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تونست    یم  یچ  لشی.. واقعاً دلنی رفت تو هم زل زدم به زم  اخمام

 دهیکه رفتم خونه اشون د  یدختر و اون شب  نیا  هیباشه. منم گر

 ه یاش اون دکتر  هیگر  لیکه دل  دمی رس  ن یقیبودم.. اون دفعه به  

گرفت که بازم اون نقش    جهیشد نت   ی که دلش و برده.. پس.. م

 حال و روزش.. نیداشته تو ا

عالقه خواهرش به اون آدم هست    انیدونستم طراوت در جر  ینم

 : دمی پرس دیبا ترد نی نه.. واسه هم ای

وقت یوقت  - اتفاق   دی اومد  یم  دیداشت  ی..  ما..  که    فتادین   یخونه 

 بخواد حالش و بد کنه؟ 

.. حالش خوب بود اون موقع! بعد..  رونیب  مینه ما.. با هم اومد  -

باال که برش دارم.. وقت  دمیمن د   ی تبلتم و جا گذاشتم.. رفتم 

ب  میشد  نی برگشتم و سوار ماش  هیداره گر  می آبج  دمید  م یایکه 

 نشده..  یچیشده گفت ه   یهم گفتم چ یکنه.. هرچ یم
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اون پسره   نکهیشد نسبت به ا  لیتبد  نی قیشکم به    گهید  حاال 

 ی باز برا  یدختر داشت.. ول  نی تو حال بد ا  یسهم  هیجعلق هم  

 :دم یپرس نانیاطم

 بود؟ یاتون.. اسمش چ هی.. اون همسا نییپا  یبرگشت یوقت -

 آقا پاشا؟  -

 ؟ ی دیآره.. اون و ند -

همون موقع در واحدش   ن ییاومدم پا  یوقت   یول  دمیخودش و ند  -

 بسته شد! 

هم    ی.. لزومدمینپرس  ی زیچ  گهیتکون دادم و د  دییو به تا  سرم

به    ی دیشد  لیو حاال م  دمیالزم بود فهم  ینداشت بپرسم هرچ

  دا یروش پ  هیکه مطمئناً بازم    یشکوندن گردن اون پسره احمق

خواست    ی کرده بود واسه آزار دادن طناز تو وجودم بود که دلم م

 حتماً اعمالش کنم.  

رو    ییزایچ  هیرفتم در خونه اش و    یسر فرصت م  دی.. شادیشا

..  سایکردم.. اونم اآلن که به واسطه ازدواجم با گ   ی م  یبهش حال

م   نیا  لی فام  ییجورا  هی محسوب  تا دخترم  نم  یدو  و    ی شدم 
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ا انقدریون آدم عوضذاشتم در نظر  به نظر    یب  ی ..  کس و کار 

 ! هکردنشون و بد تیبرسن که به خودش جرات اذ 

به صبر کردن و   یاجیاحت  چیه  دمی.. سرم و که بلند کردم.. دیول

  د یرس  یقابل باور به نظر م   ریو غ  بی رفتن در خونه اش نبود! عج

تویول که  بود  خودش  رسپشن    ی جلو  مارستانیب  ی راهرو   ی .. 

 کرد.. یاز دکترا صحبت م یکیبود و داشت با  ستادهیوا

  نور یلحظه سرش و چرخوند ا  ه یمتعجبم هنوز روش بود که    نگاه

به دکتره گفت و با عجله اومد    ی دیمن و طراوت ببخش  دنیو با د

 سمتمون.

که   دیبه مشامش نرس  یخوب ی از نگاه پر از غضب من بو  مطمئناً

به طراوتنگاه خرجم کر  م ین  هیفقط   رو  و  که هنوز متوجه    ید 

 حضورش نشده بود گفت: 

 ؟یکن یم کاریچ نجایطراوت خانوم.. شما ا -

کنارش   طراوت منم  داد  سالم  و  شد  بلند  جاش  از  صداش  با 

 طراوت جواب دادم:  ی و به جا  ستادمیوا

 ؟ یکن یم کاریچ نجایشما ا -
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شلوارش فرو کرد    بیکت اسپورتش تو ج  ی و از کناره ها  دستاش

 طلبکارانه و حق به جانب زل زد بهم که گفتم:  یو با حالت

  ی خونه اتون کار م   کینزد  مارستانیدونم تو ب   یکه م   ییتا جا  -

 د؟ یکن

از دوستام    یکی کنم! اومده بودم به    ی کار م  نجایمنم نگفتم ا  -

  دیدونم چرا با  ینم  نکهیکنه سر بزنم.. ضمن ا  یکار م  نجایکه ا

 واب پس بدم؟ به شما ج

ا  نکهیا چ  یدوست  هیممکنه    مارستانی ب  نیتو  باشه    ز یداشته 

  نجا یکه ما ا  یچرا درست همون ساعت   نکهیا  ینبود.. ول  یبیعج

اومد به دوستش    یم   دیبه آخر شب نمونده بود با  ی زیو چ  میبود

  هیاتفاق ممکن بود!    نیقابل باورتر  ریو غ  نیتر  بی زد عج  یسر م

تونستم بفهمم    ینم  منو    دیلنگ  یم  ی آدم بدجور  نیکار ا  ی جا

 ! ه یهدفش چ

  دهیکه طناز توش خواب  یاز اتاق  سایخواستم جوابش و بدم گ  تا

بگه که چشمش به پاشا    زیو خواست به من چ  رونیبود اومد ب

 باال..  دیخورد و ابروهاش پر
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سوال من و ازش بپرسه من بهش    نکهیقبل از ا   یداد ول  سالم

 گفتم: 

 ؟ ی خوا یم ی ز یشده چ یچ -

 و از پاشا گرفت و رو به من گفت:  نگاهش

بخوره براش خوبه..    نیریش  عاتیشده.. دکتر گفت ما  داریطناز ب  -

 ... ی زیچ  ی ا وهیآبم هی ی بر   ینخورد.. بتون  یچیشامم که ه

 اومده؟ ش ی پ یواسه طناز خانوم مشکل -

  یول  مینسبتاً مضطرب پاشا هر سه مون بهش زل زد  ی صدا  با

خ هنوز  مس  سایگ  رهیاون  من  که  بود  سوالش    ریمنتظر جواب 

 نگاهش و سد کردم و گفتم: 

 د؟یاریم  فیشما چند لحظه با من تشر -

 چرا؟  -

 ! دمیم  حیتوض دیاریب فیتشر -

 زرتشت؟  -
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 یبرخورد نم  نی ا  دهیداد که فهم  ینشون م  سایهراسون گ  لحن

اون لحظه خودم و محق   بیمن عج  یدوستانه باشه.. ول  ادیزتونه  

 دونستم که برگشتم سمتش و گفتم:  یم

 .. تو با طراوت برو تو!امی م رمیگ  یم  وهیآبم زمیباشه عز -

  د ییبه تا  ی بهم انداخت و به ناچار سر  ینگاه  یشک و دو دل  با

  ریدرهم داشت مس  ی تکون داد و رفت تو.. منم به پاشا که با اخما

کرد و حاضر بودم قسم بخورم که   یحرکت اون دو تا رو دنبال م

و بره تو اشاره کردم    فتهیخواست پشت سرشون راه ب  یدلش م

 .. ادیکه دنبالم ب 

خلوت برگشتم    ی راهرو   هیتو    مارستانیبه قسمت بوفه ب  دهینرس

بزنه    یحرف  ایبخواد خودش و عقب بکشه    نکهیسمتش و قبل از ا

 پشت سرش..  واریلباسش و مشت کردم و چسبوندمش به د قهی

 : دیو توپ مییهویحرکت  نیشد از ا  یعصب

 ه؟یکارا چ نیچه مرگته تو؟ دستت و بنداز ا -

..  گهیبار د  کی! اگه  گمیم  یچ  نی ببند دهنتو فقط گوش کن بب   -

غ  می مستق شد  می مستق  ریو  دختر  اون  آزار  باعث  و    ی بفهمم 

کنم. هدف    یم  اهی.. به خدا قسم روزگارت و سی اشکش و درآورد 
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برا  نجای که هست هم  یمزخرفت هرچ و   شه یهم  ی چالش کن 

  ی م   فتارر  گهی جور د  هیکه دفعه بعد    شونیاز زندگ  رونیبکش ب 

 ! ی کن یفکرشم نم یکنم که حت
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صاف    نیقدم عقب رفتم که ح  ه یاش و باضرب ول کردم و    قهی

 کردن کتش بااخم گفت: 

 ؟یاشون  کارهیتو چ-

  دن ی کردم باشن  یچرا تعجب کردم از عکس العملش..فکر م  دروغ

گفتن که چرا دارم بهش   ی ور  ی کنه به در  یحرفا شروع م  نیا

..نه  یبه اون داره ول  یزنم و بد شدن حال طناز چه ربط  یتهمت م

انکار نکرد که حاال اون بود که داشت واسه من شاخ و شونه    تنها

 ! د یکش یم

کس و کار بودن و از   یکه اسم ب  یکیتو فکرکن داداششونم..-

برم ا  یی انگل ها  گهیذاره د  یداره و نم  ی روشون  از  تو    ن یمثل 

 سوءاستفاده کنن!  تشونیوضع
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 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. ی پوزخند

  ی تو وجود شما نم  ی حس برادرانه ا  چیمحض اطالع..من ه  یول-

 ! نمیب

 قدم رفتم سمتش..  هیدرهم تر شد و  اخمام

 منظور؟ -

 ی کس و کار  یبه قول خودتون ب  نیکه داره از ا  یواضحه..اون-

استفاده م نظرم    ییکنه..شما  ی سوء  برات    هینه من!به  نفرشون 

 ل اون دوتا هم..کارا خودت و تو د نیبا ا ی نبوده حاال دار یکاف

که تو صورتش کوبوندم هم حرفش نصفه موند و هم    ی مشت  با

ضربه    ی پشت سرش و دستش و محکم جا  واریشد به د  دهیکوب

 نگه داشت. 

نبود که ممکن باهم  برام کنه و برام   تیضربه ازم شکا  ن یمهم 

نبودم و به نظرم    مونیوجه پش  چیدردسر درست شه..چون به ه 

 حقش بود!  نیاز ا شتریب

 :دمیدندونام غر ی تر رفتم و از ال  کینزد
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شرف بودن هم    ی ..حاال بیاقتی ل  ی کردم فقط ب  یتا اآلن فکر م-

 به صفاتت اضافه شد! 

 و برگردوندم برم که با صداش قدم هام سست شد..  روم

 حرف و زدم! نینگو بهش ا-

از طلبکار بودن توش حس   ی اثر   گهیآروم شده بود و د  لحنش

برسونه که    ی خواست من و به نقطه ا  یقط م کردم.. انگار ف  ینم

 راحت شده بود!  الش یتو صورتش بکوبونم و حاال خ

دادم..نم  برگشتم تکون  طرف  دو  به  و  سرم  و  دونم    یسمتش 

 مشخص شد:  شیطناز که باحرف بعد ایبود   سایمنظورش گ

نگن!زود   ی زی..به اون دوتا هم بگو چی دیاصالً نگو که من و د-

 برو تا لو ندادن!

قبول کردن حرف چرت و پرتش فاصله امون پر کردم و   ی جا به

 : دمیتوپ

مرگته؟ا  هیدردت چ- چ  نیتو؟چه  واسه  اون    ی ه؟داریکارا  روح 

 نـــــو؟ یا یفهم یم  یکن ی دختر و نابود م

 داره؟ یبه من چه ربط -
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رو نشون داد که انتظارش و داشتم..خودش   یهمون واکنش  نباریا

  ی کرد ازکانال انکار وارد بشه و منم نم  یو زد به اون راه و سع

اون بچرخم که چند قدم عقب عقب رفتم و قبل    لیخواستم به م

 روم و برگردونم به عنوان اتمام حجت گفتم:  نکهیاز ا

 هشدارم بود! نیآخر نی..اریبگ ی حرفام و جد-
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بودن بستم و   دهیاتاق خودم و که توش طناز و طراوت خواب  در

وضع   نی.. ساعت سه صبح بود و با اییراه افتادم سمت دستشو

که    ی خواستم صبح برم سر اون کار  یم  ی دونستم چه جور  ینم

 برام جور کرده بود.  با یشک

ب  بعد از  برگشتنمون  برن   مارستانیاز  طراوت  و  طناز  نذاشتم 

بمونم   ششونی خواستم منم باهاشون برم و پ   یاول م   یعنیخونه..

بود    بیعج  ی ادیکه در نظرم ز  یت یزرتشت نذاشت و با جد  یول

 گه یبمونن و طناز و طراوتم د  نجایحکم کرد که شب ا  ییجورا  هی

 نتونستن مخالفت کنن. 
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حس کردم   ..از غروب که اومدنهو یدختر چش شد    نیدونم ا  ینم

  دم یپرس   یبود و وقت  دهی.. رنگ و روش پرستی ن  زونیحالش م

با   ودشیپر  شهیکه هم  ییو بهونه کرد و از اونجا  ودیدل درد پر

مرحله   نیوقت به ا  چی ..هیدرد وحشتناک همراه بود باور کردم ول

 که بخواد از حال بره.  دیرس ینم

ضربان قلبشم    تم یر  یزد..حت  یحرف از احتمال شوک عصب   دکتر

راحت   المونیتا خ  میبود و مجبور به گرفتن نوار قلب شد  زونینام

ب  یبشه. ول نگفت و    ی زیچ   دمیازش پرس  مارستان یهرچقدر تو 

بودم   مطمئن  ول  ی زیچ  هیمن  مثل    دمیشا  اینخواست    یبوده 

 . ارهی روش نشده که به زبون ب شهیهم

برم سر   کم که بعد از ظهر  یبتونم فردا صبح زرتشت و راض  اگه

تونم از    یبچه ها بمونم م  شیهم پ  گهیاون کار و چند ساعت د

 زبونش حرف بکشم!  ریز

ب  ییدستشو  از منم    رونیکه  و  اتاق  تو  برگردم  خواستم  اومدم 

لحظه چشمم به چراغ روشن بالکن افتاد که نور    هیبخوابم که  

 سالن مشخص بود.. یکیکمش تو تار
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نگاه کردم تا تونستم    ی شتریکردم و با دقت ب  ک یو بار  چشمام

دستش که مدام به دهنش   ی تو  گاریبدم و س  صیزرتشتم تشخ

 رسوند.  یم

س   نیا  تو بالکن  تو  چرا    یچ  دنش یکش  گار یسرما  اصالً  بود؟ 

سفرمون و برطرف نکرده بود و    یخواب یاون که هنوز ب  د؟ینخواب

 رفت سر کار!   یم  دیبا گهیفردا صبح هم د

بدون   شیواقعاً زندگ  یعنیداشتم براش..    بتیو مص  یختبدب  چقدر

ازدواج خودش   شنهاد ینداشت که با پ   ی شتریحضور من آرامش ب

 حد تو دردسر انداخت؟  نیو تا ا

حاضر    یشد.. وگرنه ک  یجزو دسته آدم خوبا محسوب م  مسلماً

کرد راه بده به خونه    دایکه توش پ  یوضع  نیشد من و با ا  یم

نقش فرشته    یی جورا  هیاش.. شناسنامه اش و با اسمم پر کنه و  

برخورد بد تو   هی  ی.. حتامیمن و همه دور و بر  ی نجات بشه برا

و با خود    دمیازش ند  مارستانیشدنمون تو ب   ریچند ساعت اس  نیا

خدا معذب و    شه یخوب برخورد کرد که اون هم  ی طنازم انقدر

 بمونه.  نجایشد شب و ا یراحت شد و راض  الشیخ یخجالت

[۰۴.۰9.2۰ 13:۰۸ ] 
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هم  نهمهیا  با که   دم ید  ییزایچ  هی..  کردم  حس  خودم  هم  و 

و شغل گذشته    یزندگ  نیزرتشت هنوز نتونسته تمام و کمال با ا

 کنه..   ی به هر حال داره تالشش و م ی.. ول ادیمن کنار ب 

لطف هاش و در حقش جبران کنم.. کاش   نیتونستم ا یم کاش

ام  یم تو   دواری تونستم  بازم زرتشت و  از هدفم  بعد    یباشم که 

دارم که خدا فرصت جبرانشم بهم بده. کاش از دستش    می زندگ

 ندم.. کاش... 

ام و ازش گرفتم..    رهیباز شدن در بالکن به خودم اومدم و نگاه خ  با

بعد همونطور که  زل زد به من    رهیخ  رهیزرتشتم چند لحظه خ

 رفت سمت آشپزخونه پچ زد:  یم

 ؟ی دینخواب -

 رفتم و گفتم:  دنبالش

 نه..   -

 طناز چطوره؟  -

 ! د یخوبه.. تازه خواب -
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برو بخواب..    - م  ایتو هم  از ظهر  بعد  بر  امیفردا    م یدنبالت که 

 پس فردا! ی ذارمش برا یم ایشرکت.. 

 : دمیدرآورد و پرس نتی که ظرف قهوه رو از تو کاب دمید

 ؟یخواب یتو چرا نم -

م  - درد  ا  یسرم  نم  ی نجوریکنه  بهم    یخوابم  امم  معده  بره.. 

 قرص نخورم بهتره!  ختهیر

 :دمیبرد پرس  نی که طناز و بغل کرد و تا دم ماش  یوقت  ی ادآوری  با

 کمرت؟ ایسرت  -

 هست!  شهیاونکه هم -

 نشد؟ شتریب ی طناز و بغل کرد -

 نه از تو سبک تر بود!  -

نصفه    دمیفهم  دمیلبخندش و د  نکهیبهم انداخت و هم  ینگاه  مین

گرفته.. محلش نذاشتم و خواستم برم که    شیخوشمزه باز  ی شب

و کله    هی تا درد داشت سر  با چند  براش..  لحظه.. دلم سوخت 

 ریتقص  نایگفت همه ا  یدرکار نبود و نم  یو بازم سرکوفت  زدیم

 ئه. تو
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 رفتم سمتش و قهوه جوش و از دستش گرفتم..  آروم

 ؟ ی خور یبعد قهوه م   ختهیمعده ام بهم ر یگی م -

تونستم خون پر شده   یواضح تر م  نجایبودم و از ا   شیقدم  هی  تو

 بدم..   صیچشماش و تشخ ی تو

 کنم پس؟ کاریچ -

 ؟ ی آمپول نزد هی میبود مارستان یچرا ب -

 حواسم نبود!  -

 ! نم ی پوووووف.. برو کنار بب -

جاتش   هیادو  دمیکه صبح د  ی نتی سر راهم کنارش زدم و در کاب   از

خوام و    یکه م  ی کردم مواد  یو توش گذاشته باز کردم.. فکر نم 

ول  دایپ نها  یکنم  چشما   تیدر  با  و  بود  شده   ی تعجبم  گشاد 

م پشت  حاال  که  سمتش  داشت   زیبرگشتم  و  بود  نشسته 

 اد..د یو ماساژ م شی شونیپ

 کنه؟  یم کاریتو خونه ات چ لیزنجب -

چشما  با و  گرفت  باال  و  سرش  بهم    ی مکث  و  اش  شده  خمار 

 دوخت..
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اومدم    یداشتم م   یاکثرش و مامان برام آماده کرده بود وقت  -

خوره همه رو    یم  ی و به چه درد  هیدونستم چ  ی.. اصالً نمنجایا

 گذاشتم همونجا! 

[۰۶.۰9.2۰ 15:۴۴ ] 

 ۴73_پارت#

تکون دادم و مشغول درست کردن دمنوش شدم که اتفاقاً  ی سر

که سر گالره حامله بود    ی گرفته بودم.. اون زمان  ادیمنم از مامانم  

براش   نایتونست به خاطر سر درداش قرص مصرف کنه از ا  یو نم

 کردم!  یدرست م

 یدم بکشه نشستم رو به روش.. نم  یتا وقت  ی رو کتر  گذاشتمش

خواستم از پاشا بپرسم    یم  ینه ول   ایهست    یدونستم وقت خوب

قبل از اون    ینشد ول   داشیپ  گهیبهش گفته بود که د  یچ  نکهیو ا

 خودش گفت:

 تونه خونه اشون و عوض کنه؟ یبه نظرت طناز م -

 سوال و علتش جواب دادم:  نیاز ا متعجب
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  شتریکم ب  هیکه    میکن   دایصاحبخونه پ  هی  مینه! به زور تونست  -

  ییبه دو تا دختر تنها جا  شمینجور ی.. همادیباهامون راه ب  هیاز بق

 خوره..   یم  نجایفقط به درد هم  ششم ی.. پول پدنیخونه اجاره نم

 کم کمکشون کنم..  هیاگه.. اگه مثالً منم  -

 کنه مطمئنم..  یاصالً! قبول نم  -

 : دمیدرهم از تعجب پرس  ی و فوت کرد که با اخما نفسش

 ؟ی عوض کردن خونه اشون افتادحاال چرا به فکر  -

 گفت:  یو با کالفگ دیکش شی شون یبه پ یدست

 ! ستین  یاشون.. آدم درست هیپسره.. همسا نیا -

سال و خورده   کیرفت تو هم متعجب بهش زل زدم.. ما    اخمام

پاشا همسا   ی ا ند  ی بد  زیچ  چیو ه  میبود  هیبا  . حاال میدیازش 

  ی به نظر نم  ریپذ  هیو توج  یمنطق  ادیدرسته رفتارش با طناز ز

 یناراض  میهم نداشت که بخوا ینگاه بد و زشت  ی .. حتیول  دیرس

 ازش..  می باش

  ی م  ی شنهادیپ  نیداشت همچ  هویبود که    دهید  ی زرتشت چ  حاال 

 داد؟ 
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بهش    یچ  یکرده؟ اصالً.. اصالً باهاش کجا رفت  کاریچرا؟ مگه چ  -

 ؟ یگفت

 نگفته بهت؟  ی زیطناز چ -

 ی زیکم فکر کردم و سرم و باال انداختم.. امروز درباره تنها چ  هی

  گه ید  یبعد از اون شب مهمون  ی عنیپاشا بود..    میکه حرف نزد

 طنازم کم کم فراموشش کنه!   دینزنم تا شا یدادم حرف حیترج

  ی .. حس مدمیکش  رونیزبون طراوت ب  ریاز ز   یی زایچ  هیمن    -

  ی نم  گهی.. ددهیپسره رو د نیا نجایا انیب  نکهیکنم طناز قبل از ا

بهم ر  ی کار   ا یبهش گفته    ی زیدونم چ و    ختهیکرده.. که طناز 

کشوندمش    نجایا که  امشبم  شد.  بد  حالش   ه یگوشه    هیهم 

تقص   یدست  هی  ییجورا گفتم  و  بهش  طناز    هتوئ  ریزدم  که 

 .. انکار نکرد!نجاستیا

 ی پاشا خودش م  یعنیاز تعجب باز مونده بود.. پس.. پس    دهنم

از اونجا سر درآورده بود؟ اصالً از   هو یکرده که    ی کار  هیدونست  

که    دهیاز کجا فهم  ایطناز ممکنه حالش بد بشه..    دهیکجا فهم

 !م؟ی مارستانیما اون ب

 و صاف کردم و گفتم:  گلوم
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با  - من    رهیبگ   می تصم  دیدرباره.. عوض کردن خونه خود طناز 

همسا  ینم مدت  تمام  تو  هم..  پاشا  کنم.  اجبارش    هیتونم 

 .. میدیازش ند ی بد زیوقت چ چیبود.. ه  یبودنمون.. پسر خوب

  ل یکنم دل  ی.. درک نمیول  هیزی دونم ه   یپسر بد و چه م  گمینم  -

چ  نیا هرچهیکاراش  برا  ی!  هست..  مناسب    ی که  اصالً  طناز 

تاکست ین من  به  امشبم  نگ   دی..  طناز  به  اصالً  که  که    میکرد 

 .. مشی دید

داشتم تا دم نوش   یبرم  وانیل  هیجام بلند شدم و همونطور که    از

 گفتم:  زمیو توش بر

 نگفتم.. به طراوتم گفتم بهش نگه! -

بب   - کن..  طناز صحبت  میکن  شیراض   یتونست  دیشا  نیبا    ی . 

 ن یا  ی بهونه ا  هیترسم اون پسره انقدر کله خر باشه که هر روز به  

 رو آزار بده!  چارهیدختر ب

 دم نوش و گذاشتم جلوش و گفتم:  وانیل

.. مطمئنم  یزنم ول  یبهتره! با طنازم حرف م  ی داغ داغ بخور   -

راض مرس  ینم  یکه  ضمن..  در  دار   یشه..    ییجورا   هی  ی که 

  م یهمه سال تنها تونسته گل  نیاون ا   یول  یکن  یم  یبراشون برادر



1262 
 

ب آب  از  و  ا  رونیخودش  از  م  نیبکشه..  بعدم  برا  یبه   ی تونه.. 

 ! یخصوص مال  بهکمکش کنه..    یکس ادیخوشش نم ادیز نیهم

و   ستادمیلحظه وا  هی  رونیتکون داد و منم خواستم برم ب  ی سر

نرفتم سرش و به سمتم برگردوند    دید  یبرگشتم سمتش.. وقت

 کردن حرفام لب زدم: نییباال و پا  یکه بعد از کل

بابتِ.. ش یمرس  - بابت امشب..  بابت همه    رازی ..  رفتنمون.. اصالً 

 ! ری! شب بخیچ

بلند رفتم    ی بهش فرصت حرف زدن بدم با قدم ها  نکهیاز ا  قبل

حال در  اتاق  نم  چیه  کهیتو  فکر  با    یوقت  زدن   هیکردم حرف 

که ضربان قلبم بره    ی جنس مخالف انقدر برام سخت بشه طور

 ! فتمی و.. به نفس نفس ب باال 

××××× 

  یکه تو  یدوش  هیشدم و بعد از    داریهفت صبح بود که ب  ساعت

افتادم که قبلش    یزودتر راه م  دیاتاقم گرفتم حاضر شدم.. امروز با

 آدرسش و داده بود! بایکه شک یرو برسونم به اون شرکت سایگ

  ن یکارام بودم و وقت نشد.. واسه هم  ریتا شب خودم درگ  روزید

 ی به امروز موکول شد و من بعد از دو روز   ییکار کذا  نیباالخره ا
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رو   سایهنوز فرصت حرف زدن با گ   میبرگشته بود  رازیکه از ش

 نکرده بودم!  دایپ

دو روز باعث    ی کی  نیا  ی ها  ی ر یو کار و مهمون و درگ  یخستگ

امشب.. درباره    ن یهم  به خودم قول دادم که  فتهی شد هربار عقب ب

تو  ییو حرفا  ریام داشت  م  ی که  بهش  باهاش    یآشپزخونه  زد 

 از چه قرار بوده..  انیصحبت کنم تا بفهمم جر

[۰۶.۰9.2۰ 15:۴5 ] 
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هنوز خوابه خواستم برم    سا یگ  نکه یرفتم با فکر ا  رونیاتاق که ب   از

و صدا  دارشیب سر  با  که  اون    یکنم  به  و  هام  قدم  آشپزخونه 

 سمت کشوندم! 

صبحونه پر و   زی.. مدمید  یکه داشتم م  ی زیگشاد از چ  چشمام

اندازه کاف  دهیکه چ  یمونیپ به  ول  ی جا  یبود  ..  یتعجب داشت 

 بود.  سایمتفاوت گ  پینسبت به ت میتعجب اصل

 یشلوارا  هیکه برعکس بق  ینیو شلوار ج  ینسبتاً بلند مشک  یبارون

تر مقنعه    بیپوشوند و از همه عج   ی مچ پاهاش و مرو اعصابش  

 که سرش کرده بود!  ی ا
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برگشت و صورت قاب شده اش و تو   یبه من بود و وقت  پشتش

کم از موهاش معلوم شده    هیفقط    کهیدر حال  دمیاون مقنعه د

  ال یبه خ  سایکرد و گ  دایپ  رییلبم تغ   ی بود.. تعجبم به لبخند رو

  ن یبهم رفت و ح  ی کنم چشم غره ا  یدارم مسخره اش م  نکهیا

 گفت:  ییاز چا زیم ی رو ی ها وانیپر کردن ل

 مسخره نکنا.. حوصله ندارم!  -

 و گفتم:  زی پشت م نشستم

 هی  میریکه م  یی.. جایول  ادیکنم.. اتفاقاً بهت م   یمسخره نم  -

 .. یکه حتماً مقنعه سرت کن ستین  یاجی.. احته یشرکت خصوص 

 راحت ترم!  ی نجوریدونم.. خودم ا یم -

و چ  ی سر دادم  ا  ی ز یتکون    ینجورینگفتم.. دروغ چرا خودمم 

  سا یکه گ  ارمیبه روم ن  ی زیدادم چ  یم  حیترج  یراحت تر بودم ول 

 مقنعه سر کردن بشه. الیخی ب گهیاز لج من د

که   ی کار  نیوجودم بود از ا  ی تو  شیاسترس و تشو   ی انقدر  هنوز

که قرار بود   یحقوق  نیا  یحت  ایان..    یدونستم آدماش ک  ینم

 کنه..   کاریخواد باهاش چ ی دونستم م یو نم رهیبگ
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  گهیروش د  هیبود    یخودشم راض  نکهیو ا  سایشغل سابق گ  درباره

تونستم بهش اعتماد کنم    یم  دیکنه شا  دایپول درآوردن پ  ی برا

..  یشغل و کنار بذارم ول  نیاز بابت معتاد بودنش به ا  می و نگران

.. نگران بودم  ه یدونستم چ  یکه هنوز نم  ی درباره اون پول و کار

 اصالً دست خودم نبود.  نیو ا

 : دمی گرفتن لقمه و تو همون حال پرس ی و دراز کردم برا دستم

 دو روز؟  یکی نی تو ا ی حرف نزد  نایبا مامانت ا -

 و دوباره با اخم مشغول شد..   ستادیلحظه از حرکت وا  هی  دستش

  ی بعض  دمینه.. قرارم نبود حرف بزنم! فقط به گالره اس ام اس م  -

 وقتا! 

 ؟ ی باباتم خبر ندار  ت یپس از وضع -

 گشاد شده اش و بهم دوخت و لب زد: ی چشما

 شده مگه؟  یچ -

مده.. خدا رو شکر هاش او  شی جواب آزما  نکهی.. مثل ایچیه  -

مشکل حل شده.. با چند ماه مراقبت و استراحت و چکاپ و دارو.. 

 شه!   یمثل روز اول م
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لبا  دمید و  شد  اشک  از  پر  چشماش  م  ی که  مدام    ی لرزونش 

داشت تالش    ی.. ولنهیتا طرح لبخند روش بنش  اد یخواست کش ب

تظاهر به سنگدل بودن   نهمهیا  دمیفهم  ی کرد مهارش کنه. نم  یم

زد واسه پدر و مادرش با همه    یکه دلش پر م  یوقت  هیواسه چ

 هاش..  ی دلخور

 فرستاد و گفت:  رونیو لرزونش و ب قیعم بازدم

 خدا رو شکر! -

 : دیکرد و پرس  یمکث

 فت؟بهت گ یرو ک نایا -

 به بابام زنگ زدم.. اون گفت!  شبید -

 ؟یباهاش حرف نزد ؟یمامانت چ -

 نگرانش انداختم و گفتم:  ی به چشما ینگاه  مین

 کنه!  یدونه پسرش دل نم هیزنم.. نترس! مامانم از   یحرف م -
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از گل سر سبد و ما  ینم  چکسی دونم.. ه  یم  - افتخار   هیتونه 

 بگذره!   لیفام

  دم یسر کش  ممیی قلپ از چا  هیلقمه رو تو دهنم گذاشتم و    نیآخر

 و لب زدم:

 حسود! -

چرا حسود؟ حاال گل سر سبد بودن تو باعث افتخار منم هست..    -

 ؟یست یمگه شوهرم ن

انداختم پا  سرم دونستم چرا حس    ینگفتم.. نم  یچیو ه   نییو 

 نکردم..  دایحرف پ نیاز ا یخوب

که   یکه منشاءش تو وجود خودم بود و اون کارت دعوت  یحس

 حرف بزنم.   سای بعد از دو روز هنوز نتونسته بودم درباره اش با گ

کرد که    یتالش م  م یمستق  ریو غ   میداشت مستق   سایکه گ  حاال 

دونه نه    یو خودش و زنم م  رفتهیرو پذ  یزندگ  نیبهم بفهمونه ا

دره    هیمن خودم و لبه  که چند وقت بعد قراره بره..    یمهمون  هی

ببرم.. آخه   نیو از ب  دمیکردم و هنوز نتونسته بودم ترد  یحس م

م حت   یچطور  من  ا  یتونستم؟  به  رفتن  برا  نیاز    ی شرکت 

کنار    سایگ  دنیکه با د  یو رو به رو شدن با آدم  سایاستخدام گ
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 دتشیکنه که قبالً کجا د  یکنه و ذهنش پردازش م  یمن قفل م 

 ! ی نفر صدیس ستیجمع دو هیواهمه داشتم.. چه برسه به 

هست و    یاحتمال  هیدر هزار باشه.. بازم    کیاگه احتمالش    یحت

  ی خواستم تو اکثر مواقع در نظر م  ی خواستم چه نم  ی من چه م

 گرفتمش! 

  ه یو    میی.. ته مونده چایدرست و حساب  جهیاز نگرفتن نت  کالفه

 جام گفتم: بلند شدن از  نیو ح دم ینفس سر کش

 منتظرم!  نی تو ماش -

[۰۶.۰1.21 19:11 ] 
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. 

××××× 

انتظار  خسته از  بودم  ه  ی شده  م   ی که  کش  و    یداشت  اومد 

و روم و برگردوندم    دمیبه مقنعه ام کش  یشد.. دست  ی م  یطوالن

  ی درهم داشت به ساعتش نگاه م  ی سمت زرتشت که اونم با اخما

 کرد..
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من باشه    ریشرکت تقص  نیا  سیرئ  ریانگار که تاخ  یشرمندگ  با

 گفتم: 

 ! گهیشده برو.. من خودم هستم د رتیتو اگه د -

 ! ادیمونم تا ب  ینه م  -

که.. تا    ستیبارم ن  نیاول  گهید  ام یآخه چرا؟ خودم از پسش برم  -

شرکت ها واسه مصاحبه اومدم.. هرچند که    نی دلت بخواد تو ا 

 بگم!  یخب بلدم چ یوقت استخدام نشدم ول چیه

د  رهیخ  نگاه که  و  با   یسر  دمیاش  و  دادم  تکون  طرف  دو  به 

دو متر اونور تر نرسه  یکردم به گوش منش یم  یکه سع ییصدا

 : دمیتوپ

 تو اون کار بودم و قبلش..  من که گفتم فقط سه ماه  ه؟یچ -

  دیکه هر دفعه با  ی دار   ی خود آزار  سا؟یگفتم گ   ی زیمن مگه چ  -

   ؟یکن ی ادآوری ی جور هیاون سه ماه و 

 دوختم و گفتم:  شیشونیپ ی و به رگ برجسته شده رو نگاهم 

 دارم!  ی دگر آزار  دمیشا -

 تره! یمنطق  نیا -
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 و  فوت کرد و ادامه داد:  نفسش

.. ی جور جاها رو دار   نیبه همون اندازه که تو تجربه مصاحبه تو ا  -

به    س یاسم رئ  دن یشرکت و چسب  هیکه با زدن    ییآدما  نیمنم ا

شناسم! پس    ی م  دنیرو م  ی اسمشون به خودشون اجازه هرکار

باشم تا    نجایبرخورد ا  نیدونم تو اول  یبه عنوان شوهرت صالح م

 ! ی ستیسر و صاحب ن   ی و ب  هاکه هست بفهمه تن  ی.. هرکروای  نیا

 کردم و انگشت اشاره ام و به سمتش گرفتم..  زیو ر  چشمام

 سگم مگه؟  ؟یتو صاحب من یعنیاآلن  -

 و چشماش پر از خنده شد..  د یو تو دهنش کش نشییپا لب

 !سا یاصطالحه گ -

چند تا سالم بلند و با عجله مرد   ی بگم که با صدا  ی زیچ  خواستم

به   یانسال یم جفتمون  سر  تو  اومد  و  کرد  باز  و  شرکت  در  که 

من و زرتشت انگار که از قبل ما رو   دنیسمتش برگشت و با د

اش گذاشت و خم    نهیشناخت دستش و رو س  یبود و م  دهید

 شد. 
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سر   کیتراف  نیدونم.. ا  یشد م  ریآقا من شرمنده ام به خدا.. د  -

 کنه آدم و..   یم  چارهیصبح ب

هم که همراه من از جاش بلند شده بود با مرده دست    زرتشت

 داد و گفت:

دو روز در حال بد   یکیکنم.. به هر حال ما هم    یخواهش م  -

 شرمنده!   میخدمت برس م یو نتونست میبود یقول

.. خانوم  دییداخل در خدمتتونم.. بفرما  د ییبفرما  ه؟ یچه حرف  نیا  -

 ! ارنیب ییتا چا.. بگو سه ی موحد

[۰۶.۰1.21 19:11 ] 
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اشاره دست زرتشت جلوتر از همه اشون رفتم تو اتاق.. دروغ   با

 نیبرخورد نسبتاً دوستانه ا  دنیکم استرسم کم شد با د  هیچرا  

.. من و ش یجو گندم  ی که با وجود سن باال بودن و موها  یآدم

  ستادم یمیمنتظرشون وا  ابونیکه کنار خ  ییکدوم از آدما  چیه  ادی

 ! نداختینم
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به هر    ینه.. ول  ای  ی ریگ  جهینت  نیهمچ  ی دونم زود بود برا  ینم

درست   شهیهم ی ریگ  یبرخورد م نیکه از اول  یحس   گنی حال م

 کنم!   دایپ  نانیخواست بهش اطم یحسه و منم دلم م نیتر

به خاطر زرتشت  ی برا  هم م  یآرامش خودم.. هم  تونستم    یکه 

مشغول   نجایکه ا  ییبفهمم با توجه به سابقه خرابم.. ساعت ها

 کنه!  یکه فکر نم ییزایبودم به چه چ

نشستن    نیو خودشم ح  میاتاقش نشست  ی زرتشت رو مبال  کنار

 گفت:  زشیپشت م

اومد  یلیخ  - ببخشدیخوش  و فراموش   فتونیمن اسم شر  د ی.. 

 کردم..

 کاوه هستم..  -

س   - هم  بنده  تاخ  یادتیخوشبختم..  خاطر  به   ادیز  رمیهستم! 

نم و  م  رمیگ  یوقتتون  به    رمیو  دستش  با  مطلب..  اصل  سر 

 اشاره کرد و گفت:  وارید ی نصب شده رو ی تابلوها

شرکت ما تو کار فروش محصوالت و   دین یب   یهمونطور که م   -

روشو  رآالتیمثل ش  یبهداشت   ساتیتاس انواع    نکیو س  ییو  و 

شه و   ی مربوط نم  زایچ  نیتوالته که البته کار سرکار خانوم به ا
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داشته باشن. مگه    نهی زم  نیتو ا  یحتماً اطالعات کاف  ستیالزم ن

وقتشون   ی کاری ب   اعاتخودشون دوست داشته باشن و تو س  نکهیا

 ! ستیبا اطالعات کسب کردن پر کنن که مطمئناً به ضررشون نو  

  ن ی از ب  یادتیدستش.. س  ی تو  ییچا  ین یو س  یاومدن آبدارچ  با

 و گرفت سمتم..  دیکش رونیبرگه ب هی زشیم ی رو ی برگه ها

 !گهیسر مسائل د  میتا بعد بر دی و پر کن نیفعالً شما ا -

که دستام    دمیرو که گرفتم و مشغول نوشتن شدم تازه د  برگه

و در   ادیمشهود بود که به چشم زرتشتم ب   ی لرزه.. انقدر  یداره م

 گوشم بگه: 

 چته تو؟ -

 ! یچیه -

 من پر کنم برات؟  ی خوا یم -

 تونم!  ینه خودم م -

هم  ینم  دلم از  کار  نیخواست  برا  ی اول  بدم..  نشون   یضعف 

  ی مشغول نوشتن شدم و وقت  ی شتریبا اعتماد به نفس ب   نیهم

 .. یادتیس  زیتموم شد برگه رو گذاشتم رو م
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تکون    دییو گذرا بهش انداخت و سرش و به تا  ی سرسر  ی نگاه

 داد و رو به من گفت: 

که   ی بنده استخدام بش  ی منش  ی خانوم موحد   ی شما قراره جا  -

تا    ارمیه جاش بب  د یجد  ی روین  هی خواد    یبنده خدا دو ماهه ازم م

تشر که  شد  شما  قسمت  من  ی اریب  فیباالخره  نمونه  ناگفته   ..

  با ی مهندس شک  یخب.. وقت   یگشتم ول   یمجرد م  ی رویدنبال ن

شما هم    دوارمی. اممی کن  یچشم بسته قبول م   گهیداده د  شنهادیپ

 ! ینداشته باش یمشکل

برخورد   نیو درمونده از ا  ج یسکوت کرد و زل زد بهم.. گ  یوقت

و    دمیبه مقنعه ام کش  ی که اصالً انتظارش و نداشتم دست  یخوب

 : دمیپرس

 ؟ یبا چ -

 کار کردن.. نجایبا ا -

مشکل    دیپرس  یتازه اون داشت از من م  ؟یچ  ی عنیبرد..    ماتم

آدم  ایدارم   واسه  مگه  تحص  ینه؟  که  من  و   التی مثل  درست 

وجود داشت که بخوام مشکل   ن یبهتر از ا  ی هم نداره کار  یحساب

 داشته باشم؟  
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شرکت عادت نداشتم.. اگه    ی سایاز رئ  دنیبه رفتار خوب د  من

اصو طبق  بود  بق قرار  با  هیل  قاعدتاً  کنه  د  د یرفتار  از   دنیبعد 

  ی م  رونمیزد و فوق فوقش محترمانه ب  یپوزخند م  هی  التمیتحص

 نه!  ایکار دارم  نیبا ا یحاال ازم بپرسه مشکل نکهیکرد.. نه ا

 جان؟ سایگ -

کش دار شده بود که زرتشت صدام کرد و با  ی ادیانگار ز سکوتم

  یادتیس  ی اشاره چشم و ابرو ازم خواست حواسم و جمع کنم.. آقا

 داد: حیکرد و توض یهم که متوجه شد خنده آروم

که همه   یمنش  هیچند تا بخش مختلف داره با    نجایدخترم.. ا  -

  شتر یها رو ب  یتعداد منش  میکرد  ی سع  یعنیها با اونه..    یهماهنگ

شد و متاسفانه کنترل کار از   شتر یب  یلیخ  ینظم  یب  یول  می کن

برا رفت..  با همون    تی همه مسئول  ن یهم  ی دستمون در    هیها 

هم از هشت صبح تا    ی ردر اصل با شماست.. ساعت کا  اینفر..  

البته دو ساعت خال  از ظهره که  بعد    ی برا  دیدار  یهفت هشت 

  م یطبقه براتون در نظر گرفت   نی اتاق تو هم  هیناهار و استراحت که  

ا  دیتون  یم  دیو اگه خواست باش  نیتو  اونجا  اگه    ای  دیدو ساعت 

برگرد  دیبر  کهینزد  رتونیمس و  ادیخونه  من  عرض  با    نهی..  که 
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کار کردن؟ فکر    نجایا  ستیبودنتون.. سختتون ن  لاهتوجه به مت

 د؟یایاز پسش برب  دیکن یم

 الل شده ام و باالخره وادار به حرکت کردم و گفتم:  زبون

تونم با شوهرم..    ی.. م ستین   یکه مشکل   ی از نظر ساعت کار  -

 .. ام یبرم و ب

وقت  سرم و  برگردوندم  زرتشت  به سمت  گرفتم   دشییتا  یو  و 

 ادامه دادم:

  ی و سع  امیباشه از پسش برم  ی کار هم.. هرجور  یاز نظر سخت  -

 که..  نهیمشکل من ا شتری.. اآلن.. ب رم یبگ ادیکنم زود  یم

  ن ی شدم با زدن ا  ی م  کیکوچ  یی جورا  هی  نکهیگرفتم و با ا  ینفس

 جنگ اول به از صلح آخر بود که گفتم:  یحرف ول

  ی شغل   نهیتو زم  ی.. سابقه چندان کهنیو ا  التمیبا توجه به تحص  -

 نه!  ای دیدار اجیمثل من احت  یشما ندارم.. به کس

[۰7.۰9.2۰ 22:29 ] 

 ۴۸۰_پارت#
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بود که حرکت دست زرتشت و به سمت خودم    ی ادتیبه س   نگاهم 

و   کردم  انگشت شستش    ه یحس  با  و  گرفت  و  دستم  بعد  کم 

 مشغول نوازش شد.. 

  د یبا  یو قوت قلبم باشه.. ول  یدلگرم   نیتونست بهتر  یم  نیهم

 زایچ  نیکردم تا بعداً به خاطر هم  یو روشن م  فمیاول تکل  نیهم

 حرف نشنونم.. 

 به هم قالب کرد.. زیم ی زد و دستاش و رو ی لبخند یادتیس

مسائل  نیمهمه و منم معمواًل رو ا یگ یکه م  ییزایچ نیالبته ا -

که بدونم.. با توجه    نهیاآلن مهم تر از اون ا   یدقت نظر دارم! ول

  یمجموعه رو دوست دار   نیکه گفتم کار کردن تو ا  ییزایبه چ

 نه؟ ای

 لب زدم:  نانیمکث و با اطم بدون

 بله!  -

شه    یعالقه باعث م   نیواسه شروع.. هم  هیکاف  نی خب پس هم  -

که ما ازت انتظار    یگاهیبه اون جا  یو برس  یکم کم تالش کن 

 .  میدار
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فرستادم   رونیراحت ب  الیام و با خ  نهیحبس مونده تو س  نفس

 رو به زرتشت گفت:  نبار یا یادتیکه س

.. خانومتونم  دیببر  فیتشر  د یتون  ی م  گهید   دیشما اگه عجله دار  -

  نن یب  یالزم و م  ی دو روز توسط خانوم موحد آموزش ها   یکیتا  

 کنن..  یروع مکارشون و ش  یو بعد به طور رسم

 یادتیتکون داد و بعد از دست دادن با س  دییسرش و به تا  زرتشت

 : د یو تشکر از اعتمادش اومد سمت من و پرس

 ؟ ی ندار ی کار -

 نه برو..  -

 زنم بهت.. مراقب خودت باش.. فعالً!  یزنگ م -

براش تکون دادم و بعد از رفتنش روم و برگردوندم سمت   ی سر

 :  دینگاه به من از جاش بلند شد و پرس  مین  هیکه با  یادتیس

 ! میکه آموزشتون و شروع کن  میخب.. بر -

* 
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منتظرمه رو   ن ییبه اس ام اس زرتشت که نوشته بود پا ینگاه  با

ز امروز  که  موحد  خانوم  با   ی اد یبه  بودم  کرده  اش  خسته 

 گفتم:  دمیکه پرس ییکه بهم داد و سواال یحاتیتوض

 د؟ یندار ی با من کار زمیعز -

 نه گلم برو به سالمت..   -

 و گفت:  رونیهم از اتاقش اومد ب  یادتیس ی موقع آقا همون

 خانوم کاوه؟  دی بر یم فیتشر -

کارمندا هم    هیاسم صدام کرد و به بق   نیاز همون اول با ا  یادتیس

معرف  کاوه  و  غر  ه یکرد..    میمن  برام  ول  ب یکم  بود  ناآشنا    ی و 

فام   یتیشکا با  که  نگفتم  و  نداشتم  کنن..    یلیهم  خودم صدام 

ش  یلیفام  ییجورا  هیخب..   ب  کیزرتشت  و  بود    ی م  شتریتر 

 ..  دمشیپسند

بهتر  جدا اون حس  م  ی از  باعث  و  که   یداشت  همونطور  شد 

 مشترک برسم!  یزندگ نیباور ا به  شتریخواست ب  یزرتشت م

[۰7.۰9.2۰ 22:3۰ ] 
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 بله با اجازه اتون! -

 کنم..  یخواهش م -

 : د یبه خانوم موحد پرس رو

 چطور بود امروز؟  -

کم دستش تو ارسال    هیخوبه..    یلیخ  شیریادگیخدا رو شکر    -

  ی ول  رهیگ  یم  ادینامه ها کنده که گفت کم کم    پیفکس و تا

 گرفت! ادیو زود  دمیکه بهش گفتم و بعدش ازش پرس یهرچ

  ی نشست که مثل تمام برخوردا   یادتیس  ی رو لبا  ی پدرانه ا  لبخند

 امروز به دلم نشست.. 

هم  - به  اعتماد  با  و    ییرایگ   نی منم  کردم  استخدامش  خوب 

شم.. شما فردا رو هم صرف آموزش و    ینم  مونی مطمئنم که پش

تونه بره به    یشنبه خانوم موحد م از    گهید  شاال یا  دیکن  ی ریادگی

 . دی کارش برسه و جاش و شما پر کن

وقت   هیبدون حضور خانوم موحد    نکهیاسترس داشتم از ا  نکهیا  با

 زدم و گفتم:  ی نکنم باالجبار لبخند ی خرابکار

 کنم!   یچشم.. همه تالشم و م -
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 به مهندس!  د ی.. سالم برسوننطورهیحتماً هم -

خداحافظ   بعد و    یاز  تا  دو  اون  د  یکیاز  نفر  امروز    گهیدو  که 

انرژ  با  بودم..  آشنا شده  و    ادی ز  بی که عج  ی باهاشون  بود  شده 

تاث  یخستگ روش  جا  ریامروز  به  ها   ی نداشت  پله  از  آسانسور 

 شدم.. ریسراز

  دم یبودم و حاال که بهش رس  یشغل   ن یدنبال همچ  ی عمر  ه ی  من

.. هرچند که  ی بزنم از خوشحالبال بال    ی نجوری حق داشتم که ا

 دیچرا حتماً آدم با  نکهیحس حسرت بود نسبت به ا  هیته دلم  

توانا  یمعرف  یکیتوسط   و  استعداد  بتونن  تا  و    ییبشه  هامون 

 .. نن ی بب

شرکت    ن یبه ا  ی روز  هیاگه خودمم    دیگفت شا  یم   یحس  هی..  یول

چقدر    دیفهم  ی .. اگه میادتیاومدم با توجه به رفتار خوب س  یم

 زد..  یام نم نهی دارم دست رد به س اجیکار احت نیبه ا

ها..    یبدشانس  یول شرکت  اون  همه  که  گند    سیرئ  هی آوردم 

خواستن    یداشت که اصالً نم  ن یاخالق مزخرف و خود بزرگ ب

ن نشون  روز بهم فرصت بدن تا خودم و بهشو  ه یبه اندازه    یحت

 بدم!  
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انرژ  نیماش  در با همون  سوار شدن  به محض  و  کردم  باز    یو 

نداشت که    ی زرتشت به اندازه من انرژ   یمضاعفم سالم دادم.. ول

 لب زمزمه کرد.. ریسالمش و آروم و ز

و پشت چراغ   نی ماش  نکهیهم نزد تا ا  ی حرف اضافه ا  چی ه  یحت

 قرمز نگه داشت و باالخره برگشت سمتم.. 

 د؟چطور بو -

لحظه حس خوب  انقدر ه   یاون  بدون  که  با    ی تظاهر  چیداشتم 

 صداقت تمام جواب دادم: 

 ! یعال -

 : دیداشت که پرس  میلحن پر انرژ نیاز ا یدونم چه برداشت ینم

 خوبه؟  اشیچطور؟ حقوق و مزا -

کل امروز   یبود ول  بی لحظه مکث کردم و رفتم تو فکر.. عج  هی

 ایحقوق و مزا  ن یکه درباره اش فکر نکرده بودم هم  ی زیبه تنها چ

 بود..  
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خودم و توش    شه یکه هم  یشغل  نیاستخدام شدن تو همچ  شتریب

رفته بود که چرا    ادمیکردم برام لذت داشت و به کل    یتصور م

 دنبال کار بودم! 

 درباره اش زده نشد! ینه.. اصالً حرف -

انقدرم    ییجا  نیتو همچ  یشرکت   نیمطمئناً خوبه! همچ  - که 

 ! دهیبه کارمندش نم یاسم در کرده پول کم

مسئله انقدر    نی فکر کردم که حاال چرا ا  نیموندم و به ا  ساکت

 زرتشت مهم شده تا باالخره گفت:  ی برا

خودت و از صبح تا شب    ی خودیب  ی من هنوز معتقدم دار  یول  -

من    یوقت  ی به کار کردن ندار  یاج ی.. تو احتیکن  یاونجا خسته م

 و... ی که الزم دار  یتونم پول یم

کنم    یبا هم.. پس خواهش م  میما قبالً درباره اش حرف زد   -

 دوباره شروع نکن!

  ی پول گنده م  هی  یچ  ی بفهمم زنم برا  دیچرا؟ اصالً چرا من نبا  -

 بکنه؟ ی خواد که حاضره به خاطرش هرکار

 : دمی سمتش و طلبکارانه توپ  برگشتم
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 گهیبعدش د   ی حرف و بهت زدم قول داد   نیکه ا  یاون موقع  -

ا  ی.. اگه مینپرس   ی زیچ  چیه به راه   ی نجوریدونستم قراره راه 

 گفتم!  ی بهت نم  نمیهم  یبازخواستم کن

جمله من و آچمزتر از قبل   هیلطفته که با    نیاآلن ا  یعنیآهان    -

 نهمهیفکر کنم که زنم ا  نیاز صبح تا شب به ا  دی و حاال با  ی کرد

 کنه؟  کاریخواد چ یپول و م

  لهیخوام صافش کنم.. چرا انقدر پ  یدارم و م  یتو فکر کن بده   -

 ؟ ی زیبه هر چ یکن یم

همچ  ینم  - آدم  ی فکر  نیتونم  من  راست    ستمی ن  یبکنم!  که 

برا برم و ع  ی راست  به    المیخ  ن یخودم راه    ی کینباشه که زنم 

 تونم صافش کنم!  یخودم م یداره اونم وقت یبده

بهت اعتماد ندارم   ی انقدر زنم زنم نکن زرتشت من هنوز انقدر  -

ا اون موقع  تا  بزنم.. پس  باهات حرف  از مشکالتم  حس    نیکه 

 و خاموش کن!   تیکوفت  ت یمالک

 دم یحرفم و مرور کردم و د  گهیبار د   هیکه برگشت سمتم    نگاهش

 ی ا  دهیفا  چیه  میمونیپش  گهیتند رفتم و حاال د  یادیتند رفتم.. ز

 نداشت.. 
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زرتشت   یشدم اونم وقت  یگربه کوره محسوب م  ییجورا  هی  دیشا

.. خب  ینگه داشتن من ول  یراض  ی کنه برا  یانقدر داره تالش م

 کمم حق داشتم.  هی

[۰۸.۰9.2۰ 21:۴۸ ] 
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م  جدا اعتماد..  بحث  اون  زرتشت خودشم وسط   دمید  یاز  که 

و از    ده یمشترک نرس   یزندگ   ن ی.. هنوز خودش به باور اهیدوراه

 خواد زن باشم براش. یمن م 

  م یم  هیکه    ستین  نیگفتم که زن داشتن فقط به ا  یبهش م   دیبا

بچسبونه    ت یمالک بدون  ایبهش  و محق  تو  یخودت  همه   ی که 

 ..  یو صاف کن  اشیمثالً بده  ای ی سرک بکش شیزندگ ی سوراخا

داد و من و به   یهم خودش و نشون م  ی ا  گهید   ی جاها  هی  دیبا

م  نیا برا  یباور  فقط  که  تو  ی رسوند  من    یزندگ  یکنکاش 

 ازدواج و نداده..   نیا شنهادیپ

تل    ی تونستم خودم و قانع کنم و حرفا  یمنم م   دیموقع شا  اون

که    ی زیاون چ  نجای.. تا ای.. ولرونیب  زمیدلم و بر  ی انبار شده تو
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  نم یکردم تا بب  یصبر م  دیو حاال با  دمیخواستم و ازش ند  یم

 ادامه بده!  هیرو نیخواد به هم ی م یک

××××× 

البته به جز اون چند   ریمثل تمام طول مس  دمی خونه که رس  تو

اتاق که ح  قهیدق بره تو   نیجر و بحثمون.. خواست تو سکوت 

 کانتر گفتم:  ی تن ظرف غذا روگذاش

 شام!   ایلباسات و عوض کن ب  -

 ندارم خودت بخور!   لیمن م  -

 خوام باهات حرف بزنم!  ی کارتم دارم م -

 باشه واسه بعد!  -

 !ســـــایگ -

 ی چرخ  می ن  هینسبتاً بلندم قدم هاش و شل کرد و بعد از    ی صدا

 گفتم:   ی که به سمتم زد با لحن آروم تر

دم بکشه   ییدر بره تا چا  تی خستگ  ریدوش بگ  هی برو    ی خوا  یم  -

 ! ا یب
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رو   ی گذاشتم که لجباز  نینگفت و منم مبنا رو بر ا  ی زیچ  گهید

کردم در حقش..    یانصاف   ی کم ب  هی.. قبول دارم  ادیکنار بذاره و ب 

انتظار داشته    دیمن شد و حاال نبا  ریتقص   نی ماش  ی جر و بحث تو 

 برخورد کنه!  ی باشم عاد

  ی انقدر خوشحال و راض  دمید  یخب.. دست خودم نبود.. وقت   یول

مسئله که    نیاومد دوباره ذهنم پر شد از ا  رونی از اون شرکت ب

داره که حاال با استخدامش تو شرکت و    اجیچرا انقدر به پول احت

 ! ادیانقدر سرخوش به نظر م  ادیبه پول ز دنشیرس

  دنیرس  ی برا  ی ا  لهیوس  ه یگفت که تو فقط    ی بهم م  ی حس بد  هی

  تم یجلب رضا  ی که داره برا  ییکارا  نیبه هدفش و همه ا  سایگ

ا  دواری .. امشهیتظاهر و نما  ده یانجام م از  تا قبل    ن یا  نکهیبودم 

حداقل خودم    ای  ارهیبشه من و از اشتباه درب   لیتبد   نی قیشک به  

   بفهمم.. شی با کنکاش کردن تو زندگ

د  ی ا  قهی دق  ستیب و  ناام   گه یگذشت  اومدنش  از    ی م  دیداشتم 

شدم که باالخره در اتاقش باز شد و با چهره درهم و پر از اخم 

 .. رونیاومد ب

[۰۸.۰9.2۰ 21:۴۸ ] 
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  یخواستم بپرسم ب   ی که م  یسوال   نیوضع ا  نیدونستم با ا  یم

بهم زد و    نیکه تو ماش   یخواد همون حرف  یاس و تهش م  دهیفا

به    ی شتریب   تیاگه جد  دیشا  یبزنه و خودش و خالص کنه.. ول

 بردم! یم  ییدادم راه به جا یخرج م

 : دم یپرس ییاز چا وانیپر کردن دو تا ل نیح

 ؟ ی خور یشام نم یمطمئن  -

 آره!  -

 !خچالیپس بذارشون تو  -

و    خچالیورد و بعد در  به گوشم خ  کیخش خش پالست  ی صدا

 باز کرد و گفت: 

بشه..    لیو م  فیح  ی نجوریکه ا  ریبه بعد لطف کن غذا نگ  نیاز ا  -

کنم    یدرست م   زیچ  هیخونه اگه گشنمون بود   م یهر موقع اومد

 ! ی چیاگرم نه که ه میخور یم

 و با خودم بردم سمت هال و گفتم:  یی چا وانیتا ل دو

 جنازه ام!  امیاز شرکت م .. من که یخسته باش  دیگفتم شا -
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با من فرق م  - تو  انقدر  یکار  نم  ی کنه من  شم.. در   یخسته 

 هر روز؟   رنیغذا بگ  رونیاز ب  دیهمه آدم شاغل.. همه با   نیضمن ا

هم اومد   سایگ   نکهینگفتم تا ا  یزیتکون دادم و چ  دییبه تا  ی سر

ل نم  شییچا  وانیرو مبل نشست و  برداشت..  با  ی و    د یدونستم 

چ ول  هی  ایکنم    ینی مقدمه  مطلب..  اصل  سر  برم  از   یراست 

ا  یکه م  ییاونجا فکر از تو سرم    نیخواستم زودتر تموم شه و 

 : دم یبدون مقدمه پرس ادیدرب

 نکهیگفت قبل از ا  یبهت م  یآشپزخونه چ  ی اون روز تو  ریام  -

 ام؟ یمن ب 

  ستاد یرسوند از حرکت وا  یو به دهنش م  وانیکه داشت ل  دستش

  ی خواد مثل تو  یو مبهوت زل زد بهم.. گفتم اآلن دوباره م  و مات

  ی تو همه مسائل زندگ   ی بشه و بگه تو حق ندار  یشاک  نی ماش

 کم مکث آروم گفت: هیبعد از  یول  یمن دخالت کن

شده    دامیسال پ  نهمهیبعد از ا  نکهیمثل همه.. طلبکار بود از ا  -

 زدم..  شی که ده سال پ  ی اونم بعد از گند 

داره که به خودش اجازه بده تو خونه بابات    یاون چه ربط به    -

 ره؟یات و بگ قهی
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 نه من!  ی دیپرس یاز اون م دیو با نیا گهید -

.. من حواسم به  چونینپ  ی زی! انقدر من و سر هرچســـــایگ  -

کرد..    یداشت بهت نگاه م  تی اون آدم بود.. تمام مدت با عصبان 

ا  ی زد  یحرف  هی  ی کرد  ی کار  هیالبد   و  که  وقتت  سر  ومده 

 .. ی اونجور

و زل زدم   دمی از جا پر  زیم  ی رو  شییچا  وانیشدن ل   دهیکوب   با

  ی بود نفس ها  ستادهیمشت شده سر پا وا  ی بهش که حاال با دستا

 لرزوند!  یو م شی ن یب  ی و پر حرصش پره ها قیعم

[۰9.۰9.2۰ ۰3:17 ] 

 پنجم و هشتاد و چهارصد پارت   

  یتا حاال چ  شی من از همون ده سال پ   یاصل  یبدبخت   یدون  یم-

من    شهیهم  نکهیبوده؟ا سمت  به  و  اتهامون  انگشت  اتون  همه 

همد یگرفت چ   دیگفت   شه ی.    د ینخواست   چوقتی؟هی کرد  کاریتو 

که خ  کاری چ  هیبق  د یبدون تو  اآلن  م  یلیکردن..مثل    ی گیراحت 

که اون به خودش اجازه    ی زد  یحرف  هیو    ی کرد  ی کار  هیالبد  

طرز فکرت    نیکه ا  یاوقتخونه بابات خفت کنه!ت  ی تو رو تو  ده یم
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راه به راه   یزنم پس ه  یکلمه هم باهات حرف نم  کیباشه من  

 نکن!   چیمن و سوال پ 

که    دیرس   یم  یی کار به جا  شهیو محکم بستم..چرا هم  چشمام

  ه یبه    سایطلبکار بودن بهش حق بدم..گ   نیشدم در ع  یمجبور م

کدوم   چیه  دیداشت که شا   تیکرد و براش اهم   یدقت م  ییزایچ

نکرد فکر  بهش  اصالً  آوردن  زبون  به  موقع  ما  م  میاز  اآلن    ی و 

 که به زبون آوردنش اشتباه بود!  دمیفهم

کنارم که رد شد بره بلند شدم و مچ دستش و گرفتم..خسته    از

حرف   هیکه هر دفعه بخواد با    ی موشک باز  میقا  نیشده بودم از ا

جا جواب   هی  د یامن و ساکت کنه و بره بچپه تو اتاقش..باالخره ب

 گرفتم..  یسواالم و م

اجازه   نیکرد که به خودش همچ  کاریخب..بهم بگو اون چ  لهیخ-

 داد؟!  ی ا

 :دیکرد دستش و خالص کنه غر یکه تقالً م همونطور

برو از خودش بپرس..من آدم جواب پس دادن به تو   گهیاون و د -

 ! ستم ین

 ! ی باش  دی!بایچرا هست-
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 خوامم باشم..  ی!نمستمین-

درهم و صورت سرخ    ی لحظه دست از تقال برداشت و بااخما  هی

 : دیشده اش توپ

چرا دور برت داشته؟من به گنده تر از تو هم جواب پس   هیچ-

 ندادم چه برسه به تو که... 

تر شده بود..از همون مچ    ادیکه در اثر خشمم ز  یو قدرت  باسرعت

و با    واریشد به د  هدیگرفتمش و انقدر عقب عقب بردمش که کوب 

 چشماش گشاد شده زل زد بهم. 

باال و   نه یلحظه روقفسه س  هی  نگاهم  تند  تند  اش قفل شد که 

باز مونده اش  مهین  ی صورتش و لبا خیرفت و دوباره م  یم  نییپا

 شدم. 

 ؟ یمن چ-

 ! یچیه-

  ی حرف م   یکه وقت  ی تر کردم..انقدر  کیو به صورتش نزد  سرم

داد..نگاهم تو    یو تکون م  شی شونیکنار پ  ی زدم نفس هام موها

 گفتم:  یاش بود وقت  دهیترس  ی چشما
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  ی بهش جواب پس بد  یباشه که مجبور باش   اینفر تو دن   هیاگه  -

 ! نویاونم شوهرته!بفهم ا

 ! یست یتو شوهرم ن-

  د یترس  یدختر نم  نی..ادمیشن   یم  دیجد  ی باال..حرفا  دیپر  ابروهام

 زد؟ یکه م یی از عواقب حرفا

 ستم؟ین-

 فقط تو شناسنامه! -

لب تر    ه یشم برات..فقط کاف  یشوهر م   ی هم بخوا  ی ا  گهیجور د-

 ! ی کن

حرفام و داشتم   اریلباش قفل شد..نه اخت  ی سرخورد و رو  نگاهم

 نه کارام و که سرم و جلوتر بردم و لب زدم: 

 کنم!  یاگه سختته خودم برات تَرشون م ای-

[۰9.۰9.2۰ ۰3:17 ] 

 ششم و هشتاد و چهارصد پارت   

و   ییجا بود  دستام  قفل  بدنش  که  نداشت  رفتن  عقب  واسه 

سرم و جلو بردم   یحال وقت   نیشده بود..با ا   ریپاهاشم با پاهام اس
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بدون احساس خاص و  فکر  بدون  لبا  یو  رو  و  باز    مهین  ی زبونم 

 : دیکش  غی بسته ج  ی کرد و باچشماسرش و کج    دمی مونده اش کش

 !ـــــــاریدرن ی باز  یگمشو برو اونور زرتشت..الش-

ثان   ماتم که به    ییهمه قول و قرارا   ی ا   هیبرد..خشک شدم و تو 

کش پر  ذهنم  از  بودم  داده  دارون  به  و  برام  دیخودم  ..حرفش 

 گفتم:  ی دی ق یگرون تموم شد که مثل خودش با ب ی بدجور

  ابون یکه کنار خ  یینه؟نکنه با اونا  ی پسند  ینم  ی ـــــه؟الشیچ-

 !ی کرد یم ی قل دوقل باز هیتاصبح  ی شد یم نشونی سوار ماش

  ر ی چشماش کدر شد و نگاهش مات!خودش خواست..تقص  رنگ

 نیتمر  شتریکاش منم زبون به دهن گرفتن و ب  یخودش بود!ول

 کردم!  یم

ناکس و جاکش- و  مال من  حاال    ی ــــــدیپر  یباهرکس  فقط 

 خار داره؟ 

  نیو ح  رمیقدم ازش فاصله بگ  هیو سکونش باعث شد    سکوتش

 لب بزنم:  راهنمیپ ی باز کردن دکمه ها
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مسخره   ی مقدس باز  نیبا زبون خوش ا   ای..ستیخبرا ن  نیاز ا-

 ی جور   هیبودنم و    ی..الشایرو تختم    ی ریکنارو م  ی ذار   یات و م

 ! ی راه بر یدرست حساب  یکه تا دو روز نتون دم ی بهت نشون م

و دستم رفت سمت کمربند شلوارم که    ن ییو انداختم پا  راهنیپ

 ی زی..برعکس چستادیوا میقدم  هیبرداشت و  واری اش و از د  هیتک

م فکر  کرد..نه    ی که  قهر  شد..نه  اشک  از  پر  نه چشماش  کردم 

 فرار کردن.  ی فاصله استفاده کنه برا  نیفرصت و ا  نیخواست از ا

 متعجبم پوزخند زد و گفت:  ی چشما ی جلو فقط

و ادعا..عرضه اش   ی ..فقط حرفی شناختمت!فقط لب و دهن   گهید-

نشون   مونیشب عروس  شی..کل عرضه ات و ده سال پی و ندار

  ی اآلن..بخوا  یدختر شونزده ساله..ول  هی  یبا گرفتن باکرگ  ی داد 

  ی اریهمون تختت کم م  ی ..روی فتم که برمزخر دیتهد  نیتا ته ا

 چرا؟ یدون ی..م یکش  ی و پا پس م

ترس   ی ذره ا  ی تر تو چشمام زل زد..حت  قیتر شد و عم  کینزد

تو نگاهش نبود و حاال    دیبه قول خودش تهد  ن یو اضطراب از ا

 انگار جامون برعکس شده بود! 
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م- عارت  دستمال  ادیچون  د  یبه  نفر  چند  دست   گهیشده 

م یبزن بودن  باکره  تو  فقط  و  بودن  شما..زن  امثال    ی ..چون 

با چهارتا عشوه   یخونه اتون هرک  ی واریبه جز چهارد  یی..جادین یب

  یپا  یول  دیر  ی تا تهش م  یتیو موقع  طیبهتون پا بده..تو هرشرا

باشه   سهیقد  هی  دی..زنه باادیمشترک که وسط م  یهمسر و زندگ

روش   نامحرمم  نگاه  تا حاال  بخواکه  انکار   ی ننشسته!هرچقدرم 

نم  گهی..دیکن و  بزن  ی تون  یخودت  من    یگول  از  زرتشت..اگه 

نم ا  یلیشد..خ  یچندشت  از  بود  نایزودتر  و کشونده  رو   ی من 

د دفعه  رو   ی ادی..زیکن   دمیتهد  یخواست  یوقت  گهیتختت!پس 

 روشن فکر بودنت حساب باز نکن! 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:23 ] 

 هفتم و هشتاد و چهارصد پارت   

  دن یبعد از شن   قهی نگاهم رفت و من تا چند دق  ریمس  ی جلو  از

که    یتیزل زدم.. واقع  شیخال  ی بسته شدن در اتاق به جا   ی صدا

تو صورتم   ی در انکارش داشتم و جور  یسع  شهی هم  سایبه قول گ 

تا کام حرف بزنم تا مثالً خالفش و ثابت  کوبوند.. که نتونستم الم  

 کنم. 
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سرم    ی جمله داشت تو  هیقفل شده بود و فقط    یبه طور کل   ذهنم

 کرد:  یو با هر بار تکرارش حالم و بد و بدتر م  دیچرخ یم

 حق.. جواب نداشت!«  »حرف

* 

 پس؟ دییالو کجا -

عقب جلو کردن   نی شونه و گوشم نگه داشتم و ح  نی و ب  یگوش

 پارک در جواب دارون گفتم:  ی تو جا نی ماش

 کنم!  یو پارک م  نی.. دارم ماشدمیرس -

  ه یچند ثان   یو با مکث  د یو فهم  دم«یاون »رس  یمعن   عیسر  یلیخ

 گفت:  ی ا

 ؟ییتنها -

و محکم بستم و نفسم و فوت کردم.. خدا امشب و به    چشمام

 دارون که اصالً تو مودش نبودم! ی بگذرونه با موعظه ها ریخ

 .. م یزن یحرف م امیقطع کن دارون م -

شدم.. خونه    ادهیپ   ن یو قطع کرد و بعد از قفل کردن ماش  تماس

به    اطشیبود که ح  ی بزرگ  ییال یو بودن  و فقط اختصاص داده 
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  رون یهوا ب  ی هم با وجود سرما  ی چند نفر  یول  نایماش   نگیپارک

اومد سمتم و خوش    دنمیبه محض د  شونیکیبودن..    ستادهیوا

اسم    نکهیهم  مکرد و من  یآمد گفت و خودش و برادر رضا معرف

 و بهش گفتم شناخت و با دست تعارف کرد که برم تو..   لم یو فام

برا  ی لیدر خ  ی جلو نشدم  آشنا.. چون   هی کردن    دایپ  ی معطل 

به ورود از تماسم خودش و  بعد  از    ی دارون  بعد  رسونده بود و 

مختصر.. روم و از نگاه معنا دار و پرحرفش    یسالم و احوالپرس

 گفتن..   کیتبر ی رضا و خانومش برا شی گرفتم و رفتم پ

بشه و    الیخی ب  یراحت  ن ینبود که به هم  یخب دارونم آدم  یول

 گفت:  تیبا جد  یمکث چیرضا بدون ه شیعد از برگشتنم از پب

 رو نه؟ سایگ ی اورد ین ؟ی آخر کار خودت و کرد -

  ی تعارف م گهی د ی ها یدن یکه شربت و نوش یاومدن مستخدم با

برداشتم و خ  شیکیکرد   به محتو  رهیو  خوشرنگش..    اتیشدم 

  ی لیخواستم بگم چه دل  یکه م  یجواب  ی کردم برا  یداشتم فکر م

و    ارم؟یب ا  نیاسمیرضا  با  گ  نیو  که  درد شد  سایبهونه   دیسر 

معذرت خواه و  ب  یداشت  نتونست  که  ول  ادیکرد  کردم    ی قانع 

 اومد!  یکوتاه نم یراحت نیدارون به هم
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[۰9.۰9.2۰ ۰3:23 ] 

 هشتم  و هشتاد و چهارصد پارت   

  ییعالوه بر فکرا  گهیتونستم بهش بگم حاال د  یهم نم   یطرف  از

نم و  بود  تو سرم  تو همچ  سایذاشت گ  یکه   نیرو کنار خودم 

  ش ی هم دو شب پ  ی جنگ و جدل اساس  هیتصور کنم..    یجمع

ا  ییحرفا  هیو    میداشت بهش    یدو روز حت  نیزده شد که تمام 

 رف بزنم.. جشن ح نیبخوام از ا  نکهینگاهم نکردم.. چه برسه به ا

خودتم    ؟یکه چ  ی با توام زرتشت.. زنت و تنها تو خونه ول کرد  -

 خب! ی اومد ینم

دستم بود خوردم و بدون نگاه کردن    ی که تو  یقلپ از شربت  هی

 به دارون جواب دادم:

مونم.. فقط اومدم خودم و نشون بدم و کادوشون و   ینم  ادیز  -

 بدم و برم! 

 اد؟ یو خودش نخواست ب یگفت اینه؟  یاصالً بهش نگفت  -

با    سرم که  برگردونم  اجازه دخالت   هیو  و  جمله ساکتش کنم 

شه رو    ی که فقط به خودم مربوط م  ی و تو مسائل  نیاز ا  شتر یب
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در   ی که جلو  یندم که همون موقع چشمم به برادر رضا.. همون

عل سالم  خ  کی باهام  که  افتاد  م  رهیکرد  داشت  من  اومد   یبه 

 گفت:   دیبهم رس  یسمتم و وقت

اومدن با شما کار دارن گفتن بگم بهتون    یخانوم  هیشرمنده    -

 در! ی جلو دیکه بر

  ی برگشت سمت دارون که اونم داشت با تعجب بهم نگاه م  نگاهم

و   یکیبا من کار داشت و    تیجمع  نیبود که وسط ا  یکرد.. ک

 فرستاده بود که صدام کنه؟! 

که    یاتیو حدس  یباورنکردن  ی کردم ذهنم و از احتمال ها  یسع

 ..ی محال بود درست باشه خط بزنم و راه افتادم سمت در ورود

 یجدا م  ی که سالن و از ورود   ییمحض پا گذاشتنم تو راهرو  به

  یی وجه با لباساکرده و م  شیکه آرا  سایگ  دنیکرد خشکم زد با د

من با   دنیبود و به محض د  ستاده یوا  ی مناسب جشن تو ورود 

د  ی لبخند با  مطمئناً  لبش    دنیکه  رو  من  مونده  مات  چهره 

 نشسته بود اومد سمتم. 
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دعوت اصالً خبر نداشت.. حاال بعد از دعوا و    نیکه از ا  ییسایگ

بعدِ من    قهیبه فاصله چند دق  ی .. چه جورشمونیبحث دو روز پ

 سردرآورده بود؟ نجایااز 

××××× 

  ی شد که بعد از اون شب مزخرف و پر تنش که حت  یم  ی روز   دو

م  شمیادآوری بهم  و  روانم  و  با   ی برخورد  چی ه   ختیر  یاعصاب 

 زرتشت نداشتم. 

م   نه رغبت  حت  یمن  اندازه    یکردم  بخ  هیبه  صبح  و    ر یسالم 

داد    یاز خودش نشون م  یلیباهاش هم کالم بشم و نه اون تما

خواست بازم از   ینظر واقعاً ممنونش بودم.. چون اگه م  نیکه از ا

 رفت تو هم.   یکالهمون م  ی استفاده کنه بدجور  شییرگ زورگو

[۰9.۰9.2۰ ۰3:23 ] 

 نهم  و هشتاد و چهارصد پارت   

تکرار   شی خواست اتفاق دو شب پ  یدلم نم  یط یشرا  چیه  تحت

رو   ییمجبور بشم حرفا  یحت  ای بشه و من باز اون حرفا رو بشنوم  

به نفع جفتمون   میدیپر  یکمتر به هم م  یدر جوابش بزنم. هرچ



1302 
 

قهر و سکوت و فاصله    نیبود و من از خدام بود که حاال حاالها ا

 .. یکنه ول دایادامه پ

  ی داره حاضر م  دمیفهم  میواشکی  ی زدن ها  دیامروز که با د  یول

وادارم کرد   ییروین  هیکرد و    ریی تغ  یزنه.. همه چ  یم  پیشه و ت

 کنم!   میجناب شوهر تفه نیرو به ا ییزایچ هی

و    کارت برد  یو.. همون شب  نیاسمیدعوت رضا  و    م یکه طناز 

  ی کردم و خوندم ول  دایاور کت زرتشت پ  بی.. از تو جمارستان یب

 ی خودش حرف بزنه.. فقط از رو  یتا وقت  اوردمیبه روم ن  ی زیچ

برا باز    ی آدرس عکس گرفتم  زبون  تا  لزوم و صبر کردم  مواقع 

 کنه. 

به من بگه و خودش  ی زیاصالً قصد نداشت چ دمید یکه م حاال 

که قلبم و    یشد که بره جدا از اون حس تلخ   یداشت حاضر م

 دهید  ییشه با تو جا  یزرتشت روش نمگفت    ی شکوند و م  یم

کس ممکنه  که  موذ   هیبشناستت..    یبشه  تو    گهید  یحس  هم 

  وهر زن و ش  نی گفت اآلن وقتشه ا  یکرد که م   یوجودم قل قل م

 . یبودن و بهش ثابت کن 
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کنه که    دیتاک  دیفقط زرتشت تو سوال جواب کردن من با  چرا

  ی ساکت م  ستیکه به نفعش ن  ییجاها  نیچرا ا   م؟یزن و شوهر

 مجرد باشه؟  دهی م  حیمونه و ترج

و    شیگفتم به خاطر بحث دو شب پ  یبودم م  دهیکارت و ند  اگه

  ت ی.. قبل از اون شب هزارتا موقعی نگفته ول  ی ز یقهرمون چ  نیا

 نه..  ایخوام برم  یحداقل ازم بپرسه که م ایبود تا بهم بگه 

م  یهمون شب   یحت انقدر    ی که گفت  بزنم..  باهات حرف  خوام 

مراسم    نیخواد از هم  یبودم که گفتم صد در صد م  نیخوش ب

بعدش..    ی و حرفا  ری.. با آوردن اسم ام یو دعوت شدنمون بگه ول

 !ختیهمه تصوراتم بهم ر

  دیسرم بود.. رفتم تو اتاق آماده شدم.. شا  ی که تو  ی از فکر  مصمم

هدفم    شتریب  یکردم ول  یم  کیکار خودم و کوچ  نیبا ا  ییجورا   هی

ا و  بود  زرتشت  به  زدن  ا  نکهیپاتک  بفهمونم    ی زندگ  نیبهش 

با  شیکوب   یم   ی که چپ و راست دار  ییزناشو رو   دیتو سرم و 

زندگ مسائل  جایکن   اده یپ  ت یهمه  فقط  نه  صالح    یی..  به  که 

 خودته! 
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که قرار   ییجا  ی بعد از رفتنش مناسب برا  قهیچند دق  نیهم  ی برا

معرف زرتشت  همسر  عنوان  به  پوش  یبود  لباس  راه   دمیبشم  و 

جاها    نیافتادم.. تا بهش بفهمونم من اگه قراره زنش باشم.. هم

با تهد  ی هم م نه فقط  ثابت کنم..  مزخرف دو   دی تونم خودم و 

 و کشوندنم به تخت خوابش!  ششیشب پ

[۰9.۰9.2۰ ۰3:2۴ ] 

 نودم و چهارصد پارت   

 نکه یکرده بود..با فکر ا  ریخودمم درگ  بیعج  یکه استرس  هرچند

که تو اون سه ماه باهاش برخورد    نمیرو بب  یآدم  یجد  ی نکنه جد

شد  یافتاد که نم یراه م ییداشته باشم..مسلماً اون موقع بلبشو

خونه محل    نیدر ا  ی اآلن که جلو  یجوره جمعش کرد.. ول  چیه

ره بهت زده و ناباور چه  تمبودم و داش  ستادهیجشن وا  ی برگزار

  ی زیر  ی کردم همه استرسم دود شد و شاد  یزرتشت و تماشا م

 تنم و قلقلک داد.  ی تک تک سلول ها

تونستم بارها و بارها    یدستم داده بود که م  یآدم نقطه ضعف  نیا

ا و  بزنم  ضربه  بهش  همونجا  اول  نی از  که    یبود..تاوقت  شیفقط 
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د شم  معرف  گهیمطمئن  از  و  شده  ضربه  عنوان  م  یضد  به  ن 

 !ادیهمسرش عارش نم

تونستم از رو صورتم محوش کنم    یجوره نم  چی که ه   ی بالبخند

  ی ا  هیشده اش ثان  خ ی..نگاه مستادمیوا  شی قدم  هی رفتم سمتش و  

نم برداشته  روم  باخونسرد  یاز  من  و  درست    نیتمام ح  ی شد 

 کراواتش گفتم:  یشیکردن نما

زشته حاال که اونا تو عقدمون    دمید  یدعوت نبودم ول  نکهیبا ا-

 شرکت کردن..جبران نکنم براشون!

محکم باز و بسته شد و با ورود چند تا از مهمونا باالخره   چشماش

گوشه که رفت    هیبه خودش اومد..دستم و گرفت و من و کشوند  

 و آمد کمتر بود.. 

 ؟ی دیاز کجا فهم-

 مهمه؟-

 ؟یآدرس و از کجا داشت ؟ی اومد ی چه جور-

 مهمه؟-

 ! سایگ-
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 لب زدم: تیبا جد نباریرگ زده اش ا یتو چشما رهیخ

چرا   نکهیمهندس! درحال حاضر سوال من مهم تره..ا  ستیمهم ن-

  ی مراسم حضور داشته باشه..هوم؟خجالت م   نیتو ا  دیخانومت نبا

 ؟یکش

م  رونیب  ی رگا داشت  انگار  گردنش  کم    هیکه    دی ترک  ی زده 

اش و باز..دوباره روش و   قهی  ییکراواتش و شل کرد و دکمه باال 

 بزنه که گفتم:  یبرگردوند سمتم و خواست حرف

.. اونم  ی بهش جواب پس بد  دیهست که با  اینفر تو دن  هی  یگفت -

من به تو مربوط    یزندگ  زیبه بعد همه چ  نیاز ا  یشوهرته.. گفت 

تو    گهید   یشه..گفت  یم به  جمله  از  ندارم  نحق    ستیمربوط 

کنم..گفت زندگ  دیبا  یاستفاده  احساس  تا  کنم  کار  خونه    ی تو 

  ی کیاز    امیو دن  زنتمکنم و باور کنم که    دایرو پ  یمشترک واقع

  نجاست یتا آسمون فاصله گرفته..حاال سوال ا  نی زم   شی دوماه پ

ازدواج..هان؟ جز  نیواسه هضم ا ی کار کرد یزرتشت خان..تو چ

 ن ی؟ایبامن تو جمع ظاهر بش  نکهیاز ا  یترس  یکه هنوز م   نهیا

و راه به    یتا درکم کن  یکن  یم  ی دار  یکه گفت  یبود اون تالش

 ی..اول با حرفایبهش فکر نکن  ی و بزرگ  کیکوچراه تو هر مسئله  
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که هنوز   ی نشون داد   نجای..بعدم با تنها اومدنت به اشتیدو شب پ

 هنته! ذ ی مسئله تو نیشغل سابق من پررنگ تر

[۰9.۰9.2۰ ۰3:25 ] 

 کمی و نود و چهارصد پارت   

  ه ی چشمام چپ و راست شد.. منتظر بودم    ن ینگاهش ب   هیثان   چند

رفتارش داشته باشه و هم خودش و هم من و    نیا  ی برا  یهیتوج

 فقط گفت:  یقانع کنه ول

 ! م یزن  یبعداً حرف م -

 اومدم بتوپم بهش بازوش و به طرفم گرفت و گفت:  تا

و    م یبر  - رضا  درد   کیتبر  ن یاسمیبه  سر  گفتم  بهشون  بگو.. 

براشون   گهید  ل یدل  هی  دیحاال خودت با  ی ایب  یو نتونست   یداشت

 ! ی اریب

روم و گرفتم و همونطور که راه افتادم سمت    یظ یچشم غره غل  با

رفتن    ی خانوم قبل از رفتنشون به سالن م  ی که اکثر مهمونا  یاتاق

 توش تا لباساشون و عوض کنن گفتم: 

 ! ارمیپالتوم و درب دیاول با -
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 ! سایگ -

 و محکم بستم و برگشتم سمتش..  چشمام

 ه؟یچ -

  ی گاهش پر از شرمندگ کردم تو ن  یحس م  یدونم چرا ول  ینم

شالم   ی دور رو  هیچشماش    یوقت   یتوهم زدم.. ول  دمیبود.. شا

معنا به  و  و سرش  برگشت  دوباره  و  داد..    یچیه   ی رفت  تکون 

شرمنده بود که حاال   ی جد  ی اشتباه حس نکردم و جد  دمیفهم

پررو    مردا  نیشد ازم بخواد شالم و برندارم.. چقدر ا  یروش نم

 ! میشد یبور به تحمل موقتا مج  یلیبودن و ما خ

کردن از رگال.. دستم رفت سمت    زونی از درآوردن پالتوم و آو  بعد

 یو همون شکل  دمی.. دستم و پس کشیشالم که اونم بردارم ول

 اتاق و پر کرده بود..  وارید هیکه  یبزرگ نهیآ ی رفتم جلو

 د یسف  ی شلوار خوش دوخت پارچه ا   هیمتشکل از    دهیپوش  پیت

  ده یپوش  دیسف  ریتاپ حر   هی  رشیکه از ز   ی ا  رهی ت  یو کت بلند آب 

ا با  رو  نیبودم  همخون  ی شال  نم  یسرم  درش  اگه  و    ی داشت 

خاص اتفاق  هم  نم  ینم  یآوردم  دلم  اصالً  که  هرچند    ی افتاد.. 

زرتشت    قهیلدلم اعتراف کنم که دارم طبق س  ی تو   یخواست حت
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فکر که که فرصت نکردم موهام و   نیبا ا  نیهم  ی .. برارمیم   شیپ

 ! رونیکنم خودم و قانع کردم و رفتم ب  شیآرا  یدرست و حساب

وا  ی جلو  زرتشت ب  ستادهیدر  با  و  ب  رونیبود    اد یرفتنم خواست 

بود سر تا پام و برانداز   ستادهیکه وا  ییقبلش از همونجا  یسمتم ول

 کرد..

کنه   تونست تو چشماش نگاه یم یک یول اوردیبه زبون ن ی زیچ

  یا  گهید  تیاگه تو موقع  دیشا  نه؟یتوش و نب  یو اون برق خوش

  نیاومد از ا  یافتاد خوشمم م  ینم  شی و اتفاق دو شب پ  میبود

روم و گرفتم برم    یتفاوت  ی.. اآلن فقط با بیطرز نگاه کردنش ول

امون ز فاصله  نذاشت  تو دستش    ادیکه زرتشت  و  شه و دستم 

 گرفت. 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:25 ] 

 دوم  و نود و چهارصد پارت   

و ظاهرشون..    پ یکه هم ت ی سراغ عروس و داماد  می رفت می مستق

مراسم شاد  یهم  هم  و  بودن  گرفته  تو  ی که  چهره   ی و شعف 

روز عقدمون فاصله   ی تا آسمون با من و زرتشت تو نیاشون.. زم 

کردم از خدا    یکه تو دلم حس م   یداشت و من در کنار حسرت
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قرار نده که مجبور    یطیو تو شرا  ی دختر  چیوقت ه   چیخواستم ه 

که هنوز درک کردن    ی شه تن به ازدواج بده به خصوص با مرد

 ! ستیو بلد ن

بود که    نیاسمیبه عروس و دوماد..    ک یو تبر  یاز احوالپرس  بعد

 گفت: 

خوب شد که    ی لی.. خی ایکاوه گفت نم  ی ناراحت شدم که آقا  -

 !ی اومد

صحبت با رضا حواسش به من و    نیبه زرتشت که ح  ینگاه   مین

 خواستم بدم بود انداختم و گفتم:  یکه م یجواب

ناراحت شد از    یلیزرتشت خ  دمید  یکم حال ندار بودم. ول  هی  -

واسه  نکهیا باشم..  ا  نیهم  نتونستم همراهش  از  اومد   نکهیبعد 

 کنم!  زشیحاضر شدم و خودم اومدم که سورپرا

بشزمیعز  ی کرد  یکار خوب   یلیخ  - برو  پذ  ن ی!   یی را یاز خودت 

 کن! 

و معنا دار زرتشت بازوش و گرفتم و راه    رهیبه نگاه خ  ت یاهم  یب

  ره ینقطه خ  هیافتادم که از دور چشمم به دارون افتاد.. نگاهش رو  

من    دنی.. سرش و برگردوند و با دمیتر شد  کینزد  نکهی بود و هم
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 ی کم رنگ و بو  هیباال و نگاهش و که    دیکنار زرتشت ابروهاش پر

 .. تشتداشت دوخت به زر تیشکا

ا  بعد از   رهیهنوز نگاه خ  کهیدر حال  یحوالپرساز سالم و  اش و 

 زرتشت نگرفته بود گفت: 

 اومد! با یشک  یتو رفت -

 عه کجاست؟  -

 ! ادیرفت طبقه باال.. گفت م  -

به من ادامه  ینگاه  می با ن نباریتکون داد و دارون ا  ی سر زرتشت

 داد: 

 هست!  نمی.. کاترست یتنها ن -

رتشت تا عکس العملش سرم و بلند کردم و زل زدم به ز  اری اخت  یب

 یبفهمم چرا دما  نکهیو شکار کنم.. هرچند که خودمم بدون ا

 بدنم افت کرد و ضربان قلبم تند شد.. 

جلو  حس گرفتن   بم یرق  ییجورا  هیکه    یکس  ی چشما   ی قرار 

خواست    یدونستم که چقدر دلش م   یشد و خوب م  یمحسوب م

  جانم یطرف باعث ه   هیاآلن من و داشته باشه.. از    گاهیدوباره جا
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کرد و اعتماد به نفسم و    ی .. مضطربم مگهیشد و از طرف د  یم

 .. نییپا اوردیم

زود به خودش اومد و بعد از تکون    یلیبرعکس من زرتشت خ  یول

از سالن    یقسمت  یخال  ی ها  یدادن سرش راه افتاد سمت صندل 

 و منم دنبال خودش برد..

. 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:25 ] 

 سوم  و نود و چهارصد پارت   

. 

ام و محکم    قهی که    ی بد  یمونیخودم نبود اون حس پش  دست

باز   نگه داشته بود و باعث به محض نشستنمون لب به اعتراف 

 کنم و بگم: 

 اومدم!  یدونستم اونم هست.. نم  یاگه م -

 ؟یک -

 .. زن سابقت! نیهم -

 باال انداخت..   یتفاوت یو گرفت و شونه هاش و با ب نگاهش
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 !ی خوب شد اومد نمیب  یکنم م یاتفاقاً اآلن که فکرش و م -

چشمام    نیچپ و راست شدن نگاهش ب   نیزل زد بهم و ح  دوباره

 گفت: 

 .. اآلن وقتشه!یاومد باهاش آشنا بش یتو هم که بدت نم -

  ی گوش   لهیکه به وس  ی دونستم داره به اون مکالمه ناخواسته ا  یم

م اشاره  داشتم  خانوم  او  با  حرف  یزرتشت  خب..  و  هم    یکنه 

 نداشتم که بزنم. 

  ی خانوم  نیبا ا  ک ی اومد از نزد  یبدم نم   ی جد  ی چون.. جد  دیشا

ا تا  زندگ  نیکه  به  برگشتن  اونم    یحد مشتاق  بود..  شوهر من 

شده بود آشنا    بمی نص  ت یفقط حرص و عصبان  نجایخودم تا ا  یوقت

 بشم! 

تا    دیطول نکش  یلینشست.. خ  زیکه کنارمون پشت اون م  دارونم

  ی پوش  کیو خانوم ش  بای انتظارمون به سر برسه و سر و کله شک

کنار پدرش راه   ییاروپا  ی خاص مثل مانکن ها  لیاستا  هیکه با  

 بشه! دایرفت پ  یم

باز  لباس پوش  ی نسبتاً  موها  دهیکه  و  آزاد    ییبود  و  راحت  که 

خواست بدونم    ی دلم م  ی لیبود باعث تعجبم شد.. خ  ختهی دورش ر
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  پی ت  نیا  ایگشت    یآزادانه م  نقدریزن زرتشت بود هم هم  یوقت

 و مخصوص دوران مطلقه شدنش..  دهیجد لیو استا

باشه و بخواد   زایچ  نیبند ا  دیتو ق  ادیاومد ز  یخب.. بهش نم  یول

 مسائل..  نیتن بده به ا ی به خواست کس

.. جناب زرتشت خان فقط واسه من بلد بود عرض اندام یعنی  پس

شال    دهی م  حیبهم بفهمونه که ترج  میمستق   ریو غ  میکنه و مستق 

 کنم؟  سرم

شد  به بلند  جامون  از  و    کیبه    کیو    میاحترامشون  سالم 

و رو به    دیو کش  یزحمت معرف  با یکه آخر شک   می کرد  یاحوالپرس

 من به دخترش اشاره کرد و گفت:

 خانوم هستن دختر بنده..   نیکاتر شونیا -

 من اشاره کرد و ادامه داد: به

 خانوم.. همسر زرتشت جان! سایگ شونمیا -

تو نگاهش نبود.. انگار هم از ازدواج زرتشت خبر داشت و    یتعجب

 حضور داره..  نجایامشب با زنش ا نکهیهم از ا
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با دارون و زرتشت    کهیهم نشون نداد و در حال  ی.. برخورد خوب یول

لبخند    هیدست داده بود.. دستش و به سمت من دراز نکرد و جز  

به آشنا شدنش    یخورد واکنش  یبه پوزخند م  شتریکه ب  کیکوچ

 با من نشون نداد! 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:2۶ ] 

 چهارم و نود و چهارصد پارت   

وقت  حرصم خصوص  به  کارش..  از   ه یهم    ه یبق  دمید  ی گرفت 

دست دادن    قیکه انگار مثالً من و ال   یحرکت  نی متوجه ا  ییجورا

بخورم..   ینبودم که از کس یدونست شدن و خب.. منم آدم ینم

که به ما تحتشون   ی خود شاخ پندار  ی آدما  نی به خصوص از ا

 ! ی دیبو م  ایدنبالم ن  گنیم

با صدا  گلوم و  کردم  به    ییو صاف  رو  برسه  همه  به گوش  که 

 گفتم:  با یشک

 دونم.. من قبالً باهاشون آشنا شدم!  یبله م -

 ؟ ی جد -
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زبون باز کرد    نیخود کاتر  نباری تکون دادم.. ا  دیی و که به تا  رمس

 : دیکرد.. پرس یم ادیو ز دنم یبه خند  لیکه م ی و با لهجه ا

 ؟ ی.. کادینم ادمیمن  -

.. در اصل  دیداد  امیبه زرتشت پ  نستاگرامیکه تو ا   ی همون روز  -

 زدم.   یمن بودم که داشتم باهاتون حرف م

تغ  ه یکه    دمید رنگ صورتش  و  شد  گشاد   رییلحظه چشماش 

خوب وجهه  براش  مطمئناً  بق   یکرد..  که  خصوص    هی نداشت  به 

و من با    دهی م  ام یپدرش بفهمن که هنوز داره به شوهر سابقش پ

 ! رمیتونستم حالش و بگ  نکهیبودم از ا یراض  یبدجنس  تینها

  فکر که اآلن نگاه پر از   نیو به سمت زرتشت چرخوندم.. با ا  سرم

چفت شده سرش    ی با لبا  دمید  یخط و نشونش و بهم دوخته ول

انداخته پا به ز  نییو  کشه..    یم  شی نیب  ریو پشت اشاره اش و 

 پنهون کنه.  هیو از بق زشیلبخند ر نکهیا ی احتماالً برا 

  ه یکار دخترش بود.. با    نیشرمنده ا  ییجورا  هیکه انگار    با یشک

  هیاوضاع رو    نکهیا  ی هم برا  نی از ما رفت و کاتر  یمعذرت خواه

کم جمع و جور کنه موهاش و فرستاد پشت و با همون اعتماد  

 خورد شده بود گفت:  ییجورا  هیکه حاال  یبه نفس
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 ..ادینم ادمیبازم  یمتاسفم! ول -

رقابت پاش    نیا  روزیروش و برگردوند که مثالً در نقش پ  عیسر

کم به سمتش خم    هیذاره که خودم و  ب  رونیمسابقه ب  دونیو از م

 کردم کامالً دوستانه باشه گفتم:  یم  یکه سع  یکردم و با لحن

اون دختر چشم   د یدوست داشته باش   دیبه هر حال گفتم شا  -

و   دیبود  دهیرو که عکسش و تو کمد زرتشت د  یروشن خوشگل

 ! تونیی.. در ضمن منم خوشحالم شدم از آشناد ینیبب کیاز نزد

[۰9.۰9.2۰ ۰3:2۶ ] 

 پنجم  و نود و چهارصد پارت   

من.. زرتشت و نشونه گرفته    ی به جا   نباریا  شی و عصبان  زیت  نگاه 

اجازه داده به   یبهش بفهمونه به چه حق  نکهیا  ی برا  دیبود.. شا

  ی چرا بعدش نگفته اون  نکهیا  ای اون من باهاش چت کنم..    ی جا

 نیبوده.. نه زرتشت.. که خب ا  گهید  یکیحرفا رو زده    نیکه ا

 سوال داشت!  ی منم جا ی واقعاً برا

رفت.. منم همراه دارون و    تینگفت و با همون عصبان   یچیه  یول

تو سکوت غرق فکر کردن    ینشستم و همگ   زیزرتشت پشت م
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ا به حرف اومد و تا باالخره دارون    میبود  قهیچند دق  نیدرباره 

 گفت: 

کرده.. آش و    ی خانومت قبالً بوکس کار م  یزرتشت.. چرا نگفت   -

حر  کردن  دق  فی الش  چند  عرض  هرکسقهیدر  کار    ست ین  ی.. 

 واقعاً!

لبخند  جمله با  و منم  با خنده گفت  و  داشتم    یکه سع  ی اش 

دست زرتشت از پشتم    هویکه    نیی جمعش کنم سرم و انداختم پا

 یداد با لحن  یبازوم و تو مشتش فشار م رد شد و همونطور که  

 که به مراتب سرخوش تر شده بود گفت: 

.. فکر  ی! هرچند که صابونش به تنم خورده ولدمی منم تازه فهم  -

 .. هینجوریکردم فقط با من ا یم

تو چشماش   رهیهمون لبخند سرم و به سمتش چرخوندم و خ  با

 صادقانه گفتم: 

! محض  نمیذارن هم  ی که پا رو دمم م  یی.. با همه کسارینخ  -

 اطالع!

شد    ی م  یبراق شده اش به سمت چشمام داشت طوالن  ره یخ  نگاه 

 دارون ما رو به خودمون آورد.. ی که صدا
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  د؟ یهست   یجور کردن راض  بایکه مهندس شک   ی از کار  یراست  -

 درسته؟ د یمشغول شد یادت یس ساتیتو شرکت تاس دم یشن

مرتب کردن شالم باال بردم..    ی ا و صاف کردم و دستم و بر  گلوم

انقدر ا نبود..  با ادب و کماالت به نظر م  نیدست خودم    ی آدم 

خواست موقع حرف زدن باهاش.. مثل خودش   ی که دلم م  دیرس

 آداب باشم!  ی مباد

کارا  - آموزش  به  که  رفتم  روز  دو  فعالً  با  یی بله..  بکنم    دیکه 

بره و خودم کارا رو انجام   یقبل  یمنش  گهیگذشت.. قراره از فردا د 

 بدم! 

اس و انگار    رهیبه من خ  یکردم که نگاه زرتشت چهارچشم  حس

اون مهم بود و خب    ی زدم برا  یکه م  ییاز دارون.. حرفا  شتریب

با هم بحثمون   میروز کار   نیحقم داشت.. درست همون شب اول

 درباره کارم ازم بپرسه..  یسوال چینتونست ه گهیشد و د

 تکون داد و گفت: دییبم سرش و به تادر جوا دارون

 کردم؟ یکار م  یادتیس ی مدت با آقا  هیمن   یدونست یم -

 نه! واقعاً؟!  -
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  دم یفهم  ی خوشحال شدم وقت  یل یخ  یآره.. فقط خواستم بدون   -

مثل من    یکیکرده واسه کار کردن شما..    یاون و معرف  با یشک

..  هیتدونه چه آدم خوب و درس  یکه چند وقت باهاش کار کرده م

راحت باشه.. به هر حال خودمون تو   التون یشما هم از هر نظر خ

  ی م  دایکم پ   یلیخ  گهیدجور آدما    نیکه از ا  می دون  یو م  میکار

 شه! 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:2۶ ] 

 ششم  و نود و چهارصد پارت   

خ  خودم روز  سه  دو  اون  رفتارها  المیتو  پدرانه    ی ازبابت  کامالً 

بردن    یازش حساب م  یلیکارمنداش که خ  هیبق  ی حت  ای  یادتیس

دو درصد استرسم    یکیحرف دارون اون    نیراحت شد و حاال با ا

و   ی که جدا ازبحث ماد  دمیرس  جهینت  نیرفت و به ا  نیهم از ب 

از سال ها شانس در   بعد.. باالخره  رمیخواستم بگ   یکه م  یحقوق

و سر راهم    یو آشنا کس   یخونه ام و زد و خدا البته با کمک پارت

 بود!  یقرار داد که آدم حساب

 دارون زدم و گفتم:  ی به رو ی لبخند
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هم نداشت..مشخصه که    ی..البته تعجبدیو گفت   نیکه ا  یمرس-

 یکه آدم درست  دیهست   ی..دست پرورده کسی شما هم از نظر کار

 بوده.. 

 ؟ چطور-

  د یو تاک  هیراض  ی لیگفتم..خ  دیدوستم کرد  ی که برا  ی بابت کار-

 و بهتون بگم!  نیحتماً ا دمتونیکرد که اگه د

که طناز خانوم    ییبوده!اتفاقاً اون بابا  فهینکردم وظ  ی آهان..کار-

ا  یو بهش معرف از کار    ی بود و م  یراض  یلیخ  شونیکردم هم 

 ! دیبگ   کیداره!از طرف من بهشون تبر  ی گفت دقت و سرعت خوب

حکمت  ینم چه  بعض  یدونم  که  ا  یبود  آدما..بدون  کار   نکهیاز 

  ی انرژ  ی دو تا برخورد انقدر  یکیانجام بدن..فقط در عرض    یشاق

شد که از   ینم یطیشرا چیتحت ه گهیفرستادن که د  یمثبت م

 .ادیاون آدم بدت ب

  ی حت  دیرامشش و شااز همون آدما بود که باآ  یک یمطمئناً    دارون

م حرفاش..انقدر حس خوب  و  کردنش  نگاه  که    ی طرز  فرستاد 

 نشست رو لب طرف مقابل.  یناخودآگاه لبخند م
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کاتر  ایبعض برعکس..مثل  هم  یجور  ن یهم  و  اول   نیخودشون 

  ی باهاشون بد باش ی اگه نخوا یکردن..که حت  یبسم اهلل منفور م 

 بد شدن!  نیکنن به ا ی هم مجبورت م

برگشت سمت زرتشت که حاال مشغول حرف زدن با دارون    نگاهم 

ا به  ا  چیفکر کردم که زرتشت تو ه   نیبود و  از  تا   نیکدوم  دو 

 دسته جا نداشت. 

برا  هی مجزا  کرده    ی دسته  درست  خودش  امثال  و  خودش 

حاال    ی رو  هیکه    ییبود..آدما و  ندارن   ر یغ  ای..ی عمد  ایمطلق 

مقابل    تشونیاز شخص  دیجد  ی رو  هیهربار    ی عمد طرف  به  و 

 !  دنینشون م

 ی خواد سرش و رو  یوقتا انقدر بد و وحشتناک که دلت نم  یبعض

چرا    ی خور  یوقتا انقدر خوب که حسرت م   ی..بعض ین یتنش بب 

 نشد!  تی زودتر وارد زندگ

  هیبود و اگه با دارون هم وارد    ی قضاوت اشتباه   دم یدونم..شا  ینم

که به   ی حس خوب نیکه ا دمیفهم  یشدم م  یمشترک م  یزندگ

 . ست ین ی دائم دهی م ه یبق
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..انقدر ازش خوشم اومده بود که  دنش یدوبار د  یکی  ن ی..تو همیول

م پ  یآرزو  عالقه  طناز  کاش..به  که  مرد    دایکردم  بشه  و  کنه 

 کنه.  رونیکه فکر اون پسره نادون و از سرش ب ی ..جورشی زندگ

م  نیا  مطمئناً و    یآدم  کنه  خوشبخت  و  طناز  در تونست 

خوشبخت   ییتموم بود که توانا   زیمقابل.طناز هم انقدر همه چ

 رو داشت! یکردن هر آدم

[۰9.۰9.2۰ ۰3:27 ] 

 هفتم  و نود و چهارصد پارت   

و   یساعت   مین رفقا  کنار  زرتشت  شام  صرف  از  بعد  که  بود 

اس   ریو گرم حرف زدن شد و منم که درگ  ستادی همکاراشون وا

 .. ز یام اس دادن به گالره بودم برگشتم و نشستم پشت م

دل  هرچند م   نیا  میاصل  ل یکه  با  ا  لینبود..  و  پام    نجا یخودم 

گذشته    ی که از لو رفتن حماقت ها  ی.. هنوز اون ترسیگذاشتم ول

ا تو  که   نیام  حاال  خصوص  به  بود..  وجودم  تو  داشتم..  جمع 

و    نجایا  نمیکاتر دشمن   ییجورا  هیبود  اول  برخورد  همون  تو 

 !میبودنمون و به همه نشون داد
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م   نیهم  ی برا اون  پشت  تار  ی زینشستن  قسمت  تو  تر    کیکه 

بود واسه   نییبود و تا حد امکانم سرم پا  دهیا  نیسالن بود بهتر

 چهره ام واضح نباشه!  یکس ی که برا میگوش دنید

 ! بابا امروز اومد خونه!«سای گ یآبج ی»راست

و خوشحال از   ستادیگالره دستم از حرکت وا  دیجد  امیپ  دنید  با

لبخند پر از ذوق نشسته رو    نیتا ا  ستنیکدومشون ن  چیه  نکهیا

 نوشتم:  ننیلبام و بب 

 آره؟« یخوشحال یلیخ »پس

که مامان    ی من و داره.. هرکار  ی هوا  ی لی.. آخه بابا خیلیخ  »آره

 ذاره!« ی ذاره انجامش بدم و بابا م ینم

  ده یترس  ی من چشمش بدجور  چارهیتلخ بود.. پدر ب  نباریا  لبخندم

دخترش و    یک ی  نیخواست با چنگ و دندون ا  یبود که حاال م

  ی از نبود پدر زنش سوء استفاده م   دمیخودش نگه داره.. شا  شیپ

ا ثابت کنه..    یجولون م  ی نجوریکرد که  به مامانم  بتونه  تا  داد 

 خودشه.. نه آقاجون! یمردِ اون زندگ
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ا  هرچند ارزش  وقت   نیکه  مال  آقاجون    ی اثبات کردن..  بود که 

تا بخواد جلوش و    ستیکس ن   چیه  گهیاال که دزنده بود.. نه ح

 ! رهیبگ

با    دمیکش  یقی عم  نفس و الغرش    ی ادآوریو  زرد  دوباره چهره 

 نوشتم:  مارستانیتخت ب ی رو

ولزمیعز  »باشه با  ی..  هم  باش   دیتو  داشته  و  خایهواش    ی لی! 

 مواظبش باش خب؟«

 !« »چشم

.. داشتم  رونیاومدم ب   امشیاس ام اس نداد و منم از صفحه پ  گهید

اس ام اسم به طناز بفرستم و حالش و بپرسم    هیکردم    یفکر م

شد.. برعکس    یکه داشت تو سالن پخش م  یکیموز  ی که صدا

م  ییآهنگا  هیبق اول جشن پخش  از  و    یکه  اون    ی سر  هیشد 

توجهم    ارنبیادادم..    ینم  یتیو من اهم  دنیرقص  یوسط باهاش م 

 و جلب کرد.

  جانش یپر ه   تم یبود که هنوز به خاطر ر  یمیآهنگ نسبتاً قد  هی

خب..    ی کردن.. ول  یها ازش استفاده م   یمراسم ها و عروس  ی تو

 ی کرد  یگوش م  دیبا  شتریخورد.. ب   ی به درد رقص نم  ادیمتنش ز
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که   یمن ی .. به خصوص برای شد یم رشیو با همه وجودت درگ

زرتشت.. که مسلماً اونم محو    رهینگاه خ  ریز  دمید  ی تازه داشتم م

 کردم!  ریگ ییجورا هیاون آهنگ شده بود.. 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:27 ] 

 هشتم  و نود و چهارصد پارت   

. 

 سخت نبودن با تو..  ی ..روزا

 و تجربه کردم..  دی..خالء ام

 شد..   یتو تازه م ی..داغ دلم که ب 

 سردم.. هی..هم نفسم شد سا

 از اونور ابرا.. دمید ی..تو رو م

 .. یاز من رد ش ی سرسر ی خوا ی..که م

 کردم..  یتو خط خط ی..آسمون و ب

 .. ی انقده بد ش  یتون یم ی ..چه جور

 .. ی انقده بد ش  یتون یم ی ..چه جور
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 ..سکوت قلبت و بشکن و برگرد.. 

 شه..  نیااز  شتریفاصله ب  نی..نذار ا

 ..یخوام مثل گذشته که رفت  ی..نم

 شه..  نی..دوباره آخر قصه هم

گرفتن نگاهم و نداشتم از اون   ییمنم توانا  یبود که حت  بیعج

که توش    یشد حسرت و غم  یفاصله هم م   نیکه تو هم  ییچشما

  د یشا  نکهیاز فکر ا  دم یکش  ی .. داشتم عذاب مدیلونه کرده بود و د 

ترانه حرف دل زرتشته که اونم با پخش شدنش داره به من    نیا

 کنه..   ینگاه م

ارتباط    نیدونستم که ا  یعذاب م  نیانگار خودم و محکوم به ا  یول

 کردم!  ینگاه و قطع نم

 سخت نبودن با تو..  ی ..روزا

 .. دم ی..دور نبونت و خط کش

 بود..  نیفهمم اشتباهم ا ی..تازه م 

 .. دمی..چهره عشقم و غلط کش

 ..عشق تو دار و ندار دلم بود.. 



1328 
 

 ..ی دار و ندارم و برد ی ..اومد

 سکوتت و بشکن و برگرد..  ای..ب 

 ..ی ..که هنوزم تو دل من نمرد

 ..ی ..که هنوزم تو دل من نمرد

 ستادهی بود وا  یدن ینوش  ی ها  وانی که روش پرِ ل  ی کنار بار  زرتشت

که بدون گرفتن نگاه    دیرس  یبود و حاال انقدر آشفته به نظر م 

 .. دینفس سر کش هیها رو برداشت و  وانیاز ل یکیاش  رهیخ

ضربان تند قلب    نیدرد بود.. کاش اگه درمان ا  ی اگه دوا  کاش

گلو    ی حجم خفه کننده تو  نی داد ا  یم  نیبود.. کاش اگه تسک

م  ی برا  وانمیل  هیرو..   ا  اوردیمن  تو  شیتآ  نیو  شده   ی روشن 

 کرد..  یوجودم و خاموش م

زرتشت من و دوست   نکهیسال ها.. با فکر ا  نیکه تمام ا   یشیآت

فکر بود  نیشد و اآلنم هم یداشت و تنهام گذاشت.. خاموش نم

 ترانه.. سکوتم و بشکنم و برگردم!  نیذاشت که به قول ا یکه نم

 ..سکوت قلبت و بشکن و برگرد.. 

 شه..  نیاز ا شتریفاصله ب  نی..نذار ا
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 ..یخوام مثل گذشته که رفت  ی..نم

 شه..  نی..دوباره آخر قصه هم

گرفتن    با مس  یکیقرار  تو  نفر  فرصت   عیسر  دمونید  ریدو  از 

 استفاده کردم و بلند شدم.. 

در اصل   یحالش بود ول  دنیام زنگ زدن به طناز و پرس  بهانه 

  ی م   حیو نداشتم و ترجنگاه    زیت   ریت  نیا  ریموندن ز  ییتوانا  گهید

قلب جفتمون آروم    ی بگذره و تپش ها  ی ا  قهیچند دق  هیدادم  

 بشه تا بتونم دوباره باهاش رو به رو بشم! 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:2۸ ] 

 نهم  و نود و چهارصد پارت   

لباس شلوغ و پر سر و صدا بود و   ضیو راهروها و اتاق تعو  سالن

از    یکیرفتم سمت    نیحرف زد.. واسه هم  یشد توش تلفن  ینم

 ی حال و هوا  نیاز ا  قه یبود تا چند دق  تیکه دورتر از جمع  ییاتاقا

 .. امیدرب  بمیغر بیعج

و از تو   میباز کردن در اتاق داشتم گوش  نیبود و ح  نییپا  سرم

شناوردمیدرم  فم یک با  که  بلند    ییصدا  دن ی..  سرعت  با  و  سرم 
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رگام و منجمد کرد و    ی صحنه رو به روم.. خون رو   دنیکردم و د

 چسبوند!   نیپاهام و به زم 

××××× 

 اصالً حواست به من نبود!  -

 نیکه تا هم  سای گ   یخال  یام و از صندل  رهینگاه خ  نیکاتر  ی صدا

دونستم کجا رفته    یروش نشسته بود و حاال نم  ش یچند لحظه پ 

 گرفت و زل زدم به صورت درهمش.. 

 گهیبارش کرد د  سا یکه گ  ییو حرفا  یاز سالم و احوالپرس  بعد

همون حرفا    ی و مطمئناً اآلن اومده بود سراغم که گلگ  دمشیند

.. به دل منم  یخواستم قبول کنم ول   یکه نم  یی رو بکنه.. حرفا

الت بکشه از هم حداقل خج  نی بودم خود کاتر   دوار ینشست و ام

و باز کردن سر    بقششوهر سا  ی راه به راه سبز شدن جلو  نیا

 حرف!

 : دم یتو هم فرو رفت و پرس اخمام

 ؟یچ -
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آهنگ و.. من از خواننده خواستم که پخش کنه.. به    نی.. انیا  -

 ! ی دی.. اصالً من و ندیخاطر تو ول

در طول   دیفهم  یخنده ام گرفته بود.. مسلماً اگه م  ییجورا   هی

حس نکردم که   هیثان  کیبه اندازه    یآهنگ حت  نیپخش شدن ا

من گوش بده و فقط داشتم به    ادیبه    گهینفر د  ه یو    نیممکنه ا

داد..    ینشون نم  یبرخورد خوب  چیکردم ه  یفکر م  سایخودم و گ

 کوتاه و مختصر گفتم: نیواسه هم

 متوجه نشدم!  -

 بود! ی ا گهی د ی بله چون همه حواست جا -

خودش    نیداغ کردم و نشد خونسرد بمونم.. چرا کاتر  گهید  نباریا

رفتار   ی جور  هی که از من طلبکار باشه؟    دید  یم   یگاهیو تو جا

گ  یم توسط  من  و  بود  زنم  هنوز  اون  انگار  که  بهش    سایکرد 

 کردم.    انتیخ

  یصدا   ی ال به ال   نکهیا  ی کم باالتر بردم.. به ظاهر برا  هیو    صدام

مکالمه   نیخواستم ا  ی در اصل م  یبه گوشش برسه ول  کیموز

 .. ادیتا حساب کار دستش ب  رهیشکل دعوا بگ
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همه حواسم به زن    دیمرد متاهلم و با  هیچون من اآلن    هیع یطب  -

 ! یخودم باشه.. نه مسائل جانب 

 ؟ یل جانبمن شدم مسائ گهیهه.. اآلن د -

.. ی بود  ی ا  هیو حاش  یاآلن نه.. پنج ساله که جزء مسائل جانب   -

و من    یمتاهل شدم.. دورتر از قبل هم هست  گهیاآلن که د  یول

 و..!  تی حجم از اصرار و پافشار نیکنم ا یهنوز درک نم

. 

[۰9.۰9.2۰ ۰3:29 ] 

 پانصدم پارت   

 :دیغر ی شتریتر شد و با حرص ب کینزد

داره که به خاطرش من و    یفهمم اون دختر چ  ی منم.. منم نم  -

 غرورم و شکوندم و دوباره اومدم سمتت..  ی.. اونم وقتی پس زد

 ی که جلو  هیبه خاطر حرف  سایمشخص بود که حرصش از گ  کامالً

بهش زد و حاال داشت همون حرص و با حرفاش   بایدارون و شک

 کرد..  یم   یلمن خا شیپ



1333 
 

.. فکر کردم خوشگله و بهت حق دادم که دمیعکسش و که د  -

. اون نه قد و ختیامشب.. همه تصوراتم بهم ر  ی.. ول یبش فتهیش

ت  یدرست و حساب  کلیه نه  از   ی.. نم یقشنگ  پیداره  دونستم 

چاقچور  یدخترا م  ی چادر  خوشت  با   هیوگرنه    ادیانقدر  کمم 

 ! بشهتوجهت جلب  دیکردم شا یم ی سر کردن دلبر ی روسر

 و گفتم:  زیکه دستم بود و گذاشتم رو م  ی شربت وانیل

  ی زد  یخودت و م  شهیو هم  یدونست   یکه م  نجاستیمسئله ا  -

 به اون راه..

  ده یلباس پوش  هیمن    هیبدون تذکر و توص  سایگ  نکهیا   ی ادآور ی  با

 ی شتریبا حس آرامش ب  اوردیشالشم درن  یتنش کرده بود و حت

 ادامه دادم:

ا   سایگ  - باشه.. من مجبورش   ی نجوریهم خودش خواسته که 

  شهیوقت مجبور نکردم و هم  چیکه تو رو ه  ی نکردم.. همونجور

 ! ی دلت خواست انجام داد ی هرکار

از رو شونه اش پس زد..    ت یزد و موهاش و با عصبان  ی پوزخند

 .. شیشگیطبق عادت هم
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از ظاهرش  یاوک  - از من بهتر    ی زیچ  هی.. پس حداقل  بگو که 

 انتخاب بهت حق بدم. نیباشه و بتونم تو ا

چندش آور حرف    زیچ  هیخورد و انگار که داره از    نیچ  دماغش

 زنه ادامه داد: یم

اصالً چه جور  - و  و مک  از کک  پر  پوست  از    یتون  یم  ی اون 

 و حالت بد نشه؟ یتماشا کن  کینزد

و   سایبه ظاهر گ  یعلن  نیتوه  نیبشم از ا  یعصبان  نکهیاز ا  شتریب

گرفت    یمن با ارزش و مهم بود.. خنده ام م  ی که برا  ییزایهمه چ

خواست با انگشت گذاشتن    یکه م   نیحس بچگونه کاتر  نیاز ا

شناسنامه ام   ی که اسمش تو  ی مسائل نظر من و به کس  نیرو ا

 رفته بود برگردونه.. 

  یاصرار برا  نهمهیخودم گفتم که کاش ا  شیبار پ  نیهزارم  ی برا

که قانوناً شوهرش بودم   یکردن با من و.. تو همون دو سال  یزندگ

 داد! یاز خودش نشون م

و    ی به صورت سرخ شده از خشمش زدم و با خونسرد  ی لبخند

  سا یگ  افهیبه ق  نیوهکرد.. ت یترش م یکه مطمئناً عصب یآرامش

 کردم و گفتم:  یرو تالف
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 ی ماریبا ب   یمشکل   ادیکنم قبالً بهت ثابت کردم که ز  یفکر م  -

 همسرم ندارم! یپوست ی ها

[۰9.۰9.2۰ ۰3:29 ] 

 کمی و  پانصد  پارت   

ن   هیثان  تو دهن  با  و  رفت  اشاره    مهیوا  بهم..  زد  زل  مونده  باز 

داخل  مم یمستق قسمت  بزرگ  لکه  مثل    یبه  که  بود  پاش  رون 

رنگشم    ی سوختگ و  بود  شده  چروک  پوستش  قسمت  اون  تو 

 یمحسوب نم  بی از نظر من ع   دی بود.. شا  گهید  ی متفاوت از جاها 

 یحرف  نیا  ی.. ولاوردمیمسئله رو به روش ن  نیوقتم ا   چیشد و ه

بزنم تا    یپاتک  ن یزد.. باعث شد منم همچ  سایگ  افهیکه درباره ق

 درازتر نکنه!  مشیپاش و از گل نیاز ا شتریب گهید

مات مونده سرش و به چپ و راست تکون داد و   افهیهمون ق  با

 گفت: 

.  ی گرفت   ادیهم از زنت    ی تیشخص  ی نشده.. ب  یچی خوبه.. هنوز ه  -

 دونم!  ی م دیکنم براتون.. هرچند که بع   یم یخوشبخت ی آرزو 
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جز تاسف خوردن از دستم   ی رفت و منم کار  تی همون عصبان   با

اومدیبرن کاتر  ی ..  شخص  نیکاش  همون  از   یمحکم  تیرو  که 

م  بود  ساخته  ذهنم  تو  ا  ی خودش  تا  و  و   نیموند  کارا  با  حد 

نم  شدنش  سبک  باعث  ول  یرفتارش  د  فی ح  یشد..  به   ریکه 

  ی داشت چوب همون غرور گذشته اش و م خودش اومد و حاال 

 !ردخو

نگاهم و    دمیکش   یق یعم  نفس  کردن    دایپ  ی برا  گهیدور د  هیو 

گوشه و کنار سالن چرخوندم.. بعد از شام همش سرش تو   سایگ

فکر که   نیکرد.. با ا  یم  ی بود و داشت اس ام اس باز  شیگوش

زنه خودم و    ی خلوت و داره با طناز حرف م  ی جا   هیرفته    دیشا

 آروم کردم..

خورد و    ی.. داشت تو سرم چرخ م ی و بد  ی فکر موذ  هی  ی .. ولیول

که    یم ممکنه  آدما  یکیگفت..  زندگ  ی از  د  ش یگذشته    ده یو 

 باشه و حاال... 

ا  سرم تا  و راست تکون دادم  به چپ  تند  از   نیو  فکر مزخرف 

  دنشیو بعد از د   اوردمشیودم نفکرا با خ  نی.. با همادیتوش درب

و    دیدونستم از کجا فهم  ینم  نکهیحد شرمنده شدم.. با ا  نیتا ا
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پشت سر من اومده   نکه یهم  یکرد ول  دایآدرس و پ  ی چه جور

بعد از جر و بحث دو    ونمرو ثابت کنه.. ا  ییزایچ  هیبود تا بهم  

 کرد. مونی.. من و بابت رفتارم پششمونیشب پ

 کیکوچ ی راه ها ن یگرفتم و از هم یم  میکاش عاقالنه تر تصم 

م ا  یبهش  که  و   یزندگ   نیفهموندم  به شک  و  دارم  قبول  رو 

 .. بازم شکست خوردم تو جلب اعتمادش. یول دمیبها نم دامیترد

دوازده   کیعقربه ها که نزد  دنیبه ساعت انداختم و با د  ی نگاه

افتادم که گ راه  پ  سایبود  و    دایرو  برگردکنم  تو   میکم کم  که 

 بعد از سالن باهاش رو به رو شدم..  ی راهرو 

سالن بود که    ی نورپرداز   ریتحت تاث  ای  دمید  یدونم درست م  ینم

عالوه بر اون..   ی.. ولدیرس  یبه نظر م  دهیچهره اش انقدر رنگ پر

خواست مدام    ی فرق داشت و انگار م  ش یپ  قه یحالشم با چند دق

 .. رمی نگاهش و ازم بگ

 کم به سمتش خم کردم و گفتم:  هیو  سرم

 ؟یخوب -

 تکون داد.. دییبهم انداخت و سرش و به تا ینگاه  مین
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 ؟ی کجا بود -

 زدم! ی داشتم.. داشتم باطناز حرف م -

اتفاق  ی برا  دیشا  نکهیلحظه نگران شدم از ا  هی افتاده که    یاون 

 : دم یپرس نیکرده واسه هم شونیرو هم پر سایگ

 حالش بد شده دوباره؟ -

 ؟یهان؟ نه.. واسه چ -

دادم   حیاز حرفام نداشت.. ترج  یبود و انگار اصالً درک درست   ج یگ

  نکنم چون.. ممکن   تشیاذ  نیاز ا  شترینگم تا با سواالم ب  ی زیچ

  ی سرم م  ی که داشت تو  یسواالم.. شک و احتمال  ی بود ال به ال 

 اصالً خوب نبود..  نیو ا ارمیهم به زبون ب دیچرخ

 .. میبر گهی.. لباسات و بپوش دیچیه -

  ن یاستقبال کرد و با سرعت باد از کنارم رد شد و رفت.. هم  عیسر

که    یبود درصد احتمال  نجایمثل فرار از ا  ییجورا  هیحرکتش که  

  شتر یرو.. ب دهید یم دیکه نبا ده یو د یکس نجایا سایگفت گ یم

 کرد!

××××× 
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خونه.. جفتمون    می گشت  یبرم  می و داشت  میزرتشت بود  ن یماش   تو

  ی به حرف زدن از خودمون نشون نم  یلیو تما  میسکوت کرده بود

من.. غرق شده   یدونستم ول  یسکوت زرتشت و نم لی.. دلمیداد 

  ی که افتاد.. زبونم الل شده بود و حت  یم تو اون اتاق و اتفاقبود

برا  ینم خودم و جمع و جور   ه حفظ ظاهرم که شد  ی تونستم 

 کنم.  

کس جوابش    چی داد که ه  یسوال داشت تو سرم جولون م  هی  فقط

 دونست.. چرا؟!  یو نم

 ی سکوت و خلسه غرق بودم که با بلند شدن صدا  نیتو ا  ی انقدر

و زل زدم بهش که داشت با    دمیزرتشت از جام پر  لیزنگ موبا

من و    رهیکرد و نگاه خ  ینگاه م  یدرهم به صفحه گوش  ی اخما 

 با تعجب گفت:  دیکه د

 ! است یتالیشماره ا  شیپ -

زد.. دفعه قبل   خیساعت همه بدنم    کیبار در عرض    نیدوم  ی برا

با عصباننباریا  از بهت و وجود    یاحتمال  چی .. هت ی.. بهت همراه 

باشه.. مطمئناً خودش بود و    گهینفر د  هی  دینداشت که بگه شا
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سال ها با زرتشت در ارتباط بوده ضربان قلبم    نی تمام ا  نکهیفکر ا

 و تندتر کرد..

حدس و   نیبه نظر زرتشت هم شماره ناآشنا بود ا  نکه یهم  یول

  ی لیدل  چیحال خواستم لب باز کنم و بدون ه  نیکرد.. با ا  یرد م

و   کرد  برقرار  و  تماس  زرتشت  من  از  قبل  که  نده  جواب  بگم 

 .. کریو گذاشت رو اسپ ش یگوش

 بله؟ -

 سالم پسرخاله! -

[۰9.۰9.2۰ ۰3:3۰ ] 

 سوم و  پانصد  پارت   

صدا و    نیا  دنیکه بدنم و احاطه کرده بود حاال با شن  ییسرما

که   یشیرفت و جاش و داد به شعله آت  نیلحن سرخوش از ب  نیا

 سوزوند.  یداشت بند بند وجودم و م

خود نکبتش..    دنید  ی به جا  دیسال با  نهمهی.. چرا بعد از اچرا

حجم از نفرت و انزجارم    نینتونم ا  کهیصداش و بشنوم اونم درحال

 یدادم که م  یم  دیبا  یو نشون بدم. بعدش جواب زرتشت و چ
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که انقدر رو    ی.. اونم زرتشت ادینفرت از کجا م  نیخواست بدونه ا

 آدم مشکوک شده بود!  نیپدر ا

هم که مثل من متعجب شده بود ابروهاش و باال انداخت   زرتشت

 و گفت: 

 ؟یی.. توویسالم.. گ -

شما؟ از مامان   ی خودمم.. مگه چند تا پسرخاله دار   گهیبله د  -

  ه یدست به کار شده و    نیمیخودم که مطمئنم.. نکنه خاله س 

 ؟یبرات آورده که نشناخت گهیپسرخاله د

هزار تا حس مختلف قرار    من که روشن بود.. مورد هجوم  تیوضع

وحش که  بودم  ب  نیتر  یگرفته  تر  یو  و   نشونیرحم  نفرت 

 کرد.  یم  میبود که داشت متالش  ت یعصبان

بود هرچند    دهی خرم چسب   خیاز قبل ب   دتریانتقام بدتر و شد  حس

بر نم  ی که هنوز کار به    یاز دستم  ناچار بودم  بازم  اومد و من 

 تحمل. 

  تش ی بود که انگار عصبان  زیزرتشتم برام تعجب برانگ  تیوضع  یول

جمله آخر که   دن یاز من نداشت.. به خصوص با شن   ی دست کم

 چشماش و محکم بست و مثل خودش با متلک جواب داد:
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و صدات   دمید  م یبعد از چند سال شماره ات و رو گوش  ست ین  -

هم داشتم..    ی بره پسرخاله ا  ادمیکه به کل    هی عی.. طب دمیو شن

 تو بذار به حساب باال رفتن سن و کم شدن قدرت حافظه! 

گوش   ی صدا تو  که  اش  ب   دی چیپ  یخنده  عضالتم   شتریانقباض 

  ویهم از اون گ  ی ذره ا  یحت  گهید  یول  دمشید  ی نم  نکهیشد.. با ا

 یشناختم تو وجودش حس نم  یکه م   یمظلوم و ساکت و مثبت

شا ز  دمیکردم!  همچ  ی ادیمن  ها  موقع  اون  که  بودم    نیساده 

 درباره اش داشتم!  ی نظر

  ان ی.. در جردی کن   یم  یجوون  دی جناب.. شما که تازه دار  دیینفرما  -

تبر  دیتجد هم  زدم  زنگ  گرفتم.  قرار  از    کیفراشت  هم  بگم.. 

 مامان من توهم زده؟! ایخودت بپرسم راسته 

راست باشه؟ ازدواج مجدد من انقدر دور از عقل و    دیا نباچر  -

 منطق بود؟ 

بار باهاش شکست    هیکه    ی.. ازدواج مجدد با همون آدمینه ول  -

 بود!  دیکم بع  هی .. ی و تجربه کرد

[۰9.۰9.2۰ ۰3:3۰ ] 
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 چهارم و  پانصد  پارت   

 دیشد  ی و با وجود سرما  نی باالبر ماش  شهیرفت سمت ش  دستم

  ی فضا  نیتو بلکه ا  ادیآزاد ب  ی کم هوا  هیدکمه اش و فشار دادم تا  

ب از  کننده  م  نیخفه  لحظه  اون  چقدر  ج  لیبره..  زدن    غیبه 

 نیباعث ا یشرف.. ک یبگم پست فطرت ب نکهیبه ا لیداشتم.. م 

 ؟ یزن  یاش حرف م  ارهانقدر راحت درب  ی شد که اآلن دار  یشکست

که    دم یو انجام م  ی ثابت کردم کار  م یبه هر حال تو کل زندگ   -

وقت تحت جبر   چیبه انجامش دارم و خدا رو شکر ه  لیخودم تما

وسط اشتباه کردم   نیبار ا  هینرفتم.. فقط    شیپ  ه یبق  دیو صالحد

 کنم!  ی و راهم و غلط رفتم.. که حاال دارم جبرانش م

 میبود  یرابطه امون شکرآب نبود.. اصالً اگه زن و شوهر واقع  اگه

قهر دو روزه   ن یا  الیخی.. ب میو با عشق و عالقه ازدواج کرده بود

  ی حرفا از توش دراومده رو م  ن یکه ا  یدهن  نجایشدم و هم  یم

.. خوب بلد بود  هیدر رابطه با من.. چه بق   .. زرتشت چهدم یبوس

که   یو بسوزونه.. مثل حرف  قابلشمتلک بندازه که طرف م  ی جور

و با    ش یزندگ   ماتیبود که نصف تصم  نیزد و منظورش ا  ویبه گ 
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من    یکه زندگ   یمیگرفته.. البته.. به جز اون تصم  هیبق   دیصالحد

 کشوند!  یرونیو به و

ثان   سکوت م  و یگ  ی ا  هیچند  رس  ینشون  حرف  به    ده ی داد 

و بعد از اون لحن حرف زدنش کامالً عوض    دیکه با  ییهمونجا

 شد.. 

 ! ی عجب! خوبه.. موفق باش -

 : دی بگه پرس ی زیزرتشت چ نکهیکرد و قبل از ا  یمکث

 حالش خوبه؟ سایگ -

به حال و روز نسبتاً    یبود که زرتشت پ  نیتالشم اون لحظه ا  تمام

شن  ممیوخ هم  صدا  نیا  دنی با  واسه  جا  ن ینبره..  راه    ییتا  که 

بودم و نم برگردونده  به سمت پنجره  خواستم    یداشت سرم و 

به    نیو ماش  ابونیخ  یکیتو تار  یاز چهره گر گرفته ام حت  ی زیچ

 ! ادیچشمش ب

 آره خوبه..  -

 شته؟یاآلن پ -
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 نکهیلحظه ترس و وحشت همه وجودم و پر کرد.. استرس ا  هی

و بده با اونم حرف بزنم انقدر    یبعد از جواب زرتشت بگه گوش 

و اشاره  مایخواستم با ا یکردنم م ی خوددار  الیخیبود که ب ادیز

منف جواب  بفهمونم  زرتشت  ول  یبه  خود    یبده..  اون  از  قبل 

 زرتشت بالفاصله جواب داد: 

 تو خونه اس! سای.. گرونمینه من ب  -

 نکه یوقتا بدون ا  یفرستادم.. بعض  رونیحبس مونده ام و ب  نفس

 نیرفت و از ا  یم   شی خودش متوجه بشه کامالً هم قدم با من پ

 نظر ازش ممنون بودم! 

زرتشت جان. دخترخاله ام و تو خونه    روقتهید  گهیزودتر برو د  -

 تنها نذار! 

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:۰۸ ] 

 پنجم و  پانصد  پارت   

خشک   یلیزرتشت خ  یول  دیبلند به حرفش خند  ی و با صدا  گفت

با    نی ا   ی و سرد مثل همه حرفاش تو   ه یمکالمه منزجر کننده 

 خداحافظ تماس و قطع کرد.. 
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 لنگه باباش!  هیوزیپف هی نمیا -

ز  ی صدا شن  شیرلبی زمزمه  ا   دمی و  به  چرا    نیو  که  کردم  فکر 

بدون خبر    ویکه گ  ییزنه؟ اون روزا   یدرباره اش م  یحرف  نیهمچ

در نظر    لیکار و ادامه تحص  ی باباش رفت خارج برا   دیو با صالحد

سال ازش   نهمهیاال بعد از او آقا بود..ح  نیپسر خوب و مت  هیهمه  

 بود که نظرش برگشته بود.. دهید یچ

  ی م  کاریداره چ  بیتو کشور غر  نکهیو ا  ویگ  ی از حال و هوا  یحت

مکالمه رو نشون   نینسبت به ا  ش یلیم   یو علناً ب   دی کنه هم نپرس

دور بودن و خبر نداشتن    ی تونست برا  یفقط نم  ن یداد و به نظرم ا

که    ییبا صدا  ن ی باشه.. واسه هم  یاز اون پسرخاله ناخلف و عوض

 : دمیپرس دهنوز در نظر خودم لرزون بو

 ؟ی مدت.. باهاش در ارتباط بود نیتو.. تو ا -

 نگاهم کنه جواب داد:  نکهیهنوز درهم بود و بدون ا اخماش

 نه!  -

  کار یجاست و چک  نکهی.. ای دیازش نپرس   یچیپس.. پس چرا ه  -

 کنه؟ یم



1347 
 

در چه حاله..   دمی.. دورادور از زبون مامانم شنستیبرام مهم ن  -

اومد.. همون بهتر که رفت    ی.. از اولم ازش خوشم نمهیهمون کاف

 ! دمش یوقت ند چیه گهیو د

 چرا؟  -

 چرا؟  یچ -

 اومد؟ یچرا ازش خوشت نم -

 اد؟ یداشته باشم؟ خود تو چرا ازش خوشت نم لی دل د یحتماً با -

 باشه؟  دهیفهم ی زیزل زدم بهش.. نکنه چ  رونیو ح وارفته

 اد؟یازش بدم م یدون  یاز کجا م -

 تفاوت گفت:  یباال انداخت و ب ی ا شونه

  شم یمن بگم پ  نکهیقبل از ا  یتونست  یبود.. م  کریرو اسپ  یگوش  -

احوالپرس  هیدر حد    یستین و  بزن  یسالم  ولی باهاش حرف    ی .. 

! ی تماس نشون نداد  نیبه ا  یاقیو اشت  ی اصالً روت هم برنگردوند

 !دیبا هم جور بود یل یاون موقع ها خ ادمهی کهیدر حال
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داشته    یکردم به خودم تسلط کاف  یدهنم و قورت دادم و سع  آب

هم با  تا  حرفا  ن یباشم  نگم  ها  جواب  و  تار  ییسوال  که   خیرو 

 وقت بود که تموم شده بود..  یلیانقضاش خ

 به حرف زدن داشتم؟ یلی.. مگه با اونا تماهیاونم مثل بق  -

.. چون  یبدون  انیمثل گالره.. جدا از اون جر   نمی.. ادیگفتم شا  -

 ما رفت خارج!  یقبل از عروس

ماش  پنجره  برگردوندم سمت  و  د  نی روم  نگفتم..    ی زیچ  گهیو 

 بحث و کش بده.  نینخواد ا گهیبودم زرتشتم د دواریام

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:۰۸ ] 

 ششم و  پانصد  پارت   

م  حاال  و  فکرش  م  ی که  وقت  دمید  ی کردم  موقع   ی من    ت ی تو 

و   ستمیکردن ن  ی وجه آدم نقش باز  چیبه ه  رمیحساس قرار بگ

 ط ینشون دادن شرا  ی عاد  ی تونستم تصور کنم که برا  ی نم  یحت

 کنم.   یمسلم حرف بزنم و احوالپرس  طانیزرتشت.. با اون ش  شیپ
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که فقط خودم متوجه   ی حرفاش.. جور  ی بخواد ال به ال   نکهیا  فکر

کنه    شتریدلم و ب  ی بزنه و داغ رو  ی ا  هیبشم حرف و گوشه کنا

 بخوام اون حرفا رو بشنوم!  نکهیهم عذاب آور بود.. چه برسه به ا

و تصم  دروغ نفرت  با همه حس  انتقام..    میچرا..  واسه  محکمم 

و ده    ی.. آدمدمیترس  یهنوز ازش م با کارش.. من  تونست  که 

بده و اون همه آدم و به خاطر    ی سال از خونه و خانواده ام فرار 

خودشم بچه بود و سن   کهیاونم درحال  جرم نکرده ازم متنفر کنه..

اش    یادیز تجربه  که  اآلن  قدرتش    باالترنداشت..  و  بود  رفته 

 ساقط کنه.  ی اشاره از هست هی تونست من و با  ی.. البد مشتریب

و لو دادن آدرسم که حاال به   ی به کالنتر  لمیهمون ف  فرستادن

کاف دارن  اطالع  ازش  همه  زرتشت  زدن    یلطف  هم  واسه  بود 

ت گذشته که توش فقط و فقط من غرق شدم و از ته دل کثاف

 ! فتهی اتفاق ن نیا چوقتیبودم ه دواریام

* 

گذاشتم و    یادتیس  ز یم  ی رو  بی دستم و به ترت  ی تو  ی ها  برگه

 دادم: حیتوض
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 لیمیکه ا  ییجواب نامه ها   نمیساز.. ا  نهیفکس شرکت آد  نیا  -

ا تقاضا  یفروشگاه  ی سر  هی  ستیل  نمیکردم..    یهمکار  ی که 

مختلف اعالم   ی که امروز از بخش ها  ی اقالم  ستیل   نمیداشتن.. ا

  د یتاک   یکعب  ی شه.. فقط آقا  یتموم م  شونیکردن داره موجود

اولو  رآالتیکردن ش مسئول    نکهیا   لباشه چون مث  تیحتماً تو 

 دهیع  کیشه و چون نزد  یمتوجه شده که داره تموم م  ریبخش د

 سفارش داره!  ادیز ی مشتر

دستم که تموم شد سرم و بلند کردم و زل زدم    ی تو  ی ها  برگه

لبخند که چهره مهربونش و با محبت    هیکه داشت با    یادتیبه س

 کرد..  یداد بهم نگاه م  یتر نشون م

 ! یدستت درد نکنه.. خسته نباش  -

 ! نطور یممنون شما هم هم -

 بدون کمک؟  ی روز کار نیچطور بود اول -

مقنعه    دیجلو کش  نیرو لبم نشست و ح  ی ت زده اخجال  لبخند

 کم برام گشاد شده بود گفتم:  هیکه  ی ا

  ی خرابکار  یفهم  یکه م  هیمال وقت  شیفعالً خوب بود.. سخت  -

 !ی کرد
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[۰9.۰9.2۰ ۰۴:۰9 ] 

 هفتم  و  پانصد  پارت   

 تکون داد و گفت:  دییبه تا ی خنده سر با

خرابکار  - که  منشی البته  به خصوص  قلب   ییجورا   هیکه    ی.. 

 ه یشه و از همه بخش ها باهاش کار دارن    یشرکت محسوب م

کارمندا تا    ه یبق  ی تو فکر کرد  یکنه.. ول   یکم کارا رو سخت م 

اولته و به خاطر عجله   ی نکردن؟ به هر حال روزا  ی حاال خربکار

برا موحد  مد  ی خانوم  هم  رفتن  آموزشت  زمان  بوده..    کمت 

نقص    ی و ب  زی تا همه چ  یکن   ی همه تالشت و م  ی دار  نکهیهم

 ! هیمن کاف  ی کار برا ی نجای.. تا ای انجام بد

فروش شرکت که امروز   ریقاسم نژاد.. مد  ی رفتار آقا  ی ادآور ی  با

 یی سر درد دلم باز شد و از اونجا  دیپشت تلفن سرم کش  ی داد بد

 کردم: ی گلگ دمشید ی که ناخودآگاه به شکل پدرم م

 نجا یکه ا  ومدهین  شیقاسم نژاد تا حاال پ  ی فکر کنم آقا  یول  -

 کنن! ی خراب کار 

 : دیحرف و نزدم و پرس نیا ی خود یکه ب دیفهم
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 چطور؟ -

ساز که زنگ    نهیفرستادم به شرکت آد یامروز داشتم فکس م  -

و شماره   ها  یک یزد  نصاب  با    ی از  که  منم  و خواست..  شرکت 

  ه یبودم و نتونستم همون بار اول بفرستم..    ریدستگاه فکس درگ

 کنم و بهشون بدم..  دایتا شماره نصاب و پ دیکم طول کش

 سکوتم اخماش رفت تو هم و گفت:  با

 خب؟ -

لحظه به رو لبم نشست.. هرچند که اون    ی پر خجالت تر  لبخند

 ی بلندش پا  ی صدا  دنیداشتم با شن   هیبه گر  لیلبخند م  ی جا

 تلفن.. 

  دن یسرم کش  ی.. بار دوم که زنگ زدن چنان داد گهید  یچیه  -

استعفا بدم و بگم من به درد   امیکه کم مونده بود همون لحظه ب

 خورم! یکار نم نیا

 رفت تو هم و گفت:  اخماش

 د؟ یقاسم نژاد سرت داد کش -

 درآوردم.. ی کم شل باز هیبله.. البته حق داشتن من  -
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  ی حق داشته باشه؟ من به همه سپرده بودم که روزا   دینه چرا با  -

 .. ی فتی کم جا ب هیتا  رنیاول بهت سخت نگ

خواد به قاسم نژاد    یم  نکهیرفت سمت تلفن و با فکر ا  دستش

دراز   یکه زدم دستم و به سمت گوش   یاز حرف  مونیزنگ بزنه پش 

 کردم و گفتم: 

 یچشم کس  شیخواد پ  یبهش.. دلم نم  دیتو رو خدا زنگ نزن  -

خبرچ باهاتون    نیآدم  کردم  دل  درد  فقط  برسم..من  نظر  به 

 ! نیهم

کرد  ه؟اتفاقاًی چ  ن یخبرچ  - تو  ی گفت  ی خوب  بحث  ..اآلنم 

بب  ی..م ست ین ز  نمی خوام  و  من  حرف  سر    ریچرا  و  انداخته  پا 

 کارمندم داد زده! 

 نیخوام از هم  ی خوام.. نم  ی..نمیادتی س  ی کنم آقا  ی خواهش م  -

خودم   ی خوام برا  یکنن..نم  دای درباره ام پ   ی بد  ت یروز اول ذهن

شا بتراشم.  ول  دیدشمن  کنن  قبول  و  حرفتون  ایاآلن  تو   نی.. 

 تا آخر با من بد بشن!  گهیمونه و ممکنه د یذهنشون م

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:1۰ ] 
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 هشتم و  پانصد  پارت   

و گذاشت سر    یو بعد گوش  ستادی لحظه از حرکت وا  هی  دستش

 تکون داد و گفت:  دییجاش.. سرش و به تا

حواسش   گهید  قیطر  هی.. از  گهی روز د   هی  ی! ولی باشه.. حق دار   -

تو هم وسط نباشه! برو به کارت برس..    ی کنم که پا  یو جمع م

 !ی بر ی تون یاگرم کارات تموم شده م

 .. فعالً با اجازه..اد یبمونم تا شوهرم ب  دیبا  یندارم.. ول  یکار خاص  -

 ! ی برو دخترم خسته نباش -

فرستادم    رونیاومدم.. نفس خسته ام و ب   رونیکه ب  یادتیاتاق س  از

صندل رو  نشستم  ایو  کننده  خسته  روز  ول  ی ..  ا  یبود   ن یمن 

  یبودن.. احساس کار  دیهم دوست داشتم. احساس مف  یخستگ

  ی بود که خستگ  ندیکه پولش حالله و دردسرش کم.. انقدر خوشا

معنا نداشته   شد  دهیکه سرم کش ی همون داد  یحت ای یو کالفگ

 باشه! 



1355 
 

باشم تا    دواریتونستم ام  یروال بود که م  ی انقدر رو  می زندگ  کاش

  یمن.. حت   یزندگ   ی .. برایشرکت بمونم ول  نی آخر عمر تو هم

 بود..   یموقت نمیا

..  یکه اون آدم.. اون حرمله عوض  یبود.. تا وقت  ی موقت  زیچ  همه

زندگ م  شی داشت  وق  یو  انقدر  و  به    حیکرد  بزنه  زنگ  که  بود 

 .  رهی شوهر من و آمار ازدواجمون و بگ

ا  هیو برداشتم که    م یگوش با وجود  بزنم..  به زرتشت    نکه یزنگ 

بعد از برگشتن از جشن رفتم تو اتاقم    شبیو د  میهنوز قهر بود

کردن پنهون   یدر اصل ماست مال  ایو بهش فرصت حرف زدن..  

تونه امروز زودتر   یاگه م  نمی خواستم بب  یم  یو ندادم.. ول  شیکار

 فتاد! شماره ناشناس ا هیدنبالم که چشمم به اس ام اس از  ادیب

بازش    ستیو از اون آدم ن  رانهیشماره مال ا  نکهیراحت از ا   الیخ  با

ول ا  یکردم  حدس  ک   نکهیبا  د  هی..  هیفرستنده  همه    گهیجور 

 وجودم گر گرفت و ملتهب شد.. 

باهات حرف بزنم.. هرجا شد.. فقط آدرس   یساعت  هیخوام    ی»م

 بده!«
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اتفاق د  ی ادآور ی  با فراموشش    روزیدوباره  واسه چند ساعت  که 

کرده بودم و حاال دوباره با قدرت برگشت تو ذهنم.. گوشه لبم و 

 .. یبه دندون گرفتم و با حرص زل زدم به گوش 

بود که    ینبود وقت تلف کنم و بپرسم شما.. مهم حرف  یاجیاحت

 نداشتم.  دنش ی به شن یل یتما چیخواست بزنه و من ه یم

نم  یول بود..  خواسته  که  کار  یحاال  که  اآلنم  کرد..  رد   ی شد 

از    یو چ  هیحرف حسابش چ  نم ی بهتر بود برم بب  دینداشتم.. شا

  ه یپر از دردسرم که حاال    یزندگ  نیخواد وسط ا  یجون من م

.. برم  ادیزرتشت ب یتونستم تا وقت یبهش اضافه شده.. م دمیجد

 گردم.بر عیو بهش بگم دست از سر من برداره و سر

  ی وقت کاف  نکهیاز ا  نانیانداختم و با اطم  میبه ساعت گوش  ینگاه

 کردم..  پیدارم.. آدرس محل قرار و براش تا 

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:11 ] 

 نهم  و  پانصد  پارت   

. 

××××× 
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و درآوردم    می و نگه داشتم و گوش  ن یماش  یادتی شرکت س  ی جلو

اس ام اس دادم    نکهیشدم.. با ا  مونیزنگ بزنم که پش  سایتا به گ

بهتر بود خودم برم باال و بگم    یدنبالش.. ول   رمیو گفتم که دارم م

اومده   ی کنه.. چون زودتر از تموم شدن وقت ادار  لیکارش و تعط

 کرد. یمن مرخصش م  دنیبا د یادتیس دیبودم و شا

بهانه کمرد  هی  از به  بد خواب  ی ردطرف  به خاطر  امروز    دن یکه 

.. گهیو از طرف د  رونیزودتر از شرکت زدم ب  دیامونم و بر  شبمید

  گه یکه د سایحرف زدن با گ ی وقت جور کنم برا  هیخواستم  یم

 نداشته باشه...  دنیو زود خواب یبهانه خستگ

و نگفتن    میبرام مهم بود که درباره پنهون کار  یدونم چرا ول  ینم

بدم که    نانیاز اون کارت دعوت باهاش حرف بزنم و بهش اطم

  د ینکنه.. که بع   یافته! البته اگه بدقلق  ینم  یاتفاق  نیهمچ  گهید

 دونستم!  یم

اگه مثل    یشد و حت  یقهر تموم م  نیا  ی جور  ه ی  دیبا  گهید  یول

.. حداقل  می کن  یهم زندگ   کنار  میتونست  ینم  ی عاد  ی زن و شوهرا 

ها هم    ی لحظه  انداختن  متلک  و  دعوا  و  جنگ  با  مشترکمون 

 نشه!  ی سپر
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بشم و برم سمت شرکت که همون لحظه    ادهیپ  نی از ماش  خواستم

 ابونیخ  ییتند و با عجله سرباال   ی که داره با قدم ها  دمیرو د  سایگ

 ! ادیو به سمت شرکت باال م 

برا  دیپر  ابروهام و  تو    دهید  نکهیا  ی باال  برگشتم  دوباره  نشم 

ب  نی.. انی ماش بع  یکار م  یشرکت چ  رونیساعت    ی م  دیکرد؟ 

بره و اتفاقاً   رونیباشه که بخواد از شرکت ب  ی دونستم کارش جور

و   نیتمام مدت آنال  دیگفت با  یادتیکه س  ی زی برعکس طبق چ

به زنگ م  تا سفارش ها  یگوش  ا  کارمندا  هیبق   ی موند  نجام  رو 

 بده. 

چرا.. چرا قبلش به من    ؟یچ  یگرفته بود؟ برا  ی.. مرخصیعنی

 یازش م  ی زیچ  دیقرار داشت که من نبا  ینگفت؟ با ک  ی زیچ

 دم؟یفهم

ا  یلعنت ب   یذهن  نیبه    ی م   یباف   یمنف  ی خودیکه دوباره داشت 

 شدم..  ادهیکرد فرستادم و پ

برا  یلیدل  هی  مطمئناً لزوم  نی ا  ی داشته  و   ی زینداشت چ  یکار 

 .. نمونیب  مینسبتاً وخ طیشرا نیدرباره اش بپرسم.. اونم تو ا



1359 
 

که از من داشت.. مطمئناً خودش درباره اش    یتوجه به شناخت   با

 زد! یباهام حرف م 

و   ستادیوا  یشرکت شدم و دکمه آسانسور و زدم.. که وقت  وارد

من شروع    دنی اومد و با د  رونیاز توش ب  یادتیدرش باز شد.. س 

 کردن..  یکرد سالم و احوالپرس

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:12 ] 

 دهم و  پانصد  پارت   

 دست دادم و گفتم:  باهاش

اگه   میکم امروز زودتر بر  هی  رم یخانومم و بگ  ی اومدم مرخص  -

 اشکال نداره! 

اجازه گرفت که    ی ساعت  هیداره.. اتفاقاً خانومتون    ی نه چه اشکال  -

  ست یالزم ن  گهی.. من فکر کردم با شماست که گفتم درونیبره ب 

 دوباره برگشت شرکت!  ی تونه بره خونه.. ول یبرگرده و م

 گفتم:  یخودم و نباختم و با همون لبخند زورک یخوردم.. ول جا

 بله با دوستش قرار داشت.. -

 باال پس منتظرتونه!   دییزدم.. بفرما یحدس م -
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 ممنون با اجازه..  -

  که یرفتنش منم سوار آسانسور شدم و دکمه اش و زدم.. در حال   با

که    دیچیپ  یتو سرم م  ییصدا  نهیآ   ی خودم تو   ریبه تصو  رهیخ

 گفت:  یم

 کردن؟«  یباف  یمنف   ی زوده برا »بازم

پ  از گ   اده یآسانسور  از همونجا  تو شرکت..  رفتم  و  رو   سایشدم 

  خ یو متفکرش م   رهینشسته بود و نگاه خ  زشیکه پشت م   دمید

 ..ستادیزود متوجه حضورم شد و سرپا وا ی لیبود.. خ  نیزم

 شد و گفت:  لشیلب مشغول جمع کردن وسا ریسالم ز هی با

 اومدم!  یخودم م نیی پا ی موند  یباال.. م ی چرا اومد -

  ست یو از رئ  تی باال و شخصاً مرخص   ام یالزم باشه ب  د یگفتم شا  -

 .. رم یبگ

منتظر بودم    دی شد  کهینگفت.. در حال  ی زیو تکون داد و چ  سرش

..  یو گرفتم و رفتم ول  میساعت زودتر مرخص  هیبگه من خودم  

درهم و چهره گرفته..    ی اخما   ن یبا ا  سایبود و گ  ی خودیانتظار ب 
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واد حرف بخ  نکهیبه حرف زدن نداشت چه برسه به ا  یلیاصالً تما

 مورد نظر من و بزنه! 

من    یول  رونی و جمع کرد و جلوتر از من راه افتاد بره ب   لشیوسا

ها فکر  غرق  شده  خشک  همونجا  تو  ی هنوز  سرم   ی مختلف 

 گفت:  یبودم که متوجه تعللم شد و با کالفگ  ستادهیوا

 ؟ی اینم -

و فوت کردم و دنبالش راه افتادم.. بهتر بود بهش    می عصب  نفس 

.. اگه تا لشیرفتن و دل  رونیب  ن یحرف زدن از ا  ی فرصت بدم برا

 شم!   ینگفت.. خودم وارد عمل م  ی زیکه مشخص کردم چ  یزمان

××××× 

به    تیاهم  ی.. ب شبیو که گذاشتم تو خونه.. خواستم مثل د  پام

 یتو اتاق که صدابرم    ستیتازه سر شبه و وقت خواب ن  نکهیا

 زرتشت بلند شد: 

 ! ایب ی لباسات و عوض کرد -

 حوصله ندارم!  -
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  م یاز شرکت که اومد  ی رفت؟ گفت  ادتی  شتیحرف چند شب پ   -

 ؟ یکن  یشام درست م 

 ندارم!   لیداشتم.. اآلن که م  لیگفتم اگه م  -

 من دارم!  -

 درست کن!  ی ز یچ هیخودت  -

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:12 ] 

 ازدهم ی و  پانصد  پارت   

که دنبالم اومد    دمیقدم هاش و شن   ی صدا  ینگفت ول  ی زیچ  گهید

اس  یلیو خ بازوم  از فشار  ریزود  بازوم آورد   ی دستش شد..  که 

 دن یبا د  یبرگردم سمتش ول  ی و با کالفگ   ستادمیمجبور شدم وا

و صبر    دمیترس  ییجورا  هیپر از خشم و خون افتاده اش    ی چشما

 .. هیحرفش چ نمی کردم بب

خرت از پل گذشت آره؟ خانواده ات   ؟یچ  یعنیفرار کردنا    نیا  -

توسط من حمای دیو د برگشت  ی شد   تی..  بدون دردسر  و    یو 

 ؟ی ندازیجفتک م ی .. حاال داری کرد دایکارتم پ

 : دم یعقب و توپ  دم یو کش دستم
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 آدم حرف بزن!  نیع -

 نداشت!  ی ریتاث چیآدمم حرف زدم و ه نیع ؟ی ذار یم -

.. چه جالبه که سر دمیحرف نزدنت و د  شتریمن که ب  ؟ی جد  -

 هی  ی ش  یکه خرش از پل گذشته و تو م  یشم آدم  یدعوا من م

رفتار مزخرف من و تحمل   نیا  ی خبر از همه جا که مجبور  یب

 ! ی کن

 منم مقصرم؟! یبگ ی خوا یم  ه؟یاآلن حرف حسابت چ -

که کارت دعوت و تو   ی .. اتفاقاً اون لحظه ای مقصر  گم ی نه نم  -

و تا دو روز بعدش هرچقدر منتظر شدم به منم    دمیکتت د  بیج

ب  یبگ باهات  نگفت   امیکه  ناراحت شدنم  یو  با وجود  .. ته تهش 

کرده که من و   ییآقا ی ادیز نجاشمیبهت حق دادم.. گفتم تا هم

ساخت و کار درست    یجمع کرد و برام خونه زندگ  ون ابیاز کنار خ

فاحشه   هیبهش حق بده که نخواد با    گهیجور کرد.. د  یو حساب

 بشه.. دهید تیمکان پر جمع هیتو 

 !ســـــایگ -

خودت و    ی خواستم حرفا  یاشتباه بود.. فقط م  شبممیکار د  -

  ی غلطا نم  نیاز ا  گهیکنم که پاشدم اومدم.. وگرنه د  ی ادآوریبهت  
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.. ی و مثل قبل مجرد  فتادهی ن  ی اتفاق  چیکنم. تو هم فکر کن ه

 گهیاز منم انتظار همسر شدن نداشته باش.. چون د  گهیفقط د

رفتار کنم    دیبا  ی جور  چهو    هیچ   یزندگ  نیتو ا  گاهم یجا  دمیفهم

 ون خطبه عقد! و متعهد باشم به ا بند یپا ستیالزم ن گهیو د

و   یمونیکرد که پش  ینگاهم م   ی تمام طول حرف زدنم جور  تو

م  شیناراحت با همه وجود حس  ول  ی رو  به  یکردم  به محض   ..

  ی شیکرد و آت  رییتغ  ی زبون آوردن جمله آخرم حالت نگاهش جور

 و چند قدم عقب عقب  رفتم..  دمیشد که به وضوح ترس

متعهد باشم به    ست یالزم ن  نکهیمنظورت.. منظورت از ا  ؟یچ  -

 بود؟   یخطبه عقد چ

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:13 ] 

 دوازدهم و  پانصد  پارت   

  ی هوا از دهنم در اومد و منظور خاص   یاون جمله ب  قت یحق  در

حال خودم و نباختم و با همون اخم لب    نیبا ا  ی پشتش نبود ول

 دم:ز
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..  یمجرد باش   ی دی م  حیحس کنم تو هنوز ترج  ی تا وقت  یعنی  -

 دم یمشترک جد  یبره زندگ   ادمیکه    دمیحق و به خودم م  نیمنم ا

 و..

من چه   نکهیبه ا  ی .. کارسایگ  دمیحق و بهت نم  نیمن ا  یول  -

 ادتیوقت  چیو ه  نیا یبوده ندارم.. ول یچ لمیکردم و دل  یغلط

  راز یکه بابت کار و رفتنمون به ش  یازدواج و قول  نینره که واسه ا

  ی گفتم که حت  نمیشرط و شروط گذاشتم برات و ا  ی سر   هیدادم  

دار کنم..  می ری م  یرآبیز  یاگه حس  نه طالقت  م دمی..  نه    ی.. 

 ! ادیب  شی قراره پ یبخشمت.. اون موقع خودت تصور کن چ

 پس تو...  -

 وسط حرفم و گفت:  دیپر ی بلندتر  ی صدا با

منــــم! قبول دارم اشتباه کردم.. درسته اولش شک داشتم    -

.. با اون  یخواستم بهت بگم ول  ی و گرفتم و م  ممیبعد تصم  یول

  کیقهر و جر و بحثمون.. مطمئن بودم اگه بگم فقط خودم و کوچ

گذشت.. ما از اآلن به بعد.. جفتمون    گهید  نی.. ای ای کردم و تو نم

دستش و به سمتم دراز کرد و   ..سایگ میقول بد  گهیبه همد  دیبا

 اش بودم که گفت:  دهیکش ی انگشتا  رهیمن خ
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  ن ی .. عیو تالف  ی .. بدون لجبازی بدون دروغ.. بدون پنهون کار  -

 مون یمجرد  یو زندگ  میکن   یم  یکنار هم زندگ   یزن و شوهر واقع 

 !م یزن  یو به کل از ذهنمون خط م

 گفت:   دیهنوز به دستش بود که با تاک نگاهم 

 ؟یهست -

راض  ینداشتم.. حت  ی ا   گهید  چاره قلباً  هنوز    یاگه  و    ه ینبودم 

ا ت  ی گوشه  دلم  و   ی ادآور یبا    دیکش  یم  ریاز  زرتشت  حرکت 

به ناچار و    یخوره.. ول  یکه درباره من تو سرش چرخ م  ییفکرا

اخما و خواستم    یبا همون  تو دستش گذاشتم  و  درهم دستم 

 داشت.   نگهمبکشم عقب که انگشتاش و جمع کرد و محکم    عیسر

و زل بزنم به    رمیکه مجبور شدم نگاهم و از دستش بگ  ی انقدر

که دل    یصورتش و به محض باال آوردن سرم بدون مقدمه با لحن

 کرد گفت:  یسنگ و آب م

جواب    ی من و با بد  ی .. کارم بد بود! تو خوب باش و بددیببخش  -

 نده.. خب؟ 
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من حساس   ایمنظور داره    ی ادیامروزش ز   ی دونستم حرفا  ینم

تا  تیاهم  یشده بودم ول به  تکون دادم که   دییندادم و سرم و 

 باالخره دستم و ول کرد و گفت: 

 ست؟ یهنوز گشنه ات ن -

 نه..  -

و گرفتم و رفتم تو اتاق و بعد از درآوردن لباسام ولو شدم رو    روم

سخت  روز  قابل   یتخت..  و  هم  نیا  ت یبود  که  داشتم  اآلن   ن یو 

رو   یکه ه  ییو پلکا  دیشد  یبا وجود خستگ  یبخوابم تا صبح.. ول

تونستم    یبود که نم  ال یافتاد.. سرم انقدر پر از فکر و خ  یهم م 

 خوابم ببره.  هتا بلکآرومش کنم  قهیدو دق

که از هر طرف    یزندگ  نیا  ی زرتشت و اصرارش برا  ی حرفا  فکر

به سر و سامون    ی باش  دواریام  ی تونست  ینم  ی کرد  یبهش نگاه م 

اس ام اس زرتشت   دنیکه با د  ی طرف.. اون قرار  هیگرفتنش از  

موکول شد از    ی ا   گهیموند و در اصل به روز د   جهینت  ینصفه و ب

د نم  گهیطرف  و  بود  گرفته  ازم  و  ه   یآرامش  رو    ی چیتونستم 

 تمرکز کنم. 
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دونستم    یو من اصالً نم  چیدر پ  چیکالف پ  هیشده بود    می زندگ

  ی عن یکنم تا بخوام به تهش برسم..    دایسر کالف از کجا پ  دیبا

 شه؟ یتموم م ی روز هی تیوضع نیا

که    یزل زدم به زرتشتباز شدن در اتاق سرم و برگردوندم و    با

سرم    نکهیهم  یداده بود.. چراغ خاموش بود ول  هیبه چهارچوب تک

 گفت:  دارمیب  دیو فهم دیبه سمتش چرخ

 رسه!  یبه کمرم؟ دستم نم ی چسب و بزن نیا ی ایم -

 و برگردونم و غر زدم: روم

گ  - کارت  دراز    یبود که دست دوست  ریهمون پس!  به سمتم 

 !ی کرد

زل زد بهم.. بعد در و   یحرف چی و بدون ه  ستادی کم همونجا وا هی

لب به    ریبست و رفت! چشمام و محکم بستم و همونطور که ز

  شتر یب  یلیخ  دایحس عذاب وجدان مسخره که جد  نیخودم و ا 

گفتم از رو تخت   یم   راهیکرد بد و ب  یم  ییاز قبل داشت خودنما

 بلند شدم.. 

 تونم نباشم!   یلدم زن باشم نه م آدم ب  نی لعنت به من که نه ع  ی ا
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 دهیرو تخت دراز کش  دمیتو اتاقش و چراغ روشن کردم که د  رفتم

ترش    عی.. احتمااًل به خاطر حرف من سرشهیشونی و ساعدش رو پ

 :دیکرد و توپ

 خاموش کن!  -

 ..ستادمیندادم و رفتم کنار تخت وا یتیاهم

 ه؟یکجاست؟ چسب چ -

تونستم درد و از   ی که کامالً م  یی و برداشت و با چشما  دستش

دادم   یاحتمال م   ی بدم زل زد بهم.. تو حالت عاد  صیتوش تشخ

خواد بهش   یقهر کنه و بگه نم   شمیپ  قهیبه خاطر حرف چند دق

تصور من بود که بدون حرف   ی انگار دردش ورا   ی دست بزنم.. ول

 .. دیو از تنش کند و به شکم خواب شرتشیت

 ! زیونجا رو مهم -

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:1۴ ] 

 چهاردهم و  پانصد  پارت   

. 
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  ی واسه دردا   دم یو چرخوندم و بسته چسب و که تازه فهم  سرم

 برداشتم و نشستم لبه تخت..  زی از رو م هیموضع

 ؟ ی خور یچرا قرص نم -

خوابم بهم    رهیگ  یتونم قرص بخورم.. معده ام درد م  یشبا نم  -

 ! زهیر یم

درد قرص    نیرفت تو هم.. مگه چند وقت بود که به خاطر ا  اخمام

 داد؟  یخورد و حاال معده اش به قرص واکنش نشون م یم

 : دمیباز کردن بسته چسب پرس  نیتفاوت بمونم و ح  یب   نتونستم

 درد؟  نی ا هیچ اصالً واسه ؟یشد ی نجوریمگه چند وقته ا -

صورتش جمع شده از درد    دمیکه د  دمیسکوتش گردنش کش  با

با همون  که  دادم  کارم سرعت  به  بسته..  محکم  و  و چشماش 

 : دیو درد نال یاز خستگ حالیب ی بسته و صدا ی چشما

 ضربه خورده!  -

 ؟ یعمل کن یتون ینم -

 ! نیعمل کردم تازه شده ا -
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نگفتم.. نگاهم و از چسب    ی زی چ  گهیو باال انداختم و د  ابروهام

مو   ی تو بود که کمرش  زرتشت.. خوب  به کمر  انداختم  دستم 

 لتیکرد که قبل از چسب با ژ  ینداشت.. وگرنه البد مجبورم م

پ  ییصفا  هی و  پشم  ا  ی لیبه  بدم!  از    نمیهاش  که  ما  شانس 

 شد!  بمونی نص  نیزنانه فقط ا ی ها ت یمسئول

 کنه؟ یدرد م رشتیکجا ب  -

 ؟ین یب یرو نم هیخط بخ -

خط   دنیکم جلو بردم.. با د  هی چسب و باز کردم و سرم و    کاغذ

با دست همه   هیکمرنگ شده بخ چسب و همونجا چسبوندم و 

 نباشه..  رش یجاش و لمس کردم که هوا ز

چسب  به خوب  هدفم  ول  دنشیظاهر  با  یبود  داشتم  واقع  در   ..

 یم  یماساژ حساب  هیحرکت دادن هر ده تا انگشتم رو کمرش  

 کم کم چهره جمع شده زرتشت باز شد و لب زد:  نکهیدادم تا ا 

 ! یمرس -

.. اون فقط گفت چسب  ستادمی و وا  دمیدستم و عقب کش  عیسر

 یدادم؟ ول  یشده بودم و داشتم ماساژ م   ریبزن.. من چرا جوگ

 کم دلم و آروم کرد.. هیز شده اش چهره با دنیخب د
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بدن برهنه    رهیو خ   ستادهیهمونجا وا  یخاص  لیدل  چیبدون ه  هنوز

انگار زرتشتم متوجه شد که   باالتنه اش و   ه یاش بودم که  کم 

 بالش به سمتم برگردوند..  ی باال و سرش و رو  دیکش

م  نیتسک  انگار شروع  داشت  کم  کم  چسب  که    یدادن  شد 

و باز کرد و    ش یکیز نگه داره.. فقط  تونست با  یچشماش و نم

 گفت: 

 ! یبخواب  نجایهم یتون  یاتاقت م ی اگه سختته بر  -

 بشم؟ یخوام سوار تاکس یچرا سختم باشه مگه م  -

 دونم!  ینم -

 رمیکه چرا نم  ندازهیم   کهیداره ت  دمیبه خودم اومدم و فهم  تازه

  ع یسر  نیاحمقا دو ساعت زل زده بودم بهش.. واسه هم  نیو من ع

 روم و برگردوندم برم که گفت: 

شوخ  - نم  ی حرفم  کن!  فکر  بهش  فشار    ی نبود..  تحت  خوام 

 بذارمت پس خودت کم کم آماده شو! 

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:1۴ ] 

 پانزدهم و  پانصد  پارت   
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به    ی جور مسائل کار  نیاومدم بهش بتوپم و بگم قرار بود تو ا   تا

 ادامه داد: مینداشته باش گهیهمد

 چراغم خاموش کن!  ی ریم ی دار -

.. تو  رونیو فوت کردم و بعد از خاموش کردن چراغ رفتم ب   نفسم

فا  طیشرا  نیا زدن  اونجا  ی ا  دهیحرف  از  و  تازه   یینداشت  که 

ا  میکرده بود  یآشت ادامه  به دعوا کش  نیمطمئناً    ی م  دهیبحث 

شد.. پس بهتر بود صبر کنم تا خودش بفهمه که اون حرفم و  

به خودم و کنترل    تمتونس  یهم نم  ی لیزدم.. هرچند که.. خ  ی جد

داشتم که    ییازها یداشته باشم! به هر حال منم ن   نانیاطم  زمیغرا

رشد کنه مرد تو وجودم    هیاز   شتر یب  یتونست حت  یم  ییروزا  هی

 بره..  ادمیو باعث شه قول و قرارام  

  ی از اون رابطه.. ترسم از واکنش زرتشت بود که م   شتری.. ب یول

کوچ  با  حرکت  نیکتری تونست  و  و   ی رارادیغ  ی حت  ی حرف 

 بکشونه!  یرونیو به و تمیناخودآگاه.. من و غرور و شخص

××××× 

خواستم کم کم جمع کنم و    یم  گهیبود که د  ی وقت کار  ی آخرا 

شام خوردن در بره..    ری تونست از ز  ی.. امشب نمسا یبرم دنبال گ
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کردم غذا درست کنه..    یمجبورش م  ایبردمش رستوران    یم  ای

  ی م  ینی ماش  یزندگ  میکردم دار  یبا رفتنش به سرکار احساس م

سرپناه    هیکردم اون خونه فقط براش شده    ی.. احساس ممی کن

که   ی زیچ  نی تر  یدونستم اصل  یش بخوابه.. مکه شب به شب تو

کنه احساساته و بعد از اون.. روابط    یم  یمشترک و واقع  یزندگ

مطمئناً به    می کرد  یشروع نم  یی جا  هیاز    یتا وقت  ی.. ولییزناشو

استارتش و   ی جور   هی   دی.. پس بامیدیرس  یاون مرحله هم نم

داشته   ی باز  کتاتوریحکم زور و د   سایگ  ی اگه برا  یزدم حت  یم

 باشه! 

  ی ازش خواستم برام بزنه.. در صورت  شبیکه د  یهمون چسب  مثل

 دادم! یکار و انجام م  نیبارم نبود و هربار خودم ا  نیکه اول

کمرم بعد از چسبوندن چسب    ی حرکت دستاش رو  ی ادآوری  با

من ازش نخواسته بودم و به    گهی رو لبم نشست.. اون و د   ی لبخند

ان رفتاراش بودم   نی جام داد و منم دنبال همصورت خودجوش 

 خودش انجام بده!  لی که بخواد بدون اجبار من و با م

به ساعت دوختم و با    یکه به در زده شد نگاه   ی چند ضربه ا  با

 کنه و بره گفتم:  یحتماً دارون اومده که خداحافظ نکهیفکر ا
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 تو!  ایب -

باعث شد    ی پاشنه بلند  ی تق تق کفشا  ی در که باز شد.. صدا  یول

لبخند    هیکه با    نیبا تعجب سرم و بلند کنم و زل بزنم به کاتر

 کرد..  یم  یلبش داشت مسافت اتاقم و ط ی کج رو

 تر شد و گفت:  ضیلبخندش عر ستادیکه وا زمیم کینزد

 ! ی خسته نباش سالم.. -

  ی مطمئناً م  یبود اونم وقت   یاومدنش چ  لیرفت تو هم.. دل   اخمام

من اومده؟   دنید   ی برا  ست؟یشرکت ن  یدونست امروز باباش تو

آدم تا کجا    نیتو جشن رضا؟ ا  شمونیاونم بعد از بحث دو روز پ

 مسخره و خسته کننده اش و ادامه بده؟  یباز نیقرار بود ا

نگاه عصب  با م   ی همون  به  و  و کف دستام  بلند شدم    ز یاز جام 

بدون توجه به   نباریبه خرج ندادم و ا  متیمال  گه یچسبوندم.. د

 :دمیمال باباشه تو روش غر نجاینصف ا نکهیا

 تو؟ ی کن یم  کاریچ نجایا -

 داره؟ ی.. اشکال میکم حرف بزن  هیاومدم  -
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نزده    یفحر  - برگشتنت  بعدِ  از  بار..  تو اون چند  هم مونده که 

 م؟ی باش

 .. درباره خانومته! ست یدفعه اصالً درباره من ن نیآره.. چون ا -

.. نگاه گنگم و  ستادمیاخمام از هم باز شد و صاف وا  ی ا  ه یثان  تو

زدنش    ن یب حرف  بدون  بلکه  تا  کردم  راست  و  چپ  چشماش 

 خواد بگه!  یم  یبفهمم چ

 تیچرخه واقع  ی که داره تو سرم م  ی زیکردم چ  یخدا م  خدا

 نداشته باشه که گفت: 

م   یلیخ  - دار  یدلم  خبر  بدونم..  و    ی خواد  محجبه  خانوم 

 کنه؟ یم کار یگوشت داره چ ریپاکدامنت.. ز

به    خ ی  بدنم  رو تو   ی دی.. نبض شددنیپرزد و پلکم شروع کرد 

 ن یکردم و همه حواسم اون لحظه رو ا  ی و سرم حس م  ی شونیپ

 حال بد و زارم نشه! نیمتوجه ا نیمسئله متمرکز بود که کاتر

م  یول پ  یمگه  فکر  ناپاک گ  یشد؟  به گذشته  اونم  سایبردن   ..

 ی توسط همسر سابقم.. انقدر کالفه کننده بود که نتونم ظاهرساز

 کنم.. 
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.. فقط  دهیفهم  ی و چه جور  دهیازش د  ی برام مهم نبود که چ  اصالً

مسئله به    نیفرصت و بدم که بخواد از ا  نیخواستم بهش ا  ینم

 آتو استفاده کنه..  هیعنوان 

کرد و به زور   ریهام گ  هیهرچند که تو ر  دمیکش  یقیعم  نفس

که بود نگاهم    یبا هر جون کندن   ی .. ولرونیتونستم بفرستمش ب 

 و خندونش گرفتم و لب زدم:  روزیره پو از چه

! دو  کی  نیکنه مطمئناً به خودش و من مربوطه.. ا  ی هرکار  -

که بخوام   ستیبرام مهم ن   یبزن  ی خوا  یکه م   یاصالً حرف  نکهیا

 ی واسه گوش دادنش وقت صرف کنم. تو هم دست از تالشت برا

 بچگونه بردار!  ی ها یزن رآبیز

برا   راه اتاق  گوشه  دوباره  بر  ی افتادم سمت  که  کتم  اور  داشتن 

 صداش بلند شد: 

ممکنه خودتم   ی آره خب.. ممکنه اصالً برات مهم نباشه. حت  -

 یی از اونجا  یو من اشتباه فکر کرده باشم. ول   ی خبر داشته باش 

 ... ی تو برام مهمه.. حس کردم بهتره بدون ی که زندگ

 بدونم ادامه داد:  ی زیخوام چ یاومدم بگم نم تا

 دوستت رابطه داره! نیکه زنت با بهتر -
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[۰9.۰9.2۰ ۰۴:15 ] 

 هفدهم  و  پانصد  پارت   

 ی رو به روم شد.. لبا  وارید  خیو نگاهم م  ستادیاز حرکت وا  دستم

  هیو آماده بودن تا حرکت کنن و    دنیلرز  ی باز مونده ام م  مهین

بزنن تا کاتردر    یحرف رو    سایداره گ  نکهیو از توهم ا  نیجواب 

به    ی حرف  چیشد! ه  ی .. نمیول  ارنیکنه در ب  یمن خراب م  ش یپ

 ..دیرس  یذهنم نم

 دهید  بهیمرد غر  هی  ن یرو تو ماش   سایدادم که بگه گ  یم  احتمال

نبود    ی زیدوستم.. چ  نی.. به زبون آوردن حرف رابطه با بهتریول

شن انتظار  هم  دنشی که  و  باشم  داشته  و    نمیو  حرکات  همه 

 ی ذاشت فکر کنم برا  یقرار داده بود و نم  ریواکنشم و تحت تاث

 عکس العمل! نیبهتر

کار  هی  نیع تنها  بکنم حرکت    ی آدم خشک شده..  تونستم  که 

بود و دوختن نگاه    نیبرگشتن سمت کاتر  ی دادن عضالت پام برا

 حیبلکه بدون حرف زدن من خودش توضمتعجبم به چشماش تا  

 بده.. 
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نزد  هی  که اعصاب خورد کن   کی کم  لبخند  با همون  و  تر شد 

 گفت: 

خودم   ی! منم.. تا وقتی کن  ینه؟ مطمئناً باورم نم  یدونست  ینم  -

 باورم نشد!  دمیند

آرزو که منظورش    نیکردم با ا  ی داشتم تو سکوت نگاهش م   هنوز

چرخه نباشه..   یسرم م   ی که اسمش تو  ی دوست.. اون  نیاز بهتر

 زود برباد رفت..   یلیآرزوم خ یول

منم سخت بود    ی خوشحالم.. برا  هیقض  نیخوام بگم از ا   ینم  -

ا  به  کردن  ول  نکهیفکر  زده..  رودست  بهت  ا  یدارون    ن یاز 

واقع چهره  که  خ  یخوشحالم  در  هم..  دختر  دوستت    انتیاون 

 شه!  یبرات رو م

حرفا حالم و بد    نیا  دنیشن   ینم.. حت نتونستم ساکت بمو  گهید

با    نیبخوام قبولشون کنم.. واسه هم  نکهیکرد چه برسه به ا  یم

 : دمیرفتم طرفش و توپ  تیاخم و عصبان 

حرف    یدرباره ک  ی حواست هست اصالً دار  ؟یگیچرا شر و ور م  -

 ! ستی ن یآدم نیدارون همچ ؟یزن یم

 ادامه دادم:  ی کردم و با لحن نامصمم تر  یمکث
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 کنه!  ینم ی کار  نیهمچ چوقتیهم.. ه  سایگ -

  فش یاز تو ک  ی داد من درهم شد ول  ی صدا  دنی اش از شن  چهره

  ی م  ی زیکه داشت دنبال چ   نطوریو درآورد و هم  لش یموبا  یگوش

 گشت گفت: 

  ی .. انقدر عصبان ی اون شب که تو جشن اون حرفا رو بهم زد  -

..  رونیو بدون پاپا رفتم ب یشدم که همون موقع بدون خداحافظ

و پشت ساختمون پارک کرده بودم و خواستم سوار بشم    نمی ماش

زن و مرد تو اتاق   هیاز اتاقا..    ی کیکه.. چشمم خورد به پنجره  

دادم و رفتم جلوتر..    صیخزود تش  یلیبودن.. رنگ لباس زنت و خ

همزمان تو اتاقم    ی تونست  یپس نم  ی رونیدونستم تو ب  یچون م

دارون   دیکه به ذهنم رس  یاحتمال  نی.. منم مثل تو.. آخری باش

تر که شدم باورم شد.. برات عکس گرفتم که تو   کینزد  یبود.. ول

 هم باورت بشه! 

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:15 ] 

 هجدهم و  پانصد  پارت   

  ی حق به جانب زل زد بهم.. نم  و گرفت سمتم و با چهره  ش یگوش

بگ گوشرمشیخواستم  اون  تو  هرچ  یهرچ  ی..  بود..  که    ی که 



1381 
 

 ی و رو م ریمن و ز  یکشونده بود مطمئناً زندگ نجایو تا ا نیکاتر

و چقدر   ستادمیمنجالب وا  نیا  ی کجا  دمی فهم  یم   د یبا  ی کرد.. ول

 خودم!  دنیکش رونیب یفرصت دارم برا

گشاد شده زل زدم به    یو با چشما  دمیو از تو دستش قاپ   یگوش

شا  یعکس ک   یلیخ  دیکه  با  و  ول  تیف یواضح  قول    ینبود..  به 

  ی قسمت  هی  یکرد.. حت   یرنگ لباساشون دستشون و رو م  نیکاتر

 هم مشخص بود..  سایاز چهره گ

ا  یول همه  شا   ب یعج  نایاز  و  قرار   دمیتر  طرز  تر..  وحشتناک 

 ستادهیبه در وا  ده یچسب   سایهم بود که گ  ی گرفتنشون رو به رو

به   سای.. دستش و از کنار سر گشیقدم هیبود و دارون تو فاصله 

 در چسبونده بود..

ب  سایانگار گ  ییجورا  هی ا  ریخودش و در گ  نیرو   ن یانداخته و 

برا معمول  هی  ی فاصله  زدن  منطق یحرف  اصالً  نمبه    ی..    ی نظر 

 ! دیرس

کردم   داشیپ  ی که اون شب تو مهمون  ی.. وقت سایحال بد گ  یول

با    میافتاد موقع خداحافظ  ادمیکه حاال    شیو کالفگ  یجیو اون گ

 اومد!  یعکس جور در م ن یدارون هم حسش کردم.. با ا
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ام تند تر شد..    قهی خون و به صورتم حس کردم و نبض شق  هجوم

و   یرو قبول کنم که گوش  یفاجعه ا  نیبازم نخواستم همچ  یول

با صدا از زور حرص و عصبان  ییبرگردوندم بهش و    ی م  تی که 

 :دمیتوپ دیلرز

  قم یعکس برم زنم و سنگسار کنم و سر رف   هیبه خاطر    ؟یکه چ  -

 و ببرم؟

 فرو رفت.. شیزد و دوباره سرش تو گوش ی پوزخند

آدم   - نظرت  هم  یبه  خاطر  به  که  و   هی  نیام  خودم  عکس.. 

ا  کیکوچ تا  و  رف  رآبیکه ز  امیب  نجایکنم  و  پ  قتیزن    شتیو 

  ی رو به رو   ستادنشونیطرز وا   ن یبزنم؟ البته که از نظر من.. هم

 ی تا بخوا  هی.. کافی مکالمه خبر نداشت  نیاصالً از ا  نکهیو ا  گهیهمد

توض  ی بر ازشون  حداقل  برایول  ی بخوا  حیو  من  مطمئن   ی .. 

منتظرم نذاشتن و درست    ادیو مامور کردم که البته ز  یکیشدن..  

رس  ی فردا خبر  روز..  ا  دی همون  دارون  با    هیتو    نباریکه  کافه 

 خانومت قرار داره.. 
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که بود    یهرک  نیواضح تر.. آدم کاتر  نباریو ا  گهیعکس د  هی  باز

عکس گرفته بود که من حاال واضح   یواشکیکافه و    ی رفته بود تو

 .. دمید ینشسته بودن م زیاشتم چهره جفتشون و که پشت مد

که   روزی.. ددیرس   یداشت به جواب م  یکی  یکیذهنم    سواالت

س  شرکت  د  یادتی رفتم  برم  عیسر  سای گ  دمیو  تو    یداره  گرده 

که باعث شده بود به    ی به من درباره اون قرار   یچیشرکت و ه

 بزنه نگفت.. با دارون بوده؟  رونیخاطرش زودتر از شرکت ب

افتاد که اون روز موقع رفتنم از شرکت دارونم   یم   ادمیداشت    تازه

 یچطور بدون خداحافظ  نکهیتو اتاقش نبود و من تعجب کردم از ا

ول زو کم  یخستگ  یرفته..  نذاشت  و    ادیردردم  کنم  فکر  بهش 

 گذشتم!  زیکه چقدر راحت از کنار همه چ دمید یحاال.. م

که زنم    ییسایدادن.. گ  ی انقدر راحت من و باز  یعن ی..  یعنی  چرا؟

  ی م   میبود که تو زندگ  یآدم  نی که مورد اعتماد تر   یبود و دارون

 شناختم؟  

اشون باخبر شم؟ فکر    انه یمکالمات مخف  نیقرار بود از ا  یک  من

.. از  ی روز  هیباالخره    یول  نیکاتر  قیکردن که حاال نه از طر   ینم

 رسه؟   یبه گوشم م ییجا هی
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  نیگوشم همچ  ریمن و احمق فرض کرده بودن که درست ز  انقدر

و خ  یغلط ه  الشونیبکنن  باشه که    ی نم   ی چیه  چوقت یراحت 

 فهمم؟

 نیاز ا  شتریب   نیدهنم و قورت دادم و روم و برگردونم تا کاتر  آب

دامن    ی شک و بددل  ن ینخواستم به ا  ی نباشه.. ول  می شونیشاهد پر

کردم    یم  ی هرطور شده آبرودار  دیبا  نیکاتر  ی بزنم.. حداقل جلو 

 که گفتم: 

برا   نیا  - ه  ی عکسا..  نم  یچیمن  ثابت  کار   یرو  هم  تو  کنه.. 

که بخوان  سایدنبال دارون و گ  ی که آدم فرستاد ی نکرد یدرست

 ی که بخوا  یست ین  یگاهی.. اصالً در جای اریب  ریازشون مدرک گ

هم اگه باشه به خودمون   ی .. هر مسئله ای خودت و دخالت بد

آدم هرک اون  بش  یمربوطه.. پس  بگو  و یکه هست  نه سرجاش 

تو هم    ستیتگزاس ن   نجایرداره.. ادست از خبر آوردن واسه تو ب

که توهم گانگستر بودن   یستی ن  ییکایاکشن آمر  ی لمایف  گریباز

 برت داشته!

کار در حقم لطف کرده   نیکرد با ا  یکرد از حرفم.. فکر م  داغ

  نکهیکردم و هم  یپشت کارش حس نم  ی ریخ  تی ن   چیمن ه  یول
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حرف صدا  یخواست  گوش  ی بزنه  د  شی زنگ  با  و  شد    دنیبلند 

 به من انداخت و جواب داد:  ینگاه  می شماره ن

 بله؟ -

 ... 

 خب؟ -

 ... 

 ابون؟ یکدوم خ -

به    دی تلفن شن  ی که پا  یبود و نگاه اونم با حرف  نیبه کاتر  نگاهم 

رو لبش نشست که ضربان قلب    ی سمت من برگشت و لبخند

م به  نازل شده بود و من محکو  ی بتیمن و تندتر کرد.. باز چه مص 

 تحمل کردنش بودم؟ 

 باشه همونجا بمون و حواست و جمع کن..  -

 ... 

 بهت.. فعالً!   دمیخبر م -

به    ی.. نگاهفشی و برگردوند تو ک  شی و قطع کرد و گوش  تماس

 چهره منتظر و کالفه من انداخت و گفت: 
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 ه یخودت از قض  ی اگه بخوا  ینداره.. ول  یباشه قبول.. به من ربط  -

.. فکر کنم اآلن هیچ  انیجر  یازشون بپرس  می و مستق  ی با خبر بش

 فرصت باشه!  نیبهتر

حرف زدن نداشتم.. فقط سرم و به چپ و راست تکون دادم   توان

 اون ادامه داد:  که بگم متوجه منظورش نشدم و

  ی گفت   شیپ  قهیکه چند دق  یاآلن.. به گفته همون آدم  نیهم  -

رف کنم..  تو    قت یشف   قیمرخصش  اسم    یساختمون  هیرفته  به 

.. فکر  یول  ادینم  ادمی.. اممممم.. درست  یادتی س  ساتیشرکت تاس

  ن یکه گفت واسه خانومت تو ا  دم ی از پاپا شن  شی کنم چند روز پ

 شرکت کار جور کرده! 

اون عکسا رو    دنیاز د  شتریب  یحت   دنشیکه د  ی همون لبخند  با

 اعصابم بود عقب عقب رفت و گفت: 

 ی کنم و اون آدمم م  یکار دخالت نم  نیتو ا   گهیباشه من د  -

  ه ی خودت شخصاً به قض ی خوا  ی تو اگه م ی کارش.. ول ی فرستم پ

..  ی بجنب  دیبا  ده ینشده و مرغ از قفس نپر  ری.. تا دی کن  یدگیرس

 فعالً!
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بدنم از شدت    ی همه اعضا  کهیو گرفت و رفت.. منم درحال  روش

  نم ی خواستن وادارم کنن که بش  ی انقباض به فغان اومده بودن و م

دق چند  حداقل  ا  قهیو  لحظه  بدون  کنم..  مکث   ی استراحت 

 نی.. تا به قول کاتررونیو جمع کردم و زدم از شرکت ب  لمیوسا

 مرغ از قفس نپره.

  ی زیتونستم چ  یدونستم با صحبت درباره چند تا عکس نم  یم

و    زیتونستن همه چ  یراحت م  ی لیو ثابت کنم و اون دو نفرم خ

خواستن    ی هرکار  یکه پنهون  ی دو سه روز  نیانکار کنن.. مثل هم

فرصت    نیفهمه.. پس بهتر  ینم  یکس  نکهیا  الی انجام دادن به خ

م  نیهم که  بود  بگ   ی اآلن  و  مچشون  ایتونستم  و    ی باز  نیرم 

تموم کنم و بفهمم هدفشون    نجایچندش آور و مسخره رو هم

 کار..  نیاز ا هیچ

گوشه    هی  کهیشدم و پام و گذاشتم رو گاز.. درحال  نمی ماش  سوار

 مثل:  ییداشت آرومم کنه با زدن حرفا یاز ذهنم مدام سع ی ا

م ستین  یآدم  نیهمچ  »دارون دانشگاه  زمان  از  و  اون  تو    ی .. 

بد  چی.. هیشناس    قت یرف  نیبهتر  شهی.. همی دیند   ی وقت ازش 

تو   ی به حرفا و درد دالت گوش داده.. تو حق ندار  شهیبوده.. هم
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کن  طیشرا  نیا بزن   یقضاوتش  تهمت  بهش  همی و  ..  نطوری.. 

شک و    نیا  ی د.. اون زنته.. به خودت قول داده بوسایگ   نطوریهم

کن  ینیبدب  دور  از خودت  رو  اذ  یها  متلکات  و  با حرفا   تش یو 

 !«ی حکم صادر کن عیانقدر سر ی .. پس اآلنم حق نداری نکن

  ی لیخ  یلیکم جون گوشه ذهنم.. خ  ی قدرت اون صدا ی.. ولیول

از   یمیعظشده بود.. بخش    لیتبد  نیقیبه    ی کمتر از شک ها 

  ی از گذشته رو مثل پازل کنار هم م  ییها  کهیت   هیمغزم داشت  

  ش یقابل باور و پ  ریغ  نمیاتفاق همچ  نیتا بهم ثابت کنه ا  دیچ

 .. ستینشده ن  ین یب

بود و    ش یکه قبل از اومدن من تو زندگ  یطیو شرا  سایاز گ  جدا

راحت بدون توجه به گناه و اشتباه بودنش با    یلیکه خ  ی رابطه ا

نسبت به دارون تو ذهنم به صدا   ییزنگ خطرا  هیمردا داشت..  

 اومد..  یدر م

  سایگ  دنیمحضر بعد از د  ی تو  ی هنوز تو گوشم بود وقت  صداش

 گفت: 

 خوشگله زرتشت!«  یلیخ »خانومت
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ه  اون بد  چی لحظه..  ا  ی حس  پ   نیاز  حت  دایحرف  و    ینکردم 

ازدواجم    نیقشنگ ا  ی خواست جنبه ها  ی م که مممنونش بود

 اآلن.. همه حرفاش در نظرم با منظور شده بود!  ینشونم بده ول

بود که خود احمقم در   یمسئله که اون.. تنها آدم  نیهم  ای..  ای

کس    چیکه ه  ییقرارش دادم و باهاش از حرفا  سایشغل گ  انیجر

راحت بود از آدم   الم یگفتم.. چون خ  اردشیتونه به زبون ب  ینم

 یحیبا وجود مس  نکهیبودنش.. از چشم پاک بودنش.. از ا  یحساب

  ی م  تیبهتر از من رعا  یو حت  نمونیکشور و د  نیا  نیبودن قوان

  ن یکردم که دارون با استناد به هم  ی باور م  دیبا  یعن ی..  یعنیکرد..  

ه خودش بهش گفتم حاال ب  سای روز درباره گ  هی که من    ییحرفا

اتاق   هیتو    ی که با زن من قرار بذاره و اونجور  دهیاجازه رو م  نیا

 خفتش کنه؟

 قیرو که از رف   ییبودم آدما  دهی ممکنه.. کم ند  ری شد گفت غ  ینم

ساله..    نیچند م  یحت  ایو چند  رو دست  برادر خودشون    ی از 

بوده    گهیآدم د  هیشن طرف به کل    یمتوجه م  یروز   هیخورن و  

که    یکردم اون آدم  یوقت فکر نم  چیه   یشده. ول  رید  ی لیکه خ
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حد شوکه کنه و از پشت بهم ضربه بزنه.. دارون   نیقراره من و تا ا

 باشه! 

  یکردم اصالً نم  یو حاال من حس م  میسال باهم دوست بود  چند

حت  وقت  یتعجب  نمیا  ی شناسمش..  که    یاون  شهی هم  ینداشت 

  ی ب  دمیپرس  ی م  یزد من بودم و هربار که ازش سوال  یحرف م

 موند!  یجواب م

ساده گول خوردم.. چقدر راحت قضاوتش کردم.. اونم فقط    چقدر

  ه یکه  یرفتار متشخصانه اش.. در صورت ی سر هی ظاهر و  ی از رو 

 ! شیگرگ بود تو لباس م

  ی لیمن خ  ی وسط بهت و ناباور  ی .. وقت سا یگ  شبیحرف د  یحت  ای

 راحت گفت: 

د  گهی»د چون  باش..  نداشته  شدن  همسر  انتظار  منم   گهیاز 

رفتار کنم    دیبا  ی و چه جور  هیچ   یزندگ  نیتو ا  گاهم یجا  دمیفهم

 و متعهد باشم به اون خطبه عقد!«  بند یپا ستیالزم ن گهیو د

احمق بودم که فکر کردم   ی ادینبود.. پس من ز  لیدل  یب  پس

 یباور م  نیبه ا  دی.. حاال بادیاز دهنش پر  یحرف  هی  ی نجوریهم
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ب  دمیرس اون دخترم  نم  یحرف  ل یدل  ی که  از   یرو  و حتماً  زنه 

 گفتنش منظور داره!

پ  البد زبونش  بابت جر  شیاآلنم  بود  و   انیمن دراز  جشن رضا 

که من    ستین  ی زیچ  گهید  نید.. ا کور خونده بو  یسکوت من.. ول

 ! امی انقدر راحت ازش بگذرم و کوتاه ب 

جور   دمینفهم چه  و  س  یخودم  شرکت  به  ..  یادتیرسوندم 

برا  دمینفهم تا چراغ قرمز و رد کردم و  تراف  ی چند  از    ک یفرار 

 ورود ممنوع..  ی تو کوچه پس کوچه ها دمیچیپ

 ی و خدا خدا م  دم یربع بعد از حرکت کردنم رس  هیدرست    یول

نشده باشه واسه گرفتن مچ اون دو تا   ریربع د  هی  نیکردم هم

 .. گناهکار! ادیآدم پنهون کار و به احتمال ز

سر و    یکردم تا حد امکان ب  یشرکت شدم و رفتم باال.. سع   وارد

 ی خال زیشرکت نبود و م یکس تو سالن اصل چی ه  یصدا برم.. ول

 کرد..  یم یداشت بهم دهن کج ی بدجور سایگ

اتاق س  راه  هیاز    ی حرف زدن  ی که صدا  یادت یافتادم برم سمت 

بود به گوشم    گهیاتاق د  هیکه انگار مال    ی در  ه یو    گهیسمت د
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به اون سمت    ییسر و صدا  نیکتر یو قدم هام و بدون کوچ  دیرس

 کردم. تیهدا

و تشخ  ی صدا  عیسر  یلیخ و دستام مشت    صیجفتشون  دادم 

صداشون انقدر   یبودن که تو شرکت.. اونم وقت  حیشد.. انقدر وق

اگه خوابه    ایذاشتن؟ خدا  یرسه قرار م  یاتاقم م  رونیراحت به ب

ب باریو توهم.. من و زودتر به خودم    گهید  نیاز ا   شتری.. تحمل 

 .. ستیواقعاً ممکن ن

 بود که گفت:  سا یسکوتشون.. گ  ه یاز چند ثان بعد

 رسه!  یاآلن زرتشت م -

  ی زنگ م   دی.. هر موقع رسنجاستیکه ا  تمی .. گوشادیباال که نم  -

 !رونیب  رمیبعد از تو م  قهیزنه.. تو برو منم چند دق

  یاوک  طیکه شرا  گهی.. چند روز دگهیوقت د  هی بذارش واسه    -

 و...  ی ایب  گمیبود.. م 

 ! سایمل ندارم گتح  نیاز ا شتریب  گهیمن د -

تو  سایگ و  خون  حرکت  سرعت  ب  ی گفتنش  و   شتریرگام  کرد 

مکالمه قراره تا    نیخواست بدونم ا  یدستام و مشت.. واقعاً دلم م
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مشت و تو   نی رفت تو و ا  یاآلن م  نیبره.. وگرنه هم  شیکجا پ

 کوبوندم..  یصورت دارون م

ا  - واسه چ   نهمهیاآلن  ن   هیاسترست  قرار  زرتشت    ست یدارون؟ 

 بفهمه!  ی زیچ

 کار گناهه و...  نیدونم که ا یم نمیا یدونم.. حت  یم -

 ! ست یمن مهم ن  ی برا زایچ نیا -

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:17 ] 

 و سوم  ستیب و  پانصد  پارت   

. 

! کار اون شب یآدم بد ندون  هیمن مهمه که تو من و    ی برا  یول  -

بود..   اشتباه  وگرنه    هیمن  کنم  کنترل  و  نتونستم خودم  لحظه 

دردسر    ی خوام تو تو  یکردم. اآلنم نم  یمالحظه عمل نم  یانقدر ب 

 ! ی فتیب

خوام از    یم  یکن  یاگه فکر م  ی افتم.. ول  یدردسر نم  ی من تو  -

 سوء استفاده کنم..  هیقض نیا
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زرتشت    یطیاشر  چینکردم.. فقط.. تحت ه  ی فکر  ن یمن همچ  -

 بفهمه! ی زیچ دینبا

 باشه!  -

ب   گهید ا  شترینتونستم  هم  نیاز  تا  کنم..  پرونده    نجایتحمل 

بود که هر احتمال مثبت و خوش    اهیاعمالشون در نظرم انقدر س

به حرفا  ین یب و  بزنم  از ذهنم خط  رو   مانیا  نیکاتر  ی مسخره 

 . ارمیب

دستم   نکهیا  ای داشته باشم از کنترل رفتارم    نانی اطم  نکهیا  بدون

باز کردم که خورد    ی و در و جور  دمیدر و کش  رهیهرز نره.. دستگ 

 و جفتشون هراسون و وحشتزده زل زدن بهم.  واریبه د

س   گهید  حاال  بودم  ن  ی ادتیمطمئن  شرکت  ا  ستیتو  به    نایکه 

حال   نیاتاق با ا  نیتو ا  انیب  ییخودشون دل و جرات دادن تنها

  صیتونستم تشخ  یم  دهیکه ند  ییدر و بستم و با همون چشما

که   یگره کرده ا  ی بدم که شده دو تا کاسه خون.. با اون مشتا

صورت   تو  داشت  امکان  لحظه  رفتم    اد یبفرود    شونیکیهر 

 سمتشون.. 
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اول مورد    نیپشتش.. واسه هم  سایبود و گ  ستادهی جلوتر وا  دارون

تو صورت   رهی خ  یپر از درد من قرار گرفت.. وقت  ی هجوم حرفا

 و ناباورش گفتم:  دهیرنگ پر

  نجا؟یا یکن یم ی تو دار یچه غلط -

 که آب دهنش و قورت داد و با همون بهت لب زد: دمید

 ... حیزر... زرتشت من.. من بهت توض  -

تحو  - اضافه  زر  شو  تو    لیخفه  به  من  کثافت  نـــــــده!  من 

 ؟یزن یم کیبا زن من ت ی اعتماد کردم حاال تو دار

 نه من.. من فقط...  -

باهاش حرف    ی فقط خواست  یبگ   ی خوا  ی م  ؟یهــــان؟ تو چ  -

 دیکه فقط من نبا  هیچه حرف  نیا   ؟یعوض  ی آورد  ریخر گ  ؟یبزن

تو   ی بر  دیگفتنش با  ی که برا  هیچه حرف  نیبدونم؟ ا  ی ز یازش چ

 حلق زن مـــــــن؟

اش که چند قدم عقب عقب    نه ی کف دستام کوبوندم تخت س  با

 رفت و منم دوباره فاصله رو کم کردم..
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به من آمار زنم    ادیحروم لقمه ب  نیکه اون کاتر  یکرد   ی کار  هی  -

  رت یغ  یسر منِ ب   ییچه بال  یفهم  یو بده؟ م  قمی رف  نیو بهتر

که تو    دمین عکس و داو  یشدم وقت  یچه حال  یفهم   یم  ؟ی آورد 

من   وثید  شرفیآخه ب  ؟ی جشن رضا زن من و تو اتاق خفت کرد

 بگـــــــم؟ یچ قی مثالً رف ی به تو

 پشت سرش..  واریبه د دمشیاش و مشت کردم و کوب قهی

باهات درد دل   یتونم بگم وقت   یم  یمن چ  - خودم نشستم و 

کردم گفتم و حاال تو   دایرو توش پ  سایکه گ  یط یکردم.. از شرا

اگه قرار بود انقدر    ؟یکنـــــــ  یاز همون سوء استفاده م   ی دار

 گه یشکل د  هیعمر خودت و به من    هی  یواسه چ  یآشغال باش

 !؟ینشون داد

از پشت برگشتم و زل زدم به چهره مات    نمی شدن آست  دهی کش  با

 و شوکه بود..  دهیکه اونم مثل دارون رنگ پر  سایمونده گ

 ولش کن!  -

دارون و ول کردم و    قهی  رمینگاهم و از صورتش بگ  نکهیا  بدون

 برگشتم سمتش.. 
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هولزده دارون از   ی بعداً! صدا  ینترس.. با تو هم کار دارم.. ول  -

 پشت سرم بلند شد.. 

 نداشته باش..  ی کار سای به گ زرتشت.. -

 به اون ادامه دادم: تی اهم یمن ب  یول

دروغ و پنهون   چیه  گهیکه د  یبه من قول داد  شبید  نیهم  -

  دایاتاق پ  نیتو رو وسط ا  دی! حاال من باسا ینباشه گ  نمونیب  ی کار

 !؟ی با دوستم قرار دار   یکنم اونم وقت

 رو! سای .. ولش کن گگمی م یچ ن یزرتشت.. زرتشت بب -

 یم  ی نجور یا  ؟ی اعتماد من و جلب کن  یخواست  یم  ی نجوریا  -

  یی شرکت و وقتا  نیا  ی راحت باشه از موندنت تو  المیخ  یخواست

 ستـــم؟ین  شتیکه پ

 ! قهیدق هیکنم به من گوش بده فقط   یزرتشت خواهش م -

 ی موندم به چشما  رهیبه دارون ندادم و همچنان خ  ی تیاهم  بازم

 .. سایحس گ یو ب یخی

 ییاز حرومزاده ها  ی کیامروز دارون بود.. البد فردا پس فردا با    -

 شرکته...  نیکه تو هم
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 زرتشت..  -

 ... یاونم وقت  یکار و بکن نیا یتون یم ی چه جور -

 من همجنسگرام! -

  سا یخطاب به گ  میزدن حرف بعد  ی باز مونده بود برا  مهین   دهنم

تو ذهنم بود    ی دارون و جمله آخرش هرچ  ی صدا  دنیکه با شن

 ..دیپر

  رتزده یح  ی چشما  ی و منجمد شده برگشتم سمتش که جلو  ناباور

رو صورتش که    ختیمن چشماش پر از اشک شد و دو قطره ر

 لرزون لب زد: ی پاکشون کرد و با صدا عیسر

نزن بهش..    خودینداشته باش.. تهمت ب  سا یبه گ  ی .. کاری کار  -

 داشته باشم..  ی تونم باهاش رابطه ا یمم.. نممن.. من اگه بخوا

با پشت دست اشکاش و پاک کرد   نباریدوباره پر شد و ا  چشماش

که    یآدم  نیما.. ا  ی جلو  فتهیبه هق هق ب  یو کم مونده بود حت

آدم شده بود   ن یبه منفور تر  لیدر نظرم تبد  شی پ  قهیتا چند دق

 و حاال...
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  سا یتو اتاق بودم که.. گ   یکیاون روزم.. تو جشن رضا.. من.. با    -

 اومد و... 

سرخ شده بود و   شیشونی.. پدیو محکم رو صورتش کش  دستش

بفهمم چه عذاب   یم م  یتونستم  به    ی رو داره تحمل  واسه  کنه 

 حرفا.. نیزبون آوردن ا 

 خواستم.. باهاش حرف بزنم و... ازش بخوام که..  یمن فقط م -

گ  نباریا شد  ساکت  صامت    ی جلو   سایکه  و  شده  خشک  منِ 

 و رو به دارون گفت:  ستادیوا

 ! دمی م حیتو برو.. من براش توض -

رو من نشست و چند    سایعاجز شده و درمونده دارون از گ  نگاه 

 ا یحرف زدن    ی برا  یقدرت  گهیکدوم د  چیقدم عقب عقب رفت.. ه

 ی زیچ  نیهمچ  دنی.. وضع من که با شن م یگرفتن نگاهمون نداشت

رفتن از اتاق    رونیمشخص بود.. آخر سر دارون بود که قبل از ب

 زبون باز کرد و گفت: 

..  ین ک  ی ظلم م  سایازدواج.. به گ  نیبهت گفتم.. با ا  ی روز  هی  -

 شهیلحظه هم  نیبود.. کاش حداقل امروز و ا  نیهم   قاًی منظورم دق

بمونه و برات درس عبرت بشه.. تا قبل از تهمت زدن به   ادتی
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احتمال هر  بگ  یزنت..  نظر  در  حتی ریرو  تر  ر یغ  ی..   نیممکن 

 احتمال و!

ا  روش بدون  اتاق  منم همونجا وسط  رفت..  و  برگردوند   نکهیو 

  یذهن پوچ و خال  هیو با    ستادمیکنم وا  جادیتو حالتم ا  ی رییتغ

 موندم. ره یرفتنش خ ریشده به مس

  ی زودتر به خودش اومد و برگشت سمتم.. ول  سای بازم گ  نکهیا  تا

  ن یبه زم  رهیدرهم خ  ی به صورتم نگاه کنه.. با اخما  نکهیبدون ا

 ت: گف

 و بردارم!  فمیک  رمیم -

جور    کی جور فکر مختلف.. هزار و    کیو من و با هزار و    رفت

و چند   نیآخر دارون و چند  ی مختلف که داشتن جمله ها  ی صدا

 کردن تا ملکه ذهنم بشه.. تنها گذاشت!  یبار تو سرم تکرار م

* 

  ه یزمستون با تک  ی بود که وسط سرما  گارمیس  نی دونم چندم  ینم

روشن شهر تو اون پارک   ی به چراغا  ره یو خ  ن یبه کاپوت ماش 

اطراف شهر دود م باالخره گ  یخلوت  از   سایکردم که  بعد  هم 
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و به کاپوت   ستادیشد و کنار من وا  اده یپ  ن یاز ماش  قه یچند دق

 داد.. هیتک

افتاد  میشد  نیسوار ماش  یوقت  از راه   چیکدوممون ه  چیه  میو 

رو که قرار بود بده..    یحاتین توضگفت او  سای.. نه گمینزد  یحرف

 .. دمیپرس ی زینه من چ

صداها   ریدرگ  هنوز اون  با  و   یتو  ی بودم  صدا  حاال  که  ذهنم 

شده بود و درست مثل سر قرمز شده    شونیخودمم قاط  ی حرفا

سوزوند.. که باالخره   ی داشت تک تک سلول هام و م  گار یس   نیهم

 . لب باز کرد.. سایگ

گوشه    هیاون شب..تو جشن رضا..حوصله ام سر رفته بود..رفتم  -

کنم..تا به طناز زنگ بزنم. راه افتادم سمت اتاق آخر   دایخلوت پ

م   نکه یا  الیبه خ اونجا رفت و آمد  باز  یشه!ول   یکمتر  ..درو که 

د اتاقن..    دمیکردم  تو  نفر  بود..اون    شی کیدو    ه ی..شمیکیدارون 

 ! دشی بوس   یکه داشت..داشت م ی پسر

انداختمش ز  گاریبه س  قی آخر و عم  پک به    رهیپام..خ  ری زدم و 

 ادامه داد: سای کوتاه و له شده بودم که گ   گاریس
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حت - کردم  کوه    یهنگ  پشت  برگردم..از  رو  رفته  راه  نتونستم 

دارون و   نکهیا  یهست..ول  ییزا یچ  نیدونستم همچ  ی ..مومدم ین

بود برام که نتونستم تکون بخورم!اون    بیعج  نمیتو اون حالت بب

..منم  رونیرفت ب  دییپسره زودتر از ما به خودش اومد و دو  یکی

 عیون سرکنم که دار  ارفر  ییجورا   هیخواستم..عقب عقب برم و  

انداخت..مثل امروز چشماش    ری اومد سمتم و درو بست و من و گ

خواست    یپر از اشک شده بود و داشت با خواهش و التماس ازم م

 تیخالص شم از اون وضع  نکهیا  ی نگم..منم فقط برا  ی زیبه تو چ

تو اتاق    قهی..کال چند دقرونیسرم و تکون دادم و رفتم ب  عیسر

ثان  میبود چند  نکش  شتریب   هیو  حالت   دیطول  اون  تو  که 

  ی عوض  هی..واسه  هیدونستم همون چند ثان  یم  دی ..ازکجا بامیموند

 درست کنه ازش! لمنامهی ف هیتا هیکه دنبال آتو گرفتنه کاف

پر کش  ساکت بد   دیشدو من دوباره ذهنم  اون شب و حال  به 

  ی موندگو در  ی جیگ  ی بود برا  ی قانع کننده تر  ه یتوج  نی..اسایگ

  ی . ولمیکردم و بهش گفتم حاضر شه که بر  داشیپ   ینگاهش وقت 

درنظر    یاحتمال  نیهمچ  ی درصدم برا  کی  یذهن شکاک من..حت

 نگرفته بود! 
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جا قرار    هی..من تو شرکت بودم که..دارون اس ام اس داد..شبمید-

  ی شماره ام و از طناز گرفته..نم  دمیهمو. بعداًفهم  می نی و بب  میبذار

..حال  یبده ول  حی رو بهم توض  ی زینداشت چ  یخواستم برم..لزوم

ا لحظه  اون  گرفتم..باعث شد    ی بدش  و  ناخواسته مچشون  که 

بعد از    قهیبذارم..که پنج دق  قرارکافه باهاش    هیقبول کنم و تو  

  ع یدنبالم و منم سر  ی ایم  ی که دار  ی تو اس ام اس داد   دنمونیرس

 گشتم شرکت.  بر

بسته درآوردم و مشغول روشن کردنش    ی ازتو  گاروینخ س  نیآخر

 شدم که ادامه داد:

خ  یول- ا  دیترس  یم  یل یدارون  و    نکهیاز  حرفا  زدن  از  قبل 

بدون    ی زیمن..چ  حاتشیتوض امروز  دوباره  بدم..که  لو  تو  به  رو 

بگه پاشد اومد شرکت..بهانه اش سر زدن به   ی زیبه من چ  نکهیا

هم رفت تو اتاقش و باهاش   ی ا   قهیدق  ست یب  ه یبود و    یادتیس

  ی بردمش تو اون اتاق  نم رفت..م   یادتیس   نکهیحال و احوال کرد..تاا

ها تموم   ی که مخصوص ساعت  ازش خواستم  و  بود  استراحتم 

ب  هیقض  نیکنه ا انقدر  ار قر  یاسترس نداشته باشه وقت  خودیرو 



1404 
 

و    ی دی..که همون موقع تو رسادی از دهن من درب  یحرف  ست ین

 سرش اومد!  دیترس یکه م ی زیچ

توسط    دیبه سکوت گذشت.. سکوت که مسلما با  ی ا  قه یدق  چند

من دلش و نداشتم.. شرمنده بودم..    ی شد.. ول  ی من شکسته م

رو از  د  سایگ  ی هم  دارون. حاال  هم  با چه    ینم  گهیو  دونستم 

مزخرفم و   ی کنم و حرفا   یگند و ماست مال  نیتونم ا  یم  یحرف

تالشم    دی.. باینبود ول   یاز ذهنشون پاک کنم.. به طور قطع شدن

 کردم!  یو م

 زدم: جونم لب یب ی با صدا یبود وقت  نیهنوز به زم  نگاهم 

 ! یگفت ی.. همون موقع به من مدیبا -

.. باعث شد منم  ستادیاش و از کاپوت برداشت و رو به روم وا  هیتک

 و طلبکارش.. ی و زل بزنم به چهره شاک رم یسرم و باال بگ 

موضوع    نیتر  یرو که شخص   ی مسئله ا  نیتونم همچ  ی من نم  -

آدم  یزندگ کس  هی هر  به  ا  یرو  مخصوصاً  تو    نکهی بگم..  دارون 

من به    ش یبا همون حال بدش کم مونده بود پ  تیهمون وضع

گفت.. من    ینم  نم ینگم. که اگه ا  ی زیکه به تو چ  فتهیالتماس ب

 موندم.  یبازم ساکت م 
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 ادامه داد:  یزد و با تلخ ی پوزخند

 یگذاشت ی و برد میراحت همه زندگ یلیمن و با خودت که خ -

م دارون  دست  و    سهیقاکف  باشم  نگهدار  راز  بلدم  من  نکن.. 

کرد..    ی زشتت.. اگه خود دارون لب باز نم  ی امشب.. با وجود حرفا

 گفتم.   یبهت نم  یچیمن بازم ه

بود که مثل چشمام   نیا  ی از تو به دارون زدم.. برا  یمن اگه حرف  -

که.. تنها    یمطمئن بودم تنها آدم  نکهیا  ی بهش اعتماد داشتم. برا

ا  ی مرد از  نم  هیقض   نی که  استفاده  هم  یسوء  دارونه.    ن یکنه 

اعتمادم باعث شد امشب انقدر ضربه بخورم و داغون بشم از تصور  

 ! دیکن  یم   انتیبهم خ دیجفتتون دار نکهیا

  ق یو رف  یاز زن فعل  شتریکه زن سابقت و ب  نجاستینه.. مسئله ا  -

 !ی چند ساله ات قبول دار

  ان ی.. من اگه در جر ساید تا عکس نشون داد گاون به من چن  -

  ی شدم.. ول  ینم  یاون عکسا انقدر عصب  دنیاون قرار بودم با د

و    یمدرک  نیهمچ  یوقت اون شرکت   هینشونم داد  تو  بعد  ربع 

منف   دمیصداتون و شن و  فکر غلط  تو سرم رشد کرد..    یهزارتا 

جا بذار  و  ا  ی خودت  ا  نیمن..  با  د  ییزایچ  نیوسط  و   دمیکه 
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جوردم یشن چه  م  دیبا  ی ..  دارون    ی حدس   هی..  هیزدم 

 کرده؟ میسال ها از من قا  نیو تو تمام ا  نیهمجنسگراس و ا 

 به صورتم دوخت و لب زد: یمتاسف  نگاه 

کم تو رو بشناسه..    هیفقط    یبه نظر من که حق داشته.. هرکس  -

راز و حرف نگفته تو دلش داره ازت   یهرچ  شهیتا واسه هم   ه یکاف

 !ی دی و حکم م یکن  یانقدر راحت قضاوت م یکنه. وقت میقا

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:2۰ ] 

 و هشتم  ستیب و  پانصد  پارت   

 : دمیتوپ ی بلند ی شدم و با صدا  یعصب

اون    دنیمن بود با د  ی جا  یهرکس  گمی ! دارم بهت مســــایگ  -

 عکسا... 

خودت و    ی زرتشت.. بســـــه! انقدر تو هر مسئله ا  گهیبسه د  -

  ی کرد و بل م   یمن بود ال م   ی جا  ی حق به جانب ندون! هرکس

  یی دارم؟ من از تو توقع دارم.. از تو  کاریچ  یکرد.. من به هرکس

گذاشت و  اسم خودت  تو  ی که  از  داد   ییشوهر..  قول  بهم    یکه 

نکبت گذشته  ن   میانقدر  روم  به  پ   که  ییتو  از..  ی اری و    شنهاد یبا 
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کش وسط  و  جبران  اسم  جبران    ی دیازدواجت  تنها  نه  حاال  و 

  ت یبه اشتباهات قبل   ی دار   ی نجوری که هم  ی کن  ی اشتباهاتت و نم

  ابونم یخ  ی رهگذر تو  هی.. مطمئنم پس فردا  یکنـــــ  ی اضافه م

 دم ینره خر د  هی  ن یو بهت بگه خانومت و سوار ماش  رهیجلوت و بگ

تبرعه    ی بساطه.. تهشم برا  نیو بازم هم  ی کن  یحرفش و باور م 

کرد..    ی فکر و م  ن یمن بود هم  ی جا  یهرک   یگیکردن خودت م

د با  خ  دنیامشب  عکس  تا  خ  یلیچند  باور    انتی راحت  و  من 

 راحت قاتل بودن...   یلیخ  لمیف  هی  دنیبا د  شمی.. ده سال پ ی کرد

من همه وجودم    کهیروش و برگردوند.. در حال  عیشد و سر  ساکت

چشم و گوش شده بود و زل زدم به دهنش تا ادامه بده.. حرفاش 

همون جمله   ی حاال.. همه حواس من.. پ  یبود ول  قتی حق  نیع

 بود که نصفه گذاشتش..  ی آخر

 انتظارم و برآورده نکرد و گفت:  یول

مثل   یآدمخودم و آماده کنم! زن    دیبا  گهی.. من دستیمهم ن   -

ا شدن..  ول  یبدبخت  نیتو  داره..  هم  رو  م  یها    ی ذاشت  یکاش 

  ی خواست  یموندم اگه م  یم  یباق   دیهمون زن با شناسنامه سف

 تو سرم.  یشناسنامه ام و بکوبون ی هر روز ثبت شدن اسمت تو
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که از    ی شد.. منم با حال بد  نی و گرفت و رفت سوار ماش  روش

و دور زدم و سوار   ن یحقش بهم دست داد.. ماش   ی حرفا  دن یشن

اگه   یو با همه وجودم قبول داشتم حت نیشدم. اشتباه کردم و ا

  ی خطاکار اصل ی چند ساعت و.. ول  نیهنوز درک نکردم اتفاقات ا

  ی دونستم که معذرت خواه  یخوب م  نمیوسط من بودم و ا  نیا

گند و   نیا  گهی جور د   هی  دیکنه.. با  یرو عوض نم  ی زیچ  یکالم

 .. سایکردم.. حداقل در رابطه با گ  یپاک م

××××× 

ساختمون و هل دادم و رفتم تو.. منتظر آسانسور نموندم و    در

واحد چهار   ی که داشتم جلو  یپله ها رو رفتم باال تا طبق آدرس 

 و زنگ زدم. ستادمیوا

تا    دیکم طول کش   ه یبازم    یبود ول  دهیمن و د  فون یاز آ  احتمااًل

که تا حاال   ینامرتب   ی ها  شیبا ته ر  شونیدر باز شه و چهره پر

 چشمام ظاهر بشه..  ی بودم جلو دهیازش ند

 لب پروندم که جوابم و داد و گفت:  ریز یسالم

 داره؟ یتو..اشکال ی ایاگه..اگه دعوتت نکنم که ب -

 تکون دادم و گفتم:  دییبه تا ی سر
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  ی ت یدونم که آدم با ترب  یم  نمیتو اومدم و ا  دنیآره..چون واسه د-

 . یکن  ینم ی کار ن یو همچ یهست

 : د ینال ی و باشرمندگ دیکش  یقیعم  نفس

زرتشت سوء   ی خوام دوباره برا  یندارم فقط..نم  یاحترام  یقصد ب -

 تفاهم بشه که... 

و منتظره که    نهیی..خودش من و آورد..اآلنم پانجام یدونه ا  یم-

 شم!  یمزاحمت نم ادیز نیبرگردم.. واسه هم

 ناباور شد و گفت:  ی ا  هیتو ثان نگاهش

 باال؟  ومدیپس چرا خودش ن-

 دادم: لشیجمله زرتشت و تحو ن یکردم ع  یمکث

 طمون یکم شرا  هیتا    می صبر کنگفت بهت بگم..بهتره جفتمون  -

سراغت و ازت حساب    امیبشه..بعد خودم م  یحرف زدن اوک  ی برا

 ! رم یگ  یپس م

نگفتم از   گهیدر کنار رفت..د  ی زدو باالخره از جلو  یتلخ  لبخند

شرکت به جونش افتاده    ی دارون تو  بتیکه بابت دو روز غ  ینگران
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  یو بپرسم. اونم وقت   قش ی حال رف  امیبود و من و وادار کرد که ب 

 چسبوند!   یبه جفتمون داشت انگ م ی دو روز قبل اونجور

برا  ییازجا   معذب راه    نیاول  ی که  بودم  پام و توش گذاشته  بار 

 : دمیدارون و ازپشت سرم شن  ی افتادم سمت مبل هال که صدا

بش  ادی مبدت    ا یاگه.. سختته  - مبال  پارچه    هیتونم    ی ..مینی رو 

 روشون بکشم!  زیتم

  ن یو گنگ برگشتم سمتش..ا  جی گ  یگشاد شده و نگاه  ی باچشما

بود؟ رفته  کجاها  تا  فکرش    یبرخورد  نیهمچ  یکس  یعنی آدم 

از    نکهیباهاش داشته که حاال...چقدر سخت بود فکر کردن به ا

 ! میهم هی جهات شب یلیخ

 بود نشستم و در جوابش گفتم:  رمیکه تو مس یمبل نیاول رو

 ! نم یمبالت بش ی من رو ی بود که تو نخوا  نیمن ترسم از ا-

 چرا؟ -

بود با    ومدهین  شیگرفتم و دوختم به صورتش..پ   نیو از زم  نگاهم 

بزنم    یحرف  می به جز زرتشت درباره چند ماه گذشته زندگ   ی مرد

که در    یآدم  نیا  یو مسلماً به زبون آوردنش برام راحت نبود..ول
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و..ب  انقدر شکسته شده بود و من خودم    م یدقت   یعرض دو روز 

دونستم وادارم    ین حالش میوارد شدن به اتاق و مسئول ا  ی تو

 آروم کردنش زبون باز کنم..  یکرد که برا یم

و    زیکه همه چ  دمیزرتشت..فهم  ی حرفا  ی اون شب..از ال به ال   -

 . یدون یدرباره من م

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:21 ] 

 ام یس و  پانصد  پارت   

 رفتن سمت آشپزخونه گفت:  نینگاهش و گرفت و ح ریتاخ با

 ...ای ی خور یم ی چا -

 ! ن یبش  ایزود برم.. ب  دی.. بایچیه -

  دمیفهم  ینشست.. نم  میینکرد و رو مبل رو به رو  شتریب  تعارف

کف دستاش    دن یبود که داشت با مال   یچ  ی استرس برا  نهمهیا

داد.. واقعاً فکر   یو رنگ به رنگ شدن صورتش بروز م  گهیبه همد

 وارد بشه؟؟  ش یاز من به زندگ یبیکرد قراره آس یم

نسبت    ی شتریب  یکیاحساس نزد  نکهیا  ی گرفتم و فقط برا  ینفس

 به من داشته باشه گفتم: 
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اندازه  هی.. جفتمون به نجایو قانون ا نیکنم.. از نظر د یفکر م -

 ! میگناهکار باش 

 تو صورتم گفت:  رهیو به چپ و راست تکون داد و خ سرش

و به   اجیمدت.. از سر احت  هیکه    ی .. کاریعنیمجازات کار تو..    -

 ! ستی.. اعدام نی انجام داد یا گهید لیهردل

وا  قلبم حرکت  حال  ستادیاز  در  موند..  باز  دهنم    ی خشک  کهیو 

کردم و ترس سلول به سلول    یرو تو گلوم حس م  یحشتناکو

 کرده بود لب زدم:  ریتنم و درگ

 مگه.. مگه مجازات تو.. اعدامه؟  -

 آره!  -

  ن یو محکم به دندون گرفتم و چشمام و بستم. من.. من همچ  لبم

حجم   نیکردم ا  ی دونستم و حاال داشتم درک م  یرو نم  ی زیچ

بود که بخواد   نینگران ا  یعنی..  یعن یاز ترس و استرس دارون و..  

زرتشت لو بره و قانون    یحت  ایتوسط من    شیزندگ  وهیسبک و ش

 .. اعدامش کنن؟نجایا

 ! یستی.. تو که مسلمون نیول -
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  ن یخودمم ا  نید  نکهیکشورم.. ضمن ا  نیبه هر حال شهروند ا  -

فرقه ها قبولش کردن    یدونه.. هرچند که بعض  یروابط و ناپسند م 

تونن    یم  یبه صورت رسم  ساهای کل  یتو بعض  یحت   گهیو اآلن د 

 ...یازدواج کنن ول

 دوخت..  ن یزد و دوباره نگاهش و به زم یتلخ لبخند

که اون شب..    ی.. چون.. اون کسستیمن از بابت خودم ن  ینگران  -

 .. مسلمونه!شید یتو اتاق د

ب  دمیکش  یقی عم  نفس بازدم لرزونم و  فرستادم.. مسلماً   رونیو 

  نیخبر نداشت که منم درست مثل خودش.. تمام ا  نیدارون از ا

ده سال گذشته رو با ترس از اعدام و حلقه شدن طناب دار دور  

کرد.. مثل    یم  ی باهام همزاد پندار  شتریگردنم گذروندم.. وگرنه ب

 کنم!   یممن که دارم با همه وجودم درکش 

 د؟ یباش ی نجوریآخه.. مگه دست خودتونه که ا -

  ریغ   یلیقانونا خ  یفهمم.. واقعاً بعض  یمعلومه که نه! خودمم نم  -

  ی مثل و م  دیتول  ی عمل جلو نی که ا نهیا لشونمیعادالنه اس.. دل

 نیاآلن با علم ا  یشه.. ول  یخلل وارد م  عت یو تو چرخه طب  ره یگ

تونن با هزار روش    یافرادم م  نیا  گهیمشکلم حل شده.. اآلن د
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ا  یعلم اگه  اهینجوریبچه دار شن.. اصالً  با  ما رو   ن ی.. چرا خدا 

و بعد اعداممون   می بزرگ بش  یسن   هیکه فقط تا    ده؟یآفر  شیگرا

 ن یا  ی اشتن همجنس باز.. ولاسم امثال ما رو گذ  ی سر  هیکنن؟  

شه که    یبه کار برده م  یکس  ی اصطالح برا  نی.. است یدرست ن

  به باشه و با هدف تجاوز رابطه داشته باشه.. نه  یجنس ضیمر هی

که بخواد   یهمجنس خودش رحم کنه نه به جنس مخالف.. کس

و مجبور به رابطه کنه و باعث    ستیکه همجنسگرا ن  یبه زور.. آدم

ما رو فقط شهوت و سکس اونم از نوع    یزندگ  ایل یآزارش بشه.. خ

ما فرق    هی! قضستین  ی نجوریا  یدونن.. ول  یم  یوانیو ح  فیکث

و بدون و   نیرسه.. حداقل تو ا  ی نم  ییمن که به جا  ی داره.. صدا

ندون.. هم رده قاتل ها    فیکشور کث  نیا  ی من و مثل اکثر آدما

دختر   هی  ستمی که حاضر ن   یها و متجاوزا ندون.. حکم من  یجانو  

بهش بدبختش کنم مرگ و    می لیم  یو با ب  میو بکشونم تو زندگ

ن ک ستیاعدام  به  مگه  من  ا  ی م  ب یآس  ی.    ی زندگ  نیرسونم؟ 

زندگ همم یشخص  یخودمه..  دن  ی نجوری ..  کنترل    ایبه  و  اومدم 

که    ییکه بخوام بذارمش کنار.. اونا  ستیکردنش دست خودم ن

 فکر نکردن؟  ی زیچ  ن یقانونا رو نوشتن چرا به همچ  نینشستن و ا
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تو موهاش فرو کرد.. مشغول    یدست   یجاش بلند شد و با کالفگ  از

در   و  کردم  و صاف  گلوم  که  بود  اش  سالن خونه  تو  زدن  قدم 

تونه تو آروم شدنش کمک   یچقدر م  دونستم حرفام  ینم  یصورت

 کنه گفتم: 

باش.. حداقل من    - رو ه  یک یمطمئن    ی نم  فیوقت کث  چیتو 

مدت از گذشته من خبر    نی.. تمام ادمیتازه فهم  یدونم.. اونم وقت

مثل    یآدم  ی .. برای و بازم انقدر با احترام باهام رفتار کرد  یداشت

شهر و کشور    نیا  ی که تو رو از اکثر آدما  هیرفتار کاف   ن یمن.. هم

شخص  حداق  تیبا  بدونم..  آشغاال   لتر  اون  محض    ییاز  به  که 

تا    نینگاهشون نسبت به اون دختر زم  ی زیچ  ن یهمچ  دنیفهم

.. به  دنیکنه و با هر حرف و حرکتشون نخ م  یم  رییآسمون تغ

نظر من حکم اون آدما اعدامه نه امثال تو که به قول خودت با 

 . یبرسون  ب یآس ستیقرار ن چکسی حس.. به ه  نیا

 ادامه دادم:  ی شتر یب  یکردم و با درموندگ  یمکث

.. راستش و  یعن یدونم..    یموضوعا نم  نیاز ا  ی ادیز  زیمنم چ  -

رو به رو   یآدم  نیهمچ  هیکردم با    یوقت فکرشم نم  چیه  ی بخوا
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 ی دونم که مبنا  ی و م  نی.. ایبشم و بخوام باهاش حرف بزنم ول

 .. ست ین ادمیکه اسمشم  ی قوم هیاون قانون.. قرآنه و درباره 

 یها  هیدونم.. تا اآلنم صد بار همه آ  ی قوم لوط! آره خودمم م  -

اقسام  و  انواع  هم  و  هم خودش  خوندم..  و  قوم  اون  به    مربوط 

از کجا معلوم منظور خدا از اون داستان همون    یو.. ول   رهاشیتفس

 یوانیو ح  هیرو یهمون روابط ب ست؟یکه گفتم ن  ی همجنس باز

تونه وجود داشته   یتو رابطه زن و مرد هم م  یکه حت   فیو کث

مسئله برام مهم    نیانقدر ا  یول  ستمیمسلمون ن  نکهیباشه! من با ا

کنم.. از کجا معلوم منظور خدا    ق یبوده که بخوام درباره اش تحق

 یگروه  یدونم روابط جنس  یتو اون سوره فحشا و فساد و چه م

اون قوم خودشون و به لجن و کثافت کشونده    ست؟یتجاوز ن  ای

که آوازه اشون همه    ی مجازاتشون شد عذاب خدا.. تا حد  هبودن ک

پبود و    دهیچیجا پ براشون  خدا هم   امبری فرستاد.. پ  غمبریخدا 

..  دی کن  یکار و م  نیا   دیشهوت دار   ی بهشون گفت که شما از رو 

که    ی.. دو تا آدمستیشهوت ن   ی روابط امثال من فقط از رو  یول

و افکارشون قرار   ونکنن و کاراش  یم   یخودشون زندگ  ی دارن برا 

که عشق    یبره.. دو تا آدم  رونی از چهارچوب خونه اشون ب  ستین

م سرشون  احساس  ن  یو  قرار  و   ماریب  ی سر  هیمثل    ستیشه 
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 ی برا  نستاگرامیا  ی ها  ج یدونم تو پ   ی چه م  ختهیافسار گس   یجنس

بدن   جیرو ترو  ی زیچ  قیطر  نی راه بندازن و از ا  ی خودشون کاسب

فاسد و خالفکار باهاشون رفتار    هیمثل    دی.. چرا باارنیپول درب  ای

  ی و باال م  میت یکه مال    یخدا.. از کس  شی جرم ما پ  یعنیبشه؟  

م اختالس  داره.. کودک   یکشه..  رابطه  با محارم خودش  کنه.. 

  ی خوابه و از دخترا و پسرا   یکنه.. همزمان با چند نفر م  یم  ی آزار 

  ی خاذ و بعد ازشون ا  ره یگ  یم  لمیکنه.. ف   یگناه سوء استفاده م  یب

سنگ   یم قرآن  ن یکنه  معلم  از  من  امثال  جرم  به    یتره؟  که 

ادامه    شیراحت به زندگ  یلیکنه و خ  یپسرش تجاوز م  ی شاگردا

 تره؟ نی سنگ ده یم

فرستاد.. فقط خود همون    رونیو بازدمش و ب   دیکش   یقی عم  نفس

رو   ی کنه.. چه درد   یرو داره تحمل م  ی دونست چه درد   یخدا م

  بهیسال ها تحمل کرده که حاال واسه منِ هفت پشت غر  نیتمام ا 

 کنه..   یداره درد دل م

خداست درست.. منم همه    ی بر اساس قرآن و کتاب ها  ن یقوان  -

قبول دارم.. ول و  با  نیا   ریتفس  ی اشون  پ  دیکتابا  علم    شرفتیبا 

نازل شدن که مردم از نظر سطح    یها زمان  هیهمسو باشه.. اون آ
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  ی تون  ی نبودن.. م  سهیدانش و درک و شعور با اآلن اصالً قابل مقا

آزاده    ییگفت همجنسگرا  یم  داخ   شی اگه هزار سال پ  ی تصور کن

مردم هنوز به    نکهیا   ی گرفت؟ برا  یرو م  ایهمه دن  ی ادچه فس

آگاه از  سطح  ب  دهینرس   یاون  که  و   ییهمجنسگرا  نی بودن 

روابط    نیتونستن باور کنن ا  یتفاوت قائل بشن.. نم  ی همجنسباز

تونه مثل رابطه زن و شوهر بر اساس احساس و عشق و   ی هم م

عهده خود   رو گذاشته به  زایچ ی سر هی.. خدا  هعالقه و تعهد باش 

!  میو گوشامون و گرفت  میما چشمامون و بست  ی بنده هاش.. ول

تونه چند تا زن داشته باشه..    یخدا گفته مرد م   شیهزار سال پ

ها ساده    یکرد.. زندگ  یبا اآلن فرق م  زیچون اون موقع همه چ

زن    هی  اسهاصالً و  ی کار  ی ها  طیو مح  التیتر بود.. سواد و تحص

از پس    ییتونستن مستقل باشن و تنها  ینشده بود.. زنا نم  فی تعر

..  ارنیتونستن آزادانه کار کنن و پول درب  ی.. نمانیبرب   شونیزندگ

داره تا خرج    ییکه توان و دارا   یگفته شد هر مرد  نیواسه هم

تا زندگ برقرار کنه م  یچند  بده و عدالت و    ن یتونه همچ  ی رو 

شه شوهرش چندتا زن   یحاضر م  ی زن  کدومبکنه.. اآلن    ی کار

  ییو تا آخر عمر تنها  رنیحاضرن طالق بگ   ایل یخ  ره؟یبگ  گهید

  ن یبا اون مرد نمونن! ا  گهید  یول  رونیو از آب بکشن ب  مشونیگل
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  ینجور ینه ا  ده؟ینم  تیخدا به حقوق زنا اهم  نکهیا  یعنیحرف  

است ین برا  نی..  اگه    ی حرف  که  زمانه  زنا    یم  یکیاون  گفت 

زندگ  ستقلم خودشون  و  کنن  کار  و  بچرخونن   شون یباشن  و 

که ذهن افراد به اندازه اآلن باز نشده بود..    ی.. زمانشدی جنگ م

نکرده بودن.. مردم   شرفتیتابو بود.. جوامع پ  زیکه همه چ   یزمان

که    یراحت تر حرف  ی لیخواستن و خ  ینم  لیدل   ی زیواسه هرچ

 گهید   دید  هیبا    دیکردن.. اآلن با  یشد و قبول م یبهشون زده م

باور نم نگاه کرد.. به همون خدا قسم که خودشم  کنه    یبهش 

ش  با همون  دارن  هنوز  پ  وهیمردم  سال  و    شونیزندگ  شی هزار 

 برن..  یم  شیپ

به چپ و راست تکون    ی شده سرش و با ناباور  سیخ  ی چشما  با

 داد و لب زد: 

و    نیهمه ا  ی روز  هیکه به ما نشونش دادن..    ستین  ینیخدا ا  -

کاش    یخودم ندارم ول  یبه زندگ  ی دیام  گهیفهمن. من که د  یم

کشور باشه که حداقل بدون    نیواسه امثال من تو ا   ییاون روز جا 

 کنن!  یترس زندگ

 ؟یکن یراحت زندگ  یکه بتون  ییجا ی ریچرا نم-
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  نیتر  یو نداره. اصل  طشیکه بهش عالقه دارم..شرا  یاون..کس-

تونه ولشون کنه.    ی ..نه منجانی..خانواده اش انهی معضلمونم هم

 خارج.  رهیتونه بهشون بگه چرا داره م ینه م

 زد و گفت:  ی پوزخند

 رد بشه! ترسه اونم مثل من..به خانواده اش بگه و..ط یم-

 خانواده ات تو رو... -

و    ننینخواستن مثل تو بش  ی..حتدنیکه فهم  یآره..همون وقت-

جور  هی بشنون.  و  ازحرفام  دارن   ی کلمه  انگار  کردن  نگاه  بهم 

 ی برا  ییبفهمن جا  نکهی..بدون اننیب   یو روبه روشون م  طانیش

  ن یاز ا  شتریخونه اشون ب  ی هوا  نکهیا  ی ..فقط براانهیخواب دارم  

  ن یرون و گفتن هرموقع اینشه انداختنم ب  فیمن کث ی بانفس ها

 خونه. ی برگرد یتون  یم یو زن گرفت  یکنار گذاشت دویعقا

  م ی رفت   یجلوتر م  ی..هرچنیمتاسفم و گرفتم و زل زدم به زم  نگاه 

نزد  شتریب ا  یم  یکیاحساس  به  نسبت  ..اگه یآدم!ول  نیکردم 

م   قیعم نگاه  م   یتر  ازمن    شتریب   یحت..به دارون  دمید  یکردم 

 ظلم شده! 
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  یا  گهیکردم خودم کردم..راه د  ی تونستم بگم هرکار  یم  حداقل

  ی ول  ر یمس  نیو جهالت رفتم تو ا  ی هم داشتم و خودم از سرنادون

 . ستی دست خودش ن ی چینداره و ه ی ا گهیدارون..راه د

چ- که  هم  ی خوا  یم  ی؟تاکی آخرش  و    یبمون  تیوضع  نیتو 

 ؟یکن  یباترس زندگ

بود و   ستادهیکه جلوش وا  ی باال انداخت و پرده پنجره ا  ی ا  شونه

 . رونیکنار زد و زل زد ب

 نیکه تو ا  ییکمن دخترا و پسرا  یکن   ی..فکر مه یمنم مثل بق-

مدت   هیکشن؟  ی کنن و عذاب م  یم  یزندگ  نجایدارن ا   طیشرا

..حداقل اآلن اونا کم کم  یترنس ها هم مثل مامورد ظلم بودن ول

  ی باعمل کردن به زندگ   اشونی لیافتن و خ  یدارن تو جامعه جام

م  رس  یکه  اوض  ی ..ولدن یخواستن  ما  داره!ه  اعدرباره    چیفرق 

بتونه ا  ستین  یعمل و از وجودمون پاک    شیحس و گرا   نیکه 

که    ییدادم..تاحداقل بتونم جا  ی م  دانجامشیکنه که اگه بود شا

و    دنییدو   نیخسته شدم از ا  گهیکنم..د  یخوام راحت زندگ  یم

  ی بسوزم و بسازم..نم  هیتونم مثل بق  یاآلن..فقط م  ی..ولدنینرس

با    یکنن.. به خاطر آشت  یو انکار م شونکه حس  ایل یتونم مثل خ
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عذاب    یزندگ  هیپدرومادرم..وارد   خودم  هم  و  بشم  مشترک 

  اشون ی لیشه..خ  یم  یمن وارد زندگ  دیکه به ام  ی بکشم..هم دختر

کارو کردن تا  نیشناسم که ا یم ی مجاز ی فضا  قی و خودم ازطر

ول   دیشا بشه  پاک  ازذهنشون  بودن  بعد    یهمجنسگرا  و  نشده 

کش به طالق  کارشون  ادهی ازچندماه  اگه  غ  نی.    ی رقانونیمسئله 

خودمون    اخانوادهی  ه یبق  ی نبود..اگه ترس ازواکنش و قضاوت ها

تونستن راحت با پدرو مادراشون درباره   یامیلی..حداقل خمینداشت 

شد!به خدا   یگرفته م شونیبدبخت ی ف بزنن و..جلوحسشون حر

 ! شتره یب  یلیخ هش  یم لیکه بازور واجبار تشک  ا یزندگ نیگناه ا

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:2۴ ] 

 و پنجم  یس و  پانصد  پارت   

 ی و بغض خفه کننده تو  ادیو به دندون گرفتم تا اشکام در ن  لبم

خواست فکر کنه در نظر من انقدر قابل    یگلوم نترکه.. دلم نم

برعکس بود.. من    قاًیکنم.. چون دق  هیترحمه که بخوام براش گر

  م یزندگ  ی و گناهکار و رذل تو  تیشخص  یو ب  یانقدر آدم عوض

نقطه مقابلشون    یشیو گرا  سبودم که امثال دارون با هر ح  دهید
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که مالک   فیح  یول  ایدن  ی آدما  نیشدن و جزو بهتر  یمحسوب م

 غلط!  دیشناخت آدما.. فقط شده بود قضاوت ها و افکار و عقا

 .. شوهرت کور شد انقدر به پنجره نگاه کرد..گهیبرو د -

زدم و   ی لبخند  نشیو باال گرفتم و در جواب لبخند غمگ  سرم

 گفتم: 

بدم.. دروغ چرا    رییو تغ  طیشرا  نیندارم که بخوام.. ا  یمن قدرت  -

که   نبود  مهم  برام  اآلنم  ا  ییکسا  هیتا  با  که    طیشرا  نیهستن 

زندگ  نبود  یعنیسخته..    یلیخ  شونیاوضاع  هام  دغدغه  جزو   ..

نفر و   هیاگه شده    یکه بتونم.. حت  ییبه بعد.. تا جا  نی.. از ایول

بده    رییمثل شما تغ  ییبه آدما  تو نسب   تشیقانع کنم که ذهن

آدما راحت    نی.. اندهیبه قول خودت در آ  دیم.. شاکن   یکار و م  نیا

 کنن..  یتر زندگ

 ! هیمن کاف  ی برا ن ی ممنون.. هم -

  یدرصد نگران  کی  ی.. حتیدر رابطه با.. من و زرتشت هم.. حت  -

..  یداشت  یمیدوست صم  هیبه خودت راه نده.. اگه تا اآلن فقط  

 ! یروشون حساب کن شهیهم یتون یکه م ی دو تا دار گهیاآلن د 
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  قه ی چند دق  نیتر از تمام ا  یواقع  د یتر شد و شا  قیعم  لبخندش

 الم یکم دلم و گرم کرد و خ  هی  نمیکه تو خونه اش بودم و هم  ی ا

 و راحت..

به    هیزرتشت که با تک   دنیو با د  نییرفتم پا  یاز خداحافظ  بعد

  د ی کش  یم  گاریبه پنجره خونه دارون داشت س  رهیخ  نشی ماش

ام   اخنده  از  مثالً  بب   ی م  یفاصله چ  نیگرفت..  که    نه یخواست 

 با دقت زل زده بود؟ ی اونجور

و خاموش کرد و رفت که سوار بشه و به  گارشیس دیو که د من

 : دیمحض نشستنم پرس

 چطور بود حالش؟ -

 داغون! -

 گفت:   نی روشن کردن ماش  نیبهم موند و بعد ح  ره یخ  هیثان   چند

 نه؟ی من و بب  نییپا ادی معرفت نخواست ب  یب -

 ؟ییاول بره تو د یکه با یاون کس یکن یفکر نم -

 هم بکنم؟  یازش معذرت خواه  ی چرا؟ نکنه انتظار دار -

 نگاه متعجب و ناباورم گفت:  دنیبه سمتم برگشت و با د کامل
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 نهمه ی.. واسه ا یکه اون شب زدم آره ول  ییخب.. واسه حرفا  -

 کنه..  یمعذرت خواه دیاون با شی سال پنهون کار

  ی و به خودش مربوطه.. اآلنم اگه مجبور نم  هیمسئله شخص  هی  -

به خاطرش از  دیبگه.. حاال چرا با ی زینداشت چ یشد اصالً لزوم

 کنه؟  یتو معذرت خواه 

اومد از   یبهم انداخت.. خوشم م  یاخم برگشت سمتم و نگاه  با

از    یداشتم از قصد به شکل افراط  ییجورا  هیحرص خوردنش و  

 کردم تا بچزونمش..  یدارون دفاع م

نداشت    ی حرف؟اون در هر صورت حق پنهون کار  نیا  یچ  یعنی-

ه  یوقت ا  یمخف  زیچ  چی من  نگفته  زندگ  ی و    شش یپ  میاز 

به من اعتماد نداشت و فکر کرده    نکهیا  یعنیکارش    نیندارم..ا

دونم برم    یچه م  ایبهش برسه..  یبی بود قراره از سمت من آس

 کرد..  یهمه مدت ازم مخف نیلوش بدم که ا

که بشه راحت درباره اش حرف زد..تو اصالً   ستین  ی زیچ  نیا-

هم  یدونست  یم خاطر  طردش    نیبه  مادرش  و  پدر  مسئله 

داره حق  ا  کردن؟حاال  و  بودن  مادر  پدر  اونا  بگه  بود   نیکه 
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که تو مواقع خاص کنترل درست    ی به حال دوست  ی رفتارشون..وا

 هم رو رفتارش نداره؟ یو حساب

د  ساکت و  برگردوندم سمت   ی زیچ  گهیشد  و  روم  نگفت..منم 

به خودش و کاراش و حرفاش فکر    شتریکم ب   هیتا بلکه    شهیش

به خودش زحمت   یروز حتکه بعد از دو    یکنه..آدم حق به جانب

هم نداده بود    یخوام خشک و خال  ی معذرت م  هی به زبون آوردن  

 ی گند  ونداد تو ا  یو حاال همچنان داشت حق و به خودش م

 . ستی ن  الشم یخ نیما زد و ع ت یکه با حرفاش به شخص

جنگ اعصاب راه   ی زیسر هر چ  گهیخودم قول داده بودم که د  به

باال..ول ببرم  کار اون شب زرتشت و نشون   ینندازم و تحملم و 

که بار دارون   ییحرفا  یحت  اینسبت به من..    شی اعتماد  یدادن ب

به    ری و غ  نیکرد..انقدر در نظرم سنگ  بود که نخوام  قابل هضم 

 . امیکوتاه ب  یراحت نیهم

ه اشتباه  هربار ک  دیفهم  یم  دیاومد..با   یبه خودش م  دیبا  زرتشت

و    تمیراه من و بابت اون گذشته بکوبه و شخص  یکنه و راه و ب 

  ست یو دروغ و زنا..من قرار ن  انتیسوال ببره.. متهمم کنه به خ  ریز

 قضاوت غلط. نیاز اشتباهش بگذرم و بهش حق بدم بابت ا
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م  ییجا  هی  دیبا ثابت  و  م  یخودش  نشون  و  داد همون    یکرد 

پ سال  ده  همه  ستین   شیزرتشت  به  بزنه  گند  لحظه  تو  ..که 

حداقل از    یمونیاون پش  گهی.. دی بشه ول  مونیبعداً پش  دی..شایچ

 نداره!  ی ا دهی فا چینظر من.. ه 

امتحانش کنم تا    یراه  هیشدم از    یمجبور م  یحت   دی.. شادیشا

بب  ی واکنش  نیبازم قراره همچ  نم ی بب   ی احتمال  نیو اول  نم ی ازش 

داشته    دیتونم ام  یم  ایرسه خراب بودن منه..    ی که به ذهنش م

 باشم به بهتر شدنش؟

  یآدم روشن م  نیبا ا  شهیهم  ی و برا  فمیاون امتحان تکل  مطمئناً

 دواریپر شده بود و ام  یچوب خطش به اندازه کاف  گهیکرد..چون د

 و بدونه!  نیبودم که خودشم ا

************* 

و باز کردم و سوار شدم و به محض    نیبسته در ماش  ی چشما  با

و خوابوندم و تو خودم فرو رفتم..   یصندل   یکم پشت  هینشستن  

کرده بود و به   داریمن و ب  شهی زودتر از هم  قهیزرتشت چهل دق 

و انجام    شیبانک  ی کارا دیقبل از رفتنش به شرکت با  نکهیبهانه ا

.. منم وادار کرد که حاضر شم ادیبده و مجبوره زودتر از خونه درب
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  رم یگ   ی م  ن یو از اآلن برم شرکت و هرچقدر گفتم من خودم ماش

 قبول نکرد. رمیو م

خواست تک تک   یدلم م  بیبود که عج  ییاز اون روزا   یکی  امروز

به شرکت    دنمونیرس  ر یم پس بهتر بود مسبکن  شهیموهاش و از ر

کار دستم    نیواسه ا  شتر ی.. بهونه بقهیچند دق   نیو بخوابم که تو ا

 نده! 

از دنده   ی بودم چون انگار زرتشت بدجور  الیخوش خ  ادیز  یول

بود   نیتو ماش   دنمیخواب  یلج بلند شده بود و البد اآلنم به تالف

  شتریب   یلیشه خکه معلوم ب  ی ضبط و بلند کرد انقدر   ی که صدا

 !هیاز ولوم معمول

صندل  یکالفگ   با رو  پهلو  به  که  کش  یهمونطور  بودم    دهیدراز 

  ی کی  ی دوباره بلندش کرد.. ال  ی ا  هیصداش و کم کردم که تو ثان

 : دمیتوپ تی از چشمام و باز کردم و با عصبان

 ؟ ی کرم دار -

 فکر کردن و درآورد.. ی کرد و ادا زیو ر  چشماش

 کنم!   یم  دایجا برات پ  هیاآلن از    ی اگه بخوا  یکِــــــرم! نه ول  -



1429 
 

کردم   ینگاهش کردم و همونطور که پشتم و بهش م   یچپ  چپ

 غر زدم:

!  یاستخر پرورش کرم بزن  هی  یتون  یکه م  یدار  ی خودت انقدر  -

 ..ی اریدرب ی خوش نمک باز سیالزم ن

و جمع کردم تو شکمم و چشمام و محکم بستم که با وجود   پاهام

که    یبا ضربه نسبتاً محکم  یبلند آهنگ بتونم بخوابم ول  ی صدا

تا جا باسنم خورد چشمام  باز شد و خ  یی به    ره یکه راه داشت 

 ! نی در ماش رهیموندم به دستگ

 کنه.. زشته!  یآدم به بزرگترش پشت نم -

اایخدا با خودش چند چند  نی..  من    هیبا    ی روز  هیه؟ چرا  آدم 

داره    ی مثل اآلن انقدر انرژ  ی روز  هی شه خوردش و    یعسلم نم

کنه؟ هرچند که همش    ادهیجا رو من پ   هیخواد همه رو    یکه م 

 شه!   یاعصاب و روانم م ختنیصرف بهم ر

 ه یو برگشتم سمتش.. نگاه خونسردش چند ثان  یرو صندل   نشستم

خ ام  کالفه  ز  رهیبه صورت  دوباره  و  که شد  رو  به  رو  به  زد  ل 

 : دمیتوپ
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  ی تو جونم هست ه   ی حرصت به اندازه کاف  ؟یچته اول صبح  -

 ! ینی ب  یبدترش نکن که بد م

 گفت:  ی زیرفت باال و با لحن به شدت تمسخرآم ابروهاش

 اوهو! -

ببندم که به زور خودم و   ششیکوفت به ر  هینوک زبونم اومد    تا

 کنترل کردم و خواستم دوباره بخوابم که گفت: 

 داره تو کمبود خوابت؟  ریتاث یلیساعت خ مین نیاآلن ا -

 ی شتریداره! حداقل سرحال ترم و کارام و با دقت ب   ریبله تاث  -

م رس  دمیانجام  دوران  به  تازه  آدم  تا  چند  به    احمق  دهی که 

انجام دادن کاراشون سرم    ریخودشون اجازه ندن که به خاطر د

 داد بزنن! 

خودش و آماده کرده بود که بازم با متلک جوابم و بده که    انگار

 درهم از تعجب گفت:  ی جمله آخرم مکث کرد و با اخما  دنیبا شن 

 زنه؟ یتو اون شرکت سرت داد م ی ک ؟یچ یعنی -

دوباره رفت سمت مهندس قاسم نژاد که از روز اول با من   ذهنم

انجام دادن    ریچپ افتاد.. اون روز فکر کردم داد زدنش به خاطر د



1431 
 

ا  یمن.. ول  ی گر  یکارشه و ناش ب  نیتو  بهونه و  با  بازم    ی مدت 

 ی خودیب  دادیکرد و داد و ب  یم  ی گرفت و بد رفتار  یم  رادیبهونه ا

 . نداختیراه م

که رفتم   ی دو بار  یکی  ی.. ولنهیاخالقش هم  دیخودم گفتم شا   با

  یبداخالق  دمیفهم  دمیکارمندا د  هیتو بخش اونا و رفتارش و با بق

 ی به جور  یادتیبود که س  نیمن شده.. حدسم ا  ب ی هاش فقط نص

چغل رسونده  گوشش  هم  یبه  واسه  و  من  داشت    نیکردن 

 کرد!  یم یتالف ی نجوریا

 ؟یادتیزنه؟ س یسرت داد م ی! ک سا یبا توام گ -

 لب زدم: یناراحت با

 ! ال یخینه.. ب  -

 ! گم یبگو بهت م  -

از دست   نکهیفوت کردم و روم و چرخوندم سمتش.. با ا  نفسم

در حال حاضر    میبه عنوان تنها آدم زندگ  یبودم ول  یخودشم شاک

 تونستم باهاش حرف بزنم که گفتم:  یم
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  ر ی غ شد کارش و ددوباره سرم شلو  یکیفروش شرکت..    ریمد  -

ول انداختم..  د  یراه  اونم  از  نرمال    دمیبعد  من  با  رفتارش  کالً 

 ! ست ین

 اومد حرف بزنه ادامه دادم: تا

 هیالبد من    یکن   یبا خودت فکر م  ی دونم اآلن دار  ی البته م  -

 کردم که اون...  ی کار

 اون گه خورده که سر تو داد زده!  یهم کرده باش  ی تو هرکار -

کم   ه یلحن کوبنده اش.. دروغ چرا ته دلم    دنیشدم با شن  خشک

برو   یبار من و مقصر ندونست و ب  نیاول  ی برا  نکهیگرم شد از ا 

 برگرد قاسم نژاد و متهم کرد.. 

 گه؟ یبهش نم ی چیه  یادتیس -

  ی اول کار  نیهم   ادیبهش نگو.. خوشم نم  ی زیمن بهش گفتم چ  -

 خودم دشمن بتراشم.  ی برا

دشمنت بشه.. اون   لیدل  یکنه بخواد ب  یغلط م  ؟یچه دشمن  -

 چیو ه  میو نداره.. ما خودمون شرکت دار  ی کار  نی اصالً حق همچ
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.. مخصوصاً  می سر کارمندا داد بزن  مید  یوقت به خودمون اجازه نم

 که تازه کارشون و شروع کردن و هنوز نابلدن! ییاونا

[۰9.۰9.2۰ ۰۴:2۶ ] 

 و نهم  یو س  پانصد  پارت   

رفتارش ناراحت    نیا  دنیهربار باد  نکهیباال انداختم و با ا  ی ا  شونه

 شدم گفتم:  یم

 ! ستیعادت کردم.. مهم ن  گهیمن د-

 من مهمه!  ی برا  یمهم نباشه ول دیتو شا ی برا-

م  ادیز- بزنم  هم  یحرف  بگن  نم  نیخوان  هست    یخوا  یکه 

ادامه   ی آروم تر  ی نگفت و منم با صدا  ی زیچ  گهی .. زرتشت دی هر

 دادم: 

 خوام از دستش بدم!  یکارم و دوست دارم نم-

بودم    هنوز ول  ی زیچ  هیمنتظر  با    یحرف   چیه  یبگه  من  و  نزد 

د که  برگشتم سمتش  اخما  دمیتعجب  خ  ی با  به    رهیدرهم  رو 

 تو فکر بود..  داًیروشه و انگار شد
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ا   یخوب  ی بو نم  تی عصبان  نی از  که احساس    دی رس  یبه مشامم 

 گفتم:  عی خطر کردم و سر

 باهات حرف زدما!  نکهینکن از ا مونمیپش-

 شه!  یم مونیپش ارویاون  ی.. ولیش ینم مونیتو پش-

خواستم بهش    دیچرخ  یکه داشت تو سرش م  ی از فکر   وحشتزده

که   مس   هیبتوپم  جمع  حواسم  قرار   ی ریلحظه..  توش  که  شد 

 .. میداشت

  چیرفت ه   یکه انگار داشت به سمت خارج شهر م  ابونایخ  نیا

تا    گهید  نکهینداشت.. ضمن ا  یشگیهم  ریبه همون مس  یشباهت 

 . می شد یشرکت م   کینزد دیاآلن با

  ال یکه مربوط به قاسم نژاد و فکر و خ  یذهنم از هرچ  گهید  حاال 

 : دمیشد و ناباور پرس  یزرتشت بود خال

برو دنبال کارات   ؟منی ر یم  ی کجا دار- بعد  و اول بذار شرکت 

 !گهید
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صورتش دوال شد و از    ی افتادن آفتاب کم جون دم صبح رو  با

به چشمش   شیدود   نکیداشبورد ع برداشت و همونطور که  و 

 زد گفت:  یم

 شه!  یم لی کار تو هم تعط نیندارم امروز.. بنابرا ی من کار-

 برم شرکت!  دیچرت و پرت نگو.. من کار دارم با-

اگه    ست ین  یحرف زدم.. گفت مشکل  یادتیزنگ زدم با س   شبید-

 !ی ایروز ن هی

اخراج   کرد من از کار  یم  ی کار  هیو محکم بستم.. آخرش    چشمام

 بشم.. 

بگ   یم- واجب  ی برا  قاًیدق  یشه  کار  مرخص  یچه  من    ی واسه 

   ؟یگرفت

  ی تفاوت   یبلند کردن صداش با ب  نیو برد سمت ضبط و ح  دستش

 گفت: 

 ! ی فهم یم م یدیفعالً به ادامه چرت زدنت برس..هر موقع رس -

* 
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وحشتناک هوا که از هر طرف محاصره ام    ی به سرما  ت یاهم  یب

پر از برف دور و برم بود و    ی فضا  خیام م  رهیکرده بود.. نگاه خ

  ی هم باکفش ها  ایو بعض  ی کامل کوهنورد  زاتی که باتجه  ی افراد 

که مطمئناً به کوه پر از برف    ی ر یرفتن تو مس  یداشتن م   یاسک

 .. دی رس یم

به روم بودم..تنها  شدم مات رو    ادهیکه پ  ی درست از لحظه ا منم 

 گشاد شده ام بود..  ی کرد چشما یعضو بدنم که داشت کار م

 ختیر  نیخودش فکر کرده بود که من و با ا  شیپ  یچ  زرتشت

 ! یاسک ستیو لباس آورده بود پ

رو به رو گرفتم و برگشتم    ریشدن دستم نگاهم و از مس  ده یکش   با

 سمت زرتشت که گفت: 

 ! ایزن  یم خی گه یلباس بپوش د ایب ؟ی زل زد یدو ساعته به چ  -

که بازوهام و از سرما بغل کرده بودم چند قدم به سمت    همونطور

 ن یدوم  ی که در صندوق عقبش و باز کرده بود رفتم و برا  نی ماش

د از  شد  چهارتا  چشمام  تجه  دن یبار  و  لباس  همه    زات یاون 

ذهنم    ی تو  نایاآلن داشتم به خاطر نداشتن ا  نیکه هم  ی کوهنورد

 کردم!   یزرتشت و بازخواست م 
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از همه    ی ادیآقا فکر همه جاش وکرده بود و من ز  نیانگار.. ا  یول

کردم    ی بودم که فکر م  دیناام  ی ادی.. زدم یشا  ایخبر بودم!    یب  یچ

کار کرد و    یچ  شیکه چند روز پ  ستین  الشیخ  نیزرتشت ع

اگه    ی من.. حت  ی برا  نکاریا  کهینداره.. در حال   یقصد معذرت خواه

 داد.. یو م ر یباً همون معنی.. تقراره یرو به زبون ن ی زیچ

پالتوم توسط زرتشت به خودم اومدم و    ی باز شدن دکمه ها  با

خواستم خودم و بکشم عقب که با همون دکمه ها من و سر جام  

 گفت:  تینگه داشت و با جد

! پس فقط  میبند  ی م  لیقند  نجایبخوام منتظر تو بمونم تا شب ا  -

 و تکون نخور! ستایصاف وا

که انگار هنوز    یو خواب  یجیگ  گهیطرف سرما و از طرف د  هی  از

نپر سرم  و   دهیاز  بدم  گوش  حرفش  به  که  کرد  مجبورم  بود 

 کنه..  کاریخواد چ یم   نمیبب ستادمیوا

 هینسبتاً نازک خودم و درآورد و گذاشت تو صندوق و    ی پالتو

که جلو بسته بود و از سرم رد کرد و   ر یکاپشن سبک مثل بادگ

و صافش کرد..    د یکش  رونیب  نشیدستام و از تو آستدونه دونه  
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قسمت   پیکالهشم انداخت رو سرم و کشش و سفت کرد و ز

 .. دیدماغم بود و کش کیباالش و که تا نزد

 ن یخودم از ا   ی کردم و اومدم بگم پالتو  یاحساس سرما م  هنوز

بود و    یکیتر از اون    می..که ضخگهیکاپشن د  هی گرم تر بود که  

و کالهشم    پیتنم کرد و ز   یو مثل قبل  دیرس   یم به نظر    یپشم

 .. دیکش

گوش و   یکرد و من همه حواسم پ  یکار م  تیداشت با جد  اون

 ی خواستم بگم خودم کارام و م  یقرمز شده اش بود.. م  یشونیپ

خب دروغ چرا.. به مذاقم    یکنم تا اونم زودتر لباساش و بپوشه ول

  ی بستن راه نفوذ سرما  ی توجه و دقت باال تو  نیخوش اومده بود ا

 لباسام! 

  د ی رس  یبود که به نظر م  ی گنده ا  ی دستکش ها  ی بعد  نهیگز

 ی نم  ی ا  گهیماً کار دباشه چون مسل  ی کوهنورد  ن یفقط واسه هم

دستم کرد و چسبش و دور   نکهیشد باهاشون انجام داد و بعد از ا

 پام. ی مچم محکم کرد نشست جلو

اول دور جفت   نیکم گشاد بود واسه هم  هیشلوارم    ی ها  پاچه

که   یشلوار  هی و از روشون    دی چیپارچه مثل باند پ  هیساق پام  
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ست همون کاپشن تنم بود پام کرد و کش دور مچش و محکم 

 کرد..

  ن ی جفت کفش سنگ   هیو    یپشم  میجفت جوراب ضخ  هی  آخرسرم

م حس  که  حت  یساقدار  جفتش  وزن  وزن    شتریب   یکردم  از 

 خودمه..

که داشتن تو اون   ه یبق  پ یسر تا پام شده بود مثل ت  گهید  حاال 

داشتم که منم زودتر   لیوجودم تما   ی تو  بیرفتن و عج  یم  ریمس

 و پام به اون کوه پر از برف برسه..  امیدر ب نگیپارک نیاز ا

 هیتفاوت که    ن یو با ا  دیمثل من همه لباساش و پوش  زرتشتم

نگران با  من  و  رو دوشش  انداخت  گنده هم  به    یکوله  زدم  زل 

ام و    رهینه که نگاه خ  ایداره    یکمرش مشکل   نمی چهره اش که بب

 و گفت:  دید

 ه؟یچ -

 ست؟ین  نیسنگ  -

 !میخور  ی.. ناهار و همون باال مستیتوش ن  ی ادی ز  زینه خوبه! چ  -
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ب  جانیه  کهیحال  در و احساس    یم   شتریوجودم هر لحظه  شد 

 کردم گفتم:  یتو خودم حس م ی ادیز ی انرژ

 .. ارمیاگه سختته بده من ب -

  یتو  لیزد تا وسا  یزد و همونطور که من و کنار م  ی شخندین

 صندوق و مرتب کنه و در و ببنده گفت: 

 کوله اندازه قد توئه!  نیبچه.. کل ا  نم یبرو کنار بب  -

ا  باز ول  نیاز  درآورد..  و  و حرصم  استفاده کرد   یکلمه مسخره 

  ی زیچ  چیبهم مزه داده بود و ه  ی بدجور  جانهی ه  نیکه ا  فیح

 م و مکدر کنه!  تونست اوقات ینم

کنه منم برم    یو مرتب م  لیو برگردوندم و خواستم تا وسا  روم

 که گفت:   ستیسمت پ

 ..ستایوا -

  م یقدم   هیو قفل کرد و اومد سمتم.. تو    ن یطرفش که ماش   برگشتم 

مونده از صورتم    رونیب  ی به چشمام که تنها جا  رهیو خ  ستادیوا

 بود گفت: 
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شه    یوقت فراموش نم  چی که اون شب زدم.. مطمئناً ه  ییحرفا  -

  ه ی  می .. بتوننجایبا اومدنمون به ا  دی.. با خودم فکر کردم شایول

ها رو کمرنگ کنه.. واسه   ی.. که تلخمیبساز  دیخاطرات جد  ی سر

روز متفاوت باشه.. واسه جفتمون. پس..    هیخوام امروز..    یم  نیهم

..  ندهی.. نه گذشته.. نه آم یفکر نکن   ی چیبه ه  میقول بد  نجا یهم  ا یب

.. مثل دو تا آدم.. دو تا زن و شوهر  میفقط از لحظه امون لذت ببر

 !ی.. نه دوتا خروس جنگی عاد

نم  لبخند چشمش  به  دلم  ته  ول  یاز  ازحالت    یاومد  مطمئناً 

..تازه  نی که اونم لبخند زد و برگشت سمت ماش  دیچشمام فهم

به چهارتا عصا صندوق گذاشته    ی که رو  ی کوهنورد  ی چشمام 

 بود افتاد.. 

که پشتش کش    نکیع  هی  بشمیتاش و داد دست من و از توج  دو

 داد درآورد و زد به چشمام.

 ! ادیخوشم نم نکیاز ع ؟منیواسه چ گهید نیا-

 سوزه بذار بمونه..   یصورتت م-
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 یرو  اریاخت  ی..نگاهم ب میبه چشم خودش زد و راه افتاد  نکمیع  هی

سل  پشیت خوش  ترک  قهینشست..واقعاً  خودش   بیبود..لباس 

 . یبود و مال من قرمز و مشک یو مشک ی سرمه ا

ا   بیعج  یول حت  نیتر  که  هم  یبود  و  کفش  و    ن یدستکش 

  نکه یدستمون هم با رنگ لباسا ست کرده بود و من..با ا  ی عصاها

کردم   یحس م  بی عج  یمدت نداشتم..ول  یتا حاال رابطه طوالن

 تیاهم  زایچ  ن یحد به ا  نیبود که تا ا  ییزرتشت جزو معدود مردا 

 داد. یم

برام رنگ باخته بود    زیوقت بود همه چ  یلیکه..خ  یمن  ی برا  نیا

جور معجزه و   هیتونست    یکرد..م  یزده ام نم  جانیه  ی زیو چ

  ی اسک  ستیپ  ن یاومدنمون به هم  یحس مثبت محسوب بشه..حت

و به طور قطع    دمش ید  یداشتم م   کیبار از نزد  ن یاول  ی که برا

 شد!  یم ی رینظ  یتجربه ب

محو تماشا شده بودم که ازش عقب افتادم و زرتشت که   انقدر

ب  فاصله  وا  نمونی متوجه  پشت    ستادیشد  سمتم..از  برگشت  و 

 کشینزد  یبدم ول  ص یتونستم حالت نگاهش و تشخ  ینم  نکش یع

 که شدم متوجه لحن خندونش شدم. 
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 ؟ یزن یزل م ی دار یبه چ-

 : دمیرفت که پرس یم  نیو تعجبم داشت از ب  یجیکم گ کم

 آره؟ ی بابتشون پول داد ی؟کلی دی خر یرو ک انیا-

 .. گهیپول داد د دیبا دی خر ی قاعدتاً برا-

 م یبار اومد  هی  نی نداشت..ما که فقط هم  یکه لزوم  نهیمنظورم ا-

 شه!  یبالاستفاده م گهیبعد د

داشت بازوم    یدست نگه م   هیکه جفت عصاهاش و با    همونطور

 کنم.  شتری و گرفت تا سرعت قدم هام و ب

 ی م  گهی..اون موقع دمیایاومد که ب  شیبازم پ  دیازکجا معلوم؟شا -

ارزش    زایچ  یاز نظر من بعض   نکهی..دو اکی  نی..امیمجهز  میدون

اگه به قول تو فقط    ی..حت می داره که به خاطرشون پول خرج کن

و با حرف   تی انقدر انرژ   نکهیبار بشه ازشون استفاده کرد..سه ا  هی

 ! ی اریزدن تلف نکن کم م

بدون کمکش به قدم    نباریو ا  دمی کش  رونیو از تو دستش ب  بازوم

 هام سرعت دادم.
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دارم..تو به فکر خودت باش و اون کمرت   ی انرژ  یلیاتفاقاً من خ-

  ه یثان  هیکوه    ی روش..من مطمئناً تا باال   یکوله هم انداخت  هیکه  

 ! ستمینمیهم وا

 به کتفم زد.  ی و ضربه ا دیبلند خند ی داباص

 کنم پهلوون پنبه!  یسالمت م گهیساعت د م ین-

××××× 

بودم و داشتم با لبخند به    ستادهیوا   سایپنج متر باالتر از گ  باًیتقر

 میبود  ریمس  ی کردم.. تازه وسطا  یتالشش واسه باال اومدن نگاه م

 ی که خودش و سر تا پا انرژ  یاز پا در اومده بود آدم  ی نجوریو ا

 دونست..  یم

 با خنده گفتم:   دیکه رس م یچند قدم به

 !ی زرتت قمصور شد منبع انرژ ه؟یچ -

داشتم  ی انرژ  یها.. هرچ نگو زرتشت که اعصابم خورده    یچیه  -

  یچیواسه وزن خودم ه  گهیلباسا شد.. د  نیصرف حمل کردن ا

 نموند! 
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قدم از قدم    یتونست  یلباسا تنت نبود م   نیاگه ا  ی کن  یفکر م  -

م  ؟یبردار برف  به  پات  که  راه  اول  قند  یهمون    ی م  لیخورد 

 نفس تازه کن..  نجایا ستایکم وا هی! یبست

و کش  دستش وا   یاون قسمت  دمشیو گرفتم   ستادهیکه خودم 

کاپشنش نفسش و فوت کرد و   قهی  دنیکش  نییپا  نیبودم که ح

 گفت: 

فهم  - اآلن  دردت    یهرچ  دمیعوضش  کمر  درباره  ازت  اآلن  تا 

 دروغ بود!  دم یشن

 چرا؟  -

و خم به ابرو   ی ایراه ب  نهمهیا  یتونست  ی با اون کوله چه جور  -

 ؟؟یرس یم مانی ن من به مرحله زافقط سر بغل کرد ؟ی ارین

دوباره به چهره    ی و وقت  دمیبلند خند  ی و عقب بردم و با صدا  سرم

د کردم  نگاه  هم  دمیاش  که  و  ازم    یسع  شهیلبخندش  داشت 

کاپشنش    قهیدوباره    دمشید  نکهیکنه و اآلنم به محض ا  مشیقا

 باال!  دیو کش
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حس کننده زدم    ی هم مسکن خوردم هم ب  میای ب  نکهیقبل از ا  -

ارزشش و   زایچ  یگفتم بهت.. بعض  نکهی.. دو ا کی   نیبه کمرم ا

 بکشه..   یکم سخت هیداره که آدم 

 ؟ ی با خودت آورد  -

 ؟یچ -

 موقع برگشت دردت گرفت! ی دید هویمسکن..  -

ازش در  برعکس و  لبخندام  واقعاً   ینم  غیاون من  کردم.. چون 

  ن یتعجب ا  تی که در نها  زیتوجهات ر  نیبردم از ا  ی داشتم لذت م

چ تنها  انگار..  بود..  کرده  تر  لذتبخش  برام  و  کمر  که    ی زیدرد 

 بود!   ن یرو به خودم جلب کنم هم  سایتونستم توجه گ   یباهاش م 

 آره دارم تو کوله اس! -

ا  - عمراً  رو شکر.. چون من  تو مس  نی خدا  رو  برگشت    ریکوله 

 ! ی دنبال خودم بکشونم گفتم که رو من حساب نکن

خواد   ی دلت م  ی و بهونه ا  لیو تو دلم گفتم باشه.. هر دل  دمیخند

 ی .. ولی به خاطر درد کمرم نگران نشد  یجور کن تا بهم بفهمون

 دارم! مانیمن به حسم ا
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م  ینگاه دلم  بود  خودم  به  انداختم..  اش  خسته  چهره   یبه 

و بعد   میحس کننده هست تا باال بر  ین و بخواست تا اثر مسک

  یبراش نم  یجون   سایگ  گهیوضع د  نیبا ا  ی.. ولمی استراحت کن

 موند. 

اشاره به چند متر باالتر که هفت هشت تا کنده درخت به شکل    با

 بود گفتم:  مکتین

 ..میبخور ییچا هی مینی اونجا بش میبر -

 ؟ یآورد ییجون من؟ چا -

دادن انقدر  یپرواز بهش م  ی اگه اون لحظه دو تا بال برا مطمئناً 

  یی به چا  بشی غر  بیعالقه عج  نیشد و منم از ا  یخوشحال نم

 صبح زود پاشدم و بساطش و آماده کردم.. خبر داشتم که  

 آره!  -

به    ایبود..    ی اراد  ریو غ  ییهوی  دم ینفهم از قصد که صورتش و 

 بازوم چسبوند و با همون ذوق گفت: 

 اسمش رفت!  دنیبا شن  می نصف خستگ  ییدمت گرم خدا -
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منم    یخواست جدا شه نذاشتم.. خبر نداشت که نصف خستگ  تا

هم کوچ  ن یبا  ب  کیحرکت  از  اش  بچگونه  برا  نیو  که   ی رفت 

برداشتن  لشیتکم از  بعد  و  کردم  حلقه  بازوش  دور  و  دستم   ..

بق  رس  ریمس  هیعصاهامون  تو همون    دن یتا  رو  ها  اون کنده  به 

ط   دهیفاصله چسب هم  عج  میکرد  یبه  گ  بی و  که    هم   سا یبود 

 نکرد و تو همون حالت دنبالم اومد!   یمخالفت

و گرفتم    میتصم  نیبگم که بهتر  تی تونستم با قطع  یم  گهید   حاال 

زشتم   ی زدم و اون حرفا  شیکه چند روز پ   ی جبران گند  ی برا

ها رو    یروزه تلخ  هیگردش    نی بودم ا  دواریو دارون.. ام  سایبه گ

اصل قسمت  هنوز  که  هرچند  کنه..  پاک  ذهنش  ه   یاز   جان یو 

 مونده بود! زشیانگ

بق  رو کنار  ها  کنده  از  تا  پشتم   مینشست  هیدو  از  و  ام  کوله  و 

گ لذت    نکش یع  سایدرآوردم..  با  حاال  و  درآورد  صورتش  از  و 

زدن به مناظر اطراف شد و تو همون حال    دیمشغول د  ی شتریب

 : دیپرس

 ؟ی تو هم بلد -

 ؟یچ -
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 ! یاسک -

شدن انداختم و   یسوارا رد م  یکه توش اسک   ی ر یبه مس  ینگاه

 گفتم: 

رفت   یکی  - ها  بچه  با  دانشگاه  زمان  هم  میدوبار  همونا  از    هی.. 

ول  ادی  ییزایچ تا    هی  یگرفتم..  افتادم  کمردرد    هیبار  از  هفته 

 !دمیدورش و خط کش گهینتونستم تکون بخورم د

درش   ی رو  یچ یکه به شکل پ  یوانیو درآوردم و دو تا ل  فالسک

.. به محض  سایو دادم دست گ شیکیشد و باز کردم و    یبسته م

  ه ینشسته بود    یکه رو کنده بغل  یپسر جوون  وانامونیپر کردن ل

 بار مصرف گرفت سمتم و عاجزانه گفت:  هی وانیل

 یهرچما    قیرف   نی.. ایو برام پر کن  نیداداش راه داره نصف ا  -

 ! دی سر کش میداشت

 آره حتماً! -

که    وانشیپر کردن ل  نیح  ینداشت ول   یاشکال  چینظر من ه   از

که    دمیو خشم واضح چهره اش تازه فهم  سایچشمم افتاد به گ

 بود.  دهیفالسک نقشه کش نیا ییکل چا ی احتماالً برا 
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درش و فشار دادم    ی و دکمه فنر  دمیخنده دستم و عقب کش  با

 و گفتم: 

 ! م یکن یباال دوباره پرش م م یرفت -

 بذل و بخشش نکن واسه من!  ی نجوریا گه یلطف کن د -

 گناه داشت بدبخت صورتش از سرما قرمز شده بود! -

 دلت واسه همه بسوزه به جز من!  -

روش مونده بود و اآلنم مثل    نکی به چهره اش که رد ع  ی لبخند

دستم و    اریاخت  ی انداخته بود زدم و ب  ن یبچه ها به دماغش چ

همه موانع از سر راه   ی روز  هی.. کاش  دمیجلو بردم و لپش و کش

تونستم بهش بگم    ی شد و من باالخره م  یرابطه امون برداشته م 

شد.. اونم نه    یم   یو خوردن  نیری وقتا در نظرم ش  ی که چقدر بعض

و    دمش یکه بعد از چند سال د  یفقط اآلن از همون لحظه اول

 دلم و برد.. 

بچگ  هرچند تو  ول  ین یریهم چهره قشنگ و ش  یکه  ..  ی داشت 

حد در نظرم    نیبزرگ بشه تا ا  یکردم وقت  یوقت فکر نم  چیه

 به نظر برسه..  یجذاب و خواستن
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  ی نه من برارفت که حاال   یم  شیپ  گهیجور د  هی   ز یهمه چ  کاش

  سا ینوازش و قربون صدقه رفتن ساده دست و دلم بلرزه.. نه گ  هی

 چشماش گرد بشه! یشکل نی کنم ا یکه دارم م ی کار دنیبا د

  ت ییسکویبسته ب  هیو از تو کوله    دمیدستم و کش  یقینفس عم  با

 درآوردم و گرفتم سمتش که گفت: 

خدا در و تخته رو خوب    گنیجمله که م  نیتا حاال به مفهوم ا  -

 نبرده بودم!  یکنه پ یبا هم جور م 

دختر و  خوب    نیخواستم حال ا  یبود که من امروز م  بیعج

کنم و حاال اون داشت هر لحظه با حرفا و کاراش قلب من و تو 

داشت فکر جور شدن و    یکوبوند.. چقدر حس خوب  ی ام م  نه یس

 دختر!  نیبودن با ا یکی

 چرا؟  -

 گفت:  ی و فالسک چا تییسکو یاشاره به ب  با

کارا رو دارم.. نه   نیوقت نه حوصله و اعصاب ا  چیخب.. من ه  -

بردارم و    یو مسافرت چ  کین  کیمونه که واسه پ  یم  ادمیاصالً  

کالهمون پس   یبرندارم.. اگه تو هم قرار بود مثل من باش   یچ
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  زونیآدم فرصت طلب آو  نیمثل هم  دیمعرکه بود.. اون وقت با

 !ی چا وانیل هیواسه  میشد یو اون م نیا

 کجاش واسه تو مفهوم در و تخته داشت؟ نیاآلن ا -

 ! گهیباهم جورن د یعن یزن و شوهر مکمل هم باشن  نکهیهم -

 لب گفتم:  ریو ز دمیکش  یقیعم  نفس

 ما شد..  بی نص  نیخدا رو شکر که فقط از مکمل بودن هم -

 ؟یچ -

شه    یراه رفتن سخت م  گهید  میبمون  ادیز  میبخور بر..  یچیه  -

 برامون! 

باال ظهر   میتا برس  ریمس  ی مکررش تو   ستادن یو وا  سایسرعت گ  با

برا بود  هم    میرفت  م یمستق  نیهم  ی شده  که  رستوران  سمت 

 .  میهم غذا بخورو  م یدر کن  یخستگ

حتماً معده   دیشد و با  یکمردردم داشت شروع م  گهید  خودمم

همونطور که به    یکردم تا بتونم مسکن بخورم.. ول  یام و پر م

  نیا  جانیه  دنیبه د  دیارز  یدرد م  نیهم گفتم تحمل ا  سایگ
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جاها باز    نیباره که پاش به ا  نیاول   ی چهره که مشخص بود.. برا

 شده.. 

بود با وجود آقاجون    رازیکه ش  یهم نداشت.. تا اون روز  یتعجب

خواد   یکه دلش م  ی هاش محال بود بتونه اونجور  ی ریو سخت گ

درگ  حیتفر انقدر  اونم  از  بعد  زندگ  ریکنه..  از   یمشکالت  دور 

د که..  شد  تفر  یوقت  گهیخانواده  خوشگذرون  حیواسه    ینم  یو 

 موند. 

بران اشتباه چند روز داشتم.. نه فقط واسه ج  م یمن.. تصم  یول

.. هر موقع که فرصت  شهی.. که واسه همیو معذرت خواه  شمیپ

کمبودها  شیپ همه  گ  یزندگ  ی اومد..  برطرف   سایگذشته  رو 

 یهم که فکر م  ی با من.. اونقدر  یکنم.. تا بهش بفهمونم زندگ

 !ستیکرد آزار دهنده و عذاب آور ن

از خوردن غذامون مشغول حساب کردن پول رستوران شدم    بعد

 اخمام تو هم رفت..  سایگ یخال  ی جا دنیبرگشتم با د یو وقت

بهش گفتم به    یی موقع رفتنش به دستشو  شیساعت پ  هی  نیهم

نره.. حاال    ییجا  ییشلوغه و بهتره که تنها  ی ادیخاطر آخر هفته ز

 بازم سرخود کجا رفته بود؟
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کوله    ست یمطمئن شدم ن  ینگاه تو رستوران چرخوندم و وقت  هی

 .. رونیرفتم ب  لمیدوشم انداختم و بعد از برداشتن وسا  ی رو رو

خبر  گهید آفتاب  اون   ی از  تو  بود..  آلود  مه  گرفته  هوا  و  نبود 

م  تمیوضع جا  یسخت  بب  ییتونستم  ا  نمی و  به  برسه   نکهیچه 

 کنم..  دای رو پ سایبخوام گ

دادم   صشیباالخره چند متر اونورتر از رنگ لباسش تشخ  نکهیا  تا

شد    کیپسر جوون بهش نزد  هی خواستم برم سمتش..    نکهیو هم

اومد مشغول    یفاصله کامالً به چشمم م   نیکه از ا  ی باز  شی و با ن

 شد..  سای حرف زدن با گ

پسره    افهیلحظه رفت و ابروهام تو هم گره خورد.. به ق  هی  نفسم

جز مزاحمت داشته باشه و هرچقدر صبر    یخورد کار خاص  ینم

گ تا  کنه    ی جور  هی  سایکردم  سمت    ایدکش  برگرده  حداقل 

پ که  د   شی رستوران  باشه  همونجا   ستین  ی خبر  دمیمن  و 

 بود.. ستادهیوا

زد با دست    یکه هنوز داشت با اون لبخند مسخره حرف م  پسره

 دمیشد د  دهینگاهم به اون سمت کش  یاشاره کرد و وقت  ییبه جا

هم داشت    سایپر از دختر و پسر جوون بودن و احتمااًل گ  پیاک  هی
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م پ   یدعوت  بره  که  نفهم  ششونیکرد  هنوز  من  که چرا   دمیو 

 فرستاد که بره!   یپسره رو نم  ستم«یجمله »من تنها ن   هیبا    سایگ

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:2۸ ] 

 هفتم  و چهل و  پانصد  پارت   

نم  قمیعم  نفس  افتادم..  راه  و  کردم  فوت  و    یو  بحث  خواستم 

از    سایمنتظر بودم خود گ  شتریکنم و ب  جادیروز ا   نیتو ا  یناراحت

نشون  یواکنش  چینه تنها ه  دمید یوقت ی.. ولادیکار برب  نیپس ا

  تش یتا هدا  سای گ  ی نداد که پسره هم دستش و گذاشت رو بازو

 و به قدم هام سرعت دادم. ارمی نتونستم طاقت ب گهیکنه د

به    مم یو مستق  رهیخ  نگاه  بود که  زوم شده  اون پسره  رو  فقط 

 نکهیشدنم روش و به سمتم برگردوند و قبل از ا  کیمحض نزد

 سایگ  ی ب از بازوازش سر بزنه دستش و با ضر  یواکنش  ایحرف  

  رهیداشتم شکل دعوا به خودش نگ یکه سع  یکنار زدم و با لحن 

 گفتم: 

 امرتون؟  -

 گفت:  ییکرد و با پررو ی خنده ا تک
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 شما امرتون؟  -

اگه    ی.. مشکلی زن   یبا خانوم من حرف م   ی شما دو ساعت دار  -

 کنم!  یمن حلش م دیهست بگ 

جا به جا شد و آخر سر شرمنده    سایمن و گ   نیکم ب  هیپسره    نگاه 

 لب زد:

 شوهر دارن!  شونیدونستم ا یمن.. نم -

  ی شاک  سایاز گ  دیبا  عتاًیدادم و طب  یرو بهش حق م  هیقض  ی نجایا

خودش بود    خی م   میهمچنان نگاه طلبکارانه و عصب  یشدم ول  یم

 : دمیو توپ

 به سالمت!  ی د یحاال که فهم -

  ی دو قدمم دور شد ول یکیاش و با مکث ازم گرفت و    رهیخ  نگاه

انگار براش ز  ستادیلحظه وا   هی   ن یسنگ  ی ادیو برگشت سمتم.. 

 دوستاش که گفت:   ی کنف شدن جلو نیاومده بود ا

که.. خانوم خودت نخ داد..    یالبته داداش.. فقط خواستم بدون   -

 شون؟؟ ی سراغ ا  امیب دیآدم.. چرا من صاف با نهمهیوگرنه ا
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که اون لحظه داشت وجودم و   یدو قدم فاصله رو با خشم  یکی

 :دمیپر کردم و غر دیکش  یم  شیبه آت

 ه یو هر طرف دنبال    زتیه  ی ناموس.. چشا  یدهنت و ببند ب   -

 واسه زن مردم! ینزن  خودیطعمه نچرخون تا توهم ب 

از    یکیدر جوابم بگه که    گهید  زیچ  هیزد و خواست    ی پوزخند

گ و  بازوش  اومد  کشدوستاش  خودش  دنبال  و  منم    دیرفت 

و باالخره زل زدم به چهره نسبتاً نگران و   سایبرگشتم سمت گ 

 کالفه اش!

که پسره زد و با   یبود.. با اون حرف  ی ا  گهیاگه هر وقت د  دیشا

در اصل با عکس    یعنی..  دمید  قهیچند دق  نیکه خودم تو ا  ی زیچ

نسبت به اون پسره مزاحم.. حرصم و    سا یالعمل نشون ندادن گ

 .. دادیکردم با متلک و داد و ب یم یسرش خال ی جور هی

کرده    ی ز یبرنامه ر  یچ  ی گردش و برا  نیبود ا  ادمی... هنوز  یول

اضافه    میقبل  ی به گندها  گهیگند د  هیخواست    یبودم و دلم نم

 به جبران بشم.. کنم که پشت سرش بازم مجبور  

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:29 ] 
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 هشتم و چهل و  پانصد  پارت   

بدم نسبت به کار    تیهمون ذهن  ریفقط تحت تاث  نایهمه ا  دیشا

شک   نیفرصت بود تا بخوام ا  نیوقتا بهتر  نیبود و هم  سایگ   یقبل

 رو از خودم دور کنم!  ینی و بدب

خ  دمیکش  یقی عم  نفس و  شونشیپر   ی تو چشما   رهیو  دستم   ..

 گذاشتم رو بازوش و لب زدم:

تونم برم از رستوران زنگ   یچرت و پرت که نگفت بهت؟ م  -

حرف    ایکرد    ی جمعش کننا.. اگه کار   انیمامور بفرستن ب   هیبزنن  

 زد بگو!  ینامربوط 

م  نکش یع و  نبود  چشمش  خ  ی رو  و    یلیتونستم  بهت  راحت 

کردن    ی باور طرفدار  یعنیبدم..    صیو از تو نگاهش تشخ  ی ناباور

 شد؟  یشکل نی من انقدر براش سخت بود که ا

 کم تکون دادم و گفتم:  هیو  بازوش

 .. با توام!سایگ -

 به خودش اومد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. باالخره

 .. گهید میبر  ا یخب.. ب لهیخ -
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افتاد  کنار راه  رفت  میهم  قدم  تو سکوت چند  حالمی و  در    که ی.. 

گ  داًیشد فکر  که  نداشتم  و شک  بودم  فکر  مشغوله   سا یتو  هم 

ا دق  نیوگرنه  چند  اتفاق  از  بعد    ب یعج  ادیز  شی پ  قه یسکوت 

 بود..  بیغر

  ی به سخت  یکه تو اون شلوغ   ییو با صدا  اوردیطاقت ن  نکهیا  تا

 شد گفت:  یم  دهیشن

 گفت..   یراست م -

بود و در   یمنظورش چ  دمیفهم  نکهیو محکم بستم و با ا  چشمام

 :دمیخواست بگه پرس یم یادامه چ

 ؟یچ -

نخ دادم بهش.    ییجورا  هیگفت.. من..    یاون پسره.. راست م   -

نه حرف کار  یالبته  نه  م   ی زدم..  نگاهش  داشتم  فقط    یکردم.. 

 و دوخت! دیکردم و اون واسه خودش بر

بدنم وسط اون   ی شدن نفسم و باال رفتن دما نی احساس سنگ با

که سرم    نطوریبرف و سرما.. سرم و به سمتش برگردوندم و هم

 لب زدم: یدادم با درموندگ یو به چپ و راست تکون م
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 چرا؟  -

و زل بزنم بهش    ستادمیو منم مجبور کرد که وا   ستاد یجاش وا  سر

 تا گفت: 

  نم یخواستم بب   یخواستم امتحانت کنم.. م  یخواستم.. م  یم  -

  نم یخواستم بب   ی اون شب.. م  انی.. بعد از جرهیعکس العملت چ 

اومد.. تو به خاطر گذشته ام اول    ش یپ   ی تیموقع  هیاگه.. اگه بازم  

زود از رستوران اومدم   ن یاصالً واسه هم  ؟یکن  ی من و متهم م

 .. رونیب

ا  دنیشن  با و  م   نیحرفاش  نسبتاً صادقانه.. فقط دلم   یاعتراف 

  ی ل یخ  تمیدرصد عصبان  یرطور شده بهش حق بدم.. ولخواست ه

 بود که سرم و به سمت صورتش کج کردم و گفتم:   شتریب

 امتحان قبول شدم خانوم معلم؟ نیحاال تو ا -

 تکون داد...   دییسرش و به تا   ییبهم انداخت و با پررو  ینگاه  مین

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:29 ] 

 نهم  و چهل و  پانصد  پارت   

 : دمیتوپ ت یبا عصبان نباریا
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هر حرف    یکن  یفکر م  نکهیا  ه؟ی چ  یدون  یمن م   ی! بدبختسایگ  -

که تو   یو هر عکس العمل من به خاطر کار سابق توئه.. در صورت

.. بازم اون شب ایدختر دن  نیاشتباه تر  ی ب  ی.. حتی بود  یهر آدم

  ی مون واکنش و از من مه  یواشکیاون عکسا و اون قرار    دنیبا د

بازم   ی شد ول ی م  ادیتم کم و زی کم درجه عصبان   هی دی.. شای دید

اآلن که در هر صورت   نی.. مثل همی به پنهون کار  ی متهم بود

  ن ی و ا  ی جمله دک کن  هیمن توقع داشتم پسره رو همون اول با  

در حق   یگذشته تو نداره.. پس لطف بزرگ  یبه زندگ یربط  چیه

که    یسوال نکن  نیا  ریاگه انقدر ذهنت و درگ  یکن   یجفتمون م

 بود! خب؟ ی و نداشتم اآلن رفتارش چه جور  شغلاگه من اون 

بزنه.. روم و برگردوندم به راهم ادامه   یصبر نکردم تا حرف  گهید

م و  زورم  همه  داشتم  من  ا  یدادم..  کردن  قبول  واسه    ن یزدم 

  یاز ذهنم.. حاال خانوم برا   یمنف  ی و پس زدن همه فکرا   طیشرا

سر خودش    ی روز   هیدختر    نیمن آزمون و خطا راه انداخته بود.. ا

 داد! یبه باد م ییهویمات یاحمقانه و تصم ی فکرا نیو با ا

  هو یکجا مونده که    نم یبود و خواستم برگردم بب   ده یبهم نرس   هنوز

 و بازوم و محکم گرفت..  دیاز پهلو بهم چسب 
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 ! د یببخش -

 موندم..  رهیتر کردم و به رو به رو خ ظیو غل اخمام

  یی زایچ  هیخواستم تو وجود خودم از    ی.. فقط مگهید  دیببخش  -

 ! نیمطمئن بشم.. هم

لحن پر از    نیو ا  شییهوی  دنیچسب   نی.. ایبود ول  یوونگید  دیشا

ناز دخترونه هم   ییجورا   هیم و  بود  دهیخواهش که کمتر ازش د 

ها انقدر به مذاقم    ی کرده بود.. با وجود همه اعصاب خورد  ش یقاط

  ی م  نم ی سکوت و کش بدم تا بب  نیخوش اومده بود که بخوام ا

 بره!  شیخواد تا کجا پ

 زرتشت با توام..   -

بلندش باالخره سرم و به سمتش برگردوندم که با لبخند    ی صدا  با

 گفت:  یضیعر

 ؟ی دیبخش -

خر کردن من   ی تالشش و برا  ت یدونستم که داره نها  یم  کامالً

خواستم    ی هم موفق بود.. من اگه م  ی کنه و خب.. تا حدود  یم
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نم ا  یهم  به  ا  نیتونستم  و  از خواهش جواب    نیلحن  پر  نگاه 

 بدم..  یمنف 

هاش مطمئن بود که قبل از    لهیبه ح  ی ادیودش زانگار خ  یول

تو ذوق  با همون  من  دادن  بارها    ی جواب  امروز  که  اش  چهره 

 شاهدش بودم گفت: 

 !م یاز اونا سوار ش م یبر ایب ی دیپس حاال که بخش -

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:3۰ ] 

 پنجاهم  و  پانصد  پارت   

که صف   ی ژیبه تله س  دیانگشتش و دنبال کرد و رس  ریمس  نگاهم

گرفت..    یاز وقتمون و م  یکه کل  یداشت و جدا از اون صف  یلیطو

دل سوار شدن و نداره و فقط زمانمون    سایمطمئن بودم گ  باًیتقر

 .. ده یو هدر م

 !میبر ایشه ب  یم ریولش کن اون و د -

 م.. خب؟ کار بد نی.. مهمون من! به جبران اگهید میعه.. بر -
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به ناچار   دیبه زور دستم و کش  ی بهش نگاه کردم و وقت   ی چپ  چپ

ا افتادم.. من که امروزم و وقف  دختر چموش و    نیدنبالش راه 

 تهش قراره به کجا برسه!    نمیرفتم بب  ی م  دیگستاخ کردم.. حاال با

ا  ینم منکر  خوب  هیقض  نیتونستم  حس  که  از   یبشم  گرفتم 

نگه.. هرچند که هنوز اون پسره از    یچیتونست ه  یاعترافش.. م 

ول بود  مزاحم  من  ا  ینظر  اومدن   نی خب  کوتاه  ارزش  صداقت 

نشون    اق یداشت.. به خصوص که اآلن انقدر داشت از خودش اشت

اتفاقات    نیاشدنش.. منم..    ده یبخش  ی کرد برا  یداد و تالش م   یم

 گرفتم!   یم  کی فتاد و.. به فال نا  یم  نمونیکه داشت ب   ی نوظهور

××××× 

  ن یهوا گرفتم و ح  ی مونده ام رو  زونیمعلق و آو   ی و از پاها  نگاهم 

که    یرو به رو و ارتفاع  ر یقورت دادن آب دهنم زل زدم به مس

 .میکه توش بود ییشد نسبت به جا یم  شتریرفته رفته ب

  ی دو ساعت  نیتمام ا  ی و دادم و حت  شنهاد یپ  نیکه ا  ی لحظه ا  اون

 ی زیچ  نیکردم با همچ  یاصالً تصورشم نم  میصف بود  ی که تو

وحشت همه وجودم و    میرو به رو بشم و حاال که سوار شده بود

 گرفته بود. 
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وس  یمن تنها  ه  لهیکه  فلک    ی جان یپر  و  چرخ  شدم..  سوار  که 

  یادیبود.. ز  میاونم زمان ده سالگ   یبا سرعت الکپشت  ی شهرباز

که    دمیفهم  یداشتم و حاال م  نان یاطم  به خودم و شجاع بودنم

 اشتباه کردم! 

متر و توقف    هیتکون خوردن دستگاه و جلو رفتنمون به اندازه    با

ا بدون  و  کردم  باز  زبون  باالخره  سمت   نکهیدوباره..  برگردم 

 : دمیزرتشت نال

 شد؟ ادهی شه پ یاآلن م -

رخ وحشتزده    م ی به ن  ی ا  ه یحس کردم چند ثان  یول   دمشید  ینم

خونسرد همونطور که طول و عرض و    یلیشد و بعد خ  رهیام خ

 کرد گفت:  یم  یو بررس میکه بود ییارتفاع جا

م  - آره  امممممم..  ماه  هیشه فقط    یاآلن؟؟  تو    دیبا  ی دو سه 

 تا استخونامون جوش بخوره!   میفت ی خونه ب

 تونم!  یشدم.. نم  مونیمسخره نکن زرتشت.. پش -

 بشه..  ی خال جانتیبزن ه  غ یکم ج هی  هفتی بذار راه ب -
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س  بدون قفسه  به  و چسبوندم  گرفتم  و  که   نهیفکر دستش  ام 

 ! نداختیداشت کل بدنم و به رعشه م گهیضربانش د

 شه؟ یزدن آروم م غیبا دو تا ج نیا -

سکوتش روم و به سمتش برگردوندم و چشمم افتاد به نگاه    با

  د یدستش.. انگار اصالً نشن  ی شده بود رو  خیکه م  ی بیو عج  رهیخ

و   ی و با لحن جد  دیدستش و عقب کش  عی.. فقط سرگمی م  یچ

 گفت:  یخشک

 نترس!  -

لحظه ترسم و از  هیرفتارش تو وجودم نشست  ن یکه از ا یتعجب

 اش بود که گفت:  قه یرجسته شده شق برد.. نگاهم به رگ ب ادمی

م  نکتیع  - اآلن حرکت  بزن..  م  یو  مه  و  باد  تو    یکنه  خوره 

 ! ی نیو بب  ییذاره جا یچشمت نم

  میشونیپ  ی و از رو  نکم یکه هنوز کم نشده بود ع   یهمون تعجب  با

قراره    ر یمس  نیمطمئن بودم کل ا  کهیدر حال  دمیرو چشمام کش

 نداره..  یفرق ادیبشه و زدن و نزدنش ز یبسته ط ی با چشما
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سوار   ی متر جا به جا شد برا  هی به اندازه    گهیبار د  هیکه    دستگاه 

بق ب   هیکردن  و  ام  مونده  نفس حبس  و   رونیمسافرا..  فرستادم 

 زبونم به متلک باز شد.. 

 ! ش یپس بکش ی خوا یبازم م ای.. رم یتونم بگ یدستت و م  -

واضح    ی در اومد و با لبخند  ی چهره اش از اون حالت جد  باالخره

 وقاحت گفت:   ت یام شد.. دستش و به سمتم گرفت و با نها  رهیخ

 رو مناطق ممنوعه اشکال نداره!  شیاگه نذار -

بدنم گر گرفت و چشمام گشاد شد.. مسلماً از پشت   ی ا  هیثان  تو

بب  ینم  نکیع ام    ی ز یچ  هیالبد    یول  ندشون ی تونست  از چهره 

صدا با  که  کرد  خند  ی حس  عصبان  دیبلند  با  من  و   تیو  روم 

 گرفتم.. 

  نم ی بش  نهی نشون دادن محتاج نبودنم دست به س  ی برا  خواستم

که قبل از اون زرتشت دستم و تو مشتش گرفت و مشغول نوازش 

پشت دستم شد که با وجود دستکش دست جفتمون.. بازم گرما  

 یشد و حس م  یم  قیتنم تزر  ی که به سلول ها  یو حس خوب

 کردم..
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تونستم با    یم  نیراحت تر از ا   ی لیکه کاش نبود و من.. خ  یحس

روزامون کنار   نیشده ا  بیغر  ب یرابطه شکسته بسته و عج  نیا

 ! ام یب

بدون توقف حرکت کرد و سرعت گرفت لبم و   نبار یکه ا ژیس تله

که    ی و داد  غیمحکم به دندون گرفتم و چشمام و بستم.. اهل ج

 کرد نبودم..   زی زرتشت تجو

قلبم    ی تپش ها  قیعم  ی کردم با نفس ها  یم  یسع  نیهم  واسه

موفق نبودم.. چون وسوسه باز کردن    ادمیو آروم کنم که خب ز

 ادیکرد و هربار که چشمم به ارتفاع ز  یچشمام مدام بهم غلبه م

افتاد.. همه تالشام هدر   یرومون م  شیپ  یطوالن  ریشده و مس

 رفت!  یم

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:31 ] 

 دوم و پنجاه و  پانصد  پارت   

داد اونم حال   ی شد نشون م   یم   ادیز  یدست زرتشت که ه  فشار

 یترس و استرس  نیا   ی رو  یچیه  دید  یو وقت  دهیو هوام و فهم

ذاره سرش و به   یکاذب بود اثر نم  شترشیکه مطمئناً نصف ب

 کرد و گفت:  کیسمتم نزد
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 بخون!  -

 ؟یچ -

 شه!  یحواست پرت م م یبرس  یبخون تا وقت ی زیچ هی -

 کنه.  یذهنم کار نم اآلن.. اآلن اصالً  -

  ی که به ذهنت م   ی زیچ  نیکم فکر کن اول  هی  ندیچشمات و بب   -

 رسه رو بخون.. 

کردم   یاش عمل کردم و چشمام و بستم.. داشتم فکر م  هیتوص  به

 : دیتر به گوشم رس کیکه صداش نزد

 بخون که منم بشنوم! ی جور هی -

بار داشت مطرحش    نیدوم  ی که برا  یدرخواست  نیدونستم ا  ینم

..  چیاومد ه  یکه نم  ادمیکرد از کجا اومده بود.. چون اصالً    یم

  ده یخوندن من و نشن  ی وقت صدا  چیمطمئن بودم که ه  باًیتقر

 نهمهیخودم دارم و حاال ا  ی برا  ییته صدا  هیدونست    ی بود و نم

 .. ارمبذ دیبا یچ ی دونستم پا یاصرارش و نم
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 نیحاال که خواسته بود.. حاال که خودمم عالقه داشتم و تو ا  یول

م  دیشا  طیشرا نم  ی واقعاً  بدم  کنه..  بهم کمک  اومد    یتونست 

 ازش استفاده کنم.. 

ترانه    نیکه ا  ییدور.. روزا  ی من و برد به روزا  عیسر  ی لیخ  ذهنم

ز م  ی برا   ادیرو  زمزمه  شا  یخودم  فرصت  دیکردم..  هر  که    یتو 

خوندم  یو م نیآواز ا  ریخواست بزنم ز یدلم ماومد و  یم شیپ

چون با همه سن کمم.. کلمه به کلمه اش و با بند بند وجودم 

برسه و   ایلیگوش خ  بهخواست صدام    یکردم و دلم م  یلمس م

ا  دهیبفهمه من هدفم شن  د یشن  یهرک با متن    ن یشدن حرفام 

 ! ی کاریآواز خوندن از سر ب هیترانه اس.. نه فقط 

 بمونم تا بپوسم..  نجایکن کمکم کن نذار ا..کمکم 

 لب مرگ و ببوسم..  نجای..کمکم کن کمکم کن نذار ا

 خواد.. یم ییپروا یب  ینی..کمکم کن کمکم کن عشق نفر

 خواد..  یم ییای تازه در ی چشمه کهنه هوا ی..ماه 

 چشمه زندونه برام..  هییای..دل من در

 خونه برام.. هیآب مرث ی ..چکه چکه ها
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 خون شعر سرخ رفتنه..  ی م به جا..تو رگا

 موندنم مرگ منه..  دمی..تن به موندن نم 

از   ی تو گلوم نشست و لرزش ناش  عیسر  یلیبغض خ  شه یهم  مثل

مهارش صدام و بلندتر    ی صدام و چند برابر کرد و من برا  ی سرما

 اون روزا خوندم..  ادیکردم و بازم به 

 ..عاشقم مثل مسافر عاشقم.. 

 ها.. به انت دنی..عاشق رس 

 کوچ..  بانهیغر ی ..عاشق بو

 جاده ها..  بیغر ده ی..تو سپ 

 رفتنم..  ی ..من پر از وسوسه ها

 و تازه شدن..   دنی..رفتن و رس

 سرد..  یطوس ده یسپ کی ی ..تو

 عشق پر آوازه شدم..  کی..مسخ 

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:31 ] 

 سوم  و پنجاه و  پانصد  پارت   



1472 
 

و   لیدل  چیشد.. بدون ه  ادیدستم ز  ی دست زرتشت که رو  فشار

ا و منطق  ی برا  ی بهونه  م  یعقل  بهم هشدار   یکه مدام داشت 

 داد.. سرم و خم کردم و گذاشتم رو شونه زرتشت.. 

محکم باشه تا بهش    ی تونست انقدر  یکه در نظرم م   ی ا  شونه

کم    هی.. اگه فقط  می زندگ  ی رد شدن از بحران ها  ی کنم برا  هیتک

از فاش شدن    دم یترس  ی شد و نم  یراحت م   المیاز برخوردش خ

 .. میزندگ قیحقا

 ..ادیگمشده از پا درب نی..کمکم کن کمکم کن نذار ا

 خواد.. ی..کمکم کن کمکم کن خرمن رخوت من شعله م 

 .. م یبه فردا برس دی..کمکم کن کمکم کن من و تو با 

 .. م یبرس ایبه در میبر  دیبرامون ما با کهی..چشمه کوچ

 چشمه زندونمونه..  هییای..دل ما در

 خونمونه..  هیآب مرث ی ..چکه چکه ها

 ..تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه.. 

 شدنه..  یوقت راه گهی..کمکم کن که د 



1473 
 

  ی چشما   ی که از ال   یو بعد از دو قطره اشک  دمیکش  یق یعم  نفس

  ی بازشون کنم.. تو همون حالت  نکه ی.. بدون اختیر  رونیبسته ام ب

بردم و فقط داشتم    ینم  لهیوس  نیاز ا  یلذت  چیه  هیکه برعکس بق 

 : دمیکردم پرس یگاه شده استفاده م هیشونه تک  نیاز هم

 ؟یتا حاال حس مرگ داشت -

 که مطمئناً از تعجبش بود جواب داد:  یمکث با

به آدم   یو خودکش  یکه حس پوچ  هیمنظورت وقت  ؟یچ  یعنی  -

 ده؟ ی دست م

وقت  - نزد  ینه!  به مرگ  تو  یباش  کیکه  و   یمی قد  هی.. خودت 

 !ی ندار یوقت گهید یو حس کن  ینی مردن بب

  ال یخیکه فکر کردم ب  ی تا جوابم و داد.. انقدر  دیکم طول کش  هی

کم بعد   هی  ی.. ولگمیم  ونیشده و با خودش حس کرده دارم هذ

 برخالف انتظارم جواب داد: 

 آره!  -

 نی»ا  دیپرس  ی که مدام داشت تو سرم م  یبه سوال  تیاهم  یب

 بوده؟!« گفتم:  یحس مال ک
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 ترسناکه؟  یلیخ -

  یرو دار   نایجهت بهش فکر نکردم.. چرا ا  نیدونم.. از ا  ینه! نم  -

 ؟ یپرس یم

 خبر داره؟ ندهیاز آ یک -

سن   نیتو ا  نکهیا  ی.. ولادیم  شیپ  یهرکس  ی آره خب مرگ برا  -

 ! ستین  ی عیاصالً طب یبهش فکر کن 

پرونده قتل برات باز شه و به   هیهر لحظه ممکن باشه    نکهیا  -

مدرک وجود داشته باشه که بتونه کارت    هی  نکهی.. افته یب  انیجر

به  ی که بخوا ه یعیطب  یلیسره کنه.. خ هیو تو همون دادگاه اول 

 ! یفکر کن زایچ نیا

و از دورم رد    د یکه باهاش دستم و گرفته بود و عقب کش  یدست

شونه اش سرم کامل تو بغلش بود و چه   ی به جا  گهیکرد.. حاال د

حس   ی ا  گهیاز هر وقت د  شتری خوب درک کرد که اون لحظه ب 

 بهم دست داده!   یپناه یب

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:31 ] 

 چهارم و پنجاه و  پانصد  پارت   
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حرف   قی.. هنوز من و ال یفکر کن  ی بخوا  ست ین  ی ع ینه.. بازم طب  -

.. من.. به جز همون شب یول  ی دون  یزدن و درد دل کردن نم

وقت باور    چیه  گهیپروندم.. د  ییزایچ  هی  تیاول که از سر عصبان 

  ی اعتماد نکن  گهیبهت که د  دمینکردم قاتل بودن تو رو.. حق م

و فقط به    دیروز اون حرفا رو تو سرت هوار کش   هیکه    یبه آدم

تو هم بهم حق   ی روز   ه ی  دوارمیام  یخودش فکر کرد.. ول  یزندگ

نداشتم.. منم تجربه نداشتم.. منم    ی منم سن و سال  یو بفهم  ی بد

چشمم تباه   ی ام جلو  ندهیلحظه آ  هینبودم و    یخوب  طیتو شرا

به قول  گهیکه د  یفهم  یم   ی روز  هیشد..   خودت   اون زرتشتِ 

جون    ی حاضره تا پا  یکی  نیو ا  ستیروت ن  ی راه جلو  مهین   قیرف

.. بر فرض  ی روز  هیاگه    ی.. حت ی.. حت یهمه چ  ی پا  ستهیخودش وا

پا به  مدارک  اون  با  قتل  اون  و  باز شد  پرونده  اون  تو   ی محال 

ندار بازم حق  کن  ی نوشته شد..  فکر  مرگ  نمیبه  ذارم   ی . من 

 هیده برابر پول د  ی فروشم.. حت  یو م   م ی.. شده زار و زندگ سایگ

حقم از    گهی.. ددم یتو رو از دست نم  گهی.. دیکنم.. ول  یرو جور م

 !  دم یرو از دست نم یزندگ نیا

 ادامه داد:  ی کرد و با لحن شوخ تر  یمکث
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  یبه سرت بزنه.. خون جلو  ییفکرا  نیهمچ  گهیبار د  هیپس اگه    -

که با گلدون   یشب  تمومم تو اون  مهیو کار ن  رهی گ  یچشمام و م

 کنم!  یتو کله ام و تموم م ی دیکوب

  ی سع  شهیمثل هم  یبود.. ول  نی لبم نشست غمگ  ی که رو  ی لبخند

حرفش مشتم و به قفسه    نیو در عوض ا  ادیکردم به چشمش ن 

  ی و غم پنهون شده تو  دیبلند خند  ی که با صدا  دم یاش کوب  نهیس

 برد!  نی لبخندم و از ب

* 

جنازه    هیو علناً حس    نگیبه پارک  میدیشده بود که رس  کیتار  هوا

شدن   سوار  محض  به  مطمئناً  که  خودم  بود..  داده  دست  بهم 

ول  ی م  هوشیب برا  ی شدم..  م  ی دلم  چه    یزرتشت  که  سوخت 

راه برگشت به    ی کمرش که تو  ت ی وضع  نیخواست با ا  یم  ی جور

 کنه.  یندگ کرد ران یدرد افتاده بود و چهره اش و مدام جمع م

 شییصندوق و باز کرد و مشغول درآوردن شلوار و کاپشن رو در

ا با  درآوردن..  به  کردم  شروع  منم  ن  نکهیشد..  گرماشون    از یبه 

 .. دنیکش یو به گند م  نیشده بودن و ماش فی کث  یداشتم ول
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ساک از گوشه صندوق برداشت و در و    هیکه تموم شد    کارمون

خواستم برم سوار شم که    هیاون چ  نکهیبه ا  تی اهم  یبست.. ب

 دستم و گرفت و گفت: 

 کجا؟ -

 !گهیبرم سوار شم د  -

 ! میریخونه نم -

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:32 ] 

 پنجم  و پنجاه و  پانصد  پارت   

 گشاد شده زل زدم بهش..  ی چشما با

 پس؟  میریکجا م ؟یچ یعنی -

 اشاره کرد و گفت:  یی دست به جا با

که محاله بتونم    یکی.. من  میکن   یاستراحت م  نجایامشب و ا  -

 .. ی لومتریک  هی ریمس هیبه اندازه   ی.. حتنمی پشت فرمون بش

 دن یشد و با د  دهیکرد کش  یکه اشاره م   ییبه سمت جا  نگاهم 

 ی کیشک    یداشت و ب   یخوشگل  دیتمام سف  ی اکه نم   یساختمون

 شد دهنم باز موند.  یمحسوب م نجایا ی از هتل ها
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.. آخه شب و یداشته باشه ول  ی اومد که شوخ  یاش نم  افهیق  به

از    یقابل باور بود که حت  ریو غ  بیموندن.. انقدر برام عج  نجایا

 شد.  یقسمت ذهنمم رد نم نیتر ی گوشه ا

شد که بدونم    یانقدر سرم م  گهید  ینبودم ول  حایتفر  نیا  اهل

کار   هی  ی هتال چقدره و زرتشت علناً داشت برا  نیشب ا  هی  متیق

 کرد!   یپول خرج م یمورد کل یب

  ی م  نیکم تو ماش   هیهست    ییبابا.. ته فالسک هنوز چا  الیخ یب  -

  ی .. م میریبعد م  میکن   یدر م  یخستگ  میخور  ی م  ییچا  مین یش

 رن؟ ی گ  یچند م یشب نجایاآلن ا  یدون

 با لبخند پر تمسخر گفت:   نیقفل کردن در ماش نیح

 ! رن؟یگ ی نـــــه! مگه چند م -

 تو مسخره کن!  گمی م یحاال من هرچ -

سمتم و دستش و انداخت دور شونه ام و من و کشوند سمت    اومد

  دنیخوشگل و وسوسه کننده واسه فهم  ی ادیهمون ساختمون ز

 نه! ایقشنگ هست   رونشیتوش هم به اندازه ب نکهیا
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  ی م  دمیجفتمون.. بع   ی کار  تی وضع   نی.. با امی ماه عسل نرفت  -

و هم به عنوان روز عسل ازم   نی! پس امیبر میدونم که فعالً بتون 

 قبول کن.. هم... 

 سکوتش سرم و بلند کردم و زل زدم بهش..  با

 ؟یهم چ -

 !یمعذرت خواه -

 که رو لبم نشست گفتم:   یضیلبخند عر با

 ؟ی اریدر ب یشکل نیهم ی خوا یاز دل دارونم م -

 و با ضرب فوت کرد و جواب داد:  نفسش

ندارم.. طرفم که همجنسگرا از آب در اومد..   ی چاره ا  گهیآره د  -

 با اون برم ماه عسل!  دیدورم با هی

 : دمیبه شکمش زدم و توپ ی آرنجم ضربه ا با

 شه!  یم  نگو ناراحت ی نجور یجلوش ا -

 !ی دیحاال کار دارم باهاش.. کجاش و د -

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:32 ] 
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 ششم  و پنجاه و  پانصد  پارت   

* 

به ما اختصاص داده   بیغر  بیهتل عج  نیا   ی که تو  یاتاق  وسط

به نظر   دیبد  د یند  نکهیبه ا  تی بودم و بدون اهم  ستادهی بودن وا

قسمت به قسمت    هیام و از    رتزدهیو ح  جینه نگاه گ   ایرسم    یم

 دوختم.. یم گهید

  تینها  یو ب  دی اتاق تمام سف  نی خواست سانت به سانت ا  یم  دلم

  ادم یذهنم ثبت کنم که تا آخر عمر    ی تو  ی و مدرن و جور  کیش

 سر کردم!  نجایشب تا صبح و ا هینره که من 

 دهید  لمایف  ی که مثل همون رستوران روز عقدمون فقط تو   ییجا

آخر شبم هم    ی اها یرو  نیقشنگ تر  ی تو  یوقت حت  چیبودم و ه

قسمت   ی روز  هی  دیتونستم خودم و وادار به تصور کنم که شا  ینم

ا بدون  زرتشت  حاال..  و  بذارم  توش  و  پام  و  خودش    نکهیبشه 

  ت یمن و به واقع  ی اهایرو  نیتر  یافتن یمتوجه باشه داشت.. دست ن 

 کرد!  یم لیتبد

  ی ها  یو گرد وسط اتاق به صندل  دیو از تخت خواب سف  نگاهم

در    یآشپزخونه کوچولو ول  وار ید  ی فرو رفته تو  ی د   یگرد و ال س
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  ی بهداشت   سیو پر امکانات و آخرسر در باز سرو کیحال ش  نیع

بود چرخوندم و همچنان   یوان گرد و توالت فرنگ  هیکه توش  

 شدم..  یلحظه به لحظه متعجب تر م

هتل    یبود و با توجه خلوت بودن الب  کیکوچ  تییسو  هیاصل    در

هتل کاربرد    هیدونستم اصالً به عنوان    یم  د یراهرو ها.. بع  یو حت

بودن   رونیکه اون ب  یتیداشته باشه! وگرنه.. مطمئناً نصف جمع

ا اآلن  م  نجایتا  اشغال  نم  ی برا  ییو جا  کردن  ی رو  موند..    یما 

 شبش اندازه حقوق چند ماهشون باشه!  هی  متیاگه ق یحت

 پس؟ ی چرا خشک شد -

ها گذاشته بود و با   یبه زرتشت که ساک و کنار صندل  ینگاه

  ی تعجب بهم زل زده بود انداختم و با اشاره به گوشه و کنار اتاق

بود    د یبزرگ سف  رهیدا  م ین   هیبه شکل    واراشمیسقف و د  ی که حت

 گفتم: 

 مثل من.. خشک شدن نداره؟  ی کی  ی .. براییجا  نیهمچ  دنید  -

 انداخت و گفت:  یحرف به دور و براش نگاه نیبا ا زرتشتم

 ! اد یکه خوشت م دمی.. منم از عکساش فهمهیقشنگ ی آره جا -
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 همون بهت رفتم سمتش و گفتم:  با

درباره اش حرف   یمحشره بعد تو انقدر معمول  نجایا  ن؟یهم  -

 ؟ یزن یم

 چشمام چپ و راست شد و لب زد: نی کم ب هی نگاهش

 بود! ی ا گهید زیچ نجایچون هدف من از اومدن به ا -

 ؟یچ -

 من؟ ای ی ر یگ یدوش م.. تو اول الی خیب -

من و بده! کجاست   ی حاال دوش و ولش کن.. اول جواب سواال  -

 ست؟یهتلم ن هیکه اصالً شب  نجایا

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:33 ] 

 هفتم  و پنجاه و  پانصد  پارت   

از مبال و    یکیو چهره جمع شده از درد نشست رو    یخستگ   با

 .. د یبدنش و کش

تونه    یهم نم  ی..کس ه یمجتمع مسکون  هیاصالً    ستیچون هتل ن-

 ا یرو بخره..  نجایا  دیبا  ایبخواد    ی شب رزرو کنه..هرک  هیواسه    ادیب

 سال اجاره کنه!  هیواسه 
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بردم و متعجب    ی م  یآدم پ  نیکم کم داشتم به حماقت ا  گهید

 : دم یکه قرار بود بشنوم رفتم سمتش و عاجزانه نال ی زیازچ

 ؟ ی اجاره کرد  ای ی دیرو خر نجاینگو که ا-

 زد و گفت:  ی لبخند

 که!  ومد؟خوشگلهیچرا؟مگه خوشت ن -

  رهیکه هرروز م  ه یواسه کس  نجایداره ا  ی چه ربط  یبه خوشگل-

فاصله   نجایساعت با ا  هیخونه امون    ی..ما وقتیو اسک   ی کوهنورد

 ی جا  هی  میتون  یپولش م  م؟بایرو بخر  ییجا  نیهمچ  دیداره چرا با

  م یکه هر موقع خواست  میخونه بخر  رازیتو ش   میتون  ی..اصالً مگهید

 ! م ینش ه یبقهتل و خونه  ریاس گهید میبر

 داد.  هیمبل تک  یبسته سرش و به پشت ی زد و با چشما ی لبخند

 کنم!  یخوشم اومد حتماً بهش فکر م  تیاز فکر اقتصاد-

 زرتشت!-

نخر- بابا  مهمونا  نجایا  دمینترس  تنها  که    میهست  یی رو..ما 

 رو.. نجایشب بهمون اجاره دادن ا هیاستثناعاً واسه 

 از مبال نشستم و زل زدم به صورت خسته اش.. یکیرو  منم
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 چرا؟  -

بار    هیدوست که نه..اونور که بودم    یعنیدوستمه!  نجایصاحب ا-

  بود منم کارش و راه انداختم..البته   ریگذرش به من افتاد..کارش گ

کارش که جور   یداره..ول  ییجا  نیدونستم همچ  یاون موقع نم

 نیشب من و تو ا  هی  رانیشد..ازم قول گرفت هر موقع اومدم ا

دوباره تو   نکهیرفته بود..تا ا   ادمیمجتمعش مهمون کنه..منم کالً  

عکسا د  نجایا  ی نت  رو  دمیرو  با  زدم..اونم  زنگ  بهش  باز    ی و 

 بگو که هماهنگ کنم!   ی بر  یاستقبال کرد و گفت هرموقع خواست

 : دم یباال رفته پرس ی ابروها با

 شامل حالت شده!   یلطف بزرگ  نیبود که همچ  یحاال کارش چ-

 و صاف نشست..  دیخودش و باال کش باخنده

  ن یو فاش کنه..در ضمن همچ  گرانیآدم اسرار د  ستیخوب ن-

بزرگ ن  یلطف  بگست یهم  قراره  رو  اجاره  فقط  رهی..پول  ..لطفش 

 !نجاسیشب موندن تو پنت هاوس ا هیشامل اجازه واسه 

دونم چرا انقدر    یکه رو لبم نشست ناخودآگاه بود..نم  ی لبخند

جبران   ی مسئله که زرتشت برا نیداشتم نسبت به ا  یحس خوب

انجام    ی کار  هیفکر کرده و خواسته    یاشتباهش و معذرت خواه
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و خب..کامالً هم    ی م دستو د  ی ا  شهیبده که متفاوت باشه..نه کل 

  چیه  گه ید  شیروز پ   ود  یکیکه من..نسبت به    ی موفق بوده..طور 

 تو وجودم نداشتم.  یحس بد و ناراحت 

عصبان   هرچند بهش  کردن  فکر  با  هنوز  شدم    ی م  یکه 

کنه و براش مهمه جبران   یداره تالش م  دمید ی م  نکهی..همیول

 اشتباه..ارزش داشت! 

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:33 ] 

 هشتم  و پنجاه و  پانصد  پارت   

 اول..  میشام بخور ی ریحموم نم -

و از هم باز کردم و همونطور که بدن کوفته شده ام و از   دستام

م طرف  خ  تی اهم  ی ب  دمیکش  یدو  نگاه  با    زرتشت  ره یبه  که 

 کرد گفتم:   یحرکات دستام حرکت م

 گشنمه!  یلیخ -

از تو کوله    شی درآوردن گوش  نی نگاهش و ازم گرفت و ح  ر یتاخ  با

تا به  با   دییسرش و  و  استفاده کردم  از فرصت  تکون داد.. منم 

 که امروز به دفعات رو لبم نشسته بود زل زدم بهش.  ی لبخند
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  ی سع  یکنه و از هر راه  یکه اشتباه م   ی خودم فکر کردم.. آدم  با

 یکه هرکار هی بهتر از کس یلیداره اون اشتباه و کمرنگ کنه.. خ 

اشتباهش و    ست یوقت حاضر ن   چیکنه و ه   یخواد م  یدلش م

 .. ارهیتهش و هم م سر و  یمعذرت خواه هیبا  تاًینها ای.. رهیبپذ

به    ی امروز کرده بود ندارم.. کار  ی که برا  یخرج  نهمه یبه ا  ی کار

اش  هیبه ثان  هیو از ثان میکه گذروند  یجانیروز محشر و پر ه نیا

 لذت بردم ندارم.. 

کشور   نیمناطق ا  نیامکانات تر  ی برد تو ب  یاگه من و م  یحت

اهم برام  چ  ت یبازم  تنها  چون  ارزش    ی زینداشت..  با  برام  که 

 گه یتونست صرف هرکار د  یبود که م  یوقت  نیشد ا  یمحسوب م

به فکر کردن و بعدش عمل کردن اختصاص داده   یکنه ول  ی ا

 بود!  

مرد و دوست   نیشد ا  یبگم.. م   تی تونستم به قطع  یم  گهید  حاال 

همه و قضاوت عجوالنه اش    یداشت.. فقط اگه با قدرت واکنش آن 

 و به باد نده!  زیچ

* 
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شد    بای با شک  یاز شام که زرتشت مشغول حرف زدن تلفن  بعد

دست لباسم    هی که همراه خودش آورده بود..    یاز تو ساک   عیسر

نم که  ک  یو  با   یدونستم  و  کرده  کشوهام جمع  و  کمد  تو  از 

دونم چرا    یتو حموم.. نم  دمییو دو  دمیکش  رونیخودش آورده ب

م تموم شه    یحس  تلفنش  کنم  اگه صبر  بود  ممکن   ه یکردم 

مثالً دوتا  بیغر  ب یخواسته عج که  باشه  باهم دوش   ییداشته 

ا  م یریبگ منم که  نم  نیو  واسه هم   یو    ی ریشگیپ   نیخواستم.. 

 کردم.

گذاشتم    یبهداشت  سیپام و تو سرو   نکهیبعد از ا   قهیدو دق  یول

 ر دادم.. چند تقه به در زد و من چشمام و محکم رو هم فشا

بب  ی ال   آروم باز کردم  داره.. همونطور که هنوز   کاریچ   نمیدر و 

حوله تا شده رو گرفت سمتم و   هیزد..    ی داشت با تلفن حرف م

 گفت رو به من پچ زد: ی که تو گوش ی دیبعد از ببخش

 ! زهیاستفاده کن تم نیاز ا -

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:3۴ ] 

 نهم  و پنجاه و  پانصد  پارت   
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به من    تیاهم  ی مات مونده ازش گرفتم ب  افهی رو که با ق  حوله

دوباره رفت سمت تراس و به حرف زدنش ادامه داد.. منم در و  

 بستم مشغول درآوردن لباسام شدم. 

بدون ه  ی قلب  با  ی داشت تک تک استخونا  یخاص   لیدل  چیکه 

  ی از اون جا  رونیتا خودش و بندازه بشکوند    یام م   نهی قفسه س

 تنگ..  

 نیکردم ا  یم   ازینذر و ن   دیشد که با  یم  ی داشت جور  تیوضع

آدم امشب من و تا سر حد جنون نکشونه و من تو قالب همون 

برگردم خونه.. هرچند    دیبا همون افکار و عقا  یشگ یهم  ی سایگ

 شده بود!  رید گهیکه.. د

خشک   نیو ح  دم یکه تموم شد همونجا لباسام و پوش  حمومم

  دهیزرتشت رو تخت دراز کش  دمیکه د  رونیکردن موهام رفتم ب

 باز زل زده به سقف..  مهین ی و با چشما

  ی و نشون م   ریچند ساعت اخ  یفراتر از خستگ  ی زیاش چ  چهره

مطمئن شدم    یداد و همون باعث شد با تعجب برم سمتش.. وقت 

همون اندازه باز مونده از چشماش و پوشونده    از غم   ی هاله ا  هی

 صداش زدم:
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 شده؟   یزرتشت.. چ -

تلفن    ی بود انگار.. پا  گهید   ی حال و هوا  هی.. تو  دیصدام و نشن  اصالً

  ی عنیزدن..    یکه داشتن درباره کار حرف م   دمی بود و شن   با یشک

بودم کس د  یوقت تو حموم  بد  ی ا  گهی من  و خبر  زده    ی زنگ 

 شده؟ یشکل نیبهش داده که حاال ا

 و گذاشتم رو شونه اش و تکونش دادم..  دستم

 زرتشت با تو ام! -

بود و خودش    ده یرفتار کرد که انگار از اولم صدام و شن   ی جور  هی

نخواست که جواب بده.. چون آروم از جاش بلند شد و بدون نگاه  

 . و در و بست. سیکردن به چهره مات مونده من رفت تو سرو

در    ی ابروها  با به  زدم  و زل  رو تخت  نشستم  رفته همونجا  باال 

شد   چش  چ  هو؟یبسته..  امروز..  که  بودم  بهش    ی زیمطمئن 

که با پسره مزاحم داشت به    ی نشد و به جز اون برخورد   لیتحم

تا قبل از رفتن به حمومم    یاونم به اندازه من خوش گذشت.. حت

 شد.  کونیکن ف هویخوب بود و  زیهمه چ
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زنگ به طناز    هی  ادیباال انداختم خواستم تا زرتشت م  ی ا  نهشو

  ن یاصالً از تو ماش  فممیو ک  فمهی تو ک  م یافتاد گوش  ادمیبزنم که  

 .اوردمیدرن

زدم و لبم و به دندون گرفتم.. دختره   می شونیبه پ یمحکم ضربه

روز کامل سراغش و نگرفتم..    هیمن    نکهیشه از ا  یاآلن ناراحت م

البد فکر کرده هنوز تو شرکتم و سرمم شلوغه که جواب تماسشم 

 ندادم.

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:3۴ ] 

 شصتم  و  پانصد  پارت   

ز  دن یاعصاب شن  نکهیا  با وقت   شیرکیرزیخنده    د یفهم  ی م  یو 

با گوش  یگذروندم و نداشتم ول  یامروزم و چه شکل   ی خواستم 

 . رمیدادم قبلش ازش اجازه بگ  حیزرتشت زنگ بزنم بهش که ترج

 و در زدم. سیرفتم دم سرو پاشدم

 بله؟-

 زنگ به طناز بزنم؟ هی  تی من..با گوش-

 بزن! -
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هست    شیزیچ   هیتونستم بفهمم    یدو کلمه هم م   ن یبا هم  یحت

با امشب هرطور شده  من  وگرنه    هیدردش چ  دم یفهم  یم   د یو 

 گرفتم.  یآروم نم

و قبل    ش یکه خودش اجازه داده بود هجوم بردم سمت گوش  حاال 

.. تماس هاش و چک کردم.. تنها  رمیشماره طناز و بگ   نکهیاز ا

شک همون  امروزش  دق  بایتماس  چند  که  داشت    شیپ  قهیبود 

 زد..   ی باهاش حرف م

ا  ی عنی..یعنی بود  دوباره    نیممکن  بدش  اون   ی ربط  ه یحال  به 

که واسه من و دارون بپا گذاشته بود داشته   یکاه ریآب ز کهیزن

 باشه؟ 

تکون دادم    دی ترک  یمختلف م  ی و که داشت از هجوم فکرا  سرم

و شماره طناز و گرفتم..همونطور که حدس زدم هم ناراحت شده  

برم    ی کرده بود تو شرکت سرم شلوغه و تازه وقت  الی بود هم خ

از صبح با   دیفهم یوقت ی..ولنمی ب یو تماس هاش و م امیخونه پ

اومد هم  ی کوهنورد  میزرتشت  قرار  شبم  بمونیو   ی ..شادمینجا 

 ط یشرا  نیازه خودم شد که داشتم اهم اند  ییجورا  هیلحنش    ی تو

 کردم. یو تجربه م
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  قت یخوش رف  یروزا  دنیبود..شاد شدن با د  نیهم  یواقع  یدوست

نداشت   ییما معنا  نیهاش..حسادت ب یشدن با ناراحت  نیو غمگ

  م یخبر داشت  گه یهمد  ی ها  یخوب از سخت  یلیجفتمون خ   یوقت

ها رو کمرنگ    ی سخت  نیکه ا  ی زیچ  نیکوچکتر  میو مطمئن بود

 ! هیزندگ  نی کنه حقمون از ا

  ی واقع  ی شاد  نیتونستم ا  یکه منم م  دیرس  یم  ی روز   هی  کاش

 نکه یو به اندازه اآلن اون لذت ببرم از ا  نمی طناز بب  یرو تو زندگ

دوشش   ی رو از رو  یزندگ  نیشده تا بار سنگ   دایپ  یکیباالخره  

 برداره!

کردم    ی حس مبه دارون بود و    دمی ام  شی چند وقت پ  نیهم  تا

 یبه جز انسان دوست  یا  گهید  لیدل  هیمحبتش به طناز..  نهمهیا

ول داره..  با  یهم  دکتر  دیحاال..انگار  جوجه  اون  به  که   ی فقط 

 شدم!  یهنوز با خودش مشخص نبود دل خوش م  فشیتکل

و صدا  تماس باز شد  در حموم  کردم  قطع  که  به   ی و  زرتشت 

 : دیگوشم رس 

 ؟ی اریحوله رو م-
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رفتم سمتش..با    یا  حوله و  برداشتم  و  بود  موهام  رو  هنوز  که 

خواست خودش و خشک کنه؟تا اومدم سوالم و   یحوله م  نیهم

برا  تالش  بدون  که  لختش  بدن  به  افتاد  چشمم    یبپرسم 

 ح یبا تفر  ییجورا  هیبود و    ستادهی به در حموم وا  هی پوشوندش با تک

 ..کرد  ی داشت به من و عکس العمل وحشتزده ام نگاه م

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:3۴ ] 

 کم ی و شصت و  پانصد  پارت   

به سمتش دراز کردم که ح  عیو سر  روم و   ن یگرفتم و دستم 

 تنه اش گفت: نییدور پا چوندنشی گرفتن حوله و پ

 ؟ی دیانگار قبالً من و لخت ند ی کن  یرفتار م  ی جور  هیچرا  -

 و محکم بهم فشار دادم و به دروغ گفتم:  چشمام

 ! ستین ادمی یچیمن از اون شب ه -

 ؟ ینداشت یبود مشکل ادت یاگه  یعنی -

که انقدر به نظرم    ش یپ   قه یسرخوشش فرق داشت با چند دق  لحن

پر و  م   یول  د یرس  شونیداغون    ش یزیچ  هیکردم    یبازم حس 
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زل زدم بهش و    ییمنم مثل خودش با پررو  نیهست واسه هم

 جواب دادم: 

هم    ی زیشگفت انگ  زینداشتم.. در ضمن مطمئناً چ  ینه مشکل  -

 نبوده که از ذهنم پاک شده! 

ر  چشماش د  ز یو  و  سع  دمیکرد  داره  جلو  یم   یکه    ی کنه 

و روم و برگردوندم   نستادمیوا  گهیمن د  ی.. ولرهیلبخندش و بگ

 .. دیت بهم چسباز پش ی ا هیبرم که تو ثان 

  یکیام حلقه کرد و با اون    نه یدستش و از جلو دور قفسه س   هی

.. لباش ختیشونه ام ر  ی نم دارم و از پشتم کنار زد و رو   ی موها

 ی خسته و گرفته اش همراه نفسا  ی کرد و صدا  کیو به گوشم نزد

 : دیچیخورد تو گوشم پ  یگرمش که به پوست گردنم م

 .. ادمهیمن  یول -

  ی و انحنا   نییو تا پا   د یخط کش  هیانگشت اشاره از همون گردن    با

 کمرم ادامه داد: 

..  ادمهیبدن و    نیخط به خط.. نقطه به نقطه.. سانت به سانت ا  -

برعکس تو انقدر در نظرم شگفت    ی.. ولدمشیبار د  هیمنم مثل تو  

 کردم از ذهنم پاک نشد..  ی هرکار گهیاومد که د زیانگ
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همون    انگشتش تو  کشو  جلو  به  نوازشگونه  رو    دیحالت    ه یو 

 قسمت از شکمم ثابت موند.. 

 ..  یداشت کی خال کوچ هی یحوال نیا ادمهی.. که قیدق ی انقدر -

بود که ضربان تند    نیو باالتر آورد و من همه حواسم به ا  دستش

بلند شده نفس    ی ساعد دستش بود و صدا  ریقلبم که درست ز

 رو نکنه!  شش یدستم و پ نیاز ا شتریب گهینفس زدنم.. د

ا  انگشتش  با همون    ریز  نبار یو  و  داشت  نگه  ام  ترقوه  استخون 

 خمار شده و خوابالودش گفت:  ی صدا

 .. نجایهم ا یکی -

 و ادامه داد:  دیبه گوشم چسب  شتریب لباش

انقدر  ..  دیپوست سرتاسر سف   نیدو تا نقطه.. وسط ا  نیا  دنید  -

.. چند  رهینم  ادمیواضح تو ذهنم حک شده.. که تا آخر عمر از  

 ! ستی ن ی زیسال که چ 

[۰۴.1۰.2۰ ۰۴:35 ] 

 دوم و شصت و  پانصد  پارت   
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 نیشد و ا  یکه داشت از بدن برهنه اش بهم منتقل م  ییگرما

تو  ییحرفا م  یکه  ع  یگوشم  رسوا   نیزد.. در  بودن  لذتبخش 

 خواستم!  یو نم نیواقعاً ا طیشرا نیکننده بود و من تو ا

.. من  یما نبود.. ول  نی ب  یرابطه جنس  هی  ی برا  ی مانع   چیه  دیشا

و من    رهیتونستم مطمئن باشم که زرتشت تا تهش م   ی هنوز نم

همون   دی.. شادی کنه. شا  ینم  ریتحق  دنش یو وسط راه با عقب کش

تو ا  ی غم  به  م  نینگاهش  نم  یمربوط  من  و  تونستم    یشد 

د  یسکیر  ننیهمچ بعدش..  چون..  اجازه   چیه  گهیکنم  وقت 

 دادم! یشدن بهش نم کینزد

به گردنم چسب   ی گرما ب  دی لباش که  و  تا   شتریسرم  خم کردم 

 ن یکه خودش نخواست ا  ی.. تا وقتیمتوجه بشه و ازم جدا شه ول

 رونینفسم و با شدت بکار و نکرد و به محض فاصله گرفتنش  

 فرستادم و راه افتادم سمت تخت. 

 ط یشرا نیدونستم تو ا یبود و من.. واقعاً نم نیهم ی بعد معضل

.. هرچند که قبالً  م یتخت بخواب  هیجفتمون رو    دیبا  ی چه جور

و داشت تو  رازیش  میرفت  ییدوتا  یوقت   میتجربه اش  و    ی و شب 
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  ی فرق م  یلیبا اآلن خ   زی.. اون شب همه چیول  میهتل گذروند

 کرد.

از قبل   ییجورا  هیازدواج گذشته و ما..    نیکه دو هفته از ا  حاال 

مثل قبل در    م یتونست   ینم  گهی .. ددی.. شامیتر شد  کیبه هم نزد

 . م یکن ی برابر هم خوددار 

.. زرتشت و  میسمت لبه تخت تو سکوت نشست  هیکدوم از    هر

ول  ینم پ  یدونستم  فکرم  و    قه یدقچند    نی هم  یمن همه  بود 

م فحش  به خودم  ا  یمدام  بابت  تو  یراتیی تغ  نهمهیدادم   یکه 

  ی تونستم به خودم حق بدم و تنها صفت   یشده.. نم  جادیبدنم ا

 جنبه به تمام معنا بود!  یبودم ب  قشیکه ال 

  قه یبود که بعد از چند دق  ی ا  گهید  ی انگار زرتشت فکرش جا  یول

با همون غم و  اومد  به حرف  بود    یباالخره  که کنجکاوم کرده 

 گفت: 

 ؟ی عاشق بود -

مونده    یروتخت  رهیبه سمتش برگشت و زل زدم بهش که خ   سرم

 زد.. یبود و پلک نم

 ؟یچ -
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م  - رو  موقع  پگمیاون  سال  ده  کسشی..  عاشق  که   ی بود  ی.. 

چ  ینتونست اش  اونجور  ی بگ  ی زیدرباره  من  با  ازدواجت   یو.. 

 خت؟یمت ربه

 سمتش..   دمیرفتم رو تخت و خودم و کش کامل

بودم؟ من اصالً اون روزا اجازه داشتم به    یعاشق ک  ؟یگیم  یچ  -

 نگاه کنم؟  یکس

 ... ی که خوند ی اون ترانه ا  -

که امروز خوندم و   ی ترانه ا  گهیبار د  هیابروهام رفت تو هم و   

نبود.. چرا.. چرا با اون ترانه   یخاص   زیچ  نکهیمرور کردم. جدا از ا

تمام   یعنیبه سرش زده؟    ی فکر  نیبه گذشته رفته بود و همچ

 اورد؟ یمسئله ناراحت بود و به روش نم نیمدت به خاطر ا نیا

بدم    حیرو توض  یزیکردم چ  ی..خودم و مجبور نمی حالت عاد  تو

  ن یکه برام رقم زد.. ا  یخوب  ی .. امروز..به خاطر همه لحظه ها یول

 ارمیحال و هوا درش ب  نیخودم قائل بودم که از ا  ی رو برا  فهیوظ

 گفتم: نیهم ی برا
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  ی انتخاب کردم.. خودت گفت  ی نجور یمن.. من اون آهنگ و هم  -

به ذهنت م  ی زیچ  نیاول اصالً.. چه    یکه  منم...  بخون  رسه رو 

 !؟یکه خوندم به اون روزا فکر کن  ی زیبا چ  ی داره که بخوا  یلزوم

  ی دیو سرش و به سمتم برگردوند.. محو سف  دیکش   یقی عم  نفس

ب و  بودم  شده چشماش  خون  از  ر  ار یاخت  یپر   یبرا  ختیدلم 

 ..  د یکش یکه داشت م ی درد

 اومد؟ یپس چرا از من انقدر بدت م -

  ت یجز اذ  ی زی حرفا چ  نیزل زدم بهش.. مرور ا  شونیو پر  درمونده

تونستم    یبود نم  ده یحاال که پرس   ی شدنمون به همراه نداشت.. ول

 انکارش کنم.. 

کردم..    یبه ازدواج فکر نم  ایبودم که    یحق نداشتم؟ من تو سن  -

رو  ای انقدر  نداشتم    ییایفکرام  شک  که  همون    ی روز  هیبود 

زنه.. اون   یدر خونه امون و م  د یشاهزاده معروف سوار اسب سف

 گه یکرد.. د  یم  تمیاذ   یلیکه پشتش بود خ  یل یاجبار و اون دل

فرق ک  یبرام  طرفم  سعه ینداشت  با    دمنکر  ی..  و  بشناسمت 

 ی تو هم تو جبهه اونا بود  نکهیا بشم.. هممثبتت آشن  اتیخصوص

 .. برام آزار دهنده بود..ی ازدواج استقبال کرد نیو از ا
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 نجای.. حاال که تا ان ییو به دندون گرفتم و سرم و انداختم پا  لبم

 هی  می.. حرف بعددیگفتم.. شا  ی و م  زیهمه چ  د یاومده بودم.. با

 نگاهش و کم کنه..  ی درموندگ نیاز ا  ی درصد

که به قول خودت..    یهمون شب.. درست تو همون شب  یول  -

نزدم..   پست  و..  نکردم  مخالفت  شد..    ییزایچ  هیباهات  عوض 

رفت و..    ن یمقدار از اون نفرت از ب  هی..  یصد در صد ول  گم ینم

 دای پ  دیتونم خوشبخت باشم.. ام   یمنم م  نکهیکردم به ا  دایپ  دیام

خب..    یتو چاه.. ول  فتادمین  لهاز در اومدنم از چابعد    نکهیکردم به ا

 انقدر دووم نداشت که بخوام بهش بال و پر بدم..  دیاون ام

 ؟ یحاال چ -

 شدم که گفت:  رهیبهش خ یو بلند کردم و سوال سرم

   ؟ی بهش بال و پر بد   یتون یبازم نم -

انگار   ییجورا  هیشد..    رهیسر خورد و به لباش خ  اریاخت  ی ب  نگاهم 

و راحت تر کنه..    المیکه خ  ی زی چ  هیمنتظر ادامه حرفش بودم..  

 نیکنه واسه بال و پر دادن به ا   شتریام و ب  زهیکه انگ  ی زیچ  هی

 . دیام

[23.11.2۰ 15:11 ] 
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 چهارم  و شصت و  پانصد  پارت   

رابطه.. توقع زرتشت هم ازم   نیدونستم با جلوتر رفتنم تو ا  یم

  یحرفا  ختنیر  رونیبردن سکوتم و ب  نیاز ب  ی شه برا یم  شتریب

 مطمئن نبودم که بخوام..  ی من هنوز انقدر یدلم.. ول

نزد  سرش ام و    کیکه  نگاه داغ شده  اومدم و  به خودم  تر شد 

من نگاه    ی ملتهبش.. حاال اون داشت به لبا  ی دوختم به چشما 

لبام و از هم فاصله دادم و زبونم و    اریاخت  ی کرد و من بازم ب  یم

کش برا  دمیروشون  حرکت  همون  عج  نیا   ی که  شده    بیآدم 

 و تموم کنه!  ارببره و ک نی بود تا فاصله رو از ب  یامشب کاف

بوسه    نیرو با ا  یبار حس  نیاول  ی رو لبم نشست و من برا  لبش

نداشتم..   تو وجودم  تا حاال  که  کردم  نم  یحس  هیتجربه    ی که 

و همه    زهیتو دلم فرو بر  ی زیچ  هیفقط باعث شد    هیدونستم چ

 وجودم بلرزه..

ندارم   ازیگفتم من ن   یخوام.. اگه م  یگفتم نم  ی بود اگه م  دروغ

 هیباز    ی.. ولستیتو وجودم ن  ازیهم به برطرف کردن ن  یلیو تما 

 شد که دوسش نداشتم..   یمانع م اون وسط ی زیچ
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که مجبورم کرد خودم و عقب بکشم و با ترس و دلهره    ی زیچ  هی

 ره یبه کارم نداد و دوباره خ  یت یاهم  چیکه ه  یزل بزم به زرتشت

 به لبام فاصله رو پر کرد.. 

با جد  هی  نباریا و  نداشت  نگهش  ثابت  بوس  تیجا    دنیمشغول 

کار ا  ی شد..  با  و  بودم  عاجز  دادنش  انجام  از  من    ی م  نکهیکه 

ساکت    یتونم انجام بدم ول  یکه م  هیکار  نیبدتر  نکاریدونستم ا

روح همونجا رو تخت نشسته بودم   یمجسمه ب  هی  نیو صامت ع

  ی نشون نم  شتحرکت پر از احساس زرت  نیبه ا  یواکنش  چیو ه

 دادم. 

م و گرفت و من و  لباش و از رو لبام جدا کنه بازوها  نکهیا  بدون

همراه خودش به پهلو رو تخت خوابوند.. لباش و با چند تا بوسه  

خواستم نفس حبس    نکهیلبم جدا کرد و من هم  ی داغ و کوتاه رو

صورتم    ی جا  ی بوسه هاش و جا  نبار یبفرستم ا  رونیمونده ام و ب 

 نشوند. 

داد..  ینم دنیدستش پشت گردنم بود و بهم اجازه عقب کش هی

  ن یشدن ب   یزندان  نیطرف.. ا  هیدت باال رفته بدنم از  حرارت به ش

  ه یکه هر چند ثان  ی و مهر  گهیطرف د  هیدست ها و بوسه هاش از  
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باعث شد تو فاصله    دیبر  یکوبوند و نفسم و م  ی بار رو لبم م  هی

 بوسه ها از ته دل ناله کنم:   نیب

 زرتشت! -

هم  انگار منتظر  ول  نیفقط  برداشت..  دست  که  فقط    یبود 

کم بود    ی و تموم کرد.. وگرنه هنوز فاصله اش انقدر  دنش یبوس

 بفرستم..  رونیراحت ب الیکه نتونم بازدم لرزونم و با خ

که پشت گردنم بود مشغول نوازش   یانگشت شست همون دست  با

م صورتم  تو  و  اش  آشفته  نگاه  که  طور  همون  و  شد    ی گوشم 

 چرخوند لب زد:

.. واسه زن نبودنت  یکه قبل از ازدواجمون گذاشت  یاون قانون  -

 ... یو.. نداشتن رابطه جنس

تم به ام و دوخ  دهیسکوتش آب دهنم و قورت دادم و نگاه ترس  با

 بود..  یا گهیچشماش که در نظرم روشن تر از هر وقت د

 خب؟ -

  ه ینگاهش..    یشون یو که تضاد داشت با پر  یو آرامش  ی خونسرد  با

 دسته از موهام و که رو صورتم افتاده بود کنار زد و گفت: 
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 کنم!   یباطلش م نجایهم -

ول  زبونم افتاد..  کار  از  کل  تا    یبه  زدم  و  خودم    یجور  هیزور 

 اعتراض کنم که قبل از من خودش به حرف اومد:

  ی البته فقط اون قانون و.. عمل کردن بهش.. بمونه واسه وقت  -

 .. خب؟می که انقدر خسته نباش

کردم   دایفرستادم و جرات پ  رونیب   یو به شکل محسوس  نفسم

 که بگم: 

 چون...  یکن اون حرف و زدم که.. فکر ن نیمن.. من واسه ا -

لبم به حرکت در اومد ساکتم   ی رو یکه به شکل دوران انگشتش 

که انگار امشب.. جدا   ییکرد و از اون فاصله کم زل زدم به چشما

 عسل بود..   ین یریاز رنگش.. خودشم برام به ش

زنه.. از   یوقت دل و نم  چیعسل ناب و اصل.. از همونا که ه  هی

همونا که.. درمان هزار و    شه و از   یوقت فاسد نم  چیهمونا که ه

 !هیو جسم یدرد روح کی

  ی نجوریهم  ینگو.. بذار همه چ  ی چی! امشب هساینگو گ  ی چیه  -

.. حداقل دلمون خوش باشه به  ندهیفردا و آ  الیخیبمونه.. بذار ب
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اضافه  ثیو حرف و حد الیروز کاملمون بدون فکر و خ هی نکهیا

 گذشت..  

بدنم    ی نگفتم.. گذاشتم سلوال   یچیتکون دادم و ه  دییو به تا  سرم

 ی برا  دیکه شا  ینوازش پر از احساس واقع  نیاز ا  یبه قدر کاف

 بشونی جز پدر و مادر داشت نص  یکیعمرشون از    ی بار تو  نیاول

 شد لذت ببرن..   یم

اگه    ی.. حتیشب بود و موقت   هیاگه به قول زرتشت فقط    یحت

 ه ی نیگشت.. ا ی برم ی ه شکل قبلب زیدوباره همه چ ندهیفردا و آ 

 ! ی ایشب ارزشش و داشت که در برابرش کوتاه ب

لحظه به باالتنه    ه یشد که نگاهم    ی کم کم داشت گرم م  چشمام

افتاد.. حالتام مثل آدما مست بود که هوش و    ی برهنه زرتشت 

کنن که عقلشون    یو م  ی ندارن و کار  یحواس درست و حساب

 توش نداره.  یدخالت چیه

محال بود کف دستم و بچسبونم به بدنش   ی تو حالت عاد وگرنه

 و لمسش کنم..  

بازم دستم و برنداشتم    یبدنش من و به خودم آورد ول  نییپا  ی دما

 و گفتم: 
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 .. لباس بپوش! ی خور یسرما م  -

 رو لبش نشست..  ی و بست و لبخند  چشماش

  د یبع  ی ناز و نوازش کردنت ادامه بد  نیبه هم  گهیکم د   هیاگه    -

 از سرما تو تنم بمونه!  ی اثر گهیدونم د یم

تم و گرفت و  دستم و بکشم که زرتشت مچ دس   عیسر  خواستم

ندارم   ی بهونه که چاره ا  نیخودم و با ا  کهینذاشت.. منم در حال

داد و   یکه به خودمم م  یکردم لذت  یم  یکردم و سع  یقانع م 

 به کارم ادامه دادم..  رمیبگ  دهیناد

به جز   دمینفهم  ی زیچ  گهیکه چشمام رو هم افتاد و د  یوقت  تا

بالش   ی که من و کشوند سمت خودش و سرم به جا  یدست  هی

 شد قرار گرفت!   ی م  نییکه داشت تند تند باال و پا  ی ا  نهیس  ی رو

××××× 

و راه    می و جمع کن  لمونیو وسا  میو صبحونه بخور  میش   داریب  تا

ظهر شده بود و بعد از حساب کردن پول اتاق راه   کینزد  می فتیب

پول هتل و از دستم    ش یحرکت ف   هیتو    سایکه گ  میبر  میافتاد

مبلغ پرداخت شده با دهن باز مونده زل   دنیو به محض د  دیکش

 زد بهم.. 



1507 
 

و شب   شبمونید   کیکوچ  ی بعد از اون عشق باز  دیفهم  یم  کاش

نفس ها  یتا صبح و رو  ی که  م  ی گرمش  بدنم حس    ی پوست 

که کمک کرد تا دوباره بعد از سال ها    ی شبانه روز  هیکردم و  

 نیوجودم زنده کنم.. اآلن ا  ی شتم و توکه نسبت بهش دا  یعشق

 ببره..  نیکردنام و از ب ی تونست همه خوددار  یحرکت م

 ی حال و هوا  ه یجفتمون تو    نکهیبا ا  شبید  ی اون بوسه ها  طعم

بچشمش..    گهی بار د  ه یبود که حاال بخوام    ذیانقدر لذ  میبود  گهید

از ضربه آروم   یول ب  ی که رو  یهوسم و بعد  با    شی نی نوک  زدم 

 لپش مهار کردم وگفتم:  دنیکش

 ه؟یچ -

 تومن؟ ونیلیسه م  -

 نگاهش کردم که گفت:   فقط

 انقدره؟ متش یق یدونست  یچه خبره آخـــــه؟ م -

 حساب کرد.. مت یق نی.. واسه ما اشترهیب  متشی دونستم ق یم -

 ؟ یکرد ی کار نیچرا همچ -

 .. دیارز یچون م -
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 :دمیشدم تو چشماش و پرس رهیخ

 مگه نه؟ -

 یکه نم ی چهره اش از حالت بهتزده در اومد و با لبخند باالخره

تکون    دییرو صورتش نشست سرش و به تا  یچ  ی ادآور یدونم با  

 داد..

 !دیارز یم -

 .. ن یکردم سمت ماش  تشیو دور گردنش انداختم و هدا دستم

 ! هیکاف  ن یپس هم -

  ک یو پشت چراغ قرمز که دست الغر و کوچ  میخونه بود  ی کاینزد

سرم و به سمتش برگردوندم    یدستم نشست و وقت  ی رو  سایگ

 لب باز کرد: 

 بهم خوش گذشت!  یلی! خیمرس -

 و جواب دادم و گفتم:  لبخندش

 !ی و بلد  دنیاز تو.. که بخش یمرس -

 حالتش عوض شد و با اخم انگشت اشاره اش و باال گرفت..  هوی
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 .. چوب خطت پر شده محض اطالع! ستایخبرا ن نیاز ا شهیهم -

 دنیب دادن و ازم گرفت و با دفرصت جوا  میزنگ گوش   ی صدا

  کار یوقت صبح چ   نیا  نکهیشماره نگهبان ساختمون متعجب از ا

 داره جواب دادم:

 بله؟ -

 د؟ یکاوه.. خوب  ی سالم آقا -

 شده؟ ی زیسالم.. ممنون چ -

آوردن با شما کار    فیخانوم و آقا تشر  هیمزاحم شدم..    د یببخش  -

ن خونه  گفتم  من  منتظرتون   نیا  دیست یدارن..  هم  خداها  بنده 

.. هوا سرده  ینگم ول  ی زیموندن.. البته به من گفتن که به شما چ

م اگه  بگم  زدم  م  دشونیشناس  یزنگ  صالح    د ی دون  یو 

 ! ننی بش یبفرستمشون حداقل تو الب

شده بود  بود که صبح جمعه پا  یرفت تو هم از تعجب.. ک  ابروهام

شناختم..    یو نم  یتهران کس  ی رفته بود دم خونه من.. من که تو

 ... رازیاز ش نکهیمگه ا

 سبز شدن چراغ فکرام و پس زدم و گفتم:  با



1510 
 

 رسم!  یخونه ام اآلن م کی.. نزدستیالزم ن -

 باشه آقا!  -

  ی به معن  ی سر  سایشده؟« گ  یو قطع کردم و در جواب »چ   تماس

نداشتم    یحس خوب  کهیندونستن تکون دادم و راه افتادم.. در حال

 کردم حدسم درست نباشه..  یو خدا خدا م

ماش  ی تو  دمیچی پ  نکهیهم  یول دور..  از  و  و    نی کوچه  بابام 

فهم  صیتشخ ا  دمیدادم..  و  کردم  فکر  ها  ن یدرست   ی مهمون 

 ناخونده که بدون خبر اومدن.. پدر و مادرمن! 

کوچه نگه داشتم و روم و برگردوندم سمت   و همونجا تو  نی ماش

شده    اده یپ  نی که اونم داشت با تعجب به بابا که حاال از ماش   سایگ

 کرد.. ی بود نگاه م

 یوضع راض  نی داد که اونم مثل من از ا  یاش نشون م  دهیپر  رنگ

 یفکر م  دارمونید  نیکه به آخر  یو خب حقم داشت.. وقت  ستین

 ..  میشد یبرخورد دوباره م نیدل نگران ا دی با  عتاًیطب میکرد

مدت.. حاضر نشده    نیاز جانب مامانم که تو تمام ا   شتریب  البته

  ن یبه ا  شتریبا من حرف بزنه و من.. رفته رفته ب  یتلفن  یبود حت

 شه درست مثل پدرش!   یم یکیکه داره  دمیرس  یباور م
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 ؟ی تو خبر داشت -

 شو..  اده ینه.. پ -

لب پدرم   ی اومدم و به خاطر لبخند رو  نییپا  ن یاز ماش  خودمم

کردم چهره ناراحت و نگرانم و از خودم دور    یهم که شده سع 

 کنم. 

برا  به مب  نیاول  ی هر حال  بود که  ا  یار  و من حق    نجایاومدن 

نداشتم باهاشون بد رفتار کنم.. البته که اگه قرار بود بازم رفتار  

 کرد..  یفرق م هیداشته باشن قض ساینسبت به گ  ی تند

باز کرده    دنمیسمت بابام  که دستاش و واسه به آغوش کش  رفتم

 بود و گفتم: 

 خبر!  یسالم.. چه ب -

 که به کتفم زد ازم جدا شد و گفت:   ی کرد و با چند ضربه ا  بغلم

آب و   هیهم    م یبزن   ی سر  هیهم    م یدلمون تنگ شده بود گفت  -

 . می عوض کن ییهوا

 بهم؟ دیچرا زنگ نزد د؟یوقته اومد یلیخ -
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 ریاگه د ی.. ولیبش زیسورپرا می خواست ی اس.. م قهی نه چند دق -

که   ی تنها روز میکرد.. با خودمون فکر میزد یزنگ م ی کرد یم

 ؟ ی جمعه اس.. کجا رفته بود ی خونه ا

به سمت گ  روم از ماش   سایو  نگاه من  با  تازه    ن یبرگردوندم که 

 شد..  ادهیپ

 کوه!  میرفته بود سایبا گ  -

 ! یستیخونه ن روزینگهبان گفت از د د؟یشبم اونجا بود -

 .. یبشه.. جاتون خال یتنوع  هی میآره.. گفت  -

 ..دیخوب کرد -

 .. دیسالم! خوش اومد -

بابام روش و به سمتش برگردوند جوابش و با بوسه    سایگ  ی صدا  با

 زد داد و گفت:  شی شون یکه به پ ی ا

 عروسم؟  یخوب -

بود در جواب    دایکه از نگاهش پ  یوجود همه استرس و نگران  با

 بابام لبخند زد و گفت: 

 د؟ یممنون شما خوب -
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 شکر..   م یما هم خوب -

 کجاست؟مامان  -

 بهم انداخت و جواب داد:  ینگاه  م یسوالم ن با

 .. نی تو ماش -

 شه؟ ینم  ادهیپس چرا پ -

به چهره درمونده بابام انداختم و تا تهش خوندم.. مامانم    ی نگاه

اش   ادهیپ   نیتوقع داشت من برم و با خواهش و التماس از ماش

بود    بیبرام عج  ی ادیحق داشت و من ز  دمیدونم شا  ی کنم. نم

نداشت و سر هر ازدواجم به   ی که تموم  ییها  ی ریسخت گ   نیا

 داد! یخودش و نشون م یشکل هی

بابا که به خاطر    ن یو راه افتادم سمت ماش   دمیکش   ی قیعم  نفس 

  ی تو  یشد.. وسط راه دست  ینم  دهینور آفتاب داخلش خوب د

 .دمیرو د  سایگ   دهیبرگشتم چهره رنگ پر  یدستم قفل شد و وقت

دختر   نی.. انی ام نداد و راه افتاد سمت ماش  رهیبه نگاه خ  یتیاهم

دو ماهه شناختم و نسبت بهش    یکی  نینبود که من تو ا  یاون

 کردم..  دا یپ ی بد  تیذهن
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 ی شناختم.. محال بود بعد از برخورد و جر و بحث  یکه من م   یاون

استقبال از خاله اش که    ی اتفاق افتاده بود.. حاال برا  رازیکه تو ش

براش حکم همون مادرشوهر خشن قصه ها رو داشت من    نجایتا ا

ول  یو همراه بخو  یکنه..  اگه  م بازم نشون داد  تونه و من    یاد 

 دست کمش گرفته بودم! 

و به   م یدر و براش باز کن میمامان منتظر نموند تا بر  خوشبختانه

همچنان    یشد ول  ادهی پ  ن یشدنمون خودش از ماش   کیمحض نزد

 خواست به صورت ما بندازه..   یکه نم یدرهم و نگاه  ی با اخما

بودنم و احترام به بزرگتر جلو    زبان یحال بازم به خاطر م   نیا  با

نگاهش    ریقرار گرفتن تو مس  ی سرم و برا   یرفتم و بعد از رو بوس

 کج کردم و گفتم:

 !دیخوش اومد -

  ه یبا    سا یبرام تکون داد و خواست از کنارم رد بشه که گ  ی سر

 قدم جلو اومد و دستش و به سمت مامانم دراز کرد..

 سالم خاله!  -
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کردم    ینم حس  چرا  گفتنشه..    ی منظور  هیدونم  خاله  پشت 

خاله و   ی زیخواست نشون بده که قبل از هرچ  یم   دی.. شادیشا

 .. ادیانقدر براش چشم و ابرو ب ستیخواهرزاده ان و الزم ن

بادا بلرزه و فقط    نینبود که با ا  ی دیمامان منم قربونش برم ب  یول

 یگرفت و مثل جواب  هیرو در حد چند ثان  سایدست دراز شده گ

 که به من داد فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد.. 

 گرفتم و با اشاره به ساختمون گفتم:  ینفس

و    ن یماش  نیسرده هوا.. بابا بش  دیستاد یوا  نجایتو.. چرا ا   میبر  -

 ! نگیتو پارک اریپشت سر من ب 

  ن یاشاره کردم سوار شه و خودمم به سمت ماش   سایسر به گ   با

  ن یحرکت کردم.. به محض سوار شدنمون.. انگار که من مقصر ا

 اتفاق باشم لب زدم:

و به امون خدا   شیکه چند روز کار و کاسب   ستین  یبابام آدم  -

 مونن احتمااًل.. نگران نباش..   ینم  شتریدو روز ب   یک ی..  ادیول کنه ب 

 خونه پسرشونه!  ؟ی دی م  حیتوضبه من   ی اآلن چرا دار  -
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ماش  ینگاه و  انداختم  اش  گرفته  چهره  حرکت   نیبه  به  و 

درحال حرفام    یم  یسع  کهی درآوردم..  با  و   هیکردم  حالش  کم 

 خوب کنم گفتم: 

 خونه عروسشونم هست!  گهیخونه پسرشون بود.. اآلن د -

برا  دیشا و  اجبار  سر  از  لبخند    نکهی ا  ی فقط  نشکنه  و  من  دل 

زد که زود محو شد و دوباره هاله از غم چهره اش و    یکیکوچ

 پوشوند.. 

گرفتنا..    افهیق   نیمامانم و ا  ی .. رفتارها یخوام بدون   ی .. مسا یگ  -

  ق یال  یخبر ازدواج کردم و اونا رو حت  یبه خاطر منه.. که ب  شتریب

هم ندونستم.. مسائل و اتفاقات گذشته    یتماس خشک و خال  هی

 ! ره یگ یقرار م ی تو مرحله بعد

از من در برابر   ی رفتار بد  چیه  ست یقرار ن  یخوام بدون  یمنم م   -

 هیرو توج  ی زی حرفا چ  نینداره با ا  ی م.. پس لزوی نی خانواده ات بب

  ی.. من خودم ده ساله دارم خودم و با حق دادن به آدم ها یکن

فکر و    خودیراحت باشه و ب  التیزنم. پس خ  یدور و برم گول م

 نکن!  الیخ
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تونستم    یهنوز نم  کهینگه داشتم و در حال  نگی و تو پارک  نی ماش

ب   المیخ البته  و  هر جهت  از  مادر خودم   شتری و  رفتار  از جهت 

شدنم    ادهیو قبل از پ  سایرون گ  ی راحت کنم دستم و گذاشتم رو

 گفتم: 

  گهیخودم د  ابیاز بابت بزرگ شدن گل سنگم.. در غ  المیخ  -

 راحته!

××××× 

به   نهیو نگاهم و تو آ دم یکش میشلوار تو خونه ا  کیبه تون   یدست

رفت که    یدست و دلم نم  یوختم.. حترنگ و روم د  یصورت ب

 نبود..  ی چاره ا  یکم رنگ بمالم به صورتم ول هی

  ی خواستم و چه نم  ینشسته بودن چه م  رونیکه اون ب   ییآدما

بودن و من.. دلم نم   ن یخواست هم  یخواستم خانواده شوهرم 

 خاله ام بشه واسه زخم زبون زدن به زرتشت..    هیحال زارم دستما

ما شکل گرفته بود.. حس    نیکه ب   ی جنگ ناخواسته ا  نیا  وسط

آدمه و به خاطر من مجبوره    نیتر  ریتقص  یکردم زرتشت ب  یم

رو تو  اآلن  وا  یکه  اش  ا  ستهی خانواده  استرس    یشکل  نیو  به 

 .. فتهیب
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و عذاب   یراحتاسباب نا  نیاز ا  شتریحقش نبود که با رفتارم ب   پس

  ی کیوجدانش نسبت به دو طرف و فراهم کنم.. به قول خودش  

خاله ام به   ی موندگار نبودن و تحمل کردن رفتارها  شتریدو روز ب

 خورد.. یبرنم ییجا

صورتم و برانداز کردم و با    گهیدور د   هی  شمیاز تموم شدن آرا  بعد

  بار  نی صدم  ی پر از کک و مکم حرف زرتشت برا  ی گونه ها  دنید

تر   ی تو  شی پ  قه یاز چند دق سرم تکرار شد و رنگشون و سرخ 

 کرد..

غ  المی»خ بزرگ شدن گل سنگم.. در  بابت  د  اب یاز   گه یخودم 

 راحته!«

  ی داشت با حرفا و کاراش دلبر  بیدو روز عج  یک ی  نیمرد تو ا   نیا

سفر    نیا  ینیر یکه ش   فیو رو.. فقط ح  ریکرد و وجودم و ز  یم

 زود از دماغمون در اومد! یلیروزه امو خ هی

ب  از ساکت    رونیاتاق  تاشون  هر سه  سالن  به  ورودم  با  و  رفتم 

 تو همون حال گفت:  شد و زیمخی شدن.. زرتشت ن 

 !زمیبرم بر  نیبش  ایو دم کردم.. ب  ییچا -
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به اون جمع   رترید  قهی چند دق  یحت  نکهیا  ی خدا خواسته برا  از

 اضافه بشم گفتم: 

 !زمیر  یمن م  نیخواد تو بش ینه نم -

  نکه یبه ا  تیاهم  ی هام و به سمت آشپزخونه تند کردم و ب  قدم

  ی عروس فس فسو  هیممکنه در نظر پدر شوهر و مادر شوهرم  

 تا حد امکان کارام و آروم انجام دادم.. ام یتنبل به نظر ب

  نت یبرداشتم و رو کاب  نتی رو از کاب  وانایدونه دونه ل  نکهیاز ا  بعد

که با   ییچا  ختنینداشتم جز ر  ی چاره ا   گهی.. ددمیکنار گاز چ

ونه.. دستم به کل از حرکت  خاله به آشپزخ  ی دفعه ا  هیاومدن  

 داره..  کاریچ نم ی و زل زدم بهش که بب ستادیوا

که به سر تا پام انداخت راه افتاد سمت    ی ضیاز نگاه پر از غ  بعد

نداره    اج یاحت  ی چیو درش و باز کرد.. شک نداشتم به ه   خچالی

خونه    نجایبود که بهم بفهمونه ا  نیا  ی حرکتش فقط برا  نیو ا

اونه و هرکار از من م  ی پسر    ی دلش بخواد بدون گرفتن اجازه 

 تونه انجام بده. 
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من    ی برا  ی ذره ا  زایچ  نیکنم که ا  ی تونستم بهش حال  ی م  کاش

  دن یفکر کردن و نقشه کش  ی برا  ی خودینداره و وقتش و ب   تیاهم

 و اعمال کردنش هدر نده.. 

خواست   نبود که روش و برگردوند و  نیانگار هدف فقط هم  یول

بگه که همون موقع زرتشت اومد تو آشپزخونه و خاله ام   ی زیچ

 شد از گفتن حرفش..  مونیپش یبه طرز محسوس 

 : دیشدم که زرتشت پرس ییچا  ختنیندادم و مشغول ر یتیاهم

 بخرم؟ رونیبرم از ب ی خوا ینم  ی زیچ سایگ -

نشون دادن    ی عاد  ی رو لبم نشست از تالش شوهرم برا  ی لبخند

استاد   ی جلو  ی زندگ  نیا قول خودش  به  خانواده اش.. منم که 

زنِ    هیکه از    یخواستم با مهربون   ن یهم  ی کردن.. برا  ی نقش باز

م انتظار  س  رهینمونه  خاله  من  از  قبل  که  بدم  و   مایجوابش 

 .. د یزحمتش و کش

از   خچالیته باشه.. الحمداهلل  خواد الزم داش  یم   ینه مادر.. چ  -

  نیتو ا  ی خور  یم  ی زیشه.. اصالً چ  یبس پره که درش بسته نم

 خونه؟
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دادم تا آخر   یم   حیکه ترج  ی لحظه به من  هیمتعجب زرتشت    نگاه 

 مادرش شد.. رهیو دوباره خ دینگم چرخ یچی سکوت کنم و ه 

 م؟یزنده ا ی پس چه جور -

با فست فود و   دیدونم.. گفتم شا  یچه م  - همش معده ات و 

 ! ی کن یهست پر م خچالیآماده که تو  ی غذاها

کار  - بعضمیظهرا جفتمون سر  بعض  ی.. شبم  وقتا    یوقتا من.. 

 هم خوبه..  ی لیخ سایکنه.. اتفاقاً دستپخت گ  یدرست م سایگ

 زد و ادامه داد:  یبه من چشمک رو

 بادمجوناش حرف نداره!  میحل -

  ی با حرف بعد  ره یرفت که رو لبم شکل بگ  ی که داشت م  ی لبخند

 خاله ام محو شد..

 ! یهم بلد باش ی کردم آشپز یفکر نم -

نداشتم که در جوابش    ی زیچ  چی و من ه   رو به من بود   حرفش

 : دیباز زرتشت به دادم رس  نکهیبگم تا ا

 د؟ یکرد یم ی فکر نیچرا همچ -
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که انگار فقط مامور شده    یباال انداخت و با همون حالت ی ا  شونه

 بود که باهاش من و بچزونه ادامه داد: 

 بده؟  ادیبوده که بهش  یک -

و بهم فشار دادم و روم و برگردوندم سمت زرتشت تا با   دندونام

  ی بحث مزخرف  نیا  گهیشه و د  ال یخیو اشاره ازش بخوام ب   مایا

چ تخر  ی زیکه  ول  بیجز  نده..  ادامه  و  نداشت  تند    یمن  نگاه 

 ی سع  نکهیزرتشت فقط خاله رو نشونه گرفت و در جوابش بدون ا

 : ت داشته باشه گف ی تو انکار و پنهون کار

بلد نباشه..    ی زیرفت دو ساله نبود که چ  رازیاز ش  یوقت  سایگ  -

گرفته.. اگه از خونه   ادیکه الزم بوده رو    ی زیتا همون سن هرچ

من    ی برا  شیکه ده سال پ   دیو دستپختش مطمئن نبود   ی دار

ادیکرد  ینم   شیخواستگار اصالً  موقع  اون  که  جالبه   زا یچ  نی! 

که تو تمام دوران    دیبود  دهیبراتون مطرح نبود.. چون خودتون د

با همه سن کمش ضبط و ربط   سا یخاله اون خونه رو گ یحاملگ

  ی مسئله انقدر مهم شده جا  نیا  هو یشده که    ی کرده.. حاال چ

 تعجب داره!
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دفاع   نیا  دنی دهن منم باز مونده بود از شن  مای بر خاله س  عالوه

  ی .. فکر نمیشاهدش بودم ول   رازم یتو ش  همه جانبه.. هرچند که 

مامانش    ی تو رو  ی نجور یکردم زرتشت تو خونه خودشم بخواد ا

 .. ادیدرب

 نیمغرضانه با ا  ی ادیخب.. حرفاش حق بود و خاله داشت ز  یول

در    شیکرد.. به قول زرتشت چطور ده سال پ  یبرخورد م  هیقض

داشت پسرش و   یتموم بودم.. اون موقع وقت  زینظرشون همه چ

م  هیبا   ساله  ز  یدختر شونزده  بابت گشنه    هی  ریفرستاد  سقف 

 موندنش نگران نبود؟  

آدما رو شناخت و ما    یشه ذات واقع  ی شکرت! چه راحت م  ایخدا

  م یتا باور نکن   م ی زن  ی وقتا چه احمقانه خودمون و گول م  یبعض

 ! هیطرفمون چه آدم 

 سوم  و هفتاد و  پانصد  پارت   

شد   یاتمام حجت زرتشت محسوب م  ییجورا   هی حرف که    نیا  با

 کرد و گفت:   ینی خاله به وضوح عقب نش
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از    ی زیچ  شمیده سال پ سوال بود فقط.. به هر حال    ی برام جا  -

راحت باشه.. حاال که   المیکه بخوام خ  میدیمشترکتون ند  یزندگ

 ! گهی.. البد خوبه دیگیم ی نجوریا

 نگاه تند و دلخورش و از مامانش گرفت و رو به من گفت:   زرتشت

 .. ارمی ب نیو از تو ماش لیوسا نیی پا رمیم -

رو برداشتم و   ییچا  ینی تکون دادم و با رفتن زرتشت س  ی سر

  ش ی.. آقا شهروز داشت با گوشز یرفتم تو سالن و گذاشتم رو م

م د  یکار  محض  به  و  خوشرو  دنیکرد  با  برعکس    ییمن  که 

 کرد گفت:  ینم غشیوقت ازم در چیمادرشوهر مهربونم ه

 دستت درد نکنه بابا!  -

 نوش جان! -

 نداره؟! ی فا ی وا  نجایدخترم ا -

 مطمئن نبودم گفتم:   نکهیابروم و خاروندم و با ا گوشه

 دونه! ی.. رمزش و زرتشت میداره ول -

 پرسم ازش! ی باشه بابا م -
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به    هیتکون دادم و برگشتم تو آشپزخونه.. خاله هنوز با تک  ی سر

بود و   ستادهیهمونجا وا  نیمونده اش به زم  رهیو نگاه خ   نتی کاب

که    ییحرفا  نی.. چون با ارمیاش بگ  دهیکردم ناد  یمن بازم سع

..  رونیب  زدشونیخواست هرطور شده بر  یدلش داشت و م  ی تو

 شد کرد..  ینم ی کار گهید

خودم و مشغول نشون بدم تا کمتر تو جمعشون باشم   نکهیا  ی برا

آب شه که وسط    خشیدو بسته مرغ برداشتم تا بذارم    زریاز تو فر

گرفتشون   عیو سر  دی بسته ها رو از تو دستم قاپ  مایاله سراه خ

 آب.. ریش ریز

 کنم!  ی ناهار و خودم درست م -

ام و به    نهی که س  ی و قلب پر ضربان  رتیباز مونده از ح  ی چشما  با

شستن    ی درد آورده بود زل زدم بهش و حرکات تند دستش برا

 اون مرغا.. 

آوردم    هرچقدر فشار  ذهنم  چ  ومدین  ادمی به  قبالً  از   ی زیکه 

من فقط   ی حرکتش برا  نیباشم و ا   دهیوسواس داشتن خاله شن

 داد! ی م یمعن هی
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  ن یواسه از ب  ی که کار   ییحال بازم خودم و نباختم و با صدا  نیا  با

 تونستم بکنم گفتم:  یبردن لرزشش نم

من    دی استراحت کن  دی.. بردیدی تازه رس  دیشما چرا؟ خسته ا  -

 کنم!  یدرست م

  ل یتبد  نیقیو به    دمیراحت شک و ترد   یلیخ  شی رف بعدبا ح  یول

 رو دستم..  ختیرو ر یکرد و آب پاک

 یخورم! تا وقت  یکه دارم م  ییراحت تره از غذا   المیخ  ی نجوریا  -

 کنم!  یم ی خودم آشپز میینجایا

ا  یحرف  تنها نزد    ی که م  ییخواد غذا  یبود که »دلم نم  نیکه 

دست   به  احت  هیخورم  که  هرچند  بشه!«  پخته  به    یاجیقاتل 

 داد! یرو م  یمعن  نیکه گفت هم ی زیگفتنشم نبود و چ

بلند از آشپزخونه   ی پر شده از اشکم و گرفتم و با قدم ها  ی چشما

نداشت..    تیبرام احترام مهمون و بزرگتر اهم  گهیزدم.. د  رونیب

 یجمع  نیا  ی احترام و نشستنم تو   یعنیجوابش و ندادم    نکهیهم

 داد! ی دونن فقط حماقتم و نشون م یکه من و نجس م 

آقا شهروز رفتم تو اتاقم و در و بستم..    رهیتوجه به نگاه خ  بدون

حال اآلن من شد..    نیا  یکه باعث و بان  ی لعنت به اون حرومزاده ا
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از   هیکه    یکس مجبورم  من  حاال  و  نوشت  پام  رو  نکرده  گناه 

هم تو چنته نداشته    یچیو بشنوم و ه  یحرف  نیمادرشوهرم همچ

 باشم که جوابش و بدم.. 

.. چقدر  نیلبه تخت و نگاه مات مونده ام و دوختم به زم  نشستم

شت  و چهار ساعتم نگذ  ست یب   یکردنم کوتاه بود.. حت   ی عمر شاد

تونه سهم من    یم  یکه با خودم فکر کردم خوشبخت  ی از لحظه ا 

 .. نم یو بب  وانیل یخال مهی ن  شهیهم ستیهم باشه و الزم ن

ا  یول کرد   یم  ییداشت خودنما  ی بدجور  یخال  مهین  نیحاال.. 

پر و   مهیکردن ن  دایپ  ی کرد برا  یچشمم کار نم  گهیکه د  ی انقدر

 دلخوش شدن بهش! 

اتاق که باز شد نگاهم و از اون نقطه نامعلوم گرفتم و زل زدم   در

چهره ام   ی تو  یدونم چ  یبه زرتشت که اومد تو و در و بست.. نم

 که نگاهش نگران شد و کنارم لبه تخت نشست..  دید

 ؟یخوب -

خودمم حالم   کهیبا دستام.. در حال  ی باز  نیو تکون دادم و ح  سرم

 خورد گفتم:  ی بودنم بهم م  زیترحم برانگ نهمهیداشت از ا

 بچه ها!   شیرفتم پ یچند روز من م نیشد ا یکاش.. کاش م  -
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کردن ناراحت    ی به خاطر حرف مامان درباره آشپز  ؟یواسه چ  -

 ؟ی شد

 نه بابا.. بچه ام مگه؟ -

 گفت!  ی ز یچ هی نییپس حتماً رفتم پا -

.. مامانت  دی.. گفتم شاگمیاطر خودم نمزرتشت.. به خ  الیخیب  -

 راحت تر باشن!  نایا

دونستن خونه پسر مجردشون   ی اومدن م   ی داشتن م  ی اونا وقت  -

  ی م   یخونه با من زندگ  نیهم داره تو ا  گهید  یک یو اآلن    انینم

رو تحمل کنن..    ییزا یچ  هی  دیکنه.. پس اگه بحث تحمله.. اونا با

 نه تو! 

 .. یاز تحمل نزدم ول یمن حرف -

داشته    ی داشتم لحنم صداقت کاف  ی سع  کهیگرفتم و درحال  ی نفس

 باشه ادامه دادم:

خونه   هیقاتل تو    هیخواست با    یاگه منم بودم.. دلم نم  دیشا  -

 باشم و... 
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با    یشد و وقت  دهیضرب از جاش بلند شد صدام بر  هیکه    زرتشت

   .. دیبلند راه افتاد سمت در نفسم بر ی قدم ها

 دنبالش و دستش و گرفتم..  دمییبلند شدم و دو عیسر

 ! ؟ی ریکجا م -

 شد..    یتر م  رهی بر افروخته شده بود و داشت رفته رفته ت  صورتش

  گن یتو خونه من.. به زن من م   یبه چه حق  نم یخوام برم بب   یم  -

 قاتل.. 

زدم تا بلکه اونم دعوت کنم به    یمن پچ م  یبلند بود ول  صداش

 آروم حرف زدن..

 یحرف  نیهمچ  یزرتشت.. زرتشت تو رو خدا ول کن. من ک   -

 فت قاتل! به من نگ  یزدم؟ کس

  هیمامانم دلش نخواد با    دیکه شا  ی داد  صیپس رو هوا تشخ  -

 قاتل تو خونه بمونه؟

نگفت    ی زیزد.. اآلن چ  رازیبود که تو ش  ییمنظورم همون حرفا  -

 ؟یکن  یم ی نجوریکه.. چرا ا

 تکون داد.. دییزد و سرش و با تمسخر به تا ی پوزخند
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 یمن که مامان خودم و خوب م  ی.. ولیگی باشه تو راست م  -

 شناسم!  

بود.. اصالً   نیهم هم   یو محکم بهم فشار دادم.. بدبخت  چشمام

در   مایحرف از دهن خاله س  نینبود که ا  یممکن  ریو غ   دیبع  زیچ

 شد انکارش کرد! ینم ی و بهونه ا هیتوج چی و اآلن با ه ادیب

اومدن    ستیساعت ن  هی.. به هر حال مهمونن.. هنوز  یاصالً هرچ  -

اشون و دوباره دلخورشون   نهی رو ک  ی بذار  نهیک   یه  ی زشته بر

 .. یکن

به سمتم    ی زل زد بهم.. جور  ض یتو هم فرو رفت و با غ  اخماش

قدم برداشت که با ترس چند قدم عقب عقب رفتم و زرتشت هم 

 تو همون حالت گفت: 

.. ی دار  نت ی جواب تو آست  هی  یحرف   واسه هر  یرس  یبه من که م   -

م ساکت  چرا  ه  ینی ش  یاآلن  م  ؟یگینم  یچی و  بدم  از   ادیمن 

حرف بارت   هی که باعث بشه بق  ی زی.. از هرچسای مظلوم بودنت گ

حق به جانبت تو گوشمه.. پس اگه   ی .. هنوز حرفاادی کنن بدم م

اون    یستیمیوا   ی که کرد  ی کار  ی و پا  ی دیهنوز به خودت حق م

هم بزن. نذار انقدر راحت متهمت کنن.. بهشون   ه یحرفا رو به بق
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هم کم گناه   ه یپات نوشته شده.. بق ی و گناه یاگه قاتل  یبگو حت

ون  ا   نکهینکردن با تنها گذاشتنت.. با طرد کردنت.. چشمت و رو ا

  ی احترام  ی ب  گمی با من دارن ببند.. نم  یان و چه نسبت  یآدما ک

مقصر    ی فقط معن  طیشرا  نیو بزن.. سکوتت تو ا  حرفات  یکن.. ول

نکن    جادیتوهم و واسه همه ا  نی.. پس ادهی بودن تمام و کمال و م

انقدر    دیبمون! زن من نبا  یکه هست  ییو قرص و محکم تو جا

 ؟یبکشه و عقب بکشه.. اوک میراحت تسل

بود فقط    هیآماده گر  ی دو دو زده که بدجور   ی چشما  با کردن 

دوباره برگشت سمت در   ینگفتم.. تا وقت  یچیبهش زل زدم و ه

 سمتش..  دمییچند قدمم رفت که به خودم اومدم و دو  یو حت

دستش و نگرفتم.. خودم و از پشت چسبوندم بهش و    نباریا  یول

 بغلش کردم.. 

  ی که سع  ییکردن و با صدا   دایراهشون و پ  عیسر  یلیخ  اشکام

 :دم ی نره نال رونیداشتم از در اتاق ب

توان   نیاز ا   شتریتونم..ب   یخسته ام..خسته ام زرتشت به خدا نم-

  ه یبار با بابام..  هیبار با تو..  هی..دنی ندارم واسه مقاومت کردن و جنگ 

دوبار مامانم..  با  حرفابار  همون  متهم  ی تکرار  ی ه  ..همون 
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کردنا.. همون سرزنش کردنا..آخرشم همه    تیکردنا..همون شکا 

  یرو گردن نم  یچیه  چکسیو ه  ونافته گردن آقاج  یم  رایتقص

برهیگ ا  شتر ی..چرا  د  نیاز  کنم؟بسه  خسته  و  ..  گهیخودم 

خوان بگن..من که همون روز عقدمون بهت    یم  ی..بذار هرچ دمیبر

  ه ی  یگفتم بابا و مامانت حق دارن که نخوان پسرشون مردِ زندگ

نداره!نه فقط اونا که همه   یروشن  نده یآ  چیدختر قاتل بشه که ه

م و  برا   نیبهتر  ادراپدر  م  ی و  هاشون  چرا    یبچه  خوان..پس 

م تا  دون  ی م  یرو ثابت کنم وقت   ییزایچ  هیتالش کنم تا    ی خودیب

دونم    یم  یشه..وقت  یبا من صاف نم  مایدل خاله س  استیدن  ایدن

  ی کنه..ک  یمن و فراموش نم  یخون  ی و دستا  لمیوقت اون ف  چیه

رو  تو  و  زدن  بکنه..حرف  اون  که  کرده  در   گهیدهم  ی فراموش 

 شتر یکنه زرتشت..فقط خاله رو ب  یاومدن فقط کار و سخت تر م

 یفکر که دارم پسرش و ازش دور م  نیکنه با ا  ی از من متنفر م

کس چشم    چیه  شمینجوری.. همم یکنم..نذار از اآلن دشمن هم بش

  ه یبرسه که آه مادرتم به بق   ییمن و نداره..نذار کار به جا  دنید

ندارم   ی زی.. چگمی نم  ی چیبشه..من ه  هاضاف  میزندگ  ی ها  یبدبخت 

ده  بودن من..  ی که بگم..فکر قاتل بودن من..دزد بودن من..فرار

شه و حاال با چند تا حرف   یدار م  شهیساله که داره تو سرشون ر
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شه..پس حداقل بذار   ینم  دهیها هم بر  شهیدونه از اون ر  هی  یحت

 نشه..   نی که هست بمونه و بدتر از ا ی نجوریهم یهمه چ

آخر به حرفام گوش داد و بعد حلقه دستام و از رو شکمش باز    تا

برگشت سمتم و    ی نده و بره ول  ت یبازم بهم اهم  دمیکرد.. ترس

 شده اش و دوخت بهم.   نیغمگ ی چشما

باشه..زرتشت خودشم   ینم  دلم مادرش  رفتار  خواست شرمنده 

به وقتش    یدوباره ام کم حرف بارم نکرده بود..ول  دنیاول د  ی روزا 

لزوم  یتالف اآلن  و  که    یکرد  حرفا  هینداشت  خاطر  به    یبارم 

 مادرش عذاب وجدان داشته باشه. 

  شنهاد یپ  نیا  شتر یدونستم نصف ب  یچشم و رو نبودم و م  یب   من

و   یزندگ  نیو ا  شیخوب  نیازدواج به خاطر من بوده..پس بابت ا

به خاطر تک تک لحظه    یحت  ای..ا یکه برام فراهم کرده..    ی کار

تا احساس آدم حساب  روزیکه مثل د  یخوب  ی ها  ی برام ساخته 

انگل اجتماع..بهش    وارزش    یموجود ب  هیبودن بهم دست بده نه  

ا  ونیمد و  حرفا   ونیمد  نی بودم  برابر  در  سکوتم  با  و    یبودن 

 کردم!  یمادرش جبران م 
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بود و پاک    ختهیصورتم ر  ی که رو  ییو بلند کرد و اشکا  دستش

 کرد و گفت: 

روم..   ی .. چه جلوگهیبار د  هی.. اگه  یول  گم ینم  ی زیباشه.. اآلن چ-

 .  نمی ساکت بش دمیزد.. قول نم یکه من نبودم حرف یچه وقت

  ی و درموندگ  ی کم با کالفگ   هی هنوز رو صورتم بود که    دستش

بهم نگاه کرد و آخر سر خم شد روم..لباش و چسبوند به گونه ام  

که اول صورتم و بعد کل وجودم و داغ  ی قیعم ی و بعد از بوسه ا

گر گرفته و ضربان تند    ی .. منم با همون گونه هارونیکرد رفت ب

 شده قلب پشت سرش راه افتادم.

ن بود  ستادهیآشپزخونه وا  ی رفتنم خاله و شهروزخان که جلو  با

  ی کردن ساکت شدن و خاله ام بعد از نگاه  یو داشتن پچ پچ م

کردم    هیداد گر  یکه مطمئناً نشون م  ییبه من و چشما  ی سرسر

 رفت تو آشپزخونه..  

دلگرم   ی لبخندها  ادی  بیکه من و عج  ی شهروزخان با لبخند  یول

کانتر آشپزخونه    ی رو  ییدر جعبه مقوا  نداختی کننده زرتشت م

 رو باز کرد و گفت: 

 فرستاده..  یدخترم.. مامانت برات سوغات نجایا ای..ب ا یب-
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و فقط به خاطر اشاره کردن زرتشت جلو رفتم    ی لیم  یب  تینها  با

اون کارتن انداختم.. که چند تا    اتیبه محتو  ی سرسر  یو نگاه

خورد شده و   ی و شربت و چند تا بسته سبز یمربا و ترش شهیش

بهم نشون    یشکل   نیبود.. اوج مادر بودنش و داشت ا  زایچ  نیا

 داد.  یم

خواست ده سال نبودنش و با چند تا    ی خنده دار بود که م  چقدر

بدون   می من انقدر تو زندگ یعنیجبران کنه.. یمربا و ترش شهیش

پر شدن   از تصور  بودم که حاال  ا  خچالیدغدغه  با  ام   نیخونه 

 ارم؟یبال در ب زایچ

بهتر بود اصالً به    د یو نگاهم و گرفتم.. شا  دمیکش   یق یعم  نفس 

قض  نیا فقط    هیقسمت  و  نکنم  بدونمشون..    ی سوغات  هیفکر 

 زدم!  یکدوم نم  چیهرچند که مطمئناً دست به ه 

 ! یمرس -

 ..  مشی فقط آورد مینکرد ی ما که کار -

کتش    ب یدست کرد تو ج  نکهینگفتم تا ا   ی زیزدم و چ  ی لبخند

 و داد دستم..  دیکش رونیجعبه ب هیو 
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واسه دعوت   دی که ما رو قابل ندونست  تونیعروس  ی کادو  نمیا  -

 شه نداد! یخب.. کادو رو که نم یول

زرتشت که سر  جیگ   نگاه  به  و دوختم  ام  و    عیو درمونده  حالم 

قبلش خودم بودم    یبده ول  حیپدرش توض  ی و خواست برا  دیفهم

 که گفتم: 

 ...  طیشرا نیبا ا   یعنیمن شد..   ریبه خدا تقص-

مهربون   ی رو  دستش با  و  نشست  ام  تازه   یشونه  تازه  انگار  که 

 نیقبالً همچ  نکه یبودم از ا  مونیکردم و پش  یداشتم درکش م

 نسبت بهش نداشتم گفت:  یحس خوب

  د یخوشبخت  نمیب   یم  نکهیکنم.. هم  یاشکال نداره.. من درک م-

خوشت    نی .. حاال باز کن کادوت و ببهیکاف   دیخوش  گهیو با همد

 ! ادیم

 هشتم  و هفتاد و  پانصد  پارت   

با د  در و  برداشتم  رو  و    هی  دنیجعبه  ست دستبند و گوشواره 

 ادشینسبتاً ز ی ها ن ینگ یبود ول فیگردنبند طال که در کل ظر

 بهش داده بود گفتم:   یجلوه قشنگ
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 ودم.. نب یواقعاً راض یخوشگله ول یلیدستتون درد نکنه.. خ  -

 قابل تو رو نداره دخترم..   -

موضوع فکر کردم   نیاز پدرش تشکر کرد و من فقط به ا  زرتشتم

..  ی آدم متشخص و مهربون  نیشد. همچ   فیکه واقعاً آقا شهروز ح

مار نداشت    شی مثل خاله ام که زبونش کم از ن  یکیبا    دیچرا با

 ازدواج کنه؟ 

ا  دیشا بابت  کنم  ته دل شکر  از  رو  روز خدا  هر  بود   نکهیالزم 

ب خ  شتریزرتشت  که  هرچند  رفته..  پدرش  ن  یلیبه    ش ی وقتا 

..  یهاش به راه بود ول  ییکرد و زورگو  ینم  غیکالمش و ازم در 

 ..  دهیذات خوب و مهربونش به باباش کش

که عروسش دستش به خون آلوده    تیواقع  نیکه بتونه با ا  یکس

و که زنش    قتیحق  نیتونه ا  ی.. مطمئناً بچه اشم م ادیب   شده کنار

گرده به    یفقط برم  نایبوده درک کنه و همه ا   ی ابونیدختر خ  هی

حداقل    ایکه آقاجونم.. تو بچه هاش..    ی زیو اصالت آدم.. چ  شهیر

 ! اشتنذ ادگاریدختر بزرگش به  ی تو

* 
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تخت خواب اتاق زرتشت نشسته بودم و نگاه پر از خشم و   ی رو

که باالخره به پدر و مادرش  یحرصم و دوخته بودم به در تا وقت 

 دن یبه محض د  یتو اتاق ول  ادی داد که ب  تیگفت و رضا  ریشب بخ

خنده و   ریزد ز  یبهتش پق   هیبعد از چند ثان  میمن و چهره عصب 

 . نرویدر اتاق و بست که صداش نره ب عیسر

 همون حالت خنده اش اومد سمتم و گفت:  تو

 ه؟یچ -

ب   یعصبان  یلیخ  نکهیا  با و  رفتارها  از   ی ها  یمحل  یبودم.. چه 

  ه یحرکت آخر زرتشت که    نیآشکار خاله ام در طول روز چه از ا 

بازم ولوم صدام و کنترل    یانجامش داد ول  ی گریبا موذ  ییجورا

 : دمیکردم و توپ

شه که به    یمحسوب نم  یادب  ی ب  یانزبیکه مثالً م   ییکار شما  -

  ه ی تخت  هیبرن تو اون اتاق بخوابن که فقط  یپدر و مادرت گفت 

 نفره داره؟

 شرت از تنش گفت:   یدرآوردن ت  نیتر شد و ح  ضیعر  لبخندش

بخوابن.. خودشون نخواستن..    نجا یمن که بهشون تعارف زدم ا  -

ا  یتعجب نداره خب  اتاق مشترک ماست.. درست    نجایهم  مثالً 
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بخوابن که بازم مثالً من روش   یرو تخت  انیمامان بابام ب  ستین

 و چند بار با زنم سکس داشتم!  نیچند

 ی پرده ا  ی حرف ب  نیباز موند از ا  مهیگرد شد و دهنم ن   چشمام

 نجوریبه زبون آورد.. چرا مردا انقدر تو ا  ی که در کمال خونسرد

 شن؟ یم حیمواقع پررو و وق

تخت   ی به من رو  دهی نکرده بودم که چسب  دایبراش پ  یجواب  هنوز

 صورتم شد..  رهیخ دیکه کش ی قینشست بعد از نفس عم

عروس خانوم   طیاز شرا  یکیتونم به پدر و مادرم بگم    ینم  گهید  -

ا  یازدواجم نداشتن رابطه جنس  شنهادیواسه قبول پ   ن یبوده و 

 ! دهیوقت رنگ اتاق مشترک به خودش ند چیاتاق ه

نکنم تا    جادیتخت فاصله ا   ی رو  نمونی بود که ب  ن یام ا  یسع  تمام

 ی تو  شبید  یهم بود وقت   ی بهش برنخوره و خب کار مسخره ا

تو   ی و اراده ا   اریاخت  چیتا صبح بدون ه  زیانگ  جان یاون هتل ه

پر    ی بغلش مچاله شده بودم و قبل از خوابم که اون.. بوسه ها

 شد!  یتجربه خاصم محسوب م ن یکه اول یحرارت

خودش بود که بدون نگاه    ی هنوز اون استرس سرجا  نحالیا  با

 کردن به چهره اش لب زدم:
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 هنوزم هست!  -

 ؟یچ -

 که هنوزم هست!  یورتشرط بوده.. در ص نیا یگفت  -

لبش حس کردم و لحنشم   ی طرح پوزخند و رو  ی ول  دمشید  ینم

 از تمسخر داشت..  ییرنگ و بو

 رفت؟  ادتیو  شبمیحرف د -

که باهاش موهام و جمع کرده بودم    ی پسیحرف بزنم.. کل   ام یب  تا

و ح باز کرد  به ال   دنی دست کش  نیو  باز کردن   ی ال  و  موهام 

 نیجنبه شده ا  یحرفش و ادامه داد و منِ ب  گهی تارهاش از همد 

 حرکات مسخ کننده..  نیروزا بازم الل شدم در برابر ا

..  یام که نه خستگ   یاون قانون و باطل کردم.. فقط منتظر فرصت  -

نکنه.. تا بتونم    جادیتو کارم ا  ی.. خللی نه استرس.. نه ترس و نگران

 هم بهت نشون بدم!  یعمل

  ی کرد ول  ی داشت دستم و رو م  فم ی فنفس نفس زدن خ  نکه یا  با

کم به طرف مخالف خم کنم تا    هیبه خودم قدرت دادم تا سرم و  
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پشتش نبود    ی نانیاطم  چیکه ه  یدستش و پس بکشه و با لحن

 گفتم: 

 دیشرط و گذاشتم.. تو هم با نی.. من استیفقط نظر تو مهم ن  -

 ! ی بهش عمل کن

 عجب..  -

 ی زیشد و چ  یانتظارم طوالن   یادامه حرفش موندم و وقت   منتظر

برام   بیکه عج  یبا همون نگاه   دمینگفت سرم و بلند کردم که د

شدنم    رهیاز تمسخر داشت زل زده بهم و به محض خ  ییرنگ و بو

 گفت: 

فکر کرد  - ک  یتو  تو خ  ؟یطرف  ی با  اون چند سانت    الیهنوز 

پ  شیر م   هیانقدر عل  ی فکر کرد   ؟یشمی ده سال    ی السالمم که 

وقت نگاهم.. دستم..    ه یخودم و کنترل کنم تا    یطیتونم تو هر شرا

 اصالً کل وجودم هرز نره؟

 ی حس بد  چی کردم ه  ی.. هرچقدر دقت میدونستم چرا ول  ینم

 نیرو ا شیاصرار و پافشار نیگرفتم و برعکس.. ا یاز حرفاش نم

همه    نکهیکرد نسبت به ا  یته دلم و گرم م  ییجورا  هیمسئله..  
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بوده.. زرتشت داره با    خودیاون استرس ها و فکر پس زده شدنا ب

 ارزش داشت!  ی لیمن.. خ ی ا.. برنیو ا ادیکنار م   می زندگ تیواقع

رابطه   نیشد که اگه ح ی اصرار داشتن ها.. باعث م نی .. همدیشا

کنم و با خودم بگم حداقل    ی.. چشم پوش نمیحرکت ازش بب  هی

 که همه تالشش و کرده!  دمی با چشم خودم د

ه  دید  یوقت و  ساکتم  رو صورتش   یگم.. دست   ینم  یچیهنوز 

 و کالفه تر از قبل گفت:  دیکش

گ   نیا  - نداره  گفتن  خاصسایحرفا  هدف  زبون   ی..  به  از  هم 

م فقط  ندارم..  ش  ی آوردنشون  روشن  بفهم  یخوام  طرف    یو 

.. من.. درست  یازش نداشته باش   جایتوقعات ب   گهی تا د  هیمقابلت ک 

  یادیچه بعدش.. روابط ز  نیغلط.. چه قبل از ازدواجم با کاتر  ای

 ی ازهاین   نیتر  یشد اصل  ی باعث نم  می زندگ  ی ها  ی داشتم.. بدبخت

با همون    ی زندگ روزمره ام و فراموش کنم.. اآلنم همون آدمم.. 

  ن یآخر  ادینم  ادمیاز قبل چون اصالً    شتریب   یحت  دمی.. شاازهاین

مونم که    یانبار باروت م  هیبوده.. مثل    یکه رابطه داشتم ک  ی بار

دو هفته بارها بدون   نیکه تو ا  م یجرقه ام.. بگذر  هیفقط منتظر  

با بدبخت   ی کرد  جادیجرقه رو ا  نیا  ینکه متوجه باش یا   ی و من 
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نم  گهیروش که شعله نکشه.. پس د  ختمیآب ر  با   یدلم  خواد 

فقط    می تون  یکنم که م   جادیتوهم و برات ا  نیحرفام و قوالم ا

مش و بد  . اسمی کن   یسقف زندگ  هی  ریمثل دو تا دوست با هم ز

بذار.. من آدم    ی واخ  ی که م  ی ا  گهید  زیهرچ  ای..  ی .. نا مردیقول

ن  ها تو    ازی ن  نیدونم هم  ی م  نکهی.. ضمن استمیگذشتن از زنم 

  التم یوجود تو هم هست و به خاطر آرامش و کم شدن فکر و خ

نگاه    مونیزندگ  ی اتفاق نرمال تو  هیبهش به چشم    دیکه شده.. با

 ! ی کن

بار   نیاول  ی که برا  یلحظه همه تعجبم از خودم بود نه زرتشت  اون

 زد..   یمسائل باهام حرف م نیداشت انقدر رک و راست درباره ا

برام ش  یم  تعجب انقدر  ا  نیریکردم که چرا  مسئله که    نیبود 

تمام   کهیانبار باروت زرتشت.. در حال  ی حکم جرقه رو داشتم برا

ا  نیا با  فقط  ا  نیمدت..  که  م  نیفکر  ازم چندشش  شه    ی آدم 

 گذشت! 

عمرم..    ریچند ماه اخ  نی.. به خصوص تو اشهیکه هم  ی ا  مسئله

به    دیبا  ایلیرو که خ  یمسائل زندگ   نیتر  زیاز نفرت انگ  یکیحکم  

 اجبار بهش تن بدن و داشت!
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قبول کردم..    الت ی به خ  دیو منم شا  یشرط و گذاشت  نیآره ا  -

انقدر نظرم  در  بود   ی چون  بفهم  ی عاقل   ی زیچ  نیهمچ  یکه 

بود که بهت زمان    نیکه تونستم بکنم ا  ی کار  تیمحاله و من نها

 ..ییهویازدواج  نی درک ا ی بدم برا

سرم و عقب   نباریموهام فرو رفت و من ا  ی دوباره ال به ال   دستش

 نیترسناک تر  نینتونم.. خودم نخواستم و ا  نکهی.. نه ادمینکش

 بود که مجبور بودم تو دلم بهش اعتراف کنم..  یتیواقع

باور کن خسایگ  یول  - ز  یلی..  تو  با  زندگ  هی  ریسخته    ی سقف 

سخته از صبح تا شب کنارت بودن   یلینکردن.. خ  ی زیکردن و.. ه

آدم هوسباز نکردن. من  فکر  ممنوعه  مناطق  به  و    ستمین  ی و.. 

 ریتحت تاث  دیبود انقدر شد  ی ا  گهیحاضرم قسم بخورم.. هر زن د

تو  نم   ی حضورش  قرار  ام  شرایولگرفتم..    یخونه  من..    طی.. 

که افتاده.. بازم    یبا تو فرق داشت.. با وجود همه اتفاقات  شهیهم

 کمم تو من و درک کن بچه!  هیق داره! فر

  یی روزا  نیبه مراتب بهتر از تمام ا  یو با حس  دمیکش   ی قیعم  نفس 

   یجواب  نکهیگذشت.. بدون ا  یمشترکم با زرتشت م  ی که از زندگ

 به حرفاش بدم گفتم: 
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 م؟ یبخواب -

  ی جواب ندادنم بعد از مکث  نی بود از ا  یکه انگار ناراض  زرتشتم

 گفت:  یطوالن

 شه!  یتموم نم نجایبحث ا نیا ی.. ولم یبخواب -

 شه!  یتموم م -

مصمم و    جشیگ  ی تو چشما  رهیو به سمتش برگردونم و خ  سرم

 محکم ادامه دادم:

 .. عمله!ستیبه حرف ن گهید ی چون مرحله بعد -

کم    حرفم و بفهمه و ابروهاش  ی تا معن  دی طول کش  ی ا  هیثان   چند

که بعد از اون مخالفت سفت و سخت    یکم بره باال از تعجب حرف

 .. ده یازم شن

نگاه کردن بهش و نداشتم که    نیاز ا   شتریتاب ب  گهیمن د  یول

  یپتو و تا رو  ر یتخت و خودم و سر دادم ز   گهیرفتم طرف د  عیسر

 .. دمشیصورتم باال کش

  م یشون یپتو به پ ی لباش و از رو  دنیکه چسب دی طول نکش یلیخ

لبخند عم و  ب  یقیحس کردم  لبم نشست.  که    یآدم  الیخ یرو 
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ازدواج محسوب    نیچند متر اون طرف تر.. مخالف صد در صد ا

خواست با تک تک حاالت و رفتارش نشون   یو م  نیشد و ا  یم

 بده..  

  ده یزشت چسب  ی به لقب ها  تیرو که.. بدون اهم  یآدم  نی.. امن

قبولم داره.. دو   شیزندگ  کیعنوان شر  کنار اسمم.. همه جوره به

به خودش اجازه بده که    یذارم کس  یدارم و نم  ی نگه م  یدست

 !ردشیازم بگ

 ؟ یکن کاریچ یخوا یحاال م -

شو  همونطور خواب  تخت  مبل  رو  تو  ی که  استراحتم    ی اتاق 

 شدم در جواب طناز گفتم:  یشرکت جا به جا م

 برن و خالص شم!  یتونم بکنم جز تحمل؟ تا وقت یم کاریچ -

 رن؟یم  ی ک یدون ینم -

  ی مونن.. بدبخت   ی دو روز م  یکی اومدن احتمااًل    روزینه.. تازه د  -

اومدن که بفهمن    ل یدل  نیکنم فقط به ا  یکه حس م   نجاسیهم ا

  ی م  یآدم باهم زندگ   نیع  میو دار  هیرابطه من و زرتشت چه جور

اومدم اونجا    ینبودم م   نی ذره ب  رینه.. وگرنه اگه انقدر ز  ای  می کن

 تا برن.. 
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  ی اآلن خونه تو هم هست.. زشته پاش   گهیمسخره نشو اونجا د  -

 .. نجایا ی ایب

 ! گه یو م  نیآره زرتشتم هم -

کمم حق   هیخب..    ن یانقدر عذاب نده خودت و.. بب   الیخ یپس ب  -

  نبارم یترسن ا  ی و م   تونی از ازدواج قبل  دهیدارن.. چشمشون ترس

 ! رهیپا نگ تونی زندگ

م   دمیکش  یق یعم  نفس  دلم  موندم..  ساکت  بگم    یو  خواست 

نم  راهمیب   نیهمچ من    یفکر  حداقل  و  م  یک یکنن    ی خوب 

با کار بود بکنم ممکنه زرتشت    ی دونستم    گه یبار د  هیکه قرار 

..  رهیخاله ام قرار بگ  ی مورد هجوم سرزنش ها و سرکوفت زدن ها

 نبود..   مکردن عذاب وجدان  ادتریجز ز   ی زیگفتنش به طناز چ  یول

شده به هم مغزم    یقاط  یچند روز همه چ  نیدونم.. اصالً ا  ینم  -

م  گهید منفجر  قض  یداره  از  اون  ا  هیشه..  ا  نمیدارون    نیاز 

 سرزده امون!  ی مهمونا

 مگه؟  هیدارون چ هیقض -

سر جام نشستم و لبم و    خی برق گرفته ها س  نیپاشدم و ع  عیسر

 ی راز بزرگ  هیبه دندون گرفتم.. اصالً حواسم نبود که داشتم از  
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  ی حق فاش کردنش و نداشتم حرف م  یطیشرا  چیکه تحت ه

من و طناز نبود    نیب   ی حرف نگفته ا  چیکه ه  ییزدم و از اونجا

ماست    یجور  هی   دیزدم و حاال با  یحرف م  میشگی طبق عادت هم

 کردم!  یم  شیمال

البته ززهیچ  - با زرتشت به مشکل برخوردن..    ادی.. تو کارشون 

 اشون شکرآب شده..  ونه یکم م هی ی.. ولستین ی مشکل حاد

 آهان..   -

ا  با نه زرتشت    یکی  نکهیفکر  نه من سراغش و گرفتم  دو روزه 

 : دمیپرس

 ؟ ی چند روزه باهاش حرف نزد نیتو ا -

از دوستاش    گهید  یکیزنگ زده بود و گفت    شبی چرا اتفاقاً د  -

کم   هیسفارش کار داره اگه وقت دارم انجامش بدم.. به نظر منم 

 بوده..  نیس واسه هم صداش گرفته بود.. پ

 شه!   یبرم.. وقت استراحتم داره تموم م  گهی.. من ددیاوهوم.. شا  -
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  شنهاد یپ  نکهینکن.. با ا  الیانقدر فکر و خ  گهید  ی.. ولزمیبرو عز  -

 نیا  ی .. تو خودت قبول کردیکم با زور همراه بود ول   هیزرتشت  

 .. گهید یهم تحمل کن ییزایچ هی دیازدواج و.. حاال با

واضح   ی ها  ی حرفا و متلک ها و زخم زبون ها و بد رفتار   ادی  با

بعض   روزید که  من  سکوت  مقابل  در  و  ام  خودمم    یخاله  وقتا 

 کرد.. اخمام رفت تو هم و گفتم:   یم  یعصب

 کنم! ی کار و م نی دارم هم قاًیدق -

 گرفتم و از جام بلند شدم..  ینفس

 سالم برسون! ی به طر -

 .. مراقب خودت باش.. خدافظ! زمیباشه عز -

 یه ام جلوو قطع کردم و بعد از مرتب کردن مانتو و مقنع  تماس

ب   نهیآ رفتم  د  رونیاتاق  با  نسبتاً    دنیکه  نژاد  قاسم  مهندس 

 سرعت قدم هام کند شد..  زمیم ی جلو ستادهیوا یِعصبان

خدا پر از خشمش و روونه ام کرد   شهیمن نگاه هم  دنیبا د  اونم

 : دیو توپ
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اآلنم    دیچه وضع کار کردنه خانوم؟ پنجشنبه که کالً نبود  نیا  -

م   هیدو ساعت    دیبا پا کنار  راه   میستی وا  زتونیلنگه  کارمون  تا 

 فته؟یب

به    قه یسالن انداختم.. پنج دق   یواریبه ساعت د  یتعجب نگاه  با

بود..   بود که    ی عنیچهار  نگذشته  از شروع ساعت کارم  تنها  نه 

رو پس    یجواب چ  دیود و حاال من باهم مونده ب  قهی پنج دق  یحت

 یوقعاً مسخره بود و داشت از حد م  گهیرفتارش د  نیدادم؟ ا  یم

 در برابرش ساکت بمونم!  نبارینداشت ا یگذروند! پس منم لزوم

  ی م   ت یهمه بدنم داشت از عصبان  که یقدم جلو رفتم و درحال  چند

 گفتم:  دیلرز

 !فمهیکردم کار کردن تو ساعت استراحت هم از وظا یفکر نم -

  ه یو کار بق  دیر یگ   یم   یروز مرخص  هی  ی.. وقت فتونهیبله از وظا  -

با کم کردن   دی .. حداقل روز بعدش جبران کندیذار  یرو لنگ م

 ساعت استراحتتون!

هنوز آروم   ی.. ول زیاخم نگاهم و ازش گرفتم و رفتم پشت م  با

 صورتم گفتم:   ی نشده بودم که با حفظ اخم رو
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در جر  د یببخش  - بر جناب    یمرخص  ی برا  نکهیا  انیمن  عالوه 

کردم نبودم واسه دفعه   یم  فی از شما هم کسب تکل  دیبا  یادتیس

و ساعت استراحتم    ی مونه که اجازه مرخص  یم   ادمیبعد حتماً  

 دست شماست! 

 :دیو طلبکارانه غر زیدستش و کوبوند رو م ی تو برگه

وردش   لیو فا  اریاقالم و درب  نیا  ست یمتلک انداختن ل  ی به جا  -

به شصت نفر جواب    دیبا  شمینجوریتو فلش من ببرم.. هم  زیو بر

 تو گرفتن استعالم چهار قلم جنس!  ریتاخ نهمهیپس بدم بابت ا

 چهارم و هشتاد و  پانصد  پارت   

از   شتریب  گهیزبونم و گرفتم تا د  ی و جلو  دمیکش  یقی عم  نفس

 یآدم از خود راض  نیمن و ا  نیشکرآب شده ب   لیدل  یاوضاع ب  نیا

 .. زهیبهم نر

که   ی و معذب کننده اش کار  ره ینگاه خ  ریرو برداشتم و ز  برگه

خواسته بود و انجام دادم که بدون تشکر و حرف اضافه برگه و  

 فلش و ازم گفت و رفت.. 
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باشه که همه لذتت    ییجا  هینفر    هی  دیبا  شهیبد بود که هم  چقدر

 یاون روز ناراض  نکهیرو به صفر برسونه.. با ا  یکن  یکه م  ی از کار

جلو کردنم  باز  زبون  از  نمزرتشت    یبودم  دلم  خواست    ی و 

پاش و به مسائل شرکت که فقط به خودم مربوطه باز    ی خودیب

 عوض شد.. ممیحاال تصم یکنم ول

چ  یادتیس  امروز بازم  بود  اگرم  و  نبود  نم  ی زیشرکت    ی بهش 

آقا صحبت    نیخودم با ا  ینفر از زندگ  هیالزم بود    دیگفتم.. شا

ب به خودش  بلکه  تا  ب  ادیکنه  بفهمه  ن  یو  کار  و  تا    تمسیکس 

کار و   ی فقط برا  نجایهرجور دلش بخواد رفتار کنه. من اومدم ا

 . زهیر یها همه تمرکزم و بهم م ی اعصاب خورد  نیا

ب  زرتشت دنبالم  اومد  برگرد    ی که  تا    یم   ی ادآوریبرو    ه ی کنم 

زمان کوتاه اومدنم در    گه یباهاش داشته باشه.. د  ی برخورد جد 

 ! دیدشمنانه اش به سر رس ی برابر رفتارا

* 

بر  ی ریبگ  نیماش  هی  یتون  ی»م و  ا  ی امشب  طناز   نا یخونه 

 ؟«یبمون
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  ی خوندم و وقت   یزرتشت و م  امیبار بود که داشتم پ  نیچندم  ی برا

ام و وادار    خزدهی  ی انگشتا  گهیبار د  هیخاموش شد    م یصفحه گوش

چشمم ظاهر بشه و من   ی جلو  امیون پبه حرکت کردم تا بازم ا

توسط زرتشت   ی جد  ی حرف جد  نیباور برسم که ا  نیباالخره به ا

 گفته شده! 

خواست   ی من م یناراحت دنیبا د  روزیبود که د یهمون آدم نیا

 دونیم   دینبا  یطیشرا  چیو گفت تحت ه  ادیمامانش در ب  ی تو رو

  یزیقراره چ  یخونه جفتمونه و اگه کس   نجایکنم؟ گفت ا  یو خال

  یجور   هیشد؟ چرا.. چرا    یرو تحمل کنه اون مامانشه؟ پس چ

 داد؟  یمکردن  رونیب ی برام معن شتریحرف زد که ب

اس    هیبه خودش زحمت زنگ زدنم نداده بود و با    ی.. حتیحت

رو لبم   ی پوزخند  اریاخت   یرو هم آورد.. ب  هیام اس سر و ته قض

خواستم امروز درباره رفتار   یداشتم که م  ینشست.. چه دل خوش

حاال داشتم حس   کهیقاسم نژاد با زرتشت صحبت کنم.. در حال

دارم پس بهتر بود   قرارهاش  تی رتبه از اولو  نیکردم تو آخر  یم

 نشم!  خی  یخودم و حفظ کنم که سنگ رو  ین ینگم و سنگ  یچیه

××××× 
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تکون    نیپام و تند تند رو زم  هیبود و    میبه صفحه گوش  نگاهم

هنوز    سایگذشته بود و گ  اممیساعت از ارسال پ  میدادم.. ن  یم

 بهم نداده بود. یجواب

پاشدم برم تو اتاق بهش زنگ  نکه یدلخور شده بود و هم مطمئناً

 مامانم بلند شد:  یعصب  ی بزنم صدا

 اد؟یم  یزنت ک  -

  میاز زنگ زدن گوش  مونیپش  ت ی حرف و سوال پر از عصبان  نیا  با

 ی و روم و برگردوندم سمت مامانم که با چشما  ز یو گذاشتم رو م 

 بود..  رهی طلبکارانه بهم خ

 خونه دوستش!  رهی! امشب م ادینم -

 زد و گفت:  ی پوزخند

از امروز که اصالً حاضر    نم ی.. اروزشید  ی ها  یاحترام  ی اون از ب  -

 ! میکه ما هست یینشده پاش و بذاره جا

جلو و   دمیکم رو مبل کش  هیدرهم از تعجب خودم و    ی اخما  با

 شناختمش زل زدم..   یتر به صورت مامانم که انگار اصالً نم  قیعم
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بود که در جواب همه    نیاز ا  ریکرد به شما؟ غ  یاحترام   یچه ب  -

  ی نگفت؟ هرچ  ی زیمتلک ها و زخم زبوناتون ساکت موند و چ

چند    می مستق  ریو غ  میمامان.. مستق   دیدلتون خواست بهش گفت 

  شیو پ  ی قاتل و دزد و فرار  ی چشم خودم بحث آدما  ی بار جلو

بشنوه و   وارید   هک  دیگفت   یخودتون به در م  الی.. به خدیدیکش

 نگفت...  ی زیاون بازم چ

خواست بگه؟    یم  ینگفت؟ چ  ی زیاآلن مثالً هنر کرد که چ  -

ده ساله پاش و تو   نیاصالً مگه دروغ گفتم؟ دختره به خاطر هم

دار.. حاال به چه    ی سرش نره باال   نکهیاون شهر نذاشته.. از ترس ا

ختت  بدب  گهیبار د  هیپسر من باز کرده.. که    یپاش و به زندگ  یحق

از    دی.. اون شای بازم خامش شد  هک  ی کنه؟ تو چرا انقدر ساده ا

شه از اون    یم  دتیعا  یجور نفع ببره.. تو چ  کی قِبل تو هزار و  

 ! یقِل خورده تو گناه و نجس  ی نجوریکه هم ی دختر

..  دم یکش  م یشونیبه پ  یفرستادم و دست  رونیو با ضرب ب  نفسم

سخت بود که هم احترام مادرم و نگه دارم و   یل یسخت بود.. خ

تونستم ساکت بمونم    ینم  سای من مثل گ  یهم جوابش و بدم. ول
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سال ها    نیکه تمام ا  ی و بذارم انقدر راحت انتخاب من و.. دختر

 ..  ببرنسوال  ری خودش کرده رو ز ریذهنم و درگ

  ام یگفت ب   شونیبابام زنگ زد و با حال پر  نکهی به محض ا  امروز

آرومش   ی جور  هی  د یو با  ختهی دوباره مامان بهم ر  دم یه فهمخون

 بود!    سایفعالً برام مهم تر از آروم شدن مامان.. اثبات گ  یکنم.. ول

دوسش داشتم و خودم و به در و    یزمان  هیکه    یبه عنوان کس   نه

که حاال   یکوبوندم واسه به دست آوردنش.. به عنوان کس  وار ید

 مه ام و پر کرده.زنم شده و اسمش شناسنا گهید

نگاه به چهره درمونده بابام که اونم    مین   هیجام بلند شدم و با    از

 حرفا رو به مامانم گفتم:  نیبود از ا  یمثل من شاک

.. الحق نیخانوم.. آفر  مایپدرت س  ی پا  ی جا  یپا گذاشت   قاًیدق  -

تو   قاض  هیکه  به  ب  یطرفه  اون خدا  مثل  دست   امرزیرفتن  رو 

 ..ی ندار

 !ی دیو د لمیخوبه خودتم اون ف  ؟یرفتن یطرفه به قاض هیچه  -

  ی خون ی دستت.. که توش من و با دستا ادی ب لمیف هیپس فردا  -

 ؟یکن   یحکم قاتل بودنم و صادر م  دی.. بدون شک و تردی نی بب
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اون   گهیاتفاق د  هیبا    دیشا  ی کن  یفکر نم  نیدرصد به ا  هی  یحت

 شده؟!  یدستا خون

 گفت:  ی و مصمم تر ی از جا بلند شد و با لحن جد مامانمم

اون خونه کجاست..    میدونست  ی بود که ما نه م   یوقت  ی برا  نیا  -

چند ماه قبل از   ی. ولمیکه اتفاق افتاده خبر داشت  ی زینه از چ

ب  لمیاون ف پخش شد و بعدش   چارهیخبر کشته شدن اون زن 

 گه ید  نیهمون خونه بود.. ا  ی که تو  یخون  ی با دستا  سایگ   لمیف

مون و  که خود  میباش  مقاح   دیتونه داشته باشه؟ با  یم  یچه معن

دونم   یچه م  اینبوده..    ی زیچ  نیهمچ  میبه اون راه و بگ  می بزن

برا  یگرگ  یشغال  ی.. سگدیشا بوده که  تو  نجات جونش    ی اون 

 کشتتش! 

آدم.. از کجا معلوم واسه    نیاصالً سگ و گرگ و شغال نه و هم  - 

کار و نکرده؟ از کجا معلوم تنها بوده؟ اصالً اون    ن ینجات جونش ا

بوده؟ خود   یگرفت و دست همه ما پخش کرد ک  لمیکه ف  یآشغال

نفر همه   هیدر حق خودش بکنه؟    ی کار  نیتونه همچ  یم  سایگ

رفتارها  نایا با  و  رس  ا م   ی رو خواسته    ی لی! خد یبه خواسته اش 
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اون چ از  تر  م  ی زیراحت  و  فکرش  خواسته  یکه  به  اش   کرد 

 ! مشیرسوند

 یبا تاسف به دو طرف تکون داد و نگاه پر از ترحم  ی سر  مامانم

 دونست..  ی من و از دست رفته م گهیبهم انداخت.. انگار که د

.. چرا یکه شوهرش  یی.. توی گیباشه که تو م   نی بر فرض هم  -

 ی دیچرا ازش نپرس  ؟یزن  یحرف م  دیبا شک و ترد  ی هنوز دار

  ؟ینکن  فیو اگر رد  دیبوده تا اآلن واسه ما مثال و شا  یچ  انیجر

  ی عن ی  ؟یچ  یعنی  ن ی.. ایو بازم جواب نگرفت  ی د یدونم پرس   یم

اش حرف بزنه..    رهخواد دربا  یهست که اون دختره نم  ی زیچ  هی

مثل ده    دهیم  حی و ترج  رهیدونه چقدر پاش گ  یخودش م  یعنی

رو   یپاکآقاجون سکوت کنه تا آب    ی در جواب حرفا   شی سال پ

ما خ  زهیبر بودنش راحت کنه.    المونیرو دست همه  قاتل  از  و 

 بار نگفت کار من نبود..  هی یخدا حت ی محض رضا

زدم و نگاهم و به دور و برم چرخوندم و دوباره به    یعصب   پوزخند

 شدم..   رهیمامانم خ

که تو    یکرد؟اون آقاجون  یحرفش و باور م  یگفت..کس  یاگه م-

اعدام م  دیکش  یگوش دختر شونزده ساله هوار م از  گفت    یو 
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  ی عمد باور م  ریاغیبفهمه اصالً اون قتل عمد بوده    نکهیبدون ا

اگه   ی..حتدیبه فرمان اون بود  کرد؟شما هم که همه اتون گوش 

حرفا  هی م  سایگ  ی نفرتونم  باور  گ  یفرقکرد    یرو  حال    سایبه 

زندگ  که  دستا  شینداشت  پ  ی تو  بودم    رمردیاون  اگه  بود..منم 

 گفتم!  ینم

 دوباره رو مبل نشست و روش و برگردوند..  مامانم

 همش بهانه اس.. نایا-

چ- شما  حساب  حرف  و   ه؟بعدیاآلن  پام  من  که  ماه  چند  از 

حرفا رو   نیکه ا  نجایا  یاومد  ی د یراه کوب  نهمهی.. انجایگذاشتم ا

  ی و زهر کن  می زندگ  ؟کهی سوال ببر  ریو انتخابم و ز  یبه من بزن

 برام؟

 شه زرتشت..   ینم  یتو زندگ ی برا  یزندگ نیا-

 بشه؟  دیچرا نبا-

  گه ید  یکینقشه    نایقاتل نباشه و همه ا   سایاگه گ  یبه قول تو حت-

قانون بده و    لی و تحو  لمیپس فردا همون آدم ف  یترس  یاس..نم

بکشه؟راض  تونی زندگ گند  به  باال   ی ش  ی م  یو  و  دار   ی زنت 

موقع حت  دی ..شادی؟شاینی بب اون  دار شد  یتا  موقع  دیبچه  ..اون 
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شه    ی مشکلت م  هی..مادر بچه اتم هست..  ستیفقط زنت ن   گهید

با   بچه  اون  فردا  مشکل..پس  اعدام  هیصدتا  جور  یمادر    یچه 

 ره؟یسرش و باال بگ

مشت    دندونام و  دستام  و  دادم  فشار  محکم  حرص  از  و 

و به روم   تیاز واقع  ییها  چهیدر  یرحم  ی کردم..مامانم داشت با ب

 مدت به زور بسته بودمشون. نیکرد که من تو ا  یباز م

پس    فهیهم بود و من وظ  سایدل خود گ  ی تو  یکه حت  یترس

 افتادم..  یحاال..خودمم داشتم به وحشت م یزدنش و داشتم ول

 دهنم و قورت دادم و گفتم:  آب

باشه چه    میزندگ  ی تو  سایو راحت کنم مامان..چه گ  التیبذار خ-

بار تالش   هیازدواج کنم..  ی ا  گهیمحاله با کس د گهینباشه..من د

نشد..د و  ه  گهیکردم  ندارم.   یرغبت  چیخودمم  کردن  تالش  به 

 ن یتو شناسنامه ام نباشه..از ا  سایاسم گ   یاآلن من..با وقت  یزندگ

اگه    یکنه..حت  ینم  ی فرق  چیه  ی کن  ینگاه م  ی جهت که شما دار

شدم. پس    یکردم.. با..با اعدامش داغون م   یباهاش ازدواجم نم

ترس    ی سر  هی به خاطر    رم؟فقطیبگ  فرصت و از خودم  نیچرا ا

رو    سای..من گفتهی وقت اتفاق ن  چی که ممکنه ه  ییکاذب و احتماال
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دونم    یبرم..م   شیبارم با حرف دلم پ  هی  دی..بذاردمیاز دست نم

  ام ی.. ازپسش برم شترهیتجربه ام ب  نبار یا  یرفتم و نشد.. ول  ربا  هی

 ! دیپام ننداز ی اگه انقدر سنگ جلو

 و تو وجودش داشت!  ی که تو دار  یذره از احساس  هیکاش اونم    -

 : دی توپ یبابام بود که با کالفگ  نباریا

 !ی .. بچه رو خسته کردگهی! بسه دمایس -

ول کرد   مارستانیمگه؟ دختره باباش و رو تخت ب  گم یدروغ م  -

تا حاال    روزیبه کنار.. از د  نیسراغش و نگرفت.. ا  گهیو رفت و د

حال بابام که تا دم مرگ رفت و برگشت    دیکلمه از ما نپرس  هی

به خاطر    مارستانیتو ب  ی حال مامانم که اونجور  دیچطوره.. نپرس 

که نسبت به پدر و مادرش انقدر   یزد چطوره؟ آدم  یمن ضجه م 

 رفتار کنه..   ی خواد چه جور یعاطفه اس.. با بچه من م یب

 ... مایس -

فقط و فقط    رنبایکه ا  یبابام نگه داشتم و با اخم  ی و جلو  دستم

 از حدم بود زل زدم به مامانم..  شی از تعجب ب  یناش
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  ی ب  سایشما! من درست متوجه نشدم.. گ   سایلحظه وا  هیبابا    -

 عاطفه اس؟

 ست؟ ین -

م  ی چه جور  - ا  یروتون  بزن  نیشه  و  شونزده    سایگ  د؟ی حرف 

 گهید   یفرار ول  یذار  یسالش بود که طرد شد.. شما اسمش و م

م پ  نیا  میدون  یهمه  وگرنه  کار  دایطرد شدنه..  که   ی کردنش 

جامعه پر از لجن و کثافت هر    نینداشت. بعد از ده سال که تو ا

کس سراغش    چیه  م.. بازادیدختر جوون ب  هیتونه سر    یم  ییبال

  دن یبه محض شن  رهیبه دل بگ   ه نیک  نکهیعوض ا  سایو نگرفت و گ

راض  یضیمر و  خودش  پ  یباباش  برگرده  که    ییآدما  شی کرد 

طرز   نی.. با ای راحت بهش پشت کردن.. شما خودت بود   یلیخ

  ت ینها سایگ نجاشمیتا هم ؟ی شد یکار م نیبه ا یتفکرت.. راض

و دل گنده بودنش و نشون داد که بازم اون رفت سراغ   یمهربون 

عاطفه بودنش.. از    یب  دنیزور داره برام شن  گهیباباش.. به خدا د

رو بهش نسبت    ی زیهرچ  گهید  یقبول ول  دیستی ن   یکاراش راض

  اد یدلت م  ی نباشه بچه خواهرته آخه چه طور  یچ ینده مامان.. ه

 ! یانقدر با نفرت ازش حرف بزن
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دونستم حالت صورتم به    یته بلند شده بود و نمرفته رف  صدام

  ع ی در اومده که مامانم با تعجب بهم زل زد و بابام سر یچه وضع

 اومد سمتم و شونه هام و گرفت.. 

تو    مای! سا یکن  ی.. سکته می خب.. بسه پسر.. کبود شد  لهیخ  -

 ن یکنن ا  یم  یسقف زندگ  هی  ری دو تا دارن ز   نیهم بس کن.. ا

 ی دلشون و خال  ی تو   یداره؟ واسه چ  ی ا  دهیچه فا  گهیتو د  ی حرفا

بش؟یکن   یم بش  نی !  جان..  برات    نیزرتشت  آب   وانیل  هیبرم 

 .. ارمیب

اصرار بابام نشستم رو مبل و دو طرف سرم و محکم با دستام    با

 نگه داشتم..  

چه    نیواقعاً ا  دمی فهم  یبه منفجر شدنم نمونده بود و نم  ی زیچ

حال و روز   نیشه من و تو ا  یم   یکه راض  هیمهر و محبت مادر

باشم که خودم انتخابش    ی شه کناردختر  ینم  ی راض  یول  نه ی بب

 کردم..

پزخونه سرم و باال گرفتم و به عنوان اتمام که رفت تو آش  بابام

 حجت گفتم: 
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بگم    یکه من هرچ  ی دیاز نفرت رس  ی دونم اآلن به مرحله ا  یم-

اصرار کردم واسه    سایو بدون که من به گ   نی..ایول   یکن   ی باور نم

شما واسه من دام پهن نکرده. بازم باور   ال یازدواج..اون به خ  نیا

آقاجون متوسل    ی کتاتوریبه زور و رگ د  یمن حت  یول  یکن  ینم

 دیدار  یشکل  ن یشما ا  نمیب   یم  نکهیکردنش و ا  ی شدم واسه راض

کنه.    یم  می که من خامش شدم واقعاً عصب  دیکن  ینگاه م  هیبه قض

نم دلم  چون  دوستش  خونه  بره  که  گفتم  بهش  من    یامشبم 

حرمت   یتوسط مادرم ب  نیاز ا  شتریو ب  نجایا  اد یت بازم بخواس

کش عذاب  هرچقدر  ا  دیبشه..بسه  امون   نیتو  سال..همه  ده 

کرد  مونیزندگ خورد میو  گشتمی..خوب  سر  م ی..خوب  ..کارمون 

روزمون    هی  یجاش بوده..خواب و استراحتمون سر جاش بوده..حت 

 ی..شما نظرت هرچمیدست و پنجه نرم نکرد  ی با مشکالت مال

که    یده سال  نی خوام تک تک ا  یمن م  یخواد باشه باشه ول  یم

کش  سایگ خودم    دیعذاب  مقصر  یک یو  رفتار   نش یاز  با  بودم 

 جبران کنم..  اشاشتباهم بر

  یباد  هیبکشم تا    گاریجام بلند شدم و خواستم برم تو بالکن س   از

 کرد..  خکوبمینم سر جام مماما  ی به کله ام بخوره که صدا
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حت  قهیعم  ی جبران..انقدر  نیا- دوست    ی که  با  و  زنت  اگه 

 ؟ ینکن ی کار  چیهم باز ه   ینی بب تیمیصم

صداها  ی ا  هیثان  تو و  افتاد  نبض  به  تنم  سرم   ی بد  ی تمام  تو 

نمونده بود همونجا دراز به   ی زی .. حالم انقدر بد شد که چدیچیپ

هنوز سرپا    ییرویدونستم با چه ن  یو خودمم نم  نیزم  فتمیدراز ب

 ..ستادمیوا

  ی سمت مامانمم کمک گرفتم ول  دنیچرخ  ی بود ازش برا  یهرچ

مات مونده    ی حرف زدن و فقط با چشما   ی برا  دیزبونم نچرخ  گهید

برد    زل زدم بهش که باالخره بابام از آشپزخونه اومد و صداش و

 باال.. 

 به من!   ی قول داد میایب نکهی!قبل از امایس-

 ستاده یمن وا  ی تمام قد جلو  ی که چه جور   ی نیب   ی؟میچه قول  -

کنه.. بذار بفهمه ما هم از پشت   یو داره از اون دختره دفاع م

  یز یانقدر از چ  ستی..الزم نم یدون  یم  ییزایچ  هیو    میومدیکوه ن

 کنه! فیکه وجود نداره تعر
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فرستادم و به زور تونستم    رونی ب  دهیبر  دهیشدم و بر  نی سنگ  نفس 

از جوابش مطمئن بودم هرچند که    باً یرو بپرسم که تقر  یسوال

 قابل باور نبود.. 

 به شما گفته؟  یو.. ک اتیچرند نی.. انیا -

و با سکوتش    ره یخواست نگاهش و ازم بگ   یسرسختانه م  مامانم

 :دمیباال زد و علناً داد کش تمی عصبان

 گفتـــــــه؟  یرو ک  نایا گمی م -

 جوابم و داد: یبابام بود که با درموندگ نباریسکوت و ا بازم

به مامانت زنگ زده.. اون ال به   نی.. کاترمیایب   نکهیروز قبل از ا  -

گفته    ی ال  عج  دهید  ییزایچ  هیحرفاش  چه   به یو  زرتشت  که 

پاش و کرد   نمیکنه! ا  یزندگ  یآدم   نیحاضر شده با همچ  ی جور

اونجا چه   نم یتهران من بب   میبر  م یاآلن پاش  نیکفش که هم  هیتو  

 خبره.. 

که اون لحظه تو وجودم نشست به طرف    ی و عجز  ی همه ناتوان  با

تو وجودم نبود    یحس  چیه  گهید   کهیامانم قدم برداشتم و در حال م

 زانو زدم..  نیپاش رو زم ی جلو
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غمگ  نگاه که حاال  من    نیمامان  و  برگشت  به سمتم  بود  شده 

 ناباورانه لب زدم: 

د  یچ  - من  فهم  ی؟چی دی از  من  همچ  ی دیاز  من   ن یمامان؟ 

بپره و من  ..که زنم با دوستم رتیغ  یرگ و ب  یام؟ انقدر ب  یآدم

..  ست یکه جلوته دشمنت ن  ینی نباشه؟ مامان به خدا ا   المیخ  نیع

م ا   ی خوا  یپسرته.. چرا  به جا  نیبا  که    یبرسون   ییحرفا من و 

 مه؟ یتهش نابود

 نبوده؟ ی نجوریا یعنی-

م- اصالً شرمم  همچ  ادیمن  درباره  با شما  حرف    ی زیچ  نیکه 

دوزم..   یم  ی هم به موقع اش جور  یعوض  نیبزنم.. دهن اون کاتر

 نکهیو ا  سایبه گ  ی باز نشه.. اصالً کار  ی هر شر و ور   ی برا  گهیکه د

شه که    یهم ندارم.. فقط باورم نم  دیکن  یدرباره اش م  ی چه فکر

حرف ثابت    نی.. که حاال با اشمبا   یآدم  نیمن در نظر مادرم همچ

  ی کن  ی حد پافشار  نیتا ا  یرو دنده لج.. وقت  یفتی ب ی.. وقتی کرد

 امکان داره..  ی زی.. هرچمتیرو تصم

قلبم   ی حرف جور نیو از جام بلند شدم.. ا دمیکش  ی قیعم نفس 

به درد آورد.. که د بذارم..    گهیو  پا رو خط قرمزام  مجبور بودم 
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  ی قضاوت   نینشونم داد همچ  نیکه کاتر  ییخودمم با عکسا  دیشا

ول شنیکردم  خ  دنشی ..  مادرم..  زبون  داشت..    یلیاز  درد  برام 

 شده اش لب زدم: اشکپر از  ی به چشما تیاهم ی که ب ی نقدرا

زدم و   ی خط م  میبابات و به طور کامل از زندگ   دیبار با  هیمن    -

با م   دینزدم..  گوش  پشت  و  ننداختم..    نداختمیتمام حرفاش  و 

اش شد    جهی.. نت رشمیکه اآلن درگ  یمون یپش  نی اش شد ا  جه ینت

او دختر   گهیبار د  هیتونم    ی نه م  گهیده سال عذاب وجدان. حاال د

  ی جماعت.. نه م   نیکنم وسط ا  شو ول  رونیبندازم ب  میو از زندگ

بگذرونم..    یمونیو پش  الیروز و شبم و با فکر و خ  گهیبار د  هیخوام  

 یکنم و.. شما رو خط م  یو اآلن م  شیپس کار نکرده ده سال پ 

 ! میزنم از زندگ 

 و ناباورانه لب زد:  دیقطره اشک از چشمش چک دو

 زرتشت؟؟! -

خواستم جفتتون و باهم داشته باشم..    یشرمنده مامان.. من م  -

  ی.. حاال که بازم مجبور به انتخاب شدم چاره ایتو نخواست  یول

  ی .. حاال م سایانتخاب کردم و نرفتم دنبال گ بار شما رو    هیندارم.  

و به    یباش  ی خوا  ی بگذرونم.. اگه م  سایعمرم و با گ  هیخوام بق
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بدون ه ..  شین یبب   یو قضاوت  یو دشمن  نهی ک  چیچشم عروست 

مهمون    نجای.. ای ایب   ی جفت چشمام.. هر موقع خواست  ی قدمت رو

ا صاحبخونه  خودت  نه..  ولی که  زنم..    ی!  به  احترام  شرط  به 

..  یتون  یداره! اگرم نم  یهمونطور که اون احترام شما رو نگه م

 دور پسرتم خط بکش!  گهیکه د

ب   گهید  شاهد  تا  نکردم  ا  شتریصبر  ر   نیاز  مامانم    ختنیاشک 

.. در حال حاضر رونیو برداشتم و از خونه زدم ب  چمییباشم.. سو

باد  ابونایخ  ی جز چرخ زدن تو  ز یچ  چیه به کله داغ    و  خوردن 

و خونش    نیخواست بره سراغ کاتر  ی دلش م  ی شدم که بدجور

 تونست آرومم کنه!  ی.. نمزهیو بر

××××× 

 خب تو زنگ بزن!  یاگه نگرانش -

  ن یو گرفتم و ح   م یمونده به صفحه گوش  ره یطناز نگاه خ  ی صدا  با

 باال انداختم و گفتم:  ی شونه ا زیم ی از رو مییچا وانیبرداشتن ل

 ؟یگیم ی دار یچ ؟ینگرانش باشم.. اصالً نگران ک دیچرا با -

 ؟ی ستی! مگه منتظر تماسش نگهینگران زرتشت د -
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 گفته؟ ی نه ک -

 ! یدو ساعته زل زده به گوش   یچ ی پس برا -

 و خورده و به دروغ گفتم:  مییقلپ از چا هی

 کنم!  ینگاه م  یدارم به چ دمیبود اصالً ند ریفکرم درگ -

بحث و دعوا داشتن نخواسته    دی .. شاسا یگ  الیخیب  ؟یچ  ریدرگ  -

باش اونجا  همی تو  صد  در  صد  من  نظر  به  که  فکر  نهی ..  نکنه   ..

  ی ایبا مامان و باباش جشن و سرور گرفتن و به تو گفته ب  ی کرد

 ؟ی و خراب نکن شونیکه شاد نجایا

ول  هیدونم قض  ینه م  - ر ساعت  چها  یهمون بحث و دعواس.. 

م حداقل  بزنه..    هیتونست    یگذشته..  بهم  همون    ایزنگ  مثل 

 اس ام اس بهم بده.  هیدستورش 

 نگو نه!  یمنتظر تماسش گم یپس م  -

کردم بلند    یم  یکه سع  ییو با صدا  دمیکش  می شونیرو پ  یدست

 : دمینکنه نال  دارینباشه و طراوت و از خواب ب
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 یکم حرف بزن.. از وقت  هینده طناز.. من و ول کن.. تو    ریگ  -

دار فقط  ز  ی اومدم  م   ریاز  حرف  ولیکش   یزبونم  خودت   ی.. 

 .. یگرفت یاللمون

 بگم؟ یچ -

  ش ی ن یبه ب   ین یاشاره کردم که چ  نیی چشم و ابرو به طبقه پا  با

 داد و روش و برگردوند..

 بره گمشه!  -

[23.11.2۰ 15:19 ] 

 دوم  و نود و  پانصد  پارت   

حرفا  - کرد   یم  دیجد  ی اوهو!  دعوا  وقت؟  اون  چرا   یشنوم.. 

 باهاش؟

 ! یینه بابا چه دعوا -

که   یلحظه رفتم تو فکر.. بعد از اون شب  هیشده    زیر   ی چشما  با

 گهی.. دمارستانیحال طناز تو خونه امون بد شد و پاشا اومد ب

بش  نشد  و حساب  م ینی فرصت  بزن   یدرست  ..  میدرباره اش حرف 
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رفت و حاال وقتش بود    ادمیانقدر اتفاق جورواجور افتاد که    یعنی

 که بپرسم: 

 مربوط به همون شبه؟  هیقض -

 کدوم شب؟  -

 ؟ی که خونه ما حالت بد شد و سرم الزم شد یهمون شب -

تو   شتریوضوح حس کردم که گونه اش گر گرفت و اخماش ب  به

 هم فرو رفت.. 

 به پاشا داشت؟ یچه ربط -

که از طراوت به   یزرتشت و اطالعات  ی ها  ی طبق کارآگاه باز  -

تون به خونه ما پاشا رو دم قبل از اومدن  دیدست آورده بود فهم

اجل معلق وسط    نی ع  هو یو بعدش حالت بد شده.. آقا    ی دیدر د

شده    ی.. حاال بگو چگهیداره د  یربط   هی.. پس  داشیپ   مارستانمیب

 بود! 

 گفتم:  ی شتر یب  تیاومد حرف بزنه با جد تا
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آدم   ن ی.. پس ع یچون یبپ  ی تون  ی که من و نم  یدون   ی طناز.. م  -

 ختهیکرد که تا چند ساعت بعدش بهم ر  کاریحرف بزن و بگو چ

 !ی بود

 دستش شد..   ی با انگشتا ی و مشغول باز نییو انداخت پا سرش

  دم یباور رس   نیبه ا  گهینکرد فقط.. فقط اون شب د  ی کار خاص  -

کنه    یم  ی کار  هیدونه من بهش عالقه دارم و.. از قصد    یکه م

کارشم مسخره اس.. من که    نیکه ازش دل بکنم. هرچند که ا

آو  ینم برم  ب  زونشیخوام  خدا  رو  تو  که  بگ   ا یبشم  و  ..  ریمن 

تو  یاحساس باشه  اگه  ند  ی هم  حق  خودمه..   ی نجور یا  ارهدل 

 نابودش کنه! 

رون پاش    ی و دستم و رو  دمیخودم و به سمتش کش  یناراحت  با

 گذاشتم.. 

 کار کرد؟ یچ -

..  ارهیوت بره تبلتش و بکه طرا  ستادمیتو کوچه بودم و منتظر وا  -

درم که همون   ی که من جلو  دیدر باز بود و حس کردم اونم د

 موقع در واحدش باز شد. 
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سکوت کرد و بعد شونه هاش و باال انداخت و با    ی ا  هیثان  چند

 بغض ادامه داد: 

دختر   هیبده    ش ینداشت که نما  یبه نظرم لزوم  ی دونم.. ول  ینم  -

چرخه و پاشا رو با بوسه    یخونه اش م  ی داره با تاپ و شلوارک تو 

 کنه که بره آشغاال رو بذاره دم در..   یهاش بدرقه م

 ! نیشده ا یعجب آدم لجن -

[23.11.2۰ 15:19 ] 

 سوم و نود و  پانصد  پارت   

 نیبود.. نه به خاطر اون دختره.. که تو ا نیمنم از هم یناراحت -

بارها د  هی و  بارها  و    انیکه شب م  یرنگارنگ   ی دخترا   دمیسال 

م ارنیصبح  از  برا  نی..  که  شدم  و    ی ناراحت  من  زدن  پس 

  ی عنیکرد..    کیآورد و کوچ  نییاحساسم.. تا چه حد خودش و پا

 ؟ شدم یحسوب مم دیحد براش تهد نیمن تا ا

 خودمم شک داشتم گفتم:  نکهیفوت کردم و با وجود ا نفسم

 !ی ستاد یدونست تو اونجا وا ینم دیحاال شا -
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حفظ    ی مثالً برا  ایکرد..    ی تعجب م  دنمیدونست از د  یاگه نم  -

که شده سع تو    ی م  یظاهرم  بفرسته  رو  اون دختره  از    ایکرد 

  ی .. اگه اتفاقسای رسه گ  یخودم عقلم م  گهیخودش جداش کنه. د

 شد..   یبود.. حالم تا اون حد بد نم

 ؟ ی کرد کاریتو چ -

 فرستاد.  رونیمشت کرد و نفسش و ب  تی و از عصبان دستاش

سالم کرد جوابش    یاحمقا روم و برگردوندم و وقت  نیع  یچیه  -

ا ندادم.  ا  گهید   ی نجور یو  ذره  به    ی اگه  داشت    نی قیهم شک 

موندم و بهش نشون   یمثل خودش خونسرد م  دیشد.. با  لیتبد

  گه یبار د  هینداره که نخواد    تی حرکتش برام اهم  نیدادم ا  یم

 تکرارش کنه!

شکنجه    یکاره شده جالد تو؟ ه  هیکنه تکرارش کنه..    یغلط م  -

 یبرا   ی زد  یکنه؟ اصالً مگه تو حرف  یرو م  دیجد  یروان  یروح

  رم یوزه؟ من فردا صبح مد  ی بره و م  ی واسه خودش داره م  یچ

 زنم..  یدر خونه اش باهاش حرف م

  یولش کن تو رو خدا.. من که اون شب به اندازه کاف  ساینه گ  -

  یجور  هیکنم    یم  یاز اون موقع به بعد دارم سع  یدادم.. ول  یسوت
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 یخواد روش انقدر  ی.. دلم نمفتادهی ن  یاتفاق  چیرفتار کنم انگار ه 

تو روم برگرده بگه پات   میمستق  ریغ  ی رفتارا  ی باز بشه که به جا

 !رونیبکش ب   میو از زندگ

تو دهنش..    یاگه با پشت دست نکوبون  یو که گفت احمق  نیا  -

پسره متوهم    رون؟یب  یاونه که بکش  یزندگ  ی تو اآلن کجا   ی پا

 احمق.. اصالً زرتشت حق داشت که گفت... 

بار   هیساکت شدم و    ییهویمحسوس و    یلیاومدن اسمش خ  با

داده    امیپ  دیشا  نکهیا  ی و فشار دادم به هوا  میدکمه گوش  هگید

 نبود..  ی خبر چیه  ی.. ولدمی باشه و من نفهم

[23.11.2۰ 15:2۰ ] 

 چهارم و نود و  پانصد  پارت   

 : دیام ادامه دادم که طناز پرس رهیتر از قبل به نگاه خ نیغمگ

 گفت؟  یم یچ -

و بچگانه چشمام و محکم    ی اراد   ریغ  ی واکنش ها  نیاز ا   کالفه

 بستم و نفسم و فوت کردم..



1577 
 

راضیچیه  - و  طناز  رو عوض   ی.. همون شب گفت  کن خونه 

 . ستین یپسره آدم درست نیکنن.. ا

 بود؟  مارستانه یاون شب تو اون ب ی جد ی حاال.. جد -

 تکون دادم و گفتم:  دییو به تا سرم

 گهیباهاش حرف نزدم. زرتشت با خودش بردش و د  ادیمن ز  -

صادر کرد..    ییفتوا  نیگفتن که همچ  گهیبه همد  یدونم چ  ینم

کنم و حاال    یگفت بهت بگم نگران پولشم نباش.. من کمکت م

 ! ی دی بعداً خورد خورد پس م

  گهید  نمی. به امیراحت  نجایما ا  یتشکر کن از آقا زرتشت.. ول  -

  ی محل  یمثل خودش ب  رمیبگ   ادیکنم    ی م  ی ندارم.. دارم سع  ی کار

 چشمام برق نزنه..  دنشیکنم و هربار با د

لحن پر از حسرتش لبام و جلو دادم و    نیاز ا  نی و غمگ  ناراحت

 هوا سرش و تو بغلم گرفتم..  یب

  دا یشاه پسر برات پ  هیگردم    یمن قربونت برم.. خودم م   یاله  -

 ...اروی نیکنم.. نه مثل ا یم
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پاشا داره و عشقش    ی دلش برا  ی تو  ییطناز هنوز جا  نکهیفکر ا  با

تبد نفرت  حرف  لیبه  و  ندادم  ادامه  و  ام  جمله  بارش   ینشده 

 نکردم..  

بلد    یتو دلم هرچ  فقط نثار افحش  عشق و احساست   نیبودم 

کشوند    یم  نجایوقتا کار و به ا  یمسخره وجود آدما کردم که بعض

از تب و    یآدم  نیو مسخره همچ  پیحرکات چ  دن یبا د  یکه حت

 افته.  یتاب نم

روز بر    هیکه همه آدما مثل هم نبودن و مطمئناً منم اگه    هرچند

 یب  نیو ا  رمی م  شیعاقالنه تر پ  یلیفرض محال.. عاشق شدم.. خ

 !دوارمیذارم کنار.. البته ام یها رو م  ی کله باز

  م ی زندگ  ی باشه که تا آخر عمرم قراره تو  یزرتشت تنها آدم  اگه

بشم.. البته نه از عشق    ده یروز به جنون کش  هیمنم    دیباشه.. شا

که هر از چند گاه ازش سر    ی ه اکنند   وونهید  ی .. از رفتارها ادیز

 گرفتنش!  دهیزنه.. مثل امشب و.. زنگ نزدن و ناد یم

××××× 
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جلو  نی ماش برا  ی و  و  داشتم  نگه  طراوت  و  طناز  خونه   یدر 

رو گرفتم و    سای تا حاال شماره گ  شی ساعت پ  کیبار از    ن یچندم

 بازم جواب نداد.

 ی ریجنجال و درگ  نهمهیوسط ا  نکهیا  یفوت کردم از کالفگ  نفسم

شاهد    دیمامان و بابام حاال با  ییهویو رفتن    یو خداحافظ  ی فکر

باشم که خب..    سا یقهر و رو برگردوندن گ حق    ییجورا  ه یهم 

 داشت.

و   یکه کس ی پسر مجرد هیکردم.. بازم مناسب   شبیکه د ی کار

زندگ نه    ش یتو  بود..  د  هینداره  حاال  که  متاهل  همه    گهیمرد 

 !کهیشر گهینفر د  هیو با  شی زندگ

با اون   شبینگفتم.. اگه د  ی زیکه من اگه چ  دیفهم  یم  دی.. بایول

زدم و   یچرخ م  ابونایصبح تو خ  ی ها  یکیحال خرابم که تا نزد

برا با گ  یبرداشتن گوش  ی بازم دستم  دراز   سایو تماس گرفتن 

 نشد.. فقط به خاطر خودش بود!

با مامان ربط  اگه بحثم  و  نداشت.. حتماً    سایبه گ   یدعوا و جر 

ه حاال.. اگ  یکردم.. ول   یدرد دل م  ییجورا   هیگفتم و    یبهش م

چ  دیفهم  یم کرد  شبید  یسر  راحت  میدعوا  به  من  دور    یو 
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ناراحت   هیبق  تیخودش و ذهن  ی .. هم برادمیخانواده ام و خط کش

 من.  ی شد.. هم برا  یم

بازم جواب نداد خواستم   یشماره اش و گرفتم و وقت  گهیبار د  هی

شم برم زنگشون و بزنم که همون موقع در ساختمون باز    ادهیپ

 . رونیانتو شلوار مدرسه اومد بشد و طراوت با م

  اده یپ  ع یو راه افتاد بره سمت سر کوچه که سر  دی من و ند  نی ماش

 شدم و صداش زدم:

 طراوت جان؟  -

رو لبش نشست و قدم    قیلبخند عم  دنمیبه محض د  شهیهم  مثل 

 هاش و به سمتم تند کرد.. 

 .. ریسالم.. صبحتون بخ -

 ؟ی.. خوب ریصبح تو هم بخ  -

 سا؟ی گ  یدنبال آبج دی اومدممنون..  -

 ! دهیزنم جواب نم یمن زنگ م ؟یصداش کن ی ریآره! م  -

رفت شرکت. به ما گفت شما کار   شی ساعت پ می ن  سایگ  یآبج -

 دنبالش که!  ی اینم ی دار
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افتاده بود   ی و بازدمم و فوت کردم.. بدجور  دمیکش   یقی عم  نفس

  ی م  یقاط  ماشیس   یکه هر از گاه  یدختره سرتق  نیرو دنده لج ا

 شد. 

 خب.. سوار شو تو رو برسونم..  لهیخ -

 شه!   یم  رتونید  دییمدرسه ام.. شما بفرما  کهیخواد نزد  ینه نم  -

و دور زدم و از اون سمت در و باز    نی لبخند و بدون حرف ماش  با

باشه    یمسائل تعارف  نیدونستم اگه مثل خواهرش تو ا  ی کردم.. م

 تا شب باهاش سر و کله بزنم..  دیبا

خودم اقدام کردم و انقدر زل زدم بهش تا باالخره   نیهم  اسهو

 .. نیماش   یشد و بعد از درآوردن کوله اش نشست رو صندل  یراض

[23.11.2۰ 15:21 ] 

 ششم و نود و  پانصد  پارت   

خود  در و  بستم  حو  شدم..  سوار  ماش  نیمم  کردن    ن ی روشن 

 : دمیپرس

 ؟ ی صبحونه که خورد -
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 رون یطناز بذاره بدون صبحونه پام و از خونه ب  یبله.. محاله آبج   -

 بذارم! 

خواهرانه..    ی لبخند حس  بود  خوب  چقدر  نشست..  لبم   ایرو 

  چی که طناز نسبت به طراوت داشت. کاش ه  ی مادرانه ا   دمیشا

 رابطه رو خراب نکنه.  نیا ی زیچ چیوقت ه

و    نیماش   نکهی بود و هم  کینزد  یلیگفته طراوت مدرسه خ  طبق

 مدرسه اشون گفت:  ابونیتو خ چوندمیپ

 .. آقا زرتشت.. زهیچ -

 دوباره آقا شدم؟ -

 اصالح کرد: ی متوجه شد و با لبخند دستپاچه ا عیسر

 رتشت؟داداش ز -

 جانم..  -

م گمیم  - م  ی..  کش   یشه..  زحمت  که  حاال  و   دیدیشه  من  و 

جلودیرسوند دار   ی ..  نگه  مدرسه  ماش  دیدر  از  خودتونم    نی و.. 

 د؟یش  ادهیپ
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 ن یبهش انداختم و سرعتم و کم کردم.. از ا   ینگاه  میتعجب ن  با

مدام سع  ییلحن دستپاچه و چشما کنه    یکه  پنهونش  داشت 

 .. د یرس یبه مشامم نم یخوب ی بو

 شده؟ ی ز یچرا؟ چ -

 .. ست ین  ی خاص زینه چ -

 طراوت به من بگو.. خجالت نکش!  -

 نه.. فقط حس کردم!  ایدونم واقعاً هست  یخب.. آخه.. نم -

 و بگو!  ی که حس کرد ی زیهمون چ -

امون..    ی جلو  - الکتر  هیمدرسه  لوازم  که..  اس    ی م  یکیمغازه 

 فروشه.. 

 خب؟ -

راه  گهید که    نیی پا  ی برا  یسرش  و همونطور  نداشت  رفتن  تر 

 چلوند گفت:  یانگشتاش و از استرس م

مغازه هم صبح    نیا   یساعت بسته اس.. ول  نیهمه مغازه ها ا   -

م و.. صاحبش.. صاحبش    رمیزود.. هم ظهر که دارم  بازه  خونه 

کنم    یکنه. اول فکر کردم اشتباه فکر م  یهمش به من نگاه م
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اونا هم   دمیبعد که.. دوستامم گفتن و مسخره ام کردن فهم یول

 .دنید

که کاسه    یاشک  دنیبا د  دیکش  ریو که بلند کرد قلبم ت  سرش

  ن یماش   عیچشماش و پر کرده بود و انقدر حالم گرفته شد که سر

 کنار و برگشتم طرفش..  دمیکش و

که    دهیند  چکسیکنم چون.. من و تا حاال.. با ه  ی خودم فکر  م  -

کنه.. گفتم    یببردم مدرسه.. انقدر راحت نگاه م   ا یدنبالم..    ادیب

 ... نهی بار شما رو بب هیاگه..  دیشا

خدا  لبش برگردوند..  و  روش  و  گرفت  دندون  به  چه    نیا  ایو 

تو سن کم پدر و    دیچرا با  ؟یدخترا نوشت  نیا  یکه برا  هیریتقد

وقت اونم  بدن  دست  از  و  نه    هینه    یمادرشون  دارن..    ه یبرادر 

  نهمه یتو ا  ی که هواشون و داشته باشه؟ طناز چه جور  ی بزرگتر

ا کش   نیسال  دندون  به  و  و  دهیدختر  سن  ی قتاونم    ی خودشم 

 نداشته. 

به خ  دمیرو صورتم کش  یدست و  نگاهم  دوختم.. کاش   ابونیو 

دو تا دختر    نی ا   ی برا   ی جور   هی  میزندگ  یها  ی ری بتونم وسط درگ

و   بده  بهشون دست  نه حس ترحم  باز کنم که   ییجورا   هیجا 
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جرات کنه که بخواد مزاحمشون   ی کس  گهیبهشون بر بخوره.. نه د

 کنه.  جادیا  تیبشه و براشون آزار و اذ

متر   نیماش  ی ا  گهیحرف د  بدون به حرکت درآوردم و چند  و 

 : دمیدر مدرسه نگه داشتم و پرس ی جلوتر.. درست رو به رو

 کدومه؟ -

که تو    ی نداشت.. به قول طراوت تنها مغازه ا  دنی که پرس  هرچند

الکتر مغازه  همون  بود  باز  ساعت  ه  یکیاون  که    ی لیدل  چیبود 

 نداشت اون ساعت باز بودنش! 

به در    یسرم و برگردوندم سمت طراوت که اونم داشت با ناراحت 

 گفتم:  کرد و ی باز مغازه نگاه م

 شو..  ادهیخب.. پ  لهیخ -

شد و    اده یو طراوتم پ  ن ییو باز کردم و رفتم پا  نی در ماش   خودمم

 کنارم تا دم در مدرسه اشون رفت..  

 دستتون درد نکنه..   -

 به اونور انداخت و گفت:  ینگاه  یچشم ریز

 .. دیبر گهیشما رو.. د دهی.. حتماً درونیاومد ب -
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 فکر نکن.  زایچ نیبه ا گهیباشه تو برو تو.. د -

 ... یخواستم براتون زحمت یبه خدا نم -

  ر یاش و ز   ختهیر  رونیب  ی و به سمتش دراز کردم و موها  دستم

 مقنعه اش درست کردم.. 

خواد بگه؟ بازم    یم   یحرفا رو نگه به ک   نیآدم به داداشش ا  -

که فقط حسش    ی زی.. چشتری.. چه کمتر چه ب یمشکل  نیهمچ

بفهمم واقعاً   ی اومد.. بهم بگو طراوت! اگه نگ  ش یپ  یکن و بعداً 

 شم!  یازت ناراحت م

زل زد بهم و من غرق شدم   یقیو بلند کرد و با لبخند عم  سرش

خواهر کوچولو به برادرش   هیتو نگاه مهربونش که واقعاً حس نگاه  

  سایکردن گ  دایپ  ی داد و من.. جدا از حس خوب قلبم برا  یو م

  یخواهر داشتنم حس م   نیریطعم خوش و ش بعد از ده سال..  

 بود.  عمتن هیتنها  شهیمنِ هم یبرا نیکردم و ا

از دوستاش خداحافظ  یکیاومدن    با تا  تو  یدو  رفتن  و   یکرد 

مرد   هی  دنیبرگشتم سمت اون مغازه که با د  عی مدرسه منم سر

 ساله ماتم برد.. ی چهل و خورده ا 
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من کنار طراوت بود و تعجب من از   دنیاون احتمااًل از د   تعجب

پسر جوون   هیکردم با    ی سن و سالش.. چون تا اآلن فکر م  دنید

 زده باال طرفم.  شیکم سن و سال که شور و حال جوون

  ع یسر  هیاوضاع خطر  د یمن فهم  ره یخودش که اومد و از نگاه خ  به

 سرش رفتم. بلند پشت   ی مغازه اش و منم با قدم ها ی رفت تو

زدن   دیو شا  فهی بهم انداخت و فقط از سر انجام وظ  ی نگاه  م ین

 : چپ گفت یخودش به کوچه عل

 !دیخوش اومد -

تا   روش به جا کردن چند  جا  و سرگرم  و خودش  برگردوند  و 

به تاسف تکون   ی جعبه المپ تو قفسه ها کرد.. منم با پوزخند سر

که تو انگشتش    ی چشمم به دست چپش و حلقه ا  یدادم و وقت

متاسف بودنم چند برابر شد.. هرچند که با نگاه    زانیبود افتاد.. م

هدفش    دمیفهم  یم  دیزل زدم بهش.. با  دیکه د  ی اش وقت  دهیترس

چرون  چشم  ه  یفقط  و  کارش    یا  گهید  لیدل  چیکردنه  پشت 

 مطمئن شدم!  گهیحاال د  یبده ول حیکه بخواد توض  ستین
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درآوردم.. با    بمیو از تو ج  میو از حلقه اش گرفتم و گوش  نگاهم

  کردم و بعد از باز  دایمغازه جوازش و پ  ی وارایرو د  ینگاه کل  هی

 چند تا عکس ازش گرفتم..  میگوش نیکردن دورب

بب  میموندن طوالن  ساکت  برگشت  و  انداختش    ی چ  نهی به شک 

دستم    ی در حال عکس گرفتن تو  یخوام که چشمش به گوش  یم

 : دیافتاد و توپ

 ؟یکن  یم  کاری.. آقا.. برادر.. چی هو -

گوش  یک ی  ی خونسرد  با و صفحه  کردم  بزرگ  رو  عکسا  و   یاز 

 گرفتم سمتش.. 

محلتون اقدام کنم.. هم از    ی کالنتر  قیشه هم از طر  یم  نیبا ا  -

 حیخودته که کدوم و ترج  لیم   گهیخونه و خانواده ات.. د  قیطر

 ! ی دیم

 لحظه کپ کرد و مات چهره خونسردم شد..  تو

 ؟ یسر صبح یگی.. چرا پرت و پال مهیچ ی کالنتر -

کم پرس و جو از در و   هیبا    ی دوست ندار  ی اشه اگه کالنترب  -

دونه    یخانومت م  نم ی .. ببارمیم  ریآدرس خونه ات و گ  هیهمسا
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که تا ساعت ده   ی در مغازه ا  ی ایم  یزود  نیصبح به ا  یواسه چ

 .. ی کن ی ذاره رو باز م یتوش پا نم ی ا ی مشتر چیصبح ه 

که بخوام مغازه ام   یاواًل که به شما چه مربوطه.. من هر ساعت   -

  دا یخونه ام و پ   ی بخوا  یکن  یم   خودیکنم.. دوماً شما ب  یو باز م 

 .. یو با خانومم حرف بزن یکن

مغازه اش رفتم و   شخونیحالت خونسرد در اومدم تا پشت پ  از

 مشت جمع کردم: هیاش و با  قهی

و   یستیمیوا  نجایشه که ا  یو ناموس سرت م  رتیعه؟ پس غ   -

 .. یزن یم دیمردم و د ی دخترا

داشت جدام    ی دستم گذاشت و همونطور که سع  ی و رو  دستش

 :دیغر ییکنه با پررو

 گفته!   یزدم من؟ دروغه هر ک  دیو د  یک   ؟یزن  یزر مفت چرا م   -

خوام    یو حاال م  دمیگفته.. با چشم خودم د  یمنم نگفتم کس  -

اشکال  دمید  یهرچ بدم..  گزارش  خانومت  به  هم   ی و  تو  داره؟ 

 فوقش چهارتا قسم بخور و خودت و تبرعه کن! 

[23.11.2۰ 15:23 ] 
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 نهم  و نود و  پانصد  پارت   

پشت    ی اش و محکم ول کردم که از پشت خورد به قفسه ها  قهی

و هم ب  نکه یمغازه  برم  تا  گرفتم  و  پ  رونیروم  پشت   شخونیاز 

 اومد و سد راهم شد.  رونیب

 : دینال یو طلبکارانه نبود و با درموندگ یشاک  گهیاش د چهره

 منن!  ی بچه ها ی جا ناینزن ا خودیآقا تهمت ب -

بود بشنوه و    رونیهم اون ب  یگه کس صدام و بردم باال تا ا  نباریا

 خودش جمع کرده..   ی کردن برا  یکه کاسب  ییدو زار آبرو  نیبره ا

صاحب مرده    یاون چشما  ی و بازم جلو  یدون  ی و م  نیپس ا  -

 ؟یحمال عوضـــــــ  ی ریگ یاتو نم

انکارم نکرد و    ی حت  گهی.. دنییشد و سرش و انداخت پا  ساکت 

جماعت.. چقدر تو    نیسوزوند که ا  یمن و م  شتر یداشت ب  نیا

اجازه    نیا به خودشون  که  گرفتن  بال  و  پر  سامان  نابه  جامعه 

با چند تا غلط    د یفهم  ی فکر که اگرم کس  نیبا ا  دن یم  ی هرکار

 . ارنی کردم و گه خوردم سر و تهش و هم ب
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نرفتم.. من که    شیپ   شتریب  نی از ا  گهیو د  دمیکش   یقی عم  نفس

  ک یتحر  نکهیاز ا  دمی ترس  یباشم و م  نجایتونستم ا  یهر روز نم

زهرچشم گرفتن    ن یکنه.. پس هم  تیطراوت و اذ  شتر یبشه و ب

 بود براش.. یکاف

 گفتم:  تیاشاره ام و به سمتش باال گرفتم و با جد انگشت

بهش    یدفعه حس کرد نگاه  هیاگه    یبه خواهرم سپردم.. حت  -

گناهت    ریدفعه از خ  نیشده بهم بگه.. پس بدون که فقط ا  رهیخ

سراغ   گهیبه چشمم برسه.. د  ایبه گوشم    ی زیگذشتم.. بار دوم چ

  اد یبرم تا دفعه بعد    دیکه با  ییجا  رمیم  می.. مستقامیخودت نم

 هرز نره! ی خودیچشمات ب ی ریبگ

 : دیکه با وقاحت تمام پرس رونیکنارش رد شدم برم ب  از

 خواهرت کدومه؟ -

 دوباره برگشتم سمتش..  نیو خشمگ ناباور

 یکاریو اوقات ب  گهید  یکیرو    یبگم کدومه که از فردا زوم کن  -

 ؟یو با برانداز کردنش پر کن 
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م  - ترش  اشتباه    دی.. شایعنی.. گفتم  یکن   ینه خب.. چرا  کالً 

 ! ی سر صبح م یافتاد ی ریبابا.. عجب گ  یگرفت

که اشتباه    یدون  یو خوب م   گمیم   یچ  ی دیاتفاقاً خوب فهم  -

..  فته یکالً نگاهت به در اون مدرسه و شاگرداش ن  اینگرفتم.. پس  

اگه انقدر کنترل خودت و چشمات برات سخته خراب شده ات    ای

که من    ی به صرفه تر از کار  یلی.. چون برات خگه یجا د  هیو ببر  

 ! ادیکنم در م یبرات م

  ی که ذره ا  ی تینگفت و منم با همون خشم و عصبان   ی زیچ  گهید

 شدم..   نی و سوار ماش رونیکم نشده بود رفتم ب

[23.11.2۰ 15:23 ] 

 ششصدم پارت   

تونستم با چهارتا    ینفر دو نفر بود که م  هی  نیکاش فقط هم  ی ا

 ..  امیاز پسش برب دیتهد

بد  چه ب  هیپدر..  هیبرادر..  هی  ی برا  هیحس  بدونه    ی همسر..که 

که بتونن و   ییکه از چشماشون تا جا   یعالف  ی آدما  نیشمارن ا

 کشن!  یراه داشته باشه کار م
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 د یشده بود و با  ریو روشن کردم و پام و گذاشتم رو گاز..د  نی ماش

 دیهم بود که با  ی ا   گهیکار د  هی هنوز    یرفتم شرکت..ول  یم  عیسر

خشم   نیبهتر و مناسب تر از اآلن که ا  یدادم و وقت  یانجامش م 

 کردم!  ینم دای حد تو وجودم رشد کرده پ نیتا ا بیغر بیعج

××××× 

 که گفت:  یادتیس ی صدا  دنیچند تقه به در و شن با

 .. د ییبفرما-

 و باز کردم و رفتم تو..  در

برداشت    زشیو بهم زد و چند تا برگه از رو م  شی شگ یهم  لبخند

 و گرفت سمتم.. 

زحمت ببر بخش فروش بده به مهندس    یرو ب  نایدخترم..ا  ا یب-

 قاسم نژاد!

فرستادم..    رونیشده ام و ب  نیدوباره اسمش نفس سنگ   دنیشن   با

خودم خدا رو شکر    شی بود که داشتم پ  شیپ  قهیچند دق  نیهم

  ی م  دیو حاال..خودم با  دمشیامروز اصالً ند  نکهی کردم بابت ا  یم
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دونم چرا سر راهم   یکه نم  میزندگ  دیجد  ی رفتم به جنگ اژدها

 سبز شد. 

 ها رو گرفتم و آروم گفتم:  برگه

 چشم!-

کرد که    یدستم و رو م  یانگار حالت چهره ام به اندازه کاف  یول

 :دیپرس دیبا شک و ترد یادتیس

دار- مشکل  پ  ی هنوز  روز  چند  حرف   شیباهاش؟من  باهاش 

بق   یعنیزدم.. مثل  کارمندا..اونم  همه  اون..با  با  فقط  گفت    هینه 

 !دیجد یام از منش یراض

با حالت چهره    گهیکردم د  یو محکم بهم فشار دادم و سع  دندونام

بخواد دستم و بخونه..حاال که    یادتینشون ندم که س   یام واکنش

  ی تونستم حرف  یاون مشکل مسلمش و انکار کرده بود منم نم

 بزنم! 

 .. زینه خدا رو شکر خوبه همه چ-

 باشه..پس برو به کارت برس!-

 چشم..با اجازه! -
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شده    یکپ  ی رفتم و بعد از برداشتن برگه ها  رونیاز اتاق ب  عیسر

تاقشم تو همون طبقه  ازم خواسته بود و ا  یگانیکه مسئول با  ی ا

 فروش بود..راه افتادم سمت آسانسور.

تماس  کینزد  ساعت تا  به جز چند  و من  بود  که    یپنج غروب 

نه   گهیکدوم و جواب ندادم د   چیصبح زود از زرتشت داشتم و ه

هم بود    ییجای ..که البته توقع بینه تماس  دمیازش د  یامی پ  چیه

 یجواب م یازم بدونست ب یم  یسره زنگ بزنه وقت هیکه بخواد 

 مونه! 

تونست هر موقع   یمنتظر زنگ زدنش بودم و نم شبیمن د یول

  ی چیه   گهیکه دلش خواست من و زن خودش بدونه و مواقع د

 حسابم نکنه. 

هنوز خونه ان و    ایدونستم پدرو مادرش کجان..رفتن    ی نم  یحت

ا از تموم شدن کارم   دهیم  یچه دستور  نباریزرتشت خان  بعد 

 شرکت!  ی تو

[23.11.2۰ 15:23 ] 

 کمی و ششصد پارت   
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.. فعالً بهتر بود  رونیتوقف آسانسور نفسم و فوت کردم و رفتم ب  با

 گهید  ی کارمندا ی رو به رو شدنم جلو  ی همه تمرکزم و بذارم رو

خواستم دستش آتو بدم    ینم  ی طیشرا  چیبا قاسم نژاد.. تحت ه

پ  بده  اجازه  خودش  به  د  ش یکه  نفر  کنه..    کمیکوچ  گهیچند 

ده روز    نیو مثل تمام ا  شتندا  یاجیهرچند که اصالً به آتو احت

  ی گذشت با بهانه ها  ی شرکت م  نیگذشته که از کار کردنم تو ا

و نشون    شیتونست نفرت و دشمن  یبدون بهانه م   یحت  ای  یالک

 بده! 

دو تا از کارمندا راه افتادم سمت   یکیبا    یاز سالم و احوالپرس  بعد

من سر   دنی.. با درونیوقع در باز شد و اومد باتاقش که همون م

 نگاهش پر از اخم شد..  ی ا هیو تو ثان ستادیجاش وا 

با سر باال    نجایفاتحه ام و خوندم و مطمئن شدم امروز از ا  گهید

  ی رفتم و برگه ها  شیقدم   هیتا    نهمهیبا ا  یول  رمی نم  رونیگرفته ب

 دستم و گرفتم سمتش..  ی تو

 داد که بدم بهتون.. یادتیس ی رو آقا نای.. ادیی بفرما -
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  ت یاز صورتم گرفت و به برگه ها دوخت.. در نها  ریو با تاخ  نگاهش

سرش    یحرف  چی زده ام بدون ه  رتیح  یچشما  ی تعجب و جلو

 تکون داد و برگه ها رو گرفت و برگشت تو اتاقش..  دییو به تا

 دنیکه با د  یشد.. حداقل بعد از اون اخم   یبرد.. باورم نم  ماتم

ازش   یحرکت نیشد که همچ  یمن رو صورتش نشست باورم نم

ا با  بزنه..  مقا  نکهیسر  در  رفتارش  کارمندا  سهیبازم   گهید  ی با 

متلک بارم   هینگفت و    یچیه  نکهی.. همیو خصمانه بود ول  بیعج

که از   ی اساس  رییتغ  هی  یعنیبهم نداد    دیدستور جد  هینکرد و  

 درک کردنش واقعاً عاجز بودم!

 ی و به رفتارش فکر کنم ول ستمیداشت که تا شبم همونجا وا راه

 دادم.. رییتغ یگانیبه خودم اومدم و راهم و به سمت اتاق با

دادگر تو اتاق بودن و مشغول    ی و آقا  یخانوم غالم  شهیهم   مثل

  یمن.. سالم و احوالپرس  دنیخوردن و حرف زدن که با د  ییچا

بخورم که به بهانه    ییباهاشون چا  نمیکردن و تعارف کردن بش

در اصل هنوز فکرم    کهیدر حال  رونیکار قبول نکردم و اومدم ب

 رفتار قاسم نژاد بود. شیپ
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خواستم برم سمت آسانسور که    ی گانیمحض بستن در اتاق با  به

 :د یدادگر به گوشم رس ی آقا ی صدا

 ی باال   میبگ   می تون  ینم  دهیجد  یمنش  نیبه ا  گهی به بعد د  نیاز ا   -

 چشمت ابروئه.. 

بود که سوال ذهن    یهام سر جام ثابت موند و خانوم غالم  قدم

 : دی من و پرس

 چرا؟  -

گرد و خاک به پا    یحساب  نجایصبح.. شوهرش اومد ا  ی نبود  -

 کرد..

[23.11.2۰ 15:25 ] 

 دوم  و ششصد پارت   

 زد..  خیو تمام تنم  ختیقلبم ر ی ا هیثان تو

که من   نجایاومده بود ا  یکرده بود؟ اصالً.. اصالً ک  کاریچ  زرتشت

 آدم چشه؟  نیا ایبود؟ خدا   ومدهیمن ن شی چرا پ دم؟ینفهم

 ؟یوا !! واسه چ -
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نژاد و    ینم  - اتاق مهندس قاسم  از من سراغ  اتفاقاً اومد  دونم 

 داد یداد و ب  ی کم صدا   هیبعد    قهی گرفت منم بهش گفتم.. چند دق

در اتاق قاسم    دمید  رونی.. رفتم بد یو جر و بحث به گوشم رس

بازه چند نفرم وا ا  ستادنینژاد  اتاق داد و    اروی  نیتماشا  هم تو 

سر زن من داد     لیدل  یو ب  لیکه دفعه آخرت باشه با دل  دادیب

هم نبود.. بعدِ رفتنشم قاسم نژاد   یادتی حرفا! س  نیو از ا یزن  یم

 بهش نزنه.. تو هم حواست و جمع کن!  یحرف  یکرد کس دیتاک

 داد زد؟  نیسر ا یعجب! بدبخت مهندس قاسم نژاد ک -

.. البته  ست یلب نجا  ادی.. رفتارش زدمیچرا بابا! منم چند بار د  -

رفتار    هیبدتر از بق   نیبا ا  یاواخر ول  نیشده ا  یکم عصب   هیکالً  

ا  یم ا  نم یکنه..  اومده  که  رسونده  شوهره  گوش  به    نجایحتماً 

 زنش!  یهواخواه

هواش و داره و    یحساب  یادتیخوبه واال! دو روزه اومده هم س   -

م  یه ما  به  و  کن  یسفارشش  مدارا  باهاش  که  هم  میکنه   ..

به مسئول فروش ما   ادی پاشه ب  دهیشوهرش به خودش اجازه م

شرکت گذشت و از   نیبگه.. پنج سال از عمرمون تو ا  ی ور   ی در
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کب   ریصغ موند  میحرف خورد  ریو  هنوز    ختره .. دم یبازم ساکت 

 رو سر ما!  نهیبش ادی نشده اومده و کم مونده ب  یچیه

با چند    یبیبا لحن عج  و  دیکش  ی کالفه ا  پوف که فرق داشت 

 قبلش ادامه داد:  قهیدق

 پشتمون دراد! ی نجوریکه بخواد ا  میاوردیاز شوهرم شانس ن  -

 دادگر بلند شد و گفت:  ی خنده آقا ی صدا

فر   - م  برزیچرا؟  تو  به  و   یکه خوب  اون شب عکستون  رسه.. 

 .. نامرد تنها تنها! نستایا  ی تو دمید

 گمشو تو هم!  -

 ختشیکه اصالً شکل و ر  ی رابطه ا  نیحالت چندش و تاسف از ا   با

از   شی که ب  ی مسخره ا  ی ها  یخورد و شوخ   یبه دو تا همکار نم

که جفتشون متاهل بودن    ی زن و مرد  نیبود واسه ا  مانهیحد صم

 و بچه داشتن.. قدم هام و تند کردم و رفتم سمت آسانسور..  

