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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

_�ارت#

:�ا عص�ان�ت  رو از �ا�ا گرفتم و گفتم   

ە_   �م��
�

�ه عقاب ترجیح م�دە از گرسن�

..و� هم ُسفرە ی الشخور �شه 

:�ا�ا پوزخندی زد و �ا عص�ان�ت گفت 

...تا نزدم  )  �ع�� خفه شو ( ب�ند �اله رو _ 

:�ا عص�ان�ت بر گشتم و گفتم  

واسه �� خفه شم ؟_  

:�ا�ا �ا عص�ان�ت   پوزخندی زد و گفت 

نا بهت نیومدە  چس �الس واسه_ 
َ

ر�د �ا�ات م�ای    این گوز گوز کردنا و ز�
نک�ت ؟   امروز خوب  مارو کنف کردی ؟

:ن�اە ازم گرفت �ا عص�ان�ت ادامه داد  

نگش خ�ط �_ 
ُ
شه آدم تو آفتا�ه پ��  �خورە اما پ�ش   رفیق د

ون  دادم و گفتم    :نفسمو عص�� ب��

��  من از ر�خت تقص�� خودته �ا�ا چرا بهش ال�  قول  م�دی  وق�� م�دو_  
ارم  � نحسش ب��

ص�ا ن�ت  �ه دفه چنان عص�� شد و از  �شت فرمون پ�ادە شد و  �ا ع 
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� رو دور زد  سمت من اومد  .ماش��

:��دم ، گفت منم ترس وحش�نا� �ه دلم �شسته بود، �ا عص�ان�ت ز�اد ش

ناس ب�ا �این تا آشو الشت نکردم و مردتو واسش نفرستادم �س_ 

ان قراضه ی �ا�ا اینقد ترس�دە بودم  �� ارادە  چس��دم �ه صند� پ��    

� رو �  از کرد �ا خشم و �ا�ا �د جور آم�� چسبوندە بود، �ه دفه  در ماش��
:داد زد   عص�ان�ت �دون مالحظه اینکه تو خ�ابون�م �ا خشم عص�ان�ت

نطقت  کور شد  چ�ه  �ل�ل ز�ون  خفه شدی ؟_  

ی ن�م �  � ا�ا عص�� تر آب دهنمو قورت دادم و �ا خشم اما س� کردم چ��
:�شه گفتم 

....�ا�ا زشته تو خ�ابو_ 

د  نذاشت حرف بزنم �ه دفه دست گرفت منو از کتفم گرفت کش� 

نرس�دە بود  قا� کردە بود )  مخدر( �از ان�ار بهش پن��  

ون کش�د و  �� ارادە ج    �  ب�� یغ زدم چنان منو �ا خشم از ماش��

ون و  �� م  حا�ا، �ا  فحش  و فا�دە نداشت زدە بود �ه �ش،  منو کش�د ب��
...خشم    �ه دفه   �ه جونم افتاد 

�� ؟  خ�ا� ن�س دخ��  خودم اد�ت م�کنم گندە تر از دهنت حرف_  � م��
... ال�� خراب 

د   � � جور فحش م�داد منو  م�� هم��

دم اما   � ....منم س� م�کردم از خودم دفاع کنم جیغ م��

نفهم�دم �� آدم ر�خته بودن دورمون ... رحم نداشت  

دم   �الە ل�ه دارم از �م افتادە بود ز�ر   � دست �ای �ا�ا   نفس نفس م��
صدای مردم رو �ه خو�� م�ش��دم 
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...  ولش کن مرد _  

کشت�ش .. رحم داشته �اش _  

مرت�که ی معتاد زورش �ه �ه دخ�� رس�دە _  

پچ پچ  های مردم تمو� نداشت  

م  �ه  پ��ان و �ه زور خودمو نجات دادم چند قدم فاصله گرفتم تک�ه داد 
، موهام پ��شون ن�اە  عص��م �ه �ا�ا بود �ه زور خم شدم �الهمو برداشتم

:�ا�ا حق �ه جانب و عص�� رو �ه مردم  گفت   

چ�ه ت�اتر    که �� جمع شدین   ؟   آش م�دن ؟_ 

:�� بود و گفت  

 _ �� � ە رو م�� خجالت �کش مرت�که چرا دخ��

:�ا�ا  محل نداد رو �ه من عص�� گفت  

... منو جلو مص�ب سوسک م�ک��   چلغوز _  

خودم پ�چ�دم،  آب دهنمو قورت دادم نفسم بند اومد لحظه ای، از درد �ه 
:�ا خشم �دون توجه �ه آدمای اطرافش  غ��د 

مم سه سوته خودم  �ساط عرو�ستو راە میندازم  فک کردی شلغ_  

:�ا پوزخند بود و گفتم  

نم   _   � ) �اال آوردن ( مص��ت رو که می�ینم تگری م��

� برداشت سم  تم و همزمان تا این حرف  رو زدم نفهم�دم چطوری �ا�ا خ��
ب س�ل�ش �ه صورتم که  �ا جیغ من و  فحش �ا�ا �� شد  ��

... خفه شو  عن�� _ 

بند اومد �ا  دستم رو   گونه ام قرار گرفت از شدت درد س��  نفسم   
:عص�ان�ت گفتم 
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و کفم �مو�� برو �ه اون مرت�که ی  آو�زون  �گو  طال گفته  م�ذارم ت_  

د جون یهو  جلوشو تا اینو گفتم تا خواست �ه طرفم حمله کنه ای��ار �ه مر  
گرفت 

�ا�ا  ا�ا�� نداشت �اهاش درگ�� شد  

تادە بودن نفسم بند اومد جمعی�� که جمع شدە بودن   �ه  �ز�ش اف 

د و      دور �ا �عت و عص��  راهمو گرفتم و �ا حالت دو نفس نفس بو  
تا خونه راە ز�ادی نبود تو کوچه   بودم...  شدم 

�  آدما در اما   ....ن نبودم �الهمو رو �م  جا دادم از ن�اە     ه��

]18:23 28.10.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو #

�۱ارت #

شوماخرررر _ 

��ــــع برگشتم

�شت �م رو ن�اە کردم چی�� �ه  ابرو دادم 

ون دا  دم،  دو�ارە صدام �ا د�دن ماشی�� که توی پیچ کوچه بود نفسم رو ب��
:زد

شوماخر_  

بود �الە ل�ه دارم روی �م جا�جا کردم موهام خ�� �لند شدە
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ون کنم �ا�د �� کوتاهشون  � کردم د�گه  تو �ال نم�شه  جمعش 

� �� رفتم  چند �اری ت ون دادم و سمت   ماش�� و پ�ست را�  نفسم رو ب��
د�دە بودمش م�شناختمش اسا� 

امروز �ا دوس�ش اومدە بود  که ند�دە بودم تا حاال  

م اخ�  ابرو دادم چند قدم ب�ش�� نموندە بود، بهشون رس�د

ل�خندی  گوشه ی ل�ش بود  

ون انداخته بود و �ا د�دنم   ن�شش � ب�� �از  شد  بهش  دس�ش رو از ماش��
�  ا�ستادم و گفتم  :رس�دم در �ک قد� ماش��

ما ر�اض�مون ضع�فه جمع کن خودتو _ 

:�ا ل�خند  گفت  

� پ�د_    ات کردم�ه �ه شوماخر تو آسمونا دن�الت � گشتم روی زم��

ون دادم، گفتم   :نفس ب��

عقاب  جاش  هم�شه تو آسمونه_ 

:خند�د و گفت 

ە  �_  اهات ب�ا امشب برات �ه مسا�قه توپ دست و�ا کردم طرف حا��
:نصف کنه ل�� تر کردم و گفتم

امشب ن� تونم _  

:پوزخندی زد و گفت

ارە  نازی ؟_   � د�ت  نم��
َ
چ�ه د

: پوزخندی زدم و گفتم

ی ن�س_  � ، چ�� ی، دوا�� �ع�� �ه دک��
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؟  مزە ن��ز ...واسه �� نم��   

:جدی  شد و گفت 

�ا�ه ای برای امشب؟_  

:�ا  انگشت اشارە  رو نوک دماغم  زدم  گفتم 

طرف مطمئنه  د�ه در نم�ارە پ_ 

:ن�ا� �ه دوس�ش کرد و گفت 

 _ � � مطم�� مطم��

:�ا انگشت اشارە دو�ارە �ه نوک دماغم زدم گفتم 

تا  شب فکرامو � کنم _  

:ای��ار اخ� کرد و گفت  

؟_  ما رو گرف��

:�ا خندە گفتم 

�، و� ما د�گه او�شو _ 
�
ندار�م ... شما خ�� �

:خند�د و گفت  

خ�� �دم؟_ 

� دادم و گفتم    :�الە ل�ه داررو �ای��

م 500_   نقد االن � گ��

:اخ�  کرد و گفت

حاال کو تا برندە ��� _  

:پوزخندی زدم و گفتم 
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� تو ماش�نه  خسارت پ_   � که ش��دی این فقط واسه �شس�� �ش کش هم��

:��ە رو تا حاال ند�دە بودمش پوزخندی زد و گفت 

�ه  خودت خ��  ام�دواری؟_ 

:این �ار من بودم پوزخندی  زدم ، گفتم 

رد �امونم بر� تو ما �خودمون  ام�دوار�م �ارمونو �لد�م    تو ��  �ه گ_  
....رد�امون گ�� م�ک�� 

:��ە  ان�ار از دماغ ف�ل افتادە بود پوزخندی زد و گفت

� شوماخررر_   �ه �ا نخوری  زم��

:این �ار من عص��  پوزخندی زدم و گفتم 

 من ن�س همه وجودمه �چه های  پ�ست منو م�شن_  
�

اسن   ا�ه غرور و�ژ�
ن� خوای برو رد �ارت ��  د�گه پ�دا کن

:��ە  �از  پوزخندی زد و گفت 

گرنه  چرا تو شما فکر نکن �عتت ز�ادە واال ما حال  دو�دن  ندار�م و _  

:این �ار  خند�دم و گفتم  

...تو فک کن   خوب � رو�� پ�ست واست  کوچ�که دااااش _ 

]19:18 28.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲ارت #

:��ە �ا عص�ان�ت تق���ا گفت 
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این د�گه ک�ه �اوە این دخ��  لوس از خود را�� _  

:�اوە عص�� گفت   

تو حرف نز�� ک� نم�گه ال�_   

:��ە از خود را�� گفت 

ە ک�ه  فکر م�کنه خود شوماخرە  �ه ا_   س� روش ب��م �ا�ا این دخ��
� هوا برش داشته  گذاش��

� خم  شدم   � ا دو دست  پوزخندی زدم ای��ار �� عص�ا�� شدم سمت ماش��
� رو گرفتم و گفتم :ش�شه ماش��

� �اوە _  بب��

..االن ن�ستم؛ �مشو . اون�ار عص�ا�� بودم بهت گفتم �مشو

:�اوە عص�� رو �ه �� گفت

سه همه شوماخر  حالیته ک� �ه گرد �اش نم�� ... �ا�ا این شوماخر _  
�  خ�� وقته تو  پ�ست پ�داش �شدە  ام شب ب�اد برندە ب�ین�ش پنچر م�ک��

شدن رو شاخشه 

:�� روشو برگردوند و اخ� کرد و پوزخندی زدم و گفتم 

و� من نم�ام_ 

:�اوە �ا التماس گفت  

اذ�ت نکن د�گه شوماخر _  

� فاصله گرفتم  �ا  انگشت اشارە  زدم رو نوک  د :ماغمو گفتماز ماش��

د�گه نظرم عوض شدە _  

ناز نکن د�گه _  

:�مو تکون دادم و گفتم 
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 _۷۰...۳۰ 

:��ە برگشت و عص�� گفت

�اوە حوصله ندارم ب��م _  

  � : گفتم را همو  گرفتم، برم  ل�ه ی �الە ل�ه دارمو دادم  �ای��

عزت ز�اد _ 

� دور �شدە بودن چند قد� هنوز از ماش��

ون دن�الم دو�د اما متوجه شدم  � پ��د ب�� �اوە  از ماش��

ت کش�دم و �ه دفه   دستمو  گرفت متوقف کنه، عص�� دستمو از تو دس 
_گفتم 

هوووی  دس�تو �کش _ 

:جلوم ا�ستاد و �ا التماس گفت

شوماخر  خواهش م���نم_  

� تا نفع خودشون _  �ه ��ام هس��

 � تو واسه ��  خواهش م�ک�� ! .. در ميون ن�اشه درميون ن�س��

:�ا لحن ملتم� گفت  

رو �م کن�ه _   

و� من �اس روی این ��ە ی دماغ عم� رو�م کنم _   

:ل�خندی زد و گفت  

هس�� د�گه ؟_ 

�سم هللا   ۳۰، .. ۷۰_  

:�ا التماس گفت   
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حرف � ملیون پوله _ 

:چشام چهارتا شد و گفتم  

مرگ من ؟_ 

:�ا خندە گفت  

...مرگ تو _ 

:�ا عص�ان�ت گفتم  

مراقب خودت �اش_  

� امشب ت و پ�ست از تو فقط �ه دونه تو دن�ا وجود دارە  ز�رت نک��

:ده�� کج کرد و گفت  

�ه دل نگ�� د�گه _    

:�ا اخم گفتم  

 _ � ..�عض�ا هم تا موق� جذابن که ده�شونو �از نک��

]20:28 28.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳ارت #

:خند�د و گفت

ون_   �اشه د�گه اینقدر ت�که ن��

:�مو انداختم که ادامه داد 
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  ۱۰امشب ساعت _   
�

پ�ست هم�ش�

� رفت �شت فرمون �شست  سمت  ماش��

:فتم یهو �ادم اومد و �ه خودم اومدم و ��ــــع سم�ش رفتم و گ  

... کجا گرف�� رف�� �دە _ 

ون داد ن�ا� �ه دوس�ش کرد و گفت  :نفسش رو ب��

حاال نم�شه امشب صاف کنم؟_  

:�ا انگشتم رو   نوک  دماغم زدم و گفتم

نم�شه نووچ_  

:�الفه دس�� �ه موهاش زدو گفت  

پول نقد ندارم_  

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

ز� مارو �اش تو نداشته �ا�� �س ما دار�م؟_ 

ند تند تراول ��ە دست �ه جی�ش برد ک�ف  پولش درآورد و در حا� که ت 
:ها رو م�شمرد گفت

ما فرار نکرد�م آخر شب   همه رو حساب  � کرد�م _ 

:پوال رو از دست �� گرفتم خودم هم �ه �ار شمردم گفتم 

دن  که د�گه �ه دس ما �� داش جوری اعتمادی که  ق�ال  داشتمو نابود کر _  
..خودمم اعتمادی ندارم 

دارە    �ا ک�    جرات ن..    من �ا سا�ه خودمم لجم  ا�ه  جلوتر �اشه 
... شوماخر   مسا�قه بندازە   شک نکن 

:�اوە گفت    
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ط  بندی  ما � ب��م _  نفر اول شوماخرە   ��

:اخ� کردم و متفکرانه گفتم  

ط بند�ه ؟_  �� شد ؟ ��

:�اوە �ا ل�خند گفت   

� ن� دازی شوماخر من بهت ا�مان دارم _  رومونو زم��

رو تو ج�ب شلوار  پوزخندی زدم ودرحا� که راهمو گرفتم برم خونه و تراوال 
:جینم چپوندم �لند جوری که �شنون دوتاشون گفتم 

برندە ی .... ناونا�� که هیچ وقت رو هیچ کس حساب �از نکردن  برند   _ 
واق� 

ونمون انگشت �� دوتا�وچه �س کوچه بود که � کردم و رس�دم �ه در خ 
اشارمو زدم رو  نوک دماغم ، دستمو گذاشتم رو زنگ در 

ی  زن صاحب خونمون  ر ..�عد چند لحظه کوتاە  صدای �ل�� و  �ا پ��
:عص�ان�ت و داد  ش��دم وگفت

ن این خونه رو برو در وا�ن دخ�� ت دروا_   ز جا کند لط�فه  ِ�ل �گ��

مامانم   پوزخندی زدم و لحظا�� کوتاە �شت در منتظر موندم ، صدای
:ش��دم در حا� که غر � زد گفت

ە طال مگه � آوردی_   چه خ��

ون دادم و در حا� که  و  ارد � شدم �الە ل�ه مامان درو �از کرد  نفسمو  ب��
امان در رو دارمو از رو  �م در آوردم موهام روی شونه هام ر�خت ، م

:�ست و عص�� گفت

تتو نمیتو�� ��� آروم �ا�� نم�دو�� زن�که دن�ال بهو�س_  

مامان  تمام حرف هاشو  آروم  � زد و� عص�ا�� بود  

زن  صا�خونه رفت  ، تو تر   ی پ�� اس    خو�ش  �شسته ن�ام  از مامان �ه �ل��
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د ، زن�که ی فضول رو اعصا�م بو  � دبود و همه جا رو د�د م��

:ل�خند زدم و گفتم 

مامان ب�ا برو که امشب خو�� بهت رو کردە _  

 �ه �ازوم زد  گفت
�

:عص�� چن�

� سواری _   �از کجا م�خوای بری ماش��

:فتمهزار تومان �ه مامانم  دادم و گ ۴۰۰تراوال رو از تو جی�م در آوردم و 

ی رو �دە  برو خ��د کن_     اجارە ی  �ل��

:مامام   پر �غض شد پول را از دستم گرفت و گفت  

خدا آخرش من از دست تو دق � کنم_ 

ی بود ، گفت  :صدای �ل��

طالآقا  تو � � خوای آدم �� ؟_   

ون دادم  گفتم   :نفسمو   ب��

پ��ا خونه  است ؟_ 

:مامان تند تند پوال رو تو سوتی�ش جا  داد  گفت 

ون_   ن� دونم �ه ساعت پ�ش اومد خونه دو�ارە رفت ب��

]09:16 29.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴ارت#
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دو�ارە موهامو توی �الە ل�ه دارم �ه سخ�� جمع کردم

ون پ��ا �ا�د م�ان�� ک��م ا�زوزی �ا   شهاز خونه زدم ب��

ون دادم  تا اونجا پ�دا گز کردم  که رس�دم   نفسمو ب��

سوند هنوز �ه م�ان�� نرس�دم، پ��ا رو د�دم ��ــــع خودشو بهم ر 

� دست جا�جا کرد و گفت  د  آچر  رو ب�� � :نفس نفس م��

 �ه ساعت پ�ش اون ��ە اسمش �� بود  �اوە دن�الت م�گشت_ 

ن�ا� �ه اطرافم انداختم 

م جواد داشت  تو م��ان�� �ار � کرد  هنوز وا�سادە  بود

:گفتم   

�ا�د ب��م پ�ست ۱۰آرە   ساعت _ 

:چنان  ذوق زدە شدو گفت 

؟_  
�

راست م��

:مل�خندی زدم �ا انگشت اشارە زدم  رو  نوک دماغم  و گفت 

ه راحت م�شه آرە خو�� �ه من رو کردە تا �ه سال  ننه  از کرا�ه خون_  

ون داد و گفت  :نفسش را ب��

خدا�ا مص�تو شکر �ع�� م�شه_ 

:ل�خندی زدم و گفتم 

آرە پ��ا   �ه من م�گن شوماخر _  

:همون  لحظه ک��� ا�زوزی گفت 

پ��ا ب�ا � �ارت_  
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:�ا ح�ت بودم  و گفتم 

 �ه اینجا روغن سوخته م�خوری که �� ... تودرستو  �خون داداش من_  
ن�اە بنداز 

ت داااش من    همه م�شن  ال�و ما شد�م درس ع��

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

 موندم د_ 
�

رس جون خودت حوصله نص�حت ندارم خودم تو �ار زند�
کجای دلم بزارم

:��  عص�ا�� شدم و گفتم

� �ه کجا رس�دم _   سالمه ول  معطل  ۲۲پ��ا اینا برات نون نم�شه منو بب��
روز�ارم 

ون داد و گفت :نفسش را ب��

و �شورە مگه من ن� تونم ننه امو   غصه دار ب�ینم   رخت چر�ای مردم ر _  
�  چقدر خواست�ار داری چرا شوور  ذل�ل �شم  و خدا �کشه  خودتو بب��

ن� ک�� بری از این فال�ت نجات پ�دا ک�� 

:پوزخندی زدم و گفتم 

مش �ه حرفشو  نزن  اون  از طناز  �ه چشش خونه �ه چشش اشک چش_  
�زە تو حلقوم  ا وننه ی ز�ون من و توعه شوهر �� ناموسش  هر�� دارە م��

نفهمش و خواهرای ب�عف�ش

:�از  ک��م ا�زوزی عص�ا�� گفت

پ��ا کری االن طرف م�اد  موتورش رو م�خواد _  

:پ��ا ن�ا� �ه ک��م ا�زوزی انداخت و گفت
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جوا�� هم ب�اد؟_  

:انگشت اشارە رو �ا ل�خند زدم رو نوک دماغم  و گفتم  

آرە اون موتور نازشم ب�ارە_ 

پ��ا ��ــــع رفت 

ون دادم  رفتم سمت خونه خواهرم طناز  �از نفسمو ب��

� طور پ�ادە گز کردم تا  تا رس �دملب تر کردم و دقا��� هم��

هنوز �ه جلو در خو�شون نرس�دم

�� تفاوت �� از خواهرای شوهر طناز د�دم لحظه ای  توقف  نکردم و  

:ز�ر لب زمزمه کردم  

� �عض�ا رو ن� دونم اما هر�� هست ا�ش_  ە دل�ل ق�افه گرف�� اال خ��

:خودش بهم رس�د و �شت چشم  واسم  نازک کرد و گفت 

�ه  �ه طال خانوم از این ورا _ 

:�ا انگشت اشارە زدم رو نوک دماغ گفتم 

لمون تنگ م�شه دلمون تنگ شدە بود گفتم �ه �ی بزن�م این روزا ز�اد د_  
واستون 

:پوزخندی زد و گفت 

مگه  تو  هم   از این �ارای خوب خ��م  �لدی؟_  

:س� کردم ل�خند دندون نما�� بزنم و گفتم

�مما �د�امونو م�دون�م، شوما از خ���ات �گو  مام �اد �گ_  ��!

:�شت چش� نازک کرد و گفت 

ماشا� ز�ون که ن�س ن�ش مارە_  
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ی گفتم که ناراحت شدی �گو دو�ارە ��م_  � ا�ه چ��

:�� لح�ش عص�� شد و گفت 

 ال�   اول خدا �ه داد برسه نص�ب گرگ ب�ابون ��� ...  وای�� �ال �دور _ 
فک کن �عد حرف بزن  طال خانوم 

ن ما ه��� ن� دونم چرا اینقد ناراحت شد واال خواهرمو جزجگر کرد 
:اغمو گفتم ن� گ�م که �از �ا ل�خند �ا انگشت اشارە زدم رو نوک دم

م�گن اول فکر کن �عد حرف بزن ارە از قد�م _ 

�سنج�دە  ترجیح م�دم!   و� من هروقت فکر کردم �عدش د�گه حرف نزدم
حرف بزنم 

:چادرشو جلو کش�د پ�� دخ�� نک�ت و گفت 

ای قد�م _   م دخ�� دخ��

...پوزخندی زدم  و سمت خونه ی طناز جلو رفتم  

]09:37 29.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵ارت #

�شت در بودم لحظا�� کوتاە در زدم و

� چند لحظه کوتاە گذشت   منتظر بودم طناز ب�اد �ای��

:ز�ر لب زمزمه کردم 

چرا ک� در رو �از نم�کنه ؟_  
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چند دق�قه کوتاە منتظر بودم و �از زنگ در رو زدم 

�  هفت  سالش   بود که خواهرزادە ام م��م خودش رو رسوند �ای��

تازە  �الس اول  بود  

م �ا ذوق از د�د�ش  بوس�دمش و در حا� که �غلش کردە بود 

:جلو �اش  زانو زدە بودم گفتم 

مامان جونت کو م��م �� _ 

:�ا ل�خند زل زدە بود توچشمام گفت  

� االن رفت_  مامان رفته خ��د کنه هم��

چه خوب   _  

:تراول  رو از جی�م در آوردم و گذاشتم کف دس�ش رو گفتم 

اینو �ه ه�چ�  �شون ندە هر وقت مامان اومد �دە بهش_ 

:�عد از تعجب  د�دن پول  چشاش  �از شدن  و  گفت  

چرا _ 

:�ا ل�خند گفتم

�ه ه�ش� نگو �ه هیچ کس مامان اومد بهش  �دە _  

:دو�ارە منو بوس�د و گفت  

ق��ونت برم خاله_ 

:ل�خندی زدم  �لند شدم و گفتم 

برو �اال تو  کوچه نمون خط��ه ...  خدا نکنه ز�ون �از  _ 

در حا� که داخل � شد هنوز  ال در ا�ستادە بود 
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:دس�شو برام تکون داد و گفت

دوست دارم خاله_  

ون د  ادم  �ا انگشت اشارە زدم  رو نوک دماغم و  نفسم رو ب��

برگشتم خونه هنوز تو  کوچه بودم ...