[23.11.2۰ 15:25 ] 

 سوم و ششصد پارت   
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دوتا برام    نیا  یخودمون  ی ادیو ز  بیغر  بیلحظه لحن عج  اون

  یم  دایپ  ی کار  طیکه تو هر مح  نایچرا به امثال ا  نکهیمهم نبود..ا

نم ول  گنی شن  م  یهرزه  من  نبود..ا  گنی به  مهم    یم  نکهیبرام 

هم اضافه    یدشمنام از حاال به بعد خانوم غالم  ست یتونستم به ل

  یادتیبا سفارشات س  کارمندا  ه یبق   تی ذهن  نکهی کنم مهم نبود..ا

 مهم نبود..  هی نسبت به من چ

تند شدن ضربان قلبم و گر    لی داشت..دل   تیکه اهم  ی زیچ  تنها

هم برعکس  که  بود  صورتم  و شهیگرفتن  بود  ذوق  سر  ..از 

 ! تی ..نه استرس و عصبانیخوشحال

 دادیخاطر من گرد و خاک به پا کرده بود..به خاطر من داد و ب  به

 نجایمن از کارش زده بود و اومده بود ا  یکرده بود..به هواخواه

 ه!کردم من و فراموش کرد ی که فکر م یآدم

باره باهاش    نیدر ا  یحرف  چیه  گهیبعد از اون روز د  کهیدرحال  اونم

داشت که با وجود   تیبراش اهم  ی ..انقدریعنی  نینزده بودم و ا

درگ و  اش  خانواده  از   هی..بازم  شیفکر  ی ها  ی ریاومدن  گوشه 

 .. رونیذهنش نگهش داره تا به موقع بکشدش ب
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  روز ی برخورد د  یو دعوا مخالف بودم ول  دادیاول با داد و ب  دیشا

خوردم که   یبرد و حاال افسوس م  نیو از ب  دیترد  نیقاسم نژاد ا

 دفاع همه جانبه رو..  نیا دمیچرا خودم نبودم و ند

نه ضربان    قهیانقدر لذت داشت که بعد از چند دق  دنش یشن  یوقت

  دنش یشد و نه لبخند از رو صورتم پاک...پس د  ی قلبم آروم م

گاه به پرواز   هی تک  هیداشتن    ینست من و از شدت خوشحال تو  یم

 ! ارهیدرب

 ی کارش که حت  نیبگم ارزش ا  تیتونستم به قطع   یخب..م  یول

به من چ  ی نیریخودش  ی برا  ومد ین  ی زیو مطرح کردن خودش 

 بود!  شتری ب  یلیبگه..برام خ

  ی .. تو لحظه میهام بود ول  تی وقتا عامل عصبان   یلیخ  نکهیا  با

  میقبل  ی بده و باورا  رییحس و صد و هشتاد درجه تغ  نیتونست ا

 جناب مهندس زرتشت کاوه!  نیکنه..ا کسان یو با خاک 

* 

 !« نییپا ایرسم ب  یم گهید قهیدق »پنج

رو   ی دو روز لبخند  یکی  نیاس ام اس زرتشت برعکس ا  دنید  با

خواست    یجواب گذاشتمش..چون دلم م  یبازم ب  یلبم نشست..ول
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 ط یشرا  نیکه کرد و اصالً توقعش و تو ا  ی کار  نیبابت ا  ی حضور

که از غروب تا حاال تو    یحس خوب  نینداشتم ازش تشکر کنم و ا

 کنم.   میشده رو باهاش تقس جادیدلم ا

  یو چراغا  ستمیو جمع کردم و بعد از خاموش کردن س  لمیوسا

باال    ادی..دکمه آسانسور و زدم و منتظر موندم برونیشرکت رفتم ب 

 از پشت سرم به گوشم خورد: ییصدا هیکه 

 خانوم کاوه؟  -

برگشتم عقب که    ه یصدا مال ک  ن یبدم ا  صیتشخ  نکه یاز ا  قبل

انقدر    یهمون لحظه ضربه محکم و  طرف چپ صورتم نشست 

نشده بود که محکم خوردم به در آسانسور و   ین ی ب  شیناغافل و پ 

 آخم بلند شد..  ی صدا

به خودش   یک نمیاز درد جمع شده ام و باز کردم تا بب   ی چشما

رفتار و با من داشته باشه و   نی جرات و اجازه رو داده که ا  نیا

خ  نکهیهم نژاد  قاسم  افروخته  بر  چهره  رو  و   رهینگاهم  شد 

حرکت زشتش و بدم    نیتا جواب ا  امیخواستم به زور از بهت در ب

بعد نکبت  نباریا  ش یضربه  حلقه  و  نشست  راست    ی تو  یسمت 

 دستش لبم و پاره کرد.. 
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زل زدم بهش.. همونطور   ی تم و با ناباورو رو صورتم گذاش دستم

زدم و تمام تنم از خشم و ترس و استرس به   یکه نفس نفس م 

 اد یصدام و بشنوه و ب  یکیحداقل  نکهیا دیرعشه افتاده بود به ام

 : دمی کش غیکمک ج

 چه مرگته تـــــــــــــو؟  یحرومزاده عوض -

 یهاش و تالف  یلیاز س  یکیدستم و بلند کردم که حداقل    منم

فک و دو    ی جور  یکیکنم که به دستش مچم و گرفت و با اون  

  ی شد و هم درد بد  شتریب  یدگیطرف لبام و فشار داد که هم بر

 ! دیچی تو همه صورتم پ

 !نجایا ادیصدات و نشنوه و ن   یدهنت و ببند.. به نفعته کس -

صورتم ندادم و مشغول لگد پرت   ی وبه حرفش و درد ت  یتیاهم

بدنم از   ی خشکم زد و همه اعضا  شیکردن شدم که با حرف بعد

 کار افتاد: 

 ببرن!   یخواد کل شرکت به هرزه بودنت پ یالبته اگه دلت نم -

و دوباره شروع کردم    دیطول کش  هیفقط چند ثان  رتمیو ح  مکث

د به خور  ی محکم هلم داد و کمرم جور  نباریبه تقال کردن که ا
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د  ی زیت حت   واریلبه  و  رفت  نفسم  که  درد   ی صدا  یپشت سرم 

 ! ومدیازم در ن دنم یکش

من چرا  دیخواد بدون یدلتون م یلیخ وزتیتو و اون شوهر پف -

مثل   تو  م  هیبا  رفتار  م  یآشغال  به خودت  آره؟  اگه  گمیکنم   ..

 به گوش شوهرتم برسون! یدوست داشت

کمرم راست نشده بود که فاصله رو پر کرد و خم شد تا   هنوز

 باهام چشم تو چشم بشه.. 

..  ی داداشم شد  نیسوار ماش  ارهیپت  ی که تو   دمیبا چشم خودم د  -

.. زنش درخواست طالق  ختیبه هم ر  شی بعد از اون شب زندگ

داد.. خودشم گم و گور شده از خجالت و بعد از چند ماه هنوز  

 دونه کجاست!  ینم یکس

زل زدم بهش.. چشماش پر از اشک شده بود و صورتش   ناباورانه

وجودش بود و داشت با حرفاش    ی که تو  یکبود از شدت حرص

 .. خت یر یم رونیب

کار  یم تنها  لحظه..  اون  با  ی دونستم  برا  دیکه  حفظ   ی بکنم 

.. زبونم به انکار  ی.. انکار کردن بود ولتمیو کار و شخص  می زندگ

 شد..  یباز نم
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[23.11.2۰ 15:2۶ ] 

 پنجم  و ششصد پارت   

ثابت کنـــــم..   هیو به بق  نیندارم تا ا  ی منِ احمق.. فقط مدرک  -

.. تو کل  چیشرکت که ه نیتونستم آبروت و تو ا ی وگرنه خوب م

و    نیا ببرم  شالقت   ی کار  هیشهر  مردم  همه  وسط  کنم 

 بزنــــــن.. 

تا آب دهنش که    دمیصورتم کش  ی مانتوم و رو  نی نفرت آست  با

  ال یبود و پاک کنم و با خ  دهیزدن و از فاصله کم پاش  ادیموقع فر

ا از  مدرک  نکهیراحت  خودش  گفته  حرفش   ی به  اثبات  واسه 

 و لرزون لب زدم: دهی نداشت ترس

  ا یبدم؟ هرزه منم    دیبرادرت و من با  ی ها  ی . کثافت کارتاوان.  -

 چرخه؟  ی بهتر م  ی کیدنبال    ابونیاون که زن داره و چشمش تو خ

کرد.. کمرش   ینگاهم م  ی اون بود که داشت با بهت و ناباور  حاال 

.. انگار هنوز تا اون لحظه مطمئن  ستادیو راست کرد و صاف وا

 نشده بود که گفت: 

 !ی دم.. خودت بودپس اشتباه حدس نز -
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  یی نگاهش کردم با همون چهره جمع شده از درد و نفس ها  فقط 

رو صورتش   یدست   یشد که با کالفگ  یم  نییکه به زور باال و پا

 : دیو غر دیکش

  ده یکه فقط بر اساس شن   ستین   یآدم  یادتی که س  فی.. حفیح  -

  ی باور نم  نه یو با چشم خودش نب   ی زیها حکم صادر کنه و تا چ

کردم و    یفردا پرونده بسته شده ات و جمع م  نی کنه.. وگرنه هم

..  یچشمم گم کن   ی از جلو  شهیهم   ی دادم بهت تا گورت و برا  یم

برام باد کرده   رتشیغ  گکه امروز ر  تیاون شوهر روان  نکهیا  یول

که    ه یدونه.. سوال  ی زن ول و جن** اش م  ی از کارا  ی زیبود.. چ

 جوابش واقعاً برام جالبه.. 

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. ی پوزخند

 ! رتیرگ غ -

  چیداد به ه   یکه به من نسبت م   یی.. حرفاهیثان  هیکردم تو    داغ

برنم ول  یجام  مزخرف یخورد  فکر  نداشت  حق  به    ی..  نسبت 

آدم باشه..  داشته  هم  یزرتشت  و  من  هستم   ی نجوریکه  که 

عرضه    جنم و  ی کس انقدر  چیه  کهیخواست و قبول کرد در حال

 .. ادی کنار ب ی ز یچ نیو شعور نداشت که با همچ
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  ن ی شدن من و.. واسه هم  کینزد  دیبود و ند  نیی هنوز پا  سرش

که تو صورتم    یی ها  ی لیاز س   یک یکه دستم و بلند کردم و    نباریا

  ر ینشون بده و با تاخ  یکردم نتونست عکس العمل  یکوبوند و تالف

  شیشیآت  ی ماصورت کج شده اش و به سمتم بگردون و با چش 

 زل زد بهم.. 

مردونگ  رتیغ  - خ  یو  من..  داداش    شتریب  یلیشوهر  امثال  از 

رو به زبون    ی زی.. پس دفعه بعد واسه مسخره کردن چوزتهیپف

 خودتون باشه!  شهیرگ و ر ی صدمش تو هی که حداقل  اریب

[23.11.2۰ 15:27 ] 

 ششم  و ششصد پارت   

قدم هجوم آورد سمتم تا دوباره بزنه که دستش وسط راه   هی  با

 متوقف شد و نگاه پر از نفرت و چندشش و به صورتم دوخت..

 :دیدستش و انداخت و غر مشیاز تصم مونیپش

 ی دو تا تودهن  نیاآلنم با ا  نیکه هم  ی رکتک خوردنم ندا  اقتیل  -

به    دیبا پام و بشورم که دستم  تا  ..  فیخورده! ح  ینجس  هیسر 

ح رئ   فیفقط  به جونش  هیادتیشرکت س  نیا  سیکه  دعا  برو   ..
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نشناستت و    یتا کس   ی شد  یم   ی از کشور فرار   دیکن.. وگرنه با

 ! ی هست ینفهمه چه آشغال 

از کنارم رد شد و رفت تو آسانسور که   شی همون حالت عصب  با

که به جونم    یش یآت  نیدرصد از ا  هیلحظه آخر برگشتم طرفش تا  

 کنم..  یانداخت و تالف

پش   - ترس    مونمینه  از  داداشت  امثال  بهتر  همون  ناراحت..  نه 

 رن یبشن و امثال زنش طالق بگ  میآبروشون تو هفت سوراخ قا

 ن یبازم ا  فتهینن.. پاش بازدواج ک  یآدم حساب  هیبلکه بتونن با  

 هرزه اشون نجات بدم!  ی کنم تا زنا رو از دست شوهرا یکار و م

خون افتاده اش    ی لحظه آخر و بسته شدن در آسانسور چشما   تا

در بسته شد چهره مثالً خونسردم و   یو به چشمام دوخت و وقت

  ی بهم احساس خفگ  شتریکه لحظه به لحظه ب  یپس زدم و با بغض

 فتادم سمت پله ها..  داد راه ا یم

ه  هنوز بودم..  حرفم  ناراحت  چی سر  وجدان  یاحساس  عذاب   یو 

بود نداشتم..    یک   ستین  ادمیکه اصالً    یاون آدم  ینسبت به زندگ

بودم.. خودش جلو پام ترمز   ی من که اون آدم و مجبور نکرده 
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 ی صحنه هم حق داشت که تقاضا  نیهم  دنیکرد و اون زن با د

 طالق بده.. 

آدم و    نهمهیا  ن ی از اقبال و شانس بد خودم بود.. که از ب  میناراحت

استخدام   ییهمونجا  دیبا  قاًیشهر بزرگ.. دق  نیشرکت تو ا  نهمهیا

که من و موقع انجام کارم    ی نفر  هینفر بشناسه من و..    هیبشم که  

کارم تو   ی سوب بشه برامح  دیتهد  ی نجور ی.. که حاال بخواد ادهید

 شرکت!  نیا

با  چرا؟ نب  دیچرا  آرامش  رنگ  و  باشم  بدشانس  تو    نمی انقدر 

حت می زندگ س  ی..  به  چ  یادتیاگه  د  ی زیهم  من  چه   گهینگه.. 

راحت کارام و انجام بدم   الیشرکت با خ  نیتونم تو ا  یم  ی جور

  ت ی حرفا ذهن  ن ی تونه با هم  یراحت م  یلیآدم خ  نیا  کهیدر حال

 رو نسبت بهم خراب کنه! نجایا  ی همه آدما

و بهونه و ماده و    لیدونم کارم درست نبود با هر دل  ی.. مایخدا

که فقط سه    ی هم به خاطر کار  ی اریبدب   نهمهی... ا یول  ی تبصره ا

 ! ست؟ی.. ن ادهیز یلیبودم.. خ رشیماه درگ
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..  نهی سنگ  یلی حرفا درباره خودم.. درباره شوهرم.. خ  نیا  دن یشن

مست؟ین فکر  اگه  حرف  یکن  ی!  ولستین  یحقمه  ب  ی..   یاگه 

 قائله رو تموم کن! نیا  ی جور هی.. خودت ه یانصاف

××××× 

  سا یکه به گ  ی ا  قه یاز اون پنج دق  دیطول کش   شتریب   قه یدق  چند

 نیا  دیبود و من انگار بازم با  ومدهیهنوز ن   ی.. ولنیی پا  ادیگفتم ب 

م ناراحت  یو  ناراحتشیذاشتم رو حساب  امشب هرطور   ی..  که 

 کردم.  یشده برطرفش م 

گاز    ی بهش زنگ بزنم که با صدا  گهیبار د  هیو برداشتم تا    م یگوش

  ک ی بار  ی ادیکه ز  ی نگاه متعجم و به کوچه ا  ین یوحشتناک ماش

  ن یماش   هیکردن دوختم و همون موقع    ی رانندگ  نطوریا  ی بود برا

رفتنش    ریبا سرعت از کنارم رد شد و رفت.. نگاهم هنوز به مس

گرفته و قدم    نییپا  ی با سر  واومد    رونیاز شرکت ب   سایبود که گ

 شد..  نیتعادل.. اومد سوار ماش  ی.. ب دمیآروم و شا ی ها

فقط    روش برنگردوند سمتم  ز  هی و  مشغول   ریسالم  و  داد  لب 

ول کمربندش شد  نگاه  داشت  ی.. من چهارچشمی بستن  بهش  م 
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کردم بعد از اون ده سال   یاصالً فکرشم نم  کهیکردم درحال  یم

 انقدر دلتنگ بشم.  دنشیند میروز و ن ه ی.. حاال با ی دور

بود  جفتمون تو ماش  میخسته    م یعصب  شهیهم  نیو حرف زدن 

  ی سع   ن یبرد.. واسه هم  ی کرد و احتمال دعوا کردن و باال م  یم

خونه ساکت نگه دارم و اونجا حرفام    میبرس   یکردم خودم و تا وقت

 و بهش بزنم..  

  ی و بعد از رد کردن دو تا چهارراه وقت  اوردمی که طاقت ن  هرچند

چرخ به سمتش زدم   مین  هی  می ستادیچراغ قرمز وا  نیپشت سوم

 بود..   شهیکه هنوز روش کامال طرف ش

 ؟ ی.. خوبسایگ -

 تکون داد.. دیینگفت فقط سرش و به تا یچیه

 ..نمت یب برگرد ب -

تکون دادن   هیبه اندازه    یحت  نباریا  چیو که برنگردوند ه  روش

حد از من    نیتا ا  یعنیسرم جوابم و نداد.. با اخم زل زدم بهش..  

 کنه؟ یمحل یبهم ب  ی نجوریکه حاال ا دیرنج
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منم    میمسائل اخم و تخم راه بنداز  نیقرار بود واسه کوچکتر  اگه

  ی تونستم به خاطر جواب ندادن تماسام از صبح تا حاال شاک  یم

کنه و صبح صبر    یم  ی و با هم قاط  زیچرا همه چ  نکهیا  ایباشم  

 نکرد تا برسونمش شرکت! 

کردم آروم باشم.. دلم    یو سع  دمیکش  یقینفس عم  نایهمه ا  با

ا  یم ب   هی  نباریخواست  هم  شتر یکم  و    شهیاز  بدم  حق  بهش 

 حرفاش و بشنوم..

و نگه داشتم و    نیکه به اندازه دو متر باز شد دوباره ماش   کیفترا

 رون پاش.. ی دستم و گذاشتم رو

 .. سایگ -

  ی کنه و بگه کار   دادیداد و ب  یبگه.. حت   ی زیچ  هیموندم    منتظر

 یصدا  هوی  رتمیتعجب و ح  تیدر نها  یبه کارم نداشته باش ول

دونستم    یبود که م  یدر حال  ن یو ا  دیچیپ   نیاش تو ماش  هیگر

از من و اکثراً با    شی که شناخته بودمش ناراحت  ی دیجد  ی سایگ

 !هینه گر ده یبروز م ت یخشم و عصبان 

 هشتم  و ششصد پارت   
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به سمتش    شتریکه تو صدام نشسته بود سرم و ب  یهمون بهت  با

 خم کردم و دوباره صداش زدم:

 جان؟ سایگ -

اش بلندتر شد و    هیگر  ی کلمه صدا  نیمحض به زبون آوردن ا   به

شده بود    یشدم.. چ  یم  یداشتم روان  گهیعلناً به هق هق افتاد.. د

  روز یزد؟ همش به خاطر.. درخواست د  یزار م  ی نجوریکه داشت ا

 من؟؟

حد ازم برنجه    نیتا ا  دیهنوز نتونستم هضم کنم که چرا با  نکهیا  با

لحن با  و  کردم  بسته  و  باز  محکم  سع  یچشمام   داشتم    یکه 

 نه گفتم: آرومش ک

به خاطر    ی.. ولروزمی از حرف د  ی دونم ناراحت شد  ی.. مسایگ  -

مامانم در   ی که تو رو  ی ستین   یدونستم آدم   یخودت بود فقط. م

 گهیکانال د  هی.. مامان منم زده بود  ی جوابش و بد  ی و بخوا  ی ایب

و    ینی اومد ساکت و صامت بش  یو قصد دعوا داشت.. خوشم نم

 قبالً هم گفتم اونجا خونه خودت..... وگرنه که ی حرف بخور
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الل شدم و خشکم    یواقع  ی که به سمتم برگشت.. به معنا  سرش

 یجلو  ابونیخ  ی که به کمک نور چراغا  یزد با صحنه وحشتناک 

 روم جون گرفت.. 

ماش  ی صدا و حرکت   نی بوق  سبز شدن چراغ  به خاطر  که  ها 

و   .. هرچند که هنوز بهتامینکردن من بود باعث شد به خودم ب

به قرمز   تیاهم  یبود که پام و بذارم رو گاز و ب  ادیخشم انقدر ز

خواستم از تو چهارراه   یکه م ی شدن دوباره چراغ تو لحظه آخر 

  ی که م  یابونیخ  ن یاول  وت  دمیچی کردم و پ  ادیرد شدم سرعتم و ز

باز برگشتم سمتش و چراغ    نکهی شد کنار زد و نگه داشت و هم

 رونیب   ی و روشن کردم نفس حبس مونده ام و با درموندگ  نی ماش

خ و  گ  رهیفرستادم  کبود  صورت  لبش    سایبه  گوشه  زخم  و 

 : دمیپرس

 تو؟ ی شد یچ -

لزوم  ی م  ه یهنوز گر  سایگ نداد.. منم  و  و جوابم  نداشت    یکرد 

 ی کبود  نیا  دی فهم  یکه بود م   ی ا  گهی.. هرکس دهیچ  ی بپرسم جا

بر  ی رو  یخط و  زخم  و  س  یدگی صورت  اثر  در  اونم  ه یلیلب   ..

 روز انداخته..  نیو به ا نشی محکم که صورت نازن ی انقدر
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  ی تو فضا  یوقت  تی گرفت از عصبان  یم  شیبدنم داشت آت  همه

 :دمیداد کش  نی ماش کیکوچ

 زده تو رو؟ یک -

تونستم خودم   یو هق هق جوابم شد و بازم من م  هیفقط گر  بازم

خون   هیحدس بزنم.. البته که درست بودن حدسم بدون شک  

 امشب..  ختیر یم  نیرو زم گهید

 ســـــــــــا؟ یآره گ وثه؟یکارِ.. کار اون قاسم نژاد د -

بلند بود که باالخره مجبور شد واکنش نشون بده    ی انقدر  صدام

 د.. تکون دا دییو سرش و به تا

  د یچرخ  ی ناباور و گشاد شده ام فقط داشت تو صورتش م  ی چشما

و   دمید  یکه داشتم م  ی زیمنم الل شده بود از چ  گهیو حاال د 

 کردم.  یو تصور م دمیشن یم

نخواستم بدونم چرا و اون حرومزاده   ی ..حتدمینپرس ی زیچ گهید

و داده..فقط دست    ی کار  نیبه خودش اجازه همچ  یبه چه حق

 یادتیو از رو داشبورد برداشتم و شماره س  میدراز کردم و گوش 

 رو که گرفتم. 
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  ی کنم ول  یم  کار یدونست دارم چ  یبود و نم  نیی سرش پا  سایگ

با تعجب   نیماش   ی دورگه شده ام تو  ی صدا  دنیچیبه محض پ 

 سرش و بلند کرد و زل زد بهم. 

 !یادتیس ی سالم آقا-

 سالم جناب کاوه..احوال شما؟-

از مزاحمت..آدرس مد- آقا  ریممنون..غرض   ی فروش شرکتتون 

 خوام! یقاسم نژاد و م

با همون از حالت بهت زده در اومد و    سایحرف باالخره گ  نیا  با

 : د یگرفته اش نال ی صدا

 زرتشت توروخدا!-

 : دیکه پرس  یادتیندادم و در جواب س یتیاهم

 اومده؟  ش یپ یمشکل-

 چند برابر شده گفتم:  تیباعصبان 

کنم..ا- عرض  چه  که  پ  شونیمشکل  روز  ده  همون  که    شیاز 

  ی دردسر درست م   ی نجوریخانومم اونجا استخدام شده داره هم

 کنه! 
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 کنم!  یخواهش مزرتشت قطع کن -

صورت کبودش قدرت کنترل    دن ینگاهش نکردم چون با د  بازم

 دادم. یاز قبل..از دست م  شتریکردن خودم و ب

صحبت    هیشده؟قض  یبابا..چ  ی ا- باهاش  قبالً  حاده؟من  انقدر 

کردنش با خانومتون باهاش حرف زدم و اون    ی کردم..درباره تند 

 نش و بکنه! مراعات تازه کار بود  شتریکم ب هیقبول کرد 

  یلحظه کنترلم و از دست دادم و خواستم بگم از غلط اضافه ا  هی

و بگه    رهیاگه بفهمه جلوم و بگ  دمیترس   یکه اون آدم کرده..ول

من تا تک تک دندوناش   کهیکنم..درحال  یرو حل م  هیخودم قض

 گرفتم.  یکردم آروم نم یدهنش خورد نم ی و تو

هست که اگه رو در رو با خودشون   یصحبت  هی  یدونم..ول   یبله م-

 انجام بدم بهتره! 

روح زل زده بود به   یب  ی که حاال باچشما  سای به گ  ینگاه  مین

  خت یر  یم  نییباز مونده پا  ی پلکا  ی و قطره قطره اشک از ال   رونیب

 گفت:  یادت یاندختم که س

 ست؟ ین یراحت باشه که مشکل المیپس خ-
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 بله بله.. -

 فرستم..  یباشه من آدرس و براتون م-

 مزاحم شدم!  دیدست شما درد نکنه..ببخش-

 ! د یکنم سالم برسون یخواهش م-

به دست منتظر موندم    ی گوش  یو قطع کردم و همون شکل  تماس

 کوبوندم.   یفرمون مشت م ی دستم آروم رو یکیو با اون 

هم بود که ساکت و صامت و خشک شده نشسته    سایبه گ  حواسم

 اشکش بود.  ی قطره ها  ختنیر  رونیبدنش ب تی بود و تنها فعال

و   یو چشمم به آدرس خورد گوش  دیکه رس   یادت یام اس س  اس

که    ارمیو به حرکت درب  ن یانداختم رو داشبورد و خواستم ماش

 : دیبه گوشم رس سایجون گ یگرفته و لرزون و ب ی صدا

 دونه!  یم-

 و سرم و به سمتش برگردوندم..  ستادیاز حرکت وا دستم

 ؟یچ-

کردم!من و..من و    کاریام و...چ  یدونه ک  یدونه..قاسم نژاد م  یم-

 که...  دهید
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 : دی اش دوباره صدادار شد و نال هیگر

د- و  ماش  دهیمن  سوار  نم  نی که  من    یداداشش شدم..زرتشت 

ا ناراحتت کنم ول  نیخوام  بزنم که    ی بدون   دیبا  یحرفا رو بهت 

سراغش. ولش کن..من خودم.. جوابش و دادم تو رو خدا    ی که..نر

ا  شتریب   هگیکشش نده د  گهیتو د برا  نیاز  ندارم  جار و   ی توان 

 جنجال! 

کردم هر لحظه ممکنه   یمنقبض شده بود که حس م  ی جور  فکم

به کوبوندن    ی دیشد  لیدهنم بشکنه و م  ی تک تک دندونام تو

  دن یچ یداشتم که بلکه باپ  نیماش  شهیش  ی دست مشت شده ام تو

که انگار من    ی فشار  نیو ا  ام یبدنم به خودم ب  ی درد و سوزش تو 

 ببرم.   نیرسوند و از ب یو داشت به مرز سکته م 

  یی و درباره زنت و کارا  زیکه همه چ  ی رو به رو شدن بامرد  فکر

برام   سایکردن گ  دایپ  ی روزا  نیدونه از همون اول  یکه کرده م

غ و  روز   رقابلیترسناک  حاال..باالخره  و  بود  که    دیرس  ی هضم 

 باهاش رو به رو شدم. 

زن  هی  از پاره شده داشت    یطرف  با صورت کبود و لب  بود که 

که به    یکه بر خالف حرف  دمی فهم  یو م  ختیر   یجلوم اشک م



1621 
 

دلش   آورد  ا  ی م  تیحما  هیزبون  واسه  و    ن یخواد  اضافه  غلط 

د غگهیازطرف  و  به   یرتی..غرور  مرد  اون  توسط  مسلماً  که  بود 

 شد و من زبونم کوتاه بود.  یم  ده یکش شیآت

پا  دستم تا  باال  از  محکم  کش  ن ییو  درحال  دم یرو صورتم   که یو 

وارد    یخلل  ممیتصم   ی کردم به صورتش نگاه نکنم تا تو  یم  یسع

 گرفته لب زدم:  ی نشه با صدا

 بهش؟  یگفت یتو..چ-

و رو شد.. زنش    ریداداشم..بعد از اون شب ز  یاومد گفت زندگ -

  مون یم و گور شده منم..منم گفتم پشطالق گرفته و خودشم گ

زندگستم ین ات  هرزه  داداش  امثال  که  بهتر  بهم    شونی. همون 

 ! زهیبر

دونستم   یم نکه یو با ا دیچیپ ن یهق هقش تو ماش  ی صدا دوباره

 ادامه داد:  یمسائل با من سخته براش ول نیحرف زدن درباره ا

و   شیاون داداش عوض قهیشه بره  ینم  دایپ چکسیپس چرا ه-

هرزگ انگ  بهش  و  هرزگ   یبزنه؟ک  یبچسبه  واسه یگفته  ..فقط 

که بهشون چراغ    یی..اون مردا ستنیمیوا  ابونیکه کنار خ  هییزنا

م  نشون  بادنیسبز  ما   دی..چرا  از  تر  سبک  گناهاشون  بار 
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..که فقط با..سه  شمانقدر بدشانس با   دیباشه..اصالً..اصالً چرا من با

محل کارم    ی نفر تو  هی..اونم نه هرشب..ستادنیوا  ن ابویماه..کنار خ

... وگرنه همه چند هیبشه و من و بشناسه..به خدا ته بدشانس  دایپ

 کارن و آب از آب تکون نخورده! نیساله تو ا

 ا یمن نشون دادن عکس العمل    ی کار برا  نیلحظه سخت تر  اون

حرف آوردن  زبون  گ   یبه  گفتنش  با  بشم  مطمئن  که    سا یبود.. 

 شه.  یناراحت و سرخورده نم

بودم..    سرزنش زده  قبالً  و  زبونام  زخم  بودم..  کرده  قبالً  و  هام 

ب  تمی عصبان با حرف و داد و  مشت و لگد سرش    یو حت  دادیو 

گفتم خودم تو مرکز سرزنش    یم  یکرده بودم و اآلن.. هرچ  یخال

م اگر  یقرار  مگه  تو  که  نم  زایچ  ن یفتم..    ی وقت  یدونست  یرو 

 ؟ ی داد  یازدواج م شنهادیپ یداشت

انرژ  یچیدادم ه  حیترج   نیهم  ی برا برا  مینگم و  نگه دارم    یو 

مواجه بشم و باالخره   میکه قرار بود با غول ترسناک زندگ  یوقت

 شکستش بدم. 

و   نیفرستادم و ماش  رونیب  دهی بر  دهیگرفتم و بازدمم و بر  ینفس

  هیساکت شده بود و گر گهیهم حاال د سایبه حرکت درآوردم.. گ
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خونه امون و    ک ینزد  ابونیخ  نکهیبه محض ا  یکرد.. ول  ی هم نم

حواسش جمع شد و صاف    میشد  گهید  ریمس  هیو وارد    میرد کرد

 نشست.. 

 ؟ی ریکجا م -

 کردم.. ادترینگفتم و فقط سرعتم و ز ی زیچ

   ؟ی ریم ی دارزرتشت کجا  -

بود که دلم سوخت و جوابش و    ده یانقدر لرزون و ترس  صداش

 دادم: 

 اون قاسم نژاد حرومزاده! شیپ -

م  - ولش کن؟  نگفتم  مگه  نرو..  نگفتم    یچ  یبر  ی خوا  یمگه 

 ؟ یبگ

  ی ذاشت عصب   یم  ریمنم تاث  ی که ناخودآگاه رو  یهمه ضعف   نیا  از

 : دمیشدم و توپ

ه خودمون مربوطه و تو گه  من و زنم ب  یخوام بگم زندگ  یم  -

دست    وزتیو پف  یبه خاطر اون داداش الش  ی که بخوا  ی خور  یم

  ی م  ی پاش و امشب به کالنتر  ی .. شده حتیرو زن من بلند کن
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که تونسته زهرش و به   الیخ  نیذارم با ا  ینم  ی.. ول سایکشونم گ 

 کپه مرگش و بذاره..  زهیتو بر

 برگرد زرتشت..  -

 تا برگردم!  ین ی ش ی م نی ماش ی تو تو.. ساینگو گ ی زیچ گهید -

 .. برگرد زرتشت.. شی ن یبب  دیخوام.. تو هم نبا ینم -

 چــــــــــــرا؟! -

با همون   یول   دیکه تو جاش پر   ی صدام رفت باال انقدر  اریاخت  یب

 : د یزل زد بهم نال نیچهره غمگ

 کنه!  ری کرد بسه.. دوست ندارم تو هم تحق  ریمن و تحق -

نتونستم    گهیجمله رو آروم و مظلوم به زبون آورد که د  نیا  انقدر

  دم یکش  گهیبار د  هیو    ن یخودم و در برابرش کنترل کنم.. ماش 

 کنار و برگشتم سمتش. 

  ن یبه در ماش   دیخودش فکر کرد که چسب   شی پ   یدونم چ  ینم

که همزمان تو   ی درد  ی برا  دیو چشماش و محکم بست. دلم لرز

به جز من   چکسیحاضر ه  و در حال  دیکش  یجسم و روحش م 
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 یعامل اصل  ی روز   هیکه خودم    ینبود که مرهم بشه براش.. من

 درد بودم.  نیا

چ  دستم بفهمه  بخواد  تا  و  کردم  دراز  به سمتش  تن    یو  شد 

بازوهام و حلقه   نیلرزونش و کشوندم تو بغلم.. محکم گرفتمش ب

جور و  شا  ی دستم  تا  کردم  ا  دیتنگ  ب  نیبا  بد    ی فشار.. حس 

  ی به بعد انقدر  نیبره و بفهمه که من از ا  نیو ترسش از ب  یپناه

  لش ی.. حاال دلکنه چپ نگاهش    ی براش شوهر هستم که نذارم کس

 خواست باشه!  یکه م یهرچ

کم از بهت حرکتم در اومد و اونم دستاش و دور کمرم چفت   کم

اش آروم گرفت    هیکه لرزش بدنش متوقف شد و گر  ی کرد.. تا وقت

و   گرفتم  و  هاش  شونه  بعد  و  داشتم  نگهش  حال  همون  تو 

 نشوندمش سر جاش..

 گفتم: و رگ زده اش  سیخ یتو چشما رهیخ

  ی مسئله رو بهونه م   ن یهم  یاآلن اگه نرم سراغش.. اون عوض   -

دونم.. به آزار   یاز گذشته ات نم  ی زیمن.. چ  نکهیا  الیکنه و با خ

برام سخته    یل یراحته.. اتفاقاً خ  گم ی. نمدهیهاش ادامه م  تیو اذ

من..   ی مسئله برا نی.. اآلن.. مهمتریول یدون یو خودتم خوب م
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که   ستهیخ  ی و زخم گوشه لبت و چشما  ها  ی کبود   نیا  دنید

 گه یمسببش باشه.. پس د  دمیاجازه نم   ی بشر  ی بن  چیمن به ه 

 و بکنم!  دیکه با ی دخالت نکن و بذار.. همون کار

.. آزار فتهی چشمش بهم ن گهی.. اگه درمی.. از اون شرکت مرمیم -

 رسونه!   یهم نم یتیو اذ

از تو    یکار داداش اون عوض  ی.. مگه تو نگفت سای ساده نباش گ   -

برسه    ییبذار کار به جا  ؟یبره تو باش   دیکه با  یبدتره؟ پس چرا اون

جلوش کوتاه   ی که اون گورش و گم کنه. وگرنه اگه از اآلن بخوا

 آلت دستش!   یش   ی .. از فردا می بر   ش یو طبق خواسته اش پ   ی ایب

 !ی من.. فقط.. فقط دوست ندارم که.. تو به خاطر من حرف بخور  -

 ی لبش و به دندون گرفت.. قلبم مچاله شد هم برا عیو سر گفت

  ی م  شیخودم که از درون داشتم آت  ی هم برا  تشیو وضع  سایگ

وسط تنها    نیوانمود کنم که انگار ا  ی گرفتم و مجبور بودم جور

 نداره.  تیاهم ی مسائل انقدر  هیاتفاق مهم کتک خوردنشه و بق

..  ستیجدا از هم ن   گهیحاال د  مونی.. زندگ سایمن شوهرتم گ   -

فکر    نیبا ا  گهیشه.. پس د  یبه تو مربوطه به منم مربوط م  یهرچ

 خودت و آزار نده!  الیو خ
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و روشن کردم..   نینگفت و منم فاصله گرفتم و ماش   ی زیچ  گهید

ا تاث  نیبا  که کاش حرفام  و    ر یفکر  باشه  گذاشته  و روش  الزم 

 نکنه! لحنم بود و حس  ی که تو یو تزلزل دیترد

[23.11.2۰ 15:33 ] 

 زدهم یس و ششصد پارت   

 بله؟-

  ی که گوش  یو در جواب زن  دمیکش  فونیآ  نیدورب  ی و جلو   خودم

 و برداشت گفتم: 

 قاسم نژاد هستن؟ ی آقا-

 بله شما؟-

 دم در! ادیب  دیبهشون بگ-

 گفتم شما؟-

 :دمیو مشت کردم و توپ دستام

 همسر خانوم کاوه اومده!  دی بگ-
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و    یگوش بعد صدا  هیو گذاشت  به گوشم    ی کم  آشغالش  خود 

 : دیرس

 ش؟یفرما-

 چفت شد و چشمام و محکم فشار دادم.  فکم

 ! نییپا ایب-

 ندارم من باشما به سالمت! یحرف-

 تکون دادم و عقب عقب رفتم.  دییبه تا ی سر

 ای  ی ندار  یبامامور اومدم درخونه ات بازم حرف  یوقت   نمی باشه بب-

 ! شهینطقت بازم 

حرفا بود که نخواد    نیباهوش تر از ا  یو برگردوندم برم ول  روم

  ی انیمحل با اومدن مامور ببره..اونم سر جر  ی خودش و تو  ی آبرو

 یکیکه تو تار   ی زیازش نداشته و فقط براساس چ  یمدرک   چیکه ه

 گفت:  عیسر نیهم ی کنه..برا  یداره حکم صادر م دهیشب د

 ! سایوا-

!روم اد یتا ب  ستادمیو همونجا وا  دمیو شن   یگذاشتن گوش  ی صدا

ماش سمت  برگردوندم  ش  نی و  پارک  تر  اونور  چندمتر  ده که 
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  ی زل زده بود به من و سرش و به معنا   ده یبا نگاه ترس سایبود..گ 

شد به چپ و راست تکون داد که منم سرم و باال انداختم و   یچ

 شدم.  کیچند قدم به درخونه نزد

 ی که امروز حساب  یاومدن اون آشغال  رونیمحض باز شدن درو ب  به

  یکه تو  ییکمش بود حرفا  دمی د   یحاال م  یحالش و گرفتم ول

منظور    نیبا هم  شیساعت پ  کی که از  ی شرکت بهش زدم..دست

کوبوندم تو صورتش که از   ی شد و باالخره جور  یمدام مشت م

 شد.   ندبل دنشیدرد کش ی و صدا  واریپشت محکم خورد به د

  دمش یاش و مشت کردم. کش  قهیندادم و رفتم سمتش    امونش

 : دمی دندونام غر ی سمت خودم و از ال 

نه    یول  ی حرومزاده ا  یآدم الش  هیکردم    یفکر متا امروز صبح  -

تو رو داره بلند   کلیکه نصف ه یزن  هیدست رو    ی انقدر که بخوا

 . یکن

 حرومزاده جد و آبادتــــــه!  یزرمفت نزن عوض-

و   دیکش ی کوبوندم که آخ پر ازدرد رشکمشیمشتم و به ز نباریا

بهش    بودم زل زدم  ستادهیدوال شد..نفس نفس زنون باال سرش وا

و    ستادیصاف وا  قهیداره بزنه که بعد از چند دق  یچه حرف  نمی بب



1630 
 

م  بیعج تما   یحس  نداره..انگار    ی لیکردم  من  زدن  کتک  به 

تونست طلبکار    یکرده و حاال نم  یبود چه غلط ده یخودشم فهم

 باشه! 

تند بود که نگاه پر از نفرتش و دوخت   ششیحال هنوز آت  نیباا

ماش  سمت  هم  نمیبه  باعصبان   نکهیو  شدم  نگاهش  راه    ت ی سد 

 :دیغر

  ی ور  ی در  ایزدم بعد ب  ی..اول بفهم واسه چکهیدور برندارن مرت -

 بارم کن. 

  ن یاش..منتظر هم  نه یدوتا دستم محکم کوبوندم تخت س  باکف

 سوال بودم که صدام و بردم باال:

زن   ی خور   ی..گه میسه هرچـــــــ ..وایواسه هرچ- رو  دست 

 !ی کن یمن بلند م 

 من.. -

 ! یکنـــــــ  ی دست رو زن من بلند م ی خور یگه م-

 زنت خرابــــــــــه!  -

[23.11.2۰ 15:33 ] 
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 چهاردهم و ششصد پارت   

و مات و مبهوت زل زدم بهش.. چقدر    ستادمی سرجام وا  هیثان  چند

شن داشت  ول  نیا  دنی درد  بیحرف..  و    شتر ی..  ماتم  و  درد  از 

لحظه    هیکه تو    ی .. خشم بود که به جونم افتاد.. انقدریناراحت

که مرتکب    ینبودن از قتل  مونی آدم و پش  نیکشتن ا  لیتما  یحت

 شدم هم داشتم. 

  ی چراغ برق  ریو ت  وارید  نیمنظور جلو رفتم و ب   نی انگار با هم  اصالً

 ی انداختم و با مشت و لگد جور  رشیبود گ  ستادهیکه کنارش وا

فرصت دفاع کردن از خودشم نداشت..    ی به جونش افتادم که حت

محکم و پشت سر هم من و   ی بخواد ضربه ها   نکهیچه برسه به ا

 کنه..  یتالف

به خودم اومدم که دو تا دست دور بازوم حلقه شد و    یوقت   فقط

با همه زور کمش کش تو   سایگ  ونیگر  ی عقب و صدا  دیمن و 

 : دیچیگوشم پ 

 .. میبر  ایبسه.. بسه زرتشت.. تو رو خدا ب -
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  ی اون پست فطرت   خ یزدم و نگاه پر از نفرتم م   ینفس نفس م  هنوز

  ی که صدا  چمباتمه زده بود  نیرو زم  یبود که با سر و صورت خون

 از پشت سرم بلند شد:  ی ا گهید

 تـــــــو!  ی شد یابوالفضل.. حامد.. چ ای -

 دنینشست.. با د  نیو رفت کنارش رو زم  دییزن از کنارم دو  هی

و برگشت سمت من و نگاه متعجب    دیکش   یغیسر و صورتش ج 

 انداخت.  سایبه من و گ ی ا دهیو ترس

 یحس خوب  گهیدهنم و قورت دادم و روم و گرفتم.. حاال د  آب

حال و روز انداختم..    نیزنش به ا  شیآدم و پ  هینداشت برام که  

صورت کبود    یکنه وقت   یاون زن من و درک م  گهیاآلن د   یول

 شد..  اه یچشمم س شی پ ایو دن دمیروم د  ی رو جلو سایشده گ 

؟ گورت و گم  از جون شوهر مــــــن  ی خوا  یم   یچته آقا؟ چ  -

 ..سیزنم به پل  یزنگ م ای یکن یم

و    دهیترس  نگاه  د  هیاش  و    گهیبار  دوخت  شوهرش  صورت  به 

 مصمم بلند شد که بره سمت خونه.. 

 ... یبه چه حق  نمی زنم بب یزنگ م رمیاآلن م -
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 خـــــــواد! ینم -

و با دراز   ستادیکالفه شوهرش که بلند شد سر جاش وا  ی صدا

زم رو  از  تا  به    نیشدن دست شوهرش کمکش کرد  بلند شه.. 

گ شدنش  بلند  سمت    سایمحض  بکشوندم  تا  گرفت  و  دستم 

  ی که دوباره چند قدم به سمت قاسم نژاد برداشتم و با لحن  نی ماش

 داشت گفتم:  دیتهد ی رنگ و بو یکه حساب

شو..  .. سر راه زن من سبز  یلی.. به هر دلگهیبار د  هیتو فقط    -

 نه..    اینشونمت    یم  اهیخودم به خاک س  ی اون وقت با دستا  نی بب

 یرگشتم برم که صداشده اش گرفتم و ب  هیو از چهره کر  روم

 نحسش و بلند کرد:

و مشت و لگد پرت کردن    دنیفقط.. به شاخ و شونه کش   رتیغ  -

الزم    ابونایتا ول نگرده تو خ  ی ری زنت و بگ  ی جلو  نکه ی .. همست ین

حرف بارش کرده و کتکش    یک   ین یبب  ی فتی بعدش راه ب  ستین

 .. یبزن

آخر  هی  تو خواستم  و  برگشتم  صورتش    نیحرکت  تو  مشتمم 

هم سد راه    سایگ  ستادیو جلوش وا  د یکش  غ یبکوبونم که زنش ج

 .  نیمن شد و با التماس و خواهش مجبورم کرد که برم سمت ماش 
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هنوز آروم نشده بودم.. نه به خاطر حرف آخرش که    کهیحال  در

نگاه  شمیآت به خاطر  ا  ی زد..  ن  ی مونیپش  ی که ذره  و  توش  بود 

 کردن داشت! رونیهنوز قدرت و

××××× 

از حرکت   میدی خونه که رس  به بعد  درست مثل تمام طول راه 

ا بدون  نژاد  قاسم  از خونه  کلمه   هیکدوممون    چی ه  نکهیکردن 

 راهم و به سمت اتاق خودم کج کردم. م یحرف بزن

در جواب اون کار زرتشت که  د یکه با یدونستم حداقل حرف یم

گذشتگ  ییجورا  هی خود  م  یاز  بزنم    یمحسوب  تشکر    هیشد 

نگاه کردن به چشماش   ی .. روی.. من حتیبود ول یخشک و خال

  ی ده سال گذشته دلم م   نیبار تو ا  نیاول  ی برا  دیهم نداشتم و شا

 . ن یخواست از شرم و خجالت آب بشم و برم تو زم

  ش ی کرده بود.. دست پ  دامیکه زرتشت تازه پ   یی اون روزا   دیشا

راه هم   نیبهش فهموندم که اگه به ا  ییجورا   هی و گرفته بودم و  

بود با    دهیکه شن   ییحاال.. با حرفا  یشدم حق داشتم ول  دهیکش

 ر یاز اون من داشتم ز  شتریکه توش قرار گرفته بود.. ب  یتیموقع

 شدم.   یبار فشار له م
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دلت و   ی باهاش حرف بزن.. حرفا  نی گفت برو بش  یم  ییصدا  هی

  ال یاز فکر و خ  نکهیو جفتتون و آروم کن قبل از ا  رونیب  زیبر

دیول   دیبش  وونهید ه  گهی..  و  بود  گذشته  کار  از    یحرف  چیکار 

  ن ی زرتشت و خجالت من و از ب  ش یقدرت نداشت که آت  ی انقدر

 ببره! 

  ره یم به نگاه خدر و ببندم چشم  نکهیقبل از ا  یتو اتاق ول  رفتم

تک با  که  وا  هیزرتشت  آشپزخونه  کانتر  داشت   ستادهی به  و  بود 

 . دیکرد افتاد و قلبم لرز  ینگاهم م

اومد    یاون نگاه پر حرفش از دستم بر نم  ی برا  ی کار  چیه  یول

که لحظه به لحظه    یو غم  یکه به ناچار در و بستم و با ناراحت

 شد خودم و انداختم رو تخت!  یم  شتریب

[23.11.2۰ 15:33 ] 

 شانزدهم  و ششصد پارت   

 یگوشه زل زدم تا باالخره با صدا  هیهمونجا نشستم و به    انقدر

 چیه  ی نجوریبسته شدن در اتاق زرتشت به خودم اومدم.. مسلماً ا

  ی شرم و خجالت و کنار م   دیبرد و من با  یکدوممون خوابمون نم
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 یهمه جانبه رو براش تالف  تی حما  نیکوچولو ا  هیزدم و حداقل  

 کردم!  یم

  یم   مونیبود که بعداً از انجام ندادنش پش  ییاز اون کارا  مطمئناً 

 نرسم!   یمونیبود که به اون لحظه پش  تیموقع   نیشدم و اآلن بهتر

سر و صدا از اتاق رفتم   یو عوض کردم و آروم و ب  رونمیب   ی لباسا

  ده یو درد صورتم.. کمرمم به خاطر کوب   ی .. عالوه بر کبودرونیب

دونستم فقط کبود و کوفته    یم   یکرد.. ول  یدرد م  واریشدنم به د

 شم ینجوری.. همارمیزرتشت صداش و در ن  ی شده و بهتر بود جلو

از دست بلند کردن اون قاسم نژاد   دشده بو  یعصب  یبه اندازه کاف 

 شدنش و نداشتم..  تیطاقت اذ نیاز ا شتری ب گهی.. دیعوض

رفتم و گوشم و چسبوندم به در که    شیدم در اتاق زرتشت پ  تا

 نکهیو از بابت ا  المیدوش آب از حموم اتاقش خ  ی صدا  دنیشن

 رد.راحت ک دهیهنوز نخواب

جمع شده    ی آب به دست و صورتم زدم و خونا   هی  نکهیاز ا  بعد

پاک کردم   و  لبم  ب  هیگوشه  از  و  تو آشپزخونه  رفتم    نیراست 

که مامانم فرستاده بود و هنوز وقت نکرده بودم جا به    یلیوسا

 کردم و گذاشتم که دم بکشه.  دای جاشون کنم.. گل گاو زبون و پ 
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 ن یباشه تو ا  دیجفتمون مف  ی تونست برا  یآرامبخش م  ییچا  هی

  می تنش  نیا  ریروز پر از تنش و استرس.. البته که چند روزه درگ 

خاطره    یکه احساس آرامش داشتم همون اسک  ی بار  نیو آخر

 بود.  زیانگ

 ش یدو روز پ  ادیکالفه ام و دوختم به دور و بر آشپزخونه..    نگاه

شام اجازه نداد من    ی ناهار چه برا  ی چه برا  مایافتادم که خاله س 

  ی لیگوشه ناخونم بخوره به وسا  یپام و تو آشپزخونه بذارم و حت 

من    ی خواست باهاشون غذا درست کنه.. انگار که سر تا پا  ی که م

 و لجن گرفته بود!

دزد   هیکردن فقط با    یبود که فکر م   یشکرش باق  ی بازم جا  یول

دو سه   نیکه من تو هم  ییکارا  ی و قاتل طرفن.. اگه باد ماجرا

  د یبا  ی چه جور  گهیرسوند.. د  ی کردم و به گوششون م  شی ماه پ

خانواده   ی گرفتم به خاطر سرزنش ها  یزرتشت باال م  شیسرم و پ

 اش!

  شی پ  نشونیب   یچه بحث  روزیدونستم د  یهنوز نم  کهیدرحال  اونم

به رفتن گرفتن.. اگه زرتشت امشب  میتصم هوی اومده بود و چرا  
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  ی پرسم.. حت یگل گاو زبون آروم شد.. حتماً ازش م  ی چا  نیبا ا

 ناراحتم کنه!  دنش یاگه شن

و راه افتادم سمت اتاق   ختمیر  وانیکه آماده شد تو دو تا ل  ی چا

ام به  نخواب  نکهیا  د یزرتشت..  کردن  حموم  از  بعد    ده یبالفاصله 

 باشه.. 

با آرنجش چند تا ضربه به در زدم که    ن یپر بود واسه هم  دستم

 صداش بلند شد: 

 ! ا یب -

 ! ایتونم.. تو ب  ینم -

 ! اریدر ن ی مسخره باز سای گ دمیدراز کش -

 ! ی بخور یتون  یکه نم دهیخواب..  ی بلند ش دیخب اول و آخر با -

با حرف  یمکث و  فهم  یکرد  زد  ا  دمیکه  به  کردن  آدم   نیلطف 

 اشتباه محضه! 

با  زایچ  یبخوام بخورم.. بعض  یداره چ  یبستگ  -   ده یخواب  دیرو 

 خورد!
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به در   یپاهام جمع کردم و لگد محکم  ی همه حرصم و تو  نباریا

جبران محبت ها    ال یخیگرفتم برگردم و ب  میتصم  یکوبوندم.. حت

امروزش بشم که باالخره در اتاق باز شد و    ی کردن ها  تیو حما

 چشمم جون گرفت..   ی جلو شونشیچهره خسته و پر

ول  چشماش بود..  خمار  و  افتاده  ذهنش    یخون  نداشتم  شک 

 داًیهست که نتونه حاال حاالها بخوابه و من شد  ریدرگ  ی انقدر

 دونستم..   یوم کردنش مخودم و مسئول آر

ب   ین یس از  و  بدن و چهار چوب در رد   نیو کج کردم و خودم 

که    یوانیل  اتیبه محتو  یکردم و رفتم تو.. پشت سرم اومد و نگاه

 توش معلوم نبود انداخت و گفت:  یکیبه خاطر بدن سرام

 ه؟یچ نیا -

 گل گاو زبون!  -

 رفتم و گفتم:  ی اش که جمع شد چشم غره ا چهره

 خوبه برات!  ی بخور دینگاه نکن.. با ی نطوریا خودیب -
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خودمم برداشتم و نشستم لبه    وانیگرفتم سمتش و ل  وانیل  هی

با فاصله کم به روش موند که    ره یازم نشست و خ  یتخت..  رو 

 : دمیزده باشم پرس یحرف  نکهیا ی فقط برا

 کمرت درد نگرفت؟!  -

 ازش بخوره گفت:  نکهیکرد و قبل از ا کیو به لبش نزد وانیل

کلمه هم   هیکمر درد من اگه نبود.. فکر کنم در طول روز  نیا -

  ی ازش ممنون باشم که هر از گاه   دی! بای زد  ی با من حرف نم

 کنه!   یتوجهت و به سمتم جلب م

.. کار و داشت به دم یکش  یقیو محکم بستم و نفس عم  چشمام

بشکه گل گاو زبون هم اعصابم    هیبا    گهیرسوند که د  یم  ییجا

 گرفت!  یآروم نم

 به زور خودم و کنترل کردم و لب زدم: نحالیا با

.. درد گرفت.. مثل اون ارویگفتم اگه.. به خاطر.. کتک زدن اون    -

 روز چسب بزنم برات.. 

 که نشه تحملش کرد! ستین ی نه خوبه.. انقدر -
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و   وانیل  نکهینزدم و بعد از ا   یحرف   ییتا تموم شدن اون چا  گهید

 و تشکر کرد و آروم و در حد زمزمه گفتم:  ز یم ی گذاشت رو

 ! د یببخش -

[23.11.2۰ 15:3۴ ] 

 هجدهم  و ششصد پارت   

من   کهیو به سمتم برگردوند و با تعجب بهم زل زد.. در حال  روش

نم و ح  یاصالً  تو چشم شم  باهاش چشم  با    ی باز  نیخواستم 

 دستم ادامه دادم:  ی انگشتا

.  ی قرار گرفت  یت ی موقع  نیکه به خاطر من.. تو همچ  دی ببخش  -

و با کتک زدنش   ی حرفا رو بشنو نیا ی که.. مجبور شد دیببخش

 .. ی خودت و تو دردسر بنداز

 ؟ یچه دردسر -

 ؟ یکنه چ ت یاگه بره شکا -

کنه..    یکار و نم  نیا  ن ی.. واسه همرهیدونه خودشم پاش گ   ی م  -

 ! هیا گهید زیترس من اآلن از چ

 ؟ یاز چ -
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 ! ارهیمن و.. تو اون شرکت سر تو در ب  ی بخواد حرص کارا  نکهیا  -

 تاوان کارم و بدم..  دی.. من خودم باکار و بکنه حقمه نیاگه ا -

 !ی باز شروع کرد  -

انداختم و با    نش یبه چهره خشمگ  ی شرمنده و خجالتزده ا  نگاه 

شد لب    ی م  دهیگلوم به زور شن  ی که از شدت بغض تو  ییصدا

 زدم:

فکر کردم.   نای.. به همه ای ازدواج داد   شنهادیاون موقع که.. پ  -

که    دهیرس  یی.. حاال کارمون به جای .. گوش نکردیبهتم گفتم ول

 انقدر خجالتزده بشم و...  دیمن با

قفسه س  دنیچسب  با به  پ  نهیسرم  و  دور    دنیچیاش  بازوهاش 

 یو من با صدا  د یرفتن ترک  نیاز ب   ی گلوم به جا  ی بدنم.. بغض تو

ز زدم  صداهیگر  ریبلند  که  بلند  انقدر  و    ی ..  سع زرتشت    ی که 

 یو فقط حرکات دستش و ال به ال   دمیشن   یداشت آرومم کنه نم

 کردم.  یموهام حس م 

لحظه واقعاً شرمنده بودم.. نه فقط در برابر زرتشت و به خاطر   اون

  ی از خودم بود که بعض  می که امشب افتاد.. اصل شرمندگ  یاتفاق

 . میآدم تو زندگ نیکردم بابت حضور ا ی م ی وقتا ناشکر
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تو   گهینفر د  ه یزرتشت    ی .. اگه به جانکهیفکر کردن به ا  یحت

کرد   یبرخورد م  ی جور  یموضوع  نیبود و در برابر همچ  می زندگ

 کردم هم وحشتناک بود..   یصد بار از خدا طلب مرگ م  ی که روز

.. فقط  ایدن  ی تمام مردها   ن یاز ب  دیمطمئن بودم که شا  باًی.. تقرمن

م فکر  زرتشت  مثل  درصدشون  همه کرد  ی چند  وجود  با  و  ن 

 . انیکنار ب  هی قض  نیکردن که با ا یاشون و م ی ها.. سع  یسخت

شد    یقلبم م  ی اون حس اعتماد گمشده تو  جادی .. باعث انایا  همه

تونه همون   یزرتشت م   گهیرسوند که د  یباور م  نیو من و به ا

 گردم..   یباشه که دنبالش م  ی محرم اسرار

خوب  یم  زرتشت شنونده  باشه..    ی تو   ی حرفا  ی برا  یتونه  دلم 

کنه.. هم.. بار    یکه مطمئناً هم حال جفتمون و خوب م  ییحرفا

بشه که    یداره.. البته اگه راض  یدوشم برم  ی رو از رو  ی نیسنگ 

 بنشونه!   یبهم کمک کنه و نخواد حرف خودش و به کرس

[23.11.2۰ 15:3۴ ] 

 نوزدهم و ششصد پارت   
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اون گل   ریتحت تاث  ایکه پر از جنجال بود و حاال    یاون شب  یول

  یدلم نم  گهی آغوش و نوازش آروم شده بودم.. د  نیا  ایگاو زبون  

 باز کنم..   ی دیخواست بحث جد

زرتشت شونه   یو وقت  گهیزمان د  ه ی  ی گذاشتمش برا  نیهم  واسه

  ی مخالفت  چیهام و گرفت و کمکم کرد که رو تخت دراز بکشم ه

 نکردم..  

چند   نیداشتم و تو ا  اجیخواب راحت احت  هیلحظه فقط به    اون

آدم    نیکنار ا  دنی.. بهم ثابت شده بود که خوابرمیتا تجربه اخ

که تنهام و مغزم پر از    یتر از وقت  عیسر  یلیتازه شوهر شده خ

  ی واسه من  نیبره و ا  یم  ی خبر  ی.. من و به عالم بالیفکر و خ

 نعمت بود.  هیبود    ریدرگ دنیبا خواب شهیکه هم

چراغ و خاموش کرد و اون سمت تخت پشت من دراز   زرتشت

نزددیکش بهم  که  کردم  هم  کی.. حس  و  از   نکهیشد  خواست 

تغ خودم  کنه..  بغلم  سمتش  دادم    هیرو  رییپشت  به  و  روم  و 

 برگردوندم. 
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و حس کردم متعجب شد از    ستادیلحظه از حرکت وا  ه ی  دستش

و گذاشت که    اوردیبه روش ن  ی ز یچ  یحرکت خودجوشم.. ول  نیا

 بازوش بذارم. ی بالش رو ی سرم و به جا

رو در حق من تموم کرده بود و من..    یمرد امشب مردونگ  نیا

  ت یو به ظاهر کم اهم  کیحرکات کوچ  نیتونستم با هم  یاگه م

 کردم. ی نم غی.. درارمیدلش و به دست ب

کم که گذشت حرکت انگشت شستش و رو زخم گوشه لبم    هی

که انگار با نور چراغ خواب به چشمش اومده بود حس کردم و  

 : دیگرفته و پر از خوابش به گوشم رس  ی بعد صدا

م  اون شرکت افتاد و مسببش قاس   ی که تو  یاز فردا.. هر اتفاق  -

 .. یگ ینژاد بود بهم م

 و آروم جواب دادم:  دمیکش  یقیعم  نفس

 باشه..  -

 اگه به نظرت فقط به خودت مربوطه..  یحت -

 باشه..  -
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  ی و م  یدون  ی.. من و از خودت جدا منمیهم بب   گهیبار د  هی  -

 ! ین یب  یبد م  ی ایاز پس مشکالتت برب  ییتنها ی خوا

 باشه..  -

کارمندش   ی رو  شتریهم بسپر که حواسش و ب  یادتیبه اون س  -

کنم که زنم از تو شرکتش    یم   تیجمع کنه.. وگرنه از اونم شکا

 .. رونیبا سر و صورت کبود اومد ب

 باشه  -

 باشه و درد!  -

 بکی و همونطور که زل زده بودم به س  دمیحال و کمجون خند  یب

 .. دمیدستم و بلند کردم و انگشتم و روش کش ار یاخت یگلوش ب

[23.11.2۰ 15:3۴ ] 

 ستم یب و ششصد پارت   

 گرده!   یبه خودتم برم یکه گفت  یینایهمه ا -

 ؟یچ یعنی -
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تو و مامان و بابات افتاد و   نیب   یبه بعد.. هر اتفاق  نیاز ا   یعنی  -

اگه به نظرت فقط    ی.. حتیگ یاومد به منم م  شی که پ  یهر حرف

 بخواد من و ناراحت کنه.. ایبه خودت مربوط باشه.. 

 .. نهی آورد تا چشمام و بب  نییکم پا  هیزد و سرش و    یقی عم  لبخند

 باشه..  -

  ی و م  یدون  ی.. من و از خودت جدا منمیهم بب   گهیبار د  هی  -

 ! ین یب  یبد م  ی ایاز پس مشکالتت برب  ییتنها ی خوا

 باشه..   -

  ش ی پ  یکن  یدفعه آخرتم باشه.. که من و از شرکت شوت م  -

  ا یمردم    یتا بفهم  ی زن  ی زنگ بهم نم  هیطناز و تا فردا صبحش  

 زنده! 

 باشه..  -

  نهیو از رو گلوش برداشتم و مشتم و کوبوندم به قفسه س  دستم

 اش..

 دور از جون! ی فتگ  یم دیبا نجایا -
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عم  نباریا اش  م  قیخنده  خوب  که  هرچند  بود    دمیفهم  یتر 

  ی ب   یاون آدم عوض  ی پره از حرفا  یو هنوز دلش حساب  هیظاهر

 وجود..

و    دمیصورتش و ند  گهیکه د  ی طور   د یتو بغلش کش  شتریو ب  من

که قرار بود انجام    ی کار  ادیاش قرار گرفت.. با    نهیس  ی سرم رو

به خاطر درگ به تعو  ن یا  ی ها  ی ریبده و  افتاد   قیچند روزمون 

 : دمیپرس

 شرکت؟  ومدهیدارون هنوز ن -

 .. دی کش ی قیشد و نفس عم نییاش باال پا نهی س قفسه

 نه!  -

 برو بهش سر بزن.. منتظره!  -

 باشه..  -

 باشه و... ال اله اال اهلل! -

رو لبم نشست.. انقدر    ی و منم لبخند  د یبه وضوح خند  گهید  نباریا

نتونستم اسم درد و به   یحالم امشب باهاش خوش بود که حت
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  د یکش  یداشت درد م  ی به اندازه کاف  شینجوری .. همارم یزبون ب

 نداشت!  گه ید نیاز ا شتری واسه ب ی من.. توان ی از دست کارا

* 

.. به من  ومد یغروب شرکت ن  ی کا یتا نزد  یادتیاون روز س  یفردا

کارمندا    هی.. انگار بقادیم  رتریکار داره و د  ییزد و گفت که جا  زنگ

 سراغش و نگرفت..  یکه کس ستیدونستن امروز ن یهم م

بارم    هیازش نبود و    ی خصوص قاسم نژاد که از صبح اصالً خبر  به

به    یادتی.. با اومدن سیانجام دادن کاراش بهم زنگ نزد ول  ی برا

هم نشد که اومد تو طبقه امون و بدون نگاه    قهی شرکت.. چند دق

 بلند رفت تو اتاقش و در و بست.  ی کردن به من با قدم ها

[23.11.2۰ 15:3۴ ] 

 کم یو  ستیب و ششصد پارت   

دوختم و آب دهنم   یادتیو هراسون نگاهم و به در اتاق س  دهیترس

چ دادم..  قورت  منتظر    یم  یو  انقدر  که  بگه  بهش  خواست 

داد که    یو طلبکارانه اش نشون م  یاومدنش بود؟ اون چهره شاک 
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  شتریب  یمن نداره و انگار امشبم قرار بود.. حت   ی برا   یخوب  ی خبرا

 ته ام.گذش ی اه ی بشم از کثافتکار مونیپش شبیاز د

خواست بلند شم    یشد که دلم م  ادیلحظه انقدر ز  هیتو    استرسم

  ی اجیاحت  ی.. ولگنیدارن م  یچ  نمیو گوشم و بچسبونم به در بب 

باال   یقاسم نژاد جور  ی صدا  قهیهم نبود.. چون بعد از چند دق

 : دیواضح به گوشم رس  یلیرفت که خ

آدرس خونه   دی.. چرا باسیجناب رئ  نهیاآلن فقط سوال من هم  -

  ی کنم دست هرکس  یکار م   نجایمن که به عنوان کارمندتون ا

راهتون و گرفت و آدرس    ی جلو  یبه بعد هرک  نیاز ا  یعنیباشه؟  

کارکنا  یکی ب  نجایا  ی از  خواست  ازتون  بهش    یرو  برگرد  برو 

 د؟یدیم

  ی ستادی که وا  یی و حواست به جا  نییپا  اریاواًل که صدات و ب  -

به ه من  ندادم.. شوهر    یرکسباشه.. دوماً    ن ی از هم  یکیآدرس 

کارمندا آدرس و خواست که از قضا شما از روز اول باهاش چپ  

 ؟ی شد یشیآت ی نجوریشده که ا ی.. حاال مگه چی افتاد
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صداش و باالتر برد.. انگار   یادتیبه حرف س  تیاهم  ینژاد ب  قاسم

و به نفع خودش   انیجر   دادیو با داد و ب  ادیبود که ب  نیهدفش هم

 هم حق و به اون بده!  یادتی کنه س ی بده و کار  رییتغ

نگاه به    هیشده؟    یچ  دین یب  یواقعاً نم  یعنیشــــــــده؟    یچ  -

 نه!  ایواقعاً کارت درست بوده  نیصورت من بنداز شما.. بعد بب 

 ؟ ی از شوهر خانوم کاوه کتک خورد ؟یچ یعنی -

آب خوردن آدرس خونه    نیکه ع  ی بله از همون آدم بزن بهادر  -

 کف دستش!  یمن و گذاشت

 بود؟ یچ لشیدل ؟یواسه چ -

 !ی از همسر محتـــــرمش بپرس  دی اون و با گهید -

بود که دستام مشت شد و   ادیواژه محترم انقدر ز  ی رو  دشیتاک

داشت و    ی زیآدم امروز قصد آبرو ر   نیرعشه به همه بدنم افتاد.. ا

 مورد نبوده!   یزرتشت ب شبیانگار ترس د

انقدر  یادتیس بود که ترج  جیگ  ی انگار  داد طبق گفته    حیشده 

 قاسم نژاد عمل کنه و از همونجا صدام زد:

 ! دیاریم  فیلحظه تشر هیخانوم کاوه؟  -
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و محکم به دندون گرفتم و بلند شدم.. تو همون حال    میزخم  لب

که   ی کار  نیامروز از ا   نیکردم تا هم  یداشتم خودم و آماده م

کار   هی.. دور  شهیهم  ی کنم و برا  یقدر دوسش داشتم خداحافظان

 خط پررنگ بکشم.  هیو.. آبرومند و..   یدرست و حساب

با    دنمید  تقه به در اتاق زدم و رفتم تو.. قاسم نژاد به محض  چند

بلند    زشیکه اونم از پشت م  یادتینفرت روش و برگردوند و س

 شده بود و اومده بود وسط اتاق رو به من گفت: 

 یم  یچ  ی .. شوهرتون.. آدرس مهندس قاسم نژاد و براشبید  -

 خواستن؟

به   یحرف  چیبود و از شدت شرم و خجالت ه  نییهمچنان پا  سرم

نم حرفادی رس  یذهنم  اگه  نژاد    ی ..  ب  هیقاسم  و    هیپا  یتهمت 

م من  اآلن  بود..  ول  یاساس  باشم..  طلبکار  هر    یتونستم  حاال.. 

  یبا مقصر نشون دادن قاسم نژاد.. بازم آبرو  یزدم.. حت  یم  یحرف

 خودم در خطر بود.

 : دیشد دوباره پرس یکه طوالن  سکوتم

بگ  شب؟یمهندس و کتک زده د  شونیا  - باال حرف    ر یسرت و 

 کار شوهرت بوده؟ بزن دخترم..
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جواب ندادنش از خجالتشه   نیا  گم؟یمن دروغ دارم م  یعنیآقا    -

هرکس از  بهتر  خودش  پف  یم  یوگرنه..  شوهر  که   وزشیدونه 

 کرده..  کاریچ

 یادتیقدرت کنترل کردنم و از دست دادم و قبل از س  ی ا  هیثان  تو

 : دمی من بودم که توپ

 درست حرف بـــــــزن!  -

کوبنده بود که ساکتش کنه و    ی انقدر بلند و لحنم انقدر  صدام

کردن.. با هر زور و    یحاال جفتشون با تعجب داشتن بهم نگاه م 

با   یکه بود اون حس خجالت و شرمندگ  یضرب رو پس زدم و 

 شترم یصورتم و که امروز ب  ی کبود  دیلرز  یکه به شدت م  ییصدا

 گرفتم و گفتم:  یادتیشده بود رو به س 

ا  - نمچرا  د  یکتک   د یپرس  یزش  من  ا  شبیکه  شرکت    نیتو 

 بوده؟! یخوردم کار ک

از صورت من به سمت قاسم نژاد برگشت    یادتیمتعجب س  نگاه 

 فوت کرد..  یو نفسش و با کالفگ

شما.. راست و    د یگ  یم  یفهمم چ  ی ال اله اال اهلل.. من که نم  -

 بوده؟  یچ هیقض   دیبگ ینیحس
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 کتکش زدم!  نجایا شبیمن د -

تو لحنش    یمونیپش  ی ذره ا  کهیقاسم نژاد اونم در حال  ی صدا  با

بود که با    یادتی و س  میشد  رهی شد جفتمون بهش خ   یحس نم

 : دیتوپ ت یعصبان

 ی بعد توقع دار  ی کتکش زد  یگ یم  ی .. خودت داریمرد ناحساب  -

با چه اجازه ا   ادیشوهرش ن دست رو زن    ی سر وقتت؟ اصالً تو 

 اونم تو شرکت مـــــــــن! ؟یکن  یمردم بلند م 

..  دهیبه ته خط رس  گهیکرد که انگار د  یرفتار م   ی نژاد جور  قاسم

دلم    ی که ترس تو   یبیعج  ی زد و رو به من با خونسرد  ی پوزخند

 کرد لب زد: یم  شتریو ب

 بسه؟  نجایتا هم ایادامه اشم بگم  ی دوست دار -

 و محکم بهم فشار دادم و با حرص زل زدم بهش..   دندونام

زرتشت    ی .. آبروچیخودم که ه  ی اگه ساکت بمونم آبرو  دمیترس

 وسط بره..   نیهم ا با یو دارون و شک

  یو خواستم حرف  دمی از عرقم و به مانتوم کش  س ی دست خ  کف

 که قبل از من گفت:   رمیقاسم نژاد و بگ  ی حرف بعد  ی بزنم تا جلو
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  ی م  یشرکت داره چ  نیگوشت تو ا  ری که ز  ی شما اصالً خبر دار  -

  لی.. تبدی کن  یشرکت من شرکت من که م   نیا  یگذره؟ خبر دار

 ده؟ش ییبه محل کار چه جور آدما

 نییتا گلوم اومد و پا  یتلخ  زی چ  هیاومد..    یباال نم  گهید  نفسم

چ کرد..  بدتر  برابر  چند  و  حالم  و  به    ی زیرفت  که  بود  نمونده 

آبروم و   نیاز ا  شتریب گهینگو.. د گهیو بگم بسه.. د فتمیالتماس ب

.. حداقل به آبرو و اعتبارم ی شوهرم برد  شینبر.. بگم آبروم و که پ

 نیبرنگشت بهم نگاه کنه تا ا  یحت   یرحم کن.. ول  سمیرئ   شیپ

 ادامه داد:  یادتیبه س رهیحرفا رو از تو چشمام بخونه و خ

  ه ی..  یو استخدام کن  یکس  نکهیبه بعد.. قبل از ا  نیبه نظرم از ا  -

و    قیو تحق  اریکه قبالً کرده درب  ییاز کارا  یدرست حساب  نهیشیپ

ه زبونم الل.. شما هم  نکرد  ی پرس و جو کن درباره اش.. تا خدا

 !ینش کیاش شر رهیتو گناه کب 

  ی قاسم نژاد هم شوکه بود و هم عصبان   ی که انگار از حرفا  یادتیس

 : دیتوپ
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نباف.. صاف و پوست کنده    سمونیانقدر آسمون ر  گهیبسه د  -

دست رو    ی انقدر ارزش داشته که بخوا  یچ  نمی حرفت و بزن بب

 ؟یمن بلند کن یمنش

آخر.. انگار اصالً تو حال خودش نبود.   میزد به س   گهینژاد د  قاسم

حرف  ی تو   شبید نداره  مدرک  چون  گفت  من  به  به    یشرکت 

راحت هم خودش و خراب کرد..   یلیزنه و حاال.. خ  ینم  یادتیس

 هم منو! 

قبل  - خ تونیمنش  یشغل  کنار  جناب   ستادنیوا  ابونی..  بودن 

وار شدن .. واسه سیدستفروش  فی! اونم نه واسه شغل شریادتیس

..  شونیمتاهل و زن و بچه دار و بهم زدن زندگ یمردا  نیتو ماش

برادر بدبخت من بوده..    شونمیکیواسه گرم کردن تخت خوابشون.  

 و گناه تو خونـــ....  یآدم هرزگ نیا

تو صورتش کوبوند.. انقدر بلند    یادتیکه س  یمحکم  یلیس  ی صدا

دهنم   ی بود که چند قدم عقب عقب رفتم و ناباورانه دستم و جلو

 گرفتم.  
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اگه صدام و    ای ! خدانیاآلن محو کن از رو زم  نیمن و هم  ایخدا

نتونه    ی بشر  ی بن   چیه  گهیمحوم کن که د  ی جور  هی..  ی شنو  یم

 نگاه کنه!  میپر از شرمندگ  ی تو رو

[23.11.2۰ 15:35 ] 

 و چهارم ستیب و ششصد پارت   

کارت    گهیوجــــود!حاال د  یب   کهیتف به شرف نداشته ات مرت-

خدا    ی مگه؟جا  ی ا  کارهیچ  ؟توی ز یر  یکه آبرو م  دهیرس  ییبه جا

خودت    ؟تویسنج  ی و انقدر راحت م  یکی  ی که گناه ها  ینشست

  اد یب   یکیت؟یتو زندگ   ی گناه نکرد  ؟تاحاال ی؟معصومی غمبریبچه پ

 ــــــــاد؟ یخوشت م زهیجار بزنه و آبروت و بر

اومد و    رونیکه خورد ب  یلیقاسم نژاد از بهت س  هیاز چند ثان  بعد

س سمت  برگردوند  و  حالت   گهید..حاال  یادت یسرش  اون  از 

 : ت یاز عصبان  د یلرز  یمسخره در اومده بود و صداش م  یخونسرد

  ی کس  یهم اگه کرده باشم مربوط به خودم بوده. زندگ  یگناه-

 نکردم! ریو که درگ
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روز  ارمیب  ادتی؟ی جد- هم  ی اون  تو  که  التماس   نیو  به  اتاق 

که به دادت برسم؟اون روز فقط   ی کرد  یم  هیو گر  ی افتاده بود

 بود؟!  ریخودت درگ یزندگ

 و با بهت زل زد بهش..   دیرنگ قاسم نژاد پر ی ا هیثان تو

و    اوردمیدرم  ی شرف باز  یدرصد فکر کن اگه منم مثل تو ب  هی-

  ی افتاد..محو م  یم  یزدم چه اتفاق  یجار م  دمیو شن  دمید  یهرچ

 ! ـــــــنیاز رو زم ی شد

 من... ه یزنه با قض ن یا هی..قض ه یقض-

 ف ی خودت رد  ی ماده و تبصره برا  خودیکنه. ب  ی نم  یفرق  چیه-

و    یکس  میکه بخوا  میست ین  یگاهینکن. گناه گناهه..ماهم تو جا

  ی ..ولشهیهم  یزن  یم  غمبری. دم از خدا و امام و پم یقضاوت کن

فردا    ی دیگناهکار د  هیشب    هی امامت گفته اگه    نیرفته اول  ادتی

 سحر توبه کرده باشه!  دیباهمون چشم بهش نگاه نکن..چون شا

که گوشه اتاق در  یبه من  ی نگاه می و ن  دیبه صورتش کش  یدست

انداخت و خ   نیحال ذوب شدن و از ب   ن یبه زم   رهیرفتن بودم 

 ادامه داد:
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ها هم    دهی..بر اساس شندمیو با چشم خودم ند  ی زیاآلنم من..چ-

 . دمینم  یحکم به کس

 و برگردوند سمت قاسم نژاد و ادامه داد: روش

صورت خانوم کاوه و بردن آبروش و   ی چون رد دستت رو  یول-

  یبرا  ایتونم به تو حکم بدم. پس.. فردا ب  ی..م دمی به چشم خودم د

 حساب و..گرفتن حقوق و سنوات! هیتسو

بهش نگاه    ی ناباور  عالوه بر قاسم نژاد..منم داشتم با بهت و  حاال 

و شعورو   یحجم از مردونگ  نیتونستم تصور کنم..ا   ی کردم. نم  یم

 آدم.   هیتو وجود  

نفر    هی  ی روز  هی ..که  دم یترس  یم  ییروزا  نیاز همچ  شهی..هممن

که    یتصوراتم.. کس  ی ..تویمثل قاسم نژاد..آبروم و به باد بده ول

برخورد   ه یبا قض  ی ..انقدر عاقالنه و منطقدیشن   یحرفا رو م  نیا

  نداخت یم   یاون آدم.. من و با لگد و پس گردن  ی کرد و به جا   ینم

 .  رونیب

وجود داشته   ای دن   نیتو ا  ییآدما  نیممکنه هنوز همچ  ی جور  چه

 نشدن.. بد نشدن..  فیهنوز سالم موندن و..کث  ی باشن؟چه جور

 ..  یعنیاخراج بشم؟  دی با یبه خاطر چ  قاًیمن.. من دق -
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 اشاره اش و به سمت من گرفت و ادامه داد: انگشت

کنم    یسال دارم برات کار م  نهمهیکه ا  ی.. از مننیا  تیصالح  -

 ! شتره؟یب

 و جواب داد: زشیبرگشت پشت م یادتیس

  یی حرفا  رونیب  زمیبرو.. برو زودتر.. نذار دهن من باز بشه. نذار بر  -

 رو که چند ماهه تو دلم نگه داشتم. 

 یخوام بدونم دارم چوب کدوم کارم و م  یچون م  رونیب  زیبر  -

 خورم!

.. چند  یاآلن بهت گفتم. ول  نیاخراجت که مشخصه.. هم   لیدل  -

 ی مهر همکار  انیبا شرکت پو  ده یهست که به گوشم رس   یماه

قراردادها  یکن  یم نصف  م   ی و  اونا  به  و  چون   ی دیفروشمون 

 .  دنی بهت م ی پورسانت باالتر

ا  مکث لحظه  بهت  م  شیو  ت  ینشون  که  وسط    یادتیس  ریداد 

 بزنه امونش نداد..  یهدف خورده و تا اومد حرف

نژاد.. برو که اصالً عارم م  - باهات   ی برو قاسم  اومد درباره اش 

..  یباور نکردم. ول  دمیبا چشم خودم ند  یتا وقت  نمیحرف بزنم. ا
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بب تا  انگار  ی استخدام دائم شد  ایموقته    نمی ساکت موندم  .. که 

ا دهنوز  که  حاال  داره..  ا  دمیدامه  تو  اشتباهاتت  خط    ن یچوب 

کنم تا با دست پر    ی ات م  پرونده  مهیضم  نمیشرکت پر شده.. ا

ا  ی بر از  خ   نیو  با  بعد..  قرارداد   ال یبه  هر  اومد   ی راحت  که 

 مهر!  انیسر وقت پو شونیبفرست 

و همونطور که خودش و مشغول چک کردن   یرو صندل   نشست

ها م   زشیم  ی رو  ی برگه  که    ینشون  نژاد  قاسم  در جواب  داد 

 کنه اتمام حجت کرد: ی داشت گندش و ماست مال  یسع

 شه.. به سالمت!  یحرفم دو تا نم -

داد و برگشت بره که انگار تازه   رونینژاد نفسش و پر صدا ب  قاسم

خشم    ت یلحظه با نها  هی. که  افتاده بود منم تو اتاق بودم.  ادشی

 دیشد و بعد انگشت اشاره اش و به نشونه تهد  رهیو نفرت بهم خ

 باال گرفت..  

که زودتر از اون دستش و خوند و    هیچ  دشیتهد  دی فهم  یادتیس

 گفت: 

ساطور منه.. چه سر اون   ریباشه که دستت هنوز ز  ادتی  نمیا  -

و    یگرفتکه از شرکت    ی.. چه وامشت یدو سال پ  ی گناه و خطا
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! پس حواست یدو سال چهار ساله برش گردون  یقرار شد به جا

کلمه اش.. به    هی  ی اتاق.. حت  نیا  ی و جمع کن.. اگه بفهمم حرفا

 ی کارمندا  ه یبه گوشم برسه که بق  ی کرده و اتفاق  دا یدرز پ  رونیب

ها تو ساعت  دارن  رو   یخزعبالت  نیهمچ  شونیکاریب  ی شرکت 

و درست   ینیب  یمن و م  یکنن.. اون وقته که اون رو  یسر هم م

 کنم! یمثل خودت باهات رفتار م

[23.11.2۰ 15:3۶ ] 

 و ششم ستیب و ششصد پارت   

و    یادتیس  ی بشه با حرفا  ریتحق  نیاز ا  شتریصبر نکرد تا ب   گهید

  دن یآدم بعد از شن   نیکرد ا  ی.. انگار فکرش و نمرونیرفت ب   عیسر

و حق و تمام و کمال به خودش   ادیتو روش درب  ینجور یحرفاش ا

 داد. یم

کرد تا    یفکر م  یکاش..قبل از اومدنش به اتاق به همه چ  یول

ا به  از شرکت   دهیکش  نجایکار  راحت  انقدر  و  قول    ینشه  به  که 

 ی و.. به آبرو رونیکنه نره ب  یخودش چند ساله داره توش کار م

 منم گند نزنه! 

 به کارت برس! -
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  ی گرفتم و دوختم بهش که حت  ن ینگاهم و از زم   یادتیس  ی صدا  با

کرد نگاهم کنه و مثالً مشغول انجام کارش   یسرش و بلند نم

 بود.

نگاه کردن تو چشماش نداشتم   ی برا ییرو گهیکه منم د هرچند

  نکه یافتاده از شدت شرم و خجالت.. بدون ا  ری و با همون سر ز

بچرخه رفتم    یخشک و خال  یمعذرت خواه  هیگفتن    ی زبونم برا

 . رونیب

* 

  چی .. هزمیبرگشتم پشت م   یبود و من..از وقت  ی ساعت کار  ی آخرا 

جواب تلفن ها   دمیصالً نفهمو ا  ومدیاز دستم بر ن   هیجز گر   ی کار

 راه انداختم.   ی رو چه جور هیبق ی دادم و کارا ی رو چه جور 

شرکته تازه به خودم اومدم   کیاس ام اس زرتشت که گفت نزد  با

فهم کار  دمیو  شده..ول  ی ساعت  که    ب یعج  یتموم  من  از  تر 

نشدم..س زمان  گذر  ب   ی ادتیمتوجه  اتاقش  از  اصالً  که   رون یبود 

 رفت.  ی ساعت زودتر از من م هی شهیهم  کهی..درحالومد ین

 نیاومد که انجام بدم..اگه به پول ا  یاز دستم بر نم  ی کار  گهید

ن فردا د  ازیحقوق  از  نبود هر   ینم  گهینداشتم  اومدم..برام مهم 
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تو گوش هم    ی ه   دنمیبفهمن و با د  ی زیکدوم از کارمندا از من چ

  ی ادتیبفهمه س  ی زیخواستم چ  یکه نم  یپچ کنن..تنها آدمپچ  

 ! دیبود که اول از همه فهم

راه   وتریو جمع کردم و بعد از خاموش کردن کامپ   لمیوسا  آروم

تونستم    یجلوتر نرفت. نه.. نم  گه ی..قدم هام دیافتادم سمت در ول

 ی که تو  ییحرفا  نیتموم شه و آخر  ی نجوریهم  یبذارم همه چ

 قاسم نژاد باشه. ی شه حرفا یتکرار م یادتیگوش س

  یبرا  یکردم.. راه  یاز خودم دفاع م  دیزدم..با  یحرف م   دیبا  منم

شد    یداد.. م  ح یشد توض   یشد حرف زد.. م  ی..م یانکار نبود ول

ب   دهیفا  یآروم کرد. هرچند ب بایول  ریتاث  یو   یتالشم و م  دی .. 

شوهرم.. همه تالشم    ی خودم..آبرو  ی حفظ آبرو  ی برا  دیکردم. با

 کردم.   یو م

بره و بعداً   نی حس خفه کننده از ب   نیتنها راه بود تا ا  نی..اآره

دست و پا رفتار کردم.    یب  ی احمقا  نیع  نکهینشم از ا  مونیپش

 یعنی  نیداد و ا   یو بهم م  شنهادیپ  نیمطمئناً اگه طنازم بود هم

 درست.  میتصم

 دادم: امی و درآوردم و به زرتشت پ م یگوش



1665 
 

 !«امیبمون..زود م نیی پا قهیدق »چند

بلند رفتم سمت اتاق   ی صبر نکردم تا جواب بده و با قدم ها  گهید

 .. یادتیس

××××× 

 یی بود و از اونجا   نییو زدم و منتظر موندم..سرم پا  فونیآ  زنگ

اومد از  مکه  احتمااًل طول  نداشت  باز   دی کش  ینم خبر  و  در  تا 

که در باز شد    دی هم نکش  ه یبر خالف انتظارم به پنج ثان  یکنه..ول

 و رفتم تو. 

ازم که    ره یواحدشم باز بود و من حدس زدم احتمااًل هنوز دلگ  در

ب  گذاشتم    ادینخواست  اش  خونه  سالن  تو  که  و  استقبالم..پام 

 : دیصداش از آشپزخونه به گوشم رس 

 ! ی !به موقع اومدام یاآلن م نیبش-

لبخند  ی بو خورد  مشامم  به  که  لبم    ی قهوه  رو  ناخودآگاه 

شدم   یآدم متنفر م   نیبا همه وجودمم از ا  ی روز  هینشست..اگه  

  ی عمش نمخوش ط  ی ..از قهوه هانم یو بب   ختشیو حاضر نبودم ر

 تونستم بگذرم! 
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 : دمیدرآوردن اورکتم پرس  نیح

 ام؟ یم یدونست  یمگه م -

 بهم گفت!   سایآره..گ-

خبر دارم راحت   ششیدونست از گرا  یباال..چون م  دیپر  ابروهام

 کرد؟ یبا زنم ارتباط برقرار م

 باهم؟ دیشد اقیا-

 ستادیبه کانتر آشپزخونه وا  هیخودش و نشون داد و با تک  باالخره

 و زل زد بهم. 

جا- تو  ه  م یمتهم  گاهیآره..جفتمون  نم  یچکیو  خواد   یدلش 

ول کنه  و   یدرکمون  کردنمون  قضاوت  حق  خودشون  به  همه 

 ! دنیم

 تکون دادم و نشستم رو مبل..  دییبه تا ی سر

 بود! ی قانع کننده ا لیدل-

 : دمیسو به نگاه کردنش ادامه داد که پر  ستادیوا همونجا

 بود؟  یبا من چ  یدوست ی برا لتیدل-
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و حس کنم    شی تونستم شوخ  ی که م  یو برگردوند و با لحن  روش

 گفت: 

 ی بود  ی نداشتم..چون تو اون دانشگاه تو تنها کس  ی خاص  لیدل-

خودم بلد بودم ناچار شدم باهات    ی که زبونش و مثل زبون مادر

 دوس بشم وگرنه که... 

 :دمیلب غر ریانداختم و ز نییباسکوتش سرم و پا 

 نکبت!  کهیوگرنه و مرض..مرت-

روم   باالخره به  رو  و  سالن  تو  اومد  قهوه  فنجون  دوتا  با 

  ی کردم مدام م   یبود که حس م  ییبه چشما  رهینشست..نگاهم خ

 .ردشونیخواد از من بگ 

  ی به خاطر رفتار اشتباه اون شبم شرمنده م  دید..من با بو  بیعج

که خودش   یشدم و حاال..اون بود که خجالتزده شده بود از حس

 تو انتخاب کردنش نداشت.  ی اریاخت چیه

م  یطوالن  سکوت نداره   یشده اش نشون  داد قصد حرف زدن 

 خودم شروع کردم: نیواسه هم

 ! هیشاک  یحساب  بای شرکت. شک ی ومدیده روزه ن-
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  ی سع  ب یعج  یتکون داد و اخماش رفت تو هم.. ول  د ییبه تا  ی سر

 کرد خونسرد باشه..  یم

 . ام ین گهید دیشا-

 ؟ی این یچ ؟واسه یچ یعنی-

 سرش و بلند کرد و زل زد به چشمام..  باالخره

 ! ی ده روز سراغ من و نگرفت نیا ی که تو تو یلیبه همون دل-

 خزان # سویگ#خزان _سویگ#  سندهینو#  عاشقانه#رمان #

[23.11.2۰ 15:37 ] 

 و هشتم  ستیب و ششصد پارت   

 بوده که سراغت و نگرفتم؟! یچ لمیدل یکن یفکر م -

باال انداخت و خودش و مشغول ور رفتن با لبه فنجونش    ی ا  شونه

 نشون داد..

 ! یدوست همجنسگرا داشته باش هی.. دلت نخواد نکهیا -

 دادم..  هیمبل تک یزدم و به پشت ی ناباورانه ا پوزخند



1669 
 

دارون؟ من نصف سنم و خارج از  ی خودت فکر کرد  شیپ  یچ  -

..  ی م قانونه  هیمسئله هم عاد  نیکه ا  ییکردم. جا  ی کشور زندگ

ساختمون با هم   ه ی.. تو  هیهم همکار همجنسگرا داشتم هم همسا

ه  میکرد  یم  یزندگ نداشت   یمشکل  چیو  به خونه    ی. حتمیهم 

م  گهیهمد آمد  و  تو کشور خودمیکرد  ی رفت  آره  و    بیعج  م. 

شه که خودمم    ینم  لیدل  نی.. ایول  ه یقانون  رینشده و غ   فی تعر

 نگاه کنم!  هیبه قض  دید  نیبخوام با هم

 ادامه دادم:  ی سکوتش استفاده کردم و با لحن آروم تر از

 زیسراغت چند تا چ  امیده روز نتونستم ب  نی.. تو انکهیا  لیدل  -

 یریشد و چند تا درگ  زونیخودم نام  طیکم.. اوضاع و شرا  هیبود.  

ا  دایپ  دیجد به جفتمون   یم   نکهی! دو اکی  نیکردم..  خواستم 

که افتاده رو درک   ی اتفاقات  میو بتون   م یکم آروم تر ش  هیزمان بدم  

  ی .. بعد از برخورد بد اون شبم.. روم نمز.. بعد انکهی. سه امی کن

 تو چشمات نگاه کنم..   امیشد ب 

 با لحن گله مند لب زدم:   نباری منتظرش زل زدم و ا  ی چشما  تو

بودم ازت. که چرا به عنوان   .. ناراحت و دلخورشتریاز همه ب  -

 فی و برات تعر  شی که همه زندگ  یدوستت.. کس  نیتر  یمیصم
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کس جرات به زبون آوردنشون و نداره   چیرو که ه  ییکرده و حرفا

 خبر داشته باشم.  ی مسئله ا نیاز همچ دیبه تو گفته.. نبا

که    یلزوم  - بخشش  اون  حداقل  شب..  اون  اتفاق  بابت  نداره 

درصدم   هی  یحت  نکهی. به خاطر همی ده باشمربوط به منه شرمن

به جنس مخالفم ندارم..    یلیمن تما  ی احتمال بد  یتونست   ینم

چرا من بعد از    نکهیدرباره ا  ی. ول ی که شک کن  دمیبهت حق م 

که به زبون   ودب  نیا  ی بهت نگفتم.. هم برا  ی زیهمه سال چ   نیا

ن راحت  اصالً  وقت  ستیآوردنش  نتونستن    یاونم  خانواده خودم 

خواستم به عنوان دوست    یبود که.. نم  نیا  ی قبولش کنن.. هم برا

وقت  هی اونم  ا  یهمجنسگرا  داشت  شیگرا  نیاز  برات یخبر   ..

 بشه! جادیا  ی دردسر

کنم همه رو درک کنم.. تا    یم  یمن سع  ی بهم گفت  ی روز  هی  -

و   مدت.. تو من  نهمهیا  یبه وقتش اونا هم من و درک کنن. وقت

کار   نیمن هم  ی .. چرا فکر کردی کارام و اشتباهاتم و درک کرد 

چاک و دهن   یمن و انقدر ب   نکهیا  ایتونم در حق تو بکنم..    یو نم

و پخش کنم که بخواد به    دمیو شن  دمید  یکه بخوام هرچ  ی دید

   م؟یفت یدردسر ب ی تو تو ایبرسه و من  ه یگوش بق
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 بهم زل زد و گفت:   هینگاه عاقل اندر سف با

رازنگهدار  - ول  ی شک  تیتو  بودیندارم  اگه  تو    ؟ ی گفت  یم  ی .. 

 ی زیچ  هی  شهیهم   ی.. ولی از حرفات و به من زد  یل یدرسته که خ

دلت    ی تو  ی صد در صد رازها  ینتونست   یعنی  نیو ا   ی کرد  میرو قا

کن فاش  ایو  من  م  نی.  نگاهت  از  از   یوقت  دمیفهم  یو  حرف 

ها وسط م ا اومد.    یگذشته  از همون    یکیهم..    هیقض  نیحاال 

.. بهتره که تا زمان مرگش  رانی ا  یکه آدم.. حداقل تو  هییرازها

 خودش نگه داره. شیپ

قاتل    هینگفتم.. حق داشت. من قض   ی زیو چ  نییو انداختم پا   سرم

کردم    یکردم چون حس م   یازش مخف  شهیرو هم  سا یبودن گ

با دونستن   اعضا  گهینفر د  هیممکنه  امون    ی به جز    ه یخانواده 

م تر  تازه درست شه و حاال.. راحت  و    یدردسر  تونستم دارون 

 بود!  نیهم شیپنهون کار ی اونم برا لیدرک کنم اگه دل

م  لهیخ  - خجالت  ازش  چرا  حاال  بودن  یکش  یخب  مگه   ای.. 

 نبودنش دست توئه؟

و به چپ و راست تکون داد و چشماش دوباره مثل اون    سرش

 اشک شد..  س یخ یادتیشرکت س ی شب تو
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م  ییجا  یوقت  - میش  یبزرگ  که  آوردن   یدون  ی ..  زبون  به 

اندازه قتل    یوجودت گذاشته.. جرم  ی که خدا تو   یحست.. حس

 ندارم!  دنیجز خجالت کش ی داره.. چاره ا

  رهی.. خزیقلپ از قهوه ام و خوردم و فنجون و برگردونم رو م  هی

 درمونده اش لب زدم: ی تو چشما 

ا  - ادعا  ی کشور.. سال ها  نیمردم  دارن.   یمسلمون  ی ساله که 

  ا ی  ونهیروز در م  هی  ایفقط اسمشون مسلمونه. نمازشون که    یول

 ی و مرض رو  بی .. واسه نگرفتن روزه حاضرن صد تا عستیاصالً ن

و تهمتم که براشون مثل نقل و    بتیون بذارن. دروغ و غخودش

و   ی و دختر باز  یکمم که وضعشون خوب باشه.. پارت  هینباته..  

  چیه   نیاشون که د  گهید  ی جور کثافت کار  کیمشروب و هزار و  

ها و مال مردم    ییکدوم و قبول نداره به راهه.. اختالس اون باال 

خونه به خونه    ی اگه بخوا  یعنیخوردن و حق الناسم که بماند.  

که    یفقط پنج درصد مسلمون واقع  دی.. شایکن  قیو تحق  ی بگرد

  یرآبیز  یهمه دارن به نوع  هی. بق ی کن  دای کنه پ  تیعاو ر  زیهمه چ

ارنیم ا  نمی..  واقعاً..  اگه  اگه..  فرو   نطوریاگه..  گوشمون  تو  که 

 یبرو. خجالت یرآبیز هیگناهه.. تو هم مثل بق  نی ظر دکردن.. از ن
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بکشن.. اول از همه هم خودم که   دیهم اگه باشه.. همه مردم با

ام. بعدشم.. تو که اصالً مسلمون    یقالب  ی از همون مسلمونا  یکی

 ه؟ ی.. پس دردت چی ستین

[23.11.2۰ 15:37 ] 

 ام  یس و ششصد پارت   

ترن و عمل   ریسخت گ   ا یهم قبول نداره.. البته بعض  تی حیمس  -

از   یحرف  چیجا ه  چیه   گنی.. ما یبعض  یدوننش.. ول  یم  یطانیش

همجنسگرا  ومدهین   حیمس حت  یی که  و  باشه  کرده  منع    ی رو 

 ی از بدو تولد تو وجود آدما باشه.. برا  تونهی حس م  نیمعتقده ا

هم  ساهایکل   ی بعض  نیهم به  اعتقاد  تا   نی با  دو  ازدواج  حرف 

 . دنیهمجنسگرا رو انجام م

 و سرش و به چپ و راست تکون داد.. دیکش  یقیعم  نفس

نگاه کنه.. اگه    هیقض   نیبه ا  ی بازتر  دیاگه بخواد با د  رانمیا  یحت  -

 ی سر هیبرگرده عقب و گذشته اش و مرور کنه و فقط بر اساس 

فهمه که تو زمان    ی قانون وضع نکنه.. م  قیبدون تحق  ی ها  دهیشن

بوده.. من با تمام وجودم معتقدم قرآن   ییباستان هم همجنسگرا

  یکیخدا    دی. وگرنه.. چرا بامیخبر  یداره که ما ازش ب  ییرهایتفس
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به زن ندارم.. بعد    یشیو گرا   لی تما  چیکنه.. که ه   مثل من و خلق

امثال من    فی رابطه داشتن با مردا رو حروم اعالم کنه؟ پس تکل

ا  ی م  یچ وقت  نیشه  اصالً..  دو طرف    هیتو    یوسط؟  رابطه هر 

ه  یراض و  اجبار   چیباشن  و  وقت  ی زور  نباشه..  کار    ی وقت ..  یدر 

ساس شهوت و نه فقط بر ا  رهی شکل بگ  یعشق واقع  هیرابطه با  

 باشه؟   ی طانی زشت و ش دیهوس.. چرا با

 شدم و نگاهم و گرفتم.. رهیکم تو سکوت بهش خ  هی

م  یکی.. من  ی گیم  ی فهمم چ  یم  -   ی گ یم  یفهمم چ  یخوب 

با    یی.. هنوز هستن کسایول اطالعات ناقص.. اونم    ی سر  هیکه 

دونن چقدرش درسته چقدرش غلط.. حکم صادر   ی هنوز نم  یوقت

پ  یم فعالً  نظرم  به  درن  چی ه  شیکنن.  و  به   اریکس صداش  و 

با    نقدرما ا  ی حداقل جلو  یادامه بده.. ول  تی پنهون  یزندگ  نیهم

خودت.. خودت و حست    یرفتار نکن.. وقت  یخجالت و شرمندگ

 مونه!  ینم یحرف گهی.. پس دی و باور دار

با لحن    نکهینگفت تا ا   ی زیچ  گه یداد و د  تکون  د ییو به تا  سرش

 : دمی پر از ماتم پرس  ی حال و هوا  نیدرآوردنش از ا  ی برا  ی شوخ تر

 که دلت و برده؟!  یهست اون طرف یحاال ک -
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مدت تو   هی..  ی .. اون موقع که تو اون ور بود شی شناس  یتو نم  -

کرد.. بعد که باباش فوت کرد مجبور شد بره مغازه    یشرکت کار م

 باباش و بگردونه! 

رو  هی ظرف  از  کردم    ز یم  ی شکالت  پرت  محکم  و  برداشتم 

 طرفش.. 

به چشم    دیما به کارمندامون با  ش؟یکثافت آشغال رو هوا زد   -

 ! م یناموسمون نگاه کن

و ح  یکج  لبخند لبش نشست  تو   نیرو    یبرگردوندن شکالت 

 ظرف گفت: 

  گه یفاقاً منم به چشم ناموس نگاه کردم که نخواستم کس دات  -

 دستش بهش برسه!   ی ا

 د یجد_رمان#خوب _رمان#

[23.11.2۰ 15:37 ] 

 کم یو  یس و ششصد پارت   

 اونم حس تو رو داره؟  ی د یاز کجا فهم -
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فالوشون    نمیا   دمیبود که د  نستاگرامیتو ا  جی.. چند تا پیاتفاق  -

شه که از طرز نگاه کردن   یهم سرم م  ی انقدر  گهیکرده و خب.. د

 ! هینفر به خودم بفهمم طرف حسش چ هی

 ی زیبه چهره اش نگاه کردم.. از نظر ظاهر نه تنها چ  یراحتنا  با

نداشت که   م  زیهمه چ  ییجورا  هیکم  و    یتموم محسوب  شد 

 شکوندن.    یدختر براش سر و دست م یمطمئناً کل

عوض  یم  اگه آدم  رذل  یخواست  م   یو  خ  یباشه..    ی لیتونست 

قشنگ.. تا خرخره از تن و    پیچهره و ت  نیبه هم  هیراحت.. با تک

بستن دهن    ی تونست برا  یم  ی حت  ا یبدن دخترا استفاده کنه.  

  ی دخترا ازدواج کنه.. کار  نیاز هم  یکی.. با  اشیخانواده و دور و بر

آدما همه  مطمئناً  ا   ی که  انجام   طیشرا   ایط  یشرا  نیتو  مشابه 

 . دنیم

  یلیاحتمال خ  هیبا    ی کنه و حت  ی حاضر شده خودش و قربان  یول

که بهش حس    ی دختر  یبمونه.. ول  یتا آخر عمر مجرد باق  ادیز

 نداره رو بدبخت نکنه. 

نامعلوم و پر از وحشت.. دست و پنجه نرم    ندهی آ  هیبا    دیبا  حاال 

 کنه! 
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  یپارتنرش جور  طیبودم که گفت فعال شرا دهیشن  سایزبون گ  از

 گفتم:  نیهم ی که ول کنن و برن خارج برا  ستین

خارج..من خودم هوات و دارم و ساپورتت    ی بر  یهر موقع خواست -

کمک من حساب   ی هم..رو  یهست   نجایا  یتا وقت  یکنم. ول  یم

 یدلم نم گهی.. از حاال به بعد دی کرده بود یکن..تا اآلن که مخف

 کنه. باشه؟  جادیا مونیدوست ی تو یمسئله.. خلل نیخواد ا 

 باشه! -

شده و   زیچشم ر  هیتر به چهره اش نگاه کردم و با    قیکم دق  هی

 : دمیهمون لحن شوخ پرس

 نه!  ایهات بودم  نهیراستش و بگو..منم جزو گز-

..بعدشم از جاش بلند شد  قینگاه عم  هیاولش شد لبخند و    جوابم

 رفتن سمت آشپزخونه گفت:  نیو ح

باشم که..اونم حس مشابه من و داشته    یدنبال کس  دیقاعدتاً با-

دست به کمر    ی گاریس   رمردیپ  ه یباشه!قبالً هم بهت گفته بودم..

م قرص  با  شب  هر  و  داره  اعصابم  مشکل    چیخوابه..ه  ی که 

د  ی تیجذاب پس  پسرا..  واسه  داره..نه  دخترا  واسه  سوال    گهینه 

 ! هیچ دنتیپرس
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اون   دمهایزدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.    ی پوزخند

ا   ی روز موقع    نیکه  هر  گفتم  بهش  در جواب  زد  بهم  و  حرف 

خواستگار م تیاومدم  حاال  نکن!  قبول  تو  اون    دمیفهم  ی..  که 

 ربطم نبود!   یب  نیحرفم همچ

دادم و پام و انداختم رو پام.. تو آشپزخونه   هیمبل تک   یپشت  به

 صدام به گوشش برسه بلند گفتم:   نکهیا ی بود و برا

ها رو    یژگیو  نینصف ا  میشد  قی اون موقع که با هم رف  یعوض-

 نداشتم! 

 و دوم یس و ششصد پارت   

  وه یظرف م   هیبا    قه یخنده اش بلند شد و بعد از چند دق  ی صدا

 : دیاز آشپزخونه در اومد و پرس

 ؟یمون یشام م  -

تو گوشم زنگ    سایبه ساعت دور دستم انداختم و جمله گ  ی نگاه

 خورد: 

 ادت یبه دوستت من و    یبچسب  ی خوام درست کنما! نر  ی م  »شام

 بره!« 
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رو صورتم نشست و سرم و به چپ و راست تکون دادم..   ی لبخند

به   ی زیچ ومدی جمله رو با نمک به زبون آورد که دلم ن  نیانقدر ا

منم سرحال کرد اونم    ییجورا  هیو خب    ارمیجز چشم به زبون ب

که مدام تو خودشه و احتمااًل هنوز   هیدونستم چند روز  یم  یوقت

 ! هیاون قاسم نژاد عوض ریدرگ

 برم خونه!  دیمنتظره با  ساینه.. گ -

 شد..  رهیتو صورتم خ قیداد و عم هیمبل تک   یپشت به

 ؟ ی هواش و دار  -

 که بتونم آره..  ییتا جا -

که به من مربوط    یاتفاق اون شب.. تو اون قسمتبهت گفتم سر    -

م  یم حق  بهت  ول  یشد  با    یبدون   دوارمیام  یدادم..  رابطه  در 

 !ی کرد  یانصاف  یب  یلی.. خسایگ

 چوب خطم پره!  گهید ی دونم.. از دلش درآوردم. ول یم -

  نی.. پس حواست و جمع کن. سراغ کاتریدون  یخوبه که م   -

 ؟یرفت
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م  - گ   ینه..  برم..  اونم هم  سایخواستم  م   نینذاشت. گفت    یو 

  سا یو توجهت و جلب کنه.. البته.. گ   اره یتو رو درب  ی خواد که صدا

جر زن   ستین  انیدر  ا  یعوض   کهیکه  و  مامانم  به  زده    ن یزنگ 

 سا یگ  نکهیبدون ا  دیخزعبالت و به اونم گفته! سر اون مسئله با

 بدم!  شی بفهمه گوشمال

 بهم نگاه کرد و بعد گفت:  یکم با نگران هی دارون

کنه..    - استفاده  سوء  عکسا..  اون  از  بخواد    یتو  یحت  ایاگه.. 

 شرکت پخششون کنه... 

  ش یدونه که زندگ   یکارا رو نداره. م  نیکنه! جرات ا  یم  خودیب  -

گوشش    یحساب  بایکشم و قبل از منم.. خود شک  ی م  ش یو به آت

ب داره که به  زهر چشمم ازم طل   هیحال..    نی! با اچونهیپ  یو م

 کنم!   یوقتش باهاش صاف م

.. به  یول  ادیکردن کار آدما خوشم نم  یمعمواًل از تالف  نکهیبا ا  -

رو کمک منم   یتون  یهم که شده.. م  سایگ  ی خاطر حفظ آبرو

 !  یحساب کن

* 
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خوش غذا به مشامم خورد و لبخند    ی خونه رو که باز کردم بو  در

خونه    نیاول اقامتم تو ا  ی روزا  ادمهیرو لبم نشست. خوب    یضیعر

بود   نیهر روز و هر شبم ا  ی .. آرزوسا یو در به در گشتنم دنبال گ

به مشامم    یزندگ  ی غذا و بو  ی ذارم بو  یپام و تو خونه م  یکه وقت

  ت یخواستم به واقع  ی که م  یبرسه و حاال اون آرزو.. با همون آدم

 شده بود..  لیتبد

  فتاد ی اتفاق ن  نیخواست ا  ی که دلم م  یاز اون راه و روش  دیشا

فهم  ی جا   نمی..همیول که  بود  ها  مدت  من  و  داشت    ده ی شکر 

 بهتر از نداشتنشه!  یلیخ یلی..خسایداشتن گ  یشکل   نیبودم..هم

  ی..وقتیول  امی اول برم تو اتاق لباسام و عوض کنم و بعد ب   خواستم

نگاه گ   ی از همونجا  و  انداختم  کار    سایبه آشپزخونه  رو درحال 

 برنامه ام به کل عوض شد.  دمیکردن د

  یکه راه راه ها  یگشاد و بلند طوس  وریو اون پولت  فشیظر  اندام

که شل و    ییو با شلوار تنگش ست کرده بود و موها  شیزرشک

خاص پشت سرش گوله شده بود انقدر درنظرم   شی ول و بدون آرا

خواست و  ها  یم  فم یبود..که ح  یجذاب  لحظه  م  ییاومد    ی که 

 !ونم اتاق بگذر ی بهش نگاه کنم و تو  شتریتونستم ب 
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هال گذاشتم    ی دستم بود و همونجا کنار مبال  یکه تو  ی ا  بسته

صدا سمتم  به  برگشتن  بدون  که  آشپزخونه  تو  رفتم  گله    ی و 

 مندش بلند شد: 

 سالم!  کیعل-

 ؟ ی سالم..پشت سرتم چشم دار-

ول- صدا  ینه  که  دارم  گوش  تا  و    ی دو  در  شدن  بسته  و  باز 

 ! ده یم صیتشخ

کار کردنش سرش و    نی کردم که ح  ی داشتم نگاهش م  بالبخند 

 چرخوند و گفت: 

 د؟ یکرد ی کتک کار ای؟یسالم-

 که حالت متلک داشت گفتم:  ی باال انداختم و با لحن ییابرو

برسم بهت    یتا وقت   قتیشف  قی رف  یعنی؟یپرس  یاز من چرا م-

 اطالعات نداده؟ 

قضاوتم   م ینفرم که من و دوست داره و با وجود دونستن زندگ  هی-

 ؟ینی بب ی نکرده چشم ندار
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دستش که در حال    دمیبهش..د  دم یسمتش و از پشت چسب  رفتم

و منم که انگار    ستادیلحظه از حرکت وا  هیخورد کرد کاهو بود  

کردن حس و حالش سرم و از پشت   شتریب  ی بود برا  نیهدفم هم

 کردم و تو گوشش پچ زدم:  کیبه صورتش نزد

 نفر دوست داره؟ هی نی فقط هم-

نداره و   ی کردم تمرکز  یحس م  یمشغول کارش شد ول  دوباره

 نکنه..  یلیبه چاقو زل زدم که خودش و زخم و ز یچهارچشم

 طناز که ده ساله داره  یاون قضاوته بود. حت  ی رو  دمیتاک   شتریب-

زندگ  کار  ی م  یباهام  با  نتونست  م  ی کنه هم  مثل    یکه  کردم 

 دارون رفتار کنه! 

ه  دمیکش  یقی عم  نفس به  گرفتم..امشب  فاصله  دلم   چیو  وجه 

سرهمه  هیکه انگار  یگذشته لعنت  نیخواست دوباره بحث ا ینم

 . ادیب  شی شه پ یبهش وصل م  مونیاتفاقات زندگ

 ربط به حرفش گفتم:  یب نیهم واسه

 م؟ یدار یشام چ-

 .. آماده اس!ای!برو لباست و عوض کن ب ینیجوجه چ-
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 ن یاز ا   اوردیدلم طاقت ن  یتکون دادم و خواستم برم.. ول  ی سر

دلچسب دل   یظاهر  واسه  فقط  که  من  خاطر  به  نه  مسلماً  که 

 خودش درست کرده بود بگذرم. 

  ز یگه اتفاقات ررو صورتش چسبوندم و رفتم. ا  ی شدم بوسه ا   دوال 

داشت بعد از   ی.. انگار.. زندگ رمی اواخر و در نظر نگ  نیو درشت ا

 داد! یخوشش و بهم نشون م ی ده سال رو

  ی رو نم  سای.. گمیتو سکوت در حال خوردن شام بود  جفتمون

  ن یخواست لذت خوردن ا  یوجه دلم نم  چیمن به ه  یدونم ول

خواست    یدلم م   بی خوشمزه رو با حرف زدن کم کنم و عج  ی غذا

  ی فکر م  یخورم باشه. اونم وقت  یکه م  ی زیهمه تمرکزم رو چ

گ  هنر  اوج  حل  سایکردم  دفع  هیبادمجون  می همون  دو  برام    هکه 

که اشتباه کردم و کالً تو    دمید  یدرست کرده و حاال داشتم م

داره.. هر دو بار شانس    یکه دستپخت خوب  یازدواج کردن با زن

 آوردم! 

ول  سایگ کرد  تموم  و  غذاش  من  از  م   یزودتر  پشت    ز یهمونجا 

 : د یکم تو فکر فرو رفت و بعد پرس هیبه من  رهینشست و خ

 ه؟ یچه جور دیشرکتتون تو ع تیوضع -
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 ؟ی دیچه ع -

 د؟ یبر  دیبا  ای  دیلیروز و تعط  زدهی نوروزه.. کل س   دیع  گهیماه د  هی  -

به نظر کل    ینبودم. ول  رانیا  د یوقته که ع  یلی دونم.. خ  ینم  -

  م ی نداشته باش   یکشور دو هفته تق و لقه.. ما هم اگه کار خاص

 ؟ی پرس  یم ی. حاال واسه چمیرینم

نون   کهیت  هیکم به جلو خم شد..    هیگذاشت و    زیو رو م  آرنجاش

 پاره کردنش گفت:  کهیت  نیبرداشت و ح ز یاز سبد وسط م

.. گفتم اگه تو  له یتعط  زدهمیخب... امممممم.. شرکت ما تا س  -

تعط م ی باش  لیهم  بل  می تون  ی..  اون  عقد    ی طیاز  دارون سر  که 

 ! می بهمون داد استفاده کن

که    - داره.. جا  هیاون  اعتبار  م  ی بهتر  ی سال  رفت.    یهم  شه 

 یرانیندارن از بس ا  رانیبا ا  یفرق  د یو باکو تو ع  هی ارمنستان و ترک 

که خلوت تره و مسافر   ییجاها  می تون  یشن. م   یها توش پر م

 ! میکمتره بر

 کجا مثالً؟!  -

 . گمیکنم بهت م یکم پرس و جو م هی -
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 ! می زودتر اقدام کن دیبا یعنی.. من پاسپورت ندارم.  زهیآخه چ -

کنم.. فکر کنم دارون چند جا آشنا داشته باشه..    یدرستش م   -

 تر کارمون و راه بندازه! عیسر گمیم

تو چهره اش دقت   ینگفت. هرچ  ی زیچ  گهیتکون داد و د  ی سر

  دم ینکردم و نفهم  دایمسافرت پ  ی از ذوق و شوقش برا  ی کردم اثر

 بود. یچ شییهوی شنهادیپ نیعلت ا

 : دم ینتونستم و پرس  یتفاوت باشم ول یب خواستم

 ؟ ی به فکر مسافرت افتاد  هویشد  یچ -

بود از حرکت    زیم   ی رو  یفرض  دنی که مشغول طرح کش  دستش

 و زل زد بهم..  ستادیوا

فقط شده سر    مونیکردم زندگ  ی.. داشتم فکر می نجوریهم  -

رفتن و خواب ا  هی.  دنیکار  اونم هر دفعه    میجمعه خونه   هیکه 

جفتمون و بهتر    هیمسافرت روح  هی  دی. گفتم شاادیم  شیپ  ی کار

 کنه. 

[23.11.2۰ 1۸:21 ] 

 و پنجم  یس و ششصد پارت   
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جمع کردن   نی شده من از جا بلند شد و ح   یبشقاب خال  دنید  با

 ادامه داد:  زیم ی رو لیوسا

ندارم    ی اصرار  ی لیشه رفت.. خ   یهم م  یالبته مسافرت داخل  -

 خارج!  میکه حتماً بر

 آشپزخونه..  رونیبلند شدم و راه افتادم سمت ب  زیپشت م از

به کله   هی  ادی. منم بدم نمدمی باشه خبرش و بهت م  - باد  کم 

 امون بخوره.. 

 لحظه مکث کردم و برگشتم سمتش..   هی  یو چرخوندم برم ول  روم

 ! سایگ -

بهم نگاه    یاس وقت  دهیدونم چرا حس کردم چشماش ترس  ینم

ندادم و در   یت یاهم  ی کردم.. ول  یاشتباه حس م   دمیکنه.. شا  یم

 صداقت گفتم:  تینها

 خوشمزه بود.. دستت درد نکنه!  یلیخ -

زد و سرش و تکون داد. منم رفتم تو هال و منتظر    ی لرزون  لبخند

که ازش   ی کار  ی داشتم برا  جانیه  یچون حساب  ادیموندم تا ب 

 خواستم برام انجام بده!  یم
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* 

بود اومد    ییچا  وانیکه توش دو تا ل  ی نیس   هیساعت بعد با    م ین

که داشت   یو کنارم نشست.. با تعجب زل زدم به صورتش و سوال

 : دمیشد و پرس یم  نییذهنم باال پا ی تو

 ؟یدونست یاز کجا م -

 و؟یچ -

بهت گفته    ادینم   ادمیبخورم!    ییعادت دارم بعد از غذا چا  نکهیا  -

 باشم! 

 چند بار!  دمیکه.. خودم د ستمیکور ن -

  سه یاون مقا  ی هم رو  ی اریاخت  ینبود.. ول  یدونم کار درست  یم

داد نداشتم. دست خودم نبود   یکه ذهنم داشت انجامش م  ی ا

  سه یمقا  میمشترک قبل  یرو با اون دو سال زندگ  سایکه رفتار گ

 کردم.  یم

ازدواج داد..   نیبا زور و اجبار من تن به ا  ییجورا  هیکه    ییسایگ

که با    ینیداد.. نسبت به کاتر  ی توجه نشون م   قم یبه عال  شتر یب

 گذاشت!  می خودش پا تو زندگ لیم
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کردم که سرش و برگردوند  ینگاهش م   رهیخ رهیداشتم خ  هنوز

رو    ییچا  وانیروم و برگردوندم و ل  عیو مچ نگاهم و گرفت که سر

 برداشتم.  زیاز رو م

 : دمیپرس وانیبا لبه ل ی باز نیح

 نکرد؟ جادیتو شرکت ا یمشکل گهید.. قاسم نژاد.. ارویاون  -

 و تند به چپ و راست تکون داد و گفت: سرش

خواد   یم   نکهی.. مثل انکهی.. مثل ادمشیاز اون روز ند  گهید  -

 ! ستمین انیدر جر ادیاستعفا بده ز

تندش در نظرم    ی ادیز  شیاستعفا دادن اون آدم با اون آت  نکهیا  با

سرم و تکون    مییلب زدن به چا  نیح  یبود ول  یو نشدن  بیعج

 دادم و گفتم: 

 بهتر!  -

خورد  مونییچا که  ا  سای..گمیو  با  و  بود  ساکت  جز   نکهیهنوز 

نم  ادی ز  ی مواقع ضرور ول  یحرف  م  بیعج  یزد  کردم    یحس 

نزدن امشبش     ی لیداره و سر شامم خ  ی ا  گهید  لیدل  هیحرف 

 . د یرس یبه نظر نم  زونیم



1690 
 

حال   نیفرصته که جفتمون و از ا  نیحس کردم بهتر  نیهم  ی برا

که    ی دیمبل..ساک خر ..دست دراز کردم و از پشت  ارمیو هوا در ب

 . سایبا خودم آورده بودم و برداشتم و گرفتمش سمت گ

 : دیبهش انداخت و پرس ینگاه باتعجب

 ه؟یچ نیا-

 ! ادیخوشت ب  دیاومدم گرفتم..گفتم شا یداشتم م-

باالرفته جعبه رو از توش   ی و ازم گرفت و باهمون ابروها  ساک

م  دنیدرآورد..د کاف  ی رو  کروفن یعکس  ب  یجعبه  تا  فهمه  بود 

 و لباش کم کم به خنده باش بشه.  هیتوش چ

 ؟ یدیبرام خر ی اسباب باز-

 رو گرفتم و خودم مشغول باز کردنش شدم.  جعبه

  د یداره..گفتم شا  ییواسه بزرگا کارا  شتری..ب ستی ن  ی اسباب باز-

ب  جا  ادیخوشت  تلو  ی اسپر  ی به  کنترل  مشت    ونیزیو  و 

 .یآواز بخون یواقع کروفنیبا م  نهیآ ی دستت..جلو

 ؟ یزن یم  دیتو من و د-
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وقتا موقع حاضر شدنش واسه    یسرم و تکون دادم..بعض  باخنده

 ی جلو  رهیگ  یم   ی زیچ  هی  نهیآ   ی که جلو  دمید  یرفتن سرکار م 

خوبش مجبورم کرد   ی خونه. هرچند که صدا  یدهنش و آواز م

 ببرم!  یف یک هیوسط  نیو بخرم تا خودمم ا نیا

 مشترک الزمه!  یتو زندگ-

و ازم گرفت و مشغول برانداز کردنش شد که    کروفن یم   بالبخند 

 و به زبون آوردم:  میحرف اصل

 برام؟  یخون یم-

 ؟یچ-

 اشاره کردم و گفتم:  کروفنیابرو به م  با

 دهن برام بخون..  هیاآلن افتتاحش کن و  نیهم-

 ! ستی هم صدام خوب ن ی من...اونقدر-

سف  نگاه  اندر  ان   یهی عاقل  م   یداختم..ک بهش  گول  داشت    ی و 

هم  ی کرد من خبر ندارم صداش تو حالت عاد یفکر م یعنی زد؟

  ی و م  رهیگ   یکه حس م   ی قشنگ و گوش نوازه چه برسه به وقت

 خونه؟
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 بود گفت:  دیکه ازش بع ی شتر یبا خجالت ب دیو که د نگاهم 

میعنیخب  - خودم  نم  ی..واسه  کس  یخونم..روم  واسه   ی شه 

 بخونم! 

 برام!  ی خوندقبالً هم -

 . رونیب  رهیآپارتمانه صدا م  نجای..ولش کن!اگهید  ال یخی..ب یآره ول-

ما هم    ستین   یزپرت  ی انقدر- که صداها رد و بدل بشن..وگرنه 

کنن    ی!بعدشم..خب بشنون. فکر مدمیشن   ی اونا رو م  ی صدا  دیبا

 کنم.  یدارم آهنگ گوش م

چ   ساکت  و  با    ی زیشد  داره  هنوز  کردم  حس  که  نگفت..منم 

کنه با دو تا انگشت نوک دماغش    یالتش دست و پنجه نرم مخج

 و گفتم: دمیو کش

اس..ازمن که    گهید  ی واسه کسا  یهم اگه داشته باش  یخجالت-

و   ی شور  ی. اون موقع که با حرفات من و میخجالت بکش  دینبا

شدن   دیسرخ و سف نیا  هویحاال  یستین یکنار خجالت ی ذار یم

 لذت ببرم.  ی کنسرت مجان هیخوام از  یازکجا اومد؟بلند شو م
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رفت    نکهیبه بازوم کوبوند و از جاش بلند شد.. هم  یمحکم  مشت

 : دمیشده و قهر کرده که پرس سمت اتاق فکر کردم ناراحت

 ؟ی ریکجا م -

مقدماتش و فراهم   دیشه.. با  ینم  یالک  ی نجوریکنسرت که هم   -

 کنم! 

شدم و غرق   رهیرفتنش خ  ریتو اتاق و منم با لبخند به مس  رفت

تازه تازه داشتم    دیدخترونه اش که شا  ی ها  طنتیش  نیشدم تو ا

 شدم.    یباهاش آشنا م

 د یبد  دیند  نهیزم  نیتو ا  ییجورا  هیوجود داشتن سابقه ازدواج    با

 ی لحظه ها  نی ا   یبار لذت واقع  نیاول  ی شدم و برا  یمحسوب م

 کردم.  یرو تجربه م ی زن و شوهر یخاص زندگ

م  تازه داشتم  اون    یچه ظلم  دمیفهم  یتازه  با  به خودم کردم 

ا  پا  شیچیکه ه  ی ازدواج مسخره  نبود و   قیعال  هیبر    دو طرف 

روز و شبمون    گهیدو تا ربات بدون احساس کنار همد  نی فقط ع

 ! م یگذروند یو م
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اومد.. سرم   رونیتا باالخره از اتاق ب دیطول کش   ی ا قه یدق ست یب

بود و به محض باز شدن در نگاهم.. درست مثل روز    یتو گوش

 عقدمون قفل شد روش.

  ش یآرا  ی بود و با اون چشما  دهیقرمز پوش  ی کوتاه بند  راهنیپ  هی

موها و  لباسش  رنگ  لب  رژ  و  باز    ییشده  هاش  شونه  رو  که 

 نداشت.   یواقع  ستیآرت  هیکم از    ی زیگذاشته بود.. در نظر من چ

  ی م زد و اومد جلو.. داشتم فکر مبه چهره مات مونده ا  ی لبخند

لباس زنا    ی م  نم یا  یعنیکردم   از رنگ قرمز  دونست من چقدر 

حرارت تنم و باال برد و ضربان   ی نجوریا  یاتفاق  ای..  ادیخوشم م

 قلبم و تند کرد. 

 ی قدم  هیدختر انگار امشب قصد جون من و کرده بود که تا    نیا

مبل جلو اومد و خم شد سمتم.. صورتش    ی منِ خشک شده رو

با اون لبخند سرخ جذاب فقط چند سانت با صورتم فاصله داشت..  

بود    میهدف فقط برداشتن گوش   دمیفهم  دنشی با عقب کش  یول

 انجامش داد. ی باز  شرفیب ت یکه البته با نها

با  - اجازه  ب  دیبا  با گوش  ی آهنگ  و  نظرم  دانلود   ت یکالم مورد 

 کنم! 
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ش  گلوم نم خشک  دلم  نداشتم..  زدن  حرف  قدرت  و  بود    ی ده 

  ت یواقع  ی.. ولامیانقدر سست عنصر به نظر ب   سایخواست در نظر گ

 بود.   نیانگار هم

و خوردم   میی. من چاییچا  وانیو دو تا ل   زیسمت م  دیچرخ  نگاهم 

 یبرش داشتم و ب  عیدست نخورده بود که سر  سایگ  وانیل  یول

درآوردن    ی به سرد و بدمزه بودنش چند قلپ خوردم برا  تیاهم

 خفه کننده!  یخشک  نیگلوم از ا

تفاوت باشم    یداشتم ب   یعمالً سع  کهیو صاف کردم و درحال  گلوم

 گفتم:  شییهوی ی ظاهر رییتغ نینسبت به ا

 !میخر  یبرات م یگوش هی میریفردا بعد ازشرکت..م-

 بخرم!   یخودم گوش ی حقوقم برا نیخوام با اول ی ..مستیالزم ن-

به پولش    ی..مگه نگفتی به گوش  ی بد  دیکل حقوقت و با  ی نجوریا-

 ؟ ی دار اجیاحت

دوبار  هی وقت  ازچند  کرد..بعد  مکث  درباره  لحظه  داشتم  ه 

زدم   یپول که هنوز برام مجهول بود حرف م  نهمهیبه ا  اجشیاحت

 و گفت:  اوردیبه روش ن یتعجب کرد. ول نی و احتماال ازهم
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 از بغلش بردارم. یپول گوش  هی تونم  یفعالً م-

بود که    نیدادم..تمام تالشم ا  هی و انداختم رو پام و به مبل تک  پام

واسه   فتهیاش ن نهینگاهم به قسمت لخت شونه هاش و قفسه س

  یزوم کرده بودم رو صورتش..هرچند که اونم به اندازه کاف  نیهم

 کننده بود. کی تحر

ب - اگه  هرحال  سل  ی ایبه  با  م   قهیکه  خرم..وگرنه    یخودت 

 ! یاستفاده کن  دی و با دمیکه من برات خر ی زیهرچ

 ؟ ییکانال زورگو ی باز زد-

  ی باالخره چه آهنگ   نمی باال انداختم و منتظر موندم بب  ی ا  نهشو

  کروفن یو م   یکم ور رفتن با گوش   ه یبرام انتخاب کرده که بعد از  

که درست رو به روم   ی مبل دونفره ا  ی و تست کردنشون..رفت رو

 کرد..   یو آهنگ و پل ستادیبود وا

م  همونطور نشننیآهنگ غمگ  هیزدم    یکه حدس  تاحاال    ده ی. 

چه اندازه غم   دی شد فهم  ی آهنگ م  ی ابتدا  نیازهم  ی بودمش ول

  ی غم تو  نیشروع کرد به خوندن..ا  سایگ  یتو خودش داره و وقت

 دل من صد برابر شد. 

 ..غم در دل من به قدر عالمه.. 
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 من کمه..  ی عالم برا  ی ..غم ها

 ..رنگ غروبه دل افسرده ام..

 ..غرق سکوته وجود مرده ام.. 

 من..  ی از من و غم ها ی ..وا

 من..  ی از دل تنها ی ..وا

باشه.. حرکات   یبه چ دیبا قاًیدونستم حواسم دق   یلحظه نم  اون

تماشا و  انگار    سایگ   ییقشنگ  واقع  هیکه  رو    یخواننده  داشت 

قشنگش که حکم    ی به صدا  ایکرد..  یکنسرت اجرا م  هیصحنه  

برا ناراحت کننده    ی آهنگ  ایگوشم داشت..  ی نوازش و  انقدر  که 

 کرده.  ش انتخاب ل یبا فکر و دل سای بود و مطمئناً گ

خوندن    یِ.. نه از سختدیصداش لرز  دیقسمت اوج آهنگ که رس  به

صداش   ی راحت تو  ی لیکه خ  یاز آهنگ.. به خاطر بغض  کهیت  نیا

 شد و دل منم همراه خودش لرزوند.. یحس م

 .. دیایاگر ب ی مرا روز   ابدی ینم گری..د

 ..دیغم برآ ی او از گور من گل ها ادی.با .

 ..غم در دل من به قدر عالمه.. 
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 من کمه..  ی عالم برا  ی ..غم ها

 ..رنگ غروبه دل افسرده ام..

 ..غرق سکوت وجود مرده ام.. 

 من..  ی از من و غم ها ی ..وا

 من..  ی از دل تنها ی ..وا

تا آهنگم تموم بشه و    هیکه تموم شد    خوندنش کم صبر کرد 

  یچشما   دنیلبم که به خاطر د  ی رو  نی بعد.. با وجود لبخند غمگ

 پر شده از اشکش بود. از ته دل براش دست زدم و صادقانه گفتم: 

از    رونیتونن ب  یوقتا نم  یلیخ  یواقع  ی بود! خواننده ها  ی عال  -

 انقدر قشنگ بخونن!  ویاستود

کرد و با    م یو از همون باال برام تعظ  د یچشماش کش  ریز  یدست

 از فرصت استفاده کردم و گفتم:  عیکه سر نیی لبخند اومد پا

 ؟یخون  یهم م یآهنگ درخواست -

 مثالً؟!  یچ -

واقعاً    با من  صورتش..  به  زدم  زل  سوء    هیلذت  طلب  فرصت 

 شدم..  یاستفاده گر محسوب م
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..  یبخون  ای  ی آهنگ راجع من گوش بد  هی  یمثالً اگه خواست  -

 ؟ ی کرد  یانتخاب م یچ

 نگاه کرد و گفت:  یچپ چپ

 تا حاال بهش فکر نکردم! -

 خب اآلن بهش فکر کن!  -

فکر    نیبه زم   ره یکم خ  هیو فوت کرد و نشست رو مبل..    نفسش

به من.. نم بعد زل زد   ی داشت تو سرش م  یدونم چ  یکرد و 

 ..ستادیمبل وا ی ور رفت و رو یبا گوش  گهیبار د هیکه  دیچرخ

انتخاب کرده زل زدم بهش و خدا   یچه آهنگ  نکهیاز ا  جانیه  با

نکنه که گلوش    مونیپش  شنهادمیپ  نیکردم که من و از ا  یخدا م

 و صاف کرد و بعد از شروع شدن آهنگ خوند: 

 چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن..  ی ..ا

 داده با من..  یشت قشنگت من و آ ی که حرفا ی ..ا

 عادتمونه.. دنتیخونه د ی ..من و گنجشکا 

 از تو لونه..  میریگ  یتو پر م دنید ی ..به هوا

 .. یکه مثل هر روز برامون دونه بپاش  ی ای..باز م
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 .. یتو اگه خونه نباش میریم ی..من و گنجشکا م 

شد اآلن؟   یباال رفتن نداشت.. چ  شتریب  ی برا  ییجا  گهید  ابروهام

من انتخاب کرده بود؟ اونم    ی بود که برا  ی زیشعر عاشقانه چ  نیا

روزا   یوقت خ  ی تعداد  دعوامون  و  روزا  شتریب   یلیجنگ    یاز 

 و بدون تنش بود؟  یمعمول

کرد با من؟ چرا هر روز و هر لحظه    ی داشت م  کاریدختر چ  نیا

 شگفت زده کردنم!  ی کرد برا یاز خودش رو م دیجد زیچ هی

 اسم تو بوده اول و آخر حرفام..  شهی..هم

 تو داره نفس هام..  ی ..بس که اسم تو رو خوندم بو

 ..قیصحرا شقا هیقشنگت عطر  ی ..عطر حرفا

 عاشق..  ی که از اون سرخه گونه ها ی ..تو همون شرم

و اونور   نوریکرد به ا  یم   یو که تو تمام مدت خوندن سع  نگاهش

 د:چشمام کرد و ادامه دا  خی بدوزه باالخره م 

 .. ییایر ی..شعر من رنگ چشاته رنگ پاک ب

 .. ییرنگ زرد کهربا دمیکه د یرنگ نی..بهتر

 عادتمونه.. دنتیخونه د ی ..من و گنجشکا 
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 از تو لونه..  میریگ  یتو پر م دنید ی ..به هوا

بروز   گهید  نباریا و  احساساتم  نشسته  تو همون حالت  نتونستم 

  نییکردن رفتم سمتش..از مبل پا  قیتشو  نیو ح  ستادمیبدم..وا

 باال گرفت.  دنمید  ی اومد و سرش و برا

که اون لحظه    یتونست حرارت   یتو چشماش هم نم  ی ها  خی  یحت

 ببره!   نیکرده بود و از ب جادی ترانه تو وجودم ا نیبا ظاهرش و ا

 ..ی تصوراتم و بهم زد-

 چرا؟ -

 باشه!  فی به من انقدر شاعرانه و لط دتیکردم د یفکر نم-

  نیا  دیفقط به خاطر رنگ چشمات به ذهنم رس  ریبه خودت نگ-

 و بخونم! 

 اوهوم!-

بود   دهیرس  جهی نت  نیه اب  داًیو به موهاش رسوندم که جد  دستم

تونه لذتبخش باشه و برعکس    ی..لمس کردنشونم م دنیعالوه بر د

گ  الشون  به  ال  انگشتام  مس  ی نم  ریتصوراتم  راحت  و    ر ی کنن 

 کنن.  یم  دای پ نییخودشون و به سمت پا
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 بدم بهت!  زهیخوام جا یم  دمیپسند یلیمن چون خ یول-

 ؟ی دیم زهیجا  هیاگه هر روز بخونم بهم  یعنی-

 ! ی بخون یداره چ یبستگ -

 باشه!  یچ زهیداره جا یبستگ -

سرخش    ی و به جز لبا  ییجا  گهیبود که د  کیانقدر نزد  صورتش

آهنربا    هیمثل   یتونستم نگاه کنم و دست خودمم نبود وقت  ینم

 جذبم کرد و فاصله صورتامون و به صفر رسوند. 

عقب    لمیتو همون حالت موندم و بعد برخالف م  ی ا  ه یثان  چند

  ق یتونستم از نگاهش بخونم.. نه ذوق و تشو  ینم   ی ..حسدمیکش

 به ادامه..نه نفرت و چندش شدن.. 

 جرات گرفتم و گفتم: نیهم واسه

 بود!  شیکی نیا-

 فرستاد..  رونیو بازدمش و آروم آروم ب دیکش  یقیعم  نفس

 ونم. نخ یچیبرات ه گهید دمی م حیپس.. ترج-

خودم و   نیقدم به عقب برداره که نگهش داشتم و ب  هی  خواست

..قد و  شی انداختم که نه راه پس داشته باشه نه راه پ  رشیمبل گ 



1703 
 

متناسب بود که کامالً گم بشه تو بغلم و از هر    ی انقدر  کلشیه

هم مثل  باشم..درست  داشته  احاطه  بهش  بخوام  که    ن ی طرف 

 شده بود.  ریاس ی لحظه که بدجور 

 دست توئه مگه؟-

موهاش  نیگردنش و ب  کیزدم که صورتم نزد  یحرف و وقت   نیا

 هم بشنوم.   سایگ  ی نفس ها ی بودم که صدا کیبود..انقدر نزد

  ی برم..دلم م  شی پ  شتریتونستم ب   یم   یعنی  نیپسم نزد و ا   بازم

  ه یکه مثل    یمانع   نیامشب کار و تموم کنم و ا  گهیخواست د

 ببرم.  نی طه امون سبز شده بود و از براب ریمس ی غول جلو

روز..حت  نیا نتونستم    یچند  بازم  بابام..  و  مامان  رفتن  از  بعد 

که زد.. انگار جفتمون    ییقاسم نژاد و حرفا  انیبشم..جر  کشینزد

 رو به رو کرده بود!  یتلخ زندگ  ی ها تیو دوباره با واقع

که ممکن بود وسط   یو وحشتناک ییایخولیمن از افکار مال ترس

و لذتم و به صفر برسونه بود و احتمااًل    ارهیرابطه به سرم هجوم ب

کرد خودش و مخالف    یم  یکه سع  دیترس   یم  نی هم از هم  سایگ

 نشون بده. 
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دست جمع کردم و لبام و    هیپخش و پال شده اش و با    ی موها

خ و  بود  سرد  پوستش  لختش..  گردن  به    ع یسر  یلیچسبوندم 

کردن کف    نیی باال پا  نیقسمت بازوهاش دون دون شد و من ح

  رش یبوسه هام و کمتر کردم و مس  نی دستم رو بازوهاش.. فاصله ب

 دادم. رییو به سمت صورتش تغ

که تو همون حال سخت    دمیرس  یکم کم دوباره به لبش م  داشتم

 لب زد: دنشینفس کش

 زرتشت! -

و کنار لبش زدم و به اندازه نگاه کردن تو چشماش    ی بعد  بوسه

 سرم و عقب گرفتم.. 

 هوم؟ -

 بگم!  ی زیچ هی -

 بگو!  -

 خوام ضد حال بزنم..  یآخه نم -

 خب نگو!  -
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هاا  مست بوسه  ب   ییز  م  شتریکه  به کارم    یبه خودم لذت  داد 

 :د یصورتش چسبوندم که نال  ی ا   گهیادامه دادم و لبام و به طرف د

 !ی بدون دیآخه با -

هم دلم    هیبه اندازه چند ثان  یمشغول بودم.. چون حت  همچنان

که من    یگرداب  نیبکشم از ا  رونیاومد دل بکنم و خودم و ب  ینم

ب  یو ه م  شتری داشت  ا  یتو خودش غرق  تا  با حرف   نکهیکرد 

 خشکم کرد: شیبعد

 !ودمیپر -

ها  نیو ح  دمیکش  عقب بوسه  به خاطر  نفس زدن    یب   ی نفس 

چشما با  مظلوم  زیر  یوقفه  حالت  بهش..  زدم  زل  به    یشده 

 کرد.. زونیخودش گرفت و لباش و آو

 ! گم یبه خدا راست م  -

 ؟یشیم ودیتو در ماه چند بار پر -

جمعش کرد    ع یسر  دیدرهمم و د  ی اخما  ی وقت  ی ولخنده    ریز  زد

 و گفت: 

 شدم..  ودیبود که تو اون پاساژه پر شی ماه پ  قاًیبار.. دق  هی -
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راست    دمیرو مرور کردم و فهم  خایکم تار  هیبه صورتش    رهیخ

  یخوردم نفسم و فوت کردم ول  ی ضد حال بد  کهی. درحالگه یم

 و مچ دستش و گرفتم..  امیبازم نتونستم کوتاه ب 

کار  لهیخ  - کارا  ی خب.. اصل  افتاد.  م  گهید  ی بازم عقب    ی که 

 ! میبکن   میتون

و    دنبال پاهاش و سفت کرد  که  اتاق  خودم کشوندمش سمت 

منم برگشتم سمتش.. چهره اش بازم ماتمزده و ناراحت   ستادیوا

 گفت:  یشده بود وقت

 خوابم! یامشب.. تو اتاق خودم م -

  باًیتقر  گهیاون هتل.. د  ی از مشترک شدن تخت خوابمون تو  بعد

خوابمون   پ   یک یاتاق  شبا  و  بود  م   شیشده  و    میدیخواب  ی هم 

 نیخواد مدام ا   یکوتاه اومده و نم  سایگ  نکهیخوشحال بودم از ا

بلند    گهیدنده د  هیانگار امشب کالً از    یموضوع رو کش بده.. ول

 زد! یداشت ساز مخالف م  یشده بود که ه

 ؟یواسه چ -

 اونجا راحت ترم..  -
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 ه؟یچ گه ید ی مگه فرق امشب با شبا -

 ! گهینده د ریزرتشت انقدر گ  -

 :دمیو توپ دمیرو صورتم کش یدست

که من مجبور شم هربار    ینکشون  ییشه انقدر کار و به جا  ی م  -

مشترک حق   ی کنم و بهت بفهمونم تو زندگ  ی ادآورینسبتامون و  

 !ی ندار دنیخجالت کش

 گفت:  ید با درموندگ کم مکث کرد و بع هی

اول.. خونر  یکی  - روز  کوفتادهیز   میزیدو    نه یسنگ  ممی.. خواب 

  ش یدو روز.. کم پ  یکیتو اون    ن یشم.. واسه هم  ینم  داریوسطا ب 

 ! زهیتشکم تم نمیصبح پاشم بب ادیم

نگاه سرزنشگر زل زدم   چشمام با  و  بسته کردم  و  باز  و محکم 

 بهش.. 

اسایگ  - شا  نی!  زنا  یبرا  دیموضوع    ش ی پ   ایدن  ی هشتاد درصد 

با  یعنی..  ادیب اون    دیهمشون  از    یکیتو  و  جاشون  روز  دو 

 شوهرشون جدا کنن؟
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.. گفتم  میزن و شوهر نشد  یواقع  یخب.. خب ما که هنوز.. واقع  -

 ت بشه!و چندش ادیخوشت ن  دیشا

باال که   دمش یفشار کش  هیدستم و رو صورتش گذاشتم و با  کف

داشتم حرفام   یکه سع  یتیفرش به من نگاه کنه و با جد  ی به جا

 سرش فرو کنه گفتم:  ی تو  شهیهم ی و برا

و    یمخف  زیچ  گهی. دمیزن و شوهر شد  یواقع  یبار.. واقع  هیما    -

خدا    دیبذارن به ام  ی. اآلنم اگه عوامل جانبمیاز هم ندار  یپنهون 

  م یکن   یبرطرف م  گهیهفته د  شاال ی. اون مسئله هم امیزن و شوهر

 رابطه راحت بشه خوبه؟ نیهمه جوره بابت ا   التیخ گهیکه د

کرد و   دایدر اومد و به دو طرف کش پ  یزونیاز حالت آو  لباش

ارزش داشت  ی لیبرام خ دییتا نیتکون داد. هم  دییسرش و به تا

  سا یفکر مخالفت کردن گ  گهیهفته د  هی  نی.. بعد از ا یعنی   نیو ا

با ب   دیرو  سرم  تا    رونیاز  ندم  بها  ذهنمم  احتماالت  به  و  کنم 

 بشه! ی دیدباالخره رابطه امون وارد مرحله ج 

××××× 

 کنم خانوم؟  کاریچ دیاآلن من با -
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  قه یق بود و هر چند د  ی ادتیمنتظر س  ی ساعت  هیکه    ی مرد  ی صدا  با

 نباریکالفه سرم و بلند کردم و ا   دیپرس  یسوال و ازم م  نیبار ا  هی

 گفتم:  ت یبا عصبان  گهید

 یادتیس  ی امروز آقا  گهی.. فکر نکنم ددیایفردا ب  دیببر  فیتشر  -

 شرکت.  انیب

 ! دیو از اول بگ  نیا د؟یکن یخب چرا مردم و عالف م -

ن   -   د یداشت.. خودتون اصرار  ستیمن که بهتون گفتم مشخص 

 ! د یبمون

لحظه دلم براش سوخت..    هیخواست بلند شه و بره که    یناراحت  با

 یوقت صرف کرده بود درست نبود دست خال  نهمهیبه هر حال ا

 بفرستمش که گفتم: 

 بتونم کمک کنم!   دی.. شاهیکارتون چ  دیحداقل به من بگ -

فقط    ی چیه  - ق  ی حیتوض   هیواال..  و  محصوالت  و    متیدرباره 

 یازتون م  ییکم راهنما  هی..  فتهیکارم راه م  دیهم بد فروشتون ب

 ! نیخواستم هم
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بش  سرم دوباره  که  کردم  اشاره  دست  با  و  دادم  تکون  و    نهیو 

سا  عیخودمم سر تو  باز    تیرفتم  و  بخش محصوالت  و  شرکت 

 کردم. 

  یکارش و انجام م  یادتیکه قاسم نژاد نبود خود س  ییروزا  نیا

به اتاقش بود حرفاش و   دهیمنم چسب  زیکه م  یی داد و از اونجا

سر هم کنم که حداقل    ییزایچ  هیتونستم    یو حاال م  دمی شن  یم

همه جا پر نکنه که به ارباب    اروی  نیاسم شرکت بد در نره و ا

 ندن. تیرجوع اهم

بند  دینی بب  - ما تو چند رده طبقه  ا  یم  ی محصوالت   نیشن.. 

و چقدر   د یکن  نهیچقدر هز  دیبه خودتون داره که بخوا  ی بستگ

ب من  که خ  تهیبراتون تو اولو  نهیبراتون مهم باشه. اگه هز  ییکارا

  نکه یا  ی برا  ی.. ولدمیو بهتون م   نمونییپا  متی اجناس ق  ستیل

نسبتاً   شونیو موندگار  ماول بگم که دوا  نیاز هم  مینش  ونیمد

نه.. کارا  نییپا با    ییتره. اگرم که  براتون مهمه.. من محصوالت 

دارن   ی کنم که اکثرشون گارانت  شنهادیترمون و بهتون پ  ت یف یک

و    تشونیف یتونم ک  یهامون م   ی مشتر  ی باق  تیو با توجه به رضا 

 کنم!  نیتضم
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گرفتن    نتیکه اجناس گرون تر و انتخاب کرد مشغول پر  مرده

  یی محصوالت شدم و دونه دونه درباره همه اشون تا جا ستیاز ل

 حیدو سه هفته آشنا شده بودم براش توض  نیتونستم و تو ا  یکه م

 دادم. 

رضا  یساعت   مین  هی باالخره  تا  بودم  فردا    تیمشغول  و  بره  داد 

برا نها  ی دوباره  واسه    ادیب  ییقرارداد  شدنم  بلند  محض  به  که 

س به  چشمم  کردنش  ورود   یادت یبدرقه  در  کنار  سالن   ی که 

 بود افتاد و سالم دادم.  ستادهیوا

  ی که از اون اتفاق م  ی چند روز  نیو درست مثل تمام ا  سالمم

تونستم    یکه نم  یحالت   یلب داد و با همون چهره ب   ریگذشت ز

تو سرش داره   ی و بفهمم نسبت به من چه فکر  رمیبگ  یازش حس

 قبلش برگشت طرف من و گفت:  یراه افتاد سمت اتاقش.. ول

 تو اتاق کارت دارم!   ای.. بعدشم خودتم بارنیبرام ب  ییچا  هیبگو    -

 چشم! -

با دستا  تن شماره مسئول  لرزون مشغول گرف  ی رفت تو و من 

 ی که داره سع  دمیفهم  یچند روز م  نیخدمات شرکت شدم.. تو ا

اکثر کاراشم    یبا من چشم تو چشم نشه و حت  ادیکنه که ز  یم
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  یو به من نم  ی شد کار  یداد و تا مجبور نم  یخودش انجام م

 سپرد.. 

زمان و به خودش   نیاون شبم.. داره ا  ی کردم بعد از حرفا  حس

.. حاال چه  رهیبگ  می ه و بعد درباره من تصمکه خوب فکر کن  ده یم

  مشی.. من و از تصمنکهیتونه باهام داشته باشه جز ا   یم  ی کار

 مطلع کنه؟

 چهارم و چهل و ششصد پارت   

که از اون شب و اون جنجال قاسم نژاد.. هربار با    یخجالت  حس

م  دنشید سراغم  تقو  یبه  باعث  وجودم   تیاومد..  تنفر  حس 

 شد..  یم   دیو به گند کش  میکه زندگ ینسبت به اون آشغال

اومد مسببش اون   یکه سرم م  ییتا حاال.. هر بال  شی ده سال پ  از

 رد. ک یاز خودش متنفر م شتریبود و من و هربار چند درجه ب

 انیجر  نی.. فکر رفتن و تموم کردن اگهیبار د  هیباعث شد    همونم

  دیمسافرت بدم.. تا شا  شنهادیکنه و به زرتشت پ   دای به سرم راه پ

 بتونم از اونجا راحت تر به مقصد مورد نظرم برسم.. 
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با زرتشت.. چون    مونیباعث شد پش  همونم بشم از حرف زدن 

محال بود اونم هم نظر با من باشه و اجازه بده که خودم و به  

از   ی سال ها  ی خطر بندازم واسه رو به رو شدن با اون آدم و تالف

 ! می دست رفته زندگ

و آورد ازش گرفتم و راه افتادم سمت    ییخدمات که چا  مسئول

نکنم حرفاش و تا   ینی ب شیوجه پ  چیکردم به ه  یم   یاتاق.. سع

 . دنشی نابود نشم با شن ل یبعد به هر دل

بود و مشغول   ن ییزدم و بعد از کسب اجازه رفتم تو.. سرش پا  در

سرش   یتشکر کرد ول  زیو که گذاشتم رو م  شییچا   وانینوشتن.. ل 

 و بلند نکرد و تو همون حال گفت:

 خانوم کاوه!  نیبش -

 شدم خانوم کاوه!  گفت دخترم.. حاال   یبهم م  شهی گرفت.. هم  دلم

رفتار کرد و    یخوب و منطق   یلیدرسته که در برابر قاسم نژاد خ

تونم بفهمم که ازم گله    ی .. میپشت من در اومد ول  ییجورا  هی

بهتر بود همون روز استخدام باهاش    دیداره و خب حقم داره.. شا

که بخواد به من کار بده    رهیبگ  میزدم تا راحت تر تصم  یحرف م

 نه!  ای
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که بعد   یمجرم  نینشستم و ع  زشیبه م  دهیمبل چسب  یرو  آروم

و منتظر    دهیبودن حاال وقت دادگاهش رس  یاز چند وقت زندان

 حکمشه زل زدم به دستام..  ی اجرا 

و   ییچا  وانیباالخره سرش و از رو برگه ها بلند کرد و ل  نکهیا  تا

 جلو..  دیکش

 داشت؟ کاریاومدم رفت چاون آقا که من   -

 خشک شده ام و تر کردم.. ی و لبا دمیبه مقنعه ام کش یدست

شا  یساعت  هیامممم..    - گفتم  بود..  شما  اونم  دیاین   دی منتظر   ..

  ی عنیخواست بره.. من کارش و راه انداختم.    یناراحت شد و م

  یی ها و آشنا  مت یق  ستیهم نداشت.. در حد ل  ی خب.. کار خاص

 قرارداد.. یبرا ادی. احتمااًل فردا متاشونی فیبا محصوالت و ک 

 دییسرش و به تا   دمیاز گوشه چشم د   یکردم ول  ینم  نگاهش

 هوا گفت:  یتکون داد و بعد ب 

 استخدام کنم.   دیجد یخوام منش  یم -

  

[23.11.2۰ 1۸:2۴ ] 
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 پنجم و لچه و ششصد پارت   

  نکه یچشمام پر شد از اشک.. با ا اری اخت یخودم نبود که ب دست

م هشدار  بهم  داشت  مغزم  ته  برا  یته    ن یهمچ  دن یشن  ی داد 

که    ییکردم که اخراج شدن اونم از جا  ی.. فکرشم نمیول  یحرف

اندازه دردناک   نیتا ا  یو کار کن  یتوش بمون  یانقدر دوست داشت

 باشه! 

 هیجز    دیبه ذهنم نرس  یو بلند کردم و زل زدم بهش.. حرف  سرم

 دونستم..  یکه البته جوابشم م ی سوال تک کلمه ا 

 چرا؟!  -

  ی جا ارمیب  دی و با یکیشه..  ینم  ی چون شرکت که بدون منش -

 نه..  ایتو 

 .. میاشک ی کرد و باالخره زل زد به چشما  یمکث

 بخش فروش! یتو رفت نکهیالبته بعد از ا -

از چشما  هی اشک  ام چک  ی قطره  مونده  که    دی مات  رو صورتم 

 و گرفت سمتم..  زیم ی رو ی جعبه دستمال کاغذ عیسر یادتیس

 اد؟ یال اهلل اال اهلل.. دختر تو چرا انقدر زود اشکت درم -
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  ی داشت م  یچشمم.. چ   ریز  دمیبرگ جدا کردم و آروم کش  هی

 از حرفاش نداشتم؟ یگفت؟ چرا درک

 نه؟  ایباالخره اخراج شدم  ه؟یمنظورتون چ -

خواستم    یم  دی جد  یمنش  هیحرف از اخراج زد؟ من گفتم    یک  -

  یو.. جا  گهیبخش د  هیبه    یش  یاستخدام کنم.. تو فقط منتقل م

 ! ی کن یقاسم نژاد و پر م

 که به جونم افتاد لب زدم:  یدهنم و قورت دادم و با استرس آب

 تونم!  ین نممن.. م  -

 ؟یتون یچرا نم -

کنم.. به    کاریچ  د یدونم با  ی.. اصالً نمستمیکار و بلد ن  نیمن ا  -

 .. امیخدا از پسش برنم

 کم کم!  ی ریگ یم ادی..  ی گر ی منش نی اونم مثل هم -

ا  یادت یس  ی آقا  - خدا..  رو  ن  نیتو  درست  ..  ست یاصالً 

 تیحرف پشت سرم در اومده به خاطر حما  یکل  شمینجوریهم

ماهم از استخدامم نگذشته    هیشما.. حاال اگه بفهمن.. هنوز    ی ها
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  ا ی لی. مطمئنم خادیم   شی پ  یکردم دوباره ناراحت  دایانقدر ارتقا پ

 مهندس قاسم نژاد...  ی خواد که جا یدلشون م

  ی که هست خوبه! نم   یشرکت.. سر همون پست  نیتو ا  یهرکس  -

تازه   هیپست اونا دنبال    ی جاهاشون و عوض کنم و برا  یتونم ه

 یم  هیکه راحت تر از بق  یکار بگردم. در حال حاضر تنها پست

  ن یتو هم از پس ا  دمی.. حاال که امروز دهیکنم منش  داشیتونم پ

خوبه..    ی کردنت با مشتر  ارو ارتباط برقر  ی بر اومد  ش یکار کم و ب 

. به حرف  یقاسم نژاد بش  نیگزیجا  نکهیا   ی برا  ی ا  نهیگز  نیبهتر

اوضاع داغون کار.. به خصوص    نیهم فکر نکن.. تو ا  هیبق  ثیو حد

  یی حواسشون و رو حرفا  گهیبعد از اخراج شدن قاسم نژاد همه د

 کنن تا کارشون و از دست ندن. یزنن جمع م یکه م

  

[23.11.2۰ 1۸:2۴ ] 

 ششم و چهل و ششصد پارت   

  ی جواب  هیگفتم    یم  یبود و من هرچ  ی جد   ی ادیانگار ز   مشیتصم

 یوضع نیاز ا  یو ناراحت ی دیداشت که بهم بده.. آخر سر.. با ناام

 : دمی که توش گرفتار شده بودم نال
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طبقه و کنار اتاق    ن یو همخوام ت  یرو دوست دارم.. م   نجایمن ا  -

 کار کنم!  هیبق  شی شما باشم. دوست ندارم پ

ته راهرو رو برات    یاون اتاق خال  گمی.. م نهیباشه اگه مشکلت ا  -

 گه؟یآماده کنن.. د

به هدف    رمم یت   نیکردم آخر  یبهش چشم دوختم و سع  عاجزانه

م که  هرچند  کنم..  پ  یپرتاب  سراسر   نی ا  شنهادیدونستم  مرد 

 ی دتر یجد  ی ها   ی برام گرفتار  دمیترس   ی.. میلطف و محبته ول

 درست کنه. 

باشم.. هم مثل امروز به بخش فروش   تونیشه من.. هم منش  ی م  -

 کنم.  ی دگیرس

دردسر!    ی دخترم.. انقدر راحت و ب  ستین  ی نجوریکه ا  شهیهم  -

با مشتر  یلیخ تا    یش  یطرف م  ی دندون گرد  ی ها  ی وقتا  که 

همزمان به    یتون  یکنن.. اون وقت نم  یم  رتی چند ساعت درگ

 ! یدو تا کار برس

تا وقتگهیخب موقته د  -  دیفروش جد  ریمد  هیکه    ی.. حداقل 

هم    هیاگه بق  ی نجوری. ادیداشت  نانیکه به کارش اطم  دیکرد  دایپ

واکنششون تند    دیشا  دم یکار و انجام م  نیبفهمن من موقتاً دارم ا
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دونم سرم خلوت   یرو که م   ییساعت ها  هیتونم فقط    ی نباشه. م

کارامم    هیکنم.. تا بتونم به بق   ابها انتخ  ی قرار با مشتر  ی تره برا

 برسم.  

واقعاً مصرم و   دید  یبه صورتم زل زد و وقت  رهی خ  رهیکم خ  هی

تا مسئول فروش بودن سرش و    هیگر  یمنش  ی رو  لمیتما  شتریب

 تکون داد و گفت:  دییبه تا

 شه!   یم  یچ مین یبب  میر یم یشیمدت آزما هیباشه..  -

 تونستم قانعش کنم بلند شدم و گفتم:  نکهیاز ا خوشحال

  ی باشه.. دلم نم   یکه حقوقم همون حقوق قبل  ی البته به شرط  -

 . رمیخواد پول دو نفر و بگ

  تمیرضا  زانیو خودم بر اساس م  برو سر کارت.. من اون  گهید  -

 . دمی م صیاز کار کردنت تشخ

که قبلش    رونیلب خواستم برم ب   ریتشکر ز  هیزدم با    ی لبخند

 و برگشتم سمتش..  ستادمیوا

 بپرسم؟!  ی زیچ هیشه  یم -

 حتماً! -
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چرا.. چرا با من    د؟ی چرا انقدر مهربون  د؟یکن   یکار و م  نیچرا ا   -

نم رفتار  کسادیکن  یبد  اکثر  مثل  جر  یی..  در    یکارا  انیکه.. 

بهتون حق   شتریمن.. ب  ی . چون اونجوررنیگ  یگذشته من قرار م 

 ! دمیم

  یو نگاهش و گرفت.. انقدر سکوتش طوالن  دیکش   یقی عم  نفس

.. باالخره زبون باز  یشده از جواب ول  مونیشد که فکر کردم پش

 کرد و گفت: 

دونستم تا همون    یو.. خودمم نم  نیدختر.. ا  یکفاره گناهم  تو  -

.  دمیفهم  دیکه اول قاسم نژاد و بعدش تو اون حرفا رو زد  ی روز

کردن    یکنم خدا تو رو سر راه من قرار داده تا با خوب  یحس م

تو..   گناهام..    یکیبه  زندگ  نیتر  یاصل  دمیشا  ایاز  و    می گناه 

 باشه!  ی نطوریا دوارمیام یعنیکمرنگ تر کنه. 

  

[23.11.2۰ 1۸:2۴ ] 

 هفتم و چهل و ششصد پارت   
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ا  باالخره بهم..پس  زد  زل  و  کرد  بلند  خ  نیسر  مثل    ا یل یمردم 

 تو دلش داشت که قابل بازگو کردن نبود.   ی درد

شرکت..با    نیتونم بگم..فقط بدون..اومدنت به ا  یکه نم   ینگو چ-

معرف  نکهیا اساس  اتفاق  یبر  و  شد  ول  ی انجام    ی ..حکمت ینبود 

 هم به نفع من باشه.. هم به نفع تو!  دیپشتشه که شا

ب   گهید تا  ا  شترینموندم  مطمئناً    ی خاطرات  ی ادآور ی با    نیاز  که 

روم و گرفتم و    ی خدافظ  هیشد..زجرش بدم..با    ی باعث آزارش م

 .رونیرفتم ب 

  نکهی..ته دلم خوشحال شدم از ایبود ول  ی انصاف  یب  ییجورا  هی

با   ینجوریا  دی و شا  ستین  ی همه کاراش به خاطر ترحم و دلسوز

به من  دونیم اعتماد کردن  ماه   یدادن و  به خاطر اون سه  که 

 قبولم نداره..بار گناهش کمتر بشه!  یکس می زندگ فیکث

  ی و گوش   یصندل  ی نبود که انجام بدم..نشستم رو  ی ادیکار ز  گهید

که زرتشت با زور و اجبار    ی ا  یدرآوردم..گوش  فمیو از تو ک  دمیجد

 بشه.   دهینمونده بود که کارمون به دعوا کش ی ز یو چ دیبرام خر

 یی وقتا زورگو  یرو لبم نشست..بعض   ی حرکاتش لبخند  ی ادآور ی  با

با کاراش مخالفت  به ظاهر    گهیمواقع د  یهاش رو اعصاب بود ول
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  ی م  ی مخالفت  هیتا    نکهیاومد از ا  یکردم و در اصل..خوشم م   یم

نم قبول  تهش    ی کنم  تا  و  رو  هیکنه  خودش    ی کالم  حرف 

 ! ستهیمی وا

  ا ی داد که تو راهم    یم  امیزدم.. خودش پ  یبهش زنگ نم  معمواًل

ازش نبود و من دلم   ی امروز خبر  یمنتظرم.. ول نی تو ماش  نییپا

خواستم حال خوبم    یخواست خودم بهش زنگ بزنم..امشب م   یم

 و باهاش قسمت کنم! 

 جواب داد:  عیاش و که گرفتم سر شماره

  ی رسم.. داشتم با تلفن حرف م  یم  گهید  قهیتو راهم تا پنج دق-

 زدم نشد خبر بدم!

 ؟ی زد یحرف م ی.. با کستین  ی باشه عجله ا-

 کم مکث کرد و گفت:  هی

 .. پشت فرمونم. گم ی م امیحاال م-

 آروم برون!-

 ؟یچ-
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! تصادف  هی.. خطرناکه هوا بارونی خواد عجله کن  ی آروم برون.. نم-

 زبونم الل!  یکن یم

 انگار..  د یقصد با اغراق حرف زدم که زرتشتم فهم از

 ! شرفیب-

 : دمیدفعه من مثل خودش پرس نیا یول دم یشن

 ؟یچ-

 ! امیجونور دارم مقطع کن -

منم به دو طرف    ی شد لبا  یجمله آخر حس م   ی اش که تو   خنده

هم آورد.  م   یتو  ی فکرا  نطوریکش  بهم  مدام  که  گفت    یسرم 

کنار اومدن   ی آدم.. تالش کردن برا   نیو ا  یگرفت  یدرست  میتصم

گفت حرفاش بلوف نبوده و تونسته    یرو بلده.. بهم م  زایچ  یلیبا خ

 فق بده.. و طیشرا  نیخودش و با ا

ا  ی کار عصب   یبعض  نکه یبه  قاط  یم   یوقتا  و  کرد   یم   یشد 

نداشت مدام    یآتش بسمونم سع  ی تو روزا  نکهیندارم..حداقل هم

منم از    ی کرد تا اخما   یبرام اخم و تخم کنه و برعکس..تالش م
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جا بزنه..  پس  صورتم  آ   ی دواریام  ی رو  به  نسبت    نده یداشت 

 مشترکمون!  یزندگ

  

[23.11.2۰ 1۸:2۴ ] 

 هشتم و چهل و ششصد پارت   

که طاقت    میشرکت دراومد  ابونیو تازه از خ  میبود  نیماش  ی تو

 :دمیو پرس اوردمین

 ؟ ی زد ی حرف م ی با ک-

 بهم انداخت و گفت:  ی نگاه  میباال رفته ن  ی ابروها با

 ! ی فضول نبود-

 ..  گم ی بعداً بهت م  یگفت ینداشت نم یخب اگه به من ربط-

 ! یعجب استدالل-

 . یچونیپ یچرا انقدر م گهینگو د ی بگ ی خوا ینم-
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  ی عصبان  نکهیا  الیکنار و نگه داشت.. به خ  دیو کش   ن یماش   هوی

اشاره    رونیبا ابرو به ب  دمیشده با تعجب برگشتم سمتش که د

 کنه..  یم

 بهت..  گمی بعد م میبخور زیچ هیاول  میبر-

افتاد    نگشیرفت تو پارک  یکه داشت م  یچشمم به رستوران  تازه

 و گفتم: 

درست    ی زیچ  ه یخونه    میبر  ؟یخواد.. رستوران واسه چ  ینم-

 کنم!  یم

 باره انقدر چونه نزن..   یاز سر و کولت م یخستگ-

 و پارک کرد و کمربندش و باز کرد..  نی ماش

 شو!  ادهیپ-

با    نی که کنار کاپوت ماش  ی شد و من تا لحظه آخر  ادهیپ  خودش

  ره یکرد خ  یکه به پهلوش زده بود و منتظر بهم نگاه م  ییدستا

 یآدم  هیآدم.. حداقل    هیکردم که    یفکر م   نیاش بودم و به ا

ند  ده یکش  یمثل منًِِ سخت   ی م  یزخم خورده.. چ  دهِیمحبت 

  قه یدق  کیو در عرض    یکیکه تو تار  ی مرد  هیجز    ایدن  نیخواد از ا 
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بده و براش به فکر چاره    صیاز حدت و تشخ  شی ب  یخستگ  زانیم

 باشه. 

 ذاشتن!  یم هی خواستم.. اگه بق   ینم یچیه گهی..مطمئناً دیچیه

××××× 

جلوتر بود و من پشت سرش   سا ی.. گمیهم وارد رستوران شد  با

موقع..    یم همون  که  شوهر  هیرفتم  و  تو  ی زن  انگار   ی که 

با   با همون بحث و جدل برستوران  بود..    ی هم دعواشون شده 

 یاومدن سمت ما که جلو  هیبه نگاه متعجب و کنجکاو بق  تیاهم

 . میبود ی در ورود

زنش بود    دادی جواب دادن به داد و ب  یِحواسش پ   ی انقدر  مرده

خواست    نکهیو هم  ستادهیسر راهش وا  یکرد ک  یکه اصالًنگاه نم

دو قدم عقب رفتم    ی کیبهم تنه زد که    ی از کنار من رد شه جور

 .. دیچیتوش پ ی و درد بد دیدفعه چرخ هیو کمرم 

که    دمیداغ بودم و نفهم  دمینبود.. شا  دیشد  ی لحظه انقدر  اون

کردم   ا  هیفکر  لحظه  هم  هیدرد  مثل  م  شهیو  برطرف    ی زود 

.. کم کم  میو سفارش و داد   مینشست   زیپشت م  نکه ی هم  یشه..ول



1727 
 

کرد که حس کردم هر لحظه ممکنه    ریتمام پشتم و درگ  ی جور

 دهن باز کنه.. 

از چهره امم معلوم   نیشد و انگار ا  یم  ادتریز  ی بدنم ه  حرارت

 متوجه شد و گفت:  سا یبود که گ

 اگه گرمته پالتوت و درار خب! -

و حرکت   ستادنیقدرت سر پا وا   یخب..حت  یو تکون دادم ول  سرم

 گه ید   ی نجوریدرآوردن پالتو هم نداشتم.. هم  یدادن دستم برا

بخوام حرکات اضافه   نکه یشد چه برسه به ا  یم   ریداشت نفسگ

 هم انجام بدم! 

  

[23.11.2۰ 1۸:2۴ ] 

 نهم  و چهل و ششصد پارت   

 ی ازیرو متعجب و کنجکاو کرد و خب.. ن   سایجواب ندادنم گ  انگار

  ی درد جسم  نیتر  یدونست اصل  یم  ینبود وقت  دنیهم به پرس

 .. هیحال و روز بندازتم چ نیتونه به ا یمن که م
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تو چهره    یکه وسط اونهمه درد و بدبخت  یبا نگران  نیهم  ی برا

 داد  گفت:  ی کردم و بهم مزه م یاش حس م

 کمرته زرتشت؟ -

تکون   دییدرهم سرم و به تا ی همون فک منقبض شده و اخما با

ثان تو  که  صندل  هیدادم  رو  و  شد  بلند  روم  به  رو    میکنار  یاز 

 نشست.. 

 یاون ب  یکه رو کمرم نشست با تعجب نگاهش کردم ول  دستش

 : د یبه نگاه من فقط پرس تیاهم

 نجاس؟ یا -

کردم از کمرم جداش    یدستم مچش و گرفتم و سع  یکیاون    با

 کنم.. 

 خواد.. زشته!  ی ولش کن.. نم -

ا  نچ ا  ی کالفه  خودش مشغول   نباریگفت و دستم و پس زد و 

 ماساژ شد که باالجبار گفتم: 

 کم باالتر..  هیاونجا نه..  -
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  ی شد.. ول  دتریخورد.. اول دردش شد  ه یکه به همون ناح  دستش

کم آروم    هیکم کم انگار اصطکاک دستش پوستم و گرم کرد که  

بدم.. هرچند که هنوز طاقت فرسا    رونیشد و تونستم نفسم و ب 

 بود.

 یلب.. ول  ریناله ز  هیبه اندازه    یآوردم حت  یبه زبون نم  یحرف

  د یفهم  یو م  دنم یدرد کش  زانی انگار از خطوط چهره امم م   سایگ

 ر زد:لب غ ریماساژ دادنش ز نیکه ح

ساعت با زنت    هی  ی .. تو که عرضه نداریالدنگ عوض  کهیمرت  -

تو رستوران که چند    ی ایم  یش یپا م  ی خور  ی.. گه م یدعوا نکن

 تو رو...  ی باز وزیچوب پف دیهم هستن و با گهیتا آدم د

 .. بسه! ســـــــــایگ -

  سا ینداشتم.. گ  دنیخند  ی برا  یخنده ام گرفته بود و هم توان  هم

 و گفت:  دیکش ی هم پوف کالفه ا 

 همراهت؟! ی مسکن ندار -

 :دمیدو رگه شده ام نال ی باال انداختم و با صدا ی سر

 نداره!  دهیفا -
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 میبر  ی ! چه جورستم یبلد ن   یکنم؟ من که رانندگ  کاریپس چ  -

 خونه؟

برش  میای.. بعداً منجایبمونه هم  ن ی. ماش ادیزنگ بزن.. دارون ب  -

برو..میدار  یم قبلش  نم.  بگو  برو  آماده   ی.  و  سفارشمون  خواد 

 ! میریم میکنن.. دار

و برداشت و بلند شد که بره سمت مسئول رستوران   فشیک  عیسر

  م ی شونی.. منم پ رهیگ   یکه وسطا داره تند تند شماره هم م  دمیو د

 و دستم و به کمرم رسوندم.  زی و چسبوندم به م 

  ی کیاومد و من منتظر    یبود که داشت باهام راه م  یوقت  یلیخ

  ی کرد بودم.. درد  ی م  رم یگ  نی زم  ی که چند وقت  ییدردا  نیاز ا

وقت بود که  یلیشده بود و خ میاز زندگ ی که مدت ها بود عضو

 باهاش کنار اومده بودم. 

  

[23.11.2۰ 1۸:25 ] 

 پنجاهم  و ششصد پارت   
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که دکتر    ی مارستانیب  میو بر  میبش   نش یدارون برسه و سوار ماش   تا

 نیو تو ا  دیطول کش  یدو ساعت  یکیکرد    یتوش کار م  میمیقد

که    ی سخت  طیفاصله دردم نه تنها کمتر نشد.. که به خاطر شرا

دراز بکشم..   ای  نمی که راحتم بش  یتو اون حالت  یتونستم حت   ینم

 علناً به آه و ناله افتاده بودم!   گهیکه د  ی انقدر  تر شد  میاوضاع وخ

داشتن و    ییکارا   قهی اورژانسم فقط به اندازه چند دق  ی ها  مسکن

بلند شم که    یکردم خوب شدم و م   ی فکر م  نکهیهم خواستم 

تونستم تظاهر    ینم  یکه حت  ی طور   دیچیپ  یدرد دوباره م  میبر

 به خوب بودن کنم. 

بستر  کیدکتر کش  گهیکه د  ییجا  تا برا  ی دستور   ی شدن داد 

 تر.. قیو درمان دق صیو تشخ ی گرفتن ام آر آ

.. پرستار مشغول وصل کردن سرم بود میشد  ریاتاق که جاگ  تو

کنن و بعد از رفتن   یدارن با هم پچ پچ م  سایدارون و گ  دمیکه د

 حال و پر دردم لب زدم: یب ی پرستار با همون صدا

 ه؟یچ -

 شد و گفت:  کیبه تختم نزد دارون

 .. تو بهش بگو.. دهیحرف من و گوش نم سایگ -
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  یرو  ی لبخند محو  یول  هیدونستم بحثشون سر چ  ینم  نکهیا  با

 ده؟ یحرف من و گوش م سایلبم نشست.. مگه گ

 مگه تو؟ یگفت یچ -

برسونمت خونه اتون بعد خودم برگردم قبول    ا یب   گم ی بهش م  -

 کنه!  ینم

گ  نگاه  سمت  برگردوندم  و  اخمم  تخت    سایپر  سمت  اون  که 

 : دمیبود و پرس ستادهیوا

 ؟ ی بر ی خوا ی م ییوقت شب.. تنها نیا -

 خوام برم!  یاصالً نم -

 ؟یچ یعنی -

تونم    یگفت م  دمی.. از پرستار پرس شتیمونم پ   ی خب من م  -

. من تنها تو اون خونه تا صبح خوابم  گهیره خونه دبمونم.. دارون ب

 بره!  ینم

 بچه ها!   شی .. آخخخخخ.. برو پش یبرو پ -

 خوام بمونم..  یم -
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زل زدم بهش..    یچسبوندم و با کالفگ   م یشونیدستم و به پ   کف

 دختر؟ نیدنده بود ا هیچرا انقدر 

ا  سا یگ  - ای جان.. خسته  کن..  استراحت  برو    ی تون   ینم  نجای.. 

 رتریشرکت.. دارون چند ساعتم د  ی بر  دی.. فردا صبحم بایبخواب

 ! ادینم ش یپ  یبره مشکل

ک  سرش که  اتاق  گوشه  مبل  سمت  برگردوند  روش   فشی و  و 

فقط رفت که مبل    یشده که بره ول  یگذاشته بود.. فکر کردم راض

 و حق به جانب برگرده سمت ما..  ارهیو به حالت تخت خواب درب

لباسامم که تنمه.. صبح از    ه؟ی.. مشکلش چخوابم  یم  نجایهم  -

 شرکت!   رمیم نجایهم

  

[23.11.2۰ 1۸:25 ] 

 کم ی و پنجاه و ششصد پارت   

از آقاجونش گل    دهیبه ارث رس  یکالم  هیرگ    گهیکه د  دمیفهم

 که روم و برگردوندم سمت دارون و گفتم:   ستین   ایکرده و کوتاه ب 

 تو برو..   -



1734 
 

 زد و گفت:  ی لبخند

 .. ام یباشه.. فردا صبح م -

.. فردا دم یکرد بهت خبر م  صیبمون هر وقت دکتر اومد و ترخ   -

 گه؟ ید ادیم ی حتماً دکتر عسگر

م  - گفت  زدم..  زنگ  بهش  خودم  از    ی آره..  قبل  تا  که  سپرم 

 و انجام بدن..  یاومدنش ام آر آ

 ! ی باشه.. دستت درد نکنه.. تو زحمت افتاد -

 رو شونه ام نشست و فشار داد.. دستش

زنگ بزن   د یداشت  ی . کاردی نکردم.. مواظب خودتون باش  ی کار  -

 رسونم.  یخودم و م

اومد   یهم ازش تشکر و خداحافظ  سایگ رفتنش  از  بعد  و  کرد 

با اون  بهم.. صورت قاب گرفته اش  لبه تخت و زل زد  نشست 

  د ی رس  یمعصوم و بچگانه به نظر م  ی لیکج شده.. خ  ی مقنعه مشک

اومد    ی خب هنوز دلم نم  یکرد.. ول  ی حالم و خوب م  دنشیو د

خستگ من  خاطر  ف  یبه  و  تنش  تو  بمونه  امروزش  از    رداکار 

 بره شرکت.  نجایهم
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و حتماً تا    میبخور  ییرستورانم نشد غذا  ی افتاد که تو  ادمی  هتاز

صاف کردن درز    نیگشنشه! دستم و دراز کردم و ح  یاآلن حساب

 : دمی مقنعه اش پرس

 نه؟ ی شام نخورد -

 د یخر  چیساندو  هیدارون برام    ی اورژانس که بود  ی چرا.. تو تو  -

 ؟؟ ی اش و بدم تو بخور  هیبق  ی خوا ینصفش و خوردم.. م

 ییکمتر بخورم و کمتر به دستشو  ی .. هرچتیوضع   نینه.. با ا  -

 ذارن!   یبرام لگن م  انیکنم بهتره! وگرنه م دای پ اجیاحت

به بدن    ینگاه  یچشم  ریبه لحن شوخم نبود.. فقط ز  حواسش

 تخت انداخت لب زد:  ی درازکش شده ام رو

 که!  یش یالغر م -

تر بود انگار که    ی کرده بود.. قو  قیتزرکه پرستار تو سرم    یمسکن

تونستم لذت ببرم از حضور    یحاال با درد کمتر شده.. راحت تر م

حرفا  نیا و  بعض  ییآدم  مطمئناً  ب   یکه  زبون    اریاخت  یوقتا  به 

 .. اوردیم

 الغر شم؟ ی دوست ندار -
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کنه.. هرجور خودت دوست   ینم   ی دونم.. فرق  ی نم  یعنینه..    -

 ! ی دار

پررنگ تر   ی زل زدم به چهره اش و اون لک ها  حیلبخند و تفر  با

ا م  ی شده  ا  ی که حاال  و خجالتشه..  به خاطر شرم    ن یدونستم 

بازش تو اکثر  ی با وجود رو دیکش  یدختر هنوز از من خجالت م

 مواقع! 

  

[23.11.2۰ 1۸:2۶ ] 

 دوم و پنجاه و ششصد پارت   

  شتر ینشستنش ب  ی کم خودم و رو تخت جا به جا کردم که جا  هی

 بشه و با همون صورت جمع شده از درد گفتم: 

 ؟ ی دوست دار یخوام بدونم.. تو چ یخب من م -

 باال انداخت و دوباره نگاهش رو بدنم نشست..  ی ا شونه

 ؟ یرفت ی باشگاه م.. یخوب ی نجوریهم -

  نات یتمر  ی سر  هیرفتم.. به خاطر کمرم فقط    ی اونور بودم م  -

کردم..    یتنبل  ران یاومدم ا  یاز وقت  یدادم.. ول  یانجام م  دیخاص با
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کنه.. ورزش عضالتم و   دایباشگاه خوب پ  هیبگم دارون برام    دیبا

تو   یاحمق  هی  ی وقت   گهیشه.. د  ی کنه و بدنم... نرم تر م  یم  ی قو

 شم!   ینم یقبهم تنه زد.. اف ابونیخ

 ؟ ی شد ی نجوریقبالً هم ا -

با د  ی لبخند   ی پر از غمش.. ک  ی چشما   دنیرو صورتم نشست 

  نم ی چشما بب  نی ا  ی رو تو  یواقع  ی شاد  هیکه من    ی روز  د یرس   یم

تونه    ینم  ی فکر و دغدغه ا  چیه   گهید  نکهیراحت بشه از ا  المیو خ

 بنشونه..  ی خی ی چشما نیدرصد غم ته ا ه یبه اندازه  یحت

  دن یکش  نیطرف صورتش و نگه داشتم.. ح  هیو دراز کردم    دستم

که انگار من و   یدوست داشتن  یانگشت شستم رو اون لکه ها

 کرد لب زدم:  یم گهی د ی ایدن هیغرق 

 شه.. نگران نباش!  یبودم.. خوب م نمیبدتر از ا -

 ؟یبگ  ی خوا ینم -

 و؟یچ -

انقدر درد    دیبا   یروز افتاده که.. اول جوون  نیکمرت به اچرا..    -

 ؟یبکش
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  ی نجوریتعجب زل زدم بهش.. به خاطر من بغض کرده بود؟ ا   با

عارضه    نیاز علت ا  یبره که محال بود حرف  شیخواست پ   یاگه م

 بزنم. 

کم حالش و بهتر کنم    هی  نکهیا  ی و فقط برا  دمیکش   یق یعم  نفس 

 گفتم: 

نظرت   هویشد    یخاطر کهولت سنه! چ  به  یگفت  یقبالً که م  -

 عوض شد؟

 بگو زرتشت!  -

 کنه؟  یم یچه فرق گهیدونستنش د -

مثالً..    میخوام بدونم. زن و شوهر  یکنه.. م   یمن فرق م  ی برا  -

  ی همسرمون؟ تو که همه چ  یگذشته تو زندگ  یچ  م یبفهم  دینبا

 .. خب بگو منم بدونم! یدون  یو درباره من م 

 ؟یمطمئن  -

 و؟یچ -

 شدم و لب زدم: رهیتو چشماش خ قیعم

 دونم!  یو درباره ات م یهمه چ نکهیا -



1739 
 

منم    دیکش  یقیعم  نفس  دستش..  کف  به  دوخت  و  نگاهش  و 

و عقب کش و    دمیدستم    ع یباال که سر  دمی کم کش  هیو خودم 

 بالش پشت کمرم و مرتب کرد. 

که نذاشتم..دستش    نهی مبل بش  ی و رو  نییاز تخت بره پا  خواست

دستم گرفتم و مشغول نوازشش شدم..تو همون حال رفتم    ی و تو

  ی ..که م ی.. اون روز تلخ و جهنمشیسال پ   ی و خورده ا  ست یبه ب

فقط خدا دلش به    دیو شا  ارهی سرم ب   نمیبدتر از ا  یی تونست بال

 حالم سوخت. 

کمر    نیتلخ بودن..دوستش داشتم چون اگه ا  نی که در ع  ی روز

رقم    می خاطرات زندگ  نیاز بدتر  یکی  دیشد..شا  ینم  بم یدرد نص

 .دم یبخش یخورد و من..خودم و به خاطرش نم یم

 کیپ   میبا هم رفت  یروز همگ  ه یچهارده ساله بودم..که    زدهیس-

توپم   عی.. همه مشغول پهن کردن بند و بساط شدن..منم سرکین

شروع کردم به   ویبابا برداشتم و با گ  نیو از صندوق عقب ماش 

پسر بود   نکهیهم   یخورد ول  یمون به هم نمسن  ادیکردن..ز  ی باز

بزرگتر از من  بعد  م  م ینوه خانواده..تنها همباز  نیو   ی محسوب 

م  همش  هم  تو  وسط  م   ی دیچرخ  ی شد..اون  به    ی دیچ یپ  یو 
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منم    یگفت   یسره م   هی  نتیریدست و پامون و با همون زبون ش

 ..  ی باز

 به صورت کنجکاوش لب زدم: رهیرو لبم نشست و خ ی لبخند

..منم  ی .. اون موقع فقط رو اعصاب بودنهیریالبته اآلن در نظرم ش-

بهت دادم و گفتم کنارمون    تیمسئول   هیساکتت کنم    نکهیا   ی برا

ا  ستایوا پرت شد  توپ  اگه  ب  نوریو  برامون  انقدر ذوق  اری اونور   .

  ..که کارت و به مونیتو باز  میتو هم شرکت داد  نکهیاز ا   ی کرد

دنبال توپ   ی دییدو  یو با سرعت م  یداد  یشکل انجام م  نیبهتر

  یاوردیرو م  کهی چهل ت   نیکوچولوت اون توپ سنگ   ی و با دستا

 برامون.. 

 دهیبر  دهیو بازدمم و بر  دمیکش  یقی رفت تو هم نفس عم  اخمام

وقت بود که اون ماجرا رو از پس و پشت    یلیفرستادم..خ  رونیب

دوباره اش..عالوه بر   یادآوریبودم و حاال    دهینکش   رونیذهنم ب

 کرد..  یم  دتریو هم شد میو روان ی.. درد روحیدرد جسم

شوت کرد.. که رفت سمت    ی جور   هی.. توپ و  وی گ هوی  نکهیتا ا  -

وظ برحسب  هم  دو  فه یجاده..تو  جاده   ی دییات  توپ..  دنبال 

  ه ی بود که درست همون لحظه    ی..انگار از بدشانسیبود ول  یخلوت
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 دم ییو دو  دم یبوق ممتدش و شن  ی رد شد و من فقط صدا  نی ماش

ا نه  کنم..  بغلت  که  داشتم  فرصت  بکشمت  یطرفت..نه  نکه 

بود که هلت دادم به سمت اونور    نیکه کردم ا  ی عقب..تنها کار

لحظه احساس کردم رو   هیشد.. فقط    یچ  دمینفهم   گهیجاده..د

که انگار چندتا از استخونام همزمان   دیچیتو تنم پ  ی هوام و درد

 با هم خورد شد.. 

و   سایگ  رونیو از رو به روم گرفتم و زل زدم به صورت ح   نگاهم

 که توش پر از اشک جمع شده بود و لب زدم:  ی ناباور ی چشما

 بهوش اومدم! مارستانیماه بعدش..تو ب هی-

دهنش    ی دستش و جلو  دهیترس  ی و با همون چشما  دیکش   ینیه

 نگه داشت.. 

 ؟ ی تو کما بود -

موندم واسه   مارستانیتو ب  یدو ماه  یکیماه.. بعد از اونم    هی  -

عملم مال کمرم بود.. البته دکترا تا قبل    نیمختلف. آخر  ی عمال

کرده بودن و ممکن بود تا آخر عمر فلج بشم..    دیاز اون قطع ام

.. قبول کرد عملم کنه با همون احتمال ی دکتر عسگر  نیهم  یول

 ن یو دارو و ماساژ و ا  یوتراپیزی ف  ومکم. بعد از عمل و جلسات مدا
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تا آخر باهام    گهید ددر  نی.. ای .. باالخره تونستم راه برم ولزایچ

 مراعات کنم.  دیبا شهیهست و هم

بکشه    یعنی..  یعنی  - عمل  به  کارت  دوباره  که..    ای..  ایممکنه 

 ؟ی راه بر ینکرده.. نتون ی خدا

 داره..   میزندگ  وه یبه ش یبستگ  یدونم.. همه چ ینم -

چشماش که باالخره سر خورد   ی اشک تو  ی گرفت برا  شیآت  دلم

مجبور بشه   نکهیبا ترس ا شهیصورتش.. دوست نداشتم هم  ی رو

کنه روزاش و بگذرونه.. واسه    یشده زندگ   رینگ یشوهر زم   هیکنار  

ام  نیهم شا  ی شتریب  ی دواریبا  کنه   الشیخ  دیکه  تر  راحت  و 

 گفتم: 

.. وگرنه..  رترمیپذ   ب یآس  ی مردم عاد  ه یمن فقط.. نسبت به بق  -

 گهید  یبهم زد.. هرک  ارویکه اون    ی کنن. ضربه ا  تیرعا  دیباهمه  

کارش مثل من به    د یفقط شا  یشد.. ول  ی به جز منم بود ناکار م

 !ن یشد هم ینم دهیکش  مارستانیب

نشد که دستش و محکم تر تو دستم   جادیتو حالتش ا  ی رییتغ

 گرفتم و ادامه دادم:
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  ی.. حت سایکنم گ یم یزندگ ی نجوریساله دارم هم ستیمن ب -

سال و تنها بودم و خودم از پس کارام براومدم..    ستیب  نینصف ا

بوده.   ی هم کار کردم و ساعت استراحتم مثل مردم عاد  شهیهم

از پسش    ی.. ولنیر از ابدت  یلیخ  یلیداشتم.. خ  نمیبدتر از ا  ی روزا 

دو سال   یکیداشتم که    یزندگ  ی برا  زهیو انگ  دیبر اومدم. انقدر ام 

کردم..    یرفتم خارج.. زندگ  لیادامه تحص  ی بعد از اون اتفاق برا

باهاش دوست شدم چون..    یحت   ییجورا  هیباهاش کنار اومدم.  

..  نداختیزنده بودن و سالم بودن تو م  ادیمن و    شهیدرد هم  نیا

آدم    نیزتر یاز.. عز  یکیبود سرش..    کیحماقت من بود که نزد

از دست بره.   ش یهمه امون... تو سن سه چهار سالگ  یزندگ ی ها

که اآلن   می فکر کن  نیو.. به ا  میو نگاه کن   وانیپر ل  مهیبهتره ن  یول

 ! میجفتمون زنده ا

  سا یگ  هویکه    میکرد  یگاه من  گه یبه همد  می سکوت فقط داشت  تو

 ..  هیگر ر یکرد و زد ز یمات مونده من.. هق ی چشما ی جلو

نم  - من  نم  ی من..  فکرشم  اصالً  کمردردت   ی دونستم!  کردم.. 

کردم.. فوق فوقش از پله   ی داشته باشه! فکر م ی ا  هیقض  نیهمچ

 خدا..  ی نگفت آخه... وا ی ز یبه من چ ی.. چرا کسی ها افتاد
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[23.11.2۰ 1۸:2۶ ] 

 پنجم و پنجاه و ششصد پارت   

  نکه یکردنش ادامه داد و من ناراحت از ا  هیو گرفت و به گر  روش

 اومد لب زدم:  یآروم کردنش ازم برنم ی برا ی کار طیشرا نیتو ا

که مامان و بابات    دمید  یبودم.. م  مارستانیکه تو ب  ییاون روزا  -

نجات جون تو  یمالقاتم شرمنده ان.. چون در ازا انیهربار که م 

بعدها به تو هم    یشرمندگ  نیروز افتادم.. من نخواستم ا  نیبه ا

که فقط سه    ییمنتقل شه.. مسبب اون اتفاق خودم بودم.. نه تو

برا بود..  تو چ  استمخو  نیهم  ی سالت  به  نگن..    ی زیازشون که 

از آقاجون خواستم و اون دستورش و صادر کرد..  در اصل    یعنی

که از   یمسئله فراموش شد.. تا قبل از عروس  نیکم کم ا  گهید

که   مونی.. اونم گفت بهت گفته.. شبِ... شب عروسدمیخاله پرس

.. شک هیچ  ی جا  ی دیشکمم خورد و پرس  ی رو  هیچشمت به بخ

گم که  رفته.. خواستم بهت ب  ادتی  ای  یدون  ینم اینکه  یکردم به ا

  گه ید  ی زایبه چ  ای  ی دیپرس  یم  یاواخرم که ه  نیوقت نشد.. ا



1745 
 

که خاله  ییکلمه هم از حرفا ه یاصالً  دمی.. فهمی داد یربطش م 

 ! ی دیدرباره من بهت گفته رو نشن 

کردنش ادامه داد    هیو به چپ و راست تکون داد و به گر  سرش

داد   یکه دوباره داشت خودش و نشون م  ی و درد  یکه با کالفگ 

 گفتم: 

 ه؟ یات چ  هیگر لیشه بدونم دل یاآلن.. م -

  ن یمن.. منِ احمق نفهم.. چقدر.. چقدر مسخره ات کردم سر ا  -

تو روز  اون  روز..  اون  کمرت..  کوفت   ی درد  درمونگاه  ..  یاون 

اون بدو بدو کردن ها واسه فرار از   ای..  ی مجبورت کردم بغلم کن

 دستت..  

لرز  روش دلم  و من  برگردوند  به سمتم   یچشما   دنیاز د  دیو 

 .. سشیسرخ و صورت خ

چرا   ؟ی شد  ی نجوریبه خاطر من ا  ی چرا زرتشت؟ چرا بهم نگفت  -

 من...   ریتقص ینگفت

بچه سه چهار ساله مگه   هی  سا؟ی تو بود گ  ریگفته که تقص یک -

م و  با  یچقدر درست و غلط  به    دیرس   یعقلم م  د یفهمه؟ من 

ه  نیا  نکهیا به  بودم.  خودم  مقصر  خطرناکه..  هم    چیکار  وجه 
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کار  ستمین  مونیپش بعدشم    ی از  کردم.  جونت  نجات  واسه  که 

از ز  یمن.. من نم به خاطر درد کمر من  تو   ی عاد  ی ندگخوام 

ب   دی . بغل کردن تو شایمحروم بش و مجبور شم    ارهیبهم فشار 

کنه.. اصالً بذار فردا   یفلجم نم  یچند ساعت درد تحمل کنم.. ول

 راحت بشه.. خب؟   التی.. خودت باهاش حرف بزن تا خادیدکتر ب

  

[23.11.2۰ 1۸:2۶ ] 

 ششم و پنجاه و ششصد پارت   

.. حاال خودم یکم آروم تر شد ول   هیتکون داد و    دییو به تا  سرش

ا  ریدرگ از  با    هیقض  نباریا  ی جد  ی نکنه جد  نکهیاسترس شدم 

 . ارهیدرد از پا درم ب نیفرق کنه و ا شهیهم

اش کنم..    سهیمقا  میقبل  ی کردم تو ذهنم با دردا   یم  یسع  مدام

 ی زیچ  نیمسئله که قبالً همچ  نیشد رو ا  یذهنم متمرکز نم  یول

برد از   یتا صبح خوابم نم  ییروزا   ی   ادمهینه.    ا یرو تجربه کردم  

ب  یحت  ایدرد..   به  شد..    ی م  ده یکش   مارستانیمثل امشب کارم 

 دکتر داشت.  صی به تشخ یبستگ  زیباز همه چ یول
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بسته داشتم ذهنم و سر    ی خودم بودم و با چشما  ی حال و هوا  تو

گونه ام چشمام تا   یرو  ییلبا  دنیه با چسبدادم ک  یو سامون م

  ش یپ   قهیکه تا چند دق  ی آخر باز شد و زل زدم به چهره دختر

 هیاش اتاق و پر کرده بود و حاال لبخند مهربونش..    هیگر  ی صدا

 و رو کرد.. ریدلم و ز گهیجور د

  یی روزا  هیخوشرنگش که    ی همون فاصله کم زل زدم به چشما  از

 یبه خودِ اون روزام حق م بیو برده بود و حاال.. عج  نمیدل و د

 دادم! 

 بود؟  یواسه چ نیا -

 تر شد و گفت:  قیعم لبخندش

...  نکهی.. بابت ایهم تشکر واسه نجات جونم.. هم معذرت خواه  -

 نخواستم زودتر بشناسمت! 

سرش و عقب بکشه..    نکهیکرد و قبل از ا  تیبه منم سرا  لبخندش

  ن یدستم و گذاشتم پشت گردنش و نگهش داشتم.. نگاه اون ب

چشم و لبش.. باال    نی شد و نگاه من ب  یچشمام چپ و راست م 

 ! نییو پا

 جواب بذارم..  یرو ب یعادت ندارم تشکر کس -
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 ! هی.. کاف یهم تشکر کن  یزبون -

 خوام از زبونم استفاده کنم!   ی اتفاقاً منم م -

 ماش داد و گفت: به چش یچرخ

 .. ستی جاش ن نجایهات و نگه دار بعداً رو کن ا ییتوانا -

 ؟یکنه دردم کمتر بشه چ یاگه بگم کمک م -

تر    کیزدم سرش و به خودم نزد  ی که حرف م  یهمون حالت  تو

 گفت:  یخورد وقت ینفس گرمش به صورتم م نبار یکردم و ا یم

 داره؟ یچه ربط -

 ! ره یم ادمیشه.. درد  یمتمرکز م گهید  زیچ هیذهنم رو  -

نداشت و    یبردن اون فاصله چند سانت نیاز ب ی برا یفرصت گهید

  دم یخندونش بچسبونم شن  ی لبام و به اون لبا نکهیفقط قبل از ا

 که گفت: 

 فرصت طلب!  -

××××× 
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تاث  ی م  ی ساعت  کی تحت  زرتشت  که  که    یآرامبخش  ی ریشد 

 ده یکرد خواب  قی شدن دردش تزر   دیپرستار دوباره به خاطر شد

 اومد.  یمن خواب به چشمم نم یبود ول

  ی کردم که بفهمم علت کمردردش چ  یوقت اصرار نم  چیه  کاش

 نه. ک ریغم و ماتم همه وجودم و درگ ی نجوریبوده که حاال ا

نبودم که بخوام از قصد    یسن و سال  ی حق داشت.. من تو  زرتشت

به خاطر    نکهی.. فکر ایشناخته بشم.. ول  رکاریبکنم که تقص  ی کار

ب ب  شترینجات جون من..  کشه..    یساله که داره درد م  ست یاز 

چند    ختنیو با ر  ا یراحت  نینشوند که به هم  یگلوم م  ی تو  ی بغض

  نجایخواست که ا  یم  دنشد.. دلم زار ز  ینم  ی قطره اشک خال

 جاش نبود! 

فداکار  مسئله از  تر  برا  ی بغرنج  مزخرف    ی زرتشت  رفتار  من.. 

و   دمشیکه بعد از ده سال تازه د  ییخودم بود.. چه همون روزا

مسخره اش کردم    ای  هیچ  ی درد کمرش برا  نکهیبه ا  تیاهم  یب

 ی که زمزمه ها  ییشدنش.. چه روزا  شتریب  ی بودم برا  یعامل  ای

 ی عالقه ا  چیه من دید  یم یشروع شد و مامانم وقت  مونیعروس
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  ی دادم مدام سع  ی نه به ازدواج نه به زرتشت از خودم نشون م

 کنه. فیمن رد ی و برا اتشی کرد خصوص  یم

حرفاش و.. که درباره آقا بودنش.. پاک بودنش..    ی بود بعض  ادمی

 ادمی.. اصالً  یگفت ول  یبودنش م  تی کرده و با شخص   لیتحص

از اون تصادف زده باشه.. که صد در صد زده و    یکه حرف  ست ین

 نداشته که بخوام بهش گوش بدم.  تیمن اهم ی برا ی انقدر

ود وج  ایدن  ی پسرخاله اس که تو   یروزا دلم پر بود از هرچ  اون

  شیپسرخاله ها من و به قهقرا کشوند و آت  نیاز هم   یکیداره..  

..  نمی بخوام زرتشت و بب  نکهیاز ا  شتری.. من ب می انداخت تو زندگ

با د  یباعث م  نیو هم  دمید  یپسرخاله بودنش و م   د یشد که 

 نفرت بهش نگاه کنم. 

  ی خاندان.. ممکنه حت   هیتا بفهمم.. که دو تا آدم از    دیکش  طول

که   یشه اون آشغال  یپسرخاله م  هیهم نباشن..    هیدرصد شب  هی

و    م یکه زندگ   ی آدم  نیشه ا  یهم م   ی کیو ازم گرفت..    می زندگ

 نجات داد. 
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دل  اصالً و    لی حاال..  توپ  اگه  اون  شد..  هم  برابر  چند  نفرتم 

نم  نداختینم زرتشت هم   یسمت جاده.. من  و  رفتم سراغش 

 ال من.. اومد دنب ینم

رو رفته رفته به همه    ینحس  ن یکه از اول نحس باشه.. ا  یآدم

  ی که نافش و با نحس  هییاز همون آدما  یکی..  ویکنه و گ  یمنتقل م

 !دنیبر

رفتم    عیزرتشت از رو مبل بلند شدم و سر  دنیدرد کش  ی صدا  با

سمتش.. آروم صداش کردم که جواب نداد... هنوز خواب بود و 

 .. دی کش یخواب داشت درد م ی تو

کم که گذاشت آروم تر شد و من همونجا لبه تخت نشستم و   هی

 ی که رو  ی شد سمت اون بوسه ا  ده یزل زدم بهش.. ذهنم کش

 ..که بهم داد یگونه اش کاشتم و جواب

با    شیساعت پ  کی که    یینشست رو لبم و جا  ار یاخت  یب  دستم

  ی.. که مییروزا  هیشده بود و لمس کرد..    ده یآدم بوس  نیا  ی لبا

کنن و    ی م  یی.. چه کاراشونیجنس   ی ازهایآدما به خاطر ن  دمید

  ی واقع  ی پول خرج کنن.. به معنا  یحاضرن به خاطرش کل  یحت
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ا از  شدم  طور   نیزده  و  حت  ی موضوع    لم یف  هیتو    یوقت   یکه 

 داد.   یحالت تهوع بهم دست م   دمید  یم  دنیصحنه بوس  یخارج

عوض شده بود.. حس و حال من نسبت    زیحاال.. انگار همه چ  یول

تو بغلش..    دنی خواب  یبه اسم شوهر.. حت  ی کنار مرد  یبه زندگ 

 .. لمس کردنش..  دنش یبوس

که همه احساس    ی ام.. طورکلمه شوهر معجزه کرده بود بر  انگار

آدم    نیا  نکهیداشت فکر کردن به ا  یو پس زد.. حس خوب  میمنف 

شب   هیمال منه.. نه واسه    شهی فقط و فقط مال منه.. تا هم  گهید

 و دو شب..  

  ی آدم.. زرتشته.. کس   نیا  نکهیقدر خوب تر بود فکر کردن به ا  چه

شا تویحت  دیکه  ب  ی ..  موفق   ی ها   یزندگ  شتری نصف  مثالً 

و من.. کافر محسوب   یکن   دایمثلش و پ   یتونست  ی.. نمییزناشو

 کردم!  یشدم که هر روز به خاطر وجودش.. خدا رو شکر نم یم

  ن ییاش که آروم و منظم باال و پا  نه ینشست رو قفسه س   نگاهم 

طرف    هیکارام داشته باشم    ی رو  ی اراده ا  نکهیشد.. بدون ا  یم

  تم یبه ر  فتهی روش ن  مین یکه سنگ   ی صورتم و گذاشتم روش و طور

 کردم..  نییقلبش گوش دادم و سرم و هماهنگ باهاش باال و پا
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  یلیبود.. خ  ادیز  یلیکه تو خودش داشت خ  ی... قدرت آرامشیول

کردم.. وگرنه چشمام گرم   یکه فکرش و م  ی زیاز اون چ  شتریب

مسئله که اونجا اصالً   نیکرد از ا  ینم  یشد و ذهنم و خال  ینم

 ! ستین دنیخواب یبرا یخوب ی جا

* 

مانند  ی صدا  با پچ  پچ  و  آروم  زدن  ول  اری هش  ی حرف    ی شدم.. 

صدا فقط  بود  بسته  هنوز  ا  فیظر  ی چشمام  رو    ی دخترونه 

 دادم که گفت:  یم صیتشخ

برا  ی نجوریا  یول  - ن   تتونیوضع  ی اصالً  ما  ستایخوب  از  حاال   !

 گفتن بود.. 

  هیرو    یشده که دست  یچ  نمی بلند کنم بب  خواستم سرم و  یم

  ی پچ زدن زرتشت به سخت  ی سمت صورتم  حس کردم و بعد صدا

 : دی به گوشم رس

 ندارم.. یمن مشکل گمیخانوم دارم م -

 شه..  یمشخصه داره بهتون فشار وارد مآخه  -

 کردم.. اآلن درد ندارم..  یاگه فشار بود درد حس م -
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تاث  - تحت  نداشتنتون  تازه    ریدرد  بره  اثرش  که  اون  مسکنه.. 

 . دیکن  یدردش و حس م

 .. دیی.. شما بفرماست ین ی باشه مسئله ا -

  دی کن  دارشونی .. لطفاً ب ی ام آر آ  ی برا  میبر  میایم   گهیربع د  هی  -

 ! ادیتا اونجا همراهتون ب شونی ا دیخوا یاگه نم

انداخت   ادمیکرد و    تیحرف انگار تازه ذهنم شروع به فعال  نیا  با

به خاطر مشکل زرتشت و اون صدا هم مال    م یمارستانیب  ی که تو

 پرستاره.. 

که روش گذاشته بودم بلند کردم و چشمام    ییسرم و از جا  عیسر

بازشون کردم.. که تازه نگاهم به    دمیمال   یحساب  نکهیو بعد از ا

بود افتاد.. پس    یکه اون سمت اتاق خال  ییمبل تخت خواب شو

 بودم؟  دهی من کجا خواب

گردنم گرفت    ی از رگا  یکیبا شتاب برگردوندم که    ی و جور  سرم

هم چشما  نطوریو  تو  نگاهم  شدم  ماساژش  مشغول    یکه 

 سرخوش زرتشت قفل شد..  

 .. ریصبح بخ -
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  ینگاه   میو با ن   ن ییاز رو تخت اومدم پا  ی همون بهت و ناباور  با

 : دمیبه ساعت اتاق نال 

 ینکرد  دارمیبودم؟ چرا.. چرا ب  ده یخواب  نجایمن چهار ساعت ا  -

 زرتشت؟ 

 شدم!  داری خودمم تازه ب -

 افتاده روت؟ یاحمق هی ی اصالً حس نکرد یعنی -

 داد و لب زد: لمیتحو  یاخم

که با    ی ریدر نظر بگ   یخوره من و انقدر زپرت  یبهم برم   گهید  -

 ام نفسم بره از درد.. نهیس ی گذاشتن سرت رو

  د یخاصه.. نبا  تتی... اآلن وضعه ینجوریا  شهیهم  گمیمن که نم  -

با اون پرستار بدبخت    ی آوردم بهت.. تازه دو ساعتم دار  یفشار م

 یم  دارمیب  ی شد   داریهمون موقع که ب  ؟یکه چ  یکن   یکل کل م

 ! گهید ی کرد

 نشد!  -

 ؟یچ -
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  ی م   شهیکه هم  یینشد.. نتونستم.. جات خوب بود.. همون جا  -

 خواستم باشه..  

به نظر    گهیو زل زد به سقف.. د  دیکش   ی قیعم  نفس  سرخوش 

 گفت:  یبود وقت  نیو غمگ  دیرس ینم

خواد    یشم دلم م  یاز خواب پا م  یه که صبح ها وقتده سال  -

از وجود تو باشه..    کهیت   هیرسه..    یکه به چشمم م  ی زیچ  نیاول

 ایکنم    ی.. حق دارم باهاش عقده هام و خالدمیحاال که بهش رس

 نه؟! 

که بهش سرم وصل نبود و گرفتم و    ی و دور زدم و دست  تخت

 : دمیپرس

 هنوز؟ یکارا نگران نباش.. درد دار  نیواسه ا میوقت دار -

با    ینداشت.. اآلن وقت  ریکمتره.. سر شب مسکن هم تاث  یلیخ  -

 خوبم.   یعنیمسکن آروم شده 

  

[23.11.2۰ 1۸:27 ] 

 شصتم  و ششصد پارت   
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 و تکون دادم که گفت:  سرم

د  می ن  - ب   گهیساعت  بگو  دارون  بزن  کارت  ادیزنگ  به  برو  تو   ..

 برس.

 .. رمینکنه نم نهیو معا ادیدکتر ن  یتا وقت -

 .. سایطول بکشه گ  دیتا ظهر شا -

 .. گمیبهش م یادتیزنم به س یخب طول بکشه. زنگ م -

با    یمکث و  حرفا  نکهیا   ادیکردم  درباره  نشد   روزید   ی فرصت 

باال گرفته   ی با سر  به غبغبم انداختم و  ی بهش بگم باد  یادتیس

 از غرور گفتم: 

اعتبار    سشیرئ  ش ی پ  ی شرکت بزرگ انقدر  هیمسئول فروش    -

 .. رهیبگ  ینصفه روز ازش مرخص هیداره که 

کم بکشه    هیکرد خودش و    یاز تعجب رفت تو هم و سع  اخماش

 باال.. 

 ؟یچ یعنی -
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رو گفتم.. البته هنوز در   یادتیس  روزید   ی از حرفا  ی خالصه ا  هی

راز    انیهم در جر  یادتیبودم که س   هیحال سانسور کردن اون قض

 من قرار گرفت..   یزندگ

شک  ییاونجا  از معرف  نیا  بایکه  ما  به  و  نم  یآدم  دلم    ی کرد.. 

ا استرس  زرتشت  ا  نیخواست  از  که  باشه  داشته   قم یطر   نیو 

ره.. پس  ب  نیکاتر  شیو بعد از اون پ  بای شک  شیبخواد آبروش پ

 نیداشتم.. چون مطمئن بودم ا  ینگه م   یبهتر بود همچنان مخف

 کنه! ینم دایدرز پ  ییهم جا یادتیس قیاز طر هیقض

 زد و گفت:  ی که تموم شد زرتشت لبخند  حرفم

و داده چرا   شنهادیپ   نیکه ا  دهی تو وجودت د   ی ز یچ  هیحتماً    -

 ؟ ی قبولش نکرد

خوام   ی.. نمادهیام.. از سرمم ز  یبودن راض  یمن به همون منش  -

 ی و دردسر اضافه کنم برا ی ریدرگ یه  تمیشدن مسئول شتریبا ب

 خودم.

.. چهار  ن یو نب  ی که هست  ییوقت به کم قانع نباش.. جا  چیه  -

  ز یهزارتا چ  دیشغل جد  نیاز هم  ی تون  ی .. منی قدم جلوتر و بب

 که به دردت بخوره..  ی ریبگ ادی
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لوازم    کیکوچ  فیو ک  نهیباال انداختم و همونطور که آ  ی ا  شونه

 گفتم:  اوردمیدرم فمیو از تو ک شمی آرا

 کنه!  دایپ دیفروش جد  ریمد ه ی یحاال فعالً که هستم.. تا وقت -

کردم   ینگاهش و حس م  یرگیخ  ینگفت ول  ی زیچ  گهید  زرتشت

  ی باشم ول   تیاهم  یکردم ب  یزدم.. سع  یم  ملیداشتم ر  یوقت

بود   نکردم ز  یاگه مدروغ  پام و گم  نگاه    نیا   ریگفتم دست و 

 اش.. رهیخ

پررو  یول به  زدم  و  ح  ییخودم  ن   نیو  لبم  رژ  دنبال    م یگشتن 

 بهش انداختم و گفتم:  ی نگاه

 ؟ ی مثل الک زدن دوست دار نمیا ه؟یچ -

 اگه فقط واسه خودم باشه آره!  -

  

[23.11.2۰ 1۸:2۸ ] 

 کمی و شصت  و ششصد پارت   

خودم و زدم به اون راه و دوباره    ی و گرفتم کامالً.. ول  منظورش

 درآوردم..  فمیو از تو ک ملیر



1760 
 

م  - زودتر  دار  یگفت   یعه؟ خب  برات    ی دوست  روز خودم  هر 

 ..زمیزدم عز  یم ملیر

  د یکه داشت با شک و ترد  گهیکانال د  هیکه من زدم    دیفهم  اونم

  کش یلبم نزد  ی رو  ی با لبخند موذ  نکهیکرد و هم  یبهم نگاه م

 : دیتوپ  تیدستم خورد با جد  ی تو   ملیشدم و چشمش به فرچه ر

 نکن!  -

 تر شدم..   کیندادم و نزد تیاهم

بزنم.. با    ملیخوام برات ر  یم  یدوست دار  یگیچرا؟ مگه نم  -

 !ستایوا قهیدق هی شه  یرنگ چشمات محشر م نیا

 زشته! ساینکن گ -

از زانوهام و خم کردم و گذاشتم رو تخت و تنه ام و باال   یکی

ه  یم   ی.. سعدمیکش به  برخورد   چیکردم  زرتشت  بدن  با  وجه 

داشتم کارم و    تیهمچنان با جد  یول  فتمینداشته باشم و روش ن

 دادم.. یادامه م

 خوشت اومد..  دیامتحان کنم شا هیحاال بذار  -
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به صورتش که مچم و محکم نگه داشت   دیرس  ی داشت م  دستم

ن   کهیو درحال با  بود  گرفته  در    ی نگاه  میخودشم خنده اش  به 

 بسته اتاق لب زد: 

 .. نییتو برو پا ادیم  یکیزشته  -

 خوام شوهرم و خوشگل تر کنم..   یمگه؟ م  هیچ -

 ؟ یکن  دایپرستار پ ی هوو یترس ینم -

 .. ارمیجفتتون و خودم از کاسه در م ی چشما -

 !ی گ یجونور نگو چرا م گمیبهت م  -

شدم و خواستم از اون فرچه هرطور    یشیحرف دوباره آت  نیا  با

رو صورتش استفاده کنم   یخط مشک  هیبه اندازه    یکه شده حت

پاش و تو   یپرستار در حال  هیکه همون موقع در اتاق باز شد و  

خم شده رو   ی پا  هیباال رفته و با    ی پا  هیاتاق گذاشت که من با  

 مل ی داشتم که براش ر  رارشوهرم و اص  ی تخت دوال شده بودم رو

 بزنم! 

××××× 
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طول    یدو ساعت  یکیآماده بشه    ی ام آر آ  جهیو نت   ادیدکتر ب  تا

واسه    سایمن به گ  ی رغم اصرارها  یمدت عل  نیو تو تمام ا   دیکش

 رفتن به محل کارش کنارم موند و تکون نخورد.

انقدر براش مهمم    دمید  ی م  یشد وقت  یچرا ته دلم گرم م   دروغ

تا    ی و م  دهیام نم  هوده یب  ی به اصرارها  یتیکه اهم خواد بمونه 

 دکتر و بشنوه.  ی حرفا

با   ی برا  سایگ  لیکنم که دل  یحس م  بی عج  ییروزا  هی ازدواج 

مشترک و قبول داشتن من به عنوان   ی که بود.. زندگ  یمن.. هرچ

گرفتم و    ی روزا مثل اآلن.. حرفم و پس م  یبعض  یشوهر نبود ول

 ! یمنف ی افکار غلط و پر از انرژ نیکرد از ا یو راحت م المیخ

تاث  دمیشا تحت  موندگ  شبمی د  ی حرفا  ریهمش  علت  ار  درباره 

از    ی درصد  هیگفتم تا    یزودتر م  دیبا  دیکمردرده.. شا  نیشدن ا

 بدم..  رییرو نسبت به خودم تغ  سایبد گ   تیذهن

  

[23.11.2۰ 1۸:2۸ ] 
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که    ی شد و درد  یتر م  یداشت طوالن  یکه ه  یاز انتظار  کالفه

شد    یم  یساعت  هیکرد رو به دارون که    یو ول م  دیچیپ  یمدام م

 ذاشت گفتم:  یتنهام نم ی ا هیثان  سایاومده بود و اونم مثل گ 

 دکتر؟ خسته شدم!  ادیچرا نم نیبرو بب  -

 : دیشد و پرس کیقدم به تختم نزد چند

 ؟ ی درد دار  -

کلمه حرف بزنن بهمون و   هی  ان یب  میدو ساعته منتظر  ینه ول  -

 کنن.  زیتجو دیجد ی چهارتا دارو 

چون    ندازنیود دارن کارت و راه مباز برو خدا رو شکر کن که ز  -

دکتر انجام داده و سفارشت و کرده وگرنه حاال   نیعملت و هم

 .. ی شد یعالف م  دیحاال با

 پرسم!  یم  رمیمن اآلن م -

  نکه یو قبل از ا  دیسر جفتمون به سمتش چرخ  سایگ  ی صدا  با

ها  یحرف قدم  با  ب  ی بزنم  رفت  اتاق  از  با  رونیبلند  که  دارون   ..

خواست    نکهی بود زل زد بهم و هم  رهیرفتنش خ  ریمسلبخند به  

 بگه خودم با چشم بسته لب زدم: ی زیچ
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 از خدا ممنون باشم!  دیدونم.. به خاطر داشتنش با یم -

 : دیچ یرو شونه ام نشست و صداش تو گوشم پ دستش

 ! یدون یخوبه که م  -

 ی بعد از برگشتنش تو  قهیانگار اثر کرد که پنج دق  سایگ  ی حرفا

  رش یبه خاطر تاخ  یتر باالخره اومد و بعد از معذرت خواهاتاق دک

انداخت    یبه جواب ام آر آ  یدرد من.. نگاه  تیاز وضع  دنیو پرس

 و گفت: 

 .. ی کرد  یم  تی وقت بود رعا  یل یبا خودت پسر؟ خ  ی کرد  کاریچ  -

 نداشتم!  یشد.. وگرنه تا قبلش مشکل یاتفاق -

افتاد و زبونم بند اومد..    سایگ   دهیلحظه به چهره رنگ پر  هی  نگاهم 

 اورد یطاقت ن   سایخود گ  نکهینتونستم حرفم و ادامه بدم تا ا  گهید

 : دیو پرس

 ممکنه باز عمل بشه؟  یعنی.. یعنیبده؟  یلیخ -

 به دو طرف تکون داد و گفت:  ی سر ی دکتر

اعمال بشه.   دیدو هفته استراحت مطلق حتماً با  یعمل نه.. ول  -

م  که  مطلق  اندازه    یعنی  ؟یچ  یعن ی  گمیاستراحت  به  فقط 
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.. با چند قدم آروم و بدون یرفتن اونم با توالت فرنگ  ییدستشو

تخت    یستون فقرات تو خونه راه رفتن از رو  ی فشار به مهره ها

سه چهارتا بالش نرم    حتماً  ینی بش   ی.. اگرم خواستیش  یبلند م

و    ینکن   دایحالت نود درجه پکه    ی طور  ی ذار  ی پشت کمرت م

.. حمومتم تا حد امکان  ی ایکم از حالت درازکش باالتر ب  هیفقط  

بهتر از نشستن و    یو توش دراز بکش  ی کوتاه باشه و اگه وان دار

 ..  ستادنهیسرپا وا

  

[23.11.2۰ 1۸:2۸ ] 

 سوم و شصت  و ششصد پارت   

که قبالً تجربه    ی تیوضع  نیبه چهره کالفه ام بابت ا  یدکتر نگاه 

خواست دوباره تکرار بشه   یاش کرده بودم و حاال اصالً دلم نم

وقت و  بدجور  دید  یانداخت  لبخند  ی حالم  اس  و   ی گرفته  زد 

 گفت: 

 !ت؟ی زندگ ی هست تو یکیباالخره  ا ی ییهنوز تنها -
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  سا یکه تازه گ  یی روزا  که داشت.. اون  یکردم از حافظه خوب  تعجب

و من با    دیسوال و ازم پرس  نی هم  ششیاومدم پ  یرفته بود وقت

 که خوب به خاطر دارمش گفتم تنهام..  یغم

 اشاره کردم و گفتم:  سایاآلن با لبخند به گ  یول

 همسرم هستن!  -

 ..ی واسه پماد نزدن ندار ی بهونه ا گهی.. پس دی هم عال  یلیخ -

بود که بهش    ادش ی  نمیا  ی.. حتدمیخند  ی بلندتر  ی با صدا  نباریا

در اصل از خود   یو ندارم که برام پماد بزنه.. ول یگفته بودم کس

 اومد!  یشدن پماد به پوست بدن بدم م ده یمقوله مال 

 اضافه کرد: سایبه گ رو

بشه.. هر شب قبل از خواب   بی با هم ترک  دیدو تا پماده که با  -

کنه..   یم  یدونم تنبل یچون م  سپرم یبراش بزن. به خودش نم

 رفتن روند درمان..    شیکم هلش بده واسه زودتر پ  هیحداقل شما  

لحن شوخ دکتر    ی و حت  دیرس  ی به نظر م  شونیکه هنوز پر   سایگ

 هم حالش و بهتر نکرد لب زد: 
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واسه    ستین  یراه   چیمسئله.. ه   نیجدا از ا  یزنم.. ول  یچشم م  -

 اد؟ین  شیپ یمشکل نیهمچ گهیدرمان کامل.. که د

ساده انقدر سماجت به   یفصل  یآلرژ  هیوقتا    یکه بعض  ی دید  -

  لیتبد  یها و حت  هیر  ی مونه تو  یم  شهیهم  ی که برا   ده یخرج م

مزمن شده   ییجورا هی.. هیزیچ نیهمچ هی نمیشه؟ ا یبه آسم م

بدتر    ا یکه بهتر    ستین   نیا  ش یخب.. معن   ینداره.. ول  ی و راه درمان

کردم   یبعد از عمل فکر نم  یمن حت   گمیشه.. صادقانه م  ینم

خوشب و  بده  انجام  کار  انقدر  رو  نانه یبتونه  دادن   ی فقط  انجام 

که فقط محتاج    ی روزانه اش حساب کرده بودم.. طور  ی ها  تیفعال

 نی.. ای استفاده کنه. ول  لچریو  اینشه و مجبور نباشه از عصا    یکس

ح و  من  انگ  رتزدهیپسر  شد  ثابت  و  ا  زهیکرد  از  باالتر    نیاش 

مشکل مقابله کنه.. پس    نیبا ا  ی ادیتونسته تا حد ز  وحرفاس  

تونم    یمنم م  گهیتونه و حاال د  یبه بعدم م   نیاز ا  دیمطمئن باش 

الزم و پشت گوش نندازه و    ی ها   هیقول بدم بهتون که اگه توص

شا نکنه..  فراموش  و  کار  چیه  گهید  دیورزش  براوقت   ی ش 

 نشه!   دهیکش  مارستانیبه ب ی مسئله ا نیهمچ

 و چرخوند سمت من و گفت:  روش
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 .. رهی کم دل خانومت آروم بگ  هیتو هم قول بده بلکه  -

  ن یرو تو دستم گرفتم و ح  سایو دراز کردم و دست سرد گ   دستم

 نوازش پوست دستش لب زدم:

 .. دمیقول م  -

  

[23.11.2۰ 1۸:2۸ ] 

 چهارم و شصت  و ششصد پارت   

گ  با و  دارون  دراز کش  ی رو  سایکمک  اتاقم  از   دمیتخت  بعد  و 

دکتر چند تا بالش پشت کمرم گذاشت  هیطبق توص سایگ نکهیا

ن  الشیو خ بابت فشار  کمرم راحت شد    ی به مهره ها  ومدن یاز 

 : دیپرس

 ؟ ی درد ندار -

سوال جواب    نیبه ا  هیبه ثان   هیثان   دیبه بعد با  نیدونستم از ا  یم

کم درد داشتم لب    هی  ادیبه خاطر تحرک ز  نکهیبدم و با وجود ا

 زدم:

 نه!  -
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هست.. کدوم   افم ی.. دکتر مسکن داده.. چسب داده.. شای نگ  یالک  -

 و بدم؟

 جواب نداده بودم که خودش گفت:  هنوز

 بذارم برات؟ افیش ی خوا یم -

داشت    یخندونش افتاد که به زور سع  ی لحظه به چشما  هی  اهم نگ

که از آشپزخونه   یی.. با سر و صدارهیلباش و بگ  دنیخند  ی جلو

فهم م  دم یاومد  درست  قهوه  داره  نم  ی دارون  و  شنوه    ی کنه 

 لب زدم:  نیصدامون و واسه هم

 دونستم؟!  یو من نم یداشت ییانقدر کارا -

 ! یامتحان کن یتون  یم -

رو ممنوع کرد.. وگرنه    یبدن  دیشد  ی ها  تیکه دکتر فعال  فیح  -

گونه ات و به  افیمحبت ش   نی منم مثل بوسه اون شب.. جواب ا

 دادم! یسبک خودت م

 .. زیداروها رو دوباره پرت کرد رو م سهینگاه کرد و ک یچپ چپ

 ! تیترب  یمنحرف ب -

 خنده نگاهش کردم که راه افتاد بره..  با
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 کجا؟ -

 ض کنم.. لباسام و عو -

شرکت نه؟ اون بدبخت رو کمک تو حساب کرده   یآخر نرفت  -

 ..ی کارش و لنگ بذار ستیها.. درست ن

 و لبه تخت نشست..  برگشت

 خوام باهاش حرف بزنم!  یم -

 ؟یدرباره چ -

و    میحداقل ساعت کار  ا یبده..    یبهم مرخص  ی هفته ا  هی  نکهیا  -

 کمتر کنه که بتونم بهت برسم.. 

.. دکتر که گفت در حد  سایندارم گ  یدگ یبه رس  یاجیمن احت  -

با احت   یو حموم رفتن م  ییدستشو از جام بلند شم..    اطیتونم 

 .. یفت یخوام به خاطر من از کارت ب  ینم

همه فکرم   یرو کارم داشته باشم وقت   ی تونم تمرکز  یمنم نم  -

 نه!  ای ی داشته باش اجیاحت ی زی به چ تو خونه نکهیتوئه و ا شیپ

به چهارچوب در    هیکه انگار متوجه بحث ما شده بود با تک  دارون

 : دیو پرس ستادیاتاق وا 
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 شده؟  یچ -

خواد نره سرکار و بمونه خونه که به من برسه.. منم    ی م  سا یگ  -

 .. ست یالزم ن گمیم

م  - نسایگ   گهیراست  قبالً هم است ی.. الزم  شده من    ی نطوری.. 

باش تو خونه  بودم.. چه  نباش  ی شاهد  م   ی واسه کار  ی چه    یکه 

  یم  یکنه! بعدشم.. من هرازگاه  یخواد انجام بده تو رو صدا نم

 بمونم.. تو نگران نباش..  ششیپ امی و ب چونمی تونم شرکت و بپ 

 گفتم:   سایکردم و رو به گ ی خنده ا تک

  داً یتنها نذار جد  نیخونه بهتر باشه.. من و با ا  یفکر کنم تو بمون  -

 کنم بهم نظر داره!  یحس م

  

[23.11.2۰ 1۸:29 ] 

 پنجم و شصت  و ششصد پارت   

کرد بهم    یچشماش و درشت کرد و با گاز گرفتن لبش سع  سایگ

و لبخند خونسرد   یالیخ یمن با ب  ینزدم.. ول  یبفهمونه حرف خوب
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برگشتن به آشپزخونه صداش   ن یلبم زل زدم به دارون که ح  ی رو

 و برد باال.. 

 !ی شعور  یجون به جونت کنن ب -

 ؟ ی بود زد یچه حرف نیا -

 لب زدم: سایگ ی به چشما رهیخ

شه و    یزودتر آب م  خشیکردن    یشناسمش.. با شوخ  یمن م  -

حرفاس   نیباالتر از ا.. نترس.. جنبه اش  رونیب  ادیاز فاز خجالت م

 که ناراحت بشه! 

رفت سمت    یو بلند شد.. همونطور که م  دیکش  ی کالفه ا  پوف

 در گفت: 

چون خوب   یکن   ادهیمنم پ  ی فن و رو  نیهم  ی نخوا   دوارمیام  -

 که اصالً جنبه اش و ندارم! یدون یم

××××× 

تا   آخر دو  با  و  و شستم  دستام  دکتر  گفته  طبق  که  بود  شب 

تجو   ی پماد تو ک  زی که  سرش  زرتشت..  باالسر  رفتم  بود  رده 
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  افه یدستم ق   ی تو   ی من و پمادا  دنیبود و به محض د  ش یگوش

 به خودش گرفت..  ی درمونده ا

دکتر   ی و حرفا  ی شناس بش  فهی انقدر وظ  ستیحاال تو هم الزم ن  -

دوره رو گذروندم و بدون    نی.. من قبالً هم ای و مو به مو انجام بد

 پماد زدن خوب شدم.. 

تره.. برگرد انقدر حرف    عیگفت با پماد روند درمان سر  دکتر   -

 نزن.. 

 حداقل دستکش دستت کن..   -

 .. برگرد.. ادیخوشم نم ایسوسول باز نیمن از ا -

رو تخت. منم کنارش    دیو آروم به شکم خواب  دیکش  ی کالفه ا  پوف

م احساس  شدم..  مشغول  و  ا  ینشستم  از    یکیجزو    نمیکردم 

با زرتشت    هییهمون کارا از ازدواجم    ی بهم م   یکیکه اگه قبل 

 گهیکردم که طرف د  یترش م  ی .. جوری انجامش بد  دیگفت با

داشتم   لیتما  دمحاال.. خو  یکلمه هم درباره اش حرف نزنه ول  هی

 کار..  نیبه ا

  ن یشد زرتشت زودتر از ا یکه باعث م ی کار.. هرکار نیفقط ا نه

دادم.. بازم نه فقط به    ی و با جون و دل انجام م  ادیدرب   تیوضع
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 یی جورا   هیحال و روزش    نیعامل ا  دمیتازه تازه فهم  نکهیخاطر ا

  ی موضوع به کل فراموشم م  نیوقتا ا   یبعض  یمن بودم.. چون حت

 شد..  

به نظر    فیحد ضع  نیخواست تا ا  یدلم نم  نکهیبه خاطر ا  شتریب

باشه واسه انجام دادن کاراش.. چه من چه   یتا محتاج کس  ادیب

 ..ی ا گهیهرکس د

 هی.. مثل  نمشی سرپا و سالم و استوار بب  شهیخواست هم  یم  دلم

محکم   ی جور  ی.. ولمی اومد تو زندگ  ییبا زورگو  دیکه شا  یکوه

  ب ی ش نداشتم و عجکردن به  هی جز تک  ی سرجاش موند که چاره ا

 بردم..  یلذت و م تیدادن.. نها هیتک نیداشتم از ا

  

[23.11.2۰ 1۸:29 ] 

 ششم و شصت  و ششصد پارت   

قسمت  نیح رو  دستم  درد    یچرخوندم  خودش  گفته  به  که 

 بود گفتم:  ی شتریب

 ! ی آخرشم نگفت -
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  ی ول  دیکش  یخمار شده بود و معلوم بود که داشت درد م  صداش

 آورد..  یخودش نم ی به رو

 و؟یچ -

 بهت زنگ زد!  یک شبید نکهیا -

 تو.. بابام بود!  یکن  لهیپ ی زیچ هیاوووووف.. خدا نکنه به  -

ا  - م  نیخب  هم  موقع  همون  انقدر    یبگ   یتونست  یو  چرا 

 .. یکنجکاوم کن ی که بخوا ی چوندیپ

تونستم چه عکس    یشد و نم  ی حرفش مربوط به تو هم مآخه    -

 ! ی نشون بد یخواست یم یالعمل

 بود؟ یچ -

  نی.. تا ارازیش  د یایب  دی.. ع د یگفت برنامه هاتون و جور کن  یم  -

شما   نکهیکدورت ها کالً برداشته بشه.. هم خاله ات ناراحته از ا 

..  دیدارارتباط ن  ی و با کس  د یکن  یم  یزندگ  دیاونجا تک و تنها دار

 هم مامانت! 

فرستادم.. جدا   رونیب   ی و بازدمم و با کالفگ  دمیکش   ی قیعم  نفس 

ا ا   یلیتما  نکهیاز  کردن  من چند    طیشرا  نیبه عوض  نداشتم.. 
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برا   یوقت که  د  ه ی  دیع  ی بود  ا  ده یچ  گهیبرنامه  با  که    نیبودم 

 رفت.  یم  نیبه کل از ب  شنهادیپ

خواست هرچه    ی کردن و دلم م  ی شده بودم از پنهون کار  خسته

ا  تکل  ه یقض  نیزودتر  منم  تا  بشه..  زندگ   فیتموم  با  و    م یخودم 

بب تا  ام  یم  نمیبدونم..  کار همچنان  اون  از  بعد  داشته    دیتونم 

 و بزنم!  دشیق دیبا شهیهم ی .. براایبا زرتشت   یباشم به زندگ

کمر زرتشت.. احتمااًل اون برنامه هم    تیوضع  نیکه با ا  هرچند

 کردم..  یبراش م گهیفکر د هی دیشد و من.. با ی به کل کنسل م 

  سایو گ  میدار  گهیبرنامه د  هی  دی البته من بهش گفتم که واسه ع   -

کار    نیا  یآمادگ  دیبه برگشتن نداره و کم کم با  یلیهم فعالً تما

.  دیایب   د یاگه تونستو    د یگفت حاال فکراتون و بکن   یکنه.. ول  دایو پ

 ه؟یحاال نظر تو چ

 گفتم:  یکردم و با ناراحت  یمکث

گذشته    ی دونم.. اگه قرار باشه.. مثل دفعه قبل دوباره پا  ینم  -

  دنشونی به شن  یلیزده بشه که تما  ییبشه و حرفا  دهیوسط کش

نم ا  ی ندارم.. دلم  با  برم.  اصرار  نیخواد  تو هم  به سفر    ی وضع 

 ! م یفکر کنم جفتمون آروم تر باش  میندارم اصالً.. تهران بمون
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 فکر نکرد در جوابم و بالفاصله گفت:  یحت

  میبر  ینباش   یخودت راض   یخواد تا وقت  ی باشه.. منم دلم نم  -

 کنم..  یبشه جور م یاوک طمیکم شرا هیاونجا.. برنامه سفرم.. 

  ی دور خروج قانون  دیااحتمااًل ب  نکهیو با فکر ا  دمیکش   یقی عم  نفس

 از کشور و خط بکشم گفتم: 

 .  میریم گهیسال د ای.. تابستون ستیخواد.. حاال واجب ن ینم -

  

[23.11.2۰ 1۸:29 ] 

 هفتم و شصت  و ششصد پارت   

نگفت و منم بعد از تموم شدن کارم دستام و شستم    ی زیچ  گهید

 و زل زدم بهش.  دمیو مثل زرتشت کنارش رو شکم دراز کش

 . دیدستش و بلند کردم و لپم و آروم کش بالبخند 

 دستت درد نکنه!-

سرم   ی که ازصبح ذهنم و مشغول کرده بود باز داشت تو  یسوال

د  دیچرخ  یم م  دیبا  گهیو  زبون  با    یآوردمش..سوال  یبه  که 

که با    ی ..اون روزمایحرف شکل گرفت..حرف خاله س   هی  ی ادآوری
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ازدواجمون قرار گرفتن..فقط من   انیو درجر رازی زرتشت رفتم ش 

 گفت:  رلبیز مایخاله س  دمیبودم که شن

پ  »الل سال  ده  که  من  زبون  پسرم    ش یشه  به  رو  اجازه  اون 

  ی دختر از اول عامل بدبخت   نیدونستم ا  یخوب م  یدادم..اونم وقت

 پسرمه«

 یمنظورش چ  دمیاز حرفش نداشتم و حاال..فهم  یموقع درک  اون

م تصادف  اون  مقصر  و  من  زرتشت  برعکس  ام    ی بود..خاله 

علن  یدونست..حت نم  یاگه  خلوت    یعنوانش  تو  دلش  کرد..ته 

م  شییتنها فکر  فکر  یبهش  م  ی کرد.  به    یکه  کامالً  تونستم 

بدم..ش ا  دیاخاطرش بهش حق  بودم  تا    نیاگه منم جاش  فکرا 

 . دیچرخ یآخر عمر تو سرم م

 : دمیسوالم و به زبون آوردم و پرس نیهم واسه

 ؟یبامن ازدواج کن ی حاضر شد ی چه جور-

 و اخماش رفت تو هم.  دیو پس کش دستش

 ... گهیبا هم..قرارشد د میقبالً حرف زد-
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واسه    ی انقدر مشتاق بود  ی ..چه جورش ی..ده سال پگم یاآلن و نم-

ازدواج..وقت ا  ی ..وقتیاون  دونم    ی..می شد  ی نجوریبه خاطر من 

 ی کس  ی تو رو  گهی..من اگه بودم..دیول  یدون  یخودت و مقصر م 

و انقدر به خاطرش    اد یبال سرم ب  نیباعث شد ا  ی که به هر نوع

 کردم! یدرد بکشم..نگاه نم

شونه ام    ی رو  پخش و پال شده  ی به موها  رهیکم فکر کرد و خ  هی

 لب زد:

ا- لحظه  همچ  ی اون  گرفت..تنها    ی فکر   نیکه  شکل  سرم  تو 

که به کل فراموشم شده بود اون تصادف و اتفاقات بعدش   ی زیچ

 بود! 

  یاصالً چرا و چه جور  نکهیبودم حرفش و ادامه بده و از ا منتظر

گرفت با من ازدواج   میتصم  رانیبعد ازبرگشتنش به ا  عیانقدر سر

بگه..ول تغ  هوی  یکنه  با جد  رییانگار حس و حالش   تیکرد که 

 گفت: 

مشکل    نیکه بابت ا  ییلطفا  نیکارات..همه ا  نی..اگه همه اسایگ-

م حقم  ایکن   ی در  خاطر  فهم  نه ی..به  تو   هی  ی دیکه  به  سرش 

 شه...  یمربوط م 
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 دم یخواست بگه که اجازه ندادم و پر  ی م  یدونستم در ادامه چ  یم

 وسط حرفش: 

  ی..ولرهیم  ادمیوقتا    یلی..منم..منم مثل تو..خستیبه خاطر اون ن-

از    یناراحت م  ی لیشم. خ  یافته..ناراحت م  یم  ادمی  یوقت شم 

نفهم  نکهیا زودتر  نخواستم    ی زیچ  نی همچ  دمیچرا  رو..زودتر 

چ خاطر  به  انقدر  حداقل  رو  ی زیبفهمم..که  از    تیانسان  ی که 

 مسخره ات نکنم!  ی گرفتارش شد

 ! ست یمهم ن-

ا  ی عصب نظر  در  بدون  که  کالفه  و  م  یچ   نکهیبودم    گم یدارم 

 : دمیتوپ

  یبود انقدر دلم نم  یعوض  ویتو اون گ  ی چرا مهمه..اگه به جا-

 سوخت که حاال...

[23.11.2۰ 1۸:29 ] 

 هشتم  و شصت  و ششصد پارت   
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فهم  ی ناباور  دنیباد تازه  و    دمینگاهش  اون آشغال  از   هینفرتم 

  دمیساکت شدم و رو به سقف خواب   عیجار زدم که سر  ییجورا

 باهاش چشم تو چشم نباشم.  گهیکه د

  قه یبرم و چند دق  ی بهونه ا  هیاگه شده به    یخواست حت  یم  دلم

 قبل از اون زرتشت گفت:   یبعد برگردم ول

م  شهیهم- باهاش جور  یفکر  و من    یرفت  یوقت  ی..حتی کردم 

و دور از چشم آقاجون دنبالت بودم. به ذهنم    یواشکیوقتا    یبعض

اونم    ریگیدورادور پ  نی..واسه همی باش  ویگ   شیپ   دیکه شا  دیرس

 ی دونه چه اتفاق  یو نم  ستیاصالً تو باغ ن  دمیفهم  یوقت  یبودم..ول

اآلن    ؟چهی نسبت بهش تند  قدرشدم. حاال چرا ان  الشیخیافتاده ب 

  ی نخواست  یکه زنگ زد و حت  نی حرفت..چه اون شب تو ماش  نیبا ا

 باهاش!  یکلمه حرف بزن هی

 ی لینگم و با سکوتم بهش بفهمونم که تما  یچیخواست ه  یم  دلم

 یادیهم انگار ز  نجای..تاهمیبه حرف زدن درباره اون و ندارم ول

 موضوع.  نیحساسش کرده بودم رو ا
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..بهتر  دمید  یو نم  قتیگفتن حق   ییخودم توانا  ی که هنوز تو  حاال 

کنه و هم حس    هیسرهم کنم تاهم رفتارام و توج  ی زیچ  هیبود  

 زرتشت و برطرف!  ی کنجکاو

.  میباهم جور بود  یلی..چون خیکه خودت گفت   یلیبه همون دل-

داره    ی ا  گهیتوقعات د  هی..کهیبهشون نزد  شتر یکه ب  ییآدم ازکسا

شه..اون   یداغون م  شتریتوقعاتش برطرف نشد..ب   نهیب  یم  یو وقت

روش حساب باز کرده بودم و   ی ادیآدما بود..که ز  نیاز هم  یکی

و اون شب    ماجرا نداره  به   یکه ربط  یکردم حداقل اون  ی فکر م

اشتباه    دمیفهم  یکنه. ول  یم  دامیگرده و پ  ینبود.. م  رازیاصالً ش

 ی اعضا  گهیتفاوت که..د  نی..با ااهم یس   ست یکردم و اونم رفت تو ل

  یروز  هی..یکه حداقل به خاطر نسبت خون  ستی خانواده ام هم ن 

 خطش بزنم!  ستیاز تول

 ی حرفام و منم داشتم خداخدا م  ریکم ساکت موند تحت تاث  هی

 : د یمسخره ام و باور کنه که پرس لیکردم دل

 اهتم؟یس  ستیتو ل ؟هنوزیمن چ-
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برا  ی موذ  لبخند و  نشست  هوامون..به   رییتغ  ی رولبم  و  حال 

کرد    یم  ادیکه داشت استرسم و ز  یموضوع بحث  رییخصوص تغ

 گفتم: 

  نده یر آد  نم یکردم..تابب   ی قهوه ا  ستیوارد ل  هی تو رو چند وقت-

 نه!  ایکه رنگت و روشن تر کنم  یکن  یم ی کار

د  باسکوتش که  برگردوندم  سمتش  به  و    یباچشما  دمی سرم 

لبم و که   ی رو  زیکنه..لبخند تمسخرآم  یداره بهم نگاه م  زشدهیر

نقطه    هیتو    دنیکوب  ی داغ کرد و دستش و احتمااًل برا  شتریب  دید

باج  که  برد  باال  بدنم  پر  غ یاز  تخت  رو  از  خنده  و    نییپا  دمیو 

 :دیو توپ دآور نییزرتشت دست باال رفته اش و پا

 ! شعوری!دختره بی ..نه قهوه اه یطوس  اهیرنگ روشن تر از س-

ب  رفتم  اتاق  از  خنده  صدا  رونیباهمون  اش   فیضع  ی و  شده 

 تر کرد: ضیلبم و عر ی لبخند رو

 شم..دارم برات!  یتخت بلند م   نیاز رو ا   ی روز  هیمن که باالخره  -

[23.11.2۰ 1۸:3۰ ] 

 نهم  و شصت  و ششصد پارت   
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××××× 

انقدر درمونده ا  - بارم که   هیواسه    ی خوا  یزرتشت؟ نم  ی چرا 

 ؟ یو اعصاب خورد  الیبدون فکر و خ  ؟یکن  یآدم زندگ  نیشده ع 

  ی شه.. هزار تا فکر مختلف هست که نم  ینم  ی خوام.. ول  یم  -

 بره!   نییذاره آب خوش از گلوم پا

 مثالً؟  یچ -

خواد که اول حاضر شد    یم  یچ   ی پول و برا  نهمهیا  نکهیمثالً ا  -

من حاضر    دیبه خاطرش تن به اون کار بده و بعدشم با وعده و وع

 و نداشت ازدواج کنه.  دنمیکه چشم د یشد با من 

 خب بپرس ازش.. -

بار پرس   -   د یشه حرف کش  ی م  یراحت  نی .. مگه به همدمیصد 

من خودم هرچقدر    هیبگو ک  گمی فکر کن بدهکارم.. م   گهیازش؟ م

 بیبه خودم مربوطه فقط. از اون عج  گهیکنم.. م   یباشه صاف م 

دونه تماس مشکوکم ازش    هی  یمدت حت  نیکه من تو ا  نهیتر ا 

روز و خونه    ی ها و نصف ساعت    رهی.. نه اآلن که سر کار م دمیند

که توجهم   دمیند  ی زیبود چ  شمیاون موقع هم که پ  ی.. حتست ین

 و جلب کنه.. 
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 شه..  ینم لیدل نکهیا -

دم به    دیداشته باشه قاعدتاً با  یطلب   نیکه همچ  یدارون.. کس  -

..  ره یسر راه طرف سبز بشه و سراغ پولش و بگ  ای زنگ بزنه    قهیدق

واسه پول   سای که گ  ی .. با عجله اارویاز اون    ی اثر  چینبودن ه  یول

به اون پول واسه    ازشی.. مطمئنم ن ادیدرآوردن داره جور در نم

 !هیا گهیکار د

 تا خودش بهت بگه..  یصبر کن دی.. بای ندار ی پس چاره ا -

نم  - م گهیخودش  منم  ا  ی..  از  د  نکهیترسم  قبل  دفعه   ریمثل 

 بشه.. 

و همون روز   نینظر قبل و درباره تو نداره.. ا  گهید   ساینترس.. گ   -

خودم    انیقبل از اون.. سر جر  یحت  ای..  دمیفهم  مارستانیب  ی تو

بخش هم  دتیکه  تو  م.  نگاه کن..  بهش  با شک  فهمه..    ی انقدر 

 یشوهر ب  هیبا    یشه زندگ   یشه.. واسه اونم سخت م  یناراحت م

داره همه چ  که  بذار حاال  م  یاعتماد.   ی نجوریشه هم  یخوب 

گفت  یباق روز  اون  خودت  پس    یبمونه.  شده..  پر  چوب خطت 

 حواست باشه.. ستیدر کار ن یبخشش گهید نباریا
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  ی گفت.. ول  ینگفتم.. راست م  ی زیدادم و چتکون    د ییو به تا  سرم

  ی سرم دامن بزنم وقت   ی تو  ی فکرا  نیخب.. منم حق داشتم به ا

دلش و   ی دونست که حرفا  یمحرم نم  ی من و انقدر  سا یهنوز گ

 بهم بزنه! 

به من گفت    ی دیدارون.. ببخش  یزنگ گوش  ی بلند شدن صدا  با

  یاز اتاق که جواب بده و منم خودم و سر دادم رو   رونیو رفت ب 

 . دمی تخت و دراز کش

  

[23.11.2۰ 1۸:3۰ ] 

 هفتادم  و ششصد پارت   

نش  سه از خونه    سا یگذشت.. گ  یشدنم م  ریگ  نیو زم   ینیروز 

 ی ودن کاراباالخره بعد از سه روز که به بهانه آخر هفته و کم ب

شرکت خونه مونده بود.. رفت سر کار و امروز دارون اومده بود  

 که بهم سر بزنه.. 
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  نیکه ا  ییکه سر درد دلم باز شده بود بهش گفتم از فکرا  منم

  راه یخب.. دارونم ب   یکنه ول  یم   ی روزا مثل خوره مغزم و متالش

 کردم. یم  یباف یمنف ی ادیداشتم ز د یگفت.. شا ینم

هم    گهید  ی و از راه ها  نیداشت.. ا  اج یاحت  ادیبه پول ز..  سایگ  اگه

ماه به ماه منتظر حقوقش    نکهی.. نه اارهیتونست به دست ب   یم

  شنهاد یتونست پ   ی.. اصالً مرهیتونست از من قرض بگ  یباشه.. م 

 یفروش شدن و رو هوا بزنه به خاطر حقوق  ریواسه مد   یادتیس

 . هینشاز حقوق م شتری که صد در صد ب

.. هر  سایباور برسونه که گ  نیتونست من و به ا  یفتار ها مر  نیا

ازش منصرف شده    دیاون پول داشته.. شا  ی هم که برا  یمیتصم

 باشه.  

درباره اش حرف بزنم و از    ی جد  یلیو خ  نم یبش  دی.. بای روز  هی

و بهم   زیکنه و همه چ  یهام بگم.. مطمئناً اونم درکم م  ینگران

 . ده یم  حیتوض

  ی ترس از بهم خوردن رابطه خواهرانه اش با طناز نداشتم.. م   اگه

  دم یکش  یزبون اون حرف م  ری رفتم سراغش و هرجور شده از ز 

  ینجوریا  یفهمه. ول  یمن و م  سایدونستم راحت تر از گ  یچون م
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 سا یخود گ  قیاز طر  دیخراب تر بشه.. من با  زیممکن بود همه چ

 گرفتم!  یجواب سواالم و م

واح  ی صدا خزنگ  و  فکر  از  و  من  نگاه  د یکش  رونیب   الم ید   ..

انداختم.. ک  کیبه ساعت که نزد  ی متعجب وقت    نیا  ی ظهر بود 

 روز اومده بود در خونه؟

  ینگاه متعجب   میکه تلفنش تموم شده بود از همون هال ن  دارون

 بهم انداخت و گفت: 

 کنم..  ی من باز م -

ت  گوشام تا صدا  زیو  بود و بشنوم..    یکس   ی کردم  که پشت در 

احت که  ت  یاجیهرچند  وقت  زیبه  نبود..  گوش  دارونِ    یکردن 

 صدا بلند کرد و گفت:   دنشیساکت و آروم.. با د شهیهم

 ؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا -

که بعد از اون   هیحیشدم شخص پشت در کدوم آدم وق  مطمئن

ه  کرده ک  دایزد.. دوباره جرات پ  میکه به زندگ   ی جنجال و گند

 بذاره!  نجایپاش و ا

 به تو جواب پس بدم؟! دیاومدم به کاوه سر بزنم.. با -
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نم  - هم    ی کن   یفکر  تو  و  داشته    یخورده حساب  ه یمن  هم  با 

 م؟ی باش

انقدر  ی صدا ب   ی لرزون دارون   یدرد جزئ  الیخینگرانم کرد که 

ب  ی تو راه  از جام و  بلند شم  و آروم  سمت در    فتمیکمرم بشم 

 اتاق..

  

[23.11.2۰ 1۸:3۰ ] 

 کم ی و هفتاد و ششصد پارت   

که    یو گفتم.. اون  دمیکه د  ی زی من فقط چ  ؟یچه خورده حساب  -

. اونم نه از من.. از تو!  خورده حساب داشته باشه کاوه اس.  دیبا

با    نکهیبعد از ا  دهیکه هنوز تو رو تو خونه اش راه م  بهیعج  یول

 رو هم.  یختیزنش ر

  اد یو از پدرت    تیکم انسان   هی.. کاش  نیکاتر  یوجدان  یب   یلیخ  -

کس و کار به درک.. چرا پشت سر اون   ی! منِ مجردِ بیگرفت   یم

فقط چون زن دوم    ؟یبه چه جرم  ؟ی اریزن بدبخت حرف در م

تو شده؟ شوهر نخواست  ی شوهر  لگد زد  شیکه خودت  به   ی و 
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داشت  ی مشترک  یزندگ باهاش  ندار   ؟یکه   ختخوشب  ی چشم 

 ؟ین یشدن زرتشت و بب

بب   - و  شدنش  بدبخت  ندارم  چشم  برعکس..  اآلنم  نم یاتفاقاً   .

با تو.. اوج    شیدم ازدواجش با اون دختره خال دار و دوستمعتق

 ! هیبدبخت 

من واسه اعتقاد و افکار مزخرف تو   یباعث شده فکر کن  یچ  - 

 کنم؟ یتره خورد م

صدام سر جفتشون به سمتم برگشت و دارون با صورت سرخ    با

 شده از خشمش گفت: 

 !ی شد  یبلند م  دینبا -

که حاال با وقاحت   نیو از صورت دارون گرفتم و رو به کاتر  نگاهم

 : دم یبود توپ ستادهیاومده بود تو سالن خونه من وا

..  ی چون اون روز.. با چند تا عکس من و به مرز انفجار رسوند  -

..  میگند بزنم به زندگ   ی کرد  کمیو تحر  ی داد  ی و باز  رتمیغرگ  

برام سند و   یبگ   ی به بعد هرچ  نیبرت داشته که از ا  ابویحاال  

 حجته؟ 
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 که بهت گفتم؟  ییزایعوض تشکرته؟ دروغ بود چ نمیا -

وقت  میصوت  ی تارها  کنترل نبود  خودم  کش  ی دست   دمیهوار 

 سرش:

  کاره ینداشت.. تو چ  یبطآره دروغ بود.. راستم اگه بود به تو ر  -

واسه   ی و حاال دار  ی که بعد از پنج سال اومد  ی غلط کرد   ؟یمن

.. اون ی دیمن نظر م  ی.. واسه رابطه دوستی دیمن نظر م   یزندگ

.. تموم نوی.. بفهم انیکاتر   ی اآلن ندار  یحق داشت  ی موقع که بود

 مــــــــــن! یاز زندگ رونی.. پات و بکش ب یشد همه چ

 آروم! زرتشت  -

  ی باز سع  یبرگشت سمت دارون که خودشم آروم نبود ول  نگاهم 

 نیبهش بگم کاتر  ی زیخواستم چ  نکهیداشت من و آروم کنه.. هم

با بهت و بغض  می تا چند قدم ا  ی جلو اومد و  حالم و   ی که ذره 

داد با اشاره به دارون    یقرارم نم  ریکرد و تحت تاث  یدگرگون نم

 لب زد:

ا  - به خاطر  تا   ؟یزنـــــ  یسر من داد م  ی دار   نیتو.. تو  صد 

 کنن.. اون وقت تو.. یمن کار م  ی دست پاپا ریدارن ز نیامثال ا
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 ستاه یکه تا اون لحظه به خاطرش سرپا وا  یام و از چهارچوب  هیتک

 ع یحمله کردم سمتش که دارون سر  ییجورا   هیبودم گرفتم و  

 .. دی خودش و عقب کش غیبا ج نینگهم داشت و کاتر

  

[23.11.2۰ 1۸:31 ] 

 دوم و هفتاد و ششصد پارت   

حرکت احمقانه به کمرم وارد شد درد   نیکه در اثر ا  ی فشار  از

 یو به زور خودم و کنترل کردم که صدا  دیچی تو بدنم پ   ی بدن

 بلند نشه! نیکاتر ی جلو دنمیدرد کش

 دراز بکش.. ولش کن..  می بر ایب  ؟یزرتشت.. زرتشت خوب -

 فرستادم و گفتم:  رونیام و با درد ب نهی حبس مونده تو س نفس

  ی من.. به صدتا امثال تو م  ی دونه مثل دارون.. برا  هیدونه..    هی  -

کاتر جانیارزه.  به  کار  نذار  نذار..  حرمت   یی..  اون  که  بکشه 

  یبره.. نذار چشمم و رو روزا  نی هست هم از ب  نمونی که ب  ی زیناچ

که با همه مزخرف بودنش.. هنوز براش احترام    مون یزن و شوهر

مثل خودت.. پس حواست و جمع کن..    یکیقائلم ببندم و بشم  
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.. چه تو روشون..  یبزن   ی.. به زنم و.. به دارون حرفگهیار دب  کیاگه  

  میکنم.. مستق   یوقتم و حروم خودتم نم  گهیچه پشت سرشون.. د

  ی باز  طهیسل  یسراغ بابات.. تا اون به روش خودش.. جلو   رمیم

 ! ره یدخترش و بگ ی ها

آخر..    م یکه زدم به س   ی که زد حالم و بد کرد.. انقدر  ی پوزخند

که به دست آورده بودم و نگه داشتم   ی ا  مهیاطالعات نصفه و ن

  ی انقدرم دستم خال  نه یوسط تا بب   ختمیتا به وقتش رو کنم و ر

 واسه ام پوزخند بزنه..  ی نجوریباباش که حاال ا  شیپ  ستین

م   یلیخ  - وقت  یدلم  بدونم..  دختر    با یشک   ی خواد  بفهمه 

.. که از قضا زن و بچه  شیمیاش.. با پسرِ دشمن قد  زدردونهیعز

شه..    یم  یات چه شکل  افهیذاره.. ق  یپره و قرار م  یهم داره م

بابات    ی انقدر راحت و حق به جانب تو رو  ی تون  ی اون موقع هم م

 ؟یبزن ی پوزخند

نکش  شتر یب  ی ا  هیثان نگاه    د یطول  و  گچ  مثل  شد  رنگش  که 

کرد و    یکه اصالً نگاهش نم  یخجالتزده اش و دوخت به دارون

 دوباره زل زد به من.. 
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جلو  دوست ا  ی نداشتم  ا  ی نجوریدارون  و  ببرم  و   نیآبروش 

که هم صد در صد ازش   یموضوع رو نگه داشته بودم واسه وقت

 .. رمیبرم سراغش و زهرچشم بگ ییمطمئن بشم.. هم خودم تنها

  ش یو دارون و پ سا یگ ی و کرده بود.. اونم آبرو نکاری اونم هم یول

رسونده بود که تو   ی وقاحت و به حد  ید و اآلنم وقتبو  ختهیمن ر

توه  دوستم  به  داشت  من  حق   یم   نیخونه  منم  پس  کرد.. 

 دادم! یو به خودم م ی کار نیهمچ

 کنه؟  یرو.. باور م  یفیاراج نیپاپا.. همچ یچرا فکر کرد -

  ی گرفتم. چند تا عکس م   ادیازت    ی کار  هیخوبه که حداقل    -

باباش ببره    شی پ   ینفر و حت   هی  ی روباشه تا آب  یتونه مدرک خوب 

 نه؟

  

[23.11.2۰ 1۸:31 ] 

 سوم  و هفتاد و ششصد پارت   

 که...  ستی ن ی اصالً اونطور انیکاوه.. جر -
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بفهم  یتیاهم  چیمن ه  ی برا  - اگه حد ینداره! فقط خواستم   ..

که.. پات    نمیبشه و بب  داتیبرم پ  .. اگه بازم دور ویخودت و ندون

از گل کنم.    ی .. درست مثل خودت رفتار می درازتر کرد  متیو 

اون روز نرسه.. نه به خاطر    گهیوقت د  چیه  دوارمیاز ته دل ام  یول

.. حداقل به  نی تمومش کن کاتر  س ! پبایشک  ی تو.. به خاطر آبرو 

 کارات! نیباباتم که شده.. دست بردار از ا ی خاطر آبرو

و قصد رفتن نداره..   ستادهیهنوز با وقاحت همونجا وا دمید یوقت

 گهید  نکهیا  دیغلط اضافه اش افتادم و به ام  یکیاون    ادیلحظه    هی

اتمام حجتم   نی .. آخرنمیب  یو نم  ختشیوقت ر  چیه  نیبعد از ا

 باهاش کردم: 

قطع ارتباط با همه خانواده   یبه معنبدون.. طالقت از من..    نمیا  -

سالم و    ی.. حتی بهونه ا  چیبا ه  ی ام هم هست.. پس حق ندار

 ! یو اون لغز بخون  نیو پشت سر ا  یبه مامانم زنگ بزن  یاحوالپرس

دق  نیکاتر از چند  بعد  انگار  بهت  قهیکه  و  از ضربه    ی شوک  که 

کرد   دای گفتن پ  یبرا  یبه جونش افتاده بود.. باالخره حرف  میکار

 و گفت: 
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به خودم مربوطه.. مادرشوهرم بوده.. چرا زنگ نزنم    گهید   نیا  -

 بهش؟ 

 زدم و سرم و به تاسف تکون دادم:  ی پوزخند

م  - مادرشوهر  اآلن  که  انقدر  ش  شیدون  یکاش  سال    شیپنج 

م  هیو    یدونست   یم   شمیپ و   ی زد  یبارم اون موقع بهش زنگ 

 و اون و زدن.. نیا  رآبی.. نه فقط واسه زی دیپرس  یحالش و م

 و نزدم!  یآب کس ریمن ز -

  ی مشت حرف ب   هی.. با  ی مادرم زد  شی زن من و پ  رآبی.. زی زد  -

 نداشــــــــت.   یربط چیو اساس که بود و نبودشم به تو ه هیپا

حدش   نیبلندم که مطمئناً تا حاال ا  ی لحظه کپ کرد از صدا  هی

 بود و گفت:   دهیو ازم نشن

 شده؟  یحاال.. حاال مگه چ -

زنم و    نی شــــــــده؟ به خاطر حرف تو.. مجبور شدم ب  یچ  -

مادرم و بزنم و    دی..به خاطر حرف تو مجبور شدم ق ستمیمادرم وا

نم. به خاطر حرف  ک  ی خواد زندگ  ی هرجور که دلم م  دیبگم بذار

  ی کردم چون حرف تو رونیاز خونه ام ب م یمستق ریتو مادرم و غ
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کـرد.به خاطر   یباور نم  وآشغال و باورکرده بود و حرف پسرش  

که   یمادرم از دست داد..درصورت  شیحرف تو زن من آبروش و پ

بشم    ییخطا  چیه منم  باشه  قرار  اگه  و  بود  مثل    یکینکرده 

تو روت تفم   گهیرو بزنم که بابات د  ییتونم حرفا  یتو..خوب م

 .. نـــــــذار!نینندازه.. پس نذار به اونجا برسم کاتر

ه  ی ا  هیثان  چند و  بود  مونده  گفت..بعدش    ینم  یچیمبهوت 

.. ی بسته شدن در ورود  ی دهنش و باز کرد حرف بزنه که صدا

که با    ییسایبه گ  میو با بهت زل زد  دینفس هر سه تامون و بر

 شده اومد تو.  زون یآو  ی چهره ا

  

[23.11.2۰ 1۸:31 ] 

 چهارم و هفتاد و ششصد پارت   

من سرتا سر شرم بود و خجالت بابت حضور زن سابقم تو    نگاه 

  ی شه.. خوب م  یخونه اونم محسوب م  گهیکه اآلن د  ی خونه ا

داشتم    سایگ  یزندگ   یقبل  ی که من نسبت به آدما  یم حسدونست

  شتر یبرابرم ب  نیچند  یحت  دیداره.. شا   نینسبت به کاتر  سایو گ

و حضور   میکرد یزندگ گهیاز حس من.. چون ما دو سال با همد
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  چیفقط مال من و خودشه.. ه  گه یکه حاال د  یمداومش تو زندگ 

 نداشت!  یوجهه خوب

ا  هرچند کاتر  د یبا  یشرمندگ   نیکه  چهره  هنوز    ینی تو  که 

وا هال  وسط  د  ستادهیطلبکارانه  که    یم  دهیبود  من  نه  شد.. 

 روحمم از اومدنش خبر نداشت. 

من    ی حرفا  دنیبه خاطر شن   سایدرهم گ  افه یق  نینداشتم ا  شک

شب اون  بحث  و  مادرمه  ه  یدرباره  ول  یچیکه  نگفتم..    ی ازش 

با    اوردیخودش ن  ی به رو  ی زیچ   ی لب بدون حت  ریسالم ز  هیو 

کاتر  ی نگاه  م ین پالست  نیبه  و  آشپزخونه  سمت  که    ی کیرفت 

 احتمااًل توش غذا بود گذاشت رو کانتر.. 

  میکرد  ی با نگاهمون دنبالش م  میسه تامون بدون حرف داشت  هر

 که اومد سمت من و با همون چهره گرفته و ناراحت لب زد: 

 دارون؟؟   نستا؟یسرپا وا  ادیدکتر نگفت ز  ؟ی ستادیوا  نجایا  یاز ک  -

 که!   دهیباور کن من بهش گفتم! گوش نم -

از پشت کمرم به   اطیچپم و گرفت و دستش و با احت  ی بازو  ریز

 پهلوم رسوند و گفت: 
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 دراز بکش..  میباشه.. بر -

که    یمن   ایبود    ب یعج   سایکردم.. رفتار گ   یداشتم نگاهش م   فقط 

و بعد سر خودم    نیو دادش و اول سر کاتر  غیج  دنیانتظار شن 

 داشتم؟؟

 زرتشت؟  -

اش گرفتم و   دهیام و از صورت رنگ پر ره یچند تا پلک نگاه خ با

فقط    داًیکه جد  یبه حضور اون زن  ت یمنم مثل خودش بدون اهم

آت زندگ  شیهدف  تو  و    می انداختن  روم  داشت  همراه  به  و 

تخت   ی اتاق و رورفتم تو    سایبرگردوندم و به کمک دارون و گ

 ..دمیدراز کش

هم خواست بره که دستش و گرفتم و    سا یو گ  رونیرفت ب  دارون

 نذاشتم.. 

 ! سایگ -

به خاطر حضور همسر سابقم    یاآلن دستش و م   گفتم  کشه و 

عصبان   ی تو با  که   یول  رونیب   رهیم   تیخونه  کرد  متعجبم  بازم 

طرف سر و صورتش و چسبوند    هیبرگشت و لبه تخت نشست و  

 ام..  نهی به س
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اش تو   هیگر  ی ناراحته صدا   یشده و از چ  یاومدم بپرسم چ  تا

  ی و من بالفاصله دستام و دورش حلقه کردم و سع  دیچیاتاق پ

  ی زدم نقش  یمقنعه به سرش م  ی که از رو  ییکردم با بوسه ها 

  ی راحت  نیبه ا  ه یگر  نیآروم شدنش داشته باشم.. هرچند که ا  ی تو

 اومد.. یها بند نم

  

[23.11.2۰ 1۸:31 ] 

 پنجم و هفتاد و ششصد پارت   

هنوز نرفته    نیبه هال انداختم.. کاتر  ی و بلند کردم و نگاه  سرم

اتاق    ی علم کرده بود که نتونه توجلوش قد    ی دارون جور  یبود ول

کرد به در   یو با دست مدام اشاره م  نهیو خلوت دو نفره ما رو بب

داد و رفت و بعد از اون دارون   تیرضا  نیتا بره که باالخره کاتر

ا با  از همونجا  اشاره گفت که م  مایهم  بره شرکت و    یو  خواد 

 تکون داد.. یدستش و به عالمت خداحافظ

به   یکس  گهیاونم رفت و د  یسرم و براش تکون دادم و وقت  منم

تو خونه نبود.. دستام و رو شونه هاش گذاشتم و   سایجز من و گ

 از خودم جداش کردم.
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روش   لیبه اندازه س  قهیکه تو چند دق  یصورت  دنیبا د  دیلرز  دلم

ر سربود.  ختهی اشک  صورت   عی.  و  کردم  پاکشون  دستام  با 

 کوچولوش و نگه داشتم.. 

 !نیبه خاطر کاتر ؟یاز من ناراحت زم؟یشده عز یچ -

لرزون زمزمه   ی و تند تند به چپ و راست تکون داد و با لبا  سرش

 کرد:

 ! دمی حرفاتون و شن -

حد براش آزار    نیحرفام تا ا  ی کجا   قاًیکردم دق  یفکر م   داشتم

 خودش گفت:  نکهیحال روز بندازتش.. تا ا نیدهنده بود که به ا

رابطه ات و   ؟ی کرد  رونش یب  ؟ی به خاطر من.. با خاله دعوا کرد  -

 چرا زرتشت؟ چـــــرا! ؟ی بهم زد

  یکرد و من نفسم و با کالفگ   دای ادامه پ  ی شتریاش با شدت ب  هیگر

آش و برام پخت.   نیا  که  ینیفوت کردم.. لعنت به کاتر  رونیبه ب

که با مامانم    یاز اون روز و بحث  یداشتم حرف  یتمام مدت سع

و    ره یگ  یدونستم عذاب وجدان م  ینزنم چون م   سایداشتم به گ 

 بود!  دهیبخوام فهم نکهیحاال.. بدون ا
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و تو    دهیچیپ  ی لی.. همش که به خاطر تو نبود! بحثمون خسایگ  -

و باور    نیکه حرف کاتردر تو شد.. من خودمم ازش گله داشتم  

کم   هیانتظار    د یسرم پسرشم.. با  ریکرده بود و حرف من و نه! خ

از خودم   تیکم جد  هینه؟ الزم بود که    ایاعتماد و داشته باشم  

دارم   نانیاطم  ممینشون بدم.. تا بهشون ثابت بشه چقدر به تصم

خوام    یدونم.. عذاب وجدان گذشته نم  یو از سر هوس و چه م

به حرفشون گوش دادم و    شیرو بچرخونم. ده سال پ   یزندگ  نیا

  مم یو عوض کردم.. حاال نوبت اوناس که به تصم  میزندگ   ریمس

  ن یهم بود نظر من هم  ی ا  گهیتو هرکس د   ی احترام بذارن. به جا

ن  گهیبود.. اآلن د من و   نی .. بحث بستیبحث تو و گذشته ات 

چقدر به پسرش اعتماد   نمی اده ام به خصوص مادرمه تا ببخانو

بهتر  الشیداره و خ تر   نیراحته که    ی و م  میتصم  نیو درست 

 ! رهیگ

بود و پاک   ختهیکه رو صورتش ر  ی دیجد  ی کف دستم اشکا  با

 کردم و گفتم: 
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انتظار همراه  ه یگر  ی به جا  - ازت  ا  یکردن..  پشتم   نکهیدارم. 

مسئله رو به خانواده جفتون ثابت    نیتا جفتمون با هم ا  یباش

 .. باشه؟ می کن

 تکون داد و لب زد:  دییبه تا ی سر

 راز؟یش م یبر دیبابات زنگ زد و گفت ع  نی پس واسه هم -

طرف    هیکنه.. از    یم  ی ریبهونه گ  ی خودیگفت مامان ب  یآره.. م  -

از    ی از حرفا   مونهیپش نم  هیاون روزش..  ذاره   یطرفم غرورش 

ما    ی خودش زنگ بزنه به من. منم گفتم اگه قراره به بهانه دلتنگ

.. که گفت  میای نم  دیاونجا و دوباره همون حرفا رو بزن  دیرو بکشون

 حرفا... نیخودشم ناراحته و از ا گهیدفعه د نینه.. ا

 خودش اشکاش و پاک کرد و مصمم گفت:  نباریا سایگ

 ! میباشه بر -

 کجا؟ -

 ..  رازیش میبر  دی.. ع رازیش -

 سا؟یگ  یمطمئن  -



1804 
 

  دی.. به خصوص به خانواده تو.. بام یبهشون نشون بد  دیآره.. با  -

نبوده که بعد از ازدواج دور همه رو خط   نیهدفمون ا  میثابت کن 

و  نهی. خسته ام از کادیب  نهیک ی رو نهی ک یخوام ه ی.. نممیبکش

 .. هان؟  گهیجا تموم شه د هیها.. باالخره  یدشمن

دو سه شب    ن یهم  یاونم وقت  شییهوی  میتصم  نیاز ا  ی ناباور  با

و داشته  شیآمادگ  نکهیخواد قبل از ا  یدلم نم گهیگفت د شیپ

 تکون دادم و گفتم:  دییبرم سرم و به تا  باشم

 برم که تو هم..  یوقت دم یم حی.. من هنوز ترجیآره ول -

هم اگه باشه با خانواده خودمه.. دلم    یندارم. مشکل  یمن مشکل  -

و تار من   رهیخواد تو و خاله و شوهرخاله هم.. چوب روابط ت  ینم

ها رو    ی دلخور  نیو.. ا  میدو روزه بر  یکی.  دیو خانواده ام و بخور

 .. خب؟میو برگرد میبرطرف کن 

 .. دمیبه روش زدم و لپش و کش ی لبخند

و بزرگتر    یش  یبا گذشت و فداکار م  ی نجوریوقتا که ا  یبعض  -

 خواد..  ی دلم م ی کن یاز سنت رفتار م 
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تر به صورت قاب گرفته شده با مقنعه اش   قیکردم و عم  یمکث

و از ته دل و صادقانه لب شدم    رهیکرد خ  یکه بچگونه ترش م

 زدم:

 قورتت بدم!  -

رنگ گرفته   ی فرصت و داد که گونه ها  نینگاهم بهم ا  یرگیخ

تر کرد. هرچند که به مذاق    قیو همونم لبخندم و عم   نم ی اش و بب

که بهم زد بلند شد و   ی و بعد از چشم غره ا  ومدیخوش ن  سایگ

 رفت سمت در اتاق.. 

   ه؟یاداها چ نیا گهید ارمیگشنته بگو غذا ب -

 و گفتم:  دمیخند

که    ی اومد  یکه.. واسه چ  ی اینم  یتو؟ گفت  ی اصالً چرا خونه ا  -

 ؟ یراه قرض دار ؟ی برگرد گهیساعت د هی

..  امیخواستم ب   یغذا گرفته بودم! واال نمدارون رفت؟ واسه اونم    -

ساعت    هیهمه هوش و حواسم تو خونه اس گفت برو    دید  یادتیس

م  ی اومد  رترمید اگه  البته  نداره..  با    ی اشکال  خلوتت  دونستم 

 شرمنده!  گهیاومدم د  یزنم نم ی خانوم و بهم م نیکاتر
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ا  ی کرد  یاسمت و عوض م  دیبا  یعنی  - موضوع   نیاگه درباره 

 ! ینداخت یمتلک نم

  رونش یب  ی درآوردن لباسا  نیلباش به خنده باز شد و ح  باالخره

انداختنشون رو برا  ی و  گرم    ی مبل هال رفت سمت آشپزخونه 

 کردن غذا..

فکرا  منم  از  و حرفا  ی تو  ی شرمنده  اومدن    ییسرم  از  قبل  که 

به دارون زدم زل زدم به سقف و ساعدم و گذاشتم رو   نیکاتر

 . می شونیپ

 نیکه ا  یمورد بود اون ترس  یتونستم بفهمم چقدر ب   یم  حاال 

و قال    سایخوردن و در رفتن گ  زیاواخر تو جونم افتاده بود از ل

 گذاشتن من. 

کردم که زنم..    یم ی ادآوریبه خودم  دیهر روز و هر شب با انگار

باعث شده اآلن  شیداره و گذشت و فداکار  یدل مهربون و بزرگ

تو خونه من باشه.. چه در رابطه با ازدواج دوباره با من.. چه    نجایا

 از خوب بودن حالش.  نانیباباش و اطم دنید

 ازشیخواد؟ اصالً ن  یم   یبرام مهم نبود اون پول و واسه چ  گهید

 هنوز هست..   ایهنوز لنگه.. فراموشش کرده  ایبرطرف شده 
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فهم  هی  نکهیهم و  عاقل  که حت  ی ا  دهیزن  زن  وجو  یداشتم  د 

  نداخت یراه نم  ی خودیسابقم و درک کرده بود و جار و جنجال ب

  ی .. درکم م نیبه خصوص امثال کاتر   یراحت تر از هرکس  یلیو خ

روزا کنارم باشه و بهم    نیدونست ا  ی کرد و خودش و موظف م

  ی چیه   گهی.. دنایاکردم.. به جز    ی خدا رو شکر م  دیکمک کنه.. با

 نداشت!  تیاهم

××××× 

 دخترم کارات تموم شد؟ -

دوباره »دخترم« از زبونش که    دنی و شن  یادتیس   ی آقا  ی صدا  با

 زدم و برگشتم سمتش..  ی کرد لبخند یحال دلم واقعاً خوب م

 بله تموم شد..  -

 ؟ی امور مال یرفت -

شده بود و   زیجا به حسابم وار  هیکه    ی دیحقوق و ع  ی ادآور ی  با

 ار داشتم گفتم: بود که انتظ ی زیاز چ شتری ب  یلیمبلغش خ

ماهه که   هیمن تازه    اد؟یبله.. دستتون درد نکنه.. چرا انقدر ز  -

 مشغولم؟  نجایا
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 .  یکن  ی به اندازه دو نفر کار م ی دار یماهه ول هی -

 .د یرو به من بد یخب قرار شد فقط حقوق منش  -

داره.. اآلنم با وجود رفتن    تمیرضا  زانیبه م   یمنم گفتم بستگ  -

ام و   یهامون من کامالً راض  ی قاسم نژاد و از دست نرفتن مشتر 

اندازه حقوق    ی .. فقط براستین  گهیآدم د   ه یاضافه حقوقتم به 

مسئول بابت  کرد  ه یتیتشکر  قبول  بتونم    ی که  من  به    یکیتا  و 

 کنم!  دایجات پ

 ! دیدستتون درد نکنه لطف کرد -

کم کم جمع و جور کن اگه    گهیکنم دخترم.. د  یخواهش م  -

 ! ی بر یتون یم ی ندار ی کار

 به ساعت انداختم و گفتم:  ی نگاه

 ساعت مونده هنوز!  هی -

 منتظره.. بهتر شده؟برو دخترم.. برو خونه شوهرت  -

شکر..    - رو  خدا  م   ی کیبله  روزه  آقا  رهیدو  البته   ی سرکارش.. 

  یبمونه و زود م  ادیذاره ز  یهم مثل شما حواس جمعه نم  با یشک

 فرستدش خونه! 
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واقعاً شوهرت و دوست داره.. من به   با یخب الحمداهلل.. آره شک  -

دونستم همون زرتشت   یشناختمش.. اول نم  یکاوه م  ی اسم آقا

پ  نیچند  بای که شک  هینام ازش  تازه   فیتعر  شمیبار  تازه  کرده! 

.. تو هیواقعاً مرد خوب بایشک ی ها فی افتاد که با توجه به تعر ادمی

 ؟یهست یهم ازش راض

از تظاهر نداشت..    ییرنگ و بو  چیکه رو لبم نشست ه   ی لبخند

ا تجسم  ب  یادتیکه در جواب س  ی حرف  یبود.. حت   یواقع  یواقع

 چشمم به زبون آوردم:  ی چهره زرتشت جلو

 ! یلیخ -

اول   ی که روزا  یمن   ی بود.. برا  ب یخودمم عج  یکه برا  یاعتراف

حق به جانب   یخود یآدم ب  هیبه خونش تشنه شدم و    دنشید

و نقش دست    شمیخواد مخل آسا  یدونستمش که م  یم بشه 

شده   شمیحاال.. آسا ی کنه.. ول ی من و برنامه هام باز ی انداز و برا

  یا  نهیس  ی کنارش و گذاشتن سرم رو  دنیبود شب به شب خواب

 قلب مهربون و تو خودش جا داده بود. هیکه 
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بعد از تعارفش واسه رسوندنم و تشکر و قبول نکردن من    یادتیس

نبودن رفت و منم از خدا خواسته بعد از جمع    ری به خاطر هم مس 

 .رونیزدم از شرکت ب  لمیکردن وسا

و وسط سالن خونه ام    نیکه رفتم خونه و کاتر  ی هفته از روز  هی

که    ادیز  ی گذشت و زرتشت حاال با استراحت ها  یکردم م  دایپ

شد به گفته خودش   یاز حد من انجام م  شیب  ی البته با اصرارها

 تونست به کاراش برسه..  ینداشت و م   ی ادیدرد ز  گهید

از ظهر برگشته    دونستم بعد  یازش خبر گرفته بودم و م   امروزم

برم    یمنم دلم م  نیخونه و تنهاست.. واسه هم خواست زودتر 

 و باهاش وقت بگذرونم.  ششیپ

که به خاطر من سرش اومد و    ییتصادفش و بال  انیجر  دن یشن

داده   ر ییو تغ  تم یذهن   ی حال و روز انداختش.. به قدر کاف  نیبه ا

با حرفا   یواشکیزد و من    نیکه خطاب به کاتر  ییبود و حاال.. 

صد و هشتاد درجه عوض شده بود و زرتشت    تی ذهن  نی.. ادم یشن

ب احترام    شتریو  قابل  نظرم  در  قبل  دوست  ییجورا  ه ی  واز   ...

 کرده بود! یداشتن

[23.11.2۰ 1۸:32 ] 
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 پارت ششصد و هفتاد و نهم    

رو فراموش    ی شناخت   یکه م  یون زرتشتگفت که ا  یم  راست

 اس.. گهید یکی ستادهیکه جلوت وا  ینیکن چون ا

تا    نیطرفم که زم  دیآدم جد   هیبا    دمیفهم  یتازه داشتم م  تازه

 فرق داره و چقدر خوبه که انقدر فرق داره..   یآسمون با اون قبل

که   یپول  ی ادآوریو با    ستادمیوا  ن ی گرفتن ماش  ی برا   ابونیخ  کنار

  ی نیریش  هیکه اول کنار    دمیحسابم بود تو ذهنم برنامه چ  ی تو

 ..  رمیشم و بعد شام بگ   ادهیپ یفروش

  شتر یب   دمیفهم  یم  یول  اوردیبه زبون نم   دینه.. زرتشت شا  یول

ساعت زودتر   هی کنم و حاال که    ی دوست داره خودم تو خونه آشپز

کار.. پس بهتر بود    نیداشتم واسه ا  یرفتم وقت کاف  یداشتم م

 کنم و بعد...  دیکم خر هیاول 

  ی دراومدم.. منتظر تاکس   المیاز فکر و خ  ین یماش  دیترمز شد  با

  ن ی ماش  هیپام نگه داشته بود    ی که درست جلو  ین ی ماش  یبودم ول

ه  یمشک که  بود  باال  سرنش  یچیمدل  شد   ینم  ناشیاز چهره 

 داد.  صیتشخ
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مشعوف   ی افتادم که آدما  ی روز  ادیاحساس خطر کردم..    بالفاصله

خ  ین یماش  ن یهمچ  هیبا   با    ابونیوسط  و  من  و  سراغم  اومدن 

 خودشون بردن.

و خط کش  گهید  نکهیا  با کار  اون  ول  دهیدور  ترس    نیا  یبودم 

 ی هنوزم باهام بود که باعث شد بالفاصله بعد از توقفش با قدم ها

 ..  رمیبلند ازش فاصله بگ

منتظرم    نیماش  رونیکه اومده بود سراغم.. ب   یانگار.. کس   هرچند

 .. نی ماش  ی بود نه تو

در    ی نذاشت قدم دومم به سوم برسه و من و جور  یکه حت  یکس

  ی عقب.. که حت  صندوق  ی کت بسته چپوند تو  هیعرض چند ثان

 و داد راه بندازم..   غیفرصت نکردم  ج 

ن   نیا  با بود ول  شهیهم  ابونیخ  نی.. اومدمیحال کوتاه   ی خلوت 

برسه که شروع    ی م   دایپ   یکی  یبا وقت کش   دیشا به دادم  شد 

 کردم به تقال کردن.. 

در حال   ی شد و اومد دست و پا  اده یپ  نا یاز سرنش  یکی  نکهیا  تا

که    یچسب پهن  هیبا    یکیو محکم نگه داشت و اون    م یلگدپرون

 سره کرد. هیکارم و  دیچی دهنم و بعد بدنم پ  ی چند دور رو
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دست   گهیمطلق فرو رفتم د  یک یکه بسته شد و تو تار  نیماش  در

برداشتم و سع با نفس ها  یاز تقال  ب  قیعم  ی کردم    می نیاز راه 

که    ی مقابله با آدم  ی دارم برا  و نگه   میخودم و آروم کنم و انرژ

 تونست داشته باشه و من..  یکار نم نیاز ا  ی ر یخ تی مطمئناً ن

اون لحظه فکر خودم باشم و بترسم.. فقط ترس از   نکهیا  ی جا  به

آبرو ا  هی  ی رفتن  تنها خانواده  داشتم..  ا  ی نفر  تو  لحظه   نیکه 

 داشتم.. شوهرم.. زرتشت..

  

××××× 

انداختم..همون    اتشیبه محتو  ی رو برداشتم و نگاه  تابهیماه  در

تونستم درستش    یم  ی زیکه بهتر از هر چ  ی من در آورد  ی غذا

با    میمدت و زندگ  نیکنم و واسه امشب پخته بودم..با توجه به ا

سلت  ی..مسایگ که  بزنم  به   کینزد  مونییغذا  قهیونستم حدس 

 . مدهغذا خوشش او نیهمه و اونم مطمئناً از ا

و    ازیو گوجه و پ  ی مرغ و فلفل دلمه ا  ی ها  کهی کم ت  هیقاشق    با

که   ی و در حد  رشیکردم و دوباره درش و گذاشتم و ز  یقاط

 فقط گرم بمونه کم کردم. 
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  سایکم کم گ   گهیبه ساعت انداختم د  یتو هال و نگاه  برگشتم

شد..خنده ام گرفته بود.. من شده بودم خانوم    یم   داشیپ  دیبا

  ی رفت سرکار و شب برم   یکردم و اون.. م  یم   ی خونه و آشپز

 گشت. 

  یهفته ده روز.. حت  هی  نیدلم کباب بود براش..تو ا  ییجورا   هی

و سه  اومد خونه تا اون د یراه از شرکت م  نهمهیروزا هم ا ی بعض

داشتم برام   ی من باشه و اگه کار  شیساعت وقت استراحتش و پ

 انجام بده.  

گشت و من    یبه روال قبل برم   یاز فردا همه چ  گهیکه د  البته

کردم..کمر دردم به لطف مراقبت    یروزا رو براش جبران م  نیا

زودتر از    یلیخ  دنشیو شب به شب ماساژ و پماد مال  سایگ  ی ها

مسکن هم    یکه دو سه روز آخر حت  ی انتظارم خوب شد..طور

دو ساعت رفتم شرکت و   یکیخودم    نینخوردم و امروزم با ماش 

 برگشتم. 

ا  یم  حس روز  نیکردم  اس  ی ده  بودم..  نیا  ریکه  جور   هیدرد 

من که    ی .. حداقل برامیرو بشناس   گهیهمد  شتری فرصت بود تا ب 

ناچ  هیبود..تا اون   پ  و  زیدرصد  از  بعد  بد که  از حس   دایناقابل 
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  الم یبره و خ  نی نسبت بهش تو وجودم داشتم هم از ب   سایکردن گ

 راحت بشه.  میاز بودنش تو زندگ

  شه یکه هم  هی همون  سا یتونستم بگم گ  یم   تیبه قطع  گهید  حاال 

اگرم    یم و  بودم  دنبالش  و    ی تو   ییکارا  ه ی  یزمان  هیخواستم 

ن  گهیکرده..د  شی زندگ م  ستیمهم  نشون  داره  که    دهیچون 

 و جبران کردن و بلده!  مونهیپش

از آشپزخونه بلند شدم و    میاس ام اس گوش  ی بلند شدن صدا  با

از مسائل شرکت و    ی سر  هیرفتم سراغش..دارون بود که درباره  

 پیو فروشامون سوال کرده بود و منم داشتم جوابش و تا  دیخر

  د ی به گوشم رس   ی باز و بسته شدن در ورود  ی کردم که صدا  یم

 . سایگ فیسالم نسبتاً ضع ی و بعد از اون صدا 

به    گهینگاه د  هی کردم و    پیتا  اممیپ  هیسالمش و دادم و بق  جواب

و خاموش کردم و    رشیاومد.. ز  یغذا انداختم.. به نظر آماده م

 سایلحظه حس کردم ورود گ  هی..  نم یو بچ  ز یخواستم م  نکهیهم

 سر و صدا بود!  یب ی ادیقبل.. ز ی به خونه.. نسبت به روزا
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  ی کمرم بپرسه.. حت  تیتو آشپزخونه بهم سر بزنه و از وضع  ومدین

باز شدن در و   ی سالم دادنشم انقدر آروم بود که اگه قبلش صدا

 که اومده..  دمیفهم ینم  دمیشن  ینم

  

[23.11.2۰ 1۸:33 ] 

 کمی و هشتاد و ششصد پارت   

باز   زیم   دنیچ  الیخیب و که  اتاق.. در  افتادم سمت  راه  و  شدم 

کردم   حس  پر  هیکردم  جاش  تو  رو  یول  دیکم  خودش   ی به 

آاوردین بود و حاال سمت  لباساش و عوض کرده  به ظاهر    نهی.. 

 مشغول بستن موهاش با کش مو بود..

جا خوردنش   د؟ی ترس  ی.. از من مسایبرد.. چش شده بود گ   ماتم

  یطور  دیلرز  یدر و باز کردم به کنار.. دستاش چرا داشت م  یوقت

 و آخر نتونست محکمش کنه!  دیچیکه چند بار کش و پ

ه  .. شونزیرفتم و کش مو رو از دستش گرفتم و انداختم رو م  جلو

چهره اش    دنی اش و گرفتم و برش گردوندم سمت خودم و با د

 خشک شدم.
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  ی نم  دهیصورتش د  ی تو  ی رنگ  چیبگم ه   تیتونستم به قطع  یم

پر همش  و  لبا  دهی شد  سف  ی بود..  به  و    یم  ی دی لرزونش  زد 

  ی نشون م  رشیچشماش پر خون بود و پف ز  ی دی برعکس سف

 کرده.  هیگر یساعت کی داد که حداقل 

 ؟ یخوب سایتو؟ گچت شده  -

کرد.. ازم فاصله    یم   شتریترسم و ب  ن یبود و هم  ی ازم فرار  نگاهش

 گرفت و نشست لبه تخت.. 

 ؟یکم.. تو خوب  هیخوبم.. خسته ام  -

صورتش و با دستام نگه داشتم که نتونه   نبارینشستم و ا کنارش

 روش و ازم برگردونه.. 

اس..   هیحال و روزت مال گر  نیا  یقبالً.. ول  دمید  تمیخستگ  -

 شده حرف بزن! یچ

به گونه و    یکرد.. با دقت نگاه  شتریو ب  دمیشک و ترد  سکوتش

تو    یکه قاسم نژاد عوض  یمثل اون روز  نمی لباش انداختم تا بب

 ی خاص  زینه.. چ  ایسرش اومده    ییشرکت خفتش کرده بود بال

 یبود.. ول هیو التهاب صورتشم مطمئناً به خاطر همون گر دمیند

 : دمیو پرس اوردمیبازم طاقت ن 
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.. باز اون قاسم نژاد غلط  سا یمزاحمت شده؟ حرف بزن گ ی کس -

 اضافه کرده؟

م  فقط نگاهم  ب  یداشت  چشماش  هراسون  مردمک   نیکرد.. 

بزنه.. انگار رو به   یحرف  نکهیشد بدون ا  یچشمام چپ و راست م

 ربات بود نه انسان..  هیروم 

 : دمیو توپ ادیدادم تا به خودش ب تکونش

دم خونه اشا..    رمیشم م  یدوباره پا م  یبه خدا اگه نگ   سایگ  -

 حرف بــــــــــزن!

به    ی شنوه.. حت  یزدم اصالً صدام و نم  یکم داشتم حدس م  کم

نم نگاه  لبخون  یلبامم  بخواد  که  با حرف  یکرد  و  زد   یکنه  که 

 درست حس کردم..  دمیفهم

 !ی خوا یتو.. اصالً من و نم -

 ؟یچ -

 ! مگه نه؟ی خوا یاصالً.. اصالً من و نم -

 واسه خودت؟  یگیم ی دار یزده؟ چ یحرف نیهمچ یک -

 .. یخواد با من باش یدلت نم -
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  ی شتریمنظورش و.. تا اومدم حرف بزنم با بغض ب  دمیفهم  ینم

 نشوند ادامه داد:  شیخی   ی چشما  ی که همزمان دو قطره اشکم تو

 ! ی خواد با من.. بخواب یدلت نم -

  

[23.11.2۰ 1۸:33 ] 

 دوم  و هشتاد و ششصد پارت   

 !ســــایگ -

ماه از عقدمون    هی.. نجسم!  فم ی.. کث ی کن  ی.. فکر مادیازم بدت م  -

 گذشته..  

بهش انداختم..    ی و محکم رو هم فشار دادم و نگاه کالفه ا  دندونام

عاد  نیا حرفاش  و  چ  ی رفتار  تو   ینبود..  م  ی داشت    ی سرش 

 ! ؟یشونیحجم از پر نیاش شده بود ا جه یگذشت که نت

 برام!  ی.. خودت شرط گذاشت یتو خودت خواست -

 شد:  شتریش هم بباالتر رفت و به همون نسبت لرزش صداش
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قانون و باطل    نیا  یهتل گفت   ی که تو  یروزم از اون شب  ست یب  -

نگفتم..    ی زیچ  گهیگذشته زرتشـــــــــت.. من که د  یکن   یم

 ! یباز تو نخواست یمخالفت نکردم.. ول

و درمونده زل زدم بهش.. چرا زبونم الل شده بود.. چرا   مستاصل

بارها    شیکه پ  ی .. مندیرس  یبه ذهنم نم  یحرف بارها و  خودم 

ا افتادن  توج  نیعقب  رو  نم  هی رابطه  چرا  حاال  بودم..   یکرده 

تب داغش و    نیهم بزنم و ا  سای از اون حرفا رو به گ  یکیتونستم  

 آروم کنم؟

اع  باالخره از  ببا زور و مشقت  و   دمیکش  رونیماق ذهنم حرف 

 گفتم: 

.. اومدن مامان  سایاومد گ  یم  شیپ  یانیجر  هیخب.. خب هر بار    -

  ی گفت  ادمهیبارم که    هی..  وزیاون قاسم نژاد پف  انیمن.. جر  ی و بابا

من.. خودت که    زونینام  تی.. بعدشم که کمردرد و وضعودمیپر

باشه که.. نه   یزمان  هیخواستم  ی .. من فقط می شاهد همش بود 

 ! الیمانع کارمون بشه.. نه فکر و خ یخستگ

 !ی فکرا رو نکرد  نیا ش یده سال پ -

 بچه بودم.. خام بودم! ش یده سال پ -
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  ا ی روز..  ستیتو ب یعنیساعته..  م ی.. فوق فوقش کار نار یبهونه ن -

ساعت    میهفته.. تو دو روز.. به اندازه ن   هیده روز.. تو    ی نه.. اصالً تو

  ی زن   یگول نزن من و زرتشت.. منم اگه گول م  ؟ینکرد  ادیوقت پ

 خودت و گول نزن!

فرستادم. حرفش    رونیو بازدمم و با ضرب ب   دمیکش   یق یعم  نفس 

  ه ی.. منم به خودم تا  یجهت حق داشت ول  هیبود اآلن؟ از    یچ

 دادم. یحق م ییجا

هر    ن یکه ب   ی عقدمون و رابطه ا   نی فاصله افتاد ب  ی ادیدونم ز  یم

با توجه به اتفاقات گذشته..    ی.. ول رهیگ   ی شکل م  ی زن و شوهر

. جفتمون  ییهویعقد    نیو ا  گهیهمد  دنیبا توجه به ده سال ند

 . م یداشت اجی زمان احت نیبه ا

 من و روشن کن!  فیتکل -

 ؟یفیچه تکل -

 نه؟ ای ی خوا یم -

  د؟ یفهم  ینم  ی عنیدختر مطمئناً امشب زده بود به سرش!    نیا

سراغش و   رمی دونست که اگه نم  یحال و روزم و؟ نم  دید  ینم

  ست؟ی ن  م یلیم  یکنم از ب یو شروع نم یرابطه جنس هی
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شبا که تخت خوابمونم مشترک شده چقدر    نیکه ا  دیفهم  ینم

غر کردن  کنترل  تره  سخته    زهیسخت  چقدر  برابرش؟  در  ام 

 ی .. لمسش کنم.. بوش کنم.. گرمانمیموهاش و تن و بدنش و بب 

  یو قانون   یمانع شرع  چیفکر کنم که ه  نیبدنش و حس کنم.. به ا

وقتا    یکه بعض  ی ازیو بازم سرکوب کنم حس ن  ستین   نمونیهم ب 

 رسه؟   یخودش م تیبه نها

حت  دیفهم  ینم حرفا  نیهم  یکه  با  م  ییاآلن  داره  زنه   یکه 

دونم    یکه نم  ییحرفا  نیرسونده؟ هم  تینها  یحرارت بدنم و به ب

رس ذهنش  به  کجا  از  و  ولده یچرا  ربط  ی..  حال    یمطمئناً  به 

  ی من م  ی هورمونا  ی خودش و رو   ریخرابش داره و بازم داره تاث

 ذاره!

نکرده بودم که لباش و محکم به    دا یسوالش پ  ی برا  ی جواب  هنوز

داشت    ی دستاش و از پشت قفل گردنم کرد.. جور  لبام چسبوند و

و    میفت ی کرد که کم مونده بود جفتمون از پشت ب  یفشار وارد م

به فاصله چند سانت ازم جدا شد دوباره سوالش و با لحن    نکهیهم

 تکرار کرد: ی تر  شونیپر

 نه؟ ای ی خوا یم -
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 جوابش و دادم: یو بدون فکر اضاف  ا یو زدم به در دل

 ! با همه جونم  -

که تضاد    ستیرو لباش نشست.. مهم ن  یکیکه لبخند کوچ  دمید

و اجازه    تیاز رضا  ی رد و نشون  نکه یچشماش.. هم  ی داره با غم تو

 بود.  یو داشت برام کاف شمونیده سال پ یتکرار رابطه جنس 

دستاش و پس زدم   راهنشیپ  ی که رفت سمت دکمه ها  دستش

لحظات و خط به خطش و سال   نیو خودم مشغول شدم.. من ا

تو م  ی ها  دلم  حاال..  و  بودم  کرده  مرور  خواست   یذهنم 

پ  شهیکه هم  ی همونجور ب  ش یانتظارش و داشتم  کم و    یبره.. 

 کاست. 

دست اونم به    نیو که از تنش درآوردم و انداختم رو زم  راهنیپ

کش از تنم درش آوردم قبل از شرت من اومد و با کم  یسمت ت

 ! رهیبگ  شیتنم آت  ی از شدت حرارت تو  نکهیا

مدت که   نی.. برعکس ادمید  یتو حرکاتش نم  یو خجالت  شرم

شد    ی من لخت م  ی موقع عوض کردن لباس جلو  یهربار اتفاق

انگار   ییجورا  هیپوشوند.. حاال    یخودش و م  ی زیچ  هیبا    عیسر

 اون کنترل رابطه رو به دست گرفته بود! 
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تمام باالتنه ام و    باًیو از پشت گردنم حرکت داد و تقر  انگشتاش

کرد و من با چشمام داشتم    یلمس کرد.. اون با دستاش لمس م 

رو که نه به اندازه صورتش   ی د یسانت به سانت اون پوست سف

و رصد  شد    یم   دهید   ی قهوه ا  ی تک و توک روش لکه ها  یول

 کردم.   یم

.. بدون ذره دمی د  یم  اهامیخواب و رو  ی تو  شهیبود که هم  یهمون

 .. کلی.. چه تو رنگ پوست.. چه تو جثه و ابعاد هرییتغ ی ا

  

[23.11.2۰ 1۸:3۴ ] 

 چهارم و هشتاد و ششصد پارت   

دهنم و قورت دادم و زل زدم به چشماش.. صورتش و که با    آب

 شد.   دهیدستاش نگه داشتم نگاه اونم از تن و بدنم به چشمام کش

ذهنم شکل گرفت..    ی شد که اون سوال تو  یچرا و چ  دمینفهم

و    شی اشتباهات زندگ  ی ادآور ینداشتم.. قصد    تیقصد آزار و اذ

از مغزم   یقسمت  چیهم ه   یاون لحظه مسائل شرع  ینداشتم.. حت 

 و اشغال نکرده بود..  
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 شیبود که بدونم تا کجا حق پ  نیفقط و فقط به خاطر ا  دیشا

 نیدارم و چقدر الزمه که مراعات حالش و بکنم.. چون با ا  ی رو

 ی که تو تمام سلول ها  ی التهاب  نیکه من داشتم.. با ا  ی حال و روز

 سایات گدونستم رابطه امون با تصور  یم  دیشد.. بع  یبدنم حس م 

 بکشه..  ولساعت ط میو فقط ن  ادیجور در ب

 دو رگه شده و خش دار لب زدم: ی .. با همون صدانیهم واسه

 بوده؟!  یرابطه ات ک نیآخر -

پش  گفتم  بالفاصله  ا  مونیو  ترس  از  گ  نکهیشدم  بد    ساینکنه 

 میفقط خودم و خدا شاهد  یبرداشت کنه که خب حقم داره ول

 یسرم نبود و توهمات  ی تو  ی و بد  یفکر منف   چی که اون لحظه ه

شده    بیغ  یب یبه طرز عج  دهی کردم آزارم م  یفکر م  شهیکه هم

 بود! 

ناراحت نشد..    ی ا   گهید  ی هم تو حال و هوا   سایگ  انگار بود که 

زد و نگاهش و به لبام دوخت.. تا خواستم حرف و  ی فقط لبخند

خشکم   شیبا حرف بعد  ی جواب بد  ستیو بگم الزم ن  رمیپس بگ

 کرد:

 ! ش یده سال پ -
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باز کنم چه برسه    متر یلیمهلت نداد لبام و به اندازه چند م  گهید

  ش ی گر  یبا همه ناش   ی اجازه حرف زدن بهم بده.. جور  نکهیبه ا

از همه چ  دنم ی مشغول بوس   یخال  یشد که ذهنم در آن واحد 

دختر تجربه اش    نیبار قبالً با ا  هیکه    ی رینظ   یشد و فقط لذت ب 

بود نه فقط مغزم و که همه    دهکرده بودم و حاال دوباره تکرار ش

 کرد!  ریتنم و درگ ی سلول ها

و    یشیآت بودن درم آورد  از حالت منفعل  انداخت  تو جونم  که 

 هیبا    یحاال خودم بودم که کنترل رابطه رو به دست گرفتم وقت

 حرکت پرتش کردم رو تخت و افتادم روش..

  ی گفت.. حت  ینم  یچیتمام طول رابطه چشماش بسته بود و ه  تو

داد   یحرارت بدنش نشون م  یکرد.. ول  یآه و ناله هاشم خفه م

بدنم    ی من رو  ی که در جواب بوسه ها  یی. بوسه هاست ین  لیم   یب

  ش یمثل ده سال پ  ستیداد که دوباره قرار ن  یکاشت نشون م  یم

 . نمک یکه دارم باهاش م ی بشم از کار مونیپش

  

[23.11.2۰ 1۸:3۴ ] 

 پنجم و هشتاد و ششصد پارت   
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با هر حالت  شیهمکار م   یو هماهنگ شدنش  و   یکه  خواستم 

  ی به دلم م  بیعج  دهیبه جفتمون لذت م  شتریکردم ب  یحس م

 نداشتم!  یرمونینشست و خب.. منم امشب س

حت  ادمیکل    به کنم..  و  مراعاتش  داشتم  قصد  که  بود    ی رفته 

  اد یرفت به درد ب  ادشیکرد هم    رمیگ   نیکه ده روز زم  ی کمر

 ..  دیو تو وجود جفتمون د  جانیشور و ه نهمهیا یوقت

خواستم.. اون سرتا پا ناز بود و   یبود که م  ی همونجور  زیچ  همه

.. بدون  یطنتیش   چی.. بدون هی عشوه ا   چی.. بدون هازیجفتمون ن

من و به مرز جنون رسوند    ی جور  ی کننده ا  کی حرف تحر  چیه

بودم    خودیاز خودم ب  ی نجوریحس نکردم چقدر زمان گذشت که ا

 باهام همراه باشه.  دتم نیرو هم مجبور کردم که تمام ا سایو گ

.. خسته  م ی.. جفتمون ضعف داشتمینفس کم آورده بود جفتمون

بودمیبود گشنه  و  تشنه  همد  یول   می..  از  نشده    ریس   گهیهنوز 

 .میبود

همون باعث    د یو شا  دمشیچ  ی با نامرد  یزمان  ه یکه    یسنگ  گل

شد از دستش بدم.. حاال دوباره تو بغلم بود.. من باعث رشد و  

خاک محکم نکردم و باعث    ی اش و تو  شهیپرورشش نشدم.. من ر



1828 
 

نکرد  ی .. اون مثل من نامردیو بره.. ول ادیشدم زود از جاش درب

کرد.. دوباره خودش و    عتماد.. دوباره بهم اشمیو دوباره برگشت پ

 سپرد دستم..  

تکرار بشه.. گل سنگم    خیمن محال بود که بذارم تار  گهید  حاال 

تجربه نبودم و    یاون جوون ب  گهیمن د  یپژمرده بود و خسته.. ول

  بیگل رفتار کرد که آس  هیبا    د یبا  ی گرفته بودم که چه جور  ادی

 .  نهی نب

  ی کردم.. دوباره سرزنده و شاداب م  یم   ایسنگم و دوباره اح  گل

  شیاز حضور دائم  شهیواسه هم  المیخ  گهیکه د  ی کردم.. انقدر

 راحت باشه! 

از شب بود که تن خسته ام و به زور از   یچه ساعت  ادینم  ادمی

که صداش تو کل اتاق   ی کنار کشوندم و با نفس نفس  سایگ  ی رو

 تخت ولو شدم..  ی بود کنارش رو  دهیچیپ

  گه یهم مثل من از نفس افتاده و د سایبودم که گ  مطمئن  باًیتقر

  ادم یکه حواسم به لذت بردن اون بود خودم و    ی نا نداره.. انقدر

 .. زه یرفت و حاال شک ندارم که امشبم واسه اونم خاطره انگ یم
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که به جونم افتاده بود    یحال  یحال.. تو همون رخوت و ب  نیا  با

که   و  بدنش  و  کردم  دراز  سمتش  به  و  داشت  دستم  کم  کم 

 کرد کشوندم سمت خودم..  یحرارتش فروکش م

مثل آهنربا قفل شد تو   عیبود و مقاوت نکرد و خودش سر  داریب

 ام چسبوند..  نه یبغلم و سرش و به س

 .. سایگ -

 هوم؟ -

 ؟یخوب -

 ؟ی دکتر -

 زدم و گفتم:  ی جونیب  لبخند

 آره!  نهیزم نیتو ا -

 دکتر!  ی آقا هیچه مرض نیپس بگو ا -

 ؟یچ -

ام.. از خودم و   نهی و باال گرفت و چونه اش و گذاشت رو س  سرش

خمارش بازم داشتم    ی چشما  دنیشدم که با د  ی کفر  می جنبگ  یب

 دادم. یاز دست م  اریاخت
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  ی شناختم نبودم.. زرتشت  یکه خودم م  یمن نبودم.. زرتشت  نیا

موتورش و روشن کرده بود و شک نداشتم.. با تنها    سایبود که گ 

جنبه بودن و تجربه   یب  نیحس و حال و ا  نیتونم ا  یکه م  یآدم

 ! ساسیکنم.. فقط و فقط خود گ

جون    گهیاگه د  ی.. حت ی ریبار تا تهش م  هی  یکه وقت  هیچه مرض  -

 ... ی باشنداشته  

نفسش و تو پوستم پخش    ی تر آورد و گرما  کیو نزد  صورتش

 کرد:

 !ی خوا ی بازم م -

  ن یکه تونستم در جواب ا  یدهنم و قورت دادم و تنها حرف  آب

 به زبون آوردم:  میشونیاز حد اغواگرش بزنم و با تمام پر  شیلحن ب

 نکن!  -

 .. دیکه صورتش و باالتر کش  رهیمصر بود که ازم جواب بگ یول

 ..گهیبگو د ؟ی دکتر یهوم؟ مگه نگفت  -

با تموم شدن جمله اش بوسه اش رو صورتم و درست    همزمان

.. هرچند که  گهیرابطه د  هی  ی نداشتم برا  یکنار لبم نشست.. مانع



1831 
 

خواست تا   ی.. دلم نمیو خسته بودم ول  دیکش  یجسمم نم   گهید

و از دست بدم. اراده ام و  دختر کنترل خودم    نی ا  شیحد پ  نیا

ماه بعد از ازدواج تحمل کرد که    کیکه    یاز دست بدم.. زرتشت

 ازش نبود! ی اثر چینره سراغش کجا رفته بود که ه 

کردم با صاف کردن گلوم به خودم مسلط   یو بستم و سع  چشمام

و تب    جانیاز لحنم نفهمه که دوباره هورمونام به ه  سایبشم و گ 

 و تاب افتادن!

  ر ی.. بگ ست یوقتش ن  گه یسرکار.. د  م یبر  دیفردا جفتمون با  سا یگ  -

 بخواب!

 خوام! یمن م یول -

 ! سایگ -

 کنم!  یخواهش م -

  یجد  ی و باز کردم و با تعجب زل زدم به صورتش.. جد  چشمام

کرد از من؟ تا اآلن فکر    یمسئله خواهش م  نی داشت به خاطر ا

کردنه تا بهم ثابت کنه در برابرش    تیکردم فقط قصدش اذ  یم

 حاال.. حال و روز خودش از من بدتر بود.   یکمه ول  ارمیچقدر اخت
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[23.11.2۰ 1۸:3۴ ] 

 هفتم و هشتاد و ششصد پارت   

که تو    ستیاومدم بگم بعد از چند وقت رابطه نداشتن خوب ن  تا

 ادی  یبش  تیو ممکنه اذ  ی شب پشت سر هم رابطه داشته باش  هی

 حرفش افتادم که در جوابم سوالم زد..

 یو مسخره نم  یکه اونم.. مثل حال اآلنش.. به نظر شوخ  یحرف

  که فکر کردن بهش همه معادالت   یبود.. حرف  یاومد و کامالً واقع

 یکالف سردرگمم م  هی  ریدرگ  ی و جور   ختیر  یذهنم و بهم م

 اومد..  ی برم سایکردنم فقط از خود گ دای کرد که نجات پ

پوست گردنم فکم چفت شد و چشمام    ی قرار گرفتن لباش رو   با

خواست    یکه م  ی زیدختر تا به چ  نیو محکم بستم.. تموم شد.. ا

  نیهمچداشت و خب.. خودمم    یدست از سرم برنم  دیرس  ینم

 اومد.   یبدم نم
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منظورش از اون حرف.. فعالً فقط    دنیپرس  ی بود برا   ادیز  وقت

  یباشه و همونجور   لیلذت دو طرفه تکم  نیخواست ا  یدلم م

 خواد! یم سای برم که گ   شیپ

سر  دستام و  کردم  محکم  هاش  شونه  رو  گردوندم..   عیو  برش 

شده اش تو گوشم    یخنده اش که بر خالف سکوت طوالن  ی صدا

روش   اطیمنم به لبخند باز کرد و همونطور که با احت  ی لبا  دیچیپ

کش اذ  دمیدراز  وزنم  خ  تشیتا  چشما  رهینکنه..   بیعج  ی به 

 شده اش لب زدم:  طونیش

 ؟ ی ا یاز پسش برم -

 امتحانش که ضرر نداره!  -

 به من!   ی رحم نکرد  یخواد پس فردا چپ و راست بگ   یدلم نم  -

و لب    د یرو ابروم کش  یباال و با انگشت اشاره دست   دیپر  ابروهاش

 زد:

 ؟ ییکه رحم نکرده تو   یاون یمطمئن  -

 ! ی نی ب ی! مراقب حرفات باش.. بد م سایگ -

 شد و گفت:  رهیتو چشمام خ تیبا جد یشوخ بود ول لحنم
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 .. نشونم بده! نم یخوام بد بب  یم -

  ز یمکث و تعلل و جا  ی ذره ا  گهیبود برام تا د  یحرف کاف   نیهم

که با تکون    ییحمله کنم به سمت اون لبا  ییجورا  هیندونم و  

 اد یاز به    یکیخوردنش پدر من و درآورده بود.. مطمئناً امشب..  

 جفتمون بود. ی شبا برا نیتر یو طوالن نیتر یموندن 

  

[23.11.2۰ 1۸:35 ] 

 هشتم  و هشتاد و ششصد پارت   

××××× 

  ی به سقف گوش م   رهیشده بودم و خ  داریبود که ب  ی ا  قه یدق  چند

.. صحنه  شبیبود د  یدوش آب حموم.. چه شب  ی دادم به صدا

  ه یبه ثان  ه یرفت و ثان  یچشمم کنار نم  ی از جلو  ی هاش لحظه ا

  ی که زدم متعجب م   ییکه کردم و حرفا  ییاز خودم و کارا  شتریب

 شدم! 

وقت  حالم نبود..  متالش  هیبرگشتم خونه    یخوب  شده    یداغون 

  اج یواسه منحرف کردن ذهنم احت  زیدست آو  هیبودم که فقط به  
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کنم تا    رونشی نشست.. خواستم ب  شمیزرتشت پ  ی داشتم و وقت

ول باشم  تحریتنها  کردم  م  کی .. حس  اون  تنها    یکردن  تونه 

 گه یجور د  هرکه مطمئناً    ی صبح کردن اون شب  ی باشه برا  نهیگز

 شدم!   یم وونهید الیشد از شدت فکر و خ یم یط ی ا

منحرف کردن ذهنم فراموشم    گهیکه از وسطا به بعد.. د  هرچند

 ه یکه به زرتشت زدم انگار دچار    یشده بود و طبق همون حرف

وقت تموم   چیذت هخواست اون ل  یشده بودم که دلم م  یمرض

کمردردش الحق که از   یو حت  ی نشه و زرتشتم با همه خستگ

 گذاشت.  هیجون و دل ما

که قبل از رابطه امون بهش زدم    ی دونم چقدر از اون جمله ا  ینم

 ی داشت برا  اجیمحرک احت  هیمطمئنم اونم به    یو باور کرد.. ول

حس    نیام بود که ا  فهی از سرش و من وظ  یمنف   ی پس زدن فکرا

 بد و ازش دور کنم.  ی ها

باال و    دم یخودم و رو تخت کش  می زنگ گوش  ی بلند شدن صدا  با

اوج گرفت   ی ا  هیبه شماره انداختم که ضربان قلبم تو ثان  ینگاه

که مثل    ییها  ی ها و فانتز  ی پرداز   ایو رو  شبی و همه اتفاقات د

 خش و پال.. سرم شکل گرفته بود پودر شد و پ  ی رو   یکارتون  ی ابرا
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  د یکه با  ییها  تیمزخرف خودم و واقع  ی برگشتم به زندگ  دوباره

م کنار  ماش  یباهاش  اون  به  برگشتم  دوباره  و    اهیس  نیاومدم.. 

شده با خودش برد   ی که من و با دهن و بدن چسب کار  ی ریمس

که همه وجودم و به    ییکه عامل اون اتفاق بود و حرفا  ی و شخص

آدم   نیزدنم به ا  گاش شد زن  جهیکه نت  یی.. حرفادیکش  شیآت

 ! تی عجوالنه و از سر عصبان میتصم هیو گرفتن 

به در بسته حموم اتاق آروم    ینگاه   می و با ن  دمیکش   یق یعم  نفس 

 جواب دادم: 

 بله؟ -

پ   شی شگیهم  ده ینخراش  ی صدا گوشم  و د یچیتو  سالم  بدون   ..

  ش یمثل اآلن ساعت ش   یعجله داشت حت  شهی.. همیاحوالپرس

 صبح.. 

 افتاده بود!  میام.. شماره ات رو گوش ی اسکندر -

  

[23.11.2۰ 1۸:35 ] 

 نهم  و هشتاد و ششصد پارت   
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با خودم دو دوتا چهارتا کردم. تصم  دمیکش   ی قیعم  نفس    میو 

بود.. قبل از رابطه ام با زرتشت.. قبل از    شبیعجوالنه ام مال د

 شیو حضور جد  االشیاز بابت زرتشت و فکر و خ  المیخ  نکهیا

د  میزندگ  ی تو اآلن  باشه..  د  گهیراحت  ب  شبیمثل   ی احساس 

و به خطر    میزندگ  رفک  ی ب  میتصم  هینداشتم که بخوام با    یپناه

 بندازم. 

 شدم!  مونیپش ی بود.. جواب نداد شبیکارم مال د -

 !یخوددان -

ضربان قلبم و تند    شیتماس و قطع کنم که با حرف بعد  خواستم

 کرد..

 پاک کن!  ت یخط و از گوش نیا گهید یول -

 کردم.. زونینشستم و پاهام و از رو تخت آو صاف

 ؟یواسه چ -

واسه رفتن    متی.. تو هم اگه تصمشهیاونور واسه هم  رمیدارم م  -

ارتباطم   گهی. بعد از رفتنم دی ا یبا من ب  یتونست  ی بود.. م  یقطع

 با همه قطعه..  
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فوت کردم.. چرا    یو نفسم و با کالفگ  دمیرو صورتم کش  یدست

 بود؟  ومدهیروز خوش به من ن  هی

کنم تا    یصبر م  ی.. گفتی تو به من قول کمک داد ؟یچ یعنی -

جا    ی خوا  یجور شدن پولمه م  کی پولت جور شه.. اآلن که نزد

 کن!  یرو به من معرف گهید یکیحداقل  ؟یبزن

.. کارت ی لفتش داد   ی ادیارتباطم قطعه.. تو هم ز  گهیگفتم که د  -

 ..ی کرد یپول جور م نایتر از ا عیسر دیاگه واجب بود با

خودم   خیتار  هینداشت که بخوام حتماً تا    یکارم زمان مشخص  -

تازه   من  برسونم.  اونور  ام  هیو  به  شدم..  استخدام  پول    د یجا 

به    شتریم که بدم به تو. وگرنه هر چقدر زودتر برم که ب حقوقش

 نفعمه! 

که    ستم یمنم عاشق چشم ابروت ن  ؟یکه چ  یگ یخب حاال م   -

که سر    ی بذارم واسه کار  هیردت کنم و از جونم ما  ی مفت و مجان

 تا پاش دردسره!

زرتشت و    ی ر یگیپ   نهمهیام گرفته بود.. با توجه به ا  هیگر  گهید

قانون  یدقت از راه  بتونم  برم و   یکه رو کارام داشت.. محال بود 

بپ ام چونمش یاونجا  اسکندر  دمی..  به  که    ی هنوز  تو   هیبود  روز 
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 ریدرباره خروج غ  یکیبا    یکه داشت تلفن  یمترو.. وقت  ستگاهیا

 بودم!  هکرد داشیزد پ  یحرف م ی قانون

کنم.. هم رفت    یبرات م  ی هر کار  ی بود اگه پول خوب بد  گفته

تضم بدون دردسرت  برگشت  کار  یم  نیو  هم هر  اونجا    ی شه 

کنم و حاال که من واسه جور کردن    یبرات حل م  یداشته باش

زد و مطمئناً    یتن داده بودم داشت جا م  یپولش به هر کثافت

 محال بود!  یآدم نیهمچ هیکردن دوباره  دایپ

  

[23.11.2۰ 1۸:35 ] 

 نودم و ششصد پارت   

 بهم؟ ی زنگ زد شبید یچ ی از رفتن برا ی شد مونیپش -

زنگ زدم که بگم   شبیخوام برم.. فقط د  ینشدم.. م  مونیپش  -

  یحاال که دار   ی .. ولریدو تا قسط ازم بگ  ی شه پول و تو  یاگه م

 کنم؟  داتیپ  دیبا ی چه جور  گهیمن د ی ریم

ب  یکم مکث کرد.. خدا خدا م  هی به رحم    هیو    ادیکردم دلش 

 : دیبه حال من بکنه که پرس  ی چاره ا
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 ؟ ی چقدر پول دار -

به حسابم    شبیکه د  ی کم تو ذهنم حساب کتاب کردم و با پول  هی

 شد گفتم:  زی وار

 تومن..  یس -

کم    یلیکه ازم خواسته بود هنوز خ  یمقابل شصت هفتاد تومن  در

سر عقدمون   ی کادوها   ادیترش کنم با    یراض  نکهیا   یبود و برا

 گفتم:  عیسر

 دو سه تا سکه هم هست!  -

خ  - م  یلیپووووووف.. چون  قبول  دادم  قول  بهت  کنم    یوقته 

 نوریکن.. ا  سی .. کارات و راست و رامیوگرنه من از حرفم کوتاه نم

به    گهی.. ددمیارمون و خودم بهت خبر م.. زمانش و قرمیریسال م

 خط زنگ نزن. نیا

انگار تازه متوجه مکالمه   مات و مبهوت زل زدم به رو به روم.. 

نفر و   هیداشتم    دیکردم. من ام  کاریچ  دمیامون شده بودم و فهم

کردم    یبشه من و ببره.. فکر م  یپول راض  نیکنه که با ا  دایبرام پ

..  یعنیسال    نوریگفت ا  یماه طول بکشه و حاال.. وقت  هیحداقل  
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د فرصت  روز  ده  فوقش  نم  اشتمفوق  اصالً  من  دونستم    یو 

 نه!  ایو دارم  شیآمادگ

 س؟ی ن یحرف -

 دهنم و قورت دادم و با بهت لب زدم:  آب

 با خودت برم؟ یعنی -

 نه په با عمم!  -

  ی ول   .. ی اونور موندگار بش  شهیواسه هم  ی خوا  یم   ی تو که گفت  -

 قرار ما رفت و برگشت بود! 

ا  - با  گفتم  ول  گهید  اینوریمن  ندارم.  دارم   یارتباط  آدم  اونورم 

برت   زیسپرم بهش که تر و تم  ینترس.. کارت که تموم شد م

  یکالم جوابم و بده.. اگه هست   هی نزن..    ی ادیحرف ز  گهیگردونه! د

و ما رو    ریده روزه خودت و آماده کن.. اگه نه تو رو به خ  نیتو ا

  دا ی.. پی کن  دای محاله آدم مطمئن پ  گهیدبگم که    نم یبه سالمت.. ا

  ه یتو برات انقدر ما  یقطره چکون  یپوال   نیمحاله با ا  یهم که بکن 

 و بگو!  ریو بگ متیآدم تصم  نیبذاره.. پس ع 
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حاال که از استرس و محکم بستم و به مغزم فشار آوردم..    چشمام

فاصله گرفته بودم.. سخت بود    شبمیو حال بد د  یو غم و ناراحت

خب.. ممکن    ی.. ولی ریگ  میبرام انقدر عجوالنه فکر کردن و تصم

ا موقع  نیبود  برا  یتیتنها  که  بدم..    شهیهم  ی باشه  دستش  از 

بدون زرتشت و از   ایوقت نتونم با زرتشت    چیه  گهیممکن بود د

 کنم.  دایرو پ یپام و اونور بذارم و اون عوض ی راه قانون

  

[23.11.2۰ 1۸:3۶ ] 

 کمی و نود و ششصد پارت   

ادمیشن  روزی که د  ییزایچ  با به  و  بود  تر شده    ن ی.. عزمم جزم 

زنگ زدم بهش   نمی.. واسه همنه یکه تنها راهم هم  دمیرس   جهینت

  ی تو ده روز با همه قشنگ  دینداشتم. با  ی چاره ا  گهیو اآلنم.. انگار د

کردم چون ممکن بود    ی م  یخداحافظ   دمیجد  یزندگ  نیا  ی ها

 وقت دوباره بهش نرسم!  چیه گهید

  رون یدوش حموم که قطع شد.. نفس حبس مونده ام و ب  ی صدا

 فرستادم و آروم لب زدم:
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 هستم!  -

 کنم گوش به زنگ باش.. فعالً!  ی.. خبرت م یاوک -

که توان باز کردنشون    ی بسته ا  ی قطع شد و منم با چشما  تماس

و بعد از پاک کردن شماره اش    نییو آوردم پا  ی و نداشتم گوش 

 .. زیهام انداختمش رو مو تماس  نی مخاطب  ستیاز ل

 ز؟ یتموم شد همه چ یراحت  نیکردم؟ به هم کاریمن چ ایخدا

  ی ل یجمع و جور کردن خودم چون خ  ی نداشتم برا  ی ادیز  وقت

  ک ی   نیزرتشت مهربون تر از تمام ا  ی زود در حموم باز شد و صدا

 : دیچ یگذشت تو گوشم پ یکه از ازدواجمون م یماه

 کردم؟! دارتی.. ب ریصبح به خ -

از اشکم شدم    سیبهش بود و خودمم تازه متوجه صورت خ  پشتم

 یهمونجور  دهیفا  یو ب  خودیلبخند ب  هیپاکش کردم و با    عیکه سر

 که رو تخت نشسته بودم باالتنه ام و به سمتش برگردوندم!

 شدم..   یپا م  دیبا گهید -

تر و   کیاومد نزد  کیحوله کوچ  هیخشک کردن موهاش با    نیح

 گفت: 
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و شب    میریدوش بگ  م یکنم که با هم بر  دارتی خواستم ب   ی م  -

که سه    شینجوری.. همومد یدلم ن   ی ول  می کن  لیو تکم   مونییایرو

که سر حال    ی بخواب  شتریکم ب   هی.. گفتم  میدینخواب  شتریساعت ب

 ! یتر باش

خنده    شهیو محکم بستم و لبم و به دندون گرفتم.. هم  چشمام

  ره یکه قراره بم  یت ی.. شخصدمید  ی م  لمایتو ف   یگرفت وقت   یام م

که با    ی شه طور  ی مهربون م  یب یبشه قبلش به طرز عج  دیناپد  ای

هم    یلیخ  دمید  یشه.. حاال م   یرفتنش دل همه براش تنگ م

 وضع دچار شدم.  نی و خودمم به هم  ستیخنده دار ن

  یادیمن اآلن ز  ایانقدر مهربون بود    شهیدونم زرتشت هم  ینم

ول بودم..  شده  اول  ی هرچ  یحساس  با  شک  بدون  بود..    ن یکه 

رحمانه که اصالً   یآدم.. اونم انقدر ب  نیاز ا  مییو جدا  ی ساعت دور

  ی .. م یکنم.. دلم از غصه و دلتنگ  یم  کارینفهمه کجام و دارم چ

 ! دیترک

 ؟ یخوب سایگ -
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و داره با شک و   ستادهیرو به روم وا   دمیو باز کردم که د  چشمام

فشار دندونم آزاد    ریکنه.. لبم و با انگشتش از ز  ی تعجب نگاهم م

 : دیکرد و نگران پرس

 ؟ ی درد دار  -

  

[23.11.2۰ 1۸:3۶ ] 

 دوم  و نود و ششصد پارت   

دردم و    تینها  رمیبخوام جلوش و بگ  نکهیبدون ا  نباریا  لبخندم

.. درد د یپرس  یکه زرتشت ازش م   یداد.. نه درد جسم  ینشون م

 ی .. به جاشبی آدم.. که بعد از رابطه د   نیاز ول کردن ا   یروح

 ! چکسیبود؟ ه  ی نجوریا  یک  ؟ی گفت درد دار   یمتلک انداختن م 

 نه!  -

 ! یستین زونیشده پس؟ م یچ -

ب  تمام و  و   ی مصلحت  ازهیخم  هی  دنیکش  ی را زورم  کردم  جمع 

 گفتم: 



1846 
 

  م ی چوب خط مرخص  گهید  یول  میشد نر  ی.. کاش مادیخوابم م  -

 پر شده! 

 و تکون داد و رفت سمت کمدش.. سرش

  ت یحاال که مسئول  یسر کار.. ول  ی که من از خدامه نر  ی دون  یم  -

 ! یستی پاش وا  دیبا ی قبول کرد

به    رهیکه خ  یاون لبخند پر از محبت   دیبه من بود و ند  پشتش

ول ب   ینم  یعضالت کتفش زدم..  ا  تیاهم  یتونستم   ن یاز کنار 

کرد رد    یم  قی جا داشت تو وجودم تزر  هیکه    ی همه حس خوب

بوسه ا از رفتن سمت حموم  بلند شدم و قبل   ی رو  ی بشم که 

بده روم    وننش  یبخواد عکس العمل  نکهیکتفش نشوندم و قبل از ا

 و برگردوندم که برم.

اشک   ریدل س  هیشدم و    یچشمش دور م  ی زودتر از جلو  دیبا

 به وخامت اوضاع ببره!   یاز حال داغونم پ  نکهیقبل از ا  ختمیر  یم

 ! سایگ -

 برگشتم سمتش..  قینفس عم هیو مشت کردم و با  دستام
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ذاشت   یرسم و م  یم  یکه دارم به مرز خفگ  د یفهم  یم  کاش

صالً روحشم خبر نداشت که تو قلب و مغز من داره  ا  ی برم. ول

 گذره!  یم یچ

 ... دمیازت پرس یسوال  هی شبید -

 تند نشد.. به کل قطع شد اصالً حسش نکردم!    گه یقلبم د  ضربان

 ... یتو گفت  -

 فراموشش کن!  -

 حرف قاطع و محکمم ساکت موند و زل زد بهم..   با

از رابطه   ی دار  ی اگه.. حس بددروغ گفتم.. فقط.. فقط خواستم    -

 ! ن ی.. همی کار و انجام بد نیببرمش و.. راحت تر ا  نیبا من.. از ب 

با همون    یعنی..  د یاز تو نگاهش پر کش  دیوضوح حس کردم ام  به

ام  هی انقدر  تا کجاها سفر کرده بود که   دواریجمله من ذهنش 

 شده بود؟

ن  ی زیچ  یول تا  اوردیبه روش  به  نتکون داد  دییو سرش و    م ی.. 

که هنوز همونجا خشک شده بودم انداخت و انگار    یبه من  ی نگاه

 جوابم که گفت: هیفکر کرد منتظر 
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 میمسئله رو حل کرد  نیوقته ا  یلی.. به هر حال.. خستیمهم ن   -

 ! ریخودمون! برو دوشت و بگ  نیب

  

[23.11.2۰ 1۸:3۶ ] 

 سوم  و نود و ششصد پارت   

نم  یحت  گهید نفسم  م   یجلوش  بکشم..  از   دم یترس  یتونستم 

خراب تر    یلی لرزون و بازدم مقطع شده ام بفهمه حالم خ  ی نفسا

.. بازم موندم و تنها خواسته  یکنه ول  یکه فکرش و م  ه یزیاز اون چ

 اون لحظه ام و به زبون آوردم: 

 بچه ها؟  شی شه من شب بعد از شرکت.. برم پ  یشه.. م یم -

و   راهنشیپ  ی رفت تو هم و دستش که داشت دکمه ها   اخماش

 ..ستادیبست از حرکت وا یم

 ؟ یشب اونجا بمون یعنی -

 آره!  -
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شد و من به زور خودم و کنترل   کیحرف چند قدم بهم نزد  نیا  با

آدم و تمام حس    نینکنم.. دور شدن از ا  شتریکردم که فاصله رو ب

 اون لحظه ام بود!   ی آرزو  تیکه اطرافش و پر کرده بود نها  یخوب

  ست یکنم حالت خوب ن  ی افتاده؟ چرا حس م  یاتفاق  سا؟یچرا گ  -

 اصالً؟ 

 ششونیکم پ   ه یدلم فقط تنگ شده براشون..    ؟ ینه چه اتفاق  -

و دارن به جز من که غرق    یباشم.. خب؟ اونا هم تنهان.. مگه ک

 خودم شدم؟ یکار و زندگ

 مطمئن باشم؟ -

 ؟ یاز چ -

و    ی فرار   ی چونه ام و مجبورم کرد چشما  ریو گذاشت ز  دستش

 به نگاه نگرانش بدوزم..

 نکردم!  تتیحالت خوبه و.. اذ نکهیا -

انقدر  لعنت تو که  به  لعنت  تو زرتشت..  انقدر ی عوض شد  به   ..

 یکرد  تمی.. اذی کرد  تمی.. چرا اذ ی .. انقدر مهربون شدی خوب شد
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  ی که م  ی کار  ی همه خوب بودنت که دست و بال من و برا  نیبا ا

 بنده!  یخوام بکنم م 

کنه زرتشت.. خوب نباش.. خوب نباش و   ی م تمیبودنت اذ خوب

.. بذار عذاب وجدان  رمیبذار منم عذاب وجدان ترک کردنت و نگ

  یروزا   نی.. بذار تموم شه ارمیو نگ   تیضربه دوباره زدن به زندگ 

هنوزم  اگه  بعدش  بعدش..  زرتشت..  شم  راحت  بذار  مسخره.. 

 بشم برات! ایزن دن نیبهتر دمی.. قول م میخواست

 ؟ ی کرد تمیاذ یکن  یچرا فکر م -

  ی که اون لحظه م  یحرف  نیدهنم و قورت دادم و صادقانه تر  آب

 تونستم بزنم و به زبون آوردم: 

  ی کیبعدش.. شد    ی..حالم خوب نبود.. دلم گرفته بود.. ولشبید  -

 ! میشب زندگ  نی.. بهتردمی. شامی زندگ ی شبا نیاز بهتر

نموندم   گهیو راحت کرد و د  المیکه رو لبش نشست خ  ی لبخند

عمق چشمام نفوذ کنه.. روم و گرفتم   ی بخواد تو  نیاز ا شتریتا ب

به   باز کردن دوش آب  به محض  و  با سرعت رفتم تو حموم  و 

 دادم!  دنی بغضم اجازه ترک
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[23.11.2۰ 1۸:3۶ ] 

 چهارم و ودن و ششصد پارت   

 شده؟    یچ یبگ ی خوا ی.. نمزمیجان؟ عز سایگ -

تو  با برا  ی دستمال  اشکا  نیصدم   ی دستم  صورتم و پاک    ی بار 

 : دمیگرفتم و نال   یطناز نفس  ی کردم و در جواب سوال پر از ناباور 

 من و.. من و زرتشت..   -

  یم   شی امروز.. هربار که فرصتش پ  ی ها  هیگرفته بود از گر  صدام

  ی صدا خودم و آروم م  یبا هق هق ب  ییرفتم دستشو  یاومد م

  م ی بود و با طناز نشست   دهیکه طراوت خواب  یکردم واآلنم.. از وقت

 یاز قبلم شده بود و علناً داشتم زار م  دتریبه حرف زدن.. شد

 زدم!

 !میبا هم بود شبید -

 ی دونم چ  یورد.. نمنفس حبس شده طناز به گوشم خ  ی صدا

طول   ادیز  یکپ کرد ول  ی نجوریخودش فکر کرده بود که ا  شیپ

 که فکرش و به زبون آورد: دینکش

 کرد؟  تتیاون.. اون مجبورت کرد؟ اذ ؟یچ یعنی -
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 : د یام بلند تر شد و طناز نال هیگر ی صدا

 تجاوز کرد بهت؟ -

 باال انداختم و زار زدم: یو با درد و ناراحت سرم

بار.. چند بار ازش خواستم طناز.. پا    هیخودم خواستم.. اونم نه    -

به پام اومد.. انگار نه انگار ده روز به خاطر کمردرد رو تخت افتاده  

جاها   یبعض  دمید ی م  یبود.. آخم نگفت که من دلسرد نشم. حت 

ش. حواسش به من بود تا خود   شتری.. بیشه ول  یم  تیداره اذ 

  چیخواست ه  یساخت طناز.. دلم م   مو برا  میشب زندگ  نیبهتر

و خوابم.. هنوزم باورم   ایرو   ی کردم تو   یوقت صبح نشه.. فکر م

 شه!  ینم

خواست   یشده طناز مطمئناً از بهتش بود و م  یطوالن  سکوت

که قصد بند اومدن نداشت    ی ا  هیمن و به گر  ی حرفا  نیربط ا

 : دیکه پرس اوردیکنه و آخرسر طاقت ن  دایپ

..  یگی.. اگه انقدر خوب بود که مسایفهمم گ  یفهمم! نم  ینم  -

به خدا کم مونده بود برم بهش زنگ بزنم    ه؟یواسه چ   هیگر  نیا

 ؟ یکن  یم هیکارا چ نیبگم.. آخه ا ادیاز دهنم درم یهرچ
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سوخت.. دلم واسه   یکه.. تا اآلن دلم واسه خودم م  نهیدردم ا   -

باز شد    یکه پاش به حجله شب عروس  ی شونزده ساله ا  ی سایگ

که ده سال محکوم شد که دور از    ی دختر  ی سوخت.. دلم برا  یم

سوخت.. از    یم   ادیخانواده روز و شبش و بگذرونه و صداش در ن

 مونیزندگ  ی سوزه. دلم برا  یزرتشت م  ی حاال به بعد.. دلم برا

ما طناز؟ چرا   مین یب   ینم  یسوزه. چرا رنگ آرامش و خوش  یم

  ی که هستم م  ی نجوریشده.. من و هم  دایمرد خوب پ  هیحاال که  

  ی کنه که دلم م   یبا احترام باهام رفتار م   ی انقدر  یخواد و حت

  ی خواد سر تا پاش و ببوسم.. مجبورم بازم ترکش کنم؟ چرا نم 

 داشتن تمام و کمال زرتشت راحت باشه؟   بتاز با المیتونم خ

  

[23.11.2۰ 1۸:3۶ ] 

 پنجم  و نود و ششصد پارت   

 بشه؟ یمگه قراره چ ست؟یراحت ن  التیچرا خ -

فرستادم.. نفسم تنگ   رونیو بازدمم و مقطع ب  دمیکش  یقیعم  دم

 داشتم!  شیکه در پ یجهنم ی شد از فکر کردن به اون روزا  یم
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.. کارم و کردم و برگشتم.. زرتشت  یمن وقت   ی تو.. تو فکر کرد   -

بهم گفت اگه حس    ی روز  هیقدر خوب و مهربونه؟    ن یبازم هم

و  ت یزندگ  ی.. ولدم ی.. طالقت نمی ذار ی پات و کج م ی کنم.. دار

داشته    د یتونم ام  ینم  گهید  یمن حت   یعنیکنم!    یبرات جهنم م 

هم واسه  به  ند  شهیباشم  و  تردنشیرفتن  سخت  خدا  به    ن ی.. 

جهنم بشه.. هر روز و  م یباشم.. زندگ   ششی.. که پنهیجازات همم

روزام و انقدر قشنگ    نیکه ا  یاش کنم با زرتشت   سهیهر لحظه مقا

 اتفاقام!  نیخودم و لعنت کنم که مسبب ا یکرده و ه

انقدر اوج گرفت که طناز سر  حالم   ع یانقدر بد شد و هق هقم 

آب آورد و داد دستم و مشغول ماساژ    وانیل  هیرفت از آشپزخونه  

 دادن کتف و شونه هام شد. 

 که گفت:   زیو گذاشتم رو م وانیقلپ آب خوردم و ل چند

تو از   ی.. وقتی دیخودت و عذاب م  ی خودیب  ی به خدا که دار   -

 نیشدنش به ا  یاراحت شدنش.. عصبانتصور بد شدن زرتشت.. ن

 ف یح  ؟ی که اون کار و انجام بد  هی.. چه اصراریافت   یحال و روز م

که به قول خودت انقدر   ییروزا  نیا  ستین  فیح  سا؟یگ   ستین

 یتوقعات  هید؟ اونم  یبه هر دوتون زهر کن  ی نجوریخوب شده رو ا
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 کنه حق داره..   شهیاز تو داره.. اگرم بشه شمر و خونت و تو ش

نارو زد بهش  ولی چون  و    نیا  ی جلو  یتون  یم  یوقت  ی..  اتفاق 

 حماقت محضه!   گهی.. دی ریو باز نگ  ی ریبگ

 تنها راه منه!  نیطناز.. ا میباره حرف زد  نیما قبالً در ا -

.. تنها و ینداشت  تیبود که زرتشت و تو زندگ  یوقت  ی اون برا  -

 ی برا  یتونست  ینم  یو حت  بیشهر غر  هیتو   ی کس و کار بود  یب

داشته    یکار درست و حساب  هیو پول درآوردن    ی گذروندن زندگ

ای باش حلت  راه  تنها  برگرد   نی..  دوباره  که    ش یپ  رازیش  ی بود 

رس واسه  و  ات  نشست  دن یخانواده  نقشه  ی کرد  فکر..  ی بهش   ..

سراغ اون آدم. منم   ی بر  دیکه با  ی دیرس  جهینت  ن یو به ا  ی دیکش

باهات موافق بودم.. حداقل از دست رو دست گذاشتن    ییجا  هیتا  

 ی رو ندار  یاون زندگ  گهیاآلن د  ی نکردن بهتر بود. ول  ی کار  چیو ه

 یتو خوابم نم  یحت  شی که چند ماه پ  ی دیرس  یی.. به جاسایگ

م   موافق  شهی.. همی دید و  بودم  با    ی ازدواج کردنت    یکیگفت 

به    یچسب  یشه و م  یفکرت از اون آدم منحرف م  یازدواج کن

  یکردم آدم  یوقت تصور نم   چی دروغ چرا.. منم ه   ی.. ولتی زندگ

بگ قرار  راهت  زرتشت سر  برات   یب   یزندگ  هیو    رهیمثل  نقص 
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  یو ول کن  طیشرا  نیا   ی که بخوا  هیاآلن.. واقعاً ناشکر  یبسازه.. ول

 .  یو خراب کن زیو با دست خودت همه چ

  

[23.11.2۰ 1۸:37 ] 

 ششم  و نود و ششصد پارت   

ا فهیح  تون ی.. زندگفهی.. زرتشت حیفیح  خودت ا  نی..   یعالقه 

.. چرا فه یح  رهیگ  یشکل م  نتونی ب  شتریو ب   شتریب  یکه داره ه

در برابر خانواده   یزرتشت حت  ؟یبه همه چ  یبزن  شیآت  ی خوا  یم

به بعد هر    نیاز ا  گه ید  یعنی  ؟یچ   یعن ی..  ادیهاتونم پشت تو در م

..  یو بهشون سر بزن  رازیش  ی بر یتون  یم یموقع هم که اراده کن

بزنه بحث    یکنه بهت حرف  یهم از ترس زرتشت جرات نم  یکس

 بهتر؟ نیاز ا یچ  گهیبکشه. د شی گذشته ها رو پ

حرفا رو    نیم و ساکت شدم.. همه الرزونم و به دندون گرفت  ی لبا

.. طناز  یکنم ول  یخودم تکرار م  ی تا حاال دارم مدام برا  شبیاز د 

  ی چ  اهیس   نیشدنم از اون ماش   ادهیدونست من بعد از پ   یچه م

 دم؟یکش یو چ دمی شن یو چ دمید
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از د  ی م  چه   چیمن ه  یزندگ  دم یفهم  شبیدونست که درست 

نم به خودش  آرامش  رنگ  با  نهیب  یوقت  بار  هر    ه یبا    دیچون 

 دست و پنجه نرم کنم؟ دیترس جد

گذشته ام از حاال به بعد    ی که گندا  ی استرس  نیدونست ا  یم  چه

قرار بده چه    ری تحت تاث  انممیاطراف  یخودم زندگ  یعالوه بر زندگ

 داره؟    ی درد

  ی نم  یکم بهم حق بده ول  هیتونستم بهش بگم بلکه    ی م  کاش

رفتن    ی که برا  ی و.. نه برنامه ا  شبیگفتم.. نه اتفاق د  یشد.. نم

 داشتم!   گهیتو کمتر از ده روز د

اومد تا سراغم   یکه م  ییجا  نی شدنم.. زرتشت اول  بیرفتن و غ  با

که طناز در برابرش   ی ضعف  نیبود و اون موقع.. با ا  نجایا  رهیو بگ 

ذاره    یم  دهیاز من شن   ی.. هرچده یکه بهش م   یحق  نیداره و ا

که هست    ی زیخراب تر از چ   یکف دستش.. اون موقع همه چ

 شه.  یم

ا  حاال  دارم  م   نی که  انجام  و  ت  دمیکار  ر  ی م  شه یو  به   شهیزنم 

نقص انجام    یمشترکم با زرتشت.. بهتره که تا تهش و ب   یزندگ

شت بفهمه و هم من موفق  بدم.. چون اگه هم اقدام کنم و هم زرت
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  ی که برام م  یفاجعه اس و در اون صورت تنها راه   گهینشم.. د

 ! هیمونه خودکش

ا  هی  یگ یم  یعنی  - ترس  با  غ  یمدرک جعل  هی  نکهیعمر..   ریو 

آت  می.. زندگیواقع به  به طناب دار    یبکشه و حت  شیو  و  کارم 

صد    ی .. روزستین   ی اسمش زندگ  گهیکنم؟ اون د  یبکشونه زندگ

 بار جون دادنه!

به زرتشت همه    دیکه.. با  نهی! حرف من اگمینم  نوینه.. من ا  -

اول    یآدم به توئه.. روزا  نیتر  ک ی نزد  گهی! اون اآلن د یو بگ  زیچ

روز  دایپ و  پ  ی شدنش  بگو.    شنهادیکه  گفتم  بهت  داد..  ازدواج 

کشه تا دوباره اعتمادم  ی هنوز بهش اعتماد ندارم.. طول م ی گفت

ول  گ  اقعاًو  گهیاآلن د  یو جلب کنه.  اآلن که دسایوقتشه   گه ی.. 

هم   یو رابطه اتون از نظر جسم  دیهمه جوره زن و شوهر شد

باور   دایپ  تیرسم کرد وقتشه. من مطمئنم.. زرتشت حرفات و 

تا فقط خودت   یگیدروغ م  ی فکر کنه دار  نکهیکنه و ترس از ا  یم

 ! خودهیاقعاً بو یو تبرعه کن

  

[23.11.2۰ 1۸:37 ] 
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 هفتم  و نود و ششصد پارت   

م   آب راست  موندم.. طناز  بازم ساکت  و  دادم  قورت  و    ی دهنم 

د اعتمادم    گهیگفت..  و  کنم  اعتماد  زرتشت  به  که  بود  وقتش 

 ی که ورا  یاون رابطه پر از احساس  نی .. حشبی کردم.. همون د

آدم.. من و همه جوره قبول داره پس..    نیا  دمیتصوراتم بود.. فهم

باورم نکنه و   نکهیاز ا  مالزم نبود بترسم از واکنشش. بترس  گهید

 دستم بندازه.. 

خوام و انجام    ی که م  ی ذاره کار  ی. نمخب.. هنوز معتقد بودم.  یول

حال اگه امروز    نیاس. با ا  دهیفا  یبدم چون مطمئناً از نظرش ب

 ی که برا  ی گفت تنها فرصت  یزد و نم   یبهم زنگ نم  ی اسکندر

غ ا  یقانون   ریخروج  دارم  کشور  آ  نهیاز  روز  ده  ظرف    نده یکه 

 گفتم.  یبهش م امروز نیگفتم.. هم  یهمراهش برم.. بهش م

 ی ذاشت تنها و از راه قانون  یشد.. نه م  ی.. زرتشت همراهم نمیول

نقشه بچگانه من بده و   نیشد دل به ا  یم  یبرم.. نه خودش راض

تنها   هنوزم  بندازم چون..  تو خطر  و  تا خودم  شه  همراه  باهام 

ممکن    ی من بود و هر کار اضافه ا  ه یکه وجود داشت عل  یمدرک

 اعدام بکشونه!  بود من و به زندان و بعد از اون به
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تنها فرصت.. بازم مجبورم   نی.. ترسِ از دست رفتن انیهم  واسه

.. گهیحاال د  یکنه به سکوت.. ول  یکرد به سکوت. بازم مجبورم م

ن  نیا خودم  خاطر  به  فقط  ها..  کردن  هم  ست یخطر  که    نه یو 

 کنه!   یم شتریام و داره ب  زهیانگ

 و اشکام و پاک کردم.. دمیدستم و رو صورتم کش کف

 روزا!  نیهم گم ی.. بهش م یگی آره.. راست م - 

 واقعاً؟  -

تکون دادم.. ساده تر از اون بود که متوجه دروغم   د ییو به تا  سرم

 بغلم کرد..  عیبشه و سر

به    ی.. ولیهست  یشیدونم تو چه آت  یقربونت برم من.. م   یاله  -

بهتر نذار چ  یکاره.. همه چ  نیخدا  بگو..  بهش  دلت   ی زیو  تو 

د باش  مطمئن  ا  رمی بمونه.  از  بعد  بگ   نکهیهست..    ی م   یبهش 

شد  یفهم م  ی چقدر سبک  زودتر   ی خور  یو حسرت  چرا  که 

 ! ی نگفت

به    نباریدادم و ا  ه یو سرم و به شونه اش تک  دمیکش  یق یعم  نفس 

 ی دادم.. دلم برا  ختنیصدا و مظلومانه ام اجازه فرو ر  یب  ی اشکا
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بود که   فیشد و چقدر ح  یطنازم تنگ م  ی کردن ها  دواریما  نیا

 کنم..  یتونستم از ته دل باهاشون خداحافظ ینم

با رفتن و برگشتنم.. ممکنه    نکهیدرد داشت فکر کردن به ا  چقدر

خبرم و گوش   یطناز و طراوتم از دست بدم به خاطر رفتن ب   یحت

 طناز. ی ها هینکردن به حرفا و توص

 ی جا دیاز زرتشت درکم کنه و بفهمه با شتریکاش حداقل ب یول

و عمل کردن به    رهیو بگ   میتصم  نیمن باشه.. تا بتونه درست تر

  ی ..نه وقتستیکنه راحت ن   ی هم که فکر م  ی حرفا.. اون قدر  نیا

کل جانب  یکه  نم  نیا  یعوامل  که  و  ی وسط هست  راه  ذاره  ارد 

 درست بشم! 

  

[23.11.2۰ 1۸:37 ] 

 هشتم  و نود و ششصد پارت   

××××× 

 ؟ یماتم گرفت ی نجوریا  نیبه خاطر هم-
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برگشتم    ی باصدا و  گرفتم  اتاقم  پنجره  از  و  نگاهم  دارون 

ز  ی تو  گاری سمتش..س تو  و  خاموش   زیم  یرو  ی گاریرسیدستم 

 کردم و گفتم: 

هفته زنت بهت محل نذاره.. قهر نباشه و    هی  نکهیه؟ایکم  زیچ-

 یکه داره هر لحظه ازت فرار م ی..حس کن یباهات حرف بزنه ول

کمه؟د ا   شب یکنه  از  صبح    یکاینزد  یتفاق ..امیدیخواب  نکهیبعد 

از تشنگ  داریب رو   دمی..رفتم دست ین  شم یپ  سایگ  دمی.. دی شدم 

تو تمام   دیکه شا  فکر  نیمبل هال تو خودش مچاله شده!حاال ا

شده و    یبلند م  دمیمن خواب   نکهیهفته هر شب بعد از ا  هی  نیا

نابودم م  ش یکه پ  رونیرفته ب  یم   یمن نباشه داره مثل خوره 

 کنه! 

تونست    یبود م  نی..اگه قصدش اهیفکر مسخره ا  یلیخ  گهید  نیا-

 اتاق..چرا خودش و عذاب بده و رو مبل بخوابه؟  یکیبره تو اون 

 ی زیچ  ن یشک و حس بد من..هم  نیدر جواب ا  نکه یا  ی برا  دیشا-

 جور کنه!   دنشیخواب  رونیب  ی برا  ی بهانه ا  هیو بگه و    ی که تو گفت
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م  ی دار- باهات   ستین  یآدم  سایزرتشت!گ  یکن   یسختش  که 

رک هست که اگه نخواد  ی داشته باشه..به نظرم انقدر یرودرواس

 دونم ازت فرصت بخواد! یچه م  ایبخوابه بهت بگه.. شتیپ

عوض    گمیدارم بهت م  یباشه..ول  ی نجوریا  دیشا  یقبل  ی سایگ-

که..باهم    ی شده.. از.. از شبهفته اس که عوض    کیشده.. درست  

چ  دی شده..ام  گهید  یکی!میبود همه  رابطه  اون  از  بعد    ی داشتم 

ب و  من  بشه..  تر  بشه..سرحال  قبل شوهر خودش    شتریبهتر  از 

زندگ ک  ی جد  مونیبدونه..به  نگاه  قبل  از  چ  ی..ولنه تر    ی همه 

شده..ب شد..پژمرده  شده..حت  ی برعکس  اوضاع    یحوصله 

  ی حاله..حرفم م   یو ب  دهی..همش رنگ پرستین  زون یم  شمیجسم

خوام    یکردم و م  لهیبهش پ   یل یخ  نهیب   یم  ی..وقترهیطفره م   یزن

بفهمم چشه..با چهارتا شوخ  م  یحتماً  کنه که    یو خنده خرم 

شدم. اون روز که رفتم    ننگرا  ی خودیمثالً بگه حالش خوبه و ب 

ا دم    نکهیدنبالش..بدون  بردمش  بگم  شبانه    هیبهش  درمانگاه 

رنجور و الغر   ن یو ا  یبشه و حداقل مشکل جسم  تیز یکه و  ی وزر

..قسم  ومد یکردم ن  ی نذاشت..هرکار  یبرطرف شه..ول  رشیشدن اخ

ه نستین   شیچیخورد  کور  که  جلو  نمی ب  ی..مستمی!من   ی که 

  ی از اون شب به بعد م   گهی.. به خدا درهیم  لی چشمم داره تحل
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با    یحرف  هیکردم.. با    تشیکنم اذ  یترسم طرفش برم.. حس م

ولی کار  هی رنجوندمش  ناخواسته  چ  ینم  ی..  روم    ی زیخواد  به 

م  ارهیب باهاش    کاریتو خودش.. چ  زهیر  یو داره  کنم دارون؟تو 

.. حرف  میکنم.. مثل هم  یدرکش م  ی.. تو گفتی جور شده بود

بگو که آروم   ی زیچ  هی  ه؟یچ  لش ی.. تو بگو دلم یفهم  ی هم و م

  نمش ی ب یم ی نجوریا یشه وقت  یکباب م مگری.. به خدا جرم یبگ

خودش حرف نزنه آخه   ی! تا وقتادیاز دستم برنم  ی کار  چیه  یول

 !هیبفهمم دردش چ  دیمن از کجا با

[23.11.2۰ 1۸:37 ] 

 نهم  و نود و ششصد پارت   

  ی شد.. م رهیخ  نیدرهم به زم  ی کم فکر کرد و با اخما  هی دارون

  ش یرو پ   ساینداره که بخواد حال و روز گ  ب یدونستم اونم علم غ

که به جونم    یشیآت  نیداشتم با حرفاش ا  دیمن ام  یکنه.. ول  ین یب

نشون دادن    ی پام بذاره برا   ی راه حل جلو  هیافتاده رو آروم کنه و  

 که هست بدتر نشه!  ینیاز ا یواکنش درست تا همه چ هی

کرده    شتریو ب  گارم ی مصرف س  رمیچند روز اخ  نی داغون ا  اعصاب

  ه یاآلن خاموش کردم    ن یهم  نکهیبه ا  ت یاهم  یکه ب   ی بود.. طور
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پنجره اتاق و باز کردم که دودش بره   ی برداشتم و ال   گهینخ د

 ! رونیب

  ابون یبه خ  رهیبزنه خ  یحرف  هی که منتظر بودم دارون    همونطور

زدم و دودش و فوت کردم    گارمی به س  یظیشرکت پک غل  کیتار

شرکت   ی که درست رو به رو  یچشمم افتاد به پسر جوون  هویکه  

 بود و دستاش و بغل کرده بود.  ستادهیوا نیماش  هیبه   هیبا تک

هم اگه   یخلوت معمواًل رفت و آمد کم بود و کس  ابونیخ  نیا  تو

اومد.. نه   یانجام دادن کاراش م  ی بود و برا  نی اومد با ماش   یم

 بزنه!  دیو اونور و د نوریو ا ستهیوا ابونیتو سرما گوشه خ نکهیا

 ؟ی با دوستش.. طناز.. حرف نزد -

  سا یحال و روز گ  نیدادم.. اونم متعجب بود از ا  ام یچرا.. بهش پ  -

 دونه چشه! یگفت نمو 

  ن یرابطه نداشتم! واسه هم  ی زن و دختر  چیمن که تا حاال با ه  -

! که البته اونم به  مونهیکه شرمنده و پش نهیکه دارم ا ی تنها نظر

تا اآلن    دیکردنشه.. شا  دایدوباره پ  لیخودت اوا  ی خاطر رفتار ها

متلک بارش   ی زیکرده تو.. قراره سر هرچ  یخودش فکر م  شیپ

نشد و تو   ی نجوریا  دهید  ی وقت  یول ..  ی اریو از دماغش درب  ی کن
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اومد راه  پی باهاش  شده!    ش ی..  شرمنده  خودش    ی عن یوجدان 

رسه    یکه به ذهنم م   ی زیذارم جاش تنها چ  یخودم و م   یوقت

 ! نهیهم

  ی م  فاصله هم  نیاون پسره بود که از هم  خیام هنوز م  رهیخ  نگاه

تو شرکت    یدو بار اتفاق  یکیبدم که قبالً هم    ص یتونستم تشخ

  گه ید  ی شرکت ها  ایها    ی مشتر  ی و فکر کردم از کارمندا  دمشید

  ل یکه دل  دمیفهم   ی حاال م  یگرفتن سفارش اومده ول  ی اس که برا

 بود! ی ا گهید زیاومدنش چ

م  یینایا  - تو  ا  یکیمال    تاًی.. نهایگ یکه  نه    ک ی  نکهیدو روزه.. 

  ی که کم کم حت   ی .. انقدریباش  الیفکر و خ  نی ا  ریهفته تو درگ

کردم هم    یاگه بد رفتار م  یمن حت  یعنی!  ی بزن  بیبه خودت آس

زن    هیشدم و حاال که مثل    یم   سایحال و روز گ   نیشاهد ا  دیبا

 ن؟یهم هم میبود ی و شوهر عاد

  

[23.11.2۰ 1۸:37 ] 

 هفتصدم پارت   
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.. به هر حال  ادیبذار با خودش کنار ب  ؟ی دیچرا بهش زمان نم  -

که    ییداشته.. روزا  یسخت  ی روزا  شیزندگ  ی قبل از اومدن تو تو

داشته باشه و حاال که    ی ازدواج عاد  هی  ندهیکرده در آ  یفکر نم

کنه بابت اون کاراش و    یذاب وجدان ماومده.. احساس ع  شیپ

  ن یاز ا  شتریب  یو نذاشت  ی نشد  شی چرا.. تو زودتر وارد زندگ  نکهیا

 غرق نشه! 

با کمردرد   یخارج.. ول  می.. اول قرار بود بردهیع  گهیپنج روز د  -

شرا و  اوضاع  اون  و  اصالً  طیمن  کارا  ادمی..  دنبال   ی رفت 

کم آب و   هیو    رازیش   میپاسپورتش باشم.. بعدشم که قرار شد بر

کل    سایدونم گ  یم  دیبره بع  شی پ  ی نجوریا  ی.. ولم یهوا عوض کن

 بذاره..   رونیپاش و از خونه ب  دیع

ا  - من  نظر  به  خوب  یلیخ  دیع  التیتعط  نیاتفاقاً  تا    هیفرصت 

باش  شتر یب کن  یکنارش  کمکش  د  ی و  بشه..  خوب    گه یحالش 

و اوضاع و احوالتون    دیستیهاش هم ن  یشرکت و خستگ  ریدرگ

وقتا خانوما    ینذار. بعض  نیذره ب  ریز  زیبهتره.. تو هم انقدر همه چ

 تنها باشن.  وکم با خودشون خلوت کنن  هیدارن که  ازین
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زدم و روم و برگردوندم سمت دارون.. با    گارمی آخر و به س  پک

د  نکهیا فهم  زایچ  یلیخ  گه یحاال  اش  درباره  ول  دهی رو    ی بودم 

 خواست مثل من سفره دلش و باز کنه.  ی هنوزم دلش نم

 سرش و به دو طرف تکون داد که گفتم:  دیو که د سکوتم

 برو.. گهیباشه.. دستت درد نکنه.. د -

وسط بحثمون زل زد بهم که با سر    ییهویحرف    نیاز ا  متعجب

 اشاره کردم و ادامه دادم: ابونیبه خ

 نزده!  خی ابونیتا آقا پسرت تو خ -

و دور زد    زیبرق گرفته ها از جاش بلند شد.. م  ن یحرف ع   نیا  با

وا من  کنار  نگاه  ستادیو  پا  ی و  خ  ن ییبه  نگاه  و    رهیانداخت.. 

  یتو خودش مچاله م  شتریداشت ب  ینگرانش به اون پسره که ه

طرف همون آدم    نکهیت به اکرد نسب  لیتبد  نیقیشد شکم و به  

 مورد نظره. 

  می انگار که ن  د ی کش  ی مسئله خجالت م  نیدارون هنوز از ا  یول

بلند    ی لب و قدم ها  ریز  یخداحافظ  هیبه من انداخت و با    ینگاه

 رفت.  رونیاز اتاق ب
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خ  ی ن یغمگ  لبخند همونجا  و  نشست  لبم  خ  رهیرو    ابونیبه 

  دیدونستم دلم با  ی کرده بودم که نم  ر یگ  یطی. تو شراستادمیوا

 ی م  یو سع  می داشت  یبدبخت  هی بسوزه. هر کدوممون    یک  ی برا

 .  می باهاش دست و پنجه نرم کن میکرد

 میستاد یوا  کیهمون نخ بار  ی که انگار هنوز رو   سا یاز من و گ  نیا

کن سقوط  داره  امکان  لحظه  هر  ام یو  علناً    نم ی..  که  دارون  از 

به آ  ینم  ی دی ام  چیهواس و ه  ی رو  شی زندگ که    ی ا  ندهیتونه 

 خواد داشته باشه!  یدلش م

[23.11.2۰ 1۸:3۸ ] 

 کمی و هفتصد پارت   

  ب یو دلم عج  دمیلبخند واضحه پسره رو د  نییپا  د یکه رس  دارون

ذوق کنه و   دنشیو داشت که با د یگرم شد.. حداقل دارون کس

 لبخند بزنه! 

ا  هیچرا..    دروغ منم  کردم.  حسادت  گ  ییروزا  نیکمم    سایکه 

  نه ی ب  یمن و م  یخواست وقت  یشده بود.. دلم م   یازم فرار  داًیشد

ول  یشکل  نیهم بزنه  لبخند  و  بشه  لبخنداش هم  ی خوشحال   ..

 روزا. نیغم داشت ا  ی فقط رنگ و بو
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انگار حساب  دارون بود به خاطر تو سرما   یاز دستش شاک  یکه 

نگاه ستادنشیوا نکرد..  و   ی.. معطل  انداخت  ته کوچه  و  به سر 

 کرد و رفتن.   نشیو سوار ماش  دی دستش و کش

  یادآوریبا    یو جمع و جور کردم ول  لمیپنجره رو بستم و وسا  منم

داشته    میتونست  یکه م   یو فرصت  د یکه دارون زد درباره ع  یحرف

 و به کارام سرعت دادم. د یه ذهنم رسب ی .. فکرمی باش

  ن یتونستم از ا  یمشترکمون بود و م  یزندگ   دی ع  ن ی.. اولامسال

 هیکه تو    ی رابطه ا  نیا  خیآب کردن    ی استفاده کنم برا  ت یموقع

 شد!  یجوره هم نرم نم چیهفته بسته شده بود و ه

* 

  د یطول نکش  ی لیو نگه داشتم و خ   نی ماش  یادتی شرکت س   ی جلو

  یکه انتظارش و داشتم و قدم ها  یبا همون چهره ا  سایکه گ

 هدف اومد و سوار شد.   یکوتاه و ب

  یکه چهارچشم  یلب داد و بدون نگاه کردن به من  ریز  یسالم

  ح یزل زده بودم بهش مشغول بستن کمربندش شد و منم ترج

با    لهیبهش پ  ادیدادم ز  و    نینگاه به ساعت ماش   م ین  هی نکنم و 
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  یبرا  امیپ  هیذهنم حرکت کردم و    ی تو  ندنمویمحاسبه زمان رس 

 طراوت فرستادم که کم کم آماده بشن. 

زبون   ریکردم از ز  یم  یکه مدام سع  شیپ  ی برعکس شبا  نباریا

  ی گفتم.. ول  ینم   یزیحرف بکشم.. منم ساکت بودم و چ  سایگ

خودش بود.. که انگار    ی انقدر تو حال و هوا  سای بود که گ  بیعج

 ی نجوریداد هم  یم  حیترج  دیاصالً متوجه سکوت من نشد و شا 

 منم نشنوه!  ی صدا یحت  گهیباشه و د

ام  دمیکش  یق یعم  نفس  کردم..  کنترل  و  به    د یو خودم  داشتم 

  ش یقراره پ   یچ   نم یکردم که بب   یتا تهش صبر م   د یامشب پس با

 ! ادیب

خ  سایگ حالت  همون  خ  رهیتو  حتموند    ابونیبه   ی وقت  یو 

  ر ییهر شب تغ  رینسبت به مس   یواضح  یلیبه طرز خ  رمونیمس

  ه یباور رسوند که تو    نیبه ا  شتریکرد هم متوجه نشد و من و ب

 کنه.  ی م ریداره س گهید ی ایدن

سکونتش انگار به خودش   یمحل قبل  ابونیخ  یکاینزد  نکهیا  تا

 بهم انداخت..   یاومد و با تعجب نگاه

 ؟ ی اومد یواسه چ نجایا -
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[23.11.2۰ 1۸:3۸ ] 

 دوم  و هفتصد پارت   

صداش   شتریکه ب  دیام   نیادامه دادم.. به ا  میسکوت به رانندگ  تو

 .. ارمیو درب

 نا؟یسمت خونه طناز ا می ریم میزرتشت.. چرا داربا تو ام  -

 : دیکرد که توپ شی سکوت ادامه دار شدم عصب 

 ؟ ی دیچرا جواب نم -

 بده نه؟  یلیجواب نگرفتن از سوال خ -

به   ی به صورت وا رفته اش انداختم و با پوزخند سر  ینگاه  مین

 چپ و راست تکون دادم..

که گذشت    ی هفته ا   هی  نیاشکال نداره.. کم کم حال من و تو ا  -

 ! ی فهم یم

 جواب سوالت و ندادم؟ یمن ک  -

 کرد..  ینم  یفرق  چیکه با جواب ندادن ه  ی جواب داد   ی جور  هی  -
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 : دی گذاشت و نال شی شونیدستش و رو پ یکالفگ  با

   ؟یکن یتالف یخوا یاآلن م -

حرفام   نیحال و روز و ا   نیکه ا  دیفهم  ی.. کاش مدیفهم  یم  کاش

داره   ی نجور یسوزه که ا  یخودش م  ی .. دلم براستین  تی از عصبان

 !هیبگه دردش چ یبه کس ستیزنه و حاضرم ن ی دست و پا م

جواب    ی و نگه داشتم و به جا  نی .. ماش میدیخونه که رس  ی جلو  به

با جد و  برگشتم سمتش  به سوالش  بود   ی تیدادن  متفاوت  که 

 گفتم:  رمیخا متینسبت به رفتار پر از نرمش و مال

اگه جواب   ی.. ولی جواب ند  یتون  یپرسم.. م   یازت م  ی زیچ  هی  -

 ! یراستش و بگ  دیبا ی داد 

نگاهش    ی حرفم تو  نیکه با ا  یاون ترس  دمیدونم درست د  ینم

و فقط سرش و   اوردیبه روش ن  ی زیبازم چ  ینه.. ول  ایلونه کرد و  

 تکون داد. دییبه تا

 مربوط به من؟ ایمشکلت با منه؟  -

کرد نگاهش و به دور    یم  یسع  کهیو صاف کرد و در حال  گلوش

 و برش بدوزه گفت: 
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 ؟یچه مشکل -

 به من نگاه کـــــــن! -

دختر    نیا  نکهیدست خودم نبود.. ا  یکم باال رفته بود ول  هی  صدام

ه  بدجور  ینم  می مستق  یصراط  چیبه  م  ی شد  رو    نداختی خط 

 اعصاب و روانم.

پ  با با آرامش ب  یشون یانگشتام   ی شتریپر دردم و ماساژ دادم و 

 گفتم: 

که    میدون  ی. جفتمون مادیجان.. از طفره رفتن خوشم نم  سایگ  -

هم نداره.. حتماً   ی.. اشکالی بگ  ی خوا  یهست و نم  تیزیچ  هیتو  

که درباره مشکالتت باهام حرف    یدون  یمن و هنوز شوهرت نم

 نیکلمه بگو.. ا  هیخودم و بدونم.. پس    فیتکل  دی منم با  یل. ویبزن

 نه؟ ایحال و روز بدت.. به من مربوطه 

از اون    گهیتفاوت که د  نیبود با ا  ابونیهنوز به سمت خ  نگاهش

آروم   یکاذب در اومد و چشماش پر از اشک شد وقت  ی خونسرد

 لب زد:

 آره!  -
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[23.11.2۰ 1۸:3۸ ] 

 سوم و هفتصد پارت   

به   یدهنم و قورت دادم و با بهت زل زدم بهش.. هنوز حرف  آب

بود که سرش و به سمتم برگردوند و با دو قطره   دهی ذهنم نرس

 دلم و پاره کرد..  گهیبار د هی دیکه رو صورتش چک یاشک

 ! یستی.. مقصرش تو نیشه ول یبه تو مربوط م  -

  ن یکه داره ا  یمشکل  نیا  هیاصالً چ  ای  ه؟یاومدم بپرسم پس ک  تا

پا درت م  ی جور باز شد و طناز و طراوت    ارهیاز  در ساختمون 

 !رونیاومدن ب

سر  سایگ شد  اومدنشون  متوجه  و    عیکه  کرد  پاک  و  اشکاش 

واضح به نظر    یل یبودنش حداقل واسه من خ  ی که ظاهر  ی لبخند

با ذوق    ی سوار شدن جور  یوقت  یول  دیبه روشون پاش  دیرس  یم

احوالپرس و  باهاشون سالم  نم  یو شوق  باور   یکرد که  تونستم 

 .. شهیپ قهیچند دق ی سایهمون گ  نیکنم ا



1876 
 

کنجکاو    شتریکرده بود و ب   تیحال بد به منم سرا  نیحاال ا  نکه یا  با

کردم که    کیباهاشون سالم عل   ییمنم با خوشرو  یشده بودم ول

 و گفت:  دیجلو کش یدو صندل  نیطراوت خودش و از ب

 م؟یکجا قراره بر  یداداش زرتشت نگفت -

..  ارمیبه حرکت درش ب  نکهیقبل از ا  یو روشن کردم ول  نی ماش

 به صورت مشتاق طراوت انداختم و گفتم:   ینگاه نهیاز تو آ

د  - روز  ا  ییجا  هی..  دهیع  گه یچند  بودم..    ه ی  انیپا  نکهیخونده 

تر   یمنطق   یلیخ  میریکه برامون خوب گذشته رو جشن بگ  یسال

قراره توش چه   م یدون  ی که نم  هیاز جشن گرفتن واسه شروع سال 

 . میریسال و جشن بگ  انیپا میبر میخوا ی. حاال مفته ی ب یاتفاق

 بود؟   یامسال براتون سال خوب یعنی -

 کم فکر کردم و گفتم:  هی

کس  - همون  با  کردم..  ازدواج  باشه؟  بد  چرا  م  یآره..    ی که 

 خواستم.. 
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گ  دیلحظه چرخ  هی  نگاهم د  سایسمت  و    دمیو  همه حرص  با 

ب  دمیشا من  و  لبش  گوشه  پوست  جون  به  افتاده    ی استرسش 

 مه دادم: واکنش رو به طراوت ادا نیبه ا تیاهم

دو تا از   یعنیکردم. پس    دایدو تا خواهر پ  نکهی.. دو اکی  نیا  -

 جشن نداره به نظرت؟ نیبرآورده شد.. ا  میبزرگ زندگ ی آرزوها

و   قیبه مذاقم خوش اومد که با لبخند عم  شتریطراوت ب  واکنش

 درشت شده از شوقش گفت:   ی چشما

 داره.. -

 زدم و کف دستم و به سمتش گرفتم:  یچشمک

 پس بزن قدش! -

و به حرکت درآوردم..   نیبه کف دستم زد و ماش   یمحکم  ضربه

کنم و    یخال  زیالزم بود خودمم امشب ذهنم و از همه چ  دیشا

بشه..    یو کالفگ  یکه باعث ناراحت  ی زیبدون فکر کردن به هر چ

 م! شب لذت ببر نیبچگانه طراوت.. از ا ی ها ی شاد ی همپا

××××× 
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شا  یخوب   شب نشدن   دمیبود..  فراموش  انگ  یواژه  خاطره    ز یو 

هم  ی بهتر  فیتوص مثل  براش..زرتشت  تموم   شهیباشه  سنگ 

که    ی و سربلند کرد..طور  دیدوستام رو سف   ی گذاشت و من و جلو

لذت    ی برا   ی کار  چیاز ه  دمید  یکردم وقت  یبا غرور بهش نگاه م

 نکرد. غیبردن ما سه تا در

هاش کرد و   ی که طراوت و سوار همه باز   ی اون شهرباز  ی تو  چه

ا خودش برد..چه شام خوشمزه هاش هم ما رو به زور ب  یتو بعض

که   ییبهمون داد و چه کادوها  کیاون رستوران ش  ی که تو   ی ا

  یمحسوب نم  ی دیو به قول خودش..ع  دیهر سه تامون خر  ی برا

 سال بود! انیجشن پا ی شد..کادو

 یماتم  نیبه ا  ومد یحال همه خوب بود امشب..که منم دلم ن   انقدر

 پس زدن و مهار کردنش نداشتم ادامه بدم.  ی برا یکه قدرت

نقاب رو صورتم بکشم    هیتونستم    یراحت م  یلیهفته خ   هی  نیا  تو

ا به  ا  یخوبه.. ول  یهمه چ  نکهیو تظاهر کنم  کار و   نیاز قصد 

نشون    ارمیو به زبون ب  لشیدل  نکهیو بدون ا  مینکردم و حال واقع

 دادم. 
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بب  یم  دلم وقت..بفهمه حال و رنهی خواست زرتشت  تا  و..    یوزم 

از    یکه خودمم حال خوب  فته یب   ادشیکنه..  دامیرفتم و نتونست پ 

 رفتن نداشتم. نیا

 نینبوده ا  یالیخیو ب  یدرک کنه که از سر خوش  ینجوریا  دیشا

بفهمه مجبور    دیبفهمه نرفتم که از اون فرار کنم.. شا  دیرفتن..شا

 انجام بدم!  لمیبر خالف م ی بودم کار

حاال   یول حسابم  طرف  شدم..چون  محتاج  نقابه  اون  به  امشب 

عز  گهید از  تا  دو  زرتشت..که  فقط    مم یزندگ  ی آدما  نیزتر ینه 

خبر موندن    ی که مطمئناً بعد از رفتنم.. بعد از ب   ی بودن. دو نفر

و به   ی وقت برنگرد  چیگفت ممکنه ه  یکه م   یازم..بعد از احتمال

 . ین از دلتنگ ش ی.. ذره ذره تلف میبش ست یکل سر به ن

که رو لبشون نشست   ییخنده ها نیشب آخر..ا نیا نیهم واسه

ا ها  نیو  سپر  یخوب  ی ساعت  هم  با  ..حقشون میکرد  ی که 

 که از خواهرشون دارن! ی خاطره ا نیبه عنوان آخر  دیبود..شا

طناز و   نکهیکردنام..بعد از ا  ی حال همه تظاهر و خوددار   نیا  با

که پشت    ییسمت خونه..با آهنگا  میو راه افتاد  می طراوت و رسوند

 ریمن و ز  ی جور  هیشد و هر کدوم    یم   ی پل  نیماش   ی سر هم تو
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پرت شد و خورد و   ی رفت و نقابم جور  نی کردن از ب  یو رو م

دارم و ازش استفاده    شنتونستم بر  گهید  گهیشد که د  ریخاکش

 کنم. 

ه محض شروع شدنش.. چند بار  که ب  یآهنگ  نیخصوص با ا  به

..  دیشدم..شا  مونیپش  یردش کنم ول  ایخواستم خاموشش کنم  

گز  گهید  یکی  نمیا اون  با   ییها   نهیاز  زرتشت  بعداً  که  باشه 

لحظه    نیا  ی .. درک کنه حال و روز داغون و رو به نابودشیادآوری

 ام و..

 .. زهیر یهوا رو گونه هام م  یکه ب یی..اشکا

 .. زهیکه از همه خاطره هات لبر ی ..قلب

 بره..  دیکه با یخواد بمونه تن یکه م ی..دل

 بهتره..   یکه تو دلمه اما ندون ی..حرف

  

[23.11.2۰ 1۸:3۸ ] 

 پنجم  و هفتصد پارت   
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متوجه شد    عی زرتشت سر  دیچی پ   نیکه تو ماش  نم یف  نیف  ی صدا

.. بذار بفهمه  نهیبهم انداخت.. مهم نبود.. بذار بب   یو نگاه متعجب 

 ی زنم و چقدر احساس خفگ  یدست و پا م   یش یدارم تو چه آت

هست    ینه فرصت  گهیدلم مونده و د  ی که تو  ییحرفا  نیدارم از ا 

 !ی ا ده یبه زبون آوردنشون.. نه فا ی برا

 که تو دلم جا مونده..  ییحرفا ال یخی..ب 

 تنها مونده..  نهمهیکه ا  یقلب ال یخی..ب 

 .. هی سنگ ی دال  ی ایتو دن ی ای..آخه دن

 .. ینداره دل من چه رنگ ی..واسه تو فرق

گرفتم..نم  لبم دندون  به  تموم    یو  تلخ  انقدر  امشبم  خواستم 

  یشد فراموش نشدن   یشد خاطره ساخت..هنوزم م   یشه..هنوزم م 

 شب.  نیباشه ا

ذهن و عوض کرد    ریمس  ی شد جور  ی..میشکسته بود ول  نقابه

تظاهر کنم و نه زرتشت شک کنه به    دیبا  فته یب   ادمیکه نه من  

 . ضهی چرا انقدر رفتارام ضد و نق نکهیا

 مونه با تو همسفر شدن..  ی م  یی..مثل تنها
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 در به در شدن..  ی خودیب یشهر عاشق  ی ..تو

 تنها رفت..  یتا که نگ  نی..حال و روزم و بب 

 پروا رفت.. ینبود و ب   ی..اهل عشق و عاشق

.. تو  میخونه نبود  کیسرم و باال گرفتم.. نزد  ستادیکه وا  نی ماش

 کوچه خلوت نگه داشته بود.. روم و برگردوندم سمتش..   هی

شق  انقباض برآمده  رگ  و  و چشما  قهی عضالت صورتش    یاش 

 نداره.  یرانندگ ی برا یتوان گهیداد که د یبسته اش.. نشون م

  گرمی ج  دنشیکه با د  یدستم و دراز کردم و اون رگ  اری اخت  یب

که کم کم عضالت   ی گرفت و آروم لمس کردم.. انقدر  یم  شیآت

به    ریصورتش شل شد و اون رگم ز پوست محو شد.. سرش و 

با کف   دمی من دستم و عقب نکش  یسمتم برگردوند ول و حاال 

 . ردمو لمس ک  شش یطرف صورتش و نگه داشتم و ته ر  ه یدستم  

 به روش زدم و گفتم:  ی دلبخن

 نه؟ ی خسته شد ؟ یستادیچرا وا  -

  ن یکه من تو ا  ی .. سکوتدیچرخ  یداغش رو تمام صورتم م   نگاه 

 داد..  یهفته بهش دچار شده بودم و حاال اون داشت ادامه م هی
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خواست با نگاهش بهم بفهمونه که باور   یزد و انگار م  ینم  حرف

 رو..  یلبخند مصنوع نیامشبم و.. نه ا ی نکرده.. نه خنده ها

  نشیخون افتاده و غمگ  ی چشما  نیخواست من و با ا  یم  دمیشا

و از دست بدم و    ارمیکنه که اخت  ی کار  هیبه جنون بکشونه و  

 داشتم! ی ا گهیمن.. هدف د یسکوت و بشکنم.. ول نیقفل ا

 ک یسمت لباش.. تار  دم یصورتش سر دادم و کش  ی از رو  و  دستم

ول م   دمید  یم  یبود  برق  داره  تعجب..    یکه چشماش  از  زنه.. 

 ! اق ی.. اشتدمیشا

طرفش.. تو بهت بود تا    دمیلبخندم جون دادم و خودم و کش  به

قرار گرفت و وقت   ی لبام تو چند سانت  یوقت به خودش   یلباش 

 برد..  نیفاصله رو خودش از ب نیاومد.. ا

  

[23.11.2۰ 1۸:39 ] 

 ششم  و هفتصد پارت   
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 رهیو خ  دمیخودم و عقب کش  رهیبوسه اش عمق بگ  نکهیاز ا  قبل

 ردشون یتونست از لبام بگ   یکه سخت م  یلرزون  ی تو مردمک ها

 لب زدم:  

 ! یکش  یکم خجالت نم هیواقعاً برات متاسفم.. که  -

ب   یاخم جذاب  ن یکه  نشست  و    تش یابروهاش  کرد  برابر  صد  و 

تونستم تا فرصت هست    ی.. کاش مشتریسرعت ضربان قلبم و ب

وقت ن  یبگم  ول   یکس   شی پ  ستمی من  نکن  با    یاخم  وقت..  اون 

 کنم؟؟  کاریچ  دشیسف  ی دندونا فیخاصش و اون رد   ی خنده ها

 چرا خجالت بکشم؟ -

.. من بودم  میرابطه داشته باش   م ی.. هر بار خواست نکهیبه خاطر ا  -

 به خواسته ام. ی که شروع کردم! من خواستم و تو هم تن داد

بهش    نییزد و نگاهش و به چشمام دوخت که از پا  ی پوزخند

 بودم..  رهیخ

بعد از اون شب.. هر    ی.. تا درک کنسایگ   یمن باش  ی جا  دیبا  -

 ؟یچ یعنیخواستنت  قهی سهله.. هر ساعت و هر دق روز که

 ؟ ی ومدیپس چرا ن - 
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که فکر کردم.. فکر کردم دوست    ی خب..تو انقدر تو خودت بود  -

رضا  ییو..حرفا  ینداشت درباره  ساختگ  ی زد  تتیکه  و   یهم.. 

 تظاهر بود! 

ناراحت شدم از حرفش..کار  نباریا ناراحت  ی واقعاً   ی به سکوت و 

خواست ربطش    یم  نکهیا  ینداشتم ول  رمیچند روز اخ  نیا  ی ها

از زرتشت به من لذت    شتریکه مطمئنم ب  ی بده به اون رابطه ا

  ن یتونه بهتر  یبود.. من که بهش گفتم اون شب م   یانصاف  یداد ب

  ن یکرده بود به ا  بندمحسوب بشه پس چرا.. بازم    میشب زندگ 

 مسئله؟

  راهنش یپ  قهیودم بود  که تو وج  یکم خشم  هیو    یهمون ناراحت  با

سمت    دمشی زده بود گرفتم و کش  رونیاورکتش ب  ریو که از ز

 خودم..

 لباش نشوندم و زمزمه کردم:  ی رو یمحکم  یکوتاه ول بوسه

 تظاهره؟ نیا -

 اش و ول کردم و مشغول باز کردن دکمه هاش شدم..  قهی

 تظاهره؟ نیا -
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عج  خشک رفتار  از  بود  استفاده    ب یشده  فرصت  از  منم  و  من 

از ته دل با   نباریاش زدم و ا  نهیس  ی رو  ی ا  گهیکردم و بوسه د

 : دم یتار شده نال  ی چشما

 تظاهره؟ نیا -

کردم   یدستام که حاال داشتم کمربندش و باز م ی و رو دستاش

 گفت..  ی کش دار  شی گذاشت و ه

 ! رمیگ ی .. حرفم و پس مد یباشه ببخش -

 کنم!  ینکنم ول نم .. تا ثابت  گهید رهید -

 خونه!  می.. بذار برستیجاش ن نجای.. اسایگ -

گفت که    ی زی چ  هینداشت... انگار فقط    یتسلط  چیحرفاش ه  رو

شده بود که    ادیو التهابش ز  جانیه  ی گفته باشه و خودشم انقدر

 خواسته بدموقع ام..  نیا نهی تونست دست رد بزنه به س  ینم

کار و بکنم و بازم    نیاز ذهنم رد شد ا  یحقم داشت.. وقت  البته

  جان یکردم انقدر ه   ی فکرشم نم  یخودم شروع کننده باشم.. حت 

 حرارت بدنم و باال ببره!  یشکل  نیباشه و ا زیانگ

 شه!  یخاموش م شیآت نیخونه ا می تا برس -
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 هفتم  و هفتصد پارت   

..  دیموهاش کش  ی که چشماش و محکم بست و دستش و ال   دمید

 ه یبود و از    جانیرابطه پر ه   نیو مشتاق ا  شونیطرف پر  هیاز  

 نکهیا  ی برا  نیاز دردسر درست شدن واسه هم  د یترس  ی طرف م

 و راحت کنم لب زدم:  الشیخ

زنه.. چه   یباالشهر.. روز روشنش سگ پر نم  ی کوچه ها  نیتو ا  -

  ی ها  شهینصفه شبه.. بعدشم.. ش  ی برسه به اآلن که ساعت دو

 نداره!  دید رونیکه باال باشه از ب  نتی ماش

  یی چونه ام گذشت و سرم و بلند کرد.. با نفس ها  ریو ز  دستش

  ی اومد زل زدم به لباش و لبخند جذاب  ی رفت و م  ی که تند تند م

 دن؟یبوس هی ی دادن برا  یکه روشون بود.. چرا انقدر دق م

 حواست جمعه ها!  -

و هوس   قیلباش و چسبوند و من دل دادم به بوسه عم  باالخره

  ابونیکه کنار خ  ینگفتم حواسم از همون شب  گهیو د  زشیانگ
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 یو نشون نم  نیماش  ی تو   رونیکه از ب  ییها  شهیش  نیو ا  دمشید

ذهنش دوباره    یطیشرا  چی ت تحت هخواس  یدادن جمعه.. دلم نم

  جانیبا ه  ی نجوریبشه به اون روزا.. به خصوص اآلن که ا ده یکش

 داد. یلذت و به منم انتقال م   نیو ا دیبوس یم

 یی جورا  هی  یخودم بود.. ول   شنهادیشروع رابطه امون به پ  دیشا

هم نسبت   یجسم دیشد یوابستگ  هیبودم.. چون حاال  مونمیپش

  ر یسخت و غ  یکردم و دل کندن ازش بدجور  دا یآدم پ  نیبه ا

 شد!   یممکن م

ب  کاش و  داد  و  ها  متلک  همون  با  و  ها  دادیزرتشت  نگاه    ی و 

نگه م  ا  یخصمانه تو ذهنم  با  نه  ا  یمهربون   نهمهیداشتم..   نیو 

 کرد. یو رو م ریکه انگار همه وجودم و ز ییبوسه ها

لباسا  حرارت رفت..  باال  که  کم سبک    هیو  تنمون    ی جفتمون 

شکل    نیاگه به هم  یول  م یکامل لخت بش  می خواست  ی.. نممیکرد

  ش یو به آت  میبود  ده یپوش  یبدنمون هرچ  ی دما  میداد   یادامه م

 .. د یکش یم

 یو نم  یتکون خوردن  چیکه اجازه ه  نی تنگ ماش  ی به فضا  ی نگاه

ا از  کالفه  و  انداختم  کردن   یتب  نیداد  فروکش  قصد  انگار  که 



1889 
 

د بگ   گهینداشت  پس  و  حرفم  خواستم  کم  زرتشت    رمیکم  که 

گ  نگاه  و صندل   جم یحرف  تا جا  یو خوند  و  راه    ییخودش  که 

 عقب..  دیداشت کش

 رونش زد و گفت:  ی رو  ی ام.. ضربه ا رهیبه نگاه خ یچشمک با

 ! نجایا ایب -

 شن یپوز  نیکردم ا  ی .. حاال فکر میعقب ول  میخواستم بگم بر  یم

با لبخند خودم و    ی شنهادیپ زرتشت وسوسه کننده تر بود که 

 بدنش رد کردم..  یپام و از رو  هیسمتش و  دمیکش

  

[23.11.2۰ 1۸:39 ] 

 هشتم  و هفتصد پارت   

وجودم و پر کرد که باعث    ی و منف  ی حس موذ  ه یلحظه..  هی..یول

 خورده بغرم:  ریببر ت نی شد ع

 قبالً؟ یاش و داشت ؟تجربهیانقدر وارد باش دیچرا با-
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مثل    یکیحرف.. حرف دهن    نیشدم..ا  مونیو بالفاصله پش  گفتم 

تونست در جواب   ی راحت م  یل یزرتشت خ  یمن نبود..اونم وقت

 !« یکه تو داشت ییبگه »نه به اندازه تجربه ها

کم تو جاش جا به جا شد   هی ی بازم تصوراتم و پوچ کرد وقت یول

 و بالبخند جوابم و داد: 

  ابون یو وسط خ  ن یکه من و تو ماش  یهست  ی نفر  نینه.. تو اول-

 خفت کرده! 

دل برد که خم شدم روش و صورتم و تو حد    ی اش انقدر   خنده

ب ف بو  ن یاصله  و  گذاشتم  و شونه اش  نفس    ی سر  و  تنش  عطر 

تکم  ی..ولدمیکش افکار  لیلذتم  با هجوم  تمام طول   ی نشد  که 

برگشته    شتریکردم و حاال با قدرت ب  یامشب داشتم ازشون فرار م

 بودن!

پرت   ی برا چ  یحواس  دندون    ی زیتنها  به  و  بود  دستم  دم  که 

رد زرتشت پوست  آخ پر از د  ی و به محض بلند شدن صدا  دمیکش

 دندونام آزاد کردم!  ن یگردنش و از ب

  ده یچ یگوشم پ  ی نفس نفس زدنش تو  ی همون حالت که صدا  تو

 : دیبود توپ
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 کنه!  ی.. جاش بمونه فردا دارون رسوام مسایگ  ریگاز نگ -

 و گفتم:  نمیکم بلند کردم تا چهره اش و بب هیو  سرم

تا    ریتو هم من و گاز بگ   گنیموقع ها م  نجوریا  کیرمانت  ی مردا-

 ! میجفتمون با هم درد بکش

م  هی  نگاهش دلم  بازم  من  و  نشست  بهت  به  خواست    یلحظه 

  یباز نشه.. اگه اآلن م  ی خودیدستم و محکم رو دهنم بکوبم تا ب

رمانت مرد  تا  چند  جواب  نیا  کیگفت  چه  زدن  بهت  و    یحرف 

 داشتم که بگم؟ 

 فقط زمزمه کرد: یول

 ؟ یدرد دار-

دم   انقدر که  شدم..  ناباور  و  ه  گهیبهوت  به    ی حرف   چیزبونم 

و راحت   الشی ..فقط سرم و آروم باال انداختم و همونم خدینچرخ

وحشت   هیرابطه..    نیمن.. حاال داشتم در کنار لذتم از ا  یکرد ول

 آدم.   نیکردم..وحشت از دست دادن ا   یرو تجربه م  یتموم نشدن
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  ن ی گذشته ننگ  هی.. با  ی به هدفم و آرامش فکر  دنی..بعد از رسمن

ااهیو س بدون  همه گذشته من    ی که چشمش و رو   یآدم  نی.. 

 کردم؟ یم کار یبسته بود.. چ

م  تازه داشتم  زندگدمیفهم  یتازه  چقدر  زرتشت..    ی..  بدون 

 دونستم!  یوحشتناک بود و من.. نم

* 

ور  ن  ی طبقه هشتم آسانسور و زد و برگشت سمتم.. تازه تو  دکمه

و لباس چروک تنش   شونیآشفته و پر  پ یآسانسور نگاهم به ت

 تا بناگوش باز شد..  شمیافتاد و ن

.. به  ن یماش  ی که به گفته خودش.. بعد از اون رابطه تو   زرتشت

  یکالفه اش کرده بود با اخما  نم یکرد و هم  یزور تا خونه رانندگ

 : دیدرهم توپ

 ببند! -

کرد و پوف کالفه    لیحرف لبخندم و به خنده صدادار تبد  نیهم

 .. دم یزرتشت و شن

 ؟ ی از خودت دار  یمهندس.. چه توقع  گهید ی شد ریپ-
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 نهم  و هفتصد پارت   

ر کردن به  شده نگاهم کرد و من بدون فک  زیر  ی با چشما  فقط

طرز نگاه کردنشه.. فقط    نیپشت ا  ی شوم تی چه هدف و ن  نکهیا

  ده یوجودم که هنوز  انگار وقت خوابشون نرس ی کرما  ریتحت تاث

 بود ادامه دادم:

 هیباال.. با    رهی.. طرف سنش که مادیم   ش یاشکال نداره.. پ   یول  -

 !ادیرابطه از پا درم

شد    یم  یداشت طوالن  گهیو پر از حرفش د  رهی و نگاه خ  سکوت

و من احساس خطر کردم.. به طرز نامحسوس ازش فاصله گرفتم  

  نکه ی که باز شد و هم  ی آسانسور تا وقت  ییو زل زدم به در کشو

دستم و دراز کردم تا در دوم و خودم باز کنم مچ دستم و محکم  

 ..بوندشو به پشتم چس چوندیحرکت پ هیگرفت و تو 

  ی سرد آسانسور بود وقت  نهیبه آ  ده یم نصف صورتم چسبجلو ه  از

 کرد:   م یبه حال  یگرمش حال  ی و نفس ها   د یچیصداش تو گوشم پ
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 اد؟یشده و زود از پا درم ریپ  یک -

که    ی .. نخورده مست بودم.. مست رابطه ادمیبلند خند  ی صدا  با

 زبونم مزه کرده بود..  ریز ی بدجور

 ! گهی د ی خسته شد ؟یکه چ ی ساعته بغ کرد هیتو..  -

دارم که    یت یخصوص  هی.. محض اطالع.. من  ستی ن   ی از خستگ  -

تخت بمونم و تکون   ی ساعت بعد از سکس رو  هیخواد تا    یدلم م

تو مکان ها  یدلم م  نینخورم.. واسه هم رابطه    ییخواد  با زنم 

 باشه..  کیداشته باشم.. که به تخت خوابم نزد

.. حرفاش بو داشت دیو لبخند از رو لبم پر کش  گرفت   تمیر  قلبم

کامل به صورتم    نباریتکون داد.. صورتش و ا  ی و شاخکام و بدجور

طور آ  ی چسبوند..  نفس    نهیکه  برخورد  از  کرد  بخار  آسانسور 

 گفت:  یداغش وقت

و بسته باشه.. به شخصه    کیکوچ  ی سکس تو فضا  تیاگه فانتز  -

 حیبا خونه ام فاصله نداره رو ترج شتریکه چند قدم ب  ی آسانسور

 ! دمیم

با تکون دادن شونه هام سع  ی لحظه جد  هی از    یشدم و  کردم 

 خودم دورش کنم و تو همون حال گفتم: 
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برو عقب..    - اادی م   یکی  هو یزشته..    نی ها هم دورب  یکوفت   نی.. 

 دارن! ن یمورب

و حاال اون    و به گونه ام چسبوند.. جامون عوض شده بود  لباش

 کرد..  یو راحت م المیداشت خ

..  نگهیآسانسورم واسه پارک  نی نداره.. ا  نیجا دورب  نینترس.. ا  -

نم زنه.. چه برسه به    یبه قول خودت تو روز روشنش سگ پر 

 چهار صبح! 

لحن اغواگرش عضالت منقبض شده منم شل کرد..    گهید  حاال 

و    هی  نمیا جدهیو    جانیه  هیتجربه  خاطره  اشکالدی..  چه    ی.. 

 داشت؟

 حواست جمعه ها!   -

نزد  بوسه از گوشه چشم د  کیدوم و  نشوند و  اول   دمیلبم  که 

 نگ ی و بعد دکمه پارک  گهیدکمه عدم توقف آسانسور تو طبقات د

 و زد..

تب و تاب دوباره.. چند بار    نیدونست تا فروکش کردن ا  یم  خدا

 ! م یکن  نییطبقات و باال و پا می خواست یم
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 دهم و هفتصد پارت   

آدرس! خرت و پرتم    نیبه ا  ایصبح با پوالت.. ب  ازدهیساعت    »فردا

 کنم!«   یراحت تر ردت م  یسبک تر باش  یبا خودت برندار.. هرچ

  ش یساعت پ  مین  نیرو که هم  یامیبار داشتم اون پ  نیصدم  ی برا

که   ی خوندم.. انقدر  یشماره ناشناس بهم ارسال شد و م  هیاز  

اون آدرس گنگ و پر از کوچه پس کوچه کامالً تو ذهنم حک 

 شد! 

خاموش بود!   یشماره اش و گرفتم.. ول  امشیبعد از پ  بالفاصله

 ی حرف  هیبگم بهش..    ی زیچ  هیخواستم    یدونم چرا فقط م  ینم

و    زین و اونم به کل همه چنرفت  ی برا  ارمیب  ی بهونه ا   هی  ا یبزنم  

 کنسل کنه.  

و کنسل   زیهمه چ  ی بهانه ا  هیخواست خودم به    یدلم م  اصالً

ازم    ی کار  هی  ای تونم..    یبگه و من بگم نم  ش یکنم.. مثالًًَ از سخت

 شدم.  مونیو بگم اصالً پش امی بخواد تا از پسش برن
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  ی واسه چ دمیاز خودم پرس  یکه چند روز بعدش.. وقت ی زیچ هی

سوال    نیا  ی برا  یجواب  ه ی.. بتونم  ی و از دست داد  ت یموقع  نیا

که ده    یحس انتقام   نیا   ی قانع کننده برا  لیدل  هیداشته باشم و  

کنم.    دایداد پ  ی گلوم گذاشته بود و فشار م  ی سال بود پاش و رو

 ! د یرس یبه ذهنم نم ی چی.. هیول

 داد و گفت: درونم و    ی انتقام جو  ی جواب اون صدا   گهید  ی صدا  هی

 ست؟«ین  یخوب لیاون دل ؟یزرتشت چ »پس

.. زرتشت همه  زیو چسبوندم رو م  میشونیو پ  دمیکش  یقیعم  آه

 یکار به اونم دارم لطف م  نی.. من با ای.. ولزیبود.. همه چ   زیچ

شونه   ی زن قاتل از رو  هی ی بار شوهر شدن برا  نی ا  نکهیکنم. به ا

 نترسه از قاتل بودن مادر بچه اش. نکهیهاش برداشته بشه.. به ا

حتماً    دی.. درکم کرد و بهم فرصت دوباره داد.. شای روز  هی  اگه

خودم و بعد   یکه اول به زندگ  یآرامش  نیا  ی ازم تشکر کنه برا

 زرتشت منتقل کردم!  یبه زندگ 

  ی که نفسم به زور م   یتو همون حال  شبمونید  ی رابطه ها  ادی  با

م و  ثان  یرفت  اشک  و  خال  ی ا  هیاومد  و  چشمم    ی نم  یکاسه 

 رو لبم نشست!  ی ذاشت.. لبخند
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  ی چیه گهیقشنگ تر شده بود برام.. د یبعد از رابطه زندگ چقدر

  ی عنیچندش آور و حال به هم زن نبود.. حداقل با زرتشت نبود.  

کنم؟    یم تجربه اش  بازم  د  هیشد  آغوش    گهیبار  و طعم  گرم 

با    ی و بچشم ول  زشیداغ و وسوسه انگ  ی امنش و.. طعم بوسه ها

 کمتر؟  ی دغدغه ها

 دخترم؟  -

اشکم و پاک کردم و سرپا    عی از باالسرم.. سر  ی ادتیس  ی صدا  با

 ..ستادمیوا

 .. سالم!د یببخش -

 و گفت:  دیخند

 .. حالت خوبه؟هیوقت خداحافظ گهید -

  

[23.11.2۰ 1۸:۴۰ ] 

 ازدهمی و هفتصد پارت   

 هیکه مطمئناً از گر  ییموشکافانه اش به صورتم بود و چشما  نگاه

 سرخ شده.. 
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 بله خوبم.. ممنون! -

ول   یم  نگاهش نشده  قانع  توض  یگفت  قصد  رو   ی زیچ  حیمنم 

  ی حت  دارمید  نیآخر  نیا  دیشا  نکهیا   ی ادآورینخواستم.. فقط با  

که بهم اعتماد کرد باشه لب    یآدم مهربون و مرد بزرگ  نیبا هم

 زدم:

 خواهش دارم! هی.. یادتیجناب س -

 شده دخترم بگو؟  یچ -

  ی شه.. م  ی.. ملهیو نهم که تعط  ستیمن.. اممم.. راستش.. ب  -

آخر سالم   ی کارا  د؟یبد  یشه فردا و پس فردا هم به من مرخص

 دو روزه انجام دادم.  یکی نیتو ا

تو ج  دستاش ناش  بیو  با همون اخم  از   ی شلوارش فرو کرد و 

 تعجبش بهم زل زد..

 اومده؟ شیپ ی. مشکلی .. نگرانم کردیحتماً! ول -

  ی .. گفتم اگه ممکنه بهم مرخصرازی.. شمیبر  میخوا  ینه فقط.. م   -

 ! نم ی کم زودتر.. تدارک سفر بب هیکه  دیبد
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تق و لقه!    گهی روزا که د  نی.. اشکال نداره.. ا.. باشهشاال یا  رهیخ  -

 ..  زدهیبعد از س ی مونه برا یم  دارمونی! پس.. دی ای ن  یتون یم

 تکون دادم.  دییبه تا ی رو لبم نشست و سر یزورک لبخند

 مبارک!  دتمیمراقب خودت باش.. ع -

 شما هم مبارک!   دیممنون ع -

 که یبودم در حال رهیرفتنش خ ر یبه مس قهیو من تا چند دق رفت

رقم بخوره و چقدر    زدهیبعد از س   مونیبعد  داریدونستم د  ی م  د یبع

  رشینظ  گهید  دیآدم و.. که شا  نیا  نکهیسخت بود فکر کردن به ا

دارم از دست   یراحت  ن ینکنم.. به هم  دایجا پ   چیوقت ه  چیو ه

 ! دمیم

به دست آوردم و   ریدو ماهه اخ  یکی  نیکه تو ا  ی زی.. هر چمثل

و با ارزش بودن که.. عذاب بکشم از   ی انقدر برام دوست داشتن

 . شونی دور

چ  گهید  یول کس   ه؟؟یچاره  مامور    یاون  خدا..  دست  کنار  که 

 عالقه داشته!   اهیبه رنگ س ی نوشتن سرنوشت من بوده بدجور 

* 
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رو  زرتشت چهارزانو  من  و  بود  زدن  مسواک  حال  تخت    ی در 

که طراوت ازمون روز عقد گرفت و حاال   یسنشسته بودم و به عک

 کردم..   یاتاق خوابمون جا خوش کرده بود نگاه م  واریرو د

کردم بعد    یحس م  بیعج  یول   دیرس   یمسخره به نظر م  دیشا

کنه و   دامیتونه پ  ینم  نکهیزرتشت از ا   نانیاز رفتم.. بعد از اطم

  ی خونه نابود م   نیکه تو ا  ی زی چ  نیرسه.. اول  ی دستش بهم نم

 عکسه!  نیشه هم

ام و گرفتم و زل زدم   رهینگاه خ  عیسر  ییباز شدن در دستشو  با

  ر یحرکاتم و ز  زیبه ر  زیکردم زرتشت ر  ی روزا حس م  نیبهش.. ا

 نظر گرفته..  

از ترس و    نایو همه ا  نمی بدب  ی ادیطرف مطمئن بودم که ز  هی  از

حواسم    شتریب  دیشرط عقل بود و با  اطی خب.. احت  یاسترسه ول

 کردم! یو جمع م

  

[23.11.2۰ 1۸:۴1 ] 

 دوازدهم و هفتصد پارت   
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و    دیکنارم به شکم دراز کش  یبه صورتش زدم تا وقت  ی لبخند

سمت خودش.. بوسه   دیدستش و انداخت رو پهلوم و من و کش

 اش که رو گونه ام نشست لبم و محکم به دندون گرفتم. 

و سد   گهید بدم  اجازه سرباز کردن  بغضم  به  امشب  بود  محال 

  د ی بعد از رفتنم بود.. امشب.. فقط با  ی برا  هیاشکام و بشکنم! گر

لحظه ها رو..   نیکردم تک تک ا   یبا هوش و حواس کامل ثبت م

  یایاز گوشه و زوا  رونیبکشمشون ب  تا هر وقت که الزمم شد.. 

 کنم! یذهنم و باهاشون رفع دلتنگ 

  دهیو همونطور که کنارش به پهلو دراز کش  دمیکش   یقی عم  نفس

بودم با انگشت اشاره خطوط صورتش و لمس کردم.. چشماش  

 از حرکت انگشتم..  دیپر یپلکش مدام م  یبسته بود ول

همراه انگشت داشت سانت به سانت چهره اش و رصد   نگاهمم

که قبالً هم توجهم و    یشونیپ  ی به اون خط رو  نکهیکرد تا ا  یم

 و اخمام رفت تو هم..  دمیجلب کرده بود رس

 هم.. واسه همون تصادفه؟  یشونیپ ی زخم رو نی.. انیا -
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م  خسته زورش  و  شا  یبود  بزنه..  حرف  م   دیاومد  اونم    ی اگه 

کرد و چشماش    یرفتار م  گهیجور د  هیآخره..    دونست امشب شب

 بست!  یو نم

 اوهوم! -

 یو طوالن  قیو جلو بردم و اون خط اعصاب خورد کن و عم  صورتم

خطدم یبوس رو  ی..  من  جون  نجات  خاطر  به    ش ی شونیپ  ی که 

  ه ی دردِ تا آخر عمر همراهش.. مثل اون بخ  نینشسته بود.. مثل ا

  ه یکه    ییل همه دردا کمر و شکمش خورده.. مث  یکه رو  ییها

 هست.  هنوز یاآلن کمرنگ شده باشن ول  دیو شا دهیکش ی روز

کنن که با    یم  دایشانس و پ   نیچند نفر در طول عمرشون ا  مگه

 نیهم که ا  یهرک  یعنیهمسر و همراه بشن؟    شونیزندگ   یناج

 اقته؟ ی ل یشانس و داره.. مثل من ب

که    یچشماش باز شد.. با همون نگاه  دمیکه عقب کش  صورتم

  ی لیخ  ی نیبدب   نکی که با ع  یزل زد بهم.. نگاه  دم یترس  یازش م

م تشخ  یراحت  شکاک  و  موشکافانه  ول  صشیتونستم    ی بدم. 

 و با لبخند بهش زل زدم که گفت:  اوردمیبه روم ن ی زیچ

 ! سایترسم گ یم -
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 .. دیو لبخند از رو لبم پر کش ختیفرو ر دلم

 ؟ یاز چ -

 یلحظه ا  نی.. انیا  ست؟یخوب ن  ی ادیز  یبه نظرت.. همه چ  -

که تو دلم نشست و    یحس خوب  نی... ای دیو بوس  می شونیکه پ

 ی تجربه کردم. حس  م یمختلف.. تو زندگ  ی ها  تی چند بار تو موقع

  ی خواستم.. ول  یشد که م  ی همونجور  میزندگ   گهیگفت د  ی که م

  ی ! نمگرفتم   یکه حرفم و پس م  دیکش  یطول نم  یلیهر دفعه خ

  ا یشده انگار.. فوب  ضی.. ذهنم مریول  یباشم به همه چ  نیخوام بدب

 جلوش سبز شه!  یبدبخت هی..  یبعد از هر خوش نکهیگرفته از ا

  

[23.11.2۰ 1۸:۴2 ] 

 زدهم یس و هفتصد پارت   

اومد رو تخت دراز بکشه چراغ و خاموش   یم  نکهیقبل از ا  کاش

تونستم واکنش نشون بدم و نترسم    یراحت م  یکیکرد.. تو تار  یم

 از لو رفتنم. 
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  نیتونستم ا  یم  ی .. چه جوریفاصله چند سانت   نیاآلن.. تو ا   یول

که از زور    ییچشما   نیکرد و ا   یم و داشت پاره مکه گلو  یبغض

 کنم؟  میزد و قا یم یفشار مطمئناً به سرخ

ام.. حرفش و   ده یچهره ترس  نی بود که با ا  نیراه ا  نیتر  عاقالنه

که بخوام    دمی د  یتو خودم نم  ی جوره توان  چیکنم.. چون ه  دییتا

 رو از ذهنش پس بزنم.  یمنف ی فکرا

باره    نیتفاوت که من.. اول  نیترسم! با ا  ی.. منم م نطوری منم هم  -

باهام    یوقت زندگ  چی که ه  ییدارم و از اونجا  یحس خوب  نیهمچ

 باهامه!  شهیترس هم نی.. اومدهیراه ن

کرد.. مثل من جا نزد.. مثل من    یزرتشت مثل من فکر نم  یول

خوش بر نداشت..    ی دادن و از رو شونه ها  ی ترس و دلدار  نیا

من و به سمت خودش    شتریپهلوم بود ب  ی که رو  یفقط با دست

 و گفت:  دیکش

همه عمرت    ی برا   ی دیده سال کش  نیکه تو ا  یتو نترس! ترس   -

  ی بترسوندت.. با هم از پس همه چ  ی زیذارم چ  ینم  گهیبسه! د

 .. نگران نباش!میایبرم
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به لبخند باز شده ام نگاه خمار شده و خوابالوش و به سمت    ی لبا

با که قلبم و به تب و   ی دورگه شده ا  ی صدا  خودش کشوند و 

 گفت:  نداختیتاب م

 !سای ترسم گ  ی هم م گه ید زیچ هیاز  -

 ؟یچ -

..  گهی.. تا چند وقت دتمونیو فعال  اقیحجم از اشت  نیبا ا  نکهیا  -

 ! میریبگ  یجنس  یجفتمون ناتوان

 و گفتم:  دمیخند

 کنه!   یهم م  شتریرو ب ییتوانا ادیز تیکردم فعال یمن فکر م -

موتور جفتمون به    گهیسال د  هیتا    میریم  شیکه ما پ  ی نجوریا  -

 افته!  یپت پت م

خنده ام بلند تر شد و زرتشت هم با لبخند چشماش و   ی صدا

 بست.. 

امشب خ  فیح  - م  یلیکه  بهت نشون  فردا شب  ام..    ی خسته 

 داره..   یاز دوازده شب به بعد چه عواقب  دنیخند  یشکل  نیدادم ا
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اون لبخند خاموش شده من    دیتم و زرتشتم ندنگف  ی زیچ  گهید

 ی اون حسرت جون گرفته تو چشمام و.. تو دلم پوزخند  دیو.. ند

 به حرفش زدم و گفتم: 

 !«ادیوقت نم چیکه ه  یشب »فردا

به چهره غرق خوابش موندم    رهیخ  یدونم چقدر همون شکل  ینم

شده و من   قی داد خوابش عم  یمنظمش نشون م  ی نفسا  یول

د خ  گهیحاال  تر  الی با  و   ی راحت  چشمام  محکم  و  سفت  سد 

بار   هی  ستیسبک ن  ادیخوابش ز  نکهیاز ا  نانیبرداشتم و با اطم 

 با انگشتم مشغول نوازشش شدم..  گهید

  

[23.11.2۰ 1۸:۴3 ] 

 چهاردهم و هفتصد پارت   

دل پر دردم که    نیآروم کردن ا  ی فقط برا  یول  دیلرز  ی م  صدام

 کرد زمزمه کردم:  یکوک م ی اآلن داشت ساز دلتنگ  نیاز هم

 عشق و معما..  ونیم دیباور و ترد ونی..م  -

 .. ایدن هیبا تو هر لحظه   متی..با تو هر نفس غن
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س  انگشتم از  رو   بکیو  و  بردم  باالتر  ر  ی گلوش    یها  شیته 

شد و چهره اش و آشفته   یبلند م  ی ادیوقتا ز  یقشنگش که بعض 

 دم یروزا کش  نیشده ا  دای برد از منِ ش  یبازم دل م  یکرد ول  یم

 و لب زدم:

 ..با تو پر شور و نشاطم.. 

 نگاتم..  ی ویای..تو ه

 .. یآواز قشنگ هی..تو 

 ..من تو آهنگ صداتم.. 

نم  رفتم خساست  که  لبش  دادن   یسمت  نشون  واسه  کرد 

 پر از مهربونش..  ی لبخندها

 ..مثل خنده رو لباتم.. 

ا  چیو آرزو کردم که ه   دمیچشماش دست کش  ریز  به   ن یوقت 

 .. نهی قسمت ها رنگ اشک و به خودشون نب

 ..مثل اشک رو گونه هاتم.. 

 کیتماس کوچ  هی.. در حد  دمی و جلو بردم و لبش و آروم بوس   سرم

 کرد و تمام وجودم و ملتهب..  یکه همونم تنم و گرم م
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 بوسم و انگار..   ی..تو رو م

 ..شاعر شعر چشاتم.. 

 .. هق زدم و خوندم:دمیو عقب کش دستم

 گلواژه عشق و.. ای..ب 

 ..با تو هم صدا بخونم.. 

 کاش.. ی ..تو رو دوست دارم و ا

 ..تا ابد با تو بمونم.. 

 چسبوندم و چشمام و بستم..  شیشونی و به پ  می شونیپ

مجراها  دمیکش  یق یعم  نفس  ذخ  م یتنفس  ی تا  کنن  پر    ره یهم 

 منبع آرامش و..   نینداشتن ا ی روزها

بود   داریب   یچرا وقت  نکهیفرستادم و با حسرت ا   رونیو ب  بازدمم

 : دم یحرف و بهش نزدم نال نیا

 دوستت دارم زرتشت! -

* 
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جلو   با س  ی زرتشت    هیکردم..    یخداحافظ  یادتی شرکت 

و از نظر من پر از درد و ماتم و    یاز نظر اون معمول  یخداحافظ

 غصه.. 

 یکار  نیدرصدم همچ  هی  یکردم که حت  یفکر م  نیبه ا  یوقت

  ی م  شیآت  گرمیج  دیرس  یخواستم بکنم به ذهنش نم  یکه م

  ی به من صد در صد شده بود انقدر گهیگرفت.. اعتمادش انگار د

کوله با خودت   یدوش  فیک  ی چرا امروز به جا  د ینپرس  ی که حت

 ! یبرداشت

  ی کس  نکهیبه شرکت.. قبل از ا  ی و با نگاه  دمیکش  یق یعم  نفس 

  د یکه با  ازدهیراه افتادم. هنوز وقت داشتم تا ساعت    نهی من و بب

تو   خونه  اون  به  و  ها  یکیخودم  محله  م  نییپا  ی از    ی شهر 

 رسوندم..  

شن  ییها  محله قبالً  و  اسمش  حت   دهیکه  و  شن   یبودم    دن یبا 

خودم تک و تنها    نکهیکردم چه برسه به ا  یاسمشم وحشت م

بار    هیکه فقط    ی بشم با آدم  ریپاشم برم اونجا و همراه و هم مس 

 باهاش حرف زدم. یو چند بار تلفن دمشید
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[23.11.2۰ 1۸:۴3 ] 

 پانزدهم  و هفتصد پارت   

ر  یم نظر خ  هیبزرگ  سکیدونستم  از  ب  نیا  ایلیو    ی عقل   یکارم 

  ن یآخر  نیکردم ا  یحس م  بیعج  یشه.. ول  یمحض محسوب م

 تونستم خودم و باهاش به اون ور برسونم!  ی که م  هیفرصت

به ساعتش انداختم.. دلم    یدرآوردم و نگاه  فم یو از تو ک   م یگوش

گفته بود طراوت هفته آخر   یخواست با طناز حرف بزنم.. ول یم

تعط  ب  لهیاسفند  از خواب  زود  اونم صبح  که    ینم  داریپس  شد 

 کنه.  شیراه

ا  زنگ م   نیزدنم  نگرانش  فقط  ه   یساعت  اکرد..  که   ن یرچند 

  م یزندگ  ی به همه آدم ها  دیبا  یرحم  یو به هر حال با ب  ینگران

  ب ی کردم.. چه اآلن.. چه چند ساعت بعد که متوجه غ  یمنتقل م 

 شن!   یشدنم م

بار.. حال مامان و   نیاول  ی صحبت کردم و برا  روزیگالره هم د  با

بود که عدمیبابا رو ازش پرس بر  د ی.. خوشحال  ..  رازیش   میقراره 

از تصور    ده یخبرا زود بهش رس بازم قلبم مچاله شد  بود و من 
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که بهش خبر نرفتنم    ینگاه مات مونده و حسرت زده اش به کس

 باشم!  یداد. من بازم نتونستم براش خواهر خوب یو م

خدا  یول د  ی فقط  شاهده..  سر    ممیتصم  نیا  گهیخودم  از 

که    ستین  نیواسه ا  گهی. دستیو ثابت کردن خودم ن  یخودخواه

دختر   هیکه    ی از سر ترحم به خاطر گناه  امیدور و بر  ادیبدم ب 

بچه شونزده ساله مرتکب شده کنارم بمونن و بگن اشکال نداره  

 . ادیم  شیپ

بچه چهار پنج ساله    هیممکنه به دست    ی.. قتل حتادیم  شیپ  آره

اومدن اون   شیدرد من پ  ی! ولادیم  شی.. واقعاً پفته یهم اتفاق ب

که   هیبزرگ  ی و نارو   ی نامرد  هیاومدن   ش یدرد من پ ..  ست یقتل ن

  شی پ  یواسه هر کس  گهید  نی خوردم! ا  ی خود  ی اد یآدم ز   هیاز  

 از اون قتل.   شتریب   ی .. حتردنشزور داره تحمل ک  گهید  نی! اادینم

  ش یرو شونه ات باشه و به آت  گهید  ی کیده سال بار گناه    نکهیا

 درد داره.. ی بسوز گهید یکی

و عامل    یوحشت کن  ابونیخ  ی مامور تو  هی  دنید   ده سال با  نکهیا

 و بکنه درد داره.. شیخودش زندگ ی برا ایاونور دن یاصل
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پدر و  ینی و نب کتیده سال رنگ پدر و مادر و خواهر کوچ نکهیا

پسرشون و قربون قد و باالش    ش یبرن پ  التیمادر اون تو هر تعط

 برن و بهش افتخار کنن درد داره..

  ی شغل درست حساب  هینه    یدرس بخون  ی ده سال نه بتون  نکهیا

.. خودت و  یپول  یبرسه که از زور ب  ییو کارت به جا  یداشته باش

باباش    ی باز  یاون با پارت  ی.. ولیمشت حرومزاده کن  هیهوس    ریاس

  نده ی.. آچیخودش که ه  ندهیو آسفارت مشغول به کار بشه    ی تو

 ..هکنه درد دار  نیچند نسل بعدشم تام

انقدر عدالت   ا یکه چرا دن ی فکر کن نیده سال هر شب به ا نکهیا

تاوان گناه خودش و پس بده درد داره.. واقعاً   ینداره که هر کس

 درد داره!

  

[23.11.2۰ 1۸:۴3 ] 

 شانزدهم  و هفتصد پارت   

بودم و    ی حماقت کردم.. منم اشتباه کردم.. منم تو بد سن  منم 

  ی خانواده ام.. م  ی حماقت گند بزنم به آبرو  نیخواستم با ا  یم
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رفت..    یم  شیخوب پ   زیاگه همه چ  دیدونستم کارم اشتباهه و شا

 ..  دمید یعمرم پدر و مادرم و نمده سال که سهله.. تا آخر 

و به تنم    زیهمه چ  ی نداشتم.. انقدر کله ام داغ بود که پ  یمشکل

که    ی .. کاریدونستم.. ول  یو مجازات کارم و حق خودم م  دمیمال

خودم و دور و    یکه به زندگ  ی خواستم بکنم کجا.. گند   یمن م

 خورد کجا..  امیبر

و سوزوند و    گرمیج  ی به خاطر گناه نکرده.. بدجور  دنیکش  زجر

سوزش و.. به جون باعث و    نیدادم که ا   ی حاال به خودم حق م

  د یچش  ی درصدشم م  هی  ی بندازم. نه همه اش و.. حت  ش یاصل  ی بان

درصد هم بر   هی  نیبود.. شک ندارم که از عهده تحمل هم  یکاف

 ! ادینم

* 

شدم.. دستام    اده یسوند پ که من و تا محله مورد نظرم ر  ین یماش  از

 و به زور نگه داشته بودم..   یو گوش دیلرز یاز استرس و ترس م

گوش  هی صفحه  به  با    ی نگاهم  اش  شده  حفظ  آدرس  که  بود 

نگاهمم به اسم کوچه ها و    هی..  د یبه کل از ذهنم پر کش  دنمیرس
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تازه    بهیغر  هیخوندم که من براشون    یکه از نگاهشون م  ییآدما

 . دنمیواردم و قبالً ند

فرستادم و به قدم هام    رونیب  دهیبر  دهیحبس مونده ام و بر  نفس

جاها   یرفتم.. بعض   یم  گهیکوچه به کوچه د  هی سرعت دادم.. از  

کوچه ها رو به خاطر حضور آدما و نگاه    یو بعض  دمییدو  یرو م

کردم انگار همه    یرفتم.. حس م  یمشکوکشون آروم تر م  ی ها

  ه یدوباره    ی جور  هکنم و چ  یم   ین من دارم چه غلطدون  یم

 . میزندگ  شهیکوبونم به ر  یبرداشتم و دارم به دستم خودم م  شهیت

که تو انجام    ی بره کار  ش یخواد پ  یم  ی دونستم چه جور  ینم

داشتم.. انقدر ترس داشتم و انقدر... نه.. هنوز    دیدادنش انقدر ترد

بود پس   یینبودم. هنوز جا  مونیپش به خودم  واسه حق دادن 

 رفتم.   یتا تهش م  دیبا

و از    ی آدرس بود اسکندر  ی که تو  یکوچه ا  نی سر آخر  باالخره

  ص یتشخ  دیرس  یچونه م  ریکه تا ز  ییالیبیتاسش و س  مهیسر ن

 کردم. شتریدادم و سرعت قدم هام و ب

اول    نیاز هم  نکهیا  ی برا  یدرهمش بند دلم و پاره کرد ول  ی اخما 

 زدم: یو باز کنم لبخند لرزون  یدر دوست
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 سالم!  -

 !ی کرد ریربع د هی! ستمای من عالف تو ن -

 بود! ادیز ی لیکرد.. خ جمیکوچه ها گ  نیا -

 ؟ یپول و آورد -

 دهنم و قورت دادم و با اشاره به کوله ام گفتم:  آب

 ! نجاست یآره.. ا -

روشن کردنش دستش و    نیو گوشه لبش گذاشت و ح  گارشیس

با ترد ا  ییو دستا  دیبه سمتم دراز کرد..  از شدت   ی که لحظه 

که توش پوال رو گذاشته    ی ا  سه یشد.. ک   یرعشه اشون کم نم

که با   ییبودم و از تو کوله برداشتم و گذاشتم تو دستش.. پوال 

آورده  دست  به  شرفم  و  آبرو  و  خودم  از  گذشتن  و  دل  خون 

 بودمشون!

  

[23.11.2۰ 1۸:۴3 ] 

 هفدهم  و هفتصد پارت   
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به خاطر دود س  زیر  ی چشما  با نگاه  ی ال   گاریشده  به    ی لباش 

 و با دو تا انگشتش نگه داشت.   گاری انداخت و س سهیک اتیمحتو

د- به حساب   قمیگه؟رف یدرسته  فرستاده  و  اش  دالر شده  قبالً 

ب  یم  نمیاونورم..ا که حساب  بهش  بدم  راه  سر  حساب   یخوام 

ا  هی..میبش چ  نوریقرون  از  تر  ط  ی زیاونور  باشه    میکرد  ی که 

 ! رونایکنم ب  یهمونجا پرتت م 

 ی که ادعا داشتم تو اون سه ماه و دم خور شدن با هر مرد  یمن

از پسشون    ی دونم چه جور  یمطرز صحبت با همه اشون و بلدم و  

آدم و لحن خشنش کم آورده بودم و کم    نی..حاال دربرابر اام یبرب

 ! فتم ی مونده بود پس ب

 تومنه..با دوتا سکه!  ینه همونه!س-

 سه تا سکه!  یتو که گفت-

 گفتم دوسه تا! -

 فوت کرد و گفت:  گاریو همراه با دود س نفسش

 نسوزه! یدلم واسه کس گهیپشت دستم و داغ کنم که د-



1918 
 

مقدار از پوالم و خودم چند روز   هینگفتم    گهیموندم و د  ساکت

  شتر یب  یلیچنج کردم تا با خودم ببرم..چون مطمئناً اونور خ  شیپ

اونورم    ی آدم بهم قول همکار  نیشه..هرچند که ا  یالزمم م   نایاز ا

 !رشینزنه ز هویداده بود..اگه 

 ی لب مرز..دم دما  میریراست م  ه ی  نجای..از انهیخب..برنامه ا  لهیخ-

سراغ    میریم  م یدی..اونور که رسه یسمت ترک  می افت   یصبح راه م

  فش یرد  ی که گفت  شی..همون ده روز پتیو مدارک جعل  قمیرف

م  هیکردم..فقط   ز  یعکس  اونم  که  همونجا   اد یمونه  نداره  کار 

آدم درست   هی  نیو بعد ع  میریگ  یکنه..مدارک و ازش م  یم  یاوک

که    یهر قبرستون  ی ریو از فرودگاه م  ی ریگ  یم   طی بل  یو حساب

کردی خوا  یم و  زم  ی ..کارت  راه  از  م  ین یدوباره   ی ردت 

 ریگ  یترن ممکنه با مدارک جعل  ریسخت گ  رانیکنم..فرودگاه ا

 ه؟ ی..اوکی فتیب

تا  آب به  و  سرم  و  دادم  قورت  و  شا  دییدهنم  دادم..   دیتکون 

م نظر  به  راحت  به    یول  د ی رس  ی گفتنش  تکش  تا تک  مطمئناً 

 دادم. یجون م دیرس  یمرحله انجام م

 گفتم:  عیافتاد بره که سر راه



1919 
 

چ- ا  ؟منیاونجا  نم  ی کس  ایتالیتو  بلد    یو  که  شناسم..زبونم 

 ! ستم ین

 من و سننه؟ -

داغ    هویآدم محتاجم    نیدرحال حاضر به ا  نکهیبه ا  تیاهم  یب

 : دمیکردم و توپ

تبل  ؟اون یچ  یعنی- واسه  ه  غیموقع  آپشن    یکارت  من  واسه 

کنم به تو   یکنم و بل م  یال م یگفت  یو م ی کرد یرو م دیجد

 ربط داشت..حاال شد من و سننه؟

ب  هی فاصله  شد سمتم..ول  نمونی قدم  و خم  کرد  پر  محکم    یو 

 اداها بترسونه..  نیتونه من و با ا یسرجام موندم تا فکر نکنه م

نــــه؟اون   ایهست    ی که داد   ی ا  هیحواست به چس مثقال ما-

دو برابر   ی ها  هیتو ما  ی زیچ  هیرو گفتم قرارمون    نایموقع که ا

 پول بود!  نیا

برمت..من چه   یم  یجور کن  یهر موقع تونست  ی اون موقع گفت-

  یبر  رانیاز ا  شهیهم  ی زنه که برا  یبه سرت م  هویدونستم    یم

 تو پوست گردو!   ی و دستم و بذار
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[23.11.2۰ 1۸:۴۴ ] 

 دهم هج و هفتصد پارت   

چشمم   ی چرا چهره زرتشت جلو  دمیتو گلوم نشست و نفهم  بغض

  به یمرد غر  هیفاصله از    نیذاشت من تو ا  یجون گرفت..اگه بود م

 حرف بزنم؟  زایچ نیو درباره ا ستادمیوا

فدا کردم واسه به دست آوردن اون پول..خودم من..دار و ندارم و  -

 تا تونستم جورش کنم!  دم یو به لجن کش

ا  ستادیوا  صاف کالفه  نگاه  نم  ی و  انداخت..دلم  خواست    یبهم 

و    ی قو  ی کرد  یثابت م   د یآدما با  نیکنم..در کنار ا  هیگر  ششیپ

 شه!  ینم ریخوره اشکت سراز یم  یبه توق یو تا تق یمحکم

 دنیترک  ی باقورت دادن مدام آب دهنم داشتم جلو  نیهم  واسه

م  و  س  یبغضم  که  ز  گارشی گرفتم  انداخت  ح  ریو  و   ن یپاش 

 خاموش کردنش گفت: 

 ! فت یکنم. راه ب  یم ی فکر هیخب.. لهیخ-
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و   ستادیبزرگ وا  ون یکام  هی  ی سرش حرکت کردم تا جلو   پشت

 درقسمت بارش و باز کرد و با سراشاره کرد که برم تو.

بود    دهیکه روهم روهم چ  یبزرگ  ی عبه ها و کارتن هااون ج   مات

 شدم و لب زدم: 

 بمونم؟ دیبا نجایا-

 کارتنا!  نی از ا یکیآره..تو -

 ؟ یچـــ-

انقدر   یخوا  یم  ی زیبابا..سرهر چ  نییپا  اری..صدات و بــــسیه-

  دم یانجام م  یاز لحظه حرکت کارم و اصول  ؟منی ایب  شیقرو قم

  یفقط دردسر درست م   ینیکه مو ال درزش نره..کنار دستم بش

 آدم برو تو انقدر وقت هدر نده!  ن ی..پس عیکن

 شم اون تو! یمن خفه م-

بسته کلوچه بهم    هیو    ی آب معدن  ی بطر  ه یدستش    ی ساک تو  از

 داد. 

  ی خاموش کن..سروصدا  تمیبرو تو..گوش  گهینترس..سوراخ داره!د-

ننداز!وسطا  ی خودیب راه  م   هیفقط    هم  نگه  واسه   یجا  دارم 
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  یبدون ماه عسل نم  نمی!امیبعد از اون توقف ندار  گهی!دییدستشو

  ی که م  ی کار  ن یبهت خوش بگذره..ا  یکه انتظار داشته باش  میر

  له یپشت م  یفت یب  ی واخ  یجرمه..حکمشم زندانه پس اگه نم  یکن

 ! ی بد  یبه خودت سخت دیها با

ب   گهید اصرار  و  حرف  هر  م  ی شتریراه  بست..راست   ی و 

..به ناچار کوله  نه یش   یلرزشم م  ی خوره پا  یخربزه م  یگفت..هرک

ام و انداختم تو و خودمم رفتم باال..پشت سرم اومد و من و تو 

ها  یکی کارتن  ماش  ی از  عقب  و   نی بزرگ  درش  و  کرد  جاساز 

 تو باز گذاشت و رفت.  ادیکم هوا ب  هیکه فقط  ی جور

که    یک یدو تاپنجره کوچ  یکیدونستم از    یکه واقعاً نم  یصورتدر

دو تا سوراخ نه چندان   نیاتاقک بود و از ا  نیمثل هواکش تو ا 

 تونستم نفس بکشم. یم ی کارتن چه جور ی بزرگ رو

استرس آور   الیکردم با فکروخ  یچشمام و محکم بستم و سع 

نفس هام و ازدست ندم چون واقعاً برام مشکل ساز    ی عاد  تمیر

 شد.  یم

 الم یفعال شده بود و قسمت اعظم فکرو خ  ی ..ذهنم بدجوریول

و   شونیکی..دیچرخ  یداشت هول و حوش دوتا پسرخاله هام م
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حاال دلتنگش بودم و    نیکه باهمه وجودم دوست داشتم و ازهم

 ! رمیبگ حاضر بودم روز مرگش و جشن  لی..باکمال میکیاون 

[23.11.2۰ 1۸:۴۴ ] 

 نوزدهم و هفتصد پارت   

××××× 

  شه ینگه داشتم و به عادت هم  یادتیشرکت س   ی و جلو  نی ماش

 اس ام اس فرستادم: سایواسه گ

 !« ای .. بنمیی»پا

به پشت   یگوش   ه ی تک  یصندل  یو گذاشتم رو داشبورد و سرم و 

کردم بند بند    یبود.. احساس م  ی دادم.. چه روز خسته کننده ا

 خواد از هم باز بشه..   یوجودم م

  ی توان از همه امون گرفت.. البته من م  ی آخر سال بدجور  ی کارا

 گه یخواست د  یدلم م  یفردا ول  ی تونستم نصف کارام و بذارم برا

امروز تموم بشه و از فردا تا دو هفته فقط استراحت کنم در کنار  

 ! ارمی چند روز و از تنم در ب نیا  یو خستگ سایگ
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د  به اومدم  که  دق  دمیخودم  با    ی ا  قهیچند  همونجا  که  هست 

خبر هنوز  و  نشستم  بسته  گ  ی چشم  گوش   سایاز  و    مینشده.. 

نه خودش  شده بود و    وریبرداشتم و چک کردم.. نه اس ام اسم دل

 ! ن ییاومده بود پا

  ی ادتیلحظه چشمم افتاد به س  هیکه    رمیشماره اش و بگ  خواستم

 ی ها  ن یاز ماش   یکیاومد و راه افتاد سمت    رونیکه از در شرکت ب 

 پارک شده. 

 سوار شه صداش زدم: نکهیشدم و قبل از ا ادهیپ عیسر

 ؟ی ادتیجناب س -

 دستش و دراز کرد..  دنمیسمتم و با د برگشت

 طرفا؟! نیبه سالم.. جناب کاوه! از ا -

سوالش.. منظورش   نیا  دنیتو دستش خشک شد با شن  دستم

 بود؟ تا اومدم بپرسم خودش گفت:  یچ

حال   روزمیاومده؟ آخه د  شیپ  ینکرده.. دوباره مشکل  ی خدا  -

با اون مرخص  ادیخانومتون ز هم که   ی دو روزه ا  یخوب نبود.. 

هست.. قصد دخالت    ی زیچ  هیمطمئن شدم    ییراجو  هیگرفت  
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  ه یکه  د یمهندس قاسم نژاده بهم بگ ه یندارم.. فقط.. اگه بازم قض

 حلش کنم!  گهیجور د

در جواب.. فقط   یگفتن حرف  ی برا   دیچرخ  یتو دهنم نم  زبونم

خورد.. من امروز صبح    یتو سرم چرخ م  یداشت ه  یکلمه مرخص

هم  سایگ حت  ادهیپ  نجا یرو  و  مرخص  هی  یکردم  از  هم   یکلمه 

که معلومه اصالً امروز شرکت نرفته    نجورینزد.. ا  یگرفتنش حرف

 از صبح کجا بود؟ سایپس.. پس گ 

 خودم و جمع و جور کردم: یدهنم و قورت دادم و به سخت آب

  ش یکه فعالً پ یبود! مشکل  نیاومدنم هم  لیبله راستش.. دَ..دل  -

با توجه به ایول  ومدهین انجام   شونمی.. خانومم داره.. کار انکهی.. 

بشه و هر   شتریاش ب   نهی .. حس کردم.. حس کردم ممکنه کده یم

بود که خواستم ازتون   نیکنه. ا  جادیا  یخطر و مشکل  هیلحظه  

 نه؟! ایهست  یآدم  ن یبپرسم.. همچ

کردم فقط   فیبود که پشت سر هم رد یچ نایا  دمینفهم خودمم

حرف که  آوردم  درباره    یشانس  ندونستم  به  کنه  شک  تا  نزدم 

کرد که من   یکار م  یدختر داشت چ  نی.. اسایگرفتن گ  یمرخص

 دم؟یفهم یم  دینبا
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[23.11.2۰ 1۸:۴5 ] 

 ستم یب و هفتصد پارت   

حرفا  یدرک  گهید نفهم  یادتیس  ی از  نداشتم..اصالً  چه   دمی هم 

  ی کردم.. فقط بعد از رفتنش با قدم ها  یازش خداحافظ  ی جور

 و سوار شدم.  نی بلند اومدم سمت ماش

و   دیلرز  یرو گرفتم.. خاموش بود! دستام م  سایشماره گ   بالفاصله

  دمیلرزون اکانت تلگرامش و باز کردم و تازه د  ی با همون دستا

 نشده!   نی آنال شبیکه از د

نفهم  سای گ  ی..گوش یعنی من  و  بود  خاموش  صبح    دم؟انقدر یاز 

بار بهش    هینتونستم وسطا    یشرکت بود.. که حت  ی سرم گرم کارا

اومد که وقت زنگ زدن   یم  شی پ   یلیزنگ بزنم.. هرچند که خ

  ی کردم که چه حماقت  یحاال..داشتم درک م  یکردم ول  ینم  دایپ

 مرتکب شدم! 

ب  دمیکش  یقی عم  نفس کندن  جون  با  و  بازدمم    رون یو 

کرد و    دا یلحظه اسم طناز و پ  ه یفرستادم..ذهن از کار افتاده ام  
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 ی تونستم بهش چنگ بزنم برا  یکه م  یطناب  ن یبه عنوان آخر

داغ   یشونیشماره اش و گرفتم و پ  یفیبالتکل  نی نجات خودم از ا

 .. ن یشده ام و چسبوندم به فرمون ماش

 بله؟ -

 م سالم! الو؟ طناز خانو  -

 خوبه؟ سا یگ  د؟یسالم آقا زرتشت خوب -

رو از من    سایو محکم بستم و فکم منقبض شد..سراغ گ   چشمام

ا  گهیگرفت! د  یم به  با   یادتیمثل س   نمینتونستم  و  بگم  دروغ 

 گفتم:  یکالفگ

 شما باشه!  شیکردم پ  یفکر م -

شب  سا؟یگ   ؟یک  - همون  از  منم  واال  بود  ینه  هم  با   میکه 

 .. دمش یند

بلند و خش دار شده    ی نفس ها  ی و فقط صدا  نمونی ب  سکوت

 :دیلرزون پرس ی شکوند که طناز با صدا یمن م 

 ! سا؟یشده؟ گم شده گ ی زیچ -
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که   یگرفته و دروغ  یادتیاز س  ش ی پ  شیکه پ  یاون مرخص  ادی  با

شرکت کشوند تا فکر کنم اومده سر    ی باهاش من و امروز تا جلو

 کار لب زدم: 

 خودش و گم کرده! گم نشده.. خودش  -

 ؟یچ یعنی -

 شدم و صدام رفت باال.  یعصبان

دو   سشیطناز خانوم! از رئ  چوندهی! دوستت من و پنیهم  یعنی  -

صبحم    یبه من نگفته.. حت  یگرفته ول   یروز آخر سال و مرخص

که    یاش کردم..در صورت  ادهیشرکت پ   ی خودم آوردمش و جلو

ن  معلوم  و  نرفته  شرکت  امروز  که    ستیاصالً  کجاست  صبح  از 

 ! رهی ازش نگ یسراغ یخاموش کرده تا کس شمیگوش

توقع داشتم مثل من تعجب    کهیشده طناز..درحال  ی طوالن  سکوت

 : دمیمن و به شک انداخت که پرس  ارهیو به زبون ب رتشیو ح

 کجاست؟  دی زن یالاقل حدس م ایکجاست؟  د ی دون یشما م -

 من... نه!  -
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  ی دونه.. مثل همون شب   ی م  ییزایچ  هیمطمئن شدم    گهید  حاال 

گ  درباره  خواستم  ازش  و  بودم  مهمون  اشون  خونه  تو    سا یکه 

و شک بهم نگاه کرد..    دیدونه بهم بگه و اون با ترد  یم  یهرچ

شک    یخبر نداشت ول  سایگ  ییهویشدن    ب یغ  نیطنازم از ا  دیشا

 بیمثل امروز غ  ی ز رو  هیقرار بود    سایگ  نکهیا  انینداشتم در جر

 بشه بود! 
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 کم یو  ستیب و هفتصد پارت   

..تا اآلن دی به من بگ  دیدون  یم  یزیطناز خانوم..تو رو خدا اگه چ-

د  دیبا من  که  باشه  شده  پ  گهیثابت  سال  ده    ش یزرتشت 

خوام. من فقط    ی رو م  سا یمن صالح گ  دی باش  دهی فهم  دی..باستم ین

که    دهی و نفهم  نیا  سایخوام. گ  یجفتمون م  ی آروم برا  یزندگ  هی

قا  ی نجوریا ازم  و  درک    حداقل  ی کرده..ول  م یخودش  شما 

زه..اگه  خودش و تو دردسر بندا  رمعقولیغ  ی با کارا  دی..نذارد یکن

 کنم!  یخواهش م  دیبگ  د یدون یم ی زیچ

 رو دستم.  ختیو ر یو آخرسر آب پاک یسکوت طوالن هی بازم
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امون   ی دونم!حت  ینم  ی زیمن..من چ- اون شبم که..اومد خونه 

بده..ول  دمید اگه... اگه م  دمی نفهم  یحالش    ی دونستم م  ی چرا! 

 گفتم! 

مکث    نیزدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم!هم  ی پوزخند

م  ن یب رو  و  برا  نهمهیا  یکرد..ول  یکلماتش دستش    یاصرارش 

تموم   سایدونست ممکنه به ضرر گ  یم  یو اونم وقت  ی رازنگهدار

نم رو درک  ا  یبشه  د  نیکردم!با  ا  شتریب   گهیحال  اصرار   نیاز 

 نداشت که گفتم:  دهیفا

 عالً!..فدیشد به من اطالع بد ی خبر-

ا   تماس و  کردم  قطع  و   نباریو  ساختمون  نگهبان  شماره 

 نینگاه کنم و به ا  هیبه قض  نانهیخواست خوشب  یگرفتم..دلم م

رفته خونه و فقط به من    یلیاز صبح به هر دل  سایفکر کنم که گ 

نگهبانم گفت که    یوقت  ینگفته که از کارم عقب نمونم..ول  ی زیچ

 شد!  دی هم ناام مته قلب  دیخونه برنگشته..اون ته مونده ام 

  ی بود و م  ستادهیجنگ وا  دونیم   هیکه وسط    ی سرباز  هی  نیع

در برابر لشگر پر   یشانس  چیدستش..ه  ی تو  ریشمش  هیدونست با  

 خوره!   یدشمن نداره و اول و آخر شکست م زاتیاز تجه
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حس شکست..انگار از همون اول باهام بود..از همون لحظه   نیا

  ی مشترک..فقط نم  ی زندگ  هیو اصرارم به شروع    سا یکردن گ  دایپ

 خواستم باورش کنم! 

  چینشسته بودم و ذهن قفل شده ام ه  نی همونجا تو ماش  هنوز

بلند شد و    میزنگ گوش  ی که صدا  یداد تاوقت  ی بهم نم  یفرمان

  ع یشماره طناز سر  دنیبه صفحه اش اندختم..باد  یهولزده نگاه

 جواب دادم: 

 بله؟-

 و بند دلم و پاره کرد: دیچیاش تو گوشم پ  هیگر ی صدا نباریا

 آقازرتشت؟ -

 شده؟  یبله؟چ-

کجا رفته رو   قاًی دق  نکهیکجاست!ا  سایمن..من فکر کنم بدونم گ-

 ! ه یشدنش چ بی.غ .نیا لیزنم دل  یدونم..فقط..حدس م ینم

و چشمام و محکم بستم..کاش خدا توانم و    دمیکش   یقی عم  نفس

خواست    یکه طناز م  یو تحمل کردن حرف  دنیشن  ی باال ببره برا

 بزنه! 
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 شنوم!  یم-

از کشور خارج بشه.    یرقانون یخواست..غ  ی وقته که م  یلی..خ سایگ-

بود که بهش قول    داکردهیپ   یآدم  هی..فقط..ی دونم چه جور  ینم

 اتشییجز  انی کارو براش بکنه..به خدا منم در جر   نیداده بود ا 

دونم    یذاشت..فقط م  ینم  انیحد درجر  نیمن و تا ا  ی عنی..ستم ین

 خواست تا از مرز ردش کنه! یاون آدم م ی و برا ادیکه پول ز
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 و دوم  ستیب و هفتصد پارت   

و جا  ضربان م  کینزد  ییقلبم  و هجوم    یگلوم حس   ه یکردم 

مغزم و    ی نمونده بود تا تمام رگا  ی زیخون به صورتم..چ  ی دفعه ا 

 منفجر کنه. 

رفت که..که از کشور خارج بشه؟به   سایدم؟گ یشن  یداشتم م  یچ

کلمه    هی  نکهیا  جا گذاشت و رفت؟بدون  نجایو ا  ؟منیراحت  نیهم

ا بگه..بدون  من  کنه؟دوباره؟دوباره   یخداحافظ  نکهیبه 

از   که  نبودم  عاقل  انقدر  گز  هیرفت؟چرا؟چرا  دوبار   دهیسوراخ 

 نشم؟ چـــــرا؟!
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نم - منم  خدا  م  یبه  امروز  حرفش   یدونستم  بره..اصالً  خواد 

کردم حداقل چند ماه بعد بخواد   ینبود..پولش جور نبود..فکر م

 ی زیخاموشه.. تنها چ  شمیرفته و گوش  دیگ   یحاال که م  ی بره..ول

 ! نهی..همدی بدون  دیرسه و حس کردم که با  ی که به ذهنم م

بار محکم کوب  ی پوزخند رو فرمون.اآلن    دمی زدم و سرم و چند 

کار از کار گذشته    گهیبدونم؟اآلن که د  دیحس کرده بود که با

 دمیرو د  سایکه گ  ی بار  نیکه ده دوازده ساعت از آخر  بود؟اآلن

 تا اآلن افتاده بود؟  فتهیخواست ب   یکه م   یگذشت و هر اتفاق  یم

  ی دادم و با چشما  هیتک  یصندل  یدرحال انفجارم و به پشت  سر

 : دمیبسته نال 

 چرا؟ -

  ی هم در حقش ب  نجایبگه..من..من تا هم  دیچراش و..خودش با-

  دی..شادیاش و از زبون خودش بشنو  ه یقکردم که گفتم. ب   یمعرفت

 ! دیدرکش کن  شتریب

 بهیبه گوش خودمم غر  ی دورگه شده ا  ی زدم و با صدا  ی پوزخند

 بود لب زدم: 

 که ازش بپرسم؟  نمشی تونم بب ی و کجا م یک گهیبه نظرت..د-
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هم  یبرم- زرتشت..واسه  آقا  اول   شهیگرده  از  اش  نرفته!برنامه 

 بود..   نیهم

به    ی دیام  چیه گهیمن د  یبخش بود ول  نانیلحنش اطم  نکهیا  با

  ی ..انقدر پنهونیقانون   ریو غ  یرفتن قاچاق  نیبرگشتنش نداشتم!ا

برگشتن  ی م  دیبع  گهی..دیواشکیو   پشتش    یدونستم 

 شدم!  یاون زرتشت سابق نم  گهیباشه..اگرم..اگرم بود..من د

همه  گهیطناز خانوم.. تموم شد.. د میخودمون و گول نزن نیایب-

 تموم شد!   زیچ

تماس و قطع   ی دیاش دوباره اوج گرفت و من با ناام  هیگر  ی صدا

اگه به قول طناز    یکردم و دوطرف سرم و محکم فشار دادم.. حت

 شه برام؟  ی م یزندگ گهید یزندگ نیبرگرده..ا سایگ

  ی ندگ.. به زی ..به من بد کردی ..به خودت بد کرد ی بد کرد  سایگ

 ی تو رو  یگذشتم..حت  زایچ  یل ی..من از خی امون بد کرد  ندهیو آ

و اون وقت تو..از   یزندگ   نیدفاع از ا  ی برا  ستادمیپدر و مادرم وا

واسه پول درآوردن و بعد..    ی نردبون استفاده کرد  هیمن به عنوان  

هم عادت  گ  تیشگیطبق  جوری ذاشتقالم    د یبا  ی !چه 
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..پس منم  ی دی بخش  ی نه.. نم  ؟ی دیبخش  یم  ی ببخشمت؟تو بود

 دارم! دنیحق نبخش

خوام   ی دونستم کجا م  یو روشن کردم و راه افتادم..نم  نی ماش

برم..ول که  داشتم  رو  و..مسلماً   یبرم..کجا  داغونم  و  حال خراب 

 نداشتم!   ی دیتونست آروم کنه! هرچند که بازم ام   یفقط دارون م
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 و سوم ستیب و هفتصد پارت   

××××× 

دونستم چند ساعته که    یزمان از دستم در رفته بود.. نم  گهید

نفس    یموندم که حت  یمچاله شده تو اون کارتن لعنت  ی همونجور

بود. همه عضالتم خشک شده بود    یهم با زور و بدبخت   دنم یکش

 ..  دم ینگه داشت فهم ییدستشو ی راه برا ن یکه ب یو وقت نیو ا

هشت بود.. درست همون   کیکه به ساعت نگاه کردم نزد  اونجا

تازه اون    یعنی..  یعنیاومد دنبالم..    یکه معمواًل زرتشت م  یساعت

 وسط روز هم بهم زنگ زده؟  ایشدم..   بیکه غ  دهی موقع فهم
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  ی کرد.. در هر صورت دستش بهم نم  ینم  یفرق  گهیکه د  هرچند

ولدیرس بمی..  م  رمی ..  و وال  به هول  افتاد   یبراش که.. مطمئناً 

 کردنم..  دایپ ی برا

گفت و زرتشت اظهار    ی گرفتنم م  یبهش از مرخص   یادتی.. ساگه

 ی رفت جلو  یازش م  ییآخ که چه آبرو  ؟یکرد چ  یم  یاطالع  یب

 اون آدم! 

  ا یهفته    هی..  میبره و من طبق زمان بند   ش یخوب پ  یهمه چ  اگه

زرتشت نگاه    ی تونم تو رو  یم  یبرگردم.. چه جور  گهیده روز د 

تا بعداً گند    یکنم از همه چ  دی قطع ام   نجایکنم؟ بهتر نبود از هم

 نخوره به تصوراتم؟!  

 ی بعد از رد شدن از جاده ا   ونی شدن توقف کام  ی با طوالن  باالخره

انگار  و کل  ی بدجور   که  و  من  بود  و   ی تو  ی ناهموار  باال  کارتن 

در اومدم و منتظر موندم که باالخره    الم یکرد از فکر و خ  نییپا

به گوشم   ی بلند اسکندر  ی کم بعد صدا  ه یباز شد و    ونیدر کام

 خورد: 

 ! میدیرس ن ییپا ایب ؟ی زنده ا ؟یهــــــــ -

 غر غر کردن از جام بلند شدم و کوله ام و برداشتم..  نیح
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آبادته! من و مچاله کرده گوشه  ی عوض  کهیمرت  - .. مرده جد و 

 ! هیباق مشیهنوز دو قورت و ن ونیکام

بهش انداختم که سرش و   ینگاه چپ  دمیپر  نییکه پا  ونیکام  از

 :دیطلبکارانه به دو طرف تکون داد و غر

 چته؟ -

هم تا اون   یبازرس  ستیا  هی  یشد.. حت  همه استخونام خشک  -

که بخواد همه کارتن ها رو چک کنه.. اگه پشت جعبه    ومدیته ن

 شد مثالً؟!  یم   یچ دمیکش یها حداقل دراز م 

بل  دیببخش  - که  بود!    طیمادمازل  تموم شده  فرست کالسمون 

..  یگرم و نرم و راحت داشت  ی انتظار جا   ی ریکه نم  یستیسفر تور

شانس اگه    ر یگ  یکس  ی بعدشم..  ها..  کارتن  به  شانس    هوینداد 

و چک کنه چه    ادیزد که ب  یاز مامورا به سرش م  یکیگندمون  

کم حرف بزن! هر    فت ی راه ب  ؟ی ریبه سرت بگ   یخواست   یم   یگل

با ا  دیدفعه  با  از سرش    نم یکه داده هم  یپول  نیبهش بفهمونم 

 !ادهیز
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 و چهارم ستیب و هفتصد پارت   

  ی کی  نیاگه قبل از ا  دیو گذاشت پشتم و هلم داد.. شا  دستش

شدم و   یآدم دمخور م  ن یمشترکم با زرتشت با ا  ی دو ماه زندگ

 یی خورد.. آدما  ی .. کمتر بهم بر مدم یشن  یحرفا رو ازش م  نیا

بدتر   یحت  اشونی که تو اون روزا باهاشون سر و کار داشتم بعض

 کردن..  یباهام رفتار م نیاز ا

که اسمم رفته تو شناسنامه زرتشت.. احساس   یاآلن.. از وقت   یول

  ی م  یکنم.. احساس خانوم  یم  یکنم.. احساس بزرگ  یغرور م

د م  گهیکنم..  ب   یکس  ادیبدم  کنه..    یاحترام  یبا  رفتار  باهام 

زن باال برده     ه یمن و به عنوان    گاهیارزش و جا  ی زرتشت جور

خواست    یداشتم و دلم نم  تی خودم شخص  ی بود.. که حاال برا 

 کنه!  نی بهش توه یکس

تو شرا  هرچند از خودم دفاع کنم و    یطیاآلن  نبودم که بخوام 

تا من  .. امیآدم راه ب  نیتونم با ا یکه م ییتونستم تا جا یفقط م

 خوام!  یکه م ی ز یو برسونه به چ
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درد  ی سرما هوا..  چند    ی وحشتناک  شدن  جمع  خاطر  به  که 

کرد و سرعت قدم   یم  شتریعضالتم افتاده بود و ب  ی ساعته تو

 هام و کمتر..  

 ی ماساژ بازوها  نی که خواب رفته بود.. ح  ییآروم و پا  ی قدم ها  با

ازش معلوم    ی زیچ  یکیکه به خاطر تار  ی ریزدم داشتم مس  خی

 شد..  یم   شتریکردم و با هر قدم استرسم ب  یم  ینبود و ط

شد که در عرض ده روز همه   یکردم؟ چ  یم  کاریچ  نجایا  من

سر   نجایمثل ا  یده کوره پر هراس  هیشد و من از    یمتالش  زیچ

 درآوردم؟ 

رو    یدر کهنه و زنگ زده آهن  هیجلوتر از من رفت و    ی اسکندر

 میکه بود  ییه برم تو.. تازه حواسم به جاک  ستادی باز کرد و کنار وا

که کف  دیرس یبه نظر م  یمیو قد   یی خونه روستا  هیجمع شد..  

بود و خونه هم از چند تا اتاقک   زیر  ی پر از سنگا  کشیکوچ  اطیح

 شد!   یم لیتشک ود که کنار هم ساخته شده ب یگل

کوله ام از   هویبودم که    ستادهیوا  اطیو متعجب وسط ح  رونیح

شد و من با سرعت برگشتم عقب و با بهت زل زدم    دهیپشت کش
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و باز کرد و دار و ندارم و    پشیحرکت ز  هیکه تو    ی به اسکندر

 .. اطیوسط ح ختیر

 دایپ لمیو از تو وسا میگوش  یکن یکار م یچ ی اومدم بگم دار تا

در اومد و    شی باتر  دمید  ی.. وقتنیکرد و محکم کوبوندش رو زم

به    متی.. مالاوردمیطاقت ن   گهی جا پرت شد.. د  هیاش    کهیهر ت

 : دمیکش غیبود و من با حرص ج  ومدهیآدم ن نیا

 !وونــــــــــهید کهی مرت یکن  یم ی دار یچه غلط -
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 و پنجم ستیب و هفتصد پارت   

 ..  نهی ب یرفتار کرد که انگار اصالً من و نم ی و نداد و جور جوابم

 و الزم داشتم!  م یزنم! من اونور گوش یبا تو دارم حرف م -

  هیآدم    نیاعصاب و روانم.. ا  ی صدادارش خط انداخت رو  پوزخند

 نیلحظه رو نکرده بود و حاال.. درست تو بدتر  نیبود و تا ا   شیزیچ

 داد انگار!  یو نشون م شیزمان ممکن داشت خود واقع
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م  نیهمچ  - اونور  ر  یاونور  انگار  که  کس  ختنیکنه   ی براش! 

 ! م؟یدعوتنامه واسه ات فرستاده و ما خبر نداشت 

  یو دادم نم  غیهمون ج  گهیو مبهوت زل زده بودم بهش و د  مات

به خاطر درجه    نباریکه تو بدنم نشست ا  ییماتونستم بکنم! سر

  ی مرده ا  نیع  ی نجوریافتاد که ا  هیهوا نبود.. مطمئناً فشارم تو ثان

 افته خشک شده بودم.. یقلبشم داره از کار م یکه حت

 رو به اون رو شد؟ نی از ا هویآدم؟ چرا  نیبود ا چش

کردم که دوال شد   یگشاد شده نگاهش م  ی داشتم با چشما  هنوز

و درآورد و    مکارتشیبرداشت.. س  نیو از رو زم  م یگوش   ی ایو بقا

 شکوند..  

مونده رو ازش بقاپم که با    یبردم سمتش و خواستم هرچ  هجوم

 ی زدم و صدا  نی هلم داد که از پشت پخش زم  ی کف دستش جور

 آخ پر از دردم بلند شد! 

  ی اون خونه داشتم جون م  اطیکه وسط ح   ی به من  یت یاهم  چیه

م نفس  نفس  و  م   ی دادم  و  با خونسرد  دمیلرز  یزدم  و    ی نداد 

کوله    ی رو  کیکوچ  بیبه اون ج  دیو رو کرد تا رس  ریو ز  لمیوسا

 و من چشمام و محکم بستم!  
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در حال   شهیکه هم  یمن  ی برا  نیبود.. ا  ادیز  نی ا  گهینه.. د  ایخدا

بود    نی در نظرت سنگ  بود! انقدر گناهم  ادیآوردن بودم ز  ی اریبدب 

پام به    یحت  یو نذاشت   یخاک مجازاتم کن  نیتو هم  یکه خواست

 اونور برسه؟ 

کرده و لو نداد به    میقا  نجایبه بـــه! موش کوچولو پوالش و ا  -

 پس؟  هیچ نایو دو تا سکه هان؟ ا  ونیلیم  یما؟ س

لرزونم و ستون بدنم کردم تا از جام    ی و باز کردم و دستا  چشمام

که واسه روز مبادام نگه داشته بودم تو    ییبلند شم.. دسته پوال 

 دستش بود.. 

ا  یشانس  تنها آوردم  دستبند    نیکه  و  طالهام  و  حلقه  که  بود 

بودم و گذاشتمشون تو    اوردهیگالره و طناز و با خودم ن   ی ادگاری

نشون برگردم به خونه  که واسه برداشت  ی روز  دی خونه بمونه به ام 

آوردم و حاال ازم    یبا خودم م  ایفروختم    یزرتشت.. اگه اونا هم م

 کردم!  یگرفت سکته م یم

  

[23.11.2۰ 1۸:۴۶ ] 



1943 
 

 و ششم ستیب و هفتصد پارت   

بود که   یتو؟ قرارمون همون  ی دار  کاریمال خودمه.. چ  گهیاونا د  -

 بهت دادم.. من پام که برسه اونور.. 

رسه بعد    یاصالً پات م  نی اونور اونور.. اول بب  یزر نزن بابا.. ه   -

 واسه من قد قد کن نکبت! 

 با زر زرتون!  دی چه خبرتونه بابا؟ چرتم و پروند -

به    ییصدا  دنی شن  با و زل زدم  برگشتم  پسر    هیاز پشت سرم 

 گهیبود.. حاال د  ستادهیاز اتاقک ها وا  یکیدر    یجوون که جلو

شم و    یدو تا نم  نیا  فیمن حر  فتهیب   یشک نداشتم هر اتفاق

و خطرم مشخص   سکیچقدر زود.. عاقبت کار احمقانه و پر از ر

 شد! 

شدم سمت اون   ده یشد و کش  ی اسکندر  ی دستا  ریکه اس  بازوم

سفت کردم و با مشت و لگد افتادم به    نیاتاق پاهام و رو زم  یکی

 :دیبه من رو به پسره غر  تیاهم یاون ب یجونش. ول

جمع کن   اطیخرت و پرتا رو از وسط ح  نیا  ایکم حرف بزن ب  -

 ! ام یتا ب
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اتاق و باز کرد و من و هل داد توش.. به زور تعادلم و حفظ   در

رزون  ل  ی در و ببنده با صدا  نکهیکردم و برگشتم طرفش و قبل از ا

 : دمینال  ونیدر م ی کی ی و نفس ها

من    نجایتا ا  یاز مرز.. واسه چ  یردم کن   یخواست  یاگه.. اگه نم  -

آورد  دنبال خودت  تهران..  ؟ی و  تو همون  حداقل    ای! چرا.. چرا 

 بکنــــــــــم؟! یاآلن من چه غلط ؟ی وسط راه ولم نکرد

و    هیو    دیبلند خند  ی صدا  با تنم نشست  به  لرز  تو..  اومد  قدم 

 همه وجودم و پر کرد..  یپناه  یاحساس ب

 خوام ردت کنم؟!  یگفته نم  یخوام ولت کنم؟ ک  یگفته م  ی ک  -

تو قلبم روشن شد و تا خواستم دلم و خوش کنم به    ی دیام  نور

اون پول    ی که در ازا  ستیوجدان ن  یانقدرا هم نامرد و ب  نکهیا

 رو دستم..  ختیو ر یبرام نکنه آب پاک ی کار

که تو کله    ی نه با اون قصد و منظور  یکنم جوجه! ول  یردت م  -

عقلم پاره سنگ برنداشته که    گه یگذره! انقدرم د  یتو م  ی نخود

چهره چوب   صیو تشخ  ی کالنتر  هیکه پس فردا با    ی ولت کنم بر

 ایخودت و    ایاگه ببرمت اونور آشنا دارم که    یجام! ول  هی  یبکن

 ن یبرداره! باالخره ا  یحسابدرست و    متیق  هیبا    بدنت و  ی اعضا
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 یجور  هی  دیرسه رو با  یکه با چس مثقال پولت بهم م  ی ضرر

 نه؟ ایجبران کنم 

  

[23.11.2۰ 1۸:۴7 ] 

 و هفتم ستیب و هفتصد پارت   

اعضای ا  هیثان  تو لرزه    ی .. کل  به  زد  درباره اش حرف  بدنم که 

م با خودم  و همش  داشتم  به گوشام شک  اآلن   یافتاد..  گفتم 

م  یشوخ  گهیم اآلن  م  گهیکردم..  بترسونمت..    یفقط  خواستم 

 . یکن  یکه فکر م  ستم یمن انقدرم رذل و پست فطرت ن  گهیاآلن م

فکرا از سر من روش   نیزدن ا  رونیواسه ب  یحرف  چی.. بدون ه یول

 : دمیو گرفت بره که دوباره دنبالش راه افتادم و با عجز نال

آدم    نیع  ای..  رم ی.. به جون بابام نمسی پل  شیپ  رمی.. نمرمینم  -

بدبخت برم سراغ  بذار  و  از هم   ای..  می ردم کن  برگردم    نجایبذار 

  ؟ ی ستیخوام.. مال خودت.. مگه نگران ضررت ن  یتهران! پولمم نم 

اون پول    یردش کن  یکس نباشه که قاچاق  چیه   گهیدخب اگه  

 شه سود خالص..  یم
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 گفت:  یظ یکم فکر کرد و بعد چونه باال انداخت و نوچ غل هی

  هیاگه    یبهتر بگذرم.. حت  ی ها  تیکه از موقع  ستمین  یمن آدم  -

هم   تو  باشه!  بهتر  کن  هیدرصد  فکر  تر  عاقالنه    ی ن ی ب  ی م  یکم 

کس و    چیبهتر از تو که ه  ی.. کادیم   رمیپول گ  شتریب  ی اونجور

 ! ی ایب  نجایو تا ا  ی فتینداره تا نذاره دنبال ما تحت من راه ب   ی کار

مثل  ی لحظه رو چهره ام نشست و احتمااًل رنگ و رو هی نگاهش

 گچ شده و تن لرزونم متعجبش کرد که پوزخند زد و گفت: 

بدنت    ی دمت که خودت و بخواد نه اعضا  یم  ی کینترس.. به    -

 و!

کنم    شیبزنم و با التماس راض  ی ا  گهیصبر نکرد تا حرف د  هگید

که تازه رو کرده بود بگذره.. در و بست    ش یباز  شرفیاز ب   ریاز خ

و راحت    المیکه روش بود هم خ   یو قفل  ریزنج  ی و رفت.. صدا

خالص    نجایمحاله ممکنه بتونم با مشت و لگد از ا  نکهیکرد از ا 

 شم! 

واسه سرپا نگه داشتنم نداشت.. نشستم    یتوان  گهیلرزونم د  ی پاها

رو به روم شدم    واریکه مات د  ی ا  ه یگوشه اتاق و بعد از چند ثان
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و بازوهام    هیگر  ری بلند زدم ز  ی .. با صدا دمیو لرز   دم یو لرز  دم یو لرز

 و محکم بغل کردم!

  نده یتموم شد.. هم حالم و از دست دادم هم آ  یراحت  ن یهم  به

تونستم گذشته پر از نکبتم و باهاش    یکه م  یام و هم تنها شانس

 درست کنم!  

ه  یچیه  گهید نموند..  رفت..  ی چیبرام  دوستم  رفت..  زرتشت   ..

  م ی رفت.. خوش   میخانواده ام رفت.. پوالم رفت.. هدفم رفت.. زندگ 

 رفت..   شمیرفت.. آسا

  ی ب  نی.. نه همه اش و! ایگرفت  ی و ازم م  شیکی.. حداقل  ایخدا

..  یحماقت.. اونم نه از سر خوش  هیاشتباه با    هیبا    ست؟ین  یانصاف

بره رو هوا؟   دی با  می و اجبار و فالکت.. همه زندگ  یاز سر بدبخت 

 ! ست یانصاف ن

ماست    ی که برا  ی .. تنها کارمی گند خورد به زندگ   شیسال پ   ده

بود.. که برم   ن یاومد هم  یگند از عهده ام برم  نیکردن ا  یمال

ز برام  اونم  آشغال..  اون  انقدر    ؟یدید  ادیسراغ  گناهم  تاوان 

 و ثابت کنم؟   میگناه   یجوره ب چیه ی ذار یبود که نم  نیسنگ 

 ! ستی.. به خودت قسم انصاف ن ست ین  انصاف
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 و ضجه زدم: دم یکوب نیو محکم رو زم مشتم

 ! ـــــــــــــــستیانصاف ن -

ناتوان  ضعف تو هم  یعصب  ی و فشارها  میجسم  یو  چند    نیکه 

زودتر از انتظارم از پا درم آورد و    یلیبهم وارد شده بود خ  قهیدق

 ولو شدم..  نیهمونجا مچاله شده به پهلو رو زم 

المپ    هیکه فقط    یکیکردم تو اون اتاق سرد و کوچ  یخدا م  خدا

هم نداشت.. تا صبح    یکاف  ژنی اکس  ی بود و حت  زون یاز سقفش آو

که بخوام به بعدش فکر   نمیو اصالً طلوع آفتاب و نب   ماریدووم ن

 کنم..  

نقطه    نیتو هم  میتموم شه.. کاش زندگ  نجایهم  یهمه چ  کاش

 ایفقط جهنم اون دن  نکهیمن راحت شه از ا   الیبرسه و خ  انیبه پا

 تحمل کنم..  دیرو با

رو به جون    ایدن  نیتا آخر عمرم جهنم ا  دیاگه زنده بمونم.. با  یول

 بخرم و بعد از اون تازه منتظر جهنم آخرت باشم! 

لطف و در    نیرفت رو هوا.. حداقل ا   میزندگ  گهی.. حاال که د ایخدا

شه.. نخواه.. الاقل    ی نه.. نم  ی گفتم گفت  یحقم بکن.. من که هرچ
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خودم و شوهرم به باد   ت یثیآبرو ح  نیاز ا  شتری تا ب   ریجونم و بگ 

 نره! 

گردم و خودم جواب    ی برم  گهیهفته د   هی  تاً ینهافکر که    نیبا ا  من

به سر زرتشت   یگرفتم.. حال چ  یمیتصم  نیهمچ  دمیهمه رو م

بپ   یوقت  ادیم زنش  کردن  فرار  خبر  جا  برا  چه؟یهمه   ی اونم.. 

 بار!  نیدوم

و سوزوند که    گرمیج  ی .. جوررشیاخ  ی ها  یزرتشت و مهربون  ادی

 ام بلندتر شد و به هق هق افتادم.. هیگر ی صدا

که استخون دستم و    ی سفت و سنگ  نی به زم  تی اهم  یو ب  مشتم

 زدم:  یو ناله م  نی کوبوندم زم یآورد م یبه درد م

.. غلط کردم!  ای غلط کردم ب  ؟ییزرتشت.. زرتشتـــــــم! کجا  -

برس   ی ا زرتشت  داد  به  گذشت  که  من  از  خـــــــــــــدا! 

 خـــــــدا! 

 زار زدم و ضجه زدم که نفسم بند اومد و چشمام بسته شد..   درانق

بدنم بود که    ی اراد  ریواکنش غ   یخواستم ول  یو از خدا م   مرگم

 کنه..  ی و منظم و تنفسم و عاد قیعم ی داشت با نفس ها یسع



1950 
 

[23.11.2۰ 1۸:۴۸ ] 

 و نهم  ستیب و هفتصد پارت   

رفت و    نیهم که تو وجودم بود از ب  یذره توان  هیکم همون    کم

 یگذر زمان و حس نکردم تا وقت  گهی.. ددمیرس  یهوش یبه مرز ب 

  ده ییسا  ی به در اتاق خورد و پشت سرش صدا  یکه ضربه محکم

  اد یخواد در و باز کنه و ب  ی م یکیداد که  ی نشون م ر یشدن زنج

 تو!

تک   عیسر با  و  شدم  د   هیبلند  وا  واریبه  م ستادمیسرپا  دلم    ی .. 

کوچکتر واسه  کنم  جمع  و  حواسم   ی برا  یتیموقع  نیخواست 

شده جمع و   کهیت  کهیو ت  ختهیذهن بهم ر  نی مگه ا  یفرار.. ول

 شد؟  یجور م

  ی بود و نم  کیبود که پا به اتاق گذاشت.. هوا هنوز تار  ی اسکندر

ا  ترس  از  ساعت چنده..  رس  هنکیدونستم  رفتن  موقع    دهینکنه 

 : دی باشه تو خودم جمع شدم که غر

 بکن! ی دار  ی باره ها.. هرکار  هی نیبرو دست به آب.. هم  ایب -
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دونم چرا.. اول و آخر که    ی.. نمدمیکش  ینفس راحت  اریاخت  یب

  یدواریبه خودم ام  ی خودیداشتم ب   یافتاد.. واسه چ  یاتفاق م  نیا

 شد به باورم؟ یدادم و تهش گند زده م  یم

خشک شده ام و به زور وادار به حرکت کردم و پشت   عضالت

  ش یف یبود و از شدت کث  اطیته ح  ییسرش راه افتادم.. دستشو

  ی .. ولارمیخواست عوق بزنم و خورده و نخورده ام و باال ب  ی دلم م

 گفت:  یزد و م  یو مزاحم تو سرم زنگ م  ی موذ ی صدا هی

پشت    یبه اون خونه و زندگ  ی! تا تو باش نهیهم  اقتتی.. ل»حقته

 !« یفت ی ب یمنجالب  نیتو همچ ی تا بخوا ینکن

که بتونم    ی زی چ  هیاون صدا تو ذهنم داشتم..    ی برا  یجواب  دیشا

اون لحظه در    یرو قانع کنم.. ول هیباهاش به خودم حق بدم و بق

تو    یحرف زدن حت  ی برا  یتوان  گهی.. ددنیرس  یآستانه به پوچ

 ذهنم نبود! 

راه افتادم   ی اومدم و دوباره پشت سر اسکندر  رونیب  ییدستشو  از

چشمم به کوله ام افتاد که انگار دوباره    اطیسمت اتاق.. وسط ح

 توش برگردونده شده بود..  لمیوسا
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اسکندر   راه که  داشتم  برش  و  سمتش  ازم   ی افتادم  خواست 

با صدا  دمیدستم و عقب کش  عیبقاپدش منم سر  گرفته و   ی و 

 :دمیخشدار توپ

 ؟ یرحم کن ی خوا یهم نم نایخودمه به ا لیوسا ه؟یچ -

 زد با دست به در اتاق اشاره کرد..  ی پوزخند

 ! فتی مال خودت.. راه ب گهیآت و آشغاالت د  نیچرا.. ا -

لحظه چشمم   هیام و محکم بغل کردم و خواستم برم که    کوله

  د ییشد دو  یم یبازه ول  ایدونستم قفله    یخورد.. نم  اط یبه در ح

 سمتش و امتحان کرد..  

[23.11.2۰ 1۸:۴۸ ] 

 ام  یس و هفتصد پارت   

ر  هرچند مگه  دیارز  ینم  سکشیبه  بود  باز  که  بر فرض  ..اصالً  

با ا  یچقدر م تم دور بشم؟  و درد عضال  یضعف بدن  نیتونستم 

کردم تا سفت و سخت تر نگهم    یم  کشونیفقط تحر  ی نجوریا

 دارن.. 
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موقع فرار کردن از لب   دیهمون لحظه به ذهنم رس  ی.. ولیول

 ! ای عوض نیخالص شدن از دست ا ی برا هیمرز.. فرصت بهتر 

اونجا هست که حواسش به رفت    یسرباز و نگهبان  هیهر حال    به

کم سر و صدا توجهش و جلب    هیبا    هیو آمدا باشه.. اون موقع کاف

تونستم فرار کنم    یآوردم و م  یدرصد شانس م   هی  دیکنم.. شا

 !  دیارز  یشد بازم م  یکشته شدنم تموم م  متیاگه به ق  یحت  یول

ب   دوباره با  ببنده  و  اتاق و خواست در  تو  برگردوند  و    یکه من 

 : دم ینال ی حال یو ب ینجو

چرا   س؟یپل  شی پ  رمیم یکن  یبذار برم.. تو رو خدا! چرا فکر م   -

گ  ی پا  یفهم  ینم م  ره؟یخودمم  م   ی کن  یفکر  راحت  و    ی من 

باور کن!    ینم  ی کار  نیذارن؟ همچ کم وجدان داشته   هیکنم 

 دارم.. شوهر دارم! ی باش.. من زندگ

 و گفت:  دیبلند خند ی صدا با

 ؟ یکن  یم یچه غلط نجایپس ا -

از سرما   تنم لرز  ی نه  از حرفش  که  هوا..  پاهام   دیوحشتناک  و 

دادم؟ حرف    یجواب م   دیبا  یگفت.. چ  یسست شد.. راست م

 حق جواب داشت؟
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 یکه ردت کنه؟ م  ی مثل من بود  یکیدنبال    ی پس واسه چ  -

سر جات واسه    ن ی! برو بشگهید  تی به شوهر و زندگ  ی دیچسب

 نذار! هیما ی شر و ور خالص کردن خودت از هر

 که دوباره تو گلوم نشست زار زدم:  یبغض  با

شر و    یفهم  ی و اومد دنبالم م  سی شوهرم رفت سراغ پل  یوقت  -

تونم برم و نذارم آب از آب    یاآلن م  گم ینه! دارم بهت م   ایوره  

 داره! یاگه نرم.. شوهرم دست از سرت برنم یتکون بخوره.. ول 

خانوم.. گوشاتو باز کن    اره ی! پت دیلرزآخ نگو چهارستون بدنم    -

باگمی م  یچ  نی بب روز  تا   ه یاز گم شدن    د ی. دو سه  بگذره  نفر 

 !کی نیشروع کنه به گشتن.. ا سیپل

خواست با پشت دست بکوبم تو   ی.. دلم مستادیاز حرکت وا   قلبم

دو کردنا فقط و فقط مختص زرتشت من بود و    کی  نیدهنش.. ا

 بس! 

نه.. تا اونا برسن ما    ای  رنیتونن ردمون و بگاصن ب  ایآ  نکهیدو ا   -

شناسه    یشوهرت که من و نم  نکهی! سه ام یو رفت  میفلنگ و بست

 رتیغ   یرگ و ب   یانقدر ب   نکهیمگه ا  نه؟یا  ریغ  ده؟ یو تا حاال ند
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کنه و خودش روونه   یم   یدونه زنش داره چه غلط  ی باشه که م

 مثل ما!  ییات کرده باشه وسط نره خرا

به خودم و داشتم    یهر حرف  دنی.. طاقت شن اوردمیطاقت ن   گهید

پشت سرش   یحرف   نیهمچ  نکهیا   ی زرتشت.. گناه داشت برا  یول

خودش   دنیمن که با وجود عذاب کش  ی رتیزده بشه.. زرتشت غ

 فیح  ادیبه جون قاسم نژاد افتاده بود تا پشت زنش درب  ی اونجور

 ! شی شونیپ  به ییانگا نیهمچ دنیبود براش چسب

و با دو تا قدم بلند خودم و   نی ام و همونجا انداختم رو زم  کوله

 بهش رسوندم.. 

 ی کی  زتیهمه چ  یب  وزیکثافت آشغال شوهر من و با خود پف  -

 نـــــــــدون! 

مشتم و تو صورتش بکوبونم که دستم و محکم گرفت و   خواستم

من و پرت کرد عقب و بعد با    یل یس  هیتا به خودم بجنبه اول با  

 ! نی ام کوبوند انداختم رو زم نه یکه به جناق س ی لگد

که   ی از درد   دمیهوار کش  نباریناله پر از دردم بلند شد و ا   ی صدا

پ بدنم  پهلو جمع شد  دیچ یتو  به  برد..  و  نفسم  و  و  تو خودم  م 

 شد..   یدردش ساکت نم یام شدم ول نهیمشغول ماساژ قفسه س
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  م یاتی و زار زدن نداشتم.. تنها عالئم ح  هیگر  ی هم برا  یجون  گهید

وقتا هم    یاومد.. بعض  ی رفت و م  یبود که به زور م  ینفس  نیهم

  یذره ا  ی کردم برا  یاومد و انقدر تقال م  ینم  گه یرفت و د  یم

شد و باز همون آش و همون    یکه باالخره نفسم آزاد م  ژنیاکس

 کاسه.. 

  ش ی پ  نه یفرار ندارم و تنها گز  ی برا  یمطمئن بودم.. راه  گهید  حاال 

حداقل بعد   دی.. شا ی نجوریروم همون به کشتن دادن خودمه.. ا

 شد!   یم شتری.. ارج و قربم بانیاطراف ش یاز مرگم پ

* 

باز شد و زل   مهیشمام ناتاق چ  رونیاز ب  ییسر و صدا  دنیشن   با

و روشن شده بود    کیاتاق.. هوا تار  ی باال   کیزدم به پنجره کوچ

داد که   یدادم مال دو نفره نشون م  صیو سر و صدا که تشخ

 !  دهیوقت رفتن رس 

س  یدست قفسه  کش  نهی به  صدا  دمیام  اوج   ی و  دوباره  ام  ناله 

همه بدنم    دنیکم بهتر شده بود و حداقل با نفس کش  هیگرفت..  

هنوز درد داشتم و مطمئن بودم تا فردا کبود    یول  د یکش  ینم  ریت

 شه..  یم
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  د یواقعاً ام  یعنیسرم پوزخند زدم.. فردا؟    ی به فکر تو  بالفاصله

  ی م  گهیدو سه ساعت د  تاًیکه نها یمن  نم؟یداشتم که فردا رو بب

 خواستم خودم و خالص کنم! 

ب   اب عقب    ن یکرد خودم و رو زم  شتریچند تا سرفه که دردم و 

به    شترینشستم و دو طرف کاپشنم و ب   واریبه د  ه یو با تک  دمیکش

داشت به    گهینداشت و سرما د  ی ریهم چسبوندم هرچند که تاث

 ..  دیرس ی مغز استخونم م

[23.11.2۰ 1۸:۴۸ ] 

 و دوم یس و هفتصد پارت   

 ینم ی زیانقدر نامفهوم بود که چ یشده بود ول شتریو صدا ب سر

کرده بودم    ریبرزخ گ   هیشد! انگار تو    یو ذهنمم جمع نم  دمیفهم

 ! ش یو نه راه پس داشتم و نه راه پ 

تو ذهنم داشتم    رونیرفتم ب   ییدستشو  ی که برا  شیساعت پ   هی

م فرار  م  یول  دمیکش  ینقشه  اسکندر  دمیفهم  یحاال  از    ی که 

درجه از ضعف و    نیبود که من و به ا  دهیهمون اول نقشه کش

به جز   ی نتونم قدم از قدم بردارم و کار  یبرسونه که حت  یسست

 انجام بدم!  گنی که اونا م ی زیچ
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تو    شتریب  دیدر که به گوشم رس  ریباز شدن قفل و زنج  ی صدا

بازم زل زدم به در..    مهین  ی خودم جمع شدم و با همون چشما

دونستم..    ی نم  ؟ یکم زمان بخرم.. واسه چ  هیتونستم حداقل    یم

به همراه   ی زیمن چ  ی سفر.. جز مرگ برا  نیا  انیمطمئناً پا  یول

 نداشت! 

گم که  و ب   دادیخواستم شروع کنم داد و ب  نکهیکه باز شد.. هم  در

باز موند و چشمام   مهیشدم از رفتن.. دهنم ن  مونیو پش  ام یمن نم

با د  نیتا آخر  با دستا  دنیحد گرد شد  از پشت   ی زرتشت که 

و دوستش پا به اتاق گذاشت و با    ی بسته شده.. جلوتر از اسکندر

 .. نیپرت شد کف زم ی ضربه اسکندر  هی

به من که مات و مبهوت و خشک شده    ینگاه  مین   ی حت  بدون

  ی تا وقت  دیعقب کش  نیکردم خودش و رو زم  یداشتم نگاهش م 

 خورد و همونجا نشست..  واریکه پشتش به د

و نفس    ی زل زد به اسکندر  یدو کاسه خون بود وقت  چشماش

به من نگاه کرد و من در کنار بهت    ی.. بازم حتدی کش  قیعم  ی ها

که    ی مکان  نیساعت و تو ا  نیتو ازرتشت اونم    دنیاز د  رتمیو ح

 ی که برا  دمیباور رس  نی.. به اارهی ب   ریمحال بود آدرسش و بتونه گ



1959 
 

با    ی نجوریوقته که مردم و حاال تونسته ا  یلیزرتشت مُردم.. خ

ب ا  اد یخودش کنار  از  بعد  ند  نهمهیو  ب  دنمیساعت  ..  ی خبر  یو 

 نگاهمم نکنه! یحت

وجودم بود.. خدا   ی تو  یبی.. شوق عجاوردمیحال طاقت ن  نیا  با

اتاق دو    نیزرتشت زرتشت گفتن هام تو ا  ی .. صدادیصدام و شن 

 ی ممکن  ریکه حاال شوهرم از هر راه غ  دیبه گوشش رس  یوجب

کالهبردار   یجماعت عوض  نیباز شده بود و من و با ا  نجایپاش به ا

 تنها نذاشت. 

فکر باعث شد تن لرزونم و به سمتش بکشونم و دستم و   نیهم

نگذشت که با تکون دادن    ی ا  هیثان   یحت   یبازوش.. ول  ی رم روبذا

 یرو  مشیو مستق  رهیمحکم بازوش دستم و پس زد و به نگاه خ

 ادامه داد! ی اسکندر

 بود؟ نیا یگفت  یشوهرم شوهرم که م -

[23.11.2۰ 1۸:۴9 ] 

 و سوم  یس و هفتصد پارت   
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  ی که ب  ی و به دندون گرفتم روم و برگردوندم سمت اسکندر  لبم

که همه تنم و    یجون ما و استرس   ی افتاده تو  ش یبه آت  تیاهم

 گوشه لبش گذاشت و روشنش کرد!  گاری س هیلرزوند  یم

 ادامه داد: ظشیفرستادن دود غل رونیبا ب  همزمان

اونقدر  - پس..  م  ی نه  و  فکرش  ب  یکه  ..  ست ین  رتیغ   یکردم 

م  شتریب تو  ی بهش  خاطر  به  که  باشه!  هالو  و  احمق    یخوره.. 

 ! نجاینسناس جونش و گرفته کف دستش و پاشده اومده ا

شده زل زد به زرتشت..   زیر  ی لحظه فکر کرد و بعد با چشما   هی

 : دیبه پاش کوبوند و توپ ی ضربه ا

حواست   نجا؟ی ا  ی ! مامور پامور که دنبال خودت نکشوندارویهو    -

مگه نه؟ مدرک دارم ازش.. همه   رهیزن خودتم گ  ی هست که پا

خودش باهام اومده    لیتلفنمون هست که با م   ی پا  ی مکالمه ها

  ر یوقت از جون زنت س  هیدر کار نبود. گفتم نکنه    ی و زور و اجبار

 ! ی شده باش

.. زرتشت نگاهم  نیی و محکم بستم و سرم و انداختم پا  چشمام

  ن یبلند کردن سرم و نداشتم با ا  ی رو  یحت  من  یکرد ول  ینم

 حرفا.



1961 
 

داشت که فقط تو ذهنش از خودش بپرسه چرا! چرا با وجود    حق

برام ساخت.. اون همه محبت.. اون همه   یخوب  یاون زندگ که 

جهنم که    نیخودم اومدم وسط ا  ی احترام.. اون همه عالقه.. با پا

همچ  یب  یعوض  هی بده  اجازه  به خودش  مادر   ییرفاح  نیپدر 

 نینابود کردم با ا  مدرباره ام بزنه. من نه فقط خودم که زرتشت

 کار! 

  د یبره.. من با  ش یپ  شتریب   نیخواستم بذارم از ا  ی نم  ی .. ولیول

نداشت    یزرتشت گناه  یدادم ول  یتقاص اشتباه خودم و پس م

 ذاشتم!  یمن بسوزه.. من نم  ی که بخواد به پا

بلند    تیاهم  ی ب  نیهم  واسه از جام  به بدن کم جون و لرزونم 

رفتم.. صدام به گوش خودمم به    یاون عوض  یقدم   هیشدم و تا  

 کردم محکم باشه..  یتو همون حال سع یول  دیرس یزور م

 بذار بره..  -

دستش و گذاشت پشت    هیبه خودش گرفت و    ی مسخره ا  افهیق

 گوشش.. 

 مادمازل بلندتر!  دمی نشن -
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به   ی خوا یکه م یواسه پول حروم ی دار بذار بره.. من و  گمی م -

 ؟ یدار کاریبه اون چ گهی.. دیبزن  بیج

  ی چیپوزخند زرتشت نگاهم و به سمتش برگردوند.. بازم ه  ی صدا

 ی م  یحرف  هیبود.. کاش    رهیگفت و فقط به رو به روش خ  ینم

م فحشم  کاش  م  یزد..  کتکم  کاش  ول  یداد..    ینجوریا  یزد.. 

 گرفت!  یام نم دهیناد

بذارم   ی کرد  یالتماسم م   یکه داشت  شی چند ساعت پ  نیهم  -

از موقع   ستمی ن   یبهت گفتم من آدم  ی برگرد بهتر    ی ها  تیکه 

ذارم باد ببردش..    یکه نم  هیمال بادآورده ا  هیبگذرم.. شوهرتم  

به درد بخور که   ی اعضا  یول  ستیخوره. زن ن  یاونور به دردم م

عاشقم که    ی کنه. واسه شما کفترها  یو پر م  بمیداره.. همون ج

عاشقانه اتون   یو به زندگ  دیهم  شیپ  شتریشه.. دو روز ب  یبد نم

 .. هان؟دید یادامه م

و در و بست.. تا لحظه    رونیرفت ب   ی و با خنده چندش آور  گفت 

به پاش    یآخر دنبالش رفتم.. حت  التماسش کنم و  حاضر بودم 

  ی چیزرتشت بکنم.. ه  ی کار و جلو  نیتونستم ا  ینم  یول  فتمیب
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تو    شیشناختمش که بدونم اآلن آت  یم   ی انقدر  ی گفت.. ول  ینم

 ! ارهیجونشه و صداش و در نم

و چسبوندم به در بسته اتاق   می شون یطرفش.. همونجا پ  برنگشتم

بستم.. صدا و  م   ی اسکندر  ی و چشمام  به گوشم    ی و دوستش 

غلط    نیکردم به خاطر ا  یلعنت م  شتریخودم و ب  یو ه  دیرس

 اضافه..   ی ادیز

 ؟ ی ببر ی خوا یهم م اروی نیا -

 کنم پس؟  کارشیآره چ -

 ؟ یکن یچرا خالصش نم -

واسه خودم باز کنم؟    گهیپرونده د  هیام مگه؟ دم رفتن    وونهید  -

 رو به زور پاک کردم! ایقبل

نره   هی  نکهیبه حال ا  ی رفتنت پر از دردسره وا  شمینجوریهم  -

 ! یهم دنبال خودت بکشون گهیخر د

له آدم و رد کردم از  گ  هی  شیماه پ   هیچرت و پرت نگو.. من    -

نداشته    زایچ  نیبه ا   ی تو کار  ام؟یمرز.. حاال از پس دو نفر بر نم

جا   هیمدت    هی و جمع کن    لتیوسا  میما رفت   ی باش.. فقط وقت 
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 ایمامور خبر کرده باشه    یعوض نیا  ستیگم و گور شد.. معلوم ن

 نه! 