�� دو قدم ب�ش�� �ه خونه نموندە بود

که صدای جیغ و داد �ا�ا  بود  و فحش   

جیغ های مامان  بود 

قل�م اومد تو دهنم  ��ــــع سمت در دو�دم  

ی هم که قوز �اال قوز بود  صدای فحش دادن های �ل��

�ه �ه در زدم  �ا ترس داد زدم  :سمت در دو�دم �ا مشت ��

مامان مامان در درو �از کن _ 

ی ان�ار نه ان�ار صدای ف��ادهای �ا�ا بود و لعنت  فرستاد ن  �ل��

نه   � معلوم بود دارە مامان رو  وسط ح�اط کتک م��

�ازم خماری دارە م�کشه 

دم م  � �خواستم که نم�دو�ستم چ��ار کنم همینجور �ا عص�ان�ت �ه در م��
 � درو �از ک��

�ان�ت ل�دی �ه صدای مامان بود گ��ه هاش قل�م اومد تو چشمام که �ا عص 
در زدم

اشتم چ��ار کنم لعن�� �ل�د خونه  رو  هم�شه تو خونه جا � ذ

�ا عص�ان�ت س� کردم از روی در برم �اال 

ز�ر لب �ا عص�ان�ت گفتم  
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گندت بزنن طال االن �ا�د �ل�د نداشته �ا�� _ 

ک� نبود �از کنه 

مجبور بودم �ا عص�ان�ت از �اال رفتم 

م �این    این صدای مامانم بود وق��   منو د�د �ا جیغ و  تا  � خواستم ب��
:دلهرە  گفت 

برو برو خونه  ن�ا برووو _ 

 �ا�ا   مامانو  دیوانه وار  � زد نم�دونم چه مرگش بود 

این جوی افتادە  نم�دو�ستم �ازم  خماری کش�دە �ا   شنفته مامان پولدارە
�ه جو�ش 

ی هم اون �اال تو تراس  �شسته بود  لعنت  و نف��ن �  کرد �ل��

حال خو��   نبود �ا    د�دن این منظرە های المروت 

� صدای مامانم بود تا د�د پ��دم � ا جیغ در حا� که که �االخرە پ��دم �ای��
:ز�ر دست �ا�ا کتک م�خورد  گفت

برو برو فرار کن_  

ن� دو�ستم �مونم �ا برم  ؟  

م�دو�ستم وق�� �ا�ا خماری �کشه رحم ن� کرد  

بود  افتادە بود �ه جون مامان، مامان جای سال� براش نموندە

دو�دم سم�شون  که پ��دم وسط �اب داد و ب�داد م�کرد 

داشت نمیتو�ستم که مامان رو  از ز�ر دست و �ای �ا�ا آزاد کنم فا�دە ن   

د فحش م�داد پول � خواست  � نم�دو�ستم  �ا�ا وحش�انه داشت  اونو م��
دادە بود رس�د  چطور شد که یهو در �از شد پ��ا بودە م�دونم � بهش خ�� 

خونه 
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وع کرد ل� زد ن و هر طوری شدە مامان  �ا�ا تا پ��ا رو د�د �ا داد و ب�داد �ا ��
ون  را از ز�ر �اش  کش�دم ب��

:صدای پ��ا بود که گفت 

...لعن�� چ�ار م�ک�� کش��  ننمو   _  

سمت �ا�ا و �ا جیغ   مامان بود که �ا گ��ه �ه تراول   از  ت��وال  پرت  کرد 
:گفت

برو برو  �م شو عو�� _  

]09:40 29.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶ارت #

هم درگ��  �ه دفعه �ا�ا سمت من حمله کرد  ب�ش�� پول � خواست  �ا 
...  شد�م  

و  بزنه جیغ داد م�کرد مامان  در حا� که س� م�کرد اونو بزنه  نذارە  که من 

جلوشو گرفته بود  �ا�ا فقط فحش م�داد 

:مامان �ا    جیغ  داد و گفت 

برو برو نمون_  

فته بود�ا�ا  افتادە  �ه جونم  هرچند  پ��ا بود  جلوش رو گر   

ارش عج�ب �م��ند دس�ش بود و عص�ا�� بود این همه جوون تو  وضع خم
بود

سمتم حمله کرد  
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�ه  ی �م��تد را زد، �  �� � د  �ا�ا  اول�� � ا جیغ و ف��اد من �� مامان جیغ م��
شد پ��ا سم�ش حمله کرد

د    �ه ی  سالش بود نمیتو�ست �ا�ا �ا ف��اد فحش  ��  �۱۸م��ند رو ازش �گ��
دوم رو زد 

مامان  جلوش رو   پ��ا س�� �الی من شد مامان  �ه  �ا�ا  از �شت حمله کرد 
�  بودم رو د ستام عقب عقب گرفت  اونو از من و پ��ا جدا کنه روی  زم��

رفتم

کشم هر جور اونجا رو نم�د�دم  درست �ا �عت فقط � خواستم خودم � 
بود �ا جیغ و داد بود �لند شدم 

اما  �ا�ا دست بردار نبود  فحش م�داد 

ە  �ا عص�ان�ت  پ��ا س�� �الی  من شدە در حا� که س�  م�کرد �ا�ا رو   �گ��
:و ف��اد  گفت 

ون تا نزددتت  �از_  برو �مشو ....   برو �مشو ب��

:صدای ف��اد �ا�ا

ارم _  � ارم خ...  دخ�� �ه جندە ی  هرزە زندت نم�� � ون تک تکتونو زندتون نم��
ە ی آشغال  �زم  دخ�� م��

 �ه قل�م زد
�

ون تا � �ا �عت از خونه زد. صدای فحشهای �ا�ا  چن� م ب��
کوچه دو�دم 

ون رس�دم �ه خ�ابون ا ص�نفس نفس � زدم از در کوچه زدم ب��

گران مامان و دل  تو دلم نبود از ترس و وحشت  نم�دو�ستم چ��ار کنم  ن 
پ��ا  بودم 

 � س�د   م�� د و هر چه دق �ا�ا خ�� عص�ا�� م�شد هر وقت مواد و بهش نم��
د�  بود  � من خا� م�کرد
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گوشه خ�ابون ا�ستادە بودم نم�دو�ستم چ��ار کنم   

�ه ن�اە تو کوچه و  �ه ن�اە �ه  خ�ابون انداختم 

س�دم    پو� هم ن داشتم بهش �دم  دلم م�گفت برگردم  اما واقعا ازش می��

ە �الهم رو دلم �ه حال مادرم سوخت االن هرچه پوله  ازش �ه زور م�  گ��
�م �ه هم ر�خته بود 

عص�� �الە رو   مرتب کردم   

� �م  رو برداشتم  دوتا جوون  بودن  ،  �ک�ش �ا  �ا صدای ترمز ماش��
:ن�شخند گفت 

ت کجاست  خان� ؟_  مس��

:�ا پوزخند  گفتم 

..هرجا که امثال تو ن�اشه _ 

چند؟_ 

:پوزخندی زدم و عص�� گفتم 

س_  ق�مت ن�ت دستم �� برو از عمت ب��

:��ە ی چش سف�د �ا پرو�� تموم گفت 

عمم آدرس تو رو دادە ج�گر _ 

:�ه �ارە عص�� شدم و  �ا خشم گفتم  

� مام فقط  آدرس خواهرتو دار�م نک�ت  هر� م�اد  روشو  ز _   م��
ان کنه مح�ت ما رو ... نم�داز�م ....عمت خواسته ج��

:��ە �ا عص�ان�ت گفت 

ە ی آشغال  برو �ا�ا  واسه ما ادای تن�ا رو در م�_  اری ؟ر�خت و دخ��
ق�افت �شون م�دە چ�ارە ای 
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:�ا عص�ان�ت  راهمو گرفتم برم جلو گفتم  

مِث خودتون �اشم ِچندشتون م�شه ؟_ 

زدم ز�ر  �شت �م  فحش داد محل  ندادم اما عص�� �ا انگشت اشارە 
:دماغم و ز�ر لب  گفتم 

..رو چه حسا�� اینقدر �� حساب �د�خت�م ....اخه خدا   _

وقت شب  تو  رفتم تو ا�ست�اە ات��وس �شستم هوا داشت تار�ک م�شد این
ون جایز نبود این محل  ب��

شسته ز�ر �ای �ا�ا و� چ��ار کنم وق�� �ا�ا دیوونه � شد �ع�� مص�ب �از � 
دم نگران مامان بودم �� ت � اب بودمخ�� عص�ا�� بودم نفس نفس م��

چند �ار �لند شدم دو�ارە �شستم  

فت  منو س وراخ سوراخ کنه خ�ابون خ�� شل�غ بود ن�اە رهگذرا  ان�ار م��
سته بودم و� مجبور بودم عادت کردە بودم �ه این ن�اە هاشون من خ

...و�

]13:11 29.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷ارت #

� طوری  گذشت  .دقا���  هم��

د�دم از همون  پ��ا رو .  ن�اهم �ه خ�ابو�� که �ه کوچمون منتها م�شد بود
دور معلوم بود چقدر عص�ان�ه

ون دادم ،  سم�ش رفتم   نفسم رو ب��
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ون داد ،  ع ص��  ز�ر لب هنوز بهش نرس�دە بودم  ، �ا حرص نفسش رو ب��
:گفتم

این مص��ت �� �در �شسته ز�ر �ای �ا�ا  ؟_  

:پ��ا  �الفه دس�� �ه موهاش برد گفت 

�ا�ا از مامان م�خواد برە ت��ه خونه �ار کنه _ 

 �ا تمام خشم گفتم
�
:عص�� بودم و تق���ا

�ع�� �� کجا برە �ار کنه ؟_  

:ن�ا� �ه اطراف کرد و گفت

مص�ب �ه  �ا�ا گفته که  مامان رو �فرسته_  

اون   وخ خونه ک�ا  چ��ار کنه ؟_ 

ە  � کردم   �� خود دلم �د نم�� :ادامه دادم .... چشامو ت��

چه �اری منظورت چ�ه ؟  _ 

م�شد   ذهنم داشت  �د  � رفت،  کج  م�شد ،  �اورم داشت منحرف
ت نبود ،  عص��  :تر ادامه دادم  ابنام�ان نداشت �ا�ا د�گه اینقد ��  غ��

پ��ا راس�شو �گو_ 

:پ��ا ن�اهم کرد و گفت 

نه نگران ن�اش  م�خواد مامان برە  اونجا   �ار کنه _  

ون  دادم �ا انگشت اشارە زدم ز�ر دماغم گفتم  :نفسمو ب��

واسه �� ؟واسه �� برە �ا�ا چ�اری منظورشه ؟  _  

:تمام ن�اە خشمگینم بهش بود ل�� تر کرد و گفت 

مص�ب معر�� کردە از �ا�ا خواسته که مامان رو �فرسته_  

25



ون گفتم   :عص�ا�� نفسمو دادم ب��

خدا�ا مص�تو  شکر این   زندگ�ه ما دار�م _ 

دلمون  خدا�ا چرا هر�� خوش�ه  انداخ�� تو دامنمون مام زدە ز�ر 

؟ مدارا کن جون خودت   خدا�ا نم�شه تو تصم�مات تجد�د نظری �ک��
دار�م  امتحان �س م�د�م د�گه نم�کش�م

:عص��  ادامه دادم 

�  �اری �کنه اون  مص��ت �� �درم_   خودم حسا�شو  من نم�ذارم �ا�ا همچ��
م   م�ذارم مرغای  آسمان �ه حالش  گ��ه سم امشب  م�� کن    م��

:�ا عص�ان�ت ب�ش�� ادامه دادم 

 نک�ت تو چراغمون غ_ 
�

ول نبود، جي�امون خدا�ا  ما رو انداخ�� تو این زند�
پر پول �� اخه چراااا ؟  

 ما رو  مارو گذاش��  لب تيغ  ِدە  خدا  ��م  ِاس�پ �دە این ف�ل 
�

.. م زند�
�شس�� ن��ا م�ک�� حال م�ک�� واسه خودت ؟  

ون داد و گفت  :پ��ا نفسش رو ب��

نه  ن� زارم مامان برە مامان �مرش درد م�کنه  دستاش تاول_   � م��

 کش�دم واقعا ن� دو�ستم چ��ار کنم دلم برای مامان
�

م � سوخت خ�� پو�
�ا�ا  رو  تحمل کردە 

ون  پ��ان قراضه �ا�ا هم �ا خمار �ا ن�شه    �ه روز  خوب ن�ست و �ا تو ا
معلوم ن�ست کجا دن�ال �ه مثقال مواد � گردە

:ن�اهمو دادم �ه پ��ا و گفتم  

نه ن� ذارم اینجوری �شه ن� ذارم مامان برە_ 

:پور�ا �غ�� تو صداش بود و گفت 
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ومدم �ا�ا اینقدر مامانو زد دلم داغون شد پول گرفت رفت که ا_  

:ز�ر لب  عص�� گفتم 

ه جمالش � مام چشمون �...! این رنگ خو�� که م�گن دق�قا چه رنگ�ه_ 
روشن م�شه  خودا جون؟

:پ��ا این �ار خند�د و گفت 

�م  از شدت ذوق و نا�ام  از د_  �م اون موقع فک کنم   � م�� ن�ا م��

ای��ار خند�دم و گفتم 

 مزخرفه  قو _ 
�

ی �اش داش من ا�ستادە مردن به�� از زانو زدن و تو زند�
قوی 

:فقط پوزخندی زد، ای��ار  جدی شدم و گفتم  

� �ه اون دن�ا �� دادا�� _  ترس من از مردن و رف��

� و ناخوشت ترسم د�دن دو�ارە ی آدما ی این دن�اس  که ول کنت  ن�س  ��
� نکبتا   � ح�� تو جهنم دس وردار ن�س�� ...� ک��

]16:43 29.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

 �۸ارت #

ت را� سوار شد�م �ا جواد �ا موتورش رفت�م سمت پ�ست مسا�قا......
فری سخت خ�ابو�� جواد خودش �شت موتور بود و من �شت پ��ا   سه  ن

بود 

جواد هم�شه �   و� د�گه ما عادت داش��م وق�� خواس��م ب��م   جا�� �ا  
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رفت�م

اون رفیق فاب��ک  منم بود 

سالش بود و� �ا�ه �ای ما هم�شه بود ۱۸همسن پ��ا بودە  

نزد�ک پ�ست مسا�قات بود�م، از همون  دور  شلوغیو د�دم 

ط بندی   ا که  اومدە بودن و � شناختم ، واسه و �� جمع شدن   ا���

جواد واسه اینکه  خودی �شون �دە   

چنان �ا �عت دور  زد و  �ه �ارە   ترمز  گرفت  

همه فهم�دن من هستم 

ادە شدمهمه ن�اە ها سمت  ما بود مات و متح��  از روی موتور پ�

د�ا ل�خندی که هیچ وقت گوشه ی ل�م نبود اما تو  دلم بو  

اشون بود ن�اە متعجب همه که تو چش.  من همه ی اینا رو شکست � دم 
رو م�شد د�د خ�� وقت بود این طرفا نیومدم 

خ�� وقت بود �امو اینجا نذاشته بودم .

همه �ا ترس و   متعجب   �ه هم د�گه ن�اە کردن 

ون دادم �ا انگشت اشارە زدم رو نوک دماغم و ��م رفتم جلو نفسم  و ب��

ین مراسم را �شک�ل پ�ش ممدرا� ،   این آدما  رو دور هم جمع  م�کنه  و ا 
� دە  

اون این مسا�قات رو  ادارە � کنه  

:فت ممدرا� �ا د�دنم دف�� دس�ش و داد دست �� از ��ا و گ

�ه �ه شوماخر از این ورا _ 

دلمون واسه گرد وخا�  تنگ شدە بود _  
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:�ا خندە گفت  

..اسمت گردوخا� �ه �ا � کنه  شوماخر _ 

:�ا پوزخند رو نوک دماغم زدم و گفتم  

طبندی کردی ج�گر _   ش��دم  َ� �اخت ما ، هرثان�ه ��

خند�د 

:و �ا خندە گفت  �اوە  از  اون ته ن� دونم کجا،  یهو خودشو بهم رسوند   

�االخرە رس�دی نگران بودم نکنه جا بز�� _ 

:�ا پوزخند گفتم  

ف دارە �ه ر�سک نکر _   دن و ادعای شکست خوردن �عد از انجام �اری ، ��
الست جا زدن مال �چه سوسو ...منو جا زدن؟  محاله  ... برندە شدن 

اون ��ە  دماغ عم�  هم بود  

� �ق�ه چرخ�د، �� از ��ا گفت   :ن�اهم ب��

منور کردی شوماخر ؟_ 

:�ا ل�خند گفتم  

ما رو از وجود دلم تنگ شدە بود خواستم  ب�ام  �ه  صفا�� بهتون �د�م ش_ 
مون محروم کردە بود�م    �ه حا� بهتون �د�م

:ممدرا� ن�اە �اوە کرد و گفت  

ط بندی هم کردی نگو شوماخر _  م�اد م��م امشب  شاد و شنگو� ��

ون داد و گفت    :�اوە �ا رضا�ت تمام نفسش رو ب��

آرە امشب برد  رو شاخشه شوماخر  حرف ندارە _ 

:�� از ��ا اسمش �امران بود و گفت 
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�اوە خدا لعنتت کنه شوماخر اومد من ته خطم_ 

:ا ل�خند  گفتم �الە ل�ه دارمو   ل�شو  چرخوندم �شت �م قرار گرفت و �  

خوف ورت ندارە داااش من هواتو دارم تو �شت � من ب�ا_  

:ممدرا� �شو بر گردوند ن�اە �ق�ه کرد و گفت 

شه�چه ها شوماخر  اومدە د�گه همتون �ا�د حواستون جمع �ا_ 

ز ترس و وحشت ل�خندی گوشه ی ل�م کز کردە بود و ن�اهم �ه ن�اە پر ا  
�ق�ه

� بودم   اومدن من �ع��  بردنم حتم�ه مطم��

:ممدرا� �ا صدای �لند گفت  

اومدن شوماخر �ع��  برد �اوە_  

اض   گفت   :�� �ا  اع��

ط بندی ک�  از اومدن شوماخر حر�� نزدە بود _    تو  ��

ون داد و گفت  :ممد  نفسش رو ب��

ط  بندی  همینه حاال  چه شوماخر �اشه چه ن_  �اشه  ا�ه شدە د�گه ��
را�� ن�س�� میتو�� ان�اف �دی 

:همه سا�ت بودن �� جوونه �ش رو  انداخت و گفت

نه منم هستم_  

اشون اومدە بودن،  ممد  اشا رە �ه ��ا کرد و خ�� از ��ها �ا دوست دخ��
:گفت

� نم�شه _   ی سوار ماش�� �  هیچ دخ�� آمادە �اش��

اض گفت  ا �ا اع�� :�� از دخ��
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ە م�خواد سوار شه؟_  چرا این دخ��

:�اوە در حا� که �الە و �ش � گذاشت گفت   

ە  شوماخرە_   این دخ��

:گفت  دخ�� ن�اە  �اوە  کرد و �ا صدای نازک ظ��فش خ��  لوس 

نناین دخ�� شوماخرە من فکر کردم شوماخر ��ە که  ازش حر _   � ف  م��

]16:54 29.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹ارت#

� ها شدن   سوار ماش��
�

هم�

:و ممد  سفارشای الزم و داد و گفت 

جا تو �� �� اس من هر � �خواد مارو  دور بزنه �ا �خواد ز�رآ��  برە این_  
معلومه �س حواستون �اشه ک� نمیتونه ما  رو دودرە  کنه

ون دادم ن�اهم �ه  پ��ا بود، گفت  :نفسمو ب��

طال من بهت ا�مان دارم _  

:جوادی  ل�خندی زد و گفت   

آ��� جونم  رو سف�دمون کن _ 

�الە �اسکت مخصوص رو  از  دست �اوە گرفتم     

:روی �م گذاشتم  ��ــــع و گفتم

�ه من م�گن شوماخر �� خود ن�س_  
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:دوست �اوە گفت  

� چ�ار � کنه _  م ب�ینم این شوماخر که � گ�� من م��

� شد   �شت  چش� نازک کرد و گفت  :رفت سوار ماش��

� خوام ب�ینم دست فرمو�ش چه جور�ه_  

:رو�ه �اوە  گفتم  

�  اون ��ە  ا�ه �خواد �گه اینجوری کن اونجوری کن_  فالن کن بب��

همون اول  راە بهت ��م من ن�ستا 

:�اوە رو �ه ��ە گفت  

سط را حواست �اشه ش��دی که شوماخر �ا ک� شو�� ندارە همون و _  
ون پرتت م�کنه ب��

ه��� نگفت سکوت کرد  منم رفتم 

� �ع�� بود ماش��

:دست فرمون گرفتم نرم ِنرم عا� بود معرکه،   گفتم 

قشنگه خوشم اومد_  

:�� رو گرفت و ه��� نگفت، ل�خندی زدم و گفتم 

هد�ه تولدته ددی جوون�ت بهت دادە ؟_ 

:��ە �ا ا�راە گفت

�ا�ام نما�ش�اە اتومب�ل دارە همینو �دو�� �سه _  

:ن�اهم  �ه رو�رو بود �ه تار�� مطلق گفتم 

�مخ��ه خوش �ه حالت  �اش� ما هم از این ددی جوونا داش�_  

م تری �ش فروخته بودم که �د �اهم چ � پ افتادە بود،  ��ە ن� دونم چه ه��
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: گفت

�عض�ارو ا�ه برعکس ک��  بتکو�� _

..ادعا ازشون �از�ر م�شه 

:این من بودم ن�اش کردم و  �ا پوزخند گفتم  

؛_  � �ا�ات رف��  رو �ا ماش��
�

تو ن�ش�

.. من خماری رو �ای پ�ادە 

ش بهم بود و  ادامه دادم    � :ن�اە تندوت��

ن دن�ال دستور منو تو مث هم ن�س��م ، تو �ه ت�که از ک�ک رو � خوای م_  
� من  �ه خاطر �اوە ا..! �ختم ومدم �ه پول �ا�ات نناز ج�گر  بب��

:پوزخندی زد و گفت

م�شه ازش �ه خاطر �اوە نیومدی تو �خاطر    اون   همه پول  که   ن_  
گذشت اومدی 

:پوزخندی زدم و گفتم

ط بندی کردی  م�خوای کجا �اها_   ش بری خوش تو که  این همه داری  ��
�گذرو�� ؟  

:�ا پوزخند ادامه دادم  

فه� زخم چ�ه م�...من � خوام ب�ارم بزنم �ه زخمای زندگ�م ...نم�گذرم _ 
ط بندی کنم خودم پول بزارم؟  فوقش  حالیته؟ خو�� نزدە ز�ر دلم ب�ام ��

ر کنم  این پول برام ح�ات�ه � فه� ح�� ا�ه تهش ��

:سکوت کرد �ا حرص گفتم  

� نزن عَ _ 
َ
� �شت فرمون اینقد ف !مل کنانقدر ادعات م�شه خودت �ش��

پوزخندزد    
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: گفتم   

ام �اوە ه��� بهت نم��م  _   مه ی اینا�� که �اوە م�دونه   ه... من �ه اح��
اینجان منو م�شناسن 

�نم بهت و� �ش� ت حرف ن� زنم  از مزا�ای دوس�� �ا من اینه که صاف م��
�س مراقب حرف زدنت �اش 

:�� �ا عص�ان�ت گفت 

ە �� _    �� از آب در خ�� پررو�� معلومه د�گه ک� که از اون محل �ا �گ��
م�اد 

:�ا ل�خند زدم رو نوک دماغم و گفتم  

نکر ما خودمون که خوب ب��م و� محلمون �د جای�ه  جون تو   م_  
.ن� ش�م 

خالصه که مام � تو�س��م �د �اش�م 

...و و� ذاتمون اجازە نداد  ج�گر  ق�افمون غلط اندازە جون ت

جون خودت    پرر رو _  

:�ا خندە گفتم  

�  خ_  ی �ادت �دم از ما �مونه �اد�اری  دو چ�� � �� مهمه �ذار �ه چ��

تونه  وق�� ه��� نداری     �� ص��

� داری    دو� َمِ�ش  رفتارە  وق�� همه چ��

:�ا خندە ادامه دادم  

... و تو از دوتاش �� ن�از  داااش من _ 

:�ا عص�ان�ت گفت  

حالتو جام�ارم �ذار تموم �شه مسا�قه _ 
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وع داد   دو �ستمفقط ل�خند زدم و �م��ن... صدای ممد بود  اعالم ��

]10:34 31.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰ارت#

� رو روشن � کردم گفتم  :عص�ا�� بودم  ماش��

�ا  حواست �ه رفتارت �اشه وگرنه دوتامون � فرستم  اون دن_ 

:��ە  عص�ا��  ن�ام کرد و گفت

ای مث تو بهم � _   خورەواسه من ز�ون �ازی نکن حالم از  دخ��

از  در اومد همون لحظه  صدای شل�ک �لوله و  بود و پرچ�  که �ه اح  � ��

� و این ��ە  من بودم و ماش��

وع شد  ��

این  مسا�قه برای من امشب خ�� ح�ا�� بود

من بودم و �عت و جادە و تار�� و    هدف  

� �اد �ا�ا افتادم  � �شس�� �ا �شت این ماش��

�ات  �م��ند  �ادت ��

ج�غای  مامان �اد التماسای پ��ا 

ان�ار چشمامو �سته بودم ه��� ن� د�دم جز جادە رو�روم

م من �ا�د امشب و هدفم و  فرما�� که دستم بودو  ح�ت ها�� که � کش�د 
این پول رو �ه دست ب�ارم خ�� برام ح�ا�� بود
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�� از ��ا   رانندگ�ش خ��  خوب بود  

�ه هدفم فکر  امروز تو مسا�قه بود  دل نگرو�� �ه خودم را ندادم من  
� کنم 

س داشت   � برام ��م اس�� اما کنار این �� �شس��

� �شت �م داشت بهم � رس�د    ماش��

ه �ا ��ە رو مخم بود  �ه  ن�اهش �ه جادە �ه ن�ا� �شت �ش ک
:عص�ان�ت گفت

رس�د رس�د شوماخر دارە  م�اد_  

:�ا عص�ان�ت داد  زدم و گفتم 

ه��� نگو من �ارمو �لدم _  

ثل آب خوردن بود �ا �عت  پ�چ�دم اینجا رو � شناختم این جادە برام م  
جادە خا� بود اما خا� تر از زندگ�م نبود 

��ە  برگشت ن�اە کرد

دق�قا �شت �م بود 

:�� �ا ف��اد گفت 

؟_   لعن�� رس�د !!  شوماخر که  م�گن تو��

:گفتم   ان�ار داشتم پرواز � کردم  اینو  گفت دادم رفت هوا  و 

فقط خفه شو  _  

نفهم�دم کجام  

م �شستم �شت این �ع��   جونم  � دو�ستم �ا�د برم �ا�د این مسا�قه رو ب��
م  کف  دستم  و �ا�د ب��

متاسفانه از کنارم رد شد  
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:��ە �ا عص�ان�ت ه�جان و ترس  گفت

لعنت بهت افتاد جلو _  

:�ا عص�ان�ت گفتم

ه��� نگو ه��� نگو � دونم من �ارمو �لدم_  

�ا عص�ان�ت �از دادم 

نم�دو�ستم چ��ار کنم چشمام و �ستم  

تادم هرزە  فقط �ک لحظه چشمامو �ستم و فقط �اد فحش های �ا�ام و اف
گفتناش 

:من هرزە ن�ستم و �ا ف��اد گفتم 

ن�ستممممممم_  

اد بود  ان�ار افتادم جلو  نفسم  هم داشت بند � اومد و  �عتم مث �  
� داشت از جاش کندە � شد �ا هر �از دادن �ه هوا �  پ��د�م ماش��

:�� �ا ف��اد  ان�ار ترس�دە بودو گفت 

چه �ار � ک�� احمق ؟_ 

:�ا عص�ان�ت  و �ا ف��اد گفتم  

ب�ند دهنتو  �ذار من �ارمو �کنم_ 

جادە خا� و �س�� و �لند�ش ز�اد بود 

و� همه را � شناختم  

� پ��د �اال   �عتم ز�اد بود  ماش��

� �اداد گفت   :�ش خورد �ه سقف ماش��

ە ی احمق چ��ار � ک��   �ه کشتمون م�دی _  دخ��
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:�ا ف��اد گفتم 

ب�ند دهنتوووو _ 

�شت فرمون بودم �ا هدف 

امشب  �ه خاطر هدفم � برم  

م دارم  من �ه این پول احت�اج م��

ی  فقط �اد مادرم افتادم �اد نف��ن های �ل��

� هاش �اد موادی که �ا�ا � کش�د   �اد پول خواس��

م و این بود مل�ه ذهن من م �ا�د ب�� من �ا�د ب��

من شوماخرم من شوماخرممم 

  
�

دو�ارە ی مادرمه  این مسا�قات خ�� برام مهم بود این پول برای من زند�
 کنه

�
�ه مد�� میتونه �ا خ�ال راحت زند�

:��اد گفترس�دم من جلو بودم �ا �عت چنان ترمز گرفتم،  ��ە �ا ف

چرا توقف کردی ؟_  

ون �ا �عت  پرچم رو  از جا کندم    پ��دم ب��

نفس نفس � زدم  

و دو�ارە ��ــــع �شستم �شت فرمون 

اونا هنوز �ه من نرس�دە بودن

�  از جا نفس نفس � زدم دو�ارە ��ــــع �م��ندمو �ستم روشن کردم م  اش��
کندە شد 

من � تونم  �شت همه رو �ه خا� � زنم 

�ه من م�گن شوماخر  
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پرچم رو  �ه دست آوردم �ع�� برد �ا منه   

پرچم سف�دو انداختم تو �غل �� و حرکت کردم

]10:38 31.10.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱ارت#

� �شت �م  رس�د،  وق�� پرچم رو تو دستام د�د  ماش��

� این ��ە  که  �غل دس  تم  �شسته بودصدای ف��ادش و صدای هورا   گف��

:از ذوق ن� دو�ست چ�ار م�کنه، نفس نفس � زدم وگفتم 

�ه من م�گن شوماخر _  

ته  خط رس�دم...  

ق�� نفر اول این �ک ساعت چنان گذشت که ان�ار �ل دن�ا رو بهم دادن و  
شدم 

درسته من بردم من امروز �ا دست پر بر� گردم 

هیچ وقت شکست  در �ار من ن�ست 

من داشتم � �لند  بر � گشتم  

رو � نکردە بودن خ�� ها هنوز مس��

ا  م�د�دن  همونجا وق�� ��ە  پرچم و  تو دس�ش تکون � داد و �ق�ه ماش�ن 
 � توقف � کردن و مس�� و بر� گش��

ودنو� چند تا�� برای دوم و سوم بودن هنوز دست برنداشته ب 
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�   �ع�� ترجیح دادن شکست رو  ب�ذیرن  وق�� بر� گش��

رس�دم   همه جمع شدن 

ا و صدای خندە های پ��ا از ذوق   صدای جیغ دخ��

� پ�ادە شدم  دم از ماش�� � نفس نفس م��

پ��ا  جلو  اومد ن�ام  کرد 

� � پ��د از شادی��ە پرچم سف�د رو داشت �ا افتخار تکون � داد �اال �  ای��

�د و � رقص�د  و �اوە  �ا جیغ ن� دو�ست چ��ار کنه   دور خودش  � چرخ  
پرچم رو از ��ە گرفت و �ه همه �شون � داد 

 � �شستم پ��ا �ا افتخار بهم ن�اە � کرد پ��دم روی �اپوت ماش��

ا منو بهم �شون � دادن  .دخ��

ممد منتظر بود �ق�ه ماش�نا برسن      

:ممد  �شو تکون داد میون اون شلو��  و ه�اهو گفت  

اومدن تو �ع�� برد حت� _ 

:�ا خندە و نفس نفس گفتم  

� �اخت تو �ار من ن_  �س هر�  رو �سل�م ��� بردی ح�� ا�ه آسفالتت ک��
ط بندی کنه �ع�� بردە، �اخت ترس ندارە زندە �ا�� ز   نک�� این من ��

�
ند�

�ت برندە �ا�� ترسنا�ه این �اخت این برد هیچ مع�� ندارە �ا�د تو زندگ

:خند�دم از ذوق و گفتم  

ِط  _ 
َ

ه سگ دوزدنای ما هم�شه  نقطه � خ
َ
ته خط    � خط  نه... و� ت

�� �  � کنه �� البته اینم ��م   ممدجون ادمها ش��ه هم عمر ن� ک��
�

 زند�
..تحمل 

.ە بودنهمه �ه جوری ن�ام � کردن خ�ل�ا تازە �ه اون جمع اومد 
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:چشم� زدم رو �ه ممد،  گفت  

 خ�� کوتاهه که �ا جنگ�دن �ا خودت �گذرو _  
�

ن�ش برد شوماخر زند�
 � امشبو  داشته �اش همه تو کف��

�ی بود که  �ا  ل�خند �مو �ه اطراف چرخوندم صدای ترمز وحشتانک �ه
:تازە � رس�دن و گفتم 

�  َ�عض�ا جوری زوَمن رومون ِان�ار ع�اسن  �ا�ا چتونه چشارو _  درو�ش کن��

ا  �ه �ی حسودی بود تو ن�اهشون �ه �ی مات و متح  ،  خنگ که دخ�� ��
ن�س��م حال�مونه طرز ن�اهشونو   

م �ا اون ��ە ی دماغ عم� دع...  وام شد، �ا وقت این بود  پولمو �گ��
:عص�ان�ت گفتم 

از اول هم قرار ما این نبود    گفتم که هفتاد �  _ 

:��ە �ا لح�� حق �ه جانب گفت  

ما که قبول نکرد�م _   

:�ا عص�ان�ت و اخم رو �ه �اوە گفتم  

�فرما گف�� د�ه در نم�ارە ؟_  

:�اوە ن�اە من کرد و و �ه ن�اە �ه ممد و گفت   

پنج ملیو�ش رو �ا�د �د�م �ه ممد _ 

:�ا پوزخند گفتم   

براتون زحم�� ن�س  ا�ه �ه ما چه  از خودت �دە چرا از ما ما�ه م�ذاری ؟ _   
� �اوە  ما رو از خوب بودن �ش�مون نکن��

:رو �ه �اوە ،گفتم  

منو �دە ما رو �خ�� تو رو �ه سالمت  ۱۵_ 
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وع کرد پوال رو  �شمارە �دە    ممد ��

:همشم نقدنقد بود که ��ە رو �ه �اوە گفت  

ە ی عو�� د�گه ک�ه   واقعا که _  این دخ��

:�ا عص�ان�ت  تمام و گفتم  

نو �� اومدی در خونه داش�� موس موس � کردی  �ادت رفت؟  تو م_  
فرض کردی ؟

:پوزخندی زد  اما  �ا عص�ان�ت ادامه دادم  

� �عض�ام احت�اج �ه عینک دارن، آخه گوشامونو خ�� ِدراز م_  .. ی�ی��

:ن�اە ممد کردم و ادامه دادم  

  _ � ، م�گن خ��  واال جون شما  آدما وق�� نمیتونن  ازت سوءاستفادە ک��
... عو�� هس�� 

:�اوە  �ا اخم  و گفت   

سخت نگ�� د�گه پولتو �گ�� خداتو شکر کن_ 

]09:18 02.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲ارت#

: ممد چند �سته پول سمتم گرفت  من عص�� رو �ه �اوە گفتم 

چ�ه منت پوالی خودمو  � خودم م�ذاری ؟ _ 

:عص�� ادامه دادم 
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اری  تا  اونو  برای �ارا�� که برای د�گران انجام م�دی �ا�د منت  �ذ_   
� و اجر �ارت ضایع �شه واال �اس منم  همون اول  دس �اال  �� اهم�ت نک��

 � .... � گرفتم حاال واسه  من  دور بر ن� داشت��

:�ا عص�ان�ت و پوزخند گفت 

ە ی_    وح��  نم�شه �اهات  �حث  کرد �س که   ز�ون درازی   دخ��

ر شد �اهاش تا این حرف  رو زد �ه دفه سم�ش حمله کردم نفهم�دم چطو  
... دست �ه �قه شدم �ه �و گردن از من �لند تر بود 

ل اخرە     حرف زور تو کتم ن� رفت، �ا هم دعوامون شد �� بود �  
زوردارتر بود  

� از هم جدامو   � دورمون، ممد و �اوە  م�خواس�� � همه  ر�خ�� ن ک��

ە گرفته بودم اما اینقد عص�� بودم، دست خودم نبود، �ا خشم �قه ی ��  
..اونم نامردی نکرد و  �اهام دست �ه �قه شدە بود 

:�ا خشم غ��دم  

ارم ک� رام فرضم کنه _  � ه زنم   اما درسته �.. ...   وح�� که نه اما نم��
اجازە نم�دم ک�  منو  اذ�ت کنه 

:فتم �ه زور از هم جدا مون کردن،  �ا عص�ان�ت رو �ه �اوە گ 

ط بندی ک��  من � _  دونم تو  دفه د�گه  �خوای �ا این   رو من ��
فهم�دی ؟

:خ�� عص�� بودم  دست خودم نبود، ��ە �ا عص�ان�ت گفت  

ە ی نک�ت وگرنه همینجا حسابتو � رس_    �دم ح�ف که ز��  دخ��

:�ا عص�ان�ت  تمام گفتم  

�ه    فکر نکن  ا�ه �اهات تاب � خور�م  و ه��� بهت ن� گ�م_   خ��
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..ما خر سواری تف��حمونه 

و گرفت �ه دفه عص�� شد خواست سمتم ب�اد که ممد  نا�ها�� جلوش 
:دس�ش سمت من دراز بود �ا خشم و عص�� گفت 

ە ی هرزە ی �� شعور _  � چقد �� اد�ه    این دخ�� ممد بب��

:ممد  �ا جد�ت تمام گفت 

� درست حرف بزن _  شاه��

:�ا عص�ان�ت زدم رو نوک دماغمو و عص�� گفتم  

 �ه �ی از آدما هم اینه که دهن دارم چرا گ_ 
�

تو ! ؟..وە نخورمفلسفه زند�
��  دماغ عم�  � .... هم داری ز�اد زر  م��

:�ا پوزخند ادامه دادم  

� ر�خ�� گند ورداشته همه ج_  ا خدا�ا چرا آشغاالتو رو  زم��

:رومو بر گردوندم که ��ە �ا عص�ان�ت گفت  

� �د حرف مف_    افتخار ن�ست شوماخر   اول خودتو بب��
�

ت بزن هرز�

:فتم و گفتم �شت کردم بهش ، عص�� بودم  سمت پ��ا اونم نگران بود  ر  

نن_  � ��ە ی نک�ت ! دوزار ن� ارزن �عد حرف از دالر م��

:برگشتم و �ا پوزخند گفتم  

..! خ���امونم �اشه �اد�اری_ 

:رس�دم �ه پ��ا که �ا نگرا�� گفت   

چرا �ا اینا دهن �ه دهن م��� آخه _ 

:�ا عص�ان�ت  تمام و گفتم  

شم �ه  هیچ کس  ب�ش�� از ظرفی�ش    بها ن� دم،   سا�ت � _ 
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نه  � ت � شم کور فک � کنه حرف  بزنه منم سا�.. شاخ  م�شه،  شاخت  م��
ها�ه .... خوندە  جواب  هوی

:جوادی گفت  

ول کن آ���  برد امشبو عشقه _  

:�ا ذوق گفتم  

حال کردی ؟_ 

:�ا ذوق گفت  

تا رف�� اومدی قل�م اومد تو دهنم ... چجورم _ 

:زدم رو شونه اش  و �ا ل�خند گفتم  

�ه تمن  واسه دااش �لم  _ 

:�ا ذوق گفت  

شو�� م�ک��  ؟_ 

:�ا ل�خند گفتم

ل حالل نه واسه �� شو�� � کنم حقته پولو �گ�� حالشو ب�� حال_  

ون داد خ�� خوشحال بود �ا ذوق گفت  :نفسش رو  ب��

نوکرتم آ��� _  

پوال رو �گ�� برو حالشو ب�� �ا�ات �ت غر نزنه _ 

نه و� وق�� �ا توام خ�� گ�� نم�دە_  � �ا�ام که غر م��

:�ا ل�خندی گفتم 

خوب �س �االخرە �� پ�دا شد �ه ما اعتماد کنه _  

 آ��� تو �� �ل، �ل روز�ار طال خانم خ_ 
�

� م�� ودمو�� چرا همچ��
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:�ا پوزخند گفتم_  

آرە  طالی �� ع�ار_  

]09:18 02.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳ارت#

از �شت موتور پ�ادە شدم  

نصفه شب  ۳تا رس�د�م خونه ساعت . کوچه خلوت و تار�ک، دیروقت بود
بود

پوِل جوادی رو که دادە بودم بهش 

:ن�اهم �ه ته کوچه و گفتم 

جوا�� � خوای ب�ام  ؟_  

:�ا خندە گفت 

� برت  گردونه؟ _  

:�ا خندە گفتم

تو دو�ارە بر� گردی_  

:پ��ا �ا خندە گفت 

� دوتا کس_    بح   که گ��ه ول   تا ص.خ.�ا هم �  ب��ن و  برگردین   ع��
نه � شاختون م��

:جوادی موتور رو روشن کرد �دال زد و گفت 
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دا بهت صفا عزت   ز�اد آ��� دست �لت درد نکنه صفا�� بهمون دادی خ_
ون دادم و گفتم :�دە نفسم رو ب��

م تری به_   � ش فروخت�مخدا که دور ما رو خ�ط  کش�دە ن� دونم چه ه��

� خورش�_  د دل��� �شو  خدا هم�شه هست روزای خوب هم�شه هس��
�شت ابر ن� مونه �ه روزی همه �� تغی�� � کنه 

:�ا خندە گفتم  

رنگ �ا��  آفتاب خدا ماِل همه اس، �ارونم که �ه ک� رحم ن� کنه ز _ 
نهای�ش �ه چ�� داری 

..اما ساحل �ه ک� � رسه که ل�اقت داشته �اشه 

:�ا خندە گفت  

روزای  خدا هم�شه خ��ن چه �ارون�ش چه  آفتاب�ش _  

:�ا پوزخند گفتم 

فردا هم روز� خداست نه ما _ 

خرف عمرمونه    ما متاسفانه این روزهای تکراری که دارە � گذرە  روزای مز 
هم که �لوهوم طوفان�ه

:�ا ح�ت  ادامه دادم    

�ق�ه رو ن� دونم،_ 

مصب چشاتو ال !  و� من اون دن�ا از خدا � پرسم چطور د�دی و دم نزدی؟
اری حال وا�ن چرا دست گذاش�� ز�ر چونت ف�لم �مدی ن�س زندگیون د

؟....م�ک�� 

:فتجواد موتورشو روشن کرد روی ز�ن موتور �شست و �ا ل�خند گ

عزت ز�اد _  
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ون داد خم�ازە ای  کش.... �د، �ل�د را از پ��ا خ�� خسته بود نفسش رو ب��
:جی�ش درآورد گفت 

�ا�ا امشب خونه ن�س_ 

ن�ا� �ه کوچه انداختم پ��ان �ا�ا نبود 

�ا ح�ت �الە ل�ه دار مو  از �م کش�دم  

:پ��ا در رو �از کرد جلوتر از من داخل شدو گفتم

معلوم ن�س االن تو کدوم دخمه دارە � زنه_  

:پ��ا داشت � رفت گفت 

به��  که امشب خونه ن�ست _  

حداقل حساب کتاب کن�م 

پوالرو  از تو ل�اسم درآوردم 

اهنمو  �از � کردم  مامان �ا �عت   �   � اومد و د�مه  های پ�� له ها رو �ای��
:گفت 

کجا بودین تا این وقت شب ؟_  

:�ا ذوق  سمت مامانم � رفتم، گفتم

ای خو�� برات دارم_   مامان  ب�ا که خ��

� �له �شست، ل�خند رو ل�اش و گفت :پ��ا ل�ه ی اول��

ت_   � چه کردە دخ�� ب�ا بب��

مامان �ا ذوق �ه دوتامون  ن�اە � کرد 

:ده�ش هاج واج  �از موندە بود گفت  

ە دوتاتون ک�کتون خروس � خونه_  چه خ��
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:دست پ��ارو گرفتم که �لندش کنم و گفتم 

� کردە،  ب��م تو _   ی  گوش  ت�� ب�ا ب��م تو، االن �ل��

مامان �ا ذوق و متعجب جلو افتاد

پ��ا دس�ش رو  گرفته   بود  

داخل شد�م  در  رو � �ستم 

مامان هم اینجوری ن�ام � کرد  

� رو �ه  روی مامان ا�ستادم،  �سته های  پول رو هم در�   آوردم روی زم��
:انداختم و گفتم

ی رو �دە خ_   ، مامان تو �ه سال د�گه این اجارە �ل�� � �الت راحت شهبب��

ون داد و گفت  :مامان   مات و متح��   نفسش رو ب��

چ��ار کردی؟_  

، �سته هارو � شماردو گفت  � :�شست رو  زم��

این همه پول از کجا اخه ؟_ 

مامان امشب  حال کن �ا  این همه پول _  

� �شسته بود ، گ��ه اش گرفته بود � :ا گ��ه گفتمامان   هنوز روی زم��

� م�دی �ا منو_   تو آخرش خودت را �ه کش��

بود بود �ا تازە دقت کردم   ن�اهم   �ه صورت  مامان  بود، چشمش ک 
:حرص گفتم 

م ال� دس�ش  �شکنه_  �م��

:�ش رو  برداشت گفت    

از �شب  که رف�� من دق کردم تا  االن اومدی _ 
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:�ا ل�خند  گفتم 

ی نم�شه_   � نگران ن�اش چ��

:اما ن�ا� �ه  پ��ا کرد و گفت 

تا وق�� داداشت �اشه خ�الم راحته_  

]08:27 03.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴ارت#

حساب کتاب کرد�م پول کرا�ه خونه 

خر�� خونه ح��  پول برای طناز هم کنار گذاش��م 

مامانم تمام  مدت سا�ت  بود ه��� ن� گفت  

:متعجب �مو  برداشتم ن�اش کردم و گفتم 

؟ _   چرا خوشحال ن�س��
�

مامان  چرا سا��� چرا ه��� ن� �

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

�ا�ات زدە �ه �ش_ 

:پوزخندی زدم و گفتم 

ه ی خدا وق�� �ا�ا � نزدە �ه �ش که االن بزنه  عجی�ه مگه  ؟ هم�ش_  
نه واسه ما شاخ و شونه � کشه � م��

:تک�ه �ه �ش�� دادو گفت  

دیوونه شدە  ازم  � خواد برم خونه مردم    �ار کنم_ 
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:پ��ا عص�ا�� گفت 

من اجازە ن� دم_  

:مامان ن�ا� �ه من کرد و گفت 

رم ن� دونم مص�ب  �ه �ا�ا �� گفته که �ا�ات ازم م�خواد ب_  

:�ا عص�ان�ت ز�اد گفتم 

مص��ت گوە خوردە �ا هفت جد و آ�ادش _  

:مادر �ا گ��ه نال�د

ی تو خونه �_   ار � ک�� �ا طال ن� دونم چه خا� تو �م کنم؟ م�گه �ا م��
زن مص�ب  �شه

:پوزخندی زدم و گفتم 

 �ه نقشه های تو �ش دارە_  
�
من ز�ر �ار  د �گو ج��ان چ�ه؟ مص��ت حتما

ن� رم من زن مص�ب ن� شم عو�� حالم ازش بهم � خورە

تو �ه کفش م�گه  ن� دونم چه خا� تو �م ب��زم �ا�ات  �اشو کردە_ مامان
ی تو خونه �ار � ک�� من و  اال ن� دونم �ا طال   زن مص�ب م�شه �ا م��

چ��ار کنم موندم 

:پ��ا عص�ا�� بود گفت

؟ من اجازە نم�دم تو بری خونه مردم �ار ک�� مگه من ُمردم_  

:�ا عص�ان�ت پوال رو �اش زدم و گفتم 

ب�ا این همه پول � خوای بری اونجا چ��ار ک�� ؟_ 

:متفکرانه �مو تکون دادم و گفتم

تما �ه حتما این مص��ت �ه �اسه ز�ر ن�م �اسه دارە این مردک ح_  
ودش در نم�ارە وعدە وع�دی �ه �ا�ا دادە و گرنه �ا�ا این حرفا رو از خ
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:مامان �ا گوشه رو�ی چشمش را �ا� کردو گفت

من �ه �ا�ات گفتم تو حا�� ن�س�� زن مص�ب  ��� _  

:�ا عص�ان�ت و حق �ه جانب گفتم 

م برم �_   م و� خوب معلومه من زن  اون کثافت آشغال ن� شم حا�� م��
تو تخت اون مردک چاقال نرم

:مامان سکوت کرد و پ��ا �ا عص�ان�ت رو �ه مامان گفت 

� نم��� هیچ غل� ن� تونه �کنه_   تو هم را�� �ه رف��

:ن�اهم �ه پ��ا و گفتم  

نه_  � که مامانو را��   آخرش مامان و مجبور � کنه اینقدر  مامانو  کتک م��
:کنه مامان �ه دفعه �ه گ��ه  افتاد و گفت 

�  زن مص�ب_  �� �در ���  دلم رضا ن�ست چ��ار کنم � ترسم  مجبورت ک��

:پ��ا �ا عص�ان�ت گفت  

؟_   ی بری خونه مردم �ار ک�� �ع�� �� �ع�� تو حا��

:ن�اهم �ه پ��ا و گفتم 

  نقشه دارە، مص��ت  �_  
ً
 خواد  �ا این من فکر � کنم این حروم لقمه  ��

�ار منو مجبور کنه زن خودش کنه

:پ��ا ن�اە من کرد و گفت

 چ�ار کن�م  دس رودس �ذار�م ؟_  
�

خوب تو م��

:دس�� �ه موهای پ��شونم بردم و گفتم 

فردا  خودم  � رم �ا مص��ت حرف � زنم_ 

:مامان  �ه دفعه �ا گ��ه گفت 
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نه این �ارو نکن ن� خوام �ا مص�ب رو�رو ��� _ 

س�م؟ اونا ن� تونن منو �ه ز _   � اما ما تا � �ا�د ازش ب�� ور وادار �ه �اری ک��
که دوست ندارم 

:�ا گ��ه گفت

�ا تو � شنا� اما �ا�ات دیوونه �شه  ه�چ�  جلو دارش ن�س  تو که �ا_  

:�ا عص�ان�ت گفتم

�� � خودم �ا�ا هم ن� تونه منو مجبور کنه  خودت م�گدو�� �ه �ال_  
م�ارم 

:�ا هقگهق گفت  

دیوونم نکن فوقش من � رم خونه مردم �ار � کنم_ 

�ا عص�ان�ت �لند شدم 

ک � خواب�د�م  ر   فتم  و �ا سمت  اتا��  که من و مامان �ا هم مش��
:عص�ان�ت گفتم 

. فردا صبح � رم �اغ مص��ت _ 

:�ا خشم ادامه دادم  

ندگ�مون    شدە  مار�له   و مام   فقط ن�ش خورد�م از _  مرد و نامردش ز�

]08:27 03.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵ارت#
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مقا�ل آژا�س مسکن مص�ب بودم

ساله ز�ش فوت کردە ۴مردی حدود چهل  و خوردە ای ساله که   

ار نرفتم حالم دو سال پ�له کردە که من ز�ش �شم اما من هیچ وقت ز�ر � 
ازش بهم � خورە

این مردک  امروز هم مجبور شدم ب�ام وگرنه هیچ وقت حا�� ن�ستم �ا  
ی  ا�کب��

دهن �ه دهن �شم

و   ن دادم مقا�ل آژا�س ا�ستادە بودم خ�� بزرگ بود نفسم رو ب��

�� از �ارمندای آژا�س �ا د�دنم ��ــــع �لند شد 

:�حان و ل�خند گفتهنوز  آستانه ی  در ا�ستادە بودم  نفس نفس � زد  �ا ه

�ف ب�ار�د  داخل_    خ�� خوش اومدین ���

:آ�دار��  آژا�س بود تا منو د�د ��ــــع داد زد 

� � اومدن _   �ف ب�ار�د بب�� آقا  چشمتون روشن ���

   � �ارمندای  آژا�س چهار نفر بودن منو خوب  � شناخ��

:ن�اهم �ه داخل آژا�س بودو گفتم 

مص�ب هس؟_ 

:آ�دار�� �ا منو من رو  �ه �ارمندا کرد و گفت  

�ف ب�ار�ن داخل خ�� خوش اومدین   آقا خ_   ���  � وشحال آقا هس��
 � م�شن شما رو بب��

ن�اهم �ه اطراف بود خ�� شل�غ بود  

ون دادم و تو دلم گفتم :نفسم رو ب��

هش  و�ال خوش �ه حال مردم  دن�ال خونه � گردن �خرن و ما تا   ت_   
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ی شد�م  گردن  �ل��

ی شدە و ن� تون�م ح  �� اجارە درست ماماِن �د�ختم که چند سال اس�� �ل��
�د�م

�ا  از این  محله ی خراب شدە ب��م  

نفسمو �ه س�نه دادم  

ر لط�فه شما را �ازم خ��ه که ما رو تحمل � کنه هم�شه م�گه فقط �ه خاط
تحمل � کنم

ی بود تا  حاال ما رو  انداخته  ون �ا تموم  حقم دارە  ک� غ�� �ل�� بود ب��
ن گذاش�ناش   فضول�اش و رو مخ بود�ش و نف��ناش �د دهن�اش   منت �مو 

�ازم    ما رو دارە تحمل � کنه  

ش�ک و پ�کش  �ا صدای مص�ب  بود ن�اهمو از آژا�س. ن�اهم �ه اطراف بود
گرفتم و   بهش دادم

:ررە  و گفتن�شش تا بنا�وش �از بود و  مثال  خوش رو��  که دلمو ب 

�ه �ه طال خانوم منور کردی از این ورا ؟_  

:انگشت دستم �� ارادە خورد نوک  دماغم   و گفتم 

را �م کردم وگرنه ما که دلمون براتون تنگ �شدە _ 

منو سمت  اتاق خصو� خودش هدا�ت کرد

که در این   �اش هم�شه از این ورا را �م ک�� طالخانوم انصاف ن�ست_   
ب المثِل سوزن تو  �اە تو �ا��  شت ��

َ
َرند

َ
م از �ا�ات � .. شهر� د اغتو � گ��

اهل تعارف نبودم جلوتر از مص��ت داخل اتاق شدم  

�شت �م  وارد شد و �عد برگشتم ن�اهش کردم 

ون دادم �ا فاصله ازم ا�ستادگفت  :نفسم رو ب��
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ن رو روشن ک�� �� م�شه  هم�شه از این �ارا ک�� و بهم � بز�� و دلمو _  

ما ن�س خدا اون روزو ن�ارە ما دلمون واسه ک� تنگ �شه تو �ار _ 

:اشارە �ه م�ل  کرد 

  _ � ب�ا �ش��

ما  نیومد�م اینجا اختالط کن�م از دلتنگ�مون �گ�م _  

:فتل�خندی زد جلو رفت  �شت � ز�شست همزمان اشارە کرد و گ 

�   �ا توپ پر مث اینکه  اومدی _   ب�ا �ش��

� بردم و گف :تم برگشتم ن�اهم بهش بود دستم تو ج�ب شلوار ج��

خودت خوب � دو�� واسه �� اومدم _ 

:رو صند� چ�خ دار بزرگش �شست و گفت  

� �ا هم حرف � زن�م _  م�دونم ب�ا �ش��

م�شه مجبورن رفتم جلو روی م�ل �شستم تمام ن�اهش �ه من بود ه
� و برندە  بود، حالم از این طرز ن�اهش �ه هم �  خورد ن�اهش ه��

ن�اهش کنم  مرت�که �فیوز �ا حر�� که زد مجبور شدم �م رو بردارم و 

ونم وق�� که چرا من �ا�د تورو تو این وضع�ت ب�ینم �ع�� �ا�� ب�ای   ا_ 
ت��ت پرە ؟

ون داد و گفت   :فقط ن�اهش کردم،  نفسش رو ب��

ت  مجبور طال خانم چرا من �ه چشمت نم�ام  �ا�د �اری کنم که خود_  
��� �ا�� ب�ا�� اینجا ؟

�  این د�گه تقص�� ش_  ە � افت�� � ما ن�ستقص�� شما ن�س چشم ما ل��

ش بهم بود و گفت  � ون داد هنوز تمام ن�اە ه�� :نفسش رو ب��
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تو �شم؟...چرا شما؟ من �  قرارە برای تو _ 

]08:27 03.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶ارت#

ە ای  مح�� �ه ن�اهم بهش بود، ل�خندی �� ارادە گوشه ی  ل�م �شست و گر 
ون دادم  و گفتم  :ابرو  دادم ،  نف� ب��

م�ه،و� تو شدن ل�اقت � خواد _   ر ک� خ�ج ه.. شما �لمه ی مح��
ن� کن�م

؟  طال خانوم � دو�� من که ن�_   ت �دی ندارم   من چرا اینقد اذیتم � ک��
قصد ازدواج دارم   � دو�� که زنم چهار ساله مردە  

:تک�ه �ه  صند� زد  و ادامه داد  

�گر� تو شدە �ازی �ا این دل من دخ�� جون ؟_ 

:�ا ل�خند گفتم 

  _ � اخه  من ك� ن�ستم که  �خواین عاشقش �ش��

:خند�د و گفت  

  � خوام _  
�

�ار من از عشق وعاش�� گذشته من زن زند�

منم  اون ز�� که شوما م�خواین ن�ستم _  

:�� سمت جلو خم شدم و گفتم   

م�دو��  واسه �� بهم م�گن  شوماخر ؟_ 
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� سواری ک� بهت ن� رسه _     واسه اینکه  تو ماش��

:ابروی �اال انداختم و گفتم    

 تو  ا_ 
�

ین دن�ا، اینه که �دون نه اش��اە کردین   معقوالنه ت��ن راە برای زند�
 ک�� 

�
�ر �ا � ذارە  شوماخر �ع�� ک� که قانون رو ز ... قانون و قاعدە زند�

وی ن� کنم خودم هستم و اصول خودم  قا نونمو واسه من قانو�� رو پ��
ک� ن� شکنم 

:ل�خندی زد و گفت   

�اج دارم من تو زندگ�م �ه  �ه  دخ�� شاد و �زندە ای مث تو احت_  

:م و گفتم �ا ل�خند و تک  ابرو�� که �اال رفت و زدم رو نوک دماغ 

�ا ل�خند  اما درد هم�شه �ا اشک ن�ست �ا�...  �ازم اش��اە کردین  _ 
لمون �ه ما � خند�م ک� نفهمه چه جهن� تو د.. خودشو �شون م�دە 

�است 

رفات دق�قا اما من  اینو ن� ب�نم  تو ای�� ن�س�� که �شون م�دی   ح_  
خالف دلته  مث ل�خندات 

:�ا پوزخند گفتم  

حش پ�دا م�شه_ 
ُ
ت  �ا�د چشم! �ع�� َوقتا تو ل�خنِد ادم صد تا ف �ص��

�   این هم�شه �ادتون  �اشه ل�خند زدن لزوما  �ه این معنا  داشته �اش��
!ن�ست که خوشحا�، �ا� وقتا �ه این معن�ه که قوی هس�� 

� من � خوامت _  قوی هس��  طال واسه هم�� .. درسته تو دخ��

ا�د �ه ک�  اعتماد �ع��  از آدما م�ان �ه زندگ�ت تا �ادت بندازن هنوز ن�_
ک�� 

:متعجب تر از ق�ل گفت  

چرا هنوز قبولم نداری   �ا�د چ�ار کنم ؟ �� م�خوای ؟_ 
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� ؟  �گو فقط لب تر کن   پول ؟ خونه ؟ ماش��

م �ا ک� که دوس�ش دارم �د�خت شم،_   حا��

بهتون ��م  �ا�ا �ا چه ز�و�� .. تا �ا ک� که دوس�ش ندارم خوش�خت شم 
منو شوما هیچ وقت ا�مون تو �ه جوب ن� رە 

چرا ؟ ایراد من چ�ه ؟_  

:ای��ار ل�خندی زدم و گفتم  

ە،_  ا�ه ما آ�مون �ا �عض�ا تو �ه جوب نم��

..ا� ن� شه تقص�� جوِب اونا  ��   آب  ما  �ه  نمه  مش�ل  دارە ق   

� طال من هر چه �خوای برات انجام م�دم ن� ذارم  ا_   ب تو دلت تکون بب��
�خورە 

:�ا خندە ادامه داد  

دومش م�شه  ش��دی که م�گن زن مردە وق�� ازدواج � کنه    عاشق زن_ 
ن�ست  ب�ش�� از ق�ل چون نگرانه حساسه دلوا�سه  د�گه دست خودش

ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

رو از دست  �ه حرف رو ب�ش�� از دو �ار تکرار ک�� هم حرف ارزشش _     
�ه درد شوما  چرا شوما حالیتون �� ما ... � دە هم خودتو �� ارزش � کنه

� منو شوما �ه دن�ا فاصله است  ن� خور�م     ب��

ه نتونم درکت اینا دل�ل ن�ست    �ا هم  کنار م�ا�م من آد� ن�ستم ک_  
..درسته جو�� و �لت داغ اما ... کنم 

:نذاشتم حرف بزنه  و �� جدی گفتم  

ندار�ش  فهم و شعور نعمت ن�س، م�افاته؛چون مجبوری �ا کسا�� که_ 
ن این همه دخ��  �ا�ا من دخ�� �د من   چرا پ�له کردی �ه م.. �و�له بز�� 

� �ا �له را�� م�شن  برو �� عشق و حالت خ�ل�ا هس��
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:خند�د و گفت  

�دە من تو رو خوب � شناسم این ق�افه ات  ن�ست که �شون  م_ 

:تک�ه  �ه صند� داد  و گفت  

ی اعتماد کرد دخ�� �ا�   ک_  جا بودە این دورە زمونه نم�شه �ه دخ��

نم�شه همه هرزگ�ات رو �ک�� و دن�ال �ه آدم �ا� �ا�� _  

، خدا تخته اتم جور م�کنه  ر �ا��
َ
نگ وقماش دن�ال دخ�� از ر ..  ا�ه د

� اما � تونم � �  من   شا�د ندونم � �اش�� فهم  چ�ارە  اینخودتون �اش��

]08:28 03.11.20[, فرمول �ک

مس�حه زادخو  #

شوماخر #

 �۱۷ارت#

ل کردن داشت و گفت  :لح�ش �� عص�� شد و  س� در کن��

ی دخ�� جون من همینم که هستم ظاهرو�اطن همه منو � شناس_  � ن چ��
واسه پنهون کردن ندارم