 جون مادرت من و تو دردسر ننداز!  گهید دیپس زودتر بر -

 ! می فتیراه م گهیربع د هیخب بابا.. تا  لهیخ -

 ی و ساعت ها  قی که ممکن بود تو دقا  یگرفت از تصور اتفاق  نفسم

اصالً.. چرا پاشد اومد؟   ؟ی.. خودم به درک.. زرتشت چفتهیب  ی بعد

 خودم و خودش؟!  شی شرمنده کنه پ  نیاز ا  شتری اومد که من و ب 

 :دم یبه در خودم و سرپا نگه داشتم و نال  هیسمتش و با تک  برگشتم

 ؟ ی اومد یواسه چ -

که عضالت   دمید  یم  یسانت جا به جا نشد ول  کی  یحت  نگاهش

  ی .. م ت یشه از حرص و عصبان  یسفت و محکم م  یصورتش ه

  دمید  یو.. م   شونشیآشفته و پر  ی خسته و موها  ی چشما   دمید

داشت کنترل    یکه انگار فعالً سع   ی تی حال و روز خرابش و عصبان

 کنه..  

[23.11.2۰ 1۸:۴9 ] 

 و پنجم  یس و هفتصد پارت   
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سکوتش و    نیطاقت ا  گهیمن د  یو کجا ول  یدونستم تا ک  ینم

 نداشتم: 

 دامیپ  ی اصالً چه جور  ؟ی اومد  ی واسه چ  گمیبا تو ام زرتشت.. م   -

کنم    یبگو دارم دق م  ی زیچ  ه یحرف بزن! تو رو خدا    ؟ی کرد

 زرتشت.. تو رو خــــــدا! 

  چی ام بلند شد.. زرتشت بازم ه  هیگر  ی و صدا  نیخوردم رو زم  سر

بود و روح و   نجاینشون نداد.. انگار فقط جسمش ا   یعکس العمل

  نده یتو آ  ایذشته..  تو گ  ایکرد..    ی م  ریس  ی ا  گهید  ی روانش جا

ها  یمجهول حماقت  سر  صدقه  از  جفتمون  بود    ی که  قرار  من 

 ! میداشته باش 

  ی .. ولستیدادن ن  حیحرف زدن و توض  ی برا  یدونستم فرصت  یم

مونده استفاده کنم واسه   یفرصت باق  نیتونستم از ا  یحداقل م

که تو سرشه و باعث شده    ی منصرف کردنش از هر فکر مسخره ا

 ! ادیب نجایتا ا

  ی به سمت کشوندم و دستم و گذاشتم رو زانو   نیو رو زم  خودم

 یتکون محکم بهم فهموند دلش نم  هیخم شده اش که بازم با  

 باهام داشته باشه!  یتماس چیخواد ه
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 و عاجزانه صداش زدم: دمی مشت شده ام و عقب کش دست

 نجا یزرتشت.. گوشت با منه؟ تو رو خدا به حرفم گوش بده.. از ا  -

کنم تو فرار   ی برو.. فرار کن.. من سرشون و گرم م  رونیب   م یرفت

  ی کی  نجایا  میدی شه. تا رس   ی آدم رحم و مروت سرش نم  نیکن.. ا

.  بشه.  ی نجوری شد.. هار شد.. به خدا قرار نبود  ا   ی شد.. عوض  گهید

ندار  ی اچاره    گهی.. حاال دیول فرار  تاوان میجز  بذار من  بذار..   .

هم و  اصالً    نجایاشتباهم  بدم..  مرز    یم  ی کار  هیپس  لب  کنم 

فهمه    ی نم  ی.. کس رهیتو هم نم  ی آبرو  ی نجوریبزنن.. ا  رمیسربازا ت

زد بهش.. همه اتون از شرم    نی مرد.. ماش  سایفرار کردم.. بگو گ

 .. فقط تو... دیخالص ش

 دهنت و ببند!  -

نفس    ی و به دندون گرفتم و چشمام و محکم بستم.. صدا  لبم

ها  قیعم  ی ها نفس  همون  بود..  گوشم  تو  زرتشت  کالفه   ی و 

ها  یگرم رابطه  تو  ه  ی که  به   رمونیاخ  جانی پر  برخوردش  با 

د و حاال.. فقط  کر  یپوست صورت و گردنم لذتم و چند برابر م

 . نداختی داشت رعشه به اندامم م
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ا  نکهیا  فکر با  بال   نیمن  و    ییفرار چه  باورهاش  و  زرتشت  سر 

خواست سرمون    یم  ی که اسکندر  ییاز بال  شتری آوردم.. ب  رتشیغ

 کرد! ینابودم م  ارهیب

 یبا چشما  نباریزل زدم بهش.. ا  گهیبار د  هیو باز کردم و    چشمام

داده بود و انگار با   هیتک  واریبسته و چهره پر از اخم سرش و به د

 داشت خودش و آروم کنه. یهمون نفس ها سع

جرات گرفتم و خواستم    شتریب  دمید   یکه چشماش و نم  حاال 

  یباز شدن قفل در به گوشم خورد و جور   ی حرف بزنم که صدا

 که صدام فقط به گوش زرتشت برسه لب زدم: 

..  یذارم شکنجه بش  ی.. نمی من بسوز  شیذارم به آت  یمن نم  -

چشمت خودم و به   ی جلو ایفرار کن..  ای.. یبش  یذارم قربان  ینم

 ! دم یکشتن م 

که به رو به روش زل زد  ی ا هی باز شد و بعد از چند ثان  چشماش

که حاضر بودم قسم بخورم تا    ی روش و برگردوند سمتم. با نگاه

ند ازش  کنار    یوقت   یبودم.. حت  دهیحاال  ده سال  از  بعد  و  من 

که داشت من و   ی وقت  ی کرد و برد خونه اش.. حت  دای پ  ابونیخ

 کرد.  یمشت و لگداش له م ریز
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م  هیباز    اون شب  انگار بهم حق  ول  یکم  کار  اون  بابت  ..  یداد 

اخطارهانباریا از  بعد  از   یی..  بعد  داد..  بهم  ازدواجمون  قبل  که 

  گه یگذرم.. د  یازت م  ییخطا  نیخودش گفت با کوچکتر  نکهیا

  نم یشد و هم  ینم  هیکارم براش توج  نیا  ی و بهونه ا  ل یدل  جیبا ه 

 شده بود!   هشحجم از خشم و نفرت نگا نیباعث ا

نکرد چون همون موقع در باز   دایفرصت حرف زدن پ  گهید  اونم

 : دیبه گوش رس ی نکره اسکندر ی شد و صدا

 ! میوقت ندار دی.. زود باشرونیب  دیایب  د یپاش -

و آروم از جام بلند شدم.. کوله ام و انداختم   دمیکش  یقی عم  نفس

ب که  زرتشت  سمت  رفتم  و  دوشم  دستارو  بسته    ی ا  پشت  از 

م و  شه  بلند  بود  هم  یسختش  درد    نی دونستم  داره  اآلنشم 

دستم و پس    گهید  نباریکنه.. ا  یرو تو کمرش تحمل م  ی دیشد

 .ستادینزد و با کمک من سرپا وا

  د یکوله ام و گرفت و من و کش  ی اسکندر  رونیب  میاتاق که رفت  از

 خودش و داد زد: ی جلو

 !اال یدستا عقــــب..  -
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ا  دستام از  بعد  به هم چسبوندم و  از پشت  منم    ی دستا  نکهیو 

.. هوا هنوز  ستادیمثل زرتشت با طناب بست اومد رو به رومون وا 

دستش    ی رو که تو  ی اون اسلحه ا  دمید  یبود ول  شی گرگ و م

 بودنش..  یبود و شک نداشتم تو واقع

  ی ترس  گهیرده بودن.. دآدما که ته همه خالف ها رو درآو  نجوریا

  ریت  ای  یاز گرفتن جون آدما نداشتن که بخوان دنبال اسحله قالب

 باشن!  یمشق

 باال آورد و گفت:  دیهمون اسحله دستش و به نشونه تهد با

تا لب    یساعت   م ی ن  هی..  گم یم   یچ   دین یبب   دیگوشاتون و باز کن   -

برا که  راهه  با  ی مرز  نکردن  توجه  کن  ادهیپ  دیجلب  ..  م یگز 

کن جمع  و  اد یحواستون  از  د  نی..  بعد  به  ه  گهیجا  کس    چی با 

  ی حت  دینبا  گهی د  میشد  ک ینزد  یندارم. به خصوص وقت  یشوخ

..  دی و رد ش  دیآدم حرف گوش کن   ن یاگه ع   دی. شاادی درب  کتونیج

  امی باهاتون کنار ب  ی جور   هیهواتون و داشته باشم و    شتریاونور ب

موش    دیاگه فقط حس کنم دار  یبسوزه نه کباب.. ول  خی که نه س

خ  دیدوئون   یم و  فکر  سرتونه..    الیو  تو  اضافه  اگه    ایغلط 

چشمش    ی و جلو  یکیازتون سر بزنه.. اون    یهرکدومتون حرکت
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.. دیخوا  یخاطر هم و م  یلیکنم. پس اگه خ  ینفله م   ریت  هیبا  

  ی و دست  تونی .. تنها شانس زندگدیو دوست دار  تونی اگه زندگ

اونور زنده نگهتون دارم.. من    دمی .. منم قول مدی به باد ند  یدست

ا همه  ن  ینجور یبا  دستمیمهربون  ق  شیر   گهی!  دست    یچیو 

 ! دیفت یخودتون.. راه ب

به شونه راه   ستادی کنار وا  خودش و من و زرتشت جلوتر شونه 

قلبم مطمئناً چمیافتاد بود و صدا  کی نزد  ی زی .. ضربان    یهزار 

سر زرتشت هم   یانقدر بلند شد که حت  ی ا  هینفس نفسم تو ثان 

 رشیباز ساکت و خاموش به مس   یبا تعجب به سمتم برگشت.. ول

 زل زد و به راهش ادامه داد. 

  یبود؟ فقط م   یاومدنش چ  لیدل   دمیفهم  یقبل از مردنم م  کاش

  شیپر از درد و ناباور  ی و چشما   رهیخ  ی نگاه ها  نیخواست با هم

م  دونست من خود  یکنه و بره؟ نم  شتریجون من و ب   ی تو  شیآت

محرک    هیبه    یاجیشم و احت  ی و زنده م   رم یم  ی م   هیدارم هر ثان

 م؟مرگ ندار نیدردناک تر شدن ا ی برا دیجد

کردن و سر خوردن    دایکه اشکام راهشون و پ  دی طول نکش  یلیخ

  شی وحشتناک تر از چند ساعت پ  یزده ام.. هوا حت  خیرو صورت  
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تر شده بود   فی بدن من ضع   دیسرد بود.. شا   میبود  ده یکه تازه رس 

بهم خوردن دندونام   ی که بود حاال صدا  یو تحملش کمتر.. هرچ

 هم به نفس نفس زدنام اضافه شده بود! 

مس  یهرچ اون  خال  یخاک  ریتو  م  یو  جلو  سکنه    م ی رفت  ی از 

کرد.. با تمام وجود حس کرده   یبهم غلبه م   شتری احساس مرگ ب

 رون یکه ب   یباعث شد بعد از بازدم لرزون  نمیبودم آخر خطه.. هم

 فرستادم.. لب بزنم: 

 ! د یبـِ.. ببخش -

[23.11.2۰ 1۸:5۰ ] 

 و هشتم  یس و هفتصد پارت   

  نی حاال من نگاهم به زم  یول  دی زرتشت دوباره به سمتم چرخ  سر

 بود و با همون حال خراب پچ زدم:

خواستم از تو.. فرار کنم.. اگه.. اگه    یخواستم.. نم  ی..نمد یببخش-

 که..چرا...  گهی و... از..از طناز بپرس! بهت م  یمردم.. همه چ

با    گفتم و  یشد آخ  دهیکه از پشت تو گردنم کوب  یمحکم  باضربه

 افتادم.. نیزانو رو زم



1972 
 

همه امون و به    ی خوا  ی..م یحروم  ریمگه نگفتم خفه خون بگ -

 !؟ی کشتن بد

که از   یی.. سر و صدایشد ول  دهیچیتو سرو گردنم پ  ی بد  درد

زرتشت با همون   دمیعقب اومد مجبورم کرد روم و برگردونم که د

با کمک شونه اش    ی بسته حمله کرد سمت اسکندر  ی دستا و 

 تو شکمش کوبوند!  ی و لگد نیرد رو زمپرتش ک

پرت شده    نی زم  ی که اسلحه اش در اثر افتادنش رو  ی اسکندر

حرکتش و    نیدستش و دراز کرد برش داره و منم تا ا  عیبود سر

ثان  دمید جلو  ی ا  هیتو  انداختم  و  و خودم  بلند شدم  جام    یاز 

 زرتشت..

چشمام و محکم بستم و   دمیاسلحه رو که به سمت خودم د  سر

 لب زدم:  دیلرز یم داًیکه شد ی بدون تسلط رو فک و چونه ا

 زنم.. نزن.. نزنش تو رو خدا..  یحرف نم گهینزن..د-

مادمازل.. چون اتفاقاً اگه بخوام حال   ی ستادیوا ییهه..خوب جا-

 ی تو خال  خودش صاف تو سر  ی و به جا  رمیت  رمیشوهرت و بگ  نیا

کارا  یم م   گهید  ی کنم..هرچند  ا  یهم  که  کرد  آقا    نیشه 

 اونا باشه واسه اونور مرز! یرو بچزونم.. ول په یخوشت
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 :دیزرتشت من و با شونه اش از سر راه کنار زد و غر نباریا

 کنم!  ی ساقطت م ستی دستت بهش بخوره از هست و ن-

که به   یدورگه شده اش و حرف  ی صدا  دنیشن  ی برا  دیلرز  قلبم

من حت آورد..مرد  عصبان  یزبون  و  اوج خشم  من    یت ی تو  از  که 

 داشت!  یبرنم  شیو مردونگ رتیداشت هم دست از غ

 تکوندن خاک شلوارش گفت:  نی از جاش بلند شد و ح  ی اسکندر

نه   نجایبسته! ا  ی با دستا ؟هان؟یبکن ی خوا یم  یمثالً چه غلط-

مشت نره خر   هی  نیچشمات.. ب  ی جلو  که زنت  ییها.. اونور.. جا

شه..تو هم فقط واسه اشون   یدست به دست م   یمست و شهوت

وقت یلذت  هیما ب  ننیب   یم  ی..  داره   نی ا  رتیغ  یشوهر  هم  زن 

ه سگ زوزه بکشه یمثل    نکهیکنه و جز ا  ی و تماشا م  ششونینما

 ! ادیازش برنم ی کار

  ی ..ولی زیچ   نیاز تصور همچ  دیمنم زانوهام لرز  یچیکه ه   زرتشت

 لیتبد  تیصحنه به واقع  نیذاشتم ا  یوقت نم  چی شک نداشتم ه

بودن که بخوان با جسدم   فیاون آدما انقدر کث  نکهیبشه..مگه ا

 بکنن!  ی کار نیهمچ
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برجسته شده صورت و گردن    ی لحظه به رگ ها  هیکه    نگاهم

شده پوستش افتاد احساس خطر کردم و تا    رهی زرتشت و رنگ ت

که    ی کوبوند تو صورت اسکندر  ی واستم برم سمتش با سر جورخ

شد و خون از   نی گنده اش دوباره پخش زم  کلیمردک با اون ه

 دماغش راه افتاد! 

[23.11.2۰ 1۸:5۰ ] 

 و نهم  یس و هفتصد پارت   

العمل بعد  ینفس م  نفس بودم.. اصالً    شی زدم و منتظر عکس 

ا  دیبع با  نشست    ی تیعصبان   ن ینبود  جونش  تو  زرتشت  از  که 

عمل   دشیتهد و    یو  جلو   یکیکنه  رو  ما  اون    ی از    یکیچشم 

 بکشه. 

اسلحه اش و برداشت   شتریب  یبا سرعت   نباریشد.. ا  نطورمیهم  که

 ی کردنش صدا  کیو به سمت من نشونه گرفت که قبل از شل

من و بلند کرد و سر اون دوتا رو به    غیاز پشت سرمون ج  ی ریت

ت اصابت  محل  جا  ر یسمت  از  جلوتر  متر  چند  که    ییکه  بود 

 برگردوند! میبود ستادهیوا
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رو به ما انگشت    دیبا عجله بلند شد.. با نگاه پر از تهد  ی اسکندر

و خودش آروم    ادینگه داشت که صدامون در ن  شینیب  ی و جلو

  ی صدا از کجا بود و کس  نهیآروم و از گوشه و کنار راه افتاد که بب 

 نه!  ایاونجا هست 

اونم داره به من نگاه    دمیام و به زرتشت دوختم و د  ده یترس  نگاه 

 یکی  نیلحظه حس کردم چشماش برخالف ا  هیکنه.. فقط    یم

ته نگاهش    ی ز یر  ینگران  هیو    ست یپر از خشم ن  ریدو ساعت اخ

 عیآروم شم و روش و سر   دنشینذاشت از د  یول  ادیبه چشم م

 رفت!  یداشت م ی که اسکندر  ییبرگردوند سمت جا

بدونم که    بهی من نتونستم مثل اون رفتار کنم و خودم و غر  یول

بهش    دهیکه کامالً چسب  یشدم.. تا وقت  کینامحسوس بهش نزد

گفت و    ی زیکرد نه چ  ینه حرکت  یکه متوجهم شد ول  ستادمیوا

غن  ی برا  نم ی. همدینه خودش و کنار کش   ی بود و جا  متیمن 

 شکر داشت.. 

که بعد از چند متر    دینرس  ی ا   جهیبه نت  ی اسکندر  ی بررس  انگار

  ه یسمتمون که همون لحظه    ادیجلو رفتن برگشت و خواست ب
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رفت رو   نیشد و گرد و خاک زم  کیپاش شل  ی درست جلو   ریت

 هوا..

دوم و   غیشد و من ج  کیهم شل  گهید  ریسرش چند تا ت  پشت

طرف دلم   هیکردم.. از    میزرتشت قا  نه یو سرم و تو س  دمیکش

چشم ما   ی شه و اون آدم جلو  ی داره م   یچ  نمی خواست بب  ینم

 دیتا شا  دمیسنج  یو م  تیموقع  دیبا  گهیو از طرف د  ره یم   یم

 کنم.   دایفرار پ  ی برا یراه

افتاده بودن   ی که به جون اسکندر  ییبود.. آدما  دیکه بع  هرچند

 آوردن!  یکردن و دخلمون و م یم  دایصد در صد ما رو هم پ

بب  ریت  ی صدا کردم  باز  و  چشمام  بود..  نشده  قطع    نم ی هنوز 

تو چه وضع موقع    م یهست  یتیخودمون  از    یدست  هیکه همون 

 پشت دهنم و محکم نگه داشت و من و کشوند عقب.. 

[23.11.2۰ 1۸:5۰ ] 

 چهلم و هفتصد پارت   
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د  از چشم  وضع  دمیگوشه  همون  تو  آدم    تهیزرتشتم  اون  و 

از اون   ی چند متر  یکشه و وقت  یداره همزمان عقب م جفتمون و  

 ولمون کرد. میجنگ دور شد دونیم

  نکه ینفس نفس برگشتم سمتش.. چهره اش مشخص نبود تا ا  با

ز و  برداشت  سرش  از  و  کپش  نصف    پیکاله  که  و  کاپشنش 

 .. دیکش  نیی صورتش و پوشونده بود پا

لباش که    ی چشمم افتاد به چهره دارون و اون لبخند رو  نکهیهم

فرستادم    رونی ب   ده یبر  ده یداد.. نفسم و مقطع و بر  یبهم آرامش م 

 افتادم..  هیو به گر

 دارون!  -

ب  - د  یسالم  حاال  خداحافظ  گهیمعرفت..   یم  یداشت  یبدون 

 ! ؟یرفت

 :دیشد و زرتشت رو به دارون توپ شتریام ب هیگر

 ما رو!  ی حرف زدن و ول کن باز کن دستا -

ن  دارون با  تو همون حال  باز کردن دستامون شد و    م ی مشغول 

قطع شده بود    گهیبه چند متر جلوتر که سر و صداهاش د  ینگاه
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آروم کردن جو متشنج    ی کردم برا  یکه حس م  ی با همون لبخند

 شده رو لباش بود گفت: 

 !دمید یم لمایصحنه ها رو فقط تو ف  نیدمتون گرم.. تا حاال ا -

عصب  زرتشت و  بود  کالفه  هنوز  دستاش    ی که  دور  از  و  طناب 

 :دیو غر دیکش رونیب

 ! ی اینم گهیگفتم د ؟ی کرد  ریچرا انقدر د -

 اومد سمتم و مشغول باز کردن دستام شد..  دارون

 رونیبکشمش بکنم و از خواب   دایو پ  قمیرف  نی بابا تا آدرس ا  -

  ستم یتو کار خالف ن  گهیناز کرد که من د  ی.. اولشم کلد یطول کش

  ه ی.. انگار خودشم  ه یک  دیرو دادم فهم  اروی  نیآدرس ا  یوقت  یول

 کمکمون کنه!   ادیباهاش داشت که حاضر شد ب  یخورده حساب

شد لب    یم  دهی که به زور شن  ییدهنم و قورت دادم و با صدا  آب

 زدم:

 خواد بکشتش؟  ی خواد.. م یم -
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حرف سر جفتشون برگشت سمتم.. دارون با تعجب نگاهم    نیا  با

که نتونستم تحملش    یبیغر  بی کرد و زرتشت با خشم عج   یم

 به دارون ادامه بدم:  رهیدادم خ حیکنم و ترج

..  ه یندارم چقدر عوض  ی ! کاررهیبه خاطر من بم  یخوام..کس   ینم  -

.. من بهش زنگ زدم.. یی.. تنهاخواست بره اونور  یاون.. خودش م

  ره یمن بهش.. بهش پول دادم که من و با خودش ببره!حاال اگه بم

 ... ریتقص

 بسه! -

  یزد با چشما  یزرتشت برگشتم سمتش..نفس نفس م  ی صدا  با

با دو قدم    دیکرد.. نگاه من و که د   یشده اش نگاهم م   یشیآت

که تو حال خودشون    ییآدما  ن یبلند خودش و بهم رسوند و ع

 :دیداد کش ستنین

 بســــــــــه! -

حالش اصالً رو به راه   دیو فهم  دیراه دارون بازوش و کش  وسط

خودش که چند متر اونورتر   نی که هلش داد سمت ماش  ستین

 پارک شده بود.. 
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ا  ا یب- خسته  زرتشت..  ا  ی برو  بش  ی م  ی کالفه  تو    ن یدونم..برو 

 !ی مون ندادکم آروم شو تا کار دست هی نی ماش
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همونطور که انگشتاش و تو موهاش فرو کرد و دو طرف   زرتشت

با   و  رفت  قدم  چند  داد  فشار  محکم  دست  کف  با  و  سرش 

 پاش پرت کرد.  ی سنگ و از جلو  هی ت یعصبان

بدم اآلن  صیتونستم تشخ یزل زدم بهش.. م ونیگر ی چشما با

اون سنگ بودم که حرصش   ی خواد که من جا   یچقدر دلش م

 کرد..  یم یو سرش خال

 گفت:   اطیبهم انداخت و با احت یدارون نگاه 

بزن  ششیکنم پ  ینم  هیاصالً توص  - تا مسکن  یحرف  با چند   ..

جسم  ی قو درد  مونده..  پا  اعصاب  هیاز    شی سر  از   یطرف..  که 

  نجایبه ا  دنیکه تا رس  یتا حاال ازش خورد شده و استرس  شبید

.. ی شد  تیدونم تو هم اذ  ی! مارهیتحمل کرده داره از پا درش م

 و بکن..  شکم مراعات هی ی.. ولی .. کالفه ای خسته ا
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 : دم یشده نال زونیآو ی و لبا هیهمون گر با

 اروی  نی.. انیدونستم ا  یبشه.. نم  ی نجوریخواستم ا  یمن نم  -

برگردم. قرار   یهفته ا  هیخواستم برم و    یخواد گولم بزنه.. م   یم

ا اسی نجورینبود  مثل    رشی..  مثل..  و  رفتار    هیبشم  باهام  برده 

 کنه! 

 به خودش گرفت و گفت: ی درمونده ا افهیق دارون

  ی راه.. با آدم  ن ی.. اونم از اسایخبر رفتنته گ   یب   ن یمسئله هم  -

 یچرا رفت  نکهی.. ایبهش نداشت  ی اعتماد  چیو ه  ی شناخت   یکه نم

که مطمئنم زرتشت   هیتو مراحل بعد  ی برگرد  ی خوا  ی م  ی و ک

 هنوز بهش فکر نکرده!

پا  سرم انداختم  حرفنییو  م  ی برا   ی..  راست  نداشتم..    ی گفتن 

تونستم    یوجه نم  چینداشت و من به ه   یهیتوج  چیگفت.. کارم ه 

 دراز کنم!  ششونیزبونم و پ 

 که نکردن؟  تتیاذ -

  ن ی خواست ا  ی پشت دست اشکام و پاک کردم.. چقدر دلم م  با

 ی زیچ  نیهمچ  گهیدونستم د  یم   ی سوال و از زرتشت بشنوم ول
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  ی و هرچ  ستی ن  الیخ  یمحاله.. هرچند که مطمئن بودم بازم ب

 پرسه!  یبخواد بدونه از دارون م

 نه!  -

 پس؟ ی ایچرا نم -

برگردوند  ی صدا  با و  سمتش که دارون    میبلند زرتشت رومون 

داد سمت   یدستش و گذاشت پشت من و همونطور که هلم م

 گفت:  نی ماش

 ! ن یبرو بش -

 رو به زرتشت گفت:  بعد

 ! ام یآب بدم ب یسر و گوش هیمن برم  دی باش نجایشما ا -

 خطرناکه! .. میندار ی ا گهیدارون.. کار د  میبر نی بش  ایب -

 ! امی.. اآلن منمیخوام دوستم و بب ی نترس فقط م -

بود و من آروم از کنارش رد شدم   ستادهیوا  رونیهنوز ب  زرتشت

اش    رهینگاه خ  که یدارون سوار شدم.. در حال  نیو رفتم عقب ماش 

 . رمیتونستم سرم و باال بگ یهمچنان روم بود و از ترس نم
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 دوم  و چهل و هفتصد پارت   

 ی خوشحال  ی جا  چیه   ی.. ولمیخالص شده بود  ی دست اسکندر  از

حت  و  م   هیتونستم    ینم  ینداشت  بکشم چون..  راحت    ی نفس 

با بعد  به  از حاال  و   بیغر  بیموجود عج  هیبا    دیدونستم  شده 

نه دلش    یطیشرا   چی تحت ه  گهیدرحم سر کنم که    ی ب  دمیشا

 و بشنوه!  حاتمیخواد حرفام و توض یسوزه.. نه م یبرام م

بود و داشت    ستادهیوا  رونیزرتشت هنوز ب  یشدم ول  ن یماش  سوار

.. از شدت سرما تو خودم مچاله شدم.. کوله ام د ی کش  ی م  گار یس

 و سرم و گذاشتم روش..   دمیطرف و به پهلو دراز کش  هیو گذاشتم  

رفت.. عالقه و    میخواست بشه.. پوالم رفت.. زندگ  یم  یچ  حاال 

رفت.. حت به    یتوجه شوهرم  و من  ام هم رفت  برنامه  و  هدف 

 .  دمینرس  یچیه

کار  هم هم  دادم..  از دست  و  م  ی زرتشت  برا  ی که   ی خواستم 

بکنم. حت   ینجات زندگ آبروم  ا  گهید  ی و  که زدم..    ی گند  نیبا 

و بگم زرتشت    قتی هم نداشتم که اگه حرف بزنم و حق  ی دیام

 باورم کنه! 



1984 
 

لرز   ینم و  فکر کردم  موندم..  تو همون حال  و    دمیدونم چقدر 

باالخره در باز شد و زرتشت و    نکهیو هق زدم.. تا ا  ختمیاشک ر

 دارون سوار شدن.. 

زل زدم به دارون تا حرف    یتو جام نشستم و چهار چشم  آروم

 گفت:  نشیروشن کردن ماش  نی بزنه که ح

.. فرار کرده! رفته اونور  ارویبه اون    دهی دستش نرس  گهی م  قم یرف  -

 مرز..  

ا  ت یاهم  یب عصبان   نکهیبه  و  زرتشت  ممکنه  نفس    یبازم  کنم 

 نکهیدادم.. هم  هیتک  یصندل  یو سرم و به پشت  دمیکش  یراحت

  ی نشده بودم کاف  گهیآدم د  هیمرگ    عامل   م یمستق  ریغ   ای  می مستق

 بود..  

دادم..    یو پس م  شمیاآلن که داشتم تاوان اشتباه ده سال پ  تا

من جونش و از دست    ی بازم به خاطر حماقت ها  گهینفر د  هیاگه  

 خوردم! ی تا آخر عمرم چوبش و م دی با نباریداد.. ا یم

 رنگت مثل گچه!  سای و گ نیا ریبگ  -

که دارون به سمتم    یچشمام و باز کردم و زل زدم به شکالت  ی ال 

  ن یبغل ماش  نهیلحظه حس کردم زرتشت داره از آ  هیگرفته بود..  
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روش   رم یخواستم مچ نگاهش و بگ  نکهیهم  یکنه ول  ی بهم نگاه م

 و برگردوند.

دل شکسته و دست لرزون شکالت و از دارون گرفتن و مشغول    با

جون سالم به در برده    ی مرگ و نابود  خوردنش شدم.. حاال که از

  ی زندگ  نیداشتم واسه ادامه ا  ی نگه م  ی خودم و قو  دیبودم.. با

که خراب کرده بودم. واسه  ی زی.. واسه درست کردن هرچینکبت 

  ی تالشم و م  ی.. ولداشتم  ادیاز اول ساختن.. هرچند که کار ز 

 بودم! ونیو به خودم مد نیکردم.. ا
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 نگه دار..  نمی کنار ماش -

و    نش یزل زدم.. ماش   رونیزرتشت صاف نشستم و به ب   ی صدا  با

 کنار جاده پارک کرده بود..  

 زرتشت! ی خسته ا  ؟یکن یرانندگ ی خوا یحالت م  نیبا ا -

 م؟یول کنم بر نجایو هم  نیکنم؟ ماش  کاریچ یگی م -
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.. شب  میکم استراحت کن   هی  ییجا  یهتل  هیتو شهر تو    مینه.. بر  -

 ..  می افت یراه م

فع  - بمن خوبم  راه  بر  م یفت ی الً!  ا  میزودتر  جهنم دره! هر    نیاز 

 ..  م یکم استراحت کن  هیبزن کنار  گم یتونم م  ینم دمیوقت د

 من خسته باشم!  دیخب شا -

انقدر    - که اعصابم چقدر    ینی ب  یبدو نکن با من! م  کهیدارون 

بعد برو خونه ات هرچقدر   نی! اهیتخم چند ساعتم تحمل کن 

 خواد بخــــواب!  یدلت م

خب بحث و تموم کرد..    لهیخ  ه یو با    دیکش  ی پوف کالفه ا  دارون

 زرتشت و گرفت سمتش و گفت:  چییسو

 !ی جا گذاشته بود نی و تو ماش چییحواس جمع سو ی آقا -

کوچکتر  نیا  انگار لحظه  اون  زرتشت    یتیاهم  نیمسئله  واسه 

شد و    ادهیپ  ی و گرفت و بدون حرف اضافه ا  چیی نداشت که سو

 خودش.. نیو راه افتاد سمت ماش  دی و کوب نیدر ماش
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گوشه    هی  یشدم که حت  رهیرفتنش خ  ر یهاج و واج به مس  منم 

شد و گازش   نشی چشمم به من ننداخت و صاف رفت سوار ماش

 و گرفت و رفت.. 

نشون داد    یمحل  یب  نیو با ا  نمینخواست من کنارش بش  یحت

 تهران!   م یبرس  ی دارون بمونم تا وقت  نی ماش  نیتو هم  دهیم  حیترج

 ولش کن!  -

پر    ی بهم زل زده بود.. چشما  نهیبه دارون انداختم که از آ  ی نگاه

 به دستام دوختم.. عیشده از اشکم و سر

اون.. اون اآلن از    ..یبه نظر منم بهتره که فعالً دم دستش نباش  -

ازت   ده یم   حیترسه که ترج  یخودش و.. حرفاش و واکنشش م 

 هم.. حق داره مگه نه؟! می.. از حق نگذرره یفاصله بگ 

تکون دادم که   دییلرزونم و به دندون گرفتم و سرم و به تا  لب

عم  نی ماش نفس  و  درآورد  حرکت  به  زرتشت  سر  پشت    ی قی و 

 .. دیکش

!  ی دینخواب   شبیو د  ی بخواب.. از چشمات معلومه خسته ا  ریبگ   -

 کنم!  یم دارتی ب میدار یجا نگه م  هیواسه ناهار 
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خدا خواسته دوباره به پهلو شدم و سرم و گذاشتم رو کوله ام..    از

کار    نی.. از علت اد یپرس  ینم  یزیچقدر خوب بود که دارون چ

ا از  ام..  از کجا  ارویاصالً اون    نکهیاحمقانه  کردم و چه   دای پ  رو 

 بهم گذشته!   یتا حاال چ  شبیاز د  نکهیا  ایاومدم..    نجایتا ا  ی جور

از همه    شتریب  د ی.. شاادیم   شیپ  یهرکس  ی سواال برا  نیا  مطمئناً

  ی راحت خودش و ازم سوا کرد و رفت.. ول  یلیزرتشت که خ  ی برا

 یم  حیحرف زدن نداشتم و ترج  یینفر توانا  هیاآلن حداقل من  

و   قیدارون عمل کنم و فقط بخوابم.. انقدر عم  هیدادم به توص

تموم شده باشه.. همه   زیشم همه چ  یم   داریب   ی.. که وقت یطوالن

 !زیچ
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کردم.. درست مثل    یم   یشتم رو گاز و با سرعت رانندگ و گذا  پام

 یجاده رو با سرعت سرسام آور م  نیمخالف ا  ریکه مس  شبید

  ی که چپ و راست ازم عکس م  یینایبه دورب   ت یاهم  ی اومدم ب

 گرفت! 
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  ی کردم و حاال برا   یداشتم تالش م  سایبه گ  دنیرس  ی برا  شبید

بودم.. حاال که سر بزنگاه    ده یفرار کردن ازش.. حاال که بهش رس

آ  رشیگ نذاشتم  الدنگ  نده یانداختم و  اون  با  و  که بهش    یاش 

دونستم قراره از حاال به بعد    یاعتماد کرده بود به گه بکشه.. نم 

 بشه!  یچ

حرکت کردم و خواستم    یادتی شرکت س  ی از جلو  ی.. وقتشبید

  ه یکه من قبالً    د یلحظه به ذهنم رس  هیبرم سراغ دارون فقط  

  مونیکه همون لحظه از انجامش پش ی کار هیکرده بودم..  ی کار

  ی .. حاال میکرد ول  ی وجدانم شرمنده م  شی شدم چون من و پ

 خورد. یچقدر به دردم م دمیفهم

 ی نشدن و خاموش بودن گوش  دا یکه از شوک نبودن و پ  ذهنم

..  دمیخر  یگوش  سایگ  ی که برا  ی افتاد اون روز   ادمیدر اومد..    سایگ

حرفه    یابینرم افزار رد  هیحواسش نبود از فروشنده خواستم    یوقت

 کنه تا خودش متوجهش نشه.   شی توش نصب کنه و مخف ی ا

خواد   یم  کاریچ  نکهی.. به اسایکه هنوز مشکوک بودم به گ  ادمهی

ره من و قال  خواد و نکنه دوبا  یم  یو واسه چ  ادیبکنه.. اون پول ز

 نکردنش..    دایو پ  سایشدن گ   بی بار جون دادم سر غ  هیبذاره.. من  
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 کهیبود.. در حال  نیاومد هم  یکه ازم برم   ی تنها کار  نیهم  واسه

برسه   ی کردم روز  یوقت فکر نم  چیاحتمال بود و ه  هیهمه    نایا

 ادمیکه به کل    ی که بخوام از اون نرم افزار استفاده کنم. طور

 هست..   ی زیچ ن یرفته بود همچ

  دم یچک کردمش و د یافتاد و وقت  ادمی هویکه   شبید نیهم تا

گ فهم  سایحماقت  کشونده  کجا  تا  و  ترد  دمی اون  و    دم یشک 

خودم و    شیحد پ  نیمورد نبود و الزم نبود تا ا  یهم ب  ی انقدر

 م شرمنده باشم! وجدان

معطل نکردم.. بالفاصله راه افتادم سمت اون آدرس و تو راه   گهید

دادم. اسم شهر و که   حیو توض  زیزنگ زدم و به دارون همه چ

 د یکاراس.. شا  نیآشنا داره که تو هم  هیآوردم گفت اون جاها  

 سیپل  ی پا  دنیبتونه کمکمون کنه تا مشکل و بدون وسط کش

 شد!   یمتهم م  هم سای.. چون در اون صورت خود گم یحل کن

بارم    هیبود که متهم بشه و واسه    نیکار هم  نیدرست تر  دیشا

باز دلم    ی.. ولستهی مجازات کارش وا  ی .. پاشیکه شده تو زندگ 

ن  اونم پشت    اوردیطاقت  دارون خواهش کردم  از  راه  و  سر من 

 و بره سراغ دوستش!  فتهیب
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و تو چند ساعت خودم و رسوندم اونجا..    ی چه جور  دمینفهم  گهید

 نیو ا  فتنیقراره راه ب  یو ک  هیدونستم برنامه اشون چ  یاصالً نم

 نه!   ایداره  ی ا دهیکار من فا

رو   سا یدونستم اگه نرم گ  ی با سرعت رفتم چون م  نیهم  واسه

م  شهیهم  ی برا دست  م دمیاز  احمقانه   میتصم  هیدونستم    ی.. 

از کشورن   یکه تو کار خروج قاچاق  ییگرفته و نصف کسا  گهید

دختر تنها رو راحت ول   هیدغل باز هفت خطن که    هیخودشون  

باشه.. حاال    شهمراه   ی ادیکنن که بره.. مخصوصاً اگه پول ز  ینم

آدم نشناخته اعتماد کنه و    هیمغز بود که به    یچرا انقدر ب  سایگ

 سوال داشت!  ی باهاش تا اونجا بره جا

دونستم که    یخودم م  فهیشوهر بودنم.. وظ  تی حسب مسئول  بر

خب.. دروغ بود    ی بتونم دنبالش برم و مواظبش باشم.. ولتا هرجا  

گفتم دلم نشکسته.. به خصوص بعد از درست و درمون   یاگه م

اون لحظه وقت   ی.. ولریدو سه هفته اخ نیشدن رابطه امون تو ا
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 یرو نجات م  سایگ   دیبا  قطنبود.. فعالً ف  زایچ  نی فکر کردن به ا

 کردم!  یبعداً فکر م  اش.. ه یگردوندم.. به بق  یدادم و برش م

  ده یرس  ییجا  هی کردم.. تا    یو چک م  شن یلحظه آخر داشتم لوک  تا

 ل یمسئول اون موبا  نکه یجلوتر نرفته بود.. با توجه به ا  گهیبود و د

با خاموش شدن گوش  نیگفت ا  یفروش و درآوردن    ینرم افزار 

م  میس کار  هم  فهم  یکارت  بمونن    ییجا  دمیکنه  قراره  که 

 همونجاست..  

  ی توش برا  یکس  گهیشه د  یم   ی که انگار چند سال  ییروستا  هی

مشخص   یمیقد  ی کردن نمونده بود و از پنجره خونه ها  یزندگ

 ان!  یبود که همه خونه ها خال

که   ییآدرس جا  نکهیپارک و کردم و بعد از ا  ییجا  هیو    نی ماش

م  بق  یداشتم  دادم  دارون  به  و  پ   راه  ه یرفتم  نم  ادهیو    ی رفتم.. 

کم وقت بخرم    هیخواستم    یبشم فقط م  ریخواستم باهاش درگ

  ن یهم  ی بکنه.. برا  ی فکر  هیدارون برسه و با اون دوستش    یتا وقت

سا رو گرفتم و اونم با زور و یرفتم در اون خونه و سراغ گ  یوقت

نشدم تا    ریضرب من و کشوند تو و دستام و بست.. باهاش درگ

 داشته باشم واسه فرار! یکاف ی انرژ
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ا  از به  لحظه شک کردم  که هست    یآدم هرک  نیا  نکهی همون 

رو تو   سایگ  یو وقت   ستیاز مرز ن  سایقصدش فقط رد کردن گ

رو و  رنگ  و  حال خراب  اون  با  اتاق  لرزون    دهیپر  ی اون  تن  و 

 ی برا  دهینقشه کش  یعوض  نیشد که ا  لیتبد  نیق ی.. شکم به  دمید

 خودش!  ی برا دمیشا ایالش.. پو

راه    ری و د  دمیفهم  یم  ر یتونستم تصور کنم که اگه د  ینم  یحت

د  یم و  با حرفا  یم  ی چ  دمی رس  یم  ر یافتادم  اون   ییشد..  که 

 رفت.  یاز دست م یواقع ی به معنا سایکثافت زد گ

اتفاق   نیذاشت واقعاً ا  ی من بود م  ی جا  ی ا  گهیهرکس د  دیشا

کن و   یخودش از خونه ات فرار م  لیکه با م   ی .. چون زنفتهیب

تا   دی.. بایدنبالش و برش گردون ی ارزش نداره که بر گه ی.. درهیم

 که هست پس بده.  یآخرش بره و تقاص کارش و به هر شکل

من هرچقدر فکر کردم نتونستم خودم و قانع کنم که هرجا    یول

به من نارو زد.. چاقوش    سا یحقشه.. گ  ادیسرش ب  ییبره و هر بال

 ی اصالً حواسم نبود تو بدنم فرو کرد.. برا  یست از پشت وقتو در

  ه ی  دمیجنب   یبار آبروم و هدف قرار داد و اگه به موقع نم   نیدوم
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م  هیسکه    گهیبار د ول  ش یپ  م شد  یپول  ناکس..  و  من    یکس 

 کارش بگذرم!  نیاز ا ینبودم که حت یآدم

راحت  ینم به  برا  یذاشتم  اول  بره..  در  دستم  دادن    ی از  انجام 

مراقبت کردن ازش   ی که به پدرش برا  یو قول  میشوهر  فهیوظ

  ن یتا هم   شبیکه از د  یحس مزخرف  نیا  نکهی ا  ی دادم.. بعد برا

داره   یلحظه تو جونم هست و به خوردش بدم تا بفهمه چه حال

 سقف  هی  ریباهات ز  هکه دار  ی نفر  هیتوجه بودن به احساسات    یب

 کنه..  یم  یزندگ

خواد   ی که چشمش و رو همه گذشته بسته و دلش م  ی نفر  هی

تونست    یرابطه قشنگ که م  هی و شروع کنه..    دیجد  یزندگ  هی

نخواست.. خودش نخواست و حاال من    سا یگ  یادامه دار باشه ول

.. تا با  دمیخودم بهش نشون م  وهینخواستن و به ش   نیعواقب ا

ها که چ  یهمه سلول  کنه  بود    یتنش درک  به   وتو مشتش 

 از دستش داد! یراحت

  یخواست بره.. چ  یکار و کرد.. کجا م  نیدونستم چرا ا   ینم  هنوز

  ی از راه قانون  ایکار داشت اون ور؟ اصالً چرا قبلش به من نگفت  

 مهم نبود..  گهید ینرفت؟ ول
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بکشه..   نجایزمان که کار به ا  نی قبل از ا  ی برا  یمهم بود.. ول  البته

  د ی کار داشت.. هر چقدر قانع کننده.. با  نیا   ی هم که برا  یلیهر دل

تموم   یهمه چ  گهیگفت. اآلن که د  ی قبل از رفتنش به من م

تا سر حد مرگ   ارویداشت؟ اآلن که اون    ی ا  دهیشده بود چه فا

 ط یشرا  نیشد و تو بدتر  مونیپش   ارشترسونده بودش و اون از ک

 داشت؟ ی ا دهیبه غلط کردن افتاد حرف زدنش چه فا
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..  یبرسه.. ول  جهینت  نیبه ا  یغلط  ن یبود که قبل از همچ  نیا  اصل

م داشتم  ه  دمیفهم  ی حاال  اون  عنوان   چیکه  به  و  من  وقت 

  ی تونست حرفاش و بهم بزنه! حرف  یقبول نداشت و نمشوهرش  

بودم که   بهیکه طناز هم ازش خبر داشت و فقط من انقدر غر

 ! دمی فهم یازش م ی زیچ دینبا

.. تو همون دمیفهم  یو م  نی.. امیتصم  نیناراحت بود از ا  سایگ

..  دم یکه حالش گرفته بود و مدام تو خودش بود فهم  ی هفته ا  هی

دل فکر کردم  ول  لشیاون موقع  امونه  م  یرابطه  تونستم    یحاال 
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پ  صیتشخ که  زندگ   ی عزا  شی پ  ش یبدم  کردن  و   مونیترک 

 کرد!  یکم نم هشاز گنا ی زیتو ذهنم چ نایبازم ا یگرفته.. ول

کش  ی راهنما  دنید  با و  بود  جلوم  که  دارون  شدن    دهیروشن 

و    ن یدر اومدم و منم ماش  ال یکنار جاده.. از فکر و خ   نش ی اشم

 پشت سرش نگه داشتم! 

شد و از صندوق عقب    ادهیکردم که پ  یداشتم بهش نگاه م  منتظر

صندل  هی  نشی ماش سمت  رفت  و  برداشت  کم   هیعقب..    یپتو 

  یزیچ  نجایاز ا  یول  نمی و بب  نی ماش  ی تا بلکه تو  دمیگردنش کش

 شد.  ینم دهید

ا  پوف پ  دمیکش  ی کالفه  با    ادهیو  بودم..  شوهرش  هنوز  شدم.. 

و تو    ریمس  هیدادم بق   یم  حیو ترج  نمشیتونستم بب   ینم  نکهیا

 باشم!   الشیخی تونستم ب  یحدم نم  نیتا ا   یدارون بمونه ول  نی ماش

ماش  شهیش  از رو صندل  دمید  نیعقب  پهلو  به  و    دهیخواب  یکه 

تونستم بفهمم حالش خوبه   یدارون اون پتو رو انداخت روش.. نم 

و با    دیکش  رونیب  نیدارون باال تنه اش و از ماش  نکهیبد تا ا  ای

زد و دستش و رو   ی بودم لبخند  ستادهیمن که کنارش وا   دنید

 شونه ام گذاشت.. 
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سردش باشه روش پتو    دی.. خوابه.. حس کردم شاستین  ی زیچ  -

 انداختم! 

دارون    ی لبا  ی لبخند رو  نیا  ی جور  هی  دیبا  یتکون دادم ول  و  سرم

نفر بخواد   هیکه    د یکش  یکردم.. چون اعصابم نم  یو خاموش م

که داره   ی زیبهم بفهمونه چ  می مستق   ریو غ  میراه به راه.. مستق 

  ی پوسته ا  نی تا آسون فرق داره با ا  نی گذره زم  یوجودم م  ی تو

 ظاهرم درست کردم!  ی که برا

 ! ستی مهم ن  گهیاش د هیتا تهران سالم برسونش.. بق -

به    دم یفهم  دمیباز مونده دارون و که د  مهیوا رفته و دهن ن   نگاه 

 :دیو روم و برگردوندم برم که غر دمی هدفم رس

 نباش زرتشت..  یعوض -

 چرخ به سمتش زدم..  مین هیو  ستادم یجام وا سر

 ن یچرا ا  یو ندون  ی حرفاش و نشنوشده..    یچ  ی نفهم  یتا وقت  -

 ! ی رفتار کن ی نجور یا هیکار و کرده.. نامرد
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تا حاال چند بار   شبیکه از د   یبه حال من   یکنه؟فرق  یم  یفرق-

چند ساعت    ن یکنه؟ ا  ی سرم مردم و زنده شدم م  ی تو  ی بافکرا

  دم یرو که فهم  ی کنه؟ اون لحظه ا   یرو از ذهنم پاک م   یجهنم

که داره رو به من..به    یلیبار قالم گذاشته و هر دل  نیدوم  ی زنم برا

داره دارون؟    ی ا   دهیبره؟چه فا  یم   ادمیداده رو از    حیشوهرش ترج

سوزونه    ی داغ داره همه وجودم و م  نی..حداقل اآلن که ایچیه

سرم   ی تو  ی فکر به فکرا  هی  نکهیبرام نداره..جز ا  ی ا  دهیفا  چیه

ا زنم  چرا..چرا  که  کنه  ا  نی اضافه  از  قبل  رو  حرکت    نیحرفا 

 احمقانه اش بهم نزد!

ا  یچیه  گهید نگاهم    نکهینگفت جز  با نگاه درمونده و ماتمزده 

که حرف    نیکنه..منم روم و گرفتم و با عجله رفتم سمت ماش 

 نزنه..  ی ا گهید

تونستم   ینم گهیداشتم و د ی فکر  ی ریدرگ یبه اندازه کاف خودم

حق   شهیکه هم  یسر دارونم بهش اضافه کنم.. دارون  ی تو  ی فکرا

وقتا باهاش موافق بودم چون از هر   یداد.. بعض  یم  سایو به گ

م  که  منطق  یطرف  به  م   ی رفتم  حرفاش    ی ول  دم یرس  یبودن 

 با من بود!  کمال کرد..حق تمام و   یفرق م یل یخ هی.. قضنباریا
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به صورتم زدم و نگاهم و    یآب  یراه  نی رستوران ب  ییدستشو  تو

حس    بیتا حاال عج  روزیدوختم..از د  وارید  ی شکسته رو  نهیبه آ

زرد    یرسم و رنگ و رو  یکردم الغرتر و رنجورتر به نظر م  یم

 زد.  یام بهم م افه یشده ام هم حالم و داشت از ق

به    یبفهمه چ  نکهیبدون ا  دید  یم   ی من و ازچند متر  یهرکس

م برام  دلش  اومده  ول  یروزم  فایسوخت  چه  داشت   ی ا  دهی.. 

  ی خواستم دلش برام بسوزه اصالً نگاهم نم  یم  ی .. اون کسیوقت

 رفتن بشه..   لی و تحل  ی حجم از درموندگ  نیکرد که بخواد متوجه ا

بابت هر رفتارش بهش حق بدم..پس    دیدونستم حاال حاالها با  یم

خودش  یبود تا وقت دهیفا یجلب توجه فعالً ب ی تالش کردن برا 

 و ازم بپرسه!  و سواالش  نهی برسه که بخواد من و بب  جهینت  نیبه ا

ب  ییدستشو  از د  رونیکه  و  دارون  رو  دمیرفتم  از    یکی  ی که 

کرد..رستوران   یکار م  شیها نشسته بود و داشت با گوش  یصندل

 شلوغ بود..  باًیتقر

ع  یتعجب به  بود  مونده  روز  دو  نداشت..  اآلن   دی هم  از  همه  و 

به    ینگاه   میبان  نیهم  ی مسافرت هاشون و شروع کرده بودن.. برا
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که با   یبه خصوص من هیبه بق  ی کاریکه اونا هم از سر ب  تیجمع

  یاومدم زل م  یبه چشم م  ی ادیز  یسر و وضع داغون و خاک  نیا

 : گفتم زدن.. راه افتادم سمت دارون و آروم 

 نم؟ یبش نی شه من تو ماش یشه..م  یم-

 اشاره به سر تا پام ادامه دادم:  با

 ! ستمیراحت ن ادیز  ی نجوریا-

 حتما!آره آره -

 و بهم داد و گفت:  چییسو

 ! میبا هم بخور ارمیتو برو منم غذا رو که گرفتم م-

بود که   ی تشکر  نیکه به روش زدم کمتر  ی قدرشناسانه ا  لبخند

زرتشت بود..    ق یحجم از شعورش بکنم.. رف  نیتونستم بابت ا  یم

کنه و شونه به    ینم  یپشت زرتشت هم خال  یکه حت   دمید  یم

 شونه کنارشه.. 

  ر یینبود که بخواد رفتارش و با من تغ  یخوب  لیبراش دل نیا یول

ا  از  و  بود  گذشته  دارون  همون  هنوز  ازش    نیبده.  واقعاً  بابت 

 ممنون بودم.. 
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بلند    ی رفتم خودم و بغل کردم و با قدم ها  رونی رستوران که ب  از

افتادم سمت ماش  به ماش   ن یراه    ن ی دارون که وسط راه چشمم 

 .. نمیکم توش و بب   هیتونستم    ی زرتشت افتاد.. هوا روشن بود و م

نزد  نیا  با ب  کی حال  با دقت  و  نگاهش کردم.. رو   ی شتریشدم 

داده بود و چشماش   هیراننده سرش و به عقب تک  ی همون صندل

 و بسته بود..  

زرتشت هم  یم   دیبع باشه.. چون چهره  تو   شهیدونستم خواب 

ول بود..  آروم  ا   یخواب  عم  نیحاال  ابروش..   نیب  قیخط  تا  دو 

م فکر و خ  ینشون  ز  الشیداد  با وجود  ادهیانقدر    ی خستگ  که 

که عامل به وجود اومدنش   یالیبره! فکر و خ یخوابش نم دیشد

 !ماتمی من بودم و تصم

کرده و دنبالم اومده..    دایجام و پ  ی که چه جور  دمیدارون شن  از

مثل   ییجا  هی..  ی روز   هیبود من ممکنه    دهیزرتشت از اول فهم

پ  سال  ترسشیده  چشمش  بذارم..  قالش  فکر    دهی..  که  بود 

حال بازم گند زدم و همه باورهاش و    نیبا ا  یعاقبتش و کرد.. ول

 بردم!  نیاز ب



2002 
 

داد کنارش باشم.. سوال بپرسه و من حرف    یبهم اجازه م  کاش

بار   نیبهش بگم و خودم و خالص کنم از ا  ازیتا پ  ریبزنم.. از س

 . ست یدونستم اآلن وقتش ن ی.. میدوشم ول ی رو نیسنگ 

خسته اس و  داره انواع    تینها  یفته دارون زرتشت بکه به گ  اآلن

درد   هیتونستم    یکنه نم  یرو تحمل م  یو جسم  یروح  ی دردها

با  دیجد  ی و دغدغه فکر کردم تا    ی صبر م  د یبهش اضافه کنم. 

.. اصالً.. اصالً از کجا معلوم که بخواد باهام حرف  یخودش بخواد ول 

 کردن باهام ادامه بده!  ی بخواد.. بازم به زندگ نکهیا ایبزنه 

  یی.. ابادمیو تو جام پر  دمیکش  ینیچشماش ه  ییهویباز شدن    با

کردم    یبودم و داشتم تماشاش م  ستادهیبفهمه وا  نکهینداشتم از ا

روم و    عیکرد که سر  یم  متیطرز نگاه کردنش انقدر اذ  نیا  یول

  د یبا  گهیدونستم د  یدارون شدم.. م  نیگرفتم و رفتم سوار ماش

قشنگ و مهربون و فراموش   ی ندها به بعد اون نگاه و لبخ  نیاز ا

و    فی.. امروز که انقدر ضعینگاه ها عادت کنم ول  نیکنم و به ا

 ممکن نبود!  ی زیچ نیکم طاقت شده بودم هم
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 پنجاهم  و هفتصد پارت   



2003 
 

بار مصرف    هیدارون سوار شد و ظرف    یجلو نشستم و وقت  نباریا

رو رو  ب  ی غذا  گذاشت  و    عیسر  اریاخت   یپام  برگشتم  عقب  به 

 زرتشت انداختم.. ن ی به ماش ی نگاه

نم  به وا  دیرس   ینظر  باشه..  خورده  تکون  جاش  هماز    ن یسه 

 : دمیپرس

 ؟ یزرتشت چ -

داشبورد گذاشته اشاره    ی رو  دمی که تازه د  ییدست به ظرف غذا  با

 کرد و گفت: 

  ی.. گفت نمرهی که بگ   دی نکش  نیی رو پا  شهیبردم براش.. اصالً ش  -

 خورم!

 لب زدم: یبه عقب انداختم و با ناراحت ینگاه  دوباره

 خورده؟  ی ز یچ شبیاز د -

 باال انداخت و لب زد: ی باز کردن در ظرف خودش شونه ا نیح

  ی فکر نکنم حت  یراه افتادم.. ول  رتری.. من دشبید  میبا هم نبود  -

 کرده!   یکله رانندگ   هیبخوره..    ی زیتوقف کرده باشه تا چ  هیثان  هی



2004 
 

که    یکیگرفتم.. پالست  میلحظه تصم  هیشد.. که تو    یچ  دمینفهم

به نگاه متعجب دارون    تیاهم  یتوش غذاش بود و برداشتم و ب

 شدم.  ادهیپ

کمک راننده نشستم. با    یو رو صندل  نش ی افتادم سمت ماش  راه

  ه یچشماش و باز کرد و چند ثان   عیباز و بسته شدن در سر  ی صدا

  نداختی که دلم و به لرزه م  ی خون افتاده ا   ی با تعجب و چشما

 به خودش اومد و روش و برگردوند. عیسر یبهم زل زد ول

  ک یکنه پالست  رونیب   ن یبگه و من و از ماش   ی زی چ  نکه یاز ا  قبل

 و رو داشبورد گذاشتم و گفتم: 

و   الیمن انقدر ارزش ندارم که به خاطرم خودت و با فکر و خ  -

  ی طبق هشدارات عمل کن  ی اگه بخوا  ی.. حتی ببر  نی از ب  ی گشنگ

  ی باش  ی قو  دیبا   یکن  قیو تا قطره آخر نفرتت و تو وجود منم تزر

با غذا نخوردن و استراحت نکردن خودت و    ی خودیو سرپا. پس ب

مثل من    یآشغال  ی .. آدماایدن  نی.. تو این یب  یم   یآزار نده.. وقت

پشت پا بزنن به    رن یگ  ی م  میلحظه تصم   هیشن که تو    یم   دایپ

و هم خودشون با سر پرت شن تو لجن و هم تو رو به    یهمه چ



2005 
 

و    ی فقط و فقط به فکر خودت باش  دیحال و روز بکشونن.. با  نیا

 ! ی خودت و داشته باش ی هوا

رخ جذابش    می اون به رو به رو بود و نگاه پر از حسرت من به ن  نگاه 

  ی ناراحتم م  نکهیا  نی زده سر و صورتش در ع  رونیب   ی که رگا

آدم    نیا  ی و برا  نم یانقدر دل و د  یلرزوند.. من ک   یکرد.. دلم و م

خط به خط ظاهر و   فتهیانقدر ش ی ک دم؟یباختم که خودم نفهم

 نبودم؟ شباطنش شدم که تا اآلن متوجه
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 کم ی و پنجاه و هفتصد پارت   

بود که حس   یتر از وقت  نی عاشق بودم و حاال.. جرمم سنگ  من

ا  ی دیشد با  ن یبه  حاال  نداشتم..  دل    دیآدم  شکستن  تقاص 

 برام داشت! ی اد ی.. عذاب زنیدادم و ا  یمعشوقم و پس م 

حرف ها    نکهی کنم.. هم  تشیبا حضورم اذ  نیاز ا  شتر یب نخواستم

دست مشت    نکهیکوبوند.. هم  یهاش و تو صورتم نم  دادیو داد و ب

آورد..   یبدن و صورتم فرود نم  یجا  ه یشده دور فرمونش و تو  

ب  یعنی توانش خودش و کنترل م  شیداره  کنه چون   یاز حد 

کنه و    ی م  ملکه تو لحظه ع  ه یدونستم زرتشت آدم  یخوب م



2006 
 

.. کنترل کردن خشمش سخته  یبشه ول  مونیبعداً ازش پش  دیشا

 براش!

  ن یشدم و برگشتم تو ماش  ادهیپ  ی بدون حرف اضافه ا  نیهم  واسه

  ی گذاشت و وقت  شیو به نما  تشی شخص  شهیدارون.. اونم مثل هم

زل زدم به رو به روم.. بدون حرف    یدرهم از ناراحت  ی با اخما  دید

بار مصرف و    هی پام گذاشت و قاشق و چنگال    ی ظرف غذا رو رو

 داد دستم.

خودم مشغول شدم.. چون به   شی پ  قه یچند دق  ه یطبق توص  منم

کردنش    ی که سپر  ییو روزا  می به بعد زندگ   نیاز ا  ی برا  ی انرژ  نیا

 داشتم!  اجیشد احت یسخت تر م تینها یب

ب  یکی قاشق  که صدا  شتریدو  بودم  به گوشم    ی نخورده  دارون 

 : دیرس

 خوره!  یداره م -

شده.. منم روم و   رهیبه عقب خ  نهیاز آ  دمیکردم که د  نگاهش

زرتشت    نی ماش  ی کردم نتونستم تو  ی برگردوندم و هرچقدر سع

 : دمیبدم که پرس صیو تشخ

 که!  ست یمعلوم ن ؟ی د یاز کجا فهم -



2007 
 

 گه ی.. اآلن ددمشید  یبود داشتم م  شهیغذا پشت ش  کیپالست  -

 ! ست ین

داشت    یسع  نکهیدقتش و ا  نیرو لبم نشست از ا  ی نیغمگ   لبخند

هم د   نیبا  حاال  کنه.  و خوب  حالم  کم  م  گهی احتمال   یخوب 

بود که زرتشت اون نرم افزار و    ار یباهام    ی دونستم شانس بدجور

 کنه.   داینصب کرده بود و تونست من و پ میگوش ی تو

با رفتنم.. با برنگشتنم.. عالوه بر زرتشت.. عالوه بر خانواده   وگرنه

  ی ود دوست داشتن موج  هیام و گالره.. عالوه بر طناز و طراوت..  

 دادم. یبه اسم دارونم از دست م  گهید

  یلحظه ها  ایسخت    ی ها  تیبد بود که آدم فقط تو موقع  چقدر

دونه..    یداشته رو م  شیکه تو زندگ   ییو کسا  زای قدر چ  یمونیپش

  ی چیه  دمیاآلن فهم  گهیبود.. حداقل د  متیغن  نم یخب.. هم  یول

به دست    یآدما.. حت  نیارزش نداره که به خاطرش.. بگذرم از ا 

 شده ام! ختهی ر ی آوردن دوباره آبرو

رس  شب که  بود  د  میدیشده  ه  یجون  گهیتهران..  تن    چی تو 

خستگ نبود..  خ  هیاز    یجسم  یکدوممون  و  فکر    الیطرف.. 

  ی م  مونیداشت متالش  گهیطرف د  هیاز    ندهیاتفاقات گذشته و آ



2008 
 

ا بان   نیکرد و من واقعاً شرمنده  باعث و  نفر بودم که   نیا  یدو 

 فضاحت شدم.. 

که    دمید  یکور نبودم و م  یاومد ول  یصداش در نم  چارهیب  دارون

  ی م  ده یشه و زرتشت هم.. ند  یچشماش به زور داره باز م   گهید

 نداره!  یفیحالش تعر دمیفهم

و جلوتر از ما   نیکه زرتشت راهنما زد و ماش  میبود  ابونیخ  تو

  کاریچ  نهی و صبر کرد بب  ستادینگه داشت.. دارونم پشت سرش وا

 بلند شد و جواب داد:  شیزنگ گوش ی داره که صدا

 بله؟ -

 ... 

 چرا؟  -

 ... 

 ! یاوک -

 ... 

 ... یکن یزرتشت اگه فکر م -

 ... 



2009 
 

 خب باشه! لهیخ -

ا  با ش و برگردوند سمت  تماس و قطع کرد و رو  ی پوف کالفه 

بب  یکه چهارچشم  یمن   یزرتشت چ  نمی زل زده بودم بهش تا 

 تلفن!  ی بهش گفته پا

 ! ی ش نشی سوار ماش ی گفت بهت بگم بر -

تکون دادم. دست دراز   دییو سرم و به تا  دمیکش   ی قیعم  نفس 

عقب کوله ام و برداشتم رو به دارون که با    یکردم و از رو صندل

 کرد گفتم:  ی نگاهم م  ینگران

.. هم ممنونتم.. هم شرمنده اتم دارون!  ونتمیتا آخر عمر.. هم مد  -

بشه..    ی نجوریخواستم ا  ی.. فقط خود خدا شاهده که نمدیببخش

فکر عمل    یگرفتن نداشتم که انقدر ب  میتصم  یبرا  ی ادیزمان ز

 کردم.

به جز    نی! ایکن   یم  یمعذرت خواه   ی دار   از من چرا   - کارت 

نرسوند. من فقط کمک کردم    ی به کس  ی بی خودت و زرتشت.. آس

حرفامم  نیهم مثل    ادتی!  اآلن  اون  باروته..    هیبمونه..  انبار 

برطرف شه..    شی.. خستگ ادیمنفجرش نکن.. بذار کم کم کنار ب

 خب؟ د یآروم تر شه بعد با هم حرف بزن



2010 
 

 باشه!  -

نداشتم به آروم شدن زرتشت و مهلت   ی دیام  چیه   یباشه ول  گفتم

برا ا  ی که حت  یحرف زدنم.. زرتشت  ی دادنش   نیحاضر نشد تو 

همراه خودش تحمل کنه..    ن یماش  هیچند ساعته من و تو    ریمس

باروتش خ  یعنی   ی وقته که روشن شده فقط داره سع  یلیانبار 

 نرسه!  انشیکنه که شعله هاش به اطراف یم

شدم و راه افتادم   ادهیاز دارون پ  گهید  یشکر و خداحافظت  هی  با

زرتشت.. به محض سوار شدنم پاش و گذاشت رو   نی سمت ماش

 گاز.. 

اجازه رو   نیاز حدش بهش ا  شی ب  یکردم خستگ  یخدا م  خدا

بازجو امشب شروع    ن یکردن من و از هم  یینده که مجازات و 

 ! م ینداشت یکنه.. چون مطمئناً جفتمون آمادگ 
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 سوم  و پنجاه و هفتصد پارت   

بود و دستام تو هم قفل.. تو ذهنم    نییسرم پا  ریطول مس   تمام

خواست بپرسه آماده کرده    یکه م  یهر سوال  ی هزار تا جواب برا 



2011 
 

.  نیماش   ی کلمه.. انگار اصالً نبودم تو  کیاز    غیدر  ی حت  ی بودم.. ول

به جا  هیاز   بود  بود چون حرف زدنمون ممکن    ییطرف خوب 

 .. میدست بد زبشه که جفتمون کنترلمون و ا  دهیکش

که من کردم.. بدون   ی سکوت زرتشت.. در برابر کار  نهمهی.. ایول

  ی منطق  ریو غ  بی عج  ی ادی.. زی ا   نهیزم   شیپ  چی مقدمه و بدون ه

 نبود؟

چرا رو به   نیکلمه بپرسه چرا و من جواب ا  هیتونست فقط    یم

کم..    هی  دیکنم تا شا  فی اندازه چند تا دفتر صد برگ براش رد

 ی برا  لمیبفهمه نصف دل  دیکم ته دلش بهم حق بده.. شا  هیفقط  

آ  نیا دادن  نجات  زندگ  ندهیکار  شا  مونیو  زندگدم یو  بچه    ی .. 

 هامون بود. 

شده بودم که همون چرا   تیاهم  یانگار انقدر در نظرش ب   یول

کردم چقدر حماقت   یکرد و من تازه داشتم درک م  غیهم ازم در

 قفل زبونم و باز نکردم!  نایکردم که زودتر از ا

مجتمع    ی سرم و باال گرفتم.. انتظار داشتم جلو  نی توقف ماش  با

پارک  ای ولمیباش   نگش یتو  دی..  با  قبل  دنی..  و    میزندگ   یمحل 

که حاال فقط خونه طناز و طراوت شده    ی ساختمون دو طبقه ا



2012 
 

بود.. خشک شده روم و به سمت زرتشت برگردوندم که درست  

شده قفل رو    بض به من با چهره منق  ینگاه   میمثل ظهر بدون ن 

 به روش بود!

سواال   نهمهیا  لیدل  مطمئناً و  م   ی تو  ی تعجب  و  من    ی ذهن 

  چیبدون جواب دادن به ه  یبپرسم ول  ی زیدونست و الزم نبود چ

 کدومشون کوتاه گفت: 

 ! ارمیو م لتیفردا وسا -

وسا  یم   ی برد.. چ  ماتم م  لم یگفت؟  واسه چ  ی و    ی م   ؟یآورد؟ 

قبل از   ؟یراحت  نیخواست جدا شه از من؟ به هم  یخواست.. م

 حرفام و بشنوه؟ نکهیبپرسه؟ قبل از ا ی زیچ نکهیا

منتظر    ریرو که تمام طول مس  یدهنم و قورت دادم و سوال  آب

 : دمیبودم اون از من بپرسه.. حاال خودم به زبون آوردم و نال

 چرا؟!  -

روش و کامل به سمت مخالف    یق ینداد و فقط با نفس عم  جواب

 : دمیکردم و توپ یقاط یواقع ی به معنا نباریمن چرخوند که ا 



2013 
 

 ی راحت  نیبهم بگو چرا؟ به هم  زنم زرتشت..   یدارم با تو حرف م  -

 رون؟ یب  ی ندازی م ت یمن و از زندگ ی دار

حرف  ی صدا دنبالش  به  و  خورد  گوشم  به  با   یپوزخندش  که 

 تمسخر به زبون آورد: 

 ! یراحت ن یبه هم -

 ی من و بشنو  یحرفا  نکهیقبل از ا   ی ! تو حق ندار یاصالً هرچ  -

 ! یخودت حکم صادر کن  ی برا

[23.11.2۰ 1۸:5۴ ] 

 چهارم و پنجاه و هفتصد پارت   

با  - بود که حتماً  انقدر مهم  اگه    ی لی.. خدم یشن  ی م  دیحرفات 

! نه حاال که با دست خودم از تو دهن یگفت  یبهم م  نایزودتر از ا

 جز حرف زدن برات نمونده!    ی چاره ا  گهیو د   رونی ب  دمتیکش  ریش

 : دی خواستم دهنم و باز کنم و جوابش و بدم توپ تا

خر فرض نکن! من اآلن اصالً  نیاز ا شتری! برو من و بسا یبرو گ -

 ی گند  نیکه با چهارتا کلمه حرف تو به خاطر ا  ستمین  یطیتو شرا



2014 
 

اگه قانع    یبهت حق بدم! حت  ی زد  یم  مونیبه زندگ  یکه داشت

 ! ی و داشته باش لی دل نیکننده تر

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. ی پوزخند

  ی .. وقتی ارزش قائل نشد  مونی من و زندگ  ی برا  ی انقدر  یوقت  -

..  دامیبه قول خودت هشدارهام.. تهد  ایمن..    ی بعد از اونهمه حرفا

م ا  یخواست   یبازم  و  بذار  ی نجوریمن  بر  ی قال  م ی و  بازم    ی .. 

و از روش    یپات له کن  ر یهمه ز  شیو پ  تمی ثیآبرو و ح  یاستخو

شوهر قبول    هیبه عنوان    ومن    ینخواست  چوقتی ه  ی.. وقتیرد ش

  ی.. پس از منم انتظار نداشته باش  برا ی و حرفت و بهم بزن یکن

ارزش قائل باشم. بسه هرچقدر   یبزن  ی خوا  یکه م  ییتو و حرفا

  گه یبشه.. د  یکه از اول نخواد زندگ   یخودم و گول زدم.. زندگ 

.. به زور تو هم د یشه! من تالشم و کردم و نشد.. زورم نرس  ینم

فهم  اجیاحت حاال  و  اهم  دمیداشتم  که    یتیاصالً  نداشته  برات 

.. برو ام یاز پسش برنم  گهی. منم دیبه خاطرش تالش کن  ی بخوا

  ی رس ی به بعد.. بدون من.. بدون زور و اجبار من.. م نیاز ا م نی بب

 نه..    ای یخواست یکه م ی زیبه اون چ



2015 
 

که رو    یفرستادم و همزمان با دو قطره اشک  رونی لرزونم و ب   بازدم

 صداش زدم:  دیصورتم چک

 زرتشت! -

وظ شبمید  - حسب  بر  فقط  قول  فه ی..  سر  از  و..  برا  یام   ی که 

م اومدم. چون  دنبالت  دادم  بابات  به  تو  از  دونستم    یمحافظت 

ا برا  نیعاقبت  احمق  هی  ی کار  م  یدختر  تنها  یکه  و   ییخواد 

 گهیبه بعد د  نیاز ا  ی .. ولهیبذاره چ  رونیپاش و از کشور ب  یقاچاق

بر  یدون  یخودت م تا خود جهنمم  به من مربوط    ی و خودت. 

در قبالت داشته    ی ا  فه یکه وظ  ستم یشوهرت ن  گهی! چون.. دست ین

 باشم! 

دونستم التماس کردنم   یپشت دست اشکام و پاک کردم.. نم  با

از سنگ شده    دمید  ی که داشتم م  ینه.. زرتشت  ایداره    ی ا  دهیفا

دارون عمل کنم و صبر کنم تا    هی.. الزم بود به توص دم یبود. شا

 دونستم.  یم دی آروم تر بشه.. هرچند که.. بازم بع

حال ساکتم نموندم.. با پشت دست اشکام و پاک کردم و   نیا  با

 گفتم: 

 ! یحرفت بمون ی که پا  یکردم انقدر مرد هست  یفکر م -
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 یدرهم ی با اخما  یروش و برگردوند و بهم نگاه کرد.. ول باالخره

بدنم و به رعشه    ی که سرعت ضربان قلبم و باال برد و همه اعضا

 انداخت.. 

 !ی د ی.. طالقم نمیطیشرا  چی.. تحت هی گفته بود -

 تکون داد.. دییزد و سرش و به تا ی پوزخند

داشتم به سر به راه    دیدرصد ام  کیبود که..    ی وقت  ی اون برا  -

عتماد  شدنت.. به جلب ا  یشدنت.. به عاقل شدنت.. به زن زندگ

 یازدواجمون انجام م  لیکار و.. همون اوا   نیاگه ا  دی! شاگهیهمد

!  سا یگ  دمیبر  گهیحاال.. د  یشد ول  یانقدر برام گرون تموم نم  ی داد 

  یزندگ  یزندگ  نیا  گهی! دی ن بردیدرصدم از ب  کیهمون    گهید

  هیزنت..    نکهیاز ا  یبترس  دیهر روز و هر لحظه با  یشه وقت  ینم

 رابطه اتون و فلنگ و ببنده!  شهیبزنه به ر شهیت

 یو تار شده ام فقط نگاهش کردم.. خدا خدا م  سیخ  ی چشما  با

 نشم..    فیخوار و خف  ششیپ   نی از ا  شتریتا ب   زهیکردم اشکام فرو نر

گفتم عذر    یم   ی گفت.. حرف حق جواب نداشت.. هرچ  ی م  راست

در نظرش قانع کننده هم بود..    لم یاگه دل  یبدتر از گناه بود و حت

 چرا زودتر بهش نگفتم!  نکهیشدم به ا  یمتهم م
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دادگاه و محضر و.. طالق    ی سراغ کارا  رمی.. مالتیبعد از تعط  -

 ! یتوافق

  نی طاقت موندن تو اون ماش  نی از ا  شتریصبرم تموم شد ب   گهید

روز قبل از رفتنم..    هیکه    ین یحرفا رو نداشتم.. ماش  نیا  دنیو شن

ها  نیبهتر زد  ی لحظه  رقم  توش  و  امون  حاال..   میعاشقانه  و 

..  یو طالق بشنوم.. طالق توافق  ییمحکوم بودم که توش از جدا 

ازدواج گرفت و   نیم به ایهه! کدوم توافق؟ زرتشت خودش تصم

  ی تنها کسوسط..    نیو ا  د یکش  ش یحاال خودشم بحث طالق و پ 

 نظر دادن.. من بودم!  ی نداشت تو  یسهم  چیکه ه

 ی رو  یحت  نکهیشدم.. با ا  ادهیام و محکم تو بغلم گرفتم و پ  کوله

  ینگاه   مین  یرو به رو شدن با طناز و طراوتم نداشتم.. بدون حت 

 به عقب.. قدم هام و به سمت ساختمون تند کردم و زنگ زدم.

  ی زرتشت هنوز همونجا بود و من با به شدت داشتم با تقال  نی ماش

خواستن برگردم.. اصالً برم و    یبدنم که ازم م   ی همه سلول ها

  نیبه هم  ی سوار شم و مثل خودش بهش امر کنم که تو حق ندار

 کردم.  یمقابله م یکن رونی ب  تیمن و از خونه و زندگ  یراحت



2018 
 

خودم    ی خواست و من اون لحظه جور  یم  ی کار توان و انرژ  نیا

 اومد!  یاز عهده ام برنم ی کار نیکردم که همچ یو فلج حس م
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 ششم و پنجاه و هفتصد پارت   

 ه؟ یک -

و  رهیقرار بگ نیدورب یطراوت سرم و بلند کردم تا جلو ی صدا با

باشه واسه زبون الل شده ام که    ی زدم که جبران  ی لبخند لرزون

 : دیبه گوشم رس  جانشیپر ه ی صدا

 !ســـــایگ یآبج -

خودم و انداختم    ه یدر و باز کرد و منم در عرض چند ثان  عیسر

قدر همونجا با  تو و بازم بدون نگاه کردن به عقب در و بستم.. ان 

وا  هیتک در  صدا  ستادمیبه  باالخره  ماش   ی تا  شدن  و    ن یروشن 

 . دمی حرکت کردنش و شن

تا صدا  ی و جلو  دستم گرفتم  پاشا    ی دهنم  به گوش  هقم  هق 

 به نرده ها.. از پله ها باال رفتم..    هیجون.. با تک ینرسه و آروم و ب
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نگران طناز که جلو  چهره بود..   ستادهیدر واحد وا  ی متعجب و 

فرار احمقانه من بوده و حاال اونم    نیا  انیداد در جر  ینشون م

خونه خودم.. بعد    ی که چرا.. به جا  رتهیمثل من سراسر بهت و ح

 سر در آوردم..  نجایو مزخرف.. از ا یسفر جهنم نیاز ا

مونده رو با ته مونده توان و جونم باال رفتم و   ی تا پله باق  چند

هق هقم خودم و انداختم تو بغلش  ی همزمان با اوج گرفتم صدا

 کردنام بود.   هیواسه گر یگاه خوب  هیو تک گاهیجا شهیکه هم

خنباریا  یول وقت  یلی..  داشت  ا  یفرق  م  نیبه  که    یفکر  کردم 

اشکا.. به آرامش برسم. چون..   نیپشت سر ا  ستی.. قرار نگهید

پر و گم کردنش در   هیفوت کردن    ی منبع آرامشم و.. به راحت

 .. از دست دادم!ه یند ثانعرض چ

* 

  ره یداغ و ملتهبم.. نگاه خ  یشونیپ  ی قرار گرفتن دست طناز رو  با

رو به روم بود گرفتم و زل    خیشد م   ی م  ی ا  قهی ام و که چند دق

 زدم به چهره نگرانش.. 

 ؟ ی درمونگاه؟ انگار سرما خورد می.. بریداغ یلیخ -

 گرفت سمتم و گفت:   وانیل  هیو به نشونه نه باال انداختم که    سرم
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.. اگه سرما هم خورده  ه یو بخور دمنوش پونه کوه  نیحداقل ا  -

 خوبه برات!  یباش

و ازش گرفتم و گذاشتم    وانیو بدون حرف ل  دمیکش   یقی عم  نفس

تو شکمم جمع کردم   شتر یمبل ب  ی کنار دستم.. پاهام و رو  زیرو م

 زانوهام.   ی شتم روو چونه ام و گذا

چ  یخوردگ  سرما لحظه ستین  ی زیکه  اون  بودم  حاضر  من   ..

خودم ساخته   ی که خودم برا  یزندگ  نیو راحت شم از ا  رمیبم

که    ی گند  نیهم تو ا   گرانیکردم که د  یبودم و هربار تالش م

تونستم گول بزنم..    یخودم و که نم  یزدم مقصر بدونم.. ول  یم

 و بس!   ماومد خودم بود یکه سرم م  ییهر بال ی باعث و بان

[23.11.2۰ 1۸:5۴ ] 

 هفتم و پنجاه و هفتصد پارت   

مادر دلسوز مشغول   هی  ن یخواهر نه.. ع   هی  نینشست و ع  کنارم

 ماساژ دادن شونه هام شد.. 

رفتن   نیکه اونم از من ناراحت و گله منده به خاطر ا  دمیفهم  یم

به قدر  یخبرم.. ول  یب انگ  ی حال و روزم    ی بود که حت  ز یرقت 
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داد    یم  حیتونست زبونش و به سرزنش باز کنه و ترج  یطنازم نم

 فعالً باهام مدارا کنه! 

گفته.. حرفش   ی زیچ  هی  تی عصبان  یبه نظر من که فقط از رو  -

 ! رینگ ی و جد

 نزنه!  یتونست حرف یم -

اثر    صدام از    یساعت  کیگرفته بود در  بعد  که از ساکت شدنم 

 گذشت..  یطناز م ی کردن ماجرا برا فی تعر

اکت  حرف طناز نتونستم س  نی.. با ایخواست ول  ی سکوت م  دلم

 بمونم. 

  ی آوردم و نشون م  ی درش م  یواقع   ریغ  ی الیخوش خ  نیاز ا  دیبا

 زرتشت گرفتم!   ی و که از حرفا میدادم حس اصل

با   یچیه  طناز و  چرخوندم  سمتش  به  و  گردنم  من  و  نگفت 

 شده زل زدم بهش..  سیخ  ی چشما

و...    میجفتمون آروم ش  ینگه طناز.. تا وقت  یچی تونست ه  یم  -

  نیا  نکهی.. انکهیا  ی. ولم یو سنگامون و وا بکن  میحرف بزن   مین یبش

معن آورد..  زبون  به  راحت  انقدر  رو..  کل    نیا  شیحرفا  که  بود 
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پ  ریمس کرده..  فکر  سنگ  شیبهش  سبک  و    نیخودش  کرده 

آوردتش.. وگرنه..    زبون و بعد به    دهی رس  ی منطق  جهیآخرسرم به نت

ن اول بهم گفت  که همو  یزرتشت  ی حرف زدن درباره طالق.. برا

انقدر راحت  دیکن.. نبا رونیاز سرت ب شهیفکر طالق و واسه هم

 باشه! 

رو نگذرونده    یخوب  ی راحت بود.. اونم لحظه ها  یدون   یاز کجا م  -

.. داغون و خسته و کالفه بود و حس پس زده شدن از طرف سایگ

  ؟ یداد  ی نشون م  یچه عکس العمل  ی تو رو داشت. تو خودت بود

تو مخالفت کن  ی نجوریا  دی.. شادیشا تو  یگفته که    ی حرف  هی.. 

 ! یو مانعش بش یبزن

م  - م   ی من  بزنم..  و بهش    یخواستم همه چ  یخواستم حرف 

شه بدون حرف زدن..    ی گفتم نم  نی ماش  نی.. تو همیبگم.. حت

شن تصم  دنیبدون  راحت  انقدر  ولی ر یبگ   میحرفام  گفت..    ی.. 

تر  نیتر  یاگه منطق   یگفت حت قانع کننده  برام   لیدال  نیو  و 

.. قبالً  دهم که بو  ی. چون هر حرفستی.. بازم برام مهم نی اریب

  ی چاره ا  گهی.. نه اآلن که کار از کار گذشته و دی زد  ی بهم م  دیبا

 ! ی هم ندار
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 کم من من کردن گفت:  هیو بعد از  دیکش  یقیعم  نفس

دارم   یخودت فکر کن  شیخواد پ  یمن دوست تو ام.. دلم نم  -

..  سا یگ  م یفکر کن   یمنطق   ا ی.. بی کنم ول  یم  ی از زرتشت طرفدار

حق با زرتشته. دوست نداشتم کار به    هیقض  نیاز نظر من.. تو ا

  یبهت گفته بودم. ول  ی دیبگم.. د  ی روز  هیبکشه که بخوام    ییجا

با زرتشت حرف   دیبا  بودماآلن ناچارم که بگم.. من بهت گفته  

ذاشت خودت    ی .. نمی ذاشت بر  یبود که.. نم  نیا  تشی.. نهایبزن

بنداز خطر  تو  عوض  هیواسه    ی و  و  یآدم  شوهرت  تو  حداقل   ..

زندگ یداشت داشت  ت ی..  حت ی و  ب   ی .  شوهرتم  قبل    شتری مهر  از 

تو گذشته درباره    یدونست هرچ  یاون م  گهیچون حاال د  یداشت

  ی به مدرکم نداشت   اج یاحت  دی.. اصالً شابودهات فکر کرده اشتباه  

و ثابت    تی گناه  ی سند بود تا ب هیبق  ی و همون حرف زرتشت برا

 ! یل ی.. خسایسخت تر شده گ  یلیکنن. اآلن کارت خ

 تکون دادم و گفتم:  دییو چند بار آروم به تا سرم

  ن ی من کمتر شه یاس.. هم هیحق با بق شهی.. همنهیهم شهیهم -

هم دارم.  و  کار  هیبق   شهیحق  هر  دارن  دلشون خواست   ی حق 
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من   ماتیتصم  ی .. ولرنیدلشون خواست بگ   یمی بکنن.. هر تصم

 ..  اره یگند باال م شهیهم

تو دهنم. تو هم حق   ادی نگو قلبم م  ی نجوریقربونت برم.. ا  یاله  -

.. تو اون حرفا رو  سای.. من که همون اول بهت حق دادم.. گی دار

زد  یوقت من  ز  ی به  عنوان    ینم  ادیکه  به  فقط    ه یشناختمت. 

باورت کردم.   یتا گفت   یآشنا بودم باهات.. ول  یم یقد  یهمکالس

 ی کار  نیتونه همچ  ینم لهدختر شونزده سا  هیمطمئن شدم که  

اس.. اون وقت تو چرا فکر    گهی د   یکیسر    ریز  ی بکنه و همه چ

کنن و    یخانواده ات حرفت و باور نم  یحت   ایزرتشت..    ی کن  یم

شده    داینفر پ  هیمدرک که    نیهم  ؟یمدرک داشته باش  دیحتماً با

کاسه    مین  ریز  ی کاسه ا  هی  یعنی گرفته    لمیاز تو ف  طیو تو اون شرا

مدرک   هیدنبال    ی دار  خودیپاپوش دوخته برات.. تو ب  یکیاس و  

 !ی گرد ی دراز کنه م  هیبق  شیپدر و مادر دار که زبونت و پ

که دست همه    یترسم طناز! همون مدرک  یترسم.. م  یمن م  -

. تا اآلن دهنم م یباشه واسه من و زندگ   دیتهد  هیتونه    یهست.. م 

نکرده که    لمیبا اون ف   ی اقدام  چی کس ه   چیو بسته نگه داشتم و ه 

 وث ید  ویاگه دهن باز کنم و اسم اون گ  یبره رو هوا. ول  می زندگ
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دار    ی فرسته باال   یکه سرم و م  ی کس  نی.. اولارمیپدر مادر و ب  یب

اشه.. خ  ی بابا م  یلیحرومزاده  تو   گهی راحت  و  باد هواس  حرف 

 کنه.  یباور نم ی کار من نبوده کس  یهرچقدرم بگ

[23.11.2۰ 1۸:55 ] 

 نهم  و پنجاه و هفتصد پارت   

که اونا    ی زیچ  هیتو دستم داشته باشم..    ی زیچ  هی.. من اگه  یول-

بترسونه.. د با اون ف  یانقدر راحت نم  گهیهم    دمیتهد  لمیتونن 

  یخواد دستم پر باشه در برابرشون. منم دلم م   یکنن. منم دلم م 

هر لحظه تن و    نکهیکنم.. نه ا  ی زندگ  ی راحت تر  الیخواد با خ

 خودم.. چه..   ی و بدنم بلرزه.. چه از ترس آبر

کدوم شوهر؟   گهیزبونم و گرفتم. د  ی بگم شوهرم که جلو  مخواست

الزم    گهیترسام کم شد.. د  ن یترس از ب  هی  یراحت  ن یهه.. به هم

زرتشت و تو دلم نگه دارم. تا دو هفته    ی نبود ترس از رفتن آبرو

شد و راهمون جدا. به قول   یسوا م  گهیاز همد   مون ی.. زندگگهید

دلم بخواد    ی هرکار  گهید  نستمتو  یاون موقع م   دیزرتشت.. شا

بترسم از لو    ای  رم یاجازه بگ  یالزم باشه از کس  نکهیبکنم.. بدون ا

 رفتنم!  
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به بعد    نیاز دست دادن داشتم.. از ا  ی برا  ی زی.. اگه تا اآلنم چمن

 تموم شد!  زیندارم.. همه چ گهید

و  مبل خم کردم    ی شونه ام خودم و رو   یفشار دست طناز رو  با

از   دونه  دونه  زدن  پلک  بدون  اشکام  پاش..  رو  گذاشتم  و  سرم 

 رو شلوارش.. ختیر یگوشه چشمم م 

موهام حرکت کرد و صداش همونطور که   ی طناز ال به ال   دست

 شد تو گوشم نشست:   یچشمام داشت بسته م

.. ثابت کن به زرتشت..  ی .. وقتشه تالش کنسایاآلن نوبت توئه گ  -

به  یحت نکنه.  قبولت  زندگاگه  هم  تو  که  بفهمون  و    تونیش 

.  یانقدر راحت ازش دست بکش  یست یو حاضر ن  ی دوست داشت

م  تیکوتاه کن   یتون  ی و  کاف یجبران  فقط  کم    هی..  ی بخوا  هی.. 

 یزندگ  نیواقعاً از ا  نکهی.. استایکن و دوباره سرپا وا  ی خودت و قو 

و هم به خودت هم به زرتشت نشون بده. منم تا    ی خوا  یم  یچ

 کنم!  یکه بتونم کمکت م ییجا

برد و تو همون    یزد و من کم کم داشت خوابم م  یحرف م  طناز

  دیچرخ  یحال همه ذهنم داشت تو طبقه هشتم اون آپارتمان م

 کنه!  یداره م کاریکردم که زرتشت اآلن چ  یفکر م نیو به ا
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آروم نشده بود و   یحرفا ذره ا  نیدونستم که با زدن ا   یم  خوب

  یل یس  هیبه اندازه    ی حت  ی حاال.. واقعاً کنجکاو بودم که بدونم وقت

  هیاز پس تخل  ی نکرد.. چه جور  یحرص و خشمش و سر من خال

سر خودش آورده    ییبر اومد.. اگه.. اگه بال  تی اون حجم از عصبان

 ؟ یباشه چ

[23.11.2۰ 1۸:55 ] 

 شصتم  و هفتصد پارت   

××××× 

  ی چشمام و باز نکردم. نم  یشد ول  اریزنگ در مغزم هش  ی باصدا

شدنم    داریدونستم ساعت چنده.. اما مشخص بود که هنوز وقت ب

 کنه.   یادامه خواب مقاومت م  یکه انقدر چشمام داره برا  دهینرس

قرص واسه آروم  ی صبح بود که بعد از کل ی کایداشتن.. نزد حقم

ب  علناً  نه..  که  فعالم خواب  مغز  ا  هوشیگرفتن  حاال  و    ن یشدم 

بدجور  ی صدا زنگ..  و خط خط  ی مزاحم  اعصابم    ی م  یداشت 

 کرد!
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آ  زیر  هی  ی ا  قهیدق  پنج آروم گرفت..    فونیزنگ  بعد  و  زده شد 

شده و رفته صورتم و    الیخیشخص پشت در ب  نکهیخوشحال از ا

بلند شد    میزنگ گوش  ی صدا  نباریتو بالش فرو کردم که ا  شتریب

و    واریبه د  دنشیکوب  تی قابل  یبرداشتمش.. حت   ت ی و من با عصبان

که رو صفحه    ارونعکس د  دنی د  یخفه کردن صداشم داشتم ول

 اس. دهیفا یباور رسوند که تالشم ب نیمن و به اافتاده بود.. 

 یراحت  نیآدم پشت در هم دارون باشه.. محاله ممکنه به ا  اگه

ا با  بره..  شن  نکهیبذاره  حوصله  احتمااًل   دنیاصالً  و  ها  حرف 

ول  حتینص نداشتم  و  شایهاش  جر  دی..  در  اونم  بود    ان یبهتر 

نداشته باشه    یواه   دیکه گرفته بودم قرار بدم تا انقدر ام  یمیتصم

 ! هرابطه پاره شد نیبه درست شدن ا

به   یباکالفگ بدون جواب دادن  و  از رو خودم کنار زدم  پتو رو 

و  فونیخورد راه افتادم سمت آ  یکه هنوز داشت زنگ م م یگوش

 و برداشتم..  یگوش

 ؟ یاول صبح یگی م یچ -

جلو  ی جا  به و  ساعتش  صفحه  قرار   فونیآ  نیدورب  ی خودش 

 داد.. یرو نشون م ازدهیربع به  هیگرفت که 
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 شه ظهر! باز کن در و! یداره م گهید-

کردم نگاهم    یو سع   ییو باز کردم و راه افتادم سمت دستشو  در

 .. رمیبه بار آورده بودم بگ  شبی که د یو از سالن خونه و افتضاح

* 

وا  ینگاه  م ین سالن  که وسط  دارون  به    ستادهیبه  داشت  و  بود 

شکسته بودن نگاه    ایچپه شده بودن و    ایکه همه اشون    یلیوسا

 کرد انداختم و راه افتادم سمت آشپزخونه.  یم

 چرا ماتت برده؟-

داشتم خونسرد و آروم باشم و ذهنم و دور کنم از   یسع  بیعج

ذاشتم و    ی.. چون اگه فکرم و آزاد منی ماش  ی تو  شبمید  ی حرفا

 لیمطمئناً از وسا  کردم..  یخودم تکرارشون م  شیپ  گهیبار د  هی

 موند!  یسالم نم ی زی آشپزخونه هم چ

 ؟ ی صبحونه خورد- 

 ه؟یکارا واسه چ  نیا-
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م   خچالی  در کردم..  باز  چ  لمیو  گلو  ینم  ی زیبه  فقط   ی رفت 

گذاشتن    نیرو بردارم و ح  وهیآبم  ی خشک شده ام وادارم کرد بطر

 : دم یرو کانتر پرس وانیدو تا ل

 کدوم کارا؟-

 ؟ی روز انداخت نیخونه رو چرا به ا-

نگاه  سرم و  بلند کردم  ا  یو  انداختم..    نکه یبه چهره متعجبش 

 ن یبه خودش اجازه داده بود ا   نکهیکجاست و ا  سا یگ   دیپرس  ینم

  سا یداد خبر داره از موندن گ  ی.. نشون م نجایا  اد یساعت پاشه ب

  شب ید   ی حرفا  انیتو خونه دوستش.. پس.. صد در صد در جر

 منم بود! 

[23.11.2۰ 1۸:55 ] 

 کمی و شصت  و هفتصد پارت   

خودم و    ی کانتر به سمتش هل دادم و برا  ی رو رو  وهیآبم  وانیل

 برداشتم.. 

 ده؟یخبرا به گوشت نرس -
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با خط طناز به من    سا یصبح گ  ی کایکه نه.. نزد  شبم ی.. دشبید  -

اگه  زرتشتم  نگران  و  طنازم  خونه  من  گفت  و  داد  اس  ام  اس 

  امش یشدم پ  داریسر بهش بزن! البته من صبح که ب   هی  یتونست

 شده!  یچ نم یو خوندم.. حاال بگو بب 

 وانیل  اتیحرارتم باال رفت که محتو  ی حرف جور  نیا  دنیشن   با

نم بود؟ هه..  .. نگرانکیس  ی و انداختمش تو  دمینفس سر کش   هیو  

رفت    یکه داشت همراه اون حرومزاده م  یاون موقع  گه؟یاآلن د 

با  ی مرز  ی تو اون روستا از    ی نگران م  دیواسه فرار  بعد  شد که 

 ..  ادیبه سر من م  ی رفتنش چ

 زرتشت با تو ام؟ -

 شبی ! دیبشه دارون.. تموم شد همه چـــــ  یخواست   یم  یچ  -

مونده بود    یکه از طناب رابطه امون باق  یبا دست خودم اون نخ

.. هم از فکر  سای جدا بشم.. هم از گ  شهیهم پاره کردم تا واسه هم

طالق   ی دنبال کارا  رمیم  دیع  التیکردن بهش. گفتم بعد از تعط

  ی کن  حتمینص  ی و بخوا  یکلمه حرف بزن  هی.. تو هم اگه  یتوافق

حت  یم پس  دهنت  تو  بتون فکر    ی کوبم  که  سرزنش    ینکن  با 

 !ی به گه بکشــــ نیاز ا شتریکردنات اعصاب من و ب
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  ی . ولدنم یضرب حرف زدن و داد کش  هینفس نفس افتادم از    به

 ینم  ی ا  گهیساکت موندن دارون و جور د  ی خبر و تقاضام برا  نیا

کردم به حرفم گوش   یو فقط خدا خدا م  ارمیتونستم به زبون ب 

 !گهیوقت د هی ی هم داره.. بذاره برا یحت یبده و اگه نص

کاب  جفت لبه  با نفس    نتی دستام  به دارون داشتم  بود و پشت 

تق تق فندک باعث    ی کردم که صدا  ی خودم و آروم م  قیعم  ی ها

 شد سرم و با تعجب به سمتش برگردونم.  

 دیوحشتناک دخراب و    ی حالم و انقدر  ینبود.. ول  ی گاریس  دارون

 روشن کرد و بدون حرف داد بهم!  گاریس هیکه با دست خودش 

کردم   یبهش زدم و سع  قیو ازش گرفتم و چند تا پک عم  گاریس

 و پر حرفش بشم.  رهینگاه خ نیا لیو تحل هیتجز الیخیب

 دمیحرفم براش گرون تموم شده بود و شا  ی ادی .. انگار زآخرسرم

 گرفت و گفت:   یبهش برخورد که نفس

حالت خوبه که انگار    نمی برم.. اومدم بب  گهیخب.. من د  لهیخ  -

 مبارک!  دتمیخبرم کن.. ع  یداشت ی ! کاریخوب

عجز   تیضربه به شونه ام زد و راه افتاد بره که خودم با نها  چند

 : دمی نال   میو درموندگ
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  ن یاز ب  نمونی ب  ییزایچ  هیتنها راه چاره امون بود دارون..    نیا  -

 !میجفتمون آروم تر  ی نجوریمحاله درست بشه.. ا گهیرفته که د

رفت سمت در با دست به سالن    ی و همونطور که م  نستادیوا  یحت

 منفجر شده خونه اشاره کرد و گفت: 

 آرامشت و.. خدافظ!  نمی ب یدارم م -

[23.11.2۰ 1۸:55 ] 

 دوم و شصت  و هفتصد پارت   

  چیخواستم ه  نکهیاز ا  یمونیو در و بست و من و با حس پش  رفت

م  یحرف کاش  گذاشت.  تنها  هم  ینزنه  مثل  کاش    شهیگفت.. 

م پش  یسرزنش  کاش  د  یم  مونمیکرد..  حرف  از  و    شبمیکرد 

م بگ  یوادارم  برم پسش  مثلرمیکرد  دال   شهی هم  .. کاش    ل یبا 

 شبید  ازکه    یبرزخ   نیداد و من و تو ا  یم  سایحق و به گ  یمنطق 

 ذاشت!  یافتاده بودم تنها نم ریوسطش گ 

  ی نگفت نه.. نگفت طالق نم  سای .. منم حق داشتم نداشتم؟ گیول

زندگ نگفت  نم  مونیخوام..  نگفت  دارم..  دوست  از    یو  خوام 
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.. نگفت  مونمیبده.. نگفت پش   گهیفرصت د  هیدستت بدم.. نگفت  

 ؟یراحت نیکنم! فقط گفت.. به هم یجبران م

حرف از زبون من بود تا رو هوا    نیا  دنی.. انگار منتظر شنانگار

  ی راحت بشه.. تا بتونه به همه بگه من کس  الشیبزندش.. تا خ

ا نخواست.. من کس  یزندگ  نیبودم که  پ بو  یرو    شنهاد یدم که 

اون   تباه م  ن یا  هیقربان   هیطالق دادم و  با    یوسط که داره  شه 

 خودخواهانه من.   ماتیتصم

سقف   نی.. تو ای زندگ  نیتو ا  دیکش  یانقدر داشت عذاب م   یعنی

.. اگه من و ی که با من داشت؟ هه! چه سوال مسخره ا  یمشترک

رفت..    یکرد و نم  یولمون نم  م یداشت   تیبراش اهم  ی زندگ  نیا

شد.. بازم    مونیاشتباه احمقانه رفت و پش  هیاصالً بر فرض با    ای

 کرد! یتالش م موننگه داشتن ی .. برامی داشت تیاگه اهم

به ساعت انداختم و دوباره راه افتادم سمت اتاق خواب..   ی نگاه

تونستم بازم غرق بشم تو    یم  گهیبا خوردن چند تا قرص د  دیشا

ب تونستم    ی شد که م  یم  ی .. کاش اصالً جوری خبر   یخواب و 

 فکر نکنم.  یچیو بخوابم و به ه  التیو تعط  دیع امیا نیکل ا
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نرس  یول اتاق  به  پام  زنگ    ی صدا  گهیبار د  هیبود که    دهیهنوز 

تما  م یگوش بازم  شد..  ا  یلیبلند  و  نداشتم  دادن  جواب    نبار یبه 

بکشم و    یشماره طناز وادارم کرد دستم و رو صفحه گوش  دنید

 بچسبونمش به گوشم: 

 بله؟ -

 الو آقا زرتشت.. سالم!  -

م  ن یاز هم  یحت اونم مثل    صیشد تشخ  یسالم دادن  داد که 

عج  ناراحته..  من  دست  از  گ  بیدارون  با    یسع  سایبود!  داشت 

و حاال.. همه از من    یند بزنه به همه چاحمقانه اش گ  ماتیتصم

 دلخور شده بود! 

 د؟ یسالم.. خوب  -

گ  - حال  بگم..  زدم  زنگ  ن  سایممنون!  از یعنی!  ستیخوب   ..

نبود ول  شبید امروز خیخوب  باالست..    یلی..  بدتر شده! تبش 

.. فکر  یخواستم زنگ بزنم بهتون ول  یهمش.. نم  گهیم  ونیهذ

 ! د ی.. بدوندیو با  دیشوهرش کردم به هر حال هنوز 

[23.11.2۰ 1۸:5۶ ] 
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 سوم و شصت  و هفتصد پارت   

 ی زد.. بغض تو  خیاوج گرفت و کف دستام    هیقلبم تو ثان  ضربان

 .. گه یداره راست م  نکهیذاشت درباره ا ینم دی ترد ی صداش جا

نفر تو گوشم    ه ی.. بعد از زدن اون حرفا  شبیکه اگه د  یتیواقع

به من    سایگ  یزندگ   گهیگفتم د  یدادم و م  ینم  ت یخوند اهم  یم

راحت   یحرف  نیکه زدن همچ  دمید  ی حاال.. م  یول   ستیمربوط ن

 . ست ین

که بهم انداخت.. هنوز شوهرش بودم.. هنوز    یقول طناز و متلک  به

با  ت یمسئول و  دیداشتم.. هنوز  م   حواسم  وقت  یبهش  تا   یدادم 

 پاک بشه!  می که.. هم اسمش هم حضورش هم فکرش از زندگ

 آقا زرتشت..  -

 افتم!  یاآلن راه م -

* 

ن  در لبخند نصفه و  باز کرد..  به روم  به    ی ا  مهیواحد و طراوت 

 شهیروش زدم و جواب سالمش و که برعکس سالم طناز مثل هم

 پر از ذوق بود دادم.
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اون   ی صدا  دنی با شن  یعجله رفتم تو ولو درآوردم و با    کفشام

قدم هام شل شد و اخمام رفت تو   سایپسره.. پاشا.. از تو اتاق گ

 هم.. 

ممکنه باز بره باال.. من تو سرمش    یاومده.. ول  نیی کم پا  هیتبش    -

دو ساعت   یکی ادامه بده.. اگه تا    هی.. تو هم به پاشوختمیمسکن ر

 بهم بگو خب؟  ایشد ب  شتریب گهید

 باشه! دستتون درد نکنه زحمت شد براتـ...  -

بودم    ستادهیمن که تو چهارچوب در اتاق وا  دنیطناز با د  حرف

قطع شد و بعد از اون پاشا هم برگشت سمتم و اونم درست مثل  

 من اخماش رفت تو هم! 

پاشا تکون    ی سالمم برا  یبه معن  ی سالم طناز و دادم و سر   جواب 

تونستم    یکه به جرات م  ییسای ادم سمت تخت و گدادم و راه افت

با    روزیبگم نسبت به د الغرتر و رنجورتر شده بود.. به خصوص 

  ص ینگاه قابل تشخ  هیکه با    ی و حال بد  دهیپر  یرنگ و رو  نیا

 بود! 

 پاشا به سمتش برگشتم..  ی به تخت با صدا دهینرس یول

 با شما صحبت کنم؟  قه یتونم چند دق یمن م  -
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  ی فرستادم.. طناز چ  رونیب  یچفت شد و نفسم و با کالفگ   فکم

از رس   شیپ قبل  بود که  فکر کرده  ا  دنیخودش  و   نیمن  آدم 

 سا؟یآورده بود باالسر گ

با شغلش داشت و    ی ادیکه رفتار و طرز برخوردش تضاد ز  یآدم

  ت یآدم محترم و با شخص  هیمثل من    یذاشت در نظر کس  ینم

 باشه! 

  سا یکه مطمئناً داشت حال گ  یسرم   نیحال فقط به خاطر ا  نیا  با

  ده یآدم داشتم و ناد نیکه با ا یبرخورد  نیکرد آخر یرو بهتر م

 .. رونیگرفتم و پشت سرش از اتاق رفتم ب

اتاق بودن و منم تو راهرو   طراوت کوتاه   ی و طناز جفتشون تو 

 و منتظر به پاشا نگاه کردم که گفت:  ستادمیوا یدر ورود ی جلو

 ! ستی حالش خوب ن -

 هیکردن    دایبه پ  ی دیشد  لیو م  ختی تو وجودم فرو ر  ی زیچ  هی

فهم  هیتک انگار  داشتم..  موندنم  سرپا  واسه  و    د یگاه  اش  ضربه 

 داد..  حیزده که توض ی بدجور

سرم و دو سه تا مسکن    نیکه با هم  گم یو نم  شیحال جسم  -

  ی گفتناش م  ونیکه از هذ شهیشه.. منظورم حال روح یخوب م
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فهم که خد یشه  تشخ  یلی. همونطور  مسببش    صیراحت  دادم 

اسم   دیشه شن   یکه از حرفاش م یواضح زیچون تنها چ ییشما

 شماست. 

به خودم کش  یقی عم  نفس به   دمیواسه مسلط شدن  و  و سرم 

 تکون دادم.. دییتا

  ی .. کار شما هم اونطوری که کرد  یتیزیبابت سرم و و  ی مرس  -

اش   ه ی.. بقهیمشکالت جسم  نی دونم مربوط به هم  ی که من م

 فکر کنم به خودم مربوط باشه! 

 ... یبه خودتون مربوطه! ول -

به در بسته اتاق خواب ادامه   ینگاه   میو برگردوند و با ن  سرش

 داد: 

ب  ی اونجور  یوقت  یول  - ا  مارستانیتو  پاره   قهیدخترا    نیواسه 

کردم   یو آزارشون.. فکر م  تیبه اذ   ی و من و متهم کرد  ی کرد

 حاال جامون برعکس شده انگار! ! ی هواشون و دار یلیخودت خ

 : دمیکردم و توپ داغ
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که به   ی ا  بهیغر  هیتو    ی.. ولسامیتفاوت که من شوهر گ  نیبا ا  -

اجازه هر غلط م  یخودت  ب   ی دیو  به خاطر  کار    یفقط  و  کس 

 دخترا!  نیبودن ا

ب   ی لبخند و  اعصابم  نشست  لبش  رو  کرد    یخط خط  شتریکه 

 رفتنش به زبون آورد:  رونیحرف آخرش که قبل از ب نطوریهم

آدم از سمت   نکهیا  ی روشنه! ول  بهیمن غر  فیخب پس.. تکل   -

ا  نیتر  کینزد زور داره!   یلی خ  گهیبشه د  تی اذ  ی نجوریکسش 

 !ریروزتون بخ

جواب به ذهنم برسه و بخوام بگم رفت    ی برا  یحرف   نکهیاز ا  قبل

 واریو سرم و به د  ستادمی وا  همونجا  یو در و بست.. با کالفگ  رونیب

 دادم. هیراهرو تک

اون شب   ی حرفا  یخواست تالف  یدونستم که فقط م  یم  خوب

به هر    ی کنه.. ول  یو خودش و خال  اره یو درب  مارستانیمن تو ب 

و    می مستق  یطی نبود! اون تو هر شرا  یدرست  سهی حال.. اصالً مقا

با    ینسبت  چیه  کهیشد.. در حال  یباعث آزار طناز م  میمستق   ریغ

ب اون  و  نداشت  دختر  آزارش    چارهیاون  نم   چیه  بههم    ی کس 

 .. دیرس
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مرحله  نیبه ا سایقصدم رسوندن حال و روز گ نکه یمن.. با ا یول

بربخوره و با    تمی دونستم که به شخص  ینبود.. هنوز حق خودم م

 . رمی بگ  میتصم میزندگ هیبق ی غرورم برا ی ته مونده ها

[23.11.2۰ 1۸:5۶ ] 

 پنجم و شصت  و هفتصد پارت   

 ینم  یبه من زده بود.. هرچند که منم تالف  سای اول و.. گ  ضربه

  شی هنوز رو پام و سرم الزم نشدم.. معن  نکهی.. ایخواستم بکنم ول 

  د یبا  یکی.  .ستین   الم یخ  ن یکه تونستم تحمل کنم و ع  ست ین  نیا

با چشم خودش متالش  ی رفت تو  یم شدن روح و    ی وجودم تا 

 !دید یروانم و م

از د  هیتک و  ا  واریام  اتاق..  افتادم سمت  راه  و  حرفا   ن یبرداشتم 

کس  ی زیچ هر  به  بتونم  که  توض  ینبود  اش  بدم..    حیدرباره 

  د یدر جواب خانواده ها.. که شا  دیدونستم با  یهمونطور که.. نم

بگم    یکردن.. چ  یتازه تازه داشتن ازدواج دوباره امون و هضم م

به   به خصوص  از اون دفاع همه   مادرمدرباره علت طالق..  بعد 

 کردم!  سایکه از گ ی جانبه ا
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چند تقه به در وارد اتاق شدم و نگاهم و از چهره نگران اون دو    با

دوختم.. طناز و طراوت که    سایگ  تا خواهر به صورت غرق خواب

رفتن.. راه افتادم سمت تخت و    رونیآروم از کنارم رد شدن و ب

 لبه اش نشستم. 

کدوممون بسوزه..    ی دلم برا  شتریب  دیدونستم اون لحظه با  ینم

روشن نشده بود و  شیبا خودش و زندگ فشیکه هنوز تکل سایگ

اش..   ندهیبکنه واسه آ  دیکار با  یخواد و چ  یم  یدونست چ  ینم

وارد   یمن که بازم نتونستم اعتمادش و جلب کنم و از هر راه ای

 ! دمیشدم به بن بست رس

جونش و که کنار بدنش افتاده بود گذاشتم رو    یالغر و ب  دست

که به وضوح    یتو صورت  ره یخودم و مشغول نوازشش شدم.. خ  ی پا

تر شده زمزمه    فیچند روز الغرتر و نح  نیکردم تو ا  ی حس م

 :کردم

به درک! با خودت   مونیمن به درک! زندگ  سا؟یگ   ی کرد  کاریچ  -

  ی بکن   یخواست  یکه م  ی ارزشش و داشت؟ کار  ؟ی کرد  کاریچ

 کار یچ  ؟ی حال و روز بنداز  نی ارزشش و داشت که خودت و به ا

بردت   یم  ارویاومدم دنبالت؟ اگه اون    یاگه نم  یبکن   ی خواست  یم
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بعدش   یدون  یم ؟  آورد   یخواست سرت م  یکه دلش م  ییو هر بال

موند؟    یازم نم  یچیه  گهید  یدون  یاومد؟ م  یسر من م  ییچه بال

به درک.. خودم چه    ثاشونیمردم و دوست و آشنا و حرف و حد

از تصور اون جهنم  یطاقت م   دیبا  ی جور که قرار بود    یآوردم 

ب  نکهیبرات درست بشه؟ از شب و روز فکر کردن به ا   ی چقدر 

تو سرش    یچ  دمی.. که نفهمهیچ  مدرد زن  دمیعرضه بودم که نفهم

خواد بکنه.. که چرا.. چرا هنوز به من    یم   کاریگذره.. که چ   یم

که..    یتو اون چند ساعت   ؟ی فکر کرد  نایاعتماد نداره! اصالً به ا

  قه یدق  کیلب مرز.. اگه فقط    ی رفت  یم  یاشتد   ارویهمراه اون  

  مگه ..  یگشت  یاز همونجا برم  دی با  ی کرد  یفکر م  زایچ  نیهم به ا

مهمتر بود که همه    نای..چقدر از ای بکن  یخواست  ی که م  ی اون کار

و.. عالقه امون    مونیمن و.. زندگ  ی.. حتی؟حتی کرد  یو قربان  زیچ

 و!

[23.11.2۰ 1۸:5۶ ] 

 ششم و شصت  و هفتصد پارت   

شدن چشمام نگاهم و ازش گرفتم و دستم و محکم رو    س یخ  با

گفت.. بمون..    یم  یحس  هیبره..    نیاز ب  شیتا تار  دمیچشمام کش
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  نیا ی .. بمون و حداقل بفهم سر چریبمون و جواب سواالت و بگ

عالمت سوال    ه یعمر با    هیفرود اومد.. تا بلکه بق   تیبال.. رو زندگ 

 !ی ذهنت روز و شبت و نگذرون  ی تو

 لیدل  نکهیاز ا   دی ترس  یذاشت.. م  ینم  گهیتر د  ی حس قو   هی  یول

ارزش بودنم   ی ببرم به ب  یپ  شتریقانع کننده نباشه.. که ب   سایگ

 دختر..  نیا شیپ

  قاًیشد دق  یرفتن هم.. م  یطرفه به قاض  هی  ی نجوریدونستم ا  یم

کار زندگ  ی روز   هیکه    ی همون  با  بدون   شی آقاجون  که  کرد.. 

ترسوندش که رفت و پشت سرشم نگاه    ی حرفاش.. جور  دنیشن

 نکرد!

 گهیبار د  هیخواستم    ی خواستم مثل آقاجون باشم.. نم  ینم  من

..  ی خواستم خودم حکم صادر کنم. ول  ی بدم.. نم  ی رو فرار  سایگ

بارم که شده.. با چشم خودم    هیبود که.. واسه    نی حقم ا  نیکمتر

گنم ی بب برا   سای..  داره  ا  ی هم  داشتن  م  یزندگ  نینگه   ی تالش 

وصلمون نکرده!    گهیهمد  ه من ب  ییکنه.. که فقط اجبار و زورگو

تما داره..  عالقه  داره..  کشش  اونم  زند  لیکه  ادامه  به    ی گداره 

 مشترکمون!
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مطمئن بشم به    دیبا  گهی.. پس دنمی ازش نب  یحرکت  نیهمچ  اگه

ا  دهیفا  یب به  ا  گهید  نکهیبودن حضورم..  احت  یذره    اج یبه من 

بعد از ده سال دلش هنوز با من صاف نشده و    نکهینداره.. به ا

  ن یشتریبا ب   دنییتالش من واسه گره زدن دوباره امون.. مثل دو

  ی و به نفس نفس م  م ش  ی .. تهش خسته ملهیتردم  ی سرعت رو

ول نرس   چیبه ه  یافتادم..  نقطه شروع   دم یجا  تو همون  هنوز  و 

 ! ستادمیوا

 بود که بدوئه سمت من!  ساینوبت گ  حاال 

رفتنم دستم و گذاشتم    رونیبلند شدم و قبل از ب  یقینفس عم  با

اومد و حرارت   یم  نییبدنش داشت پا  ی .. به نظر دماش یشونیرو پ

 کردم. یرو حس نم ی ادیز

نگاهش کردم و    ره یخ  ره یکم خ  هیو    ستادمیباالسرش وا  همونجا

مبل نشسته بود زدم و   ی به طراوت که رو ی .. لبخندرونیرفتم ب

 اومد گفتم:  رونیرو به طناز که همون موقع از آشپزخونه ب

داره دوباره   دیاگه حس کرد  ی.. ول ادیم   نییتبش انگار داره پا  -

دکترتون به من    ی قبل از تماس با آقا  دیشه.. لطف کن  یم  ادیز

 تم! نشس  نیتو ماش نیی .. من پامارستانیکه ببرمش ب  دیخبر بد
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  ییجورا  هی.. دست خودم نبود..  ی خواستم لحنم تند باشه ول  ینم

وسط    یبهم برخورده بود که از اون آدم حرف خوردم اونم وقت

 کاره بود..  چیماجرا ه نیا

[23.11.2۰ 1۸:57 ] 

 هفتم و شصت  و هفتصد پارت   

و لرزون طناز به گوشم    فیضع  ی که صدا  رونیو گرفتم برم ب  روم

 خورد: 

دوباره    دیبا  گهی د   دینداشتم. با خودم فکر کردم شا  ی قصد بد  -

.. بدون  می مشکالتمون و خودمون حل کن  نکهیبه ا  میعادت کن

 !میری اجازه بگ  یالزم باشه از کس نکهیا

 نیچرخ به سمتش زدم.. ا مین هیهام سرجاش ثابت موند و  قدم

و من اعصابم مثل    نداختیبار بود که داشت بهم متلک م  نیدوم

 .ارمی به روم ن ی زینبود که بخوام بشنوم و چ ی قبل قو

.. دستام و تو ستادمیوا  شیند قدمبرگشتم طرفش و تو چ  دوباره

به چشما  بیج زدم  زل  و  کردم  فرو  مدام سع  ییشلوارم    ی که 

 ..ردشونی داشت از من بگ
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 رک و راست بزن! ی دار یحرف -

داد که هر    یدر اتاق بود و چونه لرزونش نشون م  خیم  نگاهش

  ی و به زور داره خودش و کنترل م   هیگر  ریلحظه ممکنه بزنه ز

 کنه! 

که به همون اتاق    ساستیدونستم همه دردش حال و روز گ  یم

 اشاره کردم و گفتم: 

ا  - گ  نیمقصر  روز  و  ن   سایحال  خودش  ستمیمن  خودشه!   ..

کردم..    ی و م  م یبکشه! من... من داشتم زندگ   نجایخواست کار به ا

با وجود همه دلخور   دیحداقل شما شاهد بود ا  ی که    ن یهام از 

  ی عنی.  م یداشته باش  ی عاد  ی زندگ  هیدختر.. چقدر سگ دو زدم تا  

و    ستمیزد.. فقط وا  که   ی که کرد.. هر گند  ی هر کار  ی انتظار دار

کنم که دوباره تکرارش    قشیتشو  ی توقع دار  دمی شا  اینگاه کنم؟  

 کنه؟

و رو به طراوت که داشت هاج    دی کش  سشیخ  ی چشما  ریز  یدست

 کرد گفت:  یو واج ما رو نگاه م

 اتاقت! طراوت برو تو  -
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و بعد از رفتن طراوت منتظر زل زدم تو    دمیبه صورتم کش  یدست

 صورت طناز که گفت: 

به تماشا و    دیستیوا  نکه ی.. نه اد یکن  قشینه گفت تشو  یکس  -

  دنی.. بعد از شنانیجر  دنی.. بعد از فهمشبی.. دد ینکن  ی کار  چیه

.. خدا شاهده که تمام حق و به شما دادم.  دیکه بهش زد  ییحرفا

ودشم گفتم.. گفتم اشتباه کرده. گفتم مقصر اون بوده و حاال  به خ

ول   دیبا بده..  پس  و  کارش  نبا  یتاوان  هم  سر  دی شما    ع یانقدر 

که بهش    نهیحقش ا   نیبره.. کمتر  دشیو بفرست   دیپرونده رو ببند

 !دیفرصت حرف زدن بد قهی به اندازه پنج دق

[23.11.2۰ 1۸:57 ] 

 هشتم  و شصت  و هفتصد پارت   

واسه من قائل شد؟   یاصالً حق  سایبود؟ گ  یحق من چ  نیکمتر-

  ی دو سه ماه زندگ  نیتو ا  میها داشت  قهیپنج دق  نیچند تا از ا

 ییحرفا  نیتونست استفاده کنه تا ا  ینم  شیکیمشترکمون؟ از  

  نجا یکار به ا  دی ون موقع بگه؟ حتماً باخواد بزنه رو ا  یکه اآلن م

رفت و خودش و به قهقرا    یتا دم مرگ م  دیحتماً با  د؟ی کش  یم

وسط    نیاشتباهه و ا  رهیکه داره م  یراه  دیفهم  ی کشوند تا م   یم
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 ییزایچ  هی  دی هم هست که با  ی زیمترسک سر جال  هی..  یآدم  هی

نداشتم طناز.. از   سایگ  یتو زندگ  ییبده؟ من جا  حیرو بهش توض 

تونم نگهش دارم.  یاول من و نخواست.. منم فکر کردم به زور م

حرف  شتباها  یول نفع    یکردم..  به  زدم..  طالق  درباره  که..  هم 

بود.. حداقل د ن  گهیخودش  و   هینقش    ستیالزم  زن شوهردار 

هام..    ییشه از دست من و زورگو  ی کنه.. راحت م  ی متعهد و باز

ن  گهید فرار بچ  یاشکوی  ست یالزم  با هزارتا دروغ و   نهینقشه  و 

ا  شیدونگ عمل از  بعد  اگه  ا  نیکنه.  اون   نهیدو سه ماه.. هنوز 

کشم کنار    یندارم.. م  یخواد.. منم حرف  یم  سای که گ  ی ا  یزندگ

 برسه!  شی که به زندگ

  ی خواد! من نم  یخواد.. به خدا نم  یرو نم  یزندگ   نیا  سایگ  -

از زبون    دیرو بزنم که با  ییخوام حرفا  ی خوام دخالت کنم.. نم

  دیبهتون که انتظار داشته باش  دمیو بازم حق م  دیبشنو  سایخود گ

  سای.. که گ دیو بدون  نیحداقل ا  ی.. ولدیدی شن  ی م  نایزودتر از ا 

 ی .. هرچقدرم احمقانه.. براگرفتکه    یمیکرد.. هر تصم  ی هرکار

 فظ شما بود..  وحفظ آبروش و ح یحفظ زندگ 
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زدم و سرم و ناباورانه به چپ و راست تکون دادم که   ی پوزخند

 گفت: 

کنه..    یو در کنار شما با آرامش زندگ  شیزندگ  ه یبق  نکهیا   ی برا  -

نفر به خودش   هی  نکهی.. هر روز و هر لحظه.. نترسه از انکهیا  ی برا

اجازه بده.. از.. از مدرک قتلش.. واسه نابود کردنش سوء استفاده  

 کنه! 

نگاهش و گرفت    عیدرهم از تعجب زل زدم بهش که سر  ی اخما  با

 .. نیشد به زم  رهیو خ

.. به خاطر  رهی رفته اش و پس بگ   ی خواست آبرو  یفقط م   سا یگ  -

ن.. که تا آخر  .. بچه اتوندهیشما.. آ  ندهیاش.. آ  نده ینگه داشتن آ

 بشه سر نکنه!  یمادر اعدام ه یبه  لیتبد نکهی عمر با استرس ا

 لب زدم:   دیو با ترد  دمیکش  رونیب   رتمیو به زور از بهت و ح  خودم

 ... سایگ-

نپرس- من  قض   دیاز  زرتشت..  جور  هی آقا  با  هی اش  اول   دیکه  از 

  ده یکه کش  یتونه درد و عذاب   ی نم  ی..به جز خودش کسدیبشنو

  یی و بال  ش ی..داستان زندگدی.. فقط مطمئن باشارهی رو به زبون ب

درصد به    هی..  ی که سرش اومده.. انقدر قابل باور هست که حت
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 هی. فقط..فقط بهش  نشواسه قبول کرد  دیراه ند  دیخودتون ترد 

 کنم!  یواسه حرف زدن.. خواهش م دیفرصت بد

[23.11.2۰ 1۸:57 ] 

 نهم  و شصت  و هفتصد پارت   

چپ و راست شد و بعد نفسم    سشیخ  ی چشما   ن یکم ب   هی  نگاهم

.. مطمئن تر  نباریتکون داد و ا   دییبه تا  ی فرستادم.. سر  رونیو ب

 لب زدم: شبیاز د

  اد یکه ب  یفرصت و بخواد.. به شرط  نیکه خودشم ا  یبه شرط   -

..  ی! بدون زور و اجبار کسره یفرصت و از من بگ  نیو.. خودش ا

بهم ثابت    گهیبخواد.. چون د   دیبدون هل دادن شما.. خودش با

 .ادیبه دست نم ی زور ی چیشده.. ه

 قدم به سمت در عقب عقب رفتم که هولزده گفت:  چند

 مگه نه؟!  م یهنوزم.. هنوزم مثل خواهراتون -

آت  یآب ر  شیرو  ا  ختهی وجودم  با  لبخند  نیشد  و  به    ی حرفش 

  د ی رس  یدفاع به نظر م  ی مظلوم و ب  شهیکه هم  حشیصورت مل

 زدم..
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 ! فته ی که ب ی.. هر اتفاقدیخواهر من شهیشما هم -

من براتون   دی! اگه خسته ان یتو ماش  دی.. نردیبمون  نجای پس.. هم  -

  ی . حداقل.. حداقل تا وقتد یکه استراحت کن  ندازمیرخت خواب م

 بشه! داریب  سایکه گ

انقدر پر از خواهش بود.. که نتونستم درخواستش و رد   نگاهش

  سا یحال گ  یگرفت تا وقت  یدلم آروم نم  نی کنم.. خودمم تو ماش

 شد..  یبهتر نم

و به سمت مبال   رمیتکون دادم و مس  دییسرم و به تا  نیهم  واسه

ازش    میو جسم  یروح  یخستگ  تیکه نها  ییدادم و با صدا  رییتغ

 بود لب زدم:  دایپ

 ؟ یدار ییچا -

 تکون داد: دییپر از ذوق شد و سرش و به تا ی ا  هیتو ثان نگاهش

 براتون! ارمیاتفاقاً تازه دمه.. اآلن م -

دادم و چشمام و بستم..    هیمبل تک  یکردم و سرم و به پشت  تشکر

به مراتب    یکابوس  هی..  ی داریتو ب  یکابوس شده بودم ول  هی  ریاس

 خواب.. ی وس تووحشتناک تر از کاب
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و   یشدن و تموم شدنش نداشت   داریبه ب ی دیام گهید نجایا چون

 د یروزنه ام  هی..  ییروشنا  هی.. تا باالخره  ی کرد  یانقدر صبر م   دیبا

که   دیشک و ترد  ت یسمتش.. اونم با نها  ی به چشمت بخوره و بر

 نه!  ای یرس یاصالً بهش م  ایآ

که چشمم به روزنه   ی به اون روز   دمیرس  یباالخره منم م  یعنی

 ی سردرگم  نیمن و از ا  سایکه گ   ی روز  د یرس   یافتاد؟ م  یم  دمیام

   اره؟یدرب

  ی خواد.. از من چ  یم   ی چ  یزندگ  ن یبفهمونه و ثابت کنه از ا  بهم 

شم تا    یمونم.. که مجبور م  یم   فیانقدر بالتکل  ای..  ایخواد؟    یم

 که زدم برم و.. اسمش و.. خط بزنم از شناسنامه ام!  یته حرف

××××× 

اس  ینم که  بود  ساعت  چند  ب  ریدونم  و  و    ی داری خواب  تب  و 

بدنم   ی باال  ی کردم.. دما یبودم.. خودم حس م ونیو هذ یحالیب

و   م یلب  رینامفهوم ز  ی حرفا و ناله ها  ی حت  یکرد.. گاه  یم  تمیاذ

 .. دم یشن یم

  ی نم  ی.. ولدمید  یزرتشتم م  ی.. حت یو طراوت و پاشا و حت  طناز

طناز    دنی.. دی دار یدومشون تو خوابن و کدومشون تو بدونستم ک
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زرتشت.. بعد از    یقابل باور نبود ول  ریغ  ی و طراوت و پاشا انقدر

پا بذاره که من توش    یی.. محال بود دوباره جاشبشید   ی حرفا

 !دم یکش  ینفس م

بق  شتر یب   یلیزرتشت.. خ  دنید  یول بار صداش و    ه یشد..    هیاز 

که لبه    دمشیبار د  هیهرچند که حرفاش نامفهوم بود..    دم یشن

نشسته و سرش و به   نیکه رو زم  دمشیبار د  هیتخت نشسته..  

 . رونیب رهیکه داره از اتاق م دمشیبار د هیداده..  هیتک  وارید

ب   اما بودم که جز همون    یانقدر  ثان   یکیحال و کمجون    ه یدو 

ا  ینم  گهید به  برسه  دارم.. چه  نگه  باز  و    نکه یتونستم چشمام 

  دارینشون بدم که متوجه ب   یعکس العمل  ایبخوام صداش کنم  

 شدنم بشه! 

به بدنم برگشت و تونستم   ی کم توان و انرژ  هیکه    ی.. وقتآخرسر

باز نگه دارم شب شده بود.. عضالت بدنم در اثر  شتریچشمام و ب

اون   یتو کف سنگ  دنیو خواب  ی نکبت  ونیمچاله شدنم تو اون کام

  ی کرد و به سخت  یاون حرومزاده هنوز درد م  ی اتاقک و ضربه ها

 تونستم خودم و تکون بدم.  یم
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رو  یچسب م  ی که  نشون  بود  واسه وصل    یدستم  پاشا  که  داد 

کرد..    شتریکم توانم و ب  هیکردن سرم اومده بوده و همونم انگار  

 خواست بخوابم.  یحال بازم دلم م نیبا ا

بلند شم و از   گه یرفتن مجبور بودم د  یی.. به خاطر دستشویول

ذره   هیاتاق.. همون    رونیزرتشت از ب  ی صدا  دنی .. با شنیطرف

تخت نشستم    یرو   ی رفت و جور  نیهم که داشتم از ب  ی د یترد

 آخ گفتنم و بلند کرد!  ی که عضالت خشک شده ام صدا 

  یعنی..  یعنیبوده..    نجاینبود.. زرتشت امروز ا  الیخواب و خ  پس

 ف ی.. به اصرار طناز اومده؟ از سر رفع تکلای  اد؟یخودش خواسته ب

 ! شیشوهر فهیواسه همون وظ

به   یعنی نجاستیاآلن ا  نکهینداشت.. هم تیکه بود.. اهم یهرچ

انقدر دلم داره   یتو اتاق بمونم وقت   دیخاطر من اومده.. پس چرا با

 زنه!   یبال بال م شدنیواسه د

 گفت:  ی تو گوشم م ییصدا هی

و حواست   ی نگهش داشته بود  یکه دو دست  ی ز یچ  دیبا  »حتماً

 ی و از دست داد   یچ  یتا بفهم  ؟ی داد  یبهش نبود و از دست م

 ؟«یفتیبراش به تب و تاب ب ی نجوریو حاال ا 
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[23.11.2۰ 1۸:57 ] 

 کم ی و هفتاد و هفتصد پارت   

بودم زرتشت همون   ده یفهم  رید  یلینه.. من.. خ   دمیآره.. شا  دیشا

م  هیآدم همون  یکه  باشمش..  داشته  م  ه یخوام  تونه    یکه 

رابطه امون    نی که با اول  ی بودم و اون شب  دهیخوشبختم کنه.. فهم

که رنگ    اوردی جمله به زبون ن  ه یکلمه و    ه ی  یحت  ی گذشت.. وقت

متلک و زخم زبون داشته باشه.. با تمام وجود باورم شد    ی و بو

تونم و نه    ینه م  ایدن  نیتو ا  یآدم   چیبا ه  گهیبه جز زرتشت.. د

 کنم.  یخوام که زندگ یم

به دست خودم    ی لیمن.. خ  یکه زندگ  فیح  یول بود که  وقت 

دور و برم من و مجبور    ی ها  ی رفت..اتفاقات و بدبخت  ینم  شیپ

راه  یم تو  قدم  ول  یکردن  ندارم..  دوست  که  ناچارم    یبذارم 

 انجامش بدم.  

و همونطور دوال دوال راه   واریلبه تخت بلند شدم و با کمک د  از

به   ی افتادم سمت در که صدا التماس طراوت  و  از خواهش  پر 

 گوشم خورد: 
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زرتشت  - بمون  داداش  دگهید  د یخب  ساعت  دو  سال   گهی.. 

تنها تو خونه اتون   دیبر  دیخوا  ی .. چرا مم یی.. ما هم تنهالهیتحو

 د؟ یبمون

تونستم کامالً    یزرتشت چشمام ناخودآگاه بسته شد.. م   ی صدا  با

در جواب اصرار طراوت   یاز سر واکن ی بدم که فقط برا صیتشخ

 گفت: 

برم خونه انجامشون بدم! اگه تونستم فردا   دیکم کار دارم.. با  هی  -

 زنم.. باشه؟ یباز سر م 

  د ی و فهم  نیبود و انگار زرتشتم ا  ش یت یطراوت نشونه نارضا  سکوت

 کردنش ادامه داد:  یراض ی که برا

 زم؟یباشه عز -

مخاطب    گهیبار د  هیشد منم    یم  یعنیضعف رفت براش..    دلم

.. دلم  یدونستم ول  یم  دی؟ هرچند که بعگفتناش باشم  زمیعز  نیا

 کنم!  یزندگ دیخواست با ام  یم

 باشه!  -
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رس  گهید از    دهیبه در  بعد  و  رو    رهیدستگ  قینفس عم  هیبودم 

قدم از اتاق رفتم   هیکردن زرتشت    یو قبل از خداحافظ  دمیکش

 . رونیب

بهم نگاه    یو با بهت و نگران  دیهر سه تاشون به سمتم چرخ  سر

شد و    ی تر از انتظارم عاد  عیسر  یلینگاه زرتشت خ  یکردن.. ول

 تفاوت.  یب

  نکه یبه ا  تیکردم.. بدون اهم  ی فقط داشتم به اون نگاه م  منم 

نگاه به خودم   هیوقت نداشتم    یچون حت  هیختیسر و وضعم چه ر 

جذاب    شهیزرتشت که مثل هم  پیت  نیبندازم و حاال.. با ا  نهیتو آ

با ظاهر و لباسامم    یحت  نکهیاز ا  دمیکش  یبود.. جلوش خجالت م

 به نظر برسم..  فیخوار و خف شش یانقدر پ

جمله ازش بشنوم..    هیزل زده بودم به دهنش.. تا    یچهارچشم

و از سر انجام   یخشک و خال  ؟«ی»خوب  هیکلمه به اندازه    هی  یحت

 د..نکر  بمی نص ی زیچ ره یجز همون نگاه خ ی.. ولفهیوظ

[23.11.2۰ 1۸:5۸ ] 

 دوم و هفتاد و هفتصد پارت   



2059 
 

ناام  یحرف  هیاونم منتظر    دیشا شدنش    دیاز من بود که بعد از 

 روش و به سمت دخترا چرخوند و گفت: 

 مبارک!  دتونمی .. عریبرم.. شبتون بخ گهیمن د -

ثان  طراوت .. نگاه  هیدنبالش تا دم در رفت و طنازم بعد از چند 

 یو پر از حرفش و ازم گرفت و پشت سرشون راه افتاد برا  رهیخ

 بدرقه زرتشت. 

و چشمام و بستم..    ستادمیبه چهارچوب در وا   هیهمونجا با تک   منم

  ی ضربان بلند و محکم قلبم و م  ی سر و صدا که کمتر شد.. صدا

 .. دم یشن

من داشتم خدا   کهیاهش و گرفت و رفت.. در حالراحت نگ  چقدر

و من نگاهش   ستهیاونجا و وا شتریب  هیکردم که چند ثان  یخدا م

 کنم. 

نگاه ها    نیمن ا  نکهیخوردم با فکر کردن به ا  یحسرت م   چقدر

خ قدر    یطوالن   یلیرو..  و  داشتم  و..  ترش  احساس  پر  و  تر 

  ت یام و حق گله و شکا  یمحل  یب  نیا  قی ندونستم.. پس حاال ال 

 ندارم! 

 سا؟یگ  یهست یمنتظر چ -
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جدا کنم.. چشمام و باز کردم و زل   واریسرم و از د   نکهیا  بدون

 بود..  ستادهیزدم به طناز که با چهره طلبکارانه رو به روم وا

بازم حاضر    ی که تو زد  ی .. با اون گندنجاستیمرده از صبح ا   -

خواست تمام   ینشد تو خونه بمونه و تا زنگ زدم پاشد اومد. م

که اگه حالت بدتر شده ببردت  نه یبش نیتو ماش   نیی مدت بره پا

کم استراحت کن.    هیبمون    نجای من نذاشتم گفتم هم  مارستان یب

.. معذرت  یسمتش.. تشکر کن  ی بر  شیدیتا د  نکه یحاال عوض ا

به نگاه کردن    ی ستادیبز وا  نی.. عی سالم بد  هی.. اصالً  یکن  یاهخو

 برگرده؟  تیزندگ ی انتظار دار  ی نجوریواقعاً ا ؟یکه چ

 نه!  -

 نه؟ یچ -

 گرده!   ی برنم  گهیدونم د  ی برگرده.. چون م  م یانتظار ندارم زندگ  -

  ؟یدون  یاز کجا م -

دادنش سخت    حی.. توض دمیکش  یقیو بستم و نفس عم  چشمام

تونستم    ی. نمهیمن نبود که بفهمه دردم چ  ی کس جا  چی بود.. ه

کس  به  و  هم  یحرفام  که  طناز  خصوص  به  مدافع   شهیبزنم.. 
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  ی م  یداد.. از نظر اون من هرچ  یزرتشت بود و حق و به اون م

 بود.  ی گفتم بهونه الک

به حرفش گوش نکردم.. که    نکهیبودم از ا  مونی درسته.. پش  آره

ماجرا رو به زرتشت نگفتم و خودم و خالص نکردم..    نیزودتر ا

 . ختمیو بهم ر زیاحمقانه و عجوالنه همه چ م یتصم هیکه با 

  زیهمه چ  گهینداشت.. حاال د   دهیفا  یمونیپش  گهیحاال که د  یول

شبانه روز.. انقدر ازم دور شده    هیاز دست رفته بود و در عرض  

 .  دمیرس یبهش نم دمییدو یاگه با سرعت بادم م بود که 

[23.11.2۰ 1۸:5۸ ] 

 سوم  و هفتاد و هفتصد پارت   

مهربون   زرتشت هنوز  بود..  خوب  م  ش یهنوز  هنوز  داشت..    ی و 

 ی گاه محکم باشه با وجود همه خطاها  هیتک  هیشوهر..    هیتونست  

 گه یشکوندش.. که د  ی که من بهش زدم.. جور  ی .. ضربه ایمن ول

شکسته رو دوباره به هم چسب    ی ها  کهیشد ت  ینم   یقدرت  چیبا ه

 زد..
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دونست که قبل    یو خوب م   نیبود.. خودشم ا  دهیمار گز  زرتشت

ا درباره  کرد  حجت  اتمام  عقدمون  کج    گهید  نکهیاز  پا  حق 

 گذاشتن ندارم.. 

.. اون مجبور نباریبکشه که ا  ییخواستم کار به جا  یمن.. نم  حاال 

با به تحمل کردن من باشه.. اونم فقط   به خاطر قول و قرارش 

که بعد از طالق ممکنه دوباره پشت سر    یثیحرف و حد  ایبابام..  

 ! ادیمن درب

 حالت خوبه؟ سایگ یآبج -

برداشتم..    واریام و از د   هیطراوت چشمام و باز کردم و تک  ی صدا  با

اهم طناز  تیبدون  م  ی به  نگاهم  طلبکارانه  هنوز  و   یکه  کرد 

سوال   نیکه باالخره ا  یطراوت  یرو  به  ی منتظر جواب بود.. لبخند

 زدم و گفتم:  دیو ازم پرس

 شم!  یسرحال م رمیدوش بگ هی .. زمیخوبم عز -

افتاد همه لباسا و    ادمیتو اتاق حوله ام و بردارم که تازه  برگشتم

خونه زرتشته و من به جز همون حوله دست و صورت   لمیوسا

 ندارم.  یچیکوله ام گذاشته بودم ه ی که تو  یکیکوچ
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درهم پشت سرم اومده بود تو    ی به طناز که با اخما  ینگاه  م ین

 : دمیکوله پرس ی درآوردن حوله ام از تو نیاتاق انداختم و ح 

 اورد؟یمن و ن  لیزرتشت.. وسا -

ام  دینه.. شا  - ا  یوقت   داشت  دیچون  از   یجنم  هیتو    نجایاومد 

 خونه اش! دیو با هم برگرد  ی خودت نشون بد

ب  کمرم با    ی و صاف کردم و   هیتفاوت زل زدم بهش.. در اصل 

ب بذاره رو  یتفاوت  ی نقاب  از   ی که فقط سرپوش  پر شده  درون 

 مواد مذابم! 

به حال    ی فکر  هیاگه جاتون و تنگ کردم رک و راست بگو که    -

 خودم بکنم! 

کم به تاسف تکون داد و چند قدم عقب عقب رفت    هیو    سرش

 سمت در اتاق:

  ی از تو دفاع م  ه یبق  شی شه که پ  یوقتا واقعاً شرمم م  ی بعض  -

 کنم. 
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  ی ربات  هی  نیحوصله تر و کالفه تر از قبل.. ع  یو من.. ب  رونیب  رفت

بره    شیکه فقط بهش چند تا دستور دادن تا بر اساس همونا پ

 .رونیرفتم ب 

[23.11.2۰ 1۸:5۸ ] 

 چهارم و هفتاد و هفتصد پارت   

سفره    ی از حموم نگاهم به طراوت افتاد که داشت شمع ها  قبل

س  م  نیهفت  روشن  ابروها  ی و  با  که  لحن   ی کرد  و  باالرفته 

 گفتم:  میسرخوش و به شدت مصنوع 

  ی .. شمعا رو از اآلن روشن کن دهیهم چ  یاو.. چه سفره خوشگل  -

 شه!  یکه آب م

 خوام عکس بندازم.. با شمع روشن خوشگل تره!  یم -

 خوام!  ی.. منم عکس م ی باشه.. حافظه تبلتت و پر نکن -

 ! ندازهیخودت که خوشگل تر م  یگوش -

دستگ  دستم ا  رهی رو  بدون  و  شد  خشک  برگردم    نکهیحموم 

تونستم پنهونش کنم آروم لب    ینم  گهیکه د  یسمتش.. با غم

 زدم:
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 شکست!  می گوش -

بپرسه    ی ا  گهید  زیطراوت چ  نکهیو قبل از ا  دمیکش  یق یعم  نفس 

 رفتم تو: 

گرفت  - و که  لباسا  یب   یعکسات  از  تا  آبج  ی زحمت دو   یاون 

 ات و برام بذار پشت در! قه یعت

لبخند    ی لبخند بستم.  و  در  و  زدم  طراوت  خندون  چهره  به 

  زه یانگ  نکهیاز رو صورتم پاک شد و بدون ا  عیسر  ی لیخ  می ساختگ

همونجا    نیهم  ی برا   یحت  ی ا باشم  داشته  ساده  گرفتن  دوش 

 و زل زدم به رو به روم.  ستادمیوا

.. واقعاً ه یچدونستم هدف زرتشت    ی.. نمهیدونستم هدفم چ  ینم

خواست حق    یترسوندنم گفت؟ اگه م   ی برا  ایخواست    ی طالق م

 نداشتم مخالفت کنم. 

به نفعشه..    شتری .. انگار نبودنم ب ش ی بود از من تو زندگ  دهی نکش  کم

.. پرونده انتقام گرفتنم هم بسته شده و گهیبه خصوص اآلن که د

بود تو جونم نشسته.. محال    ی که از اسکندر   یترس   نیمن.. با ا

..  رم یبگ  ی قانون  ی حت  ای  ی قانون  ر یبه خروج غ  میحاال حاالها تصم
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ترس و اضطراب اعدام روز و شبم و    با پس محکوم بودم همچنان  

 بگذرونم. 

نداشت   انیتو اون جر  یترس و به زرتشتم که گناه   نیا  دیبا  چرا

بهم ضربه بزنه..    گهیبار د  هیبخواد    یمنتقل کنم. اگه اون عوض

  م ی رو به جهنم زندگ   یکس  ی فقط خودم بسوزم و پا  دم یم  حیترج

 باز نکنم! 

* 

شارژم تموم شده بود واسه نقش    گهیاومدم د  رونیحموم که ب   از

  ح یترج  نیکردن.. واسه هم  ی رو باز  یتفاوت و معمول  یآدم ب  هی

 . ام ین رونیدادم تو همون اتاق بمونم و ب 

از رفتار من در برابر زرتشت   شیلخورطناز با همه د  ی وقت  یحت

 : دیاومد در زد و با اخم و تخم پرس

 ؟« ی خور ینم »شام

  شب ی. از دالمیفکر و خ  ی اینه پروندم و دوباره غرق شدم تو دن  هی

 معده ام به قار و قور افتاده بود.  ی نخورده بودم و بدجور یچیه
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چیول پا  ی زی..  گلوم  ا  ی نم  ن ییاز  به  کردن  فکر  با  ..  نکهیرفت 

  ی سال زندگ   نی .. اولنیزرتشت بعد از پنج سال جدا شدن از کاتر

  ی تنها بگذرونه.. به خاطر ب  دیرو هم با  گهیآدم د  هیمشترکش با  

 من!  یمعرفت  یو ب ی اقتیل

[23.11.2۰ 1۸:5۸ ] 

 پنجم و هفتاد و هفتصد پارت   

جا   یبعض به  کار  اآلن  مثل  حت  دیرس  یم  ییوقتا   گه ید  یکه 

دادم. آره حق داشتم که بخوام تقاص   یخودمم به خودم حق نم

..حق  رمیده سال مزخرف عمرم و پس بگ   نیام و ا  ختهیر   ی آبرو

رو    هیقض  نیحق نداشتم ا  یدفاع کنم..ول  می گناه  یداشتم که از ب

از اون همه دعوا و    بعدزرتشت.. اونم    نگه دارم از  یمخف  نجایتا ا

ا سر  ا  یک  نکهیکشمکشمون..  باور    یزندگ  نیهنوز  و  مشترک 

 نکرده! 

من    هیبق   پس سمت  به  و  اتهامشون  انگشت  که  داشتن  حق 

ارنیبگ همه  کردم  ثابت  که  بودم  من  باالخره  برام    نای..چون 

 نبود!  گهی بود.. هرچند که نبود.. د  تهیفرمال
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به طناز گفته که    یخواست بدونم زرتشت چ  یدلم م   نهمهیا  با

پش حاال  و  شده  کردن  دفاع  به  مجبور  ا  مونیطناز  از   نیبود 

ا ق  ینم  ی نجور یکار؟اگه  فاز  تو  نص   افهیرفت  م  حتیو    ی ازش 

  ی حوصله اش و نداشتم! مخصوصاً وقت   گهیاآلن د  ی.. ولدمیپرس

 دونستم همه حرفاش درسته! یم

نزد  ونیز یتلو   ی بلند شدن صدا  با نشونه  سال    ک یکه  به  شدن 

از    یلیهنوز تما  ی بود به خودم اومدم.. ول  لیتحو بلند شدن  به 

 طراوت بلند شد:  ی جام نداشتم که صدا

 ؟ی ایمونده ها.. نم قهی.. دو دقسایگ یآبج-

پاهام    یکردم و بلند شدم.. ول  زون یزور پاهام و از رو تخت آو   به

جا طرف    نکهیا  ی به  بردن  و  من  بکشونن..  در  به سمت  و  من 

 پنجره اتاق.. 

..  دمیبر  یطناز م  یحت  ایاز همه دن  یوقتا.. وقت  یلیکه خ  ی ا  پنجره

و بهش    م یشونی داد پ  ی کرد و اجازه م  ی م  ی گاهم و باز  ه ینقش تک

 . رمیکنم تا آروم بگ  هیبچسبونم و انقدر گر
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گر  یجون  ی حت  گهید  اآلن ول  هی واسه  نداشتم  هم  به  یکردن   ..

بودم بازم    دواریداشتم و ام  اجی گرفتم احت  یکه ازش م  یآرامش

 نکنه!  غشی ازم در

به محض کنار زدن پرده.. تپش تازه آروم شده قلبم..دوباره    یول

شا و  گرفت  ب  یحت  دیاوج  رس  نیشتریبه  خودش  با    دیسرعت 

ساختمون پارک   ی که درست رو به رو  یمشک  نی اون ماش  دنید

..  دیتاب   ی م  نی ماش  ی کوچه که رو  ی شده بود و من با نور چراغ تو

راننده رو    ه فرمون مشت شد  ی تونستم دست رو   یراحت م   یلیخ

 بدم.  صیتشخ

  یمن و وسط برزخ خودم تو  شی دو ساعت پ   نیکه هم   ی ا  راننده

غصه  اآلن داشتم    نیخونه تنها گذاشت و رفت و من تا هم  نیا

  نجا یخوردم و حاال.. هم  ی و م  لشیشدن سال تحو  ی تنها سپر

  شهیتونستم اون دست و حداقل از پشت ش  یکنار من بود و م 

 لمس کنم! 

[23.11.2۰ 1۸:59 ] 

 ششم و هفتاد و هفتصد پارت   
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  ی بود دو قطره اشک  ی اراد   ریغ  یکردن ندارم ول  هیتوان گر  گفتم

لرزون و پر بغضم    ی که با صدا  یو حرف   ختیر  نییکه از چشمم پا

 به زبون آوردم:

 !رمیبرات بم یاله -

  ی چسبوندم.. دلم نم  شهیو به ش  میشونیو پاک کردم و پ  اشکام

  یصحنه  ا  نی پلک زدن نگاهم و از ا  هیبه اندازه    یخواست حت

  ی م   میصحنه زندگ  نیقشنگ تر  دیشا  یکه بعد از دو روز جهنم

 .رمی تونست باشه بگ

 یکه مدام پر و خال  ییهمون لب به دندون گرفته شده و چشما  با

و با انگشتاش   گارینخ س   هیکه حاال    یبه اون دست  رهیشد.. خ   یم

  ون یز یشمارش معکوس تلو  ی نگه داشته.. بودم که باالخره صدا 

 شد!  لیهمون لحظه سال تحوبه گوشم خورد و 

و از    قاًیرو لبام نشست.. عم   یو لبخند لرزون  دمیکش   ی قیعم  نفس 

اول  لیته دل خوشحال بودم که خدا.. سر سال تحو   ن یامسال.. 

 نکرد.  غیو ازم در نیسال متاهل بودنم.. حداقل ا

 به دستش چسبوندم و آروم لب زدم:   شهیش  ی لبام و از رو  نباریا 

 من! مبارک عشق  دتیع -
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روشن شد و با سرعت به حرکت در اومد.. با    نیلحظه ماش  همون

نشستم و   نیپنجره رو زم   ریرفتنش زانوهام شل زد و همونجا ز

 .. دمیصدا خند یها ب  وونهید نیع

من   کینزد  ییلحظه رو.. جا   نیزرتشتم براش مهم بود که ا  پس

 باشه.. 

من.. از حاال..  .. مرد من.. مرد مهربون من.. مرد با گذشت  »زرتشت

ا آرزوم  تنها  بفهم  هیکه    نهیتا آخر عمر..  .. چقدر دوست  یروز 

 دارم!« 

××××× 

 ازت ناراحته! ی لیمامانت خ -

  ن یکانتر بود انداختم و ح  ی که رو  م یکالفه به گوش  ینگاه  م ین

  ی م  یکه سع  ی فنجون با حرص  ی قهوه جوش تو  اتیمحتو  ختنیر

 نشه جواب دادم: ان ینما ادیکردم ز

کنم؟ کم مونده    کاریاز دست مامان چ   دیدونم با  ینم  گهیمن د  -

ناراحت    ی به خاطر چه جور از دستم  و نشستنم هم  رفتن  راه 

باشه! مامان خودش به هر روش مختلف نشون داد که از انتخاب 

جا باشن صد در صد    هیدو تا با هم تو    نیو اگه ا  ستین  یمن راض
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گرفتم    میتصم  حساب  نی.. منم رو همدایم   شیپ  ی تهش دلخور

 اومدنمون بشم و حاال... رازیامسال ش  الیخیب

  یزن و آروم کردم.. کل  نی! من امیای م  یکه اول گفت  نهیمسئله ا  -

و    نهی باهاش حرف زدم. تا به خاطر تو هم که شده.. دست از ک

. آخرشم د یکن  ی برداره و بذاره تو آرامش با هم زندگ  شیدشمن

  ی شد و حت  یکه دلش واسه تو تنگ شده بود راض   نیبه خاطر ا

 ش یپ  ی نزنه تا دلخور  یحرف  گهیبه خاک پدرش قسم خورد که د

که   ششیرفت تو آت  زمیه  نیا  میاینم  ی! بعد که دوباره گفتادیب

طفل    نی! واسه همی کرده تا از نظرت برگرد  ریتو رو ش  سا یالبد گ

بگه حاضر نشد باهاش حرف   کی و تبر  دیزنگ زد ع  یمعصوم وقت

 ! ستیبزنه منم مجبور شدم بگم خونه ن 

شد به اون دختر! دلم   یختم م  یو محکم بستم.. همه چ  چشمام

گ  یم به  اتفاقاً  آره  بگم  م   سایخواست  ول  یمربوط  نه   یشه 

قانع باش که ممکن بود   نیخواست بگم به هم  ی! دلم م ماً یمستق

خواست    یرسه! دلم مب  رازیخودمون جنازه هامون به ش  ی به جا

  ی و خوشحال م  مبگم که مطمئناً اول از همه مادر  یمیاز تصم

 ..  رهیاز وجودش م یناراحت  نیکنه و ا
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  دمیشا  ایبعد از ده روز خودمم انگار هنوز باورش نکرده بودم..    یول

ازدواجمون دخالت    ی دادم همونطور که خانواده ها تو  یم  حیترج

 طالقمونم نداشته باشن!  ی نداشتن تو

..  دیع  کیتبر  ی با بابام بود برا  سای تر.. تماس گ  بیعج  نایهمه ا   از

طالق و باور نکرده که هنوز    نی.. اونم مثل من هنوز ایعنی  نیا

 کنه؟  یم  ی داره نقش همسر من و باز

 و در جواب بابام گفتم:  دمیکش  یقیعم  نفس

مسئله    نیمامان هنوز با کوچکتر  ی بابا! وقت  نیخودت بب   گهید  -

کشه و انگشت اتهامش و به سمت   یرو وسط م  سایگ  یپا  ی ا

م داررهیگ   یاون  توقع  ب  دی..  اگه  که  کنم  ه   می ایباور    چیاونجا 

خوام با خانواده ام   یشه؟ من نم  ینم  جاد یا  یو کدورت   یدلخور

. نه فقط ما.. شما  میدار  اجیما به زمان احت  یقطع رابطه کنم.. ول

تب تند بخوابه..    نیا  دی.. بذاردیکم تحمل کن  هی!  دیدار  اجیهم احت

 ! دمی .. قول م م یایتر بشه.. بعد م ی عاد یکم همه چ هی

[23.11.2۰ 1۸:59 ] 

 هشتم و هفتاد و هفتصد پارت   
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!منم قصد زور و اجبار یدون  یخودت صالح م  یبگم!هرچ  یچ-

کمم حواست و به دل مادرت   ه یکردنت و ندارم.. فقط گفتم که  

 !گناه داره! ست یبد ن ی بد

که    ی صدا  با دارون  برگردوندم سمت  و  روم  اتاق  در  شدن  باز 

اومد سمت هال    شونشیپر  ی پف کرده از خواب و موها  ی باچشما

  ا یزود ب  یعنیصدا فنجون قهوه اش و نشونش دادم که    یو من ب

 . ییتکون داد و رفت سمت دستشو دییبه تا ی تا سرد نشده..سر 

 ختهیکتم رشر  ی ها  ی روزا.. گرفتار  نیا  رمیکم درگ  هیچشم بابا!-

فرصت    نیتو اول  دم یشده.. قول م  ی پاط  یکم کارام قاط  هیرو سرم  

 رو درست کنم..باشه؟  یو همه چ امیخودم ب

م- صالح  خودتون  که  پسرم!هرجور  مواظب  دیدون  یباشه   ..

 هم سالم برسون!   سای..به گدیخودتون باش

 ! نطوریچشم شما هم هم-

صبحونه    لیو قطع کردم و بعد از گذاشتن چند تا از وسا  تماس

و    ی.. نشستم رو صندل زیم  ی رو  یخاص  نیزایو د  فاتیبدون تشر

 مشغول هم زدن آروم قهوه ام شدم!
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که هنوز به زور   ییبا چشما  دنیکش  ازهیخم  نی اومد و ح  دارونم

 شد رو به روم نشست و گفت:   یباز م

  ی به.. صحبت کردن تلفنتو خونه ات خوا  یکی  یبه نظرت وقت-

 ست؟یکم ظلم ن هی کریاسپ ی اونم رو

 ! یش داریزودتر ب ی بر ییجا ی بخوا  دیگفتم شا-

 ..هان؟گهیگمشو برو د یعنی می مستق  ریغ نیا-

خودم غرق    ی ایفنجونم بودم و انقدر تو دن  اتیبه محتو  رهیخ  هنوز

نگاه کردن به دارون و   ی کردم برا  یسرمم بلند نم  یبودم که حت 

 قطع شدن ارتباط نگاهم از اون نقطه نامعلوم.. 

و    ی ذار  ی واسه بپا شدنت از من م  ی که دار  یوقت  نی.. ایعنینه  -

که    ستمی.. من پسر شونزده ساله نیبگذرون  گهید  یکیبا    یتون  یم

دم    ستیکنم!پس الزم ن  یبه محض برخورد با مشکالتم خودکش

و حواست بهم    نجایا  ی ایبه بهانه حوصله سر رفتنت ب   قهیبه دق

 باشه! 

کردم که بعد    یاش و حس م  ره ینگاه خ  یکردم ول  ینم  نگاهش

 از چند لحظه باالخره روش و گرفت و قهوه اش و مزه مزه کرد. 
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که بار اول تو خونه ات   ی! از قهوه آشغالستیهووووم.. بدک ن -

 بهتره!  ی بهم داد

باالخره سر  نیا  با بلند کردم و زل زدم بهش.. خوب حرف  م و 

هام نداشتم چون  یبا همکالس ی ادیبود اون روز و..ارتباط ز ادمی

زبون  با  م   یاکثرشون  نبودم.    یصحبت  راحت  باهاش  که  کردن 

هم دوستنیواسه  و  آشنا شدن  به محض  هم    ی..  که  دارون  با 

دونستم    یو چون م  مخونه ا  ادیروز ب   هیزبونم بود.. دعوتش کردم  

 قهوه بذارم جلوش.   دیفکر کردم حتماً با هینارم

درباره آشغال بودنش نگفت و    یزیاون روز چ  کهیکه مرت  هرچند

به خوردش   یچ  دمیدارون و خوردم فهم  ی خودم بعداً که قهوه ها

 دادم! 

[23.11.2۰ 1۸:59 ] 

 هفتاد و نهم پارت هفتصد و    

 بود! ادیاز سرتم ز -

 که گفتم:  رهی خودش لقمه بگ یو دستش و دراز کرد برا  دیخند

 بحث و عوض نکن دارون! -
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 مگه؟! یگفت  ینبود که! چ  یبحث -

 ! ؟یمن باش  ی بپا  دیبا یکن یگفتم چرا فکر م -

 تر شد..  ی گرفت و جد ینفس

حرف   متیکلمه هم درباره تصم  هی  یحت   یکه تو گفت  ی اونجور  -

خودمم جرات ندارم    گهیو سرزنش نکنم.. که د  حتینزنم و نص

دور و برت   شتریکم ب  هیگفتم    نی زبون باز کنم.. واسه هم  شتیپ

با نگاه تو   یداره تو سرت م  یچشمات بفهمم چ  ی باشم.. بلکه 

 گذره! 

 ؟ی دیهم رس ی ا جهیبه نت -

 حماقت! .. دمیکلمه رس ه یآره! فقط به  -

دارون   شیتکون دادم و باالخره قفل سکوتم و پ  دییو به تا  سرم

فکرا   نیخسته شده بودم از تکرار ا   گهیشکستم. چون خودمم د

 کنه!  بشیتکذ ای دیینفر تا هیخواست  یسرم و دلم م ی تو

دار   - حق  شای آره..  ول   دی!  باشه..  حماقت  ا  یکارم  به   نیمن 

 دارم!  اجیاحت سایگ  یتو زندگ گاهمیکردن جا دایحماقت واسه پ

 ؟یچ یعنی -
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عجوالنه اس    ممیفهمم تصم  یاگه.. اگه منصرفم کنه.. م   یعنی  -

.. بدون حرف و ادی.. اگه پا به پام تا آخرش بیو اشتباه کردم ول

می مخالفت معلوم  ه  ی..  اول  از  که  تو  ی نقش  چیشه   ی نداشتم 

 یهمراهکردن کار پر درآمد و   دایواسه پ  لهیوس هیجز    شی زندگ

به هر دو تاش رس  دوباره خانواده اش. حاال   دنید  ی برا ..  دیکه 

نداره که من به زور خودم   ینداره پس لزوم  یاجیبه من احت   گهید

  ی م  شنهادینگه دارم!تا اآلنم که ده روز از اون پ  شیزندگ  ی و تو

کلمه که مخالفتش و   هیبه اندازه  یحت یحرف چی گذره و هنوز ه

 ی داره تو  ی.. احتمال دوم هنی.. واسه هم دمینشون بده ازش نشن

 شه!  یتر م یو قو ی قو غزمم

 ! ست یبه طالق ن  یراض سایگ -

زده باشه و    یبه دارون حرف   دی شا  نکهیزده از ا  رت یو ح  متعجب

ا  از  و  و    قیطر  نیمخالفتش  بهش  زدم  زل  باشه  داده  نشون 

 : دمیپرس

 باهاش؟ ی حرف زد  ؟یدون  یتو از کجا م -

  حیمسئله نه.. اونم مثل تو انگار ترج  نیدرباره ا  یحرف زدم.. ول   -

 نشنوه!  یاز کس یحرف ده یم
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 ؟ی دیرس ی ا جهینت  نیپس از کجا به همچ -

 گذره؟  یم ی که بهش داد یطالق شنهادیچند وقته از پ یگفت  -

 جواب دادم: عیسر

 ده روز! -

م  یمن  برعکس بال  بال  داشتم  نت  یکه  تا  و   شیریگ  جهی زدم 

شد تو    رهیبشنوم.. اون با آرامش چند قلپ از قهوه اش خورد و خ

 منتظرم!  ی چشما

 ن یکه تو ا  یل یکدوم از وسا  هی به    سایده روز.. گ  نیتو ا  یعنی  -

 ببردشون؟ ادینداشته که ب اجیخونه داره احت

[23.11.2۰ 1۸:59 ] 

 هشتادم و هفتصد پارت   

 ب بهش زل زدم که ادامه داد: رفت تو هم و متعج اخمام

  ی اول م   یبود.. همون روزا  یطالق قطع  ی برا  مشیاگه تصم  -

  د ی.. هنوز امیعن ی  ومده ین  نکهیکرد! ا  ی و جمع م  لشیاومد و وسا

به جا تو الشیبردن وسا  ی داره که  برگرده   ن ی.. خودش دوباره 

 خونه! 
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 رو لبم نشست و گفتم:  یتلخ لبخند

  یحرکت درست و حساب  هی  یهمش احتماله! من.. تا وقت   نایا  -

گ راض  نم ی نب  سایاز  دلش  واقعاً  که  نشم  مطمئن  طالق    یو  به 

 .. مجبورم که برم! رمی.. تا تهش مست ین

  ی که رو لب دارون نشست.. مثل لبخند من تلخ نبود.. ول  ی لبخند

کردم پشت سرش   یرفت چون حس م  یرو اعصابم م   ی بدجور

  ن یمثل ا  یی.. حرفاستمین  دنشیبه شن  لیه ماعالمه حرفه ک   هی

 که..  

  ی ! می ایکه از پسش برنم  یدون  ی! می و باور ندار  نیا   »خودتم

به دور شدن ازش    یبازم راض  ی اگه طالقش بد  یکه حت  یدون

ده   نی! مثل تمام ای کنترلش کن  میمستق   ریغ  ی خوا  یو م  ی ستین

و لحظه به   ی خودش با طراوت و طناز حرف زد  ی روز که به جا

ابد به    تاکه سرنوشت تو    یدون  ی! می حالش شد  ی ایلحظه جو

که بلدن    ییآدما  ی ادا   ی خودیاون دختر گره خورده.. پس انقدر ب

.. اریبگذرن و برن و درن  شهیهم  ی طناب رابطه رو پاره کنن و برا

.. حداقل  یباش یتون  ینم چوقتمیو ه یستیچون تو از اون آدما ن

 !« سایدر برابر گ
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چشماش.. با زبونش بزنه گلوم    ی حرفا رو.. به جا  نیا  نکهیاز ا  قبل

 و صاف کردم و گفتم: 

 تو بگو!  -

 بگم؟ یچ -

کوچه   کی.. از.. رابطه ات! هنوز اندر خم ت یاز خودت.. از زندگ -

 ؟ ی ا

کردن    یبحث بود نه فضول  ریعوض کردن مس  شتریهدفم ب   دیفهم

 و با پوزخند گفت:  اوردیبه روش ن ی زیچ ی .. ولشی تو زندگ

 ! دمیهنوز به همون خم کوچه اولم نرس -

 چرا؟  -

 طیکه اونم به خاطر شرا  رانهیچرا نداره.. تنها راهمون رفتن از ا  -

  ی رو دستم و گفت حت  ختیو ر  یتونه.. آب پاک  یخانواده اش نم

 ن یخواد از قبراشون تا ا  یهم دلم نم  رنیاگه همه خانواده ام بم

  زم یآب بر  هی  امی تا آخر عمرم نتونم ب  یحت  گهیحد دور باشم که د

 رو سنگ قبرشون!
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.. تنها  ی ! فکر کردی ریگ   یسخت م   ادیز  ی .. تو داردیخب شا  -

تو    ؟ییزنه تو  یمشکل سر و کله م   نیداره با ا   رانیکه تو ا   یآدم

م  به دهنت  مال  یکه دستت    تتیع.. وضی ندار  یرسه و مشکل 

از کسا  یلیخ ا  هییبهتر  قانون  از  کنار ترس  مملکت..    نیکه در 

 تونن بکنن!  ینم ی کار چیهم دارن و ه یمشکل مال

 تونم بکنم؟   یم  کاریمثالً چ-

 اون پسره...-

صداش    ی نجوریا  ادیخوشش ن   دیشا  نکهیکردم و با فکر ا  ی مکث

 کنم گفتم: 

 ه؟یاسمش چ-

 رو لبش نشست و آروم لب زد: ی لبخند

 ! ی مان-

 تکون دادم و گفتم:  دییبه تا ی سر

تونه    ی.. میعنیکنه؟    یتو زندگ  شیو داره که پ  طش ی.. شرای مان-

 کنه؟!  یخانواده اش و راض
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  ی ها م   هیکردن همسا  ی آره فقط.. مثل من از لو رفتن و فضول  -

 ترسه!

.. فکر  د یدون  یترس کاذبه.. چون شما خودتون م  هی  گهید  نیا-

که من به    یزنن. در صورت  یم   یحدس  نیهمه همچ  دیکن   یم

حدسشم نتونستم    یو چند ساله ات.. حت  نیعنوان دوست چند

شهر.. هزار نفر با هم به بهونه    نیتو هم  نکهی.. دو اکی  نیبزنم ا

م  ی ها همخونه  ه  یمختلف  بدون  و  ها    سال  یمشکل  چیشن 

 یترس نم  نیبا ا یکن  ی.. اگه فکر منایکنن. با همه ا  یم یزندگ

خردیکن   یزندگ  دیتون اش  چاره  و  هی  دنی..  بدون    ییالیخونه 

خلوت و دنج.   یجا  هیاگه شد خارج از شهر..    یاس.. حت   هیهمسا

  ی که م  یی..روزادیعذاب بد  یشکل  نیکه خودتون و ا   نهیبهتر از ا

و حرص و جوش و ترس و   ال یو با فکر و خ   د یکنار هم باش  دیتون

 !دیببر نیاسترس از ب

 .. دیکم به فکر فرو رفت و بعد.. ته مونده قهوه اش و سر کش هی

خوب- باهاشهیفکر  حتماً  م  !  حرف  اش  ا  یدرباره  اگه    نم یزنم! 

اصالً   دیبرسم که شا  جهینت   نیبه ا  دیقبول نکرد.. منم مثل تو با

 هیندارم که به خاطر منم که شده..    شیزندگ  ی تو  یخاص  گاهیجا
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تر   راحت  و  کنار  بذاره  و  ترساش  شه..  رد  قرمزاش  از خط  کم 

 ! ره یبگ میتصم

 فنجونش گفت:  دنیآب کش نیجاش بلند شد و ح از

بدونم خودتم قبولش   لمیما  یلیدرباره اون حرف آخرت.. خ  یول-

 نه!  ای  ی دار

 داد: حیو به سمتش چرخوندم که توض سرم

و حرص و جوش    الیعمرمون و.. با فکر و خ  ی روزا   دینبا  نکهیا-

 ! میببر  نیاز ب

 کردم و گفتم: دییو با سر تا  حرفش

دونستم از نظر خانواده   ی.. که مسایآره.. اگه قبول نداشتم.. با گ -

مرحله    نی.. تا است یواسه ازدواج با من ن  یمناسب   سیک  گهیام.. د

حداقل بعد از    ای..  ایگشتم!    یرفتم.. اصالً دنبالش نم  ینم  شیپ

ب  یزندگ  دیجد  وهیش  دنیفهم درآوردنش..  پول    ی م   الشیخیو 

جلو رفتم..    می کن  یم  یچند بار زندگ  گهفکر که م  نیبا ا  یشدم. ول

رو تجربه کردم به بن    گهید  یزندگ  هی  نیبار با کاتر  هیمن که  

خواست و    یکه از اول دلم م  ی ز ی.. حاال چرا اون چدمیبست رس 

نداشت    جهینت  اد یمن ز  ی فکرا.. بازم برا  نیا  ارم؟هرچندیبه دست ن 
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.  ستم ین   مونمیپش   ی.. ولی نی ب  یکه م  ییجا  نیبه ا  دمیو دوباره رس

 ی بهتر  جه یتو نت  ی برا  د یحداقل مطمئنم که تالشم و کردم. شا

 داشته باشه! 

[23.11.2۰ 19:۰۰ ] 

 دوم  و هشتاد و هفتصد پارت   

 و رو شونه ام گذاشت و فشار داد..  دستش

!  یبرس  ساینباش.. هنوز مونده تا به ته قصه خودت و گ  دی ناام  -

 ! نیهم دیخوا یکم زمان م   هیفقط جفتتون 

گردوند    یصبحونه رو برم  لیکه داشت دونه دونه وسا  نطوریهم

 ادامه داد:  خچالیتو 

.. االمیبذار منم بگم از فکر و خ..  یحاال که تو از تجربه هات گفت  -

و   یاز اآلن تو.. به پوچ  شتریوقتا.. ب  یبه دردت خورد! بعض  دیشا

  ی خواد همون لحظه گوش  یکه دلم م  ی رسم. انقدر  یم  ی دیناام

غلطه.    ایلیرو که از نظر خ  ی رابطه ا  نیو بردارم و تمومش کنم ا

با ا  دمخواد حداقل خو  یدلم م   حس سر و کله بزنم و   نیتنها 

رو هوا معلق    ی زندگ  ریرو.. درگ  گهینفر د   هیو    ام یباهاش کنار ب 
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که بعد از اون   ی ا  ندهیکنم به آ  یم  ی.. سعیمونده ام نکنم! ول

  ی وقت   ادیبه سرم م  یچ  نکهیهم فکر کنم.. به ا  اد یم  ش یتماسم پ

اون همه    زبعد ا  ادیم   یبه سر مان   یرابطه رو کات کردم.. چ  نیا

که بهش دادم.. که تا آخر عمرم کنارشم و    ی دی قول و وعده وع

و    ی پسر قو  یل ی.. فکر کنه که خندشی بب  یهرک  دیمواظبشم. شا

مادر و   یکه در نبود باباش داره از پس چرخوندن زندگ هیمحکم

واسه   فهیدونم که چقدر ضع  یفقط من م   ی. ولادیخواهرش برم

ضعف   نیبعد از فوت باباش اجامعه.. به خصوص    نیتو ا  ی زندگ

تو باشه..    شیکه هم حس و گرا   یکس  هیکردن    دایشد. پ  شتریب

اگه منم بخوام از  نیسخته.. واسه هم یلیخ رانیبه خصوص تو ا

کنه.    هیو نداره که بهش تک   چکسیه  گه ید  یبرم.. مان  شی زندگ

نم  هیبه    یحت  گهید تک  یهم حس خودش هم  از    هیتونه  کنه 

راه   مهین  قیبده و رف  یمن وسطا جا خال  ثلاونم م  نکهیترس ا 

 نکه ی.. بعد از ا ادیکه سراغ خودم م  یبشه. منم جدا از حس مرگ

واسه هم  ی پا و  آدم  زندگ  شهیاون  تونم    ینم  یببرم.. حت  می از 

 یم  ی که بهش دادم.. چه جور   ییتصورش و کنم که.. بعد از قوال 

از پس گذروند برب  ی ن زندگتونه بدون من  ما  ادیو مشکالتش   .

بارها به جفتمون ثابت شده و    ن ی. ام یکن  ی رو کامل م  گهیهمد
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رابطه پر خطر   نیوقت.. تموم کنم ا  چیذاره ه  ی فکرا.. نم  نیهم

 و ترس و! 

[23.11.2۰ 19:۰1 ] 

 هشتم  و هشتاد و هفتصد پارت   

ام و فشار دادم   نهی دهنم و قورت دادم و با دستم قفسه س  آب

 استخوناش بشکنه..   یکی  یکیبا ضربات کوبنده قلبم    نکهیقبل از ا

 سالم!  -

 سالم!  -

که   یاول  ی سردتر و وحشتناک تر از روزا  یسرد بود.. حت  لحنش

  می به زندگ  ی بود چه گند   ده یبود و تازه فهم   دهیمن و دوباره د

 یخیسرد و    ی صدا  نیهم  دنی نبودم. شن   مونیش بازم پ  یزدم.. ول

 تونست روزم و بسازه! یهم م

خودم و گرفتم.. مسخره   ی که جلو  ؟یلحظه خواستم بگم خوب  هی

 ی حرفا  دنی.. بعد از شنطیشرا  نیشد تو ا  یبود که م  یسوال  نیتر

 شد..   ی نم بمیجز پوزخند نص  ی زیدارون زد و مطمئناً چ

 راست رفتم سر اصل مطلب!  هی نیهم واسه
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چ  - تو..  که...  بپرسم  زدم  طالقمون..    ی زی زنگ  ..  یعنیدرباره.. 

 ؟ یطالقت.. به خانواده ات گفت شنهادیپ

اونم انتظار نداشته که من بعد    دیداد که شا  ینشون م   سکوتش

 ازش بپرسم..   ی زیچ نیاز ده روز که بهش زنگ زدم همچ

 نه..  -

 گفت:  عیکرد و سر ی کوتاه مکث

 هنوز!  -

 ی احتمااًل به زود  یدلخوش نباش.. هنوز نگفتم ول  ادیز  یعنی  نیا

بود که گلوم و صاف کردم و لب    یمن کاف   ی برا  ن یهم  ی . ولگمیم

 زدم:

م  - آخر  یخواهش  هیشه..    ی زرتشت  عنوان  به  بکنم..    ن یازت 

اجبار البته..  ام!  ن  ی خواسته  بد  ستی هم  انجامش  حتماً  ..  ی که 

 ... ی تون یخواهشه م هی فقط

 بگو!  -
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  ن یحوصله اش قلبم و به درد آورد.. نه واسه خودم و ا  یب  لحن

پر احساسش بشنوم.. به    ی که مجبور بودم بعد از اون حرفا  یلحن

 حال و روز افتاد!   نیبه ا  هویشد که    یخاطر خودش.. که چرا و چ

و    عیسر  یلیگالره رو خ  یتماس مامانم و.. اصرار و دلتنگ   انیجر

  ی فکر خاص  چیکردم که در جواب بدون ه  فیخالصه براش تعر 

 کوتاه گفت: 

 خب؟ -

 هی!  می بهشون نگفت  ی زی.. گفتم.. حاال که چنیخب.. خب هم   -

تا    م یکن   ی نقش باز  ششونیبار.. پ  نیواسه آخر  ی عنی..  گهیبار د

 دو روز بمونن و برن!  یکیو  انیب

راحت    یلیپوزخندش که ناباور و پر تمسخر بودنش و خ  ی صدا

 و گفت:  دی چیدادم تو گوشم پ  یم صیتشخ

مظلوم شده و    ی صدا  هیبا    نکهیتو با خودت؟ ا  ی فکر کرد  یچ  -

واسه خانواده من و   ی احساس دلسوز   هیلحن پر از خواهش و    هی

کن شرا  ؟یخر  داد   یوقت  ی بود  طمونیمتوجه  اجازه  دلت    یبه 

برخوردتون   نی که تو آخر  ی واسه مادرت بسوزه؟ اونم همون مادر

 ش؟یچند بار چزوند
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[23.11.2۰ 19:۰1 ] 

 سوم و هشتاد و هفتصد پارت   

 شد..  رهیتر تو چشمام خ قیکرد و عم  یمکث

  ی پارتنر.. واسه شماها راحت تر باشه.. ول  هیکردن    دایپ   دیشا  -

  د ی تون  یکدومتون نم  چیه  گهیو قبول کن که بعد از طالق.. د   نیا

کنار   و  کن   گهید  یکیخودتون  شادیتصور  ز  دی.  از    ی اد یمدت 

 ی .. انقدردیهم گذاشت  ی که رو  ی ری.. تاثیگذره ول  یازدواجتون نم

 ی ه جاکرد.. که نش  فراموششهست که نشه حاال حاالها    قیعم

فکر   نی. فقط به اد یپر کن  گهی د  یکیو با    تونی زندگ  ی تو  یخال

زندگ تو  از  قبل  که  نم  یچه شکل  سایگ  یکن..    سا یگ   گمیبود.. 

.. هزارتا خطر  یخودش دوباره پا تو اون کار بذاره ول  لیممکنه با م

  ینم گهیکنه و تو د  یم دیدور از خانواده رو تهد ی دختر تنها هی

.. االتی. در کنار فکر و خیو چهار ساعته مراقبش باش   ستیب   یتون

بگ  نمیا نظر  بقری در  که  با عذاب وجدانِ    هی..  و   میتصم  هیعمر 

 عجوالنه سر کردن.. از مرگم بدتره! 

  ی بود که من شب و روز بهش فکر م  ی زیچ  نینداشت.. ا  خبر

شه؟ دوباره به چند    یم  یچ  سای گ  یبعد از من زندگ  نکهیکردم.. ا
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مثل    یآشغال  هی تا کاراش و انجام بدن؟ اگه    نداختی رو م  دینفر با

  گهیکرد که د  ی خفتش م  ییجا  نبار یشد و ا  یم  داشیقاسم نژاد پ

 ؟ یموند چ  ینم سایواسه گ یراه نجات

مغز   زایچ  نیگفت.. شب و روز فکر کردن به ا  ی دارون راست م

  ش یتو زندگ  یحق   گهیهم.. د  یکرد و از طرف   یم   یمن و متالش

  ش یچک کنمش و از رو به راه  قه ینداشتم که بخوام دم به دق 

 مطمئن باشم. 

خودم و راحت کنم بعد به فکر طالق   الی.. الزم بود اول خدیشا

. حداقل عذاب وجدان از  فتمیب  سایتمام و کمال از گ  ییو جدا 

 دوشم برداشته بشه!  ی رو

  نم ی بب  دیحرفا بود و بس.. حاال با  نیبرم.. هدف زدن ا  گهیمن د  -

نه.. به حرفام فکر کن.. چون اگه   ایدر سنگ..    یآهن  خیرود م  یم

ب از پش  ی ای بعدش  نم  ی بگ  تی مونیو  برات خورد   یمن تره هم 

 کنم.  

 یجواب  نکهیجام بلند شدم و پشت سرش راه افتادم.. بدون ا  از

 : دم یهاش داشته باشم پرس حتی حرفا و نص ی برا

 ؟ ی ریم ی کجا دار -
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واسه   ی خودیبگذرونم و ب   گهید   یکیوقتم و با    یخودت نگفت  -

 مراقبت از تو هدرش ندم؟

تکون دادم و اونم روش و گرفت و رفت تو اتاق    دییو به تا  سرم

  ن یمرور افکارم  که ا  گهیبار د  ه یکه حاضر بشه و بره.. منم  با  

 از قبل شده بود صداش زدم: شتریب یلیروزا خ

 دارون!  -

با تردبه سمتم زد و م  مچرخین  هی   ی و دو دل   دینتظر موند که 

 گفتم: 

 ؟ی دیخوام.. انجام م  یازت م  ی کار هی -

××××× 

 ها تار دلم ز هم گسسته..   ی..مثال تور ماه 

 بسته.. نهی دو دست پ نیدامنت با ا  رمیخوام بگ ی ..م

 ام به خون نشسته..  نه ی س ونی..دلم م 

 در هم شکسته..  ریپ  ی ها قی..مثال قا
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آهنگ    ی کردم صدا  یم  ی ریکه داشتم خونه رو گردگ  همونطور

حسابم واسه خودم    ی که با ته مونده تو  یدست دوم  یو از گوش

 کردم..   ادتریبودم ز دهیخر

که باالخره عموشون از مسافرت   ی و طراوت.. بعد از ده روز طناز

ع واسه  اش  خونه  بودن  رفته  بود..  از   یدنی د  دیبرگشته  من  و 

بلند همراه   ی کردم و با صدا  یستفاده م سوء ا  م ییسکوت و تنها

 خوندم: یآهنگ م

 ..دل ز دستم گله داره..

 .. تی..من ز دست دل شکا

 .. ارمی شی..نتوانم پ 

 .. تی..غم دل کنم حکا

 ستاره..  یآسمون ب ی ..ا

 ..با دل من کن مدارا..

 ..به هم نزن دگر دوباره.. 

 عشق ما را.. ونی..آش
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اس..    روزید خسته  داغونه..  زرتشت  گفت  زدم..  حرف  دارون  با 

به زور خودش و    یترکه ول  یحوصله اس.. داره.. م  ی کالفه اس.. ب

 ..  دهیمحکم نشون م 

  ی کنم دلش م  یرسه که حس م  یم  ی وقتا به حد  یبعض  گفت

  یی تو خودش.. گفت تنها  زهیر  ی باز م  ی کنه.. ول  ه یخواد زار زار گر

 باشم.   ششی تونم هر روز پ یو منم نمکنه  یاش م چارهیداره ب

که من به لطف طناز و طراوت نداشتم داشت زرتشت و    ییتنها

  ی شد.. منِ ب  ی با حضور من پر م  دیکه با  یی.. تنهااوردیاز پا درم

 معرفت.. 

 ها تار دلم ز هم گسسته..   ی..مثال تور ماه 

 بسته.. نهی دو دست پ نیدامنت با ا  رمیخوام بگ ی ..م

 ام به خون نشسته..  نه ی س ونی..دلم م 

 در هم شکسته..  ریپ ی ها قی..مثل قا

به رد اشکا  دمیاتاقم کش  نهیآ  ی و رو  دستمال که   ییو چشمم 

بهتر    یلیصورتم چند شاخه شده بود افتاد.. انگار وضعم خ  ی رو
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اشکا خودم و آروم کنم   نیتونستم با ا  یم  یاز زرتشت بود که حت

 هم نداشت!  تیقابل نیو اون.. ا

کتک   یو حت  دادیحداقل دم دستش بودم.. که با داد و ب  کاش

خوردم   یخورم که تکون نم  یکرد. قسم م   یم  یحرصش و خال

.. تا آروم شه.. بعد با همه وجودم بغلش ستادمیمی از جام.. انقدر وا

 من و باور نداشت!   گهیکه.. د فیح  یکردم. ول یم

تختم نشستم و صورتم و با دستام نگه داشتم و زار زدم. با   لبه

 ایصدام ممکنه به گوش پاشا    نکهیبه ا  تیاهم  یبلند.. ب   ی صدا

 برسه. گهید ی ها هیهمسا یحت

[23.11.2۰ 19:۰1 ] 

 پنجم و هشتاد و هفتصد پارت   

ب  نی زد.. کاش مثل تمام ا   یدارون حرف نم  کاش  ی ده روز تو 

کردم    ی تصور م  ی نیخوش ب   تیموندم و با نها  ی مطلق م  ی خبر

از من آرامش داره.. حاال من د از دستم    ی چه کار  گهیکه دور 

که من گذاشتم    یدلش؟ داغ  یواسه آروم کردن داغ رو  ادیبرم

که فکر   ی ا  هزودتر از انتظارش.. درست همون لحظ  یلیروش.. خ
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زندگ   یم رو  گهید  مونیکرد  م  ی داره  روزا  ی غلتک  و   ی افته 

 !ی! گند زدم به همه چدهیخوبمون رس

 ..دل ز دستم گله داره..

 .. تی..من ز دست دل شکا

 .. ارمی شی..نتوانم پ 

 .. تی..غم دل کنم حکا

 ستاره..  یآسمون ب ی ..ا

 ..با دل من کن مدارا..

 ..به هم نزن به هم دوباره.. 

 عشق ما را.. ونی..آش

همونجا نشسته بودم و از تصور حال و روز   قهیدونم چند دق  ینم

رفت تا سرش گرم    یشرکتم نم  یکه حت  ییروزا  نیزرتشت.. تو ا

  ال یکار بشه و شک نداشتم صبح تا شبش بدتر از من به فکر و خ

  م ی زنگ گوش   ی باالخره با صدا  نکهی.. تا اختمیگذشت اشک ر  یم

 برش دارم.  کههال  یدادم و رفتم توبه خودم   یتکون
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با هم صحبت کرده    شبیگالره بود.. تعجب کردم.. آخه د  شماره

تا چند روز بعدش د  میبود نم  گهیو معمواًل  ا  یزنگ  با   ن یزد.. 

 ام و صاف کردم و جواب دادم:  هیگرفته شده از گر ی حال صدا

 سالم!  زم؟یجونم عز -

 سالم دختر خوشگل مامان!  -

که سر راهم بود   یمبل  نینم خشک شدم و رو اولماما   ی صدا  با

بابا از   ا یکرده بودم که نذاره مامان    دی نشستم. به گالره بارها تاک

 تماس با من استفاده کنن و اون بهم قول داده بود.  ی برا  شیگوش

و بهشون بده و    یخودم گفتم گوش   دیع  کیتبر  ی که برا  هرچند

گفتم که اونم نصفش با    کیو تبر  د یفقط در حد چند تا جمله ع

ها   هیگر ول  یکردن  و سکوت من گذشت..  ا   ی اونا  تو   نیحاال.. 

 رو با مامانم نداشتم.  گهیمکالمه د هیاصالً تحمل  طیشرا

 حال باالجبار سالم دادم که گفت:  نیا با

بشم عز  ینم  - در سفارش دونم چق  ی! مزمیخواستم مزاحمت 

  شبیبه گالره.. اگرم زنگ زدم.. به خاطر خودشه.. که از د  ی کرد

  ش ی .. اگه بفهمه با گوشدهیکنه.. تازه خواب  یم  ه یبند داره گر  هی

 کنه!   یبهت زنگ زدم قشقرق به پا م 
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 شده مگه؟  یچرا؟ چ -

خوام   ی که با تو حرف زده.. افتاده رو دنده لج که م  شبیاز د  -

 م یذار  ی بمونم. من و باباشم که نم  سا یگ  ی آبج  شی چند روز برم پ

قهر کرده و فقط    نیاونجا. واسه هم  ادیتنها سوار اتوبوس بشه و ب

 بچم!  زهی ر یداره اشک م

[23.11.2۰ 19:۰1 ] 

 ششم و هشتاد و هفتصد پارت   

و قهر و درخواست   هیته حرفش و خوندم.. مطمئن بودم گر  تا

تماس مامانم و حرف پشتش.. نقشه   نی.. ایول  ستیگالره دروغ ن 

 تونستم برمالش کنم.  یراحت م یلیبود که خ ی ا

 و فقط گفتم:  ادیتا خودش به حرف ب ستادمیحال وا نیا با

 کنم؟ کاریمن چ  دیگ یخب.. م -

خودمون شد.    ریتقص  ی بگم دخترم! راستش و بخوا  یواال.. چ  -

  ی شده.. ه   ییهوا  شتریبچه ب  نی.. ایو رفت  نجای ا  ی اومد  یاز وقت

  نکه یا  ی بمونم. منم هربار برا  ششیبذار منم برم چند روز پ  گهیم



2099 
 

بعد..    یش  لی.. بذار تعطی گفتم فعالً مدرسه دار   رهیدلش آروم بگ

 ! د یستیوا دیزد که یرو حرف دیبا گه یم الته یاآلن که تعط

تلفن به   ی که گالره پا  دمیگفت.. چند بارم خودم شن  یم  راست

.. فکر  شت یپ  ام یشدم م  لیتعط  ی که وقت  ده ی م  د یمن وعده و وع 

قض  یکردم جد  ینم انگار  حاال  و  از   دهیچیپ   یلیخ  هیباشه  تر 

 کردم!  یبود که فکر م ی زیچ

کردم    یچند روزه ام و سرش خال  نیا  یاعصاب خورد  اریاخت  یب

 : دمیو توپ

  یم یقول یشه.. واسه چ یکه نم دی گفت یم دیاز همون اول با -

 ! دیستیروش وا  دی تون یکه نم دید

گفت.. مثل    یمن.. خب راستش.. با خاله ات که حرف زدم.. م   -

راحت بود    المیخ  نی! واسه همنجایا  دیایب  دیخوا  یم  دیع  نکهیا

ا   ی کنه. ول  ینم  ی ریبهونه گ  گهیو د  ندتیب   یم   نجایکه گالره 

 افتاده رو دنده لج!  نم یعوض شده.. ا متونیحاال که شما تصم

  ریگ  نیموندم و با دو تا انگشت چشمام و فشار دادم.. تو ا  ساکت

مسئله رو کم داشتم که    نیها فقط فکر کردن به هم  ی و گرفتار

 خدا رو شکر جور شد. 
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 : دیبود که پرس یدونم برداشت مامانم از سکوتم چ ینم

  م ی ایاگه ما هم چند روز همراه گالره ب  میمامان! مزاحمت  سا یگ  -

 م؟ یو برگرد

داغ شد.. دلم سوخت براش!    ی ا   هیو پلکم تو ثان دیکش  ریت   مین یب

  ی بدبخت  هیدلم سوخت.. اونم    یو واقع   قیبار.. عم  نیاول  ی برا  دیشا

پدرش   ی کتاتورید  یبدتر از من.. که قربان  یحت  ایبود مثل من..  

نم نم  یشد.  بدن..  تقاص پس  بازم  ا  ی خواستم  ده    نیخواستم 

  ی کنم براشون.. فقط.. من آمادگ  یکه دنبالم نگشتن و تالف  یسال

هنوز تو اعماق ذهن و  ی حضور تو جمع خانواده ام و نداشتم وقت

 ن! دونست یقاتل م هیقلبشون.. من و 

.. چه  یفیبالتکل  نی.. با امی زندگ  دیوضع جد   نیاون گذشته.. با ا  از

  یی تو اون خونه جا  گه یتونستم به مامانم بگم.. منم د  یم  ی جور

 تونم مهمون دعوت کنم!  یندارم و نم

  ی میبه پدر و مادرش.. از تصم  ی زیزرتشت هنوز چ  یعن ی..  یعنی

 من برسونن؟  ی که گرفته نگفته.. تا اونا هم به گوش مامان و بابا

  ی راحت  نیدونم سختته و به هم  یکنم دخترم.. م  یدرکت م   -

که تو    ی . اآلنم.. به خاطر زجری حضور ما رو قبول کن  یتون  ینم
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  ی بازم نم  نکهی و ا  میدیدوباره ات کش  دنیدو ماهه بعد از د  نیا

زنگ نزدم. حرف من فقط گالره اس   میپدر و مادرت باش  میتون

  ی خودیو داره.. ب  نداشته  انیجر  ن یتو ا  یکه به قول خودت.. نقش

کنم. خودم    ی.. اصرار نمیتون  یاگه نم  ی.. ولیشه! ول   یم   یقربان

که به تو زنگ زدم..    گمیکنم! اصالً نم  یگالره رو آروم م  ی جور  هی

 نگران نباش! 

که    نطوریبلند شد و هم  فونیزنگ آ  ی اومدم حرف بزنم صدا  تا

 یطناز و طراوت باز کنم بدون فکر کاف  ی رفتم تا در و برا  یم

 جواب دادم: 

زنم. فعالً به گالره    ی زنگ م  گهید  قهی برم.. چند دق  دیمن.. با  -

 نگو تا خبر بدم.. باشه؟  ی زیچ

 ضربان قلبم و تند کرد:   جانشیشاد و پر ه ی صدا

 ! ی تو بگ یباشه نفس مامان.. باشه دختر قشنگم.. هرچ -

با    تماس و  کردم  قطع  طناز..    ی سالم سرسر  هیو  و  به طراوت 

بلند رفتم تو اتاق و در و   ی متعجبشون با قدم ها  ی چشما  ی جلو

 بستم. 
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دونستم   یدستم.. نم  ی تو  یتخت نشستم و زل زدم به گوش  لبه

کار    ی زیچ  نیزنگ زدن به زرتشت و صحبت کردن درباره همچ 

 نه..   ایهست  یدرست

شایول شادی..  دل   یم  دی..  و..  مادرم  و  پدر  دل  خاطر  به  شد 

اونجور  یخواهر نتونستم  هنوز  م  ی که  دلم  براش    ی که  خواد 

و حرف    میکردن و کش بد  ی نقش باز   نیکم ا  هیکنم..    ی خواهر

 ! میبنداز  زدن درباره طالق و عقب

فقط به خاطر نشکستن    ایواقعاً عاقالنه بود؟    ممی دونم تصم  ینم

بود؟   و گالره  مادرم  و  پدر  رفع   نکهیا  ای..  ا یدل  به خاطر  فقط 

 ی نقش باز  ی و از رو  یاز زرتشت.. هرچقدرم که ساختگ   ی دلتنگ

 کردن باشه. 

اتفاق   نیخواست ا  یکه بود.. اون لحظه واقعاً دلم م  یهرچ  یول

دفعه   نیا  دنیتوان عذاب وجدان کش  گهید  نکهی.. ضمن افتهیب

 نسبت به گالره و مادرمم نداشتم. 

برسه که    ییفکر کنم و کار به جا  شتریب  نکهیقبل از ا  نیهم  ی برا

و    میکنه شماره اش و گرفتم و گوش   رییتا آسمون تغ  نی نظرم زم

 لزون کنار گوشم نگه داشتم..   ی با دستا
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و رو قلب پر ضربانم گذاشتم و چشمام و بستم.. مطمئناً    دستم

لب مرز تجربه کردم..    ی که تو اون روستا  یتلخ  ی بعد از لحظه ها

 لحظه عمرم بود! نیپر استرس تر

  د یسه تا بوق که خورد و برنداشت.. با خودم فکر کردم چرا با  دو

اباشم که ش  الیانقدر خوش خ اصالً    نکهیک به دلم راه ندم از 

 جواب تماسم و نده و نخواد که باهام حرف بزنه.. 

بهم    یگوش  ی تو   راشیگرم و گ  ی صدا  دنیچیتصوراتم با پ  یول

 ..ختیر

 الو؟  -

[23.11.2۰ 19:۰2 ] 

 نهم  و هشتاد و هفتصد پارت   

به دندون گرفتم و ساکت موندم..چرا    لبم ا  ادمیو  بود   نیرفته 

و؟ا   ی رو پا  یم  نکهیزرتشت  تا  با حرفاش سر  و   ی تونست  آدم 

زخم بزنه که از صد تا کتک    ی تونست با زبونش جور   یبشوره..م

 بدتر بود! 



2104 
 

ا  یم  راست وقت   نجاشیگفت..به  بودم  نکرده  سر    یفکر  از  که 

که با    یینجایگرفتم و بعد زنگ زدم بهش.. به ا  میتصم  ی دلسوز

  ی جدا ازهم زندگ  میوجود زن و شوهر بودنمون.. ده روزه که دار

لنگه   یداره م  ی رابطه امون بدجور ی پا هی یعنی  نیو ا میکن  یم

 فکر نکرده بودم. 

 ! نی هم ی.. الزم باشه بدون دیمن.. من فکر کردم شا-

که الزم بود بدونم    ییزایچتا    ی کرد   یفکر م   نایکاش زودتر از ا   -

 ! ی گفت یو بهم م 

خواد   ی نخواستم ساکت بمونم.. تا اومدم بگم اآلن دلت م  نباریا

 نه.. مهلت نداد و گفت:  ای ی بشنو

پدر و مادرم.. خوب   ی که جلو  ی بار   هی.. به جبران اون  نایبا همه ا-

گردنم    ینید  گه یتا د  انی.. زنگ بزن بگو بی کرد  ی نقش زنم و باز

 نباشه. 

نشست..  ی پوزخند لبم  د   هیرو  مگهیمتلک  فکر  واقعاً  کرد   ی! 

روزه    هیکردم.. اونم بعد از سفر    ی پدر و مادرش نقش باز  ی جلو

پ به  به    یکیکه    یاسک  ستیامون    ی روزا   نیتر  ی ادموندنیاز 
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خاله    شی چپ و راست پ  دمید  یم  نکهیبود؟ اونم بعد از ا  می زندگ

 کنه؟   یاز من دفاع م

که   ییخواست همه روزا  یکه افتاد..زرتشت م  یاتفاق  نیبا ا  یعنی

 سوال ببره؟ ریو ز می کنار هم گذروند

 !ستم یمن ن یول -

 درهم از تعجب لب زدم: ی اخما با

 ؟یچ یعنی-

کردن ندارم.   ی توان نقش باز   طی شرا  نیتو ا  گهیمن د  نکهیا  یعنی-

  ییهویمسافرت    هیدارون.. تو هم بگو رفتم    شی پ  رمیچند روز م

مثالً    یزندگ  دنیاز توئه..نه د  ی . هدف اونا هم رفع دلتنگی کار

 خواد بکن.  یدلت م ی تو..هرکار اریخونه در اخت نیعاشقانه ما! ا

ا  - ن  ی نجورینه  الزم  م ست یباشه..اصالً  زنگ  م   ی!    گم یزنم 

ب  ست ین  طشیشرا مانیکه  بهشون  اصالً  اصالً..  درباره    گمی! 

بودن از من   زبانیتوقع م  ی خودیطالق..تا کم کم آماده بشن و ب

 نداشته باشن! 
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  نه یزم   ش یپ  هیتونه    ینبودن من.. م   ن یهم  یخودته.. ول  لیم-

سمت بن بست.    رهیداره م  یزندگ  نیباشه واسه اشون تا بفهمن ا

پ خواست  دلت  بزن..    ششونیهرچقدرم  حرف  من  سر  پشت 

 شن!   ی.. شوکه نمدنی نم شنخبر طالقمو یوقت  ی نجوریا

عاجزانه   انقدر و  بستم  و  که چشمام  با حرفاش  اومد  فشار  بهم 

 صداش زدم:

 زرتشت! -

ا  دمیو شن   قشی نفس عم  ی صدا با  از   ی دونستم حت  ی م  نکهیو 

 ی زیباز چ  یپشت تلفن متوجه حال درمونده و داغونم هست ول

 و گفت:  اوردیبه روش ن

 به من خبر بده که برم.. فعالً!   انیخواستن ب  نکهیقبل از ا -

[23.11.2۰ 19:۰2 ] 

 نودم و هفتصد پارت   

رو به    وار یهاج و واج به د  قهیو قطع کرد و من تا چند دق  تماس

  ی دوباره انقدر سنگ  یروم زل زدم.. زرتشت مهربون شده من ک 

 شناختمش؟  ی شده بود که نم
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حواسش بهم جمع    مونمیتو اوضاع قهر و ناراحت  یکه حت  یزرتشت

.. حاال انقدر مونی داشت رو رابطه زن و شوهر  دیتاک   شهیبود و هم

 ؟یهمه چ ری راحت زد ز

شاآره ول  دی..  باد  خودم  بر  لعنت  که  کردم  نم یخودم  چرا    ی .. 

خواست    ینبود؟ چرا نم  شهیکه هدف من رفتن واسه هم  دیفهم

خواستم با دست پر برگردم..    یخواستم برگردم.. م   یدرک کنه م

 خواستم...  یو نجات بدم.. م  مونیخواستم زندگ  یم

  هیفرستادم..    رون یو بازدمم و به شکل آه ب  دمیکش   ی قیعم  نفس 

 با زرتشت همفکر بود که گفت:   ی سرم بود که بدجور  ی تو  ییصدا

قبول کن که حماقت  ..  ی ! قبول کن که گند زدسا یگ  گهید  »بسه

درصد   هیاگه    یحرفا! حت  نیبا ا  یگول بزن  ی خوا   یو م  ی.. کی کرد

.. با سکوتت و فرار  یو آبروت بجنگ  یحفظ زندگ  ی برا  یحق داشت

! پس حاال یو اون حقم از خودت گرفت  ی .. خراب کردت یپنهون 

 !« ی حق چرا گفتن ندار گهید

 نیانداختم و بالفاصله شماره گالره رو گرفتم.. ا  م ی به گوش  ینگاه

خواستم..    یقبول کردن پر از منت و شرط و شروط زرتشت و نم
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م  که  بهتر  همون  ن   یپس  حتانیگفتم  ا  ی..  نظرش  از   نیاگه 

 طالق.. ی بود تا آماده اشون کنم برا ت یموقع  نیبهتر

گذشت و خدا   یکه با مامانم حرف زدم نم یاز وقت ی انقدر هنوز

م گوش  یخدا  باز خودش  که  ول   یکردم  برداره  پ   یو    دن یچیبا 

 چشمام محکم بسته شد:  یگوش ی گالره تو ی پر از شاد ی صدا

 جون جونم!  یسالم آبج -

 فشار دندونام درآوردم و جواب دادم:  ریو به زور از ز لبم

 ؟ی.. خوبزدلمیسالم عز -

 شده؟ ی! چیمرس -

 شده؟  یچ یچ -

 د؟یزنگ زد یباهم! واسه چ میحرف زد شبیآخه د -

م  ذوق نشون  لحنش  از من    یپشت  منتظره  که    یزیچ  هیداد 

انگار حس کرده بود چرا   ییجورا  هیبکشه..    غیبشنوه تا بعدش ج

جور چه  من  اآلن..  و  زدم  گفتم    یم  ی زنگ  با    ه یتونستم 

 نیزنگ زدم« همه ذوق و شوقش و کور کنم و از ب  ی نجوری»هم

 ببرم! 
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بهتر    ی نجوریا  د یفرستادم.. اصالً شا  رونیب  و لرزون  قمیعم  نفس 

تونستم چند روزم   یاومده بود که م  شیبرام پ  ی تی موقع  هیبود..  

 و با خانواده ام بگذرونم.. 

شدم و دلم ارتباط برقرار    یم  ی که بعد از طالق دوباره منزو   من

 ی کم انرژ  هیخواست.. پس چرا قبلش  یکس و نم چیکردن با ه

 م؟ی زندگ  ی مقابله با اتفاقات بعد ی راو جمع نکنم ب رومیو ن

[23.11.2۰ 19:۰2 ] 

 کمی و نود و هفتصد پارت   

داشته باشه    یتونست نقش   یدوباره خواهر کوچولوم م  دنید  دیشا

 سختم!  ی روزا نیا یرو به افسردگ ی تو بهتر شدن حال و هوا

..  نجایا  د یایبگم.. به.. به مامان و بابا بگو که.. چند روز بزنگ زدم    -

 تموم شه! التیتعط نکهیقبل از ا

 ؟یگ ی قربونت برم من راست م یاله -

قربون صدقه رفتن بزرگتر از سنش که   نیا ی ضعف رفت برا دلم

باز وسط اشک لبخند رو لبم    یشاهدش بودم.. ول  رازمیش  ی تو

 نشوند و گفتم: 
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کوچولوم    یآبج  ی عنی!  گم یخدا نکنه عشقم! معلومه که راست م   -

  د یسر به من بزنه؟ با هی ادیخواد ب ینم لهیحاال که چند روز تعط

 گفتم؟  یحتماً بهش م

تنگ شده   سایگ  یبه خدا من به مامان گفتم که دلم واسه آبج  -

 بعد... 

نف  سکوتش تند شدن  مو  نشون  داره گر  یسش  که   یم  هیداد 

باالخره مامانم    نکهیکنه.. چند بار صداش کردم و جواب نداد تا ا

 و گرفت.  یگوش

تر دعوت کردم و ازشون خواستم که    یرسم  نباریا  نکهیاز ا  بعد

  ی و اونم مثل گالره خوشحال شد و کل  نجایچند روز ا  نیتو ا  انیب

تم بلند شم برم  قربون صدقه رفت تماس و قطع کردم و خواس

که به صورت    یهال که طناز در و باز کرد و با نگاه مشکوک  ی تو

 دوخته بود اومد تو. سمیخ

ده روز.. حرف   نی.. تو استادمیاشکام و پاک کردم و سرپا وا  عیسر

به خاطر    نهیکم سرسنگ   هیکردم    یحس م  یباهم ول  میزد  یم

 دیکه هم سو با تفکرات طناز نبود و خب.. طناز نبا  یماتیتصم
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م فشار  و تحت  من  وقت   ی انقدر  که    ی تو جا  یذاشت  نبود  من 

 ! رهی بگ  میبخواد تصم

 اش گفتم: رهیو صاف کردم و در جواب نگاه خ گلوم

 خونه زرتشت! رم یمن.. فردا م -

 گشاد شده اومد سمتم..  ی گرفت و با چشما واری اش و از د  هیتک

 ؟یواسه چ -

چشماش بود دلم و خون کرد.. هم واسه خودم هم    ی که تو  یبرق

  نه یا  یرفتن به معن  نیکرد ا  یکه فکر م   یالیواسه طناز خوش خ

رو دستش    ختمی و ر  یآب پاک  یقراره درست بشه ول  یکه همه چ

 و گفتم: 

  ی م  ی ریبهونه گ  یلی.. گالره خانیدارن م  رازی.. از شنایمامانم ا  -

مهمون    د یچند روز اونجا با  هی !  ان یبگم ن  ومد یکنه.. منم.. دلم ن 

 کنم! ی دار

 به چهره منتظرش انداختم و ادامه دادم: ینگاه  مین

 چند روز خونه دارونه!  نیزرتشت.. ا -

 چرا خب؟  -
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بود   یکه پوشش  ی ساختگ  یتفاوت  یهام و باال انداختم و با ب  شونه

 وجودم گفتم:  ی روشن شده تو شیواسه آت

  ینقش شوهر تو رو باز  یکس  ش یپ  گهیتونم د  ی من نم  گهیم  -

به خانواده    ییجورا  هیفرصت استفاده کن و    نی کنم.. تو هم از ا

دار مشکل  بفهمون  شن  میات  از  بعداً  شوکه   دنیکه  طالقمون 

 نشن! 

[23.11.2۰ 19:۰2 ] 

 دوم  و نود و هفتصد پارت   

دادن زرتشت    یجا خال  هوی  نی کردم حداقل به خاطر ا  یم  فکر

که همه وجودم و داشت   یالتهاب  نیکم از ا   هیحق و به من بده و  

 بازم طرف اون در اومد و گفت:  ی کم کنه ول دیکش  یم  شیبه آت

کردم   یم  یحرفا سرت خال  نیمنم اگه بودم حرصم و با هم  -

 دیکه با  ییحرفا  ی و به جا   ی بعد از ده روز.. بهش زنگ زد  یوقت

 ! ی دیکش شیکردن و پ ی بحث مهمون و نقش باز  ی زد یم
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و   نهیحرف روم و برگردوندم سمت آ  یو ب  دمیکش  یقی عم  نفس

از سکوتم    یبه ظاهر مشغول ور رفتن با ابروهام شدم که طناز شاک

 : دیتر غر یعصبان

 هیوسط    سا؟یگ  یکن  یم  کاریباهاش چ  ی دار  یفهم   یم  چیه  -

بفهم!    ؟یکه چ  یبرزخ نگهش داشت از    یجنم  هیاون منتظرته 

 رو!  یزندگ  نی ا ی خوا یخودت نشون بده اگه م

 ؟یاگه نخوام چ -

وقت    چیشد.. ه   رهیحرف ساکت موند و با تعجب بهم خ  نیا  با

پ واضح  تصم  ششیانقدر  حق    ممیاز  حاال..  و  بودم  نزده  حرف 

 تو بهت فرو بره..  ی نجوریداشت ا

 سکوتش استفاده کردم و برگشتم سمتش..  از

  م ی طناز؟ دوست داشتن و عشق و عاشق   شش یبرگردم پ  دیچرا با  -

پر از کثافتم باز کنم؟    ی دوباره پاش و به زندگ  یبه درک.. واسه چ 

 ! ستیوشن نام ر ندهیبا خودم و آ  فمیکه توش هنوز تکل یزندگ

 ؟ یکن کاریچ یخوا یپس م  -
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زرتشتم   گهیخواستم بکنم! حاال که د  یکه از اول م  ی همون کار  -

.. ترس نیکم بگذره و ا  هیهدفم خارج شدن از کشور بود..    دیفهم

ب    ی کم پول جمع کنم.. از راه قانون  هیو    فته یو استرس از سرم 

لوم بده و خفتم    ویتو همون فرودگاه گ  دی. به درک که شارمیم

  هیمملکت.. خودمم اونور    نیا  توکنن و دستبند به دست برگردم  

افتادن کارم    زمیر  یتو سرم م   یخاک راه  نباشم واسه  تا مجبور 

  م یتو زندگ   یهم کس  گهیبشم. د  ی مثل اسکندر  یعوض  هی  زونیآو

از ترسش    ایبدم    حیرو توض  ی ز یکه مجبور شم بهش چ  ست ین

  دن یبرم! هدف من که از اول واسه ازدواج با زرتشت د  یشکوای

بود.. اآلنم که به    یکار درست حساب  هیکردن    دایپ  وخانواده ام  

  ی زندگ  ریاس  گهی.. پس.. به نفع خودشه که ددمی هر دو تاش رس

 شده من نشه!   دهیبه گه کش 

هم  - براش    ی زیچ  ی خوا  ینم  ی عنی  سا؟یگ  یراحت  نیبه  رو 

 ؟ی بد حیتوض

.. اونم بعد از طالق که دوباره  دم ی م  ح یاگه خواست بدونه توض  -

حق و به خودش نده که   نیگل نکنه و ا  شیشناس  فهیحس وظ

 ! ی چی! اگرم نخواست که هرهی کارم و بگ ی جلو
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[23.11.2۰ 19:۰2 ] 

 سوم  و نود و هفتصد پارت   

 به دو طرف تکون داد و لب زد:  ی و با ناباور سرش

! زرتشت حقش نبود  ی بد کرد  یلی! خسایباهاش گ  ی بد کرد  -

به هدفت.    دنی واسه رس ینی بب  لهیوس ه یکه اون و فقط به چشم 

  شنهاد یبه پ   یفکر خواست  نیکه با ا  یو همون موقع  نیو.. ا  نیا

هم بهت گفتم و تو باز حرف خودت    ی ازدواجش جواب مثبت بد

کم    هی..  یگ یم  ی نجوری! اون موقع با خودم گفتم.. اآلن ای و زد

زندگ مزه  و  ز  ی متاهل  یبگذره  ب  ریبره  خوشت  و  از    ادیزبونت 

تمام چشمش و رو هرکار   یکه با مردونگ  یپسرخاله ات.. از کس

کرد  یاشتباه م  ی که  و  د  یبسته  کنه..  جبران  دلت    گهیخواد 

بکن   ی کار  نیهمچ  ادینم ولیباهاش  م   ی!  واقعاً    یاآلن  فهمم 

 کردم!  یکه فکر م یهست ی زیسنگدل تر از اون چ

  دن یبا شن  یکه حت  یرو لبم نشست.. حرف زدن از قلب  ی پوزخند

 دن یزد واسه د  یشد و له له م   یاسم زرتشت تپش هاش تند م 

 کرد..   یرو عوض نم ی زی.. چهی به اندازه چند ثان  یدوباره اش حت
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بمونم و    یطناز همون سنگدل باق  الیگذاشتم تو خ  نیهم  واسه

 لب زدم:کرد  یکه داشت گلوم و پاره م یبه بغض  تیاهم یب

  هیو اون و خوردم و دم نزدم. بذار    نیا  یچوب سنگدل   نهمهیا  -

 ! هیچه جور نم یبارم من طعمش و بچشم بب 

سنگدل باش که باهات    یبا کس  یبهت! ول  دمیباشه منم حق م  -

  یدیاز زرتشت د  یسنگدل بوده! به جز اون برخورد روز اول.. چ

 ؟ ی و رو کرد ریو ز شیزندگ ی نجوریکه ا

ا  یفهم  ینمچرا    - نخواستن  از   یزندگ   نیطناز؟  مشترک 

! به خاطر خود زرتشته به خاطر.. به  ستین یرحم یو ب  یسنگدل 

ا خاطر  به  داشتنشه!  دوست  حروم   شی زندگ  ی روزا   نکهیخاطر 

نوشته شده!    ی مثل من نشه که از اول سرنوشتش با نحس  یکی

..  ندهیتونه بدون من خوشبخت باشه و بدون ترس از آ  یم  یوقت

مادر   نکهیبچه دار بشه.. بدون ترس از ا   یوزاش و بگذرونه و حتر

خودش   یشونیننگ تا آخر رو پ  نیاعدام بشه و ا  یروز   هیبچه اش  

نگهش    یخودخواه باشم و دو دست  دیو بچه اشم بمونه.. چرا با

 دارم واسه خودم؟
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. نه اآلن که شرط  ی کرد  ی قبل از ازدواج م  دیرو با  زایچ  ن یفکر ا  -

  ی نگاه نم  ی موجود ماده ا  چیبه ه  گهیعد از تو زرتشت دبندم ب  یم

بخواد ازدواج کنه.. بدون عشق و عالقه اس   ی روز  هیکنه و اگرم  

  ی دو تا گناه پات نوشته م  ی نجوری. اانیو فقط در اثر فشار اطراف

که تحت   ی.. هم اون آدمیو ازش گرفت  تزرتش  یشه.. هم زندگ

شه که دوسش نداره و چشمش تا آخر   یم  یزن کس  لیهزارتا دل

 اس!  گهید  یکیعمر دنبال 

[23.11.2۰ 19:۰3 ] 

 چهارم و نود و هفتصد پارت   

  یکیاز تصور حضور    دیدونم چرا.. شا  ی طاقتم تموم شد.. نم  گهید

زندگ  گهید که    ی زرتشت..حت  ی تو  بود  باشه  اجبار  تحت  اگه 

 : دمیشد و داد کش ادیحرارت بدنم ز ی اونجور

من    ی پا  ایدن  ی به درک..به جهنـــــــــــم!اصالً گناه همه آدما -

بوده؟ مگه   نی از ا ریشه؟مگه تا اآلن غ ی عوض م  ینوشته بشه چ

خدا    ی..وقتنهیهم  رمیتقد  یو اون نبودم؟ وقت  نی تا اآلن جورکش ا 

 رم یکنم با تقد  تیچرا خودم و اذ   گهی..ددهیمن و آفرفکر    ن یبا هم

من از    ی شــــــــــه..زندگ  یشه..طناز نم   یبجنگــــــــم؟نم
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  نیوقت بهتر از ا  چیکه هست و ه  هیگه  نیاول تا آخر عمرم هم

سع  ینم انقدر  حرفا  یشــــــــــه!پس  با  و    ی نکن  قشنگ 

از من    ی!چون خوشبختیدرستش کن   تیمنطق  انقدر  و آرامش 

نم  بهش  بدوئم  دنبالش  تا آخر عمرمم  بر سر دوره..که    ی خاک 

که دور و برم و گرفته روزام   ییحسرت ها  نیرسم. پس بذار با هم

و بگذرونم و انقدر داغ دلم و تازه نکـــــــــن..انقدر نمک نپاش 

  ی تونستم چ  یباشم.. م  یتونستم ک  یکه م  ارین  ادمیرو زخمم و  

 !ستـــــــمین  یچیباشم و اآلن هداشته 

نگران و بهت    افه یشد و با ق  مونیباداغ کردنم پش  شهیهم  مثل

بزنه که نذاشتم و جلوتر ازش با بغض و   یزده اش خواست حرف

 گفتم:  هیگر

شه..تو   یبسه طناز! تو رو خدا بسه.. به خدا مغزم داره منفجر م-

  ی ت یم!منم ظرف فرو نکن تو سر   خی م  هیاز صبح تا شب    گهینفر د  هی

 کشم..بسه..بسه طناز.. بســـــــه!   یکشم.. به خدا نم  یدارم.. نم

و رو زانوهام فرود   هیگر  ریبلند زدم ز  ی که تموم شد با صدا  حرفم

 ی کردن خودم و خال  هیاومدم..انتظار داشتم ولم کنه و بره تا با گر

 .هیگر ریکنارم نشست و بغلم کرد و خودشم زد ز  یکنم.. ول
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ب  یم دلش  داغ  ن  شتر یدونستم  کمترم  نباشه  من    ستیاز 

کردم    یکردنش دخالت نم  یعاشق  وهی..همونطور که من تو ش یول

که به پاشا داره   یحس  نیسکوت..با هم  نیذاشتم تو هم  یو م

 کرد.   یکردن من و نقد م یانقدر عاشق  دیخوش باشه..اونم نبا

شم    یرابطه با زرتشت نم  ی و درشتم تو  ز یمنکر اشتباهات ر  من

کنم و قبول کردن اون طالق   یکه اآلن در حقش م  ی ..کاریول

طعم    دنیاونم بعد از چش  ده یاز همه خودم و شکنجه م  شتریکه ب 

که تو خونه اش داشتم..به   یقشنگ  ی اون آدم و روزا  ی محبت ها

 خودش!  خاطر خودشه و  

ب  یهرکس  ی برا  دیشا من    نی تر   یاصل  یول  ادیمسخره  دغدغه 

 بود!   نیهم

[23.11.2۰ 19:۰3 ] 

 پنجم  و نود و هفتصد پارت   

  ی ازدواجش و قبول کردم.. هنوز انقدر  شنهادیکه پ   یموقع  اون

برا  ی دوسش نداشتم که بخوام دلسوز  به   ندهیآ  ی کنم  اش که 

 شد..  ی من تلف م ی پا
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بودم که به جبران گذشته و شوهر نبودناش    یراض  یروزا حت  اون

 متوجه بشه کمکم کنه..  نکهیو بدون ا رهی حاال دستم و بگ 

از همه به حال خودش م  یول   ی سوخت و نم  یاآلن.. دلم اول 

که داشت من    یو با خودم تو باتالق  رم یتونستم دست زرتشتم بگ

 غرق کنم.  نیی پا  دیکش یو م

تصم  حاال  اونم  م  مشیکه  آخرش  تا  منم  شارمیوگرفته..    د ی.. 

بار به    نیواسه دوم  ی جفتمون بهتر باشه اونم وقت  ی .. برای نجوریا

 !میدی بن بست رس

اگه.. عمل کردنشم.. به اندازه به زبون آورنش راحت باشه..    البته

 من راحت نبود!  ی برا گهیهرچند که.. به زبون آوردنش هم د

××××× 

 ش؟یدیاصالً ند -

  یسبز رو به رو  ی ام و از محوطه فضا  رهیدارون نگاه خ  ی صدا  با

کرده   جادیا  یمنظره قشنگ   ی خونه اش که از پشت اون پنجره قد

 فتم و برگشتم سمتش! بود گر

 شلوارم فرو کردم و جواب دادم:  ب یو تو ج دستام
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 ! رونیبرسه خونه.. من اومدم ب نکهینه.. قبل از ا -

 ی نگفت منم نگاهم و به ساعت رو  ی زیو تکون داد و چ  سرش

داد انداختم.. تا اآلن صد در    یکه هفت غروب و نشون م   وار ید

شده بود.. خانواده اشم   ی رفته بود خونه و مشغول آشپز  سایصد گ

. کاش منم حس و حالش و دنیرس  یم  گهیدو ساعت د  یکیتا  

کس    چیکه ه  ی گوشه ا  هیرفتم    یچند روز و م  نیداشتم که ا

 شناخت.  یمن و نم

که انگار    ییدارون و حرفا  گاهیگاه و ب   ی نگاه ها  نیحداقل از ا  تا

دو سه    نیتو تمام ا  یعنیص بشم.  زد خال  یخواست بزنه و نم  یم

 نگه؟ یچیتونست ساکت بمونه و ه  یروز م

 : دمینشستن رو مبل پرس نیو ح دمیکش ی کالفه ا پوف

 ؟ یقبول کن ی دی خوام قول م  یازت م ی زیچ هی -

تاپ  نگاه از لپ  باال   یمشکوک شده اش  بود  که پشتش نشسته 

 اومد و با ترس زل زد بهم.. 

.. خواهش  ستین   ی زرتشت.. شدن  میدرباره اون کار قبالً حرف زد  -

 ! رونیب  ایکنم از فکرش ب یم
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 نه منظورم اون نبود!  -

 ؟یپس چ -

  یدو سه روز هر موقع.. کس   نی.. تو ای خوام قول بد  یازت م  -

.. من چند ساعت  ی خونه ات.. به خاطر من ردش نکن  ادیخواست ب

به    هی  یحت  ایبچرخم..    ابونیتو خ بمونم  تو هتل  تا صبح  شب 

  ا ی  دمی شن  یخوره. گفتم که حواست باشه اگه اتفاق  یبرنم  ییجا

رو   هیات بق  خونه  ی به خاطر حضور من تو  ی حس کردم که دار

 کنم!  یپشت سرمم نگاه نم گهیو د رم یم  یچونیپ یم

 مشغول لپ تاپش شد و تو همون حال لب زد: دوباره

که اونم گفتم بهت..    ه ی.. فقط مان ادیخونه من نم  ی نترس کس  -

 داره! فیبا خانواده اش مسافرت تشر 

که پشت لحنش بود لبخند به لبم آورد.. گلوم و صاف    یحرص

 کردم و گفتم: 

 ؟ ی من باهاش حرف زد شنهاد یدرباره پ -

 ! دمشینه.. هنوز ند -

 کارش با لپ تاپ تموم شد و گذاشتنش کنار..  باالخره
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 درست کنم؟  ی خور  یقهوه م -

تکون دادم و همونطور که پاشدم و راه افتادم سمت    د ییبه تا  ی سر

 بالکن گفتم: 

 بکشم!  گاریس هیتا آماده بشه منم  -

 م؟یدونست  یشن و ما نم یم   یباعث فراموش گارایس داًیجد -

 : دمیزدم و پرس  دنیخودم و به نشن  یول  دمیو شن   شیرلبیز  زمزمه

 ؟یچ -

 کم بکش ضرر داره!    گمی.. م یچیه -

لحظه آخر که رفت سمت آشپزخونه نگاهش کردم و بعد رفتم    تا

 روشنش نکردم.   یو گذاشتم گوشه لبم ول گاریبالکن. س  ی تو

  ی باعث فراموش   یداره وقت  ی ا  دهیگفت دارون.. چه فا  یم  راست

و هر لحظه ذهنم تو اون   قهیهر دق   نکهیمانع ا  ی شه؟ وقت  ینم

 شه.  ی بچرخه نم فته یخواست ب  یکه م یخونه و اتفاقات

اون دختر..   نکهی فکر نکنم به ا  ی خود یتا ب  رهیگ  یجلوم و نم  یوقت

خانواده اش بده..    شی خواد جواب نبودن من و پ  یم  ی چه جور

 نداره!  یهنوز باهاشون احساس راحت یاونم وقت
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 ی ا  گهی.. چاره دیدونستم ول  یقرارش دادم م  ی بد  ت یموقع  تو

ا  ی برام نذاشت اونم وقت خواسته اش و   نیبه محض زنگ زدن 

حساب    چیکه ده روز منتظر تماسش بودم و ه  یمطرح کرد و من

 کرد!

کنه درباره    یام عمل م   هیخواست بدونم.. به توص  یدلم م  لیخ

 نه؟  ایطالقمون آماده کنه..  ی خانواده اش و از اآلن برا  نکهیا

خواد با    یو م  ه یقطع  مشیتصم  گهید  یعنیکار و بکنه..    نیا  اگه

اومدم    یدر م  یف یبرزخ و بالتکل  نیاز ا  دی.. شاادیمن تا تهش ب

از پس تحمل کردنش   یراحت  نیدونستم به هم  یم  دی.. بعیول

 ! ام یبرب

 گفت:  یم ییصدا هیدلم  ته

تو    ؟یو روشنفکر بودنت حساب باز کرد  یانقدر رو منطق  »چرا 

به   ی و کار  یکن   ی شهر زندگ  هیتو    سا یبا گ  یبش  ی که محاله راض

  م یو مستق  ی اریکارش و در ن  ی ! محاله ته و تو یکارش نداشته باش 

از کشور رفتنش چ  ل یدل  ینفهم  میمستق   ریغ  ای بوده!    یخارج 

 !«دیشب تیکه جفتتون اذ ی کن یم ی پس چرا کار

[23.11.2۰ 19:۰۴ ] 
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 هفتم  و نود و هفتصد پارت   

زد و من..    ینداشتم که به اون صدا بدم.. حرف حق و م  یجواب

  سا یمنتظرم تا گ  ی خودیکردم که ب  یحس م  بی وقتا عج  یبعض

دختر بارها    نی.. امونیبجنگه واسه زندگ  ا ی  ادیخودش به حرف ب

زور باالسرش باشه تا کار درست و انجام بده و    دیثابت کرده با

استفاده کنم واسه به    مییوالزم باشه از رگ زورگ  نبارمی.. ادیشا

 ! دنش یحرف کش

نشده رو برگردوندم تو پاکتش    ده ی کش  گاریصدا زدن دارون س  با

بود مستم کرد و   دهیچیو برگشتم تو.. عطر قهوه که تو خونه پ

  ن یکردم با هم  یبعد از نشستن رو مبل چشمام و بستم و سع

با سوال   یبه آرامش برسم ول  زیدل انگ  ی بو   د یکه پرس  یدارون 

 اجازه اش و بهم نداد..

ه   - بودم  داده  قول  خودم  ول  یچیبه  ازت  خ.ینپرسم   ی لی. 

.. اگه بهت زنگ ی بهشون بگ  ی خوا   یم  یکنجکاوم بدونم که چ

 زدن؟ 

 مبل نگرفتم..  یسرم و از پشت  هیتک یچشمام و باز کردم ول ی ال 

 ؟ یبه ک -
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خودت..    هی.. طبق توصنکهیبه خاله و شوهرخاله ات! بعد از ا  -

 خبر طالق آماده اشون کرد! دنیواسه شن  سایگ

 دونم!  ینم -

..  نهیهم  ی ریگ  یم  میتصم  یبدون فکر کاف  گمی بهت م  یوقت  -

پ  سایامشب گ  نیو هم  میاومد  ششونیلج کرد و اسم طالق و 

جمله   هیبا    ؟یبگ  ی خوا  یم  یآورد و اونا هم بهت زنگ زدن.. چ 

 شن به نظرت؟  یقانع م م«یخور ی»ما به درد هم نم 

باهاش رو به رو  نکهیکرد چه برسه به ا  یم  میفکرشم عصب یحت

 نیواقعاً همچ  سا یبود که گ  نیکننده تر ا  یو از همه عصب  بشم

بکنه که بعداً    ی کار  هیبا من    ی لجباز  ی بود.. که بخواد از رو   یآدم

 جوره نشه جمعش کرد.   چی ه  گهید  ی .. ولم یبش  مونیجفتمون پش

 حفظ ظاهرم که شده در جواب دارون لب زدم: ی حال برا نیا با

 یجاهاشم فکر کردم تو نم  نیطالق و دادم به ا   شنهادیپ  یوقت  -

 !ی خواد نگران باش

 ه ی  یداد که حت  یاش نشون م  رهیکجش و اون نگاه خ  لبخند

فرار کردن    ی راه برا  هیدرصد حرفم و باور نکرده و من که دنبال  

گرامافون   دنیودم.. به محض دب   هیعاقل اندر سف  ی نگاه ها  نیاز ا 
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کم عوض   هیگوشه هال بلند شدم و راه افتادم سمتش تا جو و  

 کنم.. 

 کنه؟  یگرامافونت کارم م نیا -

 دم؟یانقدر پول م  ی دکور  لهیوس  هیمن واسه    ی نه پس! فکر کرد  -

 صفحه هاش کجاست؟ -

تو کشو  - بینییپا  ی همونجا  تا  پنج  هنوز  ستین   شتری.. چهار   .

 وقت نکردم کاملش کنم!  

[23.11.2۰ 19:۰۴ ] 

 هشتم  و نود و هفتصد پارت   

ب   کشو از  و  کردم  باز  ها    ن یرو  تو  شی کیصفحه  گذاشتم    ی و 

  ی لیدستگاه رو خ  نیا   یمیخشدار و قد  ی دستگاه که بخونه.. صدا

 دور..  یلیخ ی برد به سال ها  یدوست داشتم. من و م

که من بعد از اون تصادف    ییاش تو خونه آقاجون بود و روزا  لنگه

اونجا موندم تا به قول    ی دو هفته ا  یکیسخت به اصرار آقاجون  

رس با  دواها  ی ها  یدگی خودش  و  جون   ش ی اهیگ  ی مادربزرگم 
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شن رم یبگ به  کرده    نیا  ی صدا  دنی..  عادت  و  دستگاه   هیبودم 

 کرد..  ی انگار دردم و کم م ییجورا

تا آسمون با    نی که عالقه ام به صداش و آهنگاش که زم   آقاجونم

نوه   قه یسل  نکهیبا افتخار از ا دیاون زمان فرق داشت و د ی آهنگا

بهش    نکهیبه خودش رفته هر روز بدون ا  یق یموس  دن یاش تو شن

ذاشت تا خوابم بببره و کمتر درد   یبرام م  دیصفحه جد  هیبگم  

 بکشم! 

دونم حال  یکه پخش شد برگشتم و نشستم رو مبل.. نم آهنگ

  ی از آهنگا   یکیکه اتفاقاً    ی اون آهنگ  دنیو هوام و چهره ام با شن 

داد    حیشده بود که دارون ترج  یگرامافون آقاجون بود چه شکل

و خ  گهید فکر  با  و  من  و  کنه   م شینجوریکه هم  ییاالیسکوت 

از هم م به سلول مغزم و  ا  شتریب  شوند پا  یداشت سلول   ن یاز 

 نکنه!  ریدرگ

مزه مزه کردنش گوش دادم به    نی قهوه ام و برداشتم و ح  منم 

خوندمش خطاب به دل نادونم    یکه انگار من داشتم م  یآهنگ

 شد!  دهیبار گز نیدوم ی سوراخ.. برا هیکه از 

 اره.. نداره ند دهی فا دنیعاشق شدن ناز کش گهی..د
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 نداره نداره..  دهیفا دنیدنبال آهو دو گهی..د

 دل غافل..  ی ا یزن یدر و اون در م نی..چرا ا

 نداره..  دهیفا دنیدل بستن و دل بر گهی..د

 خودت و نگه دار..  یرس یم  شونیپر ی سویدل به گ ی ا ی..وقت

 خودت و نگه دار..   یرس  یدل به چشمون غزل خون م  ی ا  ی..وقت

 نداره نداره..  دهی فا دنیعاشق شدن ناز کش گهی..د

 نداره نداره..  دهیفا دنیدنبال آهو دو گهی..د

.. عقربه ها  وارید  ی شد سمت ساعت رو  ده یکش  اریاخت   یب  نگاهم 

شدن و   یتر م  کیمهمونا نزد  دن یهرلحظه داشتن به ساعت رس

  ن ی درست بودن ا  ی من.. هنوز نتونسته بودم خودم و قانع کنم برا

 اون جمع!  ی و نبودنم تو میتصم

.. قبول کردن شکست!  ی .. هنوز نتونسته بودم قانع بشم برادمیشا

 بار!  نیدوم ی اونم برا

 .. ی بال و پر ندار گهیدل د ی ..ا

 .. ی و خبر ندار یش  یم ریپ ی ..دار
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 خودت و نگه دار..  یرس یم  شونیپر ی سویدل به گ ی ا ی..وقت

 خودت و نگه دار..   یرس  یدل به چشمون غزل خون م  ی ا  ی..وقت

 نداره نداره..  دهی فا دنیعاشق شدن ناز کش گهی..د

 نداره نداره..  دهیفا دنیدنبال آهو دو گهی..د

××××× 

  قه یتا چند دق   نکهیا  نیاز چک کردن صد باره ساعت و تخم  بعد

 و چک کردم.   پمیانداختم و ت  نهیدوباره به آ  یرسن نگاه  یم  گهید

  ی ل یخانواده ها رو داشتم که خ  دنی.. انقدر استرس درازیسفر ش  تو

با ا  ی بودم.. ول  یو معمول  دمیرس  یبه سر و وضعم نم  ن یحاال.. 

  رشیکه از ز   ی شرت چسبون صورت  یو ت  نیج  ی شبندیدامن پ

  ه یژل و موس و تافت مرتب و    ی که با کل  ییبودم و موها  ده یپوش

نسبتاً   شیبودم و آرا  ختهیاندازه فر کرده بودم و رو شونه هام ر

که چهره ام و در نظر خودمم عوض کرده بود.. مطمئناً    یظیغل

  دن یشد از د  یخوب م   کممیحال دل پدر و مادر و خواهر کوچ

 دختر سر حال و با نشاطشون تو خونه خودش!
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گذره..    ی داره م  یدختر چ  نیداشت که تو دل ا  ی تیچه اهم  گهید

داشت به    ی چه گند  ش یروز پ  ست یداشت که ده ب  یتیچه اهم

م  نم  یبار  موقع  به  زرتشت  اگه  و  جوردی رس  ی آورد  چه   ی .. 

گرفت با پخش شدن    یآبروشون دوباره در معرض خطر قرار م

 خبرش..

و موقته و من در اصل    ی ظاهر  نایداشت که همه ا  یتیاهم  چه

ا  دیبا تا چند وقت   ی جور   هیسفرشون    نیتو  اشون کنم  آماده 

ن قابل  که خبر طالقم و بهشون دادم شوکه نشن و براشو  گهید

دونستم    یکه هنوز خودمم هضمش نکردم و نم  ی زیباور باشه.. چ

 به خورد خانواده ام بدم..  دیبا ی چه جور

م   گهید  یول دلم  فعالً  نبود..  ا  یمهم  از  که    یفرصت  نی خواست 

خودم به دست اومد استفاده کنم    میهرچند بدون خواسته مستق

د و خوشحال  خانواده شا  هیبارم که شده.. طعم داشتن    هی  ی و برا

ا تو  و..  غم  بدون  ام   نیو  به  بچشم..    ه یبتونم    نکهیا   دیده سال 

 ن جمع و دوباره داشته باشم! یا ادی.. بدون داشتن دغدغه زی روز
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.. چقدر دلم واسه  رونینگاهم و از خودم گرفتم و رفتم از اتاق ب

  ی دو ساعت نتونستم حساب  یکی   نیخونه تنگ شده بود و تو ا  نیا

 کنم..   یرفع دلتنگ 

ا  البته تو  اون    نیکه بودن زرتشت  ماه زندگ   یکیخونه و    ی دو 

 ش یخال  ی لذت بخش بود که حاال نتونم با جا  ی مشترکمون انقدر

 حس نکنم!  بهیو خودم و غر امیکنار ب 

با من راه    نجایتا ا  نکهیهم ازش داشت.. هم  ی ادیشد توقع ز  ینم

بود.. هم با   نکهیاومده  و  بود  نگه داشته  بسته  تا اآلن  زبونش و 

دلش نگه داشته    ی رازمم تو  یبود ول  دهیازم نپرس  ی زیچ  نکهیا

ا  انیبود و خانواده ها رو در جر خواستم    یکه م  ی غلط اضافه 

داد که چقدر آدمه و من چقدر   یبکنم قرار نداده بود.. نشون م

 آدم! نیبودم واسه داشتن ا  اقتیل یب

کاب  خچالی  یحت  زرتشت پر   ی ها  یخوراک  نتِی و  آشپزخونه رو 

نداشته   ی کم و کسر  میچند روز که مهمون دار  نی کرده بود تا تو ا

لحظه فقط    نی من تو ا  ی دونست همه کسر  ی.. چه م ی باشم ول

 خودشه!
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آ   با زنگ  اومدن  در  عم  فونیبه صدا  با    دمیکش  یقی نفس   هیو 

ام نشسته بود تا بلکه ضربان تند قلبم    نهی رو قفسه سکه    یدست

هر سه نفرشون پشت   دنیراه افتادم و بعد از د  ره یکم آروم بگ  هی

 در و باز کردم!  فونیآ نیدورب

بود    دهیخودش رس  تیبه نها  رازمونیدوباره مثل سفر ش  استرسم

در برابرشون   دی با  ی شه و چه رفتار  یم  یحاال چ  نکهیو ترس از ا 

بپرسن درباره اون روزا و اون اتفاق..    یاگه.. سوال  ایداشته باشم..  

 داشت.   یدست از سرم بر نم  ی ا هیبدم ثان دیبا یچه جواب

سواال    دنیموثر باشه.. تو نپرس  ی ل یتونست خ  یزرتشت م  حضور

  ه ی.. اآلن که نبود.. حتم داشتم هر لحظه مامانم از هر طرف  یول

 زبونم حرف بکشه!  ریزنه تا از ز یم انیربه اون ج  ی زیگر

و بعد از مرتب کردن    دمیفرم کش  ی موها  ی دوباره ال به ال   یدست

تنم در و باز کردم.. به محض توقف آسانسور تو طبقه   ی لباسم تو

و رو صورتم نشوندم و منتظر موندم که در   میما.. لبخند ساختگ

 باز شه. 
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که پشت سر هم از  دمیسه نفره ام و د  کیخانواده کوچ نکهیهم

 یخودم تالش  نکهیبدون ا  م یاومدم لبخند ساختگ  رونیآسانسور ب 

 شد و اشک کاسه چشمم و پر کرد! یبراش بکنم واقع

که خودم خونه    یلحظه ا  نیلحظه رو دوست داشتم.. ا  نیا  چقدر

کنم تا    یدادم و خانواده ام و دعوت م  لیخودم و تشک  یزندگ

خوشبخت    گهیکه دخترشون د  ننی و با چشم خودشون بب  انیب

 نگرانش باشن و براش غصه بخورن. ستیشده و الزم ن

ذهنم تصورش کرده بودم.. هرچند    ی که بارها و بارها تو  ی ا  لحظه

  نمیخب.. هم  ی هم حضور داشت.. ول  گه ینفر د  هی تصور    نیکه تو ا

ا  متیغن باشه  قرار  اگه  و  فقط    نیبود  تو  هیاتفاق    م یزندگ   بار 

تونم ازش استفاده کنم تا حسرت   یکه م  یی.. بهتر بود تا جافتهیب

 به دل نمونم. 

[23.11.2۰ 19:۰۴ ] 

 کمی و هشتصد پارت   

 ط یبار تو شرا  نیکه آخر  ییجلوتر از همه وارد خونه شد.. بابا  بابام 

و حاال.. به مراتب حال و روز و رنگ و روش   دمشید یوحشتناک
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 یبهتر شده بود و من چقدر خدا رو شکر م  مارستانیاز اون روز ب

 ! نمی بابام و سالم و سرپا بب گهیبار د هیتونستم  نکهیکردم بابت ا

نتونستم خودم    گهیجواب داد و من د   یو با لبخند لرزون  سالمم

نش حلقه کردم و  با بغض دستام و دور گرد  یو کنترل کنم وقت 

.. ادیام در ن  هیگر  ی به دندون گرفتم که صدا  ی و جور  نمییلب پا

من و    ی صدا  یب   ختنیهق هق مامانم اشک ر  ی هرچند که صدا 

 جبران کرد..

و   دم یشد خودم و عقب کش  نیی بابام که رو کمرم باال پا  دست

اشکاش و پاک کرد و لب   عیسر  یول  سهیکه صورت اونم خ  دمید

 زد:

 بابا؟!  یخوب -

 د؟ی بهتر شد د؟یممنون.. شما خوب -

تا  سرش به  به    د ییو  و  نگاه دلتنگش  تکون داد و همونطور که 

 دوخت لب زد: ینقطه نقطه صورتم م

تونم صورت مثل ماه    یباشم و خوب نباشم؟ م  نجایتونم ا  یم  -

از ا  شاکر نباشم؟  نباشم؟    یفاصله نگاه کنم و راض  نیدخترم و 

خوام؟    یاز خدا م  ی زیلحظه چ  نیتو ا  گهیمن د  یکن  یفکر م
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هم  تینها رس  نیآرزوم  بهش  که  ددم یبود   میحال جسم  گهی.. 

 برام داره!  یبد چه فرق ایخوب باشه 

اگه    ی ها.. ک  یها.. با همه دلخور  نهی همه عقده ها.. با همه ک  با

تونست به    یم   دیشن   یحرفا رو از پدرش م  نی من بود و ا  ی جا

 ادامه بده؟ شیدلخور

دوباره بابام و بهمون   نکهیشدم بابت ا  یخدا رو شاکر م  دیبا  منم

کردم انقدر زود بابام و تو    یفکرشم نم  یحت  شی داد و چند ماه پ

 ! نم ی داشتم بب یکه فعالً منم توش سهم ی فاصله تو خونه ا نیا

کردم تو سالن و بعد از اون مامانم    یاهر  دیخوش اومد  هیو با    بابام

باز کرد و ا که    ی از ترس و استرس  نباریبود که آغوشش و برام 

 د ینبود.. شا  ی نسبت به پس زده شدنش داشت خبر   شیدفعه پ

اومدن صادر شده پس    نجایمجوز ا  نکهیکرد هم  یچون فکر م

حداقل واسه   ستین  مالز  گهیحله و د  هیپنجاه درصد قض  گهید

 . رهیبغل کردنم مثل دفعه قبل ازم اجازه بگ 

بابام تو آغوشش   خب منم قصد رد کردنش و نداشتم که مثل 

به صدا و  بود    فیهاش که حاال ضع  هیگر  ی حل شدم  تر شده 
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بغضم    دنیترک  ی گوش دادم و بازم با قورت دادم آب دهنم جلو

 . داشتم. اج ی بهش احت شهیاز هم شتریو گرفتم هرچند که ب

[23.11.2۰ 19:۰۴ ] 

 دوم  و هشتصد پارت   

دونستم    یدو هفته افتاده بود م  یکی  نیکه تو ا  ی.. با اتفاقاتیول

و قطع شدن گر  دنیترک با خودمه  اون    هیبغضم  با خداس..  ام 

ا  یم  یپ  شونیک یموقع اس که   به  از گر  نیا  نکه یبره   ه یحجم 

  ی چند قطره اشک ن یخانواده داره! هم ی برا  یبه جز دلتنگ یلیدل

 بود!  یبرام کاف ختمیکه ر

 و لب زد: دیرو صورتم کش یکه جدا شد دست مامانم

صورت خوشگلت   نیا  ی فدا  یدختر قشنگم! اله  ی چقدر ناز شد  -

پر م برات  مامان..    د یکش  یبشم من! دلم داشت  فرشته  فرشته 

 معصوم مامان! 

و بازم گرفتن نگاه و حس خجالت از  گهید یلبخند زورک هی بازم

م  دن یشن خوب  خودم  حداقل  که  معصوم«  »فرشته    ی عبارت 

 چسبه!  یبهم نم یصفت   نیدونستم همچ
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در جواب مامانم زده    یحرف  نکهیا  ی و صاف کردم و فقط برا  گلوم

 باشم گفتم: 

 بود؟ ! سفرتون راحت دیخوش اومد -

  ی تونه رانندگ  ی! بابات که فعالً نممیاومد  ی آره دخترم.. با سوار  -

  م ی.. ما هم که عجله داشتادیم  ری روزا سخت گ   نیتو ا  طم یکنه.. بل 

 . میزودتر برس

 ! دیی.. بفرمادیخوب کرد -

  نکه یبه گرفتن نگاهش و رفتن نداشت تا ا  یلیمامانم هنوز تما  یول

 گالره آروم هلش داد و غر زد:

 !گهیوبت منه دن -

 رفت تو سالن گفت:   ی و همونطور که م دیخند مامانم

 ت ی! حاال حسودطونی ش  یمدت خواهرت و داشت  نیتو که تمام ا  -

 م؟یکم بغلش کن  ه یشه ما هم  یم

 آخه منم که بغلش نکردم!  -

تو بغلم..    دمش ی زانوهام نشستم و محکم کش  ی حرفش رو   نیا  با

داد خواهر کوچولوم و حاال که تو بغلم بود داشتم    یم  یزندگ  ی بو
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دعوت و اومدنشون  نیا الیخیخواستم ب  یکه اگه م دمیفهم یم

به    شتریشد.. چون من ب   یدر حق خودم م  یبشم.. چه ظلم بزرگ

خودم    شهیشتر از همیکه ب  یداشتم وقت  اجیحضورشون احت  نیا

 کردم!  ی و تنها حس م

فرستادم تو سالن.. خواستم در   گالره رو  ستادمی سرپا وا  نکهیهم

 قلبم و تند کرد:  ی و ببندم که سوال مامانم دوباره تپش ها

 جان زرتشت کجاست؟  سایگ -

که قرار بود درباره    یلحظه دروغ  نیتا ا  ی دیدونم با چه ام  ینم

 وقتش بود.  گهیمسافرت بودن زرتشت بگم و نگفتم و حاال د

پ  نیهم  واسه قرارمون  و  قول  بسته    شیخواستم طبق  که  برم 

دادم توجهم و جلب کرد و   یداشتم هلش م  ینشدن در اونم وقت

  بتینه.. که با ه  ایکرده    ریالش گ  ی زیچ  نمیبازش کردم تا بب

  ی بود و داشت نفس نفس م   ستادهیزرتشت که درست پشت در وا 

 زد رو به رو شدم!

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 سوم و هشتصد پارت   
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بود که انگشتش و به نشونه سکوت   دهیسوال مامانم و شن  انگار

  مون یمنظور که جواب توافق  نیگذاشت.. احتمااًل با ا  شینیب  ی رو

کرد من اون    یبود که فکر م  الیخوش خ.. چه  ی و بهش ندم.. ول

 کلمه رو دارم!   هی  یحرف زدن و به زبون آوردن حت  ییلحظه توانا

پشت در.. اونم درست    دنشیشده بودم از د  جیکل منگ و گ  به

خواستم رو به رو بشم با    یم  ی دیناام   تیکه با نها  ی تو لحظه ا

 بشم!  زبانی م ییچند روز تنها نیتلخ که قراره ا قتیحق نیا

مات شدن    نیا  دنید  یسالن بودن و احتمااًل نم  ی تو  نایا  مامانم

  شتر یکه من.. ب  دنیفهم  یمن و.. وگرنه حتماً م  ی ا  قهیچند دق

  یچهره ا  نیا  گهیبار د  هی  دنی از ده روزه که دارم تو حسرت د 

حماقت برام آزار دهنده بود و حاال.. در   تیبا نها  ییروزا  هیکه  

  ی شد م  یجهان محسوب م  ی چهره ها  نینظرم جزو جذاب تر

 سوزم! 

ا  لعنت ا  هویکه    یاحساس  نیبه  و  قلنبه شد  و    ی دور   نیانقدر 

رو به حد مرگ برام سخت کرد و طاقت فرسا.. کاش قبل    ییجدا

 کردم تا اآلن کمتر   یهمه وابسته شدنم اون حماقت و م   نیاز ا

  ن ینه.. فقط هم  زیبرگردوندن همه چ  ی برا  یبسوزم.. کاش قدرت
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ازش   ی نفر  هی و  داشتم  بود  شده  تر  ارزش  با  برام  همه  از  که 

 کردم.. کاش!  یاستفاده م 

 جان؟!  سایگ -

که زرتشتم مثل من تو بهت    دمی دوباره مامانم.. تازه فهم  ی صدا  با

من حواسش  باز زودتر از    یاش و نگرفته.. ول  رهیو نگاه خ  دنمهید

 جمع شد و اومد تو و در و بست.. 

متفاوت از   پیبراندازگر به سرتا پام و ت   نباریا  گهی بار د  هی  نگاهش

  شیشد و زل زد به صورت آرا  رهیخ  دید  یم  شهیکه هم  ی زیچ

 شدم..  

تفاوتش بخونم.. فقط    یاز نگاه خونسرد و ب  ی زی تونستم چ  ینم

نقاب رو    هینباشه و مثل    یواقع  یتفاوت  یب  نیکردم که ا  یدعا م

نفر    هیمگه    یباشه واسه زجرکش کردن من.. ول   دهیصورتش کش

دستش رو  یقیطر چیباشه که از ه ییتوانا گریتونه باز یچقدر م

 نشه؟!

نگاهش به سمت پشت سرم    ری بزنه مس  یخواست حرف  نکهیهم

 رو  لبش نشست..  ی کرد و لبخند رییتغ

 !دیسالم خاله.. خوش اومد -
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نگاه  سرم با  که  مامانم  به  زدم  زل  و  برگردوندم   ..  فته ی ش  یو 

کرد زل زده بود به زرتشت   یکه من و نگاه م  یدرست همون شکل

 و باز چشماش پر از اشک شد!

دستش و دور    ی و خودش پر کرد و جور   مونی چند قدم  فاصله

گردن زرتشت حلقه کرد و اون و به خودش چسبوند که شک  

تونست محبتش و بهش    ی اندازه م  نیا  پسر داشت تا  هیدارم اگه  

 نشون بده! 

 چهارم و هشتصد پارت   

.. سالم خاله قربونت بره.. فدات بشم  زدلمیسالم پسرم.. سالم عز  -

 الیدو ماه سرم و با خ  نیبعد از ده سال.. تو ا  ی من که باعث شد 

پاره    ی جا  نکهیبا فکر ا  رهیراحت رو بالش بذارم.. که قلبم آروم بگ 

مرد هست که مواظبش باشه و هواش و داشته   هیتنم خوبه و  

کنه رو    ی م  کاریاآلن کجاست و داره چ  نکهیغصه ا  گه یباشه! تا د

 نخورم!  

دل زرتشت نشست و از نگاه    یحرفا تو   نیا  دنیکه با شن  یغم

رو  رهیخ مامانم  آغوش  همون  تو  که  بود   ی اش  شده  زوم  من 
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 یخشم.. که برا  دمیت و شادادم.. غم و سرزنش و حسر  صیتشخ

 تک تکشون حق داشت.

فرشته نجات بود که من    هیگفت.. زرتشت واقعاً    یراست م  مامانم

من و    ی هوام و داشت.. جور  ی و جور   دیکش  رونیو از گنداب ب

از فرش به عرشم رسوند.. که    ی کرد.. جور  یصاحب خونه و زندگ

که از   ی بود لگد  یصفت  یو واقعاً ب  دمید  یخوابم نم  ی تو  یحت

 پشت بهش کوبوندم و پرتش کردم ته دره!  

  ن ی.. به قول طناز.. حق زرتشت ای حق داشته باشم ول  هرچقدرم

 نبود! 

نگه    مامانم تا دستاش  با دو  و  زرتشت  و صورت  ازش جدا شد 

تونستم    ی مامانم بود تا م  ی خواست جا  ی داشت و من چقدر دلم م

  ش یکه حاال به ر  شیشگیهم  شی اون صورت جذاب و.. اون ته ر 

.. نکهیشده بود و لمس کنم و حض کنم از فکر کردن به ا  لیتبد

 مرد.. تمام و کمال مال منه.. مال من... بود!  نیا

دست    ی.. تا عمر دارم دعاگوتم.. الهزمیعز  ونتمیتا عمر دارم مد  -

هات حل بشه..   ی و گرفتار  ریهمه گ  یطال بشه.. اله  یبه خاک بزن
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نصبچه    هیخدا    یاله خودت  مثل  صالح  و  که    بتیسالم  کنه 

 ماه بچه ام به دلم بمونه!   ی رو  دنید  گهیبار د  هی حسرت    ی نذاشت

دونستم سخته    یم  نکهیزرتشت به حرف اومد و با وجود ا  باالخره

ا بازطیشرا   نیتو  نقش  به قول خودش  و   یکنه.. ول  ی ..  محکم 

 قاطع در جواب مامانم گفت: 

ام و انجام دادم خاله..    فه ی.. من فقط وظیول  دی شما لطف دار  -

ا  سایگ اآلن  همراهش    نجاست ی اگه  فقط  من  خواسته..  خودش 

 ! نیبودم هم

پا  ی پوزخند انداختم  و  لبم نشست و سرم  .. چه قشنگ  ن ییرو 

و  ت  دمیو خب تعجبم نداشت.. از همون اول فهم  نداختیم  کهیت

ول  نیا اس..  خبره  همیکار  دلتنگ  چرا..  دروغ    که یت   نی.. 

رو هم    نایکه هم  دی رس  یم  ی روز  دیانداختناش هم بودم و شا

 دارمش قدر بدونم!  یتا وقت دینداشتم.. پس با

به پات   رهیخ  یهم ارزش داره پسرم.. خدا هرچ   یهمراه  نیهم  -

 ! زهیبر

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 
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 پنجم  و هشتصد پارت   

  یزرتشت فقط تشکر کرد و رفت سمت بابام و گالره برا  نباریا

مامانم به اتاق واسه عوض   ییمنم بعد از راهنما  یسالم و احوالپرس 

 ! زمیبر ییکردن لباساش راه افتادم سمت آشپزخونه تا چا

ا  یزندگ از  نم  ییایرو  نیاون لحظه  ام   زبانیشد!م   یتر  خانواده 

تراف و  راه  بابام درباره  با  و هوا    ک یبودم و شوهرم داشت  و آب 

  یخونه دار   ی بود که نکته ها  نیزد و من..تمام تالشم ا  یحرف م

 ز یهمه چ  ی کدبانو  هیمامانم خودم و    شیتا پ  ادیب  ادمیطناز و  

ا به  و  بدم  نشون  ا  نیتموم  تو  که  برسه  شا  نیباور  سال    د یده 

  ی زندگ   قهیدختر با سل  هیمثل    ی..چه جورینداشتم ول  ی خانواده ا

و   بعض   ادیکردن  و  طناز  لطف  به  به    یگرفتم..البته  هم  وقتا 

 اجبارش!

که خود   ی ..رفتم سراغ ظرف گل محمدختمیها رو که ر  ییچا

اصالً   نبود  زرتشت  اگه  و  بود  فرستاده  برام   ی نم  ادشیمامانم 

 یاون شب  ییشده چا   نیتزئ  وانی.. نگاه سرخوشش به لیافتادم..ول

بود پاشا رو دعوت کرده  بود و من..    ی ..هنوز جلومیکه  چشمم 
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خودش داشتم   وجهجلب کردن ت  ی کار و فقط برا  هی  نیا  دیشا

 دادم! یانجام م

 بهشون؟ یگفت -

تعادل ظرف   یو به سخت   دمیکش  ینی از پشت سرم ه  ییصدا  با

دستم و حفظ کردم که پرت نشه کف آشپزخونه..سرم که    ی تو

د س  دم یبرگردوندم  به  دست  تک  نهیزرتشت   خچالیبه    هی با 

سوزوند    یو م  گرمیکه تا اعماق ج  یو بازم با اون نگاه   ستادهیوا

نگاه  رهیخ شده..  م  یام  جا  ی کرد  یکه حس  به    ه ی  تو  ی اگه 

 شد!  ینم جادی توش ا ی رییبود..تغ ستادهیمجسمه هم وا

ادامه دادن    نی باجون کندن روم و برگردوندم و ح  یواقع  ی معنا  به

 به کارم در جواب سوالش پچ زدم: 

 و؟یچ-

 ! یکه قرار بود واسه اش آماده اشون کن ی زیهمون چ-

خواست اونم مثل من از   یو من چقدر دلم م  اوردی ق و نطال  اسم

 به زبون آوردن اسمش واهمه داشته باشه! 

 نه.. -
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 کردم و ادامه دادم:  یسبک خودش مکث به

 هنوز! -

برا   ی پوزخند   د یبود که متوجه تقل  نیهم  ی که زد هم احتمااًل 

 : دیو فقط پرس  اوردیبه روش ن ی زیچ  یکردنم شد.. ول

 چرا؟! -

بره.. اآلن وقت   ن ییدهنم و قورت دادم که بغضمم باهاش پا  آب

 نیاگه با گفتنش درنظر ا  یزدم.. حت  یحرفم و م  دینبود..با  هیگر

 و قابل ترحم به نظر برسم!  زیموجود رقت انگ  هیآدم 

 منتظرش لب زدم: ی تو چشما رهیو برگردوندم و خ روم

.چند  عمرم.  ی بارم که شده تو  هیخواست..واسه    ی چون دلم م-

از    ی..حرف تلخنکهیروز کنار خانواده ام خوش بگذرونم. بدون ا

ذهنم هست و  ی تو یتلخ  نیکه ا  ستی. مهم ن ادیدرب  یزبون کس

تظاهر    نیوقت هم  چیه  گهید  دی ..شایتونم بکنم ول  ینم  شمیکار

 نشه!  بمی کردن به خوشحال بودن چند روزه هم..نص

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 ششم  و هشتصد پارت   
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 نیاول  ی چشمام چپ و راست شد برا  نیب   هیکه چند ثان  چشماش

  ی تو خودش جا داده بود و از ب  یحس  هی  قه یچند دق  ن یبار تو ا

و دلسوزانه هم نبود    نیخشمگ  یمطلق در اومده بود.. حت   یتفاوت

حرارت دما  یو  که  ازش   ی داشت  کم  فاصله  تو  که  منم  بدن 

 برد!  یبودم باال م ستادهیوا

با ا  یبه حال  یو حال  یاحساسات  ی اد یز  نکهیا  ی برا نگاه    نینشم 

 :دمی.. روم و برگردوندم و پرسرهیخ

 حاال تو بگو چرا؟  -

 ؟ یچرا چ -

 ؟ ی ! چرا اومدیقرار بود خونه دارون بمون -

م  با حس  زدم..  زل  بهش  دوباره  اونم   ی سکوتش  جواب  کردم 

  ه ی اونم.. دلش  دیبود که من دادم.. شا یهمون جواب ه یشب باًیتقر

تموم   زیهمه چ  نکهیخواست قبل از ا  ی رو م  ی تجربه ا   نیهمچ

 بشه! 

برگردوند و   یدر جوابم بزنه روش و با ناراحت   یحرف   نکهیا  بدون

و غذامم چک   ختمیها رو ر  یی.. منم چارونیاز آشپزخونه رفت ب 

 به دست رفتم تو سالن.   ینیکردم و س
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  ی لبخند مهربون  دنمیاومده بود با د  رونیکه تازه از اتاق ب  مامانم

 به روم زد و گفت:

 !زدلمیعز ی تو زحمت افتاد -

در   تونی کم خستگ  هی  دیبخور  ییچا  د ینی کنم.. بش  ی خواهش م  -

 بره! 

مبل نشستم و دست    ی کنار گالره رو  ییاز تعارف کردن چا  بعد

دستم گرفتم.. نگاهم دوباره رفت سراغ زرتشت   یکوچولوش و تو 

  ش یو آزما  شی ضیزد و از اوضاع مر  ی که داشت با بابام حرف م

خوب بوده    یو بابا هم گفت که همه چ  دیپرس  یم  دش یجد  ی ها

 بودن.  یتا اآلن و دکترا راض

 : د یکه تموم شد مامانم بود که پرس حرفشون

 راز؟یش دیومد ین دیچرا ع -

تمام سع  نیا  با و  تند شد  قلبم  که   یسوال ضربان  کردم  و  ام 

حس کردم که سر اون   ینشه.. ول  دهینگاهم به سمت زرتشت کش

 و بعد در جواب مامانم گفت:  دیلحظه به سمت من چرخ هی
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فرصت   هی  شاال ی.. جور نشد! ایول   میایب   میدوست داشت  یلیخ  -

 !گهید

م مایبا س  میدیبرنامه چ  ی.. کلشاال یا  - جشن   هی  میخواست  ی.. 

د  یبراتون و چشم هرک  میریبگ بچه    یخوشبخت  دنیکه چشم 

که    گهیقسمت نشد.. دفعه د  ی .. ولمیاریما رو نداره رو درب  ی ها

 براش! می کن یم ی زیحتماً برنامه ر دیاومد

  ت یبود.. خواستم با عصبان   دهیرگام به نقطه جوش رس ی تو خون

کردن و مهم   یمردم زندگ  ی برا  نهمهیا  ستیبتوپم و بگم بس ن

 بهشون نداره؟   یربط چیکه ه یبودن نظرشون تو مسائل

  یی پا تو جا  ستمیوجه حاضر ن  چیخواست بگم من به ه  یم  دلم

 یعده مفت خور حرف درار توش حضور دارن و هرک  هیبذارم که  

واسه ما    یخوشبخت  ی و آرزو   یاز سر خوشحال  ادیخواد ب  یهم م

با در    دیحرف جد  ی سر  هیکردن    دایو پ  ی.. به خاطر فضولست ین

 هاشونه. هیو همسا

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 هفتم  و هشتصد پارت   
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حرف  یول تا  داشتم  نگه  و  خودم  زور  نم   یبه  دلم  هم    ی نزنم.. 

با حرفام    نیروز و اول  نیاول  نیخواست هم ساعت اومدنشون و 

راه   ی اعصاب خورد  ی خودینداشت ب  ی ا  دهیفا  گهیتلخ کنم.. هم د

افتاد    ینم  یاتفاق  نیوقت همچ  چیه  گهیانداختن.. به هر حال د

همراه هم و    میوجود نداشت که بخوا  یمن و زرتشت  گهیچون.. د

 ! رنیاونجا تا برامون جشن بگ  میبه عنوان زن و شوهر بر

 د؟یتو ع  دیشما مسافرت نرفت -

اصرار داشت که با حرف زدن    یادیدوباره مامانم که انگار ز  سوال

شده رو آب کنه نگاهم و به سمتش برگردوند..    نیجوِ سنگ  خی

 زرتشت باز مهلت نداد و گفت:  یول   دی پرس  ی داشت از من م  نباریا

داشت  یکیسفر    هیچرا..    - روزه  خ  می دو  خوش   یلیاتفاقاً  هم 

 !یگذشت.. جاتون خال

و اشاره بفهمونم بس   مایزل زدم بهش تا با ا تی خشم و عصبان  با

 : د یمامانم پرس ی وقت یکنه ول

 د؟ یچقدر خوب.. کجا رفت -

 جواب داد: ی خونسرد و جد یلیخ
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 ! ی مرز ی از روستاها یکی -

اونم باهام هم نگاه    نکهیادامه دادم.. تا ا  می و عصب  رهینگاه خ  به

که    یو متلک حرص  که یاومده بود؟ که با ت  زایچ  ن یشد.. واسه هم

 کنه؟  یهنوز از من تو دلش داره رو خال

کردن که دخترشون    ی فکرشم نم  ی وجه حت  چیو بابام به ه   مامان

هم  کاریچ واسه  خاص  نیکرده..  ا  یواکنش  نشون   نی به  حرف 

و پر حرفمون به    رهیخ  ی نگاه ها  نیاز ا  نکهیا  ی ندادن و منم برا 

بلند شدم و به بهانه سر زدن   دی ببخش  هیشک نکنن.. با    ی زیچ

 به غذا رفتم تو آشپزخونه! 

نگاه کردن به گوشه   نیکه مامانمم اومد و ح دی طول نکش یلیخ

 : دیو کنار آشپزخونه پرس

 ؟ ی ندار کمک الزم  -

 نه ممنون!  -

  ی که ازش خواهش حس م  یشد و با لحن  کیقدم بهم نزد  چند

 شد لب زد: 

 ها رفتار نکن!  بهی.. مثل غرساینباش گ  ی نجوریبا من ا -
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تا    زبونم ب  هیو گاز گرفتم و دستام و مشت کردم..  هوا    یوقت 

نم  یحرف نپره.  دهنم  وقت  یاز  مثل  رفت  ی تونستم   رازیش   می که 

 داشته باشم. ی رفتار تند ایدلم خواست بگم  یهرچ

م  گهید  نجایا محسوب  من  م  یخونه  منم  و  بودم..    زبان یشد 

ب  گفتم  بهشون  بدرفتارانیخودمم  پس حق  نداشتم    ی ..  کردن 

  ن ی از ب  یراحت  ن ینبود که به هم  ی زیدلم.. چ  ی وگرنه.. عقده ها 

.  مادر و پدر موندم.  نیبره و من.. فراموش کنم.. چقدر منتظر ا

 بود!   ی دیبم شد ناامیکه نص  ی زیکردنم! آخرشم تنها چ  دایواسه پ

 چشم! -

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 هشتم  و هشتصد پارت   

 !ی درست کرد یچ نم یمامان قربون چشمت بره.. بب -

با لبخند  در بود بو    ی قابلمه خورشت و برداشت و  که رو لبش 

 و گفت:  دیکش
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ما هم    شی به به.. از بوش معلومه دستپختتم حرف نداره.. البته پ-

و اون موقع هم غذاهات خوشمزه   ی کرد  یم  ی آشپز  ی که بود

 شد.  یم

لبخند    هیجز    یجواب  نباریدرآوردم و ا  خچالیساالد و از تو    لیوسا

و باز مامانم    نمونی سکوت ب  نکهیکه بدم..تا ا  دیساده به نظرم نرس

احت با  و  من    دی..شای شتریب   یاطی شکوند  العمل  ترس عکس  از 

 : دیپرس

 ؟ ی چند وقته..با خاله ات حرف نزد نی..اگمیم-

 شدم.  اریو مشغول پوست کندن خ زی پشت م نشستم

اهام حرف  نشد ب یراض یبهشون زنگ زدم..ول دی ع کیواسه تبر-

 بزنه! 

 نشد حرف بزنه؟ یراض ی دیتو از کجا فهم-

  گهید  ی.. ولدهیداشت و خواب  دیشهروز خان گفت سردرد شد-

م   ی انقدر و    یعقلم  آوردن  بهونه  و  گفتن  راست  فرق  که  رسه 

 بفهمم! 
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نشست    یو همونطور که م  دیو عقب کش  میکنار  یصندل  مامانم

 گفت: 

خاص خودش و   اتیاخالق  ی سر  هینشو..اونم    ری از خاله ات دلگ-

ا   گهیداره..د نم  نیتا  بزرگ شده..  همونا  با  تغ  یسن   رشییشه 

از رفتنتون من چند باهاش حرف زدم..ب  نیداد..بعد  از   شتر یبار 

تصم   نیا ناراض  میسرخود  و  ناراحت  ا  یگرفتنتون  تا    نکه یبود.. 

 با تو داشته باشه!  یبخواد مشکل

 ن ی..تو همی روز  هینگفتم که    گهیدادم و دتکون    دییو به تا  سرم

من و با حرفا و کاراش چزوند که قلبم هزار   ی آشپزخونه.. جور 

رفتارا..ه   کهیت اون  مطمئناً  تصم  ی ربط  چی شد.  سرخود   میبه 

و  داشت  جنگ  سر  من  با  فقط  و  فقط  و  نداشت  گرفتنمون 

 !  ی ناسازگار

 ؟ یهست؟زرتشت و دوست دار یراض  تیاز زندگ-

  ت یدستم به صورت مامانم دوختم که باجد  ی تو  اریو از خ  نگاهم 

 گفت:  دیمن و که د  ره یمنتظر گرفتن جواب سوالش بود.. نگاه خ

کنم    یاه م خب من.. خاله اشم..به چشم خواهرزاده ام بهش نگ-

.. نه اآلن که دوباره اومده سراغ تو و  هیواقعاً پسر خوب  نمی ب  یو م
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ما دل و جرات و اراده داره. از همون   هیاز بق  شتری نشون داد که ب

تونه دخترم و خوشبخت کنه..    یپسر م  نیاول..مطمئن بودم که ا

 نه؟ ایفکر کردم  ست..درنم یحاال تو بگو بب 

  چی گفت.. بگو نه و خودت و خالص کن. بدون ه  یم  ییصدا  هی

که بحث    ی..زمانگهی..فقط بگو نه که چند وقت دی اضافه ا  حیتوض

باشه و   رتریبراشون باورپذ  یشد..همه چ  دهیطالقمون وسط کش

 حداقل مامانم از اآلن خودش و آماده کنه واسه اون روز..

  دیچرخ  ی سرم م  ی که داشت تو  یی..زبونم انگار از عقلم و فکرایول

 صداقت گفت:  تیکرد که در جواب با نها ینم ی رویپ

 خوبه!  یلی!زرتشت خ ی آره..درست فکر کرد-

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 نهم  و هشتصد پارت   

 خدا رو صد هزار مرتبه شکر!  -

رو لبم نشست و مشغول ادامه کارم شدم. من آدمش    یتلخ  لبخند

تونستم باشم که    یصفت نم  یانقدرم گربه کوره و ب   گهینبودم.. د
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و به خاطر علت طالق..    رم یبگ  دهیزرتشت و ناد  ی ها  یهمه خوب

 اون و مقصر بدونم! 

از دست    ی برا  ی زیچ  گهیآب از سرم گذشته بود.. من د  گه ید  من

 د یطالق و علتشم با نیاشتم. پس اخانواده هامون ند شیدادن پ

پا م  ی به  نوشته  با  یمن  اتهام دوباره  انگشت  به سمت    دیشد.. 

 ی گند  ی باشه برا  یجبران  دیشد.. تا شا  یخودم نشونه گرفته م

 یا  گهید  زیاگه اون نظرش چ  ی زرتشت زدم.. حت  ی که به زندگ

 بدم.   ی اجازه ا نیباشه.. من محال بود همچ

××××× 

بق  ی صدا  با به خاطر شام به خودم اومدم و در    هیتشکر کردن 

 یکردن نوش جان  یجواب خاله و شوهرخاله ام که از منم تشکر م

خودم که فقط نصفش کم شده    ی گفتم و نگاهم و به بشقاب غذا

 بود دوختم.

  یی اشتها  گهید   یخوردم ول  ی چه جور  دمینصفم اصالً نفهم  نیهم

بلند شدم و تو جمع کردن  منم    هینداشتم و بعد از بلند شدن بق

 کمک کردم. سایبه گالره و گ  زیم
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رفتم    یبار تو فکر فرو م  کیخودم نبود که هر چند لحظه    دست

شد که    یکنم؟ چ  ی کار م  یچ  نجایمن ا  دمیپرس  یو از خودم م

 رون؟ یگرفتم و زدم از خونه دارون ب  میتصم  قهیدر عرض چند دق

و    ی با خودم قول و قرار نذاشته بودم؟ مگه با اون لحن جد  مگه

ا  سایبه گ  ریناپذ  رییتغ توان نقش    طیشرا  نینگفته بودم که تو 

 کردن ندارم؟ ی باز

درآوردم؟     نجایسر از ا  دمیچرا دوباره به خودم که اومدم د  پس

خانواده اش..   دنیاول رس  قی.. همون دقاسایگ  نکهیتصور ا  یعنی

وسط    نیکه همه بفهمن ا  اره یبه زبون ب  ی ن و جوربخواد نبودن م

 ی قابل تحمل بود که برا  ریهست انقدر برام سخت و غ  یمشکل  هی

 دم؟کردن ازش خودم و رسون ی ریجلوگ

نم  مگه ا  ی خودم  ب   نیخواستم  ا  فتهیاتفاق  از    ی فیبالتکل  نیو 

نم   ام؟یدرب از خودش    یحرکت  هیباالخره    سا یخواستم گ  یمگه 

 نه؟ ایخواد  یطالق و م نینشون بده و بهم بفهمونه واقعاً ا

گرفتم    یهموار شده رو ازش م  ری.. پس چرا خودم داشتم مسپس

هم گرفته    یم یکردم تا اگه تصم  یم  جادیدست انداز ا  هیو بازم  

 باشه مردد بشه؟ 
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ا   لعنت و  من  ا  ییهوی  ماتیتصم  نیبه  حاال  فکرم..  بدون   نیو 

  ی خودش فکر کنه من رو هوا حرف م  ش یدختر حق داره که پ

  ی کیزنم و به قول خودش فقط لب و دهنم و حرف زبونم و دلم  

 ! ست ین

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 دهم و هشتصد پارت   

نبودم از اومدنم..نه به    مونیهم پش  یلیخب..دروغ چرا.. خ  یول

من    بتیکه قرار بود به خاطر غ  ییخاطر کنسل کردن اون حرفا

  ی دلش م   نکهی که راجع به حسرتاش زد و ا  یبزنه.. به خاطر حرف

 داشته باشه. ی تجربه ا نیهمچ هی یروز هیخواست 

داشته باشم    ی اومد منم سهم  ی هام..بدم نم  ی از همه دلخور  جدا

بگم بازم    تیتونستم به قطع  یکه نم  ی تجربه ا  نیتو ساختن ا

 نه!   ای میتکرارش کن می تون یم

 کنم!  زیو تم زیدستمال بده من برم م  هی.. یآبج-

آشپزخونه گذاشتم و زل زدم به    زیم  ی که دستم بود و رو  یظرف

 در جواب گفت: سایحرف و زد و گ نیگالره که ا
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 ؟ یتون یم-

 بله! -

دستمال بهش داد و با   هیکه رو گونه اش کاشت    ی از بوسه ا  بعد

 رفتنش برگشت سمت من..  

 ؟ یدار ی کار-

خ  ن یچندم  ی برا  نگاهم  پاش  تا  سر  به  امشب  طول  در    ره یبار 

بود    دهیکه پوش  ییزانو  ی شد..اون ساق لخت پاهاش و دامن باال 

و    دیرس   یبه نظر م  کتریباس بارکه با کمربند ل  کشیو کمر بار

 بودمش.   دهید  یبار ک   نیآخر  ادی نم  ادمیشده اش که    شیچهره آرا

  ی شد.. تا من م  یتلخ نم  نمونی ب   ی شد اگه انقدر همه چ  یم  یچ

ا رو وسط هم  نیتونستم  تو   ن یحجم خوشگل شده  آشپزخونه 

 اد؟ یاستخوناش درب ی و انقدر فشارش بدم که صدا رمیبغلم بگ 

  یی با حسرت کارا  دیبا  مونیزندگ  ی ..همه لحظه هاشهیهم  چرا

وقت قدر    چیگذشت؟ چرا ه  یم   میو نکرد  میبکن  می تونست  یکه م

 م؟ یداشته هامون و ندونست
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داشته باشم واسه    ی هیتوج  هی  نکهیا  ی و صاف کردم و برا  گلوم

 ام گفتم:  رهینگاه خ نیبودنم و ا نجایا

 حجم از تظاهر کردنت؟ نیداره ا یلیدل-

 ؟ ی چه تظاهر-

  وانمیو تو ل  دی شام که برام غذا کش  ز یرفتارش سر م  ی ادآوری  با

نبود    نمونی بغرنج ب  طیشرا  نیاگه ا  ی که حت  یی..کاراختیدوغ ر

 نداشت انجامشون بده گفتم:  یهم لزوم

به داشتن    نیهم- ا  هیتظاهر  و دوست داشتن   نیشوهر خوب 

 ! ی زندگ

 تفاوتش گفت:  یت و با ظاهر مثالً بباال انداخ ی ا شونه

از طالقمون   یحرف   می هم.. مجبور ش  ی روز  هیفکر کردم اگه..  -

 ! م ینداره دروغ بگ ی..لزوممیبهشون بزن 

 تر شدم..  کی و نزد دشیحرف جد نیرفت تو هم با ا اخمام

 ؟یچ یعنی-

ا  یعنی- هرک  نیبذار  به  بگذره..بعدش  روز  که    یچند 

ن  ی ز ی..هرچیخواست الزم  بگو!  خواست  دلت  دروغ   ستیکه 
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بگو زنم من و قال گذاشت    د یازت پرس  ی زیچ  ی..هر موقع کس ی بگ

ننگ و   نیاز کشور فرار کنه..منم نتونستم ا  یقانون  ریو خواست غ

از بد   یتحمل کنم و طالقش دادم!مطمئن باش نه من قراره حرف

  ی وممشترکمون و ناخلف بودن شوهرم بزنم..نه تو لز  یبودن زندگ 

از خود گذشتگ که  تقص  یکن  یداره  رو گردن    ییجدا  نیا  ریو 

 ! ی ریبگ

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 ازدهمی و هشتصد پارت   

تو دلم کاشت از    یقی .. غم عمچیحالم و که خوب نکرد ه  حرفاش

جوانب فکر    نی که به همه ا  ی .. تا حدمشیبودن تصم  ی تصور جد

 کرده.

راه  من دنبال  ذهنم..  ناخودآگاه  تو  داشتم  پس   ی برا  یهنوز 

ا  ی برا  سا یگ  بیترغ  ایگرفتن حرفم   با    ی م   میتصم  نیمخالفت 

و از    المیدستم و خ  ی رو  ختیرو ر  ی.. آب پاکسای گشتم و حاال گ

ا ن  گه ید  نکهیبابت  عوض بشه.. راحت    نمونیب  ی ز یچ  ستیقرار 

 کرد.
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  بی نص  ی اونم ب  نکهیا  ی حرفاش تکون دادم و برا  دییبه تا  ی سر

 حال بد لب زدم: نینمونه از ا

بار دوم    ی از منم انتظار نداشته باش که برا  یخودته.. ول  لیم  -

تو چشم همه   و  بزنم و خودم  رودست خوردنم و همه جا جار 

  شیکنم که عرضه نگه داشتن زن و زندگ  رتیغ  یب  هیبه    لیتبد

بدم که    حیو توض  نم یتونم واسه تک تک آدما بش  یو نداره! نم

بوده که واژه   ی آدم  به  خودیاز حد و ب  شیگناه من فقط اعتماد ب

تر    یمنطق  لیدل  هینشده.. پس به فکر    فیاعتماد اصالً براش تعر

ودتم  .. خی رو شروع کرد  ی باز  نی که خودت ا  ییباش و از اونجا

  یدرد   گهید  نهیزم  نیتو ا  یی! راست گویکن  داشیو پ  ی بگرد  دیبا

 کنه!  یو دوا نم

بهش مهلت حرف زدن بدم روم و برگردوندم و رفتم   نکهیا بدون

گرفتم    میکه تصم  ی حرف دارون افتادم اون لحظه ا  ادی..  رونیب

 که گفت:  فتمیاز خونه اش راه ب

اونجا و با حرفا و متلکات خون به دل اون   ی بر  یقراره پاش  »اگه

 بمون..«  ی که زد یسر جات و رو حرف نی بش یکن  چارهیدختر ب
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افته و   ینم  یاتفاق  نیدادم که همچ  نانیلحظه بهش اطم  اون

متلک    نیرد و بدل شده بود.. هم  نمونیکه ب   ییحاال.. تنها حرفا

 و زخم زبونا بود! 

××××× 

که مامانم برام به عنوان مثالً    ییطال  سیو با تعجب از سرو  نگاهم 

به چمدون  دهیخر  ی و سوغات  ی دیع که    یبود گرفتم و زل زدم 

 خودشون توشه..   ی موقع اومدنشون فکر کردم لباسا 

ساک جا   هیخودشون و فقط تو    ی که لباسا  دمی د   یحاال م  یول

.. از  دهیمن خر  ی که برا  هییچمدون همه اش کادوها  نیدادن و ا 

.. چه لباس.. چه  ی.. چه خوراکیه فکرش و بکنک  ی ا  لهیهر وس

دختر تو سن و سال    هیکه مناسب    ی ا  لهی.. چه هر وسی دکور

 منه! 

 تعجبم و پنهون کنم و با همون بهت لب زدم: نتونستم

 همش واسه منه؟ -

 مامان! زدلیآره عز -

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 
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 دوازدهم و هشتصد پارت   

 د؟یآخه؟ چرا انقدر خودتون و تو خرج انداخت یواسه چ -

  ی .. می ندار  یاج یدونم بهشون احت  یمامان فدات بشه.. م  یاله  -

شا سل  دیدونم  باش   قه یاصالً  نداشته  قبول  و  نصف   یام  از  و 

دل خودم    ی برا  شتریرو ب  نایمن ا  ی.. ولادیخوشت ن  شترشونیب

اومد    ی که خوشم م  یده سال.. هرچ  نیو تو ا  شی سر  هیگرفتم.  

و بعد   شترشیب  ی.. ولدمیخر  یکردم م   یو تو رو باهاش تصور م

  چیه  دیدونستم شا  یم  نکهی.. با انکهی. با ادمیخر  دنتیاز دوباره د 

  ینجوریکنم؟ بذار حداقل ا  کاری چ  ی.. ولیوقت ازم قبولشون نکن

مدتم   نیا  ی وجدانم سربلند باشم که مادر نبودن ها  شیکم پ  هی

  زا یچ  نیجبران کنم.. هرچند که به قول خودت.. با ا  یشکل  هیو..  

 شه!  ینم نجبرا

نداشتم و    اجیاصالً احت   شترشی به نصف ب  دیگفت.. شا  یم  راست

 دلش و بشکونم..   ومد ی.. دلم ن یرفتم ول   یوقت سراغشون نم  چیه

کرد به    یم  اهیکه دلم و س  ی ا   نهیمثل قبل از اون ک  گهید  انگار

خبر مامانم..  با  رابطه  در  شا  ی خصوص  که   دینبود!  اآلن  چون 

تو جا نظر زرتشت..  و..    گاهی خودمم.. در  بودم  قرار گرفته  متهم 



2166 
 

برا زمان  انتظار  داشتم..  بخشش  داشتم..    ی انتظار  زدن  حرف 

  ی بهش حق بدم که بعض  وتونستم مامانم و درک کنم    یم  شتریب

دونن    یم  نکهیکنن با ا  ی ارا رو مک  یلیخ  ی وقتا آدما از سر ناچار

 خوان واسه جبران! ی فرصت م هیبعدش   یغلطه.. ول

ساعت    میو نگاهم و به گالره که از ن  دمیکش  می شون یبه پ  یدست

 رو تخت خوابش برده بود دوختم..  شیپ

خوام به خاطر   ی.. من فقط نمست ین  زایچ  نیبحث جبران و ا  -

گالره   ی برا  دیتونست  یرو م  نای! همه اد یفتیمن تو خرج و زحمت ب

 !دیبخر

 نایخواسته.. تو هم ا یهرچ مید یگالره خر ی برا یبه اندازه کاف -

دلش   شهیکه هم  ی مادر  هیبدون از    کیکوچ  هیهد  هیرو فقط  

ب  یم با دخترش  بزنه و هرچ  ن یخواست  دلش    یمغازه ها قدم 

 خواست براش بخره. 

به صدام    ی لحن شادتر  نکهیبا تالش واسه ا  نباریکردم و ا  یمکث

 بدم گفتم: 

 قشنگن.. دستتون درد نکنه!  یلیباشه.. همه اشون خ -
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حرف گل از گل مامانم شکفت و مثل تمام لحظه    نیبا ا  باالخره

با کوچکتر  ی ها شد..    یم  ریزاشکش سرا   یحرکت  نیامشب که 

 و پاک کرد و گفت:  سشیخ  ی چشما

 قابل تو رو ندارن قشنگ مامان..  -

 ل یو خودش مشغول برگردوندن لباسا و وسا  دیکش   یقی عم  نفس

 چمدون شد..  ی تو

.. بلند  یباشه که بعداً جمع و جورشون کن  نجایرو بذار هم   نایا  -

اآلن .. بابات که قرص خورده و  ومدهیمردا در ن  ی تا صدا   میشو بر

 ! دیبخواب دیبر گهیحتماً تو چرته.. زرتشتم خسته اس حتماً.. د

[23.11.2۰ 19:۰۶ ] 

 زدهم یس و هشتصد پارت   

با ا  هی حس   نیلحظه نگاهم و دوختم به مامانم.. شک نداشتم 

که نسبت به رابطه من و زرتشت داره.. محاله حرفم و قبول    یخوب

 لب زدم: ی د ی ناام  تیحال.. با نها نیبا ا کنه..

شما  دیخوا  ی م  - با  منم  بخوابن..  اتاق  اون  تو  زرتشت  و  بابا   ..

 نجا؟یهم
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شب ما    هیبرو تو اتاق خودتون دختر.. حاال    ؟یوا! نه واسه چ   -

که زنش    یشوهرت و باهامون دشمن کن  ی خوا  یم  نجایا  میاومد

 م؟یو ازش گرفت

  ی فکر م   یبودم و مامانم داشت به چ  ی خدا.. من تو چه فکر  ی ا

 کرد؟ 

 تالشم و کردم: نیزدم و آخر  ی خجالتزده ا لبخند

 ! ستین  یآدم نیبه خدا زرتشت اصالً همچ -

 گفت:   یرون پام و با مهربون ی و گذاشت رو دستش

مرد   هیکه از زبون    یوقت به حرف  چی.. هحتیاز من به تو نص   -

زنن و انتظار    ی وقتا حرف دلشون و نم  یلیخ  اکتفا نکن!  ادیدرم

که ما   ی به روز  ی گذره.. حاال وا  یم  یاون تو چ  م یدارن ما بفهم

 ه یدارن تـــــــا..    ی دارن نگه م  یدارن نگه م  ی .. نگه ممی نفهم

و اون موقع اس که    یگله کن  شون مسئله از  نی به خاطر ا   ی روز

 نیپس چطور تو فالن روز همچ  گنیشه و م  یزبونشون دراز م 

پس حاال به منم حق بده! زرتشت بچه خواهرمه  ؟ی کرد ی رفتار

مرده.. شک نکن به   هیاونم  یو مثل پسر خودم دوسش دارم.. ول
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و از تو توقع داره    ستین  یکیوقتا حرف دل و زبونش    یلیخ  نکهیا

 ! ش یکه بفهم

 یخواب  ین و به فکر فرو برد.. نه به خاطر امشب و جام  حرفاش

  ی برام معضل شده بود.. به خاطر.. حرف  شی دو ساعت پ  یکیکه از  

 آشپزخونه بهم زد. ی که بعد از شام تو 

 دواریتونستم ام  یم   ی عنیزنونه مامانم..    حت ینص  نیتوجه به ا  با

دلش نبود و فقط واسه چزوندن   ی باشم که اون حرفا هم.. حرفا

زدم که تو   یخودم حدس م   دی.. من بایعنیمن به زبون آورد؟  

 گذره نسبت به مسئله طالقمون؟  یداره م یدلش واقعاً چ

 بلند شدن از جام گفتم:   نیو ح دمیکش  یقیعم  نفس

 براتون رخت خواب بندازم!  دیپس بذار -

بود انداختم   که تو کمد همون اتاق  ییکمک مامان رخت خوابا  با

ب  رفتم  و  رونیو  سمتش  رفتم  که  بود  سالن  تو  زرتشت  فقط   ..

 : دمیپرس

 بابا کو؟  -

 ! ییدستشو -
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 ؟یبخواب ی خوا ینم -

از تلو   رهینگاه خ  مییهویسوال    با گرفت و برگشت   ونیزیاش و 

چ م   ی زیسمتم..  نگاهش  با  انگار  کرد..  نگاه  فقط  و    ینگفت 

رو بزنه که مامانم تو اتاق بهم گفت.. همون    یخواست همون حرف

 .. اره یخواست به زبون ب ی نم یدلش بود ول ی که تو یحرف

[23.11.2۰ 19:۰7 ] 

 چهاردهم و هشتصد پارت   

رفت تو   ونیزی نگفت و بعد از خاموش کردن تلو  ی زیچ  رمآخرس

اتفاق   نهمهیاز هجوم ا  میجفتمون سِر شده بود  گهیاتاق.. انگار د

از  شتریآخر با هم بودنمون ب ی لحظه ها  نیا می داد یم حیو ترج

بود و    ی زیچ  ن یمن همچ  ی نشه.. حداقل برا  ی با تنش سپر   نیا

 فکر و داشته باشه!  نیبودم که زرتشت هم هم دواریام

××××× 

  ی و ب  دمیسرم گذاشته بودم دراز کش  ریکه ز  یتخت با دست   ی رو

 یکردم.. در اصل م  یو باز و بسته م  میگوش  ی هدف برنامه ها

قطع بشه و بفهمم    رونیب  ی خواستم وقت تلف کنم تا سر و صداها
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 لیدل  کیهزار و  که به    یکجا قراره بخوابه.. سوال  سایباالخره گ

 برام مهم شده بود!  ی ادینتونستم ازش بپرسم و حاال.. ز

باز  یعنی وضع  ی نقش  از  اش  خانواده  نبردن  بو  و   تیکردن 

مسئله    نی.. انقدر براش مهم بود که حاضر بود انمونی اسفناک ب

رو توش   یکه خاطرات خوب  یاتاق مشترکمون و تخت  ی رو تا تو

انقدر از خودش مطمئن    یعنی بکشونه؟    میساخت  گهیهمد  ی برا

 خونسرد باشه؟ وتفاوت  یکنار من بخوابه و بازم ب نجایبود که ا

ام و کردم تا نگاهم و از صفحه    ی اتاق که باز شد.. تمام سع  در

  سیکه اول رفت سمت سرو  دمی د   یرچشمیز  ی.. ول رمینگ  م یگوش

. که  اومد راه افتاد طرف کمد لباساش.  رونیو بعد که ب  یبهداشت 

 که رفته بود سرجاش بود.   یهمچنان دست نخورده از همون وقت

کنه باالخره    یپشت به من داره لباسش و عوض م  دمید  یوقت

با گذشت    کهیگرفتم و زل زدم بهش.. در حال  ینگاهم و از گوش 

  ی به خودم لعنت م  شتریاز لباساش.. ب  یکیو درآوردن    هیهر ثان

 باال رفته بدنم.   ی ب و دماضربان تند شده قل نیفرستادم بابت ا

  ی گرفتن؟ چطور مغزم نم  یمگه هورمونام از مغزم دستور نم  چرا؟

 شمیپ  ی دختر.. دستش بدجو  نیکنه که ا  یتونست بهشون حال
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  دیقبل بهش نگاه کنم؟ شا  دیتونم با همون د  ینم   گهیرو شده و د

  ی بگه چ  تیتونست به قطع  یچون مغزمم از کار افتاده بود و نم 

 غلط!  یدرسته و چ

زانو    ی شرت و شلوارک رو   یت  هی  دنیکارش که با پوش  باالخره

واسه گرفتن نگاهم نداشتم..    یتموم شد برگشت سمتم.. فرصت 

ام نکرد و نشست   رهیبه نگاه خ  یهم اصالً توجه  سایهرچند که گ

 لبه تخت.. 

  ی آروم گرفتنم که وضع بدتر شد.. بو  ی برا  دمیکش   یق یعم  نفس 

حس    یفاصله کم به خوب  نیموهاش که تو ا  ی عطر تنش و شامپو

و به کار   مییایو پر کرد و حافظه بو  میتنفس  ی شد مجراها  یم

 انداخت.

[23.11.2۰ 19:۰7 ] 

 پانزدهم  و هشتصد پارت   

تو مشامم بود   شه یبو هم  نیبود که تو رابطه هامونم ا  ادمی  خوب

م و درست  من  استشمامش    ی برد وسط همون شبا  یو حاال.. 

 ! ز یخاطره انگ
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  ی نتونستم حرارت و تحمل کنم.. نشستم و ت  نیاز ا  شتریب  گهید

کردم   یو دوباره سع  نیشرتم و از تنم درآوردم و انداختم رو زم

ا گ  نباریبخوابم..  به  تغسایپشت  که  هرچند  وضع  ی ریی..   تیتو 

خدا خدا   دیشد و من فقط با  ینم   جادیعطرش ا  ی استشمام بو

 کردم که زود خوابم ببره!  یم

  سایرفت و گ  نیی که باالخره تشک تخت پا  دیطول نکش   یلیخ

کش دراز  من  پشت  نمدیهم  برداشت  ی ..  چه  و   یدونم  رفتار  از 

 حرکات من داشت که گفت: 

 خوابم!  یم  نیرو زم اگه سختته -

ا  چشمام بستم..  محکم  کش  نکهیو  دراز  بهش  بودم    دهیپشت 

دونست واقعاً تو   یکرده بود؟ اگه م  جادیبراش ا   یتوهم  نیهمچ

 داد؟   ینشون م  یگذره چه واکنش یداره م یسر من چ

 یزیچ  نکهیو  قبل از ا  دمیچرخ زدم و رو به سقف خواب  مین  هی

 بگم خودش ادامه داد: 

 ی.. ولنجایا  ادی اونا بخوابم و بابا ب   شی به.. به مامان گفتم منم پ  -

خودش فکر   شی پ   نهیش   ی اصرار کنم م  شترینذاشت.. گفتم اگه ب

  یبخوابم! چون م  نجایخواستم ا  یکنه وگرنه من نم  ی م  الیو خ
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..  ی ! ولی به من بودن و تحمل کن  کینزد  یتون  ینم  گهیدونم.. د

 کنم..   یم ی فکر  هیامشب و تحمل کن.. واسه فردا حاال 

  ی .. کمکمی که با هم داشت  ییانکار کردن تجربه هامون و روزا  -

 کنه؟  یم  تمونیبه وضع

 کم ساکت موند و آروم گفت:  هی جواب سوالم  در

 نه!  -

آزار م   - انقدر خودت و  ا  ی دیپس چرا  بره ما    ادمونی   نکهیسر 

 ی دو تا زن و شوهر عاد  نیدو هفته آخر. ع  یک یحداقل تو اون  

  ز ی چ  چی وقت ه  چی! من ه م یرفت  زیو تا ته همه چ  میکرد  یزندگ

هم    نیمشترکم با کاتر  ی.. همونطور که زندگسایره گ  ینم  ادمی

 نرفته..  ادمی

بود هم    دهیخواب  شتیمن اون پ  ی اگه اآلن به جا  یعنیپس    -

 نه؟  یباهاش نداشت یمشکل

پر  هیکه    دمیبه سمتش چرخ  ییهوی  ی جور تو جاش  و   دیکم 

 قسمت تخت کشوند.    نیتر  ییخودش و نامحسوس به سمت انتها 
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اش که تو نور کم   ده یترس ی ام گرفت از حرکتش و چشما خنده

نبود که بخوام   ی تی اصالً وضع  یچراغ خواب کامالً مشخص بود.. ول

هم واسه  بخندم..  و    ی رو  اخم  ن یبهش  کردم  حفظ  و  صورتم 

 : دمیتوپ

 ؟ یگیچرا چرت و پرت م -

[23.11.2۰ 19:۰۸ ] 

 شانزدهم  و هشتصد پارت   

 فراموش نکردم! یخودت.. خودت گفت  -

 ؟ی دیو فهم نیکه من زدم فقط هم یاز کل حرف -

 ؟ی اریداشت اصالً اسم اون و ب یچه لزوم -

قراره فراموش   ارمیاسمش و ن   نکهیبود.. ا  نیهم  قاً یحرف من دق  -

 ریانقدر خودت و درگ  نکهیا  ی من؟ به جا   ای  رهی م  ادتیبشه؟ تو  

فکر کن به    شتریتر و ب  قیکم عم  هی..  یکن   یمسائل سطح   نیا

 !ی ریگ  یم  تی که تو زندگ یماتیتصم

 نداشته؟  تونی تو زندگ مایتصم نیاز ا نیکاتر -
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که کاسه چشمش و پر   یسوخت واسه لرزش صداش و اشک  دلم

  ت یو با همون عصبان   اوردمیبه روم ن  ی زیبازم چ  یکرده بود.. ول

  ن یتو ا  نیکاتر  لیدل  یو ب  خودی شدن ب  دهینسبت به وسط کش

 بحث گفتم: 

 بود!  میزندگ ی اگه نداشت.. اآلن اون تو  -

 و من و فقط دو ماه!  ی اون و دو سال تحمل کرد یول -

حت   یواقع  ی معنا  به نم  یالل شدم..    یروز  هیکردم    ی فکرشم 

که    ی زیدختر با چ  نیبشنوم.. ا  سایرو از زبون گ  یحرف  نیهمچ

  ا یآورد    یحرفا رو به زبون م  نیگذشت داشت ا  یسرش م  ی تو

 بود؟! ی اراد ریکامالً غ

فکر کردن به  .. خودش و با  شنهادمیروزا.. بعدِ اون پ  نیتو ا  یعنی

واقعاً براش مهم بود که من    یعنیمشغول کرده؟    اتیچرند  نیا

  سا یمشترکم با گ   یزندگ  کهیکردم درحال  یزندگ  نیدو سال با کاتر

 فقط دو ماه بود؟! 

کرد که من فکر کنم با جون    یرفتار م  ی جور  ه ی.. پس چرا  پس

بود    نی مسئله سنگ  نیاگه انقدر براش ا  ه؟یطالق راض  نیو دل از ا

داشت کتمانش کنه؟    یسع  ی.. واسه چاردشیه بخواد به زبون بک
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مستق   ینم  یحرکت  هیچرا   چرا  ا  ینم  میکرد؟  من    ن یگفت 

نم   شنهادیپ چرا  ندارم؟  قبول  ندا  یو  حق  طرفه    هی  ی رگفت 

 خوام؟  یگفت من طالق نم یچرا نم ؟ی ریبگ میتصم

کرد.. که نتونستم    تمی.. انقدر اذسشیطلبکار و خ  ی به چشما  نگاه

ا  شتریب بگه چ  نیاز  بهم  تا خودش  بمونم  خواد..   یم  یمنتظر 

و    می روش خم شده بودم.. مستق  باًیهمونطور که تقر  نیهم  ی برا

 : دم یاضافه پرس هیبدون حاش

 ؟ یخوا  یتو طالق نم -

کوچکتر  ی چشم  چهار تا  بودم..  زده  زل  حرکاتش  تمام   نیبه 

 یمورد نظرم برسم.. ولعکس العملش و شکار کنم و به جواب  

 دمیبه جز لرزش چونه اش که نشونه بغضش بود ازش ند  یحرکت

 .. باالخره لب باز کرد و گفت: ی انتظار طوالن هی و بعد از چند ثان

 خوام!  یچرا.. م -

واضح تر و    نیاز ا   گهیزدم و ازش فاصله گرفتم.. د  یتلخ  پوزخند

دست از احمق   گه یتونست حرف بزنه و بهتر بود که د  یرک تر نم

نمونم که گ  منتظر  و  بردارم    هیباالخره    سای فرض کردن خودم 

 کار. نیو من و منصرف کنه از ا ادیبه حرف ب ی روز
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.. تو تمام  یعنی   نیجواب دادنش و ا  دی طول نکش  شتریب  هیثان  چند

به    نیا و  فکر کرده  بهش  روز  رس  هیده  قاطع  .. پس  دهیجواب 

  ده یطناب پوس  نیبود واسه چنگ زدن به ا   دهیفا  یتالشم ب  گهید

 وصل کرده بود.  گهیکه هنوز ما رو به همد ی ا

حت  دوباره بستم..  و  و چشمام  پهلو شدم  به  بهش  اگه    یپشت 

مختلف به زبون آوردش..   زیبه هزار چ  حرف دلش نبود و با فکر

 واسه من حکم سند و حجت و داشت. گهید

با  گهید  حاال   ی دو سه روز جهنم  نیکردم تا ا  یصبر م  دیفقط 

طالق اقدام کنم.. تا بفهمه    ی فرصت برا  نیتموم بشه و من تو اول

که بخواد هر روز    ست ین  یکنه شوخ  یکه فکر م  ی اونقدر  یزندگ

 رو مجبور کنه که باهاش برقصن!  هیبزنه و بق ی ساز هی

 مشیانقدر تصم  دمیاومدم.. حاال که فهم  یاصالً امروز نم  کاش

  یذاشتم طبق همون نقشه ا  یبهتر بود م   دیقاطع و محکمه.. شا

 شد!  ی راحت تر م  یلیکارمون خ  ی نجوریبره.. ا  شی پ   میدی که کش

  ل ی.. دلفرستادم  رونیو بازدمم و پر حسرت ب  دمیکش   یق یعم  نفس

  ی م  یچ  سایگ  لیواضح و مشخص بود.. دل  شنهادیپ  نیا  ی من برا

ا باشه جز  به اون حد نرس  نکهیتونست  که    دهیهنوز احساسش 
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تو زندگ با چنگ و دندون  با    شی بخواد من و  نگه داره و هنوز 

 کنه.   یبهم نگاه م  ششیده سال پ دیهمون د

زمان   کیرو تو    گهیهمد  چوقتی دو نفر هجا خوندم که    هی  ادمهی

به خودش   یوقت  شهیهم  شونی کیاندازه دوست ندارن..    کیبه  

 خودش! ایحسش وجود نداره  ای یکیکه اون  ادیم

 ه یشه که    یم   ی نفر  هی.. همون  سای.. گندهیتا چند ماه آ  مطمئناً

 !رهید یلیخ گهید ی .. ولادیبه خودش م ی روز

* 

وقت  ینم از  چقدر  برد    یدونم  خوابم  و  شد  گرم  چشمام  که 

با    عینبود که حاال انقدر سر  ی اد یانگار مدت زمان ز   یگذشت.. ول

 پهلو و پام چشمام باز شد.  ی رو ی زیچ ین یحس سنگ 

کرده بودم و    دای پ  دن یده شب دوباره عادت به تنها خواب  نیا  تو

  ی ول  کمیشر  سای دونستم که تخت و دوباره با گ  ی م   نکهیحاال با ا

 خودش تجاوز کنه! میاومد که انقدر از حر ینم  شیپ وقت  چیه

چرخ زدم.. کامالً از قسمت    مین  هیو    دمیکم خودم و جلو کش  هی

  م یپاش و به من تقد  هیدست و    هیخودش فاصله گرفته بود و  

 کرده بود! 



2180 
 

مونده واسه خودم    ی باق  ی به جا  ی و نگاه  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

خواست   یم  ی نجور ینبود و اگه هم  شتریانداختم.. دو سه وجب ب

 ! نییافتادم پا یکنه صد در صد م ی شرویپ

فاصله گرفتم که با    دیشد.. انگار تو همون خواب فهم  نطورمیهم

رو  هی بسته    ی چشما و  دستاش  پا  ی کم  باال  تا    نییتخت  کرد 

 سمتم!  دی و خودش و کش د یدوباره بهم رس

  نی. امی شونیو محکم بستم و کف دستم و چسبوندم به پ  امچشم

به خودم اعتراف    شیچند ساعت پ   نیکه هم  یمن  ی برا  طیشرا

موهاش حساسم و   ی عطر تنش و شامپو  ی کردم که هنوز به بو

و   ها  ادیمن  زندگ   ی لحظه  خاص  و  اصالً  ندازهیم   مونیناب   ..

 نبود! یخوب طیشرا

 نیکدوم از ا   چی اگه رابطه امون خوب بود و ه  دیبود که شا   بیعج

جنبه    ی من انقدر ب  ی بود.. هورمونا  فتادهین  مونی زندگ  ی اتفاقا تو

.. همون طور که تا چند وقت بعد از ازدواجمون اوردن یدرنم  ی باز

م  هیرو   وقت  یول  میدیخواب  یتخت  از   سایخود گ  یتا  نخواست 

 نبود. ی خبر یرابطه جنس
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  غ یداشتن ج  ی نجوریون شده بود که ادونم چه مرگش  ینم  حاال 

دختر و که ساکت و آروم تو   نی سره اسم ا   هیکردن و    یو داد م

 زدن! یصدا م  دهیبغلم خواب

که بارها بهشون   یفیجسم ظر  نیبودن که ا  دهیاونا هم فهم   دیشا

و حق فکر کردن بهش و    ره یداره از دست م  گهیلذت داده بود.. د

اعتراض خودشون و   یشکل  نیخواستن ا   یم   نی ندارن.. واسه هم

 ریبار.. طعم اون لذت وصف ناپذ  نیواسه آخر  دیشا   اینشون بدن..  

 و بچشن! 

  ی نور خط  ریو به سمت صورت غرق خوابش چرخوندم که ز  سرم

شده   یمیقد  ی کارت پستال ها   ی .. روی عکس هنر  هی  هیآباژور شب

که  د  هیبود.   خواب  غرق  موها  کهیت  هی ختر  رو  ی از    یفرش 

بلند و حالت    ی باز مونده و مژه ها  مهین   ی با لبا  ختهیصورتش ر

بود و   ادهصورت کک و مک دارش افت  ی اشون رو  هیکه سا  ی دار

م هرکس  یمسلماً  نگاه  رو  ی تونست  ها  ساعت  تا  خودش    ی رو 

 کنه!  خکوبیم

با    آب واسه کنترل نفس    قینفس عم  هیدهنم و قورت دادم و 

جدا از   گهیتند شده ام.. نگاهم و به لباش دوختم.. حاال د  ی ها



2182 
 

  هیتونست دوباره تکرار بشه..    یکه م   یاون لذت و حس  ی ادآوری

وسوسه رو    نیزد و ا  یسرم چرخ م  ی هم تو  یطانیافکار ش  ی سر

 کرد!  یتر م ظیغل

فرصته زرتشت.. حاال    ن یبهتر  نیا  گفت  یتو گوشم م  ییصدا  هی

..  دهی م  تیکه خودش.. با زبون خودش اعتراف کرد به طالق رضا

  گهیراه د  هیاز    د ی.. بایازش جدا بش  ی خوا  یحاال که تو هنوز نم

باش  یکه تو توش دخالت ا  یمجبورش کن  ی نداشته  ادامه    ن یبه 

 ! ی زندگ

 !  سایمثلِ.. مثلِ... حامله کردن گ یراه حل هی

داد و بزرگ شد    شهیتو سرم ر  ه یفکر در عرض چند ثان   نیا  انقدر

کردن واسه چسبوندن لبام به    ی رویبدنم ازش پ  ی که همه اعضا

 باز مونده و شروع رابطه امون..  مهین ی لبا نیا

از دستم    یکنترل همه چ  گهیبهش برسم و د  نکهیقبل از ا  یول

  ن ییحرکت کالً از رو تخت پا  هیخارج بشه..به خودم اومدم و با  

 اومدم.
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که چند مشت آب سرد به صورتم    ییرفتم تو دستشو  بالفاصله

موهام فرو کردم تا سرما به   ی و ال به ال  سمیخ ی و دستا دمیپاش

 احمقانه برداره! ی فکرا نیمغزمم برسه و دست از ا

  ی برم  ایدن  نیا  ی مردا  شتریاز پس نصف ب  دیبود..شا  یفکر خوب  آره

  ن ی شد احتمال داد که با هم  ی..هرچند که نم ی کار  نیاومد همچ

 نبودم!  ی کار نی..من آدم همچیول فته یاتفاق ب نیبار ا هی

خواستم    ینم  نکهیدختر داشتم به کنار..ا  نیکه به ا  یو حس  خودم

کردم    یاز هم بپاشه و داشتم تالش م  یطیشرا  چیتحت ه  می زندگ

 ی کم زور بزنه واسه حفظش به کنار..اون بچه ا  هیهم    سایکه گ 

خبر از همه    یداشت که ب   یچه گناه  ادیکه قرار بود به وجود ب

که هنوز پر تنش بود و رنگ آرامش   یزندگ  هیوسط    فتهی جا.. ب

 !دید ینم

تونستم اسم خودم و بذارم پدر؟کدوم   یم  ی چه جور  گهید  من

 ی ا  یشه با دست خودش بچه اش و وارد زندگ  یم  یراض  ی پدر

 کنه که هنوز لنگ در هواست!

گ  گهی..دبعدشم داشتن  ا  سا ینگه  چه  نیبا   ی ا  دهیفا  روش 

  چیوسط ه  نیداشت؟اگه قرار بود به خاطر بچه بمونه.. بازم من ا
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با  یارزش و اعتبار   ی فقط از دورشاهد زندگ  دیبراش نداشتم و 

 شدم.  یو بچه اش م سایگ

رابطه دوطرفه   هیخواستم..من  ی آروم و عاشقانه م ی زندگ هی من

 رو به من بدهکار بود.   ی زیچ  نیهمچ  هیخواستم و سرنوشت    یم

 ی بکشم ول  گاریخواست س  ی..دلم مرونیآب بستم و رفتم ب  ریش

ب  ینم ا  رون یشد  خاله  بود  ممکن  چون  برن    نایبرم  بخوان 

خواستم من و نصف شب در حال    یو اون موقع نم  ییدستشو

 . نن یبب  دنیکش  گاریس

  هیکرد.. خواستم    یم  تیرو اذ   سایاتاقم بالکن نبود و دودش گ  تو

تخت   ی رو  سای حموم بکشم که حرکت گ   ی بردارم و برم تونخ  

 توجهم و جلب کرد و با تعجب زل زدم بهش. 

باال    ی کم دستش و رو  هی  شیپ  قهیمثل چند دق  درست تخت 

پ  نییپا کردن من و آخر سرم خودش و    دایکرد احتمااًل واسه 

براش   ییجا  چیسمت تخت ه   نیاز ا  گهیکه د  دی جلو کش  ی جور

ا بهت  از  بخوام   تا  و  ب  بشیحرکات عج  نینموند  برم   امیدر  و 

 ! نیزم ی ..محکم افتاد رورمشیبگ
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شده   شتریکه حجمش ب   یشونی پر  ی شد و با موها  داریب بالفاصله

اونور و تو همون حال    نوریخوابالوش زل زد به ا  ی بود و چشما

 مشغول ماساژ کتفش شد که روش افتاده بود. 

گرفتم تا اگه چشمش به من افتاد متوجه   دهنم  ی و جلو  مشتم

از    یواسه مهارش نداشتم نشه و باالخره وقت  یکه قدرت  ی خنده ا

بودم چشم   ستادهیوا   سیدرسرو  ی که جلو  یجاش بلند شد با من

 : دیاحتمااًل از درد بدنش غر یتو چشم شد و با کالفگ

 چته؟ -

گفت چته؟ اخمام   یرفت باال.. تازه اون داشت به من م  ابروهام

 تو هم فرو رفت و راه افتادم سمتش.. 

 تو چته؟ -

زل   ی نجوریا  به ی .. انقدر عجگهیحواسم نبود از تخت افتادم د  -

 به من؟ ی زد

نشده بود..    طیخواب بود و متوجه شرا   ریهنوز تحت تاث  احتمااًل

خودم روشنش کردم و با اشاره به اون سمت تخت   نیواسه هم

 گفتم: 



2186 
 

ولست ین  بیعج  - همون سمت  یمنطق  ی..  از  اگه  بود  که    یتر 

 !ی افتاد یم  ی بود دهیخواب

نگاه به تخت و در و    هیبرگردوند و    عیحرف روش و سر  نیا  با

افتاده که موقع خواب کجا    ادشیاتاق انداخت و انگار تازه    وارید

 بوده! 

داده   یچه گاف  دیبهم انداخت.. فهم  یزد نه نگاه   ینه حرف  گهید

سمت  نیرو که ا هیقض ی با حرف اضافه ا گهیداد د یم حیو ترج

 کرد باز نکنه!   یم کاریتخت چ

ز  دوباره رفت  ب  ریکه  منم  خواستم   گاری س  الیخی پتو..  و  شدم 

 ی دو تا از قرصا  یکیقبلش.. از تو کشو    یکنارش دراز بکشم ول

سر هم  که  خوردم  و  آورم  با    عیخواب  هم  ببره  خوابم  تر 

نشم که بخوام دوباره به اون راه   داریب   سا یحرکت گ  نیکتریکوچ

 حل احمقانه فکر کنم! 

 : دی پرس سایگ دمیکه کش دراز

 کنه؟  ی کمرت درد م -

 گرفتم و آروم جواب دادم: ینفس
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 نه!  -

 ؟ یقرص خورد  یپس واسه چ -

 که خوابم ببره!  -

 : دی کم ساکت موند و دوباره پرس هی

 بره؟  یبه خاطر من خوابت نم -

بود    ده یبود.. خودشم به ذهنش رس   ده یفا  ی کردنش واقعاً ب  انکار

 منم صادقانه جواب دادم:   دیپرس  یکه م

 آره!  -

  ن یی پا  نیاز جاش بلند شد و ح  هویکه  بودم    گهیسوال د  هی  منتظر

 رفتن از تخت گفت: 

 خوابم!  یم  نیرو زم -

خم شدم و مچ دستش و گرفتم و مجبورش کردم دوباره   عیسر

زبونم به اعتراف باز    ی نجوریخواست ا  یسرجاش بخوابه.. دلم نم

که درد من چند قدم فاصله گرفتن    دیفهم  یم   دیبا  یبشه.. ول

 که گفتم:   ستین
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.. باز تو  رونیب  ی.. از اتاق بریاتاق  نی.. باز تو ایبخواب  نیرو زم  -

بخواب.. منم چشمام    ریکنه.. بگ   ینم  ی.. پس فرقی خونه ا  نیا

 شه!  یداره گرم م

  ش یلب  ریکم بعد زمزمه ز  هیبه گوشم خورد و    قی نفس عم  ی صدا

 : دم یو شن

 ! ی ش یخونه برم راحت م نیاز ا -

 شدم!    یکاش واقعاً راحت م -

 کنم؟ کاریپس.. چ -

 و چشمام و محکم بستم..  دمی بهش خواب پشت

خونه.. نه از    نی .. نه از ارمی.. من میبکن  ی کار  ستیتو الزم ن  -

ا  نیا از  م   نیشهر..  تا شارمیکشور  م   دی..  که  هر طرف    ی اونجا 

 چرخم حضور تو رو حس نکنم! 

××××× 

ب   ییسر و صدا  دن یشن  با از  باز   ی ال   ومد یم  رونیکه  و  چشمام 

و چک   م یکردن گوش  دایواسه پ   دم یدست کش  ز یم  ی کردم و رو

 کردن ساعت.. 
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  م یبلند ش  دیدونستم از اآلن چرا با  یهفت صبح بود و من نم  تازه

اون   ی بدرها  زدهیهم نداشت.. س   ی.. خب تعجبک ین  کیپ  میو بر

 شد.  یساعت شروع م  ن یاز هم می شونزده سال اول زندگ

  یی.. بعد از اون.. تا چند سال که اصالً با طناز و طراوت جایول

خودمون از    میکه بخوا  میبود  دهینرس  یچون هنوز به سن  می نرفت

.. تو ازدهیاواخرم.. ساعت ده    نی.. امیای برب  کین  کیپ  ی پس کارا

  ی و خوراک  مینشست   یشد م   یم  خونه امون که غلغله  کیپارک نزد

 .. ه خون میگشت  یو برم میخورد یم

حرکت و از خانواده   ن یانتظار هم  د یامسال نبا  گهید  نیهم  واسه

 ام که مجبورشون کردم امروزم بمونن و بعد برن داشته باشم. 

  ی منف  ی انرژ  ن یا  دیو نشستم رو تخت.. با  دمیکش   یقیعم  نفس 

کردم.. چون ممکن بود   یرو حداقل واسه امروز از خودم دور م

همراه خانواده   یشکل  نیبدر و ا  زدهیباشه که س  ی سال  نیبازم آخر

 گذرونم!  یم

اتاق.. زرتشت    سیفکر بلند شدم و راه افتادم سمت سرو  نیا  با

 ..  ومد ین رونیکردم صداش از ب زینبود و هرچقدر گوشم و ت
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.. دوباره فاصله اش و  میکه به هم زد  ییاز شب اول و حرفا  بعد

ا  ی کرد.. هرچند که جلو  ادیز  یکرد و نم  یم  تیرعا  نایمامان 

 شک کنن به رابطه امون..   ی ذره ا یذاشت حت

م   یول خوب  تشخ   یمن  بدجور  صیتونستم  حالش  که   ی بدم 

! ییدارم به طالق و جدا لیمنم.. تما نکهیا دنیگرفته شد با فهم 

 نداشت!  ی تیرضا چیبود و دلم ه   یکه فقط زبون یلیتما

 ی .. موهام و باال دم یکم به سر و وضعم رس  هیاتاق    نهیآ   ی جلو

.. تو سالن  رونیسرم جمع کردم.. لباسام و عوض کردم و رفتم ب

و به اون سمت    رمیصدا از آشپزخونه مس  دنینبود و با شن  یکس

 کردم.  رییتغ

م   بابام  پشت  گالره  نشسته    زیو  داشت  صبحونه  مامانم  و  بودن 

 ..  دیچ  یسبد م ی و تو ک ین کیپ لیوسا

گفتم که هر سه تاشون با لبخند جواب دادن    ی ر یصبح بخ  سالم

 و مامانم گفت: 

 ! زمیبر ییبرات چا  نیبش -

 : دم ینشستن کنار گالره پرس نیح
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 زرتشت کجاست؟ -

 دونم!  ینم -

کجا رفته بود صبح    ؟یچ  یعنی..  ستادیلحظه از حرکت وا  هی  قلبم

نکنه.. نکنه از اصرار من واسه موندن    ل؟یتو روز تعط  ی زود  نیبه ا

  کیبه پ  ومدنیو با ن   شیناراحت شده و خواسته ناراحت  نایمامان ا

 نشون بده؟  کین

[23.11.2۰ 19:1۰ ] 

 و دوم  ستیب و هشتصد پارت   

م  ییصدا  هیطرف    هی  از همچ  ی مدام  زرتشت    ی آدم  نیگفت 

تونست   ینم یا گهیاحتمال د  چیذهنم ه گهیو از طرف د ستین

 .. رهیدر نظر بگ 

 و گذاشت جلوم و گفت:  مییمامانم چا نکهیا تا

و آماده کرده    لیوسا  ی شدم نبود.. ول  داریب   ش یساعت پ  می منم ن  -

 بود.. 
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و آماده کرده    لیوسا  نکه یفرستادم.. هم   رونیو نامحسوس ب  نفسم 

ب  یبود نشون م به    ی خودیداد که قصد اومدن داره و بهتر بود 

 سرم بها ندم!  ی تو  ی فکرا

 ؟ ی خور یگالره چرا نم -

تو  ی صدا  با لقمه  و  شد  جمع  گالره  به  حواسم  تازه    یمامان 

 دید  ی گاز ازش زده شده بود.. وقت  هیدستش که احتمااًل فقط  

 شد و با بغض لب زد:  زونیآو شتریشه لباش بمنم حواسم به

 شدم!  ریس -

 صبحونه گفتم:  اتیبه محتو  یمن بودم که با نگاه نباریا

 بندازم؟  مرویبرات ن ی خوا یم ی رو دوست ندار نایاگه ا -

بدتر   شیناراحت  تی وضع  یسرش و باال انداخت که نه.. ول  عیسر

پا  هیشد و   به    میصندل  ی افتاد.. رو   نییقطره اشک از چشمش 

 و با بهت صداش زدم: دم یسمتش چرخ

 گالره؟!  -

 : دیو نال  هیگر ریزد ز هوی

 شه!  یمن باز دلم برات تنگ م -



2193 
 

و محکم بغلش کردم که تو    دیحرف دل منم براش ترک  نیا  با

 گفت:  هیهمون حال با گر 

.. که هر دفعه.. چند م یکن   یشهر.. زندگ  هی.. تو  دی چرا ما.. ما نبا  -

 ! می نیرو بب  گهیماه.. طول بکشه تا.. همد

درمونده مامان و بابا انداختم و نفسم فوت    ی به چهره ها  ی نگاه

 کردم..

مزدلمیعز  - که  خودت  زندگ  ینم  ی دون  ی..  و  کار  من    یشه.. 

  ه یتو    دیایب   دی تون  ی بابا.. نم  تی.. شما هم.. به خاطر وضع نجاستیا

مونه.. بزرگتر که    یکه نم  ی نجوریا  ی .. ولهیکه پر از آلودگ  ی شهر

شهر و.. با من    نیتو ا  ی ایدانشگاه.. تو هم م   ی بر  ی .. خواستی شد

دانشگاه خوب   ه یو    ی درسات و بخون  ه.. البته اگیکن  ی م  ی زندگ

 ! یقبول بش

 فاصله گرفت و با پشت صورتش و پاک کرد.. عیحرف سر نیا با

 شاگرد اول کالسم..   شهیخوبه.. هم یل یمن درسم خ -

 نیچشماش زدم و دلم ضعف رفت واسه ا  ی به برق تو  ی لبخند

  یو همونطور که م  دمیو زود قانع شدنش.. لپش و کش   ش یسادگ

 گفتم:   دمشیبوس
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 حله!  گهیپس د -

بهمون زل   یروش و به سمت مامانم چرخوند که با ناراحت  نباریا

 زده بود و گفت: 

 م؟ی بمون شتریروز ب هیشه حاال  یمامان نم -

.. امروزم به خاطر اصرار خواهرت  میینجای.. سه روزه ازدلمینه عز  -

  د یبا  گهید  ی. ولمی بدر تو جاده نباش  زدهیو دل تو موندم که س

 مدرسه!  ی از شنبه بر یکه آماده ش  میبر

وابسته بود به گالره که   ی که تا اآلن ساکت بود.. انگار بدجور بابا

 اشم نداشت و آروم گفت:  هیاشک و گر دنیطاقت د یحت

فرصت    نیتو اول  دهی قول م  تی .. آبجیبابا ول  میریما امشب م  -

 .. باشه؟رازیش  ادیب

» نه..    ی بهم انداخت و من کلمه ها  ینگاه پر از ذوق  ع یسر  گالره

شه.. محاله« رو فقط تو ذهنم نگه داشتم و با    یتونم.. نم  ینم

 کردم. دییلبخند حرف بابا رو تا
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  دن یفهم  یپدر و مادرم هم م  نیهم  دیبا  ی روز  هیباالخره    یول

 گهیبار د  هی..  نکهیشده.. مگه ا  دهیاز اون شهر بر  گهیمن د  ی که پا

 بده!   جهیبه سمت هدفم برم و نت

بلند شدم و راه افتادم تا در    زیزنگ در واحد از پشت م  ی صدا  با

و    رونیب  یاز چشم  نکهیدونستم زرتشته و بدون ا   یو باز کنم. م

طناز و طراوت پشت در    دنی.. با دینگاه کنم در و باز کردم ول

 دهنم باز موند و نفسم رفت.. 

 !سای گ یسالم آبج -

 زور تونستم بگم: بهت زده و ناباورم و به طراوت دوختم و به    نگاه 

 د؟ یکن یم کاری چ نجایسالم! ا -

  ی داشت با ناراحت   یکه انگار هنوز با من سر جنگ و دشمن  طناز

 اومد تو و در جوابم گفت: 

رفت و انقدر معرفت    ادتیما رو    گهید   ی دیتو که خانواده ات و د   -

 .. آقا زرتشت اومد دنبالمون! یکه ما هم امروز دعوت کن ی نداشت
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خوشحال  یاشک از  کرد  پر  و  چشمام  ا  یکه  بدون  و   نکهیبود 

اشکام    ختنیر  نی به متلکش بدم محکم بغلش کردم و ح  یتیاهم

 صورتم لب زدم: ی رو

  ی خوا  ی بدر م  زده یس  ی من فدات بشم.. تو که گفته بود  یاله  -

  ی .. منم گفتم اگه بگم مرونیب  دیبر  دش یبا عموت و نامزد جد

.. وگرنه  یت و واسه من چس کنده روز بازم خود  نیمثل ا  ی خوا

 .. دیایاز خدام بود که ب

 به کتفم زد و گفت:  یکه بغلش بودم ضربه  محکم همونطور

 نفهم!  شعوریب -

زرتشت و    ی و محکم تر به خودم فشارش دادم که صدا  دمیخند

 : دمی در شن  ی از جلو

 د؟ یستادی وا نجایا یواسه چ گهیتو د دیبر -

  م ی ن  یطناز فاصله گرفتم و زل زدم به زرتشت که بدون حت  از

  د ی به من در و بست و پشت سر دخترا رفت تو خونه و ند  ی نگاه

انقدر حواسش جمع بود و   نکهی من و.. واسه ا  ینگاه پر از قدردان

 بدون طناز و طراوت بهم خوش نگذره.  دیدونست که شا یم
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  شش یزرتشت پطناز هم بود که حرف    ی گر  ی که از موذ  البته

م   شتریب بهش  من  اگه  بودم  معتقد  هنوزم  داشت.. چون    ی برو 

و    یاومد.. هنوز بابت سکوتم در برابر طالق.. ازم شاک  یگفتم نم

 ناراحت بود.. 

مامان و    نباریکردم.. ا  یو طراوت و که به خانواده ام معرف  طناز

ا دختر به خاطر دو ت  نیاز ا  یبابام شروع کردن به تشکر و قدردان

زندگ تو  ا  می حضورشون  سال    نکهیو  ده  از  بعد  شدن  باعث 

 ..  ننیدخترشون و سالم و سالمت بب 

جا  منم  تعر  ییتا  تو  تونستم  تموم    فیکه  سنگ  ازشون  کردن 

چند روز که سرگرم خانواده   نیهم بابت ا  ی گذاشتم تا اگه دلخور

 ام بودم هنوز تو دلشون بود برطرف بشه. 

که رفتن تو اتاق تا حاضر شن روم و برگردوندم سمت   نایا  مامان

و  ختیر یم  ییخودش چا  ی زرتشت که تو آشپزخونه داشت برا

 گفتم: 

 ! م یش ی جا نم نی ماش هی تو  م؟یبر میخوا یم ی چه جور -
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هم نبودن که بخواد   نایدفعه مامان ا  نیبهم نگاه نکرد.. چون ا  بازم

کنه و طناز و طراوتم که از رابطه شکرآب ما   ی جلوشون نقش باز

 با خبر بودن.. 

 به ساعتش گفت:   ینگاه   میحال جوابم و داد و بعد از ن  نیبا ا  یول

 !ادیدارونم داره م -

  ده یوقت بود ند  یلیشد.. خ  ری به قلبم سراز  یدوم خوشحال  موج

به    تیبدون اهم  نیبودمش و دلم براش تنگ شده بود.. واسه هم

باز شده   شیخواد داشته باشه با ذوق و ن  یم  یچه برداشت   نکهیا

 گفتم: 

 واقعاً؟  -

با تاخ  نگاهش ل  ریو  نگاه پر    شیی چا  وان یاز  به صورتم دوخت.. 

 ییحرفا  یشد از خجالت آبم کنه.. ول  یکه م  ی دار  یحرف و معن

 و از کنارم رد شد..  اوردیرو به زبون ن تونست بزنه یکه م

که به سرم    ی از خجالتم در اومد با ضربه ا   یعوض طناز حساب  در

بر سرت« الحق که    شیتوسر  یکه چاشن  ی زد و »خاک  بود و 

 حقم بود! 
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* 

  ی از دوستا  یک یخارج از شهر    یالیشد که به و  یم  یساعت  مین

قشنگ و  بزرگ  باغ  که  رس  ی دارون  اطراق   میبود  دهیداشت  و 

 .میکرد

مامان و بابام و    الیگفته خودش صاحبش ارمنستان بود و خ  به

بهش زنگ زده و ازش اجازه گرفته    شبید  نیهم   نکهیاز بابت ا

 راحت کرد. می بگذرون  نجایکه امروز و ا

خاطره رو   نیتونست بهتر   یو با صفا که مطمئناً م  کیش  ی جا  هی

 نیآخر دیزرتشت و شابا  م یزندگ ی روزا نیواسه ام بسازه از آخر

 !یجمع خانوادگ

زود با هم جور شدن و رفتن سمت دار و  یلیو طراوت.. خ گالره

بگ عکس  از خودشون  تا  باغ  تاب رنیدرخت  رو  طنازم  و  من   ..

بزرگ  یخانوادگ بود  یو  نشسته  بود  استخر  کنار  بدون   میکه  و 

 یم  کیکوچ  یهوا توش موج ها  انیکه با جر  یآب  رهیحرف خ

 !میخودمون بود الیکر و خافتاد غرق ف

[23.11.2۰ 19:11 ] 
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 و پنجم ستیب و هشتصد پارت   

 سکوت و طناز شکست و گفت:  نکهیا تا

 داشت؟ ی ا جهینت -

 ؟یچ-

 دو سه روز با هم بودنتون!  نیا-

بود   نیاش ا  جهیبگم آره..نت   نکهیا  ی و به جا  دمیکش   ی قیعم  نفس 

 بدتر از قبل شد فقط گفتم:  یکه همه چ

 نه! -

 استخر بود..  خی نگاه من هنوز م یول دیبه سمتم چرخ سرش

 باهاش؟  ی حرف نزد-

 چرا! -

 خب؟-

ا  منم  با  بهش..  زدم  زل  و  برگردوندم  و  دونستم    ی م  نکه یسرم 

 گفتم:  یکنه ول یم دشی ناام  شتریحرفم ب
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  ینه؟منم گفتم..م  ای  ی خوا  یطالق و م   نیتو هم ا  دیازم پرس-

 خوام!

و سع  نگاهش برگردوندم  و  روم  ناباور شد  قورت    یکه  با  کردم 

جلو دهنم  آب  هم  سر  پشت  و   ی دادن  بغضم  کردن  سرباز 

حرف اون شب زرتشت قلنبه    ی ادآوریکه هربار با    ی..بغضرم یبگ

 بست.  یشد و راه گلوم و م یم

.. تا فراموشت  رمیکشور م   نی..از ارمیم   طناز..گفت   گهیتموم شد د-

  هیکه اون کار و کردم.    هینخواست بدونه دردم چ  ی..حتیکنم!حت

 چرا؟  دیبارم نپرس

 ! یخواد تو بهش بگ  یچون م-

م- د  ینه..چون  نگفتنش  و  گفتن  و    ی ا  دهیفا  گهیدونه  نداره 

ماجرا..از سر ترحم    دنیشه که بعد از فهم  یاحتمااًل فقط باعث م

 باهام بمونه! 

گذشته رو    ی تا خواست حرف بزنه و احتمااًل همون حرفا  طناز

  ی و وقت  رهیتکرار کنه طراوت صداش کرد که بره ازشون عکس بگ

 هنوز سرجاش نشسته گفتم:  دمید
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  زا یچ  نیبرو طناز..برو خوش بگذرون.. امروز وقت صحبت درباره ا-

 شد!   یبشه تا اآلن درست مدرست  ی زی!اگه قرار بود چست ین

بلند شد و چند قدمم رفت..ول  یقینفس عم  با آخر   یاز جاش 

 به من لب زد: رهیو خ اوردیطاقت ن 

..وگرنه همون روز اول  ییخواد درست بشه تو  یکه نم  یتنها کس-

 ! د یکش یلحظه نم نیشد و تا ا یدرست م

  م یشونیفرستادم و گوشه پ  رونی و لرزون ب   قمیرفتنش بازدم عم  با

تاب..چشمام و بستم و همونطور که با تاب  ریو چسبوندم به زنج

لب زمزمه    ریز   یرفتم بدون قصد و منظور خاص   ی عقب جلو م

 کردم:

 .. ره یتو رو سرنوشت ازم نگ ی..کاشک

 .. ره یترسه دلم بعد رفتنت بم ی ..م

 تو رو..  ارنیم ادمی..اگه خاطره ها 

 خاطره هام نرو.. ..الاقل از تو 

 مثل من واسه تو..   ی..ک

 زنه..  ی..قلب شکسته اش م



2203 
 

 واسه تو مثل منه..  ی..آخه ک

  د یچیگوشم پ   ی کشور دوباره تو  نیزرتشت درباره رفتن از ا  حرف

 .. ختی صورتم ر ی قطره اشک از چشمم رو هیو همزمان 

 ..بمـــــون دل من فقط به بودنت خوشه.. 

 کشه..  ی..من و فکر رفتن تو م

 تو..  ی..لحظه هام تباهه ب

 تو..  یب  اهه یس  می..زندگ

 تونم..  ی..نم

 تونه!  یاونم نم-

پاهام و رو   عیو سر  دمیکش  ین یدارون از پشت سرم ه  ی صدا  با

 و سرم و برگردوندم سمتش..  سته یمحکم کردم که تاب وا  نیزم

آخر شعر    کهیتا منظورش و بفهمم.. داشت به ت  دی کم طول کش  هی

زرتشت   ی خودش احتمال داده که دارم برا  شیکرد و پ  یاشاره م

 گفتم:  ینبود ول راهمیب  نی خونم.. که خب.. همچ یم

 خوندم.. از صبح افتاده تو سرم!  یداشتم م ی نجور یمن.. هم -
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بهم    ی هی.. نگاه عاقل اندر سف ستادیو دور زد و رو به روم وا  تاب

 انداخت و گفت: 

  ازه یشدن.. درست همون موقع که بهشون ن  ی آهنگ ها هم موذ  -

 افتن تو سر آدم! یم

به متلکش ندم که    یتیکردم اهم  یو سع  نییو انداختم پا  سرم

 کم ساکت موند و گفت:  هی

ب   ینم  - باز   ی.. میعن ی..  امیخواستم  خواستم فقط در و براتون 

 نجایگفتم حاال که تا ا  یو بدم زرتشت و برگردم. ول  دیکنم و کل

 !ی اون شبم گوش داد  ی چقدر به حرفا  نمی بب امیاومدم.. ب 

ر  چشمام توض  ز یو  خودش  تا  بهش..  زدم  زل  و  بده    حیکردم 

 اومد..  ینم ادمی ی زیچون من چ هیمنظورش چ

انبار باروته منفجرش نکن.. بذار    هیبهت گفتم اون اآلن مثل    -

 ادته؟ ی.. دیو آروم تر شه.. بعد با هم حرف بزن ادیدرب  شیخستگ

کش اومده تا تهران که همه اش    ریو مس  یاون شب جهنم  ادی  با

رو بهم کرد    هی توص  نیشدن ا  ادهی دارون بودم و موقع پ  نی تو ماش

 دادم که گفت:  تکون دییسرم و به تا
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 ی ستاد یو وا  ی .. منفجرش نکردی به نصفه اول حرفم گوش داد  -

 ! ستیاز نصفه دوم ن ی که معلومه.. خبر نجوریا  یتا آروم شه.. ول

زرتشت خود به خود    ینگفتم.. ول  ی زیبه حرفت گوش دادم و چ  -

بعد از اون..    گهیمنفجر شد و همون اول.. حرف طالق و زد.. د

 نموند که بخوام بهش بزنم!  یحرف

 لب زدم:  تی تو صورتش با جد رهیبگه خ ی زیچ نکهیاز ا قبل

گفته که مزه دهن    ی نجوریا  یاگه قراره تو هم مثل طناز بگ   -

نگو که گوشم  من و بفهمه و وادارم کنه به حرف زدن تو رو خدا 

 ... نکهی.. ضمن است ین ی قانع کننده ا لیپره.. اصالً هم برام دل

د  سرم با  و  رو   دنیو چرخوندم  بابام  و  مامان  کنار  که  زرتشت 

اش   ره ینگاه خ  ینشسته بود ول  الیتراس و   ی ریحص  ی ها  یصندل

 ما بود لب زدم:  خیم

 نیدوستش نداشته باشم و بخوام ا  نکهیام! نه ا  یخودمم راض  -

 یام چون.. نم  یکه با اجبار شروع شد و تموم کنم. راض  یزندگ

  ت یاذ  گهیخوام د  ی بهش برسه! نم  یب یاز سمت من آس  گهیخوام د

نم ب  گهیخوام د  یشه..  نمفتهیتو دردسر  د  ی ..   هیتو    گهیخوام 
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خودم متنفر بشم بابت    ازاز قبل..    شتر یو ب  نمشیمرگ بب   یقدم

 د منحوسم! آدم آوردم با وجو نیکه سر ا ییبال

 همش شعاره!  نایا -

 و رکش.. متعجب و ناباور بهش زل زدم که گفت:  حیحرف صر با

وگرنه.. بهتر از    ی کن  یخودت و وجدانت و قانع م   ی فقط دار  -

  ت یو اذ  نهی ب  یم   بیزرتشت.. با نبودن تو آس  یدون  یم  یهرکس

براش به آخر برسه! خودم شاهد   یزندگ..  یحت  دیشه و شا  یم

کرد تهش به فراموش    ی که فکر م  یی.. همه راه هایزمان  هیبودم  

نداشت.    دهی.. فای.. ولتشه رو رفت.. تا آخر رف  یکردن تو منجر م

کردن با    ی و زندگ  ی ازش انتظار فراموش  دیبه بعدم نبا  نیپس از ا

 !  ی رو داشته باش گهید یکی

  ی عنیشد و نگاهم و دوختم به دستام..    زونیبه دو طرف آو  لبام

سنگ برام  انقدر  حرف  پ  نی اون  که  زبون    شیبود  به  دارونم 

 آوردمش؟ 

م  - م  یگفت  برم..  زندگ  یخوام  و خارج  برگرده  کنه..    یخواد 

 بتونه...  ی اونجور دی.. شادیشا
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  ی دارون حرفم و قطع کرد و همونطور که ازم فاصله م   پوزخند

 گفت:  ی گرفت با خونسرد

 بهت زد.. بشنو و باور نکن!   یروزا.. زرتشت هر حرف نیا -

 کامل دور بشه ادامه داد: نکهیزد و قبل از ا یچشمک

 ! یازشون استفاده نکن   فهیهمش تجربه اس.. ح  گم یکه م  یینایا  -

به    میو من دوباره نگاهم و دوختم به زرتشت.. اونم مستق   رفت

  یم   یعنیخواست بره؟    ینم  ی جد  ی جد  یعنی بود...    ره یمن خ

همد  م یتونست از طالق.. حضور  تو    گهیبعد  تحمل   هی رو..  شهر 

  ی ت یحس مالک   نیاونم.. با ا  م؟یبرس  مونیعاد  یو به زندگ   می کن

 بود..   حالکه قلب جفتمون و پر کرده؟ از نظر من که م

* 

کم استراحت کنن.. منم    هیاز ناهار.. مامان و بابا.. رفتن تو    بعد

صندل  شیپ رو  باز  ی ها  یطناز  به  زدم  زل  و  نشستم    ی تراس 

 بچه ها..  یوسط
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  بال یوال  هیشب  ی باز  هی  ی فقط طراوت و گالره بودن که دو نفر  اول

کرد به   لشیاز خودشون اختراع کرده بودن و دارون به زور تبد 

 ..ی و زرتشت هم کشوند تو باز یوسط

  نکه یا  ی کنه طناز بود و منم برا  شیکه نتونست راض  یکس  تنها

در    ی.. ولنم یبش  ششیانصراف دادم تا پ  ی طناز تنها نباشه از باز

و    رمیزرتشت قرار بگ  ی رو به رو  ی تو باز  ی خواستم حت  یاصل نم

 بزنه..   شمیکردن به من.. آت یمحل ی اون بازم با ب

و تو   ستهینمیاز همون اول اتمام حجت کرد که وسط وا  زرتشت

بازم    یتوپ و پرت کنن.. ول  دی که با  یتو گروه  رهیهر دست.. م

نگران وضع با هر پرتاب توپ کش  تیمن..  بودم که    ده یکمرش 

 ! رهینشه و دردش نگ

[23.11.2۰ 19:11 ] 

 و هشتم  ستیب و هشتصد پارت   

بودن و گالره و دارون   م یت هیدست.. زرتشت و طراوت تو  نیا تو

جهش بلند از رو   هیبا    ایوارد بود که    ی ادیوسط.. دارون انگار ز

بود   ادیگرفت.. سرعت عملش انقدر ز  یبُل م  ایشد و    یتوپ رد م



2209 
 

  ی حرکت بلندش م  هیاومد با    یکه اگه توپ به سمت گالره هم م 

 . نی زم شذاشت  یم  نیکرد و اون سمت زم

ه  اون شن   یچیلحظه  اندازه  ها  دنی به  و   ی خنده  گالره  بلند 

زرتشت که مدت ها   گاهیگاه و ب  ی لبخندها  دنیطراوت.. و البته د 

 شد.  ینم  میزد.. باعث خوشحال یبود به سمت من نم

 شون یطناز به خودم و اومدم و نگاهم و از باز  ی سکوت طوالن  با

من حواسم همش    نکهیناراحت شده از ا  دیگرفتم.. فکر کردم شا

 طنازه.. نه من!   ست یکه کالً حواسش ن  یاون  دمی.. د یول  هیت بازپر

 یداد و هرازگاه  یم   امیبود و داشت تند تند پ   شی تو گوش  سرش

  ی دونستم با کس  یکه من م  یینشست.. تا جا  یلبخند رو لبش م 

باهاش چت کنه و    ی زمان طوالن  هینبود که بخواد    ی میانقدر صم

 گل از گلش بشکفه..  یشکل نیا

بگم قدرت لبخند نشوندن    تیتونستم به قطع  یکه م   یآدم  تنها

مثل اآلن.. پاشا بود.    یلبخند واقع  هیطناز و داشت.. اونم    ی رو لبا

 زد؟ ی.. داشت با اون حرف م یعنیپس 

منم نشد و با حرص   رهیمتوجه نگاه خ یحت نکهیشدم از ا کالفه

 : دمیپبه رون پاش کوبوندم و تو ی ضربه ا
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نکردما حاال سرت و چرا از ماتحت  ی نکبت من به خاطر تو باز -

 ؟ ی ار یدر نم تی گوش

 و گفت:  د یصورت جمع شده از درد محل ضربه رو مال با

 ؟ی ذار  یمنت م   یکن واسه چ  ی .. خب برو بازشعوریب  تی ترب  ی ب  -

 یحرف م  ی دار  یبا ک  نمیباشم و بب  نجایخواد ا  یدلم م  شتریب  -

 شل شده؟ شتین یشکل  نیکه ا یزن

 ؟ یفضول -

کردم    یرفت تو هم و ژست ناراحت به خودم گرفتم و سع اخمام

 بهم برخورده..   ی جد  ی کنم که باورش بشه جد  یباز  لمیف  ی جور

 باشه دستت درد نکنه!  -

همه حواسم به طناز    یاونا ول  ی و دوباره برگردوندم سمت باز   روم

که   خ  هیبود  آخرس  ره یخ  رهیکم  و  کرد  صندل نگاهم  و   ش یر 

 خودم.. یچسبوند به صندل 

 کردم!  یشوخ -

 ساکت شو با من حرف نزن!  -

 بودا!   شتریقبالً ب تتیچته تو؟ ظرف -
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  ی ادامه دادم که با لحن سرخوش  ممینگفتم و به نگاه مستق   ی زیچ

 گفت: 

 زنم؟ یدارم حرف م  یبا ک یبدون ی خوا  یواقعاً نم -

 نه!  -

 اگه پاشا باشه؟ یحت -

داشت.. به    یکردن داشتم نه لزوم  ی واسه خوددار  ینه قدرت  گهید

م  ی زیچ رس  یکه  با    دمیخواستم  گوش  هیو  تو    یحرکت  از  و 

 شدم..   اماشونیو مشغول خوندن پ  دمیدستش قاپ 

نکرد..    یواسه گرفتن گوش  یشد و تالش  رهیبا خنده بهم خ  طنازم

 هم نبود که بخواد به خاطرش تقال کنه..  یخاص  زیهرچند که چ

خنده دار فرستاده    پی کل  ایعکس    هیپاشا براش    یهر از گاه   فقط

دو بارم طناز   ی کیدرباره اون حرف زدن..    ی بعد  ی امایبود و تو پ

 فرستاده بود..   پی کل هیواسه اش 

کلمه حرف   هیاز    غیخنده بود و در  یموجی صفحه چتشون ا  نصف

که هنوز.. حداقل واسه من    ی رابطه ا  نیکننده به ادامه ا  دواریام

 کننده و مبهم بود..  جی.. گ یکی
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 و بهش برگردوندم و گفتم:  یچهره وا رفته گوش با

 ن؟یهم -

 نگاهم کرد و گفت:  یچپ چپ

 مثالً؟  یداشت یانتظار چ ؟یطلبکارم هست  یکن  یم  یفضول -

باز شده    ی نجوریا  شت یکه برات فرستاده ن  ییپا یکل   نیواسه ا  -

 بود؟

 ! نی بب  ایبامزه اس.. ب  یلیآره.. آخه خ -

گرفت پس زدم و    ی و داشت به سمتم م  ش یو که گوش  دستش

 گفتم: 

بود؟   نیبراش هم  رمیم  یعاشقشم و م  ی ولم کن بابا طناز.. آ  -

اونور واسه هم فوروارد  نوریاز ا  لم یکه در روز دو سه تا عکس و ف

 د؟یو درباره اش نظر بد د یکن

 گرفته شد و لب زد: هوی خندونش  چهره

نشن  کار یچ  ی گی م  - ب   گن ی م  ی دیکنم؟  کفش    ابانیدر  لنگه 

   مته؟یغن
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دارم فراموشش کنم و   یخوامش و سع ینم گهی د یتو که گفت -

ا  نیا با  حاال  پ  نیحرفا؟  و  کردن  وابستگ   امیچت  که..    ی دادن 

 شه!  یم  شتریب

و چشم تو چشم   یگیرو حساب همسا  یبود.. ول  نیقصدم هم  -

که   یی.. وگرنه با اون برخوردادمیشدنمونه که دارم جوابش و م 

و بدم.. اونم..    امشیپ  نیخواستم جواب اول  ی.. اصالً نمدمیازش د

  ی .. معذرت خواهنهی زم  شیپ  زای چ  نیکه داره.. با ا  دهیاحتمااًل فهم

 !نهیچ یکردن و م

 : دمیو پرس دم یکش یپوف

 کرده؟ دایاصالً از کجا شماره ات و پ-

کم اونجا حرف    هیداد.. بعد    امیکرد اونجا پ  دامیپ  نستایاول تو ا -

خوام تو تلگرام برات   یم  ی زیچ   هیگفت شماره ات و بده    میزد

 !گهیخوره.. منم دادم د یبفرستم واسه کارت به دردت م

 زدم و گفتم:  ی شخندین

شماره دادن قناعت کنه و کار به    نی دکتر به هم  ی که آقا  شاال یا-

 دادنا...  یکیاون 
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 ! تی شخص ی شعور ب ی..بسایدهنت و ببند گ -

بچه    ی و روم و دوباره برگردوندم سمت باز  دمیبلند خند  ی صدا  با

 نکهیها.. زرتشت همچنان غرق توپ گرفتن و انداختنش بود و با ا

  م ین  یحت  یول  دهی خنده ام به گوشش رس  ی شک نداشتم صدا

 خرجم نکرد. ی نگاه

 نیدونست من تو ا  یکرد؟ م  یکار و م   نیداشت از قصد ا  یعنی

ب  ی روزا  نگاه کردناشم و داشت    شتریآخر چقدر  از قبل محتاج 

 ن یاومد با ا  یراه م   شتریکم ب  هیشد اگه    ی م  یکرد؟ چ  یم  غیدر

 دل وامونده من! 

  یی افتاد سمت جا  یم  یلحظه به توپشون افتاد که ه  هی  نگاهم 

  ی اومدن برش م  یم  عیو دارون و طراوت سر  میکه ما نشسته بود 

 ن. داشت

و اون توپ   ستمیکم جلوتر وا  هیخودم فکر کردم اگه مثالً برم  با

.. بازم زرتشت نیبندازم رو زم  ی بخوره تو سرم و من خودم و الک

 خواد بهم توجه کنه؟ ینم

افکار مسخره و بچگونه از    نیتکون دادم تا ا  عیو تند و سر  سرم

ب پ رونیب  ادیتوش  پا  با  و  بزنم  با دست پس  نداشتم    ش ی.. حق 
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پاش   دیطالق زدم با  ی برا  تمی خودم حرف از رضا  یبکشم.. وقت

که هست کالفه و سردرگم    ینیاز ا  شتر یو زرتشتم ب  ستادمیمی وا

 کردم.  ینم

بود و اگه تا چند ساعت    شیطناز که هنوز محو گوش   دنید  با

شد از جام بلند شدم    ی نشستم متوجهم نم  ی هم همونجا م  گهید

 ..  ن ییتراس رفتم پا ی و از پله ها

نشه و اون فکر مسخره   دهیقدم هام به سمت اونا کش نکهیا ی برا

عمل  ی تو ناخودآگاه  و  سر  یسرم  سمت   رمیمس  عینکنم..  به  و 

 .. ستادمی دادم و لبه اش وا رییاستخر تغ

خونه چقدر خوشبخته    نیکردم صاحب ا  ی با خودم فکر م  داشتم

زنه به دل آب  یکنه و م  یکه هر موقع دلش بخواد لباساش و م

 شه که دارون صدام زد: یو تا ساعت ها غرق آرامش م

 توپ و بنداز! سایگ -

  ه یسمت من.. خواستم    ادیتوپشون داره م   دمیعقب و د  برگشتم 

و خ برم عقب  که    زیکم  واسه شوت کردنش..  لحظه   هیبردارم 

واسه عقب    ییو جا  ستادمیرفت کجا وا  ادمیشد و    حواسم پرت

 رفتن ندارم.. 
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شد و پرت شدم تو   یپام خال  ری تو همون قدم اول ز  نیهم  واسه

اول    هیکه چقدر سرده.. چند ثان   دمی فهم  ی که تازه داشتم م  یآب

 کف استخرم رفتم..   ی کایتو شوک بودم و تا نزد

به گوشم خورد خواست  غیج  ی صدا  تا و گالره    ع یم سرطراوت 

حال بلد    نیخوب نبود با ا  ادیخودم و بکشم باال.. شنا کردنم ز

 بودم خودم و رو سطح آب نگه دارم.. 

زرتشت افتاد که لبه   بتیاز تو آب.. چشمم به ه  نکهی.. همیول

وا  به سطح آب کشوندن   ستادهیاستخر  واسه  پام  و  بود.. دست 

انجام بده    یکار و همون آدم  نیدادم ا  حیخودم شل شد و ترج

و از بابت    المینگران و پشت سر همش.. خ   ی گفتنا  سایگ   سایکه گ

 راحت کرد! نه یب  یهنوز من و م نکهیا

[23.11.2۰ 19:11 ] 

 کم یو  یس و هشتصد پارت   

بازو تو آب فرو کرد و    دیطول نکش   یلیخ تا   قهیکه دستش و 

که  ی زیباال..از همون چ  دیلباسم و تو مشتش گرفت و من و کش

بدنم داشتن بدون اجازه از    ی سرم اومد و حاال اعضا  دمیترس  یم



2217 
 

تر    کیکردن تا صحنه رو درامات  یم  ی باز  لمیمن واسه زرتشت ف

 کنن.. 

اتفاقات   نیکل ا  یبه سرفه افتادم..ول  یو الک  دمیکش  یقیعم  نفس

نکش   قهیدق   کیاز    شتریب بگ  دی طول  نفسم  بخواد  به   رهیکه  و 

 مشکل بر بخورم.. 

کردن و ازم  کردم همه دوره ام    یحس م  یبسته بود ول  چشمام

نداشت جز   تیمن اهم  ی کدوم برا  چینه..که ه   ایپرسن خوبم    یم

صورتم واسه کنار زدن آب از چشما    ی حرکت دست زرتشت رو

 و مژه هام..  

کردن بشم    ی نقش باز  الیخیکه به جونم افتاد خواستم ب  ی لرز  با

باز کنم که صدا و دوباره    دیدارون به گوشم رس  ی و چشمام و 

 قلبم و گرم کرد: 

 خوره! یزرتشت ببرش تو اآلن سرما م -

  ن یحرف به خودش اومد و بلند شد و ح  نیزرتشتم تازه با ا  انگار

کار    نیخواستم ا  یشدنش منم رو دستاش بلند کرد.. نم  زیمخین

شدن    س یکه با خ  ی کمرش بغل کردن من  تیوضع  نیو بکنه.. با ا
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از قبل هم    نیلباسام.. سنگ  شده بودم اصالً واسه اش خوب  تر 

 نبود.. 

که   یآغوش  ی تونست از اون گرما  یمن بود م  ی اگه جا   ی..کیول

که    ییگرما  ره؟یدل بکنه و فاصله بگ   ده یبعد از مدت ها بهش رس 

 کرد.. یمن و داشت تو خودش حل م

.. که نصف صورتم و  دمینه تنها خودم و عقب نکش   نیهم  واسه

 ی کردم با نفس ها  ی م و سعاش چسبوند  نه یبه قفسه س  شتر یب

 عطر لباسش به مشامم بکشم..  ی عطر تنش و از ال به ال  قیعم

از بابت خواب   المی خ  یکه وقت  ی دو سه شب  نیمثل تمام ا  درست

چسبوندم و    یشد.. خودم و از پشت بهش م   یبودنش راحت م 

و با حس    میخمار  دهیکه بعد از مدت ها به مواد رس  ی معتاد  نیع

 برد!  یکردم و خوابم م ی حضورش برطرف م ی گرما

و آروم گذاشتم رو تخت.. تعجب    الیو  ی از اتاقا  یکیو برد تو    من

کنه    دارمینداره ب  یسع  یو حت  گهینم  یچیچرا ه  نکهیکردم از ا

 نه..  ایحالم بهتر شده  نهی تا بب

بدم    صیو تشخ  تیتونستم موقع   یبسته نم  ی چشما  نیبا ا  منم

چشمام و باز کردم که از شانس بدم زرتشت   ی آروم ال   نیواسه هم
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م تو  به   ی صدا  ینبود..ول  دمید  دونیاصالً  نفس هاش که هنوز 

م  م  د یرس   یگوشم  م  ینشون  فکر  داشتم  و من  اتاقه  تو    ی داد 

پشت سرم    زخونسردش ا  ی باشه که صدا  یچ  میکردم حرکت بعد 

 بلند شد: 

 و درآر..  ستیخ ی ند شو لباساکردن..بل ی باز  لمیف گهیبسه د-

[23.11.2۰ 19:11 ] 

 و دوم یس و هشتصد پارت   

 نباریکه ا ی و محکم به دندون گرفتم و چشمام و بستم.. لرز لبم

بود    یبدنم که از حس شرم و خجالت  ی تو تنم نشست نه از سرما

نه به خاطر افتادن   نباریکرد..نفسم ا  یکه داشت وجودم و آب م

حرف زرتشت قطع شد و    نیتو آب که از سر شوکه شدن واسه ا

 ! مین حماقت تموم نشد نیلعنت فرستادم به ا

مسخره ام شدم    شینما  ال یخیب   گهیرفت.. د  نییتخت که پا  تشک

ت بهم  و آروم چشمام و باز کردم.. زرتشت با چهره متاسف داش

سرش و به چپ و    دیباز شده من و که د  ی کرد و چشما  ی نگاه م

 راست تکون داد..
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کار ادامه   نیبه ا  ی خوا  ی و کجا م  یبفهمم.. تا ک   ی روز  هیکاش    -

 ؟ی بد

اضافه    حیکردم که بدون توض  یداشتم با تعجب بهش نگاه م   هنوز

ن  بره سمت در که  با صدا  زیمخیبلند شد و خواست  و   ی شدم 

 :دمیلرزون پرس

 کدوم کار؟ -

لب   ی و همونطور که به راهش ادامه داد.. خشک و جد  نستادیوا

 زد:

 گول زدن خودت! -

بعد که مامانم و گالره    قهیو در و بست و تا چند دق  رونیب   رفت

کردم به حرفش..    یو طراوت و طناز اومدن تو اتاق داشتم فکر م

  ی زدم و م  یداشتم خودم و گول م  ی گفت.. بدجور  یراست م

  یلیخ  گهیکنم.. که د  یم   یبفهمم دارم چه غلط  ی وقت  دمیترس

 شده باشه!  رید

* 

 .. ره یبا هم زمان داره هدر م م ی حرف بزن دی..با
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 ..رهیاآلنشم د نیبعد هم ی ..نگو باشه برا

 .. میانقدر سرد نکهیترسم از ا ی..من از امروز م

 .. میراه و برگرد نیا دیباهم با م ی حرف بزن دی..با

 لشونیکه از صبح وسا  نای.. مامان امیبرگشت به خونه بود  ریمس  تو

با  و  خونه  برنگشتن  کردم  اصرار  هرچقدر  بودن  کرده  جمع  و 

دلتنگ  ونیگر  یچشما ک  یاز  تا  نبود  معلوم  دوباره  قراره   یکه 

 تحملش کنن رفتن  و دارونم طناز و طراوت و برد که برسونه.. 

خواست منم باهاشون برم    یه که چقدر دلم مدون   یخدا م   فقط

س   یول که  م  امیپ  یادتی شب  اگه  گفت  و  برم   یداد  فردا  تونم 

  ل یشرکت.. مجبور شدم همراه زرتشت برم خونه اش.. چون وسا

و جمع   لمیوسا  دیبا  گهید  نکهیو لباسام هنوز اونجا بود. ضمن ا

 بچه ها!  شی گشتم پ ی کردم و دوباره برم یم

 .. میست یو ن  میروحه من و تو هست  یخونه ب ی ..فضا

 .. م یستیا یم گهیهمد شی عکس پ ی برا ی..فقط گاه 

 تنها شم..  یهست  یکه وقت میسکوت کرد ی جور نی ..بب

 درد باشم..  هیهر شب تو آغوش  ی ..خودت باعث شد
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[23.11.2۰ 19:12 ] 

 و سوم  یس و هشتصد پارت   

که عضالت گردنم اجازه    ییو روم و تا جا  دمیکش   یق یعم  نفس 

داد به سمت پنجره برگردوندم.. چقدر سخت شده بود برام    یم

وقت قرار   چیه  گهیدونستم د  یم   یروز خوب..وقت  هیتموم شدن  

و    اال یتکرار بشه.. کاش امروز باهمه حسرت ها و فکر و خ  ستین

ادامه داشت و   ابد شد..تا    بم یکه از زرتشت نص   ییها  یکم محل

 کردم.  یفاصله حس م نیمن حضورش و از هم

 .. ست ین ن یتسک یچیکه دارم به جز تو ه یدرد نی..واسه ا

 .. ستین نیاز ا شتری ب  یو هم برام عذاب ی ..تو هم درد

 عذابه سهم هر ساله ام..  نکهی تر از ا..عذاب باال 

 شده حالم..  یی..روزا بغض و شبا هق هق تماشا

خواست    ی بودم که دلم م  ده یرس  یاز زندگ  ی به نقطه ا  گهید  حاال 

به جنون   تیمال من نباشه.. فکر رفتنش قابل  یزرتشت باشه.. ول 

تونستم بکنم   ی روزا م  نیکه ا  ی و داشت و من تنها کار  دنم یکش

 بهش فکر نکنم و خودم و عذاب ندم..  قیبود که عم نیا



2223 
 

مدت چقدر بهم کمک کرد.. چقدر به    ن یزرتشت تو ا  نکهیا  فکر

و در عوضش    د یکه بودم باال کش  یی.. چقدر من و از جادیدادم رس

داشت و من همونم نتونستم    ی فقط از من توقع صداقت و وفادار 

محبت ها و احساس خالصانه رو   نیا  گهید  نکهی بهش بدم.. فکر ا

 .. اره یکم از پا درم انمدت زم هیندارم.. مطمئناً من و تو 

ا  یول تمام  و  زرتشت  خواستن  بودم..  معتقد  هنوز   ن یخب.. 

نها  ی ها  یمهربون  در    یخودخواه  تیوجودش..  چون..  بود  من 

نداشتم که بهش بدم.. جز دردسر و..   یچیهاش.. ه  یعوض خوب

اض  یبدبخت  و  براو ترس  تا آخر عمر..  و    نیهم   ی طراب  مجبور 

 محکومم به سکوت..

 ..ی که گناهکار یدون  یم یعنی نیوا  ی ..سکوت کرد

 ..ی کشه دست دار یکه داره من و م  یحسرت نی..تو ا

 .. یستیخبر ن یدرد ب ن یاز ا یعنی نیو ا ی ..سکوت کرد

 .. یستیا یم ی دور نی ا ی پا یعنی نیو ا ی ..سکوت کرد

شد  وارد که  وامیخونه  هال  ب  ستادمی.. وسط  نگاهم    ار یاخت  ی و 

چند روز پر بود از  نیشد سمت نقطه نقطه خونه که تو ا ده یکش

. سخت  دمشی د  ینم  گهیو مطمئناً از فردا د   میمهم زندگ   ی آدما
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و    وار یدر و د   نیاومدم.. ا  یباهاش کنار م  دیبا  گهی د  یبود برام.. ول

 .. بود.. از اولشم واسه من ن لیوسا

[23.11.2۰ 19:12 ] 

 و چهارم  یس و هشتصد پارت   

 که راه افتاد سمت اتاقش چند قدم دنبالش رفتم و گفتم:   زرتشت

 ممنون!  -

 سمتم و منتظر بهم زل زد که ادامه دادم: برگشت

  یکردنت.. واسه آبرودار  ی چند روز.. واسه نقش باز  نیواسه ا  -

د هرکارگهیکردنت..  کس  یبکن  ی خوا  یم  ی ..  فردا  از   یبکن.. 

 کنه. جادیدردسر ا که راه به راه واسه ات  ستین

اتاق درباره گول زدن خودم بهم گفت..    ی که تو  یاز اون حرف  بعد

که مثالً واسه    ی .. به جز دو سه کلمه امیبا هم نزد  یحرف  گهید

راحت   الیتا با خ  میخانواده ام به زبون آورد  ی رد گم کردن جلو

.. بازم  ره یسکوت و نگاه خ  نیرو برن.. حاال با ا  یطوالن  ریمس  نیا

 شدم..  یداشتم ذوب م
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کنم.. فقط اگه    یو جمع م  لمیکه بتونم وسا  ییامشب.. تا جا  -

  ی ریبگ  نی ماش هی..  ی.. فردا شب.. که از شرکت برگشت یلطف کن

 شم!  یدر خونه طناز ممنونت م  شونیو بفرست 

..  گهی م  یچ  نمیمنم تو سکوت به چشماش زل زدم که بب   حاال 

اآلن    ی که دوست دارسوال مطرح شد    نیهمون لحظه تو ذهنم ا

 ازش؟ ی بشنو یچ

ضربان قلب    نیشد ا  ی که باعث م  یحرف  دیشا  یدونستم.. ول   ینم

 بود که بگه:  نیا رهیتند شده ام آروم بگ

!  ی بر  ییجا  ی فرستم.. نه تو حق دار   یم  ییو جا  لتیمن وسا  »نه

  گم یکه من م  ی و کار  ی دیو جواب تک تک سواالم و م  یمون   یم

اون غلط اضافه ات و با موندن    یو تالف یمون ی.. م ی دیو انجام م

  ه یو از    یمون  ی.. می اریخونه و زن بودنت واسه من در م  نیتو ا

و بهم   ی بر یاستفاده رو م  تینها  دمی که بهت م ی ا گهیفرصت د

آدم.. با صداقت    نیبارم که شده ع  هیواسه    ی که بلد  یکن  یثابت م

 ..« ی کن یزندگ ی و وفادار 

 ی زیاز هر چ  شتریکه من اآلن ب  د یفهم  ی گفت.. کاش م  ی م  کاش

زورگو احت  ییبه  اعصاب خورد کن    اج یهاش  اون رگ  به  دارم.. 
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که مطمئنم تو وجود زرتشتم هست..   یفرخ  یسرهنگ محمدعل

 چند چشمه اش و قبالً بارها بهم نشون داده بود..

 ات یگرفتم که غرورم جزو خصوص  یدر نظر م  نمیا  دیخب.. با  یول

از پدربزرگش بود که زرتشت.. محال بود   دهیبه ارث رس  یقاخال

 و بزنه..  دشیحرفا ق نیبا ا

 دییسرش و در جواب حرفام به تا  نکهیشد و بعد از ا  نطورمیهم

.. تو گهید  نکهیا  یعنی  نیتکون داد.. رفت تو اتاق و در و بست.. ا

  گه یبار د  هیشب آخر.. حق استفاده از تخت مشترکمون و    نیا

 و نداشتم!  میتنفس ی کردن عطر تنش و تو مجراها رهیذخ

[23.11.2۰ 19:12 ] 

 و پنجم  یشتصد و سه پارت   

××××× 

آشپزخونه   ی نتایتند تند کاب   یک یدستم بند کمرم بود و با اون    هی

مئن  کردن چسب و پماد کمرم.. مط  دایکردم واسه پ  یرو باز م

ول بود  نشده  تموم  هرچ  یبودم  پ  یم  یحاال   ی نم  داشیگشتم 
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ساعته با    م یچرت ن  هیکردم و حاال.. ساعت سه صبح که بعد از  

 دنبالش..  ردمبگ ی نجوریشدم مجبور بودم ا داریدرد ب

  یشدم و همونجا رو صندل  الیخینداره ب   دهیفا  دمید   یوقت  آخر

  ال ی خیب  دیبا  گهی.. انگار دزیو چسبوندم به م  می شون ینشستم و پ

 د یخوردم تا شا  ی شدم و دو تا قرص مسکن م  یاوضاع معده ام م 

 مونده تا صبح و استراحت کنم..   یبتونم چند ساعت باق

از   یکیباز و بسته شدن در    ی نگذشت که اول صدا  یلیخ  یول

که    سایمتعجب گ  ی بعد صدا  قهیاتاقا به گوشم خورد و چند دق

 بود:  ستادهیآشپزخونه وا  ی ار تو ورودانگ

 شده؟  یچ -

 دو رگه شده ام لب زدم:  ی سرم و بلند کنم با صدا نکهیا بدون

 ! یچیه -

  ک یقدم هاش نزد  ی صدا  ی.. ولرهیگرده و م  یکردم اآلن برم  فکر

تر شد و خودشم انگار دوال شد به سمتم که صداش از فاصله کم  

 به گوشم خورد:

 کمرته؟  -
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خواست تو همون فاصله   یناچار سرم و بلند کردم چون اگه م  به

  ی بمونه و موقع حرف زدن نفساش بهم بخوره دوباره مجبور م

 شدم به آب سرد متوسل بشم.. 

 دییرم و به تا نگاهش کنم س   نکهیدادم بدون ا   هیتک  یصندل  به

چسب و پمادم   ی بدونه جا سایگ دیشا نکهیتکون دادم و با فکر ا

 کجاست گفتم: 

 ؟ ی د یدونه چسب داشتم.. تو ند هی -

که توش و   ینت یکم فکر کرد و بعد صاف رفت سراغ تنها کاب   هی

 ..  رونیب دینگشتم و چسب و از توش کش

 ش؟ یاونجا گذاشت  یواسه چ -

 بود!  ادمی نجاسیکه ا مد ی.. من فقط دیخودت گذاشت -

از جام بلند شدم و دستم و به سمتش دراز کردم تا چسب   آروم

 عقب و گفت:  دیکه دستش و کش رمیو بگ

 زنم..  یمن م  -

 تونم خودم! یم -

 رسه!  یدستت نم  یقبالً که گفت  -
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وقت شب و با    نیو بازدمم و فوت کردم.. ا  دمیکش  یقی عم  نفس

خوب  یجسم  یدردا  نیا وقت  شدن    یاصالً  جواب  سوال  واسه 

 نبود.. 

 رسه!  یم  گهیدستام دراز شده.. د داًیجد -

 فقط دستات دراز شده؟ -

 یبهش زل زدم.. انگار خودشم متوجه حرف  رهیخ  رهیخ  هیثان  چند

 گفتم:  نکهیکه زد نشد تا ا

 نگرفتم!  زیجاهام و سا  هیدونم هنوز بق  ینم -

بلند از   ی کم اخماش رفت تو هم و همونطور که با قدم ها  کم

 : دیبا حرص توپ رونیرفت ب  یآشپزخونه م

 منظورم زبونت بود!  -

 نداشتم! بده من اون چسب و..  ی ا گهیمنم منظور د -

[23.11.2۰ 19:12 ] 

 شم و ش یس و هشتصد پارت   

 : دمیتوپ ار یاخت یو زل زد بهم که ب ستادیدر اتاقم وا  ی جلو
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عادت کنم که دوباره همه کارام و خودم  دیبا ؟یباالخره که چ -

 انجام بدم! 

 لحنم که مثل خودم طلبکارانه گفت:  نیشد از ا ی عصب اونم

زنم.. هر موقع گورم و گم کردم واسه    ی حاال که هستم من م  -

 کارات و انجام بده!  ییخودت تنها شهیهم

تو اتاق و منم با اعصاب داغون پشت سرش راه افتادم.. چقدر    رفت

  سا یگ  شهیو واسه هم  یوحشتناک بود که وجودم هنوز رفتن واقع

که   یدونستم اون روز  یباور نکرده بود و من نم  میرو از زندگ

داشتم به خودم بدم..    یحیافتاد.. چه توض  یفاق مات  نیباالخره ا

 ..ی زیچ نیواسه همچ دمآماده نشده بو  یهنوز حت  یوقت

ح  دمیکش  یقی عم  نفس نشستم..  تخت  لبه  ت  نی و    یدرآوردن 

 به گوشم خورد که گفت: سایگ  یرلبیز ی شرتم صدا

من    قه یخدا هوشمنده.. تا چند دق  شه یکه کمرشم هم  به یعج  -

 نداره!  یمشکل گهید ی .. واسه کساادیکنه صداش درم یو بغل م

نگاهش کردم و همونطور که به شکم رو تخت دراز    یچپ  چپ

 لب زدم: دم یکش یم
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کنه و تو   یم ی باز لمیداره ف یچون انقدر باهوشه که بفهمه ک  -

 ..ی و دروغ و تظاهر بود شیهم هربار که بغلت کردم درحال نما

مخاطبش فقط خودش بود    گهیر د آروم تر حرف زد و انگا  نباریا

 که گفت:  دمی شن یول

رنگت اونقدر    یکنم واسه چ   یم   ی باز  لمیدارم ف  ی دیاگه فهم  -

 بود!  دهیپر

خودمم شوکه بودم و نگران و    ییجا  هیگفت.. تا    یو راست م  نیا

چند    سایبزنم که گ  نیتونستم تو ذهنم تخم  ی نم  یناباور.. حت 

 .. دهیتو آب مونده که حاال به مرحله از حال رفتن رس قهیدق

و از حرکات صورتش و پلکش   امیتا به خودم ب  دمی کم طول کش   هی

بود..   ی ا  گهید  زیکار چ  نیبفهمم هدفش از ا  دی پر  یکه مدام م

  ش ی نما  ه یبعد از اون.. فقط    یبود ول  یافتادنش واقع  دیالبته شا

نت که    ید همون حرفش  یاش م  جهیبود واسه جلب توجه. که 

 بهش زدم.. گول زدن خودش..

.. مشغول ماساژ دادن شیو که چسبوند درست مثل دفعه پ  چسب

  یاراد   ریکردم برعکس دفعه قبل کاراش غ  یحس م  بیشد و عج

 نبود. 
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کرد تا   یکار و نم  نیکاش ا  یکنه ول   یم  کاریدونست داره چ  یم

اون    ی جد  ی شد که جد  یدو سه روز.. باورم م  نیمن مثل تمام ا

 طالق و قبول کرده.. 

[23.11.2۰ 19:12 ] 

 و هفتم  یس و هشتصد پارت   

صدا   دمیکش  یقی عم  نفس با  دستا  ییو  خلسه  اثر  در    یکه 

 خمار شده بود لب زدم: سایآرامشبخش گ

 ؟ ی داریچرا ب -

 کردم! یو جمع م لمیداشتم.. وسا -

که بهم کرد تو وجودم   یماساژ و کمک  نیحال خوب از ا  یهرچ

 ! یراحت نیحرف دود شد و رفت هوا.. به هم نی نشسته بود.. با ا

 و بردم پشت کمرم و مچ دستش و گرفتم و دورش کردم..   دستم

 .. یخواد بسه! مرس ینم -

اش هنوز   رهینگاه خ  یکردم که از لبه تخت آروم بلند شد ول  حس

مل چشمام گرم کا   ی.. وقت قهیبعد از چند دق   نکهیروم بود.. تا ا

 زمزمه کرد و رفت..  ریشب بخ هیلب  ریشد ز
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شب آخر و.. به   نیچرا ازش نخواستم ا  نکهیموندم و حسرت ا   من

دونستم که در    یتخت بخوابه چون م  نیهم  ی اون اتاق.. رو  ی جا

تخت نگاه کنم    نیا  ی رو  شیخال  ی خوام به جا  یچقدر م  ندهیآ

 و نابود بشم! 

××××× 

برا  ی ها  پله و  باال..    نی چندم  ی شرکت  رفتم  روز  طول  در  بار 

هم عالقه    داًیحوصله صبر کردن واسه آسانسورم نداشتم و جد

هم  ی ا واسه  بشم  آسانسور  سوار  ترج  نینداشتم  رو  ها   ح یپله 

 .. دمیم

راه پله.. به خاطر پنجشبه   نیزانوهام نابود شده بود تو ا  گهید  یول

ودشون و راحت کرده بودن و  خ  ا یلی.. خن یلیالتعط  نی بودن و.. ب

کنن...    یسپرده بودن که از شنبه کارشون و شروع م  یادتیبه س

اونا هم امروز رو دوش من افتاده بود    ی ها  تیمسئول  نیواسه هم

 بشم.  نییباال و پا  بقاتط  نیو مجبور بودم مدام ب

خواستم برم پشت   نکه یو که تو طبقه خودمون گذاشتم.. هم پام

  یاومد و نگاه درمونده ا  رونیبا عجله از اتاقش ب  یادتی.. س زمیم

 به من انداخت.. 
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 خانوم کاوه..  -

زد تند شد.. چه   یاسم صدا م  نیکه من و با ا  ی مثل هربار   قلبم

خودم    یلیبه بعد من و با فام  نیگفتم که از ا  یبهش م  دیبا  ی جور

کس چون  کن  فام   یصدا  اسم  د  لیبه  ن  گهیکاوه  تو   ستیقرار 

 باشه!  می زندگ

 بله؟ -

هم دارم   گهیکار د  هی  ی.. ولی شد  تیاذ   یلیدونم امروز خ  یم   -

  یخواد برگرد   یبعدش نم  گهی.. البته دی جا بر  هیتا    دیبرات. با

 و جمع کن و از همونجا برو خونه!  لتیشرکت.. وسا

واسه    یجون  گهیو نتونستم بگم که من د  دمیکش   ی قیعم  نفس 

 از شرکتم ندارم..  رونیکار کردن ب

 برم؟  دیبله حتماً.. کجا با -

شد.. دو    یهمه برنامه هام قاط  هویچرا    دمیبه خدا اصالً نفهم  -

 ی خودم باشم.. ول  دیو حتماً با  شیکیروز گذاشتم..    هیتا قرار و تو  

ول فروش شرکت به عنوان مسئ  یتون  یرو شما هم م  یکیاون  

 .  ی و باهاشون صحبت کن ی بر
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 .. ستین ی باشه.. مسئله ا -

[23.11.2۰ 19:13 ] 

 و هشتم  یس و هشتصد پارت   

کنم برات دخترم.. فقط بمون    ی دست گلت درد نکنه.. جبران م  -

تا بهت آدرس بدم و بگم   امیبرم و ب  ی تا حسابدار  قهیدق  هیمن  

 ! ی بکن دیبا کاریچ

با خستگ  یادتیس و مشغول    میولو شدم رو صندل   یرفت و من 

  نجا یپام و گذاشتم ا  یامروزم شدم.. از وقت  ی انجام ته مونده کارا

 یرفت حرفا  ادمیانقدر سرم شلوغ شد و حواسم پرت.. که به کل  

کارت    و بعد از اون..  دم یشن  یواشک یزرتشت و که صبح    یتلفن

 ! ردمک دایپ نش ی داشبورد ماش ی که تو یلیوک

حرف    زایچ  نی و ملک و ا  نیآشپزخونه داشت درباره سند و زم  تو

  قه ی امه و چند دق  هیزد و حدسش سخت نبود که موضوع مهر  یم

که آشنا    ییو جا   یبعدش که چند تا سوالم درباره طالق توافق

  ل یتبد  نیقیشکم به    گهید  دیباشه و کارش و زود راه بندازن پرس

 شد. 
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  ی خب.. بعض  یشد داشت ول   یهم نم   ی ا  گهیکه انتظار د  هرچند

راحت تر از لمس کردن   یلیخ  یلی.. به زبون آوردنش.. خزایچ

 ..شهیواقع

حرفا از زبون زرتشت.. اونم   نی ا  دنیشدن طالقمون و شن  ی جد

رو تو دلم نشونده بود که از صبح    ی.. غمی خونسردحجم از    نیبا ا

و    ام یب  رونیداشتم با پرت کردن حواسم از فکرش ب  یفقط سع

کم سرم خلوت تر شده بود.. دوباره با قدرت برگشته   هیاآلن که  

 داد.. یر قرار میبود و داشت تمام وجودم و تحت تاث

* 

آدرس   نکهیاز ا  نانیدستم انداختم و با اطم  ی به کارت تو  ی نگاه

هم مثل شرکت ما امروز   نجایو درست اومدم رفتم تو.. مطمئناً ا 

مجبور شدم  نبود و    چکسیشرکت ه  یالب  ی تق و لق بود که تو

تابلو از  رئ  ی خودم  دفتر  پ  سی طبقات  و  برم   دای شرکت  و  کنم 

 سراغش.. 

و    سوار روم  و  زدم  و  نظرم  مورد  طبقه  دکمه  و  شدم  آسانسور 

.. اگه خسته نبودم بازم از آسانسور استفاده  نهیبرگردوندم سمت آ

 رفتم..  یکردم و از پله ها م ینم
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کیول پله    ی ..  با  رو  ده طبقه  که  داشت  واسه  حوصله  باال..  بره 

  ی که من و با ب  ی بسته ا  ی فضا  نیمجبور شدم پام و تو ا  نیهم

 جان یو پر ه  نیکرد تو بهتر  یشکل ممکن پرت م  نیرحمانه تر

به حسرت   گهی د   ی حسرت ها  هی بذارم و    می زندگ  ی ها  قهیدق  نیتر

 دلم اضافه بشه..  ی ها

..  دمیسرعت آسانسور باال بود و زود به طبقه دهم رس   خوشبختانه 

د  هی آ  گهینگاه  اطم  نهیتو  با  و  انداختم  مرتب   نانیبه خودم  از 

 . رونیرفتم ب کیشرکت ش  نیبودن ظاهرم واسه پا گذاشتن تو ا

[23.11.2۰ 19:13 ] 

 و نهم  یس و هشتصد پارت   

بود    نیی..سرم پادمیچیراهرو پ  چیپ  نیشرکت شدم و تو اول  وارد

که راهرو به سمت جلو هنوز ادامه داره   دمیو حواسم پرت..فقط د

  ی زیمحکم به چ  ی جور  میشونیپ  یو منم به راهم ادامه دادم ول

 برخوردش وحشت کردم. ی شد که خودم از صدا دهیکوب

خورد    یبه چ  نمیجمع شده ازدرد سرم و بلند کردم بب   باصورت

بود و    نهیکه رو به روم آ  دمیکه چشمم به خودم افتاد..تازه فهم

 من فکرکردم همچنان ادامه داره. 
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و    میشونیو ازحرص به هم فشار دادم و همونطور که پ  دندونام

 غر زدم: رلبیدادم ز یماساژ م 

 کنه؟    یصب من ی قد نه یآ نجایا یآخه کدوم آدم احمق-

به محض د  رفتم از   ی دختر   دنیتو و  ب  هیکه  اومد  و    رونیاتاق 

 چندتا برگه دستش بود رفتم سمتش. 

 شرکتتون...  سی..اتاق رئ د یببخش-

عجله داشت که منتظر نموند حرفم کامل بشه و بااشاره به    انگار

 گفت:  یدر اتاق

 اونجاست! -

 هستن خودشون؟ -

 دردسر ساز و تند گفت:  ی افتاد سمت همون راهرو راه

 بله هستن! -

 یدر زدم کس  ی هرچ  یدرش باز بود ول  ی که ال   ی سمت اتاق  رفتم

نداد..اهم رئ  یتیجواب  با  من  هرحال  تو!به  رفتم  و    سی ندادم 

 اومد.  یکردم تا م ی صبر م دیشرکت کار داشتم و با
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ره زق زق  دوبا  می شونیو گذاشتم رو پام!پ   فم ی رومبل و ک  نشستم

ضربه    ن یروز پردغدغه و خسته کننده فقط هم  ن یکرد و من تو ا

 رو کم داشتم!  زهیکه اعصاب و روانم و به هم بر ی و درد 

و خوش    کیو نگاهم و دورتادور اون اتاق ش  دمیکش   یقی عم  نفس

 ل یتر بود و وسا  لیشرکت ما شک  ی که به مراتب از اتاقا   ینیزا ید

اومد    یبه چشم م  ی رنگ آب  شتریبود که ب  ی جور  شیو نورپرداز

د رو  که  به    واریچرخوندم  در..چشمم  که    هیکنار  بزرگ  عکس 

افتاد..  واریکل د  باًیتقر بود  پسر جوون کم    هی  عکس و پوشونده 

 ! دیخند یبود و م ستادهیوا نشی مو..که کنار ماش 

نفر    هیتونه واسه    یآدم چقدر م  هیکردم    یباخودم فکر م  داشتم

 واریازش نصب کنه رو د  یعکس  ن یارزش باشه..که همچمهم و با  

که    فتهی ..تا هرروز و هرلحظه چشمش بهش بزشیم  ی رو به رو

اتاق به گوشم    رونیازب  ی حرف زدن زن و مرد  ی همون موقع صدا 

 شد. یم کیخورد که داشت نزد

همه خاطرات    دیامروز اومدم شرکت با هیشو.. الیخیجون من ب -

 ؟ یو زنده کن مونیقبل
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نگفت-  ی چ  د؟واسهیخر  ی ببر  ارویماز  ی خوا  یم   ی مگه 

اومد  ؟حاال ی اومد ها  دیبا  ی که  خواسته  به  شوهرت    ی حواست 

من باقانون    ی ذار   یو نم  ی باشه!تو خونه که بهونه اون توله رو دار 

ذارم    ینم  گهی د  نجایبرم..ا  شیمکان و زمان پ   تی برداشتن محدود

 !ی قسر در بر

  کار یچ  نمیبب   ادیالاقل ب   یذاشت  ی ..مایزد گفت ب زنگ    مانیبابا نر-

 داره!

تو اتاق   میبر  ایغلط کرد با...خودش!با اونم کار دارم..فعالً ب  مانینر-

ترش آبدار   بی س  هیهوس    بیکه من امروز ناهارم نخوردم و عج

 کردم.

[23.11.2۰ 19:13 ] 

 چهلم و هشتصد پارت   

ا  به صدا  نیدنبال  با   ی حرف  همزمان  و  شد  بلند  زن  خنده 

  ز یچ  چیکه مرده که انگار به ه  دمیلحظه د   هیورودشون به اتاق  

  دنش ی نداشت دوال شد واسه بوس  یکس جز اون زن توجه  چیو ه

باشم اونم    ی صحنه ا  نیخواستم شاهد همچ  یو من که اصالً نم

قرار   ییزناشو  و رابطه عاشقانه    ه ی  طیشرا  نیخودم تو بدتر  یوقت
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سر وا  عیداشتم  ا  ستادمیسرپا  از  قبل  نگاه    یحرف  نکهیو  بزنم 

 گرد تر شد..  شی درشت مشک ی خانومه بهم خورد و چشما 

که گشاد شدن چشمات    ی رینکن آلما! صد دفعه بهت گفتم تاث  -

 ذاره...  یهورمونام م ی رو

 جان! اری.. دامممم -

  نکه یچشم و ابرو رو به شوهرش به من اشاره کرد و مرده هم  با

رو صورتش    یبرگشت و چشمش به من افتاد چنان اخم وحشتناک

کنم و به غلط    ی نمونده بود همونجا قالب ته  ی ز ینشست که چ

شرکت و قبول درخواست   نیواسه پا گذاشتن به ا  فتمیکردن ب

 .. یادتیس

  ت ی بود که مرده با عصبان  ومدهیبونم در نسالم هنوز از ز  نِیس 

 :دیشد و توپ کیچند قدم بهم نزد

 اتاق؟   نیتو ا  دیاومد یخانوم شما با اجازه ک -

انقدر    ادیبه زبونم ب   یحرف  نکهیدهنم و قورت دادم و بدون ا   آب

مبهوت و ناباور نگاهش کردم که زنش متوجه حال و روزم شد و  

 شوهرش و گرفت..  ی بازو
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 .. حتماً در باز بوده اومدن تو.. می.. ما که تو اتاق نبودزمیعز -

 و...  نییسرشون و بندازن پا  دیهرجا در باز باشه با یعنی -

 جان! ارید -

ون گرفت و حرف لبش و به دند  نیزشته ا  نکهیا  ی به معنا  زنه

.. هرجا و ارمیحالت الل شده در ب نیکردم خودم و از ا  یمن سع

 ی آدم و به روش خودش م  نی بود جواب ا  ی ا  گه ید  تی هر موقع

فهموندم مواظب حرف زدنش باشه.. هرچند که    یدادم و بهش م

بهم خوردن   طربه خا  شتریب   تشی بدم عصبان  صیتونستم تشخ  یم

 خواست با زنش داشته بشه..  یکه م هیخلوت عاشقانه ا

نما  یول فعالً من  نم  یادتیشرکت س   نده یبه هر حال  و    ی بودم 

گلوم    ن ینگاه کنم.. واسه هم  هی تونستم فقط از بعد خودم به قض

با    ارمیو به روش ب  شی ادب  یب  شتر یب  نکهیا   ی و صاف کردم و برا

 احترام جواب دادم:

من   - م  سالم..  معذرت  خانومتون    یواقعاً  که  همونطور  خوام.. 

شرکت    س یکه رئ  دمی نفرم پرس  هیدر بازه.. قبلشم از    دمیگفت.. د

. دیاریب  فیمنتظر موندم تا تشر  نجایهستن که گفتن آره.. منم ا

 شرمنده واقعاً.. قصد مزاحمت نداشتم!  
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 ه یو با    دیکش  یق یکم آروم شده بود.. نفس عم  هیکه انگار    مرده

د سع  گهینگاه  لبخند  با  که  زنش  چهره  آرامش    یبه  به  داشت 

 : د یشد و پرس  رهیدعوتش کنه دوباره به من خ

 حاال امرتون؟  -

[23.11.2۰ 19:13 ] 

 کمی و چهل و هشتصد پارت   

 من..   -

ب  هی از  فام  نیکم مکث کردم و  تا  لبم داشت  که ق  یاون  یلیدو 

 برد و به زبون آوردم و گفتم:  یاسمش و م

تاس  - شرکت  فروش  مسئول  هستم..  کاوه  ..  یادتیس  ساتی من 

  غات یکار تبل  ی قرار داشتن با شما برا   هی  یادتیامروز جناب س  ایگو

خودشون متاسفانه نتونستن خدمت برسن و من و   ی شرکت.. ول

 به جاشون فرستادن.

بلند    ی حرف گره ابروهاش باز شد و همونطور که با قدم ها  نیا  با

  ش یپ   قهیچند دق  ی.. کامالً از آدم طلبکار و شاک زیرفت سر م   یم
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  سی مناسب رئ  شتریکه ب  ی فاصله گرفت و با لحن محترمانه تر

 بود جواب داد:   یشرکت  نیهمچ

قرار و فراموش کرده بودم. سفارش    نیبله بله.. متاسفانه منم ا  -

 !شگاهینما ی کاتالوگ و بنر بود درسته؟ برا

 بله!  -

شد و منم از فرصت استفاده    زشیم  ی گشتن تو دفتر رو  مشغول

و   د   هیکردم  قشنگ    گهیبار  و  گرد  به صورت  دوختم  و  نگاهم 

 که شوهرش آلما صداش زد..  یخانوم

و   هیچ   شیمعن  ادیب  ادمیسرم تکرار کردم تا    ی رو تو  بار آلما  چند

ترش   بیشوهرش بهش گفت هوس س  نکهیعلت ا  دمیتازه فهم

 !هیآبدار کردم چ

که مسلماً تظاهر   ی رابطه ا  نیا   دیرس   یبه نظر م  نیریش  چقدر

ظاهرش بود که من داشتم    یقشنگ   نینبود و باطنشونم به هم

شدن و از هم    ینم  یکارم راض  طیمح  ی تو  یحت  ی.. وقتدمید  یم

و م ا  ی بگذرن  از  که  نها  ن یخواستن  بودنشون  باهم    ت یفرصت 

  ی ظاهر نم   رکهاستفاده رو ببرن.. البته اگه من مثل خرمگس مع

 شدم! 
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  ی و داشت   یکس  نیهمچ  هیگفت تو هم    یتو گوشم م   ییصدا  هی

زندگ نم   نکهیا  لی .. دلتی تو   ی آسانسور  چی خواد سوار ه  یدلت 

به    ه یخواست از ثان   ی آدم دلش م  نیکه اونم مثل ا  نهی هم  یبش

ول  هیثان ببره..  لذت  ندونست  یداشتنش  من  ی قدر  که  هرچند   ..

خب..   یول  دمیو از دست م  یدونستم دارم ک  یهمون موقع م

شکل ممکن    نیو سرنوشت من بود که برام به بدتر  ی زندگ  نمیا

 نوشته شده بود! 

خ  خانومه آ  ره یکه  و دست  ی تو   کیکوچ  نهیبه  شال  داشت  ش 

م  شیشونیپ  ی رو   ی ها  ی چتر مرتب  متوجه   یو  انگار  کرد.. 

رو لبش    ی نگاه من شد که سرش و بلند کرد و لبخند  یرگیخ

 نشست.. 

 لبخندش و جواب دادم که گفت:  منم

 ! دی نی بش دیی بفرما -

خودش    ی. من نشستم ولستادمی از اون موقع سرپا وا  دمیفهم  تازه

که   ی موند تا باالخره مرد  رهیو به شوهرش خ   ستادی همونجا وا

سرش و از دفتر دستکش    دهیجاو  شی لیبهم گفته بود فام   یادتیس

 بلند کرد و رو به من گفت: 
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چون   - ما  برخوردم..  بابت  ضمناً  هستم..  خدمتتون  در  من 

انتظار نداشتم    میذار  یجلساتمون و معمواًل تو اتاق کنفرانس م

 . نمی بب نجایو ا یکس

[23.11.2۰ 19:1۴ ] 

 دوم  و چهل و هشتصد پارت   

کارش و    لیکنه و فقط دل  یاومد معذرت خواه  ی زورش م  یحت

 حال گفتم:  نیداد. با ا حیتوض

اجازه وارد   یب  دی.. من نباد یکنم..شما حق داشت  ینه خواهش م-

 شدم!  یم

م   ی جور  هی انگار  که  کرد  که حق   ی نگاه  معلومه  بگه  خواست 

 نگفت و روش و برگردوند سمت زنش و گفت:   ی زیچ  یداشتم ول

 ؟ ینی ش ینم-

 بزنم..  مانیسر به نر هینه من -

  ی که شوهرش با حالت  دمیشد و د  یجا به جا م  نشونی ب  نگاهم

کردم   یحس م  نکهیدستش و تو موهاش فرو کرد و با ا   یعصب
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نم و  به خاطر حضور من  معذبه  بزنه    یهنوز  راحت حرف  تونه 

 گفت: 

 ! نجایبهت بزنه.. بفرستش ا ی حرف نکهیهر وقت اومد..قبل از ا-

 خواد بگه؟ یم یچرا؟مگه چ-

 ! گه یکه اول من باهاش حرف بزنم بعد خودش بهت م  ادیبگو ب-

  نیبود که ته دلم سوخت واسه ا  ادیو تحکم کالمش انقدر ز  جذبه

اخم   نیرفتار و ا  نیشد ا  یمجبور م  یکه هر از چند گاه   ی دختر

 شوهرش و تحمل کنه.. 

  ی نم  یزرتشت خودم که جز چند بار در سال عصب  ی برا  رمیبم

داده بود.. البته    لیتشک  یحجم وجودش و مهربون  شتریشد و ب

 کرد.  یآدم و پاره م گریکردناش ج یمحل  یکه ب

آدم تندخو بود   نیراحت تر از ا   ی لیخ  یلیخب.. تحملش خ  یول

خواست با نگاهش به همه بفهمونه که اگه دلتون    یکه انگار م

 ! دی..پا رو دمم نذاردین یمن و بب  ی خواد اون رو  ینم
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ا  خانومشم  یحرف  گهیدونست که د  یخوب م  یلیو خ  نیانگار 

هم روش و   دیو جاو  رونیاز اتاق رفت ب  رلبیباشه ز  هینزد و با  

 گفت:  تیبه سمتم برگردوند و با همون جد

 گوشم با شماست! -

 و صاف کردم و گفتم:  گلوم

 ی که تو  ییمن و فرستادن تا هم بابت طرح ها  ی ادتیجناب س-

فرستاد  التیتعط و    دیبراشون  قرارداد  هم  و  کنم  تشکر  ازتون 

هست   یجزئ  راتییتغ  یسر  هیکنم که کار آماده بشه..فقط    یقطع

 ! دیطرح ها اعمال کن  ی خدمتتون عرض کنم تا رو دیکه با

 ! د ییحتماً بفرما-

  ن یدرآوردم و دادم دستش.. درست ع  فمیک  ی ها رو از تو   برگه

 یراتییدادم تغ  لشیبهم گفته بود و تحو   یادتیکه س  یحاتیتوض

تکون    دییشد و عنوان کردم که سرش و به تا  یانجام م   د یکه با

 کردنشون شد.  یداد و مشغول بررس

سرش    نکهیبدون ا  دیلحظه چند تقه به در زده شد و جاو  همون

 و بلند کنه گفت: 
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 ! دیی بفرما -

باز    شتر یکه در چند سانت ب  دمیمن روم سمت در بود و د  یول

 ی پرپشت و مشک  یمردونه ول  یحجم مو  هینشد و از الش فقط  

  ی بود خودش و نشون نم  هستادی که پشت در وا  ی اومد تو و شخص

 داد..

[23.11.2۰ 19:1۶ ] 

 سوم  و چهل و هشتصد پارت   

که باالخره سرش و از رو برگه   دیمتعجبم برگشت سمت جاو  نگاه 

به شخص پشت در انداخت و   ی تند و عصب یها بلند کرد و نگاه

 گفت: 

 !مانیتو نر ایب-

 !ی من و بخور ی خوا  ی.. مامینم-

پا  لبم انداختم  و  سرم  و  گرفتم  دندون  به  هنییو    چی..تحت 

 یبخندم ول  ی آدم خشک و جد   نیا  ی خواستم جلو  ینم  یطیشرا

  ن یزنه..اونم به ا  یرو م  یحرف  نی مرد گنده که داره همچ  هیتصور  

 آدم واقعاً خنده دار بود!
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 :دیتوپ ی گلوش و صاف کرد و با لحن اخطارگونه تر دیجاو

 داخل! دیاریب فی ..تشری ریمش ی مهمون دارم آقا -

کل کله اش و تو فرستاد و نگاهش و تو    نباریحرف پسره ا  نیا  با

به من و بعد کامل اومد تو و با لبخند و   دیاتاق چرخوند تا رس

 شرکتشون گرم و دوستانه گفت:   سیبرعکس رئ 

کرد- عرض  نمسالم  من  شرمنده  ا  ی م..  شماهم   نجا یدونستم 

 !دیدار  فی تشر

 : دیپرس دیسالمش و که دادم جاو  جواب

 مگه آلما بهت نگفت؟ -

اخما  پسره ناباور  ی با  با  و  سمتش  برگشت  تعجب  از    ی درهم 

 : دیپرس

 ه؟یآلما؟ آلما ک-

 ی بود و با توجه به برخورد تند  دیحواسم اون لحظه به جاو  همه

 زشیم  ی رو  لیاز وسا  ی کیکه نسبت به من داشت.. گفتم اآلنه که  

رو    ی بامزه بودن بدجور  نیکه در ع  یآدم  نیو پرت کنه سمت ا

 اعصاب بود.. 
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  م ینگاهش مستق  ریتو مس  ی رییتغ  ای  یحرف  نیبدون کوچکتر  یول

ه و  بود  زده  زل  ا  ینم  یچیبهش  تا  به شکل    نکهیگفت  پسره 

 کم فکر کرد و گفت:  هی یشینما

درشت و   یمشک  ی که چشما  یگ یخانومه رو م  ن یآهـــــان.. ا-

 شده مگه؟   یخب چ  شه؟یذاره هم  یم  ی داره و چتر  کیزماتیکار

  یشده بودم و نم  جیزد که کامالً گ   ی حرف م  تیبا جد  ی جور  هی

که اآلن   یاون خانوم  ی جد  ی جد  ایکنه    یم  یدونستم داره شوخ

نم و  بود  اتاق  ا  یتو  تا  اهم  دیجاو  نکهیشناسه..  به    تیبدون 

 گفت:  شیلودگ

و صبحم بهت گفتم و  نی.. امانیشه نر ینم یغاتیآلما مدل تبل-

.. اآلنم  نجایا  ش یکشون   یتو هم دفعه آخرت باشه که سرخود م

 برو کار دارم!

سگ داره و    یخودت به قدر کاف   ی بابا.. من که گفتم چشما  ی ا-

منم انقدر به دردسر   گهید  ی کرد  ی.. اگه قبول مناسیراست کار ا

 افتادم!   ینم
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  یتونه اونجور  ی که مشخص بود به خاطر حضور من نم  دیجاو

در نظر    دهیکه کالً من و ند  یآدم   نیخواد جواب ا  ی که دلش م

 و گفت:  دیکش ی و کالفه ا قیگرفت بده نفس عم یم

برو قرارداد و لغو کن و ضررش و هرچقدر که    ایدونم..    یمن نم-

از خودت و دردانه   ای..  ارنیمدل ب  دیبگو خودشون با  ایبود بده..

 استفاده کن..  

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 چهارم و چهل و هشتصد پارت   

تونه واسه کار    ی م  یتیمن چه جذاب  یخروس  ی بابا آخه چشما   -

  روانا یبا ن  شبی اونا داشته باشه؟ دردانه هم طفلک از د  یغاتیتبل

تونم    ی.. نمزونهی بند از گردنش آو  هی.. بچم سرما خورده  رهیدرگ

ا  زهیم  یکه رو  ی ا  نهیکه.. اآلن تنها گز  نجایبا اون بکشونمش 

داره   زما ی.. هم کارهیگوگول   هم آلماس.. که هم چشماش درشته  

 و... 

 !مانینر -
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که مو به تن من    یاشاره اش و به سمتش گرفت و با لحن   انگشت

 راست کرد اتمام حجت کرد و گفت:  یکی

زنم رو جلد اون مجله چاپ بشه و   ی محاله بذارم عکس چشما  -

نگاه همه رو بکشونه سمت خودش.   زماشیبه قول تو با همون کار

م  خوب  نم  یدون  یخودتم  و   یکه  من  وقت  انقدر  پس  ذارم.. 

 دت و تلف نکن! خو

 رون یو روش و برگردوند تا از اتاق بره ب  دیکش  ی پوف کالفه ا   پسره

لحظه چشمش به من افتاد و انگار که تازه داشت من و   هیکه  

که دوباره لبخند    د ینکش  ه یبه ثان  ی باال.. ول  دیابروهاش پر  دید  یم

نشستن رو مبل رو به روم   نیپت و پهنش و رو لبش نشوند و ح 

 لب زد:

 شما؟ یخوب -

  بیعج  ی رفتارا  نیکم خودم و جمع و جور کردم و متعجب از ا  هی

 جواب دادم: بشیغر

 ممنون!  -

 .. ماشاال هزارماشاال..گمی م -



2254 
 

 پاش زد و ادامه داد: ی جلو زی ضربه به م  چند

 .. چشما مال خودتونه؟! بزنم به تخته -

 دوباره بلند شد:  دیهشدارگونه جاو ی صدا

 !مانینر -

 ! میکن   یصحبت م می خب دار هیچ -

ناام  دیجاو انگار  ا  دیکه  که  بود  دوباره    نیشده  بره..  رو  از  پسر 

مشغول کارش شد که همون موقع چند تقه به در خورد و همون 

 دختره که اسمش آلما بود اومد تو.

براندازش کردم و غبطه خوردم به   ی با نگاه حسرت بار تر  حاال 

ا  نکهیا برا  نیتا  خواستن  ی حد  نمهیشوهرش  به    ی..  تونستم 

.. درست  ی مسئله ا  نیبگم برخورد زرتشت هم با همچ  تیقطع

که رابطه امون مثل زن و    یی.. اون روزاینه ول  ایبود    دیمثل جاو

  تش ی شد از حس مالک  یشده بود.. ته دلم گرم م  یعاد  ی شوهر ها

 از مطرح کردنش نداشت!  ییداد و ابا یکه گاه به گاه نشونم م 

باالخره سرش و   دی.. جاوستادیشوهرش وا  شیکه رفت پ   خانومه

از رو برگه ها بلند کرد همونطور که دست خانومش و تو دستش 
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گرفت و با انگشت شستش مشغول نوازش پوست دستش شد رو 

 به من گفت: 

و در اسرع وقت انجام بدن    راتیی سپرم که تغ  یمن به بچه ها م   -

  یینها  دییبفرستن و بعد از تا  یادتیس  ی آقا  ی نسخه برا  هیو دوباره  

 چاپ! ی برا می فرست یو م کارتون

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 پنجم و چهل و هشتصد پارت   

 دییبه تا  ی تو هم قفل شده اشون گرفتم و سر  ی و از دستا   نگاهم 

ب  هیتکون دادم.. موندم مطمئناً رابطه اشون   یم   نجایا  شتریکم 

م تو  یچشم  من  که  انقدر  کش  ی خورد  آه  حسرت   دمی دلم  و 

 خوردم!

 بلند شدن از جام لب زدم: نیح

م  یلیخ- نکنه..با    گمی ممنون..من  درد  شما  دست  بهشون! 

 بابتِ...  دی اجازه!بازم ببخش

 کنم! به سالمت!  یخواهش م-
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  ره یخ رهیخانومش و اون پسره که هنوز داشت خ  ی هم برا ی سر

پسره   ی کرد تکون دادم و راه افتادم سمت در که صدا  ینگاهم م

 : دی به گوشم رس

 ؟یمدل بش  ی ..شما دوست دارگمیم-

بازم داره با چشم و ابرو    دیجاو  دمیبرگشتم سمتش که د  باتعجب

 کنه که پسره گفت:  یم دشیو اخماش تهد

نداشته باشن چه    ینه.. اگه مشکل  ایآره    نگ یم  ای ..گهیسواله د  هی-

 ؟ یکن  یداره؟چرا بزرگش م یبیع

 و عاجزانه لب زد:  ستادیمن وا  ک یدنبال حرفش بلند شد و نزد  به

تبل   هی- بامیدار  ی نود  قه یدق  ی غاتیکار    ن یهم  ش یعکاس  دی..که 

ا بشه..خودتون  انجام  د  دیبود  نجایامروز  مشکل    دیدیو  با  که 

انداختن  مینداشتن مدل مناسب مواجه و  ..اونا هم همه کاراش 

 شه...  یکه اگه م نهیگردن ما..ا

ندارم که    یلی.. من متاسفانه تمای!ولدمی متوجهم..حرفاتونم شن-

 عکسم رو مجله چاپ بشه..



2257 
 

فهمه   ینم  چکسیو ه   ستیبه مرگ خودم عکس صورتتون ن-

که    ینک ین با چندتا مدل عبسته از چشماتو  ی نما  هی!فقط  ییشما

م بزن  دمیبهتون  همدیتا  تبلن ی..  کار  مال    یغاتی!    نک یع  هیهم 

داشته    یکه چشماش جلوه کاف  یمدل   هی.. که خواستن از  هیفروش

که خودمون مدنظرمون بود هنوز تو    ی. شخص می باشه استفاده کن

کن   دشهیع  التیتعط قبول  مسافرته..اگه  راه   دیو  و  کارمون  و 

 .. دیشم..دستمزدشم محفوظه نگران نباش  ی..ممنونتون مدیبنداز

ن - انجام بدم پول  نی.. من اگه استیبحث دستمزد    ی نم   یکارم 

 از شما..فقط..  رمیگ

  ی و ادامه حرفم و خوردم..نگفتم که فقط م  نییو انداختم پا  سرم

رئ  مثل  منم  شوهر  ناراض  سیترسم  از چاپ شدن   یشما  باشه 

 مجله!  هیجلد  ی زنش رو ی چشما عکس

  ی که دلم م  هی البافیو خ  ایرو  هیفقط    نیدونستم ا  یخودم م  یول

ب  اتفاق  خفتهی خواست  چون  ب   عیسر  یل ی..  بهم    یذهن  رحمم 

 روت نداره.   یو حق   ستیشوهرت ن  گهیکرد که اون آدم د  ی ادآوری

احتمال    اگه چ  کی به  بفهمه  همی کرد  کاریدرصدم    ی ب   نی ..با 

 ! دهیحق دخالت به خودش نم  گهیگرفته د  شیکه در پ   ی ا  یمحل
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کردم که    یباور م  دیبا  گهی.. ددمیهم که صبح ازش شن  ییباحرفا

از هم  نیب  زیهمه چ زن مطلقه    هی اآلن    نیما تموم شد و من 

 دست خودم بود.  ارمیشدم که اخت یمحسوب م

و زنشم منتظر بهم چشم    دیحاال جاو  دمیو بلند کردم و د  سرم

باالخره خ که  بشنون  و  جوابم  تا  از    یتو چشما  رهیدوختن  پر 

 التماس پسره لب زدم:

 بکنم؟ دیبا  کاریباشه..چ-

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 ششم و چهل و هشتصد پارت   

عمر دعاگوتم.. بچه    هی  واقعاً.. به خدا  ی .. مرسیعن یآخ قربونِ...    -

اآلن بگو    نی! اصالً همراستیگ  ی من بدجور  ی دونن دعا   ی ها م

 ! رمشیتا از خدا برات بگ ی خوا یم یچ

انقدر وقت تلف نکن.. حاال که لطف کردن و قبول کردن   مانینر  -

 ! فتن ین  شونیببرشون که زودتر تموم بشه و از کار و زندگ

 حرف دستش و دراز کرد و با اشاره به در گفت:  نیا با

 ..  دیی بفرما -
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اون دو تا تکون دادم و راه افتادم و پسره    ی برا  ی دوباره سر  منم 

  نکه یقبل از ا  یول  مینسور شدهم دنبالم اومد و با هم سوار آسا

ب جاومیفت ی راه  زنِ  تو  دمی..  اومد  و  رسوند  بهمون  و   ی خودش 

 آسانسور و با لبخند گفت: 

 و.. تونیعکاس  نم یمنم دوست دارم بب  نجامیحاال که ا -

 م یدونستم کجا دار  ی.. نممشیتصم  نیدلم خوشحال شد از ا  ته

 احت تر بود..ر  المیخانومم باهامون بود خ هیحاال که  یول میریم

خواست   یکه با شوهرش م  یفکر.. خلوت  نیخودشم با هم  دیشا

واسه همسر    یعکاس  دنیداشته باشه رو ول کرد و اومد.. وگرنه د

 باشه!   زیانگ جان یه ی کنم انقدر یفکر نم التیتشک نیصاحب ا

 ؟یاز شوهرت اجازه گرفت  -

نگاه    ه یدونستم نسبتشون با هم چ  یبه پسره که نم  ی چپ  چپ

 کرد و گفت: 

همه    نیا  ی زیچ   نی! من و به خاطر همچییخدا  یرو دار  یلیخ  -

نم  ی پا  نجا؟یا  ی راه کشوند تا من خودم    یبگ   یتونست  یتلفن 

 بده رو بهت بگم؟   لتیقرار بود تحو  اریکه د یجواب نیع
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  گه یبگه نگاهش افتاد به من و مکث کرد.. د  ی زیتا اومد چ  پسره

  م یشون یکه با اشاره به پ  رهینگاه خ نیشدم از ا  ی داشتم معذب م 

 گفت: 

 رو نه؟  نهیآ ی دیشما هم ند -

  م یشون یکه به پ  ی مسخره افتادم و ضربه ا  ی قد  نهیاون آ   ادی  دوباره

  م یشون یکه پ  دمیآسانسور د  نهیتعجب تو آ  تیوارد شد و در نها

 کرده و قرمز شده..  کم باد هی

 روش لب زدم: دنی دست کش  نیح

قسمت شرکت    نیمسخره تر  یزنم ول   یحرف و م  نیا  دیببخش  -

 ..هیقد نهیاون آ یکیو ش یبزرگ نیبه ا

 خنده و گفت:  ریحرف خانومه زد ز نیا با

شه که منم هنوز    ینفر حرف دل من و زد.. باورت م  هیباالخره    -

 که هنوزه بهش عادت نکردم؟!

 با خنده حرفش و ادامه داد و گفت:  مانمینر

 و دارم! لمشیبه خودش سالم داده.. ف نهیچند بارم تو آ نیا -
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که اون باال   ین یاون دورب ا یشکونم  ی رو م نهیاون آ ای ی روز هی -

 و! دینصب کرد

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 هفتم و چهل و هشتصد پارت   

و من    رونیو خنده رفتن ب   یبا همون شوخ  ستادیکه وا  آسانسور

لبخند زدن   هیدل و دماغ    گهید  یمتعجب بودم از خودم که حت

 هم نداشتم. 

آدم عبوسم..مهم نبود    هیمن و فکر کنه    نهی بب  ینبود که هرک  مهم

و زنش..به هر    دیپر حسرتم نه فقط به جاو  ی که متوجه نگاه ها

 شدن. یداشت م دنیواسه خند یلیدل هیکه  یآدم

 چیه  گهیکه د  یمنم و دل  نیکرد که ا  یباور م  دیبا  گهید  چون

اون   ی که زرتشت هم تو  یشه..نه وقت  یوقت از ته دل شاد نم

 حضور نداشته باشه!  ی شاد

  م یدرستش کرده بودن شد  یعکاس   هیکه به شکل آتل  یاتاق  وارد

  یی نشسته بود و داشت چا  یکه رو صندل  ی رو به پسر  مانیو نر

 خورد گفت:  یم
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 کردم! داشیکه پ ایبلند شو ب -

 خکوبینگاهش روم م  هوی  یبهم انداخت ول  ینگاه  م یاول ن   پسره

نزد که  همونطور  اومد سمتم..  و  م  کیشد  لبخندشم    یتر  شد 

  ی به من ول  رهی خ  دیرس   م یقدم  هیبه    ی شد و وقت  یتر م  قیعم

 لب زد:  مانیخطاب به نر

مدل کک و مک    هیدنبال    یاز ک  ی دون  ی..م ییدمت گرم خدا-

 گشتم؟ یدار م

 نیدرخواست و ا  نیشدم از قبول ا  مونیلحظه به کل پش  همون

  ی ..ولارمشیبه زبون ب یشد که خواستم حت  ادیانقدر ز   یمونیپش

نر اون  از  و   هیبا    مانی قبل  گرفت  رو  پسره  صورت  دست 

اش و از رو من برداره و با لحن    رهیچرخوندش اونور که نگاه خ

ا  ی تر  ی جد تو  از  قهیچند دق   نیکه    دم ینشن  شآشنا شدنمون 

 گفت: 

 نگاهشون کن..   ی خب..به چشم خواهر لهیخ-

 که گفت:  دمیمن شن  یتر ول نییصداش و آورد پا بعد

خشتکت و   نه یبب   ادیب  اری! دستی شوهر داره؟درست ن  ین یب  ینم-

 کنه ها!  یم ونیرو سرت پاپ
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 ی رو  نی شد و با انگشت شستم تک نگ  ره یبه دست چپم خ  نگاهم 

پسره با    نیکه ا  ی و لمس کردم.. حلقه ا  می حلقه دوست داشتن

 دی با  گهیمن.. د  یشکارش کرده بود ول  شیو باهوش  ی زیت  تینها

 کردم.  یم یباهاش خداحافظ

واسه   شهیمن که هم  ش؟یداره؟ مگه رفتم خواستگار  یچه ربط-

بدم به تو چه    ی همکار  شنهادیتونم بهش پ   یکارم دنبال مدلم.. م

 اصالً!

الزم نکرده.. اآلنم بهش قول دادم فقط چشماش تو عکس باشه..  -

رفتار کن    تی کم با شخص   هیباش.    به کک مکاش نداشته   ی کار

 اعتبار شرکت و به گه نکش! 

 خب بابا!  لهیخ-

حساب کار دستش   گهیپسره د  ماتومیاولت  نیبا هم  خوشبختانه

دراز تر نکرد.. هرچند که تا آخر زمان    مشیاومد و پاش و از گل

  ی همه حواسش بهش بود و هرجا م مانیتموم شدن کارمون.. نر

داد که زودتر کار و   ی تذکر م  ده یاز حد لفتش م  شیداره ب  دید

 تموم کنه. 

[23.11.2۰ 19:17 ] 
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 هشتم و چهل و هشتصد پارت   

  اج یروز پرکار احت  نیواقعاً خسته شده بودم و بعد از ا  گهید  منم

  ی م  م یهم مستق   نجای.. مطمئناً اگه از همیبه استراحت داشتم ول

اومد.. چون شک نداشتم که تا  یرفتم خونه خواب به چشمم نم

و    دیچیپ   یتو گوشم م  لیامروز زرتشت با اون وک  ی صبح.. حرفا

 گرفت..  یچشمم جون م ی زن و شوهر عاشق جلو نیا ریتصو

  ی م  دمشونید   یم  شیدو ماه پ   یکیاگه    دیکه شا  ی و شوهر  زن

نگه    یواسه دو دست  رمیبگ  ی شتریب  زهیتونستم از عشقشون انگ

 . م یداشتن عشق و زندگ

آنتراکت چند    ه یدستش بود..    ییچا  ی نی س  هیکه    ی اومدن مرد  با

ع  ی ا  قهیدق مدل  تا  دو  هنوز  با  کنیدادن..  که  بود    د ی مونده 

شد و اونا رو گذاشتن بعد از خوردن    یباهاشون عکس گرفته م

 .ییچا

  ی کیکه به جونم افتاده بود.. از خدا خواسته    ی سر درد  نیبا ا  منم

ل ب  وانایاز  و  برداشتم  بخارش    تی اهم  یرو  داغ    هیبه  داغ  قلپ 

زن   ی محکم کردم که صدا  وانی خوردم و دستم و دور بدنه گرم ل

 به گوشم خورد:  دیجاو
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 ؟یخوب -

 کردم و با لبخند جواب دادم: نگاهش

 آره!  -

  ن یتمومش کنه.. تا هم  گهیبگم د  مانیبه نر  ی اگه خسته شد  -

 ! زمیعز ی جا هم لطف کرد

  رمیدو تا مدلم بگ   نیاقول دادم بهشون..    گهینمونده.. د  ادینه.. ز  - 

 تموم شه!

 !ی.. هر طور راحتزمیباشه عز -

 شد صداش زدم:  یچ دمیبره که نفهم خواست

 د؟ یخانوم جاو -

 جانم؟ -

حال صدام    نی افتاد به پسرا که مشغول حرف زدن بودن با ا  نگاهم

حسادتش   دمی که کامالً حسرت و شا  یتر آوردم و با لحن  نییو پا

 : دمیکردم پرس یو خودم حس م

 د؟ی اگه بپرسم.. شما چند وقته ازدواج کرد هیفضول -



2266 
 

 امسال شد سه سال!  دیکنم.. ع  ی نه خواهش م -

 که..   نهی.. منظورم ایعنی.. ی نجوریآهان.. بعد.. از اول ا -

ها  ادیو    د یکش  ریت  م ین یب بوسه  و  زرتشت  احساس  پر   ی نگاه 

 اشک کرد.. عاشقانه اش چشمام و پر از 

 د؟یاز اول عاشق هم بود -

افتاد   ییروزا   ادیبود و انگار    دهی اونم پر کش  ی لبخند از رو لبا  حاال 

نم دلش  براش    یکه  هم  ی ادآوریخواست  واسه   ع یسر  نیبشه 

 گفتم: 

من.. امروز   گمی دارم م  یفهمم اصالً چ  یتو رو خدا.. نم  دیببخش  -

 کم...  هیافتاد که  یاتفاق هی

به    ییروزا   هی!  گهینداره! سواله داشکال    - نسبت  واسه خودمم 

اومد. چون.. چون   یم  شیپ  ادی.. زدمشونید  یکه م  ییرابطه کسا

خواست..    ی که دلم م  دم یرس  ییازدواجمون.. به جا  لیمن... تو اوا

که واسه   یشوهرم و.. تا خالص شم از جهنم ایخودم و بکشم   ای

 ام درست کرده بود!

[23.11.2۰ 19:17 ] 
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 نهم  و چهل و هشتصد پارت   

 زد و گفت:  ی خنده ا تک

  یحرف و.. چون حس کردم ب  نیا  گمیدونم چرا دارم م  ینم  -

پ  هی  ریو خودتم درگ  ی دینپرس   لیدل از وقتی ا  ده یچیرابطه   ی. 

و چشمات غم   ی زن یسخت لبخند م  یلیدقت کردم.. خ دمتمید

 چیه  گهیکردم د  یمن که فکر م  ی داره! درست.. مثل اون روزا 

 ه یهم    روزااگه اون    دیشنوم! شا  یخنده خودم و نم  ی وقت صدا

گذره و باالخره تموم   ی اآلنت م  یگفت که بدبخت  ی نفر به من م

ا  یم نم  نیشه  بود.  تر  راحت  برام  تحملش  بد..  دونم..    یحال 

 تو باور کن..    یکردم! ول  یباور نم  گفت هم..  یم  یاگه کس  دمیشا

دستم..    ی تو  وانیو به دندون گرفتم و زل زدم به لبه ل   نمییپا  لب

 ی کلمه ا  نیمطمئن بودم با اول  یداشتم که بزنم.. ول  ادیحرف ز

که قرار بود   طی شرا  نیترکه من تو ا  یبغضم م  ارم یکه به زبون م

 شون یو اشک  سی .. اصالً درست نبود که خرنیاز چشمام عکس بگ

 کنم. 
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به    شی همه زندگ  دمیفهم  یکه حاال داشتم م  یدختر   نیا  یول

  دینبوده.. انگار حالم و فهم  ده یکه اآلن نشون م  یخوشبخت   نیهم

 که خودش گفت: 

من چون خودم تجربه   ی.. ولنهیشه گفت صد در صد هم  ینم  -

ازدواج خوب و قشنگه گم یاش و داشتم دارم م از  قبل  .. عشق 

بعدیول من  عاشق شوهرم شدم..    ..  ازدواج  بعدش   ایاز  حداقل 

ا  دمیفهم تونستم  و  عاشقشم  کنم.    نیکه  اعتراف  خودم  به  و 

  ی .. عشق وقتنه یباالخره هم  یگذشتم ول  ییکه از چه روزا   میبگذر

ب کسادیبخواد  از  نم  ی..  حترهیگ  یاجازه  دوست صمی..    ی می.. 

از اول چشم    نکهیخودمم عشق بعد از ازدواج و تجربه کرد و با ا

ول  دنید نداشت  و  ن  یشوهرش  حاضر  چند    یحت  ستیاآلن.. 

نم باشه.  دور  ازش  چ  یساعت  مشکلت  ولهیدونم  چون ی..   ..

بود  ی دیپرس از اول عاشق هم  تو هم    دیکردم شا  حس..  دیکه 

 ت... و هنوز عاشق شوهر ی مجبور به ازدواج شد یطیتحت شرا

 هستم!  -
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 لیدونستم دل  یموند و با تعجب زل زد بهم.. خودمم نم  ساکت

  ی م   دمشیکه تا حاال ند  بهیآدم غر  هیحرفا رو با    نیدارم ا   نکهیا

 .. هیزدم.. چ

زدم که    ینم  ی حرف  چیبود نه تنها ه   ی ا  گهیاگه هر روز د  دیشا

رابطه عاشقانه رد    نیمحض هم از کنار ا  یتفاوت  یب   هیبا    یحت

امروز.. امروز که با همه گوشت و پوست و استخونم   یشدم ول  یم

کردم خ و جدا شدن هم  یلیحس  زرتشت   میشگ یبه طالق  از 

 ! یقبل ی تا آسمون فرق داشت با روزا  ن یشدم.. حالم زم کینزد

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 پنجاهم  و هشتصد پارت   

حس کردم که هنوز   یکردم ول  یبود و نگاهش نم  نییپا  سرم

بلند شد    مانینر  ی صدا  نکهیکنه تا ا  یداره با تعجب بهم نگاه م 

 که گفت: 

 واسه ادامه عکسا؟ میبر -

برد   یبازوم و گرفت و همونطور که من و با خودش م  دیجاو  زن

 گفت:  نمای گوشه خلوت تر و ساکت تر سالن در جواب نر هی
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 ! دیبه ما وقت بد  قهیچند دق هی -

  ی از صندل   یکیرو    شییحرف دنبالش راه افتادم و با راهنما  بدون

جا    مییرو به رو  یسالن نشستم و خودشم رو صندل   ی انتها  ی ها

 گرفت و گفت: 

هم اشکال    یحرف بزن  ی ندارم.. اگه دوست ندار  یقصد فضول   -

 یلیوقتا حرف زدن خ  یبگو.. بعض  ی .. اگه دوست داری نداره.. ول

 کنه.   یکردن آدم و آروم م  هیاز گر شتریب

 : دیکم مکث کرد و پرس هی

 خواد.. ی طرفه اس؟ شوهرت تو رو نم هیمشکلت.. عشق  -

رو لبم نشست و سرم و به چپ و راست تکون دادم..    ی تلخ  لبخند

با وجود همه خرابکار  یخوب م  گهیحاال د    یها  ی دونستم که 

اگه تظاهر    یرابطه بود! حت   نی. زرتشت هنوز چشمش به ا.می زندگ

 .. ستین ی نجوریکرد که ا یم

 خواد! یم -

 و خودم ادامه دادم: د ینپرس ی زیچ گهید نباریا
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دونم    یکنم. م  یو مختل م  می خودم دارم با دست خودم زندگ   -

..  دمیدارم و از دست م   ی.. هرچستین  ی .. چاره ایکارم اشتباهه ول 

 . میخودم و هم خودش به آرامش برس تا هم 

 : دمیگرفتم و پرس ینفس

پر از ترس و استرس   یعاشقانه ول  یزندگ   ه ی  نی.. ب ی تو اگه بود  -

ترس و دغدغه..   یب  یول  یمعمول  یزندگ  هینامعلوم.. با    ندهیو آ

 ؟ ی کرد یکدوم و انتخاب م 

 !یخب صد در صد اول -

 از جواب قاطع و بدون فکرش بهش زل زدم که گفت:  مات

ا  - خاطر  به  ا  نکهی نه  طعم  و  عاشق شدم  رو   یزندگ  نیخودم 

از    یچیهم.. ما ه   یمعمول  یاون زندگ  ی .. تونکهی.. واسه ادمیچش

بدون دغدغه اس؟    ایدن  نیتو ا  ی! اصالً کدوم آدممیدون  ینم  ندهیآ

از کجا معلوم ..  دهیاسترس و دغدغه ها شکل م  نی و هم  یزندگ

  ر ی و غ  گهیاتفاق د  هی  عد .. چند وقت بیمعمول  ی تو همون زندگ

ن ا  طیکه شرا  فتهی منتظره  از  که هست برامون سخت تر    ینیو 

که چرا    میخور  ی و حسرت نم  می ش  ینم  مونیکنه؟ اون وقت پش

  نده یآ  نیو به خاطر هم  میبا عشق بگذرون  میتونست  ی که م  ییروزا 
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تو   م؟یاز دست داد  دهیواسه امون د  گهیخواب د  هینامعلوم که  

.. تا  ی اآلنت و از دست بد  ی.. اگه زندگی بگ  نانی با اطم  یتون  یم

آرامش   نیکه ا  ستین  یچیه  گهیو د  یرس  یآخر عمر به آرامش م

 و مختل کنه؟ 

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 کم ی و پنجاه و هشتصد پارت   

فکر شدم.. جوابش    یمشک  ی تو چشما  رهیخ غرق  و مصممش 

 .. اوردمشی.. به زبون نیمسلماً نه بود ول

  ن ی.. ای زن یرابطه دو طرفه حرف م هیدرباره  ی بعدشم.. تو دار -

اون آدم تو   دگاهید دی.. شای ریبگ  میتصم دیکه با یستیفقط تو ن

خودخواهانه   دیبه آرامش با تو فرق داشته باشه. پس نبا  دنیرس

 عمل کرد..

توش خودمم   دی.. شاستیکنم خودخواهانه ن  یکه من م   ی کار  -

 به خاطر اونه. شترشی.. ب یول رم یگ  یدر نظر م

  ی نیبب   دی.. باستیمهم ن  یکن   یفکر م   یتو چ  نکهیا  نهی زم  نیتو ا  -

 مات یتصم  نیچوب ا  یزمان  هینه! منم    ایاونم با تو هم نظر هست  
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 یکرد چ  یطرفه شوهرم و خوردم.. که واسه خودش فکر م  هی

 منم حق انتخاب داشتم!  ی . ولست ین یواسه من بهتره و چ

  ی با لحن ی.. ولنداختی طناز م ادیهم خودش هم حرفاش من و  

شد که آدم فکر    یزد و باعث م  ی تر و عاقالنه تر حرف م  یمنطق 

آدم مثل طناز    نیدونستم ا  یم  نکهیکنه به حرفش.. به خصوص ا

شناسه تا نسبت بهش ارادت داشته باشه و داره   یزرتشت و نم

 .. دهیطرفانه نظر م ی کامالً ب

 چند سالته؟ -

 ام و ازش گرفتم و گفتم:  رهیچند تا پلک نگاه خ با

 سال!  ش ی و ش ست یب -

ن .. ازت  می هم سن  -   ی کنم. ول  حتتیکه بخوام نص  ستم یبزرگتر 

 میکن  ی ادآوریچند بار به خودمون    یروز  دیو همه امون با  نیا

لحظه   نیهم  ی. حتمیکردن دار  یبار اجازه زندگ  هیکه ما فقط  

تکرار   مونیوقت تو زندگ  چیه  گهی.. دمیکه اآلن توش هست  ی ا

چند سال   دی. شاستیخودش ن  یباشه ول  هشیشب  دیشه.. شا  ینم

و مثل اآلن   میدی رو د  گهیهمد  یبازم اتفاق  ی ا  گهی د  ی جا  هی  گهید

  ش یو ش  ستی کدوممون ب  چیه  گهید  ی.. ولمیو حرف زد  مینشست
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ن با    ستیسالمون  ها  هیو  دغدغه  و  تو  میریدرگ  گهید  ی افکار   .

..  ی اگه از دستش بد  دیفکر کن.. شا  ن یرابطه با شوهرتم به هم

 نیتو ا  گهید  ی.. ولی اریبه دستش ب  گهید  ی جا  هی  گهیروز د   هی

  ی بکن  یتونست  یکه اآلن م  ییاون موقع.. کارا  دیو شا  یستیسن ن 

.. کاش  ی به خودت بگ  دی. اون موقع همش بایبکن   ی نتون  گهیو د

 کردم!  یکه داشتم استفاده م یاز اون فرصت

و قشنگ بود که به طور کامل الل شده    یانقدر منطق  حرفاش

خواست فقط حرف بزنه و من گوش   یبودم در برابرش.. دلم م 

 ر یتا د  د یباور برسم که راهم اشتباهه.. که با  نیبه ا  شتریبدم و ب 

با کنم.  اول شروع  از  و  برگردم   یفروپاش  ی جلو  رمیبگ  دینشده 

زنه    ی حرف از رفتن م  هرو ک  یدست آدم   رمیبگ  د یو.. با  می زندگ

 حال و روز افتادم..   نیو من فقط از فکر رفتنش به ا

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 دوم و پنجاه و هشتصد پارت   

ما که ته سالن نشسته    دنیهمون موقع شوهرش اومد و با د  یول

نزد  میبود سر  کیبهمون  به    ی برا  ی شد..  رو  و  داد  تکون  من 

 خانومش گفت: 
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  یندار  ی .. اگه کاررهیگ  یبهونه م  اریماز  گهیاله زنگ زده مخ  -

 !گهید میبر

 ! امی.. اآلن مزمیباشه عز -

و اون عکاسه.. آلما    مانینر  شی تکون داد و رفت پ   ی سر  دیجاو

دست دادن به سمتم دراز   ی هم از جاش بلند شد و دستش و برا

 کرد.

 بلند شدم و باهاش دست دادم که گفت:   منم

  نه یکرد.. واسه هم  ینی ب  شیرو پ  ندهیشه آ  ینم  گم یهنوزم م   -

هر وقت خودت و تو    یشه.. ول  ی سخت م  ی ریگ  میکه انقدر تصم

راه  هی ای دید   یدو  به  راه  نی..  از هر  اگه  که  .. ی بر  یفکر کن 

چقدره.. هرجا حس    ی که از دست داد  ییزایبابت چ  تیمونیپش

 .. از راه مخالفش برو! شترهیب  تیمونیپش ی کرد

دو قطره    دمیرو لبم نشست و با وجود مقاومت شد   ی لرزون  لبخند

 پاکشون کردم و لب زدم: عیکه سر ختیاشک رو صورتم ر

 بود! ی.. صحبت هات.. عال یمرس -
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بهتر   - م  میتصم  نیمطمئنم  از ی ریگ  یو  شدم  خوشحال   ..

 .. تییآشنا

 !ادیز یلی.. خنطور یهم منم  -

و    رونیتکون داد و راه افتاد سمت شوهرش و با هم رفتن ب  ی سر

تونه    یآدم چقدر م  هیکردم که    یفکر م  نیمن فقط داشتم به ا

 وقت بذاره..  ی نجوریا بهیآدم غر  هیمهربون باشه که واسه 

و دخالت که حس بد به آدم بده.. نه    یفضول  ی بدون ذره ا  اونم

.. نه ازم شماره  یکن  کاریچ  ی خوا  ی و م  ه یچ  قاًیمشکلت دق  دیپرس

  ی آدم صاف و ساده و ب  هیکردم..    کاری خواست که بعداً بفهمه چ

 ..گرانیکردن به د یاومد از مهربون  ی.. که عارش نم ایر

که   ییوقتا تو وجود خودم نبود و جز آدما  یلیخ  دیکه شا  ی زیچ

وقت صرف    یکس   ی برا  ی خودی اومد ب   یبرام مهم بودن.. دلم نم

 کنم! 

.. یعنی  نیو براش جهنم کرده بود و ا  شی شوهرش.. زندگ  گفت

  ید یشک و ترد  چیه  ی جا  یخواسته.. ول  یاونم از اول زنش و نم

با هم تونسته.. قلب اون آدم   ی مهربون  نی نبود که  و دل پاکش 

 و عاشقش کنه..  ارهیب انعطاف و به دست  یو ب ی خشک و جد 
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تونست    یکه م  یخودم و مشکالت  ی لحظه جدا از دغدغه ها  اون

ب .. تا دیخواستم که جاو  ی.. فقط داشتم از خدا مارهیاز پا درم 

 زن و بدونه!  نیلحظه عمرش.. قدر ا نیآخر

******** 

  یدستم انداختم و به راهم که نم  ی صد باره به کارت تو  ی نگاه

وقت  درست  دادم..  ادامه  بشه  ختم  کجا  به  قراره  از    یدونستم 

راه افتادم و رفتم و    ادهیخودم پ  ی برا  رونیزدم ب  دیشرکت جاو

کنم و هدفم    کار یخوام چ  یبفهمم کجام و م  نکه یرفتم بدون ا

 ..ی رو ادهیپ نیاز ا هیچ

جمله    نشونیپررنگ ترشد و    یآلما مدام تو سرم تکرار م   ی حرفا

 بود که گفت:  ی ا

فکر کن که اگه   نی.. به ا ی دید  یدو راه  هیوقت خودت و تو    »هر

راه هر  پش ی بر  یاز  چ  تی مونی..  داد  ییزایبابت  دست  از   ی که 

.. از راه مخالفش  شتره یب   ت یمونیپش  ی چقدره.. هرجا حس کرد

 برو..«

تو  نیا  حاال  تموم   ی کارت  از  بعد  اون پسره عکاس..  که  دستم 

کرد بهش زنگ   دیبهم داد و تاک  مانی شدن کارش دور از چشم نر
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حت  من  و  م  ی بزنم  کردنشم  نگاه  طرز  که    ی از  بفهمم  تونستم 

پ  ق   هیکردن    دای هدفش صرفاً  ن   افهیمدل تو شکل و  ..  ستیمن 

.. بعدِ از رفتمگ  شیکه در پ  ی ریمس  نیکه با رفتن تو ا  دمیفهم

 .. ارمیرو به دست م  زایچ یل یت دادن زرتشت.. خدس

ده سالم داشتم و زرتشت ازم گرفتشون..    نیکه تو ا  ییزایچ  یلیخ

  تم یآوردن شخص  نییپر حرف.. مثل پا  زیه  ی نگاه ها   نیمثل ا

سنشم از من کمتر باشه.. مثل    یحت   دیکه شا  ی پسر  هیتوسط  

ها ب  ی مزاحمت  و  با  یگاه  یگاه  بازم  تنها  دیکه  از   ییخودم 

نظر   ر یو ز  هیمسادر و ه  ی ها  ثی .. مثل حرف و حد امیپسشون برب

  دهیهر آدم تازه از گرد راه رس  غهیص  شنهادیگرفتنشون.. مثل پ

ندارم.. مثل    ی شهر تنهام و کس و کار   نیفهمه تو ا  ی که م  ی ا

ب  زونیآو اسکندر  یشرف  یآدم  انداختن   ی مثل  راه  واسه  شدن 

که واسه هر مردِ    میشونیپ  ی مه مطلقه روکل  دنی کارم.. مثل چسب

شدن    کینزد  ی شه برا  یمحسوب م  ژهیو  ازیامت  هی  یفرصت طلب

 ! م یبه زندگ 
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رو دوباره   زایچ  یلیمن با رفتن زرتشت.. خ  یحق داشت ول  آلما

 ی عمر ازش فرار   هیکه    ییزایآوردم.. چ  یبه دست م  میتو زندگ

 بودم.  

سنگ   یم  دیبا  حاال  با خودم سبک  و  م   یم  نینشستم    ی کردم 

حاضر   گهیارزشش و داره؟ من که مطمئناً بعد از زرتشت د دمید

ازدواج کنم.. حاال ارزشش و   ی ا   گهیبشر د یبن   چیشدم با ه   ینم

از   م یزندگ   ی حد نقش پررنگ داشت تو  نینفر و که تا ا  هیداشت  

  نکه یا  دی ام  .. بهینکبت   ی دست بدم و.. دوباره برگردم به اون روزا 

ده سال و سر باعث    نیا  ی.. باالخره به هدفم برسم و تالفی روز  هی

 ارم؟ی در ب شی و بان

 ؟یاگه بازم نتونستم چ ؟ینشد چ اگه

 یشناسنامه ام و نم  ی اسم تو  نیموقع تا آخر عمر حسرت ا   اون

 خورم؟ 

که با دست خودم وسط    یشیآت  نیسوزم تو ا  یآخر عمر نم  تا

 روشن کردم؟  می زندگ

تا آخر عمر بهش   ایعاشقانه بهتر بود..    یزندگ  هیکردن    تجربه

 فکر کردن؟ 
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تنها  ده سوء    دم یجنگ  یی سال  ازم  دادم..  وا  نتونستم..  نشد..  و 

 استفاده شد.. گول خوردم و دوباره برگشتم نقطه اول.  

با  چرا تنها ط   نیا  دیدوباره  از کنم؟ چرا ز  یراه و  رتشت حرف 

 طالق زد؟ 

فکر و تو سرم انداخت    نیبهم فرصت حرف زدن نداد؟ چرا ا   چرا

 مرحله بکشونمش؟ نیکه بخوام بهش بال و پر بدم و تا ا

زندگ   چرا تو  زور  به  و  مثل    ش یمن  حداقل  چرا  نداشت؟  نگه 

 دو ساله بهم نداد؟ چرا انقدر زود کم آورد؟   ی زندگ هی نیکاتر

 و روم و به سمت آسمون گرفتم..   دمیکش  یقیعم  نفس

اایخدا بده..  .. که شوهرم توش یزندگ  نی.. راه درست و نشونم 

 داره؟   دنیزنه.. ارزش جنگ یحرف از طالق م عیانقدر سر

خودم و به   ی نشم؟ چه جور  مونیکدوم راه برم که تهش پش  از

 برسونم که خوشبخت باشم و خوشحال و آروم؟  ی اون روز

که دارم    دمیحواسم جمع شد و تازه فهم  ین یبوق ماش  ی صدا  با

 .. ابونیوسط خ رمیهوا م  یب
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با سرعت    نایکه ماش  یابونیدهنم و قورت دادم و زل زدم به خ  آب

 شدن..  یرد م ادیز

که   ی کار تونستم همون ی کم سرعت عمل داشتم م هیفقط  اگه

  دایده ساله از ته دل دوست دارم انجامش بدم و هربار جراتش و پ

 کنم و انجام بدم..  ینم

تونه راحتم    یم   میتصم  نیهستم که ا  ی درست تو نقطه ا  اآلن

 ها..  ی ریفکرا و درگ نیکنه از همه ا

که من و هل بده و خودش   ستیهم ن  یزرتشت  ی حت  گهی.. دگهید

 سپر بال بشه! 

رو    خودمم کنم  زوم  خودم!  وسط  ن یماش   ه یو  برم  قدم  چند   ..

 تمومه!   گهیو چشمام و ببندم.. د ابونیخ

هست.. که من باالخره به آرامش برسم.. هرجور   ی .. اگه روزایخدا

 مانعم شو و نذار قدم از قدم بردارم.. ی کن یکه خودت فکر م

اصالً   یول  تع  یروز  نیهمچ  اگه..  من  سرنوشت  تو    ن ییرو.. 

 تموم شه..  نجایهم زی.. بذار همه چی نکرد
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جماعت  تا هم  بشم..  راحت  من  اس  یهم   ر یغ  ماتیتصم  ر یکه 

 شدن!  م یعقالن

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 پنجم و پنجاه و هشتصد پارت   

××××× 

 ده شب بود که در اتاق دارون و باز کردم و گفتم:  ساعت

 من برم؟ ی ندار ی کار -

بهم انداخت    ی جلوش باال آورد و نگاه  ی و از رو برگه ها  سرش

که پام و تو شرکت   ی امروز.. از لحظه ا  ی که مثل تمام ساعت ها

نگران با  انقدر   یعن یبود!    ی گذاشتم همراه  روزم  و  و حال  ظاهر 

که حرف نگاه دارون انقدر غم   دیرس  یر مآشفته و داغون به نظ

 داشت؟

 د؟ید یحال و نم نیا دید یم دیکه با یچرا.. اون پس

کم    هی.. منم اومدم که  ی ای نداشت ب  ینه برو! امروزم اصالً لزوم  -

افتاده رو راست و ر  ی کارا کنم.. تو چرا تا ساعت ده    سی عقب 

 ؟ی موند
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 دادم و لب زدم: هیبه چهارچوب در تک همونجا

 شدم!   یم وونهیموندم خونه که د یم -

 که گفت:   هیمنظورم چ دیفهم  عیسر یلیخ

 رفت؟  سایگ -

 تکون دادم و گفتم:  دییبه تا ی پوزخند سر با

 و براش بفرستم!  لشیوسا  رمیبگ نی ماش هیسفارش کرده  -

شق  - کله  دارد یجفتتون  م  دی..  بال  بال  هم    ی ول   دیزن   یواسه 

 به اون راه!  دیزن یخودتون و م

زد  - حرف  قبالً  دارون..  نکن  انگار دمیشروع  ا  د یبا  گهی..   ن یبه 

 واسه جفتمون بهتره!  نیکه ا می برس  جهینت

 ک یاگه بعد از طالقتون..    ی.. ولگم ینم  یچیه  گهیباشه.. من د  -

در خونه اش    ی دونم.. بر  یچه م  ای..  ی اریرو ب  سای اسم گ  گهیبار د

که   ی باز به خودت اجازه بد  ای..  رونیب   ادیم  یکه ک  ی بد  کیکش

  ی من م  ی ریبگ  میو دورا دور براش تصم  یدخالت کن  شیتو زندگ

 دونم با تو! 

 تکون دادم و گفتم:  دییسرم و به تا  یحوصلگ یب  با



2284 
 

 مونه!  یم ادمی -

 چسبوند:   نیو برگردوندم برم که صداش پاهام و به زم  روم

 !ی پس عاشقش نبود -

لحظه چشمام و محکم بستم و برگشتم سمتش.. باز داشت    چند

بحث به    نیدونستم ا  یرفت و م   یاعصابم راه م  ی با حرفاش رو

 شه..   ینم دهیکش یخوب ی جا

حرف و    هیبرات    د یواسه خودت دارون؟ چند بار با  یگ یم  یچ  -

  یبحث و از همون جا  هیکنم تا تو گوشت فرو بره و دوباره    تکرار

 !؟یباز نکنــــ ی تکرار 

  د یازدواج مخالف بود.. تو به زور و با وعده وع   نیاز اول با ا  سایگ  -

.. اون داشت ی شد   شی .. به زور دوباره وارد زندگی کرد  شیراض

 ! ی کرد داشیرفت.. تو پ  ی راه خودش و م

ام باشه    فهیکه وظ  ستین  نیا  ش ی معن  یگیکه م  یینایخب؟ ا  -

تا آخر عمر به زور نگهش دارم و بازم من زورم و بزنم واسه حفظ  

 رابطه..  نیا

[23.11.2۰ 19:1۶ ] 
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 ششم و پنجاه و هشتصد پارت   

معن- اتفاقاً  از نه یهم  شی چرا  بود  گذشته  وقت  چند  مگه   !

ظهور   انتظار  که  ا  هیازدواجتون  افسانه  گ   ی عشق  از    سا یو 

پول الزم بود   ی و واسه چ  هیدردش چ  ی دی..مگه اصالً فهمیداشت

اعتماد کنه واسه رفتن    بهیآدم غر  هیحاضر شد به    یواسه چ  ای

بود نتونسته  هنوز  آب؟تو  ب  ی اونور  و  ب   ه اعتمادش   ی اریدست 

اتفاق   هیکه با    یازش؟بمونه تو زندگ  ی دار   یقع چزرتشت بعد تو

  یبپرس ی زیچ  نکهی..قبل از ایبازم تو حرف از طالق بزن  کیکوچ

بزن طالق  از  ا  د یبا  سای؟گیحرف  حفظ    یم  یزندگ  نی واسه 

 د؟ یجنگ

 بود از نظرت؟  کیاتفاق کوچ ک؟اونیاتفاق کوچ-

  ست یتو شرکت ن  یبه جز من و دارون کس  نکهیراحت از ا  الیخ  با

 صدام و بردم باال: 

.. وسط دو تا نره خر اسلحه به ی مرز  ی روستا  هی زنم و تو    نکهیا-

 مشیببر میخوا یبا وقاحت بگه م  یپدرسگ هیکنم و  دایدست پ

 که؟کدومیو اون اتفاق کوچ  نیاونور که بذل و بخشش بشه واسه ا
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همچ  ی م  ی وزیپف تحمل  ی ز یچ  نیتونه  من    رو  که  کنه 

 بتونــــــــم؟ 

زرتشت..بعد از   ی و تحمل کرد  نی! تو بدتر از انه یدرد منم هم-

  ی !مردونگ هیمرد واقع  هیازدواجتون.. همش با خودم گفتم زرتشت  

  تیرو تو اون وضع  سایجاش بود..گ  ی ا  گهیکردن بلده! هرکس د

کرد و اصالً خودش و    یرو فراموش م  یعشق و عاشق   دید  یم

و قبول کنه.    تش یول مسئ  یداد که بخواد تو رودرواس  ی نشون نم

کرد کنار    یازدواج داد و سع  شنهادیپ  ی زرتشت رفت جلو..حت  یول

ا  ادیب براومدهی قض  نیبا  اون  پس  از  که  خاطر ی ..تو  به  ..حاال 

 دیرو داشت با  یقربان  هیخودش نقش    سایکه گ  ییماجرا  نیهمچ

ب و  طالق  روز ی را یاسم  همون  تو  درست  جفتتون    ی ..اونم  که 

 د؟ یشده بود ی داغون و خسته و متالش

ظرف - کردم..از   تیمگه  تحمل  و  اون  چقدره؟آره  آدم  تحمل  و 

کندن جون  هر  به  و  براومدم  روش    یپسش  و  چشمم  بود  که 

  ی همون موقع بهش هشدار داده بودم دارون..گفتم حت  یبستم..ول

 ... ی ریم یرآبی اگه حس کنم ز
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و    نییکه اون شب بهش زدم.. صدام و آوردم پا  ی حرف  ی ادآوری  با

 ادامه دادم:

  ی کنم و نفرت ی و رو م ریو ز تی .. زندگ ی ول دمیگفتم طالقت نم-

  ی کنم..ول  یم  قیکه ازت به دلم مونده رو تا قطره آخرش بهت تزر

 گهیطرف..حس کردم د  هینتونستم..نتونستم رو حرفم بمونم.. از  

نقطه    هیلحظه ممکنه بازم دورت بزنه و از  که هر    یبا کس  یزندگ

 دمیطرفم.. د  هیوحشتناکه.. از    ی لیخ  ارهیسر درب  نیکره زم  گهید

نباشه منم    یاج یاحت  گهینابود هست.. که د  یخودش به قدر کاف

 نیجدا شدنمون اون لحظه بهتر  نی..واسه همشیآوار شم رو زندگ

  سایدونستم گ  ی..من از کجا مدیبود که به ذهنم رس  یمیتصم

 کنه؟   یانقدر راحت قبولش م

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 هفتم و پنجاه و هشتصد پارت   

لب    نی به زم  رهیدارون گرفتم و خ  ی درمونده ام و از چشما   نگاه

 زدم:

  هیبا    یبراش ساختم که حت  یخوب  ی گفتم انقدر.. انقدر روزا  -

  ی خوام.. به خدا اگه م   یبار بگه نه.. نم  هیکنه..    ی ن و راضکلمه م
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  ن یهم  ی .. حتی گرفتم! حت  یگفت همون لحظه حرفم و پس م 

تونم    ینم  نیاز ا  شتریب  گهی.. من ددمیازش پرس  شیچند شب پ 

ب ا  شتریدارون..  جا  ینم  نیاز  .  رمیبگ  میتصم  فتمونج  ی تونم 

که حس    ی زیو چ  سایتونم فقط با حرف نگاه گ   ی نم  نیاز ا  شتر یب

خواست و به    ی که م   ی زیچ  دیبرم.. با   ش یدلشه پ  ی کنم تو  یم

 ... دیکرد.. با یم  یمن و راض دیآورد! با  یزبون م

دونستم    یرفت و ساکت شدم.. خودمم م  لیکم کم تحل  صدام

ا  نایا بهونه  بهونه اس..  واسه آروم کردن خودم.. واسه    ی همش 

ا به  نکردن  نبا  نکهیفکر  و  بودم  مقصر  وارد   عیانقدر سر  د یمنم 

 یحرف  چیدادم و بدون ه  یم  یجا خال  هوی  دیشدم.. نبا  یعمل م

 . رونیب دمی کش  یم  سایگ یخودم و از زندگ

وار پشت سرش   ره یاشتباها زنج  ه ی.. بقادی م  شی اشتباه که پ   یول

  ی کس نم  چیرسه که ه   یم  ییبه جاکار    گهیشن و د  یم  فیرد

 .. رهی تونه جلوش و بگ

 گهیدارون حرف د  نکهیو خواستم قبل از ا  دمیکش  یقیعم  نفس

خودم    ی خودی باور برسونه که دارم ب  نیبه ا  شتری بزنه و من و ب  ی ا
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بلند    لمیزنگ موبا  ی کشم برم که صدا  یو از بطن داستان عقب م

 شماره طناز اخمام رفت تو هم و جواب دادم:  دنیشد و من با د

 بله؟ -

 د؟ یآقا زرتشت سالم. خوب -

 طراوت خوبه؟  ؟یسالم! ممنون شما خوب -

 ممنون!  می بله ما هم خوب -

خواد بگه که خودشم ازش    یم  ی زیچ  هی  دمیکه موند فهم  ساکت 

 گفتم:  دیترسه که با ترد یم

 شده؟ ی زیچ -

 به شما نداره!   ی.. ربطگهید  ای.  دونم.. بهتون بگم.  یراستش.. نم  -

کم    هیکه با    ساس یگ  هیبازم قض  دم یو محکم بستم و فهم  چشمام

 : دمیتوپ ت یعصبان

 هی  شوازیپ  ی جلو جلو بر  شهیهم  ی طناز خانوم شما عادت دار   -

هست    سایاسمم تو شناسنامه گ  یتا وقت  فتاده؟یکه هنوز ن   یاتفاق

  ی که به اون مربوطه به منم مربوط م   یهنوز شوهرشم و هرچ

 شه.. پس بگو لطفاً! 



2290 
 

داشت بهم بفهمونه    یو اشاره سع  مایبه دارون افتاد که با ا  چشمم

  ی چ  نمی منتظر موندم بب  قینفس عم  هیکه آروم باشم و منم با  

 که گفت:   گهیم

گ  - م   سا یراستش..  به من گفت شب  برنگشته خونه..    اد یهنوز 

.. تا اآلن  شمیباز.. رفته خونه شما! گوش  دی.. گفتم شای! ولنجایا

 داد.. اآلن که زنگ زدم خاموش بود..  یجواب نم

باز نگاه بهت زده ام و به    یدونستم ساعت چنده ول  یم  نکهیا  با

 دوختم و با تعجب لب زدم:  وار ید ی ساعت رو

 شه؟ یساعت ده و ربعه.. مگه کارش هشت تموم نم -

 چرا! -

 ؟ی پس چرا اآلن به من زنگ زد -

 .. دیشلوغش نکنم! فکر کردم شا ی خودی خب.. گفتم ب  -

که    نی.. ادهیجواب نم  شمی.. گوشچیکرده ه  ریدو ساعته که د  -

 ! ست یشلوغ کردن ن گهید

 خونه شما.. هان؟ ادی داره م دیحاال.. شا -



2291 
 

و نخواستم بدترش   ده یکه خودشم ترس   دمیلرزش صداش فهم  از

 کنم که گفتم: 

ن  - بب  ستای.. واستمیمن خونه  نگهبان ساختمون  بزنم    نم ی زنگ 

 نه!  ایاونجا رفته 

 ! دیباشه به من خبر بد -

که    تماس نگهبان شدم  گرفتن شماره  مشغول  و  کردم  قطع  و 

 : دیدارون پرس

 هم بزنم؟ یادتیزنگ به س هی ی خوا یم -

و چسبوندم در گوشم و بعد    یتکون دادم و گوش  دییبه تا  ی سر

خونه    سایگ  نکهیا  دنیاز حرف زدن با نگهبان ساختمون و فهم

منم نرفته تماس و قطع کردم و رو به دارون که اونم همون لحظه 

 تموم شد گفتم:  یادتیصحبتش با س

 شد؟ یچ -

.. واسه سفارش کاتالوگ یغاتیشرکت تبل  هیفرستادمش    گهیم  -

  ی برگرد  ستیالزم ن  گهی.. گفتم بعد از اونجا برو خونه دازیچ  نیو ا
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دونه    یازش نداشته و اصالً نم  ی خبر  گهیشرکت.. بعد از اونم د

 نه..  ایرفته اون شرکته  

 ازش! ی گرفت یآدرس شرکته رو م -

 شماره داره ازش!  نمی .. بذار ببلهیاآلن که صد در صد تعط -

س  دوباره ا  یادت یبا  از  بعد  و  گرفت  شماره    نکه یتماس  تونست 

تماس و قطع کرد و شماره رو    اره یب  ریشرکت و گ   سیرئ   لیموبا

 گرفتمش..   میبا گوش  عیبهم داد و منم سر

 که جواب داد:  دی طول نکش یلیخ

 بله؟ -

 د؟ یجاو ی سالم.. آقا -

 ! دییسالم بفرما -

ه  شرمنده بد موقع مزاحمتون شدم.. راستش امروز خانوم بند   -

سفارش کار   ی .. برایادتیس  ساتیقرار بوده.. از طرف شرکت تاس 

گ  ادیب  یغاتیتبل خانوم  اسم  به  شما..  می لیسه  سا یشرکت    ی ! 

 نه؟  ایاومده  نمیخواستم بپرسم بب

 کم مکث کرد و گفت:  هی
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 ؟ یلیخانوم سه  -

 بله!  -

فقط    - س   ه یامروز  شرکت  طرف  از  سفارش   یادتینفر  واسه 

خودشون و    ادیم  ادمیکه    ییتا جا  یکاتالوگ اومد شرکت ما.. ول

 کردن! یکاوه معرف

بدنم    هی  نفسم رفت و تمام    کاریچ  سای.. گسایزد.. گ   خیلحظه 

ف   ی امروز  نیامروز.. هم  نیتو؟ درست هم  ی کرد با    لم یکه من 

خواستم    ی م  ییکذا  لیبا اون وک  یالک  ی کردن و صحبت ها  ی باز

ام و کم کم دارم کاراش و    ی مونم که واسه طالق جدبهت بفه

  ی من معرف  یل یام شرکت خودت و با ف نیا  سیکنم.. تو به رئ   یم

   سا؟یچرا؟ چرا گ ؟ی کرد

[23.11.2۰ 19:17 ] 

 نهم  و پنجاه و هشتصد پارت   

مطمئناً رنگ    یشده بود.. ول  ی دونم حالت چهره ام چه جور   ینم

بود که دارون هم متوجه حال خرابم شد و شونه هام    دهیو روم پر

 .. نمیبش  یفشار مجبورم کرد رو صندل هیو گرفت و با 
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 و صاف کردم و در جواب با جون کندن گفتم:  گلوم

فام   - بله کاوه..  ا  یلیبله..  فام   شونیمنه!  شون و  من خود  یلیبا 

 کردن! یمعرف

 اومده؟ ش یپ  یآهان درسته! بله امروز اونجا بودن.. مشکل -

نمونده بود و صد    یحرف  گهیبگم نه و قطع کنم چون د  خواستم

  ی .. ولرونیدر صد بعد از تموم شدن کارش از اون شرکت زده ب

 حال گفتم:  نیبا ا

خواستم    یخاموشه.. هنوزم برنگشته خونه! م  شی راستش.. گوش   -

 از اونجا در اومد؟ ی ک نمیبپرسم بب

من زودتر از خانومتون رفتم.. معاونم شرکت بود که اونم حول    -

به من گفت کارشون تموم شده و    می و هوش ساعت هشت و ن

 کردن!  لیشرکت و تعط

نبض دارم و ماساژ دادم.. چرا    ی شونیو محکم بستم و پ  چشمام

دو ساعته که    ریتاخ  نیتونستم نسبت به ا  یکردم نم  یم  ی کارهر

 تفاوت باشم؟  ینبود ب  ادمیز دیشا

 ممنون! بازم شرمنده مزاحم شدم!   یلیباشه.. خ -
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 کنم!  یخواهش م -

کرد   یو قطع کردم و رو به دارون که منتظر بهم نگاه م  تماس

سرم و به چپ و راست تکون دادم و بلند شدم برم سمت در که  

 ت: گف

 ؟ی ریکجا م -

 نه!  ایکنم  داشی تونم پ یم ییجا نمی برم بب -

 کجا مثالً؟  -

  رمیو م   رمیگ  ی م  یادتیشرکته رو از س  نیدونم.. آدرس ا  ینم  -

که به اونجا   ییمارستانایب  ای..  ایگردم    یدور و برش و م  ی ابونایخ

 ! کهینزد

بعدش مجبور بشم دوباره راه   دی زبونم و گرفتم و نگفتم شا  ی جلو

 ! سایواسه برگردوندن گ ی مرز ی از روستاها ی کیسمت   فتمیب

تا  ی سر  دارون ح  دییبه  و  داد  سو  نیتکون  و    چییبرداشتن 

 گفت:  ش یگوش

تو راه    دیسمت خونه طناز خانوم شا  رمیباشه.. تو برو منم م  -

 اونجا باشه! 
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* 

  ی ا  قهیدق  نیپام و بعد از چند  میزنگ گوش  ی بلند شدن صدا  با

رو  آخر  تا  د  ی که  با  و  برداشتم  بودم  داده  فشار  گاز    دن یپدال 

 شماره دارون بعد از کم کردن سرعتم جواب دادم: 

 شد دارون؟ یچ -

نبود..    رمی.. تو مسستیهم ن   نجایمن دم خونه طناز خانومم.. ا  -

 ؟ ییکه هنوز خاموشه.. تو کجا  شمیگوش

دختر چموش فوت    نیا   ی ها  ی ت خودسر و با حرص از دس  نفسم

 کردم و گفتم: 

نبود.. اآلن   ی سر زدم.. خبر  مارستانمیدو تا ب   یک ی..  یچیمنم ه   -

 بشه!  داشیندارم اونورا پ  ی دیخونه خودمم! هرچند که.. ام  کینزد

 ..نکنه..  گمیم-

 : دمیکرد که توپ  م یعصب سکوتش

 ؟ ینکنه چ-

 کرده و باهاش.. دایو پ  ی کینکنه بازم..-
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چ- هست  دارون..حواست  ببند  و    سا ی؟گیگیم  ی دار   یدهنت 

محاله    نکهیشک ندارم تو ا  ی محاله بره سمت اون کار.. ذره ا  گهید

 خودش و آلوده کنـــــه! 

نکنه    گمیخب بابا آروم باش..منظور من اون کارش نبود! م  لهیخ-

پ  یکیدوباره   بشه..دفعه   دایو  رد  مرز  از  باهاش  که  کرده 

 شد!  بیغ هوی ی نجوری ..همشمیپ

کنار و نگه داشتم..پس دارونم فکر   دمیو کش  نی حرف ماش   نیا  با

 گذشت.   یسر من داشت م ی که تو ی زیکرده به اون چ

انقدر رو صبر و تحمل من   سای؟گی زیچ  نیممکن بود همچ  یعنی

 اره؟ یبال رو سرم ب  نیا   گهیبار د  هیحساب باز کرده بود..که بخواد  

 گفت:  عیدارون و متوجه حال و روز خرابم کرد که سر سکوتم

 اصالً اشتباه کردم گفتم!  الیخ یاحتماله فقط..ب هیزرتشت..-

با کمک    شیهم نبود..به هر حال دفعه پ   یراه  یاحتمال ب   نیهمچ

 اونم نداشتم.  گهی.. اآلن دارمی ب ریتونستم جاش و گ ابیاون رد 

  د یچیتو گوشم پ   یبوق پشت خط  ی بزنم صدا  یحرف  نکهیاز ا  قبل

 و با عجله گفتم:  عیشماره نگهبان ساختمون سر دنیو با د



2298 
 

 ! رمتیگ یدارم دارون م یپشت خط-

 دوم و وصل کردم وگفتم:  تماس

 بله؟-

 شما؟ ییمهندس سالم..آقا کجا-

 شده؟   یخونه ام.. چ کیمن.. نزد-

پ- ساعت  سه  دو  زد   شیراستش  و   دیزنگ  خانومتون  سراغ 

..زنگ زدم اطالع بدم  دیهنوز ازش خبر ندار  دی..گفتم شا د یگرفت

 اآلن رفتن تو مجتمع!  نیکه هم

لبخند  ی دیام  نور با  و  قلبم روشن شد  لبم    یلرزون  ی تو  که رو 

 : دم ینشست پرس

 خودش بود؟  ی مطمئن-

د- آقا!منم  م  گهیبله  د  یداشتم  گفتم    دمیرفتم..  اومدن  خانوم 

 اطالع بدم بهتون.

 باشه..باشه..دستت درد نکنه! -

 و به حرکت درآوردم و خواستم قطع کنم که گفت:   نی ماش  عیسر
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انگار  یندارم ول  یادب  یفقط آقا..جسارت نباشه..قصد ب - .. خانوم 

نکرده   ییخدا  د یباش  انیرو به راه نبود.. گفتم در جر  ادیحالشون ز

 ! د یشما برس نکهیحالشون بد نشه قبل از ا

 !امیدارم م کمیباشه ممنون..نزد-

ح  تماس نفس  و  کردم  قطع  ب و  و  ام  مونده   رونیبس 

  دینصفه شب با  ی که ساعت دو  ی کجا بود  سای..گ سایفرستادم..گ

 ؟ ی اریاز خونه سر درب

رو گاز فشار دادم و همون لحظه به خودم قول دادم   شتریو ب پام

 راه بندازم..نه بازخواستش کنم.  دادیکه نه غر بزنم..نه داد و ب

ا  نمونی ب  تیذاشتم وضع  یم  دینبا تر    ینیاز  که هست متشنج 

پ  د یبا  گهیبشه..د تر  نم  یم  شی عاقالنه  دل  و  به   یرفتم  دادم 

 .. سایگ ی لجباز

اآلن تو   سایفکر و احتمال دارون غلط از آب در اومد و گ  نکهیهم

  ی تیاش اهم  هیبق   گهیکردم..د  یخدا رو شکر م   دی خونه من بود..با

 نداشت! 

[23.11.2۰ 19:1۸ ] 
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 کمی و شصت  و هشتصد پارت   

شدم.. انقدر    اده یپارک کردم و پ  نگی و بدون دقت تو پارک  نی ماش

رفت به   ادمیبه خونه که   دنیهول شدم و عجله داشتم واسه رس

 شده.   دایپ سایدارون و طناز خبر بدم گ 

 ه یو درآوردم و تا آسانسور برسه    میآسانسور و زدم گوش  دکمه

  الش یاس ام اس به دارون فرستادم و گفتم به طنازم بگه که خ

 راحت باشه.. 

صحنه   دنیخواستم واردش بشم با د  نکهی.. همدی که رس  آسانسور

قدرت قدم برداشتن داشته باشم    نکهیرو به روم ماتم برد و بدون ا

 ! ستادمیهمونجا سر جام وا

که.. کف آسانسور   یاحوال  شونیو پر   دهینگ پردختر رنجور و ر  نیا

داده بود و نگاه مات شده    هیتک   وارینشسته بود و سرش و به د

 من بود؟ ی ساینداشت.. گ یهدف مشخص چیاش ه

در دوباره   نکهیو قبل از ا  دمیکش  رونیخودم و از بهت ب   عیسر

زانوهام نشستم.. صورت سرد و   ی بسته بشه رفتم تو و جلوش رو

اش و با دو تا دستام نگه داشتم و برش گردوندم سمت   خزدهی
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خودم و مجبورش کردم که تو چشمام نگاه کنه.. هرچند که هنوز 

 حس..   یبود و ب  یسنگ 

 تو؟ یچرا نرفت ؟یچرا نشست نجایحالت خوبه؟ ا سای.. گ سایگ -

لبا  با به  نگاهم  ا  ی سکوتش  و ترک خورده اش  فتاد که خشک 

بود.. خدا  یی.. چه بالدیلرز  یداشت م اومده  دونم    یم  ایسرش 

 برام! ادهی.. زادهیبه خودت قسم ز ی.. ولدمیدارم تاوان پس م

  ی کردم که ب  ی بهش نگاه م  یو درموندگ  ی داشتم با ناباور  هنوز

 حال لب زد: 

 چند بار شد؟ -

 ؟یچ -

باال و.. دوباره    می.. چند بار رفتم یبا هم بود نجایکه.. ا  یاون شب -

 ن؟ییپا میاومد

داشت تو سر    ی .. چشتریمنقبض شد و سرعت ضربان قلبم ب  فکم

 نمونی که اون شب ب  ینیریگذشت.. به خاطر اتفاق ش  یم   سایگ

 شد؟   ینم  ادهی نشسته بود و از آسانسور پ  نجایحال ا  نیافتاد.. با ا
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نداشت.. از همونجا    دهیدست دست کردن فا  نیاز ا  شتر یب  گهید

دستم و دراز کردم و دکمه طبقه هشت و زدم و دوباره برگشتم  

 .. سایسمت گ

داده بود و هم زمان با پخش شدن    هیتک  واریسرش و به د  بازم

 لب خوند:  ریکالم آسانسور ز یآهنگ ب

 .. ده یگل ارک ده یتک ی ..شاخه ا

 بسته..  ی خسته لب ها ی ..با چشما

 چشماش آروم نشسته.. ی ..غم تو

 از هم گسسته..   شی..شکوفه شاد

 رییواسه تغ  ی کردم و کار   ینگاهش م  یداشتم با درموندگ  هنوز

برنم دستم  از  وقت  یحالتش  اونم  تو  یاومد  همچنان    یخودم 

 هوا لب زد:  یشوک بودم که ب 

 خواستم.. خواننده بشم؟ یم   یدونست یم -

[23.11.2۰ 19:1۸ ] 

 دوم و شصت  و هشتصد پارت   
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..بلند  ستادیبپرسم آسانسور وا  ی ز یرفت تو هم و تا اومدم چ  اخمام

 داًیکردم جد  ی حس م  بیهم که عج  سایگ  ی بازوها  ریشدم و ز

 باال.  دمیسبک تر از قبل هم شده رو گرفتم و با خودم کش 

کردم نبود..دستام و پس    یکه فکر م  یبه اون وحشتناک  حالش

وسط  دمید نکهیخونه اومد و من هم ی زد و خودش دنبالم تا تو

غش کردن نداره خواستم برم سمت    الیو خ  ستهیسالن سرپا وا

تا   ب  ارمیب  نیریش  زیچ  هیآشپزخونه  فشارش  که   ادیبخوره  باال 

 . دیزمزمه مانندش به گوشم رس ی صدا

نزد  یچ   دمینفهم  یول تر شدم..سرش و که    کیگفت که بهش 

شده اش زبونم    سی غرق خون و خ  ی چشما  دنیبلند کرد..با د

من استفاده کرد تا با    رتیو ح  ی جیگ   نیهم از ا  سا یبند اومد و گ

 همه خشمش لب بزنه: 

 ؟یپرس یازم نم یچیچرا ه-

 شد و صداش و باالتر برد: کیقدم بهم نزد هی

 بکنم؟ یخارج تا چه غلطخواستم برم   یم یپرس یچرا نم-

 : دیام و داد کش نهیدوتا دست محکم کوبوند تخت س با
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نم- عوض  ی پرس  یچرا  چ  ی من   یچ  ه؟واسهیچ   ه؟هدفمیدردم 

که انقدر دوسش داشتم و با    ی و رابطه ا   ی پشت پا زدم به زندگ

 فتــــــم؟ یب  ریاون آشغال رفتم که لب مرز گ 

بزنم..ول  حرف که  ب  یم  یداشتم  گ  دهیفا  یدونستم   سا یاس.. 

من و بشنوه..اومده بود که حرف بزنه و   ی که حرفا  نجایا  ومدهین

 کنه.  یخودش و خال

ام    نهی به س  دیبا دو تا دستاش مشت کوب   نباریا  د یکه ترک  بغضش 

 و زار زد: 

برات   ؟انقدریپرســــــــــ   یزرتشت؟؟چرا نم   یپرس  یچرا نم-

ازم    یب تا..تا  که  بودم  داش  هیارزش   ی برو؟حت  یگفت  ی دیتباه 

م  ی جور  هیچرا؟چرا    یبفهم  ینخواست فکر    یکن  یرفتار  که 

ا منتظر  کنم  بود  نیکنم..فکر  از ی لحظه  من  زدن  واسه خط   ..

سر  ی خواست   یم  ـــــــت؟اگهیزندگ چرا یبزن پسم    عیانقدر   ..

کرد ازدواج  آورد ی باهام  و  من  چرا  زندگ  ی ..  بخوام    تیتو  که 

همه چ به  و  من  بشم.. چرا  ات  تمام   ییزایوابسته  سال  ده  که 

داد عادت  بود  گفت  ی حسرتم  بعد   ینم  گهید  یبرو..گفت   یو 

 خوامــــت..چرا؟چـــــــــــــرا؟
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نبود.. چشمام پر از    سایحال و روز خودمم بهتر از گ  گهید  حاال 

 هیخودم و با گر  سایتونستم مثل گ   ینم  یاشک شده بود و حت

دادم فعالً همه تالشم و    ی م  حی کردن و داد زدن آروم کنم.. ترج

که به   ی انجام بدم و اون لحظه تنها کار  سایآروم کردن گ  ی برا

 بود..  نی هم د یذهنم رس

بگ  که و  تو  رمیمچ دستاش  بکشمش  محکم  شا  ی و  تا    دیبغلم 

من که داشت    ی آروم شدنش داشته باشه.. برا  ی تو  ی ریآغوشم تاث

 ..  دیلرز  یبغلم م  ی که تو  یفیبدن نح  نیس کردن اکرد ح  یاثر م

نم  یول اگه  زدم..که  حرفامم  حال  همون  م   یتو    ی گفتم 

 ی حرفا  دنیواسه شن  یاون لحظه گوش  سایاگه گ  ی..حت دمیترک

 من نداشت: 

 ی !تو خودت فهموندسایگ  ی و به من نشون داد  نیتو خودت ا-

  دم یفهم  یکردم وقت یم  ی چه فکر  دیبا گهی!من دی بر  ی خوا  یم

 یکه براش ساختم فرار م  ی ا  یزنم..لب مرزه و داره از من و زندگ

 کنه! 

که   یو جوابم و داد..تو همون حال  دیتصورم صدام و شن  برعکس

 شد:  ی ام گم م نهیس ی هنوز بغلم بود حرفاش تو
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نم- کنم..نم  یمن  فرار  کنم..م   ی خواستم  فرار  تو  از    ی خواستم 

و قشنگ تر کنم..بدون   مونیخواستم زندگ  یخواستم برگردم. م

وقت شانس    چیکه ه  هیدغدغه کنم..با آرامش کنم..گناه من چ

 آخــــــه؟  هیــــــدا..گناه من چ خ ی ..استین  اریباهام 

سمت مبل و    دمش یاش..با خودم کش  هیاوج گرفتن دوباره گر  با

بش کردم  بشم    نکهیهم   یول  نه یمجبورش  جدا    قهیخواستم 

با همون چشما   راهنمیپ که داشت   یس یخ  ی و محکم گرفت و 

 کند عاجزانه لب زد:  یقلبم و از جا م

 نرو!-

چ  ینم روزش..نم  نیا  لیدل  هی دونستم  و  چه    ی حال  دونستم 

 یو قراره بدونم که تا اآلن ازش ب  یخواد بزنه و چ  یم  ییحرفا

بودم..نم چ  ی خبر  واکنشم  به    دیبا  یدونستم  باشه 

ازش   ی دونستم و حت  ی که اون لحظه م  ی زیحرفاش..فقط..تنها چ

  سم ا  ی.. حتیطیشرا  چی.. تحت هگهیبود که د  نیمطمئن بودم ا

تا آخر عمرش مال   دیدختر با  نی..اارم یذهنم نم  ی طالق هم تو

 و حماقت هاش. ی کله باز یب نیمن باشه..با همه ا
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  ی که ب دمیترس یکه قرار بود بشنوم م ییخب هنوز از حرفا یول

خودم و حفظ کردم..دستاش و محکم    تیگدار به آب نزدم و جد

 ام جدا کردم و گفتم:  قهیگرفتم و از 

بامیم- آب  برات  مارمی..برم  حرف  باهم    می زن  ی ..بعدش 

.. بدون کم و کاست..بدون ی گیبدونم و بهم م   دیکه با   یخب؟هرچ

  د یکه با  یی.. بدون زدن حرفات..حرفای واو جا بنداز  هی  یحت  نکهیا

ا   ی حق دار  گهی..نه ددمی شن  یم  ش یوقت پ  یلیخ از   ن یپات و 

 من!  ی..نه از زندگ ی بذار  رونیخونه ب

حس کردم   عیسر  یلیدم.. خبو  رهیکه تو چشماش خ  ییاونجا   از

کردم حرفام و بدون  یسع نکهیحالت مردمک هاش و.. با ا رییتغ

تر و    یراض  ی نجوریا  سایانگار.. گ   ی..ولارمیبه زبون ب  یحس  چیه

 آروم تر شد.

نگه    ییو زورگو  تیجد  هیبود؟    نیواقعاً منتظر هم  یعنی واسه 

تو م  م؟ی زندگ  ی داشتنش  دلم  ته  جبران    یمن  به  خواستم 

حق انتخاب بدم و حاال..   سایسر ازدواج مجددمون به گ  مییزورگو

داد که حق انتخاب   یحرکاتش بهم نشون م   نیداشت با هم   سایگ

 خواست!  یکالم م هیحرف  ه یخواست..  ینم
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افتادم سمت آشپزخونه.. در حال  ینفس راه  که فقط    یگرفتم و 

که قرار بود بشنوم   ییکردم.. امشب با حرفا  یداشتم خدا خدا م

 بگذره..  ریبه خ

بردم و نشستم رو به روش.. آب و که تا    سا یآب واسه گ  وانیل  هی

 اومدم گفتم:  رونیب  دنشیآخر خورد انگار که تازه از شوک د

 چند ساعت؟  نیا ی کجا بود -

اش و با همون صورت قرمز    هیو گر  غیگرفته بود در اثر ج  صداش

 شده ملتهب از رد اشکاش لب زد:

 ! ابونیتو خ -

 چرا؟  -

 !دمیرس نجایا شد به  ی.. چنکهیکردم.. به ا یفکر م -

به همون ادامه   ره یو خ  زیقسمت از م  هیقفل شده بود رو    نگاهش

 داد: 

  ی نکبت  نی.. همه اایدر به در  نی.. همه اا یبدبخت  نی.. همه ایعنی  -

نا به جاست؟    هیو گرفته.. واسه    می که زندگ  یآرزو   هیخواسته 

وقت اونم  اونم..  شدن؟  خواننده  واسه  بچگونه  و    ی م  ی احمقانه 
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  ییآرزو  نیکنم و همچ  یم  یزندگ  ی دونستم دارم تو چه خانواده ا

 ! ببرمتا آخر عمر به گور  دیرو با

م  ساکت نگاه  بهش  داشتم  فقط  خاموش  حرف  ی و  و   ی کردم 

  سا یوقت خبر نداشتم.. گ  چیموضوع ه  نینداشتم که بزنم.. از ا

بودم..    دهیفهم  شی و از همون ده سال پ  نیداشت و ا  یخوب  ی صدا

ول  یحت بخونه  ازش خواستم  بار  فکرشم    ی.. حتی خودمم چند 

بشه   اینگاه کنه و مثل رو  ی موضوع انقدر جد  نیکردم به ا  ینم

 براش!

  ی که رو صورت به شدت مظلوم شده اش م   ییکف دست اشکا  با

 و پاک کرد و گفت:  ختیر

و   نیجرات ا   ی آرزو بود.. حت  هی به خدا فقط در حد    ی.. ولیول  -

  ن ی حرف بزنم و به اسم هم  ینداشتم.. که بخوام درباره اش با کس

چ همه  کنم..  مطرحش  و    یآرزو  خلوت  تو  بود..  خودم  دل  تو 

م  ییتنها خودم  واسه  صحنه    یهام  رو  و  خودم  و   هیخوندم 

کردم   یم  شقکردم و ع  یتجسم م  ی کنسرت چند صد هزار نفر

هم ول  یاباف یرو  نی با  پسرخاله    ی هام..  اون  که..  نداشتم  خبر 

نظر داره و.. هر وقت که من..    ریوقته که من و ز  یلی.. خم یعوض
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تو رو  هی واسه خودم  م  اهام یگوشه  م  ی غرق  خوندم..    یشدم و 

 گرفته..   یمچم و م  یواشکی

کم به جلو خم شدم و آرنجم و گذاشتم رو   هیدرهم    ی اخما  با

 زانوهام.. 

 و؟ یگ -

زودتر   دیتکون داد و لبش و به دندون گرفت.. با  دییو به تا   سرش

تونه    ی.. فقط نموینسبت به گ   سایکه.. خشم گ  دمیفهم  یم  نایاز ا 

 ازش نگرفته.  یسال ها سراغ نیباشه که تو ا نیمحدود به ا

به هم گره خوردن که    ی دو نفر بدجور  نیتو گذشته.. ا  مطمئناً 

 شه..  یو کالفه م یاسمش هم.. عصب  دنیاز شن یحت سایحاال گ

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 پنجم و شصت  و هشتصد پارت   

و  - ب  هیروز..کشوند    هیمن  و  م  ی گوشه   ی خوا  ی مقدمه گفت.. 

بش ا  ی؟نم یخواننده  برم..با  لو  لحظه..   ویگ   نکهیخواستم  اون  تا 

وقتا    یلی..خیدوست خوبه برام و حت  هیبارها ثابت کرده بود که  

م  هی  یخال  ی جا پر  برام  و  بزرگتر  ول  یبرادر  میکرد    ی ..بازم 
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به گوش ماما  ق یاز طر  دمیترس برسه و   ایبابام    ناون..  آقاجون 

تونم    ی ند که مانقدر تو گوشم خو  یحسابم و بذارن کف دستم..ول

بهش اعتماد کنم و حرفم و بهش بزنم..که منم وا دادم و گفتم  

که..بزرگتر  شدنه..البته    م یزندگ  ی آرزو  نیبهش    ه یخواننده 

نگفت و فقط..به درد دلم   یچی! اون روز هی افتنی..دست ن ی آرزو 

ا بود گوش کرد..منم د  نیا  نکهیو  برام مهم    گه یمسئله.. چقدر 

زبون باز کردنم قرار نبود به ضررم    نکهیا  راحت شده بود از  المیخ

دفن   ی کردم که حرفا  یتموم شه و برعکس..احساس آرامش م

 هی  نکهیهم به زبون آوردم..تا ا  گهید  یکیدلم و.. واسه    ی شده تو

  گهیآرزوت..د  ن یاتونم کمکت کنم که    یروز اومد گفت.. من م

ن  م  یافتنیدست  گفت  برس   یتون  ینباشه!  بهش  آب  و    یاونور 

بخوا که  وقت  هر  وا  ی من..تا  م  ستمیمیپشتت  کمکت    یو 

 یلیرو خ  ی پا بذار  دی..بایو واقع  هیکنم..گفت اگه انقدر برات جد

..چون  رانیاز ا  شهیخانواده ات و..رفتن واسه هم  دنی..مثل ندزایچ

..گفت مطمئنم  ی حق برگشتن ندار  گهید  ی اگه اونور خواننده بش

  ی زود اسمت سر زبونا م   یلیچهره خاص..خ  نیو ا   صدا نیکه با ا

هدف رفت خارج و    نی ..با همکمینزد  ی از دوستا  یکیافته..گفت  

داده که تو شبکه    رونیب  پمیاآلن.. کارش گرفته و دو سه تا کل



2312 
 

رو به منم نشون داد و گفت    پا ی ..کلدنیماهواره نشونش م  ی ها

تونه کمکمون کنه..گفت اتفاقاً دوستش گفته   یآشنا داره..م  اونم

باچهره جد  ه یشناسه که دنبال    ی و م  یکی   ی م   دیخواننده زن 

نکن   شک  گفت  فرستادم..  براش  رو  تو  عکس  که  من  و  گرده 

 داره!   یدرخشان ندهیآ نجایا ادیو اگه ب  نهیهم

که نشسته بود پاهاش و جمع کرد و زانوهاش   یهمون مبل  ی رو

به بغل گرفت..چ بو  کرد   ی به آدم منتقل م  یپناه  یقدر حس 

چقدر حرف تو دلش نگه داشته بود و    سایتک تک حرکاتش..گ 

ب  نیا نخواست  سال  ازدشونیبر  رونیهمه  خاطر  به   نکه ی..فقط 

.. احتمااًل به  ویگ  ی بار حرف زدن و..درد دل کردنش برا  هی  جه ینت

 نشده!  دهیکش یخوب ی جا

تونم به    یوقت نم  چیکه ه  تی واقع  نیوقت بود با ا  یلیمن..خ-

  وی..گ یکردم و باهاش کنار اومده بودم.. ول  یم  یبرسم..زندگ   امیرو

  گه یو رو کرد.. انقدر وسوسه ام کرد که د  ریبا حرفاش.. من و ز

خواد اصالً سخت    ی که دلم م  ییبه جا  دنی خودمم باورم شد.. رس

 .. ست ین

[23.11.2۰ 19:22 ] 
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 ششم و شصت  و هشتصد پارت   

 گهید  د یدونستم شا  یفقط به فکر کردن گذشت.. م  ی ...چند روز

بب  چیه و  ام  خانواده  نتونم  ولنم یوقت  مامانم..    ی..  باردار شدن 

من و اون    یخال   ی مونن و جا  یتنها نم  گهی.. دنکهیو از ا   المیخ

م  بچه  یکی با خودم   یاشون  کرد..  راحت  کنه  پر  براشون  تونه 

شا بش  دیگفتم..  ناراحت  ازم  بفهمن  یول  ناولش  که  بعداً   ..

شکنن.. اونا    یدخترشون معروف شده و همه براش سر و دست م 

..  گهیبخشن. سرم پر باد بود د  یشه و من و م   یهم دلشون نرم م 

  اه ی برام س  ایانگار.. همه دن..  ادیب   شیقراره پ  یدونستم چ  یچه م

تونستم واضح   یکه م  ی زیشده بود و تنها چ  ی و خاکستر  دیو سف

تر  ونما  نمشی بب قشنگ  ها  نیبا  تو  ییرنگ  وجود   ایدن  ی که 

با حرفاش برام ساخت و من    وی بود که گ  ی ا  ندهیداشت.. همون آ

تونستم    یبزرگش کردم.. انقدر بزرگ که به راحت  المیبا فکر و خ

که    یست آوردنش.. چشمم و رو همه گذشته و.. هرچواسه به د

 خاک داشتم ببندم.  نیتو ا

گرفت و   زیم  ی هدف رو  ی نگاهش و از نقطه نامعلوم و ب  باالخره

  ی بهم نگاه م   می .. فقط مستق یزل زد بهم.. بدون حرف و حرکت 
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و   شیهمون ده سال پ  ی دونستم که روحش تو یکرد و خوب م

 تو خونه من..  نجایگذره.. نه ا  یاومد م شیکه پ ییماجرا

 هی  ی .. وسط اون دغدغه هام.. برام شدی تو تازه برگشته بود  -

واسه حسادت.. که چرا تو خانواده ما.. به    یاصل  لیدل  هیحسرت..  

که چند سال بره خارج و دور از خانواده    دنیحق و م  نیپسر ا  هی

  هیفقط    یمن.. وقت  یکنه ول  یواسه خودش درس بخونه و زندگ 

مامانم آوردم..   شی بار اسم خارج رفتن به بهانه درس خوندن و پ

راه انداخت.. که همون لحظه به گه خوردن   دادیداد و ب  ی جور

که گفتم به بابام و    ی زیکلمه هم از چ  هیافتادم و التماس کردم  

 آقاجون نگه! 

س  گهید  حاال  روزا  اون  تو  داشتم  ها  یم  ریمنم  نگاه   ی کردم.. 

موفق  یوقت   سایگ   یعصب و  من  درباره  و    لیتحص  ی تو  تمیهمه 

 زدن..  یام انجام بدم حرف م ندهیخوام واسه آ یکه م ییکارا

 ی حجم از حرص تو  نیا  ی برا  ی قانع کننده ا  لیدل   چی موقع ه  اون

کردم که    یو حاال داشتم درک م  د یرس   ینگاهش به ذهنم نم

 معقول نبود.   ریهم غ یلیخ
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دختر   ی زندگ  وهیش  سهیمقاکم    هیاگه منم جاش بودم.. با    دیشا

 ! دمیرس  ی م جهینت  نی خانواده امون.. به هم ی و پسر تو

از گوش   ویگ  شنهادیبه پ  یهنوز جواب قطع  - نداده بودم.. که 

واسه من    یبزرگترا.. چه خواب  دمی.. فهممیواشکی   ی ها  ستادن یوا

بجنبم..    ریاگه د  دمیلحظه به خودم اومدم و د  هیو    دنیو تو د

که تو    یقشنگ  ندهیشم و آ  یم  نجایا  ریپاگ  شهیواسه هم  گهید

..  دیپاش   ی بود.. از هم م  دهقشنگ تر هم ش  ویگ  ی اون مدت با حرفا

 ن یهم  یدونستم که حت  یخانواده م  ی مردا  هیلنگه بق  یکیتو هم  

اشون    دهیو عق  دن ید  یم  ادیهم.. واسه دخترا ز  یدانشگاه  لیتحص

اصل  نیا کار  که  تو  یبود  واسه    یدختر  بس!  و  خونه شوهرشه 

 ..  وی و گذاشتم کنار و رفتم سراغ گ  دی ترد گهید نیهم

 : دمیمن بودم که پرس نباریسکوتش ا با

 بود واسه رفتن؟ یاون چ لیدل -

از   ییتنها  نکهیندارم.. تا اآلن با فکر ا  ندهیآ  نجایگفت منم ا   یم  -

..  یاگه تو هم باش   ینگفتم به خانواده ام.. ول  یچی ه  امیپسش برنم

اونجا با    م یتون  یم  ییو.. دوتا  ستم یراحته که تنها ن   المیخ  گهید

پوئن مثبته واسه جفتمون   هی  نی . گفت هممی و کار کن  یهم زندگ 
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کنه..    یم  تشونیاذ  بیکشور غر  هیندارن و تنها بودن تو    ایلیکه خ

تونم برم! هرچند..    ینممنم    ی به توئه.. اگه نر  دم یگفت منم ام 

خواد بره.. چون باباش   یم  ی که.. واسه فرار از سرباز  دمیبعداً فهم

که داشت معافش کنه و معتقد    ییشد با کمک آشناها  ینم  یراض

 نیخواست.. از ا  ی.. اونم مادیو مرد بار ب  ی بره سرباز  دیبود که با

  یم  یبده که چ  صیتشخ  دیبه باباش بفهمونه خودش با  قیطر

 خواد! 

و محکم بستم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. اون    چشمام

دختر    هیآدم کالش فکرش تا کجاها کار کرده بود واسه گول زدن  

 میتصم  ی برا  یکه هنوز قدرت درست و حساب  ی شونزده ساله ا

 و نداشت..   شی مسائل زندگ  نیتو مهمتر ی ریگ

از اون    یدختر کردم.. دست کم  نیکه خودمم با ا  ی کار  هرچند

ا به  با علم  پا    ی ریگ  میتو تصم  یقدرت  نکهینداشت.. منم  نداره 

راحت بود که آقاجون    المیگذاشتم واسه ازدواج.. چون خ  شیپ

و نداره که رو حرف آقاجون حرف   نیهم جرات ا   یو کس  هیراض

 بزنه!  
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..  کم پس انداز تو حسابم داشتم   هیتنها مشکلمون پول بود.. من    -

خارج از کشور رفتن بس باشه!    ی که واسه قاچاق  ی نه اونقدر یول

هم گفتم که نه خودم دارم.. نه بلدم از حساب بابام پول    ویبه گ

نها  رونیب ت  نیا  تشیبکشم..  تا  م  کهیبود که دو سه  و   ی طالم 

 هیو من خودم    میالزم دار   نایاز ا  شتریب  یلیفروختم.. که گفت خ

 کنم!  یبراش م ی فکر

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 هشتم  و شصت  و هشتصد پارت   

ا  ی کم معماها  کم تمام  تو  بودم    نیذهنم که  نتونسته  ها  سال 

 کهیشد و پازل دوهزار ت  یکنم داشت حل م  دای براشون پ  یجواب

 شد..  ی م دهی شده بود داشت دوباره کنار هم چ  یکه متالش ی ا

زنه.. چقدر با احتمال    یم  سایکه گ  یحرف  نمی صبر کردم تا بب  یول

 داره!  یسر منه.. همخون ی که تو  یوحشتناک

عم  ی پوزخند نفس  و  رفته  دیکش   یقیزد  به  رفته  اش  چهره   ..