 _ �
ن ن�س��َ

�
ن که م�گ

َ
مون

َ
م ه

ُ
! ...  َمرد

:�از �� عص�� بود و گفت 

 ؟   هر�� دوست د... دخ�� جون چرا   افسار ز�ونت  ب��دە _ 
�

اری م��

:�ا ل�خند گفتم  

 _ � مثال َمن م�گن �دب��
�
ما که حرف ..من آدم واقع بی�� هستم، اما �ه ا

� قسمت تار�� دار ... نام��وط نزد�م  ن که هیچ وخ همه آدما مثل ماە هس��
�ه ک� �شون ن� دن  مث خودم  
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ش و گفتم  � :ن�اهش کردم زل زدە بود بهم �ا اون ن�اە ه��

وندم، آرە  داشتم � گفتم من خ�� آدم افتضاحَ�م، همه رو رنج_  
!هیچ کس نموندە واسم، ح�� خودمم خودمو دوست ندارم د�گه

:�ا خندە گفت  

، این طوری فقط خودم دوِست دارم_   ؛..به��

:پوزخندی زدم و گفتم  

م _  و� واقع ب�نم که هیچ � رو  تح��ل ن� گ��

ون داد  و گفت   :نفسش رو ب��

� ن�س�� ا�ه بودی اطرافتو   � د�دی اون از �ا_  ...�ات اون از ن�ت  واقع ب��

:تک�ه �ه  صند� داد و گفت  

�لف��   �ا�ات    �ا�ات که وضعش معلومه ن�ت که ب�چارە هم �ا�د االن برە_  
رو ول  کرد االن �ه که ندارە چقدر � تونه دووم ب�ارە داداشت ب�چارە درسش 
تم  که معلوم جا�� اینکه دا�ش�اە �اشه  دارە روغن سوخته � خورە خود

ن�س ت�ل�ف آیندت چه جور�ه 

:فقط ن�اهش کردم ادامه داد

�اد هم ن�ت  دخ�� جون من �ه فکر توام هم �ا�ات از  �الت�ل��� در م_  
 � خوای �ه ب�چارە �عد �ه عمری �شو �ا ح�ت رو �الش ن� ذارە هر�� 

نامت � زنم هر�� �خوای مهرت � کنم

ا�� که تو داری ن�اە خودت کردی �ه دخ�� تک   وتنها توی این تو این ��
ممل�ت چ��ار  � تونه �کنه ؟

ون دادم �از  ادامه داد   :نفسم رو ب��

ە؟_    ا�ه دس�تو ب��دی، ک� رو داری ب�ش�� دردش �گ��
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:منم �� عص�� شدم گفتم

�  �ه نظر خ_   ودتون فکر شوما دار�ن از موقع�ت من سواستفادە  � کن��
� منو �ه دست  ب�ار�ن ؟  � این جوری � تون�� � کن��

:عص�� ادامه دادم  

� نم�دونم راج�م �� ش��دی پ�له کردین �ه ما  اما نه اش�_   من "�اە � کن��
��  من ا�ه  �ع�� ح..   اینو که   �ه عرضت رسوندن"  �ال اهل را�طه ن�ستم

.یومدە اهل را�طه   که خدا�� نکردە �اشم   و� از شوما خوشم ن

:خند�د و گفت  

جون دارم م��م ازدواج  � حرف از را�طه زد من تو ر _  و واسه ازدواج دخ��
من �چه   � خوام سا�ه �ت �اشم، شوهرت �اشم؛ فکر کردی...� خوام 

ب�ست سالم ؟

سالشه، �ا  من مگه چقد  ۱۸من ن� خوام شوهررر کنم �ا تو ��ت _  
ر کردی من زن اختالف دارن؟  منو �چه هات ا�مون تو �ه جوب ن� رە  فک

ه برسه �ه �ا�ای خو�� � شم نه جونم من اعصاب مصاب خودمو ندارم چ
:دو تا �� ش�طون و پرور  خند�د  گفت 

 _ �  � ک��
�

م �چه ها برن �اال   زند� �اری �ه �ارت ندارن   خونه دو ط�قه � گ��

اسه تو هم براشون  �لفت م�ارم خانومم   تو  که نیومدی  �لف��  و    
م تو فقط لب ترکن هر�� �خوای نه ن� �م م ن هیچ وقت خدمت�ار � گ��

م کن  خالص.... واسه  ک� دم تکون ندادم ، طال اما تو فرق داری 

:سمت  جلو خم شد و گفت 

و س��  ازم  طال من بهت دل دادم حالیته   � فه� ؟  شا�د تو د�د ت_  
ه دخ�� �� گذشته اما  اونقدر پ�� �شدم که نفهمم عاش�� �ع�� �� ؟ �

� حساب �ان� هر �� � خوای د ر اخت�ارت  � خواد پول طال خونه ماش��
ارم � م��
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:�ا خندە گفتم  

ی نداشتم  اما  هیچ وقت دن�_   � ال آد� نبودم که درسته   خونه ی  �ا�ام چ��
پولدار �اش�

ا�� که من � خوام را��انه � .... چون چ��

، وفاداری  � ..  وقت، توجه، ارزش، دوست داش��

:�ا ذوق گفت  

منو � شناسن   �اور کن من  � تونم دوس�ت داشته �اشم تو این محل همه_ 
شلوارم دوتا �شد  مگه �ه دخ�� �� � خواد که من نتونم ؟

:خند�دمو گفتم  

خو�� هاتون واسه خودتون نگه دار�ن _  

..زمت دارناینو � دونم این دورە   هیچ مردی  دوِست ندارە همه ال  

]08:28 03.11.20[, فرمول �ک

مس�حه زادخو  #

شوماخر #

�۱۸ارت#

:�ا لح�� حق �ه جانب گفتم 

كه ��ا ب�ش��   تقص�� تو ن�ست   آخه این روزا س�ك را�طه ها جوری  شدە_ 
� و �ه مد�� �اهاش حا.. دن�ال دخ�� دم تخت م�گردن تا دم �خت  ل � ک��

�   برە   شو�ش � ک��

:عص�� ادامه داد  

کر � ک��  دخ�� جون مگه من �چه ب�ست سالم که این جوری راجع �ه ف_ 
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� خوش�ل تر البته من لب تر کنم  �� دخ��  � ر�زە  برام �� از �

ون داد عص�� ادامه داد   :نفسش رو ب��

 � خوام_ 
�

نه  �� که فقط   این دل المروِت من  امونمو ب��دە  من زن زند�
تختمو  پر کنه 

:�ا پوزخند گفتم  

ی وجود داشت �اعث م�گشد کس_  � نه رای عاشقا.ش.�اش �ه قر� چ��
..رو �اور نک�� 

:خندە �شست کنج ل�اش اما جمع کرد خودشو و گفت  

ە ؟ _  ی تو کتت نم�� � دخ�� چرا اینقد تو �دبی�� چرا  چ��

:�ا  لح�� جدی گفتم  

رف اصال  ح...  شوما فک کن خودمونو  زد�م �ه  کوچه ی ع� چپ  _ 
شوما درست 

!  حق�قت �لفته ن� رە تو ُمخای تنگ 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

جرد �مونم ب�ش�� من   از شوما خوشم نم�اد  �ا�ا دست از �م بردار من م_ 
 خورە   شوما  من حالم از عشق وعاش��   بهم �...   حال � کنم  �ا خودم 

... �گو عشق، من � �م اختالل هورمو�� 

� دخ�� جون داری اش��اە � ک�� تو �س�ت �ه من �دبی_   �� ن� دونم چه بب��
اری اما �دون من آد� ن�س � ... تم �خوام اذی�ت کنم اتفا�� افتادە و از  مردا ب��

ز دستم در حاال ا�ه دل بهت دادم  افسارش ا.. �ا ن�ت �دی داشته �اشم 
اشقت شدە رفته دوساله منتظرتم  این �شون از حال خرا�م دارە که ع

ی هیچ ر�� �ه سن و سال ندارە  �ه که چهل حاال گناهم چ! چشم ودل س��
سالمه ؟
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� بود و  گفتم  ون دادم ن�اهم �ه �لدون رو م�� :نفسمو ب��

، تب عشق ن�س_  ��
َ
هر ت

وسه 
َ
..�ع�� تبها از عفـونِت ه

نوم مام دل دار�م،      دخ�� چرا تو اینقد ن�شو کنا�ه � ز�� ؟    جون طال خا_  
مگه فقط ب�ست سالش حق عشق وعاش�� دارە ؟

 ..ف آخرشه وق��  �ه  جماع��  از عشق حرف � زنن، منظورشون دو حر _

:خند�د قه قه ای � داد بر خالف  انتظارم و گفت  

نه واقعا �ا تو  از ته دلم عشق � کنم _ 

:اخ� �ه ابرو دادم و گفتم  

دو حرف آخرش ؟_ 

:سمت جلو خم شد هنوز � خند�د و گفت  

خ�� گستاخ و جسوری _ 

:فقط ن�اهش کردم که ادامه داد  

حساست تو قل�� تو س�نه نداری  شک دارم واقعا �ه  زن بودن و ا_ 

ون ادامه �دە و ما از قل�مون تقاضا دار�م که فقط �ه �ار خودش، �م�اژ خ_  
��م شدە این ما رو �� �ه عشق وعاش�� ما  احساسو کش.. وارد حاش�ه �شه 

حالو رزمون  وای �ه حال روزی  که خدای نکردە عاشق ش�م 

� طال  من �چه و خام ن�ستم که نتو��  بهم اعتماد  ک_  �� بب��

! فقط �ه خودت اعتماد کن _ 

ه در واقع این  اینو �ادتون �اشه � دو�� واسه �� از نظر شوما شادم ک_  
�ا�ا ب�خ�ال ..ری ن�س و� چون  � دونم هر �� �� خ�ال تر �ا�� خوشحال  ت

 
�

� و  زند� ... ما شو واال تا االن زن داشت��
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ە رو حرفام فک ک�� _   � طال به��  تم  من درکت من هنوز  هم  �ا �� ...    بب��
ا�ط سخ�� داری حقته شاد و خوش�خت زند   ک�� � کنم طال  تو ��
�

�

�  چه برسه د_   �  دن�ای منو تصور کن�� � شوما  ح�� ن� تون�� ...  رکش کن��
� منو شوما هزاری فاصله اس  �ا�ا ب��

ی ؟ تو عمدا خودتو زدی �ه_  صد راهو کج م��
َ
ز ق

�
اون راە  منو  ِچرا داری ا

ن� بی�� ؟

ی تو _  � � �� م��م  �ا تموم این مش�الت  که هست من چ�� زندگ�م �م  بب��
ان �شه،بودناتون �اعث خ وشحا�،ندارم که �ا اومدن ک� �خواد ج��

ر ضمن راە  منو شوما از هم سواست  د.. نبودناتون آرزوی خوش�خ�� 
 � � منو مجبور کن�� ن� تون��

:�ه دفه لحنم جدی و عص�� تر شدم و گفتم  

� �ادمون رفت و _  اسه ��  اینقد از عشق وعاش�� و این مزخرفات گفت��
... اومد�م ما که دلمون واسه جمالتون  تنگ �شدە بود 

:اخ� �ه ابرو دادمو عص��  ادامه دادم  

...جون جدتون دست از� �ا�ام بردار _ 

]08:29 03.11.20[, فرمول �ک

مس�حه زادخو  #

شوماخر #

�۱۹ارت#

:هنوز   ن�اهش �ه من و گفت 

من �ه �ا�ات گفتم    �ه صالح  شماست _ 
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:�ا عص�ان�ت گفتم   

ون �لف�� �ه صالح ماست ؟  _  ننم برە خونه از ما به��

:فقط ن�ام  کرد که عص�� تر ادامه دادم     

نومجبور این �� چ�ش �ه صالح ماست  شوما �ا این �ارت م�خواین م_ 
ک�� ؟

:خ�� خون �د و جدی بود و گفت  

من دو ساله عالف توام دخ�� جون _ 

:عص�� ن�اش کردم و گفتم   

  که  م�گن اینه  _ 
�

بن �ست زند�

� داری  نه توانا��  مخالفت  کردن  ؟ ..نه حق خواس��

:فقط ن�ام کرد عص�� دادم  

�ه چه ز�و�� ..  .شوما حق ندار�ن این جوری ما رو تو  منگنه قرار �دین  _ 
� ندار�م �ا   ا � بهتون ��م آقا ما و شوما هیج وجه مش�� ین �ارتونم  ن� تون��

منو واراد ک�� 

ون داد  و گفت    :نفسش ب��

ە موقت�ه هر این جا�� هم مادرت قرارە بر ..  من �ه �ا�ات حرفامو زدم _  
که براش در   وقت رضای�تو اعالم کردی مادرت مث �ه خانوم  تو خونه ای

نظر گرفتم زندگ�شو م�کنه 

:هنوز  عص�� بودم و گفتم 

 � کن�م، اونم �ا کسا�� �اش�م ک _ 
�

ه حا�� ن�سم ما فقط �ه �ار زند�
! ..ر�خ�شونو ب�ینم ؟

..    خ��دی  نه �ش�مون شو نه ح�ت �خور  �ا لذتتو بردی �ا  ح�تتو _
�ستم   �� فکراتو �کن من آدم امروز و  �ه قول �سل خودتون سوسول ن
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 دونم زن رو �ا این موهارو تو آسای�ا سف�د نکردم من خوب �...  ص�� ز�ادە 
�� م�شه نگه داشت 

:عص�� بودم  و گفتم  

�اە کردین �ا �� �ا پول  هد�ه  �ادوی گرون  ق�مت ؟  نه جونم اش�_ 
احساس و قلب وآدم  ق�مت دارە و� فرو��  ن�ست  

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

مون نبود   مام دار�م تاوان خ���امونو م�د�م  مام ا�ه هرزە بود�م_   این مس��
نن  حالیته ؟ � مردم �� �شت �م حرف م��

:خ�� خون �د بود و گفت   

ن_  � من ج�س ! ن�ه حرفای مردم اهمی�� ندە ، اونا �شت خدا هم حرف م��
م زنو خوب م�شناسم لب تر کنه حال�مه �� م�خواد �گه   درس ته ازت بزرگ��

و� خ�� مهم ن�ست   

خونه رو ت�� نگه م�دارە، زن  رو نوازش های ممتد    

:عص�� بودم دست خودم نبود که عص�� گفتم 

سه ِبَ�نِدش _  نت م��
َ
ه

َ
سِ�ت ِ�ه د

َ
ا تو  من   مخم تاب دارە این! ا�ه د � چ��

ە  ...مخم نم��

�تو از دست طال زندگیتو هیچ وقت �ف  �ارای بیهودە نکن  داری جون_  
م�دی تا چشم رو هم �ذاری    تمومه 

:پوز خندی زدم و گفتم  

� �گذرد از �ل زندگ�مون گذش��م _  �ش کشش جو�� پ...  �ا جمله این ن��

:نفسمو �ه س�نه دادم و گفتم   

از خودم � گذرم از ننم نه _ 
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:ن�شش �از شد و گفت   

�ع��  قبوله _   

:پوزخندی زدم  و گفتم  

م زن  شوما �شم اما اجازە هم نم�دم �ه ننم زور �گ_   � و �ا�امو �ه �م�� ��
جو�ش بندازی 

 و شوهر گرم �شه درست م��� �� حوصله_ 
�

م�خواد  تو �ت  �ه زند�

:ل�خندی زدم  از � حرص  و گفتم  

ە محب�� که من تغ�� ن� کنم  تاز ..   گرگ رو از هر طرف که �خو�� گرِگ _ 
� منو هار م�کنه  ن�� � ...شوما دم ازش م��

� �خوری دس�تو _    م�کن�م که ا�ه زم��
�

ن  ک�ه  طال تو دورە ای زند� ن� گ��
که این طوری مث من م�خوادت ؟

پوزخندی زدم  

�لند شد اومد رو�ه روم ا�ستاد  

ا�ط رو برای خودت سخت نکن _  من م�خوامت دخ�� جون  ... ��

... ه اعضا ش� درش ن�ست که این  دورا ب�� آدم ابزار �ک د�گرن  ن_ 

 هم�شه بهت شا�س مجدد نم�دە،از همون او� استفاد_ 
�

طال  .. ە كن زند�
بهت فرصت م�دم  چند روز 

:عص�� گفتم   

داری تهد�دم م�ک�� ؟_ 

من �ه �ا�ات حرفامو زدم_ 

]08:29 03.11.20[, فرمول �ک

69



مس�حه زادخو  #

شوماخر #

�۲۰ارت#

:هنوز عص�� بودم و گفتم 

� ؟_  �ع�� �� ؟ �ه �ا�ام �� گفت��

ون داد خ�� خون �د گفت   :نفسش رو ب��

 رو ن� شه این خونه ای که قرارە  مادرت برە   آدم مطمن�ه  هر ک�_ 
فرستاد

:چشم  تنگ کردم و گفتم 

حاال چرا مادر من ؟_  

خوب � دونم هش�تون گروە نهتونه _    

:عص�� گفتم  

 _ � ن� خواد شوما �ه ما لطف کن��

:ل�خندی زد و گفت  

�� ن�ازت  این لطف من ن�ست  تو ا�ه جواب �له �دی من   از همه �� _ 
� کنم 

:عص�� گفتم  

� لطفا این قصه رو  چند �ار ��م _  تموم کن��

�ا�ات خ�� �ده�ار منه .. . من �ا �ا�ات حرف زدم  _    

:پو�� کش�دم و گرە ای اخمم ب�ش�� شد،  ادامه داد   

ە اونجا �ار میونه ماه�انه هر چه حقوقشه از �_  د� �ا�ات �م مادرت م��
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� شه 

:آب دهنمو قورت دادم و عص�� گفتم  

.. کنه فقط �ه عو�� از نقطه ضعفت واسه اذ�ت کردنت استفادە م�_ 

:عص�� گفت 

�  که �دبودن رو �ه طور �امل_  بهتون �شون �دم، �ا �ا�ات گفتم  �اری نکن��

� �.. �اش بیوفته من از همتون عو�� ترم  اری ن� کنم طال  اما من همچ��
م ز�ادە   من ص��

:پوزخندی   زدم و گفتم  

فرض  شوما منو �� ..  �عض�ا کع�ه هم برن، واسه دور زدن خداست _ 
� آف � �عد  ع�� ن�� � تاب پرست رنگ کردین �ه احمق ؟ دم از عشق و عاش�� م��

 � عوض م�کن��

ون  داد و گفت   :نفسش رو ب��

ت،د�گه طال راە چارە برام نذاش��  وق�� سن آدم از �ه حدی گذش_  
ی لذت ن� برە،�ل�ه �ه خو�� �ق�ه خوشه  � شخص  اون..  خودش از چ��

و حال�ت �� هم تو��  ،دلم منم �ا تو خوشه    تو هنوز �چه ای اینا ر 

 شدە ن�اە_ 
�

کردن �ه گذشته و   شا�د �ه درصد اش��اە م�کنم  �ارمون تو زند�
ند بزنه �ل فکر کردن �ه آیندە، این وسط االنمون هم تلف م�شه  اما گ

زندگ�مو من زن تو نم�شم

ه یهو �ازومو عص�� قد� �ه جلو برداشتم خواستم  اتاق رو ترک کنم  ک  
گرفت 

:منو � جام متوقف کرد و گفت  

طال �ه حرفام فکر کن  _ 

، منو از   چ_  سون من �ا دستای خودم آرزوهامو گذاشتم تو ق�� ی  ن�� � �� ..
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من    رام شوما   نم�شم   

م � ب...  طال ع��زم  من منتظرم _   �اد البته هر آن ممکنه ص��

:�ا عص�ان�ت  تما  و گفتم  

� مث اینکه_  ە وقتتو هدر ندی   ب�خودی  منتظر ن�اش�� منتظر معجزە   به��
...  �ا��   

وم د�گه خود دا�� طال خان... اما من از حرفم بر ن� گردم  _ 

ح�ا�ت ال ا�راە �� الدین که م�گن_   

تهش   ننمو   دق�قا مثل همینه د�گه آرە  اق مص�ب ؟  فکرامو �کنم اما 
ق��و�� کنم ؟ �ا خودمو ؟

]07:15 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱ارت#

ون  از آژا�س زدم ب��

 � تو گوش خر  حوصله ی درست حسا�� نداشتم، حرف زدن  �ا این مرد �اس��
خوندنه 

ە �� راە تا خونه بود، �ا�د � رفتم؛ �ا ات��وس برم �ا خ ودم خلوت کنم به��

ی ن� شد  حال خو�� نبود روزای  �دم  س��

روزای تلخ�ه که   �ا این روزا ن� شه کنار اومد 

� شدە بود عادت  اما ازشون گذش��

 جوش�د �ه ساع�� طول کش�د تا رس�دم خونه دلم مثل س�� و �که � 
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والی   مامانم رو ن� دونم چرا همش فکر � کردم نکنه االن �ا�ا ب�اد و  پ
ە ازش �گ��

ی ر    �ه �ا�ا نگه، خودم اجارە �ک سال �ل��
ً
و دادم بهش گفتم اص�

� �ه آژا�س مص�ب بردمش مح�� و ازش  امضا�رف  تم که فردا ق�ل از رف��
.�م  د�ه  در ن�ارە 

ح�م �اری برای دست خودم نبود د�گه �ه  هیچ کس  اعتماد نداشتم �ار از م
این الزم بود

در زدم، �ه  لحظه منتظر �شت در ا�ستادە بودم 

ی رو امروز مث هم�شه  �ش��دم    صدای �ل��

. امروز نبود  ان�ار زنگ خونه عمل � کرد خ�� در زدن رو � داد  اما  

تندتند �شت �هم در زدم    

� که از خواب �لند � ی  عادت داشت  هم�شه  صبح  هم��  شد و  نه �ل��
ات رو د�د زمستون حال�شه نه تا�ستون  تو تراس خونه � �شست و  ح�

� زد 

:صدای مادرم  ، گفت 

اومدم اومدم _  

ون دادم و منتظر شدم نفسم رو ب��

ون دادم،  وق�� در�از  ش  د ،  ن�اهش بهم بود مادرم درو �از کرد نفسم رو ب��
ە بهم ون دادم �مو انداختم مادر همچنان خ�� بود  نفسم رو ب��

آروم و �ا ترد�د �له هارو   عقب عقب �این  رفت 

.هنوز ن�اە ما�ش بهم بود

� رفتم ، در و �ستم آروم زمزمه کرد  :منم �له هارو �ای��
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رف�� پ�ش مص�ب؟_ 

 �اال دادم و چادرش رو روی �ش تکون داد، ن� دو�ستم �� ��م، ابرو��  
:گفتم

!ز دست � دمهر�� الش�ه گ�� من � اوفته احساس � کنم دارم خودمو ا_ 

:مامان �ا نگرا�� لب زد

م _   خدا نکنه دخ��

� طور جلو � رفتم و گفتم :عص�� رفتم جلو، هم��

مرت�که عو�� حرف تو ک�ش  ن� رە_  

د مامان �شت �م اومد نگران بود از  راە رفت�ش معلوم بو  

:چادر از �ش کش�د ا�ستاد منم ا�ستادم و گفتم

م نه راە پ�شمرغش �ه  �ا دارە ن� دونم چ��ار کنم  نه راە �س دار _   

:عص�� �الهم رو از �م کش�دم و گفتم 

�ه زور � خواد ز�ش �شم_   

 � خواست منو دلداری �دە گفت 
ً
:مامان مث�

ک� که �ه زور ن� تونه  مجبورت کنه مگه شهر هرته؟_  

ون دادم  نفسم رو ب��

� کردم و گفتم  :�اد �د�  �ا�ا افتادم چشم ت��

مامان �ا�ا چقدر �ه مص��ت �ده�ارە؟_  

:مامان  منومن کرد، این دست  اون  �ا کرد و گفت 

ی ند�د�م _  � ن� دونم هر چه بود خ�ج خودش کردە ما که چ��

:عص�� و �الفه  گفتم 
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آخه شکر  خدا�ا ما هنگ کرد�م، لطفا مارو حذف کن دو�ارە نصب کن،_ 
کرمت این زندگ�ه ما دار�م ؟

:مامان دلخور بود و اما ت���خانه گفت 

 _ � طال   خدارو شکر   خ�ل�ا �دتر از ما هس��

:پوزخندی زدم و گفتم  

..زندگ�مون فقط شدە برو خدارو شکر کن  که سال�  _ 

ون داد و چادرشو از حرص تو دس�  ش مچاله کرد و مادر �ا اە نفسش رو ب��
ی نگفت که عص�� تر ادامه دادم  � :چ��

�م مگه سالم بودن چه ش�ل�ه مامان ؟ �ا�ا  ما از همه م��ض_    تر و �د�خ��
فقط قد و قوارمون  قد علم کردە وا�سادە 

:عص�� رو س�نم زدم و گفتم  

اینجام م��ضه مامان   د�گه ن� کشم _ 

:زمزمه کرد    مامان لب گ��د نم اشک رو تو چشاش د�دم و آروم �ا �غض  

خفت شوور  ا�ه � دو�ستم این زندگ�ه منو �چه هامه هیچ وقت تن �ه_ 
کردن ن� دادم 

:�ا عص�ان�ت گفتم  

�ه اون مرت�که ی  از � توقع کنم از �ا�ام که منو � خواد  مفت مفت �دە_ 
ی ؟ پ��

:مامان فقط هق هق کرد، عص�� گفتم  

ودن که �ه زمان ترسنا� ت��ن آدمای زندگ�م االن � دو�� ک�ان ؟ کسا�� ب_ 
... ان ؟ � فه�  � فه� حالمو مام...! از ترس� �ق�ه، بهشون پناە بردە بودم

...�ا�ا دارە منو �ا دستای خودش � کشه 
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]07:15 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو   #

 �۲۲ارت#

ف �ه ط�قه �االتر  � �له م�� :�شست و گفت مامان �ا همون گ��ه روی اول��

نم�اد طال  منم دلم خونه و� چ��ار کنم هیچ �اری از دستم بر _  

�از کردە بود  عص�� رومو چرخوندم �ه عقدە کهنه تو دلم بود، امروز �  

ون دادم،  د�دم ا�ه �از حرف بزنم دل م امانم ب�ش�� نفسمو �ا حرص ب��
 اینقدر زجر �کشه

�
� شکنه حقش ن�ست تو این زند�

ی ن�اهم �ه سمت ح�اط کش�دە شد، چند قا�لمه بزرگ د�دم  ت  � وشون س��
خ�س کردە بود

:سمت قا�لمه ها رفتم و گفتم 

ی خ��دی برای  ک�ه ؟_   � �از که س��

مامان س� کرد اش�اشو �ا� کنه

:�لند شد و سمت قا�لمه ها رفت و گفت 

ی داد _   � د�شب خانوم اما�� زنگ زد سفارش س��

:ن�اهم بهش بود و �ا عص�ان�ت گفتم 

احت � کردی الزم نبود _  �ه چند روزی حداقل اس��

:سمت حوض آب � رفت و ش�� آب رو �از � کردو گفت 

� بندازم_   نتو�ستم روشو زم��
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ون دادم واقعا ن� دو�ستم چه �ار کنم   نفسم رو ب��

 رو برداشتم منم شلنگ آب رو برداشتم و سمت قا�لمه ها رفتم، صا�� ب 
�

زر�
:و  ل�ه ی حوض گذاشتم گفتم

احت کن _   �عد این �ه چند روزی اس��

ی شد منم �مکش � کردم �ا غرولند و  � � س�� حرص  مادرم مشغول شس��
:گفتم

ی  �ا �ه  �ال�� _   �ت م�اد دور  از جونت  آخرش �ا رومات�سم م�گ��

ی  گفت � � س�� :مشغول شس��

خوب چه �ار کنم �ا�د خ�ج خونه در ب�اد _  

ی که دستم بود و داخل صا�� ر�ختم � :و گفتم �ا عص�ان�ت �ک مشت س��

احت �_    کردی من که د�شب بهت پول دادم حداقل �ه چند روزی اس��

توج� �ه حرص و عص�ان�ت  من نکرد

� بود من ا�ستادە بودم و �ا حرص  �ه اون ن�ا  ە � کردم و �� مشغول شس��
:خ�ال عص�ان�ت من  گفت

من عادت دارم �ه این �ارا ا�ه �ار نکنم م��ض � شم _  

:�ا عص�ان�ت گفتم

�� تو ح�اط _   � فردا چله زمستون یخ م��

ی رو بردارە � خم شد که صا�� پر از س��

ی رو بر� داشتم گ � :فتم��ــــع رفتم و �ک طرفه صا�� ی پر از س��

؟_   چه �ار � ک�� � خوای خودتو ناقص ک��

�ا �مک هم د�گه صا�� رو برداش��م  

� بود ، و ماما ن هم�شه  صا�� و روی �له آه�� گوشه ی دیوار که روی زم��
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ی روش � گذاشت تا ا�شون برە ،    قرارداد�م   � س��

ذشته بود  نفس نفس زد  منم داشتم �مکش � کردم هنوز چند دق�قه نگ

صدای ترمز پ��ان �ا�ا رو شناخت�م  

� رو ش��د�م �� اخت�ار دوتامون ان�ار برق گ رفته ها � جامون تا صدای ماش��
م�خکوب شد�م

:مادر گوشه ی ل�ش گ��د  و ز�ر لب گفت 

خدا�ا خودت رحم کن_ 

ون دادم، در �از شد  نفسم رو ب��

�ا�ا �ل�د داشت، داخل شد 

� نیومدە بود در �از بود، ن�اه  م بهش رفت �� اخت�ار �ا �له ی اول رو هنوز �ای��
د�دن چهرە اش قد� عقب رفتم

ا عص�ان�ت از شدت ترس نفسم تو س�نه ح�س شدە بود، آخه �ک دفعه  � 
:ف��اد زد 

ە ی آشغال امروز چه گو� خوردی ؟_  دخ��

:مامان �ا ترس روی گونه اش زد و �ا منو من گفت

خدا مر�م �دە �� شدە مرد؟_  

]07:16 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۳ارت#
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نف� �ه س�نه دادم  ترس  �دی تو دلم �شسته بود 

� شدم  پ�ش مص�ب رف  ته�ا�ا  �ا این حا� که داخل شد مطم��

ص�ان�ت اشارە از حال و روزش معلوم بود حسا�� خود ش و ساخته بود �ا ع 
:�ه من کرد و رو  �ه مادر گفت

س_  از این دخ�� ور پ��دت ب��

:و �ا عص�ان�ت جلو � اومد 

:�ا ف��اد و خشم  تمام گفت  

�ا چه ح�� رف�� پ�ش  مص�ب؟_  

 از �ا�ا و کتک هاش � ترس�دم این �ک ترس 
�

ناخودآ�اە تو  از همون �چ�
وجود من بود 

:�ا ترس قد� عقب رفتم اما �ه خودم جرات دادم و گفتم  

�ا�د زودتر از اینها پ�ش اون مرت�که � رفتم_ 

زد تا این حرف رو زدم ن� دونم چه جوری یهو س�� تو گوشم 

:و �ا ف��اد گفت 

ە ی آشغال این چرت��رتا �� بود تح��ل_   مص�ب دادی  تو غلط کردی دخ��

 دستم روی گونه ام �شست،خ�� �د جای س�� اش درد � کرد 

پنهان کردە  نف� �ه س�نه دادم نم اشک رو تو چشمای مادرم و �غ�� که
بود د�دم

ب�اد جلو  �ا  وق�� س�� خوردم جیغ مادرم رو ش��دم اما جرأت ن� کرد  
:�غ�� که خ�� س� در پنهان کرد�ش داشتم گفتم 

ی حالم ازش بهم � خورە �ا�د زودتر از ا_  ینها � رفتم و اون مرت�که پ��
�اهاش سن�امو وا � کندم
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:�ا�ا �ا عص�ان�ت تمام ف��اد زد 

ە ی چشم سف�د واسه من دم در آوردی _  تو گوە خوردی  دخ��

:�ا عص�ان�ت گفتم 

� ت�ل�ف کنه _  مص�ب حق ندارە واسه من تعی��

:�ا�ا �اعص�ان�ت تمام گفت

م چه �ار ک�� _   ت منم من برات تصم�م � گ�� بزرگ��

:منم عص�ا�� شدم و �ا خشم گفتم 

و خونه ی غ���ه ها �ار من ز�ر �ار حرف زور ن� رم اجازە  ن� دم مادرم برە ت_ 
ی ها کردم و گفتم � :کنه و �ا عص�ان�ت اشارە �ه س��

تو خونه �ار م�کنه �سشه_  

:�ا عص�ان�ت ب�ش�� ادامه دادم  

ر� ن�اە کنه و لم مثل زنای مردم االن �ا�د �ش�نه جلوی تل����ون و ف�لم ت_ 
ی ها حمله کر  � د و �ا داد  �دە �ا�ا �ک دفعه چنان �ا عص�ان�ت سمت س��

� ر�خت  ی هارو روی زم�� � فحش م�داد تمام س��

:�اد گفتمادرم جیغ � زد سم�ش رفت و اجازە ن� داد �ا داد و ف� 

ول دادن چ��ار � ک�� اینا مال مردمه پ....چه �ار � ک�� دیوونه _  

�ه ل �� � �د زد مادرم جیغ �ا عص�ان�ت �ه دفعه �ه جون مادرم افتاد ،  اول��
د � م��

و�ستم و �ا ف��اد از �ه دفعه سمت �ا�ا حمله کردم و از �شت گرفتم اما ن� ت 
:الی دندونام گفتم

�ه تو هم م�گن �ا�ا .. �ه تو هم م�گن �ا�ا_  

� افتادم �ه دفعه  منو چنان هل داد که روی زم��
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:اما �ه روی خودم ن�اوردم و �ا عص�ان�ت تمام گفتم 

نمیتو�� منو مجبور ک�� زن مص�ب �شم _  

:�ا�ا �ا عص�ان�ت تمام ف��اد زد

من �ه اون مرد �ده�ارم تا خرخرە   تو  �ده�م_  

:مادر �ا جیغ و گ��ه گفت 

چرا م�خوای دخ�� تو �د�خت ک�� مرررد_  

:�ا�ا عص�ان�ت گفت

ت لب تر چرا   ناز م�کنه زن مص�ب �شه   دس�ش �ه ده�ش � رسه د_   خ��
م�دە  کنه همه �� دارە چرا حالیتون ن�س  از این �د�خ�� نجا�ش

:مادر �ا جیغ وگ��ه گفت 

؟ از چاله در م�اد � افته توی چاە اون مر _  د دو برابر سن کدوم �د�خ��
تو دارە حالیته دوتا �� بزرگ دارە فردا ج�گر طالر  � دخ�� و خون � ک��

:�ا�ا �ا عص�ان�ت تمام گفت

ت حرف بزنه اون �ا�د زن  مص�ب  �شه وگر _   نه تورو گو م�خورە دخ��
، فکر کردی من  پول مص�ب رو دارم �دم از  کجا ب�ارم؟  � فرستم �لف��

:�ا دادو �ا عص�ان�ت سمت من ن�اە کرد و �ا ف��اد گفت 

تو �اس ز�ش ��� _  

:مادر �ا گ��ه روی گونه اش زد و گفت  

 من دارم خداااااا_ 
�

خدا مر�م �دە این چه زند�

]07:16 13.11.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

�۲۴ارت#

مادر �ا گ��ه ا�ستادە بود

ی های کف ح�اط افتادە بود  � ن�اهم �ه س��

:نفس نفس زدم و �ا عص�ان�ت گفتم   

�ا�ا من حالم از اون مرت�که �ه هم م�خورە_ 

:�ا�ا عص�� گفت

دەتو غلط کردی اون  مرد همه �� دارە هر �� �خوای بهت م�_  

ە و   ە ی هرزە رو �خواد �گ�� آدم حسا�ت کنه تازە از خدات �اشه توی دخ��

:�ا عص�ان�ت پوزخندی زد  و ادامه داد  

ن� دونم مص�ب  از تو �� د�دە  واال تو رو � خواد  _ 

� انداخت گفت   :�ا پوزخند �ا ا�راە تف رو زم��

بجای مص�ب بودم توف توروت ن� نداختم  تو کفارا�� المص_ 

ش � زد حرفای �ا�ا که نزد�ک ت��ن کسم  بود این جوری منو آت�  

چه برسه �ه حرفای �ق�ه 

)من �اری نکردم من �� گناهم ( توی دلم ف��اد بود و گفتم 

:�ا خشم اشارە �ه �تا�ام   کرد و گفت  

�افه ی خرابتو اون مص�ب   چشه  ن� دونم عقل تو �لش ��  چش ندارە  ق_ 
ب�ینه 

ون دادم   نفسمو �ا حرص ب��

:که �ا تمسخر ادامه داد   
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و ن� ز�� فقط اون از توی هرزە �� د�دە؟  ن�اە  ق�افت �کن �ا ��ا م_    
ە ی آشغال   موندە موهاتو کوتاە ک�� دخ��

ون دادم و �ا عص�ان�ت ادامه داد و گفت :نفسم رو ب��

ە ز�اد هم لف�ش ندی و جواب_   مص�ب رو  هرچه زودتر فکراتو �کن به��
�دی

ک�  هم جز مص�ب ن� تونه تورو آدمت کنه  

:�ا عص�ان�ت  گفتم  

ه�ش� ن� تونه منو مجبور کنه _ 

�ه دفعه �ا�ا سمتم حمله کرد 

�از �ه جونم افتادە  

�ا مشت و ل�د �ا ف��اد فحش � داد

 هم�شه در مقا�ل � 
�
ا�ام �م � آوردمس� � کردم از خودم دفاع کنم، واقعا

 ازش وحشت داشتم  
�

ن� دو�ستم چرا از همون �چ�

وق�� کتک زدنای مامان �ادم م�اد

وق�� ج�غای پ��ا �ادم م�اد 

ه دل اون سالش بود از خونه فرار � کرد و دل � ۱۵وق�� طناز �ادم م�اد که  
�� داد و �اهاش ازدواج کرد 

وق�� اینا �ادم � اومد � مردم و زندە � شدم

ز�ر دست و �ای �ا�ا فقط مشت و ل�د � خوردم 

�ه زور از ز�ر دست �ا�ا �لند شدم

:و �ا گ��ه و عص�ان�ت تمام گفتم 
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 بهم � خورە _  
�

حالم از این زند�

:�ا�ا �ا عص�ان�ت پوزخندی زد و گفت

�ا مص��ت ازدواج کن اون همه �� دارە_  

مچ دستم خ�� درد � کرد  

:دستمو ماساژ دادم و �ا عص�ان�ت و �غض گفتم

م برم تو خونه مردم �لف�� کنم و� زن اون ن� شم_   حا��

و گ��ه � کرد   �ا�ا �ا عص�ان�ت ن�اە مامان  که ل�ه ی  حوض �شسته بود  
:انداخت و گفت

ی �_   ت �گو من �ه مص�ب خ�� �ده�ارم �ا م�� لف�� � ک�� لط�فه �ه دخ��
�ا زن مص�ب � شه 

:همزمان که سمت در خرو�� � رفت �ا عص�ان�ت گفت 

فردا خودتو آمادە کن بری خونه ی مردم_  

:همون جور که جلو � رفت �ا عص�ان�ت گفت  

ری ن�ست لط�فه  من �ه زور مص�ب رو سا�ت کردم اون ز�اد آدم صبو _

ری که �ا�ا نفسم پر ح�ت و آە بود �ه زور  نفس �ه س�نه دادم و جو  
:�شنوە گفتم

� �گ�م چه �ا�ا  چرا  �جوری  شدین  خ�� غ���ه که   وق�� خونه ن_    �ست��
..به�� که ن�ست 

:�ا�ا پوزخندی زد و �ا عص�ان�ت گفت

ت کوتاە گندە تر از دهنت حرف � ز�� اون ز�ون تو فقط مص�ب برا_  
� کنه
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]07:16 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۵ارت#

� �ا�ا مامان روی گونه اش ک���د و �ا هق هق گ��ه :گفت  �ا رف��

خا� تو �م شدە این چه مص�ب��ه اخه_  

د  من هم فقط   حرص � خوردم ان�ار نفسم داشت بند � اوم 

ن�اهم �ه در �سته بود که �ا�ام ک���د بهم  

:اشک گوشه ی چشمم رو �ا عص�ان�ت �ا� کردم و گفتم

ی از هی_ � چ کس �ع�د متاسفانه حق �ا اون ک� بود که � گفت هیچ چ��
..ن�ست 

اینم از �ا�ا   ه��� براش مهم ��  

:ن�اە گ��ون مامان �ه من بود و گفت 

�� از ق�ل دارم خدا منو �کش این روزا رو ن�ینم هر روز که � گذرە ب�ش_  
ە دیوونه م�شم مص�ب خ��  از تو بزرگ��

:�ا عص�ان�ت  گفتم 

�ا�ا �ه فکر پوله _  

ش مهم �� اون فقط پول   �اشه �سازە خودشه   از کجا هم �اشه برا 

خدا � دونه چقدر  �ه مص��ت  �ده�ارە 

:�ا عص�ان�ت و حرص ب�ش�� ادامه دادم

و �د�خت �ار ندارم منو فروخت ، حاال که فروخت چرا این طوری من_ 
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� کنه

:مادر �ا گ��ه ��ــــع �لند شد و گفت 

م �ار � ک_   نم همونجا که نه من ن� زارم تو زن اون مرد ��� خودم م��
م�گه سمت مامانم رفتم، خ�� عص�ا�� بود 

�ــها بود  � �ا گ��ه تندتند مشغول جمع کردن س��

:معلوم بود دارە خ�� حرص � خورە �ا گ��ه و عص�� گفت 

ردارەن� زارم  بری خودم �لف�� مص�ب رو � کنم دست از �ت ب_ 

سمت مامان رفتم  

�ا رو جمع کرد که دس�ش رو گرفتم � � لندش کردم خم شدە بود، داشت س��
راست ا�ستاد

گ��ه پر ن�اهش بود س� کردم خون �د �اشم   

درسته ام�ان نداشت

:از داخل داغون بودم نف� �ه س�نه دادم گفتم 

؟_   مگه من مردم تو بری �لف�� مص�ب  رو �ک��

:�ا گ��ه  گفت  

�ت برن� دارە  چه �ار کنم از کجا پول ب�ارم بهش �د�م این مرد دست از _ 
ون دادم س� کردم ل�خند بزنم �ه تلخ�ه این رو  :زام و گفتم نفسمو ب��

خودم � رم خونه ای که مص�ب ازش حرف � زنه _ 

م  خودم م��

:�ه دفعه مامان عص�� شد و �ا عص�ان�ت گفت 

جونمو  کجا �فرستم  خونه غ���ه ها _   مگه من  نه نه  �ع�� �� دخ��
مردم �� م�گن آخه؟... مردم  
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:س� کردم مادر و آروم کنم گفتم 

رد � کنه کجا مادر تو ن� تو�� داغون م��� �اهات درد � کنه دس�ت د_ 
� ک��  میتو�� خونه های درندشت مردم رو تم��

:�ا گ��ه و هق هق گفت  

م �ار � کنم دهن مص�_  ب رو � بندممن � تونم تا وق�� که بتونم م��

مامان  �ل حرفاشو �ا   گ��ه گفت  

و جای من بری  فک کردی مص�ب � ذارە  راحت �ا�� �ا�ات اجازە �دە    ت_ 
� که خسته  ���  که تو ر  � مطمئنم اونا قصد دارن اذ�ت  ک�� و را�� ک��

�ا این �ار نه تنها را�� ن� شه �ل�ه جری تر م�شه  

:عص�ا�� شد و گفتم

�اری ک�� �ا �س د�گه �� �ار کنم من که ن� تونم ب�ینم تو بری خدمت_  
اینکه خودم تن �ه این ازدواج مزخرف �دم؟

:مامان �ا گ��ه گفت 

� بردارە که �ه روز خوش ند�دم _  خدا �ا�ات رو از زم��

دە که اینجوری قل�م �ه درد � اومد خدا � دونه مامانم چقدر سخ�� کش�
�ا�امو نف��ن � کنه

:نف� �ه  س�نه دادم و گفتم 

م ا�ه �ا�ام �خواد حرف بزنه_  م��م  پولتو   تو نگران ن�اش من خودم م��
�گ�� دست از �م بردار

:ن�اە مادر �ه چشم هام بود و �ا گ��ه گفت 

ەمص�ب را�� ن� شه اون دن�ال بهونه � گرد!.... فکر کردی؟_ 
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]07:16 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۶ارت#

:تم دست مادرم که هنوز تو دستم بود رو مح�م فشار دادم و گف

خوب چه �ار کنم چه خا� تو �م ب��زم؟_ 

ن� تونم �ا مص��ت ازدواج کنم 

نه دلم م�اد تو جور منو �ک��  

:مادر �ا هق هق و گ��ه گفت  

� من تو جون دارم ن� ذارم اشک تو چ_  شمت ب�اد و تو ع��ز دل� دخ��
�ا�ات بهت زور  �گه 

از مادر جدا شدم ل�ه ی  حوض �شستم 

:دست �ه پ�شون�م زدم و گفتم

تونم تو رو �فرستم ن� دونم نه  راە �س دارم نه راە پ�ش ن� .... ن� دونم_  
 خالص کنم؟

�
ن� دونم خودم و  از زند�

:مامان سمتم  چرخ�د  گفت 

اوضاع تموم  این... ز�ونتو �از �گ�� دخ�� این حرفا چ�ه؟ استغفرهللا _  
م�شه روزای خوب هم هست و روز خو�� برای ما هم هست

:ل�� تر کردم و �ا پوزخند گفتم 

ناف  ما را از  ازل �ا �د�خ�� ب��دن این �نوشت ماس_  

:مامان �ا گ��ه گفت  
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�الخرە م�ان  توی دلم هزارتا غصه دارم و� دلم  روشنه روزای خوب هم_  

: �ا پوزخند گفتم

ادف کرد چه خوش �اوری  مامان من   خو�� تو راە رس�دن �ه ما تص_ 
!!ُمرد

:مامان �ا گ��ه و �غض گفت  

ن � دونم دلت روشن �اشه دخ�� قشن�م   اق�ال ِ پ�شون�ت �لندە    م_ 

:ای��ار خند�دم �ه تمسخر و گفتم  

توهم زدی مامان ؟_   

:�ا پوزخند ادامه دادم  

درجا � زنه ..چ�خ خوش شا�� ما هم�شه پنچر بودە _

و �ا� کردم و اشک تو چشمای مامان حلقه زدە بود �ه خودم  اومدم اش�اش
:گفتم

� تو خونه ک� ن� تونه مجب_   ورت کنهاز فردا خودم � رم تو �ش��

:�ا گ��ه گفت   

نه تنها ن� ری منم �اهات ب�ام حداقل خ�الم راحته_ 

اصال ن� دونم چرا دلشورە افتادە �ه جونم 

:برای دل داری دادن مامان گفتم 

 نگران ن�اش هیچ اتفا�� برام ن� افته_  
ً
اص�

:ای��ار برای دل خو�� مامان  �اخندە گفتم  

ا هم هم�ازی �ادمجون �م آفت ندارە من دسته اتفاق رو گرفتم هم�شه �_ 
سون  ....هس��م منو از هیچ اتفا�� ن��
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:�ا اطمینان گفتم  

هیچ اتفا�� ن� افته برام  _ 

:مادر �ا گ��ه گفت

ی جوو�� � ترسم �الی �ت ب_   �� تو دخ�� � �اد تو خونه این حرفا چ�ه م��
غ���ه ها، من �ه  مص�ب هیچ اعتمادی ندارم

:�ا خندە  گفتم 

ا تو این سن �م �اد گرفتم برام ش_  � دە تج��ه� دو�� چ�ه خ�� چ��

ی �ه جا هست كه تو �ا�د وا�� �ه جا هم هست كه �اس  در�ر 

مر �ده�ار اما خدا نكنه جای اين دوتا �اهم عوض شه  د�گه تا آخر ع
..خود�� 

�م وگرنه تا آخر االن هم از اون موقع هاست که �ا�د رو�ه روی مص�ب وا�س 
عمر هم من �ش�مون م�شم هم تو خودتو �ز�ش � ک�� 

:مامان هق هق کرد و گفت

بتون�م  مص�ب دست  روت گذاشته خدا کنه بهونه د�گه دس�ش ن�اد و _  
پول مرت�که رو �د�م 

:�ا عص�ان�ت تمام  گفتم

�اهاش حرف زدم_  

:�ش رو برداشت ن�ام کرد و گفت 

ە اومدنم�شه �ازم بری �اهاش حرف بز�� شا�د از خر ش�طون کوتا_  

:�ا پوزخند گفتم 

" هوش"ای منط�� �حث کردن �ا �عض�ا مثل این م�مونه که �ه خر �ه ج_ 
 

�
" ..ع��زم وا�سا"��
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:عص�� تر شدم  و ادامه دادم

ە عشق و عاش�� �خورە تو �ش   ح_   ال�ش �� مرت�که حرف تو ک�ش نم��
کورش کردە

� ترسم �از �ا�اتو بندازە �ه جونمون_ 

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

اون پولش رو � خواد   و درعوض پولش منو_  

ه �ا�د صبور �اش�م ا�ه ما پولشو بهش �د�م �اری ن� تونه �کنه این ما�م  ک  
و قدرت تحمل داشته �اش�م

]07:16 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۷ارت#

برای رها�� از این وضع�ت بوجود اومدە

:خودم رو �گرم �ار کردم که مادر هم �ادش برە و گفتم 

فردا �ه اتفا�� �ه هر حال � افته خدا بزرگه_  

ون دادم مشغول �ار شدم   نفسم رو ب��

مادرم هم �ا من �ا اینکه دل خو�� نداشت مشغول شد

:�عد از چند لحظه کوتاە گفتم 

ی رو ند�دم کجاست عجی�ه خونه ن�س؟_   امروز �ل��

:مادر صا�� رو لب حوض گذاشت و گفت 
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از صبح �عد اینکه پولشو بهش دادی رفت قم_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

چه عجب این ور پ��دە �الخرە دل از این خونه کند_  

ون داد و گفت  :مادر آ� از س�نه ب��

اما�� رو  بهم گفت �اهاش برم و� من �� �ار داشتم سفارشای خانم_  
دستم موندە

ی های خراب شدە رو جا   � ون داد �ا ح�ت  س�� د   نفسش رو  ب�� � رو م��
:گفت 

م_    ی �گ�� � �ا�د برم دو�ارە س��

جا رو ل�ه ی حوض تک�ه داد  

:مادر چادرش رو  برداشت گفت

م ب�ام_   ی �گ�� � ی فروش �ازە س�� � من برم تا این حسن س��

� کن  تو اینا رو جمع کن  اینجا رو تم��

�ا�� هاش روی فقط ن�اهم بهش  بود �ا �اهای خسته که از کش�دە شدن دم 
� معلوم بود  زم��

� طور زل زدە بودم �ه این ح�اط  هم��

ی های ر�خته شدە کف ح�اط ز�ر لب زمزمه  کردم   � :�ه س��

لمونو �شک��  خدا �ه �ی �ه مام بزن درسته خوب نبود�م    روا ن�س د_  
اال جون از شوما �ع�دە اخه حرفای خوب خوب ز�اد  راج�ت ش��د�م  و 

شوما 

مشغول جمع کردن ح�اط شدم

� � اومد،  گفت   :مامان �ا چادر مش�  از �له ها �ای��
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�ا فقط خستگ�ش مال منه _   � از  پول سود س��

:حق �ا مادرم بود، رو �ه مادرم گفتم

�اشه جای دوری ن� رە_  

:ل�خندی زد  �الفاصله از من ا�ستادە ، گفتم 

خودت هم�شه از این حرفها � ز�� _  

:چادرش رو جلو کش�د و گفت 

ان شاهللا که جاش محفوظه _  

ل�خندی زدم 

:گفت   

من برم زود ب�ام_  

ون  مادر رفت ب��

� رو جمع کردم   ی کف  زم�� � در ح�اط رو �ست تمام س��

ح� خو�� اصال نداشتم 

ل�ه ی حوض �شستم �م خ�� درد � کرد

اد حرفای مص�ب  دقا��� طوال�� تو فکر فرو رفتم ن� دو�ستم چ��ار کنم �
.که � افتادم  ترس �دی   تو دلم  � ر�خت 

هری قل�م � ر�خت اون مرد دست از �م برن� دارە 

ن� دو�ستم چ��ار کنم که ازش خالص �شم 

�ا�ا هم که �د جوری بهش �ده�ارە  

:عص�� ز�ر لب زمزمه کردم

سالته عشق وعاش�� �خورە تو �ت ۴۵مرت�که پوفیوز _  
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 برم تو خونه ای که مص�ب  م�گه �ار ک
ً
نم �ا�د �ه مد�� فع�

شا�د اینطوری �د� �ا�ا رو پرداخت کنم

و مص��ت از �� نحسش  خالص �شم  

مر خو�� چشمامو لحظا�� �سته بودم دلم �ه حال مادرم سوخت تمام ع
ی و ح�ت ها�� ک ه تو دلش بود ند�د ز�ر مشت و ل�دای �ا�او  منتای �ل��

سوخت و دم نزد 

ون دادم �ا خودم زمزمه کردم  :نفسمو ب��

نه که همه رو از خدا�ا رمز خوش�ختیو من  که نفهم�دم و� رمز �د�خ�� ای_ 
مص�تو  مص�ب رو کجای دل واموندمون �ذار�م..  خودت را�� نگه داری 

شکر 

:�ا پوزخند  �لند شدم سمت اتاق برم، گفتم

� اخه ق��ون مص�ت   تاحاال �د�خ�� امثال منو   تج��ه نک_   ردی واسه هم��
که   ق��ون کرمت.. من هر چقدم توضیح �دم متوجه نم��� �� م��م 

ندار�مش

]07:17 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۸ارت#

:پ��ا �ا عص�ان�ت داد زد و گفت....