 شد..   یتر م نیغمگ
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بابام.. تو  گذاشت.. گفت    ونیچند روز بعد.. فکرش و باهام در م  -

ا  د  هیکه خونه خودمون هست..    یهمون کوچه  هم    گهیخونه 

و به    دمیفهم  یواشکیدونه.. فقط من    یکس نم چیداره.. گفت ه 

هم نگفتم.. گفت فکر کنم نگهش داشته واسه متاهل شدن    یکس

رفتم تو خونه و   ی واشکیبار  هیساختم و   داشیاز رو کل  ی من.. ول

با  ی زایپول و دالر و چ ی سر هیمدارک مربوط به کارش و  دمید

بار   هی  یوقتا.. فقط ماه  یلیداره.. گفت خ  یارزشش و توش نگه م

که رفت    ی همون روز  ی زنه و اگه ما.. فردا  یبه اون خونه سر م

از پوالش    ی سر  هیفهمه    ی.. تا ماه بعد اصالً نممیتو اون خونه بر

اولش مخالف یدزد  ش ینجوریت کردم.. گفتم همده شده! مسلماً 

هم گردنمون    یخوام گناه دزد  ی کارمون خطا و خالف هست.. نم

  ی تر بشه و کارمون سخت تر.. ول  اهینامه اعمالمون س  یو ه  فتهیب

 ی وقت  نکهیکردنش و ا  یو راض  ختنیزبون ر  وه یدرست با همون ش

  ی تی.. تنها موقع م ینجنبکردن و اگه زود    گهیفکر د  هیواسه    میندار

 ی نم  ی اسمش دزد  گهیقانعم کرد.. گفت د  ره یاز دست م  میکه دار

  یهاش آخرش به من م  ییپوال و دارا   نیشه.. من وارث بابامم.. ا

تونم هرجور که دلم بخواد خرجش کنم. تو فکر    یرسه.. منم م 

 .. رمیگ  یکن دارم ارثم و زودتر از بابام م 
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..  دمیکشصورتم    ی رو  تیجام بلند شدم و دستام و با عصبان  از

  ن یکه تو ا  ی زی به جز چ  ی ا  گهی حاال جور د  لمیاون ف   ی صحنه ها

گرفت و من و   یچشمم جون م  ی داشت جلو   دمید  یده سال م

 یم  میخورد   ی باز  یعوض  هیهمه امون توسط    نکهیبه باور ا  شتریب

ا خ   نیرسوند.  فهم  یلیو  بود  ف  دهیوقت  ه قطبودم  وقت    چی.. 

خانواده خودمون    ی از اعضا  یکی..  یکردم اون عوض  یفکرشم نم

 باشه! 

دونستم    ی کرد و م  یکه داشت مغزم و سوراخ م   ییفکرا  ی به ال   ال 

 ادامه داد:  سایتازه اولشه.. گ نیا

ا  گهیشدم.. د   یراض  - با خودم گفتم    ی چاره  بود..  نمونده  برام 

پا  یگناه باشه..  اگه  منصرف  وهیگ  ی هم  واسه  و  تالشم  من   ..

به خودم    یفکرا خودم و گول زدم و وقت  نیکردم. با همشدنش  

بودم و نگاه    ستادهیدرخت وا  هی اون خونه پشت    ی اومدم که.. جلو

 در بود..   خیهراسونم م 

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 و نهم  شصت  و هشتصد پارت   
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تونم پوال رو بردارم و    یرفته بود تو.. بهم گفته بود خودم م  وی...گ 

 ی از دوستا  یکی  دی.. شافتهی اون تو ب  ی.. ممکنه هر اتفاقی.. ولامیب

باهاش درگ  بخوام  و  باشه  تو  از ده    ریبابام  بعد  اگه..  بشم.. پس 

بومدمین  قهیدق تو هم  دق  ا ی..  ده  و خبر  قهیتو..  ازش    ی گذشت 

ترس  م  دمبو   ده ینشد..  دلم  و    یو  کنم  فرار  همونجا  از  خواست 

  نجا یگفت برگرد.. از هم  ی مدام داشت بهم م  یکیبرگردم.. انگار  

 برگرد..   ساینشده گ   ری.. دیمونیبرگرد.. هنوز وقت هست واسه پش

زد و وسطا با    ی و دستاش و محکم بغل کرد.. زار م  هیگر  ریز  زد

 زد..  یخودشم حرف م

برم  - از همو  یکاش  برمگشتم.. کاش  قلم    ینجا  گشتم.. کاش 

ذاشتم تو اون خونه.. چرا رفتم.. چرا    یخورد شده ام و نم  ی پاها

 رفتــــــــم؟ 

ه  حالت انقدر  عصب  کیستریهاش  نگران  یو  با  که  بود    ی شده 

 نشستم و دستاش و محکم تو دستم گرفتم..   نیپاش رو زم   ی جلو

  ی حجم از درموندگ  نیو که بلند کرد دلم ضعف رفت واسه ا  سرش

سال ها سکوت   ن یچهره اش.. حق داشت.. حق داشت تو تمام ا

  یی ماورا  ی انرژ  هیحرفا.. به    نینزنه.. به زبون آوردن ا  یکنه و حرف
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معمول  اجیاحت انسان  که    یداره..  داره  تحمل  بار   هیمگه چقدر 

کابوسش    یو لمس کنه و هزاران بار بهش فکر کنه و حت  تشیواقع

 کنه! فیهم تعر هیو.. بخواد همونا رو واسه بق  نهی و بب

نه..    ای  امیادامه اش برم  دنیشک داشتم خودم از پس شن  نکهیا  با

 بود که گفتم:  سایفقط به خاطر حال خودش گ

 اش و...  هیاگه سختته.. نگو بق  -

 بذار بگم تموم شه...  -

 فرستاد..  رونیو بازدمش و لرزون و مقطع ب  د یکش یقیعم دم

 .. بتونم بازم.. نفس بکشم! دیبذار.. بذار بگم شا -

 .. مرخشیشدم به ن  رهیکنارش نشستم و خ نباریا

 بگو!  -

 دستاش بود که لب زد: خیم  نگاهش

اول  -   کایسرام  ی بود که رو  ی خون  دمیکه د  ی زیچ  نی رفتم تو.. 

که پشت    دمیو د  ویرود روون شده بود و بعد از اون.. گ  هیمثل  

وا من  دستا  ستادهیبه  و  م   ش یخون  ی بود  داشت  بدنش    ی کنار 

 کی... درست مثل همه بدن من که به رعشه افتاده بود و نزددیلرز
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وقت  مخصوصاً  کنم..  غش  ردمید   یبود  ا  ی و..  گ   ی کاناپه    و یکه 

و رو افتاده و   رنگ   یو ب  هوشیزن جوون ب  هی..  ستادهیجلوش وا

 ! ادیاز سرش داره خون م

دهنم نگه داشتم    ی و محکم بستم و مشت دستم و جلو  چشمام

  ی همه سال چ  نیا  نکهیا  دنینعره ام بلند نشه از فهم  ی که صدا

 موند..   یاز ما مخف

انگار خودشم تو شوک بود که اصالً متوجه اومدنم نشد.. تا    و یگ  -

ع  یوقت و  برگشت سمتم  و  زدم  مجسمه خشک    هی  ن یصداش 

ها.. خودش به    وونهید  نی بابامه! ع  ی ا  غهیزن ص  گه یشده گفت.. م 

  گهیبود.. د  شی ا  غهی.. زن صو گفت البته بود  دیحرف خودش خند

! حاال بره اون  کردماشون و باطل    غهی.. با دست خودم صست ین

 نگهبان جهنم بشه..  ی فرشته ها غهیص  ایدن

  ه یام و محکم فشار دادم و سرم و از پشت تک  قه یطرف شق   دو

برگشته    سایگ دیفهم  ی.. وقتری ام  یعصب  ی دادم به مبل.. نگاه ها

دونست!    یدونست.. پس اونم م  ی و دوباره زن من شده.. پس م

 بود!   دهیبه قتل رس  شیا  غهیماجرا بود که زن ص  ی پا  هیپس اونم  
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بدیکم طول کش  هی  - به خودش  تا  .. تمام مدت من فقط  ادی.. 

  ی حس  چیمرده بودم.. ه  ستادهیکردم و انگار وا   یداشتم نگاهش م 

 هیبا گر ویگ نکهی.. تا ا دمید یوجود خودم نم ی از زنده بودن.. تو

  ی ما؟ وقت  میکرد  کار یچ  سا؟یگ  میکرد  کار یچ  دی اومد سمتم و نال

 ی .. با همون دستادم ینم  شونن  یعکس العمل  چی ساکتم و ه   دید

زده منم گرفت و محکم تکونم داد   خی  ی دستا  ش یو خون   فیکث

  الت ی.. حاال خیتو بود لعنت   ریصتو بود.. تق   ریکه تقص  دیو داد کش

نداشتم واسه حرف زدن   یزبون   ؟ی دیراحت شد؟ به آرزوت رس

  یی خوابه مثل وقتا  هیکردم تو    یو دفاع کردن از خودم.. فکر م

 یمن حرفم نم  یشه.. حاال حت  یو نم  می بزن  غیج  میاخو  یکه م

  یبا جون کندن.. با عذاب فقط گفتم من نم  یتونستم بزنم.. ول

ذهنمم    ی تو  یبودم که حت  ده یبشه.. انقدر ترس  ی نجوریخواستم ا

   ارم یب  ادیتونستم به    یبندازم.. نم  ویو گردن گ  ریتونستم تقص   ینم

  ی نقش   چیبودم.. ه  کاره  چیو من ه  دینقشه ها رو چ  نیاون همه ا

 ی ا  غه یزن ص  اد یمترسک نداشتم.. مگه من بهش گفتم ب  هیجز  

هم مخالف بودم.    ی با دزد  ی.. حتیباباش و بکشه.. من که حت 

  هینداشت.. اول و آخر منم..    ی ا  دهیحرفا فا  نیگفتن ا   گهید  یول

تونست    یراحت به همه م  یلیخ   ویداشتم و گ  هی قض   نیتو ا  ینقش
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..  شی خوانندگ  ی به آرزو  دنیکرد که واسه رس  ارم واد  سایبگه.. گ 

 کارا رو بکنم.. نیا

کرد و اشکاش و با پشت دست پاک   یم  هیدختربچه گر  هی  مثل

بخوام کار  یم نبود که  از خودش  بهتر   ی برا  ی کرد.. حال منم 

تصوراتم    یورا  دمیشن  یکه  داشتم م  ییآروم شدنش بکنم.. حرفا

همون شب..    نکهیخوردم از ا  یبود و چقدر اون لحظه حسرت م

حرفا رو همون    نیا  مشدم و نخواست  سایبا رفتار تندم باعث فرار گ

 موقع بهم بزنه! 

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 کم ی و هفتاد و هشتصد پارت   

بر  - بود که   ینم  ی کار  گهیو دوخت.. گفت د  دیبازم.. خودش 

واسه فرار کردن و   میبهتر دار  ل یدل  هی..  گهی.. حاال دمیبکن   میتون

 دار..  ی باال   رهی.. وگرنه سرمون مشهیهم ی رفتن برا

رون پاهاش   ی هق هق افتاد و مشت جفت دستاش و محکم رو   به

 کوبوند.. 
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.. چرا رهیدار.. گفت سر جفتمون م  ی باال   رهینگفت سر من م  -

با من    ریشدم.. تقص   یبه خاطر جرم و گناه اون اعدام م  دیمن 

 پوچ و بچگونــــه!  ی آرزو  هیبود اون وسط جز  یچ

وا  گهید تن    ستمینتونستم  کنم..  تماشا  و  روزش  و  حال  اون  و 

  نه ی لرزونش و از پهلو تو بغلم گرفتم و سرش و چسبوندم به س

 ام..  

اون شب   یادآوریسال ها.. با    نی چند بار.. چند بار تو همه ا  یعنی

کس نبوده که    چیشده و هاندازه داغون   نیو اتفاقات بعدش.. تا ا

 ! ره یدردش تا دلش آروم بگ ی مرهم بذاره رو

صدا  قهی  یوقت و  کرد  مشت  و  گرفت   هیگر  ی لباسم  اوج  اش 

اون قطره   ی کردم نتونستم جلو   ی چشمام و محکم بستم و هرکار

 . رمیکه از گوشه چشمم سر خورد و بگ یاشک

  ی.. چه جورسایهام از گ  ی سنگ نبودم.. با وجود همه دلخور  از

.. بدن لرزونش و تو بغلم  نمشی حال و روز بب  نیتونستم تو ا  یم

 و حرفاش و بشنوم و دلم نسوزه براش! رمیبگ

 کم که آروم تر شد.. تو همون حالت ادامه داد:  هی
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شده ام گذاشت و..   یخون ی چند تا بسته پول.. تو همون دستا -

کم..    هی.. منم  ستین   یدر.. مطمئن شو کس  ی تو برو جلو  گفت

بعد    نجایا کنم..  پاک  و  انگشتامون  اثر  و..  و جور کنم  رو جمع 

اامیب ف  ی نجوری..  اون  تو  که..  فقط من    یلعنت  لمیشد  مسخره.. 

..  رونیبرم ب   یخونه م  ازکه دارم    یو پول  میخون  ی هستم و دستا

بعد از   قه ی.. دو سه دقوی.. گ یهمونجا قطع شد ول  لمیف  کهیدر حال

..  میپارک.. سر و وضعمون و درست کرد  هیتو    می من اومد.. رفت

  می.. فردا پس فردا.. بردمیمن و رسوند خونه و گفت بهت خبر م 

هم ام  شهیواسه  به  منم  خودشون..  خونه  برگشت  پوال  با    د یو 

 ! دمشیبود که د ی بار نی.. اون.. اون آخریتو ول فتمحرفاش ر

از خودم جداش کردم.. زل زدم بهش.. نگاهش    رتیبهت و ح  با

 یزد و با بغض و صدا یمتعجبم افتاد لبخند تلخ ی که به چشما

 لرزونش لب زد: 

آقاجونم    یخبر گذاشت رفت خارج! حت  یب   هوی  ست؟ ین  ادتی  -

  یی هوی  میتصم  نیشد به خاطر ا  ی چرا و چقدر ازشون شاک  د ینفهم

 !  ر؟یام

 دونست کار شما بوده؟ یاز همون اول م رمیام  ی عنی.. یعنی -
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[23.11.2۰ 19:22 ] 

 دوم و هفتاد و هشتصد پارت   

و فرستاد خارج؟   ویهفته.. گ  هیدونست چرا تو کمتر از    یاگه نم  -

.. حاال با  ی خواست پسرش و به زور بفرسته سرباز  یکه م  یآدم

خودش.. گ  نکهیا   ی برا  دست  فرارفتهین   ریپاش  به   شی..  داد.. 

اونم    یول  وهیبود که قتل کار گ  دهی .. مطمئنم فهمیراحت  نیهم

با ساکت    یمن.. ول  دادنبا پسرش هم دست شد تو قاتل نشون  

ا و  فنکهیموندنش  اون  تحو  لمی..  اآلن..  تا  نداده..    سیپل  لیو 

زن دومش رو بشه..    هیخواد قض  یاآلنم نم  نیهم  یکه حت  دمیفهم

..  میزد  یحرف م  نیدرباره هم  می آشپزخونه.. داشت  ی اون روزم تو 

 ! ی دیکه تو رس

کم فکر کردم و    هیکرد..    یرهام نم  ی که لحظه ا  ی همون بهت  با

 لب زدم:

و    وی.. اون گدی تو نقشه بوده! شا  ریاصالً.. از همون اول ام  دیشا  -

 و گرفته..  لمیکرده.. اون ف کی تحر

 : دمیو به دو طرف تکون داد من باز پرس  سرش
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 ؟یدون  یاز کجا م -

لو رفت.. هنوز    لمی.. که فمونی اش.. تو شب عروس  رهینگاه خ  -

که تو چشماش به خاطر کشته شدن زنش    ی.. من.. من غمادمهی

تونه پسر خودش و مامور کنه    ی م  ی .. چه جوردمینشسته بود و د

کم    یلیاحتمال خ  هیبا    یتا بعدش.. حتکه.. بره زنش و بکشه؟  

 لو بره و آبروش نابود شه! 

  ی که زن و بچه اش زندگ  ی تو همون کوچه ا  ره یکه م  یآدم  -

  ی سرش م  تی ث یرو هم آبرو ح  زهیر  ی م  گهیزن د  هیکنن.. با   یم

 شه؟

بابام عادت داره.. هرچ  و یگ  - و که   ی زیهمون شب بهم گفت.. 

و    بیغر  بیعج  ی ذاره تو جاها  یکنه.. نم  مینفر قا  هیبخواد از  

م حت  یلیخ  ی جا  هیذارتش    یمحال..  و    یجلو  یآسون 

.  می نکن  داشی وقت عقلمون بهش نرسه و پ  چیچشممون.. که ه 

  چیفکر کرده بود.. که حتماً ه  نی هم.. به هم  هیقض  نیمطمئناً تو ا

 بکنه..   ی کار نیرسه تو اون کوچه همچ یکس.. به ذهنشم نم

از همون اول.. با نقشه به    ویگ  ی عنیبوده؟    یکار کپس.. پس    -

کرده که تو رو   ی کثافت کار  نهمهیدام انداختن تو جلو اومده و.. ا
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با  ریگ   نتون یب  یو کدورت  نهی مگه ک  ره؟ یبگ  لم یف  دیبندازه؟ چرا 

 بود؟

  ی بپرسم چ  نکهیو ناباور شد و قبل از ا  ده یلحظه ترس  هی  نگاهش

 شد خودش لب زد:

 ؟ ی حرفام و.. باور نکرد -

بود که منم دست و پام و گم کردم..    دهیرنگ و روش پر  ی جور

.. فقط به خاطر چند تا سوال  دی به سرش رس   ی فکر  نیچرا همچ

 که به زبون آوردم؟

ایعنی که شا   ن ی..  نکنه هم    یکس   دیمسئله  باور  و    هیحرفش 

  ی کیدرباره اش به  یچیوقت ه چی جزو ترساش بوده که ه یزمان

 از ما نگفت؟ 

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 سوم  و هفتاد و هشتصد پارت   

بار بهت گفته بودم که.. من    هی تونم باور نکنم؟    یم  ی چه جور  -

!  سا یگ   ستم ی.. با اون کله پر از باد نش یاون زرتشت ده سال پ  گهید

هم  هی پ  نیبارم  ماه  ا  شیچند  به  مشکوکم  که  گفتم    ن یبهت 
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  یکاسه ا   هیو حتماً    رهیبگ   لمیازت ف  دینفر با  هیچرا    نکهی.. اهیقض

 ؟کاسه اس.. نگفتم مین ریز

عصبان   فقط و  با خشم  که  کرد  نگاهم  نصف    یتی تو سکوت  که 

گوشه لبم گذاشتم    گاریس  هیاز خودم بود بلند شدم و    شترشیب

 و روشنش کردم! 

..  گارمی تا تموم شدن س  قهیکه تونستم بعد از چند دق  یحرف  تنها

  ه ی  ارمیبکشم و به زبون ب  رونی اون مغز آشفته شدم ب  ی از ال به ال 

 سوال بود: 

اون سگ   یچرا گذاشت  ؟یرو به ما نگفت   نایچرا همون شب ا  -

چرا پته اشون   به هدفشون برسن؟  وزشیپف  ی پدر حرومزاده و بابا

 ســـــا؟ یرو آب گ یختیو نر

حرف من و    طیتو اون شرا  یبود زرتشت؟ ک  یبود؟ شدن  یشدن   -

کردن واسه تبرعه کردن خودم..    یکرد؟ همه.. همه فکر م   ی باور م

شه    یو نم  ستین  رانمیا  گهیکه د  یکیو انداختم گردن    ریتقص

پسر مودب و با کماالت تو    ؟یبازخواستش کرد.. اونم کــــــــــ 

فام  تا حاال    یتموم  زی! پسر درس خون و همه چلیکل   هیکه 

آقاجون.. تو خودت  نزده رو حرف پدر و مادرش و  کلمه حرف 
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 گهیمن که د  ا یقاتله..    ویگ  نکهیا   ؟ی کرد  یکدوم و باور م  ی بود

!  ییبودن و سر به هوا  نطویهمه معروف بودم به شر و ش  شیپ

همه    ی فرار  ی کرد.. اون ترسو   یحرفم و باور م  یاگه کس  یحت

م  زیچ انکار  بابا  یو  اون    ی کرد..  با وجود  از خودشم  تر  آشغال 

ام اقدام کنه و انتقام لو دادن    هیتونست عل   یراحت م  یلی.. خلمیف

زندگ و  بگ  انهیمخف  یپسرش  ازم  و  چه رهیخودش  وقت  اون   ..

شد که قتل کار من نبوده؟ من نه    یتو دادگاه ثابت م  دیبا  ی جور

.. من..  ه بودنم و ثابت کن  ی که قربان  یداشتم.. نه مدرک   ی شاهد

 یترسم.. چرا نم  ی بودم زرتشت.. من.. هنوزم م  ده یمن فقط ترس

ک  ؟یفهم اعدامه!  حکمش  قـــــــــــــتل!    یم   ی حت  یقتله 

شه فکر    یه مکه دور گردنش حلق  ی لحظه به طناب دار  هیتونه  

بتونم فکر کنم؟ هم هنوز هر شب و هر شب    نکهیکنه که من 

چوبه   ینم و خودم و پایب  یرو م  یجهنم  قهیکابوس اون چند دق

تونم    ینم  گهی.. دهیکنم واسه سنگ کوب کردنم کاف  یدار تصور م

 بشم!  کینزد شی قدم ه یبکنم که به  ی کار  یدست  یدست

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 چهارم و هفتاد و هشتصد پارت   
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 پشت دست اشکاش و پاک کرد و ادامه داد: با

از شوهرم گرفتم.. نه بابام.. نه پدربزرگم!    یتی.. نه حمایاونم وقت  -

کردم و از   یم  سکیر  یک   دیکردم؟ به ام  یلب باز م  یک   دیبه ام

داشتم به    دیمن تا همون لحظه ام   من..  دم؟یپر  یچاله تو چاه م

  ن یبا ا  ست یکرده و قرار ن  کاریدونه چ  یخودش م  نکه ی.. به اویگ

دو  یکیخبر رفتنشم.. تا  یاز ب ی .. حتفتمیفرارش من تو هچل ب

 نکهیکنه واسه ا   یم  دایپ  یراه  هیماه ناراحت نشدم و گفتم حتماً  

 د یچون بهم قول داد.. فقط با  رونیمنجالب بکشه ب  نیمنم از ا

  ی .. حتکیتماس کوچ  هیاز    غیدر  یصبر کنم تا خبرم کنه.. ول

و بهش    ارمیب  ریشماره ازش گ  هیخاله    قیمنم که خواستم از طر

نداره و خودش از اونجا بهمون    یزنگ بزنم.. گفت هنوز شماره ثابت 

  داشتم که هر   دیداشتم.. منِ خر بازم ام   دیزنه! بازم ام  یزنگ م

جاگ  اونور..    ریموقع  م   یکیشد  پ   یو  ببره  منم  که    ش ی فرسته 

..  دمینابود شدم و فهم گهی.. دلمیاون ف دنیبا د نکهیخودش.. تا ا

 ته خطمه!



2333 
 

شن  یخفگ  احساس  از  بود  داده  دست    یماجرا  نیا  دنیبهم 

دختر   هیشرف پست فطرت واسه    یکه اون دو تا ب  یوحشتناک

 .. فتنین   ریخودشون گ  نکهیشونزده ساله درست کردن فقط واسه ا

بود که پنجره سالن و باز کردم و چند تا   دیاحساسم شد ی انقدر

عم اون جر دمی کش  قینفس  از  بعد  بار  ام  ان ی.. چند  حرف    ریبا 

داشتم که برم سراغش    تیو موقع  دمیشن   و یزدم؟ چقدر درباره گ

 د ی.. از کجا بای.. ولرم یپس بگو ازش    میو تقاص بهم زدن زندگ 

 اتفاق! ونآدما نقش داشتن تو ا نیا دم یفهم یم

تو اون شوک    یاگه اون لحظه وقت  دیگفت.. شا  ی راست  م   سایگ

کردم و نگاهم بهش    یزد باور نم  یحرفا رو م  نیوحشتناک بودم ا 

دروغ همراه بود..   ای  گهی داره راست م  نکهیا   دیبازم با شک و ترد

..  دمیپازل و کنار هم چ  ی ها  کهیت  ی نجور یاآلن.. اآلن که ا  یول

م گ  یداستان  دمید  یداشتم  تعری که  خ  فی سا   ی لیخ  یلیکرد.. 

.. اون پدر و پسر مجبورمون شی که ده سال پ  هیزیمعقول تر از.. چ

 ! میکردن که باور کن 

دادم    ی.. آره بهش حق مسایرو بستم و برگشتم سمت گ  پنجره

بعد از   یبزنه.. ول  ینتونست لب باز کنه و حرف  ش ی که ده سال پ
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ازدواجمون که من.. بارها خودم و بهش ثابت کردم و نشون دادم 

ن  گهید تونست سکوت و   ینم  یلیدل  چی.. ه ستمیزرتشت سابق 

 کنه..  هیحرف نزدنش و توج

کدوم از اون   چی زد.. ه  یبه من م   ش یماه پ  هیحرفا رو    نیا  اگه

 افتاد..  ینم نمونی اتفاقا ب

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 ششم و هفتاد و هشتصد پارت   

سرم و به سمتش چرخوندم    ییاز دستشو  سایاومدن گ  رونیب   با

با چشما   دمیو د که  طور  م  ی همون  دو    ادیبسته  مبل..  سمت 

 .. دهیطرف سرش و داره ماساژ م

حرف بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.. با نون تست و کره    بدون

  ی نی براش درست کردم و گذاشتم تو س  چیو عسل دو سه تا ساندو

ورق قرص مسکن.. بردم و   هیآب و  وانیل هیو  ریش وانیل هیو با 

م  رو  سر  زیگذاشتمش  که  برا  عیجلوش  و  برداشتن   ی دستش 

 مسکن دراز کرد!

 ها رو گذاشتم توش..  چیاز ساندو یکیدستش و گرفتم و  مچ
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 قرص نخور..  یبا معده خال -

 ندارم! ی من مشکل -

  ی نکن  تی.. اگه رعایگرفت   شیکه در پ  یوضع  نیدونم.. با ا  یم  -

 .. یش یمشکل دار  م  گهیدو ماه د یکیتا 

بهت گفتم..    ی د ید  یبگ  ی که بخوا  یستیتو ن  گهیاون موقع د  -

 ! امیخودم از  پسش برم

در   تی زبونش دوباره به کار افتاده بود و از مظلوم  نکهیمثل ا  نه

که   ییفهموندم که با وجود همه ظلم ها  یبهش م  دیاومده بود. با

 رابطه دو نفره امون.. هنوز من طلب کارم..  ی در حقش شده.. تو

 کردم.. کیو به سمتش بردم و چشمام و بار سرم

 مطمئن نباش.. ادیز -

 ام؟ یکه از پسش برم -

 ! ستم ین  تی تو زندگ گهیکه تا اون موقع د -

رو    ی لحظه ا  ی نگاهم کرد.. بازم اون حس شاد  رهیخ  ره یکم خ  هی

  ن ی نذاشت با دووم باشه و نگاهش و به زم  یاز چشماش گرفتم.. ول

 دوخت..
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قرار  - که    ی زیچ   ستین  حرف زدن من  تو هم  کنه..  رو عوض 

  رونیب  نجایکه حرف نزدم حق ندارم که از ا  یفقط تا وقت   ی گفت

 من...  گهیبرم پس بعدش د

نره من هنوز همون   ادتی!  میریگ   ی م  م یواسه بعدش.. بعد تصم  -

که    یآدم اگه خطا  هیام  گفتم  بهت  بب  ییبار  منمیازت  نه    ی .. 

که تو لحظه و   ییبه حرفا  ادی.. پس زدم یبخشمت.. نه طالقت م

  ت یزنم اهم  یم  گهیهزارتا عامل مختلف د  ای  تیعصبان   ریتحت تاث

 نده.. 

تونستم تعجب و از    یتو سکوت بهم نگاه کرد و من کامالً م  بازم

  ی ت ی سنخ  چیامشبم.. ه  ی نگاهش بخونم و خب حقم داشت.. حرفا

 نداره..  دهیهفته از من شندو سه  نیکه تو ا ییبا حرفا

چ  یول ن  ی زیباز  روش  تصم  اوردیبه  حرف   میو  بدون  گرفت 

و بخوره تا مجبور نباشه با حرفا و کل کل کردن با   چشیساندو

 بشه!   جیگ نیاز ا شتریمن ب 

 هفتم و شصت  و هشتصد پارت   

از گوش   ویگ  شنهادیبه پ  یهنوز جواب قطع  - نداده بودم.. که 

واسه من    یبزرگترا.. چه خواب  دمی.. فهممیواشکی   ی ها  ستادن یوا
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بجنبم..    ریاگه د  دمیلحظه به خودم اومدم و د  هیو    دنیو تو د

که تو    یقشنگ  ندهیشم و آ  یم  نجایا  ریپاگ  شهیواسه هم  گهید

..  دیپاش   ی بود.. از هم م  دهقشنگ تر هم ش  ویگ  ی اون مدت با حرفا

 ن یهم  یدونستم که حت  یخانواده م  ی مردا  هیلنگه بق  یکیتو هم  

اشون    دهیو عق  دن ید  یم  ادیهم.. واسه دخترا ز  یدانشگاه  لیتحص

اصل  نیا کار  که  تو  یبود  واسه    یدختر  بس!  و  خونه شوهرشه 

 ..  وی و گذاشتم کنار و رفتم سراغ گ  دی ترد گهید نیهم

 : دمیمن بودم که پرس نباریسکوتش ا با

 بود واسه رفتن؟ یاون چ لیدل -

از   ییتنها  نکهیندارم.. تا اآلن با فکر ا  ندهیآ  نجایگفت منم ا   یم  -

..  یاگه تو هم باش   ینگفتم به خانواده ام.. ول  یچی ه  امیپسش برنم

اونجا با    م یتون  یم  ییو.. دوتا  ستم یراحته که تنها ن   المیخ  گهید

پوئن مثبته واسه جفتمون   هی  نی . گفت هممی و کار کن  یهم زندگ 

کنه..    یم  تشونیاذ  بیکشور غر  هیندارن و تنها بودن تو    ایلیکه خ

تونم برم! هرچند..    یمنم نم  ی به توئه.. اگه نر  دم یگفت منم ام 

خواد بره.. چون باباش   یم  ی که.. واسه فرار از سرباز  دمیبعداً فهم

که داشت معافش کنه و معتقد    ییشد با کمک آشناها  ینم  یراض
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 نیخواست.. از ا  ی.. اونم مادیو مرد بار ب  ی بره سرباز  دیبود که با

  یم  یبده که چ  صیتشخ  دیبه باباش بفهمونه خودش با  قیطر

 خواد! 

و محکم بستم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. اون    چشمام

تر  دخ  هیآدم کالش فکرش تا کجاها کار کرده بود واسه گول زدن  

 میتصم  ی برا  یکه هنوز قدرت درست و حساب  ی شونزده ساله ا

 و نداشت..   شی مسائل زندگ  نیتو مهمتر ی ریگ

از اون    یدختر کردم.. دست کم  نیکه خودمم با ا  ی کار  هرچند

ا به  با علم  پا    ی ریگ  میتو تصم  یقدرت  نکهینداشت.. منم  نداره 

راحت بود که آقاجون    المیگذاشتم واسه ازدواج.. چون خ  شیپ

و نداره که رو حرف آقاجون حرف   نیهم جرات ا   یو کس  هیراض

 بزنه!  

کم پس انداز تو حسابم داشتم..    هیتنها مشکلمون پول بود.. من    -

خارج از کشور رفتن بس باشه!    ی که واسه قاچاق  ی نه اونقدر یول

هم گفتم که نه خودم دارم.. نه بلدم از حساب بابام پول    ویبه گ

نها  رونیب ت  نیا  تشیبکشم..  تا  م  کهیبود که دو سه  و   ی طالم 
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 هیو من خودم    میالزم دار   نایاز ا  شتریب  یلیفروختم.. که گفت خ

 کنم!  یبراش م ی فکر

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 هشتم  و شصت  و هشتصد پارت   

ا  ی کم معماها  کم تمام  تو  بودم    نیذهنم که  نتونسته  ها  سال 

 کهیشد و پازل دوهزار ت  یکنم داشت حل م  دای براشون پ  یجواب

 شد..  ی م دهی شده بود داشت دوباره کنار هم چ  یکه متالش ی ا

زنه.. چقدر با احتمال    یم  سایکه گ  یحرف  نمی صبر کردم تا بب  یول

 داره!  یسر منه.. همخون ی که تو  یوحشتناک

عمز  ی پوزخند نفس  و  رفته  دیکش   یقید  به  رفته  اش  چهره   ..

 شد..   یتر م نیغمگ

گذاشت.. گفت بابام.. تو    ونیچند روز بعد.. فکرش و باهام در م  -

ا  د  هیکه خونه خودمون هست..    یهمون کوچه  هم    گهیخونه 

و به    دمیفهم  یواشکیدونه.. فقط من    یکس نم چیداره.. گفت ه 

هم نگفتم.. گفت فکر کنم نگهش داشته واسه متاهل شدن    یکس

رفتم تو خونه و   ی واشکیبار  هیساختم و   داشیاز رو کل  ی من.. ول
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با  ی زایپول و دالر و چ ی سر هیمدارک مربوط به کارش و  دمید

بار   هی  یوقتا.. فقط ماه  یلیداره.. گفت خ  یارزشش و توش نگه م

که رفت    ی همون روز  ی فردازنه و اگه ما..    یبه اون خونه سر م

از پوالش    ی سر  هیفهمه    ی.. تا ماه بعد اصالً نممیتو اون خونه بر

اولش مخالفت کردم.. گفتم همیدزد  ش ینجوریده شده! مسلماً 

هم گردنمون    یخوام گناه دزد  ی کارمون خطا و خالف هست.. نم

  ی تر بشه و کارمون سخت تر.. ول  اهینامه اعمالمون س  یو ه  فتهیب

 ی وقت  نکهیکردنش و ا  یو راض  ختنیزبون ر  وه یدرست با همون ش

  ی تی.. تنها موقع م ینجنبکردن و اگه زود    گهیفکر د  هیواسه    میندار

 ی نم  ی اسمش دزد  گهیقانعم کرد.. گفت د  ره یاز دست م  میکه دار

  یم  هاش آخرش به من  ییپوال و دارا   نیشه.. من وارث بابامم.. ا

تونم هرجور که دلم بخواد خرجش کنم. تو فکر    یرسه.. منم م 

 .. رمیگ  یکن دارم ارثم و زودتر از بابام م 

..  دمیصورتم کش  ی رو  تیجام بلند شدم و دستام و با عصبان  از

  ن یکه تو ا  ی زی به جز چ  ی ا  گهی حاال جور د  لمیاون ف   ی صحنه ها

گرفت و من و   یچشمم جون م  ی داشت جلو   دمید  یده سال م

 یم  میخورد   ی باز  یعوض  هیهمه امون توسط    نکهیبه باور ا  شتریب

ا خ   نیرسوند.  فهم  یلیو  بود  ف  دهیوقت  ه قطبودم  وقت    چی.. 
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خانواده خودمون    ی از اعضا  یکی..  یکردم اون عوض  یفکرشم نم

 باشه! 

دونستم    ی کرد و م  یکه داشت مغزم و سوراخ م   ییفکرا  ی به ال   ال 

 ادامه داد:  سایگتازه اولشه..  نیا

ا  گهیشدم.. د   یراض  - با خودم گفتم    ی چاره  بود..  نمونده  برام 

پا  یگناه باشه..  اگه  منصرف  وهیگ  ی هم  واسه  و  تالشم  من   ..

به خودم    یفکرا خودم و گول زدم و وقت  نیشدنش کردم. با هم

بودم و نگاه    ستادهیدرخت وا  هی اون خونه پشت    ی اومدم که.. جلو

 در بود..   خیهراسونم م 

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 نهم  و هفتاد و هشتصد پارت   

با کالفگ   از و  بلند شدم  و   یجام  کردم  فرو  موهام  تو  و  دستام 

خ انگار  خشم  اون  شدم..  زدن  قدم  شدن   الیمشغول  خاموش 

 نداشت. 
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بود و مجبور شده    یطیو چه شراهمه مدت ت  نیا  سایگ  نکهیا  فکر

زندگ حفظ  واسه  درآوردن..  پول  واسه  چه    ی بود  به  آبروش..  و 

 و تحمل کنه..  یکس یو ب  ییتن بده و چقدر تنها ییکارا

  ی راحت اونور کار و زندگ  الیبا خ  زیهمه چ  یاون پدرسگ ب  یول

سازه.. همه    یشکل ممکن م  نیاش و به بهتر  نده یکنه و آ  یم

 رسوند.   یتنم و به مرز انفجار م ی رگ ها

باهام گرفت افتادم و    رازیکه بعد از برگشتنمون از ش  یتماس  ادی

کرد..    یرو به شدت خورد م  یک یلحن سرخوشش که اعصاب من  

  ده یکه اون لحظه حتماً به مرز جنون رس  ییسای چه برسه به گ

 بود!  

 لب زمزمه کردم: ریراه رفتنم ز  نیح

م   ینم   ی نجوریهم  - تقاص پس  تقاص  دهیمونه..  .. خودم ازش 

  یکجاست؟ شهر هرته که هر گه  نجای. فکر کرده ارمیگ   یپس م

بخوره و ه باباش  با  کار  چیدلش خواست  نداشته    ی کس  بهش 

 باشه؟  

 :دمیو طلبکارانه غر سایو برگردوندم سمت گ روم
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از جشن رضا   می که داشت   ی.. همون شبسایگ  ی د یتو که فهم  -

  ی دیپدر مادر زنگ زد بهم.. فهم  یب  وثیو اون د  می گشت  یبرم

لنگه باباش.. بازم    هیوزیپف   هی.. بهت گفتم اونم  ادیکه ازش بدم م

کنم؟    یباور م  یرو درباره اش بگ  نایکه اگه ا   ی فکر نکرد   نیبه ا

با وجود   یگفت  یم  یشب عروس  ناگه همو  دی.. شادی.. شادیآره شا

کرد و تو هم به خاطر حضور    یحرفت و باور نم  ی کس  لمیاون ف

  دنش یمن قرار بود بعد از شن ؟یاآلن چ  ی.. ولی بود  دهیترس ریام

 از به زبون آوردنش؟ ی دی که ترس ارمیسر تو ب  ییچه بال

بچ  دمیترس  - و  پرم  و  نذاری نیبال  نذاری ..  سراغش..    ی ..  برم 

بگ   دمیترس نشدن..  دردسر  خاطر    نی ب  نجایهم  ه یقض  نیا  یبه 

 نکهیعمر حسرت و ترس از ا  هی خودمون بمونه.. باز من بمونم و..  

  س ی تونن من و به پل   یاون دو نفر.. هر موقع که دلشون بخواد م

خودم و ثابت   یگناه  ی ندارم تا باهاش.. ب  یچیلو بدن و.. من ه 

 کنم! 

 نکهیفکر نکردم تا حاال؟ ا   زایچ  نیمن به ا  ی کرد  الیخ  یعنی  -

کنم    ی کار  هیترس و از وجود تو پاک کنم و    نیبتونم ا  ی چه جور

من فکر    ؟یکن  ی که تا آخر عمرت با آرامش تو خونه من زندگ 
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  گه ید  یکیکار    لمیاون قتل و اون نقشه و اون ف  نکهینکردم به ا

سوء استفاده کرده؟   تیسادگ  ازبوده که تو رو انداخته تو تله و  

  ی .. ولدنشیبود واسه پرس  ری! آره ددمیازت پرس  نمی که هممن  

 ؟ ی.. چرا همون موقع بهم نگفتـــــــــدمیباالخره پرس

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 هشتادم و هشتصد پارت   

گر  نباریا به  فقط  و  موند  حرف  هیساکت  داد..  ادامه   یکردنش 

 ه یهزارتا توج  ی عنیداد..    ی حق و به من م  یعنی  نینداشت بزنه و ا

تونستم    یکه من نم  شیسرش داشت واسه پنهون کار  ی غلط تو

 قبولشون کنم! 

ا  گهیحاال د  یول از  بود..  بعد..    نیگذشته  د  هیبه   دیبا  گهیجور 

کردم.. تا خوبِ خوب..   یدختر اثبات م  نیا  یزندگ  ی خودم و تو 

که ساکت موندن   رهیبگ ادیبا تمام گوشت و پوست و استخونش 

ا  شهی هم  ستیقرار ن   ی و بهش نشون م  نیچاره کار باشه.. من 

 دادم! 

کنم..    کاریدونم چ  یبه بعد.. خودم م  نیتموم شد.. از ا  گهید  -

حروم لقمه تر از خودش.   ی چه با اون پسره ولد زنا.. چه با بابا
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  ی عنیدختر    هی   یده سال حروم کردن زندگ   دمی ن نشون مبهشو

 ه یتقاص پس بده ک  دیکه با  یاون کس  دمی.. بهشون نشون میچ

خانواده ها قانع    شیپ  ونفقط به بردن آبروش  یکیو برعکس.. من  

 ! ستم ین

 : دی ترس سرش و بلند کرد و نال با

   ؟یکن کاریچ ی خوا یم -

بره زندان..    دی .. باسایتقاص پس بده گ   دی.. باسی پل   شیپ  رمیم  -

که سر اون زن بدبخت آورد..    ییاعدام بشه! چه واسه بال  دیاصالً با

 که سر تو آورد!  ییچه واسه بال

از جاش بلند شد و اومد سمتم.. دو تا دستام و تو دستش    عیسر

 شد..  رهیگرفت و عاجزانه تو چشمام خ

 نه!   سینه.. نه زرتشت تو رو خدا! پل -

  لیفام  یرفتن آبروش تو  ی نه؟ واقعاً فکر کرد  سیپل  یچ  یعنی  -

  م ی ضربه بزرگتر بهش بزن  هی  دیداره؟ با  یتیاهم  نیبراش کوچکتر

 ! می ساقطش کن  یاز هست دی. باسایگ
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.. هنوز  ه یتو اون قض  رهیمنم گ  ی .. پای تونم! پا  یمن.. من نم  -

اگه قاتل نباشم   یکنه.. حت یکه ثابت م  یلمیهست.. ف لمیاون ف

 برم زندان..   دیمجازات بشم زرتشت. منم با   دیهم دستشم.. منم با

  ر یام  ش یکنه.. تنها آدم زندگ   تی نداره که شکا  ی اون کس و کار   -

کنه.. وگرنه اول از   ینم  ی کار  چیبوده که اونم به خاطر پسرش ه

 دار! ی باال  رهیهمه سر اون م

دار؟ از کجا معلوم    ی اال از کجا معلوم؟ از کجا معلوم سرش بره ب  -

کنه.. هزارتا نقشه    یم  یکیباهاش دست به    رمی اعتراف کنه؟ ام

کشن که من و همه کاره نشون بدن.. هزارتا دروغ    یمختلف م

داشتم   یکه ثابت بشه اصالً من با اون زن خصومت شخص گنیم

زرتشت..    یشناس  ینا رو نمینکشتمش.. تو.. تو هنوز ا  یو اتفاق

 تو... 

 و صورتش و با دستاش پوشوند..   هیگر ریبلند زد ز ی با صدا هوی 

[23.11.2۰ 19:22 ] 

 کمی و هشتاد و هشتصد پارت   
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  ن یو محکم بستم و نفسم و فوت کردم.. حرفاش همچ  چشمام

تا آدم  راهمیب ا   ینبود.. دو  تا  از آب در    یذل عوضحد ر  نیکه 

هرکار م   ی اومدن..  بر  ب  ادیازشون  دادن   یواسه  نشون  گناه 

اعدام    یحت  ای..  یحت  ایندارن از متهم شدن    ییابا  چیخودشون و ه

 گناه! یدختر ب هی

تونستم بذارم اون دو تا راست راست واسه    یم  ی من چه جور  یول

 موضوع؟  نینکنه تو ا  دشونیتهد  ی خطر  چیخودشون راه برن و ه

رو گرفتم و از رو صورتش برشون داشتم.. نگاه    سایگ   ی دستا  مچ

کردم    یاعتراف م  دیکه بدبختانه با  سشیخ  ی به چشما  یقیعم

 کهنیشده بود انداختم و قبل از ا  ی ا  گهیخوشگل تر از هر وقت د

 بخوام آرومش کنم خودش گفت: 

 رابطه امون؟!  نی شبِ.. اول ادته؟یاون شب و  -

رابطه   هی از  اون شب.. جدا  رفت سمت  و ذهنم  کردم  فکر  کم 

از همه تو ذهنم پررنگ بود.. حال    شتر یکه ب  ی زیلذتبخشمون.. چ

دلش گرفته ربطش    نکهیخودش به ا  ی بود.. ول  سای گ  شونیبد و پر

خواست درست درباره    ی کردم م  ی دونم چرا حس م  یداد.. نم
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 دییسرم به تا  ادنحال بد اون شبش حرف بزنه که بعد از تکون د

 گفت: 

 دم؟یو د یاون شب.. ک یدون یم -

 منتظر نگاهش کردم که خودش جواب داد: فقط

تو خریام  - از  از..  بود که..  فرستاده  و  نفر  شرکت..    ابونی ! چند 

 بدزدنم! 

بود    ی ادیز  یلیخ  گهید  نیشده و ناباور بهش نگاه کردم.. ا  خشک

 ی شوکه ام کرد و دما دمیکه تا اآلن شن  ی زیاز هرچ شتریبرام.. ب 

 آورد! نییبدنم و پا

تو خونه ام لم بدم و اون پدرسگ الدنگ زنم   رتیغ  یاحمق ب  منِ

نفهمم؟    ی زینکنم؟ اصالً.. اصالً چ  ی کار  چی و بدزده و من.. من ه

خودش   شیپ   یماه گذشته ازش؟ اون.. اون عوض  کیتا اآلن که  

  رت یغ یعرضه ب یب هیفکر کرده بود اآلن؟ من و  یدرباره من چ

شدن   دهید در برابر دز  بکنهتونست    ینم  ی کار  چیکه ه  دیدید  یم

 زنش؟
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بد شدن چقدر تو صورتم    نیدونم حالم چقدر بد شده بود و ا  ینم

هم متوجه شد و با دهن باز مونده زل    سا یکرد که گ  داینمود پ

 زد بهم.. 

..  نم یزودتر از من به خودش اومد و کمکم کرد که رو مبل بش   یول

  یچوب پنبه تو مجرا  هیاومد انگار    ی رفت و م  ی نفسام به زور م 

انقدر شد  ریگ   میتنفس شده بود که    د یکرده بود و ضربان قلبم 

 آورد.. یام فشار م نهی قفسه س ی داشت به استخونا

دادم و چشمام و محکم بستم..    هیمبل تک  یپر نبضم و به پشت  سر

ترکه و عضالتم کش    یمغزم داره م  ی کردم همه رگا  یحس م

 ..  ادیم

خواست بخوابم و تا چند ماه    یخواست.. دلم م   یخواب م  دلم

کابوس بوده.. همه    نایهمه ا  نمی چشم باز کنم بب   ینشم.. وقت  داریب

 دروغ بوده..  دم یکه شن ییزایچ نیا

  سایقاتل بودن گ   قت ی خواست حق  ی.. دلم م یباشه ول  ب یعج  دیشا

همه    نیا  نکهیزجر نکشم از تصور ا   ی نجوریباشه.. که اآلن من ا

ه به خاطر  داد  پس  تاوان  به خاطر    چی سال  پوچ..    یآرزو  هیو 

خواست    یکه فقط م  یعوض  هیبچگانه.. به خاطر حروم لقمه بودن  
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ماه آلود  معلورهیبگ  یاز آب گل  رس  م.. که  راه  تو  به    دنینبود 

گ  مانع  سایهدفش..  م  ی چه  ا  ی براش  که    ی شکل   نیساخت 

 از سر راه برش داشت!  انهیوحش

 بخور!  نیم از اک  هی ایب -

باز کردم و    ی چشما  ی .. ال ساینگران گ  ی صدا  با داغ شده ام و 

بهش..   بلند کردن سرم زل زدم  بود    وان یل  هیبدون  آب گرفته 

حالم    یعنیکرد که بخورم..    یسمتم و داشت با نگاهش التماس م

 که با خوردن چند قلپ آب خوب بشم؟ دید  ی و جور

به آب واسه درآوردن   اجیو رد نکردم چون احت  دستش داشتم 

به    یتونستم حرف  یهنوز نم  یوحشتناک.. ول  یخشک   نیگلوم از ا 

ب  چشما  ارمیزبونم  همون  با  که    یو  بهش  زدم  زل  شده  مات 

ناراحت و   ی موهاش و زد پشت گوشش و کنارم نشست با چشما

 غمزده..

حرف   دیهمهم به حرف زدن نداشتم چون انگار خوب ف  یاجیاحت

 نگاهم و که گفت:
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عذاب    ی نجوریا  یو از چ  یکن  یفکر م   ی به چ  ی دونم دار  ی م  -

ای کش  یم فکر  ام نکهی..  ا  یم   الی خ  ری..  تو  و    انیجر  نیکنه 

 !ی نکرد ی کار  چیو ه ی دیفهم

 و به چشمام دوخت: سشیخ  ی و بلند کرد و چشما سرش

دونه که من به    ی م  ریزرتشت.. ام   ستین  ی نجوریبه خدا ا  یول  -

چ ا  یعنی..  یعنینگفتم!    یزیتو  خواست..   نیخودش  ازم  و 

 ... یکرد که اگه تو بفهم دمیخواستن که نه.. تهد

باال  دنیشد که صدام و تا مرحله هوار کش یچ  دمینفهم خودمم

 بردم داد زدم: 

گه خـــــــــــــورد.. گه خورد و جد و آبادش! هر آشغال   -

که   ی تن و بدنت بلرزه و کار  دیکنه با  دیتو رو تهد  ادیب  یجاکش

 ؟ ی خواد و انجام بــــــــد  یم

 :دیشد که مثل خودم توپ ی دادم جر ی صدا با

  ی .. هرکاردمیباشه انجام م   زامی آره.. اگه صحبت سر جون عز  -

 !ــــــــــــدمیبخواد انجام م

 عقب..  دیو تو موهاش فرو کرد و همه رو محکم کش دستاش
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فرستم واسه    یو م  لمیاون ف  نکهیبه من.. به من گفت عالوه بر ا  -

کشم.. تو صحنه    یخودت م  ی چشما   ی .. شوهرت و جلوسیپل

  ی در طول روز م  ایلیکه خ  ی .. همونجوری تصادف عاد  هی  ی ساز

ه رنیم دوست   چی..  و  جونش  اگه..  پس  نشه..  متهم  هم  کس 

 نگو!  یچیو ه ری.. خفه خون بگ ی ارد

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 سوم و هشتاد و هشتصد پارت   

 فرستادم!  رونیحبس مونده ام و ب نفس

 وب یکه از مغز مع  ییها  ی ور   ی چرا در   ؟یکن  ی.. چرا باور مسایگ  -

 ! ؟ یکن یو باور م  ادیم رونیآدم ناسالم ب  هی

 ن یو ناسالم بودنش باعث شد باور کنم که ا  وبی مغز مع   ن یهم  -

..  ادیاز دستش برم  ی هست که هرکار  یو روان  ض یآدم انقدر مر

کنم زرتشت..    سک یر  ی زیچ  نی تونستم سر همچ  یمن.. من نم

نم  مجبور  تا  اآلنم..  باش  نم  یمطمئن  نم   یشدم  من    ی گفتم.. 

بسوزه.. هرچند    من اشتباهات    ی .. به پا گهیآدم د  هیتونستم بذارم  

  ی اومد! من م  یسر تو م  ییسوختم اگه بال  یم  شتریکه خودم ب

ترسم.. همون ترسم باعث    یترسم.. من از اون آدم و پسرش م



2353 
 

..  ویواسه رفتن سراغ گ  ارو یولم کردن.. زنگ بزنم به اون    یشد وقت

  ی م  ینبود هنوز ول  ی. پولم کاف صبرم سر اومده بود.   گهیچون د

  ش یپول ببره..که گوش   ن یکه من و با هم  نمخوستم التماسش ک

و جواب نداد و بعد.. اومدم خونه و.. تو رو.. تو رو مجبورت کردم 

ذهنم منحرف بشه و دلم آروم    نکهیبه رابطه فقط.. فقط واسه ا

 . می زندگ ی از حس بودنت تو رهیبگ

فکر   نیپشت دست اشکاش و پاک کرد و من فقط داشتم به ا  با

که تو چند ساعت هنوز    ارهیاشک و از کجا م  نهمهیکردم که ا  یم

 چشمه اشکش خشک نشده! 

خواستم بگم بهت..    ی برام عوض شد.. م  یفرداش.. همه چ  یول  -

راحت شده بود از   المیخ  گهی.. از حرفاش.. چون دریام  دنیاز د

من و    نکهیراحت شد از ا  المی.. خی رینم  ییجاو    ی تو هست  نکهیا

  ی کرد  دامیکه توش پ  یطی.. با اون شراییواسه روابط زناشو  یحت

حموم   یوقت  ی.. ولی.. ولیچ  همهبا    ی ایکنار م  ی و.. دار   ی خوا  یم

زنگ   یاشتباه  شبیخواستم بگم د  یزنگ زد.. م  اروی.. اون  ی بود

فعالً پش و  ول  مونیزدم    رم یم  شهیواسه هم.. گفت دارم  یشدم 

  ی .. کارات و بکن که ردت کنم.. حت ی ایب  ی خوا  یاونور.. اگه م
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پولِ کمتر از قرارمون من و ببره و    نیشده بود که با هم  یراض

لحظه تصم  دونهبرگر تو  که  بازم مجبور شدم  من..  .  رمیبگ  میو 

 داتیپ  دیو با  ی ک  گهیلحظه فکر کردم که اگه بره.. من د  هیفقط  

کنه ردم  از  کنم که  ترس  اون  با  هدفم..  به  برسونه  و  من  که   ..

به تو بگم تو سرم    نکهیدرصد فکر ا  هی  گهید  ی.. حت ریام  دیتهد

برا  کرنداشتم واسه درست ف  ی وقت   چینبود.. ه   نیهم  ی کردن.. 

 قبول کردم که برم.

داشتم..شا  خم نگه  دستام  با  و  صورتم  و  کوتاه   دیشدم    ی منم 

خوب نبود و    سایبعد از رابطه امون که حال گ   یکردم..اون روزا 

ب د  ی خود  یمن  عامل  هزارتا  دادم..با  گهیبه    شتر یب  دیربطش 

م  شتریب  دیکردم..با  یم  ی پافشار حرف    یتالش  واسه  کردم 

باهام داشته    ونستت  یکه م  ی ا  ندهیاز خودم و آ  شتریب   دیزدنش..با

  ی مختلف و ب  زیکردم که از ترس هزارتا چ  یباشه مطمئنش م 

 جفتمون و تباه نکنه! یارزش زندگ

 ی که اون شب رو تن و بدنش جا  ومدین  ادمیفکر کردم..  یهرچ

سرم و    نانیطمباز واسه ا  یباشم..ول  دهید  ی تازه ا  ی زخم و کبود
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تو جون من افتاده بود    سایازگ  شتریکه ب  ی بلند کردم و با درد

 لب زدم:

 که نکرد؟ تتیاذ-

 و تند تند به چپ و راست تکون داد!  سرش

  ز یچ  هینه..نه فقط حرفاش و تو سرم فرو کرد و گذاشت برم!  -

 هم گفت..  گهید

 ؟یچ-

ا- رسنکهیمثل  گوشش  ع  دهی..به  واسه  قراره    م ی بر  د یبود 

دق   نهیحق ندارم پام و اونجا بذارم و براش..آ  گه ی!گفت..درازیش

 سفر و کنسل کن وگرنه...   نیا  ی تون  یکه م  یبشم. گفت ازهر راه

 کشم آره؟ یچشمات م ی شوهرت و جلو -

 انداخت..   نییو به دندون گرفت و سرش و پا لبش

..به  دیکردم! آره شا  یم   حرفا تصور  نیمن تو رو عاقل تر از ا  سایگ-

به وقتشم باهوشه و هفت    یباشه..ول  ضیمر  وونهیآدم د  هیقول تو  

خودش..اونم   ی شه گند بزنه به زندگ  یوقت حاضر نم  چیخط!ه

و زمان    نیبه خاطر لونرفتن پسرش مجبور شد انقدر به زم  یوقت
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خون آلوده کنه بدون در نظر    هدست خودش و ب  ادیبزنه..حاال ب

تونه دستش و رو کنه؟اون فقط تو   یکه م   یگرفتن هزارتا احتمال

 جادیکه ا  یو رعب و وحشت  دنیدزد  وهیرو ترسونده..ازهمون ش

و   ی که بهت زده خواسته برتر  ی دیکرده و چهار تاحرف و تهد

قدرت   ی کن  یکه تو فکر م   ی انقدر  یقدرت خودش و نشون بده ول

 نداره. 

بود که صورتش و بادستام نگه داشتم و باال    نیی هنوز پا  سرش

 گرفتم. 

حرکات و رفتار و عکس العمل   نی!اسا یگ  ده یاون خودشم ترس-

  یهاش..فقط از ترسه!ترس لو رفتن پسرش..ترس لو رفتن زندگ

آبروش    انهیمخف رفتن  و  خاله    یاحتیخودش  گرفتن  طالق 

ا اگه  نبود..اصالً  زایچ  نیسارا!وگرنه  مهم   ینم  دتیتهد  براش 

م  هیکرد.. پل  یراست  سراغ  ف  سیرفت  م  لمیو  داد   یو 

  ه ینرفته و اومده سراغت که باهات حرف بزنه..فقط    نکهی..ابهشون

خواد   ینقطه ضعف داره که نم  هی  رمیکه ام  نهیداره..اونم ا  یمعن

  ی لیخ  م یتون  ی روش دست بذاره!اونم همون ماجراست.. ما م  یکس

که    ی..ازهمون سوراخیکه فکرش و بکن  ی زیراحت تر از اون چ



2357 
 

مثل خودشون رفتار    میتون  ی..ممیترسن انگولکشون کن  یازش م

تهدمی کن ترس..با  قدرتدی..بدون  دستا  ی..با  تو  ماهم    ی که 

 ! میدرست ازش استفاده کن   دیهست..فقط با

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 پنجم و هشتاد و هشتصد پارت   

 نیاز ا  شتریاش نذاشت که ب  دهیپر   ی شده و رنگ و رو   جیگ نگاه

.. هم  میبس بود هرچقدر حرف زد  گهیادامه بدم.. واسه امشب د

  گه ید  سایکردم هم گ  یفکر م  یحساب  دیمغز من پر شده بود و با

چشما   یتوان از  و  نداشت  زدن  حرف  اش    ی واسه  شده  خمار 

 .. دیبار ی م یخستگ

  ر یسرم درگ  ی تو  ی تا صبح با فکرا  دیبا  طیشرا  نیدونستم تو ا  یم

  سا یبه خاطر حال گ  یول  هیباشم و خواب به طور قطع ازم فرار

 بلند شدم و دستم و به سمتش دراز کردم..

 گه ی.. خب؟ واسه امشب دمیزن  ی.. فردا حرف مم یبخواب  میبر  -

 بسه! 
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  ش ینی نگاهم کرد و دستم و گرفت و بلند شد.. ب  ره یخ   رهیکم خ  هی

 و لب زد: دیو باال کش

م  - من  ن   شی پ  رم یمن..  ها..  ن  ومدم یبچه  ا  ومدمیکه..   نجایکه 

کم سبک بشم.. فکر    هیبودم که.. خواستم  بمونم. فقط.. انقدر پر  

 مونده باشه..  ی .. حرف نگفته اگهینکنم د

  نم ینگاهش کردم تا بب  ستادمیکم وا  هیبه پهلو زده شده    ی دستا  با

شه و بعد بدون حرف شونه هاش    یگفتنش تموم م  فیاراج  یک

 نیکردم سمت اتاق که قدم هاش و رو زم  تشیو گرفتم و هدا

 سفت کرد و برگشت سمتم.. 

 عوض بشه!   ی ز یچ  ستیمن.. قرار ن  ی زرتشت.. گفتم که با حرفا  -

درباره اش.. بسه هرچقدر   میزن   یمنم گفتم که بعداً حرف م   -

ب  میتصم در   مونیکم خستگ  هی.. بذار  ی فکر گرفت  یعجوالنه و 

ت بشه..  تر  آزاد  جفتمون  فکر  بتونبره..  تصم  می ا  تر   م یراحت 

 طالقمون!  یهمون برنامه قبل   ای..  یزندگ  نی.. درباره ادامه امیریبگ

که اخماش رفت تو هم.. با وجود حال بدم تو دلم داشتم   دمید

حرفا من    نیکرد بعد از زدن ا  یبهش.. واقعاً فکر م   دم یخند  یم

الزم   نکهیذارم اسمش و از شناسنامه ام خط بزنه و بدون ا  یم
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خودش و    گهی بار د   هیبده درباره کاراش    حیتوض  یباشه به کس

 ر؟یبندازه تو دهن ش 

محاله طالقت    گهینبود تا بگم من د  یخب.. امشب وقت خوب  یول

 یدارم و نم  یتو خونه ام نگهت م   ریبا غل و زنج  یبدم و شده حت

  شتر یطالق سوء استفاده کنن واسه ب  نیثافت از اذارم اون دو تا ک

به خانواده   ممونیاز تصم  یآزار دادنت و چقدر خوب شد که حرف

رو بعد    سای.. تا به گوش اون دو تا هم برسه و حاال که گمیها نزد

آزارش   داشونیکرده بودن.. چپ و راست با تهد  دایاز ده سال پ 

 بدن! 

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 ششم و هشتاد و هشتصد پارت   

  ومدیبه مذاقش خوش ن  ادیانگار ز  یظاهر حرفم و قبول کرد ول  به

نذاشتم    ی.. ولدیخواب  یکه قبالً توش م  یکه راه افتاد سمت اتاق

اتاق  سمت  کشوندمش  و  گرفتم  و  دستش  مچ  راه  وسط  و 

 خودمون!

 : د یو نال ستادیوا دوباره
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 زرتشت.. سختش نکن!  -

تو از خودت    نکهیشه.. مگه ا  یسخت نم  ی زیواسه من که چ  -

 ... دنی و.. کنار من خواب یمطمئن نباش

 : دی سکوتم اخماش رفت تو هم توپ با

 خب؟ -

 دونم.. حرارت بدنت و ببره باال!  یقلقلکت بده و چه م -

ژست    هیبشه..    ی عصبان  نکهیحالتش عوض شد.. نه ا  ی ا  هیثان  تو

ساعات که   نی اعتماد به نفس به خوش گرفت و برعکس تمام ا 

 گفت:  ی گر ی موذ  تیبا نها دمیچهره مظلوم د هیفقط ازش 

تب کرد و رفت کله اش و   هویهم که نصف شب    ی آهان.. اون  -

 آب من بودم البد!  ریش ریگرفت ز

 یچه جواب  دیدونستم با   یبرد.. اصالً هنگ هنگ بودم و نم  ماتم

و مطمئن بودم.. نشون به    نیاون شب خواب بود.. ا  سایبدم.. گ 

و خودشم    نییاز تخت افتاد پا  ی داریخواب و ب  نی اون نشون که ب

 .. د ینفهم

 .. ی تو که خواب بود -
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 گفتم:   یاومد حرف بزنه منم مثل خودش با زرنگ تا

.. وگرنه  یزن  یم  دیمن و د  ی دار  یواشکی  دمی.. نفهم د یببخش  -

 کردم!  یحتماً جنتلمنانه تر رفتار م

 تو چشماش لب زدم:  رهیتر شدم و خ کیقدم نزد چند

  ی بود  دهیتو مثل کنه بهم چسب  نکهیا  ی محض اطالع.. من برا  -

تو   نکهیداشتم بلند شدم.. حاال ا تخت ن  ی رو  ییجا  گهیو من د

کن رو    دنیخواب  یفکر  تو  حال  هیبا  حال  یتخت  از   میبه  کرده 

 ! رهیگ ی خودت نشئت م ی ها ی توهمات و فانتز

چهره پر حرصش باال انداختم و رفتم سمت اتاق..    ی برا  ییابرو

  اد یهم که شده دنبالم ب  ی کردم از سر لج و لجباز  یخدا خدا م

انداخت رو   نیکه خدا رو شکر اومد و خودش و با همون شلوار ج

 تخت و چشماش و بست.. 

  دم یکش  شی تموم نشدن  ی ها  ی بچه باز  نیاز دست ا  ی کالفه ا  پوف

.. به یبهداشت  سی و بعدِ عوض کردن لباسام راه افتادم سمت سرو

گ   نکهیا  دیام حضور  با  بتونم  تر  راحت  تخت   هیرو    سای امشب 

ب  کنار  ا  ما یمشترک  دست  ندم  آتو  پررو   ی دختر  نیو  رگ  که 

 کرد!  یگل م طمیشرا نیتو سخت تر ی.. حت شیباز
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[23.11.2۰ 19:27 ] 

 هفتم و هشتاد و هشتصد پارت   

××××× 

  نکهیانگار با ا  ی دونم ساعت چند بود که چشمام باز شد.. ول  ینم

  یهوا روشن شده بود هنوز خوابم کامل نبود که چشمام انقدر م 

 سوخت.. 

.. از شبمی بره و د  یخوابم نم  گهیخب.. مطمئن بودم که د  یول

تا   ی به خاطر راه رفتن چند ساعته و فشار  یشدت خستگ که 

 شدم..  هوشی ب باًیراعصاب و روانم بود تق ی آخر شب رو

 ی جا  دنیتخت نشستم که بعد از د  ی بلند شدم و رو  نیهم  واسه

تنه بدون شلوارم افتاد و دهنم باز   نییزرتشت چشمم به پا  یخال

 موند.. 

تخت افتادم.. تو ذهنم داشتم    ی رو  رونیکه با همون شلوار ب  ادمهی

اعتراض کرد    دنم یکه اگه زرتشت به شلوار پوش   دم یکش  ینقشه م

ب  ی جلو درش  خودش  هم  ارمیچشم  تا    یشکل  نیو  بخوابم 
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که بلدن خودشون و    ی با اراده ا  ی آدما  ی واسه من ادا  ی خودیب

 .. ارهی کنترل کنن در ن

خوابم   ادیب  رونیب  ییزرتشت از دستشو  نکهیقبل از ا  یحت  یول

ذهنم و جلوتر از خودم خونده که    دمید  یبرد و حاال داشتم م

 کار! نیخودش اقدام کرده واسه ا

که هنوز غرق خواب بود   ییبلند شدم و با چشما  یقینفس عم با

که چشمم   میکردن گوش  دایبه دور و بر انداختم واسه پ   ینگاه

از توش گوش  زی م  ی رو  فمی به ک   دم یو درآوردم که د  میافتاد و 

انقدر زنگ خورده بود که   شبیافتاد د   ادمیشه و تازه    یروشن نم

 کرد و خاموش شد..  یخال ی باتر

تا کشو داشت و دونه دونه    شیکه پنج ش  ی افتادم سمت دراور  راه

پ واسه  باز کردم  رو  نم  ی کردن شارژر  دایهمه  دونم چرا    یکه 

 چپوند..  یو مکش ی آورد و تو یدرش م زیاز پر شهیزرتشت هم

خواستم برش   نکهیکردم و هم  داش یآخر پ  ی باالخره تو کشو  تا

لحظه از تصور    هیدارم در باز شد و من که پشتم به در بود.. فقط  

شده    ی تنه برهنه ام شاهد چه صحنه ا  ن ییپا  نی زرتشت با ا  نکهیا
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سر و  بستم  محکم  و  پا    عیچشمام  سر  و  کردم  راست  کمر 

 ..ستادمیوا

به من نبوده باشه    هیچند ثان  نی کردم حواسش تو ا  یخدا م  خدا

باال رفته اش رو به   یلعنت ی برگشتم و با اون ابروها نکهیهم یول

 .. ستی ن  اریوقت باهام   چیکه شانس ه  دم یرو شدم.. فهم

 ! یبا شکوه   ریچه صبح بخ -

.. چون خجالت  ییال پرروو تو کاسه چرخوندم و زدم کان چشمام

 شد..  یآدم فقط به ضرر خودم تموم م نی ا ی جلو دنیکش

 ؟ ی درآورد  یشلوار من و واسه چ -

 عوض کردن لباساش گفت:  نیافتاد سمت کمدش و ح راه

ا  - ج  یکس   نکهیاواًل  شلوار  خواستم   ینم  نیبا  دوماً  خوابه.. 

ن   یبفهمونم حت  با من بخواب  هیلخت رو    مهیاگه  تاث یتخت   ری.. 

 روم نداره!  یآنچنان

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 هشتم  و هشتاد و هشتصد پارت   



2365 
 

  ن یتو ا  یبگم معلومه که نداره چون انقدر تجربه داشت  خواستم

زبونم و  ی جلو ی ول یش  ینم کی تحر زایچ نیبا ا گه یکه د نه یزم

 شد..  ینم  دهیکش یخوب ی بحث به جاها نیگرفتم.. چون ا

 :دم یعوض پرس در

 ؟ ی ریم ی کجا دار -

  ش ی ب  شیشرت بهاره اش که رنگ سرمه ا  ییسو  دنیپوش  نیح

 اومد لب زد: یاز حد تصورم بهش م

 واسه صبحونه!  مینون ندار -

  پ ی انقدر ت   دنینون خر  هی.. واسه  دیچرخ  پش یدوباره رو ت  نگاهم 

معمول  زده که  هرچند  ش  نی تر  یبود؟  هاشم  و   کیلباس  بود 

خواست تو صف نون که همه   یخب.. دلم نم  یمناسب تنش ول 

بشه.. صد در    دهید  یشکل  نیزنن ا  یم  دیرو د   هی بق  ی کاریاز سر ب

ن فکر من و آزار  یدختر جوونم بود و ا  ایزن    هیصد تو اون صف  

 داد که گفتم:  یم

 ؟یاممممم.. چه نون -

 رفت تو هم..  اخماش
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 ؟یچ یعنی -

 ؟ ی ریگ  یم  یچه نون  یعنی -

 : دیابروش رفت باال و پرس هی

 ؟ی کرد یهوس نون خاص -

 گفتم:  عیکه دستم داد سر ی خدا خواسته به خاطر بهونه ا از

  چیباهاش برام ساندو شبیکه د اینون تست بسته ا نیآره.. از ا -

 !ی درست کرد

 ! رمیگ  یباشه از اونا هم م -

 ؟ی ریبگ ی خوا یاز کدوما م گهیمگه د -

 ! گهید رمیگ  یسنگک م شهیهم -

 داد انداختم و گفتم:   ی به ساعت که هشت صبح و نشون م  ی نگاه

نونوا  نیا  - اونم روز جمعه  غلغله اس.. من    یسنگک   ییساعت.. 

د حساب  شبمیگشنمه  درست  بر  یشام  تا  صف    ی نخوردم..  تو 

 کشه!   یطول م ی ایو ب یستیوا
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 یهل زده ام متعجب تر م  ی که لحظه به لحظه با حرفا  دمید  یم

نداشتم    حیو مسلماً منم قصد توض  اوردیبه روش ن  ی زیچ  یشد ول

تکون داد و راه افتاد سمت در که    دییکه باالخه سرش و به تا

 گفتم: 

 حموم باشم!  دیببر.. من شا  دیبا خودت کل -

 تو حموم؟ یغش کن فته یفشارت ن یاز گشنگ -

گشنه    ی و انقدر  یکه شر و ور به هم بافت   دمیب فهمخو  یعنی  نیا

ن نتون  ستیات  دق  یکه  کن  شتر یب  قه یچند  ولیتحمل  منم    ی.. 

ن روم  به  خودش  گوش   اوردمیمثل  زدن  از  بعد  و   می و  شارژ  به 

 .. یبهداشت   سیبرداشتن حوله ام از تو کمد.. راه افتادم سمت سرو

 نه حواسم هست!  -

بهش مهلت حرف زدن ندادم و رفتم تو.. خودمم خنده ام   گهید

بود واسه رابطه   رید  گهیکه د  ییها  ی بچه باز  نیگرفته بود از ا

ول بعضیما..  ن  زایچ  ی ..  آدم  است یواقعاً دست خود    رتیغ  نی.. 

 از هموناس! ی کیزنونه هم 

 نهم  و هشتاد و هشتصد پارت   
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 یحس  نیگفت تو اگه همچ  یه مک  ییندادم به صدا  تیاهم  گهید

که راه به راه دوباره حرف    یکن   یخود م   ی.. ب ی به زرتشت دار

 !  یکن یو انگولکش م   یزن یطالق و م

و    دمیکش   یقی عم  نفس لم دادن  باز کردم.. دلم  و  و دوش آب 

خونه برام   نیقسمت ا  نیکه لذتبخش تر  یوان  نیتو ا  دنیخواب

که به    ییبا توجه به حرفا  یخواست.. ول  یشد و م  یمحسوب م

دوش گرفتن کوتاه وقت داشتم تا    هیزرتشت زدم.. فقط در حد  

 برگرده! 

  ت یاهم  ی.. برشیکردم و رفتم ز  میدرجه تنظ  نی و رو سردتر  آب

وحشتناک لرز  حت  یبه  و  نشست  تنم  تو  نفس   ی جلو  یکه 

ثان  دنممیکش چند  گرمش    ی همونجور  هیگرفت  بعد  و  موندم 

 کردم..

خواب از سرم    دیداشتم.. واسه پر  اجیاحت  ی اون شوک لحظه ا  به

 گرفتن..  م یبهتر تصم ی و سر و سامون دادن به فکرام برا

همه تالشم    دیدونست و من با  یو م   زیزرتشت همه چ  گهید  حاال 

زدن   ن یکنه واسه زم  یکردم تا نذارم دور از چشم من اقدام  یو م
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نسبت به اونا تو وجودش    شبیکه از د   یاون دو تا.. البته با خشم

 کنه..  ی کار نینبود که همچ د یبع یل ینشسته بود.. خ

 نکهیشد.. با فکر کردن به ا  شتریطرف دغدغه هام ب   هیاز    دیشا

از تهددیشه؟ حاال که زرتشت فهم  یم  یحاال چ بعد  اونم    د ی.. 

 شه؟   یم یداشت چ هیقض نیکه رو ا ی دیو تاک ریام

از رو دوشم برداشته   یبار صد تن  هیگفتم    یدروغ بود اگه م  یول

  ی که جز طناز.. به کس   یینشد.. نه فقط واسه به زبون آوردن حرفا

 ! ختی.. زرتشت تصوراتم و بهم رنکهینگفته بودمشون.. واسه ا

بعض   هرچند و   یکه  بودم  اصابت ترکشاش  بازم من مورد  جاها 

کردم که انقدر راحت   یاصالً فکرشم نم  ین.. ولداستا  یمقصر اصل

نداشتم    انیتو جر  ی دست  چیمن ه  نکهیحرفم و درباره اون قتل و ا

 یحت  ییجورا  هیو    دمیترس   یازش م  شهیکه هم  ی زیباور کنه.. چ

 شده بود!  ایبه فوب  لیبرام تبد

ب  از چمدون  رون یحموم  سراغ  رفتم  و  نم  یاومدم  هنوز    ی که 

با بمونه    ی نجوریهم  دیدونستم  شده  که    ایبسته  بود  وقتش 

 ..ارمیو دوباره از توش درب لمیوسا
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ن   زرتشت م  ومدهیهنوز  و من خدا خدا  نون    یبود  کردم هوس 

زود  واسه  کنه  گوش  حرفم  به  و  باشه  نزده  سرش  به  سنگک 

 برگشتن.. 

ذاره..    یراحتم نم  ی که ذره ا  هی حس چ  نیا  دمیفهم  ینم  خودمم

براش نبود..    ییکه اصالً جا  یذهن   ی ها  ی ریدرگ  نیاونم وسط ا

  ن یهمچ  دمیفهم  یکردم... م   ی تر بهش فکر م   ق یکم عم  هی  یول

 شد..   یحس خوش قلقلکم تهش لمس م هی

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 نودم و هشتصد پارت   

به    هیدارم تا از تصور نگاه کردن بق  میو تو زندگ  یکی  نکهیا  فکر

راحت باشه از   المیحال خ  نیقشنگش ناراحت بشم.. در ع   پیت

 خوب بود! یلیاون آدم فقط مال منه خ نکهیا

خ  یرتیغ  نیا م  ایلیکه  فکر  غلط  وجود   یبه  تو  فقط  کردن 

خوب   یلیزن.. خ  هینفر.. به عنوان    هیحداقل من    یمرداس.. ول

 کردم..  یداشتم درکش م 
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شرت   یت  هیو دست بردم واسه درآوردن    دمیو پوش  رامیز  لباس

 .. دمی و دستم و پس کش  د یبه ذهنم رس  ی لحظه فکر  هیو شلوار که  

عاشقانه..    ی جایو پ  ی مجاز  ی ور اون ور و چرخ زدن تو فضا  نیا  از

وقتا پوشش زنشون..    ی خونده بودم که مردا.. دوست دارن بعض

خودشون باشه.. دروغ چرا.. منم دوست    ی ها  راهنیاز پ  یکیفقط  

 رو امتحان کنم.  ی زیچ نیبارم که شده همچ هیداشتم واسه 

ا  حاال  ت  نکهیبا  لبه  رو  هنوز  امون  نم  غیرابطه  و  داشت   یقرار 

که    یهمون حس  ریتحت تاث  یبشه.. ول  یدونستم بعدش قراره چ

شدن به جونم افتاده بود.. چمدون و بستم و رفتم    داریاز لحظه ب

کار    نیاز ا  هیبرعکس بق  نکهیا  دی زرتشت.. به ام   ی ها   راهنیسراغ پ

 ! اد یبدش ن

د  هیکه    البته وقت   گهیهدف  داشتم..  و    دمید  یهم  من  شلوار 

تونه خودش   ی و م  هیدرآورده بود تا مثالً نشون بده اراده اش قو

طرز پوشش   ی جد   ی جد  دمیند  و کنترل کنه.. من خواب بودم و

تونستم عکس العمل    یاآلن.. م  ینداشت.. ول  یتیمن براش اهم

 .. رمینظر بگ  ریهاش و بهتر ز
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.. دکمه هاش و  دمیو ساده اش و پوش دیسف ی ها راهنیاز پ یکی

که ازش    ی در حد  سممیخ  ی و تا زدم.. موها  ناشی بستم و آست

 رو شونه ام.  ختمیقطره قطره آب نچکه خشک کردم و ر

تا بناگوش باز شد.. از    شمیبه خودم انداختم و ن  نهیتو آ  ی نگاه

 هیواکنش زرتشت چ  دمید  یم  دینظر خودم که خوب بود.. حاال با

 لباسش!  دنیپوش ی برا ارمیب ی و اصالً چه بهانه ا 

باهاش شماره    که چند درصد شارژ شده بود و  می سمت گوش   رفتم

  ن ی طناز و گرفت.. جمعه بود و طراوت مدرسه نداشت واسه هم

که    دیطول نکش   یلیخ  یدادم هنوز خواب باشه ول  یاحتمال م

 جواب داد: 

 جونم؟ -

از خودم    نکهی و ا  شبیرفت باال.. انتظار داشتم به خاطر د  ابروهام

 ی لحن مهربونش رنگ و بو  یباشه.. ول  ی خبر گذاشتمش شاک  یب

 نداشت!  تیشکا

 عشقم؟  یخوب -

 شنوم خوبم!  یاآلن که صدات و م -
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ببخش  یاله  - برم..  م د یقربونت  ناراحت  ی!  دستم  از  به  یدونم   ..

 یکم فکر م  هی  د یداشتم تنها باشم! با  اجی.. احتی.. ولشبی خاطر د

 دادم! یمغزم سر و سامون م ی تو ی به فکرا دی .. بایعنیکردم.. 

اونجا..    یزرتشت به آقا دارون گفت که رفت  شبیاشکال نداره.. د  -

 .. یخوب نکهیراحت شد از ا الم یخ گهیآقا دارونم به ما گفت.. د

 کرد و ادامه داد:   یمکث

وقت  یلیخ  المیخ  - به  نسبت  تر شد  م  یراحت    یخواست  یکه 

 ! نجایا ی ایب

 : دمی طلبکارانه توپ یول  یلحن شوخ با

 ن خونه؟تو او یکش یانقدر از حضور من زجر م  یعنی -

! ذهن و قلب  نجاستی.. فقط جسمت ا یینجایا  ی نه چون.. وقت  -

زرتشته! منم.. از ته دل دوست داشتم   شیو هوش و حواست پ

 خواست!  یکه دلت م  یباش ییهمونجا

  ی که با حرفاش به جونم نشست.. حرفا  یو بستم از آرامش  چشمام

خوند تا باورشون   ی نفر تو گوشم م  هی  دیکه انگار حتماً با  یقت یحق

 کردم!  یم



2374 
 

حرف حال طناز و   نیمنم با ا  نکهیاز ا  نانیگرفتم و با اطم  ینفس

 کنم لب زدم: یخوب م

 بهش گفتم!  -

 و؟یچ -

  یاون قتل و هدف  انیدرباره جر  دیکه با  ی زی! هرچزویهمه چ  -

 دونست!  ی سال ها داشتم م نیکه تو ا

  د یطناز به گوشم رس  نهیرها شدن نفس حبس شده تو س   ی صدا 

 خودش که گفت:  ی و بعد صدا

 خب؟ باور کرد؟ -

باورم نشده ول  - باور   ی خودمم هنوز  اول  باور کرد! همون  آره.. 

رو بهش   نای.. که چرا اهیاز دست من شاک  ی کرد! فقط.. بدجور

کرده    دایاآلن که دوباره من و پ  نی ! همش ینگفتم.. نه ده سال پ

 بود! 

.. من طرف  هیقض   نیتو ا  یدون  ی بگم من؟ خودت م  ی خب.. چ  -

 ! دم یزرتشت بودم و بهش حق م
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 ی زرتشت باز  راهن یانداختم و همونطور که با لبه پ  نییو پا  سرم

 کردم لب زدم: یم

 ! دمیمنم.. حق و به اون م -

.. زرتشت ی که گفت  یاحتمال  نیا  د؟یکن  کاریچ  دیخوا   یحاال م  -

 .. چقدرش درست بود؟ی بکن  یاقدام   چی اگه بفهمه ممکنه نذاره ه

شد که اگه چاره داشت همون   یعصبان   ی جور  ه ی!  ی چیاونم ه  -

.. گفت واسه من فقط رفتن  ریام  یحت  ا ی  ویرفت سراغ گ  ی لحظه م

لوشون    سیخواست به پل  ی .. مستین   ی کاف  لیفام  ی آبروش تو

هم منم و    هیقض  نیا  ی پا  هی.. من بهش فهموندم که  یبده.. ول

  ی تره خورد م  مدونم چقدر واسه حرف  ینم  گهی! درهیمنم گ  ی پا

هزار تا حس و    ریو تحت تاث  میبود  یجفتمون عصبان  شبیکنه! د

تر شد آروم  که  اآلن  .. چه  م ین یبب  می ن یبش   دیبا  میفکر مختلف.. 

 ! یمعضل نیشه کرد واسه همچ یم ی فکر

دونه..    یزرتشتم م   گهیشه.. حاال که د  ی فکرش و نکن! درست م  -

..  ینی نب  یب یآس  چیکنه که تو توش ه  یم   دایپ  یراه  هیمطمئنم  

 !یکه به ناحق مجازات شد یده سال نیبسه تمام ا

[23.11.2۰ 19:27 ] 
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 دوم  و نود و هشتصد پارت   

زرتشت رو لبم نشست که با سوال    تیاز فکر حما  ی محو  لبخند

 : دیطناز پر کش ی بعد

 د؟ ینزد یحرف  گهیطالق که.. د  .. دربارهگمی م -

 کنم!  یم ی ادآور یدارم  یمن ه  یزرتشت نه.. ول  -

 ! سا یتو گ یهست ی عجب خر -

با  - اونم  گفتم  و  و دردم   دیچرا؟ خب حاال که من حرف زدم 

و    وی.. که هر لحظه ممکنه توسط گطیشرا  نیحرف بزنه بگه با ا

فقط    ایخواد شوهرم باشه..    یبره رو هوا.. بازم م  مون یباباش زندگ

 داره! تیقصد حما ی پسرخاله که از سر دلسوز هی

 ؟ ی دیهنوز نفهم یعنی -

 نگه از کجا بفهمم؟ یتا وقت -

 ع یسر  ی باز شدن در ورود   ی بگه با صدا  ی زیطناز چ  نکهیاز ا  قبل

 گفتم: 

 زنم خب؟  یزرتشت اومد بعداً باهات حرف م  -
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کمم.. زن   هیکم آدم باش تو حرف زدن باهاش.    هیباشه! فقط    -

 باش! 

 جواب دادم:  ی تر قیبا لبخند عم نباریا

 باشه خدافظ!  -

و    تماس کردم  قطع  د   هیو  آ  ینگاه  گهی بار  خودم   نهیتو  به 

انجام دادم نم  دنیکه تو پوش  یحرکت  نیانداختم.. هم  یلباس 

 قدم مثبت واسه نشون دادن زن بودنم باشه؟ هیتونستم 

..  رونیرفتم ب   دم ی که هنوز نم داشت کش  ییموها  ی ال به ال   یدست

بسته   هیاز    شتریرو که ب   دایزرتشت تو آشپزخونه بود و داشت خر

 آورد..   یدر م کیپالست ی نون بود از تو

به پشت سرش زل زده بودم تا هر موقع    کهیرفتم و در حال  جلوتر

 گاهش و شکار کنم گفتم: برگشت ن 

 ؟ ی کرد  ریچرا انقدر د -

نکردم.. مجبور شدم    دای جا پ  چی نون تست اومده بود.. ه  یقحط  -

 برم.. 
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لحظه مات    هی  دیگفتن جمله آخر که سرش به سمتم چرخ  موقع

ول تنم  لباس  رو  نگاه  یموند  وجود  نم  ی با  هنوز  تونست    یکه 

 تابلو بشه و ادامه داد: یلی.. نخواست خرهیبگ

 تازه باز شده!  ابونیکه.. سر خ ی پریاون ها -

وا   ی زیچ کنارش  منم  و  واسه   ستادمینگفتم  کردم  کمک  و 

  ی فقط خودم داشتم کار م  گهی.. هرچند که حاال د دایدرآوردن خر

  رهیبود و من نگاه خ ستادهیحرکت وا ی کردم و زرتشت صاف و ب

نمونده    ی زیچ  گهیکه دکردم    یخودم حس م   ی رو   ی اش و جور

 لباس.. نیا دنیواسه پوش فتمیبود به غلط کردن ب

  ی که تا حاال بهش نگفته بودم.. ول  ریانج  ی مربا  یقوط  دنید  با

 مورد عالقه ام بود با ذوق برداشتمش و لب زدم: ی جزو مرباها

ا  - از  بود  نایآخجون    یعالمه واسه چ  هی! مربا که مامان آورده 

 دوباره... 

زرتشت که هنوز    ره ینگاه خ  دنیمن سرم و چرخوندم و با د  نباریا

 ..  دیکرد حرف تو دهنم ماس یداشت سر تا پام و اسکن م

 سوم  و نود و هشتصد پارت   
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محسوس    ی انقدر  دیاتاق د  ی که بازم من و بدون شلوار تو   صبح

  ه یامالً قضاآلن ک  یاش.. ول  رهینگاه خ   نینبود حس و حالش و ا

مردونه بود که مسئله    راهنیپ  نیهم  ریتاث  دمیکرد.. شا  یفرق م

 کرد!  یرو بغرنج تر م

تفاوت نباشم    یهم ب   یلیخ  نکهیا  ی و زدم پشت گوشم و برا  موهام

 گفتم:  رهینگاه خ نینسبت به ا

کم    هیکردم.. پاهام خشک شده بود..    ی رو  ادهیپ  یلی.. خشبید  -

که بهش نماله!    دم یپوش  ی زیچ  هی..  ن یکرم زدم بهشون.. واسه هم

هم  ی لباسا واسه  چمدون..  تو  بودم  کرده  جمع  از   نیخودمم 

 تو برداشتم!  ی ها راهنیپ

  ب یشد.. عج  رهیبه چشمام خ  م یمستق   نبارینگفت و ا  ی زیچ  بازم

تونستم از نگاهش    یهم نم  یشون یاون حرارت و پر  یبود که حت

 نه.  ایدوست داشته  نکهیبخونم و مطمئن بشم از ا

ظاهرش   ی رو  یخوب  یلیکنترل خ  ی جد  ی آدم جد  نیا حفظ 

زندگ به  بود  قرار  اگه  بدم..    یداشت و من..  ادامه  باهاش  کردن 

 گرفتم!   یم ادیخوندن باطنشم   قهیطر دیحتماً با
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ه افتادم از ذهنم را  ی از نگرفتن جواب واسه سوال ها  یکالفگ   با

 و تو همون حال لب زدم:  رونی آشپزخونه برم ب 

 کنم!   یعوضش م رمیاآلن م -

  ره یبگه و جلوم و بگ  ی زیچ  هیقصد آروم راه رفتم تا زرتشت    از

جا  یول وقت  ی به  داد  نشون  عمل  با  و    یحرف  دستم  دوال شد 

 سمت خودش.. دی گرفت و من کش

داشت به چشمام نگاه    م یمماس با تنش شده بود و مستق  بدنم 

بودم    یم منتظر  نوازشگونه    یحرف  هیکرد..  حرکت  که  بزنه 

برق از بدنم خشکم    انیانگشتاش پشت رون پام مثل عبور جر

 کرد!

ا  - بعد.. سع  نیاز  با آوردن دل  یکن قشنگ   یبه  و..  و   لیکارت 

 ! ی.. خراب نکنیالک ی بهونه ها

  یفکر م نیاز خود مطمئنش.. فقط داشتم به ا یتو چشما رهیخ

کنم تا بفهمه   رونیو از سرش ب تیذهن  نیا  ی کردم که چه جور

 نکردم..  ی کار نیمن از قصد همچ 
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  ه یکه من با    ده یو فهم  نجاشی تا هم  ی بود.. وقت  دهیفا  ی.. بیول

به بعدم    نیدستبرد زدم به کمد لباساش.. از ا  ی هدف و منظور

 ! یشد بهونه الک یخودش م  گفتم به قول یم یهرچ

کنه فقط    دییهم نگفتم که بخواد حرفش و تا  ی ز یحال چ  نیا  با

باشم    تیاهم  ی کردم ب  یم   یسع   که یروم و برگردوندم و در حال

رون پام    ی بعد از برداشتن دستش.. هنوز رو  یکه حت   یبه حس

 بود لب زدم: 

 گشنمه!  یلی.. خ میصبحونه بخور ایلباسات و عوض کن.. ب  -

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 چهارم و نود و هشتصد پارت   

نفسم و    دم یدور شدن قدم هاش و که شن  ی نگفت و صدا  ی زیچ

  ی آدم زندگ  نیفرستادم.. انگار نه انگار که من.. دو ماه با ا  رونیب

حت و  داشت  یکردم  رابطه  سر  می باهم  بود  شده  سخت  چقدر   ..

  ینجوری.. حداقل واسه من که اطیشرا  نیتو ا  گهیهمدکردن با  

 بود.. 
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ا  ی دور  نیا  انگار هفته  سه  بحثا  ی دو  و  جر  و  حرف  که    ییو 

رو پله اول واسه    میاومد باعث شده بود که برگرد  شی پ  نمونیب

 به شروع دوباره بود!  ی دیرابطه.. البته اگه هنوز ام  نیشروع ا

و خودمم    ختمی ر  ییچاو    دمیو چ  زیم  عیسر  ادیزرتشت ب   یوقت  تا

و   نهیدادم زرتشت رو به روم بش  ینشستم که احتمال م  ییجا

به چشم   شتری حالت نشسته ب  نیلختم که تو ا  یبه پاها  ی دید

 اومد نداشته باشه..  یم

کم..    هی..  رمیاومد از نگاهش بگ   یکه انگار بدمم نم  یاز حس  جدا

خواست به خاطرش   یخجالت احمقانه تو وجودم بود که دلم م 

فهمه و باز   یم  عیدونستم زرتشت سر  یخودم و بکشم.. چون م

 شم.  ی منم که رسوا م

وقت موفق نبودم و همشون    چیکه تو نقشه هام ه  ییاز اونجا  یول

  ی شد.. زرتشت بر خالف انتظارم صندل  یبا شکست رو به رو م

که راه داشت   ییسته انتخاب کرد و من تا جاو واسه نش  میکنار

از  شی ب ی دیکه خودمم به سف   ییتا پاها دمیکش نییو پا راهنیپ

 هم نبود.  ی پنهون بشه که شدن رشیبرده بودم ز یحدش پ
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د  البته هم  زرتشت  خاص  گهیکه  العمل  و   یعکس  نداد  نشون 

 ینم  نکهیراحت از ا  الیمشغول صبحونه خوردن شد.. منم با خ

چا بندازه  متلک  ش  مییخواد  اول  نیر یو  و  تو   نی کردم  رو  لقمه 

 : دیدهنم گذاشتم که پرس

 ؟یکجا رفت شبید -

که گذروندم و آخرشم نتونستم به    ی شب کالفه کننده ا  ادیبا   

 مطلوبم برسم لب زدم:   جهینت

 گشتم!  یم  ابونای جا.. تو خ چیه -

واسه   ی هم جواب پس بد  یادتیبه س  دیکه حاال با  یدون  یم  -

 شدنت؟  بیغ نیا

 اون چرا؟  -

باش  دیشا   میفکر کرد  -   ی ادتیبه س  می .. زنگ زدی هنوز شرکت 

 گهیو بعد از اون د  غاتیواسه تبل  ی شرکت  هیاونم گفت فرستادتت  

شماره    ی خبر هم  ما  نداره..  گرفت  ارویازت  زد  میرو  زنگ   میو 

 شده..   لیشرکت تعط  شیساعت پ  هیبهش.. اونم گفت 
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حبس شد و به وضوح حس   نهیلحظه نفسم تو س  ه یحرف    نیا  با

شدنم    یاز مدل عکاس  یحرف  دی جاو  نکهیکردم فشارم افتاد.. فکر ا

ا با  اآلن  و زرتشت  باشه  م  نیزده  به جا  یحرفا  و  کار   ییخواد 

از چه قرار بوده داشت من و به    هیبرسونه که خودم لو بدم قض 

 رسوند.  یمرز جنون م

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 پنجم  و نود و هشتصد پارت   

اون پسره پررو و زبون باز و قبول کردم    شنهادیکه پ  ی لحظه ا  اون

تبل کار  واسه  بشم  مدل  کردم دشونیغاتیتا  فکر   یزرتشت  گهی.. 

بعداً    ای  رمیکه بخوام بابت کارام ازش اجازه بگ   ستین  میزندگ  ی تو

در   زیدونستم که همه چ  یم  دی بهش جواب پس بدم.. از کجا با

 ! کنه  یم رییشب تا صبح تغ هیعرض 

حتماً راز نگه دار   دیفکر که جاو  نیدهنم و قورت دادم و با ا  آب

 مسئله به زرتشت نزده.. در جوابش گفتم:  نیاز ا یو حرف هیخوب

.. اونجا رفتنم باعث  دیآره.. کارم اونجا زود تموم شد.. اتفاقاً.. شا  -

بعد ا  ی شد که.. چند ساعت  از  بعد.. سر  و  در   نجایو فکر کنم 

 واسه حرف زدن! ارمیب
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 چرا؟  -

د   ادی  با و حرفا  دیجاو   روزی برخورد  زنش  اون دختر    ییو  با  که 

کج لبخند  زدم..  برخورد  خوش  و  و    یمهربون  نشست  لبم  رو 

 م: گفت

 حسادت! ی .. از رودی دونم.. شا ینم -

کردم نگاه    یمن بهش نگاه م  نکهیو با ا  دیبه سمتم چرخ  سرش

مجبور نباشم   نکهیا  ی برا  ی و متعجبش و حس کردم.. ول  رهیخ

 : دمیبدم پرس حیو توض روزمیحس و حال د نیاز ا شتریب

 ! م یشد؟ قرار بود امروز با هم حرف بزن  یخب.. چ -

تو  دنیجو  نیح نگاه خونسرد  ی لقمه  انداخت و    ی دهنش  بهم 

سرش باشه   ی تو   شبید   ی نکنه هنوز فکرا  نکهیمن با استرس ا

 عاجزانه گفتم: 

 ه ی..  ریام  ای  وی.. گ نکهیزرتشت تو رو خدا.. من ده سال با ترس ا  -

دادن اون    لیکه از عالم و آدم پر بودن.. حرصشون و با تحو  ی روز

پل   لمیف خال  سیبه  بدبخت  من  زندگ   یسر  نم  یکنن    ی کردم.. 

در جر هم  تو  که  گرفت  انیخوام حاال  د   هی  یقرار  به   گهیترس 

و داشته باشم که واسه    نیترسام اضافه بشه و هربار اضطراب ا
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.. بهشون زنگ یحت  ای..  سیسراغ پل  یمجازات اونا.. سرخود رفت

 ! ی دون یتو هم م دنیکه فهم ی کرد ی کار هی ی زد

که واسه خودش گرفته بود و خورد و همونطور   ی آرامش لقمه ا  با

 لب زد: گهیلقمه د هیکه دستش و دراز کرد واسه گرفتن 

 گفتم!  ی زیچ  هیبودم  ی.. عصبانرینگ ی و جد شبم ید ی حرفا -

به مذاقم    ادیحرفشم ز   نیتعجب زل زدم بهش.. دروغ چرا.. ا  با

 .. ومدیخوش ن

داره    یه.. به من چه ربطخواد بگ  یکردم بعدش م  یحس م  چون

  گه ید  ی .. اونم وقتیکه بخوام خودم و تو دردسر بندازم اونم وقت

 با من باشه!   تتیو مسئول می زن و شوهر بمون ستیقرار ن

بودم چرا انقدر   ده یرو که هنوز نفهم  یکردم صبح  یخدا م  خدا

 حرف خراب نکنه..  نیبا حس خوب شروع کردم و با زدن ا

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 ششم  و نود و هشتصد پارت   

 لقمه آماده شده رو به سمت من گرفت و گفت:  نکهیا تا
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برنامه و حساب نشده عمل   یام که انقدر ب   یبه نظرت من آدم-

 ! ره یزنم هم توش گ  ی و..پا  میزندگ  ی که..پا  ی کنم؟اونم تو مسئله ا

  هیکه با شدت از ر  ی کنترل نفس حبس شده ا  ی برا  یقدرت  چیه

که نگاه زرتشت هم به    ی فرستاده شد نداشتم. انقدر  رونیهام ب

به دست دراز   یشد و با اخم اشاره ا  دهیام کش  نهی سمت قفسه س

از تو   شده اش کرد و من..باحس چند برابر بهتر شده لقمه رو 

 و دل خوردم! نبا جو یشبید چیدستش گرفتم و مثل ساندو

خبردار   زیسخته..حاال که از همه چ  یدون  یسخته برام..خودتم م-

ا و  سکوتم  چ  نکهیشدم..به  از  هنوز  ادامه    ی زیمثالً  ندارم  خبر 

گدار   یشه ب  ی..باوجود اون مدرک فعالً نمی گیراست م   یبدم..ول

چندتا    هی..در کنار صبر کردنم..نمیش   ینم  کارمی ب   یبه آب زد. ول

 برسم!  جهینت هیبه  دیشا  ازنم..ت یموش محرکت چراغ خا

 ... یعنی چراغ خاموش -

  ینم ی کار چیه  یعنی..سایچراغ خاموش گ یعنی چراغ خاموش  -

به    یشک کنه. پس انقدر نگران   یبخواد بهم حت  یکنم که کس

 بارم که شده به من اعتماد کن.  هیدلت راه نده و واسه 
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زرتشت    نهی که نب  نییو به دندون گرفتم و سرم و انداختم پا  لبم

 نکهیتا ا  هویچم شد    دمی پر شده از اشکم و..خودمم نفهم  ی چشما

 : دیپرس

 ؟ ی بهم اعتماد ندار سا؟هنوزیگ-

 زل زدم به چشماش و صادقانه گفتم:   میو بلند کردم و مستق  سرم

 دارم!-

 خب؟-

پر  مونمیناراحتم..پش - ا..دلم  بهت    نکهیازحسرته..از  زودتر  چرا 

 اعتماد نکردم!

 لب زدم:  ی شترینگاهش و گرفت که باعجز ب یقی عم بانفس

نگرفتم اعتماد کردن    ادیبودم!من..من    دهیبه خدا..من فقط ترس-

.. مجبور شدم دور از خانواده دی که عقلم رس  یو زرتشت..از وقت

ا  یزندگ تو  و  آدماطمیشرا  نیکنم  به  کمتر  اعتماد   ..هرچقدر 

دونستم که    ی..وگرنه من..م ی خور   ی..خودت کمتر ضربه م یکن

شد عوض  چقدر  سر   ی تو  فقط..از  قبل..من  به  نسبت 

تو  یبدشانس که  شدم  تصم  هی ..مجبور  کم  و    رمیبگ  میزمان 
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فکر کنم!فقط با خودم گفتم اگه زرتشت    زینتونستم که به همه چ

به    یمن حت  گهیکنه و نذاره د  ری دست و پام و به خونه غل و زنج

  ی و بدبخت  ی ده سال دربه در  یعنی؟یفکر کنم چ  ویانتقام از گ

م  چی ه  دمیکش پوچ  او  یو  به  نداشتم    اروی  نشه.  اعتماد  هم 

من    ه فتین   ریپاش گ  نکهی..گفتم حتماً به خاطر پول..به خاطر ایول

خودم فکر کردم که اونور   شیپ   یکنه..حت  یسر و صدا رد م  یو ب

..اصالً  ی حرفش..ول ریزنه ز یکنه به حال خودم و م یمن و ول م 

 ! دهیخودش و نشون م ی اون رو نجایزدم که از هم یحدسم نم

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 هفتم  و نود و هشتصد پارت   

تا  قهیاز چند دق  بعد به  باالخره سرش و  تکون داد و    د ییمکث 

 گفت: 

د  - کن   گهیباشه..  خورد  اعصاب  و  خطر  پر  و  سخت  گذشت! 

از    دنینفهم  ی زیکه.. اون دو تا هنوز چ  نهی.. مهم ایگذشت ول

 ! ی انجام بد یخواست یکه م ی حرکت هوشمندانه ا نیا
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و و پاک کردم    سمیخ  ی لحن پر از تمسخرش چشما  دنیشن  با

ذاشت حرف بزنم.. با لحن    یقبل که بغض نم  قهی برعکس چند دق

 گفتم:  ی پرخاشگرانه ا

 ؟یداشت ی بهتر شنهادیشما پ -

ول  - م   ینه  عقلم  وقت  دی رس  یانقدر  بدونم  تو    هی  ی که    ه یآدم 

آتو   هیدونه که    یم   نمیداره و.. ا  ییایخودش برو ب  ی برا  ی کشور

بره.. همه    یطیشرا  چیخواد تحت ه  یدست من داره که نم لو 

خواست که    ی روز  هی.. تازه اونم اگه  ره یگ  یجوانب و در نظر م

 باهام قرار بذاره و حرف بزنه! 

 خواد؟  ینم یدون  یاز کجا م -

جفتشون   ینداشت.. ول  ی باباش کار  ایکردنت واسه اون    دایپ  -

که ده سال واسه خودت   یهمون زندون  ی .. تو تودنیم  حیترج

 یوقت  ی دی.. ندیو دور و بر خانواده ات نپلک  یبمون  ی درست کرد

به تب و تاب افتاد و بعد از   ی چه جور  ریام  ی خودت و نشون داد

از چه قراره و من چقدر   عاوضا  نهیبه من زنگ زد تا بب  ویاونم گ

.. اون دو تا از  ساینره گ  ادتیوقت    چیو ه  نیخبر دارم؟ ا  هیاز قض

 ! ی که تو نسبت به اونا دار یاز ترس شتری ترسن.. ب  یو مت
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بلند شدن از جام واسه   نیکم فکر کردم به حرفاش و بعد ح  هی

 لب زدم: زیجمع کردن م

  ی زدن اونا و تالف   ن یواسه زم   یکه من قدرت  نهیفرقمون ا  یول  -

 کارشون ندارم و اونا دارن!

 مینگفت و منم به کارم ادامه دادم.. حرف زد  ی زیچ  گهید  زرتشت

کرد که هرچقدر منتظر    ی م  ین ی رو دلم سنگ  ی زیچ   هیهنوز    یول

 نگفت!  ی زی.. چاردشیموندم تا به زبون ب

در برابر اونا تو    گهیخواست بهم کمک کنه و حاال د  یم  نکهیا  تو

حرف زدنش   ان ی.. هنوز جرینداشتم.. ول  یشک  چیمن بود ه  میت

 .. برام مجهول بود و نامشخص! مونیو طالق توافق لیبا اون وک

خواد به عنوان شوهر    یلطف ها رو م  نیدونستم زرتشت ا  ینم

 دمی.. شای قو  ت یحس مسئول  هی پسرخاله با    هی..  ایبرام انجام بده..  

تونستم باور   یآورد نم  یبه زبون نم  ی زیچ  یدونستم و تا وقت  یم

 کنم. 

[23.11.2۰ 19:27 ] 

 هشتم  و نود و هشتصد پارت   
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کم قلقلکش بدم بعد از جمع و جور    هی  نکهیا  ی .. برانیهم  واسه

 لب زدم: زیشدن م

 برم!   گهیمن.. من د -

کرده بود گرفت    ریگ  زینقطه از م  ه یو متفکرش و که رو    رهیخ  نگاه

 خودم جوابش و دادم: یکجا.. ول دیو به صورتم دوخت. نپرس 

 ..نایطناز ا ش یبرم.. پ -

و پر حرف   رهینگاه خ   نیکردم ا  ی و زدم پشت گوشم و سع  موهام

 .. رم یبگ دهیزرتشت و ناد

 و بذارم..  لمیکه.. وسا ی ریبگ   نیماش هیفقط اگه  -

با    یصندل  ی از رو  شییهو یبلند شدن    با حرفم و قطع کردم و 

تر شد به   کیقدم به قدم بهم نزد   یترس زل زدم بهش و وقت

تو ب  ی همون نسبت ترس  قلبمم  و سرعت ضربان    شتر یوجودم 

 شد! 

م  ییجا  تا اگه  که  اومد  با  ی جلو  برم  تر  عقب    ی تو  دیخواستم 

  قه یو مثل چند دق  ستادمیرفتم.. پس همونجا وا  یفرو م   نت ی کاب
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و زل زدم    ستادمیبا بدن زرتشت سرجام وا  قبل با تنِ مماس شده

 بهش.. 

که پشت   ییو بعد.. دسته مو  دیدور رو صورتم چرخ  هی  نگاهش

 دو تا انگشت لمسشون کرد..  نی آورد و ب   رونیگوشم زده بودم و ب

 ه؟ی تو؟ حرف حسابت چ یگی م یچ -

 مهار لرزش صدام به کار گرفتم و لب زدم:  یتوانم و برا تمام

 برم!  شیخوام پ یطبق قرارمون م -

 کدوم قرار؟ -

 .. روزیکه د ی همون قرار -

که    دیفهم  یم دیبا یو.. ول  ستادنمیخواستم لو بدم گوش وا  ینم

 دونم!  یرو م ییزایچ هیمنم 

وک  ی پا  روزید  - اون  با  م  یلیتلفن..  حرف  باهاش   ی زد  یکه 

 ! ی گذاشت

بتونم اون بهت  رهیخ خواد و    یکه دلم م  یتو چشماش بودم تا 

متعجب نشد از حرفم و برعکس..    ی ذره ا  یحت  ی ازش بخونم.. ول

انگار انتظارش و برآورده کرده بودم که حالت چشماش خندون 
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حالت تمسخر که    هی  دمیلباش بخنده.. شا  نکهی شده بود بدون ا

 کرد.  یم  میداشت عصب  گهید

 خاروندن گوشه ابروش لب زد:  نیو ح  اوردیبه روش ن  ی زیچ  یول

 !؟ یهنوز موافق ه؟ینظر خودت چ -

 گفتم:  ی متزلزل شده ا نانیدهنم و قورت دادم و با اطم آب

بودن بهت    نجایا  نایکه.. مامان ا  ینظرم و.. فکر کنم اون شب  -

 گفتم! 

  ی م  حیداره تفر  ی داد که بدجور  ی لبش نشون م  ی کج رو  لبخند

که راه انداخته و داره باهاش من و دست   یا  یباز  نیکنه از ا

 .. ندازه یم

 دارم! ی ا گهینظر د هیمن  یول -

تنم نشست    یرو اون لباس لعنت  گهیبار د  هیداغ پر حرارتش    نگاه 

 و لب زد:

  یبود.. اگه هنوز راض  یاگه حرفت.. هنوز همون حرف قبل  نکهیا  -

 ..ی زد  ینم  پیت یشکل نی.. انجایبه طالق.. امروز ا ی بود

[23.11.2۰ 19:27 ] 
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 نهم  و نود و هشتصد پارت   

فرستادم.. حس    رونیو محکم بستم و نفسم و با حرص ب  چشمام

طرف ضربان تند شده قلبم    هینبود.. از    فیاون لحظه ام قابل توص

.. اعصاب  گهیو از طرف د  ی ریمچ گ  نیگفت خوشش اومده از ا  یم

 نگاه زرتشت..  ی روزیحس پ نیبا ا ختیر یو روانم داشت بهم م

 رونیبا زور از سر راهم کنارش زدم و راه افتادم به سمت ب   نباریا

 آشپزخونه.. 

  ی .. حاال تو هرجور دوست دار دمیو پوش  نیمن که گفتم چرا ا   -

 فکر کن.. 

 ریکه توش گ  یدر بلند بود واسه فرار از اون مخمصه ا هام انق  قدم

زرتشت به خودش   ی وقت  دمیافتاده بودم.. که به وسط هال رس 

 اومد و صدام زد:

 ! سایگ -

 گه ید  نباریو برگشتم سمتش.. خدا رو شکر کردم که ا  ستادمیوا

فرو کردن دستاش تو    نیآشپزخونه ح  یو همون جلو  ومدیجلو ن

 لب زد: شیشلوار خونگ  بیج
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 کردم..  یدرصد به طالق فکر م هیاگه هنوز  یمنم.. حت  -

 لختم اشاره کرد و ادامه داد: ی ابرو به پاها با

 رفت!  نیدرصدم به کل دود شد و از ب هیاون   گهیحاال د -

بودم که حاال    ی جمله ا  نیهمچ  هی.. منتظر  اوردمیطاقت ن  گهید

نه   نباریو ا میبلند و عصب  ی صبرم سر اومد و قدم ها دنشیبا شن 

شدن بهش حرکت    کیواسه دور شدن از زرتشت که واسه نزد

 دادم. 

قدرت کنترل بغض و اشکامم از    گهید   ستادمیکه وا  شیقدم  هی

جواب   دیغرور و عزت نفس.. من با  ی دستم در رفت.. اصالً گور بابا

 گرفتم..  یسواالم و م

 بود؟  یچ روزیپس اون تلفن د -

  ی لیخ   دیکه با  ییحرفا  نیو ا  ی ا ی.. به خودت ب نکهیواسه افقط    -

 ! ی اریرو به زبون ب یگفت یبهم م   شیوقت پ

 ؟یچ یعنی -

 پشت خط نبود..   ی.. کسسایاون کار و کردم گ  کتیواسه تحر -
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لب    ی چشماش چپ و راست شد و با درموندگ  ن یناباورم ب  نگاه 

 زدم:

 ود؟!من ب کی همه کارات.. واسه تحر  یاز ک ؟یاز ک -

 .. نییزد و سرش و انداخت پا ی پوزخند

 طالق دادم.. شنهادیکه پ ی تو فکر کن از همون لحظه ا -

به    بهت  زده و مات شده چند قدم عقب عقب رفتم و خودم و 

فکر کرده بود    ی آدم چ  نیکه سر راهم بود رسوندم. ا  یمبل   نیاول

 ریکه جفتمون و درگ  ی وحشتناک  طیبا خودش.. که تو اون شرا

کردن    ک یداده بود فقط واسه تحر  ی شنهادیپ  نیکرده بود.. همچ

 من؟

 داد: حینشست و توض مییمبل رو به رو رو

  ن ی ماش   ی که تو تو  یکردم.. تمام راه  ی تمام راه و داشتم فکر م  -

 گه ید  ی نای حواسم به جاده و ماش  نکهیا  ی و من به جا  ی دارون بود

م   یباشه چهار چشم نگاه  رو  بب  یتو  تا    یتو چه حال  نمی کردم 

م  یهست فکر  چ  ی داشتم  که  با  یکردم  تکل  دیکار  ..  فِیبکنم.. 

تونستم خودم و قانع کنم    ینمخودم که معلوم بود.. هنوز    فیتکل

.. به  سا یبهم برخورده بود گ  یاز تو.. ول  رمیواسه سوا کردن مس
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بود.. به شخص  بود.. به همه تالش   تم یغرورم برخورده  برخورده 

که واسه حفظ رابطه امون.. واسه شوهر بودنم.. واسه جلب   ییها

م خودم  از  مدام  بود.  برخورده  بودم  کرده    دم یپرس   یاعتمادت 

  ی کرد؟ م  کاریچ   یزندگ  نیواسه حفظ ا  سایکرد؟ گ  کار یچ  سایگ

 ی .. اون لحظه.. همه کارایکردم ول  ی فکر م  تی عصبان  ی رودونم از  

به اون روز که با کمک   دنیتو برام حکم نقشه رو داشت واسه رس

 ینم  ی زیچ  چی.. ه ی برس  یخواست  یکه م  ی زیپول حقوقت به چ

ا هم  تو  که  کنه  قانع  و  من  م  مشترک  یزندگ   نیتونست    ی و 

حق یخواست موقع  اون  که  من  نم  قتی!  حق   ی و  پس  دونستم 

  ی .. چرا ب یرو دوست داشت  یزندگ  نیداشتم فکر کنم اگه واقعاً ا

اعتماد   یحرومزاده عوض  هیبه    دیکه با  یطیاونم تو شرا  ؟یخبر رفت

سوختم    یانقدر نم  یرفت  یم  ی اگه از راه قانون  دی.. شای کرد  یم

 گرفتم!  شیهمراه شدنت با اون نره خر آت دنیکه بعد از فهم

 دنی.. با دی مرز  ی اون روستا  ی .. هم اون روز تو گرفتنش و  شیآت

ازش حرف    یمات شده اش حس کردم.. هم اآلن وقت  ی نگاه ها

 زد. 
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خودم اعتراف کرده بودم    شیکه از اون روز به بعد صد بار پ  من

داشت.. پس د زرتشت حق  زبون    گهیکه  به  با  داشت  بازم  چرا 

 کرد؟ یحرفا داغونم م نیآوردن ا

 ی رخ شده اش و رگ دو شاخه برآمده شده اس  ی شون یبه پ  نگاهم 

 گفت:  یسوزوند بود وقت یو م  گرمیداشت ج شتریب  دنشیکه د

.. که دلم  نم یاز تو بب   یحرکت  ه یمن فقط.. من فقط خواستم    -

  ش ی آب داشته باشه.. واسه آت  وانیل   هی.. که حکم فقط  ره یآروم بگ

اندازه    یوجودم.. حت مخالفت قاطع و    هینه گفتن ساده..    هیبه 

که   شبتیجمله مثل حرف د  هی..  ممیبا تصم  م یمحکم و مستق 

که انقدر دوسش داشتم   ی ا ی.. اون کار و واسه حفظ زندگ ی گفت

 انجامش دادم. 

دونستم    یقرمز شده اش که م  ی سرش و بلند کرد و با چشما

 بهم..   داد زل زد  یوقت بروز نم  چیکه ه  ی ا  هیواسه گر  هیمقدمه ا

[23.11.2۰ 19:2۸ ] 

 کمی و  نهصد پارت   



2400 
 

کلمه..   هیاصالً    ایجمله    هی  نیچرا با هم   سا؟یگ  ی چرا بهم نگفت  -

بره که   ییتا جا یفکرم حت یچرا گذاشت  ؟ی و راحت نکرد المیخ

و بدم و رو هوا بزندش؟   شنهادی پ   نیبگم از خداش بود.. تا من ا

  ینجوریاصالً ا  دیبرسه که فکر کنم.. شا  ییکار به جا  یچرا گذاشت

من اشتباه کردم که برگشتم سراغت؟    وواسه جفتمون بهتر باشه  

  یی شبانه روز خودم و سرزنش کنم بابت همه کارا  یچرا گذاشت

  ی زندگ  لیسال تحو  ن یاول  ی.. چرا نخواستکه تا اآلن کردم؟ چرا

..  مین یمشترکمون و.. کنار هم.. دست تو دست هم.. سر سفره بش 

  ینگفت  ر با  هیاصرار طناز و طراوت.. تو هم    ی چرا اون شب.. ال به ال 

من    یدونست  یتو که م  ؟ی نرو.. بمون.. چرا بعدش بهم زنگ نزد

حال    یخواست  ی پرسم.. تو از کجا م  یاز طناز و طراوت حالت و م

ذاشتم    ینم  رونیکه پام و از خونه ب  ییداغون من و تو اون روزا

منم    ی.. گفت دمیازت پرس  می که مستق  ی چرا همون شب  ؟یبفهم

م با  یطالق  من  تو  دیخوام؟  د   یت یوضع  ه ی..  وقت شبیمثل    ی .. 

حرفات    ی .. از ال به ال ی ه بودانقدر داغون و از همه جا رونده شد

   ؟یزندگ نیبه ا هیحست چ دم یفهم یم
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اون لحظه..   یتونستم در جواب بگم.. ول  یحرف داشتم.. م  منم

حال بد زرتشت و   نیگفت که ا  ی زیزد و چ  یشد حرف  یواقعاً نم

 ببره..   نیاز ب

بود که بلند شم    نیتونستم بکنم ا  یکه م  ی تنها کار  نیهم  واسه

.. صورتش و با دستام نگه داشتم و روش و  نم یو برم کنارش بش

 برگردوندم سمت خودم..

 ن یا  دنیکالفه اش و به چشمام دوخت و من که طاقت د  نگاه 

چسبوندم و آروم زمزمه   ش یشونیو به پ   میشونی نگاه و نداشتم پ

 کردم:

 ! د یببخش -

 گرفتم و صدام و باالتر بردم..  ینفس

! غلط کردم.. اشتباه کردم..  دی.. ببخشزمیعز  دی.. ببخشدیببخش  -

ببخش رو خدا  گدیتو  د  ره یبم  سای..  ا  ی چشما   گهیکه  رو    ن ی تو 

تو از دست   یانقدر داغون نش  گهیکه د  رهیبم  سای .. گ نه ینب   یشکل

 احمقانه ام.. من...  ی من و کارا

گفت نگو ادامه جمله   یکه م  ییکردم به خاطر اون صدا  مکث

نکن و حداقل بذار اول اون بگه..    کیگفت خودت و کوچ  یات.. م



2402 
 

حرفا گذشته بود.. زرتشت.. بارها غرورش    نیکار ما از ا  گهید  یول

قدم اومده بود سمتم.. حاال    هیپا گذاشته بود و    ریمن ز  شیو پ

 من و.. ی وچند قدم رو به جل نه یحق داشت بب

 دوست دارم!  ی لیمن دوست دارم زرتشت.. خ -

[23.11.2۰ 19:2۸ ] 

 دوم  و  نهصد پارت   

باخودخواه  نهیا   می..بدبخت ی...ول داشتنم..  دوست  همراه    یکه.. 

مست ین خدا  فقط.. خود  وگرنه  م  ی..  دلم  چقدر  که    ی دونست 

.. همون ی.. حتیبچسبمت و.. نذارم ازم دور ش  یخواست دو دست

تحو سال  پلیشب  نرفتم  پنجره    ش ی..  کنار  همونجا  ها..  بچه 

.. منم همونجا  ی رفتکه    ی.. تا وقتنت ی و زل زدم به ماش  ستادمیوا

کردم..    یمعلوم بود نگاه م   نیماش  شهیبودم و به دستت که از ش

دست   نیتونم خودخواه باشم و ا  یدم.. که چرا نمخور  یحسرت م

..  هیکه واسه همه خاص و مهم و دوست داشتن   ی لحظه ا   نیو تو ا

م حسرت  دارم.  نگه  دستم  نم  یتو  چرا  که  به    یخوردم  تونم 

... به  ی.. بگم مال منی اریطالق و ب  اسم  ی زرتشت بگم حق ندار

گفت..    یمدام تو گوشم م  ییصدا  هیدمت.. چون    ی هم نم  یکس
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ا زرتشت  استین   نی حق  پا  ستین  نی..حقش  به  و    ی که  تو 

 نامعلومت بسوزه.  ندهیاشتباهاتت و آ

چشما  حرفم با  حالت  همون  تو  بازم  شد  تموم  و    ی که  بسته 

زرتشت نذاشت    یزرتشت موندم.. ول  یشونیبه پ  ده یچسب  یشونیپ

د و فاصله  بشه و دستام و از رو صورتش جدا کر  یحالت طوالن   نیا

 گرفت.. 

تا   چشمام بود  نگه داشته  بود و حاال اون صورتم و  بسته  هنوز 

 ..رمیسرم و باال بگ 

 سا؟ یگ -

بود که    یو خواستن   نیریپر از بهتش.. انقدر در نظرم ش  ی صدا

 چهره اش بشم و چشمام و باز کردم..  دنید  الیخینتونستم ب

زد و من.. بازم    یم   ادیمن و فر  یاز حرفا  رتیبهت و ح  نگاهشم 

ه که  براش..  شد  کباب  نم  چیدلم  فکرشم  من..    یوقت  کرد 

 نسبت بهش داشته باشم!  یحس نیهمچ

و لب    دم یبود بوس  ده یسمت صورتم چسب  هیدستش و که به    کف

 زدم:
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 جانم؟ -

 منه؟   یحرفا فقط واسه.. دلخوش  نیتو؟ ا  یگی م  ی دار  ی.. چیچ  -

که    شیعسل  یا تو چشم  رهیو به دو طرف تکون دادم و خ  سرم

  ی داشت آزارم م  تی جذاب  نیدر ع  دنشیخون بود و د  ی ایغرق در

 داد لب زدم: 

واقع  - به خدا.. حسِ.. حس  نه  نمی!ولمهینه..  دلم  به    ی..  اومد 

ب ا  ارمشونیزبون  رابطه  داشتن  نگه  به  مجبور  رو  بکنم   ی و..تو 

ا  ی ادیکه..سود ز نداره.. رابطه   شهینفر هم  هی که توش    ی برات 

تا   جد  هیهست  مقصر   یکنه..حت  جاد یا  دیدردسر  خودش  اگه 

.. مخالفت نکردم به  نکهیا  لیکنن!دل  یم  جادی براش ا  هینباشه.. بق

.. با  ت یاومد زندگ   ی م فمیاومد..ح  ی م  فم یبود..ح نیخدا فقط هم

 نیناموفقت.. ا  ی !بعد از تجربه هانه یوجود من رنگ آرامش و نب

که.. گفتم تو    ینمه خودخواه  هی.. اآلنم..اون  ستیحقت نبود و ن 

حرفا رو   نیگنده شد و.. باعث شد ا هویدوست داشتنم ندارمش..

 ..وگرنه من.. بزنم بهت  

 سا؟یزنه گ یکه به سرت م هیاحمقانه چ یفکرا  نیآخه ا-

 سوم و  نهصد پارت   
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 : دیلحن نسبتاً تندش ساکت شدم و زل زدم بهش که توپ با

دو روز بعد    یکیحرفا رو.. همون لحظه هم نه.. حداقل    نیاگه ا  -

.. اون میدیکش  یانقدر جفتمون عذاب نم  گهی.. دیگفت   ی بهم م

با زور و اجبارم که شده م خونه و    نیآوردمت تو ا  یموقع من 

 ی دادم تو حرف  یآوردم نه اجازه م   ینه خودم اسم طالق و م   گهید

 ! یازش بزن

 !ی کرد ی کار و م نیهم دیدر هر صورت با دمیشا -

 ؟ ی چه کار -

حس    نیکردن و.. هم  ی .. قلدرن ی.. زور و اجبار و.. همنیهم  -

 داد و حاال... یو که اوال عذابم م  تیکوفت  ت یمالک

 و تو دلم ادامه دادم با دو کلمه: حرفم

 شدم!« »معتادش

تنم و محکم    یزرتشت بهم فرصت حرف زدن نداد وقت   گهید  چون

 ی دورم حلقه کرد که صدا  ی به بدنش کوبوند و دستاش و جور

مالک اون حس  و  بلند شد  استخونام  ترق  و    ت ی ترق  زور  اون  و 

 زدم و.. با تمام وجود حس کردم..  یکه ازش حرف م ی اجبار
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نفر با    هیلذت داره که وسط دعوا و جر و بحث    یلیگفتن خ  یم

هم کنه..  تموم  و  بحث  اون  کردن  ا  شهیبغل  م  نیبه    ی حرف 

  شتریکردم شر و وره و آدم اون لحظه ب  یچون فکر م  دمیخند

گوش دادن به حرفاش   ی نفر به جا  هی  نکهیشه از ا  یم  یعصب

 بخواد با بغل کردن جنجال و تموم کنه. 

آغوش   نیکردم که چقدر محتاج بودم به ا یداشتم درک م حاال 

  ن یکه ا  ی زیرچامروزم با ه  ی حرفا  دیخوش بو و گرم و امن.. شا

 کرد..  یدو سه هفته تو ذهنم پرورشش دادم فرق م

. اگه میکردن دار  ی بار اجازه زندگ  هی.. به قول آلما.. ما فقط  یول

 یلیتونم داشته باشم و به خاطر ترس از خ  یکه اآلن م  ی فرصت

کم.. بعداً بتونم به    ی لیاحتمال خ  ه یبا    دیاز دست بدم.. شا  زایچ

  ست یحس و حال اآلنم تو وجودم ن  نیا  گهی.. دی.. ولارمیدستش ب

 برم.   یازش لذت نم دیکه با ی و اونقدر

 هیخواست    یشده حسرت گذشته.. دلم نم   میکه همه زندگ   من

  مم یزندگ  هیو بق  فتهیاتفاق ب  نی .. در رابطه با زرتشت اگهیبار د

 بگذره! یشکل نیا
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و تو دستم مشت کردم و    راهنشیجدا شه پ که خواست    زرتشت

 گفتم: 

 نه!  -

  ی خنده و صداشم خندون بود وقت   ی صدا م  یکردم داره ب  حس

 گفت: 

 چرا؟  -

 !گهیبمون د -

 خب بگو چرا؟  -

 حرف زدم امروز..   یبه اندازه کاف -

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 چهارم و  نهصد پارت   

م  ین یب   یم  - آروم  و   یحرف زدن چقدر خوبه.. چقدر خودت 

به بعد تو   نیاز ا  گهیکنه.. پس لطفاً د  یکنه.. چقدر من و آروم م

 حرف زدن خساست به خرج نده! 

 باز خوبه انقدر جرات داشتم که اآلن حرف بزنم!  -
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گرفت که تو همون حالت خم شد سمتم و با اخم   عیو سر  متلکم

 گفت: 

  ؟ی ندازیم  کهیبه من ت ی داراآلن  -

با زور من و از خودش    نبارینگفتم ا  ی زیباال انداختم و چ  ی ا  شونه

 شد تو چشمام.. رهیجدا کرد و خ

چقدر    ی دیتا اآلن فهم  گهیکردم د  ینگفتم.. چون فکر م  ی زیچ  -

 دوست دارم!

شد دوباره اوج گرفت..    یقلبم که داشت کم کم آروم م  ضربان

 نیچشمام و بدون پلک زدن دوختم به چشماش تا حک کنم ا

 لحظه رو.. واسه تمام عمرم!

کردنت    دایهام.. اصالً با دوباره پ  ی ریگ یبا حرکاتم.. با کارام.. با پ  -

کردنت..   خودم  مال  دوباره  خواستنت..  دوباره  سال..  ده  از  بعد 

شه که بخوام با کس    ینم  یقلبم خال  ی جات تو  گهید  ی دینفهم

 پرش کنم؟ ی ا گهید

س   نفس  تو  شده  ثان  نه یحبس  چند  از  بعد  و  بهت    هی ام  تو  که 

 فرستادم و لب زدم: رونیحرفاش گذشت ب 
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فرارم.. نظرت عوض    هیخب.. خب فکر کردم.. بعد از اون قض  -

 شه درباره ام!  یم

که اون   ی .. در حد مرگ.. اون قدرسایبودم گ   یاز دستت عصبان   -

احرف   به  و  کارمون  و  اومد  در  دهنم  ول  نجایاز  ..  یکشوند.. 

 رونیو از دلت ب  یکی  ی بخوا  نکهیفرق داره با ا  ی لی.. خت یعصبان

  ه ی  یتون   ی.. نمی باش  یدر اصل.. تو هر چقدرم عصبان   یعنی..  یکن

 ! ی ممکن و انجام بد ریکار غ

انقدر دمیکه شن   یصادقانه و قشنگ   ی از حرفا  حسم .. تو لحظه 

حتماً   دیو فکر کردم که با  دیشد که به مرز فوران کردن رس  ادیز

 کنم.  شیخال

  ن یهم  ی کردنش نداشتم برا  یهم جز زرتشت واسه خال  ی زیچ

دستام و گذاشتم پشت گردنش و لبام و محکم به لباش چسبوندم  

 .. میو انقدر نگه داشتم که جفتمون نفس کم آورد

  ره ینگاه زرتشت که همچنان به لبام خ دنیجدا شدم.. با د یوقت

محو  لبخند  به طرز   ی بود..  و  و خواستم خودم  نشست  لبم  رو 

 متوجه شد و نذاشت..  عیسر ی لیبکشم عقب که خ  ینامحسوس

 و پشت کمرم نگه داشت و لباش و به گوشم رسوند..  دستاش
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 پاهات و دور کمرم حلقه کن!  -

 یورت دادم و کار زمزمه پر از خواستنش آب دهنم و ق  دنیشن  با

 ی ا  گهیکه گفت و انجام دادم.. در اصل مسخ شده بودم و کار د

 اومد..   یاز دستم بر نم

ا  به با  من..  و  بلند شد  از جاش  پاهام    نکه یمحض حلقه کردن 

زاو   دنید اون  از  اش  جد   هیچهره  تجربه  باال  از  ه  دیو    جان یو 

 بود برام لب زدم: ی زیانگ

 کمرت؟  -

 ام..  ی فول شارژ و انرژ تینترس.. اآلن تو وضع -

 فکر کردن در آوردم. ی ابروم و فرستادم باال و ادا  هی

 ؟یواسه چه کار -

 خودت! یفهم یم -

 ! میقرار شد تو حرف زدن خساست نکن  -

که    ی لبخند بود  وقت  چند  برد..  و  دلم  که  نشست  لبش  رو 

با نگاهم قورتش    ی نجوریبودم و حاال داشتم ا  دهیلبخندش و ند

 دادم؟  یم
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برد سمت اتاق    یبهش و با خودش م  دهیکه منِ چسب  همونطور

 خواب گفت:

به قول شاعر.. به عمل کار    کنه..   ی فرق م  هیمورد قض   هی  نیتو ا  -

 ! ستین یبه سخندان  دیبرآ

××××× 

بود که اون لحظه داشت   ی .. آرامش.. آرامش.. تنها کلمه اآرامش

 بردم..  یو من از تکرار مداومش لذت م  دیچرخ یتو سرم م

 یلیکه واسه مون خ  یتخت  نیا  ی رو  سایکه با گ  یساعت  کیاز    بعد

کردم   یفکر م  نیخاطره ساز شده بود گذروندم.. فقط داشتم به ا

مثل من.. که تجربه    یکیتونه رو وجود    یدختر چقدر م  نیکه ا

حد فرق   نیواقعاً تا ا  ی عنیبذاره..    ریداشتم.. تاث  ی ادینسبتاً ز  ی ها

که فقط واسه    ی.. با کسیعاشقش  هک  یرابطه با کس  نی هست ب

 ؟؟یرونگذ یباهاش وقت م  ییرفع تنها

که با    می.. مجبور شدسایکه به خاطر حضور خانواده گ  یشب  اون

 ییجورا  هی..  می تخت بخواب  هیرو    نجایاومده ا  شیوجود اختالف پ

رابطه عاشقانه و پر از احساسمون    گهیبار د  هیدونستم    یمحال م

 و..
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 ی حرفا  دنی.. با وجود شن شبید  نی تا هم  ی.. حتمیراه دور بر  چرا

  ی بازم شک داشتم به جفت و جور شدن دوباره امون.. ول  سایگ

 عوض شده بود.  زیحاال.. همه چ

.. حالم و خوب کرد چون باالخره.. ی.. با همه تلخشبشی د  ی حرفا

 که بهم اعتماد کنه و راز دلش و فاش..    ی اون روز دیرس

که   ییحالم و خوب کرد.. حرفا  گهیجور د  هیامروزش..    ی حرفا  اما

 ی وقت فکر نم  چی .. هیزدم ول  یدرباره اش م  ییحدسا  هی  دیشا

 گذار باشه..  ریانقدر تاث سا یاز زبون گ دنشیکردم که شن 

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 ششم و  نهصد پارت   

  مرخش یلختش نگاهم و به ن  ی نوازش بازو  نیگرفتم و ح  ی نفس

ول بود  بسته  چشماش  ر  یدوختم..  فهم  تمیاز  که    دمینفساش 

که همه وجود   هیآرامش  نیا  ریو احتمااًل اونم درگ  ستیخواب ن

 من و گرفته.. 

صورتش افتاده بود و   ی مژه هاش رو هیحالت.. که بازم سا نیا تو

کرد نتونستم   یم  ی داشت دلبر   ی بازش بدجور   ی و تاب موها  چیپ
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با چرا  اصالً  شب.  همون  مثل  درست  کنم..  کنترل  و    د یخودم 

پر درد و    دهیکش  یدخترِ سخت  نیدوباره ا  یکردم وقت  یکنترل م

 رنج.. مال خودم شده بود.. 

کاشتم که    شی نینوک ب  ی رو   ی فکر دوال شدم و بوسه ا   نیهم  با

چشماش باز شد و سرش و باال گرفت واسه نگاه کردن به    ی ال 

 . من.

خمار و خوشرنگ شده.. کار و برام سخت   ی اون چشما  دنید  یول

  نکه یبا فکر ا  سا یکه گ  دمیکش  یتر کرد که روم و برگردوندم و پوف

 : د یصاف نشست و پرس ی زیناراحت شدم از چ

 شد؟؟ یچ -

.. قرار شد تو حرف زدن خساست یول  یچیبگم ه  عیسر  خواستم

با قدرت جاذبه   یلعنت  ی شدم تو همون چشما  رهیکه خ  می نکن

 فوق العاده باالش و لب زدم:

  ی برام سخت م  یلیخ  یزندگ  ی نجوری! اسایگ  ی بر  ینفسم و م  -

 شه! 

باال و رو تخت   دیکم کش  هیبود و منگ.. خودش و    جیگ  هنوز

 چهارزانو نشست.. 
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 ؟ ی چه جور -

 .. با هربار بو کردنت.. دلم بخواد بگـ... دنتیبا هر بار د نکهیا -

 زرتشت؟؟؟  -

من و به خنده انداخت و تو همون    زشیبلند و اعتراض آم  ی صدا

 حال گفتم: 

خواد بگم عاشقتم..    یحرفم و کامل کنم که.. دلم م  ی ذار  ینم  -

 برات..   رمیم ی دوست دارم.. م

 : دمی و دراز کردم و لپش و کش دستم

 البته نظر منحرفانه شما هم دوست داشتم!  -

 دیکه واقعاً با  ی .. خنده ادیو خند  نشد  یانتظارم عصبان  برخالف

کم ا  ابی گفت  واسه  نه  م   سایگ  نکه یبود..  به    یسخت  و  خنده 

ناراحت  شتری.. ب شی خاطر همه مشکالت زندگ   ی و بعض  یاخم و 

  دنش یبودن تو چهره اش مشخصه.. به خاطر نوع خند  یوقتا خنث

 ..  نداختی که آدمم به خنده م

ساله اس که داره   شی و ش  ستیدختر بالغ ب   هی  دی رس  ی نظر نم  به

که.. از    ی دختر بچه بود.. تو همون سن  هیخنده.. انگار.. انگار    یم
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باز گ  ی توپ  و  ه   ویمن  پا  جانیبا    نکه یو هم  دیپر  یم  نییباال 

 ذوق کرده بود.  یکل میآوردن توپ و بهش سپرده بود ت یمسئول

بود نجات جون اون دختر بچه.. هرچقدرم    ی عاقالنه ا  میتصم  چه

باشه.. وگرنه اگه من اون روز.. اون کار و    نیتاوانش سخت و سنگ 

نم د  یانجام  با  اآلن  ها  دنیدادم..  تونستم    یم  ی ک  ی خنده 

 ! رمی.. عمر دوباره بگی نجوریا

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 هفتم  و  نهصد پارت   

که رفت و دوباره اون غم تو نگاهش نشست.. منم خودم   اش  خنده

باال و دستم و واسه دوباره تو آغوش   دمی کم رو تخت کش  هیو  

 دراز کردم.. دنشیکش

 ؟ یکنم ناراحت یچرا حس م سا؟یگ هیچ -

 تو بغلم ولو شد..  عیو رد نکرد و سر دعوتم

که..    هییاز روزا  یکی.. مطمئن باش امروز  یول  یباور نکن   دیشا  -

 که.. از ته دل خوشحالم..  هیتنها روز دمیشا

 چهره ات؟! دهیپس چرا نشون نم -
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شاد  - کرده..  ثابت  بهم  تجربه  زرتشت..  دارم  و   ی استرس 

  یداره.. م  یعمر کوتاه  یلیمن.. خ  یزندگ  ی حداقل تو  یخوشحال

  یترسم.. م   ی.. م ادیآرامش ب  نی که قراره بعد از ا  یترسم از طوفان

اون دو تا هم   دیو توش شا  یکه.. تو ممکنه بکن   ی ترسم از کار

 شه!  یو رو م ریما هم ز  ی.. زندگی ضربه بخورن ول

 ی قهوه ا  ی نوازش لک ها  نیدستم و رو صورتش گذاشتم و ح  هی

 چشمش با انگشت شستم.. گفتم:  ریز

کنم. گفتم    ینم   ی .. فعالً کارسایخوام بکنم گ   ی نم  ی من کار  -

 ه یاگه احتمال بدم از    ی.. حتیعنی  نیبهت که.. چراغ خاموش! ا

شم شک    یاون کار م  الیخیمتوجه حرکت من بشن.. ب  یقیطر

 به دلت راه نده و بهم اعتماد کن..  ی خودینکن.. پس ترس ب 

 .. یبهت اعتماد دارم ول -

  ی فکر نکن.. منم نم  ی چیبه ه  گهینداره.. از حاال به بعد د  یول  -

که اون دو   یف ی کث  ی باز  نیدونم ته ا  یبشه.. نم  یونم قراره چد

مطمئنم..    زینفر شروع کردن قراره به کجا برسه.. فقط از دو تا چ

! کی  نی.. اینی بب  یبیماجرا آس  نیذارم تو وسط ا  ینم  گهیمن د

ا از همنکهیدو  وقت   نی..  تا  دل  یاآلن..  هر  به   مونیزندگ   یلی که 
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پست و  انداز  دست  تو  بلند  یدوباره  م  ی و  دلم  خواد    یافتاد.. 

که..    یکنم.. با کس  یآرزوش و داشتم زندگ   شهیکه هم  ی اونجور

و از سرنوشتم    نیو قلبم بوده.. من ا  ال یتو فکر و ذهن و خ  شهیهم

  ی وقتاگه م  ی.. حت رمیخوام طلبم و ازش بگ  یطلبکارم.. حاال م 

 ارزه..  یباشه.. بازم به نظرم م

  ی به نگاه منتظرش که با دقت داشت به حرفام گوش م  ی لبخند

 .. ش یشونیداد زدم و لبام و چسبوندم به پ 

 باشه گل سنگم؟ -

نح  دمید تن  لرز  نیب   فشی که  بدنم   دیدستام  و دور  و دستاش 

 لب زد: یوقت دیلرز یصداشم م  ی حلقه کرد.. حت

ده سال    نیتو ا  شه یدغدغه.. هم  یب   ی زندگ  هیمن که از خدامه..    -

که دوستش دارم..    یعاشقانه.. با اون کس  یزندگ  هیآرزوم بود و  

 دو سه هفته ام!  نیا ی آرزو 

 رسونمت.. شک نکن!   یبه جفتش م  -

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 هشتم و  نهصد پارت   
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شدن    سیکه بدون حرف تو بغلم بود و از خ  ی ا  قه یاز چند دق  بعد

کنه و من گذاشتم    یم  هیصدا گر  یکه داره ب  دمی بدنم فهمپوست  

م ازم   ی تا هرجور که دلش  باالخره  کنه..  آروم  و  خواد خودش 

و پاک کردن اشکاش   ش ینی ب  دنیفاصله گرفت که بعد از باال کش

 با پشت دستش گفت: 

 مهندس؟  میبخور  یناهار چ -

به چهره اش که حاال آروم تر شده    ح یشدم و با تفر  نه یبه س   دست

 بود نگاه کردم: 

کمشم اآلن    هی ..  ی بابا و مامانت که خوب کدبانو شده بود  ی جلو  -

 شه مگه؟   یم  یواسه شوهرت خرج کن چ

 آورد..  یغذا رو در نم  سینبرد و ته د  ض یآخه شوهرمم ف   ستین   -

 خورد..  یم  ی حاضر ی حق بده بهش.. دو هفته داشت غذا -

جوابم و   یبود و انتظار داشتم با همون شوخ  یخفقط شو  قصدم

 پر از غم و ماتم لب زد: هویبده که 

 ! یاله رمیبم -
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..  دینچرخ  یخدا نکنه خشک و خال  هیزبونم واسه    یبرد.. حت  ماتم

کرده بود.. که من تا حاال باهاش    میوجهه اش و کجا قا   نیا  سایگ

کرد   یم  آشنا نشده بودم.. چرا لحظه به لحظه داشت متعجب ترم

 کرد..  یبا حرفاش.. چرا لحظه به لحظه داشت.. عاشق ترم م

سرم.. آب دهنم و قورت دادم و با   ی تکرار صد باره حرفش تو  با

 گفتم!  تیجد

 !ی دوسم دار یفکر کردم گفت  -

 تعجب زل زد بهم..  با

 خب؟ -

 ؟ یکن یمرگ م ی برام آرزو   ی پس چرا دار -

صورتش گذاشتم    ی متوجه منظورم نشده بود که دستم و رو  هنوز

کردم   افتیکه اون لحظه از قلب پر کوبشم در  یاحساس   تیو نها

 و به زبون آوردم:

 نره!  ادتیو  نیوقت ا چیمرگ تو مرگ منه.. ه -

زار  هویبهم زل زد و    رهیخ  رهیخ  ه یثان  چند  یبا حالت ماتم و 

 صورتش فشار داد.. ی تخت انداخت و بالش و رو ی خودش و رو
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 که گفت:  دی خفه ناله اش به زور به گوشم رس ی صدا

از   شتر یب  تیظرف   گهیبسه.. بسه زرتشت.. تو رو خدا بسه.. من د  -

 و ندارم..   نیا

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 نهم  و  نهصد پارت   

و بالش و از رو صورتش   ش یام گرفت از لحن پر از دروموندگ  خنده

 کنار زدم و خودم رفتم روش.. 

 ! نه یبه بعد وضع هم نیو ببر باال.. از ا تتیظرف -

 و داشته باشم..   اقتشیخدا کنه ل -

 ؟ی ندار یکن  یچرا فکر م -

اشتباه  - ل ست ین  ی فکر  که  کرده  ثابت  بهم  بارها  زمونه    اقت ی.. 

 رو ندارم! زایچ یلیخ

  یواسه نگه داشتنش نم  یتالش  دهید  یاونم مثل من.. وقت   دیشا  -

 ازت گرفتتشون..  یکن

  ش یخواستن  ی کک و مک ها   یرو  ی و جلو بردم و بوسه ا  سرم

 زدم..
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بجنگ.. تا اآلن فقط    ی خوا  یکه م  ی.. واسه هرچسایبجنگ گ   -

بجنگ.. واسه    ندهی.. از حاال به بعد واسه آی دیواسه گذشته جنگ

 بجنگ.. واسه آرامشت بجنگ..   تی خوشبخت

برنده نم  یی کس تنها  چی.. ه یکردم ول  یم   یسع  -   ی تو جنگ 

 شه! 

 نیکه همچ  ی فرمانده تازه نفس دار   هی.. حاال  یست یتنها ن  گهید  -

کم استراحت کن و بذار    هیو بلده.. تو    دنیبا پنبه سر بر  ینگ   یبگ

 ! ی ش ینم مونیپش دمیکنم.. قول م  ی من رهبر

 باال.. دیو دور گردنم حلقه کرد و سرش و کش دستاش

ا  - قربون  م   نی من  نفسم  تازه  حت رمیفرمانده  شکستم    ی!  اگه 

 دو سر برد! ی باز هی یعنیدارمت  نکهی .. همستیمهم ن میبخور

واسه رابطه   ی اد یز  ی طاقتم تموم شد.. خسته بودم و انرژ  گهید

  ی کردم.. ولبارش گذشته بود صرف    نیاز آخر  ی اد یکه زمان ز  ی ا

ا پا  قهی چند دق   نیتو  و  باال  بهم    ن ییبارها هورمونام  و  بود  شده 

دختر  نیخوام.. من از وجود ا ی تونم.. بازم م یفهموند که بازم م 

ام نمونده    یو توان  ی انرژ  گهیاگه د  یشدم.. حت  ینم  ریس واسه 

 باشه! 
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م  لبام با کمال  اونم  و  لباش چسبوندم  به  کرد..    میهمراه  لی و 

  ه یلذت دوباره..    هیشروع دوباره..    هیواسه    ی شد مقدمه ا  نیهم

 انتقال عشق و احساس دوباره!

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 دهم و  نهصد پارت   

××××× 

آشپزخونه   زیشد پشت م   ی پر از خواب که مدام بسته م  ی چشما  با

نشسته بودم و در حال چرت زدن بودم که ضربه زرتشت به نوک  

 از جا پروندم و پر حرص زل زدم بهش..  مین یب

 ! ایکن  یم  میعصب ی دار -

کم حس خشمم و از   هیکم.. فقط    هیلبش    ی رو   قیعم  لبخند

نوز با اخم داشتم ه  یبرد و تو دلم قربون صدقه اش رفتم ول  نیب

 کردم که گفت:  یبهش نگاه م 

و امروز و نرو.. چرا انقدر    یادتیمن که بهت گفتم زنگ بزن به س  -

 !ی دیخودت و عذاب م  ی دار
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  ی گرفتنم پر شده.. بعدشم.. فقط منش  ی چوب خط مرخص  گهید  -

به هر دوتاش    د یرو دوشمه و با  تیدو تا مسئول  گهی.. حاال دستم ین

 کنم!  ی دگیرس

ا   با آم  بیکه عج  ی همون خنده  تمسخر  نظرم  بود    زیدر  شده 

 شد و سرم و محکم تو بغلش گرفت..  کینزد

 !رمیپذ تیخانوم مسئول ی فدا -

  دم یکش  رونیتقال و کتک زدن به زور خودم و از تو دستاش ب  با

 : دمیصاف کردن مقنعه کج شدم توپ نیو ح

نگهم    داریتا صبح ب  شبیاعصابم و خورد نکن زرتشت.. اگه د  -

 یساعت خواب له له نم  میواسه ن ی نجوریمن اآلن ا   یداشت  ینم

 زدم!

 : دیباال رفته پرس ی رو گذاشت جلوم و با ابروها ییچا وانیل

 نگهت داشتم؟  داریمن ب -

 ؟ یانکار کن ی خوا یم نمیا -

بود عز  - .. تموم کردنش که زمیشروع کردنش فقط دست من 

 با تو بود!   گهید
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 لب زد: زینشست پشت م  نیبه روم زد و ح یچشمک

 ! یکن  یانکار م ی فعالً که تو دار  -

گفت..    ی.. راست مد یبه ذهنم نرس  یحرف  گهیموندم و د  ساکت

زد.. بعدش من    یرابطه هامون زرتشت فقط استارتش و م   ی تو

 کردم..  ی بودم که ول نم

ب  یکه حت  ادمهیآخرم..    بار از    دارشیاز خواب  کردم و زرتشت 

عصبان که    ت ی شدت  هرچند  بکنه..  و  موهاش  بود  مونده  کم 

 ه یکرد.. به قول خودش    اده یمن پ  ی رابطه رو  نی و ح   تشی عصبان

 .. لذتم داشت! یول  دم یکه کش  یبود و با وجود درد  دیجد  ی فانتز

کنه و احتمااًل اونم   ینگاهم م  رهیخ  رهیهنوز داره خ  دمید  یوقت

به خودم گرفتم    ی طلبکارانه ا  افهی.. قشبهید  داره تو فکر اتفاقات

 و گفتم: 

 جات و سوا بنداز!  ی خوا یهست.. نم نکهیهم -

 : دمیتر توپ یو من عصبان  دیبلند خند ی صدا با
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 هی  یکن  یدر قبال من.. کوتاه  یدار  یفیوظا  هی..  یمثالً شوهرم  -

..  نیکنم به جرم عدم تمک  یم   تیدادگاه ازت شکا  رمیراست م

 حواست و جمع کن! 

 !ی شعوریب  یلیخ -

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 ازدهم ی و  نهصد پارت   

رو لبم نشست.. دستم و    ی خنده گفت و منم باالخره لبخند  با

ا لقمه  و  ازش   ی دراز کردم  و  بود  برام دست کرده  که زرتشت 

 گرفتم که گفت: 

 حامله بشم!  دیبره فکر کنم خودم با شیپ ی نجوریا -

 هوا خشک شد و بدون فکر لب زدم: ونیلحظه م  هی دستم

 حامله بشم؟  دیمگه من با -

 و خورد.. شییقلپ از چا هیبهم نگاه کرد و   یچپ یچپ

 ؟یحامله بش دیچرا نبا -

 ؟ ی خوا یبچه متو واقعاً  -
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 بخوام؟  دینبا -

 ... تیوضع نیآخه تو ا -

 ! جهیچرا انقدر گ  نی.. اایخدا -

و نگاه    شیشونیتعجب زل زده بودم بهش که با کف دست پ  با

 بود..   زیم رهیداشته بود و نگاه درمونده اش خ

 داد: حی توض گمی نم یچیهنوز هنگم و ه  دید یوقت

.. منظورم در ی اریاآلن واسه من چهارقلو ب  نی.. نگفتم همسایگ  -

 بود!  ندهیآ

 فرستادم و گفتم:  رونیراحت ب  الیو با خ نفسم

 خدا رو شکر.. -

 ؟ی تو دوست ندار یعنی -

 نه! طیشرا نیتو ا -

 ؟ یطیچه شرا -

  ی مشکل  چیو ه  م یتمام و کمال مال هم  م یبگ   میتون   یما هنوز نم  -

زرتشت! مادرت.. هنوز نتونسته من و به چشم عروسش    میندار
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رفتاراش و نسبت به خودم بتونم تحمل کنم..    دی.. من شانهی بب

بزنه..    یمادرش منم.. حرف  نکهی اگه بخواد به بچم.. به جرم ا  یول

 تونم ساکت بمونم!  ینم

بزنه؟    یجرات داره به بچه من حرف  یکس  یکن  یتو واقعاً فکر م   -

اون    ی ماجرا  انیکه من.. هنوز در جر  یاون موقعبه تو!    یحت  ای

.. چه نهی قاتل بب  هیتو رو به چشم    یقتل نبودم.. بازم نذاشتم کس

!  ی مرتکب نشد  یگناه   چیمطمئن شدم.. ه   گهیبرسه به اآلن که د

..  دم یبزنه خودم جوابش و م  طکلمه حرف نامربو   هیفقط    یکس

 واسه فکر کردن! ی اریبه خودت فشار ب ستیاصالً تو الزم ن

که اون لحظه نسبت به زرتشت تو وجودم حس    یتمام عشق  با

چشما  یم به  و  ام  قدرشناسانه  نگاه  و  بهش  زدم  زل   ی کردم 

 مصممش دوختم!

هم  - منم  نم  نهیمشکل  دلم  رو  یزرتشت..  تو  مامانت    ی خواد 

 ! دایاز من بدش م  شتری.. اون بی تو جوابش و بد ی.. هرچی ایدرب

 و زده..   یفعالً که عروسش استارت آشت  -

 تکون دادم که گفت:  دنینفهم ی به معنا ی سر

 !دیع کیتبر ی برا  ی که زنگ زد دهی خبراش به گوشم رس -
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 .. دم یو سر کش میینگاهش کردم و چا یچپ چپ

 چقدرم که اون با من حرف زد!  -

لب    یاز تمسخر نداشت و با مهربون  ییرنگ و بو  نباریا  لبخندش

 زد:

 ر ی که د  می! بلند شو برزمیکنم.. نگران نباش عز  یدرستش م  -

 شد! 

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 دوازدهم و  نهصد پارت   

* 

  ی خبر  یادتیشد اومده بودم شرکت و هنوز از س  ی م  یساعت  کی

هم توسط    یادتی شدنم که س  بی پنجشنبه و غ   انینبود.. بعد از جر

باهاش حرف نزده    گهیقرار گرفت د  انشیزرتشت و دارون در جر 

 .. دمیکش  یازش خجالت م ییجورا هیبودم و حاال 

نپرسه تا منم مجبور به دروغ گفتن و   ی زیکردم چ  یخدا م  خدا

الک به    یبهونه  من  و  شد  وارد  موقع  همون  که  نشم  آوردن 

 احترامش از جام بلند شدم.. 
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 سالم..  -

 جوابم و داد: ییبا خوشرو  شهیو مثل هم ستادیوا زمیم  کنار

  ؟یسالم دخترم.. خوب -

 د؟ یبله ممنون شما خوب -

  ی .. پنجشنبه چمی کنالحمداهلل شکر.. وقت نشد با هم صحبت    -

 شد؟

 که استرسش و داشتم سرم اومد و با خجالت لب زدم:  ی زیچ

خواستم تنها    ی .. می عنیکم حالم خوش نبود..    هی راستش من..    -

شد که جواب تلفنم و ندادم و همه نگران شدن.. وگرنه    نیباشم.. ا

 ... یاتفاق

 خانوم کاوه!  -

 بون گفت: شدم و زل زدم بهش که با همون لبخند مهر  ساکت

  ش یرو تو زندگ  ییلحظه ها  هینداره که هرکس    یاصالً اشکال  -

رو نگران   ه یبق  ی خودش باشه و حت  ی داشته باشه که بخواد برا

راحت   المیحالتون خوبه خ  دمیاز دارون شن  نکهی کنه. منم هم



2430 
 

بود.. طرح ها رو بهش    دیشد.. منظورم از پنجشنبه.. شرکت جاو

 ؟ ینشون داد

  یی .. من چه فکرانیی و به دندون گرفتم و سرم و انداختم پا  لبم

 ادمی.. انگار  دیپرس  یداشت م   یبنده خدا چ  نیتو سرم داشتم و ا

و با شعور که    ی آدم درست و حساب  هیطرفم.    یرفته بود که با ک 

و    دمیدخالت کنه و من واسه خودم بر  هیعادت نداره تو کار بق 

 دوختم.

ا  بعد و براش تکرار کردم..   دیاون روز جاو  ی صحبت ها  نکهیاز 

 تکون داد و گفت: دییسرش و به تا

ا  - ا  لیم یباشه.. پس  به محض  عکس و   نکهیو مدام چک کن 

پر به  من.. هم  اریب   ریبگ  نتیفرستاد  شده..   ریاآلنشم د  نیاتاق 

شه و ما هنوز بروشورامون آماده   یبرگزار م  شگاهیپنجشنبه نما

 .. ست ین

 راحت باشه!  التون یچشم خ -

بهم    یو نگاه ستادیلحظه وا  هیتکون داد و خواست بره که    ی سر

 انداخت.. 

 گه؟ ید ی خودت آماده ا  -
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 ؟یواسه چ -

 ! شگاهیواسه نما -

 برد و با استرس لب زدم: ماتم

 بکنم؟  ی کار  دیمگه.. با -

 به روم زد و گفت:  ی لبخند

  ی محصوال رو به همه معرف  دیدختر.. تو با  یفروش شرکت  ریمد  -

 و حواست به همه غرفه ها باشه!  یکن

 !! یادتیس ی آقا -

 .. مطمئنم! یتون  یم -

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 زدهمیس و  نهصد پارت   

! اصالً مگه قرار ه ینی سنگ  تیمسئول  یلیخ  گهید  ن یتو رو خدا.. ا  -

 سمت..  نیا ی برا دیکن  دایرو پ گهید یکینبود 

.. فعالً  یکنم تو جاش و پر کن  یم   دایرو پ  یکیچرا.. قرار شد تا    -

 نکردم! دای و پ ی هم که کس
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 آخه...  -

 .. مطمئن باش! ی کن یآخه نداره.. تالش کن! ضرر نم -

دونم همه آرزوشونه که   یبه خدا! م  ستمیمن.. به فکر خودم ن  -

و    یشغل  نیهمچ نکنن  ضررم  شما  قول  به  که  باشن  داشته 

ول ک  شرفتیپ مینن  ا  ی ..  قربان   ی نجوریترسم    ی ب  یشرکتتون 

ا  یتجربگ تو  مسلماً..  بشه!  نم  نی من  کم..  از پس   یزمان  تونم 

 .. ام یداد بر ب  یکه مهندس قاسم نژاد انجام م ی کار

 گفت:  یآروم ییبه در سالن شرکت انداخت و با صدا ی نگاه

حواسم بوده!    ی لیخودمون بمونه! من خ   نیب   گمیم  ی زیچ  هی  -

  شتر یب  یلی.. خی ذار یها م ی مشتر ی که تو با حرفات رو  ی ریتاث

مهمتر    یلیمسئله خ  نیفروش محصوالتم.. ا  ی از قاسم نژاده.. تو 

به دست    هیاز اطالعات با کسب تجربه  به مرور زمان و فقط  که 

دونست    یبود و م  شتریب! قبول دارم قاسم نژاد تجربه اش  ادیم

و از نظر من..    ی تو.. استعدادش و دار  یولخواد..    یم  یچ  ی مشتر

 ! هیکاف  نیهم

رو لبم نشست..    ی احساس غرور زل زدم بهش و کم کم لبخند  با

کمم اعتماد به نفس    هی  گهی.. حاال دیهنوز ترس و استرس بود ول
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ا تزر   نیبا  وجودم  به  داشتن    قیحرفا  بود  خوب  چقدر  و  شد 

جا  ی س یرئ  نیهمچ به  کردن   ی که  سرکوب  و  کوبوندنت 

  شرفت یهم پ  هاستعدادت.. تو رو باال ببره.. تا هم باعث رشد تو بش

 شرکتش.. 

آدما  چقدر بودن  م  ییاحمق  پشت  نشستن  محض  به    ز یکه 

با کارمندا بدتر رفتار کنن و    یکردن.. هرچ  ی.. فکر ماستشونیر

توانا  شتر یب و  استعداد  و  ز  اشونییبکوبوننشون  ببرن   ر یو  سوال 

 .. رهیتوقع اون کارمند باال نم  گهی د   ی نجوریقدرتمندترن و ا  یعنی

نت   یصورت  در شد رشد شرکت خودشون. مثل    ی اش م  جهیکه 

کار   شگاهیخواست با همه وجودم تو روز نما  یمن.. که اآلن دلم م

بهتر و  بدم  نشون  و  و خودم  برا  ی سودآور  نیکنم  شرکت    ی و 

 داشته باشم! 

××××× 

تخت به شکم    ی که رو  سایگ  دنیاومدم با د  رونیحموم که ب  از

با لپ    رشیدو سه روز اخ  نیبود و داشت طبق عادت ا  دهیخواب

کرد پوف کالفه   یو مطالعه م  دیچرخ  یشرکت م  تیتاپ تو سا

 و رفتم سمتش..  دمیکش ی ا
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غرق خوندن و اطالعات کسب کردن از محصوالت شده بود    انقدر

از حموم در اومدم و حاال اس    قهیدو دق  ی کیمن    دی که اصالً نفهم

 .. ستادمیبا حالت طلبکارانه باال سرش وا

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 چهاردهم و  نهصد پارت   

 : دمیخودم بودم که توپ آخرسر

 ؟ یتمومش کن ی خوا ینم -

 چرخ به سمتم زد و متعجب لب زد:  مین هی باالخره

 و؟یچ -

ک  - م  دیبا  یتا  موقع  و گوش  نمتیب   یهر  تاپ  لپ  تو   یسرت 

و  گهیبسه د  سایباشه؟ ساعت دوازده شبه گ  اآلن وقت خواب   ..

 اس! گهید ی کارا

رو تخت چهارزانو نشست و موهاش و از رو صورتش   یناراحت  با

 کنار زد.. 

 ...شگاهی.. فقط سه روز تا نماگهینده د ریزرتشت گ -
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د  - اون شگاه ینما  شگاهینما  ی.. هگهیاه.. ول کن  بمونه  ! خراب 

به خودت   نهینگاه تو آ  هیکرده!    ی شکل  نیکه تو رو ا  یشگاهینما

انقدر کم خو  ریبنداز.. ز !  ی و کار کرد  ی دیابچشمات گود رفته 

 شه!  یکه نم ی نجوریا

 خب کارمه! ؟ی اریدر م ی منطق باز یچرا انقدر ب -

  ی از زندگ  یشکل  نی.. همه خودشون و ارنیآدم سرکار م  نهمهیا  -

  ندازن؟یم افهیو ق ختیو ر

من نگام نکن    افه یو ق  ختیر  دنیبا د  یش  یم  تیاگه انقدر اذ  -

 خب! 

احمق  یعنی  - نم  یانقدر  سالمت  یفهم  یکه  من  روز    ته؟یدرد 

 ؟یش  یم یراض ی بش هوشیب  یاز خستگ شگاهینما

 کار!  یاستراحت کنم ک  یدونم ک  ینترس من خودم م -

 آره کامالً مشخصه!  -

 فوت کرد..  یو نفسش و با کالفگ دیرو صورتش کش یدست

نما  - ز  شگاهی زرتشت..  روزه.. منم وقت  که   ی ادی کالً سه  ندارم 

و نتونم با    ارمیمن اونجا کم ب   ی بخوام خودم و برسونم! تو حاضر 
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کارمندا    ه یو بق  سمیرئ   شیها درست حرف بزنم و آبروم پ  ی مشتر

 بره؟

انقدر خودت   دی ! تو نباسا یگ  طهیاآلن بحث من سر افراط و تفر  -

به وقتش و    ی.. تالش خوبه.. کار کردن خوبه.. ول ی و غرق کار کن

اندازه.  نبابه  قاط  زیهمه چ  دی.  با هم  بق  یادتی. س یکن  ی و    ه یو 

  ر یاز مد  ی سررشته ا  چیو ه  ی دونن که تو تازه وارد  ی کارمندا م

کنه که    یرفتار نم  ی جور   باهات  ی.. پس کسی فروش بودن ندار 

  یتجربه رو م  یآدم ب  هی  ی .. وقتی کرد   یات کوتاه  فهی انگار از وظ

 رو هم بکنن!  نجاهایفکر ا دیکار با نیذارن تو ا

برگشت و رو    ی نگاه کرد و دوباره به همون حالت قبل  یچپ  چپ

 ..دیشکم دراز کش

خوام همه تالشم و بکنم تا نشون بدم با    ی به هر حال من م  -

که بهم واگذار شده   یت یتونم از پس مسئول  یتجربه کم م  نیهم

 ! امی بر ب

 .. بهش نگاه کردم و بعد با حرص روم و گرفتم  رهیخ  رهیکم خ  هی

 .. بکن! ی خواد بکن یدلت م یهر غلط -

[23.11.2۰ 19:32 ] 
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 پانزدهم و  نهصد پارت   

  گار ی لباسام و برداشتن س  دنیافتادم سمت کمدم و بعد از پوش  راه

  گاریس  هیبه    ی.. هوا هنوز گرم نشده بود ولرونی و فندکم رفتم ب 

 داشتم. اجیبالکن احت ی تو دنیکش

داشتم به    ی ادیز  دمیدونم چه مرگم شده بود.. شا  ینم  خودمم

حجم از کار کردنش    ن یبه ا  ی.. حس خوبیکردم ول  ی م  لهیپ   سایگ

 نداشتم! 

شا  ینم چرا..  سر حسود دمیدونم  از  فقط  م  ی ..  دلم  که   ی بود 

تو هم  ی خواست حداقل  تو  ساعت   نیخونه..  از    یچند  قبل  که 

 همه حواسش و به من بده!   میخواب کنار هم

 ی الزم بود بهش حق بدم چون ممکن بود خودمم تو روزا  دمیشا

بعض  کار شرکت..  پر  و  ب  یشلوغ  و  کارام  اون    ارمیاز  و  تو خونه 

 کرد! یبهتر حال اآلنم و درک م یل یخ سایموقع گ 

کار غرق بشه و    نیتو ا   ی ادیبود که ز  نیهمه ترس من از ا  یول

نما که  اآلن  دادن   شگاهیچه  نشون  واسه  بعدش..  چه  و  دارن 

و    شیزندگ  ی بزنه و روزا   شیخودش تو اون شرکت.. از همه چ
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دو تا داد و دعوا و جر و بحث کار    یکیفدا کنه.. در اون صورت با  

 شدم!  یبه کار م تدس ی ا گهیجور د  هیکردم و  یو تموم نم

  دم یشد  یتو سالن و با وجود خستگ  که تموم شد برگشتم  گارمیس

دونستم    یم  یخواست ول  یهمونجا نشستم رو مبل.. دلم خواب م

ممکنه دوباره    نمیبب   تیرو تو اون وضع  سا یاگه برم تو اتاق و بازم گ

خواب درست   شیدو شب پ  یکیمثل    نکهیدعوامون بشه.. ضمن ا

 لپ تاپ باشه!   ی صبح پا  تا خواست    یم   ساینداشتم اگه گ   یدرمون

 نکه یدادم و چشمام و بستم.. با فکر ا  هیمبل تک  یو به پشت  سرم

براش  زیچ هیشامم کم خورد.. خواستم بلند شم تا حداقل  یحت

م چون  م  ی ببرم  زود  فشارش  موقع    یدونستم  همون  که  افته 

پاهام حس کردم و به محض باز کردن  ی رو رو  یجسم ی نیسنگ 

اتاق    یکیتار  تو..  سایخندون گ  خمار شده ام.. چهره   ی چشما  ی ال 

 چشمم جون گرفت!  ی جلو

فکر کردم   هیقض   نیام و انقدر به ا  ی داریکردم تو خواب و ب  فکر

تر از   یپام واقع  ی رو  ی نیسنگ   یزنم.. ول  ی که حاال دارم توهم م

 .. فتهی اتفاق ب ایرو ی بود که بخواد تو ی زیچ
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لمس صورتش دراز کردم که وسط راه   ی حال دستم و برا  نیا  با

دندوناش گرفت    نیانگشت اشاره ام و ب   طنتیبا خنده و ش  سایگ

 و فشار داد.. 

  دم یکش  رونیانگشتم و ب   تی و با عصبان  دیکامل از سرم پر  خواب

 و رد دندوناش و لمس کردم.. 

 چته؟ ؟ی مرض دار -

 ! ادیخواستم خوابت بپره! من خوابم نم -

[23.11.2۰ 19:32 ] 

 شانزدهم  و  نهصد پارت   

.. من  یشرکتتون  ی کارا  ریکنم؟ تو که درگ  کاریخوابم بپره که چ  -

 کار؟یچ ی خوا یو م

 کرد و لب زد: کیباز شده اش صورتش و نزد شی همون ن با

 و خدا حسودان را هرگز دوست ندارد! -

  ره ی.. خرهیو محکم دورش حلقه کردم و نذاشتم فاصله بگ   دستم

 : دم یخندونش پرس ی به لبا

 ؟ یحسادت و چ نیعامل ا -
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 اووووومممم.. عاشقشه!  -

 نیا  ومدیزدم و خواستم عقب بکشم که دلم ن  ی خسته ا  لبخند

و دوباره سرم و به    دم یلبش نکارم! عقب که کش  ی بوسه رو.. رو

 دادم گفتم:   هیمبل تک یپشت

 به خاطر خودته!  گمیم یهرچ -

 کردم و با صداقت اضافه کردم:  یمکث

از اون دور  هیخب    - بعد  به خاطر خودمه.. که  دو سه    ی کمم 

خواد و اگه چاره داشتم    ی.. دلم داشتن تمام و کمالت و می هفته ا

  شتر یکردم که ب  ی سرکار رفتنمونم انقدر کم م  ی ساعت ها  یحت

 . میبا هم باش 

 چشمام چپ و راست شد و گفت:  نی کم نگاهش ب هی

  ه یهمه تالش منم.. نصفش به خاطر خودمه و.. بق   نیاگه بگم.. ا  -

 ؟ یکن یاش به خاطر تو.. باور م

 من چرا؟ -

تحص   - و..  نرفتم  دانشگاه  که  من  که..    ی آنچنان  التی خب.. من 

 ی کارم انقدر  ی خواد حداقل.. تو  ی با تو! دلم م  سه یندارم در مقا
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خواد خودم و نه    یافتخارت باشم! دلم م  هیکنم که.. ما  شرفتیپ

واقعاً توانش و ندارم.. حداقل از    گهیکه د  یلیاز نظر سطح تحص

 .. ی که.. با غرور بهم نگاه کن  رسونمب  یگاهی.. به جای نظر سطح کار

 ی فکر  نیپس زدن همچ  ی بگم و تالش کنم برا  ی زیاومدم چ  تا

 از تو سرش گفت:

مسئله فکرم    نیاصالً به ا  دیدونم شا  ی.. م یبگ  ی زیخواد چ  ینم  -

کنم.. خب.. سابقه    ی.. خودم شب و روز بهش فکر م یول  ی نکرد

.. چه مسببش خودم باشم چه نباشم..  ست یتو کارنامه من ن  یخوب

ا  یم   نیبوده.. واسه هم  نیا  می زندگ از  اون  نجایخوام..  بعد    ی به 

که من و    یخواد کس  یخواست.. دلم م   ی دلم م  شهیباشم که هم

م چه  و  ابرو  و  چشم  عاشق  فقط  داره..  چهارتا   یدوست  دونم 

م   میظاهر   تیخصوص دلم  باعث سر    ینباشه..  خواد همه جوره 

خواد خودم و بکشم باال.. در کنار تو.. با    یباشم.. دلم م  شیبلند

 کمک تو..

کرد.. باعث هجوم اشک به   یحال که آرومم م  نیدر ع  حرفاش

خواد« گفتناش    یشد.. تکرار چند باره »دلم م  ی کاسه چشمم م 

 نیدختر.. حقش ا  نیکرد که ا  یم  ی ادآور یمسئله رو    نیفقط ا
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 ی و من.. به جا  ی زندگ  نیکمبود داشت تو ا  یل یخ  نکهینبود.. ا

کردم و   یم  قشیتشو  دیگرفتن از کاراش.. با  رادی کردن و ا  لهیپ

نکنه.. بسه هرچقدر    ییداشتم تا احساس تنها  یکنارش قدم برم 

 سال ها تنها بوده..  نیتو ا

[23.11.2۰ 19:33 ] 

 هفدهم  و  نهصد پارت   

 ق یکم عم  هیاگه    ی..ولدمید  یگفت..من فقط اآلن و م  یم  راست

زن موفق   هیکه    دمید  یکردم م  یفکر م   ندهیتر به چند سال آ 

که به    ی دختر  هیبره..تا    ی..ارج و قرب منم باال مشیکار  نهیتو زم

هم داشته باشه    ی ادیز  التینتونسته تحص  یحت  طشیخاطر شرا

هم تبد  نیو  زمان  مرور  به  به    یم  لشیمسئله  موجود    هیکنه 

  ی به نفس حاضر نمکه به خاطر خجالت و عدم اعتماد    ی منزو

 شرکت کنه!  یجمع چیشه تو ه

اش..چسبوندم و بعد    نه یبه قفسه س  ی و جلو بردم و بوسه ا  سرم

 دادم و گفتم:  هیو بهش تک می شونیپ

 شه!شک نکن!  یدلت بخواد..همون م یهرچ-
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 ؟یهرچ-

 !یهرچ-

تو   میرو تخت و جفت پا بپر  می مثالً اآلن اگه دلم بخواد باهم بر-

 شه؟! یهمون م ی مسائل خاکبرسر

 : دمیدرهم زل زدم بهش و توپ ی جمع شده و اخما باصورت

که    ستین  یقشنگ  نیکار به ا  فیه؟حیچه اصطالح مسخره ا  نیا-

 ؟یکلمه زشتش کن  نیبا ا

 ! گن یبه من چه خب همه م-

 بگو!  گهید زیچ هی..تو گنی م خودیهمه ب-

 گفت: عیکه سر شنهادمیپ نیخوشش اومد از ا انگار

 بذار فکر کنم! -

سقف به فکر    ره یاشاره اش و به گوشه لبش چسبوند و خ  انگشت

تفر و  لذت  با  رفت..منم  به صورت کوچ  حیفرو  قاب    کیداشتم 

 هو یکردم که    یبلند موج دارش نگاه م  ی گرفته شده توسط موها

 زد و گفت:  یبشکن

 ! می کتاب بخون می بر می گیبه بعد م  نی..از ادمیفهم-
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لب    میشونیخاروندن پ  نیح  نیبزنم تو ذوقش..واسه هم  نخواستم

 زدم:

 نشد؟ یعلم  ی ادیز کمی-

 ! ی وارد یلیبده اگه خ  شنهاد یخب تو پ-

 چطوره؟! میکن ی موتور سوار میبر-

 گرد شد و باتعجب گفت:  چشماش

باشه که به ذهن    ز یچ  هی  دیاس..با  ع یضا  یلیخ  نکهینــــــه!ا-

ندار  چیه موتور  که  نرسه..بعدشم..ما  ممیکس  همه  فهمن    ی.. 

 اس! گهی د زیچ هیحرف  نیمنظورمون از ا

 : دمی من بودم که ماتم برد و پرس حاال 

 م؟ یبزن  یحرف نیهمچ ه یبق  شیهمه؟مگه قراره پ-

از اآلن   دی..باستین   ش یکار که زمان و مکان حال  نی؟ایپس چ-

کن  فکر  وقت  م یبهش    میکرد  ریگ   یت یموقع   نیهمچ  ه یتو    ی که 

 ! م یرو بفهم گهیمنظور همد  میبتون 

خودم و آدم هات و    شهی..من همدمیخند  ی بهت و ناباور  باهمون

م   نجوریا  ی تو  یپر حرارت ول  یمسائل    ه ی  سایحاال..گ  ی دونستم 
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ا داشتم  و من.. چقدر دوست  بود  به من زده  همه   نیسور هم 

منم دو برابر    ی و که انرژ  جانشیحس و حال خوب و شور و ه

 کرد!  یم

 ! دمیفهم-

به    ی دفعه چه فکر بکر  نیا  نمی بلندش زل زدم بهش بب  ی باصدا

 که گفت:  دهی ذهنش رس

 آسانسور! -

 ؟یچ-

 ! مونیدیآسانسور بشه کلمه کل-

 آسانسور چرا؟  -

 ادشیشم..  یب..من هنوزم که هنوزه..هرموقع سوار آسانسور مخ-

 افتم!  یم

 ؟ یچ ادی-

 اون شب! ادی..گهید  اریدر ن ی باز جی زرتشت..گ ی وا-

[23.11.2۰ 19:33 ] 
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 هجدهم و  نهصد پارت   

لبم   ی رابطه کوتاهمون تو آسانسور مجتمع لبخند رو  ی ادآور ی  با

 تکون دادم.   سایگ ی حرفا دییبه تا ی شد و سر  لیبه قهقهه تبد

 انقدر بهت مزه کرده بود؟-

 داشت!  جانیبود برام ه دی!فقط چون جدی خود  یدور بر ندار ب-

لبم و محو کرد..دست خودم نبود..ذهن    ی لبخند رو  دیجد  کلمه

صحنه    هیکرد..  یم  ی ادآوریرو بهم    ییزایچ  هیخودآزارم باز داشت  

کرده   مشونیخودم ترس  ی برا  ادیز  ی ول  دمیوقت ند  چی که ه  ییها

 بودم.

مورد براش    نی ..چقدر تجربه داشته که ادیپرس  یکه م  ییصدا  هی

 بوده و خاص؟! دیجد

 ن یمتوجه ا  سای گ  نکهیبه خودم اومدم و قبل از ا  ع یسر  یلی..خیول

که    ی تکون دادم و لبخند  دییحال نسبتاً خرابم بشه سرم و به تا 

 بود و رو لبم نشوندم..  یکامالً ساختگ نباریا

 !موافقم! هیعال-

 تو آسانسور!  میپس بزن بر-
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  ن یهم دورب  یک یامروز خراب بود..اون    نگیفقط..آسانسور پارک-

 ؟ ی ار ند یداره..مشکل

 !؟ی اریدر ب  ی باز   جیقدر گ  نیهم  ی خوا   ی!زرتشت هر دفعه می وا-

وقت    یلیهم با خودم بلند کردم.. خ  سایخنده بلند شدم و گ  با

که راه داشت    ییکرد و منم تا جا  یبود که کمر دردم عود نم

 کردم واسه لذت دادن و لذت بردن..  ی ازش استفاده م

بهش مهلت حرکت و حرف   نکهیتخت و بدون ا  ی رو  انداختمش

 یرو بدم لباساش و با خشونت از تنش درآوردم طور  ی اضافه ا

قسمت ها به    ی شکاف خوردن پارچه لباسش تو بعض  ی که صدا

 ! دیگوش جفتمون رس

گرد شده اش زدم و    یبه چهره مات مونده و چشما  ی پوزخند

 گفتم: رو بدنش..لبام و به گوشش رسوندم و  دمیخودم و کش

 ! ی کنم..اساس  رشیتعم  دیکرده..با  ریکم گ  هیآسانسورمون امشب  -

 ؟یچ یعنی-

و منم    جانهیکه از ه  ستیدونستم از ترس ن  ی..مدیلرز  یم  صداش

 کردم. شتریب میو با حرف بعد جانیه نیا
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  د ی..باش یشخص  یخانوم به خاطر تداخل کار و زندگ  سایگ  یعنی-

 بشه..تحملت و ببر باال! هیکم تنب  هی

نگاه  سرم و  کردم  بلند  م   یو  مطمئناً  انداختم..    ی به چشماش 

ن قرار  برسه..وگرنه خ  یبیاز من آس   ستیدونست که    ی لیبهش 

 کرد..درعوض فقط گفت:  یاعتراض م عیسر

 ی مسئله ا  نیکه اگه همچ  ی..فقط به شرطستی ن  یباشه مشکل-

 باال. ی تحملت و ببر یاومد..مثل من بلد باش شیواسه تو پ

 کردم لب زدم:  یم  م یبدنش تنظ  ی خودم و رو  ی که جا   همونطور

نباش..ن  یلیخ- مطمئن  تحملت  و  خودت  د  می از    گه یساعت 

 کنم پهلوون پنبه!  یسالمت م 

  یتو  ی کوه نورد  نیریاون روز ش  ادیحرف    نیمثل من با ا   اونم

خنده   نیو من سرخوش از ا   دیبلند خند   ی برفمون افتاد که باصدا

و خواب و به طور کامل از بدنم رونده بود کارم   یکه خستگ  ییها

و..بافرو کردن دندونام تو پوست    هم یبه اصطالح خودم تنب  ایو..

 کردم. عگردنش شرو   دیو سف زیوسوسه انگ

[23.11.2۰ 19:33 ] 
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 و نوزدهم  نهصد پارت   

××××× 

با  لیاز تحو  بعد به  برگه  تا  کار    ی گانیچند  برگشتم سر  شرکت 

 ی صدا زمیهوا و بدون دقت نشستم پشت م   یب نکهیخودم و هم

با    غمیج اتاقش سر  یادتیحضور س  ی ادآور یبلند شد که   عیتو 

همون   یدهنم گرفتم و صدام و خفه کردم.. ول  ی دستم و جلو

اومد   رونیب   شاز اتاق  عیکه سر  دیبه گوشش رس   ی ا  ه یثان  هی  غیج

 :د ی و متعجب پرس

 شده خانوم کاوه؟ یچ -

 لب زدم:  یبه زرتشت فرستادم و با دستپاچگ  یدلم لعنت ی تو

بشیچیه  - اومدم  م  یصندل  نمی..  در  ترس  یداشت    دم یرفت.. 

 ! فتم یب

 ! مایآها.. مواظب باش دخترم! الزمت دار -

 ! د یچشم ببخش -

 یبسته شده از درد و کالفگ  ی برگشت تو اتاقش با چشما  یوقت

ا جلو  نیواسه  خجالت  جوریادتیس  ی حس  سمت   ی ..  از  که 
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باشه دستم و ز  دید  نایدورب باسنم گذاشتم و    رینداشته  رون و 

 هیاندازه    دمی د  رتیگشاد شده از ح  ی که صبح با چشما  یمحل

 !شهکف دست کبود شده رو ماساژ دادم بلکه دردش آروم ب

 ع یکردم که سر  یم  یخال  دیبا  ی ا   گهیو جور د   می حرص اصل  یول

  هیشد راحت حرف زد    ی که نم  ییو برداشتم و از اونجا  م یگوش

 واسه زرتشت فرستادم:  امیپ

 بخار!« یذارم ب ینکنم اسمم و م یکار تو رو تالف نیاگه ا »من

کش   هی طول  آنال  دیکم  پ  نیتا  و  د  اممیشد  تا  دیو  چند  اول   ..

 خنده فرستاد و بعد نوشت:  کریاست

 !«گهید ی کم اوف شد هیشده مگه؟  یچ »حاال 

 ستادهیهمش ا  دی.. بانم ی بش  یصندل  ی رو  یتونم حت  ینم  »زرتشت

وقت بدم.. چرا  انجام  و  ب  ی کارام  و  یش  ی م  خودیاز خود  عقل   ..

 «افته؟ یشعورتم از کار م

  چیکه بدون ه  دم یاز تکست دادنش فهم  یشدنش و حت  ی جد

 : د یپرس یموج ی شکلک و ا

 کنه؟« یدرد م یلی»خ
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 نوشتم:  هیشکلک بغض و گر یعوض من با کل در

 !« »اوهوم

 !« نمی»بب

 و؟« ی»چ

 بفرست.. زود!«  ریعکس بگ هی»

 !«رم؟یعکس بگ  ی شه.. چه جور ینم نجای»ا

طول    شتریب  قهیدق  هیتو اتاق استراحتت..    ای  ییتو دستشو  »برو

 کشه!«  ینم

اعتراض کنم که دستم واسه نوشتن حرکت نکرد..    شتریب   خواستم

 ی کبود  دنیبعد از د  نمیاومد عکس العملش و بب   ی خودمم بدم نم

 که از صبح به مراتب وحشتناک تر شده.. 

راه افتادم سمت اتاق استراحتم و بعد از قفل کردن    نیهم  واسه

و کش  هیدر..   زاو  نییپا  دمیکم شلوارم  از  و  که   ی ا   هیو عکس 

 بکشه گرفتم..   شی رو به آت نندهیب  گریج یحساب

 عالمت سوال نوشته:   یبا کل دمیتو صفحه چت د رفتم

 شد پس؟؟؟؟؟«  ی»چ
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[23.11.2۰ 19:33 ] 

 ستم یب و  نهصد پارت   

بب  عکس موندم  منتظر  همونجا  و  کردم  ارسال  براش    نمی و 

چ دق  هیواکنشش  چند  از  بعد  س  قه یکه  از  پ  ن ی که    اممیشدن 

و تعجب   رتی از زرتشت نگرفتم.. در کمال ح  یامیپ   چیگذشت و ه 

 ! رهی گ یم ی ریداره تماس تصو دمید

نم  اگه م  یجواب  ناراحت  واسه هم  یدادم  از در    عیسر  نیشد 

 هم کم کردم و بعد جواب دادم.. یگوش ی فاصله گرفتم و صدا

لبخند به لبم آورد که   عیسر  یل یخ  شیپر از اخم و ناراحت  چهره

 تر شد و لب زد:  یلبخندم عصبان  دنیانگار با د

 من و؟ ی مسخره کرد -

 باال..  دیپر ابروهام

 چرا؟  -

عکس    نترنت یاز ا   یکن  مونیمثالً من و از کارم پش  نکهیواسه ا  -

 ؟ یفرست یواسه ام م ی ریگ  یم
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شد..    چشمام غ  ی عنیگشاد  که    ریانقدر  عکس  بود  باور  قابل 

 فرستادم؟

بلوف زدم که گفتم    ی عکس خودمه! فکر کرد  ه؟یچ  نترنت یا  -

 ! نم؟ی بش یتونم رو صندل ینم

 ! ی گی خب نشون بده بفهمم راست م لهیخ -

 ؟ی ندار ی خوام اصالً غلط کردم گفتم.. کار ینم -

 یچک م  ی اونجا حضور  امیم  شم یپا م  ی اگه نشون ند  سایگ  -

 کنما! 

از کار   شتریکه البته ب  تیتو لحنش نه تو اون نگاه پر از عصبان  نه

 : دم ینال  ن یکردم.. واسه هم  یحس نم  یاز شوخ  ی خودش بود.. اثر

 ! گهینده د  ریزرتشت.. کار دارم.. گ زشته -

 .. منتظرم!اال یزود نشون بده برو به کارت برس..  -

کم از شورتم و    هیشلوارم و    گهی بار د  هیو    دمیکش  ی کالفه ا  پوف

تا تصو  یگوش   نیو دورب  نیی پا  دمیکش  ی کبود  ریو بردم پشتم 

و باورش بشه   نهی که هنر دست خودش بود و بب  ی پررنگ شده ا
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که ازش   یه یاون تنب  ی بدجور  جان یدر اوج لذت و ه  شبیکه د

 حرف زد و روم اعمال کرد.

  ی خب.. اگه نم   یول  ومدیگفتم خوشم ن   یدروغ بود اگه م  البته

کردم تا   یشرکت و چند روز استراحت م  امیخواستم فرداش ب

 تر بودم!  ی حداقل سوزشش کم بشه راض

 خورد: به گوشم شیپر از ناباور ی صدا

 !رمی آخ آخ آخ.. بم -

 و برگردوندم سمت صورتم..  نیرو لبم نشست و دورب ی لبخند

 خدا نکنه!  -

نم  چهره دلم  و من  بود  ناراحت  هنوز  لذت  یاش  که    ی خواست 

برد  شبید ا  میجفتمون  ب  زای چ  نیبا  به    نیبره.. واسه هم  نیاز 

 دروغ لب زدم:

 اش غلط اندازه فقط!  افه یکنه.. ق ینم تیاونقدرم اذ -

 کردم پوستت انقدر نازک و حساس باشه!   یمن.. فکر نم -

 شه..    یتجربه ها ساخته م  نیمشترک با هم  ی.. زندگگهیخب د  -

 تکون داد و گفت: دییو به تا سرش
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  گه ید ی هیروش تنب  هیدونم دفعه بعد از  یم  گهیآره.. حداقل د -

 استفاده کنم! 

[23.11.2۰ 19:3۴ ] 

 کم یو  ستیب و  نهصد پارت   

که کمتر شاهدش   یطنتیکم گوشه ابروم و خاروندم و با ش   هی

شدنش تو وجودم حال خودمم داشت خوب   دای بودم و حاال.. پ

 کرد لب زدم:  یم

ا  یوقتا آدم م  ی بعض  - ببره.. چون  باال  درد    نیتونه تحملش و 

 ... دنا یکش

کنجکاو  ساکت  با  زرتشت  و  چشما   ی موندم  شده    کیبار  ی و 

 : دیپرس

 خب؟ -

 برم خدافظ!  گهیارزه! من د یم -

لبخند  عیسر آخر  لحظه  فقط  کردم  قطع  و  لب   ی رو  ی تماس 

 و از بابت ناراحت نبودنش راحت کرد..  المیزرتشت نشست که خ
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  ی م  یصندل  ی رو  اط یدفعه با احت  نیکه ا  نطوریو هم  رونیب   رفتم

که کمتر مجروح    نداختم یم   یسمت   شتریو ب  مین ی نشستم و سنگ

مطلب بود  ا  ی روز  هیکه    ی شده  نگهدار  نترنتیتو  و   ی درباره 

بودم و نگهش داشته بودم واسه روز   پرورش گل سنگ خونده 

 کردم..  دایمبادا رو پ

 قهیگل و طر  نیاز ا   دیشد  ی که توش درباره مراقبت ها   یمطلب

که به خاطر حساس بودن گل سنگ متفاوت و سخت   شینگهدار

  ی که هربار وقت  یاس نوشته بود و من با لذت گهی د  ی تر از گل ها

 کردم براش فرستادم!  یزد تو وجودم حس م  یگل سنگ صدام م

 خوند و جواب داد:  عیبود که سر نیآنال

 گل سنگ!« نیواسه ا رمیم  یم »من

* 

تنه   نییبود که مشغول کارام شدم و ذهنم از درد پا  یساعت  هی

دو    نیبودم مثل ا  کاریاگه ب  ایکردم    یکار م  ایام منحرف شد..  

و نشون دادن    شگاهیسه روز مطالعه.. واسه آماده بودنم تو روز نما

 خودم!
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  ی و بحث  شبی اتفاق د  یکار.. ول  نیبرام مهم بود ا  ی لیخ  نکهیا  با

ترج  و  آورد  به خودم  و  زرتشت داشتم من  با  دادم همه   حیکه 

خونه..    رمیم  یبذارم و وقت   نجایکه مربوط به شرکته رو هم  ییکارا

تمام و کمال وقتم و با شوهرم بگذرونم و آرامش جفتمون و سلب 

 نکنم! 

و   ادمیلحظه    هی تنش  از  پر  هفته  دو سه  اون  تو  که  بود  رفته 

گذشت به من و چقدر دلم بودن کنار زرتشت و   ی. چاسترس.

از بودنش راحت شده    المیخواست.. حاال که داشتمش و خ  یم

بار    هیکردم و با غرق شدن تو کار    یکفران نعمت م   دیبود.. نبا

 دادم! یاز دستش م  گهید

با    هی  باًیتقر و  بودم  خونده  و  اجناس  و  اقالم  همه  کامل  دور 

 ی برا  ی الزم بود که بدونه آشنا شدم.. ول  ی که هر مشتر  یاطالعات

هم مرور کنم که همون    گهیدور د  هیخواستم    شتریب   نانیاطم

  نم یسرم و بلند کنم و بب   نکهیموقع در شرکت باز شد و قبل از ا 

 ! دیچ یتو گوشم پ  ی دختر  ی نرژسالم شاد و پرا  ی اومد تو صدا  یک
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دختر   نیا  نکهیلحظه اخمام از تعجب ا  هیکه بهش افتاد    نگاهم 

ا آشنا  نیبا  ک  ی رو  ی لبخند  بالفاصله    هیلباش  که  تو هم  رفت 

 شناختمش.. 

د  چهار از  بود  گذشته  روز  انقدر  دارمونیپنج  وقت   ی و  هم 

که با    ی ریتاث ی .. ولمیکامل با هم آشنا بش  میکه بخوا  م ینگذروند

بود که بتونم تا آخر عمر    ادیحرفاش تو وجودم گذاشت انقدر ز

 تو ذهنم نگهش دارم..

  یرو  ی ها  ی چهره جذاب و بانمک با چتر  نیخودش و.. هم ا  هم

لقب  شی شونیپ با  متناسب  و  اسم قشنگ  که شوهرش    ی و.. هم 

 بود.. آلما..  بهش داده 

که حاال رو لب منم نشسته بود و حتم داشتم    یقی لبخند عم  با

شرکتشون انقدر حالم بد بود که شاهدش نبود از   ی اون روز تو

 جام بلند شدم و رفتم سمتش.. 

 !ی سالم خوش اومد -

قصد مزاحمت نداشتم.. شرکت بودم..    دیسالم ممنون.. ببخش  -

کاتالوگا  یم  دمید بفرستن.. منم    دیداد که سفارش    ییخوان  و 
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بب  اگه شد  که  اومدم  که دنمتیباهاشون  رو شکر  و    دمی.. خدا 

 راحت شد!  المیخ

 ! نی بش  ا ی.. بدمتیخوشحال شدم د  یلی.. خزمیعز  یچه مزاحمت  -

 یادتیها که همون موقع در اتاق س  یکردم سمت صندل  تشیهدا

لحظه تعجب کرد    هیآلما کنار من    دنیاومد.. با د  رونیباز شد و ب

ا  یول از  ا   نکهیقبل  فکر  با  احتمااًل  از   یکی  نکهیبشناستش.. 

 دادم:   حیکرد که توض  کیمنه گرم و محترمانه سالم عل  ی آشناها

همون   س یهستن.. رئ  دیجاو  یآلما خانوم.. همسر آقا  شونیا  -

 ! دنیکه زحمت کاتالوگامون و کش  یشرکت

خانوم.. با زحمت   د یخوشوقتم.. خوش اومد  یلیآها بله بله.. خ  -

 ما؟ ی ها

 بود!  فهیوظ ه؟ی چه حرف نیکنم.. ا یخواهش م -

 د؟ یکاتالوگا اومد لیتحو ی برا -

نمونه اش هم    هیبله.. چند تا کارتن بود که بردن تو انبار.. البته    -

 که بدون مشکل باشه!  شاال یدست منه.. ا
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که اونم   یادتیدست سدرآورد و داد    فشیکاتالوگ و از ک  نمونه

تکون داد    تیبه همه صفحاتش.. سرش و با رضا  یبعد از نگاه کل

 و گفت: 

که از شرکت شما   یفی.. همونطور که انتظار داشتم.. با تعرهیعال  -

..  تهیبرو برگرد باعث رضا  یکار ب  جهیمطمئن بودم که نت   دم یشن

 دست شما درد نکنه!  

 !دیکنم لطف دار یخواهش م -

 روش و برگردوند سمت من و گفت:  یادتیس

 ییرایگردم. از مهمونتون پذ  یو برم   رمیدارم.. م  رونیب  ی کار  هی  -

 ! د یکن

 چشم حتماً! به سالمت!  -

  ر یبا تعجب هنوز به مس  دمیرفتنش برگشتم سمت آلما که د  با

 ف یدرآوردن ک  نیح  دیاس و نگاه من و که د  رهیخ  یادتی رفتن س

 گفت:  یندلشونه اش و نشستن رو ص ی از رو

 ها!  هیخوش اخالقم نعمت س یرئ -
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جد  حاال  و  برخورد  اون  با  شدم..  متعجب  که  بودم    تیمن 

مشغوله که    ییتونستم تصور کنم که آلما جا  ینم  یشوهرش..حت

خوب   سشیرئ رفتار  و  اخالقه  ا  یبد  نداره..با  حال    نیباهاش 

 : دمیپرس

 ؟یبداخالق داشت  سیچطور؟ تجربه رئ -

 رو لبش نشست و گفت:  یعصب لبخند

 !ی اش بود قربونش برم اله قهیدق هی بداخالق واسه -

[23.11.2۰ 19:37 ] 

 و سوم  ستیب و  نهصد پارت   

 ییآدما  نیشه با همچ  یاصالً نم  ؟ی واقعاً؟ پس چرا استعفا نداد  -

 سر کرد..  

ساله باهام بسته بود! تازه اونم   ه یشد استعفا بدم.. قرارداد    ینم  -

با   و  قرارداد  منم  جلو..  فرستاد  و  معاونش  اول  کلک..  و  دوز  با 

محاله تو   نمیدونست اگه خودش و بب  یمعاونش بستم.. چون م

 شرکتش کار کنم!



2462 
 

ا   یشوخ  - خ  نینکن!  همچهینامرد  یلیکه  چرا  تو   ی کار  نی.. 

 ک یبعد خودش خبر نداره.. چه برسه به    روز  هی آدم از    ؟ی کرد

 سال.. 

 لبخندش تلخ شد:  نباریو ا دیکش  یقیعم  نفس

خدا چه معجزه   گهیکردم د  یداشتم! فکر م   اجیبه پولش احت  -

  ی و استخدام نم  یشرکت و که هر کس  نیدر حقم کرده و ا  ی ا

 کرد سر راهم قرار داده.. 

 که چشماش برق زد.  دمیکرد و به وضوح د  یمکث

 !دم ی.. تا چند ماه بعدش نفهمیمعجزه بود ول  ییجورا  هیالبته..    -

 : دمی سرم و تکون دادم و پرس  بشیعج ی از حرفا جیگ

چرا اصرار داشت تو رو با دوز و کلک استخدام   ارویحاال اون    -

 کنه؟

و    نشی ماش  ی .. چرخایاتفاق  هی   یچون چند وقت قبلش.. ط  -

کوبوند و   واریمن و تو د  یلبته اون اول گوشپنچر کرده بودم.. ا

دسته پول پرت کرد تو صورتم که مثالً    هی  یتی شخص   ی بعد با ب
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  یو بده.. منم اون پول و واسه خسارت چرخ ها  یخسارت گوش

 محترمانه تر بهش پس دادم!   یلی.. خنش ی ماش

چقدر از   نمیمات و مبهوت مونده زل زدم بهش تا بب  هیثان   چند

اومد که داره    ی .. اصالً به نظر نمیو چقدر شوخ  هیحرفش جد

..  نشی ظاهر آروم و مت  نیدختر با ا  نیآخه.. ا  یکنه.. ول  یم  یشوخ

بکنه؟ من اگه بودم خودم از    ی کار  نیتونسته همچ  ی چه جور

م ا   یاسترس  حاال  و  انقد  نیمردم  اون  خونسردا  رداشت  از  نه 

 زد؟  یحرف م انیجر

نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم ز  ی هرکار خنده..    ریکردم 

 نیاون آدم بعد از همچ  یکه کرده بود و چهره احتمال  ی تصور کار

نبود که آدم بتونه خنده اش و در برابرش کنترل    ی زیحرکتش.. چ

 کنه. 

خنده من اونم خنده اش گرفت و من که انقدر گرم حرف زدن    با

کل   به  ا  ادمیشدم  بود  سفارش    نیرفته  طبق  مهمونمه..  آدم 

تا    یادتیس از مسئول خدمات شرکت خواستم دو  و  بلند شدم 

 و بعد.. دوباره روم و چرخوندم سمت آلما.. اره یب ییچا وانیل



2464 
 

واسه پنچر   یبوده! آخه ک  یو بد قلق  ی ا  نهیپس عجب آدم ک  -

.. طرف و با استخدام کردن تو شرکتش  نشیماش  ی کردن چرخا

 کنه؟ یمجازات م

[23.11.2۰ 19:37 ] 

 و چهارم  ستیب و  نهصد پارت   

که..    دمیمسئله برام سوال بود.. بعداً فهم  نیمنم تا مدت ها ا  -

  جه یشرکت کنه.. که نت   یمسابقه رال  هیهمون روز.. قرار بوده تو  

 براش سرنوشت ساز بوده!   ییجورا  هیاش.. 

 باال انداخت و گفت:  ی ا شونه

که.. چند وقت بعد.. منم بهش حق دادم و    دیرس  ییکار به جا  -

  ی کار و م  نیهم  دی. شاکه اگه جاش بودم.  دمیرس   جهینت  نیبه ا

 کردم!

 نشستم و لب زدم:  شییرو به رو یصندل رو

 ؟ی! اآلن چی داشت  یجانیپر ه  یعجــــب! پس تو هم زندگ   -

 ؟یبازم همونجا مشغول
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تو   گهیخودشم.. منتها نه تو شرکتش. حاال د  شیآره هنوزم پ  -

 زنم..   یخونه اش باهاش سر و کله م

 ؟یچ یعنی -

 شده ام زد و گفت:   جیبه چهره گ ی لبخند

شوهرم شده.. تحمل رفتارش از دوازده ساعت    گهیحاال د  یعنی  -

 ! ده یو چهار ساعت رس  ست ی.. به بی کار

که زد و مثل پازل کنار هم    ییتا همه حرفا  دی کم طول کش  هی

ا  نمیبچ به  م  یب یعج  جهینت  نیو  دست  به  برسم..    ی که  اومد 

 : دم یپرس  یکردم نتونستم بهتم و پس بزنم و همون شکل  ی هرکار

 ؟یشرکتت ازدواج کرد  سیبا رئ  -

و   دم یتکون داد منم ناباورانه خند  دییو که با خنده به تا  سرش

اول ازدواجشون شوهرش   ی اون روز افتادم که گفت روزا  ادیتازه  

 فکر کرده بود. یبه خودکش  یکرد که حت ی باهاش کار

م اون آدم انقدر سخت بود که به کارمند بودن  انتقا   یعن ی..  یعنی

کشوند که    شینشد و پاش و به خونه و زندگ  یدختر راض  نیا

 ره؟یادامه انتقامش و اونجا ازش بگ
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  ه ی رحم باشن که    ی تونن ب  یوقتا چقدر م   یمردا بعض  نیا  ایخدا

برسونن و بعد..    دنیبر  ا یو از دن  یوونگیآدم و به مرز جنون و د

داشتن    یاز اون آدم نموند.. بفهمن تا اآلن با ک  ی زیچ  گهیکه د

 کردن و.. عاشقش بشن! یم  یزندگ

ا  دیشا با چشم خودم  نگاه جاو  نیاگه  که    ی.. وقتدیعشق و تو 

مثل من..    ی ا   بهیغر  ی جلو  یزد و حت   یداشت از زنش حرف م

  ی نم  آورد  یزن داشت و به زبون م   نیکه رو ا  ییها  تیحساس

  ی که به گفته آلما.. با ب   یکردم آدم  یوقت باور نم  چی.. هدمید

دختر محتاج    هیانتقام پوچ.. از    ه یتمام و فقط به خاطر    یت یشخص

زنش بشه..    فتهی.. عاشق و شی روز  هیبه پول سوء استفاده کرده..  

در عرض   یعاشقانه صداش بزنه و نتونه حت  ی که اونجور  ی انقدر

 شرکت.. ازش بگذره!  ی تنها بودنشون تو قهیچند دق

کرده بود   فیخودش شروع به تعر  یکنم. ول  یخواستم فضول  ینم

برام جالب و ه انقدر  ا  دنیبود شن  زیانگ  جانیو حاال    نیجواب 

 :دمیسوال که پرس 

 ازش؟ یهست یراض ؟یاآلن چ -

 و بعد از چند لحظه فکر کردن جواب داد:  دیکش  یقیعم  نفس
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  ی آدم  چی! هشهیتونم بگم هم  ی تونم بگم صد در صد.. نم  ینم  -

وقتا نتونم انتظارات اون و    یلی خ  دیمنم شا  ی.. حت ستیکامل ن 

خ اما..  کنم..  د  ر ییتغ  یلیبرآورده  آدم  گهیکرده!  که   یاون 

  ی م  یوونگیشرکت به مرز د  ی روزا تو  یشناختمش و من و بعض

خونه رو زار   اشرکت ت  ریشد تمام طول مس  یسوند و باعث م ر

  ی تونم بگم.. اگه نباشه م   یکه م  ی .. انقدرستین   م یبزنم از بدبخت

  ل یهنوز مورد پسندم نباشه.. دل  د یکه شا  یاتی! با همه اخالقرمیم

 !  مهیزندگ

 ادامه داد:  نیبه زم  رهیزد و خ ی لبخند

که نسبت به شوهرش   ی که مادر بشه.. عالقه ا  یهرکس  دیشا  -

ب رو..  تقس  نیداره  که   ی کنه.. طور  یم  میبچه اش و شوهرش 

من.. با همه    یشه.. ول  یبچه اش م  بینص  شترشینصفه ب  یحت

پرستمش..    یمادر.. م  هیدارم و.. به عنوان    اریکه به ماز   یعشق

و   ارینبود من ماز  اری! اگه داری.. بعد مازاریگفتم.. اول د  شهیهم

ه  من  نم  چی نداشتم..  مادر  شرا  یوقت  تو  من    ی لیخ  طیشدم. 

اومدن بچه    ایکه احتمال سالم به دن   ی باردار شدم.. طور  یسخت

تو اون روزا    ی ا   گهی.. هر مرد دارید  ی اگه به جا  د یام کم بود.. شا
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بود.. کم م  پرستار   هیبا آوردن    ایشد..    ی.. خسته م اوردیکنارم 

آروم   ی قدم به قدم.. با قدم ها  ارید  یکرد. ول  یم  تراحخودش و  

کم نذاشت.    یچی.. همراهم شد و از ه یمن تو حاملگ  اطیو پر احت

با هر کس د  گمی م  نیواسه هم کردم و    ی ازدواج م  ی ا  گهیاگه 

تونستم    یوقت نم  چیشدم.. ه  یحامله م  طیبازم تو همون شرا

بعد    اریاول د  گم یم   ن ی! واسه همارمیب   ا یاون بچه رو سالم به دن

  ره یگ  ی شه.. زن م  یشه.. خودش عاشق م  یبزرگ م  اری.. مازاریماز

مونه! قول داده   یمونه.. مطمئنم که م   یکه با من م   ارهی.. درهیو م

 قولش بزنه!   ریکه.. ز  ست یام ن  یباشه.. آدم   دیکه مثل اسمش جاو

و قشنگش شدم که منم مثل خودش   نیریش  ی محو حرفا   انقدر

دق و چند  قهیچند  و حرفاش  کردم  تو  نیسکوت  بار   ی و چند 

 ذهنم تکرار کردم.

 دیبا  گهیحرفا رو.. به شوهرش زده باشه.. د  نیسوم از ا   ک ی  اگه

 ن یکه ا  هیشدن! کدوم آدم  دایعاشق و ش  نیبهش حق داد بابت ا

و دلش نخواد که     نه یبب   طرز فکر و تو وجود زنش  نیعشق و ا

 براش پر پر بشه؟!
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عم  دیشا منم  زندگ  قیاگه  و  خودم  به  م   یتر  فکر    ی مشترکم 

..عشق ما  دمیرس   یدر رابطه با زرتشت م   جه ینت  نی کردم.. به هم

از    یاز نفرت شروع شد..البته نفرت  ییجورا   هیهم   که همه اش 

بودم که زرتشت..   دهیحاال..با همه وجودم فهم  یسمت من بود.. ول

 تافته جدا بافته اس!

خودم اعتراف کرده بودم که فقط زرتشت   ش یو چندبار پ  نیچند

نرمال    یزندگ  ه یو    ادیکه من داشتم کنار ب   ی تونست باگذشته ا

اوقات باعث آزارش   ی موضوع هنوز گاه  نیاگه ا  یبرام بسازه..حت

 ه یزیچ  نی.. با ارزش ترنیو ا  ارهیبه روش نم  یچ ی..هیشه ول  یم

 شه!  یکه باعث افتخار من م 

اپس داشت..مشابه  هم حق  من    نی..زرتشت  زبون  از  رو..  حرفا 

  یروز  هیمن کجاست..مطمئناً    ش یپ  گاهشیبشنوه..تا بفهمه جا

 ! گم ی قلبم نسبت بهش دارم..بهش م ی که تو یبا تمام احساس

که توش   ییاومدن مسئول خدمات شرکت جفتمون از اون فضا  با

 دن یآلما بود که بعد از چش  نباری و ا  میاومد  رونیب   میکرده بود  ریگ

 : د یپرس شییقلپ از چا هی

 ؟یبگ ی خوا یتو نم-
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 و؟یچ-

 کشونده!  نجایبه خاطرش من و تا ا م یکه حس فضول یهمون-

من و به خنده انداخت که قبل از من خودش بود که    صداقتش

 گفت: 

و سراغ تو رو گرفت..    اریشوهرت زنگ زد به د  ی اون شب.. وقت-

گفتم که حال بدت و بدتر    ی زی . گفتم نکنه من چدمیترس  یلیخ

  ار ید ی کرد..تا امروزم به زور خودم و کنترل کرده بودم..آخه جلو

  ی م.. چون معتقده زندگپر و بال بد  میتونستم به حس فضول   ینم

.  میتوش دخالت کن   دیبه خودش مربوطه و ما نبا  یهرکس   یشخص

  م یمیدوست صم   ی شخص  ی درباره زندگ  ی شه وقت  یم   ی کفر  یحت

که گفتم    هیاتیاخالق  نمیشه کرد!ا  یچه م  گهید  ی ..ولدمینظر م 

 ! ستیدارم و مورد پسندش ن

 گفتم:  نانیزدم و با اطم ی لبخند

شوهرت بگو..اگه اون شب اون حرفا رو به من از طرف من به  -

وقت    چیه  گهیرفت رو هوا.. که د   یم  ی جور  می ..زندگ ی زد  ینم

 ! ارمیتونستم به شکل اول درش ب ینم

 واقعاً؟! -
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عمر تو دلم نگه    هیکه    ییاوهوم! جواب داد! حرفام و زدم..حرفا-

  ی ممکنه برخورد خوب  ارمیاگه به زبون ب   نکهیداشته بودم..از ترس ا

نشدم از درد   ون یشوهرم..تصوراتم و بهم زد. پش  یباهام نشه.. ول

د تو..  قول  کردنم..به  ن   گهیدل  آ  ست یمهم    ی م  ی چ  ندهیدر 

  ه ی و.. با حال خوب بگذرونم..کاف  لمتونم زمان حا  یم  نکهی شه..هم

 برام!

 رو لبش نشست و از جاش بلند شد.. یق یعم لبخند

 ن یا  دنیکه چقدر خوشحال شدم از شن  یتصور کن  یتون  ینم-

د روز  چند  از  اصالً    المی خ  گهیحرف..بعد  که  هرچند  راحته. 

شن   یاجیاحت حالت   دنی به  ورود..از  لحظه  همون  نداشتم..  هم 

 ی فرق داره با روز  زیچهره ات و نگاهت مشخص بود که همه چ

 . دمتیشرکت د ی که تو

شعور   ونیتو ام.. بعدش مد  ی حرفا  ونیحال خوبم و اول مد  نیا  -

 شوهرمم..   ی باال 

که تو رو داره!   هیخوشبخت و راض  یلیمطمئن باش شوهرتم خ  -

مکمل   مهیشکل نقش ن  نیتونن به بهتر  ی وگرنه.. همه آدم ها نم

 کنن!  ی آدم و باز
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و انداخت رو    فش یو ک  زیو که گذاشت رو م  شییچا  یخال  وانیل

 : دمیدوشش متعجب پرس

 ؟ ی ریم ی دار -

 ارید  گهیساعت د  می رفتم.. ن  یرآبیاآلنشم ز  نیبرم! هم  دیآره.. با  -

کار    میفضول   نیاونجا باشم.. دعا کن ا  دیرسه شرکت و منم با  یم

 دستم نده.. وگرنه... 

 دمیمردن درآورد که خند  ی و ادا  دیرو گلوش کش  یخط فرض  هی

 و گفتم: 

 ه ی.. محاله بذاره  دمیکه من از شوهرت د  ی اون نگاه عاشقانه ا  -

 کارا!  نیخار تو پات بره.. چه برسه به ا

 ! ی .. وااااای دیاون روش و ند -

اجازه  یمن ب دید  یوحشتناک بود وقت یلی.. خدمیچرا اتفاقاً د  -

 رفتم تو اتاقش! 

من.. تصور کن.. در روز چند    ی دلت و بذار جا  ی! ول رم یبم  یاله  -

چه برسه به    یبزن   کیج  یحت  ی و نتون  یصحنه باش  نیبار شاهد ا

 !یجواب بد نکهیا
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با حالت ترس  سرم  ی ا  دهیو تند به چپ و راست تکون دادم و 

 گفتم: 

 ! هیتصورشم وحشتناک و نشدن  ینه تو رو خدا.. حت -

خدافظ  دیخند از  بعد  که    یو  در  بره سمت  لحظه    هیخواست 

 و گفت: ستادیوا

 رفت..  یم ادمیآخ آخ داشت  -

 و باز کرد و تو همون حال گفت:  فشیک پیز

 بود!  نیا ام یکه خواستم حتماً ب یلیاز دال  گهید یکی -

 رون یب  یغاتیمجله تبل   هی  فشی بهش زل زدم که از تو ک  منتظر

  یعکس چشما  دنیبا د  د یو داد دستم.. لبخند رو لبم ماس  دیکش

زده ام و دوباره برد به    خیجلد مجله بود و مغز    ی خودم که رو

 قسمتش و به کل فراموش کرده بود!  نیکه انگار ا ی اون روز

بود.. گفت    یراض  ی قشنگ شده نه؟ صاحبِ کار بدجور  یلیخ  -

  دا یتونستم پ  ینم  یقشنگ  ی چشما  نیهمچ  هیگشتم    یخودمم م

گ  انقدر  که  بهت    ییرایکنم  خواست  ازمون  تازه  باشه!  داشته 
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ابعاد خ  شونیغاتیتبل  ی پوسترها  ی برا  میبد  شنهادیپ تو   ی لیکه 

 شه!   یبزرگ چاپ م

با لبخند ساختگ  آب زل زدم بهش که    ی دهنم و قورت دادم و 

 : د یشوکه شدم و پرس  دیانگار فهم

 ومد؟ یخوشت ن  -

کردم انقدر زود آماده   یقشنگه! فقط فکر نم  یلیچرا! چرا.. خ  -

 بشه! 

 عجله داشتن!   یل ی! خهینود قهیکه کار دق  میگفت  -

اصل.. بعد از حرف زدنم با زرتشت و درست شدن رابطه امون..   در

و ازشون بخوام از اون   دیداشتم زنگ بزنم به شرکت جاو میتصم

شدم و به کل    شگاهینما  ی کارا  ر یعکسا استفاده نکنن که بعد درگ

 از ذهنم پاک شد!

روزنامه   ی ها  وسک یک  ی مجله رو تو  نیزرتشت ا  نکهیا  احتمال

.. خودم حس  یطور قطع صفر درصد بود.. ول .. به  دید  یم  یفروش

 نداشتم.   یخوب
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کم    هی  نینمونه.. واسه هم  نمونیب  ی حرف نگفته ا  گهیبود د   قرار

وسط باشه که به چشم راز    نیا   یزیچ  هیسخت بود برام که بازم  

 .. نمشی بب

 ه؟یحاال نظرت چ -

نباشه    انیکه در جر  یکیخوب شده! فقط.. به نظرت اگه    یلیخ  -

 فهمه منم؟  ی .. منهی بب

 یکه حاال نگران  ی مجله رو به سمتش گرفتم و آلما با چهره ا   جلد

مجله و صورت من جابه جا   نی شد نگاهش و ب   یم  دهیتوش د

 کرد و گفت: 

 .. سخته بخوام نظر بدم! یدونم خودت یخب.. من که م  -

 کم فکر کرد و صادقانه گفت:  هی

شناسنت هم اگه    یکه م  اتی.. دور و برنی قیبا احتمال قطع به    -

 .. ییتو دنیم  ص یتشخ ننی بب

 دستت درد نکنه واقعاً! -

 !؟یداشت ی ا گهیخب مگه انتظار د -
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تقص  نخواستم اونا  حال  هر  به  کنم..  منتقل  و   یریاضطرابم 

  ی کار و بکنم.. کس  نینداشتن.. اون روز خودم قبول کردم که ا

 ! ستادمیمیکه کردم وا ی کار ی پا  دیبا  نیمجبورم نکرد. واسه هم

  ب ی کردم کک و مکام کمتر معلوم بشه! حاال ع  یآره.. فکر م  -

 قشنگ شد!  یلی نداره! عوضش خ

 ؟یکن یو رد م  شونیهمکار شنهادیپس پ -

هنر کردم.. مطمئناً    ام یبرب  یکی   نی .. من از پس همزمیآره عز  -

 بشه...  شتریب  نهی زم نیتو ا تمیاگه فعال

افق   د یتقل  به و  معنا  ی رو  یاز خودش دستم  به    ده یبر  ی گردنم 

و همونطور که    دیبلند خند  ی که آلما با صدا   دمیشدن سرم کش

 رفت سمت در گفت:  یبا عجله م

شده.. من    بمونی که نص  یبیعجا  نیخدا به دادمون برسه با ا  -

 .. مراقب خودت باش!زمیرفتم عز

 !ی .. خوشحالم کرد نطور یتوهم هم -

  یبه عکسم رو  ره یبرام فرستاد و منم خ  یرفتن بوس  رونیاز ب  قبل

! به محض حس کردن دوباره درد  یصندل  ی جلد مجله نشستم رو
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جلو زرتشت  چهره  سوزش  حرکات    ی و  و  گرفت  جون  چشمم 

 .. شبشید زیخشونت آم

رو  اون از  خ  ی خشونت  بود..  هورمونا  رفتن  م  یلی باال    یدلم 

ازش    یحرکات  ن یهم همچ  یخواست بدونم تو مواقع خشم واقع

 نه!  ایزنه  یسر م

حاال    یبودم.. ول  ده یچش  یبار ضرب دستش و حساب  هیکه    البته

اومد بفهمم    یفرق کرده بود و من.. بدم نم  یلیرابطه امون خ  گهید

جلد مجله   ی عکس چشمام رو  دن یعکس العمل زرتشت بعد از د

 ! هیچ

[2۴.11.2۰ 23:۴2 ] 

 و نهم  ستیب و  نهصد پارت   

با همون    نکهیا  در آلما  داشتم..    ی برخورد  هیشوهر  باهاش  که 

  ی با زرتشت آروم و اکثر اوقات منطق  یطیشرا  چیثابت کرد تحت ه

 نبود! ی.. شک ست ین سهیمن قابل مقا

تونه    یم  یکه واکنش زرتشت چ  دمی فهم  ی خودمم م  د یبا  یول

  یبرا  ی ادیز  ی که جا  یو نرمال  ی مسئله عاد  نیباشه در برابر همچ
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تر از مردم    یبه نظرم.. افراط  دی جاو  اریشدن نداشت و د  یعصبان

 برخورد کرد! هی قض نیبا ا ی عاد

روز به   کی یآلما بودم.. حت ی تونستم بگم.. اگه جا یجرات م به

رئ نم  سی عنوان  تحملش  شر  یشرکت  به  برسه  چه   کیکردم 

گفت که تونست    نیدختر آفر  نی ا  ی به صبر باال   دی.. پس بایزندگ

 ازش بسازه!  گهی د  زیچ  هیبده و    ر ییآدم و به روش خودش تغ  نیا

  فمیو از تو ک  م یشد گوش  جادیقلبم ا  ی که تو  یلحظه به حس  هی

 زرتشت و بزرگ کردم..  لیدرآوردم و از تلگرام.. عکس پروفا

رو  ی ا  بوسه گوش   ی که  غ   میصفحه  بود..    ی اراد   ر ینشوندم 

به زبونم    شیخوشرنگ عسل  ی تو چشما  رهیکه خ  یحرف  نطوریهم

 اومد:

 ی من قربونت برم که فقط و فقط واسه خودم ساخته شد  یاله  -

 تونه تو عاقل بودن به گرد پات برسه!  ینم ی بشر  یبن چیو ه

××××× 

.. از صفحه چت با دارون سایو سوار شدن گ  نیباز شدن در ماش  با

به    م ین  هیو گذاشتم رو کنسول و    یاومدم و گوش  رونیب چرخ 

 سمتش زدم.. 
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تو    تا بدم  و  خندونش  و  شاد  سالم  جواب  حرکت   ه یخواستم 

 چسبوند به صورتم..شد و لباش و    زونیکننده از گردنم آو  ریغافلگ

انگار باز شدن    یکرد.. ول  یکارا نم  نیمعمواًل از ا   سایبرد.. گ   ماتم

  ی ل یخ  دیو با  شی زندگ  ی قفل زبونش و صحبت کردن از ناگفته ها

شده بود..   رشیی باعث تغ ی گرفتم.. چون بدجور  یم  کیبه فال ن

 مثبت!  رییتغ هی

دلم    ی لیکه نذاشتم.. خ  ره یو جدا کرد خواست فاصله بگ  لباش

جاش نبود   یلباش بکارم.. ول  ی بوسه رو رو  یخواست به تالف  یم

  ی خواستن  ی دادم مثل خودش لبام و به کک و مک ها  حیو ترج

 صورتش بچسبونم. 

 که نشست لب زد:  یصندل رو

 ؟یخوب -

 : دمیپرس  نیروشن کردن ماش نیمتعجب بودم و ح هنوز

 ! یخوب ی لیتو انگار خ یول ستم یبد ن من   -

 چطور؟ -
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با   دنمیکه سر باسنت اومده به محض د ییکردم با بال ی فکر م -

  ی فتیدونستم با لبات قراره ب  ی.. اگه م یکن  ییرایدندونات ازم پذ

 کردم!   ی به جونم.. اونورتم کبود م

 ی داره با حرص نگاهم م   دمیو به سمتش چرخوندم که د  سرم

 کنه.. 

 رفته بودا!  ادمیزرتشت.. تازه  ییپررو یلیخ -

[2۴.11.2۰ 23:۴2 ] 

 ام یس و  نهصد پارت   

 یحت  ی ریبرعکس خودش من بعد از اون عکس و تماس تصو  یول

چشمم کنار نرفت    ی دلخراش از جلو   ی اون کبود  ریلحظه تصو  هی

.  شبمیخود شدن د  یو هزار بار خودم و لعنت کردم بابت از خود ب

 نکهیبه ا   دیارز  ی.. من معتقد بودم که اون لذت نمسا یبرعکس گ

 باعثش بودم باشم!  دمکه خو ی بخوام تا چند روز شاهد اون کار

نگاه    هیو با    میستاد یچراغ قرمز وا  کیپشت تراف  ی وقت  نیهم  واسه

چند ضربه به رون   میش  یحاال حاالها ازش خالص نم  دمیفهم

 پام زدم و گفتم: 
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 !نجایسرت و بذار ا -

 : دیبهم انداخت و پرس  یمتعجب  نگاه 

 ؟یواسه چ -

اون    ی غرق لذت شدم و نتونستم از صورت بچگونه اش تو  نگاه 

سرش    یکج رو  شیکار  میتا  یخدا آخرا   شهیکه هم   ی مقنعه ا

و تو همون حال لب    رمیگرد شده اش بگ  ی موند و اون چشما  یم

 زدم:

 نباشه!  تیبذار تو.. کار -

ول  نکهیا  با بود  نشده  قانع  ب   ی هنوز   هیو    دینپرس   ی شتریسوال 

 ریجاگ  ی پام و خودش و جور   ی طرف سر و صورتش و گذاشت رو

 بهش وارد نشه!   نیاز دم و دستگاه ماش ی کرد که فشار

تونم    ی دستم م  هیبا    کیتراف  نیتو ا  نکهیراحت از ا  ال یبا خ  منم 

متر جلو ببرم.. دست راستم و به سمت    هی  قهیو هرچند دق  نی ماش

پشتش   ی اش دراز کردم و مشغول ماساژِ کبود  دهید  بیآس  ی پا

 شدم! 
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  گرم یگفت که ج  رلبیز  یو آخ  د یفشار ازجاش پر  ن یمحض اول  به

شد..ول نکرد    نکهیهم  یکباب  اونقدر   ی عنیمخالفت  دردش 

 یماساژ حس رخوت  نیو حتم داشتم با ا  ستیتحمل ن  رقابلیغ

م دست  بهش  لذتبخش  درد  اون  کنار  در  و   یداد..سخت  ی که 

 . ردب  یم   نی و از ب  د یکش  ی صندل  ی که امروز سر نشستن رو  یعذاب

که    دم یخمار شده اش و شن  ی صدا   قه یکه بعد ازچند دق  ی طور

 گفت:  رلبیز

 !ــــــشیآخ-

به کارم ادامه دادم و هر از    سای گ  تیاز حس رضا  ی بالبخند  منم

  شتر یکردم بدنش آماده اس فشار دستم و ب  یکه حس م   یگاه

 کردم.  یم

ول   انقدرساکت برده..  خوابش  کردم  فکر  که  که    هی  یموند  کم 

و روشن    نیگذاشت..تو همون حالتِ به پهلو دراز شده ضبط ماش

ب از  و  خودش   قهیمختلف..به سل  ی آهنگ ها  فولدرها و  ن یکرد 

  نطوریرو انتخاب کرد و صداش و برد باال..منم لبخندم هم  یکی

م  قیعم ا  ی تر  حس  از  انتخاب  نکهیشد  ..درباره  سا یگ  ی آهنگ 

 زنه!  یحسش به من حرف م
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 شه هر لحظه..   یو اما دلم تنگ م ی..کنارم هست

 فقط دوست داشتن محضه..  ستیعادت ن یدون ی..خودت م

 .. رمیگ یو بازم بهونه هام و م  ی..کنارم هست

 .. رمیگ یدستات و م امیچقدر سرده م ی وا گمی..م 

 .. رمیم  یم ییکه ازتنها ی جا ی وقت تنها نر  هی..

 .. رمیگ  یدلشوره م ی تا دم در هم بر نجای..از ا

 عشقم تو فکر بودن باهم..  نی..فقط توفکر ا

 شم..  ی برم سرگرم کار ی من باش  شی..محاله پ 

[2۴.11.2۰ 23:۴2 ] 

 کمیو  یس و  نهصد پارت   

  ن یکنم به خاطر ا  یشوخ  ییجورا  ه یبگم و    ی زیچ  هی  خواستم

شلوارم ماتم برد..    ی قطره رو  ه ی  ختنیکه با ر  ش یآهنگ انتخاب

ن به  و  م  مرخشینگاه متعجبم  تو  و    دمید  دونیکه  بود دوختم 

 تو هم فرو رفت!  شتریاخمام ب



2484 
 

  چی دختر.. ه  نی دل ا  ی کرد؟ چرا غم تو  یم  هیداشت گر  یچ  واسه

 نداشت؟!  یوقت تموم

 از کارم..  رهیگ  یدلت م ییوقتا  هیدونم که  ی ..م

 دوست دارم.. یلی بگم خ ستیکه حواسم ن یی..روزا

 ..ی دار ایدلتنگ نیانگار از ا ی ..تو هم مثل من

 ..ی خودآزار ییجورا هی ی خوا ی..تو هم از بس من و م

 ..ی خود آزار  ییجورا هی..

ها  زشیر  سرعت ب   ی قطره  که  ها  شتر یاشکش  مژه  و   ی شد 

و رو   ریکردم دلم و ز  ی که نگاهش م  ی ا   هیزاو  نیاز ا  سشیخ

  یکم دوال شدم و بوسه ا  ی و تو همون جا  اوردمیکرد.. طاقت ن

برگشت و با    ع یصورتش زدم که قبل از فاصله گرفتنم سر  ی رو

 لبام جبرانش کرد. ی بوسه کوتاهش رو

کرد فقط مرد   یرفتارش و.. که فکر نم  نیدوست داشتم ا  چقدر

کرد طبق گفته    یبشه.. فکر نم  دیببوسه و زن سرخ و سف   دیبا

  از یتونه ن  یداد که اونم م  یو زن ناز.. نشون م  ازهیهمه.. مرد ن 

م  نشون  ا  ی باشه..  به  هست  حواسش  هم    نکهیداد   هیمردش 
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داره    اجیاحت  یعاطف  و  یروح  ازی به ن  یجسم  ازیاز ن   شتریب  ییوقتا

ا کردن  برطرف  واسه  عجازین  نیو  و  کار خاص  نبود    ب ی.. الزم 

..  یتالف  ی به بوسه ها  کیتوجهات کوچ  نیانجام بده.. هم  یبیغر

وجود   م  کی حداقل  گرم  انقدر  و  من  با    ی مثل  هربار  که  کرد 

 .. به خاطر داشتنش.. خدا رو شکر کنم! دنشید

به عنوان شوهر درکش کنم.. حاال   فه ی منم وظ  حاال  داشتم که 

که تو    ی سرش.. درد  ی تو   ی از مشکالتش.. فکرا  شیکم و ب  گهید

 دلش حمل کرده خبر داشتم.  ی سال ها با خودش.. تو نیتمام ا

درد   نیکنم که ا  ی لحظه کار  نی تونست درست تو هم  ینم  دیشا

زندگ از  به کل  غم  و    شی و  بخوره  واقع  هیخط  بهش    یآرامش 

حس   نی.. اکی کوچ  ی ها  یشد با حواس پرت  یم  یکنم.. ول  هیهد

احته..  نار  یتونستم بفهمم حال زنم.. وقت  یداد! م  رییو حال و تغ

  غ یو ازش در  یخوش  نیا  نیشه.. واسه هم  یبهتر م  یچه جور

 کردم!  ینم

××××× 

مس  تو طول  وقتریتمام  تا  وقت  میبرس  ی ..  جز  به  که    ی خونه.. 

که مجبور   دیرغم مخالفت من شام خر  یشد و عل  ادهیزرتشت پ
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داد   شنهادیکه خودش پ  یشنیکنم.. تو همون پوز  ی نباشم آشپز

اون حالت.. تا   ی ه درد گرفتن عضالتم توب  تی اهم  یموندم و ب

 پاش بلند نکردم. ی آخر سرم و از رو 

نتونست به اون ماساژ    گهید  میدر اومد   کیاز تراف  یکه وقت   هرچند

ول  ییجادو بده  نزد  یادامه  از همون  داشتم  لحظه  اون    ک یمن 

 بردم..   یرو م ی بودن بهش آرامش کاف

  ی شکل   نیشدم هم  ی م  نشیچاره داشتم.. هربار که سوار ماش  اگه

تو حالت حوصله سر    نکهیا  ی ذاشتم به جا  یپاش م  ی سرم و رو

 مونم..   ی باق  یصندل  ی بر نشستن رو

 ریکردم از تکون خوردن عضالت رون پاش که ز  ی فکر نم  خودمم

حد    نیخواست پدال و فشار بده.. تا ا  ی که م  ی صورتم بود وقت

 م..  غرق لذت بش

هم  نکهیا  با همراه  اضطراب..  و  ها  یشگیترس  خوب    ی لحظه 

  ی ها  هیثان  نیفکر که اگه ا  نیبا ا  د یبا  شهیبود و من هم  می زندگ

بکنم.. دست    د یبا  کاریتموم بشه چ  میزندگ  ی تو  ی خوب و خواستن

  ی فرصت  گهیفردا د  نیاگه هم  ی .. حت یکردم ول  یو پنجه نرم م

 بود!  ی.. برام کافبحال خو نینداشتم.. ا می ادامه زندگ ی برا
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که متوقف شد به خودم اومدم و چشمام و باز کردم.. با    نی ماش

باز    یاس.. ول  شهیتر از هم  یطوالن  ریکردم مس  یحس م  نکهیا

 : دمیداشتم به کش اومدنش که پرس دیام

 م؟ یدیرس -

 ! دیش   ادهیپ  دیتون یم  گهید ستین یبله.. اگه زحمت -

سع   همونطور طرف   یم  یکه  هر  از  و  ام  گرفته  عضالت  کردم 

 و گفتم:  ی بکشم نشستم رو صندل

 ؟ ی ها رو دار   تیقابل نیا ی ! چرا نگفتیهست ی موذ یلیخ -

 ت؟ی قابل -

 ... ی نجوریهم شهیدونستم هم یهوم! اگه م  -

تازه باز شد و نگاهم افتاد به دور و برم.. انتظار داشتم تو  چشمام

خونه طناز    ی و حاال.. چرا از جلو   میخونه خودمون باش   نگیپارک

 م؟یسر در آورده بود نایا

احت  میسوال  نگاه زرتشت..  به  دوختم  چ  یاجیو   ی زینداشت 

 ییبرداشتن غذا  نیکه ح  هیدونست سوالم چ  یبپرسم.. خودشم م

 عقب.. لب زد: یصندل ی فته بود از روکه وسط راه گر
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 یکمک  ی رویبه ن   اجیو احت  امیاز پسش برنم  ییحس کردم تنها  -

 دارم!

 ؟یاز پس چ -

با جد  نگاهش باز کردن در..  از  قبل  و  به چشمام دوخت    ت یو 

 گفت: 

 خوب کردن حالت!  -

[2۶.11.2۰ ۰۶:۴۴ ] 

 و سوم  یس و  نهصد پارت   

فرصت نداد بگم مگه حال    یو مبهوت زل زدم بهش.. حت  مات

  ی هم بود اگه م  ی خودیشد و خب.. سوال ب   ادهیمن چش بود و پ 

 .  دمیپرس

که هر لحظه    یبد شد از تصور نداشتن زرتشت بعد از اتفاق   حالم

.. فکر  ی.. ولفتهی ب  می من مسلم زندگممکن بود توسط دو تا دش 

حد حواس جمع باشه و بخواد در لحظه    نیکردم زرتشت تا ا  ینم

 .. رهیبگ  میخوب کردن حال و هوام تصم ی برا
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رفتم    یکه پشت سرش م  نطوریشدم و هم  ادهی پ   نیاز ماش   منم

 گفتم: 

 بچه ها تا اآلن شامشون و خوردن..   -

 طناز.. منتظرن! تو راه اس ام اس دادم به  -

به ساختمون برسه مچ دستش و گرفتم و نگهش    نکهیاز ا  قبل

 داشتم.. 

 زرتشت! -

درمونده    افهیخوام بگم.. ق  یم  ی چ  نهی و منتظر موند بب  ستادیوا

 یکه تو  ی ضیضد و نق   ی به خودم گرفتم و با همون حس ها  ی ا

 لب زدم:  دیرس یوجودم داشت به مرز انفجار م

 بد بود؟.. چرا حالم یدون یم -

 : دیو به دو طرف تکون داد و پرس سرش

 چرا؟  -

که تو رو.. به هر    ی لحظه فکر روز  هیلحظه..    هیبه خاطر تو!    -

کردم نتونستم از    ی نداشته باشم از ذهنم رد شد و.. هرکار  یلیدل

! پس.. پس تو رو خدا  رونیب   امیکه داشت ب  یاون فکر و از ترس
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من و؟   یزندگ  ینی ب  یزرتشت! مگه نمانقدر.. انقدر خوب نباش  

و؟    یمگه بهت نگفتم همه چ  ؟ اوضاع و احوال و  ین یب   یمگه نم

 ییکارمون... به جدا  ی رفتار کن.. که حداقل اگه روز   ی جور   هی

 درصدم که شده.. بتونم تحمل کنم!   هی.. اندازه دیکش

نگاه به سر و ته   هیتو هم فرو رفت و با  شتریرفته رفته ب اخماش

 : دیلوت علناً توپکوچه خ

تمام   ی خوب و مشترکمون.. تو  ی تمام لحظه ها  ی تو.. تو  یعنی  -

 نیبه همچ  ی .. دارمیازش خاطره بساز  میتون  یکه م  ییلحظه ها

 ؟ ی دیو خودت و آزار م یکن یفکر م ی مسخره ا زیچ

 ...ـــیواقع  ستیمسخره ن -

از فاصله   ی موتور  ی حرف بزنه.. صدا  تیاومد با همون عصبان  تا

 ییکه باعث شد نگاه زرتشت به جا  دیدور به گوش جفتمون رس

 بشه.   رهیپشت سرم خ

شد    یداشت ازش رد م  ی که احتمااًل اون موتور  ی ریکم به مس   هی

 یقدم عرض  هی مات مونده من با    ی چشما  ی زل زد و بعد.. جلو

 ! ستادیکامل وسط کوچه وا
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به موتور  دهیترس  نگاه  ا  ی ام و دوختم  از  م  نیکه    ی فاصله هم 

پسر جوون پشتش نشسته و سرعتش   هیبدم    صیتونستم تشخ

 بود..  ادیز یلیکوچه خ نیواسه ا

 ! نوریا ایب  ؟یکن یم کاریزرتشت.. چ -

[2۶.11.2۰ ۰۶:۴5 ] 

 و چهارم یس و  نهصد پارت   

به    دمید  یوقت و  تکون خورد سرم  از جاش  نه  داد  و  نه جوابم 

بود   رهیدرهم به رو به رو خ  ی سمتش برگردوندم.. هنوز با اخما

حرف زدن خودم وارد عمل شدم.. دستش و    ی به جا  نباریکه ا

هم با    ی سمت خودم و اون موتور  دمیگرفتم و با همه زورم کش

 د شد و رفت.. که داشت از کنارش ر یهمون سرعت

 : دمیزل زدم بهش و توپ  تینفس زنون و با چهره پر از عصبان  نفس

 ؟یکن  یم هیکارا چ نیچته تو؟ ا -

 متفاوت! ی لیبا دل یاونم کم از من نبود.. ول  ت یعصبان

ر  ین یب   یم  - زندگ  زیاتفاقات  نزد  یو درشت  به آدم    که یچقدر 

 ه ی به من بزنه.. ممکنه فردا    ی موتور  نیممکن بود اآلن ا   سا؟یگ
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د م  ای  فتم یب  گهیجور  چه  کمرم   یاصالً  دفعه  اون  مثل  دونم.. 

اتفاق  نهی بب  بیآس هر  بشم.  فلج  به کل  ا  یو  ممکنه    ایدن  نی تو 

با    دیهمه.. با  یعنیمن و تو!    طهمه آدما.. نه فق   ی ! براسا یگ  فتهیب

که دوست   ییو از کسا  فتهیب  یاتفاق   ه ی  ی روز   هی   دیشا  نکهیفکر ا

رو   یزندگ  ی و همه لذت ها  رنیغم بغل بگ  ی دارن جدا بشن زانو

 ؟ ی که تو دار  هیچه منطق نیبه خودشون زهر کنن؟ ا

 فرستادم..  رونیب  دهیبر دهیو بازدمم و بر دمیکش  یقیعم  نفس

! طول  ست ی.. به خدا دست خودم نیدونم ول  یرو م   نایمن.. ا  -

عمر من با افکار    هیفکر عادت کنم!    طرز  نیکشه تا بتونم به ا  یم

و نگاه    وانیپر ل  مهیکه ن  رم یبگ  ادی  هویگذشته.. سخته برام    یمنف 

 کنم! 

 ی خوا  ی.. حاال که می ریبگ  ادی  ی خوا  یخب.. حاال که م  لهیخ  -

ا کن  نیبه  عادت  فکر  م ی طرز  نخواه.. چه  از من  دونم    ی.. پس 

 ! ینکنم تا تو بد عادت نش یخوب

 اضافه کرد:  تی کم به سمتم خم شد و با جد هی
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ه   نکهیا  ی برا  - کنم..  ثابت  ن   چیبهت  قرار  تو    ستی وقت  نباشم 

عادت    ی وقت کم باشم.. مجبور  چی ه  ستیقرار ن  ی حت  ای..  تی زندگ

 ! ی کن

 و برگردوند بره که آروم لب زدم: روش

 و قبول کن..  تیواقع نیا گهیپس تو هم د -

خوام حرف   یم   نکهیهمون اخما زل زد بهم.. احتمااًل با فکر ا  با

 تو چشماش لب زدم:   رهیدفعه من خ  نیو تکرار کنم.. که ا  میقبل

 ! رم یم ی.. م ی .. اگه کم باشی که اگه نباش -

  ی تر.. ول  یتر و طوالن  قیرفته رفته باز شد نگاهش عم  اخماش

ا  ی زیچ  گهید انگار    نا ینگفت و زنگ واحد طناز  اونا هم  رو زد.. 

در و باز کردن و زرتشت عقب   عیمنتظر بودن که سر  ی جد  ی جد

 که اول من برم تو..  ستادیوا

به خاطر    دمیاخمش و نداشتم به خصوص اآلن که د  دنید  طاقت

.. حاضر شده تا  ی روز کار  هی  یمن و حال و هوام.. با وجود خستگ

 کنه..   یو شب دوباره تا خونه رانندگ ادیب نجایا
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شدم دستم و دراز    یکه از جلوش رد م  نطوری.. همنیهم  واسه

 ... دمیکردم و لپش و محکم کش

 ! گهیهاتم د ی جنتلمن باز نیهم وونهید -

پا  ی برا  سرش بود و    دهیکش  نییکم کردن درد گونه اش  شده 

 : دیتوپ   تیکه با عصبان  دمیدستم و ول کردم صداش و شن  نکهیهم

 تو!  یهست ی عجب جونور -

ش   ی من لحظه  اون  تو  ب   طنتم یکه  بود  کرده  به    ت یاهم  یگل 

 به راه پله گفتم:  یحرفش.. با نگاه 

 آسانسور نداره!  نجایکه ا فی.. حگمای م -

بستن در ساختمون با    نیحرفم و گرفت و ح  زود منظور   یلیخ

 که رو لبش نشسته بود گفت:   ی لبخند مچهین

تا    گهیروت انجام دادم د  شبمیکه من د   یراتیفکر کردم با تعم  -

 ! ی سوار آسانسور نش ی عمر دار 

انگار    یخودت و دست باال گرفت   ی ادیکم ز  هیهه!    - مهندس.. 

  ریحداقل تو کار تعم..  ومده یبه کارت ن  یلیخ  ی که خوند  یدرس

 !ی آسانسور که رد شد
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که    یرو زدن اونم واسه کس یحرف نیخواد همچ ی رو م یلیخ -

 و سرپا کاراش و انجام بده!  ستادهیامروز کالً مجبور شده وا

قبل   ش ین حرف  از  مونده  خواستم    م یباز  تا  و  بستم  با حرص  و 

  اومد ساکت   یکه از طبقه باال م   ییپا  ی صدا  دنی بگم با شن   ی زیچ

 شدم و زل زدم به پله ها.. 

 دنیاز د  میو جفتمون با هم متعجب شد  ستادی کنارم وا  زرتشتم

  ی.. م نایاحتمال صد در صد داشت از خونه طناز ا  هیپاشا.. که با  

 .. نییاومد پا

چ  یمنته  ی راهرو  تنها  و  بود  بسته  بوم  پشت  م  ی زیبه    ی که 

 ی آدم و از طبقه خودش به طبقه باال بکشونه دوستا  نیتونست ا

  یلیبا طناز.. خ  رشیمن بودن که خب.. با توجه به بهبود رابطه اخ

افتاده بود    یاتفاقات  هیوسط بازم    نیهم دور از باور نبود.. انگار ا

 خبر موندم.  یمن ازش ب

اومدنم خبر داشت که    اون از  انگار  اندازه ما متعجب نشد و  به 

از ما    ی کیاومد و منتظر موند    نییسالم داد و تا پا  یمولمع  یلیخ

 ..  میراه و براش باز کن 
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 یدادم و وقت  یآروم و معمول   ی.. ول شهیجوابش و نه مثل هم  منم

از سر   دمید نه قصد داشت  و  و داد  نه جواب سالمش  زرتشت 

از    دیببخش  هیعقب که پاشا با    دمیراهش کنار بره خودم و کش

 خونه اش.. ی کنارمون رد شد و رفت تو

[2۶.11.2۰ 2۰:19 ] 

 و ششم  یس و  نهصد پارت   

به شونه زرتشت مجبورش کردم حرکت کنه که با   یبا تکون منم

 حرص گفت: 

پسره وصله   نیتونستم دوستت و متقاعد کنم که ا  یمن اگه م  -

 ! اوردمیبال در م ی.. از خوشحالستیتنش ن 

 افتادم باال و تو همون حال جواب دادم: راه

 ما ی.. مگه خاله سستین   یکن  ی م  الیکه خ  یراحت  نیبه هم  -

ا سر  ن   نیتونست  تنت  وصله  من  که  قانع  ستم یمسئله  رو  تو   ..

 کنه؟؟

 و فوت کرد و دنبالم اومد.. نفسش
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با خودش   فشیتکل  گمی که هنوز م  ی پسر  نیواسه ا  فهیطناز ح  -

 ! ست یمعلوم ن

  نه ی زم  نینداشتم که بزنم! چون تو ا  ینگفتم.. حرف  ی زیچ  گهید

تر    کینزد  طناز به پاشا  یدادم و هرچ  یمنم به زرتشت حق م

 رفت.  یشد.. اضطراب منم باالتر م یم

ا  ییجورا  هیکه    هرچند بودم  سر    نیمطمئن  از  فقط  حس 

ا خواهرانه  برا  هیاحساسات  بودنم  نگران  و  دارم  بهش   ی که 

اشی زندگ از  تر  عاقل  کرده  ثابت  بارها  خودش  وگرنه..    ن ی.. 

عاقل تر از   یلی حرفاست که متوجه اشتباه کارش نشه.. حداقل خ

 منه! 

* 

 ی نگاهم به کارت ها  هیدستم بود..    ی تو   ی نگاهم به کارت ها  هی

چند   نیکه تو ا  یزرتشت  یو همه هوش و حواسم پ   زیم  ی رو

 تقلب کردن رو دست نداره!  ی ثابت کرد تو مونیدست باز

کردن..   ی چهاربرگ بازبه    میبود که نشسته بود  یدو ساعت  یکی

تر و حساس تر    ی رفته رفته جد  یول  یاولش فقط واسه سرگرم

 شد. 
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و زرتشت و طراوت    میگروه بود  هیکه من و طناز تو    ییاونجا  از

به    نجایبود که از ا  ده یرس  ی به حد  ازامونمیو امت  گهیگروه د  هیتو  

کردم تا    ی همه حواسم و جمع م  دیبعد سرنوشت ساز باشه.. با

 ی باز  نیخواست بازنده ا  ینره.. چون اصالً دلم نم  یرآبیزرتشت ز

 باشم! 

با    زیگشن  ی بود.. ده خشت.. پنج و دو  زیم  ی به دست رو  نگاهم 

د کارت  تا  امت   گهیدو  ول   یخاص  ازیکه  تا    نیهم  ینداشت..  سه 

 باشه..   دیمف  می هر دو تا ت ی تونست برا یکارت م

باز  ی زرتشت هم تو  مکث نوبتش به    ی انداختن کارت و  کردن 

 طناز کالفه شده رو درآورد..   ی بود.. که باالخره صدا  نیخاطر هم

 د؟ید ی چرا انقدر طولش م گهید دیآقا زرتشت بنداز -

 جواب داد: تیجد  ت یبا نها زرتشت

 نه؟ ای فکر کنم  دیبا -

فکر کرده    قهیکالً سه تا کارت تو دستتونه.. رو هر کدومم دو دق  -

 !دیتا اآلن بنداز  دیبا گهید دی باش
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باز  نیا  - و  بشه  پرت  من حواسم  که  نکن  رو  نفع    ی کارا  به  و 

کنم تو    ی. من دارم از زمان خودم استفاده مدیخودتون جمع کن

 ! ی فکر کن ی خوا یتو نوبت خودت هرچقدر م یتون یهم م

[2۶.11.2۰ 2۰:19 ] 

 و هفتم  یس و  نهصد پارت   

 ز ی زرتشت ر  ی تقلب ها   یکرد با حرفا و حت  یکه عشق م  طراوت

 ی که بهش زد.. کارت تو  یو زرتشت همزمان با چشمک  دیخند

انداخت رو م و  ما هرچ  ی چشما  ی و جلو  زیدستش   ی متعجب 

 خودش..   ی کارت ها  ی بود جمع کرد و گذاشت رو  زیم  یکارت رو

  ع یشد آماده گرفتن مچش بودم سر  یم  ی ا  قهی که چند دق  یمن

و داد  غیبا ج  بایو تقر جانیتر از طناز واکنش نشون دادم و پر ه

 گفت: 

کارت ها رو برگردون   یهمه رو برداشت  ی! واسه چی هو  ی هو  -

 ! نم ی بب

  ی از دستش عصب   زرتشت گرد شد و من اون لحظه انقدر  ی چشما

 ! ارمیخواست از کاسه درشون ب  ی بودم که دلم م
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 و برگردونم! ی.. چگهیسرباز آوردم همه رو جمع کردم د -

 .. برگردون زرتشت..دمی! سرباز نبود شاه بود.. خودم دخودیب -

 ! یالزم  نکیع میچشم پزشک بر هیبنداز  ادمیفردا  -

کارت ها    نمی حرفا.. بده بب   نیزمان نخر واسه خودت با ا  یالک  -

 رو..

حمله   دهینم  دمید  یوقت به سمتش  شدم  کار  به  دست  خودم 

دست گرفت و دستش و دراز    ه یکردم که همه کارت هاش و تو  

داشتم با   ی که سع نطور ی کرد که دست من بهش نرسه و من هم

 زدم: غی بکشم ج نییلباسش دستش و پا نیآست  دنیکش

 ازش! ریطناز بگ -

 ی و بدجنس  ی نامرد  تیتا طناز بخواب بجنبه زرتشت با نها  یول

وانمود کرد که   ی و جور  ن یزم  خت یکارت تو دستش بود ر  یهرچ

 از دستش ول شده! 

  ی شد کارت ها.. معلوم نم  یقاط  گهیشد؟ د  یچ  ی دیعه عه د  -

 سرباز!  ایشه شاه بود 
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شدن به اژدها رو داشتم زل زدم بهش    لیاحساس تبد  کهیحال  در

 ییپررو  تیو دندونام و از حرص محکم به هم فشار دادم که با نها

 سرباز از تو کارت ها درآورد و نشونمون داد.. هیو وقاحت 

 جمعشون کردم! نی .. با اناهاشیا -

جوابش    نباریمنِ در حال انفجار روشن بود.. طناز بود که ا  فیتکل

 و داد و گفت: 

  ک ی.. سرباز پد یکن  ی تقلب م  دیتابلو دار  یلیخ  گهیا زرتشت دآق  -

 !  دیو که دست قبل انداخت

دست من بود اشتباه    کیکه بازم سرباز پ  ی باز  ینه تو با دور قبل   -

میگرفت چرا حرص  نداره  اشکال  حاال  معلوم دیخور  ی!  هنوز   ..

بش  ستین خاج  هفت  ما  کنم یکه  تالش  اگه  روح  دی.   هیو 

کن  تونیورزشکار ا  دی و حفظ  م  نیحتماً  و شما  ..  دیبر  یدست 

 طراوت جان.. کارت ها رو پخش کن! 

زرتشت    ی بره از تقلب ها  سهیکم مونده بود ر   گهیکه د  طراوت

داد..   یانجام م  یاخم  ایلبخند    چیو بدون ه  تیجد  تیکه با نها

 و پخش کرد.  ی دست بعد
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وضع..    نیکنم چون با ا  ینم  ی باز   گهیلحظه خواستم بگم من د  هی

به تقلب ادامه بده با اختالف   ی نجوریخواست هم  یاگه زرتشت م

 . میباخت یم ادیز یلیخ

کار و باهاش نکنم؟    نی با خودم فکر کردم که چرا منم هم  یول

  ی م   یتابلو تقلب کنم تا بفهمه چقدر آدم حرص  ی لیبذار منم خ

 رو ثابت کنه.  ی زینه چتو ینم  یشه وقت

نوبت به من    نکهیموندم و به محض ا  ت یمنتظر موقع  نیهم  واسه

دستم و که   ی .. کارت رو زهیم  یکارت رو   هیفقط    دمیو د  دیرس

  ینگه داشتم که کس  ی بکنم جور  ی کار  چی تونستم ه  یباهاش نم

و برداشتم و   زیم  یکارت رو  یو با خوشحال  نهینتونه عددش و بب 

 گفتم: 

 سور زدم! -

هم  زرتشت و  شد  گرد  چشماش  سمت    نکهیدرجا  به  خواست 

برداشتم که سور شد..    یو با چ  یچ  نهیکارت هام حمله کنه تا بب 

  نیرو زم  ختمیتو چشماش مثل خودش همه کارت هام و ر  رهیخ

 و گفتم: 
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  م ی تون  ی نم  گهیشد د  یشد؟ همه اش قاط  یچ  ی دیآخ آخ د  -

 کدوم بوده!  می بفهم

  یکردم اصالً حرص نخورد و با صدا  یکه فکر م  ی زیچ  برعکس

رو ازم داشت و فقط    ی زیچ  نیخنده! انگار توقع همچ  ریبلند زد ز

 کنم.  شیمنتظر بود که عمل

مودِ جد  یهرچ از  منم  باعث شد    ی باز  ی تو  تی بود خنده اش 

درست مثل خود   دنیسرگرم شدن و خند  شتریو واسه ب  امیدرب

 واسه تقلب استفاده کنم.  یتیز هر موقعزرتشت ا

رو با اختالف   ی کار کشته تر بود که باز  یلیخب.. انگار اون خ  یول

همه    یکه چشما  میبود  دهی.. عوضش انقدر خندم یکم باخت   یلیخ

 اشک بود! سیامون خ

و منم     زهیبر  یی .. طناز بلند شد بره تو آشپزخونه چای از باز  بعد

که برم باهاش حرف بزنم و درباره    دمیو مناسب د  تیباالخره موقع

 پاشا بپرسم. 

مدام    یسوالم و ول  دهیکردم فهم  یحس م  میکه اومد  یلحظه ا  از

  ی کنه و حت  ی ر یداشت از چشم تو چشم شدن با من جلوگ  یسع

شام بهش کمک کنم که مبادا تنها    ی شستن ظرفا  ی نذاشت تو
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دو   ی کینبودم که با    یمنم آدم  یزنم.. ولب  یو بخوام حرف  میبش

 بشم.  الیخیبار پس زده شدن از سمت طناز ب

  نت یبه کاب  هیپشت سرش رفتم تو آشپزخونه و با تک نیهم واسه

 ها منتظر زل زدم بهش.. 

[3۰.11.2۰ 1۶:5۰ ] 

 و نهم  ینهصد و س  پارت

بهم انداخت و بدون حرف مشغول شد که ناراحت    ینگاه  م ین   بازم

 و گله مند گفتم: 

دور    گهیکردم ازدواج کردنم قراره انقدر ما رو از همد  یفکر نم  -

  ی م   یدون  ی که م  ی زیکلمه درباره چ  هی  ی نخوا  ی کنه.. که حت

 ! یخوام بپرسم.. حرف بزن 

 ناراحت شد و واکنش نشون داد.. عیسر

 زده؟ یحرف نیهمچ یک -

ن ال   یکس  - بزنه.. د  ستی زم  از ده سال همخونه   گهیحرف  بعد 

وقت دار  یبودن..  م  میادعا  خواهر  مثل  همونقدر  می مون  یکه   ..

. من تو چشمات نگاه  می شناس  یرو م   گهی.. همدیم یو صم  کینزد
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و    ی زیچ  هیگذره و    یداره م  یتونم بفهمم تو فکرت چ   یکنم م

 ! یکن یازم پنهون م  ی دار

 گفت:  یکم طلبکارانه بود وقت هی چهره اش  نباریا

 یو داشتم که زودتر م  ت یقابل  نیخوش به حالت.. کاش منم ا  -

 نکه یبدون ا ی و بر یخبر فرار کن  یشبونه و ب  ی خوا یم  دمیفهم

 ! یبزن  یحرف یبه کس

 کار منه؟  یحرف نزدنت اآلن به تالف یعنیآهان  -

نبود که بهت    ی ز یچ  ؟یکن  یچرا شلوغش م  سا؟یگ  هیچ  یتالف  -

.. بعد  هیچ انی.. بهت گفتم جرم یبدر با هم حرف زد زدهیبگم.. س 

کردن باشه.. تا    فیکه قابل تعر  فتادین   ی اتفاق خاص  چی از اونم ه

از سفر    نیهم بعد  به اصفهان برگشت و    هیامروز که  روزه اش 

آورده   یکه برامون سوغات  ی بسته گز  هیاومد در خونه.. که هم  

 بود بده.. هم... 

 کیباال رفته بهش نزد  ی نزد.. منم با ابروها  یموند و حرف  ساکت

 شدم و موشکافانه گفتم: 

 مهمه!  یلی»هم« خ نیا -
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رو    ی که لپاش گل انداخت و لبخند خجالتزده ا  دمیوضوح د  به

 لبش نشست.. 

خواد باهام    ی.. م میقرار بذار  رونیجا ب   هیگفت.. گفت پنجشنبه    -

 حرف بزنه! 

واقع  لبخندش چ  یانقدر  به  کردن  فکر  بدون  که   یزیبود.. 

زل زدم به چهره    یکرد و با خوشحال  تیناخودآگاه به منم سرا

ا از  بعد  باالخره    نهمهیدوستم که  به دل موندن..  مدت حسرت 

و انگار.. هنوز خودشم    د یرس  یخواست م   ی که م  ی زیداشت به چ

  جان یه  ونستت   یدر دستپاچه بود و نمباورش نشده بود که انق

 قلبش و بروز بده!  ی تو

چند لحظه   ی .. حداقل واسه من.. فقط براجانیه   نیخب.. ا  یول

 ی آدم و.. حرص  نیا  یقبل  ی افتاد رفتارها  ادمی  ع یسر  یلیبود.. خ

  ده ینشست بابت ناد  یکه تو دلم م  یجونم انداخت و غم  ی که تو

 طناز. ی گرفتن ها

منطق  نیهم  واسه همون  زندگ  ی با  اثر  در  انگار  با    یکه  کردن 

 زرتشت روم اثر گذاشته بود گفتم: 
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  یچ  تیقبل  ی رفتارها   لیدل  ینگفت  ؟ی قبول کرد  عیتو هم سر  -

  ی من باهات قرار نم  یو برام واضح و روشن نگ  یبوده و تا همه چ 

 ذارم؟ 

[3۰.11.2۰ 1۶:51 ] 

 نهصد و چهلم پارت

و بگم.. خودش گفت همون روز همه    نیاصالً مهلت نداد من ا  -

 ! دم یم حی و بهت توض  زیچ

  ی قاط  یکم شوخ  هیو بازدمم و فوت کردم..    دمیکش   یقی عم  نفس

 لحنم کردم و گفتم: 

باشه وگرنه من محاله که    لشیفقط خدا کنه دل  - قانع کننده 

 بهش دختر بدم! 

 گفت:  ی ها از آب جوش کتر وانیپر کردن ل نیو ح دیخند

 چه راحت دختر دادم!  ریبگ ادیبرو گمشو.. از من  -

 ؟یکن   یم  سهی مقا  یبا اون دکتر زپرت  ی هه! تو زرتشت من و دار  -

برم هم   گهیزرتشتِ من د  - و   نیآره؟  ازدواج  از  قبل  بگم  اآلن 

 بود؟ یازدواجتون نظرت درباره اش چ لیاوا یحت
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 ! رمیم ی .. مهم اآلنه که براش می به اون موقع دار کاریچ -

و خ  سرش گرفت  باال  تعجب  با  تو چشما  رهیو  و    ی جد  ی شد 

 مصممم..  

 واقعاً؟! -

 تکون دادم گفت:  دیی و که به تا سرم

 دلت؟ ی داشت گفتن حرفا ریانقدر تاث -

عکس العمل زرتشت! خب.. خب    دنیدلم نه.. د  ی گفتن حرفا  -

حت اون  ی من  از  قبل  پتا  که    ش ی..  بودم  کرده  اعتراف  خودم 

 شهیکه هم  ی اون شب.. برخالف تصور   ی .. وقتی دوسش دارم ول

 یمجرما بازخواست نکرد و حت  ن یرفت و من و ع  شیداشتم پ

خودم    هکنم ک  یداستان سرهم م   هیدارم فقط    نکهیشک نکرد به ا

 که بهش داشتم.. چند برابر شد!  یتبرعه بشم.. احساس

 و بازدمش و فوت کرد.. دیکش  یقیعم  نفس

ا  - ند  چیه   نکهیبا  با چ  ده یوقت  و  تعر  ییزایبودمش  تو   فیکه 

.. بهت  دمشیبار که د   نیاول  یازش داشتم.. ول  ی بد   تیذهن  ی کرد

گ  خوب  ن یا  سایگفتم  بهیآدم  راه  باهاش  گفتم  نگفتم؟  بذار   ای ! 
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که    یبه جنگ اون عوض  دیو نجات بده.. با کمک هم بر  تی زندگ

 کفش!  هیتو  ی پات و کرد یکرد.. ول اهیروزگارت و س

 دوختم و لب زدم:  نیبا افسوس و حسرت نگاهم و به زم  منم

 نیکه تو تمام ا   ی .. فکردمیازش د یکه من شب عروس ی زیچ -

  ی لنگه آقاجون.. انقدر قو  هیکیگفت اونم    یده سال.. داشت بهم م

حاال.. وقت دارم که تمام   ی نره.. ول  نی از ب  یراحت  نیبود که به هم 

روزا براش..  رو جبران کنم  روزا  اون   یاون  که  ازدواجمون  اول 

 ی کردن بودم! حت  ی حال نقش باز  درکرد و من    ی صادقانه رفتار م

 گهیگذرن و زرتشت بازم گذشت. د  یراحت نم  نمیاز هم  ایلیخ

 و ثابت کنم!   ی گذشت و وفادار نیشه که من بهش اوقت

[3۰.11.2۰ 1۶:51 ] 

 کمینهصد و چهل و  پارت

××××× 

آشپزخونه دوختم.. معلوم    ی بار نگاهم و به ورود  نیچندم  ی برا

 .. د یگفتن که انقدر طول کش ی داشتن م یو طناز چ سا ینبود گ
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و برگردوندم سمت طراوت که با پاسور ها مشغول فال گرفتن    روم

 : دمیبود و پرس

 ؟ین یب  یطراوت.. فروشنده اون مغازه رو بازم م -

 و با شوق بلند کرد و زل زد بهم..  سرش

کنه نه بعد از ظهرها انقدر    ینه صبح ها مغازه رو باز م  گهید  -

ته اس.. تازه در مغازه اش بس  امیو م  رمیبنده.. هر دفعه م  یم  رید

ازم پرس ا   دنیبچه ها هم  منم بهشون   اد ینم  گهید  اروی  نیچرا 

 گفتم کار داداش زرتشتمه که رفت حالش و گرفت! 

دختر و شاد   نیشد ا  یشد.. چقدر راحت م  قیلبم عم  ی رو  لبخند

 ف یکه تو چشماش بود موقع تعر  یکرد و حال دلش و خوب.. برق

م  نیا نشون  داشتن    یموضوع  برادر  حس  از  چقدر  که  داد 

با  نیکردم تا به ا  ی حواسم و جمع م  د یخوشحاله و من چقدر 

 حس خوب خدشه وارد نشه!

  ی .. آدم که نمیول  ادین   شیهم پ  گهید  دوارمیکه گذشت.. ام  نیا  -

خوشم اومد که با    یلیافته! خ  ی م  یدونه فردا پس فردا چه اتفاق

کنن و براشون    یکار و نم  نیا  ایلی.. خی من درباره اش حرف زد
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ول با حرف زدن خ  ی دید  یسخته.  راحت مشکل حل   یلیکه.. 

 شد. 

 به خودش گفت و گفت:  یناراحت افهیق

از دوستام    یل ی!خی هست  یمشکل حل شد چون..شما آدم خوب-

م   گنیم کسا  میترس  یما  درباره  بابامون  و  داداش  که    ییبا 

داد و    .. چون اول سر خودمونمی شن حرف بزن  یمزاحممون م

 دنمونیو لباس پوش  پیخوان از ت  یکنن.. بعد مدام م  یم  دادیب

نخواد    یکسکه    میمجبورمون کنن که چادر سر کن  ای  رنیبگ  رادیا

هم دارم که مزاحم   ی دوست چادر  یمن حت  یبشه..ول  کمونینزد

م زرتشت..نم  هیچ  ی دون  یداره.  که    ی داداش  کنن  قبول  خوان 

سرمون   ییکنن هر بال  یاوناست.. فکر م  ضیمشکل از ذهن مر

  ن ی و ناظم مدرسه امون هم هم  ری.. مدیخودمونه.. حت   ریتقص   ادیم

  ه یجمع باشه تا توجه    ونحواست  دیشما با  گنی..همش م گن یو م

انگار.. کار اون مردا  و پسرا..   یعن ی..دیمرد و به خودتون جلب نکن 

  ی..ولگنیکنن و متلک م  یکه به دخترا نگاه م  ه یعیدرست و طب

غلط    زهیر  یم رونیکم مو ب   هیمقنعه امون   ریکار ما که مثالً از ز

 و زشت.. 
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عاقالنه   ی حرفا  دنیدونستم خوشحال باشم از شن  یلحظه نم  اون

ناراحت باشم از   ای..  یطراوت.. که همه اش درست بود و منطق 

 ن یدخترا از ا  ن یشه ا  یکه به وجود اومده و باعث م   ی جو  نیا

ا تا  خودشون  آدما  نیسن  گناه  برابر  در  بدونن  خطاکار   ی حد 

 ! ابونیکه پر شدن تو خ یضیمر

[3۰.11.2۰ 1۶:52 ] 

 نهصد و چهل و دوم  پارت

ها  چرا فرهنگ   ییآدم  گذاشتن  و  اسمشون  تو    ی که  دارن   هیو 

همه آدما توش شکل    تیکه شخص  یینن.. جاک   یمدرسه کار م

دانش آموزا رو   ی نجوریکه ا  دنی.. به خودشون اجازه مرهیگ   یم

که اگه دو   دیرس  ییکار به جا  یبدن.. تا وقت   ی مغز  ی شست و شو

به جا  ابونینفر تو خ ا  ی بهشون متلک گفت  خودشون..   زدفاع 

نتونن درباره اش با    یو استقاللشون.. بترسن و حت   ی دفاع از آزاد

 حرف بزن از ترس متهم شدن! یکس

دل   ی رسه که حداقل خانواده ها انقدر  یم  ی روز  هیواقعاً    یعنی

راحت درباره همه   الیبچه هاشون و قرص کنن که بتونن با خ



2513 
 

راز سر به مهر    ی سر  هی  دیهمچنان با  ایمشکالتشون حرف بزنن؟  

 بمونه؟؟ ی دل جوونا و نوجوونا باق  ی تا آخر عمر تو

.. که از ترس متهم شدن.. نتونست درباره  سایگ  نیاش هم  نمونه

اش هم شد ده    جهیبا پدر و مادرش حرف بزنه و نت   ویگ  ی کارها

 نرفته!   نیکه هنوزم به طور کامل از ب یسال عذاب 

 گرفتم و جواب دادم: ینفس

دو سال   یکی  یحت  ایدو ماه..    یک یکه بشه تو    ستین  ی ز یچ  نیا  -

ا  ندهیآ با  ما  مردم  بشه!  غلط شکل گرفتن..    نیدرست  تفکرات 

  ه یحتماً خودشون تو    دیبره تا فکرشون عوض بشه.. با  یزمان م

  فته ی ب  یاتفاق  هی   ای  نن ی افراد بب  نیاز ا  یب یآس  هی  ای باشن..    ی تیموقع

افکار حاالحاالها با ماست.. ما فقط    نیکه متحول بشن.. وگرنه ا

بکن  دیبا و  تالشمون  نشمیتمام  همسو  باهاشون  تا  هم  می..  تو   !

تو   یمشکل کس  نیبمونه که با حرف زدن درباره ا  ادتی  شهیهم

هم پس  نکرد..  متهم  تو  هی  شهیرو  و  که    ی دار  تیزندگ   ی نفر 

 .. خب؟ ی کن ه یمواقع بهش تک نجوریتو ا  ی بخوا

 دییکه دوباره رو صورتش جون گرفت سرش و به تا  ی لبخند  با

خودم اعتراف کردم که   شیبار پ  نیهزارم  ی تکون داد و من برا
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ا  ییآشنا دختر..    نیبا  تا  بهتر  یکیدو  زندگ  نیاز    می اتفاقات 

 شد!  یمحسوب م

* 

و   سا یکه متوجه چهره گرفته گ  میراه برگشت به خونه بود  ی تو

و    هیکه ظاهر  دم یفهم  عیسر  ی ل یخ  یدرهمش شدم.. ول  ی اخما 

 کنه!  یم  ی باز لمیداره ف

دستم و به سمت صورتش دراز کردم و گونه اش و   نیهم  واسه

 .. همونطور که سرش به سمتم کج شده بود غر زد:دمیکش

 نکن زرتشت.. اعصاب ندارما!  -

 اوهو! چرا؟!  -

  ف یتعر  ششونیاز تو پ  نهمهی! من ای دوستام برد  شی آبروم و پ  -

 به تصوراتشون! ی شبه گند زد هیکردم 

که    ی چهارنفره ا  ی خنده.. امشب و اون باز  ریبلند زدم ز  ی صدا  با

  نیو لذتبخش تر  نیتر  ز یانگ  جانیاز ه  یکیمطمئناً    میانجام داد

 بود!  میزندگ  ی شبا

[3۰.11.2۰ 1۶:52 ] 
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 نهصد و چهل و سوم پارت

  ی فکر م  دیعقب افتاد  ی تو باز  د ینی ب  یفهمم چرا تا م  یمن نم-

 کنه!   ی طرف مقابل داره تقلب م د یکن

 به غبغبم انداختم و گفتم:  ی باد

دارم..که   مانیا  ی باز  ی و صداقتم تو  ی..به خودم و پاکی من انقدر-

ماه پشت    نکهی راحت باشه از ا  الم یو خ  رمیسرم و با غرور باال بگ

 مونه!  یابر نم

ا- با  نیاتفاقاً  بزنم.. مطمئن باش    دیحرف و من   یروز   هیبهت 

  ی کار امشبت و حرص  یکنم.. که تالف  یدستت و رو م  ی بدجور

 ..فقط منتظر باش! ادیدر ب  ی که به من داد

تهد  دم یخند  بازم لحن  م   گهی..ددگرشیبه  خوب    یخودمم 

تونستم    یم   تی شد که به قطع  ادیانقدر ز  دونستم که تقلب کردنام

جرزن بدون  م  ی ..بازیبگم  به    ی..ولم یباخت  یرو  موقع  اون  خب 

نم خوش  بهمون  اآلن  م  یاندازه  و  ا  ی گذشت  که   ن یدونستم 

 ! هیشیهم نما سایگ ی رفتارها
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اون..هم  جدا تلخ  نکهیاز  از  ذهنش  و  شد   یها  یحالش خوب 

جهت    یزندگ من  از  خوردن  حرص  سمت  به  شدن  منحرف 

 داشت!  ی دواریشکر و ام ی گرفت.. جا

 نکهیزنگ خورد.. بدون ا  میگوش  ستادمی چراغ قرمز که وا  پشت

ن دارم  هم  ینگاه  میبرش  و  انداختم  شماره   دمید  نکه یبهش 

 با تعجب گفت:  سا یشدم که گ الیخ یناشناسه ب 

 ؟ ی دیچرا جواب نم-

ناشناسه..حتماً- کارولش کن..  درباره مسائل  با  هی  بفهمه   دیکه 

 ! ستیاآلن وقت زنگ زدن ن

م - کجا  از  باشه..تو    یکی  دیشا  ؟یدون  یآخه  داشته  واجب  کار 

نفر    هی  یخاموش باشه..از گوش  شمیکرده باشه گوش   ریگ  ابونیخ

 بهت زنگ زده باشه!  گهید

 گرد شد.. چشمام

 ..  ی ا دهیچیعجب استدالل پ-

 .. کریو گذاشتم رو اسپ  یو برقرار کردم و گوش تماس

 بله؟-



2517 
 

 الو؟سالم!-

 ابروهام و از تعجب تو هم فرو برد..  یلرزون پسر جوون ی صدا

 ! د ییسالم..بفرما-

 درسته؟ گهید دیکاوه؟آقا زرتشت هست ی آقا-

 بله خودمم..شما؟-

 هستم!   ی من.. من اممممم.. من مان-

اسم و قبالً    نی ا  نکهیاز ا  یبه طور کل قفل شده بود و درک  ذهنم

لرزون و پر اضطرابش..    ی نداشتم که باز با همون صدا  دمیکجا شن 

 کمتر لب زد:  یل یبا ولوم خ نباریا

 !د یشناس  یدوستِ دارون!دارون گفت که..من و م-

  ه یو با    دمیاسم و شن  نیافتاد که از زبون خود دارون ا  ادمی  تازه

تماس    نیکه اونم مثل من متعجب بود از ا  سایه به چهره گنگا  مین

 موقع لب زدم: یب

 شما؟  یبله بله.. شناختم!خوب-

 ! ستیفکر کنم.. حال دارون اصالً خوب ن ی.. ولیمن خوبم ول-
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با سبز شدن چراغ..سر  ضربان راهنما زدم و    عیقلبم تند شد و 

 ی بو  یلحن پر از بغض و درموندگ  نیکنار..از ا  دم ی و کش  نی ماش

 .. دیرس یبه مشامم نم یخوب

 شده؟ یچرا؟چ-

 پدرش فوت شده! -

[۰1.12.2۰ 21:3۶ ] 

 نهصد و چهل و چهارم پارت

به گوشم خورد و من تا تهش رفتم! فوت شدن    سا یگ  نیه  ی صدا

بود و سال ها همد  ی پدر   ده یرو ند  گهیکه دارون و طرد کرده 

دارون که همچنان   ی دردناک باشه برا  یلیتونست خ  ی دن مبو

شدن و درک شدنش از سمت خانواده   دهیداشت به بخش  دیام

 اش!

 و نفسم و فوت کردم: دمی پر نبضم کش یشون یبه پ یدست

 اآلن کجاست؟ -

ترسه مادرش   ی ترسه.. م  یاونجا.. م  رمیخونه خودشه! گفت نم  -

 بزنه و...  یحرف ه یبق  شیپ



2519 
 

 ادامه داد:  ی شتر یب ی کرد و با درموندگ  یمکث

 یحالش.. پشت تلفن جور  شش؟یپ  دیشه بر  یآقا زرتشت؟ م  - 

زنگ زدم   یکنه! بعدشم هرچ  یبود که.. حس کردم داره سکته م 

  ی کنم و بخوابم.. ول  لنتیو سا  م یخوام گوش  یجواب نداد.. گفت م

  بره.. من.. من به   یخوابش نم  الیدونم تا صبح از فکر و خ  یم

و..    رونیشب بزنم ب  قت و  نیتونم ا  یخانواده ام نم  طیخاطر شرا

 ... دیبر دی باشم.. اگه شما لطف کن ششیپ

.. نگران نباش! اوضاعش که ششی پ  رمیباشه.. باشه من اآلن م  -

 بهت زنگ بزنه!   گمی کم رو به راه شد م هی

 ! د ی.. هر موقع که شد زنگ بزندارمی ممنون! من ب  -

  ی .. با نگاهن یبه حرکت درآوردن ماش  نیو قطع کردم و ح  تماس

 کرد گفتم:  یو پاک م سشیخ ی که داشت چشما  سایبه گ

 ! شش یپ رمیرسونم خونه بعد م  یاول تو رو م -

 ! امیخوام ب  ینه نه! منم م -
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کنه و   یم  ی بگم لجباز  یدونستم هرچ  ینگفتم! م  ی زیچ  گهید

بود و اعصابم نا آروم    ری.. منم انقدر فکرم درگدهیحرف گوش نم

 . ادیدادم همراهم ب حیکه ترج

درباره    ی ریگ  م یداشته باشه واسه تصم  ی راهکار بهتر  هیاون    دیشا

 پدرش..   ن یبه مراسم تدف  م یدارون و برسون  ی چه جور نکهیا

××××× 

آشپزخونه خونه دارون بودم و داشتم به خواست خود دارون    تو

  ی بودم به همون خوش طعم  دواری کردم. فقط ام  یقهوه درست م 

که به جونش افتاده و    ی خودش باشه و بتونه سردرد  ی قهوه ها

بع  یحت که  هرچند  کنه..  درمان  و  نشد  خوب  قرص    یم  دیبا 

 دونستم. 

خ  فکر نم  الیو  که  بگ  هیذاشت    یبود  آروم  و  رهیلحظه  من   ..

  یرنگ و رو  میدیکه د  ی.. از وقتمیکه اومد  یزرتشت هم از وقت

  یم  ادیو فر  شی شونیخون افتاده اش و که پر  یو چشما  دهیپر

 زد.. حالمون بد شد. 

  ی افتاده که از ترسش حت  ریگ  یطیتو چه شرا  نکهیکردن به ا  فکر

ا  ینم دلدار  نیتونه  و  بمونه  مادرش  کنار  ها  به    شیلحظه  بده 
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نتونست    یحت  نکهیخود آزار دهنده بود و در کنارش.. به ا  ی خود

  ی کرد و هرک  یکنه هم فکر م  یو باهاش خداحافظ  نه یباباش و بب 

 . اوردیجاش بود کم م

[۰1.12.2۰ 21:37 ] 

 نهصد و چهل و پنجم  پارت

و بردم تو سالن.. فقط زرتشت   ختم یرو تو سه تا فنجون ر  قهوه

داده   ه یمبل تک  یبسته سرش و به پشت   ی اونجا بود که با چشما

 بود.

ا  به صاف    نکه یمحض  و  کرد  باز  و  چشماش  نشستم  کنارش 

 نشست.. 

 دارون کو؟  -

 ابرو به اتاق اشاره کرد و گفت:  با

 زنه!  یحرف م یداره با مان -

 داغونه نه؟ یلیخ -

خ  شتریب  - حاال یلیاز  تا  ا ..  حت  دهیند  ی نجوری  اون   یبودمش. 

ا نشون   ی زیکنه چ  یم  ی. سعدمیو فهم  ششیکه گرا   ی لحظه 
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بچه دو ساله    هی  ی.. ولستین  یخوبم و مشکل   گهی نده و همش م

رو داره با خودش حمل    ی بده که چه زجر  صیتونه تشخ  یهم م

 کنه!  یم

خبر تو گلوم بود و به محض    نیا  دنیکه از لحظه شن  یبغض   با

  د یزرتشت بغلش کرد و چشماش تر شد ترک  یدارون وقت  دنید

 شد لب زدم:  لیدوباره تشک یو بعد از اون ه

 بهش خبر داده؟  یک -

و فالو کرده.. اونا تو    اشونیبا اکانت ناشناس.. چند تا دور و بر  -

 نوشته بودن! جشونیپ

دونن که دارون چرا با پدر و مادرش رابطه   ی.. اونا هم میعنی  -

 نداره؟

  ی کس  هو یترسه.. که    یم   نیاز هم  نمیدونن. ا  یو نم   لشینه.. دل   -

بره.. به هر    نیکه داره هم از ب  یذره آرامش  هی  نی بفهمه و.. هم

کنن.. هر    ینشده عمل م   ینی ب   ش یحال آدما ثابت کردن که پ

 ! ادیازشون برم ی کار

 خونه اشون؟ رهیکار کنه؟ نم یخواد چ یحاال.. م -
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 و به دو طرف تکون داد و گفت:  سرش

راه بندازه!   ی ز یآشناهاشون.. آبرو ر  ی ترسه.. مادرش جلو   یم  -

 یهم بگه حق داره.. ول  ی.. هرچستیاآلن تو حال خودش ن  گهیم

افتم!    یپس م   ایحرفاش و دارم..    دنیدونم طاقت شن   یمن نم

 ختهیکه ر  یآب  یبشه از حرفاش.. ول  مونیممکنه مامانشم بعداً پش

کس بهش زنگ نزده که    چی.. هنکهیشه! ضمن ا یجمع نم گهید

 کنه!  یم تشیاذ شتریداره ب نیبره اونجا و ا

خواد باشه تو مراسم    ینم  یعنیشه..    یهم که نم  ی نجوریآخه ا  -

 پدرش؟ نیتدف

م  - مراسم  غر  یول  احتمااًل..  ره یواسه  گوشه    هیها    به یمثل 

 گرده.  یتا تموم شه و بعد برم ستهیمی وا

کم    هیو فوت کرد و سرش و به چپ و راست تکون داد..    نفسش 

ن با  بعد  و  کرد  آورد    ینگاه  میفکر  و  اتاق صداش  بسته  در  به 

 .. نییپا

خوام برم با مادرش حرف   ی من فردا م  ی.. ولاریبه روت ن   ی زیچ  -

 بزنم.. 

[۰1.12.2۰ 21:37 ] 
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 نهصد و چهل و ششم پارت

 ؟ یبگ یچ ی بر-

  د ی.. شادی.. شادی که دارون و د   یکم آماده اش کنم واسه وقت  هی-

سال ها نظرش نسبت به دارون عوض شده   نیحداقل مادرش تو ا

.. به هر حال مادره...اآلنم ره یگ  یداره سخت م  ی ادیز  نیباشه و ا

 اج یدونه پسرش احت  ه یبه    شتری که شوهرش رفته و تنها شده..ب

 کنه!   یم دایپ

 ! ی کار و بکن نیدوست نداشته باشه ا دیخب بهش بگو..شا-

  یدرسته چ  یدونه چ   ی ..نمستی اون اآلن حالش دست خودش ن-

کردن   شترینرفتن و ب  نیتونه درست فکر کنه..بعداً از ا  یغلط..نم

 شه!  یم مونیفاصله با مادرش پش

 ..در ماتحت خودتو... یزن  لیتو اگه ب-

شدن چشماش به خودم اومدم و   زیتو هم فرو رفتن ابروش و ر  با

 دادم: رییحرفم و تغ عیسر

 بزن! لی..در باغچه خودت و بیعنی-

 منظور؟ -
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  ی ترس   ی.. نمیدون  یرو م  زایچ  ن یخودت ا  یکه وقت  نهیمنظور ا-

 ما؟یشدن فاصله ات با خاله س  شتریاز ب یبش مونیبعداً پش

 و فوت کرد و نگاهش و ازم گرفت..  نفسش

واسه جفتمون    طیشرا  نیفاصله رو خواستم. تو ا  نیمن خودم ا-

 جدا شه.. دارون که خودش نخواسته از مادرش  یبهتره! ول

که به    ی بگم در اتاق باز شد و دارون با چهره ا  ی زیخواستم چ  تا

نسبت به لحظه اول ورودمون آروم تر شده اومد   دی رس  ینظر م

 . رونیب

 زد و گفت:  ی لبخند محو زیم ی رو ی قهوه ها  دنید با

 دستت درد نکنه!-

 بد..   ایخوب شده  گهیدونم د یکنم. نم یخواهش م-

 یکیبرداشتن  ی کرد برا یهمونطور که دستش و دراز م زرتشت

 از فنجونا گفت: 

 ! ه یبوش که عال-

 و رو به رومون نشست.. دی کش یقی نفس عم دارونم

 بگم!  یدونم چ یباعث زحمت شدم..واقعاً نم-
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 بزنه من بودم که گفتم:  یزرتشت حرف نکهیاز ا قبل

واسه    ی کار  هی.. دوماً اگه تا آخر عمرمونم  مینکرد  یاواًل که کار-

بد انجام  بزرگ چه کوچمیات  و محبت  کی..چه  لطف  .. جبران 

 شه..   ینم  ی که تو در حقمون کرد ییها

افتاده بودم و    ر یکه من لب مرز گ  ی رفت به اون شب..شب  ذهنم

پ نجات  زرتشت  و  دارون  کمک  که    دایفرداش..با  کردم..درسته 

اگه دارون نبود   ی..ولدیزرتشت واسه چک کردنم به دادم رس  دهیا

اونجا   پ  هیو  اون   ی م  یکرد..ک  ی نم  دا یآشنا  از  رو  ما  خواست 

 بکشه؟  رونیمنجالب ب

نص  ای و  حرفا  نبود..اگه  دارون  اگه  زرتشت    حتیاصالً  به  هاش 

 ی گرفت و من..اگه تو  یرابطه ما اصالً دوباره شکل نم  دینبود..شا

و عالوه   نیآرامش و حال خوب داشتم..ا  ی ذره ا  ..م یفعل  یزندگ

با م  ونیمد  دیبر زرتشت  تو    ی دارون هم  نقش داشت  بودم که 

 بستر.   نیفراهم کردن ا
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 دارون رو به زرتشت گفت:  میرو که خورد قهوه
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 حالم خوبه!  -

 خب؟ -

 ! د یخونه استراحت کن دیبر -

شه واسه استراحت کردن   ینم  دای جا تو خونه ات پ  هی  یعنی  -

 ما؟

اذ  ینم  - مشکلد یش  تی خوام  من  خ  ی.  ترم..    یل یندارم..  آروم 

 کمک بود..   نیاومدنتون بهتر نیهم

داد و دستش و از پشت   هیمبل تک  یبه پشت  یال یخیبا ب  زرتشت

 شونه من رد کرد.. 

 راحت!  التیخ میش  ینم تیما اذ -

 غرق خونش زل زد بهش..   ی زد و با چشما  ی پوزخند دارون

د  یخودکش  یترس  ی م  - نترس..  ا  گهیکنم؟  از  کارا    نیسنم 

که.. رشته    یگذشته.. اگه دل و جراتش و داشتم.. همون موقع

 دم!کر ی کار و م  نیرابطه پاره شد.. ا نیا
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  گه ید  ینجاتت بدم ول  دیشا  ی.. اقدام کنی کن  یاون و که غلط م  -

نداره..    زایچ  نیبه ا  یکنم! مسئله موندنمون ربط  یتو روت نگاه نم

 ! م یکن  ی ندارم.. صبح زود زحمت و کم م یحس و حال رانندگ

 : دی و چرخوند سمت من و پرس  روش

 هوم؟ -

شد امشب دارون و   ینم یبهونه اس.. دلش راض  نایدونستم ا یم

دل به دل نقش   نیکردم.. واسه هم یتنها بذاره و منم درکش م

 کردنش دادم و گفتم:  ی باز

 ! م یآره.. اگه اشکال نداره صبح بر -

شم که    یخونه خودتونه! خوشحالم م  نجایا  ؟یآخه چه اشکال  -

 ! د یبمون

  نجا یپهن کن همتشک    هیتعارف و بذار کنار..    گه یخب پس د  -

 ! میخواب یجفت هم م

که وسط راه    یی گفتن بلند شد و راه افتاد سمت دستشو  نیح

که دارون روش نشسته بود سرش  به    یبرگشت و از پشت مبل

 سمتش خم کرد و آروم گفت: 



2529 
 

نفهم  - نکن  وقت  دمیفکر  زد  ارتیبا    یاز  گلت   یحرف  از  گل 

 شکفته ها.. 

 :دیاخم سرش و فاصله داد و توپ با

 ؟ یدار ی انداختن برنم کهیهم دست از ت ت یوضع نیتو ا -

 و من بودم که گفتم:  ییزد و رفت دستشو ی لبخند زرتشت

 کنه!  یم یشوخ -

دارم به   اج یاحت  تیوضع  نیکنه.. تو ا  یم  یدونم! کار خوب  یم  -

اندازه  هیثان  کی  یحت  نکهیا   هم که شده.. ذهنم   یشوخ  هی.. به 

 منحرف شه از اتفاقات فردا و پس فردا!
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پا  سرم انداختم  باز  نییو  انگشتا  ی و مشغول  دستم شدم..    ی با 

  یتو  یمن و دارون حت  ی.. زندگیبود ول  یدونم حکمتش چ  ینم

به اندازه    چکسی.. ه دیهم در اومده بود و شا  ه یقسمت هم شب  نیا

حال اآلنش و    قاً ی تونست از ته دل درکش کنه چون.. دق  یمن نم

 تجربه کرده بودم.
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 ی ستاد یکه اآلن تو وا  یی.. جایروز  هیدونم سخته.. منم    یم  -

  ه یبابام و بهم داد و من.. از    یضیکه زرتشت.. خبر مر  یبودم.. وقت

فکر   نیکنم و به ا  کیخودم و کوچ  خواست برم و  یطرف دلم نم

تونه باشه..    یم  ی چ  دنمیکنم که واکنششون بعد از ده سال با د

رفتم.. بعداً حتماً عذاب وجدان    ینم  گه.. بابام بود و اگهیاز طرف د

 کرد!  یم  تمیو نرفتنم.. اذ شی ضیبابت دونستن مر یمونیو پش

 تو چشماش گفتم:  ره یخ نباریگرفتم و ا ینفس

تونستم خودم و قانع کنم    یوقت نم  چی اگه زرتشت نبود.. من ه  -

زرتشت هلم   ییجورا  هیکنم.    دایدل و جرات و پ  نیواسه رفتن و ا

  المیکار.. چون حداقل خ  نیبعداً.. ممنونش شدم بابت ا  یداد ول

اومد و انجام    یاز دستم بر م   ی خودم راحت شد که.. هرکار  شیپ

راحت   المیندارم! خ  یمونیپش  اسه و  یلیدل  گهیا.. ددادم و بعده

حال    دهی.. به خودش اجازه نمی هر حرف مفت زن  گهیشد که د

هاشون بدتر کنه..    هیمامان و بابام و با زخم زبون ها و گوشه کنا

شانس و داشتم که بابام    نیکه من.. ا  نهیاآلنم تنها فرق من و تو ا

.. تو  ی. ولنم یبب   فتهی که احتمال داشت ب ی و.. قبل از هر اتفاق بد

دار و  مادرت  ای هنوز  از  نزد  نی..  واسه  بهش    کی فرصت  شدن 
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ا م   ی و جد  ن یاستفاده کن.  اگه هرکار گم یدارم  از   ی ..  اآلن  که 

 ..  ی ش یم  مونیپش ی .. بعداً بدجوری انجام ند ادیدستت برم

پلکاش    ی که از ال   ی بست و با دو تا انگشت اشک  و محکم  چشماش

  صال ی.. درد و استدی کش  یقیزده بود پاک کرد و نفس عم  رونیب

بودم از زمونه   ریو من چقدر دلگ  دیبار  یاز تک تک حرکاتش م

آدما  ی ا قلب  ی که  ا  یخوش  به  و  دارون  روز   نیمثل  و  حال 

 ! ندازنیم

ا  - ا  نجاستیمسئله  تو  خ  نهیزم  نیکه..  شب   یلیما  هم    هیهم 

  الت یخانواده ات.. خ  شیپ  ی برگرد  یخواست  یم  ی .. تو وقتمیست ین

قابل بخشش به اسمت    ریگناه بزرگ و غ  هیراحت بود که..    نیاز ا

 ثبت نشده که بخواد..

 شده!  -

 ی زل زد بهم منم با پوزخند تلخ  میحرفم ساکت شد و مستق   با

 ادامه دادم:

  ی .. از نظر اونا.. به گردنم بود وقتیبه همون بزرگ  یگناه قاًیدق -

که حکمش.. مثل همون   ی. گناهششونیبعد از ده سال رفتم پ

 کنه! قتل! یواسه تو صادر م نجایکه قانون ا هیحکم
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ناباورانه زل زد بهم. م    ن یم از ادونست  یچشماش گشاد شد و 

وقت نتونسته درباره    چی خبر نداره.. زرتشت بهم گفت که ه  هیقض

م  نیا بزنه چون  باهاش حرف  ا  دهیترس  یمسئله  عاقبت   نیاز 

 نفر کمتر بدونه به نفعمه..  هیاگه  یکرده حت یماجرا و فکر م

اندازه کاف  یول به  ا  یدارون.. امتحانش و  بود و تو    ن یپس داده 

  دن یشدن بود.. به شن   ی در حال متالش  یکه.. از لحاظ روح  یشب

 دنید  ی داشت تا.. راحت تر بتونه با خودش.. برا  اج یحرف احت  نیا

 .. ادیخانواده اش کنار ب

همد  هرچند با  آدما  رفتار  ول  گهیکه  داره  به  یفرق  توجه  با   ..

بعداً از پا    یمونیکه از دارون دارم.. مطمئنم که اون پش  ی شناخت

و شکسته    هیبق  ش یاز رفتن آبروش پ  شتریب   یل ی.. خارهیدرش م

 شدن غرورش!

* 

بودم و با وجود    دهیزرتشت تو سالن خونه دارون دراز کش  کنار

 داد.. یبهم نم دنیاجازه خواب الی.. فکر و خدیشد یخستگ
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 یو از صدا  طنیشرا  نیداشتم که دارون و زرتشت هم تو هم  حتم

  دن یکه اونم هنوز موفق به خواب  دمی فهم  یزرتشت م   ی نفس ها

 نشده.. 

  نه یسمتش و سرم و گذاشتم رو س   دمیخودم و کش  نیهم  واسه

 ن یاز دورم رد کرد و ح  عیاش.. انگار منتظرم بود که دستش و سر

کار انگشتاش..  نوک  با  بازوم  هم  ی نوازش  و  من   هیبه    شهیکه 

 : دیرو سرم زد و پرس ی برد.. بوسه ا  یفرو م نیریخلسه ش

 ؟یخواب ینم چرا -

 بره!  یخوابم نم -

 ؟ ی درد دار  -

 رفت تو هم..  اخمام

 ؟ ی درد؟ چه درد  -

 پات! -

هنر   ی کبود  ادی  هویو    هیتا بفهمم منظورش چ  دیطول کش  بازم

 نجا یو اومدنمون به ا  نایدستش افتادم که بعد از رفتن خونه طناز ا

 رفته بود. ادمیبه کل 
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 نبود.. ادمینه اصالً  -

 خوبه!   -

 خوبه؟ یچ -

 راحت شد!  المی.. خرهی م  نیروزه از ب هی دردش   نکهیا -

ا  نیا  - بهت  نم  نیحرف  رو  همچ  دهیاجازه  بازم   ی کار  نیکه 

حواست   ی دو تا خورد  ی زد  یک یدفعه بعد که    ی دید  هوی..  ای بکن

 و جمع کن! 

 اوهوم.. باشه!  -

جاش نگرفته    چیداد حرفم و به ه  یخونسردش که نشون م  لحن

 : دمیکرد که توپ می عصب

 کوفت!  -

شدن خواستم خودم و عقب بکشم که با    کینزد  نیاز ا   مونیپش

 خنده حصار دستش و تنگ تر کرد و اجازه اش و بهم نداد.. 

 خوابم ببره!  دیشا ی نجوریبمون! ا -

[۰۴.12.2۰ 1۴:۴۴ ] 
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  ی داشت که همونجا بمونم و تکون نخورم.. ول ریانقدر تاث حرفش

تونست    یکه م  یی.. به روزاندهیبه آ   دیذهنم همونجا نموند.. پرکش

 بچه هامون بگذره.  ی اآلن دارون.. برا ی سخت تر از روزا  یلیخ

حت  میافتاد  ریگ  یطیشرا  تو آدم  آ  ینم  یکه  به  بچه    ندهیتونه 

  ن یحداقل اونا ا  نکهیراحت باشه از ا  الشیباشه و خ  دواریهاش ام

 ها رو ندارن.  یدردسرا و بدبخت

دست و پنجه نرم کنن..    م یرشیکه ما اس   یمشکالت  نی .. با همدیشا

 یم  جادیزمان ا  ی که به اقتضا  گهیمشکالت د  ی سر  هیبا    دمیشا

 گنجه..  یتو تصوراتمون هم نم یشه و اآلن حت

 ی .. محکومن تا براانیم  ایکه به دن  ی آدما.. از همون لحظه ا  انگار

با پدر و مادر   یوقتا حت  یکه دارن بجنگن.. بعض  ییزایحفظ چ

 خودشون!

گرفتم    ی شد که نفس  ادیلحظه انقدر ز  ه یتو    ندهیاز آ  ی نگران  نیا

 و گفتم: 

 ؟ی داریب -
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 اوهوم! -

 بپرسم؟ ی زیچ هی -

 به فکر کردن نداشته باشه بپرس! ی ادیز اجیاگه احت -

احمق   هی  ایلیخوابالو و گرفته بود و من مسلماً از نظر خ  صداش

  ی موضوع فکر م  نیشدم که اون لحظه داشتم به ا  یمحسوب م

 دورگه شده اش.. جذاب و گوش نوازه!  ی کردم که چقدر.. صدا

  نکرده.. زبونم الل..   ی .. اگه.. اگه خدامیبچه دار شد  ی روز  هیاگه    -

ات..    ی بفهم بچه  غ   هیکه  داده..    ریگناه  انجام  بخشش  قابل 

 ه؟یواکنشت چ

و   شیشونیکه کف دستش و گذاشت رو پ  دمید  یکیهمون تار  تو

 : د ینال

تا آخر عمر بسه برام.. تو   ی که تو سرم آورد  یینه.. بالها  ی وا  -

.. اتفاقات بد و به سمت خودت زایچ  نیرو خدا با فکر کردن به ا

 نکش! 

 پرسم.. تو رو خدا جوابم و بده!  یدارم م  ی زرتشت جد -
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دونم. سخته اآلن بخوام درباره    ی! به خدا نمسای دونم گ  ینم  -

و    ی زیچ  نیهمچ کنم  واقع  هیفکر  م  یجواب  آره  تونم    ی بدم! 

مامان    یلیخ رفتار  با  درجه  هشتاد  و  صد  رفتارم  بگم..  راحت 

و بهش فرصت    امیباباهامون فرق داره و من پشت بچه ام در م

..  رهیاون لحظه قرار نگ   ی .. آدم تا تویواسه اثبات خودش.. ول  دمیم

به خودم شک دارم که...    یبده! من حت  یتونه جواب قطع  ینم

  نهی که شده.. زم  مثل آقاجون عمل نکنم و واسه نجات جونشم

 . رمیازش نگ یکنم و خودمم سراغ ایفرارش و مه

کس و    یو ب  ی پناه  یکار و نکن! حس ب  هی  نینه.. تو رو خدا! ا  -

می کار نابود  رو  بچه  اون  ن  ی..  قرار  همه  من..    ستیکنه..  مثل 

 ! ارنیپوست کلفت باشن و دووم ب

[۰۴.12.2۰ 1۴:۴5 ] 

 کمینهصد و پنجاه و  پارت

 نییاش باال و پا  نهیقفسه س  ی و سر منم رو  دیکش   یقی عم  نفس

 شد.. 

از بزرگترا   ی که چه برخورد  ی داد   یم  حی.. ترجشی تو ده سال پ   -

 ؟ ینی بب
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موضوع    نیبه فکر کردن نداشتم.. سال ها بود که به ا  یاجیاحت

ذهنم   ی تو  گهید  ی رو.. به شکال  یکردم و اون روز جهنم  یفکر م

 شکل ممکن برسم!  نیکردم تا به بهتر یتجسم م

شده به    یخواست.. باهام حرف بزنن! ازم بپرسن.. حت  یدلم م  -

از سر عصبان اومد و  نه همون موقع که آقاجون  داد و   تیزور.. 

م  دادیب فرار کردم..  بعدش که  پ  دیایب  دیتونست   یکرد..    دام یو.. 

من  د یکن من..  ا..  همون دی ام  نیبا  تو  فقط..  ساعت  چند  تا   ..

زدم زرتشت.. که    یم   پرسهدور و اطراف خودمون    ی ها  ابونیخ

شدم..    دیازتون ناام  ی. وقتد یکن  دامیدنبالم.. راحت پ  دیاگه اومد

 دل کندم و رفتم! 

  ست؟ یکه کار تو ن  یگفت  ی .. مد یپرس  یازت م  ی اگه.. اگه کس  -

گ نم  وه؟یکار  بق  یبترس  یخواست  یبازم  واکنش  باور   ه؟یاز  از 

 نکردن حرفات؟ 

دونستم حرفت    ی گفتم! چون م  یبه تو م   د ی.. شاینه ول  ه یبه بق  -

بق باورم کن  ه یواسه  گناهه..    یب  سای گ   ی و.. بگ  یسنده و اگه تو 

 کنن!   یهم باور م ه یبق
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به    ریبا تاخ  نباریبازوم متوقف شد و صداش ا  ی دستش رو  حرکت

 : دیگوشم رس 

که باهات    ی اون شبم و برخورد  ی خودم و.. بابت حرفاوقت    چیه  -

دونم.. تو    یو م  زیو نه حاال که همه چ  نیبخشم. ا  یداشتم نم

 نره!  ادمیوقت  چیده سال با خودم تکرار کردم.. تا ه نیتمام ا

وجودم و پر کرد..    بی عج  یرو لبم نشست و حس آرامش  ی لبخند

جور  که    یم  ی چه  به    هیشد  کنه  اعتراف  صادقانه  انقدر  آدم 

کار و بکنم و تو وهله اول..   نیتونستم ا  یمنم نم  یاشتباهش.. حت 

گشتم تا طرف مقابل بهم حق بده    یو بهونه م   لیدل  هیدنبال  

  تی قابل  نیکرد که ا  ثابتزرتشت.. بارها    یبابت کار اشتباهم.. ول

 ! دل بزرگش نیخوردم بابت ا یو داره و من.. بهش غبطه م

سرم که کتکم    ختنیر  یکه.. وقت  رهینم  ادمیوقت    چی منم ه  -

  رمیاز اون خورد و خم  شتریب  یو.. نذاشت   ی بزنن.. تو سپر بال شد

 کنن! 

خودم    ؟یگیم  ی جد  - گرم!  دمم  کجا    ادمیباز  از  حاال  نبود! 

تو   ی زیتلخ چ  ی کردم از اون لحظه ها  یمنم؟ فکر نم  ی دیفهم

 مونده باشه! ادتی
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بود..    کمیعطرت و حس کردم که نزد  ی .. بوی.. ولدمیند  ی زیچ  -

رو  ی عطر قبلشم  تو    ی که چند ساعت  تخت خوابمون.. همش 

 مشامم بود! 

[۰۴.12.2۰ 1۴:۴5 ] 
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از   ی ها.. قبالً گفته بود  نهیشه ا  ی دروغگو کم حافظه م  گن ی م  -

 ! ستین ادتی یچیرابطه اون شبمون ه

تجربه    نیشه آدم.. اول  یمگه م  ؟ی من گفتم.. تو چرا باور کرد  -

وقت  شیزندگ  ی ها خصوص  به  کنه..  فراموش  تجربه   یو  اون 

 برعکس تصوراتت... 

ادامه   دنیکنجکاوش کنم واسه شن  شتریقصد سکوت کردم تا ب  از

 واکنش نشون داد و گفت:  عیحرفم که سر

 خب؟ -

 لذت بخشم باشه!  - 
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..  دمید  ی خواست چراغ روشن بود تا صورتش و م  ی دلم م  یلیخ

الزم و   ریداد حرفام تاث  ینشون م  دیکه کش  ی پوف کالفه ا   یول

 به زبون آورد:  ییپررو  تیکه با نها  یحرف  نطوریروش گذاشته.. هم

 ! یست یول کن ن  یامشب تا من و تو آسانسور نکشون -

 : دمیتوپ تیبا عصبان  یام گرفته بود.. ول خنده

 خجالت بکش.. دوستت عزاداره! -

ربط  - قد  یچه  از  با   میداره؟  پلو  زرشک  مثل  آسانسور  گفتن 

 ! یشه سوارش شد هم تو عروس  یمرغه.. هم تو عزا م

 اومدم طرفت!   یم   دی.. از اول نبایش  یپررو م  یل یخ  ی دار  گهید  -

 ه کرد.. ش ینم شیکار گهید یحاال که اومد -

وقت    چیو زرتشت ه  هیشوخ  ی دونستم حرفاش و کاراش از رو   یم

بازم    یبکنه. ول  ی کار  نیهمچ  گهید  یکیکه تو خونه    ستین  یآدم

ز  یوقت خورد  سر  ع  ریدستش  جا   نیلباسم  از  ها  گرفته  برق 

 ..دمیپر

 نکن زرتشت.. زشته!  -
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تونم    یاز نه ماه نم  شتر یب  گهیهوس کردم! د  ی اسم بچه رو آورد  -

 ! دنشیصبر کنم واسه د

م  یلیخ  - ا  یرو  بال  نیخواد  از  بعد  د  ییحرف  سرم   شبیکه 

 !ی آورد 

 .. تهت آوردم.. حقت بود! اوردمیسرت ن -

به من    ی که امروز سر باز  یکارات و حرص  نیبابت ا  ی روز  هی  -

 ! ن ی.. حاال ببرمیگ  یبد حالت و م ی داد 

 منتظرم..  یب یبه شکل عج -

 باش تا اموراتت بگذره!  -

 وقت! هی ی ار یاز زبون کم ن  -

 ! رمیگ  یکم آوردم از تو قرض م -

 اآلن بهت قرض بدم..  نیتونم هم ی.. مهیخوب شنهادیهوم.. پ  -

بفهمم منظورش چ  تا دست چونه ام و گرفت و   هیبا    هیبخوام 

سه از همون بو  یکیباال و لباش و به لبام چسبوند..    دیسرم و کش

داشتم کم کم    گهیکه د  یخوش طعم  ینشده ول  ی نیب   شیپ  ی ها

م معتاد  ها  یبهش  بوسه  بعض  ییشدم..  هم  ی که  مثل    ن یوقتا 
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 ی چون احساس  دبو  شتریامشب.. لذتش برام از رابطه کامل هم ب 

تونستم لمس کنم. مثل    یبود و راحت تر م  دهی که پشتش خواب

با تمام وجودم داشتم دوست داشتن زرتشت و   نیهم اآلن که 

  ی حت   دمیداشتم همون حس و.. شا  یگرفتم و منم سع  یازش م

 و بهش منتقل کنم!  شترشیب

[۰۴.12.2۰ 1۴:۴5 ] 

 نهصد و پنجاه و سوم  پارت

انجام بدم    یکار خاص  نکهیبودم و بدون ا  ستادهی دوش آب وا   ریز

  ن یکه تو ا  یه روم زل زده بودم..فکر دارون و اتفاقات روب  واریبه د

ب  یدو سه روز م بود.    فتهی خواست براش  اعصابم و خورد کرده 

فردا به طور کل از ذهنم پاک شده    شگاهیکه استرس نما  ی انقدر

 بود.

 ی و اون چه برخورد   گهیبه مادرش م  یامروز زرتشت چ  نکهیا  فکر

  شیروز پر دغدغه درپ  هیکرد و مطمئناً    یم  تمی..اذده ینشون م

 داشتم! 

و    ی زیچ  هیوسط    نیخب..ا  یول کنه  و خوب  که حالم    هیبود 

  ه ی..با  میاومد  ی م  می رو لبم بنشونه..صبح که داشت  کیلبخند کوچ
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پر    ی که چشما  میدر ساختمون رو در رو شد  ی پسر جوون جلو 

نگران م  یاز  نشون  اش  نزد  یو سرخ شده  وجود  با  که   کی داد 

 مونده و غصه خورده. داریاونم تا صبح ب ینبودن به دارون ول

ن   نکهیمن و زرتشت رو هم از ا  الیخ  دنشید   ستیدارون تنها 

و برخوردمون   دمش ید  یبار بود م  نیاول  نکهیراحت کرد و من با ا

و کم    یپسر باهمه سادگ  نیکه ا  دمیرس   نیقی نشد به    یطوالن

که دارون تو اون لحظه از    هیون منبع آرامش..همش یسن و سال

 داره!  اجیبهش احت ی زیاز هرچ شتریب  شی زندگ

که به درحموم خورد من و به خودم آورد و همونطور    ی تقه ا  چند

 کردم گفتم:  یبرداشتن شامپو بدن دراز م ی که دستم و برا

 بله؟-

 خوره!  یداره زنگ م تی گوش-

پدر    انیدادم و جر   امیپ  یخواب بود وقت  شبیطناز بود..د  مطمئناً

 و بپرسه.  اتشییدارون و گفتم..البد زنگ زده بود تا جز

 زنم!  یطنازه زرتشت..جواب بده بگو خودم بهش زنگ م -

 !یاوک-
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حوله رفتم   دنیکارم سرعت دادم و بعد از شستن خودم و پوش  به

 . رونیب

تو   زرتشت سرش  انگار  و  بود  نشسته  تخت  من..لبه  به  پشت 

  ز یو اون بوسه وسوسه انگ  شبیمکالمه د   ادیبود..منم با    شیگوش

  طنت یکردم با ش  یقبل از خواب..همونطور که موهام و خشک م

 گفتم: 

 !میریگ یبا هم دوش م ی ایفکر کردم اآلن تو هم م -

ا  جواب بب  نکهیندادنش و  تا من و  برنگردوند    نهی اصالً سرش و 

به    یپشت خط کس  دیشا  نکهیدستام و از حرکت انداخت..فکر ا

باعث شد    ختهی گفته که زرتشت و بهم ر  ی زیجز طناز بوده و چ

شده از دهنم    ی»چ« چ  نکهیبلند برم سمتش و هم   ی با قدم ها

و داشت بهم    دکه تو دستش بو   ی زیدر اومد..چشمم خورد به چ

 کرد!   ینگاه م

آورده بود و من گذاشته بودم   آلما با خودش   روزیکه د  ی ا  مجله

ک بدم..تو    فمیتو  نشون  زرتشت  به  وقتش  به  که    یوقت  هی تا 

آماده..ول و  باشه  آروم  اتفاق  شبید  ی اعصابش  واسه    یانقدر  که 

درگ و  ذهنم  افتاد  که    ریدارون  حاال..احتمااًل    ادمیکرد  و  رفت 
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برداشتن گوش  تو ک  میخودش موقع  ا  دتشید  فمیاز  ..اصالً  نیو 

 خواستم!  ینبود که م ی زیاون چ

[۰۴.12.2۰ 1۴:۴۶ ] 

 نهصد و پنجاه و چهارم پارت

کردم که   یبا همون بهت و تعجب داشتم بهش نگاه م  هیثان  چند

 باالخره سرش و بلند کرد و نگاهش و دوخت به چشمام..

  یکه حت   ی.. نگاهحی نگاه پر از سرزنش و حرف و منتظر توض  هی

  ی بود و نم   دهی خواب  یدرست حساب  ادیا داد و فر پشتش چند ت

 .. اوردشونیدونم چرا به زبون نم

حرف    نیخب از همون سکوتش جرات گرفتم و احمقانه تر  یول

 باز شده بود..به زبون آوردم:  لیدل ی که ب ی شیممکن و با ن

 منه نه؟ هیشب  یلیخ-

عقب عقب   دمیکه کش  ینی ضرب از جاش بلند شد و من با ه  هی 

ا  دیرفتم.. د از  ترس  نیکه  ن   یول  دم یحرکتش  کوتاه  و    ومد یباز 

واسه عقب    یو راه   واریانقدر جلو اومد که من پشتم خورد به د

 رفتن نداشتم! 
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  نکهیبرآمده شده صورتش افتاده بود و با ا  ی چشمم به رگ ها  تازه

کردم   یشد.. خدا خدا م  یم  شتریداشت ب  یترس و وحشتم ه

ب و  داد  ب   دادیاون  بفرسته  رو  ارونیخفه شده  از  قبل  به   نکهی.. 

 . فتهیسکته ب 

 : دیکه دو رگه شده بود پرس  ییفقط باصدا یول

که ده ساله.. هر شب داره عکس دو تا چشم    یبه نظرت.. کس-

 صیتونه تو همون نگاه اول تشخ  ی کنه.. نم  یو نگاه م   خیرنگ  

 ؟ی..خودتستین   هتی شب نیبده ا

تر   عیسر  یلیکه خ   ییلبم و به دندون گرفتم و با چشما   ناباورانه

ناراحت باشم از    نکه یاز انتظارم پر شد از اشک زل زدم بهش..نه ا

 شدنش..  یعصبان

شوق    ییجورا  هی کرد..  پر  و  چشمام  که  بود  شوق  اشک  انگار 

راحته    التیخ  گهیده سال دنبالت بوده و حاال دکه    ی داشتن مرد

 از دستت بده!  ستیحاضر ن یطیشرا چیتحت ه نکهیاز ا

چه   ی خوا  یم  گهیدفعه د  نیا  سا؟یگ  ی فرض کرد  ی من و چ-

شه به عکس العمل   یبازم مربوط م  هیقض   ؟یامتحانم کن  ی جور

قبول   ی خوا  ی من نسبت به نحوه کسب درآمد گذشته ات؟ نم
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خبر از همه جا.. عکس    ی.. بیطی.. تو هر شرایکه هر آدم  یکن

  ی م   دهیسکه تا حاال دست هزار نفر ر  ی مجله ا  هیزنش و رو جلد  

 کــــــرد؟  یداغ م یشکل  نی.. همدید

مجله    دنی با کوبشد    ی جمله اش که با داد همراه بود.. مساو  آخر

تو خودم    ی خفه ا  غی و من با ج  واریدستش به د  ی لوله شده تو

 مچاله شدم.. 

نموندم.. سر  یلیخ  یول اون حالت  وا  عیتو  نگاه    ستادمیصاف  و 

عصب چهره  به  دوختم  و  ام  حت شی درمونده   ی رو  ی کنترل  ی.. 

کردم    ینداشت و من واقعاً تصورشم نم  دنشینفس کش   حیصح

 ! نمیازش بب یت ی عصبان نیهمچ

 من.. مجبور شدم که...   یعنی.. زه یزرتشت.. به خدا.. چ-

گلوت و    ریچاقو گذاشت ز  ی پدر مادر  یکدوم ب  ؟ی مجبور شد-

 مـــن؟ نیدورب ی جلو ا یگفت ب

[۰۴.12.2۰ 1۴:۴۶ ] 

 نهصد و پنجاه و پنجم  پارت
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از   ی ا  هیثان   یکه حت   یکه باهاش داشتم و اون نگاه   ی کم  فاصله

نم  برداشته  ا  یروم  و  عصبان  ی صدا  نیشد  از    ی ..نمتشیگرفته 

  ن ی خواستم بزنم.. واسه هم  یکه م  یذاشت تمرکز کنم رو حرف

 شد!  ی بدتر م تیگفتم وضع یم یهرچ

 کردم!  ریگ یرودرواس .. تو یعنی گمیمجبورم نکرد.. م  ینه..کس-

شد- شدسایگ  ی سرخود  بی ..سرخود  برات  انقدر  ارزش    ی!من 

حت که  کس  ینتونست  یشدم  عنوان  م  یبه  باهاش    یتون  ی که 

 ؟یبهم نگاه کن یمشورت کن

تو رو خدا  - با هم    ه یزرتشت  باش..ما اصالً اون موقع  کم آروم 

نم روز  یعنی..میزد  یحرف  همون  بود   یخب.. 

با    ی واسه کارا  ی تو دار  دم یکه..صبحش..صبحش فهم   هیطالق 

 و...  یزن  یحرف م لیوک

کنم و بگم    یکارش و تالف   عیسر  یلیخ  نکهیبهتر از ا   یچ  یگفت -

که دلم    یمن انقدر راحت هر غلط  ینباش  میزندگ  ی تو تو  یوقت

 کنم آره؟ یخواد م یم
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مسخره    گهی. دخب.  یفکر کردم.. ول  نمی.. خب آره.. به ای عنینه..  -

.. من زنگ بزنم ازت اجازه  نمونیمزخرف ب طیبود که تو اون شرا

 ! رم یبگ

  ؟باشه یگرفت   یازم اجازه م  دیمن گفتم با  سا؟یگ  ی چه اجازه ا-

نم و  نبود  خوب  امونم  رابطه  بزن  ی تونست  یاصالً  ولی زنگ    ی .. 

اوک  هم  با  دوباره  ما  شب  نم   ی عن ی..  میشد  یهمون    ی فرداش 

من اآلن.. تازه اونم با چشم    ؟ی کرد  ی کار  نیهمچ  یبگ  یتونست

کار   گهید یوقت ؟عکس زنم رو مجله چاپ شده  نم یبب  دیخودم با

 از کار گذشته؟ 

 !گهیرفت د ادمیخب.. بعدش -

بار نشد که به ذهنت    هی  یعنیرفت؟    ادتیهفته    هی  نیتو تمام ا-

 برسه؟

به    نگاهم  چ  راهنشیپ  قهیو  و  د  ی زیدوختم    ی نم  گهینگفتم.. 

سوال بدم..چون همون   نیبه ا  ی جواب منف  نانیتونستم با اطم

  شب ید  نکهیو ا  دیکه زرتشت حرف از شرکت جاو یفرداش.. وقت

 ی تو  ی افتاد و حت  ادمیباهاش تماس گرفته زد..    یاز شدت نگران

 زرتشت نزده باشه.   به از کارم    یحرف   دیدلم خدا خدا کردم که جاو
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مسخره قانع نکننده.. سکوت کردم   لیدل  کیر و  بازم به هزا  یول

بود    ی چه اشتباه احمقانه ا  دمی د  ینزدم.. حاال داشتم م  یو حرف

 و زرتشت چقدر حق داشت..

 .. سایبا توام گ-

داشتم    د یکه ام  یانداختم و با لحن  ن ییو از شدت شرم پا  سرم

 حداقل دل زرتشت و برام بسوزونه لب زدم: 

 .. نگفتم! یافتاد ول ادمیبار  هی-

 ی کرد.. چرا فکر م  زونیآو  شتریپوزخند تلخش لبام و ب  ی صدا

 ی ا  هیقض   نی.. سر همچدیمثل جاو  یکردم زرتشت نسبت به آدم

 شه؟ یم   یکمتر عصبان

با    شهیمثل هم  ی.. ولارهیو جار و جنجال در ن  ی باز  وونهید  دیشا

  یراه  چیمن و آچمز کرد که ه  ی .. جورش یدرست و منطق   ی حرفا

 واسه دفاع از خودم وجود نداشته باشه! 

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰2 ] 

 نهصد و پنجاه و ششم  پارت
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و    تی عصبان  نیو باال گرفتم و زل زدم به چهره اش که در ع  سرم

به خاطر    نکهیاز ا  شتریزد و من ب   یم   ادیو فر  ی.. درموندگ خشم

که   ییخودم ناراحت باشم.. به خاطر زرتشت غمم گرفت و فکرا 

 گذشت.  یداشت تو سرش م

 نینگفت.. روش و برگردوند و ح  ی ز یچ  گهیچقدر صبر کردم د  هر

راه افتاد سمت حموم که پشت    راهنش یپ  ی باز کردن دکمه ها

 سرش رفتم.. 

 شده؟  یزرتشت.. حاال مگه چ -

دفعه با چهره درهم به سمتم برگشت که خشک شدم  هی ی جور

 : دمیو نال

نی عنی  گمی م  - معلوم  اصالً  خب..  فقط    ست ی..  منه!  عکس  که 

به قول خودت.. تو اونم..    یو رو اجزا  یکه شوهرم   ییچشمامه 

 منم!  ی بد صیتشخ یتون یم ی صورتم دقت کرد

  راهنشید و بعد از پرت کردن پو به چپ و راست تکون دا   سرش

 تخت لب زد: ی رو
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.. از حاال به بعد.. چه بخوام چه نخوام..  سایگ  ی اعتمادم کرد  یب  -

و سرخود انجام   ی مدت نگاهم بهت مشکوکه.. که بازم کار  هیتا  

 ! ی ند

 گفتم:  عیخدا خواسته سر از

ب  هی  نیباشه.. قبول! ا  - شو.. به خدا اون روز حالم   الیخیبار و 

 ی میکنم و چه تصم  یم  کاریدارم چ  دمیخوب نبود و اصالً نفهم

.. اصالً  ی دیازم د  ی زیچ  نیبه بعد اگه بازم همچ  نی. از ارمیگ  یم

 .. باشه؟ باشه زرتشت؟ گمینم  یچیبزن تو گوشم.. به خدا ه  ایب

هنوز سرتاسر تاسف بود و باز بدون حرف راه افتاد بره و   نگاهش

 دنبالش..  رانهیگی ن پم

 .. باشه؟ گهیبگو د ی زیچ هی -

 ! ســـــــایگ -

 : دیو زل زدم بهش که توپ ستادم یجام وا سر

خب؟ بفهم دارم   ینکن  لهیو پ  یاآلن بهتره که دور و بر من نباش   -

که هست نه واسه   ینیکنم تا اوضاع از ا  یرو تحمل م  ی چه فشار

خواد به اون حد برسم   یمن وحشتناک تر بشه نه تو! دلمم نم
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  نیا  یتا وقت  ریپس تو هم کمک کن و تا حد ممکن فاصله بگ 

کرد  یشیآت روشن  وجودم  تو  عنوان بشهخاموش    ی که  به   ..

شناسه    یم  ی که خودش و بدجور   یآدم  هیشوهرتم نه.. به عنوان  

روش خودم.. خودم و آروم کنم..  خوام.. پس بذار به    یدارم ازت م

 ؟ یاوک

وجه فاصله    چی به ه  نکهیحرفاش بغض تو گلوم نشوند.. با ا  نکهیا  با

تو و  ول  ی نم  طیشرا  نیا  ی گرفتن  به خاطر همون یخواستم   ..

که بازم من مسبب روشن شدنش بودم.. به ناچار سرم و   یشیآت

تکون دادم و زرتشتم بدون مکث رفت تو حموم و در و    دییبه تا

 بست! 

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰2 ] 

 نهصد و پنجاه و هفتم  پارت

نم  یتیموقع  تو که  گرفتم  ا  ی قرار  رفتن  لو    هیقض  نیدونستم 

بهتر کرد    طیشرا اون   بدتر؟ من  ایو  به زرتشت  به قصد گفتن 

رفت که نشونش    ادمیو خب بعدش    فمیمجله رو گذاشتم تو ک

وقت    چی ذاشتم تو همون شرکت بمونه.. ه  یاگه م  دی.. شایبدم ول

 ! دمش  یسرشکسته نم ی نجوریو اآلن من ا دیفهم ینم
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الزم    گهیاز رو دوشم برداشته شد و د  ی بار  هیخب.. عوضش    یول

دونم توان تحمل    یکنم.. فقط نم  یرو ازش مخف  ه یقض  نیا  ستین

  ی دارم و زرتشت.. ک  گهیزرتشت و تا چند وقت د  ی قهر و دور 

 برگرده!  شیکنه و به حالت عاد دایقراره خودش و پ

××××× 

مان   نگاهم  اتاق خواب که  از در  اومدنم و سالم و    یو  به محض 

ه  ک  یگرفتم و رو به دارون  ومدی ن  رونیرفت توش و ب  یاحوالپرس

به    رونیاز آشپزخونه اومد ب  ییبا دو تا چا   نباریبه سفارش خودم ا

 در اشاره گرفتم و گفتم: 

 کشه؟ یاز من خجالت م -

 تکون داد.. دییرو لبش نشست و سرش و به تا ی خسته ا لبخند

 ! هیکالً خجالت -

 دراز کردم و گفتم:   ییچا وانیگرفتن ل ی و برا دستم

 و بخورم زودتر برم! م ییپس بده چا -

بهش   زایچ  نیراحت تره! منم تو ا  ی نجورینه.. تو بمون.. اون هم  -

 !رم یگ  یسخت نم
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 سر بهت بزنم..  هی هم نداشتم.. اومدم  یکار خاص -

 امروز؟  یشرکت رفت -

 ناراحت شد..  یل یخ بایآره! شک  -

 گفت!   تیزنگ زد بهم تسل -

 زد و ادامه داد:  ی پوزخند

  ی .. که گفتم خودمم فعالً نمدی مراسمم ازم پرسساعت و محل    -

 دونم! 

گفتن    ی.. خودم و برامییچا  وانیبه بخار ل  رهیگرفتم و خ  ینفس

 ی ا  ونه یم  ادیاومدم آماده کردم. ز  نجایکه به خاطرش تا ا  ی زیچ

کار.. همونطور که    نیکردم ا  ینداشتم و حس م   ین یبا مقدمه چ

تونه طرف مقابلم هم کالفه کنه..    یکنه.. م  یم   یمن و عصبان

 هوا گفتم:  یب نیواسه هم

 ! ام یمامانت م شیدارم از پ -

که    دمیدراز شده بود و د  وانیبه دستش بود که به سمت ل   نگاهم 

  ج یوسط راه خشک شد.. سرم و باال بردم و زل زدم به صورت گ

 ش..ا دهیو ناباور و رنگ پر
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 کار؟یچ یاون.. اونجا رفت -

 ساعت و محل مراسم!  نیهم دنی .. هم.. پرستیهم واسه تسل -

شا  فکر ا  دیکردم  از  بشه  مشورت   نیناراحت  بدون  که  کارم.. 

دارون دوست نداشته    دیمادرش و که شا  ی باهاش رفتم و حرفا

 ! دم یباشه.. شن

بد  چیه  یول راض   ی واکنش  انگار  و  نداد  که    ینشون  بود  هم 

 کنجکاوانه گفت: 

 ؟یدوست من  دیگفت؟ فهم یم یچطور بود حالش؟ چ -

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰3 ] 

 نهصد و پنجاه و هشتم  پارت

شکسته و رنجور    رزنیاون پ  ادیتکون دادم و با    د ییو به تا  سرم

 لب زدم:

پس    د یم و..بالفاصله پرسکردم خود  یهمون اول که رفتم معرف-

 دارون کجاست؟

 : دیدارون پر از اشک شد و نال  ی چشما

 منتظر تماس توئه؟ شبی..از دی نگفت-
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اونم    یبشه..ول  جادیا  ی و دلخور  ی ایب  ی دیگفتم!گفتم که ترس-

کرد.. فکر کرده اگه بهت زنگ    یفکر و درباره تو م  نیهم  قاًیدق

طردت   ی روز هیکه    یتو مراسم کس   ی..قبول نکن ی ایبزنه و بگه ب 

کن  شرکت  ترس یکرده  آرامش ی نجوریا  دهی..  در  بابات  ..روح 

..گفت خونه  ی بود   یچه حال  شبی تو د  دیفهم  ی وقت  ینباشه..ول

 زنم بهش!  یکه خلوت تر شدخودم زنگ م

که بدون پلک زدن    ییزل بزنم به اون چشما   اوردمیطاقت ن  گهید

..روم وگرفتم و چند  ختیر  یم  رونیاشک از توش ب  ی قطره ها

 و خوردم و بلند شدم.  مییقلپ از چا

 برم!   گهیمن د-

 زرتشت..-

معن  نگاهش به  و  سرم  و  باهمون    هیچ  ی کردم  که  دادم  تکون 

 از جاش بلند شد.  ی ناباور

  دی بهم ام  ی دار  یوب کنحال من خ  نکهینه؟واسه ا  یگی م  یالک-

 تو مراسم بابام باشم؟  ؟کهی دیم

که   ییو هل بدم تو جا  قمیام؟رف  یآدم  نیبه نظرت من همچ-

 ی زیچ  نیشه؟اگه همچ  یشدنش م  تیو اذ  ریدونم باعث تحق  یم
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اگرم رفتم و   ایرفتم سراغ مادرت..  یبود که بدون خبر به تو نم

خوب ند  یواکنش  نمدمیازش  بهت  ب  ی..اصالً  که   ی خودیگفتم 

 ! ینش دواریام

 شه!   یمن باورم نم-

 ! ی کن یمادرت که بهت زنگ زد خودت باور م-

 و رو شونه اش گذاشتم و فشار دادم.  دستم

ا - آدما  همه  واسه  مراسم هینجوریکالً  تو  کدورتا  و  قهر  ..نصف 

کردنا تو مراسم عزا..انگار   ی افته و نصف آشت  یاتفاق م   یعروس

 شونیزندگ  ی آدما  هیو از دست بدن..تا قدر بق   یک ی  دیآدما حتماً با

 بدونن!  شتریو ب

و محکم    دی..شونه ام و به سمت خودش کشاوردیطاقت ن   دارون

کرد به گوش   یم  یآرومش که انگار سع  هیگر  ی بغلم کرد..صدا

 و دلم براش مچاله شد!  دمینرسه رو شن   یمان

دادم    یبوده که تا اآلن دووم آورده و حاال بهش حق م  ی قو  یلیخ

 ی از کس  یشکل  نیو خسته باشه و ا  فیبخواد ضع  ینجوریکه ا

 داره تشکر کنه! یراه براش برم  نیتو ا یقدم هیکه 
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کس   ی برا  دارون کم  ا  یمن  و  وظ  نینبود  و  م   فهیکار    ی خودم 

نهادونستم..درسته که تو اون خ با  باهام  احترام برخورد    تیونه 

  یدارون بودن..رفتار تند و بد  قیاگه به خاطر رف  یحت  یکردن..ول

 کار. نیشدم از ا ینم مونیهم داشتن..بازم پش

دارون    المیاآلن خ  درعوض تو حسرت شرکت کردن  راحته که 

 شم!  ینم کیواسه مراسم پدرش..شر

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰3 ] 

 نهصد و پنجاه و نهم  پارت

 چند ضربه به کتفش ازش جدا شدم و گفتم:  با

به    دشیپسرم همه چشم ام  ن یخودت و جمع و جور کن.. ا  -

  ده ی.. رنگ و روش از تو هم پردمشیدر د  ی توئه.. صبح که جلو

گاهش و از   هی .. نذار فکر کنه اونم تکیدونم سخته ول  یتر بود.. م

 ست داده!د

 تکون داد! دییپشت دست اشکاش و پاک کرد و سرش و به تا با

نم  - اآلن  واقعاً  زرتشت..  تو    یدونم چ  یباشه! دمت گرم  بگم.. 

  ی و.. باورم نم  ی بکن  ی کار  نیشد همچ  یشوکم اصالً.. باورم نم
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!  جمیهنوزگ   نینشون بده.. واسه هم  یواکنش  نیشد مادرم همچ

 ! قیرف  دمیکنم برات.. قول م  ی.. جبران می روز هی یول

 جبران شده اس.. مراقب خودت باش! -

 شده؟  ی ز یزرتشت.. چ -

خ  ستادمیوا به صورتش..  زدم  زل  بودم حال    یسع  یلیو  کرده 

  ن یتر از ا  زیانگار ت  ینذاره. ول  ری رو حالت چهره ام تاث  زونمینام

 هست..  زمیچ هیحرفا بود که نفهمه 

 مثالً؟ ینه چ -

 ! ی نبود ی نجوریانگار! صبح ا یدونم.. ناراحت ینم -

 نگران نباش!   ستین ی زیچ -

که    ست ین   یاون   یکنم همه چ  ی مسئله مامانمه؟ چرا حس م  -

 ! ی گفت

 به اون نداره!  یبود و گفتم.. ربط ینه دارون! هرچ -

 ربط داره؟ یپس به چ -

 و فوت کردم و سرم و به چپ و راست تکون دادم:  نفسم
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.. فعالً  میزن   یشده.. حاال.. بعداً درباره اش حرف محرفم    سایبا گ  -

 برم دنبالش!  دیبا

کرد و منم راه افتادم سمت در..   یهمون چهره گرفته خداحافظ  با

تر   یمادرشه راض  ی گفتم حال بدم به خاطر حرفا  یاگه م  دیشا

  ی وقت.. نم  چی بود که ه  ییاز آدما  یکیبود.. به هر حال دارون  

  ی موقت  نمی.. هرچند که انهی و تار شدن رابطه ما رو بب  رهیتونست ت

 ! ندبدجور دلم و سوزو  یبود.. ول

کردم..    دایپ  فشیاون مجله رو تو ک  ی.. بهم برخورد وقتییجورا   هی

کم نرم شدم..    هیمربوط به کدوم روز بود    دمیفهم  ی وقت  نکهیبا ا

 بازم سخت بود کنار اومدن باهاش. یول

  ی م   شیپ   یشدم و تا ته اون طالق کوفت  یم  وونهیاگه د  یعنی

روزا  ی م   سایرفتم.. گ به  برگرده  دوباره   ی که هرکار  ییخواست 

فکر    هیانجام بده فقط با    ی خواست بدون مشورت با کس  ی دلش م

 تونم بکنم؟  یبخوام م ی مجردم و هرکار گهیپوچ که من حاال د

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰۴ ] 

 نهصد و شصتم  پارت



2563 
 

افتاده    یچاپ شده بود و تا اآلن دست هر کس  گهیمجله د  اون

 سا یدر برابر گ  امیکوتاه م  ی اد یکردم دارم ز  یمن حس م  یبود.. ول

  شه یتا بفهمه هم  رم یجاها بهش سخت بگ  یالزم باشه بعض  دیو شا

ن رواکنشم    ستیقرار  اشتباهات  مهربون  زی به  درشتش  و   یو 

 باشه.  تیحما

حل مشکالتمون حرف زدنه  ی راه حل تو نیتر ی بفهمه اصل دیبا

شه که من هربار.. با تحت فشار قرار دادنش به    ینم  ی نجوریو ا

 . رونیزبونش حرف بکشم ب ری زور و اجبار از ز

رو تو دلش نگه داشته که من    ییدونه هنوز چه حرفا  یم  خدا

اطالع م  یازش  در  گندش  بعداً  و  امادیندارم  فقط   ادی  دوارمی.. 

 بشه حرف بزنه! رید نکهیبه بعد قبل از ا نیاز ا رهیبگ

××××× 

پدر دارون انجام   نی.. مراسم تدفمیراه برگشت از آرامستان بود  تو

برا  قرار شد که همه  تاالر.. ول  ی شده بود و  به    من   یناهار برن 

نما نم  شگاهیخاطر  تا ساعت شروع  آماده شدنمون  تونستم    یو 

 واسه ناهار بمونم و فقط زرتشت قرار بود بمونه.. 



2564 
 

تونه باشه.. چون    ینم  شگاهمیتو روز اول نما  نکهیبودم از ا  ناراحت

بعدشم به خاطر نبودن دارون و لنگ بودن کارشون مجبور بود  

 .شگاه ینما ادی که ب  دیرس ینم گهیکه بره شرکت و د

قرار   یبودنشه.. وقت   ی نجوریبهتر از ا  یلیکه نبودنش.. خ   هرچند

.. دیکه اون مجله رو د  یدو روز.. از وقت  نیبود بازم مثل تمام ا

و جواب سواالمم به زور بده.. همون بهتر که نباشه تا    ره یبگ   افهیق

ت  ی کارمندا  هیبق رابطه  از  ب  رهیشرکت  شده  تار    یی بو  نمونیو 

 نبرن..  

  ی .. وقتش یدو ساعت پ  یکیو ذهنم رفت به    دمیکش   یقی عم  سنف

جور  جفتشون  و  بود  کرده  بغل  و  مادرش  م  ی دارون   یاشک 

 رو هم درآوردن. ه یکه اشک بق ختنیر

که از    ی ز یفقط نصفش واسه عز  دیشا  ه یگر  نیدونستن ا  یم  همه

 ی همه سال دور  نی.. به خاطر اشترشیدست دادن باشه و نصف ب 

اون لحظه..   ی و باز.. من بودم که حال دارون و تو   شونهیو دلتنگ

 کردم! یبود درک م ستادهیکه اونجا وا ی از هرکس شتریب

  ی.. وقت دی شن  یگفت و چ  یدونستم زرتشت به مادر دارون چ  ینم

دو کلمه کوتاه فقط در حد   یکیبا همون اخمش    دمیازش پرس
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حاال   ینشدم.. ول  ریگیپ  گهیجوابم و داد و منم د  یاز سر باز کن

تصم  دمیفهم  یم وقت  یدرست  میکه  ا  یبود  به  نقطه   نیتهش 

که دارون بعد از مدت ها.. دوباره طعم آغوش مادرش و    دیرس

 بچشه!

ز  نی به ساعت ماش  نگاهم  نداشت که    ی ادیافتاد.. زرتشت وقت 

برسونه و دوباره برگرده تاالر..   شگاهینما   ی من و تا محل برگزار

 نگاهش کنم گفتم:  نکهیبدون ا نیواسه هم

  ی ! تا من و برسونرمیکن خودم م  اده یمترو پ  ستگاهیمن و کنار ا  -

 شه!  یم رید یلیخ ی و برگرد

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰۴ ] 

 کم ینهصد و شصت و  پارت

..اگه  مرخشیزدم به ن و نداد..روم و برگردوندم سمتش و زل    جوابم

نم  عذاب  د  دمیکش  یخودم  عصبان   دنیاز  و  ..ازش تش یقهر 

 دیتاسف با  تیاخم کنه..چون با نها  شهیکردم که هم  یخواهش م

 شه.   یجذاب تر م یلیحالت چهره اش خ نیگفتم که تو ا یم
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مهربون  یول واسه  لبخنداش..  ی خب..دلمم  و   هیو  بود  شده  ذره 

  غیداشت محبت هاش و ازم در  ی نجوریبود که ا  ی نامرد  یلیخ

 کرد.  یم

 زنم؟ ی با تو حرف نم-

 ی انرژ  ی خودیب  ه یجوابش چ  یدون  ی که م  ییواسه حرفا  ادیبدم م-

 ! ی کن  یصرف م

 زدم و گفتم:  ی پوزخند

تو جد- پ  داًیواال  م  ینی ب  شیانقدر  عمل  من    یکن  ینشده  که 

کنم بشناسمت و جوابات و حدس بزنم بازم ازت   یهرچقدرم سع

 مونم!  یجا م

ا  ین یب   شی پ  یلیخ- اس  نکرده   نکهینشده  الزم  ظهر  سر  بگم 

 ؟یمترو کن ریخودت و اس

ا - اضافه    تیرفتار  ستمیبه س  ی دار   داًیرو جد  رایگ  نیآره چون 

  ن یزن و دختر جوون ا  نهمهی! اادیخوشم نم  چیو من ه   یکن  یم

خ تو  م  ابوننیساعت  بخوان  هرطرف  من  رنیو  واسه  فقط  ..چرا 

تنها از آب   ممیگل  ییاشکال داره؟بعدشم..من ده سال خودم  و 
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دوبار سوار مترو شدن من    یکی..پس مطمئن باش  دم یکش  رونیب

 کشه!  یو نم

 ! یست ی..اآلن مجبور نی ده سال مجبور بود-

بورم  رسونه بازم مج   ی نفر داره با اکراه من و م  هی  نمیبب   یچرا وقت-

 ! ام یکه خودم از پس کارام برب

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد.  ی پوزخند

نم  یوقت- چ  یبفهم  ی خوا  یخودت  من  برات ه یدرد  شبم  ..تا 

 نداره!  ده یبدم فا حیتوض

نگفتم..بحث کردن   ی زیچ  گهی و برگردوندم سمت پنجره و د  روم

عصب  شتریب و  خودم  ا  ی م  یفقط  و  چ  نیکرد   ی خوب  زیاصالً 

داشتم    اجیاعصاب و آرامش احت  نیامروز که به ا  نینبود..اونم هم

  ن یببرم و کارم و به بهتر  ن یتا بتونم به کمکش استرسم و از ب 

 شکل انجام بدم. 

و    حاال  بره  و  کنه  دور  و  راهش  انقدر  داشت  اصرار  که خودش 

 یشدم..هرکار  ی مهربون تر از مادر م  هیدا  دیبرگرده من چرا با

 جام بده و هر چقدر دوست داره معطل شه! خواد ان یدلش م
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 ی و جلو  نیماش  ینزد و وقت  یحرف  یکس  می که برس  یتاموقع  گهید

شم که    ادهیپ  ینگه داشت خواستم بدون خداحافظ  شگاهیدر نما

اگه در نظرم    ی..حت یو منطق  لیباشه با هردل  ی..هرچ ومدیدلم ن

 آورده بود. نجایاحمقانه به نظر برسه من و تا ا

 کوتاه و مختصر گفتم: نیهم واسه

 ..خدافظ! یمرس-

نشن  ییصدا  چیه  یول بب   دم یازش در جواب  برنگشتم که    نم یو 

  ی شدم و در و بستم..حداقل م  اده ینه. پ  ایسرش و برام تکون داد  

خال  تیموفق  ی آرزو   هیتونست   و  اول  یخشک  وز  ر  نیتو 

  ی برام داشته باشه..نم  دمیکه انقدر براش زحمت کش  یشگاهینما

 تونست؟

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰۴ ] 

 نهصد و شصت و دوم پارت

* 

خانوم بود و    ی که مخصوص کارمندا  شگاهیاتاق استراحت نما  تو

هدف به دور   یحاال فقط من توش بودم نشسته بودم و نگاهم و ب
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م  برم  از    یو  شروع    شگاهینما  گهیساعت د  کیچرخوندم..کمتر 

 ی کم کم رفته بودن سر پستاشون و منم که جا  هیشد و بق  یم

..خواستم از  دمیرخچ  یهمه غرفه ها م  نی ب  دینداشتم و با  یخاص

استفاده کنم و بعد    شتریاستراحت بمونده واسه    یفرصت باق   نیا

 از اون برم تو سالن. 

 یادتیس  ی که به در اتاق خود و بعد از اون صدا  ی ضربه ا  باچند

 که گفت: 

 خانوم کاوه؟ -

از رو  تن بلند کردم و رفتم سمت    یصندل  یکرخت شده ام و 

رمق و افسرده رو از خودم دور کنم که   یب  افهیکردم ق  یدر..سع

مشتر قراره  نکنه  خال  ی فکر  دست  و  ا  یهاش   شگاهینما  نیاز 

 برگردوندم. 

د  ی لبخند با  که  کردم  باز  و  در  و  غذا  دنیزدم   ی تو  ی ظرف 

 . دیدستش لبخندم پر کش

 به خدا اشتها ندارم...  یادتیس ی آقا-

اعت  چند س  دی؟بایفت یپس ب  ی خوا  یدخترم؟م  هیاشتها ندارم چ-

 ها!  یستیسره سرپا وا هی
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ز  ینم استرس  از  بگم  پا  ی زیچ  ادیخواستم  گلوم    ن ییاز 

به ناچار ظرف و ازش گرفتم و تشکر کردم که    نی ..واسه همرهینم

 گفت: 

 کم کم آماده شو..بچه ها اومدن! گهید  ی غذات و که خورد-

 چشم!-

به خاطر   بارفتنش کردم  فوت  پر حرص  و  نفسم  و  بستم  و  در 

داشتم..از   یتی عصبان خودم  از  فقط  و  فقط  لحظه  اون  که 

گوشه اتاق    ی وار ید  نهیبه آ  یبودم نگاه   ستادهی که وا  ییهمونجا

 شد.  شتریب  تمی انداختم و عصبان

م  ی آبرو  مسلماً و  ا  یشرکت  با  مشک  پ یت  نیبردم  و   یسرتاپا 

 باجنازه نداشت.  یفرق  چیه ییرنگ و رو یکه از شدت ب یصورت

دق  ینم اعصابم  چ  قاًی دونستم  بود..ا  یاز  شدت    نکهیخورد  از 

پ   یناراحت ماش   ادهی موقع  از  ساک    ادم یزرتشت    نیشدن  رفت 

م  یی لباسا ا  ی که  عقب    نجایخواستم  صندوق  از  و  کنم  عوض 

 بردارم.



2571 
 

موضوع زنگ نزدم به زرتشت و ازش    نیا  دنیبعد از فهم  نکهیا  ای

آژانس برام بفرسته..چون به خاطر   ای  کیپ  هینخواستم لباسا رو با  

 بودم.  ریازش دلگ یسکوت تلخش موقع خداحافظ

که   ی ساده ا  ی لباسا  نیبا ا  دیاحمقانه با  ی لجباز  هیبه خاطر    حاال 

شرکت    ندهیبه عنوان نما  شگاهی روز نما  نینو نبودن..تو اول  یحت

 کردم!  یم دایحضور پ

وضع   نیصورتم و از ا   شیکم آرا  هیتا حداقل با    فم یسمت ک   رفتم

هم امروز    یادتیس  نیکه دوباره چند تقه به در خورد..ا   ارمیدر ب

 آورده بودا! ریوقت گ

پسر جوون و مسئول   هیدر و باز کردم..با آقا محسن که    یوقت  یول

  د ی که چندتا ساک خر شرکت بود رو به رو شدم یتدارکات ی کارا

 دستش و به سمتم گرفت و گفت:  ی تو

 آورد..واسه شماست!  کیرو پ نایا-

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰5 ] 

 نهصد و شصت و سوم  پارت
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برام آشنا نبود ازش گرفتم   لشیکه شکل و شما  ییتعجب ساکا  با

تشکر در و بستم و رفتم تو.. انتظار داشتم با ساک خودم   هیو با  

کرده   دایپ  نشی صندوق عقب ماش ی رو به رو بشم که زرتشت تو

 بازشون کردم دهنم از تعجب باز موند.   ی.. وقت یو برام فرستاده ول

نو    هی که  کفش  و  شلوار  و  شال  تا  مانتو  از  لباس..  کامل  ست 

 تونه باشه جز زرتشت؟  ی م یبودنشون کامالً مشخص بود! کار ک

  ن یا  یعنیخودم و برام نفرستاد؟    ی .. خب چرا همون لباساخب

اونم   گهیلباس د  ی سر  هیبرام    کی همه وقت گذاشته و رفته از بوت

 ده؟یواسه سر تا پام خر

نکش   یلیخ وقت  دیطول  گرفتم..  و  در جعبه    یکه جواب سوالم 

باز کردم و کفشا بود و هم    کی رو که هم ش  یراحت   ی کفش و 

وا که   دمیاز توش درآوردم د  ستادنیمناسب چند ساعت سرپا 

 کف جعبه نوشته: 

 مناسب اونجا نبود!«  ی که خودت انتخاب کرده بود یی»لباسا

 و ته جعبه نوشته بود:  نییکم اومده بود پا هی

 !« یکنم و بپوش یکه من انتخاب م ی زیچ دیزوره با »آره
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تا   شمیکاسه چشمام ن  دست خودم نبود که همزمان با پرشدن 

شدم به خاطر    ی م   یلحظه عصبان  نیا  دیبناگوش باز شد.. قاعدتاً با

که    ی.. تنها حسیکرد ول  لیکه بهم تحم  ی و انتخاب  ییزورگو  نیا

 . یداشت شعف بود و ذوق و خوشحال ان یتو وجودم جر

ه  بعد که  روز  دو  نم  یتوجه  چیاز  زرتشت  حت  دمید  یاز   یو 

م  زور  به  ادم یشن  یصداشم  از  بعد  ا  نکهی..  تمام  دو   یکی  نیتو 

  ی تیاهم  چیساعت فکر کردم نه من.. نه کارم.. نه استرسام براش ه

.. حاال با  هیاو جلد مجله کوفت  ر ینداره و همه فکر و ذکرش درگ

  شتر یکردم و زرتشت.. ب  ی کار بهم ثابت کرد چقدر اشتباه م  نیا

چ اون  حو  ی زیاز  کنم  فکر  زندگ که  و  من  جمع    ی اسش 

 از من!  شتریب یمشترکمونه.. حت 

که از   یبرگشت و من با حس خوب  ی برگشت.. انرژ  زهیانگ  باالخره

م  قلبم  تند شده  پوش   یضربان  رو  لباسا  ..  دمیگرفتم دونه دونه 

به    یاجیشد و احت  یبود که چروک نم  ی جنس شال و مانتو جور

و در نظر    زیهمه چ  دی.. زرتشت موقع خریعنی  نیاتو نداشت و ا

 گرفته. 
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  د یرس  یتا مچ پام م  باًیبود و تقر  ییقد مانتو که عبا  شتریهمه ب  از

که وسطش    یکوتاه   دیسف  ی فرقش بود با اون مانتو  یلیو خب.. خ

 کمربند پهن داشت و خودم انتخابش کرده بودم! هی

 ن یتر  کینداشتم فقط چون ش  یقصد و غرض  چیکه ه  هرچند

شد گفت    یواستم بپوشمش و حاال مشد خ  یمانتوم محسوب م

  قه یجا گذاشتم.. چون هم سل  نی خوشحالم که اونا رو تو ماش  یحت

ب  انگار  هم..  و  نداشت  حرف  لباس  انتخاب  تو    شتریزرتشت 

 بود!  ندهیتو چند ساعت آ میحواسش به راحت

[۰۸.12.2۰ ۰3:۰5 ] 

 نهصد و شصت و چهارم  پارت

* 

گذشته بود و من.. نه خسته    شگاهیاز شروع نما  یدو ساعت   یکی

ب نه  و  ای انرژ  ی بودم  با  کارمندا  رو  شتریب  نکهی.. همه  من   یاز 

رفت سر غرفه اشون    ینم  ی مشتر  ی نشسته بودن و تا وقت  ی صندل

که    ی وا رفته بودن و تنها کس  ییجورا  هیکردن..    ی نم  ی کار خاص

  ح ی عرض سالن و توض  وکردن طول    یداشت واسه ط  رویهنوز ن 

 که تازه اومده بودن خودم بودم. ییها ی محصوالت به مشتر
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دو    یکیبودم و    یادتیس   زیآم  نیتحس  ی شاهد نگاه ها  ی بار  چند

ا بدون  نسکافه    نکهیبارم  و  قهوه  برام  بدم  درخواست  خودم 

از همه من دارم تالش   شتریکه ب د یفرستاده بود.. چون اونم فهم

 دادم. یانجام م یام هم به خوب  فهیکنم و از الحق که وظ یم

پر   امیکه زرتشت برام کرد و اون پ  ی .. کارمی.. از حق نگذرالبته

 نهمهیتو ا  نبود  ر یتاث  یبهم داد.. ب   یکه حس خوب   شییاز زورگو

که حتی انرژ وگرنه  ب  ی..  کار  از شروع  و خسته    یقبل  حوصله 

 بودم! 

تموم   یتا اآلن زنگ زده باشه که بپرسه کارم ک  دیشا  نکهیفکر ا  با

  ی کس  ی که صدا  ارمی مانتوم درب  ب یو از ج  م یشه خواستم گوش  یم

 کرد:  خکوبمی از پشت سرم م

 سرکار خانوم؟  د یهست یراض دتونیاز شغل جد -

که واسه آروم   ی قی لحظه بستم و همزمان با نفس عم  هیو    چشمام

کش خودم  ا  دمیکردن  کردم..  ا   نیبازشون   ی م  یچ  نجایآدم 

جا که  بگ   شیقبل  ی خواست؟  پس  ازم  ا  ره؟یو  با  لحن    نیاونم 

 خودش مسئول اخراج شدنش بود نه من!  کهیطلبکارانه در حال
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نم  گهیبرگشتم سمتش.. د  آروم  یآدم ها  افهیخواست ق  یدلم 

  یکنم که هرچ  جادیتوهم  و براش ا  نیو ا  رمیبگ  شش یخطاکار و پ 

 بگه حق داره!

برام.. حت  نجایا بود  ترسناک  فقط    یبودنش  بود هدفش  ممکن 

 یانجام داد.. ول  یادتی که تو شرکت س  ی باشه مثل کار  ی زی آبرو ر

روش   یم  گهید  نباریا تو  نداشتنش  مدرک  خاطر  به  دونستم 

 زرتشت بزنه..  یحت ایو نذارم حرف نامربوط.. به خودم  امیدرب

 ورا؟ نیقاسم نژاد.. از ا ی سالم آقا -

معمول  هی واکنش  از  خورد  جا  شا  یلحظه  ام..  خونسردانه    د یو 

بتوپم که چرا اومده..    تیبا عصبان   ای  فتمیانتظار داشت به تته پته ب 

 ه خودش اومد و جواب داد: زود ب یول

 نیمهر.. حق ا  انیفروش شرکت پو  ریکنم به عنوان مد  ی فکر م  -

کنم و با محصوالتشون   دنید  بمونیرق  شگاهیو داشته باشم از نما

 آشنا بشم. 

[1۰.12.2۰ ۰3:۰۴ ] 

 نهصد و شصت و پنجم  پارت
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ا   - تو هر غرفه  ب   دیبگ  دیبر  دیکه خواست  ی بله درسته..    ام یکه 

 کنم..  یمحصوالتمون و بهتون معرف  ستیل

 تمام ادامه دادم: ییزد و من با پررو ی پوزخند

داده   یبه کارش عالقه نشون نم  اد یز  مونیفروش قبل  ریآخه مد  -

که    یقبل  ی ها  شگاهیاومد.. رو حساب نما  ی مشتر  یو امروزم هرچ

بره.. واسه   حاتیتوض  دنیخواست بدون شن   یشد م   یبرگزار م

نکن   نیهم و   د یباش   یقراره فقط تماشاچ  د یگفتم شما هم فکر 

 کنه!  تونیینشه راهنما  دایکس پ چیه

ول  دهنش بود  رو  یبسته  دندوناش   ی از  شدن  چفت  پوستشم 

کردن    ی وقتا عصب  ی داشت بعض  یمشخص بود.. چقدر حس خوب 

  ی خاطره بد و وحشتناک برات ساختن و تو فقط م  هیکه    ییآدما

 ! یکن یکم کارشون و تالف هی یتون

شرکت    سیبه کارش عالقه داشت.. اگه رئ  تونمیفروش قبل   ریمد  -

جهت باعث اخراجش    یو ب  خودیکرد و ب  یزد و بند نم  شی با منش

 شدن!  ینم
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ب  خودیب   - اومد  ی و  خوب  و  وقت دیجهت  اونم  سر  ی..    ع یانقدر 

واسه   یادتیس  ی مهر حرف آقا  انیاستخدام شدنتون تو شرکت پو

 کنه!  یم دییاخراجت و تا

خواد ضربه اش و محکم   ی حس کردم م  نباریشد و ا  ی عصب  باز

  ی موند و انگشت  رهیلحظه نگاهش به پشت سرم خ  هیتر بزنه که  

 ! نییباال گرفته بود و آروم آروم آورد پا دی که به نشونه تهد

منم    یسرم و برگردوندم عقب ول  دهیرو د  یادتیس   نکهیا  الیخ  به

 شد ماتم برد.  یم کیزرتشت که داشت بهمون نزد دنیبا د

که با خودش آورده    یبه دستش افتاد و دسته گل قشنگ   نگاهم 

 .. شش یچند ساعت پ پیکه متفاوت بود از ت یجذاب  پیبود و ت

نم  چرا نگفت  مگه خودش  اصالً  اومد؟  زود  واسه   یانقدر  رسم 

الت؟ دنب  امیتونم ب   یو فقط کارت که تموم شد م  ام یب   شگاهینما

باشه؟ چقدر راه رفته بود و    نجایاز کارش زده که امروز ا  یعنی

بود و حت بتونه    یاومده  باالخره  تا  بود..  لباساش و عوض کرده 

شدم از دستش که    ناراحتانقدر    یخودش و برسونه؟ اونم وقت

 نکرد؟  تمیموفق  یبرام آرزو یحت ی موقع خداحافظ
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قاسم نژاد بود    خی ماش..    رهیکه بهمون برسه نگاه خ  ی لحظه ا  تا

خودش و   ی داره خونسرد  یکه اونم مثل من سع  دم یفهم  یو م

 حفظ کنه. 

وا  کنارم با  ستادیکه  و  نگاهش  و  رو کمرم  گذاشت  و  .. دستش 

محتاج    داًیکه شد  ی از صورت قاسم نژاد گرفت و با لبخند  ریتاخ

 و دلتنگش بودم زل زد به من.. 

 خانومم!   یخسته نباش -

[1۰.12.2۰ ۰3:۰5 ] 

 نهصد و شصت و ششم  پارت

هدفش از اومدن و حرف زدن با   نکهیقاسم نژاد و ا  دنید  استرس

بوده.. به کل دود شد و رفت هوا.. انگار که اصالً اونجا    ی من چ

 با عشق جواب دادم:   ینبود وقت

 ! ی ایکردم ب ی.. فکر نمزدلمیعز یمرس -

  ی همون حسرت و دلتنگ   دیاحس کرد از لحنم.. ش  یدونم چ  ینم

  یتظاهر  گهیلحظه حس کردم لبخندش د  هی  یکه تو دلم بود. ول 

شده بود و    ی. واقعست یقاسم نژاد ن  ی و فقط واسه کم کردن رو
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  د یدوال شد و گونه ام و بوس  یبه دنبالش.. من و خشک کرد وقت 

 و تو گوشم گفت: 

 تنها بذارم؟! شیروز کار نیشه خانومم و تو مهمتر  یمگه م -

تو    گهیو د   نیفرستادم.. ا  رونیو بازدمم و ب  دمیکش   یقی عم  نفس

کس بود..  گفته  خودم  فالن   د ینشن  ی گوش  خاطر  به  بگم    ی که 

ضربان تند شده قلبم هم    نیو ا  دمیگفت.. فقط و فقط خودم شن

کارش   نیکه زرتشت با ا  یمسئله بود و حس قشنگ  نیگواه هم

 کرد..  قی به وجودم تزر

 ی جا  دنیو با د  دمیبه شالم کش   ی دست  ستادیصاف وا  نکهیهم

فرستادم که زرتشت   رونیقاسم نژاد نفسم و نامحسوس ب  یخال

 : دیپرس

 چطور بود؟ -

و خب حق داشت.. منم    نهی کم سرسنگ  هیکه هنوز    دمیفهم  یم

هم  ینم بذارم  روش   ی نجوریخواستم  هر  با  امشب..  و  بمونه 

ا  یم  یموجود.. معذرت خواه  یکالم  ر یو غ  یکالم تا    نیکردم 

 از وجودش پاک بشه.  ی دلخور

 جواب دادم:   ی اآلن.. مثل خودش عاد یول
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 یخسته م  ؟یچرا انقدر زود اومد  یکه خوب بود. ول  نجایتا ا  -

 ! میتا کارم تموم بشه و برگرد یش

 کنم!   یو نگاهت م نم یش  یگوشه م  هی.. ستیمهم ن -

 به سرتا پام انداخت و ادامه داد: ینگاه ی گر ی موذ با

 تا حاال!  دمتیلباسا ند نیبا ا -

نشد ازش تشکر کنم.. در اصل تشکر هم نگه داشته بودم    وقت

حاال که    یبه وقتش انجام بدم ول  یکه همراه اون معذرت خواه

مکالمه   نیبود.. حاال که درست به موقع اومد و من و از ا   نجایا

جا   هیتشکر همه جانبه رو    نیشد ا  یمنزجر کننده نجات داد.. م

 به زبون آورد..

تنم که به قول زرتشت تا حاال    ی دوباره به مانتو  ینگاه  خودمم

هم  دهی نپوش   یمدل  نیا و  م  شهی بودم  نم  ی فکر  بهم    ادیکردم 

 شد لب زدم:  یکه کامالً از لحنم حس م  یاندختم و با ذوق 

 قشنگن!  یلیخ -

 تو صورتش گفتم:  رهیخ نباریو بلند کردم و ا سرم

 خودم انقدر راحت نبودم!  ی که حواست بود.. تو لباسا یمرس -
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 تو اون لباسا منم راحت نبودم!  -

[1۰.12.2۰ ۰3:۰5 ] 

 نهصد و شصت و هفتم  پارت

 ی تا بناگوش باز شد و به زور خودم و نگه داشتم تا صدا  شمین

 یشده زرتشت وقت  یکم عصب   هی  افهیلند نشه.. چون قخنده ام ب

 بانمک بود! یلیخ اوردیجمله رو به زبون م نیداشت ا

از همکارام صدام کرد و خواست برم تو غرفه اش.. رو   یکی  یوقت

 به زرتشت گفتم: 

 زنم خب؟  یبهت سر م   امیم -

 به دور و برش نگاه کرد و سرش و آورد جلو:  یکم با دلواپس هی

  ی بهم م  ی ور  ی گفت بهت؟ اگه باز داره در  ی م  یچ   کهیاون مرت  -

 بافه برم سراغش! 

من اومدم    نکهینگفت.. حرصش گرفته بود از ا  یچ ینه به خدا ه  -

خال و  خودش  داشت  مد  یم   یجاش..  عنوان  به  اآلنم    ریکرد.. 

! ولش کن.. تو یفضول.. اومده  نجاستیا   گهیشرکت د  هیفروش  

 ! ارنیب ییبگم برات چا  نیبرو بش
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که دستش بود و به سمتم    یتکون داد و دسته گل  ی ناچار سر  به

 عوض کردن حال و هواش با لبخند گفتم:  ی گرفت که فقط برا

 ؟ یدارون آوردن کش رفت  ی که واسه مراسم بابا ییاز گال -

 !ی شعوریب  یلیخ -

جلو  گهید  نباریا بگ  ی نتونستم  و  صدا  رمیخودم  با  بلند    ی و 

دهنم نگه داشتم و با قدم    ی دستم و جلو  عیسر  ی.. ولدمیخند

 بلند دور شدم ازش.. ی ها

 دن یکنون و د  یآشت  ی موندم احتمااًل از شاد  یم  ی نجوریهم  اگه

 موندم.   یکردم و از کارام عقب م یدوباره لبخند زرتشت غش م 

هم از تنم در اومده بود و با    ی گذره خست  هیحاال.. همون    یول

بق  ی انرژ ا  هیمضاعف  م  نجایساعت  و  به    یبودنم  گذروندم.. 

  ی چرخوندم سمت زرتشت.. م  یهر دفعه سرم و م  یخصوص وقت

  د ییچشمک کارم و تا  ایلبخند    هیکه نگاهش به منه و با    دمید

  شتریب  یلیخ  ی لیارزش داشت! خ  یلیمن خ  ی برا   نیکرد و ا   یم

 که خود زرتشت بخواد فکرش و بکنه..   ی زیاز اون چ

* 
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.. ازم درباره  ییجا  هینفر..    هی.. از اآلن تا آخر عمرم..  ی روز  هی  اگه

 کردم..   یم فیلحظه ام و براش توص نی.. من ادی پرس  یآرامش م

 لی.. پشت گاردری فلز  مکت ین  نیکه رو ا  ی لحظه ا  نیهم  درست

به زرتشت نشسته بودم    دهیخارج از شهر.. چسب  یاز جاده ها  یکی

  ی م  نییباال و پا  دنشیاش.. هماهنگ با نفس کش   نه یو سرم رو س

و مهربونش هم..    یضربان قلب دوست داشتن  زیر  ی شد و من صدا

 تونستم بشنوم! یم

[1۰.12.2۰ ۰3:۰5 ] 

 نهصد و شصت و هشتم  پارت

نما  بعد خاطر    شگاهیاز  زبه  واسه  پاهام  ساق  پا    ادیدرد  سر 

خواه  ستادنیوا معذرت  خاطر  به  برسم..    میو  بهش  زودتر  که 

 خونه..  می داشتم بر لیتما

و داده بود و بازم  بشیکه زرتشت ترت یی.. جادمید یحاال م یول

ا تو  بود..  کرده  فکر  خ  ی بهار  ی هوا  نیبهش    ی لیدلچسب.. 

 بود که از خونه داشتم!  ی لذتبخش تر از تصور
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  نیا  ریدونم اونم مثل من درگ  یگفت.. نم  ینم  یچیه  زرتشت

نداشت که بعد از جنجال چند    ی حرف  ایشده بود..    ب یآرامش عج

 بزنه. شمونیروز پ

هاش    یتر بود! حرفاش و زده بود و دلخور  یمنطق  یخب دوم  که

بابت   و از  الشیمن بود که خ  فهیو به زبون آورده بود و حاال.. وظ

اون روز تو    نکهیا  ای..  ادینم  شی پ  ی مسئله ا  نیهمچ   گهید  نکهیا

 بودم که اون کار و کردم راحت کنم..  یطیچه شرا

 مقدمه لب زدم:  یب نیهم واسه

 با خودم.. ضعف.. ی حسرت.. لجباز -

 ؟یچ -

  خ یمتعجبش که م  ی کم باال گرفتم و زل زدم به چشما  هیو    سرم

 صورتم بود.. 

دل  لیدل  - روزم..  اون  اون   لیکار  جلد  واسه  شدنم  مدل  قبول 

 بود!  نا یمجله.. هم

خواست ادامه    ی.. از تعجب.. م تی رفت تو هم.. نه از عصبان   اخماش

 ازم سر زد..  ی کار احمقانه ا نیبدم و واضح تر بگم چرا همچ
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 اش گذاشتم و گفتم:  نهیطرف سرم و دوباره رو س هی

تو رو با    ی که.. صبحش حرفا  ی فکر کن درست تو همون روز   -

که همه   دمیباور رس نیبه ا گهی و.. د دمیتلفن شن ی پا لیاون وک

تونستم داشته    یکه دوست داشتم و م  ی زیتموم شده.. هرچ  زیچ

وضع خاطر  به  زندگ   تیباشم..  آ  م یمزخرف  نامعلومم    ندهیو 

به شرکت پام  و    سشی.. رئکهباز شد    یمجبورم از دستش بدم.. 

معشوق به تمام معنا از آب در اومدن و من با    عاشق  هیزنش..  

نگاه هاشون.. حرفاشون.. حرکاتشون که من    دنی.. با ددنشونید

 یتو   یخال  ی جا  هی..  نداختیخودمون قبل از اون اتفاق م  ادیو  

تونست پر بشه و در   ینم  گهی که د  ییجا  هیقلبم حس کردم..  

 گهیموندنش.. د  یخال  ی نجوریهم   ادونستم ب  یحال هم م   نیع

 ادامه بدم!  می تونستم به زندگ ینم

ب  دستاش م  شتریکه  فهم  ی دورم حلقه شد.. نشون    ده یداد که 

داشتم.. اون روز.. تو شرکت    یپناه  یچقدر اون لحظه احساس ب

دونستم   ی.. حاال با فکرشم اون حس برگشته بود و من نمدیجاو

و روز اآلنم گرفتم.. حال    یبه حرف زدن با زرتشت نم  میاگه تصم

 بود؟  ی چه جور
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[1۰.12.2۰ ۰3:۰۶ ] 

 نهصد و شصت و نهم  پارت

با خودم   ی اون کارم.. لجباز  لی از دال   یکی  گمی م  نیواسه هم  -

عاشقانه    یزندگ  ن یهمچ  اقتیگفت تو که ل   یم   ییصدا  هیبود.  

و شوهرت و با چنگ و   ت یزندگ  ی.. تو که نخواست ی رو ندار  ی ا

به   ی .. پس از اآلن عادت کن که دوباره برگردیدندون نگه دار

سابقت.. به    یو بدبخت   ییزرتشت.. به تنها  دنیقبل از د  ی زندگ

شد و    یم  یکردم چ یکه اگه فالن کار و م  ییهمون حسرت ها

 !  یکردم چ یاگه نم

 ادامه دادم: ی شتریب ی و با ناراحت دمیکش  یقیعم  نفس

االبت  - ثان  نیه  ا  هیفکرا فقط واسه چند  از  بعد  قبول   نکهیبود.. 

پش ول  مونیکردم  و  یشدم.  محترمانه  برخوردشون  انقدر   ..

. بعد از اونم که  رمیمتشخصانه بود.. که روم نشد حرفم و پس بگ 

از  درست   ی زیچ به خاطر ترس  نگفتم.. فقط  درباره اش بهت 

..  میجنجال و جر و بحث دوباره بود. تازه آروم شده بود  هینشدن  

ب  نداشتم  خورد  ی خودیدوست  اعصاب  ب   ی دوباره  سر  فته یراه   ..

 !ی دیفهم یوقت نم چیاصالً ه دیکه شا  ی مسئله ا
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  ی م ن  فتیبفهمم.. وگرنه اون مجله رو تو ک  یخودت خواست  یول  -

 ! یذاشت

 کردم تو بغلش..   میقا  شتریتکون دادم و صورتم و ب  دییو به تا  سرم

 ..  ادین  شی پ ی زیچ نیهمچ گهید دمی.. قول مد یببخش -

 میتصم  هیتو دوباره    نکهیا  ای..  ادیب  شیپ  ی زیچ  نیهمچ  نکهیا  -

بگ ن  ی ریاشتباه  مهم  آدمسایگ   ستیاصالً  و    بی ع  ی ب  ی.. کدوم 

رو داشته باشه؟    ی ریگ   م یتصم  ن یتونه در لحظه بهتر  ی نقصه و م

  ی شن.. ناراحت   یم  مونیکنن و چند وقت بعد پش  ی همه اشتباه م

  ی اگه بهم م  دیبود! شا  ان یرسکوتت بعد از اون ج  نهمهیمن.. از ا

که    ی خودم بفهمم.. انقدر  نکهیساعت قبل از ا  هی  ی.. حتی گفت

!  ختمیر  ی شدم.. بهم نم  یعصب  فت یک  ی اون مجله تو  دنیبعد از د

که    یشکل  نیهم  قاًی.. دقیحرفا رو زودتر بزن  نی هم  یتونست  یم

خودم و به    دیمن با   گهید  ی کامالً حس بشه.. اونجور  ت یمونیپش

بازم م  ینشون م  سروانشنا اگه  ب  یدادم  و  و    دادیخواستم داد 

 جنگ و دعوا راه بندازم! 
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زدم و   تشیحجم شعور و شخص  نیاز ته دل به خاطر ا  ی لبخند

گونه اش مقابله    دنیازش فاصله گرفتم.. نتونستم با وسوسه بوس 

 کنم لبام و چسبوندم به صورتش.. 

 شونه اش گذاشتم و لب زدم: ی سرم و رو نباریکه شدم ا جدا

 ! ستم ین مونیکار پش نیاونقدرا هم از ا ه؟یچ  یدون یم یول -

 ؟ ی باز رو بهت دادم پررو شد -

کردم..    ی و قبول نم  شنهادیپ  نی! اگه اون لحظه اگمی م  ی نه جد  -

و منم    ی خونه بود  ی . احتمااًل تو تو مینبود  نجایکدوم ا  چیاآلن ه

 کردن! ه یطناز و طراوت در حال گر شیپ

[1۰.12.2۰ ۰3:۰۶ ] 

 نهصد و هفتادم پارت

 داره؟ یچه ربط -

  ام یبودم که از شرکتشون بخب.. من همون لحظه بلند شده    -

  ی و دادن مجبور شدم بمونم.. اگه نم شنهادیپ نیا یو وقت رونیب

ه  نم  چیموندم..  فرصت  آلما..    ی وقت  با  رئ  یعنیشد    س ی زن 

 نیکرد از ب  بی اون بود که من و ترغ  ی شرکت.. حرف بزنم. حرفا
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با تو   ی.. همراهرفتن   ش یرفتن و همراه تو پ  شیپ  ییتنها  یدوراه

 کنم.   رو انتخاب

 و گفت:  دیکش ی کالفه ا پوف

 .. سایگ  دمی و نفهم نیمن هنوز ا -

 و؟یچ -

کم فاصله گرفت تا منم سرم و از رو شونه اش بردارم و بعد    هی

 زل زد به چشمام.. قیعم

  ن ی و ا  یمسئله حق انتخاب داشت  نیتو ا  ی چرا فکر کرد  نکهیا  -

 ؟ ی کرد یرو انتخاب م یکیدو تا راهت  نیاز ب  دیکه با ی تو بود

 ؟یچ یعنی -

به حرف زدن از گذشته ها    می که چه تو اون شب تصم  یعنی  -

شد..   ی نم دهی .. کار ما به طالق کشیگرفت  یو چه نم یگرفت یم

 ی هم گفتم.. هرکار  ی بشه.. هرچ  ده یذاشتم کش  ی من نم  یعنی

ب واسه  فقط  کردم..  و   بی ترغ  شتر یهم  زدن  به حرف  تو  کردن 

  یجد  ودممجاها واسه خ  یبعض  دی! شان یدرددل کردن بود.. هم

اونهمه روزا  ی.. من اصالً آدمیشد ول از  بعد  بتونم    ینبودم که 
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حق روت    گهی مشترکمون.. اسمت و خط بزنم از شناسنامه ام و د

ام؟ مگه مغز خر خوردم؟    وونهینداشته باشم؟ آخه.. آخه مگه من د

دنبال  مگه مشاعر به در  در  دادم.. که ده سال  از دست  و    هیم 

که همه روش هام واسه فراموش کردنش   یدختر بگردم.. ده سال

ا نقطه  تو  فنا رفت و من    چیه   دمیبودم که فهم  ستادهیوا  ی به 

کردن تو برام نمونده.. بعد انقدر    دا یجز پ  ی واسه ادامه زندگ  یراه

  م یحماقت گرفت  که جفتمون از سر  یمیراحت.. سر چند تا تصم

 یمچرا ن  سا؟یگ  یفهم  یچرا نم  ت؟ی زندگ  یپ  ی بذارم دوباره بر

.. تو همه گذشته  ی تو گل سنگ من  ؟یکه تو مال من  یبفهم  ی خوا

.. مگه من بدون جونم  یو جون من  ی.. تو زندگیمن   ندهیو حال و آ

 که بدون تو...  ارمیدووم م

ا   هی  دنیچسب  با لبا  ی دفعه  اون  به  تکون   ییلبام  با  داشت  که 

 ی ا  ه یکند.. ساکت شد و چند ثان  یخوردنش قلب من و از جا م

 حرکت موند..  یب

من قصد جدا شدن ندارم و برعکس.. با حرکت    دید  یوقت  یول

.. حس کردم  یکنم به همراه  یم  بشیدادن لب و زبونم دارم ترغ
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نگه داشتن صورتم با دستاش لبم و به    نیزد و ح  ی که لبخند

 .. دیدندون گرفت و کش

[1۰.12.2۰ ۰3:۰7 ] 

 کمینهصد و هفتاد و  پارت

گفتم چرا؟   یاش که ولم کنه ول  نهی با مشت بزنم به س  خواستم

هم  یوقت د  ی رفتارها  نی از  از  و    ی م  فیک   شمیوونگیپر  کردم 

 بردم! یحالش و م

  دم یکه لبم و ول کرد خودم و عقب کش  ی ا  هیانتو ث  نیهم  واسه

حمله کردم به گردنش و    ی نتونه ببوسه و عوضش جور  گهیکه د

 آخ پر دردش بلند شد..  ی دندونام و توش فرو کردم که صدا

 یدادم که صدا  رییزدن پوست گردنش تغ  کیگرفتنم و به م  گاز

 کم حرص گفت:  هیکالفه اش از کنار گوشم بلند شد وقت با 

 آره؟ ی باز کرد ی تو فضا ی هوس آسانسور سوار -

زل زدم به صورتش.. اون لحظه   یکم فاصله گرفتم و با کالفگ  هی

نها م   تیبا  وقت  یصداقت داشتم حرف  و    شونیپر  ی زدم..  حال 

 ملتهب گفتم: 
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 نه!  ایدونم تا خونه برسم  ینم -

به    یجینگاه گ   ستیو مسخره ن  یحرفم شوخ  دی فهمکه    زرتشت

 گفت:  نی دور و برش انداخت و به اشاره به ماش

 ؟ی پسند یو م نی آسانسور ماش  -

 کم!  هیتنگه  -

 لنگام..   نیمچاله بشه منم و ا دیکه با  یاون بدبخت -

 ! گهید گمیمنم به خاطر تو م -

 به روم زد و با لبخند گفت:  یچشمک

 ارزه!   یبعدش.. به لذتش م  دنیچند ساعت درد کش -

تکون دادم و از هولم جلوتر از   دییباز شده سرم و به تا  ش ین  با

وقت بود که    یل ی.. خنیبلند رفتم سمت ماش   ی زرتشت با قدم ها 

کنم و حاال.. اون لحظه    یکردم در لحظه زندگ  یم  یداشتم سع

اوج لذت و  به همراه داشت که تحت ه   یخوشحال  برام     چیرو 

 خواستم از دستش بدم!  ینم یطیشرا

[15.12.2۰ 2۰:1۸ ] 

 نهصد و هفتاد و دوم  پارت
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××××× 

 ؟ ی از دارون خبر دار-

  ی بهم داد تا نگاه  بایکه شک  ی قرارداد   دیجد  ی به برگه ها  حواسم

صداش متعجب بهش زل زدم و    دنیبهشون بندازم بود که باشن 

 گفتم: 

 ..چطور؟ستم یخبرم ن یب-

  ی جفتمون. من درکش م   میتنها موند  اد؟دستی خواد ب  یم   یک-

 ی باز  سیبهش بگم فکر کنه دارم رئ  دم یکنم باالخره عزاداره..ترس

بهتر باشه..نه فقط    دیشا  یناراحت بشه. گفتم تو اگه بگ   ارمیدرم

شه و فکرش   یحداقل سرش گرم م  ادیب  نجایطر شرکت.. ابه خا

 منحرف! 

تکون دادم..نتونستم بگم    دییو سرم و به تا  دمیکش   ی قیعم  نفس 

م فکر  دارون..  رفتار  از  متعجب  فوت    یمنم  وجود  با  کردم 

م  یپدرش..آشت خوب  و  حالش  مادرش  با  کنه   یدوباره 

 ی زی..چختیدوباره به هم ر  نیمراسم تدف  ی ..درست از فردایول

از صحبت    یمن حت  یگفت خوبم..ول  یآورد و م  یبه روش نم
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داره اعصاب دارون و دوباره به هم    ی زیچ  هی  دمی تلفنشم فهم  ی پا

 ! زهیر یم

سر    ه ی..اگه تونستم امشب بعد از شرکت  گمیباشه من بهش م-

 زنم!  یبهش م

 خوبه دستت درد نکنه!  یلیخ-

آو  راه بر م  گوشه  زیافتاد سمت    ی اتاق و همونطور که کتش و 

 داشت گفت: 

 برم؟ ی ندار  ی با من کار-

 داد: حیخودش از عمد توض ینگفتم ول ی زیچ من

د- ساعت  سه  فرودگاه    نیکاتر  گهیدو  نرم  باهاش  داره..  پرواز 

 شه!  یناراحت م

  ام یپ  هیتو    شبید  نیو متعجب نشون دادم و نگفتم کاتر  خودم

ازم معذرت   می زندگ  ی تو  رشی اخ  ی بلند باال هم بابت دخالت ها

 :دمیپرس  نی.. واسه همیکرد و هم خداحافظ یخواه

 خواد بره؟ یکجا م-
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از اولم اشتباه کردم اومدم..به اونجا عادت   گه یگرده!م  یداره برم-

  نکهی..منم با اارمیدووم ب  رانیمثل ا  ییجا  هیسختمه    گهیدارم و د

شه کرد. دوست   ی..چه میوقت موافق مهاجرتش نبودم ول  چیه

 کنه که راحت باشه!   یزندگ  ییجا   دمیم  حیندارم عذاب بکشه..ترج

اعصاب خورد  باوجود ا  ییها  ی همه  تو  تو    نیکه  اقامتش  مدت 

حداقل   نکهیته دلم خوشحال بودم از ا  یکرد ول  ل یبهم تحم  رانیا

با    شیبطه پنهون را  هینرسوند که مجبور شم قض  ییکار و به جا

  د یبع  تم یکار از شخص  نیلو بدم..چون هم ا  بایاون آدم و به شک

شک  نداشتم  دوست  هم..  بابت    مندهشر  شمیپ  بایبود  باشه 

 دخترش.. ی رفتارها

 زدم و گفتم:  ی لبخند نیهم واسه

 یخوشبخت  ی .. هرجا باشه براش آرزود یو بگ  دیبهش سالم برسون-

 دارم! تی و موفق

 به شونه ام زد و گفت:  یبا لبخند دست اونم

  ی شه..کار  یو بشنوه خوشحال م  نی! مطمئناً اگه اگم یحتماً م-

 !؟ی ندار

 نه به سالمت! -
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..منم  رونیو اون زد از شرکت ب   رون یب  میاز اتاقش رفت   با یشک  همراه

رس  از  قبل  که  اتاق خودم  افتادم سمت  اتاق صدا  دنیراه   ی به 

 : دیساز پشت سرم به گوشم ر  یلرزون

 آقا زرتشت؟ -

[15.12.2۰ 2۰:19 ] 

 نهصد و هفتاد و سوم  پارت

 کیتار  کهیت  هی که تو    یمان   دنیسمت صدا و به محض د  برگشتم 

از   سیبود خشک شدم.. صورت خ  ستادهیراهرو وا   یو فرو رفتگ

من و  یلیدل  چیبود و خب.. ه   مش یاشکش نشونه حال و روز وخ

کم    گهیکه انگار د  یکرد به جز دارون  یآدم و به هم وصل نم  نیا

ش بغرنج تر از ی زندگ  ت یشد.. وضع  ی کم داشت بهمون ثابت م

 رسه.  یاونه که به نظر م 

 :دمیعجله رفتم سمتش و پر ترس و اضطراب پرس با

 تو؟ دارون خوبه؟ ی کن  یم کاریچ نجایشده؟ ا یچ -

و با دستش چشماش و پوشوند. با    هیگر  ریجواب زد ز  ی جا  به

بچه    نیا  دیکه به جونم افتاده بود اول با  ی دیوجود استرس شد
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کردم که بازوش و گرفتم و دنبال خودم بردمش تو   یرو آروم م

 مبل..  ی اتاق و نشوندمش رو

آب براش    وانیل   هیافتادم سمت آب سرد کن گوشه اتاق و    راه

کم    هی  ستادمی ستش و واو دادم د  وانیو نشستم کنارش.. ل   ختمیر

 : دمیآروم شه بعد پرس

 شده؟ بگو!  یچ -

با همون   زیو گذاشت رو م  وانیقلپ آب خورد و بعد از ل  چند

 لرزونش لب زد: ی صدا

 دارون رفت! -

 کجا رفت؟ ؟یچ -

 دونم!  ینم -

 ! یگ ی م ی حرف بزن بفهمم چ ی جور هی ؟یچ یعنی -

شد! زنگ زدم بهش.. حالش    ی دونم چ  ی من.. من خودمم نم  -

. فکر  ستمی.. گفت من خونه نشتیپ  امیخوب نبود.. گفتم دارم م

پ مشِیکردم  صبر  گفتم  مادرشه..  برگشت   ی..  موقع  هر    ی کنم 

خوام   یم  ی چند روز  هی..  ستمی.. گفت.. گفت اصالً تهران نامیم
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و    شی .. جواب نداد.. بعدشم گوشییگفتم کجا  یتنها باشم! هرچ

 خاموش کرد!

و به جلو خم شدم.. با دو تا انگشت چشمام   دمیکش  ی کالفه ا  وفپ

  ی فکر کردم که تو چند روز گذشته.. حرف  نیو به ا  دمی و محکم مال

 نه!  ایکنه  هیکارش و توج نی ا لیکه بخواد دل  دمیاز دارون شن

از  دیبود. شا شهی.. دارون مثل همدمینرس ی ا جهینت چیبه ه یول

  ی خواست م  ی.. که هر موقع دلش م شهیبهتر از هم  ینظر من حت

پ م  شی رفت  و  ول  یمادرش  داشت  یمان  ی حرفا  نیا  یاومد..   ..

کردم خوب    یگفت حالش اونقدرا هم که فکر م  یکه م  یحدس

 کرد! ی م لیتبد تیو به واقع ستین

اش.. دارون    دهی و برگردوندم و زل زدم به صورت رنگ پر  سرم

واسه    ی حال و روز   نیو پوچ همچ  چینبود که به خاطر ه  یآدم

انقدر دوسش داره درست کنه.. پس حتماً    یکس مسئله    هیکه 

ا  شیپ  ی جد تا  که  پر  نیاومده  نخواسته   شونشیحد  و  کرده 

 از حالش با خبر شه!  ی .. به خصوص مانیکس

[15.12.2۰ 2۰:19 ] 

 نهصد و هفتاد و چهارم پارت
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 ی دیکه ناام  ی پسر   نیبدم به ا  دیکم ام  هی  نکهیا   یحال برا  نیا  با

 آورده بودش گفتم:  نجایتا ا ش یو درموندگ

جفتتون    ی برا  ی کم تنهاش بذار  هیواقعاً اگه    دینگران نباش.. شا  -

کنه.. بعد از    یم  کاریدونه داره چ  ی بهتر باشه.. دارون عاقله.. م

 چند روز... 

 نه..  -

 یو ب  یخال  ی چشما  نبارینگفتم که ا  ی زیزل زدم بهش و چ  فقط

 روحش و به صورتم دوخت و گفت: 

 یاون دارون عاقل  گهیتلفن باهاش حرف زدم.. د  ی که پا  یاون  -

 نبود..    مشیشناخت  یکه من و شما م 

  ی نگاهش م  یمنم به استرس افتادم و داشتم با نگران   گهید   حاال 

 کردم که ادامه داد:

 ! ه اریسر خودش ب ییبال  هیترسم  یم -

 کنه!  ینم ی کار نیدارون همچ -

که    ینیو فراموش کن.. ا  مشیشناخت   یکه م   یگفتم اون دارون  -

.. اگه.. اگه  گمی بود.. به خدا راست م  گهید  یکیباهاش حرف زدم  
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اومدم   یکردم نسبت به جونش.. نم  یحد احساس خطر نم  نیتا ا

 ! د یبکن ی کار هی د ی شما بتون دیشما! گفتم شا شیپ

 تو اتاق قدم زدم و گفتم:  یکم با کالفگ  هیجام بلند شدم و  از

 شمالش! ی الیرفته باشه و دیشا -

ن   - اونجا  بود  هی..  ستینه  رفته  هم  با  ممیبار  و  نگهبانش    ی .. 

بگه..    دهیشناسم.. بهش زنگ زدم و التماسش کردم اگه دارون و د

 اونم قسم خورد که نرفته اونجا! 

ترس و وحشت از کار   نیحاال ا  کهیو فوت کردم و در حال  نفسم 

کردم ذهنم و   یعاقالنه دارون به منم منتقل شده بود سع  ریغ

 تو سرم روشن شد!  یچراغ هی.. انگار هویمتمرکز کنم که  

پ  دارون وقت  توص  شیچند  و    هیطبق  کرد  عمل  خونه   هیمن 

 ی زی.. گفت هنوز چدیمحله خلوت اطراف تهران خر  هی  تو  ییال یو

شد ببردش   لی تکم  لشیخواست هر وقت وسا  ینگفتم.. م   یبه مان

ازش    یبود که مان  ییکنه.. مطمئناً تنها جا  زشیاونجا و سورپرا

 .. من آدرسش و داشتم. ی خبر نداشت ول

 فکر کنم بدونم کجاست!  -
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 از رو مبل بلند شد و پر استرس لب زد: عیسر ی حرف مان  نیا با

 کجاست؟  -

نکردم.. سر  گهید تلف  و  و ح  لمیوسا  عیوقت  کردم   نیو جمع 

 زدن از اتاق گفتم:  رونیب

 !یفهم ی م میبر  ایب -

[15.12.2۰ 2۰:2۰ ] 

 نهصد و هفتاد و پنجم  پارت

××××× 

پ  هیکرا و  کردم  حساب  و  ا  ادهیآژانس  راه  سمت  شدم..  فتادم 

و چک   م یگوش  گهیبار د  هیقبلش    یول  نایساختمون خونه طناز ا

بازم خبر  نگران  ی کردم..  از  داشتم  من  و  نبود  زرتشت    ی م  یاز 

 مردم!

م   یوقت  از م  ش یپ  رنی زنگ زد و گفت دارن  و  ترسن    یدارون 

ساعت    می سر خودش آورده باشه دل تو دلم نبود.. اگه تا ن  ییبال

 گرفتم!  یخبر ازش م هی دیخبر نداد خودم با گهید
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و منتظرم بودن که در و باز   امی و زدم.. گفته بودم م  فونیآ  زنگ

  دم یفهم  یگرفته بود و نم  ی کردن و منم رفتم باال.. حالم بدجور

ا ب  نیچرا  نبا  چارهیپسر  من    دیهم  تو   روز  هیمثل    یخوش 

 داشته باشه!  شی زندگ

 ییبال  هیبود ازش که بخواد    دی و محکم بود و بع  ی قو  نهمهیا  با

ب خودش  وقت  ارهیسر  که    یآدم  هیدونست    ی م  یاونم  هست 

 براش..  رهیمیم

قدرت و داشتم که    نیا  قه یدق  ه یواسه    ی حت  ایروز..    هیواسه    اگه

و عجوالنه رو از    ی لحظه ا   ی ری گ  میخدا بشم.. قدرت تصم  ی جا

م آدما حذف  ب  یتو وجود  نصف  که    ییبالها  شتریکردم.. چون 

پشتش    یفکر کاف  چیکه ه  هیماتیتصم   نی.. از همادیسرشون م 

 ! ست ین

که در واحد باز شد    اوردمیبود و داشتم کفشام و در م  نییپا  سرم

 که گفت:   دیهولزده و پچ پچ مانند طراوت به گوشم رس ی و صدا

 ! سا یگ یآبج -

 تعجب زل زدم به چهره نگرانش و گفتم:  با

 شده؟  یچ -
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 تر آورد:  نییقدم اومد جلوتر و صداش و پا هی

  ی کنه.. هرچ  یم   هی! همش داره گرست یطناز خوب ن  ی حال آبج  -

وز  ترسم مثل اون ر  یم  ینشده.. ول  یچیه  گهیپرسم م  یازش م

 خونه شما دوباره حالش بد بشه! 

خواستم بپرسم امروز کجا بوده و با    نکه یرفت تو هم و هم  اخمام

افتاد که به خاطر مسافرت   ادمیحرف زده که حالش بد شده    یک

خواستن تو    یرفتن پاشا قرار حرف زدنشون عقب افتاده بود و م 

  ی زیچ  نیبا هم قرار بذارن و خب حاال.. با ا  ی روز  هیهفته    نیا

روز.. امروز    هینبود که اون    دیبعگفت.. اصالً    یکه طراوت داشت م

 بوده باشه! 

خواستم برم    نکه ی از کنار طراوت رد شدم و رفتم تو.. هم  عیسر

با صورت باز شد و طناز  اتاق در   چیکه رنگ و روش ه  یسمت 

 .. رونیبا جنازه نداشت اومد ب  یفرق

 ی تونست اون لحظه بکنه اون لبخند یکه م ی کار نیتر سخرهم

 ی خواست باهاش نشون بده که اوضاع خوبه و جا  ی بود که مثالً م

از سرعت ضربان    ی ذره ا  ی ا  هیاون لبخند عار   ی.. ول ستین   ی نگران
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  د ی دونست که با  ی قلب نگران من و کم نکرد و خودشم خوب م

 داد! یم  حیتوض

[15.12.2۰ 2۰:2۰ ] 

 نهصد و هفتاد و ششم  پارت

 ! ی سالم.. خوش اومد -

چهره اش بودم که جواب سالمشم ندادم..    نیا  دنیتو بهت د  انقدر

ربات راه افتاد   نیمسئله نشد فقط ع   نیانگار طنازم اصالً متوجه ا

 سمت آشپزخونه و گفت: 

 ! زمیبر ییبرم چا  نیبش -

ده    یعنی بعد  و    ازدهیواقعاً  من  بودن  همخونه  و  رفاقت  سال 

خوردن   ییچا  هیبه اندازه    یدونست من حت  ینشناخته بود؟ نم 

خواهر من    یشده و ک  یمنتظر بمونم تا بفهمم چ  ستمیحاضر ن

 حال و روز انداخته! نیو به ا

  یجور  نیبزنه.. واسه هم  یطراوت حرف  یدونستم محاله جلو  یم

نب  اشاره  نه یکه طناز  به طراوت  به  ..  اونم  و  اتاقش  تو  بره  کردم 

 رفت.  یناچار و با ناراحت 
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بعد از درآوردن شال و مانتوم راه افتادم سمت آشپزخونه و   منم 

بود و   ستادهیهدف وسط آشپزخونه وا  ی که ب  ی زل زدم به طناز 

 بود.  نی زم خینگاهش م 

چ  ادشی  اصالً واسه  که  بود  ا  یرفته  د  نجایاومده    ن یا  دنیو 

تر منگر  یحالتاش من و ه  رفتم سمتش..    عیکرد که سر  یان 

 بازوش و گرفتم و برش گردوندم سمت خودم..

گرفت و زل زد به صورتم.. حاضر    نی از رو زم  ری و با تاخ  نگاهش

چهره    نیوقت همچ  چیسال ها ه  نیبودم قسم بخورم که تو تمام ا

هدف و پوچ.. درست    ی و ب  زهیانگ   یبودم. انقدر ب  ده یاز طناز ند  ی ا

کشه و حرکت   یکه فقط باالجبار داره نفس م  ی مرده ا  هی  نیع

 کنه!  یم

 !ه؟یچه حال و روز نیطناز چته؟ ا -

بعد هم  ه یثان  چند از هم   نکه یتو سکوت بهم زل زد و  لباش و 

 : دمیفاصله داد که حرف بزنه توپ 

 دونم و...  ی.. من مستین ی زیچ ای یچ یه یفقط بگ  -

 خسته ام!   -
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که تازه داشتم شدت گرفته و خشدار بودنش    جونشیب  ی صدا  اب

م با    ی و حس  بهش که همزمان  زدم  زل  و  کردم ساکت شدم 

 تو قطره اشک رو صورتش لب زد:  ختنیر

 ! سایخسته ام گ یلیخ -

باهاش حرف زدم و حالش    شبیمنم پر کرد.. د  ی .. چشما اشکاش

به سرش اومده بود    یو چهار ساعت چ  ستیب   نیخوب بود.. تو ا

 شده بود!  ریکه انگار ده سال پ

 شده؟ بگو به من!  یچرا قربونت برم؟ چ -

 ..  ادیخوابم م -

به دور و برش انداخت و همونطور که راه افتاد بره    یجیگ  نگاه

 از آشپزخونه گفت:  رونیب

 ...ی زی چ هیودت خ ی اگه شام نخورد  -

 ستـــــم؟ ی.. مگه من با تو ننمیبب ستایوا -

[15.12.2۰ 2۰:21 ] 

 نهصد و هفتاد و هفتم  پارت
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عصب   با ا  میسکوتش  حاال  که  بود  صدا  ی نجور یکرده  بلند    ی با 

ول زدم.  داد  د  یسرش  محض  اش   دنیبه  شده  مظلوم  چهره 

 : دمیشدم و نال مونیپش

 بگو منم بفهمم...   ی زیچ  هیقربونت برم.. خب    یجون.. اله طناز    -

شه    ی کج م  نیحرفام حس کردم بدنش داره به سمت زم   وسط

  نکه یلحظه تونستم عکس العمل نشون بدم و قبل از ا  هیو فقط تو  

  ی سقوط کنه و سرش بخوره به چهارچوب در آشپزخونه.. تن ب

 و هوا نگه دارم..  ن ی زم نی زده اش و.. ب خیجون و 

××××× 

  ی کلمه هم حرف نزد.. نم  هی  یمان   م یبرس یبود که تا وقت بیعج

با    یول  گهید  زیچ   ایدونم از شدت استرسش بود   نتونستم  منم 

حرف زدنام ذهنش و منحرف کنم چون.. اضطراب خودمم کم 

 نداره. ی ا دهیفا چی بگم ه یدونستم هرچ ینبود و م

بزرگ نگه داشتم    ییالیدر اون خونه و   ی و جلو   نی که ماش  یوقت  تا

 و گفتم: 

 شو!  ادهیپ -
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 : دیباالخره واکنش نشون داد و پرس که

 کجاست؟ نجایا -

 زل زدم به در خونه..   یگرفتم و با درموندگ ینفس

که کامل شد تو رو   لشیخواست وسا  ی.. مدهیرو تازه خر  نجایا  -

 باشه..  نجا ی کنه.. فقط خدا کنه که هم زتیو سورپرا ارهیب

بابت حال دارون..   یسمت خونه. جدا از نگران  میو رفت   میشد  ادهیپ

 شتریب  نیشد و ا   یهم داشت لحظه به لحظه بدتر م  یحال مان

 ترسوند. یمن و م

 ن یبود و هم  دیعاقالنه از دارون بع  ریهمه کار غ  نی.. ای قول مان  به

ام تونه انج  یکه م   ییکارا  هیاز بق  یشد هزارتا فکر منف  یباعث م 

 . رهیبده تو سر آدم شکل بگ 

از جلو  زنگ و  و زدم  و   فونیآ  نیدورب  ی در  رفتم که من  کنار 

به صورتم    شیبود و با تشو  ستادهیهم اون سمت وا  ی.. ماننهی نب

 زل زده بود.. 

 گفت:  ینشد که با کالفگ ی خبر چیه میهرچقدر صبر کرد یول

 ! ست ین نجایا -
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 کنه!   یهست و باز نم دمیشا -

 تونه باز کنه!  ینم..  دمیشا -

  نکهیراحت از ا  الیمنم طاقتم طاق شد.. با خ  گهیحرف د  نیا  با

رفت    عیقالب گرفتم و اونم سر  یمان  ی برا  ستی تو کوچه ن  یکس

 تو خونه و در و از اونور واسه من باز کرد.  دیباال و پر

ها  با از ح  ی قدم  برم    اطیبلند  که  رد شدم  و جور خونه  جمع 

نداشت..    دهی. رفتنم فا ستادمیوسط راه وا   یسمت ساختمون.. ول

 تونستم بازش کنم!  ینم نوریدر بسته بود و من از ا

[15.12.2۰ 2۰:21 ] 

 نهصد و هفتاد و هشتم  پارت

  دمیو نگاهم و به دور و بر دوختم که د  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

ذاره و   ی رو هم رو هم م  واریچند تا جعبه رو داره کنار د  ی مان

برسه    ی انقدر  یوقت به پنجره ساختمون  سنگ    هیبلند شد که 

بزرگ از تو باغچه بال استفاده گوشه ح برداشت و از    اط ینسبتاً 

  ع یبود باال رفت که سر  لقدو تاشم شکسته و    یکیکه    ییجعبه ها

با    یمکث   چیو اونم بدون ه  فتهی رفتم سمتش و کمکش کردم ن 

 رو شکوند.  شهیسنگ ش
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 هیو از اون قسمت شکسته شده بندازه تو که    خودش  خواست

 لحظه مکث کرد و با استرس برگشت سمتم.. 

 ! می کن یوقتمون و تلف م میدار  ؟ینباشه چ نجایاگه ا -

  م یانقدر صبر کن  دینبود با  نجای.. ایمان   میندار  ی ا   گهید  نهیگز  -

 من باز کن..  ی ازش بشه.. برو تو در و از اونور برا  ی خبر هیتا 

تونست خودش   ی کم ارتفاع داشت و سخت م  هیپنجره    نکه یا  با

به هر    یو بکشه باال و از اون قسمت شکسته شده رد کنه.. ول

در    ی جلو  ی از پله ها  عیبود انجامش داد و منم سر  ی جون کندن

با چهره    یباال رفتم و منتظر موندم که در باز شد و مان  ی ورود 

 بهت زده و ناباور گفت: 

سر و صدا شد  نهمهیدره! پس.. پس چرا ا   ی رو دی.. کلنجاسیا -

 چه خبره؟ نهی بب ومد ین

اندازه ترسناک..    نیا  جواب به همون  بود و  سوال مسلماً واضح 

نمونده    یتا تلف شدنش باق  ی زی که چ  ی پسر  نیشد به ا  ینم  یول

 زد. یبود حرف
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.. از سر راه کنارش زدم و م یواسه هدر دادن نداشت  یوقت  گهید

خونه نشونم    نیا  دنیکه موقع د  ی راه افتادم سمت اتاق  می مستق

 داد و گفت:

 شه!«  یعاشقش م نهیرو بب نجایا  ی ویو ی ندارم مان »شک

  نجا یا  ی رو تنم نشست و نفسم گرفت.. چرا انقدر فضا  ی سرد  عرق

 دلهره آور بود؟ 

 تو؟ دارون!«  ی کرد کاری.. دارون.. چ»دارون

 ی وارا یضرب باز کردم و همون لحظه.. همه در و د  هیاتاق و    در

  یکه رو  ییرنگ و رو  یدارون ب  دنیخونه آوار شد رو سرم با د

قوط  نیزم و  بود  ب  ی قرص   یافتاده  نصف  احتمااًل  و   شترشیکه 

 خورده بود و چند تاشم پخش و پال.. کنار دستش افتاده بود.. 

 : دمیفرستادم و نال رونیلرزونم و مقطع ب  بازدم

 خدا! ای -

خواستم    نکهیکرد و هم   ی ادآور یرو    یاسم مان  عیسر  یلیخ  ذهنم

برگشتم    نهیصحنه رو بب  نینذارم ا  ی بهانه ا  هیدر و بببندم و به  
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ب  رهیو خ  ستادهیپشت سرم وا  دمید  هی جون دارون    ی به جسم 

 پره و همه تنش به رعشه افتاده.   یپلکش تند تند م 

 خودت به دادم برس...  ای.. خداایخدا

[15.12.2۰ 2۰:22 ] 

 د و نهم نهصد و هفتا پارت

××××× 

 و بخور!  نیطناز.. طناز جان.. بلند شو ا -

  ی گذشت و دست و پا ی که از غش کردنش م یساعت  می از ن بعد

زده اش من و تا مرز سکته برد و آورد باالخره پلکاش و از هم   خی

فاصله داد و زل زد به چهره پر از دلهره من و طراوت که باالسرش  

 .میبود ستادهیوا

 باال و لب زد: دیکم رو تخت کش هیو   خودش

 خوبم!  -

نشستم لبه تخت.. انگار    ی و من با درموندگ  هیگر  ریزد ز  طراوت

فهم خودشم  استرس  دیباالخره  و  عذاب  چه  ما    یکه  جون  تو 
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آب قند و ازم گرفت و چند    وانیانداخته که با دست لرزونش ل 

 قلپ ازش خورد. 

 ! یزود پاش دی.. برو بخواب فردا بازمیطراوت.. خوبم عز -

 ؟ ی شد ی نجوریآخه چرا ا -

افتاد  زمیعز  گهید  ادیم   شی پ  - فشارم  نخوردم  شام  چون   هی.. 

 لحظه.. اآلن خوبم! 

گرده    یدونستم از قصد برنم  یم  یبه سمت طراوت بود.. ول  روش

دونست به محض    ی.. چون منهی و طلبکار من و بب  یتا چهره شاک

 یبه سمتش روونه م  راهامیفحش و بد و ب  لیچرخوندن سرش س

 شه. 

  ره یخ  قینفس عم  هیکرد بره و با    یباالخره طراوت و راض  نکهیا  تا

 کف دستش شد و لب زد:

..  ست یبه خدا گفتنش راحت ن  ی.. ولی خوا  ی دونم جواب م  ی م  -

 ! ساینکن گ  تمیپس اذ

 کنم؟ تیاذ دیاشکال نداره؟ فقط من نبا یکن تیتو اگه اذ -
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درمونده زل زد به صورتم و چشماش    یو بلند کرد و با نگاه  سرش

 دوباره پر از اشک شد. 

 کردم؟ کاریچ -

 کیو خودم و بهش نزد  زیو از دستش گرفتم و گذاشتم رو م  وانیل

 تر کردم..

 یچرا انقدر خر  ؟یفهم  یقربونت بره.. آخه چرا نم  سایگ  یاله  -

  ی چ یو ه  نمیو حال و روز تو رو بب  افهیق  نیطناز؟ به نظرت من ا

  یزندگ  گهیکنم؟ اون د  یتونم زندگ  ینفهمم.. م یچینپرسم و ه

 جهنمه!   ستین

که ملتمسانه    د یلرزونش و به دندون گرفت و شونه هاش لرز  لب

 تر لب زدم:

 دهنمه..  ی شده.. به خدا قلبم تو یبگو چ سایمرگ گ  -

 خواد!  یطراوت و م -

 !؟یچ -

مبهوت و گشاد شده    ی شد به چشما  رهیو خ  دیکش   ی قیعم  نفس 

 من.. 
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.. میخواست قرار بذار  یم  نیخواد! واسه هم  یپاشا.. طراوت و م  -

 کنه!  ی خواست.. طراوت و از من خواستگار ی خواست.. م یم

تو  تکرار باره حرف طناز  بلند شدن    ی چند  سرم.. همزمان شد 

  ت ی و من تو اون لحظه.. وضع   ش یهق هق پر از درموندگ  ی صدا

نقطه براش به آخر   ن یتو هم  ایدونستم دن   یاز طناز که م  ی بهتر

 نداشتم!   دهیرس

[15.12.2۰ 2۰:22 ] 

 نهصد و هشتادم پارت

 زده اش و لب زدم: خیو گذاشتم رو دست  دستم

به هم  یچ  یعنی  - به همنیطناز؟  انقدر  یعنی  ؟یراحت  نی...   ..

 نیبزنه؟ ا  یحرف  نیجا و بهت همچ  هیکه تو رو بکشونه    حهیوق

 آدم! هی.. چه برسه به ادیبرنم وونمیح هیکار از 

که دارم   یبرام مهم نبود کس  گهیو از دست داده بودم و د   کنترلم

 گه ید  زنم شخص مورد عالقه طنازه.. چون  یدرباره اش حرف م

به خاطر از    ی خودیسراب دلبسته و ب  هیوقتش بود اونم بفهمه به  

  چیبود.. ه   یروان  ضیمر  هی.. اون آدم  رهیدست دادنش آبغوره نگ 

 توش نداشتم!  یشک
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شده    گهید  یکیدونم! انگار    ی.. نمسایگ  هیدونم هدفش چ  ینم  -

چند    نیکه تو ا  یی اون پاشا  گهیامروز اومد سر قرار.. د  ی بود.. وقت

نبود..   میتر شد  کی.. نزدییجورا  هیو    میزد  ی وقته با هم حرف م

و  من  و  بزنه  زخم  که  بود  اومده  بسوزونه..  که  بود  اومده  اصالً 

 کنه و بره. گفت.. گفت..  وونهید

ادامه   هیشد وسط گر  یم   دهیشن  یکه به سخت   ییزد و با صدا  هق

 داد: 

..  ادی تم با من بطراو  ی خوام برم خارج.. اگه.. اگه بذار  ی گفت م  -

..  ی تون  یراحت م  الیبا خ  گهیشه.. هم تو د  یهم اون خوشبخت م

خواهرت   نده یو.. نگران آ  ی که دلت خواست ازدواج کن  یبا هرک 

 ! ینباش 

که بهشون وارد   ی به خورد شدن دندونام از شدت فشار  ی زیچ

  چی بمونم و ه  ی نطوریتونستم هم  یشد نمونده بود.. مسلماً نم  یم

شده رو   بیغر  بیحرص و خشم عج  نیا  دینکنم.. من با  ی کار

بان  نیهم و  باعث  سر  م   ی م  یخال  ش ی امشب  بهش  و    یکردم 

بکنه    ادخو  یکه م  یغلط  ی شتری فهموندم که دفعه بعد با دقت ب

 رو انتخاب کنه! 
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 لب زد:  دهی بلند شدم برم که طناز ترس ی حرف اضافه ا بدون

 کجا؟! -

 : دیندادم و در اتاق و باز کردم که نال  یتیاهم

 ! ست ین -

 رو در خشک شد و برگشتم طرفش..  دستم

خونه.. تو هم فکرات و بکن.. هر موقع    امیگفت.. چند روز نم  -

 برگشتم جواب بده بهم! 

تو    دیکنم. شا  کار یچ  دیدونستم با  ی .. نمی بودم و عصب  درمونده

ا  ییروزا  می زندگ تا  بالتکل  نیکه  به    یحرف  چیبودم و ه  فیحد 

خودم   ی.. اون روزا مربوط به زندگیبود ول ادیز د یرس  یذهنم نم

خواهرم که انقدر واسه ام    یبخوام حاال درباره زندگ  نکهیبود و ا 

 بود برام!  ایدن  ارک نینظر بدم.. سخت تر زمیعز

[15.12.2۰ 2۰:23 ] 

 کمینهصد و هشتاد و  پارت

 زل زدم به صورتش..  تینشستم لب تخت و با جد  دوباره

 کنم!  یتو روت نگاهم نم گهید یبمون نجایبه قرآن اگه بازم ا -
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 کنم؟ کاریچ -

خوب    ی جا  هیبا هم    میگرد  یخونه ما.. بعدشم م  دیایمدت م  هی  -

نزد باش  کیکه  الحمداهلل که وضع میکن   یم   دایپ  دیما هم    ت ی.. 

.. زرتشت آشنا ی خونه بد  هیکرا  شتریب   یتون  یکارتم بهتر شده.. م

خونه    هیو    میر یگ  ی سپرم.. وام م  ی م  یادتی داره حتماً.. منم به س

 ! فتهین  یعوض نیچشمت به ا  گهی.. فقط دیکن یخوب رهن م

 به طراوت هنوز نگفتم!  -

و تو    دیکلمه از حرفامم نشن   کی   یرفت تو هم.. انگار حت  اخمام

 خودش بود.. ی هواحال و 

 ؟ یو نگفت یچ -

شا  ان یجر  - و..  شادیخواستگارش  بخواد    یراض  دی..  و  باشه 

 باهاش... 

 خفه شو!  -

اراد  تند کامالً  لحنم  م  ی شدن  و    ی بود..  طناز  باهاش  خواستم 

وجود    شهیبه جون ر  شهیت  هیبا    نیاز ا  شتر یب   گهی ساکت کنم که د

 فرو نره..  ی و تو دره نابود فتهیخودش ن
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لحن و ازم    نیحرف و ا   نیداد که انتظار ا  یناباورش نشون م  نگاه

ول باینداشته  نبود..  مهم  بعض   دیفهم  ی م  دی..    یحرفا حت  یکه 

 ارزش به زبون آوردن ندارن..

 کاش طراوت نبود! -

 طنـــــاز! -

 یم  ی .. بهش حسودنکهیمسئله.. نه به خاطر ا  ن ینه به خاطر ا  -

واسه موندن    ی لیدل  گهیاگه نبود.. من.. من د  نکهیکنم.. به خاطر ا

 ! رمیبگ   م یتونستم تصم  ینداشتم. اون موقع راحت تر م   ا یدن  نیتو ا

م  - غلط  خودت    میتصم  ی بخوا  یکن  ی تو  واسه  پرت  و  چرت 

.. طراوتم نباشه من که هستم.. قد نوک سوزن ارزش ندارم  ی ریبگ

.. با نبودنت.. منم داغون ی کن  یدرصد فکر نم  هی  یواسه تو؟ حت

 شم؟  یم

و بعد جفتمون همزمان    میشد  گهیمات صورت همد  هیثان  چند

باز کردم    دنشی .. دستام و که واسه به آغوش کشهیگر  ریز   میزد

 اش بلند تر شد.  هیگر ی انداخت تو بغلم و صدا عیخودش و سر 
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  ه یگر  ی دادم همپا  حیمحکم به خودم فشارش دادم و ترج  منم

لحظه   نیتونست حال داغون ا  ینم  یحرف  چیه  یاش باشم وقت

 اش و آروم کنه! 

تبد  یبعض  چرا مونث..  ما جنس  زنا..  ما  ما دخترا..    ی م  لیوقتا 

  ی که حت  یآدم  هی  دیچرا با  ا؟یموجودات دن  نیبه بدبخت تر  میشد

زه رو به خودش بده که با چند تا  اجا  نیبرش.. ا  ادهیاسم آدم ز

دختر و نابود کنه و از آسمون پرتش کنه    هی  ی اهایجمله.. همه رو

 ن؟یرو زم

  ی .. اون که طناز و نمیول  ستی ن  ی کس زور  چیداشتن ه   دوست

 ه یخواست.. حق نداشت بهش چراغ سبز نشون بده.. حق نداشت  

بود طناز    دهیفهم  ی مدت باهاش چت کنه و حرف بزنه اونم وقت

 بهش حس داره.

[15.12.2۰ 2۰:23 ] 

 نهصد و هشتاد و دوم  پارت

که دوسش داره بهش    یانقدر صبر کنه.. تا اون  دیدختر با  هی  چرا

که اگه طناز زودتر شرم و خجالتش و   یبده.. در صورت  شنهادیپ

گفت.. اونم زودتر آب    یذاشت و از عالقه اش به پاشا م   یکنار م 
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  ی نم  دایکش پ  نجایتا ا  هیقض  نی رو دستش و ا  ختیر  یرو م  یپاک

 کرد!

وقت به دردمون   چیدادن.. چرا ه  ادمونیکه    ییایحجب و ح  نیا

نقطه    نیمثل طناز و.. به همچ  ییخوره و برعکس.. کار آدما  ینم

 فکر کنه. یبه خودکش یرسونه که بخواد حت یم ی ا

  یکی.. تا  ننیانقدر تو خونه بش  دیکه دخترا با  یت یذهن  نیا  کاش

 ندهیبره.. تا حداقل در آ   نیبذاره.. از ب  شیخواستارشون بشه و پا پ

  ی که فکر م  ی پسر   هیمتکبرانه    ی .. به خاطر حرفای دختر  گهید

داره..    یاون بستگ  میبه تصم  یو همه چ   هیباز  نی کنه قدرت برتر ا

 خورد نشه!  یشکل نیا

××××× 

ب   یصندل  رو ب مارستانیناراحت  تا تخت  نی..    شیکیکه رو    یدو 

دارون.. نشسته بودم و نگاهم و   یکیبود و رو اون    دهیخواب  یمان

  داریکردم تا به محض ب  یجفتشون جا به جا م  نی ب  هیهر چند ثان

 شدنشون متوجه بشم. 
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دق  تازه سه  از چند ساعت جهنم  قهیدو  بعد  که  گذشته    یبود 

تونستم نفس راحت بکشم.. چون معده دارون و شست و شو داده  

 بودن و دکتر وعده بهوش اومدنش و داده بود.

دکتر.. از شدت استرس و فشار    ی حرفا  دن یقبل از شن  یمان   یول

 ریدونستم اگه د  یآرامبخش الزم شده بود و من واقعاً نم  ی عصب

جر  داریب در  هاشون  خانواده  و  مدت   یطوالن  بتیغ  انیبشن 

هاشون که دست منه    یو زنگ بزنن به گوش  رنی جفتشون قرار بگ

 بهشون بدم!  دیبا یچه جواب

دارون..   ی رنگ و رو   یو فوت کردم و زل زدم به صورت ب  نفسم

  ده یرس   ی و به چه نقطه ا  هیکارش چ  نیبودم علت ا  دهیهنوز نفهم

به محض بهوش   یازش سر زده بود. ول  ی دیکار بع  نیبود که همچ

 هیقض  نیمطمئناً سر ا  یکیداد و من    یجواب پس م  دیاومدنش با

 نبودم!   ایکوتاه ب 

بهش.. همون شب  یحرف  هیبار    هی  ادمهی باباش فوت    ی زدم  که 

وقت د  یکرد..  نترس  گفت  خودکش  گهیبهم  از  کردن    یسنم 

 گذشته و من جواب دادم: 

 کنم!«   یتو روت نگاه نم  گهید  ینجاتت بدم ول  دیشا  یاقدام کن  »
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که باهاش حال    یشوخ  هیحرف و فقط به حساب    نیلحظه ا   اون

کردم   یرشم نمبد دارون و خوب کنم به زبون آوردم و اصالً فک

 بشه!   لیتبد تیمسخره به واقع یشوخ نیروز.. ا هیکه 

[15.12.2۰ 2۰:2۴ ] 

 نهصد و هشتاد و سوم  پارت

  چیافتاد و دکمه اش و فشار دادم.. ه  میلحظه نگاهم به گوش   هی

پ و  ا  سایاز گ  یامیتماس  وقت  بیواقعاً عج  نینداشتم و    ی بود.. 

  د ی نگران شد و قاعدتاً با  یلیدنبال دارون خ  میریم   میدار  دیفهم

م   قهیهر دق و    یزنگ  ول  یم  ی خبر  هیزد  حاال.. چند    یگرفت 

 بود.  شدهازش ن ی خبر چیساعت گذشته بود و ه

  م یخوابن گوش   نکهیاز ا  نانیبه جفتشون و اطم  گهینگاه د  هیاز    بعد

 رو گرفتم..  سایو شماره گ رونیو برداشتم و از اتاق زدم ب

ول   یم  احتمال نزده  زنگ  که  باشه  خواب  طول    یلیخ  یدادم 

 که جواب داد:  دینکش

 شد؟ دارون خوبه؟ یالو؟ زرتشت.. چ -
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ول  صداش ناراحت..  و  بود  خاطر    یم  دیبع   یگرفته  به  دونستم 

افتاده    ادشیبود که انگار.. تازه    ی دارون باشه.. چون لحنش جور

 اومده بودم..  ی چه کار ی من برا

به سوالش لب   تیاهم  یتر از خودش بودم بکه حاال نگران    منم

 زدم:

 صدات چرا گرفته؟ ؟یخوب  سا؟یگ ییکجا -

 حاال..  گمی م -

 اآلن بگو!  -

خودش که   ی و پشت سرش صدا   دمیو شن   قشی نفس عم  ی صدا

 گفت: 

رفت بهت    ادمیاصالً    نیطنازم. واسه هم  ریاومدم.. درگ  یاز وقت  -

 زنگ بزنم و حال دارون و بپرسم! 

 شده مگه؟  یچرا؟ چ -

بارم جلوم فشارش افتاد و غش    هیبده..    یلیداغونه! حالش خ  -

 کرد.. اآلنم به زور خوابوندمش.. 
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ذهنم و به زبون   ی چفت شد و دستام مشت.. احتمال تو دندونام

 آوردم و گفتم: 

 وزه؟ یپف کهی بازم کار او مرت -

  ییکم بعد با صدا  هیو    نه یداد موضوع هم  ی نشون م  سا یگ  سکوت

 لب زد: دیلرز یم یکه از بغض و ناراحت

 کرده!  ی جا قرار گذاشته.. طراوت و ازش خواستگار هیباهاش  -

 ؟ یچـــــــ -

 ضایبه مر  یکه واسه سرکش  ی انقدر بلند بود که سر پرستار  صدام

به    ت یاهم  ی اتاق در رفت و آمد بود به طرفم برگشت و من ب  ن یب

 : دمیپرس  ظشیاخم غل

 کرده اون آشغال نسناس؟ یغلط نیچرا همچ -

زنه.. طناز    یفهمم واقعاً! چند وقته که با طناز حرف م  یمنم نم  -

شده بودن..   کیرابطه اشون خوب شده. بهم نزد یلیگفت خ یم

خواد بهش    یطمئن بود که مخواست قرار بذاره م   ی که وقت  ی طور

  ر ی حاال.. داغون شده زرتشت.. بگم چند سال پ  ی بده ول  شنهادیپ

 ! یکن  یشده باور نم
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قبالً    چشمام اون دختر که  و روز  از تصور حال  بستم  و محکم 

بوده    یتیشاهدش بودم و حاال.. مطمئناً چند پله هم بدتر از وضع

 .. دمشیکه اون روز د 

و اون از طناز که   هیدونستم دردش چ  یاز دارون که هنوز نم  نیا

 یاز حدش و م  شی ب  یسادگ  دمی داشت چوب عشق و عالقه و شا

 خورد..

[19.12.2۰ ۰3:39 ] 

 نهصد و هشتاد و چهارم پارت

.. بگو اون آدم اصالً ارزش نداره که بخواد به  سای آرومش کن گ   -

 ببره!  نیخاطرش خودش و از ب

 بره!  ی.. زمان مستین  یراحت نی.. به همیبهش.. ول گفتم  -

 گفت:   عیکه سر دمیکش ی کالفه ا پوف

 د؟یبود که رفت  ییشد؟ همونجا یتو بگو.. دارون چ -

 آره!  -

 ؟ یی شد؟ اآلن کجا یخب؟ چ -

 راهرو رسوندم و نشستم روش..  ی تو ی ها یو به صندل  خودم
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.. تموم میدیرس  یم  ری.. دارون قرص خورده بود.. دمارستانیب  -

 بود! 

کردنش.. کاسه چشم منم    هیو پشت سرش گر  سا یگ  نیه  ی صدا

با دو تا   عیچند ساعت پر کرد که سر  نیبار تو ا   نیچندم  ی برا

 ..واریدادم به د هیانگشت ماساژشون دادم و سرم و از پشت تک

با صدا  ساکت لحظه  از چند  بعد  اونم  و  بشه  آروم  تا    ییموندم 

 و ناباور لب زد: فیضع

 را؟ چ -

جنازه دراز به دراز  ن یتو خونه.. ع می رفت یدونم.. با بدبخت ینم -

زم بود    نیرو  خودمم    یخال  ی قوط   هیافتاده  بغلش..  قرصم 

 مشیو آورد  نی تو ماش  مش یگذاشت  ی با مان  ی چه جور  دم ینفهم

نشده بود! معده اش و شستشو    ریخدا رو شکر د  ی .. ولمارستان یب

که ازش بپرسم   ومدهین   وشهنوز به  یدادن.. اآلن حالش خوبه.. ول

 کرده!  یغلط نیچرا همچ

 اون چطوره؟ ؟یچ ی مان -

 سرم!   ری.. رفت زست یبهتر ن  تشیاونم وضع -
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 !  رمیبم یاله -

 خدا نکنه!  -

!  ی از طناز.. اون از دارون و مان  نیبود امشب.. ا  ی چه شب گند  -

پ عصب  شتیکاش..  فشار  انقدر  ب  یبودم!  اآلن  که  از    شتریرومه 

 کنه!   یفقط بغل تو آرومم م ی زیهرچ

  ی .. لبام به لبخند باز شد.. چه میذهن  ی ها  یاون آشفتگ  وسط

 که منم حال خودش و داشتم؟ دیفهم

..  میاحمقانه دوستامون جون سالم به در ببر  ی بذار از دست کارا  -

کنم.. خوبه خانم خوشگلم؟    یبعد خودم از صبح تا شب بغلت م

 خوبه گل سنگم؟ 

 ؟ ی بر  یآخ من فدات بشم که انقدر از راه دور دل م -

 : دمیکردم و پرس  یجون یب  خنده

 فقط از راه دور؟ -

.. با  میکینزد  ی .. وقتی بر  ی عاشقانه دل م  ی نجوریاز راه دور ا  -

 ! ی کن یم ی هات دلبر طنتیش
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اآلن   نیهم  نکهیکردم با وسوسه ا  یو محکم بستم و سع  چشمام

 ببوسمش مقاومت کنم و گفتم:  ر یدل س هیپاشم برم سراغش و 

  تمیدور  هیثان  ه یطاقت    گهیحرف بزنم د  نیاز ا  شتری.. ب سایبرو گ  -

غصه    ادیندارم! مواظب خودت باش! مواظب طنازم باش.. نذار ز

 بخوره! 

.. به  ی ! استراحت کن اگه تونستنطور ی.. تو هم همزمیباشه عز  -

 .. خدافظ! اریکمرت فشار ن

[19.12.2۰ ۰3:۴۰ ] 

 نهصد و هشتاد و پنجم  پارت

صله چشمم که کردم بلند شدم و رفت تو اتاق.. بالفا  یخداحافظ

تکون خوردناش نشون   یبه دارون افتاد که چشماش بسته بود ول

 شه!  یم داریداد که داره ب یم

تا تختاشون وا  نیب   رفتم نگاه    ی .. جورستادمیدو  که حداقل تو 

 و خم شدم روش.. فتهین  یاول چشمش به مان

 دارون؟! -
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شه    داریکامل ب  نکه یهنوز بسته بود.. خواستم قبل از ا  چشماش

 : د یبه گوشم رس فش یضع ی برم به پرستار خبر بدم که صدا

 زرتشت؟  -

س  نفس تو  مونده  ب  نهی حبس  و  لحظه   رونیام  اون  فرستادم.. 

کردم    ی.. فکرشم نمدمشید  نیکه دراز به دراز رو زم  یوحشتناک

دارون    گهیاز نظرم دبتونم صداش و بشنوم و    گهیتا چند ساعت د

 تموم شده بود! 

و کنار گذشتم و    رمیکه بعداً قرار بود ازش بگ  یو حساب  ی دلخور

 گفتم: 

 دارون؟  یجانم؟ خوب -

خشک شده اش و از هم    ی چشماش و باز کرد و لبا  ی ال   باالخره

 فاصله داد:

 تشنمه! -

برا  همون تو.. منم همچنان  اومد  باز شد و پرستار    یلحظه در 

مان   نکهیا به  وقت  فتهین   یچشمش  تا  نخوردم..  تکون  جام    ی از 
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کم آب بخوره    هیتونه    ی و چک کرد و گفت م  تش ی پرستار وضع

 ..رونی سرمش.. رفت ب ی چند تا آمپول تو  قیو بعد از تزر

آب    ی بودم بطر  ستادهیکه کنارش وا  یخچالیدوال شدم از    منم

رو بردشتم که همون موقع دارون سرش و برگردوند و با    یمعدن

رو  یمان  دنید بغل  ی که  ناباورانه   یتخت  بود  غرق خواب  هنوز 

 کم بلند کرد و لب زد:  هیسرش و 

 ؟یمانـــ -

 پاشدم و شونه هاش و گرفتم..  عیسر

 خوابه! ــــــــسیه -

  ی حال  ی ب  تیمن دوخت و با نها  یملتمسانه اش و به چشما  نگاه 

 : د ینال

 چش شده؟ چرا.. چرا سرم داره؟ زرتشت.. بگو!  -

ب  یکردم.. عصب   داغ و  اسفبارش   تیاهم  ی شدم  روز  و  به حال 

 : دمیتوپ

ذهنت    ی تو  یجواب   چیچرا؟ ه  یپرس   یاز من م   ی چرا؟ واقعاً دار   -

   ؟یکن ینم دایسوال پ نیواسه ا



2633 
 

 :نییکردم و صدام و آوردم پا ی به مان  ی ا اشاره

! خودت ی افت  یپس م   ی دستش دار  ی سرم تو  هی  دنیفقط با د  -

مشت    هی  نیاون.. که جنازه تو رو وسط اون خونه ب   ی و بذار جا

پ باز خ  دایقرص  ا  ی قو  یلیکرد..  تا  و  هم    نجایبود که خودش 

 رسوند و بعد از حال رفت! 

اشک   ی لحظه ناباورانه به صورتم زل زد و کم کم قطره ها  چند

شد.. کف دستش و رو   ریاز گوشه چشمش به سمت بالش سراز

به گر و  م  کهیافتاد.. در حال  هیچشماش گذاشت  کردم   یحس 

 کنه!  داریرو ب  ینرسه که مان ی داره صداش به حد یسع

[19.12.2۰ ۰3:۴۰ ] 

 د و ششم نهصد و هشتا پارت

درحال  کینزد  منم و  شدم  ا  کهیتر  بودم  نتونسته  کار   نیهنوز 

 : دم یاحمقانه اش و هضم کنم نال

  ی !چ یبا خودت؟با مان  یکارو کرد  نیدارون؟چرا ا  ی کرد  کاریچ-

اومد   یم  رید  م؟اگهیدی رس  یم  ریاومد اگه د  یبچه م   نیبه سر ا

به   ری!اگه دی شد  ب یکه تو غ  دمیفهم  یسراغ من و..من اصالً نم

م  باش  د یرس  یذهنم  خونه  اون  تو  ممکنه  که    ؟اونیکه  لحظه 
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ا  هی..ی کرد  یم  یغلط  نیهمچ  یداشت به  فکر    زایچ  نیدرصد 

 اومد؟ یبچه م نیبه روز ا یچ نکهیا ؟بهی نکرد

بازش با   مهین  ی پلکا   ی و از رو چشماش برداشت و از ال  دستش

  ره یزد..خ  یم  ادیو فر  دنیرس  ی و نابود  ی به پوچ  ب یکه عج  ی نگاه

 رو به روش گفت: 

  نیا  میزندگ   تی و زنده بمونم هم..وضع   رمیمطمئن باش..اگه نم-

م نابود  رو  خودخواه  یبچه  م  ی کنه!کارم..کارم  که    ی بود 

 من..مردن اون و نه!   ی..ول نهی خواستم..اون مردن من و بب

کلمه    هیکه    ی من  جیگ  ی و برگردوند و زل زد به چشما  سرش

 آوردم:  یازحرفاش سر درنم

زرتشت..نم  ینم- مان  یتونم  شدن  آب  ذره  ذره  شاهد    ی تونم 

بهتر  یباشم!نم مرگ  باشمش.  و..نداشته  باشم  راه حل    نیتونم 

 !دیکرد ینم دامیواسه من بود!کاش پ

  ی نظر  نیکه همچ  روزیشده؟تا د  ی چ  یگ ینم  ه؟چرا یدردت چ-

 ! ی نداشت

 !ستادمیوا یزندگ ی ه..کجاک دمیفهم شبیچون خودمم..تازه د-
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 : د یبده که نال حیموندم تاخودش توض  نبارساکتیا

گذاشته..که  - شرط  برام  از    یکیبا..دختر    ایمامانم 

کنم.  المونیفام هم  نباریدوباره..ا  ای..ازدواج  و   دشیق  شهیواسه 

م   ی بزنم..حت همه  اون   گه یگفت..به  و  شدم  طرد  چرا  که 

 سر قبرم!  ی ایذارن که ب ینم هی..بق رمیموقع..مطمئن باش اگه بم

 چپ و راست شد و لب زدم:  سشیخ  ی چشما  نی ناباورم ب نگاه 

قبول    تی زندگ  طیشرا  ن یکه..اون که تو رو..باهم  ؟اونیچ  یعنی-

 مونم؟ یکرده بود!مگه نگفت پش

به خاطر رفتن بابام..داغ بوده و   اینقشه اش بوده!  ایدونم..  ینم-

  ی اعتقاداتش افتاده. ول  ادیو بعد..دوباره    نهیفقط خواسته من و بب 

و   یتوانش و ندارم زرتشت..نه توان از دست دادن مان  گهیمن د

دختر بدبخت و..نه از دست دادن مامانم    هی  یخراب کردن زندگ

انقدر    هیو.. عرصه  که..همچ  بهملحظه  شد    ی میتصم  نیتنگ 

 کنم؟  کاریچ  یگی رفتم. تو مگ

  ن یشد بهش حق داد بابت همچ  یدرصد..م  هی.. دیشا  گهید   حاال 

..هرچند که هنوز احمقانه و دور از باور بود و من حاال یمیتصم

 حرکتش باهاش کار داشتم.  نیحاالها به خاطر ا
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ایول شده    ی فشار  نی..با  وارد  بهش  مادرش  حرف  از  بعد  که 

 کرد.  یکار و م  نیهم دیجاش بود شا ی ا گهیبود..هرکس د

  ه یکشور..که دلشون فقط    نیا  ی مثل اکثر همجنسگراها  درست

که   ییو حرفا  انی..اطرافیخواد ول  ی دغدغه م  یآروم و ب   یزندگ

 ذارن! ی..نم ادیدرم شونی پشت سر زندگ 

[19.12.2۰ ۰3:۴1 ] 

 نهصد و هشتاد و هفتم  پارت

  جهینت   نیزود به همچ  یلیتو خ  یدونم سخته دارون.. ول  یم  -

 ندهیدر آ  یتون  یکه م  ی شاد  ی.. زندگ ی زندگ  یعنی..  ی دیرس  ی ا

مان باش  ی با  بیداشته  به خاطرش  که  نداره  ارزش  انقدر    شتر ی.. 

  دن یشه که به محض رس  ینم  ؟یکن  ی.. که مادرت و راضی بجنگ

 ! یبزن یبه بن بست دست به خودکش

رو به عنوان عروسش..    سایکه گ  یکن  یمادرت و راض  یتو تونست  -

 قبول کنه؟ 

خواستن    یم  یمادرامون ک  نیفرستادم.. ا   رونیو با ضرب ب   نفسم

بار و    هی  نیو ا  می کردن دار  یبار حق زندگ  هیبفهمن که ما فقط  

  یخواد و با کس  یکه خودمون دلمون م  ی اون جور  میدوست دار
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اگه    یاگه غلط باشه.. حت   یحت  م؟یکه انتخاب خودمونه سر کن 

 ! میبش مونیاگه پش ی.. حت میبش تیاذ

 کنم! یکه دارم تالشم و م نهی.. حداقلش اینه ول -

و نداره و.. آخرسر   تیراحته که.. مادرت طاقت دور  التیتو.. خ  -

  ی مسئله هم.. نم  نینسبت به ا  ی حت  من..  ی.. ولادیباالخره کوتاه م

تونه چند    یباشم چون.. مادرم قبالً ثابت کرده.. م  دواریتونم ام

تونم زرتشت.. اآلنم   یمن نم یمن سر کنه! ول  دنیسال.. بدون د

تنهاش بذارم   یتونم زنده باشم.. ول   یم  ی جور.. چه  ست یکه بابام ن 

 خودم برسم؟  ی و به زندگ

چ   ینم بد  یدونستم  واقعاً شوک  هرکس  ی بگم!  و  م   یبود    یو 

قرار گرفتن واقعاً سخته و    یدو راه  نیا  نی.. ب ارهیتونست از پا درب

 من تجربه اش و داشتم. 

بار..    نیکه آخر  یگفت.. با وجود بحث  یکه دارون راست م  هرچند

گ سر  مامانم  و    سای با  ب  ییجورا  هیداشتم  ام  خونه   رونشونیاز 

کم نرم تر برخورد کنم   هیبرم سمتش و  دونستم اگه    یکردم.. م

مادر    یاز من و نداره.. ول  ی چون طاقت دور  ادیباالخره کوتاه م 
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  د یکار و بکنه و حاال.. شا  نیا  نهتو   یدارون قبالً ثابت کرده و م

 کرد!  ی مسئله سوء استفاده م نیداشت از ا ی جد ی جد

 دارون؟  -

از پشت سرم.. خواستم خودم و عقب بکشم    یمان  فیضع  ی صدا  با

 صدا لب زد:  ی مچ دستم و گرفتم و عاجزانه و ب  عیکه دارون سر

 بهش نگو!  -

تکون دادم.. برگشتم    دییو رو هم گذاشتم و سرم و به تا  چشمام

داشت  یدارون بود و سع رهیرگزده خ  ی که با چشما یسمت مان 

 .. ادی ب نییتخت پا  ی از رو

سم  دارون به  و  صدادستش  با  و  کرده  دراز  و    ی تش  گرفته 

 لب زد:  جونشیب

 !زمیعز نجایا ایب -

[19.12.2۰ ۰3:۴1 ] 

 نهصد و هشتاد و هشتم  پارت

با   دایصورتش پ  یدوباره راهش و رو  یاشک مان  چشمه کرد و 

رفتم کمکش    ع یافتاد که من سر  هیباز دارون به گر  ی چشما  دنید
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تخت   ی ها  یکی سرم و تا نزد  هی.. پانییو از رو تخت آوردمش پا

 .. نهیتخت بش ی دارون کشوندم که بتونه کنار دارون رو

  یرغم چشما  ی که عل  ی و لبخند  گهیشدن دستاشون تو همد  قفل

هم رو لبشون نشست حال منم خوب کرد و    دنی.. با دسشونیخ

  یکم رفع دلتنگ  هیتا    لحظه تنهاشون بذارم  نی دادم تو ا  حیترج

 .. رنیبگ  گهیبد و از وجود همد ی کنن و حس ها

ب  نیهم  واسه برم  تا  افتادم  فعالً کس  رونیراه  نذارم  مزاحم   یو 

جور قبلش..  اما  بشه..  نشه..    ی خلوتشون  متوجه  دارون  که 

 ..رونیو از رو مبل گوشه اتاق برداشتم و رفتم ب  ش یگوش

.. محال بود  ینه.. ول  ای  دهیبارم جواب م  نیدونستم کارم ا  ینم

  ی حد از درموندگ  نی.. به اگهیبار د  هی..  قمی رف  نیتر  یمیبذارم صم

ببره! هرچند که خودم    نیو عذاب برسه که بخواد.. خودش و از ب

و   شی.. تالش واسه حفظ زندگ یبودم ول ریتا حد مرگ ازش دلگ

 بودم!  ونیکه دوست داره رو.. بهش مد ی رابطه ا

××××× 
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دما  تا با چشما  ی دم  پ  ییصبح  توش  خواب  شد..    ینم  دایکه 

  یاش نگاه م   نه ی نشسته بودم باال سر طناز و به حرکات قفسه س

 دادم. ینفس هاش و گوش م ی کردم و صدا

  ی مدام بهم م  ی بد  یحس منف  هی..  شبشیاون حال داغون د  با

و من    ادهیز  یل یتو خواب سکته کنه خ  نکهیاحتمال ا  یگفت حت

 فکرا.. خوابم نبرد! نیکردن ا دایاز ترس شاخ و برگ پ

ب   زرتشت و    داریهم  ساعت   یکیبود  حرف    یدو  باهم  تلگرام  تو 

زرتشت گفت    ی .. دلم واسه دارونم کباب بود.. به خصوص وقتمیزد

 بوده.   یواسه اون کار چ لشیدل

 یروح یحد نسبت به سالمت ن یمادر.. تا ا هیشه  یچطور م آخه

  ن ی تفاوت باشه و به خاطر تلق  یبچه اش ب   یجسم  ی حت  ای  یو روان

  یبکشونه که پسرش از زندگ  ییخودش.. کار و به جا  دهینظر و عق

با   عیبشه و بخواد خودش و خالص کنه.. اونم انقدر سر  ریس و 

 عجله.

دلم و    دمیبر  یم   ایرو داشتم که از همه دن  ییچرا.. منم روزا  دروغ

  دا یپ   زهیانگ  هی .. بازم لحظه آخر  یخواست خودم و بکشم ول  یم

 .  ره یو بگ ممیتصم نیا ی شد که جلو یم
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تونست به اون    ینم  یبود که حت  دهیکار دارون به کجا رس  حاال 

جور  زهیانگ و  کنه  م  ی فکر  باتالق  وسط  و  که  دید  یخودش   ..

 داد قبل از فرو رفتن و خفه شدنش.. کارش تموم شه!   ی م  حیترج

[19.12.2۰ ۰3:۴1 ] 

 نهصد و هشتاد و نهم  پارت

  ی جام بلند شدم و رفتم کنار پنجره.. هوا تازه داشت روشن م  از

کردم   یکم کم خوابم گرفته بود.. داشتم فکر م  گهیشد و من د

بپره که  قهوه واسه خودم درست کنم    هیبرم   از سرم  تا خواب 

با چ باز    دمیکوچه د  ی که تو   ی زیهمون لحظه  تا آخر  چشمام 

 شد. 

رفت    یبلند م   ی بود که داشت از سمت ساختمون با قدم ها   پاشا

ماش وقت  نشیسمت  و  بود  شده  پارک  تر  اونور  متر  چند    ی که 

که پشتش    ی کم مکث کرد و سرش و به سمت پنجره ا   هی..  دیرس

برگر  ستادهیوا رو بودم  پرده  کاملش  برگشتن  از  قبل  که  دوند 

 گوشه اش زل زدم بهش..  هیانداختم و از 
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  ره یخ  رهیکم خ  هیدادم.. فقط    ینم  صیچهره اش و تشخ  حالت

شد و رفت.. منم همونجا هاج    نش ی سوار ماش  عیزل زد و بعد سر

 و واج موندم. 

خونه؟   امیمگه به طناز نگفته بود چند روز نم  یعوض  نی.. انیا

تو    یسر در آورده بود؟ چه مرض  نجایدوباره از ا  ی حاال چه جور 

ا باهاش داشت  که  بود  روان  نیجونش  رو  کرد؟ چرا    یم   یبچه 

وقت  فشیتکل چرا  نبود؟  روشن  ن  یبا خودش  بلد    ست یخودش 

  رو هم به گند   گهیگناه د  یآدم ب  هیکنه داره    ی آدم زندگ  نیع

 کشه؟ یم

تونستم دست رو دست بذارم تا   یشد.. من نم  ینم  ی نجوری.. انه

و با حرفاش طناز و تا دم مرگ   ادیب  گهیبار د  ه ی  یآدم روان  نیا

 بکشونه. 

به    دیداد.. اگه طناز پدر و مادر داشت با  یجواب پس م  دیبا  پاشا

به من.. به عنوان   دیحاال که نداره.. با  یداد.. ول  یاونا جواب پس م

دختر    نیا  یگفت که به چه حق  یخانواده اش م  ی از اعضا  یکی

 فکر کنه.  یبخواد به خودکش ی رسونده که حت ییو به جا
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طناز    دهیبه صورت غرق خواب و همچنان رنگ پر  گهینگاه د  هی

 حاضر بشم.   عیجزم بشه و سر  م یتصم  نیبود تاعزمم واسه ا  یکاف

حرفامون طناز درباره برنامه    ی سه شنبه بود و انقدر البه ال   امروز

دونستم که سه شنبه    یسرکار رفتن پاشا حرف زده بود..م   ی ها

هم تو  و  ضای..مرنجایا  ک ینزد  مارستانی ب  نیها   یم  تیز یرو 

 ی م  تیزیدکتر مشکل دارو   نیکه به دست ا   ییضایکنه!بدبخت مر

 شن! 

..همون لحظه رونیرفتم ب   و  دمیسرو صدا لباسام و پوش   یو ب  عیسر

چشم بسته داشت    هیچشم باز و  هیچشمم به طراوت افتاد که با

 . ییرفت سمت دستشو یم

 و گفت:  ستادیباتعجب وا دید ده یو که لباس پوش من

 ! سایگ یسرکار آبج ی ریچقدر زود م-

دارم..با  ه یامروز  - کار  عز  دیکم  برم  قبل زمیزودتر  تا  ..اگه طناز 

شد بهش بگو تا قبل از ظهرهرموقع تونستم    داریازمدرسه رفتنت ب 

 زنم..خب؟  یسر بهش م هی امیم

 چشم!-
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 ..خدافظ! زمیفعالً عز-

[19.12.2۰ 19:17 ] 

 نهصد و نودم پارت

دربست گرفتم واسه دو تا    هی  ابونی و سر خ  رونیاز خونه ب   زدم

شدم.. مطمئن نبودم به    دایپ  مارستانیب  ی باالتر و جلو  ابونیخ

ول  ی زود   نیا باشه..  ن  یاومده  قاط  ومدهیاگه    ضا یمر  یباشه هم 

تو   دمیفهم  ی.. من امروز تا نم ارهیو ب  فشیکنم تا تشر  یصبر م

 رونیب  مارستانیب نیو از ا امگذره.. پ یم یآدم چ نیا یکله گچ

 ذاشتم!  ینم

سمت  راست رفتم    هیکردم و    داشیاطالعات و تابلوها پ  قیطر  از

شم تا هر وقت    میجا قا  هیکردم    ی .. داشتم فکر مشیمطب کوفت 

 .. ی و فلنگ و نبنده ول نهیاومد تو لحظه اول من و نب 

  چی کردم.. ه  یبود که فکر م   ی ز یتر از چ  ایمن مه  ی برا  طیشرا

بود و نه تو سالن انتظار نشسته بود..    ی منش  زی کس نه پشت م 

نشسته    زیکه پشت م   یاز اتاقا باز بود و من اون آدم  یکیدر    یول

زود   ی لیداد چشماش و بسته بود و خ  ه یبود و با سر به عقب تک

 نیبودن ا  یکه با خال  یتاز فرص  یدادم که بدون معطل  صیتشخ
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قدم ها  بمی بخش نص با  و  استفاده کردم  بود  فتم  بلند ر  ی شده 

 سمت اتاقش.. 

  دن یکه چشماش و باز کرد و به محض د  دیقدم هام و شن   ی صدا

 من ماتش برد.. 

  د یفهم  عیسر  یل یبود و بعدش.. انگار خ  ه یکه فقط چند ثان  هرچند

با چرا  برا  دیکه  و  حال  نیاول  ی من  در  اونم  طرز    کهیبار  به 

 ! نهی تو محل کارش بب نجایام ا یعصبان یوحشتناک

 و بهش دوختم..  می و نگاه عصب ستادمیکه وا زشیم پشت

لحظه.. چهره    هیجاش بلند شد و خواست حرف بزنه که فقط    از

 یکه درباره خودکش  یطناز و نگاه پوچش و حرف  ی رو به نابود

 زد.. از ذهنم گذشت و باعث شد کنترل خودم و از دست بدم. 

که    نیو سر دادم رو زم  زشیم  یرو  لیساعد دستم نصف وسا  با

 بلندش.. چشماش و محکم بست..  ی شدن صدا جادیا با

بخواد    نکهیآروم چشماش و باز کرد و بدون ا   دیو صدا که خواب  سر

 و مطبش زل زد بهم..  زیم  ختنیکنه به خاطر بهم ر دادیداد و ب
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دونه چه   یآدم خودش م  نیا  نکهیبه باور ا  شتری من و ب   نایا  همه

رسوند.. وگرنه    یکنه م  یطناز و نابود م  یکرده و داره زندگ  یغلط

  یتونست حق به جانب باشه و بگه عشق و عالقه که زور  یاآلن م

 شه!  ینم

[19.12.2۰ 19:17 ] 

 کمینهصد و نود و  پارت

همه   نکهی.. با وجود ای هست  یکردم آدم خوب  یفکر م   شهیهم  -

راحت    المونیپسر مجرد.. ما خ  هیهمسا  هیگفتن از داشتن    یبد م

به بعد.. کم کم ذات    ییجا  هیاز    ی بودنت. ول  یبود از آدم حساب 

ب  دمی.. دی و رو کرد  تیواقع به وقتش  ب  ینه..  بودن و   یشرف 

نگفتم..    یچیبازم ه  ی.. ولی بلد  یوجدان بودن و بهتر از هرکس

پ چ  شیبازم  ن  ی زیطناز  روم  شا  اوردمیبه  گفتم  بد   دیو  دارم 

اما حاال.. د  ن یبدب  ی اد یکنم و ز  یمقضاوت   به آدما..   گه یشدم 

ب  تو آدم خوب  نیی پا  ادیخدا هم  بگه  بهم  باور نمیهست   یو    ی .. 

  طان یش  هیچشم من    شی.. تا آخر عمر پشبتیکنم. چون با کار د

آدم..    فی.. اصالً.. حیآدم عوض  هی!  ی مون  یم  یباق   ابه تمام معن

که  وونیح  فیح  یحت من  سر  بر  خاک  جلو!  دل   ی نتونستم 
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مثل تو نشه..    زیهمه چ  ی ازگل ب  هیکه عاشق    رمیخواهرم و بگ

حت و    یکه  غرور  کردن  له  و  طناز  به  نداشتنت  عالقه  اگه 

نگ   تشیشخص نظر  از    ی .. خواستگارمیریو در  دختر    هیکردنت 

رسونه که به    یو م   تی رذالت و پست فطرت  تی ساله نها  دهچهار

 ..  یثابت کن و به ما  نیا یشکل تونست  نیبهتر

قصد حرف   نکهیازش نگرفتم.. با فکر ا  رهیجز نگاه خ  یجواب  بازم

 نیتر  وونهید  ست یاسمش و تو ل  د یبه کل با  گهیزدن نداره و د

ها م   ییآدم  بنو  یکه  که سمیشناسم  برم  برگردوندم  و  روم   ..

 بالخره صداش در اومد:

  ؟یعاشقشم چ یاگه بفهم -

  ی که حس م  ی خارج از کنترل شده بود.. انقدر  گهید  تمی عصبان

  ی .. چند قدم رونیبزنه ب   شیکردم هر لحظه ممکنه از چشمام آت

که حاال   ییتو چشما  رهیکه به سمت در رفته بودم و برگشتم و خ

خونسرد م   ی از  و  بودنش  آشفته  و  دار  رگه  و  بود  اومده    ی در 

 بدم لب زدم: ص یتونستم تشخ

عاشق   ی که به خودت اجازه داد   یهست  یعوض  هیتو    گمی بازم م  -

 دختر چهارده ساله..  هی



2648 
 

 !  ستیمنظورم طراوت ن -

  ی که م  یچرا از هر راه  ایگفت؟ خدا  یداشت م   یبرد.. چ  ماتم

 آدم و بفهمم!  نیتونستم ا یرفتم بازم نم

خانواده   یکس و کار و ب  یواسه خودت؟ ما ب  یگ یچرا چرند م  -

ن  ی درست.. ول  میا  یخر م  ی .. بچه دارمیمدویاز پشت کوه که 

 اآلن.. اآلن...  ؟یکن

 زدم و گفتم:  ی خنده ناباورانه ا تک

  ی اونم بعد از غلط  ؟ی که عاشق طناز  ی کن  ی ادعا م  ی اآلن دار  -

 ؟یکرد شبیکه د

حت  ی ا  ه یثان  یحت نگرفت..  و  جواب    ی نگاهش  واسه  نکرد  فکر 

  نیواقعاً به ا  گه یتکون داد.. د  د ییدادن و بالفاصله سرش و به تا

 شی.. بستریروان  شگاهیبردنش آسا  یکه اگه اآلن م  دمیرس   جهینت

وقتا    ی.. بعضیدروغ بگه.. حت   دی رس   یکردن.. چون.. به نظر نم  یم

 کردم..  یو حس م  نیتو برخورداشون با طناز.. منم ا

[21.12.2۰ ۰5:1۴ ] 

 نهصد و نود و دوم  پارت
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فکر و از ذهنم خط بزنم و    نی کرد که ا  یم  ی کار  هیهربار    یول

م اعتراف  راست  و  رک  داشت  که  نم  گهیکرد..د  یحاال   یواقعاً 

 بگم!  د یبا یدونستم چ

باشه که تو   ین یصفر درصد..هم  ریبرفرض محال و با احتمال ز-

که دوسش داره رو با حرفا و    یتونه کس   یآدم عاشق..م  هی!یگ یم

  ی ک   ی گفت  ؟باخودتی آورد  ریکاراش به حد مرگ برسونه؟هالو گ

  ی که بلدم گه م  ی کنم..هر جور  یدلم بخواد م  ی ..هرکاره یبه ک

که برام غش و    قشمعاش   گمیاون بدبخت..تهشم م  یزنم به زندگ

 هام و ببخشه؟ ی ضعف کنه و همه گندکار

که تو   ی که تا اآلن کردم..انقدر  ییمن..کارا  یزندگ  اتمینه..تصم-

  دمی کش  یبدبخت  یراحت نبود. واسه هرکدومش کل  ی اریبه زبون م

 برسم!  جهی تا تونستم به نت 

 به قهقرا کشوندن طناز؟ یعنیات  جهینت -

  ی کیکردن و خوشبخت شدنش با    ی عاشق شدن و زندگ  یعنی-

 به جزمن!  ی وزیو پف وثی..باهر خرو دگهید

 یو حرص  تی نگاهش کردم تا ادامه بده..درکنار همه عصبان  فقط

  ی م  یخواست بفهمم تو مغزش چ  یکه ازش داشتم..واقعاً دلم م
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ا به  و  کار  و چرا  افتاد  باطناز چپ  انقدر  اول  از    نجا یگذره..چرا 

کردن   یمحل  یراحت با ب   یلیتونست خ  یکه م  ی کشوند..درصورت

واسه شکل  یراه  چیه هرفتارکردن..بهش بفهمون نیاسنگ یهاش..

 عالقه اونم به شکل دو طرفه وجود نداره. نیا ی ریگ

کرده بود   دواریحاال..کامالً با حرف ها و رفتارهاش..طنازو ام  یول

دوساله اش   یکیصبر    دویام  نیکرد ا  یکه فکر م  یو درست وقت

 باکله انداختش ته چاه!   دهیم  جهیداره نت

 دادن گفت:  حیتوض ی کرد و آخرسر به جا کم دست دست هی

  م؟تاچندیباهم حرف بزن   ن یتو ماش  میساعت بر  م ین  ی وقت دار-

 شه!   یم ضیپر از مر نجایا گهید قهیدق

به خاطر    یکن  هیکه تهش خودت و توج  یبزن  ییاگه قراره حرفا-

 نه. ی زد شبیکه د ییچند وقته و حرفا نیرفتار مسخره ا

هرکس- از  بهتر  خودم  د  ی م  یمن  زر  شبیدونم  و   ی چه  زدم 

ول  هیتوج  ستیقرارن  یچیباه به   ی..ولیبشه.  تو  که  مهمه  برام 

هم به    یدخترعاقل  شهیدوست طناز..که هم  نیتر  یمیعنوان صم

وقت    چیه  دیکه شا  یی. حرفای حرفام و بشنو   ی دیرس  ینظر م

 نتونم به خود طنازبگم! 
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کردم   ی نگاهش م  دیقبول نکرده بودم و داشتم باشک و ترد  هنوز

 که لب زد: 

کنم!به خاطر من نه..به خاطر طناز!من که دستم    یخواهش م-

اس!شا بتون  دی..شادیبسته  شن  ی تو  از  آرومش   دن یبعد  حرفام 

و    ی !گندی کن زدم  من  مال  ی جور  هیکه  کن..توروخدا   ی ماست 

 ! سایگ

اخما  با سر  یهمون  ناچار  تادرهم..به  به  و  و    دییم  دادم  تکون 

که    یجلوتر ازش راه افتادم سمت در..مسلماً قرار نبود ازش محبت

 د یبا  ی کنم..ول  ییتونست نسبت به طناز داشته باشه رو گدا  یم

 شده!   یفالکت نیهمچ  یکه چرا باعث و بان  دم یفهم یم

[21.12.2۰ ۰5:1۴ ] 

 نهصد و نود و سوم پارت

* 

 نکهی.. نه ایو سرگرم  حیتفر  هیبود..    ی باز  هیاولش فقط برام    -

چراغ سبز نشون بدم تا بکشونمش تو   ایبکنم..    یبخوام کار خاص

مثل طناز    یکیمحتاج    گهیتختم.. نه! انقدر دور و برم داشتم که د

آدم دختر  ینباشم..  چه  داد  نشون  اول  همون  از  چه    هیکه  و 
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با حجب و    ی بهش.. به رفتارها   نداره! فقط از نگاه کرد  ی دیعقا

شدناش.. به سالم    دی.. به نگاه گرفتن هاش.. به سرخ و سفاشیح

  ی که کل  ییو چشما  دمیشن   یکه نود درصدش و نم  ییدادن ها

  م ی وقت مستق  چیدادم چون ه  صیتا رنگشون و تشخ  د یطول کش

که آدم   ی دختر بچه ا   هیبردم! مثل    یکرد.. لذت م  یبهم نگاه نم

که اونجاست    ی ا   قهیو تو اون چند دق  نه یب   یپارک م  ای  ابونیتو خ

  ش یبه زندگ   رهیشه م  یکنه و بعد پا م   یم  ی کم باهاش باز   هی

رسه.. طنازم برام حکم همون دختر بچه رو داشت.. که تو    یم

  دنش یکم با د  هیکردنم تو اون ساختمون..    یدوره موقت زندگ 

  ن یکنم همچ  شکه از اونجا رفتم.. به کل فراموسرگرم شم و بعد  

 ام بوده..  یآدم

نشون   نکهیا  ی سکوتش چشمام و محکم بستم و باز کردم  و برا   با

ندارم تو صورت به شدت منفور شده اش نگاه کنم    یلیبدم تما

 به رو به رو لب زدم:  رهیخ

که طناز.. بهت عالقه    ی بود  دهیاول فهم  ی از همون روزا   یعنی  -

 ؟ ی کرد یبهش نگاه م  یسرگرم هیداره و بازم.. فقط به چشم 
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از خانواده   ی پسر  هیآدم..    هی  -  مثل من.. که مدت هاس دور 

به واسطه هم  یم  یزندگ و  ز  ییتنها  نی کنه  داره..   ی اد یروابط 

خ  یم  گهید دختر  یلیتونه  بفهمه  تو    ی راحت  باهاش   هیکه 

و با هم سالم   ندشیب   یم   یگه گاه  کنه و یم  یساختمون زندگ 

 ی رفتارهاگذره.. به خصوص با    یتو سرش م  یدارن.. چ   کیعل

گفتم..    یبا خودم م  ی.. ولاستیرو بود و بدون س  یادیطناز که ز

بدم.. نه چراغ سبز   شنهادیندارم.. نه قراره بهش پ  شیمن که کار

  ی کنم. پس ساکت م  جادیا  شی تو زندگ  ینشون بدم و نه.. خلل

بچگونه اش  ی کردنا  ی عشق باز  نیمونم تا اون هرجور بخواد به ا

براش گرم   یخسته بشه و بفهمه از من آب  که  ییادامه بده.. تا جا

 شه.  ینم

..  دیکش  قینفس عم  هیو    نییکم آورد پا  هیسمت خودش و    شهیش

نماصالً   مقا  ی دلم  در  د  سهیخواست  حال  اسم    شبیبا  طناز 

هم نبود..    شهیخب.. مثل هم  یدرمونده و کالفه رو روش بذارم.. ول 

ن  نکهیهم آشفتگ  ستیخونسرد  با  داره  ا  یو  اتفاقات   نیدرباره 

..  یو ناراض  مونهیپش  نکهیو از بابت ا  المیکم خ  هیزنه..    یحرف م

 براش قائل نبودم! یحق چی.. هنوز هیکرد. ول یراحت م
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[21.12.2۰ ۰5:15 ] 

 نهصد و نود و چهارم پارت

..  هیقض  دمیبه خودم اومدم که د  یگذشت و.. من وقت  نکهیتا ا  -

ساعت رفت و آمدش و..   نکهی.. اهیسرگرم هیاز  شتر یب  یلیبرام خ

کنم که سر اون ساعت جلوش سبز    ی کار  هیحفظ کنم و هر روز  

که    ی و لبخند مرموز  شیلب  ریبشم و اون نگاه گرفتن و سالم ز

م   ی رو بب  یلبش  و  واقعاً  نمی نشست  د  یعیطب ..    ی نم  گهینبود! 

  ی لیاز اون خونه رفتم.. خ  ی روز  هیبگم اگه    تی تونستم به قطع 

  ی که فکرش و م ی زیاز اون چ شتر یکنم.. ب یراحت فراموشش م

 شده بودم.  دمیجد ی سرگرم نیبسته اکردم.. وا

با تعجب زل زدم بهش..    گهید  حاال  سرم به سمتش برگشت و 

  ی عنی..  یعنیاومد..    یحرفا اصالً با عقل جور در نم  نیا  دنیشن

پاشا هم مثل طناز.. ساعت رفت و آمدش و درآورده بود و واسه 

که بارها با کاراش   ییکرد؟ همون پاشا  یم  ی لحظه شمار  دنشید

 خون به دل طناز کرده بود؟
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و چشماش و با دو انگشت محکم فشار  دی به صورتش کش  یدست

تا صبح    شبیبگم اونم د  تیتونستم به قطع  یم  گهیداد.. حاال د

 بوده و من کنجکاو بودم که بدونم چرا!  داریب

..  یمدت رفتم مسافرت.. حت  هیبازم صد در صد قبول نکردم..    -

قراردادم    ی کنه.. تا پا  دایبرام پ  گهیخونه د   هیبنگاه سپردم  به    یحت

پش  و  ا  مونیرفتم  برم؟  از   گهید  یکیمثل    نمیشدم. گفتم چرا 

دور و برم.. حاال که انقدر مشتاقه.. چرا من باهاش راه    ی دخترا

هم  ام؟ین ازش؟  کنم  فرار  تو    شهیچرا  بودن..  من  دنبال  همه 

که بخوام انقدر    ست ین  یب یعج  ز یدانشگاه.. تو محل.. سرکار.. چ

  شه ی.. من همیزنم ول   ی دارم بلوف م  یفکر کن   دیازش بترسم. شا

ب از  انتخاب  به  گز  نیمجبور  تا  دخترا  نهیچند  که    ییبودم.. 

پ من  به  م  یدوست   شنهادیخودشون  رابطه  از   یو  من  و  دادن 

اوننشونیب ب  ی..  م   شتریکه  و   یبهم  بود  سازگار  باهام  و  اومد 

دم. از خودم توقع نداشتم که واسه غش و ضعف کر  یانتخاب م

خوره.. بخوام    یرقمه بهم نم   چیکه ه  ی دختر  ه ی  یکردن پنهون

  ی و خودم و بکشم عقب.. با خودم گفتم من به زندگ  ارمی کم ب

خجالت   نیا  ی روز   هی.. اونم باالخره  دمیادامه م  میشگیو هم  ی عاد

  می جلو.. اون موقع تصم  ادیدخترا م  هیذاره و مثل بق  یو کنار م
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.. انتخابش کنم  هیبه خاطر متفاوت بودنش نسبت به بق   رمیگ   یم

 نه!  ای

  یو محکم به هم فشار دادم و دستام و مشت کردم.. چ  دندونام

داره با    نکهیبه ا  ی باشه.. کار  حی نفر انقدر وق  هیشد که    ی باعث م

و   دهینشون م فیزنه و خودش و انقدر کث  یصداقت حرفاش و م

 نیفرد ماجرا باشه نداشتم.. تو ا  نیتر  ریتقص  یکنه ب   ینم  یسع

توهم و تو    نیبود که ا  ییالحظه همه خشمم نسبت به اون دختر

کردن که انقدر سطح و لولش باالست    جادیا  یآدم  نیوجود همچ

 و انتخاب کنه!  نشیبهتر نهی چند تا گز نیاز ب دیبا شهیکه هم

[21.12.2۰ ۰5:1۶ ] 

 نهصد و نود و پنجم  پارت

دو نفر اول و تو آب   یکیبشه که    ح ینفر انقدر وق  هیدر اصل    یعنی

همه اشون و    نیشد از ب  ادیها ز  نهیگز  ینمک بخوابونه.. تا وقت

 مدت انتخاب کنه!  یو واسه رابطه طوالن یکی

و   ی زیم چبخوا  نکهیادامه دادم.. بدون ا  می شد که به زندگ  نیا  -

مخف طناز  رودرواس  ایکنم    یاز  دوست    یباهاش  باشم..  داشته 

م و  حت  اوردمیدخترام  و  جلو  یبعض  یخونه  طناز   ی وقتا  خود 
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م  گرم  بگم    یم  ییجورا  هیگرفتم.    یباهاشون  بهش  خواستم 

ا  یزندگ مشکلنهیمن  اگه  نم  یولجلو..    ایب  ی ندار  ی..   یاگه 

و    ی با همه حرکاتت بهم نفهمون که دوستم دار  گهی.. دی پسند

دختره اصالً   نی ا  دمیگذشت و د  یچند ماه  یفراموشم کن! وقت 

تو رفتارش   ی ریی من شده و نه تغ  ال یخیاس و نه ب   گهیفاز د  هیتو  

  ی بودنش که باعث م  یخجالت  نهمهیکرده.. حرصم گرفت! ا  جادیا

روش   یحت  نکهیکرد.. ا  یم  میعصب  برسهدست و پا به نظر    ی شد ب

که بهش عالقه داره نگاه کنه چه برسه    یشد تو صورت کس  ینم

حرف بزنه.    کی از سالم عل  شتریبخواد باهاش دو کلمه ب  نکهیبه ا

و    ی زیچ  هیباشم..    یهرچقدرم آدم گند و مزخرف  می من تو زندگ

به خواسته ام تالش کنم..    دنیواسه رس  نکهیگرفتم.. ا  ادیخوب  

به من تالش   دنیکه واسه رس  ییرفتار اون دخترا   ..نیواسه هم

موجود منفعل مثل طناز    هیاز    دمیپسند  یم  شتریکردن و ب  یم

کار تنها  برم  ی که  ازش  به  ادیکه  اتاقش  پنجره  از  نگاه کردن   ..

 منه! ی رفت و آمدا

 هیحرفا رو    نیموندم.. ا  ابونیخ   رهیو به دندون گرفتم و خ  لبم

حجب   نیگفتم دست از ا  یزدم.. بهش م  یمنم به طناز م  ییروزا 

برداره و حداقل خودش و نشون   یبودن افراط  ی و خجالت  ایو ح
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حد درست باشه و   نیکردم حرفم تا ا یفکر نم ی بده به پاشا.. ول

 طناز داشته باشه.  ی رهانظر و نسبت به رفتا نی پاشا هم هم

بازم حق    یدم.. ولمسئله باهاش هم نظر بو  نینسبت به ا  نکهیا  با

 به جانب و طلبکار گفتم: 

بوده    یآدم  نیباشه.. برفرض که طناز همچ  ی نجوریبرفرض که ا  -

وقت خودش و   چینتونسته ه  نشییو به خاطر اعتماد به نفس پا

ا  رییتغ با  نیبده..  انقدر    یحق  نیهمچ  دیمسئله..  بده که  تو  به 

درب  ؟یکن  تشیاذ و  پوچ  یکن  ی کار  ؟ ی اریاشکش  برسه؟   یبه 

نرفته..    ادمیخونه رو هنوز    میکه دعوتت کرد  ی رفتارت اون روز 

 هیکه طناز همونجا رفت نشست تو آشپزخونه و گر  ی کرد  ی کار

که    ی اومد.. تنها کار  یمثل اون خوشت نم  یکیکرد.. تو اگه از  

.. نه  یبه کارش نداشته باش   ی بود که کار  نیا  یبکن   یتونست  یم

 ! شیبچزون ی ست داره و بخواطرف دو یبدون نکهیا

 اومد.  یاز طناز خوشم م  نکهیبود.. ا نجایمنم هم یبدبخت -

[22.12.2۰ 19:۴7 ] 

 نهصد و نود و ششم پارت
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نق   یلیحرفات خ  - و  نم  ضه یضد  باور   چیتونم ه  ی من  و  کدوم 

 کنم! 

..  یباور کن   یتون   ینم  یگ یو م  ی شنو  ی بار م  هیفقط    ی تو دار  -

  ی کم به من حق بد  هی  ی تون  ی! حاال نمدنشونی با شن  ی شد  جیگ

  ری.. که چند ماهه گ ضمی ضد و نق  ی فکرا  نیا  ریکه چند ماهه اس 

خواستن و نخواستن طناز.. که هر دفعه عقل و مغز و   نیکردم ب

کنن باهاش برقصم؟    یزنن و من و مجبور م  یم   ی ساز  هیقلبم  

جذبت بشه.. دخترا از    شتریکن تا ب  یمحل  یانقدر ب  گنیروز م  هی

آزارش بده..    گنیروز م  هی..  ادیخوششون م   یافتنیدست ن  ی پسرا

د  هیبا   تحر  ی تو  گه یدختر  ات  تو   کشیخونه  بفهمه  بذار  کن.. 

و راحت..   هیدختر پا  هی !  ی خوا  یم  تیزندگ  ی تو   یآدم  نیهمچ

 .. گنیروز م هیشه..   یبلند نم نیرو زم ازکه نگاهش  ینه کس

 ی کشوند  مارستانیمنطق اون شب کار طناز و به ب   نی پس با هم  -

 آره؟ 

قطره    خیو چشماش و محکم بست.. نگاهم م  دیکش   یقی عم  نفس

  ن ییاش راه گرفت و پا  قهی شق  یموهاش رو   ی شد که از ال   یعرق

.. طناز چرا یول  ست یداد حالش خوب ن  صیشد تشخ  یرفت.. م
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بالتکل  دیبا و    نیا  یفیچوب  و    یکیآدم  عقل  حرف  نبودن 

 احساسش و بخوره.. 

اونجور  ی نم  - م  ی خواستم  فقط  من  من..  خواستم    ی بشه.. 

..  ادیکنم صداش در ب ی کار هیخواستم  یکنم.. اصالً م کشیتحر

آدم   نیاصالً ا  نم ی کنه.. بب  یو خال  تش یسر من داد بزنه.. عصبان 

نگفت و با رنگ    ی چیه  ی وقت  ی.. ول ینه.. ول  ایبشه    یبلده عصبان

.. مثل  اوردیطاقت ن   دلمشد و رفت..    نی سوار ماش  دهیپر  ی و رو

رفتم دنبالش.. تا دم اون خونه   عیشدم از کارم.. سر  مونیسگ پش

م  ی ا رفتم..  باشه  شما  خونه  دادم  احتمال  م دمیترس  یکه    ی.. 

در    یو جلو  چهی آمبوالنس تو کوچه بپ  ی هر لحظه صدا  دمیترس

داره..   نگه  خونه  داون  با چشم خودم  چه   دمیچون.. چون  که 

  یآدما تو   نیبودم از ا  ده ی.. کم نددیرنگش پر  هیثان  هیتو    ی جور

رفتن و انقدر    یچشم خودمون از حال م   ی .. که جلومارستان یب

  ده ی.. به کما کشی وقتا کارشون حت  یافتاد که بعض   یفشارشون م

در اون خونه    ی اتفاق من و چند ساعت جلو  نیشد! ترس هم  یم

ا  تا  داشت..  به    نکهینگه  حدسم    و شد    لیتبد  نی قیباالخره 

 شه یلحظه از ش  هی.. فقط  رونیکه از خونه زد ب  دمیو د  نتونی ماش

صندل   نییپا د  یرفته  و  طناز  ب  دمیعقب  صندل  هوشیکه    ی رو 
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ب ا  تی اهم  یافتاده  تونکهیبه  ب  ی .. حضورم  امارستان یاون    ن ی.. 

 نه.. پشت سرتون راه افتادم. ایداره  یه یوقت شب توج

[22.12.2۰ 19:۴۸ ] 

 نهصد و نود و هفتم  پارت

  ی .. حرفیچند بار دهنم و باز کردم ول  نکهیشد و منم با ا ساکت

.. حاضر  یعنیآدم واقعاً اعجوبه بود..    نیکه بگم.. ا  دیبه ذهنم نرس 

حال طناز    نکهیخونه.. با احتمال ا  هیدر    ی بود چند ساعت جلو

رو به    ی نگران  نیو ا  ادیجلو ن   ی بده.. ول  کیبد باشه بمونه و کش

 .. ارهیزبون ن

آدم رشد کنه.. که    هیتونه تو وجود    یم  ی غرور تا چه حد  هی  مگه

  یبرسونه تا بخواد.. زندگ   یبیغر  بی نقطه عج  نیاون و به همچ

 قرار بده!  ریتحت تاث ی نجورینفر و ا هی

عوض شد.. هم.. هم رفتار طناز.. هم رفتار    یبعد از اون.. همه چ  -

.. نخواستم مثل  ی به کارش نداشتم و حت  ی کار  گهیخودم! من د

ام.. تحر رفتار کرد که    ی کنم.. اونم جور  کشیاون کار احمقانه 

پر از    ی ها  یاون سالم و احوالپرس  یانگار اصالً وجود ندارم.. حت

 ی بعدِ رفتنش از جلو  ی ا  هیثان  چند فت و من تا  خجالتم ازم گر
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کردم! تازه    ینگاه م   شیخال  ی چشمم.. با نگاه پر حسرت.. به جا 

غرور مسخره از   هیداشتم و به خاطر  میتو زندگ  یکه چ دمیفهم

فهم تازه  دادم..  نم  دمیدستش  و  ام  وابسته  بهش   ی که چقدر.. 

گرفتم.. حاال من بجنگم واسه    می و تحمل کنم! تصم  شیتونم دور

خوام.. اون دختر ارزشش و داشت که به خاطرش    ی که م  ی زیچ

بود که به    اهی پرونده ام انقدر س   ی از غرورم بزنم و برم جلو.. ول

تالش کردم.. چه تو    یدلش باهام صاف نشد.. کل   یراحت  نیهم

ثان  ی برخوردا  ا مونی حضور  ی ا  هیچند  تو  چه  از    نستاگرامی..  و 

 ی حس کردم داره م  ره.. تا باالخانایجر   نیکردن و ا   چت  قیطر

رو به    ی زیچ  نکهیکه با همه رفتاراش.. بدون ا  ی شه همون طناز 

 خواست بگه دوسم داره!  ی.. مارهیزبون ب

درش آوردم.. طناز   فمیاز تو ک  م یزنگ گوش  ی بلند شدن صدا   با

خواست بپرسه چرا انقدر زود رفتم. بدون شک    ی بود و احتمااًل م

بود حرف ا  ی محال  تو  بزنم..  بهش  پاشا  با  مالقاتم   طیشرا  نیاز 

 وحشتناکش.  یروح

  یادآور ی  ی.. ولفم یکردم و گذاشتمش تو ک   لنتشیسا  نیهم  واسه

که مدام با    یتا حاال داشت و احتماالت منف  شبیکه از د  یحال
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خوابم سکته کنه از   ی تو  یحت  دیگفتن شا  یبهم م   یرحم  یب

 :دمی.. خشم فروکش شده ام و دوباره شعله ور کرد و توپیناراحت

بذاره    شی اون پا پ  دیامر بهت مشتبه شد که با  هویبازم    یول  -

اون دختر ارزش    ی دیو د  ی به خودت اومد  هویرابطه..    نیواسه ا

نقشه    ینشست  نی.. واسه همینداره که به خاطرش از  غرورت بزن

 و باورهاش.. یبه زندگ یگند بزن  ی نجوریتا ا ی دیکش

..  دمیاومد.. که با همه وجودم فهم  شیپ  یانیاتفاقاً برعکس.. جر  -

آدم   ریحرفاس که بخواد.. اس  نیاز ا  شتریب  یلی طناز ارزشش خ

 مثل من بشه!  یمزخرف

[22.12.2۰ 19:۴۸ ] 
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و جفت دستاش و قفل فرمون    دیموهاش کش   ی ال به ال   یدست

نم   نی ماش چ   یکرد..  از  ول  یم  یدونستم  بزنه..  حرف   یخواد 

نظر و داشت    نیمسلماً به زبون آوردنش راحت نبود و خودشم هم

 که گفت: 
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تونم    یچون م  ی.. ولیبرام سخته.. ول  یلیحرفا خ  نیگفتن ا  -

  ی درد   هی  دی.. شاگمی.. بهت مهیحدس بزنم.. اآلن طناز تو چه حال

 اون حرفا رو زدم!  شبی.. دیاز دردش دوا کنه و بفهمه واسه چ

 و گرفت و گفت:  مشیبهش زل زدم تا باالخره تصم منتظر

  نکه یشده بود.. با ا  یخوب بود.. رابطه ام با طناز اوک  زیهمه چ  -

پ  یحرف جد  شنهادیاز  رابطه  ب  ی و  ازدواج  ول  نمونیو  ..  ینبود 

خوب ا  یفرصت  بفهمم  تا  سوا  نیبود  دخترا   ی دختر    یهمه 

موقت بودن بهش نگاه کرد.. فرصت    دیشه با د  یو نم  مهیزندگ

ن آدم و.. واسه تمام  یبود تا به خودمم ثابت بشه که من ا  یخوب

 ی خوام.. به خصوص حاال که ثابت کرد چه دل بزرگ  یم  می زندگ

زنه..    یو داره باهام حرف م  دهی داره و همه اشتباهات من و بخش

فا  گهید کردن  دست  باهاش    دهیدست  و  قرار    ه ینداشت  جا 

گذاشتم که حرف دلم و بهش بزنم.. که ازش بابت گذشته معذرت 

  نیا  ی.. ولیخوب و بهش بدم. ول  یندگ ز  هیکنم و قول    یخواه

با چند تا از   دیاومد که.. با  شیسفر دو سه روزه برام پ   هیوسط..  

  ی مهمون   هیشب    هیشب..    هیشمال..    می رفت  ی دوستا و همکارام.. م

 و..  میدعوت شد
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و به دندون گرفت و سرش و تند تند به چپ و راست تکون   لبش

حرف بزنه    یخواد درباره اون مهمون   ینم  گهیداد.. حس کردم د

لزوم خب..  اتفاق   یو  نداشت!  ا  یهم  تا  زبون   نیکه  به  از  حد 

 تونه باشه..  یم زیچ هیآوردنش شرم و خجالت داره.. فقط 

! فقط.. فقط  یکه بدون   یشد.. انقدر عاقل هست  ینپرس چ   گهید  -

تو   اتاقا  ی کیفردا صبحش که  ب  ی از  از خواب    داریهمون خونه 

 هیتر از اونم که بخوام.. خودم و به    فیکث   یلیخ  دمیشدم.. فهم

دو ساله بهم   یک ی  نیکه حداقل تو ا  ی دختر پاک بچسبونم! دختر

خونه اس..   ی ساعت ها تو   ثرنداره و اک  ی رابطه ا  چیثابت کرد ه 

کارا    یلیخ  ی که.. بدون داشتن پدر و مادر.. دستش برا  یدر صورت

برابر   در  بود..  ل  یکیباز  تا  چند  خوردن..  با  که..  من    وانیمثل 

همه قول و قرارام    رهیم  ادم یشم و    یخود م  یمشروب از خود ب 

 من بذاره!   یکه پا تو زندگ فهیمعصومه و ح یلیو.. خ

رستاد و پشت دستش و محکم  ف  رونیو لرزون ب  قش یعم  نفس 

 که توشون پر شده بود و پاک کنه..   یتا اشک  دیکش  ی چشما  ی رو

[22.12.2۰ 19:۴۸ ] 
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که باهاش داشتم    ی بعدشم که گفتن نداره.. رفتم سر قرار  گهید  -

ضربه    نیبه تمام معنا نشون دادم.. بدتر  یعوض  هی.. خودم و  یول

من شه.. تا با تمام وجودش    الیخ یممکن و بهش زدم.. تا به کل.. ب

بود که بگم    نیراحت تر از ا  یل ی.. برام خی نجوریازم متنفر بشه! ا

کثافت    نیعمر عذاب وجدان ا  هیاصالً نگم و    ایافتاده..    یچه اتفاق

دوباره تکرار بشه.. با   هم  ندهیدر آ  یهام و که ممکنه حت  ی کار

زندگ تو  بکشونم  چ   ی ا  یخودم  تهش..  و   ی زیکه  غصه  جز 

 و حسرت واسه طناز نداره!  یافسردگ

به ذهنم   ی زیکه تو بهت حرفش بودم و چ  ی ا قهیاز چند دق بعد

رو لبم نشست و سرم و به چپ و   ی که بگم.. پوزخند  دیرس ینم

 راست تکون دادم.. 

م  - ر  نیاگه هم  یکن  یفکر  به جاحرفا  م  ی و..  به طناز    ی من 

که    ییبال  نیکمتر نبود از ا   دی رس   یکه بهش م  یب ی.. آس ی گفت

آورد مهمون  ی تو  یاتفاق  هی  نکهی ا   ؟یسرش  اونم    یاون  افتاده.. 

.. دیبه هم دار  ی نه تعهد  دی.. نه محرمدی.. نه هنوز با هم نامزدیوقت

تا آخر عمر فکر کنه..    بخواد  نکه یشه از ا  یراحت تر تحمل نم

شده؟! دلت    کشیکه دوستش داشت.. عاشق خواهر کوچ  یکس
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بشه؟   یکه چ  ؟ی حرف و زد   نیطناز سوخته که ا  یواسه زندگ

  ن یبرو بب   ایفراموش کنه؟ ب  شهیو تو رو واسه هم  شیزندگ  یبره پ

  ی بازم م  ن یکن و بب  یشده.. بعد کاله خودت و قاض  یچه شکل

 ..  ی بزن  ردنش ک یحرف از زندگ یتون

 چرا که صدام و بردم باال و داد زدم: دم ینفهم

  ی بفهم  یتون  ی .. میزد عوض  یم   یحرف از خودکش  شبیطناز د  -

کرد  یعنی  ؟یچ  یعنی پوچ  یعنی!  ی نابودش  ..  ش یرسوند  یبه 

  فش یواسه من؟ اآلن ح  فهیح  ی گی.. بعد می خوردش کرد  یعنی

تونه خوشحال باشه..    یتا آخر عمرش.. نه م  گهیاآلن که د  ؟ی نکرد

  ش ی عالقه مند بشه و نه اعتماد کنه.. زندگ   یتونه به کس  ینه م

 نشد؟ فیح

بدون    نباریو.. ا  سشیخ  ی و به سمتم برگردوند و چشما  سرش

و   نکهیا به صورتم دوخت  اشکاش..  زدن  واسه پس  کنه  تالش 

 : د ینال

که تا صبح فکر    شبیگرفتم.. د  میاشتباه کردم.. عجوالنه تصم  -

شه جمعش   یم   ی .. ولی زدم.. ول  ی چه گند  دمیکردم تازه فهم

تونم بهش    یتونم.. م   یم  رم؟یتونم حرفم و پس بگ  یکرد نه؟ م
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که به تو زدم و به خودشم    ییحرفا   نیبدم.. اصالً همه ا  حیتوض

ازش  گمیم د  هی..  ا  ی م  گهیفرصت  و    یم  زش خوام..  من  خوام 

خ طناز  و   یلیببخشه..  بوده  دروغ  حرفام  بفهمه  اگه  مهربونه.. 

 بخشه مطمئنم!   ی.. من و م هیا گهید زیچ تیواقع

[23.12.2۰ ۰2:3۸ ] 

 هزارم  پارت

 تکون دادم و گفتم:  دییتو صورتش چند بار سرم و به تا رهیخ

  ی نه طناز دلش م  هگیمطمئن باش.. د  یبخشه! ول  یآره.. آره م  -

نه من م  هیخواد   بزنه..  با تو حرف   شه یذارم! واسه هم  یکلمه 

اگه خودش   یدکتر! چون از حاال به بعد.. حت   ی فراموشش کن آقا 

  ی.. من نمنه یبخواد.. اگه خودش دوباره خر بشه و بخواد تو رو بب

  د یبا  گمیبهش م  ؟یچه جور  یدون  یذارم دستت بهش برسه.. م

انتخاب کنه! فکر کنم خواهرش.. جا  یکی من و تو..    ن یب   گاه یو 

با خودت   فتی که هنوز تکل  ییداشته باشه از تو   ششیپ  ی باالتر

 ! ست یمشخص ن

 : د یکه با بهت پرس رونیو خواستم برم ب  دمیدر و کش رهیدستگ
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دلم و    ی باهات حرف زدم.. حرفا  نهمهیمن.. من ا  ؟یواسه چ  -

!  ی چرخم بذار  ی چوب ال  ی نجوری.. نه که ایگفتم.. تا کمکم کن

فرصت   هی.. که ازش  یرو بهت گفتم که طناز و آروم کن  نایمن ا

 واسه من! ی بخوا

  اد یب   شی پ  گهید  تیموقع   هی..  گهیبار د  هیکه    ؟یفرصت واسه چ   -

 ز یچ  هیدرد تو    ه؟یچ  ی دون  یم  ؟یهمه چ  ریز  یو پات بلغزه و بزن 

به طناز زد  گهید از دست ی بود که اون حرف و  .. دردت ترس 

بود که بعد از ازدواج کنسل   یو عشق و حال   ی مجرد  یرفتن زندگ 

بهت خوش    شتر یب  ی نجورینه.. ا  ی دید  یمهمون  ی شد.. رفت  یم

.. چرا خودت و ی دار  ی و هرموقع بخوا  یو هرچ  ی گذره.. هرک  یم

هات به نظر    ی خوشگذرون  هیهم پا  یلیکه خ   یکن   ی دختر  ریاس

دار  ینم که  وجدانته  عذاب  از  فقط  اآلنم  نه؟  از   ی رسه  حرف 

.. وگرنه اگه همون اول.. مرد و مردونه به یزن  یفرصت دوباره م 

  یم  یازش معذرت خواه  یو حت  ی زد  ی طناز حرف از اشتباهت م

کردم    یم   یگرفتم و طناز و راض  یطرف تو رو م  یکی.. من  ی کرد

گند   ی دکتر.. بدجور  ی باره.. اما حاال.. گند زدفرصت دو  نیواسه ا

 ! ی زد
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 ی دست  هیکه به عنوان    یو سکوتش بهم فهموند حرف  رهیخ  نگاه

ذهنش بوده    ی تو   نی نبود و انگار هم  راهیب   نم یبهش زدم.. همچ 

 که باهام مخالفت نکرد.. 

 بشم مصمم تر گفت:  ادهیپ  نیکه خواستم از ماش  نباریا یول

 ؟یاگه ثابت کنم چ -

 و؟یچ -

 یخوام و حرفا  یطناز و م  نکهی.. استین  ی زیچ نیهمچ  نکهیا  -

تر  شبمید ا  یمیتصم  نیمزخرف  گرفتم..  تو عمرم    نکهیبود که 

  ی همه تالشم و م  گهیکشم و د  ی و خط م  ی مجرد  یدور زندگ

خوشبخت واسه  جور  یکنم  اگه  اگه..  که    ی طناز..  کنم  ثابت 

بشه چ باورتون  ن  ؟یجفتتون  بازم طناز  اگه  ..  خواست اون موقع 

 ؟ یکن یکمکم م

[23.12.2۰ ۰2:3۸ ] 

 کم یهزار و  پارت

 و به دو طرف تکون دادم و گفتم:  سرم
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خوام.. خوب    یکه م   ی زیدونم.. در حال حاضر.. تنها چ  ینم  -

طول بکشه.. اگه نتونه دوباره  حال و روزش    نیشدن طنازه.. اگه ا

اگه    ی.. حتیاگه تالشت و بکن   ی.. حت دیسرپا بشه.. به قرآن مج

! فقط  ی نی ذارم رنگش و بب  ینم  گهی.. دی بذار  هی از جون و دل ما

 ! ن یدعا کن طناز خوب بشه.. هم

شدم    ادهیپ   نیاز ماش   عیبهش فرصت حرف زدن ندادم.. سر  گهید 

شروع کردم به راه رفتن    نشیبلند خالف جهت ماش  ی و با قدم ها

 و فکر کردن و فکر کردن..

قراره    یازم خواهش کرد حرفاش و بشنوم.. فک م  یوقت کردم 

 حاال..  یآروم شم.. ول دنشونی بگه که با شن ییزایچ

پاشا تو تمام   نکهیا  دنیشده بودم از شن  یو عصب  ن یسنگ  بدتر

بالها   نیعالقه ا  نیجود هممدت به طناز عالقه داشته و با و  نیا

 رو سرش درآورده. 

  چی کال بدون ه   ایازش دارم..  یمیقد نه یک  هیگفت  ی اگه م دیشا

 ن یخواستم ا  یاومد و با همه رفتارام م  یازش خوشم نم  یلیدل

مسخره   لیدال   نی نفرت و بهش ثابت کنم.. برام قانع کننده تر از ا

 بود که آورد..  ی ا
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 رو درک کنم..  ی زیچ نیتونستم همچ ینم گه ی.. من ددمیشا

بود که بارها برام عشق و عالقه رو..   میتو زندگ  یآدم  یوقت  اونم

 کرد.  یشکل ممکن معن  نیبه قشنگ تر

  ی چیمثل زرتشت.. که عالقه اش بعد از ده سال.. با ه  یکیبرابر    در

حرف از خواستن    یشد.. پاشا به چه حق  شترمیب   یکم نشد و حت 

که سر باورهاش   ییو بال  شیروح  تیوضع   یزد.. اونم وقت  یطناز م 

قانع کننده    لی دل  چی براش نداشت و بدون ه  یت یاهم  چیآورد. ه

 .. اون حرفا رو بهش زد!ی ا

  یروز  هیکنم و اگه طنازم    یتونستم خودم و راض  ی.. من نمنه

به سالمت عقلش..    دیشد.. با  یفرصت دوباره م  نی حاضر به دادن ا 

 کردم.  یشک م

رفتار کنه.. که    ی .. جورششیپ  قه ی.. طبق قول چند دقنکهیا  مگه

خواد همه   یبا خودش معلوم شده و م  فشیتکل  میبرس   نیقیبه  

 اشتباهاتش و جبران کنه. 

 ! ننیرو بب گهیخواب همد دیبا گهی.. جفتشون فقط دوگرنه

[2۴.12.2۰ ۰2:23 ] 
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 هزار و دوم  پارت

××××× 

راهرو  طول عرض  برا   مارستانیب  ی و  که   نیصدم  ی و  بود  بار 

تونستم    ینم  یاومدم و از شدت استرس حت   یرفتم و م  یداشتم م

 . نمی بش یصندل ی رو

شدن دارون و به مادرش دادم   ی که خبر بستر   یاز وقت   ی ساعت  هی

ن موقع که بهوش اومد  خواست همو  یدلم م  یل یگذشت..خ  یم

..  یروز انداخته بهش زنگ بزنم ول  نیچرا خودش و به ا  دمیو فهم

 میکار و سخت تر کنه و تصم  تمی اون حجم از عصبان  دمیهم ترس

کم آروم شم و هم..نخواستم    هیدو ساعت بگذره تا    یکیگرفتم  

هول کنه و فشارش    ی خودیتو اون ساعت از شب ب   چاره یب  رزنیپ

 بشه.  نییباال و پا

پا  هرچند اآلنم  چ  ی که  بود    ی زیتلفن  نمونده  کردنش  تا غش 

 یدارون انقدر  دمید  یم  دیرو آوردم و حاال با  یاسم خودکش  یوقت

و زنده بودنش از    یبراش مهم هست که به خاطر حفظ سالمت

 داره؟!  ی شتریب تیحرف خودش اهم ای..ادی موضعش کوتاه ب 
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..از  چیشدنش.. از اتاق که ه  داریکه از لحظه ب   یبه مان  دونستم  ینم

وقت بخوام  ازش  و  بگم  بود  نخورده  تکون  دارون  تخت   ی کنار 

 نه..    ایکنه  میجا قا  هیمادرش اومد خودش و 

که امکان داشت به پا بشه بودم    ی طرف نگران الم شنگه ا  هی  از

صحنه   نیبد نباشه مادر دارون ا   دیگفتم شا  ی..مگهیو از طرف د 

آدم خوشه.. نه اون   نیو بفهمه که حال پسرش کنار ا  نهی رو بب

 دوار یکنه و از ته دل ام  یم  یکه واسه ازدواج بهش معرف  ییموردا

 مونیازش خبر نداشت.. پش  یکس که هنوز    یمیتصم  نیبودم از ا

 نشم! 