کجا شال و �الە کردین � خواین ب��ن ؟_ 

:مامان چادرش و روی �ش کش�د و گفت
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مون چه � دونم � ر�م  شا�د   خا�  پ�دا شد ب����م روی � _  

خ�� �الفه و عص�ا�� بودم دور خودم � چرخ�دم 

:پ��ا  �از هنوز عص�ا��  گفت

�ع�� �� چرا �ه این راح�� کوتاە اومدین؟_  

:مامان ن�اە من کرد و گفت 

چ��ار کن�م �ه نظرت؟_  

:پ��ا خ�� عص�� بود که مامان �ا حرص گفت  

�ع�� �ذارم خواهرت  برە زن اون مرد �شه _  

:پ��ا  از � جاش پ��د و گفت 

� چشاشو کور  � کنم _  غلط کردە  مرت�که ی ه��

ون داد و مامان   تمام ن�اە عصب�ش رو �ه  من دوخته بود  اما نفس ش رو ب��
:گفت

ا�ه �ا�ات نرفت و بهش  قول �� خودی ن� داد_  

ا�ه �ده�ار ش نبود این اتفاقا ن� افتاد  

:صدای عص�� �ا�ا  قل�م رو �ه دهنم � رسوند 

لط�فه کدوم گوری هس�� �جنب دیر شد_  

پ��ا هنوز عص�ا�� بود و ارام ن� شد گفت  

؟_  ِد  اینجوری هم نم�شه تا � � خواین ب��ن �لف��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

چه � دونم  تا وق�� �د�  �ا�ا صاف �شه_  

:�ا حرص ادامه دادم  
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ن� دونم چقدر هم هست ؟_  

:صدای عص�� �ا�ا  رو ش��دم 

زن�که مگه کری؟_  

:مامان  دستمو گرفت کش�د و دن�ال خودش و گفت 

ب��م دخ�� ب��م که تا  دق  دل�شو � من خا� نکردە_  

:صدای پ��ا �شت  �مون که �ا عص�ان�ت گفت  

خدا  لعنتت کنه _ 

:مامان  منو کشون کشون دن�ال خودش � کش�د و گفت 

خورب�ا تو هم برو � �ارت ناهار تو گذاشتم اومدی دم کن �_  

�ا�ا تو ح�اط ا�ستادە بود  

:تا ن�اهش  �ه رو�رو افتاد �ا عص�ان�ت تمام گفت  

اون  �الە رو بنداز دور_ 

ون دادم خ�� خون �د گفتم  :نفسم رو ب��

من راحتم _  

:تند ح�اط و � کردم گفتم  

من همینم که هستم_ 

:�ا�ا �شت �م �ا عص�ان�ت گفت

ە ی آشغال آبرو برامون نذاش�� _   دخ��

هنم از �اال �از بود �ا حرص �ستم �  ا عص�ان�ت  ز�ر لب توج� نکردم �قه پ��
:گفتم

جهنم _   

96



ون سوار پ��ان شد�م    �ا�ا و مامانم اومدن ب��

� نداشت    هیچ کس  حر�� برای گف��

ل��ار بود�ا�ا  فقط  س��ار � کش�د و غرغر م�کرد از عالم و آدم ط

اینقدر غرق فکر بودم و تو حال خودم بودم 

نفهم�دم مقا�ل آژا�س مص�ب توقف کرد  

� پ�ادە �شه که ��ــــع و ��  تا �ه خودم اومدم �ا�ا � خواست از ماش��
:عص�� گفتم 

چرا اینجا نگه داش��  مگه قرار ن�ست ب��م_ 

� رو �از � کرد پ�ادە �شه گفت  :�ا�ا  در ماش��

م _   من که آدرس ندارم �ا�د برم آدرس �گ��

پو�� کش�دم و عص�� رو از �ا�ا گرفتم 

�دون حر�� سمت آژا�س  رفت  

:مامان  جلو �شسته بود سمتم  چرخ�د و گفت 

نم�دونم چرا دلم شور � زنه_ 

:خودم هم  آروم و قرار نداشتم، گفتم 

ی ن�ست_  � شور نزن مامان چ��

چند دق�قه گذشت که  بوی عطر مص�ب پ�چ�د  

ون    د� دم�� اخت�ار  وق�� قام�ش رو  از در که  اومد ب��

رومو از ازش گرفتم 

:ز�ر لب زمزمه کردم 

ستا�� برامون  و� خدا�ا �ادت �اشه هر وقت اومدم خوشحال �اش�م �ه دا_ 
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ب ؟دمت گرم چرا اینقد از ر�خت ما �دت � آد المص.. درآوردی 

]07:17 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۹ارت#

:صدای �ا�ارو ش��دم  گفت   

� مص�ب خان _  شوما امر کن��

فت�� براش دم تکون از اینکه �ا�ا این طوری �اچه خواری � کرد و �ه قول گ 
 نکب�� بهم � خورد 

�
م�داد حالم از این زند�

م  قسم �خورم اون ن   ش �ه  من �ا اینکه ن�اهم بهش نبود و� حا�� � �اە ه��
:بود، گفت 

التو مظفر تو برو تو آژا�س وردست  منوچهر خودم  � برم ع�_   

  
�

: گفت نفسم رو �ه دفه عص�� �ه س�نه دادم،  �ا�ا �ا دست �اچ�

...شوما چرا مص�ب خان مگه من  چالغم خودم _ 

:مص�ب نذاشت حرف بزنه و  گفت  

اونجا  خودم �ار  دارم _ 

 گفت   
�

:مامان  �ا دست �اچ�

نه آقا مص�ب مظفر مارو  � ر�رە_ 

ون داد �ه خو�� حس کردم  داشتم منفج  ر م�شدم از مص�ب  نفسش رو ب��
:شدت حرص، گفت 
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... نم  نه من اونجا �ار دارم �ا�د خودم �اشم  �اهاشون صح�ت ک_  

:مخاط�ش �ا�ا بود و ادامه داد    

مظفر تو که ن� دو��  �� �ه چ�ه _ 

این مص�ب �د رفته بود رو مخم 

� سگ دروغ � گه،  برگشتم و �ا حرص و جدی گ  :فتم حتم دارم ع��

�ا�ا   آدرس �گ�� ب�ا د�گه _   

:مص�ب ��ــــع گفت  

برو تو مظفر  خودم � برم _ 

�  خودش که �� دور تر بود � رفت ،  گفت   : سمت در ماش��

حرف گوش کن مظفر _ 

این لح�ش �ع�� دستور  

� رو برای مامانم �از کر   :د و گفت ن�اە عص��م بهش بود   در ماش��

� خودم � ر�م _    �ف ب�ار�ن �ا ماش�� ���

:مامان �ا منومن گفت  

 ر�م نه آقامص�ب شما رو زحمت ن� د�م آدرس �دین �ا مظفر  �_ 

:مص�ب س��ــــچ رو از ج�ب ک�ش در � آورد گفت   

 �ار  هست مظفر ب�� ماش�نتو تو �ارکینگ �غل �ارک کن تو آژا�س ��_ 

�ا�ا دست �اچه  و دودل بود  

:عص�� بودم واقعا حال درس�� نداشتم و  گفتم  

م  شوما تو آژا�_  س خ�� �ار دار�ن �ا�ا آدرس �گ�� من خودم  �ا مامان م��
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 �� مالحظه و �ا عص�ان�ت گفت
ً
:�ا�ا �ام�

مگه �ش��دی آق مص�ب گفت خودم � رسونمت_  

واقعا اعصاب امروز برام نموندە بود  

ل گفتم   س� کردم خودم رو کن��
�
:�ا عص�ان�ت و� تق���ا

یچ �دە که زودتر ما خودمون � تون�م ب��م   نا�لد که  ن�س��م �ا�ا سوئ_ 
برس�م

ه اون دست �ا�ا دستمال گرد�شو برداشت و �ا عص�ان�ت  از این دست � 
:جا�جا � کرد گفت

ا تو االن مگه � دو�� �اس کجا بری �ا � حرف بز�� تو س_  � واتت  �ه این چ��
قد نم�دە 

:پو�� کش�دم و گفتم

ە مگه � خوا�م چ�ار کن�م _  چه خ��

:�ا حرص ادامه دادم 

که سواتمون قد ن� دە  ؟_  

داشته حرف  �ا�ا �ا حرص ن�اهم کرد، � دو�ستم جلو مص�ب خودشو نگه 
:نزنه که ادامه دادم 

 ��  هست که ب��م �اهاش حرف بزن�م اونقدر احمق ن_ 
�
�ستم د�گه حتما

�ا عص�ان�ت رومو برگردوندم 

:�ا�ا عص�ا�� گفت 

� سوارشو �ا آق مص�ب  ب��ن چرا این_   قو ال� لف�ش لط�فه زود ب�ا �ای��
� دین 

:عص�� سمت مامان چرخ�دم و گفتم 
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ە که ما �لد ن�س��م _  تما �ا�د ح....  مامان خودم � برمت مگه چه خ��
مص�ب ب�اد؟

آق مص�ب رو عمدا  �ا لحن تندی گفتم 

مص�ب نفهم�دم � سمت ما برگشته بود   

فت گفت  :�از سمت ماشی�ش  م��

�ف ب�ار�ن_   ���

� کش�د   ون و گفت �ا�ا �ا  عص�ان�ت �ازوی مامان رو گرفت  از ماش�� :ب��

زود منو عص�� نکن لط�فه   ...  زود �اش_  

:مامان �ا حرص از الی دندوناش گفت   

ول کن  دستمو مرد داغو�ش کردی _  

ون دادم �ا عص�ان�ت �ه �ا�ا گفتم :دستمو ب��

م حا�� ن�ستم  سوار ماشی�ش �شم_   من  �م��

� بود   � �ای�� ش�شه ی ماش��

رو دهنم  زد و  �ا�ا �ا عص�ان�ت �ک دفعه نفهم�دم چطور �ا  �شت  دست زد 
:گفت

� جا خونتو ن��ختم_   تو غلط � ک�� زود �اش برو تا هم��

تا �ا�ا این �ار کرد 

:مامان  �ه دفعه  زد رو گونه اش و گفت   

اری خدا مر�م �دە مرد چ��ار � ک�� تو خ�ابون�م  واسمون  آ_  � برو نم��

مد نه  دهنمدستم کنار دهنم   قرار گرفت احساس کردم قل�م �ه درد او 

� رو �از کرد   �ا�ا  �ا عص�ان�ت در ماش��
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نف� �ه س�نه دادم

ون   � کش�د ب�� �ا خشم منو از ماش��

 دادو��داد �ا اینکه ن� خواستم مقاومت کنم اما تو خ�ابون بود ن�
�
 شد واقعا

� کنه 

مامان هم   از ترس دادو��داد �ا�ا  پ�ادە شد 

]07:17 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳۰ارت#

�  مص��ت  رفت�م  سمت ماش��

مامانم دستمو گرفته بود دن�ال خودش � کش�د 

:�ا�ا �ا عص�ان�ت �شت �م حرف � زد

ی گف_   � ە ی نمک �شناس ا�ه ب�ینم لج�ازی کردی  �ا چ�� �� �ا �اتو از دخ��
و � رسم�ل�مت درازتر کردی من � دونم و تو شب م�ای خونه حسابت

مامان همچنان منو  �ه دن�ال خودش � کش�د  

:گفت   

هر �� گفت محل ندە  جوا�شو ندە _   

:�ا حرص   و عص�ان�ت گفتم 

 واق� �ع�� اونجوری ک_  
�

،  زند� ه دوس  داری تف �ه این زندگ�ه لعن��
 ما که همش.. �گذرو�� نه اونطور که  مجبوری 

�
ج�� و �د�خ��  اینم از زن�
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رف � زدم این حرف ها رو ز�ر ل�م زدم �ا اینکه داشتم  �ا خودم  ح 

:مامان �ا عص�ان�ت و گفت 

ه��� نگو دخ�� مگه ن� بی��  از دندە چپ �لند شدە_ 

� مص�ب ، چند قدم دور تر بود ا�ستاد�م  سمت  ماش��

فقط سکوت کردم  

 خورد   و�  مامان �ا اینکه   مثال خون �د�شوحفظ � کرد اما حرص �
:ه��� ن� گفت  که �ا�ا �شنوە و� رو �ه من   آروم گفت 

�م �� م�شه خدا آروم �اش دندون رو ج�گر �ذار  حاال �ه چند روزی ب�ی�_   
بزرگ شا�د از خر ش�طون پ�ادە شد

� مص�ب برس�م د�دم از �ش  ت فرمون اومد �ک قدم موندە بود که  �ه ماش��
� چر  �  � رفت و   از مقا�ل ماش�� ون سمت  د�گر  ماش�� :�� زد گفتب��

� �شت فرمون_  طال خانم شما خودت �ش��

تاصال نفهم�دم �� گفت که د�دم جلو کنار دست رانندە �شس 

:مامانم ن�اهم کرد و گفت  

...طال_ 

:�ه خودم اومدم �ه دفعه �ا لح�� عص�� گفتم 

مگه من رانندە تونم؟_  

ل�خندی زد  

تمام ن�اە عص�ان�م بهش بود

:�ا ل�خند گفت 

م فقط نه رانندە  که  ن�س�� و� ان شا� خودم برات �ه رانن_   دە � گ��
�اف�ه لب تر ک�� 
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:گفتم   �ا  عص�ان�ت   دستمو از تو دست مادرم جدا  کردم و عص�� 

� حاال بهتون ��م �ا من درست  برخورد کن من حوصله_     این عشق  هم��
و عاش�� رو ندارم رودل � کنم 

:خ�� خون �د ل�خندی زد و گفت

ن�س  زن �ا�د  طال خانوم چرا اینقدر خش��  ��م لطافت �ه خ�ج �دی �د _   
لط�ف و ناز �اشه   هر چند تو �م ناز ن�س�� 

:�ا پوزخند گفتم

اد برو دن�ال من از این ادا اطفارا �لد ن�ستم خ�� ناخو�� خوشت نم�_  
اهلش ��ما ما  اهلش ن�ستم 

� رو �از کردم و تا خواستم �ش �نمو �ا عص�ان�ت در عقب ماش��

تو ن�اهش  �ه دفعه �ا�ا صدای �اش   ن�اهمو بهش کشوند    آ�ش خون 
ب�داد � کرد

�ا عص�ان�ت میومد  

:مامان �ا دل نگرا�� وترس  گفت  

خدا مر�م �دە ب�ا �ا�اتم رس�د_ 

:فت مص��ت  خ�� خون �د �ا ل�خند که سمت ما چرخ�دە بود گ 

م �ش�نم �شت فرمون ب�ا �اال دخ�� ب�ا اذیتم  نکن �م درد � کنه ن� تون_ 

ن �ش�نه � دو�ستم تمام این ها بهانه است و فقط � خواست کنار م

ون دادم �ا�ا  رس�د و �ا عص�ان�ت گفت  :نفسم رو ب��

� �شت فرمون مگه ن� بی��  مص�ب خان منتظرن_  �ش��

:�ا عص�ان�ت رو �ه مص�ب گفتم 

� خودمو _   � ما رو برسون�� ن گفت�م که �ا رانندە شوما ن�ستم ا�ه ن� تون��
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� که � خواین  ما رو برسو  �م شما ا�ار داشت�� � م�� � ماش�� ن��

:ل�� تر کرد ن�اهش �ه من بود و گفت 

�ار دارم ��   درسته من گفتم �ا من م�ای من اونجا خودم �ا صاحب خونه_  
 � از دوستانم هس��

� �شت فرمون برس�م دارە دیر � شه االن هم سوار شو �ش��

�  مص�ب کنه   و �ا�ا  �ا �ه دست �ازومو گرفت و س� کرد منو  سوار ماش  ��
:�ا عص�ان�ت گفت

حواست �ه رانندگ�ت �اشه �ه مص�ب خان _  

ب�ش�� ندار�م

تو دلم گفتم 

گور �ه گور شه 

وزمندانه ل�خند   ی زد   منو �ه زور �شت فرمون �شوند   مص�ب پ��

�ا عص�ان�ت ن�اهش کردم و ا��� گفتم  

:مص�ب  �ا ل�خند گفت   

� �ارە � خوام دست فرمون طال  خانم و ب�ینم تع��_   فشو ز�اد ش��دماول��

:�ا�ا �ا عص�ان�ت و پوزخند گفت 

�ه کش�نتون  ندە خ�ل�ه _  

:مامان �ا عص�ان�ت و حرص و ت��یخ  گفت

خدا مر�م �دە این حرفا چ�ه آقا مظفر_  

]07:17 13.11.20[, فرمول �ک
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مس�حه زادخو  #

شوماخر #

�۳۱ارت#

مص�ب خوشحال از اینکه �ه مقصودش رس�دە بود 

:�م��ندش رو � �ست گفت  

ە ال� که بهش نم�گن شوماخر این دخ�� رانندگ�ش حرف ندار _  

� سمت رانندە که من �شسته بودم رو �ست �ا�ا در ماش��

:و در  عقب برای مامان رو �از � کرد گفت

و  معطل تو هم سوار شو زود برو که آق مص�ب خ�� �ار دارە مردم_  
� �م��ند رو کش�دم  و � �ستم، گفتم :نکن��

 مجموعه ای از �دت م�ادها و �ت م�ادهاست _ 
�

..زند�

:تمام ن�اهش �ه من بود �ا خندە گفت

ت ز�و�ش �ه � رفته؟_   لط�فه خانوم این دخ��

ن�اهم از آینه �ه مامان بود  

� رو چرخوندم، مامان سم�ش چرخ�د و  گفت  :س��ــــچ ماش��

اینجوری ن�اش نکن طال دلش خ�� �ا�ه جواهرە _  

:پوزخندی زدم  و گفتم 

آرە طالی ب�ع�ار_ 

:مص�ب �ا ل�خند ن�اهش �ه  سمت  من و گفت  

ه ما رخست قدر ، زر ،زرگر شناسد ، قدر ، گوهر گوهری فقط �اف�ه �_ 
�دی طالخانوم 
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:�ا پوزخند گفتم  

ح�ا�ت ما شدن من و شوما،   _

ح�ا�ت ش�ه وروزە،   

...ح�ا�ت جن و�سم هللا ..   دو محاِل حق���    

� حرکت کرد، مص��ت �از تمام ن�اهش �ه من بود �ه آ  را� اند� ماش��
:چرخ�د سمت مامان و گفت

هم�شه   آرە طالست د�گه �� خود که اسمش طال ن�س  خودش � تونه_  
ون  �ل�مشو از آب �کشه ب��

ون دادم �� تفاوت  نفسم و ب��

:هنوز � خ�ابون نرس�دە بود�م و گفتم 

کدوم  خ�ابون برم آدرس ؟_  

ون دادو هنوز ل�خندی گوشه ی ل�ش بود و گفت  :نفسش رو ب��

لواسون برو _  

�ه دفعه �ا  عص�ان�ت  ترمز  گرفتم  

�اعث  شد مص�ب ناخود آ�اە    �ه جلو خم شد   

ون داد مامانم هم از ترس   جیغ کوتا� زد و  مص�ب نفسش رو ب��  

:�اعص�ان�ت گفتم  

�م لواسون؟_   لواسووون؟ �ع�� ما �ا�د هر روز �اش�م ب��

:نفسش رو �ه س�نه داد ل�� تر کردو گفت  

نگران ن�اش رانندە هر روز شما رو � برە و م�ارە _ 

شتم  چش تو �ا عص�ان�ت تمام ن�اهم بهش بود،  در صور�� که دوست ندا
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:چشش �اشم و گفتم 

؟_  ە رو �ک���م ب��م �ع�� ما �ا�د �له سحر ب�دار ش�م این  همه را! �ع�� ��
لواسمون؟ 

نه  اونم از این �عدم   خسته و کوفته برگرد�م   مگه حا� برامون � مو  
�شهر تا اون �شهر 

:خون �د  چشم� زد �ا ل�خند گوشه ی ل�ش  گفت  

رانندە دار�ن _  

:از این حرک�ش �ه شدت عص�ا�� شدم و �ا عص�ان�ت گفتم 

�ه  ،و� �د_   � خ�� � آق مص�ب �ه روت نم�ارما فک نکن�� ان بب�� جوری ج��
... �ه وخ �عد بهتون بر نخورە... � کنم

:خند�د و گفت  

ان کن من منتظرم_   �اشه تو ج��

:�ا عص�ان�ت ن�اهش کردم  اما �ا خندە گفت 

حرکت کن امروز خ�� اعصا�م خرا�ه _  

:ای��ار  �ا عص�ان�ت تمام  گفتم

شما    امروز بر عکس ان�ار   ک�فتون حسا�� کوکه _  

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

تو در کنارم  �ا�� معلومه ک�فم کوکه_  

:�ا عص�ان�ت تمام گفتم  

� ا_  �  که هم�� الن  پ�ادە شم برمآق مص�ب   ا�ه قرارە  این جوری رفتار کن��

:مامان پ��د وسط  حرفم و گفت  
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ع��زم �ه خوردە آروم �اش_ 

مو   � ی نگفتم  اما  �مو  سمت مامان دادم ن�اە تندت�� � �ه مامان دادم  و   چ��
:فتم�ا  عص�ان�ت از اینکه مامان جانب  مص�ب رو گرفته بود گ

مامان نزار همینجا پ�ادە �شم؟_  

:مص�ب لح�ش رو آرام کرد و گفت 

�اشه حاال تو روشن کن_  

� را روشن کردم و  گفتم  :�ا عص�ان�ت ماش��

 �ه خدا آدم کجا مار از پونه �دش م�اد المصب  تو �غلت رشد  � کنه واال _ 
برە خدا�ا 

مص�ب  جوا�� نداد 

ددرصد تعجب  نکردم شا�د حضور مادر برا�ش �� سخت بود وگرنه ص 
جوا�مو � داد 

ادە بود سکوت تمام طول راە تا رس�د�م  لواسون و �ه مقصدی که  آدرس  د
کردە بودم 

هر چند خ�� عص�� بودم 

مص�ب �ا مادرم چند �ال� هم صح�ت � شد  

مادرم خ�� کوتاە و جسته گ��خته جواب � داد

ه دلم خوشحال از اینکه مادرم ن� خواست �ا اون  حرف بزنه �از خ�� ت 
خوشش نم�اد  � شدم  تو دلم گفتم  خ��ه خدارو شکر که مادر هم از تو 

وگرنه خدا بهم رحم کنه

]07:18 13.11.20[, فرمول �ک
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مس�حه زادخو  #

شوماخر #

�۳۲ارت#

خونه که نبود    و�ال   هم که ن�ست  خراب شدە   

�اهم �ه مامان دستامو تو ج�ب شلوارم بردم و  ن...   لعن�� ان�ار �اخ سف�د 
:رفت و گفتم 

و  خونه ی  از ما لعن�� �ا�د  �ل عمرمون ح�ت �خور�م    و االن ب�ا�م ت_ 
ون خفت �خور�م  به��

:مامان چادر �ش رو �� جلو کش�د و گفت  

...طال  خدا رو شکر کن    که _  

مو  �� عص�� نذاشتم حرف بزنه حق �ه جانب وطل��ار  زدم رو نوک دماغ 
:گفتم 

 مام  ال�ل داشت الاقل �ه هوش که ب_ 
�

�ا�م �عد �ه �اش این تلخ�ه زند�
مس�� �گ�م  خدا رو شکر که مست بود�م نفهم�دم  واقع�ه    

:مامان �ا اخم گفت

تو فقط آ�ه �اس �اش_  

:�ا پوزخند گفتم  

مگه دروغ م��م ؟_  

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

م خدا هر کس �ه مد�  تو تقدیرش دادە �� دا_     رە �� ندارە طال دخ��
 کرد و ص�� کرد  

�
ن� شه از خدا �له کرد �ا�د زند�

:�از پوزخند زدم و گفتم 
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 ن�س این فقط نُمردنه _
�

..این  واسه ما زند�

:تمام ن�اە   شماتت �ار مامان �ه من بود که گفتم  

لق�م_ 
ُ

شه تحملش کنم امروز خدا کنه این �ارو  رو    �! تا ِخرِخرە ُپر از َ�د خ

ی �ادش اومد گفت   � :مامان ��ــــع ان�ار چ��

ه د�گه   خدا وا�� طال تو رو خدا �د خل�� نک�� �ه گوش �ا�ات � رس_   
ولمون ن� کنه 

ون دادم ن�اهم رفت �ه  گوشه گوشه ی ح�اط و�ال   :  و گفتم نفسمو ب��

�ا رو دمم نذارن مگه هارم _  

ب جا�� بودمامان سکوت کرد پر دلهرە بود، ن�اهم �ه  �اغ بود  عج  

:�شت �ه مامان داشتم و گفتم  

�ع�� آدم اینجا  هم غصه دارە ؟ پ�� هم � شه ؟_  

لوار جینم ا� کش�دم و ادامه دادم  در حا� که دستام جف�شون تو ش 

:و گفتم

ن �شس�تم خوش�خ�� ماهم رفته �� ول�رد�ش، ماهم مثل مادرای  نگرو _
شم �دە   �� انصاف ... چشم �ه راهش ...آی خدا   ِدص��

:مامان  منومن گفت  

طال طال _ 

:دستم رو گرفت منو سمت خودش چرخوند و �لند   گفت  

... �له آقا _ 

اصال نفهم�دم �� شد که رد ن�اە مامان رو گرفتم  

�ا فاصله بودن مص�ب و صاحب و�ال  
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)�ا�ک(

ون و همزمان گفتم    :�ا مص�ب از ساختمون و�ال زد�م ب��

د�گه مص�ب خان  خودت بهشون �گو _ 

:مص�ب �شت � من  از  در ساختمون خارج شد و گفت  

حتما �ا�ک خان خودم بهشون   � �م _   

� دو�� که من قانون و مقررات خودمو دارم _  

...چادری و  �شت �م بود ن�اهم �ه �این �له ها کش�دە شد �ه خانم   

...چی�� �ه ابرو دادم  

:مص�ب �شت �م گفت  

� رو  م��ه مو بهشون � �م _  �له �ا�ک خان     همه چ��

:م هنوز ن�اهم �ه اون دو نفر بود که �ا اخ� �ه ابرو گفت 

شه _  ؟...تو که گف�� مادرە �ا دخ��

:�ا ترد�د گفتم  

؟...اینکه _ 

هن م... ه��ل و اندامش �ه ��ا ن� خورد     � پ�� ردونه  �الە ل�ه شلوار ج��
دار کفشون کتون   ؟

 پر ترد�د  بودم  �شت �ه من داشت  که مادرە اونو �ا د   
�

ست �اچ�
:چرخوند که مص�ب گفت 

ش _     نه �ا�ک خان مادر و دخ��

چرخ�د نف� �ه س�نه دادم  این ت�پ و ق�افه ؟ 

:اب دهنم رو قورت دادم، مص�ب گفت  
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   _ � � مطمئ�� � �ا�ک خان  مطم�� نگران ن�اش��

:تمام ن�اهم بهش و گفتم   

ص�ببهت اعتماد کردم من اینارو ن� شناسم تو رو � شناسم م_ 

]07:18 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳۳ارت#

)�ا�ک ( 

:مص�ب ن�اهش �ه دونفرە خدمت�ار و گفت 

� � کن_   م نگران ن�اش�د �ا�ک خان  من � شناسم خودم تضم��

ون دادم و گفتم :نفسم رو ب��

�اشه   حرف شما سند _   

مص�ب �ا دست اشارە کرد �ه دونفرشون  که ب�ان �اال  

تمام ن�اهم بهش بود

 �ا این ن�ع ت�پ ب 
�
رام جالب بود دخ�� خوش استا�� بود خ�� ز�ادخصوصا

�ا�د   از نزد�ک خ��  جذاب تر �ه نظر  ب�اد 

دوست داشتم از نزد�ک ب�ینمش

از اون فاصله که دخ�� ز��ا�� بود  

�له هارو �ا ترد�د  اومدن �اال

زن م�ا�سال خ�� دس��اچه �ه نظر � اومد 
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ی ا�ستادن   رس�دن و �ا فاصله �ک م��

� بود    تمام �ش �ای��
�

زن �ا دس��اچ�

سالم کرد   

:مص�ب گفت 

ت و قانون خوب لط�فه خانوم من �ا �ا�ک خان صح�ت کردم تمام مقررا_  
اینجا رو براتون توضیح � دم

 دوست ندارن ک� قانون شک�� کنه 
ً
�ا�ک خان اص�

 حواسم �ه حرفهای مص�ب نبود  �ا اینکه � ش��دم ��  
ً
 م�گفت اما اص�

برام مهم نبود 

ە بود  فقط ن�اهم �ه دخ��

�د �ا همون ن�اە اول  متوجه شدم دخ�� گستا�� �ه نظر � آ 

� �ار ن�اهم بهش افتاد اما خوب � فهم�  دم �ا اینکه  اول��

از همون ن�اە معلوم بود چشمای گستا�� دارە  

اخم �دی  هم کردە بود 

ون دادم �ه دفه �� هوا  �ش رو برداشت  نفسم رو ب��

ن�اهش کردم ل�� تر کردم وق�� ن�اهم �ه چهرە اش افتاد 

�ه چهرە �کر و دست نخوردە اش 

ست نخوردە ؟ل�خندی گوشه ی ل�م �شست   دخ�� این دورە اینقد �کر و د 

:مص�ب اشارە �ه دخ�� کرد و گفت

� و مادرشون لط�فه _   طال خانم هس��

 گفت 
�

:مادرە خ�� دست �اچه �ه نظر � اومد، �ا دس��اچ�
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رست انجام �د�مب�خش�د ق��ان ما ام�دوار�م که بتون�م اینجا �ارامونو د_ 

� شهر ه  � از �ووضعش   صد البته معلوم بود، �چه های �ای�� س��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

   _ � اینجا برای من قانون خ�� مهمه �وقت اومدن و رف��

�ه �ار برای من خ�� مهمه � تم��

 اینجا خدمت �ار داشتم ازدواج کرد و د�گه نیومد 
ً
ق��

از �ارش را�� بودم 

  گفت 
�

:زن �ا دست �اچ�

ا�شاال  که  ما هم بتون�م �ارامونو  درست انجام �د�م_  

:ل�خندی زدم و گفتم 

ستم ا�ه �ارتون رو خوب انجام �دین من هم  آدم �ا انصا��  ه_  
م ی رو ناد�دە ن� گ�� � هیچ چ��

:مص�ب گفت  

�ا�ک خان حرفشون حرفه_ 

من تمام ن�اهم �ه این دخ�� بود 

:�ه �الم حرف نزدە بود، گفتم 

ە  �ه  ش_   دت �اهاش  البته اینم ��م ک� که قانون منو ناد�دە � گ��
برخورد � کنم ام�دوارم که بتون�م �ا هم کنار ب�ا�م

:مص�ب ��ــــع گفت 

� لط�فه خانم زن �ا �ماالت�ه من ا_   �شون رو �ا�ک خان نگران ن�اش��
� شناسم که بهتون معر�� کردم 
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رود�دم که روشو برگردوند  پوزخند دخ��

� ��ا بود ح�� طرز ا �ستاد�ش  دست تو ج�ب شلوارش گرفته بود،  ع��
هیچ بو�� از ظرافت زنانه نداشت

ذاشته بود   جز اندام و  استا�لش گ��ا �ا ا�راە  �اشو �ه این جا گ 

از ن�ش خنداش معلوم بود  

ح�� �ک �الم حرف نزدە بود   

ن�اهم بهش بود   

  از داخل ج�ب کتم درآوردم 
�

س��ار�ر�

��ارم  رو تو �ا فندک نقرە ا�م  � خواستم س��ار روشن کنم  و �ا�ت س 
ج�ب کتم گذاشتم 

:مص�ب گفت 

ارتون تموم طال خانوم د�گه سفارشا رو بهتون نکنم شب که  اومدین  �_  
رو توضیح �دم � شد  اول ب�این آژا�س بهتون همه چ��

�ک عم��� �ه س��ار زدم   

ون  دادم و گفتم   :دود  غل�ظش رو از دماغم ب��

مص�ب من د�گه اینارو  ن� شناسم   تو � شنا� _ 

فقط من ام�دوارم �الهمون نرە تو هم 

]07:18 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو #
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�۳۴ارت#

ب بودن�اهم �ه دخ�� رفت از �شت این غ�ار دود س��ار خ�� جذا

�عد �ک لحظه ح� عج�ب بهم دست داد  

�س �ه م�� که    �ه هیچ کس محل ن� دم  و ک�  برام مهم ن 

ە گفتم �ا ل�خند گوشه ی ل�م که س� در مخ�� کرد�ش داشتم رو �  :ه دخ��

درست � �م نظر شما چ�ه؟_ 

فقط دوست داشتم حرف بزنه صداشو �شنوم  

ب�ینم تو این ظاهر تو این استا�ل جذاب چه صدا�� دارە

ود و �ش رو برداشت ن�اهش �ه من بود و �� تعجب در ن�اهش ب 
پوزخندی گوشه ی ل�ش �شوند 

: قد� جا�ه جا شد و گفت 

� ، �الهت_   �  ا�ه �اتونو  تو  کفش ک� نکن�� ون هم  توی �الە از قد�م گف��
انجام �د�م  مام    ام�دوار�م که بتون�م  �ارمونو درست..  ک� ن� رە 

خ��  شدم �ا این جواب دندان شک�� که داد واقعا لحظه ای مات این د

معلومه که دخ�� خ�� گستاخ�ه 

 گفت 
�

:مص�ب ��ــــع �ا دس��اچ�

� نبود_   ب�خش�د �ا�ک خان  طالخانوم قصدش توه��

�ک عم��� �ه  س��ار زدم  

ی که رو�ه روم ا�ستاد بود  ە ام �ه دخ�� تمام ن�اە خ��

اسم جذا�� هم داشت طال 

مص�ب هنوز دس��اچه بود 
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 زد  
�

این حرف رو �ا دست �اچ�

 گفت  
�

:ن�ام کرد و �از  �ا دس��اچ�

دخ�� �اری و  طال خانم خ��  رک هس�ند �ادم رفت اینو بهتون ��م اما _ 
 هست

�
زرن�

:پوزخند طالرو د�دم، ل�خند زدم و گفتم 

م شو��  و  مزاح فرمودن ط_   ال خانم �اشه مص�ب خان �ش��دە � گ��

کش�د    مص�ب �� عص�� بود، اونو   از �ازوش گرفت    و سمت خوش
:گفت 

ب�ا ب�ینم _ 

: اما دخ�� �ا عص�ان�ت �ازوش رو از دست اون کش�د و گفت 

ولم کن �ا�ا_ 

:مص�ب  �� عص�ا��  گفت  

 _ 
�
خانم �ک لحظه لطفا دخ��

تمام ن�اهم بهش بود  

 هم نگران بود که مادر ب�چارە خ�� دس��اچه و �الفه �ه نظر � رس�د خ�� 
ون دادم و ز�ر ل :ب زمزمه کردمدود س��ار رو �ا خون �دی از �لوم  ب��

ە و من عاشق د_   ای  دخ�� گستاخ�ه  خ�� اما جذابی�ش �� نظ�� خ��
گستاخم 

�ش��دن  اینو وق�� گفتم که مص�ب و طال ازم فاصله گرفته بودن و  

ی رو نداشتماز وق��  زنم  طالق گرفته بود و رفته بود،  حوصله دخ�� 

� اما حالم ا  زشون بهم چندتا�� �ا من ط�ح دوس�� و عشق عاش�� ر�خ��
� خورد �ا سالیق من جور نبودن
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)طال(

ش بهم � خورد  � پوزخندی زدم  حالم از این ن�اە ه��

� �ار دخ�� � ب �نه چنان   زل زدە بود �ه من که ان�ار اول��

بود  و� برام مهم نبود جوا�� که بهش دادم برای هفت �ش�ش �س

 از جوا�� که دادم  از �ا�ک خا�ش عذر خ
�

وا� کرد، مص�ب �ا دس��اچ�

ه که عص�� سمت من اومد �ازومو گرفت و منو خواست گوشه ای �کشون   
:�ازوم از دس�ش کش�دم و گفتم 

ولم کن �ا�ا_ 

:دست بردار نبود �ا لح�� عص�� گفت 

   _ 
�
دخ�� خانوم �ک لحظه لطفا

ی �ه اج�ار �اهاش دورتر رفتم، �ا عص�ان�ت ن�اهش �ه من بود �ک  چند م��
:قدم از من فاصله داشت و گفت

  _� 
�
اری نکن که طالخانم خواهش � کنم ا�شون  �ه من اعتماد کردن لطفا

اش منو پ�ششون خراب ک�� �ک مد�� فقط خواهش � کنم   صبور �

:پوزخندی زدم و گفتم

قش بودبرو �ا�ا  مگه  من مث تو �اچه خوارم  جوا�� که دادم ح_  

:ن�اە عصب�ش بهم بود،  ادامه دادم  

توهینه ٬من ا�ه حر�� � زنم خدا�� نکردە قصدم شو�� ن�ست_ 

از رو �الە و �ا   تا این حرف رو زدم عص�� �ا انگشت اشارە اش زد رو  �م 
:جد�ت و تهد�د�ار  گفت 

� کن تا  �ار _ 
�
ل
�
دست خودت  طال  ق�ل از حرف زدن �لمات رو تو مغزت ا

؟ندادی  ن� خوای که  �ا�ات رو مجبور کنم عقدنامتو زور�   امضا ک��
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]07:18 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳۵ارت#

 ن� تو�ستم تا ته حرفش رو خوندم اما دل�ل این همه عص�انی�ش رو وا 
�
قعا

درک کنم

 از عشق وعاش�� م�گه 
ً
این که مث�

:زدم و گفتم پوزخندی 

� چه زود رنگ منو از �� � ترسو��  ؟  تو که  دم از عشق وعاش��   �_    زن��
� ؟ عوض � کن��

:اال گفت�ا عص�ان�ت از ال�� دندوناش  س� داشت  تن صداش نرە �  

طال خانوم   عشقم ، من تو رو �ه زور اینجا  ن�اوروم   _   

خودت راە دومو  انتخاب کردی البته من خ�� صبورم 

:پوزخندی زدم و گفتم  

ی  آق مص�ب معلوم ن�س �� تو �تون � گذرە  که �ه انتخاب_   � من  چ��
�  ا�ه اینجا  �ل عمرمو �مونم زن شم � �اش�� �  مطم�� ا ن� شم ح�� نگفت��

 � اینجا ا�ه منو  شب وروز شکنجه کن��

:چشتم تنگ کرد و �ا  لح�� عص�� گفت   

من راهو      من تو رو شکنجه ن� دم ، طالخانم �ا�ات �ه من �ده�ارە_ 
ی هم نگفتم ف � قط پولمو پ�ش روت  گذاشتم تو اینو انتخاب کردی   چ��

و اذ�ت ��� ،  � خوام   ا�ه هم راە اول رو پ�شنهاد دادم که نخواستم ت
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 خوای خواستم  ب�ای خونم خان� ک��  چون دوست دارم اما تو ن�

قفسه س�نه دادم �اال �ا حرص نف� که �ه س�نه دادم    

:گفتم   �ه �ارە �از  عص�ا�� شدم ن�اهم �ه چشمهای وحش�ش بود و   

 من � خوام �دونم �ا�ام چقد بهت �ده�ار چقدر �ا�_  
ً
د �س �د�م اص�

:و �ا عص�ان�ت ب�ش�� ادامه دادم 

 رو �دممن چقدر �ا�د تو این خراب شدە �ار کنم  که �د� �ا�ام_  

:نفسش رو �ه س�نه داد و گفت 

ازش �گذرم  �ه این  �ک  �الم من طل��ارم    �م �ه �ا�ات ندادم  که �خوام_   
ان نم�شه  راحت�ا هم ج��

ه خواسته من االن بهت م��م تو حق  انتخاب داری اما �ه نفعته ا�ه  �  
ده�شو �ا من جواب �له رو �دی،  طال �ا�ات خ�� �ه من �ده�ارە �ا�د �

صاف کنه 

:�ا عص�ان�ت گفتم 

ین �ار کردین خ�� �� انصا�� مامانم چه گنا� دارە ما رو مجبور �ه ا_ 

شوما دار�ن ما رو تحت فشار قرار  م�دین 

:ل�خندی اجما� گوشه ی ل�ش �شوند و گفت

 خوام �ا�ات � تو�� انتخاب ک�� من مجبورت نکردم  از �ا�ت  طل�مو �_  
هم قبول کردە 

خودت  قبول کردی ب�ا این د�گه تقص�� من ن�ست  

:دس�شو جلوم دارز  کرد و گفت 

�د� �ا�اتو �دە برو �ه سالمت...  داری پول �دە_  

:ای��ار پوزخندی زدم و گفتم  
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فم  آق  خ�� خری فکر کردین  همه مثل خودتن واقعا براتون متاس_ 
مص�ب 

 �  �ا�ام سواستفادە � کن��
�

شوما دار�ن از ساد�

:�ا عص�ان�ت گفت 

ده�ارە  �ا�د چه استفادە ای دخ�� جون دارم بهت م��م تا خرخرە  بهم �_  
�ده�مو بهم �دە  ، من پول �امفت  ندارم بهش �دم

:�ا عص�ان�ت گفتم 

ار�ده�ت برە و تو واسه �ا�ام دون �اش�دی اینجوری �اری کردی که ز�ر �_  
م �ل عمرم �عد مجبورم ک�� که من زنت �شم اما کور خوندی اینجا حا�� 

جون �کنم و� زن شوما نم�شم

ب  ن�ست که طال  �س االنم افسار ز�ونت  �گ�� که این �ا�ک خان مص�_ 
�اهات کنار م�ام �ه  �خواد �اهات کنار ب�اد �ا برات له له بزنه ا�ه � بی�� 

وزە خاطر این دل  ز�ون نفهمه  که  دوست دارم دلم برات � س

که مجبوری تاوان �ا�ا تو �دی  

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

� غرقت �.. طال فکراتو �کن _     کنم هر�� تو پول و طال و خونه و ماش��
�خوای نه ن� �م 

:ل�� ترک کردە و عص�� گفتم

..نه �عض�ا ن� خوان حرفاتو �فهمن ،  چون سودشون تو نفهم�د_ 

:�ا عص�ان�ت  گفت  

ان درست حرف کنا�ه ها تو �ه جون � خرم اما حواست �اشه  �ا �ا�ک خ_  
بز��   من �� ضمانت شمارو کردم

:پوزخندی زدم و گفتم 
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�� ان�ار ما التماس کرد�م برامو _   � ن �ار پ�دا ک�� جوری از ضمانت حرف م��
این حرفا را �ه ک� بزن که شما رو �شناسه آق مص��ت

:همون لحظه صدای �ا�ک خان و گفت

مص�ب خان من دارە دیر م�شه �ا�د برم_  

]07:18 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳۶ارت#

)�ا�ک (  

ە طال �� بود ، د ە ب�ش�� از معلوم نبود را�طه  مص�ب  �ا  این  دخ�� خ��
حال�ش پ�دا بود عص��ه و روی خوش �شون ن� داد 

مادرش رو �ا بند  نبود آرام و قرار نداشت  

معلوم نبود را�طشون  �ا هم چ�ه   برام سوال بود ؟ 

ون دادم  پر از دود س��ار،   ن�ا� �ه ساع  ت م�� ام انداختم  نفسم رو ب��
ون � رفتم .�ا�د ب��

�عد از جدا�� از  مهتاب حال خوش و  درس�� نداشتم 

داخت � کردم ، امروز �ا�د درخواس�� که ازم داشت رو   تمام و �مال پر  
خواد مستقل مه��شو دادە بودم اینم دلم براش سوخت ا�ار کرد که � 

 کنه 
�

زند�

.  من  احمقم  قبول کردم 

ە اومد جلو   قرار مح�� داش��م،  مص�ب  �ا اون دخ��
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:نفسم و �ه س�نه دادم و گفتم  

خ�� دیرم شدە مص��ت خان �ا�د برم مح�� _ 

:مص�ب  �ه ل�خندی اجما� زد و گفت

ب�خش�د �ا�د  گوش زدهای الزم رو �ه طال خانم � دادم_  

:نه دادم و گفتم ن�اهم  �ه طال بود، هنوز عص�� بود و �الفه، نفس �ه س� 

اهارم آمادە من ساعت دو احتمال دارە برسم خونه اون لحظه � خوام ن_ 
�اشه

� رفتم    این حرف رو زدم ��ــــع �له هارو �ای��

:مص�ب �شت �م و گفت  

�ا�ک خان ا�ه وقت دار�ن فردا مزاحمتون �شم _  

� رفتم و گفتم  :�ه سمت ماش��

کت امروز خ�� �م شلوغه_  فردا ب�ا ��

� بودو  �لند گفتم  :ن�اهم �ه ماش��

صادق  کجا�� ؟! صادق_  

عص�ا�� بودم دست خودم نبود  

از وق�� از مهتاب جدا شدە بودم 

حساس شدە بودم ، روز�ه روز حساس تر 

ون و دو  ان دوان خودشو همون لحظه �اغبون خونه از در �ا�داری اومد ب��
بهم رسوند

:�ا نفس نفس گفت  

 _ � ب�خش�د ق��ان صادق امروزو ازتون مرخ� گرف��
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� رو �از کردم گفتم   :�ا عص�ان�ت در ماش��

گندش  بزنه من گفتم امروز ؟گفتم فردا برە_ 

:�ا�دار �ا  منومن گفت 

  _ � اما  ق��ان  خودتون گفت��

� رو ک���دم �ه هم گفتم  :�ا عص�ان�ت  در ماش��

د برم مح�� امروز که � دونه من �ا�...  من گفتم فردا نگفتم امروز _  

� اومد و گفت  :د�دم  مص�ب از �له ها �ای��

�ا�ک خان مش�� پ�ش اومدە؟_  

:نفسم �ه س�نه دادم و گفتم  

رانندە  قرار بود  فردا برە  مرخ� امروز رفته_  

� ؟_  مص�ب  خودتون �شت فرمون  ن� ش�ن��

:�ا عص�ان�ت گفتم   

م �ش�نم �شت نه  پول �ه این ��ە ن� دم که خودم �ا این حال روح�_   
م اعصا � �شت فرمون اون دفه که تصادف کردم تا االن هنوز درگ�� ب �شس��

رل رو ندارم 

� گرفتم و مخاط�م �ه �اغبون بود  گفتم   : ن�اهمو از ماش��

کت �س��ه کنه   _    بهش �گو د�گه نم�خواد ب�اد فردا برە ��

:�اغبون تا این حرف منو ش��د دست �اچه گفت  

ق��ان شما خودتون بهش اجازە دادین _ 

:�ک �ارە عص�� شدم �ا  عص�ان�ت  گفتم   

ح�� برم �ادم رفت بود امروز  �ا�د  م...   من �ه گور خودم خند�دم _ 
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خودش که � دو�ست    

:مص�ب  جلو اومد گفت  

� �ا�ک خان  ا�ه اجازە �دین امروز  طالخانوم شمارو همرا_  � ک��

ک رفت که داشت �ا مادر   ش پچ پچ � کرد و  ن�اهم �� ارادە �ا تعجب �ه دخ��
:آرم گفتم 

ە ؟ مگه گوا� نامه دارە_  این  دخ��

 اش  حرف ن!  �ا�ک خان_ 
�

دارە طال خانوم گواهینامه دارە رانند�

:ن�اهم �ه دخ�� بود ،  مص�ب  گفت

�له �ا�ک خان ؟_   

نفسمو �ه س�نه دادم خ�� عص�ا�� بودم

ت �� د�گه روشن �ا اینکه �ه  س��ار�رگ تازە دود کردە بودم، �ا عص�ان� 
کردم

مص�ب سم�ش رفت که �اهاش حرف بزنه دلو دماغ نداشتم  

شم ن� دونم  شا�د اصال دوست نداشتم �ا  مهتاب رو�ه رو � 

:�ان�ت گفت�ه دفعه ن�اە مص�ب  چرخ�د  سمت من که وق�� طال �ا عص  

 �ا خدمت�ارم نفهم�د�م و �_  
�

ارما رو   روشن مگه من اومدم اینجا رانند�
� لووطفا  کن��

:مص�ب جدی ومح�م گفت

ه هر �ار د�گه تو فقط اوامر آقا رو اجرا کن حاال د�گه خدمت�اری بود  �_  

:�ا عص�ان�ت  گفتم 

موندە من ن� تونم  منتظر �مونم دارە دیر م�شه  وق�� برام ن_   
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� رو  �از کردم رو صند�  کنار دست  رانندە  �ش ستم در ماش��

همچنان منتظر داشتم س��ار و دود � کردم  

:صدای جر و �حث طال �ا مص�ب  بود، طال �ا عص�ان�ت گفت 

چطوری برم  مادرمو ول کنم _ 

:مص�ب �ا اطمینان  گفت   

�خواد اذی�ش کنه اتفاق ن� افته  تنها ن� مونه  اینجا هم ک� ن�ست که_ 

�اری ندارە     

خدمت�ارهست �مکش � کنه 

�  آورد   مص�ب  �ازوش رو گرفت و �ه سمت ماش��

د از کورە در داشتم  عص�� � شدم �م �م  دست خودم نبود این روزا زو  
� رفتم 

ون و �ا عص�  � رو�ه ب�� ە خ�� گستاخ بود،  از ماش�� :ان�ت گفتمدخ��

ب�ا خودت منو برسون_  

]07:19 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳۷ارت#

مص�ب در سمت رانندە رو �از کرد 

� شد ، ن�اە من کرد و گفت  :طال سوار ماش��

ه است �دم نم�اد  �ش�نم  �شت فرمون به�� از �ار کردن تو خون_  
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ە براش    خ  وف  � کنه اما ننم اینجا تنهاس   نگرا�ش م�شم دلمون م��
ون دادم و گفتم  :تنها�� نفسمو  ب��

اغبون و ز�ش نگران ن�اش هیچ اتفا�� ن� افته اینجا خدمت�ار هست و �_
 � هس��

هیچ اتفا�� ن� افته نگرا ن ن�اش  

:تمام این حرفا رو �ا عص�ان�ت گفتم 

 طال  ن�ا� �ه مص�ب کرد برگشت ن�اە �ه من کرد هاج وواج

:ن�اە ساعتم  کردم گفتم  

عجله دارم_ 

:طال �ا ا�راە  س��یچ رو از دستم گرفت و �ا اخم گفت  

 _ 
�

ن ایِنه ِک نتو�� دردتو �ه ک� ��
َ

ز درد کش�د
�
ا�ا من نگران  ننم �...! �دتر ا

هستم االن چطوری من �ش�نم �شت فرمون �ا این حال خرا�م  

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

�م  وقت ندارم  نگران ن�اش هیچ اتفا�� براش ن� افته  زود روشن کن ب� _ 

:مص�ب در کنار رانندە رو �ست و گفت 

� �شس�� خ�ابون �ا جادە خ_   ا� ن�ست طال حواست �اشه  تو این ماش��
پ�ست را� ن�ست  

� رو روشن   کرد و هم زمان   گ��ا هنوز   را�� نبود س��ــــچ رو چرخوند، ماش��
:�ا خشم �م��ندش رو کش�د گفت 

فهم�دم خودم حال�مه_ 

� داد ان�ار بوی س��ار اذی�ش کرد �فه کرد  ش�شه ی کنار دستمش رو �ای��

و   � ب�� � حرکت کرد از جا کندە شد که دستمو از ماش�� ن دادم و ماش��
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� ب��  � خا�س�� س��ار رو تکوندم، د�دم �ش رو از کنار ماش�� ون داد، ماش��
:حرکت � کرد �لند �لند گفت 

مامان  مراقب خودت �اش من زود بر� گردم_ 

:صدای مادرش �شت �مون  گفت 

برو دست خدا احت�اط کن_  

�اغبون  برای خروج  ما در خرو�� ح�اط را �از کرد 

خ�� اعصا�م خورد شدە بود  

همون لحظه صدای زنگ تلفنم بود �ا عص�ان�ت  از ج�ب کتم 

درآوردم 

� دو�ستم ک� غ�� از مهتاب ن�ست  

نفسم  پر دود، �ه  س��ار �ک عمیق تری زدم  

هنوز زنگ � خورد م��ا�ل، دستم موند 

م جواب �دم  حوصله   مهتاب و �حث �اهاش رو  نداشتم اما مجبور بود  
چون ول کن قض�ه ن�س 

 بود و د�مه تم 
�

اس کش�دمن�اهم �ه طال رفت  که حواسش �ه رانند�

:صدای مهتاب  تو گوشم پ�چ�د و گفت 

عته منتظرم م�دو�� االن ساعت چندە تو چرا تا حاال  نیومدی  �ه سا_  

ون دادم خ�� عص�� گفتم  :نفسم رو ب��

تا ن�م ساعت د�گه اونجام_ 

:صدای ج�غش تو  گوشم پ�چ�د و �ا عص�ان�ت گفت 

؟_    نکنه  منو � پ�چو��
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� پرت کردم ب��   ون و نم �دونم �ا عص�ان�ت   س��ار برگ رو از ش�شه ماش��
:�ه کجا افتاد تق���ا داد زدم و گفتم 

دارم م�ام اعصا�مو ن��ز �ه هم_ 

ردم رو داشبورد  �ا عص�ان�ت د�مه قطع تماس رو زدم و    و گو�� رو پرت ک
:و ز�ر لب گفتم 

ە ی  آشغال _  دخ��

:گفت   نف� عص�� �ه س�نه دادم  که طال ن�م ن�ا� بهم انداخت و 

ب�خش�د االن کجا برم؟_   

:پو�� کش�دم و گفتم

برو خ�ابون  ک��� نوری _  

:ابرو�� �اال انداخت ن�اهم بهش بودو گفت  

ک��� نوری ؟_  

ان خ�ابون مازندران _  آرە برو سمت شم��

سکوت کرد، ه��� نگفت تمام ن�اهم بهش بود 

�ه دخ�� بود �ا ت�پ استا�ل ��ونه برام جالب بود

و رو�ی �ش نداشت �الە ل�ه دار 

خ�� جذاب بود خ��   

.دست نخوردە بود

نف� �ه س�نه دادم  رو ازش گرفتم 

�از صدای زنگ م��ا�ل �لند شد 

نفس �ه س�نه دادم خم شدم گو�� رو برداشتم مهتاب بود 
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]07:19 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۳۸ارت#

:�اعص�ان�ت د�مه ی لمس رو کش�دم و گفتم  

چته دیوونم نکن گفتم دارم م�ام تو راهم_ 

س بب  � سند و صدای دوس�ش شیوا رو �ه خو�� ش��دم که گفت ازش ب�� ��
درست آوردە �ا نه، نه نکنه �از �خواد اذی�ت کنه 

:پوزخندی زدم و گفتم

�ه اون دوست شیوا �گو   زر ز�اد نزنه  _  

:�ا لح�� حق �ه جانب و عص�� گفت

  _ 
�

تو حق نداری راجع �ه دوستام اینجوری ��

:پوزخندی زدم و گفتم 

� شیوا بود که زندگ�مو خراب کرد_   مگه دروغ م��م؟ هم��

:�ا عص�ان�ت گفت  

خودت خرا�ش کردی �ا�ک خودت _ 

ان�ت داد زدم مگه دست خوم بود این زن خ��  رو  مخم بود  که �ا عص� 
:گفتم 

رجا خواس�� مگه من �� برات �م گذاشتم  هر �� خواس�� برات آوردم ه_  
واهر دارە بردمت � اندازە تو رفت خارج کشور   � مث تو  طال و ج
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�  اندازە تو خونه مون  مهمو�� راە � اندازدە ؟  

؟   �  اندازە  تو پول خ�ج � کرد � لعن�ی��

:پوزخندی زد و  �ا �� ق�دی تمام گفت 

و تو ��  این  حرف ها �ه درد خودت � خورە خودت م�دو�� مش�ل من_ 
بود 

� مهتاب دوست_   ات اون  منو تو مش�� �ا هم نداش��م دوستات نذاش��
دوست احمقت 

:�ا عص�ان�ت داد و ف��اد گفتم  

و�� قرار فکر کردی  خ�� ندارم وق�� که  هنوز زنم بودی  �ا اون  ع_  
اری  � م��

؟   ارە و فک کردی  خ�� ندارم لعن��

 خوام این سند و �ا وجود تمام آشغال بودنت     دلم برات � سوزە که �  
ک�� بری ب�ی�� �   هم بهت �دم و �ه نامت بزارم  فقط � خوام بری �� تو �م

آخرش   �ش   �ه سنگ � خورە

اما �دون �ا�ک د�گه اون �ا�ک سابق ن�ست  

؟ ل�اقت تو   �� مثل  امثال شیواست، فکر کردی خرم  ارە 

دوتامون شد شیوا �ای اون مرت�که رو  کش�د تو زندگ�م  و �اعث طالق 

:�ا عص�ان�ت و حق �ه جانب گفت 

   _ 
�

حق نداری راجع �ه دار�وش اینطوری ��

:�ا عص�ان�ت و حق �ه جانب گفت

� شیوا تورو �ا دار�وش  آشنا کرد  ح�� _   ق�ل طالقمون    خوب � دونم هم��
را�طتت �اهاش صم�� بود من� کور احمق ن� د�دم 
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:حق �ه جانب و در  �مال پررو��  گفت 

د   و تو اینقدر من �ا دار�وش تازە آشنا شدم ق�ال درحد سالم و ع�ل� بو _  
ذهنت منف�ه  که فقط بهم شک  � ک�� 

  � االن  من �ا دار�وش و �ما�ه گذاری  � کنم فقط هم��

:خند�دم �ا تمسخر  گفتم

آرە دوتا گوش مخم� دارم فقط عرعرم  �م موندە_ 

:پوزخندی زد �ه خو�� حس کردم گفت  

ن�ست  آرە تو �ه احم�� که منو مثل خودت فرض کردی اما اینطور _ 
زدست �دبی�� و �ا�ک خان من د�گه مهتا�� که �ه حرف تو �اشم ن�ستم من ا

ش�ای تو خسته شدم

:�ا عص�ان�ت  ف��اد زدم و گفتم 

بهم حق �دە مهتاب فکر کردی خرم  _ 

متعارف، مهمون�ای که ر _ ون رفتنای غ�� وحم هم   تماسای مشکوک، ب��
خ�� ندارە و � رف�� �ق�ه بهم �گن ؟

� شیوا تو رو خراب کرد  خ�� وقت تر از این ح  رفا  �ا  دار�وش  �عدش هم��
بودی  �عدش بنای  طالق گذاش�� 

� بودم رفتار تو �اعث شد، �د بودنت  ن�   خواس�� �سم ا�ر من �دب��
ون رفتنات دیر وقت اومدنت �ه خونه، اینو � دی ،   ب�� � ادت رفت جندە م��

ر تا بهونه �سم �ادت رفت که  نم�ذاش�� را�طه داشته �اش�م �ا هزا.ه ه ه 
دی ؟ ارە �ادت رفت  هرزە  � م��

�ا ف��اد فحش دادم دست خوم نبود عص�� شدم  

تمام مدت عص�� بودم و حرف � زدم 

:که �ا داد گفت   
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داد نزن فحش ندە عو�� _ 

:داد زدم  

هس�� هرزە ای�ی�ی�� _ 

تو این مدت  فقط اذیتم کردی_    

:عص�ا�� تر  از ق�ل  گفتم  

ازت خسته شدم   ا�ر  سند رو  � خوام  بهت �دم  و طالقت دادم    د�گه_  
تو �م ک�� من �ه آ رامش احت�اج ن� خوام �ه لحظه د�گه ب�ینمت بری ��

دارم

 ک�� تو خ 
�

ودت �اری کردی اما �ادت �اشه مهتاب تو نخواس�� �مو�� زند�
� �شم من �دب��

 من    اونو دعوت � کردی  اونو   
�

ن� شناختم  �گو   تو مهمون�ای خونواد�
قا رو از کجا �خندات �اهاش �ادت رفت مهتاب ح�� برادرم گفت زنت این آ

م�شناسه

]07:19 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  # 

�۳۹ارت#

ر�شخند �ل فام�ل شدم د�گه ن� خوام  سا�ت رو ب�ینم  

:�ا  حرص گفت  

� ��ای خاله زنک �ا   حرف  و مادرت بود �ا ح_   رف برادرت من تو هم ع��
که فقط بهم  شک � کردی
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:�ا عص�ان�ت گفتم  

م هر سوا� من بهت  شک  � کردم ؟  آخه هر حر�� رو ازت  � پرس�د_  
ازت � پرس�دم �ا دروغ جواب � دادی 

م چون �ا دروغ� د�گه قانعم � کردی و من احمق �اور � کرد

:�ا عص�ان�ت  گفت 

ا�طه ای �ا هم اما من بهت راس�شو � �م �اور ک�� �ا نه منو دار�وش ر _ 
ندار�م  هر چند حاال   برام مهم ن�ست �اور ک�� �ا نه 

:پوزخندی زدم و گفتم 

من �ه دروغات عادت کردم لطفا راس�شو نگو _ 

اشبورد نف� �ه عص��  تماس رو قطع کردم  گو�� رو   �از پرت کردم رو د 
س�نه دادم  و زمزمه کردم 

ە ی عو��   االن واسم  ادم شد�� اونم تقص�� منه ب_  هت خ�� بها دخ��
وگرنه هیچ  ل�اق��  نداش�� مهتاب هیچ ...! دادم  

همون به�� که  گورتو از زندگ�م �م کردی 

�ه کنار دستم  خ�� داشتم حرص � خوردم �ا عص�ان�ت ن�اهمو از رو�ه رو 
ک �ا حرفش �اعث شد سم� ش دادم لحظه ای در سکوت بود ، دخ��

�چرخم

� �اش _  »�ش�ش گرمه«مطم��

!!او�� که راحت � ذارە و � رە

ی که تازە در کنارم �شس � پوزخندی زدم حق �ا طال بود دخ�� ته بود و �ا هم��
 منو فهم�د 

�
م�المه تمام ا�ار زند�

:نف� �ه س�نه دادم و گفتم
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نداشت،  براش �م نذاشتم... ل�اقت نداشت_  