دق  باالخره از چند  بعد  و  تموم شد  دارو  قهیانتظارم  که مادر  ن 

دستش از در   ی تو  ی .. با عصااد یازش خواهش کرده بودم تنها ب

نگاهش و به دور و برش    ونیگر  ی اومد و با چشما  رونیآسانسور ب

دوخت.. تا چشمش به من افتاد و قدم هاش و تند کرد و شروع 

 کرد به زبون خودش بچه اش و صدا زدن..

 ..ستادمیرفتم سمتش و رو به روش وا عیسر

دونه شما    ی.. هنوز نمد ینکن  یتاب ی سالم.. حالش خوبه انقدر ب  -

 ! دیایقراره ب
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خواد من و   یام؟ نم   بهیدونه؟ انقدر براش غر  ی چرا؟ چرا نم  -

 نه؟ ی بب

 ! ستین   نینه مسئله ا -

   ه؟یپس چ -

 لب زدم:  ی به در بسته اتاق انداختم و با درموندگ ینگاه  مین

 د؟ی اگه بگم آروم باش دید یقول م  -

 شد و اونم چشم به در بسته اتاق دوخت..  دهیترس هشنگا

 ! ستیخبر مرگ پسرم که بدتر ن دنیباشه.. از شن  یبگو.. هرچ -

هم خوب نباشه واسه   ی ! واسه هر کستینه.. معلومه که بدتر ن  -

 خود دارون هست! 

با نها  نگاهش و    یفیبالتکل  تیهنوز کالفه و نگران بود که منم 

 بود گفتم:   دهیکه خرم و چسب یمونیپش

 ! ست یتنها ن -

[2۴.12.2۰ ۰2:23 ] 

 هزار و سوم  پارت
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 ششه؟یپ  یک -

 که دوسش داره!  یاون.. اون کس -

  ه یبپرسه    گهیسوال د  هیمتوجه حرفم نشده بود و خواست    هنوز

فهم انگار  و  گرد شد  که دوسش    یاون کس  دیلحظه چشماش 

 تونه باشه! یداره.. مطمئناً دختر نم

و راحت    المیدر جواب نزد تا خ   یحرف  چیمنتظر موندم ه   هرچقدر

اتاق که بازم راهش    ی کنه.. فقط راه افتاد از کنارم رد شد  بره تو

 و سد کردم و گفتم: 

بهتون گفتم! دارون   نکهیاز ا  دی نکن  مونمیکنم پش  یخواهش م  -

و با چشم    دیایمن خودم بهتون زنگ زدم.. تا ب   ستین  انیدر جر

به کجا کشوندش!    دیکه ازش داشت  ی خواسته ا  دینیخودتون بب

شد    ینم  رشی گی اگه همون پسر پ  د یکه بدون   گمیمحض اطالع م 

به من خبر    ینگران هست و از سر    شیزیچ  هیدارون    دیفهم  یو نم

که   دمیفهم یم ریانقدر د ای.. دمیفهم ی نماصالً ایداد.. من  ینم

که    دی از دکترش بپرس  دیکار از کار گذشته بود.. خودتون بر  گهید

اومد.   یسرش م  ییچه بال  مارستانیب  مشیرسوند  یم  ر یاگه د
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پسر مرده   هی..  دید  یم  حی.. که ترجنهیحاال واقعاً سوالم از شما ا

 پسرِ.. همجنسگرا! هی  ای.. دیداشته باش 

ر  یکی  ی کیکه    ییاشکا با دستا  ختنیرو گونه اش  و   ی و  الغر 

 و لرزونش پاک کرد و لب زد: فیضع

 دختر ازدواج کنه؟ هیکه.. با  نهیمردن براش بهتر از ا یعنی -

به فکر   نکهیاز ا  شتری! دارون بگهید  دین یب  یم  د یخودتون دار  -

بدبخت    ی که قراره تو اون زندگ  هیخودش باشه.. به فکر اون دختر

.. مجبور  دیکه اگه به خواسته اش احترام نذار  هییشه.. به فکر شما

کردن با شما   یزندگ  یشه ترکتون کنه و مثل پدرش آرزو  یم

..  دشیرو با خودش به گور ببره.. تو رو خدا انقدر تحت فشار نذار

  یو بکنه.. وگرنه مجبور م   شیخواد زندگ   یهرجور که م  دیبذار

  د یشما حاضر  یعنی..  گهید   ی جا  هیول کنه و بره    شهیشه واسه هم

باش  ای نداشته  و  اونجور  ای..  د یکالً پسرتون  که خودتون    یفقط 

که    ینیپسر شما دارونه.. هم  دش؟یخواد داشته باش  یدلتون م

!  دی با همه خوب و بدش دوسش داشته باش  دی.. بانجاستیا  اآلن

که تو    یسازه.. عشق و عالقه و محبت  یاون و نم  ششیفقط گرا

  ی که اآلن هست.. کس   یکرده به کس  لیوجودش هست اون و تبد
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که طردش   یسال  نهمهیمادرش و.. اونم بعد از ا  ستیکه حاضر ن 

شما هم.. دارون   سخودش برسه.. پ   یکرده تنها بذاره و به زندگ 

ببخو و  ادی نیدتون  ا   نی..  عالقه  و  رو    ی عشق  داره  بهتون  که 

 و!  شی زندگ گهید ی و آدما شی.. نه گرادی نی بب

[2۴.12.2۰ ۰2:2۴ ] 

 هزار و چهارم پارت

  ونش یو گر  سی به صورتم زل زد و بعد نگاه خ  رهیخ  ره یکم خ  هی

 و ازم گرفت.. 

 .. نمشیخوام بب  یم -

  ی جواب  چیقلبم تند شد و نگاهم مضطرب.. حاال که بدون ه  ضربان

م من  خواهش  از  پر  لحن  پش  ی به  بره  اوج    میمونی خواست  به 

 کرد. شیشد کار ینم گهید یبود.. ول دهیخودش رس

مالقات   ی شد جلو ینه م گهیکشونده بودمش د  نجایکه تا ا اآلن

بگ و  نه فرصت   رمیپسرش  مان  یو  اتاق    ی جور  هیو    یبود که  از 

 .. رونیبکشم ب 
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مهر مادرانه اش بود که باعث شد از سر راهش کنار    دم یام   تنها

راه افتاد منم پشت    نکهیبرم و در اتاقشون و بهش نشون بدم و هم

 سرش حرکت کنم.. 

نگاه ملتمسانه    نیو آخر  دمیکش  نیی در و پا  رهیازش دستگ   جلوتر

به    رهید و خکر  یاصالً من و نگاه نم یام و به صورتش دوختم ول

 در منتظر باز شدنش بود.. 

از قطع شدن   یول  ستادمیباالجبار در و هل دادم و عقب وا  منم

و    دهیکه مادرش و د  دمی.. فهمیحرف زدن دارون و مان  ی صدا

پشت سر مادرش رفتم تو نگاه سرزنشگر و هراسونش و   نکهیهم

 به صورت من دوخت.

 نان یرو پس بزنم و با اطم  یمونی کردم اون حس پش  یمن سع  یول

حال و روز    نی ا  دیبشم.. هنوز معتقد بودم مادرش با  رهیبهش خ

..  دید  یشده از دستش و م   زونیسرم آو  نی.. ادید  یپسرش و م

  د ی.. تا شادید  یچشماش و م  ریز  ی اهیو س  دهیپر  ی رنگ و رو  نیا

 ! رهیبگ  میتونست محتاطانه تر تصم ی به بعد م نیاز ا
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که مادرش به زبون خودشون.. اونم    دم یو شن  کنار تختش رفت  تا

شروع کرد به حرف زدن و دارونم و ال    یبا لحن به شدت عصبان

 گفت..  یدو کلمه م یکی حرفاش  ی به ال 

قسمت اتاق   نیکه گوشه تر یو برگردوندم و زل زدم به مان سرم

.. نگاه من و که  واریشد تو د  یداشت حل م   باًیبود و تقر  ستادهیوا

  ینم  یچیه  یام شد و منم سرم و به معن   رهیبا بغض خ  ی دید

 نشه!  یچیشه باال انداختم و تو دلم آرزو کردم که کاش واقعاً ه

  ی مادر دارون تموم شد و سرش و به سمت مان  یحرفا  نکهیا  تا

قبل از   یول  میبرگردوند.. هم من و هم دارون احساس خطر کرد

 گفت:  مینشون بد یعکس العمل میبخوا نکهیا

 جلو!  ایب -

ا  ی مان اومد..    نکهیبا  احترام جلو  با  بود..  نگاهش  تو  ترس  هنوز 

و سرش و انداخت   ستادیتخت و دور زد و کنار مادر دارون وا  یحت

 .. نییپا

[2۴.12.2۰ 1۸:۴۰ ] 

 هزار و پنجم پارت
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 ؟ ی پسر من و دوست دار -

 به گوشم خورد و بعد در جواب گفت:  ینفس لرزون مان ی صدا

 بله!  -

 چقدر؟ -

 !ادیز یلیخ -

 دونن؟ یخانواده ات م -

 نه!  -

 چرا؟  -

  ی .. م ستمی. نگران خودم ندمیاگه.. اگه بگم.. منم از دستشون م  -

 و بچرخونن!  شونیترسم اونا بدون من و.. بدون پدرم.. نتونن زندگ 

به    یچسب  یو نم  یکن  ی.. چرا دارون و ول نمیاگه انقدر نگران   -

 خانواده ات؟ 

اش افتاد احتمااًل   دهی چیبهم پ  ی دستا  ی که رو  ی قطره اشک  دو

 ی و بعد با صدا  د یبودم رس   ستادهیکه کنارش وا  یفقط به چشم من 

 لرزون از بغض گفت: 
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خوام.. هر دوتاشون و   یخب.. خب من دارونم دوست دارم. م  -

 داشته باشم! 

شده رو    زیمخی به پسرش که به حالت ن  ینگاه  میدارون ن  مادر

کنه انداخت و   ی ریجلوگ  یتخت مونده بود تا از خطرات احتمال

 ..یبا اخم دوباره برگشت سمت مان

.. تو گهیبار د  کی .. اگه  ی حاال که انقدر.. پسر من و دوست دار  -

.. از چشم تو  نمشیبب   مارستانیخت ب ت  ی حال و روز و.. رو  نیا

 ! نمیب  یم

به چهره   میبا بهت سرش و باال گرفت و من و دارونم زل زد  یمان

بب تا  ا   می نی مادرش  از  چ  نیمنظورش  و    یحرف  روش  که  بود 

 باهاش حرف زد: یبه فارس نباریبرگردوند سمت دارون و ا

خودت و    ی .. به روی تونم بگم در خونه ام.. هر موقع بخوا  ینم  -

  رن یو م   انیم  ییبازه.. تو اون خونه آدما  ی که دوسش دار  یکس

 ی.. ولیش  یبشن.. از حرفاشون ناراحت م  ی زیکه.. اگه متوجه چ

.  یو انتخاب کن  یکیپسر..    نیمادرت و ا  نی.. ب یستیمجبور ن  گهید

  ی .. خوشحال باششهی.. همی بدکه قول    ی که.. به شرط  یبه شرط 

 ! گمی که راست م  یدون یبخشمتون! م یو خوشبخت.. وگرنه نم
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دست   ختیصورتش ر  ی که رو  یهمزمان با دو قطره اشک  دارون

باال    نکه یو بدون ا  دیمادرش و گرفت و پشتش و بوس سرش و 

 لب زد:  ارهیب

 ! دمیقول م  -

  ی . راض و از ته دل.  قاً ی.. هنوز عمدیشد فهم  یم  کهیدر حال  مادرش

.. سرش و تکون داد و برگشت سمت  ست یموضوع ن  نیا  دییبه تا

 .. ی مان

سمت تخت دارون و خودش فاصله   دشیو گرفت و کش  دستش

 گرفت.. 

 .. با دکترت حرف بزنم! رمیم -

 به من گفت:  رو

 ؟ ی دی راه و نشونم م -

 .. دییبله حتماً بفرما -

[2۴.12.2۰ 1۸:۴۰ ] 

 هزار و ششم پارت
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ب  ستادمیوا بره  اتاق  از  اون  هم  رونی اول  پشت    نکهیو  خواستم 

 سرش برم دارون صدام زد:

 زرتشت! -

 قهینگاه سرزنشگر چند دق  دمی و به سمتش برگردوندم که د  سرم

  دم یفهم  ی م  کهیشده به نگاه قدرشناسانه و درحال  لیقبلش تبد

 زنه گفت:  یداره حرف م  یوش به سختگل ی به خاطر بغض تو 

 کنم برات!  ی! جبران مونتمیمد -

 جبرانه!    ن یبهتر  ی اریاز خودت در ن  ی کله خر باز  گهید  نکه یهم  -

 !اریبه روم ن گهید -

سوء استفاده    یتون   یتا م  تتیحاال کار دارم باهات.. فعالً از وضع  -

 شه!  یتموم نم نجایکار من و تو ا  یکن! ول

که   ی. جدا از حس خشمرونیو برگردوندم و رفتم از اتاق ب  روم

از رو دوشم   ین یبار سنگ   هیکار دارون تو وجودم بود..    نیهنوز از ا

نفس    هیتونستم    یبعد از چند ساعت م   گهیبرداشته شد و حاال د

 راحت بکشم! 

* 
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در شرکت   ی و جلو  نی بعد از ظهر بود که ماش  م یسه و ن   ساعت

پ  یادتیس و  گ  ادهیپارک کردم  به  م  سا یشدم..  بودم  ..  ام ینگفته 

سر درآوردم.. فقط انقدر    نجایاز ا  هویشد که    یچ  دمیخودمم نفهم

خواست زودتر از زمان تموم شدن کار    ی دلتنگ بودم که دلم م

بب ن  نمشی جفتمون  که  اآلن  وقت   یساعت  میو  شدن  تموم  تا 

بهتر بود..  مونده  که    تیموقع  نیاستراحتش  باهاش    هیبود  کم 

 خلوت کنم! 

 یادتیکه به در باز اتاق س  ینگاه  میآسانسور رفتم باال و بعد از ن  با

قدم هام و    ستیتو شرکت ن  نکهیراحت شد از ا   المیانداختم و خ

 کردم.  تیبه سمت اتاق استراحتش هدا

در حد   کهیدرحال ستادمیپشت درش وا ی روز هی که  یاتاق همون

عصب  بدتر   یمرگ  توش  و  و    ی حرفا  نی بودم  زنم  به  و  ممکن 

رابطه هم    نیا  ی تا مرز نابود  یدوستم زدم. اون روز.. حت   نیبهتر

  دن یواسه د  ی روز   هیکردم    یوقت فکرشم نم  چیرفته بودم و ه

 بال بال بزنم!  ی نجوریاتاق.. ا نیا ی زنم تو
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 دنشیاز تصور د  شی شاپیکه پ  ی و با لبخند  دمیکش   یقی عم  نفس

  سا یهولزده گ  ی سته بود چند تقه به در زدم که صدارو لبم نش

 بلند شد: 

 ! امیلحظه! اآلن م هیبله؟  -

با    قیعم  لبخندم مقنعه کج و    هیتر شد.. حتم داشتم که اآلن 

شه..    ی چشمم ظاهر م  ی سرش کرده جلو  یکوله که هول هولک

به دق  نطورمیهم ق  د ینکش  قه یشد..  باز کرد و    افه یکه قفل درو 

که همزمان با باز کردن در داشت  ی بهت زده اش با اون مقنعه ا

  ستاد یوا  حرکتمن دستش از    دن یکرد و به محض د  یمرتبش م

 خنده ام و بلند کرد. ی صدا

لبا  سایگ  سیخ  ی چشما  دنید  یول پا  یلرزون  ی و  به    ن ییکه 

قدم   هی  ی رلبام خشک کرد و با ناباو  ی شد خنده رو رو   لیمتما

 به سمتش برداشتم.. 

[25.12.2۰ ۰2:۰۶ ] 

 هزار و هفتم پارت

 شـ...  یچ -
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  زون یتو بغلم و از گردنم آو  دیسوالم و کامل بپرسم پر  نکهیاز ا  قبل

  دم یفهم  عیسر  یلیخ  یام ول  نهیس  ی کرد تو  میشد.. سرش و قا

 کنه!  یم هیکه داره گر

تر شدم و خواستم از خودم جداش کنم که حلقه دستش    نگران

و محکم تر کرد و نذاشت.. منم به ناچار تو همون حالت بردمش  

 . نهی صحنه رو نب نیاومد ا یکس هو یتو اتاق و در و بستم که اگه 

ا  هنوز بهت  بع  نیتو  پنجه   دشیحرکت  رو  و  بودم که خودش 

کش به    دیپاش  چسبوند  هم  سر  پشت  بار  چند  و  لباش  و  باال 

 صورتم.. 

دوباره برگرده تو اون حالت که نذاشتم و صورتش و با    خواست

 پاک کردن اشکاش با انگشتام.. لب زدم:   ن یدستام نگه داشتم.. ح 

ا  - گر  نیقربون  چرا  برم    ه یشده؟    یچ  ؟یکن  یم  هیچشمات 

 که! ی با هم.. خوب بود میحرف زد شیساعت پ 

ا  هیو    دیکش  یقیعم  نفس گرفت..  فاصله  خودش   نیکم  بار 

 مشغول پاک کردن اشکاش شد و گفت: 
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نم  - ب  یفکر  آخه همی ایکردم  هم نی..  دق  نی..    ش ی پ   قهیچند 

با خودم فکر م امروز و    یادتیکردم س   یداشتم  اومد.. ازش  که 

 خواست...  یتو.. دلم بغلت و م  ش یپ  امیو ب رمیبگ یمرخص

اتفاق   نکهیاز ا   یراحت تر  الیبا خ  نباریو من ا  هی گر  ری زد ز  دوباره

بمونه    نجایکم هم  هیخودم بغلش کردم و گذاشتم    فتادهی ن  ی بد

 و آروم شه!

که گذشت باالخره ازم جدا شد و همونطور که با    ی ا  قهیدق  چند

که کمتر    یحنکرد با ل   ی نگاهش سانت به سانت صورتم و رصد م

 ازش شاهد بود لب زد:

چقدر خوشبختم که تو رو دارم! چقدر کمبود داشتم اون موقع    -

 ! ی که نبود

حرفا   نیشده نگاهش کردم.. معمواًل از ا   زیر  ی شک و چشما  با

تهش قراره به مسخره کردن   ای  ه یدونستم واقع  یزد.. حاال نم  ینم

 گفت:  ی شتریب یبا ناراحت نکهیختم بشه. تا ا

..  نکهی.. بعد از ادمیفهم  ی ا  گهیاز هر وقت د   شتری و امروز.. ب   نیا  -

 با پاشا حرف زدم! نکهیبعد از ا
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خوب  با م  یوجود همه حس  از حرفاش  ول  یکه    هو ی..  یگرفتم 

 اخمام درهم شد و گفتم: 

 امروز؟  ی با پاشا حرف زد -

  یتکون داد و نشست لبه مبل تخت خواب شو  دییو به تا  سرش

 تاق.. گوشه ا

 خونه بهت بگم!  میخواستم شب که رفت  یم -

[2۶.12.2۰ 17:۰9 ] 

 هزار و هشتم پارت

 د؟ یاون خواست حرف بزن  ایسراغش؟  یتو رفت -

  ی شدم وقت  یم  وونهیبودم زرتشت.. داشتم د  یمن رفتم! عصب   -

 امی.. به طناز گفته بود چند روز نمدمیطناز و تو اون حال و روز د 

صبح کله    ی.. ولی ریو بگ  متیو تصم  ی خونه که تو هم فکر کن

  ع ی .. منم حاضر شدم و سررونی زنه ب  ی داره از خونه م  دمیسحر د

  ه یتعجب نکرد.. انگار منتظر  محل کارش.. اصالً  مارستانیرفتم ب 

 یشدنمون بهمون حق م  یاز سمت ما بود و بابت عصبان  یحرکت

و از تو   یمونی تونستم پش  یم  داد.. خودشم داغون و کالفه بود..
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خواهش کرد   نکهیشدم.. تا ا  یبازم آروم نم   ینگاهش بخونم ول 

 ..  م یباهم حرف بزن  نییپا میبر

حالت که انقدر    نینشستم و سرش و تو بغلم گرفتم.. تو ا  کنارش

 یبراش ضعف م  شتریدوستش.. دلم ب  یکالفه بود و نگران زندگ

 رفت.. 

 گفت؟  یچ -

که هنوز    ییشه؟ حرفا  یمشت چرت و پرت باورت م  هیاگه بگم    -

گفت..    یکنم.. م   دایبراش پ  ی قانع کننده ا  هیتوج  چی نتونستم ه

به خاطر غرور کاذبش    یگفت از اول طناز و دوست داشته.. ول  یم

تونست باور   یدخترا دنبال اون بودن و حاال نم  شهیهم  نکهیو ا

کرده.. اون رفتارا رو    دایپ  قهمثل طناز عال  ی دختر  هیکنه که به  

کرده    یم  کشی کرده.. تحر  یم  تشیداده.. اذ  یاز خودش نشون م

پ قدم  اون  بق  شیتا  مثل  و  بهش   شیزندگ  یدخترا  هیبذاره 

 نیشد و ا  ینم  جادیتو رفتارش ا  ی رییطناز تغ  یبده.. ول   شنهادیپ

حالم دوسش   نی کردنش.. در ع  تیشد واسه اذ  ی م  بی ترغ  شتریب

که طناز تو خونه ما حالش بد شد..    یاون شب  ی.. حت یداشته.. حت

فهم غلط  دهیخودش  چه  جلو  یکه  تا  که  ما   ی کرده  خونه  در 
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وا  بش یتعق اونجا  انقدر  به    ستادهیکرده..  طناز  کار  باالخره  تا 

 اون شب از اونجا سر درآورد.. نمیو ا دهیکش  مارستانیب

که   یم.. من از همون روز اولو فوت کرد قمیسکوتش نفس عم با

فهم  دهید   ن یا  یهست.. حت  شی مرگ  هیپسر    نیا  دمیبودمش.. 

نگاه    ییجورا  هیتونستم تو نگاهش بخونم..    یعالقه به طنازم م

که   یغرور  هی ..  دمید  یو تو چشماش م  شیزرتشت ده سال پ

 .. ی بکش شی و به آت تی زندگ  یتون یباهاش م

با  انگار آدما  ادیهمه  پش  نی..  تو  یمونیدوره  رو  ساله    ی چند 

خوان و   یکه م  یاون کس  رنی بگ  ادیتجربه کنن تا    شونیزندگ

نذارن از دستشون   یطیشرا  چیواسه خودشون نگه دارن و تحت ه

 بره.. 

تونستم درک کنم که    یو نم  شبشیحرف احمقانه د  نایهمه ا  با

 گفتم: 

دور   یعنیکرده..    ی طراوت و خواستگار  نکهیا  ؟یتهش که چ  -

عشق و    نیفاتحه ا  دیبا  یعنی..  دهیطناز و تا آخر عمر خط کش

ا تا  غرورش  بخونه..  رو  بخواد   ن یعالقه  که  داشت  ارزش  حد 

 ازش سر بزنه؟!  ی حرکت مسخره ا نیهمچ
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[27.12.2۰ ۰2:5۴ ] 

 هزار و نهم پارت

  ه یسفر دو روزه رفتم.. اونجا تو    هی  گه یاون فرق داشت.. م   ه یقض  -

ب  ی مهمون و    خودیاز خود  بلند    ییکارا  ه یشده  که  کرده.. صبح 

مثل اونه که هنوز    یکیاز    شتریب   ی لیخ  اقتشیطناز ل  ده یشده فهم

تونه نفسش و کنترل کنه..   یمشروب نم وانیبا خوردن چند تا ل

  یشده.. از من م  مونیپش  تهشماون حرف و زده و    نیواسه هم

بدم..   رییطناز و تغ تیکنم و ذهن   یماست مال ی جور  هیخواست 

حرفا طنازم هنوز تو رو بخواد.. من    نیمن گفتم اگه بعد از ا  یول

 کنم..  یتو روش نگاه نم گهید

تو   رهیام فاصله دادم.. خ  نهیباال و سرش و از رو س  دیپر  ابروهام

 گفتم:  نشیغمگ ی چشما

 ؟ یحرف و زد نیچرا ا -

 زدم؟ یم  دمینبا -

و بشنوه    حاتشیکه داره.. اگه حرفا و توض  ی طناز.. با عالقه ا  -

 کنه!  یدوباره قبولش م 
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 سهیخب.. خب من تو ذهنم همش داشتم پاشا رو.. با تو مقا  -

اونم    یم  ی کردم. چه جور  یم برابر تو..  آدم عاشق    هی تونم در 

فقط باعث آزار طناز شد    اون که  یعقل  یپر از ب  یبدونم؟ اگه کارا

 ی بود اسمش عشقه.. اسم حس   تی غرورش براش تو اولو   شهیو هم

  ی عشق اونه که.. بدون  ذارم؟ب  دیبا  یداره رو چ  انیما جر  نی که ب

ا   هیزنت..   زندگ  ی دوره  ا  شیاز  کرده..  واسه    نکهیخطا  زنت.. 

کلمه حرف بزنه    هیبهت    نکهیبار.. قالت گذاشته و بدون ا  نیدوم

.. باز  یبخش  ی.. باز م ی از دستش بد  یش  یرفته و تو باز حاضر نم

 .. یکن  ی م یبزرگ

 زدم..  شیشونیپ ی رو ی رو لبم نشست و بوسه ا ی لبخند

بعد از ده سال   یبود که تو تونست  نیکردم.. واسه ا  ی من هرکار  -

..  ی نامرد  تیبار با نها  هیکه    ی بذار  یکس  ی زندگ  ی دوباره پات و تو

 بهت زد که قابل جبران نبود!  ییرفاح

 و با دو تا انگشتام فشار دادم و گفتم:  شی نی ب نوک

ا  یول  - همه  زندگنای با  نذار..  فشار  تحت  و  طناز  رابطه    ی..  و 

فرق داره.. من کار اون پسره   هیمختص خودشه و با بق  یهرکس

.  اد یطناز بتونه کنار ب   دیشا  یکنم.. ول  ینم  دییوجه تا  چیرو به ه
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زندگ اونم  حال  هر  شا  یسخت  یبه  بخواد    دیداشته..   ه یدلش 

دوست داشته    شهیکه هم   ی ا  یبه پاشا بده و به زندگ   گهیفرصت د

 برسه! 

نشون بده واقعاً   دیخودش و ثابت کنه.. با  دیاول اون با  یباشه ول  -

 ندارم.  یحرف چیه گهیخواد.. اگه قانع شدم د یطناز و م

 : دیاون پرس نباریتکون دادم که ا و سرم

 از دارون چه خبر؟ -

زنگ زدم بهش.. خوب بود.. فردا صبح    نجایا  امی ب   نکهیقبل از ا  -

 ! ششهیپ  یشه.. مان یمرخص م

[27.12.2۰ ۰2:55 ] 

 هزار و دهم  پارت

 نگفت؟ ی زیچ گهیمامانش د-

بزنه..من    سایگ  برعکس بهم  بود شب  داشته  نگه  و  که حرفش 

  ه یخبر بد با    نهمهیهمون موقع زنگ زدم و بهش گفتم تا وسط ا

که   بود  خوب  حالم  انقدر  خودمم  و  بشه  خوشحال  خوب  خبر 

ا  اجیاحت با    ی شاد  نیداشتم   دن ید  ی کنم. شاد  م یتقس  یکی رو 
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دست   تراح  الی با خ  گهید  یدارون..وقت  ی تو چشما  تیبرق رضا

 رو تو دستش گرفت.  یمان

داد که از ترسش   ماتومیاولت  چارهیب  یبه مان  ی جور  هینه..فقط  -

 از کنار دارون جنب بخوره!  هیثان هینتونه 

 ! ادیچقدرم که اون بدش م-

بهت زده به ساعت   ی با نگاه  سای و بلند شدم برم که گ   دمیخند

 :د یدور دستش نال

 ؟ ی بر ی خوا یم-

 نرم؟-

 درمونده شد و غصه دار:  نگاهش

 نشدم که!  ریس-

ب  خواست شه  نفهم  ادیبلند  که  عقب    هیچرا    دمیطرفم  قدم 

  ن یبود. با هم  قتیحق  یرفتم..دوست نداشتم آتو بدم دستش..ول

حال  هی حال  یجمله  نزد  م یبه  حاال  و  بود  م   کیکرده    یشدنش 

 دیکه شا  ی واسه جفتمون سخت کنه..انقدر  یلیتونست کار و خ

 جا...  نی مجبور شم هم
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 زرتشت..-

ب  سرم واسه  دادم  تکون  طرف  دو  به  نامحسوس  کردن   رونیو 

 متعجبش.  افه یمزخرف و زل زدم به ق ی فکرا

فقط به    بای! شکدمینرس  ی کار  چیبه ه  شمینجوری..همگهیبرم د-

ن   ی م  یپشت سرهم من و دارون ول  ی ها  بت یاز غ  ومدهیحرف 

 ! هیشاک  یدونم حساب

 ..خواستم بغلت کنم فقط.. ی بر  دیدونم با یخب..منم م لهیخ-

 خواد! ینم-

 ؟یچ یعنی-

 ..شب..  ستیبغل کردن ن ی جا نجای! اسای گ  نیهم یعنی-

 و نفسم و فوت کردم..  دمیملتهبم کش یشون یبه پ یدست

 کنم!  یخونه..تا دلت بخواد بغلت م  ی شب که اومد-

چشما  ستاد یوا  سرجاش با  بخوام    زیر  ی و  بهم..تا  زد  زل  شده 

 شد پچ زد: یبپرسم چ

 ؟ ی شد کی تحر-
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 ببند بابا.. -

و    روم رسوند  بهم  و  خودش  دو  با  در  سمت  برم  برگردوندم  و 

 باخنده گفت: 

 !؟یشد کیجون من بگو تحر-

 بخورم؟  یجونت و قسم الک یواسه چ-

 نخور قسم راست بخور!   یخب قسم الک-

ا- ا  نه یمنظورم  کنار    زایچ  نیکه  نداره..برو  قسم خوردن  ارزش 

 شد!  رمید سایگ

 از سر راهم کنار رفت و گفت:  باخنده

. به هرحال لمت تو دمیمن که خودم فهم  یباشه تو فرار کن..ول-

خاطره   هیهم    نجا یا  میبتون  دیبود.. گفتم شا  نیدستمه!هدفمم هم

 ! ییحرفا نینه..ترسو تر از ا دمیکه د میبساز

در ثابت موند و حاال من بودم که   رهیدستگ ی لحظه رو هی دستم

ا  ره یشده بهش خ  زیر  ی باچشما به رابطه    یلیتما  نکهیشدم..تو 

س شرکت  تو  کردن  شک   یادتیبرقرار  ول  ینداشتم  ..ترسو ینبود 
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واسه من    گهیدادم..که د   یبهش نشون م  ی جور  ه یبودن و امشب..

 راز نکنه!زبونش و د

 خونه!  ایب   ریکارت که تموم شد آژانس بگ-

[27.12.2۰ 17:3۸ ] 

 ازدهمیهزار و  پارت

 و نسبتاً سردم و وارفته گفت:   ی از رو لبش با لحن جد   دیپر  لبخند

 چرا؟  -

 زودتر برم.. کار دارم! د یچون من شا -

 ؟ی شد زرتشت؟ ناراحت شد یچ کار؟یچ -

 رو به جفتمون ثابت کنم!   ییزای چ  هیخوام    ینه.. ناراحت چرا؟ م  -

  ی و پر کردم.. ول  نمونیفاصله ب   یاش هنوز نگران بود وقت  چهره

دو طرف صورتش و محکم    ادیاز دهنش در ب   یحرف   نکهیقبل از ا

 اد یکم فشار دادم تا دردش ب  هیدست نگه داشتم و از قصد    هیبا  

 موضوع راحت کرد..  نیو بابت ا  المیره جمع شده اش هم خو چه

کار  ینم  یحرف  چیه  گهید  - بشنوم..  و    ی خوام  بهت گفتم  که 

 ؟ یخونه.. اوک ایراست ب هیو  ریبکن! شب آژانس بگ 
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با همون    یوقت  یچقدر کارساز بود.. ول  میدونم لحن دستور  ینم

لبخند   ی تکون داد.. به زور جلو  دییتعجب تند تند سرش و به تا

جمع شده    ی زدنم و گرفتم و با همون اخم سرم و جلو بردم و لبا

صورتش و   واشی   واشیلبام و    نی ب  دمیو کش  رونشیبه سمت ب

 ول کردم.. 

  ن یاز بهت ا  سایگ  یادامه دادم تا وقت  دنم ی به بوس  ی ا  هیثان  چند

کنه    میبوسه همراه  نیمن دراومد و خواست تو ا  یحرکت و حرفا

صاف   یجلو ول  دیعقب.. صورتش و دنبالم کش  دمیکه سرم و کش

 باال رفته زل زدم بهش..  ی و با ابروها ستادمیوا

 تو؟  ی اراده شد یانقدر ب  ی آخ آخ آخ.. ک -

 :دیشده غر  دی کل  ی دندونا  ی خوره و از ال   یکه داره حرص م  دمید

 نکن..   تیزرتشت اذ -

 ؟ یدیتازه کجاش و د -

 ..  رم یگ یم  یمرخص یادتیزنم از س یباهات.. زنگ م امیمنم م -

 ! ی ای.. همون موقع که گفتم م نجایا یمون  ی! شما م گهینه د -
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بمونم   نجایا ی حالم چه جور نیمن با ا ؟ی چرا انقدر نامرد شد -

 شیمونه؟ دارم آت  یبرام م  ی اصالً تمرکز   گهیو کارام و بکنم.. د

 ! یهست ی.. عجب آدمرمیگ  یم

به عز و جز    تیزدم و بدون حرف و درواقع بدون اهم  ی پوزخند

ول  برم  برگردوندم  و  روم  وا  هی  یزدنش..  برا  ستادمی لحظه    یو 

.. به سر تا پاش انداختم  ی داغ کردن موضوع.. نگاه براندازگر  شتریب

 و گفتم: 

 نکهیواسه ا   هیب و خلوتخو  ی ! جاا یب  نگیشب از آسانسور پارک  -

.. من زنم و تو تخت  یکم به خودت برس  هیقبل از شروع کارمون  

 دوست دارم! یخوابمون هات و سکس

[27.12.2۰ 19:17 ] 

 هزار و دوازدهم پارت

بست..    دمید محکم  و  و چشماش  داد  قورت  و  دهنش  آب  که 

 نکهیحالش بد شده بود و بهتر بود زودتر برم قبل از ا   ی جد   ی جد

 حرکات لذتبخشش کار دست جفتمون ندادم..   نیا دنیبا د

جور  آخه ا  ی م  یچه  به  ها  نیتونستم  ا  ی لکه    یرو  ی قهوه 

که    یشدن و کالً هر اتفاق  کیصورتش که موقع خجالت و تحر
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نگاه کنم و راحت    ادیبه چشم م  شتریشد ب   یث گر گرفتنش مباع

 از کنارشون رد شم؟

 زرتشت؟ یبکن ی خوا  یم کاریچ -

باز   ی و از اون لکه ها  نگاهم  اتاق و  وسوسه کننده گرفتم و در 

 کردم..

 ! فعالً!یفهم یم -

 لب گفت:  ریکه ز دم یشن  یگذاشتم ول رونیو از اتاق ب پام

 !ی نامرد یلیخ -

  ی قی لبخند عم نهی ب  یمن و نم نکهیراحت از ا الیبا خ گهید حاال 

خونه در انتظارمون    ی که شب تو  یرو لبم نشست از تصور اتفاقات

 بود! 

××××× 

شد توش بودم و   ی م  ی ربع  هیآسانسور که    نهیآخر و تو آ  نگاه 

انداختم و خ  یم   یداشتم احساس خفگ  گهید راحت    المیکردم 

کامالً مناسب    یبا تم مشک  ظی نسبتاً غل   شیاون آرا  نکهیشد از ا

 امشبه! 
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  گه یکم د  هیو    زدیم   یبودن به مشک  ی که از شدت جگر  یلب  رژ

چشما به  زدم  زل  و  کردم  نم  ییبراقش  خودمم  تونستم    یکه 

  ده یو سر راه.. مختص امشب خر  شی.. لوازم آرا رمی نگاهم و ازش بگ

ست که جفتمون دو  ی همونجور  زیداشتم که همه چ  دیبودم و ام

 بره!  شیپ میدار

وقت  دمیکش  یقیعم  نفس  و ظاهرم   یو  از خودم  مطمئن شدم 

شده بود..    یبه رو کم کن  هیشب  ییجورا   هی.. کارمون  رونیرفتم ب 

  م یکرد  ی م  ی.. سعم یداشته باش   ی هدف و برنامه خاص  نکهیبدون ا

که از خود  میقرار بد  ریتحت تاث ی طرف مقابل و با کارامون جور

 بشه..  خودیب

 و زرتشت بهم زد و حاال.. نوبت من بود!  ی قبل ضربه

گذشت.. انقدر عذاب   یکه از رفتنش م  ی چهار پنج ساعت  نیا  تو

محرک و لذتبخش.. انقدر    قهیبا فکر کردن به اون چند دق  دمیکش

  ی خواست انجام بده.. حت  یکه امشب م  ی داشتم واسه کار  جانیه

نگاه جد که تضاد    و لحن سرد و خشونت رفتارش  ی واسه اون 

کارام    ی چه جور  دمی.. که اصالً نفهمیشگیداشت با زرتشت هم
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متوجه   یادتیکردم س   یو سر و سامون دادم و فقط خدا خدا م

 از حدم نشه! ش ی ب ی دستپاچگ

ا   یول وقتش..  من   یشیآت  نیبه  وجود  تو  اومدنش  با  امروز  که 

 کردم..   یم   یراحت ولم کرد و رفت و تالف  یلیروشن کرد و بعد خ

[2۸.12.2۰ 13:۴1 ] 

 زدهمیهزار و س پارت

خونه رو که باز کردم و رفتم تو.. انتظار داشتم تو لحظه اول    در

اموش بودن .. خزیچ  نیبه عنوان اول  یبا خودش رو به رو بشم.. ول

 تند.  یچراغا توجهم و جلب کرد و ضربان قلبم و از نگران 

خواستم    ی م  ییجورا  هی..  میبا هم حرف نزد  گهی از رفتنش د  بعد

فضا خداحافظ  ی همون  حرف    نیب   یلحظه  با  و  باشه  جفتمون 

نکنه    نکهیاز ا  دم یلحظه ترس  هی.. حاال  یخرابش نکنم ول  ی اضافه ا

افتاده که به کل قرار امشبمون    یخونه و اتفاق  ومدهیاصالً زرتشت ن

 و فراموش کرده؟ 

از بد شدن    دمی کرد و ترس  ی ادآوریدارون و    عیسر  ی لیخ  ذهنم

برنامه هامون بشم و شماره    الی خیخواستم ب   نیحالش.. واسه هم 

بگ و  نور ضعیول  رمیزرتشت  د  یف ی..  پشت  از  به    وار یکه  سالن 
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بهش    دنیرس  ی توجهم و جلب کرد و قدم هام و برا   دیچشمم رس

 تند کردم.. 

و دهنم باز    ستادیپا به سالن گذاشتم پاهام از حرکت وا  نکهیهم 

از  شیکه فضا رو ب ی و کم نور  کیکوچ ی شمع ها دنیموند با د

که    ییرو درست از جا  ییایرو  ر یمس  هیحد شاعرانه کرده بود و  

 ساخت..  یبودم تا اتاق خواب مشترکمون م ستادهیوا

بدم که تازه    صیتونستم تشخ  یآب شده اشون م  نیمقدار پاراف  از

  م ینگران   نکهیمسئله با ا   ن یروشن شده.. پس زرتشت خونه بود! هم

کم شدن ضربان قلبم نداشت و   ی رو  ی ریتاث  یبرد ول  نیو از ب

 ی زیام کوبوند واسه چ  نهی برعکس.. پر شدت تر خودش و به س

 که در انتظارم بود!

شمع   فیدو تا رد  نی فوت کردم و راه افتادم از ب  رونیو به ب   نفسم

  یکه سر راهم رو  ی زیرد بشم و برم که قبلش چشمم افتاد به چ

 بود..   نیزم

روش   ادداشتی  هی  دم یپاهام نشستم و خواستم برش دارم که د  رو

 گذاشته: 

 و بپوش!« نیتو اتاق ا  ی ا یب نکهیاز ا »قبل
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برداشتم.. لباس که    نیزم ی و کنار گذاشتم و لباس و از رو کاغذ

  ن یی باال و پا  ریبه شکل لباس ز  کیبار  کهیچه عرض کنم.. دو تا ت

 شد..  یتنه بود که جفتش با دو سه تا بند به هم وصل م 

و قزن باز   پیپشت از جلو با ز  ی بود که به جا   نجایجالبش ا  نکته

 یزیداشتم که قبل از هرچ  لیاقعاً تماشدن و من و  یو بسته م

از کجا ته  نیبدونم زرتشت ا به    هیلباس و  کرده و منظورش و 

 رسونده!  ی که صد در صد خانوم بوده چه جور ی فروشنده ا

 یفکرا   نیباال رفته بود که ا  ی حال بازم حرارت بدنم جور  نیا  با

بب  ی ا  هیحاش راه    نیا  ی انتها  نمیرو از خودم دور کنم تا زودتر 

با  ی نور بهش  ورود  واسه  کجا    ی زیچ  نیهمچ  دیکه  به  بپوشم 

 قراره برسه.. 

[2۸.12.2۰ 19:2۶ ] 

 هزار و چهاردهم پارت

  که ی.. در حالیکیلباسام و از تنم درآوردم و تو همون تار  عیسر

خواست فضا رو با روشن کردن چراغ بهم بزنم..    یخودمم دلم نم

 .. دم یلباس مورد نظر و پوش
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کردم و بعد از باز   زونشیتو تنم م  ی نداشتم همونجور  نهیآ   چون

شدن..   شونیپر  ی توشون برا  دنی کم دست کش  هیکردن موهام و  

  ییپرنسس از وسط اون شمع ها  هیبه در بسته اتاق.. مثل    رهیخ

تاث خرامان   ی رو  ی ادیز  ریکه  بودن..  گذاشته  بدنم  شدن  گرم 

 ! دمیدر و کش رهیخرمان رد شدم و دستگ

کردم با چند تا نفس    یاز باز کردنش چشمام و بستم و سع  قبل

 یریتاث  چیه  دمید  یو کم کنم و وقت  جانیالتهاب و ه نیا  قیعم

 نداره.. رفتم تو.. 

نداشتم واسه    ی فرصت  نباریا  یروشن بود.. ول  رونیبرعکس ب   اتاق

از پشت   ی چون به محض وارد شدنم جور  نمیرو بب  ی زیچ  نکهیا

بود   ستادهیکه پشت در منتظرم وا  یزرتشت  ی قفل شدم تو دستا

ذهنم واسه   گهی واسه تکون خوردن داشتم و نه د  یکه نه قدرت

 کرد!   یم تیفعال ی انجام کار

  ی ضربان تند شده قلب  نیکردم ا  یبسته بود و خدا خدا م  چشمام

نشه واسه دست انداختنم..    ی دستش بود بهونه ا  ریکه درست ز

 کرد!   خیتنم و س ی که صداش از کنار گوشم مو

 ! ؟ینکردم دم درآورد  نییجونور! برات ساعت تع  ی کرد رید -
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خشونت کم سابقه اش که    نیزرتشت و ا  ی لحظه حال و هوا  اون

شد متعجبم    یهم تو رفتار و حرکاتش و هم تو حرفاش حس م

  نیبردم از ا  یکرد.. تعجبم از خودم بود که داشتم لذت م  ینم

 اعمال زور و قدرتش.. 

 نیکردم ا   یوقت فکر نم  چیه  ن ینبودم واسه هم  یعیآدم مط  ذاتاً

کننده    ک یو تحر  جانیانقدر پر ه  ییها تو روابط زناشو  ی فانتز

 باشه! 

 کردم..  یرو اطاعت م یداشتم اوامر جنابعال -

 زد و گفت:  ی تمسخر لحنم شد که پوزخند متوجه

  ی م  دهیچ  ی.. اشکال نداره! امشب حسابی نه واقعاً دم درآورد   -

 شه! 

  دشیلحظه ترس برم داشت از تهد  هیدهنم و قورت دادم و    آب

 : دیفهم عیسر یلیکه خ

بر  ی زوده واسه ترس کوچولو  - با   ی کرد  کاریچ  می نی بب  میمن! 

 خودت! 
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گردونه سمت خودش   یشه و من برم   یکردم ازم جدا م  یم  فکر

  ی کس  نیکه از پشت محکم نگهم داشته بود ع  ی همونجور  یول

اتاق برد  نهیآ ی کرده.. من و تا جلو   ریو دستگ ی فرار ریاس هیکه 

 و زل زد بهم.. 

[2۸.12.2۰ 22:۰۰ ] 

 هزار و پانزدهم پارت

کردم..    یاهش مباز شده ام داشتم نگ  مهین  ی چشما  ی از ال   منم

که بعد از   ییباالتنه لختش و موها  دنیبا د  شهیدونستم هم  ینم

حد داغ   نیتا ا  ختیر  یم   شیشونیپ  ی رو  شونیدوش گرفتن پر

ز  ایشدم..    یم جفتمون  ها  میداشت  ی ادیامروز  هورمون   ی به 

م بها  ول  میداد   ی بدنمون  وجود..  ابراز  بود   یهرچ  یواسه  که 

نشدن   یکیمطمئناً   فراموش  ها  نیتر  یاز    مون یزندگ  ی شب 

 شد!  یمحسوب م

  ی و فقط صدا  میجفتمون تو سکوت فرو رفته بود  ی ا  هیثان  چند

  المیخ  گهی.. حاال ددیرس   یبلندمون بود که به گوش م  ی نفس ها

زرتشت هم مثل من در حال فعل و انفعاالت    نکهیراحت بود از ا

 نم خجالت بکشم. جنبه بود یبه خاطر ب  ستیو الزم ن شهیدرون
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اجزا   هی همه  که  غل  ی کم  اخم  کرد  برانداز  و  رو   ی ظیصورتم 

 : دیصورتش نشوند و توپ

 ؟ ی کرد شیکجا آرا -

 تو آسانسور!  -

 دت؟یند یکس -

 گفتم:  ختنیکردنش و کرم ر تی کم اذ هی واسه

  یداد  ینم  ی دستور  نیمثالً برات مهمه؟ اگه مهم بود که همچ  -

احتمال    یکه حت ا   هیدرصد ممکنه    هیبه  از  ساختمون   نینفر 

 ! فتهیچشمش بهم ب 

چشماش درجا سرخ شد و نفس هاش کش دار   ی دیکه سف  دمید

  ده یمرحله رس  نیبه ا  ت یواقعاً از سر عصبان  گهید   نباریتر.. انگار ا

 شدن! کیبود نه تحر

من    یشه وقت  لیتبد  نی قیکه حدسم به    دیهم طول نکش  یلیخ

  چی کردم ه   یاحساس م   کهیو در حال  دیکنار کش   نهیآ  ی و از جلو

تونه من و   یراحت م  یلیندارم و خ  شی در برابر توان بدن  یقدرت

 ی تخت طور  ی خواد بندازه.. محکم پرت شدم رو  ی هر طرف که م
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  ه یبار کامل فرو رفتم و دوباره    هی بودن تشک    ی که به خاطر فنر 

 کم پرت شدم باال!

بود و کنار زدم    ختهیصورتم ر  ی رو  که در اثر پرت شدنم   ییموها

 :دیزرتشت موندم که با حرص غر یشیآت ی به چشما رهیو خ

 کن؟ شیمن بهت گفتم انقدر آرا -

 آرنجم بلند شدم و فاصله امون و کم کردم..   ی رو

 ومد؟ یبد شدم مگه؟ خوشت ن -

  یی اغواگر باشه و چشما  یتالشم و کردم تا لحنم به اندازه کاف   تمام

ب  هیکه از اون زاو   ر یکرد تاث  یجلب توجه م  شتری خمار بودنش 

 .. تیرفتن عصبان  نیالزم و بذاره واسه از ب

حرکت گرفت.. با    هیبرعکس داشت که گلوم و با    ریانگار تاث  یول

از لذت   دمیداشتم.. شا  یاحساس خفگ  یداد ول  یفشار نم  نکهیا

 بود که به نفس نفس افتادم.. 

[2۸.12.2۰ 22:۰1 ] 

 هزار و شانزدهم پارت
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هست که آدم هم ازش خوشش   زایچ  یبعض  ه؟یچ  یدون  یم  -

ارهیرو اعصابش راه م  ی .. هم بدجور ادیم تو هم    یخوشگل  نی.. 

 ییفکرا  هیمشب  اشکال نداره.. منم ا  ی.. ولزاستیاز همون چ  یکی

 حس بهت دارم..  نی واسه چشوندن ا

 یلیچون تو هم تو وجودت خ ستین نکاریاومدم بگم الزم به ا تا

بودن اعصاب خورد کنه   یدوست داشتن   نیهست که در ع  زایچ

رو به خودش جلب   گهیبه جز تو توجه چند نفر د  یاگه فکر کن

 مهلت نداد و من و دوباره پرت کرد رو تخت..  یکرده ول

نذاشت بلند شم.. از پاهام گرفت و من و صاف وسط تخت    نباریا

  نکه یشکمم نشست بدون ا  ی دراز کش کرد و خودشم اومد رو

 و روم بندازه.  شین یسنگ 

سرم و باال گرفتم..    نکهیدستم و گرفت و برد باال سرم و هم  هی

ا به حلقه  تازه  ی چشمم خورد  م  که  به قسمت    دمید  ی داشتم 

تاج تخت وصل شده و مطمئناً قبالً اونجا نبود.. بدون شک    ییباال 

 که زودتر از من اومده خونه وصلش کرده!   ی فاصله ا نیتو ا

کردم به    یبود و داشتم فکر م  کیهنوز به اون حلقه کوچ نگاهم

دور مچ دستم   ییآشنا  باًیخوره که جسم سرد و تقر  یم  ی چه درد
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صداش  ده یچیپ و  فلز  ی د  دستبند  اون  شدن  قفل   ی مزخرف 

که راه داشت گشاد کرد و    ییاعصاب خورد کن.. چشمام و تا جا 

 زل زدم به صورت زرتشت..  تیبا عصبان 

دار   ؟یکن   یم  کاریچ  - عالقه  انقدر  ا  ی چرا  از  استفاده   ن یبه 

 آشغال؟ بازش کن زرتشت.. 

به روم زد   یبه حرص و جوش خوردن من لبخند کج  تیاهم  یب

دستم بست و جفتش و    یکیدست بند هم به اون    گهیو سمت د

 با هم برد باال.. 

ا  - کار    هیدستبند و واسه    نیهمون موقع بهت گفته بودم که 

  ن یمنظورم هم  ادته؟ینگه داشتم..    ی ادگاریخودم    شی.. پی ا  گهید

 بود! 

خوبم    ادمی  آره حتبود  ادمیبود..  پ  ی..  که  اون    شی بعداً  خودم 

و   د  هیحرفش  منظورش   گهیبار  که  زدم  حدس  کردم  مرور 

بعض  ی زیچ  نیهمچ تو  ف  ی باشه..  م  ییلمایاز  طناز  با    ی که 

نگاه م  مینشست بعض  دمید  ی.. م میکرد  یو  ا   یکه  پارتنرا   ن یاز 

 کنن..  یرابطه اشون و شروع م یشکل
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  ی با زرتشت.. کس ی زیچ  نیتصور همچ  ی خب اون روزا.. حت  یول

  هیکه ازش با همه وجود نفرت داشتم مثل احتمال پرواز کردن  

بود و حاال.. بعد از حدود سه چهار ماه.. به    یو نشدن  د ی.. بعلیف

تو    ی مردا  یحت  ایشده بود و منم مثل همون زنا    لیتبد  تیواقع

 شیگرفتن.. داشتم به مرحله آت  یقرار م  شنیپوز  نی.. که تو المیف

به سلول ها  یاز حرارت  دمی رس   یگرفتن م  یبدنم وارد م  ی که 

 شد.. 

[29.12.2۰ 17:۴۶ ] 

 هزار و هفدهم پارت

  یدو تا دستبند و به اون حلقه باال   نیب  ریقفل زنج  هیبا    زرتشت

فقط به اندازه درآوردن کامل   یتخت بست و از روم کنار رفت.. ول 

 .دیلباساش و بعد روم دراز کش

ا  ینم براش  ا  نیخواستم  و  با    جادیتوهم  تونسته  که    هیکنم 

  ا ی داشته باشه    اریدستبند و قفل کردنم به تخت.. من و تحت اخت

صدام لب   دنی نلرز  یضمن تالش برا  نیکنه.. واسه هم  می عصب

 زدم:
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و بهم    یکه گفت   ییزاین چاو  یخواست   یدستبند م  هیبا    ن؟یهم-

 ؟ یثابت کن

با خونسرد  بیعج بازم  با    یلبخند زد.. زرتشت  یبود که    ه یکه 

تو من  اخت  ی جمله  داشت  م  اریشرکت  دست  از  و    ی خودش 

جور چه  م   ی داد..حاال  کنترل  و  خودش  راحت    ی انقدر 

  ک ی و نزد  کینزد   یمن به مرحله بال بال زدن..ه   کهیکرد..درحال

 شدم!  یتر م

که   فشیو رد  دی سف  ی خندونش بود و دندونا  ی لبا   رهیخ  نگاهم

  ی ک  نکهیو اثبات ا  ی نقشه و باز  ال یخیب   گهیسرش و آورد جلو..د

داره شدم و منم سرم و بردم جلو و  یکیاون  ی رو  ی شتریب ریتاث

 لبام و چسبوندم به لباش.. 

 ی شد که مثل بوسه امون تو  یتموم نم  نجایکار زرتشت هم  یول

کش عقب  و  سرش  توش    دیشرکت  که  چشمام  به  لذت  با  و 

 شد!   رهیزد خ یموج م  ازیخواستن و ن

تر کردم و اون عقب   کینفس نفس زدن.. خودم و بهش نزد  نیح

کش دستام  که  برم  جلو  بازم  خواستم  من  و  رفت  و    دهیتر  شد 

بهم فهموند امشب تو چه هچل تا   ریگ   یدردش  افتادم..زرتشت 
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و    ازمیشد که ن   ینم  ی رسوند..راض  یمن و به مرز هالک شدن نم

 ؟کرد  ینم  میمسئله.. چرا عصبان نیبرطرف کنه و ا

واسه رس  نهمهیا  با پر  به خواس  دنیحرص  و  ام همه وجودم  ته 

خنده   ر یبلند زدم ز  ی و با صدا  دمیکرده بود سرم و به بالش کوب

 و ال به الش گفتم: 

 ! یهستــــــــــ یعوض یلیخ-

باشه    دهیبرام د  ی خواب  نیکردم زرتشت همچ  یفکرشم نم  یحت

  ی تونه ب  یشد که فقط اگه بخواد.. م  یو حاال داشت بهم ثابت م 

 باشه!  ایآدم دن نیشرف تر

باز کردم د  چشمام ب  دمیو که    ی خنده ول  یصدا م  یاونم داره 

دو تا ابروش نشد و خم شد    نی ب  یاخم مصنوع  دینگاهم و که د

 روم..

 ! ره یهرز م یلیخ داًیکم رو زبونتم کار کنم.. جد هی دیامشب با-

هم  تو لحظه  سالح  نیاون  تنها  م   یزبون  و  داشتم  که    یبود 

  ی پشت چشم  نیواسه هم  ارمیا دربو از پ  فمیتونستم باهاش حر

 نازک کردم گفتم:
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 .. نیهم خوشگله.. بب  یلیچشه مگه زبونم؟ خ-

انگار زرتشت منتظر    یآوردم.. ول  رونیدنبال حرفم زبونم و ب   به

حرکت سرش و جلو آورد و زبونم و با   هیلحظه بود که تو  نیهم

 دندوناش گرفت و فشار داد.. 

[29.12.2۰ 19:۰۶ ] 

 هزار و هجدهم  پارت

  یادیتو همون حالت بلند شد.. هرچند که درد ز   غمیج  ی صدا

به خاطر   دمی.. شااوردمیدرم  ی باز  یداشتم کول  شترینداشت و ب 

پ  نیا  جانیه با  ی نیب   شیحرکات  بود.. که   هی  دینشده زرتشت 

 به مرز انفجار برسه..  نکهیکردم قبل از ا یم شیخال ی جور

کم زبونم و تو دهنم چرخوندم تا دردش    هیکه جدا شد..    زرتشت

  نکه یو از روش برنداشتم و هم  مینگاه تند و عصب   یکم بشه ول

کنار    ی .. کشورمیخواستم با دو سه تا حرف درشت حالش و بگ

  ی آورد و جلو   رونیکه توش بود و ب   ی تخت و باز کرد و چسب پهن

 ازش کند و چسبوند به دهنم..  کهیت هیمات مونده ام  ی چشما
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کردم با اصوات نافهموم اسمش و صدا زدن و اعتراض کردن   شروع

 یلیخ  یبود ول  یانصاف  یب  تینها  گهیکارش که د  نینسبت به ا

 حق به جانب گفت: 

شدن   کی عامل تحر  نیتر  یکه اصل  یی.. از اونجازمیشرمنده عز  -

وقتش.  به  تا  بمونه  بسته  فعالً  بهتره  زبونته..  هم من  تو  . خب؟ 

  ی م  دای پ  اجیاحت  شتریکمتر تقال کن به حنجره ات تا آخر شب ب

 ! ی کن

بندا  دستش سمت  تازه    ی رفت  من  و  کردنش  باز  واسه  لباسم 

 ی نجوریا  ی.. که وقتدم یفهم  یلباس   نیهدفش و از انتخاب همچ

  ن ی کامال ع  ی نجوریدستم بسته باشه.. خودش بتونه بازش کنه.. ا

باهام    د یکش  یرجور که عشقش م عروسک تو دستش بودم و ه

 کرد..   یرفتار م

تو  یحرف  یعنی سنگ  ی که  براش  انقدر  زدم  که    نی شرکت  بود 

ا گر  ی نجوریبخواد حاال  د   شی سلطه  و  بکشه  رخ  به  ام    وونهیو 

 کنه؟  
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  د یرس  یبه مشامم نم  یخوب  ی چشماش بو  ی لبخندش و برق تو  از

هم من    نیو  دادن  تو حرص  اون شب..  زرتشت  شد..  هم  طور 

 سنگ تموم گذاشت. 

قبل   نیچند از  تر  تشنه  و  برد  لب چشمه  تا  و  من  بار  و چند 

م فقط  منم  ج  ی برگردوند..  بسته  دهن  با  و    غیتونستم  بکشم 

با  تمی عصبان که  هرچند  بدم..  نشون  پ  دیو  خودم    شیحداقل 

  شتر یب  ی اس آور کردم.. لذتش به طرز وحشتناک و هر  یاعتراف م

 بود..  یرابطه معمول  هیاز 

.. زرتشت  یبهشون بربخوره ول  یو نپسندن و حت نیا ایلیخ دیشا

 ی حالم و تو   یدونست چ   یانگار من و خوب شناخته بود که م

شد واسه    یکنه و من.. به شدت معتقد بودم که م  ی رابطه بهتر م

  ن یخوب بلد بود و مطمئناً ا  ی لیآدم مرد! چون.. کارشم خ   نیا

 اومد!  یمنقص برن یانقدر ب  یکارا از عهده هرکس

[29.12.2۰ 2۰:32 ] 

 هزار و نوزدهم پارت

باالخره تموم کرد.. جفتمون به اوج   یدونم چقدر گذشت ول  ینم

شد.. هرچند که نفس    یو نفس نفس زدنامون کم نم  میدیرس
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زرتشت.. تن   نکهیرفت و آمد داشت تا ا  ینیمن فقط از راه ب  ی ها

دهنم و آروم کند    ی و چسب رو  د یجونش و کنار کش  یخسته و ب

 : دم یتوپ یعصب شدگوشه لبم آزاد   نکهیو من هم ادیتا دردم ن

به من درد   ی خواد دار  یبکنش بره.. دو ساعته هر جور دلت م -

 ..نیپوستم کلفت شده واسه تحمل کردن ا گهینترس د ی دیم

 .. دیخنده ادامه چسبم همونقدر آروم کند و بالفاصله لبام و بوس   با

 بود که از لبات محروم شدم..  نیرابطه امشب ا ی تنها بد -

گوشه کنار لبم زد و انقدر خسته بود که   گهیتا بوسه کوتاه د  چند

شده لب   خمار  ی سرش و همونجا رو بالش من گذاشت و با صدا

 زد:

 چطور بود؟ -

  ی کردم.. گفتم عشق واقع  فیروز.. واسه طناز عشق و تعر   هی  -

رفتن    نییبا باال و پا  زانشیحس گذراست که م  هیوجود نداره..  

 کنه!   یم رییتستوسترون مردا تغ

  ه یگرمش و به پوست گردنم هد  ی و نفس ها  د یجون خند  یب

 داد..
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 ؟ یحاال چ -

  ت ینفر با نها  هیکه..    نهینظرم عشق ا   حاال نظرم فرق کرده.. به  -

به جونت.. دست و دهنت و ببنده.. هرجور دلش    فته ی .. بیشرف  یب

بدنت و با گاز    ی خواد باهات رفتار کنه.. حرصت بده.. همه جا   یم

تو بازم دلت نخواد.. دندوناش    یدستش کبود کنه.. ول  ی و ضربه ها

 ! یو تو دهنش خورد کن

 و دستش و دور بدنم حلقه کرد..  دیبلندتر و واضح تر خند نباریا

..  ی نشد  تیدونم خوشت اومد و اذ  یم  یواسه ات.. ول  رمیبم  -

 کنم!  ینم یپس معذرت خواه

که هر دفعه    اد یبه مذاقت خوش ن  ی انقدر  دوارمیام  ینکن ول  -

که کارات و به سبک    ستم یانقدر آروم ن  شهیهم  .. منیتکرارش کن

 نکنم!  یخودت تالف

 ! یکن خوردن یجووووون دلم.. تو فقط تالف -

چون    یام گرفت ول  نه یاز گوشت س   یدنبال حرفش گاز آروم  به

شده بودم دردم گرفت و   یاز اون حرارت و هوس و شهوت خال

 : دم ینال
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 !یوحش -

برگردوندم که    با به سمتش  و  و    دمیدسکوتش سرم  چشماش 

به پاش   ی شه.. با پاهام لگد  یبسته و نفس هاش داره منظم م 

 زدم و گفتم: 

 .. پاشو دستام و باز کن.. ا یزرتشت نخواب -

 شم!  یاآلن.. اآلن پا م -

[3۰.12.2۰ 1۸:57 ] 

 ستمیهزار و ب پارت

سفتش    ادیو باال گرفتم و نگاه کالفه ام و به دستام دوختم.. ز  سرم

حالت ورجه وورجه کرده بودم که   نیانقدر تو هم ینکرده بود ول

قرمز به  و  بود  افتاده  پوستم  رو  و    یم  ی ردش  م  هیزد   یکم 

 سوخت. 

 کیچرت کوچ  هیانقدر لحنش عاجزانه بود که ساکت موندم تا    اما

که گذاشته بود حق داشت   ی ا  ی همه انرژ   بشه.. با اون  داریبزنه و ب

 سانت خودش و حرکت بده!   هینتونه  گهیو د  فتهیروز ب نیبه ا
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باالبته ا  دی..  م  نمیبه  ا  ی فکر  از خستگ  نیکردم  با  یحجم   ه ی.. 

  ی شد و خوابش حساب  نطورمیشه.. هم  یبرطرف نم  کیچرت کوچ

 .. یسفت شد و طوالن

.. کار امشبش.. بعد  ومدی... دلم نیبار خواستم صداش کنم ول  چند

غمگ  یکیاز   روز  حساب  نیدو  امون..  کننده  خسته  بهم    یو 

ادیچسب با  د  نکهی..  و  بود  خسته  تو  شبیخودشم  صبح    ی تا 

به خاطر عوض کردن حال   یبود ول  داریدارون ب  شیپ   مارستانیب

 و اجراش کرد.. دی و هوامون تالش کرد و برنامه چ

نکنم..    تشیخواب بهش بچسبه و اذ   نیام بود بذارم ا  فهی وظ  منم

  ی خواست واسه در رفتن خستگ   یدوش آب گرم م  هیدلم    نکهیبا ا

هم افتاد    ی بود که چشمام بدون اراده رو  از ین  شتری.. خواب بیول

طول    ادیو ز  دمیبه پهلو چرخ  یسخت با بدبخت   طیو با وجود شرا

 که خوابم برد..  دینکش

* 

زرتشت چشمام باز شد   یآالرم گوش ی با صدا شهیمثل هم  صبح

که زرتشت بدون باز کردن    دمی تار شده ام د  ی چشما   یو از ال 
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  ی بالش.. دستش و حدس  ی چشماش و بلند کردن سرش از رو

 زنگش و قطع کرد..  ی و صدا دیکش  شیصفحه گوش ی رو

م  فکر دوباره  که   یکردم  بزنم  صداش  خواستم  بخوابه..  خواد 

از   یبالش چرخوند سمتم و وقت  ی دمر سرش و رو  ی همونطور

دورگه شده اش   ی منم بازه با صدا  ی چشما  دی چشماش د  ی ال 

 لب زد:

 !  ی زندگ رینفس! صبح بخ  ریصبح بخ -

  تینها  یو آماده کرده بودم چند تا کلفت بارش کنم.. ول  خودم

کم رو تخت جا به جا شم    هیاستم  دهنم و بست و خو  ی زبون باز

 ناله ام بلند شد:  ی و صدا دیچ یتو جفت دستم پ ی که درد بد

 آخخخخخخخ... -

کش  ی صدا  انقدر سر  دنم یدرد  زرتشت  که  بود    ع یسوزناک 

 شد.. ریمخیچشماش و باز کرد و ن

 ...ـیشد عز یجانم؟ چ -
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دست دراز شده ام و   ریبگم.. خودش مس  ی زیمن چ  نکهیاز ا  قبل

  د ید  یدنبال کرد و رفته رفته چشماش گرد شد و دهنش باز وقت

 مچ دستم با اون دستبند هنوز به تاج تخت وصله.. 

 خدا!  ای! ی وا -

[3۰.12.2۰ 19:29 ] 

 کمیو  ستیهزار و ب پارت

 :دمی و من نال  ن یی که خودش و از تخت انداخت پا  دینکش   هیثان   به

 زرتشت کمرت! -

کرد و   دایرو پ  دای کل ع ی.. سردیشن  ی بود و اصالً نم ج یگ  ج یگ یول

برگشت رو تخت.. دستپاچه و نگران و وحشتزده بود و من در  

 خواست اون و آروم کنم: یدلم م شتریکه داشتم ب ی کنار درد

 کم درد گرفت خوبه اآلن! هینشد..  ی زیزرتشت چ -

م  - احمقم  احمقم من.. چقدر  ب چقدر   ی نکرد  دارمیـــن.. چرا 

 ! ســــــــــا؟یگ
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گفتم    یم  ینگفتم و گذاشتم خودش آروم بشه چون هرچ  یچیه

نم پا  یگوش  آوردشون  خودش  کرد  باز  و  دستام  و   نییداد.. 

 مشغول ماساژشون شد.. 

صدام    نجا؟یا  ی دیخواب  یشکل  ن یبرات.. چند ساعته هم  رمیبم  -

اسایگ  گه ید  ی کرد  یم چ  نی..  م  ؟ یکن  یم  هیکارا    ادیخوشت 

 عذاب بکشم؟ ی نجوریا

ا  با ب  نیوجود  بار  راحت  داری دستبند چند  بودم و خواب   یشده 

ماساژ   نینبودم و به خصوص با ا  ری.. هنوز سنینداشتم.. واسه هم

م هم  رو  مدام  و چشمام  بودم  زرتشت.. شل شده  رخوت    یپر 

 افتاد..  

  ره یدم و ختونستم از دست ب  ینم  شمیچهره پر از نگران  دنید  یول

 بهش لب زدم: 

 ! شبید ی خسته شد  یلیکنم.. خ دارتیب  ومدیدلم ن -

 بهم زل زد..    رهیخ رهیخ هیو چند ثان ستادیاز حرکت وا دستش

 برات؟  رمینم ی چه جور -
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م   ی لرزون  لبخند اگه  تند شد..  قلبم  و ضربان  نشست  لبم    ی رو 

شم چند ساعت    یرو به رو م  یواکنش  نیدونستم صبح با همچ

خاطره   هیکه هر بار    ییدستبندا  نیکردم ا  یهم تحمل م  گهید

 برام ساختن.. 

 برات! رمیتا نم  رمیگ  یخودم و م ی که من جلو ی همونجور -

 ! سایگ ی ا وونهی.. به خدا دی ا وونهید -

اعتراض   عیبدنم و بلند کرد.. سر  ریو دستاش و سر داد ز  گفت

ول غر    یکردم و خواستم خودم و رو تخت سفت کنم که نشد 

 زدم:

از   ی کرد  تیفعال  شبید  نهمهی.. ارهیگ  یزرتشت کمرت درد م  -

.. دستام و  رمیخودم م   نی! حرف گوش کن! بذار زمندازتتا یپا م

 پاهام که سالمه!  ی فلج کرد

و    ستادیلحظه سر جاش وا  هیرفت سمت حموم که    ی م  داشت

باز شده ام که واسه   شیبا اخم زل زد به صورتم و ن  هیچند ثان

 فضا ازش استفاده کردم..  فیتلط
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  ی دوست داشتم تا وقت  شتریخورد ب  یحرص م  یاش و وقت  چهره

که انتخاب   ی ز یشرمنده اس و ناراحت.. اونم به خاطر چ  ی نجوریا

 خودم بود..

  ی و باهاش مکه دستت دادم    ییآتو  نیخدا به داد من برسه با ا  -

 ! ی اریپدرم و در ب ی خوا

رو از   یشرمندگ   نیخواد ا  یو گذاشتم هرجور دلش م  دمیخند

 نیگذره.. تو ا ی م یدونستم تو سرش چ یوجودش پاک کنه.. م 

با ادنشیبود به درد کش  یلحظه راض منطق که چون من    نی.. 

دستم درد گرفت به خاطر چند ساعت بسته بودنش.. پس اونم  

 حقشه که چند ساعت درد کمرش و تحمل کنه! 

[31.12.2۰ ۰2:5۴ ] 

 و دوم ستیهزار و ب پارت

از من خودش توش   ی زیوان آب داغ تجو  تو زرتشت.. که قبل 

  ده یاز آرامش رس  ی له اپاهاش نشوند.. به مرح  نی نشست و من و ب

 ..  ام ین  رونیخواست ساعت ها همون تو بمونم و ب  ی بودم که دلم م

زرتشت داشت هر دو تا دستم و از شونه تا مچ    م ینشست  یوقت  از

 در آورد..  یو حساب شبشیغفلت د یداد و تالف یماساژ م 
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و از لحظه    می برگرد  ی عاد  یوقتش بود به زندگ  گهیخب د  یول

ساخت  ینیریش  ی ها واسه خودمون  بگ  میکه  واسه  میریفاصله   ..

خودم و از تو بغلش    نکهیبدون ا  یچشمام و باز کردم ول  نیهم

 بکشم گفتم:  رونیب

 بچه ها؟  شیپ  میسر بر هیشب بعد از شرکت  -

 طناز خجالت بکشه!  دی.. گفتم شایخوام ول  یآره.. منم م -

خوام   ی.. مستین  ی چاره ا  گهیخب د   یکشه ول  ی خجالت که م  -

داره اگه   ی کنم از اون خونه بلند شن.. از تو حرف شنو  شیراض

 هم که شده قبول کنه! یاز سر رودرواس دیشا  یباش

 آره؟ متیتو تصم یمصمم  یپس حساب -

از خودکش  یم  - نفهم حرف  زد..    یم  یترسم زرتشت.. دختره 

و من هم  ی طناز بود  عاقل  انقدر  راهنما  شهیکه  اون    ی م  ییاز 

ب خاطر  به  حاال  م  هی  ی ها  ی باز  شعوریگرفتم..  خواست    یآدم 

چشمش به    یترسم اونجا باشه و ه   ی و تموم کنه.. م  شی زندگ

 . رهیفکرا تو سرش جون بگ نیو دوباره ا فتهیپاشا ب 

ا  زرتشت کالفه  هم  دیکش  ی پوف  برا  نطوریو  و  دستش   ی که 

 برداشتن شامپو بدن دراز کرد گفت: 
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گرفتن.. تا پشه    ادی  نایکه ا  هیچ  یکشخود  نیفهمم ا  یمن نم  -

رو به دردسر   هیکنن و بق   یزنه خودشون و خالص م  یلگدشون م 

 ! ندازنیم

  ی شه که.. تنها راه حل  ی وقتا.. انقدر عرصه به آدم تنگ م  یبعض   -

 ! نهیمونه هم یکه براش م

کم از حرکت   هی  دیمال  یکه حاال داشت به بدنم شامپو م  دستش

 کم چرخوند تا بتونه تو صورتم نگاه کنه..  هی و من و  ستادیوا

 ؟ ی کرد  ی احمقانه ا ی فکرا نیتو هم تا حاال همچ -

با ا  ی جا  یکردم. باالخره هرک   ادیفکرش و که ز   -  ن یمن بود.. 

.. بارها به خالص کردن خودش و تموم شدن همه  یهمه بدبخت 

  ش یوقت انقدر جرات نداشتم که عمل  چیه  ی کرد.. ول  یفکر م  یچ

 کنم! 

نفر انقدر تحملش کم باشه    هی  نکهی! اسایاسمش و جرات نذار گ   -

سخت نتونه  ب   یزندگ  ی ها  ی که  طاقت  ترج  ارهیو  با    دهیم  حیو 

ن  یخودکش که    ی.. اون کسست یکردن فرار کنه اسمش جرات 

اش و به دندون    نده یو آ  یکه هست زندگ  ی مونه و هرجور  یم
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 ی حرف  نیچمن هم  ی جلو  گهیکشه.. دل و جرات داره.. پس د  یم

 نزن! 

[31.12.2۰ 2۰:29 ] 

 و سوم  ستیهزار و ب پارت

از حرفش اخم    شتریب   یبود و درست ول  یحرفاش منطق   نکهیا  با

و چهره درهمش به چشمم اومد که با آرنج ضربه    یشونیپ  ی رو

 : دمی اش زدم و توپ نهی به قفسه س ی ا

واسه   یه  ی خب حاال تو هم.. هنوز از جو ارباب گونه خارج نشد  -

 ! ی کن یم  یمن امر و نه 

لبخند  ی کم خطا  کم و  باز شد  لبش نشست..    ی چهره اش  رو 

 زد و گفت: م ینی به نوک ب ی ضربه ا

 .. ومدیتو هم که بدت ن -

..  م یپر دردسر و بدبخت  یزندگ  ی بار بود که تو  ن یاول  ی برا  دیشا

بودن   ی جد  تیکه حق نداشتم توش لوس بشم و نها  ی ا  یزندگ

  ی خواست خودم و لوس کنم و نم  ی الزمه ادامه راهم بود.. دلم م
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ولو شدم تو بغل زرتشت و از    یدونم چقدر از پسش بر اومدم وقت

 .. دیرس  ینقص به نظر م  یعاً بکه واق ی زل زدم به چهره ا نییپا

م  - و  خودم  زرتشت  ا  یمن  نداره..    ی فانتز  نیخوام..  دووم  ها 

..  ستین   ندیدوبار خوشا  یکی  ن یاز هم  شتریحداقل واسه من.. ب 

 ! هیشگ یزرتشت من هم یمهربون یول

از عقب تک  ق یلبخندش عم  لبه وان و منم    هیتر شد و  به  داد 

 رو خودش..  دیکش

 ؟ یاز مهربون یش یروز خسته نم ه ی یعنیواقعاً؟  -

مثل   یکیعقلم و از دست داده باشم! مطمئن باش    نکهیمگه ا  -

  ریوقت ازش س  چی.. پس ه دنهی د  یمن.. در به در تشنه مهربون

 شم..  ینم

 لب زدم: ی شتریو با حس ب دمیلبخند سرم و جلوتر کش با

 شم!   ینم ریوقت ازت س چیه -

برام با ارزش بود..   یلیتشت تو اون لحظه.. خپر آرامش زر  نگاه

  ف یگذشته اش تعر   یبار از زندگ  ه یحرف عمه طناز افتادم که    ادی

 کرد و گفت:  یم
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چ  ی»زندگ تا  دو  فقط  با  زهیمشترک  کن  دیکه  توجه  ..  یبهش 

کنن که فقط    یازدواج م  ایآرامش خودت.. آرامش شوهرت.. بعض

ندارن همسرشونم به اندازه اونا    ی خودشون به آرامش برسن.. کار

  ی بود.. انقدر با شوهرم زندگ  نی نه.. اشتباه منم هم  ایآروم هست  

نبود اونم به اندازه من   مهمبرام  گهیداشتم.. که د یخوب و آروم

وقت   ایحالش خوب هست   زندگ   ینه..  و  و    مونیمن  و ول کرد 

وقت آرامش نداشت و انتظار داشت    چی.. نبود! ه نه  دم یرفت.. فهم

.. حاال دمیو بفهمم و منم نفهم  نیحرف بزنه خودم ا  نکهیبدون ا

  ی حرف نم  زایچ  نیوقت از ا  چیمردا ه   ی.. بعض گمیدارم به شما م 

  د یو بفهم  د یشوهرتون نگاه کن  ی .. به چشمادیزنن.. خودتون بفهم

 متالطم..«  ایآرومه   اشیدر

  ی خوشبخت  تی که نها  یشوهرم.. آدم  ی و چشما من داشتم ت   حاال 

تونست داشته باشه رو    یدختر مثل من م  هیکه    یو حس خوب

م و  آرامش  اون  بود..  داده  که    دمید  یبهم  بودم  خوشحالم  و 

مشترکم    یزندگ  ی گذشته ام و تو  ی از خطاها  یبخش  هیتونستم..  

 با زرتشت.. جبران کنم! 

[31.12.2۰ 2۰:29 ] 
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 و چهارم ستیهزار و ب پارت

××××× 

 .. دیی بفرما -

گرفتم و زل زدم بهش که    نیطناز نگاهم و از زم  فیضع  ی صدا  با

 کرد.. یتعارف م ییخم شده بود سمتم و داشت بهم چا

 ی رنگ و رو  نیهمه حواسم به صورتش بود و ا   ییچا  ی به جا  یول

گذشت.. مگه    یم  انیاز اون جرکه    ی .. بعد از دو سه روزدهیپر

کرده بود که هنوز    ی و خودخور   ال یفکر و خ  ریچقدر خودش و اس

 نتونسته بود حداقل ظاهرش و خوب نگه داره؟

  ر یممنون ز  هی برداشتم و با    ییچا  هی  یو پر حرص  قینفس عم  با

عسل رو  گذاشتم  گ  یلب  نگاهم  دستم..  رو صورت    ریکنار  کرد 

کرد و بعد روش    یبه طناز نگاه م  یکه اونم داشت با نگران   سایگ

 و چرخوند سمت من و سرش و به چپ و راست تکون داد..

 داداش زرتشت؟ -

 مبل نشسته بود..  ی سمت طراوت که کنارم رو  برگشتم

 جانم؟ -
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 تو اتاق من؟  دیایلحظه ب هیشه  یشه.. م یم -

داره با   کاریزل زدن بهش که بفهمن چ  سایطناز و گ  دید  یوقت

 من.. آروم گفت: 

 دارم! یسوال درس هی -

 !م یآره حتماً.. بر -

پشت سر طراوت   سایبه چهره متعجب گ   ی نگاه  م یشدم و با ن  بلند 

  ه یبق  ی که جلو  ی نقاب  عیسر  یلی رفتم تو اتاقش و در و بستم که خ

 و اشک کاسه چشمش و پر کرد.. ختیزده بود فرو ر

 و گرفتم..  فش ینح ی شدم و بازوها کشیو ناباور نزد  نگران

 حالت خوبه؟ زم؟یشد عز یچ -

 ! ستیطناز اصالً حالش خوب ن ی.. آبجیمن.. من خوبم ول -

فرستادم.. اون   رونیچشمام و محکم بستم و نفسم و پر حرص ب 

م.. به خاطر  جدا کردن سر پاشا رو از تنش داشت  تیلحظه قابل

ها آدم  ی حماقت  تا  دو  م  ی اون..  خودم  خواهر  مثل   یکه 

از   ی کار  چیحال و روز افتاده بودن و من ه  نیدونستمشون.. به ا

 اومد تا براشون انجام بدم!  یدستم بر نم
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 : دم یپرس سایگ  اتیحدس  وستنیپ تیاز به واقع  یترس و نگران با

چ  - ا  یعنی..  یعنیکنه؟    یم  کاریچرا؟  رفتار    نهیمنظورم  که.. 

 که نگرانت کرده؟ ی د یازش د یخاص

  نه یب   یکنه.. من و که م   یم  هیدونم.. همش گر  ی.. نمی عنینه    -

ول  ی م  یالک بارم    یکیقرمزشو..    ی چشما  نم یب   ی م  یخنده  دو 

 خوره..    یقرص م  یواشکیکه داره  دمید

 ؟یچه قرص -

 به در بسته اتاق انداخت و پچ زد: ی نگاه

و   شی کیکنه منم    یم  مشیقا  نهیب  یتا من و م  دمید  یوقت  -

 ! ارم یب دیستیبرداشتم.. وا یواشکی

  ه ی  رشیکم داد باال و از ز  هیافتاد سمت تختش و تشکش و    راه

 ورق قرص برداشت و داد دست من.. 

 !نهیا -

  ه یشناختمش!  ی به اسمش انداختم..م  یو برگردوندم و نگاه  قرص

اس  ییروزا  بودم واسه چند ساعت خواب راحت   رشیمنم  شده 

معتادم   نکهیزود به خودم اومدم..قبل از ا  ی!ولالیبدون فکر و خ
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  ی کنه گذاشتمش کنار چون به شدت آدم و به خودش وابسته م

 کرد.

[31.12.2۰ 21:۰۶ ] 

 و پنجم  ستیهزار و ب پارت

ا  ینم طناز  بدون   ایدونه    یم  نویدونستم  که  بودم  نه..مطمئن 

از عوارضش خبر نداشته    دیکنه و شا  ی پزشک مصرف م  زیتجو

م  یباشه..ول که  وظ  ی من  جر  فهیدونم  در  که    ان یامه 

کنم به خودش   ی کار  دیاگه باعث خجالتش بشم!با  یبذارمش..حت

 که من شناختم.  ستین ی اون طناز نی..اادیب

 . راهنم یپ بیو گذاشتم تو ج قرص

 کنم نگران نباش!   یلش مباشه..خودم ح-

 نشه بفهمه من گفتم؟ د؟ناراحتیبهش بگ  دیخوا یم-

بشه..تاشا- ناراحت  بذار  نداره  ا  دیاشکال  با  داره  اونم    ن یبفهمه 

 کنه!  یرفتاراش ما روناراحت م

 جاش بود...  گهید  یکه..هرک ستی دست خودش ن-
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درهم   ی !با اخمانییحرفش و خورد و سرش و انداخت پا  ادامه

 با صورتش باشه:  ی کم خم شدم تاصورتم مواز  هی زل زدم بهش و  

 چرا ناراحته؟  یدون یمگه تو م -

داداش زرتشت..مگه    دیشما من و بچه فرض نکن  گهیتوروخدا د-

فرستن    یخوان حرف بزنن من و م  یشه نفهمم؟هردفعه م  یم

 یآبج  یرسه که بدونم ناراحت  ی خودم انقدر عقلم م   یتو اتاق..ول

ول  داره  دوسش  پاشاست!چون  خاطرِ..آقا  اون..بهش    یطناز..به 

 ذاره!  یمحل نم

  ال یام حبس مونده بود و باخ  نهی حرف زدنش تو س  نی که ح  ینفس

ب   ن یدونست هم  یکه م  ی زیفرستادم. پس تنها چ  رونیراحت 

درباره اون پسر خبر نداره که انقدر راحت    حانهیوق   شنهادیبود..از پ

 زنه! یاش حرف م

ا - با  هینجوریچرا  که    میبش  یعاشق کس  دیداداش زرتشت؟چرا 

ما رو دوست    ی کی  م ینی ..ببنکهیما رودوست نداره؟هم  می دون  یم

ب  و  ا  هیکنه..کاف  یم  یمحل  ینداره  متنفر    نکهیواسه  ازش 

 . ادیکه ازمون خوشش ب  می کن ی!پس چرا بازم تالش ممیبش

 .  دمیبه روش زدم و لپش و آروم کش ی لبخند
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م- منطق  یکاش  انقدر  کرد..ول  یشد  نگاه    ینجوریا  یبه عشق 

 زتیهمه چ  ین یب   یو م  ی ایتو به خودت م  یوقت  هی!زمیعز  ستین

نداره.    ی تیجذاب  چینداره..ه   یرنگ  چیبرات ه  یچی ه  گهی..دیو باخت

و تصور کن که وسطش    دیو سف  اهیس  ی ایدن  هینفر!  هیبه جز اون  

م  هی قرمز  گل  نمین یب   یشاخه   ی ری؟نمیش  ی ..جذبش 

و متفاوت و مال    یدونه گل رنگ  هیاون    یکن   ینم   یطرفش؟سع

  چکسی..هدهیو سف   اهیهم س  هی بق   دیگل از د  ش؟اونیخودت کن

برا  ینم انقدر  م   یتو خاص شده..فقط خودت  ی فهمه چرا    ی که 

خودت عاشق   ی تاوقت  نیهم  ی !برا یتفاوت و درک کن  نیا  یتون

  نیتو ا  د ی..شادیه!شایاآلن طناز تو چه حال  یبفهم  یتون   ی..نمینش

فهمه منم..چون عاشق   یکه طناز و م  یجمع خودمون تنها کس

 خواست به صورتم نگاه کنه!  یدلش نم یشدم که حت یکس

[۰2.۰1.21 2۰:2۰ ] 

 و ششم  ستیهزار و ب پارت

 ش و پاک کرد و با لبخند گفت: پشت دست اشکا با
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..  دایشما رو دوست داره.. بهش نگ   یلیخ  سایگ  یاآلن.. آبج  یول  -

صد بارم   ی گفت روز  یطناز م  یکه داشت به آبج  دمیبار شن  هی

 باز کمه!  رمیزرتشت بم ی برا

که همه وجودم و پر    ی که رو لبم نشست و حس خوب  ی لبخند

چهره ذوق زده طراوت از به زبون    نیا  ریدونم تحت تاث  یکرد.. نم

که بود.. داشت بهم    ی! هرچسای حرف گ   ایجمله بود..    نیآوردن ا

 داد.. یدو تا بال واسه پرواز م

خوبم   ی تهش به روزا  ی داره.. ول  دنی کش  یکم سخت  هیآره..    -

 ! ست ین  بتی و مص یبدبخت  شهیرسه.. هم یم

و    چونه سرش  و  گرفتم  و  خ  هیاش  و  کردم  بلند  و  ت  رهیکم 

 شده بود لب زدم: سی که از غم خواهرش خ ییچشما

شما دو تا خواهر.. واسه   اقتیل  یقشنگه طراوت.. ول  یلیعشق خ  -

  چیمثل پاشاست.. خودتون و ه  ی کیاز    شتریب   یل یعاشق شدن.. خ

چون پدر    دی.. فکر نکندیریرابطه عاشقانه دست کم نگ   هیوقت تو  

ندار مادر  جادیو  کس   نیی پا  گاهتونی..  هر  و  به    یم  یتره  تونه 

  ه یکردن و بده.. حداقل تو    یمحل  یب  ایو آزار    تی خودش اجازه اذ

 ..  ینفر به من قول بده.. که با چشم باز عاشق بش
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اطم  سرش با  ول   نانیو  داد  م  یتکون  دونستم   یخب.. خودمم 

خواست   یم  ی روز   هیامکان نداره.. اگه طراوتم    ی زیچ  نیهمچ

رفت..    یم  ادشیکه    ی زیچ  نی ه.. اولطناز عاشق بش  ایمثل من  

 قول امروزش بود!

شده بود    شتری ام ب   زه یانگ  گهی.. حاال دمیرفت  رونیهم از اتاق ب   با

ا  دنشونی کش  رونیواسه ب ند  نیاز  از  اون آدم..   دنیخونه.. جدا 

  د یتونست واسه جفتشون مف   یو حال و هواشون م   هیروح  رییتغ

چ ا  ی زیباشه..  بودم  مطمئن  ازش  ه  نیکه  تحت  که..    چیبود 

 ..نمشونی حال و روز بب نیخواستم تو ا ینم گهید یطیشرا

 بگه.. خودم شروع کردم..  ی زیچ سایگ نکهیقبل از ا نیهم واسه

کرد..    دایآشنا داره.. خونه منم اون پ  یدارون تو چندتا امالک  -

 دایپ  براتون  زی جمع و جور و تر و تم  ی جا  هیسپرم بهش..    یم

 کنه.. 

  ی مرتب کردن ب  نینگاهم کرد و بعد ح  رهیخ  رهیکم خ  هی  طناز

 شالش لب زد: لیدل

 دستتون درد نکنه!  -

 ؟یچ  یعنی.. دستتون درد نکنه نیا -
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 ..  ست یممنون الزم ن یعنی -

 : دیتوپ تی بود که با عصبان   سایاز من گ قبل

 طناز!  -

..  می بلند ش  نجایخوام برم.. خودمم.. خودمم دوست دارم از ا  یم  -

محل..    نیسپرم.. که تو هم یاطراف م ی بنگاه ها ن ی.. به همیول

پ  نییپا  یجا  هی  یحت  ای برامون خونه   گه ید  ی کنن.. جا  دایتر 

 رسه..  یزورم نم

[۰2.۰1.21 2۰:2۰ ] 

 و هفتم  ستیهزار و ب پارت

 نگاه کن! به من -

بود که هر سه تاشون با تعجب زل    یانقدر محکم و عصب  لحنم

که مدام   یطناز بودم و صورت  رهیمن با اخم فقط خ  یزدن بهم..ول

 شد..  ی رنگ به رنگ م

الک- همش  مثل    ی داداشم  گه؟شماید  هیحرفات  منم  و 

م باش   ی زیچ  هیکه    یگی خواهرت..کشک؟فقط    چی؟هیگفته 

 ؟ ی بهش ندار ی اعتقاد
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مسئله    ی ..ولییواقعاً داداش ما  ه؟شمایچه حرف  نیدا! انه به خ-

 گهیهم داشتم..که د  یداداش واقع  هیمن اگه..من اگه    نجاستیا

  یگرفتم و سع  یاز ما سوا شده بود..ازش کمک نم  شیخونه زندگ

 .. امیکردم خودم از پس مشکلم برب  یم

هم- وانجاستیمشکل  داداشت  بب  ستهینمی..که  و  کنه    نه ینگاه 

چ  تو  هرکارهینظر  م  ی ..خودش  انجام  رو  الزمه  به  ده یکه  ..منم 

..نه اصالً  دیخونه بمون  نیتو ا  دمی نه اجازه م  گهیعنوان داداشت.. د

 تر! نییپا ی محل و.. محله ها نیتو ا

معن  تا به  و  دستم  کنه  اعتراض  باال   ی خواست  شدنش  ساکت 

 گرفتم و گفتم: 

بب - کن  اسم    هیخوام    ی!م گمیم  یچ  نی گوش  بخرم..به  خونه 

اجاره   نیو هم  شیپول پ   نیمستاجر من.. با هم  ی ش  یخودم! تو م

که ماه به    ییپوال   نیقرارداد..ا  هی .. منتها..طبق  ی دیکه اآلن م  ی ا

  ی مبلغ مشخص  هیشه و هر موقع به    ی..جمع می دی ماه به من م

..آدم  کیاجاره به شرط تمل  یعنی زنم به نامت..    ی..خونه رو مدیرس

هم من به پول اون   ی نجوریزنه..ا  یو رو هوا م  شنهادیپ  نیعاقل..ا

 ه؟ی! نظرت چی ش یرسم..هم تو صاحبخونه م یخونه م
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که اونم با بهت نگاهش و   سایگشاد شده زل زد به گ   ی چشما  با

ازم گرفت و کم کم لباش به دو طرف کش اومد و رو به طناز 

 گفت: 

 دهنت و...  یبول نکنبه خدا اگه ق-

 ! سایگ -

و اشاره بهش گفت    مایکه با ا  دمیو د  د یطناز بود که بهش توپ 

بلند    ی سر حال اومده بود که با صدا  ی بدجور  سای گ   یخفه شه..ول

 و گفت:  دیخند

جنبه    هی  ایشوهر من.. تازگ  نی.. ازمیعز  گمیبه خاطر خودت م-

بهم    یحساب  شبی.. ددهیخودش و داره نشون م  تیاز شخص  گهید

 داره!  یفهموند گوش نکردن به حرفاش چه عواقب وحشتناک

من بودم که با چند تا سرفه خواستم توجهش و جلب کنم    نباریا

 گفتم:  ست ین  الشیخ نی ع دمید یو وقت

 جان!  سایگ-

 جووووون دلم؟ -
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م  کردم با نگاهم بهش بفهمون  یبه روش زدم و سع  یعصب  لبخند

بود رو مود ش  یحساب  یبس کنه.. ول و قصد کوتاه   طنت یرفته 

 اومدنم نداشت.. 

که    م یکن  دایبراشون پ   ی خونه ا  هیباشه    ادتیزرتشت..    یراست-

 حتماً آسانسور داشته باشه! 

..نگاه  دهیو اشاره روش جواب نم  مایلبخند و سرفه و ا  دمید  یوقت

  یفشار  یبهش انداختم که خودش و جمع و جور کرد ول  ی تند

 یداد که به زور داره جلو  یکرد نشون م یلباش وارد م ی که رو

 ! رهیگ  یخنده اش و م

[۰2.۰1.21 21:۰2 ] 

 و هشتم  ستیهزار و ب پارت

 نگاهش کردم و روم و برگردوندم سمت طناز و گفتم:   یچپ چپ

 ! ر یو بگ متی منتظرم.. تصم -

 فکر...  دیخب.. خب آخه با -

 اآلن بگو!  ن ی.. همی وقت فکر کردن ندار -



2745 
 

  شنهادیپ  نیشه ا  ی.. روش نمدمیهنوز شک داره و شا  دمید  یوقت

شد قبول کنه.. رو به طراوت    یجور کمک محسوب م   هیو که بازم  

 گفتم: 

 گه؟ یخونه د هی دیبر نجایاز ا  دیدوست دار ه؟ینظر تو چ -

 براقش و به چشمام دوخت و گفت:  نگاه 

 شه؟ یم ی.. مدرسه ام چیآره ول -

نمونده.. بعدشم فصل امتحاناس.. اگه تا   شتریدو ماه که ب  یکی  -

آدم مطمئن    هی  دیکرد  یشد و اسباب کش  دایاون موقع خونه پ 

امتحان.. واسه سال    امیتو ا  ستیکنم که بشه راننده سرو  یم  دایپ

 ! ی کن یخونه اتون ثبت نام م  کیدنز دیمدرسه جد هیبعدم تو 

ا  ی نجوریا  - عال   ی نجوریکه..  آبج   یم  یکه  قبول    یشه..  طناز 

 .. باشه؟گهید می کن

پا  طناز لحظه سرش  اون  تا  نگاه   نییکه  اول  طراوت   یبود  به 

 شد به من..  رهی انداخت و بعد خ

 نییبودم جوابش و بگه که دو قطره اشک از چشماش پا  منتظر

 و لب زد: ختیر
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 ! ونتونم یتا عمر دارم مد -

 !گه؟ی.. قبول دیعنی نیا -

تکون داد که طراوت    دییبه تا  ی و پاک کرد و با لبخند سر   اشکاش

 با ذوق بلند شد و رفت تو بغلش..  سایتند تند دست زد و گ

انتخاب    طنتیو واسه ش  یتکه بد وق  ی دختره موذ  نیمن با ا  یول

 کرد کار داشتم که بلند شدم و گفتم: 

 تو اتاق؟  ی ا یجان م  سایگ -

 برگشت سمتم.   یلحظه خشک شد و با لبخند مصنوع هی

 ! گم یم کی دارم به خواهرم تبر زمیعز -

 رفتن سمت آشپزخونه گفت:   نیاز جاش بلند شد و ح  عیسر  طناز

 ! دیایب زمیبر ییچا گهیدور د هیتا من  -

 لب گفت:  ریرفتنش ز ریبه مس  رهیخ  سایکه گ  دم یشن

 تو روحت! ی ا -

نگه    ی و گرفتم و چهره ام و تو همون حالت جد  دنمیخند  ی جلو

 داشتم که از جاش بلند شد و جلوتر از من رفت تو اتاق طراوت.. 
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[۰3.۰1.21 1۸:1۰ ] 

 و نهم  ستیهزار و ب پارت

از گردنم آو  نکهیو بستم و هم  در شد و   زونیبرگشتم سمتش 

 باال.. دیخودش و کش

 ... سایگ -

 : دیو چسبوند به لبام و عقب کش لباش

 ! سایجون گ -

 تو صورتش زل زدم و گفتم:  یعصب

 چـ... یعنیکارا  نیا -

  نیبا بوسه دهنم و بست و نذاشت حرفم و کامل کنم.. ا  دوباره

داشتم   نکهیا  نیشده بود و من در ع  طونیش  بیدختر امشب عج

که   ی پژمرده ا  سایاومد! از اون گ  یشدم.. خوشمم م  یم  یعصب

 شکر داشت!   ی .. جانیفاصله گرفته بود و ا یلیکردم خ داشیپ

 کدوم کارا عشقم؟ -

 آره؟  ی خوا یکه آسانسور م  -
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کنه.. محض    یهنوز درد م   شبتیآسانسور د  ی نه به خدا جا   -

 گفتم!  یشوخ

 گفتم:  تیو با جد اوردمیخودم ن ی به رو یام گرفت.. ول خنده

 ... هیدارم  ی .. وقتسایگ -

  ت یاهم  یب   نباریبوس کوتاه رو لبم زد و من ا  هیحرفم دوباره    وسط

  ن یسه هاش بکاراش حرفم و ادامه دادم.. هرچند که با بو   نیبه ا

 .. نداختی کلماتم فاصله م

درباره    یوقت  - جدهیدارم..  موضوع  می ..  حرف  ازت   ی..  زنم.. 

 .. نکن.. شرف ی... پوووووف.. نکن بی انتظار دارم.. تو هم جد

بوسه   نیبه حرص جمله آخرم و بعد از آخر   دیبلند خند  ی صدا  با

  ه یتر بود لباش و از لبام جدا کرد و    یتر و طوالن  قیاش که عم

 ام..  نه ی طرف صورتش و چسبوند به س

 ! ی واسه تو که انقدر خوب رمیآخخخخ.. من بم -

 ام و گذاشتم رو سرش و دستام و محکم دورش حلقه کردم..   چونه

 ؟یابراز عالقه کن  گهی جور د هیبه بعد  نیشه از ا یم -

 مثالً؟ ی چه جور -
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نگ  ی م  - انقدر  ا  رم؟یبم  برات  ی شه  از  من  اصالً    نیمن..  کلمه 

 ! ادیخوشم نم

خوام اوج احساسم   یم   ی! منم.. وقتگن ی ! مگهیخب.. اصطالحه د  -

 ! گم ینشون بدم م  ی زیچ هیو به 

م  ی حت  - خودم  رو  تو  احساس  اوج  من  نگو..  هم  موقع    یاون 

کلمه   نیاز ا  دیوقت نبا   چی .. پس هی فهمم.. اگه من و دوست دار

 .. قبالً هم بهت گفته بودم! ی استفاده کن

حلقه دستام که دورش بود اجازه فاصله   یول  دیو عقب کش  سرش

به صورتم    رهیخ  رهیکم از همون جا خ  هیداد.. فقط    یگرفتن نم

 نگاه کرد و لب زد:

 بگم عاشقتم قبوله؟ -

 دوسـ...  ای یعاشقم -

 دم!کر فی برات عشق و تعر شبید نیعاشقتم! خوبه هم -

ا  یتلخ  لبخند نشست..  لبم  ول  نجایرو  نبود  که   یجاش  حاال 

 اومد دوست داشتم بدونم..  شیحرفش پ

[۰3.۰1.21 1۸:11 ] 



2750 
 

 ام یهزار و س پارت

 دا ی عشق من.. بهم عالقه پ  ریکردم.. تحت تاث  یفکر م   شهیهم  -

عاشق   یبابت مطمئنم.. ول  نی.. از ای دونم دوسم دار  ی.. می کرد

خودش   یعنی رسه..    یکه آدم خودش بهش م  هیزیچ  هیشدن..  

 ر یباور برسه.. نه تحت تاث  نیبه ا  دیکنه.. خودش با  داشیپ  دیبا

 !گهید  یکیاحساسات 

 عاشقت شدم؟   یک  یدون یم -

به زبون آوردش اخمام  تیجد ت یکه با نها  شییهویسوال  نیا با

  ز یر  ی رف تکون دادم که با چشمارفت تو هم و سرم و به دو ط

 شده گفت: 

 ؟ یبزن یتون  یحدسم نم -

.. به خاطر نجات جون ی دیفهم  مارستان یکه.. تو ب   ی اون روز  -

 روز افتاده! نیتو کمرم به ا

 زد و گفت:  ی پوزخند

 ام من!  یخوب گر یپس چه باز -

 بده که آروم لب زد: حیتا خودش توض ستادمیوا
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بودن.. برده بودن    دهیمشعوف من و دزد  ی که.. آدما  ی اون روز  -

صندل  اون  به  بودن  بسته  شرکتش..  سر    هوی..  هویو..    یتو  تو 

.. چند بار از دستت فرار ی ! من و با زور.. با خودت بردی دیرس

د و  اجبار  و  زور  با  و  من  باز  تو  و  هات    ی باز  کتاتوریکردم 

 ! ی برگردوند

تکون   دییباال.. سرش و به تا  دیکه متعجب شد و ابروهام پر  نگاهم

 داد و گفت:

..  ی نداختی.. متلک می کرد  یبودم. بد رفتار م  دهیآره ازت ترس  -

 یبعد از.. بعد از اون برخورد اول و کتک  ی.. حتی زد  یزخم زبون م

اگه من    یتموم شد.. حت  می زندگ  گهیکه ازت خوردم.. فکر کردم د

به نقشه و    دنی واسه رس   یبست  ی.. دست و پام و می کشت  یو نم

دونست.. تا قبل از اومدنت..    یم  خدافقط    ی.. ولیبرنامه هام.. ول

  دن یکه با د  یک یداشتم!    اجی.. مثل تو احتیآدم  هیمن چقدر به  

من و.. روش کسب درآمدم.. پا پس نکشه و به کل خطم نزنه از  

  گه یمثل تو.. که من و با زور ببره خونه اش. بگه د  یکی..  شی زندگ

دست    بزنه تو گوشم.. اصالً  ی.. حتیبکن  یغلط  نی ذارم همچ  یمن
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نذاره...    گهیتخت و خونه کنه.. فقط د  ریو پام و بشکونه و من و اس

 من.. 

 پچ زد:  دیکه از چشماش چک  یزد و همزمان با دو قطره اشک  هق

 بذارم!   ابونایمن پام و تو اون خ -

 ... سایگ -

[۰3.۰1.21 21:۴1 ] 

 کمیو  یهزار و س پارت

  نکه یکه من.. بدون ا  ی زرتشت.. همون  ی تو همون شاهزاده بود  -

به خودم اعتراف کنم منتظرش بودم..    نکهیخودم بفهمم.. بدون ا 

به مرور   دی.. شاد یبهت نداشتم.. شا  یحس  چینه! ه  شی ده سال پ

  یگ یکه م  یاشتندوست د  نیکردم.. هم  یم  دایزمان بهت عالقه پ

اصالً..    دی.. شایخودم بود  انتخاباآلن.. تو    یاومد.. ول  یبه وجود م

اومد که  خواستم  تو  ی خودم  انقدر  من  کردم..  جذبت  من   ..

پ  که..  کردم  فکر  بهت  د  داتیناخودآگاهم  خودمم   ر یشد.. 

همون اتفاقات    ریبه خودم اعتراف کردم.. تحت تاث  ری.. ددمیفهم

پ برنامه    شی ده سال  پ   ییهاو  و  رفتن  واسه  گ  دای که    ویکردن 

.. انکار کردن و دست باال میخودمون و گول نزن ای.. ب یداشتم.. ول
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واقع خودم..  نم  تیگرفتن  عوض  و  امون  به    ی رابطه  من  کنه.. 

تر و با سواد    بیبهتر و نج  یلیخ   یکه واسه دخترا  دمیرس  ی زیچ

زن   هی  ی خواسته ها  تیتر و با کماالت تر از من.. آرزوئه.. تو نها

 زرتشت...   ی ادیز نواسه م  یلی.. تو.. تو خیمشترک  یاز زندگ

 ! نمی بب نجایا ای.. ب گهیخب بسه د لهی.. خــــــسیه -

  هیام و گذاشتم    نهی جلو و چسبوندمش به س  دمش یکش  دوباره

بمونه.. هرچند که انگار..    رهیگ  یآروم م  شهیکه هم  ییکم همونجا

ضربان   نیداشتم واسه آروم شدن ا  اجیبه آغوشش احت  شتریمن ب 

 کرد!  یحرفا داشت عشق م نیکه با ا ی وحشتناک تند شده قلب

د  یلیخ که  بود  گ   الم یخ  گهیوقت  عالقه  بابت  خودم    سای از  به 

بود.. خ بود که د  یلیراحت شده  احساس زرتشت ده   گهیوقت 

  ی دختر سرکش نم  نیبه چشم ا  یقیطر  چیو که از ه  شی پسال  

 اومد نداشتم.. 

که با    یو همون شب  نیدونستم حسمون دو طرفه شده و ا  یم

  زیکردم و بعد به همه چ  داشی اون حال وحشتناک تو آسانسور پ

 . دمیاعتراف کرد فهم
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دوباره امون.. عاشقم    داریاز همون لحظه اول د  باًیتقر  نکهیا  یول

تونستم بهش فکر کنم و حاال که خودش داشت    یشده! اصالً نم

.. راهم و اشتباه  نکهیکرد از بابت ا  یو راحت م  الم ی گفت.. خ  یم

 نرفتم! 

 کم فاصله گرفتم..  هی رو موهاش زدم و  یمحکم بوسه

 کنن!  یاآلن بچه ها فکر بد م  گهید میبر -

تکون   دییسرش و به تاپاک کردن صورتش    نی و ح  دیکش   عقب

 داد و من برگشتم برم که گفت: 

 زرتشت؟  -

 جانم؟ -

 جبران کنم؟ ی چه جور -

 و؟یچ -

!  یکن   ی خرج من و دوستام م  ی که دار  ی همه لطف و محبت  نیا  -

 ! ستین  یهرچند انقدر بزرگه که اصالً جبران شدن

  دمشیکش   یکه دنبال خودم م  نطور یدستش و گرفتم و هم  مچ

 لب زدم:
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نهاتو    - کارا  ی جبران  تی خودت  همه  طول    ی واسه  در  خوبم 

 ! می زندگ

[۰۴.۰1.21 19:1۰ ] 

 و دوم  یهزار و س پارت

برا  باوجود من  ازب  ی اصرار  شام  و  رونیگرفتن  نذاشت  ..طناز 

باهم    سا یطراوت و گ  دمید  یکنه..منم وقت  ی خودش رفت تا آشپز

 و رفتم تو آشپزخونه.   مشغول حرف زدنن ازفرصت استفاده کردم

رولبش نشست و مشغول ادامه کارش    ی لبخند خجالتزده ا  طناز

اخم و جد  ی شد..ول با  و ورق قرص  کشینزد  تیمن  که    یشدم 

 ! نت یطراوت بهم داده بود و گذاشتم رو کاب 

دستش    دنیباد وا  هیقرص  حرکت  از  ا  ستادیلحظه  با    نکه یو 

 شد.   دهیکه نگاهش ترس دمیسمت من بود د مرخشین

نم  یحت سمتم    یروش  برگرده  ا  ایشد  ازکجا    نیبگه  و  قرص 

 خودم شروع کردم: نی هم ی آوردم..برا

داشتن  یل یقرصا..خ  نیا- وقت  یدوست  خصوص  که    یان!به 

  اده یانقدر ز  التیو فکر و خ  ی د یرس  ایبه ته دن  یکن  یاحساس م



2756 
 

  که یت  کهیو ت  رون یب  یخواد مغزت و ازتو سرت بکش  ی که دلت م

کن ازبیاش  خوردن  آب  مثل  و  اضطرابت  و    یم  نی..استرس 

  هی  و  دهیم  هیخواب راحت بهت هد  هیکنه..  یبره..دردات و کم م

وقت    چیه  ینیب   یم   یکن   یحس خالءو آرامش که هرچقدر فکرم

زندگ نکرد  تی تو  اش  می تجربه  باخودت  چقدر    یگی !بعد 

با  ی زیچ  نیهمچ  ی خوبه..وقت خودم و عذاب بدم    دیهست چرا 

فکرو خ مرض    الیباهرروز  و  هزارکوفت  و  و سردرد  اضطراب  و 

مگهید ازش  هم  های خور  ی!فردا  حس   ی..بازهمون 

 ی خور  یموقت..پس فردا هم م  یرخوت و فراموش  ونخوب..بازهم

  یقرص شدن  نیبدون ا  یکه زندگ  یرس  یباور م  نیبه ا  گهیو د

م  هوی!ست ین خودت   دنیخر واسه    یدار  ینی ب  یم   ی ایبه 

م   نیپنجاهم پول  داروخونه  به  عی دیورقش    الت یخ  ن ی..بازم 

مست ین جزوخرجا  نمیا  یگ ی!  که  لباس  و  غذا  واجب   ی مثل 

 یی شه..دردا  یات شروع م  گهید   ی شه..کم کم دردا  یمحسوب م

اونا خوب بشه..اونا    ی خور  ی !قرص مینداشت   یکه تاحاال تو زندگ

  ه یبا    گهید  ینی ب   ی م  هو ی!ادیم  گهید  ی دردا   ی سر  هیفراموش بشه..

 هیتا    ی دوسه تا باهم بخور  دیافته..با  یدونه قرص کارت راه نم

ا  کیکوچ  ریتاث مرحله  به  کم  بذاره!کم  که    یرس  یم  یروت 
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و درحال چرت   ی ساعتش و خسته ا  ست یو چهار ساعت ب  ستیازب

د اتفاقات  و  زدن..نصف  برت  چند   ادرعرضی..ی فهم  یانمیورو 

واسه    یشه!حت  ی ..حرف زدنت مختل می کن  یفراموش م   قهیدق

کارا کاف  تم یشخص  ی انجام  سردرد ی ندار  یتعادل  ..همش 

 یدردا   نیو ا  ی و ضعف دار   جهی ..همش حالت تهوع و سرگی دار

کلمه    هینفر بهت    هیکنه که تا  ی م   تی عصب  ی به قدر  یتموم نشدن

خواد خرخره اش و    یبهش و دلت م  یکن  یحرف بزنه حمله م

..فقط مغزت داره ای کن  یم  کاریچ   ی دار  یفهم  ی!خودتم نمییبجو

کنه رو   یم  دیاضافه تول  ی که صدا  یاون آدم  دهی بهت دستور م

که   ی لحظه ا  ناو  دهیبهت دست م  ی..چه حالیخفه کن  ی جور  هی

دستته و صورت کبود   ی طراوت تو  ی گلو  ینی و بب  ی ایبه خودت ب

 ... ی چشمت و تودار   ی شده اش جلو

 بسه بسه توروخدا..آقازرتشت بسه!-

[۰۴.۰1.21 19:2۰ ] 

 و سوم یهزار و س پارت
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و زد ز  صورتش پوشوند  با دستاش  نگاهم  هیگر  ریو  لحظه    هی.. 

  با بهت و تعجب سایگ دمیآشپزخونه که د ی سمت ورود دیچرخ

 کنه..  یداره نگاهمون م 

نگه و با اشاره ازش خواستم    یچی گذاشتم که ه  می ن یو رو ب   انگشتم 

 طراوت که اونم با نگرانم نگاهش و گرفت و رفت..  شی بره پ

 صورتش لب زدم: ی لرزون جلو  ی به طناز و دستا رهیخ

 من و نگاه کن!  -

برداشت و چشما   دستش به صورتم دوخت که    سشیخ   ی و  و 

 صورتش..  ی ورق قرص و برداشتم و گرفتم جلو

 ؟ یچ  یعنی  یفهم  یو طراوت به من نشون داد طناز.. م  نیا  -

  ن یتو ا  دیچرا خواهرش با  دیفهم  ی بچه به وحشت افتاده بود.. نم

  ی کیو فقط با    نترنت یسن قرص بخوره.. اگه بره اسمش و بزنه تو ا

ا آ   یعوارض  نیاز  گفتم  بهت  مکه  بشه  بال  یفهم  ی شنا   ییچه 

  ش یخواهرش.. پ  شینداره پ   تیاحساس امن  گهید  اد؟یسرش م

  ی م  ی نجوری.. ای از خواهر براش مثل مادر  شتری که ب  ی تو.. کس

 ؟یازش مراقبت کن   ی خوا
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م  اشکاش پاک  تند  تند  ول  ی و  که    یکرد  بود  پر  انقدر  دلش 

کرد.. هق زد    یم  سیشد و صورتش و خ  یم  نی گزیبالفاصله جا

 : دیو نال

دو شب خوردم چون.. چون واقعاً سخت بود   یکی من.. من فقط    -

 و...  دنیبرام خواب

عوض    ی زیچ  یقرصا خورد  نیاآلن حالت خوبه؟ اآلن که از ا  -

  ن ی از ب  تهیکه عامل ناراحت  یو رو شده؟ هرچ  ریز  تی شده؟ زندگ

 رفته؟

 و به دندون گرفت و سرش و به چپ و راست تکون داد..  لبش

کردم طناز.. بهت که    یحرفا تصور م  نیمن تو رو عاقل تر از ا  -

.. من تجربه هیقرصا چه شکل   نیبه ا  یو وابستگ  اد یگفتم روند اعت 

رفتم و اگه به موقع به خودم   شی هم پ  ی حد  هی اش و داشتم.. تا  

شا  ومدهین نم  چیه  دی بودم  مسئله    یوقت  کنم!  ترکش  تونستم 

قبول کنن بهش وابسته    وانخ  ی نم  ایلیکه خ  نجاستیهم ا  یاصل

هم م  ن یشدن!  ه  یباعث  نقطه    شیپ  ی شه  اون  به  تا  برن.. 

 وحشتناک برسن!

 و آخرسر لب زد:  ختیتو سکوت فقط اشک ر ی ا هیثان چند
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 خورم؟  یقرص و م نیچرا ا د یطراوت.. فهم -

 ..  یدونه چرا ناراحت ی.. خودش میم.. ولبهش نگفت  ی زیمن چ -

که   ی و با تعجب به صورتم دوخت و من با لحن سش یخ ی چشما

 شرمنده اش نکنه گفتم:  ادیکردم ز  یم یسع

پاشا و جواب    یم  - به  اون پسـ...  به  به خاطر.. عالقه ات  دونه 

 نگرفتنته! 

[۰۴.۰1.21 21:۴۸ ] 

 و چهارم یهزار و س پارت

 اون شبم...  انیاز.. جر ی عنی.. یعنی -

 کنم!   ینه فکر نم -

 و من گفتم:  دی کش  یراحت نفس

ا   - بزن..  حرف  باهاش  نظرم  کن  نکهیبه  فرضش  بچه    ی همش 

خودش تالش کنه   یش  یفقط باعث م  ی نجوریکنه.. ا  یم  تشیاذ

بفهمه که اصالً درست    ییزایچ  هی  دیماجرا و شا  دنیواسه فهم

  د ی .. شایکم درد دل کن  هی..  یه خودت باهاش حرف بزن نباشه. اگ

که فکر    ی درهم اون. مطمئن باش اون ق  یهم خودت آروم تر بش
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تو   ی .. حرفادیدونه.. شا   یرو م  زایچ  یلی.. خستی بچه ن   یکن   یم

 ! ره یبهتر بگ  میمشابه.. تصم  تی بتونه کمکش کنه که تو موقع

تا  سرش به  تو   نیتکون داد و من ح  دییو    یبرگردوندن قرص 

 گفتم:  بمیج

 گهید  دوارمیکنم.. ام  یم  ستشی برم و سر به ن   یبا خودم م   نویا  -

 ! یازش نداشته باش 

خورم قول    ینم   گه یورق بود! د  هی  ن یندارم.. به خدا ندارم هم  -

 ! دمیم

و فقط نگران   ست یقصدم دخالت ن  یدرک کن  دوارمیخوبه! ام   -

ناراحت شد  ی زی.. اگه چتمیخودت و زندگ معذرت   ی گفتم که 

 گفتم به خاطر خودت بود! یهرچ یخوام.. ول یم

 دونم! ممنونم ازتون! یم -

 : دیافتادم برم که پرس راه

 ه؟یبهتر چ میآقا زرتشت.. تصم -

سوالش تکون دادم   دن ینفهم  یسمتش و سرم و به معن   برگشتم 

 تر شد و گفت:  کیکه نزد
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بز  دیگفت   - موقعبا طراوت حرف  تو    م یمشابه.. تصم  تینم.. که 

 ..  رهیبهتر بگ 

 و با خجالت لب زد:  نییو انداخت پا سرش

زده.. گفت    ییامروز.. به من گفت که پاشا بهش چه حرفا  سایگ  -

جور چه  و  روزش  اون  چه    هیتوج  ی حرف  اون  از  قبل  و  کرده 

.. حاال..  دیدون  یدونم که شما هم م  یتو سرش بوده.. م  ییفکرا

 د؟ یکرد  یم کاری.. چدیمن بود ی دونم شما جاخوام ب یم

که.. ده سال چوب عاشق شدنش و خورده سوال   یکیاز    ی دار  -

 ؟یکن یم

 نگاهم کرد و من گفتم:  یدرموندگ  با

کش  - زجر  سال  ده  خدمیمن  و  فکر  کردم..  صبر  کردم..    الی.. 

  م یتصم  دمیخواستم.. فهم  یکه م  ی زیبه اون چ  دمیآخرش رس

  ی برم.. ول  شی خواستم بر اساس منطق دلم پ  نکهیبوده ا  یدرست

ا  ینم گفت  برا  نیشه  پ  ی مسئله  به    ادیم  شیهمه  تهش  و 

 رسن..  یم  یخوشبخت

[05.01.21 21:03] 
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 و پنجم یهزار و س پارت

 :کردم و ادامه دادم  یمکث

وقت حرف   چی که..ه نهیتونم بهت بکنم ا ی که م ی ا ه یتنها توص-

نده..  تی زندگ  تی و..اولو  انیاطراف زندگ  هیقرار    ی م   ی بار 

و انجام بده که حال    ی ..کاریش  یبار عاشق م  هی..احتمااًل هم  یکن

اون آدم.. حداقل از   نکهیکنه..باوجود ا  یلحظه ات و خوب م  نیا

  چیه یتو رو نداره..ول اشتند اقتیمثل من..صددرصد ل یکینظر 

 گهید  ی دخالت کنه و بگه حق ندار  متیتونه تو تصم  یکس نم

آدم یبش  کشینزد هر  نظرم  دوباره    هیمستحق    ی!به  فرصت 

خواد.   یکه ثابت کنه واقعاً اون فرصت و م  یهست..البته به شرط

 زیچ  نکهیاز ا   یخودت و راحت کن  الیخ  یتون  یاگه ثابت نکرد..م 

 !ی دادو از دست ن یخاص

 .کردم کشیکم نزد هیم و بهش زدم و بالبخند سر یچشمک

  !بهت گفتم نوینگو ا  سایبه گ-

و لرزون رو لباش نشست و من   نی..هرچند غمگی لبخند باالخره

اومدم تا    یکه داشتم م  ینسبت به وقت  ی شتری ب   یباحس سبک

الزم و   ریحرفام تاث نکهیا د ی..به امرونیباهاش حرف بزنم.. رفتم ب 
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ا بشه که   ی ریدخترم حداقل وارد مس  نیروش گذاشته باشه و 

 !و آرامشه ی تهش..خوشبخت

××××× 

از روز  صبح بافکر بکرم شروع    ی جمعه بود و من سرخوش  که 

 یآهنگ پل  هیبهم خوش بگذره..  یلیکردم و قرار بود باهاش خ

 .کردم و تو آشپزخونه مشغول آماده کردن صبحونه شدم

بلند    ی خودمم باصدا  ن ین زرتشت بود واسه همکرد  داریب  قصدم

و   تارها  ییجورا   هیهمراهش خوندم  تمام  استفاده    میصوت  ی از 

 !زرتشت بودم دارشدنیکردم چون به شدت منتظر ب

 ..خوبم بخون تابخونم  ی هم صدا..

 ..بمون تا بمونم  یعمرمن تو هست ..

 ..جا پر ازستاره هیجا ابره آسمون  هی..

 ..باره یجا م هیآسمون  هیجا آفتاب  هی..

 ..و غم گرفته اس ی تو اما همه جا ابر یب ..

 ..قطره بارونم نداره  هیابر آسمون ..

 ..آسمون صافه یتو اگه باش..
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 ..غصه ها پشت کوه قافه ..

 ..تو شوره زارم یباتو من بهارم ب ..

 ..تو یب ی ستین  ی خوبم وقت یهست یوقت ..

 ..وارمیقاب شکسته رو د هی..

صبحونه    لیوسا  دن یچ  نیبه در بسته اتاق انداختم و ح  ی نگاه

 :خوندم ی بلندتر ی باصدا نباریا زیروز م

 ..روزه ایدن نوریشبه ا ا یاونور دن..

 ..سوزه  یجا داره م هیخاموشه   دیجا خورش هی..

 ..باهم نداره یتو اما شب و روز فرق یب ..

 ..موندگاره  یاهیمنتظرم س ی تو چشا..

 ..بارن یابرا م یتو اگه باش..

 ..شن  یپر گل م یخال ی دشتا..

 ..آرزو ندارم ایتو تو دن ریغ ..

 ..تو یب ی ستین  ی خوبم وقت یهست یوقت ..

 ..وارمیقاب شکسته رو د هی..
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در   ی دفعه ا  هیشدن آهنگ همزمان شد با بازو بسته شدن    تموم

پر و  جام..  دنیاتاق  تو  و    هیمن  وجودم  همه  استرس  لحظه 

مشغول    نباریخودم و آروم و خونسرد نگه داشتم و ا  یگرفت..ول

 !سوت زدن شدم

[05.01.21 21:04] 

 و ششم یهزار و س پارت

سمت    ینگاه   مین به  داشت  عجله  بدون  اونم  که  زرتشت  به 

برم قدم  قلب    یآشپزخونه  تپش  وجود  با  و  انداختم  داشت 

 ..رو لبم نشوندم ی مصنوع ی ناکم.. لبخندوحشت

 ؟ ی د یعشقم! خوب خواب ریصبح بخ -

 !سایکارت تمومه گ یعنی نینگفت و ا یچیه

که زرتشت    زمیبر  ییانداختم و خواستم برم چا  زی به م   ینگاه کل  هی

من تا حد   یو زل زد بهم.. ول ستادیوا زیدرست رو به روم کنار م

کف دستش و محکم    نکهیداشتم نگاهش نکنم.. تا ا  یامکان سع

و تظاهر   ی انگشتاش تمام خوددار  دنیو من با د  زیکوبوند رو م

 !خنده ریبلند زدم ز ی صدارفت و با  نیاز ب میبه خونسرد
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تمام عمرم تجربه نکرده بودم    ی و تو   هشیشب   دیکه شا  ی ا  خنده

ود که  محال ب  یداره ول  ی دونستم که عواقب بد  یخوب م  نمیو ا

 !رمیبتونم جلوش و بگ

تونستم    ی که کامل م  یت یخشم و عصبان  تیزرتشت با نها  نکهیا  تا

 :دیبودنش و حس کنم توپ  یواقع

 نه؟ ایدهنت و  ی بند یم -

اخم  به و  کردم  جمع  و  ام  خنده  صورتم   یرو  یتصنع  یزور 

 ..نشوندم

 !.. حواست باشهایادب شد یب یل یخ داًیعه! جد -

 !یاعصاب من و خورد نکن سر صبح سایگ -

 !دارم به تو من؟ وا کاریچ -

 :صورتم گرفت ی دستش و بلند کرد و ناخوناش و جلو  نباریا

 ؟ ی به دست من زد هیچه گند نیا -

 یلبم و محکم به دندون گرفتم ول  دنمیاز خند  یریجلوگ  ی برا

بود که صداش و بندازه تو    یزرتشت آماده انفجار کاف  ی همون برا

 :سرش



2768 
 

ن - اگه  خدا  ن  شتیبه  بشه دست خودم  تو    یم  ستیباز  کوبم 

 !صورتتا.. حواست و جمع کن

محکم جلو  پشتم و  و دستم  بهش  کردم  که    ی و  گرفتم  دهنم 

 دنیخب منم دست خودم نبود.. د  ی.. ولادیخنده ام در ن  ی صدا

نبود   ی زیروشون.. چ  غیزرتشت با اون الک قرمز ج  ی ناخون ها

 ..و خونسرد باشم در برابرش  نمشی بب  یراحت  نی که بتونم به هم

 !سایگ -

خواست    ی اگه به گفته خودش م  ی .. حتدیام دوباره ترک  خنده

خنده و حال خوش و محال    نیبزنه تو صورتم هم مهم نبود.. من ا

 !بود که از دست بدم

فهم  انگار زرتشتم  همچ  د یخود  تو  خوددار   یتیموقع  نیسخته 

 :دیبودن که با خنده توپ

 !زهرمــــار -

راحت   الیخنده رو تو لحنش حس کردم برگشتم و با خ  نکهیهم

  ر یکه اشک از چشمام سراز   ی .. انقدردمیخودش خند  ی تو رو   ی تر

زرتشت هم فروکش کرده بود و   ت یبود که عصبان   ب یشد و عج 
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  ش یداشت از چشم من مخف  یسع  یکه ه   ی لبخند  هیحاال فقط با  

 ..بود ستادهیکنه.. منتظر تموم شدن خنده ام وا

  د ی.. دستش و انداخت دور کمرم و من و کشاوردیسر طاقت ن  آخر

 ..سمت خودش

[05.01.21 21:04] 

 و هفتم  یهزار و س پارت

  ی تونست   یشرف اگه خنده هات کشته مرده نداشت م  یآخه ب -

 ؟ یجلوم قهقهه بزن  ی نجوریا  تم یتو اوج عصبان 

 ..شد و زل زدم به صورتش ل یتبد یضیام به لبخند عر خنده

ا  یدون  یم - که  بود  سال  چند  واقع  در  وقت..    ینجوریچند 

  بودم؟  دهینخند

 :کم چونه ام و چپ و راست کردم و گفتم هیدست  با

 !فکم درد گرفت -

و   سکوت بدوزم  به صورتش  دوباره  و  نگاهم  شد  باعث  زرتشت 

حرف من رو به    ریبا چهره ناراحتش.. احتمااًل تحت تاث  نکهیهم

 :دمیرو شدم.. جفت دستام و بلند کردم و لپش و از دو طرف کش
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م  ی نجوریا  - دلم ضعف  نکن  م  رهینگاه  دستت  زردمایکار   ی .. 

 !جون

حرف دوباره به خودش اومد و من با اخم هل داد عقب و   نیا  با

 :دیتوپ

  ؟ ی کرد هیچه کار نی.. ای نبرد  ییبو چیواقعاً از شعور ه -

گفت  ادتهی - عقد  م  ی سر  خوشم  زدن  الک  منم    اد؟ی از  خب 

  .. بد کردم؟ینخواستم آرزو به دل بمون

 :دمیناخوناش کش ی و گرفتم و انگشتام و رو دستش

!  ی ماه شد  ییات.. خدا  دهیکش  ی به انگشت ها  ادی چقدرم م   نیبب -

اون    فیح ز  یکیکه  ترس  ریدستت  و  بود    یش  داریب  دمی بالش 

 !شد یوگرنه خوشگل تر م

م - دلم  دل  ی واقعاً  بدونم  ر  نیا  لی خواد    ی چ  تییهوی  ی زیکرم 

 دفعه؟ هی یکن ی م یغلط نیزنه که همچ یبه سرت م یبود؟ چ

مهندس! شما   میخودمون و دار   ی به هر حال.. ما هم روش ها -

 !.. ما هم با الکیکن  ی م ریبا دستبند ما رو اس
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من که خودم صبحش داشتم از عذاب وجدان    یانصاف   یب  یلیخ -

 !مردم یم

..  دمیپنجه پاهام بلند شدم و دو طرف صورتش و محکم بوس   ی رو

عم بادکش  قیانقدر  وقت  یو  اش    یکه  زرتشت چهره  جدا شدم 

 ..صورتش و پاک کرد  یسیت خجمع شد و با پشت دس

پدر - بزرگ  ب  میمادر  ا  شهیهم  امرزیخدا  و    یم  ی نجوریمن 

 !دیبوس

.  دیزرتشت هم با من خند  نباریو ا  دمیبلند خند  ی با صدا  دوباره

 :دیجمعش کرد و نال عیسر یلیخ یول

  یجلو  دیبا  گهیساعت د  هینشدم!    وونهیو پاک کن تا د  نیا  سایگ -

ا طناز  خونه  دار   هی..  م یباش   نای در  کار  گ  میعالمه  وقت   ریآخه 

 تو؟  ی آورد 

 :از آب چکون گفتم  وانیبرداشتن دو تا ل نیجدا شدم و ح ازش

 !بعد میصبحونه بخور نیبش -

  د یرو از تو دستم در آورد و من و کش  وانایو محکم گرفت و ل   مچم

 .دنبال خودش
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 !ی ذارم قدم از قدم بردار ینم یو از دست من پاک نکن  نیتا ا -

[08.01.21 01:05] 

 و هشتم یهزار و س پارت

صدا  تشی عصبان  دوباره اصالً  انگار  و  بود  نم  ی برگشته  و    ی من 

هل داد تو اتاقش و خودش    بایو من و تقر  دی.. دستم و کشد یشن

 ..نشست لبه تخت 

هاله محو! اون    هی  ی نقطه روش بمونه! حت  هیبه حالت اگه    ی وا  -

 !کنم یم کارتیچ نیوقت بب 

  ن یکرمم گرفته بود که ح  ی جد  ی انگار جد  یدونم چرا ول   ینم

 :دونه الک پاک کن از جلدش لب زدم هیباز کردن 

  ی تنم داغ م   یکن   ی م  دیکه تهد  ی نجوریمثالً؟ ا  ی کن  یم  کاریچ -

  یو عمل  دتیتا تهد  ستمینکنم و وا   ی کار  چیخواد ه  یشه.. دلم م

 !یکن

  ی واسه اسباب کش  یکار کن  یکل  دیکه با  ی خواد امروز  یدلت م -

  ییبال  هی..  ی بچه ها و احتمااًل تا آخر شب وقت سر خاروندن ندار 

 بخواد؟  ی .. دلت آسانسور سوارهی.. که هر ثانارمیسرت ب
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دهنم و قورت دادم و با ضربان قلب تند شده زل زدم به چهره   آب

  ی که داشت خط و نشون م  ی شده ا  کیبار  ی و اون چشما  ی جد

  ..دیکش

  ی حرف چ  نیکنه و منظورش از ا  کاریخواد چ  ی دونستم م  ینم

نمونده بود    ی زیشدم و چ  یداشتم داغ م  یحت  ییجورا  هیبود..  

طنازو    شی پ  تیثیو شرف و حذره آبرو    هیهنوز    یتا قبول کنم.. ول 

داد   یزرتشت نشون م  ی جد  افهیق   نیطراوت برام مونده بود و ا

 گهیمن.. حاال د  وبکنه    ی کار  ن یتونه همچ  یم  ی جد  ی که جد

خودم ندارم   ی رو  ی.. کنترلازین   نیبهم ثابت شده بود.. در برابر ا

 ..خطرناک ندم  ی باز نیو بهتره دل به دل ا

 :کنارش نشستم و با اخم لب زدم نیهم واسه

 !ایندار یجنبه شوخ -

خنده اش بلند شد و منم کم کم لبام به    ی اون بود که صدا  حاال 

که صد در صد   ی روز   ه یدو طرف کش اومد.. خوشحال بودم تو  

چ خستگ  ی زیتهش  نم  ی جز  و   یبرامون  خوب  شروع  مونه.. 

ا  می داشت  یلذتبخش با  نیو  فقط  بدون شک  و..    دیحس خوب 

 !بودم یزرتشت م ی جنبه باال  ونیمد
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[08.01.21 01:05] 

 و نهم  یهزار و س پارت

در اصل خونه   ا یو به سمت خونه طناز..    مینشسته بود  نیماش  تو

.. دو  می رفت  یداشتم م  ی اد یکه منم توش خاطرات ز  شونیمیقد

خونه دار شدن   شنهادیکه زرتشت پ  ی زهفته گذشته بود از اون رو 

 ..به قولش عمل کرد عیسر یلیبهش داد و خ

سل  هی به  خر  قهی خونه  طناز  و   دیخود  اش  صاحبخونه  شد  و 

و هوا  ی نجوریا اون حال  از  و  ا  ی هم طناز  واسه   ی افسرده  که 

در    گهیکرد که د  ی کار  هیخودش درست کرده بود درآورد.. هم..  

دندون گرد نشن   ی به در خونه و سر و کله زدن با صاحبخونه ها

کردم.. بازم   یم   شکر.. اگه تا آخر عمرم هم ازش تنیو من واسه ا

 !کم بود

تا   میکن  زیخونه رو تم  میبود امروز من و طناز و طراوت بر  قرار

و    ونیو بذارن تو کام  لیو وسا  ستهیباال سر کارگرا وا  ادیزرتشت ب

  ..ارنیب

  یچشما  ی ذوق تو  دنیرفت واسه د  یاآلن دلم ضعف م  نیهم  از

نو و    لیکه وسا  یشده و اتاق خواب  دهیخونه چ  دنیطراوت با د
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خر  کشیش زرتشت  ا  دیو  با  هرچقدر   نکهی و  بود  مخالف  طناز 

نتونست حر کرد  شد  فیتالش  و حس  اش    دی زرتشت  برادرانه 

 !نسبت به طراوت بشه

.. هنوز  یخوندم ول  یو از نگاهش م   نیخوشحال بود و من ا  طنازم

اش با پاشا    ندهیکه واسه آ  یمیدرباره تصم  یجواب قطع  هیبه من  

 ..داشت نداده بود

دو هفته   نیتو ا  نکهیخواد.. مثل ا  یم  یدونست چ  ینم  خودشم

..  یکرده باهاش حرف بزنه و طناز نخواسته ول  یپاشا چند بار سع 

داشت من و    نیگفت و ا  ینم  ی زیهنوز از متنفر شدنش چ  یول

 !ترسوند یم

که با قطع شدن    ال ی خودم بود و غرق فکر و خ  ی حال و هوا  تو

حواسم جمع شد و برگشتم سمت زرتشت که اونم   کیموز  ی صدا

  ی بود و داشت موشکافانه به من نگاه م   ستادهیپشت چراغ قرمز وا

 !کرد

 ه؟ یچ -

 ؟ ی دوست دار یلیخ -

 و؟ یچ ؟یچ -



2776 
 

 !رو یخوانندگ -

فکر کردم چرا    هی  چشمام و  و    نیا  هویلحظه گشاد شد  سوال 

م و دوباره زل زد  نیسمت ضبط ماش   دیکه نگاهم چرخ  دیپرس

 ..بهش 

 خوندم؟ یداشتم م -

 :تکون داد گفتم دییو که به تا سرش

 !اصالً حوسم نبود دیببخش -

 ..ی جوابم و نداد -

[08.01.21 01:06] 

 هزار و چهلم پارت

  یی شدم به رو به روم.. حرف زدن از آرزوها رهینشستم و خ  صاف

  نیبا ا  ی نداشت ول  ی ا  دهیمحال بود و دور از دسترس فا  گهیکه د

 :حال لب زدم

خواننده شدن    یایرو  گهی.. دیآره.. اآلنم دوست دارم ول  یزمان  هی -

  یبپرس   ی مسئله اس که از هر بچه ا  نی ! مثل همست یتو سرم ن

 یخلبان.. ول  ای  سیپل  ایدکتر    گهیم   ای..  یبش  کارهیچ  ی خوا  یم
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  یکرد.. کالً آرزوها   دایمختلف که پ  ی بزرگ که شد.. دغدغه ها

باشه که ازش   یشغل  هی  نکه ی و هم  رهیم   ادشی  ش یبچگ داشته 

نمنهیواسه منم هم  هی.. قض هی کاف   ارهیپول درب  دم یدونم شا  ی .. 

از حد آقاجون بود که دلم    شیو تعصبات ب   تی.. حساسریتحت تاث

  ی ن قفس و پرواز کنم.. ولآزاد بشم از او  قیطر  نیخواست از ا  یم

نه اون شور و   گهیکه بود.. مال همون روزا بود و اآلن د  یهرچ

  ن یوجودم هست.. نه انقدر ساده لوحم که فکر کنم به هم  توحال  

 !دیرس  ییآرزو نیشه به همچ یم یراحت

و به حرکت درآورد و انگار قانع نشده    ن یکه سبز شد ماش   چراغ

 :دیباشه پرس 

  ی م  ی دیاومد که فهم  ش یپ  یت یموقع  هی..  ی روز  هیاگه..    یعنی -

اونور    ی بر  نکهیا   ای..  ی مجاز  ی فضا  قیاز طر  ای..  یخواننده بش   یتون

کار و    نی.. ای قرارداد ببند   کیموز  ی کننده ها  هیاز ته  یکیو با  

 ؟یکن یم

شد..    یقابل باور م  ریخواستم بالفاصله بگم نه چون مسلماً غ  ینم

قرار   یت یموقع  ن یکم فکر کردم و خودم و تو همچ  هی  نیواسه هم

 ..دادم
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برسم؟    ی.. تهش قرار بود به چیداشتم خواننده بشم ول  دوست

  ی .. نصف آرامشیپول؟ وسوسه کننده اس ول  ت؟ی شهرت؟ محبوب 

  ..نایه به تمام اارز یکه در کنار زرتشت دارم.. م

خ  دمیکش  یقی عم  نفس ن  رهیو  م  یمرخیبه  انگار    د ی ترس  یکه 

 :لب زدم رهیجواب مثبت از من بگ 

زمان - تو   ی ا  گهیبودم.. عشق د  یکه من عشق خوانندگ  یاون 

که برام    ینداشتم.. آرامش  م ینداشتم.. زرتشت و تو زندگ  می زندگ

م نداشتم..  و  به    یساخت  تهش  که  بشم  خواننده  خواستم 

..  یداره خواننده شدنم وقت  دهیچه فا  گهیبرسم.. اآلن د  یخوشبخت

خوشبخت  دمیرس اون  آرامش..  یبه  اون  به    یلیخ   یحت  دی شا.. 

  ی که تو سرم بود و شب و روز بهشون فکر م  ییاهایاز رو  شتریب

 .کردم

رو لبش نشست که به    ی کم اخماش از هم باز شد و لبخند  کم

در کنار   یبه خوشبخت  دنیفکرِ رس  نیکرد.. هم  ت یمنم سرا  ی لبا

بار مرورش کنم باعث    ه یزرتشت.. که انگار الزم بود هر چند وقت  

 ..شد دستش و از دور فرمون باز کنم و لبام و بچسبونم بهش 

[08.01.21 01:06] 
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 کمیهزار و چهل و  پارت

و گذاشت پشت سرم و خودشم دوال    دیدستش و پس کش  عیسر

جواب داد و صاف    می شونیپ  ی رو  ی شد سمتم..بوسه ام و با بوسه ا

 ..نشست

 !ی.. گل سنگ خودم یخودم ی.. زندگیعشق خودم -

حس خوب دو طرفه زل زدم   نیاز ا  ی و راض  دمیکش   یق یعم  نفس 

پررو نشه تو دلم قربون صدقه    نکهیا   ی جذاب مردم و برا  مرخیبه ن 

رو چهره اش نشست و قبل از   یظیاخم غل  هویرفتم که    یاش م

 :دیغر تی شده.. با عصبان  ی بپرسم چ نکهیا

 کنه؟  ی داره م یشرف چه غلط یب نیا -

دست    در خونه مچ  ی پاشا که جلو  دنیو برگردوندم و با د  سرم

طناز و  بود  گرفته  محکم  و  سع  ی طناز  و    یکه  دستش  داشت 

پاشا رو گرفته بود تا    نی آست  هیبکشه و طراوت که با گر  رونیب

  ..طناز و ول کنه ماتم برد

 ن ینسبت به ا  یو عکس العمل  امینتونسته بودم از شوک در ب  هنوز

و نگه داشت و    ن ی صحنه دور از انتظار نشون بدم که زرتشت ماش

 یشد و رفت سمتشون منم با همون بهت و ناباور  ادهیبا عجله پ
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 ی طراوت از معرکه ا  دن یعقب کش  ی شدم و قدم هام و برا  ادهیپ

 ..که در حال وقوع بود تند کردم

تخت    د یضربه رو ساعد پاشا دستش و انداخت و کوب  هیبا    زرتشت

 ..اش نهیس

! چه نـــــایجون ااز    ی خوا  یم  ی.. چیشرت و کم کن عوض  -

 مرگته تــــــو؟ 

شده بود.. سر  و وضعش    وونهیتونستم بگم پاشا د   یجرات م  به

به انفجار    ی آشفته و نامرتب بود و صورتش داشت از شدت قرمز

  ده یو درمونده ند  شونیوضع پر  نیشد.. تا حاال تو ا  یم  کینزد

 ..که رفتم تا باهاش حرف بزنم ی اون روز یبودمش.. حت

 ییها  هیبه تک و توک همسا  ت یاهم  یب  زونیهمون حال نام   با

  ی زیآبرو ر  نیاز پنجره خونه هاشون داشتن به ا  ایتو کوچه    ایکه  

 :دیکردن داد کش  ینگاه م

 !نداره گمشو کنـــــــار  یبه تو ربط -

کرد و بغل کردم   یم ه یکه داشت زار زار گر یدست طراوت هیبا  

اون   رو ش  یکیو  گذاشتم  و  و دستم  که خشک شده  ونه طناز 
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زل زده بود به صحنه رو به روش   دهیپر  ی مبهوت با رنگ و رو

 !داد ینشون نم یعکس العمل  چیه

  ستا یکنم حاال وا  یدستت به طناز بخوره قلمش م  گهیبار د  هیتو   -

 !نه ایبه من ربط داره  نی بب

جمع کنن از   ی آشغاله! تو تو گوشش خوند  ی تو  ریهمش تقص -

تحر  نجایا تو  کار    یعوض  ی کرد  کشونیبرن..  مطمئنم 

 !خودتــــــه

دلت خواست   یبذارم هر غلط   ؟یداشت  ی آره کار منه.. چه انتظار -

  ی اقتیل  یآدم ب  تش؟ی .. به شخصشی به زندگ  یو گند بزن   یبکن

 .نشه  ی بشر  یبن  چیه  کیکرد که اصالً نزد  دیتبع  دیمثل تو رو با

[08.01.21 01:06] 

 هزار و چهل و دوم  پارت

کم با همون   هیزد..    ینفس نفس م  تیپاشا که از شدت عصبان  

خشم زل زد به زرتشت و بعد خواست از کنارش رد شه و دوباره 

 :سمت طناز که زرتشت نذاشت و رو به من گفت ادیب

 !نیتو ماش دیشما بر -
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 :مدهنم و قورت دادم و با ترس لب زد آب

 !تو هم ایب -

 !شما  دی.. برامیم -

کرد که    یرفتار م  ی جور  هی..  دم یترس   یداشتم از پاشا م  قاًیحق

آبروش   دیاز ق  یاز دست دادن نداره و حت  ی برا  ی چیه  گهیانگار د

  ی م   ی عربده کش  ی نجوریکوچه و محل گذشته که داره ا  نیتو ا

 ..داره یاحساس هیفهمونه نسبت به طناز  یکنه و به همه م 

تا اوضاع    میبهتر بود که به قول زرتشت ازش دور بش  نیهم  واسه

به    دهیکه هست وحشتناک تر نشده.. طراوت هنوز چسب  ینیاز ا

طنازم گرفتم و دنبال    ی .. بازوختیر  یبود و اشک م  ستادهیبغلم وا

و خ  دمیخودم کش پر حرف  نگاه  اکراه  با  و    رهیکه  پاشا اش  از 

 ..گرفت و دنبال من راه افتاد

پاشا قدم هر    ادیفر  ی که صدا  مینرفته بود  شتریدو سه قدم ب   یول

 :سه تامون و شل کرد

 !طنـــــــــاز! طناز تو رو خدا نرو -



2783 
 

که   یاشک  ی و چرخوندم و زل زدم به چهره طناز و قطره ها   سرم

شده    دیخورد رو صورت سف  یبدون پلک زدن از چشماش سر م 

  ..اش

طول    شتر یب  قهیچند دق  دمشی حال و روز د  نیقبل که تو ا   دفعه

جلو  دینکش واسه    ی که  رفت..  حال  از  و  افتاد  فشارش  چشمم 

ا  نیهم بهت  از  زور  به  و  عج  نی خودم  رفتار  و  پاشا    ب یحرفا 

که   نیسمت ماش  خواستم بکشمش  ی شتریدرآوردم و با قدرت ب

 :خالص و به سمت قلبش پرتاب کرد ریپاشا ت نباریا

 !دوست دارم طناز.. به خدا دوست دارم.. به قرآن دوست دارم -

عاجز و درمونده ام و دوختم به زرتشت که اونم داشت تالش   نگاه 

طناز    گریج  نیاز ا  شتریکرد پاشا رو خفه کنه تا با حرفاش ب  یم

  ت ی اهم  یچیپاشا تو حال خودش نبود که به ه  ی پاره پاره نشه ول

 :داد ینم

ا - نذار  تنها  و  نرو طناز من   ی! غلط کردم.. هرچنجـــــاینرو! 

کنم..    یبه من بده.. جبران م  گهیفرصت د  هیگفتم غلط کردم!  

 !دمی قول م

[08.01.21 01:07] 
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 هزار و چهل و سوم پارت

..  ن یطناز به سمت ماش   دنیمن تالش نکردم واسه کش  گهید  نباریا

خواست.. که پاشا    ی و م  نیهم  د ی.. شادیبا خودم فکر کردم شا

و دوست داشتنش و ابراز کنه..    فتهیبه غلط کردن ب   یشکل  نیا

گرفت    یبه بعد کار من و زرتشت جنبه دخالت م  نجایاز ا  دیشا

 !کرد یو طناز و ناراحت م

خودش بود که بعد از پاک کردن اشکاش قدم هاش و به    یول

تند کرد و سوار شد.. منم از خدا خواسته همراه   نیسمت ماش 

 ..طراوت پشت سرش رفتم

  ی که م  یو کنار طناز نشوندم و خودم رفتم جلو.. روز خوب  طراوت

تغ  میتونست زندگ  ر ییبا  بهتر شدن روح  یمحل  واسه   هیو  طناز 

بساز کشمیخودمون  گند  به  نکبت  پسره  بدون   د ی..  رفتار  با 

  ی ب  نیخواد به ا  ی طناز تا کجا م  دمید  ی م  دیتعادلش و حاال.. با

 ..بده هو تظاهر به نخواستن پاشا ادام یمحل

 ختیر  ی که حاال تو بغل طناز داشت اشک م  یو از طراوت  نگاهم 

اش و گرفته و با   هیگر  یکه مشخص بود به زور جلو  ی و طناز
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داشت طراوت و آروم کنه گرفتم و زل زدم   یلرزون سع   ی صدا

 ..به زرتشت

  دشیبدون شک داشت تهد  ی.. ول دمیشن   یصداشون و نم  گهید

افتاد و حاضر    ینم ن ییلحظه پا هیکرد که انگشت اشاره اش  یم

شنوه چون    ینمکلمه از حرفاشم    هیبودم قسم بخورم که پاشا  

طناز و حرف زدن   دنیبود واسه د  نیماش   نیا  ی همه حواسش پ

 ..باهاش

 :به رو به روم لب زدم  رهیشد که خ یچ دم ینفهم

 باهاش؟ یحرف بزن  ی خوا ینم -

 :کم بعد گفت  هیو  دیطناز به گوشم رس قی نفس عم ی صدا

از   ی انقدر  یخواست محکم و قاطع بگم نه! ول  یدلم م  یلیخ -

 !نی دونم.. هم  یتونم بگم نم  ی! اآلن فقط م ستمی خودم مطمئن ن

  شگون ین  نیباز برگشتم سمتش و ح  شیعوض کردن جو با ن  واسه

 :گرفتن از رونش گفتم 

خوام حرف    یچرا م   یگیداره من گفتم اآلن م  ی دوار یام  ی باز جا -

 !بزنم
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پنهون    یشد تا صورتش پشت صندل  خم  عیاش گرفت و سر  خنده

 ..بشه

 !خندم یدارم م نه یب  یافته م یچشمش م  هوی ساینکن گ -

تا آسمون فرق داشت   نیزم  شی پ   قهیبرد.. حالش با چند دق  ماتم

که »دوستت دارم« گفتن    ی درست از همون لحظه ا  یعنی..  یعنی

 ..دی پاشا رو شن  ی ها

بابت دوست    الشیبود؟ که خ  نیطناز.. فقط منتظر هم  پس از 

بتونه بهتر و عاقالنه تر تصم بعد..   میداشتن پاشا راحت بشه و 

 !رهیبگ

 !سوزه یم شتریب ی نجوری.. انهی خب بذار بب -

 !نه! گناه داره -

اساس  هی  خواستم ول  یفحش  بدم  ن  یبهش  دلم  ..طناز ومدیباز 

نبود که بتونه پنهونش    ی زیچ  ن یهنوزم پاشا رو دوست داشت و ا

تا دلش دوباره صاف بشه    دیکش  یخب.. مطمئناً طول م  یکنه..ول

خواست.. البته اگه تا اون  یرو که پاشا ازش م یو بده اون فرصت 

 !شهمونده با مشیموقع پاشا هنوز رو تصم
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[08.01.21 01:07] 

 هزار و چهل و چهارم پارت

پاش و گذاشت   یشد..بدون مکث و معطل  نی که سوار ماش  زرتشت

وا  آخر  لحظه  تا  همونجا  هم  رفت..پاشا  و  گاز  خ  ستادی رو   ره یو 

 ..بهمون نگاه کرد رهیخ

 :دیطناز پرس نکهیا تا

 گفت؟ یم یچ-

 :به طناز انداخت و جواب داد  ینگاه می ن  نیماش نهیاز آ  زرتشت

 !خواست یو م دتونیآدرس خونه جد-

 بهش؟ دیداد -

 دادم؟ یم دیبا-

 !داره ینه..چه لزوم-

نم  جواب که  طناز  خ  ی هولزده  بودنش    ی رو  یلیشد  صادقانه 

لبخند محو  ی پافشار و در جواب    ی کرد  نشوند  زرتشت  رو لب 

 :گفت 
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د - دار   گهیاونجا  که  اشم  شماره  شماست..  حتماً!اگه   ی خونه 

 !خودت آدرس و بهش بده یخواست

بهم    یزرتشت انداختم و اونم چشمک  مرخیبه ن   ی دار  یمعن   نگاه 

هوشش بودم که    نیشد.. عاشق ا  رهیزد و دوباره به رو به روش خ

فهم  ع یانقدر سر و  ا  د یحال طناز  به  مثل من  اونم    جه ینت  نیو 

 ..فراموش کنه اشیکه محاله بتونه اون آدم و با همه بد دیرس

  نیبه عهده خودش بود و مطمئناً بهتر  یی نها  میخب باز.. تصم  یول

خوشحال    شتریکه ب  ی زیگرفت.. هرچ  یم  ش یزندگ  ی و برا  میتصم

ا حال  مثلِ..  درست  کنه..  آرومش  کنار    یروزا   نیو  در  من.. 

 !زرتشت

××××× 

برگشتم سمت همون    دیها رو رسوندم خونه جد  بچه و دوباره 

با اون   گهیخواست د  ی.. دلم نملیواسه بار زدن وسا  یمیمحله قد

انداختن تو در ساختمون    دی به محض کل  یمردک رو به رو بشم ول

  ش ی ساعت پ  ه ی  شونی.. با همون ظاهر پردمشی و باز کردن در د

و سرش و انداخته   بودبه طبقه باال نشسته    یمنته   یرو پله ها

 ..نییبود پا
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پا وا  ره یخ  ره یکم خ  ه ی  دیو که د  من ..  ستادینگاهم کرد و سر 

ب باال که سد    تی اهم  یخواستم  برم  و  از کنارش رد شم  بهش 

  ..راهم شد

و سرم و به چپ و راست تکون دادم و    دمیکش  ی کالفه ا  پوف

  ی و ضعف   یدرموندگ  تیخواستم خودم کنار بزنمش با نها  نکهیهم

تونست نسبت به جنس مخالفش داشته    یمرد م  هیآدم..  هیکه  

 :باشه لب زد

 !خوامش یم-

 ..بهش و بلند کردم و زل زدم  سرم

 !به خودش بگو-

 !اگه فرصت بده گمی..م گم یم-

داشت- وقت  هفته  سه  روزیدو  همون  از  حرفات   ی !  با  که 

 !ی پاهات له کرد ریو ز تشیشخص

 !برن نجایخوان از ا ی دونستم م یمن.. من نم-

 ییتو  یقدم  هیبمونه تو    دیبا  ؟چرایبزن  یتونست  یحدسم نم   یحت-

 ؟ یکرد ی که با وقاحت از خواهر چهارده ساله اش خواستگار
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قرآن خواستگار- ب   یچرت  هینکردم!فقط    ی به    الیخیپروندم که 

مثل    یآدم آشغال  ریمن بشه..اونم فقط به خاطر خودش که اس

من نشه وگرنه.. من قبالً هم به خودشون گفته بودم..طراوت من 

نگاهش    گهیچشم د  هیتونم به    ی..چطور مندازهیخواهرم م  ادیو  

 کنم؟ 

[09.01.21 21:58] 

 هزار و چهل و پنجم  پارت

واقعاً داغون    رهی خ  ره یکم خ  هی و روزش  نگاه کردم..حال  بهش 

و   پ  ادیبود..من  سال  شب  ادی..نداختی م  شمیده  از    یهمون  که 

  سا یگ   دمیآقاجون برگشتم خونه و د  صیبعد از ترخ  مارستان یب

که    ی زیچ  نیآخر  ی..زنم رفته..زن شونزده ساله ام اونم وقتست ین

 .بود واهانهخودخ ی از من تو ذهنش داشت.. اون حرفا

کردنش و    دایخواستم همه تالشم و بکنم واسه پ   یطرف م  هی  از

  یبگم..چ  دیبا  یکنم چ  داشیدونستم اگه پ   ی..نم گهیاز طرف د

تونستم    یمن..کم بشه! اصالً م  ی بگم که سوزش قلبش از حرفا

 .بود  گاهیجا نینه..پاشا هم تو هم ایتو روش نگاه کنم 
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تونست پسش    یجوره نم  چیرو به زبون آورده بود که ه  ییحرفا

به خودش اومد که احتمال به دست آوردن دوباره  یو وقت رهیبگ

 !کم بود یلیدختر مورد عالقه اش خ

  دم ی..نفهمرنی دارن م  دمید  یوقت   شیساعت پ  ه یمن..  دیببخش-

نبود..حرفا  یچ خوب  شما   یخوب  ی شد..حالم  به  هم 

بد  ینزدم..شرمنده!ول حق  منم  م  تمی ..وضعدیبه    زون یاصالً 

د  ی..حتست ین هفته    گهیچون  دو  نداشتم  تمرکز  کارمم  تو 

 .نکنم ی گرفتم که با جون مردم باز یمرخص

تا  ی سر اون شمش  د ییبه  ناخودآگاه  منم  و  دادم  که    ی ریتکون 

نمه   هیبه خاطر همون    دیبراش از رو بسته بودم و غالف کردم..شا

 .که بهم داشت یشباهت 

با   سایکرد..تو اون شب گ  ی ا  سهیمقا  نیشد همچ  یخب..نم  یول

من و به مرز جنون    د یبه دستم رس  لمشیکه کرده بود و ف  ی کار

آدم بود    نیگناه تر  یوسط ب   نیناز اط  کهیرسوند..در حال  ی و نابود

 !دینرس یو آزارش به کس

 :حال چند ضربه به شونه اش زدم و گفتم نیا با
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صبر کن تا دوباره خودش و دلش و غرورش   شیخوا  یصبر!اگه م -

که بهش    ییکنه واسه قبول کردنت! صبرکن تا داغ حرفا  یو راض

خودت و ثابت   ی اون موقع راحت تر بتون  دیکمرنگ بشه.. شا  ی زد

 !یکن

نگفت و منم از کنارش رد شدم و چند پله هم باال   ی زیچ  گهید

 ..و برگشتم سمتش ستادمی..وسط راه وایرفتم ول

 ی زیبه چ  یرس  ی .. منتظر بمون.. تهش مشیخوا  یاگه واقعاً م-

م چی خوا  یکه  خ  ی زی..به  از    یلیکه  تر  قشنگ  و  بهتر 

مرد    ن ی..بب یتون  ی م  نی ش خوب فکرات و بکن ببقبل   یتصوراتته!ول

حت  ا ی  یهست  دونیم داشت  ه ی  ینه!اگه  ایدرصد شک    نکهی..به 

فرصت    نیا.. دنبال  ی مثل طناز و داشته باش  یکی  اقتیل  ینتون 

ضربه    هیدوباره نباش و بذار فراموشت کنه..اون دختر بسشه..توان  

 .رو نداره گهید

باال.. حاال د  ی زی تا چ  صبرنکردم  گه یبگه.. روم و گرفتم و رفتم 

هست   ی انقدر قو  دید  ی م  دیدونست و احساساتش.. با  یخودش م

 ه ی  ایبپوشه..    ی که واسه جلب اعتماد دوباره طناز.. کفش فوالد

 .و نداره دنیکش  یسخت نهمهیکه در نظرش ارزش ا هیهوس
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[09.01.21 21:58] 

 هزار و چهل و ششم پارت

زنگ    می بودم که گوش  دشونیراه برگشتن به سمت خونه جد  تو

 نکهیشماره دارون اخمام و تو هم فرو برد و بدون ا  دنیخورد.. د

ادامه دادم که قطع    رمیسدستم و دراز کنم واسه برداشتن به م

 ..شد

ا  نیا  تو از اون کار احمقانه  بعد  انجام داد..    ی دو سه هفته  که 

سرسنگ  باهاش  هاشو    ن یهمچنان  تماس  م  یکیبودم..    ون یدر 

دو تا همکار.. نه دو تا دوست..    نی دادم و تو شرکتم ع  یجواب م

 ..شتر یو بس.. نه ب میزد یحرف م ی فقط درباره مسائل کار

خوش به حالش شده..    ی ادیز  گه یاز اون اتفاق.. حس کردم د  بعد

کنه و بعدش.. هم به    یحرکت احمقانه اقدام به خودکش  هی  یط

که دوست داشت برسه و هم مادرش و کنار خودش داشته   یکس

 ..باشه

کارش    دیفهم  یگرفت تا م  یهم م  یدرس عبرت  هی  دیوسط با  نیا

من و حرف نزدنم    ی ته اهم داره و اون.. قهر دو سه هف   ییجزا   هی

 .بود
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م  تا نت   یاآلنم حس  ب  جهیکردم  که  ا  یداده  کنار  از   ن یتفاوت 

سر حرف و   ی جور  هیکرد  یم  یشد و هر بار سع یمسئله رد نم

 !شد  یو موفق نم ارهی حالت در ب نیمن و از ا  ایباز کنه 

رفدارون شامیمیصم  قی..  رف  دمی..  داشتم..    یقی تنها  که  بود 

ازش دور    یشکل  نیماه ا  کی  ک یخواست نزد  یخودمم دلم نم

 یبه جز اون م  یاون شب.. اگه هر اتفاق  نکهی.. فکر ایبمونم.. ول

هم واسه  من  م  شهیافتاد..  دست  از  و  انقدر  یدارون   ی دادم.. 

راحت از کنارش   تونمکرد که ن  یو ناراحت و درمونده ام م  یعصب

 !رد بشم

کار   یعنی  نی دوباره تماس گرفت و ا  قهید از چند دقبع  نکهیا  تا

زد جواب    یبار که زنگ م  نیداره و منم معمواًل بعد از دوم  یمهم

 ..دادم یم

 :و گفتم کریو گذاشتم رو اسپ یگوش

 !بگو -

و واجبت   یندارم واسه حرف زدن و کار اصل  ی ادی وقت ز   یعنی  نیا

  شه یپاشده بود و مثل هم  گهیدنده د  هیو بگو که اونم امروز انگار از  

 :د یرفتارم عمل نکرد که توپ نیمظلومانه در برابر ا
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 ؟یچ یعنی ای مسخره باز نیا -

 ا؟ یکدوم مسخره باز -

 ؟ی دیزنم بهت همون اول جواب نم  یزنگ م یواسه چ -

 !پشت فرمونم.. بگو -

 ؟ ی ادامه بد یخوا یم  یزرتشت؟ تا ک یتا ک -

 و؟ یچ -

 !قهر مسخره و بچگانه اتو نیا -

خواد خودش و مطرح   یبچگانه م  ی که با کارا  هی کی  قمی رف  یوقت -

به هدف و خواسته    ی شکل  نیخواد جلب توجه کنه و ا   یکنه.. م 

 !کار و نکنم نیاش برسه.. چرا من ا

[09.01.21 21:58] 

 هزار و چهل و هفتم  پارت

کس به اندازه تو    چی ه  یتمومش کن زرتشت..واسه اون خود کش-

 .خون به دل من نکرد



2796 
 

!تو که جناره  یچ  یعنیخون به دل شدن    یهه..هنوز مونده بفهم-

به   یچه حال  ی ..تا بفهمی نکرد  دای پ  نیجون من و پخش زم  یب

 !دهیآدم دست م

ار گفتم غلط کردم..من که  خب..غلط کردم..من که صدب  لهیخ-

  یکه دوست دار  یشدم از اون کار..پس جون هرک  ونیخودمم پش

 ...سایتمومش کن..جون گ

 ؟ ی دار کاریچ سایهــــــــوش..به گ-

 ؟ ی قسم بخورم که دست بردار یبه جون ک-

کوچکتر- بخور..چون  قسم  خودت  جون  نداره..نه    یارزش  نیبه 

 !خودت ی من..نه برا ی برا

که راه   ییخواستم تا جا ی و ساکت موند..م دیکش ی کالفه ا پوف

خواستم آستانه   یم ییجورا هیداره کشش بدم و بعد تموم کنم.. 

کردن و دوباره حرف زدنمون    ی آشت   نمی تحملش و بفهمم و بب

کارا  و چه  مهمه  براش  برم  ییچقدر  و    ادیازش  انگار هدفم  که 

 :و گفت دیفهم

 ...ی ازم خواسته بود ی کار هی!یاوک-
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به روم فکر کردم درباره چ  رهیرفت تو هم و خ  اخمام  یبه رو 

 :زنه که گفت  یحرف م

 !دمیبرات انجامش م -

  ن ی سرم منتظر همچ  ی نفر که انگار تو  هیقلبم تندشد و    ضربان

 :بشکن زد و با ذوق گفت  هیبود  ی زیچ

 «!نـــهیهم»

 :خودش ادامه داد دیو که د سکوتم

بشه واسه   یرفتارت و جبران  نی از ا   ی دست بردار  نکهیا  ی فقط برا-

مخالف بودم و گفتم نه..باوجود   نکهی..باوجود ادمی انجام م  تمیخر

بعدش هر   ی!ولدمیاس برات انجام م  گهید  تیخر   ه ی  نمیا  نکهیا

رفتار بچگانه    نیو ا  ی سرم اومد..بدون که مقصرش تو بود  ییبال

 !ات

ا  قبل حرف  نکهیاز  با   یبخوام  منم  و  کرد  قطع  و  تماس  بزنم 

که    ی لبخند گاز..انگار  رو  گذاشتم  و  پام  نشست  لبم  رو    هیکه 

که دارون زد و    یحرف  نیمضاعف به دست آورده بودم با ا  ی روین

جور  ینم  یحت چه  انجام    یم  ی دونستم  درست  پس  از  خواد 

 .ادیدادنش برب
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  که ی اون کار گهیشد مهم نبود..چون من د یاگه موفق نم یحت

از   به همون دوره  مربوط  کردم..  فراموش  و  بودم  ازش خواسته 

 .نداشت یتیاهم گهیبود و بعد د می زندگ

کنه و شانس   یتالش  هیاومد  یحاال که حرفش و زد..بدم نم  یول

دونستم که فقط و فقط از پس    ی جفتمون و امتحان کنه..چون م

 !بکنه دیبا کاریدونه چ یو م ادیخودش برم

چ  اما نص  ی زیبعدش..اگه  راض  ینم  بم ی هم  بازم  و    یشد..  بودم 

واسه من خودش و    نکهیکردم. فقط به خاطر ا  ی م  یباهاش آشت

 .تو خطر و دردسر انداخت

  شهیشه که هم  یباشه مجازات کار احمقانه اش..باالخره نم  نمیا

وسط منم    نیبره..بذار ا  ش یدردسر پ  یبراش خوب و ب  زیهمه چ

  ی اون شبش ببرم..به جبران تمام مدت  ی باز  وونهیاز د  ی سود  هی

 !تنه انجام دادم  هیشرکت و من کاراش و  ومدیکه ن

[12.01.21 04:00] 

 هزار و چهل و هشتم  پارت

  دم یو کش  نیتفاوت بمونم.. ماش  ی نتونستم ساکت و ب نایهمه ا با

کردن    نییو برداشتم و بعد از چند بار باال و پا  م یکنارم و گوش
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تو ها  تحر  ی جمله  واسه  مردونگ  کی ذهنم..  و    شیکردن حس 

 :دادم امی.. پ رتشیبرخوردن به رگ غ

بب  ی دلم م  یلیخ» ! بهم ثابت کن  یچند مرده حالج  نمیخواد 

که تا بهش    ی بچه ننه نازناز   هی.. نه  یمحکم من  قیهنوز همون رف

 «!خوره یچشمت ابروئه قرص م ی باال  گنیم

××××× 

  ی و کسب اجازه رفتم تو.. لبخند  یادتیچند ضربه به در اتاق س  با

  ی لیکه خ  ی به روم زد و منتظر موند که برگه فکس شده قرارداد

داشتم    جانیبه خاطرش ه   یلی و خودمم خ  دمیبراش زحمت کش 

و زل زدم به صورتش تا عکس العملش و شکار    زشیگذشتم رو م 

 ..کنم 

جا به جا شد و   ز یم  ی من و برگه رو  نی کم ب  هی نگاه متعجبش   

 :د یبا بهت پرس 

 شد؟ یراض -

تکون دادم    دیی زدم و سرم و تند تند به تا  ییدندون نما  لبخند

 ..دیبلند خند ی که با صدا
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شه.. قاسم نژادم از پس   ی! باورم نمنیبابا.. آفر  نی.. آفرنیآفر  -

برن  نیا راض  ومدهی شرکت  که  حاال  انجام    یبود..  واسه  شدن 

شرکتمون    ازی چقدر امت   یدون  ی کاراشون با ما قرارداد ببندن.. م 

 م؟ی کن یو سود م رهیباالتر م

 !زنم  ی ماهه که دارم باهاشون چونه م  کی  نیمنم به خاطر هم -

من    ش یکارت پ  نیپاداش خوب به خاطر ا  هیدخترم..    نیآفر -

 !یدار

 !ام بود فهیوظ -

ما رو بهشون   ی آپشن ها  یتون ی م  تاً یات نبود! تو نها  فهی نه وظ -

  ر یکه تا اآلن مد ی نه. کار ایقبول کنن  رنیبگ  می و اونا تصم یبگ

م  گهید  ی فروشا ول  یانجام  پافشار  نهمهیا  یدادن..  و   تیاصرار 

اس و من.. واقعاً    فهی وظ  طهیکردنشون.. خارج از ح  یواسه راض

 !قاسم نژاد ی انتخاب تو به جا  درستم و میخوشحالم بابت تصم

 !منم ممنونم به خاطر اعتمادتون  -

 ه یرفت و با ذوق    یخوشحال بود که خنده از لبش کنار نم  انقدر

شد   ینگاهش و به برگه قرارداد دوخت.. انگار باورش نم  گهیبار د

ا داشت..  حقم  خب  ها  یکیجزو    ی مشتر  نیو  غول   نیا  ی از 
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ن مورد  اجناس  بود  کرده  قبول  که  حاال  و  بود  و    ازشیصنعت 

.. شرکت ما  شهم پشت سر  گهید  ی ایلیکنه خ  نی شرکت ما تام

.. سود یعنی  نیاجناسشون و ا  ن یکردن واسه تام  ی رو انتخاب م

 !از حد مورد انتظار ش یب

  ن یاز بهتر  کیکه امشب    دمیرس   جهینت  نیواقعا به ا  گهید  حاال 

 !شد  یسوب ممن.. مح یزندگ  ی شبا

[12.01.21 04:01] 

 هزار و چهل و نهم  پارت

 یادتیزمان رفتنم بود.. از س  کینزد  گهیبه ساعت که د  ینگاه  با

 ..و جمع کنم لمیتا وسا رونیکردم و برگشتم ب یخداحافظ

دنبالت..    امینداده بود که دارم م  امیاز زرتشت نبود و هنوز پ  ی خبر

هم که    نیواسه  گرفتم  و  اش  شماره  صدا  هیخودم  بعد   ی کم 

 :دیچیپ یحوصله اش تو گوش یخسته و ب

 بله؟  -

 ؟ ییسالم کجا -

 !کمینزد -
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 !؟ی عه! پس چرا خبر نداد -

 !بدم  امیپ دی! هر دفعه که نباگهید یدون یخودت م -

 باال.. چش شده بود؟ دیپر ابروهام

 !نیی پا امیباشه.. من اآلن م -

زدم از   لمیو قطع کردم و بعد از جمع و جور کردن وسا  تماس

تونست خراب    ینم  زیچ  چی.. حال خوب امشبم و هرونیشرکت ب 

  یب   نیکردم و باالخره از ا  یم  ی و به زرتشت هم حال  نیکنه و ا

 !اوردمیدرش م یحوصلگ

و    دیزرتشتم رس  نیزدم همون لحظه ماش  رونیساختمون که ب  از

و باز    نیشد در ماش  یم  شتریب   هیبه ثان  هیکه ثان  یجانیمن با ه

 ..کردم و نشستم

 سالاااام! احوال شما مهندس؟ -

که اگه    یلب ریسالم ز  هیمن شد  جان یلحن پر از شور و ه جواب

ندادم و   تیاهم  یکردم محال بود بشنوم.. ول  ینم  زیگوشام و ت

 :بستن کمربندم لب زدم نیح

 هان؟  ی خسته ا یلی البته فکر کنم خ ! ی خسته نباش -
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 ..و به حرکت درآورد نیو ماش  دیکش  یقیعم  نفس

 !و سرحالم یهم اوک  یلینه اتفاقاً! خ -

 !آره مشخصه -

د  ساکت و  ب  ی زیچ  گهیموندم  حرف  به  خودش  تا  ..  ادینگفتم 

من   دید   ی گرفته و ناراحت و اخمو که جلو  مرخی ن  نیهرچند که ا

 ..بود.. مطمئناً قصد حرف زدن نداشت

 :دمیشد که پرس یشد و انقدر سکوتش طوالن نطورمیهم

 ؟یچته زرتشت؟ چرا انقدر ناراحت -

 :فکرم نکرد و بالفاصله جواب داد یحت

ن  - ه ست یمهم  من  اآلن  حال  ول  یت یاهم  چی!    ی لیخ  ی نداره! 

 !یمشتاقم بدونم که تو چرا انقدر خوشحال

 نیهم  ی ببردش.. حت  نیتونست از ب   ی نم  یچیکه ه   ی لبخند  با

 :و لب زدم دمیکم به سمتش چرخ هیزرتشت  یکالفگ

 !مهیزندگ ی روزا نیاز بهتر یکیامروز   -

نه که باالخره    ا یحرف کنجکاو شد    نیبا ا  نمیموندم تا بب  منتظر

 :دیپرس
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 چرا؟  -

 :تو صدام و لب زدم  ختمیکه اون لحظه داشتم و ر  یجانیه  تینها

تا حاال   یادتیواسه شرکت بستم!به قول س  یعال  یلیقرارداد خ  هی-

 ینتونسته بود اون شرکت و واسه قرارداد راض یفروش ریمد چیه

م  یکنه..ول باورت  تونستم  کل  ی من  اون  از  زرتشت؟بعد   ی شه 

انتخا  گهید  ی مشتر ما رو  قرارداد شرکت    ن یکنن..ا  یب مواسه 

من ا  یواسه  تجربه  ا  ی که  ب  هی  داشتمن  نهیزم  نی تو    ی کار 

قرارداد امضا شده رو فکس    ی..خودمم هنوز باورم نشده وقتره ینظ

 !فقط تو بهت بودم قهیکرد چند دق

[12.01.21 04:01] 

 هزار و پنجاهم پارت

  جان یحرف پر ه  نهمهیاز خطوط چهره گرفته اش با ا  یکی  یحت

.. اصالً  اینداشت و    یتیاهم  نیبراش کوچکتر  ایمن از هم باز نشد..  

 ..گم یدارم م یو نخواست بشنوه که چ د ینشن

د  ینگاه  مین   یوقت   فقط و  انداخت  د  دیبهم  عکس   دنیمنتظر 

که ازش سراغ داشتم   یلحن  نی حس و حال تر  یالعملشم.. با ب

 :گفت 
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 !یچقدر عال -

د  دمید  یوقت نداره  ازش    ی زیچ  گهیحوصله  و  روم  و  نگفتم 

درگ انقدر  ذهنم  که   ریبرگردوندم..  داشتم  استرس  انقدر  و  بود 

 ..نتونم با حرف زدن مهارش کنم  گهید

منم مثل زرتشت زدم تو کانال سکوت و اونم انگار    نیهم  واسه

و   میدیرس   ینگفت تا وقت  یچیه   گهیتر بود که د  یراض  ی نجوریا

 !میشد ادهیپ ن یاز ماش نگی جفتمون تو پارک

شم و مدام در   ی جا بند نم  هی  دید  یآسانسور وقت  ی باالخره تو  تا

 :دیحال تکون خوردنم توپ

 ؟یستینمیجا وا  هیچته چرا  -

اغراق  ی به خودم گرفتم و به تکون خوردن ها ی درمونده ا افهیق

 ..بدنم ادامه دادم زیآم

 !دارم  ییدستشو -

 !گهید یرفت یتو همون شرکت م -

گفت - نم  گهید  یکینزد  یتو  نرفتم..  انقدر    هویدونستم    یمنم 

 !شه  یم دیشد
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ا  پوف تا    دیکش  ی کالفه  به چپ و راست تکون داد  و سرش و 

  یو جلو   رونیو من با سرعت باد رفتم ب   ستادیباالخره آسانسور وا

  !در و باز کنه دشی در منتظر موندم تا زرتشت با کل

با ق   دی کل  نکهیهم  یول باز کرد..    افه یو تو قفل چرخوند و در و 

 :متفکر دستش و جلوم نگه داشت و گفت

 ...شه ی! در چرا قفل نبود؟ من که همنم ی بب ستایوا  -

صبر نکردم تا حرفش و ادامه بده.. در و هل دادم و رفتم    گهید

 ..تو

 !تونم تحمل کنم ینم  گمی ول کن زرتشت م ی وا  -

گفتن    سا یگ  سا یبه گ   تیاهم  ی لبم.. ب   ی رو  جانیلبخند پر ه  با

تار  ی ها سالن  تا وسط  تقر  کیزرتشت..  در   دمییدو  باًیخونه  و 

که صدام به    ی ... جوردیپر  ی م  رونیب   نه یقلبم داشت از س   کهیحال

 :گوش همه برسه آروم لب زدم

 !.. دو.. سهکی -
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برگشتم    همون منم  کرد..  روشن  رو  زرتشت چراغا  لحظه خود 

..  ه یتو صورت مبهوت مونده اش.. همزمان با بق  ره یسمتش و خ

 :دم یکش غیج

 !تولدت مبــــــــارک -

[12.01.21 04:01] 

 کمیهزار و پنجاه و  پارت

××××× 

 ی که حضورشون و کنار هم تو  ییاز چهره تک تک آدما  نگاهم

دونستم    یمحال م   ایزود  نی.. اونم به اش یپ  قه یخونه ام تا چند دق

 ..رد شد

.. گالره.. طناز و طراوت و آخر سر.. سای.. مامانم.. پدر و مادر گبابام 

با چهره پر از ذوق و خوشحال بهم    هیکه همراه با بق   سایخود گ

  ز یسورپرا  نیزل زده بود واسه شکار عکس العملم نسبت به همچ

 !ی دیو بع ی باور نکرد

آدما رو دعوت کرده بود   نی.. کار خودش بود؟ خودش ایعنی  پس

باشن و بعد من.. از صبح گرفته و ناراحت   نجایتا واسه تولدم ا
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دونه که   یتولدم و نم  خیاصالً تار  سایکردم گ  یفکر م   یبودم وقت

 بهم بگه؟ یخشک و خال  کیتبر هی.. چیبخواد.. تدارک که ه

چقدر    کم نشست..  لبم  رو  لبخند  و  رفت  نگاهم  از  بهت  کم 

ا  نیشناختن ا که فکر   ی دختر سخت شده بود.. درست لحظه 

  ی بهت م  گهیجور د  هی  گهید  ی جا  هی.. از  ش یشناخت  ی کرد  یم

 !ی فهموند که اشتباه کرد

  ر یمبهوت و متح   یشکل  ن یجا داشت تا چند ساعت هم  نکهیا  با

 یبرا  یوسط سالن خونه ام خشک بشم و از جام تکون نخورم.. ول

منتظر نذارم.. رفتم سمتشون و   نیاز ا  شتریمهمونامون و ب   نکهیا

 ..شدم  یو احوالپرس یمشغول رو بوس یکی یکی

گرم و مردونه بغلم کرد و منم بهش خوش آمد    شه یمثل هم  بابام 

 سیخ  ی مامانم که با چشما  یو دادم.. ول  کشیگفتم و جواب تبر

قناعت نکرد و انقدر من   یمعمول  ک یتبر  هیبهم زل زده بود.. به  

 !کرد که اشک همه رو درآورد هیو تو بغلش نگه داشت و گر

  ی وبخ  ی .. حرفادمش یخونه د  نیکه تو هم  ی داشت.. بار آخر  حق

رو   گهیرد و بدل نشده بود و بعد از اون.. نشد که همد  نمونیب



2809 
 

رفع    یدلتنگ   نی .. امیحرف زد  یکه تلفن   ی و جز چند بار  می نی بب

 ..نشد

 یرو.. در کنار همه کدورت و ناراحت  یدلتنگ  نی.. منم داشتم احاال 

بودم و دل بزرگش..    سایکردم و ممنون گ  یحس م  نمونیب  ی ها

 گهیبار د هیکه واسه خوشحال کردن من.. دعوتشون کرده بود و 

نداره و گذشت    یی ابا  یقدم شدن واسه آشت   شی ثابت کرد از پ

 !کردن و بلده

از مادرم با خاله و شوهرخاله ام و طناز و طراوت و گالره هم   بعد

ا  یاحوالپرس بابت  تشکر  و  تولد   نجایکردم  خاطر  به    اومدنشون 

فرستاده بودن    کیتبر  امیمن.. هرچند که همه اشون امروز برام پ

حس مزخرف   نیا  رینگفت و من و درگ  یچیکه ه  یو تنها کس

 !بود سایکرد گ

  ز یبا چهره طلبکارانه برگشتم سمتش و چشمام و ر  نیهم  واسه

  دم یخاله ام بودم شن  کیخنده که چون نزد  ریکردم که بلند زد ز

 :لب گفت  ریز

 !برم  دنتیمن قربون خند یاله -

[12.01.21 04:02] 
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 هزار و پنجاه و دوم پارت

 کیدلم قربون صدقه اش رفتم و نزد  ی تو  یمثل خاله ام.. ول  منم

که جلو و    یچشما  ی شدم  لپم  و  کرد  دراز  و  متعجبم دستش 

 :دیکش

 رفته؟ ادمی تولدت و   ی فکر کرد ؟یکن یبچه ها قهر م نیع -

 نیکرد و بگم چرا ا   خشیشد توب  ینم  ینداشتم بزنم.. حت  یحرف

  بم ینص   جانیپر ه  زی لذت و سورپرا  نیا  گهیچون.. د  ی کار و کرد

 ..شد ینم

  یخواست جلو   یفقط با لبخند نگاهش کردم و دلم م  نیهم  واسه

و   دیبه دادم رس  نی میلقمه چپش کنم که خاله س هیچشم همه 

 :گفت 

..  دیایب  دیلباساتون و عوض کن   دیجان.. زرتشت جان.. بر  سایگ -

 !کیبچه ها دلشون ضعف رفت واسه ک

اول   ستادمیراه افتادم سمت اتاق و وا  سایخدا خواسته همراه گ  از

منم رفتم تو و در و بستم.. فاصله    نکهیاون وارد بشه و بعد از ا

قدم ط  نمونیب   ی چند  که  بودم  خودم  جور   یو  و   ی کردم 
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ترق   ی ام و تو بغلم فشارش دادم.. که صدا نه یش به سچسبوندم

  ..تروق استخوناش بلند شد

نکرد و با حلقه کردن دستاش دور کمرم نشون داد   یاعتراض  یول

  ی که پر از حس آرامش و قدردان  یآغوش  نیبره از ا  یداره لذت م

 !بود

 !گفتم یک ن ی .. ببسایگ  یکن  یام م وونهید ی روز  هیآخرش  -

 !منوتو هم  -

 من چرا؟  -

و طلبکارانه اش و دوخت   یکم ازم فاصله گرفت و چهره شاک  هی

 ..بهم 

 کیرفت تولدت و.. بر فرض که تبر  یم  ادمیبر فرض که من   -

 ی نجوریا  یخواست  یم  ی.. تو تا کدمید  ینم  یگفتم و تدارک  ینم

ق من  اگه    ؟ی ریبگ  افه یواسه  شوخ  هیمثالً  با    ی حت   ای..  یکلمه 

 شد؟  یم  یچ ینگفت کی چرا تولدم و تبر  یگفت  یمتلک م

دست  ی لبخند و  موها  ی زدم  اش   رونیب  ی رو  مقنعه  از  زده 

 ..دمیکش
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شه گفت.. حق بده بهم! خب.. راستش.. تو   یرو نم  زایچ  یبعض -

 ن یخواست بر خالف ا  یشدم! دلم م ی کم عقده ا هی.. نهیزم نیا

..  دمیآرزوهام رس  تیسال ها.. امسال که با تو ام.. امسال که به نها

بهتر از.. سوت و   ی شکل  هیشد..    یبرگزار م  گهیشکل د  هیتولدم  

 !هر سال ی کور

 :دی پرس اط یبهم نگاه کرد و با احت رهیخ رهیکم خ هی

  ن یکه از.. از کاتر  هیپنج سال آخر  نیمنظورت از.. هر سال.. ا -

 ؟ ی جدا شد

اومد..    یخوشش نم  زایچ  نیاز ا  نیقبل از اون! کاتر   ینه! حت -

ب   یم از  گرفتن    یسالگ   ستی گفت  جشن  تولد  واسه  بعد..  به 

شدن و فرسوده    ر ی.. به خاطر پدی .. آدم بااست یکار دن  نیمسخره تر

هم دعوت کنه   هیخوشحال باشه و بق  نکهینه ا  ره یشدنش عزا بگ 

 !رنیتا باهاش جشن بگ

[12.01.21 04:02] 

 هزار و پنجاه و سوم  پارت

با چشم غره ا  ی ابروها  با روش و    ی باال رفته زل زد بهم و بعد 

 .برگردوند و مشغول عوض کردن لباساش شد
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 !زن گرفتنت نیبا ا ی چشم بازار و کور کرد-

 ..دمو پشت سرش راه افتا دمیخند

  ی که م  هیدفعه زنم..همون  نیا  گهیکردم! د  یعوضش با تو تالف-

 !خوام

 :دیبهم انداخت و توپ ی نگاه تند نهیتو آ از

 !کنم یم  یتو پرم.. بعداً تالف ی زد  ی بدجور  نیتو ماش یول-

 ..پشت سرش رفتم و دستام و دور بدنش حلقه کردم تا

 !کردنات هم قشنگه یتالف-

همونجا نگهش داشتم    هیو چسبوندم به گونه اش و چند ثان  لبام

 .و بعد جدا شدم

 !نداشتن که دیاومدن تو؟ کل ی چه جور -

ساعت  یکی- و   یمرخص  یادتیاز س  ی دو  در  اومدم خونه  گرفتم 

  ..کردم و دوباره برگشتم   سیبراشون باز کردم و کارا رو راست و ر

عمق گرفت.. به خاطر من انقدر تو زحمت افتاده   شتریب   لبخندم

 !خواست درباره اش غلط فکر کردم یبود و من..هرچقدر دلم م
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 !تشکر کنم ی چه جور د یدونم با یدستت درد نکنه! نم-

تونم.. به جبران محبت   یکه م  هیکار  نی! کمترستیتشکر الزم ن-

  دیا.. گفتم شیخواستم دارونم دعوت کنم ول   یهات انجام بدم! م 

 ..راحت نباشه 

 !ی دعوت نکرد ی خوب کرد -

 چرا؟ -

 :د یتکون دادم که پرس یچیه   یبه معن ی سر

 !تو یهست ی ا ی شتر   نهیک  بیعج  د؟یهنوز شکرآب-

نم  جوابش خودمم  ندادم..  چه    ی و  تو  امون  رابطه  دونستم 

  ده یگفته بود اون کار و برام انجام م  یهفته از وقت  هی..ه یتیوضع

م  یم که  بود..تو شرکت  نشده  خبر  هنوز  و    دمش ید  یگذشت 

م  ی عاد  یلیخ انگار همچ  یرفتار  نه  به من    یقول  ن یکرد..انگار 

به    ی خوا  یم  یخودش ک  نمیگفتم تا بب   ینم  ی زیداده..منم چ

 !ادیحرف ب
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رو صورتش نشوندم    گهیبوسه د  هیشدم و    کینزد  سایبه گ  دوباره

  ی .. آروم توششیلوازم آرا   فیدستش رفت سمت ک  دمید  یو وقت

 :گوشش پچ زدم

تنم   ی که همه سلول ها  یخوشگل نکن خودت و! امشب.. امشب-

  !خوددار باشم ه یبق ی دونم بتونم جلو یم دیخواد.. بع یتو رو م

قرار    دمی..فهمطونیکه تا بناگوش باز شد و چشماش ش  ششین

 :دمیتوپ یساختگ  یتی ام عمل کنه و با عصبان ه یبه توص  ستین

 !ندارما یشوخ-

 !چشم-

 !سایگ-

 .ادی! لباسات و عوض کن برو.. بعد بگو طناز ب گهیگفتم چشم د-

م  ازش رفتم سمت کمدم پوف    ی فاصله گرفتم و همونطور که 

 :و گفتم  دمیکش ی کالفه ا

م- ن  گهی م  نینره..ا  گمی من  درخواست  تازه  خانوم    ی رویبدوش! 

 !کردن من  چارهیداره واسه ب یکمک
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  ی منم کش آورد..زندگ  ی لبا  دیچ یخنده اش که تو گوشم پ  ی صدا

از    یناراض  ایتنها بودم    ایعمرم و    ی که نصف سال ها  یواسه من

که    ی خنده ا  ی صدا  نیهم  دنی بود جز شن   یموجود.. چ  تیوضع

 !داشت  یهنوز برام تازگ

[13.01.21 17:02] 

 هزار و پنجاه و چهارم پارت

××××× 

حرف    نمیخاله ات از هم  ی ! دوست دار میبر  ای.. ب سایگ  گهیبسه د -

 !ارهیدرب

براق کننده رژ لبم    دیتمد  نیکردم و ح   کینزد  نهیو به آ  صورتم

 :اخمالود به طناز انداختم و گفتم ی اهنگ

 به خودم برسم؟  دیتولد شوهرمه ها! نبا -

 :به روم زد و گفت  ی حرف لبخند نیا با

 !خواد برس ی! هرچقدر دلت می ! حق دارزمیچرا عز  -

 ؟یداد ده یعق  رییتغ هویشد  یچ -
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چشماش پر از اشک شد و من با    ی هنوز رو لبش بود وقت  لبخند

ا از  نفس    شیی هویحالت    رییتغ  نیبهت  که  سمتش  برگشتم 

 :فرستاد و لب زد رونیلرزونش و ب

  ن ی .. تا به همچی رو گذروند  ییافته.. چه روزا  ی م  ادمی  یوقت -

وقت    چیه  گهی.. دگهیکردم د  یکه فکر م   یی.. روزا یبرس  ی لحظه ا

  چیه   گهی.. دی خند   یوقت نم  چیه   گهی.. دنمتی ب   ی خوشحال نم

هر جور که    ی .. حق داری حق دار  نمی ب  ی.. می ندار  زهیوقت انگ

 !یکن  فادهخوبت است ی روزا  نیخواد.. از ا یدلت م

 !نمیبب  نجایا ا یدم مشکت بشم ب ی اون اشکا ی من فدا -

دونستم نصف    یهمونجا موندم.. م  قه یتو بغلم چند دق  گرفتمش

اش به   گهیبغض و اشکش اگه به خاطر من باشه.. نصف د  نیا

که پاشا.. دو   یسخت حال حاضر خودشه.. از وقت  طیخاطر شرا

ا بدون  شدنشون..  جا  به  جا  از  بعد  کجا   میبفهم  نکهیروز  از 

خودش    ی برا  ن خونه تو همون ساختمو  هیآورد و    ریآدرسشون و گ

ا به جا کرد..  نصفه روز ج  هیاش و در عرض    هیو اسباب اثاث  دیخر

 ..ختیطناز دوباره بهم ر
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 ه یراحت..    الیکم فکر کنه با خ  هیخواست دور باشه تا    یم  مثالً

  ن یپاشا بهش ا  یکم آب و هواش عوض بشه و نفس بکشه.. ول

 !اجازه رو نداد

اون روز پاشا رو بهش گفتم..    ی حرفا  نکهی.. با وجود انایکنار ا  در

ا ابراز کرد   نکهیبا وجود  اون روز خودش تو کوچه عالقه اش و 

مسئله   نیا  ریگوشه ذهن طناز.. درگ   هیدونستم هنوز    ی.. میول

چشم پاشا دنبال طراوت باشه و به    ی جد  ی .. جددیاس که شا

رفت تو اون ساختمون   ونکه بالفاصله پشت سرش  نهیخاطر هم

 !دیخونه خر

داره واسه به دست آوردن    شیدر پ  ی .. پاشا راه درازنیهم  ی راب

منم مشتاق    ییجورا   هی  گهیدوباره دل طناز و اعتمادش.. حاال د

که از خودش   یتیجد نیبودم که بتونه خودش و ثابت کنه و با ا

 یموفق م  شتریکم تالش ب  هیاومد با    ینشون داده بود.. به نظر م

 !شه

  ی کم جو و عوض کنم به شوخ  هی  نکهیطناز جدا شدم و واسه ا  از

 :گفتم 

 چه خبر؟  دتی جد هیاز همسا  -
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[13.01.21 17:02] 

 هزار و پنجاه و پنجم  پارت

 د یمعضل جد نی .. اصالً اعصاب فکر کردن به ا سایشروع نکن گ -

 !و ندارم می زندگ

 :و گفتم  نهیبرگشتم سمت آ دوباره

  ی ناراحت شد.. گفت سر فرصت م   یلیخ  دیفهم  یزرتشت وقت -

 !کنم یم  دایبراشون پ گهی خونه د هیگردم 

انقدر پرروئه که به دو   ی داره؟ وقت  ی ا  دهیفا  یکن  ی واقعاً فکر م -

تو همون کوچه   یحت  ایخونه تو همون ساختمون    هی  دهیروز نکش

 ور دل من؟  ادیکنه و م یم دایواسه خودش پ

لبام و چفت کردم تا    یول  اد«ی دلم گفتم »تو هم که بدت نم  تو

بود..    ریبا خودش درگ  ی روزا بدجور  نی.. طناز اارمش یبه زبون ن 

  د ی ترس  یم  گهیخواست و از طرف د  یطرف هنوز پاشا رو م  هیاز  

ز و  نفسش  عزت  و  غرور  کنه  قبولش  واسه   ریاگه  ببره..  سوال 

 !نگم ی زی چ گهیدادم د حی منم ترج نیهم
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به خودم انداختم..    یکل  یفاصله گرفتم و نگاه  نهی دو قدم از آ  یکی

زانو   ی رو  ی ساده کاربن  راهن یبه نظر خودم بد نشده بودم تو اون پ

آست  ا  ی ها  نیکه  اونجا  ی حلقه  از  و  پ  ییداشت  هنوز    ش ی که 

که بعد از مدت ها به   ییموها  دمی کش  یشهروز خان خجالت م

  هیدورم که مثالً    ختمیاتو صافشون کرده بودم ر  کمک طناز با

مطمئن شدم به اندازه    یلختم و وقت  ی باشه واسه بازو ها  یپوشش

 ..زرتشت کش شدم برگشتم سمت طناز  یکاف

 م؟ یبر -

 :تکون داد دییبه روم زد و سرش و به تا یق یعم لبخند

 !میبر -

ضربان قلبم مدام داشت تند   کهیسر طناز راه افتادم درحال  پشت

بعد از اون    نمیزرتشت و بب  افهی داشتم ق  جانیشد.. ه  یو تندتر م

خب.. من که    یکردنم بهم داد.. ول  شیکه واسه کم آرا  ی ا  هیتوص

ب تالف  نش یماش   ی تو  یمحل  یگفتم  ا  ی م  یو  و  ..واسه  نیکنم 

نم  یزرتشت امشب  خودش  قول  به  خوددار   ونستت  یکه 

 !دبو یخوب  یباشه..تالف
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شد  وارد که  جفت    نیاول  میسالن  که  شد  متوجهم  گالره  نفر 

 :د یکش ی بلند نیدستاش و گذاشت رو دهنش و ه 

 !ی چقدر خوشگل شد سایگ یآبج ی وااااا-

و    دمیخجالت کش  یواقع  ی ..به معنادیکه به سمتم چرخ  سرهمه

ا کردم!با  گم  و  پام  و  رو  نکه یدست  از    ی لبخند  نشون  لبشون 

ول  یم  تیرضا اول  یداد  ا  نیواسه  بود که  جلوشون    ی نجوریبار 

 .کرد یکم کار و برام سخت م  هی نیشدم و هم یظاهر م

به کل از ذهنم رفت   ی گر   ی کار زرتشت و موذ  یتالف  گهیحاالد 

  ا ی   نیزم  ی قطره آب بشم و فرو برم تو  هیخواست    ی و فقط دلم م

با  یحت و   کیتون  هیراه اومده رو عقب گرد کنم و برم لباسم و 

به دادم رس با همون   دی شلوار عوض کنم که بالخره زرتشت  و 

  ن ی تونه از ب   یمن  دمیفهم  یکه م  ی چشماش و لبخند  ی برق تو

 :ببردش گفت 

 !سایگ نجایا ایب-

[13.01.21 17:03] 

 هزار و پنجاه و ششم  پارت
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لرزون راه افتادم سمت مبل    ی و با قدم ها   دمیکش   ی قیعم  نفس 

مامانم    ی به رو  ی که زرتشت روش نشسته بود و لبخند  ی دو نفره ا

 یبه دست وسط هال خشک شده بود زدم و وقت  ییچا  ین یکه س

 :که با بغض گفت  دمیشدم شن  یداشتم از کنارش رد م

 !دخترم ی هزار اهلل اکبر مثل ماه شد -

 دیاز ته دل که شا  فی تعر  نیتفاوت بمونم نسبت به ا  یب  نتونستم

 ی برد.. برگشتم سمتش و بوسه ا  نیاسترسم و از ب  شترینصف ب

  دم ینشستم کنار زرتشت د  یبه صورت مات مونده اش زدم و وقت

و داد دست طناز و خودش با سرعت برگشت تو    ین یکه فقط س 

 !کردن هیآشپزخونه.. احتمااًل واسه گر

زرتشت از کنار   ی آشپزخونه بود که صدا  ی ورود  هنوز به  نگاهم 

 :گوشم بلند شد

 !جونور! دارم برات.. آخر شب یهست یعوض یلیخ -

و به دندون گرفتم و روم و به سمتش برگردوندم.. نگاهش و   لبم

تا آب شدنم    ی ز یکه چ یبرعکس من  یترس و خجالت  چیبدون ه

 ..گردوند  ینمونده بود دور تا دور صورتم م

 !تو خونه پر از مهمون؟ نچ نچ.. زشته -
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 :تو چشمام قفل شد و چشمک زد نگاهش

 !گهید نهیمزه اش به هم -

م  با نگاه  تا شوخ  ی تعجب داشتم بهش  بودن    ی جد  ا ی  یکردم 

پدر زرتشت جفتمون   ی بدم که صدا  صیحرفش و از نگاهش تشخ

 :مون آوردو به خود

  ل ینشون فک و فام   د یبا  ی عروس خوشگلمون و ک  نیپس ما ا -

 م؟یبد

 :در جواب باباش گفت  یگلوش و صاف کرد و به شوخ زرتشت

 !ه؟یچ فیتکل  نهیبب  یاگه من نخوام زن خوشگلم و کس -

 پدر سوخته مگه قراره بدزدنش؟  -

بود از کل کل با باباش دستش و دور   فوری ک  یکه حساب  زرتشت

 :شونه من انداخت و گفت 

 !شرط عقله اطیبه هر حال احت -

ح  یشهروز خان حرف  هنوز ام  خاله  که  بود  نزده   ن یدر جواب 

 :به دهنش گفت ییچا وانیکردن ل کینزد
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همه   رازیش  دی که اومد  تایآن  یواسه عروس   ی چه نخوا  ی چه بخوا -

 !ننشیب  یم

که سالن تو سکوت فرو رفت و حتم داشتم که    دینکش   هیثان   به

و    نیا  تیضربان تند و محکم قلب من بود که قابل  ی فقط صدا

 !هم برسه هیداشت تا به گوش بق

 رازیواسه ش  می که حاال بخوا  مینبود  یعروس  نیا  ان یاصالً در جر   ما

حرفش و به زبون آورد  ی جور ه یو خاله ام  میری بگ   میرفتن تصم

 !دیکن  رونیو از سرتون ب نومدیفکر ن  یعنیکه 

[13.01.21 19:24] 

 هزار و پنجاه و هفتم  پارت

خبر    نیزرتشت بود که زودتر از من خودش و از بهت ا  باالخره

شد    یکم به جلو خم م   هیو همونطور که    دیکش  رونیب   ی ناگهان

 :دیپرس

 کنه؟   یم یداره عروس تایآن -

چشما  مامانم با  جواب    ی که  برگشت  آشپزخونه  از  شده  سرخ 

 :زرتشت و داد
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 !هی! آشناست.. بچه خوبرخانهیام   ی آره خاله! طرف پسرِ پسرعمو -

 :زد و گفت ی پوزخند زرتشت

و    یلیفام  ی ازدواج ها  نیکردم بعد از آقاجون بساط ا  یفکر م -

 !بشه  دهیهم برچ ی اجبار  ییجورا  هی

نم  شک ام ساکت  ا  ی نداشتم خاله  به  حرف واکنش   نیمونه و 

 :گفت عیسر ی شد وقت نطورمی .. همدهینشون م

 !خودش قبول کرده تایبه آقاجون داره؟ آن یچه ربط -

 هم داشته؟  ی ا گهیچاره د -

  ره یبه من انداخت و دوباره خ  یینگاه گذرا  دیکش   ی قیعم  نفس 

 :زرتشت شد

که   ی فهمن.. دختر  یم   شتریرو بزرگترها ب  ییزایچ  هیباالخره..   -

نم گفته  شوهر    یخودش  خونه  بره  بده..  ادامه  و  درسش  خواد 

جور کار خطا و خالف   کیکه پاش به هزار و    نهیبهتر از ا  یلیخ

 !بشه  دهیکش
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آماده شده    دمید  نکه ی درجا رو چهره زرتشت نشست و هم  نگاهم 

که مادرش به من انداخت و بده دستم و گذاشتم    یتا جواب متلک

 :رو رون پاش و خودم به حرف اومدم

  م؟مبارکش یدونن.. ما چرا دخالت کن  یزرتشت جان! خودشون م-

 !خوشبخت بشه شاال یباشه.. ا

ا  هیبا    زرتشتم واسه  مهمونا  تک  تک  چهره  به  جو   نکهینگاه 

م که تکون داد و حس کرد دییخراب نشه سرش و به تا  یمهمون

 :کامالً با اکراه گفت

 !مبارک باشه-

حاال    یبود.. ول  یازدواج  نیموافق همچ  ی روز  هیخودشم    نکهیا  با

عقا  دمیفهم  یم زم  دشیکه  روزا..  اون  به  آسمون   نی نسبت  تا 

نسبت به اون موقع    دشیکه عقا  ی.. تنها کسدی کرده.. شا  رییتغ

 !عوض شده بود زرتشت بود

م  خاله ربط  ی راست  ا  ی گفت..  نداشت..  آقاجون  خانواده   نیبه 

 ییجورا   هیشن و    یبزرگ م  دیعقا  نیساله که دارن با هم  نیچند

با    یکرده..پس نم  دایپ  انی رگ هاشون جر  ی مثل خون تو شد 

 !برد  نیو از ب دیعقا نیچند تا جمله و اعتراض و مخالفت.. ا
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 گه؟ید دی ایدو هفته بعده.. پس م یعروس-

  هیخواستم حرف بزنم و با    یمن م  نباریجواب شهروز خان.. ا  در

نم قضمیتون   ی»نه..  قال  شرمنده!«  ا  هی..  بکنم..با    ی م   نکهیرو 

حرف رفتار خصمانه خاله با من بدتر از قبل    نیدونستم بعد از ا

که من و تو   یشب .. بعد از اون  ریام  ی دای.. هنوز تهدیشه ول  یم

و برد تو اون خرابه.. تو گوشم بود و من..دلم    دیشرکت دزد  ابونیخ

که اصالً    ی دخترخاله ا  ی.. عروسیعروس  هیخواست به خاطر    ینم

من    یخواهر همون آدم منفور که زندگ   یشناسمش..عروس  ینم

  پارت و تو خطر بندازم!  میو رو کرد..خودم و.. شوهرم و.. زندگ   ریو ز

 اه و هشتم هزار و پنج

بود که زرتشت در جواب    ومدهیاز دهنم در ن  ی هنوز کلمه ا   یول

 :باباش کوتاه گفت 

 !شاال ی ا -

  م یتون   یمسئله که نم  نیدادم بهش.. که نخواد دوباره سر ا  حق

که مهمونمون بودن بحث راه بندازه.. به هر    یشب   نی.. تو امیبر

 یبودن.. خاطره خوش  نجایهم که پدر و مادرش ا   شیحال دفعه پ

ا از  منم خوشحال  و  نموند  جا  م   ینتونستم حرف  نکهیبه    یکه 
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  ی .. تلفنگهیوقت د  هیح دادم  ی.. ترجارمیخواستم بزنم و به زبون ب

 !می شرکت کن یعروس نیتو ا م یتون یکه نم  میبهشون بگ 

* 

م  بایتقر  تولد تموم  چ  یداشت  همه  و  که   ی همونجور  زیشد 

.. چون بچه ها  کیک دنیرفت.. بعد از بر شیانتظارش و داشتم پ

سفارش داده بودم   رونیکه از ب   ی گشنه اشون بود اول شام  یلیخ

 !و باز کردن کادوها کیسراغ خوردن ک  میو بعد رفت میو خورد 

بودن و پدر و   دهیقشنگ خر یل یساعت خ هیو مادر زرتشت  پدر

با کراوت ستش   راهنیپ  هیسکه.. طناز و طراوتم    مین  هیمادر منم  

زرتشت جور   قهیکه شک ندارم طراوت رنگ و مدلش و که با سل 

 !بود دهی کش رونیخود زرتشت ب ی حرفا یبود و از ال به ال 

کادو هم واسه من بود که هنوز استرس داشتم واسه باز    نیآخر

  م ییخودمون تنها  ی خواست بگم وقت  یجمع.. دلم م   ی شدنش تو

م  بد  که مسلماً  اول  یبازش کن  و  برم  نیشد  ام  به خاله    ی نفر 

تا زرتشت   ستادمی نگفتم و تو سکوت وا  یچیه  نیخورد.. واسه هم

 ..ورددر جعبه رو برداشت و کادوم و از توش درآ 
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از   یکی.. داده بودم  دیرس   یقاب عکس به نظر م  هینگاه اول    تو

هامون و که من چشمام و بستم و دارم محکم    یسلف   نیقشنگ تر

م و  زرتشت  ا  یگونه  از  غافل    ی گوش  یسلف  نیدورب  نکهیبوسم 

 ..کنه رو چاپ کنن  یلحظه رو شکار م  نیزرتشت روشنه و داره ا

زرتشت کش رفته بودم و حاال با   یاز گوش  یواشکیکه    یعکس

 ایبگه  ی زیبخواد چ نکهیقبل از ا  یچشماش برق زد.. ول دنشید

جاساز   شیچوب  هیکه رو پا ی تشکر کنه.. چشمش به اون دکمه ا

دستش رفت سمتش گلوم و صاف کردم   نکهیشده بود افتاد و هم

 :و گفتم 

  !حاال اون و بعداً بزن ی خوا ی.. مزهیامممم.. چ -

چ  نکهیااز    قبل حساب  ی زیزرتشت  که  گالره  و  طراوت    ی بگه.. 

  نکه یگل کرده بود اعتراض کردن و زرتشت هم واسه ا  شونیفضول

 ..دلشون و نشکنه دکمه رو فشار داد

بلندگو  به از  صدام  شدن  پخش  ز  ییمحض    ی چوب  هیپا  ریکه 

 ..نییشده بود چشمام و محکم بستم و سرم و انداختم پا  ی جاساز

  د یفرار کنم و با وعده وع  نجایاز ا  ی روز  هیخواستم    ی که م  ی من

 ی شدن صدا  ده ی.. اونور آب خواننده بشم.. حاال از شنویگ  ی ها



2830 
 

تو   خود  هیخوندنم  و  نفره  چند  ا ی جمع  از   ی نجوری..  داشتم 

 ..شدم یخجالت آب م

[15.01.21 05:18] 

 هزار و پنجاه و هشتم  پارت

بود که زرتشت در جواب    ومدهیاز دهنم در ن  ی هنوز کلمه ا   یول

 :باباش کوتاه گفت 

 !شاال ی ا -

  م یتون   یمسئله که نم  نیدادم بهش.. که نخواد دوباره سر ا  حق

که مهمونمون بودن بحث راه بندازه.. به هر    یشب   نی.. تو امیبر

 یبودن.. خاطره خوش  نجایهم که پدر و مادرش ا   شیحال دفعه پ

ا از  منم خوشحال  و  نموند  جا  م   ینتونستم حرف  نکهیبه    یکه 

  ی .. تلفنگهیوقت د  هیح دادم  ی.. ترجارمیخواستم بزنم و به زبون ب

 !می شرکت کن یعروس نیتو ا م یتون یکه نم  میبهشون بگ 

* 

م  بایتقر  تولد تموم  چ  یداشت  همه  و  که   ی همونجور  زیشد 

.. چون بچه ها  کیک دنیرفت.. بعد از بر شیانتظارش و داشتم پ
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سفارش داده بودم   رونیکه از ب   ی گشنه اشون بود اول شام  یلیخ

 !و باز کردن کادوها کیسراغ خوردن ک  میو بعد رفت میو خورد 

بودن و پدر و   دهیقشنگ خر یل یساعت خ هیو مادر زرتشت  پدر

با کراوت ستش   راهنیپ  هیسکه.. طناز و طراوتم    مین  هیمادر منم  

زرتشت جور   قهیکه شک ندارم طراوت رنگ و مدلش و که با سل 

 !بود دهی کش رونیخود زرتشت ب ی حرفا یبود و از ال به ال 

کادو هم واسه من بود که هنوز استرس داشتم واسه باز    نیآخر

  م ییخودمون تنها  ی خواست بگم وقت  ی.. دلم م جمع  ی شدنش تو

م  بد  که مسلماً  اول  یبازش کن  و  برم  نیشد  ام  به خاله    ی نفر 

تا زرتشت   ستادمی نگفتم و تو سکوت وا  یچیه  نیخورد.. واسه هم

 ..ورددر جعبه رو برداشت و کادوم و از توش درآ 

از   یکی.. داده بودم  دیرس   یقاب عکس به نظر م  هینگاه اول    تو

هامون و که من چشمام و بستم و دارم محکم    یسلف   نیقشنگ تر

م و  زرتشت  ا  یگونه  از  غافل    ی گوش  یسلف  نیدورب  نکهیبوسم 

 ..کنه رو چاپ کنن  یلحظه رو شکار م  نیزرتشت روشنه و داره ا

زرتشت کش رفته بودم و حاال با   یاز گوش  یواشکیکه    یعکس

 ایبگه  ی زیبخواد چ نکهیقبل از ا  یلچشماش برق زد.. و دنشید
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جاساز   شیچوب  هیکه رو پا ی تشکر کنه.. چشمش به اون دکمه ا

دستش رفت سمتش گلوم و صاف کردم   نکهیشده بود افتاد و هم

 :و گفتم 

  !حاال اون و بعداً بزن ی خوا ی.. مزهیامممم.. چ -

ا  قبل چ  نکهیاز  حساب  ی زیزرتشت  که  گالره  و  طراوت    ی بگه.. 

  نکه یگل کرده بود اعتراض کردن و زرتشت هم واسه ا  شونیفضول

 ..دلشون و نشکنه دکمه رو فشار داد

بلندگو  به از  صدام  شدن  پخش  ز  ییمحض    ی چوب  هیپا  ریکه 

 ..نییشده بود چشمام و محکم بستم و سرم و انداختم پا  ی جاساز

  د یفرار کنم و با وعده وع  نجایاز ا  ی روز  هیخواستم    ی که م  ی من

 ی شدن صدا  ده ی.. اونور آب خواننده بشم.. حاال از شنویگ  ی ها

تو   خود  هیخوندنم  و  نفره  چند  ا ی جمع  از   ی نجوری..  داشتم 

 ..شدم یخجالت آب م

[15.01.21 05:18] 

 هزار و پنجاه و نهم  پارت
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ت و با انگشت شستش  دست زرتشت رو دستم نشس  نکه یهم  یول

فرستادم   رونی مشغول نوازشم شد.. نفس حبس مونده ام و آروم ب

ساکت شده بودن گوش دادم    یب یکه به طرز عج  ه یو منم مثل بق

که مختص زرتشت انتخاب کردم و خوندمش و حاال    ی به ترانه ا

پخش    یچوب  هی اون پا  رینصب شده ز  کیکوچ  ی داشت از بلندگو 

 ..شد  یم

 ..به من  یخاطره برگشتاز کدوم ..

 ..شدم ییایکه دوباره از تو رو..

 ..منو دنید  ینم ا یهمه دن..

 ..شدم ییمن کنار تو تماشا..

 ..به شب ی تاب یاز کدوم پنجره م..

 ..کنم  یکه شبونه با تو خلوت م..

 ..ها  ه یثان نیمن خدا رو هر شب ا..

 ..کنم یتو دعوت م ی به تماشا..

 ..نفس کی ی که برا ییتو هوا..

 ..کنم  یخودم و از تو جدا نم..
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 ..یمن خود غرورم ی تو برا..

 ..کنم یمن غرورم و رها نم.. 

باال گرفتم..    با و  باز کردم و سرم  و  تموم شدن آهنگ چشمام 

هم به    ه یطراوت و طناز و گالره شروع کردن به دست زدن و بق

 ..دنبالشون

به سمت زرتشت  منم  و  با دوتا   یروم  و  چرخوندم که چشماش 

دستش و برداشت و بهم زل زد..   یانگشت محکم فشار داد و وقت

خون سف   یاز  کرد  ی دیکه  پر  و  فهمچشماش  بود  زور    دمیه  به 

 ..کردنش و گرفته  هیگر ی جلو

آهنگ   نیخواست با ا  یکه دلم م  ی ری.. غرق غرور از اون تاثمنم 

بذارم.. جلو آدما  ی چشما   ی روش  فرار   ی زمان  هیکه    ییهمه  با 

آدم ندارم.. لبام    نیبه ا  ی کردنم بهشون ثابت شد که من عالقه ا

تمام عشق با  و  به گونه اش چسبوندم  م  ی و  اون   ی که  تونستم 

 :دملحظه بهش منتقل کنم کنار گوشش لب ز

 !از جونم عاشقتم شتریب -

 نیتر  طونیو سوت طراوت که ش  غیدست زدن مهمونا و ج  ی صدا

گر گرفته    ی با گونه ها  نباریجمع بود اوج گرفت و من ا  نیعضو ا
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 دمیچرخوندم د  ه ینگاهم و تو صورت بق  نکهیو هم  دم یعقب کش

د با  هم  ا  نیا  دنیاونا  عاشقانه  کرد  ی صحنه  خلق   میکه 

 !چشماشون پر از اشک شده و خب.. حقم داشتن

..  میکه ما توش قرار داشت  یطی .. با اون شرا شیسال پ  ازدهی  ده

شدن من.. بعد از    ب یکه به پا شد.. بعد از غ   یبعد از اون جنجال 

ک  شونیپر زرتشت..  شدن  درمونده  م  یو  و  که    یفکرش  کرد 

د  هیسرنوشت   ا  گهیبار  کنه..  وصل  هم  به  رو  م  نباریما    ل یبا 

 !هی خودمون.. نه با اجبار و اصرار بق

کردم و اون لحظه به خودم   ینفر که فکرش و نم   هیمن    حداقل

گذشته    ی ارااز ک  ستمین  مونیپش  گهیجرات دادم تا اعتراف کنم د

 .که افتاده یو اتفاقات

از کس  ی ا  نهی ک  گهید  ی حت  دی..شادیشا نبود  به دل    یهم الزم 

به    یکیها..شد   ی اریاتفاقات و بدب  نیماحصل تمام ا  ی ..وقترم یبگ

 !اسم زرتشت

اومد..من    ینم  شیها پ  ییجدا  نیافتاد..اگه ا  یاتفاقا نم  نیا  اگه

 !شدم یزرتشت نم فتهیوقت به اندازه اآلن عاشق و ش چیه

[15.01.21 05:19] 
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 هزار و شصتم  پارت

خودم.. جشن تموم   الیبودم و غرق فکر و خ  دهیتخت دراز کش   رو

  ی صحنه ها و بعض  یبار داشتم بعض  نی شده بود و من واسه چندم

تو م  ی حرفا رو  پرر  یذهنم مرور  ترکردم و خب..  ..  نشونمینگ 

 !خاله ام بود ی حرفا

روز مهم واسه    نیکنه تو ا  یکردم داره تالش م  ی حس م   نکهیا  با

دست خودش   گهی.. انگار دیپسرش.. با حرفاش دلخورش نکنه ول

 ..شد  ینبود و حرفاش بدون اراده و بدون فکر خارج م

 ی که من و بدجور  ی مقدمه.. با لحن  ی ب  هو یکه    یهمون موقع  مثل

 :گفت  نداختیآقاجون م ادی

 «د؟یبچه دار ش  دیخوا  یپنج ماه از ازدواجتون گذشته! نم  چهار»

 ی ز یدادم چ  یم  حیکه جواب من بازم سکوت بود و ترج  هرچند

.. که با حرفاش نهی کردم خاله ام منتظر هم  ینگم چون حس م 

 ..ارهی من و درب ی صدا

 :گفت یعوضش زرتشت خوب جوابش و داد وقت یول
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بعد که حوصله امون سر رفت   هی چ  یزندگ  میخودمون بفهم  بذار»

م  م  میاریبچه هم  کار  اآلن جفتمون سر  نباش!  و    میر  ینگران 

 «!می ازش مراقبت کن میکه بتون  ستین ی جور  طمونیشرا

رفت و با پوزخند جواب   یحرفا تو گوش خاله ام نم  نیکه ا  البته

 :داد

نکرده   ی که انگار خدا  دی کن  یصبح تا شب کار م  دیدار  ی جور  هی»

پول در  به  در  و  جلو  ای  دیمحتاج  درازه..   نیا  ی دستتون  اون  و 

که   دار  ه یالحمداهلل  درمون  درست  م   ی شغل  خرج    یتون  یو 

  یزندگ  ی خودش و تو  فیوظا  د یبا  یهرک  گهی! دی جفتتون و بد

 «!انجام بده

 نیقرار بود ا  ی.. ک دمیو به پهلو رو تخت خواب  دمی کش  قیعم  نفس 

به طور کل حذف بشه که    یرانیا  ی تفکرات از تو سر خانواده ها

از صبح    دیو مرد با  هیو بچه دار  ی اش خونه دار   فهیزن فقط وظ

.. انقدر  رییچرا مردم ما انقدر از تغ  اره؟یتا شب کار کنه و پول در ب 

 دن؟یترس یبه جلو حرکت کردن م رو.. انقدر از شرفتیاز پ

و بستم و بازم حرف زرتشت تو سرم تکرار شد که جواب   چشمام

 :بزنه ی نتونه در ادامه حرف گهیداد که د ی مادرش و جور 
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  ی امون و درست انجام م  فهیوظ  میدار  سایهم من هم گ  اآلنم»

کنه    ی م  شرفتیپ  شتر یتو شرکتشون روز به روز داره ب  سا ی! گمید

  دم یم  حی! در ضمن.. خودمم ترجرمیرم جلوش و بگو من حق ندا

کارش باشه.. مسلماً بچه امون هم    ی آدم موفق تو  هیمادر بچه ام  

 «!هکن یمثل من بهش افتخار م  ندهیدر آ

[15.01.21 05:19] 

 کمیهزار و شصت و  پارت

لبخند   ی همون چشما  با مثل   ی بسته  درست  نشست..  لبم  رو 

حرف و زد و من غرق غرور و لذت شدم.   نیکه ا  ی همون لحظه ا 

..  یبود ول  نیخاله سنگ   ی گوشه قلبم از حرفا و نگاه ها  هی  نکه یبا ا

اهم هم  یتیچه  م   نکه یداشت..  در  پشتم  جوره  همه    یشوهرم 

 !خواسته ام تیبه نها دنی رس  یعنیاومد.. 

 ی ا  لهیخودم از اون وس  ی صدا  و چند باره   نیبلند شدن چند  با

 دمیو چرخ  دمیکش  ی بودم پوف کالفه ا  دهیزرتشت خر  ی که برا

 ..سمتش

 !گهیبسه د -
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ول  با گفتم  پچ  نزد  یپچ  اما    میبود  کیانقدر  بشنوه  و  که صدام 

ر و  بود  شده  امون  نفره  دو  عکس  اون  مات    ی اکشن  ی زرتشت 

 :نشون نداد که شونه اش و محکم تکون دادم و صداش زدم

 زرتشت؟  -

  ینجور یدونست چرا ا  یو به طرفم برگردوند و انگار اصالً نم  سرش

 :د یکالفه ام با تعجب پرس

 ه؟ یچ -

 :اشاره به دستگاه لب زدم با

بار گوش   ستی تو اتاق دو  میاومد  ی! از وقتگهیکن دخاموشش   -

 !خوابن هی.. بق ی داد 

 !رونیب  رهیصدا نم -

  !رسه یبه گوش من که م -

 !یتحمل کن ی مجبور -

 :دمیتوپ ی شتری با حرص ب  نباریا

 !وقت دستت بهش نرسه ها  چیکنم که ه  یم   مشیقا  ییجا  هی -
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 ..دیحالت خونسردش در اومد و با صدا خند از

 ؟ یکن یم یخودتم حسود  ی به صدا یعنی -

کردم    دهنم باز  که    ی زیچ  هیو  واقعاً   هیبگم  برد!  ماتم  لحظه 

  نکه یاز ا  رهیحرصم بگ  دی.. آره! وگرنه چرا بادیبود؟ شا  ی نجوریا

 !زرتشت چند بار پشت سر هم اون دکمه وامونده رو فشار بده

خالص  چشمام واسه  دادم  تکون  و  سرم  و  بستم  محکم  از   یو 

 ی به تمام معنا باشه که به صدا  وونهید  دینفر با  هی مسخره..    ی فکرا

 ..کنه یخودشم حسود

خ  یوقت همچنان  گ  رهینگاه  مچ  د  رانهیو  و  دوباره   دمیزرتشت 

 :غر زدم و دمی پشت بهش خواب

 !خواد فکر کن یهر جور دلت م -

 ینحسم.. برا  ی آهنگ و صدا  ی نشون نداد تا وقت   ی واکنش  چیه

کردم   زیبار قطع شد و من هرچقدر گوشام و ت  نی دونم چندم  ینم

پا  گهیزرتشت د باال و  شدن تشک   نییتکرارش نکرد در عوض 

از    یشه و من راض  یم  کیداد که داره بهم نزد  یتخت نشون م

از    باالخرهجلب شدن توجهش به سمت خودم.. منتظر موندم تا  
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دور بدنم    چکی پشت تو آغوشش فرو رفتم و دست و پاش مثل پ

 !قرار گرفت

[15.01.21 05:20] 

 هزار و شصت و دوم پارت

به صورتم چسب  لباش بگ  ی نتونستم جلو  دیکه  و  ..  رم یلبخندم 

 :از بابت قهر نبودنم راحت شد که گفت الشیزرتشتم انگار خ

ژست   ی خودیچرا ب  ی از من و ندار  ی دور  هیتو که طاقت دو ثان -

 !ی ری گ  یقهر کردن م

ال   نیا  با از  و  خواستم خودم  تا  ب  ی حرف  بکشم    رونیدستاش 

به خودش چسبوند.. چند دق  دیخند تر   ی ا  قهیو من و محکم 

شکل موند  یهمون  هم  بغل  صدا  میتو  باالخره  و    ی تا  خسته 

 :دی خوابالوش به گوشم رس

 !.. که موفق شدمارمیخواستم صدات و در ب یم -

 ؟ یچ -

بار گوش دادنم..    یبود.. که اعتراض کن  نیهدفم هم - به چند 

 ..ی ش یکه اصالً متوجه نم یاالت یفکر کردم انقدر غرق فکر و خ
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م  دهیفهم  پس م  ی زیچ  هیدونست    یبود..  و  خواست    یهست 

 ..خب.. من قصد حرف زدن نداشتم  ی.. ولامیخودم به زبون ب

خونه    یطناز و طراوت و برسون  یتو رفت  یتونستم بگم وقت  ینم

برام خط و نشون   ی گوشه و جور  هیاشون.. مامانت من و کشوند 

 !بهم خورد  شی ده سال پ ی سایکه حالم از خودم و گ دیکش

و از   الشیحرفا رو بهم بزنه و خ  ن یاصالً اومده بود که هم  انگار

زندگ وقت  یبابت  کنه  راحت  بق   یپسرش  چشم  از    ی تو  هیدور 

 :انداخت و گفت  رمیآشپزخونه گ

شم که تو    یوقت نم  چیو ه   ستمینبودم و ن   یکه راض  یدون  یم»

! خواهرزاده ادی ازت بدم م  یکن  ال ی! نه چون خیدوباره عروسم بش

چشمم    یخوام! ول  یوقت نخواستم و نم  چی.. بد تو رو هم هیام

ترسم گند    یزرتشتم.. م  ی.. از خراب شدن دوباره زندگدهیترس

دونم    ی ! مرهیمن و بگ   پسرهم بخوره و دامن    گهی بار د  هیگذشته  

و تاوان گناهت و    ی دیکش   یخانواده سختتو هم ده سال دور از  

تو تقاص    یکه گذشت! ول  یده سال  نیهم  ی شه گذاشت پا  یم

داشت که    یچه گناه  ؟ی.. پسر من چی کار اشتباهت و پس داد

ب  یاونجور و  در  به  و    چارهیدر  ند  ه یشد    ه یتو    د؟یروز خوش 
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بچگسا یگ  ی ونیبه زرتشت مد  یزندگ از  نجات    ت ی .. هم  که سر 

ها و دوا و درمون بود.. هم    مارستانیجونت چند سال در به در ب

پسر تازه دوماد من شد حرف    یو زندگ   ی که رفت  شی از ده سال پ

ا مردونگ  نیدهن  انقدر  که  حاال  پس  اون!  و   ی و  داده  خرج  به 

.. تو هم  ستادهیخواستن دوباره تو وا  ی قرص و محکم پا  ی نجوریا

جشن تولد گرفتن و چهارتا کادو   هیقط با  کن براش.. نه ف   برانج

 مون یو حرف قشنگ.. با خوشبخت کردنش جبران کن.. نذار پش

 «!میبش مونیبشه.. نذار پش

[18.01.21 04:09] 

 هزار و شصت و سوم  پارت

نمنه ا  ی ..  س  ی حرفا  نیتونستم  و    ما یخاله  بگم  زرتشت  به  رو 

 ..جفتمون و براش تلخ کنم  یشب زندگ   نیو مهم تر  نیقشنگ تر

ب   یم  چون شه و کالفه.. نه به    یم   یاز حد عصبان  شیدونستم 

غ   بیعج  زیمادرش که خب.. چ  ی خاطر حرفا باور  ری و   یقابل 

حرف    نهمهیدر جواب ا  دیفهم  یم  نکهیشد از ا  یم   ینبود.. عصبان

 !ارمی نتونستم به زبون ب  یچی»چشم« ساده ه  هیو متلک من جز  



2844 
 

اون قتل   انیمطمئن شده بود تو جر   گهیخصوص اآلن که د  به

بودم.. زور داشت براش شن  چیمن ه    ی حرفا.. حت  نی ا  دنیکاره 

بود و صد در صد فردا که    نیاز خودم واسه زرتشت سنگ   شتریب

  ی به مادرش نشون م  ی جور  هیو    ت یعصبان   نی.. امیشد  ی م  داریب

 !خواستم یو نم نیداد و من ا

پرت کنم..    رمی حواسش و از فکر درگ  نکهیا  ی فقط برا  نیهم  واسه

رو لبم نشستم و با کف دستم    یزورک  ی سمتش و لبخند  دمیچرخ

 ...هاش و لمس کردم شیته ر

 ه ی.. واسه امشب!  ی کرد  ی دیتهد هی! در اصل  ی زد   یحرف  هیتو  -

 رفت؟ ادتی یقرار بود بکن ییکارا

 ..کف دستم نشوند ی کم چرخوند و بوسه ا هیو  صورتش

  ن یبره؟ لحظه به لحظه امشب داشتم به هم  ادمیشه    یمگه م -

خونه پر از آدمه    یوقت  ی کردم که آسانسور سوار  یموضوع فکر م

 !باشه   زیانگ جانیتونه ه  یچقدر م

 :صداش و گفتم ی به حسرت تو دمیخند

 شد پس؟ یخب چ -
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ول - هست  بخش  ترجیلذت  ش  ی وقت  دمی م  حی..  که    ش ی باشه 

بخواد واسه منحرف کردن   نکهیدونگ حواس زنم جمع باشه.. نه ا

 !ذهنش تن بده به رابطه

 ..رفت تو هم اخمام

 زده؟ یحرف نیهمچ یک -

کرد  یعنی - نم  ی فکر  و حتماً کس  یخودم  بفهمم    د یبا  یتونم 

 بگه؟ 

  شتری.. بچوندی شد زرتشت و پ   ی نم  نهیزم  نیگفت.. تو ا  ی م  راست

  شتر یب  یشناخت و هرچ  یکردم من و م  یکه فکر م  ی زیاز چ

 ..گرفتم   یم  جهیکردم واسه عوض کردن بحث کمتر نت   یتالش م

  نه یس   ی دادم صادقانه حرف بزنم.. سرم و تو  حی ترج  نیهم  واسه

 :عطر دلچسب تنش لب زدم  دنیاش فرو بردم و بعد از نفس کش

  ی کم حالم و م  هیسرمه که    ی تو   ییفکرا  هی!  ی باشه.. حق دار  -

  ..یعن ی! ستیقابل گفتن ن ی! ولرهیگ

تا اعصابت خورد   ی خوام بشنو  یچون حرف مامانته من نم  یعنی -

 شه.. هان؟ 
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  ..و محکم بستم و لبم و به دندون گرفتم چشمام

بشه.. فکر نکن    ی که بخواد باعث اعصاب خورد  ستین  ی زیچ -

 !بهش

م  - پاک  تو هم  فکر  از  نکنم..  گفت    یشه؟ چ  یمن بهش فکر 

 بهت؟ 

بد  یچیه - خدا.. حرف  م   ی به  گفت  فقط..  د  ینزد!   گهیخوام 

زرتشت راحت باشه.. حق داره خب.. مادره!    یاز بابت زندگ  المیخ

راحت و   یزندگده سال بدتر از من    نیتو هم که تا اآلن.. تو ا

کنم که نگران باشه و دلش شور  ی! منم درکش مینداشت  یخوب

آدم    نهمهی.. ای ندانم کار   امن از خودمه.. که چرا ب  یبزنه! ناراحت

 !و درمونده کردم ریو درگ

و لباش   د یکم ساکت موند و بعد تنم و محکم تو آغوشش کش  هی

 ..و چسبوند به سرم
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و گفته..    نیاگه هم  یحت  ..سای شناسم گ  یمن مادر خودم و م -

بدجور لحنش  ساکت    ی با  صد  در  صد  هم..  تو  و  سوزونده 

 هان؟ ینگفت  یچیو ه ی ستاد یوا

 :و گفت دیکش ی و کالفه ا قیکه ندادم نفس عم جواب

  !بگم بهت یچ -

 ی قشنگ بمونه.. با حرفا  یشکل  نینگو! بذار امشبمون هم  یچیه -

ب  خودیب نکن  دهی فا  یو  دوست  می تلخش  ه..    ی زیچ  چیندارم 

 !بود نی ریببره.. البته.. اگه ش نیامشب و برات از ب ینیریش

شه نباشه؟   ی.. مگه م میزندگ   ی شب ها  نیتر  نیریاز ش  یکی -

  ر یگوشه ذهنم و درگ  هی  دیبا  شهیمامان هم  ی خب.. حرفا   یول

که سر بچه دار   ییکه به تو زده.. همون حرفا  یکنه! نه فقط حرف 

واسه عروس با ک  تایآن  یشدن و دعوتشون  زبون    نهیهم زد..  به 

 !کنه یم تیمن و اذ نیآورد.. ا

خوان برن.. بعدش دوباره    ی! فردا مایبهش نگ   ی زیتو رو خدا چ -

 ..م یمون  یخودمون دو تا م 

 هی  ؟یچ  یعروس  میبر  میفردا برن.. دو سه هفته بعد که ما بخوا -

 بندازه؟ کهیخواد با حرفاش چپ و راست ت یهم اونجا م ی سر
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تو بغل    یحرکت همون شکل  یمبهوت و ب   هیحرف چند ثان  نیا  با

رو   نشستم  و  شدم  بلند  جام  از  بهت  با  بعد..  و  موندم  زرتشت 

 ..تخت

 شد؟ یچ -

 ؟ یگفت یچ -

درهم از تعجب زل زد بهم که    ی آرنجش باال اومد و با اخما  رو

 :دمیپرس

 ؟یعروس ی برا میمگه قراره برمگه..   -

 !میایمن که گفتم م  -

  دایبحث کش پ   گهیکه د  ی گفت  ی اونجور  یمن.. فکر کردم الک -

 ..گهینکنه وگرنه.. مگه.. مگه قرار نبود د

و    عیبود که زرتشت سر  یحالتام عصب  انقدر بلند شد  از جاش 

 ..شونه هام و نگه داشت

 !میزن   ی بخواب بعداً حرف م  ری خب آروم.. چت شد تو؟ بگ  لهیخ -

[18.01.21 04:10] 
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 :دم یهام و از تو دستش درآوردم و نال شونه

 !رازیش میبر  میتون یما نم ه؟یبگو زرتشت! منظورت چ -

 م؟یتون یچرا نم -

چ  ادتی رفت؟    ادتی - حرفا  ی رفت  بهت؟  و    ریام  ی گفتم 

م  ادتیو    داشیتهد عمرمون    نیآخر  ی خوا  یرفت؟  مسافرت 

د گفت  اون  ش   گهیباشه؟  و  پاش   رازیپات  ما  حاال    م یبر  م ینذار 

 دخترش؟ یعروس

 ..و نفسش و فوت کرد دیو رو صورتش کش دستش

.. نگفتم؟ نگفتم اونم  رینگ  ی منم بهت گفتم انقدر حرفاش و جد -

 یکه خودت و نشون بد  تهیموقع  نین بهترترسه؟ اآل   ی از تو م

بهترسایگ بفهمون   تهیموقع  نی!  بهش  چهارتا   ینم  یکه  با  تونه 

  چیتو رو ساکت کنه و بنشونه سر جات! مطمئن باش ه  دیتهد

پس.. تو    زهیدخترش به هم بر  ی کنه که عروس  ینم  ی وقت کار

که    ریو بگ  شی .. دست پ ی سوء استفاده کن  هیقض  نیاز ا  دیهم با

 !یفت یبعدش خودت پس ن 

بود تا    ده یبه ذهنم نرس  یباز مونده بود و هنوز حرف  مهین   دهنم

ا از  و  زرتشت  و  تو  نیبزنم  احمقانه  رعشه   ی فکر  که  سرش 
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 ی و دلخور   یبه تن و بدنم منصرف کنم که چهره شاک   نداختیم

 :به خودش گرفت و گفت 

که   ی فرض کرد  رتیغ   یرگ و ب   ی.. من و انقدر ب نایجدا از ا -

  ا یکنه..    دیبار زنم و تهد  نیشرف.. واسه دوم  یالدنگ ب   هیبذارم  

 کنه؟ یو عمل دشیتهد ینه.. حت 

  ست ین  نیزرتشت.. جون تو بود! درد من ا  ی تو بود  دشیتهد -

 ییبال  هیترسم که    یم  نی.. من از اادیسرم ن  ییوقت بال  هیکه  

 !ارهیسر تو ب

حس    بیکه عج  یتو آغوشو به سمتم دراز کرد و من و    دستاش

 ..داد جا کرد یو آرامش م تیامن

و اما    یقربونت برم! به من اعتماد کن.. بدون ول  ارهی.. نمارهینم -

 !و اگر

اشک دونه دونه از   ی و محکم بستم و گذاشتم قطره ها  چشمام

شب    ی ال  اون  به  کردن  فکر  بود  سخت  بخورن..  سر  چشمام 

نره غول  اه یس   ن یو اون ماش  یجهنم تا  وحشت    هیکه    ی و چند 

نبود که راحت از کنارش    ی زی تو دلم انداختن.. چ  بیغر  بیعج

 ..رد شم
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..  دمیترس  یاعتماد و باور مطلق.. حق زرتشت بود.. م  نی.. ایول

  ه یخودم و از حضور    الیتونستم خ  ی.. میول  دمیترس  یم  یلیخ

واقع حضور    ی زندگ  یتو  یمرد  از  کنم.  گاه..    هیتک  هیراحت 

گرفت و نشد.. پس    یشکل م   نایزودتر از ا  یلیخ  دیکه با  ی اعتماد

 !وارد کنم شهبهش خد گهیبار د هیاآلنم حق نداشتم 

[18.01.21 04:10] 
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  یدایکارا و عدد و ارقام مربوط به خر  ومدنیدر ن  از جور  کالفه

که انگار از پس    گهیشرکت و تل انبار شدن چند تا کار رو همد

اومدم.. در لپ تاپ و محکم بستم و بلند    ی کدوم بر نم  چیانجام ه

 ..شدم

و   گاریس   بسته اتاق  پنجره  پشت  رفتم  و  برداشتم  و  فندکم  و 

  ی بود امروز! از صبح با حس بد یروشنش کردم.. چه روز مزخرف

..  فتهیاتفاق بد ب   هیشدم و انگار همش منتظرم که    داریاز خواب ب

.. ی بهش بها بدم ول  ی ادیز  ستی و الزم ن  االتهیدونم فکر و خ  یم

ن گرفته بود که علناً فکرا تو سرم جو  نیدست خودم نبود.. انقدر ا
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بود و از صبح تا حاال نتونسته بودم    دهیفا  یشرکت ب  ی حضورم تو

 !وقت بذارم یکدوم از کارام درست و حساب چیواسه ه

 هیو برداشتم و    میو اعصاب متشنج گوش  شونیهمون حال پر  با

بهم گفت که با    شیساعت پ  هیرو گرفتم..  سایشماره گ  گهیبار د

مشتر  یکی تا  ی ها  ی از  تو  معمواًل  و  داده  قرار  که   یمیشرکت 

  ش یتونست جواب گوش  یبود نم  ی حرف زدن با اون مشتر  ریدرگ

تا جواب بده    وندم حال انقدر پشت خط منتظر م  نیو بده.. با ا

 !و برنداشت ی.. بازم تماس قطع شد و گوش یول

کردم   یداشتم فکر م  گهیو به چپ و راست تکون دادم و د  سرم

برم دنبال گ  ی ز توکار امرو  الیخیب و زودتر    سایشرکت بشم و 

با   میبرگرد و  شد  زده  در  به  تقه  چند  موقع  همون  که  خونه 

 ..اومد تو  بای گفتن من شک د ییبفرما

 پسره کجاست؟ نیزرتشت.. سالم باز ا -

و خاموش کردم و چند قدم تا وسط   گارمیرفت تو هم.. س  اخمام

 ..اتاق برداشتم

 دارون؟  ؟یسالم.. ک -
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د - دگهیآره  صبح  ول  دمشی!  شرکت  پ   یتو    ست ین  داشیاآلن 

 !دهیجواب نم شمیگوش

هفت غروب   کیبه ساعت انداختم.. نزد  یباالرفته نگاه  ی ابروها  با

! رابطه امون هنوز شکرآب ست؟ی ن  داشیکجا رفته که پ   یعنیبود..  

با   دیفکر کردم شا  رونیظهر از شرکت رفت ب  یبود و امروزم وقت

با  بایشک   ب یکردم غ  یحس م   بیحاال.. عج  یشه.. ولهماهنگ 

ا و  بر  با یشک  نکهیشدنش  علت  از  به شرکت خبر    نگشتنشهم 

وجودم    بیغر  ب یعج  یدلشوره و حس منف  نیربط به ا  ی نداره.. ب

 ..ست ین

 :انداختم و گفتم زمیم ی رو می به تقو ی لحظه برگشتم و نگاه هی

  دیشا  ان؟یپوالدسه شنبه اس امروز! مگه قرار نبود بره شرکت   -

 !هنوز همونجاست 

شرکت زنگ زد و    سیرئ  نکهیکردم.. تا ا   یفکر و م  نیمنم هم -

  دم یاآلن اومدم و د  ن یسراغ دارون و از من گرفت! من خودمم هم

 !ستیدارون تو شرکتم ن

[18.01.21 04:10] 
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و برداشتم و شماره اش    میدهنم و قورت دادم و با عجله گوش  آب

بعد از چند تا بوق رد تماس کرد و من   یو گرفتم.. جواب نداد ول

حتما اون دست صاحبمرده اش   نکهیراحت شد از ا  المیکم خ  هی

 ..سالمه که تونسته باهاش رد تماس کنه

 !کرد جکتیر -

 :ت و گف دیکش یهم نفس راحت بای حرف شک نیا با

خب پس حتماً حالش خوبه! تماس گرفت باهات بگو هر وقت   -

  ی برم! تو کار  د یکار دارم با  ییزنگ به من بزنه.. من جا  هیتونست  

 ؟ ی ندار

 !نه به سالمت -

شک  با مان   عیسر  بای رفتن  نم  یشماره  هنوز  گرفتم.. چون   یرو 

نداره    یتونستم خودم و قانع کنم که دارون حالش خوبه و مشکل

 :زود جواب داد یلیو شکر خکه خدا ر

 !بله؟ سالم -

 شته؟یدارون پ یسالم.. مان  -

 !.. پشت فرمونهنجاستیبله.. ا -



2855 
 

 نکهیو محکم بستم و دستم و تو موهام فرو کردم. با فکر ا  چشمام

از خودش نداده    ی حال نگه داشته و خبر  نیاز قصد ما رو تو ا

 :دمیتوپ

 ...دمشیبهش بگو د -

  ی م  یآروم که انگار سع  ی نذاشت ادامه بدم و با صدا  یمان  یول

 :پچ زد یکرد به گوش دارون نرسه تو گوش 

..  ه یعصبان  یلیسمت شرکت آقا زرتشت.. اآلن خ   میای.. م میدار  -

  !گهی نم یچیه

 شده مگه؟ یچرا.. چ -

 !بهتون  دهی م ح ی.. توضادیحاال خودش م -

باال رفت و نفسم گرفت.. اگه دارون قرار   ی ا  ه یقلبم تو ثان  ضربان

شد    یبده پس.. پس موضوع به منم مربوط م  حی بود به من توض

تونستم حدس بزنم کجا    ی و با توجه به حرف چند روز قبلش.. م

 !کرده کاریرفته و چ

 !باشه.. باشه منتظرم -
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واسه حرکت دادن پاهاش   یتوان  نکهیو قطع کردم و بدون ا  تماس

اشته باشم.. همونجا خودم و رو مبل اتاق انداختم  خشک شده ام د

 ..رو صورتم دمیو کف دستام و محکم کش

ا  حاال  به  منف  هیبودم..    دهیمرحله رس  نیکه    ی وحشت و حس 

شده    مونیپش  ییجورا  هیهمه وجودم و پر کرده بود و    یقیعم

 ..بودم از درخواستم

دارون رس  ینم اون چ  دهیدونستم  ازش خواستم    ی زیبه   ا یکه 

  مون ی.. من که به شخصه.. پشیداره ول   ی ا  گهید  لیدل  تشی عصبان

 :کلمه بگه هیو  ادیدادم ب یم حیترج ییجورا هیشده بود و 

 «!نشد»

  هیو برداشتم تا با    می که گوش  د ی رس  ییحس بد به جا  نیا  یحت

فرصت    یشدم.. ول  هیقض  نیا  ال یخیاس ام اس بهش بفهمونم ب

رو نداشتم چون همون موقع در اتاق به شدت باز  ی کار نیهمچ

 یو برگشت سمت دارون  وارید  یکه محکم خورد تو  ی شد جور

 ..بود ستادهیکه با چهره سرخ شده از خشم تو چهار چوب وا 

[18.01.21 04:11] 
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اال.. دارونم ب  دمیخودم و کش  یو گذاشتم لبه مبل و به سخت   دستم

 :دی بلند اومد تو اتاق و غر  ی با قدم ها

خاطرش   ینم - به  که  داشت  ارزش  چقدر  رفاقتمون..  دونم 

کار.. حالم از   ن یدونم بعداً به خاطر ا  یکردم.. نم  یغلط  نیهمچ

کنم به خاطر   ی حس م  بینه.. چون عج  ایخوره    یخودم بهم م

  ی و به گه م  تی .. دارم زندگ میزندگ   ی آشغال تو  ی نگه داشتن تو

از گناه من کم    ی زیچ  نی.. ایکشم.. البته به خواست خودت ول 

 !کنه ینم

عمرم بود   ی بار تو  نیاول  ی برا  دی و مبهوت زل زدم بهش.. شا  مات

ا تا  و   اریاخت  یکه حت  دمید  یم  نیاندازه خشمگ  نی که دارون 

.. فقط  ایبود..    میحد وخ  نیتا ا  هی قض   یعن ی..  یعنیحرفاشم نداره..  

 زد؟  یداشت حدس م

چشما  ستادی وا   میقدم  هی  تو که  همونطور  از   ی و  و  خونش  پر 

  ن یو ح  زیکه دستش بود و کوبوند رو م  یگرفت فلش  یصورتم نم

 :نفس نفس زدن پر حرصش گفت 

که   ی غلط اضافه ا  نینکن از ا  مونم ینکن زرتشت.. پش  مونمیپش -

  نیا  یطنکن! من و قا  سایامروز واسه تو کردم.. من و شرمنده.. گ
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.. مثل  ستم ینکن. من مثل تو ن  یکه راه انداخت  یاحمقانه ا  ی باز

انقدر    می زندگ  یکنم.. مغز خرم نخوردم که وقت  یتو هم فکر نم

.. پس دفعه  یگند بزنم به همه چ  مروال افتاده با دست خود  ی رو

.. بدون  یامتحان کن  ی زیچ  نیرفاقتم و با همچ  یبعد.. اگه خواست 

و خط بکش!    ی رفاقت کوفت  نی.. دور ایبگ  ی زی به من چ  نکهیا

کار و کردم..    نیا  ینادون  ی دفعه هم.. وسوسه شدم و از رو  نیا

  ی که چشم بسته م   ی زیچ  نیوگرنه من.. رفاقت کردن و تو همچ

 !نمی ب  یکنه نم یو رو م ریو ز قمیرف  یدونم زندگ

  جا خوش   زمیم  ی که رو  یبه فلش  رهیافتاد سمت در و من خ  راه

و رابطه ام با    یزندگ   دن یتونست سندِ به گند کش  یکرده بود و م

 :دم یباشه تمام توانم و جمع کردم و فقط پرس  سایگ

 ش؟ید ید -

ول  ی صدا شد  متوقف  هاش  سمتش    یقدم  به  و  سرم  من 

جواب سوالم و با »آره« بده    دمی ترس  ی برنگردوندم چون.. چون م

 ..نگاه کردن تو صورتش و نداشته باشم ی رو گهیو من د

[19.01.21 21:23] 

 هزار و شصت و نهم  پارت
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 :جواب داد یو راحت کرد وقت المیکم خ هیفقط  یول

و باورم   تمیگفتم که.. مثل تو مغز خر نخوردم که خودم و شخص -

  حیام که ترج  یی کنم.. من از اون آدما  یمتالش  زای چ  نیا   دنیو با د

که   ی زیبخوام از هرچ  نکهینادون باشم.. تا ا  هی  ه یاز نظر بق   دمیم

که   یخی . فقط بر اساس اون تارارمیکنه سر در ب  یمن و داغون م

دونم تو   ینم  یحت   ختمیو بعدش و ر  بلدو روز ق  یکیو    یگفت

  ..نه  ایرسونه  یم ی خوا یکه م ی زیرو به چ

فرستادم و سرم و به سمتش    رونیام و ب   نهی ده تو سحبس ش   نفس 

 ..چرخوندم

 !دردسر نشه برات -

 :زد و گفت ی پوزخند

  ر ی خودم و بندازم تو دهن ش  یکه از من خواست   یو وقت  نیا -

.. نه حاال که  یگفت   یم  دیبه خواسته مسخره ات با  دنیواسه رس

 !کار از کار گذشته

تو چهره داغون و درمونده من که انگار دلش    دید  یدونم چ  ینم

به ذهنم اضافه بشه که نفسش    گهیدغدغه د   هیسوخت و نخواست  

 :و فوت کرد و گفت
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 ..کردم ی شد و پاکساز یمربوط به خودم م  ینترس.. هرچ -

  نیتشکر تکون دادم و بعد از رفتن دارون.. به ا  ی و به معن  سرم

 ی زیچ  نیفکر کردم که واقعاً.. تشکر داشت؟ به قول دارون.. همچ

برسونه و واسه به   ی تونست من و به مرز جنون و نابود  یکه م

 کمک خواستم تشکر داشت؟   میمیصم قیدست آوردنش از رف

نسبت به دارون نداشتم    یو خشم  ی دلخور  چیه  گهیحاال د   دیشا

.. بدون  یرفاقتش حساب کنم ول  ی تونستم تا آخر عمر.. رو  یو م

  ..موند  ینم ی از من باق  ی زیچ گهیشک بعد از امشب.. د

به ساعت انداختم..    یو تو همون حال نگاه  زمیافتادم سمت م  راه

  گه ی.. مطمئناً دیشم ول  ی م  هیقض   نیا  ریدونستم چقدر درگ  ینم

نداشتم    ی.. تواندمی رس  یو اگرم م  سایدنبال گبرم    دمیرس  ینم

  ی کار  چینگم و ه  یچیباهاش رو به رو بشم و ه  نیکه تو ماش 

 ..نکنم 

ازش خواستم خودش   امیپ  هیو برداشتم و با    میگوش  نیهم  واسه

و با    یزده ام و انداختم رو صندل  خیبا آژانس بره خونه و من تن  

 ..لرزون لپ تاپم و باز کردم ی دستا

××××× 
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م  کی خونه  به  برگشتنم  از  هنوز   یساعت  زرتشت  و  گذشت 

شده و ممکنه    یچند روز کاراش قاط  نیبود.. گفته بود ا  ومدهین

  داش یپ  دیتا اآلن با  گهید  یتو شرکت بمونه ول  شتریمجبور بشه ب

 !شد یم

خواستم بعد از    ینداشتم.. امشب م   ی کار  چیآماده بود و ه  غذام

 راز یواسه ش  مشیبا زرتشت درباره تصم  ی کم جد  هیهفته    کی

 !رفتنمون حرف بزنم

[19.01.21 21:24] 

 هزار و هفتادم پارت

 یبه روز عروس  شتریگذشت و ما ب  یداشت م  ینجوریهم  زمان

  دیتم تجدخواس  یو من هربار که از زرتشت م  می شد  یم  کینزد

ساکتم    ی کم به ترسام بها بده با چند تا جمله سرسر  هینظر کنه و  

 .کرد یم

داره چشم بسته    ازیکه افتاد.. ن   یدونستم بعد از اون اتفاقات  یم

بابت جون خودم   یترس  چیه  گهی.. من دیبهش اعتماد کنم ول

زهرش و   ری.. امدنمونیاگه دو ساعت بعد از رس  ینداشتم.. حت



2862 
 

اومد در خونه و دستبند به دست من و   یو مامور م  ختیر  یم

 ..برد برام مهم نبود یم

 تیمسئله برام اهم  نیا   گهیدونست که د  یچون.. اونم م  دیشا

 ییزد.. از جا  یبهم م   گهید  ی نداره و ضربه اش و از جا  یچندان

 !از مرگ خودم بود شتریب ی لیخ یل یکه.. درد و سوزشش.. خ

و اونم مثل    رهیبگ   ی زرتشت حرفم و جد  گهید  نباریبودم ا  دواریام

 ..ادیکه ازش برم ییشرف و کارا یب ریکم بترسه از ام هیمن 

به من زنگ نزده که    ی زرتشت حت  نکهیساعت و فکر به ا  دنید  با

کنم تو خونه.. راه افتادم سمت اتاق و   یم کاریتنها دارم چ نهی بب

رو   میگوش از  بزنم  ی و  زنگ  بهش  تا خودم  برداشتم  که   تخت 

گوش موقع  لرز  یهمون  دستم  صفحه    دیتو  رو  دارون  شماره  و 

 ..افتاد

 :جواب دادم عیسر

 !الو.. سالم -

 ؟ یجان.. خوب سایسالم.. گ -
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هم  صیتشخ  عیسر  یلیخ دارون  مال  صداش..  که    شه یدادم 

درجا به    ینگران  نیو نگران بود و ا   دیلرز  یم  ییجورا  هی..  ست ین

 :منم منتقل شد که گفتم

 شده؟  ی زیممنون.. چ -

 ی شده ول  ی زیداد که واقعاً چ  ی .. نشون مشیا  هیچند ثان  مکث

 :در جواب گفت

 مثالً؟ ینه.. چ -

 !دونم.. حس کردم صدات ناراحته ینم -

 .. زرتشت خونه اس؟گمی.. مست ین ی زیآهان! نه چ -

 ..فوت کردم یرو تخت و نفسم و با کالفگ نشستم

  !رمیخواستم سراغش و از تو بگ  یمن م -

 شده مگه؟ یچرا؟ چ -

دنبالم گفت خودت برو خونه.. هنوزم که    ومدی.. امروز ن یچیه -

ببست ین  داشیپ بهش  بزنم  زنگ  تو    نمی ! خواستم  که  کجاست 

 !یتو هم شرکت باش دی.. گفتم شای زنگ زد

 !امروز زود اومدم خونهنه من..  -
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باور   نیبه ا  شتریشدم و ب  یبه لحظه داشتم مضطرب تر م  لحظه

 !ستین  یشگیکه دارون.. دارونِ هم دمی رس یم

 د؟یپس.. زرتشت چرا موند؟ مگه کار نداشت  -

 ...یمن.. کارم تموم شد ول -

  دم یپر  ی باز و بسته شدن در ورود   ی صدا  دنیلحظه با شن  همون

 :وسط حرفش و گفتم 

 و بدم بهش؟  یگوش ی زرتشت اومد.. کارش دار  -

 !زنم بهش.. فعالً ی نه نه.. من.. خودم بعداً زنگ م -

[19.01.21 21:24] 

 کمیهزار و هفتاد و  پارت

بده تماس و قطع کرد و من هاج    یبهم مهلت خدافظ  نکهیا  بدون

زنگ زده   یواسه چ  دمیصالً نفهمموندم و ا  یبه گوش  رهیو واج خ

 !نداشت یبا زرتشت هم کار واجب  یحت یبود وقت

 رونیاز رو تخت بلند شدم تا برم ب  نکهیباال انداختم و هم  ی ا  شونه

 ..تنم و به لرزه انداخت ی زرتشت تمام سلول ها ادیفر ی صدا

 !ســــــــــــــــایگ -
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تن صدا..    نیلحن.. با هم  نیصدا رو.. درست با هم  نی... من امن

بودم.. همون   ده یشن  ش یکه توش بود.. ده سال پ   یخشم  نی با هم

 ..هام شروع شد یبه فنا رفت و بدبخت  میکه زندگ   یشب

منتها.. فرقش با اآلن   دیلرز  یموقع هم مثل اآلن تمام بدنم م  اون

به خاطر  خشم زرتشت    نیتونستم حدس بزنم ا ی بود که.. م  نیا

شده    هیچ خشک  اتاق  وسط  همونجا  ناباور  و  مبهوت  حاال..  و 

ا  ستادهیوا بدون  و  تو    ادی فر  نیا  ی برا  یلیدل  نکهیبودم  زرتشت 

 ..ذهنم باشه

در اتاق به شدت باز شد و   یتکون خوردن نداشتم.. تا وقت جرات

چشمم جون    ی زده زرتشت جلو  رونیب  ی چهره سرخ شده و رگا

 ..گرفت

  نکهیصحنه از گذشته برام تکرار شد.. بازم زرتشت بدون ا  هی  بازم

ساده رو بده.. به   دنیسوال پرس  هی یبهم مهلت حرف زدن و حت

رو گرفت و با خودش   خزدهیسمتم هجوم آورد و مچ دستِ منِ  

 رونیدونست اگه تا صبح هم بهم دستور ب   ی چون م  رونیب  دیکش

اراده خودم قدم از و    ل یداد من.. محال بود بتونم به م  یرفتن م 

 !قدم بردارم
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نفس نفس افتاده بودم و نگاه هراسون و وحشت زده ام و از    به

شده    ی.. مگه چرمیتونستم بگ  یزرتشت نم  ی چهره رو به کبود

دونست و   یبود که زرتشت نم  میزندگ   ی تو  گهید  ی بود؟ مگه چ

و درشت    زیحال افتاده بود؟ من که ر  نیبه ا  دنشیحاال با فهم

اتفا همه  بودم..  گفته  بهش  و  اتفاقات  سال    ازدهیده    قاتهمه 

 ...گذشته رو.. به جز

پرتم کرد که نتونستم    ی جور  هیکشوند و    ونیزیتلو  ی و تا جلو  من

مورد   نکهیاز ترس ا  یمبل.. ول  ی تعادلم و حفظ کنم و افتادم رو

و خواستم با دستام   دمیرخچ  عیسر  رم یهجوم ضربه هاش قرار بگ

به من    یتیزرتشت اصالً اهم  یواسه خودم سپر درست کنم ول

 ..ونیزینداد و راه افتاد سمت تلو

 :دم ی عجله از جام بلند شدم و نال با

 ..زرتشت -

 !ســـــــــای .. ببند دهنتو.. ببند دهنتو گـــــــــــــسیه -

بهش وصل    ی ز یچ  هیکه    یونیزیزرتشت و تلو  نی ام ب   ده ی ترس  نگاه 

 ..کرد جا به جا شد  یکرد و حاال با کنترل داشت روشنش م

[19.01.21 21:24] 
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 هزار و هفتاد و دوم  پارت

که من    یهمه اون اتفاقات  گهیبار د  هیخواستم    ی .. نه من نمنه

کردم تکرار بشه..   یکابوس هام باهاش دست و پنجه نرم م  ی تو

نم د  هیخواستم    یمن  ا  ی جلو  گهیبار  و    ون یزیتلو   نیزرتشت 

 ..مجرم بشم یلعنت

  یتو  یاصالً بفهمم چ  نکهیسمتش و بدون ا  دمیی دو  نیهم  واسه

عاجزانه   و  گرفتم  و  دستش  مچ  بده  نشونم  تا  گذاشته  دستگاه 

 ..صداش زدم

  !شده یزرتشت.. زرتشت تو رو خدا.. بگو چ -

ب  دستش دستم  تو  از  و    ی و چشما  دیکش   رونیو  غرق خونش 

 ..دوخت به چشمام که با هجوم اشک تار شده بود

.. فقط  ی ندار  یاجیاحت  چی.. اآلن به زبونت هسای نگو گ  یچیه -

  ..ات و به کار بنداز و خوب نگاه کن چشم

 ر ید  نی.. اشی عصب  ی حرف ها و حالت ها  نینفس زدنش و ا  نفس

دست به دست هم    ی دارون.. همه چ  بیکردنش.. اون تماس عج

 ..فتمیبه استرس ب  ی داده بود تا من به طرز وحشتناک
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 !شده ی! بگو چمیترسون  یم  ی زرتشت.. دار -

 ..تکون داد دییسرش و به تا ونیزیبه تلو رهیزد و خ  ی پوزخند

! منتها نه از من.. از خودت بترس  یبترس   دیآره.. خوبه اتفاقاً! با -

اسایگ و  خودت  از  کار  نی!  به    اتیپنهون  هربار    ی شکل   هیکه 

که من و داره    ییایپنهون کار  نیکشه.. ا  یو به گند م  مونیزندگ

 ..کنــــــه یم وونهید

انقدر  ناباورانه ذهنم  و  بهش  بودم  زده  نم  ی زل  که  بود    ی قفل 

داشته باشم که بتونم    طیاز شرا  ی درست  لیو تحل  هیتونستم تجز

 ..کنم   دایقانع کننده پ لیدل هی

حواسم به    دید   یبهم انداخت و وقت  ینگاه  م یزرتشت ن  نکهیا  تا

.. چونه ام و محکم گرفت  ی لعنت  یکوفت  ونیزیخودشه نه اون تلو

و   ونیزیدوند و مجبورم کرد زل بزنم به صفحه تلوو سرم و برگر

که بازم    یلمی کرد.. ف   یکه به طور قطع.. بازم من و متهم م   یلمیف

 !کرد یگناه متهم م  یمن و.. ب

.. ی اتاق ادار   ه یمدار بسته اس.. از    نیبود که مال دورب  مشخص

ول بود..  برام آشنا  اون فضا  انگار.. چقدر  بود  بازم    یمال شرکت 

مرد    هیکه    یتا وقت  ارمیب  ادیرو به    یزیکرد چ  ینم  ی اریذهنم  
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م جلو  انسال ی نسبتاً  برسر..  خاک  بدبخت  منِ   نیدورب  ی همراه 

 !ظاهر شدن

و چند بار   نی راحت اسم اون آدم و چند  یلیذهنم خ  گهید   حاال 

  یکه انگار نقش مهم  ی تو سرم تکرار کرد.. ماکان مشعوف.. مرد

شدن    دایپ   ی. چون.. چون هم باعث و بانمن داشت.  یزندگ  ی تو

شده بود و هم.. عامل لو    م یزندگ  ی دوباره سر و کله زرتشت تو

 !رفتن رازم

[19.01.21 21:25] 

 هزار و هفتاد و سوم پارت

باشم.. چند قدم عقب عقب رفتم    یقراره شاهد چ  نکهیحدس ا  با

زرتشت از جاش تکون   یو خودم و انداختم رو مبل پشت سرم.. ول

بدون   یکه از زور خشم گشاد شده بود حت  یینخورد و با چشما 

که تو اون شب نحس گرفته    یلعنت  لمیپلک زدن داشت به اون ف

 !کرد ی شده بود نگاه م 

سمت مبل    مشعوف دستم و گرفت و من کشوند  لمیف  ی تو  یوقت

بازش کرد خودش    نکهیگوشه اتاقش و بعد از ا  ی تخت خوابشو
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روش نشست و منم نشوند کنارش.. لبم و محکم به دندون گرفتم  

 ..و دستام و مشت کردم

اچرا م  ی نجوری.. چرا زرتشت داشت  نابود  و  با    یجفتمون  کرد 

  ی .. به چمی که قرار بود فراموشش کن  ییدوباره اون روزا   ی ادآوری

  ی م  ی.. چه فرقلمیف  نیخواست برسه؟ مگه.. مگه اتفاقات ا  یم

ذهنش داشت و به خاطرش بارها به    ی که از من تو  ی زیکرد با چ

 !مختلف.. مجازاتم کرده بود ی ها وهیش

اومده بود.. احمقانه    ادمیاون شب و    هیبه ثان   هی حاال ثان  نکهیا  با

ز من  به ج  گهید  یکی  لمیف  ی کردم معجزه بشه و آدم تو  یدعا م

بعد اتفاق  و  ن   ی چشما  ی جلو  ی باشه  زرتشت  و  ..  یول  فتهیمن 

 ..فتاد یاتفاق ن ی معجزه ا

طرف صورتم و من و   هیهمون لحظه دستش و گذاشت  مشعوف

  ی که م   ییسمت خودش و لباش و به صورتم چسبوند.. لبا  دیکش

 !خواست به لبام بچسبونه و من لحظه آخر روم و برگردوندم

از عذاب    ی زیاز درد اون لحظه من کم نکرد.. چ  ی زیحال چ  نیا  با

  قه یو دو طرف شق   نییزرتشت که حاال سرش و انداخته بود پا
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کل خونه    قش یعم   ی نفس ها  ی داد و صدا  یاش و محکم فشار م

 ..رو پر کرده بود کم نکرد

  لم یف   نیتو ا  یبرسه.. چ   یخواست به چ  ی ت مدونستم زرتش  ینم

خواست من و بازخواست کنه چون..    یبود که به خاطرش م  دهید

که به جز اون شب..    ی .. اتفاقاتلم یف   نیچون از نظر من.. اتفاقات ا

شبا همه  ه  ی تو  شد..  تکرار  بعدشم  و  با    یفرق  چیقبل  نداشت 

 ..دونست یکه از من م ی زیچ

تند   ششینشست.. مشعوف آت  ون یزیدوباره به صفحه تلو  نگاهم

شده بود و دستش رفت سمت شالم و از سرم درش آورد.. خواست 

باد زدن و درآوردم و از رو   ی که من با دستم ادا  ارهیمانتومم درب

.. هنوز تو گوشمه  ادمهیتخت بلند شدم.. مکالمات اون شبم هنوز  

 :هوسش لب زدماز  رپ ی تو چشما رهیخ یخودم وقت  ی صدا

 «اتاق.. کولر نداره؟ نی.. چقدر گرمه ااوووووف»

.. منم موافقم روشنش  زمهی.. کنترلش همونجا رو مگرمیج  چرا»

که    میش  یجفتمون انقدر داغ م  گهید  قهیچون تا چند دق  یکن

 «!میسوز یم

[19.01.21 21:25] 
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 هزار و هفتاد و چهارم پارت

کردم..    شتریلبم ب   ی و محکم بستم و فشار دندونام و رو  چشمام

نداشت.. وگرنه زرتشت   کروفنیاون اتاق م  نیخدا رو شکر که دورب

 !موند یازش نم ی زیچ گهی.. ددیشن   یمکالمه هم م نیاگه ا

 «!پسندم  ینم ی نجور یا  ادی.. من زایریم  شیپ  ی تند دار   یلیخ»

 «!بپسنده منم  دیکه با ی .. اونییقربونت برم که انقدر پررو! هه»

 «!خوام حال کنم باهات یچرا مثالً؟ خب منم م عه؟»

  ل یامشب و طبق م   هی!  زدلمیبهت عز  دمی من دارم پول م  خب»

وقته با    یلی.. خا یمن باش.. هرجور که من خواستمت باهام راه ب

بعد که گفتم    ی زا تشنه ام.. از فردا و رو  ی .. بدجوردم ینخواب  یکس

بگ  یهرچ  ی ایب بیتو  نفس؟  باشه  هم  ای !  با  تنت    ی لباسا  نی تا 

 «!قورتت ندادم

معلوم    لمیف  ی احمقانه اش زدم.. کامالً تو  االتیکه به خ  ی پوزخند

برگشتم تا کولر اتاق و روشن کنم.. روم به سمت    یبود چون وقت

و هم    دیپوزخند هم به چشم زرتشت رس  نیبود و ا  نیدورب  نیا

مشعوف چشم  به  دورب  یاحتمااًل  کردن  چک  خاطر  به   ی نایکه 
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که باهاش کردم   یکار  ساباتاقش.. آدم فرستاده بود سراغم تا ح

 !رهیو ازم پس بگ

افتادم سمت   یسرعت   نیکمتر  با راه  داشتم  سراغ  از خودم  که 

سه وقت که فقط وا  دی چیخودم تو گوشم پ  ی و بازم صدا  زشیم

 :چشمم بود گفتم ی کنترل جلو نکهیتلف کردن.. با ا

 «!کنم ینم داشیپ کجاست؟»

خواست    یدر حال لخت کردن خودش بود و دلش نم  مشعوف

وقتش و با اومدن و گشتن دنبال کنترل هدر بده و از همونجا  

 :جواب داد

 «!اوله ی حتماً تو کشو ستین زی اگه رو م نیبب»

 «!زت؟یرو م  هیعکس ک نیا»

 «!کار نداشته باش زیبه همه چ گهیتو؟ د ی دار  کاریچ»

 «!هیمن بگو ک  جون»

 «!زنمه»

 «خوشگله! اآلن کجاست؟ چقدر»
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دونم! خونه دوستش! خونه خواهرش! خونه ننه اش!    یچه م  من»

 «..! اَه ی دیتو هم چقدر لفتش م گهید ایور پالسه.. ب هیهر شب 

زنت شاک  انقدر» و گذاشت  یواسه چ  ی هست  ی از  رو    یعکسش 

 «زت؟یم

ها    یکنم.. خودش گذاشته که چشم منش  یغلطا نم  نیاز ا  من»

 «..اره یخانومم و در ب  ی و همکارا

 «عکسشو؟ ی دار یبرش م اگه بخوام من»

و ثابت    تی.. هرزگدیو ثابت کن.. ببخش  تیامشب اول برادر   تو»

 «!چشم یتو بگ  یکن.. بعد هرچ

  ر یکه خودش زد ز   یمبهوتم که به صورتش دوخته شد وقت   نگاه 

مشخص بود   لمیکه زد.. کامالً تو ف  ی خنده واسه حرف مسخره ا

ها    یاحترام  یکلمات و ب  نیآشنا بودم با ا  نکهیبا ا  ادمهیو خوب  

 هیکر  افه یکه ق  ی .. چقدر احساس حقارت داشتم اون لحظه ایول

 !دمید ی و خندونش و م

[19.01.21 21:26] 

 هزار و هفتاد و پنجم پارت
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 خنده؟   یداره غش غش م  ی نجوریا  ی حرومزاده گفت  نیبه ا  یچ -

و نگاهم و از صفحه    دمیزرتشت تو جام پر  ی بلند و عصب  ی صدا  با

از   دم یلحظه ترس  هیبه صورت کبود شده اش دوختم..    ونیز یتلو

که از خونه    یکه بازم مثل اون شب شده بود.. شب   ی چهره ا  نیا

قاسم نژاد تو شرکت روم   دیکه فهم  یشب  ای..  ای اش فرار کردم..  

 ...دست بلند کرده

خوره به    یبرم  رتشیهر وقت به رگ غدونستم    یم  گهید   حاال 

و..    ی زیچ  نیخواستم همچ  یافته و من.. واقعاً نم   یحال م  نیا

 ی چرا زرتشت آگاهانه داشت هم خودش و هم من و داغون م

 ..کرد

 !با تـــــــوام -

 :و با تته پته گفتم  دمیتو جام پر گهیبار د هی

 !ست ین ادمی.. ای -

و من با    ونیزیزد و دوباره روش و برگردوند سمت تلو  ی پوزخند

رفتم    یدرد و  شدم  بلند  بود  شده  منتقل  بهم  وجودش  از  که 

 ..سمتش
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 ...و.. من خودم نیزرتشت.. تو رو خدا.. ولش کن ا -

 !ــــــــــــسیه -

  ش ینیبرنگشت سمتم.. فقط انگشتت و به نشونه سکوت رو ب  یحت

 ..اشاره کرد یلعنت  لمیف گذاشت و با چشم و ابرو به اون

 !حساسش ی به جا میدی ساکت باش. فقط نگاه کن! رس -

به   نکهیزد.. من بعد از ا  یکه ازش حرف م  یحساس  ی جا   نیا  تو

با قدم ها  زیکنار م   ی قدر کاف آروم راه   ی مشعوف لفتش دادم.. 

لخت رو تخت ولو شده بود و    مهیکه ن  یافتادم سمت اون تن لش

 ..کرد  یخمارش داشت به من نگاه م  ی چشما   ی از ال 

تا بناگوش باز شد و دستش رفت سمت    شش یکه شدم.. ن  کینزد

که کنارش نشستم و مچ دستش و    ارهیلبه شلوارش تا اونم درب

 ..گرفتم

شدم و    کشیتا حد ممکن نزد  یوقت   دی چیخودم تو سرم پ  ی صدا

 :گفتم 

 «!ارمیدرش ب و من نیا بذار»
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که    ییبودم.. چشما  فشیتو چشما و نگاه کث   رهیهمون حال خ   تو

بود ول باز نگهشون داشته    ی حت  ی بعد  قیاز تصور دقا  یبه زور 

 ..تونست لبخند زشتش و پاک کنه ینم

که از پشت ولو شد رو تخت و چشماش و   ی تا لحظه آخر  منم

خ کم..  فاصله  همون  تو  بست  که    رهیکامل  موندم  صورتش  تو 

من باشه    ریتصو   ادیکه تو ذهنش م  ی زیچ  نیشد.. اول  داریب   یوقت

که قبل از اومدنمون تو شرکت به   ییمطمئن شدم.. دارو  یو وقت

 !مخوردش داده بودم اثر کرد.. از جام بلند شد

[20.01.21 19:47] 

 هزار و هفتاد و ششم پارت

دهنم و قورت دادم و نگاهم و دوختم به زرتشت.. هنوز قصد    آب

و   لمیآخر اون ف  هینداشت روش و برگردونه و مصر بود که تا ثان

  ده یبود و ند  ی واسه من تکرار  گهید  ی بعد  ی صحنه ها  ی.. ولنهی بب

 ..از حفظ بودم

ناموس و از تنش کندم و    یاون نکبت ب  ر یشلوار و لباس ز  یوقت

ا  هیانداختم   از  بعد  و  ج  نکهیگوشه  تو  و    فیک  بشیاز  پولش 

توش پول داشت و برداشتم و سر و وضعم و    یدرآوردم و هرچ 
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ب برم  افتادم  راه  برگشتم    یول  رونیدرست کردم..  قبلش دوباره 

 ..ستادمیسمتش و کنار تخت وا

لبم    انگشتم  به  لب   دمی مالو  رژ  و  گردنش  و  باهاش صورت    ی و 

به چهره زننده اش نگاه کردم و حس   رهیخ  رهی کم خ  هیکردم..  

با هم اصالً متوجهش نشه    دیکه شا  ی نارو زدن  نیکردم حرصم 

 ..شه ینم یخال

دل  نیهم  واسه و  حرف  یدق  بابت  زن   یخودم  و..  زد  بهم  که 

کرد و   یم  انتیداشت بهش خ   یشکل  نیکه داشت و ا  یخوشگل

نفرت پام و بلند کردم و   تیبا نها یکردم وقت یجا سرش خال  هی

بلند زدم    ی با کف کفشم محکم کوبوندم تو پهلوش و با قدم ها

 ..رونیاز شرکت ب 

که مدرک قاتل بودنم شده بود..    یلمیدرست مثل ف  لممیف  نیا

داشت..  ن  یمهم  زینقطه تموم شد و خب.. حتماً بعدش چ  نیتو هم

تن و بدن    دنیشده و با د  داریتونستم حدس بزنم.. مشعوف ب   یم

احمق    ی پوستش.. مثل همه اون آدما  ی لختش و رد رژ لب رو

شده از طعمه   الشکل گرفته و خوشح  نمونیکرده رابطه ب  الیخ
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که بهش دادم و   یکه تور کرده و البد بعدشم شماره دروغ  ی ا

 !خاموش مواجه شده ی گرفته و با گوش

که تو اون دو سه ماه به پست    یی.. واسه همه آدمای قصه تکرار  هی

  بشون یوسط نص   نیا   ی سود  نکهیمن خوردن و پوالشون.. بدون ا

 ..شده بود دهی .. باال کشیبشه.. توسط منِ عوض

اون همه   ن ی.. مطمئناً فقط از شانس گند من بود که از بنیا  یول

که من و    یآدم آشغال  نیآدم.. هم  نی.. درست همفیالشخور کث

جا اتاق   ی به  تو  کشوند..  شرکتش  تو  اش  دورب  یخونه    ن ی که 

کرد که    ی با زرتشت ارتباط بر قرار م  ی نحو  هی به    دیداشت.. با

وا من..  ش  ستادهیحاال..  شوهرم..  ها  ن یهمچ  اهدکنار   ی صحنه 

از قبل از خودم بهم بخوره به    شتریباشم و حالم ب  ی زیرقت انگ

 !که واسه پول درآوردن گرفتم ی احمقانه ا میخاطر.. اون تصم

نگاهش حاال م  دمیکش   یقی عم  نفس به زرتشت..   خیو زل زدم 

خ  نیزم من  بود  ن  ره یشده  برآمده    م ی به  رگ  و  منقبضش  رخ 

..  نمی تونستم به چشم بب  ینبض زدنش هم م  یاش که حت  قهی شق

 :صداش زدم با عجز گهیبار د هی

 !زرتشت -



2880 
 

[20.01.21 19:48] 

 هزار و هفتاد و هفتم  پارت

 !سایخوام ازت گ یجواب م هیفقط  -

آخر    نکهیخشدار و دورگه شده اش ساکتم کرد و با ترسِ ا  ی صدا

به چ ا  یامشب  با همه  و  بشه  هنوز    انای جر  نیقراره ختم  من.. 

نه زل زدم بهش که    ایزرتشت دارم    ی خونه و زندگ  ی تو  ییجا

 .سرش و به سمتم برگردوند

 :دیپرس  ینداشت ول ی و حالت عاد  دیلرز یم لباش

  ..و بدونم.. روشِ.. روشِ کسب درآمدت نیخوام.. ا یفقط م -

 :ادامه داد ی.. پر از درد و درموندگونی زیاشاره به تلو با

با اون مشع  ای..  ایبود؟    نیا  -  یکار  نیوف حرومزاده همچفقط 

 ؟ ی کرد

 ...حرفا رو.. مگه چه ن یزرتشت.. تو رو خدا.. ول کن ا -

 !ســــــــــــایجواب من و بده گ -

قطره    ختنیدادش چشمام و محکم بستم و همزمان با ر  ی صدا  با

 :صورتم ضجه زدم  ی اشکم رو ی ها
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  ن یشرف سه ماه با هم  یبـــــــــــود! منِ ب  نی بود.. هم  نیهم -

 !کار پول درآوردم 

هق هق خفه ام   ی دهنم نگه داشتم و صدا  ی و محکم جلو  دستم

کرد    ی کار  نی همچ  هو یبه سر زرتشت زده بود که    ی بلند شد.. چ

 ..شده امون نیریو انداخت وسط رابطه تازه ش شیآت نیو ا

  گه یکه د  م یکنار اومده بود و قرار گذاشت  نیبا بدتر از ا  زرتشت

خواست    ی.. حاال با هم زدن دوباره اش ممی از گذشته نزن  یحرف

مثل من..    یکیهر دوتا کار.. حداقل از نظر    یبرسه؟ وقت  یبه چ

 !شد یقابل بخشش محسوب م ریو غ فی اندازه کث  هیبه 

باز کردم زل زدم   سمیخ  ی شد.. چشما  یکه طوالن  سکوتش و 

بود.. نفس    رهیبود و ناباورانه به من خ  سیونم چشماش خبهش.. ا

ب و  تا وقت  رونیلرزونش   یفرستاد و چند قدم عقب عقب رفت 

د به  خورد  وا  واریپشتش  همونجا  ولستادیو  خ  ی..  و    رهینگاه 

 !مستاصلش و ازم نگرفت

که بود    یهرچ  ی گذره.. ول  ی داره تو سرش م  یچ   دمی فهم  ینم

 ..حجم از فالکت کشونده بود   نی اصالً خوب نبود که زرتشت و تا ا
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  گاه یبازم تو جا  نکهیبا خشم رفتم سمتش.. با ا  نباری.. انیهم  واسه

  ی ریگیشدم از دستش که چرا با پ  یبودم عصبان  ستادهیمتهم وا

و تلخ   مونینداره زندگ  یتیاهم  چی ه  گهیکه د  ی کردن تو مسائل

 ..کرده

 :لرزونم و بلند کردم ی اشکام و پاک کردم و صدا پشت دست با

  ن یدنبال همچ  ی و؟ اصالً چرا رفت  لمیف  نیا  ی از.. از کجا آورد -

د  ؟ی زیچ نشد  قرار  مگه  مگه..  حرف   گهیهــــــــــــان؟ 

  ی و ازم نخواست  ی مگه من و الل نکرد  م؟ی گذشته ها رو وسط نکش

  ی درباره شغل و روش کسب درآمدم نگم تا تو بتون  یچیه  گهید

بود که    ی چه کار  نیا  ال حا  ؟ی ـــــــا یرفته رفته باهاش کنار ب 

م  ی کرد عذابم  انقدر  چرا  آخــــه؟    ی د یزرتشت؟ 

 چــــــــــــرا؟ 

[23.01.21 23:14] 

 هزار و هفتاد و هشتم پارت

 :و ناباورانه به چپ و راست تکون داد و لب زد سرش

م- عذاب  رو  تو  دارم  مدم؟اآلنیمن  داره    یاون  ی کن  ی ..فکر  که 

  ؟ییکشه تو یعذاب م
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 :دی اش کوبوند و هوار کش نهیمحکمش و تو س مشت

زنم    یکه چهارماهه دارم به اشتباه با فکر هرزگ  رتم یغ  ی منِ ب  ای-

که خودم و لعنت   ستین  ی گذرونـــم؟! روز  یشب و روزم و م 

گفتم    یبا خودم م  نـــــو؟همشیا  یفهم  ی! مســـــاینکنم گ

  دات یدنبالت؟چرا زودتر پ  ومدمی سه ماه زودتر ن  وزیچرا؟چرا من پف

ا از  قبل  ا   یبشانقدر غرق    نکهینکردم  غلـــط؟روز  نیتو    یراه 

 ریوو تص  دمتید  ابونیکنار خ  یکه صحنه اون شب..وقت  ستین

افتادم به جونت    وونیح  هی  نیع  ی وقت  تیچهره پر از زخم و کبود

منِ کثافت بازم به خودم حق   یچشمم رد نشــــــه!ول   ی از جلو

برخورده اون کارو کردم..بازم    رتمیدادم..که چون به غرور و غ  یم

د گ   ی م  لمته  نشد!    سایگفتم  مجازات  نکرده  گناه  خاطر  به 

کردم و حاال..بعد از چهارماه..من خودم   یخودم و قانع م  ی نجوریا

تو سرم داشتم و    یمزخرف و اشتباه   ی بفهمم..که چه فکرا  دیبا

پ  چیه ا  دا یکس  که  بکشه    نینشد  من  سر  تو  از  رو  فکرا 

 !ـــــرونیب

 :زدممشت شده صدام و مثل خودش بردم باال و داد  ی دستا با
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گفتم من با    یاون موقع بهت م   ـــــــــــه؟اگهیمگه فرقش چ-

  ی کنم خوشحال م  ی م  ی کار  نیمثل مشعوف همچ  یلجن  ی آدما

از نظر تو   یزرتشت..هرزگ  هیجور کثافتکار  هی  نمی؟ا یشـــــــد

 ....رو تخت طرف و باهاش بخـ ی بر نکهیفقط ا ـــــــه؟یچ

برداشت و هجوم آورد سمتم..از تصور    واریاش و از د  ه یتک  نکهیهم

تکرار دوباره اتفاقات اون شب و به باد کتک گرفته شدنم چشمام 

 یدفعه راض  نی ..ادیاز جام تکون نخوردم چون شا  یو بستم..ول

حال    نیداشت رو ا  ریدرصد تاث  هی کتک خوردن..اگه    نیبودم به ا

ه تا  و بذارم انقدر من و بزن گمن  ی چیخراب زرتشت حاضر بودم ه

 !آروم شه

فقط صورتم و محکم بادستاش نگه    د یکه رس   م یقدم   هیبه    یول

نزد فاصله  از  و  تو گوشم    ی حرفا  ی تر  کیداشت  و  پر حرصش 

 :کوبوند 

 !شم بســه  یم وونهی!بسه..دارم دسایساکت شو..ساکت شو گ -

 ..زدم و مچ دستاش که باهاش صورتم و نگه داشته بود گرفتم   هق

 !زرتشت-

  !نگو یچی..توروخدا هساینگو گ یچیه-
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کم چرخوندم و کف دست زرتشت و که رو صورتم    هیو    صورتم

  ی عصب  ی آدما  نی و ع  دیدستش و عقب کش   عیکه سر  دم یبود بوس

 :دیرفتار و حرفاشون ندارن توپ ی رو یکه کنترل

چ- به    یدست  نی؟ایبوس  یم  ینکن..نکن..نکن..واسه  رو  تو  که 

 !سا؟هــان؟یگ  یبوس یم یخاطر گناه نکرده کتک زده واسه چ

[23.01.21 23:14] 

 هزار و هفتاد و نهم  پارت

چشماش که لحظه به لحظه داشت   ی دیبه صورتش و سف  نگاهم 

پ  ی نجوری شد دوختم.. هم  یقرمزتر م رفت سکته    یم   ش یاگه 

 !که به اعصابش وارد شده بود ی کرد از زور فشار یم

  ی درد   نیکم از ا  هیبگم تا    یکنم و چ  کاریچ  دی دونستم با  ینم

  ی و م  نیکرد و کم کنه و بدتر نشه.. فقط ا  یکه داشت تحمل م

 ..تونستم تنهاش بذارم یخواستم و نم  یدونستم که نم

  واریبه د  هیبا تک  نباریدوباره عقب عقب رفت و ا  ی وقت  نیهم  واسه

نشست و صورتش و با دستاش پوشوند.. با وجود حال   نیزم  ی رو

آب    وانیسمت آشپزخونه و با ل  دمییبد و درون ملتهب خودم.. دو

 ..ششیبرگشتم پ 
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احت  کنارش با  و  دستم  و  رو  اطینشستم  تو   ی گذاشتم  پاش.. 

بدم زرتشت    صی تشخ  تونستم  ی کرده بودم که نم  ریگ   یتیوضع

متنفره   من  از  لحظه  ول  ایاون  خودش..  م  نیا  یاز  خوب    ی و 

 ه یکه هربار به    یی سایگ  نیدونستم که خودم.. حالم داشت از ا

 ..خورد ی شد بهم م یآدم م نیباعث آزار ا یشکل

فکرشم    یکه حت  ییبود.. چرا از جا  ومدهیروز خوش به ما ن  هی  چرا

دست انداز    ی رو   مونیتونستم بکنم کجاست.. دوباره زندگ  ینم

کنه..    یکه سرعت و کم م  ییافتاده بود! اونم نه از اون دست اندازا

به کل چپه    نیشه  ماش   یکه باعث م  ییاستانداردا   ریاز اون غ

 !بشه

 :کم تکونش دادم و صداش زدم  هی

 !ا یکن  یکم آب بخور.. سکته م  هی ایزرتشت جان! ب -

سرش و از    هیتک   نکهیاز رو صورتش برداشت و بدون ا  و  دستاش

نه فقط از نگاهش که از تک   یزل زد بهم.. درموندگ   رهیبگ  وارید

و   خودم  لحظه  اون  من  و  بود  مشخص  رفتارش  و  حرکت  تک 

 !حالش نیبردن ا  نیکردم واسه از ب یآدم حس م نیناتوان تر
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زدم..   - زبون  بهت.. چقدر زخم  گفتم  متلک  و  چقدر  بد  چقدر 

شغل  راهیب اون  خاطر  به  کردم  درست   یبارت  خودت  واسه  که 

.. ی جواب بد  یتونست  یبارش و نم  هی.. فقط  سای بار گ  هی..  ی کرد

م   یبگ بگیکن  یاشتباه  بگ  ی..  نکن..  مثل سگ    یقضاوت  بعداً 

  ی نی حالم و بب  نیکه ا  ی بود  یحرفا؟ راض   نیاز ا  ی ش  ی م  مونیپش

 کنه؟ یو داغونم خوشحالت م مونیاآلن انقدر پش نکهیآره؟ ا

  وار یناباور و مبهوت من پشت سرش و محکم به د  ی چشما   ی جلو

 :کوبوند و پر حرص  خشم ادامه داد

 ..که بارت کردم ییاز فکر حرفا رمیخواد بم یدلم م نکهیا -

تو بغل خودم    دمش یبا دو دست سرش و نگه داشتم و کش  عیسر

.. اون  یبود ول  ی رونیکردم. حال جفتمون رو به و   هیو زار زار گر

 .دمید یلحظه من فقط زرتشت و م

[24.01.21 00:14] 

 هزار و هشتادم پارت

وقت نخواستم    چیمن قربونت برم ه  ینه.. نه به خدا زرتشت! اله -

نکن با خودت. من.. من اون حرفا    ی نجوری.. انمتی حال بب  نیتو ا
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گفتم    یوقتم نم  چینگفتم! ه  یچیدونستم که ه  یرو حق خودم م

 !ی دیفهم یاگه خودت نم

ب  سرش بغلم  تو  از  که  ددیکش  رونیو  خودشم   ی چشما  دمی.. 

  ..سهیخ

فکر که زنم تو    نیبا ا  دیبا  یتا ک  دم؟یفهم  ی م  د یچرا؟ چرا نبا -

  ی کرده خودم و عذاب م   ریاون سه ماه حداقل صد تا مرد و س

فکر    ؟ی زیچ  ن یراحت بود کنار اومدن با همچ  یدادم؟ فکر کرد 

بخارم که    یرگ و ب یآدم ب هی  یعنی ادیچون صدام در نم ی کرد

 سا؟یبا خودت گ ی فکر کرد  یچ ست؟یبراش مهم ن  زایچ نیا

رو عوض    ی زی گفتنش چ  نکهینکردم جز ا   ی فکر  چی.. هیچیه -

کنـــــه! فکر    یلکه ننگ و از دامن من پاک نم  نیکنه! ا  ینم

 ی حت  ای..  ی دیکه من و د   ی شد اگه اون لحظه ا  یم  یچ  ی کرد

گفتم من    یکارم.. بهت م  نیاز من و ا  تتیبعدش.. تو اوج عصبان

تلکه کردم..   وها ر   یوقت تا تهش نرفتم و فقط اون عوض  چیه

 یبود نبـــــود؟ اون  نیهدفم که هم  ؟ی شد  یخوشحال م  یلیخ

که من و موقع    ی .. اوننه یب   یم  ابونی کنار خ  ستادهیکه من و وا

درصد به ذهنش    هی  یحت   نهیب  ی و اون م  نیا  نیسوار شدن تو ماش
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نـــــه! نمونه اش اون قاسم نژاد   ؟ی زیچ  نیکنه همچ  یخطور م

اصالً به   ایکرد؟    یگفتم باور م  ی و م  نی.. اگه بهش ازیهمه چ  یب

نم  چیخود داداشش! ه  باور  وقت  یکس  از   ی کرد زرتشت.. پس 

  ی م  فیخودم انقدر خودم و کث  یزن خرابم.. وقت  هینظر همه من  

دونم که حاضرم همه حرفا و متلک ها و زخم زبونا رو به جون 

 !ــــه؟یبق  تی تالش کنم واسه عوض کردن ذهن  دیبخرم.. چرا با

  ی که نم  یبا همون حال خراببهم زل زد و    رهی خ  رهیکم خ  هی

 :شد لب زد یبهتر نم ی چرا ذره ا دمیفهم

..  هیبق   تیاگه.. برات مهم نبود قضاوت کردن و عوض شدن ذهن -

ا  کارم همون    نی.. ایکن  یاگه فکر م  ؟ی کرد  یکار و م   نیچرا 

 ؟ یرفت یتا تهش نم  ینداره.. واسه چ یفرق چیو ه هیهرزگ

.. انگار  د یواسه گفتن به ذهنم نرس  یحرف  گهیالل شد و د  زبونم

دل ا  ی ها  لیهمه  کننده  نشکستن    یزمان  هیکه    ی قانع  واسه 

خودم داشتم دود شده بود و رفته بود هوا که حاال    شیسکوتم پ 

بدم.. شا  ینم  دا یپ   یچیمن.. ه ..  دمیکردم که جواب زرتشت و 

 !حرف حق جواب نداشت

[24.01.21 00:15] 
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 کمیهزار و هشتاد و  پارت

ضرب از جاش بلند شد و نگه بهت    هی  دیکه سکوتم و د  زرتشت

 ..دیزده منم با خودش باال کش

.. نه خودت و گول بزن! یکن من و آروم کن  یحرفا نه سع  نیبا ا -

.. خطرش و به ی که حاضر شد  یدونست   یتو خودتم فرقش و م

بخر های جون  آدم  با  شدن  رو  به  رو  خطر  مثل    ی وزیپف  ی .. 

.. یول  ی رو به جون بخر  رهیمشعوف که نارو زدن تو کتشون نم

  ی منم م  کاش ی.. ولسایگ یدونست ی! خوب میتنت و آلوده نکن

سکوت و حرف نزدنت و   نیا  یتونستم تو رو بفهمم.. کاش معن 

کتاب ورق   هیکه هنوز برام مثل    فیح  یتونستم بفهمم.. ول  یم

قراره به صفحه   یورق بزنم.. ککتاب و    نیقراره ا  ی.. کی نخورده ا

شناختمت و  گهید نکهینفس راحت بکشم از ا هیآخرش برسم و 

 یکنه.. فقط خدا م  ریو غافلگ  من  ستیقرار ن  یچیوسطا ه  نیا

 !دونه

ا  گفت بدون  دادن    نکهیو  نشون  و  زدن  حرف  مهلت  من  به 

بلند راه افتاد سمت    ی رو بده.. با قدم ها  یعکس العمل  نیکوچکتر

  ..در
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زم  فقط رو  و  تونستم خودم  و   نیلحظه آخر  بکشم  به سمتش 

 :عاجزانه صداش بزنم

 !زرتشت.. نــــــرو -

برنگشت سمتم.. انگار    یول  ستادیبود که وا  رهیدستگ  ی رو  دستش

خواستم    نکهی کرده بود و من هم  ر یرفتن و نرفتن گ  یتو دو راه

رفتن منصرفش    یمعذرت خواه  هیشده    ی.. حتیحرف  هیبا   از 

 ..کنم.. مهلت نداد

کردم بابت    هیو در و بست.. منم همونجا زار زار گر  رونیب   رفت

اومدن خودم    ایمن و از به دن  یشکل  هیکه هربار به    یسرنوشت 

 !کرد یم مونیپش

من   ی که کم مونده بود جلو   یبودم بابت زرتشت.. زرتشت  نگران

چشمم کنار   ی لحظه از جلو   هیسکته کنه و چهره سرخ شده اش  

 !رفت ینم

واسه بلند شدن و حرکت کردن نداشتم..    یکه اون لحظه توان  من

پا گرد  به  مطمئناًًً  داشتم..  نم  ی اگرم  هم  ..  دمیرس  یزرتشت 

تونه نجاتم بده دارون   یکه حس کردم م  ی.. تنها کسنیواسه هم

هق هقم کل    ی تعادل.. همونطور که صدا  یب  ی بود که با قدم ها 
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ونه رو پر کرده بود.. خودم و رسوندم به اتاق و شماره اش و  خ

 ..گرفتم

دارون و اون    بیو غر  بیاون تماس عج  لیدل  دمیفهم  یم  حاال 

بود.. پس اونم خبر   یشد چ  یحس م   یلحن نگرانش که به خوب

قراره پاش به خونه برسه   ی و چه جور  هیداشت زرتشت تو چه حال

 !مهیچقدر وخ تیزنگ زده بود تا بفهمه وضع شی پ ش یکه پ

[24.01.21 00:15] 

 هزار و هشتاد و دوم  پارت

 :جواب داد عیاآلنم منتظر بود انگار که سر نیهم یحت

  بله؟ -

و   ی برا  ی کار  چیه  نتونستم بکنم  هقم  هق  دوباره  گرفتن  اوج 

 :دارون و نگران تر کرد ی همون صدا

 ؟یخوب سایگ سا؟یگ -

 :گرفتم و به زور لب زدم ینفس
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من خوبم.. من خوبم دارون.. به داد زرتشت برس.. تو رو خدا!  -

گرفت!    یم  شی .. حالش خوب نبود.. داشت آترونیرفت از خونه ب

 !ادیسرش ب ییبال هیکنه  ی ترسم با اون حال رانندگ یم

کنم.. آروم باش    ی م  داشی من پ  سایخب گ   لهی خب.. خ  لهیخ -

 !تو

کنم برات.. تو رو خدا هواش    یبه دادش برس دارون! جبران م -

  !و داشته باش

کنم    داشیتونم پ  یم  نم یافتم.. بب   یباشه.. باشه من دارم راه م -

 !بهت.. فعالً  دمینه.. خبر م ای

  ی بدبخت  تیولو شدم.. نها  نیو قطع کردم و همونجا رو زم  تماس

وقت نتونستم عکس العمل زرتشت و درست    چیبود که ه   نیمن ا

 .کنم  ینی ب  شیپ

احتمال    هی  ی.. ول نمی ازش بب  ی رفتار   ن یدادم که همچ  ی م  احتمال

  یتیماه  نیمسئله براش کوچکتر  نیگفت ا  یهم بود که م  گهید

هم و  ماش  نکه ی نداره  سوار  درآوردن..  پول  خاطر   ی مردا  نی به 

شم از نظرش گناه و اشتباهه و با گفتنش فقط خودم    یهوسباز م 

کوچ ول  کیو  م  ی کردم..  دلم  عقب    ستخوا  ی حاال..  به  زمان 
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  ن یکه زرتشت من و تو ا  یبرگرده.. به چند ماه قبل.. همون شب

 ..اتاق آش و الش کرد

با فهم  یم  اگه   ی عوض م  زای چ  یلیموضوع خ  نیا  دنیدونستم 

  ح یو براش توض  زیموندم و همه چ  ی فرار.. همونجا م  ی شه.. به جا

کردم.. از   یکه تو اون سه ماه م  یغلط  ازیتا پ  ریدادم.. از س  یم

پ   ریس داغ  ازیتا  ول  یاون آش  نخوردم..  بدجور  یکه  و   ی دهنم 

  ..سوزوند

××××× 

ماش  ه یتک  با کاپوت  خنی به  عم  رهی..  دره  که    قیبه  روم  به  رو 

م ها  دیرس  یامتدادش  چراغ  نم  ی به  شهر..  دونم    ی روشن 

  ..شد  یبسته داشت تو دستم دود م  نیاز چندم  گاریس   نیچندم

وا   نیا   خودم ول  ستادهیباال  ا   یبودم..  ته  و  روانم  و  دره   نیروح 

  ست ین   یکس  چیه  گهیکه د  ییکردم.. جا   یحس م  کی و تار  قیعم

بده و ه پ  ی نور  چی نجاتت  واسه  پ  دایهم  برگشت  راه    دا یکردن 

 !یکن  ینم

که انقدر داره   ی فشار  نی.. اهیدردم چ  دم یفهم  ی.. نمدم یفهم  ینم

که اگه    یتیعصبان   ه؟یمال چ   قاًی کنه دق  یم  ینیرو شونه هام سنگ 
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سر   ییبال  هی  ای کشوند و    یموندم من و به مرز جنون م  یخونه م

گ  ایخودم   مال چ  یم  سایسر  دارم    ی نجوریا  یاز چ  ه؟یآوردم 

 رم؟یگ  یم شیآت

[24.01.21 00:16] 

 هزار و هشتاد و سوم پارت

عصبان   از پ  یخودم  از  بعد  زشتم  رفتار  خاطر  به  کردن   دایام.. 

ناروا.. به خاطر شک   ی به خاطر تهمت ها و زخم زبون ها  سا؟یگ

گوشه از ذهنم بود و داشت من   هیهر رابطه امون    ی که تو  ییها

زنم تا همون گوشه    یدست و پا م   ی کرد که چه جور  یو تماشا م

 نکنه؟  دایبمونه و شاخ و برگ پ

  ل یمسئله رو به من نگفت.. با دل  نیام که ا  یعصبان  سای.. از گای

مسخره نخواست من بدونم که تو اون سه ماه.. فقط سوار   ی ها

 !بار.. تا تهش نرفته هی یشده و حت  یاون حرومزاده ها م نی ماش

کرده   یکار و م  نیا   ی چه جور   نکه یاز چند و چون ماجرا و ا  هنوز

  ی اومده خبر نداشتم.. هنوز ذهنم آمادگ   یو از پس اون آدما برم

 ..و نداشت دیموضوع جد ی سر هیبا  ییارو یالزم واسه رو 
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بود واسه داغون کردن    یبودم کاف  دهیکه فهم  یینجایتا هم  یول

که اسمش    ی.. واسه خشم.. واسه هر کوفت یمونیمن.. واسه پش

 ..هست

رابطه امون   نی م از همون شب اولتونست ی . مدمی زودتر نفهم چرا

 دم یکه ازش پرس  یکنم و بفهمم.. همون شب  ی ری گیرو پ  هیقض  نیا

ک  نیآخر اش  م  یرابطه  حاال  و  نها  دمیفهم  یبوده  با    ت یکه 

 :صداقت جواب داد

 «!شی سال پ ده»

که بهم داد آورد و    یجواب  نیا  ی بهونه برا  هی  یباور کردم وقت  چرا

کنم    لهیو انقدر بهش پ   ارمیرو درب  ه یقض  ی نکردم ته و تو  یسع

  !که قانعم کنه

چرخا  کینزد  ی صدا  با کنار    نی ماش  ی شدن  درست  توقفش  و 

  ن یپا له کردم و خواستم برم سوار ماش  ریو ز  گارمیمن.. س   نی ماش

ا به نقطه  از همه آدما بدم م  ده یرس  ی شم..  اومد و    یبودم که 

بود جا   چکسیه  دنیچشم د بهتر  نداشتم. پس  باشم که    ییو 

 !دور و برم نباشه یکس
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د  یول و  چراغش  شدن  خاموش  آشنا  دنیبا  مدل  و    ی رنگ 

شد دوختم و    اده یکه همون لحظه پ  ی .. چشم به راننده انی ماش

 ..نفسم و با حرص فوت کردم

تول  نیع  ی خودیب - از خودت دود و سوت    سا ینکن.. گ   د یقطار 

من بود  نگرانت  زد  خلوت زنگ  نداشتم  قصد  دنبالت..  اومدم  م 

 .و بهم بزنم تییتنها

  هیتک  نی زدم و همونطور که دوباره رو به دره.. به ماش  ی پوزخند

 :دادم گفتم  یم

نم  سایگ - بود..  من  حال  نگران  اگه  با    ی واقعاً  خودم  ذاشت 

  ی . حداقل کارفتمیحال و روز ب   ن یبه ا  یموضوع   ن یهمچ  دنیفهم

  یبود که خودش بهم بگه! حت  ن یتونست بکنه در حقم ا  یکه م

هم همشبید  نیاگه  م  نی..  صبح  نم  یامروز  انقدر    یگفت.. 

 !کردم یسوختم.. انقدر احساس حماقت و رودست خوردن نم

[24.01.21 00:16] 

 هزار و هشتاد و چهارم پارت

شه   داینفر پ هیقط بود.. منتظر بودم ف خودیب ییخلوت تنها انگار

من حرفا تو   ی تا  انبار شده  براش   ی تل  هم  پشت سر  و  ذهنم 
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و درشت   زیر  انیبهتر از دارون که در جر   یکنم و خب.. ک   فیرد

  ی زینداشت چ  یقرار داشت و لزوم  سا یو رابطه من و گ  می زندگ

 .کنم  یرو از سر خجالت مخف

 :دمیپرس  نیداد به ماش  ه یتو سکوت اومد کنارم تک یوقت

 نجام؟ یا ی دیاز کجا فهم -

 :گفت  یبه سوالم با ناراحت  تیاهم یب

قهر مسخره    نی.. که ای افتاد  یحال و روز م  نیبه ا  دیحتماً با -

 ؟ی گرفت  یو رفاقتمون و از سر م ی کرد یرو تموم م

  ه یگرفته اش..    مرخیو به سمتش برگردوندم و زل زدم به ن  سرم

  یبود.. که چه جور  نیهم ا  دمیفهم  یم  دیکه با  ی ا  گهید  زیچ

 !استفاده کرده بود ی و به دست آورد و از چه ترفند لمیاون ف

غلط   ایکه به درست    ستمین  یو تو حال  گمینم  یچیه  دید  یوقت

که ازش داشتم فکر کنم.. جواب سوالم و    ی خواسته ا  نیبودن ا

 :داد
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شه    ی هر وقت حالت بد م  لمایف  نی که ع  ی دو بار گفته بود  یکی -

که زنگ زد و گفت   سای.. گیکن  یبا خودت خلوت م  نجایا  ی ایم

 !یباش نجای.. حدس زدم ای با اون حال از خونه رفت

رو    سایرابطه طرف گ  نیکه تو ا  شهیکرد و درست مثل هم  یمکث

 :گرفت ادامه داد یم

  ی دوباره زنگ م  سایشدم اگه وسط راه گ  یخوشحال تر م  یول -

اتفاق  یزد و م باالخره هر  برگشته..  ب   یگفت زرتشت    نتون یکه 

تو وضع اآلن  اونم  باشه..  زرتشت  ستین   یخوب  تیافتاده  ! گفتم 

 !کنه  یموضوع فکر م نیحتماً به ا

 :تکون دادم و گفتم دییبه تا یو تند و عصب سرم

همه    دیکه با  ی زرتشته! اون  شهی فکر کنه.. هم  دی که با  یآره.. اون -

  ه یزرتشته.. بق   شهیو عاقالنه عمل کنه هم  رهیجوانب و در نظر بگ

 ی خواد گند بزنن.. سکوت کنن.. پنهون کار  یهرچقدر دلشون م

کنه و صداش   یگندا رو ماست مال  نیهمه ا  دی که با  یکنن.. اون

  ..زرتشته ادیدر ن
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ه  ینم  یچیه  دارون شخص دی پرس  ینم  یچی گفت..    تش ی.. 

و مجبور به جواب    یکس  دنیخواست با پرس  یبود که نم  ی نجوریا

 ..کنه  یکنه که فکر کردن بهش حالش و بد م  یدادن سوال

اون که   دیخواست بگم.. شا  یحاال که اومده بود.. من دلم م  یول

من و   ی شونه ها  ی فشار رو   نیکمتر بود و ا   تشیدرصد عصبان 

حل بهتر  راه    ه یو    دید  یرو م  ه یتر قض   ی کرد.. منطق  یتحمل نم

 ..ذاشت یپام م ی واسه آروم شدن جلو

[25.01.21 04:18] 

 هزار و هشتاد و پنجم پارت

 :لب زدم میدرموندگ  تیو به سمتش برگردوندم و با نها سرم

 سایگ  نکهیچهار ماهه بهم دروغ گفته دارون! چهار ماهه با فکر ا -

گناهکاره دارم روز    هیهرزه اس..    هیشده..    یابونیدختر خ  هی..  هی

کنم    یگذرونم و هر روز و هر شب خودم و قانع م  یو شبم و م

شرا نداره..  اشکال  باالسرش    طشیکه  مادر  و  پدر  بوده..  سخت 

حق داشته که به   دی.. شادهیکش  یل پو  ی.. بدهیکش  ینبوده.. سخت

زن   نکهیبشه.. حاال.. بعد از چهار ماه.. بعد از ا  دهیراه خالف کش

راز    نیو بزرگتر  میبهم اعتماد کرد  نکهی.. بعد از ا میو شوهر شد
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وقت تا    چی.. بازم بهم نگفت تو اون سه ماه.. ه دمی و فهم  شی زندگ

  چینرفته.. ه   هشد  یم  نشونیکه سوار ماش  ییته رابطه با اون آدما

هوسباز بوده..    ی از مردا  ی وقت نگفت کارش در اصل.. کالهبردار

 !نه گرم کردن تخت خوابشون

به سمتم چرخ  نگاه  .. حالش  دیدارون مات صورتم شد و کامل 

و داشتم با زجر    لمیشرکت ف   ی که تو   ی درست مثل من بود.. وقت

بودم که من و به   ییکردم و منتظر صحنه ها ینگاه م   یو بدبخت

 ..نرفت  شیطبق انتظاراتم پ ی چیه یکشونه ول  یم ی مرز نابود

 ؟ یچ یعنی -

 ییداده.. هم ما رو.. هم اون آدما  ی ! خانوم ما رو بازنیهم  یعنی -

شده رو.. گول زده. که همه فقط فکر    یم  نشونی که سوار ماش

  ..هرزه اس هیکنن 

 ه؟ی واضح بگو زرتشت.. منظورت چ -

و به    می زندگ  ی.. همون که فکر کردی که آورد   یلمیتو اون ف -

  سا یمونه.. گ  ینم  یازم باق  یچیه  دنشیشه و بعد از د  یگند م

پدر رفت تو اتاق شرکتش.. بعد از اون    یفقط با اون مشعوف ب

کرد..    یفقط داشت وقت تلف م  سایمشعوف رو تخت نشست و گ
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بره و..    یم  خوابش.. ی دونم چرا و چه جور یمشعوف نم نکهیتا ا

..  کهیاون مرت  ی ا.. با درآوردن لباسی کم صحنه ساز  هیهم با    سایگ

بوده.. بعدشم    نشونیب  ی رابطه ا  هیکنه که    یوانمود م  ی جور   هی

  ..رونیب  رهیکنه و م   یم یپولش و خال  فیک

  ..دمیگلوم ساکتم کرد و دستم و محکم رو صورتم کش  ی تو  بغض

خودت بفهم در    گهیشدم دارون! د  یخودت بفهم چه حال  گهید -

که بارش   ییتو سرم رشد کرد.. فکر حرفا  ییآن واحد چه فکرا

چند    نیکه شب اول بهش زدم.. فکر تمام ا  یکردم.. فکر اون کتک

 شهیهم  یآوردم.. ول  یبه روم نم  ی ز یجلوش چ  دیکه شا  یماه

به جز من لذت داده   دمسئله که زن من تا حاال به چند تا مر  نیا

 ..کرد یم  تمیرده.. اذو از راه کسب درآمد ک

[25.01.21 04:18] 

 هزار و هشتاد و ششم پارت

 :و.. دارون شکست و گفت  نمونیکش دار شده ب سکوت

..  گمیم  یعنیکار و کرده..    نی.. اارویفقط با همون    دی.. شادیشا -

 ...دیشا



2903 
 

 :و به چپ و راست تکون دادم و حرفش و قطع کردم سرم

ازش.. خودش اعتراف کرد! گفت کارش تو تمام اون   دمیپرس -

ا ماه  هم  ن یسه  واسه  مشعوفم..  م   ن یبوده..  و  بود    یدنبالش 

من رفتم سراغش تا کمکم کنه    نکهیخواست ادبش کنه! بعد از ا

داره و    لمیافتاد از اون شب ف   ادشی.. تازه  سایکردن گ  دایواسه پ

جلو کردن..    ی همونجا  نگاه  به  نشست  لحظه    هیکه    دمیدمن 

عصبان و  شد  کبود  ولی صورتش  نم  ی..  فکرشم  کردم    یاصالً 

  ی با اون عوض  سایرابطه گ دمیباشه.. بعداً که فهم ی زیچ نیهمچ

.. بعد از رابطه اشون..  سا یبود که گ  نیا  تش یبوده.. گفتم نها  یچ

دونم.. مدارک مهم شرکتش    یم  چه  ایبا ارزش..    لیاز وسا  یکی

 !فرستاده که بدزدنش و ازش نطق بکشن مو اونم آد دهیو دزد 

رو لبش    یقیرفته بهت از صورت دارون رفت و لبخند عم   رفته

  ..نشست

چه مرگته تو؟ من چند ساعته دارم خودم و    قاًیخب.. اآلن دق -

ف   ی لعنت م اون  رفتن  به خاطر کش  تو..    لم یکنم  به  و دادنش 

شده و   وونهیکه د  دهیتو اون د   یچ  نیبب   گمیهمش با خودم م

گوش نم  شیجواب  حتماً..  دهیو  گفتم  و   یلیخ  زیچ  هی..  بدتر 
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.. در  یگ یم  ی که دار  ینیاعصاب خورد کن تر از تصوراتته.. حاال ا

از فکر و   ی خالص شد  ؟یفت یحال ب  نینظرت انقدر بده که به ا

 ییاون آدما  دیماه مغزت و سوراخ کرده.. شا چهار    نیکه ا  ییاال یخ

 یینارو  نیوقت نفهمن همچ  چی شده ه  نشونیسوار ماش  سایکه گ

شب تا صبح و    هیکه    هیدختر  سا یخوردن و تو ذهنشون هنوز گ

 یی.. تویدون  یو م  یهمه چ  گهیتو که د  یلباهاش گذروندن.. و

ا ا  نیکه  تا  جد  نیمسئله  برات  فهم  ی حد  با  و  به    دنشیبود 

راحت شده باشه.. پس اآلن  التیخ دیبا گهی.. دی دیرس یفروپاش

 ه؟ یدردت چ

چشماش چپ و راست شد.. وسط حرف    نیکم ب   هیناباورم    نگاه 

با   خواستم  هرچقدر  بدم    یمنطق  لیدل  هیزدنش  حال  واسه 

نشد.. چ بده  ادامه  نذارم  و  کنم  نرس  ی زیساکتش  ..  د یبه ذهنم 

 لمیکه تو اون ف  ی زیحق داشت. به هر حال چ  یی اجور  هی..  دیشا

و انکار کنم.    نی تونستم ا  یبهتر از تصوراتم بود و نم  یلی.. خدمید

دونستم   یکرد که نم ی م ی نیدلم سنگ  ی رو ی ز یچ هیهنوز  یول

 ..هیچ

[25.01.21 04:19] 
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 هزار و هشتاد و هفتم  پارت

 :به رو به روم صادقانه لب زدم رهیخ

.. از رفتار هیاز چ  قاًیدونم دردم دق  یدونم.. هنوز خودمم نم  ینم -

پنهون    نهمهیاز ا  ایام..    یداشتم عصبان  سایکه با گ  ی ا  انهیوحش

مسئله عذاب   نیچقدر دارم به خاطر ا  دید  ی م  یاونم وقت   شیکار

حت  یم فهم  ی کشم..  که  چ  دی امشب  فهم  زیهمه  بازم  ..  دمیو 

کنه؟ کارم در    ی م  ینبود از نگفتنش.. گفت مگه چه فرق   مونیپش

هر صورت گناه و اشتباه بود.. گفت در هر صورت تو چشم اون  

  ن یکنه همچ  ی کس باور نم  چیوقت ه   چیهرزه ام و ه  هی..  هیآدما..  

واسه    دیفکر نکرده که شا  نیبار به ا  هی  یباهاشون کردم. حت  ی کار

 ..من مهم باشه

که با بدتر   ی وانمود کرد   ی جور  هیحق بده بهش زرتشت.. تو   -

برات تموم شده.. واسه اونم    گهیمسئله د  نیو ا  ی کنار اومد  نیاز ا

کتاب و    نیاز ا گهیصفحه د  هیکنه و    یسکیر  نیسخت بود همچ

 هیمرور بشه و آخرسر.. تو    زیباز کنه.. سخته دوباره براش همه چ

کن  ی جور گ  یرفتار  کنه..  فکر  خکه  نگفتنش  و  فرق    یلیفتن 

 قینفر و دق   هیشه رفتار و عکس العمل    ی نداشت.. به هر حال نم
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آروم بوده و تو هم   تونی کرد.. حاال که زندگ  ینی ب  شیو درست پ

از   دیترس  ی.. می اوردیمسئله رو به روش ن  نیوقت ا  چیه  گهید

.. بهش  ی که تو نشون داد  یواکنش  نی! اآلنم با اگهیطوفان د  هی

 !موردم نبوده  یب نیترسش همچ ی فهموند

تونستم    یجوره نم  چیو به چپ و راست تکون دادم.. نه ه   سرم

اگه مثل دارون انقدر   یرو درک کنم.. حت   سایگ  ی پنهون کار  نیا

 ..کردم  ینگاه م  هیبه قض  یمنطق 

مطمئناً اگه چند سال    نکهیسوزم.. از ا  یدارم م  یاز چ  یدون  یم -

.. انیجر  نیا  دنیشدم واسه فهم  یهم خودم دست به کار نم  گهید

  .گفت  یکلمه بهم نم هی سایگ

..  ستیمسئله برات مهم ن  نیا  گهیگفت چون فکر کرده د   ینم -

کرد تظاهر  براش  تو  که   ینم  گهی .. دی چون  تو هنوزم  دونست 

 هیموضوع رو    نیآزار  دهنده ا  یفکر  ی ریدرگ  هیهنوزه به عنوان  

 ..یجنگ  یباهاش م ی گوشه ذهنت نگه داشت و دار

 :و طلبکارانه ام و دوختم بهش که گفت  یشاک  نگاه 

و راحت کنم زرتشت.. بذار بهت    التیبذار خ  نه؟یاز ا   ریغ  ه؟یچ -

ا بذار  هیکنه واسه چ  یکه داره منفجرت م  یت ی عصبان  نیبگم   ..
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  یکه روت نم  یحس خوشحال  ن ی.. از اهیدردت از چ  نیبهت بگم ا

 !ی شه بروزش بد

[27.01.21 03:27] 

 هزار و هشتاد و هشتم پارت

 :دم یشده توپ زیر ی رفت تو هم و با چشما اخمام

 ؟ یگیچرت و پرت چرا م -

برادر    نهیهم  ی .. ولیقبولش کن   ی خوا   یمچرت و پرته چون ن -

ال  به  ال  کرد  ی من!  اقرار  گ  ی حرفات خودت  گذشته    سا یشغل 

که بهش فکر    یکرد  یگوشه ذهنت بود و تو وانمود م  هی  شهیهم

اون فکر آزاردهنده رفته و از   گهی که د  ی.. اآلن خوشحالی کن  ینم

عصبان خودت  ا  ی هست  یدست  چرا    باعث موضوع    نیکه 

ا  تیخوشحال بود..    ی موضوع  نیشده..  شده  حل  برات  مثالً  که 

الزم   گهی.. که حل شده و دی ثابت کرد  ی نجوریواسه همه ا   یعنی

..  ادیب   شیبابتش پ  ی ازش زده بشه.. نه دلخور   ینه حرف  ستین

م خجالت  خودت  از  د  یکش   ی حاال  ژست    ی تون  ینم   گهیکه 

دلت   نکهیا   از  یکش  ی.. خجالت میروشنفکر گونه ات و حفظ کن

 نه؟یاز ا ری.. غینفس راحت بکش هیخواد  یم
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و برنده از    روزی نگاه پ  هیاز جانب من و    یسکوت طوالن  هی  بازم

ندارم    یچیجانب دارون.. که بهم بفهمونه حرفش درسته و من ه

 ..که در جوابش بگم

  ش ی که از چند ساعت پ  ی زیبود.. به تنها چ  نی.. واقعاً همدمیشا

بابت    نکهیبود.. ا  نیتا حاال فکر نکرده بودم هم خوشحال باشم 

 ی بار داشتم حرفا  نیو حاال.. حاال که واسه چند صدم   هیقض  نیا

  ن یکردم.. به ا  یو مرور م  دمید  لمیکه تو اون ف  ییزایو چ  سایگ

ب   یکه نم  دمیرس   یم  جهینت  دا ی و پ  شی اندازه چهار ماه پ  هشه 

باشم و انگار دارون من و خوب    ی ناراحت و عصبان  سایکردن گ

  ..شدم  ی عصبان یخوشحال نیشناخته بود.. از ا

باور برسه که حرف   نیهر بار به ا  سایبرو خونه زرتشت.. نذار گ  -

شه که    یم  جادیتوهم براش ا  نیا  ی نجوریزدن با تو اشتباهه.. ا

اتفاق  هر  هم  یسر  بهتره.  کنه  ا  نکه یسکوت   انیطغ  ی نجوریتو 

باخبر    قت یاز حق  ستی.. الزم نهی کاف  یقابل کنترل نش  ریو غ  ی نکن

 !یبش
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ترسم به قول تو..   یرفتار کنم باهاش! م   ی دونم.. چه جور ینم -

چهار   نیو بروز بدم و برنجونمش.. فکر کنه تو تمام ا  میخوشحال

 .دمیکردن باهاش عذاب کش ی ماه.. از زندگ

م  قتیحق - درک  بگو!  موضوع    یو  حال..  هر  به  حتماً!  کنه 

هم    یکیکوچ تو  و  شد  هوینبوده  رو  به  رو  زمان  ی باهاش  ..به 

شدن. بعدشم.. بدون    ی عادت کردن و عادواسه    یداشت  اجیاحت

  یبعدش راحت تر بتون   دیهم بشنو.. شا  سایگ  ی داغ کردن حرفا

 !ی عکس العمل نشون بد

تکون دادم و روم و برگردوندم سمتش.. چقدر    دییو به تا  سرم

 ..شی و چند ساعت پ قهیآروم تر شده بودم نسبت به چند دق

ا  بعد تمام  ا   ن یاز  هفته  سه  دلخور  ی دو  به  ب  ی که    ی محل  ی و 

تنها نذاشت    ی روح  طیشرا  نیگذشت.. دارون بازم من و تو بدتر 

 ..و تالش کرد واسه حفظ رفاقتمون

[27.01.21 03:28] 

 هزار و هشتاد و نهم  پارت

بودم..کار  ی کار سپرده  بهش  روزا  ی که  همون  از  اول   ی که 

طالق  ی..وقتدیع مبحث  من  و  بود  داغ  بدونم    ی مون  خواستم 
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  ش یبود و بعد از رفتن من از زندگ  یچ  سا یمشکل مشعوف با گ

نه..از دارون خواستم برام انجام    ایکنه    یم  دشیتهد  ی بازم خطر

  د یبود که شا  تامروز مخالفت کرد..انقدر سخ   نی بده و اون تا هم

زد و خودش و    یرفاقت و م  نی ا  دیجاش بود ق  ی ا  گهیهرکس د

 !بهم ثابت شده بود زایچ یلیحاال..خ  ی..ولنداختیتو دردسر نم

 ؟ یو کش رفت لمیف ی جور  ؟چهی کار و کرد  نیا ی چه جور -

 :نگاهم  کرد و با توپ پر گفت  یچپ چپ

بدبخت - نمیبا  موفق  مان  ی..اگه  هم  هم خودم  تو    یشدم..تهش 

  ی..مان چیدادم ه  ینامرد و که از دست م  ی ..رفاقت تومیزندان بود

 .کرد یتو روم نگاه نم گهیهم د

 .رو لبم نشست   یکی چند ساعت لبخند کوچ  نیبار تو ا  نیاول  واسه

 مگه؟ ی کرد  کاریچرا؟چ-

و    یکنم..آخرش مان  یفکر درست حساب  هیتا    دی طول کش   یلیخ-

خواد تو شرکت خراب شده اش  ی که م  یفرستادم به عنوان کس

تو طبقه   ی کم سر و صدا و صحنه ساز  هیاستخدام بشه..بعدش با  

سرگرمش    ی..قرارشد مان رونیاول شرکت از اتاق کشوندمشون ب

کنه که فعالً برنگرده تو اتاق..تو اون فاصله هم رفتم لپ تاپش و 
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کردم..هرچ دورب  لم یف  یهک  تار  ی نایاز  اون  که   یخیاتاقش..تو 

تو فلش و اومدم    ختمیدو روز قبل و بعدش بود ر  یکیو    ی گفت

 .رونیب

 ؟ یفتی ن ریحاال خودت گ-

درصدم   هی..با احتمال  ستمشیامروز و پاک کردم از س  ی لمایف-

 !گردن تو ندازمیو م یهمه چ فتمیب  ریاگه گ

 :تکون دادم دییعمق گرفت و سرم و به تا  لبخندم

  ی نم  ی ازش آتو داره..از ترس رو شدنش کار  بای..شک ستیمهم ن -

 !کنه به ضرر من تموم شه

 :دیتوپ هویکم مبهوت و ناباور بهم زل زد و  هی

چرا   یتو که آتو داشت  ؟خبیو زودتر بگ  نیا  ی مرد  یم  کهیمرت-

 سراغش؟  یاز اول خودت نرفت

رو   لمایخواست بگه ف  یشد..م  یم  بمی نص  یچ  ی کرد  یفکر م-

رو   سای..همون موقع که گادیپاک کردم و ندارم!اگه قرار بود مقر ب

گفت که    یم  دیکردم با  دایتو شرکتش پ  یبسته شده به صندل

آورده..ول رو سرش  بال  اون  از    کهیمرت  یچرا  بگه  نشد   هیروش 
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  یکه نصف سنش و داره رو دست خورده..حتماً عارش م  ی دختر

گش دهن  موقع  همون  اگه  ماومد..وگرنه  باز  و  و    یادش  کرد 

با اون حرفا  یراستش و م  ک ی دروغش که واسه تحر  ی گفت و 

 شیرو آت  ختیر  یزد..نفت نم  سایکردن من و انداختنم به جون گ

 !کارم ی بودم کجا   دهیفهم نایزودتر از ا یلی ..من خ تمی عصبان

[27.01.21 03:29] 

 هزار و نودم  پارت

  ن ی جدا شدن از ماش  نیفوت کرد و ح  ینفسش و با کالفگ  دارونم

 :گفت 

  گه یعالج نداشته باشه!د  ستیکه افتاده!مرگ ن  هی خب..اتفاق  لهیخ-

 !ی ریغم بغل بگ ی به خاطرش تا آخر عمر زانو ستیقرار ن

خواست    یکه م  ییهنوز داغ بال  کهیکردم و درحال  زیو ر  چشمام

ب باز    اره یسر خودش  متلک  به  لب  بود  نشده  خنک  وجودم  تو 

 :کردم

 یقرص تو شکمم خال  یقوط  هی غمبرک زدن    ی باشه پس به جا-

 .رمیگ  یم  ی بهتر جهی..احتمااًل نتنمیش  یکنم و منتظر م یم



2913 
 

کم وا رفته نگاهم کرد که سرم و به دو طرف تکون دادم و    هی

 :گفتم 

  ادمی  یچ  کردم همه  یحاال که باهات آشت  ی فکر کرد  ه؟نکنهیچ-

 ره؟ یم

 ؟ ی که کردم متلک بنداز یقراره بابت اون غلط یتا ک-

 !تا ته عمرم-

 ..تکون داد و نفسش و فوت کرد دییو به تا سرش

 ؟ ی ندار ی !کار یکن  ینم دوارمیو ام یخوبه که حداقل صادق-

 .قدم رفتم سمتش  هیبرداشتم و  نی ام و از ماش هیتک

  یادیز  ی بدون  دوارمی ام  یمهم بود..ول  یلیخ  ی که برام کرد  ی کار-

باز حرفت هم قرار نبود   ریز  ی زد  یو اگه م  ی درآور  ی کله خر 

 !کنه دایتا آخر ادامه پ نمونیجنگ ب

 نهیا  ری..چون اآلن همه فکرم درگست یمن مهم ن  ی کله خر باز-

که رفاقت ما مهم تر    نهیا  ریکارم..درگ  نینشم از ا  مونیکه پش

 !بهم نخوردن رابطه اتون ایبود..

 .رو لبم نشست و چند ضربه به بازوش زدم ی لبخند
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کرد  یچ- خودت؟وقت  ی فکر  گوشه    سایگ  یبا  وضع  اون  با  رو 

که کرده   ییتا ته همه کارا  هیکردم و تو چند ثان  داشیپ  ابونیخ

پاش    نشدم ولش کنم و به زور  یرو تو ذهنم تصور کردم..بازم راض

زندگ به  فهم  می و  که  کردم..حاال  همچ  دمیباز   یزیچ  نیاصالً 

 .حلوا حلواش کنم بذارمش رو سرم دینبوده..با

 :دلم ادامه دادم  تو

ا  البته» از  ا  نکهی بعد  حساب  کار  نیازش  پس   شیپنهون  و 

 «!گرفتم

 :و تو همون حال گفت  نشیافتاد سمت ماش راه

 !تولد حسابش کن ی خوبه!پس به عنوان کادو-

 !؟یدیخر یکادو م هی ی مرد یکنس..حاال م کهیمرت-

 :و باز کرد و قبلِ سوار شدن جواب داد نیماش در

حساب.. - به  درگ  هیبزن  کش   ر یهفته  عمل  دنینقشه   اتیواسه 

  ی ا  دهیا  چیهنوز ه  ه یهم تولد مان  گهیبودم..سه روز د  ازدهی  ی کبر

 !واسه من نشو قوز باالقوز گهی براش ندارم..تو د



2915 
 

کامل    یشدم و وقت  رهیبه دور شدنش خ  ستادمیباخنده وا  همونجا

 .نی محو شد..منم رفتم سمت ماش دمید  ی از جلو

داشته باشم    سای با گ  دیبا  ی دونستم چه رفتار  یهنوز نم  کهیدرحال

و به لحظه واگذار کرده بودم چون قبالً بهم ثابت شده    زیو همه چ

رشته بودم..پنبه    یکنه که هرچ  یرفتار م  ی ور..جسایبود که گ 

 !شد یم

[27.01.21 03:29] 

 کمیهزار و نود و  پارت

داره    سایگ  نمیدر و باز کردم.. از قصد زنگ نزدم تا بب  دمیکل  با

حالت نداشته باشه.. ضمن    رییواسه تغ  یکنه و فرصت  یم  کاریچ

 ..دادم اصالً خواب باشه یاحتمال م نکهیا

کرد و کامل باز نشد..سرم و به زور از    ریگ  ی زیچ  هیدر به    یول

 !کرده که ماتم برد  ریگ   یبه چ  نمیقسمت باز شده فرستادم تو بب 

خوابش   واریداده به د  هیدر..نشسته و تک  ی جلو  ی تو راهرو  سایگ

 بخوابه؟ نجایا دی..ازحال رفته بود وگرنه چرا بادمیشا  ایبرده بود..
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شد که با هول    ادیفکر تو وجودم ز   نیاسترس ا  ی جور  هیثان  تو

 :صداش زدم

 سا؟یگ-

اونورش    نوریکم ا  هیخون افتاده    ی و با چشما  دیتو جاش پر   ی فور

در نگاهش    ی که هنوز داشتم از ال   یبه من   دیو نگاه کرد تا رس 

 ..کردم یم

 ؟ ی اومد یک-

 :دمیده توپحالش خوبه و غش نکر نکهیراحت از ا ال یخ با

 !تو ام یب ی ! اگه اجازه بدومدمیهنوز ن-

عقب و من همونطور که رفتم تو    دی کش  نیخودش و رو زم  عیسر

 :دم یو در و پشت سرم بستم پرس

 ؟ ی دیچرا خواب نجایا-

 !شم داریب ی که هر وقت اومد-

 :خنده ام و گرفتم و تو دلم گفتم  ی زور جلو به

 «!ی شد داریب چقدرم»
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صورتم   ی برابرش رو  نیکه موقع رفتن از خونه..چند  یاخم  یول

 :گفتم یتفاوت یرد شدن از جلوش با ب نیبود و حفظ کردم و ح

 !؟یخفتم کن یخواست یم-

 ..شد زونیو از پاچه شلوارم آو  رمی فاصله بگ نذاشت

 !خوام حرف بزنم یم-

پا  نگاهم  چشما  ن یی به  به  زدم  زل  و  شد  از   ی دوخته  پر 

صورت جاساز   نیچشما رو تو ا  نیداشت ا  یخواهشش..خدا وقت

  ی که مجبور م  ییفکر کرده بود با خودش؟فکر آدما  ی کرد..چ  یم

  غما یبه    نشونی لحظه من بهش نگاه کنن و دل و د  نیشن مثل ا

 نیا ربرابرتونستم خودم و د یبره رو نکرده بود؟مگه من چقدر م

 براشون؟ رمیخالص کنترل کنم و نم خی کهیدو تا ت

  ی م  نایزودتر از ا   دیو با  رهیدونم د  یزرتشت..م  م یحرف بزن  ایب-

دفعه   نیخودم و داشتم..تو رو خدا بذار ا  لیمنم دال   ی..ولی دیفهم

خوام ازت جدا شم زرتشت.. تو    یبا حرف زدن حل بشه..من نم

 !رو خدا

رو به روش رو   عینتونستم خوددار باشم و سر  گهیحرف د  نیبا ا 

 ..پاهام نشستم و با اخم زل زدم بهش
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 هنوز؟  یواسه خودت؟خواب ی گیم ی دار  یچ-

که من پروندمش    یچشماش از خواب  ی که قرمز  دم یفهم  یم  حاال 

ا  هی..از شدت گرست ین ا  نی کردن تو  به  روز    نیچند ساعته که 

 ..افتاده

لحن پر عتاب    نیاشکشم هنوز خشک نشده بود که با ا  چشمه

صورتش سر   یمن دوباره کاسه چشمش پر شد و دو قطره رو

 ..خورد

[27.01.21 03:29] 

 هزار و نود و دوم  پارت

نم- فکر  هم  نگفتم..چون  اولش  کن  یاولِ  باور  م یکردم    ی..هم 

که بود  گرفته  بچزونمت..چون حرصم  سال    خواستم  ده  از  بعد 

..هنوز از ی کرد  ی شده بود و خودت و آقاباالسرم تصور م  داتیپ

خواست تو هم   یدلم م  ی بودم زرتشت..با لجباز  یدستت عصبان 

فهم من    نیا  دنیبا  که  خ  هیمسئله  عذاب   یابونیدختر  شدم 

  ی..هرچقدر خواستیکن  یحرصت و خال  ی..گذاشتم حسابیبکش

بزن خواستیکتک  بزن  ی ..هرچقدر  زبون  متلک  یزخم   ..

بارم کن ی بنداز زبونم پی..حرف  بعداً  بگم    شت ی..که  و  باشه  دراز 
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تا من حرف بزنم..تا    ی ..بازم صبر نکردی ..بازم قضاوت کردنی بب

واسه خودت   بازم  کنم.  دفاع  از خودم  ..به  یو دوخت  یدیبرمن 

 یروز باهاش تالف هیبرگ برنده نگهش داشته بودم که  هیعنوان 

  شت ینکردن ده سال پ  تیحما  ی..تالفی که بهم زد  ییهمه حرفا

ب در  سرت  اارمیو  موندن  نی!گفتم  بازم  که  ستین   ی که  حاال   ..

  مهین   قیشه رف  یو بازم م  ارهیشدم طاقت نم   کارهیمن چ  ده یفهم

..برگ  ی که ساز رفتن کوک کرد  ی خواستم اون لحظه ا  ی راه..م

ام و رو کنم و   تا آخر عمر پش  ی کار  هیبرنده  ولت    یمونیکنم 

 ...یعوض شد... همه چ یهمه چ ی.. ولی نکنه!ول

..قبل از ختیرو صورتش ر  ی شتری زد و اشکاش با سرعت ب   هق

منِ مبهوت مونده دستم و واسه پاک کردنشون دراز کنم    نکهیا

 گریکه ج  ی ا  هیو با همون گر  د یرو صورتش کش  یخودش دست

 :سوزوند ادامه داد  یمنم داشت م

که..- شد  عوض  م   ادمیرفت!  ادمیانقدر  چ  یرفت   کاریخواستم 

وقت   ی ..فکریکنم!حت شد.  عوض  هم  داشتم  تو  به  نسبت    ی که 

  نکه یبا ا  ی..وقتی حرف از ازدواج زد  یمتلک گفتنات تموم شد..وقت

  ی دیبازم راهت و نکش  یول  یدونست   یم   یابونیدختر خ  هیمن و  
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داشت  ی ..موندی بر نگه  منم  دندون  و  با چنگ    ی زندگ  هیو    ی و 

کرد  یعال درست  ام  کدوم  ی واسه  گرم..  دمش  گفتم  خودم  ..با 

ا  هیآدم با  راحت  انقدر  ب  ن یکه  کنار  جرادیمسئله  از  بعد   ان ی.. 

و انقدر راحت    ی نزد  ی ا  هیحرف و گوشه کنا  چیه   گهیدارون..که د

م بهت بگم  خواست  یرو..م  ییدختر هرجا  هیبا    یزندگ   ی قبول کرد

اول نگفتم.. که باهاش بچزونمت..که   ن.. دلم سوخت..من اویول

 ی به نقطه ا  یو.. به جلز ولز افتادنت و نگاه کنم..ول  ستمیخودم وا 

اومد    ی.. دلم نمنم یاومد جلز ولز کردنت و بب   یکه دلم نم  دمیرس

کنار   نیکه با بدتر از ا  نیزرتشت. گفتم ا  نمیحال امشبت و بب 

 هی..چرا  نم درست ک  دیجنجال جد  هی  ی خودیچرا ب  گهیاومده..د

روز بهم    هیکه    ییصدبار حرفا  یبشه و روز  مونیکنم پش  ی کار

زده تو گوشش تکرار بشه و عذاب بکشه.. گفتم گناه داره..بذار 

 ..فکر کنه به حق کتک خودم.. به حق حرف خوردم

[27.01.21 03:29] 

 هزار و نود و سوم تپار

تو    گهید همونجا  منم  و  نداشت  و  بدنم  داشتن  نگه  توان  پاهام 

رو  به  رو  د  سایگ  ی راهرو  به  و   ی دادم..نم  هیتک  وارینشستم 
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  ی حق م  سا یبه گ  دیگفت و منم با  یدارون راست م   دیدونم..شا

  ی مدت تو سرش چرخ م  نیکه تمام ا  ییفکرا  نی دادم به خاطر ا

 !رهیبگ   یدرست حساب میتصم هیذاشت  یخورد و نم

من    نکهی!ای نشون بد  گهیواکنش د  هی  دمیترس  ی طرفم..م  ه یاز  -

اآلن از بار گناهات کم    ؟مثالًی..خب که چی بدم و تو بگ  حیتوض

کرد بهترش  ا  ؟باالخرهی شد؟مثالً  ماش  تی ن  نیبا   نشونی سوار 

زد ی شد الس  نفر  چهار  گرفت ی ..با  و  گذاشتی..دستشون    ی .. 

و    ی کرد  لطف..فقط  ی و بهم زد  شونیزندگ  دیشا  ی ببوسنت..حت

به حال من    ی..چه فرق ی کرد  ی ازشون دزد   ی.. ولیتا آخرش نرفت

همه اون آدما تو رو با لقب هرزه    ی داره! در هرصورت باعث شد

اگه   و  بشناسن  خ  هیفاسد  تو  به  دنت ید  ابونیروز  انگشت  ..با 

بدن    قشونیرف ر  اینشونت  ک  شیبه  بخندن  کجامن   ی ه 

کردی کار حال  زنت  با  ما  تو  از  حرفمی..قبل  مثل  اون    ی.  که 

 .که سرش آوردم بهت زد  یی..از ترس لو نرفتن بالی مشعوف عوض

خ  نگاهش لحظه  اون  تا  که  صورتم    رهیو  بود..به  انگشتاش  به 

 :لب زد یدوخت و با عجز و درموندگ
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حت- من  خدا  ا  یبه  کابوس  و  م  نیخواب  رو   دم ید  یحرفا 

گفتم اگه    یطرف م  هی.. از  دمید  یحال امشبتم م  یزرتشت..حت

نابود م نابود یش   یبراش مهم نباشه تو  ..اگه مهم باشه زرتشت 

با  یم زندگ  دیشه!پس من چرا  رو که داشت   یبا دست خودم 

  گه یکم که گذشت..د  هیکردم؟  یخراب م  دید  یرنگ آرامش م

کل    دمیفهم به  حت  ادتیتو  هام  یرفته..  رابطه    ه یون..وسط 

بهت    تیقبل  ی ..راجع به دوست دخترا دمیپرس  ی ازت م  ییزایچ

حرف   گهیتو د  ی.. که بگ ی ..که تو هم جوابم و بدنداختمی متلک م

 تت یموضوع داره اذ  نیاز تجربه داشتن نزن.. تا من بفهمم هنوز ا

زرتشت..منم گفتم    ی اداز خودت نشون ند  یچیتو ه  یول  ی کن  یم

تموم شده.. حاال   یگند و هم بزنم؟حاال که همه چ  نیچرا دوباره ا

..چرا دوباره میو دوباره کنار هم خوش   دهیراز بزرگمم فهم  ی که حت

..چرا دوباره ذهنش و بکشونم سمت گذشته  یگه بزنم به همه چ

خوند که    یکه طناز شب تا صبح تو گوشم م  ی ..گذشته انمیننگ 

  ی من با حماقت واسه خودم تبصره م   ی گناهه..ول  م کار  نیا  یحت

کردم. به خدا نگفتنش واسه  یاز گناهم کم م  ی نجور یذاشتم و ا

لحظه    نیخواستم به امشب و ا  یام راحت نبود زرتشت..فقط نم

دونستم    ی!اگه منمیتو رو بب  یمونیخواستم پش  ی ..فقط نمم یبرس



2923 
 

..اگه  یکن یم داشیدنبالش و پ ی ریاگه من نگم.. خودت م یحت

بهم   ی نجوریا  یرغم تالش من..دوباره همه چ  ی دونستم عل  یم

 ...شه  یو عوض م زهیر یم

 !شه یعوض نم  یچیه-

[29.01.21 19:23] 

 هزار و نود و چهارم پارت

  ره ینگاه خ یگشاد شده زل زد بهم.. ول یموند و با چشما ساکت

تو سرم    ی داشتم حرفا  یرو به روم بود و سع  وارید  خیمن هنوز م 

 ..کنم ی و طبقه بند

 ؟یچ یعنی.. یعنی -

فکر کرده    یرنگ و روش.. چ  یو برگردوندم سمت صورت ب   روم

حد چشماش رنگ ترس و وحشت گرفته    نیبود با خودش که تا ا

 بود؟

  ه ی  یعنی  ارم؟یخوره اسم طالق م  یم  یبه توق  یمن تا تق  نکهیا

دونم..    یشده بود؟ نم  ایبه فوب  لیمسئله براش تبد  نیا  ییجورا

که از حاال به بعد    دیفهم   ی م  دی با  نم یا  یحق داشت.. ول  دمیشا



2924 
 

که محاله   دیفهم  یم  دیمنه.. با  یخونه و زندگ  یجاش تا ابد تو

حد از دست خودش و    نیاگه مثل امروز تا ا   یطالقش بدم.. حت

و کالفه بشم و دلم بخواد حداقل   یهاش عصب   ی پنهون کار  نیا

 !ارمیچشماش و از کاسه درب نیا

 یتر زل زدم تو چشماش تا حرفا   قیکم به جلو خم شدم و عم  هی

 ..درک کنه شتریو ب  نانمیبا اطم

..  ی ! چون تو.. هنوز زن منسایشه گ  یعوض نشده و نم  یچیه -

بخواد بهت چپ نگاه کنه رو از کاسه در    که   یهنوز چشم هرک 

به دوستش    ابونیکه بخواد تو رو تو خ  ی .. هنوز انگشت کسارمیم

راجع    خودیکه بخواد زر ب  یکنم.. فک کس  ینشون بده رو خورد م

بزنه رو م با اون   ی .. مثل کار نییپا  ارم یبه تو و گذشته ات  که 

نه! پس    زا یچ  نیدونستم ا  یقاسم نژاد کردم.. اون موقع م رو؟ 

..  تیعوض نشده! فقط من.. اولش از تو و پنهون کار ی زیهنوز چ

ا و  خودم  از  گ  نیبعد  دلخورم  دلخورم!  کردنم  نه  سایقضاوت   ..

کار  یعصبان قراره  نه  طالقم..  فکر  به  نه  دوباره    ی ام..  که  کنم 

مثل   شاب  مونیپش  سگبعدش  دلخورم!  فقط  اون   د یشم..  اگه 

رفتار    گهیجور د  هیکردم..    داتی پ   ابونیکه کنار خ   ی شب.. اون شب
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.. اگه همون نداختمی کردم.. اگه تا اون حد ترس تو دلت نم  یم

که   ینیمرد و ا  شیدادم زرتشت ده سال پ  یشب بهت نشون م

به   نکه گوش داد  یآدم  هیاس..    گهیآدم د  هی  ستادهیجلوت وا

 ی اوردیطرف مقابلش و بلده.. تو هم من و از اشتباه در م ی حرفا

چشمم و گرفت!    ی خون جلو  ی.. ولی.. ولدی کش  ینم   نجایو کار به ا

کردن  ی که از خودم داشتم به خاطر ده سال سهل انگار  یحرص

عوض بشه فقط.. من    ستیقرار ن  ی چیکردم. ه  ی و.. سر تو خال

 !بخشم ینم ندقضاوت کر نیخودم و بابت ا گهید

[29.01.21 19:23] 

 هزار و نود و پنجم پارت

 :و تند تند به چپ و راست تکون داد و لب زد سرش

 نکهیاون شب.. دلم شکست از ا   دی! من.. شاستمیمن ناراحت ن -

.. من ده سال  یبفهم  ینخواست  ی و حت  ی به جونم افتاد  ی اونجور

..  ی ول  دهیکش  نجایکردم که حاال کارم به ا  یزندگ  یتو چه باتالق

.. من و بابت  یکیخواست    یدونه که چقدر دلم م  یفقط خدا م

و آخر گناهه و من    اولکردم..    یاو کارم مجازات کنه! حس م

ذارم از بار گناهام    ی که واسه خودم م  ییدارم با تبصره ها  ی خودیب
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گناه و    حس  نیپر از تاسف طناز هم.. ا  ی کنم.. نگاه ها  ی کم م

نفر..    هیشد که    ی دلم خنک م  ی .. حتنیکرد.. واسه هم  ی م  شتر یب

 .. نبود؟ گهیبه جونم و داغونم کنه.. حقم بود د فتهیب

گرفت واسه    شی آخرش و انقدر مظلومانه گفت.. که دلم آت جمله

 ..اش

سانت  گه ید  نتونستم چند  فاصله  تن    ی همون  و  کنم  تحمل  و 

 ..لرزونش و کشوندم سمت خودم

بغلش کردم و بوسه هام و همزمان با بلند شدن چند باره   محکم

سرش نشوندم و گذاشتم انقدر تو    ی و هق هقش.. رو  هیگر  ی صدا

 .کنه.. تا آروم بشه هی بغلم بمونه و گر

شا  یآغوش خد یکه  ا  یلی..  از  بانایزودتر  شب  همون  اصالً    د ی.. 

 ..شد  یم  بشی نص

اگه    یکه حت  دم یفهم  یدادم و م  یمنم عقلم و از دست نم  کاش

 ت یشده.. به خاطر عدم حما  دهی.. به راه خالف و گناه کشسایگ

 ..شدنه

 ..دنهینرس ییاز سگ دو زدن و به جا ی خاطر خستگ به
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 ..هیخانواده درست و حساب   هیو    ی اصول  ت یترب  هی خاطر نبودن    به

 ..دختر نرمال رفتار کنه هیازش توقع داشتم که مثل  چرا

تو  ی دختر بدون ه  یکه  بزرگ   ی مشکل و کمبود  چیخانواده.. 

 !شده و درصد خطا کردنش کمتره

 ن یواسه مرتکب شدن همچ  یخوب و درست  هیحرفا توج  نیا  دیشا

کرد و فقط سه    یده سال درست زندگ   نکه ی.. همینبود ول  ی گناه

 یحت  ای.. پول در آورد..  گهید  وه یش  هی. به  ده سال و.  نیماه از ا

راحت    یلیخ  نکهیا  ی و به جا  دیکار و به جون خر   نی.. خطر ایوقت

ب و  خواستشون  به  بده  بگ  یتن  و  پولش  ب  رهیدردسر    اد یو 

به قول خودش    چوندی..لقمه رو دور سرش پرونیب تبصره    هیو 

اون حرومزاده    ن یو اما و اگر سوار ماش   سکیکرد و با هزار ر  فیرد

کردم    یکه فکر م  ی زیاز چ  شتری ب   یلیدختر.. خ  ن یا  یعنیها شد..  

 !آدم بودن و آدم موندن و.. بلده

[29.01.21 19:23] 

 هزار و نود و ششم پارت
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  ی از سربسته کاف  کهیت  هیو از تو ماکروفر درآوردم و    ریش  وانیل

باز کردم و ر  کسیم بودم که   ختمیو  توش..مشغول هم زدنش 

 :گفت   یبا ناراحت سایگ

و   یکنه واقعاً س  یکه آدم شک م  یکن  یم  ییکارا  هی  ییوقتا  هی-

 !هفت سالته

نم  پشتم و  بود  رو  ی لبخند  د ید  یبهش  که  لبم    ی رو 

نشست..چقدر خوب بود که از اون حال مظلوم بودن دراومده بود 

 .شد  یم لیخودم تبد ی سایو دوباره داشت به گ

 چرا؟ -

برات بکنه؟آخه چرا  ی کار  نیهمچ  یاز دارون خواست  یواسه چ-

انداخت و  بدبخت  م   یاون  من  به  دردسر؟اگه  واسه    یگفت  یتو 

انداخت  ی زیچ  نی همچ  دنیفهم رو  دارون  گفت   یبه  بهش    ی و 

و برات    زیانجام بده..به خدا خودم همه چ  یکار خطرناک  نیهمچ

 !کردم یم فی تعر

آشپزخونه سر دادم سمتش و   زیو رو م  وانیسمتش و ل  برگشتم

و رو به    دمیو عقب کش  یخودمم بعد از برداشتن قهوه ام صندل

 ..روش نشستم
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  ه ی..گفتم  ادیاز پسش برب کردم واقعاً    یمن خودمم فکرش و نم-

  دمید  یشه..ول  یم   الشیخیشه ب  ینم  نهی بب  یکنه وقت  یم  یتالش

 !نه..کارش و خوب بلده

 :و به چپ و راست تکون داد که لب زدم سرش

تونه   ینم  ی کار  چیحرومزاده ه  وزی..اون پفی خواد نگران باش  ینم-

و اومد سراغم..بلدم چه    دیدرصد فهم  هیبکنه!برفرض محال اگه  

 !رمیحالش و بگ ی جور

 :زدم و ادامه دادم ی پوزخند

نخواست من بفهمم اون شب    ی حت  یبزدل وقت  کهیهرچند..مرت-

رودست خورده..به    ی که نصف سنش و دار  ییگذشته و از تو  یچ

رو باز نکنه    هیقض  نیا  ی خودیسرجاش و ب  نهینفع خودشه که بش

 !فهمن اضافه نشه یننگ و م نیکه ا ییتا به تعداد آدما

نگفت و تو سکوت مشغول خوردن نسکافه اش شد   ی زیچ  گهید

 :دم یکه پرس

 !؟یبگ ی خوا ینم-

 :دیعاجزانه و درمونده اش و به چشمام دوخت و نال نگاه 
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 و؟ یچ گهید-

ام گرفت..حق داشت..هم اون خسته شده بود هم من..از    خنده

 ..شد  یکه داشت به مرور فاش م ی سر به مهر ی راز ها نیا

  ؟اصالًی کرد  یاون کار و م  ی جور  ؟چهی کرد  یم  کاریچ  نکهیا-

 د؟یبه ذهنت رس  ی چه جور

 نیا  دن یزرتشت؟من..دوست ندارم تو با شن  یبدون  ی خوا  یچرا م-

 ت ی..هم تو اذیو کالفه بش  یکن  ی ساز   ریحرفا واسه خودت تصو

 ..هم من ی ش یم

د  یم- بعد  به  حاال  بدونم!از  که    ی زیچ  گهیخوام  نداره  وجود 

رو تو ذهنم به    نایکنه..به قول خودت بدتر از ا  تمیاذ  دنش یشن

 گه ی..حاال که..حاال که دامی و تونستم از پسش برب  دمیکش  ریتصو

مدت اشتباه فکر    نهمهیباطل بوده و ا  رهایدونم همه اون تصو  یم

 !ترهراحت  زایچ هیکردم..تصور بق یم

[29.01.21 19:25] 

 هزار و نود و هفتم  پارت
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تکون داد و منم مشغول قهوه ام شدم    دییناچار سرش و به تا  به

 :که گفت

بود که    ی نداشتم..هدفم.. همون کار  ی ا  دهیا  نیخب..اولش همچ-

بودم و   مونیدادن.. هرچند که تا لحظه آخر پش   یهمه انجام م

همون شب    یکار بشم.. حت   نیا  الیخ یفرصت بهتر که ب  هیدنبال  

شدم و برگشتم    ادهیکه سوارش شدم پ   ین یاز ماش  هیاول..با گر

قو اعتقادات  برام!  بود  سخت  محکم  ی خونه..  ول  ی و    ینداشتم 

  د یبا  گهید  یعن ی..  دنه یرس  یکار به پوچ  نیدونستم ته ا  ی خب..م

گندآب..    هیبگذرم و پرت بشم تو    یاز خودم بگذرم.. از همه چ

! از همه ستیواسه برگشت ن  یراه  گهیبار..د  نیبا اول  یاونم وقت

کردم اگه برم تو    ی طناز بود که حس م  نی سنگ  ی بدتر نگاه ها

با    یکنم.. ول  یخواد من باهاشون زندگ   یدلش نم  گهیکار..د  نیا

  ی پول درست حساب  ه یه.. که  دو هفت  یکیگفتم بعد از    یخودم م

بتونم خونه ام و عوض کنم و برم از   ی حت  دیزدم.. شا  بی به ج

کردم و دوباره رفتم تو    یفکرا خودم و راض  نی .. با همششونیپ

بودم و درمونده و ناراحت.. که اصالً    جی..انقدر گ ابونایاز اون خ  یکی

و چه   هیو چه شکل  هیشدم ک  نش یکه سوار ماش  یاون  دمینفهم

تموم   یخواستم اون چند ساعت جهنم  یزنه.. فقط م  یم  ییحرفا
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به خودم اومدم..که   یو برگردم خونه.. وقت  رمیشه و من پولم و بگ

خر و    ی ..صداهویآوردم که    ی.. داشتم لباسام و درمارویتو خونه  

گوشم   به  دخوردپفش  برگشتم  رو  مهین  دمی..  تختش   یلخت 

شه..غرق خوابه.. اولش با خودم  دست  ی مشروبش تو  ی افتاده و بطر

ب  نمی ش  یفکر کردم خب همونجا م زور    ای بشه..  داریتا  به  اصالً 

لحظه به    هی..  ی کنم تا زودتر کارش و بکنه و من برم ول  دارشیب

که   یبمشرو  نهمهیبکنم؟با ا  ی کار  نیکه چرا همچ  دیذهنم رس

که   ادینم ادشی یشد درست و حساب   داریخورده..فردا صبح که ب

استفاده نکنم    ت یموقع  نیافتاد..پس من چرا از ا  ی امشب چه اتفاق

جد  ی جور  هیو   انگار  که  نکنم  رابطه    یجد  ی وانمود  هم  با 

بعد از چک کردن ک  م؟فقط یداشت اونم   ف یمسئله پولم بود که 

حل   میکرده بود  ی ط  همکه با    یپولش و برداشتن همون مبلغ

.. هم اون دمی م رسخواست  یکه م  یهم من به پول  ی نجوریشد..ا

سوار کنه و تا   ابونیدختر از کنار خ  هیکرد که تونسته    یم  الیخ

 !صبح باهاش عشق و حال کنه

و نگاهش و    دی قرمز شده اش کش  ی رو صورت و گونه ها  یدست

  ی دونستم ول  یو م   زیهمه چ  گهید  نکه یدوخت.. با ا  وانیبه لبه ل
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که   ییکردن اون روزا   فی هنوز حس شرم و خجالت داشت از تعر

 ..و استرس گذشته  یاش براش با سخت هیبه ثان  هیمطمئناً ثان

[29.01.21 19:25] 

 هزار و نود و هشتم پارت

درصد از اون استرس ها رو   هی  ی.. که حتی ا  گهی هر کس د  ای  من

غلط بودن    ایدرست    زانیم   می تونست   ی.. نممیتحمل نکرده بود

 !م یکارش و بسنج

تا خونه دو - بار    هی.. اولش گفتم  دمییانقدر خوشحال بودم که 

.. بعدش با خودم گفتم  یشد ول  ی نجوریبود و ا  اریشانس باهام  

نشونه    هیاتفاق امشب..    دینکنم.. اصالً شا  یشانس و دائم  نیچرا ا 

شا از طرف خدا..  وقت  دیباشه  ا  دید  یاون  و    نیتا  ناراحت  حد 

  ی راه  نیشروع کنم.. همچ  استمخو  ی که م  ی کار  نیداغونم از ا

..  دیشا  یبود ول  ی جور دزد  هی  نم یا  نکهیپام گذاشت! با ا  ی جلو

 لیخدا کمتر از تبد  شی.. پ یپست  ی آدما  نیاز همچ  ی گناه دزد

  ی کم جسارت م  هیبود! فقط..    یابونیزن خراب و خ  هیشدن به  

  .کردن  سکی عالمه قدرت ر   هیو    یکم حواس جمع  هیخواست و..  
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با    ی پوزخند  زیم  ی اون روزا و همونطور که آرنجاش رو   ادیزد 

 ..بود.. دستش و تو موهاش فرو برد

با من حرف نزد..   - منم مجبور بودم  از اون شب به بعد.. طناز 

بکشم..    ینقشه درست حساب  هیکنم و    قیفکر کنم و تحق  ییتنها

کردم که    دایدارو پ   هیخوام..    ی که م  ی زیبه اون چ  دمیآخر رس

کارش.. خ چ  یلیدستور  احت  ی زیبه  من  نزد  اج یکه   کیداشتم 

 ی داشت.. طور  ی قو   ورخواب آ  تی که خاص  یخوراک  ی دارو  هیبود..  

  ی شدن هم باق  داریبعد از ب  یمغز و حافظه.. حت  ی که اثرش رو 

کنه.. منم به بعدش    جی گ  یشد طرف و حساب  یموند و باعث م  یم

بود.. بعدش    یتو همون شب برام کاف  دنشونینداشتم.. خواب  ی کار

بب  گهید نبود  بخوام چ  نمشونیقرار  توض  ی زیکه  بهشون   ح یرو 

گفت با خودم  مم بدم..  مفت..  گنجشک  مفت    نم یب ب  رمی.. سنگ 

که از اول   یتو همون راه   رمیشه.. اگه نشد که م   یم  یتهش چ

گرم   ی به بعد کارم به جا  نیاز ا  گهیاگه شد.. د  ی قرار بود برم.. ول

کردنشون.. اونم    سهیشه سرک   ی.. م ایکردن تخت خواب اون عوض

 ..روحشون خبر نداره یوقت

 ..زل زد بهم  نش یغمگ ی و باال گرفت و با چشما سرش
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ا  یلیشد.. خ - با  کردن  سر  بفهمم..  که  نداشتم  الزم    ن یزمان 

و   ستیچشمشون ن ی جز هوس و شهوت جلو یچ یکه ه ییآدما

و    لیشب تا صبح.. دور از چشم فک و فام   هیخوان    یفقط م

  ن یقوان  ی سر  هی  نیراحته.. واسه هم  یلیآشناهاشون حال کنن.. خ

گشتم دنبال    یم   دیبود که با  نیا  شیکردم.. اول  ف یواسه خودم رد 

که مطمئن بودم زن و بچه   ییکه.. اونا  ییسن باال.. اونا  ی مردا

واسه    گهید  ی نجوری.. ادن یکاراشون و انجام م  یواشکیدارن و..  

گرفتن و دعوت   یشدن و.. اهل پارت  ینم  رمیگی پ  ی بعد  ی قرارها

 هیاز    نکهیاز دوستاشون و دختر جور کردن براشون نبودن. دوم ا

 لشونیدوباره ف   ی روز  هیکردم که اگرم    ی م  دهفااست  یشماره الک

  گه یهندستون کرد و خواستن تجربه اون شب و تکرار کنن..د  ادی

 .باهام نداشته باشن یراه ارتباط

[29.01.21 19:25] 

 هزار و نود و نهم  پارت

و مدام جام و عوض کنم..که    ابونیخ  هیهر بار برم تو    نکهیسوم ا..

  ر یکردم..گ   کاریمن باهاشون چ   دیفهم  شونیکیاگه برفرض محال  

از  نکهیموفق نبودم! چهارم ا ادیز هیقض نی! هرچند که تو افتم ین
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خوام تا مجبور شن اگه    یکردم که پول نقد م  یم  یهمون اول ط

شدنشون از تو   هوشی بعد از ب  منندارن وسط راه جورش کنن و  

خواستن من و با وعده کارت به    یبردارم و برم..وگرنه م   فشونیک

اونجور و  کنن  عالف  کردن  م  ی کارت  بازم    یمجبور  شدم 

  ی رفتن و من ب  یرآبیوسط چندنفرم ز  نیکه ا  می . بگذرنمشونی بب

 .پول برگشتم خونه

خواست سوار   یکه وقت  ادمهیبرام آشنا بود..خوب    یلیحرفا خ  نیا

سن    دید  یوقت  ی..حت رهیگ  یکرد که پول نقد م  ی بشه..ط  نمی ماش

دادم    شنهادیکه پ  ییرقم باال   یبره ول  دی..راهش و کشستم یباال ن

  ن ی..قرار گرفتن تو همچنایوسوسه اش کرد و سوار شد. با همه ا

 .دی سا به جون خری بود که گ   یخطر وحشتناک یراه

به خوردشون   دیبود که با  ییقسمتش..همون دارو  نیسخت تر-

ها..راحت تر از    سیک   یوقتا..واسه بعض  یدادم که اونم..بعض   یم

طرف   دمید  یکه با مشعوف کردم..اگه م   ی بود..مثالً مثل کار  ه یبق

 یاصرار م  هوی داره..وسط راه    ی خوش برخورده و ژست جنتلمن

پارک نبود خودم    ی جا   وننگه داره و چ  وهیکردم واسه خوردن آبم

  هی..وانشونیتو ل  ختم یر  یهمونجا دارو رو م  و  دمیخر  ی رفتم م  یم
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رفت    یافتادن و خر و پفشون م  یساعت بعدشم.. دراز به دراز م

..گند اخالق بودن و با  اوردنیدر م   ی..بد قلقیوقتا ول  یهوا. بعض 

به    ریشد خوردشون..مثل تو! که تمام طول مس  یمن عسلم نم   هی

اون دارو رو    میدی رس  یکردم که وقت  یم  فکر  نیا   ه یخونه ات 

  یبودن..وقت   گهیمدل د  هی  اشونی !بعضی بهت بدم که بخور  ی جور

نداشتن..شک   ل یبه خوردشون بدم که م  ی زیچ  هیخواستم    یم

جور    کیشدم با هزار و    ی که خودمم مجبور م  ی کردن.. طور   یم

آب    ی باز  لمیف اون  از  قلپ  ..واسه  رمبخو  وهیآبم  ایکردن..چند 

دم که هر موقع بخوام با فشار دادن معده ام  گرفته بو  ادی  نیهم

بدنم    ی از اون دارو تو  ی زی..تا چارم یو عوق زدن از ته دل..باال ب

 ...که ی کرد طور یعمل م رید  یلیها هم..خ ینمونه.. واسه بعض 

قفل    چشماش هم  تو  و  دستاش  و  داد  فشار  هم  به  محکم  و 

 ییسایحرفا..واسه گ  نیکه مرور کردن ا  دمیفهم  یکرد..خوب م

گفت..    ی اگه م  یسخته..ول  یل یرو نداره خ  یاون زندگ  گهیکه د

وسط   نیا  ی حرف نگفته ا  گهی کرد و د  یم  یاگه خودش و خال

 !موند..واسه خودش بهتر بود ینم
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 یاهیباالتر از س  گهی..دیبدتر ول  ایبود    دونم بهتر  یمنم..نم  واسه

 !نبود ی که رنگ

[29.01.21 19:25] 

 هزار و صدم پارت

و به تن و    فشونی کث  ی رفتن و دستا  ی م  شی پ  یلیکه خ  ی طور -

افتادن   یتا باالخره.. خبر مرگشون م  دنیمال  یبدنم و صورتم م 

م  هی و  منم  دنیخواب  ی گوشه  م ..  سمت   دمییدو  یبالفصله 

تم  ییدستشو و  خودم  د  یم  زیو..  تا  اون   ی اثر  گهیکردم  از 

 !حرومزاده ها.. رو بدنم نمونه

 ..رو لبش نشست  ی باال انداخت و پوزخند ی ا شونه

.. فقط گول زدن خودم بود و واسه  نایهمه ا  دمیدونم.. شا  ینم -

کنم    یم  کارینداشت که من تو اون خونه ها چ   یفرق  یلیخدا خ

 ی م  ی مگه نه؟ هر کار  گهید  می نیهم  شهیهم  ی.. ولرمیو تا کجا م

..  کی.. چه بزرگ چه کوچمیش  یکه مرتکب م   ی .. هر گناه می کن

مجبور    می.. که مثالً بگمیارذ  یراه فرار واسه خودمون م  هیکنارش  

و خدا رو قانع!    میکن  هیکار و کردم.. که کارمون و توج  نیشدم ا

د  یول گناهه  م گهیگناه  دروغ  ممی گی..  و  اسمش   م یذار  ی.. 
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و وام   یسود بانک   میذار  ی .. اسمش و مم یکن  ی.. نزول میمصلحت

.. مال مردم و گهیو قرض الحسنه و هزارجور کوفت و زهرمار د

کله گنده دارن از    ی آدما  نهمهی.. امی گی.. با خودمون ممیخور  یم

  ی م  انت یشه مگه؟ خ  ی م  یخورن.. ما هم روش چ  ی حق ما م

 ی فرار م  نایزودتر از ا  یلیمن بود خ  ی جا  یهرک  میگ ی.. ممی کن

کنم حاال   یخونه.. باز خوبه من دارم هنوز تحملش م نیکرد از ا

خواد   یم  دلمکه    ی کمم اون جور  هیوسط    نیداره ا  یچه اشکال

تو ما    میگیگردن خدا و م  میندازیرو مکنم.. تهشم همه    یزندگ

.. چرا  میشد  ییکارا  نیکه مجبور به همچ  یروز انداخت  نیرو به ا

.. تهشم  میکش  یحرومزاده.. آدم م  وی.. مثل همون گمیراه دور بر 

  ره یبابام بوده و حقش بود که بم ی ا غهیطرف زن ص  نکهیبا فکر ا

اونور    میریم  یعذاب وجدان  چیمادرم و بهم نزنه.. بدون ه  ی تا زندگ

بهتر  ی برا  ایدن م  یزندگ  ن یخودمون  همون  میساز   ی رو  تو   ..

وا  ییابونایخ م  ییزنا  ستادمیمیکه  شناختم که شرطشون    یرو 

  ی ساعته بود.. رو  هی  غهیو اون ص  ن یا  نیواسه سوار شدن تو ماش 

..  یکی  غهیذاشتن.. هر شب ص  ی سرپوش م  یشکل  نیگناهشون ا

  ی کی.. منم  دنیانجام م   ی خوشحالم بودن که دارن کارشون و شرع

رو گناهم سرپوش گذاشتم.. از زنا و رابطه    ی نجوریمثل همه.. ا
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 گهیدادم.. حاال د  رییتغ  ی و کالهبردار  ی نامشروع.. گناهم و به دزد

 !نه ایواسه خدا داره  یدونم.. فرق یواقعاً نم

[02.02.21 19:43] 

 کمیهزار و صد و  پارت

 :و.. من شکوندم و محکم جواب دادم  نمونیسکوت ب  قهیدق  چند

 !داره -

 :اش که به صورتم نشست گفتم  دوارانهیام نگاه 

 یکه تو تحمل کرد  ی.. استرسیابونیخ ی از اون زنا  یکیکدوم  -

  دن یبه اندازه تو دردسر به جون خر   شونیکیکدوم    دن؟یرو کش

که.. تنشون و پاک نگه دارن و فقط دستشون و آلوده کنن؟ اصالً  

واسه کدومشون مهم بود که بخوان به خاطرش انقدر فکر کنن و  

کارت از هر نظر    گمینم  نکنن! م  دایراه حل پ  هینقشه بکشن و  

غ داشت بره سرا اجیبه پول احت یشده بود و هرک دییدرست و تا

  ی ک ی.. حداقل واسه  یخوام بدون ی.. فقط م یکه تو رفت  یراه  نیا

  نهمهیارزش داره که ا  یلیمن.. خ  دیمثل من.. با تفکرات  و عقا

که اکثراً دستشون به دهنشون   یی.. به مردای خطر و به جون بخر

تونستن تو    یمثل مشعوف کله گنده بودن و م  یحت   ای  دیرس  یم
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.. تا بدنت و یساقطت کنن نارو بزن  یچشم بهم زدن از هست  هی

کردم هم به تو.. هم    یچهارماه.. سع   نی! تو تمام ای پاک نگه دار

کردن   ی به خودم بقبولونم.. که با وجود همه خطاهات.. حق زندگ

طردت کرد..   شهیهم  هشه به جرم بدکاره شدنت واس  یو نم  ی دار

که.. تونستم..    یبه اون روزخوشحال ترم نسبت    یلیحاال.. خ  یول

  !ام یتونستم با فاحشه شدنت کنار ب 

 :و از چهره مات مونده اش گرفتم و گفتم  نگاهم 

م - هم  تمی عصبان  گه یدارون  خاطر  انهیبه  خاطر  به   نی.. 

و   م یخودمون حل کن   ن یرو ب  زایچ  نی.. چون قرار بود اهیخوشحال

  !به خدا ستی.. دست خودم نی ول میبهش فکر نکن گهید

 نکه یا ال ی.. به خدمیرو که شن  ی شدن صندل دهی عقب کش ی صدا

خواد بره.. سرم و   یخوشحال بودن ناراحت شده و م  نیاز ا  سایگ

پا واسه حرف  ن ییانداختم  فرستادم  لعنت  به خودم  که زدم    یو 

 ..یول

  یزود حضورش و کنارم حس کردم و تا بخوام بفهمم م  یلیخ

 ..غلش گرفتکنه سرم و تو ب کاریخواد چ
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کنه.. به    یحرفا خوشحالت م  نی ا  دنی دونستم.. شن  یمن اگه م -

  !گفتم  یبهت م  نایزودتر از ا یلیخدا خ

 :بود زدم و گفتم   دهیچیرو ساعد دستش که دورم پ ی ا بوسه

 یزشت  ی وقت خودم و بابت حرفا  چی .. هیکنه ول  یخوشحالم م -

وقت خودم و به خاطر کتک اون   چیبخشم.. ه  یکه بهت زدم نم

بخشم! تو هم نبخش..    ینم  ی د ی که به ناحق کش  ی شب و درد

بذار هم  شهیبذار هم باشه..  باهام   ادم ی  شهیحس عذاب وجدان 

حرف زدن..   اسهتاوان قضاوت نابه جا.. تاوان فرصت ندادن و  ادیب

 !و کمر شکنه نینخواستن.. چقدر سنگ حیتاوان توض

[02.02.21 19:43] 

 هزار و صد و دوم  پارت

سرم نشست و من    ی بار.. چند بار رو  هیبوسه اون بود که نه    حاال 

 ..و غرق لذت و شعف کرد

ده سال.. خودم و    نینگو زرتشت.. من.. من تو همه ا   ی نجور یا -

زنده    لیدل  یب  گهیکه د  یآدم  هی کردم..    یمهره سوخته تصور م  هی

کم خنک شدن دلم..    هیبود واسه   ویچزوندن گاس.. هدفم فقط 

ه  ندهیآ   هیاز    ی تصور  چیه  گهید نداشتم..  از    ی تصور  چی بهتر 
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تشک و  اگر  ی زندگ  لیازدواج  اصالً    منداشتم..  آدم  اون  داشتم.. 

کردم که چپ   یرو تصور م  یآدم آشغال و عوض  هیتو نبود!    هیشب

و طرد شدنم از خانواده   شمیو راست من و بابت اشتباه ده سال پ

نداشتن پول و تحص و    ی م  رمی تحق  ی درست حساب  التیو  کرد 

 یهم از من سر نبود.. باالتر و برتر م  ی انقدر  نکهیخودش و با ا

وقت    چیه  ایبودم که    دهیرس  ن یقیبه    ییجورا  ه ی  یعنیدونست.  

از خودم بسازم و بعد    یدروغ  ت یشخص   هی  ا یازدواج کنم..    دینبا

 !جا لو بره  هیدروغا  نیا نکهیبترسم از ا شهیازدواج کنم و هم 

شد    نییاش باال و پا   نهیس  ی سر منم رو  دیکه کش  یقی عم  نفس

با   منم  عم  هیو  مجراهاقینفس  وارد  و  تنش   میتنفس  ی .. عطر 

بود و به وجودم    یازم فرار  ریکه تو چند ساعت اخ  یکردم و آرامش

 ..برگردوندنم 

نم  چیه - و  فکرش  آ  یوقت  جنتلمن    هیام..    ندهیکردم شوهر 

  ی که م  یکردم.. زرتشت یوقت فکرش و نم چیدر واقع ه ایباشه! 

ده سال انقدر عوض شده باشه و من و برسونه    نیشناختم.. تو ا

 !بود ایواسه خود من رو ی.. حتایلیکه واسه خ ییزایبه همه چ

 ..کم ازم جدا شد و صورتم و با دستاش نگه داشت هی
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حالت هم    نیتو هم   ب یهنوز قرمز و پف کرده بود و عج  چشماش

 ..الزم واسه مست کردن آدم و داشت ییتوانا

 :شده بود لب زد رهی تو چشمام خ قی که عم همونطور

که هنوز   یی.. اگه اون روزا.. روزایو بدون  نیخوام ا  یاآلن فقط م -

کردم.. ده برابر اون   کاریچ  قاًیمن تو اون سه ماه دق  یدونست  ینم

..  ینداختی .. ده برابر اون متلک ها رو بهم می زد یکتک و بهم م

.. من  ی کرد  یها رو بارم م  نیده برابر اون زخم زبون ها و توه 

 !دمتیبخش  یبازم م

[02.02.21 19:43] 

 هزار و صد و سوم پارت

 ...ســایگ -

شرمنده خودم    شتریخواستم من و ب   یخواستم ادامه بده.. نم  ینم

 ..ادیچقدر دلش بزرگه و طاقتش ز نکهیکنه بابت ا

که تو هر مسئله اول از همه   گهید  ی ایلیمن.. برعکس خ  برعکس

 ..رنیگ یخودشون و غرورشون و در نظر م 

 :ساکت نموند و ادامه داد سایگ یول
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.. من و از وسط رهینم  ادمیوقت    چیبذار بگم چرا.. چون.. چون ه -

  چی.. ه ی دیکش  رونیشدم ب   یزور توش غرق م   ای  ریکه د  یکثافت 

پا  ره ینم  ادمیوقت   سماجت  تشک  ی با  و  من    ن یا  لیخواستن 

که   ی من و.. همونجور  ره ینم  ادم یوقت    چی.. ه یستادیوا  ی زندگ

! ی و اعتبار داد  ارزش.. بهم  ی داد  تی ! بهم شخصی بودم قبول کرد

.. که باورم بشه.. آدمم.. باورم ی باهام کرد  ی بعد از ده سال.. کار

و اشتباه رفته   رش یاز مس ییجا  هی دیکه شا یزن هیزنم..  هیبشه 

ول کردیباشه  ثابت  بهم  تو  ل  ی ..  بازم  و   یزندگ  اقتیکه  کردن 

و دارم! تو    دمشید  یرو که تو خوابم نم  یزندگ  نیا  اقتیدارم.. ل

 میزرتشت.. من خودم و.. خود واقع  یمن  ی افتخار و سربلند  هیام

پ  تو  با  دوباره  بود  دایو..  تو  بهم    ی کردم..    د یجد  یزندگ  هیکه 

مثل  ی داد  ا  هی..  دوباره  جور  ی جون  چه  تونم    یم  ی برام! 

هم حاضرم  من  بم  نینبخشمت؟!  تو  خاطر  به  چه رمیاآلن..   ..

  !تونم نبخشمت؟ یم ی جور

که با حرفاش به وجودم    یحجم از عشق  نی.. ااوردمیطاقت ن  گهید

کردم    یکه تو نقطه نقطه بدنم حس م  یضربان  ن یکرد و ا  ق یتزر

  رم یخواد از شدت خوب بودنش بم یکه دلم م یحال خوب  نیو ا

  ییلبا  نیا  دنی بهتر از بوس   یکردم و چ  یم  یخال  ی جور  هی  دیو با
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د و  دل  داشتن  خوردنشون  تکون  با  بازیکه  به  و  من    ی م   ی ن 

 !گرفتن

ا  گهید نکردم..  نگه    نباریمعطل  با دستام  من صورتش و محکم 

 ..به لباش   دمیداشتم و لبام و کوب

  یبسته ام رو  یچشما  ی که از ال  یکبه دو قطره اش  یتیاهم  گهید

  .ندادم ختیصورتم ر

اآلن اعتراف    نیکه هم  یکس  شیداشت حفظ غرور پ  یتیاهم  چه

 ره؟ یبرام بم یکرد که حاضره حت

بفهمه که حسمون چقدر مشابه همه و منم حاضرم از همه    بذار

 !به خاطرش بگذرم زمیچ

حاال به بعد.. با  .. که از  مونیبوسه و عشق باز  نی و نه فقط با ا  نیا

 ..کردم  یتک تک رفتار و حرکاتم بهش ثابت م

وقت    چیه   نمیکنه.. ا  یکه گفت فراموش نم  ییزایکنار اون چ  تا

و اگه    هیزندگ  نیمن واسه ادامه ا   زه یو انگ  دینره که همه ام  ادشی

 !ستمین  گهینباشه.. د

[02.02.21 19:43] 
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 هزار و صد و چهارم پارت

و پنجره رو باز کردم.. با وجود   دمیآشپزخونه رو کنار کش  پرده

خواب کسل  چیه  شبید  یکم  خستگ  یاحساس  و   یو  نداشتم 

 ..سرحالم آورده بود  ی خوب بهار ی هوا نیبرعکس.. ا

شا  ینم خوردن    دمی دونم..  د  هیورق  کتاب   گهیصفحه  از 

از دغدغه    گهی د  یکیکه توش    ی دیو شروع فصل جد  مونیزندگ

 !شد یحس خوب م نیهام رفع شده بود.. باعث ا

 ی وقت دلم نم  چیه  نکهینبود.. با وجود ا   ی زیهر حال کم چ  به

و عذاب   یمونیزرتشت باشم و اون پش  شبیخواست شاهد حال د

رد و بدل    نمونی که ب  یی.. حرفایول  نمیوجدان و تو چشماش بب

انقدر نزد   ی شد..  تا  که  کرد  آروم  و  فقط    ی کایجفتمون  صبح 

 !میبرد یو لذت م می گرفت یم ی از هم انرژ میداشت

تونم بعد از اون حرفا بعد از اون حس خوب.. واسه    یم  ی چه جور 

  ا یاگه دن  یحت  گهیناشکر باشم؟ حاال د  ایبنالم    یزندگ  ی تو   ی زیچ

ن  کونیکن ف من زرتشتم و دارم..   نکهی.. همستیهم بشه مهم 

 !.. تا ابد مال منه.. واسه ام بسهایمرد دن  نیبهتر نکهیهم
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لحظه انقدر تو وجودم فوران کرد که تا کمر از پنجره   هیحس    نیا

تونست از حنجره ام خارج   یکه م  ییصدا  نیدوال شدم و با بلندتر

 :دم یکش  غیبشه ج

 !ـــه! من و زرتشت.. شما همـــــــی آهـــــــــــــــا -

دو نفر سرشون و باال   یکی  دمیچشمم به کوچه افتاد و د  نکهیهم

برگشتم تو و پنجره رو    عی.. سرهیک  وونهید  نیا  ننیگرفتن تا بب 

 !خنده ریبلند زدم ز  ی بستم و با صدا

بود..   ی که مدت ها ازم فرار  ی اومد.. خنده ا  یکه بند نم  ی ا  خنده

کردم صداش   ی وقت فکر نم  چی که به قول آلما.. ه  ی همون خنده ا

گوشام.. خنده ام    ی خودم تو  ی و بشنونم و حاال.. با انعکاس صدا

 ..شد  یم  شتریب

وجود نداشت که بتونه من و ناراحت   ایدن  نیتو ا   یچیه  گهید  انگار

چ همه  خواستن  یکنه..  و  بود  چ ی قشنگ  همه  زرتشت..    ی!  با 

 !یشد و خواستن یقشنگ م

دلم براش تنگ    قهی.. تو همون چند دقارم یونستم طاقت بنت  گهید

تخت    دمید  نکهیسمت اتاق و هم  دمییدو  نیشده بود.. واسه هم

 !و به سمت حموم کج کردم رمی.. مسادیدوش م ی و صدا هیخال
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.. شبمونید  تی شدم که بعد از اون همه فعال  داریاز زرتشت ب   زودتر 

..  م یوقت سر کارمون ضعف نکن  هیآماده کنم تا    ی صبحونه مقو  هی

 گهیبار د  هیحاال.. دردسر    یزودتر دوش گرفتم.. ول  نیواسه هم

  یو همونجور   دمیشدن تن و بدن و موهام و به جون خر  سیخ

 !خودم و انداختم تو حموم

بخواد   نکهیبود و قبل از ا  ستادهی دوش وا  ریپشت به در ز  زرتشت

با    کاریچ   نهی برگرده سمتم و بب دارم.. خودم و بهش رسوندم و 

 ..تنم از پشت محکم بغلش کردم ی همون لباسا

[02.02.21 19:43] 

 هزار و صد و پنجم پارت

و    دیتو همون حال خند  یهنوز دورگه و خوابالو بود.. ول  صداش

 :لب زد

 !به خدا ی ا وونهید -

تونستم چشمام و باز نگه دارم..    یاز فشار دوش نم  که یدر حال  منم 

پر از   ی کتفش نشوندم که صدا  ی چند تا بوسه پشت سر هم رو

 :لذتش بلند شد



2950 
 

 !ی تو وجودم بود برد  یخستگ  یاممممم... جون دلمممم.. هرچ -

هدف من بوسه بارون   یشم.. ول  یکرد با همون چند تا قانع م   فکر

از پوست بدنش که قدم    ی نقطه ابود که از باال شروع کردم و هر  

 ..نییو اومدم پا دمی و بوس دیرس  یبهش م

اعتراضش   ی صدا  گه ید  ایاز بعد  ی نگفت.. ول  یچیاول ه   ی چند تا  با

 :در اومد

 !عشقم! بسه یبسه! مرس  سایگ -

ادامه دادم.. زرتشت هم دستش و به    دنم ی نکردم و به بوس  یتوجه

  رونیاز سر لذت ب  قشی نفس عم  یحموم گرفت و هر ازگاه  وارید

خودش و کنترل کنه که    ی نجوریخواست ا  یم  دمیداد.. شا  یم

فعال از  تحرشبید  دینسبتاً شد  تیبعد  دوباره  کار    کی ..  و  نشه 

 .دست جفتمون نده

م  یول اگه  و  بود  شده  گرم  موتورم  تازه  ب   یمنم  از   شتریگفتم 

 ..بردم دروغ نگفتم  یبدن لذت م نیا دنی زرتشت داشتم از بوس

  یرو  هیرو زانوهام نشستم و چشمم افتاد به اون رد بخ  یوقت  تا

سال تحمل کرد.. به خاطر من.. به    نهمهیکه ا  ی کمرش و درد

 !من یخاطر حفظ زندگ 
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 خت یر  یسر و صورتم م  ی که رو  یآب   یاشکم قاط  ی قطره ها  نباریا

تلخ تر  ی ام و رولب  یشد.. وقت از  به جا مونده  اتفاق   نیاون رد 

 !دمشیبوس یو طوالن قیچسبوندم و عم می زندگ

.. بازوم و گرفت  دیکنه.. چرخ  دایزرتشت نذاشت ادامه پ   گهید  یول

 ..حموم واریو چسبوندم به د دی و من و با خشونت باال کش

 :به چهره آشفته اش زدم و گفتم  ی لبخند

ادامه   یحساس چرا نذاشت  ی به جاها   دمیرس  ی تازه داشتم م -

 بدم؟

 .. کدومش؟دمیاش و من ادامه م هیبق  ای! ی کن یتمومش م ای -

دوش   ریصورتش شدم.. حاال اون فقط ز  رهیجواب دادن خ  ی جا  به

  ی شونیبه پ  دهیچسب  ی آب از اون موها  ی بود و قطره ها  ستادهیوا

 ..کرده بود  جادیبرام ا  ییمنظره تماشا  هیخورد و    ی سر م  ن ییه پاب

که از زرتشت به   ی .. چهره اشی باز رفت سمت ده سال پ  ذهنم

ه  ادی روزا  اون  که  همونطور  نم  چیداشتم..  فکر  کردم   یوقت 

بق  یآدم  هی..  یروز  هیزرتشت   و  آقاجونم  از    یمردا  هیمتفاوت 

.. چهره ی روز  هیتونستم فکر کنم که    ینم  نمیبشه.. به ا  لیفام

 ..بشه  یحد برام جذاب و خواستن نیاش تا ا 
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 هزار و صد و ششم پارت

خواست    یکرد و دلم م  یم  کی که حس حسادتم و تحر  ی انقدر

تو دلش    یبوده و حت  تیجذاب  نی که تا حاال شاهد ا  یچشم هرکس

 ..ارمیبهش اقرار کرده رو از کاسه درب

فوران کرده دستام و با خشونت دور گردنش   ی حس ها  نی هم با

 :حلقه کردم و گفتم

 آخه؟  ی انقدر جذاب شد یکثافت تو ک  -

لباش و به    عیفرصت حرف زدن و عکس العمل ندادم.. سر  بهش

  د ینشد و خند  ی.. برعکس تصورم عصباندمیدندون گرفتم و کش

  رمون یآورد که د  یبود باهام.. بهونه نم  هیپا  شهی ط.. مثل همفق

 ..گهیوقت د هی ی خسته ام و بسه و بذارش برا ایشه..  یم

.. حرف نگاهم و  رونیزنه ب  یداره از چشمام م  ازین   دید  یم  یوقت

.. یو در چه حال  می کرد.. مهم نبود کجا باش  یخوند و شروع م  یم

حال خوب    نیکرد تا حالم و خوب کنه و منم ا  یهمه تالشش و م

 !کردم یتونستم و بلد بودم براش جبران م یکه م ییو تا هرجا
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ز  یک   دم ینفهم  اصالً از  و  ک  ریلباش  درآورد..  دندونام    یفشار 

که    یشده ام و از تنم کند.. فقط با درد و سوزش  سیخ  ی لباسا

 ی زگا  دمیام حس کردم به خودم اومدم و د  نهیپوست س   ی رو

 !کرده یکه ازش گرفتم و تالف

بمونه..    یمرحله باق  نیگاز گرفتن تو هم  ی باز  نیدادم ا   حیترج

م اگه  بد  میخواست  یچون  امیادامه  با  من  مطمئناً  پوست   نی.. 

کبود و  درد  و  م  ی نازکم  باهام  حاالها  حاال  خ  ی که    ی لیموند.. 

 ..خوردم یشکست م  عیسر

شد.. من و    یمتوقف نم   ی ا  هیواسه ثان   یکه حت  دنشیبوس   نیح

به د م   وار یچسبوند  نفس نفس  با صدا  یو همونطور که   ی زد.. 

 :خشدار شده اش گفت 

 نه؟  ای ی ا هی عمل کنم! پا یخوام سرعت یم -

و سرم و    جانیجمله به نفس نفس افتادم از شدت ه   هی  نیهم  با

 ..تکون دادم  دییتند تند به تا

 ؟ ی چه جور  -

.. دستات و دور گردنم.. پاهاتم دور کمرم ستایوا  وار یبه د  ه یبا تک -

 ...یکم درد داره.. ول هیحلقه کن.. 
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 !ارزه یم -

تکون داد و منم    دییلبش سرش و به تا  ی رو  یطان یلبخند ش   با

  که یکه ازم خواست و به کمک خودش انجام دادم.. در حال   ییکارا

حموم باشه تا   وارید  ی رو  شتری بدنم ب  ینیکردم سنگ   یم  یسع

  ه ی..  دیشد  تی فعال  نیکمر زرتشت.. هرچند که در هر صورت ا

 !مشیدیخر  یم   ونبه ج  دیبه دنبال داشت که با  یکمردرد حساب

[02.02.21 19:43] 

 هزار و صد و هفتم  پارت

.. همزمان رومون و به  یو جفتمون هرازگاه  میراه شرکت بود  تو

به حرف    یاجی ..احتمیزد  یو لبخند م  میچرخوند  یسمت هم م 

امروز   نکهیبود رو ا  ی دیینگاه کردن مهر تا  نی..هم می زدن نداشت

مشترکمون و شروع   ی زندگ  ی روزا   نیاز قشنگ تر  ی کیصبح..  

 ..میکرد

بشه و مثل اآلن جذاب    ی برامون تکرار  ندهیدرآ  د یکه شا  ییروزا 

  ی .. مطمئناً طعم قشنگ خاطره امروز.. تا ابد تویبه نظر نرسه ول

م  از    یذهنمون حک  و  مشیادآوریشه  لذت  بارها  و  بارها   ی .. 

 !میبر
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مقدمه    یباالخره زرتشت بود که سکوت و شکست و ب  نکهیا  تا

 :دیپرس

ون  .. به جز من و طناز و اتیراز تازه فاش شده زندگ   نیاز.. ا -

 با خبره؟ یک گهیمشعوف.. د کهیمرت

 :گفتم  بالفاصله

 ..چکسیه -

 :کردم حیافتاد و تصح ادمی عیسر یول

 !هم هست گهی نفر د هیچرا..  -

 ؟یک -

 دمیحرف جد  نیدونستم تبعات ا  ینم  کهیکردم و در حال  ی مکث

 :قراره باشه لب زدم یچ

 !یادتیس -

 اون چرا؟  -

 !قاسم نژاد مجبور شدم بگم  هیسرِ.. سر قض  -
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که قاسم نژاد   یجنجال  انیدر جر  یافتاد که زرتشت حت  ادمی  تازه

کم    هی  یو شرمندگ   یشرکت به پا کرد هم نبود که با ناراحت  ی تو

من    نی که مدام ب  یمتعجب  ی تو چشما  رهیسمتش و خ  دمیچرخ

 :بود گفتم  حیتوض هیشد و منتظر  یجا به جا م ابونیو خ

 ی جلو  یکه رفت  یاون شب  ی ! فرداینگفتم که ناراحت نشمن..   -

و با داد و   یادتی.. پاشد اومد سراغ سی در خونه اش و کتکش زد

درست و   نهیش یپ هیمن و برد.. که اول از کارمندات  ی آبرو دادیب

ا  اریدرب  یحساب و  کن  استخدامشون  بعد  صحبتا.. خالصه    نیو 

 ..کرد ور یادتیس   شیدونست پ ی از من م یهرچ

 !ســـــایگ -

بدون - تو  نبود  الزم  خدا  به  قبلشم  یزرتشت  همون شب  من   !

شدم که به خاطر من اون حرفا   ی تو از خجالت آب م  شی داشتم پ

  ی هم.. وقت  ی.. از طرفی و غرورت و له کرد  ی دیرو از قاسم نژاد شن

..  ی شنو یحرفا رو م  نیا   ی کردم که به ناحق دار  ی فکر م  نیبه ا

خودش.. حال قاسم    یادتی.. بعدشم.. س دمیکش  ی عذاب م  شتریب

هم همونجا تموم شد.. واسه    هی نژاد و گرفت و اخراجش کرد.. قض
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  دا یکش پ  نیاز ا  شترینداشت به تو بگم تا ب  یلزوم   گهیهمون د

 !کنه

رو صورتش    یدستش و با ناراحت   هیو    ستادیچراغ قرمز وا  پشت

  دم یفهم  ی و انگشت اشاره اش و از پهنا به دندون گرفت.. م  دیکش

بره سراغ قاسم نژاد و   گهیبار د  هینتونسته    نکهیکه ناراحته از ا

واسه منم آسون نبود که    دیفهم  یم  دیبا  ی.. ولادیپشت من درب

ب  از  و  راه غرورش  به  راه  ا  نیشوهرم  از  و  اون حرف   نی ببره  و 

که تو    یماجرا و کار  قتیحق  انیهنوز در جر   یبشنوه.. اونم وقت

 !کردم قرار نگرفته بود ی اون سه ماه م

[02.02.21 19:44] 

 هزار و صد و هشتم پارت

راجع به.. اخراج شدن    یحرف  چی .. ه یادتیقاسم نژاد که رفت.. س -

و جنتلمن رفتار کرد   ی آدم درست حساب هی نی.. ع ی عنیمن نزد! 

  ی کنم.. ول  یباور نم  دمیرو که با چشم خودم ند  ی زیو گفت.. چ

کنه و   ی ساز  رینتونستم ساکت بمونم و اجازه بدم تو ذهنش تصو

  ند ی.. مردم نگوی زکیبرسه که تا نباشد چ  جهینت   نیکم کم به ا

رو.. دوست نداشتم    بایشناخت.. هم شک   ی! اون هم تو رو مزهایچ



2958 
 

بهت    ی رتیغ  یتو هم بره و انگ ب   ی مسئله.. آبرو  نین ابا باور کرد

بوده و از سر    یچ  می.. بهش گفتم که کار اصلنیبخوره.. واسه هم

 !ی کار نیاجبار تن دادم به همچ

کلمه   ه ی  قهیکه تا چند دق  یموندم و زل زدم به زرتشت  ساکت 

  ی کنه.. ول  بیتکذ   ای  دییحرفم نزد که بخواد کار اون روزم و تا

از راز   ی ادتیکنه که چرا به س  یفکر نم   نیبه ا  گهیمطمئن بودم د

  داشیزرتشت خودش رفت دنبالش و پ  یحرف زدم ول  می زندگ

 ..کرد

  گه یو د  میدرباره اش حرف زده بود  ی.. به اندازه کافشبید  چون

 یلینکردم چه دال   ایکه کردم    ی هرکار  دونست من واسه  یحاال م

 ..داشتم

.. دستش و دراز کرد و دست من و که از استرس گوشه  آخرسر

 ..کرد ک یمانتوم و مشت کرده بودم گرفت و به لبش نزد

نذاشت و    یببوسه خواستم دستم و عقب بکشم ول  نکهیاز ا  قبل

که ذاتش و هزاربرابر در  ی لباش و چسبوند  به دستم و با مهربون

 :کرد گفت  ینظرم قشنگ تر م 



2959 
 

کنم.. که تو چقدر.. چند بار.. در طول    یفکر م  نی فقط دارم به ا -

 ی و مجبور شد  ی استرس و تحمل کرد ی حجم باال  هی.. تی زندگ

  ی حت   د یکه شا  ی .. کاری ریبگ  می و تصم  یفکر کن   طیتو همون شرا

تو هربار با    ی.. ولارمیکم م   ییجا  هیو باالخره    ادیاز عهده من برن

اآلن که اوضاع آرومه    دی.. شای انجامش داد  یمنطق  لیدال   ی سر  هی

  یبهتر و عاقالنه تر  ی که راه حل ها  میفهم  یم  میبهش فکر کن

ن   ی کس جا  چی .. ه یهم بود ول بتونه بگه.. من اگه    ستیتو  که 

ا م  نیبودم  و  د  ینم   ایکردم    یکار  منم  واسه  مهم    گهیکردم.. 

  ه یو چرا از    یگرفت   یمیگذشته چه تصم  ی روزا   ی که تو تو  ستین

همینرفت  گهیدراه   ا  نکهی..  همیینجای اآلن  تو  نکه ی ..   ی دستت 

راحته و   زایچ  ی لیتا آخر عمر از خ  المیخ  گهید  نکه ی دستمه.. هم

 !.. عالقه دو طرفه امونه.. واسه ام بسهنشیتر یاصل

تو  نفس  مونده  ب  نهی س  ی حبس  و  و خ  رونیام  تو   رهیفرستادم 

  ه یتک  یصندل  یصورتش که منبع آرامشم شده بود سرم و به پشت

 :دادم و از ته دل لب زدم

 !دمیتمام عمرم د  ی که تو یهست ی مرد نیبا شعور تر -

[02.02.21 19:44] 
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 هزار و صد و نهم  پارت

 ..فشار دادن لپم دراز کرد ی دستش و برا نباریزد و ا ی لبخند

  ی بهم ثابت م  شتریو ب   شتریهر روز و هر لحظه داشت ب  زرتشت

مختلف   ی .. خونه به خونه بگردم و با آدماایکرد که اگه تو کل دن

کنم که از هر نظر با    دایتونم پ   یکس و نم  چیآشنا بشم.. بازم ه

برابر من  با  ی مردِ  من  و  بابت    نیچند  ی روز  دیکنه  بار..  هزار 

و کمال داشتنش خدا رو شکر    م.. بابت تمامیزندگ  ی بودنش تو

 !کردم یم

بوسه   هی  نکهیو نگه داشت و من بعد از ا  نی در شرکت ماش  ی جلو

 :گونه اش کاشتم گفتم ی رو

 ؟ ی ندار ی کار -

 !خودت باشنه برو مواظب   -

ا  ی ادآوری  با تو  ی خاطره  صبح  ساخت   ی که  هم  واسه    م یحموم 

 :زدم و گفتم  یچشمک

 کنه؟  یکمرت که درد نم -

 ..زد می نی به نوک ب ی زد و با انگشت ضربه ا ی لبخند



2961 
 

 !خوبم برو جونور -

 :بشم که صدام زد ادهیخنده خواستم پ با

 !سایگ یراست -

 جان؟  -

  د ی استرس بهت وارد کنم.. فقط.. گفتم شا  ی خودیخوام.. ب   ینم -

 ..بشه رید

گفتن به استرس    ی دست دست کردنش برا  نیحرف و ا  نیهم  با

 :افتادم که لب زدم

 شده؟ یچ -

م  ی زیچ - س  گمینشده..  به  کم  کم  هفته    یادتیفقط..  که  بگو 

که کاراتون لنگ    ریو از اآلن بگ  تی ! مرخصیستی.. چند روز نگهید

 !نمونه

باز    مهیاوج گرفت و من با دهن ن  هیضربان قلبم... تو ثان  سرعت

قبل از اون جنجال    شبیافتاد که د  ادمیمونده زل زدم بهش.. تازه  

درباره    ی جد  ی لیگرفته بودم که خ  میکه به پا شد.. تصم  ییها
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اون   الی خیرفتنمون با زرتشت حرف بزنم و ازش بخوام ب  رازیش

 ..بشه ی کوفت یعروس

  یزیاز چ  شتریب  یلیکه زد.. نشون داد خ  یحرف  نیحاال با ا  یول

  ی کردم رو حرفش مصممه و من اگه همه انرژ  یکه فکرش و م

 !تونم منصرفش کنم یو توانمم بذارم باز نم

  ی ترس و اضطراب و از تو نگاهم م   نیدونستم در هر صورت ا  یم

د نشون بدم و تو همون کردم خودم و خونسر  ی سع  یخونه ول

 :حال گفتم

 !.. اگه بدهگم ی باشه م -

 !ازش ریاگه نه.. حتماً بگ -

[02.02.21 19:44] 

 هزار و صد و دهم پارت

ب - ا  الیخی ب   ا یزرتشت..  عروس  ن یشو!  و  چه    یمسافرت  رفتن.. 

و داشته باشم    نیاسترس ا  دی.. همش بای واسه ما داره وقت  ی سود

بندازه.. فک و    که یت  ی کی  ایبکنه!    ی کار  هیپدر    ی ب  ریکه اون ام



2963 
 

متلک    ننیب   یسال ما رو کنار هم م   نهمهیکه بعد از ا  ییالیفام

 !کشم ی بگن! به خدا سخته برام.. من نم

 ...من -

.. نه  یشمیپ  ی. من بهت اعتماد دارم! تا وقتیدونم تو هست  یم -

بزنه    یحرف  یکس  ی دیتونه غلط اضافه بکنه.. نه اجازه م  ی م  ریام

ول همیبهمون..  که  تو  خب  عروس یست ین  شهی..  جداست..    ی.. 

 یاسترس داشته باشم که اآلن چ  دی.. همش بایکه نباش   شمیپ

  شرف یوقت اون ب   هی..  هممکه من نف  فته ی ن  یوقت اتفاق  هیشه..    یم

جام    چیو به ه شدیچرا تهد  نکهی.. سر ازهیحرومزاده زهرش و نر

 !رازینگرفتم و پاشدم رفتم ش 

 ی حرومزاده.. اگه عرضه و وجودش و داشت.. به جا  شرفیاون ب -

که ده سال تالش    ی اومد سراغ من! پس مطمئن باش.. راز  یتو م

گدار به آب   یبراش مهمه که ب  ی کرده واسه فاش نشدنش.. انقدر

..  مینگن قراره بر  یکه به کس  میسپر  یم   ناینزنه.. ما هم به بابا ا

! بعد از اونم  ستیمعلوم ن   می گیم   راصالً به خودشونم تا لحظه آخ

بچه   یعروس  ری کنه؟ درگ  یم  ینفهمه چه فرق   ایبفهمه    ریام  گهید

  !کوتاه ی اشه و دستش واسه هرکار
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 !برگ برنده دست اونه -

! اون سایشه گ  ی.. برگ برنده محسوب نمریام  ی برا..  لمیاون ف -

تونه برگ برنده   یمدرکه واسه بردن آبروش.. اصالً.. م  هیخودش 

که   ی دار   یی.. تو هم حرفاسیبه پل   لمیما باشه! چون با لو دادن ف

خاله   ی .. فکر کردی دیرو لو م   ی دون  ی که م  ییزای.. تو هم چیبزن

.. بگه چون مال  ر یام  ی ا  غهیزن ص  دنیهمکه بعد از ف  هیسارا آدم

خودش   ریبخشمت؟ نه! ام  یبوده اشکال نداره و م شیده سال پ 

کنه..    یشناسه که داره انقدر محتاطانه عمل م  ی زنش و خوب م 

  ی نم یمن هستم حت ی! تا وقتسایگ ی اریجلوش کم ب دیپس نبا

انداخت   رتیجا گ  هیدرصد..    هیاگه    یحت  یبشه ول  کتیذارم نزد

تهد  خواستو   حرفا  همون  با  روش   دتیبازم  به  هم  تو  کنه.. 

که دهن باز کنم و به خاله سارا    نیکن! بگو هم  دش یخودش تهد

چ حت  یهمه  بگم..  مدرک   ی و  نداشته    یاگه  حرفم  اثبات  واسه 

و رو بشه! بذار بفهمه   ریز  ت یتا بهت شک کنه و زندگ  هیباشم.. کاف 

 !ی زدنش و دار نیواسه زم یتو هم قدرت کاف 
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که همه وجودم و به   یکم از اون حجم استرس  هیحرفا..    نیا  با

و   بود کم شد  انداخته  پ ییجورا  ه یرعشه  نفس  به  اعتماد    دا ی.. 

 ..کردم

 د یامروز از پنجره داد کش  نیکه هم  ییسایشد اون گ  یچ  اصالً

زرتشت و داشتم.. پس چرا   گهی»من و زرتشت.. شما همه!« من د 

 دم؟یترس یم ی زیاز چ دیبا

[05.02.21 19:03] 

 ازدهم یهزار و صد و  پارت

ب   ترس بود..ول  ی به خاطر حفظ سالمت  شتریمن    ی خود زرتشت 

  یو دست باال م داشیو تهد ری داشتم ام ی ادیحق داشت..ز دیشا

 !گرفتم

 ی برن به جا  شی و آدماش..طبق خواسته من پ   ا یبارم دن  هی  اصالً

خورد؟بعد از    ی و اون..به کجا برم  نیمن بشم آلت دست ا  نکهیا

کم   هیشده بود حاال    لیکه به ناحق بهم تحم  یمجازات  نهمهیا

 حق داشتم..نداشتم؟

 .تکون دادم دیی به روش زدم و سرم و به تا ی لبخند نیهم واسه
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 !یتو بگ یباشه!هرچ-

صورتم    دنیبوس  ی اون برا  نباری شد و ا   قیزرتشت هم عم  لبخند

 ..دیخودش و جلو کش

 !و محکم خودم ی !گل سنگ قونیآفر-

××××× 

رفتم سمت    می اتاق خودم.. مستق  ی شرکت که شدم به جا  وارد

دونستم    یو م  دمیشرکت د  نگی و تو پارک  نشی اتاق دارون..ماش

 !زودتر از من اومده

کار چقدر خطرناک   نیا  نکهیدرباره ا  سایگ  ی ..جدا از حرفاشبید

گرفتم تا   یجلوش و م  دیکه با  دم ی رس  جهینت  نیبود..خودمم به ا

حاال که انجامش داده بود تا آخر عمرم   ی نکنه..ول  ی کار  نیهمچ

  ی جور   ه یحس خوب و    نیخواست ا  یازش ممنون بودم و دلم م

 !براش جبران کنم

  درآوردم و چند تقه   بم یدادم و از تو ج  یبهش م  دیکه با  ی ا  برگه

  ی نگاه   میمنتظر جوابش باشم رفتم تو..ن   نکهیبه در زدم و بدون ا

 :بهم انداخت و با متلک گفت 
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 !..اتاق خودتونهد ییبفرما-

م   یب رفتم سمت  تو  زشیحرف  برگه  رو   ی و  دستم و گذاشتم 

 .زشیم

 !جمع کن برو-

 :و با اخم زل زد بهم  ستادیاز حرکت وا دستش

 ؟ یچ-

 :نگفتم تا خودش برگه رو برداشت و لب زد  یچیه بازم

 ه؟ یچ نیا-

 !آدرس-

 کنم؟  کارشی! چنمیب یدارم م-

مثالً؟ بلند شو جمع    یبکن  ی خوا  یم  کاریبکنش تو...پوووووف. چ-

 !التی ..چند روز برو تعطر یهم بگ یو جور کن دست مان

حساب کتاب  ی نگاه کرد و دوباره سرش و تو برگه ها یچپ چپ

 .شرکت فرو کرد

 !عالمه کار دارم هی-
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 !کارا با من-

  ه یتک  نی شده ح  زیر  ی همه اصرارم مشکوک شد و با چشما  نیا  با

 :د یپرس شی دادن به صندل

تا    یشامل حال من بشه؟اونم وقت  دیچرا با  قاً یهمه لطف دق  نیا-

 !یو نداشت  دنمیچشم د روزید

 :باال انداختم و خونسرد گفتم  ی ا ونهش

 !لیبه چند دل-

 !شنوم یم-

 سایاز رو دوش من و گ  نی بار سنگ  هی..روزتیبا کار احمقانه د-

  ی زندگ  ی شبا  نیاز بهتر  یکی..شب یکه د  ی و..باعث شد  یبرداشت

 !کی نیجفتمون باشه..ا

رو لبش نشست و چشماش برق زد..خوب   ی حرف لبخند  نیا  با

  زه یو بهم بر  مونیکارش زندگ   ن یدونستم استرس داشت که ا  یم

که حال جفتمون    قتیحق  نیا  دنیو اون بشه مسببش و حاال..شن 

 .بود تیخوب و آرومه براش مهم و قابل اهم
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تو    جهی..درنترازیش  میبر  میخوا  ی!م ستم ین  گهیهفته د  نکهیدو ا-

دو    یکی  نی..منم به جبران ایکش  یو جور من و م  یکن  یلطف م

 !دمیروز کارات و انجام م

[05.02.21 19:03] 

 هزار و صد و دوازدهم پارت

 کشه مسافرتتون؟  یآهان! بعد.. چند روز طول م -

 !کمتر دیهفته! شا هی ! ستیمعلوم ن -

 ؟یزن یبا دو روز طاق م ی هفته رو دار هیبعد  -

 !ی که بهم نداد ی تولد  ی نه نصفشم گذاشتم رو حساب کادو -

 !شد ریبه  ر ی لمیاون که با همون ف کهیمرت -

 !از نظر تو آره.. از نظر من نشد -

 ه؟یچ تونیبعد لیپووووف.. دل -

 :باال رفته گفتم ی و با ابرو ستادمیوا صاف

.. فکر کردم  ی اش نکرد بر  ی و هنوز فکر  هیتولد مان   یگفت   شبی د -

 ..ادیبه کارت ب یلیکه برات نوشتم خ یآدرس نی.. ادیشا
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 :دیبه آدرس انداخت و پرس ی تر ق ینگاه دق دوباره

 مگه؟  ستین  یاسک ستیپ نجا؟یداره ا یچرا؟ مگه چ -

  ی که به هر کس  هی! هتلست ین  یاسک  ستی.. هدف پیهست ول -

چون من    ی.. ولدهیاصالً اتاق اجاره نم  یعنی..  ده یاتاق اجاره نم

م و  پارت  ی صاحبش  با  تونستم  برا   هی  ی باز   یشناسم..    یبار 

از اتاقاش و جور کنم که دو   یک یبارم واسه شما..    هیخودمون..  

خودت    گهی.. دبرادرش! فقط بهشون گفتم دوستم با د یشب بمون

 !خوان  یحواست باشه.. شناسنامه ام نم

 هاس؟ مویخونه اسک هیکه شب  ی گ ی! اون هتله رو منمیبب سایوا  -

تا  سرم به  بهت  دیی که  پر  لبخند  باالخره  دادم  لبش    یتکون  رو 

 :نشست و لب زد

 ؟ یاونجا اتاق گرفت ی دمت گرم.. چه جور -

  شب   یلیکه خ  سایگفتم که با صاحبش آشنام! واسه من و گ -

انگ ام  ی زیخاطره  مان  دوارمی شد..  تو و  بگذره و   یبه  هم خوش 

رو جبران    ی که برام کرد  یاز کار بزرگ  یبخش  هیبتونم باهاش..  

 ..دیو لذت ببر دیاشم پرداخت شده.. شما فقط بر نهیکنم! هز
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انقدرم    یزرتشت؟ کارم احمقانه بود درست.. ول  هیچه کار  نیا  -

ر به خاطر جبرانش همچ  سکیپر  که  نبود    ی حرکت  نیو خطر 

  ی جلو  یمان  افهیبگم واقعاً! اآلن.. اآلن فقط ق   یدونم چ  ی! نمی بزن

خاص و    ی جا  نیهمچ  دنیکنه از د  یچشممه که چقدر ذوق م

 !نکنه رد.. دستت دقیرف ی مرد یلی.. خی منحصر به فرد

چشماش.. دستم و دراز کردم و چند    ی حلقه اشک تو  دنید  با

 ..ضربه به شونه اش زدم

.. فقط اگه لطف ی در حقم تموم کرد   نایرفاقت و تو جلوتر از ا -

نزن  ی و موقع فشار زندگ  یکن   یدست به خالص کردن خودت 

 !شم   یممنونت م

 :و گفت دیبلند خند ی صدا با

 !چشم.. تو جون بخواه -

 :لب زدم یفرصت طلب تیکم مکث کردم و با نها هی

 ؟ی دیخوام! انجامش م  یازت م گهیکار د هی.. یجون که نه ول -

[05.02.21 19:03] 

 زدهمیهزار و صد و س پارت
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  ی تشک تخت بلند شدم.. ول  ی شدن دستم به زور از رو  ده یکش   با

  ه یگرم و نرمم و ول کنم و بالشم و  ی جا نیاومد ا ی بازم دلم نم

 :دمیبغل کردم و بدون باز کردن چشمام نال یدست

زرتشت.. تو رو خدا بذار بخوابم! جمعه اس امروز.. تو کل هفته   -

چقدر ظالم   ؟یذار  ی. اونم تو نممیبخواب   میتون  یروز م  هیفقط  

 !آخه ی شد

م  دنشیخند  ی صدا به گوش  با    دیرس  یاز وسط حرفام  بعد  و 

 :ون خنده لب زدهم

 ..ییجا میبر یزود پاش  دیبهت گفتم صبح با شبیمن که از د -

موضوع سخت نبود! آخه واسه    نیبه اندازه اآلن درک ا  شبی د -

 !وقت صبح نیا رونیب  میبر دیبا یچ

 !واسه تمدد اعصاب -

طرف سرم   هیحرف باالخره چشمام باز شد و همونطور که    نیا  با

چهره    یبالش  ی رو به  زدم  زل  بود  کردم  بغلش  محکم  که 

 ..سرحالش

 ؟ یچ یعنی -
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 !میرازیش یهفته راه نیآخر ا -

 خب؟  -

ذاره اونجا اعصابش از هر جهت    ی پاش و م  یبرام مهمه زنم وقت -

  ی دگیمقوله رس  نیبه ا  م یتون  ی م  م یلیآروم باشه.. امروز که تعط 

 !می کن

نگفتم.. مغزم هنوز    یچیهمون حالت فقط نگاهش کردم و ه  تو

  ن یا  دم یفهم  ینشده بود و برام سخت بود درک حرفاش.. نم  داریب

کمک چه  اآلن  م  یکارش  اعصاب  تمدد  ب  یبه  چون   شتر یکرد 

 !ذاشت خوابم کامل بشه  یکه نم  ختیر  یاعصابم و بهم م  داشت

ا  یول از  نگاه کردنم    نیانگار زرتشت    یا  گهیبرداشت د  هیطرز 

  ..کرد که دستم و ول کرد و فاصله گرفت

 ی بار بود که صدات زدم.. تا صبحونه رو آماده م  نی! آخرسایگ -

و حاضر شو.. اگه قرار باشه   ریدوش بگ  هیکنم.. خودت بلند شو.. 

تخت اجرا    ی .. تمدد اعصاب و روی نگاه کردنت ادامه بد  نیبه ا

 !کنم یم

دور شدن قدماش    ی صدا  دنیو دوباره بستم و بعد از شن  چشمام

 :لب زدم
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.. پس  دمیم  حیو ترج  یمن چ  یدون  یاووووممممم.. تو که م -

 ؟ ی اریکردن درم دیتهد ی ادا  ی خودیچرا ب

 !جونور -

* 

دادم   یبه زرتشت حق م  دیکردم... با  یکه فکر م  ی زیچ  الفبرخ

 ..که درباره امروز داشت ی بابت نظر

د  ی روز  نیا تدارک  براش  انقدر  برنامه    دهیکه  مثل همه  و  بود 

ذهنم دورش و   میتو تقو  دیکه با  ی روز  نیهاش فکر شده بود.. ا

م م  دم یکش  یخط  باالش  بهتر  یکینوشتم    یو    یروزا  نیاز 

 ..می زندگ

[05.02.21 19:03] 

 هزار و صد و چهاردهم پارت

و    کین  کیالطلوعش.. به گشت و گذار و پ  یکه از صبح عل  ی روز

  نیتر  زیانگ  جانیشاپ رفتن گذشت و ه  یکردن و کاف  دنیخر

روح    یبود که حساب  نگی کارت  ستیقسمتش هم مربوط به اون پ

 ی سایگ  هیانداخت که من    ادمیو روانم و تازه کرد و انگار تازه  

  ی دیام  چیه  گهید  که  یاز اون دختر رو به افسردگ  گهیو د  دمیجد
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نبود و من    ی کشور نداشت خبر  نیتو ا  شی و ادامه زندگ  ندهیبه آ

 !زرتشت بودم ونیرو مد نایهمه ا

باره    دوباره با وجود زن    ادمیو چند  با  انداخت که منم  بودنم.. 

 مات یکه تو سن کم مرتکب شدم.. با وجود تصم  یوجود اشتباهات

که هنوز از   ی ا   ندهیو درشتم.. با وجود همون آ  زیر  ی عقالن  ریغ

کردن و شاد    ی کم ترسناکه.. هنوز حق زندگ  هینظرم نامعلوم و  

  !بودن و لذت بردن دارم

زندگ  ی م  دمیشا بفهمونه..  بهم  هم  ی خواست  ها  نی رو    ی لذت 

و کوچ ا   ی ها  ی شاد  نی.. همکیبزرگ  برنامه    نی.. همی لحظه 

هنوز    یوقت  ستیو الزم ن  ده یم  لیروز جمعه تشک  هی  ی برا   ی زیر

..  ندهی.. روزها و لحظه هامون و با ترس وقوعش در آفتاده ی ن  یاتفاق

 !میاز دست بد

دفعات  غروب شمار  خونه..  به  برگشت  راه  تو  ما  و  از    یبود  که 

ا بابت ساختن  از دست خودمم در    نیزرتشت  روز تشکر کردم 

 ..رفته بود

تشکر    گهیبار د  هیحال انقدر حالم خوب بود که خواستم    نیا  با

که ما رو به خونه   یکنم که همون لحظه چشمم افتاد به اتوبان
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م با خونسر  یامون  زرتشت  و  معمواًل   ی درسوند  رد شد..  ازش 

خونه   ریرو اشتباه بره. به خصوص مس  ی ریاومد مس  ینم  شیپ

 ..داش کنهیتونست پ  یچشم بسته هم م  گهیامون و که د

بود که حواسش جمع    ریذهنش درگ  دیبازم فکر کردم شا  یول

 :نشد و گفتم

 !میعه.. رد شد -

 :به پشت سرش انداخت و گفت  ینگاه نهیتو آ از

 !حواسم نبودعه  -

کس  ی عاد  یلیخ  لحنش از  جمع   یتر  تازه  حواسش  که  بود 

و بره که تازه به دور   ریمس  یکل  دیکه با دهیشده و فهم  رشیمس

 ..برگردون برسه و بتونه برگرده

اصالً مقصدمون خونه نبود..    نکهیباعث شد شک کنم به ا  نیهم

مشکوکش و    مرخیشده زل زدم به ن   زیر  ی با چشما  نیواسه هم

 :م گفت

 م؟ی ریکجا دارم م -

 !گهیهوم؟ خونه د -



2977 
 

به تو    نیا  ی کن  یم  ی باز  لمیف  ی لوس نشو.. معلومه دار - اداها 

 !ادینم

 :لبخند سرش و به سمتم چرخوند و گفت  با

خدا رو شکر کنم به    د یچند بار با  ی آخه.. روز  یچقدر تو باهوش  -

 نعمت هوش که تو وجود تو گذاشته خوشگل من؟ نیخاطر ا

[05.02.21 19:03] 

 هزار و صد و پانزدهم پارت

 !میریم میمسخره نکن زرتشت.. خب بگو کجا دار -

 امروز بد گذشت بهت؟ -

  م یزندگ  ی روزا   ن یاز بهتر  یکیمعلومه که نه! چند بار بهت گفتم   -

 !بود

 ..گهیادامه همونه د ممیبر میخوا یکه م  ییخب! جا لهیخ -

 ؟ یجد -

 !اوهوم -

طناز و طراوت تو شهر  یکه با همراه یفکر کردن به دفعه قبل با

 :دمی.. حالم و خوب کرده بود پرسی باز
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 بچه ها هم هستن؟ -

ول - دار  ی نه!  دوست  ب   گمیم  ی اگه  م  ای!  انیبهشون    م یریاصالً 

 !دنبالشون

  ا ی..  انی الزم نباشه ب  دی! شامیریدونم کجا م   یخب من که نم  -

 !دونم حوصله اشون سر بره یچه م

شدنته.. پس لطفاً با    زیتونم بگم.. لذتش به سورپرا  یمنم که نم -

 !ریلذتش و از جفتمون نگ دنیسوال پرس

 :کرد و ادامه داد  یمکث

خودت    دیبهتره.. شا  می.. دو نفره بری اگه نظر من و بخوا  یول -

 !ی بپسند ی نجوریا

نگفتم..    ی زیحرف منم از خدا خواسته ساکت شدم و چ   نیا  با

ر برنامه  که  بود  کرده  ثابت  بهم  تجربه  زرتشت   ی ها  ی زیچون 

 ر یواقعاً آدم و غافلگ  دهیم  بیکه ترت  ییزا ینقصه و سورپرا  یب  یلیخ

 ..کنه یم

خودم    ی ناب و برا   ی لحظه ها  نی ا  یالک  ی ها  ی چرا با کنجکاو  پس

..  میزندگ  ی لحظه ها رو تو  نیکه کم داشتم ا  یببرم.. من   نیاز ب
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  شهیکردم و واسه هم  یبا تمام وجودم ازش استفاده م  دیحاال با

  ..کردم تو ذهن و قلبم  یثبتشون م

* 

 یمی اون محله خلوت و قد  ی از کوچه ها  یکیو تو    نیماش   یوقت  تا

شدن    تهیار هنوز رنگ مدرنبود و انگ  ییالی که اکثر خونه هاش و

  ی کدوم از سواال   چیبودن پارک کرد.. به جواب ه  دهی روشون نپاش

 !بودم  دهیذهنم نرس 

شد..    ی م  بم ینص   زیکه با رو شدن سورپرا  یجانی هنوز اون ه   یول

دادم فعالً   یم  حیو ترج  ارمیذاشت که سواالم و به زبون ب  ینم

 ..صبر کنم

شدن کنار من    ادهی نداشت که بعد از پ  ی عجله ا  چیهم ه   زرتشت

از خونه ها و منم متعجب و مبهوت همراهش   یکیراه افتاد سمت  

..  یمیقد  یمحله مسکون  نیفکر کردم که آخه تو ا  نیرفتم و به ا

 !تونه داشته باشه.. چه به من مربوط باشه چه نه یم ی چه کار

[05.02.21 19:03] 

 د و شانزدهم هزار و ص پارت
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  ی و در مقابل چشما  ستادیاز خونه ها وا  یکیدر    ی جلو  نکهیا  تا

شخص و  بزنه  رو  خونه  زنگ  بودم  منتظر  که  من  که   یمبهوت 

درآورد   بشیاز تو ج  دی دسته کل  هیصاحبخونه اس در و باز کنه..  

 !و خودش مشغول باز کردن در شد 

به ترس شده بود و   لیتبد  جانمینتونستم ساکت بمونم.. ه   گهید

بشه    ده یقراره به کجا کش  هیقض   نیتونستم درک کنم که ته ا  ینم

 ..روز خوب و خوشحال کننده باشه  نیکه بخواد در ادامه ا

سکانش    نیشد که اول  یم  یترسناک  ی ها  لمیف  هی داشت شب  شتریب

 ..خورد یو مخوف استارت م یمیقد ی خونه ها  نیاز هم یکیبا 

در    نکهیدستم و گذاشتم رو دست زرتشت و قبل از ا  نیهم  واسه

 :و باز کنه لب زدم

 کنه؟  یم کاریدست تو چ دشیکل نجا؟یکجاست ا -

تونستم    ی.. بازم نمیزل زد به چشمام ول  یآروم بود وقت  نگاهش

ا بفهمونم ه  نیبا  و بهش  مقابله کنم  قلبم  تند شده    چی ضربان 

 !افته ینم ی ق بداتفا

 !یسوال نکن   گهیقرار شد د -
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ا - م  هیجور  هی  نجایآخه  دارم  چرا   یزرتشت..  کم..  کم  ترسم 

 !ست؟ی ن نجایا یچکیه

.. اکثر صاحبخونه ها بارشون  هیمیقد  نی نش  ونیمحله اع  هی  نجایا -

رفتن خارج.. جزو معدود کوچه ها   ای  ایرفتن اون دن  ایو بستن و  

چند صد   ی به برج ها  لیکه هنوز خونه هاش تبد  هییو محله ها

  ی توشون زندگ  ی انقدر خلوته.. چون کس  ن یطبقه نشده.. واسه هم

 !کنه ینم

 بمونه؟ ی نجوریقراره ا یخب.. تا ک -

منطقه    نیا  ی قراره کل خونه ها   ییاروی  هی  دمیدونم.. شن   ینم -

و..   ا  هیرو بخره  ما  از اون کار  تا قبل    نجایشهرک درست کنه! 

 ..شه یتموم م

  زیچون من طاقت سورپرا  ی بگو چه کار  گهیخواستم بپرسم د  تا

ا به  ه  یشکل  نیشدن  از  و   یقیطر  چیکه  بزنم  نتونم حدسش 

داشت باهاش آرامش   یکه سع  ی ندارم... در و باز کرد و با لبخند

 :برگردونه.. اشاره کرد و گفت از دست رفته ام و 

 !برو تو -

 !میبا هم بر -
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ا   یترس  یم  سا؟یگ - برم  گهید   ی نجوریواقعاً؟  ها..    یبهم  خوره 

روح و   ایبه جسم   یبیکه بخواد آس ارم یم ییمن.. تو رو جا یعنی

 روانت بزنه؟ 

تونم بفهمم تو سرت    ی! اصالً نمی مشکوک شد  ی لینه فقط.. خ -

 !گذره یم یچ

 !گهید نهیبه هممزه اش  -

 :بهش نشون دادم و گفتم دیلرز یو که علناً م دستام

 !رمیم ی.. من دارم از استرس مدیواسه تو شا -

 ی کم نرم شد و دستم و تو  هیدستام باالخره    دنی حرف و د  نیا  با

 ..دستش گرفت

 !می باشه.. با هم بر -

[05.02.21 19:03] 

 هزار و صد و هفدهم  پارت

لب پا گذاشتم تو اون   ریبسم اهلل ز  هیو با    دمیکش   یق یعم  نفس 

 ی انقدر  هیقض  ی.. ولدهیبرام د  ی خونه تا بفهمم زرتشت چه خواب
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م فکر  به جواب سواالم    یکه  بالفاصله  و من  نبود  راحت  کردم 

 !دمینرس

 ه یخونه..    ی اتاق ها  ایبرخالف تصورم  نرفت سمت هال    زرتشت

اراست   پله  راه  راهرو  ی از  همون  تو  سمت  ی ورود   ی که  به   ..

پا  نیرزمیز استرس  نییراه داشت  با  منم  و  ب  ی رفت  و   شتریکه 

 !شده بود پشت سرش شتریب

و چراغش و روشن    ستادیوا  کی اتاق کوچ  هیباالخره تو    نکهیا  تا

رو نگاهم  بالفاصله  از    ی قرمز  راهنیپ  ی کرد..    یرو  خیم  هیکه 

بود گ  زونیآو   وارید کرد که زرتشت هم برش داشت و    ریشده 

 ..اومد سمتم

 :صورتش نشست که گفت ی رو راهنی مبهوتم از پ نگاه 

 !تو ا ی.. بی بپوش.. هر موقع آماده شد  نویا -

  !گهیتو؟ تو کجاس د -

اشاره کرد    دمشید  یکه پشت سرش بود و تازه داشتم م  ی در  به

 :و گفت

  ..نجاستیا -
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 اونجا؟  هیچ -

 دن؟؟؟ یسوال پرس -

خ - حساب  لهیپوووووف..  بعداً  تالف  نیا  یخب.  و    ی م  یکارات 

  ..کنم 

 ..لپم دراز کرد دنیکش ی و دستش و برا دیبلند خند ی صدا با

  د یکردناتم.. پس تهد  یمن چقدر عاشق تالف  یدون   یتو که م -

 !نکن خودیب

رفت سمت اون در   یزد و همونطور که عقب عقب م  یچشمک

 :لب زد

  !.. منتظرتمینکن رید -

در بفهمم   ی تا در و باز کنه بلکه از ال   ستادمیتکون دادم و وا  ی سر

..  دمیند  ی ادیز  زیبود و چ  واریدر د  ی رو به رو  یاون ور چه خبره ول

ا   ده یخودش رس  تیبه نها  گهیکه د   ی جانیاسترس و ه  نیانگار 

 !بود.. همچنان ادامه داشت

دونستم    یهنوز نم  نکهیدستم انداختم و با ا  ی لباس تو  به  ی نگاه

و    رونم یب  ی لباسا  دیبا ستیما ن   ی که مطمئناً برا  ی چرا تو خونه ا
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با اعتماد به زرتشت و برنامه    یعوض کنم.. ول  یراهن یپ   نیبا همچ

 ..که ازم خواسته بود و انجام دادم ی فکر شده اش.. کار ی ها

چرخوندم   کیهمون حالم نگاهم و به دور و بر اون اتاقک کوچ  تو

کنارش..    کیروش و کمد کوچ  نهیو آ  ی و صندل  زیم  هی  دنیو با د

ا  ی ا  دهیا  چیه   نی به همچ  لی تبد  دیبا  نیرزمیز  هیچرا    نکهیاز 

بود که   ری.. هرچند ذهنم انقدر درگدیبشه به ذهنم نرس   یمکان

قابل قبول و قانع    جهینت   هکردم ب  یاگه تا صبح هم بهش فکر م 

شدم و بعد از تا   الشیخیب   نی.. واسه همدمیرس  ینم  ی کننده ا

 ..زیم  ی خاک گرفته رو  نهیخودم راه افتادم سمت آ  ی کردن لباسا

[05.02.21 19:03] 

 هزار و صد و هجدهم پارت

حجم از عالقه زرتشت به    نیا  ی ادآور یت با  رو لبم نشس  ی لبخند

  ی ا  دهی بلند و پوش  ن یآست  راهنی پ   نی رنگ قرمز.. درست مثل هم

..  دمشیخر  ینم   دمید  ی مغازه م  هی  نیتریاگه پشت و  دیکه شا

  ز یبه تنم نشسته و چ  یلیکه خ  دمید  ی م  نهیآ  نی ا  ی اآلن تو  یول

 ..از آب در اومده یقشنگ



2986 
 

..  فتهی ب  یکه زرتشت رفت قرار بود چه اتفاق  ییتونستم اونجا  ینم

  فم ی که تو ک  یلیقشنگ تر شدن ظاهرم.. با وسا  ی فقط برا  یول

 ..شونه ام  ی رو ختمیکردم و موهام و ر شی کمم آرا هیبود 

و   دم یکش  یقی .. نفس عمبهیع  ی خوب و ب  زیهمه چ  دمید  یوقت

  ن یاز ا  شتریب  گهیبا فوت کردن بازدمم.. راه افتادم سمت در.. د

 !و ساکت نگه دارم میمحال بود بتونم تحمل کنم و کنجکاو

  گه ید  ی راهرو   هیکه مال    واریهمون د  دمیو که باز کردم با د  در

 ..ستادمی سرجام وا دهی بود.. ترس

 ..زرتشت -

 !خانومم ایب -

حس خوب   نی هم  ر ی.. تحت تاثی شتریب  یگرفتم و با آرامش  ی نفس

زرتشت.. از تو اون راهرو رد شدم و پام و گذاشتم تو   ی صدا ی تو

 ..ی ول یسالن اصل

اون فضا   دنیبرنداشته بودم که ماتم برد با د   شتریدو قدم ب  یکی

بود    یی.. مشابه همون جایو جمع و جور ول  کی که گرچه کوچ

خودم و توش    اهامیرو  ی در واقع تو  ای..  ذهنم  ی که من سال ها تو 

 !تصور کردم
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کنسرت..    هی رد  هیسالن  و  حت  ییها  یصندل  فیصحنه    یکه 

و    یخال  نیهم قلبم  ضربان  کردن  تند  قدرت  هم..  بودنشون 

 ..داشت

لرزون و مرتعش   ی ها بود که با صدا  یاون صندل  خ یهنوز م  نگاهم 

 :لب زدم

 زرتشت؟  -

 !جون دلم -

باالخره تونستم    ی و چشمام پر از اشک شد.. وقت  دی کش  ریت  م ین یب

مرد به صورت  بزنم  زل  و  بکنم  و  که داشت تک تک   ی نگاهم 

 !برد ی م  نیو از ب  میزندگ ی حسرت ها

اول  تا بزنم  و حرف  کنم  باز  و  دهنم  از   نیخواستم  اشک  قطره 

ر  ثان  ختیچشمام  از چند  به هق هق   هیو من در عرض کمتر 

  ی داشت هاج و واج به من نگاه م  که زرتشت هم  ی افتادم.. طور

 ..کرد

 هیبه خودش اومد و سرم و تو بغلش گرفت و گذاشت    نکهیا  تا

  ی کم همونجا بمونم و آروم شم.. بعد من و کشوند سمت صندل

 ..گوشه سن و نشوندم روش.. خودش کنارم نشست 
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ا  انگار ا  نیفکر  د  ی لحظه  با  من  همچ  نجایا  دنیکه   ن یدچار 

 ..همراهش آورده بود یآب معدن هیبشم و کرده بود که   یشوک

ازش   درش که  قلپ  چند  از  بعد  منم  دستم..  داد  و  کرد  باز  و 

کم آروم تر شدم و زل زدم به صورتش واسه گرفتن    هیخوردم  

 ..توضح قانع کننده  هی

[08.02.21 09:12] 

 هزار و صد و نوزدهم پارت

پرس  اجیاحت سوال  انقدر  دن یبه  خودش  و  م  ی نبود  و    ی من 

سر و کله   یذهن  ی ها  ی ریشناخت که بدونه اآلن دارم با چه درگ

 :زد و گفت ی لبخند نکه یزنم.. تا ا یم

.. مربوط  دهیداستان عاشقانه خواب  هی..  یمیخونه قد  نیتو دل ا -

  ی ک   ادینم  ادمیدارون.. که اصالً    ی از دوستا  یکیبه پدر و مادر  

رو به   نجایاومد ا  فمیافتاد ح  ادمی  ی.. وقتیبودم ول  دهیازش شن

 !تو نشون ندم

 :داد حیگرفت و توض ینفس
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..  ی پسر  هی..  شی .. چهل پنجاه سال پشهیوقت پ   یل یمال خ  هیقض -

برا  ی که هر شب م  یکاباره عاشق خانوم  هیتو   و  اونجا   ی اومد 

شه..    یدرواقع عاشق صداش م  یعنیشه..    یخوند م  یمردم آواز م

م  یدونسته کس  یم بزرگتره..  ازش  داره  دونسته    یکه دوسش 

نه فقط واسه پول درآوردن   ا  کهخواننده اس..  کار و   نیعاشق 

بذاره    شیعاشق معروف شدنه.. اگه بخواد واسه خواستنش پا پ

  ی نم  شیحرفا حال  نیعشق ا   یوادش.. ول بخ  طیشرا  نیبا هم  دیبا

شه تا باالخره   ی م  چی.. انقدر پاپگه ی جلو.. از عالقه اش م  ره یشه و م 

م خودش  عاشق  و  م  یطرف  ازدواج  و  به    یکنه  زنه  کنن.. 

م  شی خوانندگ هنرنما  دهیادامه  به  با عشق  مرده هر شب   یی و 

زنا    یشه و.. خوانندگ  یانقالب م  نکهیداده.. تا ا   یزنش گوش م

  !ممنوع

  یخوب م  یل ی.. خنییو سرم و انداختم پا  دمیکش   ی قیعم  نفس 

که خودم   یتونستم حال اون زن و درک کنم.. درست مثل وقت

ا  دمیفهم تو  استفاده    رانی زنا  هنرشون  از  و  بخونن  ندارن  حق 

 ..کنن 



2990 
 

نداشتم  ی تجربه ا نیکه تا حاال همچ یواسه من هیقض نیا یوقت

به روزش   یچ چارهیقابل هضم بود.. اون زن ب ری انقدر سخت و غ

 !خبر  نیاومده با ا

  دن یشه و شوهرش از د   یخالصه که زنه روز به روز افسرده تر م -

 ن یرزمیرو.. تو ز  نجایا  رهیگ  یم  میتصم  نکهیغم زنش ناراحت.. تا ا

ادامه   یبه خوانندگ   یواشکیزنش درست کنه.. تا    ی خونه اش برا

صداش   دنیکه هنوز عالقه به شن  ی بده.. حداقل واسه چند نفر

سالن    نیرسه و هرشب ا  یه می داشتن! کم کم خبر به گوش بق

صداش خفه    نکهیشه و زنه خوشحال از ا  یشلوغ تر از شب قبل م 

زنش دوباره داره به خواسته    نکهیمونه و مرده خوشحال از ا  ینم

  ی خبر بردن و آوردنا.. باعث م  نی .. همیلرسه.. و  یو آرزوش م

 .شه که لو برن

  یو به دندون گرفتم و با ترس زل زدم به زرتشت که با ناراحت  لبم

 :لب زد

افتن زندان..    یکنن.. جفتشونم م   یشبه داغون م  هیرو    نجایا  -

کدوم حاضر نشده بودن توبه کنن و چند سال تو   چیچون ه  یول
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تموم شه..   تشونیتا دوران محکوم  همون زندان دور از هم بمونن

 !کنن یاعدامشون م

[08.02.21 09:13] 

 ستم یهزار و صد و ب پارت

 !یوا  ی ا -

بعداً که پسرشون.. از عموش که بزرگش کرده داستان عشق  -

کنه و    یم  ی رو بازساز   نجایشنوه.. دوباره ا  یپدر و مادرش و م

به    ی م  لشیتبد خصوص  هیکنه  کنسرت  برا  ی سالن   ی زنونه.. 

م  یهرکس دلش  مادرش..  مثل  استعداد  یکه  از  که   ی خواست 

تو    داشخدا تو وجودش گذاشته استفاده کنه و تا دم مرگ.. ص 

اوا  گهیگلو خفه نمونه! د انقالب سفت و سخت    لیبعدها.. مثل 

و اون..    نیو رشوه دادن به ا  ی ز یرمیکم ز  هینگرفتن و تونست با  

نگه داره و هرک  رو  نجایا  هیخواست واسه    یبا چنگ و دندون 

 !شب بهش اجاره بده

 ..د یدستش گرفت و پشتش و بوس ی و تو دستم

 !من و توئه اریدر اخت نجایامشبم.. ا -
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 ..گشاد شده زل زدم بهش  ی دهنم و قورت دادم و با چشما آب

 م؟ی کن کاریکه چ -

 ه یدونم    یببرم!  م.. منم گوش بدم و لذت  یکه توش تو بخون -

.. قول  یبهت منتقل نکنه ول  ی اد یحس ز  دی.. شایدونه تماشاچ

  ز ی سالن و برات پر کنم.. امروز چون سورپرا  نی.. ا ی روز  هی  دمیم

  ه یواسه بق  ی که بخوا   ی روز  یتونستم از قبل بهت بگم..ول  یبود نم

 !یکن نیرتم یاز قبل حساب دی.. بایبخون

نم - من..  همچ  یزرتشت  حاال  تا  من  نکردم..   ی کار  نیتونم.. 

 !کشم  یخجالت م

تو   نباریا و  با   رهیدستش گرفت و خ  ی جفت دستام  تو صورتم 

 :لب زد یناراحت

آرزوت و برآورده    نیتونم ا  ی.. من واقعاً شرمنده اتم.. که نمسایگ -

  ست ین  طشی.. هم شرایخواننده واقع  هیکنم به    لتیکنم و تبد

که بتونم مثل اون مرد..    ستمیدم مطمئن ن از خو ی ادیهم.. من ز

 ییمردا  هیزنم نگاه کنم و حواسم پرت بق   ییبا عشق به هنرنما

تونم    یکه م  ی حداقل کار   ی.. ولهبرن نش  یکه دارن ازش لذت م
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و به اون تصورات و    ی.. که حسرت به دل نموننهیبرات بکنم هم

 !یبارم که شده برس هی.. واسه تیبچگ ی اهایرو

عشق  نگاهم  تمام  م  یبا  داشته    ی که  بهش  لحظه  اون  تونستم 

خوشرنگش.. چپ و راست شد و با صداقت    ی چشما  نیباشم.. ب 

 :لب زدم

نداشتم. فکر    میزندگ  ی بود که تو رو تو  یاون آرزوها.. مال وقت -

  ه یتونم    یکه م  ی زیچ  نیو لذتبخش تر  نیکردم با ارزش تر  یم

فهمم    یاآلن دارم م  ی.. ولهیبهش برسم خوانندگ  ندهیتو آ  ی روز

تو.. خ اون چ  شتریب   یلیلذت داشتن  پ  ی زیاز    ش ی که ده سال 

 .کردم  یبهش فکر م

[08.02.21 09:13] 

 کم یو  ستیهزار و صد و ب پارت

ا  لبخندش بدون  و  گرفت  و    نکهیعمق  لباش  بده  فرصت  بهم 

تو همون    یحرکت  چی بدون ه  قهیدق  کیکوبوند به لبام و به اندازه  

 ..حالت موند و جدا شد

 :بلند شد و گفت یرو صندل از
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  ل ینمونه و تبد  ی دلت باق  ی تو  ی زیواسه من مهمه که چ   یول -

.. هر  ی هر موقع خودت راحت بود  نیبه حسرت نشه.. واسه هم

سالن با    نیفقط اطالع بده.. پر کردن ا  یو داشت  ش یموقع آمادگ 

  ..من

 :زد و ادامه داد یچشمک

 !خانوم یالبته فقط با تماشاچ -

 :خنده از جام بلند شدم و گفتم با

 ..یمعتقد باش  زایچ نیکردم انقدر به ا یفکر نم -

 ..... بحثِ ستیبحث معتقد بودن ن -

 :شد و منم تو سکوت زل زدم بهش که گفت   ساکت

 !حسادته -

 ..پنجه پاهام بلند شدم و لبام و چسبوندم به گونه اش ی رو

  ا یدونه با  دن   یمرد حسودم بشم که خودش م   نیا  ی من فدا -

 !کنه یم ی کنم و بازم حسود  یعوضش نم

  یگوشه سن ادا  ستمیرفت سمت س  یکه عقب عقب م  همونطور

 :خوندن و درآورد و گفت
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 !نکنـــــم ی .. چطور حسودی عاشق دار نهمهیا -

 !میبذار  ی کنسرت دو نفر  هی  دی روز با  هی..  ایبابا! تو هم بلد  ولیا  -

بار تست کردن صداش داد    کروفنیم از چند  بعد  و  برداشت  و 

 :دستم

 !میکن  یم  ی فکر  هیکن.. واسه بعدش    ضی فعالً شما ما رو مستف -

قبالً هم براش خونده بودم با خجالت   نکهیو گرفتم و با ا  کروفنیم

 :لب زدم یو دستپاچگ

 بخونم من؟ یآخه چ-

 :اشاره کرد و گفت  زیم ی لپ تاپ رو به

که خودت   یسالن وصله..هر آهنگ  یصوت  ستمیلپ تاپ به س  نیا -

 ..انتخاب کن ی دوست دار

زدم و صدام    غ یانقدر ج   نگیپووووف..امروز که من تو اون کارت -

 گرفته؟

 :و گفت دیشد لپم و کش یکه کنارم رد م همونطور

 !گرفته ات هم دوست دارم جونور ی صدا-



2996 
 

رفتم سراغ لپ تاپ تا آهنگ مورد نظرم و انتخاب کنم    باخنده

 :که صدام زد

 سا؟یگ-

لباس تنمه و نگاه    خیم  داشی نگاه ش   دمیسمتش که د  برگشتم

 :با عشق لب زد دیمن و که د

 !ی فرشته ها شد هیشب-

کرد و تپش قلبم و   خودیمن و از خود ب  ی جمله جور  هی  نیهم

آهنگ سراغ  رفتم  بالفاصله  برد..که  ا  یباال  باهاش..  بتونم    ن یکه 

به زرتشت   میجا تقد هیقلبم و  ی حجم از احساس قلنبه شده تو

 .کنم 

کارش برام ارزش داشت و   نیفهموندم که چقدر ا  یبهش م   دیبا

وقت کرد  خوب  و  حالم  فهموند..  یچقدر    اهمون ی  رتیغ   بهم 

من و ببنده و اجازه    ی دست و پا  ستیحسادت مردونه اش.. قرار ن

 هیبهم نده.. بهم فهموند که چقدر پشت و پناه و تک  ی کار  چیه

 .و چقدر مرد بودن و بلده هیگاه خوب 

[08.02.21 09:14] 
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 و دوم ستیهزار و صد و ب پارت

تو صورت    رهی .. خکروفنیکردم و بعد از برداشتن م   یو پل  آهنگ

لبش   ی رو  نیاول با لبخند پر از تحس   فی که همون رد  یزرتشت

 :بهم زل زده بود خوندم

 ..خواب معصومانه عشق ی برا..

 ..میاز گل بساز ی کمک کن بستر ..

 ..کوچ شب هنگام وحشت ی برا..

 ..میکمک کن با تن هم پل بساز..

 ..از ترانه ی بون هیکمک کن سا..

 ..میبساز شمی خواب ابر ی برا..

 ..کمک کن با کالم عاشقانه ..

 ..میزخم شب مرهم بساز ی برا..

 ..و مونییتنها می بذار قسمت کن..

 ..سفره شب تو با من ونیم ..

 ..ما ی من و تو دستا نی بذار ب..
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 ..باشه واسه از خود گذشتن  یپل..

تصور   تیمعذهنم اون سالن و پر از ج  ی و بستم تا تو  چشمام

همه اشون محو و تار   یطورم شد.. تصور کردم.. ول  ن یکنم.. هم

  ی م صشیآدم تشخ نهمهیا نیکه تو ذهنم از ب ی بودن.. تنها کس 

م   ایدادم   دلم  واقع  اون   یدر  به  فقط  خوندن  موقع  خواست 

عشق    نیو آخر  ن ینگاه کنم.. زرتشت بود! اول  شیعسل  ی چشما

 !می زندگ

 ..شبگرد عاشق ی شناسم ا  یتو رو م..

 ..یی تو با اسم شب من آشنا..

 ..داست یاز اندوه تو و چشم تو پ..

 ..یی و تبار عاشقا لیکه از ا..

 ..بونی سر در گر ی شناسم ا  یتو رو م..

 ..نکن با هق هق من یبگ یغر..

 ..تن شکسته ات و بسپار به دست ..

 ..دست عاشق من ی نوازش ها..
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که    ییها  یاز خود گذشتگ  ادیبا    دیو باز کردم.. صدام لرز  چشمام

.. به  ی منت و سرکوفت  چیزرتشت در حقم انجام داده بود.. بدون ه

 ..که با فدا کردن خودش به من داد ی ا یزندگ ادی

 ..و مونییتنها می بذار قسمت کن..

 ..سفره شب تو با من ونیم ..

 ..ما ی من و تو دستا نی بذار ب..

 ..اسه از خود گذشتنباشه و  یپل..

امون فکر   ندهیبود که اون لحظه داشتم به سفر چند روز آ   بیعج

افتاد.. حاال    یمثل قبل.. استرس به جونم نم   گهیکردم و د  یم

  د یهم به آخر برسه.. من نبا  ایاگه دن  یباورم شده بود که حت  گهید

 ..دارم که برام بسه  میزرتشت تو زندگ  ه یبترسم.. چون    یزیاز چ

سوزوند.. صدام و    یکه گلوم و م  یگرفتم و با همون بغض  ینفس

 :تو چشماش خوندم رهیباال بردم و از ته دلم خ

 ..یبه دنبال کدوم حرف و کالم..

 ..سکوتت گفتن تمام حرفاس..

 ..تو رو از تپش قلبت شناختم ..
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 ..استیدن ی تو قلبت قلب عاشق ها..

 ..برگ و بوسه از گل  یتو با تن پوش ..

 ..ی برد نهیمن و با جشن نور و آ..

 ..شب بترسم ی ها هیچرا از سا..

 ..ی و به دست من سپرد دیتو خورش..

 ..و مونییتنها می بذار قسمت کن..

 ..سفره شب تو با من ونیم ..

 ..ما ی من و تو دستا نی بذار ب..

 ..باشه واسه از خود گذشتن  یپل..

[08.02.21 09:14] 

 و سوم  ستیهزار و صد و ب پارت

بمونه..بلند شد و اومد سمتم.. منم رو   یرو همون صندل نتونست

پاهام نشستم و دستم و به سمتش دراز کردم.. به محض قرار 

هزار بار هم   ی .. روزدم یدستم.. پشتش و بوس  ی گرفتن دستش تو 

  ..و داشت اقتشیزدم.. باز کم بود.. باز ل  یدست بوسه م نیبه ا
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 ..مه گرفته  ی کمک کن جاده ها..

 ..رنیمن مسافر و از تو نگ..

 ..خسته ی کمک کن تا کبوتر ها..

 ..رنیشاخه نم یبستگ  خی ی رو..

 ..عاشق ی کمک کن از مسافر ها..

 ..میریرو بگ  یسراغ مهربون..

 ..می هم بمون ی کمک کن تا برا..

 ..میریهم بم ی براکمک کن تا  ..

 ..و مونییتنها می بذار قسمت کن..

 ..سفره شب تو با من ونیم ..

 ..ما ی من و تو دستا نی بذار ب..

 ..باشه واسه از خود گذشتن  یپل..

پر  آهنگ حالت  همون  با  شد..  تموم  چشما  شونیکه   یب  ی و 

و    نیی پا  دمیسن کش  ی من و گرفت و از رو  ی ها  ی طاقتش.. پهلو
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خودم و تو بغلش سفت کردم که زرتشت   یجانی پر ه غی من با ج

 !با چسبوندن لباش به لبام هم صدام و خفه کرد و هم نفسم

تا باالخره سرش و عقب   میدونم چقدر تو همون حالت بود  ینم

 ..شد رهیتو صورت گر گرفته ام خ قشیو با لبخند عم دیکش

 !رمیخواد برات بم  یاآلن دلم م  نیمن هم  یدونم.. ول  یتو رو نم -

کم تو بغلش    ه یو دور گردنش محکم  کردم و خودم و    دستام

 ..باال  دمیکش

 !.. الزمت دارمرینه نم -

 :و گفت  دیلحن پر هوسم خند به

 ؟ ی واسه چه کار قاًیدق -

 !شه ی شب معلوم م -

 :دیقهقهه اش فضا رو پر کرد و پرس ی صدا نباریا

 به شب نکشه؟  هینظرت چ -

 ..سرم و به چپ و راست تکون دادم عیسر
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با   - نه!  نم  هینه..  قانع  بتون   م یباش  ییجا  هیشم..    ی بار    م ی که.. 

 !می استراحت کن یبعدش حساب

نم  چی.. هسایگ  یجونور  یلیخ - فکر  ا  یوقت  و    نیکردم  روت 

 !نمی بب

 ؟یعنیبده  -

 یم  ی ریچه تاث  ایح  یزن ب  هی  ی بفهم  یتون  یفوق العاده اس! نم -

 !شوهرش داشته باشه ی تونه رو هورمون ها

 :و گفتم  دمیمن خند نباریا

 !لباسم خراب شد نیی عمه اته! بسه بذارم پا ایح یب -

 :و لب زد نیو گذاشت زم  من

 فقط؟   یبه فکر لباست -

 ..دمیو دراز کردم و گونه اش و محکم کش دستم

 !به فکر کمر تو هم هستم عشقم! باالخره اونم الزم دارم -

 !ی شعوریب یلیخ -
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و   با شارژ  فول  احساس  هنوز  رو صحنه..  برگشتم  دوباره  خنده 

 ..سرعت تمومش کنم نیخواست به ا یداشتم و دلم نم ی انرژ

  م ینوجوون  ی روزها  ی آرزو   نیسال به بزرگتر  نهمهیکه بعد از ا  حاال 

ا  دهیرس از  قبل  بدم..  دستش  از  بتونم  بود  محال   نکهیبودم.. 

 !نکنم ییعقده گشا یحساب

[08.02.21 09:14] 

 و چهارم  ستیهزار و صد و ب پارت

 !نمی.. پاشو بب ی نجور یزرتشت! پاشو نخواب هم -

 ..از چشمام و باز کردم و زل زدم بهش  یکی ی ال  سایگ ی صدا با

 ه؟ یچ -

 :به صورتم انداخت و لب زد  ی رمنده اش نگاه 

 !ادیخون داره م -

  ش ی ب  یکه در اثر خستگ  ییچشمام و بستم و با همون صدا  دوباره

 :شده بود گفتم  دهیاز اندازه کش
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درصد از   هی..  ی بد  ی ان ا   ی د  شیآزما  ی اوهوم! احتمااًل اگه بر -

  نهمه یکنن! وگرنه ا  یم  دایو پلنگ تو وجودت پ  ریش  ایژن ببر  

 !ستین ی اصالً عاد زادیبودن دندون واسه آدم زیت

.. اآلن همه مالفه  نم یواسه من؟ پاشو بب   یکن  یم  فیداستان تعر  -

 !شه  یم  یها خون

به فکر مالفه ها - نه من که شاییآهان! پس  تا    د ی..  از عفونت 

 !ارمیصبح دووم ن

  دم یکم ساکت موند و چشمام و که باز کردم د  هیحرف    نیا  با

 ..کنه   یداره با خشم نگاهم م

 گازت گرفته؟ وونیح ی نکنه واقعاً فکر کرد ؟یچه عفونت -

و خواستم دوباره چشمام و ببندم که نذاشت و دستم و   دمیخند

 ..د یمحکم کش

شه..    یافته اعصابم خورد م  یچشمم بهش م  یپاشو زرتشت.. ه -

 !چسب روش بزنم هیپاشو حداقل 
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به    یگفتم و به زور به حالت نشسته در اومدم.. نگاه  ی کالفه ا  نچ

زده   رونیخون ب  ی هنوز از ال به ال   سایگ  ی شونه ام که رد دندونا

 :معلوم بود انداختم و گفتم

.. ی در آورد   ی باز   یهر جور که در توانت بود وحش  اتیوسط عمل -

  ؟ی بعد حاال واسه من دلرحم شد

 یشد وحش  یکه بهم وارد م   ی اطالع من به خاطر دردمحض   -

و اون    نیا   ی نجوریآوردم.. وگرنه مرض ندارم که هم  یدر م  ی باز

 !رمیو گاز بگ 

 !دست خودم نبود -

زدن به   نیو مشغول بتاد  دیهم نشن  سایلب گفتم و انگار گ  ریز

ول شد..  پانسمانش  و  نشن  یزخمم  که  بهتر  وگرنه   دیهمون   ..

  ی بدم که بعد از اون شب.. اون شب  ح یش توض شدم به  یمجبور م 

از اون سه    یهرچ  دم یکه راز کسب درآمدشم لو رفت و من فهم

به   گهیجور د  هی  وندونستم دروغ بود.. رابطه ام  یم   شی ماه زندگ

 ..د یچسب یدلم م

بردم.. بدون فکر    یتمام و کمال ازش لذت م  گهی که د  ییها  رابطه

 نیاز ا  دنی.. بدون از دست دادن تمرکز و پریکردن.. بدون کالفگ
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برا فقط  شاخه..  اون  به  اون    ی شاخه  از  ذهنم..  کردن  منحرف 

 .کرد یتمام برام درست م  یرحم یکه هربار با ب  ی ریتصاو

شد و با خودش فکر   ی .. ناراحت مسایگفتم.. مطمئناً گ  یم  اگه

لذت   دیو شا  دیکه با  ی اونجور  مونیقبل  ی اکرد که از رابطه ه  یم

 یبردم و من.. فرق حس و حال اآلن و اون موقع ام و.. نم  ینم

 ..بدم تا سوء تفاهمات برطرف بشه  حیتونستم خوب بهش توض

 !تموم شد.. حاال بخواب -

[08.02.21 09:14] 

 و پنجم  ستیهزار و صد و ب پارت

 :به زخم پانسمان شده ام انداختم و گفتم ی نگاه

ن  ریزخم شمش  گه؟ید  هیچ  نیا -   ی چسب زخم م  هی.  ستیکه 

 !بس بود ی زد

  ر یچسب بزن! فعالً بگ اریحاال بذار تا صبح بمونه.. صبح درش ب -

 ..بخواب

و خ  سرم گ  رهیبلند کردم  لباس    ییسا یبه  که  پوشش  تنها  که 

 :نداشت لب زدم  ی ریتوف  چیبود که بود و نبودنش ه  ریخواب حر 
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  ؟ ی که خوابم و پروند گه؟یحاال د  -

که با خودش آورده بود و   یلینگاه کرد و خواست وسا  یچپ  چپ

بپرسه    نکهیبرگردونه که مچ دستش و گرفتم و نذاشتم.. قبل از ا

سمت خودم و پرتش کردم رو    دمشیکنم.. کش  یدارم م  کاریچ

 ..تخت

 !خوام بخوابم یول کن زرتشت.. خسته ام.. م .. ی وا  -

  یکرد  یم  داریرو که من و از خواب ب  ییاون روزا   ادتهیآهان!   -

 !کردن؟ حاال بکش نیواسه تمک

طاقت شدم و با لب و دندون    یکه به دو طرف کش اومد ب   لباش

قشنگ و   ی خنده ها  ی افتادم به جون پوست گردنش که صدا

بلند شد و باعث شد من دست از کارم بکشم و زل   شیخواستن

 ..بزنم بهش 

 !جون دلم -

ادامه داد.. منم که    دنشیبه خند  دیو نشن  میلب  ر یزمزمه ز  ی صدا

..  یجنس  ی رابطه ها  نیهم  ی.. حتی روزا همه هدفم از هر کار  نیا

  رازیو سفرمون به ش  ندهیمنحرف کردن ذهنش از اتفاقات هفته آ
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ا خواستم  جد  نباریبود..  بعد  تیبا  که    ی راند  بزنم..  استارت  و 

 !جفتمون و از جا پروند سایگ  یزنگ گوش ی همون موقع صدا 

نصفه شب بود.. رو صورت    م یبهت زده ام از ساعت که دو و ن  نگاه 

 ..که اونم کم از من بهت زده نشده بود برگشت  سایگ  دهیرنگ پر

بود که    یعیزد و خب طب  یساعت زنگ نم  نیکس ا  چیه  معمواًل

حرکت    می افتاده و از شوکش نتون  ی اتفاق بد  می فکر کن   میبخوا

 ..می کن

  ش یرد کردم و گوش  سایگ  ی خودم بودم که دستم و از رو  آخرسر

 ..و برداشتم

 !طنازه -

 !خدا ای -

بگ  شی گوش   خواست رو    رهیو  گذاشتم  و  دادم  که خودم جواب 

طناز    فیلرزون و ضع  ی اصد  می بگ  ی زیما چ  نکهی.. قبل از اکریاسپ

 :به گوشمون خورد

 ... سا؟ـیگ -

 شده؟ الو؟ طنــــاز؟  یجانم؟ طناز.. چ  -
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 !ای! تو رو خدا... فقط ب ا یب سایگ -

مبهوت و ناباور به هم زل    هیقطع شد و ما فقط چند ثان  تماس

 دنیواسه پوش  نییپا  میدی.. بعد جفتمون همزمان از تخت پرمیزد

..  هیچ  م یدونست  یکه نم  یاز استرس اتفاق  کهیلباسامون.. درحال 

دعا    م یو فقط داشت  می حرف بزن  م یتونست  یکلمه هم نم  هی  یحت

 !نشده باشه شیطور ی.. کسمیکرد یم

[11.02.21 02:35] 

 و ششم  ستیهزار و صد و ب پارت

 !دهیجواب نم -

که از لحظه سوار   سایکردم و در جواب گ  شتریو ب  نی ماش  سرعت

  چیگرفت و ه  ی داشت شماره طناز و طراوت و م  هیشدن با گر

 :دادن گفتم یکدوم جواب نم

 !میرس ی.. اآلن مگهیولش کن د -

 ؟یسرشون اومده باشه چ  ییاگه بال -

کردم    ی نداشتم بدم.. چون خودمم وحشت م  یجواب  گهید  نباریا

هرطور شده بود خودم و    ی! ولی اتفاق  نیاز فکر کردن به همچ
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پشتش نبود لب    نانیاطم  ادیکه ز  ی جمع و جور کردم و با لحن

 :زدم

 !زمیعز میرس ینشده.. نترس! اآلن م یچیه -

فقط پام و    نیشه واسه هم  یآروم نم  ایراحت  نی دونستم به ا  یم

کوچه اشون    ی تو  دنیچیبه محض پ  یگاز گذاشتم ول  ی رو  شتریب

در ساختمونشون جمع   ی که درست جلو  یاون جماعت  دنیو د

 ی دستا  گهیحاال د  کهیشده بودن.. سرعتم و کم کردم و درحال

و   نی که افتاده بود.. ماش یاز تصور اتفاق دیلرز یخودمم داشت م 

 !کنار دمیکش

 یشده؟ چ  یچ  ایشده؟ خدا  یامام زمان! چ  ایحضرت عباس!    ای -

 !شـــــــــــده یشــــــده؟ زرتشت چ

 سا یگ  کیستری ه  ی ها  غیج  نینداشتم تا به ا  یجواب  چیه  گهید

  نیکه ا  یتیبدم چون خودمم قدرت گرفتن نگاهم و از اون جمع

و   سی پل  نیوقت شب دور خونه جمع شده بودن و نور قرمز ماش

 ..بود نداشتم  ستادهیوا  سی پل نی که کنار ماش یآمبوالنس
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رفتم سمت    ع یشدم و سر  ادهی که بود پ  یبه هر جون کندن   یول

شده بود و بازوش و تو دستم    اده یکه اونم همزمان با من پ  سایگ

 ..گرفتم

به    نکهیهم  می واسه خودمون راه باز کرد  تیجمع  ی زور از ال  به

چشمم    یو هرکس  زی.. قبل از هرچمیدیدر ساختمون رس  ی جلو

 ..زد یحرف م  سیبه پاشا افتاد که داشت با مامور پل 

  ی آدم عوض نیافتاده بود.. به ا نجایکه امشب ا یهر اتفاق  مطمئناً 

با کالش باز  ی که  و همسا   ی و حقه  تا   نیا  هیدوباره خودش  دو 

 ..شد  یدختر کرد مربوط م

رفتم    یبلند و عصب  ی رو ول کردم و با قدم ها  سایگ  نیهم  واسه

 ی به شونه اش زدم تا برگرده سمتم.. که صدا  ی سمتش و ضربه ا

صورت  به  افتاد  چشمم  تازه  من  و  شد  بلند  دردش  از  پر  آخ 

باند هم   ی شده اش که رد خون از رو  یچیکبودش و دست باندپ 

 ..بود دایپ

آشغال بود    نی.. غلط اضافه ادی که به ذهنم رس  ی زیچ  نیاول  بازم

ها ضربه  واسه    یی و  زده  بهش  طناز  احتمااًل  از که  کردن  دفاع 
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اش و مشت کنم و به حرف   قهیخواستم    نیهم  ی خودش.. برا

 ..جلوم و گرفتن و نذاشتن سیپل ی که مامورا ارمشیب

 !آقا.. برو عقب ی کن  یم کاریچ -

 هـــــان؟  ؟یعوض ی کرد یچه غلط -

گ  نگاهش به  رو  و  گرفت  من  از  کنارم    سایو  لرزون  تن  با  که 

 :بود لب زد ستادهیوا

پ  - باالن! خ  شیبرو   ها!  و    پارت!دنیترس  یلیبچه  و صد  هزار 

 و هفتم  ستیب

دو  دهینفهم  سایگ و  داد  تکون  و  سرش  ناباور  سمت   دییو 

  ی که داشت با پاشا صحبت م  ی از مامور  نباریساختمون و من ا

 :دمیکرد پرس

 نجا؟یشده سرکار؟ چه خبره ا یچ -

 د؟ یساختمون دار   نیبا اون دو تا خانوم ساکن ا  یشما چه نسبت -

ول  خواستم برادرشونم  نم  ی نجوریخب هم  یبگم  شد   یرو هوا 

  ن یخواستن.. واسه هم  یزد و حتماً ازم مدرک م  یحرف  نیهمچ

 :گفتم 
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هستم..   - دوستشون  صم  یعنیهمسر    ه ی..  شونیمیدوست 

 !شم یشوهرخواهرشون محسوب م ییجورا

تر    کیکه نسبتش از شما نزد  یکس  ندارن؟  یک یدرجه    لیفام -

 !باشه

 !ستنیبا هم در ارتباط ن ادیعمو دارن که.. ز هی -

 :بود که گفت  پاشا

.. مثل برادرشونه! خود خانوم محمدزاده زنگ زدن  شونی سرکار ا -

 !انی که ب

نه از سر خشم و عصبان  نباریا ناباورت ینگاهم  با بهت و   ی .. که 

نکرد.. انگار    یبود که برخورد تندم و تالف  بیشد! عج  رهیبهش خ

عوض شده    ی جد   ی آدم.. جد  نیبازم زود قضاوت کرده بودم و ا

 !بود

تشر  - پس  شکا  ی برا  ی کالنتر  دیاریب  فیخب  اونجا  تیطرح   ..

 !افتاده یشه که چه اتفاف   یداده م حیتوض

بودم    ومدهین  رون یهنوز از شوک ب  کهیتکون دادم و درحال  ی سر

 ..زنگ زدم سایردم به گ و درآو م یگوش
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 شد؟  یالو زرتشت؟  چ  -

 !شده  یچ دمی.. هنوز نفهمی کالنتر میریم میدار  -

زنه.. طراوتم   ی! دکتر اورژانس داره بهش سرم م دمیمنم نفهم -

 ..کنم  کاریدونم چ یکنه.. نم ی م هیسره گر هی

 !چه خبره نمی! من برم بب سایگ  یکن آرومشون کن یسع -

 اد؟یطنازم ب ستیالزم ن -

  ی خودش م  نی حرف رفتم سمت پاشا که داشت سوار ماش   نیا  با

 نیتو ا ی ریهنوز صد در صد مطمئن نبودم تقص کهیشد و درحال

 :دم یدرهم پرس ی نداره با همون اخما انیجر

 ت؟یشکا ی برا  ادیب  دیطناز نبا -

بهش برسه.. مامورا   ادیحالش خوب نبود.. زنگ زدم آمبوالنس ب -

الزم نباشه    گهیکه د  دنیبود ازش پرس  ازین  یهرچ  نجایهم هم

 !ی کالنتر ادیب

و خداحافظ  ی سر تماس  قطع  از  بعد  و  دادم  گ  یتکون  ..  سا یبا 

  ..شده اش افتاد  ی چینگاهم دوباره به دست باندپ

 !ی کن یرانندگ یتون ی! نممیریمن م نی.. با ماش ایب -
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و بست و    نش ی در ماش   عیرف بود که سرتعا  هیفقط منتظر    انگار

 !نیقفل کرد و پشت سر من راه افتاد سمت ماش 

[11.02.21 02:35] 

 و هشتم  ستیهزار و صد و ب پارت

کم آروم   هیبعد از رفتن پرسنل اورژانس بود که طراوت    باالخره

  که یطناز و باهاش حرف بزنم..درحال  شیشد و منم تونستم برم پ

تامون داشت م  میهنوز هر سه  و ترس  استرس  ..اون  میمرد  یاز 

 !که براشون افتاده و من..از حال بد جفتشون یدوتا از اتفاق

اش    خزدهیو من دست    میطرف تخت کنارش نشست  هی  هرکدوم

 ..و تو دستم گرفتم

  تو؟ ی شد ی قربونت برم..چ-

لبخند  تو ول  ی همون حال  حالم خوبه  بگه  مثالً  که  توان    یزد 

توض  که  بود  طراوت  باالخره  و  نداشت  کردن    ح یصحبت 

 ی اونم هنوز رنگ و روش برنگشته بود و ال به ال   کهیداد..درحال

 :زد یصدا هق م یحرفاش ب
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بود..آبج- برده  خوابم  مبل  رو  م  یمن  کار  داشت  هم    ی طناز 

در..آبج  د یکل  یکی..  یکی  هویکرد.. تو  ج  ی انداخت    غ یطناز 

چون..قفل    یدر و باز کرده ول  یکی  دمیشدم د  داری..منم ب دیکش

  ادیتونست ب  یکامل باز نشده بود..نم   میهم انداخته بود  ی ریزنج

 ..تو ادیو ب  هپاره بش ریداد تا زنج یداشت هل م یتو!ول

  دنش ی ..شنایدهنم و گرفتم.. خدا  ی و دستم و جلو  دمی کش  ی نیه

  دن یبا د  دنیکش  یدو تا چ  نیبود..ا  یشت کردن من کاف واسه وح

 !اون صحنه

آبج- و  بد  م یخواست  یطناز..ه   یبعد..من  هل  و  بسته    م یدر 

نم  یشه..ول پاره    ری.. آخرش..انقدر هل داد زنجدیرس   یزورمون 

  ی م   غی..چشمام و بسته بودم..فقط جدمیشد اومد تو.. من که ند

..آقا دمیچشام و باز کردم د..  دمیشن  دادیداد و ب  ی صدا  هویزدم..

زنه!اون   یکنه و..کتکش م   یم اپاشا اومده.. داره با اون مرده دعو

!بعد  دیچاقو درآورد.. دست آقا پاشا بر  هی  بش یدزده هم..از تو ج 

طنازم زنگ    یرفت..آقا پاشا هم رفت دنبالش..آبج   دییاون دو   گهید

 ..دی ایزد که.. شما ب 
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و لبم و محکم به دندون    ختیرمنم رو صورتم    ی دوباره اشکا  حاال 

سرم داشت    نی ا  قیبه چهره طناز که کم کم با تزر  یگرفتم..نگاه

 :دمیشد انداختم و پرس  یحالش بهتر م

 نه؟ ایشد؟ گرفتنش  یباالخره چ-

 هیکرد.. تا چند تا از همسا  دادی آقا پاشا..انقدر تو کوچه داد و ب -

تا پل . بعدشم آقا پاشا  ادیب   سیها هم اومدن و..دزده رو گرفتن 

ب آمبوالنس  زد  پاادیزنگ  رفت  پل  نیی..خودشم  با  حرف   سایکه 

طناز حرف    یخانوم اومد با من و آبج   ی سایاز پل  یکیبزنه.. بعد  

  ..زد و رفت

 :دمی به طناز پرس  رو

ه جز  ساختمون که ب  نیاز کجا آورده بود؟تو ا  دیبود حاال؟کل   یک-

 !کنه  ینم  یزندگ ی شما و پاشا کس

  دیبود.. صاحبش خارجه..انگار کل   یخال  یعنی!  هی ..خالنییواحد پا-

چند روز تو خونه اش   ادیمدت داده بود.. به دوستش که ب   هیو  

..نقشه  مییتنها  دهی نظر گرفته..فهم  ریهم..ما رو ز  یبمونه! اون عوض

 ..و اومده سر وقتمون دهیکش

[11.02.21 02:35] 
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 و نهم  ستیهزار و صد و ب پارت

می وا  ی ا - هم  تو  کاش  کنه!  لعنتش  خدا  باهاشون    یرفت  ی! 

 ..ی کرد  یم تی.. از سمت خودت شکای کالنتر

 :لب زد یحال یباال و با ب دیکم رو تخت کش هیو   خودش

کنن! فقط فردا   یپرونده م  مهی گفتن.. همون حرفامون و ضم -

 !زایچ نیو ا ی ریگ یامضا و.. پ  ی برا برم.. دیبا

فرستادم و با دستام صورتم    رونیام و ب  نهی حبس مونده تو س  نفس

 ..و پوشوند

اومد    یسرتون م  ییخدا رو شکر.. واقعاً خدا رو شکر! اگه بال -

  ؟یچ

 هی  یجنجال باشه.. ول  نینداشتم اون آدم قهرمان ا  لیتما  ادیز

 :که ادامه دادم میبود  ونشیهمه امون مد ییجورا

 ؟یچ د یشن  یو نم غتونیج ی اگه صدا ؟یاگه پاشا نبود چ -

 ..نییو سرش  انداخت پا دیحرف لباش لرز نیا با

نم - ب   یفکر  رفت  شب..  سر  باشه!  خودم  یعنی..  رونیکردم   ..

نم  رونشیب برگشت.. حتماً اون کثافتم    یدونم ک   یکردم! اصالً 
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که از فرصت استفاده    مییو  فکر کرده ما تنها  دهیبرگشتنش و ند

 !کرد

ب  هنوز و که گفت خودم  نفهم  رونشیمنظور حرفش    ده یکردم 

و با بغض    دیکش  یخط ده سانت  هیبودم که رو کف دست خودش..  

 :لب زد فیضع ی و صدا

  ه یبخ  هینس.. فقط  .. دکتر اورژادیبر  نجایتا ا   نجایدستش.. از ا -

اگه    ؟ی.. اگه عفونت کنه چمارستانینشد بره ب   یزد.. راض  ییسرپا

که    ییاونم.. اونم بعد از حرفا  ؟ی برسه چ  بیبه عصب دستش آس

 !امروز بهش زدم

م  ینگاه  مین نگاه  بهش  داشت  تعجب  با  که  طراوت  کرد   ی به 

 :انداختم و گفتم

بفهمه مشکل - اقدام م  یخودش دکتره طنازجان! اگه   یهست 

د جوون  گهیکنه!  از  و  جونش  بزنه    ریس  شیاز  بخواد  که  نشده 

 !خودش و ناقص کنه

 :رفتم سمت طراوت گفتم   ی بلند شدم و همونطور که م بعد

 میکم استراحت کن.. تا سرمت تموم شه من و طراوت بر  هیتو   -

 ..م یبخواب
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 !طناز ی آبج شیخوام بمونم پ یم -

واسه    گهیهم که م   یونیهذ  نی! ازمیطناز حالش خوبه عز  یآبج -

مگه   گهید  میبر  ا ی! بست ین  شیاس.. از حال جسم  گهید  زیچ  هی

 ؟ ی فردا مدرسه ندار

کرد به ناچار بلند شد و همراهم    دییطنازم حرفم و تا  نکهیاز ا  بعد

تا   دمیتخت دراز کش ی تو اتاقش و کنارش رو می اومد.. با هم رفت 

 ..خوابش ببره 

ا   کهیدرحال م  نیهنوز  و  بودم  نکرده  هضم  و  دونستم    یاتفاق 

  یدو تا دختر  نیا  ی از ما برا  شتریشوکش تا چند وقت باهامونه.. ب 

روزا نبود  مشخص  هنوز  ب  یکه  و  خوش  و  دغدغه    یخوب 

 !قرار بود برسه یک  شونیزندگ

[11.02.21 02:35] 

 ام یو سهزار و صد  پارت

ماش  همونطور کنار  تو کالنتر  نمی که  از  پاشا  برگشتن   ی منتظر 

بهش    ظیروشن کردم و همون اول چند پک غل  گار یس   هیبودم..

 .زدم
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و اتفاق    دمیکه اون تو شن  ییزای به شدت داغون بود از چ  اعصابم

اون دو تا دختر افتاده و صد در صد براشون   ی که برا  یوحشتناک

 !ایفوب هیشه به  یم لیتبد

تا    تیکردن و هم شکا  ر یرو دستگ  اروی  نکهیا  با پاشا هم طناز 

اون واحد هم   ی شه و از صاحب اصل  یم  ی ریگیلحظه پ  نیآخر

خب بازم خطر   ینده..ول یخونه رو به کس دیکل  گهیخواستن تا د

دو تا دختر جوونن که هر آدم   باهاشون بود..به هرحال  شهیهم

سوء استفاده کنه    ونهت  یموضوع م  نیا  دنیبا فهم  یضیو مر  یروان

به موقع سر نرسه که    ی ا  گهیهرکس د  ایدفعات بعد..پاشا    دیو شا

 !فاجعه نجاتشون بده هیبخواد از 

 م؟یبر-

به خودم   یحرکت  نکهیپاشا برگشتم سمتش و بدون ا  ی صدا  با

  ره یکم خ  هیو    ستادمی..همونجا وان یبدم واسه باز کردن در ماش

نگاهش کردم که با تعجب سرش و به چپ و راست تکون   رهیخ

 .داد

  یپام لهش م   ریزدم و همونطور که ز  گارمیپک و به س  نیآخر

 :کردم گفتم 
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 !من و قانع کن یتون یکه م یاز هر راه-

 ..و متعجب زل زد بهم مشکوک

 ؟ یواسه چ-

 !که باور کنم کار تو نبوده-

 ...کار من نـ یچ-

ن  وسط با دهن  باز    مهیحرفش خودش متوجه منظورم شد که 

خواست وانمود کنه هنوز    یم  که یمونده بهم زل زد و بعد.. درحال

 :د یزده باشم پرس یحرف نیباورش نشده همچ

  ناموس و فرستادم سر وقتشون؟  ی.. من.. من اون بیکن  یفکر م-

باال انداختم و با توجه به حرف ها و اعترافات خودش    ی ا  شونه

 :دم یپرونده شد پرس  مهیکه ضم

و..    رونیب  ی.. که سر شب از ساختمون بزنستی ن   بی کم عج  هی-

خواستن    یداشتن و کمک م  اجی درست همون لحظه که بهت احت

  نتونی که ب  یبا مسائل شما..  طیشرا   نیتو؟به هر حال تو ا  ی برگرد

ن  دیاومده..فکر کردم شا  شیپ باز  هیکه    ادیبدت   ی کم قهرمان 

 !واسه اون دو تا دختر ی اریدرب
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  گه یآدم د  نیو ا   ستین  ی زیچ  نیمطمئن بودم همچ  ییجورا  هی

کم انگولک کردنش به    هیخب..    یتونه باشه ول  یانقدر رذل نم

 ..خورد یبرنم ییجا

 :دیشد و توپ یکه حدس زدم عصب همونطور

دوبار دل دختره رو شکوندم    یک یچون    ؟ی فرض کرد  یمن و چ-

  هیتونم باشم که    یشرفم م   یو غرورش و خورد کردم.. انقدر ب 

تا   ی چیجاکش ه ندار و اون وقت شب بفرستم در خونه اشون 

 ...رو که انقدر دوسـ ی سکته اشون بده؟اونم دختر

چشما  مکث با  و  ز   ییکرد  خ   ریکه  چراغ  خابونینور    س ی.. 

 .شدنشون مشخص بود..روش و برگردوند که بره 

و   فتیاراج  نیبکن! برو ا  یدوست دار  ی اصالً به درک! هر فکر-

دارم از خواستنش مطمئن    یمن دست برنم  یبه طنازم بگو..ول

 !باش

[11.02.21 02:35] 

 کمیو  یهزار و صد و س پارت

 ..عقب دمی دور شه بازوش و گرفتم و کش نکهیاز ا قبل
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همچ - خودت  طبق ی کرد  ی ا   ی ر یگ  جهینت   نیتو  فقط  من   ..

  ی تونست   ی اومد.. م  ش یرام پ ب  ییسواال   هی  ی که اون تو زد  ییحرفا

 !چوندنیهمه پ نیا ی به جا ی رک و راست جواب بد

 :و گفت دیکش رونیو با ضرب از تو دستم ب بازوش

خودم و به باد   تی ثیح  بهیچهار تا غر  ی تونستم جلو  ینم  گهید -

که توش    یبدم و بگم دختره پررو من و از خونه خودم و ساختمون

!  نم ی بش  نمیکرد و مجبور شدم برم تو ماش  رونیکنم ب   یم  یزندگ

.. حاال قانع  دمیزدنشون و شن  غیج  ی چون صدا  دمیسر وقتم رس 

 نه؟ ای ی شد

و کالفه بودم از اتفاقات    ی هنوز عصب  نکهیشد.. با ا  یچ  دم ینفهم

نره غول    نیا  ی طناز.. چه جور  نکه یلحظه.. از تصور ا  هی  یول  ریاخ

انداخته ب .. نتونستم خودم و کنترل کنم و  رونیو از ساختمون 

 !خنده ریزدم ز

ا  حاال  ا  یاعتراف  نیبا  نظر م  یمنطق  هیقض  نیکه کرد..  به    ی تر 

خنده   ی نجوریبودم که ا  یموضوع راض  نیهم از هم  دیو شا  دیرس

 ..ام گرفت
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با    دمیبه چهره پاشا د  ی نگاه  با اونم  که    یاتفاقات  ی ادآور یانگار 

  ی انقدر عصب   ی خودش و طناز گذشته خنده اش گرفته ول  ن یب

 ..بود که نتونه خنده اش و بروز بده

 :ام که تموم شد.. چند ضربه به شونه اش زدم و گفتم  خنده

 !نیبش  ای! ب میداشت  روزا رو نی! همه امون ا ادیم  شی.. پ ال یخیب -

کرد  نیماش  سوار حرکت  پاشا  نشستن  از  بعد  و   هی..  میشدم 

در    ی که جلو   ی شرمنده بودم بابت قضاوت بدم.. لحظه ا  ییجورا

  نیسر ا  ریکه افتاده ز  یهر اتفاق  دمی رس  نیقیو به    دمشیخونه د

 ..آدمه

فقط    نینداشتم.. واسه هم  یخب مسلماً قصد معذرت خواه  یول

 :شده اش اشاره کردم و گفتم  ی چی.. به دست باندپییدلجو ی برا

 مارستان؟یب  میبر ستیالزم ن  یمطمئن -

 !ستی ن شیزیآره.. چ -

 !ی کتک خورد  ی بدجور  ادیبه نظر م ؟ یجاها چ هیبق -

بود ول  حواسم به رو  برگشت    هیکه صورتش    دمید  یبه رو  کم 

 :دینگاهم کرد و توپ رهیخ  رهیسمتم و خ
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دست سالمم کل صورتش و    هی  نی.. با همی دید  یم  دیاون و با -

 !نییآوردم پا

بازم خنده ام گرفته    کهینگفتم.. در حال  ی زیتکون دادم و چ  ی سر

 ..بود  یتیقمپز درکردنش که انگار چقدر موضوع با اهم  نیبود از ا

[11.02.21 02:35] 

 و دوم یهزار و صد و س پارت

 :به سکوت گذشت و آخرسر خودش بود که گفت   ی ا  قهیدق  چند

  !بشه یبکنم که راض دیبا کاریدونم چ ینم گهید -

 بشه؟  یراض یبه چ -

 !ازدواج -

 :گرفتم و گفتم  ینفس

  یم   دیبا  کاریچ  گهید  ی بگ  یتون  یکه.. تو نم  نجاستیمسئله ا -

 ی کرد  ی م  دیکارا رو نبا  ی سر  هیکردم که نکردم.. چون برعکس..  

 ی .. اآلن هم داری و زد  ی زد  یم  دیحرفا رو نبا  ی سر   هی..  ی و کرد

 ..ی خور یچوب همونا رو م

 ...من که گفتم  -
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  که یگفتن ت  دیبا ببخش  گهیکه د  هیشکسته ا  وانی همون ل  هیقض -

شه..    یمثل قبل نم  گهیچسبه! اگرم بچسبه د  ی هاش به هم نم

ازدواج کنه.. تو هر خونه    ی.. طناز هرجا بره.. با هرکیقبول کن   دیبا

  ی شد  یم  یراض   ی که پا بذاره خواهرش باهاشه.. تو خودت بود   ی ا

به   د یشا ی درصد احتمال بد هی  ی که حت ی بذار  ی پا تو خونه کس

.. ی رو کرد  یل یدال   هی..  ی زد  ییحرفا  هیخواهرت نظر داره؟ درسته  

اومده.. .. باالخره اون حرف از دهن تو در  یول  ی داد   یحاتیتوض  هی

که قصد    یکن  هشیبا چند تا جمله توج  ی سخته که بخوا  یلیخ

  !ینداشت یو غرض خاص

به طراوت ندارم و    ی من نظر  دهی که طناز فهم  نجاستیمسئله ا -

دونه که دوسش   یخوب م  نمیدونمش.. ا  یاون و مثل خواهرم م

شه  جبران    یهام هرجور که م  ی دارم و حاضرم به خاطر گندکار

انقدر رابطه  یکه زدم.. اونم وقت   هیدش اون حرفدر  ی کنم.. ول  ..

 !امون خوب شده بود

 حق داره.. نه؟ -

  !آره -

 !ستین ا یراحت نی.. به ایکن ادیصبرت و ز د یگفتم بهت با -
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رنگارنگ   ی دخترا  گهیکرده.. د  رییتغ  م ی. زندگادهیمنم صبرم ز -

  ه یاز    شتریوقت ب   چیکه ه   ی.. تنها شدم اونم منستنیدور  و برم ن 

شدن به اونا از محل    کیبه خاطر نزد  ی .. حتدمینکش   یی هفته تنها

نزد تو راه رفت و    کی کارم دور شدم و هر روز  دو ساعت فقط 

خود!   ی جا  گهیطنازم که د   ی ها  ی لمح  ی.. بمارستانمیبرگشت به ب 

  ی سخت  نی.. هنوز تحمل دارم.. هنوز ایسخته ول  ی سخته.. همه چ

م  دنا یکش اگه چند    دونم  یرو حق خودم  اشتباهاتم..  و جبران 

که   یهم طول بکشه.. به خاطر طناز.. به خاطر ظلم  گهیسال د

تونم تحمل کنم..    یدر حقش کردم.. به خاطر به دست آوردنش م

من    یول ا  گهید  زیچ  هیدرد  من  ا  نهیاس.. درد  تحمل   نیکه.. 

نداشته باشه و طناز.. از لج منم    ی ا  دهیفا  دنیکش  یکردنا و سخت

 !بکنه شی حرکت  احمقانه واسه زندگ هیکه شده.. 

[11.02.21 02:35] 

 و سوم  یهزار و صد و س پارت

پشت چراغ قرمز    ن یرفت تو هم و بعد از نگه داشتن ماش   اخمام

 ..سرم و به سمتم چرخوندم

 ؟یچه حرکت ؟یچ یعنی -
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 :و لب زد  دیکش ی ونده او درم قیعم  نفس

کنم..    ی.. نگرانم! چند وقته احساس میدونم ول  یخودمم نم -

آمدها و  م  ی رفت  واحدشون  به  م  یمشکوک  و    ی شه.. عموش 

..  یخانوم  هی.. دفعه بعد با  یدو بار اون اومد و رفت ول  یکیشناسم..  

..  ینیریجعبه ش  ه یاومدن با    گهیخانوم د   هیبارم جفتشون با    هی

دونه   ی.. خدا مدمیبودم  د  نهخو  یبود که من وقت  ی زیفقط چ  نایا

دونم واقعاً!    یاومدن و رفتن. نم   گهیخونه نبودم چند بار د  یوقت

 !نداشته باشه  تی که تو سرمه واقع  ی زیکنم چ  یفقط دارم دعا م 

و به حرکت درآوردم    نی مبهوتم و از چهره اش گرفتم و ماش  نگاه 

 :د یکه پرس

 نگفته؟  ی زیخانوم چ سای.. به گ یعنی د؟یدون ینم  ی زیشما چ -

 !ستمین انیدونم! اگرم گفته باشه من در جر  ینم  یعنینه..  -

   که ینگفت و منم تو سکوت غرق فکر شدم.. در حال  ی زیچ  گهید

  ی تو سرم شکل گرفته بود با تصور اون خانوم  یی حاال منم فکرا

 !رفته بود تو خونه اشون ینیریکه با جعبه ش
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.. به هر  دیرس  ی هم دور از عقل و منطق به نظر نم  یلی.. خخب

چند تا خواستگار    شی تونست در طول زندگ  ی م  ی حال.. هر دختر

 ..داشته باشه 

نخواسته موضوع    یحت  نکهیسکوتش بود و ا  نی .. مسئله همیول

گ با  م  سایرو  حرف  ونیدر  برخالف  زدم..    یبذاره..  پاشا  به  که 

حاال   یگفت. ول  یدونست به من م  یاگه م  سای طمئن بودم گ م

جر در  اونم  شد  ا  ستین  انیمعلوم  کار    ی جا  هیوسط..    نیو 

 !لنگه یداره م ی بدجور

××××× 

خواستم برم سمت اتاق   نکهیو هم  رونیرفتم ب   دیکه خواب  طراوت

با شن اون سمت کج    ییصدا  دنی طناز  به  و  راهم  از آشپزخونه 

 ..هییدر حال درست کردن چا دمیکردم که د

 ..و نگاهش کردم ستادمیبه کانتر وا  هیتک با

 ؟ی بهتر شد -

 که؟  دی نترس د؟یآره خوبم! طراوت راحت خواب -

 !خوابش برد گهیکرد.. بعد د هیکم گر هیاولش چرا  -
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 ..و برگشت سمتم دیکش  یقیعم  نفس

 رون؟ یخواد از ذهنش بره ب  یم یک -

  هیکه    نهیا  تشی.. نهارهیم  رونیوقت! مگه از تو فکر ما ب   چیه -

داشته    شتریدو هفته هواش و ب  یکیشه.. تا    یم  ی کم براش عاد

راننده سرو اون  بمونه..  تنها  تو خونه  اصالً   نذار  که   یسیباش.. 

 نه؟ ای هست  ی زرتشت براش گرفته آدم خوب و مطمئن

سخ  هیآره..   - خ  یانوم  که  طراوت  اس!  ساله  ازش    یلیچهل 

خوب    یلیکنه.. منم دو سه بار باهاش حرف زدم.. خ  یم  فی تعر

 !و مهربونه

 ..خدا رو شکر -

[11.02.21 02:35] 

 و چهارم یهزار و صد و س پارت

م  دیکش  یقی عم  نفس پشت  نشست  وسط   کیکوچ  زیو 

انداختم و رو به روش   شونشیبه چهره پر  یآشپزخونه.. منم نگاه

 ..نشستم
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م  بیعج اگه  ب   یبود  نگران    شتر یگفتم  طراوت  روز  و  حال  از 

کرد خودش و    یم  یطنازم؟ چون مشکل اون دو تا بود.. هم سع

ول و..  نبود که    یوسط کس  نیا  یجمع و جور کنه هم طراوت 

  ی مسئله هم کاف نیکردن به ادختر بشه و فکر  نیا یبخواد حام

 ..غصه دار شدنش   شتریبود واسه ب

به سمت دستش که داشت گوشه ناخونش و با    زیو روز م  دستم

 :کند دراز کردم و گفتم یم  یحرکات تند و عصب

 !خب حاال بگو-

 بگم؟  یچ-

  یی حرفا  هی! قضدهیعذابت م  ی نجوریکه اآلن داره ا  ی زیهمون چ-

 ه؟یچ ی که به پاشا زد

 :لب زد انهیو ناش  تند

 !کشم؟ یگفته دارم به خاطر اون عذاب م یک -

کرد به من نگاه نکنه.. منم از فرصت استفاده کردم و   ی م  یسع

رو لبم نشوندم.. اون موقع که حالش بد بود و حواسش   ی لبخند
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گفت و حاال که حواسش سر جاش اومده بود   ییزایچ  هیپرت  

 !کرد  یداشت انکار م

عذاب وجدان    یفتگ  ی جور   هیخودت   - بابت حرفات  انگار  که 

بهش که بنده    یگفت  ی.. حاال منم کنجکاو شدم بدونم چی دار

 !خدا گذاشت رفت

 :گفتم  عیگرفت و خواست بحث و منحرف کنه که سر ینفس 

نگ  یدون  یم - ن  رمیکه تا جواب  بردار  .. پس بگو و  ستمیدست 

 !جفتمون و راحت کن

با    یکردن داره؟ حت  فی تعر  ی باز   وونهید  سا؟یبگم آخه گ  یچ -

چه برسه    نیخواد از خجالت آب بشم برم تو زم   یفکرشم دلم م 

 !ارمشیبه زبون ب نکهیبه ا

  اد یبا خودش کنار ب  ینگفتم و گذاشتم حساب   ی ز یچ  گهید  نباریا

نه.. آخر   ایکنه    فیموضوع رو برام تعر   نیخواد ا   یواقعاً م  نهی و بب

 :سر خودش بود که شروع کرد

سر شب برامون غذا گرفت آورد دم در بهم بده.. منم نگرفتم!   -

  ی حرفا منم حساب   نیو ا  هیشروع کرد بهونه آوردن که فکر کن نذر

 فه یکنم.. تو هم وظ  ی فکر  نیتونم همچ  یو گفتم نم  دمیبهش توپ
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بگ  ی ندار غذا  ما  می ریواسه  خودم  و   ی..  خودم  عهده  از  تونم 

داشت با آرامش کارش و    ینگفت.. ه  یچی.. باز هامیخواهرم برب

  ی شد.. هرچ  یچ   دمیداد.. منم داغ کردم.. اصالً نفهم  یم  حیتوض

 یچه غلط  نجایکردم.. گفتم اصالً تو ا  یعقده داشتم سرش خال

چی کن  یم واسه  اومد  ی..  ما  ا  ی دنبال  واسه   نیتو  ساختمون 

.. چون دلم  نجای.. من از تو فرار کردم اومدم ایخودت خونه گرفت

ترسم طراوت    ی.. چون منمی و بب  ختتی ر  گهیبار د  هی  تخواس  ینم

 ...مثل تو ی آدم.. هرزه ا هیدور و بر 

 ...شده اش و ازم گرفت  سیخ  ی و به دندون گرفت و چشما  لبش

[16.02.21 03:22] 

 و پنجم یهزار و صد و سپارت    

شده اش و ازم گرفت    سیخ  ی و به دندون گرفت و چشما   لبش

 :دمیکه با بهت پرس

 ؟یو گفت  نیواقعاً ا  -

 :تکون داد و لب زد دییهمون حالش سرش و به تا تو
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کنم!    یم  کاری دارم چ  دمیشده بودم.. اصالً نفهم  وونهیگفتم که د -

به من چه طرف کجا خونه خر احمقا    نیع  یچ   ! واسهدهیآخه 

.. گفتم برو واسه یباش نجایالزم نکرده ا گهیهلش دادم و گفتم د

دور و بر ما نباش!    گهیبگرد فقط د  گهیخونه د  هیخودت دنبال  

به دست هم داده بود که من..    ت دس  یاصالً.. اصالً انگار همه چ

تر بشم شرمنده  پاشا  برابر  در  بعدش  ساعت  رو  نیچند    یآدم 

با صورت درب و داغون و    یوقت  رمیخواست بم  ی! دلم م نیزم

م  یاون دست و   ی اومد جلو  دیچک  یکه شر شر خون ازش  در 

  !ادیب  سی.. زنگ زدم پلمشیگفت نترس گرفت 

شرمندگ ــــزمیعز - حاال  چ  ی!  دب  ؟یواسه  شده  !  گهیحثتون 

اومد.. بعدشم.. پاشا خان کار    شی روز پ  هیاتفاق تو    نیبا ا  یتصادف

  !کرد یکار و م  نیجاش بود هم گهید ینکرده هرک  یشاق

 ...اومد یسرش م ییاگه بال -

  ن ی.. چه اون بحث ب ینداره تو خودت و مقصر بدون   یبازم لزوم -

پ نم  ی م  ش یشما  وقت  ی اومد چه  پاشا    نیا  یاومد..  افتاد  اتفاق 

 !نه؟یاز ا ریاومد واسه کمک.. غ یو م  دیشن یصداتون و م
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ما تو   نکهیاز بابت ا  الش ی خ  یکردم.. اون عوض  ینم  رونشیاگه ب -

 ..اومد سر وقتمون یشد و نم یراحت نم میی ساختمون تنها

معلوم نبود   ی .. چون اونجور ی کار و کرد   نیاتفاقاً خوب شد ا -

  گه یاومد که د  یم  یکرد و وقت  یم  دای فرصت پ  یک  یاون عوض

هم که خورده    یی ها  هینبود کمکتون کنه! اون زخم و بخ  چکسیه

زخم    هی  ادینوش جونش.. کم به دل تو زخم زده؟ حاال دلت نم

 ؟ ینی دستش و بب ی رو یسطح

  گهیدونستم که د  یخوب م  ینزد.. ول   یحرف  گهیموند و د ساکت

که هنوز تو دلش نسبت به    ی من از عالقه ا   شی شه پ  یروش نم

 ..پاشا داره حرف بزنه

که بعد    ی ا  وونهیکرد قراره سرزنشش کنم و بگم د  یفکر م   البد

  تت یکه غرور و شخص  یبه آدم  یاز اونهمه جنجال دوباره دل بست

 ..برد نیو از ب

بود همچ  یول ا  ی ز یچ  نیمن محال  با  پاشا گفته    نکه یبگم.  به 

و انتخاب کنه و من    یکیتو و من    ن یب  دیبخواد بابودم اگه طنازم  

که    ییحرفا  ریحاال تحت تاث  یذارم دستت بهش برسه.. ول   ینم

  دم یکرده بود.. شا  رییزد.. نظرم تغ  یزرتشت واسه آروم شدنم م
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 ی رپوستیکشونده بود و ز  نجایپاشا که اون و تا ا  تی جد  ریتحت تاث

 !هواشون و داشت

[16.02.21 03:22] 

 و ششم یپارت هزار و صد و س   

طناز    نکهیافتاد.. سر ا  یاتفاقا م   نی.. اگه پارسال اگهیطرف د  از

  ی تو روش نگاهم نم  گهیبشه د  دهیبخواد دوباره به سمت پاشا کش

 ..کردم

چه لذت    دمیو فهم   دمیاآلن.. اآلن که خودم طعم عشق و چش  اما

..  ی که از ته دل دوسش دار  یکردن با کس  یداره زندگ  یو آرامش

ا  ینم بگ  نیتونستم  طناز  از  و  هام    رمیحق  دخالت  با  بخوام  و 

کنم و عالقه اش و مورد قضاوت   نشینسبت به اون آدم دل چرک

 .قرار بدم

برسه..    د یتپ  یقلبش براش م   قاًیکه عم  یحق داشت به کس  طناز

خواست.. از نظر من    یکه م  ی زیشد اون چ  یاگه تهش نم  یحت

.. تا  یبشه ول  گهیآدم د  هی  یبود که بخواد وارد زندگ  نیبهتر از ا

عمر   مدام    هیآخر  ذهنش  دوران    یادآوریگوشه  عشق  کنه 

 ..و شیجوون
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 دمییدو  عیو سر  میدیپر زنگ در واحد جفتمون از جا    ی صدا  با

بود..   زرتشت  مسلماً  در..  پ   هی سمت  زدم    شیساعت  زنگ  که 

فکر    یباشن.. ول  ی کالنتر  ی خاموش بود.. حدس زدم تو  ش یگوش

 ..کردم کارشون انقدر زود تموم بشه و برگردن ینم

وقت  رون یب  یچشم  از و  کردم  نگاه  زرتشته..    یو  شدم  مطمئن 

رو  ی نگاه شال  داشت  که  طناز  م  ی به  مرتب  و  کرد    یسرش 

 ..انداختم و در و باز کردم

 شد؟ یسالم! چ -

 ..تو حاال  امی! بذار بزمیسالم عز -

در کنار رفتم و زرتشت که اومد تو خواستم در و ببندم    ی جلو   از

ح  هیکه   نگاه  و  افتاد  طناز  به  پله   رونشیلحظه چشمم  راه  به 

 ..اشاکردن پ دایاحتمااًل واسه پ

گفت واسه    ینم  ی زیچ   میستادی میوا  نجایشک تا صبح هم ا  بدون

 :دمیخودم از زرتشت پرس نیهم

 پاشا کو؟ -

 رفت خونه اش! طراوت؟  -
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 !دهیخواب -

 ..تو می و بستم و با طناز رفت در

 دستش چطوره؟ -

 !ستین ی ز یدرمونگاه قبول نکرد.. گفت چ می خوبه! گفتم بر -

 !بود دهیبر یلیخ ست؟ین ی زیگفت چ ی چه جور  -

کم خودش   هیبهش که    میحرف طناز من و زرتشت زل زد  نیا  با

 :و جمع و جور کرد و گفت

  اد یز  شیزیوقت تو خواب حالش بد نشه.. خونر  هی..  یعنی  گمیم -

 !بود

  ی لیسر بهش بزن اگه خ  هیبرو    گهیدو ساعت د  یکی  ی خوا  یم -

 !ینگران

و    ی چپ  چپ روم  منم  آشپزخونه  افتاد سمت  راه  و  کرد  نگاهم 

لبخند کج بهم زل زده بود و    ه یبرگردوندم سمت زرتشت که با  

 ..لپم دراز کرد دنیکش ی دستش و برا دینگاه من و که د

 !ی جونور موذ -
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که صدام به گوش   یشدم و جور  زونیبا لبخند از بغلش آو  منم

 :طناز نرسه لب زدم

  ی امروز... راست  تیفعال  نهمهی! بعد از اایبرات! خسته شد  رمیبم -

 !زخمشو نمی شونه ات چطوره.. بذار بب

رابطه از شونه    نی که ح  ی گاز  ی اش و بزنم کنار جا  قهی  خواستم

 :دیکه نذاشت و توپ نمیاش گرفتم و بب 

  ی رو م  یبه اون بزرگ  یدگیجوجه دکتر بر  هیولش کن خوبه!   -

جا خاطر  به  من  حاال  کنه..  تحمل  جونور   هی  ی دندونا   ی تونه 

 غش و ضعف کنم؟ یخونگ

 !حسود  ی حسود.. ا  ی ا -

که نوک دماغم زد.. همراهم اومد سمت    ی و بعد از بوسه ا  دیخند

سه تا    ختنیو طناز هم بعد از ر  م ینشست  زیآشپزخونه و پشت م 

 !بهمون ملحق شد ییچا وانیل

 :و زرتشت شکست و گفت  نمونی ب سکوت

 رونیب  دونم تا مدت ها ترس اتفاق امشب از دل شما دو تا  یم -

ولرهینم ا   یم  ی..  د  ی بدون  نمیخوام  ترس    ی زیچ  گهیکه  واسه 



3042 
 

.. خودشم انقدر  میر  یم  تشمی.. طرف و گرفتن.. تا ته شکاست ین

بود که همون اول اعتراف کرد و کار  واسه ما آسون تر    دهیترس

 !شهبابت راحت با  نیاز ا الت یشد.. پس خ

 :من ادامه دادم و گفتم نباریسکوتش ا با

 تیو رعا  اطیکم جانب احت  هیبه نظرم الزمه    نایبا همه ا  یول -

  م ی تون   یاصالً م  ای..  میدر بکش  ی نرده ها جلو  نی.. مثالً از امی کن

ساختمون که به جز شما    نیتو ا  گهیخونه.. د  ی برا  میبذار  ریدزدگ

در    ی جلو  یباهاش هماهنگ کن  یتون  ی.. مستین   یو پاشا کس

 ...ریدزدگ هیتمون ساخ

 !جان سایگ -

با    ی باز  نیزرتشت ساکت شدم و زل زدم بهش که ح  ی صدا  با

 :به طناز ساکت و مغموم انداخت و گفت   ینگاه  مین  وانشیلبه ل

خونه بمونه.. بعد به فکر   نیخواد تو ا یطناز م  نی اول بپرس بب -

 !کردنش باش منیا

  ن ی نشست که اونم داشت با هم  ی متعجبم رو صورت طناز  نگاه

 ..کرد ی تعجب به زرتشت نگاه م
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عوض کنه خونه    دیبا  ی مسئله ا  نیچرا نخواد؟ به خاطر همچ -

 یم  ی.. چه فرقادیب   شیممکنه پ  یا  گهید   ی اتفاق هرجا  نیرو؟ ا 

 کنه؟

  یزندگ   ی ا  گهیبخواد کالً بره با کس د  د یکه... شا  نهینه منظورم ا -

 کنه.. هوم؟

  ی جیکه هنوز با گ   یطناز نگاه کرد و من   ی به چشما  م یمستق  نباریا

از   ی زیشد چ  ی جفتشون جا به جا م  ن ینگاهم داشت ب   رتیو ح

 ..دمیداد نفهم ی م هیگوشه کنا ی بو بیکه عج ییحرفا نیا

 :خالص و زد و گفت  ریزرتشت ت  نکهیا تا

  ..بخواد ازدواج کنه و بره دیمثالً شا -

 ازدواج کنه؟ یبا ک ؟یچ -

که شونه باال انداخت زل زدم به طناز که انگار تازه  داشت   زرتشت

زنه و کم کم اون   یداره حرف م   یزرتشت درباره چ  دیفهم  یم

 !تعجب از نگاهش رفت و جاش و به همون غم داد
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از کجا همچ  دمیفهم  ینم البته حدس   یحرف  نیزرتشت  زده.. 

شک نداشتم که اآلن   یول  دهیشن  ییزایچ  هیزدم که از پاشا    یم

 :گفت یطناز در جوابش م

 «!دیو اشتباه متوجه شد ستین یزیچ نیهمچ»

طناز همونطور که با آرامش  بود.. چون    یخام  ال یکه خ  هرچند

چا  از  قلپ  خونسرد  شییچند  با  خورد..  صورت   رهیخ  ی و  به 

 :کنجکاو من گفت 

 .می بمون نجایالزم نباشه ا گهید  دی.. شاگهی آقا زرتشت راست م -

 پس؟ ی کجا بر یچ یعنی -

 :زمزمه کرد یزد و با تلخ ی پوزخند

 !خونه بخت -

  ..یگ یم یآدم حرف بزن بفهمم چ نیطناز ع -

ل  از لرزونش  دست  با  که  همونطور  و  شد  بلند  و   وانش یجاش 

کرد پشتش به ما باشه   یم  یسع  کهی.. در حالنکی گذاشت تو س

 :جواب داد
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.. فقط  دمیاز دوستاشه.. خودش و ند  ی کیکرده..    یعمو معرف -

 ه یدو بار عموم و نامزدش و خواهر اون آقائه اومدن خونه و   یکی

خ  ییصحبتا هنوز  احتمااًل یول  ست ین  ی جد  یل یکردن.. حاال   ..

 !شه یم ی جد

شدم که کف دستم و    یلحظه انقدر عصب   هیخودم نبود..    دست

 ...و صدام و بردم باال  زیرو م دمیمحکم کوب 

خواهرم خواستگار اومده؟ ما    ی قرار بود بفهمم برا  یبعد من ک  -

  به یانقدر برات غر  ی عنیطناز..    م یزن  یکه هر روز با هم حرف م 

 ؟یبه من بگ یشدم که صالح ندونست

اشاره ازم خواست آروم    مایزرتشت رو دستم نشست و با ا  دست

 یکارا  نیشده بودم از دست ا  ی واقعاً کفر  گهیمن د   یباشم.. ول

 !رهیم شی احمقانه پ ی جورنیچرا داره ا  دمی فهم یطناز و نم

  ..با تو ام طناز -

بودم جد  ی گفتم که هنوز جد - منتظر  بود!  بعد    ی نشده  بشه 

 !بگم

داشتم با نفس    ی کردم و سع  ینگاهش م  ت یداشتم با عصبان  هنوز

  ن ی.. ادیلنگ   یکار م   نیا  ی جا  هیخودم و آروم کنم..    قیعم  ی ها
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ا  یو هم م از  از   ی نگاه گرفتن ها  نیتونستم  طناز بفهمم.. هم 

ا و  ک   نکهیسکوتش  تا  نبود  ا  ی م  یمعلوم  رو   ه یقض  نیخواست 

 ..کنه یمخف

  یخب.. مسلماً نم  یعنیگفت.. طرف دوست عموشه..    نکهیا  هم

با ده سال    تاًینها   ایباشه هم سن و سال طناز..    یآدم  هیتونست  

 !حرفا بود نیمشکوک تر از ا   یلیخ هی! قضیاختالف سن

[16.02.21 03:22] 

 و نهم  یپارت هزار و صد و س   

که راه    یبنگاه ازدواج  نیداره از ا  ی عموت چرا دست برنم  نیا -

رس تو  به  نوبت  کردم حاال  که  دی انداخته.. من شوهر  .. خودشم 

 ...هستن که جاشو  قاش یرف یالحمداهلل نامزد کرده ول

نگاه مشکوک و متعجب  هوی افتاد و  به زرتشت  که رو   یچشمم 

فهم  رهیصورتم خ تازه  بود..  واقع چه   یچ  دمی شده  گفتم و در 

طناز واسه ازدواج   ی عمو  ی ها  ی ریگیدادم.. زرتشت از پ  ی ا  یسوت

حاال..    یهم نداشت که بفهمه ول  ی با من خبر نداشت و خب.. لزوم

 !بدهکار شدم  هشب  حیتوض  هیو من باز  د یفهم نمیا گهید
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برا  ینفس و  منحرف کنم    نکهیا  ی گرفتم  و کالً    دمیشا  ایبحث 

و وادارش کنم    ارمیآرامش و سکوت درب  نیطناز و از ا  نکهیا  ی برا

 :حرف بزنه گفتم 

هنوز انقدر    یوقت   یتون   یم  ی شه؟ چه جور  یم  یپس پاشا چ -

دستش   ی چهار سانت زخم رو  دنیکه طاقت د  یهست  یکیعاشق  

  ی به من م  ی تو نبود   ؟یکن   یزندگ   گهید  یکیبا    ی .. بری و ندار

و اونم تحت اجبار خانواده اش   ی ر یاگه از زرتشت طالق بگ   ی گفت

  ی کن   یخراب م  وزرتشت    یازدواج کنه هم زندگ  گهید  یکیبره با  

بهش    یعالقه ا  چیکنه و ه  یکه باهاش ازدواج م  ی هم اون دختر

  ...رو گهیبدبخت د هی یزندگ ی نداره.. حاال خودت دار 

دستش بود و داشت باهاش   ی که تو  یدستمال  هو یحرفم    نیا  با

و با   نیو محکم پرت کرد رو زم  دی کش  یم  نتایب کا  ی هدف رو  یب

د  یحال ازش  کمتر  ب  دهیکه  زرتشت   تیاهم  یبودم  حضور  به 

 :دیغر

ن  نکهیا  ی برا - و    ستیقرار  رابطه عاشقانه رو    ه یبرم خونه اش 

 ی مادرش مراقبت کنم.. برا  یب  ی شروع کنم.. قراره برم از بچه ها

  ن یکه برامون تو ا  یاز نظر عموم.. از نظر تنها آدم همخون  نکهیا
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ل  ایدن با    اقتیمونده..  رو    یآدم مجرد و درست حساب  هیازدواج 

ن  باال ندارم.. چون پدر و مادر     د یبا  رمیو هرجا هم م  ستیسرم 

مثل    ایلیخ  ی برا  نیبا خودم ببرم.. واسه هم  کترممیخواهر کوچ

پسر مجرد    هیکه اگه با    شم  یمحسوب م  وهیب  ایزن مطلقه    هی

اون پس ظلم م   ی لیخ  نیشه.. واسه هم  یازدواج کنه در حق 

کنه..    یو قبول نم  طیشرا  نیا  چکس یراحت اومد تو روم گفت ه 

  ی گفتم و قبول کرد و گفت با طراوت مشکل  قمی رف  به من    یول

کنه..    یباهامون زندگ  اروی  ی تونه مثل بچه ها   ینداره و اونم م

چه    هیدرباره من داره.. از بق  ی فکر  نیخودم همچ  ی عمو  یوقت

گ  ی م  ی انتظار باشم  داشته  چه    ی کیاز    سا؟یتونم  پاشا  مثل 

  تونم داشته باشم؟ یم ی انتظار

[16.02.21 03:22] 

 پارت هزار و صد و چهلم    

بره به درک..اگه قراره به عشقم برسم و    یاصالً عشق و عاشق...

 نیداره؟باهم ی ا  دهیرو بکوبه تو سرم چه فا  نا یاونم پس فردا هم

دلم نشکنه    دمی حرفا رو شن  نیا   یازدواج کنم که حداقل وقت  اروی

باهام ازدواج کرد..نه از سر عالقه..پس الل   نیو بگم به خاطر هم
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  ر یخفه خون بگ  تحمل کن و دم نزن..  سنگو طناز..پ   یچیشو و ه

وسط از من    نی !بعد حاال تو هم ا ستین  نیاز ا  شتریب   اقتتیچون ل

بگ  نه یک دل  نگفتم..ا  ریبه  بهت  چرا  گفتن    ن یکه  حرفا 

چقدر من   گهیجار بزنم؟د   دیو با  میکس و کار  یو ب  یداره؟بدبخت

شدم به خدا..به قرآن   سا؟خستهی بشم گ  ریتحق  یزندگ  نیتو ا  دیبا

 بگــــم؟  ی شدم آخه به چه زبون ستهخ

هق هقش بلند شد..من    ی و که با دستاش پوشوند و صدا  صورتش

همزمان   میکرده بود  ریتو بهت حرفاش گ  ه یو زرتشت که چند ثان

 .میاز جامون بلند شد

 ی معذب نکنه با اخما  نیاز ا  شتریدختر و ب  نیا  نکهیا   ی برا  زرتشت

..منم رفتم سمت طناز و تو  رونیمغموم رفت ب  یدرهم و صورت

حالت راض  یهمون  جلو  ینم  یکه  از  و  دستاش  صورت    ی شد 

کردن    هیکم با گر  هیبرداره تو بغلم گرفتمش و گذاشتم    ونشیگر

 ..سبک بشه

م  کهیدرحال زدن  زار  دلم  لحظه  اون    ی لیخواست..خ  یخودمم 

  یکه متوجه شدم عمو  یحالش و.. اون لحظه ا  دمیفهم  یخوب م
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بود    ن یتو سرش داره..هم  ییاال یفکر و خ  هیطناز..نسبت به من  

 !حال و روزم

شونزده    ی که تو  ی بار رابطه ا  هیبا همون    ی عنیگفتم    یخودم م   با

زن مطلقه   هی..شدم  دمیهم ازش نفهم  ی اد یز  زیداشتم و چ  یسالگ

طالق    اید سن باال و زن مرده  مر  هیازدواج با    قیکه فقط و فقط ال 

دختر مجرد و    هیداده اس؟چرا همونقدر که اون مرد حق داره  

 هیحق نداره تو ازدواج دومش    زن  هی  رهیواسه ازدواج دومش بگ 

ا به  آدما  نگاه  انقدر  کنه؟چرا  انتخاب  مجرد  مسئله    نیآدم 

مسخره و در   تیواقع  نیا  گهینگاه خود زنا که انگار د   یبده..حت

 !انیحال وحشتناک و قبول کردن و دارن باهاش کنار م  نیع

 ن یفاصله نگرفته..با ا  ی که به اندازه من هم از مجرد  ی طناز  یحت

که    دهیرس  جهی نت  نیاحمقانه خودش و قانع کرده و به ا  ی حرفا

 !نداره ی راه چاره ا گهیو د گنیدارن درست م ه یبق

کنه و    دای ادامه پ  یشکل  نیا  هیقض   نیمن محال بود بذارم ا  یول 

..به خواسته اش برسه..حتم داشتم هدفش..  شیعوض  ی اون عمو 

پ نه زن  بود..  کردن   داینه سر و سامون گرفتن طناز و طراوت 

کردن واسه بچه هاش..اون   دایدر واقع له لـِه پ  ا یواسه دوستش..
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برد که بعداً    یسود م   گهیشکل د  هیازدواج به    نیصددرصد از ا

 !اومد یگندش در م

د  هی گذشت..  که  و   دمیکم  نداره  شدن  آروم  قصد  طناز  انگار 

به هم  هیاگه گر  دمیترس پ   نیهاش  ادامه  کنه دوباره    دایشدت 

 ..حالش بد بشه

بعد از پاک کردن اشکام.. از خودم جداش کردم و    نیهم  واسه

ش پس زدم و کمکش  صورت  ی با اجبار دستاش و از جلو  نباریا

تو همون س بش  نکیکردم  و  بشوره  ..  یرو صندل  نهیصورتش و 

آب قند درست کردم و دادم دستش و    وانیل  هی  عیخودمم سر

 ..نشستم کنارش

پر    مرخیبه ن  ره یدادم.. خ  یکه داشتم کتفش و ماساژ م  نطوریهم

 :از غمش لب زدم

زرتشت   ایمن    ی طناز؟ تو فکر کرد  هیکردنت واسه چ  هیاآلن گر -

  ؟ یبسوزون  یآدم کالش   نیهمچ  ی و به پا  ت یتو زندگ  میذار  یم

کنه    ی .. غلط مرهینگران بزرگ شدن بچه هاشه؟ بره پرستار بگ

زن جوون ترگل ورگل..    هیکنه.. اونم    یساز زن گرفتن کوک م

 !وثیپدر مادر د یب  هویترش نکنه 
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 :مگرفتم و ادامه  داد ی سکوتش نفس با

  ی خواد دوباره با عموت رو به رو بشم ول  ی اصالً دلم نم  نکهیبا ا -

با    نم ی .. ببرمیگ  ی سراغش و ازش حساب پس م  رمیبا زرتشت م

 ...تو رو مجبور کرده که یچه حق

  هیداد..    شنهادی پ  ه ی! اون فقط  سا یمن و مجبور نکرده گ  یکس -

 نیهمچ  دمیرو واسه ام رو کرد.. منم فکر کردم د  ییها  تیواقع

 !نی .. قبولش کردم.. همگهی نم راهمیب

با - اول  ب  د یپس  خودِ  بگ   شعورتیاز  پس  ع   رمی حساب    ن یکه 

  ی گیم  یخزعبالت  نیو به همچ  ی کن   یعقب مونده فکر م  ی آدما

ببخشتیواقع عمو دای !  اون  پ  داًیجد  تتیقزم  ی..    یغمبریبه 

مثل تو؟    یعقل  یب  هیده سند واسه  شده که حرفاش ش  دهیبرگز

ارزش داره    الًاص   نی لنگ در هواش بنداز.. بعد بب  ی نگاه به زندگ  هی

 ..نه ای  ی و براش وقت بذار یبه حرفاش فکر کن هیثان کی

داره.. پس اون   ی نظر  نیعموم همچ  ی که.. وقت  نهیحرف من ا -

  ..کنن   یکمِ کم هفتاد درصد آدم هست که مثل اون فکر م  رونیب

همه امونه.. تو به اون    یبه خاطر عقب موندگ   نمیخب باشن.. ا -

کن.. بر فرض    دایو پ  یکیاونا    ی درصد فکر کن.. بگرد از ال   یس
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گفته که    یشه؟ اصالً ک  یازت کم م  ی.. چی نکرد  دایمحالم اگه پ

م   یزندگ کردن؟    یخالصه  شوهر  تو  دشه  اآلن  خودت    گهیتو 

 ی عرضه رو پا  یتا مرد ب   د.. بهتر از صی کن  ی.. کار می خونه دار

  ی به مرد جماعت؟ اونم وقت  ی دار  ی اجی.. چه احتیستاد یخودت وا

سه وعده   ی روز  ی کرباسن! حوصله دار   هیهمه اشون سر و ته  

 ..رنیبگ رادیا ایغر بزنن  ایو تهشم   یبراشون غذا درست کن 

[16.02.21 03:23] 

 پارت هزار و صد و چهل و دوم   

 :کم صدام و کلفت کردم و به سبک مردا و گفتم  هی

.. چرا مو هی.. چرا اون اونجورهینجوریا  نی.. چرا افهی چرا خونه کث -

چا چرا  غذاس..  نکش  تییتو  دارم دهی دم  شب  تا  صبح  از  من   ..

کردن   زیکنم.. حاال تو از پس اداره و تم یاز خونه جون م رونیب

  ؟ی ایبرنم یخونه فسقل هی

و راحت کرد و   الم یلب طناز نشست خ  ی که رو  ی کیکوچ  لبخند

 :ادامه دادم

  ی چیه  ه؟یاز خونه چ رونیجون کندنشون ب یکن ی حاال فکر م -

پشت دخل مغازه    ایشرکت    زیپشت م  نن ی واال از صبح تا شب بش
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و اون الس بزنن!    نیبخورن و با ا  ییشون و بخارونن و چاو خشتک

دار خودتایحوصله  خانوم  بش  ی..  خودت..  ات   ن ینوکر  خونه  تو 

 ...و تی زندگ

  دن یو با د دیآشپزخونه چرخ ی لحظه سرم به سمت ورود  همون

 ه یداده بود و با    هیبه چهارچوب تک  نهیکه دست به س   یزرتشت

 ..کرد ساکت شدم  ی داشت نگاهم م  دگریلبخند تهد

 :به خودم اومدم و رو به طناز گفتم عیسر یلیخ یول

  د یو شوهرم شدم.. شا  یکه انقدر وابسته خونه زندگ  نیمن و نب -

که انگار صاف    ادینفر مثل زرتشت در ب  ه یآدم    ونیلیم  هیاز هر  

 ...و نیی از وسط سوراخ آسمون افتاده پا

 !ماله نکش گهید ی زد.. گندت و سایبسه.. بسه گ  -

از    یخنده و من راض  ری حرف زرتشت.. طناز باالخره زد ز  نیا  با

زل زدم بهش. هرچند    نشیرفتن حال غمگ  نیتالشم واسه از ب

 ..زرتشت تموم شد شیرفتن آبروم پ متیکه به ق 

کلمه.. واسه من سنگ تموم   یواقع  ی که امروز به معنا  یزرتشت

شوهر بودن برام انجام    فهیخارج از وظ  یحت  ییکارا  هیگذاشت و  
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بود  نیداشت.. واسه هم  چکسی شد از ه  یداد که انتظارش و نم

 ..چند بار براش پر پر بشم ی خواست روز یدلم م

به    ستادی وا  م یصندل   کنار ام و رو  و دستش و گذاشت رو شونه 

 :طناز گفت

جد  سایگ  ی حرفا - خ  رینگ  ی رو  کردن  ازدواج  هم    یلیطناز.. 

تونه از   یکه ازدواج نکرده نم  یبده و آدم  ییتنها  گمی خوبه.. نم

زندگ  همادیبرب  شیپس  تا  تو  چون  کرد  نجای..  م  ی ثابت   ی که 

با  یها  ییبر اساس توانا  یهرکس  نی .. واسه همیتون  دیخودش 

و    ی فکر کرد  یست.. تو هم اگه نشره یبگ   میاش تصم  ندهیآ   ی برا

.. اصالً اشکال نداره..  یتون  ینم  ییکه تنها  ی دیرس  جهینت  نیبه ا

که    اری ن  نییکنم ازت.. انقدر ارزش خودت و پا  یخواهش م  یول

همچ  یحت بد  یآدم  ن یبه  واسه   ی اجازه  بذاره  ات  خونه  تو  پا 

اون آدم بده..    گم یواسه برادرش! نم  دنتیو پسند  طیشرا  دنیسنج

 ن ی.. ایزن   یو حرف از قبول کردن م  ی دیخودشم ند  یتو حت  یول

..  ادیمثل تو برنم  ی.. اصالً از دختر عاقلستین  یاصالً منطق   گهید

 !ریبگ می فکر کن و.. بهتر تصم شتریب گمی م نیواسه هم

[16.02.21 03:23] 
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 ل و سومپارت هزار و صد و چه   

 ..تکون داد دییو سرش و به تا دیکش یق ی نفس عم طناز

دونم    یحرفا رو زدم.. خودمم م  نیشدم که ا  ریکم جوگ  هیمن..   -

از    یرو.. به اونا هم حرف  یطیشرا  نیهمچ  ارمیتونم دووم ب  ینم

شه.. فقط.. با    ینم  یدونم که طراوتم راض  یقبول کردن نزدم.. م

 یلحظه انقدر عرصه بهم تنگ شد و احساس ب  هیاتفاق امشب..  

 !نهیچاره هم راهکردم.. که حس کردم تنها   یپناه

 ؟یکن  یتونه پاشا باشه.. چرا به اون فکر نم یراه چاره م نیا -

سوال زرتشت منم متعجب و ناباور سرم و بلند کردم و زل   نیا  با

بود تا ازش جواب    رهیبه طناز خ  تیاون با جد  یزدم بهش.. ول

 :کم من من کردن گفت هیو اونم بعد از  رهیبگ

 ...دونم یچون.. چون خب.. نم -

دوست داشتنش و... فکر   ی دونم.. چون هنوز باور نکرد یمن م -

 ییکنه از سر ترحمه به خاطر کارا  ی هم که م  ییکارا  نیا  یکن  یم

که قبالً بهت زده عذاب وجدان گرفته   ییکه باهات کرده و حرفا

 آره؟ 
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  د ییتو سکوت فقط بهش زل زد و بعد.. سرش و به تا  ه یثان  چند

 ..تکون داد

که    یآدم  هی  ایبرادر بزرگتر..    هیاگه نظر من و.. به عنوان    یول -

بگم با توجه به    دی.. بای شه قبول دار  یهمجنس پاشا محسوب م

شناخت  اتمیتجرب دارم  یو  آدما  از  پاشا که  کردم  امشب حس   ..

  ی م   یچ  یدونه از زندگ  یکه خودشم نم  یفیاون آدم بالتکل  گهید

  ی فقط.. نم  ی دیو شک ندارم که خودتم فهم  ن ی.. استیخواد ن

با طراوت پا تو    ی دونم سخته بخوا  ی. می ایباهاش کنار ب  یتون

 ی چرت  ی حرفا  ه ی..  یکه از سر نادون  ی بذار  یآدم  یخونه و زندگ

که    ی .. تا با کسی ... حاال که فرصت داری . ولمونهیزده و حاال پش

فرصت و از خودت   نیآگاهانه ا  ی و بخوا  یکن   ی زندگ   یعاشقش

 یظلم و اول از همه در حق خودت م  نیبزرگتر  ی دار..  ی ریبگ

با همه وجود   ش یزندگ   ی که عشق و تو  یآدم  هی .. به عنوان  یکن

کردن و   یزندگ  ه یثان   کی  ی.. حتگمی تجربه کرده.. دارم بهت م

ارزه   ی.. می که همه جوره دوسش دار  یسقف رفتن با کس  هی  ریز

باشه و تهش    ق اگه ناموف  ی.. حتگهید  ی صد ساله با آدما  یبه زندگ

..  ی ریحق مسلم و از خودت بگ  نیا  دیبرسه.. بازم نبا  یمون یبه پش

 !.. پس ردش نکنونهیرو به تو مد  یزندگ نیسرنوشتت ا
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لبم نشست و حرکت   ی که رو  ی بود لبخند پر افتخار  ناخودآگاه

شونه ام بود و   ی دستم به باال واسه گرفتن دست زرتشت که رو

 ..دنش یبوس

  ی م   یدونست تو دل دوستم چ  ی بهتر از من م  یلیآدم خ  نیا

  یو قبول کردن و حرفا  ی خواستگار  نیدونست که ا  یگذره.. م 

که بدون شک   هیاون آدم  یعموش بهانه اس و دل طناز هنوزم پ

 ..چرخه یم  نییپا نیو فکرش ا ره یداره تو طبقه باال رژه م

هم  دیشا به  احت  نیطناز  به    اجیحرف  از  دییتا  هیداشت..   ه ی.. 

گفت انجام بده و   یکه دلش م   ی بزرگتر مثل زرتشت.. واسه کار

 ..گفت نه ی عقلش م

  ی خواسته.. وقت  نیزدن به ا  دیی بهتر از زرتشت واسه مهر تا  یک

حقش و به    نیعاشقانه بود و آخرسر ا  یزندگ   یخودش ده سال پ 

 ..و آدماش گرفت ایزور از دن

راحت   ی لیتونست خ  یکه زد.. طناز م  ی قشنگ  ی حرفا   نیبا ا  حاال 

اون   نهی .. هم واسه دست رد زدن به سره یبگ  می تر از قبل تصم

که    ی شانس دوباره به آدم  هیآدمِ فرصت طلب.. هم واسه دادن  

و جبران    یمونی.. حداقل راه پشیکرد ول  یبه غلط عاشق  دیشا
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  ی تونه واسه اش م   ی اشتباهش و خوب بلده و داره هرجور که م

 !جنگه

..  رهیگ  یکه م  یمیبودم که طناز هر تصم  دواریاز ته دل ام  فقط

 ه یدختر حقش    نیدان نرسه.. اعذاب وج  ای  یمون یتهش به پش

شده..    غیوقته ازش در  یلیدغدغه اس که خ  یآروم و ب   یزندگ

که    ا یدن  نیا  ی از دخترا  گهید  یل یدرست مثل من.. درست مثل خ

زرتشت..    هیسازن.. بدون داشتن    ی ها م  یمتیدارن با همه نامال

 !کنه ی که نقش قهرمان و براشون باز شونیزندگ  ی پاشا تو ای

* 

که انتظارش و داشتم و خدا   یتو خونه بود که باالخره سوال شب

 ادشی  نایبرگشتن از خونه طناز ا  ریکردم در طول مس  یخدا م

 :د یرفته باشه پرس

 ؟یوسط بهم بگ نیرو ا ی زیچ هی دیبا ی کن یحس نم -

  یادیمسائل ز  نی.. اگهیو بستم و نفسم و فوت کردم.. نه د  چشمام

خواست که با زرتشت   یشد و من اصالً دلم نم  یداشت بزرگ م

 ..بزنم  یدرباره اش حرف
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هم که اون لحظه بعد به زبون آوردن حرفم نشون دادم   یواکنش

زرتشت   دیشد  ی ها  تیحساس  ادیلحظه    هیبود.. چون    ی اراد   ریغ

 گهید  نیدور و برم افتادم که مکث کردم وگرنه.. ا  یمردا  ی رو

 .نبود که من بخوام واسه فاش شدنش ازش بترسم  ی زیچ

سمتش..    نیهم  واسه برگشتم  نفس  به  اعتماد  پر  و  خونسرد 

بود.. با باالتنه لخت    دتریاعتماد به نفس اون از من شد  تیوضع

 داده بود و منتظر گرفتن جواب داشت  هیدستاش و به پهلوش تک

 ..کرد  ینگاهم م

[16.02.21 03:23] 

 پارت هزار و صد و چهل و پنجم   

رو  هی  چشمم پانسمان  به  به   ی لحظه  و  لبم  و  افتاد  اش  شونه 

شونه    نیتو ا  شی که چند ساعت پ   ییدندون گرفتم.. همون دندونا

کارم بهم دست    جهینت   دنیکه با د  ی فرو رفتن و با وجود حس بد

  !دیبهم چسب ی گونه بدجور یکار وحش نی داد.. اون لحظه ا 

  تیاهم  یدهنم و قورت دادم و نگاهم و دوختم به چشماش.. ب  آب

 :به سوالش گفتم

 ؟ ی خسته نشد -
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 ؟ یاز چ -

زندگ - تو  کردن  کنکاش  بود  یاز  خبر  که چه  من..  ه..  گذشته 

ک  کاریچ با  ک   یکردم..  با  ک  یگشتم..  زدم..  کار    یحرف  با من 

ک فهمگهید  زی هرچ  ایکرده    تمیاذ  ی داشته..  رو    ی زیچ  دنشی.. 

 کنه؟ یعوض م

ب  - ا   شتریمن  اصرار  یشاک   نیاز  چه  که  کار  ی ام  پنهون   ی به 

..  دمیبار فهم   نی اول  ی طناز که من اونجا برا  ی عمو  هیقض  ؟یدار

 ؟یکن  شیازم مخف ی بود که تو بخوا ی زیچ

آخه؟ من انقدر ذهنم باز و آزاده که اون   ی ا  ی کار   یچه مخف -

  د یکه با  فتهیب  ادمیتو ذهنم و من    ادیالدنگش هر روز ب  ی عمو

اصالً   یدرباره اش با تو حرف بزنم؟ قصدم پنهون کردن نبود ول

 دادن هست؟ حیتوض نیبه ا یچه لزوم

 ؟ یچ یعنی -

نگاه پر اخم و طلبکارانه اش زل زده بود بهم و منم چند قدم    با

 :تر گفتم میشدم و مال کیبهش نزد

و شصت و پنج روز.. چقدر    صدی زرتشت.. ده سال بود! ده تا س -

من افتاده باشه..    ی اتفاق برا  هیشه؟ تو هر روزش ممکن بود    یم
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شده  مزاحمم    یکیخفتم کرده باشه..    یکیکرده باشه..    تمیاذ  یکی

و   عمو  ی کیباشه  مثل  خواستگارم!    ی هم  با  یعنیطناز    د یمن 

بدم؟    حیکه افتاده رو توض  ییفکر کنم و تک تک اون اتفاقا  نمیبش

بشم و هم    ی دوباره اش هم خودم عصب  ی ادآور یو    ح یکه با توض

بذار رو  گذشته  نشد  قرار  مگه  کنم؟  و خورد   میاعصاب خودت 

  م؟یبهش فکر نکن گهیپشت سرمون و د

 ...که تو گمیمن نم سایگ -

از تو   زایچ  یلیخواد خ  یکار باشه.. منم دلم م  نیاگه قرار به ا -

..  ت یشخص   یزندگ   اتییاون ده سال بدونم.. از جز  ی تو  تی و زندگ

.. از.. از چه جور ی گشت  ایبا ک   نکهیکه به خودت مربوط بود.. از ا

م  ییدخترا م  یخوشت  جذبشون  و  از   ای..  ی شد  یاومد  اصالً 

..  ی .. ولدیکه گذروند  ییو روزا  نیمشترکت با کاتر  یزندگ  اتییجز

دونم بتونم    ی.. دوماً اصالً نمدمی اجازه رو نم  نیاواًل به خودم ا  یول

  یبهش فکر م   ینه.. سوماً وقت  ا یرو تحمل کنم  زا یچ نیا دن یشن

واسه من داشته    ی خواد چه سود   ی م  دنشی مگه شن  نمی ب  یکنم م

  الم؟یشدن فکر و خ  شتریباشه؟ جز ب

[16.02.21 03:23] 
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 پارت هزار و صد و چهل و ششم   

 مون ییتنها  ی که ما اآلن بعد از گذروندن همه اون روزا   نهیمهم ا...

چه    گهیگذشته د  ی جور جزءبه جزء اون روزا چه    نکهی..امیباهم

من    ی از زندگ  دی رو که با  ی زیتا اآلن هرچ  گهیداره؟تو د  یتیاهم

فهم  ی دونست  یم بقی دیرو  ارزش  ه ی..  اصالً  که    یمسائل  نداره 

به خودمون اجازه    نکهیا  ایم..یبه خاطرش وقت صرف کن  میبخوا

 !میرو بازخواست کن  گهیهمد میبد

نگفت..بعدشم    ی زیتموم شدن حرفم تو سکوت صبر کرد و چ  تا

حرف زدن دستش و دراز کرد..دستم و گرفت و من و   ی به جا

 ..چسبوند به خودش

برهنه اش   نهی طرف صورتم و چسبوندم به س  هیخدا خواسته    از

صدا به  دادم  گوش  قلب  ی و  آهنگ  ا  یخوش  روزا    نیکه 

 .آرامش داشت یبرام معن ی زیاز هرچ  شتری..بدنش یشن

م  قلقم بود..  وقتا  یدستش  اآلن..    ییدونست  مثل  کم   ه یکه 

بغلش    ی تو  ی ا  قهیچند دق  دمی م   حیشم.. ترج  یحال م  شونیپر

اگه ازم ناراحت بود و حرفام و قبول    یو زرتشت حت  رمیآروم بگ
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ا دق  نینداشت..  در  قهیچند  ازم  چه   ینم  غیرو  من  بعد  کرد.. 

 رم؟یتونستم براش نم یم ی جور

سرم زد من و تو همون بغلش برد   ی چند تا بوسه رو  نکهیاز ا  عدب

خودش نشست منم خواستم کنارش    نکهیسمت تخت و بعد از ا 

پاش نشوند و گذاشت تو همون   ی که نذاشت.. من و رو  نم یبش

باره    یم   یکه ازش خستگ  ییصدا  نیداره با ا  یبغلش بمونم وقت 

 !زنه یبرام حرف م

بازخواست  - من  شاقصد  عمرم!  نبود  دار   د یکردنت  و    ی حق 

  ی ..من بعضیکنه ول   یرو عوض نم  ی زیچ  گهیحرفا د  نیدونستن ا

  ی کالفگ   نیها رو.. ا  یشونیپر  نی ها رو.. ا  ی اعصاب خورد  نیوقتا..ا

دونم.. دلم    یکه برات افتاده رو حق خودم م  یاتفاقات  دنیاز شن

ا  یم م  ی نجوریخواد  دلم  کنم..  مجازات  و  با    یخودم  خواد 

که حاال    ی ..دخترمیبمونه که عشق زندگ  ادمی  شهیدونستنش هم

راحته از داشتن تمام و   المیبغلم لم داده و من خ  ی تو   ی نجوریا

قدر تو    ی نجوری..اده یرو گذرونده تا به من رس   ییکمالش..چه روزا

  یحواسم جمع م   ی نجوریدونم.. ا  یم   شتریو ب  مون یزندگ  نیو ا

  ی ه  ی نجورینرنجونم..ا  یحرکت  ایرو با حرف    ووقت ت   هیشه که  
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ا  یکنم که تو بسِته..هرچ  یم  ی ادآور یبه خودم   سال ها    نیتو 

  ش ی تونه تو کل زندگ  یآدم م  هیکه    هیبه اندازه تمام عذاب  ی دیکش

 نی..واسه همی ده سال تحمل کرد   ی داشته باشه و تو.. همه رو تو

  ن ی.منم قصدم ا.یحقته که از حاال به بعد..فقط آرامش داشته باش 

با    ست ین ا  ی ادآور ی که  بگ  نیگذشته  ازت  و    رم یآرامش 

و   عمر..خودم  آخر  تا  من  چون  حقمه  از    یکیفقط..دونستنش 

اصل م  نیا  یعوامل  با  یاتفاقات  و  به خاطرش مجازات    دیدونم 

 !شم

.. چند تا آدم  ا یتو کل دن  یعنیرو لبم نشست..    ین یغمگ   لبخند

وجود داشتن؟ مطمئن بودم که    یتفکرات  نیمثل زرتشت با همچ

 ..تعدادشون انگشت شمار بود

شدم که    ی احمق و ناشکر م  دیبا  یلیخ  گه یحساب من.. د  نیا  با

ناله    می زندگ  خودیو ب  کیمعضل کوچ  هیبه بعد به خاطر    نیاز ا

بنده هاش   نی و مهربون تر  نیاز باشعور تر   یکیخدا..    یکنم وقت

آخر عم تا  که  فرستاده  برام  روزاو  ادامه  از  و  باشم  کنارش    یر 

 !لذت ببرم می زندگ
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بغلش..   ی که به قول زرتشت لم داده بودم تو  یهمون حالت  تو

 :شونه اش زدم و گفتم  ی به زخم رو  ی سرم و چرخوندم و بوسه ا

کردم و نگفتم    یو ازت مخف  میراز زندگ   نیمن چهار ماه.. بزرگتر -

اصل تو  یروش  درآمدم  چ  ی کسب  روزا  با    یاون  تو  که  بوده.. 

و زخم زبونات.. عذاب وجدان    یکه سرم آورد  یی بالها  ی ادآوری

  یحرفا ه  نیبا گفتن ا  ی ازم انتظار دار  ی . حاال چه جوری رینگ

ز و  تو  ادتریعذابت  مهم    مونیزندگ  ی کنم..  من  آرامش  فقط 

 !می زندگ لی .. دلیآرومم که تو هم آروم باش ی .. من وقتست ین

 !بود نیهم -

 ؟ یچ -

کم ازش جدا شدم و زل زدم به چشماش که مات   ه یسکوتش    با

بود ول  یکرد و وقت  یم  ریس  گهید  ی انگار ذهنش جا   یصورتم 

 :صورتش تکون دادم.. تازه به خودش اومد وگفت  ی دستم و جلو

  ی حرفا.. تمام ده سال زندگ   نی لحظه.. هم  نیبود.. هم  نیهم -

اگه  دیتصور که شا نیگذشت. با ا زایچ نیمن.. با فکر کردن به ا

کائنات و قانون جذب.. باالخره بتونم    قیبهش فکر کنم.. از طر

راحت    المیو خ  رمیبغلم بگ   ی که عشقم و تو  ی بهش برسم.. به روز
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راحت باشه از   المیدو طرفه اس.. خ  نمونی.. حس ب نکهیباشه از ا

 !اآلن نینارم ننشسته. درست مثل همبا اجبار و اکراه ک نکهیا

لبخند صورتم و جلو بردم و لبام و به گونه اش چسبوندم و بعد    با

..  میشونه اش گذاشتم.. جفتمون خسته بود  ی سرم و همونجا رو

 .م یو بهم بزن شنیپوز نیخواست ا یاصالً دلمون نم یول

اون ده سال اتفاق    ی .. توساینداشتم گ  یجانیپر ه  ی من زندگ -

  تیکردنش.. کنجکاو  فیکه بخوام با تعر  فتادین   یبیخاص و عج

بق کنم..  برطرف  نداره    ه یو  گفتن  خودت..  قول  به  که  مسائلم 

  ی دارم بشنو  یلی.. نه من تمایتحملشون کن  یتون  ی .. نه تو میوقت

 ...ی.. اونم وقتگشتم  ییکه اون سال ها.. با چه جور آدما

 :ادامه داد ی گرفته تر ی ا صداو ب دیکش  یقیعم  نفس

که    یدر برابر من   ی .. تو چقدر پاک بوددمیحاال فهم  یاونم وقت -

دونستم    یخودم م  یعیرابطه برقرار کردن با دخترا رو.. حق طب

 !مدت و تنها بگذرونم یدوره طوالن هیوقت نتونستم  چیو ه

[17.02.21 10:40] 

 پارت هزار و صد و چهل و هشتم    
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زرتشت.. با تن و بدنش    نکهیهربار.. با فکر کردن و تصور ا  نکهیا  با

د دختر  تا  رو  گهیچند  من..  مثل  لذت   ی رو  به  خواب  تخت 

  ه ینداشت..    انیجر  نشونیب   یاگه احساس خاص   یرسونده.. حت 

باهاش    شهیکه هم  ی همون فکر  یزد.. ول  یقلبم و چنگ م  یدست

 :مکردم به زبون آوردم و گفت یخودم و آروم م

ا - بابت  ا  نیمن  اون  ی مسئله.. گله  ندارم!  تو  که رفت من    یاز 

نه اون ازدواج   گهی.. دیعنی  نیبودم.. حلقه ام و گذاشتم و رفتم و ا

  ی کن   دایدوباره من و پ  ی تو بخوا  نکهیو قبول دارم و نه تعهد و.. ا

باهم بساز  یبه زندگ  ی و برگرد احتمال    هیهم..    م یکه قرار بود 

تو..    کیکوچ و  ا  ی نبود  مجبوربود  به  بها    نیانقدر  احتمال کم 

 .ی عمرت و بر اساس اون بگذرون ی و روزا  ی بد

دل مهربونت که انقدر راحت   نیواسه ا  رمیآخخخخخ.. من بم -

رو    ی زیچ  دنشیدونم شن  یگذره.. نم  یم  هیبق  ی ها  ی از سر بد

که من..    یدون  ینه.. البته مطمئناً خودتم م  اینه  ک   یبرات عوض م

عالقه مند نشدم.. چه برسه به    ی حت   یوقت به کس   چیبعد از تو ه

بابت    نیبود و از ا  یراموشف  ی که کردم.. فقط برا   ی عشق! هرکار

به زبون   نوی.. ای از خودم مطمئنم که هربار تو شروع هر رابطه ا 
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ا   یآوردم که من نم پ   نیخوام  اونا هم   شی رابطه عاشقانه  بره.. 

خودش و    لیهم گفتم و اونم.. دال   نیبه کاتر  یقبول کردن! حت

  ی خوب  هیتونه توج  ینم  نیدونم ا  ی ازدواج با من! م  ی داشت برا

قلب و    شیوجدانم سرافکنده ام.. پ  شی.. هرچقدر که پیباشه ول

مون اول بهش قول دادم که فقط مال  احساسم.. سربلندم! چون ه

نفر..    هینفر و فکر کردن به اون    هیاون    دنینفره و اونم.. با د  هی

  ..شد  یضربانش تند م

رو گردن   فتهی ب  نکهیسرخورد و قبل از ا  می نی ب  ی که تا رو  یاشک

  ی کردم به قدر کاف  یم  یکه سع  یزرتشت پاک کردم و با لحن

 :گفتم   ارهیحال و هوا درب نیشوخ باشه تا جفتمون و از ا 

حرفا..    نیبا ا  نکهیبلند شو برو.. قبل از ا  گهیخب.. بسه د  لهیخ -

گردنت   نیاز بدنت کنم. اآلن ا   گهینقطه د  هیدندونام و مهمون  

 ..زنه بهم یداره چشمک م ی بدجور

با صدا  سرش و  برد  عقب  بلند    ی و  بلند  اش  مردونه  و  قشنگ 

صورتم و    ی .. منم محو خنده هاش بودم که خم شد رودیخند

 :خندونم گفت  ی قبل از چسبوندن لباش به لبا



3070 
 

  نیبا دندونات پاره کن.. من با ا  ی تو هرجا رو که دوست دار -

 !من یکنم! جونور وحش ینم  رونیبهونه ها تو رو از تو بغلم ب

[17.02.21 10:40] 

 پارت هزار و صد و چهل و نهم   

و جفتمون تو حال خوب..    میشد که تو راه بود  یم   ی سه ساعت  دو

کردم   یوجودم حس نم  ی تو  یاسترس   چیه  گهید  ی بود ول  بیعج

 ه ی.. چون  فتهیکه قرار بود توش ب  یسفر و اتفاقات  نینسبت به ا

قرار   ی اتفاق  چی گفت ه  یه م وجود داشت ک  ی قو   یلیاحتمال خ

 .مخودم و مضطرب کرد ی خودیو من ب فتهی ب  ستین

تاث  ی واقع تالش ها  در تو  ر یزرتشت  حال خوبم..    ن یا  ی داشت 

انقدر من و با حرفاش آروم کرد و ذهنم و با کاراش منحرف.. که  

 !داشتم بیغر بیآرامش عج هی

که هنوز    رازیبه ش   مونیبا سفر قبل  سهیاصالً قابل مقا  ییجورا  هی

استرس وحشتناک منم  و  بود  نشده  و جور  امون جفت    ی رابطه 

 ..دوباره خانواده ام بعد از ده سال داشتم نبود داریبابت د

 ی که اون موقع هم زرتشت.. با وجود اون حجم از کدورت  هرچند

تو شغلم  و  من  به  نسبت  پشتم    یکه  کوه  مثل  داشت..  دلش 
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  گهیشکل د  هی..  نباریا  یولو همه جوره هوام و داشت..    ستادیوا

بابت به    نیکردم و از ا  یحس م  میزندگ  ی حضور موثرش و تو

 ..دم یبال یخودم م

 !در چه حالن نیزنگ به طناز بزن بب  هی -

زرتشت نگاهم و از جاده گرفتم و زل زدم بهش.. راست    ی صدا  با

رفت طناز و   ادم یلحظه    هیگفت.. حواسم پرت شده بود و    یم

برن خونه    میست یکه ما تهران ن  ی چند روز   نیطراوت قرار شد تو ا

 ..ما بمونن 

ما اونجا    ایو    می ذاشت  یتنهاشون نم  شی.. کم و بریاخ  ی روزا  تو

ول  ایو    میبود ما..  ا  ی حاال.. عل  ی اونا خونه  اصرار   ی کل  نکهیرغم 

 یمیقد  ی شده به عنوان هم شهر  یو حت  انیکردم تا اونا هم با ما ب

عروس  مراسم  حدسشم   یتو  خب  و  نکردن  قبول  کنن  شرکت 

آدم   نهمهیبا ا  ییبه رو رواز پس  یسخت نبود چون طناز خجالت

ا  یبرنم با اون   گهیدونستم دلش د  یخوب م  نکهیاومد.. ضمن 

 ..ست یکه پدر و مادرش و توش از دست داد صاف ن ی شهر

  ه یمجتمع مسکون  هیکه تو خونه ما که    میداد   شنهادیپ  نیهم  واسه

  ستیالزم ن  یترس   چیه  گهیو د  هیامن تر  ی و نگهبانم داره و جا
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با    یکنه بمونن.. که البته بازم مخالفت کرد ول  دایبه دلشون راه پ

 .که زرتشت از خودش نشون داد مجبور شد قبول کنه  یتیجد

ل  قبو   چوندنشیبه خاطر پاشا و پ  شتریبود که ب  نیحدس من ا  

داشت تا   اجیاحت   یدور  نیواقعاً به ا  دمیکرد که اونجا باشه.. شا

خودش و طراوت   ندهیکه الزمه آ یمیبتونه بهتر فکر کنه و تصم

 !رهیبود و بگ

[21.02.21 01:45] 

 پارت هزار و صد و پنجاهم    

 :درآوردم و گفتم فمی و از تو ک م یگوش

 !ترسم زنگ بزنم معذب بشه ی.. م دمیم  امیبهش پ  -

 چرا معذب؟  -

م - نم  یکن  یباور  وقت  یخودمم  از  کردم    یدونم؟    ه یازدواج 

د  دایپ  ییاخالقا روزا  گهیکرده!  اون  بود  ییمثل   م یکه همخونه 

شه ناخودآگاه منم مثل قبل    یباعث م  نی.. همستیباهام راحت ن 

 !باهاش راحت نباشم

 !ادیم  شی همه دوستا پ ن ی.. بهیعی طب نکهیخب ا -
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 د؟ ینشد ی نجوریتو و دارون چرا ا هینجور یاگه ا -

 نکهی.. دو ا کی   نیا  ستیو معذب ن  یدارون مثل طناز خجالت -

  شتریب  گهی.. حاال دی د یقاپ دوست من و دزد  ده ینرس  یجنابعال

 !از من با تو راحته 

  ام یو مشغول پ دمیحرفش خند ی حرص تو نیبلند به ا  ی صدا با

شت بود که دادن به طناز شدم.. تو همون حالم حواسم به زرت

کنه که انگار به آهنگ مورد نظرش   یداره آهنگ ها رو رد م  یه

 ..برسه

با تعجب   فمیو برگردوندم تو ک  میدادنم که تموم شد و گوش  امیپ

وقت و  بهش  زدم  کرد    دمید  ی زل  رد  منم  عالقه  مورد  آهنگ 

 :دمیتوپ

 !بذار بمونه خب  ؟یکن یم ی نجور یچرا ا -

د  تیاهم  بدون آهنگ  تا  چند  حرفم  تا    گهیبه  کرد  رد  هم  رو 

تا بناگوش    ششیخواست و ن   یکه م   ی زیبه اون چ  د یباالخره رس

 ..باز شد 

گوش   ی رازیآهنگ ش  هی  ستین   فیشهرمون ح  میریم    میدار  -

 م؟یند
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که آهنگ   ییحرف منم لبخند رو لبم نشست و از اونجا   نیا  با

وا نبود  آشنا  چ  نمیبب  ستادمیبرام  کرده..  ا  یزرتشت   نتخاب 

کاف شادش  متن  که  و    یهرچند  حالم  کردن  خوب  واسه  بود 

 ..دادم یهماهنگ باهاش خودم و تکون م 

ا  نکهیا  تا و  شد  هم  نباریشروع  که    شهیبرخالف  بود  زرتشت 

 :همزمان باهاش برام خوند

 ..ی دیخند ی روز اول که م..

 ..ی دیچ یدلُمِ ز شاخه م ..

 ..از خوبان ی لشکر ونیم ..

 ..ی دید یمو نم ریغ ی کس..

 ..ارُمی قُمی دلم رنجوره رف ..

 ..ازارُمی اِقَد ن رونتیشُدُم ح..

 یخودم کوالک م  ی برا  نی خوند و من داشتم تو ماش  یم  زرتشت

و   دمیپر  ی م  نیی .. باال و پادمیرقص   یزدم.. م   یکردم.. بشکن م 

شدم و    یم  زونیازش آو   ای  دمیکش  یگونه زرتشت و م  یهرازگاه

  یو حس  ی حجم از انرژ  نیخواست ا  یفقط دلم م..  دمشیبوس   یم
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و تخل نظرم ه   هیکه بهش دارم  به  و  ا  یاه ر  چیکنم  از    ن یبهتر 

 ..نبود

 ..نه یامروز دلت سنگ  یول..

 ..نه یش یحرف مُو نم ی پا..

 ..تو ی دل سنگت تُرُش رو..

 ..نه یب  یپر پر دلُمِ نم..

 ..ارُمیحواسُم پرته چشاته ..

 ..مزالل چشمات کِرده گرفتارُ..

دست    هیصورت من و با    ی رانندگ  ن یزرتشت اقدام کرد و ح  نباریا

 ی رازیسمت خودش و با همون لحن و لهجه ش  دی نگه داشت و کش

 :آهنگ لب زد

 !ارُمیخدا به داد مو برسه که اقد حواسُم پرته چشاته  -

[21.02.21 01:45] 

 کمیپارت هزار و صد و پنجاه و    

 ی جاده سوء استفاده کرد و لباش و محکم کوبوند به لبا  یخلوت  از

  یکاینزد  ییتونستم جمعشون کنم و تا جا  یجوره نم  چیمن که ه 
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م ا   ی زیچ  یاومد.. مگه خوشبخت  یگوشم کش  بود؟   نیبه جز 

 به خاطرش با همه وجودم شاد باشم؟ دیپس چرا نبا

 ..ومد یزمستون بود دلدارُم ن..

 ..ومدیچراغ شوم تارُم ن..

 ..رو بود ش یدلُم خوش به بهار پ..

 ..ومد ین ارُمیبهارم رفت و ..

 ..قطار اشکم هر شُو به راهه..

 ..دل داغونم طاقت نداره ..

 ..ارُمیخبر به  دیببر قونی رف..

 ..چش انتظاره یجون  اریکه ..

آخرش و با همون رقص و   کهی گرفتم و ت  ادیمنم آهنگ و    نباریا

 :بلند خوندم ی بشکن همراه زرتشت با صدا

 ..ارُمی قُمی دلُم رنجوره رف ..

 ..ازارُمی اِقَد ن رونتیشدُم ح..

 ..ارُمیحواسُم پرته چشاته ..
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 ..زالل چشمات کِرده گرفتارُم..

××××× 

زودتر از من   سایزنگ خورد.. گ  میکه گوش میبود رازیش ی کاینزد

 :و گفت  دیصفحه رو د

 م؟یریم میدار ده یاوه اوه.. مامانته! نکنه فهم -

  ی فاصله بو  نیکه ا  عقوبهیمگه حضرت    سایگ  ده یاز کجا فهم -

 بده؟ صیمن و تشخ راهنیپ

 :اش جواب داد  انهیو با همون خنده موذ دیخند

داشته و    یت یقابل  ن یمادر حضرت زرتشت هم همچ  دیگفتم شا -

 !دهرو نکر

 ..و یکوفت! بده من گوش -

 ؟ ی جواب بد ی خوا یم -

از    میدار  ای..  میساعت خونه ا   نیکنم پس؟ مثالً انگار ا  کاریچ -

 ..گهیجواب بدم د دی.. در هر صورت بامیگرد یسر کار برم 

 !ایب یاوک -
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ح  اول گوش  یرانندگ  نیخواستم  و  بدم  رو    یجواب  بذارم  و 

ولکریاسپ ا  ی..  ا  یمامانم حرف  هوی  نکهیبا فکر  حال   نینزنه که 

کنار و قبل از جواب   دم یو کش  ن یببره ماش  ن یرو از ب  سایخوب گ

 :گفتم سایدادن به گ

  ..زحمت یب  زیبر ییچا هی -

 ..و چسبوندم به گوشم یو برقرار کردم و گوش تماس

 !سالم مامان -

 ؟ ی جواب داد  ریچرا د ؟یسالم پسرم خوب -

  ..پشت فرمون بودم -

 :زدم ادامه دادم سایکه به سمت گ یکردم و با چشمک  یمکث

  ..خونه  میکه بر  سایدنبال گ رمیدارم م -

 ست؟ ین  شتیپ سایاآلن گ یعنی -

تو هم و هم  نیا  با مشغول    سایگ  دمید  نکهیحرف اخمام رفت 

 :و دادم اون دستم و گفتم  یگوش ختنهیر ییچا

 نه چطور؟  -
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  دن یفهم  ی.. وقتمیسر بزن  هیخونه خاله سارا    م ی.. اومدیچیه -

 د یایب  دیخوا  ینم   ادیو به احتمال ز  ستیهنوز اومدنتون معلوم ن

 م یخاله ات اصرار کرد زنگ بزن  نیناراحت شدن.. واسه هم  یلیخ

هم    سایاگه گ  گه ی .. منجاستیا  رخانم یتا خودش دعوتتون کنه.. ام

 !دعوت کننو بذار رو بلندگو که اونم شخصاً  یگوش شتهیپ

[21.02.21 01:45] 

 پارت هزار و صد و پنجاه و دوم   

  ر یدست خودم نبود که دستام مشت شدن و فکم چفت.. اون ام  

نزده و مطمئناً    یحرف  نیپدر مادر بدون قصد و غرض همچ  یب

زنه    ی که م  ییتلفن با لحنش و حرفا  ی بوده که از پا  نیهدفش ا

 .سفر منصرفش کنه نیو به کل از ا سایترس بندازه تو جون گ

  ی و نگران   تیمنم باورم شده بود که حساس  گهیحاال د  ییجورا  هی

دخترشم    یعروس  ی تو  ینبوده و اون آدم حت  لی دل  ی ب  سایگ  ی ها

 !حواسش جمعه

 نیکه من اجازه همچ  دید  یرو م  ی خواب اون لحظه ا   دیا.. بیول

ماجراشون هم نذاشتم..    دنیدادم.. قبل از فهم  یرو بهش م   یغلط

 !خود داره ی جا گهیدونم د یرو م زایچ یلیاآلن که خ
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 :به خودم مسلط شدم و در جواب مامان گفتم عیسر

  گم ی بهش م  دمشی.. حاال هرموقع دست ین   شمیپ   سا یفعالً که گ -

نگه یم   یچ  نمی بب زدنم  زنگ  به  الزم  خودت    ستی..    ه یمامان 

با    مینشن.. تعارف که ندار  ریگیپ   گهیاونجا مطرح کن که د  ی جور

 شاال ینشد! ا  ی.. ولگهید  میاومد  ی جور بود م  طمونیهم.. اگه شرا

 !ی بعد یعروس

پا  حس به گوش خاله   نییکردم صداش و آورد  تر که احتمااًل 

 :گفت ینرسه و با لحن ناراحت ریسارا و ام

که دلمون تنگ شده واسه بچه    هیچ  ن یمیمن و س  فیخب تکل -

 !هامون؟

  رونیپست فطرت و از ذهنم ب  ریرو لبم نشست و فکر ام  ی لبخند

و اشک   ی برق شاد  زیسورپرا  نیبا ا  میتونست   یم   نکهی کردم.. هم

 ..بود  یکاف م ین یبب   نیمیمانم و خاله سما ی چشما ی شوق و تو

..  میایو ب  میریبگ   یمرخص  میجفتمون بتون  دیماه شا  نیتا آخر ا -

 خوبه؟

 :و بعد گفت  دیچی تو گوشم پ  قشی نفس عم ی صدا
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 !! سالم برسون دیکنم معذب نش  یباشه.. اصرار نم  -

 !.. خدافظنطوریممنون.. شما هم هم -

  نیح  سایو گذاشتم رو کنسول که گ  یو قطع کردم و گوش  تماس

 :د یپرس مییچا  وانیدادن ل

 گفت؟ یم یچ -

..  م یخونه بگو زنگ بزن  یخونه خاله سارا بودن.. گفت رفت   یچیه -

 !خواد شخصاً دعوتتون کنه یخاله سارا م

 نیهم به زور تونسته بودم ا  شی نجوری.. هماوردمین  ریاز ام  یاسم

 .رو از ذهنش پاک کنم و استرسش و کم یبد و منف  ی فکرا

م  حاال  هم  ریام  دیفهم  یاگه  زده..    یحرف  نی با  مامانم  به  که 

صداش   دن یرو منتقل کنه و بدون شک.. شن  یام یپ  هیخواسته  

  سا یصفر رسوندن اعتماد به نفس گ  ریبه ز   ی تونست برا  یهم م

هرچ  یکاف ات  یباشه..  راحت  نیو  به  بودم..  رشته  آب   یمدت 

 !شد  یخوردن پنبه م

فعالً چ  نیهم  واسه که  بود  برا  ی زی بهتر  که  هرچند   ی نفهمه.. 

در    گهیحاال د   یاونم وقت  ریخودمم سخت بود رو به رو شدن با ام
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کردم    ی رفتار م  ی جور  هی  دیقرار داشتم و بازم با  زیهمه چ  انیجر

 ..خبرم یکه انگار از همه جا ب

  ی م  شیکه داشتم چراغ خاموش پ  ی فکر کردن به نقشه ا  یول

شد که    یبودم.. باعث م  دواریبخش شدنش ام  جهیبردمش و به نت

 !شاخ و دم ببرم باال  یب وونیتحملم و در برابر اون ح

ساعت   ه یتا    ه؟ی واسه چ  دنشونینفهم  ی اصرارت برا  نهمهیحاال ا -

 !ننمونیب  یم گهید

 ژهی و  زیسورپرا  هی  نبارینگفتم.. ا  ی زیرو لبم نشست و چ  ی لبخند

  ی حتم داشتم که م   ی خبر بود.. ول  ی داشتم که ازش ب  سایگ  ی برا

برا وقت   نیهم  ی پسنده..  تا  گذاشتم  و  کردم  که    یبازم سکوت 

 !خوش باشه االتشی با خ م یبرس

متوجه شد    عی خودش سر   میدی به شهر رس  یباالخره وقت  نکهیا  تا

مس پدررمونیکه  خونه  سمت  نه  و  ماست  خونه  سمت  نه   ی .. 

 ..خودشون

 !رما یزرتشت؟ من خونه خاله سارا نم ی ریکجا م - 

 !میر یاونجا نم -
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 ؟یپس چ -

جا   هی  میشام.. بر  یشام ب  جهی.. در نت ستن یاونا که منتظر ما ن  -

 !م یبخور ی زیچ هی

خودمون و   ی ز یچ  یاملت  ییمروین  هیخونه ما با    م یرفت   یحاال م -

!  ستیجفتمون حس رستوران رفتن ن  می.. خسته امیکرد  یم   ریس

 !رمیخواد دوش بگ یدلم م

با هر    دمیترس  ینگفتم.. م   یچی رو لبم نشست و بازم ه  ی لبخند

که از   یزحمت  نهمهیا  گهیلو بره و اون موقع د  زم یسورپرا  یحرف

 !شد یم چیه دمیتا اآلن کش شی دو هفته پ

  د ی رس  یبه ذهنش نم  یقیطر  چیاز ه  سایکه مطمئناً گ  هرچند

  ال یخواست تو خ  ی بازم دلم م  یکرده باشم.. ول  ی کار  نیهمچ

 !می رفتن به رستوران باشه تا برس

دادن به طنازه    امیسرگرم پ  سایگ  دمید  نکهیو هم  میدیرس  باالخره

  ن ی نبود.. ماش   یاصالً رستوران  ابونیخ  نیکه تو ا  ست یو حواسش ن

باال   و  کردن شدم که سرش  پارک  و مشغول  تو کوچه  بردم  و 

بپرسه   ی زیچ  نکهیگرفت و با تعجب به اطراف نگاه کرد و قبل از ا 

 :خودم گفتم
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 !شو ادهیجا پارک نبود آوردم تو کوچه.. پ -

که داشت عضالتش    سا یبه گ  ینگاه   میو با ن   میشد  اده یپ  جفتمون

از صندوق عقب    کرد  یدر م  یو خستگ  دیکش  ی و از هر طرف م

گرد شده زل    ی ساکامون و برداشتم و رفتم سمتش که با چشما

 ..زد بهم

 ؟ ی رو چرا آورد  نایا -

ماش  - تو  م  نیگفتم  پالکمون  از  خطرناکه..  فهمن    یبمونه 

 !نیسراغ ماش انیم میمسافر

[21.02.21 01:45] 

 صد و پنجاه و چهارمپارت هزار و     

به    ی ساکا  نیزرتشت؟ با ا   ی گرا شد  یتو انقدر منف   یاز ک  ی وا -

ا  میبر  میپاش   یگندگ  نیا بعدشم..  رستوران؟  محله    هی  نجایتو 

 !شه اکثراً پولدارن ینم دایخوبه.. دزد توش پ

رفتم سمت ساختمون مورد   یزدم و همونطور که م  ی پوزخند

 :نظرم گفتم 
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تا حاال هرچ - بوده.. که    دمیدزد د  یمن که  پولدار  تنها   ه ینه 

 ..ا ی.. بزدلمیعز  ستین زایچ نیهم تو سرا داشته! پس به ا ی سر

گ  دمیفهم  یم داشت  لحظه  به  لحظه  م   جیکه  ا  یتر  و   نیشد 

اون    یمسکون  ی از ساختمونا  یکی در    یساکا رو جلو  ی.. وقتیجیگ

و درآوردم و مشغول   دشی کل  بمیو از تو ج  ن یکوچه گذاشتم زم

 عیکه سر  ی .. انقدردیخودش رس  تیباز کردن قفل شدم به نها

 ..واکنش نشون داد و دستش و گذاشت رو مچ دستم

 برات کنسرت اجرا کنم؟ دیزرتشت؟ بازم با ی کن  یم کاریچ -

 ش یگفت دفعه پ  یبه  فکرش.. راست م  دمیبلند خند  ی صدا  با

هم با  ب  نی هم  و  تو    ی خبر  ی سکوت  ازش   هیبردمش  و  خونه 

  ..خواستم برام بخونه

 :و گفتم  دمیام که تموم شد گونه اش و کش خنده

بخوازمینه عز - اگه  البته   ی .. من کارای ول  یبخون  یتون  یم  ی ! 

  !دمیم حیرو ترج گهید

 ..ستادمیو هل دادم و کنار وا در

 !تو دییبفرما -
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 :رفت داخل و تو همون حال گفت   یمتعجب بود و ناباور.. ول  هنوز

..  ی گی نم یچیبپرسم ه  یکه هرچ یهست ی دونم انقدر موذ یم -

 ..ی دید یباز چه خواب  می نی بب میپس بر

  دنش ینپرس   یچیو منم پشت سرش رفتم تو.. سکوت و ه  دمیخند

وقت تا  برس   یفقط  نظرمون  مورد  طبقه  به  و    م یکه  آورد  دووم 

 :مشغول باز کردن در واحد شدم گفت نکهیهم

خونه    میرفت  یبود زرتشت؟ م   ی خونه دوستته نه؟ خب چه کار  -

 !معذبم  هی.. من تو خونه بقگهید نایبابا ا

 !کم حرف بزن برو تو -

 !تو ی پوووووف.. از دست کارا -

با    ی زیچ فقط  و  موذ  هینگفتم  رو    ی رو  انهیلبخند  ساکا  لبم 

با همون    ی جد  ی جد  سایگ   دمی که دبرداشتم و منم رفتم داخل..  

 ی که به سرش زده و به خاطرش معذب شده.. همونجا جلو  ی فکر

 ..در منتظر مونده و نرفته تو

ساکا رو همونجا ول کردم.. مچ دستش و گرفتم و دنبال    نباریا  که

 ...تو خونه دمش یخودم کش
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کار نبود.. اگه    ن یبه ا  یاجیزرتشت تو رو خدا.. اصالً احت  ی وا -

 ...هتل  میمثل دفعه قبل بر  می تونست   ی .. می خونه ما راحت نبود

به سالن    دنمونیو چشماش گرد شد با رس   دیتو دهنش ماس  حرف

  ی اسک  زیخونه و عکس بزرگ دو نفرمون.. از اون روز خاطره انگ

  ع یسر  یلیخ  سا یگ  یاز صورتمون معلوم نبود ول  ی ادیز  زیکه چ

سالن خونه    ی وارا یاز د  یکیدمونه که  داد اون عکس خو  صیتشخ

 !رو کامل پر کرده 

[21.02.21 01:45] 

 پارت هزار و صد و پنجاه و پنجم   

با همون   نیا برداشت و  تا وسط سالن  دفعه خودش چند قدم 

 لش یخونه و وسا  ی دور زد و نگاهش و تو همه جا  هیبهت و تعجب  

 .چرخوند

شد..که به سمتش    ح یزل زد بهم و منتظر توض  دی به من رس   یوقت

دوست   رتیاون حس تعجب و ح  نکهیاز ا  یقدم برداشتم و راض

خونه رو   دی..کلدمیو به هدفم رس   دمیچشماش د  ی رو تو  یداشتن

 :صورت مات مونده اش تاب دادم و گفتم  ی جلو

 !به خونه خودت ی خوش اومد-
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و بهش دادم    د یکل  یدستش و باال گرفت و وقت  یجیهمون گ  با

  ده یچسب  «یکه از حروف »زد« و »ج  ی دینگاهش تازه به جاکل

  یدیهمون جاکل  دن یبه هم درست شد بود افتاد و احتمااًل با د

 .از بلوف نداشت ییکه حرفم رنگ و بو دیرس  نیقیبه  گهید

 :دیو فقط مبهوت پرس ارهینتونست به زبون ب  یبازم حرف یول

 چرا؟ -

که خودم کم کم داشت    ییبه روش زدم و از اونجا  یمهربون   لبخند

  سا یدم سمت مبال و دست گ شد.. راه افتا  ی درد کمرم شروع م

 !هم گرفتم و کنار خودم نشوندمش

  ش یپ   یستیراحت ن  دیو شا  دیکه با  ی دونم که هنوز..اونجور  یم-

 هیخب..بعد از ده سال رو به رو شدن    ی خانواده هامون..حقم دار

 میهم که اگه مادرامون بفهمن اومد  ییبره!از اونجا  یکم زمان م

  نجا یخونه ا  هیگرفتم    می شن..تصم  یهتل ناراحت م  میو رفت  رازیش

  م یراحت بمون  الی..باخمیاومد  قع که هر مو  رمیواسه خودمون بگ

کس به  ند  ی و  ام یزحمت  فکرکنم  هم  تو    یم  شتریب  ی نجوری. 

  نه؟ ی پسند
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کم لباش از دو طرف کش اومد..هرچند که هنوز باورش نشده    کم

 .بود

ب- که  اصالً    یپسندم..ول  یم  شتریزرتشت..خب..معلومه  خدا  به 

که   ی دو روز  یکی..اون  یکن  ی رضرورینداشت انقدر خرج غ  یلزوم

چه   نیکردم! آخه..آخه ا  ی و تحمل م  میموند  یو اون م  نیخونه ا

 ....کار

و برگردوندن صورتش به سمت مخالفم..دستم    ش ییهوی  باسکوت

با زور صورتش و به طرف خودم برگردوندم که  و دراز کردم و 

 !اشک شده  سیخ  هیچند ثان  نیدرعرض هم دمید

 !کردم تیکار و واسه خوشحال نی..من اسایگ-

 !منم خوشحالم-

 !قشنگ معلومه-

م- راست  خدا  نمگمیبه  همچ  ی..اصالً..فکرشم   ی کار  نیکردم 

که واسه ام..چقدر سخته    یکردم بفهم  یاصالً فکرشم نم  .یکن

هم نداشتم.    ی کار   نی..واقعاً ازت توقع همچهیموندن تو خونه بق

واقعاً   گهی..دادیکله تو در م   ی درست از کجا  ی دونم آخه فکرا  ینم

  ی و برام سخت م   یهمه چ  ی ارواقعاً د  گهیشم..د  یم  وونهیدارم د
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سخته    یلیو جبران نکردن..خ  ت ی خوب  نهمهی..زن تو بودن و ایکن

آخه!بذار   باش  منم  فکر  برسم   هیزرتشت..به  پات  گرد  به  کم 

داره تو انقدر خوب   یکردنه..چه لزوم  یچه طرز زندگ  نیالمصب..ا

 !یباش

کرد و حالت حمله به خودش    ریی که از وسط جمله اش تغ  لحنش

 ریبلند زدم ز ی با صدا اریاخت یگرفت.. انقدر بامزه اش کرد که ب

 ..تو بغلم دمشیخنده و کش

فهموندم که من اگه.. تا آخر عمرم هم..   یبهش م  دیبا  ی جور   چه

که    ییناروا  ی کردم واسه جبران اون حرفا و تهمت ها   یتالش م

 !بهش زدم.. بازم کم بود

ها خودش و پاک نگه داشت..    یمن پاک بود.. با همه سخت  زن

بود    نیحداقلش ا  ی که رفت غلط بود و خطا.. ول  ی آره بازم راه

د.. عذاب داد.. خطر کرد تا داد. دردسر دا  یکه.. به خودش سخت

 .من ارزش داشت ی برا ی زیاز هرچ شتری.. بنیپاک بمونه و ا

سرش   ی رو  ی.. همونطور که تو بغلم بود.. بوسه محکم نیهم  واسه

 :نشوندم و گفتم 



3091 
 

که   ی چند تا کار  نی .. به همسایکمه گ  زمیرو هم به پات بر  ایدن -

 نیبرات انجام دادم قانع نباش.. توقعت و ببر باال.. به اندازه تمام ا

تونستم باشم و    یکه م   ینبودم.. ده سال  تیکه تو زندگ  یده سال

از من..    ی با حماقت تو رو از خودم و خونه ام روندم.. طلب دار

ماد ه ی نو.. چه معی چه  راض  چی.. پس  ا  ی وقت    ینجورینباش. 

 !عذاب وجدانم کمترمنم راحت تره و  الیخ

نگفت.. فقط از   ی چیکم تو سکوت همونجا تو بغلم موند و ه  هی

کرد    ی بار صورتش و پاک م  هی  قهی حرکت دستش که هر چند دق

کنه و منم جلوش و نگردم و گذاشتم    ی م  هیکه داره گر  دمیفهم

 .آروم شه

که با اومدنمون تو    هیاش هم استرس  هیگر  لیدل  هیدونستم    یم

خاطرات تلخ گذشته براش زنده شده..    ادیشده و    شتریشهر ب  نیا

 !دادم که نتونه خودش و کنترل کنه یبهش حق م نیواسه هم

حرفاس که    نی تر از ا  ی بهم ثابت کرد قو  شهیبازم مثل هم  یول

  گه یبار د  هیپاک کردن چشماش سرپا شد و    نی ازم جدا شد و ح

 ..وندنگاهش و تو خونه چرخ

 ده؟یبابات خر ش؟یدی خر ی قشنگه ها! چه جور یلیخ -
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 ی و پشت سرم قالب کردم و با لذت زل زدم به ذوق زدگ  دستام

 .بچگانه اش

دوست  ی سر هی دونه! باالخره ما هم هنوز  ینم ی نه.. هنوز کس -

تلگرام باهاشون در ارتباط   ی ! تو گروه هامیشهر دار  نیو آشنا تو ا

تو کار ملک و امالکه.. ازش خواستم    شونیکی  دمید  یبودم.. وقت

کارا هم با عکس    هیکنه.. بق  دای و جمع و جور برام پ  زیتم  ی جا  هی

انجام دادم و    ینترنتیا  لمیوسا  دیشد.. خر  یط  یریو تماس تصو

  ز یکمکم کرد.. خودش کارگر گرفت و همه چ  یلیاون دوستمم خ

م دیو چ فقط  وقت  ی..  تا  اونم..  که  هم    میینجایا  یمونه سند  با 

 !میدیکاراش و انجام م میریم

[21.02.21 01:45] 

 پارت هزار و صد و پنجاه و هفتم    

  ..قشنگه لشی! چقدر وسانجایخوبه ا یلیخدا.. خ ی وا  -

  ییزایچ  هی  یدوست داشته باش   دینگرفتم.. گفتم شا  ی ادیز  زیچ -

در    ی هرموقع دستور بد  نی.. واسه همی خودت بخر  قه یرو به سل

 !خدمتم
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زد از پشت مبل    یکه داشت دور تا دور خونه چرخ م  همونطور

 ..شد و لباش و چسبوند به گونه ام کیبهم نزد

  اد ی.. ما که زهیعال  ی! همه چی من فدات بشم که انقدر باشعور -

بمی بمون   میتون  ینم موقع  هر  برم  میا ی..  روزه  ..  میگرد  یچند 

 !خوبه ی دیکه خر یینایهم

داشت    سا یاز جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه که گ  منم 

باز و بسته م   نتاش ی کاب   د یکه رس   خچالیکرد.. به    یو تند تند 

 :بازش کرد و گفت

 هیمن    ی ایب  ی ری! تا تو دوش بگولی.. ای دیهم خر  یخوراک  یوا -

 !کنم ی خوشمزه درست م ی شام فور

 ی زنگ م  ای..  م یبخور  یزیچ  هی  رونیب  میبر  ای .. بسا یخواد گ  ینم -

 !تو هم ی ! خسته اارنیب  میزن

جون    هی  دنشیشد و من با هر بار د  یاز رو لبش جدا نم  لبخند

 !گرفتم یتازه م

کنم.. با    ی خودم آشپز  میینجایکه ا   ینه.. دوست دارم شب اول -

بشه.. خسته    یخال   ی جور   هی  دیگرفتم که با   ی کارت انقدر انرژ  نیا

 !ستمیهم ن 
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  گه ید  ی جا  هی و بذار واسه    تیبه نظرم انرژ   یهوم! چه خوب.. ول -

 !کن هیتخل

فرصت   نیکنه بابت ا  ینگاهم م  یچپ چپ اساس  هیاآلن    گفتم

 :گفت یتر شد وقت قیخنده اش عم ی حت ی.. ولیطلب

م   ی انرژ  نیا - فوله..    شهیکه اون هم  یدون  یبا اون فرق داره.. 

 !ی بخوام و بخوا  هیفقط کاف

 :رفتن سمت حموم گفتم  نیو ح دمیبلند خند ی صدا با

زحمت   یکارات! ب  نیبا ا   ی نکرد  یاگه آخرش تو من و اسقاط -

بهم ملحق شو..    ی.. خودتم اگه خواستامی لباسام و آماده کن تا ب

 !حمومش وان دو نفره داشته باشه کردم  دیبه دوستم تاک 

 نه؟ گهید ی خوا یبعدش شام نم -

 !شم یم  رینه! تو رو بخورم س -

 !منم اومدم  دیزرتشت! برو حاال شا  ی رو دار  یلیخ -

با لذت به حرکاتش    گهیبار د  هیدر حموم برگشتم سمتش..    ی جلو

م آماده  و  شام  داشت  تند  تند  خ  یکه  برا  ره یکرد  و   ی شدم 
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  ن یخونه بهتر  ن یا   دنیبار به خودم اعتراف کردم که خر  نیهزارم

 !کار ممکن بود

ذوق و شوق    نیهم  دنیهم نداشته باشه.. د  ی ا  ده یفا  چیه  اگه

خاطره خوب.. تا ابد تو ذهنم حک    هیبود تا به عنوان    یکاف  سایگ

 !بشه

[21.02.21 01:45] 

 پارت هزار و صد و پنجاه و هشتم    

××××× 

تا جا  دی خونه جد  ی کارا زدنش  و    ییو سند  من  به حضور  که 

.. زرتشت اصرار  د یظهر طول کش ی کایداشت.. تا نزد ازیزرتشت ن

و   باشه  من  نام  به  نتونستم حرداشت خونه  و   فشیمنم..  بشم 

د همون  که  بفهمونم  ا  دنیبهش  به  کردن  فکر  و   نکه یخونه 

  ی م  ای دن  ایکرده.. دن  ی کار  نیمن همچ  یزرتشت به خاطر راحت

ددیارز فرق  گهی..  بخوره    یم   یچه  من  اسم  به  سندش    ا یکرد 

 خودش؟ 
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  ی که بهش داشتم.. حس  یمن بود.. حس  یجون و زندگ  زرتشت

نبود    ی زیشد.. چ  یاز قبل م  شتریب  هیهر ثان  یحت  ایکه هر روز..  

 !بشه ادیکم و ز ای دهیکه بخواد با پول و مال و منال سنج

ا  یول اگه  تاث  نی خب..  اون عذاب    ی ریکارا  رو کم شدن  داشت 

چون   امیزد.. مجبور بودم باهاش راه ب  یکه ازش حرف م  یوجدان

در حق دختر شونزده ساله    ییروزا   هیاز نظر من.. اگرم زرتشت  

کرده    یاون پا به خونه بخت گذاشته بود کوتاه  دیکه به ام   ی ا

  ..جبران کرده رو یمدت کم.. اون کوتاه  نیباشه.. تو هم

خودمون    گهیکه د  ییبود و از اونجا   تای مراسم حنابندون آن  امشب

هم    هیو بق   می و حاضر بش   میتا لباسامون و بپوش  میداشت  ییجا  هی

  م یشب بر  م یگرفت  می بودنمون خبر نداشتن.. تصم  رازیهنوز از ش 

  ..شد  یخونه خاله سارا چون مراسمشون اونجا برگزار م

سر  شنهادشیپ  البته زرتشت  و  دادم  من  از    عیو  کرد..  قبول 

و درک کرده که پا    هیدونه دردم چ  یکه م  دمی فهم  ینگاهش م

 ..نبود یمن کار آسون ی گذاشتن تو اون خونه برا

پ  چون اونورترش    ی .. توشی ده سال  تا خونه  تلخ   یکیچند  از 

 ن یهم از ا  هیرقم خورده بود و از قضا بق   م یزندگ  اتیتجرب  نیتر
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دوشم    ی رو  نیموضوع خبر داشتن و من.. امشب دو تا بار سنگ 

 ..بود

کرد به    یپرت م  م یپا گذاشتن تو اون کوچه که من و مستق  هم

نوجوون  ی روزا  هامیوحشتناک  نگاه  تحمل  هم  به    هیبق  ی ..  و 

 !پچ پچ کردناشون ادیاحتمال ز

شدم و کمتر تو اون   یباهاش رو به رو م  رترید  یهرچ   نیهم  ی برا

  د یکش  ی موندم.. بهتر بود.. هرچند که دلمم داشت پر م  یخونه م

 !خانواده ام دنید ی برا

داشت  میبود  نیماش  تو د  میگشت  یبرم   میو  کوچه    ندیخونه.. 

زندگ  یی ابونایخ توشون  و  عمرم  از  سال  شونزده  کردم   یکه 

 ی .. چون با خاطرات خوبزیحال غم انگ  نیبود و در ع  ی نوستالژ

ا آدما  نیاز  و  کردم  فرار  چون  نرفتم..  و   نی ا   ی شهر  من  شهر 

  ه یاگه    یحال شهرم بود و دوسش داشتم.. حت  نینخواستن. با ا

 ییحکم صادر کرد که من جا..  یخان نام  یمحمدعل  ه ی..  ی روز

 ..شهر ندارم نیتو ا

تو  با اسمش  گرفتن  نفهم  ی شکل  که   یچ  دمیذهنم..  شد 

 :دمیپرس
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 آقاجون کجا خاکه؟ یدون یم -

[24.02.21 05:18] 

 پارت هزار و صد و پنجاه و نهم   

درهم    ی با اخما   دمیسکوت پر تعجبش برگشتم سمتش که د  با

 ..شده رهیبهم خ

 ؟ یجاش و بلد -

 کار؟یچ ی خوا یآره.. م -

 !نمشیخوام برم بب  یم -

 ریچرا تو گلوم گ  دمیکه نفهم  یو با بغض  دمیکش   یقی عم  نفس

 :کرده بود لب زدم 

  ..البته قبرش و -

فکر کردن به    ریزل زدم به زرتشت که درگ   ی شتر یالتماس ب  با

 ..من بود ییهویخواهش  نیعلت ا

 من و؟ ی بر یم -

 ؟ ی افتاد ادشی هوی.. چرا یبش تیترسم اذ ی.. میآره ول -
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ه  من و.. بفهمه چقدر خوشبختم! ن  نهیخوام بب  ی! می نجوریهم -

م   نکهیا خوب  چون  ب  یبچزونمش..  اول  از  همه    شتریدونم  از 

شده    یخوام حت  ی.. م م یدوست داشت من و تو با هم ازدواج کن

زنده بود نتونستم انجام    یکه وقت  ی کم.. خوشحالش کنم.. کار  هی

 !بدم

نگفت.. لحنم انقدر گرفته بود که بفهمه اآلن   ی زیچ  گهید   زرتشت

چ م  ی زیتنها  آرومم  نمنهیکنه هم  ی که  شا  ی ..  بدتر    دمیدونم 

و بعد از   دارید  نینداشت.. من ا  ی تیاهم  ی شدم.. ول  ی م  ن یسنگ 

 !بودم ونیده سال.. به جفتمون مد

* 

وا   کنار آقاجون  قبر  باالسر سنگ  نگاهم   ستادهیزرتشت  و  بودم 

  چیکه ه  یسنگ حک کرده بودن.. عکس  ی رو  بود که  یعکس  خیم

سال ها تو    نیکه من تمام ا  ینداشت به چهره اون آدم   یشباهت 

 !ذهنم نگهش داشته بودم

و   رتریبود که انقدر پ  ریدو سه سال اخ  نیهم  ی انگار برا  عکس

شناختمش.. اگه حرفاش    یالغرتر از تصورات  من بود.. اگه نم

سال ها..    نیکه تو تمام ا  دمیفهم  یهنوز تو گوشم نبود.. اگه نم
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گفتم    یکنم.. م  یم  یدارم زندگ  یدونسته من کجام و با ک  یم

ا  بکه اون ش  ییمن و حرفا  ی از غصه دور به  روز   نیبهم زده 

 ..افتاده

به    یباشه و شک نداشتم که حت  ی زیچ  نیمحال بود همچ  یول

که من..    ی مسخره ا  ی افتخار کرده.. با همون بهونه هاکار    نیهم

 !بخواد جرمم و ثابت کنه  نکهی جون نوه ام و نجات دادم! قبل از ا 

اکثر سنگ قبرها    ی که رو  ی تکرار  ی رو نوشته ها  دیچرخ  نگاهم

 :خورد یبه چشم م

 «مهربان و دلسوز ی فداکار، پدر ی همسر  آرامگاه»

دخترش و   دنی شد ده سال زجر کش  ی دلسوز که راض  ی .. پدرآره

بچه اش و    دنینزنه و اجازه د  یبازم حرف  ی.. ولنهی به چشم بب

 !نده

 «یفرخ یسرهنگ محمد عل شادروان»

از هزار تا   شتری که تو دوران خدمتش به گفته خودش ب  ی سرهنگ

به برادرزن خودشم رحم نکرده    یمجرم و بازداشت کرده بود.. حت

 ..چوبه دار ی ده بودتش پابود و کشون
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و   رهیو بگ  انتکارشینبود که بخواد مچ داماد خ  زیت  ی انقدر  یول

منِ بدبخت چوب هرز رفتنش و بخورم.. مجازاتش    نکهیقبل از ا

  !کنه

[24.02.21 05:18] 

 پارت هزار و صد و شصتم    

نگاهم و از اون سنگ که با    نکهیو بدون ا  دمیکش   ی قیعم  نفس 

که اون   یخواستن ابهت کس  یکم و عکس بزرگ م   ی نوشته ها

 :دم یبعد از مرگش به رخ بکشن پرس یرو حت دهیخواب ریز

 سنگ و سفارش داده؟ مامانت.. نه؟  نیا یک -

 آره.. چطور؟ -

باله به مستبد بودن و با ابهت بودن    یچون فقط اونه که هنوز م -

همپدر واسه  خواسته   یحت  نیش..  و  ننوشته  روش  شعرم 

  ن یکه از ب  ی مرگم جذبه اش حفظ بشه! جذبه ا  یتو  ینجوریا

  ی .. که انقدر راحت جلوهیکاذب و پوشال  دیفهم  ری همه ما.. فقط ام

 !رفت یرآبیچشمش ز

 :اضافه کردم یزدم و با تلخ ی پوزخند



3102 
 

م - بودم  اگه  بنو  یمن  براش  باشسنیدادم  هرکه  زهرجا   ی:  و 

هرچه توانگر باشد    یاست.. آدم  نیا  یمنزل هست  نیآخر  یبرس

 !است ن ینقطه رسد.. مسک نیچو بد

زرتشت  چشمام به  دوختم  و  نگاهم  و  اشک  از  شد  با    یپر  که 

  ..ام شده بود رهیخ یناراحت

نم - ب  یگفتم  ول  نجایا  امیخوام  بچزونمش  .. دست خودم یکه 

از پدربزرگت تو    ی ریتصو  نیبده آخر  یلیزرتشت! خ  ست ین که 

که هربار    ییباشه و عصا  ش یکبود شده از عصبانت  افه یذهنته.. ق 

تو  یم تا  باال  ب  ی رفت  فرود  سرت  آخر  یلیخ  اد؟یفرق   نیبده 

مرگ   دیداد و تهدی.. فحش و داد و بیباش  دهیکه ازش شن  ییحرفا

باشه؟ خ اعدام  نتون  چی بده که ه  یلیو  از ذهنت    نایا  ی وقت  رو 

 یبده که مغزت بخواد ببخش  یلیو قلبت و صاف؟ خ  یپاک کن

نبخش نم  یدرد  گهید  دنشیچون  دوا  تو  ول  یاز  قلبت    یکنه.. 

پاره شد و ده سال طول    کهیکه همون شب ت  ی اجازه نده؟ قلب

و جمع و جور کنه و انقدر    دشکم خو  هیکم.. فقط    هیتا    دیکش

و بخواد؟   شیباعث و بان   دنیباشه که دلش عذاب کش  دهیدرد کش
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 د یکه با  یآخرسرم اون  ای..  دنشیدارم واسه نبخش  یاصالً.. اصالً حق

 بطلبه منم؟ تیحالل

هم  ده یکش   با بغل  تو  مقاومت    شه یشدنم  زرتشت..  آرامش  پر 

 نیاش. هربار که مثل اآلن تا ا   نهی نکردم و سرم و چسبوندم به س

محتاج    یامن  ی جا  نیهمچ  هیداشتم.. به   یپناه  یحد احساس ب

  ارهیب  ادمیگذشته رو پاک کنه و به    ی کم از اون دردا   هیبودم تا  

 .تموم شده  دنیدوران عذاب کش گهیکه د

مثل    یگاه  هیپناه و تک  هیآغوش بودم.. منتظر    نیسال منتظر ا  ده

با  داشیزرتشت. تازه تازه پ تونستم    یکه م  ییتا جا  دیکردم و 

م استفاده  تما  یازش  جبران  به  روزاکردم..  ه  یی م    چکس یکه 

 !نبود

و   ارمی نتونستم طاقت ب  گهیزرتشت که دورم حلقه شد.. د  ی دستا

  ..بلند به هق هق افتادم ی با صدا

[24.02.21 05:18] 

 کمیپارت هزار و صد و شصت و    

که   یآدم  نیچشمم.. واسه ا  هیو    دیبار  یچشمم واسه خودم م  هی

  ی م  یقلبم و راض  دیازش نمونده بود و من.. با  یچیواقعاً ه  گهید
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بخش به  تا  شا  ت یرضا  دنشیکردم..   ی م  ادی..  ی نجوریا  دیبده. 

آدم قرار گرفت..   نیا گاهی.. تو جاندهیتو آ ی روز  هیگرفت که اگه 

 !مثل اون یکینشه 

بزرگترا  دیشا رفتار  بازتاب  هم..  رو  ی آقاجون  و  ماها   ی خودش 

ها.. نسل به نسل    ی کتاتورید  نیکرد و اگه قرار بود.. ا  یم   ادهیپ

پ د  دایادامه  آ  دینبا  ی د یام   چیه  گهیکنه..  هامون    ندهیبه  بچه 

 !میداشته باش 

سرم و از رو   نکهیکم که همونجا موندم و آروم شدم.. بدون ا  هی

با مرور خاطرات گذاشته ا  نه یس با ا  ی زرتشت جدا کنم    ن یکه 

 :مرد داشتم لب زدم

  ه یاز مغازه..    یکی  نیتری.. تو ودیخر  میبار.. با مامان رفته بود  هی -

که دلم رفت براش.. بچه بودم.. خودم   دمیخوشگل قرمز د  راهنیپ

پ اون  تو  م  هیمثل    راهنیو  تصور  ول  یفرشته    یهرچ  یکردم.. 

.. که مناسب سنت  یالک  ی .. به بهانه هادیامان نخراصرار کردم م

  ه یسره گر  هیحرفا. منم تا خونه    نیا  ازو    هیلخت  یلیو.. خ  ستین

ام به  ول  نکهیا  د یکردم  شه  نرم  ا   یدلش  تا  راه    نکهینشد..  سر 

مامانم    نکهیکنه.. قبل از ا  یم  هی.. گفت چرا گرمیدیآقاجون و د
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با اشک و گر   یچیبگه ه ام  فی براش تعر  هی خودم  به    د ی کردم.. 

به خاطر   کهو مامان و دعوا کنه    ادیاون دلش برام به رحم ب  نکهیا

راحت با اخم زل زد   ی لیخ  یاشک من و درآورده.. ول  راهنیپ  هی

 هیاون    دیبهم و تو روم گفت.. حرف مامانت و گوش کن بچه.. شا

  ..یدون یدونه که تو نم یم ی زیچ

 :پاک کردن اشکام ادامه دادم نیو ح دمیخند هیرگ وسط

ع  هوی - برگشتم گفتم ه  نیداغ کردم  بزرگا  نم  چی آدم    ی وقت 

  رون یرفتم سمت خونه و تا شب از اتاقم ب  دمییبخشمتون.. بعد دو

نبود..    راهنیدردم فقط اون پ  یکردم ول   یم  هی.. تا شب گرومدم ین

بهشون بفهمونم موضوع    ی نجوریخواستم ا  یبهم برخورده بود و م

  .کردن یبود که فکر م ی زیمهم تر از اون چ یلیخ

که اونم داره   دم یفهم  یزرتشت م  نهی از حرکات تند س  گهید  حاال 

 ..خاطره من  نیخنده به ا یم

قض   یول - ف  هیخب..  با  م  لمایما  حت  یفرق  من  شامم    ی کرد.. 

.. اصالً  ارهیمنتم و بکشه و دلم و به دست ب   ادیب  یکینخوردم که  

م   راهنمیپ  هیقض  گهید فقط  بود..  شده   ه یخواستم    یفراموشم 
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تا    یکنم.. ول  یکه کمتر به غرورم بربخوره.. باهاشون آشت  ی جور

  !ومدین  یصبح کس 

آقاجون و    ی شدم.. که صدا  داریو ب  دمیگشنه خوابمنم با شکم  ...

اصالً    قهی تو خونه امون.. انقدر گشنه ام بود که تا چند دق  دم یشن

جر   ادمی م  یچ  روزید  انیرفت  فقط  و  تو   یبوده  برم  خواستم 

رس  ی زیچ  هیآشپزخونه   سالن  به  پام  تا  که  همون دیبخورم   ..

پهن شده بود. مامان که    بلکه رو م  دمیو د  نیتریپشت و  راهنیپ

گفت.. صبح آقاجون زنگ زد آدرس مغازه    د یبهت زده ام و د  افهیق

پنبه رو از تو   نیا  یو برات بخره. ول  راهنیرو ازم گرفت که بره پ

حرفا    گهی.. دایببر  شیکارت و پ  هیکه هر دفعه با گر  اریگوشت درب 

  ن راهی.. چشمم فقط به اون پدمی شن  یمامانم و نم  ی ها  حتیو نص 

نفر   هی  ی هام برا  هیباالخره اشک و گر  نکهیبود و خوشحال از ا

پر  دمییدو   ی داشته.. جور  تیاهم و  که   دم یسمتش  بغلش..  تو 

ما..   آخه  بودن!  شده  شوکه  محبت   ادتهیجفتشون  چون  که؟ 

نم  ی ادیز آقاجون  راه  میگرفت   یاز  به  راه  اجازه  خودمونم  به   ..

لحظه برام سرد    اون  ی. ولمیداد  یو بغل کردنش و نم  دن یبوس

خواستم بفهمه   ینداشت.. فقط م   یتیاهم  چیه  ش یشگیبودن هم

برام ارزش قائل شد و    نکهیبا کارش چقدر حالم و خوب کرده. ا
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ناراحت عم  تی اهم  می به  ازش جدا شدم..  که  بعد   نیتر  قیداد.. 

دست   هی.  رو صورتش بود.  دمیکه تو تمام عمرم ازش د   ی لبخند

 من و بچه جون؟  ی دیبخش اال و گفت ح  دیرو موهام کش

و شروع دوباره بغضم لبم و محکم به دندون    مین یب   دنیکش  ریت  با

 ی و دوختم به چشما  سمیگرفتم و از زرتشت جدا شدم.. نگاه خ

وقت و  بود  داستان  ادامه  منتظر  که   یچیه   دید  یکنجکاوش 

 :دیخودش پرس گمینم

 نه؟  ای شی دیحاال بخش -

به چهره اش نگاه    گهیبار د  هیبرگشت سمت سنگ قبر و    نگاهم 

و    رمیبه دل بگ  نهیشد تا آخر عمر ک  یشد نبخشم.. م   ی کردم.. م

 ن یکنم که ا  ی ادآور یکه دور و برم بود    یمدام به خودم و هرکس

 ی روزا  نیمن شد.. ده سال از بهتر  یآدم.. باعث ده سال آوارگ

  ن ی .. ایبه باد رفت ول ودماقت خو حم ی به خاطر بچگ د یمن.. شا

 .دیبکشه و نکش  رونیتونست منِ شونزده ساله رو از چاه ب  یآدم م

  نهی حجم از ک  ن یبود که بخوام به خاطرش ا  ی زیچ   هی..  نایهمه ا  با

ا وجود  و صاف..  دلم  و  کنم  کم  و  کنارم    یآدم  نیو خشم  که 
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  ونیتونستم مد  یکه واسه داشتنش انگار.. نم  یبود. آدم  ستادهیوا

  ..باشم  شییو زورگو تیجز آقاجون و جد چکسیه

واسه شوهر   وگرنه زدنام  و جز  عز  و  به حرف من  بود  قرار  اگه 

پ ن سال  ده  بده..  گوش  نم  یازدواج  شی کردنم  گرفت..    یشکل 

و بعدها    شیزندگ  یرفت پ  یشد و م  یم  دیاحتمااًل زرتشتم ناام

 دامیکرد پ  ینم  یو عذاب وجدان سع  تی به خاطر احساس مسئول

 ..کنه

مرد   دمیکش  یق یعم  نفس صورت  به  دوختم  و  نگاهم  که    ی و 

 ..داد ادیکردن و شاد بودن و بهم   یزندگ

 !.. هم اون موقع.. هم اآلندمشیبخش -

رو  لب زرتشت نشست و دستش و به سمت صورتم دراز   ی لبخند

رو لک   د ی.. با انگشت شستش کشش یشگیکرد و طبق عادت هم

 ..صورتم ی ها

  ی کی.. من  یرفت.. اسمت گل سنگه ول  یازت انتظار نم  نیجز ا -

م خوب  مهر  یکه  د  یبوندونم  هرکس  از  احساست    یا  گهیو 

 !شترهیب
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لبخند زدم به حرفش و با پشت دست اشکام و پاک کردم و   منم 

 :گفتم 

 م؟ یبر -

 !میمادربزرگمون بخون  ی فاتحه هم برا  هی  ایب  میکه اومد  نجایتا ا -

  شتر یتکون دادم و همراهش شدم.. مسلماً زرتشت ب  دییبه تا  ی سر

زنده بودن مادربزرگمون و.. منم چهره    ی بود روزا  ادشیاز من  

زود   ی لیازش نداشتم و خ  ی ادی.. خاطره زیاش تو ذهنم بود ول

 ..دیپر کش

رس  به که  قبرش  نشستمیدیسنگ  پاهامون  رو  و    می.. جفتمون 

 :که زرتشت گفت میمشغول خوندن فاتحه شد

 بوده؟  یزرتشت یدونست یم -

 مامان بزرگ؟ یک -

 :تکون داد با تعجب گفتم دییو که به تا سرش

 !شنوم یباره م  نینه! اول -

شرط که اسم    نیسر ازدواجش با آقاجون مسلمون شده.. با ا -

انتخاب کنه.. من حس    یزرتشت  یمیقد  ی بچه هاش و از اسما
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به آقاجون بفهمونه که    ی زبون  هی.. خواسته با  ی نجور یکنم ا  یم

.. خالصه که آقاجون اولش موافقت  ست ین  نشید  ر ییبه تغ  یراض

م  یم ازدواج  و  ول  یکنه  ترفند  یکنن..  هر  با  بلده    ی بعد..  که 

  ی م   نکهی.. تا ادهیاجازه رو بهش نم  نیکنه و ا  ینظرش و عوض م 

کنه و    یم  رشیبرادرش که آقاجون لب مرز دستگ   انیزنه و جر

بعد که    یکنه ول  ی.. کارش و مادیم  شیشه پ   ی بعدشم اعدام م

 یموضوع افسرده و داغون شده.. برا  نیزنش به خاطر ا   نهی ب  یم

ب   نکهیا دست  به  و  م  ارهیدلش  تو    گهی بهش  و  هامون  نوه  اسم 

  ی کنه.. ول  یو انتخاب م  ویانتخاب کن.. اونم اسم من و تو و گ

 ..دهیعمرش قد نم گهینوه ها د  هیواسه بق

ه  دیچرخ  نگاهم اسم خودش.. »مهرآذر«    ی وقت حت  چیسمت 

کنجکاو نشده بودم که چرا انقدر اسمش خاص و متفاوته و حاال  

داستان زرتشت جور در   نیبا ا  ی که همه چ  دمی فهم  ی داشتم م

 ..اومد یم

 !پس اسم منم اون گذاشته -

 !و جهان یتی گ یبه معن  سایآره.. گ -

[24.02.21 05:18] 
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 پارت هزار و صد و شصت و چهارم   

نگاه    یرگیسنگ قبر بود که با حس خ  ی هنوز به نوشته ها  نگاهم

ماتم شده و    دمیزرتشت سرم و باال گرفتم و زل زدم بهش که د

 ..الشیغرق فکر و خ

که    یمن باش  ی ایتو قراره همه دن  ی روز  هیدونست    یم  یعنی -

 !اسم و روت گذاشت؟ نیا

دهنم و قورت دادم و با ترس و استرس زل زدم به رو به روم..   آب

ثان  یبود ول  یحرفش معمول داغم کرد و باعث    ی ا  هیلحنش تو 

 ..از جام بلند شم عیشد سر

 :و زل زد بهم که گفتم  دهیزرتشت هم با تعجب به باال کش نگاه 

آسانسور   هیرستون  مونده وسط قب  نیزودتر.. هم  میتو رو خدا بر -

  .م ینصب کن 

اخما   هی با همون  بعد    ی کم  و  زد  بهم زل  تعجب  از   هو یدرهم 

زل زده    ی دور و برمون با ناباور  ی که آدما  دیخنده اش ترک  ی جور

تو   نکهیا   ی .. به جاهیکه برعکس بق   ی ا   وونهیبودن به ما دو تا د

 ..دنیخند یکنن داشتن غش غش م هیمکان گر نیا
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* 

رس  باالخره رفتن  وقت  و  شد  کوچه  دیغروب  اون  به  رفتن   ..

ول گذشته.  تلخ  با خاطرات  رو شدن  به  رو  و    الم یخ  یمنحوس 

 .راحت بود و دلم گرم به حضور زرتشت

که ممکن   ی داشتم به خودم و رفتار  نانیکه به اون اطم  ی انقدر

نشون بدم نداشتم.. واسه    دنمیبه د  هیبق  ی بود در برابر واکنش ها

که با خودش   یکنارم هست.. از آرامش  ی اشتم تا وقتد  یسع  نیهم

  یی ساعت ها  ی اش کنم برا  رهیاستفاده رو ببرم و ذخ  تیداشت نها

 .ست ین  شمیکه پ

  ره یت  ی کت شلوار کالباس  هیساده بود..    یلیامشب خ  ی برا  لباسم

  راهن یدونستم امشب اکثراً پ   یم   نکه ی.. با ارشیاز ز  یبا تاپ مشک

دادم لباسم ساده باشه تا کمتر جلب   حیخودم ترج  یپوشن ول  یم

  ن یتوجه کنم. زرتشتم انتخاب و به عهده خودم گذاشته بود و ا

 .بهم اعتماد داشت یعنی

خاص  شیآرا  یحت کار  و  بود  مختصر  موهام    ی هم  و  صورت  با 

خاص تر از فردا شب بود.. چون مهمونا    یلینکردم. امشب برام خ

و تا فردا براشون  دنید یال امشب مبار من و بعد از ده س نیاول
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به    شتریو ب  شگاهیرفتم آرا  یم  دیشدم و اون موقع شا  یم  ی عاد

 .دم یرس یخودم م

عامل    دیکه شا  ییدادن به نگاه آدم ها  تیاهم  نهمهیدونستم ا  یم

دست خودم   ی.. ولستیشدنم بودن خوب ن  ی دختر فرار   یاصل

فرهنگ بزرگ شده بودم و سخت  ن ینبود. به هر حال منم با هم

 !کردن رییبود تغ

چرخوندم!   دمونیو تو گوشه کنار اتاق مشترک خونه جد   نگاهم

ا ه  ی خونه  خودم  انتخابش..    ینقش  چیکه  انتخاب   یحت  ایتو 

  یو آرامش م  یتوش احساس راحت  ی جور   ینداشتم.. ول  لشیوسا

 .کنم  ی م  یزندگ نجایساله دارم ا ی کردم که انگار سال ها

و من  و شعورش شرمنده ام کرد    یبا مردونگ  گهی بار د  هی  زرتشت

شناسه.. چه   یبهتر از خودم من و م  یباور رسوند که حت  نیو به ا

.. چه تو انتخاب  دی رس  ی به ذهنمم نم  یخونه که حت  هیتو گرفتن  

با سل  یلیوسا بود  ا  قهیکه کامالً هماهنگ    ت ی نها  ی.. بنی من و 

 !واسه ام ارزش داشت

ا  قبل ب  نکهیاز  اتاق رفتم  از  بپوشم  از   رون یمانتوم و  و خواستم 

محو    گهیبار د  هیکه قبلش خودم    پم یزرتشت نظر بخوام واسه ت
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  ره یت  ی کت شلوار طوس  نیتماشاش شدم.. چقدر برازنده بود تو ا

پ کراوات  یمشک  راهنیو  پ  یو  خودم  لباس  رنگ  زور  به    دایکه 

 .کردم

از مد افتاده   گهی گفت ست کردن زن و شوهر د  یطناز که م  حرف

ست    نیخواست با هم  یبرام نداشت.. من خودم دلم م  یتیاهم

آدم   نیکه امشب اونجا بود بفهمونم ا  یبه هرک  کیکردن کوچ

درباره    یطانیش  االتی وقت فکر و خ  هیمنه و    ی تمام و کمال برا

 !اش به سرتون نزنه

ت  لبخندم کردن  برانداز  بار  چند  تمام   پش یبا  با  و  گرفت  عمق 

 :که اون لحظه بهش داشتم لب زدم یحس

 زم؟یتو سرم بر یامشب ازم بدزدنت من چه خاک  -

گرفت و زل زد به من.. چند    ش ی حرف نگاهش و از گوش  نیا  با

نزد  ی ا  هیثان بهت  با همون  بعد  و  برد  لباسم و   کیماتش  شد.. 

.. خودمم  نهیوقت نشده بود که بپوشم و تو تنم بب   یبود.. ول  دهید

خ  یم وقت  یل یدونستم  با  داره  هم  یفرق  نشونش    ی نجوریکه 

 ..دادم



3115 
 

من رو لبش    نیلبخند مثل لبخند پر تحس  هیصبر کردم    هرچقدر

که به اخم   یبا همون نگاه   نکهیتا ا  دم ینرس  ی ا   جهیبه نت  نه یبش

 :نشسته بود گفت 

 !شرفیب  یزن  ی من م  دنی.. بعد حرف از دزدی زد  یپیت  نیهمچ -

و به به و چه چه    ن یعمق گرفت.. حرفش از صد تا تحس  لبخندم

 ..به مذاقم خوش اومد  شتریب

لباس و انتخاب کردم تا جلب توجه    نیمن که گشتم ساده تر -

  ..ی تر شد  پینکنه.. تو رو بگو که حتم دارم از دامادم خوشت

 ..شد رهیبه سرتا پاش خ گهیبار د هینگرانم  نگاه 

 م یدیز اون مانکنه که تو ژورنال عکسش و دا  یشه حت  یباورم نم -

دو شب و من چه   نیبه تنت نشسته.. خدا به دادم برسه ا  شتر یب

 ارم؟یقراره طاقت ب  ی جور

[24.02.21 05:18] 

 پارت هزار و صد و شصت و ششم   

 ..شدم رهیاسکن کردنا دوباره به صورتش خ نیهم تو

 ..دیبود و حتم داشتم حرفم و نشن گهید ی ایدن هیتو  اصالً
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صورتش تکون دادم به خودش اومد   ی دستم و جلو  یوقت  آخرسر

 :د یپرس  شی شونیخاروندن پ نیو ح

 نه؟  می امروز سکس داشت -

به    ی درموندگ  تیکه با نها  یسوال  نیبه ا  دمیبلند خند  ی صدا  با

بپوشم و  زب مانتوم و  برم  تا  برگردوندم  بعد روم و  و  ون آوردش 

 .حاضر شم

 م؟ یهم افتتاح کرد نجای که آسانسور ا ستین ادتیبله  -

جور  ادمی  یوقت چه  که  زرتشت    ی افتاد  گردن  از  آسانسور  تو 

 ..شدم و لبام و به لباش چسبوندم تنم دوباره داغ شد زونیآو

تو همون حال بغلم کرد و ادامه اش و    عیکه زرتشت سر  هرچند

 ..میتو خونه انجام داد

نسبت به    یبیغر  بی حس عج  ه یخب.. دست خودم نبود که    یول

پ طور  دایآسانسور  بودم  شرا   یکرده  هر  تو  و    یطیکه  حالم 

  ..کرد یدگرگون م
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انتخاب   ی خونه ا  ی گریدونست که با موذ  یو م  نیهم ا  زرتشت

تو  هم  خونه  خود  و  باشه  داشته  آسانسور  حتماً  که  بود  کرده 

 !مینش  ادهیطبقات باال باشه که زود از آسانسور پ

به اتاق زرتشت از پشت بغلم کرد و صورتش و چسبوند    دهینرس

  ..به صورتم

صورتش با گونه ام بهم دست    شی که از برخورد ر  یحس قلقلک  با

 ..و خودم و جمع کردم دمیداد خند

 !شه ینکن زرتشت دو ساعت موهام و مرتب کردم اآلن وز م -

من و به   ی دار  شتریب  ی نجوری .. همی دیم  ییهوووووم.. چه بو -

 ..امشب میکه نر یرسون  یباور م نیا

کس  م ینر  یچ  یعنی   ی وا - درسته  حاال  دونه    ینم  یزرتشت؟ 

ن  و  میاومد ولستنیمنتظرمون  هم  ی..  قرارمون  اول  بود    نیاز 

 !شه ها یم ری.. دگهید

 ..و فاصله گرفت   دیکش ی حرف پوف کالفه ا نیا با

 :صاف کردن گره کراواتش گفت نیح
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برم  یول - نر  مایگرد  یزود  باشم..  و    ی گفته  ات  خانواده  اونجا 

 ..بره ادتی  یهمه چ ینی بب

 ..به حرص پشت حرفش زدم و رفتم تو اتاق  لبخنده

شوخ  خوب که  عاد  ی م  یبود  مسائل  با  برمون..    ی کرد  و  دور 

به اون   میبرس  نکهیشد تا قبل از ا  یذهنم منحرف م  ی نجوریا

 ..لحظه موعود

 جان؟ سایگ -

اون    ینم  ی ول  دمی شن  یزرتشت و م  ی صدا از  و  نگاهم  تونستم 

.. همون درخت رو به رمیکه روش قفل کرده بودم بگ  ی نقطه ا

پشتش منتظر    قهی اون خونه نحس.. که من اون شب.. ده دق  ی رو

عوض اون  وقت  یبرگشتن  آخرسر  و  خودم    ومدین  دمید  یموندم 

 .رفتم تو

 !ن ی .. من و ببزمیخانوم.. عز سایگ -

خود    بازم آخرسر  و  نگرفتم  و  واسه نگاهم  کرد  اقدام  زرتشت 

نگرانش و تو صورتم    ی برگردوندم صورتم به طرف خودش.. چشما

 :چرخوند و لب زد
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  ی م  تیاذ  یکن  یو پارک نکردم.. اگه فکر م  نی.. هنوز ماشنیبب -

دونستم    یچون م  یعروس  میخونه.. من از اولم گفتم بر  میریم   یش

 یت.. خودت اصرار داشرنیگ  یحنابندون و تو خونه خودشون م

هم    یبه مراسم حنابندون و واسونک خون  میری م  میحاال که دار 

 ...ی اگه بخوا ی.. ولم یبرس

بر - نه  بر مینه..  ا  می!  بر  نیتو.. مشکل من  بود..  خونه    میکوچه 

 !تونم تحمل کنم یم گهید

 ..زد می شونیرو پ ی و بوسه ا دیو جلو کش صورتم

 ..می.. بذار پارک کنم بریخودم ی گل سنگ قو -

نگاهم به    گهی تا د  نییو سرم و انداختم پا  دمیکش   یقی عم  نفس

  ادهیو به محض پارک کردن زرتشت جفتمون پ  فته یاون خونه ن

 ..میشد

  یی حاال برگشت سمت خونه خاله سارا.. هنوز سر و صدا  نگاهم

زبونش    ریبا گالره.. از ز  می امکیپ   ی اومد.. تو حرف ها  یازش درنم

هستن و مراسمشون بعد از شام    ایبودم که شام فقط خود  دهیکش

 ..شه  یشروع م
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دستش و رو کتفم گذاشت و خم شد    ستادیکه کنارم وا  زرتشت

 ..سمت صورتم

 ؟یخوب -

و راحت   الش یخ   نکهیا  ی رو لبم نشست فقط برا  ی لرزون  لبخند

 ..موفق نبودم  ادیکنم هرچند ز

 !دارم جانی خوبم فقط.. ه  -

.. منم مثل تو ام.. اآلن مامان و بابات  زمیدونم عز  یدونم.. م  یم -

 !میشه! بر یحالت خوب م ی نی و گالره رو بب

 ی شاد  دنیاسترس با د  نیا  شتریفکر که مطمئناً نصف ب  نیا  با

و شهروز   مایخاله س  یحت  ایمامان و بابام و گالره..    ی چشما  ی تو

  م ی.. راه افتادرهی م  نیشدن از اومدنمون از ب  یخان که خوشحال م

 .سمت خونه

داره و به طور    ی چه نظر  یعوض  ریداشت اون ام  ی تیچه اهم  گهید

 ییدایمن اونم بعد از تهد  دنیشه با د  یشوکه م  ن یقیقطع به  

 .که کرده
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پشتم   گهیپناه نبودم.. حاال د  یاون دختر شونزده ساله ب   گهید  من

دونست که    یخانواده ام اونم حتماً م  گرم بود به حضور شوهرم و

کارش   دیداشت با تهد  یتونه بکنه که سع  ینم  ی وجود کار   نیبا ا

 !ببره شیو پ

[24.02.21 05:18] 

 پارت هزار و صد و شصت و هشتم    

.. زرتشت دستش و سمت زنگ دراز کرد میدیدر که رس   ی جلو

 ی حرف زدن تو  ی سر و صدا  دنیبزنه من با شن   نکهیقبل از ا  یول

 :گفتم  اطیح

 !نتمونی نب فونیاز آ یانگار.. در بزن کس اطنیهمه تو ح -

  یزد.. ول  اطیتکون داد و چند ضربه به در ح   د ییو به تا  سرش

بود که تازه بار دوم به گوششون   ادیحرف زدن ز  ی انقدر سر و صدا

دادم که    صیگالره رو تشخ  ی اون همهمه.. صدا  ن یو از ب   دیرس

 :سمت در گفت دنییدو نیح

 !کنم  یمن باز م  -
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گذاشتم و    دیپر  یم  رونیام ب   نهیکه داشت از س  ی و رو قلب  دستم

 :لب زدم

 !من قربونت برم یآخ اله -

با د  باز شد و لبخند گالره  من و زرتشت   دنیهمون موقع در 

ب  از  در  تم  ن یپشت  مثل  درست  و  درفت   رمونیاخ  ی دارهایام 

 ..پر شد از اشک ه یچشماش در عرض چند ثان

 :دیکش غیخودش و پرت کرد تو بغلم و ج هیهمون گر با

 !دونستــــم یدونستم به خدا م یم -

 یبه خودم چسبوندمش و چند تا بوسه پشت سر هم رو  محکم

موهاش زدم که باالخره جدا شد و رفت تو بغل زرتشت.. همون 

 :مانم از تو خونه بلند شدما ی موقع صدا

 ه؟ی گالره مامان ک  -

تو    دییکه اومده بود تا در و باز کنه دو  ی با همون سرعت  گالره

 :دی کش غیج یلرزون  ی خونه و با صدا

 !اومـــــــــــده سامیگ یآبج -
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و دستش و گذاشت رو کمرم تا برم    دیبلند خند  ی با صدا  زرتشت

  ی و خوش ریبه خ ی لب و دعا برا ریبسم اهلل ز هیتو خونه.. منم با 

داشتم استرسم و پشت چهره   ی سع  کهیتموم شدن امشب.. در حال

بزرگ خونه    اطیکنم.. جلوتر از زرتشت رفتم تو ح  میخندونم قا

 !خاله سارا

ار هنوز باورشون  حرف گالره همه تو شوک فرو رفته بودن و انگ  با

و   دنید  اطیمن و زرتشت و کنار هم وسط ح  ینشده بود.. تا وقت 

لبخندا   و  گرفت  اوج  دوباره  و صداها  سر  کم  رو   یکی  یکیکم 

 ..صورتشون نشست

س   مامان خاله  ح  مایو  همه  از  رفتن    نیجلوتر  صدقه  قربون 

شدن و    کیهم کم کم نزد  هی خودشون و بهمون رسوندن و بق

 ..خوش آمد گفتن 

کردم   یخودم حس م   ی رو  بی رو عج  ی نگاه  هی  ی رگیخ   نکهیا  با

بهش ندادم و با همه وجودم مامان و بابام و تو بغلم    یتیاهم  یول

 ..مایگرفتم و بعد رفتم سراغ شهروز خان و خاله س

برا  ن ی ح  مایس  خاله و  دستاش  صورتش  کردن  بغل    ی پاک  تو 

 :دراز کرد و گفت دنم یکش
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..دلمون خون شد امشب  دایزن و شوهر خوب ما رو سرکار گذاشت-

 ی ما!خدا هم صدا  ی همه جوونا هستن به جز بچه ها  نکهیبا فکر ا

 !ما رو ی ..هم صدادیسارا رو شن

متلک نون و آب دار لبخند   هیبا    ی اول کار  نیهم  نکهیاز ا  یراض

بعد    یلبم و خشک نکرد رفتم تو بغلش و روبوس   ی رو کردم و 

هم مثل  که  خان  شهروز  سراغ  پرتحس  هیبا    شهیرفتم    نینگاه 

شدم صورتم و تو دستش گرفت و    کینزد  نکهیام بود و هم   رهیخ

 .د یو بوس  می شونیپ

 !خاله ی جان..خوش اومد سایگ-

از گوشه   نکهیخاله سارا سرم و به سمتش برگردوندم..با ا  ی باصدا

د وا  رمیام  دم یچشم  سرش  و   یول  ستادهیپشت  نگاهم  زور  به 

ن تا بهش  با خاله   یو مشغول سالم و روبوس  فتهی کنترل کردم 

  تا یگفتم وسراغ آن   کیدخترش و بهش تبر  یسارا شدم و عروس

 .ادیبرنگشته و شب باداماد م  شگاهی رو گرفتم که گفت هنوز از آرا

کرد و بعد   یو اونم با خاله روبوس   ستادیزرتشتم کنارم وا  نکهیتاا

تو دستش گرفت..بدون   خزدهیهمونطور که دست   و محکم  ام 
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حفظ ظاهر    ی ..فقط براریت دادن با ام دس  ی کنه برا  یاقدام  نکهیا

 :گفت 

 !خوشبخت بشه شاال ی دخترتون!ا یمبارک باشه عروس-

 ینداشت و نگاه سرکشم قفل اون صورت  ی ا  دهیتالشم فا  گهید

 یاون جمع  ی و..تو   ت یرنگش ازشدت عصبان  رییشد که احتمااًل تغ 

 .میکرد  یکه همه شاد بودن و سرحال..فقط من و زرتشت حس م

تو صورت من    رهیحفظ ظاهر داشت که خ   نیبه ا  لیاونم تما  یول

 :جواب زرتشت و داد

 !نطوریممنون..شماهم هم-

بود که آدم   یع یو خب..طب  دیبه هزار رس   ی ا  هیقلبم تو ثان   ضربان

بب منظوردار  و  همنه یهرحرفش  م   ن ی..مثل  انگار  که    ی حرفش 

 !دی خواست بگه..اگه من گذاشتم شماخوشبخت بش

رو به    نیاز ا  هویحرف بزنه..خودش بود که    یکس  نکهیاز ا  قبل

با   و  رو شد  که ساختگ  هیاون  و شاد  و خ  یچهره   یلیبودنش 

 :بدم گفت  صیتونستم تشخ یراحت م

 ..نه سارا؟دیبه موقع اومد یلیخ-
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ا- با  به خدا..شما جوونا  ما سه   زیسورپرا  نیآره  امروز  کردناتون 

روز    نیکدوممون تو ا   چی..خداروشکر که هدیتاخواهر و سکته داد 

 !شمونیراه دورمون اومد پ زیو عز میجشن چشم به راه نموند

 ادیبود..فقط ز  یچ  قاًیشد و منظور خاله سارا دق  یچ  دمینفهم

 نکهیدستم و حس کردم و قبل از ا   ی شدن فشار دست زرتشت رو 

اورم و به صورتش بدوزم تا اون بهم بگه منظورش  بخوام نگاه ناب

بوده..خاله سارا روش و برگردوند سمت ساختمون و صداش    یچ

 :و برد باال 

و زرتشت که تا    سایگ   نم ی..اای؟بیستادیپسرم..چرا اونجا وا  ویگ-

 !یسراغشون و گرفت ی اومد

[26.02.21 19:31] 

 پارت هزار و صد و هفتادم   

  دن یهمون لحظه اول.. تو همون شروع جمله اش و شن  مطمئناً 

منم    دیبدنم از کار افتاد.. وگرنه قاعدتاً با  ی اون اسم.. همه اعضا

  یی ساختمون جا  ی چرخوندم و به ورود  ی.. گردنم و مهیقمثل ب 

شد..    ی.. نمیکردم.. ول  یبود نگاه م  ستادهیکه صاحب اون اسم وا

 !تونستم ینم
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 .. حال اآلن منه؟گنی شدن که م فلج

ه  ی دونم حالم چه جور  ینم تغ  یدرک   چیبود.. خودم   راتییاز 

کنترل    هیبق  ی و جلو  تمینداشتم که حداقل بخوام وضع  میظاهر

اسم    نیا  دنی فقط با شن   رم یم  ی کنم و نفهمن که دارم رو به نابود

 ..و حرف زدن باهاش به کنار دنیو حس حضورش.. د

.. تن خشک دیاون همه آدم.. زرتشت بود که حالم و فهم  نیب  از

لب  عقب و آروم کنار گوشم    دی کم کش   هیشده ام و نامحسوس  

 :زد

 !زدلمیجانم آروم عز سایآروم.. گ -

و اعتماد به    قی کردم با چند تا نفس عم   یو بستم و سع  چشمام

تو    ن یکه هم  ینفس زرتشت  و    ی م  م یقدم  هیحضور  داد خودم 

 .موفق نبودم یلیآروم کنم.. هرچند که خ

آماده    ر یبا ام  ییرو به رو  ی چند روز.. خودم و فقط برا  نی.. تو امن

  گه ید  نیا  ی.. ولالیو فکر و خ  نیکرده بودم.. اونم با هزارجور تلق

 .بود ادیبرام ز یلیخ
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که ده سال تمام در به در دنبالش بودم و به خاطر   یآدم  دنید

به هر فالکت  دایپ زدم و آخرم موفق نشدم..    یکردنش خودم و 

 !امینبود که بتونم راحت باهاش کنار ب  ی زیچ

کنار    یدونستم تا وقت  یم  نکهی خاطر زرتشت و ا   فقط به  نهمهیا  با

برسونه    مونیبه من و زندگ  ستی قرار ن  یبیآس  چی کس ه  چیمنه ه

  م یقدم  هینحسش.. که    بتیچشمام و باز کردم و همون موقع با ه

 .بود رو به رو شدم ستادهیوا

برا  دستش که  کرد..   ی و  دراز  زرتشت  سمت  به  دادن  دست 

با اکراه دستم و ول  ی ا   هیچند ثان   یزرتشت بعد از مکث .. کامالً 

 ..کرد و کوتاه باهاش دست داد

بهم    یپیاحوال پسرخاله.. پارسال دوست امسال آشنا بابا.. چه ت -

 !.. ازدواج بهت ساخته های زد

  ی حس م  کهی و من در حال  دیحرف خودش غش غش خند  به

فاصله کم    نیصدا اونم تو ا  نیا  دنی م همه اعصاب بدنم با شنکرد

بلند خفه اش   غ یج  هیخواد با    ی مرتعش شده و هر لحظه دلم م

باز خودم و آروم نگه داشتم چون مطمئن بودم زرتشت    ی کنم.. ول
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فقط    داشتمحرف و اعتماد به نفس مسخره اش و که شک ن  نیا

  ..هذار یجواب نم یحرص دادن من بود.. ب ی برا

[26.02.21 19:31] 

 کمیپارت هزار و صد و هفتاد و    

خنده اش و قطع کرد زرتشت جواب    یشد که وقت  نطورمیهم

 :داد

طرفت  از هر نظر آس   دیسازه. با  یبه آدم نم  یازدواج با هرکس -

به تو    ی بعد  یتو عروس   دیحاال تو تالشت و بکن.. شا  یباشه! ول

 !یو جلب کن یکیتوجه  یتو همون عروس یهم بسازه و تونست

اون اعتماد به   گهی. هرچند  که ددیبه حرف زرتشت خند  نباریا

خواست نشون بده که متلک   ینفس پشتش نبود و انگار فقط م

 ..جاش برنخورده  چی .. به هپش یزرتشت نسبت به ت

نشونش   کیال   یخنده اشم انگشت شستش و به معن  ی ال   به  ال 

 :داد و گفت

 !خوب بود -
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نتونستم.. نتونستم فقط صداش و بشنوم.. حاال که داشتم    گهید

حوض پر از   هی شدم.. حاال که خودم و وسط    یعذاب و شکنجه م

کرد و نه    یکردم که نه ضربان  قلبم درست کار م  یحس م  خی

هم   ی داشتم.. بذار با عذاب بعد دن یخوب نفس کش  ی برا یقدرت

 ..جا تحمل کنم هیرو به رو بشم و جفتش و 

سرم و بلند کردم و زل زدم به چهره خندونش.. که    نیهم  ی برا

همون لحظه اونم نگاهش به من افتاد و درجا  چشماش گشاد  

  ..باال  دیشده و ابروهاش پر

 ی ز یاون چ هی شبتو دختر! اصالً ی ! چقدر عوض شدســـــایگ -

 !یستیکه تو ذهنم بود ن 

ادیچرخ  هشیتو چهره کر  نگاهم  برام غر  ی ..چهره  بود..    بهیکه 

د  یم اصالً  هم  تو  بگم  چ  هیشب  گهیخواستم  تو   ی زیاون  که 

.. ذات نکبت و حال بهم زنت هنوز همونه  یول  یستیتصوراتم بود ن

بازم  ..  ی کرد  جادیصورتت ا  ی که تو   ییو عمال  ر ییتغ  نهمهیو با ا

 !یاز شدت منفور بودنت کم کن ینتونست
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که بهمون زل زده بودن تا    یهمه چشم  نیا  ی شد جلو  ینم  یول

حرفا رو    نیا  ننی بب  گهیهمد  دنی واکنش ما رو بعد از ده سال د

 ..داشتم به وقتش ینگهشون م دیزد.. با

تونستم واسه حفظ ظاهر از خودم نشون   یکه م  ی هنر  تینها  اآلن

ا که.   نیبدم  هبود  و  کنم  سکوت  باشم..    یحرکت  چی.  نداشته 

نم که  جور   یهرچند  چه  قراره  بعدش  ا  ی دونستم    ن یحضور 

  !رو.. کنار خودم تحمل کنم یعوض

 !دمتیخوشحالم که دوباره د یلیخ -

توش خونه   طانی روشنش که به طور قطع ش   ی از چشما  نگاهم 

که به سمتم دراز  ی و نشست رو دست نییکرده بود.. سر خورد پا

 ..شده بود

 ی .. نه برادیدستام و محکم چسب  شی که ده سال پ  یدست  همون

مدرک ساختن    ی کردن دستام.. برا  یخون  ی کردن.. برا  تیحما

که اسمش    یهر کوفت  ای  یدروغ ی صحنه ساز  ی .. برالمیتو اون ف

 ..هست

[26.02.21 19:32] 

 پارت هزار و صد و هفتاد و دوم   
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 یم  ی به سمتم دراز شده بود که باهام دست بده؟ چه جور   حاال 

 یباشه در برابر آدم  ی تونست انقدر عاد  یم  ی تونست؟ چه جور 

 و به باد داد؟  شیکه زندگ 

نگاه ساده که    ه یبه اندازه    یکدوم از حرکاتش.. حت  چیتو ه  چرا

ندامت نبود؟    یمونیو بفهمم.. پش   شی من معن   ی فکر م  یعنی و 

خودش و   ی نجوریکه باهام کرده حقم بوده که حاال ا  ی کرد.. کار

من ده سال به خاطر گناه    نکهیدونست؟ ا  یتو موضع قدرت م

 !اون تاوان پس دادم حقم بود؟

  ی واقعاً حقم بود! با سکوت و فرار کردن من.. اونم وقت  دمی.. شاآره

..  اوردمیبه زبون ن  یکس  شیپ  یعوض  نیاز ا  یاسمبار    هی  یحت

آدم هالو و ساده ام که    هیخودش فکر کنه من    ش یحق داشت پ

تونه ازم استفاده کنه و منم انقدر زبونم    یهرجور دلش خواست م

کور    یزنم.. ول  ی نم  یکس  هب  ی حرف  چیوقت ه  چیکوتاهه که ه 

 !خونده بود

بق  گهید  نباریا بذار  اصالً  کنم..  ظاهر  حفظ  نخواستم    ه ی خودم 

ا از  من  که  نم  نیبفهمن  خوشم  لزومادیآدم  فعالً    ی ..  نداشت 

 ن یا  ستیمتوجه بشن که قرار ن  نکهیهم  یو بدونن.. ول  لشیدل
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بود و   یمن باشه.. برام کاف  یو نورچشم   زیعز  ه یمثل بق  یعوض

 .کنم ی نقش باز   هیبق  شی مجبور نبودم پ گهید  ی نجوریا

ه  نیهم  ی برا جوریحرف  چیبدون  بشه    ی ..  ثابت  همه  به  که 

دست دادن ساده   هیبه اندازه    یحت   یکیزیبرخورد ف  نیبه ا  یلیتما

قدم بلند به عقب برداشتم و نگاه پر از خشم و نفرتم و    ه یندارم..  

 ..شرورش ی روش نبود.. دوختم به چشما  یکنترل  چیکه ه

حرکتم..   نیاستقبال کرد از ا یو حت که متعجب نشد  یکس تنها

و دستش و چند بار رو کتفم    ستادیزرتشت بود که دوباره کنارم وا

حواست باشه من هستم.. نگران نباش..    یعنیکرد که    نییباال پا

 !پشتتم

 یخوش رنگ  ی شدم تو اون چشما   رهیسرم و باال گرفتم و خ  منم

  ن ی صورتم.. هم  ی تمام اجزا  نی ب   دنشونیکه بازم داشتن با چرخ

 ..زدن  ی حرفا رو بهم م

 :بلند شد زیهمه چ یاون ب ی باز صدا  نکهیا تا

از همه ما ناراحت   ی .. حق دار ی.. حق دار یدونم ازم ناراحت  یم -

ده   نیباور کن که من تو تمام ا  ی.. ولمیکه سراغت و نگرفت   ی باش

 ...سال
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خزعبالتش   نی به او    ستمیاونجا وا  نیاز ا  شتریبود بتونم ب   محال

  دن ی به شن  یلیکه نشون بدم تما  ی جور  نیگوش بدم..واسه هم

 ی غازش ندارم..روم و برگردوندم سمت زرتشت  هیصدمن    ی حرفا

گ به  باخشم  داشت  اونم  حاال  م  ویکه  به سخت   ینگاه  و    ی کرد 

 .نگاهش و کند و زل زد به من 

 دهیکه به زور نش  یفیلرزون و ضع  ی و صاف کردم و باصدا  گلوم

 :شد گفتم یم

 م؟ یاری و ب  لی..وسان یاز تو ماش میشه بر ی شه..م  ی..میم-

  ن ی رو گرفت و نگفت ما تو ماش  ه یرو شکر که زرتشت زود قض  خدا

تکون داد و دستم و محکم    دیی .. سرش و به تام یندار  ی ا  لهیوس

و تا آخر برم و   ریمس  نیکرد نتونم ا  یچون فکر م  دیگرفت.. شا

ب هم    یممکن  ریو غ  دیفکر بع  نیکه خب.. همچ  فتمیوسط راه 

 ..نبود

 !می .. برزمیآره عز -

بق   من به  رو  و  در  سمت  چرخوند  داشتن   هیو  سکوت  تو  که 

 :کردن گفت یما رو نگاه م بیغر ب یعج ی رفتارها

 !اآلن میایم -
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 :دینشون داد پرس یواکنش هیشهروز خان بود که  باالخره

 کمک بابا؟ امیب -

 !یمرس ستینه نه.. الزم ن -

  یاونم وقت  ستیحال زرتشتم بهتر از من ن  دمی فهم  یم  نکهیا  با

دو    نیدونه ا  یهمه ماجرا قرار گرفته و م   انیدر جر  گهیحاال د

خوب بود که بهتر از   یمن آوردن.. ول  ی سر زندگ  یینفر چه بال

.. جور  ییجورا  هیتونست آرامش خودش و حفظ کنه و    یمن م 

 .من و بکشه

 رونیو در و بست.. نفسش و با ضرب ب  رونیب   میرفت   یوقت  نکهیا  تا

از خودم    شتری موهاش فرو کرد.. ب  ی فرستاد و جفت دستاش و تو

کردم کم کم    یتا از حال رفتنم نمونده بود و حس م  ی زیکه چ

 .چرخه.. نگران حال زرتشت بودم یداره دور سرم م یهمه چ

ا   مرد ا  نجایمن امشب  با قاتل    ی شکست لحظه  که مجبور شد 

و ازدواج گذشته    ی عمر خودش و زنش.. قاتل زندگ  ی روزا  نیبهتر

 !جفتمون.. دست بده و همکالم شه
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رسوندم و با    ن یکه بود تا کنار ماش  یو با هر جون کندن   خودم

.. نگاهم دوباره افتاد به چند تا خونه ستادمی کمک بدنه اش سرپا وا

 ..یجلوتر و اون درخت لعنت 

 یاحساس خفگ  شتریب  دنشی.. با دشی پ  قهینسبت به چند دق  حاال 

گرفت با   یرو نم یاون عوض بانیاحساس گر نیکردم.. چرا ا یم

 ایدختر شونزده ساله؟ چرا؟ خدا   هی  ندهیو آ  یفکر تباه کردن زندگ

فقط رو سر من نازل شد؟    ا یچرا؟ تو بهم بگو؟ چرا همه بدبخت

 ؟یپس اون چ م؟یکردکار و ن  نیمگه ما جفتمون با هم ا

 سا؟یگ -

گذاشت  شیزندگ  یگذاشت  چرا بکنه؟ چرا  امکانات..    نیبهتر  یو 

 یکه حت  ی باشه جور  ایبراش مه  حاتیتفر  نیشغل.. بهتر  نیبهتر

که از خودش به جا گذاشته   ی بار نخواد به پشت سرش و گند  هی

  فکر کنه؟

 !جان.. به من نگاه کن سایگ -

  م یقدم   هیکنه که حاال تو    دایانقدر اعتماد به نفس پ  یگذاشت  چرا

 ..دست دادن به سمت من دراز کنه ی و دستش و برا ستهیوا

[26.02.21 19:32] 
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 پارت هزار و صد و هفتاد و چهارم   

خ  یدست ا  یلیکه  از  تا  نایزودتر  بودم  شدنش  دراز  منتظر   ..

بگ  و    رمشیبالفاصله  باتالقو خودم  اون  تو  ه  ی از  داشتم    ی که 

مار    ن یع  گهیرفتم بکشم باال.. نه اآلن که د  یتوش فرو م  شتریب

 !شدم گهیآدم د  هیپوست انداختم و 

 ســـــا؟ یگ -

زرتشت.. باالخره نگاه تار شده ام و از اون نقطه    ی باالرفتن صدا  با

  ی م  ی.. ولدمید  یگرفتم و زل زدم بهش.. چهره اش و واضح نم

 ..تونستم حدس بزنم که تا چه حد نگرانه

نبود چون.. حس م   یب   شم ینگران به لحظه    یمورد  کردم لحظه 

تحل با شدرمیم  لیدارم  و گذاشتم  می شدن خفگ  دتری..  .. دستم 

بشه با    اهیچشمم س  ی جلو  زیهمه چ  نکهیبل از اگلوم و ق  ی رو

 :دم ینال ی عجز و درموندگ

 !شم یدارم.. خفه.. م  -

××××× 
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بود که به خودم اومدم و پام و گذاشتم    ی عقب  نیبوق ماش   ی صدا  با

 ..گذشت  ی چه جور قهیچند دق نیا دمیرو گاز.. اصالً نفهم

انداختمش    عی چشمام از حال رفت.. سر  ی جلو  سایگ   یوقت   فقط

و سوال   ندشی تو اون حال و روز نب  یوقت کس  هیکه    نیتو ماش

طرف  چمونیپ از  ه  ینکنه..  به  نم  چیهم  اون   یوجه  خواستم 

گ حال  که  بفهمه  د  سایحرومزاده  خاطر  نحس   ختیر  دنیبه 

 !کثافتش بد شده 

ش خود  میموند و گل  ی چند سال قو  نیبود.. تو ا  ی من قو  ی سایگ

  یمن نم  یعنی تونست..    ی به بعدم م  نی.. از ادیکش  رونیو از آب ب

 !به نظر برسه فیضع یچشم اون دوتا عوض  ش یذاشتم پ

دادم اونم   یشدنمون م  بیغ  نیبابت ا  یحیتوض  هی  دیحاال با  یول

رفت  یوقت فقط  کردن  ماش  ییکذا  لیوسا  می فکر  تو  از    نی رو 

 ..میاریب

انداختم و دستم و گذاشتم رو   سایگ هوشی به چهره ب ینگاه   مین

  یکه کنار بدنش افتاده بود.. لعنت به من واسه اجبار  خشیدست  

داشتم.. هرچند که.. حدس سر   یعروس  نیاومدن به ا  ی که برا

سال ها    نیتو ا  سایکردم گ   ی.. فکر م یزدم ول  ی م  وَمیگ   دنیرس
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اشتباه    دمیکه.. فهم  ردهآماده ک  ییرو در رو  نی ا  ی خودش و برا 

 !کردم

.. همونطور که چشمم  کریبابام و گرفتم و گذاشتم رو اسپ  شماره

  ی درمونگاه وقت  ای  مارستانیب   نیکردن اول  دایبود واسه پ  ابونایبه خ

 :بابام جواب داد گفتم 

با - فرمونم  پشت  من  سالم..  بابا  فقط    عیسر  دیالو  کنم..  قطع 

..  میجا گذاشت   و  لمونیخونه.. وسا  میگرد  یبرم  می خواستم بگم دار

 !خواست امشب بپوشه اون تو بود ی که م سایگ ی همه لباسا

 د؟یر یم دیدار  ی بابا! چرا خبر نداد ی ا -

بگو..    هیزحمت به بق   ی .. شما هم بگهید  گم ی خب اآلن دارم م -

ناراحت شد که    سای.. گمیزود برگرد   میکه بتون   میزود راه افتاد 

 !تو ادینخواست ب گهیجا موندن.. د لیوسا

[26.02.21 19:32] 

 پارت هزار و صد و هفتاد و پنجم   

کالفگ   نفسم با  م  یو  کردم..خداخدا  د  یفوت   یسوال  گهیکردم 

 :بهش بدم که گفت یچرت ی جوابا نینپرسه که من بخوام همچ
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 !میشام منتظرتون  ی بهشون!برا گمی باشه بابا من م -

و    نیراهنما زدم و ماش  مارستانیب  دنیموقع به محض د  همون

 .کنار دمیکش

نباش - کل  یوحشتناکه..اومدن  کی..ترافدیمنتظر  عالفمون    یهم 

 !کرد

 د؟یمگه کدوم هتل موند-

  انی..هنوز درجردم یرو صورتم کش  ی و محکم بستم و دست  چشمام

دونستم تو    یدن و من واقعاً نمقرار نگرفته بو  دنمون یخونه خر

جور  نی ا  روداریگ  نیا چه  بهشون    م یبگ   دیبا  ی و  که 

 :کوتاه گفتم   نیبرنخوره..هرچند که اآلن وقتش نبود واسه هم

 د؟یندار ی بهتون..پشت فرمونم..فعالً کار  گمیاومدم م-

 یزیچ  گهید  یکردم قانع نشده ول   یاز لحنش حس م  نکهیا  با

و    نیماش  عیتماس و قطع کرد..منم سر  یخداحافظ  هینگفت و با  

 .مارستانیب نگ یبردم تو پارک

باال   ی با اعتماد به نفس باال..با سر  سایخواست گ  یدلم م  درسته

ناموس ظاهر    یچشم اون پدر و پسر ب  ی گرفته از غرور..دوباره جلو
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حت  که  بفهمونه  بهشون  و  بال  یبشه  وجود  سرش   ییبا  که 

خواست    یاگه خودش نم  یخوشبخته..ول  آوردن..اآلن خوشحال و

 .گردوندم یبرش نم  گهیمنم د

برامون درم   ییها  ثیسرزنش ها و حرف و حد  ی پ  یحت   ی که 

 دمیخر  یکه داشتم و به جون م  ییاومد و بهم خوردن برنامه ها

 .تهران میگشت  یو شبونه برم

ا  ایدن  نیا  ی تو  زیچ  چیه به    نیارزش  که  نداشت  و 

که تازه تازه    ی بهم بخوره.. آرامش دختر  سایخاطرش..آرامش گ

خوش رنگ  زندگ   یداشت  من..م   د یپاش  یم  ش یبه     ختم یر  یو 

 !رنیرو.. ازش بگ  یآرامش و خوش  نیرو که بخوان..ا  ییخون آدما

 !بود دنی فعالً..وقت وقتِ با پنبه سر بر یول

××××× 

اومده  یم  ی ا  قه یدق  چند بهوش  که  فهم  شد  و  تو    دمیبودم 

د  ی..ولمارستانمیب  هیاورژانس   اتاق   ی ا  گهیکس  تو  من  جز  به 

 .نبود
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بسته شده   ی دوباره چشمام و بستم و پشت پلک ها نیهم واسه

د  هیام   تو    ی طانیش  ی اون چشما   ریتصو  گهیبار  و  گرفت  جون 

 .منزجرکننده پخش شد ی گوشام اون قهقهه ها

کم حالم جا اومده بود    هیدستم    ی سرم تو  نیکه به لطف ا  حاال 

زودتر   دیگرفت که با  یسوال تو سرم شکل م  ی سر  هیتازه داشت  

 .دی رس یبه جواب م

بو نبرده باشه از   یکردم بعدِ از حال رفتنم کس یخداخدا م فقط

شد    یم  نیچون هم  دیکش  مارستانیمسئله که کارمون به ب  نیا

 .و پدرش ویگ ی آتو برا هی

شد حدس که    ی م  نجایو سوت و کور بودن ا  یکه ازخلوت  هرچند

  چیکردم که ه  یم  ی قو  یلیخودم و خ  دیو من با  ده ینفهم  یکس

 !نبره ییحال و روزم بو  نی کس تا فردا از ا

شد   یم کیکه به تخت نزد ییقدم ها ی باالخره با صدا نکهیا  تا

باز کردم و زل زدم به زرتشت با    نی که ح  یچشمام و  ور رفتن 

 .اومد سمتم  یداشت م  ش یگوش

  شه یو هم  دنشیرو لبم نشست از د  ی نجو  ی و ب  ن یغمگ   لبخند

سرش و باال آورد و   یهمراه بودنش.. هرچند که حالم گرفت وقت
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و احتمااًل   یسرخ شده از خستگ  ی من چشمام خورد به اون چشما

من.. به خاطر   یکه روش بود.. به خاطر من.. به خاط زندگ  ی فشار

 .من نی گذشته ننگ

د  یول محض  به  ب  ی چشما   دنیاونم  من  همه    تیاهم  ی باز  به 

به تخت    دهیزد و کنارم چسب  یوجودش لبخند  ی ها  یشونیپر

 ..ستادیوا

 نفسم؟  یبرات.. خوب رمیبم -

گرفته بود که انگار ساعت ها    ی صدام جور  ینکرده بودم ول  هیگر

 ..زار زدم

 !خدا نکنه -

 دید  یداشت تو حال و روز و چهره ام م  یدونم زرتشت چ  ینم

شد از  اخماش  درموندگ که  سر  یت  و  شد  و    عیدرهم  روش 

 ..برگردوند و چشماش و با دوتا انگشت محکم فشار داد

گرفتن دستش و تو همون حال لب   ی دستم و دراز کردم برا  منم

 :زدم

 !نجایا نیبش -
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 ..و لب تخت کنارم نشست  دیکش  یقیعم  نفس

 م؟ یبر دیبا یک -

  گه یبار د  هیبود.. سرمت که تموم شد دکتر    نییپا  یلیفشارت خ -

 !میریکنه بعدش م یچک م

! حرف  میجفتمون ساکت شد  ی ا  قهیو تکون دادم و چند دق  سرم

ز  ادیز و سوال  ولادتریبود  م  ی..  که    میدیترس  ی انگار جفتمونم 

  .به اون موضوع  میکانال بزن 

از    دنیدرد داشت شن   ی لیمن خ  ی برا  یدونم ول  یو نم  زرتشت

زندگ  هیه  ک  یکس و  تی بار  تمام و کمال  با   رونیو  و حاال  کرد 

سال برگشته بود تو جمع   ازدهی بعد از ده    ی غرور و سربلند  تینها

 ..خانواده اش

و    کهیحال  در بودم  دلم سرافکنده  ته  نکرده.. هنوز  گناه  با  من.. 

داشتم   روم    یکیوقت    هیاسترس  به  دوباره  رو..  گذشته  خبط 

 !ارهین

 :دم یسر خودم بودم که سکوت شکستم و پرس آخر

 .. حالم بد شد؟دی که نفهم یکس -
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 :و به نشونه نه باال انداخت و گفت  سرش

  م یاریب  میجا مونده تا بر  لمونی بهونه آوردم براشون.. گفتم وسا -

بعد    دیکشه.. گفتم شامشون و بخورن شا  ی طول م  کیتراف  نیبا ا

 !می از شام برس

 !ی خوب کرد  -

 :دم یپرس ی شتریب  اطیبا احت نباریا نکهینگفت تا ا ی زیچ بازم

 ؟یدونست  یتو.. م -

ا  یچ  دینپرس   یحت انتظار  انگار  سوال و داشت که بدون    نیو.. 

 :جواب داد نیگرفتن نگاهش از رو زم

 !خواهرش بود یزدم. به هر حال عروس  یحدسش و م -

[02.03.21 04:42] 

 پارت هزار و صد و هفتاد و هفتم    

تلخ که    قتیحق  نیا  گهیبار د  هیدوباره تو گلوم نشست و    بغض

ندارم که بخوام گفته هام و به    وونیاون ح  هیعل  یمدرک   چیمن ه 

 !که کشته مرده اشن ثابت کنم.. رو سرم آوار شد  یاون همه آدم

 شه؟ یم یحاال چ -
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با جد  ی صدا  با و  برگردوند  به سمتم  و  تو   تیلرزونم صورتش 

 ..شد   رهیشده ام خ سیخ  ی چشما

 !تهران میگرد یبرم -

م  فقط عم  یخدا  لحظه چقدر  اون  که  دل    قیدونست  ته  از  و 

م  ی زیچ  نیهمچ ول  یرو  خ  ادی  یوقت  یخواستم..  انواده  ذوق 

و    ختنیاشک شوق ر  ی ما چه جور  دنیافتادم که با د  یهامون م 

 .باهاشون بکنم   ی کار  نیاومد همچ  یچشماشون برق زد.. دلم نم

 !شکنه یدلشون م -

 ست؟ یدل تو بشکنه مهم ن  -

 شد پس؟  ی.. بهت اعتماد کنم.. چیشمیپ  یگفت -

. اآلن میطرف  ری کردم فقط با ام   یبود که فکر م  ی وقت  ی اون برا -

.. بلدم  سایگ   ستیمن مهم ن  ی پسر حرومزاده اشم ور دلشه.. برا

حفظ ظاهر به سبک    نیباهاشون رفتار کنم و در ع  یچه جور

ول بچزونمشون..  نم   یخودم  ا  یدلم  آس  نیخواد  تو   ب یوسط 

دو سر  ویبا اون د  دنرو به رو ش  یهنوز آمادگ ی.. اونم وقت ی نی بب

 !ی و ندار
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درحال  آب و  دادم  قورت  و  به    کهیدهنم  نبودم  مطمئن  خودمم 

 :خواستم بزنم گفتم یکه م یحرف

که چ - باالخره  پ   یک یمن    ؟یخب..  ماه  خواستم..    یم  شیدو 

کنه؟ من فقط   یم   یخودم برم سراغش.. حاال اون اومده.. چه فرق

توهم و   نی! رفتنمون.. فقط انی شوکه شدم هم  دنشید  ییهویاز  

. مگه..  میو فرار کرد می ترس یکنه که ازشون م  ی م جادیبراشون ا

با  ی مگه نگفت ترسشون    نیهم  ینگفت   گه از ما بترسن؟ م  دیاونا 

 م؟ی کن میبرگ برنده ماست؟ خب چرا خودمون و قا

ب   هی  نگاهش درموندگ  نیکم  با  و  شد  راست  و    ی چشمام چپ 

 :د ینال

و رو    ی وسط دستام از هوش بر  گهیبار د  هیخوام    یچون نم -

ب دنمتی بب  مارستان یتخت  حاال  که    گهی!  افتادم  شک  به  منم 

 !نه ایبود   یاومدنمون کار درست

دستم و گرفت و پشتش    عیو به سمتش دراز کردم که سر  دستم

 ..د یو چند بار بوس

از بابت داشتن تو راحت راحته.. واسه    المیمن خوبم زرتشت.. خ -

بر  نیهم کردنم  متحمل  تر  آسون  مراسم    یام  که  امشبم  شه.. 
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و بهتر    شتری.. تا فردا هم خودم و بنمش یب  ینم  ادیجداست من ز

 کنم! خب؟ یآماده م

 !سایگ -

.. از ساکت  دنی شدن.. از ترس  می خسته شدم از فرار کردن.. از قا  -

خواد فقط    یچشمشون باشم.. دلم م  ی خواد جلو  یموندن! دلم م 

هم م  نیبا  دلم  بچزونمشون..  تو    یبودنم  داشتن  با  خواد 

که سرم    ییرغم همه بالها  یعل   نکهیبچزونمشون.. با فهموندن ا

رو ازم   ی خوشبخت  نیتونه ا  یکس نم  چی آوردن خوشبختم و ه

به پام نوشته شد خانواده    شیکه ده سال پ  یرغم گناه  ی. علرهیبگ

کنارشونم. اگه واقعاً   نکهیام هنوز دوستم دارن و خوشحالن از ا

من بود.. دوست دارم حاال   ندهی و آ  یهدفشون گند زدن به زندگ

.. بهشون ثابت کنم که به هدفشون  م یبا نشون دادن اوج خوشبخت

  نکه یوقت نتونم دستشون و رو کنم.. هم  چیاگه... ه   ی! حتدن ینرس

 !هیبفهمن و بسوزن برام کاف نویا

زرتشت کم کم به لبخند باز شد.. هرچند که نگاهش هنوز    ی لبا

بار    هی  ی نگران بود و خب حقم داشت! خودمم استرس داشتم برا

 .شب  نیاون آدم تو هم دنید گهید
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بود که نه فقط به اونا.. به خودمم ثابت بشه    یتنها راه   نیا  یول

برا  ستمین  فی هم ضع  ی انقدر اجازه  در  به خودشون  تا  برشون.. 

 !.. بند دل من و پاره کننیندن که با هر حرف و متلک و نگاه

 !می ریم ی و دار شی آمادگ یکن یباشه.. اگه فکر م -

 !عاشقتم -

نگاه  قیزرتشت عم  لبخند انداخت و    یتر شد..  به دور و برش 

ا  یکس  دیفهم  نکهیهم و   ستین  نورا یفعالً  لباش  و  شد  دوال 

 ..چسبوند به لبام

که به    یاتصال  نی بوسه.. با هم  نی کردم که با هم  ی حس م  بیعج

و به وجودم منتقل    شیانرژ  شتری .. زرتشت نصف بمیکرد  دایهم پ 

برا گرفتم..  دوباره  جون  من  و  پوش  ی کرد  رزم  و    دن یلباس 

 !می بزرگ زندگ ویبا د  دنیجنگ

سرباز  درست اعتما  ی مثل  خاطر  به  زکه  فرمانده    اد ید  به 

ذاره و با دل و    ینبرد م  دونیراحت پا به م    الیکاربلدش.. با خ

اون آدم باشه و اون   ی افتخار و سربلند  هیجنگه تا ما  یجون م

راحته که فرمانده    نیاز ا  الشی.. خفته یهم که ب   ی وسط هر اتفاق

 !ذاره ی اش.. تنهاش نم



3150 
 

* 

و به   رونیب  میاومد  مارستانیاز ب  یتا وقت  دیطول کش  یساعت  هی

تو   زمان   هیتا هم    میرستوران شام خورد   هیاصرار زرتشت  کم 

تجد واسه  آمادگ  دیبگذره..  و  برا  یقوا  امون  اون   ی دوباره 

دروغییارو یرو هم  تراف  ی..  تو  و  برگشتن  و  رفتن  بابت    ک یکه 

 ..تر جلوه کنه  یعیموندنمون گفته بود طب

[02.03.21 04:42] 

 نهم پارت هزار و صد و هفتاد و   

بار بهمون زنگ زدن   نیوسط هر کدومشون چند  نیکه ا  میبگذر

در خونه پارک   ی و جلو  نی آخرسر ماش  یو سراغمون وگرفتن.. ول

  د یمشغول تمد نیماش  نهینگاه کردن خودم تو آ نیکرد و من ح

 :دیو پر خشم توپ یزرتشت.. عصب هویرژ لبم شده ام که 

ندارم  سایبسه گ - اعصاب  ا! من  خواستگار    هیبرات    نجایدوباره 

 !بشه ها دایپ

  می مستق  ریکه غ  نایمامان ا  هیو همسا  مونیسفر قبل  ی ادآوری  با

 ر یبلند زدم ز  ی گرفت.. با صدا  ی داشت من و واسه پسرش لقمه م

 ..خنده و کامل برگشتم سمتش 
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خبر نداشت.    یچیامون بود از ه  هیداره؟ اون همسا  یچه ربط -

شناسن و تا اآلن به گوش خواجه    یهمه من و تو رو م  گهید  نجایا

 !میکرد یبا هم عروس دهیحافظم رس

چ  تا ت  ی زیخواست  به  اشاره  با  که   یب   پی بگه  خودش  نقص 

  د یکش  یرو به سمت خودش م  ی ادیز  ی مطمئناً امشب نگاه ها

 :گفتم 

به حال خودت بکن! به حال خودتم نه.. به حال    ی فکر   هیتو   -

 !ادیراره توسط من چشمشون از کاسه دربکه ق ییاون دخترا

لباش به لبخند باز شد.. دستش و به سمت صورتم دراز   باالخره

 ..کرد و چونه ام و گرفت

 !لقمه چپت کنم هیخواد   یدلم م یش یم  یرتیغ یوقت -

خواد خفه ات    ی دلم م  یش  یم   یرتیغ  یبرعکس من که وقت -

 !ی کنم از بس مثل برج زهرمار

.. خوب دیبلند خند  ی نداد و با صدا  تیبه لبخند رضا  گهید  نباریا

اگه   یداد.. حت  یم  ی . خنده هاش به من انرژدی خند  یبود که م

م   ینگران  هی حس  تهش  اهم  یهم  هم  یتیشد    نکه ی نداشت. 
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دادن به من    ه یواسه روح  دنیکرد به خند   یخودش و مجبور م

 .بود خوب

و    نیهم  واسه و    دمیکم کش  ه یخودم  تو   قهیسمتش  و  کتش 

 ..دستم گرفتم

 !نجای ا ایکن.. ب ی کم دلبر گهیبسه د -

شد.. از همون کت   یبفهم چ  ادی بهم انداخت و تا ب  ی متعجب  نگاه 

سمت خودم و لبام و محکم به لباش چسبوندم و بعد    دمشیکش

 ..جدا شدم هیاز چند ثان

کم    هیشده اش.. دستم و سمت لبش که    جیگ  یتو چشما  رهیخ

پاک کردنش   نیشده بود دراز کردم و ح  دهیاز رژ من روش مال

 :لب زدم

 یو تالف  مارستانتیب  ی وقت بد نباشه بوس خوشمزه تو  هیگفتم   -

 !نکنم

از ر  یکج  لبخند داشت  کم  کم  که  همونطو  و  نشست  لبش  و 

 :اومد گفت یحرکتم در م نیا یجیگ
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اآلن دست و بالم بسته اس و    یدون  ی.. مسایگ  یشرفیب  یلیخ -

 ...بازم

نقطه.. منم سرم و    ه یکردن نگاهش رو    ر یو گ  شیی هویسکوت   با

وسط کوچه با    و یگ  دمیو تعجب.. د  رتیح  تیبرگردوندم و با نها

  ی و داره به ما نگاه م   ستادهیشلوارش وا  بیفرو رفته تو ج  ی دستا

 !کنه

[02.03.21 04:42] 

 پارت هزار و صد و هشتادم    

نگاه ما بهش افتاد روش و برنگردوند و خودش و    دید  یوقت  یحت

  ..نزد به اون راه

تلق  با تو    نیوجود همه  کردن    هیها  آروم  واسه  ساعت گذشته 

قبل    هیچند ثان  ی عنیضربان قلبم تند شد..    دنشیخودم.. بازم با د

 خشکش زده؟ ی نجوریکه حاال ا دهیو بوسه امون و هم د

باشه چون   دهیخواستم که د  ی استرس از خدا م  ن یرغم ا  یعل

  م یاثبات خوشبخت  ی مدرک مهم برا  هیتونست    یحرکت م   نیهم

 !باشه ضیمر ی آدما نیو سوزوندن ا
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 !نییپا میبر -

تکون    دییو سرم و به تا  دمیکش  ی قی زرتشت نفس عم  ی صدا  با

نبود و   یخاص  زیکه توش چ  ی دیدادم.. بعد از برداشت ساک خر

  اده ی.. پ می کن  هیرفتنمون و توج  لیدل  میخواست  یباهاش فقط م

 .میشد

  ی هم ب   یلیخ  نکهیا  ی زرتشت برا  یراه افتادم سمت خونه ول  من

بود   ستادهی که هنوز همونجا وا  و یتفاوت نباشه نسبت به حضور گ

 :کرد گفت یو حرکت نم

 !یستاد یوا نجایا -

  ب ی فرو رفته تو ج  ی به خودش داد و با همون دستا  ی تکون  باالخره

 ..شد  کمونیشلوار نزد

و بچرخم.. خاطرات گذشته    مونیمیکم محله قد  هیرفته بودم   -

  !زنده بشه

دونستم   یو محکم به دندون گرفتم که حرف نزنم.. چون م  لبم

با صحبت کردن    اره یمن و درب   ی خواست صدا  ی.. م نهی هدفش هم

با من.. که شا بود.. ول  ی برا  دیاز خاطرات مشترکش    ی من تلخ 

ا با وجود خون  نیواسه  تا آخر عمر کث  یآدم    ف یکه دستاش و 
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م  نیریکرد.. ش  پشتوانه اش    یمحسوب  به  به  تونستشد که   ..

 .برسه و بره اونور آب شی زندگ ی تنها آرزو

باشه که حاال  از گذشته تو ذهنت مونده  ی زیکردم چ یفکر نم -

 !یدوباره زنده اش کن ی بخوا

 ..سوال زرتشت اخماش تو هم فرو رفت و زل زد بهش با

 چطور؟  -

خودش و زد به    یول  هیدونستم منظور زرتشت چ  یخوب م  من

تونست کامالً حرص طرف مقابلش    یکه م  ی اون راه و با خونسرد

 :گفت ارهیو درب

بی نطوریهم - هرحال  به  رفت   ی..  بدون  یخبر  ..  یخداحافظ.. 

  ه یهم از بق ی .. خبرچیه ی ومدی مکه! ده سال که ن  یحاج یحاج

رفتنت    ی نجوریا  ل یدل  دیکنه شا  ی باشه فکر م  ی .. هرکینگرفت 

 !یبود که گذشته ات و فراموش کن نیا

  ی نشون م  ویسکوت گ   یگفتم ول  ی نم  ی زیبود و چ  ن ییپا  سرم

ا به  ا  ی برا  ی زود   نیداد که خودش و  به  سواال    نیجواب دادن 

 .آماده نکرده



3156 
 

[02.03.21 04:42] 

 کمیپارت هزار و صد و هشتاد و    

 :دیمقدمه پرس  یب هویبه خودش زحمت جواب نداد و  آخرسرم

من نگاه    ی دخترخاله امون چرا تو رو  نیا  یدون  یزرتشت تو نم-

 !کنه؟!با من قهره؟ ینم

نگاه کردن    ی و محکم بستم و بازم همه تالشم و کردم برا  چشمام

ب انقدر  آدم  وق  یبه صورتش..آخه  انقدر  ممکن   ح؟چطوریشرم؟ 

 ؟ ی ز یچ نیبود همچ

 !میدرباره تو با هم حرف بزن  ومدهین  شیدونم! تا حاال پ ینم-

زرتشت داد دستم و تو دستش قفل کردم و که    یاز جواب  یراض

تمام صداش و    ییبا پررو  ویسمت خونه.. که بازم گ  میراه افتاد

 :بلند کرد و گفت

  ستا ین  یدو تا پسرخاله.. اصالً کار خوب  نی همه فرق گذاشتن ب  نیا-

 !کنم باهات یم هیطلبت! بعداً تسو یکیخانــــوم..  سایگ

من و   یمحکم بسته شدن چشما  دید  یو نم  می ازش بود   جلوتر

زرتشت حواسش بود    یمنظمم و.. ول  ی افتادن نفس ها  تمیاز ر
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م  انگار  و  باشم  آروم  بفهمونه  بهم  فشار دستم خواست  با    ی که 

ا برابر  در  برام  از    نیدونست سخته  قبل  که  حرف سکوت کنم 

 :حرف زدنم گفت 

 !ــــــسیه-

  دایپ   ویث با گجر و بح  ی برا  یفرصت  گهیزنگ و زد تا د  بالفاصله

دادم   یم  حیو حرف نزدن ها رو ترج  یمحل  یب  نینکنم. خودمم ا

صدام بلرزه و چشمام و   ده یبخوام جمله اول به دوم نرس  نکهیبه ا

آدمم برسه به هدفش و بفهمه چقدر در   نیپر از اشک بشه و ا

 !برابرش ضعف دارم

نزد و آروم پشت سر    یتو حرف  می رفت  یتا وقت  گهید  خوشبختانه 

  ن ی اومدن واسه هم  یکم کم داشتن م   گهیما اومد.. مهموناشون د

 ..موندن و زنونه داخل بود  یم اطیمردا تو هم ح

  ینگاه م یبا بابام و شهروز خان و ن یاحوالپرس گهیبار د هیاز  بعد

که به محض اومدن ما از جمع دور شده بود و خودش و    ریبه ام

ساختمون   ی پله ها  ی م کرده بود.. جلوسرگر  گهید  ی با مهمونا

کردم فقط به    یم  یکه سع  ییو رو به زرتشت با صدا  ستادمیوا

 :نشنوه گفتم  یگوش خودش برسه و کس
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 !کل کل نکن باهاش ادیز-

 !نباشه تیبرو تو.. کار-

 !نه؟ یکن  یبگم کار خودت و م یپووووف.. هرچ-

 ..دیجواب با لبخند دستش و دراز کرد و گونه ام و کش ی جا به

  یحس کرد  نکهی که گفتم جمع کن.. هم  ی زیحواست و به چ -

من    ایکشه ب  یجمع داره با نگاهش برات نقشه م   ی از خانوما  یکی

 !و صدا کن

 ن یمن فقط با حس کردن همچ  نکهیام گرفت از تصور ا   خنده

  چاره یسراغ اون زن بزرتشت و خبر کنم و زرتشتم بره    ام یب  ی زیچ

 !مسئله مهم شده بود براش نیا  ی جد ی .. انگار جد ییکذا

 !پمی چشم.. مرد خوشت-

[02.03.21 04:42] 

 پارت هزار و صد و هشتاد و دوم   

د  یراض رو  دنیاز  ز  ی لبخند  و  برگردوندم  و  روم  نگاه    ریلبش 

 ..شده بودن.. رفتم تو  ره یبهم خ  م یکه مستق   ی سه تا مرد  ن یسنگ 
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سمتم و من خوشحال    دییدو  دمیانگار منتظرم بود که تا رس  گالره

آروم ازش خواستم من   هیخونه جدا از سالن اصل  ی ورود  نکهیاز ا

و بعد وارد جمع   ارمی از اتاقا که اول لباسام و درب  یکیو ببره تو  

 ..بشم

کردم که امشب و فردا   یلب دعا م  ریمدام داشتم ز  کهیحال  در

 !بشه ری شب.. ختم به خ

* 

که حاضر   ی از عوض کردن لباسام.. دست تو دست گالره ا  بعد

قوت قلب بود    هیحضورش    نیازم جدا بشه و هم  ی ا  هینبود ثان 

گذشت..    ی م  دارمون ید  نیسال از آخر  ازدهیکه ده    یبرام تو جمع

 !میوارد سالن شد

که تو    ی از چهره ا  ایدو نفر که نگاهشون بهم افتاد و حاال    یکی

  ع یبه خاطر دست تو دست بودن با گالره سر  ایذهنشون داشتن 

  ب یغ   شیشب عروس  ش یکه ده سال پ   ی همون دختر  دنیفهم

هم به سمتم برگشت و من با    هیچشمشونه.. نگاه بق   ی شد جلو

  تا یسمت آن  ادمبه جمع و تکون دادن سرم.. راه افت  یسالم کل  هی

 !گفتن کیتبر ی برا
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پچ پچشون بلند شد.. تپش    ی دن و صداکم که از بهت دراوم  کم

کردم لبخندم و حفظ کنم    یبه زور سع  یقلب منم باال رفت.. ول

اهم تو  یتیو  و  ندم  دارن چ  ی بهشون  که  نزنم   ی ذهنم حدس 

 !گنیم

  ن یاون روزا رو تو ا  ی سایبود و انگار داشتم گ  تای فقط به آن   نگاهم

من    شی سنش از سن ده سال پ  دی.. شادمید  یلباس بلند قرمز م 

  ی چند سال م  دیبچه بود و با  هیهنوز در نظرم    یبود ول  شتریب

که ظلم کردن   دنیفهم  یگذشت تا هم خودش هم خانواده اش م

 !عجله تو ازدواج نیبهش با ا

 یراض  ی ادیخب چهره خندون خودش که برعکس من انگار ز  یول

ذاشت و   ینم  یحرف  چیه  ی ازدواج جا  نیاز ا  د یرس  یبه نظر م

  تی.. روم و برگردوندم سمت جمعکیو تبر  یمن بعد از احوالپرس

که واکنش نشون    ی نفر  نیتعجب.. اول  تیهمه.. در نها  نیکه از ب

 :بود که گفت  مایداد خاله س

 !من خاله  شیپ نجایا  ایجان.. ب سایگ-

و دست گالره رو محکم تر تو دستم گرفتم    دمیکش   ی قیعم  نفس 

راض ا  یو  پنجاه درصد    نیدوم  نیاز  ام که  مثبت خاله  واکنش 
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برد.. راه افتادم سمتش و کنارش   ی م  ن یاسترس اومدنمون و از ب 

 ..شدم ریجاگ

[02.03.21 04:42] 

 ومپارت هزار و صد و هشتاد و س    

شهروزخان   ی الیکه از فام   ییدستش گرفت و خانوما  ی و تو  دستم

نبودم که چهره اشون    یخودمم تو حال  یبودن و من تو عروس

 :کرد و رو به اونا گفت  یبمونه بهم معرف ادمی

شما کنه.. عروس خوب واقعاً نعمته.. خصوصاً    ی پسرا  ب یخدا نص -

د  نکهیا که  شاهده  باشه! خدا  دلم جوش    گهیهم خون خودت 

و زندگ کار  ما داره  از  نم  ی م  ی زرتشتم که دور  زنه..    یکنه رو 

 !رو دارن گهیهمد ی چون دلم خوشه به عروسم.. خوب هوا

 یبرا   فاشیتعر  نیحرفا و ا  شتری دونستم نصف ب  یم  نکهیوجود ا   با

جر  نهیا از  بعد  بفهمونه  بهشون  پ  انیکه  سال  فرار    و  شیده 

  ی رواله و رنگ خوشبخت ی رو گهیپسرش حاال د  یعروسش زندگ 

حرفا از   نیا  دن یاومد شن   یم  ن یریبازم به مذاقم ش  ی .. ولدهید

 !دمیشن هیکه فقط ازش گوشه کنا یزبون کس

 :رو به من گفت  شونیکی نکهیا تا
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..  دیکرد  یسر و صدا عروس  یچه ب  یدخترم.. ول  دی خوشبخت بش  -

 ی.. چهار نفر و دعوت مدیگرفت  یمراسم م  نجایهم  دیاومد  یم

 ..دیکرد

ا  قبل خانوم   یحرف  نکهیاز  از   ی بزنم  و  بود  نشسته  کنارش  که 

 :و جواب داد دیزرتشته.. خند ی زن عمو دمیخاله فهم یمعرف

  ی بار عروس   هیکه    نایشد! ا  یمسخره م   یلیخ  گهید  ه؟یوا! چه کار -

دونه بهم خورد..   ی که فقط خدا م ی لیکرده بودن.. حاال به هر دل

  ی واسه همون جماعت جشن م  دیبا  گهیبار د  هیده سال بعدش  

 گفتن؟  یم یگرفتن؟ مردم چ

مادر شوهرم نبود که بخوام به   گهید  نیساکت بمونم.. ا  نتونستم

چ شده  که  زرتشتم  هم  ی زیاحترام  واسه  نگم..  به    نیبهش  رو 

که از زرتشت   ی انداخت با آرامش و خونسرد  کهی هم تکه ب  یهمون

 :گرفته بودم گفتم  ادی

و    انیکه م   ی.. جشن گرفتن واسه جماعتهیخودی واقعاً هم کار ب -

تونن پشت سرت حرف    ی و آخرشم هرچقدر م  رنیخورن و م  یم

که هم   میگرفت میمن و زرتشت تصم زایچ نیهم ی زنن.. برا یم
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آدما که آرامش    نجوریاز ا  میو هم انقدر دور باش  میریمراسم نگ

 !بهم نخوره مونیزندگ

کم بهم نگاه    ه یحرف    نیکه کنار هم نشسته بودن با ا  ی نفر  چند

بگه که همون موقع    ی زیچ  هیزرتشت خواست    ی کردن و زن عمو 

 :مامانم صدام زد

 !دخترم  ایب  قهیدق  هیجان؟  سایگ -

بلند شدم و رفتم سمت    عیگفتم و سر  دیببخش  هی خدا خواسته    از

که توش    یمامانم که جلوتر از من راه افتاده بود سمت همون اتاق

 ..لباسم و عوض کردم

[02.03.21 04:43] 

 پارت هزار و صد و هشتاد و چهارم   

  نکه یمحض وارد شدنمون در و بست و برگشت سمتم.. بعد از ا  به

مبهوت مونده    ی چشما  ی سر تا پام و نگاه کرد جلو  ر یدل س  هی

 :و هق زد هیگر ریمن زد ز

من دور سرت   یاله  دم؟ی که من نفهم  ی انقدر خانوم شد  یتو ک -

خاک بر سر من..    ؟یانقدر با وقار و با کماالت شد  یبگردم.. توک
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! خاک بر سر من  دمیمن که بزرگ شدن دخترم و ندخاک بر سر  

نداشت با دست خودم   یهنوز سن  یکه دختر دسته گلم و وقت

خونه شوهر کردم! ببخش من و مامان.. ببخش من و.. اآلن   یراه

از زور و اجبار بزرگترا.. مادرت   ی دیکش  یفهمم تو اون روزا چ  یم

 !دیصدات و نشن یو کس ی زد واریکه خودت و به در و د رهیبم

خودمم پر کرد و نتونستم    ی اشک چشما  عیسر  یلیخ  کهیحال  در

 ... رفتم سمت مامان و محکم بغلش کردمرم یو بگ  زششی ر  ی جلو

ب  هیگر بازم ز  شتریاش  ناله و نفر  ریشد و    ن یلب شروع کرد به 

  ی م   یکردم ول یحس نم  ی زیکردن که صداش نامفهوم بود و چ 

  ..هیدونستم دردش چ

.. البد با  شیاونم مثل خودم برده بود به ده سال پ  تایآن  یعروس

و   دیکه با  ی ساله اونقدر   ستی ب   ی تایآن   یخودش فکر کرده وقت

 ی چه جور  نایرو اداره کنه.. ا   یزندگ   هیرشد نکرده که بخواد    دیشا

 !از منِ شونزده ساله انتظار داشتن که مستقل بشم

شد ازشون خرده گرفت.. اون موقع حرف    ینم  گهیکه د  هرچند

کرد که    یبه ذهنش خطور نم  ی حت  یآقاجون حجت بود و کس
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که افتاده..   یاتفاقات نهمهیبزنه و حاال.. بعد  از ا یرو حرفش حرف

 !کردن کاریکه چ  ده یدخترش.. تازه فهم دنیبعد از ده سال ند 

از    به زور  نکهی.. تا اختیهمونجا تو بغلم اشک ر  ی ا  قهیدق  چند

 :پاک کردن اشکاش آروم لب زدم نیخودم جداش کردم و ح

م  گهیبسه د - ناراحت  بب   ی مامان! خاله سارا  مراسم    نهی شه  تو 

 !یکن یم هیگر ی دخترش دار

لحظه از    هی..  شت یده سال پ  افهیمامان.. ق   ستیدست خودم ن -

  دم ی! چرا اون موقع کور شده بودم و ندرهیچشمم کنار نم  ی جلو

خودش   تا یاآلن آن  ؟ی بار لبخند نزد  هی  ی که تو کل جشنت.. حت

  ی با اون پسره دوست بوده.. ول   ی از قبلِ خواستگار  ی.. حت هیراض

  ده ی.. از دختر بودنت فهمی .. از مجردی از زندگ  یمگه چ  ؟یتو چ

 چی.. خدا من و هی شد  گهیمرحله د  هیکه به زور ما وارد    ی بود

 !وقت نبخشــــه

چشما  نگاه  به  دوختم  و  اونشیگر  ی ناراحتم  ا  نی..    نیاشکا.. 

ظلم شدن به من واسه    ی عذاب وجدان ها.. فقط برا  نی.. اایناراحت

 ..اون ازدواج زودهنگام بود
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خودشون و    ی جور   هیعذاب وجدانا.. ته دلشون    نیاز همه ا  بعد

که به    ی کردن.. به خاطر گناه گذشته من.. به خاطر قتل  یآروم م

 .اسمم نوشته شد و بعدشم فرارم

 یاصل ماجرا  انی.. بر فرض محال.. همه اشون در جری روز  هی  اگه

طرد    نیعذاب وجدان.. ا  نی.. ارنیمن قرار بگ  یگناه  یگذشته و ب

 !ارهیقراره به روزشون ب یمن.. چ لی دل یشدن ب

اصرا  یمن ده سال  داشتم  که  برا  هیر  کنم  فاش   ی مدرک جور 

کار    نیکه با ا  یغم  دنیتونستم از پس د  ی.. حاال مقیکردن حقا

 ام؟ یبرب نهی ش یتا آخر عمر تو دل پدر و مادرم م 

 :گفتم  نانیتو چشماش با اطم  رهیو تو دستم گرفتم و خ  دستاش

نم - ول  گمی من..  از کسیفراموش کردم  ندارم   نهی ک  ی..  به دل 

آره   ول  هیمامان!  بودم..  ناراحت  ازتون  ا  یمدت  که  .. نجامیحاال 

با   نباری.. ادیازدواج کردم که شما ازم خواست  یحاال با همون کس 

تا    ایلیکه خ  ی ز یخودم. من.. من عاشقش شدم مامان.. چ  لیم

من تجربه کردم..   یکنن.. ول  یتجربه نم  شونیآخر عمر تو زندگ

عا وجودم  همه  همبا  اونم  زرتشتم..  خوشبختم..  نطور یشق   .

هم دارم..  آرامش  عذاب ه یکاف  نیخوشحالم..  سال  ده  آره   ..
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بهم   ییبهت گفتم چه روزا  میبود   نجایکه ا  شی .. دفعه پدمیکش

اون روزا داره   گهیحاال.. د  یگذشت و چقدر محتاجتون بودم.. ول

کمرنگ    ینره ول  ادمیوقت از    چی ه  دیشه.. شا  ی برام کمرنگ م

هم به تموم    ی د یام  چی کشن.. ه  یم  یآدم سخت  نهمهیشه.. ا  یم

روزا عذاب   ی شدن  ابد  تا  سرنوشتشون  تو  و  ندارن  سختشون 

از اونا بهتره که فقط ده سال    ی لینوشته شده.. پس من وضعم خ

سر راهم قرار گرفت که حاضرم    ی و بعدش.. کس  دم یکش  یسخت

و بارها بهم    نیت. اخداس  ی مخلوقا  نیاز بهتر  یکی..  بخورمقسم  

بالم.. هم    یثابت کرده و من به خاطر داشتنش.. هم به خودم م

پ  سال  ده  که  ممنونم  شماها  بان شیاز  و  باعث  وصلت   نیا  ی.. 

  !نکن  تیموضوع اذ  نیانقدر خودت و به خاطر ا  گه ی.. پس ددیشد

چشمام چپ و راست شد و بعد.. لبخند    نیکم ب  هیمادرم    نگاه

  ..رو لبش نشست یقیعم

  رم یواسه حرف زدنت بم  یقربون قد و باالت برم من.. اله  یاله -

.. دورت بگردم باشه...  یآدم و آروم کن  یتون  یکه چه قدر قشنگ م

..  ی خوشبخت  ی گ ی! حاال که خودت با زبون خودت میتو بگ   یهرچ

صد هزار بار شکر    ی جز روز  ی کار   چی.. منم ه ی.. خوشحال یآروم
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و روز به روز قشنگ    تونی زندگخدا    یتونم بکنم.. اله  یکردن نم

کنه که حال دل    بتونی بچه مثل خودتون نص  هی  یتر کنه.. اله 

 !خوب باشه  دنش یبا د شهیپدر و مادرش هم 

[07.03.21 04:50] 

 صد و هشتاد و ششمپارت هزار و     

کردم و خواست   ی وجودش تشکر   یاز دور کردن حس منف  یراض

ب آ  رونیبره  سمت  کشوندمش  نذاشتم..  قدرت  نهیکه  با  که    یو 

 :دست فرزند ارشد تو همه خانواده ها بود گفتم  شهیهم

 !نمی بب نجایا ایب ؟ی نکرد شیکم آرا هیتو چرا  -

 !کرده بودم که شیآرا  -

 !همش پاک شد ی ردک هیاونم انقدر گر -

 :و گفت  دیخند

 ماتیکنم خاله س شیتونم آرا  ینم ادمیاز من گذشته.. ز گهید -

 !کنه  یچپ چپ نگاه م یه
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خواد چپ چپ نگاه کنه.. تازه فردا با خودم    یبذار هرچقدر م  -

  ی.. چند سالته مگه از اآلن مثل مامان بزرگا مشگاهیبرمت آرا  یم

 ؟ ی گرد

 :کلمه مامان بزرگ جواب داد دنیشن با

 از کجا معلوم نشده باشم؟ -

 :بهش انداختم که گفت ی جیگ نگاه 

 ی راتییتغ  ؟ی خور  یخوب م  نای.. غذا ادهیکم پر  ه یرنگ و روت   -

 ؟ ی تو خودت حس نکرد

نشون دادم و    شیآرا  فیاز ک  لم یو مشغول درآوردن وسا  خودم

 :گفتم 

 !ز زوده.. هنومی ستینه مامان.. اصالً تو فکرش ن -

کرد    دییشده حرفم و تا  رمیکه اصرار داشت د  مای خاله س   برعکس

 :و گفت

 ن ی.. ای نکرد  ی که حقته زندگ  ی دونم دخترم.. هنوز انقدر  یم -

 ه یداره    تونیزندگ  ی روزات و خوش بگذرون.. هر موقع حس کرد

با بچه ات کم    تیاگه فاصله سن   نکهیشه اقدام کن! با ا  ینواخت م
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بچه دار   یبا زور و اجبار کس  نبارمیا  ادی... دلم نمی باشه خوبه.. ول

.. با حال خوش  ی بعد از ده سال دار  زهخودت.. تا  ی اونم وقت  یبش

 !یکن یم  یزندگ

 !شه  یم یچ می نیحاال بب -

د  نیا  با چ  گهیحرف  تمد  ی ز یمامانمم  من مشغول  و   دینگفت 

ازش رو صورتش نمونده بود و بعد از اونم    یچیشدم که ه  یشی آرا

 ..و مرتبش کردم  دمیهم به موهاش کش یدست هی

وظا  باالخره انجام  در  که  نبودن  اونا  مادر  فیفقط  و   شون یپدر 

کمبود داشتم..    میکرده بودن و من با نبودنشون تو زندگ  یکوتاه

ا اگه  نم  یم   نجایمنم  فرار  و  در    ی ادیز  فی کردم.. وظا  یموندم 

 .کردم و رفتم یهمه اش شونه خال رین داشتم که از زقبالشو

  ف یوظا  ی باشه برا  یتونست جبران خوب  ینم  زایچ  نیا  نکهیا  با

شد..    یحال دل جفتمون خوش م  نکه یهم  یانجام نداده ام.. ول

  ی مامان و از فاصله کم رو  نیو پر تحس  رهیخ  ی نگاه ها   نکهیهم

م  حس  صدا   یصورتم  و  م  ی کردم  گوشم  تو  گفتنش    ی ذکر 

مثبت    ی انرژ  هعالم  هیکرد و هم..    ی.. هم از استراسم کم مدیچیپ

 !شد یبه سمتم روونه م 
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[07.03.21 04:50] 

 پارت هزار و صد و هشتاد و هفتم    

 ی ودش انداخت و راضبه خ  نهیتو آ  یاز تموم شدن کارم.. نگاه   بعد

شد ازم تشکر کرد و منم بعد از جمع   جادیکه توش ا  ی رییاز تغ

وسا ب   لمیکردن  برم  سالن    رونیخواستم  پنجره  از  به    هیو  سر 

 :مامانم وسط اتاق متوقفم کرد ی و زرتشت بزنم که صدا اطیح

 ه؟یسر چ ویاز گ تیمامان.. دلخور سایگ -

  ن ی خون و به صورتم حس کردم و شک نداشتم که تو ا  هجوم

دادم برنگردم   ح یترج  نیهم  ی .. برارهیگ  یحالت گونه هام گر م

 :سمتش و تو همون حال گفتم

 شه؟  یشناستش دلخور م  یکه نم یآدم مگه از کس  -

 ؟ یچ یعنی -

.. اتفاق  ی تو  یباشه که نقش   یاون آدم.. تنها کس  د یفکر کن  دیشا -

اومد نداشت..    ش یپ  مونیکه شب عروس  یو.. جنجال  ش یده سال پ 

مرده.. از همون   یقبل تر از اون عروس  یلیمن.. خ  ی اون برا   یول

 ی هم نکرد! برا  یخداحافظ  هی  یخبر رفت و حت  ی که ب  یموقع
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سالم    هی.. باهاش حرف بزنم..  منداره که بخوا  ی.. اآلنم لزوم نیهم

آدما هرچقدر   ی عض.. از به یها کاف  بهیغر  نیع  یخشک و خال  کیعل

 !بهتره میدورتر بمون

 :کرد و گفت نییو چند بار رو کتفم باال و پا دستش

مهمونا   ادیسر و صدا ز  گهیکه د  می.. بری برات.. حق دار   رمیبم -

برم..   قربونت  فقط  دل    نیا  ی وقت حرفا  هیاومدن!  به  و  اون  و 

بازه.. پس خودت و به   شهی.. در دهن مردم مثل دروازه همی رینگ

 !خاطرش ناراحت نکن

نم - م  یعنیشم..    یناراحت  ول  یخب..  وقتیشم    میتصم  ی.. 

 !آماده کردم یخودم و واسه همه چ میایب  م یگرفت

 ..رو گونه ام نشوند ی و بوسه ا ستادیوا کنارم

 ..قربون دختر عاقلم برم -

 هیشده بودن و من    شتریب  تی.. جمعرونیب   میهم از اتاق رفت  با

د احوالپرس  گهیبار  و  سالم  هایبا  نگاه  شاهد  و    رهیخ  ی .. 

  ..متعجبشون بودم 
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که گوشه   ی ندادم و راه افتادم سمت پنجره ا  یتیبازم اهم  یول

زدن قسمت   دی شد و آروم مشغول د  ی باز م  اطیسالن به سمت ح 

 !مردونه شدم

بودن و اکثرشون خوش   ادیز  اطیح  ی جوونم تو  ی پسرا  نکهیا  با

رو که با    ی.. زرتشته یدر عرض پنج ثان  یو خوش لباس.. ول  پیت

ب   پیت جمع  نیمحشرش  پ  دیدرخش  ی م  ت یاون  و    دا یو  کردم 

کردن    ی دلبر  لیپتانس  ی آدم بدجور  نیتا بناگوش باز شد.. ا  شمین

 !داشت

 ستادهیکه رو به روش وا   ویگ  دنیلبم با د  ی که لبخند رو  هرچند

 ..رفت  نیزد از ب یبود و داشت باهاش حرف م

[07.03.21 04:51] 

 پارت هزار و صد و هشتاد و هشتم    

گ   نیا  دمی فهم  ینم اصرار  و    کینزد  ی برا  ویهمه  من  به  شدن 

برا وقت  هیچ   ی زرتشت  ا  یاونم  تمام  حت  نیتو  ها..  با    یسال 

که مثل من گم و گور هم نشده بود و همه از جاش خبر   یزرتشت

 !نداشت یداشتن تماس
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دود کردن    نیزد و زرتشت ح  یاون داشت حرف م  که فقط  اآلنم

کنترل اعصاب و آروم نگه داشتن    ی که مطمئن بودم برا  گارشیس

 !داد یکشه.. به حرفاش گوش م یخودش داره م

و   مایصبر کردم نگاه زرتشت به سمتم برنگشت که با ا  هرچقدر

  ن یدمخور نشه.. واسه هم  یاشاره ازش بخوام انقدر با اون عوض

که همراهم بود درآوردم و بهش   یکیکوچ  فیز تو کو ا  میگوش

 :دادم امیپ

 «اون نکبت؟ گهیم یچ»

  گه یبار د  هیخورد و من    نی س  اممیتا پ  دیطول کش  ی ا  قهیدق  چند

  گهید  یکیداره با    نباریا  ویگ  دمیاز گوشه پنجره نگاه کردم که د

کردن   پیتا  ی زرتشت داره تند تند برا   ی زنه و انگشتا  یحرف م

 :دی کم بعد.. جوابش رس هیخوره و  یتکون م امیپ

 «!ستین یکار خوب  یفضول»

 :فرستادم و نوشتم  یتا شکلک عصبان چند

 «!ی باهاش حرف بزن ادینم خوشم»

 «اد؟یمن خوشم م  یکن یفکر م واقعاً»



3175 
 

 «!و ازش دور شو اریبهونه ب  هی ی .. ولادیخوشت م گمینم»

 «..خوام بفهمه که تا حد مرگ ازش متنفرم! البته فعالً ینم»

 «؟یچ یعنی»

و    هیقض» وقت  ادت یچراغ خاموش  تا  چراغمون روشن    یرفت؟ 

محافظه کارانه عمل کنم.. بذار پدر و پسر  ی نجوری هم دیبشه.. با

که    ییفکر کنن من انقدر هالو و احمقم که دارم با حرومزاده ها

ش تو  و  زنم  م  شهیخون  حرف  ه  یکردن  از  و  خبر    یچیزنم 

 «!ندارم

  یجد  یلیترس تو دلم نشست.. لحن زرتشت خ  امشیخوندن پ  با

بهم    رفتن   شیچراغ خاموش پ  ن یاز برنامه هاش و هم  ی زیبود! چ

  دیام  ادیاسترس نشم.. منم راستش ز  ریدرگ  ی خودیگفت تا ب  ینم

تر از   ی حاال انگار.. جد  ینداشتم به برنامه ها و نقشه هاش.. ول

 ..کردم یبود که فکر م ی زیچ

حرومزاده   نیکه به قول خودش با ا  ست ین   ی.. زرتشت آدموگرنه

ن.. سر من آورد  ییدونه چه بال  یم   یها راحت حرف بزنه اونم وقت

 ی خواد بکنه گرمه که داره انقدر رو  یکه م   ی حتماً پشتش به کار

 !کنه یکنترل خودش کار م
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[07.03.21 04:51] 

 پارت هزار و صد و هشتاد و نهم   

بود    امیپ  نیکه پشت هم  یت یگرفتم و باحس کردن عصبان  ینفس

 :نوشتم

نخور!م  ی برات..اونجور  رمیبم» اذ  یحرص    یوقت  یول  یتیدونم 

 دینه؟حاال شا  گهید  میفکر کرد  نایبه همه ا  میایب  میگرفت   میتصم

..مطمئن باش اونا هم  یاومدن اون کثافت تو تصوراتمون نبود ول

ما کنار هم انقدر خوشحال    ننی ب  یم  یخورن وقت  یکم حرص نم

 «!میو خوشبخت

خودش انقدر   ی تونه وقت  یمثل تو م  ی ا   وانهید  هیفقط    یعنی»

 «..استرس داره همه تالشش و بکنه واسه آروم نگه داشتن من 

 :عمق گرفت و نوشتم لبخندم

 «!ادیخوشش ب وونهید   نیتونه از ا  یمثل تو م  وونهید  هی  فقطم»

 «!براش  رمیم یم»
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دف و دست زدن مهمونا که نشونه شروع مراسم   ی صدا  دنیباشن 

دوکلمه پر ازحس مثبت زرتشت و   نیبود..جواب ا  یواسونک خون

 !هیبق  شی بوس و قلب دادم و رفتم پ کر یبا چند تا است

ازا  نباریا بکشونه..خودم    یکس  نکهیقبل  کنار خودش  و    هیمن 

رو واسه نشستن انتخاب کردم و با لبخند    هیدور از بق  باًیگوشه تقر

خوندن    یکه زنا هم صدا با هم م  ی گوش دادم به ترانه ا  ینیغمگ

  ی چیو مشابهش تو مراسم خودمونم خونده شد که البته من..ه 

 .ستین ادمیازش 

 ..و منزل هزارو چشم دوماد انتظار کیشب ..

 ..فصل بهار  نیدرهم ارُمی م تی س  یعروس هی..

 ..راقیبخره توپ  رازیرفته ش شازده دوماد..

 ..چراغبرادرحرمتش کن تا دم شاه ی آ..

 ..ببند یخوب ی حنا کیحنابند، ی حنابند،آ ی آ..

 ..خوب ببند،خوشگل ببند بهر عروس قدبلند..

تنفر  ی صدا باوجود حس  بلندشد و من  مهمونا  که   ی کل زدن 

برادر و پدر آن از    تاینسبت به  با همه وجودم  داشتم..اون لحظه 
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که همچنان از   یازدواج  نیخدا خواستم خوشبختش کنه و ته ا

 !ختم نشه یو ناخوش یینظر من زودهنگام بود..به جدا

 ..رفته حموم با تمام مؤمنون  میرود جون..

 ..رختش از موال طلب کن، شربت از صاحب زمون..

 ..بسازم چل ستون چل پنجره تی س  یحموم یی..

 ..و سلسله راقیبا   نهیخانم عروس توش بش..

شهر گذروندم و   نیکه تو ا  ییروزا   ادیبه    هیمنم همراه با بق   نباریا

  ی م  یعروس  ی رو تو مراسم ها   گهیمشابه د  ی ترانه و ترانه ها  نیا

 :.. دست زدم و خوندمدم یشن

 ..حمومگل دراومد ازحموم سمبل دراومد از ..

 ..شازده دوماد را بگو سُمبل دراومد از حموم..

 ..ا یب  میننه جون ی قلمکار،آ تیرختخواب چ..

 ..ا یم ارُمی وردار،ترمه بنداز،فردا شب  یقال ..

 ..قلعه ترکمن لیدومَن،ا لیباال،ا لیا..

 ..پهن کن رو چمن یم،قالیاریعروس ب میری ما م..
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 ..ر و شورراه بوشهر دورو دور و آب بوشهر شو..

 ..دشمن کورِ کور  م،چشمیاریعروس ب میری ما م..

 ..کاکو جون میکاکو جون،سُمبل اُورد میگل اُورد..

 ..کاکو جون  می عروس اُورد یخبر بش ی تا بخو..

[07.03.21 04:51] 

 پارت هزار و صد و نودم    

با چند    دنیهمه در حال زدن و خوندن و رقص  هنوز بودن که 

از دختربچه    یکی  دمیشونه ام.. سرم و برگردوندم که د  ی ضربه رو

بود داره نگاهم    یاومد دختر ک  ینم  ادمی  قاًی.. که دقلیفام  ی ها

 ..کنه یم

 :شناخت که گفت  یاون انگار من و م یول

 !جون آقا زرتشت دم در کارت داره سایگ -

 !زمیشه عزبا -

 چیه  گهید  اممیو چک کردم.. بعد از پ  میدرهم گوش  یاخما  با

  نجا یخواستم هم  نیاز زرتشت نداشتم.. واسه هم  یامیپ  ایتماس  

 ..ستادیلحظه دستم از حرکت وا هیداره که  کاریازش بپرسم چ
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و فقط    ستیکه دم در کارم داره زرتشت ن  یشد حدس زد اون  یم

دختر بچه سوء استفاده    نیا  یاز سادگ  ی گریموذ  تیاون آدم با نها

 !رو بهم رسونده یامیپ نیکرده و همچ

 نی.. وسط انجایجلب توجه نکنم بلند شدم.. من ا  ادیکه ز  ی جور

از   ینشسته بودن ترس  رونیشوهرم و پدرم اون ب  ی.. وقتتیجمع

نم  یکس و  بدم    ینداشتم  آتو  استرسم  دادن  نشون  با  خواستم 

 ..ریدست ام

اونم از ترسشه که وسط مراسم دخترش ذهنش داره دور   احتمااًل

که ممکنه به دنبال    یخونه اش و اتفاقات  ی و بر من و.. حضورم تو

  ش یشگیهم  ی دا یخواد با تهد  یچرخه و حاال م  یداشته باشه م

 !رهیاتفاقات و بگ نیا  ی جلو

ه خودم و نشون بدم و واسه حفظ ظاهرم که  بد نباش  دیشا  پس

  ستیدونه و الزم ن ینم ی زیشده بهش بفهمونم زرتشت هنوز چ

 !بال بال بزنه ی خودیب

در هر صورت   ی.. ولو یگ  ای  رهیکه هنوز شک داشتم.. کار ام   نیا  با

  ش یخوام پ  یکه م  ی برنامه هام اونجور  دیشا  نکهیقبلش.. با فکر ا

 :به زرتشت دادم  امیپ هینره.. 
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 «!زودتر ایدست به کار شده.. ب ریکنم ام فکر»

که   ییو راه افتادم سمت راهرو  فم یک   ی و برگردوندم تو  م یگوش

از سالن اصل راهرو..   ی تو  دنیچ یخونه بود و به محض پ  یجدا 

که    یدست  هیدست فرو رفته تو شلوارش و    هیکه با    دمیو د  ریام

 !زنه یداره قدم م یعصبکرد.. کالفه و   یحرکت م ششیر  ی رو

از استرسم کم نکرد و   ی زیباز چ  یحدسم درست بود ول  نکهیا  با

 .خودم و آروم نگه داشتم و جلو رفتم قینفس عم هیبه زور با 

و نگاه پر از خشمش   ستادی که بهم جلب شد سرجاش وا  توجهش

شدن   کیاز نزد  نکهیو دوخت بهم.. خودم و زدم به اون راه و با ا

 :رفتم و گفتم   شیتا چند قدم   دم یترس  یآدمِ اژدها شده م   نیبه ا

 !کنار.. زرتشت دم در کارم داره دیشه بر یم -

 !خودم برات نبستمش نجای تا هم طهیببند دهنت و سل -

[07.03.21 04:51] 

 کم یپارت هزار و صد و نود و    

 :دمیاز خودش نداشتم که با خشم توپ  یمنم دست کم  گهید   حاال 
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که    یخواد تو خونه ات هرچ  یاحترام خودت و نگه دار.. دلم نم -

 !بارت کنم  قتهیال 

 ..رو لبش نشست و فاصله رو کم کرد ی عصب ی پوزخند

مثالً؟! تو همون هرزه   ی بخور  ی خوا  یم   یچه گه  نمیبارم کن بب  -

 یو التماس م  ی اون خرابه به پام افتاده بود  ی که تو  یستین  ی ا

که قول    یستی ن   یبه شوهرت نداشته باشم؟ همون  ی کار  ی کرد

  یدونم رو شرف تو  یم  ؟ی شهر نذار  نیپات و تو ا  یشرف داد

دلم    یلیخ  یشه حساب باز کرد.. ول   ینم  زیهمه چ  یب  شرفیب

که پات و نه    ی ل و جرات و از کجا آورد د  نهمهی خواد بدونم ا  یم

ا تو  از ترس    دمیخونه من! شا   ی تو   یشهر.. که گذاشت  نیفقط 

کف دست شوهرت و حاال    یو گذاشت  ی.. همه چزتیجون عز

با بهم زدن عروس  دیاومد بگ   یکه  ازم حساب پس   دیریدخترم 

 آره؟ 

خ  نیا  با آخرش..  حرف   یلیجمله  به  و  شد  رو  دستش  راحت 

با  نیزرتشت که گفت ا از اون..    دیآدمه که  از ما بترسه.. نه ما 

 !آوردم  مانیا
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  ن یبه خاطر همون چراغ خاموش زرتشت.. گذاشتم تو هم  یول

باق ترس  یتوهماتش  با  و  از    ی بمونه  مثالً  اون شب   ی ادآوریکه 

 :نحس تو جونم بود لب زدم

ه - زرتشت  به  چنگفتم..    ی چیمن  خودت  م   یخودت..    یفکر 

م  ؟یکن م  دیفهم  ی اگه  م   ی بلند  دخترت؟   یاومد عروس  یشد 

و ترس به جونش    ی دیدزد  ابونیخ  ی زنش و.. تو  نکهیاونم بعد از ا

 ؟یانداخت

هم  ی پوزخند از  انگار  و  پر    نیزد  نگاه  که  گرفت  جرات  ترسم 

 :به سر تا پام انداخت و گفت ی ریتحق

  ی کیشده..    یآدم دستمال   هیکه حاضر شده با    یرت یغ  یاز اون ب -

  ش یکه ده سال پ  یکیرو شد..    یهمه حساب  شی که گند کارش پ

همچ کنه!  ازدواج  دوباره  رفت..  و  گذاشت  که    ی زیچ  نی قالش 

 !ستین  دیهم بع یلیخ یگ یم

  نجایمن تا هم  تیتونستم تحمل کنم.. آستانه ظرف   ینم  گهی.. دنه

با پنبه  چراغ خ  نیبود.. من مثل زرتشت ا اموش رفتار کردن و 

 .و بلد نبودم دنیسر بر



3184 
 

که    یحرف نامربوط به شوهرم.. به زرتشت  دن یکه  طاقت شن  ی من

بود و نداشتم    نیزم  ی رو  ی آدما  نیمردا و کالً بهتر  نیاز بهتر  یکی

آدم   نیا حیاآلن.. مشتم و تو صورت وق نیخواست هم یو دلم م

گز ها  شیپ  ی برا  یمناسب  نهیبکوبونم..  نقشه    ی مخف  ی بردن 

 .زرتشت نبودم

[07.03.21 04:51] 

 پارت هزار و صد و نود و دوم   

خواد از لحن   یم  یچه برداشت  نکهیبه ا  تیاهم  یب  نیهم  واسه

خواستم   باشه..  داشته  دلم   یحرص   نیا  ی جور  هیتندم  تو  که 

 ..کنم و از زرتشتم دفاع یانداخت و خال

د  که با  و  باز شد  سالن  در  لحظه  اومد    دنیهمون  که  زرتشت 

 یرو  ی رد و بدل شد.. آب  ریمن و ام  ن یداخل و نگاه متعجبش ب

 ..رو لبم نشست ی شد و لبخند محو ختهی وجودم ر شیآت

 شده؟ یچ -

 :داد ریسوالش و قبل از من ام  جواب
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خانومت.. داره   دمیاومدم تو خاله ات و صدا کنم.. د  پسر!  یچیه -

با هم داشته    یسالم و احوال پرس  هیتو! گفتم    ش یپ  رونیب   ادیم

 .می باش

و برگردوند سمت من و با لبخند حرص درار کنج لبش    نگاهش

 :ادامه داد

صحبت    هیبد نباشه    دی.. گفتم شامیدیرو ند  گهیوقته همد  یلیخ -

 !میکوچولو بکن 

  متیکردم زرتشت قراره با مال  ی فکر م  نکهیانتظارم و ا  برخالف

لحظه از    هیتو    تشیشک نکنه.. عصبان   ی زیبه چ  ریرفتار کنه تا ام

 نکه یاز ا  نانیراهرو و اطم   ی به ورود  یشد و با نگاه   شتریمنم ب 

 :دیتوپ  ستیدور و برمون ن یکس

رو    سایو شما گ  رازیش  میدکه اوم  یخان.. هنوز دفعه قبل  ریام -

گ خودشون  خونه  بود  ریتو  ا  ادمی  دیانداخته    نجا ینرفته! 

اوناست..    یاومدنمونم.. فقط به خاطر خانواده هامون و خوشحال

اگه   د  هیپس  دار  ای..  نمیبب  گهیبار  کنم..  حرفاتون   دی حس  با 

  چیکه افتاده و ه  ی تفاقاتبحث گذشته و ا  ای..  دی کن   یناراحتش م 

 گه یشم جور د  ی.. مجبور مدیکش  یم  شیبه شما نداره رو پ  یربط
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ندارم.. فقط خواستم    ی ا رفتار کنم که خودمم دوست  باهاتون 

 .دی نداشته باش یتیگله و شکا گهی.. که در اون صورت دد یبدون

نداشتم.. چون خودم داشتم با    ر یام  یشیو آت  رهی به نگاه خ  ی کار

م  نیتحس نگاه  زرتشت  به  زد..   یفقط  و  حرفاش  کردم.. 

آدمم مشخص    نیبا ا  شیکرد.. موضع دشمن  یو خال  تشی عصبان

 ی زیچ ست یقرار ن نکهیخوب فهموند ا یکیکرد و حداقل به من 

نداره که بخواد با    نیبه ا  یربط  ارهیاز دونستن ماجرا به روش ب

د   ریام و  کنه  ک  لیال سازش  حفظ  واسه  داره  و  و    نهیخودش 

 ..یدشمن

که نگاه پر خشمش و به سمت جفتمون   دیو خوب فهم  نیا  رمیام

  ه یبا حرف زدن اضافه.. قض   نکهیروونه کرد و بعد.. انگار از ترس ا 

.. تو سکوت رهیبه خودش بگ  ی ا  گهیبا زرتشت شکل د  شیدشمن

 .رونیرفت ب

برگردم سمت زرتشت و ازش    یخواستم با خوشحال  نکه یهم  منم 

که به زبون   ی هوشمندانه ا   ی حضور به موقع و حرفا  نیبه خاطر ا

برآمده صورت    یدرهم و رگا  ی آورد تشکر کنم.. نگاهم به اخما

 ..ست ین  یخوب تیاصالً تو وضع دمیسرخ شده اش افتاد و فهم
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نگاه  با و  سالن  سمت  افتادم  راه  انداختم..    یعجله  داخل  به 

رقص  نکهیهم و  خوندن  حال  در  همه  هنوز  شدم    دنن یمطمئن 

پ خودم   شی برگشتم  دنبال  و  گرفتم  و  دستش  زرتشت.. 

 .کشوندمش سمت اتاق

ا   محال تو  بذارم  پ  نیبود  برگرده  دوباره  روز  و  اون   شیحال 

کدوم    ییایعوض هر  حرفاشون..    هیکه  با  با   یحت  ایجور 

 !کردن یو فراهم م تش یو عصبان  یحضورشون.. اسباب کالفگ

دونستم    یبرخورده بود و خوب م  رتشیمن به غرور و غ  زرتشت

جمع و هم    نیکنه با حضور تو ا  یو داره تحمل م  ی که چه زجر

به خاطر من صداش در    یآدما.. ول  نیبا ا  ی صحبت شدن اجبار

 .کردم یبه روش خودم آرومش م دیاومد و حاال.. با ینم

که تو سکوت فقط دنبالم    یاتاق و از تو قفل کردم و زرتشت  در

  ی بود که درک   ش یعصب  ی حالت ها  ریااًل انقدر درگاومد و احتم  یم

که    ی گوشه اتاق.. جور  ی من نداشت و نشوندم رو صندل  ی از کارا

ام که    خزدهی  ی و بعد.. با دستا   ستم یخودم بتونم پشت سرش وا

حال نسبتاً داغون خودم بود.. مشغول ماساژ عضالت   ریتحت تاث

 !نمونده بود شدم  دنشونیتا ترک  ی زیکه چ  ییها  قه یصورت و شق
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 ی ماساژ  نیتا واکنش نشون بده به ا  دیطول کش  ی ا  قهیدق  چند

داشته باشه تو آروم   ریتونه تاث  یدونستم چقدر م   ی که خودمم نم

 ..شدنش 

..  ستیاز درد ن دمیهمو ف دمیو شن شیلب ریآخ ز ی صدا نکهیهم

  ال ی رو لبم نشست و با خ  ی از آروم شدن و حس خوبه.. لبخند

 ..به کارم ادامه دادم ی راحت تر

دستم حس    ری اومدن عضالت صورتش از حالت انقباض و ز  در

داد   هیکم که گذشت.. سرش و از عقب به بدنم تک  ه یکردم و    یم

 ..خمار شده اش زل زد بهم ی و با چشما

 ی جادو کردن دارن! تا اآلن فکر م  ییدونستم دستات.. توانا  ینم -

 !کنه یکردم فقط چشماته که آدم و.. جادو م

چسبوندم و    شی شون یشدم و لبام و به رگ دوشاخه شده پ  دوال 

 ..دمیعقب کش 

صورتت.. که حس کردم تنها    دنیاز د  دمیلحظه انقدر ترس  هی -

  ی واقع م  دیدونستم چقدر مف  یتونم انجام بدم و نم  یکه م  هیکار

 !شه

 ..دادم و زرتشتم چشماش و بست  یداشتم به کارم ادامه م  هنوز
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 !خوابم یم نجایهم ی که اگه ادامه بد ی انقدر -

 :و چند ضربه به شونه هاش زدم دمیخنده دست از کار کش با

کم تحمل کن..    هی..  ست ین  دنیخواب  ی جا  نجایپس پاشو که ا -

 !مهمون من یماساژ اساس   هیشب تو خونه 

 کل بدن؟ -

 !اوهوم -

 خانوم؟ دی د یهم انجام م  یماساژ سکس -

 :دمیتوپ ضی نگاهش کردم و با غ  یچپ چپ

ماساژ سکس - واسه ات  بار  انجام دادن که حاال   یتا حاال چند 

 ؟ یانقدر مشتاقش

[12.03.21 16:54] 

 پارت هزار و صد و نود و چهارم   

از کنارش رد شم و برم که   یبا همون حالت قهر ساختگ  خواستم

 !نمیپاش بش ی با خنده مچ دستم و گرفت و مجبورم کرد رو

 :و گفتم  دم یکش یپوف
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 خوشت اومده؟  داً؟یرو پات جد   ینشون  یمن و راه به راه م  هیچ -

به   ه یکه هنوز غم داره و عصب دمید ی به چشماش بود و م نگاهم 

دق چند  برخورد  ام  ششیپ  قهیخاطر  ا  ریبا  نتونست    نکهی و 

کنه..    یخواد حرصش و سر اون آدم خال  یکه دلش م  ی اونجور

به جزء    یداشت خودش و کنترل کنه که با نگاه  ی هنوز سع  یول

 :جزء صورتم گفت 

ا  - قشنگ  نیاز  م   ی ها  یفاصله  بهتر  و  بب   ی صورتت  و    نمیتونم 

 !شه به داشتنت یدلم قرص م شتریب

نپرسه    ریاز مکالمه من با ام  ی ز یچ  داشت  یزرتشت سع  نکهیا  با

ول  ی جور  هیو   بشه  منحرف  منم  ذهن  که  کنه  ا  یرفتار    ن یبا 

شد   ریجا به وجودم سراز   هی  ایدن   یحرفش.. تمام حس شرمندگ

 :دم یو نال

  ی باعث و بان  ی نجوریا  یقراره قرص بشه وقت  یبه چ  قاً یدلت دق -

 !شم یشدنت م   یو عصب دنیعذاب کش

 وز؟یپف  ریکنه؟ اون ام می خواد عصب یم یک -

و حرصت و   یدلت و بهش بزن   ی حرفا  یدونم چون نتونست  یم -

 !ی شد یعصب  یکن یخال
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 ی که حرصم تمام و کمال.. اونجور  ی .. دلم روشنه به روزیآره ول -

بود    نیبه خاطر ا  تمیشه! عصبان   یم  یخواد خال  ی که خودم دلم م

ب کردم  مجبور  رو  تو  اطی ایکه..  بهت  ه  نانیم..  نذارم    چیدادم 

لحظه غفلت کردم    هی  یبهت بزنه.. ول  یحرف  یو کس  فتهیب   یاتفاق

 !اومده سراغت  یشرف ک   یاون کثافت ب دمیو نفهم

 :به روش زدم ی و لبخند دمیکش شاشی ته ر ی رو یدست

اومد - موقع  به  فهمی اتفاقاً  خودمم  من  ام  دمی..  و    یکی  ریکه 

فرستاده که به اسم تو من و بکشونه دم در.. خودم خواستم برم  

و راحت کنم که تو هنوز    الشیخ  ی جور  هیباهاش حرف بزنم و  

. اومده  ده یترس  ی .. به قول تو بدجوریدون  ینم  ی زیاز ماجرا چ

هنوز    ستادهیروش وا   که   ی نیزم   نهی بود حرف بکشه از من تا بب

 !هست  ختنشیشه و امکان ر  یداره سست م  ایسفت و محکمه..  

بلند شدن    نی .. حدی دستش گرفت و کفش و بوس  ی و تو  دستم

 :از جاش لب زد

طرفه!    یترس خوبه براش! بذار بفهمه با ک  نیاشکال نداره.. ا -

از اتفاقات   ی زی وقت چ   چیو ه  یدیاصالً بذار فکر کنه ازش ترس

فهمن    یب مخو  هی.. به وقتش خودش و بقی گیگذشته به من نم
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ذهنشون نگه    ی تا آخر عمرشون.. قاتل بودن تو رو تو  ستیقرار ن

 !ذارم یمن نم یعنیدارن.. 

[12.03.21 16:54] 

 پارت هزار و صد و نود و پنجم   

 ..بهش انداختم ینی غمگ نگاه 

کم از عذاب وجدان مامان   هیکه    ی زیامروز حس کردم.. تنها چ -

م کم  بابام  ا  یو  خاطر  به  ها  نیکنه..  تنها    ییسال  و  من  که 

 یمن چوب گناه  نکهیقاتل بودنمه و ا  ی ماجرا  نیگذاشتن.. هم

نبوده و   ی زیچ  نیکه انجام دادم و خوردم. اگه.. اگه بفهمن همچ

 !شن ی.. داغون مداشتمن ینقش  چیاون قتل ه ی من.. حداقل تو

که   ی فهمم حالشون و.. اون درد   یخوب م  یکیدونم.. من    یم -

افته و به    یبه جونشون م  یسال غفلت و نادون  نهمهیبه خاطر ا

باعث    نیا  ی تونن از شرش خالص بشن.. ول  ینم   ی راحت  نیهم

  ی سال ها  هیغلط.. بق   تیذهن  ن یشه.. من بذارم همه با هم  ینم

 ق یحقا  نیا  دیبا  ییاج  هی..  ی روز  هیعمرشونم بگذرونن.. باالخره  

خراب    ایلیخ  ی اگه زندگ  یشکل ممکن رو بشه.. حت  نیبه بهتر

  نیاشون کنه.. مگه همه ا  چارهیاگه عذاب وجدان ب  یبشه.. حت
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قرص و محکم سر    دیپس حاال با  ؟یخواست  یو نم  نیسال ها هم

 !ی ر یو.. حقت و پس بگ  یجات بمون

نگفتم    گهیتکون دادم.. د  دییزدم و سرم و به تا  ینی غمگ  لبخند

 هیپدر و پسر.. با    نیبه رو شدن دست ا  ی اد یز  د یمن ته دلم.. ام

 !باورش کنن ندارم  دیترد یکه همه ب یمدرک موثق

زندگ  دیام  باالخره تما  یهرکس  یتو  منم..  و  نداشتم    یلیالزمه 

بارم   هی  دیکنم! از کجا معلوم.. شا  دی ناام  یمنف  ی اخودم و با فکرا 

 !دی گردونه روزگار.. به نفع من چرخ

و نگاه پر    ستادیزرتشت راه افتاد سمت در که وسط راه وا  همراه

شده دستش و دراز   ی بهم انداخت.. تا خواستم بپرسم چ  یاخم

بود و دستش   خته یشونه ام ر ی رشته از موهام و که رو هیکرد و 

 ..گرفت

 نه؟ ی ندار ی شال و روسربا  ی ا ونهیم -

  ی.. روزلیبارم اون اوا  هیکه    یبحث  نیا  ی ادآور ی زدم با    ی لبخند

 نمونی ب  دیو زرتشت سرزده رس  میکه پاشا رو دعوت کرده بود

 !ابروهام و به نشونه نه انداختم باال  طنتیاومد و با ش  شیپ

 ..ستادی شد و دست به کمر رو به روم وا شتریب حرصش
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 کار کنم؟ یچ نه یزنم و بب ی موها یمن نخوام کس -

 :جواب دادم ی باال انداختم و با خونسرد ی ا شونه

از بدن شوهرم    ییجاها  ه یبق  یکنم وقت   ی که من م  ی همون کار -

 !ننی ب ی .. منن یو که من دوست ندارم بب 

اندازه   نیبدن من تا ا  ؟ی دیو بهم ربط م  زیشرف چرا همه چ  یب -

 !کردن داره؟ کیتحر ت یقابل

[12.03.21 16:54] 

 پارت هزار و صد و نود و ششم   

  ره یکردم.. خ  زون یپنجه پام بلند شدم و دستام و از گردنش آو  رو

بهم  ییتو چشما با تعجب  نها  رهی خ  که  با  صداقت لب    ت یبود.. 

 :زدم

.. تو هر زمان هی.. هر لحظه و هر ثاندنتیاگه نداشت که من با د -

 ..کردم ینم ی و مکان نامتعارف.. هوس آسانسور سوار

من به   ییایح  یحرف پر از ب   نیا  دن یلباش از شن  نکهیاز ا  قبل

بگه لبام و به لباش کوبوندم و با    ی زیبخواد چ  ا یلبخند باز بشه  
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خواست به    یدلم م   یلیکه خ  ی .. بوسه ادمشیهمه وجودم بوس

 !که جاش نبود فی... حیختم نشه و ادامه دار باشه ول نجایهم

××××× 

قصد جونم    طونشیرحم ش  یکه با اون نگاه ب   سایگ  ی برا  یدست

ود شده ب  ادیز  بتمی.. غ اطیو کرده بود تکون دادم و برگشتم تو ح

ا به  توجه  با  ام  نکهیو  بود  زنونه  مراسم    یبودم کس   دواریداخل 

خونه گذروندم نشده باشه که بخوام   ی که تو  یزمان  نیمتوجه ا

 .ارم یبراش بهونه ب

سمت نبود و منم تا    نیحواسش به ا  یخوشبختانه انگار کس  یول

افتادم سمت م نشسته    ی زیراه  منوچهرخان پشتش  و  بابام  که 

مخل    ی دیکه امشب به طرز شد  ینحس اون آدم  ی بودن.. صدا

  ی م  یحضورش اعصابم و خط خط  ن یآرامشم شده بود و با هم

 :کرد بلند شد 

هم با   قهی.. دو دقی شد ری.. از خانومت اگه سنجایا ایپسرخاله ب -

  !ما وقت بگذرون

چند    نیکه تو ا  ی ا  ی ژکردم با انر  ی و سع  دمیکش   ی قیعم  نفس 

چرخ به سمت    می ن  هیگرفتم خودم و آروم کنم و    سایاز گ   قهیدق
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  ی کس   دید  دونی که تو م  تیاز جمع  زیم  نیکه پشت دورتر  ویگ

رو لبم   ی زدم و پوزخند  دیکش  یم  گاری نبود نشسته و داشت س

 .نشست

  هیچشم بق  ی آدم هنوز به اندازه قبل محافظه کار بود و جلو  نیا

که وجهه خودش و حفظ کنه.. درست مثل    دی کش  ینم  گاریس

  ه یچهره از خودش و به بق  نیداشت بهتر یکه سع ییهمون روزا 

  ..لیپسر فام  نیو  درس خون تر  نینشون بده به عنوان مودب تر 

باعث شد گ  نیهم  با نکنه    یحت  سای کارا هم  به ذهنش خطور 

و حق داشت   ارهی به عنوان همدست ب  هیبق   شیآدم پ  نیاز ا  یاسم

 !کنه یحرفش و باور نم چکسیکه فکر کنه ه

و   رمی.. به ناچار مسششیازم خواسته بود برم پ می که مستق  حاال 

 ..دمینشستن عقب کش ی و برا شیکنار یکج کردم و صندل 

به مرز    یوسوسه مشت کردن حلقه دستم دور گلوش تا وقت  به

  ی تو  گاریمرگ برسه غلبه کردم و با اشاره به س  یو حت  یخفگ

 :دستش گفتم 

با چشم خودم س - باور  دمید  یو نم  دنتیکش  گاریمطمئناً تا   ..

 !کردم ینم
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فوت کرد و سرش و به   رونیبه ب   ظیو همراه با دود غل  نفسش

 ..گردوند سمتم بر

 چرا؟  -

چشما و منحرف کردن ذهنم از اون   نیبود نگاه کردن به ا  سخت

کرد و    فیگذشته رو تعر  ی با حال داغون ماجرا  سا یکه گ  ی شب

آدم و    نیو داشتم که همون لحظه  برم سراغ ا  نیا  ت یمن قابل

بالها ازش پس   ییتقاص تک تک  رو  آورده  که سر گل سنگم 

 ..رم یبگ

 هیداده بود واسه    نانیو اطم  دی ام  سایبه گ  ی روز  هیکه    ییچشما

  ی شد و بها  میکه فقط واسه خودش ترس  ی ا  ندهیروشن.. آ  ندهیآ

 یسال ها  نیبا حروم کردن بهتر  سایکه اآلن داشت و.. گ  یآرامش

 !.. پرداخت کردشی زندگ

  گاری بود.. سخته تصور س  گهید  زی چ  هیکه ازت داشتم    ی تیذهن -

..  ل ی.. درس خون و باهوش فامن ی پسر عاقل.. مودب.. مت  دنیکش

دونن انجام    یکه بزرگترا براش صالح م   ی زیجز چ  ی کار  چی که ه

  ..ده ینم
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 ی گاریتو جاس  گارشیخاموش کردن س  نیزد و ح  یکج  لبخند

 :گفت 

..  ا یپسرخاله.. البته شناخت  یمن و نشناخت  یلیپس معلومه خ  -

  ی کیکه پهلوت نشسته    ینی.. ایگذشته رو شناخت   ویاون گ  یول

به خصوص تو   نه؟یاز ا  ریغ  گهیشن د  یاس.. آدما عوض م  گهید

که عوض شد  یطیشرا تو  مثل خود  خانواده..  از  مثلِ..  ی دور   ..

 !شناسه  ینم وشده و اصالً من  گهید یکیکه کالً  سایگ

مشت کردم..    زیم  ریو محکم بهم فشار دادم و دستام و ز دندونام

صورت مثالً ناراحت و   نیخواست تو ا  یدلم م  ی لیکه خ  یمشت

  ..درهم بکوبونمش ی اخما 

ه  پست که  بود  باورش شده  رذل خودشم  تو    ینقش  چیفطرت 

 سایرسه که چرا گ  یبه فکرشم نم  یاتفاقات گذشته نداره و حت

همه   انیداد که من در جر یم نماحتمال ی حت یعنیباهاش لجه! 

 نکنه؟   ی باز لم یهستم که حاال جلوم انقدر احمقانه ف زیچ

  گار یکم آرامش به س   هیگرفتن    ی و منم برا  دمیکش   یقی عم  نفس

 :متوسل شدم و گفتم 
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 ی نم  رییکل وجودش تغ  ی کس  یشن! ول  ی چرا.. آدما عوض م -

 !کنه.. ذاتشون همونه

[12.03.21 16:54] 

 پارت هزار و صد و نود و هشتم   

تا  ی تو  گار ی به س  ی نگاه به  انداخت و سرش و  تکون   دییدستم 

 ..داد

.. البته نوه ارشد بودنت و  ی از من جسورتر بود  شه یآره.. تو هم -

  د یهم مز  ادیآقاجون پشتت درم  یبکن  ی هرکار  یدونست  یم  نکهیا

هم جسارت   ستیآقاجون ن  گهیبر علت بود.. هرچند اآلن که د

 ی چون.. من اگه جات بودم.. محال بود بتونم جلو  ی خودت و دار 

با زنم خصوص  نیچشم ا برم تو ساختمون و  وقت     یهمه آدم 

 !بگذرونم

صدا   نگاه  با  برگشت  به سمتش  که  اخمم  از  ز  ی پر  زد    ر یبلند 

ابت چپ و راست دخالت  لحظه خواستم بتوپم بهش ب  هیخنده..  

مسائل تو  ه  یکردن  بهش  کلمه    یربط  چی که  اون  و  نداره 

 ..که به شدت منظوردار ادا شد «ی»خصوص
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 ه یداد..    یقلبم بهم هشدار م  یداشت تو  ییصدا  هی  ی.. ولیول

هشدار د  ی هشدار خطرناک..  محض  به  کوچه..   ی تو  دنشیکه 

و رفته    تو وجودم روشن شد  دمی بوس   ی رو م  سایکه داشتم گ  یوقت

 .دیرس یممکن به نظر نم ری غ ادمیز دمیرفته با حرفاش.. فهم

انگشت نذارم رو جا   پس که   ییچرا مثل خودش رفتار نکنم و 

  سوزه؟ یداره ازش م ی کنم بدجور یحس م

ن  ایمتاسفانه   - خودمون  دست  حسستیخوشبختانه..  که    ی.. 

  ه یخودت    دی.. باستیدادن ن  ح ی هم قابل توض  انهیدرجر  نمونیب

.. تا حس اآلن من و درک گم یم   یچ  ی.. تا بفهمیعاشق بش  ی روز

 !یچ  یعنینفر و نداشتن    هی  ی دور  هیثان   هیطاقت    یو بفهم  یکن

بزنم به    دییخواستم مهر تا  نکهیلحظه مات شد و هم  هی  نگاهش

گرفت لبخند    ی داشت شاخ و برگ م   ی ذهنم ه  ی که تو  یحدس

 :زد و گفت

عذاب آور بوده نه؟! البته فقط    ی لیده سال براتون.. خ  نیپس ا -

  ی با عشق پا  شی ده سال پ  سای دونم گ  یم  دیتو.. چون بع  ی برا

آدم داشت..  باشه! حقم  نشسته  عقد  ازش   یسفره  سال  ده  که 
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  ی ت یبزرگتر بود و از همه مهمتر.. انتخاب خودش نبود.. چه سنخ

 !تونست باهاش داشته باشه یم

اند  ی ا  شونه به حرصباال  زدم  لبخند  متقابالً  منم  و  که    یاختم 

مخف  یسع کلماتش  پشت  ول  یداشت  موفق   یکنه  اصالً  خب.. 

 ..نبود

من و با    ست یداره؟ مهم حس اآلنشه که حاضر ن  یتیچه اهم -

که    یمن  ی برا  نیعوض کنه و هم  ایدن  ی کس تو  چیو ه  زیچ  چیه

گرده به    یبرم  هی! قض ه یده سال صبر کردم تا بهش برسم.. کاف

من بود پا پس   ی جا  یهرک  دی.. شایهمون جسور بودنه که گفت 

جلو رفتم   ارتمن با جس  یرفت.. ول  یم  شهیو واسه هم  دی کش  یم

و نداشت و دوباره عاشق خودم کردم..    دنم یکه چشم د  یو آدم

و محکم   تیجد  نیهم  هم  سایبه حرف و نظر مردم! گ  تیاهم  یب

 !زودتر از انتظارم.. عاشقم شد یلیخواست.. که خ یبودن و م

[12.03.21 16:54] 

 پارت هزار و صد و نود و نهم    

کس و    یو ب  ییاز فرط تنها  دی.. شا دیعشقه؟ شا  یحاال مطمئن -

  هیاز تو به عنوان    نکهیا  ی سال ها.. فقط برا  نیکار بودنش تو ا
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پ  زا یو برگشتن  واسه  کنه  شد   شیاستفاده  حاضر  اش  خانواده 

  دوباره باهات ازدواج کنه؟

ا - که    ی.. نفرتدمیحس خشم و شا  نیانقدر مطمئنم که بگم.. 

 !به خاطر منه  شیبخش هی اآلن از تو داره.. 

و همونطور که   دیخودش رس  ت یبه نها  شیحرف کنجکاو  نیا  با

 :کرد لب زد  ی داشت روشن م گهید گاریس هی

 داره؟ یچه ربط ؟یچ یعنی -

  ی دلم م  یلیرو لبم نشست و کامل زل زدم بهش.. خ  ی لبخند

  دن یخواست تک به تک حرکات عضالت صورتش و بعد از شن

 !حرفم شکار کنم 

که   ینداره به کس  ی خوب  دیباشه.. د سایگ  ی جا  ی باالخره.. هرک  -

بان   دن یسال درد کش  ن یماه تو کما رفتن و.. چند  هی  یباعث و 

 !شوهرش باشه

  ی نرفته بود و لحظه به لحظه بهت زده تر م  نیهنوز از ب   اخمش

رو به زبون    یجی گ  نیحرفم که ا  نیشده بود از ا جیشد.. انقدر گ

 :آورد و گفت
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  ی خوب  دیکه د  ی ! کسییلحظه.. خب.. شوهرش که تو  هی  ستایوا  -

بان   ی عنیبهش نداره هم منم! پس...   کما رفتن و   ی من باعث و 

 تو شدم؟ دنیدرد کش

آب از   وانیل  هی  ختنیر  ی و خاموش کردم و دستم و برا  گارم یس

 ..دراز کردم زیم ی پارچ رو

 !اوهوم -

 ؟ یفهمم.. ک ینم ؟یچ یعنی -

 دتریشد  یلیکردنت تو خارج از کشور.. خ  رییاوه اوه.. اوضاع تغ -

کردم پسرخاله! انگار حافظه رو به کل   یبود که فکر م  یزیاز چ

 ...ی از دست داد 

 ...تونم متمرکز کنم که چـ ینه اآلن من فقط ذهنم و نم -

داره   دم ی.. فهمزینقطه از م   هیمکثش و مات موندن نگاهش رو    با

مشغول خوردن آب شدم   ی که با خونسرد  اد یم  ادش ی  ییزایچ  هی

نگاه اونم به    هی زل زدم بهش که بعد از چند ثان  وانیل  ی و از باال 

 ..سمت من برگشت
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  ستشین  کین  ک یتو اون پ  مونیبچگ  ی توپ باز  هی منظورت.. قض  -

 که؟

کما و    یراه  یا  گهیکه اونجا افتاد بار د  یجز اتفاق  ادینم  ادمی -

 !اتاق عمل شده باشم

 ..دیگرفت و ناباورانه خند ی ا گهیت و تعجبش رنگ دکم به  کم

نسبت به من داره.. به خاطر    سایکه اآلن گ  یخشم  نی.. ایعنی -

ا  نیهمچ غ  هیبه خاطر    ه؟یموضوع احمقانه  تو   ری کار  عمد که 

رفته سمت جاده   یکه شوت کردم و اتفاق یتوپ هیکردم..  یبچگ

بود  ی نجوریدنبالش؟ داستان هم دیبر دیو شما دو تا مجبور شد

 هان؟  گهید

 ستم یپارت هزار و دو   

بهش    ی و خونسرد  تیتکون دادم و با همون جد  دییو به تا  سرم

  ه یرو  ه یندارم. هرچند که قض ی موندم تا بفهمه قصد شوخ رهیخ

خودش بارها    سا یخب.. گ  یزجرش بدم ول  شتری تا ب  چوندم یکم پ 

اتفاق گذشته.. نفرتش نسبت به    دنیبه من گفته بود که با فهم

 !چند برابر شد ویگ
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  ی تونست باور کنه که باز با صدا  یرو نم  ی زیچ  ن یهمچ  ویگ  یول

تو نگاه و چهره من    یاز شوخ  ی اثر   دید  یخنده و وقت  ریبلند زد ز

 :لب زد ستین

 ن یکه به خاطر همچانقدر بچه اس..    سایباور کنم گ  دیبا  یعنی -

درصد    هی  یشه حت  ی نم  ی.. ولته یاهم  ی ب  گم یکه نم  ی مسئله ا

 ره؟یبه دل بگ نهی من و توش مقصر دونست.. ازم ک

 ..به هم قالب کردم زیکم به جلو خم شدم و دستام و رو م هی

  گهید  لیدال   دی.. شالشیاز دال   ی کیدونم.. من فقط گفتم    ینم -

 !خبرم یهم داشته باشه که خب.. من ازش ب ی ا

نگاهش    نیا  با لرز  هیحرف  برا  دیکم  ب  نکهیا  ی و  از حد   شی با 

من.. چ با  موندن  تو چشم  نده سر  ی زی چشم  لو  و    عیرو  روش 

 ..زد گارشی به س یظیبرگردوند و پک غل

بگه و خودش و رفع   ی زیچ  هیتو سکوت منتظر موندم تا    منم

برگردوند و خواست حرف بزنه.. چشمم   تا روش و  یاتهام کنه.. ول

 ..شد یم کیدرهم بهمون نزد  ی افتاد که داشت با اخما ریبه ام



3206 
 

.. پک  دیبه باباش رس  ینگاهم و دنبال کرد و وقت  ر یهم مس  ویگ

س   ی تر  ظیغل فوت   گارشیبه  آسمون  به سمت  و  دودش  و  زد 

 ..کرد

.. با  ریام  ی خشم لونه کرده تو چشما  شیوضوح حس کردم آت  به

  ی.. ب دیرس  زمونیبه م  یکار پسرش شعله ور تر شد و وقت  نیا

و به خاطر    شی رستانیبه حضور من انگار که داره بچه دب  تیاهم

 :دیکنه توپ  یم  خیتوب دنیکش  گاریس

  ؟ یکش  یم  گاریهمه آدم س  نی چشم ا  ی جلو  ی شد   حیانقدر وق -

 !آبرو دارم نجایخاموشش کن من ا

باباش    ویگ به حرف  توجه  د  هی بدون  پوزخند    گهیپک  با  و  زد 

 :گفت  یظیغل

 !زر نزن بابا! آبرو  -

منم از حالت خونسردم در اومدم و با تعجب و بهت    گهید  حاال 

نگاه    نیزد؟ ا   یحرف م  یشکل  نیزل زدم بهش.. با باباش داشت ا

رو بابت    گهیکه هنوز همدداد    یپر از خشمشون نشون م  ی ها

نبخش برا  و ی.. گدنیاتفاقات گذشته  کردن   غه یزن ص  ی احتمااًل 

 !اش توسط پسرش  ه.. به خاطر کشته شدن معشوقرمیباباش و ام
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[12.03.21 16:54] 

 کم یو  ستیپارت هزار و دو   

 یاز دوستام اومدن سراغ تو رو م! چند تا  گم یبلند شو بهت م  -

 !رنیگ

باباش با لحن    یشیآت  ی تو چشما   رهیسرش و بلند کرد و خ  نباریا

 :دیتوپ ی بد

 یبه جهنم! من وقتم و با اون جاکش ها  دیخودت و دوستات بر -

 !گذرونم یبدتر از تو نم

 دمید   ریام  ی چشما  ی و خجالت و تو  یاز شرمندگ   ی ادیحجم ز 

که    ی انداخت و دوباره به پسرش.. به کسبه من    ی نگاه  م ین   یوقت

ب   نهمهیا از  با  بود  کرده  کاور  و  گناهش  زندگ   ن یسال    ی بردن 

 !من.. زل زد ی سایگ

با - بگذرون   دیاتفاقاً  میوقت  خودتم خوب  پس   یدون  ی..  چرا! 

 !خودت و برسون گهید قهیمنتظرتم.. تا دو دق

انگار گ  یحرف  نیا  با و درک    شیخوب مفهوم اصل  یلیخ  ویکه 

  ن ی هم ح  ویروش و برگردوند و رفت.. گ  ریکرد و ساکت شد.. ام
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و    گارشیخاموش کردن س بلند شد  از جاش  با خشم و غضب 

 :دیغر رلبیز

 !ناموس یحرومزاده ب -

مکالمه   نیکه مات و مبهوت به ا  یو بلند کرد و رو به من  سرش

 :کردم گفت   یپدر و پسر فکر م بیغر بیعج

 !اآلن امیم -

  ینجور یچرا داره با باباش ا  نکهیبابت ا  کیکوچ  ح یتوض  هی  یحت

که مسلماً   ین یسال غربت نش  نهمهیزنه.. اونم بعد از ا  یحرف م

خانواده به همراه داشته باشه.. نداد   ی اعضا  ی برا  ی دلتنگ  دیفقط با

 !و رفت

خشم و   نهمهیا  ی تونستم حدس بزنم علت اصل  ی م  نکهیبا ا  منم

شوک بودم و باورم   ی هنوز تو  یبود... ول   یچ  گهی همدنفرتشون از  

 !شد ینم

  ی مرفه   یکه باباش براش کرد و زندگ  ی بعد از کار  دیبا  ویگ  حداقل

که سر اون زن آورده   ییبه بال  ت یاهم  ی که اونور براش ساخت.. ب

 یباهاش برخورد م  نیشد و نرم تر از ا   یبود.. ممنون باباش م
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که   ی کار  نیاز ا  دیرس  یبه نظر نم  یراض  ادیانگار.. ز  یکرد.. ول

 !ردهاش ک ندهیحفظ آ ی برا ریام

* 

جشن  و مراسم حنابندون تموم شد و بعد از رفتن مهمونا    باالخره

 .میو مشغول حرف زدن شد  میستاد یوا  اطیح  ی تو  ی ا  قه یچند دق

اون دو نفر قرار گرفته بود.. از کنارم    دید  ی که دوباره جلو  سایگ

نم ا  یتکون  لحظه  و  و دست سردش  در   ی خورد  دستم  تو  از 

 .اوردینم

اون عذاب دهنده نبود.. منم    ی ها و ساعت ها.. فقط برا  قهیدق  نیا

تونم    یفعالً.. نم  نکهیشدم.. با فکر کردن به ا  یداشتم داغون م

حال بد زنم و سرجاش بنشونم و دهنش و به روش   نیعامل ا

 !کنم سیخودم سرو

[12.03.21 16:54] 

 و دوم  ستیپارت هزار و دو   

 سایاز گ  یجمع.. هرچ  نی.. تو همنجایشد هم  یدونستم م  یم

و خالص.. مطمئناً  ر  سایدفعه رو کنم و خودم و گ  هیو    دم یشن

  ت یجنا  نیا  ریکه خودش درگ  ییسایاز حرف گ  شتریحرف من و ب 
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 دن یاز هم پاش  ی برا   یکردن و همون شک و دودل  یبود قبول م

 ..بود یکاف  ویو گ ری ام یشدن زندگ 

ر  ینم  یول د  سکیشد  حاال  ا  گهیکرد..  از    ی م  ریام  نیمنم 

 ی برا  ی زیچ  گهیخاله سارا.. د  دنیبعد از فهم  نکهی.. از ادمیترس

 .لو بده سی و به پل لمیاز دست دادن نداشته باشه و بره اون ف

  د یترس ی بود که م نیکار و نکرده بود.. به خاطر ا نیتا اآلن ا اگه

و واسه همه    نیمن ا  ی خودشم برمال بشه و وقت  انه یمخف   ی زندگ

م ف  یلیدل  گهیکردم.. د  یرو  اون  از  و  بمونه   لمینداشت ساکت 

 !استفاده نکنه سایگ هیعل

م   دیبا  پس آوردن    یصبر  دست  به  واسه  برنده    هیکردم  برگ 

با    ویهم به گ  ریکه هم به ام  یزیچ  هی..  گهید   ه یثابت کنه که 

قدرت و دارم که دو حرکت به سمتشون بردارم   نیحرکتشون.. ا

 !و خلع سالحشون کنم

 !خونه ما  میو جمع کن بر لتیاجان.. برو وس سایگ -

و مامانم بود    می همه امون به سمتش برگش  نیمیخاله س  ی صدا  با

 :که در جوابش گفت

 !اونجا انیخونه ما.. فردا م انیخب بذار امشب ب  -
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ا  قبل ک   نکهیاز  خونه  شب  بگ   یبحثِ  باال  باالخره رهیموندن   ..

خواستم بزنم و به زبون آوردم و    یکه از لحظه ورودمون م  یحرف

 :بلند که همه بشنون گفتم ی با صدا

 !خونه خودمون می ر یما.. امشب م دیاگه اجازه بد -

همه تو بهت فرو رفتن و آخرسر مامانم    ی ا  هیحرف چند ثان  نیا  با

 :دی بود که پرس

 ؟ یعنیخونه خودتون؟ تهران  -

 :ند شد اعتراض خاله سارا بل ی بگم صدا ی زیچ نکهیاز ا قبل

عروس - واسه  مگه  هم  د؟ی بمون  دیخوا  ینم  یخاله جون    ن ی به 

 د؟ یریم ی زود

! منظورم از خونه امون تهران  یواسه عروس  م ینه خاله جان! هست -

  ر ی.. نه اسرازیش  می.. که هر وقت اومدمیخونه گرفت   نجاینبود.. هم

 !ی... نه مزاحم کسمیهتل بش 

د  از ام  دمیگوشه چشم  و    ریکه  فرو کرد  موهاش  تو  و  دستش 

به    نیخونه.. از ا  نیبا ا  نکهیروش و برگردوند.. احتمااًل از فکر ا
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مهر    ی و منم با حرف بعد  نهی شهر بب  نیتو ا  شتری بعد قراره ما رو ب

 :و به افکارش زدم دییتا

.. گفتم  میو بر  می ایب   شتریبه هر حال چون قراره از حاال به بعد ب  -

 !خودمون ی برا  میرو داشته باش  ییجا هی

 :موافقت کرد و گفت دهیا نیمن بود که با ا ی نفر بابا نیاول

  ی پسر.. البته که در خونه ما هر موقع که م  ی کرد  یکار خوب -

 دیراحت  ی نجوریاگه خودتون ا  یباز بود به روتون.. ول  دیخواست

  ..ست ین یحرف

 !ممنون -

 :د یخان بود که پرس منوچهر

 !مبارکتون باشه.. حاال کجا هست خونه اتون -

لب    یبا ناراحت  نیمیو که بهشون دادم خاله س  ی حدود   آدرس

 :زد

  ه یچند ماه    نی ما هم دلمون خوشه به هم  یمبارکتون باشه.. ول -

م که  پ   د یایبارا  مدی مون   ی ما م  شیو  اونم  خونه    دیبر  دیخوا  ی ! 

 !خودتون؟
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خواب   ی خاله.. فقط برا  م یستیو چهار ساعته که اونجا ن   ستیب -

 ..دی خونه شماها.. نگران نباش می.. قبل و بعدش چترمیریم

تهاجم  مامانم معمول  طبق  که  بق  یبود  از  ا  هیتر    ه یقض   نیبا 

 :برخورد کرد و گفت

خودمون    ی خونه برا  هی  میتهران بر  میایما هم که م   یعنیپس   -

 .. آره؟می نش یتا مزاحم کس میریبگ

 :باالخره سکوتش و شکست و جواب داد  سایاز من گ قبل

درصد فکر    هیچشم ماست..    ی شما قدمتون رو   ه؟ یچه حرف  نیا -

!  د یبه جز خونه ما بمون  ییتهران و شب جا  دیایشما ب  میبذار  دیکن

که..    نهیا   ی برا  رهیهم خونه بگ  نجا یگرفته ا  میزرتشت تصم  نکهیا

 یوقت  می.. دوست دارمیدون  یرو شهر خودمون م  نجایما هنوز ا

..  میایو ب  میریبگ  یمرخص  مینتو  ی که م  ادیم  شی پ  یتیموقع  هی

  !میمهمون نباش

مامانم و آروم کرد و باز خاله سارا بود که    ییجورا  ه یحرف    نیا  با

 :مادرامون گفت  ی بردن دلخور نیاز ب ی برا

خوب - اذ  دیکرد   یکار  هم  شماها  تازه  دینکن   تشونیخاله!  بابا   ..

روزاشون    نیعروس دومادن مثالً! دوست دارن راحت باشن! از ا
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تونن استفاده کنن و خوش بگذرونن.. خونه پدر و    یهرجور که م

شه.. اول و   یمثل خونه خود آدم نم   گهیمادر بعد از ازدواج که د

 !ونندوست دارن بم رجاه دیشن مهمون! پس بذار یآخر م

افتاد که    ویلحظه به گ  هینگاهم    یدونم چرا ول  ی حرف نم  نیا  با

منقبض شده به مامانش زل    یدرهم و فک   ی کم با اخما  هیاول  

 ..نییزد و بعد سرش و انداخت پا

مخاطب قرار   ی برا  یتی زد و از هر موقع  ینم  یبود که حرف  بیعج

گ نم  ای  سایدادن  استفاده  پروندن  ا  یمتلک  از  بعد   نکهیکرد.. 

دوستا با  تا  بره  شد  احوالپرس  ی مجبور  د  یباباش  هم   گهیکنه 

  ی پنهون م  هیبق دیاز د اطیو خودش و گوشه و کنار ح دمشیند

 .کرد

من درباره عالقه دو طرفه ام    ی حرفا   ریدونم تحت تاث  ینم  حاال 

گ خشم  ایبود..    سایبا  خود   یهمون  رابطه  تو  پدرش  که  و  ش 

نسبت به دو سه ساعت    گهیکه بود د  یهرچ  یداشت.. ول   انیجر

 !جمع نیکرد از برگشتن و بودن تو ا ینم ی احساس شاد شیپ

[12.03.21 16:55] 

 و چهارم  ستیپارت هزار و دو   
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 تیواقع  نیبا ا  گه ید  یول  ی هامون هرچند به صورت ظاهر  خانواده

کنار اومدن و    میخودمون دار  ی خونه برا  هیشهر    نیکه ما تو ا

مرحله سخت.. خواستم    نیاز رد شدن از ا   یقبول کردن و من راض

لحظه به   هیکه چشمم    میو جمع کنه بر  لشیبره وسا  سایبگم گ 

 ..گالره افتاد

  سا یبود.. گ  نیزم  رهیخ  زونیآو  ی بود و با لبا  ستادهیباباش وا  کنار

غم لونه کرده    نیبه حرف گرفته بود و متوجه ا  نیمیرو خاله س

 ..خواهرش نشد ی تو چشما 

کم دوال شدم تا قدم بهش    هیمن رفتم سمتش و    نیهم  واسه

ناراحته.. دلش و خوش کرده    یدونستم از چ  ی م  باً یبرسه.. تقر

که زدم   یکه اونم من با حرف  بود به وقت گذروندن با خواهرش

دختر کوچولو رو که    نیازش گرفتم و اصالً دوست نداشتم دل ا

 !از خواهرش نداشت و بشکنم ی ادیسهم ز

 خونه امون و مخصوصاً دو خوابه انتخاب کردم؟  یدونست یم -

شد و بعد با تعجب شونه   رهیکم با تعجب بهم خ هیسوالم  نیا با

موضوع که    نیا  ستیمهم ن  یلیبراش خ  یعنیباال انداخت که    ی ا

 :زدم و گفتم  ی لبخند نباریا
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واسه گالره خانومم داشته    یاتاق خال  هی..  میکه هر وقت اومد -

 !خواهرش بمونه شی تا پ می باش

 :حرف کم کم لباش به دو طرف کش اومد و لب زد نیا با

 !واقعاً؟ -

 نیکرد و درست هم  یذوق م  یشد وقت   یم  سایگ   یاش کپ  افهیق

م  یشکل با حس خوب   دیپرس  یازم  منم  اون   ی»واقعاً؟!«  تو  که 

  ش ین یو اآلن از گالره گرفتم.. دستم و به سمت ب   سایلحظه ها از گ 

 ..دراز کردم و نوکش و گرفتم 

 !واقعاً -

و بلند کرد و رو به باباش که داشت به مکالمه ما گوش   سرش

 :کرد گفت یم

 تونم برم؟  یم -

 !از مامانت بپرس بابا -

  سا یسمت مامانش که هنوز گرم صحبت با گ   دیی حرف دو  نیا  با

 :بود و ذوق زده گفت

 و عمو زرتشت؟  سایگ یمامان من برم امشب خونه آبج  -
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 :گفتروش و به سمت دخترش برگردوند و  خاله

 !خوان استراحت کنن ینه مامان.. از راه اومدن.. خسته ان م -

 !به خدا عمو زرتشت خودش گفت برم -

 نکهیهم مادرش زل زدن به صورتم و هم  سایحرف هم گ  نیا  با

.. دلم گرم  دمی نشسته بود و د  سایگ  ی که رو لبا  یتیلبخند رضا

 ..بهش زدم یشد و چشمک

 :گفت به مامانش که هنوز مستاصل بود رو

که فردا از   میدار  یلباساشم برم   میری.. اآلن سر راه م ادیبذار ب -

مدل خوشگل درست    هیو موهاش و    شگاهیآرا   ادیهمونجا با من ب 

 !باغ میریکنه و بعد باهم م 

  !شه  یمزاحمتون م -

  گه یبا همد  دی با  نایاز ا  شتریمن که از خدامه.. ب   ؟یچه مزاحمت -

ده سال گذشته و کمبودامون جبران    نیتا همه ا  میوقت بگذرون 

 .بشه

 :به غم نشست و با بغض لب زد نی میحرف چهره خاله س نیا با

  ..دور شدنت از ما رو ی خدا لعنت کنه باعث و بان -
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رفت   یشد و م  یرد م  هیکه داشت از کنار بق  ویلحظه گ  همون

لحظه مکث کرد    هی  نیمیحرف خاله س  نیسمت ساختمون.. با ا

 ..و روش و برگردوند سمتش 

از   ی زیهم چ  ن یمیبود که نکنه خاله س  ده یانگار ترس  ییجورا  هی

  ن یشد ا  از کنارش رد  ویگ  نکهیدونه و حاال به محض ا  یم   هیقض

 ..حرف و زد که متلکش و بشنوه 

تا   دینفهم  یبود که حت  دهیترس  انقدر به صورتش  من زل زدم 

  ن یمطمئن شد همچ  یهمه عکس العمالش و شکار کنم و وقت

که مثل تمام ساعت    سایهم به گ   ی ا  هی.. چند ثان ستین  ی زیچ

کرد   یم  یتو چشماش خوددار  میامشب از نگاه کردن مستق  ی ها

 !ن.. رفت تو ساختمویبا کس یزل زد و بعد بدون خداحافظ

گرفتم و برگشتم سمتش..    ویرفتن گ  ریبابام روم و از مس  ی صدا  با

مشغول حرف زدن و جواب دادن به سواالش شدم و   قهیچند دق

 ..شدم رهیخ سایگ یخال ی برگشتم.. با بهت به جا یوقت

  د ی.. مگه ندیول  ادیو جمع کنه و ب  لشیرفته بود تا وسا  مطمئناً

 هم رفت تو ساختمون؟ وی.. گشی پ قهی که چند دق

××××× 
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  ی و جمع کردم.. خوشحال و راض  لمیو وسا  دمیو که پوش   لباسام

گذشتنش    یو خوش  ریبه خ  ی د یکه ام  یشب  نی از تموم شدن ا

 ..نداشتم.. راه افتادم سمت در اتاق

راض  یلیخ  یول تصورات  د  یزود..  با  رفت  باد  به  ام   دن یکننده 

روم سبز شد و نگاه زشت    ی که به محض باز کردن در.. جلو  یکس

 !و به صورتم دوخت هشیو کر

  رم یداشتم تا حد ممکن ازش فاصله بگ  یچند ساعت سع  نیا  تمام

.. انگار اون برعکس من.. منتظر  یچشم تو چشم نشم ول  یو حت

 !بود که بتونه خفتم کنه ی لحظه ا هی

 !دخترخاله ارمی ب رتیعجب! باالخره تونستم تنها گ چه -

دندونا   نباریا با  نگرفتم..  و  دستا  ی نگاهم  و  شده  چفت   یبهم 

.. تا بلکه از حشیوق  افهیو زل زدم به ق  ستادمیمشت.. همونجا وا

همه وجودم   دنشیکه با د  یبه حس  ینگاه پر از نفرت.. پ   نیهم

 !مکالمه نیکرد ببره و انقدر تالش نکنه واسه ا یو پر م

از ازدواجتون گذشته! به    یطبق محاسبات من.. چهار پنج ماه -

مثل    ی نجوریکه ا  دیاریکم شورش و در نم  هی  گهینظر خودتون د

 د؟یریگ ی و فاصله نم دیچسب به هم وصل
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[12.03.21 16:55] 

 و ششم  ستیپارت هزار و دو   

که ده سال در تکاپو بودم تا   یبود.. من  بیعج  یل یبود.. خ  بیعج

کنم.. حاال   دایآدم و حرف زدن باهاش پ   نیا  دنیبرا د  یراه  هی

به ذهنم    یحرف  چیمغزم قفل شده بود و ه  دنشیبا د  ی نجوریا

 !ارمیتا به زبون ب دیرس ینم

 ییهوی  دارید  نینداشتن و ا  یبه خاطر آمادگ  شی بخش  هی  دیشا

 ..ر خودش بودبه خاطر رفتا شی.. بخش عمده بعدیبود ول

من    نکهی.. قبل از انمش یبب   یکردم وقت   ی دونم چرا حس م  ینم

کنه به حرف زدن درباره گذشته    یبگم.. خودش شروع م  ی زیچ

که در طول   ی چند تا برخورد  نی تو ا  ی.. ولیمعذرت خواه  یو حت

تصورات احمقانه من.. توش   نینشونه از ا  چی.. همیامشب داشت

  !شد ینم دهید

بگم.. نه جاش بود.. نه وقتش.. تو    ی زیخواستم چ  یفعالً نم  منم

که به سمتش نشونه    یپر از نفرت  ی نگاه ها  نی مرحله.. هم  نیا

بفهمه تو چه جا  یگرفتم.. کاف   یم تا  قرار   ی برا  ی گاهیبود  من 

 ..کرد یمقاومت نم دنیداره.. البته اگه انقدر در برابر فهم 
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 !برو کنار -

چفت شده به زبون آوردم تا بازم درک  کنه چقدر    ی دندونا  با

  دن یتنها واکنشش شد باال پر  یاز حرف زدن باهاش.. ول  ادیعارم م

 .... تمسخردمیابروهاش از تعجب و شا

بفهمم    دیواسه حرف زدن بهم بده! من با  یوقت  هی..  یول  رمیم -

..  یباش ی نجوریگذره.. دوست ندارم با من ا یم ی تو دلت داره چ

تو    یخلل  دیهم نبا  ی چند سال دور  نی.. ام ینداشت  ی ما گذشته بد

منم کج دار و   ی تون ی م ه یکنه.. حداقل مثل بق جادیرابطه امون ا

 !یببخش زیمر

حالت مونده    ی رفت و با چهره ب  نیعضالت صورتم از ب  انقباض

تو سرش   یآدم.. چ   نیگفت؟ ا  ی داشت م  ی.. چزل زدم بهش

 !بفهممش یقیطر چیتونستم از ه یگذشت که من.. نم یم

به خودم    نکهیبه ا  تیاهم  ی آب دهنم و قورت دادم و خواستم ب 

ا ا   ی برا  یخوب  ی جا  نجایگفتم  با  زدن    ست ین  یعوض  نیحرف 

.. که در خونه باز  نهی ب  یم  یچ  ی تو  قاً یبپرسم.. گذشته بد و دق

زرتشت.. در    دنیبار در طول امشب.. با د  نیدوم  ی و من براشد  
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 رونیراحت ب  الیبا خ  وحال که ضربان قلبم تند شد.. نفسم    نیع

 !فرستادم

 پس؟ ی ایجان چرا نم سایگ -

تو  یلرزش م  ی که  فقط خودم  احتمااًل  و  بود  تونستم    یصداش 

 ی و امشب تحمل کرده بود.. فقط من م  ی بدم. چه فشار  صیتشخ

  !و خدادونستم 

[12.03.21 16:55] 

 و هفتم ستیپارت هزار و دو   

اومدن زرتشت و شن  یکه حت  یآدم  نیا نه    دنی با    ه یصداش.. 

اش و از روم برداشت..   رهیسانت از جاش تکون خورد و نه نگاه خ

 ش یبعد دیپل دمیاحمقانه و شا یانقدر تو عالم خودش غرق فکرا 

و پر از   یمنف  یها  ی از اتفاقات دور و برش و انرژ  یبود.. که درک

 !داشتشد ن یکه به سمتش پرتاب م ینفرت

 !زمیاومدم عز -
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کنم    شیانقدر کم نبود که بتونم مخف  ی.. ولدیلرز  یمنم م  ی صدا

که باالخره به خودش اومد و از   د یهم رس   ویو احتمااًل به گوش گ

 ..سر راهم کنار رفت

 ی بود و برا  ستادهیوا  مونیبه زرتشت که تو چند قدم  ینگاه  م ین

داشت به من نگاه    م یفقط مستق   اد ین  ویخشمش به چشم گ   نکهیا

 :کرد انداخت و گفت یم

دو   ی شه مگه بذار  یم  ینوبره واال! حاال چ  دیبد  دیزوج انقدر ند -

 ل؟ یکلمه با زنت حرف بزنم بخ

زرتشت و مخاطب قرار داده بود و اونم به ناچار سرش و   می مستق

 ..به سمتش برگردوند

که.. خوشش    ینی ب  ی! م ستین  یباشه حرف  لیاگه خودشم ما -

بدون   نمی ازت! تو هم زورش نکن.. چون دفعه بعد که بب  ادینم

 !ینیب  یازم نم یبرخورد خوب ی خودش راهش و سد کرد لیم

چون کاسه    می رفت   ی م  د یبا  گهیو مبهوت زل زدم بهش.. د  مات

تونست در برابر    ینم  گهیشد و د   یم  زیصبر زرتشتم داشت لبر

 !آدم خوددار باشه نیا
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شک    وینبود که گ  دیاصالً بع  ضیپر از غ  ی حرفا  نیاآلنم با ا  نیهم

  ی خبر داره.. وگرنه لزوم  زیتشت از همه چزر  نکهیکرده باشه به ا

 !رهی نداشت انقدر در برابرش جبهه بگ

  م یگرفت و دستاش و به نشونه تسل  یبازم به شوخ  ویحال گ  نیا  با

 ..باال برد

  !ات و  قهی .. برش دار ببر عتستمیباشه بابا.. لولو خورخوره که ن -

که دستش و به سمتم دراز   یقدم به سمت زرتشت   هیخواستم    تا

نحسش   ی بردارم دوباره صدا  رهیکرده بود تا دست لرزونم و بگ

 :بلند شد

دخترخاله ام و به حرف   دیبا  یدونم چه جور   یمن خودم م -

  شتر یاز تو من باهاش وقت گذروندم.. ب   شترینباشه.. ب  ی! هرچارمیب

م تو من  تا شونزده   ادتی  دیشناسمش! گفتم شا  یاز  رفته که 

 ی زیبود که بخواد چ  ده یند  یاصالً تو رو درست و حساب  شی لگسا

و مثل پروانه دورش    دمشید  یو من بودم که هر روز م   ادیب  ادشی

 !و همه جا هواش و داشتم دمیچرخ یم
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آدم وجودم    نی ا  دنیکه به محض د  یمختلف  ی همه حس ها  حاال 

م پر  ب   ی و  از  با درصد خ  ن یکرد  من  و  بود  از   ی ادیز  یلیرفته 

 .کردم یداشتم نگاهش م   رتیتعجب و ح

[12.03.21 16:55] 

 و هشتم ستیپارت هزار و دو   

حرف و    نیتونستم فکر کنم منظورش از ا  یخواستم و نم  ینم

برا  ی کر  ی جورا   هی چ  زرتشت  ی که  ذهنم    یخوند  چون  بود.. 

عالمه خاطره بد   هی  ریکه ز  یبود به اون روزا و خاطرات   دهیپرکش

نشون    ی خود  ه یحرف    نیو تلخ و منفور.. دفن شده بود و حاال با ا

 .دادن

به افکارم پر و بال بدونم و بدون حرف   ادیزرتشت نذاشت ز  یول

و با خودش برد.. قبل از    دیراه افتاد سمت در و دست منم کش

 ..بهش زل زدم گهیبار د هیرفتن سرم و برگردوندم و  رونیب

داشت خودش    یکرد و سع  یم  ی باز  لمیزرتشت ف  شیاونم پ  انگار

آدم خونسرد و بذله گو نشون بده.. چون حاال که زرتشت    هیو  

اخمادشید  یمن با  ه  یی..  انگار  ه   چیکه   ینم  زیچ  چیوقت.. 
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.. اونم  دیو شا  ن ی شده بود به زم  رهیتونست از هم بازشون کنه.. خ

 !تهخوش گذش  ی مثل من غرق شده بود تو روزا

* 

دستم.. در و با آرنج باز کردم و    ی نسکافه تو  وانی خاطر دو تا ل  به

بود و چشمش که به من و    شی رفتم تو.. زرتشت سرش تو گوش

 ..دستم افتاد گل از گلش شکفت ی تو ی وانایل

 !آخخخخ.. دستت درد نکنه -

 ..رو دادم دستش وانایاز ل یکی

..  ست ین  میخور  ی خودمون م  شه یکه هم  یینوش جان! از اونا -

 ..نه ایدونم خوشمزه هست  ینم گهید

 :گفت  اتشیهم زدن محتو نیح

شن و    یکه فاسد نم  یلیوسا  ی سر   هی  میریقبل از برگشتمون م -

  ی م  م یتصم  ییهویکه    ییبمونه واسه وقتا  میذار  ی م  میخر  یم

  !میایب  میریگ

 !یاوک -

 !د؟یگالره خواب -
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 !خسته شد زود خوابش برد دیآره بچه انقدر امروز اونجا رقص -

 ..زل زدم بهش یقدرشناس ت یسمتش و با نها دیچرخ نگاهم 

  ج یحواست جمعه! من انقدر.. گ   یطیچقدر خوبه که تو هر شرا -

گالره تو ذوقش   دیبودم.. که اصالً به ذهنم نرس   ویدوباره گ  دنید

 !اونجا میخوره که ما شب نر یم

جفتمون    ی جا  نی... واسه همست یکه حواست ن  دمی منم فهم -

 !حواسم و جمع کردم

که    فقط کردم  و    یکینگاهش  و خورد  اش  نسکافه  از  قلپ  دو 

 ..تکون داد هیچ ی سرش و به معن

 !تو ی ش یم  یخوب ی چقدر بابا -

کم خودت و    هی فقط اگه    یش  ی م  یخوب  یلیتو هم مامان خ -

سلطه احساساتت..    ریز  ی و تو لحظه انقدر راحت نر  یکنترل کن

قبل از   قهیچند دق ویظار داشتم حواست باشه که گمثالً واقعاً انت

نشسته بودن و حداقل    اطیتو رفت تو ساختمون و همه هم تو ح

 !لتیوسا داشتنبر یتو برا ی بر گهینفر د  هی ایبا من 
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ا   دیخوا  یاگه م❌ از  پارت جلوتر  پنجاه   بخون  نیصد و    د ی و 

 زرانی.. خدیکن  ی دار یرمان و تو اپ باغ استور خر  یپ  ی آ  ی و        

     ❌ شهیتموم م نجایچند ماه جلوتر از ا  شنیکیاپل ی تو

[14.03.21 22:51] 

 و نهم ستیپارت هزار و دو   

پشت در   هویکه    ی اون لحظه ا  ادیبا    دمیکش  می شون یرو پ  یدست

گ ب  ویبا  و  لرزونم  بازدم  و  رو شدم  به  حت   رونیرو    ی فرستادم.. 

 ..کرد یضربان قلبم  و تند م  شمیادآوری

کنم که   لیو تحل هیتونستم تجز یبودم واقعاً! اصالً نم  جیمن گ -

تو ساختمون.. فقط انقدر تحت فشار بودم از   یو ک  اطه یتو ح  یک

..  امیو بردارم ب  لمیخواستم وسا  عی.. سرر یو ام  ویگ   ره یخ  ی نگاه ها

 !جلوم سبز شد ی که اونجور

  نی! امی حواسمون و جمع کن  شتریب  دی.. باسایگ  م یدقت کن   دیبا -

عج م  بی غر  بیپسره  نشناخت  یرفتار  هنوز خوب  ..  مشیکنه.. 

چرا برگشته.. فقط    میدون  یتو سرشه.. اصالً نم  یچ  میدون  ینم

پرک برخورد  از  ام  ی ا  نهیامروز  با  فهم  ریکه  سرخود   دمیداشت 

با باباشم سر جنگ داشت   ی.. حتستین  یراض  یلیخ  ریاومده و ام
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 دمیدونم شا  یهم انزجارشون و نشون دادن. نم  ی و علناً تو رو

جبهه نباشن    ه یممکنه اون دو تا اصالً تو    یکردن.. ول  ی باز  لمیف

 یلیباباش رفته سر مامانش هوو آورده خ  نکهیه به او خب با توج

  م ی دقت کن  دیبا   نیهم  ی رسه.. برا  ی هم دور از منطق به نظر نم

 !زنیطرف زهرشون و نر هیکه هر کدوم از   میباش  بو مواظ

مات شده زل زدم بهش که    ی نداشتم بزنم.. فقط با چشما  یحرف

 :گفت  عیو سر دیحالم و فهم

و آتو   ی.. فقط گفتم حواست و جمع کنی رو نگفتم که بترس  نایا -

ند چی دستشون  وگرنه  ن  ی برا   ی زی..  عوض  ستیترس  اون   ایو 

تو   گریتونن با حرفاشون ج  یخوب م   یو ندارن.. ول  ی عرضه کار

خوام! خودم همه جوره مواظبت    یو نم  نیرو بسوزونن و من ا

 !کن ی تو هم همکار یهستم.. ول

و    یکه هنوز بهش لب نزده بودم و گذاشتم رو پاتخت  ی ا  نسکافه

و   کش  هیخودم  رو  دمیکم  نشست  دستم  کف  ته   ی سمتش.. 

 ..و نگاه پر دردم به چشماش  دوختم ششیر
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  دم یسوزونن.. فقط من فهم  یتو رو م   گریاز من دارن ج  شتریب -

عذاب  چه  چ  ی جلو   ی دیکش  یامشب  همه  از  نفهمن  تا   یاونا.. 

 !ی باخبر

کم صورتش و چرخوند تا    هیرو لبش نشست و    ین یغمگ   لبخند

 ..بتونه کف دستم و ببوسه 

[14.03.21 22:51] 

 و دهم  ستیپارت هزار و دو   

لحظه ها    نی.. که اندهیآ  ی دارم به روزا   د ی! انقدر امستیمهم ن  -

از اون دو نفر    یکینبود.. امشب خون    ی دیرو تحمل کنم! اگه ام

شد.. هم انتقام تو رو   یخودم راحت م  الی.. هم خختمیر  یو م

کار و  نیخواد ا  یدونه که چقدر دلم م یگرفتم! فقط خدا م یم

ا تمام  و حرص  ر  نیبکنم  ها  ب  هیبا    وسال  و    یحرکت  منطق 

کارانهیوحش مثل  خال  که خودشون  ی ..  سرشون  کنم!    یکردن 

کار    نیکه با ا  یو آرامش  ندهیچشمم.. آ  ی جلو  ی ایبازم تو م  یول

  نه یو هم  ستی حقت ن   گهیعذاب د  هی..  ستی! حقت نرهیبرباد م 

.. باالخره  فتهیجنجال راه ب  دیبنده! شا  یمن و م  ی که دست و پا

 ی اونجور  یدر صد مطمئن باشم که همه چ  صدتونم    یهنوز نم
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م پ  ی که  ول  شی خوام  هرکاریبره  باش  مطمئن  بخوام   ی ..  که 

رس تو..  آرامش  و   بیآس  نیکمتر   دنیبکنم...  روح  و  جسم  به 

 !تمهیروانت.. اولو

برا  ن یهم  دن یشن کاف   ی حرفا  تا درد  یمن  ا  ی بود  تمام   ن یکه 

تقام گرفتن  خواستم با ان  یسال ها تو دلم تحمل کرده بودم و م

 ..بره  ن یپاکش کنم از ب ویاز گ

حت  ی م  اگه احت  گهید  یگفتم  انتقام  اون  و    ی اجیبه  ندارم  هم 

نزد  نکهیهم زندگ  نیتر   ک یبدونم  کس م یآدم  عاشقانه    ی..  که 

تونم بعد از خدا بپرستمش.. من و تا    یم  یدوستش دارم و حت

ذاره واسه    یم   ه یحد باور داره و واسه آرامشم داره از جون ما  نیا

 ..دروغ نبود هیام کاف

تو نقطه    گهیدونستم که زرتشت د  ی حال هم م  نی خب.. در ع  یول

از من..    شتریکه محاله برگرده و حاال ب  ستادهیوا   رشیاز مس  ی ا

 !دونه  یانتقام گرفتن از اون دو نفر و حق خودش م

دلش   ی که تو  یو خشم  دیکه امشب کش  ی .. به خاطر زجرمنم 

کردم و همراهش   یتونستم کمکش م  یکه م  ییخفه کرد.. تا جا

 !شدم یم
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 !یتو بگ یقربونت برم من.. هرچ -

 .یو گذاشت رو پاتخت  دیاش و تا آخر سر کش نسکافه

  قه یبخواب.. چند دق  ریتو آسانسور بگ   میبر  ی اگه حسش و ندار -

دستم در    ریکنم تن و بدنت سالم از ز  ینم  نیتضم  یبمون  گهید

چشمشون    یوقت   ی رو بد  ه یخودت جواب بق  دی.. اون موقع با ادیب

 !افته یگلو و شونه ات م  ی ها یها و  خونمردگ ی به کبود

[14.03.21 22:51] 

 ازدهمیو  ستیپارت هزار و دو   

نگاهش کردم  و بلند شدم واسه خاموش کردن چراغ..   ی چپ   چپ

حت  دیشا داشتنمون  رابطه  نبود  دق   یبد  چند  واسه    قه یاگه 

 .میکرد یم یکاوریگرفت  و به اصطالح ر یذهنمون آروم م 

.. که فکر کنم.. خودم رهیبهتر بود که  ذهنم آروم نگ   دمی.. شایول

 دمشیمروز هربار که د.. تا مثل ای بعد  ییارویرو  ی و آماده کنم برا

 !تن و بدنم نلرزه

حس جواب دادن به   یندارم و حت  یلیتما   دیهم که د  زرتشت

و آغوشش و برام باز   دی.. دراز کشستیتو وجودم ن  شیپررو باز
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  ت یبه امن عیکرد که منم برم تو بغلش و  من از خدا خواسته سر

 !اون آغوش پناه بردم و  خودم و حل کردم تو وجودش  ر ینظ  یب

که    ی ا  قهیرو سرم نشست و بعد از چند دق  یکی  یکیهاش    بوسه

بود ساکت  صدا  ی ول  میجفتمون  ها   ی از    ی م  گهیهمد  ی نفس 

 ی خوابمون  نم  ادیز  یکه با وجود خستگ  میبد  صی تشخ  میتونست

 :دیبره پرس 

 ؟یبگ ی خوا ینم -

 و؟ یچ -

 در اتاق؟ ی گفت بهت جلو یم یاون پست فطرت چ -

کم   ه ی.. جالبه که کالً خودش و زده به اون راه.. اولش  یچیه -

مسخره  کرد و دست انداخت رابطه امون و.. بعد گفت من باالخره  

پره.. چون ما گذشته امون بد نبوده و از    یفهمم دلت از چ  یم

 !فهممش یحرفا! زده به سرش اصالً.. خل شده.. من که نم نیا

ربطش    ی.. الکدیمرگش هست.. از منم پرس   هیمنم حس کردم   -

و تصادف من.. که ذهنش منحرف بشه از   یبچگ  ان یدادم به جر

! به نظرم اتفاقاً  ستیخل ن  یدونم.. ول  یو م  زیمن همه چ   نکهیا

آماده   ییرودررو   نیا  ی کنه و از ما برا  ی م  ی داره باهوش باز  ی ادیز
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طور کل  ی تره!  انگار  تو  یکه  تو   ذهنش  ی حرف  تا  داره  آماده 

  !ارهیمختلف به زبون ب  ی ها تیموقع

 :لب زدم یشد و با ناراحت زونیاز دو طرف آو لبام

شه..    یذهنم و زبونم قفل م  نمشیب  یبرعکس من.. هر دفعه م -

سال ها منتظر بودم   نیکه تمام ا   هیآدم همون  نی ا  رهیم  ادمیاصالً  

رسه..    یبه ذهنم نم  یچی! هرمیو ازش حساب پس بگ  نمشی بب

کنم!    نشیتونم فحشش بدم.. نفر  ینم  ی! حت یخال   ی.. خالیچیه

ا به  برسه  روز جهنم  نکهیچه  اون  ب  یبخوام  به روش  و    ارمیرو 

  !و گرفته و بعدشم پخشش کرده لمیبفهمم چرا اون ف

ا صد    دیخوا  یاگه م❌ از  پارت جلوتر  پنجاه   بخون  نیو    د ی و 

 زرانی.. خدیکن  ی دار یرمان و تو اپ باغ استور خر  یپ  ی آ  ی و        

     ❌ شهیتموم م نجایچند ماه جلوتر از ا  شنیکیاپل ی تو

[14.03.21 22:51] 

 و دوازدهم ستیپارت هزار و دو   
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که   یاتاق زل زدم به زرتشت  یکیکم باال گرفتم و تو تار  هیو    سرم

  ره ینگاهش که به صورتم خ  یتونستم نگران   یحالم م   نیتو هم

 ..بدم صیبود و تشخ

 ارم؟یبه روش ب ی زیبه نظرت چ -

البته من..    ی که بعدش حرفاش و بشنو  ی اگه طاقت دار  - آره! 

که  بخواد   یبا اون حرمله تنها بمون  هیثان  هی  یخواد حت  یدلم نم

 یحرف زدن داشت  یاگه آمادگ  یکنه.. ول  تتیبهت بزنه و اذ  یحرف

 یو ناراحت  ی و فراموش کرد  زی! نذار فکر کنه همه چ اریبه روش ب

 !و مسخره ربط بده یالک هو به هزار تا مسئل تیو دلخور 

 :تکون دادم و نگاهم و گرفتم  دییبه تا ی سر 

 !باشه -

  نبار ی.. ادی زرتشت به گوشم رس  ی کم که گذشت.. دوبار صدا  هی

 :گفت یبود وقت شی هم قاط یکم کالفگ هیانگار 

شناسم    یرو م  سایاز تو گ  شتری گفت.. من ب   نکهیمنظورش از ا -

  ی بوده گذشته اتون که انقدر به خودش و شناخت   ی چه جور  ه؟یچ

 که ازت داره مطمئنه؟



3236 
 

اتاق..   کیتار  ی ایشه و زواو زل زدم به گو  دمیکش   ی قیعم  نفس 

م  ی چشمم روزا   ی در اصل داشتم جلو  یول   یگذشته رو مرور 

حرف و به زبون آورد   نیا  ویگ  یکه همونجا.. وقت   یکردم.. خاطرات

شده بودن   دهی کش  رونیو فراموش شده ذهنم ب  کی از اعماق تار

 ..حرف بزنم زرتشتتونستم درباره اش با  یو حاال راحت تر م

اون روزا.. سهم  یزرتشت زندگ   ی که  بچگ  یتو  من    ی و خاطرات 

 ..نداشت 

مهمتر  هرچند برا  نیکه  سال  یوقت  ی سهمش  چند  که    ی بود 

 ..ادینم ادمیازش  یچیو من ه  میبود کتریکوچ

استفاده کرد.. مثل پروانه    یگفت.. از اصطالح درست  یراست م -

من که هنوز بچه محسوب   یِ.. تا ده دوازده سالگدیچرخ  یدورم م

  ی و وقت گذروندن بهمون م   ی و بزرگترامون اجازه باز   میشد  یم

 یم  میخونه آقاجون و که هر روز توش پالس بود  ییدادن.. دوتا

  ی شد.. بعض  یچ وقت تموم نم یهامون ه   ی رو سرمون.. باز  میذاشت

  ی دخترونه ام م ی ها ی باز هیاومد و پا یوقتا اون با دل من راه م 

بکش بکش    ی ها   ی و باز  سیدزد و پل  ی وقتا من تو  یشد و بعض

بود که شبا..    دهیرس  ییکردم. کار به جا  ی م  شیهمراه  ییو جنا
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تونم از صبح تا شب با    ی که صبح روز بعد دوباره م  د یام  نیبا ا

هامون به دست    ی باز  ی تو  دیتجربه جد  یبگذرونم و کل  قتو  ویگ

 !دمیخواب یم  ارمیب

به خ  ی زخندپو اگه    االتیزدم  روزا..  اون  تو  م  هیخوشم    ی نفر 

فهموند    یو با زبون خودم بهم م   ی تو همون عالم بچگ  یاومد.. حت 

  ت یزندگ  ی دوستت.. چند سال بعد جور  نیبهتر  نیآدم.. ا  نیکه ا

.. باورم  ی کن  دای خودت و پ  ی کنه که تا مدت ها نتون  یو رو م  ریو ز

 شد؟  یم

[14.03.21 22:51] 

 زدهمیو س ستیپارت هزار و دو   

..  میزد  ی.. تو سر و کله همم ممیکرد  ی.. قهر مم یکرد  یدعوا م -

امون و   کهیهم و انگشت کوچ  شیپ  می گشت  یباز تهش برم   یول

 میکم که بزرگتر شد  هی.  میزد  یبه هم گره م  یبه نشونه آشت

بود.. حس حما  ی ا  گهیحضورش رنگ د   ت یو مسئول   تیگرفته 

مثل قبل   گهید  نکهیشد.. با وجود ا  شترینسبت به من ب  شیریپذ

و اون مشغول درس    میگذروند  یبا هم از صبح تا شب وقت نم

خانوم بودن و راه    ی مامان برا  ی ها  هیخوندن بود و من.. به توص 
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بازم فراموشم نکرده بود..    ی دادم.. ول  ی گوش م  ی و رسم خونه دار

چسبه..    یم  یبود تو جمع بگم مثالً چقدر اآلن بستن   یفقط کاف

پوشه و چند    ی در داره کفشاش و م  ی جلو  میدید  یبالفاصله م 

  ی که اون روزا عاشقش بودم برم  یخی  یبستن  هیبعد.. با    قهیدق

  چی.. عمالً تو مدرسه هیچیگشت.. سر درس خوندن هم که ه

  ی تونست مطالب   یبهتر م  و یدادم.. چون  گ  یرو گوش نم  یدرس

امتحانام سوال    ی برا  یبده و حت  حی گرفتم بهم توض  ینم  ادیکه  

بود    یمطرح   شده  هم  هیکرد!  که  بزرگتر  م  شهیبرادر    ی دلم 

  یتا اون سن.. نذاشت کمبودش و تو  ویخواست داشته باشم و گ 

  !حس کنم می زندگ

صدا   یم و به اشکام اجازه دادم که ب و محکم به دندون گرفت  لبم

نگران حال و روزم   نیاز ا  شتری و زرتشت و ب  زنیصورتم بر  ی رو

 ..نکنن 

کف    عیبازوش متوجه شد و سر  ی قطره رو  نیاول  ختنیبا ر  یول

 .صورتم گذاشت و مشغول پاک کردن اشکام شد ی دستش و رو

راحت..    الیکنم با خ  یم  هیبود دارم گر  دهیفهم  گهیکه د  حاال 

 :هق زدم
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آدم اعتماد   نی تونستم به ا  یم  ی تو بگو زرتشت.. من چه  جور -

بود و حرف دلم و نگاهم    یبرام حام  شهیکه هم  ی وینکنم؟ به گ 

کردم؟  یاعتماد نم ی دونست چه جور یو بهتر از پدر و مادرم م

  ی دیکرد که ممکنه نقشه پل  یدرصد به ذهنم خطور نم   کی  یحت

به خطر افتادن    ی برا  رسمو ت  یباشه! نگران دلش    ی نسبت به من تو

خبر رفتنش.. بازم ته دلم قرص    یبعد از ب  یجفتمون بود.. حت

کم صبر کنم    هیشد که اون رفت.. خودش و نجات داد.. منم اگه  

اندازه بهش اعتماد داشتم    نیشه.. تا ا  یکابوسا تموم م  نیو ا  رمیم

فرسته تا منم    یو م  یکی  ایگرده    یخودش برم  ایکه هرجور شده  

 !همه باورام و به باد داد لمی.. اون فیخودش ول شیببره پ 

[14.03.21 22:51] 

 و چهاردهم ستیپارت هزار و دو   

و فقط هق هق آروم و    نمونیکه سکوت ب  ی ا  قهیدق   از چند  بعد

شکوند.. زرتشت بود که با چند تا    یتند شده من م  ی نفس ها

رو ح  هیسرم    ی بوسه  و  گرفت  فاصله  برگ    هیبرداشت    نیکم 

 :گفت  زیم ی از رو  ی دستمال کاغذ
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باشه! هزار تا احتمال  ویکار گ   لمیاون ف  میدون  یما که هنوز نم  -

 !خبر نداره  لمیاز موضوع پخش شدن ف   وم یگ  نکهیا  شیک یهست..  

 :پاک کردن صورتم لب زدم ن یو ازش گرفتم و ح دستمال

خبر داشتن.. اون شبم    ویو گ  ر یفقط ام   هیاز قض  ه؟یپس کار ک -

ناباور بود از ا  ریکه.. خود ام که به دست    ی لمیف  نیبهت زده و 

که چند ماه تو دلش نگه داشته و حاال فاش   ی و راز  دهیهمه رس

 !مونه ینم یکس  گهیشده.. د

  ی و مشخص م  زیزمان همه چ  یدونم.. ول  یدونم.. منم نم  ینم -

 !سای کنه.. مطمئنم گ 

چه   نکهیا  دنی هنوز استرس داشتم زرتشت تو راه فهم  کهیحال  در

به اونا ضربه بزنه خودش گرفتار بشه.. با    ی رپوستیز  دیبا  ی جور

 :لرزونم لب زدم ی صدا

که    ی و.. فقط حس کرد  ی هرجا احساس خطر کرد  ی دی قول م -

 ؟ ی و انجامش ند  یاون کار ممکنه برات دردسر بشه.. دست بکش

اآلن بهت گفتم.. اگه دنبال دردسر بودم.. اگه قرار بود به    نیهم -

هم  ندهیآ بودم  حاضر  نکنم..  فکر  تو  آرامش  خون   ن یو  امشب 

خطر و دردسر باشم که    ی خواستم پ  ی ! اگه مزمیجفتشون و بر
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و خونسرد نشون   نایواسه سر کردن با ا  دمیکش یانقدر عذاب نم

 ..دادن خودم

نم  انگار و  حرفاش  شن دمی شن   یاصالً  منتظر  فقط  کلمه   دنی.. 

با تاک   ی »قول« از ال به ال    د یجمله هاش بودم که نگفت و من 

 :دم یپرس ی شتریب

 ؟ی دیپس قول م  -

 !شرط هی.. البته به دم یقول م -

 ؟ یچ -

 یم نکهیمن و ا ی برا یوسط.. از سر نگران نیا  ی تو هم قول بد -

..  ی نکن  یرو ازم مخف  ی زی.. چارمیسر اونا ب  ییاگه بشنوم بال  یترس

کردن.. بهم بگو.. مطمئن    ی گفتن و هرکار  یدور از چشم من هرچ

تونه    ی زنن و به من نه.. م  یکه به تو م  ییحرفا  نیا  دنیباش شن 

 !باشه دی مف  یلیبه هدفم خ دنیواسه رس

  ی بهش چسبوندم.. نگران  شتریو خودم و ب   دمیکش   یقی عم  نفس

ول بود..  با    المیقول داد خ  نکهیهم  یهنوز  منم  و  و راحت کرد 

 :زنه گفتم  ینم رشیکه مطمئن بودم  ز یقول  نیاعتماد به هم
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 !دمیباشه پس.. منم قول م  -

نگفت.. منم چشمام   ی زیرو سرم نشوند و چ  گهیتا بوسه  د  چند

و سع بستم  آمادگ  یو  تا  بخوابم..  برا  یکردم  و  برخورد    ی الزم 

 .گرفت داشته باشم یکه فردا شکل م ی دوباره ا

  م ی تونست   ی که م  یچرا سفر خوش  نکهیطرف ناراحت بودم از ا  هی  از

  هیثان   هیثان  دیبهم خورد و حاال با  یاون عوض  دنی با د  می داشته باش

 ..اش با استرس بگذره

  ه یقض  نی.. با خودم گفتم چه بهتر.. باالخره اگهیاز طرف د  یول

بره.. تموم   یم   نی که ده سال مثل خوره داره همه وجودم و از ب

بق  یم با خ  ی روزها  هیشه و من..  کنار   ی راحت تر  الیعمرم و 

 !گذرونم  یزرتشت.. م

* 

بسته شدن در کمد از جا   ی دونم ساعت چند بود که با صدا  ینم

خود   یو چشمام و باز کردم.. بالفاصله چشمم به زرتشت  دمیپر

 :نگاهم کرد و گفت  یکه با شرمندگ

  !.. از دستم در رفتدیببخش -
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  ی حت   دمیبه ساعت فهم  ی با نگاه  یسوخت ول  ی هنوز م  چشمام

زرتشت   رونی ب   ی هم لباس ها  یو از طرف  دمیاز اندازه خواب  شیب

آورد متعجبم کرد و خوابم   یداشت درشون م  یک ی  یکیکه حاال  

 ..و به کل پروند 

  رم یتونستم جلوش و بگ   ی که نم  ی ا  ازه یماساژ چشمام و خم  نیح

 :دمیپرس

 ؟ ی بود رونیب -

 !رمیبگ میآره.. رفتم واسه صبحونه اتون حل -

تا بفهمم منظورش از گفتن »صبحونه اتون«   دی کم طول کش   هی

 :تر آورد و گفت نییبزنم صداش و پا یحرف نکهیو قبل از ا هیچ

شده    داری شه ب  یم  ی ساعت  هی.. طفلک گالره  رونی بلند شو  برو ب -

د  رونیب اآلن  منم  تو دمش ینشسته.  هنوز  منم  بود  کرده  فکر   ..

 !کنه دارتیدر بزنه ب ادیاتاقم روش نشده ب

 :لب زدم نییدادم پا یکه خودم و از تخت سر م همونطور

 !رمی بم ی.. الهیآخ -
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تو سرم    گهیبار د  ه یلحظه وسط راه خشکم زد و حرفش    هی  یول

 :دمی مرور شد و پرس

  ن یمگه هم  م؟یحل  هیواسه گرفتن    ی بود  رونی ساعت ب  هی تو   -

 !دمیسردرش و د   ی خودم تابلو  یاومدن  شبینبود؟ د  ابونیسر خ

 :و گرفت و به کارش ادامه داد نگاهش

 !کردم داشیگشتم تا پ ینه بسته بود! کل  -

 هینگفتم.. گالره که به قول زرتشت    ی زیتکون دادم و چ  ی سر

ب به چ  رونیساعت  نذاشت  بود  و    ی ا   گهید  زینشسته  کنم  فکر 

 ..ششیرفتم پ

بزرگترش   ی پا  ی .. جلوتیخانوم با شخص  هی  نی ع  دیو که د  من

حرکت از   نیدونستم که چقدر بابت ا   یبلند شد و من خوب م

 ..ده یبابا تذکر شن   یحت ایمامان 

 !ریسالم.. صبح بخ  -

[22.03.21 06:32] 

 و شانزدهم ستیپارت هزار و دو   
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 زش یخنده ر  ی تو بغلم.. صدا  دمش یو دادم و محکم کش  جوابش

موند برام.. چند    یم  ی شد مثل زندگ  یام خفه م  نهیس  ی که تو

من روشن تر و خوش حالت   ی خوشرنگش و که از موها   ی بار موها

خنده   ی تر بود و بو کردم و بعد از چند تا بوسه محکم که صدا

 :اش و بلند تر کرد لب زدم

 !شدم به خدا  ری! من صبحونه ام و خوردم.. ســــــــــشیآخ -

کم   هیخنده گالره شد و    یخنده زرتشت هم قاط  ی صدا  نباریا

 :بعد گفت

 !شه یم  شتریب میچه بهتر پس سهم من و گالره از حل -

برا  گالره و  کردم  از خودم جدا  درب  نکهیا  ی رو  و   ارمیحرصش 

 :گفتم 

خونه   ی دو تا خانوم محترم و متشخص که تو  نیتو اصالً از ا -

  ؟ ی دیخر  میحل  یخورن که سرخورد رفت  یم  یچ  ی دیبودن پرس

 !دوست نداره میگالره حل

دوست    میتا خواست اعتراض کنه و احتمااًل بگه که من حل  گالره

  ی چیگذاشتم تا ه مین یب ی بهش زدم و انگشتم رو یدارم چشمک
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آشپزخونه که زرتشت رفته بود توش و   ی نگه و زل زدم به ورود 

 !شد ینم دهید

.. هرکدوم و دوست زمیشله قلمکارم گرفتم واسه خواهرخانوم عز -

 !ورهداره بخ

شد.. تا اآلن   شتریگالره برق زد و حرص من ب  ی که چشما  دمید

ه از  طراوت   ی برا  یتالش   چیکه  و  طناز  دل  آوردن  دست  به 

قاپش و    ی نجوریفروگذار نکرده بود و حاال نوبت گالره بود که ا

 !بدزده

بلند رفتم سمت    ی نکنم... با قدم ها  ی ساکت بمونم و کار  نتونستم

 هیپشتش به منه.. دور از چشم گالره    دمید  نکهیآشپزخونه و هم

آخ خفه اش    ی محکم از گوشت پهلوش گرفتم که صدا  شگونین

 ..بلند شد

 !ایدیخواهرم انقدر من و حرص م ی دفعه آخرت باشه جلو -

 :و گفت  دیخند ییپررو تینها با

 !ی دیحرص خوردنت چقدر جذابه بهم حق م یاگه بدون -
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از ذهنم رد شد.. مطمئناً تا چند ساعت    ی لحظه جرقه ا  همون

که تو    یحرص  نیکنم و ا  یحرکتش و تالف  نیتونستم ا  یم  گهید

کم    هی  دیوجود من بود و به وجود زرتشت منتقل کنم.. فقط با

 !کردم ی صبر م

  یاد یزرتشت ز  دمیشا  ایبود    زیشک برانگ  ی ادیانگار سکوتم ز  یول

 :زل زد بهم و گفت دیشناخت که با شک و ترد  یمن و م

 !ه؟یچ -

باز شد و ح  شمین بناگوش  از آشپزخونه لب    رونیب  نیتا  رفتن 

 :زدم

میچیه - هرچقدر  اآلن  د  ی خوا  ی ..  ساعت  چند    گه یبخند.. 

 !کنم یسالمت م 

 :حرفم بود و بعد صداش در اومد نیمبهوت ا  هیثان چند

 !ســــای.. گنمیبب  ستای وا  ؟یچ یعنی -

بهش ندادم.. مسلماً محال بود   یتیو اهم  دمیبلند خند  ی صدا  با

  افت یکردنش در  زیتونستم تو اون لحظه با سورپرا  یکه م   یلذت

 ..از دست بدم یراحت  نیکنم و به هم
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 !خورد یبرنم  ییگذاشتن.. به جا گریساعت دندون رو ج چند

[22.03.21 06:32] 

 و هفدهم ستیپارت هزار و دو   

 ؟ یکن کاریچ ی خوا ی.. حاال م ساینگران شدم گ یلیخ -

.. نگاهم و از دی سکوتش پرس  هی سوال طناز که بعد از چند ثان  با

ام گرفتم و خ  ی ناخونا ا  رهیالک زده  ز  ی به گالره   ر یکه هنوز 

 :شد گفتم یمدل دخترونه بافته م  هیموهاش با  شگریدست آرا

 !شه یم  یچ نم یتا بب  ارمیدووم ب دیدونم.. فعالً با ینم -

به خاطر عروس  ی کن  ی.. فکر میکن  یفکر م -  یاومدنش فقط 

 خواهرشه؟ 

 ؟ یچ یعنی  -

فهمدیشا  گمیم  یعنی - که  حاال  سال    دهی..  ده  از  بعد  هم  تو 

باهاشون.. اومده    یکن  یخانواده ات و رفت و آمد م  شیپ   یبرگشت

 !یبهشون نگ ی زیوقت چ هیکنه  دیدونم.. تهد یتا.. چه م

  ی .. کلمیتونم بگم.. با وجود اون ف  ی م  یکنه.. من چ  دیمثالً تهد -

 کنه؟ یحرف من و باور م
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که باور    ی دید  ی.. ولی کرد  یفکر و م  نیدرباره زرتشت هم هم -

 !کرد

که    مینداشته باش  یمدرک  هی  یتا وقت  یباور کنن.. ول  دیآره.. شا -

  ه ی قض  نیآتو محسوب بشه.. لو رفتن ا  هیواسه ما هم برگ برنده و  

شه.. از   یکنه و باعث م  یم  شتریاون دو تا رو ب  ش یآت  زمیفقط ه

 ...لمیاون ف

آرا  ینگاه  مین نسبتاً شلوغ  سالن  پچ    شگاهیبه  پچ  با  و  انداختم 

 :ادامه دادم

 !استفاده کنن سیواسه لو دادن من به پل  -

! فقط تو رو جون  دهیقد نم  ییعقلم به جا  گهیخدا.. من د  ی وا  -

.. اون آدما سای.. مواظب خودت باش گی که دوست دار  یهرکس

باشن.. پس    یتونن خطرناک و وحش   یقبالً ثابت کردن که چقد م

 !شو و به زرتشت اعتماد کنتا حد ممکن ازشون دور 

  ی نگاه  گهیبار د  هیاسم زرتشت ضربان قلبم و تند کرد و    دنیشن

 ..انداختم نهیخودم تو آ ی به سرتا پا

 !کنم یکار و م  نیهم -



3250 
 

زنم    یزنگ زدم بهش فقط من دارم حرف م  یاز وقت  نکهیفکر ا  با

 :دمینگفته پرس   یچیو طناز ه

 ست؟ین ی از پاشا خبر  ؟یکن یم کاریتو چ -

 !نباشه  ی درصد خبر هیفکر کن  -

 :و گفتم  دمیحرص پشت حرفش خند به

 کرد؟ کاریکن.. چ فیخب؟ تعر  -

  روز یداد.. کل د امیام کرد انقدر زنگ زد و پ وونهیبابا.. د یچیه -

به   یداشت  ی خاموش بود.. واسه همون بهت گفتم کار  ممیگوش

 ..طراوت زنگ بزن یگوش

 آره خب؟  -

دق  گهید  یچیه - که چند  روشنش   قهیامروز صبح  کارم  واسه 

پشت سرهم زنگ    قهیبار در عرض چند دق  ستیب   ی کردم بگم باال 

 ادشی..  سایگ  ی زد دروغ نگفتم.. آخر مجبور شدم جواب بدم.. وا

خواد موهام و از حرص بکنم.. انگار آقا باالسر    یافتم دلم م  ی که م

 د؟ییشما کجا هستمعلوم  دیماست.. تا جواب دادم توپ
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جلو  لبم تا  گرفتم  دندون  به  بگ  یو  و  ام    ع یسر  یول  رمیخنده 

با وسواس صرف رژ    شگری که آرا  ی ا  قهیآزادش کردم تا چند دق

 ..زدنشون کرد حروم نشه

ممن و شست   - باورت  بود..  کنار! طلبکار  شه؟ من    یگذاشت 

  ..هنوز نتونستم هضم کنم 

 یم  نکهیبا وجود ا  ی.. حت رمیخنده ام و بگ   ی نتونستم جلو  گهید

م ناراحت  طناز  هم  یدونستم  ناراحت  نطورمیشه..  با  که    ی شد 

 :دیتوپ

حرفاش و از پشت    نیا  ی شدم وقت  ی من چه حال  یاگه درک کن -

 !یکن یم هیخنده گر ی به جا  دمیتلفن شن 

شدن   ی تام و جر  نیبه خدا.. ا  ستیبرات.. دست خودم ن  رمیبم -

  ی گفت  یشد؟ چ  یبه مذاقم خوش اومده! آخرش چ  یلیشما خ

 بهش؟ 

خمار  یچیه - تو  گذاشتمش  اومدی بازم  طراوت  با  گفتم   می.. 

ف   هیمسافرت   البته  باور  کم حال و هوامون عوض شه..  کر کنم 

 ...من حرفم و زدم.. اونم گفت   گهید ینکرد.. ول

 :دمیسکوتش کنجکاو شدم و پرس با
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 گفت؟ یچ -

گرفتم    طی خانواده ام بل  ی .. برای گفت.. گفت بهتره زود برگرد -

 !ی واسه خواستگار میای .. تا با هم بنجایا انی که ب

 :و ناباورانه لب زدم دمیکش  ینیه

.. اگه خودم یو به من بگ   نیقرار بود ا  یک  گهیکثافت آشغال.. د -

 وقت.. آره؟ چیکردم ه ینم ی کنجکاو

 سا؟ی گفتن داشت گ -

نگفتم.. همه امون خوب    ی زیساکت شدم و چ  نشیغمگ  ی صدا  با

ا  میدونست  یم پاشا    ی از خواستگار  یدختر خاطره خوش  نیکه 

و فالکت    یکه با سخت  یینداره و حق داشت بترسه از تکرار روزا

 ..ذاشتپشت سر گ

 ؟ ی هنوز باورش نکرد -

  !معلومه که نه -

 !ی هنوز دوسش دار یول -
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و من با    دیچی بود که تو گوشم پ  قشی نفس عم  ی فقط صدا  نباریا

نزد  یناراحت دوستِ  غم  از  تو  کیکه  خواهرم  از  م  ی تر    ی دلم 

 :نشست لب زدم

 ؟ ی جواب داد  یگفت چ نویا یوقت -

 :د ینال یوقت دیلرز یصداش از بغض م نباریا

گفتم من فعالً.. قصد ندارم خواهرم و شوهر بدم.. پس به خانواده   -

  ام یهرچقدر زنگ زد و پ  گهی! بعدشم قطع کردم و دانیات بگو ن 

 !داد جواب ندادم

و محکم بستم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. آدما    چشمام

موقع دهنشون..    یفکر.. با باز کردن ب یعجوالنه و ب میتصم هیبا 

شه جمعش   ینم   ی چیبا ه  گهیکه د  ارنی به بار م  ییچه فاجعه ها

 ..کرد

ارزش   ی زیکه زد.. پش  یاون حرف  یدون  یطناز.. خودتم خوب م -

 از گفتنش.. مگه نه؟ مونهیپش یو اعتبار نداره و خودشم مثل چ 

 ..من  سایگ -

 نه؟  ای یدون یجوابم و بده.. م  -
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[22.03.21 06:33] 

 و نوزدهم ستیپارت هزار و دو   

 ...یدونم ول یم -

  ه یقض   نیا  ؟یکن  یم  تیخودت و اذ  ی نداره! چرا دار  یول  گهید -

تو   اگه  بود..  برعکس  اونم وقتی کرد  ی م  ی کار  هیاگه  هنوز    ی .. 

شد پاشا از دستت برنجه..    یرابطه اتون شروع نشده و باعث م

دونم درد داره فکر کردن بهش..    یببخشدت؟ م  ی انتظار نداشت

در نظر    نمی.. ای ول  کوندهدونم به غرورت برخورده و قلبت و ش  یم

  یاز قلبت.. هنوز داره واسه اون آدم م  ی بخش عمده ا  هیکه    ر یبگ

شناسونه و نشون    ی داره خودش و بهت مکه تازه تازه    یتپه! آدم

  ی کردنش تا م   یزندگ  ی که از مجرد  یکه از اون پسر الابال  ده یم

م استفاده  سوء  و    یتونه  چشمت  چرا  پس  گرفته!  فاصله  کنه 

واقعاً    یعنی  ؟ی ات و به گند بکش  ندهیو آ  قیحقا  نیرو ا  ی ببند

و   ی ریبگ  دیعوض شده رو.. ند  ی پاشا   نیاگه ا  یش   ینم  مونیپش

عمر بچه    هیو    ی دوست عموت جواب مثبت بد  ی به خواستگار

کن  یکس  ی ها بزرگ  ه   یرو  ا  چیکه  عالقه  و    نتون یب  ی عشق 

  !کردن به خودته طناز  انتیواقعاً خ نیا ست؟ین
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 :تو سکوت فقط به حرفام فکر کرد و بعد گفت  ی ا هیثان چند

..  یعنیبدم..    یجواب   ارویون  ا  ی خوام به خواستگار  ینم  گهیمن د -

کنم    یشه.. تا آخر عمر تنها زندگ  الیخیخوام به عموم بگم ب   یم

خواستم خودم    یم   تی که از سر عصبان  هیت یبهتر از اون وضع  یلیخ

 !کنم رشیو درگ

کم    هی..  ی کم از مغز نداشته ات استفاده کرد  هی خوبه.. حداقل   -

شه   یم  ی ریبگ   میتصم  ی و با چشم بازتر  یهم استفاده کن  گهید

 !نور ینور عل

مسئله حرف بزنه و    نیخواد درباره ا  ینم  گهیبود که د  مشخص

  نده یدل نشده با پاشا که بخواد آ   هی  دیو شا  دیکه با  ی هنوز اونجور

 :دم ینگفتم و پرس ی زیچ گهیاش و در کنارش تصور کنه.. منم د

 د؟ یندار ی اونجا؟ کم و کسر دیراحت -

  ه یهست.. دستتون درد نکنه واقعاً    زینه قربونت برم.. همه چ -

  ی نفس م   ی.. بعد از چند وقت دارم درست و حسابونتونمیعمر مد

  ..کشم

رو لبم نشست و ساکت موندم.. طناز به شدت داشت   ی لبخند

..  دنشیبود که ندونه نفس کش  یزد وگرنه ک  یخودش و گول م
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که به ظاهر.. چشم    هیحضور اون آدم  ی ست که در گرومدت ها

 !و نداره دنشید

 ؟ی عروس هینشده؟ ک رتی.. دگهیخب برو د لهیخ -

 :به ساعت انداختم و گفتم ی نگاه

  ..ادی ب گهیساعت د میزرتشت قراره ن -

 :به خودم افتاد و گفتم  نهیدوباره تو آ طنتم یپر از ش ی چشما

 !چشماش   ی حرص تو  دنیکنم واسه د  یم  ی دارم لحظه شمار -

 حرص چرا؟  -

 کنه؟  یداغ نم نهیلباس و تو تنم بب  نیبه نظرت ا -

 :دیو ناباورانه پرس دیکش  ینیه

 ؟ یآخر نشونش نداد -

[22.03.21 06:33] 

 ستمیو ب ستیپارت هزار و دو   

و بپوشم اونم    نیخوام ا  ینشونش دادم..گفتم م  گهیلباس د  هی-

 !خوام بگم لحظه آخرنظرم عوض شد  یم  ادیکرد!اآلن که ب  دییتا
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مسایگ  ی وا   ی ا- م  ادی..خوشت  تحمل    ؟روزتونیکن  ی استرس 

 !شه ها  یتلخ م ی خودیب

ب- بابا..زرتشت اونقدر متعصب و  ن   ی نه  هم    ی ..عروسستیمنطق 

خوره به خاطر    یکه حرص م  ی ا  هقیکه جداست..همون چند دق

  !براش  هیعوض شدن نظرم کاف

 :و باخنده گفتم دیروصورتم چرخ نگاهم 

شلوغش نکنا خوشم    ی لیگفت خ  شگاهیتازه ما رو که رسوند آرا-

 .زوم کنه روت..چه زن چه مرد هیچند ثان دتید یهرک ادینم

 ست؟ یمنطق ن ی متعصب و ب ی گی!بعد تو م ایب-

 !شه براش یم ی عاد گهیکم فقط..بعد د هی-

 !کنه دربرابرت یم ییآقا یلیازدست تو..به خدا زرتشت خ-

حرصم بده   ی جور  هی!نگران اون نباش..به وقتش بلده  یلیآره خ-

  ..خالدونم بسوزه هایکه تا ف

تموم   یباطناز..نگاه   یازخداحافظ  بعد کارش  اونم  که  گالره  به 

انداختم و رفتم طرفش.   به چهره خوشگلش    ی لبخندشده بود 

 :زدم و گفتم



3258 
 

 !!چقدر موهات قشنگ شدی مثل ماه شد-

خ  سایگ  یآبج- شد  یلیتوهم  بگ  هی..ی خوشگل    م یریعکس 

بب  ی باهم؟م بدم  نشون  دوستام  به  بعداً  آبج  ننی خوام    ی چه 

 !دارم یخوشگل

ب- عشقم  باایآره  بعد  که  زود  ش  دی..فقط  زرتشت    میحاضر  تا 

 !ومدهین

بار    نیکه همراه گالره گرفتم..واسه آخر  یازچند مدل عکس  بعد

تصو به  زدم  آ  ریزل  تو  رسنهیخودم  ساعت  به  که    دن ی..حاال 

شده بود و ضربان قلبم    شتری..استرسم بمیشد  یم   کیزرتشت نزد

 .تندتر

انقدر  شیآرا به کل    ظیغل  ی صورتم  و  ام  بخواد چهره  که  نبود 

سمت شونه    هیه رو  بافت ساد  هیمدل موهامم    ی عوض کنه..حت

روش وقت گذاشتن که تا آخر  ی لیخ شگرایام بود..هرچند که آرا

 !بمونه و خراب نشه یقدر صاف و مرتب باق نیمراسم هم

  زم یفندک داشته باشه واسه ه   هیتونست نقش    یکه م   ی زیتنهاچ

بود که هرکار  شیآماده آت  ی ها  ی گرفتن وجود زرتشت..لباسم 

 !منصرف بشم  دنشیو پوش دنیکردم نتونستم از خر
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رنگ    هی چشمام..همونخیلباس  رنگ  زرتشت   ی..درست  که 

م  شهیهم آست  یم   باًی..تقرگهی بهم  و  اس  دکلته  گفت    ی نایشد 

رو  رشیحر بود..ه  ی که  افتاده  تر    دهیپوش  ی تو  ی نقش  چیبازوم 

 !کردن لباس نداشت

خوب    دنیو موقع خر  نیو من ا  رهیبگ  رادیممکن بود زرتشت ا  آره

د  ی دونستم..ول  یم با  م  ی تو  ی برق  دنمیمطمئناً   یچشماش 

از وقت و توش تصور   دمیلباس و خر  نیا  ینشست که  و خودم 

 !بودم  دنشیکردم..منتظر د

  ش ی پ  رقابل یکردم دلش نخواد مثل اکثر اوقات غ  یخداخدا م  فقط 

جور  ین یب و  کنه  د  ی عمل  که  برجکم  تو  سرپا    گهیبزنه  نتونم 

 !و به قول طناز روزمون تلخ بشه ستمیوا

××××× 

  سا یبه گ  نکهینگه داشتم و بعد از ا  شگاهیدر آرا   ی و جلو  نی ماش

انداختم    ن یماش  نهیآ  ی به خودم تو  ینگاه   نییپا  ان یدادم تا ب  امیپ

 .و نفسم و فوت کردم

  دن یکم دست کش  هیبتونم با    ی نبود که حت  ی و وضعم جور   سر

که من کردم و   ییتو موهام وضع و بهتر کنم و خب.. با اون کارا
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اومد.. فقط    یدر نم   نم یبهتر از ا  ز یکه من رفتم.. چ  ییاون جاها

که    سایگ  ی ها ی کردم خدا به دادم برسه با کنجکاو  ی دعا م  دیبا

 !چرا هنوز حاضر نشدم

هم بگم خودشون    سایو به گ   رمیتونستم برم خونه دوش بگ  یم

تونستم   یم باً ی.. تقریول میخونه و از اونجا باهم بر انیب  با آژانس

گ که  بزنم  و شماسایحدس  با چه شکل  ا  یلی..  در  از    ن یقراره 

که قبالً تجربه اش و داشتم.. محال    یو من  ادیب   رونیب   شگاهی آرا

 !گه بشهید نی ماش هیبود بذارم سوار 

 دمیچرخوندم و همون لحظه د  شگاهیسرم و که به سمت در آرا

گ ب  سایکه  اومد  گالره  دست  تو  لبخندرونیدست  لبم    ی ..  رو 

از وجودم پاک   هیثان  کیامروز در عرض    ینشست و تمام خستگ

 !شد

 سایگ  ی پر از کنجکاو  ی جواب سوال ها  دیاآلن با  نکهیا  الیخیب

شده خاص که    شیچهره آرا  نی حدسم واسه ا  نکه یرو بدم.. هم

نگاه   یم بود    ی رو رو  ی هرکس  تونست  خودش زوم کنه درست 

م  المیخ راحت  ا  یو  از  ا  نکهیکرد  به  اومدنم   م یتصم  نجایبا 

 !نگرفتم  ی اشتباه
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پ  کینزد ب   اده یکه شدن  لبخند..  با همون  و  به    ت یاهم  یشدم 

 :گالره باز کردم و گفتم  ی .. در عقب و براسای چهره مبهوت گ

 ما بشن؟ نی سوار ماش دن یافتخار م بایپرنسس خانوم ز -

و    د یبه روم پاش  شهیو خجالتزده اش و مثل هم  نیریش  لبخند

 ی سوار شد.. در و بستم و خواستم در جلو رو باز کنم که صدا

 :به گوشم خورد  سایبهت زده گ

 !زرتشت -

به جز صورتش   ییکردم نگاهم هرجا  یسع  یسمتش ول برگشتم

 ..بدوزم

 جانم؟ -

 ؟ی پس چرا حاضر نشد -

  نم یاز دوستام قرار داشتم. رفتم اون و بب  یکیداشتم! با    ی ارک  هی -

حاضر    رمیگ  یدوش م   هیخونه    میریم  قهیدق  هی.. اآلن  د یطول کش

 .شم  یم

 !شه که یم رید -
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حرص  چشمام با  و  بستم  تالش  ی و  کردنش    ی برا  یکه  پنهون 

 :نداشتم گفتم

و   فتهیبهت ب   ی کمتر  ی نگاه ها  دیشا  ینجوریبشه.. ا  ر یبذار د -

 !منم آروم تر باشم

 :گفت یخندون بود وقت نباریا صداش

 !؟یکن یحاال تو چرا نگاهم نم -

[29.03.21 23:12] 

 و دوم  ستیو ب ستیپارت هزار و دو   

  ش ی آرا  ی و محکم به هم فشار دادم و زل زدم به چشما  دندونام

  ن یشده اش.. شک نداشتم که خدا.. موقع ساختن نقطه به نقطه ا

که    یمن وقت  یچارگیچشما.. فقط داشت به حال و روز پر از ب

 !دیخند  ی زدم م یبهشون زل م می مستق

م   یلیخ - خ   یدلت  وسط  ک   ه ی  ابونیخواد  مهمونت    سیفرنچ 

 کنم؟ 

 :قدم عقب رفت و گفت هیباور و نا بهتزده

 ؟ی شد  وونهینه مگه د -
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 :بود گفتم  ش یهم قاط تی کم عصبان هی یکه حت  یتیجد با

نگاه کردن    هی پس اصرار نداشته باش نگاهت کنم.. چون دو ثان -

کاف  نی ا  ی تو  می مستق جور  هیچشمات  بخواد  دلم  وسط   ی تا 

هم به    یواشکیزدن    دیهوس د  ی کس  گهیبخورمت که د  ابونیخ

بر شو  سوار  نزنه!  نداد  میسرش  جفتمون  کار دست  تا   ی خونه 

  خواهرت  ی خواد جلو یکن اگه دلت نم تیرعا نم ی! تو ماش سایگ

سرخ و    ششیکنم که تا شب پ   ی و از دست بدم و کار  ارمیاخت

 !یبش د یسف

و باز کردم.. با    نی خندونش گرفتم و در ماش  ی و از چشما  نگاهم

رد    شمیداشت از پ  یکه وقت  دمیسر اشاره کردم سوار شه و شن

 :شد گفت یم

 !ینیو بب ی اصل کار یخدا به دادم برسه وقت -

 !و دور زدم و سوار شدم نیو منم ماش دنیو زدم به نشن خودم

بود..    هنوز و نشناخته  نفهم  دمی شا  ایمن  بود که من    دهیهنوز 

 .شناسمش یچقدر م

خوام   یو م  نی که لباسش و بهم نشون داد و گفت ا  ی حظه ا ل  اون

  طنتش یو پر از ش  ی موذ  ی نگاه به چشما  هیبپوشم..    یعروس  ی برا
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لنگه و مطمئناً قرار   یم  ی زیچ  هیوسط    نیبود تا بفهمم ا  یکاف

 !جشن امشب بپوشه ی برا ی ا دهیلباس پوش ن یهمچ ستین

کمرنگ و   یخودم رفتم سروقت لباساش و اون لباس آب  نکهیا  تا

چند نفر در   نکهیشدم با تصور ا  یکم عصب  هی  د یکردم.. شا  دایپ

که بدون شک   یدختر   نینگاهشون همراه ا   یطول مراسم عروس

بعد..    یکنه.. ول  یحرکت م   دیدرخش  یمثل ستاره اون وسط م 

شق و ع  نمی بکردم تا اون لباس و تو تنش ب  یم   ی لحظه شمار

 !که همه اش مال منه  یت یو جذاب ییبایز نهمهیکنم از ا

[29.03.21 23:12] 

 و سوم ستیو ب ستیپارت هزار و دو   

تماس با مادرش گرفت و    هی  ساینزد فقط گ  یحرف  یخونه کس  تا

 ..و نگران نشن م یبرس رتریکم د هیداد که ممکنه  حیتوض

  ی دوش سرسر  هیرفتم حموم و    عیمن سر  دنمونمیمحض رس   به

  ر یخواستم با قرار گرفتن ز  یشدن نبود.. م   زیگرفتم.. هدفم تم

 ی دوش آب سرد ذهنم و آروم کنم از اتفاق امروز و آماده بشم برا

 !مسلم طانیدوباره با اون دو تا ش ییو رو به رو ی اتفاقات بعد
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  یخوندم که خودش و قو   یم  سایمدام داشتم تو گوش گ  روزی د  از

 ی کردن واسه محکم و قو  نیتلق  نیبه ا  شتریکنه و حاال.. خودم ب

 ..داشتم اجیبودن احت

م  ی انقدر  دیبا  سایگ  ی جلو  حداقل حفظ  و  تا    ی ظاهرم  کردم 

چ  الشیخ همه  تشو  زیاز  متوجه  و  باشه  و    م یدرون  شیراحت 

 !شه ام نشهنرفتن نق  شی از درست پ م یدرموندگ

  ی که از آشپزخونه م   ییاومدم با سر و صدا  رونیحموم که ب  از

 ..کنه  یداره قهوه درست م  سای گ دمیاومد رفتم اون سمت که د

 ..شدم  کشیرو لبم نشست و نزد ی لبخند

 گالره کو؟ -

 :بهم انداخت و لبخند زد ینگاه  مین

 دیقطع شدن دوش و شن  ی .. تا صدااسیبچه انقدر با حجب و ح -

 !یرفت تو اتاق که معذب نش

و زل زدم بهش.. شالش    ستادمی وا  نه یبه کانتر دست به س   ه یتک  با

ول  بود  برداشته  نگاه ها  یو  و  بود  مانتوش تنش  از    ییهنوز  که 

  ی کرد من متوجهش نم   یو فکر م  نداختیگوشه چشم بهم م
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که   ی اداد که خودشم استرس داره از اون لحظه    ی شم.. نشون م

 !نمیلباسش و تو تنش بب

 !موهات چه قشنگ شده -

 :حرف برگشت سمتم و گفت نیا با

  !واقعاً خوب شد؟ خودم خواستم ساده باشه -

 م یتکون دادم.. هرچند که خونسرد  د ییبه تا  ی سر   ی خونسرد  با

آت  ی ظاهر داشتم  درون  از  م  ی م  شی بود..  افسوس  و    یگرفتم 

دست.. به قول    هی  ی مساعد برا  طیو شرا  یکاف  می خوردم که چرا تا

 !میندار ی آسانسور باز سایگ

  نیصدا ا  کیبدنم داشتن    ی لحظه تمام سلول ها  نی.. تو اچون

ب عل  یشرف  یآدمِ  تاک  یکه  بدجور  دیرغم  من  هشدار  به   ی و 

 دیبا  یدونستم چه جور  یزدن و نم  یبود و صدا م  دهیخودش رس

 !خفه اشون کنم

 !یکن  کارینکن.. وگرنه قرار بود چ  شیآرا  ادیخوبه بهت گفتم ز -
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ا  هی از  برد  ماتش  تو صورتم داشت   رهیو خ  میلحن جد  نیکم 

  داش یپ  یگشت و وقت  یم  یاز شوخ  ی نشونه ا  هیاحتمااًل دنبال  

 :نکرد گفت 

مگه؟ چهار    دنی.. حرف گوش مگهید  شگراستی آرا  نیا  ریتقص -

  اد یکنن که تو هم دلت ن  فیازت تعر   یذارن اونجا ه  ینفرم م

 و کم کنن! حاال مگه بد شده؟ شتی آرا یبهشون بگ 

گفتم و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. دو تا فنجون    ینچ

 :قهوه داد دستم و گفت 

و   نیلباسات و بپوش.. منم ا  گهیرو ببر تو اتاق.. خودتم د  نایا -

 !الرهببرم واسه گ

 :از کنارم رد شد گفتم نکهیتکون دادم و هم ی سر

و تو تنت    ی که اون روز بهم نشون داد   ی خوام لباس  ی... م ایزود ب -

 !فکر نکنم فرصت بشه م ی! اونجا برنم ی بب

برابر شد.. ول  دمید نگاهش چند  خودش    ی به رو  یکه استرس 

 ..و قدم هاش و به سمت اتاق گالره تند کرد  اوردین

 ..نداره که دنی.. دگهیهمونه د -
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کوچولو    هیزدم و راه افتاد سمت اتاق خودمون.. در کنار    ی پوزخند

  طنت یکارا و ش  نیداشتم.. ا  شیپنهون کار  نیکه از ا  یتی عصبان

 !شد  یهاش باعث لذتمم م

کرد تا صدام   یانگولکم م  ییجورا  هیشناخت و    یمن و م  نکهیا  از

  نیچون تمام ا  د یاومد! شا  ی.. خوشم مایلیبرعکس خ  ارهیو در ب

لحظه ها بودم و آرزو   ن یگذشته.. حسرت به دل هم  ی سال ها

گ  یم که  حت  سای کردم  با    ی باشه..  شب  تا  صبح  از  قراره  اگه 

 !رفتاراش حرصم بده

روزا  ی آرزوها  دیشا ا  میجهنم  ی اون  به  که    ده یرس  نجایو حاال 

تکرارش هر چند وقت    ی کردم.. ول  یوقتا فراموش م  یلیبودم خ

شدن    یدلم واسه عصبان  یکه من حت  ادیب  ادمیبود تا    دی بار مف  هی

 !دی کش یپر م سایگ ی از رفتارا

 داشیتو اتاق پ  سای.. گ دم یبدنم خشک شد و لباسام و پوش  یوقت  تا

  رتر ید  یکرد هرچ  یم  الیخ  ش ینشد.. احتمااًل با اون مغز فندق

عملم کمتر   ی رو به رو کنه.. آزاد  ده یکه پوش   یو من و با لباس  ادیب

کنم    یمثالً مجبورش نم  ایزنم    یبهش نم  یحرف  گهیشه و د  یم

 !که عوضش کنه
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ا  یول به  از همونجا   الیخ  یب  ایراحت  نیمنم قرار نبود  بشم که 

 :صدام و بلند کردم و گفتم 

 !قهوه ات سرد شد سایگ -

رفتم پشت در    عیسر  دمیباز شدن در اتاق گالره رو که شن  ی صدا

  ..ستادمی وا  واریبه د دهیاتاق چسب

[29.03.21 23:12] 

 و پنجم ستیو ب ستیپارت هزار و دو   

تو  قبالً تهرانمون همونجور  ی هم  و    ی خونه  بودم  خفتش کرده 

نشون ندادن   ی برا  ی بهونه ا  هی  قه ی چند دق  نیاآلنم که مطمئناً تو ا

بود که به زور متوسل    نیکرده بود.. تنها راه چاره ام ا  دای لباسش پ

 !بشم

بخواد   نکهیاتاق و که باز کرد و چند قدم اومد تو.. قبل از ا  در

پ   گوشه و  بگرده  و  اتاق  از    دامی و کنار  و  گرفتم  و  بازوش  کنه.. 

 ..بهش  دمیپشت چسب

قصدم و    یوقت  یمبهوت موند.. ول  ی و چند لحظه ا  دی کش  ی نیه

 :دیشروع کرد تقال کردن واسه نجات دادن خودش و توپ دیفهم
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 !شه یزرتشت ول کن.. موهام خراب م -

همونجور  تیاهم  یب حرفش..  آ  ی به  سمت  .. نهیکشوندمش 

انگ خاطره  شب  اون  مثل  آزمونیدرست  از  که  نگاهم  تو    نهی.. 

 :پر استرسش افتاد لب زدم ی چشما

نم - ا  یعروس خانوم  بده  نشون  کرده؟    م یقا  یچ  ریز  ن یخواد 

 خواد هان؟  ی رو نما م دمیشا

 ی و با بهانه ها رونیخواست خودش و از تو دستم بکشه ب  دوباره

و دوباره تو تنش   دمیکه د  ینداره لباس   یومقانعم کنه لز  یالک

 :بردم و کنار گوشش لب زدم نییکه سرم و پا  نمی بب

از نشون دادن لباست به من.. با چه دل   یترس ی تو که انقدر م -

که    ی نشونم بد  یوقت  ی خوا  یم   دمیشا  ای  ش؟یدیپوش  یو جرات

 .. هوم؟ ارمینتونم از تنت درش ب گهیکار از کار گذشته باشه و د

مبهوت و ناباور بهم زل زد و بعد آب   ی ا  هیحرف چند ثان  نیا  با

 ..دهنش و قورت داد

 !ش؟ید ید -

 ..به صورتش انداختم و چند قدم فاصله گرفتم  ی دلخور نگاه 
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و    نیبود! اگه قرار بود ا  یدونم هدفت چ  ی.. هنوز نمیآره ول -

 !؟ینم دادلباس و نشو یکی چرا اون  یبپوش 

  ی عنیزل زد به چشمام..    م یبرگشت سمتم و مستق  زونیآو  ی لبا  با

که واسه خودش درست کرده..    یلیشکل و شما  ن یدونست با ا  یم

تو همون حالت عصبان برابرش خودم و  بتونم در    تی من محاله 

ع که  اآلن  خصوص  به  براش؟  نره  ضعف  دلم  و  دارم    ن ینگه 

 کرد؟  یخطاکار داشت نگاهم م ی دختربچه ها

 !بپوشم ی نشونت بدم نذار نویاگه ا دمیآخه ترس -

ا  یدونست  یم  یعن یقانع شدم!   - نه  نذارم..  نذارم..   نکهیممکنه 

ن  تا وقت   یلباس   نیزنم همچ  ادیخوشم  باز  باغ    میبرس   یبپوشه.. 

 نمش؟ یمن بب  یخواست ینم

 ..شد زونی اومد سمتم و از گردنم آو عیسر

م  - برم..  هست  یقربونت  آقا  انقدر  که   ی زیهرچ  ی بذار  یدونم 

کم انگولکت کنم و    هیخودم دوست دارم بپوشم.. فقط خواستم  

شه مگه خب منم دل دارم دوست   یم  ی.. چارمیحرصت و درب

 !کنم تی از جونم دوسش دارم و اذ  شتریرو که ب یدارم کس

[29.03.21 23:12] 
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 و ششم ستیو ب ستیپارت هزار و دو   

زد و    یحرفا رو م  نیجمع شده داشت ا  ی که با لبا  یاون حالت  تو

و ابهتم    تیتونستم بگم تا جد  ی م   یچ  گهیکرد.. من د  یم  ی دلبر

 حفظ بشه؟

جدا کردن دستاش از دور گردنم   نیو ح  دمیکش  ی کالفه ا  پوف

 :گفتم 

 !نمیبب  اریشد.. درب رید -

 ..زل زد بهم زونیآو ی گرفت و با لبا فاصله

 !!زرتـــــشت؟ -

 ؟ی دیپوش  یچ نمی بب اری! درب سایگ گم ی مانتوت و م -

 !آهان! چشم مهندس -

و ح  یچپ  چپ کردم  دور    نینگاهش  کراوات  زدن  ام    قهیگره 

نما انگار م  شیشیچشم دوختم به حرکات  خواست واسه   ی که 

 !ختیر  یمن لخت شه که انقدر عشوه م 

  یزیچ  دمیلباس و تو تنش د  یکرد که وقت   یداشت خرم م  دمیشا

 :دم یکنترلم و از دست دادم و با خنده توپ نکهیبهش نگم.. تا ا
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 !منو یجونور.. کشت اریدرب -

 !و باالخره مانتوش و کند از تنش دیخند اونم

کردم که اون    یوقت باور نم   چی.. هدمید  یاگه با چشم نم  مطمئناً

تا ا نهی بش  سایتو تن گ  یلباس.. وقت حد دلربا بشه و   نی.. قراره 

 !ضربان قلب من و تند کنه

هم نداشت    یباز بود که مدل خاص   ی ادیلباس ز  هینم فقط  ذه  تو

 ی زیچ  نیهمچ  دیچرا با  سا یتونستم درک کنم که گ  یو اصالً نم

 ..امشب انتخاب کرده باشه ی رو برا

بود..    ی جور  هیحاال..    یول و   کس یف  ی جور  هیتو تنش نشسته 

و   بود  هارمون  ی جور  هیاندازه  و   یرنگش  رنگ چشم  با  داشت 

  ن ینگاهم به ا  شهیکه هم  یموهاش.. که نه فقط من به عنوان کس

تونست رو    یرو م   ی .. که نگاه هرکسنهیو پر تحس  دارانهیآدم خر 

 !کنه خکوب یخودش م

  ه یلباس درست شب نیتو ا سایسرم که گ ی تو قتیحق نیا  تکرار

طر  شد به خا  ی طرف باعث مباهاتم م  هیفرشته ها شده بود.. از  

  ینقطه به نقطه وجودش برا  نکهیآدم و فکر کردن به ا   نیداشتن ا

 !کرد یم تمیاذ گهیمنه.. از طرف د
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.. مطمئناً  هیو خواستن   بایحد ز  نی که به چشم من تا ا   یزیچ  چون

حس حسادت    ی مسئله جور  نی و ا  ادیم  بایهم ز  هیبه چشم بق

 یشعور  یب  تی خواست با نها  یکرد.. که دلم م   یم  کیمن و تحر

  ی خودم تو  ی دختر و تا آخر و عمر فقط برا  نی.. ای منطق  ی و ب

 !نشونش ندم  یخونه حبس کنم و به کس

 ی محاله و من چاره ا  ی زیچ  نیدونستم که همچ  یخب.. م   یول

ا قبول  با  تیواقع  نیجز  و  نداشتم  شده    دیآزاردهنده  هرجور 

 !اومدم یباهاش کنار م

[۰5.۰۴.21 19:3۴ ] 

 و هفتم  ستیو ب ستیدو  و هزار پارت   

دونستم    یشدم.. نم  کشیدهنم و قورت دادم و چند قدم نزد  آب

ام    رهینگاه خ  نیاز ا  یچه برداشت  سا یشده و گ  یام چه شکل   افهیق

 داره..

 زمزمه کرد: یکه با ناراحت  دید ینم یخوب زیمطمئناً چ  یول

داره   یلباس چه ارزش  هیکنم زرتشت! حاال مگه    یعوضش م  -

خونه و    میکه بخوام تو رو ناراحت کنم! اصالً خوب شد که اومد
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خودمم راحت   الیتا آخر مراسم خ  ی نجوری.. ای دیتو لباسم و د

ناراحت   یکه بهت نشون دادم و م  یتره! همون پوشم خب؟ تو 

 نباش فقط.. 

 ! یمون  یم ایمثل رو -

به زبون    اریاخت  یذهنم بود و ب  یکه صد در صد فقط تو  یحرف  با

 : د یپرس دیکم مکث کرد و با ترد هیآوردم  

 ؟یچ -

تو ف سا یگ  ی مون  ی م  ایمثل رو  - .. ای.. تو خواب و رو ی دید  لمای! 

  ب یعج  به شکل  زیزنه.. همه چ  یدرخشه و برق م  یم  زیهمه چ

و    ی پر  یاز خواب م  یرس  یبهش م  یوقت  یقشنگه؟ ول  یبیغر

 قاً یاس؟ تو اآلن دق  گهیجور د   ه ی  زیهمون چ  تیتو واقع  ینی ب  یم

قرص کامل ماه    ثل ! میقشنگ و براق  ی اهایهمون رو  هیبرام شب 

انگشتر! مثلِ..    ه یدرشت رو    نی نگ  هی.. مثل  اهیوسط آسمون س

 !ی الماس شد هیالماس! آره.. درست شب 

ناباورش    ی تو چشما  رهیفرستادم و خ  رونیب  یو با کالفگ   نفسم

 لب زدم:
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داشته باشه.. انقدر راحت با    یمتیالماس ناب و ق  هیکه    یآدم  -

م جا  همه  نم  یخودش  تو  یبردش؟  که    ی ذارتش  گاوصندوق 

 نیا   ؟ ی از من دار  ی بهش نرسه؟ چه انتظار  ی بشر  یبن  چیدست ه

 شدنت؟!  دهیو نترسم از دزد تیببرمت وسط اون جمع یشکل

ثان  بعد   ی چ یبهم زل زد و ه  رهیخ  رهی که فقط خ  ی ا  ه یاز چند 

باد زدن سمت صورتش    هوینگفت..   به حالت  و  جفت دستاش 

 : دیتکون داد و نال

خب عوضش    له یشه! خ  ینم  ی نجور یبه دادم برس.. ا  ای! خدا ی وا  -

!  ی گرفتن نرسوند  شیکنم.. برو تا من و با حرفات به مرحله آت  یم

 خب خر شدم برو!  لهیخ

بوسه   هیبه حرص پشت حرفاش زدم.. دلم اون لحظه    ی لبخند

و بهم بزنم..    ششیآرا  ومدیدلم ن  یخواست.. ول  یم   قیخشن و عم

 قناعت کردم و گفتم:   شی شونیپ  ی بوسه رو  هیفقط به    نیواسه هم

شب و    هی  نی.. من ایو بپوش  نی ا  ی دوست دار  خواد.. اگه   ینم  -

خواد  یانجام بده.. دلم نم یدوست دار ی کنم! هرکار یتحمل م

 ! نی محدودت کنم! فقط از حس و حالم گفتم هم

[۰5.۰۴.21 19:3۴ ] 
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 و هشتم ستیو ب ستیدو  و هزار پارت   

 ! یخب منم دوست ندارم ناراحت بش -

بدنم    ی تمام اعضا  یتا بفهم  یاآلن تو وجودم باش  دیناراحت؟ با  -

 ! یلعبت  نیراه انداختن واسه داشتن همچ ی چه جشن و سرور

 به بازوم زد و گفت:  ی گره خورده ضربه ا ی اخما با

 بدنت آره؟ ی پررو نشو تو هم! تمام اعضا گهید -

به سرتا پاش و    گه ید  ینگاه کل  هید از  و بع  دمیبلند خند  ی صدا  با

واسه مرتب کردن کراواتم که   نهیسمت آ  دمیحض کردنم.. چرخ

 گفت: 

 ست؟ی ن  یبپوشم؟ مشکل ی جد ی جد -

چشمش   یاز زنا کس  ریاگه غ  ینبودم.. حت  یته دلم راض  هنوز

  سا یگ  ی که تو چشما  یبه خاطر نگرفتن لذت  یافتاد.. ول  یبهش نم

 بود لب زدم: 

 بپوش!  -

 و دستاش و دور شکمم بهم قالب کرد.. دیپشت بهم چسب از

 قربون شوهر روشنفکرم برم!  ی آخ من اله -
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! آخر شب  یپوش  یمجلس زنونه اس م   ی.. فقط وقت ایدور برندار  -

ا اگه  شد  مختلط  بب   نیکه  تنت  تو  و  ا   گهید  نمیلباس   ی ذره 

 ! ین یب یتو وجودم نم ی روشنفکر

 دوباره مانتوش لب زد: دنیپوش نیو ح دیخند

صد    لمبردارشونمی! ف ستین   یکس   گهیباشه بابا.. تو زنونه که د  -

 داماده که اونم همه حواسش به عروسشه!  هیدر صد خانومه! فقط  

دونه    یم  ی اون داماد موذ  د؟یکه دار  ه یمزخرف  تی چه ذهن  نیا  -

  ه یدرباره اش دارن که تا دلش بخواد وسط    ی فکر  نیهمه همچ

  ی کنه و بعض  یم  یجماعت زن و دختر ترگل ورگل چشم چرون

حت م  یوقتا  م  یحسرت  با خودش  بد    یکیاون    گهیخوره  هم 

 نبودا.. چرا عجله کردم!

  ش یعصب  ی ضربه محکم کف دستش رو کتفم نشست و صدا  نباریا

 لبم آورد:  ی خنده رو

 آره؟  ی کرد یم یفقط چشم چرون مونیتو هم تو عروس یعنی -

به موهام و فرم    دنشونیمال   نیو ح   ختمیکم ژل کف دستم ر  هی

 دادنشون لب زدم:
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  ی نگاه  م ین  هیاولم که همه حواسم به تو بود.. بلکه    یتو عروس  -

دومم دروغ چرا..   یکه خب.. قسمت نشد! تو عروس  رمیازت بگ

کردم..    یهم نم  یچشم چرون  ی اصالً حواسم به عروس نبود.. ول

 نه!    ایکردم    یسوال بود که کار درست   نیا  ریچون ذهنم فقط درگ

شده بود   نیکه حاال غمگ  ییتو چشما  رهیسمتش و خ  دمیچرخ

 لب زدم:

  ه ی.. منتظر بودم تو از  یاون عروس  ی اگه بگم تو تمام ساعت ها  -

 .. دروغ نگفتم.. یو مراسممون و بهم بزن   یسر برس ییجا

لپش.. فقط    دنیکش  نیو به سمت صورتش دراز کردم و ح  دستم

د  ی برا و  فضا  کردن  شا  دن یعوض  و  تو  دمیلبخند   یحرص 

 چشمام ادامه دادم:

حواسم تمام و کمال به عروسم    میبعد  یتو عروس  دمیقول م  یول  -

 باشه.. خوبه؟ 

 !  یهست  یعوض یلیخ -

[۰5.۰۴.21 19:3۴ ] 

 و نهم  ستیو ب ستیدو  و هزار پارت   
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هم    سایخوشرنگ گ  ی لبا  دیچی خنده بلندم که تو اتاق پ  ی صدا

که همراه لحظه    یاز حس خوب  یبه دو طرف کش اومد و من راض

دو نفره امون بود تو دلم دعا کردم که امشب.. اون دو تا پدر   ی ها

رو  پسر.. خنده  ب  ی و  از  و  به   نیلب زن من  که  نبرن.. هرچند 

 یم  یو تالف  رکتشونخودم مطمئن بودم و شک نداشتم که هر ح

 کردم..

مهم تر بود که    زی.. برام از همه چسا یوسط آرامش گ  نی.. ایول

اگه بعداً    یبره! حت  نیت از ب خواس  یدلم نم  یط یشرا  چیتحت ه

که    ی بردن نقشه ا  شی و پ  میپنهون کار  ی شد برا  یم   ریازم دلگ

 روحشم ازش خبر نداشت! 

××××× 

ماش   زرتشت ماش  نی که  پارک  قسمت  تو  داشت..    ن یو  نگه  باغ 

حال  گهید در  بودن..  اومده  مهمونا  اکثر  که  بود    کهیمشخص 

و که تا    نی بون ماش  هیبود.. سا  دهیخودش رس  تیاسترسم به نها

 نیکردم باال دادم و ح  یو چک م  شمیاون لحظه داشتم توش آرا

 زنونه باغ گفتم:  ی نگاه کردن به ورود

 ! میبر دیبا نوریما از ا ؟ی ندار ی کار -
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 زرتشت گالره بود که گفت:  ی جا به

 ! ثه؟یحد شیمن برم پ   سایگ یآبج -

 کو؟ ثه؟یحد -

 !ستادهیاوناها اونجا کنار تاب وا  -

تقر  یکیدختر    دنید  با اونم  که  با    باًی از دخترعموهام  همزمان 

  د ییبه تا  ی نبود سر  ادمیازش    ی ادیز  ز یاومد و من چ  ای گالره به دن

 تکون دادم و گفتم: 

 ! امی.. منم اآلن مزمیبرو عز -

افتاد که زرتشت   ادمیشد و رفت سراغش.. تازه    ادهیکه پ  گالره

سمتم    ی ادیز به  که  و  سرم  و  نشسته  کنارم  آروم  و  ساکت 

تو    رهیخ  دمیبرگردوندم د انگار  من..    گهید  ی ایدن  ه یتو صورت 

 کنه! یم ریداره س

 چشمش تکون دادم.. ی اخم دستم و جلو با

 ؟ییکجا -

 اش و نگرفت..  ره ینگاه خ یچند تا پلک به خودش اومد ول با

 ولت کنم؟!  ی چه جور -
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اومدنم از   رونی نگاهش.. که به محض ب   ییدایش  نیبه ا  ی لبخند

داشت   شگاهی آرا که  حاال  و  بودم  م  میشاهدش  به    میشد  یجدا 

 بود زدم و گفتم:  ده یخودش رس تینها

شه! البته شانس    یم   ی.. بعدش قاطگهیدو سه ساعته د  تاًی نها  -

داشتن..    یخانواده دوماد اصرار به مختلط بودن آخرشب  میآورد 

 یزنونه مردونه جدا م  دیبه خانواده ما بود که تا آخر با  وگرنه اگه

 شد! 

 بود! ی نجوریکاش هم -

 .. دمیتو هم فرو رفت و کوتاه خند اخمام

 نه؟ ایباشم  شتیپ ی باالخره دوست دار -

 سبز رو به روش دوخت..   ی و نگاهش و به فضا  دیکش  یقیعم  نفس

باش   شیپ  - نت  گهید  یمردا  یعنی..  یمن  در  هستن!  ..  جهیهم 

که همه اش نگران   نهیراحت تر از ا  یلیخ  تیتحمل کردن دور 

 چشمش هرز نچرخه!  ی ناموس یب  هیوقت  هیباشم 

کردم حال و هواش و عوض کنم    ی م  یسع  کهیخنده درحال  با

 گفتم: 
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تو به من نگاه کنه آخه؟   ی اخما  نیجرات داره از ترس ا  یک  -

 مـــــن! یگوگول

و    همزمان کردم  دراز  لپش  سمت  به  و  دستم  آخرم  جمله  با 

 کرد و گفت:  یکه اخم دمیکش

 کارت! نیبا ا یختی همه ابهتم و ر -

 شدن گفتم:  ادهیپ نیو ح دمیبلند خند ی صدا با

عالمه با جنبه    هی  ش یابهت تو که قاط  نیواسه ا  رمیم   ی من م  -

 بودنم هست! 

زنونه باهام اومد و    ی و زرتشت تا کنار ورود  میشد  ادهیپ  جفتمون

ب غر  تیاهم  یبعد  مهمون  تا  چند  و    ی ا   بهیبه حضور  دور  که 

و کنار گوشم    دیو بعد گونه ام و بوس   می شونیبرمون بودن اول پ

 لب زد:

 فکر نکن..  یچیسفارش نکنم.. به ه  گهید -

تونستم    یکه م  ی لبخند  نیتر  ضینگرانش عر  یتو چشما  رهیخ

از   الشیراحت شدن خ  ی و برا  دمیرو لبم بنشونم و به روش پاش

 ته دل گفتم: 
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 چشم! -

 خوش بگذرون.. یتون یامشب و تا م هی -

 باشه!  -

 هم دهن به دهن نذار..  ی با کس -

 ! یاوک -

 باشه..   تیحواستم به گوش -

 خب!  لهیخ -

 ! دمیم  امیحوصله ام سر رفت بهت پ  -

 ! گهی زرتشت برو د -

انجام    تی که درآوردن حرص من بود و با موفق  تش یمامور  انگار

  یکه رو  ی بوسه ا  نیو بعد از آخر  دیبلند خند  ی داد که با صدا

 سرم نشوند با سر اشاره کرد اول من برم تو. 

بلند شدم واسه بوس  اوردمین   طاقت  یول پام  که    دنشیرو پنجه 

فرو    ی که با دستا  ویدرست پشت سر زرتشت.. چشمم خورد به گ

ج تو  وا   بیرفته  مستق  ستادهیشلوار  داشت  و  بدون    می بود  و 

 کرد!  ینگاهمون م یرودرواس
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بوس   دمیفهم  ینم م  دنمونیچرا مثل جن.. درست موقع   ی سر 

  م یشد  شیرگی متوجه خ  دیفهم  یم  یوقت  نکهیتر ا  بیو عج  دیرس

  م ی مثالً ما خجالت بکش  نکهیا  یبرا  دیگرفت.. شا  ینگاهش و نم

 ! ارمی نبودم که جلوش کم ب یمن آدم ی.. ولمی بش ال یخیو ب

[۰5.۰۴.21 19:35 ] 

 کمیو  یو س ستیدو  و هزار پارت   

و    ی آدم چه از نظر ظاهر  نیو ا  دمیترس  یهنوز ازش م  درسته

خواست    یکه دلم م  ییاز اونجا  یبود برام.. ول  بهی.. غریچه باطن

  ییبا تک تک حرکاتم بهش بفهمونم که چقدر خوشبختم و بال

مشترکم    نیریش   یام و زندگ  ندهیآ  ی تو  ی ریکه اون سرم آورده تاث

موها  تو  پشت  از  و  دستم  گردینزد  ی نداشته  فرو ک  زرتشت  ن 

آدم داشتم و    ن یکه اون لحظه نسبت به ا  یکردم و با همه عشق

  ک یتحر  شتریحس و ب   نیکه مشامم و پر کرده بود و ا   ی عطر  ی بو

به کمرنگ    تی اهم  یکرد لبام و به گونه اش چسبوندم و ب  یم

 ! دمش یبوس  یو طوالن قی شدن رژ لبم عم

پ  ی صدا گوشم  تو  که  زرتشت  آشفته  رو   دی چینفس  هنوز  لبام 

 کنار گوشم پچ زد: نکهیصورتش بود تا ا
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 بسه جونور.. بسه!   -

  ی رو به رو شدم.. ب  و یگ  یخال  ی و که باز کردم و با جا  چشمام

با کالفگ  ی و لبخند  دمیعقب کش   لیم   ی به صورت زرتشت که 

 زدم..  دی سرخش کش یشون یبه پ یدست

قرمز  دستام رد کمرنگ  انگشت شست  با  و  بردم  باال    یو ر  ی و 

 گونه اش و گرفتم و گفتم: 

 ؟ ی الزمه منم سفارش کنم که باهاش دهن به دهن نذار -

امشب اگه بخواد زر مفت بزنه دندوناش   گهیآره الزمه! چون د  -

 کنم!  یو تو دهنش خورد م

ن  با کتفم    ی باز مونده زل زدم بهش که دستش و رو  مهیدهن 

 باغ. ی گذاشت و من و آروم هل داد سمت ورود

 کنم! برو بهت خوش بگذره!  یم ی! شوخ سایبرو گ -

که نگاهم به    ی تا لحظه آخر  ی افتادم سمت قسمت زنونه ول  راه

اثر و چشماش  چهره  حالت  تو  بود..  شوخ  ی زرتشت    ی نم  یاز 

سر اومده و    ریو ام  ویصبر زرتشت در برابر گ  یعن ی  نیو ا  دمید
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تونه مثل قبل.. خودش و دربرابرشون خونسرد نشون   ینم  گهید

 بده! 

تهران.. جفتمون    میالزم باشه امشب برگرد  دیصورت شا  نیا  در

برا  یمرخص  طیشرا و  کارمون  آ  ی و  روز  کرده    یاوک  ندهیچند 

 ! میبش  زیسورپرا  نجایدونستم که قراره ا  یاون موقع نم  ی.. ولمیبود

دادم.. هرچند که    ی و به زرتشت م  شنهادشیهر حال امشب پ  به

م  ناراحت  ها  ما حداقل    یخانواده  که  عنوان    هیشدن  به  وعده 

اصالً    ت یخب.. وضع  یول  می ذاشت  یمهمون پا تو خونه اشون نم

ها  ی جور ساعت  تمام  گذشتن  آرامش  در  از  آدم  که    ی نبود 

 داشته باشه!  نان یاطم شیبعد

[۰5.۰۴.21 19:35 ] 

 و دوم  یو س ستیدو  و هزار پارت   

 گهینگاه د  هیروم و درآوردم و بعد از    ی قسمت رختکن لباسا  تو

که با    یرژ لب  دی تنم و تجد  ی تو  راهنیو مرتب کردن پ  نهیآ   ی تو

افتادم سمت قسمت اصل  قمیبوسه عم بود.. راه   یکمرنگ شده 

 باغ! 
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 ی زیکردن م  دای چشم چرخوندن و پ  ی الزم نبود برا  ی ادیز  فرصت

بود که با  مایکه مادرم پشتش نشسته.. چون قبل از اون خاله س 

تونستم از    یکه برقش و م  ییلبش و چشما  ی رو   عیلبخند وس 

 شد و منم رفتم طرفش.  کمیبدم نزد صیجا تشخ نیهم

ن   یم باهام صاف  کمال  و  تمام  هنوز  که دلش  و    ستیدونستم 

با  ی اونجور شا  دیکه  نپذ  یگناه  یب   دیو  و  بابت    رفتهیمن  از  و 

 مثل من نگرانه..  یکیپسرش با  ندهیآ

جمع   ی ذاشت تو  یاومد که نم  ی اخالقش خوشم م  نیاز ا  یول

باهام رفتار    ییبا خوشرو  ی کدورت ببره و جور  نیاز ا  یی بو  یکس

سال گم    نهمهیاز ا  یبه خودش اجازه نده حرف  یکرد که کس   یم

انتخاب   هیبق   ش ی خواست پ  یو گور بودن من بزنه! در اصل نم 

 شد!  ی به نفع من تموم م نیسوال ببره و ا ری پسرش و ز

شد رفتم تو بغلش و کنار گوشش با    کمینزد  یفکر.. وقت  نیهم  با

 لب زدم: یدرموندگ

کنن اآلن از   یخاله دستم به دامنت همه دارن من و نگاه م   -

 !رمیم  یاسترس م
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با موذ  نیا   ییجورا  هی زنونه به    استی س  دمیو شا  ی گریحرف و 

م خوب  چون  آوردم..  س  یزبون  خاله  که  چقدر    مایدونستم 

  یبزرگتر  نیرو حساب ا  یکنه و اگه کس  یاحساس بزرگتر بودن م

 ذاره.  یم هیداشته باشه براش از دل و جون ما یازش درخواست

 کردم و گفتم:  شتریداغش و ب  ازیکم پ هی نیهم واسه

بزنه مامان    یحرف  هی  یکیمامان بمونم.. چون    شی ترسم پ   ی م  -

 راحت تره..  المیشما باشم خ  شیشه جواب بده.. پ  یروش نم

نگاهش   ی که تو  یاقتدار و جذبه ا  دنیکه فاصله گرفتم با د  ازش

چهره ام و تو همون حالت درمونده نگه    یبود خنده ام گرفت ول

دستم و محکم تو دستش گرفت و   نباریا  مایداشتم که خاله س

که هنوز تک و توک نگاهشون   ییمهمونا  ه یرفتن سمت بق  نیح

 به ما بود لب زد: 

م  - به همه معرف   و  یمون   ی امشب کنار من  کنم..    یم  تیمنم 

 جرات داره به عروس من حرف بزنه!   یک  نمی بب

  د یتندش همراه شدم.. شا  ی رو لبم نشست و با قدم ها  ی لبخند

 ی لجباز  شهی.. هم ی ول  دمیرس  ی به نظر م  ی دنده ا  هیآدم لجباز و  

 داد.. یکردن جواب نم
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ها    است ی س  نی به هم  اجیرابطه.. احت  هی  میوقتا.. واسه ترم  یبعض

 ه یدنده و    هیآدم    هیها بود به خصوص اگه طرفت    ی گریو موذ

 باشه!  مایکالم مثل خاله س

حرفا  چیه  مسلماً شن  ییوقت  ازش  نارضا  دمیکه   یبرا  ش یتیو 

اگه قرار بود هربار    یکردم.. ول  یازدواج مجددمون و فراموش نم

به وقتش    ای  رم یبگ   افهیبراش قبه خاطر اون حرفا و زخم زبونا..  

  ی م  بمیکه نص   ی زیکنم.. تنها چ   یحرفاش و با زبون خودم تالف

  ن ی وجه ا  چیو من.. به ه  دشد خراب شدن رابطه ام با زرتشت بو

 خواستم!  یو نم

حت  دیشا و  بود  من  پشت  جوره  همه  اآلن  رو  یزرتشت    یتو 

  قیعم  یدشمن  نیکه ا  گهید  ی .. دو فردایول  ستادیمی مادرش وا

 ی مقابله به مثل علناً تو رو  ی که برا  د یرس  ییتر شد و کار به جا

اومد در  دمیهم  که    ینم  گهی..  داشت  توقع  هم  زرتشت  از  شد 

 ! ادیمادرش و ول کنه و باز پشت من در ب

نگه    زیخودم و واسه هر دو طرف عز  نکهیا   ی وقتا برا  یبعض  پس

مونطور که رو فراموش کنم و بگذرم.. ه  ییزایچ  ه یدارم.. الزم بود  

ب  و  غفلت  ا  ی خبر  یاز  مادر خودم گذشتم..  و  پدر  ساله   نیده 
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  ی درست م  ی روز  هی  دی.. باالخره بای رابطه عروس و مادرشوهر

 امشب زدم!  نیشد و من استارتش و هم

××××× 

  ن یهم  سا یکه گ  یو عکس  م یبودم به صفحه گوش  رهیلبخند خ   با

قشنگ بود که  انقدر در نظرم    یبرام فرستاد.. ول   ش یپ   قهیچند دق

 ! سمیبنو رشیز یو جواب  رمیاومد چشم ازش بگ یدلم نم

بود و   نیمیو مامانم و خاله س  سایاز گ  یعکس سه نفره سلف  هی

کرد.. دست حلقه شده مامانم رو    یکه قشنگ ترش م  ی نکته ا

 به صورتش چسبونده بود!  باًیکه تقر یبود و صورت سایشونه گ 

که    یم بزنم  برا  هیتونستم حدس    یحفظ ظاهر جلو  ی کمش 

دلشون داشتن   ی که هر کدوم هزارتا حرف تو  هی ا  گهید  ی مهمونا

کنن..    فیو ازدواج دوباره ما بعد از ده سال رد  سایتا پشت سر گ

لبش    ی رو  یمادرم و لبخند واقع  ی چشما   ی تو  ی خب شاد  یول

 به حفظ ظاهر داشته باشه!  یدونستم ربط یم  دیبع

  دم ی.. دسا یباالخره دل کندم و برگشتم تو صفحه چتم با گ یتوق

 نوشته:  رشیکه ز
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  ما یخودم و تو دل خاله س   ی چه جور  ی دون  ی.. نم یخال  »جات

 خوره!« یجا کردم! از کنارم تکون نم

به قهقهه زدن همه وجودم و پر   لیتر  شد و م   قیعم  لبخندم

 کرد..  

کرد  شرفی»ب و؟ چ  ی جادو  قا  ی زیمامانم  مباسش  لباس    م یتو 

 !« ینکرده باش 

ا  یاجی»احت ن  نی به  مار زمیعز  ستیکارا  مهره  وجود    ی ..  تو  که 

 کنه!« یم سیخودم هست همه کارا رو راست و ر

[۰5.۰۴.21 19:35 ] 

 و چهارم یو س ستیدو  و هزار پارت   

 تر نوشتم:  ی جد نباریجمع شد و ا لبخندم

دلیول  دی»شا مطمئناً  باال   ی مهربون  شی اصل  لی..  قدرت   ی و 

به هرکس  دنتهیبخش م   یکه  و  دلت  به  دوباره  نفوذ  ..  ی دیاجازه 

 ممنونتم!« 

برا  یینه.. به کسا  یهرکس  »به  ی که برام مهمن! همه تالشم و 

..  یکنم.. چون تو برام مهم  یم  مایام با خاله س  ونهیخوب شدن م
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انتخاب   یدوراه  هیوسط    شهیخواد هم  ی.. دلم نمی زیتو برام عز

 !« ی باش

  ان یتونستم با حرف ب  یکه اون لحظه داشتم و نم  یاحساس  اوج

 لم یف  هیبراش فرستادم که مال صحنه    فیگ  هی  ن یکنم.. واسه هم

رو   گهیهمد  قی زن و مرد تو آسانسور داشتن عم  هیبود و توش  

  سا یگ   تیشدن.. حساس  یتو هم حل م  ییجورا  هیو    دنیبوس  یم

ف و انتخاب کردم یگ  نیدونستم و از قصد ا  یآسانسور م  ی رو رو 

بفهمه حس ا ام و دوست داشتم چه جور  نی تا  بهش    یلحظه 

 نشون بدم! 

 کرد:  انیکلمه ب هیو با  شیکه اونم آشفتگ  دی طول نکش یلیخ

 ...«یییییی»وا 

از   شنی پوز  هیکه    گهید  فیگ  هیتنور داغه..    دمید  یوقت خاص 

تا   که   ی روز   هیرابطه بود و نگهش داشته بودم واسه روز مبادا 

به   با علم  حال جفتمون خوب بود بهش نشون بدم فرستادم و 

تونه خونه ما    ی امشب نم  گهیگالره به خاطر مدرسه اش د  نکهیا

 بمونه نوشتم: 

 تو کارش؟«  میتو خونه بر  »شب
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و   ف یگ  ی که جواب داد.. مطمئن بودم که حت  دی ول نکش ط  یلیخ

 کرد: پیتا عیاولش سر  هیچند ثان نیو فقط با هم دیتا آخرم ند

 ام!«  هی»پا

به نگاه بابام و    تی اهم  ینتونستم خودم و کنترل کنم و ب  گهید

و اگه چاره   دمینشسته بودن خند  زیمنوچهر خان که کنارم سر م 

به   و  لبام  گوش  ی رو  سایگ   دنیبوس  ادیداشتم    ی م   می صفحه 

ول ا  ی چسبوندم..  از  گوش  نکهیقبل  برسه  اونجا  به  و    یکار 

و پدرخانومم   پدر به چهره متبسم    ی و لبخند  بمیبرگردوندم تو ج

 زدم.

 مقدمه گفت:  یهوا و ب  ی.. منوچهر خان بود که بهوی نکهیا تا

تش  - ازت  اگه  عمرم  آخر  م تا  بازم حس  کنم..  کمه    یکر  کنم 

 زرتشت جان!

 کم جا به جا شدم و لب زدم: هیخجالت  با

 !هیچه حرف نی.. ادیی نفرما -

..  ی کردم که تا سال بعد  یتصورشم نم  یموقع.. حت  نیپارسال ا  -

م دوباره  و  تنم  پاره  تنها  شاهد نمی ب  ینه  خودم  چشم  با  که   ..
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.. حظ نمتونی ب  یحاال.. هربار که م  یخوشبخت شدنش هستم! ول

که تو رابطه اتون   یعشق و محبت و احترام  نهمهیکنم از ا  یم

به    یوقت  سایگ  ی شما چ   ی برق شاد  دنیکنم از د  یهست.. حظ م

  م ی وقت در حقش بکن  چیه  م یکه ما نتونست  ی کنه.. کار  ی تو نگاه م

 تو ام! ونیمدرو  نایو همه ا

[۰5.۰۴.21 19:35 ] 

 و پنجم  یو س ستیدو  و هزار پارت   

گذاشتن دستش    نیاز من.. بابام بود که جوابش و داد و ح  قبل

 شونه ام لب زد: ی رو

  ی عنیاش بوده منوچهر خان!    فه یکرده.. وظ   ی زرتشت هرکار   -

تام  فهیوظ  ی هر شوهر همسرشه..    یآرامش و خوشبخت   نیاش 

کار گ  ی همون  پر  سایکه  زرتشت  شده گذشته    شونیدر حقًِِ 

 ! میکرد و ما هم مثل شما ازش ممنون

ول  - وظیدرسته  فقط  حرفم  شوهر  فهی ..  و  اون ستین   ی زن   ..

برا  یموقع که    سایکردن گ  دایپ  ی که زرتشت کمر همت بست 

ا  گهید نبود..  از    ستین  یی زایچ  نایشوهرش  ما    ادیکه  بره..  من 

..  امرزیبعد از مرگ اون خدا ب  یو حت  میهمه تو خواب غفلت بود
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و فقط    سرجامون  میبازم نشست   ک یبا هزارتا بهانه بزرگ و کوچ

تنه انجام داد و    هی.. زرتشت بود که کار همه ما رو  میتماشا کرد

و به رخ    شیو مردونگ  رتیرفت سراغ دخترم! زرتشت بود که غ

 .. دیمنِ پدر کش 

 که حرفاش و قطع کرد بهم فرصت حرف زدن داد و گفتم:   یبغض

و هر    دیبود  تونیماریب  ریدرگ  یاز شما توقع نداشت وقت   یکس  -

!  د ینکن   تیحرفا اذ  نیبود.. خودتون و با ا  مارستانیپاتون ب  هیروز  

  ی دل خودم و بعد از اون برا   ی از همه برا   شتریکار و ب  نیمن ا

روز  و  م  ی همه کردم  رو شکر  پش  یهزاربار خدا   مونیکنم که 

 نشدم! 

د  ی جلو و  گرفتم  و  ول  گهیزبونم  هنوزه    ینگفتم  که  هنوزم 

قدام نکردم.. چرا فقط به اندازه سه ماه زودتر ا  نکه یاز ا  مونمیپش

ا از  استرس روز و    سای گ  نکهیقبل  از عذاب و  او حجم  با  بخواد 

 شباش و بگذرونه!

..  سایحکمت خدا بود.. وگرنه اگه گ  ییجورا   هیکه اونم    هرچند

من حاال   دیگرفت.. شا  یاز اون شبا.. سر راه مشعوف قرار نم  یکی
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نشون  ی تونستم تو  یحاالها نم ازش   ی اون شهر درندشت رد و 

 ! ارمیب  ریگ

  یگذشت.. گذشته ها هم م  ریبه خ  ز یهمه چ  گهیالحمدهلل که د  -

 بهش فکر نکرد! گهیشه چال کرد و د

 منوچهر خان بود که در جواب حرف بابام گفت:  دوباره

ده سال.. چه   نی من شاهده.. که تمام ا  ی فقط خدا  یدرسته.. ول  -

 سایگ  نکهیکه از سر من نگذشت.. فکر کردن به ا  یاالتیفکر و خ

  ی اموراتش و م  ی کنه و چه جور  ی داره م  کاریاآلن کجاست و چ

زم  و  انداخت  پا  از  و    بهیکرد.. شما که غر  رمیگ   نی گذرونه من 

..  کریدر و پ یمملکت ب نیا وت دیدون یخودتون م گهی.. ددیست ین

کنه!    ی م  دیسر و صاحاب و تهد  یدختر جوون ب  هی  یچه خطرات

ا  یحال داره..  زرتشت  کنار  در  اآلن  خوشحال  نیکه  و    یحس 

 کدوم از تصوراتم جا نداشت..   چی.. تو ه یخوشبخت

[۰5.۰۴.21 19:35 ] 

 و ششم یو س ستیدو  و هزار پارت   

 تو چشمام ادامه داد: رهیو به سمتم چرخوند و خ سرش
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و    ی .. حرف از عقد دوباره اتون زد مارستان یکه تو ب  یاون شب  -

..  یکن  یوقت دست دخترم و ول نم  چیه  گهیکه د  ی بهم قول داد

دوباره   ی حرفاست که حاضر شد  نیروحت بزرگتر از ا   دمیفهم

ولت کرد و رفت و تو دستت    یبار شب عروس   هیکه    ی دست دختر

 ... اسال ه نیتو ا  ستیکه معلوم ن ی .. دختری ریبگ

..  ارهیداد سخته ادامه حرفاش و به زبون ب  یکه کرد نشون م  یمکث

 منصرف نشد و گفت:  یول

.. به  یحرفا ول  نیا  ست یخدا من و ببخشه.. پاره تنمه.. درست ن  -

دختر جوونِ سرخورده و    ه یهر حال انسان ممکن الخطاست.. از  

و   ادیبرم ی کردن هرکار ی بهتر و راحت تر زندگ ی طرد شده.. برا

ه پدر  نم  چیمنِ  بگ  یوقت  خرده  بهش  ولرمیتونم  م  ی..   یتو 

به حرف    تیاهم  ی و ب  یبست  یو باز چشمت و رو همه چ   یتونست

جلو! همونجا به خودم گفتم    یمردم.. مرد و مردونه رفت  ثیو حد

 !یآدم نیا ونیمنوچهر.. تا ابد مد

نا مطمئن و    هیو جز    دمیکش   یقی عم  نفس لرزون و   هیلبخند 

نتونستم بزنم.. خدا رو شکر کردم که بابام    یحرف  یرلبیتشکر ز

اش و از روم    رهیبحث و تو دستش گرفت و منوچهر خان نگاه خ
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م آت  د یفهم  یبرداشت.. وگرنه حتماً  با حرفاش چه  تو    یشیکه 

 جونم روشن کرد! 

بشه    تونست مرتکب   ی که دخترش م  یما گناه  ی که تو رو  یآدم

  ی .. کجامیرو به زبون آورد و از من تشکر کرد بابت چشم پوش

  سا یکرد.. گ  یکه چشم پوش   یدونست اون کس  یکار بود که نم

 بود نه من! 

 یحاال.. با همه وجودت م  یحرفا اونم وقت  نیا  دنی داشت شن  درد

ازدواج   سایکه خطا رفت من بودم.. بعد از گ  یاون کس  یدونست

نبود که    ی زیچ  نیت دختر داشتم و اچند تا دوس  یکردم.. حت

 کنم..  شیمخف یبخوام از کس

دونستن که تونستم دوباره    یآدم بزرگ م  هیباز.. همه من و    یول

و من   هیدختر فرار   هیدل ببندم به اون دختر.. که به چشم همه  

 و قال گذاشت! 

  سا ی.. گمونی.. بابت اتفاق شب عروس سایپدر گ  یکه حت   بهیعج

م مقصر  عنوان    ی رو  به  من  به  و  م  هیدونه  با    دهیمرد حق  که 

اعتماد کنم که شبونه از   یب  ی حرفام.. زنِ شونزده ساله ام و جور 

 ! رونیخونه بزنه ب
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[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 

 و هفتم  یو س ستیدو  و هزار پارت   

ت.. خودش و پدرش و هفت جدش..  هم نداش  ی ریکه تقص   هرچند

انگشت اتهام.. تو هر جنجال    شهیحرفا بزرگ شدن و هم  نی با هم

شد و حاال.. اونم با    ی م  ده ی.. به سمت جنس مونث کشیو بحث

دونست.. فقط    یده سال نم  نی تو ا  سایاز گذشته گ   یچیه  نکهیا

.. واقعاً عذابم نیو ا  دید یزد.. من و سرتر م یکه م یطبق حدس

 د!دا یم

که روش کسب درآمدش   سایراز آخر گ  دنیاگه.. قبل از فهم  دیشا

ا م  نیبود..  رو  بود و حق مدم یشن  یحرفا  بهتر  دادم   ی.. حالم 

فکر    سایخود گ  ی که همه.. حت  ی زیحاال.. بر خالف چ  ی بهش ول

تر از   نییپا  یل یو نجابت.. من خودم و خ  یکردن.. از نظر پاک  یم

و با چند تا جمله به   نیاشد    ینم  نکهیکردم و ا   یحس م  سایگ

حرفا  ییآدما با  مغزشون  سالگهید  یکه  شده    ان ی..  پر  سال 

 کرد!  یم  تمیفهموند.. اذ

 ال یبه خودم اومدم و به خ  زیم  شهیش  ی رو  میگوش  برهیو  ی صدا  با

 دنی.. دیفرستاده صفحه اش و باز کردم ول  امیپ   سایبازم گ  نکهیا
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که از غروب منتظرش بودم استرسم و باال برد که   ی اون شماره ا

لبخند محو رو   هی  یآروم شدم و حت  امشیبالفاصله با خوندن پ

 لبم نشست: 

 هنوز حرفش همونه!« ی! نگران نباش! ول»خودشه

  ال یکه کل امروز نتونسته بود با خ  یو بازدم   دمیکش   ی قیعم  نفس 

 بفرستم و فوت کردم..  رونیراحت ب

 شد برات!« »زحمت

 اس!« فهیکاکو؟ وظ هیحرفا چ نی»ا

  ی تین   هیو    رهیگ   یخدا موش نم  ی دونستم محض رضا  ی م  نکهیا  با

مهم نبود..    یکنه.. ول  یکه داره در حقم م  یکمک  نیهست پشت ا

  قت یبذارم واسه رو شدن حق  هی من حاضر بودم از دل و جون ما

آدم بعد از   نیکه مطمئناً ا  یخواست.. پول  یکه دلم م  ی اونجور

 ! دنبو ی زیکرد چ  یانجام کارش ازم طلب م

که   یی! از اونجاو یکردن گ  دایسرم و چرخوندم واسه پ  ار یاخت  یب

 شبیمثل د  گهیاسترس اعصابمم مختل کرده بود و د  نیامروز هم

مسخره اش و نداشتم..    ی خونسرد برخورد کردن با رفتارها  ییتوانا
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  ی جبور به هم صحبت که م  زیم  ن ی به محض ورودم نشستم سر هم

 .فتادی نباشم و اصالً چشمم بهش ن

.. تنها نشسته و داره  زیم   هیباز دور از همه پشت    دمید  نکهیا  تا

  د یببخش  هیخودم بلند شدم و با    ل یبه م  نباریکشه.. ا  ی م  گار یس

افتادم   راه  بودن  بحث  گرمِ  هنوز  که  خان  منوچهر  و  بابام  به 

 سمتش! 

  گه یکالفه تره و انگار د  روزید  تونستم بگم نسبت به  یجرات م  به

  م یسال تصم  نهمهیکه به پشتوانه اش بعد از ا   یاون اعتماد به نفس

 بذاره تو وجودش نبود!  نجایگرفته پاش و ا

  ی امیو حدس بزنم.. به خصوص بعد از پ  لش یتونستم دل  ی م  باًیتقر

اگه ازش جلوتر    نکهیاز ا  یراض  ن یگرفتم.. واسه هم  قم ی که از رف

 شدم و گفتم:  کیبهش نزد فتادمیحداقل عقبم ن  ستم ین

 اروپاس؟  تیخاص -

انداخته بود گرفت و سرش   رشیکه گ   ی و از نقطه نامعلوم  نگاهش

 و به سمتم چرخوند.. 

 ؟یچ -
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سوخت    ی هدف داشت م  ی دستش که ب  ی تو  گاریبه س   ی ا  اشاره

 .. زیکردم و نشستم پشت م

 و فکر کردن! دنیکش  گاریس ییتو خلوت و تنها -

  یتو   کیموز  ی زد.. صدا  گارشی پک و به س  نینکرد و آخر   انکار

  ی بودن.. ول   ییدر حال هنرنما  دونیبود و جوونا وسط م   ادیباغ ز

بق  از  دور  که  بود  هیما  صدا  مینشسته  تر  م  ی راحت  و    ی هم 

 .. م یدیشن

متوجه باشم چند بار    نکهیبرگشتم بدون ا  یآره انگار.. از وقت  -

 کردم! دایپ  تیوضع نیخودم و تو هم

تو    رهیبزنم سرش و به سمتم چرخوند و خ  یحرف  نکهیاز ا  قبل

 :دیچشمام پرس

 ران؟ یا  یبعد از چند سال که برگشت  ؟ینداشت   یحس  نیتو همچ  -

 اونجا؟  ی دلم تنگ بشه برا نکهیا -

ا  - بخور  نکهینه!  رفت  ی حسرت  چرا  از   ؟یاصالً  بعد  حاال..  که 

  ه یجز    ی زیچ  ین ی.. با چشم خودت ببی برگشت  یسال وقت  نهمهیا

 ! ی ستین  انتیاطراف  ی برا بهیغر
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اش شدم.. امشب تو حال خودش    رهیشده خ  کی بار  ی چشما  با

 نیبود که حاال همچ  دهی شن  ای  دهید  یدونم چ  ینبود مطمئناً! نم

کردم    یحس م   ب یعج   یشده بود.. ول  جادیسرش ا  ی تو  ییفکرا

نداره   یسع  گهیو انگار.. د  شبهی تر از د  یواقع  یلیحال اآلنش.. خ

  ده یدلش خواسته رس  که به هرجا  یآدمِ خوشحال و موفق  هینقش  

 کنه!  ی رو باز

با  گهیخواست بگم تو د  یدلم م  یلیخ تو چرا  حسرت    دیچرا؟ 

..  یرفت ول  یدار نم   ی سرت باال   دیبا موندنت.. شا  یوقت  ؟ی بخور

همه   شیشد و آبروت پ  یپات به زندان باز م  یحداقل چند سال 

 رفت!  یعالم و آدم م

 زبونم و گرفتم و فقط گفتم:  ی جلو اما

نبود!    یرفته بودم نه.. حسرت  لیتحص  ی که برا  ییل هااون سا  -

  ییجورا  هیاومد و    شی که پ  یاناتیآخر.. بعدِ جر  ی سال ها  نیا  یول

  چی و ه  زیچ  چی که ه  ییجو و برم جا  نیمجبورم کرد فرار کنم از ا

  ی مونیبه حسرت و پش  شهیاون روزا نندازه.. هم  ادیکس من و  

 گذشت! 

 زدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم..  ی پوزخند
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  ی سر  هیبا    می از حافظه امون و بتون  یبخش  هیکه    م یستیربات ن  -

که چند    ی ایبه خودت م  ی! وقتم یببر  نیاز ب  شهیهم  ی کارا برا

 !ی کوچه ا کیسال از زمانت هدر رفته و.. تو هنوز اندر خم 

بودم   دواریکردم و ام  یبخوام داشتم باهاش درد دل م  نکهیا  بدون

بگه که    ییزایچ هیکه حالش دگرگونه..    یشب   نی که اونم.. تو هم

 به دردم بخوره.. 

  ی به همون نقطه نامعلوم  رهیسکوت.. خ  قه یبعد از چند دق  نکهیا  تا

 شده بود لب زد:  رشیکه درگ

 نه؟  یرو فراموش کن سایگ یوقت نتونست  چیتو هم ه -

بود که نشسته بود    «ی.. اون »همشیدفعه ا  هیتر از سوال    بیعج

ا و  »تو«  غ   یمعن   هیفقط    نیکنار  که    یم   می مستق  ریداشت! 

 رو فراموش کنم!  سایخواست بگه منم نتونستم گ

دل  عتاًیطب  خب داشت  لیجفتمون  و  فراموش    ی برا  م یخودمون 

موضوع    نیچرا داره ا  ویگ   نکهیا  یمن واضح بود.. ول  لینکردن و دل

 بود!  بیکم عج هی  ارهیرو به زبون م

کانال زدم سمت    گهید  ی جا  هیجواب دادن به سوالش.. از    ی جا  به

 : دمیخواستم بهش برسم و پرس یکه م یهدف
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 دن؟ یم  یتو سفارت سخت مرخص -

 چطور؟ -

 ! ی ایمراسم آقاجون ب ی کردم برا یفکر م -

س  دیکش  یقی عم  نفس تا  دو  از  بعد  و    ی گاریو  کرد  روشن  که 

 و داد دست من گفت:  شیکی

  س یزمان کم کارام و راست و ر  هیتونستم تو    یبودم.. نم  ر یگ  -

به    یتکون   هیگرفتم    می تصم  گهیدو ماه بعدش د  ی کیاز    ی کنم! ول

دو هفته    یکیشده واسه    یخودم بدم و مقدمات برگشتن و حت

 فراهم کنم! 

به    رمیحاال که دارم م  یخواهرت شد و گفت   یبعدشم که عروس  -

 اونم برسم! 

موند و بعد    رهی بهم خ  ی ا  هیزد و چند ثان  گارشیبه س   یقیعم  پک

 گفت: 

اومدم بهت   سای گ  دنی.. واسه دتا یآن  یاز عروس شتریاگه بگم.. ب  -

 خوره؟  یبرم
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که کرد! حتم    یاعتراف  نیجا خوردم با ا  بیعج  یبرنخورد.. ول   بهم

داد  ی کرد و فقط ربطش م ینم ی وضوع اشاره اداشتم به اصل م 

 ..یدروغ ی ا ه یبه مسائل حاش

نشون بدم و    یع یواکنش طب  هی تا بتونم    دیحال طول کش  نیا  با

 بپرسم: 

 چرا؟  -

  ی زد و از حالت نگاهش حس کردم که دوباره داره برم   ی لبخند

ا تا در مواقع    ی گرده تو همون پوسته  بود  با خودش آورده  که 

 قابل نفوذ!  ریپوشش غ  هیلزوم ازش استفاده کنه به عنوان 

دل  - اول  یعنی!  لیبه دو  تا سوال داشتم!  واقع دو   نکه یا  شیدر 

م  یلیخ دوباره تصم  یدلم  بدونم.. چرا  تو   میخواست  با  گرفت 

 ازدواج کنه؟

س  کیبار  ی چشما  با دود  از  ه  گاری شده  و  زدم  زل   ی چیبهش 

 زد و گفت:  ی نگفتم که خودش لبخند

 قانع شدم!  باًیو تقر  ی خودت داد شبیسوال و د نیکه جواب ا -

 بود؟  یچ شیدوم -
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 چرا اون کار و کرد؟ چرا آدم کشت!  نکهیا -

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 

 و چهلم  ستیدو  و هزار پارت   

خون تو بدنم بود به سمت صورتم هجوم آورد    یهرچ  هیثان هی  تو

خشم با  من  د  یو  مخف  یکنترل  چیه  گهیکه  کردنش    یواسه 

 ..  الشیخ ینداشتم.. زل زدم به صورت ب

م   هی چقدر  م  یآدم  چقدر  باشه..  رذل  وق   ی تونست    ح یتونست 

بدبخت    هیخودشه و    ش یکه عامل و مقصر اصل  یباشه! سر موضوع 

تونه بکنه    ی که م  ی وسط.. حداقل کار  رو انداخته  گهیگناه د  یب

همون    ی صاف انگشت بذاره رو  نکهی.. نه اره یکه خفه خون بگ  نهیا

 موضوع! 

که   میبود  دهیسال ها از خاله سارا شن  نیبود که تو تمام ا  بیعج

رو گفتن که    یهم همون دروغ  و یبه گ   انتیو اون جر  سایدرباره گ 

ا کردن..  قانع  رو  گالره  م  گهید  یکی  سایگ  نکهیباهاش    ی رو 

 یلیحاال خ  یفرار کرده تا به اون برسه ول   یخواسته و شب عروس

 هست!  زیهمه چ انیکرد که درجر یواضح داشت عنوان م
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 سکوت من جرات گرفت و ادامه داد:  از

شد و بعد    یتو اون سن.. دستش به خون آلوده م  دیآخه چرا با  -

به کس  یفرار م  ی لیخنگفت؟ من اون روزا    ی ز یچ  یکرد.. چرا 

  ی کمکش م   زایچ  نیگذروندم.. سر درسش و ا  یباهاش وقت م

که تهش ختم    یبهم نزد از مشکل  یحرف  چیکه ه  بهی کردم.. عج

 شد به اون خونه..  یم

د  از جلو  یلزوم  گهینظرم  بگ   ی نداشت  و  ارمیخشمم  چه   ن ی.. 

  ی داشته باشه و چه نه.. من آدم  ایبه اون قضا یپست فطرت ربط 

کس بذارم  که  رو  نیا  ینبودم  به  و  ا  اه یب  سایگ   ی اتفاق  و   ن یو 

  ی به خودشم م  دیکردم.. با  یحال  هیهمونطور که به پدرش و بق

 درازتر نکنه!  مشیفهموندم تا پاش و از گل

که بخواد راجع به راز دلش باهات   ی محرم نبود  ی حتماً انقدر  -

 ی خداحافظ  یب   هویحرف بزنه و خب.. چند وقت بعدش.. بعد از  

فهم اون   ده یرفتنت..  اصالً  تو..  و  نکرده  اشتباه  که    ی نبود  یکه 

 !ی داد ینشون م

و دوباره   اوردیخودش ن  ی به رو  یکم جا خورد از لحن تندم.. ول  هی

 : دیوقاحتش و به رخ کش
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واسه اون  کار.. من نگران خودشم..   ستین  یخوب   هیبازم توج  -

ا  تمام  تصو  نیتو  ها  تو  شیخون  ی دستا  ریسال  ترس  اون    یو 

 ! ره ینم رونینگاهش.. از ذهنم ب

شده از تعجب زل زدم    زیر   ی خم شدم و با چشما  زیکم رو م  هی

 بهش و گفتم: 

ذهنته!    ی تو  لم یاون ف  ی همه صحنه ها  قیکه انقدر دق  بهیعج  -

همه پخش شد و   نی ما ب  ی.. شب عروسلمیکه اون ف  یدر صورت

 یاآلن.. اصالً فکر نم  نی! منم تا همی نبود  رانیاون شب.. تو اصالً ا

 نکه ی.. چه برسه به ایخبر داشته باش انیجر نی کردم که تو.. از ا 

 ! یباش  دهیو د لمیف

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 

 کمیو چهل و  ستیدو  و هزار پارت   

ا  یدستپاچگ بتونه    یلیخ  شیلحظه  که  بود  اون  از  تر  واضح 

  یخودش و بزنه به اون راه.. مشخص بود که سوت  ایکنه    شیمخف

  ی ک ی  نیجواب.. واسه هم  ی آماده نداشته برا  یداده و از قبل حرف

دق کش  ی ا  قهیدو  بتونه    د یطول  و  بشه  مسلط  خودش  به  تا 

 کنه! فیذهنش رد  ی دروغاش و تو



3311 
 

شدم و انقدر    ر یگی .. بعداً انقدر پدمیآره خب.. اون موقع که ند  -

و   قتیتو گوش مامان و بابام خوندم تا باالخره مجبور شدن حق

و برام   لمیاز حد خودم.. بابام اون ف شیبهم بگن و بازم با اصرار ب

 فرستاد! 

  یکرد برات فرستاد.. تو هم دفعه آخرت باشه حرف  اجیبابات ب   -

 ! یزن یازش م

  ی .. خودم راضیگرد شد و جا خورد از لحن تند من.. ول   چشماش

خواد..    یکه دلم م  ی تونستم اونجور  یکه باهاش م  ی از بهونه ا

  د یکنم انگشتم و به نشونه تهد  ی باهاش حرف بزنم و خشمم و خال

 باال گرفتم و ادامه دادم: 

  ن یمن ا  ی بشنوم جلو  گهیبار د  کی! اگه  ویات و باز کن گ گوش  -

به زبون آورد  پ  ای..  ی مزخرفات و    سایگ  شیبه گوشم برسه که 

و دستا یازش زد  یحرف آدم کشتن  و  قاتل  اسم  رو    یخون  ی .. 

که فقط اسمش رومونه    یپسرخاله بودن  نی.. چشمم و رو ا ی آورد 

سهله.. بعد از    ه ده سال ک  ی کنم دفعه بعد  یم  ی بندم و کار  یم

موش لونه  از  نخواد  دلت  هم  سال  برا  یصد  اونور  خودت    ی که 

 ! ی ایب رونیب ی درست کرد
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با حرص رو هم فشار دادم..   ساکت شدم و دندونام و محکم و 

سال    نهمهیبود به ا  هیکنا  ییجورا  هیگفتم لونه موش..    یم   دینبا

قا و  نم  میفرار  دلم  من.. هنوز  و  ا  یشدنش  آشغال   نیخواست 

 خبر دارم! یبفهمه من از همه چ

رو    ی هست برا  یراه  هیمطمئن بودم..    گهیخصوص اآلن که د  به

  ی که فکرش و م  ی زیراحت تر از چ  ی لیکردن دستش و من.. خ

 ! ن یکم زمان الزم داشتم.. هم هیرسم.. منتها  یکردم بهش م

 مونیشرمنده و پش  ی انتظارم جبهه نگرفت و با چهره ا  برخالف

 تکون داد:  دییسرش و به تا

تا به    دی رو پشت سر گذاشت  زایچ   یلی.. شما خی ! حق دار یاوک  -

 نداره دوبار کثافت گذشته هم بخوره..   ی! لزومدیبرس نجایا

ازش دور شدم که دلم    ی بلند شدم و انقدر  زیحرف از سر م  بدون

رگردم و بهش بگم هم خوردن کثافت گذشته  نخواد وسط راه ب 

  وزت یپف  ی .. قبل از همه تو و باباستین   سایفقط به ضرر من و گ

که   ییگند کارا  ی تا بو  دیرو کولتون و در بر  دیدمتون و بذار  دیبا

 نکنه!  ه.. اول از همه خودتون و خفدیکرد

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 
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 و چهل و دوم  ستیدو  و هزار پارت   

××××× 

هم بهمون اضافه    ونیبود و کم کم آقا  یعروس  م یتا  ی آخرا  گهید

 رفت خونه خودش..  یم  یدو ساعت هرکس  یکیشدن و بعد از    یم

کم شدن استرسم   ی فقط برا دی که شا یخسته از چند ساعت  من

اتاق شلوغ بشه.. زودتر   نکهینذاشتم.. قبل از ا  یرقص و خال  دونیم

از   لباس که تا قبل ضیمهمونا راه افتادم سمت سالن تعو  هیاز بق

 اومدن زرتشت.. به دستورش عمل کرده باشم! 

  ییکوالک کردم و اجازه دادم چشم همه کسا  ییجورا  هی  امشب

کردن و بالفاصله دهنشون و    یداشتن بهم نگاه م   یرکی رزیکه ز

و فکر نکنن من    ادیدر ب  شونی چسبوندن تو گوش بغل دست  یم

  نم ی گوشه بش  هی   مونیچند سال.. شرمنده و پش  نیقراره به خاطر ا

 و از جام تکون نخورم!

س  هرچند همراه  مایخاله  ب  یبا  اش  و   نی جانانه  فک  اکثر 

دو بار    ی کیو تو اون شونزده سال فقط    اشونیلی که خ   المون یفام

  یمن به عنوان عروسش.. نقش پررنگ و موثر   یبودم و معرف   دهید

 بابت واقعاً ممنونش بودم!  نیااعتماد به نفس داشت و از  نیتو ا
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بودن نسبت به    الیخیبار تو عمرم حس کردم که ب  نیاول  ی برا

خدا مثل    شهیو فکر نکردن به دهنِ هم  انیاطراف  ثیحرف و حد

  ی تازه م   یآدم و حساب  هیو روح  ده ی م  فیدروازه بازشون.. چقدر ک

 کنه! 

 کیکوچ  ی که پر از سنگا  ینیپاشنه بلند.. رو زم  ی اون کفشا  با

ا خصوص  به  رفتن..  راه  بود  سختم  خاطر   نکهیبود  به  کفش 

 رفتم..  یپام و زده بود و آروم آروم داشتم راه م ادیز دنیرقص

ها  یول قدم  شن  ی همون  با  سرم    ییصدا  دنیآرومم..  پشت  از 

 جلوتر نرفت!  گهیشد و پام د خکوبیم

 دختر! ی شد یواو! چ -

..  ستیصدا مال اون ن  نیو ا  دمی شن   لحظه حس کردم اشتباه  هی

تو    نجایمرد بود که ا  هیهم نبود..    یاگه مال اون عوض  یحت  یول

وا زنونه  به    ستادهی قسمت  داشتم  فقط  لحظه  اون  من..  و  بود 

خواست   یکردم و اصالً دلم نم  یهاش فکر م  تیزرتشت و حساس

 .. فتهیتنم ب  یلباس تو نیچشمش به ا ی مرد

برگردم و بخوام مطمئن شم از حضور   نکهیبدون ا  نیهم  واسه

  شتر یتونستم ب   یکه م  ییخودِ نکبتش.. سرعت قدم هام و تا جا
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سالن رختکن تا هرچه زودتر دور   ی کردم و خودم و انداختم تو

 اش! دهیدر  ی چشما ی بشم از جلو

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 

 و چهل و سوم  ستیدو  و هزار پارت   

که تمام شب داشتم   ی استرس ایتندم بود  ی دونم از قدم ها ینم

صداش به اوج خودش  دنیکردم و حاال فقط با شن  یکنترلش م

اومد و پشت در اتاق جون کندم    ینفسم باال نم  یبود.. ول  دهیرس

 بشه و رنگ و روم برگرده سرجاش. ی تا نفس هام عاد 

  ی .. بدم نمیداشتم.. ول چهیخشک شده بود و احساس دلپ دهنم

  ی م   نباریباهاش حرف بزنم.. ا  هی و دور از چشم بق  رونیاومد برم ب

  ی قت یخواستم تو صورتش بکوبم حق   ی.. م ارمیخواستم به روش ب

 دیکار با  نیو رو کرده بود و واسه ا  ریمن و ز  یرو که باهاش زندگ

 داشتم!  یم  گهحرفا ن نیتر از ا ی خودم و قو

بو  جلوتر متوجه  تازه  رفتم  پشت   ی گاریس   ظیغل  ی که  از  که 

دو جفت کفش    دنیبا د  رشیاومد شدم و از ز  یپاراوان ته سالن م 

 هم اومدن! ی ا گهید ی قبل از من کسا  دمیدخترونه فهم
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سر و صدا لباسم و عوض کنم که    ی ندادم و خواستم ب  یتیاهم

شون انگار اونا هنوز متوجه حضور من نشده بودن و به حرف زدن

 ادامه دادن: 

 ! نمش یبب ستیدل تو دلم ن -

 !  ستیهم ن  ی آش دهن سوز ن یخب حاال تو هم.. همچ -

 ضعف کردم! دمشید اطیکه تو ح شبی! دپهیخوشت  یلیخ -

 که باشه.. صاحب داره!  پهی خوشت -

کم   هیشه؟  یصاحب محسوب م ی هه! صاحب! اون دختر فرار -

افته و    یزرتشت از چشمش م   اد یبه چشمش ب  گه ید  یکیبگذره  

 ! نیذاره حاال بب  یدوباره قالش م 

ا  - م  نهیمهم  زرتشت  و   یکه  سراغش  رفته  دوباره  و  خوادش 

 عقدش کرده! 

..  گه ی! مامانم راست مست یدلت خوشه ها! از سر دوست داشتن ن  -

انتقام دوباره رفته طرفش.. م خواد   ی به نظر منم زرتشت واسه 

 نه یبوز  نی.. پس فردا اارهیسرش درب  که باهاش کرد و   ی کار  یتالف

  ست ین  چکسمی کنه.. اون وقت ه  یشکم ول م   یبچه تو  هیرو با  
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ا بگه چرا  و کرد  نی بهش  م  ن.. چوی کار  بهش حق  ..  دن یهمه 

 نفر خودم!  نیاول

پس   یکس  ی برا   مینکن   یبدبخت  ی بابا.. به ما چه! آرزو  الیخیب  -

 ! رهیگ یفردا دامن خودمون و م

دووم نداره! مامان    نای.. من مطمئنم ازدواج انشون  نیخط ا  نیا  -

اون عجوزه   نکهیبا ا  ست ین   یزن عمو هم هنوز راض   ی حت  گه یم

 دخترخواهر خودشه! 

م  - پز  باهاش  به همه چطور    ی امروز که زن عموت خوب  داد 

رو    ختیچقدر شاباش ر  دیرقص  یداشت م  ی دیند   ست؟ین  یراض

 سرش؟ 

حاضر    ی! وگرنه کثیحرف و حد  ومدنی! واسه در نگهید  ی اجبار  -

.. بابا  شی بار گند زده به زندگ  هی که    یکیشه پسرش و بده به    یم

بمونه..    ی تا آخر عمر فرار  ی بذار  دی! بای اسمش روشه.. دختر فرار

 کرد! یو ول نم شی اگه داشت زرتشت و زندگ اقتیل

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 

 و چهل و چهارم ستیدو  و هزار پارت   
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 !ادیخوبه.. به زرتشت م کلشمی! قد و هیخوشگله ول -

  ره یدماغش و بگ   اد؟یاون چهارپاره استخون کجاش به زرتشت م  -

 ! ی دختره کک مک ادیجونش درم

کنم؟    کاریچ  یگیم  زمیدوست داره عز  ی نجوریخب زرتشت ا  -

 .. ستین یکنم خودم و.. مشکل  یاگه دلش خواست چاق م

نهانهیآ  ی رژ زدن جلو   نیکه ح  یحرف  با با  به   ی خونسرد  تی .. 

صدا بعد..  و  شدن  ساکت  جفتشون  آوردم..  پچ    ی زبون  پچ 

 تر کرد! قیلبم و عم ی دستپاچه اشون لبخند رو

  یدخترعمو  شونیکیا که  دو ت  نیا  ی حرفا  دنیبود که شن  بیعج

نکرد.. که حال    تمیزرتشت بود و هم سن و سال من.. نه تنها اذ

  ن یشدم بابت از ب  یممنونشونم م  دیکرد که با ادیخوبم و انقدر ز

 تو جونم نشست!  ویگ ی صدا  دنیکه بعد از شن  یبردن استرس

پر از حسادت..    ی حرفا  نیا  دنی داشت شن  یهم حس خوب  واقعاً

دلم خنک شد با    ی .. بدجوریشد ول  یمحسوب م  یبدجنس  دیشا

خواست    ی صداش که با تک تک کلماتش م  ی حسرت تو  دن یشن

 شدم!  یزن زرتشت م سایگ ی بگه که کاش من جا



3319 
 

کردم..    یاآلن من.. همونطور که خودم فکر م  گاهی.. جایعنی  نیا

به خودم.. هم    نظر هم   نیجمعه و از ا  نیا  ی از آدما  یلیخ  ی آرزو 

 ! دمیبال   یبه زرتشت م

به    هی باالخره  کردم..  عوض  و  لباسم  منم  و  گذشت  که  کم 

اومدن..    رونیخودشون جرات دادن و از پشت پاراوان ته اتاق ب

داشت    یهنوز با اخم سع  یکیشرمنده بود و اون    شونیکینگاه  

نداره به    یمحض بوده و لزوم  قت ی گفته حق  یبفهمونه که هرچ 

 خاطرش خجالت بکشه!  

آ  ی لبخند سمت  برگردوندم  و  روم  و  زدم  روشون  منهیبه    ی .. 

قدر که بهشون فهموندم حرفاشون    نینگم و هم  یچیتونستم ه

  ه یزبونم کوتاه نبود که نتونم    ی انقدر  یباشه ول  یکاف  دمیو شن

 ! می پاتک هم من بهشون بزنم.. اونم سر آدم با ارزش زندگ

و انداختن تو سطل    گارشون یس  دمید  نهیاز تو آ  ی وقت  نیهم  واسه

صدام و بلند کردم   رونیآشغال و بدون حرف راه افتادن که برن ب

 و گفتم: 

رو    گهید   یکیبعد از فرارِ من.. زرتشت ده سال وقت داشت تا    -

که اونم    میکارم کرد! بگذر  نیا  ی انتخاب کنه و حت  شی زندگ  ی برا
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نرس  ایول  دی به سرانجام  نبودان   نکهی..  تو  تقصی تخابش  من    ری.. 

هرز   ی خودی! اآلنم مواظب نگاهت باش.. اگه بفهمم داره بست ین

 رمیسر م  هیمال تو باشه..    ونهت   یوقت نم  چیکه ه  یرو کس  رهیم

  دنش یکش  گاریس  ی دونه دخترش ال به ال   یم  نمیمامانت بب   شیپ

 نه!  ایسازه با شوهر مردم  یم ا یواسه خودش رو

آخر و با   میشد و خواست بزنه به س  یشینگاهش آت  ی ا  هیثان  تو

  ی حرفم و بده ول  نیوجه حق باهاش نبود جواب ا   چیبه ه  نکهیا

  گار ی شناختمش و از حرف من درباره س  ی دختره که نم  یکیاون  

سر  دهی ترس  یحساب  دنشونیکش و  نداد  مهلت  بهش   ع یبود.. 

 و با خودش برد!  دی دستش و کش

 .. نهیزدم و دوباره برگشتم سمت آ ی پوزخند منم

و   - روشنفکر  انقدر  من  کرده  فکر  نکبت  دختره  خدا!  به  واال 

بب  باز فروتن  ی عنتر  هی  نمیباشعورم که   یبه شوهرم نظر داره و 

ن.. من اگه  کارتو یپ  دیبر د ی! جمع کنارمیخودم ن ی کنم و به رو

با لباس    یاتفاق  یاتون حت  کهیگذاشتم گوشه ناخون انگشت کوچ

 ! ستمین سای گ  گهیزرتشت برخورد  کنه که د
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همه وجودم و    قهی که تو چند دق  ی حس قدرت و غرور  ن یهم  با

 ییبه خودم زدم و استرس و که هنوز خودنما  یپر کرد.. چشمک

گوشه دلم نگهش داشتم و دورش و حصار    ییجا  هیکرد..    یم

که    یاون کس  فی.. تا من تکلادین  رونیتا فعالً بمونه و ب  دمیکش

تا دور   فرصت  هیکردم هنوز پشت دره و منتظر    یحس م  بیعج

 از چشم زرتشت باهام حرف بزنه رو روشن کنم! 

از بدنم    ی نقطه ا  چیه  گهیبه لباسام انداختم.. حاال د  ینگاه  م ین

نبو امعلوم  با  باال   نی آست  یسرخاب  راهن یپ  نید  و    ی بلند  زانو 

طبق خواست    زیبودم.. همه چ   ده یپوش  رشیکه ز  ی جوراب شلوار 

م به    لیو  داشتم  وجدان  عذاب  هنوز  که  هرچند  بود..  زرتشت 

  ام یب   ویگ  رهینگاه خ   ریزکه مجبور شدم    ی ا  هیخاطر اون چند ثان

 !نجایا

درآوردم و گذاشتم   فمیو از تو ک  می.. گوش رونیبرم ب  نکهیاز ا  قبل

  ویذاشتم و گ  یم  رونیب  نجایرو حالت ضبط صدا! اگه پام و از ا

  ش ی گرفت حرف بزنه.. به طور حتم حرف اون شبم پ   یم   میتصم

اثبات گناهکار    ی مدرک برا  نی شد بهتر  ی م  نی و هم  دیکش   یم

 خانواده هامون..  شیبودنش پ 
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به دست    ی فقط براسال ها تالش کردم برم خارج    نیتمام ا  من

بود ور دلم و من..    نیآوردن هم اومده  مدرک و حاال.. خودش 

 و از دست بدم!  تیموقع نیمحال بود ا

قبلش   یو راه افتادم برم سمت در ول  فمیو برگردوندم تو ک  یگوش

  ی بهش نداشتم و م  ی شالمم برداشتم و انداختم رو موهام.. اعتقاد

ذاره    یمسئله من و تحت فشار نم  نیدونستم که زرتشتم واسه ا

نقطه از وجودم نگاه    چیخواست ه   یوجه دلم نم  چی.. به هیول

 ! ه رو به سمت خودش جلب کن یاون عوض

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 

 و چهل و ششم  ستیدو  و هزار پارت   

کم کم مهمونا    گهی.. درونیو زدم از سالن ب  دمیکش   یقی عم  نفس

م ا  یداشتن  برا  نیاومدن  منم   ضیتعو  ی سمت  و  لباسشون 

برم    ارمیخودم ب  ی به رو  ی زیچ  نکهیباشم و بدون ا  ی خواستم عاد

کرد.. منتظرم    لیتبد  نیقیاز پشت سرم حدسم و به    ییکه صدا

 بود! 

 جان؟  سا یگ سا؟یگ -
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برگردم سمتش دو بار نفس    نکهیو محکم بستم و قبل از ا  چشمام

  ی ها  خیکردم به توص  یم  یسع  کهیو بعد.. درحال  دمیکش  قیعم

برا  زرتشت  کنم    ی مکرر  عمل  بودن  به    مین  ه یخونسرد  چرخ 

نداشته    دیکه د  ی سالن.. جور  واریکنار د  دمیسمتش زدم که د

و نگاه من و   ستادهیوا   نورینفهمه اومده ا  یباشه و از خانوما کس

 شاره کرد: بهم ا دیکه د

 لحظه.. کارت دارم!  هی ایب -

 ندارم باهات!  ی من کار -

  تت یخوام حرف بزنم.. اذ  یفقط م  ای.. بانیم   هی.. اآلن بقسایگ   ایب  -

 ! دمی کنم قول م ینم

شدن و    یم  کیکم کم داشتن نزد  گهیبه مهمونا که د  ینگاه  مین

  ی اومدن مطمئناً متوجه قرار پنهون   یجلوتر م  گه یکم د  هیاگه  

  یشد سوژه داغ خبرگزار   یم  نیشدن و هم  یمن و پسرخاله ام م

برا و  انداختم  ندم..    ییآتو  نیهمچ  نکهیا  ی هاشون  دستشون 

رفتم تا    راهشتند کردم و هم  ویسرعت قدم هام و به سمت گ

 نداشت..  دیطرف د چیاز ه گهیپشت سالن که د



3324 
 

حت  می مستق که  نم  هینثا  یبه چشماش  برشون  رو صورتم    یاز 

 داشت زل زدم و گفتم: 

 حرفت و بزن!  -

سال   نیکم قشنگ نگاهت کنم.. به اندازه تمام ا  هی! بذار  ستایوا  -

 چیدر ظاهر ه  نکه یکنم بعد! با ا  یرفع دلتنگ  دمتیکه ند  ییها

هات    ییبایاگه بگم ز  ی به جز بزرگتر شدن.. ول  ی نکرد  ی رییتغ

 ؟یکن یده برابر شده بار م

ا  قبل ه  امیب  نکهیاز  با  که  بودم  داده  قول  حرفش    چیبه خودم 

چند تا   نیحاال.. هم  یماتم نبره که نتونم لب باز کنم.. ول  ی انقدر

بود تا به کل    یاحساس به زبون آورد کاف  تیکه با نها  ی جمله ا 

 الل بشم! 

مکالمه   هی  ی که تو   ی زیچ  نیسال اول  نهمهیواقعاً بعد از ا  یعنی

  ارهیتا به زبون ب   د یخودمون دو نفر به ذهنش رس  ن یب  یخصوص

 بود؟  نیا

و خشم من و به خودم   ت یرفتن حرارت بدنم از شدت عصبان  باال 

 آورد و باعث شد چند قدم عقب برم..  

[1۰.۰۴.21 1۴:11 ] 
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 و چهل و هفتم  ستیدو  و هزار پارت   

شد سرم و به چپ و راست تکون   دهیکه به دنبالم کش  نگاهش

 دادم و گفتم: 

در   ی دون  یکه.. م  یکس  ی داره؟ نگاه کردن تو چشما  یچه حس  -

خ متنفره؟  ازت  مرگ  خاطرش   یلیحد  به  انقدر  که  لذتبخشه 

 !؟یش  یسر راهم سبز م   قهیو دم به دق یکن یتالش م

ول  فاصله کرد  کم  و  کش  یامون  عقب  با  بهش    دنی من  دوباره 

 نبار یتر بشه و ا   کیبهم نزد  ی حد  هیخواد از    یفهموندم دلم نم

 ..ستادیاصرار نکرد و سرجاش وا  گهید

ا  دیشا  - م  ینفرت  نیچون.. من  ازش حرف  تو  یزن  یکه   ی رو 

  ی برم که دلم م   یانقدر لذت م   نی.. واسه همنمیب  یچشمات نم

 نجایبکشونم ا  یواشکیبشم و خودم و    شیز یبرورآ  الیخ  یخواد ب

 ! نمت یکه فقط بب 

 ی زن  یم  ی خودت و دار  ایکرده!    دایچشمات مشکل پ  ایپس    -

و من    یبست   زیکه چشمت و رو همه چ  یانقدر رذل  ایبه اون راه..  

 مناسبت باشه!   شتریسوم ب نهی کنم گز یفکر م
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 ؟ ی چرا با زرتشت ازدواج کرد  -

  یشدم تو چشما   رهیچند لحظه ماتم برد و خ  ش ییهویسوال    با

 زد..  یشب برق م یکیتار ی تو یکه حت  ش یطوس

م  ی زیچ  نیآخر امون  مکالمه  از  بزنم..    یکه  حدس  تونستم 

 سوال بود!   نیهم دنیپرس

که بعد    می نداشت  ی خودمون.. مسائل مهم تر  نیما دو نفر.. ب   یعنی

 ! م؟ی درباره اش حرف بزن م یسال بتون  از ده

 ؟ ی .. بگو چرا دوباره با زرتشت ازدواج کردسا یبا تو ام گ -

کردم خودم و از بهت حرفاش و    یدهنم و قورت دادم و سع  آب

 ..رونی لحن حق به جانبش بکشم ب نیا

 داره؟  ی به تو چه ربط -

 یم  ؟ی فرار کرد  ش یچرا ده سال پ   ی اگه دار  ؟ی دوستش دار  -

 !ی کرد  یم  یو باهاش زندگ ی موند

داشتم    لیپر از خشمم و دوختم بهش و اون لحظه واقعاً تما  نگاه

تو وجودم بود   ی قدرت  هی  یلیتخ  ی ها  لمیف   ایکه مثل کارتون ها  

پرت کنم    شی تونستم هر موقع اراده کنم از تو چشمام آت  یکه م
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  داشتم   یموهبت  نیرو به روم.. اگه همچ  ی آدم ها  حیتو صورت وق

صفت حرومزاده   یآدم ب  نیا  شد  یقدرتم م   یکه قربان  یکس  نیاول

 بود! 

  ی آشغال ب  هیچرا فرار کردم؟ چون    ی دون  یواقعاً نم  ؟یدون   ینم  -

دست به دست    ل یفام  نی ب  لمی ف  هی  م یوجدان درست شب عروس

 که قرار بود خونه بختم باشه!  ی فرستاد در خونه ا شمیکیکرد و 

  ی فرارت منطق  م یکن  یندارم! اصالً فرض م  لمیبه اون ف  ی من کار  -

دوباره    نکهیا  ی! ول یتمام عمرت گرفت  ی بود که تو  میتصم  نیتر

حرکت ممکن    نی.. مسخره تریبا زرتشت ازدواج کن   ی حاضر شد

اگه ل اون  پ  اقتیبود!  نم  شی داشت که ده سال  به    یولت  کرد 

بعد از زنش با چند    یدون  ی.. مسایامون خدا! آمارش و من دارم گ

بوده؟   ی رابطه اشون در چه حد  یدون  یتا دختر دوست بوده؟ م

سال ها نتونسته    نیکه تو تمام ا  یآدم  نیا   ی بعد واقعاً فکر کرد

رو کشونده رو تختش    ی بشر  یو هر بن  بشه  شیلذت جنس  الیخیب

سال هاش و با فکر به تو گذرونده؟   نیانقدر عاشقت بوده که تمام ا

ارزه.. داره از   ی عاشقانه اش دوزار نم  ی ! حرفاسایگ  نکنباورش  

ممکن که واسه    طیشرا  نیکنه.. تو بدتر  یسوء استفاده م   ت یسادگ
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م بهتر  یاون  نتون  تیموقع  نیشد  که  سراغت  نه!    یبگ  یاومد 

سال ها از    نیکنن که من ا   ی.. همه فکر مریبگ  ی حرفام و جد

دورادور همه رو..   یدور بودم و تو الک خودم فرو رفتم.. ول  ه یبق

 ییزاینظر داشتم.. چ  رینبود و ز  رانیبه خصوص زرتشت که اونم ا

م ن   یازش  حاضر  بگم  بهت  اگه  که    ه یثان  هی  یحت  یستیدونم 

زرتشت  یبمون   ششیپ عوض  هی!  مرت  هی..  هیآدم    که یشارالتان.. 

 فکر کرده...  یالش

صد من    ی صورتش نشست و حرفا  ی محکم دستم که رو  ضربه

ه   هی کرد..  قطع  و  آت  ی ریتاث  چیغازش  شدن  خاموش    ش ی تو 

 وجودم نداشت.. 

  نبار ی.. اگهیبار د  هیاز بهتش استفاده کردم و دستم و    نیهم  واسه

 یهمه اعضا  کهیکوبوندم تو صورتش و درحال  ی شتریبا قدرت ب

 :دمیغر دیلرز ی بدنم از خشم م

 کثافت!  -

برا  ضربه دوم  ی اول  بود..  کردنش  بار   ییحرفا  ی برا  یخفه  که 

سال    نیکه همه ا  ی.. به خاطر خودم و عذابنباریزرتشت کرد و ا

دلش خارج رفتن    یعوض  هی  نکهیها متحمل شدم فقط به خاطر ا
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که از    یخواست کف دستم و کوبوندم تو صورتش و با بغض   یم

 ضجه زدم:  بلندترهام تو وجودم نشست    ی تمام درموندگ  ی ادآوری

 کثافـــــت! -

نشون بده.. خودش   دیداد! نبا  ینشون نم   یبود که واکنش  بیعج

ا  یم که  س   نیدونست  تا  مقا  یل یسه  قابل  با    ستین  سهیاصالً 

تحم  ییدردا  بهم  ا  لیکه  نکرده  گناه  عذاب   ی شده سر  بار  که 

 من انداخت..  ی شونه ها  ی وجدانش و رو

واکنش نشون    هیاش که باالخره    نه یتخت س   دمی محکم کوب   نباریا

ول  رفت..  عقب  قدم  چند  و  قفل    یداد  هنوز  خونسردش  نگاه 

 چشمام بود..

[15.۰۴.21 23:۴۰ ] 

 و چهل و نهم  ستیدو  و هزار پارت   

و لرزش   تیرو خشم و عصبان  ی کنترل  چیه  گهیمن.. د   کهیدرحال

 صدام نداشتم.. 

 یدزد  ده؟یکار کرده زرتشت؟ هان؟ با هزار تا دختر خواب  یچ  -

  زا یچ  نیا   ی کرده؟ فرار کرده؟ آدم کشتــــــه؟ به درک! فکر کرد
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  یهان؟ چه جور   یزش بهم بگ ا  ی خوا  یم  یچ   ؟ی برام مهمه عوض

 ی اری اآلن هزارتا مدرکم ب  ؟یمن و از زرتشت متنفر کن  ی خوا  یم

باهاش بهم ثابت شه زرتشت    ه یکه من فقط    ه یارالتانش  هیکه 

  ؟یفهم ی .. مست ی.. برام مهم نیباور کنم ول دی.. شا دمیروش و د

.. دیرو تو وجود من د  نای! چون زرتشت.. همه اــــــست یمهم ن

کثافت! من بودم!    ی دی بازم انتخاب اول و آخرش من بودم.. فهم

 .. منًِِ هرزه! ی منِ دزد.. منِ قاتل.. منًِِ فرار

اش و اون عقب عقب رفته بود که    نهیبودم تخت س  دهیکوب   انقدر

 عقب رفتن نداشت.  ی برا ییجا  گهیو د واریاز پشت خورد به د

  ن ی که تمام ا  ییحرفا  هیسه زدن بقتر کرد وا  ی من و جر  سکوتش

بزرگ و بزرگ   یگلوم موند و ه  ی تو  یغده سرطان  هیسال ها مثل  

 من و الل کرد..  گهیبار د هی.. شیبا حرف بعد یتر شد ول

ا  - با  م  نیپس  که  حاال  همه    یتون  یحساب..  رو  و  چشمت 

ببند زرتشت  ببخش  ی اشتباهات  منم مشیو    ی ببخش  ی تون  ی .. 

 ! ستیتر ن  نی مگه نه؟ گناه من که از زرتشت سنگ

ول  ی ناباور  با گرفتم  فاصله  قدم  خ  یچند  و   ره ینگاه  مبهوتم  و 

 دمش؟یفهم  یگفت؟ چرا نم  یداشت م   ی.. چرمی نتونستم ازش بگ 
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من نداره.. باشه من درباره    ی برا  یهیتوج  چیرفتارات ه  نیا  سایگ  -

و    یکنم که حرف بزن  کتیخواستم تحر  یزرتشت دروغ گفتم.. م

  دیتر شدم.. چرا انقدر با  ج یحاال فقط گ  ی! ولهیبفهمم دردت چ

اگه دزد و قاتل   ی.. چرا اون و حتی من و زرتشت فرق بذار  نیب

ن  یریپذ  یباشه م برات مهم    ی دیمن و د  یاز وقت   یول  ستی و 

اون ده    ؟ی دینفرتت و نشون م   زانیبا همه حرکاتت م  ی فقط دار

و کرد و روز   ش یزندگ طیشرا نیسال سراغت و نگرفت و تو بهتر

 طیشرا  یعنیکار و کردم!    نیبه روز موفق تر شد.. خب منم هم

 ی .. فقط برامیو بچرخون   مونیزندگ  م یبود.. مجبور بود  نیهمه هم

اومد سراغت  زودتر اون    نکهیا پ  از من  با  داتیو   نهمهیا  دیکرد 

بفهم.. سخته هربار    سایباشه؟ واسه منم درد داره گ  نمونیفرق ب

  یتوجه به مکان و زمان دار   یو ب ی شد  زونیاز گردنش آو  نمی بب

عز  شیبوس   یم برات  خاطرش  انقدر  حت   زهیو    ی تون   ینم  یکه 

که نصف    یمن   ی.. ولی بوسه هاتون و واسه خلوت خودتون نگه دار

 الجوشن!   ی واسه ات شدم شمر ذ  ی و باهام گذروند  تیبچگ  شتریب

[15.۰۴.21 23:۴۰ ] 

 و پنجاهم ستیدو  و هزار پارت   
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 یکه داشت م  یی حرفاآدم و    نی از ا  قیوحشت عم  ه یلحظه    هی

درصد   م یبه اندازه ن   یحت گهیکه د ی دلم رخنه کرد! آدم ی زد تو

 شناختمش!   یهم نم

فقط    یجراح  ی با کمک عمل ها  و ی.. گدم یرس  نی قیبه    گهید  حاال 

  ده یاز مغزشم بر  یبخش  هینکرده.. انگار    ی اش و دست کار  افهیق

 و انداخته دور.. 

  ف ی حرف پشت سر هم رد  نهمهی شه؟ چطور ممکنه ا  یمگه م  آخه

به الش.. هی کنه ول تو  ییاز بال  یحرف  چی.. ال  اون شب..   ی که 

اشاره   هیبه اندازه    یباباش سرم آورد نزنه؟ حت  ی ا   غهیخونه زن ص

 ک؟یکوچ

قرار بود   نکهیا  ای..  ایکنه من اول بگم..    ی خواست کار  ی م  یعنی

 ن یفقط با حرفاش داشت ا  به کل اون شب و فراموش کنه و حاال 

 فهموند؟ یو بهم م 

  ی که تو  یو جواب دادن به هزارتا سوال  لیتحل  ی برا  یهنوز قدرت 

و   ی آب پاک  شی نکردم که با حرف بعد  دایخورد پ  ی سرم چرخ م

 رو دستم..  ختیر
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.. به خاطر یو ناراحت  نهیک  نیباور کنم.. همه ا  دیبا  یگیم  یعنی  -

من توپ و شوت کردم    نکهیافتاد؟ ا  مونیکه تو بچگ  هیهمون اتفاق

 نیدنبالش و زرتشتم واسه نجات جونت تصادف کرد؟ ا  یو تو رفت

  ؟ یمن نگاه نکن   ی تو رو  گهیبه خاطرش د  ی که تو بخوا  هیزیچ

انجام شد..    یقصد و غرض   چیه  ونبد  یپسربچه.. اونم وقت  هیکار  

 ... ی اشه که حاال بخوابرات مهم ب  دیانقدر با

 خفه شو!  -

 ... سایگ -

نگو! انقدر خودت و نزن به اون راه..    یچیه  گهیخفه شو.. بسه د  -

 نکن!  وونهیبسه.. بسه من و د

 آروم باش!  گم ینم یچی باشه.. باشه ه  -

 ی خوام آروم باشم! چرا آروم باشم؟ که تو و اون بابا  ینه.. نه نم  -

و تن    دیو بدوز  دیببر  دیواخ  یبازم هرجور که م  زتیهمه چ  یب

 نیا   دتونه؟ینقشه جد  د؟یخوا  یم   نویآره؟ بازم ا  د یمنِ بدبخت کن 

د بال  گهیدفعه  ب  دیخوا  یم  ییچه  برد  د؟یاریسرم  و  ..  دیآبروم 

ادیداد   میفرار سال  ده  گرفت  ی روزا  نیبهتر  ز..  ازم  و  ..  دی عمرم 
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گرفت ازم  و  ام  دنبال  د یخانواده  نبود؟  بس   د؟یبزرگتر  زیچ   هی.. 

 د؟ یهست که از من نگرفته باش ی زیچ گهید

بگو که منم    ی جور  هیتو رو خدا    سا؟یگ  ی زن  یحرف م   یاز چ  -

د از  ا  شبیبفهمم..  به  دارم  م  نیفقط  تو چته..    یفکر  که  کنم 

 نگرفتم!   جهی خسته شدم انقدر فکر کردم و نت

  ی چیاز اون شب ه  یبگ  ی خوا  یم  یعنیوجدان    یحرومزاده ب  -

 نه؟   ستین ادتی

  ی چیاز اون شب ه  یبگ  ی خوا  یم  یعنیوجدان    یحرومزاده ب  -

خونه دوم  ی که من و با خودت برد ی نه؟ از اون شب  ستین ادتی

  اه یکه من و به خاک س یاز اون شب   م؟ یکن  ی بابات که ازش دزد

خواستم    ی.. مگه من مزیهمه چ  یآخه کثافت.. لجن.. ب  ؟ی نشوند

و بندازم گردن تو؟   زیخواستم همه چ  ی تو رو لو بدم؟ مگه من م

  ی ! ممیمنِ خر ساده قبول کرده بودم که جفتمون اشتباه کرد

 ی و بگم... بگم هرکار  نیخواستم اگه گندش درومد به همه هم

 ی بهتر  ی و نقشه هادونستم ت  یم   دی! از کجا بامیبا هم کرد  میکرد

  یخوا  یکه م  یدونستم تو انقدر پست فطرت  ی.. از کجا می دار

و عوض خودت من   رونیب  یاز منجالب بکش  لپات و به طور کام 



3335 
 

کن  پرت  سر  با  گ   یو  بود  مرگت  چه  ا  و؟یتوش؟  و    نیچرا  کار 

ب  یبه قول خودت مگه من همون  ؟ی کرد   شتر ینبودم که نصف 

باهام گذروند  تیبچگ  ی روزا  ده سال صبر کردم که فقط    ؟ی و 

با دل قانع بشم  اگه  به خدا  بپرسم چرا؟  و پشت   رمیم   لتیازت 

نگاه   ه  ینمسرمم  به  ه  چی کنم..  م  گمینم  یچیکسم  ذارم    یو 

فکر که من قاتلِ جنجال اون شبم تا آخر عمر تو ذهنشون    نیهم

بعد   دلم  ی داغ رو  نیمن و قانع کن.. که ا  ی جور  هیبمونه! فقط  

کن بهت حق بدم.. چشمم    ی کار  هیذره خنک بشه!    هیاز ده سال  

  دم یم  ولبخشمت.. بهت ق  یبندم و م  یو رو اشتباهات تو هم م

 که ببخشم! 

مستق  ساکت  و  د  م یشدم  صورتش..  به  زدم  بود    گهیزل  محال 

کردم   یهمه هوش و حواسم و جمع م  دیسکوت کنه و حاال من با

کوچکتر  بتونم  العملش  نیتا  حت  عکس  کنم..  شکار  فاصله    یو 

  ی گوش   قیکم کردم که حرفاش واضح تر ضبط بشه از طر  نمونمیب

 ! فمیک ی تو

 ی .. با چند تا پلک نگاه مبهوتش و به جاهیبعد از چند ثان  یول

 دفعه گفت:  هی صورتم چرخوند و  ی چشمام تو 
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!   بهیغر بی! حرفاتم عجدهی! رنگ و روت پر ستیحالت خوب ن -

! تو رو خدا بگو چت شده تو؟ قرص سایگ   یکن  ینگرانم م  ی دار

م ا  ی کرد  ی مصرف  م  نیتو  زرتشت  نه؟  اونه  اثرات    ی سال ها؟ 

 دونه؟ 

لرزونم و   ی که فقط تونستم پاها رهیدوال شه دستم و بگ خواست

خوام..    یرو نم  ی زیچ  نیقدم ببرم عقب و بهش بفهمونم همچ  هی

 ه بود! چون زبونم که به طور کامل از کار افتاد

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و پنجاه و دوم  ستیدو  و هزار پارت   

که    ی بهم انداخت.. جور  ی نگاه درمونده ا  دیحرکتم و که د  نیا

  ی عصب  ی که از زور فشارها  ایآدم دن   نیانگار داره به مفلوک تر

  ی سوزونن نگاه م  یمشاعرش و از دست داده و همه براش دل م

 کنه. 

 : دیموهاش فرو کرد و نال ی و ال به ال  دستش

  ؟ یزن  یاز کدوم شب حرف م  ؟ یگی م  یفهمم چ  یبه خدا نم  -

بابا کدومه؟  بابام  دوم  ب  هیمن    ی خونه  اونم    شتریخونه  نداره.. 
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بهت   دیبا ی زی من اگه چ ی ! فکر کردننیش  یکه توش م هیهمون

آوردم که به واسطه اش   ی م  لی دل  هیگفتم.. به قول خودت    یم

خبر  یازت ب که یسال نهمهیو چشم رو ا یمن و ببخش یتو بتون

 یدونم.. به خدا نم  یکردم؟! نم  یلحظه مکث م  هی  ی موندم ببند

!  ست ین   یعیاصالً طب  یزن  یکه م  ییحرفا  نیا  ه؟یدونم دردت چ

افتاده    یاتفاق  هیکابوست    ایخواب    ی تو  ییجا  هیآره؟    ی د یخواب د

 ی ا  گهید زیآره؟ به خدا به چ سایقراره داره گ ری و تو رو تحت تاث

 فکر کنم..   ونمت ینم نیجز ا

ب  دست نبودم که  نگاه    اریاخت  ی خودم  و  برگشتم و پشت سرم 

که امکان داشت   ییباغ.. هرجا  یدرختا  ی کردم.. با دقت.. ال به ال 

 کنه..   میقا نفر بتونه خودش و توش هی

  یندادم و با چشما  ویپچ پچ مانند گ  ی به صدا زدن ها  یتیاهم

..  م ی.. محال بود تنها باشییمبهوتم بازم گشتم دنبال اون آدم کذا

 شده بود..  میقا نجاهایا یکیحتماً 

بهش افتاده بود و حاال از ترسش    ویکه قبل از من.. چشم گ   یکی

و بدتر از   یگناه  یکرد که ب  یم  فی خزعبالت و رد  نیداشت ا

 و ثابت کنه!  شیخبر یاون ب
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کردم که    یم  دا ینشونه پ  هی  ینفر بود.. کاش حت   هیواقعاً    کاش

  و یاحمقانه گ   یحرفا  ی نجوریآدم.. ا  هیباهاش شک کنم به حضور  

 شد..  یم رشیبرام قابل پذ

دادم که بخواد   یدرصد بهش حق م  هیشده    یت حتاون صور  در

  چکس یحاال.. ه  یرو کتمان کنه ول ی زینجات خودش هرچ ی برا

درختا دنبال    ی داشتم ال به ال   یواه  دیام   هینبود و من با    نجایا

 گشتم!  ی نشونه م

 ی باغ و بلند شدن دوباره صدا  ی شدن سر و صدا  ادیبا ز  نکهیا  تا

.. که اونم ویروم و برگردوندم سمت گ  رتزدهیناباور و ح  یقی موس

 شد:   کیبه محوطه باغ انداخت و نزد ی از همونجا نگاه

 !  امیبعد از تو م قه یمردا اومدن.. اول تو برو.. منم چند دق -

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و پنجاه و سوم ستیدو  و هزار پارت   

 نیعکس العمل به ا  نیدونستم بهتر  ی ساکت بمونم.. م  نتونستم

رفتارش سکوت بود تا فکر نکنه تونسته من و قانع کنه که دارم 

 .. یکنم ول  یاشتباه م
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 لب زدم:  می درموندگ تیخودم نبود که با نها دست

 ست؟ین ادتی.. یچیه -

نبوده    ی زیکرده! چ  دایانگار حافظه ام مشکل پ  یگیم  ی جور   هی  -

  ینفر برا  هی  ای..  یکن  یاشتباه م  ی .. دارسایباشه گ  ادمیکه بخواد  

..  ی توهم زد  ای..  ی من پاپوش درست کرده و تو حرفش و باور کرد

! حاال بعداً  ستیکه اصالً مهم ن  ی ا  گهید  زیهرچ  ا ی  ی دیخواب د   ای

باهم ح  مین یش   یم و   هیمم مشکلت چبفه  می زن  یم   رفمفصل 

خوام زرتشت بهت    ی.. اآلن برو.. نمی دیشن   ای  ی دید  یچ  قاًیدق

 شک کنه! 

دو دو زده و ناباورم و به زور ازش گرفتم و خواستم برم که    نگاه

 دستش و دراز کرد و گفت: 

 م؟یباش  یفعالً آشت -

به دستش افتاد که همه انگشتاش و جمع کرده بود به جز    نگاهم 

موقع قهر و    مونیتو بچگ  شهیکه هم  ی .. کارکشیانگشت کوچ

  ی م   یتر از انتظارمون آشت  عی سر  یلیو خ  میداد  یدعوا انجام م

 !میکرد
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افتاد و انقدر    ی اتفاق م  مونیبچگ  ی که تو  یحرکت  نی.. او یگ  یعنی

  ی چیکرد که از اون شب ه  ی.. ادعا میذهنش داشت ول  ی تو  قیدق

 دونه؟ ینم

 ن یا  ای..  ایشدم    وونهیمن د  ایممکنه؟ خدا  ی زیچ  نیهمچ  چطور

داشته تا بتونه انقدر   یسال ها مدت زمان کاف نی همه ا  ی آدم تو 

 بده!  بیرو فر هی نقشش فرو بره و بق ی تو قیدق

عطر تندش که پر از  نیتحمل خودش و نگاه مزخرفش و ا گهید

به دست    تیاهم  ی بود برام.. انقدر سخت بود که ب  ی منف  ی انرژ

دراز شده اش.. با نفرت روم و برگردوندم و با قدم هام بلند دور  

 شدم ازش!

  یتونستم کارش و درک کنم.. من که در هر صورت مدرک  ینم

  ی ثابت کنم.. اگرم م هیازش نداشتم که بخوام حرفاش و واسه بق 

 کردم..  یکار و بکنم تا اآلن م   نیم اخواست

 ی پا  ستادینفوذ و بست و قرص و محکم وا  ی چرا همه راه ها  پس

 نبود به جز خودمون دو تا؟  یکس  یوقت یدروغش؟ حت ی حرفا
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به خودم و اتفاقات اون شب شک    یرفتار کرد که حت  ی جور   هی

ول گ  یکردم..  ا  ویبه  واسه   ی بدجور  وونی ح  نینه!  و  خودش 

 آماده کرده بود..  ی زیهرچ

 دنیکه کامالً خلع سالح بودم در برابرش و د   یبرعکس من  درست

 نیشهر.. انقدر خارج از انتظار بود که نتونم به ا  ن یا  ی تو  شیاتفاق

 خودم و جمع و جور کنم!  یو راحت  ی زود

 و پنجاه و چهارم ستیدو  و هزار پارت   

رفتم سمت محوطه   یتند م  ی افتاده و قدم ها  نییبا سر پا  داشتم

  ع یسر  وهیبازم گ  نکهیا  الیشد و من به خ  دهیباغ که دستم کش

زرتشت به   ی عکس العمل نشون دادم واسه پس زدنش که صدا

 آرومم کرد..  دینکش  هیثان

 .. آروم باش! زمیمنم عز سایگ -

م  نفس از خشم و عصبان  ینفس  ب   تیزدم  ام  نگاه آشفته    ن یو 

 شد..  یصورتم بود جا به جا م  خینگران زرتشت که م ی چشما

 شده؟  یچ -
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ام و به دور و برم دوختم..    ده یدهنم و قورت دادم و نگاه ترس  آب

.. قرار نبود بفهمه زرتشت از ماجرا  نه یما رو بب  وی خواستم گ  ینم

م اگه  و  داره  مد یفهم  یخبر  باباش  به  اگه  ا  ی..  آدمِ   نیگفت.. 

سر تنها    ییبال  هیکرد و    ی. رحم نم.دمیکه من د  ی سنگ شده ا

 آورد! یکرده بود م باورو  دهیکه حرفام و شن یآدم

ا  احتمااًل از    ی م  یدنبال ک  دینگاه هراسون من فهم  نیزرتشت 

 گردم که گفت: 

.. باهاش حرف  رون یاومدم از زنونه زد ب  ی ! من داشتم مستین   -

 ؟ ی زد

که    یفرستادم و تنها حس  رونیحبس مونده  ام و آروم ب  نفس

 درخواست عاجزانه به زبون آوردم:  هیاون لحظه داشتم و به شکل  

 ؟یکن  ی بغلم م -

و   شیاول کنجکاو  دنیفکرم نکرد و نخواست با سوال پرس  یحت

شناخت که بدونه در حال حاضر  یمن و م  ی برطرف کنه.. انقدر

دارم که    اجیکه خواستم احت  یل بغ  نیبه هم  ی زیاز هرچ  شتریب

 سفتش جا داد! ی بازوها نی نکرد و من و محکم ب غشی ازم در
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سرم نشست چشمام و بستم و   ی رو  یکی  یکیهاش که    بوسه

صدا رو   نیا  د یضربان قلبش.. انگار هربار با  تمی گوش دادم به ر

 ینم  ی افتاد اتفاقات بدِ دور و برم.. انقدر  یم  ادمیتا    دمیشن   یم

ارزش داره..   ای دن   هیکه برام به اندازه    ی .. آدمیتونن مهم باشن وقت

م انقدر قشنگ  و    یقلبش  م  منزنه  اراده کنم  تونم    ی هرموقع 

 صداش و بشنوم! 

 !  ریصدا رو ازم نگ نیوقت ا چیه -

د و با زرتشت و درآور  ی پر از غم و لرزونم.. باالخره صدا  ی صدا

 : دیپرس  ینگران

که؟    ی خوب بود  شی ساعت پ  ه یحرف بزن؟ تا   سا یشده گ  یچ  -

 گفت اون حرومزاده؟  یچ

پر    م یتنفس  ی .. مجراها دمیپشت سر هم کش  قی تا نفس عم  چند

بو از  بود  نکبت  ی شده  با  وی گ  ی عطر  حاال  زرتشت   دیو  عطر  با 

 بشه..  دتریکردم تا حس آرامشم شد یم نشیگزیجا

نگاه کنجکاو هزارتا آدم که حاال مردا    ی جلو  گهی د  قهیچند دق  تا

خواستم از    یگرفتم و نم  ی هم بهشون اضافه شده بودن قرار م

 فتاده بود! سرم راه ا ی که تو ی ببرن به آشفته بازار یچهره ام پ
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و دستاش و از   رمیفاصله بگ   ادیکه شدم.. زرتشت نذاشت ز  جدا

نقطه کور   ییجورا  هیکه  میبود ستادهیوا ییپشتم بر نداشت.. جا

  د یزرتشت به ذهنش رس  نکهیبود و من خدا رو شکر کردم از ا 

بشم و بعد.. پا بذارم   یکاوریر  هیبندازه تا بلکه    ریگ  نجایمن و ا

 ! تیوسط جمع

که هنوز منتظر چشم   یتو صورت رهیدهنم و قورت دادم و خ آب

 لب زدم:  رهیدوخته بود بهم تا جواب ازم بگ

خودش و زد به اون    ی جور   هیو انکار کرد زرتشت..    زیهمه چ  -

اون شب.. من    ی جد  ی شد جد  ی راه.. که خودمم داشت باورم م

بودم! هرچ  .. ی دیگفتم قبول نکرد.. گفت حتماً خواب د  یتنها 

زنم..   یبود که چرا باهاش حرف نم نی.. دردش فقط ای توهم زد

که    ییاز حرفا  کلمه  ه ی  یاون و نه.. حت  یول  دمی چرا تو رو بخش

من خونه    ی راجع به اون شب زدم و گردن نگرفت.. گفت اصالً بابا

روت اثر    و اونا  ی خور  ینداشت.. گفت.. گفت البد قرص م  یدوم

 گذاشته.. البد... 

خــــــــــــسیه  - گ  لهی..  بسه  خاطر   سایخب..  به  آروم.. 

 ؟یانقدر ناراحت نیهم
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که حاال توش پر از اشک شده بود زل زدم به صورتش   ییچشما  با

 شد..   ینم  دهیوجود منم توش د  ی ها  یدرصد از نگران  هی  یکه حت

ه  ی ناراحت  - زرتشت..    چکس ینداره؟    ن یب   ی حت  یعن ینبود 

  ی .. جدره یخودمون دو تا هم حاضر نشد گناه اون شب و گردن بگ

 باورش شده من همه جوره گناهکارم!  ی جد

 ؟ یباهاش حرف زد یچرا رفت -

 ؟یچ -

حرف اون    ای..  شین یبب   یگرفت  میتصم  نکهیبود از ا  یهدفت چ  -

 ؟یبکش  شی شب و پ

 تر: نییبه دور و برم انداختم و صدام و آوردم پا ی پر استرس نگاه 

خواستم    ی.. مگهیخواستم صداش و ضبط کنم د  یخب.. خب م  -

چه    نیمدرک داشته باشم تا حداقل به خانواده هامون ثابت شه ا

 ! هیدو سر  وید

که    ی آدم گناهکار.. آدم  هی! حاال به نظرت.. اون به عنوان  یاوک  -

سال ها    نیترس لو نرفتن تو تمام ا  فرار کرده و از  ش یده سال پ

مملکتش نذاشته و هنوزم که هنوزه مثل سگ از رو   ی پاش و تو
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درصد احتمال بده که    هی  یتونه حت  ی ترسه.. نم  ی م  قیشدن حقا

  ؟ی کن یصداش و ضبط م ی تو.. دار

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و پنجاه و ششم ستیدو  و هزار پارت   

 ادامه داد: ی شتریب تیکرد و با جد  یمکث

مدرک   هیکردن    دایواسه پ  یکه به ذهن هرکس   ی زیچ  نیاول  -

تونه بهش    ینم  ویگ   یکن  ی.. پس چرا فکر مسایگ   نهیرسه هم  یم

 ی زیاز هرچ  شتریجلو؟ اون اآلن از تو ب  ادیفکر کنه و محتاطانه ب

که احساس خطر کنه    ه یعیتو رو.. طب  دهیترسه.. ده ساله ند  یم

 !  رهیو همه جوانب و در نظر بگ 

شده    جیشد تو صورت گ  رهیخ  یو با ناراحت  دیکش  یقی عم  نفس

 من.. 

ر  - بهم  فقط  و  فقط   احتمااًل  تو    ختنیهدفش  روان  و  اعصاب 

  نجور یکه قبل از اومدنش بهش فکر کرده و ا  فیکث   ی باز  هیبوده..  

.. به هدفشم  ی کرد   دایکه تو پ  ی حال و روز   نی که معلومه.. با ا

 ! دیرس
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 دهنم و قورت دادم و چشم گرفتم از نگاه پر از سرزنشش..  آب

وقت  کاریچ  - برد  ماتم  زرتشت؟  زد!    ی اونجور  یکنم   هیحرف 

تمام نکنه    نکهیکردم به ا  یگفت خودمم داشتم شک م  ی جور

 کرد به خدا..  جم ی! گ دم یو اشتباه فهم زیده سال من همه چ نیا

 نیدونسته تو همچ  یبهش فکر کرده و م  یگفتم که.. حساب  -

ول  ی بگه و چه جور  دی با  یچ  یتیموقع آشفته کنه!  تو    یتو رو 

 ! ی اجازه رو بهش بد نیا دینبا

  ی شرف.. ول  یاون آدمِ ب  ی سخت بود فکر نکردن به حرفا  نکهیا  با

برا ناچار  ا  شتریب  نکهی ا  ی به  قرار    نی از  زرتشت  شماتت  مورد 

 تکون دادم که گفت:  دیی.. سرم و به تارم ینگ

 بهت بگم که به من اعتماد کن؟  دیهربار با -

به واکنشم نسبت به    ی بگم اعتماد کردنم ربط  د یمنم هربار با  -

 حرفاش نداره؟ دنیو شن یاون عوض دنید

اندازه خودت.. ولزمیدونم عز  یم  - نه به  تونم    ی م  ی.. حالت و 

 نیرو ا   ی فهمم چرا انقدر حساب باز کرد  یدرک کنم! فقط نم

..  یضبط کردن صداش مدرک جور کن  قی از طر  ی .. که بخواهیقض

 یو دارم تالشم و م  ستین   یراه شدن  نیدونستم ا  یمن از اولم م
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 ی تر.. که تا حدود  مئنبهتر و مط  ی کردن راه ها  دای کنم واسه پ

 !ن یهم م یکم صبر کن هی دیهم موفق شدم.. فقط با

 ؟ییچه راه ها -

 ی ! ولی فهم  ی.. وقتش که شد خودت میبدون  ستیفعالً الزم ن  -

موضعش    میدون  یم  گهی.. حاال د ی خوب شد که باهاش حرف زد

بابت اتفاقات گذشته رو    یمونیازش انتظار پش  ستیو قرار ن   هیچ

 !  میداشته باش 

زنه    یلب انگار که با خودش حرف م  ریز  نباریزد و ا   ی پوزخند

 گفت: 

  م ی کن  یکه م  یکار  ی عذاب وجدان ماهم برا  ی نجوریچه بهتر.. ا  -

 شه!  یکمتر م

 ی که حت  ی از حد.. جور  شی ب  شی پ  قهیبگم نسبت به چند دق  اگه

کردم آروم تر شدم.. دروغ نگفتم! انگار فقط منتظر    یتصورشم نم

 .. هیچ  ویگ  ی واکنش زرتشت نسبت به حرفا   نمیبودم که بب   نیهم

  ی نگران   نیشد و متعجب.. صد در صد ا  یم  جیاونم مثل من گ  اگه

برخورد    نیحاال.. با ا  ی.. ولدیرس  یخودش م  تیبه نها  یو آشفتگ

و راحت کرد که    الم یدونست.. خ  یو م  زیکه انگار از قبل همه چ
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کنه در راه گرفتن حق   ی م  کاری دونه داره چ  ی حواسش هست و م

 شاخ و دم!  یدو تا غول ب نیمن از ا

 شن!  یم بتمونینگران غ ه یاآلن بق م؟یبر -

 تکون دادم که گفت:  دییگرفتم و سرم و به تا ینفس

 ! نمتی قبلش بخند بب  -

نوچ  ین یغمگ   لبخند که  لبم نشست  باال    یرو  و  و سرش  گفت 

 انداخت.. 

 بخند!  ینداره! درست حساب ده یفا ی نجوریا -

 ! ست یبه خدا حسش ن -

 قلقلکت بدم؟ -

 نکن!  تینه زرتشت.. اذ -

که بهت نشون دادم    یفیاون گ  ری کارا رو نکن که شب از خ  نیا  -

باش  داشته  حوصله  چه  باش  یبگذرما!  نداشته  برنامه    ی چه 

 ن سرجاشه!امشبمو

پر صدا   هیکه زد..    یحرف  با و  لحظه خشک شدم و آب دهنم 

  ه یگذار  بود که    ر یانقدر تاث  ی ا   هیچند ثان   فیقورت دادم.. اون گ



3350 
 

بارم اآلن   هیهمه تنم و داغ کرد..    دمشیبار همون لحظه که د

 کرد!  میبه حال  یشد حال یسرم پل ی که حرفش و زد و دوباره تو

سرم    ی کننده تو  دیفکر بد  و مزخرف و ناام  یلحظه هرچ  هی  تو

منحرفانه پر   تی نها  یب  ی بود دود شد و رفت هوا و جاش و فکرا

 کرد!

اون   ی با زرتشت از رو   میتونست  یکه امروز م  ی صحنه ا  داشتم

تو  م یکن  ی بازساز  فیگ تصو  ی و  به  با    دمیکش  ی م  ریذهنم  که 

اومدم  هی  دنشیبلند خند   ی صدا به خودم  به    لحظه  زدم  و زل 

 چهره خندونش! 

و    دمیفهم  تازه فکر  زدن  بهم  فقط  هدفش  و  انداخته  دستم 

ا  االتمیخ بلند کردم و ضربه  به    ی بود که موفقم شد.. دستم و 

 : دمیشونه اش زدم و توپ

 کوفت!  -

خنده هم حرص خوردم.. هم خنده ام  یهنوز داره م دمید یوقت

 و گفتم:  اوردمیخودم ن ی به رو یگرفت.. ول

..  فیحرکات اون گ  ی واسه اجرا  ی شد  ریکم پ  هی   یکن  یفکر نم  -

 مهندس؟ 
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 و دوخت به چشمام..   طونشیخنده اش قطع شد و نگاه ش  باالخره

 امتحانش که ضرر نداره..  -

من جواب مادرت    ؟یچ  ی از چند جا ناقص شد هویچرا نداره؟    -

 بدم؟ یو چ

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و پنجاه و هشتم ستیدو  و هزار پارت   

 بندم!  ی شرط م -

 ؟یسر چ -

 تو بگو!  -

چ  آب تنها  و  دادم  قورت  و  ذهنم    ی زیدهنم  به  لحظه  اون  که 

م  دیرس آوردم.. چون  زبون  به  کنم    یو  مطرحش  اگه  دونستم 

 کنه..  ی زرتشت باهاش مخالفت م

 ! می مون ی.. می تهران! اگه برد میگرد ی.. فردا برمی اگه باخت -

 از نگاهش رفت و گفت:  طنتیلحظه خنده و ش هی
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!  م یریم  یش  یم   تیاذ  ی چه ببازم چه ببرم.. اگه حس کنم دار  -

 ! ست ین  ی به شرط بند یاجیاحت

راجع    ویکه گ   یحرف  ادیرو لبم نشست و با    ی قیلبخند عم   باالخره

قصد چزوندن داشته   نکهیبدون ا  نباریزرتشت زد.. ا  دنیبه بوس

پنجه    ی .. رودی جوش  ی دلم م  ی که تو   ی زیباشم و فقط بر اساس چ

 پام بلند شدم و لبم و محکم چسبوندم به گونه اش.. 

  ی خواد! با شرطبند  ی.. نه نمییکه انقدر آقا  رمیمن واسه ات بم  -

 ..  ده ی م فیک  شتریب

 زدم و ادامه دادم:  یچشمک

 واسه اثبات خودت! ی کن یتالش م شتریتو هم ب ی نجوریا -

 .. د یو دراز کرد و گونه ام و محکم کش دستش

 جونور!  -

  ی که تو همون حال زرتشت نگاه   میتو دست هم راه افتاد  دست

 به لباس تنم انداخت و گفت: 
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تا آسمون   ن یزم  ی که بهم نشون داد  ی زیتنت با چ  ی تو  نمیا  -

م با  یعنیکنه..    ی فرق  بدبخت همچنان  واقع.. منِ  نگران    دیدر 

 باشم!   نهیش یکه روت م ی ا  رهیخ ی نگاه ها

رس  گهید کم  تازه    میبود  دهیکم  من  حرفا  ادمیکه    یافتاد 

بخوام ضربان قلبم تند شد و    نکه یزرتشت و بدون ا  یدخترعمو

 به استرس افتادم!

 نیکه محکم دستم و گرفته.. محاله به هم  یدست  نیدونستم ا  یم

مثل نگاه کردن    ی تیاهم  ی جدا شه.. چه برسه با موضوع ب  یاحتر

 دخترعموش.. ی عشوه اومدن ها ای

که مال    یهم به کس  گهینفر د  ه ی  نکهیحال.. حس ا  نیبا ا  یول

نبود و من حاال که کنار زرتشت قرار    یمنه نظر داره.. حس خوب

نگاهش و   ی تونست جلو  یگرفته بودم و اون دخترم مطمئناً نم

حس    نیبا ا  دمی که حرفاشون و شن  ی از وقت  شتری .. داشتم ب رهیبگ

 کردم!  یبد دست و پنجه نرم م

دنبال    تیجمع  نیداشتم ب  ی خودم متوجه باشم جور  نکهیا  بدون

گشتم که زرتشت    ی دن مبه شوهرم ش  رهیکه خ  یدو تا چشم

 متوجه شد و با همون لحن پر آرامشش گفت: 
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با استرس دنبالش    یشکل  نیا   ی خوا   یتا آخر شب م  یعنی  سایگ  -

 .. حواست هست؟ا یقرار شد خونسرد باش ؟ی بگرد

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 پنجاه و نهم و  ستیدو  و هزار پارت   

  ه یمنظورش چ  دمیو تعجب زل زدم بهش و تازه فهم  یجیگ   با

 که گفتم: 

 گردم! ی نم  ویدنبال گ -

 ؟یپس چ -

 ییچشمه از حرفا   هیو    ارمیلحظه خواستم اسم دخترعموش و ب  هی

 شدم!  مونی .. پشیو به گوشش برسونم ول دمی شن  یواشکیکه 

کنم و باعث بشم که    عیضا  ی نجورینبود دختر بدبخت و ا  درست

دختر بود هم    هیزرتشت بهش عوض بشه.. به هر حال اونم    دید

 !هیتونستم بفهمم دردش چ یسن و سال خودم و م

شا  منم و  بودم  زرتشت  چدیدخترخاله  همه  اگه    یتو   زی.. 

پسر همه   دمید  یرفت و من م   ی م  ش یپ  گهیجور د  هی  مونیزندگ

  نقدر یازدواج کرده هم  گهید  یک یمن با    ی .. به جالیتموم فام  زیچ
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 گهیگرفتم پس د  یشدم! حالشم که همونجا حساب  یناراحت م

 .. ه دخترعموش ببر ی از حرفا یینداشت زرتشت بو یلزوم

  یلیکه خ   ییزا یاز م  یکینشستن پشت    نیدروغم نگفتم و ح  اما

 نبود لب زدم:  هیبق  دید دونیتو م

ن از  امشب هوس دراومد  دیگردم که شا  ی دنبال دو تا چشم م  -

 کاسه کرده باشن!

 خنده اش بلند شد و گفت:  ی صدا

 ؟یچ یعنی -

 و به سمتش چرخوندم و صادقانه لب زدم: سرم

افته و منم    یمن م  ی که رو  یهست  ییتو نگران چشما  یعنی  -

و نسبت به تو دارم..    شترشیصد پله ب   دیرو.. شا  یهمون نگران

 ! میهمدرد تینها ی پس ب

اون    ی و باز حرفا  دینقصش چرخ  یب  پیت  ی لحظه رو  هی  نگاهم

 زرتشت تو سرم زنگ خورد.. پ یدختر درباره ت

 ! ی که واسه خودت درست کرد ی پیت نیبه خصوص با ا -
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  ه ی  یخنده زرتشت و بلند کرد ول  ی پر حرصم دوباره صدا  جمله

  ب یغر  بیعج  یتیلبش بود و جد  ی که رو  ی کم بعد.. با لبخند

 گفت: 

  رت یداره زنت روت غ  یلذت  چه  یتا بفهم  یمن باش  ی جا  دیبا  -

 داشته باشه!  

 لبخندش و جواب دادم و گفتم:  منم

مسخره   ایلیزنونه رو.. مثل خ  رتیغ   یکن  یچه خوبه که درک م  -

 !ی ندازیو متلک نم یکن  ینم

صورتم و با    ی رو  ی و دراز کرد و همونطور که دسته موها  دستش

 زد گفت:  ی چشمم کنار م یاز جلو  متیمال

نه تعصبات کورکورانه..    ادی.. از عالقه میقشنگ و منطق   رتِیغ  -

اگه به اندازه    ی! زن و مردم نداره.. حت ستم یمنم باهاش مخالف ن

م  ب  یتون  یباشه  و  زندگ   هیچ  گاهتیجا  یبفهم  شتریبهتر    ی تو 

 طرف مقابل! 

 ادامه داد:  ی ا انه یبا لحن موذ نباریکرد و ا  یمکث
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باد کرده پهلوون   رتتیدلش واسه من رفته که رگ غ  یحاال ک -

 پنبه! 

 زرتشت! دارم برات.. امشب!  ییپررو یلیخ -

! امشب  دمیو ند  التیبی بود س  کیتو رو خدا.. تار  د یاوه! ببخش  -

 ! دمیفکر نکن نفهم ..ایبزن بهادر شد ی بدجور

درهم از تعجب زل زدم بهش و سرم و به چپ و راست   ی اخما  با

 زد و گفت:  یتکون دادم که چشمک

نظر    هیطرف صورت پسرخاله بدبختمون و..    هی  ی کباب کرد  -

 قرمز شده بود!  ی .. حسابدمشید

 ! ی حقش بود.. نکبت عوض -

 و انکار کرد؟  یهمه چ نکهی گفت مگه؟ سر هم یچرا؟ چ -

عصبان  نفسم با  و  کردم  فوت  نشست    یت ی و  تو جونم  دوباره  که 

 گفت: 

 نه.. حرف بار تو کرد.. منم داغ کردم! -

 گفت؟ یعجب! چ -
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از توشون ذره    ی تونست  ی که بازم نم  ش یعسل  ی تو چشما  رهیخ

که در آستانه انفجار بودم لب   ی .. برعکس منیکن   دایخشم پ  ی ا

 زدم:

 داره حرفاش؟  یتی.. چه اهم مشت چرت و پرت هی -

 بگو برام مهمه که بدونم!  -

هنوز در حال ضبط صداس   میافتاد گوش  ادمیحرف تازه    نیا  با

 درش آوردم و رکورد و خاموش کردم.. فمیاز تو ک عیکه سر

 خونه خودت گوش کن!  میهمه اش ضبط شده! رفت  -

کم بعد همهمه مهمونا تموم شد و کم کم    هینزد و    یحرف  گهید

جاگهم اشون  رو  ریه  برا  یصندل  یشدن  و  رقص  سن  و    یها 

 کردن!  یعروس و دوماد خال

و اشغال کرده    مونیکنار  ی زایخانواده من و زرتشت هم م   حاال 

سرم بود   ی که تو یو جنجال  یبه آشفتگ   تیاهم  یبودن و من.. ب

 نیزتریتونستم سر و سامونشون بدم.. کنارِ عز  یکه نم   ی و افکار

هم   یسع  میزندگ  ی آدما اندازه  به  حداقل  آهنگِ    هی  نیداشتم 

دور و برم بشم و لذت   قاتاتفا  الیخیرقص دو نفره هم که شده.. ب

نفساش.. از   ی آدم کنار دستم.. از حس گرما   نی ببرم از حضور ا
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افظت  دستم نشسته بود و من و مح  ی لمس دستش که محکم رو

 !ی دیکرد از هر خطر و تهد یم

رقص تانگو نبود.. انگار عروس   یبرا میتصورم آهنگ مال برعکس

پخش    یدوماد خودشون از قبل هماهنگ کرده بودن که چه آهنگ

بود و مشخص    هیشب   یرقص محل  هیبه    شتریبشه و رقصشونم ب

کل که  برا  نیتمر  یبود  بودن  و   ی کرده  موزون  حرکات  انجام 

 هماهنگشون! 

رو لبم نشست و زل    ی لبخند  اریاخت  ی متن آهنگ ب  دن یشن  با

زدم به زرتشت که اونم دستش و دور شونه ام حلقه کرد و من و 

 چسبوند به خودش..

 ..خاکو با مژگون بروفم اشک پاشم با پشنگه.. 

 ..تا غبار راه تو بر ماه رخسارت نتنگه.. 

 رودار سقلمه.. زنهی ..غم تو قلبم کُلمه کُلمه م

 . پلنگه.   ییدل نازکه در انتظارِ  ی شهی..ش 

 چِطو شد..  دونمی..باز سرِ شو شد دلم او شد نم

 تو دارن لنگه لنگه..  ی جونُم بونه   ی ..که همه مووُ
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 کنج قپ تو..  دهیزلفت چه با ناز اوز ی خوشه ی ..سِ

 تلنگه..  یی..آرمه داره مرغ دل از باغ زلفت 

 ما نمسُوِه بو قلب سنگت..  خی..دَرمَدم گفتم 

 سنگ دنگه..   یئ س ی..گفت ها آ؟ گفتم ها بله، دل که ن

 از غصه اَمّو)اما(..  شمی پس صَبو لَملوش م وی..من صَبو 

 امشب نخواهم داد منگه..  شم،یآت ی ..تا آمُخته 

 کر ماشالو، نومخُدو)خدا(، اهلل اکبر.. طونی..گوش ش 

 جِنگ جِنگه..  ومتی..آفتاب عشق سمندر، تا ق

ق  تمیر  انقدر متنش  بقو  مثل  منم  که  بود    ی مهمونا..ب   هی شنگ 

که هنوز از گوشه و کنار   ییدور و برم و نگاه ها  یبه حواش  تیاهم

  تم یهماهنگ با ر  یهمون صندل  ی شد خودم و رو  یم   رهیبهم خ 

 کردم.  یم  ی تونستم تو بغل زرتشت دلبر  یدادم و تا م  یتکون م

به   الیخیب  اونم سرم  که  هربار  و  بود  شده  ها  خانواده  حضور 

تا بناگوش    ششیبه صورتم ن   ینگاه کل   هیبا    دیچرخ  یسمتش م 

 ! دیبوس ی اومد و  م یکه دستش م ییشد و هرجا  یباز م
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د  بیعج که من  زندگ   گهیبود  محبت    دنیبه شن  اجیاحت  میتو 

بود تا   ینگاه به چشماش کاف  هیاز زرتشت نداشتم..  یکالم  ی ها

 . نم یچقدر درنظرش قابل تحس بفهمم

ها  هرچندکه در  شی کالم  ی محبت  ازم  و   ینم  غی هم  کرد 

  م ینگرفته بودم و تو زندگ  ادیرو    زایچ  یلیخ  نکهیمنم..باوجود ا

ول محبت  ابراز  برام  بود  بودم..سخت  نکرده  تو    شهی..همیتجربه 

با زرتشت   از   یشدم و عاشق  ی م  گه یآدم د  هیبرخورد  کردن و 

 گرفتم.  ادیخودش 

دلم نگه دارم تا با حرکات   ی دوست نداشتم عشقم و تو  گهید   حاال 

و    تیقابل  نیو رفتارم به زرتشت ثابتش کنم..هرجا و هرلحظه ا 

 .. ارمشیداشتم که به زبون ب

منف  ییجا  یحت موج  از  پر  توش  که  اآلن  و    ی مثل  استرس  و 

 ی بود و با لبخندهاکه کنارم نشسته    یبود..زرتشت  ی فکر  ی ریدرگ

حس   نیا  دنیشن  قیکرد..ال   یوجودم و تازه م   شیپر از مهربون

 خوب از زبون من بود. 
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کش  قهی  نیهم  واسه و  گرفتم  و  که   دمشیکتش  سمت خودم 

و صدام و با وجود آهنگ    رهیدهنم قرار بگ  ی گوشش درست جلو

 بلند بشنوه و تو همون حال گفتم:

روان- عاشقتم..انقدر  م..که  تم یانقدر  هم  یدلم   ی جلو  نجایخواد 

باق  هی بخورمت که    ی چشم همه جور  نمونه و    ینقطه هم ازت 

 همه اش بره تو وجود خودم. 

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و شصت و دوم  ستیدو  و هزار پارت   

لحظه گشاد شد..    هیکه چشماش    دمیسمتم بود و د  مرخشین

 رو لبم نشست و ادامه دادم: ی ا  انهیلبخند موذ

 ! م یکن یقناعت م  سی ل هیشه.. پس به   یخب نم یول -

نه.. چون    ایحواسش به ما هست    یکس  نمیو بستم تا نب   چشمام

بشم! زرتشتم منتظر بود    مونیخواست از کارم پش   یاصالً دلم نم

ش چسبوندم و زبونم  کنم که لبام و به گوش  کاریخوام چ   یم  نهی بب

دوتا لبام گرفتم و    نی و آخرسر الله گوشش و ب  دمیو روش کش

گرفت گوشش کامالً    هفاصل  یدهنم که وقت  ی تو  دمشیکش  ی جور
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حرکت   نیقرمز شده بود.. نه از رنگ رژ لبم.. خونمرده شده بود از ا

 ام! صانهیحر

لب خودم و به دندون   نباریا  دمی و که شن  قشی نفس عم  ی صدا

شده نگاهم و به    یکه اصالً خبر ندارن چ  ییآدما  نیگرفتم و ع

دور و برم چرخوندم که زرتشت هم صاف نشست و با همون نگاه  

 آشفته زل زد به رو به روش!

  یکالفه اس و داره گره کراواتش و شل م  دمید  یم  یرچشمیز

 قرمز شده بود..   شیشونیکرده بود و پ رییکنه.. رنگ صورتشم تغ

  ینجور یشناختم و دلم سوخت براش که ا  یحالت هاش و م  همه

 بخواد.  ی کردم تا دلش آسانسور سوار ی جمع کار نیوسط ا

نگاه به چهره من که آماده منفجر شدن از خنده بودم..    مین  هی

کرد و از    کی! سرش و نزدره یاوج بگ  تشی براش بس بود تا عصبان

 : دی چفت شده اش غر ی دندونا ی ال 

 .. لعنــــت! سای لعنت به تو گ -

 عه؟ چرا؟  -
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 یکه حت  میتو مرحله ا  قاًینگو! اآلن دق  یچیدهنت و ببند.. ه  -

برام تحر  یصدات م   دنیشن تا وقت   کیتونه    ی کننده باشه پس 

 الل شو..  ی تون یکه م ییخونه تا جا م یبرس

 : دی ام گرفته بود و تا خواستم حرف بزنم توپ خنده

  ک یآسانسور پابل  هیپشت مشتا..    نیدلت بخواد ببرمت ا  دیشا  ای  -

 .. هان؟ یو تجربه کن

دادم و    یکرد اگه بهش رو م  ی کار و م  نیکرد.. مطمئنم ا  یم

حرارت بدن منم   نکهیذاشتم! با ا  یپا رو دمش م  نیاز ا  شتریب

بار   ری.. محال بود زی رفته بود ولحرف باال   نیهم  دنیحاال با شن

ما زوم بود.. از    ی چشم رو  نهمهیا  یبرم.. اونم وقت   ی کار  نیهمچ

و    دیرس  یدرست سر بزنگاه سر م  شهیکه هم  وی همه اونا بدتر.. گ

 کرد!  یخصوص من و زرتشت و شکار م ی ها تیموقع

 و سوم و شصت ستیدو  و هزار پارت   

دندون گرفتم که د  نیهم  واسه به  و  هم    یاتفاق  یحت  گهیلبم 

کردن    یدستش نباشه واسه عمل  ییدهنم باز نشه و زرتشت آتو 

 : دیکه دوباره توپ دشیتهد
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 تو؟ یستینکن! آدم ن ی .. لبت و اونجورساینکن گ -

 کردم مگه؟ کاریچ -

 شد..   یدورگه شده بود و صورتش داشت منفجر م صداش

 ی حاال خودت و م  ؟یانداخت  یشیمن و تو چه آت  یفهم  ینم  -

 به اون راه؟ یزن

  ی م  ینگم! هرچ  ی زیلبام و فقط به هم چفت کردم تا چ  نباریا

  ش ی داشت رو آت  نیبنز  وانیل  هی کردم حکم    یم  ی گفتم و هرکار

 وجود زرتشت!

با ه   یول تغنکرد  ی کار  چیحاال   جادیا  تشیتو وضع  ی ریینم هم 

بود سرش    ریگره کراواتش درگ  ی نشد و همونطور که هنوز با سفت

 : دی که پرس  دم یو شن شیکنار زیو چرخوند سمت م

 شه مراسمشون؟! یتموم م یمامان ک  -

غلط   ی چشما  با بهش.. عجب  زدم  زل  کردم من!    یگشاد شده 

 کتش و محکم گرفتم و تو گلو صداش زدم:  نیآست

 زرتشت؟  -

 که خاله جواب داد:  دم یشن
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کشه.. دست به دستشون هم   یطول م  نایحاال مونده! تا دو ا   -

 هست هنوز! 

  دا یکوتاه تر از مادرش پ  ی وار یو د   د یکش  ی پوف کالفه ا  زرتشت

 کردن حرصش: ینکرد واسه خال

 رسما هنوز هست؟ نیا -

  د ی! شما هم داشتدنی .. همه انجام مگهیمه دوا چرا نباشه؟ رس  -

 که! 

حالش بده.. سرش درد گرفته..    سایحرفا رو.. گ  نی حاال ول کن ا  -

کم هواش عوض شه بعد    هی  نی تو ماش  میریم  قه ی چند دق  هیما  

 ! میگرد یبرم

  ن یکنم و به زرتشت بتوپم بابت ا  یبخوام اعتراض  نکهیاز ا  قبل

بلند شدن و اومدن سمت ما    دروغ مسخره.. خاله و شوهرخاله ام

  دن ی و بعد توجه بابا و مامان خودمم جلب شد و همه مشغول پرس

 از حالم شدم! 

به ناچار با دروغ زرتشت همراه شدم و جوابشون و با حالِ   منم

بود    یزرتشت  رهیخ  م ینگاه تند و عصب  کهیمثالً بدم دادم.. در حال

وا  روم  به  رو  سرپا  حاال  ابروها  ستادهیکه  با  و  رفته..    ی بود  باال 
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  ی قبلش داشت بهم نگاه م   قهی خونسرد و آروم برعکس چند دق

 کرد!

کم هوا   هیو با    ستین  ی راحت شد مسئله حاد  الشونیخ  نکهیا  تا

شه که زرتشت دستم    یخوردن و دور شدن از سر و صدا حل م 

ازشون    یهرچ  کهیشوند.. درحالو گرفت و من و دنبال خودش ک

  دنیشد به خاطر د  یتر م  قیلبم عم  ی لبخند رو  میشد  یدورتر م

 یسع  گهید  وزرتشت که من باعثش بودم    یحجم از آشفتگ  نیا

 کنه!  شیمخف ی کرد پشت نقاب خونسرد ینم

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و شصت و چهارم تسیدو  و هزار پارت   

تو بغل زرتشت لم داده بودم و سرم    نی عقب ماش  یصندل  ی رو

 رفت..  یم نییاش بود که با حرکات آروم باال و پا نهیس ی رو

باز  هیکردم که فقط در حد    شیزور و مشقت راض  به   یعشق 

خونه.. چون از خودم    ی برا  میو بذار  یو کار اصل  می بر  شیکوچولو پ

 مطمئن نبودم! 
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مسئله    نیشدم و هم  ی بار قانع نم  ه یوقتا در طول شب به    یلیخ

بست.    یم  ییجا  ن یتو همچ  انهی رابطه مخف  هی  ی دست و پام و برا 

 ! می زد یآبرومون و م دی کالً ق دیبا گهیچون بعدش د

خودم   شیهنر بلد بودم واسه آروم کردن آت  یهرچ   نیهم  واسه

  ک یکردم و علناً به غلط کردن افتادم به خاطر تحر  دهایو زرتشت پ

 گهیداد و تو بغل همد  جهیباالخره نت  یموقع اش.. ول  یکردن ب

 ! میآروم گرفت

کم ازش فاصله گرفتم و سرم و گرفتم    هیزرتشت    قینفس عم  با

پ  دمیباال که د انگشت  با  و متوجه    دهیو ماساژ م   ش یشونیداره 

 من که شد.. آروم لب زد: رهینگاه خ

 ! سا یگ میریطالق بگ   ایب -

م  ی لبخند چون  بده..  ادامه  و  حرفش  موندم  منتظر  و    ی زدم 

 خواد برسه!  یدونستم به کجا م 

واقعاً    گهیتو! من د  ایشم    یم  وونهیمن د  ای  میبر  شیپ  ی نجوریا  -

 تونم!  یکم آوردم.. نم

 باال رفت..   تشیو محکم بست درجه عصبان  چشماش
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آدم بزنم باال و   نهمهیچشم ا  ی نبودم که جلو  ی صالً آدممن ا  -

تازه به   ی پسرا  ه ینتونم خودم و کنترل کنم! با تو که هستم شب

کرد.. پس آبرو    یشه زندگ  یکه نم  ی نجوریشم! ا  یم   دهیبلوغ رس

شه؟ پس فردا با چند تا بچه.. من دلم هر روز و    یم   یچ  تمی ثیح

تو سرم    دیبا  یبکنم چه خاک   ی ار هر لحظه تو رو بخواد و نتونم ک

 زنم!  یحرف م ی و ببند دارم جد شت یهان؟ زهرمار.. ن زم؟یبر

  یبود که ه ی لبخند  نیقبل از جمله آخرش واکنشم فقط هم تا

م  ضیعر ول  یتر  صدا  ی شد..  حرفش  شدن  تموم  محض   ی به 

 و پر کرد!  نی ماش ی منفجر شدن خنده ام کل فضا

به    دم یفهم  یم  کهیکم با تاسف بهم نگاه کرد درحال  هی  زرتشتم

تخس    ی باز مثل پسربچه ها  یخنده اش و گرفته.. ول   ی زور جلو

 غر زد:  ستین  لشونیوقت باب م  چیکه اوضاع ه

بردمت دادگاه.. تو رو  بخند.. فردا که    ی خوا  یحاال هرچقدر م  -

  یکه هرچ  یفهم   یبرگشتم تهران م  ییگذاشتم خودم تنها  نجایا

کمتر از تو لوند باشه..    رمیگ   یزن م   هی  رم یگفتم راست گفتم! م

تو    یوقت  ی نجوری.. اارهیدرب  ی باز  شرفیکنه.. کمتر ب  ی کمتر دلبر
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و ندارم که هر    نی.. استرس ارمی گ   یجمع چندصد نفره قرار م   هی

 تنه ام!  نییکنه رو پا رینگاهش گ  شونیکیلحظه 

[15.۰۴.21 23:۴1 ] 

 و شصت و پنجم  ستیدو  و هزار پارت   

م  همچنان ا  دمیخند  یداشتم  برا  نباریکه  فقط   یمطمئناً 

 درآوردن حرصم گفت: 

آروم و   ی دردسرا نداشتم! زندگ  نیاز ا  نیبا کاتر  واال به خدا من   -

  ی لیو هفت ساله خ  یخط صاف.. واسه مرد س  هی  ی رو  جانیه  یب

 پسربچه ها همش با هورمونام بجنگم!   نیکه بخوام ع  نهیبهتر از ا

  دم یبه بازوش کوب  یمشت  یام قطع شد و با حرص ساختگ  خنده

 و گفتم: 

اسم    مونیمشترک و خصوص  ی صد دفعه نگفتم وسط لحظه ها   -

 ار؟ یرو ن تهیاون عفر

رو لبش نشست..    یقینگاهم کرد و باالخره لبخند عم  هیثان  چند

کرد و آروم    کیو تحر  تمی.. عصباند یخواست رس  ی که م  ی به هدف

 شد.. 
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سرم نشوند.. چند    ی و برگردوند سر جام و بوسه هاش و رو  من

الک زده ام   ی فت و فقط با انگشتاش ناخونا نگ  ی چیه  ی ا  قهیدق

 و نوازش کرد.

  ی اون کالفگ  گهیکه شروع کرد به حرف زدن.. صداش حاال د  بعد

 گفت:   یوقت ی رو نداشت و شده بود همون زرتشت منطق

کمتر   ی نجوریا  دی! شایخواد بگم.. دوست دارم بدون  یدلم م  -

من.. تو فاصله دو بار ازدواجمون   نکهیبا فکر کردن به ا  یبش  تیاذ

فرجام    یهم داشتم! حاال هرچقدرم که نا موفق و ب  گهیازدواج د  هی

اصالً اون    نیبا کاتر  میکه زندگ   یبدون   دیباالخره بوده.. اما با  یول

هرکس  ی تصور حت  ییزناشو  یزندگ  از  یکه  ما  نبوده..    ی داره 

 یمعمول  تر از درجه  نیی پا  یلیو خ  م یهم نداشت   یمعمول  ی زندگ

که به خودش   ی اول رنگ اجبار  ی که همون ماه ها  ی .. انقدرمیبود

شد! فقط خدا    ی حس م   مونیخونه و زندگ  ی گرفته بود همه جا

که منم مثل تو.. تا    یخواد درک کن  یدونه که چقدر دلم م  یم

که با همه وجود از رابطه   ی بار  نیاز ازدواج دوباره امون.. آخر  قبل

بود! تا    شمونی ده سال پ  یبار شب عروس  هیام لذت بردم.. همون  

با هم دوباره  که  برا  ی.. هرچمیاآلن  فقط  گذرون  ی بوده    ی وقت 
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کرد.. به هر حال من به اندازه تو اراده    هشیشه توج  یبوده! نم

که    ی.. حسیول  رمیو بگ   ازامین  ی جلونداشتم که بخوام    ی فوالد

به مرز د اتونه برسونه.  یهم م  یوونگیاآلن دارم و من و    نکه ی. 

  چیاحمقانه بدم.. تا حاال با ه  ی شنهادایآبرومم بزنم و پ  دیق   یحت

و دختر ا  ی زن  بودم.  نکرده  م  نیتجربه اش  ته دل  از  و    گمی و 

 ! ی واقعاً باورم کن دوارمیام

 و شصت و ششم ستیدو  و هزار پارت   

پ   مین یب به  باز کرده بود   راهنشیو  تا دکمه اولش و  که دو سه 

 ..  دم یبو کش قی چسبوندم و عم

که  ییاون روزا  دیشم زرتشت؟ شا یم تیاذ یکن  یچرا فکر م -

شده و چشمش دنبال توئه    مونیپش   دمی فهم  یو م   دمش ید  یم

  مون یازش تو زندگ  ی اثر  چیه  گهیاآلن که د  یشدم ول  یم  تیاذ

نکنه! چون   تمیاگه باشه اذ  ایفکرشم نباشه..    دمی م   حیترج  ستین

کس    چیه  گهی دصورت    نیو در ا  یتو پشتم  دمی وقته فهم  یلیخ

! من ی ا  گهیچه هرکس د  نیدر برابر من نداره! چه کاتر  یقدرت

..  ی عقب موندم ول  زایچ  یلیخ  ی ریادگیاز    دیده سال.. شا  نیتو ا

که    ی رو کا  ویگرفتم.. که به جز گ   ادیخوب    یل یو خ  ی زیچ  هی
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بود..    نیاز ا  ریگذشته رو پشت سرم بذارم.. اگه غ   هیباهام کرد.. بق 

کنم و اون وسط دست    یگذشته زندگ  ی تو  فقطخواستم    یاگه م

و پا بزنم.. اآلن تو رو نداشتم.. خانواده امم نداشتم.. حسرت اومدن 

که    ی بردم.. نه تا وقت  یتا آخر عمر با خودم به گور م   رازمیبه ش 

 ی جاها تو  یلی خ  یبکنم! ول  ی نشه و من نتونم کار  داشیپ   ویگ

هرچ  می زندگ گفتم  خودم  و   ی به  عذابات  شده..  تموم  بوده 

بی دیکش گذروند  اتی دبخت..  فرصتت  ی و  از  که  وقتشه  حاال   ..

..  یو هست  ی از همون فرصت ها بود  ی کی! تو هم برام  یاستفاده کن 

 تیتونه من و انقدر اذ  ینم  ی زیچ  چی.. زرتشت هی زیچ  چیکه ه

 ی خواستن دوباره! برا  نیبشم از ا  مونیپش  ی کنه که بخوام ذره ا

.. ی کرد  کاریچ  یبه من نداشت  ی تعهد  یکه وقت  ستیمن مهم ن

زنه..    یگوشم م   ریکه داره ز  یقلب   نیدونم ا  یمهم اآلنه که.. م 

 نداره و همش با من پر شده..    یخال ی جا گهید

تر شدن حصار حلقه دست زرتشت دور بدنم.. جوابم شد و   تنگ

م دلم  که  و خوب کرد  ها هم  یانقدر حالم    ن ی خواست ساعت 

 !امین  رونیتو بغلش بمونم و ب یشکل
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آهنگ که نشون از شروع مراسم    تمیعوض شدن ر  ی صدا  یول

اکراه   یواسونک خون با  باعث شد  بود..  دادن  به دست  و دست 

 و مشغول مرتب کردن سر و وضعم بشم!  رمیازش فاصله بگ

که تو همون   حالهیزرتشت هنوز انقدر ب  دمیکه تموم شد د  کارم

با سر به صندل   ی حالت    چی داده زل زده به من و ه  هی تک  یکه 

 کنه!  ینم ی کار

و خودم مشغول بستن دکمه هاش شدم    دمیکش  ی کالفه ا  پوف

که   ی و کراواتش و دوباره دور گردنش گره زدم.. کارمم با بوسه ا

 .. دمیلبش نشوندم تموم کردم و عقب کش  ی رو

  یآدما  ی دو ساعتم تحمل کن.. ادا  یکی  نیپاشو ا  گهیبسه د  -

 ..  ی بد سیدوبرابر بهم سرو دیخونه با م ی.. رفتاریدر ن  حالمیب

[25.۰۴.21 11:3۶ ] 

 و شصت و هفتم  ستیدو  و هزار پارت   

اش    ختهیبهم ر  ی مرتب کردن موها  نیو ح  دیبلند خند  ی صدا  با

 گفت:  نیوسط ماش  نهیتو آ

  گه؟یبدم د سیسرو دی! من باسایچقدر تو جنست خرابه گ -
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برعکس ازش استفاده  هیدونم چرا بق ی.. نمگهید نهیدرستش ا -

 کنن!  یم

 ! حاال چرا دوبرابر؟ ستی ن  یباشه حرف -

 ی بدنم و برد  یو دما  ی که فرستاد  یفیبار به خاطر اون گ  هی  -

 .. ی و تشنه برگردوند  ی اآلن که تا لب چشمه برد  ی بارم برا  هیباال..  

 نه؟  یختینر ی کرم  چیوسط ه  نیتو هم که ا -

  ن یشدم.. چون اون سمت ماش   ادهیو برداشتم و پ  فم یخنده ک   با

  اده یپارک کرده بود زرتشتم از سمت من پ  کینزد  یلیخ  ی کنار

 شد و گفت: 

 ! ی.. خودت نخواستمیمن که از خدام بود تا تهش بر -

دو تا انگشتم گرفتم    نی طرف صورتش و ب  هیسمتش و    برگشتم

 : دمیو کش

 یشم ازت! خودت م  یم  ریبار س  هیشرف آخه مگه من با    یب  -

 ؟ ی دار یانتظارات نیو باز همچ یدون

تا بناگوش باز شد و لپش هنوز تو دستم بود که نگاهش    ششین

 موند و کم کم لبخند از رو لبش رفت..  رهیبه رو به روش خ
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مطمئن    گهی! حاال ددهیو د  یتونستم حدس بزنم که ک  ی م  دهیند

  ی اتفاق  مونیحساس و خصوص  ی سر لحظه ها  وی گ  نکهیشدم از ا

 شه..    یسبز نم

کنه درست تو    ی م  ی کار  هینظر داره خودش    ریبس ما رو ز  از

  ی و ثابت کنه؟ نم  ی.. که چادیهمون موقع حساس جلومون درب

 دونم! 

 زنن!   یم شینکبت انگار موش و آت -

به حرف پر حرص زرتشت زدم و شونه به شونه هم راه   ی لبخند

رد    ویگ  ی درست از جلو  دیباغ که سر راه با  ی سمت ورود  میافتاد

 ! م یشد یم

که    ی بود وگرنه اونقدر  ی دود  نی ماش   ی ها  شهیرو شکر که ش  خدا

نظر گرفتتمون    ریز  یکی  میدیفهم  ینم  میما تو حال خودمون بود

 کنه!  یو داره تماشامون م

شدنمون اونم از   ادهیبودن و پ  ن یماش   ی ساعت تو  میکه ن   هرچند

رو مشکوک کنه.. به    یتونست هرکس  یعقب.. م   ی ها  یرو صندل

زدنمون    رونیرو که شک نداشتم به محض ب   یآدم  نیخصوص ا

 از تاالر دنبالمون راه افتاده! 
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قدم   به رس  ش یچند  در   میدیکه  سع  صداش  داشت   یاومد.. 

ول باشه  ایخونسرد  و  نبود  م  ن ی..  خ  یو  راحت   یلیتونستم 

 بدم!  صیتشخ

واسه خودتون..   دیدیخونه خر  نجایا  دیگفت   شبیکه د  دمیشن  -

 ه؟ یچ ی مکاناس برا  یکه واسه ب ی باز دیبد د یند نهمهیپس ا

[25.۰۴.21 11:3۶ ] 

 و شصت و هشتم  ستیدو  و هزار پارت   

کار و به رومون    نیکرد اگه با اون لبخند مسخره ا  یفکر م   مثالً

هنوز   ی.. ولمیافت  یکنه و به تته پته م  یخجالتزده امون م  ارهیب

  گه یکه زرتشت هست.. د  یبود که طرف حسابش وقت  دهینفهم

 که تو سکوت از کنار چرت و پرت گفتناش رد بشم!  ستم ین  من

و مثل خودش بهش لبخند    ستادیدرست رو به روش وا  زرتشت

 زد..

که آدمش و داره.. قدرت و جراتشم داره    یخوش به حال کس  -

رو ببره.. چون    ایدن   فیرو واسه خودش مکان کنه و ک  ییکه هرجا

ب  م   شتریمن  واسه کس  یدلم  نه آدمش  یسوزه  نه    که  داره..  و 
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خواهرش   یعروس  ی تو  دیقدرت و جراتش و.. اون موقع مثل تو با

 و اون و چوب بزنه!  نیا اهیعار ول بچرخه و زاغ س یو ب  کاریب

کمرنگ گونه    ی.. تازه چشمم به سرخویبرگشت سمت گ  نگاهم 

جاش    یجد  ی اش که زرتشت قبالً ازش حرف زده بود افتاد.. جد

 کرد!   یدلم و خنک م دنشیمونده بود و چقدر د

دختر   هیکه تا   ی فرصت طلب  ی حواسم به آدما   د یبه هر حال با  -

 خشون یچسبونن بهش و م  یخودش و م  ننیب  یتنها و درمونده م 

 کم نگران شدم!    هیونه..  هم پر از دختر جو  نجایکوبن باشه.. ا  یو م

  ی راه م  نشونیب   ی جنگ  هیشه و    ی م  ی اآلن زرتشت عصبان  گفتم 

ا د  نباریافته.. چون  د   شبی برخالف  لفافه   یلیخ   گهیتا حاال  تو 

 یهم در م  ی داشتن تو رو  یپروندن و جفتشون علن  ینم  کهیت

 اومدن!

باغ تا   ی خواستم دست زرتشت و بکشم سمت ورود  نیهم  واسه

 ی آدم نذاره که برعکس انتظارم با صدا  نیدهن به دهن ا  ی خودیب

 و دستش و دور شونه من محکم کرد!  دیخند و یبلند به حرف گ

هم    ی.. از فرصت یگی ام که م  یمن همون آدم فرصت طلب  قاً یدق  -

بهتر به  داشتم  شانس    نیکه  تنها  کردم!  استفاده  ممکن  شکل 
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نره.. پس    گرفتمش که در  ی و به دست آوردم و دو دست  می زندگ

  ی برام ندارن که بخوام حت  ی تیجذاب   چیه  هیبق   گهیمطمئن باش د

 تو ناخودآگاهم بهشون فکر کنن! 

تو صورت منقبض شده اش   رهیضربه به شونه اش زد و خ  چند

نزنه    یگرفت تا حرف  ی خودش و م  ی که انگار به زور داشت جلو

 ادامه داد:

 نده یاز آ  ی. کو بدون پسرخاله.  یکه دار  ییتو هم قدر فرصت ها  -

بره که ما    شی پ  ی اون جور  یزندگ  ست یقرار ن  شهیخبر داره؟ هم

 ! میدی براش نقشه کش

دونستم    یکه م  ی.. من دیکش  یم   کیبار  ی کار داشت به جاها  گهید

از همه چ که داره نقشه ده    دمیخبر داره خوب فهم  یزرتشت 

مثل من    ویبودم که گ  دواریو ام  ارهیو به روش م  ویگ   شیسال پ

نشه و نفهمه که زرتشت   دهیذهنش به اون سمت کش  عیانقدر سر

 هست!  انیهم در جر

تونستم بخونم که    یرغم انکار کردناش.. از نگاهش م  یعل  چون

و حرکت هر حرف  میبا  پرت  م  ی .. حواسش  انگار  و  تو    رهیشه 
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دختربچه   هی  ینقشه احمقانه زندگ  هیگرفت با    میکه تصم  ییروزا 

 و رو کنه!  ریرو ز

د  نیا  با نم  ی زیچ  گهیحال  زرتشت   ی دونم ضربه ها  ینگفت.. 

درست هدف گرفته بود که تونست    ی به کجا اصابت کرد ول  قاًیدق

 ساکت کنه!   یشکل نیو ا شی پ  قهیمثالً سرحال چند دق وِیگ

  ی م  ترشیشونه ام ب   ی همونطور که فشار دستش و رو  نیهم  واسه

از حضور در کنار   یکرد من و با خودش همراه کرد و منم.. راض

با خ  یبگه و چ  یدونست چ  یکه خوب م  یآدم   ال یکار کنه.. 

 پا تو باغ گذاشتم!  ی راحت تر

به تماشا.. با    میستاد یگوشه وا  ه یشروع شده بود و ما هم    مراسم

وجودم    ی جشن تو  نیکه از پدر و برادر عروسِ ا  یوجود حس نفرت

با ذوق و   یرو لبم نشست وقت  ی .. لبخند یبود ول انقدر  عروس 

با   روش  تا  داشت  نگه  داماد  انگشت  کنار  و  انگشتش  عالقه 

بر گالب  جورزنیگالبپاش  و  ی..  انگار  و    اقعاًکه  سرنوشت 

گرو  ش یخوشبخت م   نیهم  ی در  که  بود  به    یمراسم  خواست 

ممکن انجام بده و لحظه لحظه اش و تو خاطرش    شکل  نیبهتر

 ثبت کنه! 
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  ا ی  میمراسم و داشت  نیکه ما هم ا  ومدین  ادمیفکر کردم    یهرچ

که قدم به گوش زرتشت   ستادمیرو پنجه پام وا  نینه.. واسه هم

با اخم   دیخواستم بپرسم سرش و عقب کش  نکهیبرسه و هم و 

 : دیتوپ

 !سای شروع نکن گ -

 م گرفتم و آروم گفتم: خنده ا ی زور جلو به

 خوام سوال بپرسم!  یم -

 !ایزیر یکرم نم -

 باشه بابا!  -

وجودم واسه    یاغیسرش و جلو آورد و من حس    دیبا ترد  بازم

لحن  تیاذ با  گوشش  دم  و  کردم  سرکوب  و  که    ی کردنش 

 :دمیپرس  دیبار یازش م یشرمندگ 

 م؟ یمراسم و داشت نیما هم ا -

 گرد شده زل زد بهم..  ی کم فاصله گرفت و با چشما هی

 ست؟ین ادتی -

[25.۰۴.21 11:37 ] 
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 و هفتادم ستیدو  و هزار پارت   

لحظه   هیمونده سرم و به باال انداختم که نگاهش    زونیآو  ی لبا  با

 چشم و لبم جا به جا شد و گفت:  نیب

 ! ی نیباشه بذارم بب  ادمیتهران  میهست.. رفت لممونیتو ف -

بهش انداخت و روم و برگردوندم.. بارها و بارها ازم   ی کالفه ا  نگاه 

و   شمونیده سال پ  یعروس  لمیبا هم ف  م ینیخواسته بود که بش

 قبول نکردم..  ی بهونه ا هیو من هربار به  مینگاه کن 

بود و   ختهیفاصله گرفتم.. حس و حالم بهم ر  تیکم از جمع  هی

که    یبه سمت  شیچشم  ری ز  ی و نگاه ها  ریهم حضور ام  یاز طرف

 کرد.. یم تمیاذ میبود ستادهیما وا

 .. ستادیدنبالم اومد و کنارم وا زرتشتم

 شد؟ یچ -

 که گفتم:   شیفرصت طلب  نیشدم از ا یانقدر شاک  نباریا

 نه؟  ی کن یول نم ی و به خورد من ند  لمیا اون فتو ت -

 باهاش؟   هیمشکلت چ -
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سوال   ی کنجکاو بود و جا  ی جد  یشدم تو چشماش که جد  رهیخ

بار    کی  ی برا  ی و حت  شیعروس  لمینفر نخواد ف  ه یداشت که چرا  

 ! نه؟ی بب

 ! نمشیدوست ندارم بب  -

 خب چرا؟  -

تو و    نم ی ب  یم  ی وقت  ده یکشم! حس مرگ بهم م   یخجالت م  -

  ی و من.. نصف ساعت ها  د یذوق داشت  ی زیانقدر واسه هرچ  ه یبق

فقط جسمم اونجا بود و   نکهی! از استین  ادمیاون جشن و اصالً  

افته چند ساعت بعدش..    یم  ادمی  نکهی.. از اگهید   ی ذهنم هزارجا

  ی ازش نم  یچی شه و اون لحظه ه  ی من شروع م  ی ده سال جهنم

کردم و    یم  ی کار   هیزودتر    دی دونستم.. شا  یدونستم! که اگه م

 دادم! یو نجات م مونیزندگ

رو لبش نشست و نگاهش و دور تا دور صورت و    یتلخ  لبخند

ز از  اش  شده  بافته  دنبال  که  ب  ری موهام  بود    رونی شال  زده 

 چرخوند..

  ؟ییخجالت بکشه تو  دیکه با یاون یکن یواقعاً فکر م -

 ه؟یپس ک  -
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دخترِ محصل شونزده ساله رو    هیخجالت بکشم که    دیمن با  -

به دست آوردنش    ی کنار خودم سر سفره عقد نشوندم و از شاد

صورت در  نبودم!  بند  پام  خودم    یرو  اآلن..  اگه   ن یهمچ  هیکه 

که حاضر   ی خورد از اون مرد  ی.. حالم بهم م دمی د  یم  ی صحنه ا

واسه گذاشتنش    ش یدختر و با پا پ  هیبچگونه    ی ایشده همه دن 

 ازدواج تباه کنه! 

 و دراز کردم و جفت دستاش و نگه داشتم..  دستام

  ست یبهتر ن   مش؟ین یکنه چرا بب   یم  تیجفتمون و اذ   یخب وقت  -

 م؟ یفراموشش کن

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 کمیو هفتاد و  ستیدو  و هزار پارت   

سوال    ی کنم! تا اآلنم نکردم.. فقط برام جا  یمن مجبورت نم  -

هرچند که    ی ر یگ  یجبهه م  لمیبود که چرا انقدر در برابر اون ف

هم فراموش کردن    شهیخب هم  یزدم.. ول  یم  ییحدسا  هیخودم  

ن بعضستیخوب  با   ی..  آدما  کارا  ادشونی  دیوقتا  چه    یی بمونه 

بهتر که   با    اشتنهم د  یلمیف  ن یهمچ  هیکردن و چه  و  باشن 



3385 
 

.. ی روز   هیبشه تمام اون لحظه ها.. که اگه    یادآوریوضوح بهشون  

 اون اشتباه و تکرار نکنن!   گهیمشابه قرار گرفتن. د  تیموقع  هیتو  

 د ییبه منطق نشسته پشت حرفش زدم و سرم و به تا  ی لبخند

 تکون دادم: 

  یروز  هی  ی! ولم یکن   ی و نگاه م  مین یش   یروز با هم م   هیباشه..    -

 یخال  زیتموم شده باشه و ذهنمون از همه چ  اناتیجر  نیکه ا

مرور اون روزا رو    گهیدور د  هی  شیمغزم گنجا  گه یباشه.. فعالً د

 ! دنشیبه د  یاصرار نکن گهینداره.. تو هم قول بده د

  نکه یو چرخوند و دست من و گرفت و باال برد.. قبل از ا  دستش

 زد و گفت:  یبه لباش بچسبوندش چشمک

 ! دمیقول م  -

* 

  ی که نصف شب  ییآشپزخونه بودم و خودم و با درست کردن چا  تو

همه هوش و حواسم پس   یکردم.. ول  یهوس کرده بود سرگرم م

ضبط    ی زرتشت بود که تو سالن خونه نشسته بود و داشت صدا

 کرد. یو گوش م و یمکالمه من و گ   دهیفا یشده و ب 
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بود خونه    ومدهیدرسه ن رفت م  یم  دیفردا با  نکهی به خاطر ا  گالره

هم    میکه فقط من و زرتشت توش بود  ی خونه ا نیامون و حاال ا

 شد!  یاسترس محسوب م نیشدن ا ادیاز عوامل ز یکی

 ی که به جونم افتاده بود برا  یو نگران  شیتشو  ن یا  دمیفهم  ینم

درباره  هیچ و که حرف من  بود  ثابت کرده  بهم  بارها  زرتشت   ..

 یقبول کرده.. جور  یسند و مدرک  چیاتفاق اون شب و بدون ه

حد به حرف من اعتماد کرده   نیشد تا ا  یکه خودمم باورم نم

 باشه! 

  ی م  ی من باز  شی که داشت پ   یاز پس نقش  ی جور  ویحاال.. گ  یول

اون لحن   ریحت تاثت  دمیترس  ی کرد خوب براومده بود که من م 

بگ  نانیاطم قرار  حت  رهیبخشش  اندازه    یو  به  درصد    هیشده 

 نظرش برگرده! 

فکر    نیذهنش به ا  ی بار تو  هی  ی.. حق داره حتزادهیآدم  باالخره

تبرئه    ی فقط برا  سایو گ  ستین  ی زیچ  نیاصالً همچ  دیکنه که شا

 بافته!  ی قصه ا نیکردن خودش همچ

قدم    ی صدا  دنیدووم نداشت و با شن  ی انقدر  االتمیفکر و خ  اما

ذهنم  ی تو یشد هرچ  یم کیزرتشت که به آشپزخونه نزد ی ها
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خال ورود  یبود  به  پشت  و  چشما  ی شد  با  بسته   ی آشپزخونه 

حرفش و بشنوم و از لحن صداش بفهمم    نیمنتظر بودم که اول

 گذره!  یداره م یتو دلش چ

به جا  حیکه زرتشت ترج  هرچند ا  ی داد  با عمل  بهم    نویحرف 

و دستاش و دور بدنم حلقه    دی نشون بده که از پشت بهم چسب 

 کرد..

سرم نشوند    ی بپرسم چند تا بوسه محکم رو  ی ز یچ  نکهیاز ا  قبل

 . داد. هیو چونه اش و به شونه ام تک

 برات! رمیخواد بم یدلم م -

که تحمل   یتونست بعد از اونهمه استرس  یمن بود م  ی اگه جا  یک

 بمونه؟  یحرف و بشنوه و باز تو همون حالت باق نیکرد ا

ا  عیسر تا  با هم  یحس خوب  نیبرگشتم  جمله کوتاه   ه ی  نیکه 

پ  ی تو و  رگ  جر   یتمام  به   انی وجودم  کردن  نگاه  با  و  گرفت 

تکم و   لیچشماش  داد  بهم  و  اش  اجازه  هم  زرتشت  که  کنم 

انداخته بود گذاشت    ریگ  نتیبدنش و کاب  ن یهمونطور که من و ب

 که به سمتش بچرخم! 
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که بعد از    یرو لبش بود و نگاهش با همون لذت   ی خسته ا  لبخند

  ی.. حاال رو دمید   یشده ام تو چشماش م  شی صورت آرا   دنید

 .. دیچرخ یم شمیآرا یصورتِ شسته شده و ب

 ؟ یگیم ی نجور یچرا ا -

و از رو کانتر برداشت..    میجواب دستش و دراز کرد و گوش  ی جا  به

  که یت  هیزل زدم بهش که  یبدنم دوباره باال رفت و با نگران ی دما

وسطا پل  ی صدا   ی از  رو  شده  صدا  یضبط  و  تو   ی کرد  من 

که    ی ویبه گ  تمی خشم و عصبان  تیا نهاب  یوقت  د یچیآشپزخونه پ

 کرد گفتم:  یز می داشت با تهمت زدن به زرتشت خودش و عز

 ی دزد  ده؟یکار کرده زرتشت؟ هان؟ با هزار تا دختر خواب  یچ  -»

  زا یچ  نیا   ی کرده؟ فرار کرده؟ آدم کشتــــــه؟ به درک! فکر کرد

  یهان؟ چه جور   یازش بهم بگ   ی خوا  یم  یچ   ؟ی برام مهمه عوض

 ی اری اآلن هزارتا مدرکم ب  ؟یمن و از زرتشت متنفر کن  ی خوا  یم

باهاش بهم ثابت شه زرتشت    ه یکه من فقط    ه یشارالتان  هیکه 

  ؟یفهم ی .. مست ی.. برام مهم نیباور کنم ول دی.. شا دمیروش و د

.. دیرو تو وجود من د  نای! چون زرتشت.. همه اــــــست یمهم ن
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کثافت! من بودم!    ی دی و آخرش من بودم.. فهمبازم انتخاب اول  

 .. منًِِ هرزه!« ی منِ دزد.. منِ قاتل.. منًِِ فرار

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هفتاد و سوم ستیدو  و هزار پارت   

چشما  نگاه  از  و  اشکم  از  و    رهیخ  ی پر  سرم  و  گرفتم  زرتشت 

پا دستش  نییانداختم  تا  دو  با  و  کرد  قطع  رو  صدا  زرتشتم   ..

 صورتم و نگه داشت.. 

 ! نم ی من و نگاه کن بب -

ر  نگاه  با  به چشماش همزمان شد  دو قطره اشک   ختنیکردنم 

 زرتشت هم تو هم فرو رفت..  ی صورتم که به دنبالش اخما ی رو

 ه؟یچ ی برا هیگر -

 نه؟  .. مگهی باور نکرد -

 و؟یچ -

که    ی جور بود  مبهوت  و  کش  هیمتعجب  خجالت  از    دمی لحظه 

تو هم  ییفکرا دق  نیکه  م   قه ی چند  تو سرم چرخ    ی درباره اش 
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 یمطمئناً تا به جواب نم  دیپرس  یحاال که داشت م   یخورد.. ول

 کوتاه گفتم:  نیشد.. واسه هم ینم  الیخیب  دیرس

 و!  یاون عوض ی حرفا -

 جواب داد: یقت و دیبار  یاز لحنش م سرزنش

 بود؟  ی چه  سوال مسخره ا نیا -

  ه ی.. آخه اون کثافت  دم یلحظه ترس  ه یزرتشت من فقط.. فقط    -

  ی داشتم شک م  گهیحرف زد که من خودمم د  نانیبا اطم  ی جور

  ی کردم که نکنه من اشتباه کردم! به خدا اگرم شک کرده باش 

سند   چیچون.. من که ه  دمیبهت حق م یشم.. حت  یناراحت نم

اگه   دیندارم تا حرفام و درباره اون شب ثابت کنم.. شا  یو مدرک

باورم   دمید  یبودم.. تا با چشم خودم نم  گهید  ی آدما  ی منم جا

 شد!  ینم

و    زیهمه چ  وی گ  یگفت  یگفتم؟ هوم؟ وقت  یمن اونجا بهت چ  -

چ کرد  گ  یانکار  گفتم  ا  یحت  سا؟یبهت  از  نکردم   ن یتعجب 

بودم! شک نداشتم که اون   ی زی چ  ن یچون منتظر همچرفتارش..  

اومده.. که قبل از همه به تو ثابت کنه که تو   نیواسه هم یعوض

 ای  یکس  وسط  نیو ا  ی جز گردن گرفتن اون جرم ندار  ی چاره ا
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!  یبه کمکش حرفات و به اثبات برسون  ی که بخوا  ستین  ی زیچ

بخوام   یحت  ایحرفاش    دن یتعجب کنم از شن  دیپس اآلن چرا با

من باعث    ی برا  سیو  نیا  ی که تو  ی زیشک کنم بهش! تنها چ

بود که    ی بود اون لرزش صدات و حال بد  تیو عصبان   یکالفگ

که ارزش داشت   ی زیو تنها چ   ی ناموس تجربه کرد  یاون ب  ی جلو

بود   ییحرفا  نی بشنومش.. هم  گهیخواد صد هزار بار د  یو دلم م

  ی گفت   ی! وقتسایگکنم    ی.. احساس غرور می که درباره من زد

.. باور  ی و بهم ثابت کن  نیباشه و تو ا   یعوض  هیاگه زرتشت    یحت

هزار بار برات    ی خواد روز  ی .. دلم مست یبرام مهم ن  یکنم ول  یم

 ! رمیبم

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هفتاد و چهارم ستیدو  و هزار پارت   

کار و   نیبود! چون تو هم هم  قت یحق   نیگفتم ع  یمن هرچ  -

تونم انقدر با    یم  ی گرفتم که چه جور  ادی.. چون من از تو  ی کرد

طرف و    ی ها  ی گذشت و بزرگوار باشم که فقط بند نکنم به بد

با هم    نیتمام ا   ی که تو تو  ی ! کارنم ی هاش هم بب  یخوب مدت 

 !ی کوتاه اومد باروجود اشتباهاتم هر و با ی بودنمون انجام داد
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 ی از قضاوت ها  ی کنه.. تو کم زخم نخورد  یمن فرق م  هیقض  -

من.. چه درباره اتفاقات ده    ی ها   ه یمن.. از متلک ها وگوشه کنا

و چه نحوه کسب درآمدت که من به اشتباه برداشت    شی سال پ

از اون   تتی بازم تو اوج عصبان  نایبا همه ا  نکهی.. ایکرده بودم ول

ارزه..    ی م  ا یدن  ا یمن دن   واسه..  ی به زبون آورد  یحرف  نیآدم همچ

 خواد سر تا پات و غرق بوسه کنم!  یکه اآلن دلم م نهیواسه هم

بخوام بفهمم جمله آخرش و فقط از سر احساسات قلنبه شده    تا

گذره    یداره تو سرش م  ییزایچ  هی  ی جد  ی جد  ایبه زبون آورد  

فشار ممکن    شتریپر کرد و لباش و با ب  نمونمی فاصله ب  مچهیاون ن

 به لبام چسبوند! 

و ترس! همه اش دود    ینبود از استرس و نگران  یاثر  چیه  گهید

 نیتونست تا ا  ینم  ی ا   گهیجور د  چیشد و رفت هوا.. زرتشت ه

به اندازه خودمم شک نکرده    یحت   نکهیحد من و مطمئن کنه از ا

 ! ویگ ی به حرفا

که داشتم دل به دلش دادم و  یاسمنم با تمام احس  نیهم  واسه

 ش یکه تو تن و روحمون بود همراه  ی دیشد  یبا وجود خستگ

رابطه    هیمثل    ی زیچ  چیدونستم در حال حاضر ه  یکردم چون م
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انجام    نیماش   ی تو  شیاش و چند ساعت پ   نه یزم  ش یکه پ  یداغ

 تونست سرحالمون کنه!  ینم میداده بود

پر خشونت لبام.. دستاش و پشت رون هر دو تا    دنیبوس   نیح

باال.. منم با کمک گردنش خودم و تو بغلش   دیپام گذاشت و کش 

 انداختم و پاهام و دورش حلقه کردم..

هم  ه یفاصله    نیا  تو و  شد  جدا  هم  از  لبامون   دمید  نکهیکم 

زرتشت من و سفت گرفته و راه افتاده سمت اتاق خوابمون لب 

 زدم:

 ؟یچ ییچا -

که نرفته امشب    ادتیقوا!    دیچسبه واسه تجد  ی بذار باشه.. م  -

 بدم!  سیقراره دو برابر بهت سرو

موهاش    ی ال به ال   دنیدست کش  نیو ح  دمیبلند خند  ی صدا  با

 با همون خنده گفتم: 

 ! ی بش سی ترسم بعدش دو برابر سرو یم -
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  ه ی! تو از اآلن  می کن   یم  سیخانوم.. سرو  می ش  ینم   سیما سرو  -

درباره اش   ی زیچ  یهات بکن که فردا کس  ی به حال کبود  ی فکر

 نپرسه! 

 نگه دار! ی دید یگل فروش -

 بهم انداخت و گفت:  ی نگاه میصدام زرتشت ن  با

 ؟یواسه چ -

 شه مامانت!   ی! خوشحال م گهید میریدسته گلم بگ  هیخب  -

 و جمع کرد و با اکراه گفت:  صورتش

اه.. د  - اه  .. عروس و  دیاریشورش و در م  دیشما هم دار  گهیاه 

و    تونیشن که.. من ورژن قبل  ینم  یمادرشوهر انقدر جون جون

 ! دمی پسند یم  شتریب

 نکن!  ی تو حسود -

  سا یبره ها گ  یفقط توقعات و باال م  ی باز  نیریش  ییچا   نهمهیا  -

 خانوم.. حواست و جمع کن! 
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تا    میست یتولدشه.. ما که ن   گهی داره آخه؟ دو روز د  یچه ربط   -

گرفت  کادو  که  حاال  موقع..  باشه    هی  می اون  کنارش  گلم  دسته 

 شه!  یقشنگ م

افتاد و    ابونیاون سمت خ  یموقع چشمش به گل فروش  همون

 و دوبله نگه داشت..  نی ماش

 ! ام یو ب رمیبرم بگ  عیمن سر ن ی.. بشستیجا پارک ن -

 باشه.. فقط خوشگل باشه ها!  -

محض اطالع مامان من تا بچه    ی .. ولد ییچشم.. شما امر بفرما  -

شه..    یازدواج صاف نم نیدلش با ا رهیبغلش نگ  ی من و تو رو تو

 تالش کن!  ی خودیب یحاال تو ه

 و با حرص بلند کردم و زدم تو بازوش.. دستم

شوهرم چه   دونم با مادر  یبسوزون.. من خودم م  شیبرو کم آت  -

 رفتار کنم!  ی جور

که تو جون من انداحت لب    یاز حرص  یشد و راض  ادهیخنده پ   با

 زد:

 ! امیاالن م -
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خ   تا اونور  بره  و  بشه  دور  به   ابونیکامل  بعد  و  کردم  نگاهش 

نم  ی لبخند اجازه  بش  یکه جلوش  لبم  رو  و   نهیدادم  دادم  بها 

 تا بناگوش باز شد!  شمین

نشه    ی نم  ششیپ پررو  تا  خود   یجد  ی جد  یولگفتم  داشتم 

و خب البته مطمئن    مایخاله س  ی آوردم جلو  یدر م  ی باز  نیریش

 کنه!  یمشترکمون کمک م  یزندگ  ی ها  هیبودم به محکم شدن پا

به خواست هر دو طرف کنسل شده    یکه مراسم پاتخت  ییاونجا  از

و شوهرش   تایبود و از قبل هم به همه مهمونا اعالم کرده بودن.. آن

امشب همه خونه    میگرفت   میرفته بودن ماه عسل.. ما هم تصم

 تهران.  میبرگرد می خواست یچون فردا م میجمع بش مایخاله س

  م یسر راه رفت   ماستیتولد خاله س  گهیدو روز د  دمیکه فهم  بعدشم

 یم  زیسورپرا  ی دسته گل هم حساب   نیو حاال با ا  میدیکادو خر

 یم  کیشد چون شک نداشتم که فقط ما امروز تولدش و تبر

 ! میگفت 

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هفتاد و ششم ستیدو  و هزار پارت   
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خونه ما که دلخور نشن از زود رفتنمون..   میناهار رفت  ی برا  ظهرم

شرکت   ی کارا  ی.. ولمیانقدر زود برگرد  میخودمونم قصد نداشت

که    یاسترس  نی و از ا  میکه زودتر برگرد  دیزرتشت به دادمون رس

 ! م یاطرافمون و احاطه کرده بود خالص بش

..  هیقض   نیبا ا  میبرخورد کن  ی عاد  میداشت  یسع  یلیخ  جفتمون

که بهش مربوطه..    یزیو هرچ  لمیاون ف  هیقض   میفراموش کن  یحت

ذهنم حک شده بود   ی تو  ییزایچ  هیشد! به هر حال    ینم  یول

 رفت! ینم  نیاز ب ی راحت نیکه به ا

حت  ینم  هنوز بکشه..  کجا  به  قراره  کارمون    ی نم  ی دونستم 

نکنه   نکهیبمونه و من با فکر ا  رانیخواد ا   یم  یتا ک  ویدونستم گ

هم    ی بزنه و گند گذشته دوباره جور  ی ضربه ا  هی..  زهیبر  یکرم  هی

بازم فقط من توش متهم بشم مجبور بودم سر کنم   بخوره که 

 کنه!  یترم م آروم یل یشهر.. خ نیدور بودنمون از ا یول

فروش  کار تو گل  ا  دیطول کش  یربع  هی  یزرتشت  تو   نیو من 

  ی که تو عروس   ییدادن به طناز بودم.. عکسا  امی فاصله مشغول پ

  ش ی و براش فرستادم و اونم از مشکالت تموم نشدن  میگرفته بود

ا و  گفت  پاشا  رو  ی بدجور  نکهیبا  داره  و   ی خواستگار  ی اصرار 
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انگار   آخر    هیطنازم  بار  و  بود  شده  شل  محکم    م یمستقکم  و 

 مخالفت نکرده بود!

خود زرتشت   گمی م  میبرگشت   یدادم که وقت  نانیبهش اطم  منم

باهاش حرف بزنه که حساب کار دستش    ی بهش زنگ بزنه و جور

از خواستگار  ادیب بازم حرف  اگه  بعد  قبولش    دیبا  گهیزد د  ی و 

 ! می کن

انداختم    یبه در گل فروش  ینگاه  فمی و که برگردوندم تو ک  م یگوش

ب اومد  از توش  افتا  رونیکه همون موقع زرتشت  راه  د سمت  و 

 .. نی ماش

د  ی لبخند با  نشست  لبم  حساب  یگل  دنیرو  ما  یکه   هیبراش 

بهم    یبابتش قراره کل  میبرس   یگذاشته بود و شک نداشتم تا وقت 

 متلک بندازه.. 

از   ین یبوق ممتد ماش  ی هنوز به دسته گل بود که با صدا  نگاهم

  ی ن یو ماش   ابونیگشاد شده زل زدم به خ  ی و با چشما  دمیجا پر

 اومد سمت زرتشت..  یکه با سرعت داشت م

به زرتشت و   د یکه با اون سرعت وحشتناک رس  دی نکش  ه یثان  به

ماش  غیج  ی صدا تو  من  وحشت  العمل دیچ یپ  نی پر  عکس   ..
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وقت سر   یزرتشت  و  ا   عیخودش  کرد  رد  بلوار  .. ستادی وا  نوریاز 

داشت    نی که ماش  یمعجزه بود چون.. با اون سرعت  هی  ه یشب  شتریب

 تصادف جون سالم به در ببره!  نیبتونه از ا  یکیود محال ب

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هفتاد و هفتم  ستیدو  و هزار پارت   

و   نیکامالً به رعشه افتاده بود در ماش  دیلرز  یکه نم  ییدستا  با

  ی به غش کردنم نمونده بود و سع ی زیشدم.. چ  اده یباز کردم و پ 

رو که حاال   یخشک شده ام صدا بزنم زرتشت  ی لبا   ن یکردم از ب

  ی و با چه سرعت   ی داد اون آدم چه جور  ی م  ح یتوض  ی کیداشت به  

 اومد سمتش..  

عج  تیوضع و   بیغر  بیانقدر  بودن  شده  جمع  همه  که  بود 

 چکسیکردن و ه  ی داشتن با تعجب به صحنه رو به روشون نگاه م

 باورش نشده بود که اون تصادف رخ نداد! 

  ی زرتشت سرش و برگردوند و چشمش به منِ رو به موت  نکهیا تا

خودم و سرپا نگه داشته بودم و    ن یکه به زور با کمک بدنه ماش 

 اومد سمتم..   عیتونستم بردارم افتاد و سر  یقدم از قدم نم
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 تو؟  ی شد  ی.. چسایگ -

دسته گل و گذاشت رو کاپوت    ..ستادیو دور زد و کنارم وا  نی ماش

 و با دو تا دستاش بازوهام و گرفت.. 

 !ن یجان.. من و بب   سایچته تو؟ گ -

فرستادم که    رونیلرزون و مقطع ب   ی حبس مونده ام و جور  نفس

 اش چسبوند..  نهی و سرم و به س دیحالم و فهم عیزرتشت سر

 .. آروم..زدلمینشد که! آروم عز ی ز یجان دلم.. چ -

ا  دست با  که  نبود  ب  نیخودم  با سرعت  اشکام    ی شتریحرفاش 

عکس العمل   ر ی زرتشت د  نکهیشد.. فکر ا  یم  ریگونه ام سراز  ی رو

 رسوند!  یاومد من و به مرگ م  ی سرش م ییداد و بال ی نشون م

و   نمیرو به چشم بب  ی صحنه ا  نیتونستم همچ  یم  ی جور   چه

فکرش با    یکه حت  ی بعدش بازم زنده بمونم و نفس بکشم؟ من

 ! دمیرس یم ی داشتم به مرز نابود

که من و سفت و محکم تو بغلش گرفته    یتو همون حالت  زرتشت

 نشوند و گفت:   یو باز کرد و من و رو صندل نی بود در ماش

 !امی اآلن م نیبش -
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 : دم یشدم و نال زونیلباسش آو نیاز آست عیسر

 کجا؟ نرو... نرو تو رو خدا!  -

 برات..  رمیبرم آب بگ -

 ! ن یبش  شمیخوام تو فقط پ یخوام.. آب نم ینم -

از    شتریو ب   ستی حالم خوب ن   دی نگاه تو صورتم فهم  هیبا    زرتشت

تکون داد و در و   دییدارم.. سرش و به تا  اج یآب به خودش احت

 بست که از اون سمت سوار بشه! 

 و گفت:  نیگذاشت عقب ماشمحض سوار شدن دسته گل و   به

ه  - ن  ی باز  نیریخودش  گم ی م  ی من  نماریدر  گوش  که..    ی دی.. 

 شد!  ی چه دسته  گل دردسر ساز نی بب

  ی اتفاق   چیجو و آروم کنه و بهم بفهمونه ه  یداشت با شوخ  یسع

ا  ی.. ولفتادین تونستم اون صحنه    ینم  یحرف  چی لحظه ه  نیتو 

 و واکنش زرتشت و از تو ذهن من پاک کنه!  نی ماش ادیسرعت ز

سرش آورده باشه که    ییبال  هیبا همون سرعت    دیشا  نکهیفکر ا  با

 و هراسون لب زدم: دهیزرتشت هنوز متوجهش نشده باشه ترس
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بود..   ادیز  یلی زرتشت؟ سرعتش.. سرعتش خ   ی خوب چک کرد   -

 نخورد!  تیی به جا ی مطمئن

 فت: گ هویلحظه با تعجب بهم زل زد و  هی

 ممکنه؟  یعنی -

از   ن یباال و چون ماش   دیکم خودش و کش  هی  یبخوام بپرسم چ  تا

باسنش و بعد    ریپشتش رد شده بود جفت دستاش و گذاشت ز

 .. رونیب  دیکش

 و گفت:  دی کش  یراحت نفس

 ! دمای نه خدا رو شکر سرجاشه.. ترس  -

 ! ستیباش حالم خوب ن  ی کم جد  هیکنما!    ینم  یزرتشت شوخ  -

  ع یکه سر  ی دینشد که! د  ی زیقربونت برم.. چ   یست یچرا خوب ن  -

 ..نوریاومدم ا

  ی داد  یواکنش نشون م  رترید  هیثان  هی.. اگه  ی اومد  یاگه نم  -

 شد زرتشت؟! یم یچ
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خدا   دی.. اآلن فقط باادیم   شیپ  یهرکس  ی جان.. اتفاقه برا  سایگ  -

کن شکر  ا  میو  از  بدتر  همومدین  شیپ  نیکه  دنی ..    انقدر  گهی! 

 نداره که! یناراحت

  د ینگفتم.. نگفتم که شا  ی زیچ  گه یتکون دادم و د  دییو به تا  سرم

من شک    ی .. ولاد یب   شی پ  یهرکس  ی اتفاقا در طول روز برا  نجوریا

  ت ین  هیداشتم که    نان ینبود.. اطم  یاتفاق  انیجر  نینداشتم که ا

 یحرومزاده سرچشمه م  ریکه از اون ام  ی تیپشتش بود.. ن   یشوم

 گرفت! 

ترد  اگه و  م  دامیاز شک  زرتشت  نم  یبه  باور   ا یکرد..    یگفتم 

من نگران نشم خودش و    نکهی ا  ی کرد و فقط برا  ی باور م  دمیشا

  یتونست متقاعدم م  ی که م  یقیزد به اون راه و از هر طر  یم

من خودم    یشدم.. ول  ن یبدب   ی ادیکنم و ز  یکرد که دارم اشتباه م 

 نستم گول بزنم! تو یو نم

هدفش کشتن زرتشت   دی.. حاال شارهیکار ام  نینداشتم که ا   شک

 و بترسونه!  رهی خواست زهر چشم بگ  ی.. صد در صد مینباشه ول
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انجام دادم..   ی دیخاطر همون تهد  به که کرد و من خالفش و 

و   فم یامشب تکل  ن یبمونه.. هم  ی نجوریذاشتم هم  یمن نم  یول

 کردم! ی باهاش روشن م

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هفتاد و نهم  ستیدو  و هزار پارت   

××××× 

که بعد از   ییسا یخونه رو زدم و روم و برگردوندم سمت گ  زنگ

  ی لبخند نحالیبود.. با ا ومده یساعت هنوز رنگ و روش جا ن  مین

 نم زد که مثالً بگه خوبم.. به نگاه نگرا

 ه یو اآلن    ستی ن  ی زیچ  نیدونستم همچ  یخودم که خوب م  یول

 ! یجوشه از نگران ی و سرکه م ریدلش داره مثل س  ی تو ی زیچ

  ی تونست تصادف  یبود که اون اتفاق نم  دهیهم مثل من فهم  سایگ

خودش    ی خواست به رو  ینم  ی پشتش بود ول  یحرف  هیباشه و  

 ! اره یب
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کرد..    ینم  ینه فرق  ای  میآورد   یخودمون م  ی که به رو  هرچند

داشتم    دی.. ام یازم ساخته نبود ول  ی فعالً دستمون بسته بود و کار

 به دوستم که همه کارام و سپرده بودم دستش.. 

 ی وسوسه کننده بود که هرکار  ی که بهش دادم انقدر  ی شنهادیپ

ن فقط  درزش بره انجام بده و م   ی مو ال   نکهیازش بخوام بدون ا

 منتظر اون روز موعود بودم!

وا  در کنار  باز شد  گ  ستادمیکه  اول  و خودمم پشت    سا یتا  بره 

تو ح ااطیسرش رفتم  از  برس  نکهی.. قبل  دستش و   میبه خونه 

 گرفتم و گفتم: 

 خب؟ میگرد یزود برم -

 نه چرا؟ -

ها هم امشب هستن! گفتم    ی.. اون عوض ومدهیحالت هنوز جا ن  -

 ! می بمون  یدوست نداشته باش دیشا

 م یخوا  یطرفم فردا م  هی.. از  یدوست ندارم کنار اونا باشم ول  -

  ه یخودمون..    ی شه واسه خانواده ها  ی .. دلمون تنگ ممیبرگرد

 ! م یبمون ششونیپ شتریکم ب 
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 داخل..  می و دور شونه اش انداختم و با هم رفت دستم

 ! ی اهرجور که تو بخو -

.. نگاه همه قفل بود م یشد  یتو و مشغول احوالپرس  میهم رفت   با

رفت سمت مامانم  و    نکهیتا  ا  سایدست گ  ی رو کادو و گل تو 

 جفتش و گرفت سمتش.. 

 ! د یصد ساله بش شاال یتولدتون مبارک.. ا -

جا به جا   سای من و  گ   نینگاه متعجب و خوشحالش و ب   مامانم

 کرد و گفت: 

 رو؟  نایا ی دیواسه من خر -

 بله.. قابلتون و نداره!   -

 بود که به نشونه  اعتراض گفت:   نیمیس خاله

بگ   دیخواست  یم  - و    دیگفت   یم   دیریتولد  ما هم  کادوهامون 

 !گهید میاوردیم

 باال بردم و گفتم:  میدستام و به نشونه تسل 

  م یبر  میخوا  یبود.. چون فردا م  سا یگ  شنهادی.. پ رمیتقص  یمن ب    -

 بگه!  کی خواست زودتر تولد مامان و تبر
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[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هشتادم ستیدو  و هزار پارت   

رو منتظر نذاشت و گل و کادو رو   سا یگ  نیاز ا  شتریب  گهید  مامان

و چند باره    نیمحکم بغل کرد و چنداز دستش گرفت و خودشم  

 تشکر کرد..

  یظاهرش و حفظ کرده بود که کس  یهنوز سرحال نبود ول  سایگ

هنوز    یپ هم  سارا  خاله  خانواده  خوشبختانه  نبره..  حالش  به 

تونست حالش و رو به راه    یسرعت نم  نیبودن وگرنه به ا  ومدهین

 کنه! 

  رونیب  فتادهیکم زمان داشت تا از جو اون تصادفِ اتفاق ن  ه ی  حاال 

با    گهیبار د  هیو خودش و آماده کنه واسه    ادیب رو به رو شدن 

 ! شی زندگ دنیعوامل فروپاش

  یی سالن واسه چا  ی تو  میکم بعد که همه دور هم جمع شد  هی

خوردن.. خودم بودم که از نبودن خانواده خاله سارا سوء استفاده  

 : دمیسکردم و پر
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بعد از ده   رانیا  ادیگرفت ب   میتصم   ویحاال چطور شد گ   گمی م  -

 سال؟! 

به روش زدم    یکه رو من نشست چشمک نامحسوس  سایگ  نگاه

..  دمیسوال و پرس  نیکه بفهمه  حواسم هست و خودم از قصد ا

 سواالم مهم تر بود!  هیچون در ادامه جواب بق

 بود که جواب داد: مامانم

.. تا همون روز حنابندون  اصالً حرفش میدیواال ما  هم نفهم  -

ب  قراره  که  ام ادینبود  نه  داشت  خبر  سارا  نه  گفتن  رخانی ..   ..

تونه    یکنه و.. شغلش مهمه و نم  سینتونسته کاراش و راست و ر 

ا  از  و  کنه  ول  نیولش  م  ایگو  ی صحبتا..  شما  خواسته    یمثل 

 ! دادهکنه که خبر ن زیخانواده اش و سورپرا

 مونه؟ یم  یتا ک -

 هست!   یدو ماه یکیگفت  یخاله ات که م -

  ی م  ینگرفت؟ وقت  مایتصم  نیهمه سال چرا از ا  نیعجب.. تو ا  -

کنم تو اون  سن    ی فکر نم  گهیسالش بود.. د  ست یرفت فقط ب

هفته   هیبه اندازه    ی بهش بدن که حت  ینی سنگ  تی مسئول  نیهمچ

 و به خانواده اش سر بزنه! ادینتونه ب 
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 اب داد: خان جو منوچهر

جا  - خودمونم  هم    ی واسه  بود..  ب  ییهویسوال    ی خدافظ   یو 

برنگشتنش.. ول از خاله ات    یرفتنش.. هم   یم  ریام  ایهر وقت 

سرباز   یم   میدیپرس چون  ا  ی گفتن  بودن  مجبور  بود    نینرفته 

باطل م  یمکیقا  یشکل اقامتش  برگرده  اگرم زود    ی بفرستنش.. 

ا از  و  م  نیشه  قبل  از  ما  حاال  ها..    ر یام  میدونست  یصحبت 

رو   هیدادن قض  حیاونا ترج  گهیخب.. د  ی.. ولدهیو خر  شیسرباز

 چشم!  مینشون بدن.. ما هم گفت  یشکل نیا

به شوهرش نگاه کرد و من کنجکاوانه    یچپ چپ  نیمیس  خاله

 : دمیپرس

  ی و خاله سارا سع   رخانیبوده که ام  ی ا  گهید  هیگه قض چطور؟ م  -

 کنن؟   شیداشتن مخف 

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 کمیو هشتاد و  ستیدو  و هزار پارت   

پدرزنت از همون سال ها مخ من و    نیا  ه؟یا  هینه خاله! چه قض  -

 ریبچه بوده که ام   نیتو کفش ا  یگیر  هیسوراخ کرد انقدر گفت  
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  ی م  الیفکر و خ  ی خودیب  ی تم دارردش کرده.. منم گف   یواشکی

که بخواد   ادیبرم  ی ساله چه کار  ستیبچه ب  ه ی.. وگرنه مگه از  یکن

 به خاطرش فرار کنه؟! 

ساله    ستینره خر ب  هیبچه هم نه..    هی  دیواقعاً باور نکرد  یعنی  -

فرار ختم بشه.. ول  ی کار به  بده که تهش   هیکه    ی کار  ی انجام 

 دختربچه شونزده ساله رو مجبور به فرار کرد باورتون شد؟

گ  بعد حرف  کاف  سای از  فکر  بدون  مطمئناً  سر    یکه  از  فقط  و 

سکوت   تیعصبان تو  سالن  آورد..  زبون  به  مادرش  حرف  بابت 

 نزد..  یکس حرف  چیفرو رفت و ه ی نیسنگ 

رفتار   ی جور  رمون یاخ  ی دارهای مدت و د  نیداشتن.. ما تو ا  حق

صحبت کردن   ی برا   یلیتما  چیه   میکه به همه بفهمون  میکرده بود

ف اون  اتفاقات  عروس  یلمیدرباره  شب  همه   مونیکه  دست  به 

  م یبار خودش داشت مستق  نیاول   ی برا سایو حاال گ  میندار دیرس

 کرد!  یبه اون ماجرا اشاره م

دست و پاش و    عیحرف بود سر  نیا  یام که مخاطب اصل  خاله

 گم کرد و با تته پته گفت: 

 که...   گمینه مامان جان.. من فقط م  -
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بهش مهلت حرف زدن و دفاع کردن از خودش و نداد.. با    سایگ

و رو شده از جاش بلند شد و دستش و سمت    ریهمون حال ز

 خبرِ جمع بود گرفت و گفت:  ی گالره که تنها ب

 ! م ینیبش رو تاب  اطیتو ح میکم بر هی ایگالره ب  -

از خدا خواسته بلند شد و دست تو دست خواهرش رفتن..    گالره

خودم بخوام نگاه    نکهیمنم روم و برگردوندم سمت جمع و بدون ا

 حرفش!  نیپر سرزنشم و دوختم به خاله ام بابت ا

 یب  یاصل  انیمنظور گفت چون از جر  ینداشت و ب  یگناه  دیشا

  ی ب.. فقط من مخ  یشد بهش خرده گرفت.. ول  یخبر بود و نم

 رو سوزوند!  سایگ گریحرف چقدر ج  نیکه ا دمیفهم

بلند    عیسر  ونشیگر   ی .. با چشمادینگاه من و د  نیام که ا  خاله

 شد و اومد کنارم نشست.. 

ناراحت شد ازم؟ مگه فقط من    سایزدم خاله؟ چرا گ  ی حرف بد  -

 ؟ ی و باور کردم؟ تو خودت باور نکرد دمیو د لمیبودم که اون ف

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هشتاد و دوم  ستیدو  و هزار پارت   
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دونست که    ی.. خاله از کجا م دمیکش  یو پر حسرت  قیعم  نفس 

بزرگتر کردن  باور  ا  ن یهمون  تو   مهیزندگ  ی روزا   نیحسرت  و 

 شه به حسرت خودشون.. یم لینه چندان دور.. تبد ی ا ندهیآ

 چرا.. باور کردم! -

  ی بارم سع   هیخودش تا حاال    یخب؟ پس چرا ناراحت شد؟ وقت   -

فکر کرد اشتباه  که  کنه  قانع  رو  ما   ی زیچ  نیو همچ  مینکرده 

 ه؟ینبوده.. گناه منِ خاک بر سر چ

 بس کن!  ستیحرفا ن نیاآلن وقت ا ن یمیس -

 ام روش و چرخوند سمت شوهرش.. خاله

منظور من   یکلمه حرفِ ب   هیبا    ی دیوقتشه پس؟ مگه ند  ی ک  -

اشتباه    میهست.. اگه دار   ی زیوسط اگه چ  نیشد؟ خب ا  یچه حال

 ! گهید می بدون دیما هم با م یکن یم

 : دیرو به من پرس دوباره

تو    یدون  یخاله؟ اگه م  یدون  یم   ی زیهان زرتشت جان؟ تو چ  -

 ما هم بگو..  رو خدا به 

 و کالفه رو مبل جا به جا شدم و گفتم:  معذب
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 دونم!  ینم ی زینه منم چ -

 د؟یبا هم نزد یهمه مدت درباره اون اتفاق حرف نیا یعنی -

شدم به    رهیدرمونده ام و از صورت نگران خاله ام گرفتم و خ  نگاه 

  اجیاحت  نکهیراحت بدون ا  یلیاآلن.. خ   ن یتونستم هم  ی.. منیزم

جمله همه اشون و تو بهت   هیداشته باشه با    یادیز  حیبه توض

 فرو ببرم.. 

 جمله مثل: هی

پا  ی ب  سایکه من مطمئنم گ  دیو بدون  نیهم  »فقط  ی گناهه و 

 وسط اون ماجراست!« گهید یکی

اش   گهیشد.. اواًل که من نصف راه و رفته بودم و نصفه د  ینم  یول

 نگم.   یچیکنم و ه  ارزش داشت که به خاطرش بازم صبر  ی انقدر

جمله..     نیا  دنیباشم که بعد از شن  دواریتونستم ام  ینم  دوماً

 بهشون نگن..  ی زیخانواده خاله سارا خوددار باشن و چ ی جلو

زنگ خطر    هی   ریو ام  ویگ  ی حرف برا  نیبه زبون آوردن هم  چون

کنن که   ی شد و اون موقع ممکن بود از ترس کار  یمحسوب م

 . زهیچراغ خاموشم به کل به هم بر ی برنامه ها
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 و گفتم:  گهیکانال د هیزدم  نیهم واسه

تو گذشته چه    قای دق  دیشما بفهم  نکهیکنه؟ ا  یم  یمگه چه فرق  -

 جادیا  سایعالقه شما به گ  زانی تو م  ی رییافتاده قراره تغ  یاتفاق

اگه خود گ مثالً  ا  سایبشه؟  به   نیبگه  کار و کرده و شک شما 

کنه    ای  بشه..  لیتبد  نیقی اعتراف  اگه  اون   هیاصالً  از  بدتر  کار 

 د؟ یطردش کن ارهبشه؟ دوب  یکرده.. قراره چ

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هشتاد و سوم ستیدو  و هزار پارت   

 نه.. معلومه که نه!  -

.. بدون فکر  دی خب پس.. اآلنم فقط خودش و دوست داشته باش  -

هم کرده باشه    یکرده و نکرده. هر اشتباه کاریچ نکهیکردن به ا

  ه یکه داشته و ماها    یبا مشکالت  ییده سال تنها  نیتاوانش و تو ا

  د ی تونست  ینره که هنوز م  ادتونمیپس داده..    می دونه اشم نداشت

  ل یخواست برگرده! دل  یخودش نم  ه.. اگدی رو نداشته باش  سایگ

ا  شیناراحت هم  نهیهم  نداشت..  توقع  ما  از  به  نی که..  شما  از   !

عنوان پدر و مادرش.. از منم به عنوان همسرش انتظار داشت که 

و متهم کردنش به حرفاش گوش   دادیداد و ب  ی اون  شب به جا
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. میاجازه رو بهش نداد  نیما ا  ی.. ول میو بشنو  حاتشیو توض  میبد

به    یلی.. شما خزهیبهم بر  یحرف  نیحق داره که با کوچکتر  اآلنم

 زنم!  یباهاش حرف م رمی .. اآلن مریدل نگ 

داد که با حرفام قانع نشده و دنبال    ینشون م  نی میخاله س  افهیق

  ی از اتفاقات  رهیتا ذهنش آروم بگ   نهیو بزرگتر از ا  شتریب  ی زیچ  هی

 ! ستین لمیف ی تو یاون خونه افتاده ول ی که تو

از    شتریتونستم ب   ی همه تالشم و کرده بودم و نم  گهیمن د  اما

  ی م  شتریب  ی.. هرچارمیآروم شدنش به زبون ب  ی برا  یحرف  نیا

 جهیشد.. در نت   یم   شتریبراش نداشتم ب   یکه جواب  یموندم سواالت

 ! ده یشبهتر بود هرچه زودتر جمع و ترک کنم تا کار به اونجا نک

وقتا    یبا اجازه راه افتادم سمت در.. بعض  هیجام بلند شدم و با    از

بودنش    نیو دل چرک  یدادم بابت دلخور  یحق م  سایچقدر به گ

.. یکردن ول  ی کار  هیاونا هم از سر مصلحت    دیاز خانواده اش.. شا

پدر    شیزندگ  ی گاه ها   هیتک  نیکه اول   ی دختر  ی ها برا   هیتوج  نیا

 ! ستیو مادرشه.. قانع کننده ن 

که کنار    ییسای و راه افتادم سمت گ  دمی تراس کفشام و پوش  ی تو

گالره گوش   ی گالره رو تاب نشسته بود و به ظاهر داشت به حرفا 
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  هی  الشیاش معلوم بود که ذهن و فکر و خ  افهیاز ق  یداد ول  یم

 اس! گهید ی جا

ت سرم بلند  از پش   نیمیخاله س  ی بودم که صدا  اطیح  ی وسطا

 شد: 

 مامان کارت دارم!  ا یگالره؟ ب -

  ن یبلند شد و رفت سمت مامانش که قصد داشت با ا  عیسر  گالره

دق چند  حرف  مال  ششیپ   قهیکار  ماست  م  یو  چون    ی کنه.. 

کشوندش تو تا من بتونم    ستی ن  یچیه  انیدونست گالره در جر

 رو آروم کنم!  سایگ

تاب    ی کنارش رو   نکهیا   ی شدم و به جا  کینزد  سایرفتنش به گ  با

بش نفره  دو  و  وانمیبزرگ  سرش  پشتش  و    ستادمی..  دستام  و 

 گذاشتم رو لبه تاب و مشغول حرکت دادنش شدم.. 

خودم دست به کار    نیگفت.. واسه هم  ینم  یچ یهنوز ه  سایگ

کم دوال شدم و کنار گوشش لب    هیشد..    کمینزد   یشدم و وقت

 زدم:

ه  - که  برم  درازت  زبون  نم  چیقربونت  و    یتون  یوقت  جلوش 

 ! ی ریبگ
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سفت کرد و تاب و نگه   نیشد پاهاش و رو زم  کمیکه نزد  نباریا

 :دیداشت.. با چهره حق به جانب و ناراحت برگشت سمتم و پرس

 !؟ی ریزبونت و بگ  ی جلو یتونست یم ی من بود ی تو اگه جا -

 و دور زدم و کنارش نشستم..  تاب

ن  - تو    ی .. از تو چه پنهون.. من اگه جاستیاز خدا که پنهون 

و    قتیشکستم و حق  یقفل زبونم و م   نایزودتر از ا  یل یبودم.. خ

قصد    ی حرف ب  هیبا    گهیتو صورت همه که د  دمیکوب   یم  ی جور

 نشم!  تیو غرض اذ

گفت که حرف   ی قصد و غرض نبود.. مامانم مخصوصاً اونجور   یب  -

بعد از   یبگ  ی خوا  یم  یعنیشناسمش؟    ینم  ی بندازه.. فکر کرد

ده سال   انیاز جر  ی زیتو نشده که بفهمه من چ  زونیرفتن من آو

 نه؟ ایبهت گفتم    شیپ

اشاره   قیچشماش چپ و راست شد.. انقدر دق  ن یمتعجبم ب نگاه

حر نتونستم  من  که  شدم    یفکرد  مجبور  و  بزنم  خالفش  بر 

 زد و روش و برگردوند.. ی کنم که پوزخند دشییتا

 ی تونم قصدشون و از هر کار و حرف  یخوب م  یلی.. خین یب  یم  -

 ستادیوا  ویگ  ی قرص و محکم پا   ی چه جور  ی دیبدم! د  صیتشخ
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که بخواد فرار کنه؟   ادیبرنم  ی ساله کار   ستیبچه ب  هیو گفت از  

گفتم و باور    یو همون روزا م  قتی من حق  ی بعد تو انتظار داشت

 کردن؟ یم

  ی که توش تو با دستا  دنید  لمیف  هیکه اونا    ریدر نظر بگ   نمیا  -

کرده و   ی کار  هی  ویگ  نکهیا  ی! ولی اومد  رونیاز اون خونه ب  یخون

نن تو  یاحتماله که بدون سند و مدرک نم  هیبعدش در رفته فقط  

 باورش کنن! 

  ی نفر ازشون م  هینبود و    یلمیف   چی شک نکن زرتشت.. اگه ه  -

کدومشون قاتله صد در    ویو گ  سایگ  نی ب  دیکن  یفکر م  دیپرس

  ی ها طنتیکردن! چرا؟ فقط رو حساب ش یصد من و انتخاب م

 !  م یبچگ

[25.۰۴.21 11:37 ] 

 و هشتاد و پنجم  ستیدو  و هزار پارت   

با    نگاه  داشت!  حق  اش..  ماتمزده  چهره  به  دوختم  و  دلسوزم 

.. منم  ن یمیامروز خاله س  ی منوچهر خان و حرفا  شبی د  ی حرفا

بشم..    سا یمتقاعد کردن گ  ی تالشم برا  الیخیخواستم ب  یاگه م

 کردم!  ی م دییحرفش و تا دیبا
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و اون احتمال   ی ده سال دور  نیو مادرش فقط به خاطر ا  پدر

واقعاً اون کار و نکرده باشه داشتن انقدر    سا یگ  دیکه شا  کیکوچ

 کردن.  یمهربون باهاش رفتار م

 ی ا  گهیجور د  هی  قت ی منم مطمئن بودم که اگه حق  گهید  حاال 

 ی صد در صد قاتل ماجرا  سایکه گ   دنی فهم  یشد و م   ی ثابت م

  گه ید  سایگ  دیشد که شا  یعوض م  ی اون شبه.. رفتارشون جور

 باهاشون داشته باشه!  یخواست ارتباط یوقت دلش نم چیه

انقدر   یول بگم ه   دیام  ی خب..  اونجا   چیداشتم که  به  وقت کار 

 یکه فکرش و م  ی زیزودتر از چ  یلیشه و من خ  ینم  دهیکش

  د ی باکنم.. بعدش    یو رو م  تیاون جنا   یکنن دست عوامل اصل

واسه   کنن  آماده  و  طوالن  هیخودشون  و   یدوره  مدت حسرت 

 . یمونیپش

ماجرا.. رفتارشون و    دنی با فهم  نکهیبود به ا  دواری شد ام   یم   فقط

 ییبدن و همون بال  رییگالره تغ  ی مشابه برا  تیموقع  هینسبت به  

 درآوردن و تکرار نکنن!  سا یکه سر گ

و    دمیکش  یقی عم  نفس اش  شونه  دور  انداختم  و  دستم  و 

 چسبوندمش به خودم..
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 .. بهش فکر نکن! زیشه همه چ یباشه.. درست م  -

 شه فکر نکنم؟  یمگه م -

 یاآلن دارم به چ  نی من هم  یبدون  ی خوا  یشه؟! م  یچرا نم  -

 کنم؟  یفکر م

باال رفته زل زد بهم.. از    ی ابرو  هیو با    د یکم عقب کش  هیو    سرش

  ش یکنجکاو  نحالیدارم.. با ا  طنتیکه قصد ش   بود  دهیلحنم فهم

 بشه و آروم لب زد: الیخینذاشت ب

 ؟یبه چ -

اعمال شبانه    ی برا  یهم اسم درخور و مناسب  ی تاب باز  نکهیا  -

 امون بود! 

لبخند رو لبم نشوند و همونطور    د یکه کش  یو پرحرص  قیعم  نفس 

 کردم گفتم:  یم  شتریکه سرعت تاب و ب

 ی ز یچ  ادیعقب جلو رفتنش تو رو    نی! ان ی.. بب گمیم  ی نه جد  -

 ندازه؟ ینم

 زا یچ  نی! من اآلن اصالً اعصاب فکر کردن به ای مسخره ا  یلیخ  -

 رو ندارم!
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.. چه  یکه تو هر حالت  هیخواد؟ اتفاقاً تنها کار  یمگه اعصاب م   -

م  یعصبان خوشحال  چه  ناراحت  داد..    یچه  انجامش   ه یشه 

  ورت یدا  یتون  یرو م  ایمه دنکه بعدش ه  اره یم  یخاص  یلکسیر

 به نقاط ممنوعه ات!  یکن

[25.۰۴.21 11:۴1 ] 

 و هشتاد و ششم ستیدو  و هزار پارت   

نفهم  - اصالً  منم  من..    دمیباشه..  اندازه  به  تو هم    ی حت   ایفکر 

 ! ی حرفا من و گول بزن نیبا ا ی دار  یاز من مشغوله و سع شتریب

  ی م  زیچ  هیفکر کن! تو ذهن من فقط    ی هرجور دوست دار  -

ا و  نکهیگذره..  هم  ما  خونه  م   ییال یکاش  و    ه ی  میتونست  یبود 

..  میاریتجربه هم رو اون به دست ب   هیو    میتوش بذار  ی تاب  نیهمچ

شد! فکر کن.. هماهنگ با عقب جلو   ی به نظر من که معرکه م

 رفتنش.. 

 رتشت بسه! ز -
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نبود و خوب   یسمت صورت قرمز شده اش.. عصبان   دیچرخ  نگاهم

  یتر م  رهیصورتش و ت  ی که رنگ لک ها  ی قرمز  نیا  دمیفهم  یم

 !هیکرد از چ

خنده..    ر یبلند زدم ز  ی نتونستم خودم و کنترل کنم و با صدا  گهید

خنده   ی داره با جمع کردن لباش جلو   یهم سع  سایکه گ  دمید

 .. رهیاش و بگ

 و محکم فشار دادم و گفتم:  شی نی ب نوک

شرای دید  - هر  تو  آدم  م  یطی..  باشه..  که  ا  ی هم  به    ن یتونه 

 موضوعات فکر کنه! 

باز شدن در جفتمون و از    ی بگه صدا  ی زیچ  سایگ  نکهیاز ا  قبل

 اطیو حخاله سارا و شوهر نکبتش که پا ت  دنی جا پروند و با د 

  م یو منتظر موند  میتاب بلند شد  ی هم از رو   سای گذشتن من و گ

 تا بهمون برسن! 

  اط یبه سمت در بسته ح  یشینگاه نما  یاز سالم و احوالپرس  بعد

 :دمیانداختم و پرس

 کو؟  ویپس گ  -
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از دوستاش قرار داشت رفت بهش سر بزنه.. گفت تا    یکیبا    -

 ! ادیشام آماده بشه م 

  دم ینفهم  گهیپردازش نقشه ام شد و د  ریذهنم درگ  عیسر  یلیخ

با    سایگ  یرفتن تو.. فقط وقت  یدادم و ک  یجواب خاله سارا رو چ

 تعجب گفت: 

 ! گه ید ایب -

 گفتم:   بمیاز تو ج میدرآوردن گوش نیبهش انداختم و ح ی نگاه

 ! ام یتو برو منم اآلن م -

  ی داشت بهم نگاه م  دیبا شک و ترد  نکهیتکون داد و با ا  ی سر

 دوستم نوشتم:  ی برا امایتو قسمت پ عیکرد رفت تو.. منم سر

 گه؟« یجمعه د »حواست

 تخت کاکو.. تو مشتمه!« التی»خ

گوش   دمیکش  ی قیعم  نفس  ج  م یو  تو  برگردوندم  مبم یو    ی .. 

و    ست یدرست ن  طیشرا  نیتو ا  یدونستم اعتماد کردن به هرکس

 خودم دردسر بشه.. ی تونه برا یم
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دوستم    ی که قرار بود برا  ی از بابت کار  المیهم خ  یاز طرف  یول

ازش بخوام    ی بود که هرکار  ریانجام بدم راحت بود.. انقدر چشمگ 

 شکل انجام بده و من و به هدفم برسونه!  نیبه بهتر

برو   یرفتم ب   ی که م  ی که هنوز ته دلم شک داشتم راه  هرچند

خب.. فعالً    یخوام.. ول   ی که م  ی زیچرسونه به    یبرگرد من و م 

 بود!  نیتنها راه چاره ام هم

 و هشتاد و هفتم  ستیدو  و هزار پارت   

ح  یکی تو  رفتن  مردا  بعد..  ساعت  کردن    ی برا  اطیدو  درست 

آشپزخونه جمع شدن.. منم بلند شدم برم    ی کباب.. خانوما هم تو

ح د  اطیتو  خواه  ریام  دمیکه  معذرت  بق  یبا  و    شی گوش  هی از 

 خلوت! اطیحرف زدن رفت سمت ح یتلفن ی برداشت و به هوا 

که در و ببندم چشمم   نیقبل از ا  یول  رونیندادم و رفتم ب  یتیاهم

سالن سوء    ی و سوت و کور   هیبق   بتیاز غ  یواشکیافتاد..    سایبه گ

خلوت باز   اطیکه به ح   یاستفاده کرد و راه افتاد سمت همون در

 رفت توش! ریشد و ام  یم

در و باز    ی عاد  یلیخ  دمیباال رفته نگاهش کردم که د  ی وابر  با

 برگشتم تو خونه..  عیکرد و رفت تو.. مکث نکردم و منم سر
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 به سرش زده! یدوباره چ ستیعقل معلوم ن یدختر ب -

حواسش   یمطمئن شدم کس  یبه دور و برم انداختم و وقت  ینگاه

قبل    یدنبالشون رفتم ول  ستی ما ن   یواشکی  ی سمت و کارا  نیبه ا

 به گوشم خورد که گفت:   ریام  ی بخوام در و باز کنم صدا  نکهیاز ا

.. حاال واسه ی .. خودت گوش نکردی ور  نیا  ایبهت گفته بودم ن  -

هر    یباعث و بان  ریبگ  ادیبارم که شده    هیمن طلبکار نشو! واسه  

 !یخودت ادیسرت ب  تیکه تو زندگ  ییبال

  سا یکه گ  هیتونستم بفهمم منظوش چ  یبود و نم  ج یهنوز گ   ذهنم

 با بهت جواب داد:

انقدر رذل و آشغال   ی تون ی پس.. پس کار خودت بود! چطور م -

 ؟ یباش

 ی .. تو زدم یباهم داشت  ی قول و قرار  هیدور بر ندار..    ی خودیب   -

  ی دینم  تیاهم  ینذار.. وقت  رازی پات و تو ش  گهی! گفتم درشیز

 برم!   شیخودم پ ی منم مجبورم با روش ها

منظورش تصادفه و خب.. حدسشم سخت نبود که    دمیفهم  تازه

باشه.. البته که هدفش کشتن من نبود و فقط    هیتو قض  ریام  ی پا
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بندازه که موفق شده    سایترس و به جون گ  نی خواست هم   یم

 بود.. 

گ  منتظر که  اضطراب  سایبودم  و  به محض    یبا همون ترس  که 

  گه یبار د  هیو    فته ی ع اون اتفاق تو دلش نشست به التماس بوقو

  شیبا حرف بعد  ی.. ولمیذار  ینم   رازیپامون و ش  گه یقول بده که د

 و.. ریام ادیهم من و شوکه کرد و هم.. به احتمال ز

پاتون و    گهید  یتو بگ  ه؟یراحت  نیبه هم  یهمه چ  ی فکر کرد  -

از ده    رازیش  دینذار بعد  اونم  که    یسال  ازدهیو منم بگم چشم؟ 

  ی خانواده ام؟ تو ک  دنیآالخون واالخون بودم و حسرت به دل د

بخوا  یهست تع  ی که  من  به    هی  ؟ی کن  فیتکل  نییواسه  نگاه 

به جا  هیبنداز..    تمونیوضع قرار   جفتمونکه    یگاهی نگاه  توش 

 ه! کردن من و بد دیبنداز.. بعد به خودت اجازه تهد میدار

[29.۰۴.21 21:22 ] 

 و هشتاد و هشتم  ستیدو  و هزار پارت   

ورود  نگاهم در  هنوز کس  ی و چرخوندم سمت  آشپزخونه..    ی و 

مکالمه    نیزودتر ا  سایبودم گ  دواریما نبود و ام  بتیحواسش به غ
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اش بودم و به سرانجام    جهینت   دن یرو که حاال منم مشتاق شن  ی ا

 برسونه.. 

 : دی به گوشم رس  ریمتعجب ام  ی بعد از چند لحظه صدا نکهیا تا

اونم اآلن؟ چند ساعت    ؟یپرس  ی سوال و از من م  نیا  ی واقعاً دار  -

تا    دیشا  ن؟یماش  ریبره ز  زتیبود شوهر عز  کینزد  نکهیبعد از ا

  یی ام و چه کارا  یمن ک  یدونست  یست نمو در  قیدق  نیقبل از ا

 .. نه؟یخوب بدون دیبا گهیاآلن که د ی.. ولادیازم برم

.. که واسه یشرف و پست فطرت  یدونم چقدر ب   یآره خوب م  -

هرکار  دنیرس اهدافت  می کن  ی م  ی به  هم    هیدونم    ی..  ذره 

وسط.. واسه به    ادیمنافعت که ب   ی و پا  ستیتو وجودت ن  ت یانسان

.. هم از جون  ی گذر  یدختر بچه م  هی  ی هم از آبرو  فتادنتیخطر ن

 خواهرزاده زنت! 

م  هینیهم  قاًیدق  - نبایگ یکه  نظر خودت..  به  از   دی.. خب حاال 

  د ینبا  ؟ی ریبگ  ی و جد  داشیتهد   دینبا  ؟یبترس  یآدم  نیهمچ

 ؟یبمون  یکه باهاش گذاشت یقول و قرار ی پا

شناختنت..    ای! چون همه تا اآلن  ست ین  مهم  یهست  یتو ک  نکهیا  -

شن..    ی آشنا م  تیشناسنت و با ذات واقع  یم  ی روز   هیباالخره    ای
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خ  یول م  یلیاآلن  بدون  یدلم  تو  ک  یخواد  و چه    یمن  هستم 

 !ادیازم برم ییکارا

که از ترس و استرس بود   سایگ  ی باال.. لرزش صدا  دیپر  ابروهام

خوب تونسته بود حرفاش و   یل یخ  یشد.. ول  یحس م   ی به خوب

 بذاره رو طرف مقابلش..  ریو تاث نهی کنار هم بچ

 ی حرفا  ی برا  یداد جواب  یکه نشون م  ریبه راه سکوت کردن ام  راه

مسئله   نیهم  ی ا ینداره.. گو  بشیتو ج  سایپر اعتماد به نفس گ

 بود! 

 .. یعنیحرف؟ اآلن.. اآلن  نیا یچ یعنی -

رو دست بندازه    سایگ  نکهیا   ی برا  کرد و ناباورانه تر.. فقط  ی ا  خنده

 : دیپرس

 ؟ی ایواسه من سوسه م ی الف بچه دار هیاآلن تو  -

  ی که بهت بربخوره.. ول  دمیفکر کن! حق م  ی هرجور دوست دار  -

حرکت انجام    هیداره..    یعکس العمل  ی.. هر عملنه یهم  قت یحق

غلط بزرگتر    هی  ی ! بخوانی و حرکت من و بب  ستای.. حاال وای داد 

 بکنم که به کل فلجت کنه!  ییتونم کارا ی.. منم می انجام بد
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داشت  - عرضه  اگه  میتو  حرف  کنده  پوست  و  رک  ..  ی زد  ی.. 

 کردن و که همه بلدن!  دیتو لفافه تهد ی نجوریا

[29.۰۴.21 21:22 ] 

 و هشتاد و نهم  ستیدو  و هزار پارت   

خواست    یبا بلند کردن صداش م  ی ول  دهیبود که ترس  مشخص

تر از   ی قو  سای نشون بده.. اما گ   سا یخودش و نسبت به گ  ی برتر

 جواب داد: ی با خونسرد یبود وقت ی ا گهیهر زمان د

باهاش   ی .. که بخواادیسر زرتشت ب  ییکه.. اگه بال  نهیمنظورم ا  -

بذار به آدم  یم  لی .. من تبدی داغ رو دل من    گهیکه.. د  یشم 

 ش یگوله آت  هیشم به    یم  لیاز دست دادن نداره! تبد  ی برا  یچیه

کن..    ی کنم.. حاال کاله خودت و قاض  یو خاکستر م  تی و زندگ

  گه ید  ی هر بال  اینباشه    تزرتش  ؟یبترس  یآدم  نیاز همچ  دینبا

با   کار؟یخوام چ  یو زنده بودن و م  ی.. من زندگ ادیسرش ب  ی ا

دار..   ی برم باال   تیا   غهیحاضرم به جرم کشتن زن ص  لیکمال م

قبلش    یول وص  ییحرفا  هیخب..  عنوان  به  که  بزنم..    تیدارم 

! پس نذار کار  تاست یمخاطبش خاله سارا و آن   شتریکه ب   ییحرفا
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ا احدالناس  شه بک  نجاهایبه  با  زرتشت..  جون  سر  من..    ی چون.. 

 ندارم!   یشوخ

حرف  یکمرنگ   لبخند خاطر  به  هم  نشست..  لبم  گ   یرو    سا یکه 

تو  یدرباره من و نقش  به خاطر    شیزندگ   ی که  داشتم زد.. هم 

اش شده بود صورت قرمز    جهیکه بدون شک نت  ی جانانه ا  دیتهد

 !ری شده از خشم ام

گرفته بود که در جهت باد حرکت کنه..    ادیسنگ من خوب    گل

تونستن بکنن    یکه م   ی پدر و پسر و کار  نیعمر از ا  هی  ی خودیب

  شون یتونست کابوس بزرگ زندگ  ی .. خودش میوقت  دیترس   یم

 باشه! 

 ؟ی بخور  یچه گه  ی خوا  یانجوجک؟ مثالً م  یترسون   یبچه م  -

 ی کن  ی.. فکر میگذشته ام بزن   یاز من و زندگ  یبه سارا حرف   ی بر

  ؟یکنه که انقدر دور برداشت  یباور م

جلز ولز کردناتم   نی.. اریام  یشناس  یتو خودت زنت و خوب م  -

که فقط گفتن من.. بدون    یدون  یشناختنته.. خوب م  نیمال هم

دورت    شهیهم  ی تا خاله سارا برا  هینشون دادن سند و مدرک کاف 

بکشه! هم زندگ  ی شک  نیو خط  کاف   یم   تونی که وسط    ه یافته 
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.. از لو رفتنت.. از نهینت! همه ترس تو هم از همواسه تباه شد

  نکه یاعتراف کردن من.. از لو رفتن نسبت اون زن با تو.. لو رفتن ا

سال..    نهمهیکه ا  ی ستین   ی! وگرنه تو آدمی مالک اون خونه تو بود

  تی .. از رحم و مروت و مردونگیمن استفاده نکن   ه یعل  لمیاز اون ف

 .. از ترسته! ست ین

که   یاون  دیو عوض کنم! هان؟ شا  دمیالزم باشه تهد  دیپس شا  -

! آدم مرده هم که  یی.. توست یزرتشت ن  ارمیسرش ب  ییبال  هی  دیبا

 !نه؟یاز ا ریتونه بزنه.. غ  یحرف نم

  ی و محکم بستم و دستام و مشت کردم! خون خونم و م  چشمام

اآلن برم وسط بحثشون و مشتم   نیخواست هم  یخورد و دلم م

 صورتش بکوبونم!   ی و تو

داد   یمن به خودش اجازه م  ی پدر مادر تو خونه بابا   یب  کهیمرت

فکر کرده بود با خودش؟ که   یبه مرگ کنه؟ چ  دیکه زنم و تهد

بخارم    یکنم؟ باورش شده بود انقدر بو فقط نگاهش    ستمیمنم وا

  ه ی  نی و ع  ستمیاتفاقات ن  نیکدوم از ا  چیه  انیکه هنوز در جر

 کنم؟  یو م میزندگ  هیحاش یدارم ب زیاز همه چ یآدم راض
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خهه وقتش  به  م  زایچ  یلی..  آدما  یثابت  همه  به    نیا   ی شد.. 

 صفت تر از خودش!   یحرمله و پسر ب  نیاز همه.. به ا  شتریجمع! ب

گفته    یک  یتونه بزنه! ول  ی! آدم مرده حرف نمیگ ینه درست م   -

  شه یهم  ی دونم فقط تو مغزمه و با مردنم برا  یکه من م   یهرچ

 اد یمثل شما بهم    یشرف  یب  ی شه؟ سر کردن با آدما  یپاک م

 ی نگر باشم و حواسم به فردا و پس فردا  ندهیآ  شهیداده که هم

و توش.. مو به مو    تم گرف   لم یاز خودم ف  ن یخودم باشه.. واسه هم

  ی دونستم.. هرچ  یکه م  یاتفاقات اون شب و شرح دادم.. هرچ

  ی شد. م  یشد و نم  یکه به من مربوط م   ی.. هرچدم یکه فهم

 یم  امیسند خوب باشه که بعد از مرگم به دست دور و بر  هیتونه  

  ش یکنن.. همونطور که ده سال پ  یحرفم و باور م  ایلیرسه و خ

بودن  یلیخ قاتل  د  مراحت  کردن!  باور  از    گهیو  بهتر  خودت 

مدرکه واسه    نیبهتر  لمایف  نیتو خانواده ما.. ا  یدون  یم  یهرکس

گناه باشن.. چه مثل تو..    یو اون.. چه مثل من ب  نیمتهم کردن ا

 تا خرخره تو گناه غرق!  
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نزد  ییقدم ها  ی صدا باعث شد حواسم    یم  کیکه  به در..  شد 

بکشم و با سرعت    رونیب  سایگ  ی جمع بشه و خودم و از بهت حرفا

 از خونه..  رونیبزنم ب

که اول اومد   یاون  دمیباز مونده د  مهیدر ن  ی از ال   نکهیهم  یول

برعکس من هنوز به خودش   ر یکه ام   دمی.. فهمساستیگ  رونیب

  ر یگ  سایگ  ی دایدرواقع تهد  ایحرف..    رتیو تو بهت و ح  ومدهین

 کرده! 

.. ریدل س  هیاآلن برم    نیخواست هم  یاز حد دلم م  شیب  نکهیا  با

 رفتار کنم.  اطیبهتر بود با احت یسر تا پاش و ببوسم.. ول

[29.۰۴.21 21:22 ] 

 کمی و نود و  ستیدو  و هزار پارت   

گ  حاال  ام  سا یکه  با  زدن  حرف  تو  بود  موفق  تهد  ریانقدر    د یو 

که ما رو   یتیموقع  نیحرکت اضافه ا  هیشد با    یم   فیکردنش.. ح

 ! میکرد و از دست بد یتر م کینزد  میخواست ی که م ی زیبه چ
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تفاوت به دور و    یو ب  الیخ  یآدم ب   هیتونستم نقش    یبازم م  من

باز و  جا  ی برم  تا  م  ییکنم..  مطمئن  د  یکه  وقتش   گهیشدم 

 سکه رو به همه نشون بدم!  ی اون رو دیو با دهیرس

××××× 

  ی اومد.. مطمئناً هرکس   یدر نم  یو صدا از کس  میشام بود  زیم  سر

خودش.. پدر و مادر من و زرتشت که بدون   ی داشت برا   یلیدل

به خاطر بحث کوچ ا  ی کیشک  اومدن خاله سارا  از    نا یکه قبل 

کت بودن و جز از سر اجبار حرف اومد سا   شیمن و مامان پ  نیب

 زدن! ینم

زودتر از    یلیکه بارش کردم و خ  ییکه هنوز.. از فکر حرفا  رمیام

  ومده ین  رونیب  ادی گفتم تا حساب کار دستش ب  یبهش م   دیبا  نایا

 بود! 

..  دیقبل از شروع شام رس  شی پ  قهیچند دق  نی هم که هم  ویگ

کنه    ی کرد تا ظاهرساز  یتالش م  نکهیبود و با ا  زونیاخماش آو

 ! ستیمشخص بود که موفق ن  هیبا بق  رهیو گرم بگ

دو نفر..    نیروشن بود.. در مقابل ا  فمونی و زرتشت هم که تکل  من

سراز  وجودمون  تو  انزجار  و  نفرت  حس  که    یم  ری انقدر  شد.. 
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قاط  می داد  یم  حیترج و  سکوت  تو  یبا  ها..    ی نشدن  بحث 

 ! م ینکن شترشیب

جمع خاله سارا و گالره    نیا  ی تو   یز همه چخبر ا  یب   ی آدما  تنها

خاله سارا.. به خصوص    ی سوخت برا  یوقتا دلم م  ی بودن! بعض

  یامروز که مجبور شدم همه توانم و جمع کنم و تمام قد جلو

 شد!  شتریب ی حس دلسوز نیکنم.. ا دشیو تهد ستمیوا ریام

و رو بشه و آب    ریز  ریام   یخواست زندگ  یهمه وجودم م  نکهیا  با

پا از گلوش  ول  نییخوش  زندگینره   ی مساو  ش ی.. خراب شدن 

فرد همه    نیگناه تر  یب  دیبود با بدبخت شدن خاله سارا که شا

 اتفاقات بود! نیا

  یخواستم تالف  یبشم.. اگه م   ال یخیتونستم ب  ی .. نمنایهمه ا  با

رو    ی و حس ترحم و دلسوز   ری شدم مثل ام   یم   یکی  دیکنم.. با

 کشتم..  یم متو وجود

ازش   یکه زرتشت با خوش شانس  یهنوز از فکر اون تصادف  من

  یشد و قلبم م  یم   خیتنم س  یجون سالم به در برد همه موها

 گرفت! 
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عز  یحت با جون  باشه داشت  ترسوندن  اسمش  آدم    نیزتر یاگه 

 کرد..   یم ی من باز  یزندگ

[29.۰۴.21 21:22 ] 

 و نود و دوم  ستیدو  و هزار پارت   

جواب بذارم.. به خصوص    یکارش و ب  نیخواست ا  یدلم نم  منم 

بودم زرتشت حق داشت و رو شدن اون   دهیفهم  گهیاآلن که د

کردم براش نقطه    یکه فکرش و م  ی زیاز چ  شتریب   یلیمسئله خ

 ه! ش یضعف محسوب م

که    یکوچولو بترسونمش و ترس  هیتونستم    ی.. منم منیهم  واسه

 امروز به جونم انداخت و بهش بچشونم.. 

با غذام خاله سارا رو مخاطب   ی باز  نیو صاف کردم و ح  گلوم

 قرار دادم و گفتم:

 خاله سارا؟ -

 جانم؟ -

مطمئن شدم همه حواسشون به مکالمه ما که وسط سکوت   یوقت

 : دمیاومد جمع شد پرس ی به چشم م  ه یبق
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 ؟یشناس   یم ونیبه اسم کتا یشما کس -

ا  یب  خاله به  اصل  نکهیتوجه  ا  میمنظور  چ  نیاز  بوده    یحرف 

 لب شد..  ریمشغول فکر کردن و تکرار اسمش ز

گشاد از    ی که با چشما  ریزل زدم به ام  ی من.. با خونسرد  یول

نگاه م  می خشم مستق به من  و    یداشت  از اون روم  بعد  کرد و 

گ سمت  د  ی ویچرخوندم  ب  شبیکه  کرد    یم  یاطالع  یاظهار 

 یو ازم نم  دشیو حاال نگاه پر از شک و ترد   زینسبت به همه چ

 گرفت! 

 خاله سارا جواب داد:  نکهیا تا

 .. چطور؟ادینم ادمینه خاله..  -

  م ییخشم مردِ رو به رو  ش یلبم که شک نداشتم آت  ی لبخند رو  با

نها به  م  ت یو  تعر  یخودش  مشغول  من    ف یرسونه..  داستان 

 شدم: میدرآورد

.. از خودم بزرگتر بود.. اونم  شی دوست داشتم چند سال پ   هی  -

 یحرف م  ی کرد.. با هم از هر در  یم  یزندگ  رازیمدت تو ش  هی

.. گفت من  هیفرخ   میخانواده مادر  یلیفام   دیفهم  نکهی.. تا امیزد
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کالس    می رفت  ی شناسم که با هم م  یم  یو به اسم سارا فرخ  یکی

 ! دشی شما هم بشناس  دی! گفتم ازتون بپرسم شایاطیخ

  ی م  یاطیکالس خ  شیمدت تو جوون  هیدونستم خاله سارا    یم

بشه..   دهیکردم ذهنش به اون سمت کش  ی رفت و از قصد کار

به هدفمم رس  یول اون کس  دم یخب  با  یو  اصل  د یکه    ی منظور 

اون   گم یدارم م  یبود چ  دهیخوب فهم  یلیخ  دی فهم  یحرفم و م

 ! هیکه ازش حرف زدم ک یاصل ونیکتا

  یی کذا  ونیخاله دوباره رفت تو فکر تا کتا  نکهیا  نِ یح  نیهم  واسه

کردم و از باالش زل   کیدوغ و به لبام نزد  وانیل  ادیب  ادشیرو  

 ! ریزدم به چهره سرخ شده ام

هم بود که زودتر از باباش خودش و    ویحواسم به گ   یرچشمیز

  نیمثالً نشون بده نسبت به ا  نکهیا  ی جمع و جور کرده بود و برا

 تفاوته خودش و با غذاش سرگرم کرد! یب  هیقض

دستم نشست سرم    ی رو  ز یم  ریدست زرتشت که ز  ی حس گرم  با

  ی کرد.. انگار م  یو به سمتش برگردوندم.. اونم مشکوک نگاهم م

به روش    یبخش  نانیکه لبخند اطم  هیخواست بپرسه هدفت چ

 زدم..
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ا   هرچند از  تر  ب  نیباهوش  نفهمه  که  بود   نیهمچ  خودی حرفا 

 نیحرف و ا  نیا  نی ب  یارتباط  ه یذهنش    ی و تو  دمینپرس   یسوال

  شتر ی.. بعداً براش بیکرده ول  دای پ   ریام  ده یدرهم شده و ترس  افهیق

 دادم! یم  حیتوض

با  زرتشت وقت  دی فهم  ی م  د یهم  ب  ی پا  یکه  وسط  ..  ادیجونش 

بب  ی ا  گهید  ی سا یگ   هیممکنه   ه  نه یرو  حاال  تا  وقت    چیکه 

 ! دتشیند

 ت یکه حاال بدون اهم  ریداشتم خودم و در برابر نگاه ام  یسع  هنوز

هم که شده    ی ظاهرساز   ی بود و برا  رهیخ  میمستق  هیبه حضور بق

زد به اون راه خونسرد نشون بدم که خاله سارا   یخودش و نم

 باالخره دست از فکر کردن برداشت و جواب داد:

  ا یل یخ  یاطیرفتم کالس خ  ی.. اون موقع که م ادینم  ادمیواال    -

 بود؟ یچ  ش یلیرفتن.. فام   یاومدن و م یم

که به    ی زیچ  ن یاول  نیدونستم.. واسه هم  یاون زن و نم  یلیفام

درست در    یشانس  هوی  نکهیا  دی به زبون آوردم به ام  دیذهنم رس 

 ! ادین

 شادکام!  -
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از دوستام بود    یلیفام   نیبا ا  ی آهان.. نه.. فکر نکنم! اگه کس  -

تا دلت بخواد تو    یکمه.. ول  شی لیموند چون فام   یم  ادمیحتماً  

با    یشهر هم فرخ  نیا   گه ید  یکیهست هم سارا.. حتماً من و 

 اشتباه گرفته! 

اش و از  روم    رهیباالخره نگاه خ  رمیمشغول غذام شدم و ام  دوباره

 برداشت.. 

 ! د یآره.. شا -

 ن بود؟! بود؟ هم سن و سال م  یحاال چه شکل -

 تو چشماش با صداقت گفتم:  رهیو بلند کردم و خ سرم

  ه ی.. شما  لیاز نظر شکل و شما  یتر بود! ول  کینه از شما کوچ  -

 .. ی سر و گردن باالتر 

به صورت قرمز شده از خشم شوهرش..    تیاهم  یسارا.. ب  خاله

ا  ق  نکهیفقط رو حساب  لبخند  فیاش تعر  افه یاز  زد و    ی کردم 

 گفت: 

 !ی قربونت برم خاله.. لطف دار -
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که نه از سر آرامش..    یو غذا بازم تو سکوت  مینگفت   ی زیچ  گهید

تنها    دیجمع بود خورده شد.. شا  شترینصف ب   تی که از سر عصبان 

آروم شده    شی پ  قه یکم نسبت به چند دق   هیکه اون وسط..    یکس

 بود من بودم. 

[29.۰۴.21 21:22 ] 

 و نود و چهارم ستیدو  و هزار پارت   

بود    هرچند مرور خاطرات   گهیبار د  هیکه واسه خودمم سخت 

ذهنم نگه داشتم    ی که تو  یاطالعات  دنیکش  رونیاون شب و ب

خواست بکنه و با وقاحت تمام بهش    یم  ریکه ام  ی .. فکر کاریول

 ی و کار  رم یشد منم از منطقه امنم فاصله بگ  یاقرار کرد باعث م 

 !ادیبرمازش  ییکنم تا بفهمه طرف حسابش چه کارا

* 

اصالً دلم   گهی که د  یو مزخرف  ن یاز شام.. بازم تو اون جو سنگ  بعد

 میتحملش کنم نشسته بود  ی به صورت ظاهر  یخواست حت   ینم

دو    یکیبعد از    ویکه گ   میخورد  ی م  ی نیریو ش  ی چا  م یو داشت

 : دیساعت سکوتش باالخره زبون باز کرد و از زرتشت پرس
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 د؟ یر یم دیچرا انقدر زود دار -

انگار هم  یرفتار م  ی عاد  انقدر  شبیآدم نبود که د  نیکرد که 

  یی جورا  هیانداخت و    کهیزرتشت در اومد و بهش ت  ی علناً تو رو

 اعالن جنگ کرد..

  ره یکم خ  هیبرخوردش متعجب شد که    نیانگار از هم  زرتشتم

 نگاهش کرد و بعد جواب داد: رهیخ

خودم باشم تا راست    دی.. باختهی شرکتمون بهم ر  ی کم کارا  هی  -

 کنم! سشونیو ر

 ؟یکن  یکار م  یچوب  عیهنوز واسه همون شرکت صنا -

سواال   نیش از ابود هدف   دهیرو لب زرتشت نشست.. فهم  ی لبخند

  ر یحرفا شغل زرتشت و ز  نیخواست با ا  ی بچه ها م  ن ی.. ع هیچ

 .. نییپا اردشیسوال ببره و نسبت به شغل خودش ب

 و جواب داد:  ارهی نبود که کم ب یزرتشتم آدم یول

 کنم.. شرکت مال خودمه!  یکار نم یواسه کس -

 !ی کرد شرفتیعه.. پس پ -
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 یکار  هیها و تالش خودش    ییبه توانا  هیکه با تک  ی معلومه! کس  -

  ی م   شرفتیذاره پ  یم  هیکنه و از دل و جون براش ما  یو شروع م

نداشت که از همون اول با پول بابام    ی منم کار ی کنه.. وگرنه برا

آب تو دلم تکون بخوه بچرخونمش   نکهیشرکت بزنم و بدون ا  هی

شدن..    س یرئبرام مهم بود که قبل از    یفخر بفروشم.. ول  هیو به بق

 ! رم یبگ ادیباشم و چم و خم کار و  ردستیز

و   ری.. که امویانداخت و نه فقط خود گ  ویکه زرتشت به گ   یمتلک

و اون وسط   دنیبحث بودن هم فهم  نیمن که شنونده ا  ی بابا

که رو لب بابام نشست و کامالً تضاد داشت با    ین یلبخند پر تحس

 .. برام جذاب بود!ریچهره درهم ام

[29.۰۴.21 21:22 ] 

 و نود و پنجم ستیدو  و هزار پارت   

 زد و گفت:  ی شخندی حرف زرتشت ن یتالف ی برا ویگ

دار  - بی آره خب.. حق  تو  واسه  بابات..    شتری!  اعتبار  و  پول  از 

ببخش البته  اومد!  کارت  به  زنت  پدر  بودن  زن  دیپولدار  پدر   ..

 سابقت! 
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 :دیپرس  ی ا  مانهیو با لحن مثالً صم  دیبلند خند  ی با صدا  زرتشت

  ی چهار ساعته پا ستیب  ای ؟یکن  یتو اون سفارت تو کار هم م  -

  ی م  و اون و از بابا و مامانت  نیا  ی و خبر دست اول زندگ  یتلفن

م   ؟ی ریگ انقدر وقت  که  و   ی خبرا  ی ذار  یحداقل حاال  درست 

.. به لطف ورشکسته شدن  دمی رس  نجای.. من اگه به اریموثق بگ

شدن.. شرکتش و نجات بدم!    کیپدرزن سابقمه که تونستم با شر

  ی ول  ستیدر واقع پول من بود که اون و نجات داد.. البته مهمم ن

ها..    یخاله خانباج  ی زاربه سبک خبرگ  ی بخوا  دیخب.. گفتم شا

ا هم  به    نیتو  رو  کن  گهید  یکیحرفا  شای منتقل    عه ی.. حداقل 

 پخش نشه! 

زرتشت انقدر راحت درباره   نکهیلحظه انگار ماتش برد از ا   هی  ویگ

کرد   یزد.. البد فکر م   ی من و بابام حرف م  شی پدرزن سابقش پ

خجالت به   دمیو شا  تی.. من و زرتشت از عصبانویاآلن با متلک گ

 ! میدیرس یمرز انفجار م

  دم یفهم  ی.. حاال می شد ول  یم   نیهم دیهم با  یحالت معمول  تو

تو لحظه  ی.. حتنیداشت با آوردن اسم کاتر یزرتشت سع  نکهیا
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برا  نیا  مونیزندگ  یخصوص  ی ها رو  عاد  ی موضوع  کنه    ی من 

 بود! یواسه چ

قرار گرفتم.. انقدر آرامش    یتیموقع  نیتو همچ  یوقت  نکهیا  واسه

داشته باشم که بتونم باهاش طرف مقابلم و که از قضا دشمنم  

 آزار بدم!  میشه.. با خونسرد یمحسوب م

جمع.. در دفاع    ی ا  هیبابام بود که بعد از سکوت چند ثان   باالخره

 از دامادش گفت: 

..  د یکن  ی م  شرفتیروز به روزم پ  دیالحمداهلل که مشخصه دار  -

 و.. زرانیشرکت خ یغاتیتبل لبوردیب دمیهم د نجایا ی ابونایتو خ

 !دیممنون لطف دار -

 : دیبود که انگار قصد ساکت شدن نداشت و با تعجب پرس  ویگ  بازم

 زَرانه؟یاسم شرکتت خِ  -

 آره!  -

 زَران؟ یچرا خِ -

 داشته باشه؟  دیبا  یخاص لیدل -
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ا  ویگ  نکهیا  الیبه خ  بابام به    یسواال م  نیبا  بازم بحث و  خواد 

کنا و  به   هیگوشه  رو  و  نداد  بهش  زدن  حرف  مهلت  بکشونه.. 

 زرتشت گفت: 

  اقتش یزرتشت جان.. ل  یرو به جلو حرکت کن   نطوریهم  شاال یا  -

 !ی و دار 

تالشمون و   میدار  یعنیبرنامه ها دارم..    ی سر  هیممنون! حاال    -

دو    یکیتو    یندگ ینما  سیواسه توسعه و اگه بشه تاس  میکن   یم

شدنش به دستمون    دییروزاس که خبر تا  نی.. همگهیتا کشور د

 برسه.. 

به من که فقط شنونده بودم تو اون   ینگاه   میبا ن   کرد و  ی مکث

گفتن نداشتم.. دستش و دور شونه ام حلقه   ی برا   یجمع و حرف

 کرد و گفت: 

..  میو همه رو دعوت کن  میریبگ  یمهمون  هیاگه جور شد.. قراره    -

م دارم  اآلن  م  گمیاز  و  کاراتون  به    ی برا   د یکن  زونیکه  اومدن 

 تو جشنمون شرکت کنن!  دیتهران! چون همه با

 و مخاطب قرار داد و گفت: وی گ  میمستق  نباریا

 ؟یتو هم که فعالً هست -
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ب  ویگ و  خونسرد  مودِ  همون  تو  بود  برگشته  دوباره    ال یخیکه 

 زد و گفت:   ی خودش لبخند

معلومه که هستم! اگرم برنامه رفتن داشته باشم به خاطر جشن    -

تنها پسرخاله ام   ت یشاهد موفق   ادی! دلم نمندازمشیم  شما عقب 

 نباشم! 

به نشونه تشکر تکون داد و روش و    ی هم با لبخند سر  زرتشت

از سکوتم به خاطر بهت   یبخش هیکه حاال  یبرگردوند سمت من

 بود! رتیو ح

 ن یکردم تا ا  یحال اون لحظه همه تالشم و داشتم م   نیبا ا  یول

که فقط    ییآدما  نیا   ی ذاره.. چون جلون  ریچهره ام تاث  ی تعجب رو

شد نشون بدم که تا چه حد    یآتو بودن.. نم  ه یمنتظر گرفتن  

 حرف زرتشت..  نیشدم از ا زیسورپرا

 نیا   انیدر جر  دیمنم به عنوان همسرش با  ی تو حالت عاد  چون

به خاطر    یمهمون که همش  داشتم  و حتم  بود  نظرش  مد  که 

روحمم ازش    یقرار داشته باشم که حت  ستیشرکت ن   تی موفق

 خبر نداشت! 
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کرد ظاهرم و حفظ کنم.. تا بعداً درباره   یاما فعالً عقل حکم م 

گرفت و تو جمع به زبون آوردش   یمیتصم  نیهمچ  هویچرا    نکهیا

 !دم یپرس یازش م

* 

بود که    بیخونه.. عج  م یگشت   ی برم  می تو داش  م یبود  ن یماش   تو

 .. م یبود و بشکن نمونیکه ب  ی سکوت  مینداشت  لیکدوم تما چیه

با خانواده ام و   میخداحافظ  ریمن درگ  یدونم ول  یو نم  زرتشت

حرفا   شونیاشک  یچشما و  م  ییبودم  حس  پشت   یکه  کردم 

 ! ارنیتونن به زبون ب ینگاهشون مونده و نم

اومد   ی ازم برنم  ی .. هنوز کاریول   هیدونستم چ  یکه م   ییحرفا

بعدش   یخواستم بشنوم درد دلشون و وقت  ینم  یبراشون.. حت 

 تونستم حرف بزنم و از خودم دفاع کنم!  یمنم نم

[29.۰۴.21 21:23 ] 

 و نود و هفتم  ستیدو  و هزار پارت   
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زرتشت    ی که برا  ی.. مثل وقت زیبه ر  زیتمام اون شب و ر  نکهیا  فکر

تا آسمون   نیکنم و واکنش خانواده ام زم   فیدرد دل کردم تعر

 کرد! یم تمیبا واکنش زرتشت فرق داشته باشه اذ

من از نگاهاشون بخونم    یول  ارنیبه زبون ن  ی زیچ  یحت  نکهیا  فکر

اثبات حرفم    ی برا  یسند و مدرک درست و حساب  هیکه دلشون  

از وجود    یترسوند که حاضر نبودم تا وقت  یخواد انقدر من و م  یم

حرف نزدن تا   نیاگه ا  یبزنم.. حت  یمدرک مطمئن نشدم.. حرف

 آخر عمرم طول بکشه!

به دور و برم انداختم..    ی .. به خودم اومدم و نگاهنیتوقف ماش   با

 ستاده یکه زرتشت وا  ییبا جا  یشناخت   و  ییآشنا  چیه   دمید  یوقت

 : دمیندارم پرس

 نجا؟ یا  ی دار ی کار -

 و از رو به رو گرفت و زل زد بهم:  نگاهش

  مین یبش  میکافه اس تا سه چهار صبح بازه.. بر  هی  نجایپشت بوم ا  -

 ! میکم حرف بزن  هی.. م یبخور ی زیچ هی

داشت   تیبهش انداختم که حاال با جد  یباال رفته نگاه   ی ابروها  با

 کرد..  یپارک م  نی دو تا ماش نیو ب  نی ماش
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 !ه؟ی.. چه کارمیقهوه بخور ای  ییخونه خودمون چا میخب بر -

  م یبعد بر  میکم باد به کله امون بخوره.. آروم که شد  هی  میبر  - 

 خونه! 

شدم.. پس    ادهیپ   نی نگفتم و بعد از پارک کردن ماش  ی زیچ  گهید

  ده یآرامش نم  یسکوت من.. معن  نیبود که ا  دهی م فهمزرتشت ه

 شام بپرسه.  زی و خب.. حقم داشت که درباره علت حرفام سر م 

  د یو شا  امیکنه تا خودم به حرف ب  ی داره کار  یدونستم سع   یم

کرد و راحت تر حرفام و به زبون    ی کافه نطقم و باز م  نیرفتن تو ا

 آوردم!  یم

مهمون  ییسواال   منم اون  درباره  حت  یداشتم  موقع    یکه 

مطرحش کرد و از همه قول گرفت تا    ی جد  یلیخ  یخداحافظ

 بود!   تیموقع   نیبپرسم و اآلن بهتر  ان یخودشون و آماده کنن و ب

دکمه   نکهیو هم  میشد  ی ا  شهیزرتشت سوار آسانسور ش  همراه

 زل زد بهم..  ی ا   انهیطبقه آخر و زد برگشت سمتم و با لبخند موذ

 بهش رفتم و گفتم:  ی غره ا شمچ



3451 
 

  ی به حال  یذارم تو آسانسور حال  ی من خودم هر وقت پام و م  -

 نگاه کردنا و لبخند زدنات.. بدترش نکن!   نیبا ا  گهیشم.. تو د  یم

 دیبلند خند  ی با صدا  ینبود ول  زونیاونم مثل من م   نکهیوجود ا  با

 و گفت: 

 ه یخواد    یم  ! اآلن واقعاً دلمی و به منم منتقل کرد  تتیحساس  -

 داشته باشم!  ی ا شهیتجربه هم تو آسانسور ش

[29.۰۴.21 21:23 ] 

 و نود و هشتم  ستیدو  و هزار پارت   

محترم ستاد امر به معروف    نیاتفاقاً خوبه.. چون بعدشم مامور   -

تجربه به دست آوردن و بهت    یو طعم واقع  انی از منکر م   یو نه

به دست    یدردناک  ی زندان تجربه ها  ی ترسم تو  یچشونن! م  یم

  شهیکه من هم  یدون  ی کردم.. م  یم   تیوگرنه حتماً همراه  ی اریب

 ام! هیپا

 : دیرو صورت نشست و توپ یساختگ اخم

 یر ندار.. زبونت واسه هر چرت و پرتدور ب  گهیرو بهت دادم د  -

 بچرخه؟! دیبا
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  د یچ یآسانسور پ  ی خنده بلندم تو فضا  ی من بودم که صدا  نباریا

گونه ام شد   ی رفتنمون بوسه محکم زرتشت رو   رونیو قبل از ب

 خنده!  نیجواب ا 

بود به    کیکه نزد  ی زیسمت م  میزرتشت راه افتاد  ییراهنما  با

 : دمیپرس  میپشتش نشست نکهیلبه پشت بوم و هم

 رو؟  نجایا یشناخت یاز کجا م -

 بودم!  دهید نستاگرامیعکس هاش و تو ا -

 قشنگه!  یلیخ -

 ه ی  میینجایکه ا  ی شب آخر  نی ا  ومدیقشنگه.. دلم ن   دمیمنم د  -

  ی لی.. خمی شرکت و کار و بارمون  ری.. تهران که همش درگ میایسر ن 

 کافه و رستوران! میرشه ب یوقت نم

 بهم انداخت و گفت:   یمهربون نگاه 

که پنجشنبه جمعه   میبه بعد برنامه بذار نیاز ا  دم یقول م یول -

 ! میبرس حمونی به تفر شتریها ب

.. من خلوت دو نفره خونه خودمونم  ستیمهمم ن  یلیحاال خ  -

 دوست دارم!
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  نکهیشم از ا  یناراحت م   یلیوقتا خ  ی.. بعض یاون که آره ول   -

ن  یزندگ   رهیم  ادمی امون  نفره  و خلوت دو  کار  به    ستیفقط  و 

 ی ندار  یوقت توقع  چیداره.. تو هم که ه  اجیهم احت  گهید  ی زایچ

 حواسم باشه!  دی.. خودم بانیواسه هم

خواسته ام از    تیکه اآلن دارم.. نها  ی زیندارم چون چ  یتوقع  -

 و بخوام؟! شترشیب د ی.. چرا باه یزندگ

لبش    ی رو  نیهمون لبخند غمگ   ینگفت.. ول  ی زیچ  گهید  نباریا

شا رسوند!  گوشم  به  و  حرفاش  تو   دیهمه  آدما  داشت..  حق 

هم  شونیزندگ احت   ی هفتگ  کیکوچ  حاتیتفر  نیبه    اج یهم 

 داشتن. 

  ی هم م   ییکرد و اگه جا  ینم  یوقت کوتاه   چیکه زرتشت ه  البته

به بعد منم    نی الزم بود که از ا  یاون بود.. ول  شنهادیبه پ  میرفت

که اصالً دلم    ی رابطه ا  نیو جمع ا  میجمع زندگ   شتر یحواسم ب

 باشه!  نه یبب بی خواست آس ینم

که سفارشمون و گرفت.. نگاهم و دوختم به منظره    شخدمتیپ

و   میکه نشسته بود  ییجا  ی رومون که به خاطر ارتفاع باال   شیپ

 کرده بود..   جادیا یقشنگ ی شهر.. نما  ی چراغ روشن خونه ها
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خواسته    نم یب   یکنم م   ی.. حاال که فکرش و م یدون  ی م  یول  -

که بهشون   اته  فه یتونم داشته باشم و تو وظ   ی هم م  ی ا  گهید  ی ها

 .. یعمل کن

 مثالً؟!  -

 گفتم:  تیو به صورتش دوختم و با جد نگاهم 

و قراره   ی دیتو ذهنت چ  ی برنامه ا  نیهمچ  یوقت   نکهیمثالً ا  -

.. منم  ی بزرگ دعوت کن  یجشن و مهمون هیجماعت و واسه  نیا

اون دو نفر   ی چشما   ی که جلو  رمیقرار بگ  انیدر جر  دیقبلش با

 برق از کله ام نپره! 

تا   ی لبخند به  و   دییبه حرص نشسته پشت حرفم زد و سرش 

 تکون داد: 

  ه یشرکت    تی .. البته قبالً بهت گفته بودم واسه موفقی حق دار  -

 ! دم یسور م

خانواده ها رو دعوت    یحت  ی نبود که بخوا  ی انقدر جد  یآره ول  -

تو رستوران با    شام خوردن  هیکردم فقط در حد    ی .. فکر میکن

 شرکتتون باشه!  ی بچه ها
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به    دنی.. در راه رسزی.. اگه همه چیبود ول  نی منم نظرم هم  -

بره..    ش یهدف مشترکمون و کله پا کردن اون دو نفر.. درست پ 

!  البته قرار نبود امشب مطرح می دار  اجیاحت  یجشن  نیهمچ  هیبه  

بود تو ذهنم.. هنوزم هست.. واسه    دهیا  هیفقط در حد    یعنیبشه..  

م  نیهم فکر  نگفتم چون  برا  ردمک  ی بهت  وقت هست   ی حاال 

و بعدشم    ویامشب گ  ی بعد از چرت و پرت گفتن ها  یگفتنش! ول

  ته یموقع   نیشرکت.. حس کردم بهتر  شرفت یحرف بابات درباره پ

 میتصم  ی روز  هیکه تا تنور داغه نون و بچسبونم! باالخره اگرم  

بنداز  یمهمون  نیا  م یگرفت راه  و میو  بدونن  اآلن  از  که  بهتره   ..

 کنن!  آماده خودشون و 

با حرفاش قانعم کرد و منم بعد از تکون دادن سرم   شهیهم مثل

که    ییخواستم بپرسم از برنامه ها  ینگفتم! اگرم م  ی زیچ  گهید

 داد.. ینم یرسوند بازم جواب قاطع یما رو به هدفمون م

بود که اگه    شونیو پر  ریدر ذهنم درگهم اون لحظه انق  یطرف  از

ا  یحت نم  شی شگیهم   یمنطق  ی حرفا  نیبا  هم    یقانعم  کرد 

 نداشتم!  یاعتراض
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تونست    ی اتفاق امروز که م  یهنوز همه هوش و حواسم پ   چون

  یی چه کارا  گهید  ریام  نکهیاتفاق عمرم باشه بود و فکر ا  نیتلخ تر

 چزوندن من و زرتشت! ی برا ادیازش برم

[29.۰۴.21 21:23 ] 

 صدم یس  و هزار پارت   

  دمی بهش انداختم و نفهم  یتق تق فندک زرتشت.. نگاه  ی صدا  با

 شد که گفتم:  یچ

 ؟ یکن یدونه هم واسه من روشن م  هی -

نگاه    ه یچند ثانفقط    ی و زل زد بهم.. ول  ستادیاز حرکت وا  دستش

بودم و   ی بود تا بفهمه چقدر جد  ی کردن به چشمام براش کاف

از ال  گاریاخم و تخم س  ایبدون حرف   لباش   ی روشن شده رو 

 واسه خودش روشن کرد..  گه ید یکیبرداشت و داد دستم و 

و براش    مییهویخواسته    نیمجبورم نکرد علت ا  نکهیاز ا   یراض

زدم و دودش    گاریبه س  یام بود پک  هیپا  شهیبدم و مثل هم  حیتوض

 .. رونیام بشه فرستادم ب  هیوارد ر نکهیو قبل از ا

 : د یپرس قه یبعد از چند دق نکهیا تا
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 ؟ی نشد ی گاری سال ها س نیکه تو ا هیچه جور -

 شدم؟  ی م دیبا -

ول  - مینه  تصور  خودم  واسه  که  ها  موقع  اون  اآلن    ی..  کردم 

بود   نیگوشه ذهنم ا هی شهی.. همیکن ی م کاریچ  ی و دار ییکجا

وقت س  داتیپ  یکه  حال  در  آخه نمت یبب  دنیکش   گاریکردم   ..

م  یهرک قهر  مادرش  و  پدر  م   ی از  بالفاصله  ا  رهیکنه    ن یسراغ 

ازایچ .. ی نکرد  رشی که تو خودت و درگ  نی.. نمونه اش خودم! 

 داشت!  نیتعجب و تحس ی جا

با    ی طنتایو ش  یبچگ  یروزا  ی ادآوریبا    ی لبخند امون  احمقانه 

 طناز زدم و گفتم:

فقط خودمون    گهیاون موقع ها که عمه طناز فوت کرد و ما د  -

موند تا  و   یکی..  میسه  طراوت  خونه..  اومدم  و  گرفتم  بار  دو 

  گار یبا س   میو با طناز مثالً واسه خودمون جشن گرفت  میخوابوند

ش من مسخره ا  نکهیا  ی من.. طناز برا  شتریدود کردن.. البته ب

ادم بهم حال نداد.. بعد از اون ی.. ز دیکش  ینم  شتریدونه ب   هینکنم  

 شدم!  الشیخیدو بار ب یکی
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 ی گاریرسیتکوندن خاکسترش تو ز  نیباال انداختم و ح  ی ا  شونه

 گذاشت گفتم:  زمونیرو م شخدمت یکه پ

  ر یگوشم خونده بودن.. انقدر تاث  ی که تو  یی.. آموزش هادمیشا  -

  ی از نگاه آدما دم یترس ی در نبود پدر و مادرم.. م یداشت که حت 

 هیاآلن.. دلم خواست    ی! ولی گار یدختر س  هیرو    ابونیکوچه خ

 ! ه یترسم از نگاه بق  ینم  شتمیپ  یامتحان کنم.. چون وقت  گهیبار د

نگفت و منم حس کردم   ی زیرو لبش نشست و چ  یکج  لبخند

 هم بهش بزنم که گفتم:  گهی حرف د هیه الزم

 هم داشتم!  گهید لیدل هی -

 ؟یچ -

..  یبودم ول  دهی .. قبالً فهمی چقدر جنبه دار  نم یخواستم بب   یم  -

خوب.. هم لذت بخشه.. هم باعث    ی زایچ  یدوباره بعض  دنیفهم

 شه!  یغرور م

[29.۰۴.21 21:23 ] 

 کم یو  صدیهزار و س پارت

 که گفت:  دیمنظورم و فهم عیسر
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 نه؟ ینداشتم برات غرور آفر دنتیکش  گاریبا س  ی مخالفت نکهیا -

واقعاً امشب به دود    دیشا  ی دی.. فهمی سوال جوابم نکرد  نکهیا  -

که    ی حق و برام قائل شد  نیدارم و ا  اجینخ احت  هی  نیکردن ا

  ا یلیمثل خ  نکهیبکشم.. ا  گاریتونم تو مالء عام س  یمنم مثل تو م

حرف..    نیا  دنینبود شن  نی و برات سنگ  ی برخورد نکرد  یتعصب

کارت..    نیچقدر از ا  ی بدون  داشتمواقعاً برام باعث غروره.. دوست  

 نزدنت.. لذت بردم!  یحرف چینکردن و ه ی کار چیدر واقع از ه ای

  ید و دودش و فوت کرد و با چشماز  گارشیبه س   یظیغل  پک

 شده زل زد بهم..  کیبار

 م یخوا  ی.. فردا صبح زود مسایگ   م یامشب و بذار راحت بخواب  هی  -

صبح   ی کایتا نزد  دی.. بازم بای که تو زد  یاستارت  نی.. با ام یفتیراه ب

 ! میبمون  داریب

شهر.. فردا   ی و نگاهم و دوباره چرخوندم سمت چراغا  دمیخند

  یعروس  نیمثل هم  یمناسبت  هی  یرفتم و معلوم نبود ک  یدوباره م

 .میو ما برگرد ادیب  شیپ

 میاو خونه بهم فهموند هر موقع بخوا  دن یزرتشت با خر  درسته

تونستم گول بزنم.. هنوز    یخودم و که نم  ی.. ولمیای ب  می تون  یم
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ا با همه عالقه قلبش   نیاومدنم به  با اکراه همراه بود.. تا  می هر   ..

  دن یکه همه رازها برمال بشه و من مثل امروز.. نخوام با شن   یوقت

 و حالم گرفته بشه!  زمیجمله مادرم بهم بر هی

 شه!  ی.. سرد مادیکم باد داره م هیبخور  -

زرتشت سرم و برگردوندم و زل زدم به فنجون قهوه ام..    ی صدا  با

غر خانقدر  نفهم  االتمیق  اصالً  که  و   ی ک  دمیبودم  سفارشمون 

 آوردن!

که    ی گاریبه زرتشت انداختم و  زل زدم به س  ی نگاه معذب  م ین

 ایسوخت.. مطمئناً تا اآلن..    یدستم م  ی هدف داشت تو  یحاال ب

به حال متفاوت امشبم برده بود و    یپ  نیزودتر از ا  یلیخ  یحت

چ  نکهیا ب  دیپرس  ینم  ی زیبازم  حرف  به  خودم  نهاامی تا    ت ی.. 

 داد! یو نشون م شیبزرگوار

حرف زدن با   دینداشتم و شا  ی حرف ناگفته ا  گهیمن که د  یول

 ی از شبا  شتریب   ی لیکه امشب خ  ی درد  نیشد ا  یزرتشت.. باعث م 

 دا ی پ  نیکرد تسک  یم   ی نیرو دلم سنگ   رازیقبل حضورمون تو ش

 کنه! 
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ح  نیهم  واسه و  کردم  دراز  و  س  نیدستم  کردن  تو   گار یله 

 مقدمه لب زدم:  ی ب ی گاریجاس

 ! دمی اسمش و از رو گردنبندش فهم  -

  یکم بهم زل زد و سرش و به معن   هیدرهم از تعجب    ی اخما  با

 به چپ و راست تکون داد..  دنینفهم

که سر    ی.. همونریام  ی ا  غهی! زن صگمیاسم اون.. خانومه رو م  -

 شام حرفش و زدم!

[1۰.۰5.21 22:2۸ ] 

 و دوم صد یس  و هزار پارت   

.. بازم ساکت موند  ش یصندل  یداد به پشت   هیباز  شد و تک  اخماش

..  خودیب  ی سوال ها  دنی و بدون استرس وارد کردن به من با پرس

 تم حرف بزنم! و داش شیمنتظر موند تا خودم هر موقع آمادگ

دو   نیفنجون و ب  ی قاشق تو  کیدسته بار  گاریس  ی به جا  نباریا

فنجون قهوه ام    ی که تو  یتا انگشتم گرفتم و زل زدم به گرداب

 کردم..   یدرست م
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  و ی شونزده ساله و گ  ی سایوسط اون گرداب.. داشتم دوباره گ   انگار

م   ست یب رو  با دستا  دمید  یساله  اون    ی خون  ی که  وسط سالن 

کنن..    ینگاه م  یبه زن  ی و دارن با بهت و ناباور  ستادنیخونه وا

تر    خیکه دراز به دراز جلوشون افتاده و بدنش لحظه به لحظه  

 شه!  یم

ناراحت  ی بعض  ی دید  - اوج  تو  اعصاب خورد  یوقتا..  بدون ی و   ..

شه که    یم  جادیفکر احمقانه تو سرت ا  هی  ی خودت بخوا  نکهیا

  ی مثالً وقت   ایموضوع و دغدغه اون لحظه ات نداره؟    به  یربط  چیه

بالتکل  ین یغمگ  یلیخ م  فیو  و    ی خوا  یو  هرطور شده ذهنت 

آهنگ    هی  هوی..  ی راه چاره بگرد  هیرو کارت و دنبال    یمتمرکز کن

از کجا   یفهم  یشه و تو اصالً نم  یم  یشادِ مسخره تو سرت پل

شد.. هنوز    ی نجوریاومده! حال اون شب منم واسه چند لحظه هم

اون زنِ غرق خون بودم که رو کاناپه ولو شده بود..    دنیتو بهت د

  دنیکش  نجایداشت بگه تو مقصرِ به ا   ی و که سع  و یگ  ی هنوز حرفا

تونستم از    ینگاهمم نم  یو درک نکرده بودم و حت  ی ودکارمون ب

لحظه چشمم افتاد به گردنبند بلندش که   هی.. که رمیاون زن بگ

 شده بود! زونیمبل آو ی ها هیاز گردنش به سمت پا
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 زدم و سرم و به چپ و راست تکون دادم..  ی پوزخند

  ده یبهم چسب   ی سیاون مدل گردنبند.. که پالکش حروف انگل  -

شد.. تازه مد شده    یدور گردن وصل م  ریبود و دو طرفش به زنج

  ی خواست وقت  یاحمقانه و بچگانه ام.. دلم م  االتیبود! تو فکر و خ

معروف شدم..   و  خارج  واسه خودم   ی کیرفتم  گردنبندا  اون  از 

هام هم تو مصاحبه  که  به    مگردن  شه یبخرم  اسمم  برق  و  باشه 

حاال.. هرجا و هرلحظه که اون مدل گردنبند    ی.. ولادیچشم همه ب

تو گردن کس  م  اد ی..  نمی ب  یم   یو  پالک   ی اون زن  و  که    یافتم 

وقت    چیاسمم ه  نیبود! ا  ونیاسم کتا  یسیمتشکل از حروف انگل

که    ی نام  ونیتو دلم از اون کتا   شهی.. هماوردمیتا حاال به زبون ن 

کردم   یم یبا نقشه احمقانه ما تموم شد معذرت خواه شی زندگ

..  اوردمشی ده سال به زبون ن  نیتو ا  ی.. ولدم یطلب  یم  تیو حالل

 امشب!  نیتا هم

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و سوم  صد یس  و هزار پارت   

 ی ته مونده تو  نکهیزرتشت سکوتش و شکوند و بعد از ا   باالخره

 : د یپرس دیفنجونش و سرکش
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 بود؟  یکار امشبت چ ی برا لتیدل -

نبود   ی کنجکاو  ی زل زدم تو چشماش.. تو نگاهش انقدر  می مستق

دونه! زرتشت من و مثل کف   ینم  لمیاز دل یچی که بخوام بگم ه

کنم    یکه م  ی دونست واسه هرکار  یشناخت و خوب م  یدست م

 دارم.. ی و بهونه ا  لیزنم چه دل یکه م  یو هر حرف

که داشتم و به زبون آوردم تا اونم بفهمه من..    ی لیحال دل  نیا  با

..  م یمهم زندگ  ی از اون دو نفر.. سر آدم ها  دمیبا وجود ترس شد

 و فلج کنم!  فیبزنم و حر ییحرکت ها هیتونم  یم

 بود! ریسر ام ری.. تصادف امروز.. زی د ینگو که نفهم -

ب   یگ یم  ی جور  هی  - تخت  رو  اآلن  انگار  که    مارستان یتصادف 

 ! دمیخواب

 ی واسه اون کار  ی باشه زرتشت.. فکر کرد  ی نجوریتونست ا  یم  -

قراره به خاطر ناقص کردن تو و کشوندن کارت   ی داره؟ فکر کرد

ب بگ  مارستانیبه  به    ینم   ی فکر کرد   ره؟یعذاب وجدان  تونست 

ا راننده  ا   ی اون  وحشت  و  رعب  واسه  بود  شده  مامور    جاد یکه 

تموم    ییجا  هی و    ی ر جو  هیما.. دستور بده که کار و    ی کردن برا
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نداشته    رشیخودت از مس  دنیکنار کش  ی برا  یکنه که تو فرصت 

 ؟ یباش

همچ  - که  حاال  هدف    ی کار  نیخب  فقط  تو  قول  به  نکرده.. 

انقدر بود..  م  ی ترسوندن  فکر  که  تو   یکن   یهم  جرات  و  دل 

ن همسایگ  ستیوجودش  از  داره  فقط  ه  نی..  از  تو..    ن ی مترس 

ا دار  یعالقه  من  به  م  ی که  استفاده  با    یسوء  اآلنم  تا  کنه.. 

 ! فقهراه مو نیکه تو ا  دهیفهم دهیکه از تو د ییبرخوردا

  یاون  ی مگه نگفت  ست؟یواسه ترس ن  ی زیچ  یباشه.. مگه نگفت  -

با ن  دیکه  ام   ره؟یام  ستمیبترسه من    دش یتهد  یو حساب  ریمنم 

  ست یبرام مهم ن   یحت   گهی.. دادی سرت ب  ییکردم.. گفتم اگه بال

ذارم کف دست   یدونم و م  یکه م  یدار.. هرچ  ی سرم بره باال 

از اعترافاتم گرفتم    لم یف  هیبه دروغ گفتم    ی.. حته یخاله سارا و بق

کنن    دایدست پ  لمیتونن به اون ف  یم  هیو اگه من و بکشه بازم بق 

زهر   ی شام.. فقط برا  زیامشبم سر م   ی و بفهمن! حرفا  زیو همه چ

تونه سر جون تو.. من و    یچشم گرفتن بود.. تا بفهمه اگه اون م

 مون یواسه ترسوندنش بلدم! اصالً هم پش  ییبترسونه.. منم کارا

 نکهیبدبخت شدن خاله ساراس بعد از ا  میمونی .. تنها پش ستم ین
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  یان.. که اونم چاره ا  یآشغال  یشوهر و پسرش چه آدما   دیفهم

بشن! هرچند    یقربان  دیوسط چند نفر با  نی.. باالخره استیبراش ن

با چه ملعون   چیکه خاله سارا.. اگه ه  ه ی  ریداره ز  یوقت نفهمه 

 !  هیقربان ی آدما هی شب شتریکنه.. ب  ی م یسقف زندگ 

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و چهارم صد یس  و هزار پارت   

  ی چهره ناراض   ی نگفت.. ول  یچی و ه  د یکش  ی قینفس عم  زرتشت

 .. دهیهمه تند رفتن من و نپسند  نیداد که ا  یو کالفه اش نشون م

من نبود بفهمه من امروز وسط اون    ی داشت.. اون که جا  حقم

.. چند بار  فتادیکه اتفاق ن  یو صحنه تصادف  دمیکش  یچ  ابونیخ

 چشمم رد شد!    ی از جلو

ه  نم  چی من  با خونسرد  یوقت  زرتشت  مثل    ی جلو   ی تونستم 

تونه قصد    یراحت بهمون فهموند اگه بخواد م  یلیکه خ  یآدم

 بهش نگم!   یچیو ه  نمیجونمون و بکنه بش

 که تو گلوم نشست لب زدم:   یو با بغض  اوردمیطاقت ن   نیهم  ی برا
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اون پست فطرت   م یذاشت   ی م  دیکردم زرتشت؟ با  ی کار اشتباه  -

  ؟ ی و تونسته ما رو بترسونه؟ بعدش چ  دهیفکر کنه به هدفش رس

ا  م ی که پامون و گذاشت  گهیبار د  هی نقشه    هی  نهیشهر بش  نیتو 

 اد یکابوسام و ز  بکشه که باهاش تن و بدن من و بلرزونه و  گهید

 ی هرکار  ی.. گفتم اون عوضمیای کنه؟ من که از اول بهت گفتم ن 

برم نکردادیازش  گوش  حرفم  به  چرا  گفت  ؟ی ..    ر یدرگ   یهان؟ 

  نیاون ا  ی که کرد.. برا  ی دیکنه.. د  ینم  ی دخترشه و کار  یعروس

..  فتهیخواد منافع خودش به خطر ب  ینداره.. فقط نم  یتیاهم  زایچ

 بکشه؟ نجایکار به ا یچرا گذاشت

نشست.. صورتم و    میکنار  یرو صندل  نباریجاش بلند شد و ا  از

شده بود و تو دستاش نگه داشت    سی کنترلم خ  یب  ی که با اشکا

 و بهم دوخت..   نشیو نگاه غمگ 

 یزیچ  نی.. چرا انقدر خودت و به خاطر همچزدلمی.. عزسایگ  -

 ؟ یکن یم تیاذ

زرتشت! من    هیت ی اهم  یحرف نزن که انگار موضوع ب  ی جور  هی  -

و    دیاگه هدف فقط تهد  ی ندارم.. حت  یشوخ  یسر جون تو با کس
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برام مهمه که به خاطرش خودم و به   ی ترسوندن باشه بازم انقدر

 بزنم!  واریدر و د

گفت که دوست داره با حرفاش منو قانع کنه    ی هنوز م  نگاهش

بد بود که حرفاش و   ی حالم انقدر  یول  رمیگ  یکه دارم سخت م 

اجازه    یو صندل  زیکه م  ییدلش نگه داشت و سرم و تا جا  ی تو

 داد به خودش چسبوند!  یم

اگه امروز جامون برعکس بود و   دی! شای باشه قبول.. حق دار   -

  ی م  یقدر عصب  نیبودم.. همتو.. شاهد اون صحنه    ی من به جا

 زدم!  یم واریشدم و به قول تو خودم و به در و د

.. خوبه؟  دمیهم حق م  ی که سر شام زد  یی...اصالً بهت بابت حرفا

کم    هیتا با    یازت خواستم به من اعتماد کن   ی.. من وقتسایگ  یول

  ی که جفتمون و خوشحال م  ی ز یبه اون چ  میصبر و تحمل برس

ن قرارم  نزدم..  بلوفم  نزدم!  رو هوا حرف    ی نجوریهم  ستیکنه.. 

خواد من   یدلشون م  چقدردست رو دست بذارم تا اون دو تا هر

..  ست یخبرا ن  نی! از امی و تو رو بچزونن و ما فقط تماشاشون کن

  دوار یام  ی خودی تا ب  گمینماز نقشه و برنامه هام بهت    ی زیمن چ

 نکهی.. دو اکی  نیبرات به آخر نرسه ا  ا یو اگه موفق نشدم دن  ینش
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جر  یم  ی انقدر در  اگه  بگم  که   ی خوا  یم   یباش  انیشناسمت 

گوشه خونه و   هی  ینی بش  یو از نگران  ی و بهم بدوز  انو زم  نیزم

و راحت کنم که    الت یتونم خ  یم   ی انقدر  ی! ولی فقط غصه بخور

ا  نی بگم هم که  بمیینجایاآلن  امون گرفته..    شتری.. نصف  نقشه 

اومده و مس  نکهیا  ایاسمش شانسه   راه  با دلمون  و    رمونیخدا 

هستم که    مطمئن  ی انقدر  گهی.. حاال دیدونم ول  یهموار کرده نم

بدم    نانیهات و کم کنم و بهت اطم  یاز نگران  ی درصد  هیبتونم  

 ! می ش یکم صبر کردن موفق م هیبا 

 یاش جدا کردم و ناباورانه زل زدم به چشما  نهیو از رو س  سرم

 مطمئن و پر از اعتماد به نفسش.. 

 ؟ یگی راست م -

دروغ بگم؟   ی مسئله ا  نیام که درباره همچ  یبه نظرت آدم    -

 ! یبش  دواریام  ی خود یاآلن بهت گفتم دوست ندارم ب  نیخوبه هم

اشکام و پاک   شم یبه پخش شدن آرا  تیاهم  یپشت دست ب   با

و راست بودن حرفش و از چشماش    نمشی کردم تا واضح تر بب

 بدم..  صیتشخ
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  ی برگ دستمال کاغذ  هیبهم انداخت و    ی نگاه سرزنشگر  زرتشت

 شد..  شمی آرا ی فیبرداشت و مشغول پاک کردن کث زیاز رو م

و    المیخ  گهیجور د  هیازش بپرسم.. بگم    شتریخواست ب  یم  دلم

تعرراح با  کن..  ا   فیت  چ  ی کرد  کاریچ  نکهیکردن   یم  کاریو 

 .. یبکن ی خوا

  دیزنه و من با  ی بهم نم  یاآلن گفت که حرف  نیخودش هم  یول

شناخت البد    ی که من و خوب م  یکردم! زرتشت  یبهش اعتماد م

  یاصل موضوع چقدر قراره خودخور  دنیدونست بعد از فهم  یم

دادم صبر کنم تا به اون روز    یم   حیمنم ترج  نیکنم.. واسه هم

 موعود برسم! 

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و ششم  صد یس  و هزار پارت   

 بود؟   وی.. حواست امشب به گ گمی م -

 سوالش تو فکر فرو رفتم و گفتم:  با

 که اون حرفا رو زد؟   یگیبعد از شام و م  -
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بع  - ا  ی د از حرف تو حسابنه! سر شام که    ی عنی  نیکپ کرد.. 

کرده و اسم اون زنم   یچه غلط  ادشهی  یاز هرکس  شتریبهتر و ب

ول  یم کرد  و جور  و جمع  البته زود خودش  با همون    یدونه.. 

سوال چون  شد..  رو  دستش  اولش  سارا   یتعجب  خاله  از  که 

..  گمی م  کالً  یبه اونهمه تعجب کردن نداشت! ول   اجیاحت  ی دیپرس

 نبود!  زونیامشب اصالً م

  ی کنه م  یکه سرحال باشه فکر م  ی.. بهتر! وقتدمیآره منم فهم  -

بشه و سر حرف و باز کنه.. منم    کیبه ما نزد  ی تونه با هر بهونه ا 

ن همون  ندارم!  و  طاقتش  تو  مثل  از    میاصالً  قبل  آخر  ساعت 

کاف پرت   بود  یاومدنمون  و  با چرت  اعصابمون  به  بزنه  گند  تا 

 گفتناش! 

.. رازیباال.. چون فکر کنم با رفتنمون از ش  ی بهتره طاقتت و ببر  -

 ! می ش یاز دستش خالص نم

 : دم یپرس ده یترس دمیگرد شده و شا ی چشما با

 ؟یچ یعنی -
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پ  - ا  شی تو که  از من آدرس یواسه خدافظ  ی بود  نایمامانت   ..

سر    هیتهران و    ادیم  گهیمااًل هفته دشرکت و گرفت.. گفت احت

 زنه!  یبهمون م

 دهنم نگه داشتم..  ی و دستم و جلو دمیکش  ینیه

 بهش؟ ی تو هم آدرس و داد -

دادم؟ مثالً پسرخاله امه.. ارواح عمه اش!    ینم  ی به چه بهونه ا   -

  گهیو دعوت کردنشون زدم.. د  یحرف از اون مهمون  یبعدشم.. وقت

 آورد! ی و بهونه ا لیشد دل ینم

انقدر خونسرد  -  ی! من دارم به جلز ولز م؟ی زرتشت اآلن چرا 

 ؟ ی کرد ی کار نیافتم! آخه چرا همچ

 .. دی زد و سرش و آورد جلو و صورتم و بوس ی لبخند

شه و صدات    یچشمات چهارتا م  یقربونت برم که واسه همه چ  -

! وگرنه اون  نیهم   یلرزه.. فقط خواستم خودت و آماده کن   یم

نباش! اون   یچیخطره.. نگران ه  یب  تیناموس که بدتر از کبر  یب

 نبودم!  تی زد.. من تو زندگ بیکه بهت آس یموقع

 زد و ادامه داد: یچشمک
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.. برنامه ها دارم براش..  میکه ازش فرار کن   ستی بعدشم! قرار ن   -

سفرش به    نیاول  ن یبره که تو هم  شیخوب پ  ی کارام انقدر  دیشا

سفرشم    نیاگه تو ا  یتهران کارش تموم بشه! از کجا معلوم؟ ول

آ در  م  یم  کینزد  نده ینشد..  ا  یشه!  بهت  و    نان یاطم  نیتونم 

 شه!   یهمه رو م ی .. دستش براا یتالیبدم.. قبل از برگشتنش به ا

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و هفتم  صد یس  و هزار پارت   

تند شده بود.. زرتشت داشت چه    جانیقلبم از شدت ه  ضربان

م  ییبال ا   یسرم  با  منتظر    ییحرفا؟ حرفا  نیآورد  سال  ده  که 

  ی داشت به زبون م  نانیبود و حاال انقدر راحت و با اطم  دنشیشن

 آوردشون.. 

ذاشت به   یبود که نم  ینگران  یسر  هیوسط هنوز    نیخب ا   یول

 پر و بال بدم..  جانیه نیا

  ی به هدفمون.. هرجا احساس کرد  دنیتو راه رس  ی دیقول م  -

زندگ واسه  تو..  واسه  داره  م  مونیاوضاع  ب   ی خطرناک    ی شه 

م   ؟یبش  الشیخ خواد   ی دونه که من چقدر دلم م  یفقط خدا 

آروم و خوشبخت    یزندگ  هی.. اآلن که  یول  ی روز  نیبرسم به همچ
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ام و بزنم    سالههدف ده    د یتونم ق  ی دارم.. اآلن که تو رو دارم.. م

 قول و بهم بده!  نینگه دارم.. پس ا  یمشترکم و دو دست  یو زندگ

تا   سرش به  ا  دییو  از  قبل  و  داد  ا  نکهیتکون  و  به   نباریلباش 

 بچسبونه لب زد:  می شونیپ

 ! دمیقول م  -

* 

تنم..   ی بار دوختم به لباسا  نیمچند صد  ی برا نهیآ ی و تو نگاهم 

 یبود ول  ریگشاد که جنسش حر  ی نای بلند با آست  یسبز آب   کیتون

شد.. با شلوار دمپا گشاد    یانقدر آستر داشت که بدنم معلوم نم

داد و   ی که قدم و بلند تر نشون م  ی پاشنه دار  ی و کفشا  د یسف

 انداخته بودم!  هاممو ی شال سبک همرنگ لباسم که رو

خط چشم و رژ لب.. به هر    هیبود و فقط در حد    میمال  شممی آرا

  ی م   م یبار داشت  نیاول  ی اومدن که برا  یم  نجایامروز ا  ییحال آدما

به    م یبرگزار کن  یرو معمول  یو بهتر بود که همه چ   مشونی دید

 ! طیدور از افراط و تفر

م و برگشتم  با باز شدن در اتاق نگاهم و از چهره مضطربم گرفت 

پ اون  با  زرتشت..  نخود  راهنیسمت  کتون  شلوار  و   ش یسبز 
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شده بود    یآدم  هیکرد و قشنگ شب  یم  ی داشت دلبر  ی بدجور

م  ی مراسم خواستگار  زبانیکه م  یخواهرشه و من چقدر حظ 

 موضوع!  نیکردم بابت ا

کردم هم    ی که دستپاچه بودنش و هم خودم حس م  ی لبخند  با

صاف    نیشدم و ح  کشینزد  دیرس  یزرتشت م  نیزبیت  ی به چشما

 : دم یپرس راهنشیپ قهیکردن 

 ؟یزن یکراوات نم -

 دونم.. بزنم؟ ینم -

 ! ی پیخوشت  یلیخ شمینجوریترسم پررو بشن! هم  یم -

 فکر کردم ولش کن!  نیآره.. منم به هم  -

 بچه ها!   شیپ م یخب پس.. بر -

 شونه ام گذاشت و نگهم داشت..  ی دستاش و رو جفت

 ! نمیبب ستایوا -

داشته   ی قصد پنهون کار  نکهیبدون ا  نباریو باال گرفتم و ا  سرم

تو نگاهم و زل زدم بهش    ختمیو ر  می و نگران  شیباشم همه تشو

 که گفت: 
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 ؟ی کن یاگه بگم اضطراب طناز از تو کمتره باور م  -

  یکار  هیبه خدا! پسره    ستیکنم زرتشت؟ دست خودم ن  کاریچ  -

 ی و طناز فتهی ب ی اتفاق بد هیترسم  یباهامون کرده که همش م

چند وقته به زور تونسته خودش و جمع و جور کنه    نیکه تو ا

 ! زهیدوباره بهم بر

 سا؟یداد گ یو ک ی خواستگار نیاجازه ا -

و با    نیی خواد به کجا برسه که سرم و انداختم پا  یدونستم م   یم

 لب زدم: یشرمندگ 

 تو! -

خونه ام واسه    انیکه اجازه دادم امروز ب  یخب؟ به نظرت من  -

که مثل خواهر نداشته ام دوستش دارم..    ی از دختر  ی خواستگار

رسه که قبلش همه جوانب و در نظر   یعقل و شعورم نم  ی انقدر

بار طناز و تا چند   هیکه    ی اون پسر  من راحت  ی فکر کرد   رم؟یبگ

دو   ی کیکه فقط    ی تو فکر کرد  دمش؟ یمرگ کشوند بخش  یقدم

رفتم    شیدو روز پ  نیهم  کهیحرف زدم.. در حال  یبار باهاش تلفن

وا کندم.. حت و  باهاش سنگام  حرف   ی جور  هی  یمحل کارش.. 

  الم یخ  ی .. تا وقتیگرفت ول  یم   د یداشت جنبه تهد  گهیزدم که د
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نداره و عالوه    ی قصد و غرض بد  چیه  نباریا  نکهیاز ا   راحت نشد

  شترمیکه رفته رفته ب  ی اش با عالقه ا  ذشتهبر جبران اشتباهات گ

دونه اگه قبل    یشده جلو اومده بهش اجازه ندادم! اآلنم خوب م

  تیخونه.. خودش و خانواده اش نتونن رضا  نیرفتن از ا  رونیاز ب

دو تا    نیو آرامش ا  ی و از بابت زندگ  المونیما رو جلب کنن و خ

از   یبشه و نه.. اسم  کشونینه اجازه داره نزد  گهیدختر راحت.. د

 ! پس تو هم باور کن! ارهی ب ی خواستن و خواستگار

وقت    چی بهش زل زدم.. زرتشت اهل بلوف زدن نبود.. ه  ی ناباور  با

اساس    یب  ی ن من از حرفااخالقا نداشت که واسه آروم کرد  نیاز ا

 بذاره..  هیما یو دروغ

 حال با همون بهت لب زدم:  نیا با

 محل کارش؟ یرفت ی جد ی جد -

 گفت:  تیتکون داد و با جد دییو به تا سرش

اون دختر    یزندگ   تی ندارم! مسئول  یشوخ  یبا کس  هیقض  نیتو ا  -

پاشا رو    شی وقت پ  یلیاگه خودش از خ  یاآلن رو دوش منه.. حت 

نظر گرفته    ریکه ز  یمدت  نی.. اگه من تو ایدوست داشته باشه ول

کردم.. نظر طنازم    ینم  دشییشد و تا  یجلب نم  تمیبودمش.. رضا
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 اد یکردم تا به کل از فکرش ب   یتونستم عوض م   یکه م  ی هرجور

 ! رونیب

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و نهم  صد یس  و هزار پارت   

که   ی حس برادرانه ا  نهمهیدر برابر ا  ارمینتونستم طاقت ب   گهید

کفشا وجود  با  بود..  وجودش  تو  پاشنه    ی به صورت خودجوش 

و محکم    دمیکم قدم و بلند کردم تا به صورتش رس   ه یبلندم بازم  

 ! دمی گونه اش و بوس

انداخت هم  شیعصب   افهیشدم قکه    جدا به خنده    نطور یمن و 

 حرفش:

افته صورت    یم   ادتیلباته    ی من رژ لب رو  هی  یوقت  شهیچرا هم  -

 !  ی من و ببوس

 کردم:  طنتیو ش دمیبلند خند ی صدا با

  ه یلبات و ببوسم که    ی خوا  یم  ست ین   لت یاگه صورت باب م  -

 .. هوم؟ نظرت؟می ش  ی ست هم م  گهی.. تازه با همدی ریکم رنگ بگ 



3479 
 

  ی به خودم بجنبم و بگم شوخ  ام یشد و تا ب  یدرجا عصبان  نگاهش

دستش شد و صورتم    هی  ریبود و غلط کردم دو طرف صورتم اس

 صورت خودش نگه داشت..  ی و در راستا

 هیرژ زدن تو هم مثل کراوات زدن من    نینظر بهتر دارم.. ا  هی  -

انقدر خوش آب  نداره    ی لزوم  نیشه.. واسه هم  یم  شونیادیکم ز

باشه..   باق  هیو رنگ  بمونه هم خدا رو خوش    یهاله محو ازش 

 رو که من باشم!  ی .. هم بنده اادیم

 نکهیو هم  هیجد  تشین   دمیکه به لبام افتاد فهم  صشیحر  نگاه

ز وقت  کنم چون  منصرفش  که شده  التماسم  با    ی ادیخواستم 

لبم صرف کرده   ی ایدرآوردن همه گوشه و کنار و زوا  زیتم  ی برا

بهم    یرحم  یب   تیبودم فاصله صورتامون و به صفر رسوند و با نها

 حمله کرد! 

لبام و    دیبلع  یخورد.. علناً داشت م   ی م  ی.. نه حتدیبوس   یم  نه

  ی عیرژ طب  هی..  چیکه مطمئن بودم رژم که پاک شده ه   ی طور

 رده!ک جادیهم در اثر مکش لبام برام ا

پ  جدا نگاه  لبخند  ی به من عصب  ی روزیکه شد  و  رو    ی انداخت 

خواست خفه اش کنم.. نه به خاطر بهم    یلبش نشوند که دلم م
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.. به خاطر به نفس نفس انداختنم و باال  شمیآرا  ستمیس  ختنیر

شد    ینم  ی کار  چیکه ه  یطیشرا  نیبردن حرارت بدنم اونم تو ا

 کرد!

 ی خودش.. وقت  ی رو   ی جلو  نباری.. اگهیبار د  هیحرصم که شده..    از

بهم   نهیبود و با لبخند داشت از تو آ  ستادهی وا  نهی که دست به س

 ..رونیچشم غره رفتم ب  هیکردم و با    دیکرد رژ لبم و تمد  ی نگاه م

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و دهم صد یس  و هزار پارت   

  ی زدن.. م  یو طراوت کنار هم بودن و داشتن باهم حرف م طناز

  ی به سن  گهی.. دستیطراوت هم آسون ن   ی لحظات برا  نیدونستم ا

  ی فکر  نیطناز اول  ی خبر خواستگار  دن یبود که بعد از شن  ده یرس

  ی مزاحم و قراره برا   هیباشه که نقش    نیرسه ا  ی که به ذهنش م

 ! ست ینبوده و ن ی زیچ نی.. همچیکنه ول ی خواهرش باز یزندگ

فکرا از    نیتا ا   م یباهاش حرف زد  یزرتشت کل  یو طناز و حت   من

اگه حس کنه    ی بره و طناز اتمام حجت کرد که حت  رونیسرش ب

برخورد کنن    ه یقض   نیبا ا  یتیچه پاشا.. چه پدر و مادرش با نارضا

امروز به    زیو حاال همه چ  دهیجواب رد م   شیقلببا وجود عالقه  
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چون.. پاشا نظرش و درباره   اشتد  یبرخورد پدر و مادر پاشا بستگ

 .. بارها بهمون گفته بود!شونیحضور طراوت تو زندگ

دست طناز و گرفتم که بلند شه و تو    عیکه شدم سر  کشونینزد

 همون حال گفتم:

 ! نمیبب  ستایواشه..  یکه دامنت چروک م ینشست ی نجوریا -

تنش شدم..    ی و منم مشغول مرتب کردن لباسا  ستاد یبه روم وا  رو

 قهی  زیشوم  هیبود و لباسشم    ی از شلوار فرار   شهی برعکس من هم

تو    ی که بدجور  یمشک  سهیلیدامن پ   هیبود با    ی کالباس  یکراوات

  ی صورتش م   ی رو  یکه کمتر زمان   یشیتنش نشسته بود و با آرا

 کرد! یم ی دلبر یلینشوند خ

 سا؟یخوبم گ  -

که همون   یکه صداش به گوش طراوت و زرتشت  د یلب پرس  ریز

 اومد و رفت سمت آشپزخونه نرسه..  رونیلحظه از اتاق ب

  هیراحت بشه    الش یخ  نکهیا  ی نکردم و برا  دشییرو هوا تا  منم 

و   اتیینگاهم و به سر تا پاش دوختم و با دقت همه جز  گهیبار د

که رو لبم نشست.. سرم و    یضی کردم و بعد با لبخند عر  یبررس

 تکون دادم! دییبه تا
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 !  ی محشر شد -

 سا؟یگ  یآبج یمن چ -

سارافون   نیطراوت روم و چرخوندم سمتش.. اونم تو ا  ی صدا  با

 ده یپوش  ریکه از ز  یسه ربع  نیچسبون آست  زیو بول  یصورت  نیج

 حبه قند شده بود!   هیبود.. مثل 

 .. دمیسمتش و دو طرف صورتش و با هم کش  رفتم

خودم برم.. تو که همه جوره چند پله از    ی آخ من قربون طر  -

 ! ی طنازت سرتر یمن و آبج

 شه! یم میداره حسود دیخوشگل شد یلیشماها خ -

 دامه داد: بود ا  تش یشخص  یکه جزو ذات  یطنتیزد و با ش  یچشمک

 البته به داداش زرتشت و آقا پاشا!  -

خنده زرتشت از آشپزخونه بلند شد و طناز هشدارگونه   ی صدا

وشگون    هیاسمش و صدا زد منم دستم و بلند کردم واسه گرفتن  

 زنگ در متوقفم کرد.. ی جانانه که صدا

 کنم!  ی من باز م -



3483 
 

و چرخوندم سمت طناز که    زرتشت تکون دادم و روم  ی برا  ی سر

 بود..  دهیپر یزنگ رنگ و روش حساب ی صدا  نی هم دنیبا شن

کنه..   تیاگه دوباره بخواد اذ سا؟یگ  یاگه اشتباه کرده باشم چ -

باز  رشیاخ   ی اگه همه رفتارا  ؟یبچزونه چ باشه    ی نقش  کردن 

 ؟یچ

 برسه؟  یکنه که به چ ی نقش باز -

 دونم!  یدونم.. به خدا نم ینم -

 ی تو.. که واسه هر دختر  ی استرس نه فقط برا  نی.. ای حق دار  -

  هیاگه به احتمال    یحت  یطناز.. ول  ادیم   شیپ  یروز   نیتو همچ

 یم  ییجا  هیاز    دی.. باالخره بای گ یباشه که تو م   ی نجوریدرصد ا

نه؟   ایرسه    یپاشا به کجا م  ی ریگیاصرار و پ  نهمهیته ا  میدیفهم

  نیتو با ا  فیشه و تکل   یم  خصمش  زیامروز همون روزه.. همه چ

مدت نشون داده   نیباشه که تو ا  ی شه! اگه همون  ی آدم معلوم م

فقط حس   ی.. اگه حت تونی سر خونه و زندگ دیری زود م  یلیکه خ

اذ  یم  ی دیجد  ی حرفا  هیکرده     رییتغ  ی کرد که    ی م   تتیزنه 

شروع دوباره هست!    هیوقت واسه    شهینکن طناز.. هم  دیکنه.. ترد

که بعد از اون ده سال    میکرد  ی! کدوممون فکرش و منی من و بب
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خوشبخت و پر آرامش و   یزندگ  هیپر از استرس.. باالخره طعم  

رفت.. غصه نخور..    شیبد پ  ی ز یتو هم چ  ی بچشم؟ پس اگه برا

ز طناز ثبت خدا به اسم رو  میکه تو تقو  یرسه روز  یباالخره م

 شده باشه..  

راحت شد و منم با لبخند    المی.. خدمیلب طناز و که د  ی رو  لبخند

و منتظرشون    ستادمیدر خونه وا  ی کنار زرتشت جلو  یپر استرس

 شدن و اومدن سمت خونه..   ادهیشدم تا باالخره از آسانسور پ

  ی ا یلیپاشا بود با پدر و مادرش و چقدر خوب بود که مثل خ  فقط

و قوم    لیبا تمام فک و فام  ی جلسه اول خواستگار  نیتو هم  گهید

خو ا  ومدهین  کشونینزد   شیو  چون  و   یب  ی نجور یبودن..  کس 

اومد و استرس طناز به   یبه چشم م شتریب  یلیبچه ها.. خ ی کار

 شد..   یم شتریهمون نسبت ب 

ح  ی طناز خودش  حتکه  نشد  مراسم   یاضر  تو  عموش 

و   لشیمن و زرتشت دل  یحضور داشته باشه و وقت  شیخواستگار

 گفت:  میدیازش پرس

بهشون بگم که همه    یخوام وقت  ینداره بدونن.. م  یلزوم  »فعالً

از طرف  ی جد  زیچ باشه!  ندارم.. آدم  یشده  با    یهم دوست  که 
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تو  طراوت  خاطر حضور  به  گفت   دیبا  تی زندگ  ی زبون خودش 

خواستگارف منتظر  شرا   ی مرد  ی قط  اون  با  دوستم   ط یمثل 

 ن یباشه! چون همچ  میمراسم خواستگار  ی .. تویوحشتناک باش 

! از نظر من شما دو تا تنها  لیتا فام  ه یبه دشمن شب شتریب یآدم

که قراره باهامون وصلت کنه    یو بهتره کس  دیمن و طراوت  لیفام

 و بدونه!« نیاول ا نیهم از هم

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و دوازدهم صد یس  و هزار پارت   

 ی برا  یحرفش و قبول کرد ول  ن یلبخند پر از تحس  هیبا    زرتشت

احترام به دم از    شهیتعجب داشت چون.. طناز هم  ی من واقعاً جا

 زد..  ی بزرگتر م

عمه   راثیارث و م  م یعموش و سر تقس  ی نامرد  ی که وقت  ی انقدر

د  همون    دیاش  به  و  کنه  رابطه  قطع  باهاش  نشد  حاضر  بازم 

سه چهار بار ادامه داد.. حاال اون حرف عموش    یسال  ی دارها ید

به کل خطش زد   ییجورا  هیانقدر براش گرون تموم شده بود که  

 خودش و طراوت!  یاز زندگ
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نشستن.. خودمونم    ی و دعوت مهمونا برا  یاز سالم و احوالپرس  بعد

پذ سالن  تو  ها  مینشست  ییرایکنارشون  صحبت  مشغول    ی و 

آب شدن    ی فقط برا میشد یندگدرباره مسائل روزمره ز یمعمول

 .. گهیآشنا شدنمون.. با همد شتریجمع و ب خی

 دیکش  یتنه داشت بار همه رو به دوش م  هیکه زرتشت    هرچند

کردن   ی بار بهمون ثابت کرد که چقدر بزرگتر  نیچندم  ی و برا

 ما رو بلده!  ی برا

 چیبه تجربه نداشت چون.. زرتشت تک فرزند بود و ه  یربط  نیا

حضور   شینداشت که بخواد تو مراسم خواستگار  ی وقت خواهر

 گهیکرده بود که د یزندگ یینصف سنشم جا یداشته باشه.. حت 

 شد..   یمراسم توش برگزار نم نجوریا

خونسرد  یول همون  گرم    ی جور  شیشگیهم  ی با  پاشا  پدر  با 

داد که   یهم خود پاشا رو مخاطب قرار م یگرفته بود و هرازگاه

 ی رفت و من و طناز  نیلحظه اول از ب  نی کم کم جو سنگ  گهید

نفس راحت    هیشد از خجالت و استرس    یداشت آب م  گهیکه د

 ! میدیکش
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 هیبا    ی خانوم چادر  هیاونا هم مادر پاشا کم حرف تر بود..    ن یب  از

ظاهرش    نیمهربون.. هرچند که ا  تینها  یب  یول  یچهره معمول

ول هم  یبود  از  م  نیخب..  ت  یچهره    ی است یداد س  صیشخشد 

که بخواد   ستی ن  یینداره و از اون آدما مایخاله س  است یس   ه یشب

 جلسه اول مو رو از ماست بکشه!  نیتو هم

  الشون یو فام  یزندگ   طیاز طناز درباره شرا  یکه هرازگاه  ییسواال 

..  دی پرس  ی کردن م  یتنها زندگ   ی از چند سالگ  نکه یو طراوت و ا

 ش یذات  متیداشت.. طناز هم با همون مال   ییجنبه آشنا  شتریب

م  یمحترمانه ول بعداً حرف و حد  ی صادقانه جواب    ی ثیداد که 

 ! ادیپشت حرفاش در ن

بود.. فقط تو سکوت نشسته    نی ام هم  فه یاون وسط انگار وظ  من

  ی نظر م  ریاون سه نفر و ز  ی نگاه ها  یبودم و رفتار و حرفا و حت

 ود متوجه بشم! پشتشون ب یگرفتم تا اگه منظور خاص

اذ   ی زیچ  یول باعث  بخواد  بره   تمیکه  به فکر فرو  بشه و من و 

 وجود نداشت..  

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 زدهمیو س صد یس  و هزار پارت   
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که از زرتشت گرفت بحث و کشوند    ی پدر پاشا با اجازه ا  نکهیا  تا

ا  ی سمت خواستگار  پاشا   ی دارن برا  میوقته تصم  یلیخ  نکهیو 

بگ راض  رن یزن  خودش  موردا  ینم  یو  با  مادرش   ییشه  که 

و دوست    یکی خودش    دنیفهم  ی ازدواج کنه تا وقت  ده یم   شنهادیپ

 داره و بالفاصله دست به کار شدن.

خ  یحت شا  یل یبازم  که  کرد  عنوان  وسط   نیا  دیمحترمانه 

دو نفر وجود داشته باشه..چه از    نیا  نی ازچند جنبه ب  یاختالفات

گرفته    دهیشد ناد  ی..که نمالتی..چه از نظر تحصینظر خانوادگ

ا  یبشه..ول براشون  که  زندگ  نهمهیگفت  آبرو  با  و  پاک    ی سال 

کش دندون  به  و  طناز  کوچ  دنیکردن   ی انقدر  کترشیخواهر 

وقت که  داشت  اختالفات    دنیشن   یارزش  اون  رو  و  چشمشون 

 آشنا بشن!  کیتا از نزد  انیشدن ب  یبستن و راض

سنگ تموم گذاشت و    یوسط حساب  نیکه زرتشت هم ا  هرچند

طناز و   ره یبحث بخواد جنبه کل کل به خودش بگ  نکهیبدون ا

تام  شیپ و  برد  باال  پاشا  خانواده  ا   یچشم  لفافه  تو   ن یتونست 

کردن عنوان    ین و پاک زندگاختالف و از جنبه همون پاک بود

  ه یما فقط    کهرنگارنگ پاشا   ی کرد که خب با توجه به تجربه ها
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پاک   یلیشد گفت نامه اعمال طناز خ  یم  میو شاهد بود  شیبخش

 توش نداره! اهینقطه س هی یتره و حت

  ی م  یذاشت که ما چشم پوش   یمنتم داشت م   یحت  ییجورا  هی

که    یافتاده به شرط  یدوران مجرد  ی که تو  یاز هر اتفاق  می کن

و خو بدن خلق  زندگ  شونیمجرد  ی قول  وارد  با خودشون    ی و 

 مشترک نکنن! 

  انیپاشا هم با زرتشت موافق بودن..انگار اونا هم در جر  خانواده

دادن    حیکردن پسرشون بودن که ترج  یزندگ  ی مجرد   ی چه جور 

انقدر اصرار داشتن تا پاشا    نکهی مسئله نشن و هم  نیوارد ا  یلیخ

 موضوع بود.  ن یهم گواه هم  رهیزودتر زن بگ

  ر یو درشت گ   زیبه هزارتا مسئله ر  گهید  ی ایلیمثل خ  نیهم  واسه

انگار   که  گذاشتن..هرچند  احترام  پسرشون  انتخاب  به  و  ندادن 

از قبل باهاشون اتمام حجت کرده بود و بعد آورده   یپاشا حساب 

 !نجایبودشون ا

نمونده    یگفتن باق  ی برا  یحرف  گهیحرفا زده شده بود و د  باًیتقر

که هنوز حرف و خواسته و شرط و شروطش و به    یبود..تنها کس

که منتظر    هی بق  رهیخ  رنگاهیبود طناز بود که حاال ز  اوردهیزبون ن
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پا انداخت  و  سرش  بودن  زدنش  ح  نییحرف  چلوندن    نیو 

 انگشتاش از شدت فشار استرس لب زد:

خوام..نه    یم  هیندارم..نه مهر  یاسته و شرط و شروط من..من خو-

  ی جشن عروس  ی اضافه..نه حت  ی و خرج ها   یتجمل  یخونه زندگ   هی

خواهش دارم از..از   هیکه همه دخترا دنبالشن..فقط    یفاتیو تشر

همه درباره اش قول بده و به من    ی ..جلونجایهم  دیآقا پاشا..که با

که هرجا..ز  نیا بده  و  اقدام ی زد..برا  قولش  ریحق  .. جدا شدن 

 کنم! 

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و چهاردهم صد یس  و هزار پارت   

..  ومد یدر ن   یجمع تو سکوت فرو رفت و صدا از کس  ی لحظه ا  چند

گار خانواده پاشا  .. ان یخواد بگه ول  ی م  یدونستم چ  ی م  باً یمن تقر

 به حرف اومد و گفت:  عیاز حرفاش نداشتن که باباش سر یدرک

.. حرف از تونیروز خوش  نیاول  نی نداره تو هم  تی دخترم.. خوب  -

که در    دهی ! تو خواسته هات و بگو.. پاشا هم قول میبزن  ییجدا

غ اگه  البته..  بده..  انجامشون  توانش  غ  ریحد  و  عرف   ریمعقول 

 نباشه! 



3491 
 

  یکه بخوان براش سع  ستین  ی زینه حاج آقا.. خواسته من چ  -

کنن و اگرم موفق نشدن راه بخشش و جبران داشته باشه.. واسه 

 برام مهمه که قول بدن!  نیهم

قبل از پدر پاشا خودش بود که با لحن محکم و مصمم.. تو    نباریا

شناسونده  دو ماه گذشته به ما    یکی  نیکه تو ا  ییجلد همون پاشا

 بودش در جواب طناز گفت: 

 یانجامش بدم.. اگرم موفق نشدم.. جلو  دمیباشه قول م  یهرچ  -

 ی هرکار   ی خورم که راه و برا  یجمع قسم م  نی ا   ی تمام آدم ها

 باز کنم!  ی انجام بد ی خوا یکه م

به    یتکون داد و نگاه   دییسرش و به تا  یقینفس عم  هیبا    طناز

و اشاره خودش    مایطراوت و با ا   شیپ  قهیدر بسته اتاق که چند دق

 به دستاش لب زد: رهیفرستاد که بره توش انداخت و دوباره خ

از   شتریاز وجود منه.. ب  یبخش  هیموضوع خواهرمه.. طراوت..    -

که تا قبل از شوهر کردنش    ی مونه.. دختر  ی خواهر مثل دخترم م

پ داره  ا  شیحق  من..  و  بمونه  مادرش  و  م  نیتضم  نیپدر    ی و 

حرف    هیشده با    یخوام از آقا پاشا.. که به عنوان شوهر من.. حت 

اضافه و سربار بودن    حساسنکنن تا طراوت من ا  ی و نگاه.. کار
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اگه.. نخوان    دم یبهش دست بده! هرچند که من.. بهشون حق م

آدم هم  یبا  خواهرشم  که  کنن  کنارش   شهیازدواج  جا  همه  و 

بشه و اگه   انیاول ب  نیمسائل از هم  نیبهتره که ا  یهست.. ول

تونن با    یدرصد حس کردن که نم  هیته دلشون به اندازه    یحت

معلوم   فمونیاآلن بگن که تکل   نی.. از همانیموضوع کنار ب  نیا

 نشه!   دهیبشه و بعداً کار به سرکوفت و جنگ و جدل کش

و صورت   تیپر از عصبان   ی سمت پاشا.. با چشما  دیچرخ  نگاهم 

طناز و مطمئناً اگه چاره داشت خرخره  سرخ شده زل زده بود به  

 ..  دییجو یاش و م

م  ما ب   کهیت  میدونست  یخوب  جر  شتریطناز..   یی کذا   انیبه 

بود    دهیو فهم  نیپاشا از طراوت بود و خود پاشا هم ا  ی خواستگار

 کرد..   یداشت به طناز نگاه م  تیحجم از عصبان  نیکه حاال با ا

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و پانزدهم  صد یس  و هزار پارت   

طناز و    الیخواد خ  یم  ی چه جور  نم یمنم مشتاق بودم بب   یول

مبل    ی کم خودش و رو  هیپدر و مادرش راحت کنه که    ی جلو
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  م یگرفت مستق   یو برعکس طناز که مدام نگاهش و م  دیجلو کش

 شد..  رهیبهش خ 

خواهرمه.. مثل    ؟یطناز خـــانوم! متوجه  طراوت خواهر منه  -

 خواهرمم دوستش دارم! 

پا  ی نگاه  م ین انداختم که سرش  با دست    ن ییبه زرتشت  و  بود 

  ی م   یدهنش نگه داشته بود داشت سع  ی که جلو  ی مشت شده ا

که پشت    یکرد لبخندش و پنهون کنه.. پس اونم متوجه حرص

 حرف پاشا بود شده! 

تخم چشم    ی موقع که دلش بخواد روجاش تا آخر عمر.. تا هر    -

خواهرش    شیوقت نخواد ازدواج کنه و از پ  چیاگه ه   یمنه.. حت

خودش.. بازم    یاگه ازدواج کنه و بره سر خونه و زندگ   ی بره.. حت

من و تو جا داره که هرموقع دلش    ش یطراوت تو خونه من.. پ 

 بمونه!   شمونیو پ ادیخواد ب

بودم   کشیکه نزد  یرو لب طناز نشست که فقط من  ی محو  لبخند

بب انگار تمام انمشی تونستم  با    یمدت که پاشا سع  نی..  داشت 

  چیهمه رفتارش ثابت کنه اشتباه کرده بابت اون حرف احمقانه ه 
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هم فقط  و  بود  پوچ  ا  نیو  جلو   ی لحظه  مادرش    ی که  و  پدر 

 داد به مذاقش خوش اومده بود!  یقول نیهمچ

 مهربونش گفت:  ی اشا بود که با همون صدامادر پ نباریا

من سر قولش    ی راحت شد؟ پاشا  التیطناز جان.. خ  گهیخب د  -

همه ما قول داد.. حاج آقا شاهده که تو   ی مونه.. اآلنم که جلو  یم

  ه ی   ی کنم که به جا  یاز همه من تو رو درک م  شتریجمع ب  نیا

شدم..    خونه بخت  یراه  کمیخواهر.. با دو تا خواهر و برادر کوچ

برام تعر   انیپاشا که جر پای شما رو   ی ف کرد و قرص و محکم 

وا فقط    ی .. خداستادیخواستنت  بهش    هی من شاهده که  حرف 

ا رو  نکهیزدم..  شرمنده  و  دختر  کوچ  ی اون  نکن!    کشیخواهر 

از   الت یکن.. پس خ  ی گفتم مثل بابات مرد باش و براش برادر

 گهیموضوع راحت باشه.. قبل از تو من ازش قول گرفتم! د  نیا

م  ه یبق خودتون  و    د یرفت   ی وقت  دی تون   یمسائلم..  خونه  سر 

  ن ییباال و پا  ی! به هر حال زندگ د یبا هم حل و فصل کن  تونی زندگ

از  ری.. غ دیایکه خداست.. کم کم باهم کنار م بمی ع یداره.. گل ب

 نه؟ یا

[1۰.۰5.21 22:29 ] 
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 و شانزدهم صد یس  و هزار پارت   

من    گلوم به  رو  که  پاشا  مادر  سوال جمله  در  و  کردم  و صاف 

 لب زدم: دیپرس

هر    نی از مسائل ب  ی سر  هیاول    نیخوبه که هم  نمی..ایدرسته ول-

حاج    دیباش   انیدر جر  د یبا  گهیدو طرف حل بشه..خودتون که د

  ی مونه چ  ی زنه که آدم م  ی سر م  ا یاز بعض  ییروزا کارا  نیخانوم..ا

دو   بی پوشوندن ع  ی برا  ی خواستگار  ی مراسما  نی بگه..مثالً تو هم

شه که عروس و  یگفته م  وغانقدر در  یطرف و سرگرفتن عروس

 گه ید  ی کیخودشون انگار با    یرفتن سر خونه و زندگ   یدوماد وقت

طناز..    یشناسن.. ول  یو اصالً نم  دیدم جدآ  نی ازدواج کردن و ا

اصالً مطرحش    ایلیکه خ  یو مسائل  ادیداد با صداقت جلو ب  حیترج

جلسه اول عنوان کنه..تا در عوض بتونه از   نیکنن و تو هم  ینم

داشته باشه!اآلنم که    یانتظار صداقت و روراست  شم یزندگ  کیشر

مهم تر   یطناز.. حت ی مسئله برا نیمهم تر دیخودتون شاهد بود

  ی لیخ  یاصل  اریصحبت ها که مع  نیو ا  ی و جشن آنچنان  هیاز مهر

ما هم   ی طناز.. برا  ی از دختراس..مسئله طراوته..که نه فقط برا
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خودتون هم از آقا پاشا    طرفاز    د یگ   یحاال که شما م   یمهمه! ول

 طناز راحت تره!  الیما هم خ الی.. مسلماً هم خدیقول گرفت 

بوده و با قول    نیمسئله ا  نیو مهم تر  نیگه بزرگترخب پس.. ا  -

 آره طناز جان؟  گه؟یپاشا رفع شده.. مبارکه د

باالخره سرش و بلند کرد و بعد از نگاه تو صورت تک تک    طناز

در    ی آدما بودن..  زده  زل  بهش  گرفتن جواب  منتظر  که  جمع 

هم ولوم  همون  با  پاشا  مادر  خودش    ی صدا  نییپا  شهیجواب 

 جواب داد: 

 بله!  -

باشه ها  ی صدا مبارک  و  زبون    ییدست زدن  به  امون  که همه 

  یرو   ضیو با لبخند عر  دیکش  رونیاتاق ب  ی طراوتم از تو  میآورد 

 گفت..  کیلبش کنار طناز نشست و بهش تبر

 گه یاز صحبت دو نفره پاشا و طناز نزد چون د  ی کس حرف  چیه

مدت هرچقدر الزم بود با هم حرف    نیدونستن که تو ا  ی همه م

 زدن و سنگاشون و وا کندن! 

به پاشا    اریاخت  ی از چهره خوشحال همه آدما رد شد و ب  نگاهم 

رو که    یو شعف  ی خواست اون حس شاد  یشدم.. دلم م  رهیخ
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  ن یا  نکهیانتظارش و داشتم از نگاهش بخونم و مطمئن بشم از ا

بوده.. نه    یخواسته قلب  هیواقعاً    ش یریگیاصرار و پ  نهمهیازدواج.. ا

بچگانه تا فقط به طناز ثابت    ی حرکت از سر لج و لجباز  هیصرفاً  

 خواد برسه..  یکه م ی زیو داره تا به هرچ شییکنه توانا

تونست من و به    ی بود که م  ی زی همون چ  قاً یدق  ش یخوشحال  یول

بودم که    دواری کنه و ام  یدوست طناز راض  نیتر  یمیعنوان صم

 ! دهیباشه که نشون م  ینیدلشم هم ی تو ی شاد

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و هفدهم  صد یس  و هزار پارت   

زمان مراسما که به خواست دو    ن ییبه تع  ی ساعت خواستگار  ه یبق

 ی خالصه شد گذشت و بزرگترا  ی مراسم عروس  هیطرف فقط تو  

 ادیاز اع  یکیشب    گهیگرفتن که جشن و دو ماه د  میجمع تصم

بتونن خونه اشون و    ی مناسبت تا اون موقع هم  برگزار کنن که 

 رو انجام بدن..   الزمهقبل از عقد    ی که برا  ییآماده کنن و هم کارا

.. در عرض چند ساعت.. بعد از اونهمه استرس و  یراحت  نیهم  به

دارش به پاشا   شهیطناز و عالقه ر   ندهیو آ  یکه بابت زندگ  ینگران

 ریتاث  نیشتریکه ب  یخواهرم.. آدمتو وجود همه امون بود.. طناز..  
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اآلنم داشت..    ی من و.. خوشبخت  یده سال گذشته زندگ   ی و تو

خواست و   یمدت ها از خدا م  هک  ی زیبه اون چ  دیباالخره رس

کردم که مثل من.. طعم آرامش    ی منم با همه وجودم براش دعا م

 رو بچشه!  یو خوشبخت

بودم که پاشا   دوار یشاد و آروم و داشت و ام  یزندگ  هی  اقتیل  طناز

 لطف و هم در حق خودش بکنه هم در حق طناز و طراوت.. نیا

* 

 چرا؟«  ی دی زنم جواب نم یزنگ م ؟یی»کجا

سرم گرم    گهیگذشت و من د   ی به طناز م  اممی از پ  یساعت   مین

خودم شده بود و داشتم با تلگرام شرکت.. محصوالت و به   ی کارا

 ی و اقدام نم   دیپرس  یسمج که فقط سوال م  ی دارا یاز خر  یکی

 کردم که باالخره جواب داد:  یم یکرد معرف

 !«رونیب میپاشا و طراوت اومد »با

پ  ی ابروها  با بار  چند  رفته  ن   امشیباال  بعد  و  خوندم  تا    شمیو 

پوسته سفت    ی بعد از خواستگار  یه حتک  ی بناگوش باز شد.. طناز

سر پاشا  نذاشت  و  کرد  حفظ  و  خودش  از   عی و سخت  و  پاش 
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گرفت که    یم  ادیدرازتر کنه.. حاال انگار کم کم داشت    مشیگل

 جلو بره! ی شتر یب  است یبا س 

  رونیگذشت.. باالخره اجازه ب  یم   ی که از خواستگار  ی ده روز  بعدِ

ا و  بود  کرده  صادر  و  قابل    نشیپوالد  اراده  نیرفتنشون  واقعاً 

 بود!  نیتحس

باز   یول  ی نفر باش  هیعاشق    قاًیسخته از ته دل و عم  یلیخ  چون

کم سرد برخورد   هیافتاده    نتونی که ب  یبه خاطر اتفاقات  ششیپ

 تا غرور و عزت نفست حفظ بشه!  یکن

وقت داشتن.. فرصت    یتا عروس  ی که از خواستگار  یدو ماه  نیا

بشناسن و    شتریرو بهتر و ب  گهیجفتشون تا همد   ی بود برا  یخوب

قدر که عاقالنه شروع کرده بود..    نی بودم که طناز.. هم  دواریام

اشتباه    مشیکه حس کرد تصم  ییو ادامه بده و هرجا  رشیمس

 برگرده!   هیبوده.. بدون ترس از سرزنش بق

[1۰.۰5.21 22:29 ] 

 و هجدهم  صد یس  و هزار پارت   
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دونستم که اآلن   یاندازه براش خوشحال بودم و م  یب  نکهیا  با

نتونستم از    یول  ستیدل تو دلش ن   جانیخودشم از استرس و ه

جواب   ع یبهش زنگ زدم که سر  نباریکردنش بگذرم و ا  تیاذ  ریخ

 داد: 

 بله؟ -

که با اون لندهور پا    ی چشمم روشن! تو از خواهرت اجازه گرفت  -

 ت؟ یقزم رونیب  یرفت ی شد

 : دیتوپ یخندون بود ول صداش

 ! سایدرست حرف بزن گ -

 گهید  ی شد  تی با شخص   ی دیاوهو.. دو روز با دکتر جماعت پر  -

 ت؟ی خوره بگم قزم ی بهت برم

 که درباره پاشا درست حرف بزن!  نهی.. منظورم ارینخ -

 باز مونده ام و به زور جمع کردم و گفتم:  دهن

 جنبه اس! یو ب ریآدم جوگ  یهرچ یتف تو رو ی ا -

خنده طناز بلند شد و من تو دلم قربون صدقه اش    ی صدا  نباریا

خنده از ته دلش تنگ   نیا   ی صدا  دنیشن  ی رفتم.. چقدر دلم برا



3501 
 

به گوشم خورد..    ی بار ک  نیاومد آخر  ینم  ادمیشده بود و اصالً  

انگار همه چ  یول پ   زیحاال  انقدر    یم   ش یخوب داشته  رفته که 

 سرحال بود! 

ن   - ا  شتیببند  نخند  جلوش  هنوز  ی نجوریو..  هست  حواست   !

نشد بب  ای  دیمحرم  عروس  ی کن  ی کار  یتون  یم   نی نه؟    ت یروز 

 شکمت از خودت زودتر وارد تاالر بشه! 

نشون    ی من واکنش تند  ی حرفا  نیکه نسبت به ا  شهیهم  برعکس

 داد با همون جواب داد:  یم

 ! رهیپک بگ  سیپاشا.. رفته برامون آ ستشین -

  یبخند  ی نجوریکه اگه جلوش ا  ی خب پس خودت قبول دار  -

 ! گه؟ید دهیو م  بتیهمونجا ترت

حالش   نکهیراحت از ا  الیخنده اش بلند شد و با خ  ی صدا  دوباره

تو هم  ی جد  ی جد پاشا  و  اول  نی خوبه  تونسته قرار  شون خوب 

 انتظارات طناز و برطرف کنه گفتم:

 حاال؟   ی دیپوش یچ -

 !ی دیکه برام خر یو شال نیاون مانتو سبزه با شلوار ج -



3502 
 

به خاطر قدش روت نمیکوتاهه عوض  ی لیاون که خ  - شد   ی! 

 ! ش یبپوش 

 اشکال نداره! گهید مین ی گفتم تو ماش -

 اخالقا نداره؟  نینداد بهت؟ از ا ریپاشا گ  -

 ! رهیپک بگ  سی خودش رفته آ  مین یچرا ما تو ماش  ی فکر کرد -

 داره پس!  یخرک ی رتایغ نیاوهو! از ا -

  د ی بش  ادهیشلوغه پ  نجایداد که ا  حیتوض   یمنطق   یلینه اتفاقاً خ  -

 ! ن یموندم تو ماش   گهی راست م  دمی.. منم دیش   یخودت معذب م

م   - بذار  اولشه..  به    خشیبدبخت  بکوبه..  مانتو  و  همون  خاطر 

با ه   نیهمچ جمعش   ینتون  یمنطق   حیتوض  چیکوفتت کنه که 

 ! ی کن

 ؟ ی ندار ی .. نخندون منو! کارادی داره م سایگ -

 آره؟ یسگ اخالق  ششیاوه اوه پ -

 ! م یزن  یبعداً حرف م -

  ی بش  هوشیباشه ب  ختهینر  ی ز یپک چ  سیحواست باشه تو آ  -

 و بده!  بتیببره ترت
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 خدافــــــــظ! -

 و نوزدهم  صد یس  و هزار پارت   

دونستم    یخنده تماس و قطع کردم و برگشتم سر کارم.. م  با

به   نیکردم که از ا   یفکر م  نی بود اگه به ا  یالیخوش خ  یلیخ

 بگذره!  ینیر یش ن ین قراره به همبعد همه روزا و لحظه هاشو

و   ی با مشکالت تو هر خونه و زندگ  ی ریتلخ و درگ  ی روزا   باالخره

که با ترس و لرز داره پا   ی هست.. به خصوص طناز  ی خانواده ا

گوشه    هیذاره و تا قبل از ازدواج طراوت    یمشترک م  یبه زندگ

هم مشکل  نیا  ریدرگ  شهیذهنش  که  که    ادین  شیپ   یموضوعه 

 خواهرش و برنجونه.. 

کنه    تیریو مد  زیهمه چ  ی با کمک پاشا بتونه جور  دوارمیام  یول

د ا  ی نگران  گهیکه  پ  نیاز  براش  ال ادین   ش یبابت  جفتشون   ق ی.. 

  ی و با همه وجودم براشون از خدا م  نیان و من ا  ی زندگ  نیبهتر

 خوام!

نگاه به ساعت انداختم.. حتماً    هی..  م یرفتن گوش   برهیو  ی صدا  با

  ام یپ  میوقتا زودتر از تموم شدن ساعت کار  یزرتشت بود.. بعض 
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اجازه    یادتیدنبالم چون س  ادی داد که اگه کارم تموم شده ب   یم

 کار و بهم داده بود..  نیا

 ی با اون مشتر  ی به بهونه تموم شدن ساعت کار  نکهیبعد از ا  منم 

به صفحه   ینگاه   رونیمدم بکردم و از تلگرام او  یسمج خدافظ

د  میگوش با  و  ناشناس   دنیانداختم  پ   یشماره  بود   امیکه  داده 

 اخمام تو هم فرو رفت! 

بار خوندن هم نتونست    ی که حت  امش یپ   نطوریهم بعد از چند 

 فرستنده اش باشه:  ی برا  یمعرف خوب

 ؟« ی وقت دار  ی .. فقط من و تو.. کیی.. تنهانمتی خوام بب ی»م

به استرس    هیک   امیپ   نیم حدس بزنم فرستنده ابخوا   نکهیاز ا  قبل

 کردم:  پی تا عیخالص شدن از شرش سر ی افتاده بودم و برا

 »شما؟« 

 !«وَمی»گ

کار   بالفاصله تنم گر گرفت..  و  به مضمون   ی دستام مشت شد 

کردم که   یفکر م  نیمسخره اولش نداشتم.. فقط داشتم به ا  امیپ

 داده؟  امی بهم پ ییشماره من و از کجا آورده و با چه رو
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.. شماره رو  رشیاخ  ی در صد با دوز و کلک.. مثل همه کارا  صد

 کارمیچ  نکهیحاال ا  یتوسط  خاله سارا از مامان بابام گرفته.. ول

 ادش یتازه    می برگشت   رازیکه از ش   ی داره و چرا بعد از دو هفته ا

 تعجب و سوال داشت!   ی .. واقعاً جانهی و بب  خواد من  یافتاده که م

بدنم حاال نه از استرس.. که از خشم بود.. من اون لحظه   لرزش

  قه یحاضر شدم باهاش حرف بزنم چند دق  یعروس  ی که تو  ی ا

 ی فیاراج  دنیحس مرگ بهم دست داد با شن   هیشب   ی بعدش.. حس

که مقصر    یکرد و انکار کردن همه اتفاقات  فیکه پشت سر هم رد

 ول و آخرش خودش بود..ا

واقعاً انتظار داشت که بعد از اون مکالمه احمقانه من دوباره    حاال 

 ؟یی باهاش رو در رو بشم؟ اونم تنها

 ستم یو ب صد یس  و هزار پارت   

خواست   یخواست بازم من و با حرفاش به فالکت بکشونه؟ م  یم

بفهمونه تو می مستق  رینه غ  نباریا .. که رک و پوست کنده بهم 

  ی کار  یکوفت  لمیو با اون ف  ی ندار  طیشرا  نیجز قبول ا  ی چاره ا

 ؟ی ریبگ یپس بهتره که الل مون  اد یاز دستت برنم
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عذاب آور و    ی اون لحظه ها  گهیبار د  هیتونستم    ی.. واقعاً نمنه

حجم از رذالت و پست   نیا   گهی بار د  هیتونستم    ی تحمل کنم.. نم

 .. ادیو بازم صدام در ن نمی و بب ویگ یفطرت

برنامه ها  یوقت  اونم به    یکه زرتشت ازش حرف م  ییهنوز  زد 

  ی درباره اش به من نم  ی ادیز  ز یچ  نکهیبود و با ا  دهینرس   جهینت

 که به بن بست خورده!  دمیفهم ی.. م ی گفت ول

 : شیبعد  ام یه پشدم ب  رهیخ  دیتو دستم لرز  گهیبار د  هیکه    م یگوش

 نمت؟«ی تونم بب یو کجا م یجان؟ جوابم و بده.. ک سای»گ

 .. د یرس شی بعد ام یکه پ دی طول نکش یلیخ

زمان بگو.. من آدرس   هیدونم.. تو فقط    یکجاش و من م   »البته

 فرستم!«  یو م

  نانه یخوش ب  یادیافکار ز   ی به تاسف برا  ی زدم و سر  ی پوزخند

من اآلن   یعنیخودش فکر کرده بود؟    شیپ  یاش تکون دادم.. چ

 منزجر کننده بودم؟  دارید نیفقط لنگ زمان و مکان ا

شماره هم از همه جا بالک    نی خواستم جوابش و ندم و ا  یم  اول

مکالمه    نیبهتر بود تا قبل از اومدن زرتشت پرونده ا  یکنم ول
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احمقانه به    امیپ  نیدرباره ا  ی زی خواستم چ  یبسته بشه چون  نم

دونستم به خاطر بهم خوردن برنامه   یم  یزرتشت بگم.. اونم وقت

 هاش کالفه و ناراحته! 

.. زود به یمنم ناراحت شدم ول  نکهی.. با ادمیفهم  یوقت  قتاًیحق

  نیکردم با رفتارم به زرتشت بفهمونم که ا  یخودم اومدم و سع

  چیه  ستینداره و اگه قرار ن  تیمثل قبل برام اهم  گهیمسئله د

برام به آخر   ایخانواده هامون رو بشه.. دن   شیپ  ویوقت دست گ 

 رسه..  ینم

بمونه    یکه هست باق  ی جور  نیهم  زیاصالً بهتر بود همه چ  دیشا

ما هم   یاز اون اتفاقات نزنه.. تا آرامش زندگ   یحرف  یکس  گهیو د

 بهم نخوره.. 

 رونیو از سرش ب  دارید  نیبه کل فکر ا  نکهیا  ی برا  نیهم  واسه

 کنه نوشتم: 

 ی و به حرفا  ستادمیوا  تا یآن   یعروس  ی هم که تو  یبار  کی  »همون

  چیه   گهیغازت گوش دادم اشتباه محض بود.. من د  هیصد من  

بردار و برو    می با تو ندارم.. تو هم دست از سر من و زندگ  ی کار

زندگ   یپ ب   یهمون  و  ا  یمرفه  تو  که  ات  سال    نیدغدغه  ده 
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باش که من واسه همیداشت از   دادن  ام یپ  ن ی.. مطمئن  پر  هم 

انزجارم پس د و  نم  چیه  گهینفرت  تو   یجوره  تونم حضورت و 

 تحمل کنم!« میکمتر از چند قدم 

[1۰.۰5.21 22:31 ] 

 کمیو  ستیو ب صد یس  و هزار پارت   

بود که واسه    ادیز  ی انقدر  اممی کردم بار خشم و نفرت پ   یم  فکر

فاصله وقت    نینگه.. منم تو ا  ی زیمبهوتش کنه و چ  قهیچند دق

.. انگار  ی ها بالکش کنم ول  شنی کیداشته باشم که از همه اپل  یکاف

 از جانب من بود که بالفاصله جواب داد:  یحرف  نیمنتظر همچ

ا  ی»حت به    نباریاگه  حت  ییزایچ  هیبخوام  کنم؟  اگه   یاعتراف 

  چکس یدلم نگه داشتم و ه  ی رو بزنم که ده سال تو  ییبخوام حرفا

 ازش خبر نداره؟«

د   دیلرز  دستم برا  گهیو  بدم  حرکتش  پ   ی نتونستم    ام ینوشتن 

کرد و   یم  ریو درگ داشت فکرم    ی .. کلمه اعتراف.. بدجوری بعد

 پاشوند!  یو از هم م رمیاخ قهیچند دق  ماتیهمه تصم
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زرتشت.. من    نکهیا  فکر برنامه  بهم خوردن  از  د   هیبعد   گه یبار 

بهش    شهیکه زرتشت هم  ی فرصت داشتم تا طبق همون نقشه ا

آدم و رو کنم.. تو   نیبرم و دست ا  شیداد پ  یلقب »بچگانه« م 

 تمام مغزم و پر کرد! ی ا هیثان

م  یم   گفت اعتراف کنم.. پس  با    یخوام  باز    ی گوش  هیشد که 

اعترافات و ضبط کرد و همون شب  آماده رفت سراغش و اون 

من و تماشا کرده    تیجنا  لمیف  ی روز   هیکه    ییواسه تک تک آدما

 بودن فرستاد! 

انجام بده.. بدون   ی کار  هیزرتشت    نکهیداشتم به ا  دیهنوز ام  اگه

زدم از   یخطش م  شهیهم  ی دادم و برا  ی م  یجواب منف  یلمعط

کور شده بود..    دمیحاال.. حاال که اون روزنه ام  یفکر و ذهنم ول

تموم    شهیهم  یقصه رو برا  نیتونست ا   یکه م  یتنها راه چاره ا

 بود!  ن یکنه هم

خواستم و دنبال    یقرار و م  نیحاال با همه وجودم ا  نکهیوجود ا  با

شک نکنه چرا   نکهیا  ی .. برایبودم ول  ییکذاهمون زمان و مکان  

پ از  سر  می قبل   ام یبعد  دادم..   عیانقدر  مثب  جواب  و  شدم  قانع 

 نوشتم: 
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قراره چ  »مگه اعتراف تو  عوض بشه؟ ده سال عمر تلف   ی زیبا 

که خودم    یموضوع  دنیشن  ی گرده؟ چرا فکر کرد  ی شده من برم

انقدر برام مهمه که    دمیدونم و ده سال هر شب کابوسش و د  یم

  قه یواسه چند دق  یمثل تو رو حت  یبه خاطرش مجبور شم آدم

 تحمل کنم؟!«

و    امیپ ارسال شد  نرس   قه ی دق  کیکه  و جوابش    د یهم گذشت 

»باشه هر   هیتند رفته بودم و اگه با    ی ادیشدم.. انگار ز  مونیپش

 ی وقت خودم و نم  چیآورد ه  یسر و تهش و هم م   «یجور راحت

 ! دمیبخش

[1۰.۰5.21 22:31 ] 

 و دوم  ستیو ب صد یس  و هزار پارت   

 قرار که جواب داد:  نیانگار اون از من مصر تر بود واسه ا یول

بهتر   یلیحرفا.. خ یبعض  دنی.. شنینداشته باشه ول دهیفا دی»شا

خوام جواب   یچرا.. منم م   ی دی.. اون روز از من پرس دنشهیاز نشن

 ی کیکه.. به جواب    نهیاش ا  دهیاون چرا رو بهت بدم.. حداقل فا

ادامه   تی به زندگ  ی کمتر  یذهن  ی ریو با درگ  یرس  یاز سواالت م

 !« ی دیم



3511 
 

  ی ریخودخواهانه اش.. که تنها حق من و.. درگ  ی به حرفا   یتیاهم

  شنهاد یپ  نیدونست ندادم چون وسوسه قبول ا  یکمتر م  ینذه

 فکر نکنم!  ی ا گهید زیبهم غلبه کرده بود که به چ ی جور

  هیقض  نیبود که صد در صد با ا یطرف.. زرتشت هیکه از    هرچند

.. بعد از  رازیکرد.. همونطور که بعدِ برگشتنمون از ش  ی مخالفت م

رفتن نقشه اش.. گفت حاال   شی شد از درست پ  دیاونم ناام  نکهیا

خواد با   یوقت دلم نم  چیه  گهید  ادیاز دستمون برنم  ی که کار

  گه یراه حل د  هیبگردم و    ی! تا وقتیرو به رو بش  یاون دو تا عوض

 شد؟  یراه حل.. نم هیشد  یم  نمیکنم.. خب.. هم دایپ

لحظه  که همون    یها.. با تماس  یو درموندگ  اال یفکر و خ   نیا   همه

 که یگفت نزد  نکهیزرتشت باهام گرفت موقتاً تموم شد و بعد از ا

گرفتم جواب   م ی تصم  نییو جمع کنم و برم پا  لم یو کم کم وسا

که با زرتشت   یو.. موکول کنم به وقت   ویگ  شنهادیدادن به پ  یقطع

 مشورت کردم.

 فقط نوشتم:  نیهم واسه

 کنم درباره اش!« یم »فکر
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  ن یفرستم.. فقط ب   یم  شنیمن برات لوک  یهر موقع خواست  »باشه

هرکس    ای.. باد به گوشم برسونه که زرتشت  سای خودمون باشه گ

و قراره چند نفر دورادور بپامون    یگذاشت  انیرو در جر  ی ا  گهید

د هم  نم  گهیباشن..  و  هم..    ینی ب   یرنگم  کنم    یم  ی کار  هیو 

نیبش  مونیپش الزمم  کنم  فکر  ب  ستی!  ازم    ی کار  چه  گمکه 

 !« ادیبرم

م  دندونام دلم  دادم.. چقدر  فشار  بهم  محکم  ال   یو    ی خواست 

قرار داشت و من با همه وجودم    ویاز گوشت تن گ  کهیت  هیدندونام  

 ذره دلم خنک بشه! هیکندمش بلکه  یم

کرد؟ انقدر رذل بود    ی م  دیوجدان داشت من و تهد  یشرف ب   یب

خودش    یاشاره کنه.. اونم وقت  ی جعل  لمیبه اون ف  میمستق   ریکه غ

  چیاون شب نحس.. ه   یدونست اتفاقات واقع  یم   یبهتر از هرکس

 نداره؟   دهی نشونش م لمیکه ف ی ز یبا چ یت یسنخ

 و سوم  ستیو ب صد یس  و هزار پارت   

اون   هیکردم قض ی وقتا فکر م  یبودم که بعض   الیخوش خ  چقدر

وسط بود   نیهم ا   گهینفر د  هی نداره و    ویبه گ  ی ربط  گهید  لمیف
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ازم    یکیروحشم خبر نداشت    و یداشت و گ  یکه با من پدرکشتگ

 گرفته.  لمیتو اون لحظه ف

 ی راحت بهم ثابت کرد که کار کس  یلیحرف.. خ  نیحاال با ا   یول

 ی روز  نیتونست باشه و نگهش داشته واسه همچ  یجز خودش نم

..  لم یمن با اون ف  یبهم بفهمونه کار اصل  م یمستق  ر یکه بخواد غ

 یم  ی .. اون موقع چه جور سی که بخوام بدمش دست پل  هیوقت

 بهت نرسه!   یتا دست کس یفرار کن ی خوا

 نیهم  ی داشتم که تو  ادیبهش بدم.. حرف ز  ینتونستم جواب  گهید

 ذره از سوزش دلم کم بشه..   هیکنم بلکه    ف یپشت سر هم رد  امیپ

بگم    ی زی.. چشونیام و پر  یحاال که انقدر عصبان  دمیترس  یم  یول

از   یراحت  نی و به هم  تیموقع  نیو ا  ادیبه بار ب   ی مون یکه بعداً پش

 دست بدم.. 

رد و بدل شده رو پاک کردم و بعدِ جمع    ی امایفقط پ  نیهم  واسه

شرکت رفتم    ی و چراغا  ستمیو خاموش کردن س  لمیکردن وسا

 .. نییپا

شده بودم سر مشورت کردن با   یو دودل  دیدچار ترد  گهید  حاال 

اگه م  با مخالفت شد  ی زرتشت..  م  دشیگفتم.. هم  به رو    ی رو 
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و اونم از    ویبره سراغ گ  تیشدم و هم.. ممکن بود از سر عصبان 

دستم بهش    گهیوقت د  چیفرار کنه و من ه  شهی ترسش واسه هم

 نرسه.. 

در جر  یول زرتشت  نم  انیاگه  من    یقرار  تو   هیگرفت..  از  روز 

حرف حساب    نمیرفتم بب   یگرفتم و م  یم  یشرکت مرخص  نیهم

 . هیچ یاون عوض

که گناهکار بودن   یبا دست پر برگشتم و مدرک   یعوض وقت  در

تونستم از   یدادم.. م یکرد و به زرتشت نشون م ی و ثابت م ویگ

داد که بعد از بهم    ی کم کنم و اونم بهم حق م  تش یشدت عصبان 

 خودم متوسل شدم!  یمیخوردن نقشه اش.. به همون راه قد

چهره   ی با لبخند قشنگ رو  شهیکه شدم مثل هم  نی ماش  سوار

  یکه انرژ  یبه صورتم موند و بعد با آرامش  رهیخ  یا  هیاش چند ثان

 کرد لب زد: ی تموم شده ام و دوباره شارژ م

 نفسم!   یخسته نباش -

  ی ام و کردم تا منم لبخند  یو اضطرابم تمام سع  شیوجود تشو  با

هم مثل  و  بزنم  روش  و   شهیبه  صورتش  و  سمتش  شدم  دوال 

 .. دم یبوس
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 ؟ ی.. خوبیتو هم خسته نباش -

 و به حرکت درآورد و صادقانه گفت:  نی ماش

 ! دمیکه تو رو د ی نه تا وقت -

 شده مگه؟  یچرا؟ چ -

چند روزه رفته مسافرت.. دارونم    بایفقط خسته ام.. شک  یچیه  -

کاراشهیاسباب کش  ریکه درگ تمام  گندگ  ی ..  اون  به    ی شرکت 

 برام نمونده!  ی جون گهیافتاده رو دوش من.. د

 مهمون من!   یماساژ اساس   هی..  خونه  م یبرات.. برس  رمیآخ من بم  -

از من نگرفت..    یجواب  نباریا  یتر شد ول   قیرو لبش عم  لبخند

اندازه کاف  ناراحت.. زرتشت به  و   ی ریدرگ  یچون نگران بودم و 

 داشت..  ی دغدغه فکر

که واسه انتقام گرفتن از   ییطرف و نقشه ها  هیشرکت از    ی کارا

 ی حساب گهیاز طرف د دیکش یمن م  یبهم خوردن زندگ  نیعامل

دو   شتریمن و ب زایچ نیخسته اش کرده بود و فکر کردن به هم

باهاش حرف    و یامشب گ  امیدرباره پ  نکهیکرد نسبت به ا  یدل م

 نه!   ایبزنم 
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که سرحال تر   گهیتونستم موکولش کنم به چند روز د  یم  دیشا

ا  دمیترس  ی.. هنوز میباشه ول از   یوقت  نکهیاز  بفهمه خشمش 

از خودش نشون بده که تهش    ی برسه و برخورد  تشینهابه    ویگ

 بمونه!   یو هم.. دستمون خال ادیبه بار ب  یمونیهم پش

ا  دیشا بود..  پ   هی  نیبهتر  سال  چند  از  خودم  که  و..    ش یکار 

رو فدا کردم تا بهش برسم..    زایچ  یلیاستارتش و زده بودم و خ

 ! یکردن کس ریکردم.. بدون درگ  یخودم تموم م

 صدام و؟ ی شنو یحواست کجاست؟ م -

صورتم به خودم اومدم   ی زرتشت و حرکت دستش جلو  ی صدا  با

 بودم..   االتمیبهش غرق فکر و خ  رهیخ  قهیچند دق  دمیو تازه فهم

 و لب زدم: ینشستم رو صندل صاف

 ؟یگفت  ی لحظه.. چ هیحواسم پرت شد  -

وح  - بهت  نم  یگفتم  اآلن  که  دار   میریشد  سر   ی خونه  وعده 

 ؟ی دیمن مخر

 پس؟  میریکجا م م؟یریخونه نم -
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ب  ینگاه   مین و  و سرعتش  انداخت  دور دستش    شتر یبه ساعت 

 کرد..

مان  میریم  - و  دارون  ن یخونه  منم  پ  می..  ..  دمی فهم  شی ساعت 

 گفتم!  یوگرنه زودتر بهت م

 : دم ینال رون یرفته و ح وا

 ؟یواسه چ -

 کنه!   زشیخواد سورپرا یم  یتولد دارونه.. مان -

اصل  نکهیا  با م  ییاون لحظه حرفا  میدغدغه  خواستم    یبود که 

ها   میدیرس  یوقت بهونه  به  کردم  بند  بزنم..  زرتشت  به    ی خونه 

 و گفتم:  گهید

 ! ست یمن اصالً لباسم مناسب ن -

 .. م یمون  ینم ادمی.. زمیریگ  یم ی زیچ هیاشکال نداره.. سر راه  -

 هستن؟  ایک -

.. مگه چند نفر از رابطه اشون خبر دارن؟ من و  ستین   ی کس  -

 با.. مامان دارون! مییتو
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 ی ا  گهیهر وقت د  دینگفتم.. شا  ی زیو چ  دمیکش   ی قیعم  نفس 

ابراز رضا م  ت یبود  ب  یهم  بودم   تینها  یکردم چون  خوشحال 

از ترساشون غلبه کردن   ی سر  هیکه باالخره به    یدارون و مان  ی برا

 کنن..    یزندگ  گهیتا همخونه با همد  گرفتن با عنوان دو  میو تصم

[1۰.۰5.21 22:37 ] 

 و پنجم  ستیو ب صد یس  و هزار پارت   

 ی آپارتمان  ی شهر که خونه ها   ی ها  یتو محل دور از شلوغ  اونم

 ندارن..  گهیهمد  یبه زندگ ی کار ادیهاشون ز هینداره و همسا

 نیکردن که تو ا  ی شانسشون بود و اگه فقط حس م  نیآخر  نیا

به رو م  تیوضع با مشکل رو  اقدام بعد  یهم دارن    شون یشن.. 

 شونیمیصم  ی خارج رفتن بود و ما به عنوان دوستا  شهیهم  ی برا

  نجا یهم  میبود  دواریو از ته دل ام   م یخواست  یو نم  نیوقت ا  چیه

 ادامه بدن!  شونیبه زندگ 

و..    تیرضا  نینبود که من بتونم ا  یمشب.. اصالً شب خوبا  یول

که    ینقاب رو صورتم نصب کنم.. امشب  هیشده به شکل    یحت

خواستم   یکه م ی و اون قرار ویگ  ی ها امیذهنم فقط داشت به پ 

 کرد!  یباهاش بذارم فکر م
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شده ام کرد   یاز سکوت طوالن   یدونم زرتشت چه برداشت  ینم

 که گفت: 

  ی و بگم نم  ارمیب  ی بهونه ا  هی! منم خواستم  ی دونم خسته ا  یم  -

  ی تو  دهی ! دارون کم به دادمون نرسومدی.. دلم نیول  م یایب  میتون

تو    میتون  ی! حاال ما هم ممی داشت  اجیکه احت  یی.. تو روزا یزندگ

کن  نیا جبران  براش  هممیروزا  هم  شینجوری..  تنها   شهیکه 

به چشم   شتری ب   ی لیخ  ییتنها  نیا  گهید  م یهم نباش  هستن.. ما 

 ! ادیم

از زنا.. ناراحت    یبعض  نکهیوجودش زدم.. با ا  یبه مهربون  ی لبخند

ا  یم از  ب   نکهیشدن  رف  شیشوهرشون  به  حد  دوران   قیاز 

 برعکس بود..  هیقض نی.. واسه من ادهیم تیاهم شیمجرد

دوست   رابطه و  بود  قشنگ  نظرم  در  انقدر  دارون  و  زرتشت 

میداشتن دلم  که خودمم  برا  ی..  کنم  تالش   ی دائم  ی خواست 

م محسوب  خودمم  دوست  دارون  چون  جزو   یبودنش..  و  شد 

 وقت درباره من.. قضاوت نکرد.. چیبود که ه ییمعدود آدما

که به قول زرتشت   ییو کارا  یدوست  نیمنم رو حساب هم  پس

  ی ریدرگ  الیخی امشب و ب  هیسختمون برامون انجام داد..    ی تو روزا 
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..  شیروز مهم زندگ   نیا  ی شم و تو شاد  یم   می تموم نشدن   ی ها

 کنم!  یم شیهمراه

جد  - خونه  دارم  دوست  منم  اتفاقاً  نداره..  اشکال  و   دشونینه 

 فقط؟  میکن  کاری.. کادو رو چ نم ی بب

 .. دیو پشت چراغ قرمز نگه داشت و به سمتم چرخ نی ماش

نگران    می کن  یم  یاونم اوک  میریلباس بگ   میستادیسر راه که وا  -

 نباش! 

 م؟ ینشه زرتشت.. قراره قبل از دارون برس رید -

مان   - به سفارش  نترس..  تو شرکت    یآره!   ی کار  ه یلحظه آخر 

تا   که  دادم  د  یکیبهش  ساعت  کردنش    گهیدو  تموم  پس  از 

 .. ادینمبر

 تو! یهست ی عجب آدم مارموز -

 شه یزد و حرکت کرد.. منم روم و برگردوندم سمت ش   ی شخندین

  ه یبا    می رسه که ماهم بتون  یم  یروز  یعنیفکر کردم که    نیو به ا

 م؟ی کن   یو راحت تر زندگ میایاز ترسامون کنار ب ی سر

×××× 
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  م یو دارون نشسته بود  یمان   دیبود که تو خونه جد   یسه ساعت  دو

 ی خنده ها  دنیبود.. د  ی.. شب خوبمیگرفت   یو تولدش و جشن م

البته بعد از اشک خونه   ی ما و مادرش تو  دنیکه با د  یدارون.. 

که همه امون    ی شد و آغوش پر مهر  ریاشون از چشماش سراز

گشا  ییجورا  هی  می دونست  یم خ  هییعقده  ها  اطر به    یحسرت 

 گذشته.. حال دل همه امون و خوب کرد..

  ی بودنش.. دارون و خوب م   یاز اندازه خجالت  شی با وجود ب  ی مان

م و  ا  یشناخت  تو  ب  ن یدونست  هرچ  شتریروز    ی چ  ی زیاز 

  ی که م  یجشن  نیکنه که حاضر شد ما هم به ا  ی خوشحالش م

 تونست فقط تو خلوت دو نفره اشون باشه دعوت کنه! 

و    اتیهنوز ته دلش.. به خاطر تجرب  دیشا  نکهی.. با ادارون  مادر

داشته.. نتونسته تمام   شی همه سال از زندگ  نیکه تو ا  ییباورها

دلش از دست دادن   گهی.. دیرابطه رو درک کنه ول  نیو کمال ا

که هست   ی نجوریخوست که حاضر بود دارون و هم  یپسرشم نم

 !ارهداشته باشه و به انتخابش احترام بذ

هاش حق نداد..    ی ریشد بهش به خاطر سخت گ   یحال نم  هر  به

جا  ی روز  هیاگه خودمونم    دیشا بگ  گاهشیتو    م ی نتون  میریقرار 
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 گه یمسائل د  یلیو خ  میایهمه جوره با خواسته بچه امون کنار ب

 ..  میذهنمون قرار بد تیرو اولو 

که    یو مشکالت  فته ی ن  یاتفاق  نی بودم.. همچ  دواری از ته دل ام  یول

گ و  من  امثال  مانسایچه  و  دارون  امثال  چه    یزندگ  ی تو  ی .. 

نکنن.. مشکالت  میداشت تجربه  هامون  بچه  به    یو  اش  که همه 

روزا    نیکه ا  ییخاطر ترس از حرف و برخورد مردمه و رفتن آبرو

 کنه!  یلطمه وارد م  یزندگ  شاز نبودنش.. به آرام   شتر یبودنش.. ب

که از خدا گرفتم..    یال سن و هفت س  ی به شخصه.. بعد از س  من

ا  از  در   نهمهیبعد  به  ها  ی در  مکش  کش  و  مشکالت   ی و 

ول  یزندگ  هی..  یخانوادگ رو..   یآروم  آبرو  به  کردن  فکر  بدون 

توش عذاب بکشم..    زامیکه خودم و عز  یزندگ   هی به    دم یم  حیترج

 وارد نشده!   ی راحت باشه که به آبروم لطمه ا  المی در عوض خ  یول

  یشب شاد و پر از حس خوب.. نگرانم م   نیکه تو ا  ی زیچ  تنها

داشت.. چهره    یخودش ثابت نگه م   ی نگاهم و رو  یکرد و هرازگاه

 بود..  سایگرفته و اخم آلود گ

..  یتونستم ربطش بدم به خستگ  یوجه نم  چیکه به ه  ی ا  چهره

اوج خستگ   یحت   سایگ توش یتو  خوب   ی برا  یشب   نیهمچ  ی .. 
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که انقدر دوسش داره..    یدارون  .. به خصوص هیکردن حال دل بق

من حواسم    دید  یکه م  ییشد و حاال.. به جز وقتا  یم  ی فول انرژ

 موند!  یم  ره ینقطه خ هیرفت و به  یبهشه.. تو خودش فرو م

[1۰.۰5.21 22:37 ] 

 و هفتم  ستیو ب صد یس  و هزار پارت   

بود   یی.. اون روزا دمید  تیوضع  نیرو تو ا  سایکه گ  ی بار  نیآخر

  یشب رابطه امون ناراحته ول  ن یکردم به خاطر اول  یکه فکر م 

  یرفته لب مرز تا قاچاق  دمیبه خودم اومدم و فهم  هو یبعدش..  

 بره اونور! 

 مونه یاز اون کارش پش  سایبارها بهم ثابت شده بود گ  گهید  نکهیا  با

کنه که بعدش    یاز من پنهان نم  و  ی زیچ   چیوقت ه  چیه  گهیو د

نبود که بتونم    ی حال و روزشم جور   نی.. ایول  اد یبه بار ب  یخراب

 نکنم!  رشیذهنم و درگ

  و ی گ  ییهویکرده بود.. اومدن    رییتغ  مونیزندگ   طیهر حال شرا  به

ر م  ختهیبهممون  و چه  نم  م یخواست  ی بود    ه ی  م یخواست  یچه 

 از فکر و ذهنمون و به خودش اختصاص داده بود.. ی گوشه ا
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نبود    ی نداشتم.. روز  اناتیاون جر  ی تو  یمیکه نقش مستق  یمن

که    یی سایبه حال گ  ی شه؟ وا  یم   یچ  ی عنیکه از خودم نپرسم  

شبا.. با ترسِ حلقه شدن طناب دار دور گردنش از    ی هنوز بعض

 !دیپر یخواب م

 ! اره یت مکم بخور سرحال هی ایچرا؟ ب ی تو فکر -

 ی تو  السیگرفتم و زل زدم به گ  سایدارون نگاهم و از گ  ی صدا  با

 دستش.. 

 کنم..   یتونم رانندگ ینه! بخورم سخت م -

 ! نجای هم دیخب شب و بمون -

ا  ی شخندین با  و  زدم  روش  مستق  نکهیبه  رابطه    م یمعمواًل  به 

 کردنش لب زدم:  تیواسه اذ یکردم ول یاشاره نم شونیخصوص

 بود؟ یمیتعارف شاه عبدالعظ -

 ؟یچ یعنی -

رفتن    یم  ی دود  ن یاز تهران که با ماش  مایضرب المثله.. قد  هی  -

همون    دیو با  ن ی .. پول رفت و برگشت ماشارتی واسه ز   ی شهر ر

دونستن مسافرا    یکه م  ی مردم شهر ر  ن یدادن.. واسه هم  یاول م
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کردن   یحتماً برگردن اصرار م  دیو از قبل دادن و با  طیپول بل 

 ! دیما بمون   شیکه شب و پ 

 بهم انداخت و گفت:  یه یعاقل اندر سف نگاه 

ربط  - بازم  ماش   یخب؟  با  اآلن  مگه   دیاومد  ی دود  ن ینداشت! 

 که من بخوام رو هوا تعارف کنم؟  نجایا

ول  - آدما  یدون  یم   ینه..  نقش    میستین   ییما  تولدت  که شب 

برا  و  باش  ی سرخر  داشته  اتون  نفره  دو  واسه همم یخلوت   ن ی.. 

 ! ه یجوابم چ یدون یکه م  یکن یم یتعارف

 کنن!  شعورتی خاک بر سر ب -

و مادر دارون و که مشغول   یو مان  سایبلند خنده ام نگاه گ   ی صدا

بودن به سمتمون کشوند و   ییچا  ختنیو ر  کی کردن ک   میتقس

به سه تاشون.. روش و برگردوند سمتم و    ینگاه  می دارون هم با ن

 : دیپرس

 ؟ یبهش گفت -

[1۰.۰5.21 22:37 ] 

 و هشتم  ستیو ب صد یس  و هزار پارت   
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  دم یفهم  یدوختم.. وقت  نیو نگاهم و به زم  دمیکش   ی قیعم  نفس 

که به ناحق   یو اون قتل  شیدرباره اتفاقات ده سال پ  سایخود گ

 ی راحت تر  الیبه پاش نوشته شده.. با دارون حرف زده.. منم با خ 

 باهاش درد دل کردم و از نقشه و برنامه هام گفتم.. 

بدون راه فرار شده    چی در پ  چیپ  ی هزارتو  هی  هیکه شب  ییها  برنامه 

راه   هی.. حاال فقط  بودم  دهیبود و من از چند راه به بن بست رس

از اول   نکهیبرام مونده بود که اونم احتمال بن بست بودنش و ا

 بود!  اد یز یلیقدم گذاشتم.. خ یاشتباه  ریبه کل تو مس 

روشن    نیو باز کردم و ح  میبود  ستادهی که کنارش وا  ی ا  پنجره

لبم گذاشتم.. طور  ی گاریکردن س به    ی که گوشه  که صدامون 

 اون سمت خونه نرسه جواب دادم: 

 بهش..  گمیزنم باهاش! م ینه.. امشب حرف م -

م  سکوتش که    ینشون  نگرفته  کامل  و  سوالش  جواب  که  داد 

 دادم: حیتوض

 البته فقط رفتنم و...  -

 زرتشت! -
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بفهمه    سایخوام از دستش بدم.. گ  یشانسمه دارون.. نم  نیآخر  -

ذاره من قدم از قدم بردارم!   ینم   یلگذره.. و  یاز حق خودش م 

تلف   ی برم.. تا برم و برگردم از نگران  تشیاگرم بخوام بدون رضا

هدف   نیبه ا دنی قول دادم هرجا تو راه رس سایشه! من به گ  یم

ب کردم  خطر  ح  الیخیاحساس  ا  اال بشم.  بفهمه  مسئله   نیاگه 

ب هنوز  من  و  م  الشی خیخطرناکه  داغون  و   شهینشدم..  فکر  با 

 .. الیخ

ا  - گ   نیتو  با  منم  با    سایمورد  اونم  رفتنت  احتمال    هیموافقم! 

خ  پنجاه..  آدم  یلیپنجاه  همچ  یخطرناکه..  رو    ی زیچ  نیکه 

کالش و دو دره باز   ی گذاشته.. انقدر  یشرط  نیخواسته و همچ

بزنه ز لحظه آخر  که  موقع میهمه چ  ریهست  اون   ی خوا  ی.. 

 بازنده به تمام معنا!  هی یش ی م  ؟یکن کاریچ

 الیزدم و دودش و فوت کردم.. واقعاً خ  گارمیبه س  یقیعم  پک

ا  یم به ایو پر از کالفگ  یچند روز جهنم  نیکرد من تو   نی.. 

 فکر نکردم؟  زایچ

 ن یبرام نمونده.. گفتم که آخر  ی ا  گهیکنم؟ راه د  کاریچ  یگی م  -

 ر..آروم ت ی زندگ هیفرصت جفتمونه.. واسه  نیفرصتمه.. آخر
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واقعاً خانواده اتون..   ی عنیآرومه..    تونیاآلنم زندگ   نیشما هم  -

سند و مدرک حرف شما رو باور    هیگرفتن    لیتحو  ی حتماً در ازا 

پ  یعنیکنن..    یم اعتبارشون  و شوهرش  ات    شی اون پسرخاله 

 ! شتره؟یخانواده ها از شما ب

که اگه ما    نجاستی.. مسئله استیبحث فقط باور کردن اونا ن  -

.. بعد از فاش شدن همه  می اون دو تا نداشته باش هیعل ی زیهم چ

 ی راحت م  یلیخانواده ها.. خ  شی .. بعد از رفتن آبروشون پیچ

کنن.. بدون   ی.. کارمون و تالفسی به پل   لمیتونن با لو دادن اون ف

 یخوام جور   یمن م   ی.. ولرسهب   یب یآس  چیبه خودشون ه  نکهیا

ترس بندازم تو جونشون.. که تا آخر عمر دلشون نخواد از صد 

 هم رد بشن!  ی کالنتر  ی لومتریک

..  زهیبهم بر  یبرعکس بده.. همه چ  جهیکه نت   نهیترس من از ا  -

  م ی نشست  یکاش سر جامون م  د یکه جفتتون با حسرت بگ   ی طور

ب نم  ی خودیو  مگه   م یکرد  یچوب  اآلن  آخه  زنبور!  لونه  تو 

  سک یمرحله از خطر و ر  نیتا ا  دیزرتشت که بخوا  هیمشکلتون چ

  چیه  دیشا  هک   یو احتمال  ینی ب   شیپ  هی! فقط واسه  دیبر  شیپ

 اد؟ یوقت ن
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چادیب  دیشا  - موقع  اون  تو    ی چیه  یوقت   میبکن   دیبا  کار ی.. 

  اه یمشکل من فقط به خاک س  گهیدارون اآلن د   ست؟یدستمون ن

  سا ی.. مشکلم انتقام گ ستین  وزشیپف   ی و بابا  ینشوندن اون عوض 

بهش مربوطه.. نصف    میتصم  نی.. اگرم باشه فقط نصف است یهم ن

به خاطر خودمه.. به خاطر غرور و    یخودخواه  تیاش با نها  گهید

مدت توسط اون دو نفر به باد رفت.. حاال من    نیکه تو ا  رتمیغ

افتاد    ادمی  یو دارم که برش گردونم.. که پس فردا.. وقت   حق  نیا

هاشون سکوت کردم و خودم و زدم به اون   ی باز  شرفیدر برابر ب 

.. که حسرت نخورم چرا همون موقع که  رمیراه.. دلم نخواد بم

نر  اشتمو د  تشیموقع با   حیو ترج  ختمی خون جفتشون و  دادم 

حل کنم..    سایگ  ی مشکل و برا  نیپنبه سر ببرم! من اگه نتونم ا

خواب   هیسال ها ازش سلب شده و    نیکه تو ا  یاگه نتونم آرامش

اسم خودم    ی که هنوزم نداره رو بهش برگردونم.. چه جور  یراحت

عشق    بدونم؟  شهیآدم عاشق پ   ه یخودم و    ی و بذارم مرد.. چه جور

  زیه  ی و کور کردن چشم آدما  ی جنسروابط    ی فقط تو   رتیو غ

رو تو آروم   یو عشق و مردونگ  رت ی.. من غستین   ابونیکوچه و خ

وقت   ی کردن تپش ها زنم..  م  ی قلب  و  پاش  تو شهر   یکه  ذاره 

 نداره!  سایکه اآلن گ ی زی.. چنمی ب یمحل تولدش م
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 گه یبهم انداخت.. هر دوتامون حرف همد  ی نگاه درمونده ا  دارون

  م ی داشت  یباز سع  ی.. ولمیداد  ی و به هم حق م  میدی فهم  یرو م

 !یکیقانع کردن تمام و کمال اون  ی برا میتالش کن

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 ام  یو س صد یس  و هزار پارت   

.. دیجفتتون آروم تر  ی نجوریا  ی کن   یمباشه.. اگه واقعاً حس    -

  ی مراقب خودت باش.. کاش م  ی لیمونه.. فقط خ   ینم  یحرف  گهید

 !امیتونستم باهات ب

  نجای .. تا همستیهم که ن   بایمونه.. شک   یم  ینه.. شرکت خال   -

 !ی کمک کرد یلیهم خ

 کنم!  یبود زنگ بزن.. حلش م  ینکردم.. باز مشکل ی کار -

شونه اش زدم و روم و چرخوندم   ی ضربه به نشونه تشکر رو  چند

گ ورود   سایسمت  تو  وا  ی که  با    ستادهیآشپزخونه  داشت  و  بود 

 کرد!  یبهم نگاه م  یو نگران دیشک و ترد
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م  همونقدر من  م  یکه  حس  و  امشب    یشناختمش   ه یکردم 

  ن یبود ا  دهیشناخت و تا اآلن فهم  ی هست.. اونم من و م  شیزیچ

 .. ستین ی و عاد لیدل یبا دارون بپچ پچ کردنم 

 :دیپرس ی با کنجکاو دم یبهش رس یدرست بود که وقت حدسمم

 به دارون؟   یگفت  یم یچ -

 نبود.. یخاص زیچ -

 ! دیدروغ نگو! جفتتون کالفه بود -

و    میاز قراردادا به مشکل برخورد  یکیدرباره شرکت بود.. سر    -

 اگه درست بشه!  هییخدا

 آهان! -

د  به منم  و  قانع شد  ول   ی زیچ  گهیظاهر  عذاب   ینگفتم..  خب 

.. چون همون قدر که  میپنهون کار  نیوجدان داشتم نسبت به ا

باهام حرف بزنه و    ی توقع داشتم که درباره همه چ  سا یمن از گ

ا  ی رو مخف  ی زیچ و  توقع داشت  از من  اونم    جهینت  نکهینکنه.. 

که از   ی خوردبر سرنوشت ساز بود تو    یل یشه.. خ  ی م  ی سفرم چ

 !دمید ی م سایگ
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م   اگه م  یموفق  و  بود  دراز  زبونم  پنهون   ی شدم..  بگم  تونستم 

کردم   یقانعش م  ی جور  هی  دیشدم با  یداد.. اگرم نم  جهینت  میکار

ا ا  نیکه  از  قبل  بود..  راه حل موجود  با دست    نکهیتنها  بخوام 

 و رو کنم..  ریو ز شونی و زندگ  ریو ام ویبرم سراغ گ  یخال

اون آشغال..    ی شرط و شروط و خواسته ها   دنیبعد از شن   خودمم

کالش دغل باز طرف    هیفقط با    دیکه شا  دمیرس   جهینت   نیبه ا

ا و  کارم  و  م  ی ا  نهیهز  نیباشم  دارم  ه  یکه    ی سود  چیکنم.. 

 نداشته باشه! 

  ن ی.. امونی.. به خاطر زندگسایحال حاضر بودم به خاطر گ  نیا  با

بازنده    هیاگه به قول دارون.. بعدش فقط    یم.. حتو بکن  سکیر

 باشم! 

..  میخوردن جمع شد  کیبعد همه که دور هم واسه ک  قهیدق  چند

مخاطب قرارش داد و    سایبه چهره گرفته گ  ینگاه   میدارون با ن

 گفت: 

 ! ستی.. فکر نکن حواسم نا یستیسرحال ن  -

 به روش زد و گفت:  ی لبخند خسته ا سایگ
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بود.. با چند تا    نیسنگ   یلیشرکت خ  ی .. امروز کارای حق دار  -

  م یهمه توان و انرژ  گهیاعصاب خورد کن سر و کله زدم.. د  ی مشتر

 رفت! 

 ! یچونیتولدم و بپ ی شم که کادو  یبهانه ها قانع نم نیمن با ا -

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 کمی و  یو س صد یس  و هزار پارت   

 یچییمن بودم که با اعتراض به ست فندک و جاسو  سایاز گ  قبل

دارون    ی برا  سایگ   قهیکه سر راه به سل  زیم  ی رو   سیو روان نو

 :دمی.. اشاره کردم و توپمیدیخر

 ؟ی ریگ یپس؟ چند تا چند تا کادو م هیچ نیا -

 یم  سایاز خود گ  یاختصاص  ی کادو  هیتوئه.. من    ی که کادو  نیا  -

 خوام!

 کرد و ادامه داد:   یمکث

 البته با انتخاب خودم! -

چ  ده ینفهم  هنوز م  یبودم  سرش  تو  چرا    یداره  و   هو یگذره 

شده بود و داشت    جیهم مثل من گ   سایکرده.. گ  یی تقاضا  نیهمچ
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  کرد تا منظورش و واضح تر بگه که  یبا تعجب به دارون نگاه م 

 باالخره زبون باز کرد و گفت: 

  ی آواز خوندنت فوق العاده اس! انقدر  ی صدا  دمی از زرتشت شن  -

صدات و  دنیهستم که شب تولدم بهمون افتخار شن قیبرات رف

  ؟ی بد

من  دیچرخ م  یسمت  نگاهش  حرص  با  داشتم  و    یکه  کردم 

 هیو احترام    می اش گذاشت و به نشونه تعظ  نهی دستش و رو س

 کم خم شد.. 

 ! یالبته با اجازه شوهر گرام -

 ! ی گرفت یم دی اجازه رو قبل از مطرح کردن با -

و منتظر بهش زل    سایو دوباره روش و برگردوند سمت گ   دیخند

  ی کم من و من کرد و بعد با خجالت و گونه ها هیهم    سا یزد.. گ

 گل افتاده اش لب زد:

.. زرتشتم اغراق کرده.. به خدا ستم یآماده ن  ادیمن.. من آخه ز  -

 !ادیاز آب درنم یخوب زیچ
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زنه..   یو م  تارشی هم گ  یکنم.. به خاطر من.. مان   یخواهش م  -

 قبول؟ 

مادر دارون که تا اون لحظه فقط شنونده بود به حرف    باالخره

 اومد و گفت: 

 .. انقدر گفتن منم کنجکاو شدم صدات و بشنوم! زمیبخون عز -

خجال  سایگ همون  م با  برگردوند..  من  سمت  به  و  روش    ی ت 

خودمون    یوقت  ی جمع بخونه و حت  هیدونستم براش سخته تو  

 خوند..   یشدن م  د یسرخ و سف یهم بعد از کل میتنها بود

شه و    یکار باعث لذتش هم م  نیدونستم ا  یحال م  نیدر ع  یول

خانوما    ی من فقط  و  صداش  که  بودم  گذاشته  شرط  قبالً  که 

جمع مختلط    نیبدم که تو ا  تی ر بودم رضاامشب حاض  هیبشنون..  

 بخونه.. 

مان   اواًل و  دارون  غریکه  بشم   بهی..  حساس  بخوام  که  نبودن 

شدن.. دوماً امشب..    یاز خانواده امون محسوب م  یروشون و جزئ

لذت بردن از خوندن    نیهم به ا  سایکردم خود گ  یحس م  بیعج

حال و   نیدر اومدن از ا  ی داره برا  اجیجمع چند نفره احت   هیتو  

 کالفه و ناراحتش!  ی هوا
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هم گذاشتم    ی تکون دادم و پلکام و رو   دییسرم و به تا  نیهم  واسه

  تارشیکه از تو اتاق گ  یشد و رو به دارون و مان  ی که باالخره راض

 : دیکرد پرس  یو آورده بود  داشت کوک م

 بخونم آخه؟ یچ -

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 و دوم یو س صد یس  و هزار پارت   

  د یو روشن کرده بود خودش و کامل عقب کش  شیکه آت  دارون

 داد و گفت:  ریی.. به کنار مادرش تغی و جاش و از کنار مان

 ی برا یچ نمی هماهنگ کن بب ی.. خودت با مانگهیدونم د ینم -

 !  د یتولد من در نظر گرفت

ن   یچپ  چپ که  و    ششی نگاهش کردم  نگاهم  منم  و  باز کرد  و 

نشسته بود و داشت در گوشش سر    یدوختم که حاال کنار مان

 کرد! یکه جفتشون بلد باشن مشورت م ییآهنگا

زدن و    تاریشروع کرد گ  یگرفتن و مان  میباالخره تصم  نکهیا  تا

  ی مشخص بود داره خجالت م   هنوز  کهیدر حال  سا یکم بعد.. گ  هی

 جمع چند نفره.. شروع کرد:  هیکشه از خوندن تو 
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 من و توست..   انیآنچه م ی..نشود فاش کس 

 ..تا اشارات نظر نامه رسان من و توست.. 

 گوش کن..  میگو ی..گوش کن با لب خاموش سخن م 

 که زبان من و توست..  ی..پاسخم گو به نگاه

 ..ال ال ال ال ال ال ال..

کردن و ما سه نفر    ی م  یی وسطش و جفتشون هم صدا  ی ال ال   ال 

مشورت   هیکه فقط با    ی هماهنگ  نیتو ا  میکامالً محو شده بود

شد و حاال.. انگار قصد هر کدوم از انتخاب   جادیا  ی ا  قه یچند دق

 آهنگ رسوندن منظورشون به مخاطب خاص خودشون بود. نیا

  ی به دارون بود و دارونم از شدت لذت و عشق   همه حواسش  ی مان

تا بناگوش باز شده    ششیکه اون لحظه وجودش و پر کرده بود.. ن

 بود.

امشب چند بار    دنشیکه د  ینیغمگ  ی هم.. با همون چشما   سایگ

ا و  بهم  بود  زده  زل  کرد..  مچاله  و  تو چشمام    رهیخ  نباریقلبم 

 خوند: 

 .. دیشد و کس مرد ره عشق ند ی ..روزگار
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 نگران من و توست..  یچشم جهان ای..حال

 .. دی..گرچه در خلوت راز دل ما کس نرس

 ..همه جا زمزمه عشق نهان من و توست.. 

 ..من و تو من و تو.. 

 ..ال ال ال ال ال ال ال..

حت  گهید   حاال  و  نگاهم  ثان  یمنم  از    ینم  ی ا  هیواسه  تونستم 

هم حواسشون   هیبق  دمی نفهم  ن یه هم.. واسرمیبگ  سایگ  ی چشما

  ا یقشنگ عشق من و پر کرده هست    ی که چشما  ی اشک  نیبه ا

 نه.. 

خ  یاشک صورتشم  و  کنه  کنترلش  نتونست  ول  سیکه    یکرد.. 

که    یپسشون زد.. هرچند اون  عی و سر  ادیب  ینذاشت به چشم کس

 !  دی.. ددید یم دیبا

 من و توست..   انیآنچه م ی..نشود فاش کس 

 ..تا اشارات نظر نامه رسان من و توست.. 

که تموم شد هر سه نفرمون با شوق و لذت براشون    آهنگشون

و مادر دارون انقدر خوشش اومده بود که جفتشون   میدست زد



3539 
 

که بهمون   یحال خوب  قهیچند دق  نیا  ی و تشکر کرد برا  دیو بوس

 دادن.. 

کردم   یفکر م  نیابه    سایصورت گ  خیمن بودم که هنوز م  فقط

 دختر امشب چشه..   نیکه ا

  شتر ی.. چون نصف بم یحرف بزن  میخونه نتونست  می برس  یوقت  تا

  م یما بود و به اصرار خودمون آورد  نی مادر دارونم تو ماش  ریمس

 .. مشیکه برسون

قابل   لیدل  هیزدم تا دنبال    یاز اونم داشتم ذهنم و شخم م  بعد

کردم بعد از    یکنم.. من فکر م   دایپ   سایحال گ  نیا  ی قبول برا

 .. نه قبلش!  زهیامشبم بهم بر ی حرفا دنیشن

  ی و ناراحت  یداشت واسه کالفگ  یکاف  لیحاال انگار خودش دل  یول

 شد..   یامشب من بدتر هم م ی حرفا دنی که صد در صد با شن

.. خواست با همون سکوت و بدون م یو که تو خونه گذاشت   پامون

 بره سمت اتاق تا لباساش و عوض کنه که نذاشتم..  یحرف چیه

و کش  دستش گرفتم  نه    دمشیو  کردم..  بغلش  و  سمت خودم 

تو    میداشت  ادیز  ییهوی  ی بغل ها  نیاعتراض کرد.. نه تعجب! از ا

کردم   یکه فکر م  یزیاز چ  شتریب  یلیامشب خ  یرابطه امون ول
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دستاش و پشت کمرم سفت    عیگرفتن بود که سر  بغل  نیمحتاج ا

 ..د یکش قیبسته.. چند تا نفس عم یکرد و با چشما

تو همون حال شالش و درآوردم و کش دور موهاش و باز    منم 

خوش رنگش    ی تار ها  ی ال به ال   دن یکردم و مشغول دست کش

 شدم.. 

کم که گذشت.. سکوتمون و من شکوندم و بعد از چند تا بوسه    هی

  دم یموهاش زدم و عطر مست کننده اشون و بو کش  ی روکه    ی ا

 گفتم: 

 لقمه چپت کنم!   هیخواست    یموقع خوندن اون آهنگ.. دلم م  -

 گرفت و جواب داد: ینفس

 .. نیقطره آب بشم و فرو بر تو زم هیخواست  یمنم دلم م -

 چرا؟  -

لرزه و دست    ی تو جمع صدام م   شهیکار.. هم  نیعادت ندارم به ا  -

 کنم.  ی و پام و گم م
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خارج    ینه حت  دی.. نه صدات لرزی خوب بود  یل یامشب خ  یول  -

  ی ! باعث  افتخارم شدی خواننده حرفه ا  ه ی  نی.. ع ی از گام خوند

 ! ه یبق  شیپ

ام نشوند و    نهیقفسه س   ی که رو  ی فقط شد بوسه ا  نباریا  جوابش

د ا  گهیمن  دل  نهمهیطاقت  هنوز  که  و  بودنش    ی ق منط   لیآروم 

 : دمینکرده بودم و نداشتم که پرس دایبراش پ

 هفته ده روز مونده.. نه؟  هی ودتیتا پر -

 اوهوم! چطور؟ -

 شه!   یربط بدم.. نم  یزیچ  هیحال بدت و به    نی خوام ا  یم  یه  -

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 و  چهارم یو س صد یس  و هزار پارت   

 هی.. فقط تو همون حال  ست یانکار نکرد و نگفت حالم بد ن  یحت

  لش یدل  نکهیو جدا شد و شک من و نسبت به ا  دی کش  قینفس عم

 کرد..  لیتبد ن ی قیکردم به  یکه فکر م  هیزیمهم تر از چ یلیخ

 ! اد یخسته ام.. خوابمم م ی لیبرم لباسام و عوض کنم.. خ -

 خوام باهات حرف بزنم!  یم -
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 و برگشت سمتم..  ستادیوا عیسر

 خوام باهات حرف بزنم..   ی اتفاقاً منم م -

 شنوم! یخوبه! م  -

 اول تو بگو!  -

نشستن رو مبل    نیو راه افتادم سمت سالن و ح  دمیکش  یپوف

 گفتم: 

 .. ایبرو لباسات و عوض کن ب  -

که خ  مانتوش انگار  و  درآورد  برا  یلیو همونجا  داشت   ی عجله 

.. به زبون آوردن حرف خودش.. که  دمیشا  ایحرف من..    دن یشن

رو  عیسر به  رو  مبل  روش    مییاومد  چهارزانو  و  کرد  اشغال  و 

 نشست.. 

 بگو!  -

  یبرا  یادیبه ساعت کردم.. وقت ز  یدهنم قورت دادم و نگاه  آب

که فردا از   دمی خواب  یم  یحساب  دیدست دست کردن نداشتم و با

 !امیساعته برب  نیچند یپس رانندگ 

 مسافرت..   رمیمن.. فردا صبح م -
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 ادامه دادم:  عیگشاد شده و ناباورش سر یچشما دنید با

دارم..   ی کار  هیخوام اصالً بمونم.. فقط    یدو روزه.. نم  یکیالبته    -

 گردم!  یو برم دمیانجامش م 

.. احتمااًل اونم ادیتا از بهت حرفم درب   دی طول کش  ی ا  هیثان   چند

ا واسه  دل  ی تو  ییهویمسافرت    ن یداشت  دنبال    ی م   لیذهنش 

 کرد..   ینم دایگشت که خب.. پ 

 : دیموفق نشد و پرس آخرسرم

 کجا؟ -

 دروغ و به زبون آوردم: نیو اول دمیکش  یقیعم  نفس

 ! رازیش -

 ؟یواسه چ -

 دروغا پشت سر هم به زبونم اومد:  هیبق گهید

نم  - دارم..  کس  یکار  م  ی خوامم  خودمون  خونه  تو   یبفهمه.. 

 گردم..  یسر و صدا برم ی.. بعدشم بدم یم و انجام ممونم.. کار

 م؟ یدار ی آخه؟ مگه ما اونجا چه کار ی چه کار -
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ها و    یندگیهمون نما  هیمن کار دارم.. مربوط به شرکته.. قض   -

انجام م   شرفتیبا دارون واسه پ  میکه دار  هییکارا ..  میدیشرکت 

  م؟ ینو همه رو دعوت ک  میریبگ   ی مگه قرار نبود به خاطرش مهمون

 سیمقدمات هست که واسه راست و ر  ی سر  هیباالخره قبلش  

به روز    م یش  یم  کی م نزدیدار  گهیانجام بشه.. د  دیشدن کارا با

 ی با کم کار  تمونی موفق  یقیطر  چیخواد از ه  یجشن و دلم نم 

 سوال بره!  ریز

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 و  پنجم یو س صد یس  و هزار پارت   

 !گهید یکیاصالً  ای.. گهیتونه بره د یدارونم م یعن یخب پس..  -

داره    یکار و مراحل قانون  ی سر  هیخودم باشم بهتره..    یآره ول  -

  جه ی.. در نتستیکه ن  بای حتما انجام بده.. شک  دیاز رئسا با   یکیکه  

 افته رو دوش من!  یم

قانع نشده ول  یم  دشیپر از شک و ترد   نگاه خب..    یگفت که 

 من و دروغ بدونه..   ی حرفا  نیکرد که بخواد ا  ینم   دایهم پ   یلیدل
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حق    افهیشک و از وجودش پاک کنم ق  نیتر ا   عیسر  نکهیا   ی برا

شده سرم و به چپ و راست   ز یر  یگرفتم و با چشما  یبه جانب

 تکون داد.. 

 ه؟یچ -

 آخه!  یگفت ییهویکم تعجب کردم..  ه یفقط  یچیه -

  ی نترنتیکردم از راه دور و ا   یمن خودمم فکر م  ی آره حق دار  -

راحت   الممیخ  ی نجوریحتما برم.. ا  دیبا  یشه انجامش داد ول  یم

 تره!

 زرتشت..  -

 جانم؟ -

 ؟یچ ریام -

 ؟یچ یعنی -

 .. اگه بخواد بازم مثل اون دفعه.. ندتیاگه.. اگه بب  -

..  امیدرب   ریام  ی خوام صاف برم جلو  ی جان.. من که نم  سا یگ  -

بدونن    ی زیخوام خانواده خودمون چ  ی نم  یحت  گمی دارم بهت م

قرار    نکهی! دو ا کی  نینشم.. ا  زا یچ  نیو ا  ی مهمون باز  ریکه اس
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ام  گهیشد د تهد  ریانقدر  اون میرینگ  ی و جد  داش یو  .. حرکت 

برا  دفعه فقط  اآل   ی هم  بود..  تو  د  نمترسوندن  باهام   گهیکه  تو 

 و بترسونه!  یبخواد کس ی ستین

 و نفسش و فوت کرد.. دیکش ش یشونیرو پ ی دست یکالفگ  با

از قبلم شده..    شتریب  ی آدم حت  نیدونم واقعاً من.. ترسم از ا  ی نم  -

شام به خاله سارا    زیکه اون روز سر م  یحرف  یمطمئنم به تالف

 ! فتمیکنه که به غلط کردن ب  یم ی کار هیزدم و چزوندمش.. 

 کنم!  ینگاه م ستمیمیوا  ی نجور یمنم هم -

شرف باشه.. همه جوانب و در    یکه مثل اون ب  ی .. آدمی نه ول  -

بره که مو ال درزش    یم  شیکارش و پ  یجور  هی و    رهیگ  ینظر م

 نره! 

م  ینگراننگفتم..    ی زیساکت موندم و چ  نباریا   ی هاش و درک 

دو روزه واسه    یکیسفر    نیتونستم بگم که هم  یکردم و کاش م

 حال بد و دلواپسته..  نیبردن ا  نیاز ب

  ه یبرگشتم با    یکنم و وقت  دوارشیخواست باز ام   یدلم نم  یول

پودر بشه و بره رو هوا.. مثل همون   دشیکلمه »نشد« همه ام

و    رهینم  شیچراغ خاموشم خوب پ   ی که گفتم اون کارا  یموقع
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ندادم و از   حیکامل توض   نکهیو با ا  دهیبه بن بست رس  ییجورا  هی

باق چ  یاحتماالت  با    ی زیمونده  ابراز    سایگ   نکهیانگفتم..  هم 

»فدا  یناراحت گفتن  با  و  بفهمونه    ی نکرد  بهم  خواست  سرت« 

.. من از نگاه خاموش شده اش یول ستیهم براش مهم ن ی درانق

 ضربه خورد. ی که بهم داشت بدجور ی اعتماد دمیفهم

 و  ششم یو س صد یس  و هزار پارت   

بشم    الیخیرفت.. قرار نبود ب  ینم   شی.. اگه نقشه ام درست پاآلنم

راه حل و اگرم نشد..    هیکردن    دایدادم واسه پ  یو من بازم ادامه م 

 .. شیرفتن تو دل آت می مستق

موند    ینم  یبه من باق  سایاز اعتماد گ  ی زیچ  گهیوسط د  نیا  فقط

احمقانه انجام بده و   ی دور از چشم من کارا  یو ممکن بود حت 

 خواستم!  یو نم نیمن ا

شده    یخال  ی که از آشپزخونه اومد.. چشمم به جا  ییسر و صدا  با

  ی کیافتاد و بلند شدم رفتم سراغش.. داشت تو سبد کوچ  سایگ

  ی م  یو خوراک  لیوسا  میکرد  یکه واسه مسافرت ازش استفاده م 

 ذاشت.. 

 ؟یکن   یم کاریچ -
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 ؟ ی ریکنم.. صبح ساعت چند م   یو آماده م لتیوسا -

 کنه.. هفت هشت!   ینم یفرق -

 ع یکنم برات.. اآلن سر  یفالسک و همون موقع پر م خب پس..    -

 .. ی کنم سر ناهار گشنه نمون یدرست م چمیبرات چند تا ساندو

 ی م  ی زیچ  هیمونم نترس..    ی.. من گشنه نمزمی خواد عز  ینم  -

 خورم!

به حرفم نداد.. نگاهم به دستش بود که تند تند    یتیاهم  اصالً

من نبود و به   شیکرد و انگار اصالً ذهنش پ  یداشت کارش و م 

 کرد..  یداشت خودش و سرگرم م لمیبهونه آماده کردن وسا

 ام و گفت:  رهی چشمش افتاد به نگاه خ  نکهیا تا

 ! گهیبرو ساکت و ببند د -

و دستام و گذاشتم رو   ستادمیافتادم سمتش و پشت سرش وا   راه

 شونه اش.

  ع ی مونم و سر  یخوام بردارم.. خوبه گفتم اصالً نم  یساک نم  -

 گردم!  یبرم

 الزم شد!  ی دید هوی -
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 رو سرش نشوندم..  ی شدم و بوسه ا دوال 

خرم   یمبرم بهش داشتم م   ازیکه ن  ی الزم شد انقدر  یهرچ  -

حاال چه   ی خسته ا  ی.. مگه نگفت می بخواب  میبر  ا ینگران نباش.. ب 

 ؟ یکارا رو بکن نیا  هیاصرار

در دار و داشت از قند   کیظرف مربع شکل کوچ  هیکه    همونطور

 کرد جواب داد:  یپر م

 شه!  یاآلن تموم م -

 نیکه از ا  ییسا یهست.. گ  شیزیچ  هیواقعاً مطمئن شدم    گهید

 یها رو جمع م  لهیاومد و هربار خودم همه وس  یکارا خوشش نم

نشون   نیداد و ا  یکارش و انجام م  تیکردم.. حاال داشت با جد

 لنگه!  یکار م ی جا هیداد که  یم

 و لب زدم: اوردمی طاقت ن  نکهیا تا

 خوام بخوابم!  ی.. من خسته ام.. مسایگ -

 ! گهید امیخب برو بخواب.. منم م  -

 باهم!   میقرار بود حرف بزن -

[1۶.۰5.21 19:25 ] 
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 و  هفتم  یو س صد یس  و هزار پارت   

 بهم انداخت و دوباره روش و برگردوند..  یمتعجب  نگاه 

 خبر رفتنت نبود؟ نی.. مگه حرفت همگهید میحرف زد -

 ! ی باهام حرف بزن یخواست  ی.. تو هم میچرا ول -

دوباره   عیسر  ی ول  ستادیلحظه از حرکت وا  هیکه دستش    دمید

مشغول شد و ژست فکر کردن به خودش گرفت.. انگار که مثالً  

 گفت:  هو یبه من بگه و بعد  یخواسته چ یرفته م ادشی

شرکته..    - درباره  ا  هی ..  ی عنیآهان..  که..    شی پ  ی مسئله  اومد 

 .. ختیکم بهم ر هیاعصابم و 

خواست    یآشپزخونه و زل زدم بهش.. دلم م  یرو صندل   نشستم

که   ییزایلت چهره و نگاهش حرفش و بفهمم.. نه چاز حا  شتریب

 .. ارهیبه زبون م 

تصم  سایگ  اگه دروغ   یم   میهم  با  من..  مثل  امشب  که  گرفت 

شد و من   یقمر در عقرب م یلیاوضاعمون خ گهیساکتم کنه.. د

 ! دم یفهم یو م نیحتماً ا دیبا

 شده؟  یچ -
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 به خودش گرفت و لب زد:  ینگران افهیق

تلگرامم    ی من به عنوان مسئول فروش.. تو  یعنیما تو شرکت..    -

 .دمیکه سوال دارن درباره محصوالت جواب م  ییها ی به مشتر

 خب؟ -

من  یکه هرچ ییبه پستم خورد.. از اون سمجا  شون یکیامروز  -

 یی از اونا  گهید  یدون  یگفت.. خودت م  یم  گهید  زیچ  هیگفتم    یم

 ! رنیبگ ی خودیخوان وقت آدم و ب یم  یکه ه

زل زده بودم به چشماش    یچهارچشم  یبه حرفاش بود ول  گوشم

و به چشمام نگاه کنه تا    ره یبگ  ی تا نگاهش و از اون سبد کوفت

 از توش بخونم.  ییزای چ هیمنم بتونم 

ساندو  یول تو همون   چیحاال مشغول درست کردن  و  بود  شده 

 زد: یحال حرف م

پررو    جوابش و ندم.. انقدر  ای  چونمشیمنم راستش نتونستم بپ   -

حرف زدن..   یباهاش تلفن  ای  دنیو د  یادتیبار س  هی  یان که وقت

 جواب ما رو نداد! ی کنن که فالن  یم یچغل عیسر

 زد؟ مزاحم شده بود؟  یزر مفت م -
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ب  - سواالش  نصف  نظرم  به  فقط..  الک  خودینه  و  و    یبود  وقتم 

  ینجور یا  دمید  ی که وقت  نهی.. مسئله استیمهم ن   نیگرفت.. حاال ا

لحظه رفتم اکانتش و چک کردم    هی..  ارهیداره درم  ی باز  لهیبدپ

نه.. که حس کردم.. عکساش برام   ایقبالً هم اومده شرکت    نم ی بب

 آشناس! 

  م ی تو هم فرو رفت و منتظر موندم خودش ادامه بده که ن   اخمام

شرمندگ  ی نگاه و  خجالت  با  و  انداخت  متعجبم  چهره    ی به 

 لب زد:  ی شتریب

از اون   یکی  دی.. شادیقط حس کردم.. گفتم شانشناختمش.. ف   -

 شدم.  نشونیباشه که.. تو اون دو سه ماه.. سوار ماش  ییآدما

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 و  هشتم  یو س صد یس  و هزار پارت   

 : دمیبه چشماش دوختم و پرس یو طوالن قیو دق نگاهم 

   ؟ی ناراحت بود نیپس امروز.. واسه هم -

.. نگاهش و گرفت و یرگیخ  نیمن که اصرار داشتم به ا  برعکس

 تکون داد..  دییسرش و به تا
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تو موهام فرو بردم   یو دستم و با کالفگ  دمیکش  ی قی نفس عم  منم

 گفت:  ع یحالتم سر نیا دنیبا د  سایکه گ

داره لقمه    ی خودیب  دمیشک کردم! آخه دزرتشت به خدا فقط    -

موقع که من حواسم   هی  دی.. گفتم شاچونهیپ  یرو دور سرش م 

 ! نی و.. شناخته! هم  دهینبوده اومده شرکت و من و د

شه و   یواسه تو تموم م  نجایمسئله هم  نیواقعاً ا  یعنی  ن؟یهم  -

 .. نه؟ ی اریرو درب هیقض ی گند ته و تو نیبا هم زدن ا ی خوا ینم

آبروم    گهیبار د  هیمونده    نیبکنم.. هم  ی کار  نیهمچ  دیچرا با  -

 بره! یادتیس  شیپ

به خودشون اجازه    ایخوام اون عوض  ی.. من نمیادتیس  ی گور بابا  -

تو مزاحمت ب  یبدن که واسه  نمارنیبه وجود   نیخوام همچ  ی. 

حد    نیخوام ذهن تو تا ا  یواسه خودشون قائل باشن! نم  یحق

 مسئله باشه!  نیا ریدرگ

 .. دینگرانش تو صورت داغ شده و کالفه من چرخ نگاه 

نم  - قطع  یمن  اصالً  بعدشم  زرتشت..  اونم    ستی ن  یذارم  که.. 

  ه ی  یگفت درباره کار و محصوالتمون بود.. حت  ینزد.. هرچ  یحرف

 نداد..  امی بارم درباره موضوع خارج از کار پ
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 رسه!  ی.. به اونجا هم میاولشه.. اگه انگولکش کن  -

 بکنه؟   یخب برسه.. مثالً قراره چه غلط -

 بهم زل زد و گفت:   میمستق  تیبا اخم و جد نباریا

مثل اون   ییآشغال ها  دنیقراره با دون پاش  ی نکنه فکر کرد  -

 فم؟یدست و دلم بلرزه و دوباره برگردم سراغ همون شغل شر

 :دمی ند شدم و توپضرب از جام بل هی

 دهنت و ببند شر و ور نگو واسه من!  -

 ه؟یواسه چ  تی عصبان   نیزرتشت! اآلن ا   ی گیشر و ور م  ی تو دار  -

گفتم که فقط در حد شک و    نمیمنم جوابت و دادم.. ا  ی دیپرس

فراموشش    شهیواسه هم  میکه ما بخوا  هیزیمسئله چ  نی.. ادهیترد

دن  م؟ی کن سر  بر  ایاون  و   دایپ  یکی  دیشا  میهم  من  که  بشه 

.. با ی روز  هی..  ییجا  هی  دینبا  یعنیکنم؟    کاریچ  یگیبشناسه.. م 

 م؟یای کنار ب  هیقض نیا

  یبه توق  یکه تا تق  یی.. توستمی من ن   ومدهیکه هنوز کنار ن  یاون  -

کم عاقالنه    هیشه    ی! می افت  یم   یاون سه ماه کوفت  ادیخوره    یم

 تر برخورد کرد! 
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تو برف و انتظار داشته   میسرمون و مثل کبک فرو کن  نکهیا  -

نب   یکس  می باش ما رو  تر  نه یهم  تو عاقالنه  از نظر   نیو نشناسه 

 راهه؟ 

تو بعدِ   نکهینداره! ا  یلزوم  چیهم ه  شیادآوریتکرار و    ینه ول  -

  ن ی احتمال ذهنت همچ  نی.. اولیآدم  نیرو به رو شدن با همچ

  یفکر کن   نیو به ا  یتوش کنکاش کن  یه  ی باشه و بخوا  ی زیچ

هم خودت    یو به خاطرش کالفه و ناراحت بش  ی د یاو آدم و کجا د 

 کنه هم من و..   یم تیو اذ

و واسه    ارمیاز مغزم و درب  کهیت  هیتونم    یکه نم  دیببخش  گهید  -

سمت    نیبه ا  یطیشرا  چیبندازمش دور که ذهنم تحت ه   شهیهم

ناراحت  گهیبه بعدم د  نینشه.. از ا  دهیکش ها و شک و   ی درباره 

نم  دامیترد که    یباهات حرف  اذ  ی وقت خدا  هیزنم   تینکرده 

 ! ینش

اون    ی که من اگه مطمئن بشم حرفا  یدون  ی.. خودت مسایگ  -

بشه.. تو   یکنه و شک تو واقع  ی م  دایآدم داره جنبه مزاحمت پ

  کنم و حساب غلط اضافه اش و   یم  داشیلونه موشم که باشه پ

و    ی شه که تو هرک  ی هم نم  ی نجور یا  ی.. ولرمی گ  ی ازش پس م
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ده بشه  یبه اون سمت کش عیو ذهنت سر یبهش شک کن  ینی بب

واسه خودت    دیکه شا به درک..  اصالً من  رو شناخته..  تو  اونم 

  یخوام بهت بگم.. برخورد اون آدم  یشه.. من فقط م  یسخت م

و    ی و وسواس فکر  یشخص  اتیرو حساب اخالق  دیکه حاال شا

  ل ی.. دلارهیدرم  ی باز  لهیبه قول تو بدپ  گهیهزار کوفت و مرض د

تو لک و چند ساعت..    ی بر  ی نجوریتو ا  نکهیواسه ا  ستین  یخوب

  ی نی و منتظر بش  ی چند روز از فکرت و بهش اختصاص بد  یحت  ای

بهت بفهمونه تو رو شناخته.. بر فرضم که بشناسه..    یحرف  هیتا با  

.. بعدش  یبه من بگ  هیاون لحظه فقط کاف   ده؟یرسبه آخر    ایدن

م ول  دیبا  کاریدونم چ  یخودم  باهاش..  اون..   یبکنم  از  قبل  تا 

 نکن..  ریکنم ازت.. انقدر فکرت و درگ یمخواهش 

قانع نشد..    ی زدم. با حرفام ذره ا  یحرف م  واریکه داشتم با د  انگار

رفتن از    رونیب  نی گرفت و ح  یو کالفگ   یروش و با همون ناراحت

 آشپزخونه لب زد:

موضوع    نیدرباره ا  یحرف  چیوقت.. ه  چیه  گهیمطمئن باش د   -

  یکنم.. تو نم  ی باشه خودم حلش م  ی.. هرچی شنو   یاز من نم

 ! ی اریخواد به خودت فشار ب



3557 
 

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 و چهلم  صد یس  و هزار پارت   

شدن در اتاق چشمام و محکم بست و نفسم    دهی بلند کوب   ی صدا

 فرستادم..   رونیب  تیو با عصبان 

که به    ی حرف آخر مسخره ا  نی اآلن برم و ا  نی تونستم هم  یم

  ی کنم.. ول   رونیکه بلد بودم از سرش ب  یزبون آورد و با هر روش

صد   میگفت  یم   یبود که هرچ  ریامشب ذهن جفتمون انقدر درگ

 شد.    یدر صد بدتر م

حرفا رو با   نی هم نداشت انقدر تند برخورد کنم و ا  یلزوم  دیشا

  ده یکه فقط ترس  ییسایتونستم بزنم به گ  یهم م  یلحن آروم تر

 بود از رفتن دوباره آبروش..

فاقاتش بود..  فردا و ات  یامشب.. که همه هوش و حواس من پ  یول

تصم  نیبدتر و  کنم  فکر  درست  بخوام  که  بود  ممکن    م یزمان 

بابت    سایکه با دست پر برگشتم.. گ  یبودم.. وقت  دواریو ام   رمیبگ

 کمم که شده.. بهم حق بده!  هیبرخورد امشبم من و ببخشه و 
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م  بعدش با قض  یمنم  تر  آروم  برخورد کنم و خودم   ه یتونستم 

بودنش تو    لهیسماجت و بدپ   لی م دلبشم و بفهم  ارویاون    ریگیپ

 ! هیچ سای حرف زدن با گ

××××× 

  ی و از چهره غرق خواب زرتشت گرفتم و زل زدم به گوش  نگاهم 

داشتم     دیلرزونم نگهش داشته بودم و هنوز ترد  ی دستا  نیکه ب 

 روشن کردن صفحه اش! ی برا

تر   فیعوض شد و حاال من بالتکل  زیهمه چ  قهیعرض چند دق   در

دونستم    یکنم.. نم  کاریچ  دیدونستم با  یاز قبل شده بودم و نم

 غلط.  یدرسته و چ یچ

و زرتشت   میبرگشت   نایکه از خونه دارون ا  یلحظه آخر.. وقت  تا

داشتم حرفام و    می خوام حرف بزنم باهات.. منم تصم  یگفت م

 یفکر  هیستاد بگم.. تا  برام فر  و یکه امروز گ  ییها  امی بزنم و از پ

..  میریبگ   می.. تا عاقالنه تصممی و دنبال راه چاره باش   میباهم بکن 

  جهیشد که به نت   دایپ  یراه  دی.. شاتی اننه عجوالنه و از سر عصب

 برسه.. 
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شه    ینم  یراض  یقیطر  چیدونستم زرتشت از ه  ی که م  هرچند

 کنم.  ادهیخودم و پ یکه من برم سر اون قرار و همون نقشه قبل

کنم    شیشده با خواهش و التماس راض  یداشتم حت  یسع  یول

 یکیبود تو تار   ی ر یت  هی.. باالخره  میبر  شیپ  قیطر  نیکه بذاره از ا

 بخش باشه!  جهی تونست نت  یو م

  ه یعوض شد!    زیهمه چ  هویحرف از سفر رفتنش زد..    یوقت  اما

بالح چرا  گفتم  و  اومدم  خودم  به  ا   دیظه  با    نیدرباره  موضوع 

  ن یزمان بهتر  نی باشه و ا  ستیاصالً قرار ن  یزرتشت حرف بزنم وقت

برم.. بدون    شی موقع اس تا من بتونم با نقشه و برنامه خودم پ 

 زرتشت بخواد مخالفت کنه!  نکهیا

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 کمیو چهل و  صد یس  و هزار پارت   

 یالک  ی دعوا  هیو    دمیکش  شیاون بحث مسخره رو پ   نیهم  واسه

موضوع بشه و فکر    نیا  ریراه انداختم تا زرتشت ذهنش کامالً درگ

 بود.   نیهم می و گرفتگ یکنه واقعاً علت ناراحت
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م  وگرنه سرباال   یاگه  جواب  مخواستم  بدم  تا    دیفهم  ی    ه ی و 

 داشت.  یگرفت دست از سرم برنم یقانع کننده ازم نم حیتوض

ا  با نم  نایهمه  گ  یهنوز  درخواست  به  دادن  جواب    و یدونستم 

 یروز  نینه..اگه رفتن زرتشت و اونم درست تو هم  ایدرست بود  

  د یگرفتم..با  ینشونه در نظر م  ه ی..نه یخواست من و بب   یم  ویکه گ

امتحان    قیطر  ن یشانسم و از ا  گهیبار د   هیدادم و    یبهش جواب م

 کردم!  یم

ا  هیمن    هرچند به کمک   نیبار  از وسطاش  و  بودم  رفته  و  راه 

  دهیچشمم ترس  ییجورا  هیزرتشت جون سالم به در برده بودم..

انجام بدم که باز تهش فقط    ی بود که دور از چشم زرتشت کار 

شدن    دهیبه بخش  ی حت  گهید  کهی ر حالبرام بمونه..اونم د  یمونیپش

 باشم!  دواریتونستم ام  یتوسط زرتشت نم

ا  ینم  گهید  اما ا  شتریب   هیقض  نیخواستم  پ  نیاز   دا یکش 

کنه..خسته شده بودم!از شب و روز با استرس سر کردن خسته 

 بودم.

  ی کردم و به درخواستش جواب منف  یو دست به سر م  ویگ  امروز

 ؟یچ  گهیدادم..فردا و پس فردا و اصالً چند سال د یم
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به سرش    ی زیچ  هی  ی روز   هیکه    نیبا استرس ا  دیبا  یتا ک  من

کردم و    ی بزنه و بخواد من و باهاش تحت فشار قرار بده سر م

 م؟ یزدم واسه زندگ ینم  ی حرکت چیه

شد؟از شدت    یم   عوض   یگفتم..مگه چ  ی که به زرتشت م  برفرضم

سراغش..ب   ی م  ت یعصبان ها  تیاهم  یرفت  برنامه  چراغ   ی به 

آورد و به خانواده ها لوشون    یو به روشون م  یخاموشش..همه چ

 ی راحت کار من و به طناب دار م  یلیداد..بعدش اونا هم خ  یم

 رفتن آبروشون!  ی جبران برا نیکشوندن..بهتر

زندگ  ی شد..نم  ی..نمنه ا  شتریب  می ذاشتم  اون   ریاس   نیاز  دست 

قدم    هیحرومزاده تر از خودش بشه..وقتش بود منم    ی آدم و بابا

 بدون دغدغه و استرس!  ندهیآ  هیام..    ندهیآ  ی رو به جلو بردارم برا

  دم یترس  یو روشن کردم و باعجله..انگار که م  می فکر گوش   نیا  با

رفتم سراغ همون شماره و   عیسر  ممیتصم  نیبشم از ا  مونیپش

 دادم:  امیبهش پ 

م  »فقط از ظهر  بعد  دو ساعت   یکیتونم     یفردا ساعت چهار 

برام   ی دار  یواجب و مهم  ی ..اگه انقدر حرفاامیو ب  رمیبگ   یمرخص

 بفرست!« شنیلوک
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فرستم    ی م  شنی شدم و خواستم بگم خودم لوک   مونیلحظه پش  هی

م بذار  گمیو  قرار  ا  دمیترس  ی..ولمیکجا  مثل    ی نجوریاگه  بگم 

 و انکار کنه!  زی بترسه و باز همه چ تا یآن یعروس

[1۶.۰5.21 19:25 ] 

 و چهل و دوم  صد یس  و هزار پارت   

..  زهیراحت باشه و ترسش بر  یاز بابت همه چ  الش یبود خ  بهتر

آورد   یکه الزم داشتم و به زبون م  یاون موقع همه اعترافات  دیشا

 که ازش ضبط کردم به هدفم برسم!   ییتونستم با صدا  یو منم م 

و بذارم رو    یخواستم گوش   نهی ب   ی و فردا م  اممی پ  نکهیا  ال یخ  به

منتظر جواب من بود.. چون همون موقع   ی که انگار بدجور  زیم

 و برام فرستاد.. شنی جواب داد و لوک

 شده..   لیو تعط یمیکارخونه قد  هیمال اطراف شهر بود..  آدرس

م  داشتم بهتر  یفکر  برا  نیکردم  ن  ی مکان ممکنه  به    ست یسر 

  ام یکه آب از آب تکون نخوره.. که همون موقع پ  ی کردن من طور

 : د یرس شیبعد
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چ  ادتی  »فقط کس   ینره  به  نزدنت  حرف  تنها    یدرباره  گفتم! 

چسایگ  ی ایم همه  وگرنه  م   یلیخ   زی..  انقدر  یبد  که    ی شه.. 

 خودمم دوست ندارم بهش فکر کنم!« 

و خاموش کردم   م یصفحه گوش   عیو محکم بستم و سر  چشمام

حرفش که    نیبودم با ا  ی عصب  ی و ندم.. انقدر  امش یکه جواب پ

و خراب کنم و بگم که اصالً    زیتونستم همون لحظه همه چ  یم

 خواد بکن. یه دلت مک ی شدم و برو هرکار مونیپش

گرفت   یمن قرار م  ی نفر جا  هی  دیفقط به حرف راحت بود.. با  یول

و ترسِ حلقه شدن طناب دار دور گردن و با همه وجودش لمس 

کوتاه اومدن! بابت    نیتونست بهم حق بده بابت ا  یکرد.. تا م  یم

 شد!  ی م  یداشت علن گهیکه د ی دیتهد نیبها دادن به ا

گ  یعنی راض  یآدم  نیهمچ  ویواقعاً  که  رف  یبود؟  من..    ق یبشه 

  ی که خودش مرتکب شده بره پا  یهاش.. به خاطر گناه  یبچگ

 دار؟ 

  ی وقت فرار نم  چیشد که ه   ینم   یگفت اگه راض  یم  ییصدا  هی

  دم یشن  ی م  دی باز با  ینوشت.. ول  ی تو نم  ی و به پا  زیکرد و همه چ

 حرفاش و تا بهتر بتونم قضاوتش کنم.. 
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برا  ی وقت خوب  فردا برا  ی بود  گرفتن..  به جواب   ی حساب پس 

که ده سال    یبزرگ  ی خط زدن اون چرا   ی رسوندن سواالم.. برا

 وقت پاک نشد!   چیسرم بود و ه ی تمام تو

نشه    داریکه ب  ی و برگردوندم سمت زرتشت و دستم و جور  سرم

پر از اشک زل زدم بهش.. کاش   ی بازوش و با چشما  ی گذاشتم رو

پا تو اون مکان   ی شتریب  ی تا فردا با انرژ  میکرد  یحداقل دعوا نم

  ش یداشتم به درست پ  دیانگار ام  ییجورا  هی..  یذاشتم.. ول  یم

 .. زیرفتن همه چ

چ  یعنیشد؟    ی م  یعنی همه  م  یفردا  م  ی تموم  من  و    ی شد 

ابوس ک  نیباالخره از شر ا  یعنینفس راحت بکشم؟    هیتونستم  

 شدم؟ یخالص م

 نکن!  د یناام گهیبار د هیو  دمیام ایخودت کمکم کن! خدا ایخدا

حصارکش  ی جلو بزرگ  در  وا  ی اون  به    ستادمیشده  زدم  زل  و 

قفل محکم    هیشده بود و روش    دهیچیکه دور در پ  یکلفت   ریزنج

 داشت.
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  و یگفت گ   یبسته داشت م  حاال در  یبودم ول  دهی ساعت رس  سر

دونستم    یداغون که نم  کریدر و پ  یکارخونه ب  نیتو ا  ومدهیهنوز ن

 کرده! داشیاصالً از کجا پ

حرفا  کهیدرحال و  باهاش  شدن  رو  به  رو  م  ییاسترس    ی که 

حد خودش   نیشتر یبودم به ب  نجایخواستم بزنم و بشنوم حاال که ا

نمونده بود که قبل از پا گذاشتنم به    ی زیچ  یبود و حت   ده یرس

برم.. گوش  از حال  تو ک  می داخل محوطه  از  با   فمیو  و  درآوردم 

بود شماره اش و    زده  خیاواخر بهار    ی که تو گرما  یدست لرزون

 گرفتم.. 

 زود جوابم و داد:  یلیخ

 ؟ یی.. کجازمیسالم عز -

دونست حس   ی کرد.. م  خیتنم و س  ی گفتنش تمام موها  زمیعز

 نیلحظه.. که به خاطر تمام ا  نیفقط به خاطر استرس ا  من نه

مسخره   ی سال گذشته نسبت به خودش و تک تک حرفا  ازدهیده  

 داد؟  یآزار م یشکل نیکلمات من و ا نیو بازم با ا هیاش چ

 خراب شده ام!   نیدر هم ی من جلو -
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از حد و اغراق   شیآرامش ب  ایبود    یدونم به خاطر فشار عصب  ینم

محکم  ویگ  زیآم لگد  پام  با  صدا  یکه  و  زدم  در  و    ی به  قفل 

 بلند شد..  رشیزنج

 که قفلــــــــــــه!  نجایا -

 درجا نگران شد و مبهوت:  صداش

  قهی کنم.. دو دق  یجان.. اومدم.. اآلن بازش م  سایآروم باش گ  -

 صبر کن! 

  فم یک   و خواستم برگردونم تو  میقطع کردم و گوش   عیو سر  تماس

وظ درواقع  کردم..  روشن  و  صداش  ضبط  حالت  قبلش   فه یکه 

مانتوم   بیبود که تو ج  میمیقد  یضبط کردن به عهده گوش   یاصل

که چند وقت    ی گوش  نیا  اط یمحض احت  ی کرده بودم.. ول  مشیقا

برام خر  شیپ اجبار  و  زور  با  زرتشت  حالت    همونتو    دمیبازم 

 .. فمی گذاشتم و برگردوندمش تو ک

با  به م  د یهر حال..  نظر  و در  ا  یهمه جوانب  به  و   نجا یگرفتم 

تونستم در رابطه با اثبات    یکه م  یشانس  نیاومدنم به چشم آخر

  چیخواستم تحت ه  یکردم و نم  یداشته باشم نگاه م  یگناه  یب

 برگردم!  یدست خال یطیشرا
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بهش    دیخودم و آروم کنم.. نبا  قیکردم با چند تا نفس عم  یسع

خب مگه دست    یحد استرس دارم.. ول  نیم که تا اداد  ینشون م

 خودم بود؟ 

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و چهل و چهارم صد یس  و هزار پارت   

 ل یلحظه هزار تا عامل دست به دست هم داده بود تا من تبد  اون

 ه رعشه افتاده.. با تن و بدن ب ی موجود رو به فرو پاش نیشم به ا

با زرتشت حرف زدم و گفت تو راهم و من چقدر   شیساعت پ  کی

داشتم واسه    اج یبه خودم احت  ده ی اآلن به حضورش درست چسب

 شد!  ی که داشت از جاش کنده م  یقلب نیآروم گرفتن ا

  یاز سکنه م   یمتروک و خال  ی فضا  نیکه از تمام ا  ی بد  حس

کرد و من و داشت   یم  دتریرو شد  یعصب  ی فشارها  نیگرفتم هم ا

ب   یم  ی به نقطه ا احمقانه بشم و    میتصم  نیا  الیخیرسوند که 

 برگردم.. 

با د  یول از در ساختمون کهنه وسط    ویگ  دنیهمون موقع  که 

ب د  رونیمحوطه  محض  به  و  فنس    یمن  دنیاومد  پشت  که 
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  گه یکه د  دمیکرد.. فهم  شتریبودم سرعت قدم هاش و ب  ستادهیوا

رو که شروع    یریمس  نیتا ته ا   دیندارم و با  ینمویپش  ی برا  یفرصت

 کردم برم! 

ا  قبل تلق   نکهیاز  برسه همه  از د  ییها  نیبهم  تا حاال   شبیکه 

 ن یداشتم باهاشون خودم و آروم کنم و تکرار کردم و به ا  یسع

که جواب    نهینشه.. حداقلش ا  بمینص   یچیفکر کردم که اگرم ه

..  یعوض  نیفهمم که ا  یو م  رمیگ  ی ده ساله ام و م  ی سوال ها

 من آورد!  یچرا اون بال رو سر زندگ

.. یدوران کودک  یمیصم  قیو رف  یلیکه جدا از نسبت فام   یمن

 ..  یافتن یمحال و دست ن  ی آرزو   ی سر  هیدختربچه بودم با    هیفقط  

م  هنوز قانع  و  من  حرفاش  با  اگه  که  بودم  م   یمعتقد    ی کرد 

که با    ی خوب بچگ  ی . به خاطر تمام اون روزاتونستم ببخشمش.

مالم    یو به تن م  ز یهمه چ  یاگه قانع نشدم.. پ  ی .. ولمی هم داشت

 یعالم و آدمش م  ی .. رسوایسند و مدرک  چیشده بدون ه  یو حت

 کنم! 

باز کردن قفل    ن یرو لبش نشست و ح  ی که شد لبخند  کینزد

 دستش گفت:  ی تو  دیمحکم با کل
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.. گفتم فعالً ی ا یکردم انقدر سر وقت ب  ی .. فکر نمگهید  دیببخش  -

 تو..  ادیب ی نجوری هم نییسرش و نندازه پا یکس  هویقفلش کنم 

  ر یکردم و فقط مس  یبه صورتشم نگاه نم  یندادم.. حت  یجواب  چیه

 ی در باز م  ی ها   لهیو از دور م  ریدستاش و که حاال داشت زنج

 : د یکرد زل زده بودم که پرس

 ؟یخوب -

 نداره!  یبه تو ربط  -

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و چهل و پنجم  صد یس  و هزار پارت   

فهم  نیهم  با تندم  ن  دیجواب  و    ی برا  نجایا  ومدمیکه  سالم 

مود   یاحوالپرس تو  اصالً  نقاب   ستمین  ی و  همون  با  بخواد  که 

 با من رفتار کنه..  ینسبت به همه چ یتفاوت  یمسخره ب

ز  زایچ  یلیلحظه هم خ  نیهم  من تونستم    ری رو  تا  پا گذاشتم 

نامیب خوش  حالم  اصالً  پس  دل    ستی..  به  بدم  دل  بخوام  که 

 پسرخاله از صد تا دشمن بدترم! 
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افتادم   ینگاه  میو که باز کرد بازم بدون ن  در به چهره اش راه 

  ی اومد.. عجله داشتم و م  رونیکه ازش ب  یسمت همون ساختمون

ا برگردم و  برم و  تموم   شهیکابوس واسه هم  نیخواستم زودتر 

 بشه.. 

ضربه   نیاول  وی گ   میکه پامون و تو ساختمون گذاشت  نیهم  یول

 : نییرو وارد کرد و اعتماد به نفسم و آورد پا

 ؟ یو خاموش کن تیوششه لطفاً گ  یم -

درهم برگشتم سمتش و سرم و به چپ و راست تکون   ی اخما  با

 دادم..

 ؟یواسه چ -

 مزاحم حرف زدنمون بشه! یخوام کس ینم -

دونه    ینم  یشه.. چون اصالً کس   ی مزاحم حرف زدنت نم  یکس  -

از اومدنم و اگه    مونی.. اآلنم مثل سگ پشنجامیکه من ا شدم 

گردم و اصالً    یبرم  ی هات ادامه بد  ی مسخره باز  نیبه ا  ی بخوا

که به خاطرش   یبزن  ی خوا  یم   ی که چه زر  ستیهم برام مهم ن

 ! ی خراب شده بکشون نیمن و تو ا دیحتماً با
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  یکه راه انداختم با عجله و کالفگ  یشیو نما  یادامه سخنران  در

که   ی با همون خونسرد  و یگ  چند قدمم به سمت در برداشتم که

  یبه خاطر حفظش تالش کرده بود دستش و جلو   یلیانگار خ

 پر نفرتم! ی بدنم نگه داشت و عاجزانه زل زد تو چشما 

  ی م  یجفتمون راحت باشه خب؟ از چ  الیجان! بذار خ  سایگ  -

بهت برسونم. فقط قراره حرف    ی بیخوام آس  یمن که نم  ؟یترس

خاموش    تمی.. گوشی اومد  نجای تا ا  ی و حاال که لطف کرد  می بزن

حرفا واسه  جفتمون  تمرکز  که  م  ییکن  و    میبزن  میخوا  یکه 

 باال باشه!  میبشنو

که رو لبم نشست فقط به خاطر جمله مسخره و خنده    ی پوزخند

و   بیآدم آس  نیبهت برسونم« بود.. ا  یبیخوام آس  یدار »من نم

  د؟ید یم یتو چ

لو دادن اون ف  نکهیهم من و به طناب دار نکشونده    ی پا  لمیبا 

همه سال روح و   نیکه ا ینرسوندن؟ پس اسم عذاب  بیآس یعنی

 ه؟یکرده چ ریروانم و درگ
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ب  ینم ا  شتری خواستم  ا  نیاز  به  بشه  اون   نکهی مشکوک  حتماً 

م  ی کار  هی  یگوش به خاموش    یداره  نسبت  انقدر  کنه که من 

 کنم..  یکردنش ممانعت م

  مینگاهم و ازش گرفتم و گوش   ی ظیبا چشم غره غل  نیهم  واسه

چشمش خاموشش کردم و دوباره   ی درآوردم و جلو   فمیو از تو ک

 انداختمش تو!

تو چشما  هی که  آروم   رهیخ  ی لحظه  نگاهش  کردم  شدم حس 

کرد خونسرد نبود و   ی که وانمود م  ی گرفت.. پس اونم اون قدر

مشخص بود که استرس داره و   یبه اندازه من نه ول  دیحاال شا

تونست واسه کم شدن ضربان قلب من کارساز    ی مسئله م  نیا

 باشه.. 

 نیمن بودم که با اشاره به ا نباریقدم ازش فاصله گرفتم و ا چند

 گفتم:  میکه توش بود  یبزرگ سوله

تو   ؟ی رو انتخاب کرد ییجا نیحاال چرا واسه حرف زدن همچ -

 ذاره!  یکس هم پاش و توش نم  چیخرابه خارج از شهر که ه   نیا

برداشت    یکیپالست  هیگوشه و دو تا چهارپا  هیزد و رفت    ی لبخند

 برگشتن سمت من جواب داد:  نیو ح
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با چن  ییخواستم جا  ی م  - اگه  نفر..  باشه که  با    یمثالً حت  اید 

باشه برام و از هر طرف خفتم    یراه فرار  هیسرم..    دیختیر  سیپل

 ! ن ینکنن! بش 

که کنارم گذاشت خواستم باز عقب    ی ا  هیبه چهارپا  ت یاهم  یب

که   ییو صدا  بمیج  ی تو  یگوش  ادی  یکنم ول  ادی برم و فاصله رو ز

 کرد افتادم و سرجام موندم.   یداشت ضبط م

 زم یبر  سیکه من بخوام با پل  ی مرتکب شد  یچرا؟ مگه جرم   -

 یده سال  نیو تو ا  ی بود  امیبچگ  ی همباز  یزمان  هی  نکهیسرت؟ ا 

غ ه  بی که  بودم  نگرفت   یسراغ  چیشده  زندگ   یازم  به    ت ی و 

باشه    ی جرم محکمه پسند  سی کنم واسه پل  ی.. فکر نمی دیرس

 ! ادیهمراه من ب نجایکه به خاطرش تا ا

ب  ی رو  لبخند و  ا  شتری لبش حرصم  و خواستم  بتوپم   نباریکرد 

نده که با حرف    لیبهش که انقدر راه به راه به من لبخند تحو

 اللم کرد:  شیبعد

و فرار از کشور و انداختن    یسالگ  ستی.. قتل تو سن ب ینه ول  -

محکمه پسنده    ل یدل  هی.. صد در صد  گهید  یکی اون جرم گردن  

 کردنم!  ریواسه دستگ
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من   تیاهم  یب هم  یبه  با  بدنم    نیکه  همه  بود    خیجمله  زده 

و با دستش اشاره کرد که منم رو به روش    هینشست رو چهارپا

 .. نم یبش

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و چهل و هفتم  صد یس  و هزار پارت   

 ی حرف  نی! با استمیتونستم سرپا وا  ینم  گهیاستم هم دخو  یم  اگه

و انکار   زیبازم همه چ  ستیقرار ن  نکهیو از بابت ا  المیکه زد و خ

من و به تب و تاب   ی کنه و من دست از پا درازتر برگردم بدجور

 انداخت!

و    نکهیا  با پوست  و  گوشت  با  و  اتفاقات  اون  تک  تک  خودم 

چشمم بود..   ی اش جلو   هیبه ثان  هیاستخونم لمس کرده بودم و ثان

بازم همه تنم و    تیاون جنا  یاز زبون عامل اصل   دنشیشن   یول

  ه یهم مثل من ثان  ویسست کرد و دست و پام و لرزوند.. پس گ

 ار کرد؟و انک زیبود و انقدر راحت همه چ ادشیاش  ه یبه ثان

که حاال   ییو نگاه متاسفم و دوختم به چشما  هیرو چهارپا   نشستم

  یبه نظر م   بی عج  دی.. شاردشونیداشت مدام از من بگ  یاون سع

بازم همه    ویداشتم که گ د یام ی من ته ته ته دلم.. حت  ی ول دیرس
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  ی نشونم م  یچند تا مدرک پزشک   هیکرد و مثالً   یو انکار م  زیچ

حافظه اش و از دست  یبخش یف کرد که تو تصاد یداد و ثابت م

 داده..

شا  ینم ز   نیا  دمیدونم  ول  یم  یینمایس  ی ادیتفکرات  ..  یشد 

گفتم اگه حافظه اش    یگرفت و با خودم م  یحداقل دلم آروم م

ه بود..  نم  چیسرجاش  ا  یوقت  من  و    نهمهیذاشت  زجر  سال 

 بکشم و بار گناهش و همه جا با خودم حمل کنم..    بتی مص

ا  دید  ی.. وقت تای آن  یشب عروس  یحت  ای از  بده   نکهیانقدر حالم 

.. دمید یتو نگاش م یمونیکم پش هی دیو انکار کرد.. با زیهمه چ

 نبود!   یچیکه ه

اندازه    نیدر برابرش تا ا  د یحاال بهم ثابت کرد که اصالً نبا  یول

با    شهیبهتر باشه هم  یحت   دیباشم و شا  الیخوش خ در رابطه 

 سرم پر و بال بدم!  ی تو ی فکرا نیتر یبه منف ویگ

 فرستادم.. رونیو بازدم لرزونم و ب دمیکش  یقیعم  نفس

 اومد!   ادتیپس  -

 ! ادیب ادمینرفته بود که بخواد دوباره  ادمی -
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 !ی رفتار کرد گهیجور د هیخواهرت  یشب عروس  یول -

 نیا   ی تمام روزا  یحت  ایکه درباره همون شب..    نجایا  ی اومد  -

 .. گهید م یده سال گذشته حرف بزن

 شنوم! یاوهوم! م -

و آرامش   ی برعکس شده بود.. حاال من داشتم با خونسرد  جامون

از تمام رفتار و حرکات و حرفا و    ویکردم و گ  ی رفتار م  ی ظاهر

 شد!  ینگاهش اضطراب حس م

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و چهل و هشتم  صد یس  و هزار پارت   

موند  ی ا  قهیدق  چند ساکت  تا  میجفتمون  کردم  صبر  منم   ..

ب   یحساب به زبون  بعد  تو ذهنش آماده کنه و  تا    اره یحرفاش و 

پر شده بود    شیدیکه سف   ییسرش و بلند کرد و با چشما  نکهیا

 خون زل زد بهم..  ی از رگه ها

به قبل    میبر  دیکردن.. با  فیالبته.. اگه بخوام شروع کنم به تعر  -

حرفام   شتریبهتر و ب  ی اونجور  دیکه گذشت.. شا  یده سال  نیاز ا

 ! یو بفهم
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 تکون دادم و گفتم:  دییو به تا سرم

و    یگرفت  یمثالً همون موقع که مچ من و موقع آواز خوندن م  -

 هیو واسه ام    ی کرد   ریبعد با دوز و کلک فکر بچگانه من و درگ

 که همش سراب بود؟  ی دیکش  یروشن ندهیآ

کرد و انگار که اونم مثل من به اون روزا    رینقطه گ  هیرو    نگاهش

 رفته بود جواب داد:

 نه.. قبل از اون..   -

نگفتم چون منم مشتاق    ی زیچ   گهیتو هم فرو رفت و د  اخمام

تو   یبودن.. چ  ی بودم که بدونم قبل از اون به جز همون همباز

 گذشت.  ینسبت به من م   ویفکر گ

ا  دیشا و   یبوده.. حت  یو کدورت  نهی ک  هیوسط    نیواقعاً  پدر  از 

ما واقعاً  تاوانش و من پس دادم و حاال  بودم که    لیمادرم.. که 

 .. رمیذهنم و بگ  ی جواب چراها

و    ی از همباز   شتریب  یزیچ  هی..  دمیکه فهم  ییروزا  از همون  -

 برام!   یقیرف

 مات مونده ام.. ی شد تو چشما  رهیزد و خ  ی پوزخند
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تو گوشش    یکه از بچگ   ی.. کسشیهمباز  ی آدم که دلش برا  -

 لرزه.. نه؟ ی.. نمشی ن یبه چشم خواهر بب دیخوندن با

به چشماش..    آب دوختم  و  ناباورم  نگاه  و  دادم  قورت  و  دهنم 

تر از قبر شده بود..    کیبزرگ اون سوله.. برام تنگ تر و تار  ی فضا

 مسخره!   تینها یو ب دیجد ی حرفا نیا دنیبا شن

آماده کرده بودم..    ی زیهرچ  دنی تا حاال خودم و واسه شن  شبی د  از

بچگ  و یگ  نکهیا  دن یشن  یحت و همه    ی از همون  بود  متنفر  ازم 

 ..ی دوستانه اشم فقط تظاهر بود و ساختگ ی رفتارها

ا  یمیقد  نهی ک   هیمثالً    نکهیا شده  دلش    ی کهنه  تو  که  داشته 

  ره ی.. تونسته انتقام بگی روز   هیکه باالخره    یمونده و مونده تا وقت

 رو پاک کنه!   نهیو اون ک

کنم که به قول خودش.. فکر    نیدرصد نتونستم به ا  هی  یحت  یول

 نیبرام! اصالً چطور همچ  دهی.. دلش لرزاناتیقبل از همه اون جر

چند   نیبود که تو ا   یداستان  هی ممکن بود؟ صد در صد    ی زیچ

روز نشسته بود و تو ذهنش بهش شاخ و برگ داده بود.. وگرنه  

 ی کار  نیداره همچ  دوسشکه    یتونست با کس  یمگه.. مگه آدم م

 کنه؟
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نتونسته بودم درک کنم و داشتم تو ذهنم کلمات و کنار   هنوز

بزنم ول  یحرف  هیکه    دمی چ  یهم م  مهلتش و    ویگ  ی در جواب 

 نداد.. 

د  موتورش و  بود  شده  م  گهیروشن  زدن  حرف  فقط    ی دلش 

 خواست.. 

که خواهر   ی به دو تا آدم.. دو تا بچه ا  ست؟یبه نظرت مسخره ن   -

ن باستنیبرادر  شما  که  بقبولونن  زور  به  بخوان  تا   دی..  دو  مثل 

اتفاقاً   ؟ی زیچ  ن یشه همچ  ی! مگه مدی خواهر برادر باهم رفتار کن

ذهنمون فرو کنن نگاه من به تو و تو    نیکردن ا  یسع  یاز وقت

مسئله باعث شد با    نیرو ا  حداز    ش یب   ی ریعوض شد.. سخت گ

بب   گهید   دید  هی و  بشم  کنجکاو  و  نگاه کنم  مادر    نمیبهت  چرا 

! دمیمسئله.. که باالخره فهم  نی پدرامون انقدر اصرار داشتن رو ا 

  ی تونست   یاز سن کم م  یکه حت  ی تو انقدر.. جذاب و دلربا بود

که فقط چند بار    ییکسا  ی.. حتیرو.. عاشق خودت کن  ی رهر پس

  ی .. چه برسه به من ننت یب   یبار م  هیفقط    دمیشا  ایننت..  یب   یم

 گذروندم!  یکه شب و روز باهات وقت م
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م  تمام نبض  عالقه   یوجودم  ابراز  با  هربار  من  استرس..  از  زد 

  ی اآلن که چند ماه از ازدواجمون گذشته تپش ها  یزرتشت.. حت

  ی لذت بخش تمام رگ و پ  ی حس گرما  هیشد و    یم  ادیقلبم ز

 کرد. یوجودم و پر م

ا  یول از  بعد    ن یتند شدن ضربان قلبم.. باال رفتن حرارت تنم.. 

نبود.. از شرم    جانی.. از لذت و ه و یگ  ب یو غر  بی ابراز عالقه عج

 . تیعصبان  یو حت یبود و کالفگ

بودم که به   ی.. کنار کسیبچگ  ی من تمام اون روزا   نکهیفکر ا  با

با   نگاه م  گهید  دید   هیقول خودش..   یکرد و من جا   یبه من 

 کردم!  یبرادر نداشته ام و باهاش پر م یخال

  ی ربط  چیبود و ه  ی اد یز  گهیحرفا د  نیساکت بمونم.. ا  نتونستم

با همه    نیافتاده بود نداشت.. واسه هم  نمونیکه ب  یهم به اتفاق

 : دمیشده بود غر  بمیکه اون لحظه نص  یخشم

ا  - من  نگو..  ن  نهمهیچرند  ا  نجایا  ومدمیراه  مزخرفات    نیکه 

  م یکه به زندگ  ی و بشنوم! گند  ادیدر م  ضتیکه از ذهن مر  یدروغ

نکن خودت   ی.. پس سع ویشه گ  ینم  یحرفا ماست مال  نیبا ا  ی زد

 ! ی ئه کنتبر یشکل نیو ا
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مزخرف؟ چون مثل شوهر فرصت طلبت نبودم و دل و جرات    -

  یب  تیخواست با نها  یبه زبون آوردنش و نداشتم.. چون دلم نم

  ن یبزرگتر دمیدختر بچه شونزده ساله رو که خودم شن  هی یشرف

سن    نیرو بنشونم سر سفره عقد و از ا  هیآرزو و دغدغه اش چ

وقت  شیمتاهل  یزندگ  ریاس اونم  تمام   ستمدون   یم  یکنم..  با  و 

م حس  راض   یوجودم  که  مزخرف   ی عنی..  ستین  یکردم  دارم 

 گم؟یم

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و پنجاهم  صد یس  و هزار پارت   

از    نگاهم  بود  مثل چشماش سرخ شده  که درست  تو صورتش 

  ینم  ادمیبگم..    ی زینتونستم چ  گهیو د  دیچرخ  تیشدت عصبان 

 نه..  ایبودم  دهیو د و یگ تی درجه از عصبان ن یاومد قبالً هم ا

.. انقدر هربار خونسردانه با دمشیدوباره د  یمطمئناً از وقت  یول

چ م  زیهمه  حاال   یبرخورد  تا  نداشتم  شک  که    ی رو   نیا   کرد 

  دنش یخودش و نشون نداده بود و حاال من حق داشتم که با د

 کپ کنم!  ی نجوریا
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جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن.. تو همون حال دستش   از

 .. دیکش ی کرد و همه رو با هم عقب م یو تو موهاش فرو م

  ی بود بابت حرف   ی بود؟ از من عصبان  یچ  ی برا  شیکالفگ  نیا  اآلن

داشت؟ که غش و ضعف کنم و اشک تو    ی که زدم؟ چه انتظار

ا عالقه  ابراز  بابت  بشه  ه  ی چشمام جمع  زبون    چیکه  به  وقت 

نداشت چون درست   ی ا  دهیفا  چیآورد مطمئناً ه  یو اگرم م  اوردین

هم    و یزرتشت داشتم از گ  ی که اون روزا به خواستگار  ی مثل حس

 اومد!  ی بدم م

واسه خودش مرور   گهیبار د  هیکم که گذشت و گذشته رو    هی

که دارن    ی شکست خورده ا  ی آدما  نیو ع  ستادیکرد.. رو به روم وا 

از نحوه دست و پا زدنشون تو مراحل آخر جنگ.. با غم و ماتم  

کار بهتر نکردن    هیخورن که چرا    یزنن و افسوس م  یحرف م

 لب زد:

 ی ای.. روادیم  ادمی  ی و من.. از وقت  یداشت   یخوانندگ  ی ایتو رو  -

زودتر از زرتشت من تو   یلیداشتن تو! حاضرم قسم بخورم که خ

! فکر نکن اون موقع که به خاطر نجات جون تو  سا یرو خواستم گ

خواست..نه!اون موقع تو فقط    ی خاطرت و م  نیماش  ی جلو  دیپر
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درس   یو رفت خارج پ  رددو سه سالت بود و زرتشتم بعدش ول ک

بودم که شبانه روز وقتم و با  ..من  دنشیرس   تیخوندن و به موفق 

م با خنده هات خند  یتو  بودم که  با گر  دمیگذروندم..من   هیو 

..من بودم که حاضر بودم دوستا  ختمیهات تو خلوت خودم اشک ر

  هیبا    ی و هم سن و ساالم مسخره ام کنن که وقتم و صرف باز

م ول  یدختربچه  بشم همپا  یکنم  و  نشکونم  تو رو  خاله   ی دل 

باتیباز پالست  ی رنگ  ی ظرفا   ..تو  ناهار    ی کیو  و  شام  کوچولوت 

  ی و من بخورم و به به و چه چه کنم!تو نم  یدرست کن   یالیخ

معن  نایا  یفهم چه  من  گ  یواسه  بچه سا یداشت  جفتمون  ..آره 

  ی پر شده از آب   وانیقشنگت ل   ی ..هربار که تو با دستایول  میبود

ابر   هی..مثل کارتونا  یگرفت   یبود و به سمتم م  مونییمثالً چا  که

  ی شد و خودم و خودت و تو چند سال بعد   یم لیباال سرم تشک

تصور   یواقع  ییسقف درحال خوردن چا   هی  ریز  می که با هم رفت

 بردم!    یرو م ایدن ف یکردم و ک یم

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 کمیو پنجاه و  صد یس  و هزار پارت   

 : دینال ی شتریب  یگرفت و با درموندگ ینفس
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بزرگترا   دیکردنمون به صالحد  ی باز  گهید  یمن بودم که وقت  -

تو رو از    یبرم مدرسه ام ول  ریممنوع شد.. حاضر بودم هر روز د 

وقت و  کنم  اسکورت  ات  مدرسه  دم  تا  اتون  که    یدر خونه  هم 

مزاحمت   ی نره خر  یعوض  هیحواسم باشه که    یگشت   یبرم  یداشت

که فقط نگاهشون    ییاچند بار با کس  ی دیوقت نفهم  چینشه.. تو ه 

به    نداختنی متلکم نم  یشد و حت  یم  دهیبه سمتت کش دست 

 ی .. مال خودم مش یقت پو  یلیشدم.. چون.. چون تو رو از خ  قهی

 دونستم! 

و به   هیو دوباره نشست رو اون چهارپا  د یرو صورتش کش  یدست

شد که    ی تو تک تک کلماتش حس م  ی درد  هیجلو خم شد..  

  گه یبگم که دروغ م  تیبا قطع   ش ی پ  قه یتونستم مثل چند دق  ینم

شده من و نسبت به    یاندازه منف  نیتا جلب ترحم کنه و نظر تا ا

 ده! ب رییخودش تغ

  ن ی بود.. هم  ادمی  امون یاز بچگ   زایچ  ی لی.. خب من خودمم خخب

همراهم   شهیهم   ویبه زرتشت اعتراف کردم که گ   شی چند وقت پ

وقت   چیه  یوقت تنهام نذاشت.. ول  چیبود و هوام و داشت و ه

 تو سرش باشه..  یتصورات نیکردم همچ  یفکرشم نم
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بود که مادرامون چقدر اصرار داشتن   ادمی  نمیداشت.. چون ا  حق

حرف تو سر   نی و ا   میبهمون بقبولونن که ما مثل خواهر و برادر 

 نه!   ویکه معلومه تو سر گ نجوریا یفرو رفته بود.. ول یمن حساب

خواست پام و تو خونه    ی بود که دلم نم  ده یرس  ییکارم به جا  -

که توش    ی خونه ا  ی خورد از فضا  یحالم بهم م  گهیامون بذارم.. د

  ی زمان  هیکردن..    یرفتار م  ی شب باز  مهیباهامون مثل عروسک خ

خوند تا ملکه ذهنم بشه..    یمامانم از صبح تا شب تو گوشم م

کمه مامانم از قصد اسم    تونمیخواهرته ها! چون فاصله سن   سایگ

  د یهم انتخاب کرد که واقعاً مثل خواهر و برادر باش  هیشما رو شب

  تشیواسه هم! حواست بهش باشه ها.. حواست و جمع کن که اذ

شدم   یم  مونی پش  یوقتا حت  یگفت که من بعض   ی.. انقدر مای نکن

  ی م  یوقت  یکنم.. ول  ی و باهات باز  امی روز بعد دوباره ب  نکهیاز ا

  ی م  ادمیامانم  م  ی رفت.. همه حرفا  یم  ادمی  زیدمت همه چید

جزو معدود    دیکه شا  ی ویشدم همون گ  یرفت و من دوباره م

 بود که تو اون سن کم.. عاشق شد!  ییآدما
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واقعاً داشتم    گهیو محکم بستم و نفسم و فوت کردم.. د  چشمم

سرانجام   چیکه ه  ییحرفا  نیا  دنیاز شن  دمیرس  ی م  یبه مرز خفگ 

 تونستم براش تصور کنم.  ینم  یمثبت

صداش و ضبط کردم چون.. چون    نکهیشدم از ا  مونمیپش  یحت

و اون   دیشن  یرو م  نایلو رفت ا  زیزرتشت هم بعداً که همه چ

..  و یابراز عالقه و اعتراف گ  نیشد از ا  ی م  یموقع صد در صد عصب

 به دوست داشتن زنش! 

برام    یزمان   هیاز    - اون خونه  بعد..  جهنم شد    گهیجور د  هیبه 

همه   ی زمان  هیرفت که    ادشیکرد..    رییمامانم تغ  ی چون.. حرفا

 هی  می.. حاال شده بوددیو بود که شما خواهر و برادر   نیحرفش ا

دونم    یبا هم وقت بگذرونن.. نم  ادیخواهر و برادر که صالح نبود ز

  ه یگاه کردنم.. که بقو طرز ن  فتارممقصر خودم بودم و ر  دمیشا

تونم مثل برادرت باشم. از اونجا    یهرچقدر زور بزنن نم  دنیفهم

.. سن  دیبزرگ شد  گهیگفت د  یسره م  هیبه بعد بود که مامان  

..  دی از صبح تا شب باهم باش  ستیکردنتون گذشته.. درست ن   ی باز

 و  تیروا  ینشست برام کل  ی .. مدی مون  یو پنبه م  شی شما مثل آت

..  اره یگفت که من و سر عقل ب  یم  یقرآن  ی تان هاو داس  تیحکا
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گذره..    یم  یبود  تو عقل و قلب بچه اش داره چ   دهیمامانم فهم

  ی قلبم ساختم.. ول  ی واسه تو تو  یاختصاص  گاهیجا  هیدونست    یم

و تو دستش له کنه    ارهی شده قلب من و از جا درب  یحاضر بود حت 

از دوست داشتن    یوقت من حرف  هیخراب بشه.. تا    گاهیو اون جا 

لطمه وارد    شونیمیو قد  دهیپوس  تی وقت به ذهن  هیتو نزنم.. تا  

به تو نگاه    گهی د  دید  هیسال ها با    نینشه و نفهمن که من تمام ا

رفت   یپدر و مادر تو م  شیکردم.. چون اون موقع حتماً آبروش پ

بچه اشون   ی همباز  دنیفهم  یکردنش.. اگه م   ت ی بچه ترب  نیبا ا

خطر محسوب    ییجورا   هیهمون اول به دخترشون نظر داشته و    از

 شده!  یم

  ی به سمت   می چون.. داشت  دیچرا.. شا  دمیفهم  یبودم.. نم  کالفه

  ی و درک کنم ول  و یتونستم گ  ی که من ته ته وجودم م  م یرفت   یم

 خواستم!  ینم ی زیچ نیهمچ

ا   من بودم  دل   نجایاومده  فقط  فقط    لیکه  بشنوم.. که  و  کارش 

که با دست خودش مرتکب   یاعترافش به اتفاقات اون شب و قتل

 و من ضبطش کنم و برم.  ارهیشده رو به زبون ب 
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رو بزنه    ییگذشته اش و باز کنه و حرفا  ی بخواد عقده ها  نکهیا  نه

اآلن د  یکه حت باشه..    ی ا  دهیفا  چیگفتنشون ه  گهیاگه راست 

 نداره.. 

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و پنجاه و سوم  صد یس  و هزار پارت   

 طاقت لب زدم:  یب نیهم واسه

برگردم..    دیگرفتم و با  یوقت ندارم.. مرخص  ی .. من انقدر و یگ  -

که به قول خودت    یبگ  ییفقط از روزا  ی نجوری اگه قراره تو هم

بود بچه  انقدر  میجفتمون  مغزمون  بخوا  ی و  که  نبود    م یکامل 

تونست برامون    یتو اون سن م  یزیو هر چ  میریدرست بگ   میتصم

د  لیتبد من  بشه..  عقده  شن  رمیم  گهیبه  حرفا   نیا  دنی چون.. 

 نداره! ی ا ده یفا چیه گهیتو د ی من و گفتنش برا ی برا

بپره وسط حرفم.. کامل گوش درجا ساکتم کنه و   نکهیا  ی جا  به

خواست در جوابم    یشد. انگار م  رهیتو چشمام خ  قیداد و بعد عم

و    یحرف بزنه  داشت   هیرو  زور  به  که  بده..  کننده  قانع  جواب 

 زمان بهتر..  ه یکرد و گذاشته بودش واسه  یخودش و کنترل م
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 هی  یکرد و حت  یم  ریس  گهید  ی جا  هیاصالً    دمیدونم شا  ینم 

از حرفا نشن   ی کلمه  ولدیمنم  به صحبت    یوقت  ی ..  کرد  شروع 

 کردن احتمال دوم باطل شد: 

با  - پ   د یصبر کن دخترخاله!  قدم  به  اومدمیبر  ش یقدم  تو   ی .. 

خوام به همونا    یو منم م   ی ریاز سواالت و بگ  ی سر  هیجواب    نجایا

که  هییحرفا دنی جواب بدم.. منتها الزمه جواب دادن به اونا.. شن

اس.. هرچند که من   دهیفا یب دنشیگفتن و شن  گهیول تو دبه ق

 دارم..   ی نظر نیهمچ

تعق  از چشم  با  منم  و  شد  بلند   ییجورا  هیکردم..    بشی جاش 

  و یتونستم با اون بهانه که گ  ینم گهیبودم ازش و انگار د  دهیترس

ه نم  یجسم  ب ی آس  چیه  یطی شرا  چیتحت  وارد  من  کنه   یبه 

 خودم و قانع کنم!

  چیزد که من ه  یم  ی و عالقه ا  یحرف از عشق و عاشق  دیشا

بود و احتمااًل    ش ی وقت پ  یلیاون مال خ  ی.. ولدمش یوقت نفهم

باق  یچیه  گهیاآلن د  ی دستش برا  ن ینمونده.. واسه هم  یازش 

 .. رهی وجدانش جلوش و بگ ستیبازه و قرار ن ی هرکار
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  ی .. دو تا قوطوار یبالاستفاده گوشه د  ی از دستگاه ها  یکیرو    از

و به طرفم گرفت که    شیکیبرداشت و برگشت سمتم..    وهیآبم

 روم و برگردوندم و سرم و به چپ و راست تکون دادم..

قند    نی.. افتهیکه فشارت ب  ی بشنو  ییحرفا  هی  دی ! شاسایگ  ریبگ   -

 ! زمیعز ادیسرت ب ییخوام بال یکنه! نم یم  می خونت و تنظ

داشتم!    انتیفرستادم.. حس خ  رونیو بستم و نفسم و ب  چشمام

که   یآدم  نیهمچ  ی نشستن جلو  یکردم ول  ینم  ی من کار  دیشا

صدا   زمیو من و عز  ارهیراحت اعترافات احمقانه به زبون م  یلیخ

 شه..  یبه زرتشت محسوب م  انتیخ ییجورا هیکنه..  یم

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و پنجاه و چهارم صد یس  و هزار پارت   

رفتم و    ی م  دمیشن   ی حرفا رو م  نیهمون لحظه که ا  د یبا  وگرنه

نکنه واسه گفتن    دایکردم تا اجازه پ  یپشت سرمم نگاه نم  گهید

 حرفاش! ه یبق
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و    شی قدم  هیفاصله    نیدست از سرم برداره و ا  نکهیا  ی برا  فقط

بازش کنم    نکهیو از دستش گرفتم و بدون ا  یکنه قوط   شتریب

 گذاشتم رو پام. 

ا   ویگ  یول باز کرد و بعد از  چند قلپ ازش    نکهیمال خودش و 

 خورد دوباره رو به روم نشست وگفت: 

 ی من و.. قلب عاشق اون روزام که با رفتارها  ی برا  ییاز جا  هیقض  -

بدتر شد..    ارهیبودم سکوت نکردنش فاجعه به بار م   دهیمامانم فهم

و البته خوش   لیبعد از چند سال تحص  مونیکه پسرخاله گرام

برگشت وطن و حس کرد    یمو بلوند خارج  ی با دخترا   یگذرون

 !  شی ادامه زندگ ی راخواد ب یم یرانیزن ا هیکه دلش.. 

انگار که اون لحظه داشت زرتشت و رو به   یتلخ  پوزخند زد و 

 نگاهش پر از نفرت شد..  دید یروش م

بزرگترا    میتصم  نیا  انی.. در جرسایزودتر از تو گ  یلیمن.. خ  -

نکن   دی قرار گرفتم! شا اومدن زرتشت..    ی حت  یول   یباور  از  قبل 

که تو رو داشتن    دم یگرفته شده بود و من حرفاشون و شن   میتصم

گرفتن.. خودشم که بعداً اومد.. هرچند    یلقمه م  یوضواسه اون ع

 دیزد به نظر و صالحد  دییتا  هر.. م ینبود ول  یاج یاحت  گهیکه د



3592 
 

..  دمیوسط من بودم که هرچقدر فکر کردم نفهم  نیبزرگترا. فقط ا

چ زرتشت  با  من  مهیفرق  اون  چرا  که  دخترخاله   ی..  به  تونه 

تو   ی ا همه از بچگشونزده ساله اش عالقه مند بشه و من نه! چر

مثل خواهرته؟ چرا انقدر بهش پر و    سایگوش اون نخوندن که گ

برعکس مامان من.. انقدر راحت تونست   مای.. چرا خاله سدادنبال  

ه چرا  بده؟  بها  بهش  و  بخونه  و  پسرش  نگاه  کس    چیحرف 

که    یگذره! چطور زرتشت  یداره م   ی نخواست بفهمه تو دل من چ

 هیدر نظر گرفتن    یچند سال خارج بود به چشمشون اومد برا

که    یمن یواسه ازدواج با تو.. ول  نهیگز نیدر واقع بهتر ای.. نهیگز

گرفته نشدم.. چطور   ی بار جد  هی  یچشمشون بودم حت  ی جلو

که من چپ و راست به    یمشتاق و پر از حس  ی کس نگاه ها   چیه

تونه به خواهرش   یرادر مب  هی.. آخه مگه  دید  ی تو داشتم و نم

 دشید  یبچه دو ساله هم اگه م   ه ی  ینگاه کنه که حت   ق یانقدر عم

 ! دن یما نفهم  یشده و بزرگترا  دایو ش  لهبدبخت.. وا  نیا  د یفهم  یم

 ! دینفهم ینبود که کس  قیعم یکن یکه فکر م ی انقدر دیشا -

  قیکم پر اخم و دق  هیکه بدون اراده از دهنم در اومد    ی حرف  با

 تو صورتم زل زد و بعد به جلو خم شد.. 
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  ی نگرفت! حت  ی کس.. من و جد   چیوقت.. ه   چیه  نکهینه.. واسه ا  -

.. دنید  شونیحال و روز پر  نیپدر و مادر خودم! اگرم من و تو ا

.. چرا؟ چون نهی ش   یکه زود به عرق م   هیتب تند  هیفکر کردن  

 یوقت مثل زرتشت جسارت نداشتم که خواسته ام و با صدا  چیه

دادن به حرف پدر و   گوشکردم    یو فکر م  ارمیبلند به زبون ب 

  شه یتا هم  هیسره درس خوندن و پا کج نذاشتن کاف   هیمادرم و  

فقط  کار..    نیبا ا   نکهیمباهات و افتخارشون باشم.. غافل از ا  هیما

کس    چیه  گهیبردم. که د   یسوال م   ریخودم و ز  ت یداشتم شخص 

عنوان   به  و  م  هیمن  که  مستقل  برا  یآدم  و    ی تونه  خودش 

آ  شی زندگ همه    ره یبگ   م یتصم  اش  ندهیو  و  نکنه  حساب 

  ی چشمشون به دهن پدر و مادرم باشه تا درباره تمام مسائل زندگ

 نظر بدن!   نشیتر یشخص   یمن.. حت

سال از زرتشت   شی ! شویسالت بود گ  ستیط ب تو اون موقع فق   -

که بزرگتره    یکه واسه ازدواج.. اول اون  هیعی.. طبی بود  کتریکوچ

انتظاردنیرو مد نظر قرار م  کتاتوریداشت از خانواده د  ی .. چه 

 هیساالر ما که همه چشمشون به دهن آقاجون بود واسه دادن  

 دستور؟
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داشتم که آرومش کنم و    یدونم چرا اون لحظه انقدر سع  ینم

ب  ت یذهن  نیا سرش  از  حتماً    رونیو  که  بفهمونم  و  کنم 

تو و زرتشت حس کردن که    نی ب  ییتفاوت ها  ه یبزرگترهامونم  

 ات گرفتن.  دهیناد ی نجوریا

از    یکیتونستم گول بزنم!من خودمم    یکه نمخب..خودم و    یول

ها    نیهم  ی ها  یقربان گذاشتن  فرق  و  شدن  قائل  تفاوت 

زخم    یحت  ایکه باعث رشد کردن هزار تا عقده    یینایبودم..هم

م  زیر  ی ها آدم  وجود  تو  درشت  و    ی و  زرتشت  که  اآلن  و  شد 

 کنم.   میو ترم شیسر هیتونستم به کمکش  یداشتم م

زخم   نیسال ها ا  نیو نداشت که تو ا  ی..مثل من آدمویگ  یول

صداش   ی نجوریکه ا  ییتر شد..تا جا  ی تر و کار  قی و عم  شتر یها..ب 

 و ببره باال و عربده بکشه: 

پ- اون  به  من هرچ  ی ریلعنت  که  به خاطر    دمیکش  یپدرسگ 

کردم   یرشته م  یمزخرف اون بـــــود!که من هرچ  ی دستورها

موند تو    یکرد و دستم م  یپنبه م  یحرف مسخره و تخم هیو با  

 زدردونهیپوست گردو!که بعد از اون تصادف آشغال زرتشت شد عز

  ی باز  ن یزم  وت  ی شطرنج جور  ی مثل مهره ها   دیهمه با   هیاش و بق
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به روح    یب یآس  هویگرفتن که    ی طبق خواست و اراده اون قرار م

عز اون  روان  گ  زکردهی و  آرزومه  نشـــــه!  وارد   ..آرزومهسایاش 

  ی م   اهیچشمم س  ی جهنم که پوستش جلو  شیوسط آت  دنشید

مار پوست م آت  ندازهی شه و دوباره مثل  اول  از    ره یگ  یم  شیو 

 با من کرد!  ایدن نیا ی ..توروکا ن یهم قاًیچون..چون اونم دق

آروم شدنش.. اصالً    ی نکردم برا  ی تالش  چی ساکت موندم و ه  گهید

با چند تا کلمه   یراحت  نیآتشفشان فعال شده به هم  نیمگه ا

 شد؟  یحرف من خاموش م

  دیط باامروز و من فق   ی از قبل حرفاش و آماده کرده بود برا  ویگ

تا مورد هجوم ترکش    ی گوش م بهتر بود ساکت بمونم  دادم و 

 ! رمیهاش قرار نگ

از پدر بزرگم خوردم    نیبدتر  یزمان  هی خودم    نکهیا  با ضربه رو 

 ی شکل  نینشد که ا  یبهش منف  دمیاندازه د  نیوقت تا ا  چی.. هیول

 جهنم و از خدا بخوام. شیبلند جزغاله شدنش تو آت ی با صدا

زده    ویگ   یهاش به زندگ  ی که آقاجون با سلطه گر  ی ضربه ا  حاال 

داشت با    یشکل  نیتر بود که ا  ی بود مگه چقدر از مال من کار

 کرد! یم ادیخشم و نفرت ازش 



3596 
 

اون نقش    ی کنه برا  م یکه قرار بود قند خون من و تنظ  ی ا  وهیآبم

جودش و داشت که  و  شیکم شعله تر کردن آت  ایخاموش کردن..  

 ساکت موند تا آروم بشه.  قهیو چند دق دی نفس سرکش هی

ز  ینگاه   نامحسوس زمان  انداختم..  دستم  دور  ساعت   یادیبه 

خودم در نظر گرفته بودم و قول   ی که برا  ینداشتم تا اون ساعت

اصالً حرفاش    نکهیبه ا  تیاهم  ی ب  دیطول کش  شتریدادم که اگه ب

فهمم که هدفش    ی.. چون در اون صورت منجاینه برم از ا  ایو زده  

 !دارمکه من انتظار   هیاز اون ریغ ی زیچ

که من    ینکرده بود به اون سمت  دایهنوز بحثمون جهت پ  یول

 گفت:  نکهیخواستم.. تا ا  یم

.. من از  یول  هی .. نه به اندازه بق سایگ  ی نگرفت  ی تو هم من و جد  -

  ی که اگه م  یشدم! در صورت  یمرئ به بعد واسه تو هم نا  ییجا  هی

رفتار و حرکات   ی کرد  ی.. اگه برات مهم بودم.. اگه درک می دید

  نجایو کار به ا  یگرفت   ی که بهت داشتم و م  یو نگاه هام و.. حس

بعد از مطرح شدن   نکهیبه ا  اشتمد  دیام  ی. من حتدیکش  ینم

..  یقرار گرفت  انیخودتم در جر   نکهی.. بعد از ای خواستگار   هیقض

تو وجودت بود و تو وجود من نه..    شهیکه هم  یبا همون جسارت 
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رو دوست دارم.. که من    گهید  یک یمن    یو بگ   ی ا یتو روشون درب

به جز گ  ینم به کس دویتونم  ول  ی ا  گهی..    ی چیه  یفکر کنم! 

 ! ی نگفت

[21.۰5.21 ۰۶:19 ] 

 و پنجاه و هفتم  صد یس  و هزار پارت   

موقع  یگیم  ی دار   یچ- خودت؟اون  جر  ی واسه    ان یکه 

بود که با    ی زرتشت و به خودمم گفتن..بعد از گند  ی خواستگار

زد و    بتی شبه غ  هی  ی جنابعال  نکه ی..بعد از امیزد  گهیکمک همد

گفتم    یمن م   یو به ک   یبه چ  دی ..حاال با امدمیرنگتم ند  گهیمن د

م  ویگ م   ی و  که  ک  ی خوام؟برفرضم  ب  ی گفتم  و    ی م  اورحرفم 

که دم از عشق و عالقه اش    ی پسر  نیگفتن کجاست ا  یکرد؟نم

  اورد؟یخواستن و به زبون ن  نینموند و ا ؟چرایزن یم

..تو  داد  یکرده بود و حرکتش نم  ریگ  نینقطه از زم  هیرو    نگاهش

 خلسه فرو رفته بود.

 باخبر بودم!  زیگشتم. من دورادور از همه چ   ی..برمیگفت   یاگه م-
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ناباور  ی پوزخند با  و  تکون    ی زدم  راست  و  چپ  به  و  سرم 

کرد به   یفکر م  یی ایداشت رو   ی اد یآقا ز   نیا  نکهیدادم..نه..مثل ا

حرفش   نیکرد که حاال ا  ی انقدر من و خر فرض م  یعنی.  هیقض

شبه آب شد و رفت    ه یکه از ترس قاتل شدن    یو باور کنم؟آدم

و به تن    زیهمه چ  یپ  ردخت  هی..حاال به خاطر ابراز عالقه  ن یتو زم

 بماله و برگرده؟

چ  یآدم همه  از  خودش  گفته  به  حت   زیکه  و  داشت    ی خبر 

 یبرا  یتالش  چی ..ده سال تمام هیفرار منم قرار گرفت ول  انیدرجر 

 خودش نکرد؟  شی و بردنم پکردن من  دایپ

نگاه مشتاق    هی که با    نهیکردن فقط ا  یکرد عاشق  یفکر م  دیشا

بزن تاشب زل  و رو  یازصبح  تو ذهنت   ندهیآ   ی اهایبه طرف  رو 

 . یکن میترس

پررنگ   ی زد تو اون سال ها انقدر  یکه ازش دم م  یعشق  دمیشا

گناهش کم کنه..داشت با    زانیاز م  نکهیا  ی نبود و حاال فقط برا

مثل من بهش حق   یکیکرد تا    یم  فیآب و تاب ازش تعر   نیا

خواست    یکه تو وجودش داشت و م  ی بده بابت احساس کمبود
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و فرار    باباشاز    ی با دزد  یهرطور شده..خودش و مطرح کنه..حت

 از کشور!

قبل تر از اون   یل ی!من خسا یشرف باشم گ  یمن فقط..نخواستم ب -

داشتمت و    رنظریتو رو موقع آواز خوندن گرفتم..ز  که..مچ  ی روز

  ه یبودم که مثل بق   ده ی !فهمهیکه تمام فکر و ذکرت چ   دمیفهم

و غش و ضعف   ی ستین  ی هم سن و ساالت اهل دوست پسرباز

جنس مخالف.    زتوجه ا  هیحرف و    هینگاه و    هی واسه    یکن   ینم

بود اگه  و   ی لی..کار من خی که  تو خلوت  انقدر  و  بود  تر  راحت 

زدم..که عاشق خودم   یعاشقانه م   ی تو گوشت حرفا  مونییتنها

به خودم    ی ..انقدری شد  یکردمت..مطمئن بودم که عاشقم م  یم

حت که  داشتم  ا  هی  یباور  به  نکنم    ی موضوع..ول   نیدرصد شک 

که ذهنت آماده تر باشه    یوقت  ی دست دست کردم و گذاشتم برا

  یوقت بهش نم  چیکه ه  هیسراب  هی..ی که دار   ییایو اون ر  یو بفهم

سرو کله زرتشت    نکهیاس..تا ا  گهید   زیچ  هی  یواقع  یو زندگ  یرس

 ندارم!  ی وقت  چیه دمیشد و من فهم دایپ
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  ی بار از وقت  نیاول   ی ام شد.. برا  ره یگرفت و خ  نی و از زم  نگاهش

که اصالً   ی داده ا  افهی ق  رییتغ  وی دوباره باهاش رو به رو شدم.. گ

 .. دمیشناختمش و ند ینم

  ر یظرم همون پسر مظلوم و سر به زدر ن  نینگاه غمگ  نیبا ا  حاال 

شده بود تا طبق خواست پدر و   دهیبود که انگار اصالً آفر  لیفام

 ی از خودش نداشته باشه و کار  ی اریکنه و اخت  یمادرش زندگ

بود.. که   ی اری اخت  یب  نیهم  جهیکرد هم.. نت  می که با من و زندگ 

 تونه!   ی ثابت کنه که اگه بخواد.. م  به خودش  یحت  ا ی  هیمثالً به بق 

که    دمیحرفاشون فهم  یترمت بود.. از ال به ال   ی امتحانا   کینزد  -

داد که بعد از امتحانات   شنهادیپ  یمامانت موافق اون وصلته ول

ا  ریباهات مطرح کنن که ذهنت درگ برا  نینشه و  من   ی زمان 

به  نیبهتر تا ذهنت و آماده کنم و توجهت و  بود   زمان ممکن 

جلو.. به بهانه توجه   دمفکر اوم  نیخودم جلب کنم. فقط با هم

  شترمون ی.. راه صحبت بت یو خوانندگ قتیکردن به صدات و عال

  شت یاز زرتشت پ  ی.. که هروقت اسمی نیو باز کردم که من و بب 

سفت    یلیخ  یبشه. ول  میآوردن.. قبلش چهره من تو ذهنت ترس

مشت حرف   هیشدم با  و من مجبور    ی حرفا بود  ن یو سخت تر از ا
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ادعا کنم   اونور آب خواننده    یم  کهدروغ..  تا  تونم کمکت کنم 

و توجهت   ی داد  یحرف واکنش نشون م  نی. چون فقط به ایبش

در    یوارد شم.. ول  قی طر  نیشد و منم ناچار بودم از ا  یجلب م

 یدو نفره اون ور آب بود! م  یزندگ  ه یاصل همه هدفم فرار و  

  ش خودت.. با تال  ی با پا یخواستم گولت بزنم و به اسم خوانندگ

شد.. تازه    یخودت بکشونمت اون ور و بعد.. تازه کار من شروع م

 ی تونم تو رو عاشق خودم کنم انقدر یخواستم هرجور که م یم

  ی زندگ  نیخواسته ات از ا  تیبوده و نها  یچ  اتیبره رو  ادتیکه  

که اآلن زرتشت کرد و شک ندارم که    ی ن با من باشه.. کاربود

به خوانندگیحت  گهید به ع ی..  فکر    ی آرزو   هی  نوان..  محال هم 

 ! یکن  ینم

 افکار مسخره اش و گفتم:  ی و با تاسف تکون دادم برا  سرم

 نکه یاون موقع ات.. هم ا  ی ها  دهیاحمقانه اس! هم کار و ا  یلیخ  -

 ی و بش  یه مثالً جلب ترحم کنک  شونیاریبه زبون م  ی اآلن دار 

من انقدر احمق    ی ! تو واقعاً فکر کرده یقض  نیفرد ا  نیگناه تر  یب

دستت رو شد و  نکهی.. بعد از از یهمه چ دنیبودم که بعد از فهم

 ی کرد  ی اونجا و کار  ی کشوند  سراب  هیمن و به خاطر    دمیفهم
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تا آخر عمر نه بتونم به آرزوم برسم و نه بتونم خانواده    گهیکه د

 شم؟    یعاشقت م نمیام و بب

[25.۰5.21 1۶:2۸ ] 

 و پنجاه و نهم  صد یس  و هزار پارت   

دختر   هیاز    ی و سوء استفاده گر  یزرتشت انگ فرصت طلب  به

که از   هی.. اون وقت اسم کار خودت چی زن  یشونزده ساله رو م

به نفع خودت و   یشکل  نیو آواز خوندن.. ا  ی قیعالقه من به موس 

  د یشا  ست؟ ین  ی شرف باز   یاسمش ب  نیا  ؟ی اهدافت استفاده کرد

پ سال  ده  تا  شی کار  هم  و  ینم  دییزرتشت  و    یلکنم  مرد  باز 

گذاشتنش و جسارت به خرج دادنش.. شرف   شی مردونه قدم پ

من و مال خودت    یخواست  یکه با دوز و کلک م  ییداشت به تو

 ..  یکن

دادم.. قدرتش و داشتم که    یبر فرض که جسارت به خرج م    -

بگ خانواده پس  اون  از  رو  مادر   یم  یحت  یوقت  رمیتو  دونستم 

ن قرار  درب  ستیخودمم  م  اد یپشتم  بهش  اگه  اول  یو    ن یگفتم 

بود که درباره    یخواست بهم بزنه همون خزعبالت  یکه م   یحرف

 زد! یم مونیرابطه خواهر و برادر
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 کردم!  یمن تو رو انتخاب م یگفت یاگه م یول -

ب  یحرف  با تو  اریاخت  ی که  آوردم جفتمون  زبون  فرو    ی به  بهت 

 ی حرف  نی.. از اشتر یب   دیشا  یحت  ای..  وی.. خودمم به اندازه گم یرفت

 که زدم متعجب شدم! 

شد با اما و اگر.. درباره اتفاقات   ینم   دیبود.. شا  قتیخب.. حق  یول

که از خودم    ی.. با توجه به شناخت یداد ول  یاون روزا نظر قطع

و مسخره   ضیمر  تیذهن  نیتونستم حرف بزنم و ا  یداشتم.. م 

را رو که باهاش خودش و قانع کرده واسه انجام دادن اون کا  ی ا

 بکشم!  رونیب

 ! ی گیدروغ م -

به چپ و راست تکون دادم و   شیحرف پر از ناباور  ی و برا  سرم

 لب زدم:

.. اآلن که من  ادیگفتنش مسخره به نظر ب  گهیاآلن د  دینه! شا  -

ن با    ستمیحاضر    ن یگفتن ا  گهی عوض کنم.. د  ا یدن  هیزرتشت و 

فا و   ی ایدرب   از اشتباه  نکهیا   ی فقط برا  ینداره.. ول  ی ا  دهیحرفا 

  گمیم  ی که از همون اول راه خطا رفت خودت بود  یاون  یبفهم

زرتشت و زمزمه    ی خواستگار  انیبعد از جر  یکه اگه اون روزا.. حت
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اگه    ی.. حت یگفت  ی و از خواستنت م  یذاشت   یم  ش یبزرگترا.. پا پ 

تنه جلو    ه یکردن و خودت    یپدر و مادرت و آقاجون مخالفت م

شد صد در صد   یم  دهی.. اگه کار به انتخاب من کشی اومد  یم

اون روزا دارم    ی سایکه از گ  یکردم.. با شناخت   ی تو رو انتخاب م

! چون ویکردم گ  یکار و م  نیزنم و مطمئنم که ا  یو م  رفح  نیا

نم و  زرتشت  ه  یمن  من  مشترک  ــــچیشناختم..  با    یخاطره 

پسرخاله    هی.  اسم بود.  هیسال فقط برام    نیزرتشت نداشتم و چند

!  نی خونه.. هم  یدونستم خارج از کشور داره درس م  یکه م  ی ا

از    ی زیچ  وامهم درباره اش کنجکاو نبودم که بخ   ی انقدر  یحت

 ن یتر  کیتو.. نزد  یو اون بپرسم و منتظر برگشتنش باشم. ول  نیا

 برام... ی آدم بود

[25.۰5.21 1۶:2۸ ] 

 و شصتم  صد یس  و هزار پارت   

صدا  بغض با  و  نشست  گلوم  قشنگ   ادیلرزون..به    ی تو  رابطه 

 ادامه دادم:  مونیمیقد

..انقدر تو خونه  ی شدنم از خواب بود  داری ب  لیبرام دل  یزمان  هیتو  -

م ازت حرف  م  یامون  مامانم کالفه  که  و  ی زدم  م   شد    ی فقط 
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و   مونیبچگ  ی ها   ی ساکتم کنه..تو جمع و باز  ی جور   هیخواست  

  شه یتو هم  دمید  ی شد و م  یم   ی ارکشی  ی..وقتگهیبا چند نفر د

سر    ی..وقتدمی بال  یبه خودم م  یکن  ینفر من و انتخاب م  نیاول

فام  م   ی باز  لیاسم  م   دمید  یکردنامون  از قصد کنار من    ی که 

  ازم یتا امت  ی رسوند  ی و چون دستم کند بود بهم تقلب م  ین یش

وقت صرف    نهمهیا  یشدم..وقت  ی م  یکم نشه غرق غرور و خوشحال

  دم یازش نفهم  ی چیکه معلم گفته و من ه   ییتا درسا  ی کرد  یم

رو تو مدرسه   نایو من ا  ی بد  حیبهم توض   ترو دوباره با زبون ساده  

شدن و من همون   یگفتم..همه اشون حسرتزده م  یبه دوستام م

از    دیکردم که چقدر بابت داشتن تو با  یفکر م  نیروزا هم به ا

 خدا ممنون باشم!

بود  و داشتم    دهیبه هق هق رس  ختنیام از مرحله اشک ر  هیگر

  ن ی روم و گرفتم و ح  یهم پر شده ول  ویگ  ی که چشما  دمید  یم

 پاک کردن صورتم گفتم: 

تو سرمون بود و من    ی بچگ  االتیاون موقع فکر و خ  دیآره شا-

  ی ..ولی مشترک و نداشتم ول  یزندگ  ی ایوقت رو  چیبرعکس تو..ه

کردم و    یتر فکر م  ی .. اگه جددمیرس  یاگه به مرحله انتخاب م
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با    یراه  چیه  گهید  دمیفهم  یم از شما دو نفر   یکیجز ازدواج 

با همه وجودم کردم که    یرو انتخاب م  یشک اون  ی برام نمونده..ب

  د یدونستم! شا  یازش نم  یچی رو که ه  ی شناسمش..نه کس  یم

رو تو نظر برادرانه داشتم و   شتریمنم رو حساب حرف بزرگترا..ب

کردم که تو هم من و مثل    یبرداشت م  ی نجوری هات ا   تیاز حما

..  ی زد  ی..اگه حرفات و می گفت  یاگه م  ی..ولیدون  یخواهرت م

..  ی بد  ر ییمن و تغ  ت یذهن   یتونست  ی..م ی فتگ   یاگه از احساست م 

بلد بودگهید  ریمس  هیتو    یکن  تیمن و هدا  یتونست  یم   ی ..تو 

  ی دونست  ی.. می ..تو من و بزرگ کردیشناخت   ی ..تو من و مویگ

من و عاشق    یتونست   ی..به قول خودت می بد  رمییتغ  ی چه جور

رو  یکن ب  می خوانندگ  ی ایو  از  چ  یل!وی ببر  نیو  عوض   کاریدر 

دور    ی و آرزو   ایرو  هیرو در حد    ی که فقط خوانندگ  یمن  ؟ی کرد

بار تو عمرم حس   نیکه واسه اول  ی کرد  کی.. انقدر تحردمید  یم

تونم واسه خودم    یخوام..م  یکه م  ی زیتونم برسم به چ  یکردم م

باز کرد  یکوفت  چهی بشم و تو اون در  یکس به روم  وگرنه   ی رو 

 خوش بودم! متو خلوت خود یواشکی ی من..با همون خوندن ها

  گه ی.. من دم ینگفت  ی زیو چ  میجفتمون ساکت بود  ی ا  قهیدق  چند

انگار    ویو گ   ختمیر  ی حرفام و زده بودم و حاال داشتم آروم اشک م
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بود که    ومدهین  رونیمن ب   بیغر  بیاعتراف عج  ن یهنوز.. از بهت ا

 فعالً قدرت حرف زدن ازش گرفته شده بود.. 

  د یفهم  ی م  دی رفت.. شا  یتو فکر فرو م  ی نجوریخوب بود که ا  یول

که از   یآدم  نی تر  یمقصر نبودن و اصل  هیفقط بق   هیقض  نیتو ا

 همون اول اشتباه کرد خودش بود!

کش  نکهیا  تا دست  بار  چند  از  بعد  و    دن یباالخره  صورت  رو 

بازم از راه  یموهاش.. تمرکز خودش و دوباره به دست آورد و 

 و داشته باشه:  ریتقص نیوارد شد که خودش کمتر

که تا اون سن    یساله.. کس  ستیپسر ب  هیبود.. از    ی ادیانتظار ز  -

انقدر    هویبود که    ی ادیرو حرف بزرگتراش حرف نزده.. انتظار ز

  ی شناخت و م   یکه م  ییآدماهمه    ی جسارت به خرج بده و تو رو

 ؟ یتونست یم ی .. تو بودادیرسه در ب یدونست زورش بهشون نم

کردن..    یاز کجا معلوم که باهات مخالفت م  و؟یاز کجا معلوم گ   -

جسارت زرتشت خوششون اومد که قبولش    نیاونا هم از هم  دیشا

 نه یگز  هیبه عنوان    یذاشت  یم  ش یاگه تو هم پا پ   دیکردن.. شا

حرفا کار    نینکن با ا  ی کردن.. پس انقدر سع  یفکر م بهت    گهید

 ! یکن هیمسخره اون موقع ات و توج
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.. که تو رو با وعده سا یگ  دیبه ذهنم رس  نیمن اون موقع هم  -

بکشم و مال خودم بکنمت.. تنها    رونیاون جماعت ب  ن یاز ب   دیوع

که توش زورم به زرتشت    یبود.. تنها راه  نیکه داشتم هم  یراه

قدم از   هیمسئله من    نیبود.. فقط تو ا  نیهم  د یرس  یم  ه یو بق

نه!     هیتو خبر داشتم و بق  ی ای همه جلوتر بودم.. چون من از رو

تونستم مانور بدم و تو رو بکشم سمت    یم  قیطر  نیفقط از هم

.. واسه  یزرتشت و بفهم  ی خواستگار  انیجر  نکهیخودم.. قبل از ا

کردم که   ی کار  هیشاخ و برگ دادم و   هیونستم به قض تا ت  نیهم

 یکه اونور م  ییها  تیاز فکر موفق  فتهیآب دهنت راه ب  یحساب

..  دم یرس  جهینت   نیخب.. کم کم به ا  ی.. ولی اریدست ب  به  یتونست

از مرز رد   یقاچاق  دیکردم نبود. ما با  ی که فکر م  ی راحت  نیبه هم

شناختم که بتونه کمکمون کنه   یکس و نم  چیو من ه  میشد  یم

..  م یخواست که باز ما نداشت   یم   ی ادیشد پول ز  ی م  دایو اگرم پ

 کنم! ی گرفتم.. از بابام دزد میاونجا بود که تصم

[25.۰5.21 1۶:2۸ ] 

 و شصت و دوم  صد یس  و هزار پارت   
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لبم و  چشمام و  بستم    ی م  میبه دندون گرفتم.. داشت  و محکم 

بود   یفقط کاف  ویکه منتظرش بودم و گ  ییبه قسمت ها  میدیرس

 اعتراف کنه.. 

 رونیزدم ب   یم  نجایکه داشتم از ا  یسرعت  نیشتری من.. با ب   بعدش

ساکت موندم    نی کردم.. واسه هم  یپشت سرمم نگاه نم  گهیو د

اعتراف ممکن    نیخواد فکر کنه و بگه و من.. بهتر  یتا هرچقدر م

 و ازش ضبط کنم! 

 یم  ی .. مهم نبود چه جورنیتنها دغدغه ام شده بود هم  گهید  -

باشه.. همه چ  یفقط م   میبر  میخواست حل   یدونستم اگه پول 

هم  یم واسه  کارا  قیدق  نیشه..  رو  م  ی شدم  دونستم    یبابام.. 

نه تو خونه خودمون و نه تو  داره و    یپوالش و نه تو بانک نگه م

 هو یو    میدار  ینجاها دسترس یدونست ما به ا  ی مغازه.. زرنگ بود! م

 ازمونیاز ن  شتری و ب   میش  یم  صی چقدر پول داره و حر   میفهم  یم

م بامیخوا  یازش  پس  م  ی م  بشی تعق  دی..  تا    دم یفهم  یکردم 

شد اون همه پول و ول   یپوالش کجاست چون باالخره که نم

  ی مثالً وقت  ایزد..    ی بهشون سر م  ییروزا  هیکرد به امون خدا و  

م به  یکه  تا روز  شونخواست  اون   ی اضافه کنه..  تو  که.. رفت 
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به   یافتاد! منطق  ریدنبالش بودم تا باالخره گ  هیبه سا   هیخونه سا

خواست    ی م  یوقت   شهیداشت.. هم  ی تز  هی.. بابام  دیرس   ینظر م 

قا  ی زیچ  هی قا  می رو  سوراخ  تا  هفت  تو  کرد..    ینم  مشیکنه.. 

  ی باشه ول  هیچشم بق  ی جلو  یکه حت  ییجا  هیذاشت    یبرعکس م

کردنش انقدر راحت بود. پس    دا یکس به ذهنش نرسه که پ   چیه

برسم که پوالش   جهینت   نیتونستم به ا  یدو دو تا چهار تا م  هیبا  

کرد چهارتا خونه باالتر   یفکرشم نم  ی ذاشته چون کس  ی و اونجا م

به ما نگفته بود    یاز خونه خودمون.. گاوصندوق بابام باشه! حت 

  ده یه درصدم ذهنمون به سمتش کشیکه    دهی اون خونه رو خر

 نشه.. 

 زد و سرش و به چپ و راست تکون داد:  ی پوزخند

 و طماع من!  صیحر ی بابا -

 : مدیپرس اطیو آروم و با احت اوردمیطاقت ن   گهیسکوتش د با

 ؟یدونست  یتو.. م  -

 و؟یچ -

 داره؟  یکه بابات تو اون خونه فقط.. فقط پوالش و نگه نم -
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 ! دم یچند روز بعدش.. فهم یاون موقع نه.. ول -

ا  ی اخما  با از تعجب زل زدم بهش..  منم   گهیو د  نجاشیدرهم 

اون شب پامون به اون   نکهی.. قبل از اویگ   یعنیدونستم..    ینم

و اونجا   شیا  غه یبود باباش زن ص دهیخونه منحوس باز بشه فهم

 داره؟ ینگه م 

بود و باز.. من و کرد آلت دست خودش و کشوند اونجا؟   دهیفهم

  دم یشا  ایو شناختن    دنیاز همون اول.. هدفش د  یعن ی..  یعنی

 کشتن اون زن بود نه پول برداشتن؟

[25.۰5.21 1۶:2۸ ] 

 و شصت و سوم  صد یس  و هزار پارت   

 داد: حیسوال و ازش بپرسم خودش توض نیا نکهیاز ا قبل

تونه حکم خونه گنج    یشک نداشتم اون خونه م  گهید  نکهیبا ا  -

ول باشه  الک  نکهیا  ی برا  یما  قبلش    یوقتمون  نره خواستم  هدر 

ب کلمطمئن  ساختن  سراغ  برسم  بعد  و  رو  دی شم    یدایکل  ی از 

  دم یپر  وارید   ی بار که کوچه خلوت بود از باال  هی  نیبابام.. واسه هم

.. من  یشد رفت تو ول  ینم.. در ساختمون قفل بود و  اطیتو ح
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نکردم.. که    هیفقط دنبال   اشتباه  بشم  بودم که مطمئن  نشونه 

نرس  کارا  اون  به  با صدا عیسر  ی لیو خ  دیاصالً  باز شدن در   ی .. 

شدم.. حتم    می قا  ی گوشه و کنار  هی  عیبه خودم اومدم و سر  اطیح

  ه یشه    یم  نیتو و هم   ادیپول م   سهیک   هیداشتم بابامه که اآلن با  

  یتو  دیخر  سهی چند تا کزن وارد خونه شد با    هی..  یبرام ول  هنشون

 هی  ی .. حتختی لحظه فرو ر  هیدستش.. خشکم زد.. همه باورام تو  

بابام فکر نکردم.. فقط گفتم چقدر    ی و کثافتکار  انتیدرصد به خ

اومدم تو خونه مردم و اگه بفهمن و من و   یواشک یاحمقم که  

بر  دیبا  یچه خاک  رنیبگ ازمیتو سرم  تا  ک  نکهی..    ی ها  سهیزنه 

و دوباره برگشت سمت در.. رو   اطیو گذاشت وسط ح  دشیخر

تو؟ قول   ی ایگفت.. نم  دمشید  یکه پشت در بود و نم  یبه کس

.. ی دوست دار  یشام خوشمزه برات درست کنم.. هرچ  هی  دمیم

حرف پر    نیکردم که مخاطب ا  یلحظه هم فکر نم  نیتا ا  یحت

داد و  جوابش و    نکهیشرف خودمه.. تا ا  ی ب  ی از ناز و عشوه.. بابا

! زنه گفت..  ارهی گفت.. نه.. اگه شام خونه نباشم سارا پدر من و درم

زن کرده..  غلط  خودم   که یسارا  بخوره  بهت  دستش  اگه  خراب 

 ! ارمیچشماش و از کاسه درم
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اون روزا پر شده  ادیکه دوباره به  ییکرد و با چشما یتلخ خنده

 بود زل زد بهم.. 

م  نایا  - باور  گفتا..  اون  سلاو  ؟یکن   یرو  اون  زنه..    یب  طهین 

ا  از  تر  و دردناک  و زد  اون حرف  مامان من   نیناموس.. درباره 

 ی آشغالم.. بابا  رتیغ  یب   ی بود؟ بابام.. بابا  یچ  ی دون  یمکالمه م

! اون کثافت به مامانم  دیخند  ارهیحرومزاده ام.. به حرف اون پت

تر    رتیغ  ی و منم.. منِ ب  دیخند  بهشخراب.. بابامم    که یگفت زن

مجسمه خشک شده همون  هی  نیاز بابامم.. فقط گوش دادم و ع

نتونستم بکنم! درد نداشت    یحرکت   چیموندم و ه  اط یگوشه ح

 ؟ی مرد  یهمونجا نم  ی تو بود  ؟ی شد  ی.. داغون نمی تو بود  سا؟یگ

فرستاد.. آره اگه من    رونیو بازدم لرزونم و ب  دمیکش   یق یعم  نفس 

پسر    هیداستان و از زبون    نیبودم که داشتم ا  یشخص سوم  هی

  ی ریگ  میکه به قول خودش قدرت تصم  می شن  ی ساله م  ست یب

 ی قتل  ی نجوری خواست ا  یهم نداشت و حاال م  یدرست و حساب

و باهاش   دمدا  یکنه.. بهش حق م  هیکه مرتکب شده بود و توج

 کردم! یم ی دهمدر
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  ی م  قهیدر عرض چند دق  یبود اون لحظه.. وقت  ی ا  گهید  هرکس

  ن یکنه و از اون بدتر ا  یم  انتیباباش داره به مادرش خ  دیفهم

 اومد!   یازش برم  ی شد و هرکار  یم  وونهی.. ددیشن   یمکالمه رو م

  ن یا  یکه قربان  یمن   ی من فرق داشت.. برا  ی برا  ه یقض  نیا  یول

نبود که    قیعم  ی انقدر  ی و همدرد  ی حس دلسوز  نیاتفاق بودم ا

 و فراموش کنم!  زیبخوام به خاطرش همه چ

ب  یتو  یفقط سواال   برعکس  ی خودشون و نشون م  شتریذهنم 

 به زبون آوردم:  نشونمیدادن و پررنگ تر 

هم..    وونهیشد و آدم د  یم  وونهیجات بود.. د  یفهمم.. هرک   یم  -

خواد بدونم.. من    یدلم م  یلیمن خ  ی.. ولادیازش برم  ی هرکار

تقاص هرز رفتن بابات   د یو پس دادم؟ چرا من با  یتاوان چ  قاًیدق

دادم.. چرا   یبه مادرت زد و پس م  شیا  غهیکه زن ص  ییو حرفا

با ا  یم  یقربان  دیمن  بود؟ فقط    ینقش من چ  سطو  نیشدم؟! 

ردنمون.. پات به  به من.. به خاطر فرار ک  دنیچون.. به خاطر رس

.. ازم انتقام  ی رو به رو شد ییها تیواقع هیاون خونه باز شد و با 

 ؟ یگرفت

 و به چپ و راست تکون داد و گفت:  سرش
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.. ی داد  صیمن از کارام و به کل اشتباه تشخ  تی تمام قصد و ن   -

ذهن من نبوده    ی وقت حس انتقام از تو.. تو  چیه  سا یوقت.. گ  چیه

کنم.. هرچند که اون    یو تالف  ی وقت نخواستم کار   چی! ه ستیو ن

  ینگاه پر احساس ازت نم  هی  یروزا.. کالفه بودم از دستت که حت 

درکت    ی باشم ول  دواریام   داشتنتتونستم به دوست    ی گرفتم و نم

..  نی ! واسه همی ست یخط ها ن  نیاصالً تو ا  دمیفهم  ی کردم و م  یم

هم.. قرار   ی.. قربانمرینداشت که به خاطرش ازت انتقام بگ  یلزوم

 گهیجور د   هی  زی.. قرار بود همه چیول  ی شد  یم  یعنی..  ینبود بش

رفت و از اونجا به بعد.. گند    شیدرست پ  ییجا  هیبره.. تا    شیپ

 !یزده شد به همه چ

[25.۰5.21 1۶:2۸ ] 

 و شصت و پنجم  صد یس  و هزار پارت   

.. تو اون شب.. به قصد برداشتن پول وارد اون خونه  یعنیپس    -

و صحنه    ی ریبگ   لم یاز من ف  یخواست   ی نه؟ از اول فقط م  ی نشد

 ؟ یساز کن
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تا   ییوقاحت و پررو  تینها  با به  تکون داد و حس   دییسرش و 

از شن   یمرگ تو   دنی که  روزا  اون  تکرار  و  بهم    ی حرفاش  ذهنم 

 کرد! دتریدست داده بود و شد

  ی از اون روز به بعد.. نقشه من عوض شد.. هنوز دلم رفتن م  -

خواست.. هنوز دلم..    یخواست.. هنوز دلم به دست آوردن تو رو م

که چشمم    ییکردن تو جا   یدل کندن از همه اون آدما و زندگ

  ی قسمت  هی  ی.. ول یخواست.. ول  ی رو م  فته ی کدومشون ن  چیبه ه 

آت مامانم  واسه  داشت  دلمم  وقتفت گر  یم  شی از   دمید  یم  ی. 

م وقت  برا  ی چقدر  هست..    ی ذاره  بهش  حواسش  چقدر  بابام.. 

داره همه    یتو خونه سع  شهیو هم  دهیم  تیاهم  قشیچقدر به عال

حرف اون پدرسگ و خنده    ادیبر وفق مرادش باشه و بعد    زیچ

  که یاون زن  ای..  رمیخودم بم  ایخواست    ی افتادم.. دلم م  ی بابام م

م بکشم..  و  ا  نیتر  یمنطق  نستمدو  یآشغال  به    نی راه  که  بود 

حرومزاده ام داره   ی چه خبره.. بگم بابا  ش یمامانم بگم تو زندگ

کمک  دیگوشش! با خیب  نیکنه.. اونم کجا؟ هم ی م انتیبهش خ 

موند   ی از مامانم م  یبعدش چ  ی.. ولره یکردم طالقش و بگ  یم

ا  هیجز   تا  که  مامانم  دل    نیجنازه؟  و  حد  بابام  به  بود  بسته 

از فهم  قهیو سل   ل یکرد طبق م  یم  ی رکاره بود.. بعد    دن یاون 
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چ اونزیهمه  باز  م  ی..  تباه  از    ی که  بعد  و  بود  من  مامان  شد 

  یو با هرک  دیرس   یراحت به خواسته اش م  یلیطالقشونم بابام خ 

  ی رو نم  ی زیچ  نیمن همچ  یکرد.. ول  یم   یخواست زندگ  یکه م

زن  یخواستم.. حت  اون  از  بابام  به جدا شدن    ی هم راض  کهیدلم 

با  ینم مامانم    ی جور  هیچزوندمش..    یم  ی جور  هی  دیشد..  که 

هوس نکنه    گهی که د  ی جور  هینفهمه و بابام.. داغ بمونه رو دلش..  

افتاد.. آب   گهیهرزه د  هیبازم چشمش به    یچند سال بعد.. وقت

ب راه  ر  فته یدهنش  به  باهاش  بخندن!  م  شی و  بدبخت من  امان 

تونستم    یم  ی بودم.. چه جور   ده یفهم  و  زیکه همه چ  ی من.. من

  ی زندگ  ی نکنم برا  ی کار  چیو بذارم برم و ه  یهمه چ  ی شکل  نیهم

  یم  یپس اسم خودم چ  رت؟یغ   ی گفتم ب  ی مامانم؟ بعد به بابام م

 شد؟

که سر من    یی؟بالیمن چ  ؟پسیداشت  رتیفقط رو مادرت غ-

و   رتی.. غی دیو نقشه کش  ی اون لحظه که فکر کرد  ؟یچ  ی آورد 

نگفتن    ی زیتو گوشت چ  ومدن؟یو وجدانت.. سراغت ن  یمردونگ

همه ذهنت پر شده بود از چزوندن   ایکم بهت بربخوره؟    هیکه  

 بابات؟  
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[25.۰5.21 1۶:2۸ ] 

 و شصت و ششم  صد یس  و هزار پارت   

و    یبمون   ی که خواست  نیبرخورد..اصالً آفر  رتتی..باشه قبول..به غ 

حما مامانت  پا  ی..ولی کن  تیاز  مردونه  و  مرد  که    ی کار  ی چرا 

بابات؟چرا    ی دیمن و کش  ی پا  ؟چرای نستادیوا   ی کرد تو لجنزار 

خارج    ال یخیب   ی رو دستم و نگفت  یختیو نر  یهمون موقع آب پاک

کارا من  چون  بشو  تر  ی رفتن  دارم؟گفتیا  ی واجب    نیا  ینجا 

هم   ی رسه..هر شر و ور  یبچه اس.. عقلش هنوز نم  هیبدبخت که  

ازش سوء استفاده    گهیجور د  هیکه من گفتم باور کرده. پس چرا  

!من  دهیبگم انجام م  ی هست و هرکار  نیحاال که ا  ینکنم..نه؟گفت 

 نه؟ یاز ا ریبده بشم؟غ چرا آدم

ا   در م  یحرف  نهمهیجواب  زبون  به  خشم  و  حرص  با    ی که 

ازش بهم    شتری که حال من و ب   ی آوردم..لبخند زد و با خونسرد

 زد گفت:  یم

موقع!انقدر  ی ریگ  میتصم- اون  دار   ی من  تو  اش    ی که  درباره 

  ن ی هم  یکن  یکه نگاه م   رونیراحت نبود!آره از ب   یزن  یحرف م

  ز ی به بعد همه چ  ییجا  هی..چون از  ادیبه نظر م  یگ یکه م   یشکل
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شد..اگه   من    ادتیعوض  روزا  اون  تو  برنامه    ه یباشه..  از  کم 

 ز یتونستم رو چ  ینم  وبود    ختهیفرارمون عقب افتادم..ذهنم بهم ر

 ی زرتشت جد  ی صحبت خواستگار  نکهیتمرکز کنم..تا ا  ی ا  گهید

و من..تازه    دیکش  زایچ  نیو ا  قی دق  خیتار  ن ییتر شد و کار به تع

ندارم که قبل از    ی وقت کاف  گهیدونستم د  یبه خودم اومدم. م

و با خودم ببرم..من هنوز    رمیدستت و بگ  زیشدن همه چ  یرسم

به    دن یکوچه بودم و زرتشت ده تا کوچه رو واسه رس  هیاندر خم  

گرفتم    می..نشستم فکر کردم و تصمنیکرده بود!واسه هم  یتو ط

وقت تا  بندازم..حداقل  بابت    المیکه هم خ  یرفتنمون و عقب  از 

 چیه  گهی..مطمئن بشم دنکهیمامانم راحت بشه و هم از ا  یزندگ

 ریت  هی  با خواستم    ی . ماره یاز ازدواج تو و زرتشت نم  یکس اسم

آتو   هیرو کم کنم..هم    که یچندتا نشون بزنم..که هم شر اون زن

حساب داش  یدرست  بابام  السکوتم..هم از  حق  بشه  که  باشم  ته 

ا از  بشم  نمنکهیمطمئن  تباه  فهم   ی..مامانم  با    انت یخ  دنیشه 

بهونه برداشتن    ی اش هم شد..همون شب  جهیشوهرش!نت  به  که 

  ی ک ی  میبا نقشه قبل  ییجا  هیسراغ اون خونه..تا    م یپول..با هم رفت

 اب یآبا از آس  نکهیخواستم واقعاً پول بردارم.. چون بعدِ ا  ی بود..م

احت بهش  رفتنمون  عج  می داشت  اجیافتاد..واسه  قسمت  و   ب یو 
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م ماجرا  جد  یچ  یدون  یجالب  خونه  اون    یجد  ی بود؟که 

انقدر که به اون فاحشه   یعنیشد..  یگاوصندوق بابامم محسوب م

سپرد بهش.. به زن و بچه خودش   یو پوالش و م  اشتاعتماد د

  ه یبود تا من    ی کاف  زایچ  نیاعتماد نداشت و فکر کردن به هم

 بدم!  صیبشم و نتونم درست و از غلط..تشخ ختهیآدم افسار گس

درد گرفته بود انقدر که دندونام و محکم به هم فشار دادم..از    فکم

م  نکهیا اعتراف  داشت  راحت  پل  یانقدر  به  پست   ی دیکرد  و 

کرد که مثالً بگه    ی رفتار م  ی جور   هیدر کنارش    ی..ولشیفطرت

 نیجام بود هم  ی ا  گهینداشتم و هرکس د  نیجز ا  ی من چاره ا

 خورد. ی کرد حالم بهم م یکار و م

اآلن به سمتش حمله کنم و ناخونام و   نیخواست هم  یم  دلم

  شتر یکلمه حرف بزنه و من و ب  هینذارم    گهیفرو کنم تو گلوش و د 

ماجرا و من..حاال   یبه قسمت اصل  میبود  دهی..تازه رسیآزار بده ول

ب نصف  م   شتر یکه  داشتم  و  بودم  اومده  و  به    دم یرس  یراه 

 شه.. ومکردم تا حرفاش تم یصبر م  دیهدفم..با

تنم    ی که تک تک سلول ها  یحرص  نیتونستم ا  یبعدش م  دیشا

درگ و    ریو  بود  خال  یجور   هیکرده    یجور  هیکنم..  یسرش 
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باهاش    ی ادیکه مطمئنم اونور ز  یصورت  نیمثل..خط انداختن رو ا

 کنه! یم ی بدبخت دلبر ی از دخترا 

شب..م  ینم- بود..اون  کشتن  اول  همون  از  هدفم  گفت    ی شد 

زد    یحرف م  ی جور  هی..اگه..اگه  رمیبگ   میخواستم تو لحظه تصم

م براش  دلم  م   هیسوخت..به    یکه  قانع  هم  عضو    ینقص 

د  ی شدم..طور بمونه    گهیکه  باهاش  نکنه  رغبت  درد  بابام  و 

  ی وقت  یمادرم کرد و خودش بچشه!ول  بیکه اون روز نص  ی ریتحق

تو..وقت و    یحت  دمید   یرفتم  من  اول  همون  و  نکرد  تعجب 

زنگ بزنم    ای  رونیب  ی ریتو روم گفت م  ییبا پررو  ی شناخت..وقت

به زنش    گهیتا د  ارهیخودم چشمات و از کاسه درب  ی جلو  ادیب  ریام

باباتم و از اآلن    ی ا  غهیگفت من زن ص  ی ..وقتی نگاه چپ ننداز

بشه و من    یرسم   مونکه ازدواج   یوقت  ی خودت و آماده کن برا

جا دهات  یو  و  امل  مادر  بب  تیاون  اتون  خونه    گه ی..دین یتو 

  ه یخواستم خفه اش کنم و چند ثان  ی شد..فقط م  یچ  دم ینفهم

تاد رو کاناپه و خون از سرش  ..دراز به دراز افیبعد موفق شدم وقت

 شد!  ی جار لیمثل س 
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منتظر بودم تا هدفش از کشوندن من تو اون خونه و گرفتن    هنوز

انقدر غرق شده بود تو خاطرات تلخ گذشته  یو بگه..ول لمیاون ف

 کند تا حرف بزنه! یاش که جون م

تونستم باور کنم..از   یتو شوک بودم و اصالً نم  ی ا  قهیچند دق-

خالص شدم    ی راحت  ن ی..به همم یزندگ   ر یند هفته اخشرکابوس چ

بابام    نکهیکه شب تا صبح حرص بخورم از ا   ستی ن  یکس  گهیو د

تونست با مامانم    یکه م  یگذرونه..وقت  یداره وقتش و باهاش م

داد و   ی که هرزه اختصاص میباشه رو به اون زن   تای با من و آن  ای

انقدر   یلیمن..خ  ی برا  نیا بود.  شده  تموم  از   ی گرون  بعد  که 

  ی نشد..حت  بمی نص   یو عذاب وجدان  یمون یحس پش  چیکشتنش..ه 

 که کردم. ی از اون کار ستمین مونیاآلنم.. پش نیتا هم

[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 و شصت و هشتم  صد یس  و هزار پارت   

 که تاوان پس داد من بودم نه تو!   یون اون کس.. چیباش   دمینبا  -

تفاوت ادامه   ی بهم انداخت و ب   ی نگاه  می ن  ضمی حرف پر از غ  با

 داد: 
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اومد  یتا وقت  - تو  تازه  ی که  بعد..  بودم  تو همون شوک    ادمی.. 

اون شب داشتم    ی هم برا  ی ا  گه یبرنامه و نقشه د  هیافتاد من..  

بودم و حاال    دهیاز هدفام رس  یکیشد.. به    یکه به تو مربوط م

بعد  ی برا  دیبا م  میهدف  تالش  بود..  تو  آوردن  دست  به    ی که 

کردن دستات و چپوندن    یون.. خیدون  ی اش هم که م  ه یکردم.. بق

 لمیتو ف  ی ریم  رونیاز خونه ب  ی دار   یاون همه پول توشون که وقت

 ره یاز دوستام قرار بود ازت بگ ی کیکه  یلمیکامالً معلوم باشه.. ف

 بده!   لمیبار براش انجام دادم.. تحو هیکه   ی کار ی و در ازا

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم:  ی و با ناباور سرم

قتــــل..    هی..  ویگردنم گ   یقتل انداخت  هیآخه تو..    ی چقدر رذل  -

وق انقدر  بعد  امی بود  حیبعد..  که  خوردن   یداشت  دی..  بهم  بعدِ 

درصد احتمال   هی  ی با زرتشت من جذب تو بشم؟ حت  میعروس

دار بکشونه به خاطر کشتن زنش؟ چه    ی بابات من و.. تا پا  ی نداد

همچ  یتونست  ی جور من  جور  ؟ینک  ی کار  نیبا  انقدر   ی چه 

هات برچسب عشق و عالقه   ی کثافتکار  نیتمام ا  ی که رو  یحیوق

  ی گردن کس  ندازه یخبط خودش و م  ی کدوم آدم عاشق  ؟یزن   یم

که دوستش داره.. تا به جاش مجازات بشه و اگه.. اگه.. اگه به  



3624 
 

درصد از مجازات و طناب دار قسر در رفت.. دستش   می احتمال ن

 و با هم فرار کنن..  ره یو بگ

قرار   یدونستم کس  یمن از خودم و نقشه ام مطمئن بودم و م  -

  س ی پل  ی د پاقرار نبو  ی اعدام بکشونه.. اصالً کس  ی تو رو تا پا   ست ین

و وسط بکشه چون.. من همون شب به بابام اعتراف کردم.. بعد  

تو رو رسوندم خونه اتون و باهات قرار مدار گذاشتم و    نکهیاز ا 

.. برگشتم تو همون خونه.. ینگ  ی زیکس چ  چیازت خواستم به ه

  یدادم و کشوندمش اونجا و وقت   ام یبه بابام پ  کهی اون زن  ی با گوش

کار و   نیکردم.. گفتم به خاطر مادرم ا  کاریاومد.. بهش گفتم چ

منتظر    گهیچند وقت د  دیبا  گهید  یکیکردم و اگه بازم بره سراغ  

نفهم  دنید اصالً  بابام  باشه!  با    دیجسدش  اون شب    من تو هم 

  ی کرد پاش به زندان باز م  یم  تیکه اگه شکا  ی .. تنها کسی بود

که اون زن داشت به قتل    یتنها کس  شیشد خودم بودم چون پ

 اعتراف کرده بودم.  

[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 و شصت و نهم  صد یس  و هزار پارت   
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ا  ی...ول بعد از  با   هی  نکهیبابام..  اومد.. شروع کرد  کم حالش جا 

  ی رم بره باال نشم پس  یمن راض  دیحرفاش ترسوندن من.. که شا

ول م  رم یپ  ی بابا  هیزنه    نیا  یدار..  ازت شکا  ی داره که    تیتونه 

  چیما ه   غهیگفت ص  ؟یبکن   یچه غلط   ی خوا  یکنه.. اون موقع م 

دخترشم    کارهی دونه من چ  یباباشم نم  ی ثبت نشده و حت  ییجا

قاتل دخترش   ریاز خ  دیخونه مال منه.. اون موقع چرا با  نیو ا

  ی ثابت کن  یتون   ی جوره نم  چیبگذره و قصاص نخواد؟ گفت تو ه 

! پس مطمئن باش گلوتم هیو نسبتش با من چ  هیزن ک  نیکه ا

کن نم   یکس  یپاره  باور  و  بازم    یحرفت  کنه..  باور  اگرم  کنه.. 

بابات رفته    نکهیبه خاطر ا  یجرمت قتل عمده.. چون حق نداشت

اعدام    دیو اول و آخر با  یبکشطرف و    یکرده بزن  غهیو ص  یکی

شه.. چه من بخوام.. چه   ی و اون طناب دور گردنت حلقه م یبش

ببخشمت.. چه  نگذرم! چه  بگذرم.. چه  زنم  از خون  نخوام! چه 

 نبخشم! 

ترس اون شبش    ادآوریشد و    یکه تو صداش حس م  یو ترس  درد

 حس کردم..   یزمان هیحرفاش باباش بود و منم  دنی بعد از شن
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  یکه م  ییلو رفت و آقاجون.. با نعره ها  زیکه همه چ  یشب  اون

بودم همون   ی.. بهم وعده طناب دار و داده بود و من راض دیکش

.. منتظر حلقه شدن اون طناب دور  یول  رهیلحظه خدا جونم و بگ

 گردنم نمونم! 

و ناباورانه    دیصورتش کش  ی از جاش بلند شد.. دستش و رو  ویگ

 .. دیخند

گرفته بودم و حاال    رنظریمکالمه ز  نیدت او تو تمام م  حرکاتش

کردم که اصالً حالت نرمال    یبار به خودم اعتراف م  ن یچندم  ی برا

 نداره.   یعیو طب

انجام داد.. چه حرکات   شی که ده سال پ ییو کارا ماتیتصم چه

آدم از همون    نی داد که ا  یاآلنش.. نشون م  ی و عکس العمل ها

  ی ت که رفته رفته با اتفاقاتداش  یو روان  یموقع ها.. مشکالت روح

 ی عنیکس متوجهش نبوده..    چی ه   یتر شده ول  د یکه افتاده شد

 . نفهمه یداشته که کس ینگه م یظاهرش و جور

زدم و    یداشتم باهاش حرف م  یمدت طوالن  هی که تو    ی من  یول

ه بدون  بودم..  رفتارش  تک  تک  پزشک  چیشاهد  و    یمدرک 

 بدم!  صیو تشخ نیتونستم ا یراحت م یلی.. خ یروانشناس
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[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 و هفتادم صد یس  و هزار پارت   

گفت که اون   یدروغ م  سا؟یشه گ  یگفت! باورت م  یدروغ م  -

  نویا  ینداشت و من وقت  ی کس و کار  چیپدر داره.. ه   هی  کهیزن

د  دمیفهم خ  ینم  ی کار  چیه  گهیکه  بکنم..   رید  ی لیتونستم 

من    ی کنه و بابا  تیکس نبود تا از قاتلش شکا  چیکه ه  دمیفهم

جلوش افتاده   شجنازه زن هرزه ا   ی انقدر رذل و پست بود که وقت

من بده..    لیسرهم کنه و تحو  ی دروغ  نیتونست همچ  یبود.. م

راز   یکس  شیموقع پ  هیو من    ادیگند کارش درن  نکهیا  ی فقط برا

که   شی زندگ ترسوند..  و  من  حرفا  اون  با  نکنم..  فاش    ی وقت  و 

اونور آب رفتن و داد.. نتونم    یفرار کردن و قاچاق  شنهادیبعدش.. پ

 .. بزنم به چاک!عدامنه بگم و از ترس ا

اون نگاه    یشدم.. حاال معن  رهی خ  نی و ازش گرفتم و به زم  نگاهم 

م  ریام  بیو غر  بیعج تو اون شب نحس  اون دمیفهم  یو  تا   ..

و بعد از    دهیو فهم  زیکرد فقط پسرشه که همه چ  یموقع فکر م

برده بود که منم همدستشم و از   یپ  نی.. تازه به المیاون ف  دنید

 خبر دارم!  شیراز مزخرف زندگ
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که واقعاً قتل و    یخودش فکر کرده بود اون کس  ش ی.. پ دمیشا

به خرج داده و جرم من و    ی انجام داده منم و پسرش.. جوونمرد

 گردن گرفته! 

از همون موقع ترس از لو رفتن داشت که حاضر شد از خون   ریام

  دون یکنه از خبط پسرش.. تا فقط از م  یزنش بگذره و چشم پوش

به در بشه.. بعد از اونم نوبت من بود که خودم.. با فرارم.. زحمتش 

 و کم کردم! 

که انتظارش و   ی ز یاز اونجا به بعد بود که نقشه ام طبق اون چ  -

پ م نرفت.  شیداشتم  و    ی. من  بترسونم  و  بابام  آتو   هیخواستم 

 ی کیازش داشته باشم و حاال.. اون من و ترسونده بود و در عرض  

ب روز  فرار  یدو  و صدا  و چه    دم ینفهم  یداد.. حت  میسر  مامان 

حرکت.. که    یروح و ب   یب  جسمهم  هیقانع کرد.. شده بودم    ی جور

  ی شدم و قدرت  ی جا به جا م   یالش  یفقط با قدرت دست اون عوض

 ی تنها فکر  طی .. تو اون شراسای .. به خدا گیاز خودم نداشتم! ول

چشمم    ی تو جلو  افهی .. فقط قی تو بود  دیچرخ  یکه تو سرم م

در    ی بار جلو  نی که واسه آخر   یموقع  ستیخ  ی بود.. اون چشما 

  زیو بهت قول دادم که همه چ  کردم  یخداحافظ  زتخونه اتون ا
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..  ی موند  فیو حاال بالتکل  یدونستم منتظرم  یو درست کنم! م 

سر سفره عقدت    ین یبش  ی مجبور  گهیدونستم تا چند وقت د  یم

 ..  ی ندار  هینظر بق   ر ییواسه تغ  یقدرت  چیبا زرتشت و بدتر از من ه 

[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 کمیو هفتاد و  صد یس  و هزار پارت   

نم  جی من.. تا چند وقت انقدر گ  ی ...ول   دم یفهم  یبودم که اصالً 

جور  کار یچ  دیبا بابام  م  ی کنم..  که  بود..  کرده    دم یترس  ی اللم 

کنه و کت    رمیدستگ  سیبزنم و پل  یحرکت  هیاونور آب..    یحت

حواس جمع    ی لیتا بفهمم بابام خ  دی.. طول کش بده   لمیبسته تحو

ا از  و حت  نیتر  آشناهاش..    با داشته    یسع   ی حرفاس   هیکمک 

کنه که    یو زندگ  یشغل درست و حساب  ریمن و اونور اس  ی جور

رو به رو شدم   تیهوس برگشتن به سرم نزنه. کم کم با واقع  گهید

  ران یکه با ا  ییگرفتم.. تو تماس ها  دیجد  ماتی تصم  ی سر  هیو  

  تون یعروس  خیاز قافله عقب افتادم و تار  ی ادیز  دمیداشتم.. فهم

اون لحظه فقط فکر به دست آوردن تو..   ی هم مشخص شده! ول

به خاطر نجات دادنت   ممیتصم  شتری.. نصف بسای سرم نبود گ  ی تو

  ی دونستم بعد از خاطره تلخ  یاز اون جو خفه کننده بود.. چون م 
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خواد تو اون  یاصالً دلت نم  گهیکه اون شب واسه ات ساختم.. د

  ال یو خ  کر و مثل من شبات با کابوس و روزات با ف  یشهر بمون

.. با هدف  میمی.. رفتم سراغ همون نقشه قد نیگذره.. واسه هم  یم

 بند و اجبار اون خانواده!   د یو آزاد کردن تو از ق  ی بهم زدن عروس

رو سر و    یعصب  دنیله و دست کشرژه رفتنش تو اون سو  نیح

د   هیصورتش..   احتمااًل  و  افتاد  من  به  نگاهش  اون    دیلحظه 

نگاهم لونه    ی که تو  ی درد   دیپر از تاسفم و.. انگار فهم  یچشما

 کرده بود.. 

با پررو  یول  دیفهم نمییبازم  انگار که  از چ  ی..  دارم    یدونست 

 کشم گفت:  یزجر م ی نجوریا

 ه؟یچ -

  یشغل و زندگ  هی.. به قول خودت.. بابات با  ی تو که اونور بود   -

به هدفت رس  یدرست و حساب بود..  بند کرده  و   ی دیدستت و 

م  ت یزندگ   یداشت ه ی کرد  یو  نم   چی..  هم  و    یکس  دونست 

اون خونه باز شده.. پس    ی من.. اون شب تو  ی بود که پا  دهینفهم

واسه خودم   نوریا  منم  ی چرا نذاشت  ؟ی چرا اون بال رو سر من آورد

 و بکنم؟ می زندگ



3631 
 

گذشت؟ فکر    ی شب و روزت به عذاب نم   ؟یتونست  یواقعاً م  -

با    یکن   ی ذاشت؟ فکر م  یکه سر اون زن اومد راحتت م   ییبال

.. با اون همه عذاب وجدان و کابوس و حس  الیاون همه فکر و خ

  یاونجا زندگ  یتونست   یبودم.. م  رشیکه من خودمم درگ  یخفگ

 شده؟ یچ یکس نگ  چیهو به  یکن

[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 و هفتاد و دوم  صد یس  و هزار پارت   

حس   نیا  گهیخوب شد؟ د  یلیمن خ   یزندگ  ی که کرد  ی با کار  -

روحشم    یکس  یو نداشتم؟ تا قبل از اون حت  یعذاب و بدبخت

که خبرش تو روزنامه هم    یمنم تو اون قتل  نکهیخبر نداشت از ا

قاتل.. بدون   هی شدم به    لیچاپ شد دست داشتم و بعدش.. تبد

خرابکار مجرم   هی  شماز تو برده بشه.. همه من و به چ  یاسم  نکهیا

من    یبفهم  یتون  ی.. می نگاه کردن.. تو فقط از بابات حرف خورد

اونهمه آدم هجوم آوردن تو   می روس شب ع  یشدم وقت  یچه حال

 خونه ام و محکومم کردن و وعده اعدام شدن بهم دادن؟ 

ا  - نبود  پ  ی نجوریقرار  درست  هام  برنامه  که  گفتم    ش یبشه.. 

اقدام کردم.. هم   ریخودم بود که هم د   ریتقص  ییجا   هینرفت.. تا  
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  دمیکه کش  ی نقشه ا  انینتونستم با تو در ارتباط باشم و در جر

  ییجا هیو موکول کردم به بعد از اقدامم.. از  زیبذارمت و همه چ 

.. با فرار کردنت.. با انقدر راحت ی به بعد هم.. خودت مقصر بود

 خرفت و خوردنت!   ریاون پ ی و گول حرفا دنت یترس

  ی نه؟ پس م   ی شبه فرار کرد  هیکه    ی دیقدر ترس  نیتو هم هم  -

درد من دو تا بود..    یحس و حال اون شب من و! ول  یبفهم  یتون

اعدام م اگه ذره ایول  دمیترس   یاز  نم   ی ..  بودم دلم    ی گناهکار 

ب از  من  ترج  یسوخت. درد  که  بود   حیگناه مجازات شدن هم 

 دادم فرار کنم! 

  یبرا  یارزش  چی که ه  به خودش گرفت  یمونیشرمنده و پش  افهیق

ق نداشت..  م  افهیمن  عمرشم  آخر  تا  اگه  سهله..  گفت    یکه 

 ی زیگفت غلط کردم.. چ  یگفت اشتباه کردم.. م  ی .. ممونمیپش

کرده بود و    جادی که با اون کارش تو قلبم ا  یاز درد من و سوزش

 شد!   یمکردم.. کم ن یهنوزم که هنوزه اثرش و حس م

  شتریاش و.. بلکه ب  افهی ق  نمیروم و برگردوندم تا نب  نیهم  واسه

 چه یباز  نکهیحرص نخورم و حس مرگ بهم دست نده از ا  نیاز ا

 آدم و توهمات و عشق و عالقه مسخره اش شدم!  نیدست ا
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عروس  ینم  - روز  نم   تونیخواستم  اصالً  بکنم..  و  کار    ی اون 

  ر ی.. دم دیجنب  ر یگفتم که.. د  یبکشه.. ول  یخواستم کار به عروس

اقدام کردم.. نتونستم به موقع.. اون دوستم   ریبه خودم اومدم.. د

کنم و ازش بخوام برسوندش    دا یدستش بود پ  لمیو که هنوز ف 

  ی ها  امیداش شد و جواب پیپ  تونی .. درست روز عروسه یدست بق

 من و داد.

[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 و هفتاد و سوم  صد یس  و هزار پارت   

به دختر مورد    دنیبه خواسته ام.. نرس   دنی...حالم انقدر از نرس

.. بد بود.. که  دیدلم واسه اش لرز   یکه از بچگ  یعالقه ام.. کس

و زمان    نیخواست به زم  یبردن اون حال بد.. دلم م  نیواسه از ب

  هیشد..    داشیدوستم.. درست تو همون روز پ  نکهیچنگ بزنم.. ا

نشونه اس تا من به   هیکردم البد    کربهم داد و ف  زه یو انگ  دیام

هم  یتراح  نیهم به  هام..  خواسته  از  نکشم   یراحت  نیدست 

به حر  دونیم حت  فمیو  نکنم..  د  هی  یواگذار  انقدر   وونه یلحظه 

ف  بگم  خواستم  که  عروس  لمیشدم  باغ  تو  بفرسته  که    تونیو 

..  دمیترس  یبودم ول  دهیکش  رونیزبون مامانم ب  ر ی آدرسش و از ز
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.. که نتونن خودشون و دنشیانقدر شوکه بشن از د هیقب  دمیترس

دور هم بفهمن چه خبر    ل یها و فک و فام  بهیکنترل کنن و  غر

آدرس خونه ها رو بهش دادم و ازش خواستم..    نی شده.. واسه هم

خونه اشون شدن و   یمطمئن بودم همه راه  گهیآخر شب که د

اون    نکهیا  فکرو به دستشون برسونه.. با    لمیتموم شده.. ف   یعروس

اش باشه   زدردونهیقاتل زنِ نوه عز  هی  ارهیشرف.. طاقت ن   یب  ی ریپ

کردن بابام    دیتونستم با تهد  یرو فسخ کنه.. بعدش من م  غهیو ص

از مرز ب سر و صدا رد کنه و    یازش بخوام تو رو هم مثل من 

د  شیپ  اردتیب بعدش  کار   چیه  گهیخودم..  کارمون   ی کس  به 

.. چند سال  می نداشت که بفهمن ما با هم  مه  ینداشت. اصالً لزوم

بکنه! فقط    ی تونست کار  ینم  یکس   گهی.. ددنیفهم   ی بعدم که م

! که تو درست تو  ن یهم  م یخالص بش  ی ریبود از شر اون پ  یکاف

که همون    ی دیترس  داشیو انقدر از تهد  ی کرد  ری همون مرحله گ

 .ی شب فرار کرد

از   یکه حت  یخنده تلخ  هی..دمیودم که ناباورانه خندمن ب  نباریا

  شتر یباشه و ب  زتریتونست غم انگ  یبلند هم م  یزار زدن با صدا

 کنه.  فیحال اون لحظه من و توص



3635 
 

  یفکرا   نیتو اون روزا..با همچ  نکهی.. انکهیمسخره اس!ا  یلیخ-

ا باز  یزندگ  ی احمقانه  کدوم    چیکه ه  یی..فکرای کرد  چهیمن و 

احتمال داشت   یدرصد کم  هیصددرصد نبود و همه اشون فقط  

  یدار   یکه اآلن سع  ی ..انقدریعنی  نیو  ا  ادیکه درست از آب در ب

  ن یاز ا  ینداشت.. ول  ی شارز  چیمن برات ه   ی..زندگیبهم بقبولون

م تر  و..حاال   نکهیه؟ایچ  یدون  یمسخره  روزات  اون  بزرگ  گند 

ا  ی دار ها  نیبا  توج   ی بهونه  ایکن  یم   هیپوچ  باد    ی ..بهونه  که 

نم اصالً  و  کن  یتون  یهواست  به    یثابتش  واقعاً  موقع  اون  که 

 نده یآ  ی برا  ییبرنامه ها  نیو همچ  ی فکر کرد  ییزایچ  نیهمچ

داشت کن  ا ی  یامون  ثابت  نداره    یارزش  چی ه  گهی..دینه..اگرم 

 یتباه شده گذشته ام و درد  یتونم به زندگ   یچون..من فقط م 

نشست    یخانواده ام تو قلبم م   ی که با هربار نگاه کردن به چشما

 فکر کنم.   نهیش  یو هنوزم م

[2۸.۰5.21 22:3۰ ] 

 و هفتاد و چهارم صد یس  و هزار پارت   

.. دوستم  یر کنروز صب  هیبود فقط    ی.. کافسای روز گ   هیفقط    -

من و بهت برسونه.. قرار بود بهت بگه    غامیقرار بود صبح فرداش پ
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تا خبرت کنم    یو منتظر بمون  ی .. نترسیو خونسرد باش  یصبر کن

کنه   تیخواست از تو شکا یتونست و نم ینم یرفتن.. کس  ی برا

 باز بشه..  ندانو دادگاه و ز ی که پات به کالنتر 

کردن بود؟ آقاجون   تیبه شکا  ی اجیواقعاً احت  یکن   یتو فکر م  -

انقدر براش گرون تموم شده بود خالف نوه اش.. اونم با توجه به  

و حکمم و صادر    دیچیشغل سابقش.. که همون شب پرونده ام و پ

ا بدون  بود    نکهیکرد..  عمد  قتل  اون  اصالً  بفهمه    ریغ  ایبخواد 

.. من  هین قضبا شور کرد  واستخ  یبود.. م   نیعمد.. هدفشم هم

دوست و آشنا    شی و بترسونه که پا بذارم به فرار.. که پس فردا پ

و  قاتل  خودش  مملکت  سابق  سرهنگ  نوه  نگن  و  نره  آبروش 

.. من با  یخرابکار از آب در اومده.. بعد.. بعد تو واقعاً انتظار داشت

  ی م  هیکه هر روزم نه.. هر ساعت و هر ثان  یآدم  نیوجود همچ

به خاطر حس   یکنه و حت  جادیتو دلم ا   قیوحشت عم  هی  ونستت

دم در خونه امون..   ارهیبشه و مامور ب  ریجوگ  هوی  شیشناس  فهیوظ

که منم    یکن  یاحتمال محال.. بابات و راض  هیصبر کنم تا تو با  

 کنه؟ یراه
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  داد یبا داد و ب   ی خودیباد هوا بود.. ب   کهیاون مرت  ی نصف حرفا  -

  چیعرضه ه   یکرد واسه خودش ابهت و جذبه بخره.. ول  ی م  یسع

از همه گوش داماد   ی کار اول  اگه عرضه داشت که  نداشت..  و 

نره..    یرآبی چشم زن و بچه اش ز  یتا جلو  دیکش  یو م  وزشیپف

تو فکر م برم  ی واقعاً کار  ی کرد  یبعد  اون  و   داشیو تهد  ادیاز 

 کنه؟  یم یعمل

شن   - که    دنیاگه  انقدر  بهشون  ندادن  نشون  توجه  و  حرفاش 

فرار   شنهادیچرا تا بابات پ  ؟ی راحت بود.. خودت چرا نموند  یگ یم

از من    شتریب یپس تو هم به اندازه من و حت  ش؟یداد رو هوا زد

  ار ی.. فقط من.. مثل تو شانس باهام  ی که در رفت  ی بود  دهیترس

رام بسازه و مجبور  و ب  ین زندگیبده و بهتر  مینفر فرار  هینبود که  

 .. ام یتنه از پس همه کارام بر ب هیشدم خودم 

خارج.. من اون پوال رو نگه داشته بودم    میما از اولم قرار بود بر  -

داشتم   نمیداد به ا  شنهادیبابام پ  ی.. وقتم یکه با هم خرجشون کن

کم    هیبود.. فقط    نیکردم که باالخره هدفمون از اول هم  یفکر م

  یزیبه همون چ  ی دیرس   ینقشه امون عوض شد.. وگرنه تهش م

 ..ی اومد ی و تو بعد از من م  فتمر ی.. من ممیخواست  یکه م
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 زدم و گفتم:  ی پوزخند

از خون زنش گذشت..   ی که پسرش بود  ییبابات به خاطر تو  -

که نقش داشتم تو بهم زدن    یکرد؟ من  یبه منم کمک م  دیچرا با

کنه از گناهم!    یو همخونشم نبودم که بخواد چشم پوش  شی زندگ

و اگه تو هم   دمی.. من ازش دلمیکه بعد از لو رفتن ف  یاون نگاه

 یو حت  دیچ حرف و تهدیکه بابات با ه  ی دیفهم  ی.. می دید  یم

شد.. فقط    یبه کمک کردن به من نم  یراض  یخواهش و التماس

  ن یا  ینیو بعد بب   یفکر کن  زایچ  نیبود تا به ا  ی افک   قهیچند دق

داره  ی ا دهی.. فای کن یم شیانقدر راحت عمل ی که دار یمیتصم

حس عقب موندنت از زرتشت و   ی.. ولی فکر کرد  دمینه.. شا  ای

هم   ی انقدر کالفه ات کرد که واسه لجباز  تبهم خوردن نقشه ها

از بابت    التیتا حداقل خ  یکن  یمن و قربان  ی شده.. حاضر شد 

..  هیخر ک  سایگ  گهیبهم خوردن ازدواجمون راحت باشه.. بعدش د

داره؟ تباه بشه.. به درک!   یچه ارزش  شیو جوون  ندهیو آ  یزندگ

م  کور  حرفا  یچشمش  گول  من    ی خواست  و    هیصد  من  غاز 

 .. نه؟! هنخور
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شد و پات بعد از ده    داتیتو پ  یخبر ندارم از وقت  ی فکر کرد  -

.. بابام چقدر به تب و تاب افتاده تا تو  دیرس رازیدوباره به ش  سال

 رو از اونجا دور کنه؟

به چپ و راست   دنینفهم  یرفت تو هم و سرم و به معن  اخمام

 تکون دادم: 

 ؟یخب که چ -

.. هنوز حاضره هزارجور خرج  سای من همون آدم سابقه گ  ی بابا  -

به دنبالش.. نه    بذاره.. که خبط گذشته اش رو نشه و  هیکنه و ما

رو که واسه مامانم مونده از دست بده..    ی ریاون پ  راثیارث و م

نه به اعتبار و آبروش خدشه وارد شه.. پس مطمئن باش.. اون 

من.. از    شیکن پ  یرو راه  سای گفتم گ   یموقع هم اگه بهش م

کرد چون حاال تو هم از رازش باخبر    ی کار و م  نیخدا خواسته ا

و  نیکه زنگ زدم بهش تا.. تا ا یدرست همون موقع ی.. ولی بود

کس نتونسته    چیهنوز ه  نکهیازش بخوام.. بهم خبر فرار کردنت و ا

بود که چرا زودتر   ی کنه رو داد.. تازه از من طلبکار و شاک  داتیپ

  یفکر  هیون  هست تا واسه دوتام  هیقض  نیا   ی تو هم تو  ی نگفتم پا

 بکنه! 
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[31.۰5.21 1۸:27 ] 

 و هفتاد و ششم  صد یس  و هزار پارت   

ده سال داشت خودش و    ویبگم.. گ  یدونستم چ  یواقعاً نم  گهید

ا با  و  نداشته اش  قانع م  ی فکرا  نیوجدان  به    یمسخره  و  کرد 

 داد..  یشرمانه حق م یب ی خودش بابت اون کارا

رو انداخته بود گردن من و باباش و آقاجون و انتظار   رایتقص  همه

وقت برنامه هاش چ  چیبه ه  یحت  یداشت  و  نقشه  از    یزیکس 

م و  و ه  شی پ  لشینگفته همه طبق خواسته  ا  چیبرن    نیکس 

 .. رهیاضافه نگ  میوسط تصم

  ط یتونست فکر کنه من اون شب تو چه شرا  یدرصد نم  هی  یحت

بار م  لمیشتم وسادا  یبودم وقت  ی وحشتناک و اسف   یو جمع 

 رفتم از اون خونه و از اون شهر!  یم شهیکردم و واسه هم 

ا  گهید  یول آوردن  زبون  به  و    نیحوصله  کردنش  قانع  و  حرفا 

خواست حرفش و   یهم نداشت.. اول و آخر م  ی ا  دهینداشتم.. فا

بابت جنا  یبه کرس  و  که در حق من مرتکب شده    ی تیبنشونه 

 خودش و محق بدونه..  
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به بعد   نیکه الزم داشتم و به دست آوردم و از ا   ی زیچ  گهید  منم

  یادآوریکرد از  ی شد فقط بدتر کالفه امون م یزده م  یهر حرف

 تلخ و نحس..  ی و تکرار صد باره اون روزا

حرف تو دلم مونده بود که بزنم و بهش بفهمونم من نه    هی  اما

  یخبط و غلط  نیکنم واسه ا  یباور نم   ی ا  گهیوقت د  چینه ه  اآلن

 یخزعبالت  نیکه گول ا  ستمین  یداشته و آدم  تی که کرده حسن ن

 گفتم:   نیهم  ی کرد و بخورم.. برا   ف یکه پشت سر هم واسه من رد

همه حرفات درسته. تو واقعاً   می .. اصالً فرض کنهیچ  ی دون  ی م  -

 ی تا منم فرار  ی و اون کارا رو کرد   ی تا لحظه آخر به فکر من بود

فقط  ی بد که  هرچند  م  هی..  احمق  و  هالو  همچ  یآدم    ن یتونه 

خب.. فرض    ی رو باور کنه و به خاطرش بهت حق بده ول  ی زیچ

جلوت نشستم و باور   همن اآلن اون آدم هالو و احمقم ک  می کن

بعد    ؟ی.. بعدش چادیم  شیسوال بزرگ برام پ  ه یال  کنم! حا  یم

ا  ا  یهمه چ  ی دیفهم  نکهیاز  از  بعد   ی دیفهم  نکهیخراب شد.. 

وجود نداره    ییسایگ  گهینرفت و د  شیطبق نقشه ات پ  یچیه

 نکهی.. بعد از اش یاونور آب و مال خودت کن  شی بکشون  ی که بخوا

تا    دیرس  یهم بهت نم  یگه دست کسیو د   ی خودتم فرار کرد 
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بال ب  ییبخواد  ا  یحت   ای..  اره یسرت  از  بابات   ی دیفهم  نکهیبعد 

که    یدرباره کس و کار اون زن بهت دروغ گفته بود و تنها آدم

تونست پرونده رو باز نگه داره فقط خودش بود.. چرا اعتراف   یم

   ؟ی نکرد

[31.۰5.21 1۸:27 ] 

 و هفتاد و هفتم  صد یت هزار و سپار   

زن   ه یقض  یتونست  ی .. اصالً میبه خانواده ها نگفت   ی زی...چرا چ

مخف  ی ا  غهیص و  زندگ  ی کن  یبابات  و    یکه  عشق  از  پر 

اون قتل کار تو    یبگ  ی تونست  یم  یخراب نشه ول  شونیخوشبخت

افتاده    ریکه توش گ  ی من و از اون مخمصه ا  یتونست   یبود نه؟ م 

از تر  ا بودم و  نکنه ه   یکس  نکهیس  باور    ی هم نم   یچیحرفم و 

بود    نی.. حداقلش ای تونستم بگم و از خودم دفاع کنم نجات بد

نم آواره  و  تنها  ده سال  م  ی که من  آقاجون  دونست    ی موندم.. 

  ی کردنم نبود.. اگه م   دایبه گشتن واسه پ  یاجی کجام.. اصالً احت

  ی ارزش  چی ه  لمیاون ف  د یفهم  ی.. اگه م ستیقتل کار من ن   دیفهم

ذاشت ده    یگردوند خونه.. نم  ی .. من و برم لم اومد دنبا  ی نداره.. م

ازش    یچیکه ه  کمیسال دور از مامان و بابام.. دور از خواهر کوچ
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کنم.. تو هم که به لطف بابات واسه خودت    یدونستم زندگ  ینم

رو واسه   یخوش معمول  یزندگ  هی.. چرا  ویگ  ی ساخته بود  یزندگ

رفت..    یمآبروت    لیفام   شیاصالً بر فرض که پ  ؟ی د ید  دایمن ز

  ی اونور زندگ  یبر  ی داد   حی. ترجی انتخابت و کرده بود  گهیتو د

تو اون    میگ یوسط من چرا شدم پاسوز گناه تو؟ باشه م  نی.. ایکن

و من و با   یو بهم بزن  یکه عروس  ی من و قاتل نشون داد   لمیف

بکشون  ی فکرا ات  وقت   یمسخره  وقت   یدید  یخارج..    ی نشد.. 

تو   ییجا  هی.. فرار کردم و  ربهتج   یمنِ شونزده ساله ب  ی دیفهم

..  ادیسرم ب   ییبال  هیو هر لحظه ممکنه    کرمیدر و پ  ی شهر ب  نیا

چرا از سکوت    ؟یو نگفت  یبرنخورد و همه چ  رتتیچرا به رگ غ

 یچرا از آب گل آلود ماه  ؟ ی من به نفع خودت سوءاستفاده کرد

 .. چــــــــرا؟ یبگو عوض  ؟یتگرف

حرفام و تند تند و بدون مکث به زبون آوردم و از وسطاشم    انقدر

  دیلرز  یبلند شده بود و م  اریاخت  یشدنم صدام ب  یبه خاطر عصب

 افتادم..  هینفس کم آوردم و بالفاصله به گر گهیکه د
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چراها وجود نداره و اگه بخواد  نیا ی برا یجواب چیدونستم ه یم

الک  هیبا    گهیبار د  هی و توج  یبهانه  اعصاب   هیکارش  کنه فقط 

 شه..  یخودم خورد م

زدم.. تا بهش ثابت کنم.. عشق و عالقه    یحرفا رو م  نیا  دیبا  یول

ا  ی ا کذا  یشکل  نیکه  احساس  ر  ییبا  و  قدرت  دار    شهیدرباره 

 ی راحت راض  یلیخ  یوقت  دیارز  یزد دوزار نم  ی بودنش حرف م

تو عذاب و سخت بق  ی شد من    ه ی  ه یبمونم و همچنان تو چشم 

خودش..   یول  باشمبرگشتن به شهرم و نداشته    ی قاتل باشم و رو

  ی زندگ   نیبه آبرو و اعتبارش وارد شه.. بهتر  یخدشه ا  نکهیبدون ا

 رو بکنه! ایدن فیرو داشته باشه و ک

[31.۰5.21 1۸:27 ] 

 و هفتاد و هشتم  صد یس  و هزار پارت   

ا  اگه کارا  نیاسم  اسم  پس  پس..  ا  ییعشقه  تو  زرتشت   ن یکه 

که    یآبروش و بزنه و با من  دیحاضر شد ق   یمدت برام کرد و حت

 ه؟یاز خودم به جا نذاشته بودم ازدواج کنه چ یسابقه خوب

 بگم!  یدونم چ ی قعاً نممن.. وا -
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  یو حالم به مراتب از لحظه ا  ختمیر  یهنوز اشک م  کهیدرحال

ا و  پام  بلند شدم و ک  نجایکه  بود  بدتر شده  رو    فمی گذاشتم  و 

 شونه ام محکم کردم..

 شد گفتم:  دهیکه با من باال کش و یگ نگاه 

..  یکه بگ   ی ندار  ی زی.. چون چیبگ   یچ  یدون  یمعلومه که نم   -

فرصت   هی..  ی از همون اول حرفات.. هربار که اسم زرتشت و آورد 

حرف که من نخواستم    نیو دهنت و با ا  ی طلب بهش چسبوند

مطمئن باش..    ی.. ولی مثل زرتشت ازت سوء استفاده کنم پر کرد

آدما اسم  که  هربار  عمر..  آخر  تا  اآلن  و    ی از  طلب  فرصت 

ق بشنوم  و  گر  م  افهیسوءاستفاده  چون   ی جلو  ادیتو  چشمم.. 

 ی دو تا کلمه رو برام معن  نیتونست ا  یتو نم  یبه خوب   چکسیه

 کنه! 

 خب.. خب اعتراف به قتل که انقدر راحت نبود.. بعدشم من..  -

که    یمرتعش  ی به ادامه جمله اش ندادم و با همون صدا  یتیاهم

 : دمیوسط حرفش و توپ  دمینداشتم پر  شیبلند  ی رو  یکنترل  چیه

دختر بچه شونزده ساله راحت بود    هی  یدگگه زدن به زن  یول  -

که تا حاال پاش و از شهر خودش و   ی دختر وحشتزده ا  هینه؟  
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اطراف اونورتر نذاشته و حاال گم و گور شده و هر    ی شهرا  تاًینها

ب  هیروز و هر لحظه ممکنه   ب  ی از خدا  کس و    ی خبر به خاطر 

ب  ییبال  هی  شیکار فقط    ه ی..  اره یسرش  و    هیکم..  وجدانت  کم 

 یو مسخره ا  یعشق و عالقه دروغ  نیا   ی تکون نداد؟ فکر نکرد

 ؟ ی کرد  یثابت م نجایا دیو با ی که حرفش و زد

بهم    مونیو مثالً پش  ن یزدم با نگاه غمگ  یبهش حرف م  هرچقدر

العمل د  چی زد و ه  یزل م  یداد.. ول  ینشون نم  ی ا  گهیعکس 

سوال بردم   ریز  وسط مکالمه امون هربار که عشق و عالقه اش و

  ن یواکنش.. احمقانه تر  نیشد و ا  یحس کردم که نگاهش طوفان 

 تونست از خودش نشون بده..  یبود که م  ی زیچ

 شد..   کیسرخ شده نزد  یو با همون چشما  ستادی من سرپا وا  مثل

ا  - بگ  نهمهیمن  تهش  که  نزدم  حرف  عالقه    یبرات  و  عشق 

 ی فکر کرد  یعنیگفتم از خودم درآوردم؟    یهرچ  یعنی..  یدروغ

 نبوده؟ ی زیچ نیهمچ

[31.۰5.21 1۸:27 ] 

 و هفتاد و نهم  صد یس  و هزار پارت   
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و وقاحت تو.. بر فرضم    ییحجم از پررو  نیمن واقعاً موندم تو ا  -

رو به زبون    ی زیچ  نیروت شد که همچ ی که بوده اصالً چه جور

..  ویگ   یتو نه فقط قاتل اون زن بدبخت که قاتل منم هست  ؟ی اریب

سال    نیتونست بهتر  یکه م  ییخوش گذشته ام.. روزا  ی همه روزا 

  ن یا  ؟یفهم  ی.. از عمد.. م ی زوندو برام بسازه رو سو  می زندگ  ی ها

اون   ی تونست  یدرد داره که حتم داشته باشم م   یلیقسمتش خ

  ی افه ات و جبران کنغلط اض  یتونست   یحداقل م  ای..  یکار و نکن 

  ر یمن تحت تاث  ی .. بعد حاال انتظار داری کار و نکرد  نیو از قصد ا

 رم؟ یابراز عالقه ات قرار بگ

 خواد جبران کنم! یاآلن دلم م -

که    یغرق خون  ی بودم از اون فاصله کم و چشما  ده یترس   نکهیا  با

نکردم..    ینیعقب نش  یشد.. ول  یصورتم جا به جا م  ی اجزا  نیب

کش عقب  وقت  با  دنیاآلن  م  ستادمیمیوا  دی نبود!  و  حقم    یو 

مثل    ایداد که چه بهتر.. اگه نه با زور..    یگرفتم.. اگه خودش م

 ..ی خودش با دغل باز

 ببخشمت!  دمیباشه.. جبران کن.. منم قول م -

 ؟ ی چه جور -
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اآلن زنگ بزن به همه و بهشون اعتراف کن قتل ده سال    نیهم  -

که    یمترسک  هیبودم..    چهیباز  هیتو بوده و من فقط  کار    شیپ

 !ی که تو کارگردانش بود یلمیخورده تو اون ف ی فقط باز

 گهید  یحت  نکهیابروهاش و ا  نی تر شدن اخم ب  ظ یو غل  سکوتش

شد..    ی هم تو نگاهش حس نم  ی مونیاز اون شرم و پش  ی ذره ا

و    ست یکار ن  نیبه ا  یراض  یطیشرا  چیداد که تحت ه  ینشون م

بود    یچ  قاًیپس منظورش از جبران کردن دق  دم یفهم  ین نمم

 ازش حرف زد! نانیکه با اطم

فکر کنه هرچند که   شنهادمیکم صبر کردم تا به پ  هیحال    نیا  با

آروم سرش و به چپ و    ی و بعد.. وقت  ه یمطمئن بودم جوابش منف

 :دمیزدم و غر ی راست تکون داد پوزخند

ا  - تو  تف  ا  نی پس  ش  ی عالقه  به  داد    ی ادیکه  اجازه  تو  مثل 

 !ی بخور  یگه نیهمچ

رو صورتم نشست و گوشم زنگ خورد..   یسوزش وحشتناک  درجا

بود   عیشد.. عکس العملش انقدر سر یچ دمینفهم  قهیتا چند دق

پ نتونستم  اصالً  ا  شی نیب   ش یکه  به  برسه  چه  بخوام   نکهیکنم 

 عقب بکشم..  ایواسه دفاع از خودم انجام بدم  یحرکت
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  ؟ ی کرد؟ رو من دست بلند کرد؟ واسه چ  کاریحرومزاده چ  نیا

  ی ثابت م   دیبا  ی چه جور  گهیکردم؟ د  نیچون به عالقه اش توه

و    ی ب  یروان  ضیمر  هیکرد   وقتم  که  بر سر من  و خاک  تعادله 

 کردم.. زیهمه چ ی آشغال ب  نیحروم حرف زدن با ا

[31.۰5.21 1۸:27 ] 

 و هشتادم صد یس  و هزار پارت   

و که به سمتش چرخوندم مثل خودش بدون مکث بهش    سرم

  ی از سر و صورت و بدنش که م  ییحمله کردم و مشتم و هرجا

م   یم  دیرس مهار  نصفش  که  ول  ی کوبوندم..هرچند  منم    یشد 

 نبودم..  ایکوتاه ب 

 زایچ  نیدلم با ا ی م و از اون بدتر داغ روصورت ی که داغ رو البته

بودم..به    دهیو من کش  بتی و مص  یشد..درد و بدبخت  یخنک نم

 ن یخورد من بودم؟ا  یکه کتک م  یغلط..به اشتباه..حاال بازم اون

وقاحت و به حد اعال رسونده   گهید   وونیح  نیآدم..آدم که نه.. ا

 بود! 
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محکم رو صورتش تموم   یلیس  هیهام و که مثل خودش با    ضربه

افتاده    ن یو که وسط تقال کردنم رو زم  فم ی و ک  دمیکردم عقب کش

 بود برداشتم.. 

نکرد جز    ی کار  چیه  گهیکه بهم زد د  یلیدونه س  هیاز اون    بعد

ول  ی مهار ضربه ها از خودش  و دفاع  از    ی اثر  چیهنوز ه  یمن 

 شد!  ینم دهیتو صورتش دناحق   یلیبابت اون س یمونیپش

که مطمئنم تا آخر   ی !انقدرویگ  یپست فطرت  یل ی..خیرذل  یلیخ-

..متاسفم واسه ره یگ   یشرف تر از تو سر راهم قرار نم  یعمرم ب

قبول    ل یاز فام  ی مثل تو رو..به عنوان عضو  یکی  دیخودم که با

حت باش  ی ندار  اقتیل  یکنم!تو  آدم  جنم یدشمن  انقدر  ..چون 

بجنگ  ی ندار رو  در  رو  م  یکه  پشت ضربه  از  از یزن  ی و  ..حالم 

خوره که    یخوره.. حالم از خودمم بهم م  ی مثل تو بهم م  ییآدما

  ی زی..تنها چنجایا  امی ب  یداشتم وقت  دیام   شی ساعت پ  هی  نیتا هم

که نه فقط   ی زی تو..به تنها چ  یول   هیکه ازت بشنوم معذرت خواه

معذرت خواستن از   ی فکر نکرد  یده سال حت  ن یااآلن..تو تمام  

و حق خودت    ی که کرد  ییها  ی کثافت کار  نیا  ممنه..چون تما

دوران    ی هورمون ها  ریتحت تاث  ی زمان  هی  ؟ی..که چیدونست   یم



3651 
 

م  خوشت  من  از  عقده    یبلوغت  خاطر  به  فقط  بعدشم  و  اومد 

ا خاطر  به  ب  چیه  نکهیهات..فقط  بر  نی وقت  و   ده ید  امونیدور 

با به دست آوردن من..با    یخواست  ی نبود  یکس  تیو اولو  ی نشد

 ه یمن فقط برات    یعنی..ی ببر  نی کردن.. عقده هات و از ب   ی زلجبا

از خجالت خودت و عرضه نداشته    یبودم.. تا تو باهاش بتون  لهیوس

و    ی جنمش و ندار  ی ..بازم ثابت کردیکه بازم نتونست  ی ایات درب

و   یکن  هیبا دست و پا زدن کارات و توج  ی خوا  یحاال فقط م

مطمئن باش ته ته همه    یبه عالقه و خواستن من..ول  ی ربطش بد

عقده و کمبود و حسادت..بعدش   نیگرده به هم  یاش اول برم

ز مرحله درمان شدنم  به گمونم ا  گهیکه د  تیبه مشکالت حاد روان

که خدا   یگوشه دعا کن  هی  ینیتا آخر بش  ی بر  دیگذشته..فقط با

 !ی خورد  ی درد  هیبه  ت یزندگ  هیبق  د یشفات بده.. شا

[31.۰5.21 1۸:27 ] 

 کمیو هشتاد و  صد یس  و هزار پارت   

نم  سکوتش چ  یو  حساب  رو  از   یدونستم  قبل  بذارم..آرامش 

واسه گفتن نداشت.. هرچند که    یحرف  گهیفقط د  نکهیا  ایطوفان  

شد    یتر م  رهی از آرامشم نبود.. چهره اش لحظه به لحظه ت  ی خبر
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  یبه من ربط   گهیکه بود د  یهرچ  یتر.. ول  قیو نفس هاش عم

 نداشت.. کارم باهاش تموم شده بود!

و  نیح شال  کردن  درحال  مرتب  م  کهیمانتوم  وانمود    ی داشتم 

  نان یبا اطم دمیحال و روز مثالً داغونش نم نیبه ا یتیکردم اهم

 لب زدم:

.. به خودم امیب  نکهیقبل از ا  ینه ول   ای  یکن  یدونم باور م  ینم  -

قانع    یکار داشت  نیکه واسه ا  ی لیقول دادم.. اگه با حرفات و دال

دور از فکر    زمیو بر  دمیکه کش  ییده سال و عذابا  نیشدم.. تمام ا

اآلنم انقدر خوبه.. انقدر دوسش دارم.. که    یو ذهنم.. چون زندگ

ا د  زیهمه چ  زبه خاطرش حاضرم  و  و درگ  گهیبگذرم    ر یفکرم 

ول  یچیه خودم   ینکنم..  واسه  که  نشدم..  قانع  تنها  نه  حاال.. 

من به    یعنی  متاسف شدم به خاطر تباه شدن ده سال از عمرم..

آدم  چیخاطر ه به خاطر  پوچ مجازات شدم..  ه   ی و  از    یچیکه 

اگه حرف از   دیدونست و فقط ادعا داشت.. شا  یعشق و عالقه نم

اندازه   دیبرام قانع کننده تر بود.. شا  ی زد  یم   نهیو ک  فرتن به 

.. ازم متنفر  گهی گفتم خب حق داشت د   یسوختم و م  یاآلن نم
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ا و  ر   ی نجوریبود  و  ولختیزهرش  ه  ی..  برام   یراه  چی حاال.. 

 ! ی نذاشت

رو  سرم ناخونام  رد  از  نگاهم  گرفتم..  سمتش  به  صورتش   ی و 

نم  ی سمت چشما  دیچرخ که  مونده اش  اصالً    دمیفهم  یمات 

 ریس  گهیعالم د  هیتو    ایشنوه    یمن و م  ی و داره صدا  نجاستیا

 کنه..  یم

  ی وجود خارج  من   ی برا  ویبه اسم گ   یبرام.. آدم  ی مرد  گهید  -

که ده   ی.. چه اونستادهیکه اآلن رو به روم وا   ی وینداره.. چه گ

پ  حرفا  ش یسال  خام  و  همباز   ی من  اون  چه  کرد..    یدروغش 

و مثل برادر نداشته    دمش ید  یاز خانواده ام م   شتر یکه ب  یبچگ

دونم    یو نم  یکشت   مام دوسش داشتم. با حرفات همه اشون و باه

 ی به هر حال هرچ  ینه.. ول  ایازت ممنون باشم    نیبه خاطر ا  دیبا

رفت. تو هم    نی کرد.. از ب   ی که تا اآلن ما دو تا رو بهم وصل م

تو  ییسایگ بکش.. طناب    شهیرو واسه هم  ی ذهنت داشت  ی که 

و دور گردنش حلقه کن و   ی خودت گره زد  ی که با دستا  یدار

بزن و با چشم خودت جون دادنش و   لگد  رپاشیز  هیبه چهارپا

  ی برس  یکه تو ناخودآگاهت داشت  ی به هدف  ی نجوریا  د ی.. شانی بب
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 شهی.. پس.. واسه همی بردار  می دست از سر من و زندگ   گهیو د

 خدافظ!

م  مطمئناً خودم  و    یفقط  بود  دروغ  حرفام  نصف  که  دونستم 

  ه یاشم.. چون هنوز  ب  الشیخیب  ستیکه ادعا کردم قرار ن  ی انقدر

 ی حرفا  نیا  دنی وسط مونده بود که حاال بعد از شن   نیکار ناتموم ا

جزم شده بود واسه به زبون آوردنشون..   شتریمزخرف.. عزمم ب 

 بود..  بمیج ی که تو  ی مدرک نی واسه رو کردن ا 

به    ی کار  گهیرفتار کردم که فکر کنه منم د  ی به ظاهر جور  یول

حساب   ستینور آبش ندارم و قرار ن شاهانه او  یکار خودش و زندگ

 ! رمیرو ازش پس بگ  ی زیچ

نگاهم و از صورت همچنان    قیبعد از چند تا نفس عم  نیهم  واسه

حس و حالت مونده اش گرفتم و از کنارش رد شدم و راه    یب

 افتادم سمت در سوله! 

بود.. فقط    دهیو تپش قلبم به اوج خودش رس   دیلرز  یم  دستام

چند قدم مونده بود تا تحقق هدف ده ساله ام.. تا درآوردن اون  

که ربط داشت به    یهرکس  ی و فرستادنش برا  بمیاز تو ج  یگوش

 موضوع..  نیا
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  ی کش م   شتریداشت ب  یبا اون در ه  یفاصله لعنت   نیحاال ا  یول

ب   نکهی اومد و من.. هم و  قدم هام  و    شتریخواستم سرعت  کنم 

.. دو تا دست از  رونیسمت در تا زودتر برم بشده بدوئم    یحت

سرم دستور توقف   ی تو   ی پشت دورم حلقه شد و به پاهام و فکرا

 داد! 

نفرت  با ا  یتمام حس  به  ا   نیکه نسبت  از  بعد   نیآدم داشتم و 

از قبل هم شده بود دندونام و محکم رو هم    شتریب  یمکالمه حت

از کنم چون و از دورم ب  فشی کث ی کردم دستا  یفشار دادم و سع 

  ی زیسفت تر از چ یداد ول یبهم دست م  یداشت احساس خفگ

 جدا شدن نداشت..  ی برا یل یتما چیکردم و ه ی بود که فکر م

تو  غمیج   ی صدا  آخرسر و  سوله    ینسبتاً خال  ی فضا  ی بلند شد 

 : دیچیپ

عوضــــــ  - عقب  برو  به  یگمشو  نچسبون  و  نجست  تن   ..

 مـــــن! 

 ندارم که!  تی.. کارزمی! آروم عزــــــسیه -

و من هرچقدر فکر   میدرست برعکس من آروم بود و مال  صداش

  ی همه اجزا   ش یپ  قهیکه تا چند دق  یاون خشم  دمیکردم نفهم
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و نابود شد که    ستین  یچه جور  هویکرده بود    ر یصورتش و درگ

 زد..  یامش داشت باهام حرف مو آر ی خونسرد نیحاال با ا

  یلو دادن اون صدا  جانینه از ه  یقلبم همچنان باال بود.. ول  تپش

اقرار   شی پ  قهی چند دق  نیکه هم  یآدم  نیضبط شده.. از ترس ا

شد مشکل  ا   یروان  دیکردم  حاال  و  حرکاتشم..   نیداره  و  رفتار 

 مونیپش  شتریو ب   شتریزد و من و ب  یحس دامن م  نیداشت به ا

 کرد از اومدنم!  یم

[۰3.۰۶.21 17:33 ] 

 و هشتاد و سوم صد یس  و هزار پارت   

  ه ی.. تهشم با  یخواد بگ   یدلت م  یشه که.. هرچ  ینم  ی نجوریا  -

..  ی بر  شهیو واسه هم  ی حرفات پرونده رو ببند  ی مهر و امضا پا

 ! ی من و بشنو ی حرفا نکهیقبل از ا

کردم قفل دستاش و از دور بدنم    یم  یهنوز داشتم سع   کهیدرحال

 : دمیباز کنم غر
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بود و نبود   یهرچ  ؟یهم مونده که نزده باش  یحرف   گهیمگه د  -

کردی گفت تبرئه  خودت  دادگاه  تو  و  خودت  دی ..   یحرف  گهی.. 

 !  ی بزن ی که بخوا  ستین

و جبران    زیخوام همه چ  یم  ی چرا هست! هنوز نگفتم چه جور   -

 کنم! 

لحظه دست از تقال کردن برداشتم و مات و مبهوت زل زدم   هی

  یحرفا به مشامم نم  نیاز ا  یخوب  ی بو  چیبه رو به روم.. چرا ه

 . دیرس

کردنش از نظر من فقط با زبون خودش اعتراف کردن به   جبران

 هم دادم که قبول نکرد..  شنهادشیپ یبود و حت تشیجنا

چه نقشه شوم    گهیزد؟ باز د  یحرف م   یاز چه جبران  گهید  حاال 

ا  ی دیو پل به زبون آوردنش..  حس    نیتو سرش بود که قبل از 

تنم.. داشت به خاطرش بهم    ی پر شده تو تمام سلول ها  یمنف 

 داد! یهشدار م

نم  - جبران  هم  یمن..  دگهید  نکهیخوام!  من    ی کار  گهی..  به 

 برام! ولم کن بذار برم!  هی.. کافی نداشته باش
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خنده اش کنار گوشم بلند شد و من با انزجار چشمام و   ی صدا

دستش    هیبسته سوء استفاده کرد و    ی چشما  نیبستم.. اونم از هم

ب  تا  از دورم برداشت و    ب ی به خودم بجنبم فرو کرد تو ج  امیو 

 مانتوم! 

مام تا آخر باز.. فقط چند  چش  نباریحبس شد و ا  نهی تو س  نفسم

چه خبره و   بیکنه تو اون ج  ی ادآور یتا ذهنم  د یطول کش هیثان

بده که   فرمان  بکنم..    ی حرکت  ه یبخواد  واسه پس زدن دستش 

که از    ی فیآدم کث   نیا  ی بود برا  یهم کاف   هیهمون چند ثان  یول

و   یبره.. تا گوش   وگذشته اش ل  ی خواست کارا  ی نم  یقیطر  چیه

 ! ره یو چند قدم ازم فاصله بگ ارهیبدر بمیاز تو ج

 دن یچرخ  ی برا  یقدرت  نکهیبود و من بدون ا  ستادهیسرم وا  پشت

بدن  با  همونجا  باشم  داشته  طرفش  م  یبه  پا  سرتا    دیلرز  یکه 

تا بلکه بتونم قبل از رو در رو شدن با چهره نکبتش..    ستادمیوا

 خودم و آروم کنم! 

پرتاب    ریت  نی که آخر  یطیشرا  نیشد؟ آروم شدن.. تو ا  یم  یول

  دیفهم  ویگ  گهیهم به هدف نخورد و حاال د   می کیتار  ی شده تو
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بخش  یهرچ واسه  زدم  کردن    دنیحرف  فراموش  دروغ    هیو 

 م به خاطرش تالش کنم؟بود که من بخوا  یمسخره بوده.. شدن

[۰3.۰۶.21 17:33 ] 

 و هشتاد و چهارم صد یس  و هزار پارت   

کدوم   هیشد پس؟    یخواهش و التماست کردم.. چ  نهمهی.. اایخدا

نشن  و  حرفام  با   ؟ی دی از  من   کاریچ  ایکنم؟ خدا  کاریچ  دیحاال 

 کنم؟ 

 ؟ ی راه جبران کردنم و بشنو ی خوا ینم زم؟یشد عز یچ -

فرستادم و   رونیام و لرزون و مقطع ب  نهیحبس شده تو س  نفس

  ه ی   وهیخوردم که چرا با اون آب م  یداشتم افسوس م  کهیدرحال

وحشتناک نجات ندادم.. با زور و مشقت    یخشک  نیکم گلوم و از ا

باالخره چرخ و  و قورت دادم  آدم  مدیآب دهنم  با    یسمت  که 

با اون گوش  ی رو   ضیلبخند عر دستش که    ی تو   یلبش داشت 

  ی شد ور م  یلحظه محسوب م   نیبا ارزش من تو ا  ییتنها دارا

 رفت! 
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لحظه انقدر حس رودست خوردن از   هیشد.. فقط    یچ  دم ینفهم

  یگناه  ی تونست ب  یکه م   یرفتن تنها مدرک   ن یآدم و از ب  نیا

خانواده هامون ثابت کنه تو وجودم فوران    شی من و.. حداقل پ

غفلتش   از  خودش  مثل  تا  سمتش  بردم  هجوم  که  کرد 

 ! ارمی و از چنگش درب یسوءاستفاده کنم و گوش

واکنش    عیزرنگ تر و آماده تر از من بود که سر  یل یانگار خ  یول

 ی میقد  یمن و خودش و با کوبوندن اون گوش  الینشون داد و خ

 که کنارش بود راحت کرد.. یستون   نیتر کیزدبه ن

باز   ی ها  قدم با چشما و دهن  ام درجا متوقف شد و  تند شده 

..  نیزم  ی شکسته پخش و پال شده رو  ی ها  کهیمونده زل زدم به ت

 از تنها مدرکم! 

که بود تو حافظه    یکارت حافظه هم نداشت و هرچ  یحت   یگوش

و   نیهم احتمااًل داشت هم ویشد و گ  یم رهیخودش ذخ  یداخل

فهم  یم  یبررس که  د  دیکرد  کردنش..  خورد  از    ی زیچ  گهیبا 

 مونه که بخواد به من کمک کنه..  ینم یباق  اتشیمحتو
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  گه یشکسته به صورتش دوختم که حاال د  یمبهوتم و از گوش  نگاه

درهم بهم نگاه    ی نبود و داشت با اخما  ی از اون لبخندش خبر

 کرد!  یم

که    یشد.. اون از من طلبکار بود.. از من   یبود.. باورم نم  طلبکار

کردم   که چرا تالش  بود  ناراحت  بودم..  گناهش شده  جورکش 

 رو کردن دستش..  ی برا

اون    ی ما رو تو  ی ها  گاهیکم جا  هی  گه؟ی.. حواست هست دایخدا

راه و    ی همچنان دار  نیخودت مرور کن و بعد بب   شی پ  تیجنا

 ! یکن یکدوممون باز م ی برا

چشمم    ی راحت جلو  یلیو خ  ت یکه.. گوش   ی از همون لحظه ا  -

لنگه که انقدر    یکار م  ی جا  ه ی  ی .. بهم فهموندی خاموش کرد

فهم  التیخ دار  هی  دمیراحته!  دوم  روم   ی زیچ  یول  ی نقشه  به 

  ی مدت نم   نهمهیا  گهیکردم.. د  یم   دای.. چون اگه اونم پ اوردمین

 !ی داد  یو حرفام و گوش نم ینشست

  ی برا  ی.. ولرمیلرزشش و بگ  ی و مشت کرده بودم تا جلو   دستام

موند از زور خشم و استرس    یلحظه ثابت نم  هیکه    ی فک و چونه ا

 تونستم بکنم و تو همون حال لب زدم: ینم ی کار گهید
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نه؟ چون..    ه ی..  یگفت  یپس.. پس هرچ  - بود  مشت.. شر و ور 

 یشکل  نیکه خودت و ا   ی.. اونا رو گفتی دیچون نقشه ام و فهم

 ؟ یهمه.. تبرئه کن شیپ

م  - بق   ی اگه  گوش  به  حرفام  ا  هیخواستم  که  مدرک    نیبرسه 

و فقط قرار بود  بردم دختر خوب! حرفام   ینم نی خوشگلت و از ب 

 باشه!  ادت یکارت..  نیاز ا ومدیو اصالً خوشم ن  ی تو بشنو

 ی تو مجازات م  ی کثافت حروم لقمه.. من ده ساله دارم به جا  -

کارت خوشم   نی.. از ای گیکه تو روم م  یحیشم.. حاال تو انقدر وق

تو خوشم   ی !!! مگه من از کاراومد یبه درک که خوشت ن   ومد؟ ین

عمر من    هی..  گهیبسه د  و؟یگ  یبرس   ی خوا  یم  یبه چ  گهیاومد؟ د

 یکس  گهید  یاآلنم به اون قتل اعتراف کن  ی.. حتی و عذاب داد

که من و دوباره    یسال برگشت  نهمهیبه کارت نداره.. بعد از ا  ی کار

  ی شیآت  ر یز  ی بذار  زمیکه با حرفات بدتر ه  ؟یکن   گریخون به ج

ده   پ  ازدهیکه  کرد  شیسال  چ  ؟ی روشن  ب  هیهدفت    ی آشغال 

 !؟یکنــــــ یمن گم نم ینامــــوس؟ چرا گورت و از زندگ

آورد..    ینم  ویگ   ی خم به ابرو  یحت   م یو عصب   کیستر یه  ی ها  غیج

گذاشته   رانی پاش و دوباره تو ا  یشد گفت از وقت  یآدم نم  نیا
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..  تایآن  یدو سه هفته گذشته بعد از عروس  نی.. مطمئناً تو ایول

و همه حرکات    ییایرو   نیخودش و آماده کرده بود واسه ا  یحساب

کرده بود که انقدر   ینیش ب یمنم پ  ی و رفتار و عکس العمل ها

 کنه!  تیریتونست خودش و کنترل و رفتارش و مد یراحت م

نداشتم و تنها نقشه و برنامه ام شد    یوقت   چیکه ه  ی من  برعکس

 ستم نبود! کدوم تو د چیکه حاال ه یضبط صداش با دو تا گوش

 و گفت:  هیچهارپا ی کم عقب رفت و دوباره نشست رو هی

ا  میتصم  یدروغ چرا.. وقت  - برگردم    ی .. هدف خاصرانیگرفتم 

و به حال واگذار کرده بودم و گفتم حاال برم    زی نداشتم.. همه چ

.. اآلن ی گرفتم ول  میتو لحظه تصم  ییجورا  هیشه..    یم  یچ  نم ی بب

ازش   یراحت  نی .. که به همممی انقدر مصمم و مطمئنم از تصم

 گردم!  یبرنم

[۰3.۰۶.21 17:33 ] 

 و هشتاد و ششم صد یس  و هزار پارت   



3664 
 

ب  ی م  ییصدا  هی م   یمفت   ی حرفا  الی خیگفت  بزنه    یکه  خواد 

با نها  نیبشو..از هم هم پشت    گهی و د  رونیسرعت بدو ب  تیجا 

 سرت و نگاه نکن.

داره موندن تو   یتیچه اهم  گهی د  ی دیکه به خواسته ات نرس  حاال 

که   ییغازش؟حرفا   هیصد من    ی حرفا  دنیخراب شده و شن  نیا

 بکشونه.  ی خواست من و به نابود  یمطمئناً بازم م 

  ن یآدم تمام ا  نینداره و ا  ی ا  دهیدونستم فا  یحال م  نیدر ع  یول

و به زبون    شی برسه و حرف اصل  نجایحرفا رو زده بود تا تهش به ا

 کرد!  یم ی من بشنومش هرکار نکهیا ی و برا ارهیب

منم رو   ستمینذاشت سرپا وا  گهیکه د  یبا حس ضعف  نیهم  واسه

  ی م یچ گهید  نم یزل زدم بهش تا بب  می به روش نشستم و مستق

 خواد بگه.. 

سر و صدا و دردسر   یب خواستم    ی حاضرم قسم بخورم که م  یحت-

برم..همونجور  امیب م  ی و  تو  پی خوا  یکه    ی زندگ  ی..برم 

زندگ جور  یخودم..همون  و  ساخت  برام  بابام  و   ی که  دستم 

  ی نتونم ازش خالص بشم. ول  گهیگذاشت تو پوست گردو که د

کرد..  ییزایچ  هیوسط    نیخب..ا   ادم یرو    ییزایچ  هیدگرگونم 
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گذشت کرد..مثل    یراحت  نیشه به هم  ینه..نم  دمیانداخت.. که د

پ  ی کار سال  ده  و    ییزایچ  هی کردم..  شی که  بود  من  حق  که 

م  فشیدارن ک  هیحاال..بق ا   یو  و  ..واسه من گرون تموم  نیبرن 

حس   نیکه ا  ییهم دنبال مقصر نگرد..تنها کسا  ی خودیشده! ب

به تب و تاب    همزخرف و تو وجود من کاشتن که باعث شد دوبار

 ! وزتیو..اون شوهر پف ی بود ..خودتفتم یب

بفهمم منظورش چ  ی اخما  با تا  .. ذهنم  هیدرهم زل زدم بهش 

بود    ی خورد شده و نقش بر آب شدن نقشه ا  یاون گوش  ی هنوز پ

زرتشت    شیخطر کردم تا با دست پر برم پ  نهمهیکه به خاطرش ا

 تونستم ذهنم و رو حرفاش متمرکز کنم.  یو اصالً نم

 گفت:  نکهیا تا

اومدم.. خودت و شوهرت.. هزاربار با رفتار و حرکات و    یاز وقت-

و رابطه   نیریش  یکه زندگ  دیبه من بفهمون  دیکرد  یحرفاتون سع

کردم که هدفتون فقط چزوندن   ی..کامالً حس مدیدار   ی عاشقانه ا

من بود.. زرتشت چپ و راست به من متلک انداخت..که اگه عاشق  

 ی روز خودت عاشق م  هی  که..  هیحس ما چ  ی د یفهم  ی..می بود

و    یکن   ی ازدواج م  یکی..که بعداً خودت با  یکن  یو درک م  یش
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کن    یکه ورد زبونشه..بعد حاال تو کالهت و قاض  یمزخرفات  نیا

  ی سوخت  ینم  ی من بود  ی که زدم..تو جا  ییحرفا  نیا  ..بعد ازسایگ

ا  هیکه   ا  یعشق دوران بچگ  یشکل  نینفر  از   نکهیمن که قبل 

تو وجود من   ه یچ  یبفهمه عشق و عاشق  فششر  یخود ب  یحت

ا بود  ببره؟تو جا   ریز  ی جور  نیشکل گرفته  بود  ی سوال   ی من 

فقط    ی کرد   ینم  ی کار ا  هیکه  از  رو  ی داغ  نیکم  دلت   یکه 

 ره؟ی گذاشتن آروم بگ

[۰3.۰۶.21 17:33 ] 

 و هشتاد و هفتم  صد یس  و هزار پارت   

از   یلیخ  گهید   نیبه چپ و راست تکون دادم.. ا  ی و با ناباور  سرم

 ن یتا ا  ستین  یگاه یکه تو جا  دیفهم  یمرحله پرت بود.. اصالً نم

 باشه؟    یطلبکار و شاک یشکل

  ی ت یذهن  نیهمچ  جادیرفتار من.. سکوت ده ساله من باعث ا  یعنی

مجازات    دیام که با  یمن اون  ی جد   ی براش شده که فکر کنه جد

گشت به همون مشکالت    یرفتاراش برم  نیبازم همه ا  ایبشه؟  

 ش؟یحاد روان

 بگم خودش ادامه داد:  ی زیچ نکهیاز ا قبل
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.. به قول خودت.. ی گفتم حق دار   یاگه فقط از سمت تو بود.. م  -

  ینجور یذره هم ا  هی.. حاال  یکش   یجور من و م  ی ده ساله دار

  شتریب  یزرتشت حت  دمید  یوقت  ی.. نوش جونت! ولیمن و بچزون

تاک تو  ا  دیاز  رو  وقت  نیداره  اونم  اتفاقات   یچ یه  یمسئله..  از 

از راز دل   دمیرس  نیق ی.. به  نهدو  یما افتاده نم  نی ب   که  ی گذشته ا

  ی که برگشت و همپا  ییمن با خبر شده.. نه اآلن.. از همون روزا

عروس  میتصم واسه  فهم  یبزرگترا  شد..  تو  منم    ده یبا  دل  بود 

.. برنده بشه  یرقابت پنهون   نیو حاال که تونسته تو ا   رهیگ  شتیپ

  سه وا  ی نجوری.. داره ااره یبه دست ب  ی دغل باز  ت یو تو رو با نها

 گهی.. منم دیدون   یم  یسوزونه! ول  یخونه و دلم و م  یم  ی من کر

  چیکه خودم ه  ی واسه از دست دادن ندارم.. ده سال جور ی زیچ

ا زندگ   ی عالقه  نداشتم  و ه  یبهش  تو  چیکردم  و  قلبم    ی کس 

و واسه   دونیم  دی.. چرا حاال دوباره باتو کنم   نیگزینتونستم جا

کنم و باز با دل شکسته و پر حسرت.. برگردم تو اون    یخال  بم یرق

 خراب شده؟!

 ن؟یگفت ا  یم   یگشاد تر بشه.. چ  نیراه نداشت از ا  گهید   چشمام

ا   گهید به  ا  دم یرس  جهینت   نی واقعاً  از  چ  نجایقبل    ی زیاومدنش 
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ب تحت    ارهیکه به زبون م  یخزعبالت  شتریمصرف کرده و نصف 

 همونه!  ریتاث

داره   دمید  یشد که م   یواسه من ترسناک م  ییاز جا  هیقض  یول

آدم..   نیزنه و تجربه ثابت کرده بود ا  یحرف م  تیجد  تیبا نها

حس کنه از قافله عقب مونده و رودست خورده.. اون    هیفقط کاف 

 ! ادیازش برم ی وقت هرکار

کردم از فاز   ینم و قورت دادم و سعهمون حس ترس.. آب ده  با

  ش ی شاپیباهاش حرف بزنم هرچند که پ  یو منطق   امیدرب  یدشمن

 اس! جهینت  یدونستم ب یم

اواًل  ؟ یکن  یم  ی و با هم قاط یهمه چ ی کدوم رقابت؟ چرا دار  -

که تو تازه تازه    یاحساس  نیکه.. زرتشت هم مثل من روحشم از ا

  ی خبر نداره. اگه خبر داشت به من م  یزن  یازش حرف م  یدار

 گفت.. 

 ندادم و گفتم:   تیبه حرفم زد که اهم ی پوزخند

هم    یرقابت  ؟ی دوماً.. بر فرضم که خبر داشت.. خب اآلن که چ  -

و  زن  ما  که  اآلن  نه  هاست..  سال  همون  به  مربوط  بوده  اگه 

 من... .. نه اآلن که میشوهر
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زرتشت و با صد تا آدم آشغال مثل    ده یگند  ی مو  هیبگم    خواستم

که   یشیحرف شعله آت  نیکه هم  دمیترس  یکنم ول  یتو عوض نم

 تو چشماش روشن شده رو تند تر کنه..   دمید یداشتم م

 ادامه دادم: گهیجور د هی نیهم واسه

بار تو عمرم    نیام و واسه اول  یراض   می نه اآلن که من.. از زندگ  -

.. ی که دوست دار   ی! تو رو جون هرکدمیو چش  یطعم خوشبخت

  یبار حق زندگ  هیدور..    زیکه تو سرت هست و بر  یالیهر فکر و خ

  ی چیه  گهی.. دی کار و بکن  نیهم ا  گهیبار د  هی..  یکردن و ازم گرفت

بارم که شده تو عمرت.. آدم    هی  سهمونه پس.. وا  ینم  یازم باق

 به کار من نداشته باش..  ی کارباش.. مرد باش و 

اون   رم؟یکردن و ازت بگ یخوام حق زندگ یم یچرا فکر کرد -

خوام واسه ات درست کنم و مطمئنم تا حاال   یکه من م   یزندگ

 !ی دیند اهاتمیتو رو

شر و ورا گوش بدم.. تا    نیو به ا  نم ی تونستم بش  ی نم  گهی.. دنه

ز  نجاشیهم به حرفا  ی ادیهم  بودم  داده  و   یب  ی بها  ته  و  سر 

واقعاً داشت با حرفاش به   گهیبه بعد که د  نجایمسخره اش.. از ا 
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توه زرتشت  و  من  نم  یم   نیشعور  شنوده    یکرد  تونستم 

 خزعبالتش باشم! 

.. روم و ی حرف اضافه ا  چیضرب از جام بلند شدم و بدون ه  هی

 برگردوندم برم که گفت: 

با من و   ایبه بعد    نیطمئن باش از ام  ؟یکن  یزندگ  ی خوا  یم  -

و فراموش    دنی روز خوش د   گهید  ای..  یکن  یم  یدر کنار من زندگ 

.. به  رهیبگ  یمهمون  گهیخواد چند روز د  یشوهرت م  دم یکن! شن 

اس.. تا اون   گهید  ز یهدف چ  یتهران.. ول   میایاون بهونه ما هم م

و    م یکن  یباهم فرار م  ییا.. شبش دوتی فکر کن  ی روز وقت دار

  گه یبار د  هی  ننیخواد همه هنوز تهران باشن و بب   ی .. دلم ممیریم

خواد   یقال گذاشته شدن زرتشت و.. دلم م  گهیبار د  هیرفتنت و..  

  یتو جلو  دنی مدت با چپ و راست بوس   نیهمونقدر که اون تو ا

  یآبرو شدن جلو  یب  گهیبار د  هی چشم من دلم و سوزوند.. منم با  

 بسوزونمش..  ه یقب

[۰3.۰۶.21 17:33 ] 

 و هشتاد و نهم  صد یس  و هزار پارت   
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فکر نکن. خودم همه جوره هوات و دارم..   ی ا  گهید  زی...تو به چ

..  ی بخوا  هیزرتشت دستش بهت برسه.. فقط کاف  گهیذارم د   ینم

م  ایدن پات  به  بدجورسایگ  زمیر  یرو  من  تصم  ی ..    مم یرو 

با    ایگردم..    یبا تو برم   ا ی..  ا یتالیگردم ا  یکه برم  نباری.. استادمیوا

دختر مورد عالقه ام هرشب تخت خواب   نکهیراحت از ا  الیخ  هی

  ی بستگ   زیگردم.. همه چ  یکنه برم  یاون ناموس دزد و گرم نم

  ست یاز ب  شتری که ب   یمجلل با کس  یزندگ   هیتو داره..    میبه تصم

م رو  عاشقته  هر    یزندگ   ه ی  ای..  ی خوا  یسال  که  هوا  رو  معلق 

  ی دون  ی و روش کنه.. م  ریبابام ز  ایمثل من..    یک یلحظه ممکنه  

   ؟ی که چه جور

کردم تو ذهنم به خودم   یو محکم به دندون گرفتم و سع  لبم

که بخواد فکر   ستیشرف ن  یانقدرم رذل و ب  گهیکنم که د  نیتلق

ب  ی تو زبون  به  و  من  بعد یول  ارهیسر  با حرف  کرد   شی..  ثابت 

 وجدانه! یشرف و ب   یاز تصورات من.. ب شتری ب  ی لیهست.. خ

  س یبه پل  لمیدادن اون ف  لیداده.. با تحو  ی بابام بهم قول همکار  -

.. پس در سایگ  ی ندار  یواسه خالص  یراه  گهیبابام.. د  تیو شکا
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با من و انتخاب    ی.. زندگ دیبا  ایگفت که    ی نجوریشه ا  یواقع م

 بهتره!   میزندان رفتن.. درباره حکم آخرت.. فعالً حرف نزن   ای..  یکن

 یجا  یبه غش کردنم از شدت افت فشار نمونده بود.. ک  ی زیچ

به مرگ و اعدام شدن و    میمستق  دیتهد  نیتونست ا  یمن بود م

وا پاهاش  بازم رو  و  رفتن جلو  ی.. ولستهی بشنوه   نیا   ی از حال 

 خواستم..   یبود که م ی زیچ نی.. آخرزیهمه چ یب  یعوض

که   ست یتو دست من ن  ی برگ برنده ا گهیبود د  دهیکه فهم حاال 

کرد   یم  ی تاز  که ی  ی نجوریو بدم داشت ا  دشی بتونم جواب تهد

 بود! ی نامرد یلیخ نیا یول

که بود برگشتم سمتش و سرم و به چپ و    یهر جون کندن   با

  ی پشت لحن و نگاهم نبود ول   ینان ی اطم  چیراست تکون دادم.. ه 

 گفتم: 

.. اگه دیکار و ندار  نی.. نه تو.. نه بابات.. جرات ایزن   یزر مفت م  -

حرومزاده تر از خودت.. از ترس    ی .. بابادیکرد  یتا اآلن م  دیداشت

بزنه حاال.. چه   یت یجنا  .. حاضره دست به هرشی لو نرفتن زندگ 

دونه به محض باز    یم   یبکنه وقت   ی غلط  نیخواد همچ  یم  ی جور
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پا کالنتر  ی شدن  به  م  ی زیچ  نیاول  ی من  لو  زندگرهیکه    ی .. 

 گذشته اشه؟! انهیمخف

[۰3.۰۶.21 17:33 ] 

 و نودم  صد یس  و هزار پارت   

بابا  - ا  ی باالخره  تو  ب  نیمنم  م  کار یمدت  تو    یتون   ی ننشسته.. 

  ی شاهد و مدرک نداشته باش  ی.. تا وقت ی ول  یبگ  یخوا  یم  یهرچ

م  یک بابا  ی باورش  انقدر حرومزاده   ی کنه؟  قول خودت  به  من 

هم جور   یو انکار کنه و چند تا مدرک جعل  زیهست که همه چ

کرده    یکمک م  پرستسر  یب  ی به زنا  انهیکنه که مثالً بگه مخف

  ن ی که همچ  شی دیکمک به اون زن د   نیبار ح  هیو البد تو هم  

کار و نکرده..    نیزنشه! اگرم تا اآلن ا  ی و فکر کرد  ی زد  یتوهم

  یهمه چ دهیم  حیو ترج  ستین  ی ریپذ  سکیکه آدم ر  نهیواسه ا

 ی اگه مجبور بشه هرکار  یبمونه.. ول  یکه هست باق  ی همونجور

 !ادیازش برم

 رذالت ادامه داد:  تیباال انداخت و با نها ی ا شونه



3674 
 

از اون    ی زی.. چون اصالً چستمی برات ن  یمنم که.. شاهد خوب  -

 یخودیکه ب   ی از من دار  ی ا  نهی فهمم چه ک   یو نم  ادینم  ادمیروز  

 ! تتیوسط جرم و جنا یمن و بکش ی پا ی خوا یم

انداخت و دوباره    ن یزم  ی شده رو  ی متالش  یبه گوش  ینگاه  م ین

 ه صورتم..زل زد ب

 ی ندار  ی مدرک  چیهم ه  ی که قراره به من بزن  ییواسه تهمت ها  -

 و خودت!  ی.. خودتجهی! در نت ی که ثابتشون کن

خناباورانه د  ره ی..  رفتم..  عقب  عقب  قدم   گهیتو صورتش چند  

کنه و   میروم و برام ترس  شیپ  ندهیتونست آ  ینم  نیواضح تر از ا

 از حاال به بعد دست من و بابامه!  تیبگه مرگ و زندگ 

  ی انقدر راحت بود؟ من ده سال داشتم جون م  زیهمه چ  یعنی

آوردن   دست  به  واسه  ب  هیکندم  و  حرفام  بتونم  که    ی مدرک 

که برنده بود و    یثابت کنم و آخرسرم باز اون  هی و به بق  می گناه

  ی کنه و ضربه بزنه و از کثافتکار  دیتونست انقدر ساده تهد  یم

 ود؟ب ویتونه انجام بده بگه.. گ  یکه م ییها

 نیشد ا  یم  ی پس حق من چ  ؟یچرا؟ پس من چ  ایخدا   چرا؟ 

ک تا  ا  دیبا  یوسط؟  از  راست  و  چپ  م  نیفقط  زخم  اون    ی و 
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  کار یشه؟ چ  یدرمون نم   ییدارو  چیکه با ه   یخوردم.. اونم زخم

بهش بگم   ی بدم؟ چه جور یبکنم حاال؟ جواب زرتشت و چ دیبا

 خواد؟  یم یناموس ازم چ یب نیا

تو اون قتل   ینقش  چیاصالً به درک که من ه   ؟یتون   یچطور م  -

من و    ی حاضر یگیم  ی دار  یپست فطرت  تینداشتم و حاال با نها

  ن یهمچ  یتون  یخودت مجازات شم.. چطور م   ی که جا  ی لو بد

من  ی کار همباز  یبا  بکن  تی بچگ  ی که  منی بودم  با  تا    ی..  که.. 

 !ی زد  یدم از عشق و عالقه اش م  یداشت   شیپ  قهی چند دق  نیهم

که به تو دارم و تا آخر    ی.. حسگمیزنم.. صادقانه م   یاآلنم م  -

و مطمئنم.    نیکنم ا  ینم  دایپ  ی بشر  یبن  چیعمرم.. نسبت به ه

.. از همون شهیکم جنون قاط  هیقبول دارم که    نمیخب.. ا  یول

 گهید  ی کی  بینص   شهیواسه هم  گهی.. ددم یفهم  یت اول بوده و از وق

نهای شد به  رس  ت ی..  جنودیخودش  م  نم!  آدما   یدون  یکه  با 

رسونده.. که حاضر    ی مثل من و.. به نقطه ا  یکی کنه؟    یکارمیچ

 فرو نره!  گهید یک یبغل  یخاک بشه.. ول ریشه معشوقش اس یم

با    یدونست  ی.. از کجا م یعوض  ی تو ده سال از من خبر نداشت  -

  به یغر  هیده سال با    نیتونستم تو ا  ی کنم؟ م  یم   کاریام و چ  یک
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مطمئنم    ی دیفهم  یاگرم م  ای..  ی دیفهم  ینم  ای ازدواج کنم.. تو  

ع ا  الت یخ  نی که  تو  مشکل  چون  سرانجام    نینبود..  به  عشق 

تو عقب افتادن از اونه..    ل.. مشکل تو زرتشته.. مشکست ین  دهینرس

  ی.. از بچگ ت ینه فقط سر دوست داشتن من.. تو همه مراحل زندگ

.. سر محبت و توجه آقاجون.. سر  ی تا حاال.. بهش حسادت کرد

راه  ی اعتماد از سن کم  و  بهش داشتن  مادرش  و  پدر    ش یکه 

 ن یبور نشد امج  یتو تا وقت  ی بابا  یاونم وقت  گهیکشور د   هیکردن  

راحت جفت و جور شدنم با    یل یخ  هیکه بق  یکار و نکرد.. سر من

اصالً به تو فکرم نکرد. پس جون    یکس  یول  رفتنیزرتشت و پذ

  یحرفا نیحال من و بهم نزن با ا گهی.. دی که دوست دار  یهرک

که نسبت    یحس عقده و حسادت  ی مسخره و مثالً عاشقانه.. تو دار

دار  زرتشت  ا  یبه  با  م  نیو  ا  یکن  یکارا سرکوب  ن وسط.. یو 

 نه؟یاز ا ریبخورم! غ د یچوبش و من با

  دم یفهم  یزد و سرش و به چپ و راست تکون داد.. م  ی پوزخند

  رم یت  یعنی  نیشد و ا  یتر م   یکه با حرفام لحظه به لحظه عصب 

ول  بود..  خورده  هدف  به  دست    یسع  ویگ  یدرست  با  داشت 

خواست..    یم  دمیشا  ایانداختن من و تمسخر حرفام.. رد گم کنه..  

 خودش و گول بزنه! 
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دارم    ایتالیکه من اآلن تو ا  یگاهیچرت و پرت نگو خواهشاً.. جا  -

هم شبانه روز جون بکنه بهش    گهیسال د  ستیو اگه زرتشت تا ب 

 انیکنم؟ سر جر  ی بهش حسود  د یرسه.. اون وقت من چرا با  ینم

و اون   ی .. تو مشت من بودی فرق داره! تو مال من بود  ه یتو قض

 ا ی  رم یکه بخوام حقم و پس بگ  هی عیبه زور ازم گرفتت.. پس.. طب

با متعلقات   گهیبهش ضربه بزنم که د  ی جور  هی اگرم نتونستم..  

 رو  نکنه..   ایدن فیمن ک 

[۰7.۰۶.21 ۰۰:51 ] 

 و نود و دوم صد یس  و هزار پارت   

رو داشت   یآدم حکم همون کس  نیشد گفت.. ا  ی نم  یچیه  گهید

دادن   یهم تکونش م  ایکه خودش و به خواب زده بود و تمام دن

 کنن!  دارشی تونستن ب ینم

ه  و اساس قانع کرد  هیپا  یب  لی دال  نیعمر خودش و با  ا  هی  ویگ

و از تو کله    دی عقا  نیتونستم با چند تا جمله ا  یبود و حاال من نم 

 ! رونیاش بکشم ب

تا حداقل خودم   د یفحش دادن هم نچرخ  هیزبونم به اندازه    یحت

فا چه  کنم..  آروم  وقت  ی ا  دهیو  با    یشکل  نیا  یداشت؟  داشت 



3678 
 

 دیداد و تهد  یکرد و دستور م  یو آرامش بهم نگاه م  ی خونسرد

  ی رو قرار بود عوض کنه؟ حت  یزیدادن من چکرد.. فحش    یم

دست و پا    وشدنم    یعصب  یشکل  نیاومد از ا  یخوشش م   شتریب

 آرامش.. ی زدنم واسه ذره ا

صداش و    رونیو تا برگشتم که بزنم ب   دمیبه در سوله رس  گهید

 بلند کرد و گفت: 

  می.. عاقالنه تصمی نره حرفام.. فقط چند روز وقت دار   ادتی  -

  ی تو زندگ  ییجا  چی .. اون زرتشت مفت خور در هر صورت هر یبگ

  ای.. پس تو  ادهیچند ماه رابطه با تو از سرشم ز  ن یتو نداره.. هم

 زندان.. انتخاب با خودته دخترخاله! ی سلول ها ای.. ی سهم من

تونستم    یکه م  یسرعت   تی.. با نهادمییرفتم دو  رونیدر که ب  از

دو باشم  مدمییداشته  دن  ی..  نمدونستم  مادیبالم  دونستم    ی.. 

  ا یبندازه    ر یگ  نجا یحد خطر کنه و بخواد من و ا  نیمحاله که تا ا

که پدرش    یگاهیبه جا  دی بال  یکه انقدر م   ی.. آدمارهیسرم ب  ییبال

  ی نم  ی کار  چیدرست کرده بود.. ه   اشبا دوز و کلک اونور آب بر

 وارد بشه..  گاهیبه اون جا یکرد که لطمه ا
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  ی دل من انداخت که دلم م  ی تو  ی.. حرفاش ترسنایبا همه ا  یول

  نمیشرکت رفتن بشم و بش  الیخ یخواست تا خود خونه بدوئم.. ب 

کنج اتاقم  منتظر برگشتن زرتشت تا به آغوش امنش پناه ببرم..  

رو که با چند تا جمله تو دلم    ی درد و ترس  نیاون بتونه ا  دیتا شا

تسک بکش  ن یانداخت  دست  صدار  هبده..  اون  با  و  موهام   ی و 

 باعث آرامشم بود بگه:  شهی قشنگش که هم

فقط    ی.. اون عوضستین   یچی.. نترس گل سنگم.. هزمیعز  »نترس

من    یعنیتونه بکنه شک نکن..    ینم  یغلط   چیزنه.. ه   یبلوف م

 ذارم که بکنه!« ینم

بود که من زبونم باز بشه و حرف بزنم..    یدر صورت  نایهمه ا  اما

و به زرتشت منتقل کنم تا اون   داشیو همه تهد  ویگ  یهمه حرفا

حس مرگ و    نیخودش من و آروم کنه و ا   ی بتونه با روش ها 

 محال بود!   ی زیچ نی! که در حال حاضر همچره یازم بگ

[۰7.۰۶.21 ۰۰:51 ] 

 و نود و سوم صد یس  و هزار پارت   
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زرتشت نگاه کنم و بهش بگم    ی تونستم تو چشما  ی .. چطور ممن

باهاش    ایکرده که    دیگفته.. بهش بگم تهد  یچ  زیهمه چ  یب  نیا

 ! ده یم  سیپل لیمن و تحو ای رم یم شهیکنم و واسه هم یفرار م

کنه    نیتونست  تضم  یم   یموند از زرتشت؟ ک  یم  یچ  بعدش

چراغ خاموشش    ی و کارها  یشگی که زرتشت به همون  آرامش هم

 کشه؟   یو نم ویو همون لحظه نقشه قتل گ دهیادامه م

کنه و در اون صورت    ن یتونست تضم  ی کس نم  چی کس.. ه  چیه

 ارمیخواستم خودم و از چاله درب  یشد.. من م  یبدتر م  زیهمه چ

کردم که زرتشت هم با    یم  ی کار   هیبا به حرف اومدنم  و حاال  

 کردش..  یبه چاه م لیداشت تبد ویکه گ ی تو چاله ا فتهیمن ب 

  رم یم  یپام بذار.. حرف نزنم خودم م  ی جلو  یراه  هیخودت    ایخدا

از    دیبا  ی شه.. حاال من چه جور  یو حرف بزنم.. زرتشت نابود م 

و انتخاب کنم.. به خودت قسم سخته..    شیکی  یدوراه  نیا  ن یب

 تونم..  ینم

 کن.. کمکم کن..  کمکم

 انقدر راحت تباه بشم کمکم کن..  نذار
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که بازنده و شکست خورده اس من   ی بعد از ده سال بازم اون  نذار

 باشم.. کمکم کن!  

بزرگ  عدالتت بده..  نشونم  نشونم    ت یو  و  انصافت  بده..  نشونم  و 

رو ازت به زور    ی زیچ  هیداشته باشم    بار حق  ه یبده.. اگه فقط  

 اآلنه.. پس.. کمکم کن!  نیبخوام هم

××××× 

و کنار جاده پارک کردم و رفتم   نیکه ماش  ی ا  قهیاز چند دق  بعد

از سرم بپره و مغزم    یبه سر و صورتم بزنم تا خستگ  یآب  هیکه  

خ و  فکر  بگ  ال یاز   ماش رهیآروم  تو  برگشتم  از    ن ی..  خواستم  و 

واسه    ییچا  وانیل  هیبرام تو سبد گذاشته بود    سایکه گ  یفالسک

 افتاد!  می گوش هلحظه چشمم ب هی که  زمیخودم بر

م  داشت گ  یزنگ  روش  نگاهم  تا  و  و   ریخورد  شد  قطع  کرد 

و از تو کنسول  یشدم و گوش ییچا الیخ یبود.. ب یک  دمینفهم

 برداشتم! 

  ریکه از شماره ام   یپاسخ  یچند تا تماس ب  دنیلحظه با د  همون

 باهام گرفته شده بود اخمام تو هم فرو رفت و دستام مشت شد. 
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ب  نیاسم ا  دنی به شن  گه ید  یبدنم حت  ی روزا اعضا  نیا   ی دو تا 

م  زیهمه چ نشون  واکنش  م  ی هم  و کالفه  فکر    یداد  از  شدم 

ا به  م  بتیمص  یهرچ  نکهیکردن  سرمون  بال  آرامش   ادی و  که 

 دو نفره.  نیسر ا ریتل کرده.. زو مخ مونیزندگ یدوست داشتن

بودم و    ده یشده نرس  یراه طوالن  نیا  ی هنوز که به انتها  نهمهیا  با

که    ی زیرسم به چ  یقراره بشه و من م  یدونستم تهش چ  ینم

رفتم و جانب    یم  شیپ  یقبل  وه یبا همون ش  دینه.. با   ایخوام    یم

خواستم بکشونمشون   یکه م  یکردم تا وقت  یم  تیو رعا  اطیاحت

 ! انی .. احساس خطر نکنن و بنجایا

بب   نیهم  واسه و  بزنم  زنگ  بهش  که   یآدم  نمیخواستم خودم 

نم به من زنگ  تا سال  به   کارمیزنه.. چ  یسال  داشته که حاال 

 چند بار باهاش تماس گرفته.. قهی فاصله دو سه دق

 فرستاد:  امیپ نباریقبل از اقدام من.. خودش بود که ا یول

زنم جواب   یمن دارم زنگ م   ی دیچون د  ای  یست یدونم ن  ی»نم

ولی نداد ن  ی..  فست یمهم  بب  ی لمی!  و  فرستادم  برات  ..  ینیکه 

 !«یزن  یو بهم زنگ م ی افت یخودت در به در دنبالم م 



3683 
 

تلگرام    دیلرز  یکه به شدت م   ییدهنم و قورت دادم و با دستا  آب

  ی همون شب لعنت  ییکذا  لمیحتم داشتم ف  ییجورا  هیو باز کردم..  

برام فرستاده.. تا    سایرو که مدرک بود واسه قاتل نشون دادن گ

کنه و بگه اگه دست از   دیروم تهد  ی علناً.. تو  نباریبه دنبالش.. ا

خودت و زنت   ی دارم که باهاش زندگ  ی کمدر  هی من    ی پا خطا کن

 و بهم بزنم! 

  دیاومد.. شا  یسر من م   ییشد و چه بال  یم  یدونم بعدش چ  ینم

  ی داشتم هم بهم م  ندهیکه واسه چند روز آ  ییبرنامه ها  یحت

در    یکردم.. ول  ی م  گه یفکر د  ه ینشستم و    یم  دیخورد و من با

 بود.   نی هم دیرس  یکه به فکرم م ی زیحال حاضر تنها چ

که همه جا داشت ممکن بود به    ییآشنا  هر حال با دوست و  به

بودم و    ی کار  هی  ریگ یچند وقته پ  نیباشه من تو ا  دهی گوشش رس

  ن یخودش به من.. ا  انه یمخف   یخواست با لو دادن زندگ  یحاال.. م

مثل هم  سک یر و  بنشونه  و سر جام  و من  بکنه  .. پشت  شهیو 

 بشه! میقا داشیتهد
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حال   لم یف  یول و  خراب  اعصاب  همون  با  من  و  شد  دانلود  که 

کدوم از    چیاشتباه حدس زدم و ه  دم یبازش کردم.. فهم  زونمینام

 ! ومد یسرم درست از آب در ن ی تو  ی فکرا

که من فکرش   ی زیبرام فرستاده بود.. اصالً اون چ  ریکه ام   یلمیف

م نبود!    یو  ب  ت یفی ک  ی ب  لم یف  هیکردم  از    ی و   ن یدورب  هیصدا 

 ی بود که بتونم آدما  صیقابل تشخ  ی خب.. انقدر  یته.. ولمداربس

 کنم!   ییو شناسا لمیاون ف ی تو

 ! سای.. گیکیبود و اون  و یگ شیکی

[۰7.۰۶.21 ۰۰:51 ] 

 و نود و پنجم صد یس  و هزار پارت   

 ادمیهم    ی ادی ز  زیچ  یاون لحظه ام دست خودم نبود.. حت  حال

توص باهاش  بشه  که  فقط حس    فینموند  و..  روزم  و  کرد حال 

 یوقت  ستادیلحظه تنگ شد و قلبم از حرکت وا  هیکردم نفسم  

  ی رو تو بغلش گرفته و عل  سایپدرسگ از پشت گ  ویاون گ  دمید

از شرش.. ول  سایرغم تقال کردن گ   ی من  شواسه خالص شدن 

 کنه و همچنان نگهش داشته! 
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برنامه    نیموقع.. لعنت به ا  یمسافرت ب  نیبه من.. لعنت به ا  لعنت

  ت یوضع   یرفت و فقط ه  ینم  شی کدوم درست پ  چیکه ه  ییها

 کرد..    یو واسه اعصاب و روان ما بدتر م

 تو؟! ی کرد کاری.. چسا ی.. گسایگ آخ

تار شده   ی بود که اونم نصفش و با چشما  هیچند ثان  ن یهم  لمیف

چرخه و   ی داره دور سرم م  یکردم همه چ   ی.. احساس مدمید

شد کل سر    یبه جونم افتاده بود که باعث م   یسردرد وحشتناک 

 و صورتم نبض بزنه! 

از خودم نشون    یحرکت مونده بودم و واکنش  یحالت ب  هیتو    انقدر

  ی لیخ  یشد.. ول  خود به خود خاموش  میندادم.. که صفحه گوش

 ! دیکه دوباره روشن شد و تو دستم لرز دی طول نکش

بشه   یخال  نیگالن بنز  هیبود تا    یکاف  ریاسم و شماره ام  دنید

 روشن شده تو وجودم و من به مرحله انفجار برسم..  شیرو آت

که همه    ی تیمکث نکردم و با همون خشم و عصبان   گهید  نباریا

 کرده بود جواب دادم:  ریاعصاب و روانم و درگ

  ی از زندگ  ی خوا  ی م  یحرومزاده؟ چ  ی گیم   یچ   ؟یگ یم  یچ  -

 !ــــــــــــــه؟یمـــــا؟ دردت چ
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به   یو حال خرابم.. حواسم بود که همچنان حرف  تیاون وضع  با

گذشته خبر دارم.. سخت  یو بهش نفهمونم از ماجرا ارمیزبون ن

  ستادم یمونده به آخر وا  یکیکردم رو پله    یساس م.. احیبود ول

  ی با سر سقوط م   هو یپام بلغزه و پله آخر و باال نرم..    نجایو اگه ا

  ی شم که نتونم حت   ی فلج م  ی ور ج  گهیو بعدش د  ن یکنم رو زم

  ی همه تالشم و م   د یبه هدفم باال برم.. پس با  دنی پله واسه رس  هی

 کردم!

 گفت:  یتر بود وقت  یاز من شاک ریتعجب داشت که ام ی جا

پسر من و    یخوام؟ زن تو دوره افتاده و داره زندگ  یم   یمن چ  -

  ه ی.. بگو خودم  ی ریجلوش و بگ  یتون  یکنه.. اگه نم  یم  رونیو

 بکنم!  ی فکر

فقط صبر بده    ایگشاد شده زل زدم به رو به روم.. خدا  ی چشما  با

 ن خارجه.. از توان م یشرم  یهمه وقاحت و ب نیبه من.. تحمل ا

اندازه رذل باشه که بعد از   نیتونه تا ا  یتونه؟ چطور م  یم  چطور

تا اسایگناه مجازات شدن گ  یب  نهمهیا بازم  به   یحد راض  نی.. 

 باشه؟ شی عذاب و خراب شدن زندگ

[۰7.۰۶.21 ۰۰:51 ] 
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 نود و ششمو  صد یس  و هزار پارت   

 که راه داشت باال بردم:  ییساکت بمونم و صدام و تا جا نتونستم

 یتو از وقت  وثیشـــــــــــرف.. پسر د   یخفه شو حرومزاده ب  -

م موس  موس  من  زن  دنبال  داره  اومده  اتفاقاً   یکه  کنـــــه! 

.. تا اآلن مدرک نداشتم.. از ی و فرستاد  لمیف  نی خوب شد که ا

رفتار کنم   ی دونم با پسر الدنگت چه جور  یحاال به بعد خوب م

بخواد با شر و وراش زن من و از راه به در    گهیبار د  کیاگه فقط  

 کنــــه!

 و بعد گفت:  دم یو شن شی پوزخند عصب ی صدا

زنت انقدر تو رو محرم    ی پسر.. فکر کرد  ی بپا از قافله عقب نمون  -

بهش گفته بذاره کف دست تو؟ اگه   ویگ  یهرچ  ادینه که بدو  یم

 !ی شد   یشوکه نم لمیف نیا  دنیبود که از د ی نجوریا

خودم   قیکردم با چند تا نفس عم  یو محکم بستم و سع  چشمام

ول دارم..  نگه  آروم  نم  ینم  یو    ی لیخ  تیشد.. وضع  یتونستم.. 

صد   ی حرفا  نیبود که بتونم کنترلش کنم و ا  ی ز یبغرنج تر از چ

 شد واسه حال خرابم!   یبر علت م  دیهم داشت مز  ریغاز ام  هیمن  
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نگفته! پس مطمئن    یچیاز قرار مالقاتشونم ه  یحت  ؟ ی دیهه! د  -

رد و بدل شده    نشونیکه ب   ییحرفا  انیوقت هم در جر  چیباش.. ه 

 ..  ی ریگ یقرار نم

کردم.. تا تن    یبه زور تالش م  کهیو صاف کردم و درحال  گلوم

 : دمیاز کوره در نرم.. پرس ی خودیصدام و آروم نگه دارم و ب

 به  هم گفتن؟  یمـ.. مگه.. چ -

که زنت و   یی.. برعکس تو یول  ستم ین  اتشییجز  انیمنم در جر  -

شناسم که چشم بسته بگم تو    ی پسرم و م  ی .. انقدری شناس  ینم

 گذره!  یداره م یسرش چ

..  طیشرا  نیراز کردم.. تحمل اد  گارمیبرداشتن س   ی و برا  دستم

ممکن   گهید  گار ی عامل کمک کننده مثل س  هی بدون واسطه و  

 نبود... 

هندستون    ادی پسر احمق من..    لیدونم که ف   ی اآلنم خوب م  -

زن شوهردار    هیفرار کردن با    یِکه حاضر شده.. پ   ی کرده.. انقدر

و با هم    ره یو به تنش بماله و دست اون دختره پر دردسر و بگ

 .. ایتالیبرن ا شهیواسه هم
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  یلحظه ا  هیزد..    یلبام و فندک م  نی ب  گاریکه داشت س  دستم

 ..  نییدستم سر خورد و افتاد پا نی و فندک از ب ستادیحرکت وا

تو  یول  - مثل  طب   ییمنم  همچ  یراض  عتاًیکه    یمیتصم  نیبه 

..  فته ی ب  یاتفاق  نی خواد همچ  یدلم نم  یطیشرا  چی .. تحت هی ستین

  ی کار  هیکنم.. بلکه    یدارم حماقت پسر نادونم و رو م  نیواسه هم

و کار   یواسه پا گرفتن زندگ  دمیزحمت نکش  نهمهی! من ای بکن

شرفتش.. که آخرسر.. به  یو پ  ت یو موفق   گهیکشور د  هی.. تو  ویگ

با    هیخاطر   بچگانه  به همه   هیهوس  بزنه  گند  بخواد  قاتل  زن 

 .. زیچ

و زدن حرف   واکنش دادن  ام  ینشون  به    ریدر جواب خزعبالت 

 نداشتم..  دنینفس کش ی برا  یتوان یکنار.. من اون لحظه حت

 یم  ادمیکردم..    یتوان و تو خودم حس م  نیقاعدتاً اگه ا  وگرنه

نشون بدم و صد در   زیخبر از همه چ  یخودم و ب  دیرفت که با

پسر خودش.. صفت قاتل و به زن   ی به جا  نکهیصد نسبت به ا

و خراب    زیدادم و همه چ  یچسبونه عکس العمل نشون م  یمن م 

 کردم!  یم
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  ن یاز ا  شتریب   یلی.. خدم یشن  ی که داشتم م  ییقدرت حرفا  یول

فلج کرد.. طور  زایچ   ه ینتونستم    یکه حت   ی بود و من و درجا 

 بود که ادامه داد: ریو باز خود ام ارمیکلمه به زبون ب 

افسار گس  هی.. ازش  و یگ  ی نیسال غربت نش   نهمهیا  -   ختهیآدم 

که با من    ی دید  تایو تو شب حنابندون آن  ی ساخته.. خودت بود

نداره    ی خوام بگم که از من حرف شنو  ی رفتار کرد! م  ی چه جور

به    تی زندگ  یاون زن شو و برو پ   الیخیزرتشت.. هرچقدرم بگم ب 

نم حترهیخرجش  ا  ی..  ب  نمیاز  که  و    هی   امطمئنم  ها  حرف 

کنه به فرار و   یرو راض  سایقدرت و داره که گ  نی.. اییترفندها

خبر نداره..    یچ یکه تو روحت از ه  ی.. اونم وقتشونیشگیرفتن هم

و هم من    ی دیو د  لمشی.. حاال که هم فیدون  ی حاال که م  یول

تا حواست و جمع کن   دمی و م  یدارم گوش   ی کار  هی..  یدستت 

تو جلونبز  یحرکت  هیبکن پسر..   بگ  ی ..  و    ی.. شده حتریزنت 

وقت    چیه  گهی دست و پاش و ببند.. کتکش بزن.. پاش و ببر که د

به هدفش برسه   وینذار گ یکار و بکن.. ول نینره ا رونیاز خونه ب

و بس!    هیز یبشن که تهش فقط و فقط آبرور  یراه  گهیو با همد

 دزنم.. نه.. در  ی شما رو م  یفکرم نکن که من دارم جوش زندگ

شه..    ی کار تباه م  نیکه با ا  ی ا   ندهیپسرمه و آ  ی من فقط زندگ
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ز هر  واسه نگه داشتنش ا  ی و دوست دار  تی تو هم اگه زن و زندگ

بلد  یراه ا  ی که  من  نظر  از  که  هرچند  ارزش    نیبجنگ!  زن 

رفتن آبروت.. واسه بار دوم و    ی .. حداقل جلو ینداره ول  دنیجنگ

 ! ر یبگ

حرفا.. خارج از    نینتونستم ساکت بمونم.. هرچقدرم که ا  گهید

وقت الزم داشتم   یدرک و منطق اون لحظه من بود و چند ساعت

شد    ی.. نمرمیبگ   میبهش فکر کنم و بعد تصم  ق یو دق  قیتا عم

ناموس.. از سکوت من استفاده کنه    یب  یعوض  نیساکت موند تا ا

 خواد بتازونه..  یو هرجور دلش م

  ی که دلم خنک م  ی تونستم اونجور  یکه هنوز نم  یبه من   لعنت

مونده به آخر..    یکیآدم و ادب کنم.. لعنت به اون پله    نیشد ا

 رفت..  شیکه انقدر کند پ  ییلعنت به همه برنامه ها

پاش و    گهیقطع بشه تا د  خی.. دست و پاش از ب دیکه با  یاون  -

  ینکس براش فرش قرمز پهن نکرده.. او  چیکه ه  یینذاره تو جا

در گوش  گهیبشه تا د  دهیکش رون یزبونش از حلقومش ب دیکه با

اساس سر هم نکنه..    یو ب  دهیفا   یزن شوهردار مزخرفتات ب  هی

فکر فرار کردن   یحت  گهید  ابه کل مغزش نابود بشه ت  دیکه با  یاون
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..  ستین   ساینکنه.. گ  دایاش راه پ  لهیکه مال منه تو مخ  یبا کس

حرف نزن.. مطمئن باش    تیتوئه! اآلنم.. انقدر با قطع  شرفیپسرِ ب

که پسرت    ی .. هر شر و وریداشته ول  لیسکوتش دل  ی برا  سایگ

  ی خوب م  یک ی.. اون موقع من  گهی تو گوشش خونده رو بهم م

 کنم!  کاریچ شدونم باها

هرکار  یتیاهم  نایا  - م  ی نداره..  هرچقدر   ی دلت  بکن..  خواد 

تا   نایط حواست جمع باشه.. اباش.. فق   نیخوش ب  ی دوست دار 

بهت گفتم!    یک   نیبندن.. بب  یفلنگ و م   ننی فرصت و مناسب بب

که تو جمع خودمون.. با نشون دادن   دم یم  شنهادی.. من پیحت

برات فرستادم.. شده حت   یلمیف  نیا بر  یکه  ..  ویگ  ی آبرو  دنبا 

 نیقدم از قدم بردارن.. هم  نایا  ی نذار  ی.. ولیدستشون و رو کن

بهتر از    یلیباخبر بشن.. خ  هیچند نفر دور و بر خودمون از قض

اون    نهیا با  فرار کردن زنت..  پسرخاله   یکیکه پس فردا.. خبر 

پات و    ی از خجالت نتون  گهیو د  چهیو تهران بپ   رازیاش.. تو کل ش

راحت    یلی.. مدرک دست توئه.. همه خی بذار  رونیاز خونه ات ب

 کنن..   ی فت و باور محر
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فرو رفت و ذهنم درگ  اخمام به   ریام  ی عنیشد!    ریتو هم  واقعاً 

و خلل وارد نشدن به شغل   ایتالیپسرش.. تو ا   ی خاطر نرفتن آبرو

خودشم    ایداد..    ی به من م  ی شنهادیپ  نیو اعتبارش داشت همچ

ذهن من    ی نجوریداشت ا  یبرد و سع  یم  گهینفع د  هیوسط    نیا

 منحرف کنه؟  یو از موضوع اصل

اول از همه منفعت خودش و در   ی تی تو هر موقع  شهیهم  نکهیا  در

وسط..    نیا  نکهیترسه از ا  ی.. نمی ول  ستین  یشک  رهیگ   ینظر م

ترسه    ی خودشم بره؟ نم  ی هم مطرح بشه و آبرو  ی ا  گهید  ی زایچ

  ش یدونه رو پ  ی دونه و نم  یکه م  یآخر و هرچ  می بزنه به س   سایگ

 همه رو کنه؟

[۰7.۰۶.21 ۰۰:51 ] 

 و نود و نهم صد یس  و هزار پارت   

.. که  سایمطمئنه از بدون مدرک حرف نزدن گ  ی .. انقدردمیشا  ای

د  گهید مسائل  رو  گذاشته  و  اهم  گهیتمرکزش  ا  یتیو    ن یبه 

 ! ده یموضوع نم
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  دمیو کش  نیماش   شهیو ش  دمیکش  یو پر از خشم  قیعم  نفس

  دم یتنفس وجود نداشت.. شا  ی برا   ییواقعاً هوا  گهی.. چون دنییپا

 کردن.. یمن داشتن جوابم م ی ها هیر

توئه..    یو روان  ضیآبروش بره.. فقط و فقط پسر مر  دیکه با  یاون  -

که بهم    یمدرک   نی.. با ای که کرد ی کار  ن یپس مطمئن باش با ا

 وجودشه!  یب یکنه خود عوض ی که ضرر م ی تنها کس.. ی داد 

حرفا رو از من بشنوه و از اولم با   نیاز خداش بود که ا   یحت  انگار

تا    نمی کردن من جلو اومد و توپ و انداخت تو زم  کیقصد تحر

 به هدف هاش برسه..  یکی یکیو  نهیراحت بش الیخودش با خ

  ض یالزمه انجام بده.. اصالً پسر من مر  ی .. هرکارست ین  یحرف  -

  ی کرد و نم  یرو ول نم   ی نبود که اون زندگ  ی.. اگه روان یو روان

ا ول  نجایاومد  سراب..  بگ  نمیا  ی دنبال  نظر  هم  ری در  تو  زن   ..

  ی زی! اون زن برخالف چستیالسالم و پاک دامن ن  هیعل  نیهمچ

نها  شهیکه تو هم  ه ی..  ادهیش  هی..  ی کرد  یمحماقت فکر    تیبا 

.. آدما رو  یداشته باشه ول  یظاهر مظلوم  دیکه شا  یدروغگو.. کس

قسر    یچرخونه و درست تو زمان  یانگشتش م   هی راحت رو    یلیخ

  ی رفت و چه جور  ی شد و ک  یفهمه چ  یکس نم  چیکه ه  رهیدر م
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  اقتش یشه.. ل  یم   دهیسوراخ دوبار گز  هیمثل تو که از    یرفت.. آدم

نفر رکب بخوره.. حاال انتخاب با  هیاز بار  نیدوم واسهکه  نهیهم

فرصت ممکن    نیو تو بهتر  ریو بگ  میتصم  نیدرست تر  ایخودته..  

 باش!  ت یو شاهد تباه شدن دوباره زندگ نیبش ایکن..  شیعمل

 ی زیکنم و چ  تیبخوام ذهنم و وادار به فعال  نکهیقبل از ا  نباریا

  ی رو صندل  می بگم تماس و قطع کرد و من بعد از پرت کردن گوش

رو که انگار   ییدادم و چشما  هی .. پشت سرم و به عقب تکمیکنار

دو تا ذغال داغ روش گذاشته بودن و محکم بستم تا از شدت  

 سوزشش کم بشه!

 دیواقعاً با  یعنیگوش زن من؟    ر یخونده بود ز  یحرومزاده چ   اون

داشت؟ انقدر   یمیتصم  نیهمچ  ویکردم؟ گ  یمو باور    ریام  ی حرفا

به سرش راه بده و نفهمه که من    ی فکر  نینادون بود که همچ

 ببره؟ شی و تا آخر پ دشی نقشه پل نیذارم ا یسرمم بره نم

 ی باشه واسه اثبات حرفا  یتونست مدرک خوب  یم   لم یف  نیا  یعنی

کنه و    ریگفته بود که ذهن من و درگ  ی زیچ  ه یفقط    ای  ر؟یام

و    می کنه واسه بهم زدن زندگ  ی ساز  نه یاعصابم و خراب؟ تا زم 

 ام با زنم؟ ونهیم
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  ی رو اون آدمِ زندگ  سا ی.. گو یگ  ی داشت به جا  یهمچنان سع   نکهی

پسر خودش جوش بزنه ثابت    ندهیخراب کن بدونه و واسه شغل آ 

نکرده که    رییشبه تغ   هیاس و    شهیهم  ریکرد که همون ام  یم

 شک کنم!  ی زیبخوام به چ

عمل بهم    ی آزاد   یپسر خودش و لو داد و حت  یشکل   نی.. ایول

از   شهیکنم که واسه هم  ی همه ببرم و کار  شیداد تا آبروش و پ 

فرار   نیا نم   ی بشه.. جا  یکشور  و  داشت  راحت   یشک  ذاشت 

 ! رمیبگ میتصم

  م ی پر نبضم.. گوش   یشونیماساژ دادن پ  نیو باز کردم و ح  چشمام

تونستم صبر کنم    یرو گرفتم.. نم  سایشماره گ  نباریو برداشتم و ا

تکل بزنه..  دونست حرف  که صالح  موقع  هر    ن یا  فیتا خودش 

شد تا من بعدش    یلحظه روشن م   نیو هم  نجای هم  دیبا  هیقض

 بتونم بهتر و راحت تر فکر کنم! 

اش   جهیکرد و نت  یبهم دهن کج  ی خاموشش بدجور  یگوش  اما

که رو فرمون    یدر پ   ی پ  ی نعره پر از خشمم و مشت ها  ی شد صدا

 شد!  دهیکوب نی ماش
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  ی قصه پر از لجن و کثافت که به جا   نیشد.. چرا ا  یتموم نم  چرا

س  هی نقش  تا  دو  که   ی منف  اهی دونه..  هرجور  رو  آدما  و  داشت 

 یدادن تموم نم  یم  ی و باز  دنی چ  یدوست داشتن کنار هم م

 شد؟

ذاشتم سرنوشت ما هم.. به دست اون    یذاشتم.. نم  یمن نم  یول

.. تکرار یذاشتم اون ده سال تلخ و جهنم  ینوشته بشه.. نم  ایعوض

 باشن!  تشونی ثیح یخود ب  فیکث ی باز نیبشه و بازم برنده ا

دستش    دیکه با  یکس  نیداشتم باهاشون.. فعالً اول  ادیکار ز  من

ست..  که تون  ییپدر بود که تا جا   یب  ریام  نیشد.. خودِ هم  یرو م

  ی من و فکر کرد با هالو طرفه.. ول  ی خبر یسوء استفاده کرد از ب

نم تو چه   نیکرد که هم  یبه ذهنشم خطور  و  بودم  اآلن کجا 

 همه رو عوض کنه!  ندهیتونست آ یکه تهش م  ی.. راهیراه

رفتم.. حساب پس   یراه و تا آخر م  نیا  یطیتحت هر شرا  من

  نیآبروش اونم به بدتر  ختنیفرصت طلب و ر  ویگرفتن از اون گ

 .. به وقتش! دی د  یکابوس هاش هم نم  ی تو  یشکل ممکن که حت

 د یخودش رس  تیبه نها  میو انرژ  زهیلحظه انگ  هیفکرا.. تو    نیهم  با

 و پام و گذاشتم رو گاز.. 
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ا  زرتشت نبودم اگه حساب تک تک  گ  حمله ها و جن   نیکاوه 

 ! رمیکه راه انداخته بودن و.. ازشون پس نگ یروان

[۰9.۰۶.21 22:۴1 ] 

 کمی و چهارصد  و هزار پارت   

××××× 

  ز ی.. همه چدیصورتم چرخ  ی رو تک تک اجزا   نهیآ  ی تو  نگاهم 

با ظاهر  هیامشب..    یخوب بود و مناسب مهمون    ی زن آراسته.. 

 شوهرش..  ت یموفق یدرخور مهمون

چهره.. مسلماً   شی او لباسا و آر  پی ت  نیبا ا  دید  یمن و م   یهرکس

بود که چقدر خوشحاله    نیا  دیرس   ی که به ذهنش م  ی زیچ  نیاول

 .. ی شوهر نیو داشتن همچ ت یموفق  نیبابت ا

که    ی.. استرس ی که اشتباهم نبود.. واقعاً خوشحال بودم ول  هرچند

کرده بود و    ریچهار پنج روز گذشته.. همه وجودم و درگ  نیتو ا

 ی ا  هیثان  یذاشت حت  یبود.. نم  دهیخودش رس  تیامروز.. به نها

سوال.. که    نیفکر کنم.. فقط داشتم به جواب ا  یخوشحال  نیبه ا

 کردم! ی بکنم فکر م دیاب  کاریشه و من.. چ ی م یتهش چ
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مثل زرتشت   یمن خوشحال و خوشبخت بودم از داشتن آدم  آره

ول میزندگ  ی تو هم    ایآ  ی..  و   زرتشت  خوشحال  من  اندازه  به 

از داشتن   بود..    ی آدم پر دردسر مثل من که حت  هیخوشبخت 

ا  ینم تو  زندگ   نیذاشت  از گلوش   شیروز مهم  هم آب خوش 

 بره؟  نییپا

 کاریچ  ویبکنم؟ با گ  دیبا  کاریشه.. من.. من چ  یم  یچ  یعنی  ایخدا

کنم؟    کاریکنم؟ با زرتشت چ  کاریمسخره اش چ   شنهادیکنم؟ با پ 

  ی راحت  نیکنم؟ به هم  کاریچ  ارنیو پدرش سرم م  ویکه گ   ییبا بال

همراه    ویبا گ  ایبشم و مرگ و قبول کنم؟    میادامه زندگ  الیخیب

 رم..  یبم گهیجور د هیبشم و.. 

کردم..    یفرار م  و یبا گ  یواشکیشدم و    یم   زیهمه چ   ال یخ یاگه ب

وجود    ییسایگ   گهیتشت هم که دشد و بدون زر  یزرتشت نابود م

 نداشت.. 

روم قرار داشت.. مرگ بود و    شی که پ  یهر دو تا راه  انی.. پاپس

رفتم که کدوم و انتخاب    ی داشتم با خودم کلنجار م  ی خودیمن ب

 کنم!  
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شده   سیخ ی که بلند شد نگاهم و از چشما  میزنگ گوش  ی صدا

بار  نیام که مثل تمام ا بود گرفتم و برش   دنیچند روز آماده 

 داشتم.. 

رو لبم نشست.. به  موقع زنگ زد و   ین یبود.. لبخند غمگ  طناز

 زمان ممکن بترکه..  نیبغض قلنبه شده تو بدتر نینذاشت ا

 جانم؟ -

 هنوز؟  ی خونه ا سا؟یالو گ -

 و نشستم لبه تخت..  دمیکش  یقیعم  نفس

 ! میریکم کم م  گهیآره.. د -

 ه؟ی نجور ی.. صدات چرا ارمیبم یاله -

 دندونم آزاد کردم و صادقانه لب زدم: ادیفشار ز ریو از ز لبم

 از استرس طناز!  رمیم یدارم م -

 ؟ یچ ی .. آخه استرس برای نجوری.. نگو اسایگ -

لحظه آخر هم   نیلبم و به دندون گرفتم که سکوتم تو ا  دوباره

بهم    ویکه گ  ی شنهاد یو پ  دمیکه اون روز شن  یینشکنه.. از حرفا
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به طناز نگفته    یچیپام گذاشت.. ه   ی که جلو  ییداد و انتخاب ها

 بودم! 

کردم و اآلن که    میزندگ  ریرو درگ  هیبس بود هرچقدر بق  گهید

کرد..حقش نبود    یم  ی عمرش و سپر  ی روزا  نیز داشت بهترطنا

مص  و  غم  و  درد  غصه  بخواد  نشدن   ی ها  بت یکه  و    یتموم  من 

 بخوره! 

دونفره داشتن و    کیجشن کوچ  هیبه  خاطر تولد  پاشا..    امشبم

   د یفهم  یشرکت و اگه م  یتاالر واسه مهمون  ادیکه ب    دیرس  ینم

  ی زنم.. نه بهش خوش م  یدارم دست و پا م  یمن تو چه باتالق 

  ن یآورد که من و تنها بذاره.. واسه هم  یگذشت.. نه اصالً طاقت م 

 به هم بخوره!   شبشخواست  یدلم نم یطیشرا چیتحت ه

 دونم چمه!  یدونم.. واقعاً نم ینم -

اونجا.. من    ادیکه امشب قراره ب   شعورتهیبه خاطر اون پسرخاله ب  -

  ه یانقدر ما  یبود وقت  یلسفه دعوت کردن اونا چفهمم ف   یواقعاً نم

 عذاب جفتتونن! 
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سوالم   نیفرستادم! جواب ا  رونی و محکم بستم و نفسم و ب  چشمام

خ  ینم من..  و  بود  زرتشت  کار  در    یلیدونستم..  که  بود  وقت 

 برنامه ها و نقشه هاش قرار نداشتم!  انیجر

نم  یعنی د  یخودم  ذهنم  چون  ا  شتریب   گهیخواستم..   ن یاز 

فکر کردن و به دنبالش.. مضطرب شدن!    ی نداشت برا  شیگنجا

وقت هم  تما  نیا  یزرتشت  م  لی عدم  از خدا خواسته  دید  یو   ..

 کرد!  یسکوت م

 ! گهینم ی زی.. به منم که چگهیزرتشته د ی کارا -

 باهاش؟! ی هنوز حرف نزد  -

چهار پنج روز.. سرجمع ده    نی .. اگه بگم تو اگهی نم  یچینه! ه  -

 دروغ نگفتم!  میکلمه با هم حرف زد

رفتار   نیداد که اونم متعجب شده  از ا  یطناز نشون م  سکوت

 شتریاسترس بودم و ب  ریکه من انقدر درگ  ییزرتشت.. اونم تو روزا

 داشتم..   اجیبهش احت ی ا  گهیاز هر وقت د

  ی ن شبدرست از همو  یدونستم ول  یو نم  لشیکه منم دل  یسکوت

جمله به من    ه یفقط    یکه  از  مسافرتش برگشت شروع شد.. وقت

 گفت و.. تمام! 
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تو   عیکه به در اتاق خورد به خودم اومدم و سر  ی چند ضربه ا  با

 گفتم:  یگوش

 شده زرتشت منتظره!  ریبرم طناز.. د دیمن با -

نکن.. خب؟   الیفکر و خ  گهی! مراقب خودت باش.. دزمیباشه عز  -

حرف   لیبه تو برسونن.. دل  یب یذاره اون دو نفر آس  یزرتشت نم

درگ خاطر  به  مطمئناً  خستگ  ی ها  ی رینزدنشم  و  ..  شهیشرکت 

 شه! یتموم م یهمه چ گهیامشب د

[۰9.۰۶.21 22:۴1 ] 

 سوم  و چهارصد  و هزار پارت   

کرده بود.. سرم    ریروش گ  لیدل  یکه نگاهم ب   ی به نقطه ا  رهیخ

 تکون دادم و زمزمه وار گفتم:  دییو به تا

 تمومه! یآره.. امشب همه چ -

 ته لحن من نشد گفت:  یکه مطمئناً متوجه حس پوچ طناز

.. برو خوش بگذرون به  یمضطرب بش  ی خودیب  نمی نب  گهیپس د  -

 شوهرت! تی خاطر موفق
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 ه یتا    نهیآ  ی رفتم  جلو  ی شدم و  همونطور که م  رو تخت بلند  از

 به سر و وضعم بندازم جواب دادم: گهینگاه د

 گه؟ید شیاری.. به تو هم خوش بگذره.. طراوت و مزمیباشه عز -

دوتا   - ما  که  بمونه  خونه  داشت  اصرار  اولش   میبر  ییآره.. 

گالره هم اونجاست خودش گفت دلم    دیشن   یوقت  ی رستوران.. ول

 ! د یشه ببخش یمزاحم م گهی.. د مشیاریخواد برم! سر راه م یم

  ی آخه؟ دلم تنگ شده براش.. گالره هم از وقت  یچه مزاحمت  -

 ! رهیگ  یاومده سراغش و م

 زنم.. فعالً! ی.. آخر شب بهت زنگ مگهیباشه برو د -

 ..زمیخدافظ عز -

نفس  تماس کردم  قطع  که  ک گرفت  یو  برداشتن  از  بعد  و    فم یم 

فکر   هیلحظه    هیلحظه.. فقط    هیکه    رونیخواستم از اتاق برم ب

  ش ی عمل  هیوحشتناک از تو سرم رد شد و من در عرض چند ثان

 کردم..

مخصوص ابروم   غی.. انداختن تفم یسه حرکت.. باز کردن در ک  با

..  یکار و کردم ول  نیدونم چرا ا  یتوش و دوباره بستن درش! نم
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افتاد.. که من استفاده از    یم  ی آخر امشب.. اتفاقات  دی.. شادیشا

ترک کردن   ای و.. به حلقه شدن طناب دار دور گردنم..    غیت  نیا

 ! ادمد  یم  حیزرتشت و کشتنش.. ترج

* 

من بلند شدن و    دنیتو سالن فقط مامان و گالره بودن که با د 

 : دمیرفتن که پرس  رونیآماده ب

 ن؟بابا و زرتشت کوش -

شما    ارمیدرب  نگ یو از پارک  نی.. زرتشت گفت تا ماش نیی رفتن پا  -

 ! دیایهم ب 

 ! میآهان! باشه بر -

استرسم    ی اول کار  نیاز هم  ی.. ولرونیب  میهم از خونه زد  همراه

تو اتاق    یشد.. اولش انتظار داشتم وقت  شتریکار زرتشت ب  نیبا ا

 دیجد  پیت  نی درباره ا   ی نظر  هی و    ادیدر حال حاضر شدن بودم ب

حاضر نشده    یحاال.. حت   یبودم بده.. ول  دهیکه تازه خر  ییو مانتو

اصالً براش مهم نبود   یعنی  نیو ا  نهیبود من و قبل از رفتنمون بب 

 امشب شرکت کنم!  یقراره تو مهمون یکه من با چه سر و وضع
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که    ی واقعاً.. اونجور  یعنیسر زرتشت من اومده!    یی.. چه بالایخدا

واسه    شیفکر  ی ریبه خاطر درگ   شترشیداد.. ب  ی دواری طناز بهم ام

.. تازه شروع  ایشد؟    یتموم م  زیبود و امشب همه چ  یمهمون  نیا

 کردم؟  یرو تحمل م  نایاز ا شتریب دیماجرا بود و من با

 چهارم و چهارصد  و هزار پارت   

  ی ول   بود  نییزرتشت پا  نی ماش  شهیش  نکهی.. با امیدیکه رس   نییپا

بهم بندازه و فقط با حس    ینگاه  م ین   هیسرش و برنگردوند    یحت

 و روشن کرد. نی شدنمون ماش کینزد

 ی برا  ی چند روز.. منم تالش  نینبودم.. درسته تو ا  ا یمن کوتاه ب  اما

و    رهیسکوت فکرش آروم بگ   نیحرف زدن نکردم و گذاشتم تو ا

مثل هر شب نبود که راحت   گهی.. امشب دیول  ادی با خودش کنار ب

 فردا. ی و صحبتمون و موکول کنم برا زی بگذرم از همه چ

  دم ینکش   شیموقع خواب بحث و پ  شبیبودم که چرا د   مونیپش

  ی کردم امروز وقت م  ی.. فکر م اوردمیحال و هوا درش ن  نیو از ا

  ش ی ساعت پ   کی  نیرفت تا هم  رونیزرتشت از صبح ب   یشه ول

ر شدن برگشت و از اون گذشته..  که واسه حموم کردن و حاض

 تونستم حرف بزنم..  یهم نم نایمامان ا ی جلو
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  ی مشکوک شده بودن.. ول  نمونیاونا هم به رابطه سرد ب  نکهیا  با

  ی .. جوابدنمیپرس  ی.. چون اگه مدنیپرس  ینم  ی ز یخوشبختانه چ

 نداشتم که بهشون بدم! 

صندل  بابام رو  شدن  سوار  موقع  من  و  بود  نشسته   ی ها  یجلو 

تا بتونم راحت    فتمی کردم که خودم وسط ب  ی کار  هیعقب.. از قصد  

 با زرتشت چشم تو چشم بشم!  نهیاز تو آ

تونه نگاهش    ی.. بازم م رینگاه من تو کل مس  یرگی با حس خ  نم ی بب

به   نیاز ا   شتری کنه و آرامش از دست رفته ام و.. ب  غیو از من در 

 نه!   ایباد بده.. 

 ا یبه اندازه تو    دی.. شاست یاونم آروم ن  دیگفت شا  یم  یحس  هی

که تو  نهیا ی فقط برا  ی دور نی از تو استرس داره و ا شتریب  یحت

 : د یبابام پرس یوقت یحال بدش نکنه.. ول ریرو درگ

 دن؟ی بابا مامانت رس -

 جواب داد: زرتشتم

 رسن تاالر! یم گهیساعت د هیتا  -
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و    ی خونسرد  ت یبا نها  شهیاشتباه فکر کردم و مثل هم  دمیفهم

  ی م  یدور و برش اشراف کامل داره و حت  ی آرامش به همه کارها

دونه پدر و مادرش که به خطر کار شهروز خان.. نتونستن با مامان  

  قاً ی حرکت کنن.. دق  رتر یتهران و مجبور شدن د  انی من ب  ی و بابا

 رسن تاالر! یم  یچه ساعت

 : دمیمخاطب قرارش دادم و پرس م یخودم مستق نکهیا تا

 ؟یچ نایخاله سارا ا -

 نهینگاه  از آ  م ین  هیسوال..    نی حقم در جواب ا  نیکمتر  مسلماً

روشن کردن ضبط.. بالفاصله    نی کرد و ح  غیبود که همونم ازم در

  شتر یمبادا بابا و مامانم ب  هویو بدون فکر جواب سوالم و داد که  

 .. نمونیشده ب  بیغر بیمشکوک بشن به رابطه عج  نیاز ا

 سن..  ر یباهم م -

[۰9.۰۶.21 22:۴1 ] 

 پنجم  و چهارصد  و هزار پارت   

متلکم    هیخواست در ادامه حرفش..    ی دلم م  یبود که حت  بیعج

 نی.. زرتشت عاقل تر از ایسوال ول  نیا  دنیبندازه به خاطر پرس
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  اره یها درب  ی بچه باز   نیخانواده ام از ا  ی حرفا بود که بخواد جلو

وقتش و داشت.. چه   یبزنه به اندازه کاف  یخواست حرف  یو اگه م

 با متلک.. چه رک و راست!

خواستم کل    یرفت م   ادمی..  دیچ یپ  ن یکه تو ماش   کیموز  ی صدا

 نکه یا  یزل بزنم به زرتشت و روش و کم کنم.. از ناراحت  ریمس

دمخصو من  تا  کرد  روشن  ضبط  و    یحرف  گهیصاً  سرم  نزنم.. 

 .. نییانداختم پا

شن  یول محض  و    دن یبه  سرم  و  شکست  مقاومتم  ترانه..  متن 

تو نگاهم و زل    ختمیتمام التماسم و ر  نباریدوباره بلند کردم.. ا

 بود..   رهیبه روبه رو خ  میکه مستق   ییزدم به چشما

تو  هیزرتشت.. چرا؟ دردت چ ی انتخاب کرد یآهنگ نیهمچ چرا

 آخه؟ 

 خوبه برات..  یهمه چ  یگی..م 

 منم خوبه..  ی..ب 

 دل من آشوبه برات..  نی..ا

 ..دلم آشوبه.. 
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 و ندارم..  تی..طاقت دور

 .. یکه نباش  رمیم ی ..م

 درد و غم و..  الیخ ی..با تو ب

 .. یهمه حواش ال یخی..ب 

موندم تو   یم  یراه که من وسط دو  ییبه روزا  میبود  دهیرس  بازم

منظور   یکردم که زرتشت ب  یبا خودم فکر م   د یآهنگا و با  نیا

 رو به گوش من برسونه..  یخواسته حرف ی م  ایکرده..  یپل

  ن یلحظه و هم نی هم دیاحتمال دوم درست باشه که.. من با اگه

  ال یدرصد باعث شدم زرتشت خ  هیکردم اگه    یجا خودم و نابود م

نباشم..    یکنه که م کرد.. من طاقت    یواقعاً فکر م  یعنیخوام 

 و دارم؟  شیدور

 ..نذار که تو گوشت بگم.. 

 ..زیاون نر ی ..حست و پا

 .. زیر هیکنن  یم ی ..اونا همه حسودن و حسود 

 .. یکه دورتر بش ی..هرچ

 شه..  یتر م ی..دور تو خال
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 شه..  یتر م  یبدون من آسمون آب  ی..فکر نکن

زل زد بهم..    نهیچشماش و چرخوند و از تو آکرد.. باالخره    نگاهم

که انتظارش و داشتم.. سرد بود و خون   یشگینه اون نگاه گرم هم

ترانه    ی .. قسمت بعدیبدنم و منجمد کرد.. به خصوص وقت  ی تو

داشت با حرف نگاه زرتشت از    ی که حاال کامالً همخون  دمیرو شن

 .. دمشید یشدم و نم ی و کاش من کور م نهیتو آ

 خونه..  یم نویچشمام داره تو نگات ا وونهی..د

 آسونه..  نیچون ا ی ازم ببر ی خوا ی..تو م

 من زندونه..  یب ییهرجا ی ..اما بر

 دونه..  یمثل من قدر تو رو آخه م یک وونهی..د

 آسونه..  نیچون ا ی ازم ببر ی خوا ی..تو م

 من زندونه..  یب ییهرجا ی ..اما بر

 .. وونهی..د

که رو لبش    ی پوزخند  ی.. ولدمید  یصورتش و نم  ین ییپا  مهین

پ  ی نشست.. حت ازم   ییبود.. چشما  دای از چشماش هم  بازم  که 

بگه    یخواست چ  ی.. زرتشت مابونیکرد و زل زد به خ  غشونیدر
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روزه سکوتش واسه   نیزد.. ا   یبه من؟ چرا رک و راست حرف نم

  ی من؟ نابود  ردنکردن من؟ واسه نابود ک  وونهیبود؟ واسه د   یچ

  شتر؟یب نیاز ا

 نکن..  ی ..خودت و نزن به اون راه و برام صحنه ساز

 نکن..  ی بگو انقدر با دلم باز ی بر ی خوا ی ..اگه م

 بار رو حرفم حرف نزن.. هیخواستم من اصن  ی..مگه چ

 مال توئه انقده من و پس نزن..  می..همه چ

منم کوتاه    یتونست حرفاش و بزنه.. ول  ینم  نیواضح تر از ا  گهید

  ی ختم م   یدونستم ته اتفاقات امشب به چ  ینبودم! هنوز نم  ایب

نم اتف  یشه..  اصالً  خاصدونستم  ب  یاق  همه   نیا  ای  فته یقراره 

حرف زدن با    ی برا  یوقت  هیباالخره    ی بود.. ول  خودیاسترس من ب

پ موق  یم  دایزرتشت  اون  و  پلعکردم  از همه.. حساب  اول    ی .. 

دارش و ازش    یمعن   ی نگاه ها  نیو ا  نیماش  ی ترانه تو  نیشدن  ا

 گرفتم!   یپس م

 خونه..  یم نویچشمام داره تو نگات ا وونهی..د

 آسونه..  نیچون ا ی ازم ببر ی خوا ی..تو م
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 من زندونه..  یب ییهرجا ی ..اما بر

 دونه..  یمثل من قدر تو رو آخه م یک وونهی..د

 آسونه..  نیچون ا ی ازم ببر ی خوا ی..تو م

 من زندونه..  یب ییهرجا ی ..اما بر

* 

 چتونه شما دو تا؟  -

گرفتم و   نیزم  ی ام و از اون نقطه رو  رهیدارون نگاه خ  ی صدا  با

که رو لبم نشست هم نتونست     ی ن یسمتش.. لبخند غمگ   دمیچرخ

 : دیاخم نگاهش و کم کنه و دوباره توپ

 آره؟  دیشکرآب -

سالن بزرگ و شلوغ تاالر..    ی و نگاهم و تو  دمیکش   ی قیعم  نفس 

بودن  رنگ    ین زرتشت که با وجود مشک کرد  دای چرخوندم واسه پ

  ن یراحت ب  یل یو خاص شده بود که خ  کیکت شلوارش.. انقدر ش

 شد..  دای بودن پ دهیکه لباس همرنگش و پوش ییآدما ه یبق
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زد و برعکس من..    یبود و داشت حرف م   ستادهیوا  بایشک  کنار

بودم    ستادهیقسمت سالن که من توش وا  نیبه ا  یتیاهم  چیه

 داد.. ینشون نم

[۰9.۰۶.21 22:۴1 ] 

 هفتم  و چهارصد  و هزار پارت   

 یم  ی زیزنه.. نه چ  یکلمه با من حرف م  هیبپرس! نه    قتیاز رف  -

م خودش  نه  چ  گهیپرسه..  نگاهم  هیدردش  و  من  اصالً  امروز   !

مهمون    هیکنه.. تا    یم  ی ظاهرساز  هیبق  یه جلونکرده.. فقط دار

کردن من    یکنارم و بعد از احوالپرس  ادیبدون حرف م  ادیم  دیجد

 ! رهیکنه و بعد م  یم  یو بهش معرف

نگاه  نیا  با به اون   یحرف دارونم جهت نگاهم و دنبال کرد و 

 سمت انداخت و دوباره برگشت سمت من.. 

 نه؟  ای ی بهش اعتماد دار -

دونست   یاز من م  شتریب  یلیزدم تو چشماش.. انگار دارون خ  زل

جر در  ا  انیو  که    نیعلت  هرچند  داشت..  قرار  زرتشت  رفتار 

  نکه ی خب هم  ی.. ول دهیمطمئن بودم هرچقدر اصرار کنم جواب نم
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بود    یداره.. کاف  یدرست و حساب  لیدل  هیرفتاراش    دمیفهم  یم

 برام!

  ی دونه اآلن من تو چه حال  یاون  که م  ی از چشمام.. ول  شتریب   -

.. به  رهیهمه نگاه خ  نیوسط ا  دمیدونه که دارم جون م  یام.. م

دو نفرشون.. قصد جونم و دارن! پس اون چرا داره   ی خصوص وقت

 شهیهم  کردن ته دل من.. چرا مثل  یشه واسه خال  یم  هیهمراه بق

 کنه!   ی.. آرومم نمستیکنارم ن 

  ده یفا  چیو کنار تو بودنش.. ه   ستیچون خودشم آروم ن  دیشا  -

 شدن استرست!  شترینداره جز ب ی ا

 درهم شد از تعجب و سرم و به چپ و راست تکون دادم.. اخمام

 ؟یچ یعنی -

  شتر یزد و من.. ب   یم  ادیو فر  ینگاه دارونم داشت نگران   گهید  حاال 

ب ا  شتریو  رس  نیبه  ا  دمیباور  امشب..  اتفاقاتنجایکه  قراره   ی.. 

.. چه  ارهیفکر کردن بهش قلب من و از جا درم  ی.. که حتفتهیب

 بخوام لحظه به لحظه اش و لمس کنم..   نکهیبرسه به ا
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  ی تموم م   یامشبم تحمل کن.. همه چ  هی..  سای تحمل کن گ  -

به خاطر با زرتشت حرف بزن و    یشه.. از فردا هرچقدر خواست

 ! ریاحمقانه ازش حساب پس بگ  ی رفتارها نیا

من   ی برا  ییبه حرفش زدم و گفتم.. اگه فردا  ی دلم پوزخند  تو

 کنم!  یکار و م نیوجود داشته باشه.. حتماً ا

 هشتم  و چهارصد  و هزار پارت   

م  نکهیا  با ب  ی دلم  زرتشت حرف   شتریخواست  درباره  دارون  با 

  ن ی شه واسه هم  ینم  بمی نص  ی شتر یب  زیدونستم چ  ی م  ی بزنم ول

 : دمیپرس

 ومد؟یچرا ن ی مان -

 دیکش  ی حرف انگار تازه داغ دلش تازه  شد که پوف کالفه ا  نیا  با

 شلوارش فرو کرد..  بیو دستاش و تو ج 

کله شق به اسم    هیو من    ی کله شق به اسم زرتشت دار  هیتو    -

 ! ی مان

شد    ی بودنش و کامالً م  یبه حرف پشت حرفش که واقع  دمیخند

 داد.. صیتشخ
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 چرا؟  -

راض  - نتونستم  زدم  زور  حت  شیهرچقدر  که  عنوان    یکنم  به 

 ه یتو    گهی مردم! م  نیترسه از ا  یم  ی .. بدجورنجایا  ادیمهمون ب

  کنم همه دارن بهم نگاه    ی تو باشم.. حس م  شی جمع شلوغ که پ 

تو   گم ی بهش م  ی ماست.. هرچ  ن ی ب  یدونن چ  یکنن و همه م   یم

  ل یفام   ی اعضا  از  یکی  ی حت  ای  می میبه عنوان دوست صم  ی تون  یم

لزوم  نجایا  ی ایب اصالً  کس  یو  به  نداره  به  ی بش  یمعرف  ی هم   ..

 ! رهیخرجش نم

حرفاش..    نیچشماش چپ و راست شد.. از ب  نی ب  نمیغمگ    نگاه

 دلم و سوزوند.. یل یجمله اش خ هی

 مردم!« نیترسه از ا یم ی »بدجور

ترسشون.. ترس از    نیکردن که بزرگتر  یها چقدر اشتباه م   آدم

از ح از بالها  ای..  وونایارتفاع.. ترس   مان   یعیطب   ی ترس    ی بود.. 

 یکشورا  یلیجامعه.. چه خ   نیحق داشت.. آدم ها چه تو ا  یلیخ

.. از حرفاشون.. از دنیترس  یاز مردم م  دی.. فقط و فقط باگهید

م که  هاشون..  دخالت  از  هاشون..  قضاوت  از  هاشون..    ی نگاه 
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از دندون و    زتریو ت  یجنگ  زاتیتونست کشنده تر از هزارتا تجه

 باشه..   یوحش ی وونایچنگال ح

قضاوت ها قرار گرفته بودم..    نی بار مورد هجوم ا  هیکه خودم    یمن

کردم که آروم   یرو درک م   ی. حال مان.یاز هرکس  شتر یبهتر و ب 

 لب زدم:

مردم عوض نشدن.. بذار    یبهش! تا وقت  ریحق داره.. سخت نگ  -

جماعت..   نیکنه.. ا  یترس زندگ  نیمحافظه کار باشه.. بذار با هم

قدم زد و    نشونیراحت ب  الیکه بشه با خ  ستنیدلرحم ن  ی انقدر

ه سقوط  که با کل  رهیگ  یبرات جفت پا نم  چکسیمطمئن بود ه

  ی و هرلحظه ممکنه.. اتفاق  ستادمی وا  نجای! امروز که ا نیرو زم  یکن

کنه..    کیقدم.. که صد قدم به طناب دار نزد  هیکه من و نه    فتهیب

 فهمم!   یو م یحال مان 

ب  نگاه شده ام جا به جا    سیخ  ی چشما  نیدلسوزانه دارون که 

و دست   عیشد.. سر گرفتم  و  از   دمیچشمام کش  ریز  یروم  قبل 

جواب پس بدم    یرو صورتم و بعدش به هرک  زهیبر  شمی آرا  نکهیا

 شده!  یکه چ

[۰9.۰۶.21 22:۴1 ] 
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 نهم  و چهارصد  و هزار پارت   

هم  یم خ  نیدونستم  ا  یلیاآلنم  با  کردم  کنجکاو  رو    نجا یها 

 هی  هینفرم مامانم که هرچند ثان  نیو ناراحت بودنم.. اول  ستادنیوا

خ م  یرگیبار  رو خودم حس  و  ول  ینگاهش  از   گهید  یکردم.. 

دست    زیچ  چیکه ه   دمیرس  یم  یشدت استرس داشتم به مرحله ا

 خودم نبود!

ازم    دیببخش  هیاز همکاراشون.. با    یکیکه بعد از صدا زدن    دارون

که خانواده خودم    ی زیجدا شد و رفت.. منم راه افتادم سمت م

  یداشت نگاهم م   ی مامانم جور  گهیپشتش نشسته بودن و حاال د

کارت   یکه حساب  ایب  گهیمعلوم بود داره م  یکرد که از صد فرسخ

 دارم!

از   شتریکنم که ب  یم  ی دونست از قصد تا حد امکان دور  ینم

شاهدش بودن نباشن    ییجورا   ه ی  متوجه حال خرابم که همه  نیا

 سخت شده بود! یلیکردن.. خ ی نقش باز گهیچون د

ا  با لبخند  نایهمه  زور  صندل  ی به  و  زدم  روشون  برا  یبه   ی و 

کش عقب  حت  دمینشستنم  مامانم  وقت  یکه  بش  یتا    نم ی کامل 

 : دیو پرس اوردیطاقت ن 
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با دوست   یستیگوشه وا  هیمدت    نهمهیا  ست یدخترم درست ن  -

کن..    تیکم رعا  هی.. اونم دوست مجردش..  ایشوهرت حرف بزن

آقا دارون    میدی بدر فهم  زدهی.. تو سستین  ی واسه ما که مسئله ا

 .. ی.. ولهینی چقدر پسر خوب و مت

و شهروز خان پشتش   مایکه خاله س  ی کنار  زی به م   ینگاه   مین

 نشسته بودن انداخت و آروم تر ادامه داد:

وقت بهشون    هی نکرده    ی شناسنش.. خدا  یکه نم  نایخاله ات ا  -

به   ی ستاد یو با دوستش وا  ی خوره که تو زرتشت و ول کرد  یبرم

 حرف زدن!

 نیدونستم بحث کردن سر ا  یم   نکهیو با ا  دمیکش   ی قیعم  نفس 

 لب زدم: دنهی مسائل با مامانم مثل آب تو هاون کوب

و    نیدارون همون قدر که دوست زرتشته دوست منم هست! ا  -

انداخت..    یمتلک  هو ی  مایدونه و اگه خاله س  یخود زرتشت هم م

 .. شما نگران نباش! دهیخودش جوابش و م

بشه..    دهیمتلک انداختنا کش  نیخوام کار به هم یمن فقط نم  -

 ! وگرنه که... نیهم
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 یبچه رو م  نی دفعه ا   .. انقدر بحث نکن تو ام! هرنی میباشه س  -

کار و نکن اون کار و    نیبه تذکر دادن که ا  ی کن  ی شروع م  ین یب

زمان  اون  تو  داشت  یبکن.  مادر  یکه حق  و طبق    یکن  ی براش 

 سا ی.. اآلن گی و از دست داد  شیاریو انتظارات خودت بار ب  قهیسل

شده.. بدون کمک و دخالت ما.. خوب و از  یواسه خودش خانوم

خواد انجام    یکه دلش م  ی پس بذار هرکار  ..دهیم   صیبد تشخ

..  میرو خورد   ه یبق   ثیدادن به حرف و حد  تیبار چوبِ اهم  ه یبده..  

 عبرت نشده برات!

[۰9.۰۶.21 22:۴1 ] 

 دهم و چهارصد  و هزار پارت   

من همه    یبابام بهش برخورد و ساکت شد.. ول  ی با حرفا  مامانم

ده    ن یکردن بابام تو ا  رییتغ  نهمهیوجودم غرق غرور شد از تصور ا

که رو    یکردم آدم  یوقت تصور نم  چی که ه  ی سال گذشته. طور

گفت چشم بسته    یاون م  یزد و هرچ  یحرف پدرزنش حرف نم

م ا  یقبول  ب  ی نجوریکرد..  دلش  و  بشه  اش    خوادمتحول  بچه 

 خواد!  ی دلشون م  ه یکه بق  ی که راحته انجام بده.. نه کار  ی ارهرک



3722 
 

شد که    ادیکه تو اون لحظه بهم دست داد انقدر ز  یخوب  حس

نتونستم خودم و کنترل کنم.. خودم و خم کردم سمت بابام و  

.. همون لحظه دست بابامم  دمیبوس  یو طوالن  قی گونه اش و عم

چسبوند و در    به خودش  شتری دور شونه ام حلقه شد و من و ب 

 گوشم لب زد:

بازم    ی من برات دختر بابا که همه جوره حق با توئه ول  رمیبم  -

 !  ی مون  یزورمون ساکت م ی در برابر ما و حرفا

 ادیلرزونم و به دندون گرفتم.. حرف ز  ی چشمام و بستم و لبا 

در برابر پدر و   گهیداشتم د  میوقت بود که تصم   یلیخ  یبود ول

 مادرم سکوت کنم. 

 نیا ی .. عقده هایو بزرگ کیشد هر بار.. سر هر مسئله کوچ یم

رو که خ ساله  ب   شتریب   یلیده  بود  تصوراتشون  و   زمیبر  رونیاز 

  ی نم  مونیبهشون عذاب وجدان بدم.. حتم داشتم که بعدشم پش

  ی به اندازه من نم  ی دختر  چیشدم چون همه حرفام حق بود و ه

  ی و بعد شاک  ادیبربکردن    یتنها زندگ  ی ها  یاز پس سخت  تونست

  ریخب.. تقص   ی نه ول  ماًیمستق  دینباشه از پدر و مادرش که شا

 ! ییتنها ی سال ها نیداشتن تو ا
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 شی.. از زبون باز کردن و درد دل کردن پدمیترس  یمن.. م   اما

  ی از دستم در بره و ه   اریاخت   نکهی.. از ادمیترس  یدو نفر م  نیا

 .. دمیترس یبگم و بگم و بگم و با حرفام نابودشون کنم م

 زیهمه چ  ییجا  هی..  ی روز  هیبود که..    یوقت  ی برا  یترس اصل  یول

من که    ی ها  ی لو بره و پدر و مادرم.. در کنار حرفا و دق و دل

  ی کردم.. بفهمن به غلط تاوان پس دادم.. بفهمن ب  یسرشون خال

  یچیه  گهیشدم و در اون صورت.. حتم داشتم دگناه مجازات  

 موند!  ی نم یازشون باق

ب  پس کنار  باهاشون  و  بمونم  ساکت  که  بود  م امیبهتر  اگه    ی .. 

ا نداشتنشون و جبران کنم و حاال حاالها   نیخواستم  ده سال 

 حس کنم!  میزندگ ی حضورشون و تو

  ی حرکتم حرفا  نیمن با ا  دیو فهم  دیصحنه رو د  نیکه ا  مامانم

به خودش گرفت و آروم لب   ی ناراحت  افهیکردم.. ق   دییبابا رو تا

 زد:

جان.. به خاطر    سایگ   گم یخدا شاهده که من به خاطر خودت م  -

  ی یشناسم.. حرفا  ی چون خواهر خودم و م  گم ی.. م گمیم   تی زندگ

و حاال که تو رو نه به   دمیزنه رو شن  یو اون م  نیکه پشت سر ا
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  ق یدق  شتریب  نهی ب  یچشم خواهرزاده که به چشم عروسش داره م 

 یحرفاش به درک.. ول  میگ یشه رو رفتار و حرکاتت. اصالً م  یم

  ش یپ  یواسه ک  یشه.. بحث و ناراحت  یخورد م  یبعدش اعصاب ک

خودت! تو و زرتشت.. پس فکر    زه؟یر  یبهم م   ی آرامش ک  اد؟یم

  ی کردنته.. به فاطمه زهرا فقط نم ت یو ترب  ی نکن قصدم امر و نه

و من هربار از تو    ی با زرتشت دار  یکه تو زندگ  ی خوام حال خوب

 بره!  نی .. از بشفهمم یچشمات م

 بود فشار دادم..   زیاومدم دست مامانم و که رو م  رونیبغل بابام ب  از

 کنم.. خوبه؟   یم تیرعا شتری باشه مامان.. ب  -

انقدر عاقل شد  یاله  - برم که  بفهمم چرا ی قربونت  اگه  ! فقط 

 شه! ی امروز انقدر حالت بده خوب م

با لبه شام و    یزدم و مشغول ور رفتن الک  ی دستپاچه ا  لبخند

  ی م   ی باز  لمیخودم داشتم ف  الیکنار صورتم شدم.. به خ  ی موها

 بگم..  یدونستم چ یکردم و حاال که مامانم به روم آورد نم

زرتشت   ی چند وقته منم پا به پا  نیفقط.. ا  ستینه حالم که بد ن   -

کارا داشتم..  بدو  جفتمون خسته   ی بدو  بود..  خودمونم  شرکت 

 ! نی کنه هم یسرم درد م  یلیو کم خواب.. اآلنم فقط خ میشد
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وقت  - تا  مامانم!  نداره  کن  دیجوون  یاشکال  و    دیکار  و خودتون 

 . البته با بچه هاتون! دیرو ببر  ایدن  فیک  دین یو بعد بش  دیخسته کن

  ی و خال  دونیم   عیگرفتم سر  می تصم  دم یآخرش و که شن  جمله

بحث و به اون سمت    ریمس  کی لبخند کوچ  هی  یکنم چون حت

هاش درباره زمان درست و به موقع    حتینص   نباریکشوند و ا  یم

شه به سمتم    یم  ر یداره واسه ما د  گهید  کهنیبچه دار شدن و ا 

کردن به    کرف   یلحظه اصالً آمادگ  نیشد و من.. تو ا  یروونه م

 رو نداشتم!  ی زیچ نیهمچ

  ه یسر به بق   هیخواستم بلند شم و برم    دیببخش  هیبا    نیهم  واسه

پا آورد  و  مامانم صداش  بازم  بزنم که   که یو در حال  نییمهمونا 

و به کل فراموش کرده بود دوباره گوشزد   دنشیبابا و توپ  ی حرفا

 کرد:

.. زشته.. از  نیبش  نایخاله ات ا زیکمم برو سر م  هیجان..    سایگ  -

 .. گهی! باالخره اونا هم مهمونن.. توقع دارن د یاومدن نرفت  یوقت

[12.۰۶.21 23:۰5 ] 

 دوازدهم و چهارصد  و هزار پارت   
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 .. اونجا نشسته بودم! ش یساعت پ مین  نیمامان من که هم -

 ! گم یخاله سارا رو م -

و    ریکه ام  ی زی زل زدم به م  دیسرم چرخ  اریاخت  یحرف ب   نیا  با

  شرف یاز اون ملعون ب  ی خاله سارا.. پشتش نشسته بودن و خبر

 نبود! 

وقت  مامان از  داشت..  حد    یحق  در  فقط  و    هیاومدن  سالم 

و بدون    ششونی .. اونم دست تو دست زرتشت رفتم پیاحوالپرس

  ی استفاده م  یحواسم جمع باشه و بدونم دارم از چه کلمات  نکهیا

 گفتم و برگشتم..  ییزایچ هیکنم.. 

  نم یبش   زشونیاز من داشت؟ که برم سر م   ی مامان چه انتظار  حاال 

نواز مهمون  رسم  ب  ی و  جا  شرا   ارم؟یبه  تو  وسط    یطی اونم  که 

 زیسر م   یحمله از طرف من بود وقت  نی.. آخرر یجنگ من و ام

تو کتارازیش  ی شام  بحث  پ  ونی..  ا  دم یکش  ش یو  حاال..   نجا یو 

نشده و قراره به    هیاون قض  الیخیداد که ب   یاومدنش.. نشون م

 پاتک بهم بزنه.  هیوقتش 

رقابت    نیا  ی به شکست دادنشون تو   ی دیام  گهیاآلن که د  اونم

 .. به سنگ خورد!ش یتوسط پسر عوض رممیت ن ینداشتم و آخر
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نداشتم تا باهاش مامان و    ی بهانه ا  چیه  گهیحال.. چون د  نیا  با

 م و بلند شدم.. تکون داد دییبه تا ی کنم به نرفتنم.. سر هیتوج

مدت   نیرد بشم.. گالره که تمام ا  زیخواستم از کنار م  نکهیهم

  یو تبلت درنم  ی کنار طراوت نشسته بود و سرشون و از تو گوش

 آوردن گفت: 

 ! ر یعکس باهامون بگ هی ای .. بسا یگ یآبج -

م   ی لبخند که  همونطور  و  ب  ی زدم  صندل   نی رفتم  تا    شون یدو 

 گفتم:  ستادمیوا

 با عکس گرفتن!   دیشما دوتا خودتون و کشت -

 یاز همون لبخندا  ی کیکم خم شدم تا هم قدشون بشم و    هی

رو  یمصنوع  خ  ی رو  و  نشوندم  دورب  رهیلبم  به    ی سلف  نیشدم 

خودم    ی رو رو  ینگاه   یرگیتو همون حال خ  یگالره.. ول  یگوش

م ا  ی حس  محض  به  و  و    نکهیکردم  سرم  شد  گرفته  عکس 

 کنم!  دایو پ چرخوندم تا منبعش

گ   یم  یحس  هی وا  هیکه    وهیگفت  با    ستادهیگوشه  عشق   ادیو 

با زرتشت    نکهی .. همیزل زده به من ول  شیمسخره دوران بچگ
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که داشت    یاشتباه حس کردم و اون  دم یچشم تو چشم شدم فهم

 خواستم. ی بود  که م  یهمون قاًیکرد.. دق  ینگاهم م

[12.۰۶.21 23:۰5 ] 

 زدهمیس و چهارصد  و هزار پارت   

ا  هی به  فاصله گرفتم و منم  بچه ها  از    ی ب   م ینگاه مستق  نیکم 

نظر گرفته باشن ادامه   ری هم ما رو ز  هیبق  دیشا  نکهیتوجه به ا 

 دادم. 

ن  چند روز.. نگاهش و از م  نیکردم زرتشت مثل تمام ا  یم   الیخ

دقت سر تا    تیحاال داشت با نها  یو روش و برگردونه.. ول  رهیبگ

 کرد..  یپام و برانداز م

و   نی آست  یب  هی.. با رومیو شلوار گشاد مشک  زینداشتم شوم  شک

 ی ساده ا  یبودم و شال طوس  دهیکه از روش پوش  یجلوباز طوس

مورد پسند    ی ها  پیاز همون ت  یکیسرم انداخته بودم    ی که رو

  یمدت که به زور جلو  نیزرتشته که حاال.. بعد از تمام ا  قهیو سل

و منم.. گذاشتم    رهیبگ  زمتونست چشم ا  ینگاهش و گرفته بود نم

 خواد نگاهم کنه.  یراحت.. هرچقدر دلش م  ال یبا خ
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خبر  هرچند نگاهش  تو  ش  ی که  اون  که    یشگیهم  یفتگیاز 

خب..    یکرد ول  ی حت ممن و نارا  نیانتظارش و داشتم نبود و ا

  نم یزدم واسه جلب توجهش.. هم  یکه داشتم له له م   یواسه من

 بود! ادیز

از مهمونا.. کامالً با اکراه و به زور..   یکیشدن    کیبا نزد  یوقت  تا

با نها   ت ی نگاهش و ازم گرفت و مشغول حرف زدن شد و منم 

.. نفس  هیبودم درد زرتشت از چ  دهیهنوز نفهم  نکهیاز ا  ی دیناام

 خاله سارا و شوهرش! زیو راه افتادم سمت م دمی کش یقیعم

که موفق   ویکردن گ دایهمون حال نگاهم و چرخوندم واسه پ تو

دو ساعت فقط همون لحظه اول موقع    یکی  نینشدم.. تو کل ا

نگاهم    عیبعد سر  هیثان  هی.. اونم در حد  دمشید  یسالم و احوالپرس

شده تا به    میقا  ی گوشه و کنار  هی  ایدونستم رفته    یو گرفتم.. نم

خواستم احتمال اول   ی م  دلوقتش خودش و نشون بده و از ته  

 درست باشه! 

و با   ستادمیخاله سارا وا  یصندل  کی.. نزددمیکه رس  زشونیم   به

کردم.. فقط خاله رو مخاطب    یو حس م   ر یام  می نگاه مستق   نکهیا

 قرار دادم و گفتم:
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 د؟یزم ندارال  ی زیخاله چ -

 به روم زد و گفت:   یلبخند مهربون شهیسارا مثل هم خاله

 .. دستتون درد نکنه!  هیعال ی.. همه چزمینه عز -

 ! دیکن ییرایکنم.. از خودتون پذ یخواهش م -

 جان!  سایگ -

 جانم؟ -

 و با اشاره بهش گفت:   دیو عقب کش  ریخودش و ام  نی ما ب  یصندل

بش  هی  - دار  نی کم  وقت  اگه  از  ی خاله..  هنوز  من  که  به خدا   !

و باهات    نمیروز کامل بش   هیخواد    ینشدم.. دلم م   ریس  دنتید

 !  ومدین  شیوقت فرصت پ چی.. هیحرف بزنم ول

افتاده    ن یچ  ی شونیافتاد و اون پ  ریبه ام   اریاخت  ی ب  نبار یا  نگاهم 

خواست    ی شد.. دلم م  ی سرخ م  تی موقع عصبان  شهیاش که هم

شب و تو   نیتو ا  یحرفا دارم که بهت بزنم.. ول  یلیبگم منم خ

.. اصالً به صالح نبود و  ریپر استرس.. چزوندن ام  ی لحظه ها  نیا

 کنم!  تاردادم محافظه کارانه رف  یم حیترج
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ا  نیهم  واسه فقط    نکهیبا  سرسر  هیقصدم  عنوان    ی تعارف  به 

خاله ام که   ی به رو   ی . بدون حرف نشستم و لبخندبود.   زبانیم

 چرخوند زدم! ینگاه دلتنگش و رو صورتم م

رو داشتم   ی ادیسخت ز  ی ده سال.. روزها و لحظه ها  نیتو ا  دیشا

.. مطمئناً  یکردم و از پسشون بر اومدم ول  شونیکه به زور سپر

 کدوم به اندازه اآلن.. برام آزاردهنده نبود.  چیه

 ییحرفا  هیدو نفر نشسته بودم و هر کدوممون    ن یا  نی که ب  اآلن

بهم   یکیاون    یشد زندگ   یکه اگه فاش م  میدلمون داشت  ی تو

 خورد. یم

که من از همون روزا معتقد بودم.. اگه خاله سارا بفهمه   هرچند

کنه و   یم  کاریره چگوشش دا   ریو ز   ه یشوهرش چه آدم هرزه ا

خوشبخت تر از اآلنه   یلیخ  یلیبعد.. اقدام کنه واسه طالق.. خ

وفادار عاشق   هی کنه شوهرش    ی دونه و  فکر م  ی نم  ی چیکه ه

 اس! شهیپ

دور    ی خب.. طرز فکر من با خاله سارا و مطمئناً همه آدم ها  یول

جماعت.. هنوز معتقد بودن.. واسه حفظ    نیو برش فرق داشت و ا

به  آبرو   داره  نزدن.. شرف  دم  و ساختن  که شده.. سوختن  هم 
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ذهن خاموش و به خواب رفته   نیطالق گرفتن.. پس مجازات ا

 و غفلت!  ی خبر یب شهیشد.. هم یاشونم م 

سارا که دست از کنکاش و نگاه کردن به چهره ام برداشت..    خاله

 : دیدستم و تو دستش فشار داد و پرس

 ؟یهست یبا زرتشت راض ت یاز زندگ -

دونم چرا حس کردم ته نگاهش..    یزل زدم بهش.. نم  می مستق

ا  یوقت پرهی..  ینگران  هیبود..    ی زیچ  هی  دیپرس  نویکه  .  یشونی.. 

 .. حسرت!هی دمیشا

عالقه    انیگفت؟ مادرشم اون روزا در جر  یراست م  ویگ  یعنی

خانواده من    تیذهن  نکهیا  ی به من قرار داشت و فقط برا  ش یقلب

 ی نکنه و فکر نکن با چشم بد  رییتغ  میبچگ  ی نسبت به همباز 

غم  نیسوال و ا نینگفته؟ وگرنه که ا ی زیکرده.. چ  یبهم نگاه م 

 تونست داشته باشه!  ینم ی ا گهید هیلونه کرده تو چشما.. توج

طوالن  سکوتم که   یکه  سوالش  از  شدم  ناراحت  کرد  فکر  شد 

 زد و گفت:  ی لبخند دستپاچه ا

به نظر    یراض  اد یخاله.. آخه.. اون روزا ز  دمیپرس  ی نجوریهم  -

 ! ی دیرس ینم
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[12.۰۶.21 23:۰5 ] 

 پانزدهم و چهارصد  و هزار پارت   

ب  یم  کاش ح  الیخیتونستم  و  جوابش    ایشرم  در  و    ه یبشم 

من.. واقعاً   انی گفته.. اطراف  یبزنم که خودش بفهمه چ  ی پوزخند

 حرف؟  نیاز به زبون آوردن ا  دنیکش  یخجالت نم

  ی تا روز عروس  یدادم و  حت  یکه من داشتم جون م   ییروزا  اون

که    دنیفهم  ینتونستم خودم و قانع کنم به اون ازدواج.. همه م 

  ی م  شیخودشون پ  دیو باز.. طبق صالحد  ستمی ن   یمن قلباً راض

 رفتن؟! 

 ی هم نسل من و نسل ها  ی که به جوونا  یظلم  نیشتریب  مطمئناً 

خواد« بود..   یو صالحت و م   ریشده جمله »بزرگترته و خ  یقبل

اکثر مواقع دروغ   ی ست باشه.. ولوقتا در  یبعض   دی که شا  ی جمله ا 

که آبروش و   هیع یکه بگن »بزرگترته.. طب  نهیمحضه و درستش ا

گفت    یح بده.. پس هرچیحرف و نظر مردم و به خواسته تو ترج

 بگو چشم!« 

 سرم آروم لب زدم: ی تو  ی گرفتم و کالفه از فکرا ینفس
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 خوبه خاله! یهمه چ -

ا  ی ا  گهیهر وقت د  دیشا که کنار    یآدم  نیبود.. واس چزوندن 

خورد هم که    یشربت م  ی دستم نشسته بود و  داشت با خونسرد

و    نیبه بهتر  دنی و رس  می شده.. انقدر با آب و تاب از خوشبخت

دن  نیتر  ت یباشخص  مای مرد  هم    ی .. حرف  هم خودش  که  زدم 

 ته چاه!  نپسرش بفهمن نتونستن با نقشه هاشون من و پرت کن 

نمه اعتماد   هیو واضح بود که اون    حیصر  ی .. انقدرویگ   دی.. تهدیول

   د ی کنم که حداقل شا  ی بره و کار  نی آدم از ب  نیا  ش یبه نفسمم پ 

 بشه!   میمن و زندگ  الیخیب ی از سر دلسوز

ز جواب کوتاه و مختصر من.. خواست  نبود ا  یکه انگار راض  خاله

خودش و قانع کنه که من همه   شتریبپرسه و در واقع ب  شتریب

  ی .. که همون موقع گوشمیام از زندگ  یجوره خوشبخت و راض

که جوابش و   زیشربت و گذاشت رو م   وانیزنگ خورد و ل  ریام

قرار گرفت   زیم  بهرو ل  وانیشد و ل  یحواسش پرت گوش  یبده.. ول

 یطوس  هیرو رو  زهیبر  اتشیکم از محتو  هیشد خم بشه و  که باعث  

 روشن لباس من! 
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براش نداشت و    یتیاهم  چیموضوع ه  نیکه انگار ا  ریاز ام  شتریب

  ش یکه زد مشغول حرف زدن با گوش  ی نگاه به گند  مین  هیبعد از  

 ی شد.. خاله ام بود که تند و دستپاچه چند تا برگ دستمال کاغذ

رو رنگ  قرمز  لکه  باهاش  تا  که    ی برداشت  کنه  پاک  و  لباسم 

که دستم اومد و باهاش    ی ا  هونهب  نینذاشتم و از خدا خواسته.. با ا

 جو خفه کننده نجات بدم.. بلند شدم..   نیتونستم خودم و از ا  یم

[12.۰۶.21 23:۰۶ ] 

 شانزدهم و چهارصد  و هزار پارت   

 آب بزنم بهش..  ییبرم دستشو دیشه خاله.. با ینم ی نجوریا -

خودم برات   امیب  ی خوا  ی.. خاله شرمنده تو رو خدا! می وا  ی ا  -

 بشورمش؟

 یخشک کن زود حل م  ر یز  رمی گ   یکه.. م  ستی ن  ی زینه بابا چ  -

 شه.. فعالً! 

ام  یحت  گهید سمت  و    ر یبرنگشتم  بود  شده  قطع  تلفنشم  که 

بلند رفتم سمت    ی کرد و با قدم ها  ی به من نگاه م  م یداشت مستق 

 ! یبهداشت  سیسرو
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ربط    یکار و کرد.. بدون شک ب  نیمطمئن بودم که چرا ا  باًیتقر

ز شروع  ازش بعد ا  ی اثر  چیو نبودن ه  ویشدن گ  بینبود به  غ

 . یمهمون

پدر    نیو.. ا  ویگ  ی کردم حرفا  یباور م   ی جد  ی جد  دیبا  گهید  حاال 

ام با هم همدست شده بودن که حاال   نیهمچ  هیبا     ریو پسر 

چ ا   پینقشه  مسخره  زم  یم  ی و  من    نهیخواست  شدن  خفت 

 توسط پسرش و فراهم کنه.. 

هم  نطورمیهم من  و  سمت    دمیچیپ   نکهیشد  برم  تا  راهرو  تو 

دستسیسرو کش  ی ..  دنبال خودش  و  گرفت  و  مچم   دیمحکم 

از   ی سمت بالکن ته راهرو که تو نقطه کور تاالر قرار داشت و کس

  ی نم  ل یدل  یافتاد.. ول   یسمت نم  نیچشمش به ا  ی سالن  اصل

با خ ا  الیشد که من  ا  نجایراحت  با  و  شرف    یبآدم    نیبمونم 

..  سیسمت سرو  ادیگرفت ب  یم   می متص  یکیحرف بزنم چون اگه  

 .. دید یکم دقت ما رو م هیبا 

ش  دهینرس   نیهم  واسه در  و    ی ا  شهیبه  اومدم  به خودم  بالکن 

 محکم کردم..  نیپاهام و رو  زم  عیسر
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نداشته ات و   ت یثیبزنم و آبرو ح  غیج  نجایهم  یخوا  یاگه نم  -

 ببرم ولم کن! 

از حرکت    ویلحنم انقدر کوبنده بود که گ  یول  دیلرز  ی م   صدام

 شده بهم زل زد..  زیر ی و با چشما ستادیوا

 ی آبرو  نمی بزن بب  غیج  ؟ی جراتش و دار  ؟یتون  ینه بابا؟ واقعاً م  -

خواد تمام   یدلت م  یلیخودت و شوهرت.. خ  ی آبرو  ای..  رهیمن م

مهمون  صدیس  ستیدو   نیا کرد  ی نفر  دعوت  زنِ    دی که  بفهمن 

  شرفتش یو پ   تی به افتخار موفق  یمهمون  نیه اک   ی شرکت  س یرئ

 کرده؟!  یگرفته شده.. تو گذشته اش چه غلط

تاسف   تی.. در نهایپاتک بزنه  ول  عیکردم انقدر سر  ی و نم  فکرش

 ی ذره ا   یآدم بازم از من آماده تر بود که حرفاش و بدون حت  نیا

تحرک..   یآورد برعکس منِ الل شده و ب  یمکث و تپق به زبون م

وقت  ی انقدر هم   یکه  تو  داد  هل  و  من  و  کرد  باز  و  بالکن  در 

 پر با قدرت دستش حرکت کردم!  هینشون ندادم و مثل    یواکنش

[12.۰۶.21 23:۰۶ ] 

 هفدهم و چهارصد  و هزار پارت   
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سرم.. بزرگترامون و مالمت   ی داشتم تو  شیپ  قهیچند دق  نیهم

ا  یم خاطر  به  و   شهی هم  نکهیکردم  خواسته  به  و  آبروشون 

و حاال.. خودمم تو    دنیم   حیبچه هاشون و ترج  یواقع  ی خوشبخت

آبرو  یگاهیجا  نیهمچ حفظ  خاطر  به  که  بودم  گرفته   ی قرار 

 خودم و شوهرم.. محکوم به الل شدن بودم! 

از هرچمسئل   نیهم باعث شد که قبل  با دی زیه هم   هی  دنی.. 

رفتگ  کهیت ش   وارید  ی فرو  در  قسمت    ی ا  شهیکه  اون  تا  بالکن 

 نیا  یخودم و بچپونم توش که تا وقت  عینشده بود.. سر  دهیکش

احتمال کم    هی با    یحت  یملعون حرفاش و بزنه و ولم کنه.. کس

 ..نه ینب  نجایمن و ا

و شتابزده من    عیحرکت سر  نی به ا  رهیخ  رهیکم خ  هیهم..    ویگ

 سرش و به تاسف تکون داد..  یظینگاه کرد و بعد با پوزخند غل

 ی! من اگه جات بودم مسایگ  ی دیچقدر ساده خودت و لو م  -

حاال   ی خواد بکن.. ول  یدلت م  ی آبرو برو هر غلط  ی گفتم گور بابا

که فکر   ی زیاز چ  شتریب  یلی.. خیکوفت  ی آبرو  نی.. ای ثابت کرد

 کردم برات مهمه.. هوم؟!  یم
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آتو   یعصب از  به نفس نفس    ییو کالفه  بودم..  که دستش داده 

 :دمیافتادم و تو همون حال غر

تو  - لطف  به  دادن   ی زیچ  گهی.. دیعوض  ی من  دست  از  واسه 

اجازه   یطیشرا   چیشوهرمه.. که تحت ه  ی ندارم! درد من آبرو

 پدر لکه دار بشه!  یب ی توسط تو  دمینم

ها  دمید  یم فحش  م  ییبا  بهش  راست  و  چسبونم   ی که چپ 

کرد.. چون    یخودش و جمع م  عیسر  یلیخ  یشه.. ول  یم  یعصب

  ه یبا    یتونه حت  یدونست هنوز اونه که تو موضع قدرته و م  یم

 جمله من و خلع سالح کنه! 

چه    ی مسئله.. چه تو بخوا  نینذار واسه ا  ی انرژ  ادیبه نظر من ز  -

آبروی نخوا وقت  ی ..  پ   ی شوهرت..  جا  همه  واسه    دیچیکه  زنش 

 هی..  ره یبار قالش گذاشته و با پسرخاله اش فرار کرده م  نیدوم

و زود    ریبود؟ آهان.. د  یگفتن درباره اش.. چ  یضرب المثل م

 سوخت و سوز نداده..  یداره.. ول

 ش ینمونده بود از توش آت  ی زیمن که چ   یعصب  یتو چشما  رهیخ

 و گفت:  زد ی بزنه پوزخند رونیب
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و هر   ی.. ور دل شوهرت بمونیگرفته باش   میتصم  نکهیمگه ا  -

در خونه اتون    س ی شدن سر و کله مامور پل   دای روز با استرس پ

واقعاً به سالمت عقلت شک    گهی.. در اون صورت د یکن  یزندگ

 کنم!  یم

  چکس یهم هست که ه  یراه سوم  هیساکت موندم و نگفتم    ازم

نداره و وقت ب  یازش خبر   گهی.. ددمیرس  یچارگیبه اون مرحله 

 مجبورم  که ازش استفاده کنم! 

به ته    ی راه حلِ آدما  نیبار وسط صحبتامون درباره ا  هی  نکهیا  با

 فهیضع  ی کار آدم ها  ی.. زرتشت بهم گفت خودکشدهیخط رس

 نه با دل و جرات! 

و   مونیپش  یحت   ایموند    ی دل م  عمر حسرت به  هی  دیشا  نکهیا  با

 ..ییو ترسو فیزنِ ضع نیشد از داشتن همچ یخجالتزده م

پشت سرش   ثی رفت و هزارتا حرف و حد  یبازم آبروش م  نکهیا  با

م اون    یدر  البد  که  به    ی کار  هیاومد  دست  زنش..  که  کرده 

 زده.. یخودکش

 ستادهیو فالکت وا  ی.. من اآلن درست تو همون نقطه از بدبختیول

کنم   ی کار  هیخواست خودخواه باشم و    یبودم.. که هم دلم م
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  هیکارم..  نیکردم ا  یهام تموم بشه و هم.. حس م یهمه بدبخت 

اشتباهات گذشته و   گهیکه د  انم یلطفه واسه اطراف انقدر چوب 

 !  شتزرتاز همه..  شتریحال من و.. نخورن! ب

تا اون مرحله مونده بود.. که با خشم    یحال هنوز چند قدم  نیا  با

 آدم رذل رو به روم لب زدم: ی طانیش ی تو چشما رهیو نفرت خ

حرفا رو   نیهم نکهیهان؟ فقط واسه ا نجا؟یا  ی اومد  یواسه چ -

بزن برا   ن یع  ؟یبهم  تهد  نیصدم  ی بزدال  پ  ؟یکن  دیبار    ی برو 

.. دست از سر من بردار.. من فراموش کردم اون شب ویگ   تی زندگ

غلط چ  می کرد  یچه  همه  هم  تو  بر  زیخوبه؟  تو    زیو  دور.. 

 کاری.. آخه چرسب  تیکه بابات برات ساخته به زندگ   ی امپراطور

دار واسه چ  ی مگه جا  ؟ی به من  تنگ کردم؟  رو   یاومد  یتو  

 نجـــــا؟ یا

به زبون آوردم..   یدرموندگ   تی که با نها  یحرف  نهمه یجواب ا   در

نسبت به    یتفاوت  یفقط به جمله آخرم واکنش نشون داد و با ب

 حال خرابم گفت: 

واسه    ی .. مجبورم حضوری دیهام و نم  امیجواب تماس و پ  یوقت  -

ا خانوم.. ضمن  سرکار  برسم  زدن خدمت  قرارمون نکهیحرف   ..
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هنوز    یبگ  ی خوا  یم  یعنیرفته؟!    ادتی..  گهیامروز بود د  نیهم

 شه که.. یبد م یل یخ ی نجوریا ؟یو نگرفت  متیتصم

بلوف م   - ندار  ی کار  نی.. عرضه و جرات همچیزن  ی فقط  ! ی و 

ندار منم  دادن  لو  تهدی عرضه  فقط هدفت  کردنه.. درست    دی.. 

  ی تیجد  چیکه ه  یتو خال  ی دایتر از خودت.. تهد  ی عوض   ی مثل بابا

 ! ستیپشتش ن 

[15.۰۶.21 21:2۴ ] 

 نوزدهم و چهارصد  و هزار پارت   

مسئله   نیسر ا ی که بخوا یستی ن یگاهیبه نظرم تو اصالً تو جا -

 ی و عمل  دامیتهد  ی جد  ی من جد  یو بفهم  یآزمون و خطا کن 

با همچ  ایکنم    یم مرگ و   ی .. ممکنه پایسکیر   نینه.. چون 

دخترخاله.. من    یفکر کن  نمیبه ا  ستیوسط.. بد ن   ادیب   تی زندگ

چند    نیتو ا  ی کرد  یم   کاریکه بهت وقت فکر کردن دادم.. پس چ

 روز!

داشتم به    گهیو چشمام و محکم بستم.. د  دمیکش   یقی عم  نفس

زندان  دم یرس  یم   جهینت   نیا تحمل  اعدام..    ی که  حکم  و  شدن 
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از موندن تو فاصله چند صد قدم   یلیخ ا  یراحت تر  آدم   نیبا 

 بود..  

 !رونی خوام برم ب  یبرو گمشو کنار.. م  -

 ! گهید میقبلش قرار مدارمون و بذار ی.. ولمیریم رونم یب -

بلند کردم و خ  سرم لبخند  ره یو  به صورتش.. که  مثالً    ی شدم 

 صورتم چرخوند..  ی رو لبش نشست و نگاهش و تو یمهربون 

از اول شروع بشه.. فقط اگه    یتونه واسه ما همه چ   یامشب م  -

  ی دونم  م  ی .. مسا ینباش گ  یچی به من! نگران ه  ی خودت و بسپر

خونم..    ی.. دارم اضطراب و از تو چشمات مستمی.. کور  که ن یترس

  ی حسش کردم.. فقط خدا م  دمت ید  ی نه اآلن که امروز از وقت

ب   یدونه چقدر دلم م ول  ام یخواست    ی م  یجلو و آرومت کنم.. 

بق   ی دی نشون نم  یکنش خوبدونستم وا هم ممکنه بهمون   ه یو 

راحت تر از     یل یحاال.. تو اصالً بهش بها نده.. خ  یشک کنن.. ول

 ی م  تیدونم اذ  یشه.. م   یتموم م  یکن   یکه فکرش و م  ی زیچ

تا    ی.. میش نم  هیدونم  با شرا  یتون  یمدت  و  وفق   طیخودت 

  ی تنهات بذارم.. تو فقط به من اوک  ستیمن که قرار ن ی.. ولی بد

ذارم آب تو دلت تکون    ینداشته باش.. نم  ی کار  شیبده.. به باق 
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تو رفت زن  از  بعد  نباش.. همونطور که  نگران شوهرتم  بخوره.. 

گرفت  و بعد از زن دومش دوباره اومد سراغ  تو.. بعد از تو هم 

اون کار گهید  یکیسر وقت    رهیم واسه  ه زن ب  گهینداره.. د  ی .. 

 گرفتن عادت کرده! 

کردم که    ی فکر م  نیزد.. من داشتم به ا  ی که حرف م  یمدت  تمام

  ی شناخته.. چه شکل  ی .. مگه من و چه جوردهیاز من د  یمگه چ

آدم ظالم    نیکه فکر کرده همچ  ده یکش  ریتو ذهنش من و به تصو

 ام؟  یشرف یو ب

از   برم شهیحرمله.. واسه هم نی بخوام شوهرم و ول کنم و با ا که

داشت که به خاطر در  یمن چه ارزش ی.. مگه جون و زندگنجایا

کنم؟ اونم    تیثیح  یاندازه ب  نیامان نگه داشتنش.. خودم و تا ا 

 شد.. زرتشت!   یکلمه خالصه م  هیمن فقط تو    ی برا  ی.. زندگیوقت

[15.۰۶.21 21:2۴ ] 

 ستمیب و چهارصد  و هزار پارت   

م  خودم ا  یخوب  ته  م  انیجر  ن یدونستم    ی به مرگ من ختم 

 شه..چه توسط خودم..چه توسط قانون! 
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بفهمه    وینذاشت گ  ی..لزومارمینداشت به زبون ب   یرو لزوم  نایا  یول

و گرفتم و فرار   ممیچند روز..که از همون اول تصم  نیمن نه تو ا

 نداشت!   ییجا چیه ماتمی تصم ی کردن تو

ا  دمیترس  یم مر  االتیخ  نیبگم  ذهن  از  و  خرابت   ضی خام  و 

باد کنه و تاوانش و باز مثل    شی وونگیرگ د  هویکن..که    رونیب

 زرتشت پس بده.  شهیهم

درمونده نشون   ی فقط ساکت موندم و خودم و انقدر  نیهم  واسه

ام که   ییرهایاز مس   یکیدادم که فکر کنه هنوز درحال انتخاب  

 روم گذاشت..  شیپ

 گوشم پچ زد:  کیبه سمتم خم شد و نزد نکهیا تا

به من بده بعدش    یاوک  هیاگه جوابت مثبت بود..آخرِ امشب فقط  -

دار دوست  هرجور  ات  برو خونه   یباهاش خدافظ  ی با شوهرت 

و جمع کن   لتیوسا  عیبعدش سر  یونه..ولکن..باالخره حق جفتت

برمت که عقل    ی م  ییو منتظر تماسم باش. هوا روشن نشده جا

سازم  که    یم  اتواسه    یزندگ  هیجنم بهش نرسه و بعد از اون..

 . شیدید یتو خوابم نم
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بو  چشمام که  کردم  حبس  و  نفسم  و  بودم  بسته  عطر   ی و 

 ینشه و وقت  میتنفس  ی هم وارد مجراها  ی اراد   ریغ  یمزخرفش حت

 یفاصله گرفت چشمام و آروم باز کردم و زل زدم بهش که چشمک

 زد و گفت: 

 بود که..  یاگرم جوابت منف -

 کرد و با خنده ادامه داد:  یمکث

 ..هوم؟ می اصالً بهش فکر کن  هینه!چه کار-

قدم به سمت در بالکن عقب عقب رفت و دوتا انگشتش و    چند

 گذاشت.  شیشونیپ ی رو

 ! نمت یب  یم -

 رون یام و ب  نهیس  ی رفتنش تازه تونستم نفس حبس مونده تو  با

 تنفسم و آروم کنم!  تمی..رقیبفرستم و با چند تا دم و بازدم عم

زود دوباره  با فکر چند ساعت    ی لیو خ  ه یدونستم موقت  ی م  یول

همه وجودم    ی..سوزش وحشتناکفتهیکه ممکنه ب   یاتفاقاتبعد و  

 کرد.  یم ریو درگ
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و با چند تا جمله من    ادیداد ب  ی راحت به خودش اجازه م  چقدر

ز خ  ر یو   با  بره  خودش  بعد  و  کنه  رو  ادامه   الیو  به  راحت 

 برسه!  شی مهمون

نم  هیخودش..  شی پ  یحت  یعنی فکر  هم  که    یدرصد  کرد 

با اون    ییایشاهانه و رو  یشکل مردن و..به زندگ   نیتر  ع یمن..فج

 دم؟یم  حیترج  یروان ضیمر

که با رفتن من تلخ   ی ا  ندهیدرد من فقط زرتشت بود و آ  همه

  ی کار  نیتونستم همچ  یاآلنم م   ن ی..وگرنه که.. هماهی شد و س  یم

 بکنم.. 

بالکن و هل دادن خودم   یرو لبه سنگ  ستادنیدردسر..با وا بدون

جانانه با     یخدافظ  هیزد..    یحرف خوب  ویگ  یول..نی به سمت زم

 غشی خواستم از خودمون در  یزرتشت..حق جفتمون بود که نم

 کنم! 

××××× 

نمونده    یمهمون  گهیکه سرم خلوت شد و د  ی ا  قهیاز چند  دق   بعد

نگذرونده باشم.. چشم چرخوندم    باهاش وقت  قهیبود که چند دق 

پ واسه  سالن  گ  دایتو  ند  سایکردن  جا  دمشیکه  به  اون..   ی و 
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 کیبلند بهم نزد  ی چشمم به دارون خورد که داشت با قدم ها

 شد..  یم

و    با یشک   زینفسم و فوت کردم و خواستم برم سمت م   نامحسوس

خودم و سرگرم حرف زدن با اون کنم که زودتر از حرکت  کردن 

 و دستم و خوند:  دیم رس من به

بر  ی خوا  یم   یتا ک  - انقدر تلخه که طاقت    ی حرفا  ؟ی در  من 

 ؟ ی و ندار دنشونیشن

تو تله اش افتادم و    گهیبرگشتم سمتش و حاال که د  یکالفگ  با

که کنارم بود و    ی خال  زیراه فرار نداشتم.. نشستم پشت همون م

 دارونم همراه من نشست.. 

 از دست من؟ ی ریدر م ی با تو ام! چرا از سر شب دار -

م  - چ  یچون  شرایبگ  ی خوا  یم   یدونم  تو  اصالً  منم   یطی.. 

و ساکت موندن داشته باشم..    دنیکه حوصله سرزنش شن  ستمین

.. پس به نفع خودته تا یش  یکه دلخور م  گمیم  ی زیچ  هیبعدش  

 ساکت باش!   ی.. اگرم هستیحد ممکن امشب از من دور باش
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بدبختم  یزرتشت؟ خودت داغون  هیچرا آخه؟ دردت چ  - اون   ..

امروز؟ دو    شیدیاصالً د  ؟یکن   یخودت داغون م  ی پا به پا  ی دار

 از ترس و استرس..   رهیم  یباهاش؟ داره م  ی کلمه حرف زد

کش   کهیحال  در وسوسه  با  م  گاری س  دنیداشتم  کردم..    یمقابله 

 ه یو چشمام و بستم بلکه    دمیداغ شده ام کش  یشون یرو پ  یدست

 .. ره یکم نبض و درد وحشتناک سرم آروم بگ

  ن یبشنوم و حاال به عنوان اول  ی ز یخوام چ  یبهش گفتم نم  خوبه

ب  ییحرفش.. دست گذاشت رو همون جا داشتم ازش    شتریکه 

 سوختم!  یم

رو.. چرا فکر   سایحال داغون گ  نمیب   ی کرد من نم  ی فکر م  چرا

واسه    ی و؟ من حت  ش یدرد و استرس و نگران  نمی ب  یکرد نم  یم

نداشتم و حس کردنش از راه دور هم   یاجیاحت  دنم یدرکش به د

دونستم هم    یروح تو دو تا بدن م   هیکه خودم و زنم و    ی من  ی برا

 ..  یممکن بود! ول

 ! ادیبراش برنم از دست من ی فعالً کار -
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  شتر یروز تو عمرش ب  هینکن.. اگه فقط    ی انقدر راحت شونه خال  -

احت   ی ا  گهیاز هر وقت د امروزه.. مطمئن    اج یبهت  باشه  داشته 

 باش! 

 مستاصل ترم!  گهی که خودم از هر زمان د ی نه وقت -

نه اون قانع شد.. نه خودم   یحرف و بهش زدم.. ول  نی منم هم  -

  ریفهمم! درگ  یفهممت زرتشت.. واقعاً نم  یهنوز قانع شدم! نم

 فهمم!  یکردن بهش و نم یمحل ی و ب سایکردن گ

[15.۰۶.21 21:2۴ ] 

 و دوم  ست یب و چهارصد  و هزار پارت   

  دن یرس  ی که چند ماهه دارم برا  ییرو پله آخرم دارون.. همونجا  -

 ؟یفهم یم گهیو که د نیکنم. ا  یبهش تالش م

کردنت    یمحل  ی به ب  یداره؟ چه ربط  سایبه گ   یخب؟ چه ربط  -

 داره؟ 

اعصاب    نیمهمونا.. ا  هیآبرو و نگاه بق   الیخ  یشد.. ب  ینم  گهی.. دنه

 کم.. آروم نگه داره..  هیتونست  یم  گاریس هیخراب و فقط 
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نخ   هیو    رونیب   دمشیکتم کش  بیبالفاصله از تو ج  نیهم  واسه

نگاه    هیتکون داد و بعد از    ی لبم.. دارون با تاسف سر  نیگذاشتم ب 

 به دور و برش پچ زد:

 بذارش کنار!  -

 :دمیشدم و توپ تند

رو اعصابم که مجبورم    ی ریواقعاً؟! انقدر م  ی ذار  یم  ؟ی ذار  یم  -

  الت یخ  نیمتوسل بشم.. هرچقدرم بگم بس کن ع  زایچ  نیبه ا

 .. ست ین

 خب رم نکن! آروم!  لهیخ -

گذشت    یبهش زدم و دودش و فوت کردم.. چرا نم  یقیعم  پک

که قرار    یشب  نیشد ا  ی.. چرا تموم نمیچند ساعت جهنم  نیا

 کنه!  ریی بود توش سرنوشت چند نفر تغ

م  یعنی زندگ  نیا  یعنیشد؟    یواقعاً  از  گ  یاسترس  و    سا یمن 

روزا  دمیرس   ی م  یعنیرفت؟    ی م  رونیب به  از    ی باالخره  پر 

 آرامشمون؟!
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ولدی نپرس  ی زیدارون چ  گهید  نباریا و   ی..  انقدر درمونده  خودم 

 کالفه بودم که گفتم: 

به زور خودم و تا امروز آروم نگه داشتم دارون.. اگه بگم سخت    -

روغ نگفتم.. سه چهار روزه که  کار تمام عمرم بود به خدا د  نیتر

لحظه آخر گند نخوره    نکهیا  ی برا   ی سوزم ول  یم   شیدارم تو آت

چه    یفهم  یکنم.. تو نم  یدارم خودم و کنترل م  یبه همه چ

  ی فهم  ی.. نمی کرد   ینم  زنشدارم.. وگرنه چپ و راست سر  یحال

..  نجای .. تا همهی کاف  سایهراسون و وحشتزده گ  ی نگاه به چشما  هی

.  زمیو بر  وونیچشم همه.. بلند شم و خون اون دو تا ح   ی جلو

جز   شتر؟یشه جز عذاب و دردسر ب  یم  بمونینص  یتهش چ  یول

شکل ممکن.. جز سقوط    نیکار ناتموم به بدتر  نیتموم شدن ا

م جون  دارم  من  آخر..  پله  رو  از  و    یکردنم  خودم  دارم  کنم.. 

  ر ی و غرورم و ز   رتیکنم.. غ  یم  ی.. روحم و متالشدم یشکنجه م

ختم بشه   سایبه آرامش گ  انیجر نیکنم که فقط ته ا  یپام له م 

راحته با اون دو تا حرومزاده دست بدم و   یکن  ی ! فکر منیهم

  که و وسوسه نشم    نجایبهشون خوش آمد بگم بابت اومدن به ا

..  ستیهمون لحظه تمام استخوناشون و خورد کنم؟ نه راحت ن

ن راحت  اآل ستیبه خدا  به  .. من  فقط  به    هین  جرقه   هیتلنگر.. 
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که دور و برم    یو هرک  رهیبگ  شیدارم تا انبار باروتم آت  اجیاحت

نزد هم..  جرقه  اون  بسوزونه..  و  گ  کیهست  به  ..  ساستیشدن 

 .. ساستیگ  ی چشما.. نگاه کردن تو ساستی حرف زدن با گ

[15.۰۶.21 21:2۴ ] 

 و سوم ست یب و چهارصد  و هزار پارت   

.. نه فقط از حرفام.. که از نگاهمم مشخص بود  ممیحال وخ انگار

و پر از ترحم    می و مستق   رهیکه خ  ی ا  قه یو دارون و بعد از چند دق

 تکون داد.. دییبهم زل زد آروم شد و سرش و به تا

  قه ی . من خودمم.. چند دقی کم حق دار  هیخب.. باشه    لهیخ  -

گرفتم از اضطرابش   ی حرف زدم.. انقدر حس بد  سایکه با گ   شیپ

خودش داشت   یکه برا یخواست برم سراغ اون آدم یکه دلم م

گم نذار   یخورد.. فقط م  یو شربتش و م  ینیریراحت ش  الیبا خ

 هیدو نفر.. از    اون   ی طرف رفتارها  هیاسترسش دو برابر بشه.. از  

 طرف تو! 

شه.. بعدش فقط من   یتموم م یشه.. امشب همه چ یتموم م -

 مونم و خودش..  یم
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 ؟ ی اریاز دلش درم -

از دل من    دیرو اول اون با  ییزای چ   هینگفتم    گهیموندم و د  ساکت 

  شتریمهمونا ب  ه یبشه تا بق   الیخی ب  گهید  نکهیا  ی و فقط برا  ارهیدرب

من که از چهره   یعصب  ی حالت ها  نیمشکوک نشن به ا  نیاز ا 

 تکون دادم و گفتم:  دییبود سرم و به تا دایام هم پ

.. من ست یکم و کسر ن  ی زیچ  نی مهمونا.. بب  شی کم پ  هیبرو    -

سفارش کن شامم    یتون  یکشه.. اگه م  یواقعاً اعصابم نم  گهید

 زود سرو کنن که تموم شه بره..  

 تا بلند شه که گفتم:  دیعقب کش شی گفت و صندل ی ا باشه

 گه؟یکارا هم.. هماهنگه د هیبق  -

 تکون داد.. دییو رو هم گذاشت و سرش و به تا  چشماش

 راحت!  التیخ -

و محکم    میشونیکه رفت چشمام و بستم و با دو تا انگشت پ  دارون

  هو یزدم که    گارمیبه س  گهیپک د  هی. تو همون حال  فشار دادم.

شد و سرم و که بلند کردم   دهی کش  رونیانگشتام ب  نیاز ب   گاریس
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و    گاریدرهم داره س  ی و با اخما  ستادهیوا  زمیکنار م  سایگ  دمید

 کنه..  یخاموش م  زیم ی رو ی گاریتو جاس

 دنه؟ یکش  گاریس ی جا مگه جا نی.. اهیچه کار نیزشته.. ا -

زل زد بهم و اخماش    نکهینگفتم تا ا  ی زینگاهش کردم و چ  فقط 

 تو هم فرو رفت...  شتریب

 چشمات چرا انقدر قرمزه؟  -

 : دمیجواب پرس ی جا به

 ؟ی کجا بود -

 نبودم؟  قهیچند دق ی دیفهم یعنی -

نگفتم.. در عوض دندونام و محکم بهم فشار  دادم که   یچیه  بازم

و نگم که    ادین   رونینم باز  ده  یو حرف  رهیفکم از هم فاصله نگ

 کنم.  ینامحسوس دارم تو رو کنترل م میاومد یاز وقت

عم  ی جواب  یوقت نفس  پا  دی کش  یق ینگرفت  به  اشاره  با    ن یی و 

 مانتوش گفت: 

 بشورمش..  ییروش.. رفتم دستشو ختیشربت ر -
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دوباره    یبود؟ ول  نی فقط هم  ی نوک زبونم اومدم بگم مطمئن  تا

اآلن داشتم درباره افتادن جرقه تو   نیخودم و گرفتم.. هم  ی جلو

تونست جواب    یگفتم و اون جرقه م  یانبار باروتم.. به دارون  م

 سوالم باشه..  نیبه ا سایگ

عقب    د یو  کش  یصندل   سایبود که گ  ومدهیبه زبونم ن  یحرف  هنوز

بلند   ی اراد   ریو غ   عیعکس العمل سر  هی  یو من ط  نهی تا کنارم بش

 حرکت من زل زد.  نیشدم و اونم با بهت به ا

  سایبکشه که دلم بخواد از گ  نجایروز کارم به ا  هی شد..    ینم  باورم

همونطور    یتونم ازش دور بشم.. ول  یکه  م  ییفرار کنم و تا جا

  ی عمرم و داشتم سپر  ی روزا  نی از پر استرس تر  یکیکه امروز..  

  یروز  نیهمچ  میکردم تو زندگ  یوقت فکر نم  چیکردم و ه  یم

منطق   ن یتونست با هم  ی هم م  سایرو تجربه کنم.. رفتارم با گ

 بشه!  هیتوج

 نیا  زایچ  یلی که بعد از تموم شدن امشب.. خ  دیام   نیبا ا  یول

خودش   حاتی با توض  سایو گ  حاتمیوسط درست بشه و من  با توض

روم و از چهره مبهوت مونده اش   میرو قانع کن   گهیهمد  م یبتون 



3757 
 

دور شدن   ی داشته باشم فقط برا  یکار خاص  نکهیگرفتم و بدون ا

 گفتم:  سایچشم گ  ی از جلو

 کم کم شام و آماده کنن.   گهیبرم بگم د -

نگاه مبهوت    نی موندم شاهد ا  ی م   شتریب   قهیدق  کیاگه    مطمئنا

شکل ممکن    نیبه مسخره تر  زیشدم.. همه چ  ی م  سایو ناباور گ

 .. خت یر یبه هم م

و گردنشون   ایاون عوض   زیرفتم سر م  یکار م  نیبه عنوان اول  مثال

چند ماه و چند    ن یکه تو ا  ییکردم نه به خاطر بال   یو خورد م

غم   نیا   دنیآوردن.. ففط به خاطر د  مونیسال گذشته سر زندگ

داشت تو    یشعله مهار نشدن  هیکه حکم    سایگ  ی چشما  ی و ناباور

خاموش  ی جور هیها  شعلهچند روزه وجودم. هر کدوم از  شیآت

و   د یکش  یزبونه م  ی تلنگر  نی.. با کوچکتریکی  نیا  یشد ول  یم

 شد.  یبزرگ تر م

و خدمه   ریه مدب  هیتو تاالر و توص  یالک  دنیدور چرخ  هیاز    بعد

زودتر آماده کردن شام.. برگشتم تو سالن که همون لحظه    ی برا

د ها  ریام  دنیبا  قدم  با  م  ی که  جام   یبلند  سر  سمتم  اومد 

خودم و آروم کنم    قیکردم با چند تا نفس عم  یو  سع  ستادمیوا



3758 
 

  یلمی.. با ف یاون جاده لعنت  تو  شی آدم چند روز پ  نیا  ادین   ادمیو  

برام فرستاد و حرفا تو گوشم خوند.. چه بال  ییکه  سرم    ییکه 

 آورد. 

از سمت سالن    ی لیگوشه که خ  هی  د یو من و کش  د یرس  نکهیا  تا

 : دینداشته باشه و پرس دید

 ؟یکن کاریچ ی خوا  یشد؟ م یچ -

نم  ی قینفس عم   نیآخر تاث  یکه  آروم شدنم    ی تو  ی ریدونستم 

 و جواب دادم:  دمینه رو کش ایداره 

 و؟یچ-

ف  ادتی- گ   یلمیرفت؟اون  دادم..با  بهت  که  زد   سای رو   یحرف 

 بهت گفت؟  ی ز یدرباره اش؟چ

 بزنم خودش پوزخند زد و ادامه داد:  یحرف نکهیاز ا قبل

شد داشت..اگه قرار بود حرف   یهم نم   ی ا   گهینگفته نه؟ انتظار د-

هم منتظر حرف زدنش نمون    ی خودیزد!ب  یبزنه که همون اول م 

بهتر هستن  همه  که  امشب  بکن..  و  کار    ن یزرتشت..کلک 

حت  یعقل  ی..ب ته یموقع دارم  پسر!من  ا  ینکن  رو   نیبهت  اجازه 
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با زن    بطهو بهش برچسب را  ی پسر خودمم ببر  ی بروکه آ   دم یم

بزن بگیشوهردار  اگه  وهلل  درم ی..به  پشتت  چاره امی..من  اگه   .

.  ختمیر  یآبروشون و م  لمیگفتم و با همون ف  ی داشتم خودم م

که تو دستته    یاز من مربوطه..پس از مدرک   شتریب  یلیبه تو خ  یول

اومده زنت و با خودش   ویبشه. گ  رید  نکهیاستفاده کن.. قبل از ا

 بود.  نببره ها..از ما گفت 

انگار    رهیخ داشتم   دی.. شادیبودم..شا   گهید  ی جا  هیتو صورتش 

ام  گهیاتفاقات چندساعت د از اون چهره  بعد   یو تجسم م  ریو 

 د.. درصد اآلن..حق به جانب نبو مین  یکردم که مطمئناً حت

به همه نشون م  لمی..امشب اون فد ینگران نباش  - .. عجله  دمیو 

نم که  ها  یچرا..من  آدم  همه  نصف    نیا  ی خوام  که  تاالر 

به کارم ربط دارن.. بفهمن که زنم با پسرخاله اش چه    شترشونیب

قرار با   هی وسط    نیگذاشته..ا  ی قول و  آبرو هم  واسه من   دیکم 

 ..نه؟ گهیبمونه د

 تکون داد.  دییبه تاگرفت و سرش و  ینفس

بکن.. فقط امشب تموم شه!من    یکن  یم  ی خب..هرکار  لهیخ  -

  ی زندگ   فیتو شرکت کنم. اومدم تا تکل  تی تو جشن موفق  ومدم ین
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  یمشخص بشه و بعد برگردم سر زندگ  شهیهم  ی پسرم برا   ندهیو آ

 خودم.

تکل  التونیخ- امشب  م  زیهمه چ  فیراحت..  شه..به    یمشخص 

 پسر شما! ندهیو آ  یخصوص زندگ

حرف من و نگرفت و   یو کالفه بود..که منظور اصل  یعصب  انقدر

بعد از چند بار تکون دادن سرش راه افتاد سمت سالن و منم با  

 زل زدم. رشیپوزخند به مس 

چ   شتریب   ی لیخ  انگار م   ی زیاز   و  فکرش  استرس   یکه  کردم 

ا بابت  حق  ایموضوع    نیداشت  شدن  هم  قتیرو   ن یو 

استرس..باعث شد حواسش همه جوره جمع دور و برش نباشه و 

 رودست بخوره.  

و منتظر حرکت من    نهی بش  دیبهتر.. به نفع من..حاال فقط با   چه

کرد قراره به نفع خودش تموم بشه   یکه فکر م   یباشه.. حرکت 

آتیول واقع    جان یتو خرمنش و من..چقدر ه  نداختیم   شی..در 

و   یدونه آخر هست  ی..تا وقتشی داشتم واسه تماشا کردن اون آت

بشه..بدون دخالت    اموشدار و ندارش بسوزه و بعد..خود به خود خ

 ! یکس
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[15.۰۶.21 21:2۴ ] 

 و ششم ست یب و چهارصد  و هزار پارت   

کم کم مهمونا    گهیود و دشد که شام تموم شده ب  یم  یساعت   مین

م  و خود  یداشتن  م   ی رفتن  امشب   ی اصل  شیموندن..نما  یها 

نسبت به چند ساعت    یبیشد و من به طرز عج  یداشت شروع م

به طور    دیآروم تر بودم و استرسم شا  ش یچند روز پ   یحت  ای

 بود! ده یموقت..خواب

کالفه   ی حالت ها  دنیو د   ریدونم به خاطر حرف زدن با ام  ینم

به طرز احمقانه و   نکهی.. بعد از اسایگ  دنی..ندایبود    شی بو عص

رفتم و از اون به بعد   ششیحالش و گرفتم و از پ  ی رحمانه ا  یب

لحظه   نیکه بود حال ا  یهرچ  ی چشمم ظاهر نشد..ول  ی جلو   گهید

پر آرامش و    ی و لحظه ها   وزر  د یام و دوست داشتم..چون بهم نو

 محتاجش بودم!   میتو زندگ   شهی داد  که هم  ی رو م  ی بدون استرس

هم رفت..داشتم دنبال    بایکم کم خلوت شد و شک  گهیکه د  سالن

گالره و طراوت   شیافتاد..پ سایگشتم که چشمم به گ یدارون م

 .. دیخند ینشسته بود و داشت به حرفاشون م
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همونم    یتونستم حس کنم ول  ی راحت م  یلیبودنش و خ  ی ظاهر

که اون لحظه تو    یلب با همه حس  ریرد و ز ضربان قلبم و تند ک

 وجودم قلنبه شده بود گفتم: 

 برات! رمیبم-

 ! شکشی..مردن پریتو چپ و راست حالش و نگ -

دارون از پشت سرم..چشمام و محکم بستم و برگشتم    ی صدا  با

 سمتش. 

 نه؟  ای یتون  یمن شو دارون..م الیخیامشب ب هی-

ما دوتا   ی که تو دعوا  شهیبه حرفم نداد و مثل هم  یتی اهم  چیه

 تر شد و گفت:  کیقدم نزد هیبود تا من.. سای دوست گ شتریب

پ   سا یگ  ی وقت  دمتونید- شد  نه ی بش  شتی اومد  پا  تو   ی و 

شد از خجالت..شانس    یداشت آب م  چارهی..بعدش دختر ب یرفت

..وگرنه همون موقع دشیند  یحواسم بود به جمع و کس   ی آورد 

ماوم  یم بهم    ییگرفتم..واسه حرفا  یدم سراغت و حالت و  که 

 ! مکرد یتره هم خورد نم ی که ارائه کرد یل یو مثالً دال ی زد

 . یکن ی کار و م نیهم ی اآلنشم دار نی دونم.. هم یم-
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شه..بب- تموم  امشب  که   ی گند  ی خوا  یم  ی چه جور  نمی فقط 

 ؟ یکن یو ماست مال  ی زد

 من زدم؟-

و سرش و    دیکش  یپوف  دیپرسشگر و حق به جانبم و که د  نگاه

 که گفتم:  نییانداخت پا

دارون..هم  شهیهم- اومدم  کوتاه   شهیکوتاه  کاراش  برابر  در 

رفتارم    هیاومدم..بذار   با  بفهمونم..بذار   ییزایچ   هیبارم  بهش  رو 

نم که  کنه  هم  یدرک  منطق   شهیتونه  و  آروم  من    یرو  بودن 

 حساب باز کنه. 

دوستانه    هیتوص  هیتونم    ی. من فقط م دی دون  یخودتون م..یاوک-

مسئول  امشب  از  که    ن یسنگ   تتیبکنم..بعد  زرتشت..امروز  تره 

 رو تنها نذار !  سایگ گهی.. بعدش دی کرد یخواست ی هرکار

 تکون دادم که گفت:  دییگرفتم و سرم و به تا ینفس

 کردم.  فی ..کارا رو ردنمیی من پا-

 دستت درد نکنه.-

 کنترل داد دستم.  موتیر هیتکون داد و  ی سر
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 نجا یو خدمه تاالرم پر کردم که ا  ریمد  بیآماده اس..ج  یهمه چ-

خال و    یخاموشه..ولتاالرم    ی نایکنن..دورب  یرو  کس  جون 

 شه ها!   یدو ساعته تمومش کن..بعد از اون دردسر م  یکیکارت..

از حاال به بعد   دیکه با ییو چند صد باره کارا نیمرور چند نیح

 به دارون انداختم و گفتم:  ی دادم..نگاه قدرشناسانه ا  یانجام م

 کنم!  ی. جبران می کمک حال بود یلیدمت گرم..خ-

 . یگفت نویشه..صد دفعه تا حاال ا یپر م چوب خطت داره گهید-

 به روش زدم که دستش و گذاشت رو شونه ام و لب زد:   ی لبخند

دست توئه..پله آخر   گهی..قدرت از حاال به بعد دقی رف   یموفق باش-

با اعتماد به نفس برو باال و دست گ و بکش    ریرو هم بگ  سایو 

 کنار خودت!

کابوس ده    نی..که امیریم  رونی در ب   ن یاز ا  یراحت..وقت  التیخ-

 ساله تموم شده باشه! 

خداحافظ  دارون از  بعد  هم  یکه  مونده    یباق  ی مهمونا   نیبا 

که مثالً    ریام  ره ینگاه خ  ریو ز  بم ی و  گذاشتم تو ج  موتیرفت..ر
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وقتشه و زودتر دست به کار    گهیخواست بهم بفهمونه حاال د  یم

 بودن.و گالره و طراوت نشسته  سایکه گ ی زیشو..رفتم سمت م 

شد و من باز بدون توجه    رهیهم روم خ  سایشدنم نگاه گ   کینزد  با

 بهش..سمت طراوت خم شدم و گفتم: 

 ! ی ایلحظه م هی زمیعز-

  یگوشه خلوت تر و با همون لحن  هیبلند شد و منم بردمش    عیسر

بزرگ احساس  بهش  م  یم  یکه  و  داره   یداد   دوست  دونستم 

 گفتم: 

 خواهش کنم؟  هیشه ازت  یم-

 باشه داداش زرتشت! یهرچ-

رو   ی لبخند و   ی دختر  ی به  رفتار  همه  با  و  بودن  خواهر  که 

معن برام  سو  یحرکاتش  و  زدم  بود  دادم   نمیماش  چییکرده  و 

 دستش. 

بگ- رو  گالره  برر یدست  هم  حنییپا  دی..با  تاب   نجایا  اطی.. 

باز  هی   د یتون  یداره..م   ن ی..تو ماشدی..اگرم خسته شد د یکن   ی کم 
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مزاحمتون   ی..کس د ی..دارونم هست نگران نباشامیتا ما ب   دین یبش

 شه!  ینم

 دستش انداخت و گفت:  ی تو چییبه سو یمتعجب  نگاه 

هرچ- بگ  یچشم  فقط..اتفاقیشما  اش    ی..  همه  افتاده؟امروزم 

 .دینگران بود

 . دمیو بوس  شی شون یصورتش و تو دستم گرفتم و پ  اریاخت یب

.. که مربوط به  م یبزن  ییحرفا  هی..فقط قراره  زمیعز  ست ین  ی زیچ-

خواد گالره بشنوه و ناراحت بشه. چون به تو    یبزرگتراس..دلم نم

 سپرمش دستت..مواظب جفتتون باش! یاعتماد دارم م

معن  ی نیریش  لبخند به  و  چشماش  و  نشست  لبش  قبول    ی رو 

و به چند    زشونیرفت سمت م   عیدرخواستم رو هم گذاشت و سر

راض  دینکش  هیثان برن    یگالره رو  و  بشه  باهاش همراه  کرد که 

 . نییپا

[15.۰۶.21 21:2۴ ] 

 و هشتم  ست یب و چهارصد  و هزار پارت   
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به گ  ی از جلو   نکهیهم رفتن..چشمم  افتاد که    سایچشمم کنار 

م نگاه  بهم  متعجب  و  به  کرد    یداشت مشکوک  بفهمه  بلکه  تا 

 بود! یرفتنشون چ  ییهوی لیگفتم و دل یطراوت چ

انقدر     دیبا  گهی..برعکس..حاال درم ینداشت نگاهم و بگ  یلزوم  گهید

و نگاه مضطرب..که اون شعله   دهیترس  ی چشما  نیزدم به ا  یزل م

زبونه بکشه و بزرگ و بزرگتر  بشه..تا بلکه منم بتونم با    ی موذ

 امشب و..  شیگرفتم استارت بزنم نما  یکه ازش م  یو قوت  ی انرژ

  یکه حت  یکه هنوز متوجه سالن کامالً خال  یت ینگاه به جمع  هی

  یی همونا  قاًیهم توش نبود نشده بودن انداختم..دق  ی خدمه ا  گهید

 شدن..  یشاهد م شینما نیا موندن و تا آخر ی م  دیبودن که با

سبابام  سنی می..مامانم..خاله  خان..خاله  همه   مای ..منوچهر  از  و 

که   ییآدما  رهی .. همون داسایو در آخر..من و گ  وی و گ  ریمهمتر..ام 

زدن به    دیی..مهر تامهینصفه و ن  لمیف  هی  دنی..با دشی ده سال پ

دادن..بدون   شی و از شهر و خونه خودش فرار   سا یقاتل بودن گ

از    ی چه جور  سایبود و گ  یزن ک  ونبخوان بفهمن اصالً ا   نکهیا

 اونجا سر درآورد.
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شد.. آقاجون بود    یحس م  ی بدجور  شیخال  ی که جا  یکس  تنها

نما اون  تو  عروس  فیکث   شی که  ا  یشب  خودش    نکهیما..بدون 

  سایتو جون گ  شد و با ترس انداختن   ریمتوجه باشه..همدست ام 

سرپوش ده ساله رو جرم و هرز   هیکرد تا  ی دادنش..کار ی و فرار

 نتونه برش داره.  یو کس فتهی رفتن دامادش ب

ا  یول روحش  م  نجایحتماً  داشت  و  نوه    دید  ی بود  که 

داشت و کار اشتباه ده سال    یارشدش..امشب اون سرپوش و برم

 کرد!  یو جبران م ششیپ

 هیاونم داره با    دمیافتاد و د  وی..به گ تیمرور جمع  نیکه ح  نگاهم

  گهیکنه..د  یبراندازم م  رهیخ  رهیلب خ  ی و پوزخند رو  روزینگاه پ 

رسوندن    ی و قدم هام تند شد برا  د یقدرت صبور بودنم به صفر رس

 خودم به نقطه مورد نظر! 

 ریو ام  سایو گ  ویزدن و به جز گ  یهمه داشتن باهم حرف م  هنوز

متوج  چیه واسه  کس  شدم  آماده  من  که  نبود   یسخنران  هیه 

 صدام و بلند کردم و گفتم:  نکهیتا ا یطوالن

 به من!  دید یلحظه گوش م هی..د یببخش-
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ساکت شدن و توجهشون بهم جلب شد..نه فقط من کم کم    همه

شده و جز جمع    یکامالً خال  گهیکه سالن د  دنید  یداشتن م

 . ستیکس ن  چیخودمون ه

 مسئله شروع کردم: نی هم حیبا توض نیهم واسه

باهاتون داشتم..که فقط به خانواده خودمون مربوط    یصحبت هی-

بعد..شروع    نیشد..واسه هم  یم و  برن  مهمونا  صبر کردم همه 

 نباشه..هرچند که..   نمونیب  یو نامحرم بهیکنم که غر

م   ن یخشمگ  ی نگاه  م ین گ  ی زیبه  ام  و یکه  نشسته    ر یو  پشتش 

 امه دادم: بودن انداختم و اد

 ! ستمیمطمئن ن  یلیخ-

 بد؟ ایشده پسرم؟ خبر خوشه  یچ -

زد  که    یجواب بابام و لحن شوخش.. که انگار داشت حدس م  در

کردم و    ی خوام خبر بچه دار شدنمون و بهشون بدم.. مکث  یم

 گفتم: 

واسه    ینم  - واسه    هیدونم..  بد!    هیعده خبر  خوب..  هم  عده 

 ! م یبهش نگاه کن  ی ا  هیداره از چه زاو ی بستگ
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 شده خاله؟  یزرتشت جان؟ چ ی نگرانمون کرد -

ااف   نگاهم از   شتری.. ب دیسوال و پرس  نیتاد سمت خاله سارا که 

  قه یسوخت که در عرض چند دق  یوسط دلم واسه اون م  نیهمه ا

چشماش   ی که از شوهر و پسرش ساخته.. جلو  یقرار بود بت   ندهیآ

شدن    یگناه قربان  یطاقت ب  گهید  ی .. ولزهیبر  نیپودر بشه و زم

 نداشتم..  نیاز ا شتریرو ب سایگ

موضوع مربوط به پسر شماست.. از همون   یله.. ولخا  دیببخش  -

 که گفتم!  ی بد هیزاو

 کرده؟ کاریمگه.. چ ویچرا خاله؟ گ -

تو   ی ا  خزدهیدر واقع    ایجوابش و بدم.. دست سرد    نکهیاز ا  قبل

که    سایبرگشتم با چهره مبهوت گ  نکهیدستم نشست و من هم

تا سکته کردنش از ترس نمونده بود رو به رو شدم و    ی زیانگار چ

 گفت: ی وقت دیبه گوشم رس ش یلب ر یلرزون ز  ی صدا

 زرتشت.. تو رو خدا! -

  ی لحظه ا  نی آخر  نکهیا  د یهنوز به اون چشما بود.. به ام  نگاهم 

ا تا  و همون    نمشیب  یم  شونیاندازه هراسون و پر  نیباشه که 

 بلند شد:  ینکره اون عوض ی موقع صدا
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 ! یبگ ی خوا یم  یچ نمیمامانم با تو بود.. جوابش و بده بب -

گ  سرم برگردوندم سمت  وا   ویو  سرپا  حاال  با   ستادهیکه  و  بود 

ظاهر مقتدر    هیخواست    یشلوارش م  بیفرو رفته تو ج  ی دستا

با اعتماد به نفس واسه خودش بسازه که خب.. خ موفق   یلیو 

 نبود. 

انداختم که برعکس    ریهم به ام   ینگاه   میاز  جواب دادن ن  قبل

  تم یحس رضا  هیجمع.. نه متعجب بود نه مبهوت و برعکس..    ه یبق

ا  یم با  از چشماش خوند..  فکر م  دیام  نیشد  قراره   یکه  کرد 

 برم..   شیکه اون بهم داده پ ییاطبق برنامه و هشداره

از حدش   شیکه به خاطر احمق بودن ب  ی بود لبخند  ناخودآگاه

  و یمنتظر گ  ی تو چشما   رهیرو لبم نشست و با همون لبخند.. خ

 لب زدم:

معروف بود به    لیفام  ی تو  شهیکه هم  ی خوام بدونم.. پسر  یم  -

رات  حرف بزرگترا.. حاال با چه ج  عیو مط  ی ریآروم بودن و سر به ز

و باهاش قرار    دهیاس ام اس م  یواشکی.. به زن من  ی و اجازه ا

تاک  یم بدتر..  از همه  و  تهد  د یذاره  که شوهرش    یم  دیو  کنه 

 قرار نفهمه؟  نیاز ا  ی زیچ
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[17.۰۶.21 1۶:۴9 ] 

 ام یس و چهارصد  و هزار پارت   

که    دمیچندنفر به گوشم خورد و از گوشه چشم د  ن یه  ی صدا

  ی حرف   دنیواکنش نشون داد و باالخره متعجب شد از شن  ریام

نرسونده..ول به گوشم  بود خودش  هنوز همه    یکه مطمئن  من 

چهارچشم گ  یحواسم  برا  ی ویبه  تالش  بدون  که  حفظ   ی بود 

و   دبو  ستادهیکه کنارم وا  ییسای من و گ  نی ظاهر داشت نگاهش ب

 ی..جا به جا مدیلرز  یدستم م   یسردش هنوز داشت تودست  

 شد! 

ناباور و سرزنشگر  نیباالخره..نتونست ا  نکهیا  تا که    ی همه نگاه 

 : دیو توپ ارهیروش زوم کرده بودن و طاقت ب

 و زده؟  یحرف مزخرف نیهمچ یک-

 و سرم و به تاسف تکون دادم.  دمیآروم خند 

نداد  هی  ی حت  یعنی- به    زیهمه چ  سا ی..که گی درصد احتمال  و 

قبل از اون قرار مزخرفتون؟انقدر خودت و   یمن گفته باشه..حت

باال گرفت  دتیتهد بار    یتون  ی م  ی که فکر کرد  ی و دست  واسه 
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گ بزن  سایدوم  گول  کن  یرو  مجبورش  کس  یو    یزیچ  یبه 

چ  دینگه؟شا م  ی زیتهش  که   هچ  نکهی..ایول   میخواست  ینشد 

زر  ی کرد  یغلط چه  زد  ی و  بهش  م  ی اونجا  واو  به  واو   ی و 

و انکار نکن..اگرم شاهد    ی زیچ  ی خودیدونم..پس احمق نباش و ب 

 .ستادهیکنارم وا نجایکه هم شیواسه حرفام..اول ی خوا یم

 ن ینگاه ا  ریداشت ز  ویگ  ی که به جا  سایو چرخوندم سمت گ  روم

 شد و گفتم:  یآدما آب م

 زم؟ یحرفام درسته عز-

تکون داد و من دوباره زل زدم   دییگرفت و سرش و به تا   ینفس

گ سعو یبه  هنوز  از    ی..که  و  خودش  زدن  پا  و  دست  با  داشت 

 منجالب نجات بده و با پوزخند گفت: 

 ی ا نه ی چه ک ست یمسخره اس..زن و شوهر معلوم ن  گهید یلیخ-

 ی..آخه حرفادیمن و ببر  ی آبرو  د یخوا  یم  ی نجوری..که ادیازم دار 

داد که ده    یم  تیبهش اهم  یکنه..اگه کس   یقبول م  یاون و ک

پدر مادر خودشم قبولش ندارن اون   یشد. حت  ینم  ی سال فرار

 ؟یکن یم  شیوقت تو به عنوان شاهد معرف 
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همزمان شد با بلند شدن    تی شدن دستام از حرص و عصبان  مشت

 : د یتوپ ویمنوچهر خان که خطاب به گ ی صدا

حرف  ی و دار  ینشست  یک  ی حد خودت و بدون پسر..بفهم جلو-

هم ربط داشته    ی. خبط ده ساله ما به هرک یکن  ی بار دختر من م

 ! ستیمربوط ن  یکیباشه به تو 

وقت با    هیمحافظه کار.. که    شهی هنوز ساکت بود و مثل هم  ریام

خاله سارا بود    ی خودش متزلزل نشه..ول   گاهیجا  یحرف و حرکت

 کرد:  یدرانه داشت از پسرش دفاع مکه هنوز ما

 ی حرف  هیشه زرتشت    یکه نم  ی نجوریخب منوچهر خان هم-

  ن یهمچ  دیچرا با  و ی. آخه گدی بزنه و همه به پسر من بد نگاه کن

 که نخواد زرتشت بفهمه؟ سای داره با گ یبکنه؟چه حرف ی کار

  کهیقبلش.. درحال  ی نوبت من بود که ادامه حرفم و بزنم ول  گهید

نم  یحت گ   یفکرشم  دستم   سایکردم..  تو  از  و  که دستش  بود 

 خاله برداشت..  زیو چند قدم به سمت م دیکش رونیب

  ی دونست م  یمن بود و نم یشروع طوفان نیا جی هنوز گ نکهیا با

انگار  براش گرون تموم   ی بگم ول  یکنم و در ادامه چ  کاریخوام چ
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خودش تو معرض اتهام قرار   وی گ  ی به جا  گهیبار د  هیشد که    یم

 که گفت:  رهیبگ

نم  - واقعاً خودت  با من    یم   یچه حرف  ویگ  یدون  یخاله  تونه 

ا باشه؟  زد سال خو  نهمهیداشته  و  م  ی دت  بازم  راه..  اون    یبه 

بد  نیهم  ی خوا ادامه  و  ای روش  از  برفرض  باشه..    لیف  نکهی.. 

..  یهندستون کرده خبر نداشت  ادیپسرت بعد از ده سال دوباره  

ه مادر از احساس یمسخره  اس که به عنوان    ی لیخ  گهید  یول

که به من داشته    ی و چشمت و رو عالقه ا  یپسرت غافل باش   یقلب

..  ی و خودت و همه رو گول زد  ی کار و کرد نی.. ده سال ا ی ببند

داشته     سایتونه با گ   یم  ینگو چه حرف  گهیکار و نکن. د  نیا  گهید

 باشه  که نخواد زرتشت بفهمه! 

کش   نباریا عقب  و  گرفتم  و  دستش  ها  دمیخودم  حالت   یتا 

ادامه    ی نشه و  خودش و کنترل کنه برا   نیاز ا  شتریب   شی عصب

 مونده بود.  شیاصل ی امشب.. چون.. هنوز قسمت ها

 مامانم واکنش نشون داد و گفت:  نکهیا تا
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باز  نیا  - به زن  هیچ  ایمسخره  ..کدوم عشق و عالقه؟ مگه آدم 

  ی ناموس  یب   نی تونه عالقه داشته باشه؟ فقط هم  یشوهردارم م

 کرد. لشیما کم بود که الحمد اهلل پسرت تکم  لیتو فام

  نا یرو ثابت کنه..ا  ی زیچ  نیتونه همچ  ینم  یتند نرو خاله.. کس-

که    یهر کوفت  ایاز خودشون درآوردن! از حسادت    گنیم  یهرچ

هست..ول  نم  یاسمش  ساکت  ا  یمنم  جواب    یحرفا  نیمونم.. 

 ! دم یدروغشون و به وقتش م 

فس نفس افتاده بود زل زد به ن  تی از حرص و عصبان  کهیدرحال

که من کارش    هیتا مثالً با نگاه بهش بفهمونه منظورش چ  سایبه گ 

 و راحت کردم و گفتم: 

ف  ؟ی چه جور  - اون  دادن  لو  به    یلمیبا  بود  قتلش  مدرک  که 

مرگ و    نی .. بیگفت  سایجوابت نه؟ خودت به گ  گهید نهی! اسیپل

  یو انتخاب کنه.. خودِ حرومزاده ات گفت  یکیکردن با تو    یزندگ

فرصت    نیدر اول  ایخارج..    رهی کنه و م   یشبونه باهات فرار م  ای

در خونه اش و دستبند به   ادیب  سی تا مامور پل نهیمنتظر بش  دیبا

 رتم؟یدست به جرم قتل ببردش.. مگه نه پسرخاله با شرف و با غ 
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بلند شد  و هرکس  ی صدا و   ی جور   هی  یهمهمه  داشت تعجب 

  ن یمیوسط خاله س   نیداد و ا  یمن و نشون م   ی از حرفا   شیناباور

 : د ینال  یبود که با عجز و درموندگ

 ی کار  نیجرات داره همچ  یزرتشت جان؟ ک  یگیم  ی دار  یچ  -

گند    گهیبار د  هی  میکه اجازه بد  میبا بچه من بکنه؟ ما مگه مرد

  یی من مجازات بشه؟ خبط و خطا  ی سایگذشته هم بخوره و گ

 یبه کس  گهیده سال تاوانش و پس داده.. د  نیهم اگه کرده.. تو ا

 سوء استفاده کنه!  لمیداره که بخواد  از اون ف  یچه ربط

.. مشخص بود که استرس گرفته و نگاه  ویبرگشت سمت گ  نگاهم 

  ز یر  ی با چشما  کهنیشد تا ا  یجا به جا م   تیتو جمع  رونشیح

زل زد تا براش خط و نشون بکشه.. حق داشت..    سایشده به گ 

که ده سال در برابر همه سکوت کرده   ییسایکرد گ  یفکرشم نم

و بذاره کف    یچ  هگرفته بود.. هم  ادیخوب    یلیکار و خ   نیبود و ا

 بده.  حی دست من و مو به مو حرفاش و بهم توض

دست کم گرفته بود رابطه پر از اعتماد ما دو تا رو..   ی اد یز  یول

خب..    یاومد ول  ش یپ  ییها  ی دلخور  هیوسط    نیهرچند  که ا
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کرد.. واسه من    ی رو از من پنهون نم  ی چیه  گهید  سایگ   نکهیهم

 بود!   یکاف

بر  و بر  همه رو    ی خوا  یم  ی ور نجی.. همگهیبگو د  ی زیچ  هی  -

 تا بهت تهمت بزنن؟  ینگاه کن 

که    ی بلند  ی به سمت مادرش برگشت و با صدا  ویکالفه گ  نگاه 

 : دیبده داد کش رییخواست باهاش جو و به نفع خودش تغ یم

.. به روح د یکن  ی.. شما چرا حرفاش و باور مگهیبابا داره دروغ م  -

من و نداشت.. فقط    دنیاز اول چشم د  نی.. اگهیآقاجون دروغ م

 کنـــــه!  یشما خراب م  شیداره من و پ

به گوش    دناشی عربده کش  ی صدا  ی و بلند کردم تا ال به ال   صدام

 برسه و گفتم: 

رو..   سای.. نه شهادت گی من و باور دار  ی باشه قبول.. نه حرفا  -

نمخودت    ی بابا  ی حرفا   گهید  یول که  نداشته    یتون  یو  قبول 

 ! ی باش

تا اآلن ساکت مونده برگشت و از همه    رِیهمه به سمت ام  نگاه

باباش چه   نباریا  نهیخواست بب   یبود که م   وینگاه گ  زترشونمیت

 و آبروش زده که گفتم:  ی گندش به زندگ
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ف  ریام  ن یهم  - خودت  پدر  اون   ن یدورب  لم یخان..  مداربسته 

خبر   یچیاز ه  نکه یا  الیفرستاد به خ  کارخونه خرابه رو واسه ام

هم پسر خودش و بشونه سر جاش   قیطر  نیندارم و خواست از ا

زن شوهردار خراب نکنه و هم زن من و   هیاش و همراهِ  ندهیتا آ

 از چشمم بندازه.. 

[21.۰۶.21 23:۰1 ] 

 و سوم  یس و چهارصد  و هزار پارت   

از تو ج  موتیر  و یدیروشن کردن و  ن یکتم درآوردم و ح  بیو 

پل و  سالن  ف  یپروژکتور  ام  لمی کردن  خود  که  نظرم    ر یمورد 

 بود ادامه دادم:   دهیزحمتش و برام  کش

 زیکدوم موفق نبود چون.. من از اول همه چ  چی که البته تو ه  -

با د  یو م و   ی ناموس  یب   زانی.. به ملمیف  نیا  دنیدونستم فقط 

 بردم!  یوقاحت پسرش.. پ

 نبود.. نیقرارمون ا -

که با خشم    ریروم و برگردوندم سمت ام  لمیکردن ف  یاز پل  قبل

  ی تر به من بود سع  کینزد  هیبهم زل زده بود.. چون نسبت به بق
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بلند    ی من با صدا  ی جز من نرسه ول  یداشت صداش به گوش کس

 جوابش و دادم: 

.. که من  یو دوخت  ی دیبا شما نذاشتم.. خودت بر  ی من قرار  -

 زیوسط همه چ  نیذارم ا  یو تنم نکردم! نم  ومدیازش خوشم ن

 بمونن.. دوباره!   بینص  ی ب ایو اصل کار سایگردن گ فتهیب

درهمش که البد داشت به جمله آخرم فکر    ی و از اخما  نگاهم 

  ن یآست   سا یکردم که همون موقع گ  یو پل   لمیکرد گرفتم و ف  یم

 : دیکتم و تو مشتش گرفت و نال 

اس..   وونهید  نی از ترس. ا  رمیم  یزرتشت بسه.. من.. من دارم م  -

م  ی کار  هی جفتمون  همدهیدست  تا  بسه  و   نجا ی..  آبروش  که 

 کنه.. مطمئن باش! ی نم  یغلط نیهمچ گهی.. دی برد

و به چشماش دوختم..    میو نگاه پر از  دلسوز  دمیکش   یق یعم  نفس

کرد هدفم فقط    ی داشت که فکر م  ی چقدر دل خوش و خجسته ا

تا هم آبروش  بود.. من ه  نیبردن  تا    یچیمرحله  نگفتم..  بهش 

ام به خصوص  گ   ریهمه..  از دویو  بعد  استرسش..    نهمهیا  دنی.. 

انتظار داشت  ی همونجور  زیفکر کنن همه چ  رفته و   شیپ  نکه 
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  نیا  ست یقرار ن  ی ا  گهیاز برنامه و نقشه خودشون.. اتفاق د  ریغ

 . فته ی وسط ب

رو   سا یبودم که قبل از اومدنمون.. گ  مونیحاال به شدت پش  یول

.. اوردمیو استرس در ن  یاز نگران  ی .. تا حدییزایچ  هی  حیبا توض

باشه که تا آخر امشب.. بتونه رو    ی قو  ی بودم انقدر  دواریفقط ام 

 .. رهیجمع بگ نیا  ی و حقش و از تک تک آدما ستهیپاهاش وا

جمله آرامش   هینبود.. فقط تونستم با    حیوقت توض  گهیکه د  اآلنم

 موقت و به چشماش برگردونم: 

 به من اعتماد کن!  -

[21.۰۶.21 23:۰1 ] 

 و چهارم یس و چهارصد  و هزار پارت   

××××× 

  ی که زرتشت م  ی .. همون روزشی من و برد به چند روز پ  حرفش

شب قبلمون هنوز شکرآب   ی خواست بره سفر و ما بعد از دعوا 

 که باهاش گذاشتم.   ی و قرار  ویگ  امیاسترس پ  ریو من درگ  میبود
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ن  تا آخر  م   یم لحظه  چون  بگم..  زرتشت    یخواستم  دونستم 

خوره    ی شه و گند م  ینم  یدونستم راض  ی کنه.. م  ی مخالفت م

 به همه برنامه ها. 

که    ی و خورده بودم.. اون روز   میمن قبالً چوب پنهون کار  یول

گرفتم با اون آدم شارالتان    میبدون حرف زدن به زرتشت تصم 

درس    ی از کشو خارج بشم.. بدجور  یقانون   ریبرم لب مرز و بعد غ

 رو از زرتشت پنهون نکنم..  ی زیچ گهیعبرت گرفتم که د

افتاد و من تو مخمصه   یم  یاتفاق  نیهمچ  گهیبار د  هیاگه    چون

شد..    ی م  ی ناش  م یتجربگ  یو ب  ی کردم که از ندانم کار   یم  ریگ  ی ا

 کردم!  یزرتشت نگاه م  ی تو چشما ییبا چه رو

  ی م  رونیکه داشت از در خونه ب  ی درست لحظه ا  نیهم  واسه

تصم پ  ممیرفت  از  گفتم.  و  گرفتم  تهدو یگ  امیو  از  از داشی..   ..

که    ی که تو همون روز باهاش گذاشته بودم و از نقشه ا  ی قرار

 ! دمیضبط کردن صداش کش ی برا

بود و شب قبل به دروغ اون   نی هم  می ناراحت  یاصل   لیدل  نکهیا  از

موضوع رو مطرح کردم تا ذهنش منحرف بشه و نفهمه درد من 

 ! هیا گهید زیچ
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انتظارم    زرتشت طبق  بعد..  و  حرفام  به  داد  گوش  آخر  تا  هم 

خشم و   تیبا نها  ی مخالفت کرد.. صداش هنوز تو گوشم بود وقت

 گفت:  ش یکالفگ

دادن    امیو از پ  ینداختیاگه لحظه آخر  مغزت و به کار نم  یعنی»

سرخود و تک   ی خواست   ی.. م یگفت  یبه من نم  ی ز یچ  یاون عوض

کدوم   ده؟یم  صی که اون تشخ  ی هر قبرستون  ی بر   یو تنها پاش

چند  صد بار بهت    سا؟یکنه گ   ی و م  ی کار  نی همچ  یآدم عاقل

دست آوردن   هب   ی راه حل برا  نیبگم ضبط کردن صدا مسخره تر

نم کن   ی خوا  یمدرکه! چرا  ا  یقبول  ن   نیکه  من    ست؟یراهش 

ذره    هیکه    ؟یحرف بزنم که تو قانع بش   ی به چه زبون  دیبا  گهید

آخه اصالً چرا جواب اون    ؟یمن تره خورد کن  ی هم واسه حرفا

 ؟«یکردنش بکشون دیکه بعد کار  و به تهد ی و داد وزیپف

[21.۰۶.21 23:۰1 ] 

 و پنجم  یس و چهارصد  و هزار پارت   

 : دمی نال یجواب خودم که با درموندگ  بعدشم

 ؟اگهیفکر کردم که اگه تنها راهمون باشه چ  نیفقط به ا  »من

وقت    چیبره خارج و ما ه  شهیواسه هم  نباریا  ویجواب رد بدم و گ 
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چ نرسه  بهش  ها  ؟برنامهیدستمون  نقشه  بهم    ی و  که  تو 

و    مونیباهاش آرامش زندگ  می اه هست که بتونر   هی  ی..وقتختیر

نکن   میبرگردون استفاده  بب  م؟بذاربرمیچرا  برم    نم یزرتشت..بذار 

خواد از جون من..بذار  حرفاش و بشنوم    ی م  ی..چهیدردش چ

بال رو سر من آورد..تا اآلن که هربار    نیسال ا  نهمهیچرا ا  نمی بب

پس    دهیکش  شیحاال که خودش بحثش و پ  یفقط انکار کرد..ول 

به   زایچ  نیا  دنیخواد درباره اون شب حرف بزنه..فهم  یحتما م

 ده ساله ام حق منه!   ی سواال  دنیجواب رس

م   - دورادور مواظبت   یکه حت  ستمین  نجای..اسایگ  رمیمن دارم 

  یم   یسرت آورد..من وسط جاده چه غلط  گهید  ی بال  هیباشم..اگه  

ذره هم به فکر    هیتوئه..آخه    ش یتونم بکنم..همه فکر و ذهنم پ 

 من باش.. 

آدم محافظه کاره.    هیتونه بکنه..اون    ینم  ی کنه!کار  ینم  ی کار-

 ی گوشه ا  هیترس فرار کرده و    ن یترسوئه..ده ساله به خاطر هم

واسه اش   گهیپرونده د  هیکنه که    ینم  ی وقت کار  چیشده..ه   میقا

گ  بشه.  آدم  وی درست  م  هیهمون  تو  م یشناخت  یکه  ..وگرنه 

و جرات به خرج   لد  دم یکش  شی حرف اون شب و پ   ی ..وقتیعروس
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  ی عنینگفت    یچ یه  یکرد..وقت  ی زد..اعتراف م  یداد و حرف م  یم

حرفاش و بزنه که به جز من    ییخواد جا  یترسه و م  یهنوز م

به خد  یکس هشنوه..  خ  ینم  یچیا   المون یشه..بذاربرم..حداقل 

 !« میاومد انجام داد یاز دستمون برم ی راحت بشه که هرکار

برسه و آخر   ی ا   جهینت   هیتا بحثمون به    د یطول کش  یساعت  کی

شده بود    رشیسر زرتشت..کامالً از سر اکراه و اجبار.. فقط چون د

با م   دیو  حرکت  ه  یزودتر  از  و  و    یراه  چیکرد  من  نتونست 

که دارونم همراهم باشه    یبه شرط  یداد..ول  تیمنصرف کنه.. رضا

 و دورادور هوام و داشته باشه! 

ا   منم چون  کردم  م  شتریب  ینجوریقبول  قلب  گرفتم    یقوت 

گ که  بودم  معتقد  هنوز  که  ا  چی ه  و یهرچند  تا  اندازه    نیوقت 

 . ارهیسرم نم ییکنه و بال ینم سکیر

 رونیکه اگه تا اون زمان از کارخونه ب  میدکر  نییهم زمان تع  ی برا

که همراه خودش آورده بود تا درصورت    ی نرفتم..دارون و چند نفر

 تو.  انیدعوا و زد و خورد مداخله کنن دست به کار بشن و ب

که انتظارش و داشتم    ی ا  جهی..نتیول  د یکه کار به اونجا نرس   البته

به مراتب    یشده و حال  یمتالش  ینشد و من با روح  بمیهم نص 
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که   ییرفتم..خودم و رسوندم به جا  یکه داشتم م  یبدتر از وقت

 دارون منتظرم بود!

  

[21.۰۶.21 23:۰1 ] 

 و ششم  یس و چهارصد  و هزار پارت   

  اورد یسرم ن  ییبه جسمم وارد نکرد و بال  یب یآس  و یکه گ  درسته

کرد  که    میضربه فن  ی .. جورشیعلن  داتی.. با حرف ها و تهدیول

چرا بازم به    نکهیشدم از ا  مونیهزار با به غلط کردن افتادم و پش 

 حرف زرتشت گوش نکردم!

از منم داغون تر بود..   ی که از سفر برگشت.. حالش حت  زرتشت

با هم حرف نزده   گهیبود.. چون د  دهیو شن  دهید  یدونم چ  ینم

شن  میبود دارون  از  انگار  نت  دهیو  به  من  که  مطلوبم    جهیبود 

وقت  دمینرس تباه  ی و  و  مرگ  حس  چقدر  برگشتم  اونجا   یاز 

 داشتم! 

 ی نشست و با چشما   میی.. فقط رو مبل رو به رود ینپرس  یچیه

نگاه  من..  به  زد  از خونش زل  پر  و  و   یخسته  از  سرزنش  پر 

 خواست بگه:   ی.. که م ی دیناام
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 گفتم بهت؟« یچ »من

و    ویآخر گ  ی .. مثالً قرار بود حرف ها اوردمیخودم طاقت ن  یول

  یو چه جور  دهیبرام کش  ی دلم نگه دارم و نگم چه نقشه ا  ی تو

 کرده..  دمیتهد

سر    ییبربخوره و بال  شرتیکنم به رگ غ  ی نداشتم کار  دوست

 براش بمونه..   یمون یکه بعدش فقط و فقط پش  ارهیب  ویگ  ایخودش  

زار  یول و  هق  هق  با  همراه  اراده خودم  بدون    رونیب  میحرفام 

 کردم.. فیاتفاقات اون سوله رو براش تعر ازیتا پ ریو س ختیر

جز   یعکس العمل  چیهم تو سکوت فقط گوش کرد و ه  زرتشت

تر شدن رنگ پوستش از  خودش   رهیعضالت صورتش و ت  رییتغ

با   هینشون نداد  و آخرسر.. فقط   جمله گفت و همه وجودم و 

 و رو کرد:  ریجمله ز  هیهمون 

برا  جهینت  نمی»ا قائل نشدن  و.. ارزش  به من  نداشتن    ی اعتماد 

 حرفم!«

مبهوت مونده من رفت تو اتاق و از اون    ی چشما  ی و جلو  گفت

 گهیجز چند تا کلمه و چند تا جمله از سر اجبار دروز به بعد..  

 .. میبا هم نزد یحرف چیه
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  شتر یگفتم ب  ی م  یحرفام و زده بودم و هرچ  گهی نزدم چون د  من

  شتر یگند و داشت و نخواستم ب  نیا  ی رو  دنیفقط حکم ماله کش

بود    یشرکت و مهمون  ی کارا   ریذهن زرتشت و که درگ  نیاز ا

بر نززمیبهم  بود لحظه .. زرتشتم حرف  برخورده  د چون.. بهش 

منصرف کردن    ی برا  یمیتا  چیکه ه  یآخر قبل از رفتنش.. وقت

گ قرار  از  نداشت حرف  و    ویمن  من  نتونست  اون  و  زدم  بهش 

 متقاعد  کنه.. 

..  یکه اون عوض  ییبرخورده بود که اعتماد نکردم و رفتم جا  بهش 

  دیو با تهد  رهیبگ   میتصم  می به خودش اجازه داد.. واسه ادامه زندگ

 گرفتن زرتشت!  دهیببردش. اونم با ناد  شیپ

[21.۰۶.21 23:۰1 ] 

 و هفتم  یس و چهارصد  و هزار پارت   

  ل ی.. حس کردم دلنیکردن اون آهنگ تو ماش   یامروز که با پل   تا

فکر کرده بود من دارم    دیهم هست.. شا  گهید  زی چ  هی  شیناراحت

کنم و از ترس زندان و اعدام شدن..   یفکر  م  ویگ  شنهادیبه پ

ب دارا   ال یخ یحاضرم  فرار    ی ها  ییهمه  باهاش  و  بشم  ارزشم  با 

 کنم.. 
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داد چون..   یبهم جواب پس م  یبعداً حساب  دیصورت که با  نیا   در

همچ واقعاً  د  یحت  ی فکر  نی اگه  شده..  رد  ذهنش  از   گهیگذرا 

 وقتش بود به منم بربخوره! 

از برنامه و نقشه هاش به    یچی ه  نکهیواسه اون.. هم واسه ا  هم

تاالر    نیا  یدونستم قراره بعد از  مهمون  یمن نگفته بود و اصالً نم

و منگ..    ج یگ  ی آدم ها  نی ع  و بکنه  دادگاه محاکمه و حاال فقط

.. به خصوص بابا و مامان هیو بق   ریو ام  ویگ   نیام ب   دهینگاه ترس

به از کار افتادن قلبم نمونده    ی زیشد و چ  یخودم جا به جا م

 بود! 

خواستم با    یلحظه م  نیهامون.. تو ا  یبا وجود همه دلخور  یول

  خواستم   یبرم و بهش اعتماد کنم.. م  شیبه حرف زرتشت پ  هیتک

 همگامش باشم و هرجا الزم شد حرف بزنم.. 

ا  حاال  به  کار  گ  دهیکش  نجایکه  اون  که  م   ویبود  بازم    ی آشغال 

و بندازه گردن من.. که    زیخواست خودش و مبرا کنه و همه چ

هم بهم بچسبونه    ی انتکاریو خ  ی عالوه بر قاتل بودن.. انگ زناکار

خبر.. ساکت    یپسر گول خورده از همه جا ب  هی و خودش بشه  

 بشه!  مومجونم ت  متیاگه به ق  ینشستم.. حت  ینم



3790 
 

گدار به    ی که ب  ست ین  یداشتم زرتشت آدم  نانیاطم  گهید  اآلن

وقت و   یبکنه.. کل  ی کار  نیخواست همچ  یآب بزنه که اگه م

 زمان مناسب داشت و نکرد.. 

دو نفر و    نیا  یچهره واقع  نجایگرفته.. امشب ا  می اگه تصم  پس

  ی کردم و باهاش همقدم م  ینشون بده.. منم به ترسام غلبه م 

  ی ها   یاه یهمه س  انیشب بشه پا  نیا  انیپا  نکهیا  د یشدم.. به ام

بار بتونم    نیاول  ی و باالخره.. صبح فردا برا  می ده سال گذشته زندگ

 نفس راحت بدون دغدغه بکشم!  هی

توسط زرتشت.. خودمم جا خوردم از   لمیکردن اون ف  یاز پل   بعد

 یاون سوله ا  تی فی ک  ی مداربسته ب  نیاز  دورب  لم یف   هی..  دنشید

 ی انقدر  نش ییپا  ت یف یخب.. ک   ی .. ولمیقرار داشت  ویکه توش با گ 

  ه یو.. همونطور که بق  لمیف  ی تو  ی داد آدما  صینبود که نشه تشخ

 شدن!  یدادن و لحظه به لحظه بهت زده تر م صیهم تشخ

از پشت  من و محکم    ویبود که گ  ی ا  قهیدو دق  یک یهمون    درست

کردم..    یتو بغلش گرفته بود و من.. هرچقدر مشت و لگد پرت م

 تونستم خودم و خالص کنم! ینم
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نگاه کردن به صورت زرتشت   ی دهنم و قورت دادم و سرم برا   آب

شروع کرده بود به حرف زدن.. آرامش داشت   ی باال گرفتم.. وقت

  ی راحت م  یلیبودنش و خ   یشیو خونسرد بود.. هرچند که نما

 ندینبود و با د  ی از اونم خبر  گهیبدم.. اما حاال د  ص یتونستم تشخ

  ی داد و رگا  یرنگ م   ریی.. پوستش لحظه به لحظه تغلمیاون ف

 شد..  ی صورت و گردنش.. برجسته تر م 

و بهت زده    ویگ  یاز هرکس  شتری فرستاده و ب  ریکه گفت ام  یلمیف

با گ  ی ریکرد.. ام باشه و کمکش کنه    میت  هیتو    ویکه قرار بود 

قط و  بهش از پشت خنجر زده بود.. احتمااًل ف  یشکل  نیحاال.. ا

  ی خودش تو خارج از کشور که نم   ت یفقط به خاطر منافع و موقع 

ا  و یخواست گ از   فرار کردن  با    نجایبا  زن    هیو وقت گذروندن 

 شوهردار.. نابودشون کنه! 

از حدقه در اومده داشتن به    ی که هنوز با چشما  هیاز بق  زودتر

وقاحت   زانیکردن و هنوز باورشون نشده بود م  ی نگاه م  لمیاون ف

و.. گ  نیا اومد و ح  ویآدم  به خودش  از    رونیب  نیبود که  زدن 

 :دیغر   ی که پشتش نشسته بود و راه افتادن سمت در ورود   ی زیم
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فاصله   نیتونه از ا  ینم  یچرت و پرتا رو.. کس  ن یا  دیجمع کن  -

  ی هر غلط  دیتون   یم  دیان.. فکر کرد  یدو نفر ک  ن یبده ا  صیتشخ

 به کارتون...  ی کار یو کس  د یبکن دیخواست

مهار کردنش رو   ی که زرتشت اول برا  یبا ضربه محکم  صداش

با مشت    ادیبه خودش ب  نکهیاش کوبوند و بعد قبل از ا  نهیتخت س

و   غ یج  ی صدا  و یگ  ی صدا  ی رفت تو صورتش قطع شد و به جا

 بلند شد!  هی داد و همهمه بق

که    ی ویو از  همونجا سر گ  ادیجلو ب   یزرتشت نذاشت کس  یول

 : دیطرف صورتش و محکم با دستش نگه داشته بود.. داد کش هی

  یو بنداز  یو همه چ  یانکار کن  ی خوا  یشرف حرومزاده.. م  یب  -

بگ به همه  اون  ی گردن زن من؟ که  و  پاک و مطهرم  که    یمن 

گ  دار  سا یاغفالم کرد  قبول.. حق  باشه..  ای بود؟    زیچ   لمیف  نی.. 

خوام بدونم غلط ده سال    یم  یکنه.. ول  یرو مشخص نم  ی ادیز

  یکه با ب   یمونه  ؟یکن  یالپوشون  ی خوا   یم  ی و چه جور   شتیپ

  ی .. همونیو با کمک بابات در رفت  سایگردن گ  ش ی انداخت  یشرف

.. ی دی لوش م  سی که به پل  ی کرد  دیکه به خاطرش زن من و تهد

  ش یو گند ده سال پ  سیاآلن زنگ نزنه به پل  نیهم  یهرک  شرفهیب
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بب بزن  زنگ  نده..  لو  ک  نمی و  م  یتهش  ک  یضرر    ره یم  یکنه.. 

 !گـــــــــــهیدار.. زنگ بزن د ی باال   رهیم ی زندان.. ک

  ه؟یچ  ش یگند ده سال پ  ه؟یحرفا چ  نیزرتشت؟ ا  یگی م  یچ  -

پسر؟ جون به لب    یگ یم  یچ  می حرف بزن ما هم بفهم  ی جور  هی

 ! میشد

 دیلحظه روش و بگردوند تا جواب باباش و بده که د  هی  زرتشت

نگران و  استرس  با  ناباور  ی همه  وا  ی و  زدن   ستادنیسرپا  زل  و 

 بهش.. 

هم نتونست از جاش تکون بخوره و همونطور    ویگ  گهیوسط د  نیا

کرد   یم   یورتش و بررسص  هیکه خاله سارا داشت با اشک و گر

زرتشت   رهیخ  ده یباشه با نگاه ترس  دهیند  ی جد  ب یآس  نه یکه بب 

 خواد در ادامه حرفاش بگه!  یم یچ نهی مونده بود که بب 

وقت    چیکردن ه  ی که فکر م  ییبود و آدما  دهیموعود رس   لحظه

خوردن که    یضربه م   ییداشتن از جا  ره یلو نم  شونیکثافت کار

 نکرده بود!  دای اشون راه پ لهیبار به مخ هی یحت

 تکون داد و گفت:  هیومنتظر بق رهینگاه خ ی برا  ی سر زرتشت
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..  ایل ی.. نه با حرف که باد هواست و خگم یو م   زی .. همه چگمی م -

 کنن.. یباورش نم

بودن ادامه   ستادهیهم وا  شیاشاره به خانواده سارا که حاال پ  با

 داد: 

که فقط حرف    ستم ین  یمن آدم  یلسه نفر! و  نیبه خصوص ا  -

تونستم بگم و همه رو   یم  نایزودتر از ا  یلیبزنم.. که اگه بودم.. خ

کنم.. اون وقت همه   یخالص کنم.. من با مدرک حرفام و ثابت م 

گناه    ی که ده سال ب  سایگ  ی به جا  د ین یب   ی با چشم خودتون م

خورد و    یو م  شتباهشچوب ا  دیوسط با  نیا  ی مجازات شد.. ک

که ده سال با چه حروم لقمه    دی نیب  ینخورد.. با چشم خودتون م

هستن    ییچه گرگا  دیدی و نفهم  دینشست و برخواست کرد  ییها

 ! ش یتو لباس م

و ثابت    یکه چ  ی معرکه گرفت  ــــه؟یها چ  ی مسخره باز   نیا  -

  یمن از قول و قرار  ؟یگیم  ونی هذ  ی دار   ؟ی خواب نما شد  ؟یکن

و   ی ریشته بود بهت گفتم که جلوشون و بگ که پسرم با زنت گذا

دستت و   یگرفت  شهیت  هی.. حاال  ادین  شیپ  ی زیوسط آبرور  نیا
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که تهش به   دروغ؟به    یحت  ؟یهمه رو از ته بزن  شهیر   ی خوا  یم

 ؟ یبرســـــ یچ

ام  ی با صدا   زرتشت به حرف  بلند و    هی..  دیخند  ریبلند  خنده 

 ی دونستم واسه کنترل کردن خشمش و القا  یکه خوب م  یعصب

 حس ترس به طرف مقابلشه.. 

ا  یمنم م  کاش از  خودم و آروم   ق یطر   نیتوستم مثل زرتشت 

به رعشه افتاده ام انقدر تو چشم بود که   ی .. دست و پایکنم.. ول

و سر متوجه شد  بلبشو  اون  که    یصندل  ه ی  عیبابام وسط  آورد 

 . نمیروش بش
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 چهلم  و چهارصد  و هزار پارت   

  ی و نگاه ها  دهیپر   ی و روز همه بدتر از من بود. رنگ و رو  حال

م نشون  م   یناباورشون  که  آ  یداد  از   یحرفا  نیا  ندهیترسن 

چرا   دمیکه هر چقدر فکر کردم.. نفهم  ی زرتشت.. درست مثل من

حرفاش و به اثبات    یمسئله رو عنوان کرد و قراره با چه مدرک  نیا

و چراغ خاموش    یواشکی  اشتکه د  یی.. برنامه هایعنیبرسونه..  

 بود و من ازش خبر نداشتم؟  دهیبرد.. به سرانجام رس یم  شیپ
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 گفت:  ریکه خنده هاش تموم شد در جواب ام زرتشت

 ! یعوض ی شرف داره به تو وونی.. حریام یپست فطرت یلیخ -

ساقطت    ستیاز هست و ن  نجایحرف دهنت و بفهم! نذار هم  -

 کنم! 

که    ییتو  ؟یساقط کن  ست یمن و از هست و ن  ی خوا  یتو؟ تو م  -

کج دار و    ی از ترس فاش نشدن غلط گذشته ات.. ده ساله دار

 یحرف  یوسط کس  نیکه ا  یکن  یو محافظه کارانه رفتار م  زیمر

 ..نه؟  ارهین  ونیراجع به اون خونه و صاحب مرحومش به م

 گه؟ید هیخونه؟صاحب مرحوم ک  ر؟کدومیام  گهیداره م یچ -

 زد و رو به خاله سارا گفت:  ی پوزخند زرتشت

 مرحوم نه خاله جان..مرحومه! -

م  هیقاف  ی که حساب  ریام و روش  از سر  عرق  و  بود  باخته    ی رو 

 به زرتشت انداخت و رو به زنش گفت:   یخشمنگاه پر    می..ندیچک

و سر ما    یو ک  یپسره حرص چ  ستیدونم!معلوم ن   یمن چه م-

  اد یکنه!جمع کن بساطتت و زرتشت..من اون روم باال ب  یم  یخال

 ارم؟ی سرت م ییبال هیکنم.. یم کاریفهمم دارم چ ینم
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فردا- ش  تا یآن  یعروس  ی آهان!مثل  به  رازیتو  که  سپرده    یکی.. 

  دتیحداقل بترسونتمون تا تهد  ایره؟یبگ  ریز  نیمن و با ماش   ی بود

 کارساز بشه؟ 

  ی م   ی شمـــا؟ زرتشت مامان.. ک  د یگ یم  دیدار  ی امام رضا..چ  ای-

 ! ره؟یبگ رتیخواست ز

دوباره   ی ادآور یبزنه من بودم که با    یزرتشت حرف  نکهیاز ا  قبل

منجمد    تنم و  ی که هنوز فکرش خون تو   یاون صحنه وحشتناک

 :دمیکرد به هق هق افتادم و نال یم

خونه    میجمع بش   می خواست  یخاله..اون روز که م   گهیراست م -

کار   میدیبود بزنه به زرتشت..همونجا فهم  ک ینزد  نی ماش  هیشما..

کار و    نیانکار نکرد.. گفت..گفت ا  دمی..شبش که ازش پرسرهیام

 .دیشهر نذار نیپاتون و تو ا گهیکردم که د

 : دمیکش غیو با همه وجودم ج ریو برگردوندم سمت ام روم

ک  یب  یعوض- مـــــادر..تا  قا  ی خوا  یم  یپدر  همه   میاز 

داد  ؟دهیکنــــــ زجر  و  من  پسرت  و  تو  ..بدبختم  دیساله 

انسان   هی..اگه  دیکرد و  شرف  عذاب    د یبا  دی داشت  تیذره  سر  از 
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قراره   یاز کاراتون..آخه تا ک  دیداشت   یوجدانم که شده دست برم

 ..کثافتـــــا!د یانقدر رذل باش
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 کمی و  چهل و چهارصد  و هزار پارت   

کردم.. انگار    هیبلند گر  ی صورتم گذاشتم و با صدا  ی و رو  دستام

  یسال ها تو دلم جمع شده بود م  نیکه تمام ا  یی همه عقده ها

واسه کنترل زار زدنم    یقدرت  چی بشه و من ه   یجا خال  هیخواست  

 نداشتم.. 

گرم و نوازشگر زرتشت رو دستم نشست و صورتم   ی دستا  نکهیا  تا

 و نگه داشت.. 

 جانم.. خانومم.. به من نگاه کن!  سایگ -

که    ی و دو رگه شده بود از شدت خشم و فشار  د یلرز  یم  صداش

داشت با حرفاش من و   ی تو همون حال هم سع  یروش بود.. ول

گوشه چشم و   هیچند روز محتاج    نیکه تمام ا  یآروم کنه و من

دونه که چقدر   یاز زرتشت بودم.. فقط خدا م  ی محبت کالم  هی

 صداش! دنیدلم گرم شد با شن
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که    دمیکش  یقیعم  نفس همونطور  ه و   یبرا  یقدرت  چی هنوز 

اشکا رو  ییکنترل  م  ی که  خ  ختیر  یصورتم  تو   رهینداختم 

 :دمیچشماش نال

اگه باور نکنن.. بذار ما هم    یو بگو! حت  یبگو بهشون.. همه چ  -

  یدرصد از زجرا  هی  دی.. شایدو تا عوض  نیبه ا  م یکم زجر بد  هی

  یزرتشت.. بگو همه چ  گهیخودمون جبران بشه! خسته شدم د

 و!

حرفم رو هم گذاشت و برگشت سمت    دییتا  ی و به معنا  چشماش

زل    ی شتریب  ی و کنجکاو  یجیحرف من.. با گ   نیکه حاال با ا  هیبق

 خواد بگه!  یم یچ ننیزده بودن به زرتشت تا بب 

 یکرد که به جرات م  ریمامانم گ   یلحظه رو  هیوسط نگاهم    نیا

ه بگم..  عنوان  یچی تونستم  لباش   به  و  نبود  صورتش  تو  رنگ 

 کردم هر لحظه ممکنه از حال بره..   ی که حس م  دیلرز  یم  ی جور

و حاال   میداشت  یماه و به زور پشت ابر نگه م  دی باالخره نبا  یول

شده بود.. حاال که اون پست فطرت به   دهیکش  نجایکه کار به ا

تهد اجازه  پا   دیخودش  و  بود  داده  و  بهم خوردن    ی کردن من 
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وقت   گهیشد ساکت موند.. حاال د   یوسط اومده بود.. نم  می زندگ

 حرف زدن ما بود.. 

اون شب   یکشه و هرچ  ی زرتشت اآلن جور من و م  نکهیا  ال یخ  با

رسونه    یم  هیکم و کاست به گوش بق   یکردم و ب  فیبراش تعر 

با   گهیبار د  هیحرف زدن..    ی .. زرتشت به جایمنتظر موندم ول 

 رش یکرد که تصو  یرو پل  یلمی ف   هیدستش..    ی کنترل تو   موتیر

 پروژکتور پخش شد!  ویدیتوسط و

برا  لمیف  هی فقط  نه  برا  ی آشنا..  ف   ی من..  امون..  که    یلمیهمه 

  هی..  ویبه لطف گ   مونیمن بود و شب عروس  ی مدرک قتل  و دزد

 . د ینسخه اش به دست  همه رس

 گفت:  یاز همه بابام بود که به حرف اومد و با ناراحت  زودتر

د  - که  قرار شد  ما  اتفاق حرف  گهیزرتشت جان..  اون    ی درباره 

 که دوباره...   مینکن ی و کار مینزد

..  میزد  یمنوچهر خان! تا اآلن درباره اش حرف نم  دیاجازه بد  -

درباره    میکه بخوا  م یدونست  ینم  لم یف  نیاضافه تر از ا  ی زیچون چ

مشخص بشه.. صبر    زایچ  یلیحاال.. قراره خ  ی.. ولمیاش حرف بزن

 ! دیداشته باش 
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ف  بابام به  زد   زل  و  شد  ساکت  ناچار  با   یلمیبه  من  توش  که 

کردم از اون    یکه با خودم حمل م  یدسته پول  هی و    یخون  ی دستا

 و همونجا تموم شد..  رونیخونه زدم ب

و بدون فکر کردن و    میدیکه.. همه امون د  هیلمیهمون ف  نیا  -

.. درسته میرو امضا کرد  سای.. حکم دزد و قاتل بودن گیمعطل  یب

بود  ریام اون شب  هم  شب  گهید   ی خان؟ شما  که    ینه؟ همون 

دلش   ی عدام توبه ا  دیبا تهد  ی و جور  سایآقاجون افتاد به جون گ

ترس شبونه فرار کرد..    ازکرد.. که زن شونزده ساله من    یو خال

 نه؟ یاز ا ریغ

ها  ریام نفس  اثر  در  بود  مونده  انگار کم  از    ی که  از خشمم  پر 

به   نه یبزنه فقط به زرتشت زل زده بود تا بب  رونیب  شیآت ش ین یب

 خواد برسه.  یکجا م

 نیکه ما تو ا  ی.. با نقش یبود و عصبان  جیهم بدتر از باباش.. گ  ویگ

باز عذاب  میکرد  ی مدت  ظاهرساز  یو  سر  ه میدیکش  ی که    چی.. 

باشه که از   ییکردن زرتشت هم جزو کسا   یکدوم.. فکرشم نم

 خبر داره!  زیهمه چ
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  دیبا  یدونستن چه عکس العمل  یبود  که نم  نی هم  ی برا  دیشا

  ش یمنتظر تموم شدن نما  یاب و نگراننشون بدن و فقط با اضطر

 امشب بودن.. 

  ی م  د ییهمه آدم.. مهر تا  نیچشم ا  ی فرار کردنشون جلو  مسلماً

 یعنیزرتشت.. پس موندنشون    ی و اثبات حرفا  ی زد به گناهکار

.. هیداشتن که تهش بتونن با چند تا حرف و قسم و آ  دیهنوز ام

 زرتشت و باطل کنن و خودشون و مبرا! ی حرفا

به حال و روزشون زد و خواست دوباره برگرده   ی پوزخند  زرتشت

لحظه چشمش به خاله سارا افتاد و   هیکه    شگریسمت صفحه نما

 : دیپرس

 خونه کجاست؟ نیا  یدون یخاله م -

واسه بغل    ویو حرکت گ   یقبل  لمیف  دنیکه هنوز از بهت د  خاله

زرتشت تکون داد   ی بود فقط سرش و برا  ه ومدین   رونیکردن من ب

 : د یکه زرتشت با سماجت پرس

 هم بدونن!  هیکجاست؟ که بق دیبگ  -

[21.۰۶.21 23:۰2 ] 
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 سوم و  چهل و چهارصد  و هزار پارت   

داره جو و متشنج کنه و استرس و    ی مشخص بود که سع  کامالً

شد که باالخره    نطورمی .. همشتریاون دو نفر و ب  ی کرف  ی ریدرگ

 :دیغر ریام

ربطش نده به    ی خودی.. بضهی.. سارا قلبش مرای انقدر سوسه ن   -

ازت    رمیراست م   هیگذاشتم    رونیب  نجایشر و ورا! پام و از ا   نیا

 کنما!   یم تیشکا

  د ی ترس  یخوام بگم.. که م   ی م  یمن چ   د یدون  یچرا؟ مگه شما م  -

 اره؟ یاگه خاله سارا بشنوه قلبش طاقت ن

طاقتش سر اومده بود قبل از شوهرش رو به   گهیسارا که د  خاله

 زرتشت گفت: 

ا  نجایا  - پ  هیکه.. توش جنازه    هیهمون خونه  و   دایزن جوون 

به ما    یخونه چه ربط  نیکردن.. چند تا خونه باالتر از ما! مگه ا

 داره خاله؟ 

ربط داره. به هر حال    یلیهرتون خبه شو  یبه شما که نه! ول  -

 بود! ادیرفت و آمدش به اون خونه ز
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حرف و رو به رو شدن با ترس ده ساله    نیا  دنیبه محض شن   ریام

به سمت زرتشت هجوم  باشه و خواست  نتونست خوددار  اش.. 

غائله رو تموم که که قبلش    نی و احتمااًل با بهم زدن جو ا  اره یب

بابا و  از حرفا  ی شهروز خان  هم  اونا  و  گرفتن  و   ی من جلوش 

بد  هیزرتشت   پ  ی حس  آدم  اون  به  که   کرده  داینسبت  بودن 

 : دیشهروز خان توپ

اگه    ستایچه مرگته تو؟ وا  - بزنه!  سر جات.. زرتشت حرفش و 

  ؟یترس ی م یاز چ ستیبه کفشت ن  یگیر

مشت حرف دروغ ذهن همه رو بشوره   ه یبا  که آقازده ات    نیاز ا  -

 ! زهیمن و بهم بر یو زندگ

  ی بهم نم  یچی زرتشت دروغ باشه مطمئن باش ه  ی اگه حرفا  -

  ه یوسط    نی.. معلومه  که ای که تو هول کرد  نجوریا  ی.. ولزهیر

 ... ی کار

وسط عقده    نیکه ا  ی جمع کن بابا.. تو هم همدست پسرت شد  -

من ملعبه دست    ی و آبرو  یدگزن   ؟یکن  یگذشته ات و خال  ی ها

بهش..    دیخواد چوب حراج بزن   یکه هرجور دلتون م  ست یشما ن

 من از همه اتون...
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 ی کرد  یم  غهیمن زن ص  چارهی گوش خاله ب   خیکه ب  یاون موقع  -

 خان.. نه حاال..   ریام ی افتاد یم  تتیثیبه فکر آبرو و ح دیبا

سکوت وحشتناک فرو رفت   هیتو    ی جور  هیثان  هیسالن در عرض   

حرف  قدرت حرف   نیا  دنیکه انگار همه همون لحظه.. با شن 

ذهنشون به طور کل به خواب رفت   ایزدنشون و از دست دادن  

 حرف! نیبگن در جواب ا  دیبا یدونستن چ یو نم

و ناباور.. زرتشت بود    نیمبهوت مونده و خشمگ  یاون آدما  ن یب  از

تو صورت همه اشون انداخت و سرش و به چپ    یکه نگاه متاسف

 و راست تکون داد:

نرس   چیه  - ذهنتون  به   ا  چیه  د؟یوقت  از   نیوقت  رو  سواال 

 د؟ی کن  دایجوابش و هرطور شده پ  دیو نخواست  دیدیخودتون نپرس

از کجا م  ی سایکه گ اون خونه    یشونزده ساله..  بفهمه  تونست 

 ینه.. چه جور  ا یاصالً توش پول هست    ه؟یکجاست.. صاحبش ک

که تو    ی خونه ا  مهاون ه  نی پاش به اون خونه باز شده؟ چرا از ب

  ا یسر درآورد؟    نجایخودشون بود از ا تو محل    یحت   ایاون محل  

شد که    یگرفته و پخش کرده؟ مطمئناً نم  لمیازش ف  ی.. کنکهیا

ا متفکر  مغز  تنها  زندگ  اتیعمل  نیخودش  بعدشم..  و    ی باشه 
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  ی ک یوسط..    نیو  رو کنه با لو دادن اشتباهش! ا  ریخودش و  ز

 ی لیکه توش بود.. خ  ی.. از اون خونه و آدمهباشه ک  دیهم با  گهید

که با صاحب    یکیاطالعات  داشته باشه..    سایاز گ   شتریب  یلیخ

داشته باشه که بدونه اون   یکیاون خونه.. انقدر نسبت نزد  یاصل

کنه و پوالش   یآدم.. از  اون خونه به عنوان گاوصندوق استفاده م 

و   یمتیق  زی.. هرچشدداره.. که البته بعداً معلوم    یو توش نگه م

پنهون کنه رو.. تو اون   هیخواست از چشم بق   یرو  که م  یبا ارزش

 !ی ا غهیداشت! حاال چه پول باشه.. چه زن ص یخونه نگه م

امشب خون    نی پدر مادر.. من اگه هم  ی شرف.. ب  ی حرومزاده.. ب  -

آره؟    یکن  ی.. واسه من پاپوش درست مستم ین  ریام  زمی تو رو نر

و   ستایدارم برات.. فقط وا  ؟یبه گه بکش   ی خوا  ی من و م  یزندگ

 نگاه کــــــــن!

نشست    یلحظه برگشت سمت خاله سارا که رو صندل  هی  نگاهش

داد و نگاه مات شده    ی اش و ماساژ م  نهی بود و داشت قفسه س

 گرفت..  ینم نیاش و از زم

  ی کرد و م   یذهنش.. گذشته ها رو مرور م   ی داشت تو  احتمااًل

ممکن به نظر    ریهم غ   ی که زرتشت زده.. انقدر  ی.. حرفدیفهم



3807 
 

ا  ینم و  ب  نیرسه  کرده که    یغلط  هی..  رتشیغ  ی وسط.. شوهر 

 به هول و  وال افتاده! ی نجور یحاال ا

 : دی نشست و نال نیخاله سارا رو زم ی پا ی جلو ی با ناچار ریام

از راه برسه و بگه   ی .. هرکگهی باور نکن حرفش و.. چرت داره م -

   ؟یکن  یار و  کرده تو باور مشوهرت فالن ک

گرفت و زل زد به چهره   نیاش و از زم  خزدهی سارا.. نگاه    خاله

مشترک.. تازه تازه    یچهل سال زندگ  یکه انگار بعد س   ی شوهر

 شناختش..  یداشت م

باور  دیبه تو تهمت بزنه؟ من چرا نبا یشکل نیا دیچرا زرتشت با

کن   ی دار  ی زی؟چکنم ثابت  و  که   ؟همونیکه خالفش  بود  روزا 

شرف..همون روزا بود    یخونه ب  ی اومد  ینم  ونی چند شب در م

و    ی آورد  ی بهانه مسخره م  هی  یی کجا  دم یپرس  ی که هر موقع م

گه.. درست    یگه..راست م   یکردم. راست م  یمنِ ساده باورت م

تو تموم    ی ومدنایبعد از کشته شدن اون زن..برنامه شب خونه ن

نفهم زودتر  که  بودم  خر  چقدر  زودتر   ی ..ادم یشد.  چرا  خدا 

 دم؟ ینفهم
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تونست    یکه م  ییطناب ها  نیداشت به آخر  یکه انگار سع   ریام

زد تا خودش و   یاز پرت شدن به ته چاه نجاتش بده چنگ م

که همه روش زوم    ییآدما  هیبه چهره بق  ینگاه  میبکشه باال.. ن 

آخر از  و  انداخت  بودن  گ   ی ترفند  نیکرده  زبون  از  من    و یکه 

 بودمش استفاده کرد و گفت:  دهیشن

تنها  هیاون زن..- بود.. ص  یب  ی زن  ا  غهیسرپرست  داستانا    نیو 

که   خونه  اون  تو  بردمش  داشته    ی سرپناه  هیدروغه..من 

ال  ..وادمیخر  یو م   حتاجشیکردم..براش ما  یباشه..بهش کمک م

فرصت   ی آدما  هیدونستم که    ی بود.. من چه م  ر یخ  تمیبه خدا ن

 کنن!   ستمن..شر در ریکار خ نیشن تا از ا یم دای پ یطلب

اون   م یدونست  ی چرا ما نم  ؟اصالًیپس چرا همون موقع نگفت   -

  م ی ما هم توش سه  ینبود مگه؟ چرا نذاشت  ریخونه مال توئه؟کار خ

 یمن برم به اون زن کمک کنم؟چرا نذاشت  ینذاشت  م؟چرای باش

 هم من ببرم هــــان؟  یثواب هیوسط  نیباهاش دوست بشم و ا

خاله سارا   ی حرفا  نی..در جواب ایو با کالفگ  ستادیسرپا وا  ریام

ج با  ها  غیکه  حالت  ه  ی عصب  ی و  م  کیستریو   زبون    ی به 

 :دیآوردشون توپ
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  ی لیبعدشم.. تو خزنه که من بزنـــــم؟  یو  جار م  ریکار خ  یک  -

گفتم.. اگه    ینه؟اگه م  ی رو روشنفکر بودن خودت حساب باز کرد

احت  ی دیفهم  یم به کمک  و  زنه  فکر    اجیطرف  داره.. هزارجور 

..من فقط خواستم  ی شد   یحساس م  ی خود  ی.. بی کرد   یغلط م

 ! نیو نگه دارم..هم مونیزندگ

  ی شبا م  دیبا  ریکم همه رو ابله فرض کن!واسه کار خ  گهیبسه د  -

دهن    نیاز ا  شتری.. ب ریآره؟بسه ام  ی موند  ی تو اون خونه م  یرفت

عمر کار من شده گول زدن خودم..   هی!  هیبق  ی من و باز نکن جلو

که   ی..چه در رابطه با عالقه اتی پنهون  ی چه در رابطه با تو و کارا 

وقت صداش و در    چی من هسا داشت و  یاز همون اول به گ   ویگ

و آقا منوچهر فکر بد درباره بچه من    نیمیوقت س   هیتا    اوردمین

که   ی زیشه چ  یوقت نم  چیامشب بهم ثابت شد که ه  ینکنن..ول

 کرد..  میشه رو تا ابد قا یفقط به خودت مربوط نم

[23.۰۶.21 1۸:۰7 ] 

 ششم و  چهل و چهارصد  و هزار پارت   

 : دینال  ی و زار   هی شوهرش تکون داد و با گر  ی و به تاسف برا  سرش
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  ی رو گذاشت  یسال زندگ   نهمهی دستت درد نکنه.. خوب حق ا   -

 ی من و جلو  ی چه جور  ن ی.. بب ریکف دستم.. خدا نگذره ازت ام

  فم یر و خفخوا  ی چه جور  نی.. ببی آبرو کرد  یچشم خواهرام ب

 خــــــدا! ی .. ای کرد

نخواست   گهیو هق هق خاله سارا که بلند شد و د  هیگر  ی صدا

برگشت    تیبا عصبان   ریو بشنوه.. ام   ریام   ی کلمه از حرفا  هی  یحت

 :دیسمت زرتشت و داد کش

تخم سگ   یکن   یو جمعش م  ی که زد  ی گند  نیاآلن ا   نیهم  -

 ! اوردمیسرت ن ییبال هیتا 

شد تا احتمااًل حرصش و    کیکه چند قدم به زرتشت نزد  نباریا

کنه.. من بودم که جلوش قد علم کردم و  یسرش خال ی جور هی

ا  شهیکه هم  یبه ترس و وحشت  تیاهم  یب برابر  تو    نیدر  آدم 

 :دمیوجودم بود غر

مرت  - عقب  گمشو  نم  کهیبرو  من  زرتشت  به  دستت    ی هرزه.. 

 نـــــــه! ای  ی دیخوره.. فهم

امزر  دست و  ام نشست  از پشت رو شونه  پوزخند  ر یتشت    ی با 

 : دیعقب کش  یظیغل
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 ی گند  گهید  طه؟ یسل  یبکن  ی خوا  یم  یمثالً اگه بخوره چه غلط  -

 د؟ی مونده که تو و شوهرت نزده باش

به پسر   یکس نجایا گهیبار د هی ! ـــــریحرف دهنت و بفهم ام -

 ی گند  نیبگه با من طرفه.. اآلنم خودت ا   راهیو عروس من بد و ب

واسه ات کم    ی ده سال پنهون کار  ه؟یو جمع کن.. چ  ی که زد

و از زن بدبختت    ی که خورد  یگه  نیعمر ا  هی   یخواست   یبود؟ م

 یو باال بکش  راثش یم  وارث    ؟ی برس  یکه تهش به چ  ؟یکن  میقا

 رد کارت آرههههه؟  ی و بر

 :دیرو به زرتشت غر  نباریشهروز خان ا  ی به حرفا  ت یاهم  یب   ریام

وقت  - ا   یمدرک   ی تا  باش  فتیاراج  نیواسه  من  ینداشته  نه   ..

کلمه اش و باور کنه..    هیذارم سارا    یکنم و نه م  ی م  دشونییتا

  ی ! ول یبزن  ن یمن و زم  ی تون  یحرفا نم  نیراحت با ا  التیپس خ

  ی امشب دست زنت و گرفت   نیسوزه پسر.. چون هم  یدلم برات م

 ی خودیخواستم ب  ینم  نتو چاه.. تا اآل   دیدیو جفتتون با هم پر

نکردم..    لم یاز اون ف  ی استفاده ا  چیخودم دشمن بتراشم و ه  ی برا

تالف   یول به  زندگ  ی گند  یحاال  به   ا   دیزد  میکه    ت یذهن  نیو 

  ی کالنتر  رمیفردا م  نی .. همدیواسه زن من ساخت   یکه الک  یخراب
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که تو دستم     یبا مدرک   گهیبار د  ه یه اون زن بدبخت و  و پروند

  یم   یقیاز چه طر  سیپل   شیپ   نم ی .. ببندازمیم  انیرهست به ج

 ! دی شر و ورا رو ثابت کن نیا دیتون

  قیدقا   نیامشب به خصوص ا  ی قلبم که تو اکثر ساعت ها  ضربان

ب به  رس  نیشتریآخر..  خودش  قدرت  و  تو    دهیسرعت    ه یبود.. 

و احساس کردم    ستادی.. از حرکت وادی که شن  یحرف  نی.. با اهیثان

 کرد! ستیواسه چند لحظه به کل ا

بدم    ه یقدم به عقب بکشم و تک  هیام و    خزدهیتونستم بدن    فقط 

بود و بازوهام و محکم    ستادهیکوه وا  هیکه پشتم مثل    یبه زرتشت

 نگه داشت و نذاشت سقوط کنم! 

و شک    دمیترس  یعمر ازش م  هیکه    ی به اون روز   میدیرس  باالخره

  یی آبرو  نینبود و به خاطر ا  ریام  ی تو حرفا  یبلوف  چی نداشتم که ه

 کنه..   یم  یکه ازش رفت.. صد در صد تالف

کنارم    یوقت  ی انگار زرتشت به اندازه من مضطرب نشد.. حت  یول

 ی تو  ی رییکه تغ  دم یدستش گرفت.. فهم  ی و دستم و تو  ستادیوا

 گفت:   یاندازه خونسرد و آروم بود وقت  ینشده و ب  جادیدماش هم ا
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 چرا تا فردا کنم! اصالً   ی.. اتفاقاً استقبال م ستی ن  یباشه حرف  -

و    لمیو اون ف  ی کالنتر  ی بر  یتون   یامشب م  نی هم  م؟ی صبر کن

 . ی بهشون نشون بد 

شد و   کیزرتشت نزد  ی کلمه از حرفا  هیبود که بدون درک    بابام

ها زندان   لهیپشت م  دنشیبا ترس از دست دادن دخترش و د

 : د ینال

شده داره واسه خودش    وونهید  نیزرتشت؟ ا  یگیم  ی دار  یچ  -

تو هم ه  یم بذار  ششیآت  ریز  ی ذار  ی م  زم یه  ی دار  یتازونه   ..

نلرزون.. دختر    نیاز ا  شتریغائله پسر.. تن منًِِ پدر و ب  نیبخوابه ا

وسط.. چوب اشتباهات شوهرخاله خطاکارش و   نیا دیمن چرا با

 بخوره؟

 غائله زودتر تموم شه که   نیخواد ا  یمنوچهر خان.. منم دلم م  -

بهش دادم.. اصالً بذار بره مدرکش و رو کنه..    ی شنهاد یپ  نیهمچ

شه و.. نوبت به رو کردن مدرک     یم  ییصد در صد از ما هم بازجو

  نم یاش و بب   افهیخواد ق  ی دلم م  یل یرسه.. اون موقع خ  یما هم م 

زندان.. زن من   ی ها  لهیافته پشت م  یکه م  یفهمه.. اون  یم  یوقت

 ! ست ین
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نم  هنوز و  بودن  بهت  تو  ا  ی همه  و   نیتونستن  اطالعات  همه 

  ده یساعت به گوششون رس  کیکه در عرض کمتر از    ی بد  ی خبرا

م طول  و  کنن  هضم  واکنش  دی کش  ی رو  بخوان  حرف    یتا  به 

 زرتشت نشون بدن.. 

کم  خودمم بق   یدست  نم  هیاز  که    یمدرک   دمیفهم  ینداشتم.. 

  و ی ظه چشمم به گ لح  هیاون وسط..    ی .. ولهیزنه چ  یازش حرف م

 ستون پشت سرش بود.. ی دیافتاد و رنگش که به سف

که.. متوجه منظور زرتشت    یآدم.. تنها کس  نهمهیا  ن یاز ب   انگار

  ی حرف م   یتونست حدس بزنه داره درباره چه مدرک  یشد و م 

 تو سکوت فرو رفته بود!  یب یبود که به طرز عج  ویزنه.. گ 

  ی م  هیبلند گر  ی به خاله ام که هنوز داشت با صدا  ی نگاه  زرتشت

بر نم  مایکرد و مامان و خاله س اومدن   ی از پس آروم کردنش 

 شد..  کشیانداخت و نزد

پاش زانو زد و دستاش و گرفت و از رو صورتش کنار زد و    ی جلو

 که از صداش کامالً مشخص بود لب زد: ی دلسوز تیبا نها

  نیلحظه گوش کن به من.. هدف من.. امشب با زدن ا هیخاله  -

  ی .. برعکس فکر مستیو آزار تو ن  تیکه باشه.. اذ  یحرفا.. هرچ
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  ی بهت ظلم شده و حاال م  زای چ  یلیکنم تا اآلن با ندونستن خ

  یحرف  نیخوام با آگاه کردنت در حقت لطف کنم.. نمونه اش هم

  ی م یزندگ  یبا ک  یاشتهمه مدت د نیا ی دیکه اآلن زدم و فهم

انقدر تلخ باشه واسه ات.. ی کرد .. به قرآن دوست ندارم امشب 

..  ی ه خودت و گول زدک  یسال  نهمهیبه قول خودت.. بسه ا  یول

چ همه  شا  نجایهم  یبذار  تا  بشه..  بتون  دیگفته  تر  از    یراحت 

  ی ها  ی و.. هرزه باز  انتی.. به نظر من.. فعالً از فکر خی ایپسش برب

ب بعدرونیب   ایشوهرت  حرف  چون  جمی..  ب  گرتی ..    ی م  شتریو 

.. همونطور که  ستادهی وا  نجایکه ا  یسوزونه.. نه فقط تو رو.. هرک

فکر     سایذره هم به گ  هی  یگرفتم! ول  ش ی.. آتدمی خودم فهم  یوقت

اته..   ب   هیکن.. اونم خواهر زاده  گناه مجازات شده..    یعمره که 

  نیحرفام.. اگه فقط به ا  دنیخاله. بعد از شن  ستین  نیحقش ا

 ی رو م  گهید  یکیده ساله داره چوب اشتباه    سای که گ   یفکر کن

.. طیشرا  نیعقب افتاده و تو بدتر  شیو جوون  یدگ خوره.. که از زن

  د ی.. شادهیکش  رونیخودش و از آب ب  میگل  ییکرده و تنها  یزندگ

راحت تر   ی و بشنو  ینی که قراره بب  ییزایتحمل حرفام.. تحمل چ

 باشه! 
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  یشده و پلک  کیبار  ی .. که با چشما رینشست رو صورت ام  نگاهم

شده بود به زرتشت تا    رهیمنتظر.. خ  یو نگاه   دیپر  ی که مدام م

 برسه..  یحرفا قراره به چ نیبفهمه ته ا

  یهم جلوش و نم  یبره و کس  نجایاآلن از ا  نی تونست هم  یم

 دشیچزوندن ما هم که شده تهد  ی تونست برا   ی م  ی گرفت.. حت

 ی برا  ی زیچ  گهی.. چون دسیراست بره سراغ پل  هیکنه و    یو عمل

 از دست دادن نداشت.. 

   ی مدرک  نه یخواست بمونه و با چشم خودش بب  ی مطمئناً م  یول

خودش    ی تونه برا  ی.. چقدر مهی زنه چ  یکه زرتشت ازش حرف م

 بکشونه!   ی اشون و به نابود   ندهیو  پسرش خطرناک باشه و آ

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 

 هم ن و  چهل و چهارصد  و هزار پارت   

و محتاطانه تر برداره    شیبعد  ی تا بلکه.. قدم ها  د یفهم  ی م  دیبا

دهن  ی خواستم که مدرک زرتشت.. انقدر یو من واقعاً از خدا م

 کوتاه کنه!  شهی پدر و پسر و واسه هم نیپر کن باشه که زبون ا
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زرتشت   ی حرفا   دییسرش و به تا  یدرموندگ  تی که با نها  خاله

.. زرتشت دیاز اشکش کش  سیرو  صورت خ  یتکون داد و دست

 گفت:  هیبلند شد و رو به بق

اون شب دست   ی.. کدیکه بدون  د یکدومتون کنجکاو نشد چیه -

همدستش بوده و راه و    یرو گرفته و برده تو اون خونه؟ ک  سایگ

  لم یف  هیبه دست ما رسونده؟    لم یف  هی  یچاه و نشونش داده؟ ک

 هیمد نظر خودش توش بود و بق  ی ها  کهیه.. که فقط تشد  دهیبر

 صحنه ها ازش حذف شده؟

هنوز    کهی.. در حالدهیپر  ی وسط مامانم بود که با رنگ و رو  نیا

باور کنه حرفا  ینم ب  نهمهیزرتشت و درباره ا  ی تونست    ی سال 

 : دیشد و پرس کیگناه مجازات شدن من.. نزد

 یکار  نیتونه همچ  یم  یبوده زرتشت جان؟ آخه مگه ک  یک  -

 نداشت!   یدشمن یبا کس سایبکنه؟ گ 

استرس  یعل م  یرغم  و  بدنم  تمام  لحظه  اون  لرزوند..    یکه 

.. ذهنش  ی ا  هی ثان   یحرف مامانم زدم.. که حت   ن یبه ا  ی پوزخند

عز خواهرزاده  سمت  نم  ینم  دهیکش   زشیبه  و  تونست    یشد 
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که زرتشت ال   ی نشونه ا  نهمهیم بعد از ا حدس بزنه کار اونه.. اون

 حرفاش به گوششون رسوند !  ی به ال 

کرد که نگاه سرزنش     یفکر  م  نیزرتشت هم داشت به هم  انگار

 به مامانم انداخت و جواب داد:   ی زیآم

توش    نکهیو ا  ریتونه آمار خونه ام  یم  یخاله به نظر خودت.. ک  -

ه از  که  سارا  خاله  باشه..  داشته  رو   بوده  خبر  خبر    ی چیچه 

 مونه پسرش!  ینداشت.. پس فقط م

فاطمه زهرا« گفتن مامان همزمان شد با شروع دوباره    ای»  ی صدا

شده   زیانگار صبرش لبر  گهیخاله سارا که د  ی و ضجه ها   هیگر

.  مطمئناً.  یول  ادیشوهرش کنار ب  انتیتونست با خ  یم  دیبود.. شا

 ! ادینبود که بتونه از پسش برب  ی زیتصور قاتل بودن بچه اش.. چ

  یزیهمه حواسم اون لحظه به مامان خودم بود که با کمک م  یول

وا کنارش  با    ستادهیکه  و  بود  داشته  نگه  سرپا  و  خودش  بود 

م  ی چشما نگاه  زرتشت  به دهن  داشت  در    یگرد شده  تا  کرد 

غلط   ی باورها  یشه روبگه تا خط بطالن نک  ی زیادامه حرفاش.. چ

 ده ساله اشون! 

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 
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 پنجاهم و چهارصد  و هزار پارت   

   یمن قدرت تکون خوردن و رفتن سمت مامانم واسه دلدار  اما

  ی شه و اصالً حرفا  ی م  یدونستم تهش چ  ی دادنش و نداشتم.. نم

  ن یخواست حداقل هم  ی دلم م  ینه.. ول  ایکنن     ی زرتشت و باور م 

  ن ی کردن که با هم  یامشب.. با همه گوشت و پوستشون.. درک م

  ی سر زندگ یی.. چه بالنرفتن با دستور آقاجو شیباور کردن و پ

 مجازاتش کردن! نی دختر  بزرگشون آوردن و چقدر سنگ

 همه رو راحت کرد و گفت:  الیزرتشت خ نکهیا تا

از خونه باباش و فرار   ی کرد واسه دزد  بیرو ترغ  سا یکه گ  یاون  -

  غه یزن ص  یاونجا محل زندگ  دی از  کشور و بعد که فهم  ی قانون  ریغ

تغ  ی ا و  برنامه اش  با دست   ی داد و هوو  رییباباشه  و  مادرش  

خودش و    داد و گناه ی که ده ساله ما رو باز  یخودش کشت.. اون

و کمک باباش.. شبونه و    یمدستو بعد با ه  سایانداخت گردن گ

ده سال هم از ترس لو نرفتنش برنگشت    نیخبر فرار کرد و تو ا   یب

 ! سایبود! نه گ ویشاهانه اش بهم نخوره.. گ  یتا زندگ

که   دمیو تار کرده بود.. بابام و د  دمیکه د   یپشت پرده اشک  از

 ی.. حاال صدانیمحکم رو سرش کوبوند و نشست رو زم  یدو دست
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خاله سارا اضافه شده بود و   ی ها  هیو ضجه مامانمم به گر  هیگر

و محکم    ی خودش و قو  شهیبود که مثل هم  مایوسط خاله س   نیا

بود ول  لحظه هم از صورت من    هینگاه مبهوتش..    ینگه داشته 

 شد..   یجدا نم

  یتو چهره من.. البد م گشت    یم  یدونم داشت دنبال چ  ینم

داد   یکنه که به خودش اجازه م  دایرو پ  ی خواست همون دختر

بابت خبط گذشته    ی هرجور دلش م بزنه و  باهاش حرف  خواد 

  دا یتو صورت من پ  گهیبهش متلک بندازه و حاال.. اون دختر و د

 کرد!  ینم

کم خودش و جمع و   هیوسط شهروز خان بود که تونست    نیا

کرد و حس  کنه  م  یراه  ن یبهتر  جور  شد..    یکه  مطمئن  شه 

ماجراست که برگشت سمت من و    نیاز تنها شاهده ا  دنیپرس

 گفت: 

ا  گهیم  یچ  - واقعاً  واقعاً...  اون    ی نجوریزرتشت دخترم؟  بوده؟ 

 بوده؟ ویقتل.. کار گ 

صدا قدرت تکلمم و از  دست   یبا هق زدن ب  که یدر  حال  منم

.. سرم و به نشونه  ی چارگیو  ب  یدرموندگ   تیداده بودم.. فقط با نها
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ا  دییتا که  دادم  آشفتگ  نباریتکون  با  خان    ی شتریب  یشهروز 

 : دیپرس

کار    یچرا گذاشت  ؟ینگفت   ی زیچ   یپس چرا همون موقع به کس  -

 ؟ گناه مجازاتت کنن؟ هــــان ی ب  یبکشه؟ چرا گذاشت نجایبه ا

شد از    ی خواست. گلوم داشت سوراخ م  یدلم حرف زدن م  یلیخ

دلم مونده بود    ی ده ساله که تو  ی ها  یفشار بغض و حرفا و گلگ

 خواستن!  یشدن م ختهیر رونیو ب

به طول کامل خاموش    یتونستم..نم  ینم   یول شد..انگار مغزم 

اون دو     ی کرد..حرکت بعد  یکه فکر م  ی زیشده بود و به تنها چ

 نفر بود. 

ا  یتونستم ذهنم و جمع و جور کنم و حرف  ینم   ن یدر جواب 

و به   دیبازم زرتشت حالم و فهم  نکهیسوال پدرشوهرم بزنم..تا ا

 :دیدادم رس

انقدر    یعوض   نی بود..ا  ده ینزده سالش بود!ترسفقط شو  سایبابا گ -

تو گوشش از خارج رفتن و فرار کردن خونده بود که تا لحظه  

ام به    یو از اون مخمصه نجاتش بده!ول  ادیب  ویداشت گ  دیآخر 

ما    یو واسه همه فرستاد..که اول عروس  لم یخودش..اون ف  ی جا
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خودش و مجبور کنه که    تر از  یعوض   ی رو بهم بزنه و بعد..بابا

که    میبفرسته اون ور آب..حاال بگذر  یقانون  ریرو هم از راه غ  سایگ

زبونش مزه کرد و   ریز  ایتالیو کار تو سفارت ا  ی وسط زندگ  نیا

ب  حیترج و اصالً    شیعشق مسخره دوران کودک  الیخیداد  بشه 

قرار  ادشی ب  ی رفت چه قول و  اش گذاشته    چاره یبا دخترخاله 

از اون شب   یمدرک  نیکرد همچ  یفکرشم نم  یحت   اسیگ  یبود!ول

اون آشغال.. برنامه بلند مدت داشت    کهیوجود داشته باشه..درحال

هم رو    یبزنه..وقت  سایگ   یخواست به زندگ  یکه م  ی واسه گند

..که  مشیو ترسوند  میهمه امون به سمتش هجوم برد  ی شد..جور

 نیکرد.. چون همه..ا  یحرفاش و باور نم  ی گفت هم کس  ی اگه م

حرف بزرگترش   عیو مودب و مط  ریپسر سر به ز  هیرو    یعوض

شر که واسه جلب   طونیدختربچه ش  هیرو    سای دونستن و گ  یم

!نگاه به اآلنتون  ادیازش برم  ی توجه و چزوندن بزرگتراش هرکار

  رو تو   ییزایچ  هیو    دیفکرتون و به کار بنداز  دیتون   یکه م  دی نکن

  د یبرس   جهینت   ن یبه ا  دیشا  دشو بع   دی کن  لیو تحل  هیذهنتون تجز

لنگه!اون روزا فکر همه اتون آقاجون بود..باور   یکار م   ی جا  هیکه  

بود..حکم حکم   آقاجون  اتون  بود..زبون همه  آقاجون  اتون  همه 

بود!حت ا  ی آقاجون  کدومتون حرف    چی بود..بازم ه  نجایاگه اآلنم 
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  ی کرد حت  ینم  دییآقاجون تا  یو تا وقت  دیکرد   یمن و باور نم

کن   دیخواست  ینم فکر  بدیبهش  ننداز  ریتقص  ی خودی..پس   دیو 

وسط..تنها    نی ..اسایگ   شی گردن سکوت و حرف نزدن ده سال پ

باور غلط    نیکه ا  یگرفت..تنها کس  ی که از آب گل آلود ماه  یکس

 شرفتیسوء استفاده کرد واسه پ  خانواده امون و شناخت و ازش

رو    گذاشتن خودش..واسه قسر در رفتن خودش..واسه سرپوش  

.. همون  نیمی بود..به قول خاله س  ویخودش..گ  ی گند و کثافتکار

تا بعدش بخواد   ادیازش برنم  ی ساله..که مثالً کار   ستیپسر  بچه ب

 به خاطرش فرار کنه! 

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 

 دوم  و پنجاه  و چهارصد  و هزار پارت   

که زرتشت تو جمله آخر به مامانم زد..    یحرف و  متلک  نیا  با

حرف جلو  هیکه    ی بابت  دل    ی بار  داغ  آورد..  زبون  به  خودمون 

 اش بلند تر!  هیگر ی مامان تازه تر شد و صدا

زرتشت به طور کامل قانع شد که    ی خان هم انگار با حرفا  شهروز

 نگفت..  ی زیچ گهیانداخت و د نییو شرم پا یسرش و با ناراحت 
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تموم بشه..   نجایتونست که هم   یشد و نم  ینم  زیچ  چیه  مسلماً

کردن     یزندگ  هینبودن که بعد از ده سال تو سا  ییآدما  ویو گ  ریام

 و قبول کنن!  زیانقدر راحت همه چ

بود که با احساس خطر کردن.. باالخره از سکوتش    وینفر گ  نیاول

  ه یو گر  ونیش  ی صدا  ی که صداش ال به ال   ی و جور  د یدست کش

 به گوش همه برسه داد زد: 

عوض   - آبرو  یخفه شو  لقمــــــه!  برد  ی حروم  و  حاال    ی بابام 

  یب   م یبهت فروخت  ی تر  زمیبه مــــــــــــــن؟ چه ه  ی دیرس

ا که  م  ی دار  یشکل  نی شرف  به    یزن  ی گه 

اگه به چرت و    یو نکشتم.. ول  ی! من کسمــــــــــــون؟یزندگ

امشب دستم و به خون    نیبه خدا هم  ی پرت گفتنت ادامه بد

 کنـــــــــــــم!  ی آلوده م  فتی کث

 مدرکت و رو کن!  -

ساکت شد و بهت زده    ویزد.. اول از همه خود گ  ریکه ام  ی حرف  با

  ت یاون همچنان با جد  ی.. ولهی باباش و نگاه کرد و پشت سرش بق

 زرتشت بود..  رهیخ
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به    یشکل  نیباعث شده که ا  ی.. چی دار  یچ  نمینشون بده بب  -

 !  یپسر من تهمت بزن

 ت؟ واسه خود یگیم ی دار یبابـــــا! چ -

که    دهیفهم  باًی داد که اون تقر  ی نشون م  ویگ  یعصب   ی ها  حالت

موضوع    نیانگار از ا  ریام  ی تو دست و بال زرتشت هست ول  یچ

داشت همچنان اعتماد به نفس خودش و    یخبر بود که سع  یب

 حفظ کنه! 

 خواد بگه مثالً! یم ی چ نمیبذار بب  -

  دون یبهش م   ی نجوریخواد بخوره.. تو چرا ا  یکه م   ی هر گه  -

تو برو گند  خودت و جمع کن   ؟ ینیب  ی حال مامان و نم ؟ی دیم

 ! ی بش هیقض نیا یخواد قاط ینم

پسرش برگشت سمتش    زیتند و ت  ی از حرفا  یعصب  یبا حالت  ریام

 :دیو غر

که    ی دیهست؟ هنوز نفهم  نیتو دست ا   ی زیچ  یکن   یفکر م  -

که به کرده    ؟یکن   ی کنه تا تو قالب ته  ی م  ی حرفا کار  نیداره با ا

  ت ی از بچگ   یو از ترسم که شده هر گه  یو نکرده ات اعتراف کن 

 رت؟یغ  ی مگه بزدل ب  یست ی.. پسر من نرهی رو دا  ی زی بر  ی خورد
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ا  هی چته  بده..  نشون  از خودت  جنم  کرد  یشکل   نیکم   ی زرد 

داشتن    یاگه مدرک  نای.. اشونیتوخال   ی دایدشمنات و تهد  ی جلو

 کردن؟     یتا اآلن صبر م

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 

 سوم و پنجاه  و چهارصد  و هزار پارت   

و داد و   غی گفت که صداش وسط ج  ی حرفاش و جور  ی نجایا  تا

بهش   کیکه نزد  یمن  ینرسه ول  هیخاله سارا به گوش بق  ی اهویه

 صیدنگ حواسم جمعش بود خوب تشخ  ش یبودم و ش  ستادهیوا

 دادم کلمه به کلمه اشو..

 از قصد صداش و باالتر برد و گفت:  نکهیا تا

از   ی ز یچ  هی..  رنیگ  یم  شیپرن پسر.. دارن آت  یی جا  هیاز    نایا  -

 شه یت  ی نجوریکه دارن ا  ومده یما به مذاقشون خوش ن   ی زندگ

  ی م  ی دروغ جو ساز  ی امون.. دارن با تهمت ها  شهیزنن به ر  یم

از حسادت..   اد؟ی و عقده ها از کجا م  نهی ک  نیا  ی کنن.. فکر کرد

   ی زندگ  نیبهتر  ایتالیتو ا  دارهزورشون اومده که پسر من ده ساله  

خودش بهم زده.. بعد نشستن    ی برا  یکنه و اسم و رسم  یرو م

که    ی شر و ور  ی سر  هیبهتر؟ که با    نیاز ا  یفکر کردن گفتن چ
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..  میبر  یگردونه.. آبروشون و م  ی روش و برم  یبه بچه دو ساله بگ

ب  نم  ی خودیاونا هم  به خاطر اسم و جا  یمغرور  ! گاهشونیشن 

بهانه اس   نیاون دختره هرزه هم.. بهتر  ی ها  ی گندکار   ینالپوشو

 دو تا نشون بزنن!  ریت هیتا با 

مات    یبا نگاه  ریبه ام  رهیبالفاصله رو زرتشت نشست که خ  نگاهم

که به من    ی حرف زشت  ی وقت  یحرکت مونده بود و حت   ی شده و ب

 تکون نخورد..  دیزد و شن

که با همون حال خرابش   ارهیوسط بابام نتونست طاقت ب  نیا  یول

ام به سمت  ا  ریخواست  و حساب  کنه  بار    یحرف  ن یحمله  که 

بگ نرسیول  رهیدخترش کرد و پس  بهش.. دست زرتشت   دهی.. 

سر جاش   تی و عصبان   یو با همون کالفگ  مانع ادامه راهش شد

 موند.. 

  ی فکر  م   بشیداشتم به زرتشت و حرکات عج   رهیخ  رهیخ  هنوز

بد  هیکردم..   ام  یم  ی حس  و سر  نزنه  داد  اگه  نعره    ریگفت  و 

بازم خودش و محکم نگه داشت    ینکشه.. اآلنه که سکته کنه.. ول

به جا آوردن    ی و  زبون  اراج  هیبه  ..  فشیکلمه حرف در جواب 

  گه یبار د هی.. بود ریام حیوق ی تو چشما رهیهمچنان خ کهیدرحال
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شد به    رهیکنترل و فشار داد و بالفاصله نگاه همه خ  ی دکمه رو 

 ! شگریصفحه نما

لرزونم و گذاشتم رو قلبم و نفس حبس مونده ام و با فشار    دست

تموم شدن    کردم که بعد از  یحس  م   بیفرستادم.. عج  رونیب

ب به  ا  یم  دهیکش   مارستانیامشب کار همه  با   ی فشارها  نیشه 

 من!  شونمیساعت بهشون وارد شده و اول کی نیکه تو ا  یعصب

داد.. همون صحنه   یرو نشون م  یهنوز همون صحنه قبل  لمیف

اون خونه گرفته شده بود و هدف    وارید   ی که انگار از باال   یمنحوس

 کادر بود.. ی تو اطیاز ح یبخش هیفقط قرار گرفتن  

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 

 چهارم و پنجاه  و چهارصد  و هزار پارت   

  تموم نشد..   لمیرفتن من از در خونه.. ف   رونی.. بعد از بنباریا  یول

بود و درست تو   دهیکه به دست همه امون رس  یلمیبرعکس ف

کرد و   دایادامه پ  گهید  هیخورد.. چند ثان   یلحظه کات م  نیهم

  ی .. ولنییاومد پا  یکیتوسط    وار ید   ی از باال   نیبعد .. انگار دورب

 ضبطش متوقف نشد!
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خاله سارا هم قطع شده بود    ی ناله و ضجه ها   یصدا  گهید  حاال 

 نجایکه از ا  یلم یاز حدقه در اومده به ف  ی و همه داشتن با چشما

 یم  یبعدش چ  ننیکردن تا بب  یبود نگاه م  بهیبه بعد براشون غر 

 ی تو دستشه و حاال داره از پله ها  نیکه دورب   یشه و اون آدم

 ! ه یک ره یساختمون باال م ی جلو

  لم یف   ی ضوع مهم تر صحنه بعدنداشت.. چون مو   یتیاون اهم  یول

 نیکه دورب  یشه و شخص  یکه در خونه باز م  ی بود.. اون لحظه ا 

 تو!  رهیتو دستشه و انگار از قصد دکمه خاموش و نزده م

اول  دنید  با صحنه  صدا  ی نفر  نیاون  و    ن یه  ی که  بهت  از  پر 

 ترسش بلند شد.. خودم بودم!  دمیو شا رتیح

بود.. ول  نیا  چقدر ف   چیه  یصحنه آشنا  ند  لمشیوقت  ..  دمیو  

ده سال.. صد ها بار    نیو تو ا  ر یتصو  نیمن.. من جزء به جزء ا

د  ی تو طوردمیکابوسم  تو  ی ..  حاال   ی که  و  شده  حک  ذهنم 

تر.. درست    یواقع  لیپرده بزرگ.. با شکل و شما  نیتو ا  دنشید

  ی م  ی که اتفاق افتاده بود.. داشت من و به مرز نابود  ی همونجور

 کشوند! 
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شده بود و حرکت    ی لمبرداریآدم ف  هی  دیتر  از د  نییپا  نیدورب

باشه    قیواضح و دق  ریذاشت تصو  یتند دست اون آدمم.. نم  ی ها

ثانیول م  ی ا  ه ی.. همون چند  ثابت  کاف  ی که  برا  یموند..     ی بود 

 بدن و دادن! صیهمه که تشخ

 دادن! صیو تشخ ویگ

 دادن!  صیو تشخ  شیخون ی دستا

 دادن! صی کاناپه دراز به دراز افتاده بود و تشخ ی که رو یزن

رو  یخون از سرش داشت  آبشار  مثل  و    ختیر  یم  ن یزم   ی که 

 دادن!  صیتشخ

روش حک شده بود   نیکه اسمش با حروف الت  یاون پالک  یحت

 دادن! صیهم تشخ

آدم   نهمهی.. به اتیواقع  نیبود ثابت شدن ا  یکاف  نجایتا هم  دیشا

رف زدن و واکنش نشون دادنشون  که قدرت ح  ریمبهوت و متح 

 و از دست داده بودن..
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اون دو نفر شکل گرفت.. به طور کامل    نی که ب  ی مکالمه ا  یول

.. به  دیگفت شا  ی که م  دیشک و ترد  یرو هرچ  دی خط بطالن کش

 ! فتادهین  یاتفاق نیدرصد.. زرتشت توهم زده و همچ هیاحتمال 

  یی دستش بود به گوش خورد.. صدا  ن یکه دورب  ی کس  ی صدا  اول

بود و با توجه به حرف ها و اعترافات    بهیمن غر  ی که حداقل برا

گ فهمویخود  دوست  دمی..  همون  دوستشه..  روز   ی که  که 

 و پخش کنه..   لمیکرد و ازش خواست ف داشیپ مونیعروس

 ی ریخط  ت یمسئول   ن یهمچ  یدونم رو چه حساب   یکه نم  یآدم  هی

با د بود و حاال  با صدا  نیا  دنیو بهش واگذار کرده   ی صحنه.. 

 :دیلرزون پرس

 تو؟  ی کرد یچه غلط و؟یچه خبره گ نجای.. انیا -

که من وارد خونه شده بودم و تا چند   ی درست مثل لحظه ا  ویگ

به جسد اون زن   رهیداد.. بازم خ  یمبهوت بود و جوابم و نم  هیثان

 .. د یدوستش و  نشن ی نگار اصالً صدامونده بود و ا

 : دیدوباره داد کش نکهیا تا

  ن یتو؟ قرار نبود از ا  ی خورد  ی! چه گهــــــــوونیبا توام ح  -

 گـــــه؟ ید هیک نی.. امــــایدردسرا داشته باش
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بود    ده یهمه حرف فقط  سوال آخرش و شن   نیا  ن یکه از ب   ویگ

لب.. انگار که هنوز از تو    ی لبخند رو  هیبرگشت سمت پسره و با  

 بود جواب داد:   ومدهیخلسه خودش در ن

 .. کشتمش! ست ین گهی! البته بود.. دشیا غهیزنِ بابام! زن ص  -

 اآلن.. مرده؟ نیکثافت؟ ا یگی م  ی.. چیگ یم   یچـ... چ -

  یاثر   گهیکه.. زدم دخلش و آوردم.. د  ینیب   ی! ما یگ ینم  یبه کس  -

فهمه بابام.. واسه مامانم    یهم نم  یمونه.. پس کس  ینم  یازش باق

و دوست   ت یاگه زندگ  ی ندازیهوو آورده! تو هم چفت دهنت و م 

 ! ی دار

نبود.. درست مثل    یعیو لحن صداش.. اصالً طب   و یگ  ی ها  حالت

  ن یگناه ا  ینی من و گرفت و نصف سنگ  ی که دستا  یهمون موقع

تو همون حال بازم طبق    یمنم انداخت! ول  ی قتل و رو شونه ها

رو از     ی زیرفت و.. چ  شیکرده بود پ   یکه از قبل طراح  ی نقشه ا

 لحظه.. لو نرفت!  نیروز و ا  نیقلم ننداخت که تا ا

بدبختمون کرد ی واااااااااا  ی.. ای وااااا  ی ا  -   نی! من همچویگ  ی ! 

 نیا  یشرف چرا من و قاط  ینکرده بود ب  می تا حاال تو زندگ  یغلط

 ؟ یکن کاریچ ی خوا یم ن یآخــــــه؟ حاال با ا ی کارا کرد
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کم خودش و جمع و جور   هیتا باالخره    دیطول کش  هیثان   چند

 زد جواب پسره رو داد و گفت:  ی کرد و همونطور که نفس نفس م

رو    سایگ  لمیف  ؟ی که خواستم و کرد  ی نداره! کار  یبه تو ربط  -

 ؟ یگرفت

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 

 ششم و پنجاه  و چهارصد  و هزار پارت   

ول  - آرههههه  پا  یآره..  اگه  قرآن  بکش   ی به  و  ا  یمن    ن یوسط 

.. تو هم  دمیند  ی زیکنم.. من.. من چ   یدرجا پاکش م   تتیجنا

  ی ن! منک   ریمن و فراموش کن! جون کس و کارت.. من و درگ

 ی دار.. خودت برو.. به من کار  ی باال   ی زندان و بر   یفت یب  ی خوا

 نداشته باش! 

و   لمیزنم بعداً.. ف   یخب برو من.. من خودم بهت زنگ م  لهیخ  -

 !  رمیگ یازت م

 زد و ادامه داد:  ی پوزخند

نم  یکس  - بابا  ی باال   رهی هم  آشناس..  طرف  که..  گفتم    ی دار! 

 س!  .. نتررمیگ  یو م تشیخودمه.. رضا
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 ی عاد  ریغ  ی حالت ها   نیبود از ا  ده ی ترس  یکه انگار  حساب  پسره

فلنگ و ببنده    عیآورد.. خواست سر  یکه به زبون م  ییو حرفا  ویگ

 نذاشت و گفت:   ویکه گ

بذار اول من برم.. گستایوا  - نبا  رونیب  سای!  تو رو     دیمنتظره.. 

نره!    ادتیبهت..    دمی.. بعداً خبر مرونی.. تو بعد از من برو بنهی بب

ات    هیدارم تا عل  ییکه منم.. حرفا  یدون  ی.. می دیند  ی دیشتر د

 یخواست  ی پس.. پس حواست و جمع کن.. هرکار  ارمیبه زبون ب 

 ! ریبگ می.. بعد تصمکنات فکر  ندهیبه آ  یبکن

گ  ی زیچ  گهید  پسره دربرابر  زبونش  که  بود  معلوم    و ی نگفت.. 

 هیاز    شهیبود.. هم  نی هم  شیزندگ  وهیآدم.. انگار ش  نیکوتاهه و ا

کرد    یگرفت و بعد.. توسط همون آتو.. اون آدم و م  ی آتو م  هینفر  

 خواست..   یازش م  ی به لو دادنش.. هرکار  دیبرده خودش و با تهد

و بعد.. هرموقع    رهیبگ  یلمیف  ن یمجبورش کرده بود همچ  اآلنم

نموند و    گهیدش دبده.. هرچند  که بع  لشیالزمش داشت تحو

ول کرد..  فرار  ا  یشبونه  باالخره    ن یهمونطور که خودش گفت.. 

آتو..   نیکرد و البد با کمک هم  دایپ  مونیدوستش و روز  عروس
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ب انجام  براش  و  کار  اون  بود  به    دهمجبورش کرده  بزنه  و گند  

 من!   یزندگ

به دست زرتشت     یو توسط ک   ی .. چه جورلمی ف  نیا  نکهیا  حاال 

  لم یاون لحظه.. اون لحظه که ف  یسوال داشت.. ول  ی جا..  ده یرس

از تو خونه تموم شد.. همه فقط تو بهت    و یرفتن گ  رونیبعد از ب

 کردن!   یمسئله فکرم نم  نیهاشون بودن و.. به ا  دهی ها و شن  دهید

نبود که    یخون   ی دختر با دستا  ه یگنگ از    ریتصو  هی  گهید   نیا

مدرک واضح   هی  نیو احتمال باشه.. ا  دیپشتش هزارتا شک و ترد 

  غه یقاتل با زبون خودش.. به قتل زنِ ص  هیو روشن بود.. از اعتراف  

 باباش..  ی ا

ردش کرد   یقیطر   چیشد از ه  یکه نم   ی مدرک محکمه پسند  هی

زرتشت انقدر با اعتماد به نفس و    نکهیا  لیدل  دمیفهم  یو حاال م

 بود!   یبده چ  لیتحو سیو به پل لمیگفت ف  ری ه به امخونسردان

[2۸.۰۶.21 ۰1:12 ] 

 هفتم  و پنجاه  و چهارصد  و هزار پارت   
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خاموش   شگریتموم و صفحه نما  لمیشد که ف  یم   ی ا  هیثان  چند

زد نه از جاش تکون    یم  یکس نه حرف  چیهنوز ه  یشده بود.. ول

 خورد..   یم

لرزون  و خشدار شده بابام از پشت    ی .. صداهیقبل از بق   نکهیا  تا

 : دیسرم بلند شد که هوار کش

ب  یب  - ب  ی شـــــرف!    یشـــــــــــرف! 

 شــــــــــــــــــرف!

اش و تو دستش گرفت و شروع   قهیو    ویحمله کرد سمت گ  یوقت

به کتک زدنش.. ه ا  چی کرد  نه  نگرفت..  و  تو    نکهیکس جلوش 

کس    چیشوک و بهت باشن و نتونن خودشون و حرکت بدن.. ه 

 و مانع ضربه هاش بشه!  رهیخواست که جلوش و بگ یدلش  نم

که بابام به سر    یی شد با ضربه ها ی دل همه داشت خنک م انگار

ذره هم که    هیداغ ده ساله اش    دید تا شاکوبون  یم   ویو  صورت گ 

 ! رهیشده آروم بگ 

زن   نیکه تو سر ا ییخدا ازت نگذره.. خدا صد برابر بدتر از بال -

ب   ی آورد  سرت  اارهیو  تقاص  خودش  خدا  پس    تتیجنا  نی..  و 

  ی.. بی .. سر ما آوردی که سر دختر من آورد  یی.. تقاص بالرهیبگ
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  یتر  زمیداشت؟ مگه دختر من چه ه  یچه گناه  سایشرف مگه گ 

ده سال از شهر    ؟ی ردنابودش ک  یشکل  نیبهت فروخته بود که ا

بار.. که هر روز   هیکه نه    ی کرد ی ! کاری داد  شی و خونه اش فرار

تو بود    قیکه ال   ی و زنده بشه از ترس طناب دار.. طناب دار  رهیبم

اآلن      دی.. من خاک بر سر بعد  از ده سال بامی دیو ما اآلن فهم

بوده.. بچه ام چوب   یبفهمم که بچه ام طعمه بوده.. بچه ام قربان

شده..    یکیوجود و خورده.. ده ساله شب و  روزم    یب  ی تو  اشتباه

کنم که آه    یدخترم از خدا طلب آمرزش م   ی ده ساله دارم برا

  ی .. ده ساله دارم خودم و گول م رهیو نگ  شیاون زن دامن زندگ

فرار براش خ  ی زنم که  ا  یلیشدنش   از  بخواد    نیبهتر  بود که 

 یکرد  یکار م  ی ده سال چ  نیا  ی اعدام شه.. تو تو  ایزندان    فتهیب

جور  یب چه  تو  شـــــد  یپـــــــــدر؟!  چه    ؟ی مجازات  تو 

خورد  ی جور و  گناهت  جور  ؟ی چوب  دل    ی چه  تقاص  قراره 

 نیقراره ا   ی حروم لقمه.. چه جور   ی پس بدشکسته بچه من و  

بدبخت  سال  جبران   یده  هام  بچه  و  زن  و  من  واسه  رو 

 نگذره ازت!  دا! خدا نگذره ازت.. خیکنــــــــــــ

  یفقط سر و  صورتش و محکم با دستاش گرفته بود و حت  ویگ

کرد.. درست مثل    یبابام نم  ی ضربه ها  مهار  ی هم برا  ی تالش  چیه
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با چشما  ه یبق ناباور  س یخ   ی که  .. فقط  ی از اشک و نگاه پر از 

 صحنه بودن!  نیشاهد و تماشاگر ا

با وجود هق هق گر   نیا بودم که  زار زدن    هیوسط فقط من  و 

خواست برم بابام و بکشم عقب.. چون اون   ی.. دلم م می تموم نشدن

ت که بابام دستش و به خونش  ارزش نداش  ی انقدر  یحت  یعوض

 آلوده کنه! 

واسه دفاع از پسرش رفت سمتشون   ریقبل از حرکت من.. ام  یول

که انگار هنوز تو خشم    یکه اونم.. توسط زرتشت مهار شد.. زرتشت

ام   دنیشن ب  ریحرف  باالخره  بود که     ی احترام  الیخیدرباره من 

آدم گذاشته بود    نیبه ا  ی شده از سر ناچار  یسال.. حت  نهمهیکه ا

 ! دشد و مشتش و  تو صورتش کوبون 

که زرتشت سر    یینعره ها  ی ما همزمان شد با صدا  غیج  ی صدا

باباش محکم نگهش    ی.. اونم وقتدی کش  نیپهن شده رو زم  ریام

حجم از خشمش و کنترل کنه و    نیبتونه ا  دیداشته بود تا شا

 :ادین شیبراش پ ی وسط دردسر  نیا

ک  - به  به    یگفت   ی حرومزادههههههه..  هــــــان؟  هرزههههه؟ 

کس به  مـــــن؟  و   یزن  ولدزنات  پسر  جور  سال  ده  که 
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تونست  ـــــــــــد؟یکش و    دی آره؟ ده سال هرچقدر  از سکوت 

پدر مادر حاال شد   یحاال شد هرزه؟ ب  دیترسش سوء استفاده کرد

 غهیص  خترات دگوش زن و بچه    خیکه ب  ییهرزههههه؟ هرزه تو

 ی که واسه لو نرفتن گند  و کثافتکار  یی! هرزه تویکنــــ  یم

ب بدبخت و  ..  ی دیکس و کار جلوه م  یهاتم که شده.. اون زن 

  ی و گذاشت  یکه چشمت و رو گناه پسر الدنگت بست   ییهرزه تو

قتل عمد.. راست راست واسه خودش راه   هیقاتل.. با    هیده سال  

  تی به خاطر از دست نرفتن موقع  که  ییکنه.. هرزه تو  یبره و زندگ

وقت    ه یتا    شی به من بفروش   ی حاضر   یبته ات حت  یپسر ب   یشغل

 وثتهینرسه.. هرزه اون پسر د  ملکتیبه تو و ما  ی وسط ضرر  نیا

  که سر زن من   ییکه صد بار جون دادن براش کمه به خاطر بال

.. به  مونیسال بختک شدنش رو سر زندگ   نهمهیآورد.. به  خاطر ا

به زن    نکهی! به خاطر اساسیهنوز چشمش دنبال گ  نکهیاخاطر  

خـــــــــــاک! حاال    ری ز  ی بر  د یبا  ایو    ی ایبا من م  ایمن گفت  

باز کن و بگو ک  فت یاون دهن کث خاکـــــه.. حرف    قیال    یو 

 آشغـــــــال! گهیبزن د

[2۸.۰۶.21 ۰1:13 ] 
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 نهم  و پنجاه  و چهارصد  و هزار پارت   

  ی که همه وجود زرتشت و احاطه کرده بود و داشت حت  یخشم

بود که تونست   ادی.. انقدر زدیرس   یگرفتنش م  شیبه مرحله آت

که    ی ریخودش و برسونه به ام  گهیبار د  هیاز سد باباش رد شه و  

 رهینشسته بود و نگاه خ  نیرو زم  شون یو حال پر  یبا صورت خون

 گرفت!  یبود نم  دهکر ریکه روش  گ یاش و از نقطه نامعلوم

دادش    ی که زرتشت به پهلوش کوبوند صدا  ی باالخره با لگد   تا

 بلند شد و حواسش جمع.. 

 ی چیو من ه  یدلت خواست خورد   یچند وقته هر گه  نیتو ا   -

 ی و با خودت برد   ی دیمحل کارش دزد   ابونینگفتم! زنم و از تو خ

نذاره..    رازیپاش و تو ش  گهیکه د  ی کرد   دشیخرابه و تهد  هیتو  

  دت یبه خاطرش تهد  سایگ  یو وقت  رهیبگ  ریمن و ز  ی آدم فرستاد

  ی به جا  یباش  اشتهاگه قصد حرف زدن د  ی کرد علناً بهش گفت

با گوشا  یزرتشت تو رو م  به زنم وعده    دمی خودم شن  ی کشم.. 

چپ    رازیش  مینکردم! هر دفعه اومد  ی کار  چیو بازم ه  ی مرگ داد

غازت ترس تو    هیصد  من    ی و با حرفا  ی و راست خفتش کرد

  ی نگفتـــــم! چون قرار بود فکر  کن  یچیاز هو ب   یدلش انداخت
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با    دمیرس  یخواسته هام از زندگ  تیآدم ساده ام که به نها  هیمن  

اتفاقات گذشته م  ب  یزندگ  هیخوام    یفراموش کردن   ی آروم و 

داره   یفهمه دور و برش چ  یهالو که نم  هیدغدغه داشته باشم!  

 دنینش دواسه ز  یگذره و دو تا شغال پست فطرت چه خواب   یم

  ی ل یکنـــــن! سخت بود.. خ   اهیو س  شی قراره زندگ  ی و چه جور

بود که هر لحظه دلم بخواد گلوت و انقدر تو دستم فشار    تسخ

 نیباز خودم و کنترل کنم.. تا به ا  یبدم تا مغزت منفجر بشه ول

ا و  ا  نیروز  که  برسم..  بب  ی نجوریلحظه  بدبخت  و  ..  نمتی خوار 

باالخره   ی.. ولیارزش تف انداختنم نداشته باش  یکه حت  ی طور

من    ن یو وا کن و بب   اتخوام.. حاال چش  ی که م  ی زیبه چ دمیرس

ب  رتیغ  یب ن   یو  بلد  محافظت    میاز زن و زندگ  ستمی بخارم و 

و حماقتت..    یچشم بهم زدن.. از سر نادون   هیکه تو    ییتو  ایکنم..  

 ..  دی پاشچهل ساله ات از  هم  یس  یو زندگ  ی رودست خورد

شهروز خان    نباریبهش که ا  دیپاش و  بلند کرد و کوب   گهیبار د  هی

  یم  ی زیزرتشت نه چ  ی.. ولدشیبا عتاب صداش زد و عقب کش

 یبودم.. خوب م  دهیحالش و د  نیکه ا  یو من  دی شن  یو نه م  دید

 بدم!  صیو تشخ نیتونستم ا
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[2۸.۰۶.21 ۰1:13 ] 

 شصتم و چهارصد  و هزار پارت   

که    نهی هم  اقتتی.. ل ی که مثل سگ کتک بخور  نهی هم  اقتت یل  -

چشم بچه   ی رغبت نکنه تو روت نگاه کنه.. که جلو   گهیزنت د

تبد ب  هیبه    یبش  لیهات  و  منفور  زندگ  یآدم  که     ی شرف 

   د یزن من و تهد گهیبار د هی.. پاشو.. پاشو مادرشون و به فنا داده

بجنبم پسرت و زنم   ریدکن.. پاشو بازم به من هشدار بده که اگه  

 ریپر از تحق  ی از اون نگاه ها   گهید  ی کیکنن.. پاشو    یبا هم فرار م

تونم    یام که نم  ی و تاسف بهم بنداز تا فکر کنم چقدر آدم بدبخت

  ر یحق   ینشون بده ک   هیو جمع و جور کنم.. پاشو به بق   یزندگ

ک و دلسوز  یتره..  ترحم  به  تره  کثافت  ی محتاج  پاشو حرمله   ..

 !ــــــــــو پاشــ

که پشت    ییمایپر از وحشت مامانم و خاله س   ی ها   غیج  ی صدا  با

کرد.. حواسمون به اون   یسر هم زرتشت و شهروزخان و صدا م

 سمت جمع شد.. 
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  ده یاز حد پر  شیب  ی جون.. با رنگ و رو  یهوش و ب  یسارا ب  خاله

  ارن یداشتن به هوشش ب  یافتاده بود و مامانم و خاله سع  نیرو زم

 نبود!   ی.. شدنیول

ا   هیبق  نکهیا  تا با ترس از  ن  ییبال  نکهیهم  واسه چند   ادیسرش 

اون لحظه اشون شدن    بت ی درد و مص  ال یخیهم که شده ب   هیثان

 یی از همه توانا  شتریو رفتن سمتش و شهروز خان که اون وسط ب

  هیزنگ زد تا    عی کنترل خشم و احساسات خودش و داشت سر

 آمبوالنس بفرستن! 

لحظه چشمم افتاد به   هی..  یهمراه شم ول  هیخواستم با بق  منم

  ریداشت ز  شی پ  قهیچند دق   نی که تا هم  و یشده گ  یخال  ی جا

 ازش نبود..  ی اثر  چیخورد و حاال ه  یبابام کتک م ی ادست و پ

..  دمیکردنش که د  دایسرم و چرخوندم واسه پ  رتیبهت و ح  با

دوئه سمت    ی.. داره م یلنگون لنگون و با همون سر و  صورت خون

 در تا.. فرار کنه! 

رو به   هینداشت حال بد مادرش که بق   تیاهم  ی براش ذره ا  یحت

اومده داشت   شی پ تیفقط از تنها موقع  تب و تاب انداخته بود و

 ! ش یشگیشدن هم بی کرد واسه فرار و احتماالً.. غ یاستفاده م 
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ول  نگران بودم  بذارم گ  ی.. نمیحال خاله سارا  انقدر    ویتونستم 

 نکهی.. بدون اشهیراحت از مخمصه خالص بشه و بره واسه هم

 بخواد مجازات شه بابت خبطش.. 

به اندازه ده    د یکه بابام بهش زد کم بود.. حداقل با  ییها  کتک

 گرفت..   یکم دلم آروم م  هیتا    دیکش  یسال گذشته من عذاب م

  اد ی.. انقدر سر و  صدا زه یلحظه برگردوندم سمت بق  هیو    سرم

   د یبه خاله سارا و بهوش آوردنش.. که با  دن یرس  ر یبود و همه درگ

کردم تا صدام به گوششون برسه و بفهمن   یو داد م  غیج  یکل

 فرار کرده..  ویگ

دو تا پا هم قرض کرده بود و داشت با    ی.. وقت نبود.. اون عوضنه

  ی تونستم حت  یبست و من نم  یفلنگ و م  شیتوان و انرژ   تینها

 صبر کنم..  ی ا هیثان

سرعت  گهید  نیهم  واسه همه  با  منم  نکردم..  م  یمعطل    ی که 

عقب تر بودم    یلیدنبالش.. ازش خ  دمییتونستم  داشته باشم دو

  ن یخورد و تمام ا  یسرم چرخ م  ی که اون لحظه تو   یی.. فکرایول

بهم قدرت داد که   ی کرد.. انقدر  یرو مرور م  یجهنم  ی سال ها

 ! نش ینه به خودش.. به ماش   یبهش برسم.. ول اطیح ی تو
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که معطل  روشن    ی ا  هینشدم.. از چند ثان  دیحال بازم ناام  نیا  با

رغم کم آوردن نفس و    یبود استفاده کردم و عل  نیکردن ماش

که    ی شد  و فشار  یکه لحظه به لحظه داشت داغون تر م  یحال

و فاصله ام و   دمییکردم.. دو  یاومدنش و  خودم حس م  نییپا

 دم.. باهاش کم کر

ا  یول از  با   نکهیلحظه آخر قبل  بهش برسم.. گازش و گرفت و 

  نکه یحرکت کرد و من هم  ی به سمت ورود  یسرعت وحشتناک 

  غ یج  ی .. با صداستمیخواستم.. اعالم شکست کنم و سر جام وا

 ی بود و صدا  ی دفعه ا  هیکه در اثر ترمز    نشیماش  ی ها  کیالست

 !دادمدامه که به گوشم خورد.. به راهم ا ی بلند ضربه ا

  گه یکه د  ی نیو وحشت همه وجودم و پر کرده بود و ماش   ترس

خوشحالم کنه داشت من و به    نکهیا  ی کرد به جا  یحرکت نم

 رسوند..  یم یفروپاش

 ی کنه برا  یتالش نم  ویگ  گهیبود و چرا د   یچ  یصدا  نکهیا  فکر

دادم اصالً بهش فکر    ی م  حیو ترج  نداختی فرار رعشه به اندامم م

 نکنم.. 
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نگاهش    کهیدر حال  ویباز شد و گ   ن یکه شدم.. در ماش  کشینزد

خ   هیرو   پا  رهینقطه  اومد  بود  وان ییمونده  سرجام  و   ستادمی.. 

نگاهش و دنبال کردم و    ریزدم.. مس   یهمونطور که نفس نفس م

 ! ستادیانگار همونجا قلبم از حرکت وا

پسر جوون غرق خون   هی..  ابونیمتر اونطرف تر رو آسفالت خ  چند

انقدر جراحاتش  شدت  و  بود  بع  ادیز  ی افتاده  که    ی م   د یبود 

 .. سالم بمونه! رهیاگرم.. نم ایدونستم زنده باشه.. 

گشاد شده و نفس    ی .. منم با چشمادیکه به سمتم چرخ  و یگ  سر

خشدارش   ی اومد و صدا  ی رفت و م  ی به زور م  گهیکه د  ییها

 شدم بهش..   رهیگوشم و پر کرده بود.. خ

که اون   ی .. مثل همون شبمونی چهره نادم و پش  هیداشتم    انتظار

لبخند کج گوشه لب    نی.. ایول   نمیزن بدبخت و کشت ازش بب 

شد    یبه زور باز م  ی که از شدت کبود  ییاره شده اش و چشماپ

م  یول توشون ش  یتو همون حال  بب  طانیتونستم  ه نم ی و    چی.. 

 برام نداشت!  یهیتوج
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 دنیبلع  ی دونم برا  یهدف باز و بسته شد.. نم  یچند بار ب   دهنم

  نکه ی.. تا اومدمیکدومش برن  چی از پس ه  ی حرف زدن.. ول  ایهوا  

 و گفت:  دی جورم و کش ویگ

تو و شوهرت..   ی و کارآگاه باز  س ی پل  نی! آخر و عاقبت ای دید  -

واسه من دنبال مدرک    د ینکن  یسع   گه یشه.. د  یم   ده یکش   نجایبه ا

بازم تورمیذارم م  ی! من که مدای کن  دمیو تهد  دیبگرد که    یی.. 

  نه ی ! قسمت و سرنوشتت همی و جواب پس بد  نجایا  یبمون  دیبا

فسایگ ازش  عمر..  آخر  تا  نکن..  من    دیبا  ترار  گناه  جورکش 

 ن ی.. انم یحاال دوست دارم بب  ی.. ولیقسر در رفت ی.. از قبل یبمون

 گردن من!   ی بنداز ی خوا یم   یو با چه مدرک

و  افسار   یروان  ی آدم ها  ه یکه شب  یدنبال حرفش با همون حال  به

 و دوباره نشست پشت فرمون..  دیکردش.. خند ی م ختهیگس

  ی بزنم و نه.. واکنش  یتونستم حرف  یمن روشن بود.. نه م  فیتکل

قدرت بدم..  جلو  ینشون  بخوام  که  نداشتم  و    نشی ماش  یهم 

 برسه..  هیحداقل وقت تلف کنم تا بق  ای.. رم یبگ
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حرکت که هرلحظه    یچوب خشک ب  هی  ن یفقط ع  نیهم  واسه

..  ویو زل زدم که گ  ستادمیاحتمال شکستن و افتادنش هست.. وا

 آرامش من و همراه خودش ببره...  گهیبار د هی

با سرعت    گهید   نیماش  هیمتر جلوتر نرفته بود که    هیهنوز    یول

محال بود   گهیکوبوند که د  ویگ   ن یبه ماش  ی شد و جور  کینزد

که بهش زده بود..    ینی درخت و ماش  نی بتونه خودش و از فاصله ب

 و فرار کنه!  رونیبکشه ب

 :دیشد و داد  کش اده یپ بالفاصله

 و حرومزادههههه!  نتیبکش عقب ماش -

نداد و من  یحرکت  چیطرف ه  یول که اون لحظه فقط   ینشون 

که به نظرم آشنا بود اما    ین یکرد زل زدم به ماش  یچشمام کار م

درش باز شد و..    نکهیو  نداشت.. تا ا  ش ییشناسنا  ییذهنم توانا

 ! نییدارون ازش اومد پا

دارون   دنیکه اونم با د  ی وینگاه به من انداخت و  رو به گ  م ین

 ماتش برده بود گفت: 

اثبات ا  سا یگ  - نداره.. چون    اج یجرم تو به مدرک احت  نیواسه 

 من شاهدشم! 
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 سوم  و شصت و چهارصد  و هزار پارت   

  ق یوجودم تزر   ی جمله به تمام رگ و پ  هی  نیکه با هم  یآرامش

انقدر با   ادیز  ی شد..  همزمان  و  کنم  تحملش  نتونستم  که  بود 

زانوهام فرود اومدم   ی فرستادن نفس حبس مونده ام.. رو  رونیب

 شدم!   نیو پخش زم

فرار   ادهیپ  ی داشت با پا   یسع  نبار یا  ویکه گ  دمی همون حال د   تو

تونست از پرت شدن    یکه م  ی ا  دهیطناب پوس  نیکنه و به آخر

ول بزنه..  چنگ  بده  نجاتش  چاه  باهاش    یته  و  نذاشت  دارون  

 شد!  ریدرگ

..  دیکه از در ساختمون به گوشم رس   ییصدالحظه سر و    همون

 .. ست یهم اومدن و دارون تنها ن ه یو راحت کرد که بق المیخ

باز نگه    ییتوانا  گهیچشمام و بستم چون د  ی شتری با آرامش ب   پس

که    ی تند  ی قدم ها  ی با صدا  نکهیداشتنشون تو وجودم نبود.. تا ا

نزد گ  ی م  کیبهم  و  ها  سایگ   سایشد  نگران  ی گفتن  از    ی پر 

   شتر یحالم خوبه و ب  نهی بازشون کردم.. تا بب گهیبار د هیزرتشت.. 

 نگران نشه..  نیاز ا
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  یتوجه به چشما  یشد که ب   یقانع نم   زایچ  نی زرتشت با ا  یول

بازم من و رو دستش بلند کرد و خواست با همون عجله بره سمت  

 که آروم لب زدم: نی ماش

 ! رمردی.. پ ره یکمرت نگ -

ول  ینم  فکر بشنوه  حال  اون  تو  از   هیو     دی شن  یکردم  لحظه 

 .. ستادیحرکت وا

رفت    یو همونطور که دوباره م  دیمتعجبش تو صورتم چرخ  نگاه 

 :دیدو رگه شده اش غر ی با صدا نشیسمت ماش 

 ! ی چرت و پرت گفتن دار ییپس حالت خوبه که توانا -

 .. دمیخند آروم

 گفت.. حالم خوب بود..  یم راست

 خلسه بودم..   هیتو  انگار

 ی ایدن  هیکرده بودم که خودم و تو    قیمواد تزر  ای مست بودم    انگار

 کردم..     یحس م گهید

  ی سوال تو سرم م  هیفکر کنم.. فقط    ی زینداشتم به چ  دوست

 که همون و به زبون آوردم: دیچرخ
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 تموم شد؟ -

که    دیحالم و منظورم و فهم  عیسر  یلی.. خشهی مثل هم  زرتشت

 تکون داد  و لب زد: دییسرش و تند تند به تا

 تموم شد!  ی.. آره گل سنگم.. همه چزمیآره عز -

××××× 

به    یزدم.. نگاه  ی قدم م  مارستانیب  ی که تو  راهرو  ی همونجور

ساعت دو  انداختم..  ا  ی م  یساعتم  که  تا   میبود  نجایشد  سه  با 

و اون   وی  یس  ی تو س  یکیبود و    ی تو بخش بستر  ی کیکه    یضیمر

 تو اتاق عمل!  یکی

بود که همه امون فکرش    ی زیتر از چ   یخاله سارا بحران  تیوضع

م ولمیکرد  یو  رسوند   ی..  موقع  به  شکر  رو  دکتر    مشیخدا  و 

  ی س   یداد که با دو سه روز تحت نظر قرار گرفتن تو س   صیتشخ

 تونه مرخص بشه!  ی.. موی

دونستم بتونه مثل    یم  د یکه بعد از مرخص شدنشم.. بع  هرچند

زندگ  هی به  نرمال..  با حقا  شیآدم  بده..  از   ی قیادامه  امشب  که 

 شوهر و  پسرش فاش شد! 
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شد  سایگ فشار  افت  خاطر  به  اش    دیهم  تجربه  هم  قبالً  و که 

 شیرو پ  نایکه همه ا  یو من  دیشدن کش  ی داشت.. کارش به بستر

گذشته.. بدون   قیدونستم رو شدن حقا  یکرده بودم و م  ین یب

 .. بازم سخت بود برام کنار اومدن با همه اشون!ستیتلفات ن

و نفسم و فوت کردم.. لحظات پر تنش   دمیرو صورتم کش  یدست

 خره تموم شد.. باال   ی.. ولمی رو پشت سر گذاشت ی و پر فشار

شد  بعد پال  و   پخش  جنجال..  اون  سرمیاز  ما   میاومد  عی.. 

.. دارونم قرار ی رفتن کالنتر   سی با اومدن پل  ی سر  هی..  مارستان یب

و به من    ی طناز.. بره کالنتر  شیبود بعد از بردن طراوت و گالره پ

 نشده بود!  ی ساعت ازش خبر نیشد که تا ا  یخبر بده چ

گوش  با لرزش  ج  م یحس  به   عیکتم.. سر  ب یتو  و  آوردم  درش 

 شماره دارون جواب دادم:  دنیمحض د

 شد؟ یالو دارون.. چ -

 حیتوض دمید  ی.. هرچرونیاومدم ب ی من اآلن از کالنتر یچیه -

 دادم.. پسرخاله اتم ناچار شد اعتراف کنه.. از پسره چه خبر؟ 

! خانواده  ادیرش بس  ییچه بال  ستیهنوز تو اتاق عمله! معلوم ن   -

 و داد! غیج یاش هم اومدن با کل
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 بدم!  تیبود.. گفت محاله رضا نجایباباشم ا -

 یعنیو سرم و به چپ و راست تکون دادم..    دمیکش   ی قیعم  نفس 

بود؟ گ از در جر  یکه حت  ویواقعاً کار خدا  قرار گرفتن   انیبعد 

 ی زندان چون.. کس  فتهی قرار نبود ب  ششیخانواده از قتل ده سال پ

 لو بره.  لمیخواست اون ف ینم

ا  دیشا  یول بود  خواسته  ب  هی  ی نجوریخدا  ب  یآدم  و   یوجدان 

که چپ و راست واسه   یی.. تقاص پس بده و کاراویمثل گ یشرف

ب   یازش سر م   هیآزار رسوندن به بق  .. جواب نمونه.. فقط    یزد 

و به    ش ینشه و سالمت  ی.. قربان چارهیخدا کنه اون پسر جوون ب

 ! ارهیدست ب 

[۰1.۰7.21 ۰5:39 ] 

 پنجم  و شصت و چهارصد  و هزار پارت   

 خب.. بابام و منوچهر خان هنوز اونجان؟ لهیخ -

شه راه افتاده.. نگران    یم  یساعت  میبابات هست.. منوچهر خان ن  -

 بود.. بهتره؟  سایگ

 شه!   یکردن احتمااًل فردا مرخص م شیخوبه! بستر -
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شدن نداشت و درخواست   ی به بستر  دیشد  ازی ن  سایکه گ  البته

ا بود.. حس کردم  تر می نجوریخودم  راحت  و   ی ..  تونم دورش 

خلوت نگه دارم و به بهانه حال بدشم که شده.. نذارم فعالً خاله  

باورها  نیمیس بابت  برن سراغش و  اشتباه و    ی و منوچهر خان 

 کنن..  یدروغ ده ساله اشون ازش معذرت خواه

که    یی سایبهش فشار وارد شده بود و گ  ی امشب به قدر کاف  چون

ر و مادرش بود.. ممکن  حال و روز پد  نیا  دنی.. نگران دشهیهم

 ! ادیبرب   یکی نیبود نتونه از پس ا 

پلیراست  - ام  س ی ..  داغون  و  درب  صورت  و  سر  به  و     ریراجع 

 ندارن..   یتیبود و شکا  یخانوادگ  ی دعوا  هی.. گفتن  د یپسرشم پرس

 :دمیغر تیزدم و با عصبان  ی پوزخند

که    ییبال  ینبود که به خاطر تالف  دیوجود.. ازش بع  یب  کهیمرت  -

زندگ شکا  شی سر  ا  تیآوردم..  باشه..  داشته  و   نیهم  گذشت 

 تعجب داره! ی واقعاً جا شیفداکار

گرفت.. گفت    ی بابات نذاشت! حالش و بدجور  ؟ی کار  ی کجا  -

ساطور پسر منه.. ده ساله    ریباشه که حاال دست شما ز  ادتونی

..  دیچزون  یپسر و عروسم و م  ی با اون مدرک قالب   دیکه شما دار
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اگه نم به جر  دیخوا  یحاال  بدبخت  و    فتهیب  انیپرونده اون زن 

ا  از   ب  نی که هست سنگ  ینیجرم پسرت  باز  شهتر  .. دهنتون و 

 ! دیکن  ینم

  ی حرف بابام که دلم و حساب  نیرو لبم نشست از ا  یق یعم   لبخند

 لیتحو  سیبود که مدرک و به پل  نیکار درست ا  دیخنک کرد.. شا

کارش برسه و هم.. خون   یواقع  ی جزا  به  ویتا هم گ  میداد  یم

پا  ا   دنید  ینشه.. ول  مالیاون زن  حال و روز..   نیخاله سارا تو 

 دست و پام و شل کرد!

  فته یب  انیاون پرونده به جر  گهیبار د   هیخواستم    ی هم نم  یطرف  از

و   ی جرم به کالنتر  کی شر  ایهم به عنوان شاهد     سایگ  ی و پا

ا و  د  نجوریدادگاه  ما  باز شه..    ه ی  سا یگ  م یدونست  ی م  گهیجاها 

 گهید  زینظر قانون چ  یوسط نداره.. ول  نیا  یگناه  چیو ه   هیقربان

 بود! ی ا

وقت    یلیکس و کار و خ  ی اون زن ب  هیخان هم که د  منوچهر

  ی مدرک.. تا وقت   نیکرده بود پس بهتر بود که ا  راتی.. خشیپ

 بمونه..   یآتو باق هیمدرک و  هیکه مجبور نشدم.. فقط 
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.. حساب کار دستشون اومده بود و محال  ایکه اون عوض  هرچند

 گه یبار د  هیخودم و    یکنن تا من.. اون رو  ی بود که بخوان کار

 بهشون نشون بدم!

[۰1.۰7.21 ۰5:39 ] 

 شم ش و شصت و چهارصد  و هزار پارت   

 لیکه براش تشک  ی کرد و پرونده ا  ویکه گ  یبا غلط  شمینجوریهم

اش.. به طور  ندهیو آ ی.. شغل و زندگرشهیشد و حاالحاالها درگ

  ن ی.. همدیناز  یم  زایچ  نیکه به ا  یکامل نابود شد و واسه آدم

 شد.. یباخت و شکست بزرگ محسوب م هیمسئله 

 کنم..  ی و  پاکساز  یبرم تاالر.. همه چ  دیمن با ؟ی ندار ی کار -

 گفتم:   یگرفتم و تو گوش ینفس

..  ی ازت تشکر کنم دارون.. اگه نبود  ی به چه زبون  دیدونم با  ینم  -

.. ی داد  یاگه حواست جمع نبود.. اگه به موقع واکنش نشون نم

واسه ما شروع    گهیداستان د  هی رفت و    یدر م  یاآلن اون عوض

فقط    یم د  هیشد..  و  کردم  غفلت  نه    دمیلحظه  اون هست  نه 

 ! اطیح وت دمییدو یبا چه حال ی دون ی.. نمسایگ
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قراره   ی شه.. موندم چه جور یگفتم که چوب خطت داره پر م  -

 ! ی جا جبرانشون کن هی

مدرک.. دارون از دل و    نیبه دست آوردن ا  هیداشت.. تو قض  حق

  دم یرس یوقت نم چیه ای گذاشت و اگه نبود.. مطمئناً هیجون ما

 !دمیرس ینم ایزود  نیبه ا ایخوام..  ی که م ی زیبه چ

داغون شده   وی گ  نی که بعد  از کوبوندن به ماش  نشیماش   ادی  با

 بود گفتم: 

حت  نی ماش  هی  - ماش  یصفر  از  باالتر  م  نیمدل  تونه    یخودت 

 باشه؟ یجبران خوب

تر از هر   ی حرف زد لحنش جد  ی وقت  یول  دیبلند خند  ی صدا  با

 بود: ی ا گهیزمان د

کنم برات.. جبران محبت   یکه من م  ی کنم! هرکار  یم  یشوخ  -

.. حضور شما بود که باعث شد من اآلن.. هم  ساستیخودت و گ

رو داشته باشم.. هم مادرم و داشته باشم.. هم دو تا دوست    ی مان

که هستم   ی نجوری.. من و همایدن  ی خوب.. که برعکس اکثر آدما

  دیبدن. با  رمییتغ  ونکنن با منطق خودش  ینم  یقبول دارن و سع 

که    ی.. بعد از اون همه ترس و  استرسیتا بفهم  یمن باش  ی جا
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چند نفر.. چقدر برام با ارزشه   ن ی.. داشتن همدمی کش  می تو زندگ

برا ا  ی و  برب  ی حس خوب.. هرکار  نی جبران  انجام    ادیاز دستم 

 ! دمیم

حرفا رو براش   نینداشت منم هم  ی رو لبم نشست.. لزوم  ی لبخند

  یدونست که حضورش تو  یتکرار کنم.. چون خودش خوب م 

دانشگاه    ی که تو  ی چقدر پررنگ و مهمه و مسلماً اون روز   می زندگ

باشه..    یتونه دوست خوب   ی نفر هم زبونمه و م  هی  دمیفهم برام 

 شد!   یمحسوب م می شانس زندگ ی جزو معدود  روزا 

اومدن..    رونیب   وی  ی س  یکه از س  نی میمامانم و خاله س  دنید  با

کدوم خوب    چیکردم و رفتم سمتشون.. حال ه   یبا دارون خدافظ

اشون مشخص بود که به زور دارن    دهیپر   ی نبود و از رنگ و رو

 نشن..   ی خواهرشون بستر  شیدارن تا پ  یه مخودشون و سرپا نگ

و   ی عاد  ریغ  ی .. انقدردنیو شن   دنیکه د  ییزای داشتن.. چ  حقم

باالخره    یهضم کردنش.. ول  دیکش   یبود که طول م  یباور نکردن

 افتاد! یاتفاق م نیا دیزود.. با ای رید

 شد مامان؟ چطوره حالش؟ یچ -
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 یراهرو م  ی ها یرو صندل  نیمی همونطور که کنار خاله س   مامان

 نشست جواب داد:

زنه.. انگار تو شوکه    یحرف نم  ی! چشماش بازه ولست یخوب ن  -

.. دکترش گفت  می باهاش حرف بزن  ادیز  میهنوز.. ما هم نتونست

زبون    یحرف  نیکتریکوچ به   بشه..  و فشار  استرسش  باعث  که 

 ! میارین

تکون دادم.. ناراحت بودم   دییو به تا  و سرم  دمیکش   یقی عم  نفس

ا وجدان  یول   هیقض  نیاز  چوب   یعذاب  داشت  خاله  نداشتم.. 

م و  گ   ی اشتباهات شوهر و پسرش  و  انقدر  ی سایخورد   ی من 

د  ان یجر   نیا  ی تو که  بود  خورده  شدن   ی برا  گهیلطمه  فاش 

 نداشته باشم!  دیترد قت یحق

 شد؟ داریچطوره زرتشت جان؟ ب سایگ -

 چرخوندم و جوابش و دادم:  نیمیو به سمت خاله س سرم

کنارش بودم.. هنوز خوابه.. آرامبخشم بهش    شی پ  قهیچند دق  -

خوبه خدا   شیحال عموم  یبشه.. ول  داریکشه تا ب  یزدن.. طول م

 رو شکر.. فشارشم نرمال شده! 
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   ی م   یدونستم چ  یدرمونده و ملتمسانه اش و بهم دوخت.. م  نگاه

خوام بذارم فعالً   یبود که من نم  دهیفهم  شیاپشیخواد.. انگار پ

 باهاش رو در رو بشن.. 

بگه.. منوچهرخان اومد و فرصت و ازش  ی زیچ نکه یقبل از ا یول

دارون و برامون تکرار کرد    ی همون حرفا  نکهیگرفت.. بعد  از ا

 سرش و به تاسف تکون داد و گفت: 

زدم.. از اتاق  .. رفتم به اون پسره سر  نجایا  امیب   نکهیقبل از  ا  -

ب ول  رونیعمل  دادشون    یلی.. وضعش خیاومده  به  خرابه! خدا 

 ! اره یفکر نکنم دووم ب یبرسه ول

 :دیحرف محکم زد رو پاش و نال نیبا ا  نیمیس خاله

 ی کرد  کاری.. چارهی.. سارا بشنوه دووم نمی واااااا   ی .. ای وا  ی ا  -

با زندگ دختر    ی! با زندگی کرد  کاریخودت و مادرت چ  یپسر.. 

 !ی کرد کاریمن چ

[۰1.۰7.21 ۰5:39 ] 

 هشتم  و شصت و چهارصد  و هزار پارت   
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کرد.. جز همون چهار تا   یموند و فرار نم  یپسره نادون.. اگه م  -

 یم  یخواست بشه؟ چه جور  یم   یکه من بهش زدم.. چ  یکتک

پسره الدنگ عادت   یشد! ول  ینم   یچیبشه؟ هخواست مجازات  

پ به  فرار..  به  قا  دایکرده  و  موش  سوراخ  به    میکردن  شدن.. 

گردن   اگهید  یکیانداختن جرمش  با  خدا  تقاص    رکا  نی..  هم 

 مالیپا  شی که ده سال پ  یدختر من و ازش گرفت.. هم اون خون

  ی .. شد قربان لهیمردم شد  وس  د یوسط.. جوون رش  نیشد.. حاال ا

من که ده سال    چارهیپدر و  پسر.. مثل دختر ب  نی حرص و طمع ا 

 !میواسه گناه نکرده مجازات شد.. مجازاتش کرد

لرزون به زبون آورد..    ی جمله هاش و با بغض و صدا  نکهیاز ا   بعد

حرف و  من  سمت  چرخوند  و  س   یروش  خاله  از    نیمیکه  قبل 

 بزنه رو گفت:  خواستیاومدنش م 

 دخترم و؟   نمی برم بب -

صداش بود.. پدر نشده    ی که تو  ی عجز  نهمهیا  ی سوخت برا  دلم

..  دمی فهم  یم  نیمیحال منوچهر خان و بهتر از خاله س  یبودم ول

  سا یکردم خاله تا لحظه آخر.. هر موقع گ    یچون.. حس م   دیشا

تونست     یاون اتفاق بود و نم  ریگوشه ذهنش درگ   هی  دید   یرو م
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.. منوچهر خان حداقل  یول  ادیب  رونیاز فکر قاتل بودن دخترش ب

رو فراموش کرده    هیکرد و اون قض   یظاهرش و خوب حفظ م

 بود.. 

پدر     یهمه درموندگ   نیا  یبودم وقت  سایحال هنوز نگران گ  نیا  با

 که گفتم:  دید یو  مادرش و م

 د یکنه.. بذار.. اگه ممی ول  ومدهی شه.. هنوز بهوش ن    ی اآلن که نم  -

فشار از رومون   ن یامشب تموم شه.. ا  دیچند ساعت بگذره.. بذار  هی

کاف  اندازه  به  بعد!  بشه..  کالفه   یبرداشته  و  خسته  امون  همه 

تو    دی.. خاله سارا هم باساستی گ  ی دوستا  شی.. گالره پ میهست

خونه   دیهمراه داشته باشه. شما بر  رنذا  یبمونه و نم  وی  ی س  یس

مرخص شد    سای .. ما هم فردا صبح که گ دیکم استراحت کن   هیما  

 ! د یباهاش حرف بزن دیو هرچقدر خواست میایم

 اش هق زد: هیبود که با شروع دوباره گر  نیمیس خاله

 ی که.. بذار برم زرتشت.. بذار برم به پا  ارمیمن تا صبح دووم نم  -

 نه وویکه من و ببخشه.. تو رو خدا بذار برم دارم د  فتمیدخترم ب

عمره دارم طلب عفو و بخشش   هیخــــــدا..    ی شم من! ا  یم

بچه من بود.. چرا   ی که رو  دستا   یکنم ازت به خاطر خون   یم
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نشونه به من    ه یگناهــــه! چرا    یببچه ام    یبار به من نگفت  هی

  ی .. از کجا مدم یفهم  ی م  دیکه بفهمم.. آخه من از  کجا با  ی نداد

 !ــــدمیفهم

به من    ی داشت خاله رو آروم کنه نگاه  ی مامانم همونطور که سع 

 : دیانداخت و پرس

 ؟یدون یم یتو از ک -

 هست!  یدو سه ماه -

رو   سایمدت ما دو سه بار گ  نی تو ا  ؟یگی به ما م  ی بعد اآلن دار   -

.. چرا زودتر  می قبل باهاش رفتار کرد  ت ی.. هربار با همون ذهندمید

ما آزار    ی که الاقل اون دختر با حرفا و قضاوت ها  یبه ما نگفت

 ! نه؟ی نب

خواست قبول کنه که اشتباه از   یبود که مامانم بازم نم  بیعج

فتاد.. داشت  ا  ی اتفاق م  دیکه اصالً نبا  ییخودش بود و قضاوت ها

 ر یگردن من به خاطر د  نداختیاشتباهش و م   ی رفتارها   ریتقص

 به حرف اومدنم! 

  یکرد مادر من.. نه تا وقت   یو عوض نم  ی زیحرف زدن من چ  -

  ی و مطمئن نم  دیدید  یو با چشم خودتون نم  لم یف  نیکه شما ا
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م دیشد فکر  ا  دیکرد  ی ..  حساب  رو  و    سایگ  نکهیفقط  زنمه 

 نیبه پاش نوشته بشه دارم ا   ی خوام گناه  یدوستش دارم و نم

 میتحمل کرد   درانق  یزنم.. واسه ما هم سخت بود.. ول  یحرفا رو م

اون دوتا    گهیکه د  ی مدرک دهن پر کن.. جور  نیبه ا  میتا برس

 شرف نتونن نقضش کنن!  یب

 نیدوباره شروع کردن به ناله و نفر  نیمیو خاله س  منوچهرخان

تونستن خوب درک    یکردن.. هنوز داغ بودن.. هنوز نم  هیگر  و

 شد!   یقربان ی چه جور سا یکنن که گ

جا  کم به  وجدانشون  عذاب  د  دیرس    یم  ییکم   ی نم  گهیکه 

گوشه    هیکنن و تا آخر عمر    یدغدغه زندگ   یتونستن راحت و ب

و فقط من    نیبود.. ا  یمونیقضاوت غلط و پش  نیا   ریذهنشون درگ

گذشته ام با    ی تونستم درک کنم که خودم و بابت رفتارها    یم

 بودم!  دهی.. هنوز نبخشسایگ

خونه امون و   دی شده.. کل  داری حتماً تا اآلن ب  سای گ   نکهیفکر ا  با

دادم به منوچهر خان که برن و استراحت کنن و خودمم خواستم  

بود که خاله ام صدام زد    ی توش بستر  سایکه گ   ی برم سمت بخش
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تو از  کش یدوش  فیک  و  داد    سایگ  کیکوچ  ف ی..  و  درآورد  رو 

 دستم.. 

 الزمش بشه!   دیتو تاالر جا مونده بود.. آوردم براش! ببر شا -

..  نیی راه افتادم سمت طبقه پا  یکردم و بعد از خدافظ  ی تشکر

خاله سارا راحت شده بود.. واسه اون   تیاز وضع  ی تا حدود  المیخ

 کرد..  شد  ی نم ی .. کارگهیپسر بدبختم که د

کردم تا زودتر سرپا شه..    یکمکش م   دیکه با  سای موند گ   یم  فقط

به از پا افتادنم نمونده بود و به زور   ی زیهرچند  که خودمم چ

 کردم!   یداشتم تحمل م

ا  ییها  یاز خستگ  جدا دست    نیکه  به  خاطر  به  وقته..  چند  

رو دوشم    یمهمون  ی و سر و سامون دادن کارا  لمیآوردن اون ف

 یی تاالر و  لگدها  ی تو   ی که امروز.. بعد از دعوا  ی بود.. کمر درد

بر علت شد که دلم    دیزدم.. تو جونم افتاده بود هم مز  ریکه به ام 

 بخواد.. ردنفقط چند ساعت نشستن و تکون نخو

هن   هرچند رسکه  تا  زندگ  دن یوز  کامل  آرامش  راه  مونیبه   ..

.. به  میاومد  یبه کمک هم از  پسش برم   دیو با  میداشت  ی ادیز

 گوشه دلم باهاش صاف نشده بود!  هیکه هنوز..  ییسایکمک گ
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تصورم اشتباه    یهنوز خوابه در اتاق و باز کردم.. ول  نکهیفکر ا  با

 ..ن ییپا  اد یکرد  تا ب   ی نشسته لبه تخت داشت تالش م  سایبود و گ 

 رفتم سمتش و نذاشتم تکون بخوره:  عیسر

 ؟ ی سرم و چرا درآورد ؟یکن   یم کاریچ -

 اش زل زد بهم..  دهیپر ی همون حال نزار و رنگ و رو با

  ؟ ی کرد  می.. چرا بسترییپرستار اومد درآورد که برم دستشو  -

 حالم خوبه! 

 و روت!  آره معلومه از رنگ -

و چشماش پر شد.. ترس و اضطراب  هنوز   دیلباش لرز  بالفاصله

چه   ش یهوش یبپرسه تو ب   دیترس  ی از نگاهش نرفته بود و انگار م

 افتاده که آخرسر گفت:  یاتفاق

 کوشن؟ اون.. اون فرار کرد نه؟ هیبق  -

.. هنوز به یخواست ول  یهمه وجودم بغل کردنش و م  کهیدرحال

درهم   ی .. با اخمامیکرد  ی حلش م   دیکه با  میخاطر اون دلخور 

 گفتم: 
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..  ی.. پسره که بهش زد هم.. فعالً زنده اس ولهیگرفتنش.. کالنتر  -

ام نکنم  س  ی د ی فکر  تو  هم  سارا  خاله  باشه..    وی  یس  یبهش 

 هم پخش و پالن! ه ی.. بقهیبستر

 : دیصورتش گذاشت و نال   ی دستاش و رو جفت

با  گهید   یکی  یعنی!  ی وا  ی ا  - خاطر    نیا  دیهم  به  وسط.. 

 ره؟ی اشتباهات ما بم

مگه ما    ؟یچ  یعن یاشتباهات ما    ؟ی بند  یجمع م  ی خودیچرا ب  -

  اره؟ یباال ب   گهیگند د   هی  ی نجوریفرار کنه که بعد ا  می بهش گفت

 ..  ستهی که کرده بود وا یغلط ی آدم بمونه و پا ن ی خواست ع یم

 بود آخه؟   یگناه اون پسر بدبخت چ -

عده   هیکه از همون بدو تولدش نحس باشه.. تا آخر عمر    یآدم  -

 کنه..    یرو همراه خودش بدبخت م

 خاله سارا چطوره؟ -

 زنه.. شوکه شده..    یحرف نم یفعالً با کس  یبهتره.. ول -

 ؟یمامان و بابام چ  -
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پر  یعنیخوبن!    - هم  اونا  مشوننیخب..  ببخوا  ی..    ننت ی ستن 

بزن    گه ی.. واسه امشب دم ینذاشتم.. گفتم برن خونه.. فردا حرف 

 بسه! 

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 کمی و هفتاد و چهارصد  و هزار پارت   

و نگفت نه    می تصم  نیاز ا  هیداد که اونم راض  ینشون م  سکوتش

  سا ی.. حدسم درست بود.. گنمشونی اآلن بب  نیخوام هم  ی من م

برا و  معذرت خواه  یمونیپش  دنید   ی هنوز خودش  و   یو  پدر 

 مادرش آماده نکرده بود! 

  شتر یکه خودم و ب  ی و منم با همون دلخور  دینپرس  ی زیچ  گهید

 داد لب زدم: یداشت آزار م

 ؟یتو خوب -

که    می ناراحت  نیبه ا  ی بهم انداخت و انگار اونم تازه پ  ی نگاه  م ین

 هنوز ادامه داشت شد برد و گفت: 

 مهمه برات؟ -

 : د ینگفتم که نال یچیزدم و ه  ی پوزخند
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و بهت گفتم!    یچرا همه چ  نکهیا  ه؟یدردم اآلن چ   ی دون  ی م  -

بکشه که تو نه بهم    نجایدونستم قراره بازم کارمون به ا  یاگه م

 ی واشکیگرفتم و    یم  ی.. اللمونینه باهام حرف بزنو    ینگاه کن

 رفتم سر اون قرار به خدا بهتر بود!  یم

 ؟ ی که کرد یغلط هیشد توج نیاآلن ا -

کردم مگه زرتشت؟ خبر مرگم رفتم باهاش حرف زدم    کاریچ  -

و زد   میکردم.. گوش  ینشد که فکر م  یزیو برگشتم! باشه اون چ

  ی شکوند درست.. با حرفاش گند زد به اعصاب و روانم قبول.. ول

 .. دیسرم و که نبر

با   یعنی  - بر  دیحتماً  مرحله  م  دنیبه  م  دیرس  یسرت    ی تا 

ا  ی دیفهم کار مسخره   ؟ی شد  یم  مونیو  پش  ی کرد  ی چقدر 

  د ی که به زبون آورد و تهد  ییو حرفا   شیاضاف  ی گه خور  نیهم

 ؟یمونید واسه پشنبو  یکردنت به مرگ.. کاف

نم  -   دم یحداقل شن  ی.. چرا هستم! ولستم ین  مونیپش   گمی من 

دردش   دمیرو که ده سال برام سوال بود.. حداقل فهم  ییحرفا

  د یطرفم و نبا  یروان  ماریب  هی..  یریزنج  وونهید  هی با    دمی .. فهمهیچ

ا باشم..  و داشته  اشتباهاتش  انتظار جبران  حرف زدن   نیازش 
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  دم یفهم  ی م  دیسال نبا   نهمهیبعد از ا  ی عنیحق من بود زرتشت.  

فرستاد باهام  که  دارونم  مشکلی چرا؟  پ   ی..  اومد    ی م  شی اگه 

تموم شد.. پس    یهمه چ  گهیرسوند.. اآلنم که د  یخودش و م

 ؟یچ یعنیرفتارت  نیا

تو  هی ر  ی کم  راه  کالفگاتاق  با  و  دستم  و  فرو   یفتم  موهام  تو 

 کردم..

..  ه یدرد من چ  یفهم  ی که نم  نه ی.. مشکل اگهید  یفهم  ینم  -

حال  یفهم  ینم تو  یمن چه  کوفت  ی بودم  فکر  یاون جاده  با   ..

و چقدر با    گهی بهت م   یپدر مادر اآلن چ  ی اون ب  نکهیکردن به ا

  ه یو نداره که    نیدونستم عرضه ا  ی .. منم مدهیحرفاش آزارت م

  نم یا  یحرفاست.. ول  نیو محافظه کار تر از  ا  اره یسرت ب   ییبال

باهاش.. د  یخوب م  ی زیچ  گهیدونستم که بعد  از حرف زدن 

 شد!  نطورم ی مونه که هم ینم یازت باق

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 پارت هزار و چهارصد و هفتاد و دوم    

باهاش حرف بزن و    تا یآن   یتو عروس   ی تو خودت به من گفت  -

.. یهمه چ  ریاون موقع زد ز  ؟یو باهات روشن کن.. نگفت   فتیتکل
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مخالفت    دیچرا من با  می حاال که خودش خواسته بود حرف بزن

لحظه نبودم؟چرا ازم    نیکردم؟مگه من تمام عمرم منتظر ا  یم

 شت؟ انقدر راحت از دستش بدم زرت یانتظار داشت

  ح یو به صورتش دوختم.. ترج  م یو نگاه عصب   ستادمیجام وا   سر

 یوقت  ی خودمونم بذارم برا  ی نگم و حرفا   ی زیدادم امشب چ  یم

ومون  و از هر طرف انقدر  فشار ر  میو داشت  شیکه جفتمون آمادگ

 نبود. 

به کله ام    ییهوا  هیتا    رونیخواستم کالً از اتاق برم ب  نیهم  واسه

ن و  برگردم.. که گ  میبخوره  بعد  و    سایساعت  نذاشت و صداش 

 دوباره برد باال: 

 جوابم و بده!  ستایزنم! فرار نکن..وا یبا تو دارم حرف م -

 بذار واسه بعد!  -

اآلن بگو! خسته شدم زرتشت.. چند روزه    نیخوام.. هم  ینم  -

نابود م  یدارم م و    نیشم و تو با چشم خودت ا  یسوزم.. دارم 

و زبونت    ی .. حاال که لطف کردی اورد یخودت ن  ی بازم به رو  ی دید

 خورم؟   یباز شد بگو که بفهمم من چوب کدوم اشتباهم و دارم م
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سرش مجبور به    ی شدم که واسه فرو کردن حرفام تو  کشینزد

 داد زدن نباشم و گفتم: 

م  - بایبفهم  یخواست   یاگه  اآلن  تا  م   دی..  ..  ی دیفهم  یخودت 

رفتم و تو لحظه آخر حرفات و   یکه من داشتم م  ی همون روز 

و من تو همون زمان کم خودم و پاره کردم تا بتونم تو   ی بهم زد

هرچقدر   گهی.. اآلن دی دیفهم  ی م   دیکنم به نرفتن.. با  یرو راض

  یخوا  یو نم  یگرفت  وگوشات    یداره وقت  دهیبدم چه فا  حیتوض

 ؟ ی و بشنو یکس ی صدا

خستگ  با شدت  از  که  و  انگشت چشمام  تا  سوخت    ی م   ی دو 

 شدم به چهره درمونده اش..  رهیو دوباره خ دمیمال

.. بهت گفتم برو باهاش حرف بزن.. چون خودم تا ی آن  یتو عروس  -

دا داشتم..  و  هوات  دور  دورا  بودم..  با    ی دیونجا  شبم  اون  که 

ر  هم  به  ولیختیحرفاش  اون   ی..  آوردمت..  دوباره سرحال  من 

من بودم جرات حرف زدن   نکهیرذل پست فطرتم رو حساب هم

کنه که اگه    یم   دتیو تهد  دهیم  امیخودش پ  یوقت   ینداشت.. ول

  یعن یکنم    یکنم و بل م   یببره ال م  ییقرار بو  نیزرتشت از ا 

دلم خواست بخورم   یکه من هر گه  ای پاشو ب  ییتنها  یعنی  ؟یچ
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 ی کسم نباشه که بعدش تو رو جمع و جور  کنه و حرفا  چیو ه

تو کله ات فرو بره.. که فرو هم رفت..    یغازم حساب  هیصد من  

ا تو  بدت  روز..    نیحال  م  یداشت  یعن یچند  فکر    ی به حرفاش 

 نه؟ یا از  ری.. غگهید ی کرد

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 سوم و هفتاد و چهارصد  و هزار پارت   

بزنه و نسبت به جمله آخرم اعتراض خودش و   یخواست حرف تا

 گفتم:  ی بلندتر ی نشون بده.. با صدا

  نیبود تصادف کنم.. چون فقط جسمم تو ماش  ک یهزار بار نزد  -

با اون ولد   یبکن  یخوا  یم  کاریتو که اآلن چ  شی بود و ذهنم پ

که    یلمیناموس.. ف   ی ب  ریاون ام  یوقت  دمی کش  یچ  ی فهم  ی زنا! م

  ی چه حال  یفهم  ی از پشت بغلت کرده بود و برام فرستاد؟ م  ویگ

نکه از اون قرار خبر داشتم ی. با ادمیخزعبالتش و  شن  یشدم وقت

کثافت ازت   یاون الش   دمیفهم  ی مردم وقت  یواقع  ی به معنا  یول

کفش که من    ه یتو    ی خواسته.. چرا اون موقع که پات و کرد  یچ

اون   شیکم پ  ؟ی ذره به من فکر نکرد  هیبرم سر اون قرار..    دیبا

آدم   هیبه    لیخودم و تبد  ششونیخوار شدم؟ کم پ  یدو تا عوض
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و    یب   و یواسه گ  تیموقع   هیکردم؟ حاال خودت    رتی غ  یب رگ 

  وز یکنه؟ که منِ پفرو صد برابرش    یرتیغ  ی ب  نیکه ا  ی فراهم کرد

گفته و باهاش قرار گذاشته که    یبه زنم چ  دمیفهم  نکهیبعد  از ا

مهمون تو  بشم  مجبور  کنن  فرار  و   میشبونه  بدم  دست  باهاش 

به   ســـــا؟یگ  ی فرض کرد  یبهش خوش آمد بگــــم؟ من و چ

جا هزار  به  برم  ی قرآن  نم  یآدم  چرا   یفهم  یخــــوره.. 

 نـــــو؟ یا

و درمونده اش فاصله   نیهم از اون حالت غمگ  سایرفته گ  رفته

ب  تشی بود که عصبان  بی گرفت.. عج نباشه.. کمترم    شتر یاز من 

خودش و حق    نباریداد ا  یکه بهم حق م  شهینبود.. برعکس هم

 : دیاومدن از  تخت توپ نییپا نیدونست که ح یبه جانب م

.. هم  مونمیپش  فهمم.. بابتش هم  یرو م  نایچرا اتفاقاً من همه ا   -

  ی ست ین   ریتقص  یب  یلیوسط خ  نیتو هم ا   یخوام. ول  یمعذرت م

..  یگذاشت   هیزرتشت! واسه پس گرفتن حق من.. از دل و جون ما

.. با  ی و تالش کرد   ی دیشوهر بودنت زحمت کش  فهیاز وظ  شتریب

  ی زی.. چونتم ی عمرم مد  رو بابتش تا آخ  دمیو د  نیچشم خودم ا 

  دم یرس  یبهش نم  دمییدو  یهم م  گهیکه خودم اگه تا چند سال د
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رو باور غلط همه   ی دیخط قرمز کش  هیو    ی بهم داد   یو دو دست

 ی.. ولدنید  یم   ی قاتل فرار  هیکه من و هنوز به چشم    ییآدما

چند وقته تنها    نیتو ا  یکردم وقت  ی اعتماد م  دی با  ی من چه جور

هدفم. که برنامه هام جور   به  دمی نشد.. که نرس  کهبود    نیحرفت ا

که    یاون روز به من دروغ گفت  یحرفا.. تو حت  نی و از ا   ومدیدر ن

  ی نرفته بود  رازی.. تو اصالً ش رازی ش   ی ریشرکت م   ی واسه کارا  ی دار

به   یدارون که سر حواس پرت  یحرفا   ی ال به ال   دیو با  نیو من ا

   دم؟یشن یزبون آورد م

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 چهارم و هفتاد و چهارصد  و هزار پارت   

 کاریتو قراره چ  دمیفهم  یم  دیبا   هی...من تازه امشب همزمان با بق 

ازشون    یو چه مدرک  ی بود  یمدت دنبال چ   نیکه تمام ا  ؟یکن

.. اون وقت خودم قلم  ی کلمه بگ  هیبود    یفقط کاف   ؟ی کرد  دایپ

نتونم برم سر اون قرار   گهیکردم که اگه بخوامم د  یپام و خورد م

راه چاره امون ضبط کردن   نیآخر  نکهی! من احمق با فکر ای کوفت

  ی افتیض  نیدونستم شوهرم قراره همچ  ینم  گهیصداشه رفتم.. د

 ندارم!  ییجا چیه ماتشیبده و من تو تصم بیترت
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پر از    یسخنران  نیبه ا  یبزنم و جواب  یبخوام حرف  نکهیاز ا  قبل

اتاق و در و    یبهداشت   سیبدم.. رفت سمت سرو  تشیگله و شکا

 .. دیمحکم کوب 

همونجا لبه تخت نشستم و نگاه درمونده و    ی با پوف کالفه ا  منم

 ..  نیو دوختم به زم  م یعصبان

دور   ی منم برا  یحق داشت ول  سایتونستم ساکت بمونم.. گ   ینم

داشتم     یلیو برنامه هام.. دال   ماتیتصم  نیاشتنش از همه انگه د

 که از نظر خودم قابل قبول بود.. 

  ی زیشد چ  یو ناراحت.. نم  می بود  یاآلن که جفتمون عصب  یول

  ی صبر م  دیشد.. با  یتر م  دهیچ یبدتر و پ  زیگفت.. چون همه چ

دو    نی .. عیبعد درست و حساب  میآروم بش  یقیطر  هیتا از    میکرد

  یو دلخور   می زد  یتا آدم عاقل نه دو تا بچه لجباز با هم حرف م

 ! میکرد ی ها رو برطرف م

با  نیا   حاال   یاومد و.. نم  ی به دست م   یقی از چه طر   دیآرامش 

 دونستم! 
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  می اومد.. ن  یم  رونیب  فش یکه از ک  سایگ  لیزنگ موبا  ی صدا  با

  و باز  فشیانداختم و در ک  سیبه در همچنان بسته سرو  ی نگاه

 کردم..

به من زنگ زده بود و حاال    شی ساعت پ  میطناز بود.. ن   احتمااًل

راحت بشه و آروم   الشیحرف بزنه تا خ  سایخواست با خود گ  یم

 .. رهیبگ

  قه یدرآوردم تا جواب بدم و بگم چند دق  فشیو از تو ک  شیگوش

خواستم    گهید تا  من..  و  شد  قطع  لحظه  همون  که  بزنه  زنگ 

  فش یک  ی که تو  ی زیو برگردونم سرجاش.. چشمم به چ  یگوش

 درهم شده از تعجب.. درش آوردم!  ی زد افتاد و با اخما یبرق م

توش    ی ادیز  ز یبود که چ  کیکوچ  یمجلس  فی ک   هی  سایگ  فیک

 یخاص  زی.. هرچند که چی ضرور  لهیدو تا وس  یک ینذاشته بود جز  

 شد!  یهم توش جا نم

ا  یول م  یغیت  نیمگه..  جزو    یکه  هم  ابروهاشه  واسه  دونستم 

شد که..    یامشب محسوب م  یمهمون  ی و ضرور   ازیمورد ن  لیوسا

 با خودش آورده بود؟ 
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  ی غم و ماتم ب   هیکه امشب.. هربار نگاهم بهش افتاد..    ییسایگ

داشت    یتمام طول مهمون  یعنی..  دمیچشماش د   ی اندازه رو تو

 تونست انجام بده؟   یم غی ت نیکرد که با ا ی فکر م ی به کار

 !ســــای.. گسایگ آخ

××××× 

  ی ها  ی فیزدم و پاک کردن کثکه به دست و صورتم    یاز آب  بعد

 سیبود..در سرو ختهیامشب رو صورتم ر ی ها هیکه با گر شمی آرا

 !رونیو باز کردم و رفتم ب یبهداشت 

موبا  ی صدا  ییدستشو  تو شن  لمیزنگ  از   دمی و  خواستم  تا  و 

که   یغیبود.. چشمم به دستش افتاد و برق ت  یزرتشت بپرسم ک 

تو  ادمیتازه   انداختمش  خودم  دست  با  حاال..    فم یک  ی اومد  و 

  ی که نگاهش مات شده بود م   یزرتشت  ی انگشتا  ی داشت ال به ال

 !دیچرخ

انداختم   ی اراد  ر یواکنش غ  هی  ی و ط  غ یت  نیکه ا  ی لحظه ا  اون

تموم    ی نجوریکردم که امشب ا  یدرصد فکر نم  هی   ی..حتفمیتو ک

بر اساس خ تو  یاالتیبشه و داشتم  خورد   یچرخ مسرم    ی که 
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که چه    دمید   ی حاال.. با چشم خودم م  یگرفتم!ول  یم   میتصم

 ! یحماقت و نادون ن یزدم با ا ی گند

اومدم..با چند تا جمله    رونیب  ییاز دستشو  یخواستم وقت  یم  مثالً

ا که  کنم  آروم  و  سنگ  نیزرتشت  ب   نمونی ب  نی جو  و    ن یاز  بره 

داشتم و هنوز نتونسته بودم    اجیکه انقدر بهش احت   یحداقل امشب

بشه و   شیدلخور  الیخیو درک کنم.. ب  شی اتفاقات چند ساعت پ

انگار به جا  ونهچند روز گذشته کنارم بم  یبه تالف حرف    ی که 

فاتحه واسه   هی  ش یشاپ یزدن با زرتشت و آروم کردنش..بهتر بود پ

 خودم بخونم! 

ول  نکهیا  با نبود  من  سمت  زرتشت  همونجاینگاه  از  که   یی.. 

از حدش و     شیتونستم سرد و خشن بودن ب  یبودم م   ستادهیوا

چوب سرجام خشک بشم   نیبدم و همون باعث شد ع  صیتشخ

 تکون نخورم! گهیو د

کردم..کمتر    یکه کامالً داشتم حسش م  یت یعصبان  زانیبگم م  اگه

  ر ی و ام  و یکه امشب تو تاالر با مشت و لگدش سر گ  یت یاز عصبان 

 کرد نبود..دروغ نگفتم و چقدر حق داشت! یخال
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و برداشتم.. من اصالً مگه    غیاون ت  یبه من! آخه واسه چ  لعنت

و با دست خودم تموم   می زرتشت بشم و زندگ  الیخیتونستم ب   یم

رسوند!  بازم تا اون   یرو به آخر م  ایبرام دن   ویاگه گ   یکنم؟حت

 خوردم! یموندم و تکون نم ینقطه آخر کنار زرتشت م

بود که باعث شد حاال     یمسخره لحظه آخر چ  میاون تصم  پس

و واسه پس   شی که تمام جون و انرژ   یآدم  نیا  یجلو  یشکل  نیا

 دوباره گذاشت..رسوا بشم!  یزندگ  هیگرفتن حق من و ساختن 

  دمیشد..فهم  ره یمن خ  خزدهیو که باال گرفت و به صورت    سرش

م تنجایخواد هم  ی که  اون  نشده  انجام  کار  و    غی..  و تموم کنه 

 ! زهیخونم و بر

 ی برآمده و نفس ها ی سرخ شده و رگ ها ی چشما نیاز ا  وگرنه

 ی نم  ی ا  گهید  زیکه صداش کل اتاق و پر کرده بود.. چ  یقیعم

 ! د یشد فهم

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 ششم و هفتاد و چهارصد  و هزار پارت   
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ور  تخت از جاش بلند شد و همونط  ی رو  فمی با انداختن ک  نکهیا  تا

 : دیو باال گرفت و پرس  غی شد..ت  یتر م  کیکه قدم به قدم بهم نزد

 ه؟یچ نیا-

دونست اون   ینگفتم..خودش م   ی ز یدهنم و قورت دادم چ  آب

خواستم باهاش    ی بود که بدونه م  نیا  ی سوال فقط برا  نیو ا  هیچ

 مطرح کرد:  شی بکنم که تو جمله بعد یچه غلط

  نیبه ا  یاجیامشب چه احت  فت؟مگهیتو ک   ش یگذاشت  یواسه چ-

 باهاش؟ ی کن  کاریچ یخواست ی!م سایتوام گ ؟هان؟بایداشت

نم  نکه یا  با داد  و  بود  آروم  ول  یلحنش  حرف  ی زد  بازم    ی من 

  ن یآرامش قبل از طوفانه و ا  نیدونستم ا  یم  نکهینزدم..جدا از ا

  یشه..نم یبا چند تا سوال ساده تموم نم یراحت نیبه هم هیقض

 م! بگ  ی زیتونستم چ

و    میمسئله حرف زده بود  نیو زرتشت بارها باهم راجع به ا  من

که انقدر زود    ییاز آدما  ادیدونستم که چقدر بدش م  یخوب م

 کنن!  یشن و خودشون و خالص م یم میتسل

  ک ی نزد  نیسکوت من که ح  نی تر شد از ا  ی هم انگار جر  زرتشت

قدرت خودش    نیشتریو با ب   غی بلند..ت   ی شدن به من با قدم ها
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که راه داشت صداش و   ییکنار در اتاق و تا جا  واریکوبوند به د

 برد باال. 

  ســــا؟آره؟ی گ ی بکش یخواست یخودت و م-

پشت سرم کوبوند    واریدستش و رو د  نباریا  دیکه رس  می قدم  هی  به

 :دیو دادکش

بب - بزن  بزن.. حرف  تــــوام!حرف  ..حرف  یبگ  ی دار  یچ  نم یبا 

..حرف سایگ  اوردمیسر جفتمون ن  ییبال  هیدم و  نش  وونهیبزن تا د

 بــــزن! 

خواد بزنه تو   ی م  نکهیا  الیو سمت صورتم آورد و به خ  دستش

  قه یفقط با انگشت اشاره چند ضربه به شق   یخودم جمع شدم..ول

 : دیشده اش غر دیکل ی دندونا ی ام زد و از ال 

  ن یا  یگرفت  میتصم   یگذشت وقت   یم  یمغز نداشته ات چ  نیتو ا-

 تاالر..هـــــان؟  ی و با خودت ببر

حماقت..فقط    تی و اون لحظه با نها  دیلرز  یترس همه بدنم م  از

گرفتنش نمونده    شیبه آت  ی زیکه چ  یزرتشت  نیواسه آروم شدن ا 

 بود به دروغ لب زدم:
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داشته   ی زیچ  هیخواستم..    ی..م ویبودم از..از گ   ده یمن..من ترس-

بکنه..    ی ست به زور کارکرد و خواست..خوا  یباشم که اگه..غلط

 ! نی از خودم دفاع کنم..هم

  ی م   شتریبود! زرتشت من و از  خودمم ب  یخام  الیچه خ  یول

که گفتم و باور    ی شر و ور  نیکردم ا  یشناخت.. پس چرا فکر م

 فکربکر!  نیکنه بابت ا یم  نمیتحس یکنه و حت یم

با    ی..عصببرعکس و  دستش محکم جمع   هیتر شد که صورتم 

چشما با  و  و    ییکرد  من  د  ادیکه  اول  امون    دار یروز  دوباره 

 زل زد تو صورتم. نداختیم

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 هفتم  و هفتاد و چهارصد  و هزار پارت   

  ی عنی!  ی .. بسه هرچقدر من و خر و هالو فرض کردگهیبسه د  -

خون   ختنیکه تو آدم ر  دمیسال نفهم  نهمهیجاکش بعد از امنِ  

 احمق؟   یگ یدروغ م ی به منم دار ؟یستیدشمنت ن  ی.. حت یکس
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زدن به    یلیو با ضرب به عقب هل داد و دستش و واسه س  سرم

  ی که از تو چشما و نگاه درمونده اش م  ی صورتم باال برد و با درد

 خوندم لب زد: 

 نیتو بدتر  یحت  ی ریبگ  ادیتا    ن یی پا  ارمیصورتت ب  نجای بزنم هم  -

اگه وسط    یتا حت  ؟یغلط و نکنــــ  نیا  ت یزندگ  ی ها  ت یموقع

بال رو سر خودت که نه..    نیاز ذهنت رد نشه که ا  ی جهنمم بود

کارا رو واسه تو کردم نفهـــم!    نی! من همه ا؟ی ــــاریسر من ب

خوشبخت واسه  آرامشت..  ختیواسه  تو  وقت  اون  راحت    یلی.. 

و    تینرفت زندگ   شی پ  لتیطبق م  ی زیاگه چ  ی ر یگ   یم  میتصم

 ؟ یتموم کنــــ

آورد و سرش و با تاسف به چپ و راست تکون    نییو پا  دستش

 داد..

 .. ی شعوریب  یلیخ -

افتاد.. غم    سشیخ  ی و خجالتزده ام که به چشما  دهیترس  نگاه 

رفت.. حاال   ادمیشد. درد خودم    ریجا تو دلم سراز  هیهمه عالم..  

 یسیدو تا چشم خ  نیبرام خالصه شده بود تو ا  یفقط همه چ

 شده..  دیازم ناام ی گفت.. بدجور  یکه داشت بهم م 
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ت  چاره اون  برم  غیداشتم  دوباره  ا  یو  و  برا  نباریداشتم   یفقط 

نب  سیخ  ی چشما  گهید  نکهیا وقت   چیه  گهیو د  نمیزرتشت و 

 کشتم.  یدم و م حالش نشم.. خو نیباعث ا

دلخور   یول همه  وجود  با  ب  ییها  ی اآلن..  هنوز  بود..    نمونی که 

اگه    ینکنم.. حت  ی کار  چیحالش باشم و ه  نینتونستم شاهد  ا

 نشون بده و پسم بزنه!  ی عکس العمل تند

 یزیخواستم بکنم.. کامالً غر  یکه م   ی فکر نکردم واسه کار  ادیز

خواست باهاش بزنه تو   یکه م  یبود که دوال شدم و همون دست

بخواد بکشدش عقب چند بار    نکهیصورتم و نگه داشتم و قبل از ا 

 .. دمیروش و بوس

با عصبان  یول و پس کش  ت یباالخره  ا  دی دستش  من  با  نباریو   ..

شدم و لبام و رو هر نقطه از صورتش که    زونیاز گردنش آو  هیگر

 بوندم.. چس یم  دیرس  یبهم م

  د ی کرد.. سرش و عقب کش   یهمچنان داشت مقاومت م  زرتشت

 : دیو توپ

گ  - نکن  م   سای نکن..  نکن  عقب..  گمشو  و    گم یبرو  ات  حوصله 

 ندارم.. برو عقــــب! 
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واسه آروم   یراه  هیکه اون لحظه فقط داشتم دنبال    ی من  یول

حرفا بدهکار نبود و تو    نیگشتم.. گوشم به ا  یشدن جفتمون م 

  ن یشدم و ح  ی.. وحشختهیافسار گس  ی آدم ها  ن ی.. ع لحظه  هی

زرتشتم محکم گرفتم و    قهی..  سیعقب عقب رفتنم سمت سرو

 .. دمشی دنبال خودم کش

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 هشتم  و هفتاد و چهارصد  و هزار پارت   

حرکتم شوکه شده بود دنبالم اومد و من بعد از   نیکه با ا  اونم

مشغول باز کردن   دیلرز  ی که م  ییبستن در قفل کردنش با دستا

 شدم و لب زدم: راهنشیپ ی دکمه ها

ندار  یکن   یم  خودیب- بهت  ی حوصله  و  نداشتن  حوصله  ..اآلن 

 ! ی حرف بزن  ی نجوریآخرت باشه بامن ادفعه    گهی..تا ددمی نشون م

دستش    زرتشت تو  و  دستام  اومد..جفت  خودش  به  که 

رفت    ادشی  تی اومد که عصبان  م یگرفت..حالم انقدر در نظرش وخ

  ی عقل و درک حرف م  ی ب  وونهید  هیکه انگار داشت با    یو با حالت

 زنه گفت: 
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هگمی نم  گهیباشه..د- حال  کن!فعالً  خوب    چی!بس  کدوممون 

باش   شی ..پست ین چ  میهم  م   یهمه  مشهیبدتر    رم ی..خب؟من 

کم استراحت کن بعدا با    هیباد به کله ام بخوره..تو برو    هی  رونیب

 هم... 

خوام..پنج ماهه    یخوام..دور شدن از تو هم نم  یاستراحت نم-

خودم و آروم کنم..چون    ییتونم تو تنها  یاگه بخوامم نم  گهیکه د

حالم از   گهیوابسته خودش کرده که د  ی من و جور  ی ا  وونهید  هی

خوام حال   یخوره!اآلنم فقط م   یبهم م  هییسکوت و تنها  یهرچ

 جفتمون و خوب کنم! 

 !ســــایگ-

 خوام! حرفم نباشه!  یاآلن م ن یاآلن زرتشت..هم نیهم-

خ  تیجد  با بهش  خشم  و    رهیو  د  هیبودم  تو    دمیلحظه  که 

  ستین  ی خبر  تی از اون عصبان  گه یزرتشت برعکس من د  یچشما

 : د ی..خندونم شده که پرسیو حت

 ؟ ی خوا یم یچ-

ب  دستام دستش  تو  از  محکم  ا   دمیکش  رونیو  باز    نیح  نباریو 

 : دمیشده ام غر دیکل  ی دندونا ی کردن کمربندش از ال 
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م  یتو رو م- و   یکه فکر م  یخوام..هرچ  یخوام..همه وجودت 

 ... یمال خودته ول  یکن

 شدم تو چشماش..  رهیو باال گرفتم و خ سرم

 مال منه! -

موردنظرم    یو آشفتگ  یشونیحرف به اون پر  نیکه با هم   نگاهش

فرستاد..سرم و جلو بردم و لبام    رونیو نفسش و با ضرب ب  دیرس

 و محکم کوبوندم به لباش! 

  ت یحرص و خشم و عصبان   یمقاومت نکرد و همراهم شد..ول  گهید

رفتار   تو  مهنوز  زرتشت  ی جفتمون حس  که    یشد..به خصوص 

کرد و با دندوناش به جونم لبام افتاد    دایخودش و پ  عیسر  یلیخ

 کرد.  یجا سرم خال هیداشت  یدق و دل  یو هرچ

تا جا  منم  م  ییاز خدا خواسته..گذاشتم  بدن من    ی که  از  تونه 

آت کردن  خاموش  شا  شیواسه  تا  کنه  استفاده   د یوجود 

 ! رمیبعدش..مورد بخشش قرار  بگ 

و زرتشت بعد از   میواسه نفس گرفتن از  هم جدا شد  نکهیا  تا

کوبوند..خودش   واریشونه هام و گرفت و من و محکم به د  نکهیا
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شد..   یم یناش بمونیغر  بیکار عج  نیا  جانیکه از ه  ی با سرعت

 نفس نفس زدنش گفت: نیدکمه هام و باز کرد و ح

 !  یاستنره خودت خو ادتی-

* 

خواب  همونطور تخت  رو  پهلو  به  و    دهیکه  جسورانه  کار  بودم 

کردم و با تکرار     یو مرور م  شمونیساعت پ   می.. احمقانه ن دمیشا

 گرفت!  یذهنم خنده ام م  ی اش تو هیهر ثان

  کیکوچ  میتا  ه یبود و اگه    یو نگران  شیکه هنوز پر از تشو   یذهن

شد..    یم  ادآوریفردا با مامان و بابام و    دارید  عی رد سرک  یم  دایپ

از ا   ن ی.. دوست داشت تا صبح االیفکر و خ  نیحاال واسه فرار 

کنه و   م یو تو سرم ترس زمون یانگ جانیه ی معقول ول  ریسکس غ

 لذت ببره.. 

دق  ادمی  یوقت دو  فقط  اگه  م  شتریب  قهیافتاد  طول    ی کارمون 

  یجفتمون تو  کهیاومد تو و مچمون و در  حال  ی.. پرستار م دیکش

بود  یبهداشت   سیسرو شده  قفل  در  نتونستم    یم   میبا  گرفت.. 

که پشت به من    یبه زرتشت  تیاهم  یو ب   رمیخنده ام و بگ  ی جلو

 خنده!  ری.. زدم زدیخواب ی همون تخت بود و داشت م ی رو
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 عکس العمل نشون داد  و با آرنج   عیچرتش پاره شد  که سر  انگار

 تو پهلوم..  د یکوب

 چته؟! -

 که بهم منتقل کرد خنده ام درجا قطع شد..  ی درد با

 !یآخخخ.. وحش -

تالف  منم  و  اش  جا  یضربه  تا  و  زورم   ییکردم  از  تونستم  که 

افتاد   ادمیبه محض برخورد آرنجم با کمرش..    یاستفاده کردم ول

کنه و چند بارم چشماش از    یرابطه گفت کمرش درد م  نیح

محکم بسته شد و به زور خودش و تا آخر  سرپا نگه     شدت درد

 داشت!

ماساژ دادن محل    نیسمتش و ح  دمیچرخ  عی.. سرنیهم  واسه

 که هنوز ادامه داشت.. آروم لب زدم:  ی ضربه با همون خنده ا

 ! می و افتتاح نکرده بود مارستانی.. فقط توالت ب گمی م -

  ی حرفا و لحن سرخوش من بدتر م  نیو با ا  هیدونستم عصب   یم

باال   ریکه تحت تاث  ی بود.. اون لحظه ا   ی نجوریهم  شهیشه.. هم

   ی نم  ی زیبرد چ  یو م   فش ی گرفت و ک  یرفتن هورموناش قرار م
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شد تازه به فکر  آبروش    یخاموش م  ازشین  نکهیهم  یگفت.. ول

 .. قانهحرکت احم نی شد از ا  یم مونیافتاد و پش یم

کمرش پس زد و   ی ن که دستم و از رواآل   نیمثل  هم   درست

 : دیتوپ

 کردم!  یننداز چه غلط ادمیبکپ.. دوباره  ریبگ  -

 لب گفتم:  رینشه ز ی دوباره کفر نکهیترس ا از

 نه که بدت اومد! خوبه فقط استارتش با من بدبخت بود!  -

بلند شه و بره    ت ی و خواست با عصبان  دیاز شانس گندم شن   یول

دستم و   عیگوشه اتاق بخوابه که سر  ی رو مبل تخت خواب شو

 : دمیگذاشتم دو بازوش و نال

 .. بخواب!گم ینم گهی.. دد یباشه ببخش -

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 

 هشتادم و چهارصد  و هزار پارت   

  نجا ی کم.. هم  یاولم من مجبورش کرده بودم که با وجود جا  از

جفتمون به خاطر   ی کنارم بخوابه و اون غر زد که حالم داره از بو



3892 
 

  د یپشت به من خواب  نیخوره واسه هم  یتوالت بهم م   ی سکس تو

 بودم!  یراض نشمیکه کمتر بو به مشامش برسه و من.. به هم

که زرتشت در حقم کرد.. انقدر با ارزش بود.. که تا آخر    یلطف

ه از  م   ینم  یقیطر  چیعمر..  پس   کنم..  جبرانش    ی تونستم 

 بدم تا آروم بمونه!   تشی امشب.. دل به دل عصبان هیتونستم 

..  فمیک   ی تو  غیت  دنیوحشتناکش بعد از د  تی اون عصبان  نکهیهم

ادامه جر و بحثمون بشه..    الیخی گرفت ب   میفروکش کرد و تصم

 بود واسه ام!  متیغن

به خودکش  یزرتشت اقدام  از  بعد  درست    یکه  ماه    کیدارون.. 

   ی داشت خودش و کنترل م  یل یباهاش قهر بود و حرف نزد.. خ

.. درسته  ارهی بدترش و سر  من ن  یحت  ایبال رو..    نیکرد که هم

ود براش ب  ی.. کاففمیک  ی .. همون مدرک جرم تویاقدام نکردم ول

 که حکمم صادر کنه! 

اومد و دلم    ی.. برعکس زرتشت خواب به چشمم نم نایهمه ا  با

 : دمی خواست که پرس  یحرف زدن م

 ؟یبگ  ی خوا ینم -
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  ش ی ب ینشونه خستگ دیکه قبل از جواب دادن کش یقی عم نفس

 از حدش بود..

 و؟یچ -

 کاریچ  ؟ی.. اون روز.. کجا رفتی کرد   دایو پ  لمی.. اون فی چه جور  -

 .. بگو بهم زرتشت! ی اری ب   ریگ   یمدرک   نی همچ   یکه تونست   ی کرد

تونم باز نگه    ی.. چشمام و نم میزن  یفعالً بخواب.. بعداً حرف م  -

 دارم!

 باشه!   -

اطالعاتش   لی و تحل  هیذهنم هنوز در حال تجز  یباشه.. ول  گفتم 

.. که  دیچرخ  یم  سرم  ی بود و در آن واحد انقدر فکر داشت تو

ا از  م  نیمدام  اون شاخه  به  نم   دمیپر  یشاخه  رو    یو  دونستم 

 کدومش  تمرکز کنم..  

و    ی کم به زرتشت و دلخور  هیکردم..     یکم به خودم فکر م  هی

 هی.. شهیبه طور کامل  برطرف م  یدونستم ک یکه نم یتی عصبان

که زد    ی پسر فیاش بعد از روشن شدن تکل ندهیو آ ویکم به گ 

بابام که اآلن تو چه حال  هیبهش..   به مامان و  تا   یکم  بودن و 

 نه..   ای رهیچشمشون م هخونه خواب ب میبرگرد میصبح که بخوا
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از همه اشون پررنگ تر خاله سارا بود که مطمئن بودم اآلن  یول

  ی ردا از د   ی تونه درد  یکس نم  چیکرده که ه  ریگ  یطیتو شرا

 دلش دوا کنه.. 

هنوز تو گوشم بود.. به کدوم    شیچارگیپر از ب  یها  غیج  ی صدا

همه    نیکرد.. هرز رفتن شوهرش و ا  یفکر م  دیاز درداش با  یکی

 ..  شی سال پنهون کار

  ن یاونم به ظاهر واسه دفاع از مادرش ا  دیپسرش که شا  تیجنا  ای

بازم از ترس حاضر نشد باباش و بفروشه و گذاشت    یکار و کرد ول

 کنه!   ی زندگ  یکار عوض   انت یآدم خ  ه یده سال با    نیخاله سارا تو ا

عرض چند ساعت.. دو تا عضو خانواده اش و از دست داد و   در

به هم  یا  گهیهرکس د بود..  که جاش  م  نیهم  روز  و    ی حال 

 افتاد.. 

اون دو تا شب    ی تونستم بگم حالش.. از حال من تو  یجرات م  به

حجم از   نیتر بود و ا  می.. وخمی وحشتناک و سرنوشت ساز زندگ

کرد که بازم  ی کارکه نسبت بهش  تو وجودم جمع شد  یترحم

 آروم لب بزنم: 

 زرتشت؟  -
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 هـــوم! -

   م؟ی.. به خاله سارا سر بزنمی.. برگمی م -

جواب    نکهیبود تا ا  رهیبه پشت سرش خ  یکیمنتظرم تو تار  نگاه 

 داد: 

 ی م  ای  ؟ی دیم  تیاآلن مثالً من اگه بگم نه.. تو به حرفم اهم  -

 ن یجات و ع  هی  یکن  ورتی.. من و نظراتم و.. داشهیمثل هم  ی خوا

 ! گمیم ینباشه که چ التیخ

خنده ام بلند نشه.. در    ی زور خودم و کنترل کردم که صدا  به

و کدورت    یعالمه ناراحت  هیواقع حرفاش درد داشت و پشتش  

  ی نی بار سنگ  نیا  شتریکردم نصف ب  یکه حس م  ی.. من یبود ول

حاال برداشته شده.. انقدر خودم   شونه هام بود..   ی که ده سال رو

کردم که  فقط تو تا بال کم داشتم    یسبک و سرحال حس م

 واسه پرواز.. 

 همون حس و حالم جواب دادم:  با

چشم.. اصالً جون   گمیم   یبگ  ی.. هرچی.. تاج سرمیتو شوهرم  -

 بخواه! 
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جد   برعکس کامالً  زرتشت  ب  ی من  و  هم  یبود  و    نکه یحوصله 

 ر  داشت.. شک ی داد جا یجوابم و م

و با انگولک    ی دله خفت کرد  ی آدم ها   نیمن و ع  نکهی! اسایگ  -

ب   ی کرد  ی کار  ختنیو کرم ر و بدم    بتیترت  مارستانیتو توالت 

از خ  ستی ن   نیا   ش یمعن اوک  ریکه  باهات  و    ی گناهت گذشتم 

اعصاب من و خورد نکن.. بذار    نیاز  ا  شتریشدم.. خب؟ پس ب 

 صبح بشه!   یشب کوفت  نیا

  ی من چوب  پنبه فرو کرده بودن که حرفا  ی انگار تو گوشا  یول

تاثدم یشن  یزرتشت و نم که بهم    ییآرامبخشا  ری.. خودم تحت 

بودم و حاال که بعد     ده یخواب    یکرده بودن.. به اندازه کاف    قیتزر

زد.. دوست    یاز چند روز.. زرتشتم باالخره داشت باهام حرف م 

 کنم!  یهام و خالعقده   ی جور هیداشتم 

ا  نباریا  یول اذ  نکهیبدون  آزار..    تی قصد  ب  ایو  خواب    یاز عمد 

 : دمی کردن زرتشت و داشته باشم پرس

 ؟یگذاشت  نی امروز اون آهنگ و تو ماش  ی.. واسه چیراست -

 نــــه؟  ای میبخواب ی ذار یم -
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 ادمیحاال که    ی.. ولدمیکم تو جام پر  هینسبتاً  بلندش    ی صدا  با

 که گفتم:  دمیرس یبه جواب م  دیافتاده بود با

 بگو بعد بخواب!  نمیا -

 !ـــا ی! خداایخدا -

 ن یمن تو ا   ی واقعاً ناراحت شدم از اون کارت.. تو.. فکر کرد   -

حرفا به  داشتم  روز..  م  وی گ  ی چند  ب  یفکر  تا  زندان    نیکردم 

 و انتخاب کنم؟  یکیافتادن و فرار کردن باهاش 

 و گفت:  دیکش  یپر حرص یقیعم  نفس

  مونیپش  گهیحاال د   یکردم.. ول  یم  ی فکر  نیهمچ   قاًیآره دق  -

 کردم!   یشدم.. چون اشتباه م

ادامه   یمونیکم خوشحال بشم بابت اعترافش به پش  ه یخواستم    تا

 داد: 

  ه یبردن خودت    نیاز ب  این  شد  یزندان  نیب   یتو در واقع داشت  -

م  یراه انتخاب  آهنگ  ی کرد  یو  اون  با  بازم  گذاشتم    یکه  که 

چه خودت و خالص    یرفت   یم   و یداشت.. چون چه با گ  یهمخون

 .. انتخابت من نبودم!  یطیشرا چیتحت ه یعنی ی کرد یم
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   ی کرد و من   یطرفه قضاوت م   هی داشت    ی گرفت.. بدجور  حرصم

رو پشت سر گذاشته بودم و با سکوت ادامه   یکه چند روز جهنم

بودم و فکرا سرم..   ی تو  ی دار شده زرتشت.. فقط خودم مونده 

از سر    ماتیتصم  نیحرف بشنوم بابت ا  ی نجوریحقم نبود که ا

 !ی ناچار

 توئه..  دید هی فقط از زاو نیا -

 ی تو.. که من..  ده یرو م   یمعن  ن یهم  ینگاه کن  یا  هیاز هر زاو  -

 رو نداشتم!  ییجا نیکوچکتر ماتتیتصم

 ایحاضر شدم به دست خودم کشته بشم.. تا تو با فرار    نکهیا  -

 ؟ینداشت  ماتمیتو تصم ییجا  یعنی.. یآبرو نش  یشدنم ب یزندان

که    یی.. به بالی کرد  یبه خودم فکر م  دیآبرو.. تو با  ی گور بابا  -

  ی تخم  ی آبرو  نیاومد! نه به ا  یسرم م  ماتتیتصم  نیبعد  از  ا

از ترس رفتنش بوده..    میدیکش  مونیتا اآلن تو زندگ  یکه هرچ

عز و جز زدم واسه آبروم.. مگه   شی بذار بره.. به درک! ده سال پ 

اون زرتشت گذشته    گهیکه من د   ی دیهنوز نفهم  دم؟یبه کجا رس

 ات؟   نهیشینه سابقه و پ  یخودت واسه ام مهم  ی د ینفهم  ستم؟ین

[۰۶.۰7.21 19:35 ] 
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 سوم و هشتاد و چهارصد  و هزار پارت   

گلوم نشست..    ی پر دردش.. تو  ی حرفا  نیکه به خاطر ا  ی بغض  با

 د یفهم  عیصورتم و جلو بردم و لبام و به کتفش چسبوندم که سر

 و با تکون دادن خودش پسم زد.. 

 .. ساینکن گ -

لحن تندش ناراحت شدم.. آروم  نیاز ا  نکهیکرد و با فکر ا یمکث

 تر ادامه داد: 

  وار یبه د  میبود  دهیساعت چسب  مین  ی دی.. خوبه خودت دفمی کث  -

 توالت.. اَه! 

 و لب زدم: دمیخند آروم

 مرد انقدر سوسول نوبره واال! -

 نگفت و من آروم زمزمه کردم: ی زیچ

تو  - لحظات  ی تو  تک  تصم  یتک  داشتم  جا   یم   م یکه  گرفتم 

زندگ  یداشت تو همه  فکر    ی .. مگه میمن   ی زرتشت..  بهت  شه 

خودم و... به خدا    نایزودتر از ا   یلیکه من.. خ  ی نکنم؟ اگه نبود

کار.. با اقدام   نیو بکشم.. گفتم ته تهش.. با ا  خواستم خودم  ینم
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م  وی .. گ یبه خودکش از  هر  غلط  ی و منصرف  م   یکنم    ی که 

اون بکنه..  ادعا  یخواست  شا  ی که  داشت  و  من  به   دیعالقه 

 ی.. وگرنه.. تا دم مرگم ازت جدا نمدیکش   یپا پس م  ی نجوریا

داشتم    نکهی.. حداقل بذار رو حساب ای ش  یشم.. اگه بازم قانع نم

چند روز و سکوت تو    نیزدم تو ا  یمرغ سرکنده بال بال م  ن یع

 ی تو  دیکل مختل کرده بود.. وگرنه چرا با  بهمغزم و    ت یهم.. فعال

تو دن لنگه ات  ام   وونهیو ول  کنم؟ مگه د  ستین  ایکثافت که 

 آخه؟ 

 ؟یست یمگه ن -

و لب   دمیکه چشمام و پر کرده بود.. خند  یبغض و اشک  وسط

 زدم:

 تو ام! وونهیهستم! د -

دورگه شده    ی و بعد صدا  دیچی تو گوشم پ   قشی نفس عم  ی صدا

 دار یب  نیاز ا  شتریتونه ب  ینم  گهیگفت د  ی خودش که داشت م

 بمونه.. 

 ! سایبخواب گ -
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کردم.. خوابم    ی و حذف نم  نمونی فاصله ب  مچهی ن  نیمن تا ا  یول

تو مودش    ای  ادی بدش م  نکهیبه ا  تیاهم  ی ب  نیبرد.. واسه هم  ینم

بدنش رد کردم تا باالخره ناچار  ری دستم و به زور از ز هی.. ست ین

رد بشه و تو    رش یکم بکشه باال که دستم از  ز  هیشد خودش و  

 همون حال غر زد:

 مردم آزاره لعنت!  یبر هرچ -

شکمش     ی بهش و دستام و جلو  دمیاز پشت چسب  قیلبخند عم  با

 به هم قالب کردم و لب  زدم: 

 ! ریشب بخ -

 ی دستا  ی دستش که رو  ی .. گرمایبازم جوابم و نداد ول  زرتشت

که    یقفل شده ام نشست و مشغول نوازشش شد.. اون دو تا بال

 کم داشتم واسه پرواز و به کتفم چسبوند.. 

 یکیرق شدم تو  شد.. غ  یکه از رو لبم پاک نم   ی همون لبخند  با

 گهیکه شک نداشتم که د میزندگ  ی خواب ها  نی از پر آرامش تر

 از کابوس.. توش وجود نداشت..  ی اثر چیه

* 
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حوله دور سرم.. خودم و انداختم رو مبل خونه    چوندنیپ  نیح

 و از ته دل گفتم:  نایطناز ا

 !ـــــشیآخ -

مرخص شدم.. قرار شد قبل از رفتن به   مارستانیکه از ب  صبح

رو تخت   دنیشدن لباسامون به خاطر خواب   فیخونه.. به بهانه کث 

 . میو بعد  بر میریدوش بگ هی مارستانیب

و خودشم رفت که خونه دارون دوش    نجایمن و رسوند ا  زرتشت

  نم یو چک کردم بب  م یگوش   نی دنبالم.. واسه هم ادیو بعد ب   رهیبگ

 .ستیازش ن ی فعالً خبر  دمینه که د ایداده  امیپ

بودم و   دواریهنوز اخماش درهم بود و ام  میشد  داریکه ب   صبح

کم سر حال بشه و بتونه از اون حال و    هیبعد  از دوش گرفتن  

 دونستم!   یم  دی.. هرچند که بعادیهوا در ب

دستش    ی شربت تو  وانیل  هیو که کنار گذاشتم طناز با    م یگوش

 اومد و کنارم رو مبل نشست..  رونیب

 باشه..   ت یعاف -

 قربونت!  -
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 زد!  یاندازه ات شده ها.. قبالً تو تنت زار م باًیلباسام  تقر -

طناز بود انداختم و   ی که سرتا پا متشکل از لباسا  پمیبه ت  ی نگاه

 گفتم: 

 واقعاً چاق شدم؟ -

 با زرتشت بهت ساخته!  ی.. زندگ ی .. قشنگ رو اومدینه ول -

محتو  ی نیغمگ   لبخند زدن  هم  مشغول  و  نشست  لبم   اتیرو 

 شربت شدم.. 

زرتشت  یزندگ  - دوباره    با  که  انگار  ساخت..  اول  از  و  من  کالً 

کردن و   یفهمم زندگ یمتولد شده باشم.. انگار که.. تازه دارم م

 ! یچ یعن ی دنینفس کش

  ی دونم چه درد و عذاب  یندونه.. من خوب م ی.. هرکی حق دار  -

تموم شد.. به قول خودت   گهید  یچند سال.. ول  نیتو ا  ی دیکش

 .. یکن یوقتشه که زندگ  گهیحاال د

 دونه!  یاومد؟ فقط خدا م یبه سرم م  یاگه زرتشت نبود.. چ -
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اول..   - همون  از   که  خوشحالم  چقدر  من  و  هست  که  حاال 

 میتصم  نیازدواج دوباره.. به نظرم عاقالنه تر  نیکردم به ا  بتیترغ

 !یبود که تو تمام عمرت گرفت

نفس    هی.. شربتم و  ش یادامه دار و تموم نشدن   ی ها   یبدخلق  ادی  با

 و گفتم:  دمیسر کش

 شه!  ینور م ینور عل گهیکم رو اخالقش کار کنه د هیفقط  -

که طراوت و گالره   یبه در بسته اتاق  ینگاه  میو با ن  دیخند  طناز

 : دیتوش خواب بودن پرس

 چه خبر؟  هیاز بق -

پسره روشن شه..    فیکه بازداشته. تا تکل  و یندارم.. گ  ی ادیخبر ز  -

دوباره چه   ویدونه که گ  ی.. هنوزم نموئهی  یس  یخاله هم تو س

 به آب داده.   یدست گل

  گه ید  ی.. ولهی.. زاده شده واسه بدبخت کردن بق شعوریپسره ب  -

که به    ییکه تو از همه گناها  نهیبه خودش مربوطه.. مهم ا  نایا

پاک شد  بود  نوشته شده  نم  چیه   گهی.. حاال دی اسمت    ی کس 

به چشم   تو رو  تا آخر عمرشون    هیتونه  تازه..  نگاه کنه و  قاتل 

 بابت رفتار بد گذشته!  موننیپش
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 .. دمیرو صورتم کش یدهنم و قورت دادم و دست آب

فاش بشه.. خوشحال    زیکه همه چ  ی کردم روز   یآره.. فکر  م   -

تا    شبیاز د   ی.. ولهیتو نگاه بق   یمونیپش  نیا  دنیشم بابت د  یم

ا فکر  از   حال  نکهی حاال..  چه  تو  بابام  و  چه    یمامان  من  و  ان 

سخته    یلی.. خومدم ین   رونیباهاشون داشته باشم.. ب  دیبا  ی برخورد

 حال و روزشون! نیا دنید

  ه ی اونا فقط    دیشافکر کن که    نم ی.. به اسا یگ  ی.. ول ی حق دار  -

ا به  افتادن ول  نیشبه که   یو کس  یتو.. ده سال سوخت  ی حال 

م ات  خانواده  برسه.  دادت  به  ب  ینبود  و    انیتونستن  دنبالت 

! تو خوش شانس  ی زیحاال هرچ  ای.. از  ترس آقاجونت..  ومدن ین

و    ی دیکش  رونیخودت و از آب ب  می ده سال گل  نیکه تو ا  ی بود

  یمونیپش  نی.. وگرنه ای خودت و پاک و سالم نگه دار  یتونست

غ   ی کیمال   اول  شب  همون  از  نبود..  روز  با  بی دو    د یشدنت 

  نکه یراحت باشه از ا  الشونیشدن و حق نداشتن خ یم  مونیپش

  ی کنه. حت  یم  یداره تک و تنها زندگ  گهیشهر  د  هیدخترشون تو  

نبود..    بت یمص   عذاب و  نی.. حقت ای بود  تواگه واقعاً قاتل اون زن  

  ی شکل  نیخواستن.. نه که ا  یم  حیکردن و ازت توض  یصبر م   دیبا
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بهونه     یحکم صادر کنن و واسه کم کردن عذاب وجدانشون ه

 ! ارنیب یالک ی ها

 تکون دادم و لب زدم: دییبه تا ی سر

 بازم سخته!  ی .. ولگهیو م  نیزرتشت هم هم -

دلت گرمه به حضور زرتشت.. با هم از    گهیتو د  یدونم.. ول  ی م  -

 ! دیایپسش برم 

 نیبه روش زدم.. انقدر  ا  ی و به سمتش برگردوندم و لبخند  سرم

و بعد از    ویقرارم با گ  ری.. درگشی خواستگار  انیمدت.. بعد  از جر

استرس ها و  قهر زرتشت  نشدن  ی اون  بودم.. که    یتموم  خودم 

جد   یحساب مراحل  داشت  اونم  که  طناز  زندگ  ی دیاز  و    شیاز 

 ذاشت غافل شدم!  ی پشت سر م

م  حاال  داشتم  بود  شده  کم  هام  دغدغه  از  چقدر دمید  یکه   ..

ا و  تره  اآلن    ی از چشماش مشخصه! طناز  ی حت  نیسرحال  که 

  ه یکه    ی تا آسمون فرق داشت با دختر  نیکنارم نشسته بود.. زم 

به خاطر شن از حال رفت  تو دستام   .. پاشا و   ی حرفا  دنیشب 

 کردنش از طراوت!  ی خواستگار

[11.۰7.21 ۰۴:55 ] 
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 ششم و هشتاد و چهارصد  و هزار پارت   

ا  با ننایهمه  ا  اوردی .. دلم طاقت  از زبونش    نیکه  حال خوش و 

 : مدی نشنونم که پرس 

  ؟ یخواست  یهست که م  یخوبه طناز؟ پاشا.. همون   یهمه چ  -

 ! ؟ی کرد یهست که فکرش و م یهمون

اسم پاشا    یهنوز وقت   یهم.. ول  ی برا  میمثل خواهر بود  نکهیا  با

ا  یم لبخند خجالتزده  م   ی اومد  لبش  و   یرو  و سرش  نشست 

 .. نییپا نداختیم

از چ  ی لینه.. خ  - م  هیزیبهتر  و  فکرش  نم  یکه  خوام   ی کردم! 

و   نمونی قبل از اون جنجال ب  ی.. من حت یاغراق کنم ول  ی خودیب

و    یگلگ  چیمسخره اش.. که پاشا رو.. بدون ه  ی خواستگار   انیجر

وقت  یکدورت   نده یآ  هیخودم    ی برا  اهامیتو رو  ی دوست داشتم.. 

کردم انقدر خوب و    ی کردم.. فکرشم نم  ی م  م یبا پاشا ترس  یالیخ

کم    هی  یحت  دیآدم مغرور و شا  هی  شهیشا رو همجنتلمن باشه.. پا 

  ست یخانوم و بلد ن  هیکه طرز درست برخورد کردن با    تی ترب  یب

کنارش باشم    طیشرا ن یدونستم و احمقانه حاضر بودم با هم یم

کردم و پاشا اصالً    ی چقدر اشتباه م  نمی ب  یتازه تازه دارم م  یول
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  ی کردم.. م   یحالت بهش فکر م   نیکه من تو بدتر  ستین  یاون

  ی م  مونیحرفا و بعداً پش  نیزوده ا  ی با خودت فکر کن  د یدونم شا

..  متهیواسه من غن   نمی .. همیباشه ول  ی نطوریهم  دمیشم.. آره شا

ز  و   که خودش  نداره  اصرار  هم  و   یادیپاشا  بده  نشون  خوب 

توهم    هیکردم فقط    ی که من فکر م  ی زیخودشه و چ  نکهیهم

 کنه!  یم م ی راضبود..  یالک

 و رو دستش گذاشتم از ته دل لبخند زدم:  دستم

دو تا از    ی.. وقتی که بفهم  یمن باش  ی جا  دیخدا رو شکر! با  -

ها  نیبزرگتر خوب  تی زندگ  ی دغدغه  حال  چه  شده..    یبرطرف 

ممکنه    یدون  یو م  یکن  یفکر م  ی. خوبه که انقدر منطق ی دار

اگه    یرابطه اتون باشه.. ول  لیاوا   ی فقط برا  یحجم از قشنگ  نیا

تو چنته    ی زیچ   هی  شهی.. همیعوض  ی مردا  نی.. ای نظر من و بخوا

 ا یاز خودشون و نشون بدن که بعدش    گهید  یرو  هیدارن که  

 بد..  ایشه..   یحالت خوب خوب م

..  مارستانیب  ییدستشو  ی تو  شبمونیدوباره سکس د  ی ادآوری  با

 ادامه دادم:

 ! ستین ریتاث یهم ب  ما ی ختنایالبته که کرم ر -
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اس ام اس    ی خنده طناز همزمان شد با بلند شدن صدا   ی صدا

اخمام یگوش با  نداشتم  و شک  بود  زرتشت  کوتاه   ی ..  درهمش 

 نوشته: 

 !« کمی»نزد

 رفتن سمت اتاق خواب گفتم:  نیبلند شدم و ح عیسر

 داریزحمت گالره رو ب  یشم ب   ی .. تا حاضر مادیزرتشت داره م  -

 ؟یکن یم

اتون.. صحرا  ی گ  ی .. مگه نمگهیبذار بمونه د  -  ی اآلن تو خونه 

  ی خوا  ی م  ان.. بچه رو  هیو گر  ونیکربال راه افتاده و همه درحال ش

  ی ناراحت م  نهی ب  یمامان و بابات و م   ادیم  ؟ی با خودت کجا ببر

 شه! 

کدوم از   چیه  انیدر جر   یگفت.. بردن گالره اونم وقت  یم  راست

قرار    انیهم نداشت که در جر  یاتفاقات نبود و از نظرم اصالً لزوم

 .. دیرس یبه نظر نم ی.. فکر خوب رهیبگ

  یطراوت تموم شده بود و گالره تنها نم  ی هم امتحانا  یطرف  از

  د ییسرم به تا  ن یموند که بخواد حوصله اش سر بره.. واسه هم

 طناز تکون دادم و گفتم:  ی حرفا
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! بعداً که ی ! واقعاً کمک حال شدزمیباشه.. دستت درد نکنه عز  -

 دنبالش..   ادیفرستم ب یکم آروم شد.. زرتشت و م هیاوضاع 

* 

به زرتشت که   یبستن کمربند.. سالم  نیشدم و ح  نیماش  سوار

جواب موند..    یبازم ب   دمید  یبود دادم و وقت  یگوش   ی سرش تو

 : دمیتفاوتش دوختم و توپ ینگاه طلبکارانه ام و به صورت ب

 سالم دادما! -

رو کنسول.. لطف کرد و فقط سرش و در    ش یانداختن گوش  نیح

استم  و به حرکت درآورد و من تا خو  ن یجوابم تکون داد و ماش

د  هی ا  گهیبار  توب  نیبابت  به    خشیحرکت  افتاد  نگاهم  کنم.. 

 لباساش..  

تنش بود و کامالً نو به     تیف  ی اد یکه ز  نیشرت و شلوار ج  یت  هی

دوستش    ی دونستم مثل من از لباسا   یم   دیو بع  دیرس   ینظر م

 قرض گرفته باشه!

 :دمیپرس ی ناباور با

   ؟ی د یواسه خودت لباس خر یرفت -
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 گرفتم؟  یقبلش اجازه م دیبا -

 ؟ یدیچرا واسه من نخر -

 پوشم!  یطناز و م  ی لباسا یخودت گفت -

..  ی دارون بپوش  ی از لباسا  ی خوا  ی خب من فکر کردم تو هم م  -

 ! ی فتیتو خرج ن یگفتم مثالً الک

 بهم انداخت و گفت:  ی کالفه ا نگاه 

 ؟یکن  یشروع م  ی دار  ی صبحکه سر     هیچه بحث مسخره ا  نیا  -

 رونیهمچنان مصرم تا جواب بده نفسش و به ب  دید  یوقت  یول

 داد: حیفوت کرد و توض

برده خونه  هیخراب شده دارون خال  نیا  - لباساش و همه رو   ..

که    دیببخش  گهی.. مجبور بودم واسه خودم لباس بخرم ددشیجد

 نکردم! فی قبلش کسب تکل

 ی داد  یم  حیرو قبلش توض  نای.. ایکن  فیالزم نبود کسب تکل  -

طناز که    ی شدم لباسا  ی.. منم مجبور نمدیخر  می رفت  یبا هم م

 و بپوشم!  ستین زمیاصالً سا
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نگفت.. کالفه و   یچیو پشت چراغ قرمز نگه داشت و ه  نی ماش

داره من تو    یچه لزوم  دیفهم  یو نم  دیرس  یبه نظر  م   یعصب

  نیمختلفه ا  ی هزار جا  ریکه انقدر ذهنمون درگ  ی روز  نیهمچ

 موضوع به قول خودش مسخره رو واسه بحث کردن انتخاب کنم! 

 یحال و هوا و شوخ  نیمن هدفم فقط درآوردن زرتشت از ا  یول

انگار.. هرکار که  بود  کوب  یم   ی کردن  مثل  تو  دنیکردم    یآب 

 .. د یرس ی به نظر م  دهیفا یهاون ب

به خونه    دنیکه تا رس   ی فرصت  نیگرفتم از ا  میتصم   نیهم  واسه

سرم بود و    ی تو  شبی که از د  ی استفاده کنم و سوال  میامون دار 

 قبلش گفتم:  یبپرسم.. ول

 چه خبر؟  و یاز.. گ -

 ندارم! ی خبر -

 اد؟یکشه تا حکمش ب  یطول م  یلیخ -

 چطور؟ -

 خوام بدونم..  ی! م ی نطوریهم -
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تازه داشته باشم واسه    لیدل  هیخوام     ی.. بگو م ی نطور ی نگو هم  -

و خ فکر  و روز  و تهشم    الیشب  استرس  و   میتصم  هیو ترس 

 !م یدر واقع تموم کردن زندگ  ای..  م یواسه ادامه زندگ  رمیبگ  یتخم

فرست   چشمام و  نفسم  و  بستم  محکم  بو  مرونیادم  حاال    ی.. 

از رفتار زرتشت و متلک  دینال یکه م ییدارون اون روزا دمیفهم

 داشت.  یکرد.. چه حال یکه تو هر جمله بارش م ییها

پ   خدا ق    ی زرتشت اشتباه  ش ینکنه  تا  بزنه.. اگه    ام یاز آدم سر 

نکنه و غلط کردم و به دفعات از زبونت    ی ادآور یاون و بهت    امت یق

 ! ستی نشنوه ول کن ن

ا  یول به  دادن  جواب  با  نداشتم  قصد  حال    نیمنم  حرفاش.. 

.. کانال زدم به همون موضوع  ن ی جفتمون و خراب کنم واسه هم

 : دمیو پرس یاصل

 فیو تعر  لمی به دست آوردن اون ف  انیخب حداقل جر  لهیخ  -

 !ی بگ یتون یم گهیو که د نیکن.. ا

تا    دهی م  حیترج  دمید  ی م  نکهی و به حرکت درآورد و با ا  نی ماش

از    شیاصرار ب  ی نزنه.. ول  یتو سکوت بمونه و حرف  میبرس   یوقت

 بده..  حی ناچار شد توض  دیحد من و که د
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  ن یدنبال ا  رازیش  می رفت  تا یآن   یکه واسه عروس  ی از  همون روز  -

.. رانیاونم اومده ا  دمید  یبود.. وقت  ویآتو از گ  هینقشه بودم.. هدفم  

  ی حرکت  هیکنه..    یم  ی کار  هیخوشحال شدم چون مطمئن بودم  

  ده یوقت بود فهم  یلیبرسونه.. خ  ییجا  هیزنه که من و به     یم

کار خود   لمیوسط هست و گرفتن اون ف  نیا  ینفر سوم   هیبودم  

کردم.. فقط با هدف    بشیتعق  ن یتونه باشه.. واسه هم  ینم  ویگ

اصالً   ی.. ولرهی م  شیچقدر درست پ  نمیکه بب   یک یتار   ی تو   ریت  هی

.. من و برسونه به  یکردم که همون صبح روز عروس یفکرشم نم

 خوام! یکه م ی زیچ

کردم ذهن به خواب   یشده به فکر فرو رفتم و سع  زیر   ی چشما  با

کنم که صبح عروس وادار  و  ام  تازه     ادیب  ادشی  یرفته   ادمیو 

ساعته که    کیو قبلشم گفت    رهیبگ  میافتاد.. زرتشت رفت حل

 .. رونهیب

ساعت    هیتونه    ی نم  دنیخر  میحل   هیکه    دمیموقع هم فهم  همون

بشم و بفهمم کجا رفته و    ریگینخواستم پ   گهید  یطول بکشه.. ول

 کنه!  بیو تعق و یگفت که رفته گ  یحاال داشت م



3915 
 

کرد.. منم پشت    یمارکت که طرفم اونجا کار م  پریها   هیرفت تو    -

صداشون و  یکردم.. ول میقفسه ها قا نیسرش رفتم و خودم و ب

که انگار دست داداش اون   یامانت  هیکه داشتن درباره    دمیشن   یم

  یسراغ همون داداشه رو م  وی زدن و گ   یفروشنده بود حرف م

  ی خبر ندارم و اصالً نم زشوقته ا یلیگفت خ یگرفت که اونم م 

رد و    هیمصر بود    ویگ  یکنه.. ول   یم  کاریدونم کجاست و داره چ

  ی دستش دارم.. حت  یامانت  هیکنه و گفت    دایاز داداشه پ  ینشون

.. اون و به من برسون.. بعدشم  ی کن  دایپ   یاگه خودش و نتونست

سراغش و تا اون موقع   رهیداد  که فردا غروب دوباره م  ماتومیاولت

بود که فهم  دیبا  ی خبر  هیهر طور شده   بده.. اونجا  ..  دم یبهش 

ترسه از    یداده و به شدت م  یگاف اساس   هی..  انیسر اون جر  ویگ

.. رفته سراغش  رانیلو رفتنش.. که همون روز اول برگشتنش به ا

خودش و راحت!    الیاثر ازش مونده رو پاک کنه و خ یکه هرچ

  ا ی داره    هیبه اون قض  یربطتونستم مطمئن باشم که    یالبته نم

که بخواد  دیرس  یحرفا به نظر م  نیهم سرسخت تر از ا  اروینه..  

از دوستم کمک   ن یبه من بزنه.. واسه هم  نزد و  وی که به گ   ییحرفا

ازش خواستم بره سراغ    مونیپر و پ  شنهادیپ  هی  ی گرفتم و در ازا 

  ونش زب  ریتونه ز  یکه م  یو.. بدون جنجال و دردسر از هر راه  اروی
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  شی ده سال پ  ی به ماجرا  ی.. ربطویو بکشه که فقط بفهمم کار گ 

  ی بود.. انقدر  کردم سرسخت  یهمونطور که فکر م   ینه.. ول  ایداره  

انداخت تا ازش   رشیمارکت گ   پریهمون ها  ی تو انبار  قمیکه رف

ن   ی حرف بکشه ول سر رفتم    هیخودمم    ی .. حتومدیتا شب مقر 

حرف بکشم ازش   د یکردم با زبون خوش و وعده وع  یاونجا و سع

  ی نداشت.. آخرسر خودم برگشتم و گفتم دوستم تا وقت  دهیکه فا

 ولش نکنه!  ده ینرس جهیبه نت

 : دمیوسط حرفش و پرس  دمیبهت پر با

دنبالمون.. از اونجا   شگاهی دم آرا  ی که اومد  یپس.. روز عروس  -

 و داغون بود؟ شونیکه انقدر ظاهرت پر ی اومد  یم یداشت

 تکون داد و گفت: دییبه تا ی سر

  یوقت  یبا هم.. ول  میشد  ریکم درگ  هیخواست در  بره..    یم  اروی  -

ب  میندار  یقصد شوم   دیفهم تا خفت   شتریو  معامله اس  هدفم 

 یپا داشت و م  هیهنوز مرغش    یکم آروم گرفت ول  هی..  ی ریگ

ه از  ا  یچی گفت من  تا  ندارم..  همون شب.. دوستم    نکهیخبر  

  یاون امانت  می و حداقل بفهم  رهیباالخره تونست ازش اعتراف بگ 
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بوده.. مربوط به همون   ارویازش خواسته و دست داداش    و یکه گ

 مد نظر ماست!  خیتار

انداخت  - تو دردسر  و  انقدر خودت  تو  به دست    ی تو..  به خاطر 

م  هیردن  آو اگه  شکا  یمدرک؟  چ  ی م  تیرفت  ازتون    ؟یکرد 

 ؟یبکن  یخواست  یم کاریچ

از من به راه و چاه    شتریکمک گرفتم.. ب   قم یاز رف  نیواسه هم  -

و    ادیکنه که هم طرف مقر ب   کاری چ  دیدونست با  یوارد بود و م

داشت و ممکن بود کارمون    سکیهم.. دست از پا خطا نکنه.. آره ر

 نیتو اول  نکهینبود.. هم  ی .. چاره ایبشه ول  دهیکش  کیبار  ی به جا

  ه ی  یعنیبودم..    دهیرس  ییآتو  نی چبه هم  ویکردن گ  بیروز تعق

بشم و مجبور بودم    الش یخیتونستم راحت ب   یو نم  یخوش شانس

 رو به تنم بمالم..  زایچ یلیخ یپ

زرتشت درست    ی برا  ی ادیز  ی دردسرا  هیقض   نیبود که ا   مشخص

 ی اومد و حداقل جا  یهمون اول مقر م   ارویگه  کرده بود.. وگرنه ا

  ی به اون مدرک انقدر طول نم  دنمونیداد.. رس  یبرادرش و لو م

  ش یبشه از درست پ  دیناام  یکه زرتشت وسطا حت  ی .. طوردیکش

 رفتن برنامه هاش..
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 : دمی حال پرس نیا با

 آخرشم داداشش و لو نداد نه؟  -

.. میبرادرش  بهش داد  لیتحو   ی که ما در ازا   شنهادیبا پ  ینه! ول  -

  یی و خودش و هرجا  هیباهامون راه اومد و گفت.. داداشش فرار

رد    هیتونم    یاگه چند روز بگذره م  یکنه.. ول  یم   میکه بتونه قا

  م یحساب.. ازش خواست  نی.. ما هم رو همارم یب  ری ازش گ  ی و نشون

م بهش  ه  ی دواریام  نیهم  یرفت سراغش.. حت   ویفرداش که گ

  چیو ه   نیقطره آب شده و رفته تو زم  هینده و بگه.. داداشش  

  ی کارم کرد.. دوستم چهارچشم  نیازش نداره.. هم  ی کس خبر

و حواسش بود دست از پا خطا نکنه.. واسه   دشییپا  یداشت م

اومد..    هیاز بق  رتریکه د  ویخونه بابام.. گ  یفرداش تو مهمون  نیهم

م   ی و عصب  فته اونقدر گر نظر  م  ی زی.. چون چدی رس  یبه    ی که 

 بود!   اوردهیخواست و به دست ن 

  ن یبود و ا  گهید   ی حال و هوا  هی تو    ویگفت.. اون روز گ  یم  راست

..  دمیفهم  یاتفاقات نبودم هم.. کامالً م  نیا   انیکه در جر   یو من

جلوتر بود با    و یقدم از گ  هیحساب.. زرتشت از همون اول..    نیبا ا

تاث و  موقع  به  تعق  ریاقدام  واسه  ..  دیکردنش که شا  بیگذارش 
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بکنم و از    ی کار  نیهمچ  دیرس  ینم  یکیوقت به ذهن من    چیه

 ! ارمیبه دست ب  یمدرک هیبتونم   قیطر نیا

 : دمیپرس  دیکه همون لحظه به ذهنم رس ی فکر با

تونست   ینم  ی حت  یوقت  کار؟یخواست چ   یو م  لمی.. اون فویگ  -

شده رو؟   ی کپ  ای   دهیو بهش م   یمطمئن بشه که طرف نسخه اصل

 اره؟ یچرا انقدر اصرار داشت به دستش ب

رفتن تو از خونه..    رونیبعد از ب  قشیدونست رف  یاصالً نم  و یگ  -

وجود   ی مدرک  نیهمچ  هیدونست    یو خاموش نکرده.. نم  نیدورب

ول کنه!  ثابت  و  قتلش  که  ا  یداره  پ  نکهیمثل  سال  ..  شی چند 

دوستش ازش خواسته بود کمک کنه از کشور خارج بشه وگرنه  

  ارو یاز  ییآتو  هیهم  و ی.. انگار گده یکه ازش داره رو لو  م   یمدرک

  ش ی فکرش مونده بود پ  یداشت که تونسته بود ساکتش کنه.. ول

اومد   نکهیبه محض ا  نیهم  که ازش حرف زد! واسه  یاون مدرک

اون    ی تو  ی جد  ی جد  ا یزنه    ی بلوف م  نه یرفت سراغش تا بب   رانیا

بوده.. نه    وی.. گی هست که نشون بده قاتل اصل  ی .. صحنه المیف

اصل نسخه  دنبال  که  من  نظر  به  م   لمیف  یتو!  فقط     ی نبوده.. 

 ی و جور  قش یو بفهمه که اگه مطمئن بشه.. سر رف   نیخواسته هم



3920 
 

د که  طاق..  به  ا  گهیبکوبونه  از  عل   نینتونه  سوء   هیمدرک  اش 

 ! د یاستفاده کنه.. که خوشبختانه قبل از ما به دستش نرس

 د؟ یبه دست تو رس ی اش و بگو.. پس چه جور هیخب.. بق  -

داداش    می برگشت   یوقت  - پاک ارویتهران..  آب  ر  ی..  رو    ختیرو 

کردن داداش من   دایوقتتون و واسه پ  ی خودیدستمون.. گفت ب 

  شنهادتونم یداشتم.. پ  کیتماس کوچ  هی. من باهاش  دیحروم نکن

معامله    ویداره با خود گ  لیتما  شتریگفتم.. اونم گفت نه که نه! ب

کردم و از    ی ری گی.. انقدر پ دممن دست بردار نبو  یکنه تا شما! ول

پاپ  قم یرف باالخره گفت.. فقط    اروی  چیخواهش کردم  تا   ه یبشه 

  م ی کمکش کن  نکهی.. المیدادن اون ف  لیشرط گذاشته واسه تحو

و هم.. آدمش و    میاز کشور فرار کنه.. هم پولش و ما بد  یقاچاق

 ! م یکن  دایپ

 : دمی و نال  دمی کش میشون یرو  پ یدست

 !ی وا  ی ا -

قاچاق  اسم م   یفرار  که  و   دایاومد..    یاز کشور  تلخ  تجربه  اون 

م   یجهنم م  یخودم  پام  و  و دست  .. هنوزم که  دیلرز  ی افتادم 

  اب یکنم که اگه زرتشت نبود و اون رد  ی فکر م  نیبه ا  ی هنوزه وقت
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.. حس  ادیقرار بود سرم ب  ییذاشت.. چه بال  یمن نم  یو تو گوش

 داد! یبهم دست م یخفگ

[11.۰7.21 ۰۴:5۶ ] 

 دوم   و نود و چهارصد  و هزار پارت   

..  دیسرم به جواب رس  ی تو   ی معماها حل شد و سواال   گهید  حاال 

بار   هی..  رازیش  رهیبه من گفت داره م  یکه الک  ی زرتشت.. اون روز 

 یعوض  هیرد کردن    یواسه قاچاق  نباریرفته بود لب مرز.. ا  گهید

 فرصت طلب! 

  ی با چه حال  نکهیبود و ا  یروز واسه زرتشت هم روز وحشتناک  اون

اون تجربه رو مرور کرده.. فقط باعث    گهیبار د  هی تا اونجا رفته و  

 شد!  یم  می شدن حس شرمندگ شتریب

 آره؟ ی قبول کرد -

ب   ینگاه   مین با  و همزمان  انداخت  نفسش..    رونیبهم  فرستادن 

 تکون داد..  دییسرش و به تا

م  میداشت  ی نجور ینبود.. هم  یا  گهیچاره د  - از دست    یزمان 

اصالً از ترس    ای اون مدرک بشه..    الیخیب   وی.. ممکن بود گمیداد 
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من مصر بودم    ی.. ولشهیلو رفتنشم که شده.. برگرده واسه هم

کار و تموم کنم و همه خطراشم به   نیهست.. ا  نجایا  یکه تا وقت

که سردمیجون خر  دوستش  اون  و  گرفتم  دارون کمک  از   ی ! 

 نیتو ا   گهیگفته بود د  نکهی.. با ادیلحظه آخر به دادمون رس  شیپ

نفر و    هیشد که همون    یبا وساطت دارون.. راض  یول  ستیکار ن

قولش نزد و رو حساب    ریرد کنه و اونم.. با وجود کالش بودن.. ز

 گه یو بهمون داد.. چون د  لمیهم که شده.. ف   و یبا گ   شیشمند

 هیکرد.. اون تو    یم  ی اش کار  هیعل  و یو اگه گ  بود بعدش مهم ن

 ! د یرس ی.. دستش بهش نمیبود و کس گهیکشور د

کرد ادامه    یانگار داشت به اون روز فکر م   کهیکرد و درحال  ی مکث

 داد: 

وجود نداشت   ین یتضم  چیکردم و ه  بیغر  بی عج  سکیر  هی  -

.. دارونم  یهمه چ ریو بهم بده و لحظه آخر نزنه ز لم یکه طرف ف

بود چقدر فرصت طلبه و ممکنه نرسم به هدفم.. چون   دهیفهم

گرفته بود   شی پ شی که قرار بود ردش کنه هم.. پولش و پ یآدم

و در  هر صورت اون    دمیپس نم  یطیشرا  چیو گفت که تحت ه

وا بود..  رفته  چنگمون  از  همپول  بالتکل  نیسه  عدم    یفیبا  و 
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بهت نگفتم.. چون اصالً   یچیه  نی رفتم.. واسه هم  ی کاف  نانیاطم

 ی خودیخواستم ب  یوجود نداشت و من نم  ی احتمال صد در صد

نشد و نتونستم.. گند بزنم    هیبرگشتم.. با    یکنم و وقت  دوارتیام

ذهن اعتماد  تی به  نس  ی و  داشت  بت که  من  همون  یبه   ی کی.. 

من مجبور شدم بگم    ی دیزبونم حرف کش  ریهم که از ز  ی دوبار

که رفتم    یراه  نیا  ستمیو مطمئن ن  رهینم  شیبرنامه هام خوب پ

که حالت    دمیمن د  ی.. ولی اوردیبه روت ن  ی زی نه.. چ  ایدرسته  

 شاهدش باشم!  گهیبار د هیخواست  یگرفته شد و من دلم نم

منم ناراحت شدم از    دینگفتم.. شا  ی زیو چ  نییو انداختم پا   سرم

که خودش انقدر بهش    یحرف  ریاز ز  نکهیزرتشت و ا  ی پنهون کار

 ی رو از هم مخف  ی زیچ  چیه  نکهیکرد.. ا  یاصرار داشت شونه خال

 ! می نکن

ا   ییجورا  هیخب..    یول حساب  رو  من  اگه  داشت..   نکهیحق 

..  رهیبگ  ارویاز اون    یمدرک درست و حساب  هیتا    رهیزرتشت داره م

  ی م   شیپ  گهی جور د   هی  زیذاشتم و بعد.. همه چ  یقرار نم  ویبا گ

شدم    ی.. داغون ممیخوا  یکه م  ی زیبه چ  میدیرس  یرفت و نم
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با گ فرصت حرف زدن  از دست  شمو ضبط کردن صدا  ویکه   ..

 دادم! 

 لب زدم: یحال با همون ناراحت نیا با

.. مالقات  ی دیو فهم  ی.. بعد  که با مدرک برگشتیبعدش چ  -

چرا اون    ؟ینگفت   یچینرفت.. چرا ه  شیهم.. خوب پ  ویمن با گ

 !؟ی و راحت نکرد المیکم خ  هیچرا  ؟ی حال بد و ازم دور نکرد

نه من! نگفتم چون ازت ناراحت   ی مقصر حال بدت.. خودت بود  -

حال و روز بد و    نیبودم به خاطر رفتنت سر قرار و حس کردم ا

کم لحظه    هیواسه اشتباهت و حداقل    هیمجازات خوب  یفیبالتکل

  ن ی.. ای کن  یکه من تحمل کردم و درک م   ی استرس آور   ی ها

..  یبش  دواریام  تمسخوا  یبود.. نم  نی هدف منم هم  نکهی! دو اکی

پله آخر وا  ینم  ستادهیخواستم اون استرس ازت دور بشه.. رو 

بود تا.. برنامه هامون به کل خراب   یکاف  کیگاف کوچ  هی..  میبود

شده بودن..    قیروت دق  ی .. بدجوری بشه.. اون دوتا شغال عوض

 ویاون روز گ  ی بابت حرفا   یراحته و استرس  التیخ  دنید  یاگه م

کاسه اس..    مین  ریز  ی کاسه ا  ه یوسط    نیدن ای فهم  ی.. می ندار

  ش یممکن بود نمونن تا آخر مراسم و برگردن.. من واسه درست پ
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و مضطرب بودن   ی خبر  یب  نیآخر.. به ا  هیرفتن نقشه ام.. تا ثان

که تو.. مثالً هنوز درحال    دیفهم  یم   دیبا  ویداشتم! گ   اجیتو.. احت

نت   یهست  ی ریگ   میتصم به  حت ی دینرس   جهیو  کارم  اگه  ی..   ..

نم  گهیباشه.. د  ی نامرد لحظه  احساسات    یاون  از سر  تونستم.. 

 ! میبش مونیعمر پش هیو بعد..  رمیبگ میتصم

و روم و به سمتش برگردوندم.. حاال که    دمیکش  ی قینفس عم 

 ی زیسرم نداشتم.. تنها چ  ی تو  ی ا  دهیسوال به جواب نرس  گهید

 م و گفتم: کرد و به زبون آورد یم تمیکه داشت اذ

اندازه کاف   - به  به  نظرت..  نه؟ الزم    گهیمجازات شدم د  یپس 

دلم    ی رو  ی داغ بذار  یکردنات.. ه   یمحل  یب   نی تو هم با ا  ست ین

 ! ی جنجال ده ساله رو کوفتم کن نیو لذت تموم شدن ا

با کشتن خودت تمومش  یخواست  یکه در اصل تو م  یجنجال  -

 نه؟  یکن

هم براش   ی و بهونه ا  هیمن قبول دارم کارم اشتباه بود..هر توج-

اس!ول  ارمیب حق   ه یکم..فقط    هیزرتشت..    یمسخره  بهم  کم 

نگفت   ی چیه  ی بده..وقت بالتکل  یبهم  از  اون حجم  تو  ولم    یفیو 

لحظه انگار    هیچون    رمیتونستم بگ  یم  یمی..من هر تصمی کرد
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به آخر رس  ایدن نه ا  دهیبرام  نب  تو  نکهیبود..  و فراموشت    نمیرو 

ا  ایکرده باشما..نه! دن ..که تصور  دیبرام به آخر رس  یاون لحظه 

م  بعد..تو من و پشت    ی حت  ایزندان..    ی ها  لهیکردم چند وقت 

م  ی پا دار  حالی نیب   یطناب  چ  یش   یم  ی..چه  روزت   یو  به 

حجم از   نیا  دنیمن تموم شد که واسه نداونجا واسه    ای..دن ادیم

  یگناه مجازات م  یدارم ب  ین یب  یم   یوقت   نگاهت  ی غم و ماتم تو

بکشم..ول  میشم..تصم و  خودم  جون   یگرفتم  قرآن..به  به 

لحظه بود..بعدش   هی..فقط  ی زتری خودت..که از عالم و آدم برام عز

 اصالً بهش فکر نکردم!  گهید

گفت نه    یم  ی زیپر از اخمش هنوز به رو به رو بود و نه چ  نگاه 

و رو همه عضالت منقبض    دامیمن نگاه ش   یکرد..ول  ینگاهم م 

 شده صورتش چرخوندم و گفتم: 

توض- کار  یحیبا  پنهون  واسه  درک  ی داد   تیکه  رو  تو  ..من 

  شتریچند روز.. ب   نیا  نکهی..با ادم یعذاب کش  یلی خ   نکهیکردم..با ا

 ی..ولی کرد  غیداشتم و تو خودت و ازم در   اجیاحتبهت    شهیاز هم

که ده سال آرزوش و داشتم   می دیرس  ییتهش به جا  دمید  یوقت

هدف بود..بهت حق   نیبه هم  دن یتو هم..واسه رس  ی و همه کارا 
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  ی تر بودم ول  ی..خوشحال تر و راضیگفت   یاگه م  نکهیدادم! با ا

کم من و   هی..حاال انقدر برات سخته که تو هم  دمیبهت حق م 

که کردم و از نظرت اشتباه بود    ییو بابت همه کارا  یدرک کن

 ؟ ی بهم حق بد

 ی و تو  نی خونه و زرتشت ماش  م یدیبعدش که رس  قهیچند دق  تا

داشت..حرف  نگیپارک کردن   ینگه  باز  از  بعد   و  نزد 

 کمربندش..کامل برگشت سمتم و گفت: 

م- حق  کرد  دمیباشه..بهت  فکر  پ  ی که   نی..آخرو یگ  شی رفتن 

از برنامه    یچی مونده بود چون خودم خواستم که ه  یفرصت باق 

با فرستادن   ی کرد   ی و کار  ی..چون راستش و بهم گفتیهام ندون

 ی که تو  یراحت تر باشه..از استرس  المیکم خ  ه یدارون حداقل  

اش  ی اون جاده تحمل کردم م و رو    یم  تباهتگذرم و چشمم 

  ه یو به    یبه رو بشبا خانواده ات رو    ی خوا  یبندم..چون اآلن م

برا باز  م  ی برخورد   ی ذهن  باش  ی خوا  ی که  داشته    ی باهاشون 

و فراموش   زی.. جفتمون همه چی ..فعالً تا اطالع ثانوی دار  اجیاحت

من..تا آخر عمرم کنارتم    نکهیراحت از ا  ال یو تو هم با خ  میکن  یم
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و از خودت ضعف    ی ریو با قدرت جلو م  کمو هوات و دارم..مح

 .. ی دینشون نم

[12.۰7.21 23:31 ] 

 پنجم   و نود و چهارصد  و هزار پارت   

  نکهیهم  یتا بناگوش باز شد.. ول  شمیقشنگش.. ن  ی حرفا  نیا  با

و کنار گذاشتن    یفراموش  نیخواستم خوشحال باشم به خاطر ا

 گفت:  نمونیب ی کدورت ها

به خاطر اون    ی.. حتیبرات خودکش  متیبابت تصم  یول  - اگه 

 ک یاگه به قول خودت فقط    یباشه.. حت   ی که آورد  ییبهونه ها

و نه درکت   دمیلحظه بوده باشه.. تا آخر عمرم.. نه بهت حق م

بار   کی.. اگه فقط  سایو تو گوشت فرو کن گ  نیکنم.. پس ا  یم

حتگهید تر   ی..  وحشتناک  کننده    نی تو  خفه  لحظه   نیترو 

  ی وقت من و نم   چیه  گهی.. دیگرفت   یمیتصم  نی.. همچتی زندگ

  ت یرسم.. تو زندگ   یباور م  نی.. چون اون موقع اس که به ا ین یب

 !ی ندار  یاجیاحت چیو خودت و.. به من ه  یفقط خودت

به من مهلت عکس العمل نشون دادن بده..    نکهیو بدون ا  گفت 

 ! ن ییمونده پشت سرش رفتم پا زونیآو ی و منم با لبا شد  ادهیپ
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داشته باشه و به محض   ی ادیخب.. نذاشت حال بدم دوام ز یول 

و دکمه طبقه هشت و زد..   می پامون و تو آسانسور گذاشت  نکهیا

 .. د یگونه ام کاشت و عقب کش ی رو یدوال شد و بوسه محکم

از    یکیو که با تعجب بلند کردم و زل زدم بهش.. باالخره    سرم

لبخندها نها  یجذاب  ی اون  در  ب ی ناباور  تیکه  اندازه    شی..  از 

  ی دلتنگ  نیداشتم  شدت ا  دنشیدلتنگش بودم و تازه اآلن با د

پاش   ی رو حس م به روم  انرژ  دی کردم..  برا  ی و  به رو   ی الزم  رو 

 رد! ق کیشدن با خانواده ام و به وجودم تزر

کم طول    هیاتفاقاته و    نیا  ریدونستم تا چند وقت فکرش درگ  یم

هم  یم زرتشت  همون  بشه  تا  پ  یشگیکشه  ..  سایگ  شهیعاشق 

فرشته    نیقلبم نسبت به ا  ی که تو  یاز خودم و حس  ی .. انقدریول

بال داشتم.. مطمئن بودم که همونجا به خودم قول بدم همه   یب

  ی ناراحت  یو تا وقت  کنمبد بحال    نیبردن ا  نیاز ب  یتالشم و برا

گلگ ا  ی و  از  وجودش..  از  نکنم  پاک  کامل  طور  به  تالش   نیو 

 خسته نشم! 
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  ی.. من هنوز داشتم به صورت زرتشت نگاه م ستادیکه وا  آسانسور

کم مونده بود حل بشم توش.. که دوال شد و دستم    گهیکردم و د

 در خونه..  ی تا جلو دیو گرفت و من و دنبال خودش کش

 : دی و رو به من پرس  دیکش  قینفس عم  هیزنگ و بزنه    نکهیاز ا  قبل

 ؟ ی آماده ا -

از د  بیعج مامانم.. که  و  بابا  با  برخوردم  استرس    شب یبود که 

 ه بود..  رفت ن یکردم.. به طور کامل از ب یحسش م

زرتشت   ی حرفا و اون لبخند معجزه آسا  ریدونستم تحت تاث  ینم

  ی که محکم دستم و نگه داشته بود و م   یدست گرم  نیا  ایبود  

 گفتم:  نانیکنه.. که با اطم  یوقت ولش نم چیدونستم ه

 آماده ام!  -

[12.۰7.21 23:31 ] 

 ششم  و نود و چهارصد  و هزار پارت   

××××× 

.. در و سایگ  د«یی»بفرما  ی صدا  دنیچند ضربه به در اتاق و شن  با

گ از چهره ماتمزده  نگاهم و  تو..  به خاله    سا یباز  کردم و رفتم 
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بالش    ی دیبود و رنگش به سف  ده یکه رو تخت دراز کش  ن یمیس

  سا یآب قند دست گ  وانیدادن ل  نیسرش بود دوختم و ح  ریز

 سرزنش وار گفتم:

کنار خاله   ی شما هم بر  ی خوا  ی م   ؟یکن  یم  هیکارا چ   نیخاله ا  -

 ؟یبش ی سارا بستر

اش و مامانم بود که    ه یگر  ی شدن صدا   شتریفقط شد ب   جوابم

 گفت: 

د  - ا   شبیاز  حاال  ا  نی چندم  نیتا  که  فشارش   یشکل  نیباره 

  ده یبراش به آخر رس  ایکه اآلن دن  یاون  گم یبهش م   یهرچافتاده..  

با تو  و  باش   دیساراس  فهم  یخوشحال  به    نیا  دنیاز  ماجرا.. 

 ! رهیخرجش نم

 : دی.. چند قلپ از آب قند و خورد نالسایام که با زور گ خاله

و.. ته دلت   ین یبچه ات و.. ده سال نب   نکهیداره؟ ا   یخوشحال  -

افته و   یزندان نم  ی ها  لهیحداقل پشت م  نکهیاز ا  یباش  یراض

که با دلتنگ شدنش کار دست پاره تنت    ی دلت و خفه کن  یه

داره؟ ده سال   یبوده.. خوشحال   ی.. همه اش الکی نده و حاال بفهم
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خوشحال    ی من بود  ی ا تو ج  ما؟یداره س  یخواب غفلت خوشحال

 ؟ی شد یم

وش و  که همه ه  ییسایخجالتزده به صورت گ  ی نگاه   مین   مامانم

 مامانش و حال بدش بود انداخت و جواب داد: یحواسش پ

آقاجون    ی رو حساب حرفا  شی.. ده سال پ میهمه امون ناراحت  -

کرد  شهیکه هم قضاوت  اشتباه  بود..  امون حجت  به   میواسه  و 

بچه رو.. خودمم    نیا  ی حرفا  میدیو نشن  میغلط حکم صادر کرد

رفتم..    ی طرفه به قاض  هیکم نچزوندمش با حرفام و قبول دارم که  

..  ستین   دنیقابل بخش  خوام من و ببخشه.. چون اصالً  یاآلنم نم

افته از   ی.. داره پس منیمینگاه به دخترت بنداز س  هی  ی.. ولیول

عمرش  با   ی به بعدم همه روزا   نینکن از ا  ی کار  هیتو..    یناراحت

به بعد که    نی بد شدن حال تو بگذره.. بذار حداقل از  ا  استرس

  یم   یافتاده.. بفهمه داره زندگ  ر یاون ولد چموش خدا نشناس.. گ

 ! نهک

که    یلرزون  ی با پشت دست اشکاش و پاک کرد و با صدا  سایگ

 کرد گفت:  یم که یت کهیقلبم و ت
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و به زرتشت گفتم.. اآلنم دارم به شما    نیمن تا حاال چند بار ا  -

  ه یدلم روشن بود که    شه یدونستم.. هم  ی م  شهی .. من همگمیم

رو بشه..    ویکنم که باهاش دست گ  یم  دایپ  یمدرک   هی..  ی روز

من اون   دیفهم  یکه شما هم م   ی روز   نیدونستم باالخره ا  یم

اگه م  ینکردم م  ی کار  چیشب ه بابتش    یرسه.. پس  خواستم 

وقت با    چی.. ه رازیگشتم ش   یوقت برنم  چی.. ه رمیبه دل بگ   نهیک

ن   چیکه اون شب.. ثابت کردن ه  ییآدما   ستن یجوره طرف من 

طناب پاره شده رو دوباره    نیوقت ا  چی زدم.. ه  ی دوباره حرف نم

ده   نیا  ی ادآوریاز    گمی .. نمستمیناراحت ن  گمیزدم.. نم  یگره نم

حسرت   گمیشه.. نم  ی عرصه بهم تنگ نم  دمیکه کش  یل عذابسا

خورم.. چرا   یتونستم با شما باشم و نبودم و نم   یکه م  ییروزا 

.. خودش یگوشه قلبم جمع شده و هرازگاه  هی اتفاقاً.. همه اش  

 ی کیکه خودم    یمن  یکنه.. ول  ی و داغ دلم و تازه م  ده یو نشون م

  فهمم   یآقاجون بودم.. م  ی ها  ییزورگو  یشگیهم  ی ها  یاز قربان

.. آره به عنوان د ینداشت  یدونم که شما هم در برابرش قدرت  یو م

ب انتظار  ازتون  مادر  و  ول  یم  ی شتر یپدر  تا   ی برا  یرفت..  من 

بابت اون ده    ی خوام کس  ینم  ن یاز ا  شتریب  گهی.. دهیکاف   نجایهم

  ی سال خودش و عذاب بده و مجازات کنه.. باالخره منم.. اشتباهات 
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از خانواده ام   ی و دور   دمیمدت کش  نیاکه تو    یشتم و عذابدا

خوام بابام و رو تخت   ینم  گهیباشه.. جبران همون اشتباها! من د

 ی سایحال و روز.. من همون گ  نیو مامانم و تو ا  نمی بب  مارستان یب

ن  ساله  شدم..    ستمی شونزده  بزرگ   اد یرو    ییزایچ  هیمامان.. 

 گرفتم.. 

زل زد به صورت    سشیخ  ی و به سمتم برگردوند و با چشما  سرش

 درهمم و گفت: 

من     یکی  - بخش  ادیبه  و  مدنیداده.. گذشت  تونه    ی.. چقدر 

  گم ی م  یوقت  دی و نفرت باشه. پس مطمئن باش   نهیقشنگ تر از ک

بخشم با همه   یم  گمی م  یگذرم.. وقت  ی گذرم.. از ته قلبم م  یم

م ا  یوجودم  هم  شما  م  نیبخشم..  با    دیباش  یآدم  ونیدو  که 

 .. داددوباره به من   یزندگ  هی.. ش یگذشت و چشم پوش

و    سیخ  ی چشما دادم  فشار  انگشت  تا  دو  با  محکم  و  ام  شده 

 ن یموندم تو ا  یم  شتریب  هیگرفتم.. اگه چند ثان  ساینگاهم و از گ

 شد..  یم ریاتاق.. مطمئناً اشکم سراز

[12.۰7.21 23:31 ] 

 هشتم   و نود و چهارصد  و هزار پارت   
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دختر؟ من هنوز خودم و بابت اشتباه    نیگفتم به ا  یم  دیبا  یچ

بودم و    دهیقضاوت کردنام تو شغل و نحوه کسب درآمدش نبخش

 زد!  یمن م  ی .. حرف از گذشت و فداکارسایگ

کس  د یفهم  ینم  چرا بخش  یاون  کس..  دهیکه  چشم    یاون  که 

به من    گهیبار د  هیکرده و    ی که فداکار   یکرده.. اون کس  یپوش

  ی بودن و داد.. خودشه نه من   ریشانس همسر و همراه و هم مس

برگشتم..    یدلم خواست کردم و وقت  ی ده سال.. هرکار  نیکه تو ا

 ممکنه!   ریغ یکه مطمئن شدم فراموش

ب  از که  هنوز    رونیاتاق  بستم..  و  در  و   یها   هیگر  ی صدارفتم 

خاله س م  نیمیسوزناک    ه یگر  ی و حاال صدا  دیرس  یبه گوش 

ا   ی ها قاط  یمردونه  هم  شیهم  من  و  بود  و   نکهیشده  سرم 

کنار   واریبه د  هی برگردوندم چشمم به منوچهر خان افتاد که با تک

چسبونده    شیشون ینشسته بود و کف دستش و به پ  نیاتاق.. رو زم

 زد! یبود و زار م

تو بالکن  دمید  نکهیکردن بابام چرخوندم و هم دایو واسه پ سرم

  نیا  ی ها  هیکشه که احتمااًل شاهد گر  یم   گاریو داره س  ستادهیوا
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احساس حقارت بهش دست نده.. رفتم    نیاز ا  شتریمرد نباشه تا ب

 پاهام نشستم..  ی رو  کشیکنار منوچهر خان و نزد

کنه..    ینم  دای پ  نیتسک  ایراحت  نیو به ا  هیبزرگ  دونستم درد  یم

درباره گذشت و بخشش..    سایگ  ی حرفا  دنیبه خصوص بعد از شن 

  ی گفت نم  یکرد و م  ی حق به جانب تر رفتار م  سایاگه گ   دیشا

ا که.. دخترشون..    نیبخشمتون..  اآلن  به  نسبت  بود  کمتر  درد 

 !ودو بهشون نشون داده ب یبزرگ  یواقع یمعن

 نیا  دنیبا د  گهی بار د  هیکه    سای حال.. فقط به خاطر  گ  نیا  با

 صداش زدم: فتهین هیحال پدرش.. به گر

 منوچهر خان!  -

بسته سرش و به    ی و از رو صورتش برداشت و با چشما  دستش

 داد.. هیپشت سرش تک وارید

 زد: لب  یخشدار بود  و مرتعش وقت ادیز هیدر اثر گر  صداش

بابا؟ ا   یچقدر طول م  - حس    نیسوزش.. ا  نیدرد.. ا  نی کشه 

کشه    یکنه.. چقدر طول م  یم  ر یکه همه وجود آدم و درگ  یمرگ

سوخت    دیتا آخر عمر  با  ایشه؟    یتا درمون شه؟ اصالً درمون م

 و ساخت؟
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با تک  دمیکش   یق یعم  نفس  نشستم و    واریبه د  ه یو منم کنارش 

 خم شده ام!   ی ساعد دستم و گذاشتم رو زانوها 

قضاوت ناعادالنه    نی سال ها با هم  نیدونست که منم تمام ا  یم

اصل ماجرا.. به اندازه اآلن خودشون..   دنیرفتم و بعد  از فهم  شیپ

 داغون شدم!

 در جواب سوالش.. صادقانه گفتم:  نیهم واسه

.. کمرنگ  ستی شدت ن  نیبه هم  شهیهم  یآره.. مادام العمره.. ول  -

همش.. به خاطر    نیو ا  ی شه حت  یوقتا فراموش م  یشه! بعض   یم

متلک گفتن و زخم زبون    .. نکهی.. به خاطر اساستیرفتار خود گ

و   میداشت و نبود اجیکه به ما احت ییکردن روزا ی ادآور یزدن و 

  ن یدونه و تو ا  یمقصر م   دشمهنوز خو   نکهی.. واسه است یبلد  ن

نگه داشتن آدما   ادیسال ها..   ..  شی زندگ  ی گرفته که داشتن و 

خب   یاس! ول  نهیمهم تر  از فاصله گرفتن ازشون با عقده و ک 

خاطرات تلخ گذشته..    دی.. شامیدار  ی ا  فهیوسط.. ما هم وظ  نیا

..  میوقت ازش خالص نش  چیگوشه ذهنمون بمونه و ه  هی  شهیهم

..  میز ی.. روشون خاک بردیخاطرات جد  ی سر  هیبا    میموظف  یول
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نتونن خودنما  گه یکه د  ی انقدر ا  ییراحت  به   نیکنن و ما رو.. 

 برسونن..  یچارگیدرجه از ب

دخترم    ی شه تو چشما  یروم نم  یمن حت  ؟یگی م  ی دار  یبه ک  -

 نگاه کنم.. حاال واسه اش  خاطره بسازم؟ 

با شب و روز گر  میمجبور  - تو    هیمنوچهر خان!  نکردن  نگاه  و 

خانواده   هیمونه و    یم  سایشه؟ باز گ  یعوض م  یچ   سایگ  یچشما

  ش یزندگ  ی تو  ی ریتاث  چیکه فقط رو کاغذ اسمشون هست و ه  ی ا

گذره.. ما    یبخشه و م  یکنه و م  یم  یندارن! حاال که داره بزرگ

فه امون و در قبالش انجام  ی.. وظشیفداکار  نیبه جبران ا  دیهم با

  فه ی .. وظنیمیشوهر بودنم و.. شما و خاله س  فهی .. من وظمیبد

از    شتریشناسم.. به خدا ب   ی رو م  سای.. من گ پدر و مادر بودنتون و

شده بود   یاواخر.. راض  نیداره.. اگه بگم ا  اجیاحت  نیبه ا  ی زیهرچ

د  یترس  یمن دست اون دو تا پست فطرت و رو نکنم.. فقط چون م

  ییسایگ  د؟یکن  یباور م   دی داغون بش  قت یشما با فاش شدن حق

به بعد  فقط    نی از ا  ستیکه انقدر نگران حال شماست.. حقش ن 

بهتون.. خودم  دمیو خنده رو لبش باشه؟ من حق م   نهی خنده بب

با    سا یکه گ  دمیزود  فهم  یلیخ   یروزا رو تجربه کردم.. ول  نیا
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ما.. خوشحال    یو  ناراحت  ی و زار  هیو گر  دیغلط کردم و ببخش

امونه    فهید.. ما هم وظخوا  یفقط خودمون و م  سایشه.. گ   ینم

که حرف   نیمی . خاله س می تمام اون سال ها رو.. براش جبران کن

نم بذاردهیمن و گوش  بابت شما راحت   الشیخ  دی.. حداقل  از 

  ن یکه تمام ا نهیبب  یگاه محکم  هیشما رو همون تک دیباشه! بذار

 کم داشت!  شی گسال ها تو زند

  ی الزم و رو  ریگذشت و انگار باالخره حرفام تاث  ی ا  قه یدق  چند

دست  که  گذاشت  خان  خ   یمنوچهر  صورت  و    دیکش  سشیرو 

 تکون داد..  دییسرش و به تا

بچه ام   ی به پا  یباشه.. من حاضر بودم حت  یباشه.. سخته ول  -

که     ی زیاز چ  شتری.. دستش و ببوسم.. پاش و  ببوسم.. ب فتم یب

اونم من و    ی نجوریا  دیبهش ببخشم.. شا  راثمیحقشه از ارث و  م

شه    ینم  ی کار  گهیخواد.. د  یرو نم  نایا  یگی اگه م  ی.. ولدیبخش

 کرد..

د  هیتک  با برا  واریبه  و  دستم  و  بلند شدم  جام  بلند شدن   ی از 

 منوچهر خان هم دراز کردم و گفتم: 
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  ن یخواد.. ا  یاز شما فقط پدر بودن و پشت و پناه بودن م  سایگ  -

من زندگ  یو  باهاش  دارم  ماهه  پنج  د   یم  یکه  و    دمیکنم.. 

 از بابتش راحت باشه!  التونی.. پس شما هم خدمیفهم

بلند شد.. همون موقع    نیدستم گذاشت و از رو زم  ی و تو  دستش

 شدن بهمون گفت:  کینزد نیاومد و ح رونیبابامم از تو تراس ب

و   م یتازه کن  ییهوا  هی  می.. من و باجناق بری بذار  ییچا  هیتا تو    -

شادمونه.. اون پسر الدنگ هم.. از نظر من    ی روزا  گهی.. دمیبرگرد

به خاطرش   میشه که بخوا  یجزو خانواده ما محسوب نم   گهید

  شتر یو ب  نایحقشه.. زودتر از ا  ادیسرش ب   ی.. هرچمیغصه بخور

ا م  دیاب  نایاز  د  یسرش  ما  با  گهیاومد.. حاال  خوشحال    دیفقط 

دو تا به موقع دست به  کار شدن و دست اونا رو   نیکه ا  می باش

 رو کردن.. مگه نه؟

تکون داد و   دییزد و سرش و به تا  ین یخان لبخند غمگ  منوچهر

کرد و از احتمال   یکه همچنان باهاش صحبت م  نطوریبابامم هم

گفت.. بردش سمت در و   یشه م   یصادر م   ویکه واسه گ  یحکم

 !رونیبا هم رفتن ب
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خ  منم  ا  الیبا  از  توانا  نکهیراحت  کردن   ش ییبابا..  آروم  واسه 

.. رفتم تو آشپزخونه و مشغول آماده کردن شترهی باجناقش از من ب 

 شدم..  ییچا

م  یاتفاقات ها  ی که  لحظه  و  روزا  و  م   ییافتاد  ..  م یگذروند  یکه 

 ی لی! به هر حال از خم یبش  ری.. بابتش غافلگمینبود که بخوا  ی زیچ

بعد از فاش شدن   میدونست  یو م  میفکرش و کرده بود  شیوقت پ

که مطمئناً تا مدت    میش  یرو به رو م  یمعضل  نی با همچ  قتیحق

 کنه!  یم   رمونیها.. درگ

کنه   مونیتونست ما رو پش   ی.. نمنایکدوم از  ا  چیخب  ه  یول

 ! میکردکه   ی از  کار

[19.۰7.21 ۰۰:۴7 ] 

 کم ی و پانصد  و هزار پارت   

با  انیجر   نیا بابام    یتموم م  یروز  هی  دیباالخره  به قول  شد و 

  م یخواست  ی که م  ی اونجور  زایچ  ی بعض  دیشده بود.. شا  رمید  یحت

  چیاز ه   سایگ  ی مطمئن بودم پا  گهید  نکهیهم  ی نرفت ول  شیپ

  لیشه.. دل   یجاها باز نم   نجوریو  دادگاه و ا  ی به کالنتر   یقیطر

 نفس راحت بکشم!  هیسال ها..    یحت  ایبود تا بعد از ماه ها..    یخوب
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خ  ریدرگ  انقدر و  نفهم  االتمیفکر  که  بهم    یک  سایگ   دمیبودم 

دستاش و از پشت دورم حلقه کرد و صورتش   یو شد و ک  کینزد

 و چسبوند به کتفم! 

 گهید  لیدل  هی  نم یکه رو لبم نشست.. ا  ی بود لبخند  ناخودآگاه

ا  دنیکش  ی برا داشتن  راحت..  از    نینفس  کردنش  آدم.. حس 

  ی به زبون نم  د یحلقه شده که شا  ی دستا  نیفاصله کم و ا  نیهم

داد..    ین من و مترس از دست رفت  ی فقط و فقط معن  یآورد  ول

تصور    ایدن  ی ها  دمر  نیاز خوشبخت تر  یکیبود تا خودم و    یکاف

 کنم! 

اومد..    ی م  شی پ  ی و کدورت.. تو هر خونه و رابطه ا  یو ناراحت  قهر

و هنوز طرف مقابلت و عاشقانه    ی از اون طوفان رد بش  یبتون  نکهیا

 مهمه!  یدوست داشته باش 

خودمم ازش  یچند روز  که نه فقط لبخندم و.. حت   نیا  برعکس

صورت    یم  غیدر و  سمتش  برگشتم  لبخند  همون  با  کردم.. 

 ماتمزده اش و با دستام نگه داشتم.. 

دونستم که    یخوشرنگش و م  ی چشما   نیغم لونه کرده تو ا  لیدل

 آروم لب زدم: شیشونی پ دنی بعد از بوس
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  ده یها و شن   هد یشه.. داغن.. هنوز درک نکردن د  یدرست م  -

و تو هم تا اون موقع.. تحملت   انیبره تا کنار ب  یهاشون و.. زمان م 

 و ببر باال! 

 : دیشد و نال زونیاز دو طرف آو لباش

قراره به   یزرتشت.. چ  دیمامانم به زور قرص آرامبخش خواب  -

خوان از صبح تا شب     ی و م  رازیگردن ش یبرم یوقت  ادیسرش ب

از  اآلن    ال یفکر و خ   هیهزارجور قرص بشن؟    ریاس  د یباکنن؟ 

  یسر  ه یو    دنیکش  بتیکردن من درد و مص  دایقبل از پ  ی سر

 آخه؟ مهم از  حاال به بعد؟ چرا من فقط باعث دردسر

نگران نباش.. من با منوچهر خان حرف زدم.. اآلنم با بابام رفتن    -

کم هوا بخورن و حرف بزنن.. به نظرم از حاال به بعد  بابات   هی

چاره کار   ی و زار  هیگر گهیتونه مامانت و قانع کنه که د یبهتر م 

 کنه!   یتو رو ناراحت م شتریو ب ستین

داد و    هیام تک  نهی طرف صورتش و به س  هیو بست و    چشماش

 لب زد:

 د..خوا  یخسته ام! دلم چند شبانه روز.. فکر نکردن م -

[19.۰7.21 ۰۰:۴7 ] 
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 دوم  و پانصد  و هزار پارت   

که    ییبال  فیچند وقت.. بذار تکل   نیدونم! بذار تموم شه ا  ی م  -

دونم   یمشخص بشه.. چون م  ادیو خاله سارا م  ریو ام  ویسر گ

..  ی ریغم بغل بگ  ی زانو  ی جور  ه ی  ی خوا  یواسه هر کدومشون م

م  هیبعدش   سی کاوریر  میری ماه  از  برات  خودم  خوبه؟    ی ادتی.. 

 !رمیگ  یم یمرخص

 کجا؟ -

 نرفته؟ ادتیدارون سر عقدمون که  ی کادو - 

 و فاصله داد و با ذوق زل زد بهم..  سرش

 واقعاً؟  -

مغزمون و  یتوش حساب میتون  یکه م هییکنم تنها جا یفکر م -

و از اول    مونیو با هم.. زندگ   میگردو بعد بر  میشست و شو بد

..  الیدغدغه و فکر و خ  یو ب  دیو زرتشت جد  سایگ   هی!  می شروع کن

 چطوره؟

..  یعنیشه؟    یکنه.. واقعاً م   یم  خ ی تنم و س  ی فکرشم موها  یحت  -

 تموم شده؟  گهیکابوسام د
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تو   ره ی.. خدمی و دستم و رو صورتش  کش  دمیکش  یقیعم  نفس

 لب زدم: دشیپر از ام ی چشما

ب  ایب  - ام یباش  نیواقع  اتفاقات  نی..  فراموش   یوسط..  که  افتاده 

  نکه یکه بدون ا میرو دار  ییروزا   هی  شه یممکنه! هم  ریکردنش.. غ

که مثالً   می کن  یفکر م   نیتو گذشته و به ا  میش  ی.. غرق م می بفهم

نم  یم   یچ و  کار  فالن  اگه  م  میکرد  یشد  غصه  بابتش    ی و 

ولمیخور دار   که  ییروزا  ی..  روزامیاآلن  آ  یی..  در   یم  ندهیکه 

شه  یمحسوب م متیجور  غن هی.. میواسه خودمون بساز میخوا

گذشت. پس حتماً تا    یکه با بدبخت  ییبرامون.. نسبت به سال ها

م و  قدرش  عمرمون..  گزمیدون   یآخر  مار  اون  ما    یی ها  دهی.. 

.. پس  میترس  ی م  ی دیو سف   اهی از هر طناب س  گهیکه د  میهست

  یترس ها و تجربه ها  نیبه هم  هیبه بعد.. با تک  مطمئناً از حاال 

زندگ خمونیتلخ..  م  ی لی..  تر  گفت    یم   یکی شه!    ی قشنگ 

بیخوشبخت فاصله  بدبخت  ن ی..  تا  از  ه یدو  ما  رد    یبدبخت  هی.. 

هم    یآدم عاقل  چی و ه  ادیم   شی پ   یچ  ندهیدونم در آ  ی.. نممیشد

  ش یزندگ  کیصد در صد و به شر  یخوشبخت  ه یتونه قول    ینم

روزا..    نیکه ا  م ی مطمئن باش  نیاز  ا  م یتون   یحداقل م  ی.. ولدهب
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تکرار بشه پس..    ست یوقت قرار ن  چیعمرمونه و ه  ی روزا  نیبهتر

 ! نه؟میاستفاده رو ببر تیازش نها دیبا

لبا  یقیعم  لبخند تو   سایگ  ی رو   چشماش و    ی نشست که غم 

ثان   ی برا ب   ه یچند  پاهاش    ن یاز  پنجه  رو  که  همونطور  و  برد 

 تا قدش به من برسه لب زد: ستادیمی وا

  دن یها.. رس  یبدبخت  ی کردن تو   ی صبور  جهیاگه قرار باشه.. نت  -

 ی نجوریا  د یبه تو باشه.. من حاضرم ده برابرش و تحمل کنم.. شا

 تو رو بهم داد.. همزاد مثالً.. هوم؟  هیخدا.. ده تا شب 

با چرت و پرت    یشکل  نیتونه ا  یمثل تو م  یکیفقط    یعنی  -

 و عاشقانه! یمکالمه احساس هیگفتن.. گند بزنه به 

صدا  خند  ی با  تو  نکهیا   ی برا   یول  دیبلند  نره  و    صداش  اتاق 

  رهیلبش و به دندون گرفت و منم خ  عینکنه سر  داریمامانش و ب

 دندون شده زمزمه کردم: ری به همون لب اس

 ی شد  یتلف م  یکه تو اون توالت داشت  روزیشرف.. د  یآخه ب  -

 ی ایبرب  ی خوا  یم  ی نفر.. حاال از پس ده نفر  چه جور  هیبا من  

 ؟ یکن  یمحال م ی که آرزوها
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  نیو هم  دیلباش کش  ی و آزاد کرد و به جاش  زبونش و رو   لبش

 جنبه من!   یتند شدن ضربان قلب ب ی بود برا  یحرکت کاف

که اصرار داشت تا    ی شدم.. اون  ال یخیمن که وسطا ب   ؟یمطمئن  -

 اناً؟ یاح ی .. تو نبودمیتهش بر

و چشمام و محکم بستم..    ختی دوباره اعصابم و بهم ر  شیادآوری  با

  کروب یپر از م  ی جا هیداشتن تو  یتصور رابطه جنسانقدر  یوقت

خود شدم و به    ی چندش آوره.. چرا اون لحظه از خود ب  یو آلودگ

 ! م؟یاصرار داشتم که تا تهش بر یحت سایقول گ

ا  مطمئنم  قبل  سایگ  تی خاص  نیکه  تو روابط  هم..    م یبود و من 

برانگ  ی شنهادهایپ  نیهمچ ول  ی زیوسوسه  داشتم  پارتنرام    ی از 

 کنم!  شی وقت حاضر نبودم که عمل چیه

.. صورتش  طونیو که باز کردم و زل زدم به اون نگاه ش   چشمام

غنچه   ی لبام و به اون لبا  نکهیدست جمع کردم و قبل از ا  هیو با  

 شده بچسبونم گفتم: 

نفت و خال   تهی از پدرسوختگ  گهید  نیا  - و    یکن  یم  یکه کل 

  ه ی با    ی خوا  یگر گرفت.. م   شیآت  نکهیو هم  یزن   یو م  تیکبر

 زهیو آو  نیجونور.. ا  ستیخبرا ن  نی.. از ایآب خاموشش کن  وانیل
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تا    دیبا  یو با من شروع کن  ی به بعد هرکار   نیگوشت کن.. از ا

 ! شترکم  ی.. چه زندگی.. چه رابطه جنسی تهش بر

××××× 

  ره یبغل زرتشت لم داده بودم.. نگاه خ  ی که رو مبل.. تو  همونطور

بود که باالخره بعد از مدت ها.. خودم    مونیعروس  لم یام محو ف

 ! مشین یدادم که بب  شنهادیپ

 ی شدم به خاطر تکرار همه حس ها  مونیکه بعدش پش  هرچند

تک تک صحنه   دنیکه اون روز تجربه کرده بودم و حاال با د  ی بد

برم وجودم  به  داشت  ول  یها  و یگشت  کردن  قطع  از  حرف   ..

 نزدم!  ونیزیخاموش کردن تلو

به نظر برسم که    فیچشم زرتشت انقدر ضع  شی نداشتم پ  دوست

فکر    نیو نتونم به ا  ام یساده هم برن  لمیف  هی  دنیاز پس د  یحت

حت و  روزا  اون  همه  که  ها  یکنم  لحظه  و  ها  سخت   ی ساعت 

ما دو نفر.. اون دو تا جوون بچه    گهیم شده و اآلن دتمو  شمیبعد

که نه به    میا  گهیو زرتشت د   سایگ  هیو    میستین   لمیف  ی سال تو

به خواست خودمون دوباره با    نبار یپدر و  مادرا.. که ا  دیصالحد

 !م یو شروع کرد مونیسقف و زندگ  هی ریز می هم رفت
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ا  اما ه   نیخب  هرکار  یچیوسط..  و  نبود  من  کردم    ی دست 

  ن ینشون بدم.. واسه هم  یراض  لم یاون ف  دنینتونستم خودم و از د

  ر یباشه و ذهنم و درگ  ونیز یدادم فقط نگاهم به صفحه تلو  حیترج

 کنم! گهیمسائل د

نبود که بخواد تو ذهنم بچرخه و بهتر از   ی زیکه بازم چ  هرچند

 باشه!  لمیف نیا دنید

امون..    کی از  چ  ی لیخماه گذشته  تر  م   ی زیسخت     ی که فکر 

با ا  میکرد   ی ول  میبطن ماجرا نبود  ی ما تو  گهید  نکهیگذشت و 

اتفاقات به  ناخواه  م  یخب.. خواه  م   یکه  فکر  و   میکرد   یافتاد 

  ه ی  زینذاشت همه چ  ویکه چرا.. گ  میخورد  یبابتش افسوس م

 بشه!  یسپر گهیجور د

کرد..    یموند و فرار نم   یتاالر.. سر جاش م  ی اون شب تو  اگه

داد   ینم  سیپل   لیو تحو  لمیافتاد! زرتشت اون ف  ینم  یاتفاق  چیه

 گشت!  یبه شکل قبل برم یو همه چ

  ن ی ادامه بده.. ا  ش یو به کار قبل   ایتال یتونست برگرده ا  یم   یحت

گرفتن و خب..   یقرار م تیواقع انیوسط فقط خانواده ها در جر

 ! م یخواست یو م  نی ما هم هم
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! اون د یکش شیلحظه به آت هیخودش و تو  ندهیبا فرارش.. آ یول

بهش زد.. چند روز بعد از عمل شدنش    ن یکه با ماش  یپسر بدبخت

 زندان شد!  یهم راه ویمرد و گ مارستانیب ی تو

[19.۰7.21 ۰۰:۴7 ] 

 پنجم  و پانصد  و هزار پارت   

جرمش   نکهیباالخره اومد و با ا  ی.. ولادیتا حکمش ب  دیکش  طول

ب  یشد ول  یعمد محسوب م  ریقتل غ   ش یمالحظگ  ی به خاطر 

با    دیکه با  ییتو جا  ادشیاز حد ز  ش یو  سرعت ب  یرانندگ  ی تو

شد.. به پنج سال زندان محکوم شد و   یم  ابونیوارد خ  اطیاحت

 ! هیپرداخت د

براش گرون تموم شد.. اخراج   نایاز ا  شتریب  یلیکه خ  یمجازات  یلو

کرد و به   دایکه پ  ینیشدنش از سفارت بود و اون پرونده سنگ 

کار درست و    هیتونست    ینم  گهید  شیبعد از آزاد   یخاطرش حت

 کنه!  دایپ یحساب

به    خانواده راض  هیمقتول  د  یشرط  پول  نگ  هیشدن  و    رنیرو 

قاضتشونیبدن که در صورت رضا  تیرضا اون    ی م  ی..  تونست 

..  رونیب   ادیب  و یکنه و گ   ی نقد  مه یبه جر  لیپنج سال زندان و تبد
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بتونه    ویراحت نبود که گ   ی که گذاشته بودن.. انقدر   ی.. شرط یول

برب  با وجود اصرار خاله سادیاز پسش  قبول کردنش..    ی برا  ارا.. 

داد که   یم  حیار.. ترجو نگرفته بود و انگ  شیقطع  میهنوز تصم

 زندان بمونه! ی تو

تو  همون صورت لمیف  ی لحظه  و  سارا  خاله  به  خورد  .. چشمم 

تا آخر عمر از رو  لبش   گهیکه مطمئناً د  ی بشاشش و خنده ا

 پاک شده بود! 

 هی.. با اون حرکت احمقانه اش رو دلش گذاشت از  ویکه گ  یداغ

شهر  و     ی از ترس رفتن آبروش تو  ریطرف.. گم و گور شدن ام

پسرش  بشه و تو    ی کارها  ریگی حاضر نشد پ  یحت  نکهیمحل و ا

.. اون زن بدبخت و از پا گهیکمکش کنه.. از طرف د  ه یخرج د

 درآورد!

 یحرص و طمع و پست فطرت  یاصل  یمن خودم قربان  نکهیا  با

.. بازم حاضر نشدم.. بعد از اون اتفاق  یشوهر و پسرش بودم  ول

 من نداشت!  دنیبه د ی اهاش چشم تو چشم بشم و اونم اصرارب

ا  دوست بابت  عذاب   ی کار  نینداشتم  بود..  مسلممون  که حق 

  نیخاله سارا.. به طور قطع ا  دنیدوشم باشه و د  ی رو  یوجدان
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  ی زیچ  نیکرد و من همچ  یم  جاد یوجودم ا  ی عذاب وجدان و تو

 خواستم!  یرو  نم

رو به رو شدم..    ونیزیوش تلوخودم که اومدم.. با صفحه خام  به

 خاموشش کرد..  یتموم شد و زرتشت ک لمیف یک   دمیاصالً نفهم

 ازش فاصله گرفتم و با تعجب گفتم:  عیسر نیهم واسه

 تموم شد؟ -

 بلند شدن از جاش گفت:  نیو ح دیکش ی ا ازهیخم

  میبر  ای خاموشش کردم! ب  ستی حواست بهش ن   دمید  ینه.. ول  -

 ! م یبخواب

به خودم گرفتم و زل زدم بهش.. که تا چشمش   ی درمونده ا  افهیق

 و دوباره کنارم رو مبل نشست..  دیحالم و فهم  عیبهم افتاد سر

 شد؟ یچ -

 به خدا!  ستی دست خودم ن -

 ؟یچ -

  ی که تو اون روز داشتم.. همه اش و اآلن دارم حس م  ی استرس  -

!  فته یقراره ب  ی اتفاق بد   هیکنم..    یدونم چرا! احساس م  یکنم.. نم
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که چند ساعت بعدش.. اون   مونیدرست مثل همون شب عروس

و   نیدونم همه اش تلق  یدونم.. م   یاتفاقات وحشتناک افتاد! م

 براش!  کنم تونم ب ینم ی .. کاریول الهیفکر و خ

از خواب    شتری لحظه ب  نیکه ا  دی بهم زد و فهم   ی مهربون  لبخند

بغلش گرفت و   ی دارم که سرم و تو   اجیحضورش احت  نیبه هم

 رو موهام نشوند..  ی بوسه ا

  تی.. اگه انقدر اذدنشیبه د  ستین  ی ! اصرار زمینداره عز  یاشکال  -

چشمت   یحت  گهیکنم که د  یگم و گورش م  ییجا  هی  یش  یم

  ست یهم قرار ن  ی اتفاق بد  چی.. خوبه؟ ه فتهی هم ن  شید  ی به س

 ی سخت  ی مسائل نکن.. روزا   نی ا   ریدرگ  ی خودی.. ذهنت و ب فتهیب

طناز    یو عروس  گهید  تهگذره باالخره.. به سه هف  ی .. میول  میداشت

 فکر کن! 

 رو لبم نشست و گفتم:  ی لبخند اریاخت یحرف  ب نیا با

کردم با   یفکر  م  یزمان  هیکنم براش..    یم  ی شمار  هیدارم ثان  -

که طناز بهش     ی .. با وجود طراوت و حس مادرانه اطیشرا  نیا

  ی و آروم تره.. ول وقت ازدواج نکنه خوشبخت تر    چیداره.. اگه ه 
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کنه که منم    ی حاال پاشا انقدر جنتلمنانه داره باهاشون رفتار م

 حرفم و پس گرفتم!   گهید

 دوباره اون شرط احمقانه خانواده مقتول لب زدم:   ی ادآوری با

از خانواده ها.. ازدواج کردن دخترشون   یزرتشت.. چرا بعض  یول  -

  ی حاضر م  یدونن که به خاطرش حت  ی م  یاتیو.. انقدر مهم و ح

 ببندن؟ زیشن.. چشمشون و رو همه  چ

 تو صورت متفکرش ادامه دادم:   رهیکم ازش فاصله گرفتم و خ  هی

  ت یشرط بذارن که اگه رضا  ویگ   ی خانواده مقتول.. برا  دیچرا با  -

با دختر مشکل دارشون ازدواج کنه؟ برفرض  که   دیخواد با  یم

مشکل خاطر  به  دختر..  نتونه    چی .. هشیحاد  جسم  اون  وقت 

  ش یپا پ  ی خواستگار  ی نشه که برا  دای پ  یآدم  چی ازدواج کنه و ه

واسه خانواده مهم باشه..    دیانقدر با  یازدواج کوفت  نیا  یعنیبذاره..  

ترج بشه   یبدن کس  حیکه  دامادشون  کشته..  و  اشون  بچه  که 

 .. دخترشون مجرد نمونه؟یول

 هفتم  و پانصد  و هزار پارت   
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فهم  زرتشت از  بعد   بهم    یخبر حساب  نیا  دنیکه خودش هم 

خواستن    یاون دختر بدبخت و م  نکهیو ناراحت شد از ا  ختیر

 شوهر بدن لب زد:  یشکل نیا

.. یغلطه ول  شهیگرفت.. کارشون از ر   ی راد ی شه ازشون ا  ینم  -

  ایحق بدن..    کار بهشون  نیباشن که بابت ا  ی عده ا   هی  یتا وقت

قاتل    ی پا  شی بذارن پ  یشرط  ن یکنن که همچ  قشونیمثالً تشو

  الی.. به خرهینم   نی از ب  دهیمسخره و پوس  دیعقا  نیبچه اشون.. ا

زنن.. هم دخترشون و   یدو تا نشون م  ریت  هیخودشون دارن با  

ا  دنیشوهر م  از    ی قاتل بچه اشونم مجازات م  قیطر  نیو هم.. 

تو نقطه نقطه    یدون  ی .. ممیکه ما شاهد بود  شهی کیفقط    نیشه.. ا

سوم    گهید  ی کشورها  یحت  ایکشور..    نیا جهان  اکثرشون  که 

هدف اتفاق    یپوچ و ب   ی ازدواج ها  نیشن.. چقدر از ا  یمحسوب م

دونن و موندن    یدختر شوهر دادن و هنر م  ایلیافته.. چون خ  یم

ما  پدر  خونه  تو  باال  تا سن  شرمندگ   هیدختر  و  ..  نهشویخجالت 

برچسب متاهل بخوره رو    یحاضرن بچه اشون بدبخت بشه.. ول

کنن و ازدواج   یکه با امثال دارون م  ی مثل کار  قاًی . دقشی شونیپ

تحم  ییها پ  یم  ل یکه  به  اشون  همه  ته  و  بهشون    ی وچکنن 

 ! دنه یرس
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 دستم لب زدم:  ی با انگشتا ی باز  نیو ح دمیکش  یقیعم  نفس

 محاله  قبول کنه!   ویگ -

خوام که قبول نکنه.. نه به خاطر خودش..   یمن از ته قلبم م  -

زندگ  تو  مطمئناً  که  بدبخت  دختر  اون  خاطر   همچ  یبه    ن یبا 

  نم یا   د یخب.. با  یکنه.. ول  ی مرگ م   ی صد بار  آرزو  ی .. روزیآدم

..  ستی.. آدمِ پنج سال تحمل  کردن زندان نویکه گ  می قبول  کن

 !کرد یکه اگه بود.. ده سال فرار نم

ازدواج   نیممکنه به خاطر زندان نرفتن قبول کنه ا  ی گی م  یعنی  -

 و؟ 

م  - قبول  به ظاهر  ول  ی آره ممکنه..  به طور حتم هیکنه    چی.. 

  ی داره و برعکس.. کار  ی اون دختر برنم  ی خوشبخت  ی برا  یقدم

ترسم! وگرنه    ی م  نیکنه تا جونش به لبش برسه.. من فقط از ا  یم

رسن.. در هر    یبه نظر م  یاآلنشم راض  نیاون خانواده که هم

  ی پول خون پسرشون و م  ا یدو سر برده براشون..    ی باز  هیصورت  

گ  رنیگ م  ویو  سال  پنج  م  ایزندان..    ندازنی و  و    یدخترشون 

 کنن!   یمهرش م هیت و چند برابر پول اون دفرستن خونه بخ 

[19.۰7.21 ۰۰:۴7 ] 
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 هشتم  و پانصد  و هزار پارت   

 آروم لب زد: دیمن چرخ رونیکم تو صورت ح هیکه  نگاهش

  ی میباالخره چه تصم   ی دیفهم   ی.. مشیدید  یم   یرفت   یاگه م   -

 ! ره یقراره بگ

  غام یپ  ویبود که گ  شیو گرفتم و ساکت شدم.. چند روز پ  نگاهم

زرتشت موافقت    نکهیو با وجود ا  نهیخواد من و بب  یفرستاده بود م

و به عهده خودم گذاشت..    می نداره و تصم  یکرد  و گفت حرف

 برم!  دنشینشدم به د  یراض

ا  ی م  یدونستم چ  ی م  باًیتقر  چون بگه..  درست    غامیپ  نیخواد 

  ق یطر   نیخواست از ا  یبعد از خواسته خانواده مقتول بود و م

پا با گفتن من    ی بازم  عشق و عالقه سابقش و  وسط بکشه و 

بود.. بار    یعشق دوران بچگ نی سرم اومد.. به خاطر هم ییهربال

 عذاب وجدان رو شونه هام بذاره! 

سرش   ییهر بال  ویرو قبول نداشتم.. گ   ی زیچ  ن یمن همچ  یول

بود.. وگرنه من خودمم کم   شیخواه ادهیجا و ز  یاز توقع ب اومد

ا بابت  عالقه مسخره و از اول باطل.. که حاال    نیچوب نخوردم 

فکر    نیخودم و مقصر بدونم و به ا دیاتفاقات جد نیبخوام بابت ا
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پ  اگه  قبول    ویگ   شنهادیکنم که  ا  چی کردم ه  ی مو  از    نایکدوم 

 اومد!  ینم  شیپ

بعد از  اون پنج   یوقت! حت  چی.. ه نمش یخوام بب  ینم  گهیمن د  -

! تا  فتهیوقت چشمم بهش ن   چیه  گهیسال و آزاد شدنش.. کاش د

خاطره ازش دارم.. از همون    یجون بکنم تا.. هرچ  دیهم با  نجایهم

  چیکه ه  ی گوشه ا  هی.. بذارم  ایپاکشون کنم     ا یتا اآلن..    یبچگ

.. همون  نمش یکمتر بب   قدر.. پس هرچفته یوقت چشمم بهش ن 

 ! شترهیقدر آرامشم ب

 شد و گفت:  نییکتفم باال و پا   ی زرتشت رو دست

آزادت    ی ریگ  میتو تصم  نکهیکنم.. با ا  یفکر و م  ن یمنم هم  -

اون    دنیو ازت بشنوم! د  نیخواستم هم  ی.. ته دلم می گذاشتم ول

باشه و    ی .. آرامشت و بهم میطیآدم.. تو هر شرا زنه.. چه آزاد 

بهت بده و چه تو زندان باشه و بخواد با    حانهیوق شنهادیبخواد  پ

 کنه!  دار  حهیحرفاش.. احساساتت و جر

د  ی لبخند بگم  خواستم  و  زدم  روش  که    م یبخواب  میبر  گهیبه 

زرتشت بلند شد و طبق عادت    ی زنگ گوش  ی همون لحظه صدا

 شد!  ه دیاول نگاه جفتمون به ساعت کش مونیشگیهم
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[19.۰7.21 ۰۰:۴7 ] 

د  ی قلب  ضربان با  امشب  لحظه    ی عروس  لم یف  دنیکه  به  لحظه 

کرد حاال به    یاضطراب م  ریدرگ ل یدل یشد و من و ب  یتندتر م

 ! ی موقع نصف شب یتماس ب نیبود با ا ده یخودش رس تینها

ام.. زرتشت و که بلند    ده یدهنم و قورت دادم و با نگاه ترس  آب

گوش  تا  بود  ا  شیشده  تا  کردم  دنبال  برداره  نگاه    نکهیو  اونم 

 جواب بده لب زد:   نکهیبه صفحه اش انداخت و قبل از ا  یمتعجب

 بابامه!  -

 و چسبوند به گوشش و گفت:  یگوش

 الو بابا..  -

 ... 

 شما؟  دی. خوب سالم. -

 ... 

 شده؟  ی.. چمیبود دارینه ب  -

 ... 



3960 
 

 اآلن؟  -

 ... 

 ؟یواسه چ -

 ... 

 ؟ ی! کـــــ؟یچـــــ -

نقطه مات    هیکه رو    ییزرتشت و چشما  ی پر از بهت و ناباور  لحن

 نمونده بود تا قلبم و از کار بندازه .  ی زیشد.. چ 

و از   قیکه امشب.. چند بار عم  ی.. پس استرس و دلشوره اپس

که منتظرش بودم   ی نبود.. اتفاق بد خودیدل حسش کردم.. ب ته

 باالخره افتاد! 

 قطع کرد...   ی گفت و ک  یتلفن چ ی زرتشت پا دمینفهم گهید

لرزون و مرتعش..   ی با پاها  دمی به خودم اومدم که د  یوقت  فقط

 رنگ و روش.. یو زل زدم به چهره ب ستادمیوا شیقدم هی

شد    یم   دهیشن  یکه به سخت   ییدهنم و قورت دادم و با صدا  آب

 لب زدم:

 شده؟ یچـ... چ -
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 چشمام چپ و راست شد..    نیکم ب  هینگران و ناباورش..  نگاه 

نگهش داره تا    ی خواد مخف  یهست م  یهرچ  انیکردم جر  حس

 تر نشه!  م یکه هست.. وخ ینیحالم.. از ا

رگه شده اش..  دو  ی و  گرفت و با صدا  مشیآخرسر.. تصم  یول

 تو صورتم گفت:  رهیخ

 کرده!  ی... خودکش ویگ -

دو    نیزرتشت که تو ا  تگریلرزونم و از  دست گرم و حما  دست

قدم ازش فاصله گرفتم    هیبارم ولش نکرد جدا کردم و    هیسه روز  

 که گفت: 

 نشه ها!  شتریمنتظرتم! ب اطیتو ح نجای.. همگهید قهیده دق -

تا  مسر به  تند  تند  ب  دییو  و  لرزونم  نفس  و  دادم   رون یتکون 

لرز و سرما چه   نهمهیا  دمیفهم  یبود و نم  ریفرستادم.. اواخر ت

 آورد!  یکه بود داشت من و از  پا درم یتو بدنمه! هرچ ی جور

.. من فقط  مایگرد  یبرم   نجایاز هم  ی.. اگه نتونی ! اگه نخواسایگ  -

 به خاطر اصرار خودت آوردمت.

 !نمشیبب  دیحتماً برم.. با دینه.. نه با -
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 ی .. تا حس کردی بهم داد  ینره چه قول  ادتی  یخب.. ول  لهیخ  -

بار    کی! اگه  رونیب   ا یافته.. ب  یشه و فشارت م  یحالت داره بد م 

 ... نمت یبب  مارستانی .. رو تخت بگهید

 تموم شه!  گهیرم تا د! بذار ب دمی باشه زرتشت.. قول م -

د  با نفر  چند   ح  گهیاومدن  تو  مهمونا  از  اط یاز   که  زرتشت   ..

ازم جدا بشه   هیثان  هی  یخواد حت  یدلش نم  دمیفهم    ی نگاهش م

تا    ستادیتکون داد و انقدر همونجا وا  دییبه ناچار سرش و به تا

 آروم و کم تعادلم.. برم تو قسمت زنونه مسجد!  ی من با قدم ها

که ال به   ییها  ونیو ش  هیگر  ی و که باز کردم و رفتم تو.. صدا  در

م  ی صدا  ی ال  داخل  از  خوندن  محکم   یقرآن  و  اومد.. چشمام 

 کرد!  کهیت کهی بست و قلبم و ت

طرف    هی.. از  ام یجنازه ب  ع یی.. نتونستم واسه مراسم تشنتونستم

خواستم زرتشت محال بود بذاره    یم و اگرم مهنوز تو شوک بود

ب روز  و  اون حال  د  امیبا  از طرف  م گهیو  از   ی.. خودم  دونستم 

تونم انقدر دل سنگ باشم که    یدونستم نم  ی.. م ام یپسش برنم

 ریپس.. حقش بود مرگ و ز  دمن و تباه کر   یآدم.. زندگ  نیبگم ا

 خاک رفتن! 
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..  دمی خبر و  شن  نیکه ا  ی منِ  احمق.. درست از لحظه ا  چون

به روزا به تصومونیبچگ  ی فقط داشتم  از اون دوران    ی ری..  که 

  یکردم و هرچقدر تالش م  یذهنم نگه داشته بودم فکر م  ی تو

و رو    ریام و ز   ندهیکه سرم آورد و آ  ییبال  ادیتونستم    یکردم نم

 ! فتم یکرد ب

قول    یمسجدش خودم و نرسونم و با کل  ی نتونستم برا  گهید  اما

راض و  زرتشت  قرار  ب  یو  و  من  که  رو    ارهی کردم  سارا  تا.. خاله 

 ..  نم ی بب

[19.۰7.21 ۰۰:۴7 ] 

 ازدهم ی و پانصد  و هزار پارت   

تنها شده بود و فقط خودش بود و    گهیکه حاال د  ییسارا  خاله

.. بهتر از   یزندگ  نیکردم ا  یفکر م  یزمان  هی  دیدخترش و من شا

ب  هیزیچ اونهمه  از   بهتر  و غفلت بود   ی خبر  یکه قبالً داشت.. 

  ی حکم  نیهمچ  میتون   ی نم  می خودش نباش  ی جا   ی .. تا وقتیول

 ! بدتر ایبراش بهتره  نیا می و بگ می صادر کن

داشتن    دیشا خ   هیخاله..  به   هیو    انتکاریشوهر  و..  قاتل  بچه 

خودم و    دیباشه.. با  ی نجوریداد که اگه ا  ی م  حینداشتنشون ترج
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به محض د تا  با    دنیآماده کنم  از مسجد    هیمن..  بد..  برخورد 

 کنه!   رونمیب

مسئله..    نیرفتن و رو به رو شدن با ا  ی مصمم بودم برا  نایهمه ا  با

  ه یتونم    یوقت نم  چیکار و نکنم.. ه  نیا  چون حس کردم.. اگه

 دیو پر آرامش و کنار زرتشت شروع کنم. پس با  دیجد  یزندگ

 ن یبه خواسته ام.. از  ا  دنیرس  ی کردم و برا  یم  ی خودم و قو 

 شدم!  یمانع هم.. رد م نیآخر

و خدا رو   دمیکش  قیو چند بار نفس عم  ستادمی در دوم وا   پشت

باز    مهیهل دادن در ن   ی صدا زدم تا باالخره تونستم دستم و برا

 باال ببرم و برم تو! 

  ده یچ  فیکه به رد  ییها  یسالن رو صندل  ی تو  ی ادیز  تیجمع

اول.. نگاهم    ی من تو همون قدم ها  یشده بود نشسته بودن.. ول

 گهید  مونیتاالر و مهمون  انیزوم شد رو خاله سارا.. که بعد از جر

  ی اون زن   هیکردم که اصالً شب  یو حاال داشتم حس م  دمش یند

 شناختم نبود!   یکه م

  ی بت یبدم.. درد و ماتم و مص  صیتونستم تشخ  یفاصله م  نیهم  از

 یبود.. نه زار م  صیکه تو نگاه مات مونده اش کامالً قابل تشخ
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م  نه اشک  و  نه حت  ختیر  یزد  برا  ییجواب آدم ها  یو   ی که 

نقطه    هیبه    رهی داد.. فقط خ  یشده بودن و م  کیبهش نزد  تیتسل

اطرافش    طیاز مح  ی رکد  چینشسته بود و انگار.. ه  ی صندل  ی رو

 نداشت! 

 ؟ ی .. اومدزدلمیجانم.. عز سایگ -

جون مامانم.. نگاهم و از چهره خاله سارا   یلرزون و ب  ی صدا  با

  ی تکه قدر  یکه شد با چونه لرزون   کمیگرفتم و زل زدم بهش.. نزد

 مهارش نداشتم لب زدم:  ی برا

 مامان؟  -

 جان مامان.. عمر مامان..   -

با قربون صدقه رفتنش.. من و تو بغل گرفت و باالخره    همزمان

داد    یچند روز داشت گلوم و خراش م  نیکه ا  یمنم تونستم بغض 

خواست و آزاد کنم و اشکام قطره قطره رو    یم  دنیو اجازه ترک

 شد!  ی صورتم جار

دست  از شدم  جدا  که  خ  یمامانم  صورت  که    دمیکش  سمیرو 

 : دیپرس
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 د؟ یدیاآلن رس-

 جواب دادم:   یصدام هنوز خش داشت وقت   یو صاف کردم ول  گلوم

 ! میو بعد..برگرد نم یکه من..خاله سارا رو بب میآره..فقط اومد-

 خب!  دی..بمون دی راه اومد نهمهیا-

 تونم..سختمه! ینم-

دار- داری حق  سخت  رمی!بمزمیعز  ی ..حق  انقدر  که    ی برات 

د  ی دیکش عذاب  نم  ی دیو  رغبت  خودت    یکن  یکه  شهر  تو 

 برات! رمی..بمیبمون

و چ  لبم گرفتم  دندون  به  انگفتم  ی زیو  و   بتیمص   نباری..دردم 

نم که  نبود  خودم  حت   یعذاب  ش   هی  یخواستم  تو   رازیشب 

ب به    یشدن قدرت اون خاطرات بچگ  شتریبمونم..دردم  بود..که 

ا  دنمونیمحض رس شب    هی  نیشهر..پررنگ تر شد و هم  نیتو 

 بکشه.   مارستانیکارم به ب   یحت  ایبشم    وونهیبود تا..د  ی موندن کاف

 من!   شیپ  نیبش نجای ..همزمیعز ایب-

 برگردم!  دی..زرتشت منتظره..بانم ی خوام..برم خاله سارا رو بب یم-

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه درمونده و مستاصل  مامام
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  ه یقربون شکل ماهت برم من..  ستین  یخوب طیخاله ات..تو شرا -

  م ی گ  ی بهش م  ت یتسل  هی  میریبا هم م   گهید  قه یچند دق   ن یکم بش

 و بعد برو..باشه؟ 

 ه چپ و راست تکون دادم!و ب سرم

 ! نمشیخوام بب  یم-

ا- نزده..حت  ه یمدت    نیتو  که   ییجواب کسا  یکلمه هم حرف 

تسل نم  ششیپ  رنی م   تیواسه  م   ه یقض   ی ..ولدهیو  فرق    یتو 

کنه..دوست    یو سر تو خال   یهمه چ  یدق و دل  هویترسم    یکنه..م

 ! ست یبهت بزنه که حقت ن یجماعت حرف نیا  ی ندارم جلو

 ! ست یمهم ن-

نم  سایگ- اآلن داغداره  حق    یبده ک  ص یتونه تشخ  یجان..اون 

  ی فکر کنه پسرش باعث و بان  ن یتونه به ا  یناحق..نم  ی بود و ک

دلت    گهی بهت م  ی زیچ  هیتو شد..  دنیکش  یسال سخت  نهمهیا

 شکنه ها!  یم

ن- مهم  بب  ستیگفتم  بگه    یم  ی!هرچنمش یمامان..بذار  خواد 

جوابش    ستیآماده کردم..قرارم ن   ی زیبگه..من خودم و واسه هرچ

 و بدم. نگران نباش!
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 ! یبش تیقربونت برم!فقط دوست ندارم خودت اذ -

 : دمیزدم و نگاهم و دور تا دور سالن چرخوندم و پرس ی لبخند

 گالره کو؟-

ح- تو  ها  بچه  از  تا  چند  رفتن   یپشت  اطیبا  برو    یبودن.. 

 نگ شده برات. ..دلش تنش ی بب

 ؟ یذار  یخوام ببرمش با خودم. م یم-

 ؟ یچ ی برا-

کم با طراوت وقت   هیبرمش    ی طنازه..م  یعروس  گهیدوهفته د-

که تموم شد..با طراوت   ی! عروسره یفضا فاصله بگ  نیبگذرونه و از ا

 بمونن!  نجایکمم ا هی! نجایا ارمشیم

شه  !بایخودت..به فکر همه هست تیوضع نیبرات که تو ا رمیبم-

بشم..الهزدلمیعز فدات  بگردم..هرکار  ی..باشه  دوست   ی دورت 

 بکن! ی دار

برگردوندم سمت جا  ین یغمگ  لبخند و  روم  و  که خاله   ییزدم 

آن و  س   تایسارا  خاله  کنارشم  د  مای و  بودن..   هیکه    دمینشسته 

 به من افتاد و درجا چهره اش پر از خشم شد!  تای لحظه نگاه آن
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سمتم..    ادیکردنم ب  رونیب  ی از جا بلند شه و احتمااًل برا  خواست

 محکم دستش و گرفت و نشوندش سر جاش.. مایکه خاله س

  ی چهره اش م  ی از حالت عصبان  یگه ول  یم  یچ   دمیفهم  ینم

  د یبا   یوسط ک  نیکنه ا  یم  ی ادآوریشد حدس زد که داره بهش  

 و طلبکار باشه!  یشاک

دادم..   یدادم.. به همه حق م  یهم حق م   تا یکه من به آن  هرچند

  ی بت ی و مص  یسخت   زانیتونست م  یمن نبود و نم  ی کس جا  چیه

و درک    دمیسال ها کش  نیکه چه تو اون شب شوم و چه تمام ا

 کنه.. 

که واسه اعاده    ییکارا  نیحق داشتن که حس کنن تمام ا  پس

انداختم وسط خانواده   شیآت  یبود و الک   ی خودی کردم ب   تیثیح

 اشون!

شدم.. اول از    ک ی.. به خودم جرات دادم و بهشون نزدنایهمه ا  با

 ت یکردم و تسل  یسر راهم بود و باهاش روبوس  مایهمه خاله س

 گفتم! 

نسبت به من    قیسکوت عم  هی بعد از تمام اون ماجراها.. تو    اونم

  ی از  غرورشه و نه م  یدونستم ناش  یفرو رفته بود که خوب م
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تونست    یتونست مثل مامان راه به راه قربون صدقه ام بره و نه م

  ن یهم نداشت.. به هم  یتی.. اهماره یو  به زبون ب  شیمعذرت خواه

نداشتم آدم ها..    ی بودم و اصرار  انع رفتار کردن ق  زیکج دار و  مر

 ریبا اتفاقات اخ  یکنن.. وقت  ین.. ازم معذرت خواه بابت رفتارشو

ا اای بودم که دن  دهیرس   جهینت  نیبه  از  تر  حرفاس که   نی.. پوچ 

 ش یخودمون و به آب و آت  یمعذرت خواه  دنی بابت شن  میبخوا

 ! می بزن

قدم به    هی  نکهی نشسته بود  و من هم  تا ی.. آن مای از  خاله س   بعد

با خشم و نفرت برگردوند.. تا نشون  سمتش برداشتم.. روش و 

 نداره!  تمی تسل دنیبه حرف زدن با من و.. شن ی بده.. عالقه ا

زورش نکردم.. از  چهره اش معلوم بود که چقدر داغونه بابت    منم

برادر ول  دهیند  ادیز   دیکه شا  ی از دست دادن  به هر    یبودش.. 

 نبود!   یراحت نی کردنش به همداشت و هضم   یحال مرگ تلخ

برداشتم و رو    گهیقدم د  هیو    دمی کش   یقینفس عم  نیهم  واسه

کنار    ز یاون.. نگاهم به م  ی به جا  ی.. ولستادمیخاله سارا وا  ی به رو

 دستش افتاد.. 
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ترمه.. به   ی زیاون رو م  ی .. روی که با ربان مشک  یقاب عکس  به

از   یکیداشت..  قرار    اهیس  ی حلوا و خرما و شمع ها  ینیهمراه س

  یرو تو مراسم ها  یهرکس   گریکه ج   یخندون  ی همون عکس ها

آدم.. تو زنده بودنش..    نیهم  نکهیکنه! غافل از ا  یختم.. خون م

 !ختهاندا شیچند تا خانواده آت یتو زندگ

عکس گرفتم و زل زدم به خاله ام.. با    ی تو  ویو از چهره گ  نگاهم 

  ی دیسف  ی خشک و نگاه مات و موها  ی زده و لب ها  خیاون چهره  

نداشت.. شکسته    شیروسر  ریکردنشون ز  میقا  یبرا  یکه اصرار

 .. د یرس ی به نظر م ی ا گهیاز هر زمان د رتریتر و پ

ن  کلمه  هی  هنوز زبون  به  ول  اوردهیهم  و   دنشید  نیهم   یبودم 

 ی بود تا صدام بلرزه وقت  یفاصله کاف  نیحس غم و ماتمش از ا

 اسمش و صدا زدم:

 خاله سارا! -

 ینشون نداد و حت  یواکنش  چیکردم.. ه  یکه حس  م  همونطور

خودم رو پاهام   نکهینگاهش و از اون نقطه نامعلوم نگرفت.. تا ا

 زانوهاش گذاشتم..  ی نشستم و دستام و رو

 منو!  نی خاله سارا.. بب -
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باالخره نگاهش و از اون نقطه گرفت و    یتعجب داشت.. ول  ی جا

که حاال من    ی .. انقدریو طوالن  قینگاه عم  هیزل زد به صورتم..  

قبلش.. به    ی.. ولنمشیو نب   نییدازم پاخواست سرم و بن  یدلم م

صدا با  اومد  ب  ییحرف  شب  شتریکه  زمزمه  زور   هیبه  به  و  بود 

 گفت:   دمشیشن

 ش؟ ین ی بب یچرا نرفت -

 و با بغض لب زدم:   دمیکش  رونی فشار دندونم ب   ری لرزونم و از ز  لب

 نتونستم!  -

م  یم  - وقت  رهیبگ  تیخواست حالل  یخواست..  وقت یازت!    ی .. 

 ! شی .. از من خواست.. بهت بگم که.. ببخشی نرفت

و مامانم که با تعجب از   مایو خاله س  تایبرگشت سمت آن  نگاهم 

حرف زدنش     نکهیامون شده بودن! با ا  ره یحرف زدن خاله سارا.. خ

عاد تو  ی حالت  هنوز  انگار  و  رو  ی نداشت  و  ول  ایخلسه  .. یبود 

 شکر داشت! ی جا نمیهم

که اومدنم اشتباه نبود.. خاله منتظر من    دمیفهم  ی حاال داشتم م 

 سکوتش و بشکونه! نیبود تا.. قفل ا
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خواستم    یلو رفت.. م  زیکه.. همه چ  ی خاله من.. من همون روز   -

من    یبه زندگ  ی کار  گهی.. دگهیکنم.. فقط د  یبگم که.. فراموش م

.. گهیمن و.. اآلنم که د  ی نموند که بشنوه حرفا  ینداشته باشه.. ول 

 .. ینداره واسه کس ی ا دهیمن.. فا دنینبخش ای دنیبخش

 یکم آروم م  ه یداره!حداقل روحش    دهیداره..واسه پسر من فا-

و..تو    گمی ..نمرهیگ پسرم  اول..عشق  همون  از  ببخش..که  و  من 

د م  دم یچشماش  حرف  اگه  شدم..که  الل  همه   دیزدم..شا  یو 

با    ریام   گمیرفت..نم  یم  شیپ  گهی جور د  هی..  زیچ و ببخش..که 

سال ها   نیو آزارش..خون به دلت کرد و همه ا  تیو اذ  دیتهد

ا ..واسه می دار نهی ساکت موند واسه لو نرفتن خودش..هرچقدر ک

  ه یمن    ی..ولی ما رو حق دار   یداشته باش! تا آخر عمرتم نبخش

  و ی..گ ی خوام..که واسه آرامش روح پسر من انجام بد یکار ازت م

دن از  و    ا یدستش  مادرش  و  پدر  اشتباه  چوب  کوتاهه..اونم 

 !  سوزهب نیاز ا شتر یخورد..نذار ب

بب  منتظر تا  دوختم  چشم  کار  نمیبهش  چه  که    هیمنظورش 

 صورتش لب زد: ی دو قطره اشک رو ختنیهمزمان با ر
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گ- شو  زندگ سایخوشبخت  جاتی !نذار  با    یی..به  هربار  که  برسه 

بگ بان یخودت  و  باعث  هرچ  ش ی..بر  به  رو  م   یلعنت!تو    یکه 

نکن!خوشبخت شو که حداقل..منِ مادر    نی..پسر من و نفریپرست

از   بدبخت   ه یدلم  عامل  ناخلفم..  که..پسرِ  باشه  و   یطرف خوش 

شنوم..قلبم    یو م  تتو نشد!بذار هربار که..خبر حال خوب  یچارگیب

و    وی..گنکهیشه از ا  یراحت م  المیخ  ینجوری! فقط ارهیآروم بگ

 قول بده!  نجا ی!قول بده به من..همی دیبخش

  بلند شده بود و منم   امونیهمه دور و بر  هیگر  یصدا  گهید   حاال 

سمت    ی رو  یکنترل  چیه  کهیدرحال به  و  نداشتم..دستم  اشکام 

کردن    خزدهیصورت   پاک  با  همزمان  و  کردم  دراز  سارا  خاله 

 اشکاش لب زدم:

 ! دمیقول م -

تو  با و  اش..دستم  هولزده  و  تند  و    ی حرکات  گرفت  دستش 

و نذاشتم..درعوض بلند    دمیدستم و کش  عیخواست ببوسه که سر

  م یبلند زد  ی بغلم گرفتم و جفتمون با صدا  ی شدم و سرش و تو

 ! هیگر ریز
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حت  برعکس سارا  مامانم..خاله  ا  یزمان   یتصور  تا  اندازه   نیکه 

پسرش و..وگرنه مطمئناً    ی داغدار بود..نتونست فراموش کنه کارها

 نبود!  یشکل نیبرخوردش با من ا

اتفاقات مقصر    نیهمه ا  ی ریل گشک  ی خودش و تو  نکهیاز ا  جدا

م  یداشت منطق   ی دونست..انقدر  یم بفهمه    یبرخورد  کرد که 

مرتکب شده رو   شیکه ده سال پ  یپسرش در واقع..تقاص جرم

 پس داده.

موند..صددرصد تا آخر عمر..خاله سارا هم مثل خانواده    یم  اگه

  ی تونست اونجور  یو نم  دید  یقاتل بچه اش و م   هیمن..به چشم  

  دی..حس مادرانه اش و بهش منتقل  کنه.. پس..شادیو شا  دیکه با

نم زبون  ول  یبه  اونم.. همچیآورد  برا  یسرنوشت  نی..انگار   ی رو 

آزاد بشه   گهینکه چند سال دیداد..نسبت به ا   یم  حیپسرش ترج

خون اونهمه  با  بخواد  رنگ  یو  و  دستاش  بود..راست    یکه  کرده 

 و بکنه!  شی راه بره و زندگ ابون یراست تو خ

بودم..  همونطور بغل کرده  رو  و    گهیبار د  هیکه خاله سارا  سرم 

بهش گفتم اگه اون   ی روز  هی..  و یبرگردوندم و زل زدم به عکس گ
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کرد.. من اون و   یم  ی موقع همزمان با زرتشت از من خواستگار

 کردم! یانتخاب م

ا  یول خوشحال  ن یمطمئناً  خوشبخت  یحس  تو که    ی و   یاآلن 

گ  می زندگ نه  و  داشتم  من  نه  و  گ  ی..عشقویدارم  من    ویکه  به 

به بعد    ییجا  هی..از  یبود ول  یزمان  هیتا    دینبود! شا  یداشت..واقع

به خودش گرفت و در اون صورت..   ی فقط رنگ رقابت و لجباز

  ی نم  یو پوچ  ی به جز تباه  ی زی مشترک ما.. چ  ی سرنوشت زندگ

 شد! 

تو  ویگ بود  نخورده  ضربه  کم  مادر  شیزندگ  ی هم  و  پدر  ..از 

کرد..از   دایکه تو خونه باباش پ  یخودش.. از آقاجون.. از اون زن

از مادرش به   تیحما  ی که برا  یکه نافرجام موند و دست   یعشق

خب..دل و جرات مطرح کردنش و نداشت و    یخون آلوده شد ول 

 فرار کرد.

  ی گذشت..زندگ   ی چه جور ده سال گذشته اش    نیدونستم ا  ینم

  ی داشت روزاش و بگذرونه.. ول  ی مثل من فقط سع  ایکرده بود  

  شی زد.. زندگ  یخودش رقم نم  ی برا  ی ریتقد  نیمطمئناً اگه همچ
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ب  د  رونیبعدِ  زندان..  از  زندگ  چیه  گهیاومدن  رنگ  به    یوقت 

 گرفت..  یخودش نم

  ی هم نم  یتالش  چیه  یآدم شکست خورده که حت  هیشد    یم

از اول سرپا شدن و از صفر شروع کردن..باباش    ی تونه بکنه برا

که    شیتا قبل از خودکش  یهم با گم و گور کردن خودش حت

کرد..    یم  ی عمرش و  سپر  ی روزا   نیو سخت تر  نیپسرش بدتر

 حساب باز کنه..   تاشی رو حما دینبا گهی نشون داد  که د

اب خودش  شد ملکه عذ  ینبود.. فقط م   ویگ   گهی د  ویموقع گ   اون

 ! ه یو بق

 ی خودش و م  دی.. شایشد ول ینم هیتوج یقیطر چیاز ه کارش

که در انتظارشه..    هیزیدونست مرگ براش بهتر از چ  ی شناخت و م

  ش یکه ده سال پ  یخواست.. مجازات  قیطر  نیخودش.. از  ا  دیشا

که با اون زن  ی شد و اعمال کنه و تقاص کار  ی م بشینص   دیبا

 من آورد. یجوون وکه سر عمر  ییکرد و پس بده! تقاص بال

ا  با هم  نایهمه  طبق  ا  یقول   ن یمن..  انجایکه  به  درد    نی..  زن 

م  دهیکش و  تالشم  همه  دادم..  شده  داغون  تو  یو  تا   یکردم.. 

با زرتشت.. خوشحال و خوشبخت باشم.. که اگه خدا..به    یزندگ
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تو نامه اعمالش   یآورده هم.. گناه  من  یکه سر زندگ  ییخاطر بال

 ! ه پاکش کن قیطر نینوشته.. حداقل از ا

  گه یبود! من د  یشد.. کاف    یگناهش مجازات م  یبابت باق   نکهیهم

روزا به خاطر همه  بچگ   ی از حق خودم گذشتم..  به  یخوب    ..

اونم به    م یزندگ  ی خاطرِ.. داشتن زرتشت.. به خاطر حضورش تو

 آدم باشم!  نی.. ممنون ادیپرستمش.. با یکه عاشقانه م یشکل

  قه ی.. پنج دقنرویبلند از قسمت زنونه مسجد زدم ب  ی قدم ها  با

زمان تع  یاز  برام  زرتشت  م  ن ییکه  بود  من    یکرده  و  گذشت 

م  ستادهیوا  اطیوسط ح  دمید  نکهیهم با گالره حرف  داره   یو 

 رو لبم نشست و با عجله رفتم سمتشون..   یق ی زنه.. لبخند عم

بغلم و خودش و   ی تو  دیپر  دنمیبه محض د  شهیمثل هم  گالره

به چهره درهم و سرزنشگر  ینگاه  می محکم بهم چسبوند.. منم ن

احتمااًل سرخم شده بود انداختم و چند    یزرتشت که محو چشما

 زانوهام نشستم!  ی و کنارش رو دمشیبوس  یبار محکم و طوالن 

 نزده بودم که خودش با ذوق گفت:  یحرف هنوز

 تهران؟  دیمنم ببر دیخوا   یم یآبج -

 ! ؟ی ! دوست دارزمیآره عز -



3979 
 

 ! یلــــــــــیخ  یلیخ یلیخ -

نپره و وسط مسجد شلوغ   نییباال و پا  نیاز ا   شتریب  نکهیا  ی برا

 نکنه گفتم:  ی کار

 یازش خداحافظ ادیخب بسه.. فعالً برو بابا رو صدا کن ب  لهیخ -

..  یو جمع کن  لتیخونه وسا  میو بعد بر  رمیکنم و اجازه تو هم بگ 

 خب؟

 چشم! -

کم    هیو منم با لذت    دییمسجد دو  ی ذوق داشت که تا تو  انقدر

بلند کردنم به    ی که برا  یرفتنش زل زدم و بعد با دست  ریبه مس

 سمتم دراز شد نگاهم و به زرتشت دوختم و دستش و گرفتم! 

خوبه گفتم خودت و کنترل کن.. از چشمات معلومه که خودت    -

 اون تو! یو کشت

.. ناخودآگاه نهی ب  یله سارا رو مدست خودم نبود! آدم که.. خا  -

 ! زهیر یبهم م

 حرف زد باهات؟ -
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تکون دادم.. وقت واسه    دییو به دندون گرفتم و سرم و به تا  لبم

 ی زیچ  ه یبود.. اآلن فقط    ادیخاله سارا به زرتشت ز  ی تکرار حرفا

  ارم یخواست همون و به زبون ب  ی که دلم م  دیچرخ   ی سرم م  ی تو

 که گفتم: 

 ؟ یمون یم -

 ؟یچ -

 گهیمتعجبش.. داشتم د  ی و بلند کردم و زل زدم به چشما  سرم

 یعجز  تیبا نها  یقشنگشون وقت  یرنگ عسل  ی شدم تو  یحل م

 که اون لحظه داشتم  لب زدم: 

..  م یتو زندگ  ی .. که تو دوباره اومددم یبخش  یپدر و مادرم و وقت  -

. که مطمئن شده بودم تو رو دارم.. اآلنم.  دمیبخش  یآقاجون و وقت

ام در کنار تو روشن باشه    ندهی.. که آدمیبخش  د یام  نیو با ا  ویگ

  ی ده سال من و م   نیکه تموم ا  یی.. از اونااهینقطه س   هیبدون  

   ؟یبمون شهیهم ی دی ترسوند! حاال قول م

 یراحت باشه از داشتن تو؟ که تو  المیمن خ  شهی هم  ی دی..قول م

به زرتشت   دمی ها رس  بتی مص  نیفکر که ته همه ا  نیذهنم با ا

  ی معن  ی ب  ی ها که یاتفاقا.. مثل ت  ن یخودم و آروم کنم؟ که همه ا
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با چ  دیپازل..  هم  کنار  نت  یم  ده یحتماً  تا  شکل  جهی شد..   یو 

بقبولونم.. تو همون    خودمتو باشه؟ که به    ی.. به قشنگش یینها

که خدا.. بعد از چند تا در بسته.. به روم باز کرد؟ همون    ی در

م   یحکمت ب  گنیکه  ازش  ما  و  هست  تلخ  اتفاقات  همه    ی تو 

  ؟یباش  ی دیها و رمانا؟ قول م  لمیخوش ف انیهمون پا  م؟یخبر

  د یمن بود  و طول کش  رهیهمچنان خ  قهی زرتشت تا چند دق  نگاه 

تونست با چند تا جمله.. تمام    شهیباز مثل هم  یتا حرف بزنه.. ول 

خنک  وسط    م ی نس  هیببره و مثل    نیدرون من و از ب  شیتشو

داغ وسط برف و سرما..    ی چا  وانیل   هیمثل    ایتابستون..    ی گرما

 .. ارهیلبخند و رو لبم ب 

از خاک چ  هی!  سا یگ  یتو گل سنگ من  - اشتباه  به  ..  دمتیبار 

تو ام  ی گذاشتمت  به  باش  نتیز  نکهیا  د یگلدون..  ام  و   یخونه 

کنم! که نشد.. دووم نداشت.. بلد نبودم    فیک  دنت یبا د  شهیهم

.. خوش ارمی و.. جون کندم تا دوباره به دستت ب  تینگهدار  قهیطر

  ب ی فرصت دوباره نص   نیوگرنه ا  دیشانس بودم.. خدا به دادم رس

ازت نگه    ی گرفتم چه جور  ادیدفعه    نیشه.. اما ا  ی نم  یهرکس

قلبم کاشتمت.. گفتم    ی گلدون.. تو  ی دفعه به جا  نیکنم! ا  ی دار
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 ی خاک سازگارتر باشه.. گفتم بذار به جا  نیبا ا  عتتیطب  دیشا

  یکنم که کم کم جزئ  ی کار  هی م..  لذت ببر  دنتیفقط با د  نکهیا

با هم! که   میبش ی کی.. ی.. تو وجود  خودم رشد کنیاز خودم بش

از اول تو   دیبا  دم ی.. فهمی و موندگار شد  ی داد   شهیباالخره شد! ر

 ی! آدمدمیباالخره فهم  یبود ول  ریکاشتمت.. د  یخاک م  نیهم

   یدو دست  گهیو حاال د  دهیبار طعم از دست دادن و چش  هیکه  

  ر یز  یگرفته.. فقط وقت   ادینگه داشتن معشوق و ول نکردنش و  

زنده    یزنه که.. مرده باشه.. پس تا وقت   یهمه قول و قراراش م

گل سنگ    ی ها  شهینگه داشتن ر  ییخاک وجودم توانا  یام.. تا وقت

و نه فقط با حرف.. که با عمل هم بهت ثابت    نی و  داره.. هستم! ا

 !  ین یب  یکنم.. خودت م یم

  ق یقشنگ به وجودم تزر   ی حرفا  نیکه با ا  یاحساسات  نیا  تمام

 ی کلمه به زبون آوردم و منم لبخند و رو لبا  هی جا.. با    هیکرد و  

 قشنگش نشوندم: 

 عاشقتم!  -

××××× 
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به خاطر    ریکه مطمئناً در طول مس  ینیبه چند تا دورب  تیاهم  یب

رو گاز فشار دادم     شتریسرعت باال ازم عکس گرفته بود.. پام و ب

 ! ن یو نگاه مضطربم و دوختم به ساعت ماش 

چهره شگفت زده    دنیکردم زود برسم وگرنه از د  یخدا م  خدا

 خواستم!  یو نم نیشدم و من.. اصالً ا یمحروم م سایشده گ 

و پاشا و من..    نمونده بود تا شروع مراسم عقد طناز  ی ادیز  زمان

  ی و برا میبعد ز یاز صبح رفته بودم شمال تا.. سورپرا نکهیبعد از ا

تا برم خونه و لباسام و    دمیآماده کنم و برگردم.. فقط رس  سایگ

 مراسم! ی سمت محل برگزار فتمی بپوشم و راه ب

گفتم خودت   ی تلفن وقت  ی .. ماتش برد پاامیکرد نم  یفکر م   سایگ

 رسونم!  یبا گالره برو و من اگه تونستم تا آخر شب خودم و م

تو  ینم  فکر صم  یعروس  ی کرد   ییجورا  هیکه    ش یمیدوست 

  ن ی شه و خانواده پاشا هم من و با هم  یخواهر خودمم محسوب م

 کنم!  یتی مسئول  ی ب یشکل نیعنوان شناخته بودن نرسم و ا

که قبل از رفتنمون به    دیبه ذهنم رس  هو ینبود..    ی چاره ا  یول

مقدماتش و قبل از  دیو من با میهم بر گهید ی جا هیارمنستان.. 
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باق  یرفتنمون آماده م امروز    نیمونده هم  یکردم که تنها روز 

 بود! 

   ی برم و نم  دیبا  زیسورپرا  هی  ی گفته بودم برا  سای که به گ  هرچند

  یروز  نیخب اونم توقع داشت تو همچ  ی.. ولیخوام فعالً بدون

 کنارش باشم و منم همه تالشم و کردم تا به موقع برسم! 

 ی.. توی دقت و حوصله ا  چیو بدون ه  نی و ماش  دمیرس  باالخره

 شدم..  ادهیکه اجاره کرده بودن پارک کردم و پ یباغ  اطِیح

شد    یکه مراسم عقد اونجا برگزار م  ی رفتن سمت ساختمون  نیح

 و رفتم تو!  دمی به موهام کش یمحکم کردم و دستکراواتم و 

دوماد    متاسفانه  و  عروس  گفتن  بله  و  مراسم خوندن خطبه  به 

موقع بود چون پدر و مادر داماد داشتن    نیبهتر  ی بود.. ول  دهینرس

بود   سایرفتن تا کادوشون و بدن و بعدشم مطمئناً نوبت گ  یم

 بگه..   کیبرخواست بره و بهشون ت  یکه به عنوان خواهر عروس م

ال   کهیدرحال از  و  بودم.. خودم  افتاده  نفس  نفس   تیجمع  ی به 

گشت و من    یدنبال کادوش م   فش یک   ی بهش رسوندم.. داشت تو

 گذاشتن دستم پشت کمرش آروم کنار گوشش گفتم:  نیح
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گذاشت  - جا  رو  کادو  نگو  ه  یفقط  من  خودم   یچیکه  با  پول 

 ! اوردمین

فاصله    دنیشن   با اون  از  پر   ه یصدام  تو جاش  برگشت   دیکم  و 

سمتم.. اولش ماتش برد و بعد از چند بار اسکن کردن سر تا پام  

رو  یق یخودم و به موقع رسوندم.. لبخند عم نکهیاز  ا نانیو اطم

 لبش نشست! 

 شیآرا  هیبا    یحت   شهیکه هم  یبا لذت چرخ خورد تو صورت   نگاهم 

تماشا عروس  ی م  یی مختصر  واسه  که  اآلن  به  برسه   یشد.. چه 

 یخواست حت  یخواهرش سنگ تموم گذاشته بود و من.. دلم نم

  یی بایکه ز  یش یو آرا  خیرنگ    ی چشما  نینگاهم و از ا  ی ا  هیثان

 ! رمیکرد.. بگ  ی برابر م نی رنگ و چند نیا

خاطر    ی م  فکر به  برگردونه  و  روش  و  بشه  ناراحت  اآلن  کردم 

 قیبهش تزر  رم یدو سه ساعت گذشته با تاخ  نیکه تو ا  یاسترس

ول و    یاشک خوشحال  یحت  یکردم  تو چشماش جمع شد  هم 

 فقط با بغض لب زد:

 !ی شعوریب  یلیخ -

 دونم!  یم -
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 کردم!  یدق م ی اومد ینم -

 دونم!  یم -

 زدم! یوقت باهات حرف نم چیه گهید -

 دونم!  یم -

خاص باشه که کار    یلیخ  دیبا  زتیکه سورپرا  ی دون  یم  نمیا  -

 نه؟ گهیامروزت و ببخشم د

 تکون دادم..  دیی رم و به تاس  ی تر  قیزدم و با لبخند عم  یچشمک

 دونم!  یم -

هم    سایگ  ی نگاهم بود باعث شد چشما  ی که تو یبه نفس  اعتماد

با کنار اومدن پدر    ی در انتظارشه برق بزنه ول  یچ  نکهیاز تصور ا

نکرد و دست تو    دایرو پ  یسوال  دنی فرصت پرس  گهیو مادر پاشا د

برا داماد  و  افتاد سمت عروس  راه  دادن    کیتبر  ی دست من  و 

 کادوشون!

 گفت:  ی بود وقت  سایطناز به من سرزنشگرتر از نگاه گ نگاه 
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قهر    هی  ی .. خودم و آماده کرده بودم برادیکردم برس   ی فکر نم  -

  د یایخواهرتون به موقع ب   یتو عروس  دیخواست  ینم  یعنی  یطوالن

 نه؟

  ی لیخ  شیشگی روش زدم.. با توجه به ساده گشتن هم  به  ی لبخند

  ی که اون لحظه داشتم تو نگاهش م  ی رییتغ  یکرده بود ول  رییتغ

آرادمید خاطر   به  تو  شی..  برق  خاطر  به  نبود..  اش   ی چهره 

و   نیبدتر  ی که طناز و تو  یو من  نیخندونش بود و ا  یچشما

تونستم    یم   تراح  ی لیبودم.. خ  دهیحالت ممکن د  نیداغون تر

 بدم!  صیتشخ

م  - ن   ی مگه  ا  یول  ام؟یشد  گفتم    نیخب  اذ  هیوسطا    ت یکمم 

کم    هیخوش به حالتون شده بود..    ی ادیز  گهیروزا د  نیکنم.. ا

 الزمه!  یزندگ ی استرس هم تو

و دادن کادوشون.. رفتم سمت پاشا و با اونم دست    کیاز تبر  بعد

تبر  و  ا  کیدادم  با  قبالً حساب  نکهیگفتم..  و  وا   یسنگام  باهاش 

  ی گاهیمن چه جا  ی دونست طناز برا  ی خوب م  گهیکنده بودم و د

 کردم:  دیداره و چقدر خوشبخت شدنش واسه ام مهمه بازم تاک
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بودم که بعد از اون   ییاز آدما  یک یخوشبختش کن پاشا.. من    -

دونستم    یازدواج. چون م  نیکردم به ا  بی.. طناز و ترغاناتیجر

 مونیکه عاشقشه رو داره! پس نذار پش  یبا کس  یزندگ  هی  اقتیل

واسه من خ نبود..  ونشمیمد  یلیمهمه.. خ  یلیبشم! طناز  اگه   ..

ه   دیشا تو  چیمن  و   یخوشبخت طعم    م ی زندگ  ی وقت  آرامش  و 

حس و تو نگاه    نیهم  ی .. پس مطمئن باش تا وقتدمیچش  ینم

نکنم.. دلم    دایپ  نانیبودنش اطم  یو نسبت به دائم  نمی خودشم نب

فقط تو..    گمی! دستت و از دستش جدا نکن.. نمرهیگ  یآروم نم

تره..    نیتو سنگ   فهیوظ  ی! ولدیدار  اجیاحت  گهی جفتتون به همد

 و داره!  اقتشی.. طناز لی ای ثابت کن که از  پسش برم

به    نانیو در جواب  حرفام سرش و با اطم  دمیکش  یق یعم  نفس 

 تکون داد و گفت:  دییتا

 یکه م ی زیبه چ ی دیتا دوباره رس ی صبر کرد یگفت ی روز  هی -

که چقدر   یدون  ی.. مهیکه حال اآلن من چ  یدون  ی.. پس می خوا

  شه یکه داشت واسه هم  ی نگه داشتن کس  یاصرار دارم به دو دست

رفت و من.. لحظه آخر  دوباره نگهش داشتم.. مطمئن باش    یم
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ا  چیه نم  نیوقت  ول  و  ممنون  یدست  و..  ترغ  مکنم    ب یبابت 

 ! یبش مونیذارم پش یازدواج! نم نیکردنش به ا

تشکر براش تکون   یضربه به شونه اش زدم و سرم و به معن  چند

واسه عکس گرفتن.. در   ستادمیکنارشون وا  سایدادم و همراه گ

شاد و کم    یزندگ  هی  ی دلم فقط داشتم براشون آرزو   ی تو  کهیحال

 خواستم هرطور شده بهش برسن!   یکردم و از خدا م  یدغدغه م

* 

 زرتشت؟  -

 هوم؟ -

 ! گهیبگو د -

اتکرا  با هزارباره  گ  نیر  خسایحرف  پوست    ی اری..  مشغول  که 

روم    ی و با پوف کالفه ا  یدست  ش یپ  ی کندنش بودم و انداختم تو

 و برگردوندم که گفت: 

 ؟یشه اگه بگ  یم  یخب مگه چ -

و آوردم.. آخه آدم    زیکردم من اسم سورپرا  یخدا! چه غلط  ی ا  -

 داره؟  یچه ارزش گهیلو رفته د زینفهم.. سورپرا
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 هیاونجا..    میکه بچه ها رو بذار   رازیش  میبر  میخوا  یما فردا م  -

م که  ب   م یبمون  میخوا  یشبم  راه  اونجا  از  تازه  تا    میبر  می فتی و 

 کنم!   ی.. تا اون موقع که من دق مم ینی و بب  زتیسورپرا

مهمونا  نگاهم  معدود  از  م   ییو  داشتن  باغ  سن  وسط    یکه 

ب  دنیرقص طراوتم  و  گالره  و    نشونیو  روم  و  گرفتم  بودن 

 .. سایبرگردوندم سمت گ

 ! ی گی م یفهمم چ  یبلنده اصالً  نم کیموز ی صدا -

 شنوم؟  یتو رو م ی چرت و پرت! چطور من صدا -

 ! زهیت یلیتو حتماً گوشات خ -

 ؟ی دی حرف من و شن نیاآلن پس چطور ا -

 فهمم!  ینم  یگی م یچ -

 زرتشــــت! -

 ! جانم؟ نویا دمی زرتشت.. شن ی آهان گفت -

 !ی مسخره ا یلیخ -

ا  ی صدا  با به  خند  نیبلند  خوردنش  م دمیحرص  دونستم    ی.. 

هم    ی چاره ا  یو آوردم.. ول  زیاشتباه از خودم بود که اسم سورپرا
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  سا یتونستم باهاش گ  یبود که م  ی و بهونه ا  لی نداشتم.. تنها دل

هم.. به هم قول    یروزه برم و برگردم و از طرف  هیرو قانع کنم که  

  د یواسه صالحد  ی.. حتیطیشرا  چیتحت ه  گهیکه د   میداده بود

 .. م یطرف مقابل هم.. دروغ نگ

ا  نیهم  واسه شدم  با  نیمجبور  و  بزنم  و  وقت  د یحرف  که    ی تا 

 ! دم یمال  ینم مسوال و جواب کردنش و به ت   نیا  ی بهش.. پ   میبرس

ذهنش و  منحرف کنم که    گهی راه د  هیتونستم از    یاآلن م  یول

از پشت صندل  از پهلو تو    شیدستم و  رد کردم و همونطور که 

 گرفتمش گفتم:   یبغلم م

روز نبودم   هیرو بهت داده؟    یحجم از خوشگل  نیاجازه ا  یک  -

  ی واسه عروس   یخودت و دلبر کن  یشکل  نیا   یتون  ی م  ی فکر  کرد

 خواهرت؟ 

 ؟ی که من و خر کن ی اآلن مثالً بحث و عوض کرد -

باغ وحش    یپ  یآ   ی بود که تو قسمت و   یخوشگل  نیخر اگه به ا   -

 ها نسلش و منقرض نکنن!  یوقت شکارچ هیداشتن  ی نگهش م

به    یول  رهیگ  ی و م  دنشیخند  ی که به زور داره جلو   دمید  یم

 : دیخنده اش و مهار  کرد و توپ یسخت
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به خواننده    رمیم  ای..  هیچ  زیسورپرا  یگی م  ایانتخاب با خودته..    -

 رقصم!   یاون وسط م  ییبذاره و خودم تنها  یعرب  کیموز  هی  گمیم

از حرص و عصبان  ی تصورش هم موها  یحت  نکهیا  با   ت ی تنم و 

موضوع دست گذاشت    نیهم با علم به هم  سایکرد و گ   یم  خیس

در صورت   یدونستم حت  یحال م  نیدر ع  یرو نقطه ضعفم.. ول

بکنه به خصوص با    ی کار  نیذاره همچ  یاجازه من خجالتش نم

 سرش.. ی و شال رو دهیلباس پوش نیا

 دستم و از پشتش برداشتم و گفتم:  نیواسه هم 

 نره!  یبفرما.. هرک -

 زرتشت!  رما یم -

شاهد    ادیو.. بدم نم  تی حاال رقص عربتا    دمی.. منم ندگهیبرو د  -

 هم باشم!  تییهنرنما نیا

بلند شد و با    ش ی صندل  ی مات مونده من از رو  ی چشما  ی جلو

همون   یقدمم برداشت ول  هیکه به روم زد    ی ا  روزمندانهیلبخند پ

 باال...  دیکرد و ابروهاش پر  رینقطه گ هیلحظه.. چشمش رو 

[22.۰7.21 1۶:۴۴ ] 
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 و سوم ست یب  و پانصد  و هزار پارت   

 اوهـــه! -

نگاهش و دنبال کردم که چشمم افتاد    ریو برگردوندم و مس  سرم

  ی که با دقت م   ی .. با کت شلوارگهی! کنار همدی به دارون و مان

تشخ  یتونست و  بودنشون  از    پی ..خوشت ی بد  صیست  موقر  و 

 ومدن داخل. باغ ا ی ورود 

 پیت  ی .. بدجوردنشونیلحظه اول ماتم برد با د  سایمثل گ   منم

ا بودن..ضمن  م  نکهیزده  تنها  مراسم  آخر  گفت  فقط    ادیدارون 

شه باهاش همراه   ینم  یطبق معمول راض  یو مان  کی واسه تبر

 بشه! 

د  یول د  دنشونیحاال  مثل  هم..درست  کنار    دنیکنار  طناز 

سخت اونهمه  از  عذاب  ی پاشا..بعد  ا  ی و  سر  عشق   نیکه 

 ..لذتبخش بود!دیکش

راحت   یلیرو خ  یفاصله هم استرس نگاه مان  نیتو هم   نایهمه ا  با

که به محض    یینایکرد همه ا  یبدم.. فکر م   صیتونستم تشخ  یم

 نشون ی فهمن ب  ینگاه م  هی  نی اش شدن..با هم  رهیورودشون خ
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م  یچ گرا  یداره  و  محو هیچ  ششونی گذره  همه  نداشت  خبر   .

 شدن! تشونیجذاب

اول کار    نیاسترس نشه و هم   ریدرگ  نیاز ا  شتریب  نکهیا  ی برا

نشه از اومدنش..دستم و براشون تکون دادم که باالخره   مونیپش

 دادن. رییو به سمت ما تغ رشونیکردن و مس دامونیپ

نشسته    شیدلچرخوندم که دوباره رو صن   سایو به سمت گ  سرم

برنم تا  دو  اون  از  و  نگاهش  و  چرا    یبودم  کم    هیداشت..دروغ 

 شد که گفتم:  میحسود

همجنسگران    میدون  یجفتمون م  نکهی..اشونیخورد  گهیبسه د-

آب از لب و لوچه    دنشونیبا د  یشکل  نیکه ا  ستین  یخوب  لیدل

 ها!  فتهیات راه ب

 و گفت:  دیخند میبلند به شوخ ی صدا با

بم- حت  رمیبرات  دوستا   یکه   یم  ی همجنسگراتم حسود   ی به 

کس    چیو ه  ی ا  گهید  زیچ  هیتو واسه من    یدون  ی..خوبه میکن

 جــــون! ی کنه..زر  ی تونه باهات برابر  ینم

 تکون دادم و گفتم:  دییحرص سرم و به تا با
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 شد؟  یچ تی رقص عرب-

و باز به زبون    یش  یم  وونهیاز فکرش د  یکه حت  ی رو دار  یلیخ-

 منم باد کرد و رفتما.  یوونگیرگ د ی دید هو ی..شیاریم

بودن انداختم    دهی که هنوز بهمون نرس  یبه دارون و مان  ینگاه  مین

 کردم. کیو سرم و به گوشش نزد

 زیچ  هی..تیدر  کنار عصبان   ی..ولستین   یتو که شک  یشرف  یتو ب-

م  گهید وجودم  تو  نم  یهم  باال..اگه  سانسورم آ  هی  ی خوا  یزنه 

عروس باغ  کن  یوسط  نصب  و   نی ..بشمی دوستت  من  و  سرجات 

 انگولک نکن! 

مان  همون اومدن دارون و  با  فرصت عکس    گهید  سایگ  یلحظه 

که نگاهش     دمی لحظه د  هینکرد و من فقط    دایالعمل نشون دادن پ

به طور قطع دما  هیرو   از    ی نقطه مات موند و  باال رفت  بدنش 

 که در گوشش زدم!  یتصور حرف

 دیبا سایو گ  می ممکنم نبود..قبالً تجربه اشو داشت  ریکه غ  هرچند

م   یلیخ رفتار  به همچ  گهیبار د  هیکرد که    یعاقالنه    ن یکار و 

 نکشونه و آبرومون و تو خطر نندازه!  ییجا
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بود   سای.. گیبه دارون و مان  ییاز دست دادن و خوش آمد گو  بعد

 که گفت: 

 د یاومد  دیپاشد  یشکل  نیکه ا  دی با خودتون فکر کرد    یواقعاً چ  -

 ؟یعروس

رو نگرفته بود با    سایکه هنوز منظور  گ   یمان  یول   دیخند  دارون

 تعجب بهش زل زد..

دخترا  - د  یبدبخت  ی فکر  محض  به  رو  دنتونیکه  تو    ایهزارتا 

ها از کجا   چارهیآخه اون ب  د؟یرو نکرد  رهیگ  یسرشون شکل م 

  د؟ یخرجشون کن  ست یهم قرار ن   ی نگاه  م یبفهمن که شما اصالً ن 

 د؟ یکن ینابود م یشکل نیمن و ا ی هم جنسا ی چرا کاخ آرزوها 

و   دیراحت شد خند  سایاز حرف گ  الشیهم که باالخره خ  یمان

 دارون جواب داد:

افسرده کرد  - و  نفر  اآلن چند  تا  تا خودتون  فکر    دیشما دو  با 

 به ما نگو!   گهیفرصت به دست آوردنتون تموم شده.. پس د  نکهیا

 بودم که گفتم:  من
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  قه ی واسه هم.. حاال انگار چه عت  دیانقدر نوشابه باز نکن   گهیبسه د  -

 هستن!  ییها

و    ی لبخند  دارون نزد  هیزد  و  تا صدا  کیکم سرش  آورد    یتر 

 به گوشمون برسه و گفت:  کیموز ی وسط صدا

از شوخ  - م ی جدا  آشنا  ی.. حس  مدت  تمام  تو  به    مونییکنم 

  ن یگذره.. اول  یکه از ازدواجتون م  یماه   ش یپنج ش  نیخصوص ا

 ی زیچ   چیه   ریخنده و ذهنتون درگ  ی م مچشماتون   یباره که حت 

 یشده بودم و حت  قیوقتا روتون دق  یلیکه خ  یو من  نی. است ین

  ی مهمونبه خاطرش حرص و جوش خوردم.. به خصوص تو اون  

نبود.. خ  چیشرکت که حال ه دارم   یلیکدومتون خوب  راحت 

 دینگهش دار  ی نجوری کنم.. هم  یکنم. پس خواهش م  ی حس م

. چون.. اصالً  دی هست و بدون  تونیکه تو زندگ   یآرامش   نیو قدر ا

 .. مگه نه؟ومدی راحت به دست ن 

 کرد و گفت:  دییبود که با لبخند حرفش و تا سایگ

زرتشت.. با تو دردسر انداختن خودش..   یاصالً راحت نبود.. ول  -

.. بابتش  ی من راحت ترش کرد. تو هم کمکش کرد  ی حداقل برا

 ..  ی کنم کمه.. اگه نبوداگه تا آخر عمرمم تشکر  
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 کرد و من جمله  اش و ادامه دادم:  مکث

 افتاد! یاتفاقا نم نی کدوم از ا چیه -

بهمون زد و سرش و برامون تکون   ی هم در جواب لبخند  دارون

من و    ی بود.. هم برا  اریتمام ع  قیرف  هیآدم نمونه بارز    نیداد.. ا

 ! سایگ ی هم برا

  یی فاب.. از اونا  قیرف   هی..  که با تمام وجود بهم ثابت کرد  یکس

که حاضرن جونشونم واسه آدم بدن.. نه الزمه هم وطنت باشه..  

 ! شتیباشه و نه.. هم گرا نتییو آ شیهم ک دینه حتماً با

 و پنجم  ست یب  و پانصد  و هزار پارت   

با هم متفاوت بود  یلیو دارون از خ  من وقت   چیو ه  می جهات 

و بهتر از صدتا    شتریب   ی.. ولمیکن  یهم زندگ  ی جا   می تونست  ینم

بچگ  ی برادر از  تونست  یکه  بزرگ شدن..  هم  رو    گهیهمد  م ی با 

  می.. تونست میجاها به داد هم برس  یلیو خ  می و درک کن  می بفهم

خودشون دوست    اطرشه فقط به خ  ی که آدما رو.. م  میثابت کن 

ا  لیدل  چیداشت و کنارشون موند.. بدون ه  بهونه  و دارون   ی و 

از همون آدما بود که واسه دوست داشتنش.. واسه    یکیمن    ی برا

 نداشتم..    اجیاحت یل یدل چیحفظ رفاقتم باهاش.. به ه 
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رفاقت.. تا آخر عمرمون ادامه داره و به اندازه   نیبودم که ا   مطمئن

نشه    یقیطر  چیاز ه  گهیکه د  می ن پس دادواسه هم.. امتحا  یکاف

 رابطه رو پاره کرد..  نیطناب ا

چون من اون و به خاطر دارون بودنش دوست داشتم و اون    فقط

 من و به خاطر زرتشت بودنم.  

 نشد؟  ی خبر گهیاون پسره د ی از بابا -

که هربار فکر کردن   ریام  ادیزدم و با    ی سوال دارون پوزخند  با

مجازات ممکن و واسه    نی.. با فرارش کمترتیدر نها  نکهیبهش و ا

واسه   ا یگوشه دن  هی  دیجد   یزندگ  هیخودش رقم زد و احتمااًل  

 خودش ساخت جواب دادم:

 بزدل حرومزاده!  کهی! مرتومد یپسرشم ن   ی واسه مراسم ها  ی حت  -

مطمئن شد حواسش    ی انداخت و وقت  سا یبه گ  ی نگاه  م ین  دارون

 د؟یپرس  ستیبه حرف زدن ما ن 

ا  گهیکه د  ی خطر  - براتون؟ منظورم  اگه    نهینداره  به    هو یکه.. 

 سرش بزنه برگرده و... 

 و به نشونه نه باال انداختم و گفتم:  سرم
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گرده.. خاله ام اگه به خاطر خبط گذشته هم ببخشدش..    ی برنم  -

اش شد از دست دادن   جه یکرد و نت  که  ی ا  گهید  ی محاله با کارها

  ادی. اگرم بادیخودش کنار ب  ییهویگم و گور شدن    نیپسرش و ا

..  میکه دار  یما بکنه.. دستمون پره.. با مدرک  هیعل   ی و بخواد کار

شه!    یباز بشه.. تبرئه م   ی و کالنتر  اه اگه پاشم به دادگ  یحت   سایگ

 ذارم کار به اونجاها بکشه! یهرچند که من اصالً نم

 فرستاد و گفت:  رونیراحت ب ال یو با خ نفسش

  ن یا  یخستگ ی جور هی.. دیواقعاً استراحت الزم شد گهیپس د -

 چند  وقته کامل از رو دوشتون برداشته بشه! 

تا  سرم به  وقت  دییو  و  دادم  گ  یمان  یتکون  مشغول    سای و  رو 

گوش دارون برسه که فقط به   ی آروم تر ی .. با صدادمیصحبت د

 لب زدم:

 ؟یبا خودت همراهش کن ی باالخره موفق شد -

 تکون داد.. دییو سرش و به تا دیکش یپوف

فرصت    هیگرفت حداقل    میباالخره شد و تصم  ی سخت بود ول  -

باهاش حرف زدم   یلیراه و امتحان کنه.. خ  نیبه جفتمون بده و ا

فهمه تو    ینم  نه یب   ی ما رو م  یدادم که هرکس  نانی و بهش اطم
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به تمام   یروان  هی  دیگذره و بر فرضم بفهمه.. با  یم  یدلمون چ

 انجام بده..    ی امون کار   هیعلو نشناخته    دهیمعنا باشه که بخواد ند

[25.۰7.21 ۰3:5۶ ] 

 و ششم ست یب  و پانصد  و هزار پارت   

شنوه درباره    یبد م   ی خبرها  نترنتیا  ی تو  ...البته حقم داره.. انقدر

  ی م  شتریترس و وحشت ب   نی.. ا ارنی که سر امثال ماها م  ییبال

هم آشناش کنم..   نترتیا  ی ها یکردم با خوب یمن سع  یشه! ول

که    ییبا زوج ها  ی مجاز  ی ایدن  قیحداقل از طر  میتون   یم  نکهیا

گرا بش  شیهم  آشنا  هستن  حرف  م یخودمون  چندتاشونم  با   ..

سخت تر بود   یاز من و  مان  شونی زندگ  طیشرا  یحت  ایلی.. خمیزد

دو تا   ن یبشن و داشتن ع   گهیهمد  الیخیبازم حاضر نشدن ب  یول

عاد  م  شونیزندگ  ی آدم  م  یو  و  هاشون  لحظه  قدر  و    ی کردن 

 نیوقت تو ا   چی ه  دیکه شا  میقبول کن  دیدونستن. بهش گفتم با

ما مه  یندگز  ی برا  طیکشور شرا تا لحظه آخر نشه    ا یآزادانه  و 

فکر    ی. ولمینگه دار  یرابطه رو مخف  نیا  م یعمرمون مجبور باش

جز    ی چاره ا  گه ید  میتا بفهم  ه یمسئله هم کاف  نیکردن به هم

 میبر  شهیواسه هم  ای..  میایکنار ب  طیبا شرا  دیبا  ایو    میندار  نیا
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و    شناسه  یما رو م  یو نه کس  م ی شناس  یو م  یکه نه کس  ییجا

  ی ط یشرا  چیچون تحت ه  ی. ولم یو از صفر شروع کن  مونیزندگ

کم به خودش  دل و جرات    هی داد    حیخواست.. ترج  یو نم  نیا

رابطه   نیا   ی برا  یقدم  هیبده و اونم با کنار زدن ترس هاش..  

 برداره. 

 تکون دادم.. دییبه شونه اش زدم و سرم و به تا  یدست 

  یمالک خوب  وقت  چی.. مطمئنم! حرف مردم هدی ایاز پسش برم  -

  ت یواقع  نیبا ا  دیخب.. با  ی.. ولستیانتخاب  هامون نبوده و ن  ی برا

هامون   یزندگ یتو ی اد یحرف مردم قدرت ز نی ترسناک که هم

تلخ گذشته امون درس    ی از تجربه ها  هی. فقط کاف م یایداره کنار ب

هممیریبگ زندگ  ن ی..  از   سال  ده  و  من  مردم  عقب    یحرف 

.. هدر رفت  سایعمر من و گ  ی روزا   نیانداخت.. ده سال از بهتر

اآلن   ی .. ولدمی ترس  ی م  زایچ  یل یاز خ  یفقط چون.. مثل اآلن مان

به جا  یم  کاریچ  گهید م  ی شه کرد؟  و   یحرکت زدن  نشستم 

شد؟ نه.. فقط    ی عوض م  ی زیخوردم چ  ی غصه اون ده سال و م

 نیاش ا  دهیتنها فا یدادم.. ول  یحال هم مثل گذشته از دست م
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با    یبرخورد کنم.. حت  ی گرفتم چه جور   ادی  گهیبود که اآلن د

 ! یتموم نشدن ی ها ثیحرف و حد نیهم

  ی.. ولمیتا به باور اآلن تو برس  می دار  یادیهنوز راه ز   یمن و مان  -

ارزشش و داره که تا ذره آخر توان و    یشم! مان   یمن خسته نم

 کنم!   یکار و م نیمعضل و ا نیوقت بذارم واسه ا میانرژ

 دو ساعت در گوش هم؟ دیگ یم دیدار یچ -

که دارون با   میسرمون و به سمتشون برگردوند  سایگ  ی صدا  با

 کم سابقه اش جواب داد: ییپررو

 !میکرد یشما دو تا رو م بتیغ -

 واب داد: بود که با خنده ج  یمان

 .. ادیبگو که حداقل بهتون ب ی زیچ هی -

که بهش    یمن و حرف  زیاز فکر سورپرا  ی ا  هیکه انگار.. ثان  سایگ

 : دیمقدمه از دارون پرس یربط و ب  یب هویاومد..  یزدم درنم

واسه من آماده    ی ز یزرتشت چه سورپرا   یدون  ی تو نم  یراست  -

 ! دهیپرسم جواب نم  یازش م یکرده؟ هرچ
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نگاه  دارون تعجب  و هم  یبا  انداخت  نامحسوس   دید  نکهی بهم 

 ابروهام و باال انداختم گرفت و جواب داد:

 ی نم  زیسورپرا  گهیمملکت ما؟ د  دیبر  ستیمگه قرار ن  ز؟یسورپرا  -

 دونن!  ی.. همه منیشه که ا

  یدونه که پوف  ینم  یچیحرف قانع شد دارون ه  نیبا هم  سایگ

 بلند شدن از جاش گفت:   نیو ح دیکش

طناز    شی.. من برم پیدون  یتو هم نم  نکهیپس.. مثل ا  یچیه  -

 و بچه ها! 

 رفتنش دارون رو به من گفت:  با

..  اتیموشک باز میقا نیبا ا ی دیبنده خدا رو دق م نیآخر تو ا  -

دار کجا  بگو  سورپرا  دنشی.. دشی بر  یم  ی حداقل  اش   ز ی واسه 

 بشه! 

 زدم و گفتم:  یچشمک

اش چه    افهیق  ی .. اگه بدونهیموشک باز  میقا  نیمزه اش به هم   -

 شه!   یم یشکل
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م  - چهارتا  چشماش  مطمئنم  وقت  یآره  خودمم  من   یشه.. 

همه   نیکه ا  ی دار   ی چه دل گنده ا  گهیهنگ بودم.. تو د  دمیفهم

 موضوع رو! نیا  ی کرد مشیمدت قا

برگردوندم سمت گ  دمیخند و  پاشا    سایو روم  و  که کنار طناز 

زد.. درست مثل تمام   یبود و داشت باهاشون حرف م  ستادهیوا

مراسم.. پاشا از کنار طناز تکون نخورده بود و اآلنم   ی ساعت ها

مخاطبش طناز بود    شتریکه ب   سا یگ  ی صله به حرفاداشت با حو

 کرد!  یگوش م

بدجور   نیا تغ  ی پسر  و  انقدر  رییخودش  بود.  وقت  ی داده   ی که 

اعتقاداتش بذاره و    ی امروز پا رو  ی حت  ستیطناز حاضر ن  دیفهم

حاضر    ینکرد و از کنارش تکون نخورد و حت  ی اصرار  چی برقصه ه

عروس و دوماد و    اهگیبا خانواده خودش جا  دنیرقص  ی نشد برا

 ترک کنه!

از  شتریب  یلیحرکت.. نشون داد که خ نیشد گفت که با هم یم

  یحواسش جمعه و الزم به تذکر کس  میکرد   یکه فکر م  ی زیچ

 نداره. 
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  ی رو مهمونا  نجایا  تینود درصد جمع  ی بود که وقت  دهی فهم  مثالً

  نهیسنگ   تشی .. مسئول بهیو طناز کامالً غر  ده یم  لیخودشون تشک

تونست داشته باشه    یکه م  ی تنه بار تمام کس و کار   هی  دیو با

 رو به دوش بکشه!

اوا  ییپاشا  ی برا  دیخصلت شا  نیا اون  پسر    هیبه عنوان    لیکه 

..  د یرس  یبه نظر م  دیبع  مشیشناخته بود  یآزاد و الابال  ی ادیز

  نکه یو از ا  المونیحاال.. کامالً توقعاتمون و برآورده کرد و خ  یول

هاش باشه..    ییتنها  قیطناز و رف  یتونست همه جوره حام  یم

 راحت!

××××× 

تو  چشمام و  دستم  و  بستم  کرده    ی ا  سهیک  ی و  پر  خودم  که 

  ز یچالش برانگ   ی تا شده که روش سوال ها  ی بودمش از کاغذها

 نوشته بودم چرخوندم! 

سپرد  طراوت رو  گالره  که    میو  بابام  و  مامان  از    هیدست  کم 

کنن و خودمون صبح زود راه    ی سپر   نجایتابستونشونم ا  التیتعط

سمت اون مکان مورد نظر زرتشت که هنوز نتونسته بودم   میافتاد

 بکشم..  رونی زبونش ب ریدرباره اش از ز ی زیچ
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  م ی راه سر نره.. تصم  ی له امون توحوص  نکهیا   ی شب قبل.. برا  منم

زرتشت    یسوال طراح  ی سر  هیگرفتم   و  نوبت من  به  که  کنم 

 !م یبهش جواب بد

بلند سوالش    ی و با صدا   دمیکش  رونیبرگه رو واسه خودم ب  نیاول

 و خوندم:

  یهمسرت و برا   ی از رفتارها  یک یکه    یقدرت و داشت  نیاگه ا  -

 ؟ ی کرد  یتخاب مکدوم رفتارش و ان  یاز وجودش پاک کن  شهیهم

بهم انداخت    یشده نگاه   زیر  ی با چشم ها   یرانندگ  نیح  زرتشت

 و گفت: 

.. که  ی کرد  ی که تو کاغذها رو نشونه گذار   دمیمنم اصالً نفهم  -

 ..ی و انتخاب خودت جواب بد  لیاز سواال رو به م ی سر هیفقط 

 ! خوبه با چشم بسته برداشتمش!ایهست یعجب آدم -

  ی دیکش  ی کدوم رفتارم و م  نمیخب حاال.. جواب بده بب   لهیخ  -

 ! رونیب

 ن یکه زرتشت زد من ا  یفکر کردن شدم.. برعکس حرف  مشغول

و بفهمم دوست    فتهینوشتم که به زرتشت ب  تی ن  نیسوال و با ا
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درباره اش   دی بده و حاال خودم با  رییو تو وجود من تغ  یداره چ

 گفتم:  یم

 ی کردنت و تو  یمحل  یخواست قدرت حرف نزدن و ب  یدلم م  -

 از وجودت پاک کنم.  مونیقهر و ناراحت

 : دیباال و پرس دیپر ابروهاش

 ؟ی نکرد دایپ  ی مهمتر زیچ -

! حاضرم چند ساعت پشت سر هم داد و هیچه عذاب  یاگه بدون  -

زنم تو چشمام    یباهات حرف  م  یوقت  یو تحمل کنم.. ول  دادتیب

کن بد  ی نگاه  و  وقتی و جوابم  نم  ی ..  به  یکن   ینگاهم  به خدا   ..

 رسم!  یم یپوچ

دونستم محاله بخواد   ینگفت.. هرچند که م  ی زی و چ  دیخند  فقط

که باز کارامون به   گهیخصلت و تو وجودش بکشه و دفعه د  نیا

حداقل    یکاسه.. ول  نیآشه و هم  نی هم   دیکش  یقهر  و ناراحت

کم غلظتش    هی  ی بودم که دفعه بعد  دواریو گفتم و ام  مینظر واقع

 و کم کنه! 

 نوبت منه!  -
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از    یکیرو گرفتم سمتش که دستش و توش چرخوند و    سهیک

 و داد  دستم که براش بخونم..  دیکش رونیکاغذا رو ب

 بوده؟ یچ ی دیکه د یخواب نیترسناک تر -

 کم فکر  کرد و جواب داد:  هی

  ه ی.. فقط  ستی ن  ادمی  شیزیچ  یول  دمید  ادیخواب ترسناک ز  -

  ی زمان   هیشد..    یتو ذهنمه چون هرشب تکرار م  شهیدونه اش هم

اون تصادف مزخرف و خ همه .. تکرار اون  دمید  یم  یلی خواب 

 تو خواب واقعاً برام وحشتناک بود!   ی بودم.. حت  دهیکه کش  ی درد

  زون یو همونطور که از گردنش  آو  دمیو به سمتش کش  خودم

 شدم لب زدم: 

 !رمیبرات بم یاله -

 باز چرت و پرت گفتنش شروع شد!  -

 یقیتر کردم و بعد از دم عم  کی ندادم و خودم و بهش نزد  تیاهم

که به گردنش زده بود تو    یاز ادکلن  ی ادیو وارد  کردن حجم ز

و  میتنفس  ی مجراها به همون قسمت گردن چسبوندم  و  لبام   ..

 ! دم یمحکم بوس 
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نسبت به اون کاغذها به    ی سوال بهتر  نباریکه جدا شدم ا  ازش

 : دمیکه پرس د یذهنم رس

  ی تو ذهنت بود؟ دوستم  داشت   ی زیاون موقع ها نسبت به من چ  -

 ؟ ی اون کار و کرد که

! فقط عذاب وجدان داشتم چون من  میمعلومه که نه! بچه بود  -

 ! یازت خواستم توپ جمع کنمون بش

 انداختم و گفتم:  مین یبه ب  ینیچ

از همون موقع دوستت داشتم و    یشد بگ   یم  ی حاال مثالً چ  -

 ؟یدلم و خوش کن

 ؟ ی بشنو ی دروغ دوست دار -

 م؟ از ی متنفر نشد  ؟ینه خب.. بعدش چ -

 رو لبش نشست و جواب داد:  یق یعم لبخند

 و دروغ بگم!  یکی نیفکر کنم به نفعمه ا -

 زرتــــــشت! -

خب..    ینه که به خونت تشنه باشم.. ول  ی خب بابا! متنفر اونجور  -

جا بذار  و  شبا  ی خودت  نم  یی من..  درد  از  صبح  تا  که   یبود 
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آورد  و به    یمن بود  کم م  ی جا  ی.. تو اون سن هرکسدمیخواب

م کردن  برم   یغلط  عقب  به  اگه  گفتم  دلم  تو  هزاربار    ی افتاد.. 

بابت   نیحداقل از ا   یکردم.. ول  یکار و نم  نیوقت ا  چیه   میگشت

بود تو دل خودم   ی و هرچ  اوردمشیبه زبون ن  یکس  شی مطمئنم پ

 بود! 

 واقعاً! یخسته نباش -

 و گفت:   دیبلند خند ی صدا با

 باشد!   یم  نجانبیبارز ا ی ها یژگیو صداقت از -

تو  دستم و    سهیک  ی و  بردم  برا  هیفرو  ب  ی کاغذ    رونیخودم 

 و گفتم:  دمیکش

 آره کامالً مشخصه!  -

 کاغذ و باز کردم و سوال روش و خوندم: ی تا

که نوشتم    یاَه من هر سوال  ؟ی عاشق همسرت شد  یبار ک   نیاول  -

 به خودم افتاد که..  ی که تو جواب بد تی ن نیبا ا



4012 
 

اول خودت.. دوم اون   یچاه نکن بهر کس  گن یکه م   نجاستیا  -

توش.. اتفاقاً خوب شد.. جواب بده    ی بنداز  ی خوا  یکه م  یبدبخت 

 ! یبگ ی خوا یم  یچ نمی بب

 ! ی تو نگفت یسوال و بهت داده بودم ول نیمن قبالً جواب ا -

  ی اون روز که از دست مشعوف نجاتت دادم! ول  یآهان آره.. گفت   -

 کنه! یو باور نم نیا یآدم عاقل چیه

 چرا مثالً؟ -

ن  - من  بگو  برو  ا  م یکوفت چرا!  از  بعد    ی ک یعاشق    نکهیساعت 

بدبخت و   رزنی پ هیتو خونه  مدییشدم از دستش فرار کردم و دو

 خندن بهت؟ یکردم! نم میخودم و تو خونه اش قا

  یم  نمونیکه اون روزا ب  ی نشده ا ینیب   شیاتفاقات پ  ی ادآوری  با

  ی پر استرس   یخنده.. اون لحظه ها  ریبلند زدم ز  ی افتاد با صدا

شده بودم و خدا    میاز دست زرتشت قا  رزنیکه تو خونه اون پ

وقت فکر    چیواسه فرار دوباره.. ه  ارمی ب  ریگ   یکردم فرصت  یخدا م

اتفاق   ربرسه که من کنا  یکردم روز  ینم به اون  خود زرتشت 

 غش غش بخندم.  
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خنده من.. دوال شد و صورتم و   ریزرتشت بود که تحت تاث نباریا

  دایش نگاه    هیلبخند پر از عشق و    هیبه    لیو خنده ام و تبد  دیبوس

 جذابش بود کرد..  مرخین  خ یکه م

واقعاً چه   یهست  ی موذ  یلیچقدرم که کارم رو تو اثر داشت! خ  -

  ی بد  رزنهیو نشون پ  مونیعروس  ی عکسا  دیبه فکرت رس  ی جور

 تو؟ ی ایتا بذاره ب 

 که کامالً نگاهش و پوشونده بود جواب داد:  یطنتی و با ش  دیخند

کنم اومده    داتیپ   نکهیگرفتم.. چند روز قبل از ا  ادی  نیاز کاتر  -

و به خدمتکار نشون داده بود   مون یعروس  ی بود خونه ام.. عکسا

 و اونم در و براش باز کرده بود! 

 : دمی شده پرس زیر ی چشما با

بطه اتون و از سر  بده را  شنهادی که اومده بود تا پ  ی همون روز   -

 د؟ یریبگ

 رییو تغ  دید  هی به حرص پشت حرف من زد و زاو  ی لبخند  زرتشت

 داد: 

 کرد بود! دایکمدم پ ی که عکست و تو ی همون روز -
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  یآور   ادیکرده بود.. نه از     تیلبخند زرتشت به لب منم سرا  حاال 

زرتشت.. عکس    نکهیشوهرم.. از فکر به ا  لیتو وسا  نیکاتر  یفضول

تو و  به گفته خودش هر شب    ی من  و  بود  نگه داشته  کمدش 

 کرد!   ینگاهش م

  د یپرسم و با  یسوال من ازت م   هیحاال اون کاغذا رو ول کن..    -

 !ی جواب بد

 کاغذا رو گذاشتم کنار و  گفتم:  سهیک

 باشه بپرس!  -

  ی .. زمانشینه.. دوازده سال پ  ای ..  ازدهیبه عقب.. به    میاگه برگرد  -

ه هنوز  ن  چیکه  تلخ  اتفاقات  اون  از  زن    فتاده یکدوم  اون  و  بود 

و برنامه خارج    یخودت و مقصرش بدون  ی نمرده بود که تو بخوا

   ی هم اصالً مطرح نشده بود... بازم دلت نم  ویرفتنت و فرار با گ

 ؟یکنخواست با من ازدواج 

 کمی و   یس  و پانصد  و هزار پارت   

کلمه   هینبود که بتونم با    یگرفتم و تو فکر فرو رفتم.. سوال  ی نفس

کردم و همه جوانب و در نظر    یخوب فکر م   دیجوابش و بدم.. با 
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ا   یم تو  و  و خودم  ترس  یتیموقع  نیگرفتم  برام    م یکه زرتشت 

 کردم..  یکرد.. تجسم م

 م: گفت قهی بعد از چند  دق نکهیا تا

به عقب   میتونم جوابت و بدم.. اگه برگرد یاز دو راه متفاوت م -

نم  کهیدر صورت و  پاک شده  اآلنمون  آ  میدون   یحافظه   نده یتو 

چ م  یم  یامون  قبولت  چرا..  شا  یگذره..  البته  بازم    دیکردم! 

کرد     یم  تمیازدواجمون که با زور و اجبار خانواده ها همراه بود اذ

پ  یرات ییتغ  هی.. من همون شب..  یول تو  به  نسبت    دا یتو حسم 

خب.. اگه در    ی شد.. ول  یم  شتریکردم که مطمئنم رفته رفته ب

روزا تو ذهنمون قرار    نیبه عقب.. که همه ا  میگشت  یبرم  یصورت

 یچه خبره.. نه.. باهات ازدواج نم  نده یآتو    میدونست  یداشت و م

 کردم!

کم نگاهم کرد  و بعد همونطور که دوباره    هیگرد شده    ی چشما  با

 شد گفت:  یم ره یخ رشیبه مس

 چرا؟  -

خورد و    یو نظم قرار گرفتن اتفاقات بهم م  بیترت   نکهیا   ی برا  -

نت   م یتونست  ینم  گهیشد. د  یامون مثل اآلن نم  نده ی.. آجهیدر 
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و قبول    سکی ر  نی.. حاضر نبودم ایبدتر ول  ایشه    یر م بهت  می بگ

..  میکه اآلن توش هست  ی لحظه ا  نیدوباره به ا  دنیرس  ی کنم! برا

م  یحت بعد    گهیبار د  هیشدم    یحاضر  تو ده سال  تا  فرار کنم 

  ه یتکرار بشه و من.. بازم    نمونی ب  زیو دوباره همه چ  یکن  دامیپ

 یدوست داشتن معمول  هیرو تجربه کنم! نه صرفاً    یعشق واقع

 ! ره یگ  یمشترک شکل م یزندگ ریکه تحت تاث

  چیرفت.. ه یم شیپ گهیجور د  هی زی.. اگه همه چیگ یم یعنی -

 !؟ی شد ی وقت عاشقم نم

نکن زرتشت..    سهیاآلن و با اون دختر شونزده ساله مقا  ی سایگ  -

که    ییسایکه عاشقت شد.. خودش تو رو انتخاب کرد.. گ  ییسایگ

با زور سر سفره عقد کنارت نشست.. تحت اجبار بزرگتراش بود.. 

مسئله   نیا ریگوشه ذهنش درگ  هیکه تا آخر عمر..  ه یعیپس طب

ا  یم به  از ته دل م  ه کرد ک  ی فکر م   ن یشد و همش    ی تو هم 

  ن یهمچ  ی دی و دادن د  شنهادشیبزرگترا پ   یوقت  ا ی..  شیخواست

اآلن.. با همه وجودش حس کرد خواستن   ی سایگ   ی! ولادیبدتم نم

که از  پس    یکارا بکن   یلیو دوست داشتنت و.. چون باعث شد خ

..  میکرد  یتو هم اگه اون موقع ازدواج م  دی. شااد یبرنم  ی هر مرد
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پ  بعد  به    یول  ی شد   یم  مونیشچند وقت    ن یقیاآلن جفتمون 

واسه هممیمال هم  گهیکه د  میدیرس نم  چیکه ه   نهی..    ی وقت 

که حاضرم دوباره   نهیلحظه رو از دست بدم.. واسه هم  نیخوام ا

..  دمی که تو ده سال گذشته کش  ییعذاب ها  یروزا و حت  نیهمه ا

 ! رم یگ  یصبر کردنم و م  زهیتکرار بشه چون مطمئنم که تهش.. جا

چون    دینگفت.. شا  ی زیچ  گهیکه نگاه زرتشت برق زد و د   دمید

بره    ن یحرفا تو وجودش از ب  نیا  دن یخواست لذت شن   یدلش نم

 داد با تکرار  چند باره تو ذهنش ثبتشون کنه.  یم حیو ترج

ا  منم و  موندم  که    نیساکت  هرچند  دادم..  بهش  رو  اجازه 

از خوشبخت   یک یکه حاال خودم و جزو    یهم نبود.. من  یاجیاحت

به طور قطع جزو معدود   یتصور م  ایدن  ی آدم ها  نیتر کردم.. 

 شونیزندگ  کی شدم که همه جوره از شر  یمحسوب م  ییآدما

و     ردمک  ی م  م ی و با زرتشت تقس  یخوشبخت   نیا  دیان.. با  یراض

صر  می مستق  یهرازگاه م  حیو  بابت    ی بهش   چقدر  که  گفتم 

م خودم  به  ا  یداشتنش  ملکه    گهید  ی نجوریبالم.  صد  در  صد 

جز   ی زی.. به چیطیشرا  چی وقت.. تحت ه  چیشد و ه  یذهنش م 

 کرد! یفکر نم نیا
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کسب درآمدم و کشف   دیکه تازه تازه داشتم روش جد  ییروزا   اون

 ندهیآ  ی کردم و درباره اش با طناز حرف زدم.. بهم گفت دار  یم

  چی.. ه ی.. بر فرضم که با اون آدما نخوابی کن  یخودت و نابود م

تا    نکهیا  ایو بفهمه و باز قبولت کنه..    نیشه که ا  ینم  دایپ  ی مرد

 نزنه!  تآخر عمر بابتش بهت سرکوف 

ن   یم  ممن مهم  برام  آ  ستیگفتم  به  اصالً  زندگ  ندهیچون    ی و 

خانواده   شیخودم و پ  نکهیکنم و هم  یفکر نم  ی مشترک با مرد

! اما خدا با قرار دادن زرتشت سر راهم.. همه  هیام تبرئه کنم کاف 

 .. ختیتصوراتم و بهم ر

بابت اون سه ماه عذاب آور  زندگ  چیه  دیشا    م یوقت خودم و 

بابتش مجازات شم و هربار که تو   دیال حاالها باحا   دینبخشم.. شا

چهره آشنا و رفتن آبروم    هی  دنیبترسم از د  رمیگ   یقرار م  یجمع

 زرتشت.   شیپ

ا   یول از  فراموش    دنی مطمئنم که جفتمون.. بخش  نی حداقل  و 

و    میکردن تجربه تلخ با خاطرات خوب و بلد  نی گز یکردن و جا

مشترکمون.. به جفتمون   یماه گذشته زندگ  شی ش   نی .. تو همنیا

 ثابت شد!  
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* 

 ! میدی بلند شو رس -

که به بدنم داد.. چشمام و باز کردم و     یزرتشت و تکون  ی صدا  با

 در آوردم!  دهیو از حالت خواب نیماش   یصندل

  شبیچون د   یول  رمیو بگ  دنمیخواب   یکرده بودم جلو  یسع  یلیخ

د  ذوق  هنوز  ز یسورپرا  دنیاز  که  بود.. خوابم    زرتشت  نشده  رو 

 نتونستم مقاومت کنم!  گهی د  میناهار و خورد  نکهی نبرد.. هم

کرد که    یم  یرانندگ   تیهم انقدر روون و بدون آزار و اذ  زرتشت

  دمید  یتا چشمام و رو هم گذاشتم خوابم برد و حاال داشتم م

 خواب بودم! دنمونیراحت بود که تا زمان رس  ی ادیانگار جام ز

خوابالوم و مالوندم و با تعجب به دور و برم نگاه    ی کم چشما  هی

م و  بود  روشن  هنوز  هوا  تشخ  یکردم..  بدم هرجا    صی تونستم 

  د یرس  ی و برم به نظر م  دور  ی و از فضا   ست یداخل شهر ن  م یهست

 شمال باشه..  ی باغ ها ایاز خونه ها  یکی

بودم و   ییجا  نی همچ  هیکردم که قبالً تو    یحس م  بیعج  چون

کرد تا    ی کمکم نم  ی اآلن ذهن به خواب رفته ام.. درست و حساب

 . ارمی به خاطر ب
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اونم با    دمیروم و چرخوندم سمت زرتشت که تازه د  نیهم  واسه

به من زل زده   از دقت  العملم و شکار کنه و  تا احتمااًل عکس 

 :دم یحال پرس  نی.. با ادمیرو قبالً د  نجایمطمئن شدم که ا  نجایهم

 نجا؟یکجاست ا -

 ست؟ین ادتی -

.. میبود  ییجا  نیتو ذهنم هست که انگار قبالً همچ  ییزا یچ  هی  -

 ! ادینم ادمی قی.. دقیول

زد   ی که لبخند  دی رس  یبه نظر م  یمن راض  یجیگ  نیاز  ا  انگار

 و گفت: 

 شو!  ادهیپ -

پا  خودش برا  نییرفت  از  خدا خواسته..  منم  زودتر    نکهیا  ی و 

پشت سرش   ره یقلب پر تپشم آروم بگ  نیو ا  هیچ  انیبفهمم جر

 شدم!  ادهیپ

اطرافمون   ینسبتاً جنگل   ی که تو فضا  ی مه آلود  ی و هوا  رطوبت 

کرد    لیتبد  نیق یبه    میشمال کشور  نکهیبود.. حدسم و درباره ا
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  ی در بزرگ آهن  هی  ی که جلو  ی رو به زرتشت  نانیاطم  ی برا  یول

 : دمیکرد پرس  یبود و داشت قفل بزرگش و باز م ستادهیوا

 م؟ییکجا -

 شمال!  -

 دونم.. کدوم شهر؟ یم -

 گفت: تو صورتم   رهیو خ ستادیو باز  کرد.. صاف وا قفل

 !جانیاله -

کردم بعد از هر    ی شده زل زدم بهش.. حس  م  زیر  ی چشما  با

و   رهیاز من بگ  یواکنش هیانتظار داره    ارهیکه به زبون م  ی کلمه ا 

 ! میینجا یچرا ا دمیمثالً نشون بدم فهم

تاث  دمیبودم و شا  جی گ  جیاون لحظه گ   یول اون خواب    ریتحت 

دور و برم هنوز    زیکردم همه چ  یچند  ساعته بود که حس م 

 ! الهیوهم و خ

ا  یول اسم  که  شن  نیحاال  و  تو  ییزایچ  هی..  دم یشهر   ی داشت 

م جرقه  م  یذهنم  ا  یزد.  ولمیندار  ی لیفام  نجایدونستم   ی.. 

  ی باغ  نی.. تو همیحت  ایشهر..    نیبار اومدم تو ا   هیمطمئن بودم  
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تا اول من برم    ستادیدرش و باز کرد و کنار واکه حاال.. زرتشت  

 تو!

 : دم یجلو رفتم و پرس دیترد با

 نه؟ میبود نجایما.. ما قبالً ا -

  گه ید  قهی .. چند دقی تحمل  کرد  نهمهی.. ایفهم  یبرو تو اآلن م  -

 هم روش!

آهن  دمیکش   یقی عم  نفس در  اون  از  زرتشت  از  رد    یو جلوتر 

 ی شکل  نیا  زیسورپرا   نیدر واقع اول  ای  تی موقع  ن یاول  نیشدم.. ا

 اش! جهینبود که حاال بخوام بترسم از نت

کنسرت و درست کرد    طیکه زرتشت برام مح  یاون خونه ا  ادی

تا   ی نجوریو من و درست هم  د یخر  رازیش  ی که تو  ی خونه ا  ای

ب تو  با    ی خبر  یلحظه آخر  انقدر لذتبخش بود که  نگه داشت.. 

 !دهیبرام د یچه خواب نباریا نمی اعتماد  بهش جلو برم تا بب

باغ بزرگ   هی..  دمیرس  ینم  ی زیرفتم به چ  یجلوتر م  یهرچ  یول

هم   یلیخ  مونیمکان  تیو سرسبز بود و خب.. با توجه به موقع

  د یل همه جاش سرسبزه و بع .. شمادیرس  یدور از باور به نظر نم

 زم یخواست سورپرا  یم  نجایا  دنیدونستم زرتشت فقط با خر  یم
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که من هنوز کشفش    دش   یباغ مربوط م  نیبه ا  ی زیچ  هیکنه..  

 نکرده بودم! 

.. وسط باغ و پله یمیاون خونه نسبتاً قد  دنی.. با دهوی  نکهیا  تا

  ده یتا وسط باغ کش  بیساختمون به صورت ار  ی که از جلو   ییها

و ذهن به خواب رفته ام..    ستادیشد.. قدم هام از حرکت وا  یم

 شد!  داری کم کم ب

پله    نیخونه و ا  نیاومد  ا  یم  ادمیبودم.. داشت    نجای.. قبالً اآره

که همون موقع هم توجهم و جلب کرده بود و به    بشیار  ی ها

 رفتم!  نییازش باال و پا ی طور حتم چند بار

بودم که حاال انقدر سخت بود   ومدهین نجایا شتری بار ب   هی مطمئناً

بار هم مربوط به ده دوازده    هی و همون    اتشییآوردن جز   ادیبه  

پ  ب  گهید  یبود.. ول  شیسال  ا  شتریذهنم  تا    ی اری  نیاز  و  نکرد 

  دم یاز زرتشت بپرسم.. صداش و از کنار گوشم شن  ی زیخواستم چ

 که گفت: 

.. ادیز  تیسواله.. تو که انقدر تحملت کمه و کنجکاو  ی برام جا  -

به عنوان مهر  ی سند  یبفهم  یوقت نخواست  چیچرا ه به   هیکه 

 شه!  یکجا م  قاًی نامت خورده.. دق
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گرد شده برگشتم سمتش..    ی دهنم و قورت دادم و با چشما  آب

لبش و داشتم    ی چشماش و لبخند رو  ی به اون برق تو  بودم  رهیخ

  ی پرت م  گهید قهیقلبم تا چند دق    ادیز  جانیکردم از ه یفکر م

 .. رونیشه ب

 ه؟یکدوم مهر -

بود   مونیآقاجون واسه عروس  ی که گفتم نصفش کادو  یهمون  -

 دادم بهت! هیو منم نصفه خودم و به عنوان مهر 

 یگوشه ا   هیبالاستفاده اس که    نیزم  هیمن.. من فکر کردم    -

 ییجا  نینداره.. اصالً.. تو ذهنمم همچ  دنیبه د  یاجیافتاده و احت

 نبود! 

به ما    هیهد  نی که هم آقاجون از دادن ا   یبفهم  دیحاال با  یول  -

 منظور داشت و هم.. من! 

 نفس نفس زدنم گفتم:   نیطاقت و عاجزانه بهش زل زدم و ح  یب

 .. تو رو خدا!گهیبگو د -
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و از    نیشد انگار.. ا  ی تر م  یزدم.. راض  یعز و جز م  شتریب  یهرچ

م   قیعم لبخندش  ول  صی تونستم تشخ  یتر شدن خط    ی بدم.. 

 فت: باالخره به حرف اومد و گ

مهمون  ادینم  ادتی  - و  یواقعاً؟  من..  دوست   ی الیبرگشتن 

 آقاجون.. 

 آخر و پرتاب کرد: ری زد و ت یچشمک

 بادمجون! میحل -

که به زبون آورد و تو ذهنم   ییتا کلمه ها  دیطول کش  هیثان  چند

کجاست و بعد    نجایا  دمیباالخره فهم  نکهیبکشم و تا ا  ریبه تصو

 دهنم نگه داشتم:  ی دستم و محکم جلو دمی که کش ینیاز ه

 همونجاست؟ نجای.. انجایزرتشت؟ ا یگیواقعاً م -

ا  قبل لبا  نکهیاز  و    ی با  ذوق  با  خودم  بده  و  جوابم  خندونش  

باغ و اون ساختمون و نگاه    ی روم و برگردوندم و همه جا  جانیه

 کردم..

اومد   ینم  ادمی! چرا  جم یخدا چقدر من گ  ی آره.. آره خودشه! وا  -

 آخه!
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 ادت یخوب    یل یبادمجون و خ  میمنم تعجب کردم! آخه اون حل  -

 که من فراموشش کرده بودم!   یبود.. در صورت

 بمونه! ادمی شهیهم نکهیداشتم واسه ا ل یخب من.. دل -

شده بهم زل    زیر    ی و حاال اون بود که با چشما   ستادیوا  کنارم

 زد:

 ؟یچ -

  م یبود! من حل  و یاون روز.. با من و.. با من و گ  ی غذاها  ت یمسئول   -

  نا یکه مامان ا  ییبادمجون و پختم و اون.. لطف کرد و جوجه ها

باد   شیبودن و.. رو آت  دهیکش  خ یتو مواد خوابونده بودن و به س 

اون شد    بیزد! آخرسر همه توجه ها و به به و چه چه کردنا.. نص

من..    ینداشت! ول  ی زدر قبال آشپ  ی ا  فهیچون.. پسر بود و وظ

 بشم!  قی نکرده بودم که به خاطرش تشو  یکار مهم

 زدم و ادامه دادم: ی پوزخند

گرفته شدن    دهی ناد  نیخب.. هم  ینباشه ول  یموضوع مهم  دیشا  -

.. تو  شهیبود که هم  نیواسه منِ شونزده ساله محتاج توجه.. سنگ 

 ذهنم نگهش داشتم!  
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بود که واسه عوض    یکافنگاه به چهره متفکر و ناراحت زرتشت    هی

 قشنگ بگم:  جانیو برگشتن به همون ه نمونیکردن جو ب

هم  - گذشته!  ها  گذشته  کن..  ولش  مونده    ادت یتو    نکهی حاال 

بار دستپختم و    ن یکه واسه اول  یی با ارزشه جا  یل یمهمه.. برام خ

 !ی بهم داد  هیو به عنوان مهر  ی خورد

 شد:  ی لبخند به لبش برگشت و نگاهش موذ دوباره

که   ینیا  لممیبه اصل ماجرا خانوم خانوما.. دل  م یدی هنوز نرس  -

 نبود.  ی گفت

 ؟یپس چ -

دستم و تو دستش گرفت و راه افتاد سمت اون ساختمون و منم   

کردم مگه تو اون   یبا خودش برد.. تو همون حال داشتم فکر م

  گه ی.. دمیعوض کرد  ییآب و هوا  هیو    میبود  نجایکه ا  ی چند روز

مهم اتفاق  به خاطرش همچ  ی چه  زرتشت  که    ی کار  نیافتاده 

 داد:  حیخودش توض نکهیکرده تا ا

روز آقاجون خبر داد   هی..رازیش  میبرگشت  نجایاز ا  نکهیبعد از ا-

داره و به    اجیفروشه..به پولش احت   یرو م  الیو  نیداره ا  قشیرف

کس اگه  سپرده  سر  یم   یآقاجون  بده..    عیخواد  خبر  بهش 
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و رو هوا زدم. گفتم من    دمیحرف و شن  نیبود که ا  ییمنم..خدا

خوام آقاجون..بگو به من بفروشه.. گفت مگه پولش    یاونجا رو م

  ن یکم کنار گذاشته بودم ماش   هیکنم..    یجور م  ؟گفتمی و دار 

کمم از بابا   هی کمم پس انداز دارم..    هیفروشم..  یبخرم..اون و م

بعداً بهش م   رمیگ   ی قرض م نه..مگه به چه  دمیو  .. اولش گفت 

و   ی ایخواد و از پسش برنم  یم  یدگیخوره؟ اونجا رس  یدرد تو م

..گفت  دیو فهم  لشیو دل  دیاصرارم و د  ی وقت  ی.. ولفاحر  نیاز ا

  گه یبابات دراز نکن.. د  شیپ  ی خودیو بخر..دستتم ب  نت یبرو ماش 

هرچ  ی سن بسه  گذشته..  تو  ی ازت  تا  کرده  مملکت    ی خرجت 

بخون  بیغر مخارج یدرس  و  خرج  واسه  بذار  اندازتم  ..پس 

 من به جفتتون!  هیهد الی..اون باغ و وتیعروس

  ی ق یعمساکت شد و من بعد از دم    م یدیساختمون که رس  ی جلو

دور و    ی که به خاطر درختا  ی ریدلپذ  ی مطبوع و بو  ی که از هوا

 : دمیبرمون بود گرفتم پرس

 بود که آقاجون و قانع کرد؟  یچ لتیدل -
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زرتشت اون خونه    یتو ساختمون..ول  میبر  میخوا  یکردم م   فکر

بازم..برام غر   ی ریرو دور زد و رفتم سمت مس نا آشنا    بیکه  و 

 کردم قبالً هم رفتم!   ی نبود و حس م

  ی حصار کش  وار ید  هیتا به    میباغ پشت ساختمون انقدر جلو رفت  تو

رس  د  نجای!امیدیشده  اضافه    دینبود.. شا  ادم ی  گهیرو  بهش  بعداً 

 کرده بودن.. 

شد    رهیکه از دور و برم به چهره زرتشت خ  میمتعجب و سوال  نگاه

 گفت: 

  ی دوست داشت  شهیکه هم  یکه جواب دو تا سوال  نجایآوردمت ا-

 رو بهت بدم.   ی دیکه اآلن پرس یسوال نی..به اضافه ایبدون

 کدوم سواال؟ -

شدم..ا  یک- اکی  نیعاشقت  دو  و  نکهی!  شرکتم  اسم  چرا   ..

 ! زَرانیگذاشتم..خِ

تاث  ضربان تحت  عج  ریقلبم  ا  بیلحن  و  زرتشت  نگاه    نیشده 

دستم و    اریاخت  یو معنادارش انقدر محکم شده بود که ب  قیعم

 : دمیام گذاشتم و پرس نه یقفسه س ی رو
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 دارن به هم؟ ی دوتا..ربط نیا -

.. دستش و رهی نگاهش و از چشمام بگ  نکهیزد و بدون ا  ی لبخند

شد و    یاز  حصار و که درش محسوب م  یقسمت  ه یدراز کرد و  

 باز کرد.. 

 !زرانیعاشقت شدم! باغ خ  نجایبار ا نیاول -

 یباد  ی پرنده ها.. صدا  ی اطرافم.. صدا  ی همه صداها  هیچند ثان  تا

  ی ضربان قلب  ی صدا   ی حت  ای..  دی چیپ  ی درخت ها م  ی که ال به ال 

سرم    ی که تو  ی زی.. قطع شد و تنها چمش د یشن  ی که خودمم م

 شد.. حرف زرتشت بود..  یتکرار م

از صد بار تکرار شد.. تا باالخره    شتریبار.. نه چند بار.. ب   کی  نه

چند  تا کلمه توش فرو    نیکه با هم  ی تونستم خودم و از خلسه ا 

 مکان و زمان! نیبکشم و برگردم به هم رونیرفتم.. ب 

ب  ینتونسته بودم حرف  هنوز که زرتشت نگاهش و   ارمیبه زبون 

ا و  از   نباریگرفت  باغ جدا شده  اون  وارد  من  از  خودش جلوتر 

 دنبالش رفتم..  عی شد و منم سر گهید ی قسمت ها

اونجا توجهم   ییدخترا   هیتازه از خارج برگشته بودم.. دروغ چرا..    -

  ی نم   دایپ  نجایا  هشونی دونستم شب  ی و جلب کرده بودن.. که م
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  یروز  هیکردم اگه    یبود و فکر م  رشونی.. ذهنم هنوز درگیشه ول

از  همونا..    یک یسراغ    رم یگردم و م  ی بخوام ازدواج کنم.. حتماً برم

کردم تفکرات و    یاشون.. حس م   افه ینه فقط به خاطر شکل و ق

  نی.. واسه همدم یم  حیترج  نجای ا  ی اونا رو.. به دخترا  یسبک زندگ

با تو شن  شنهادی.. پ یوقت   چی .. بدون هدمیمامانم و واسه ازدواج 

 ! ادیخوشم نم  یلیمخالفت کردم و گفتم از ازدواج فام  یمهم  لیدل

رو واسه    زایچ  نیگشاد شده از پشت بهش زل زدم.. ا  ی چشما  با

کردم    ی فکرشم نم  یو حت   دمی شن  ی بار بود که داشتم م  نیاول

 ن مخالف بوده باشه! اول.. با ازدواجمو ی که زرتشت هم اون روزا 

 دمید  ی! منجایا  میاومد  نکهیهرچند که مامانم قانع نشد.. تا ا  -

آوردن درباره ما با هم پچ پچ   ی م  ریبزرگترا هر موقع فرصت گ

ب  یکردن.. ول  یم به    ی م  یو سع  یال یخ یمن خودم و زده بودم 

که داشتم    ییارهایکه بخوام تو ذهنم با مع  نمیکردم اصالً تو رو نب

  ه یکه    ی بود  یهمون دختربچه ا   مات کنم.. تو در نظر  سهیمقا

  ی کردن با ما.. باعث شد  ی از حدت واسه باز  شی .. با اصرار بیزمان

ازت   نکهیعمرم و تجربه کنم! نه ا  ی روزا   نیو دردناک تر  نیبدتر



4032 
 

بسازم..    یو با کس  میزندگ  دمی د  ینم  یمتنفر باشم! فقط.. لزوم

 ! فتمیخاطرات تلخم ب  ادی دنشیکه با هربار د

اطرافم.. که پر بود    طیبه مح  رهی با زرتشت بود و نگاهم.. خ  گوشم

 ! زرانیبه قول زرتشت.. خ ایبامبو..   اهیسبز  و بلند گ  ی ها یاز ن

وقت نتونستم    چیبود.. چرا ه  ادمیخوب    یلیرو خ  نجایکه ا  یمن

اسم    هیچون.. به    دیکنم؟ شا  دای ربطش و با اسم شرکت زرتشت پ

کرد   ی.. به ذهنمم خطور نمیحت  دیشا  ایشناختمش    یم  گهید

 الهام گرفته باشه!   ییجا  نیکه زرتشت واسه اسم شرکتش از همچ

تقد  یول  - د  هی  ریخب..  و    ی ا  گهیسرنوشت  بود  زده  رقم  برام 

اون نخواد.. خواست و اراده ما..    ی کنه.. تا وقت  یخواست بهم حال 

  اد ینم  ادمیکه اصالً    ی نداره! انقدر  مونیزندگ   ی تو  ی ریتاث  چیه

 نجا یا  نمیقسمت از باغ و بب  نیا  امیب  ییچرا به سرم زد که تنها

 ره..  چه خب

شد    رهیسمتم و خ  دی.. چرخستادمی و منم پشت سرش وا  ستادیوا

 مات مونده ام و گفت:  ی تو چشما 
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 نیقشنگ و دلنش  ی شدنم.. صدا  کیاومدم و.. به محض نزد  یول  -

تنها  ی دختر و  خلوت  از   داشت  خوندن   شییکه  آواز   واسه 

 کرد.. به گوشم خورد!  یاستفاده م 

و از دست داده    ش ییبه کل کارا  ش یپ   قه یکه تا چند دق  ی مغز

کرد..    یرو زنده م   یمیخاطرات قد  واشی  واشیبود.. حاال داشت  

سر درآوردم    نجایاز ا  هویزرتشت..    نی که منم ع  یمثل همون روز

.. آواز خوندن خواست.. چون حس شهیو دلم.. طبق معمول هم

رسه و مجبور   ینم  یکه صدام به گوش کس  هییکردم تنها جا   یم

انگار..    ی جواب پس بدم.. ول  یکار  به کس   نیخاطر ا  به   ستم ین

 کردم!   یاشتباه م

 : دیشده من زد و پرس  ریمتح  افه یبه ق ی لبخند زرتشت

 ادته؟ ی  ؟ی خوند یچ -

به سرم هجوم آورده    هویکه    ی بودم با خودم و افکار  ریدرگ  هنوز

 بودن که خودش خوند: 

 با تو رفتــــم!  -

تا  سرم به  تند  تند  با صدا  دییو  از بغض و    ییتکون دادم و  که 

 لب زدم: دیلرز یم رتیح
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کو  یب  - سر  از  آمــــدم..  باز  د  ی تو  دل  همون ــــوانهی او..   !

وقت   یآهنگ خ  یکه  کنار  کرد   ابونیاز  ماشی سوارم  تو    نت ی.. 

 ! ی گذاشت

به عقب    شتریسرم و که نصف ب  ی و دراز کرد و شال رو  دستش

شونه ام و تو    ی بافته شده رو  ی د برداشت و موهاسر خورده بو

 داد.. ی دستش باز

از   ی م  - قبل  و  برسونم  تقلب  بهت  آهنگ  اون  با  خواستم 

همونجا    دنمونیرس که  بشناسونم..  بهت  و  خودم  خونه..  به 

 پاک شده از ذهنت!  زایچ  یلی.. خدمیفهم

دل  کهیدرحال خودمم  و  بود  شده  پر  چشمام  نم  لشیحاال   یو 

 دونستم گفتم: 

نم  - فکرشم  ا  یمن.. من اصالً  تو اون روز  .. صدام و  نجای کردم 

 ! ی باش دهیشن

  نم ی .. انقدر کنجکاو شدم که جلو اومدم ببدمیفقط صدات و نشن  -

واسه خودش بزنه   یرسم نبود زن  لمونی.. تو فام ه یصدا مال ک   نیا

بلند    راهنیپ  هی !  دمتی.. داهایگ  نیا   ی .. ال به ال نکهیآواز.. تا ا   ریز

  ی رفت  یآواز خوندن واسه خودت راه م  نیو ح  ی بود   دهیقرمز پوش
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چند متر    یکی  ی دی.. که نفهمی غرق بود  ودتخ  ی ایو انقدر تو دن

 و با نگاهش داره..  ستادهیاونورتر وا

 و لب زد: دیخند آروم

 ! دهیقورتت م -

شد    ی دونستم زرتشت از  همون اول راض  ی.. م دمیخند  ناباورانه

ا ول  نیبه  نم  یازدواج  با    یفکر  و   یواشکیزدن    دید  هیکردم 

 آواز خوندنم.. بهم عالقه مند شده باشه!  ی صدا  دنیشن

 نیزتریانگ  جانی که مطمئناً ه  دمیجد  ی ها  دهیشن  نیهمه ا  هضم

تونست بهم بده    یبود که زرتشت تمام طول عمرم م   ی ز یسورپرا

با  یزمان م بار تو  دیهمه رو چند  دیبرد و من  ذهنم   ی و چند 

 بشه. لیکردم تا لذتش تکم یمرور م

حال اون لحظه ام انقدر خوش بود که با ذوق به دور و برم    یول

دختر قرمز پوش شونزده ساله رو ال به  کردم اون    یزل زدم و سع

  یسبز تصور کنم و چند متر اونورترشم پسر  ی ها   زرانیخ  ی ال 

نگاه    ایکرد    یداشت نگاهش م  یواشکیکه   با  به قول خودش.. 

 داد! یقورتش م
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شد چند بار    یکه از رو لبم پاک نم  ی با همون لبخند  نکهیا  تا

تا به  و  ح  دییسرم  و  دادم  شدت   نیتکون  از  زدن  نفس  نفس 

 گفتم:  جانیه

.. آره! داشتم  دمیهم شن  ییصدا  هی..  ی! حتادمهی.. به خدا  ادمهی  -

  ی صدا  هی  همیکردم..    یسرم جمع م  ی موهام و با سنجاقم باال 

نفهمه    یکس  نکهیاز ا  دمیبه گوشم خورد. انقدر ترس  یخش خش

چ دو  یم   کاریداشتم  ساختمون..    دمیی کردم..  تو  برگشتم  و 

 افتاد و گمش کردم! نجایسنجاقه هم هم

که داشت باهاش حرفم و   ی زدم به چهره زرتشت و لبخند  زل

 کرد..  یم دییتا

خ  ریبخ  ادشی  - رو  خر  یل یسنجاقه  تازه  داشتم..    ده یدوست 

کردم    یذوق م  یقرمز بود.. کل  ییها  نیبودمش.. روش پر از نگ

م  یوقت همرنگ  لباس  دوباره  دمشی پوش   یبا  بعدش    ی واشکی.. 

 نکردم! داشیپ ی هم دنبالش گشتم.. ول ی.. کلنجایاومدم ا

 چون من برداشته بودمش!  ی نکرد داشیپ -

 و لب زدم: دمیکش  ینیه

 ؟ یگیواقعاً م -



4037 
 

خنده سرش و تکون داد و دوباره دستم و گرفت و من و کشوند    با

 .. شتریبازش ب ی و فضا کمتر بود اهاشیکه گ یسمت قسمت

چشمم به    یبهت زده شد و چشمام گشاد وقت  گهیبار د  هی  نگاهم 

بلند قرمز    راهنی.. پهیجعبه با    هیروش افتاد!    ل یو وسا  زیاون م

 که رفت سمتش و برش داشت.. 

چون هربار  ..  یدون  یعالقه ام به رنگ قرمزم م  لی دل  گهیحاال د  -

وسط واسه   نی.. که اندازهیاون دختر م  ادیرنگ.. من و    نیا   دنید

  ی ایهم به دن   ی تی اهم  چیخوند و ه  یو شعر م  دیچرخ   یخودش م

و حس کردم    دیلحظه لرز  هیداد.. اونجا بود که دلم    یاطرافش نم

تونستم    یبدم نباشه.. حداقل م  نیمامانم همچ  شنهادی.. پ دیشا

هم واسه  کنم!  فکر  تصم  نیبهش  موقع  اون  از  گرفتم    میتازه 

بشناسمت که خ  نمتی بب فهم  یلیو  احت  دمیزود  به    یاجیاصالً 

..  یخارج  ی واسه ازدواج با دخترا  میتئور  دمیفکر کردن ندارم. فهم

دخترک شر   نیتونستم ا  یم  یفکر ممکن بود.. وقت   نیمسخره تر

ا  قرمز  اقوتی  هیکه مثل    یطون یو ش   ی باغ و جنگل م  نیوسط 

 و واسه خودم داشته باشم!  دیدرخش

 و به سمتم دراز کرد و گفت:  راهنیپ
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 ش؟ یپوش  یم -

م  داشتم  پوش   راهنمیپ  نیا  دمید  ی تازه  قبالً  و    ده یآشناست 

د اون..  از  بعد  که  هرچند  نفهم  دمش یند  گهیبودمش..    دم یو 

 کجاست.. 

ز  هیهمون  نیا  - تو  وقت  نیزم  ر یکه  خونه..  برات   ی اون  داشتم 

 دم؟ یکردم پوش ی کنسرت اجرا م

که بازم چشمام   یتکون داد و من  دییزد و سرش  و به تا  ی لبخند

 یلیکه خ   ی پر شده بود.. نگاه تار شده ام و دوختم به صورت مرد

 تو دلش نگه داشته بود.. شیوقت پ یلیرو از خ زایچ

 ؟یرو بهم نگفت نایچرا همون موقع ا -

زده و    جانیکرد.. نه تو رو ه  یم   ی.. نه من و راضیگفتنِ خال  -

و حرفام   ی نیو با چشم خودت بب  ی ایخوشحال. دوست داشتم ب 

 ی نم  دایمناسب پ  تیوقتم موقع   چیکه خب.. ه   ی بشنو  نجایو ا

 ! میاآلن که باالخره اومد نیشد.. تا هم

که تو گلوم خونه کرده بود قورت   یدهنم و به همراه بغض  آب

  ی و که تازه داشتم م  راهنیدادم و به کمک خود  زرتشت اون پ
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خودم   یمیقد  راهن یهمون پ  هی کرده بود شب  یسع   یلیخ  دمید

 .. دم یباشه پوش 

د  نگاهش با  روز  مثل همون  با   دنمیدرست  بار  و چند  زد  برق 

ا   یچشما و من  برانداز کرد   و  پام  تا   جانیمات شده اش.. سر 

شد    ی.. غرق مدید  یرنگ و تو تنم م   نیچرا هربار که ا  دمیفهم

 ! ه یو مال چه زمان هیدونستم چ یم گهیکه اآلن د  ی تو خاطره ا

با مکث  دیکش   یقی عم  نفس و  نگاهش  و   یطوالن  یو  ازم گرفت 

وا ر  نی.. حستادیپشت سرم  و  موهام  بافت   ختنشون یباز کردن 

 شونه ام دوباره و چند باره ضربان قلبم و باال برد.. ی رو

که   ی شکل همون دختر یخوام دوباره بش یموهات باز بود.. م -

با  و با خودش برد..    نمیبار قلبم و لرزوند و دل و د  نیواسه اول

هاش.. با آزاد و رها بودنش.. با    طنتی حرکاتش.. با صداش.. با ش

صورتش   ی رو  ی .. با کک مکا خشیرنگ    ی .. با چشمااشیخوشگل

 ی رو  ی و خال خال ها  سنگگل    ادیکه من و همون لحظه اول..  

 گلبرگاش انداخت.. 

 دن یکنارم رد شد و رفت سمت اون جعبه.. منم انقدر کنجکاو د  از

درش و باز کرد..   یپشت سرش رفتم و وقت  شدم که  اتشیمحتو
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افتاد به سنجاق از همه چشمم  اآلن حرفش و    نیکه هم  یاول 

با    ی سنجاق  هیزدم!   تا دور گلبرگاش..  و دور  بود  که شکل گل 

 قرمز کار شده بود!  ی ها نی نگ

  ن ی در اثر مرور زمان نگ   نکهیو دراز کردم و برش داشتم.. با ا  دستم

و داشت و منم با همون   شی هنوز قشنگ یهاش کدر شده بود ول

طرف موهام و باهاش جمع کردم و با    هی..  یمیذوق و شوق قد

 زرتشت.. ی دای و ش  رهیلبخند زل زدم به نگاه خ

 خوب شد؟ -

نگاه ش   بدون تا  فتهیگرفتن  به  و  که   دییاش.. سرش  داد  تکون 

 گفتم:  دنی گردن کش نیح

 و جعبه ات!ت ی دار یچ گهید نم یبب  -

ها   یکی بود.. البد همون عکس  ی از عکس  هام  موقع  که    یاون 

رو  داشیپ  نیکاتر و  بود  ها  ی کرده  حلقه  هم..    ی عکس 

د با  که  اخ  ادی ..  دنشونیازدواجمون..  ماه  چند   رمون یمکالمه 

حلقه برد تو اون پاساژ و    دیزرتشت من و واسه خر  یافتادم.. وقت

 : دمیپرس

 ؟ ی دکر کاریو چ  تیحلقه قبل -»
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و   - درآوردمش  اون  از  بعد  بود..  دستم  تمام  سال  دو  هست! 

پ جا   ش یگذاشتمش  خونه  تو  فرار  موقع  صاحبش  که  جفتش 

 گذاشته بود!«

فرستادم و حلقه خودم و برداشتم.. با    رونیو به شکل آه ب   نفسم 

نفرت    ادیبالفاصله    دنشونید با  رو  که حلقه  فرارم  همون شب 

سال    نیافتادم.. زرتشت تمام ا  یپاتخت  ی درآوردم و گذاشتم رو

 افتاد؟  یم  نایهربار.. نگاهش به ا یبود وقت دهیکش یها چ

داشت که دو سال حلقه   دیداشت.. ام دیاز همون روزا ام زرتشت

ه اآلن نگ  نیرو تا هم  نایداشت که ا  دیبود.. ام  اوردهیاش و درن

صورت در   بود  آدم  یداشته  هر  شروع  یکه  از  بعد    ی زندگ  هی.. 

شه    یکه به گذشته اش مربوط  م  ی زیهرچ  دهیم  حی.. ترجدیجد

 بزنه!  شیرو آت

جعبه خاطرات زرتشت   ی .. عکسم و  هم از تویاشک  ی چشما  با

  ر یزنج هیهم هست..  ی ا  گهید زیچ  هی.. رشیز دمیبرداشتم که د

 که طال بود انگار. 
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ا  قبل ب  نکهیاز  دقت  با  برش  نمشی بب  ی شتریبخوام  زرتشت   ..

وا سرم  پشت  دوباره  و  مو  نی..حستادیداشت  روانداختن   ی هام 

 شونه ام لب زد: 

ب   - ماه عسل  واسه  بود  انجایا  ارمتیقرار   رو..همون   نی..  حرفا 

گردنبند و که خودم سفارش داده   نیموقع بهت بزنم و بعدش..ا

و    ستیدونستم هنوز دلت باهام صاف ن   یبودم..بندازم گردنت! م 

داشتم به خودم.. مطمئن    مانیا   ی..ولدهیبه اندازه من..دلت نلرز

ببودم   اگه  حرف  نجایا   ی ا یکه  بشنو  امو  ا  ی و  و    نی و  گردنبند 

شه!    ی..نظرت نسبت به من صد و هشتاد درجه عوض می نی بب

 اآلن!   نی.. تا هم ومدین  شی وقت فرصتش  پ  چی خب..ه یول

  ی .. خدا خدا منمشی گردنبند و که بست..کنجکاو شدم بب  قفل

تونستم بندازمش و هربار با    یکردم حروف اسمم نباشه چون نم 

 افتادم..  یاون زن نگون بخت م  ادی دنشید

سرم و خم کردم و چشمم به پالکش افتاد که طرح   نکهیهم  یول

با   نهیس  ی بود.. نفس حبس مونده تو  زرانیخ  اهیگ  نیهم ام و 

اش   ره یپر از ذوقم خ  ی فرستادم و با چشما  رونیراحت ب  الیخ

 شدم.. 
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طبی وا- چقدر  قشنگه..  چقدر  حت  یعی ..  و   یدرآوردنش..  برگ 

ع  به ذهنت   ی خودشه.. آخه چه جور  ن یخط و خطوطاش هم 

ا   ی نامرد  یلی؟خیکن  ی کار  نیهمچ  دیرس چرا  و    نیزرتشت.. 

 !؟ی زودتر به من نداد

بود و داشت با   ستادهیو که بلند کردم زرتشت رو به روم وا   سرم

ا  یچشما و  به من  م  نیخندونش  نگاه  بچگونه  و شوق    ی ذوق 

 کرد..

  ن ی چرخوندن نگاهش ب  نیو با دستاش نگه داشت و ح  صورتم

 رطوبت زده ام گفت:  ی چشما

 ی بهت بدم..که ذهنت از همه دغدغه ها  یبرام مهم بود وقت   -

..  فتهی ب  ادتی  دنشیکه با د  ی زیو درشت خالص بشه و تنها چ  زیر

و   یخودت بفهم  نکهیبدبخت و.. بدون ا  پسر  هی باشه که    ی روز

  دا ی..تا آخر عمرش  عاشق و شی انجام بد   یکار  خاص  نکهیبدون ا

..  ایمکان دن  نیتر  مقدسمکان براش شد    نیکه ا  ی ! انقدری کرد

و    فتهین  ی ا  گهیباغ و گرفت تا دست کس د  نیا   نی به خاطر هم

  نیداد پالکش و بسازن تا بتونه از ا  نینشه..به خاطر هم  فیح

که    یاسم شرکت  نیو ثبت کنه.. به خاطر هم  شیروز عاشق  قیطر
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  ادش ی  شهیتا هم  زرانیبود و گذاشت خ  کیتوش با پدرزنش شر

عشق اولش باشه   نیگزیجا  ستی قرار ن  شی زندگ  ی تو  یچیباشه ه

  نیتو دل خودش نگه داشت.. به خاطر هم  شهیو هم  لشیدل  یول

ها    اهیگ  ن یخونه و اتاق شرکتش..شد چند تا از هم  ی تنها دکور

.. بتونه خاطره خوش اون  ی گلدون که هر جا و هر لحظه ا  هیتو  

  ه برد..زند  ادشیراحت.. خاطره تلخ تصادف و از    یلیروز و..که خ

 نگه داره! 

.. قلبم  میشونی کم خم کرد و لباش و چسبوند به پ   هیو    صورتم

که    یحس خوب  نهمهیاز ا  دیرقص  یخودش  م  یداشت برا   گهید

 شده بود!  قیجا بهش تزر هی

از عشق    ی دیه باهاش موج جد داشت ک   ی زیچ  هی  شهیهم  زرتشت

  ن یا  یو بهم منتقل کنه و اون لحظه چقدر دلم تالف  جانیو ه

 خواست!  یحس خوب و م

  ی دونستم ک  یکه اصالً نم  ی زی به اون م  هیکه گرفت.. با تک  فاصله

 و گفت: ستادیاونجا گذاشتتش وا

  ؟یبرام بخون ی خوا  یم یحاال چ -
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خوندن..    ی گلوم و صاف کردم تا آماده بشم برا  عیو سر  دمیخند

ا تمام  از  ا  ی حرفا  نیبعد  و صادقانه  ازش شن  ی قشنگ    ده یکه 

بازساز ترانه خوندن و  با هم  یمیاون صحنه قد  ی بودم..    ن یکه 

  ی بود که م   ی کار  نیچشمش رقم خورده بود.. کمتر  ی جلو  پیت

 تونستم براش بکنم. 

ول  اولش بخونم  رو  ترانه  همون  غمگیخواستم  بودنش..    ن ی.. 

و  میاومد یجو قشنگ در م نیکرد و از ا یجفتمون و ناراحت م

 خواستم!  یو نم نیمن ا

کلمه   نیکه مطمئن بودم با همون اول  گهیآهنگ د  هی  نیهم  واسه

خوش رنگش   ی اش.. شاهد لبخند جذاب زرتشت و برق چشما

 شم و انتخاب کردم و خوندم:  یم

 ..گل سنگــــم گل سنگـــــم.. 

 بگم از دل تنگــــم..  ی..چ

 کش اومده اش زمزمه کرد: ی که زرتشت با لب ها دم یشن

 ! شرف یب -



4046 
 

کلمه اوج ابراز  احساساتش  محسوب   نیدونستم ا  ی که م  منم

ح  یم و  گرفتم  و  دستاش  جفت  سمتش..  رفتم  جدا   ن یشه 

 خوندم:  ی شتریبا عشق ب  زیکردنش  از م

 ..گل سنگــــم گل سنگـــــم.. 

 بگم از دل تنگــــم..  ی..چ

 ..مثل آفتاب اگه بر من.. 

 رنگــــم..  یسردم و ب  ی..نتاب 

خندوندش    ی رو لبا   عیبوسه سر  هیپنجه پاهام بلند شدم و    رو

 .. دمیکاشتم و عقب کش

 ..همه آهم همه دردم..

 ..مثل طوفان پر گردم..

باز کردم و هم  دستام از دو طرف    ی ونطور که دور زرتشت مو 

 خوندم:  دمیچرخ

 ..باد مستم که تو صحرا..

 گردم..  یدور تو م چمیپ ی ..م
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به ال   دور و    دهیقد کش  ی ها  زرانیخ  ی شدم و همونطور که ال 

 زدم صدام و باالتر بردم: ی سرسبز  قدم م

 .. ی ..مثل بارون اگه نبار

 ..ی ..خبر از حال من ندار

اومد.. با انگشت بهش    ی ام معقب.. زرتشت هم داشت باه  برگشتم 

 لرزون خوندم: ی اشاره کردم با صدا

 شم دو روزه..   یتو پر پر م ی..ب 

 سوزه..  ی..دل سنگت برام م

  یشدم و با عشق و حرارت  زونیاز گردنش آو  دیکه رس  میقدم   هی  به

که هم رنگش عسل    ییکه تنم و داغ کرده بود.. زل زدم به چشما 

  ی عسل و برات زنده م  نیریبود هم.. نگاه کردن بهش.. طعم ش

 کرد..

 ..گل سنگم گل سنگم.. 

 بگم از دل تنگم..  ی..چ

 ..مثل آفتاب اگه بر من.. 

 رنگم..  یسردم و ب  ی..نتاب 
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طاقت و آشفته شده اش.. از چشمام به لبم افتاد    یکه نگاه ب   دمید

 نیاز لذتبخش تر  یکیبرد و    نیاون بود که فاصله رو از ب  نباریو ا

ها ا   ی بوسه  وسط  و..  از    نیمشترکمون  که  از خاطره  پر  مکان 

 داد..  هی شد بهم هد یگوشه به گوشه اش.. عشق حس م

کردم.. بدم    شیو با همه وجودم همراه   د یچیدور گردنش پ  دستام

مقدمه امون که    یب  ی مثل همه رابطه ها  میاومد  تا تهش بر  ینم

 زد!  یو رقم م مونیخاطرات زندگ نیتر زیانگ جانیه

و بهم   شیشونی کم بعد زرتشت جدا شد و همونطور که پ هی یول

 نفس نفس زدنش گفت:  نیچسبونده بود.. ح 

 نجا؟ یطناز اومدم ا یچرا.. روز عروس ی دیفهم -

 ؟ یو آماده کن لیوسا نیکه ا -

ا   - بانکهی هم اون هم  پا    یاون خونه رو که چند سال کس  دی.. 

 دادم.. یتوش نذاشته بود و سر و سامون م 

که ذره ذره اش  و به منم منتقل    یجانیکرد و با همون ه  یمکث

 کرد ادامه داد: یم

 ! میینجایچند روز ا -
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 ارمنستان؟ میبر میخوا یچند روز؟ مگه نم -

 دادم! رییو تغ طامون یبل خیتار -

 چرا؟  -

اونجا که.. بچه امون تو شکمت   میبر  یخوام وقت  یخوام.. م  یم  -

 به وجود اومده باشه! 

 کم فاصله داد و زل زد به نگاه مات مونده ام..  هیو  سرش

   ؟ی خوا  یتو هم م -

براش    ینکرده بود و جواب  لیو تحل  هیذهنم حرفش و تجز  هنوز

 نکردم که گفت:  دایپ

کن  - شروع  اول  از  شد  هاد یجد  یزندگ  هی..  م یقرار  تجربه    ی .. 

بچه    هی..  نیریو خاص و ش  دی.. جددهیتجربه جد  هی  نمی.. ادیجد

خواسته ام   ی .. جلویخواستم ول  یم  شهیاز وجود خودمون.. هم

اول تو آماده   دیرو دوش تو بود.. با نشیگ و گرفتم.. چون بار سن

.. وقتشه گل  یآماده ا  گهید  اال .. حیاز نظر روح  شتر ی.. ب ی شد  یم

 کنم!  ریسنگم و تکث



4050 
 

مسئله   نیسرعت درباره همچ  نیبا ا  ی ریگ  میبود.. تصم   سخت

مسئول  یمهم به  کردن  فکر  بود..  با    ییها  ت یسخت  بچه  که 

م سخت  ارهیخودش  اومدنش    ییها  یو  وجود  به  لحظه  از  که 

درست و از    یبه راحت   یکرد تا نتون   یم   تیهمراهش هست.. کفا

 ..ی بد  صیغلط تشخ

  ه یرو داشتم به اسم زرتشت!    یآدم  هیوسط..    نیخب.. من ا  یول

شد    یکوه استوار که چشم بسته م  هی..  یشگیهمراه هم  هی..  قیرف

  ه ی روت..    رو به   ریراحت باشه از مس  التیکرد و خ  هیبهش تک

 ی که دستم و محکم گرفته بود و محال بود ولش کنه! آدم  یآدم

 کرد..   یو نصف م منرو دوش  نی که به طور قطع.. بار سنگ

کس  یم  چطور به  نکنم  اعتماد   ش  یتونستم  تو  ماه    شیکه.. 

.. برام  تشیو.. با عقل و درا  می گذشته.. تمام مراحل سخت زندگ 

که من   یمن و جبران کرد؟ آدم  ی ها  یعقل  یآسون کرد؟ تمام ب

شناخت! پس چرا من تالش نکنم    یاز  خودم م  شتریب  یو حت

تکث ا  ریواسه  برام    نیکردن  کمال  و  تمام  و  بود  انسان  که  آدم 

 کرد؟ یمعن
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به فکر   اجیگفت آماده ام.. پس حتماً هستم! احت  یزرتشت م اگه

سرم و به    نانیبا اطم  نیود! واسه همنب  ی ریگ  میکردن و تصم

 تکون دادم و دستام و دور گردنش حلقه کردم..  دییتا

چشما   رهیخ ا   ی تو  از  قبل  منتظرش..  نگاه  و  شده   نکه یشفاف 

ا کنم    نباریبخوام  شروع  ها  گهید  یکیخودم  رابطه  پر   ی از 

با حرفم    جانمونیه ز  هیو..  آماده    ی ها  زمیه  ریفندک گرفتم.. 

  نم یخواست تو چشماش و بب  یکه دلم م  یشیوجود زرتشت و آت

 روشن کردم:

انقدر باغبون    نمیمهندس! بب  یباشه! نشون بده چند مرده حالج  -

  زرانیخ  نیا  ی لحظه.. ال به ال   ن یو هم  نجایکه هم  یهست  ی ماهر

 !  ی کن ریکه شاهد عشقت بودن.. گل سنگت و تکث  ییها

 . .دیروشن شد و شعله کش شیآت

 رو نسوزوند..   ی زیچ یول

 و خراب نکرد.. ییجا

 .. برعکس

 داد..  یزندگ



4052 
 

 داد.. عشق

 داد..  زهیانگ

که تو باور  یش یآت همونمقدس بود..  ی روز هیکه  یشیآت همون

 .. هییو روشنا یو پاک ینماد راست انیزرتشت

  ر یروشن تو وجود زرتشت هم.. تحت تاث  شهیهم  شیآت  نیا  دیشا

داشت که از   ی قدرت  نیکه مادربزرگم روش گذاشته.. همچ  یاسم

داد.. پاکم کرد   ی.. بهم راستمیلحظه دوباره پا گذاشتنش به زندگ 

شده ام و تا ابد.. روشن و پرنور    کیتار  ریو خودش سوخت.. تا مس 

 نگه داره! 

 