ون داد ن�اهش �ه رو�ه  رو چقد ر�ل�س بود تو   حرف  نفسش رو ب��
�

رانند�
، گفت  :نداشت واقعا از صادق �ه �و گرون  به��

 د�گرون  ب�خش�د اینو � �م  ما �ارە ای ن�س�م  دخالت کن�م تو ا_ 
�

ومور زند�
�ه م��  � از مح�ت خارها، فکر م�ک نن خ�� .. ن تو ق�افه اما از قد�م گف��

:�� ارادە خند�دم و گفتم  

�    �ا جد�دە ؟_  از قد�م گف��

این شه��ه، لحن حرف زد�ش داد � زد �...   خ�� خون �د و ظاهرا جدی   
:گفت 

 _ �  طورن وق�� ز�ادی توی چا�� شکر ب��زی حل نم�شه، آدما هم هم��
این �ه واقعیته .  .ن� تو�� �ا مح�ت ز�ادی اونارو �ه خودت عالقه مند ک�� 

� وظ�فته  فک � ک��

ون دادم حق �ا این دخ�� بود،  ادامه داد   :نف� ب��

ا از شوما از من �ه شوما �ه  نص�حت  البته جسارت ن�اشه  ق��ان م_ 
کوچ�ک تر

، �م تج��ه تر اما   هر�� �م�� مح�ت ک��

..آدما ب�ش�� دوست دارن 

� شدە خودم زنم که � �م� جد�  دا مح�ت ک�� �جا واال این دورە زمونه هم��
اینکه  خوشحال �شه هار م�شه  �ارو 

:�ا ل�خند گفتم  

درسته واقعا  _   

هر�� .. وە مح�ت کردن �ه �عض�ا مثل  �شون دادِن �ارچه قرمز جلو �ا_ 
برای اصلش   ارزش دارە ک� که قدرشو �دونه  
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:ن�اهم بهش بودو گفتم   

چند سالته ؟_ 

:خ�� خون �دو جدی گفت  

، ما �ه راست از کود� �_  فهم�د�م َجوو�� �ع�� ��
َ
ت ما ح�� ن

�
هول

�
ه سن ک

..رس�د�م 

� حر�� � ز��  ؟_  چرا همچ��

ستمام هم �الم خودم هم ن� دونم چه مر�م بود م�� که هیچ وقت �ا ز�ر د 
کت و �ارخونه،   صادق که رانن دم بود جرات ن� شدم  ح�� �ارمندای ��
ا این دخ��  ن� کرد سالم کنه جوا�ش ن� دادم االن �سشتم جلو دارم �

:حرف � زنم ل�خند � زنم، گفتم 

چرا اینقد نا ام�د  تو که هنوز س�� نداری  _ 

ون وداد و گفت   :نفسش رو �ا حالت اە ب��

 �اشه _ 
�

� خ�� قشن� ..ما که نداش��م اما داشت�ش �ا�د چ��

:�ا چی�� �ه ابرو گفتم 

چیو ؟_ 

البته �د هم ن�ست ...  جو�� رو _ 

:�ازم پرس�دم  

�� ؟_ 

� سن _  �اال رف��

:برگشت ن�م ن�ا� بهم انداخت  و ادامه داد  

� سن مزا�ا و معای�� دارە_  �اال رف��

:سکوت کردم و گفت  
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خ���ای خودشو دارە �د�ا�� هم دارە البته _ 

ز دور هم �ه خو��  مثال �لمات روزنامه رو از نزد�ک ن� بی�� و� احمقارو ا
�شخ�ص م�دی �ا تج��ه � �� 

]07:19 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۰ارت#

:خند�دم و گفتم  

�ه اینجاش فکر نکردە  بودم   _   

واقعا این دخ�� برام جالب بود   

محل نم�دم،  که االن �ه راح�� �اهاش هم �الم شدم،  م�� که  �ه ک�  
:گفتم 

حاال �ه نظرت من �ه احمقم ؟_ 

ی گفت   � :خ�� �اهوش بود، �ا   لحن �ز�ش آم��

این سوال شوما �ع�� من  اینقد پ�� و زشتم ؟_ 

:خند�دمو  گفتم  

�� نه فقط بر خالف س�ت ان�ار تج��ت ز�ادە ب�ش�� ازس�ت حر _  � ... ف م��
گف�� چند سالته ؟

� �ادتون   نموندە _   من نگفتم  واسه هم��

:واقعا ن�ش ز�ونم دارە،  گفتم  
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 �ادم  � مونه _ 
�

حاال ا�ه ��

واج�ه ؟_ 

:نفسمو �ه س�نه دادم و گفتم   

هر طور ما��  _  

:ود،  گفت واقعا این همه انعطاف  در مقا�ل این دخ�� برام عج�ب ب  

..تون  م�اد مغرور بودن خ��ه  و�  شوما همون هَ�ـول �ا�� ب�ش�� به_ 

:�ا خندە گفتم  

منظورت چ�ه ؟_  

ین شوما هم�شه اینقد �ا ز�ر دستاتون  انعطاف �ه خ�ج � د_  

:لحظه ای سکوت کردم،  ادامه داد  

  _ � � زندگیتونو �اخت�� واسه هم��

:چی�� �ه ابرو دادم و گفت  

غرور اون ن�ست  که وق�� اش��اە  کردی _ 

ز�� عذر خوا� نک�� و  ابرو �اال بندازی و �شت دما�� حرف ب

غرور اونه که اجازە ندی ک� هر 

� کنه و �از�ت �دە  .. جوری که � خواد بهت توه��

� نداشتم،  ادامه داد    :سکوت کردم     حر�� برای گف��

اینم خ�ابون ک��� _ 

:نفسه �ه س�نه دادم و گفتم   

....برو جلو مح�� _ 
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ی نگفت   � چ��

:ە شدم و گفتم چند دق�قه کوتاە،  جای �ارک �ه سخ�� پ�دا کرد،   پ�اد 

...منتظر �اش _ 

:نف� �ه س�نه داد و گفت    

ب�خش�د ق��ان اینو � �م _   

:ن�اهم بهش بود و  گفت  

� برای موندن هیچ کس ا.. هرک� که  � خواد برە �ذار برە_   لتماس نکن��
ر عل�ه چون �ه روز همون التماس کردنا م�شه نقطه ضعفه شوما  و ب

!خودتون  استفادە م�شه 

 �ه موهام زدم،  گفت    
�

:چن�

�ن _      از ما �ش��دە �گ��

:پوزخندی زدم و گفتم  

حرفتو زدی د�گه _    

� �ار    بود این �ار  �شو انداخت �ا انگشت زد رونوک دماغش این چندم��
:رو � کرد و  گفت 

�د�ه ز�ون تند اینه که همه رو از خودت دور �� ك�� _ 

..  خ���ش هم اینه که همه رو از خودت دور م�ك��  

:پوزخندی زدم و گفتم  

خ��ه اتفاقا   نگهش دار _ 

فتم و گفتم  :سمت ساختمون مح�� م��

...منتظر �اش _    

  حال د�دن مهتاب رو �عد اون چند سا... �ا عص�ان�ت رفتم    
�

ل زند�
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... مزخرف نداشتم 

ون، زنگ م��ا�لم �لند شد   از آسا�سور اومدم ب��

تند تند قدم بر � داشتم تماس رو رد کردم     

�اهم �ه  خود مهتاب بود ، داخل مح�� شدم  شل�غ بود تا حدودی،  ن 
... دن�ال مهتاب بود، تو اون شلو�� د�دمش 

و اون شیوای آشغال     

... نوز عص�� بودم مهتاب  �ا د�دنم سمتم  اومد،    منم جلو رفتم و  اما ه 

ون دادم  وق�� بهم رس�د     نفسم رو ب��

:در دو قد� من ا�ستاد و گفت  

چرا اینقد دیر اومدی ؟ �ه ساعت ما رو اینجا عالف کردی_ 

]07:19 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

 �۴۱ارت#

ن�اهم بهش بود

:�ا عص�ان�ت پوزخندی زدم و گفتم 

حاال �ه ساعت  دیرتر  چه فر�� �ه حالت  دارە _  

ون داد و گفت :نفسش رو ب��

من خ�� �ار دارم _  

 اومد قد� رفتم عقب ن�اهم رفت �ه �شت �ش،  شیوا  داشت �   
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:�ا پوزخند گفتم  

ن وق�� �ارت ا�ه االن  طالق ن� گرفت�م  �ت تو  زندگ�ت  بود،  م_   
کت هزارتا  بهونه � آورد ی اما واسه وقت داشتم � خواستم ازت ب�ای  ��

ارت و خستگ�ت گذروندن �ا دوستات وقت داش��  و ناز ن� کردی،  حاِل ند
� مه��ت � از من و گرف�� هم�شه تو جلوتر  مال من بود   اما برای طالق گرف��

بودی و �ه لحظه تاخ�� نداش�� 

:�شت چش� نازک کرد و گفت 

دواج من و تو این دو تا هیچ ر�� �ه هم ندارن خودت � دو��  این از _  
خودت �اعث خراب�ش شدی

:پوزخندی زدم و گفتم  

چرت نگو مهتاب تو ن� خواس�� �مو��  وگرنه � ساخت�ش_

:�ا عص�ان�ت گفت 

ی که از اساس خرا�ه درست شد�� ن�ست_   � چ��

:پوزخند کش داری زدم وگفتم   

دو�س�� چقدر آرە اینو بهت ��م تو �ا وجودی که من شوهرت بودم و � _  
ت�م  دست رو نقطه ضعفم  نم�ذاش��  حساس و غ��

:�از �شت چش� نازک کرد و حق �ه جانب گفت  

تو �ه آدم  خ�� ش�ا� و �دبی�� هس��   _ 

:شیوا کنار مهتاب  آروم گفت  

شدین  مهتاب ع��زم االن وقت جرو�حث ن�ست شما د�گه از هم جدا _ 
�عد از اینا ن��ت ماست

ودم  ب�ارم تازە �ادم اومد سند  تو داشبورد ماش�نه  �ادم رفت �ا خ 
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:�الفه دس�� �ه موهام زدم و گفتم  

پروندە   تو ماش�نه _  

تا  من این حرف  رو  زدم ، ان�ار جرقه  بود  

:�ه دفعه �اعص�ان�ت   گفت

؟_   �از � خوای منو ب��چو��

ون دادم  محل ندادم نف�  ب��

�ه سمت در خرو�� قدم  برداشتم 

عص�� دوتاشون دن�الم اومدن  

:مهتاب  از کورە در رفت  و �ا عص�ان�ت گفت 

 داری منو اذ�ت � ک��   � �ارم گذاش��   ب_     
�

هونه � ک�� دروغ م��

ون    عص��  از  مح�� زدم ب��

:سمت آسا�سور  � رفتم گفتم 

 �ادم رفته بود_  
�
چه بهونه ای خانوم اون دفعه که واقعا

االن آوردم توی داشبورد ماش�نه �ادم رفت ب�ارم �اال 

در  آسا�سور هنوز �سته بود    

:مهتاب �ا اندک فاصله ای  کنارم  ا�ستادە بود و گفت 

  � دونم � خوای  سند و بهم ندی_  
�

دروغ م��

:ن�اهم بهش بود �ا عص�ان�ت قد�  جلو رفتم و گفتم  

ت �_   از ��
�
 خوام من چطوری بهت ��م  که � خوام �دم چون واقعا
خالص �شم االنم �ادم رفته گفتم که �ای�نه حالیته؟

ور �شم �شت در آسا�سور �از شد من جلوتر �ام برداشتم که داخل آسا�س
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�م دوتاشون داخل شدن در آسا�سور و �سته شد

:زن داخل آسا�سور گفت �۲ا عص�ان�ت �دون توجه �ه حضور   

�� و اون خ�� عو�� هس�� �ا�ک � دونم � خوای امروز هم اذیتم ک_  
سند رو �ه نامم نز�� 

:پوزخندی زدم و س� کردم  صدام  �اال نرە گفتم 

�ال �اراش واسه ��   نکنم همه �اراشو کردم  خ��ه خودت شاهدی  دن_  
بودم 

� االن � رم م�ارم   دارم بهت  � �م  �ای��

:�ا عص�ان�ت برام  خط و �شان کش�د و گفت

....ا�ه �خوای �از اذیتم ک��    _  

:پوزخندی زدم حرفشو خورد وق�� عص�� گفتم  

چه غل� � تو�� �ک�� ؟_ 

ا�ت بود  و سکوت کرد دست �اچه بود ن�اهمو از شیوا که تمام   مدت س 
گرفتم �ه رو�ه رو دادم حالم از این دخ�� �ه هم � خورە

]07:19 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۲ارت#

� کردم مثال اون چند لحظه که  داخل آسا�سور بود�م خ�� عص�� بودم س
خون �د �اشم  

ته بودن �ه  مهتاب و شیوا هم که  فکر � کردم ب�ش��  رو مخم رف

 حالم �ه هم � خورد 
�
از د�دن شیوا واقعا

144



ون    از ساختمون مح�� رفت�م ب��

عص�ا�� بودم �لند�لند �ام بر � داشتم 

:دن�الم میومدن ، �ا عص�ان�ت گفتم  

رص مهتاب  مثل اینکه  خ�� ترس�دی سندرو بهت ندم  داری ح_  
� خوری ؟

:حق �ه جانب و عص�� گفت

�ه توی دیونه هیچ اعتمادی ندارم_  

:�ا عص�ان�ت  گفتم 

ا�ه برای زندگ�مون ��م حرص � خوردی و دلهرە � زدی _  

االن من و تو از هم طالق ن� گرفت�م 

ون رو مخم �شت �م میومد عص�ا�� بود صدای �اشنه های کفشای  دوتاش
:بودن،  گفت 

 من تو د�گه تموم شدە این قصه د�گه  قصه خو��  ن_ 
�

�ست �ا�ک زند�
ە د�گه ز�ر و رو روش ک��  به��

� بر  :م گفتم�ا عص�ان�ت سمت انتهای خ�ابون � رفتم،که سمت ماش��

� راحت آرە مهتاب معلومه برای تو ه��� مهم ن�ست �ه زندگ�ه خ�_  
� اب خوردن برات مهم ن�ست تموم شد  ع��

:�شت �م راە � رفت و گفت 

� �ا�ک توروخدا اذیتم نکن من وتو د�گه از هم جدا ش_   د�مبب��

خودت  قبول کردی طالقم �دی  

ون دادم �دون اینکه برگردم  ن�اهش کنم گفت  :منفسم رو ب��

ر کردی مهتاب �له قبول کردم اما هیچ وقت �ادم ن� رە در حق من چ��ا_  
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الس � زدی  �ادم ن� رە تو زن من بودی �ا  اون  مرت�که جلو چشم من

:�ه دفعه �ا عص�ان�ت �ا خشم  و گفت  

    هر _ 
�

اتفا�� افتاد  حرف دهنتو �فهم �ا�ک هرچه از دهنت در م�اد م��
مق� خودت بودی و �اعث خراب شد�ش شدی 

:�ا عص�ان�ت چرخ�دم و گفتم 

ردی که من ا�ه تو راست � گف�� ا�ه من برات مهم بودم �اری ن� ک_  
� �شم �دب��

ودت من هیچ اش��ا� مرتکب �شدم �ا�ک تو ذهنت مسمومه اینو خ_ 
:نم�دو�� �ا پوزخند و عص�� گفتم 

� ز�اد بود تو اینو درک نکردی_  ا�ه   حساس�ت من  از دوست داش��
� فهم�دی چقد حساسم  � موندی

:�ه دفه �ا عص�ان�ت تق���ا داد زدم و گفتم 

�  ادامه را�طتت �ا دار�وش   م_    هر تا�د �ا �دب�ن�ای نه اینکه �ا طالق  گرف��
من بز��  

:�از هم �ا عص�ان�ت �ا ک�فش زد �ه س�نه ام   گفت

نو دار�وش ب�خود کردی تو حق نداری راجع �ه من این جوری فکر ک�� م_  
را�طه ای �ا هم ندار�م ما فقط دو تا دوست  هس��م 

االنم فقط � خوام  �اهاش  �ما�ه گذاری کنم  

� رس�دە بودم و گفتم   �ه ماش��
�
:پوزخندی زدم تق���ا

آرە هنوز فکر � ک�� دوتا�وش  مخم�  دارم _  

:در چند قد� من �ا فاصله  ا�ستاد  و گفت

ە  اون مغز م��ضتو �ه  دک�� �شون �دی _     �ا�ک به��
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...پوزخندی زدم  

� اوم  ون همون لحظه در کنار رانندە �از شد و  طال از ماش�� د ب��

� ن�اە  اون دوتا سمت طال    ون اومدن طال از ماش�� :رفت،  طال گفت  �ا ب��

�ف � ب��د ق��ان _     ���

:خند گفت �ه دفه   پوزخند شیوا رو د�دم،  و    مهتاب �ا  پوز    

�ک � �م �ا�ک خان   هنوز دوماە �شدە  دست �_   �ار شدی �ه �ه ت��

� رو �از � کردم و خم شدم  در  داشبوردر   :و �از کنم  گفتم عص�� در ماش��

رانندمه .... چرت نگو مهتاب _  

:پروندە رو از داخل داشبورد در آوردم که گفت   

 تا دیروز که اون ��ە  صادق  بود  این دخ��  د�گه ک�ه_  

:�ا تمسخر و تحق�� � تا �اشو   اشارە کرد و گفت 

�ا�ک واقعا ازت توقع نداشتم  _    

:�ه دفه چی�� �ه ابرو  دادم، �ا  ناراح�� گفت  

 ال اقل  �ا �� � ر�خ�� رو هم که �ش �ه ت�ش �� ارزە_ 

:�ه دفه عص�� شدم وگفتم  

من �ه تو  مهتاب �� داری برای خودت � بری و � دوزی اصال روا�ط_  
د�گه ارت�ا�  ندارە   تعهدی بهت ندارم 

:�ا پوزخند گفت  

فک ن� کردم  تا این حد    �� سل�قه �ا�� _  

)طال (   

اصطالح همون  حسا�� داشتم حرص � خوردم  این  طور که معلوم بود  �ه 
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...ز�ش بود 

:�ا�ک خان عص�� و حق �ه جانب گفت  

مهتاب  چرت و پرت نگو گفتم رانندمه _ 

:پوزخندی زد و ن�ا� �ه  �تا�ام کرد �ا تحق�� و گفت  

ارە تو گف��  �اور کردم _  

:�ا�ک �ا عص�ان�ت گفت  

اصال   ن� دونم برای �� �ا�د  برات توضیح �دم ؟_ 

]07:20 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۳ارت#

و بهم بزنم داشتم اسا� منفجر � شدم  ش�طونه � گفت بزنم دکورش  
ە ی پروتزی  دخ��

:فت آب دهنم رو قورت دادم، ترجیح دادم سا�ت �اشم که  ز�ش گ 

 _، همون قدر که تو حق داری قانع ���

.منم حق دارم که برام مهم ن�اشه  

:�ا�ک گفت  

 شخص�م هیچ_ 
�

ارت�ا� �ه  معلومه که ن�ا�دم برات مهم �اشه چون  زند�
تو ندارە 

ە �ا پوزخند ن�ا� �ه من کرد که �مو انداختم  دا  شتم حرص دخ��
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:� خوردم �ا نوک  انگشت زدم رو دماغم ، گفت 

ای  دم دس�� �اپ��ه  که واسه_   � دخ�� �ه شب  البته ل�اقت تو هم��
نن � خودشونو چوب حراج م��

:ت �ه  دفه عص�� شدم تا قد� جلو رفتم ، �ا�ک �ا خشم گف  

� ک�� در صور��  که تو ا_   ین دخ�� و مهتاب تو حق نداری �ه ک� توه��
اصال ن� شنا�

:�ا پوزخند گفت  

تو  این دخ�� رو برای چند شب اجارە کردی ؟_ 

عص�ا�� شدم �ه �ارە سم�ش رفتم

 �ا�ک نفهم�دم از کجا یهو جلوم سد  شد دس�شو جلوم گرفت 

�ه  عقب هلم داد  

:اما �اعص�ان�ت گفت 

مهتاب درست حرف بزن _  

:منم  هنوز خ�� عص�ا��  بودم و  گفتم  

دنت  �اشه هووی خانم نزار بزنم دکورتو تغی�� �دم حواست �ه حرف ز _  
من امروز استخدام شدم 

:مهتاب �ا عص�ان�ت گفت 

ە ی خود فروش_  خفه شو دخ��

:�ا عص�ان�ت  اشارە  �ه �ا�ک کرد و گفت  

ە پولتو  �گ�� _  ی بری رد  �ارتهیچ آ�� واست  از این آقا گرم نم�شه به��

:�ه دفه �ا عص�ان�ت گفتم  
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ن مردم رد دادن   هار شدن دس�شون �ه مچت نرسه �اچه تو �_    ...    گ��

ش جلوشو �ا عص�ان�ت �ه دفه سمتم حمله کرد،  �ا�ک و  دخ�� همراه
وع کرد جیغ جیغ کردن  حرف نام��وط زدن،  منم ع �� � :ص�� گفتم گرف��

� خ�ا� �� ما حرف بزن�م � ش�م هرزە؟ _   شوما حرف بزن��

د و � مهتاب خ�� عص�� بود ن� دونم چه مرگش بود که  حرف زش  � ت م��
� خواست بهم حمله کنه 

�ا�ک �ه زور جلوشو گرفته بود  

:مهتاب 

ە ی هرزە ی آشغال _  دخ��

:�ا�ک �ا عص�ان�ت گفت  

مهتاب درست حرف بزن لعن��  _ 

:مهتاب حق �ه جانب گفت  

ای دم دس�� و �� ار _  � دخ�� ز�� را�طه داشته ازت توقع نداشتم  که �ا همچ��
�ا�� 

:�ا عص�ان�ت   گفتم  

یق هو�� خانوم ه��� بهت ن� �م   حرف دهنتو �فهم  هرچه  ال _  
خودتونه �ار  ما کردی ؟

:�ه دفه �ا جیغ و عص�� گفت  

�ا�ک خفش کن _ 

:عص�� گفتم   

وورتو نگه اصال ما هرزە تو رو س�نه  ا�ه  حسود�ت گرفته خواس�� ش_  
�� شدی حقته االن برو �سوز  داری نه اینکه االن  غ��

150



� این حرفا در حد من نبود اما اینقد حرص خور   دم  نتو�ستم واقعا گف��
سا�ت �شم 

وع  کرد فحش دادن و حمله کردن طرفم    ە �� که �از دخ��

و�د، سمت ن� دونم چطو شد یهو د�دم  �ه آقا��  جوون سمتون � د 
ە مثال جلوشو  مهتاب رفت اونو از من جدا کنه  و هر چند �ا�ک و  اون د خ��

:گرفته بودن  ��ە گفت 

ە .. مهتاب _  مهتاب ع��زم   چخ��

ە همه سم�  ش ن�اە کردن تا این حرف رو زد  و � خواست مهتاب رو �گ��

 گفت  
�

:مهتاب �ا دست �اچ�

دار�وش    واسه �� اومدی ؟_ 

� منو مهتاب  ا�ستادە بود  و جل    وی مهتاب رو گرفته �ه دفه �ا�ک  که  ب��
:بود �ا خشم  اونو  هل داد و �ا عص�ان�ت گفت 

این مرت�که اینجا چ�ار � کنه _ 

ە دست  ��ە رو گرفت ، اونو دن�ال خودش � کش  :�د گفت اون دخ��

اە دار�وش � گفت ب�ای اخه _ 

ص�� بود،  ن�اە دار�وش   �ه �شت �ش بود، مهتاب  دست و �اچه و ع 
:گفت 

ە ک�ه ؟_  ە این دخ�� مهتاب اینجا چه خ��

:پوزخندی زدم،  �ا�ک عص�� و  �ا پوزخند گفت  

�ه گور خودت خند�دی مهتاب_ 

]07:20 13.11.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۴ارت#

:عص�ان�ت ب�ش�� ادامه داد

،   �ا اون ��ە عو�� الس � ز�� و پو _  ل عشق و حال مهتاب   خرخود��
ی ؟ تو از من � گ��

� پرت کرد و � � � رفت پروندە دس�ش رو توی ماش�� ا ف��اد سمت ماش��
:گفت

� خ�ال �اش  _    �ه هم��

:عص�� ادامه داد  

ب��م_ 

:مهتاب سم�ش حمله کرد و �ا داد و ب�داد گفت    

ی؟ ب�ا  سندو  �ه نامم بزن_  کجا م��

� شد   اما �ا�ک دست بردار نبود سوار ماش��

� �کشه  ب  ون و �ا خشم مهتاب  �ا عص�ان�ت � خواست �ا�ک رو از ماش�� ��
:و عص�� گفت 

ی ؟_  ب�ا ب�ینم کدوم گوری م��

:�ا�ک �ا ف��اد  و عص�� که اونو هل � داد گفت 

ە ی آشغال من تو رو د�گه  ن� شناسم_   برو �مشو دخ��

تو مه��تو تمام و �مال گرف��  

منم ��ــــع �شت فرمون �شستم تا �ه خودم اومدم د�دم 
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ە �ه دفعه سمت من حمله کرد   دخ��

� �ا داد و ف��اد گ   � �کشه  �ای�� :فت� خواست منو از ماش��

ون ب�ینم کجا � خوای بری ؟_   ب�ا ب��

اما من �ه دفعه نفهم�دم چطور شد �ا عص�ان�ت هلش  دادم

:�ا�ک �ا ف��اد گفت

برو �م شو_  

�� سمتمون نفهم�دم چطور همون  �� که اسمش دار�وش بود �ا این دخ 
در حال دو�دن بودن

ون خ�� عص�ا�� بود   � اومد ب�� �ا�ک از ماش��

� رو ر   وشن کنم مهتاب  �ه جونم افتادە بود و ن� گذاشت که ماش��

�ا هم دست  �ه �قه  و �الو�ز شدن 

ش م�دادن داد اون وسط ها��� وا��� نفهم�دم  �� شد  بود �ه همد�گه فح
و ب�داد � کردن 

ز روز ما خ�� عص�ا�� بودم من اینجاچه غل� � کردم اخه اینم ا 

کرد این وسط  مهتاب رو گرفته بودن که سمت �ا�ک  حمله  �  

مهتاب هر�� از ده�ش در میومد نثار  �ا�ک � کرد 

� �شم   �ا�ک �ا  عص�ان�ت منو هل داد که سوار ماش��

:شیوا �ا عص�ان�ت �ه �ا�ک گفت  

قرار شد و �ه نامش بز�� کجا � خوای بری؟_ 

� رو مح�م � �ست و �ا  خ  � شد،  در ماش�� شم که ف��ادش �ا�ک سوار ماش��
:میون  فحشای  مهتاب �م شدە بود گفت 
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ه�ار ن�ستم مه��ه اش رو تمام و�مال دادم ه��� �ه این زن آشغال �د_  

:�ا عص�ان�ت  رو  �ه من  �ا ف��اد  گفت 

روشن کن ب��م _ 

نفهم�دم چجوری در و �ستم و �ا �عت ماش�نو روشن کردم  

�  از جا کندە شد  چنان �از دادم و عقب رفتم  ماش��

 کردم �ا�ک خ�� عص�ا�� بود �� وحشت ک 
�

ردم اما من �ه �ا �عت رانند�
�ارم مسلط بودم 

 �ه موهاش زد و گفت  
�

:چند �ار  چن�

ە ی  لعن�� زندگ�مو نابود کردە  آشغال_  دخ��

ون دادم �عتم ز�اد بود که ��ــــع �م��ند و �  :ستم و گفتم نفسم رو ب��

�  �م��ندتو ب�ندین _  م�شه لطف کن��

از ق�ل  �ا همون لحظه صدای زنگ م��ا�لش �لند ��  ای��ار    ب�ش��  
:عص�ان�ت گفت

دست بر ن� دارە _  

:پوزخندی زد و ادامه داد   

هر غل� دلت  � خواد �کن_ 

:ز�ر لب  �ا حرص  گفتم  

زن�که ی  روا�� _ 

:م، گفت �ا�ک عص�� بود ن�م ن�ا� بهم کرد �� از �عتم �م کرد 

تو هم برات درد� شد _   

ون  دادم و گفتم   :نفسم رو ب��
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�ارمون کرد  هرچه دلش اومد ..  تو ط�قات اجتماع�م مام  شد�م �ارکینگ _ 

د سکوت کرد ه��� نگفت،   واقعا صدای م��ا�ل رو مخم  بو   

....دست بردار نبود زن�که  

دن تلفن �ا�ک �ه دفه عص�� خم شد گو�� رو برداشت �ه محض وصل کر  
:گفت 

...چته چه مرگته  دست از � من بردار _ 

ه دارە �ا�ک رو صدای اون نک�ت رو ن� ش��دم اما هر چه بود معلوم بود  ک 
:حرص م�دە،  �ا�ک �ا ف��اد گفت 

،  د�گه �ا�ک مرد،  د�گه من تو _  رو ن� شناسم   برو �م شو �ا همون عو��
ا کور خوندی ا�ه هم � خواستم این سند رو بهت �دم دلم برات سوخت ام

ی د�گه شناختمت چه زن هرزە و نا�ا� هس�� پولتو ا... مهتاب  ز من � گ��
عشق و حال و ز�ر خواب  اون عو�� هس�� 

]07:20 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۵ارت#

داخل خونه ی �ا�ک، �ع�� عمارت شد�م

� رو داخل �ارکینگ بردم   ...ماش��

ر ساختمون خارج �ه �عت �له هارو �اال  رفتم،   مامانم همون لحظه از  د
شد

.خندە �ه لب گرفتم 
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مامانم پ�ش�ند �سته بود 

�ا ل�خند جلو رفتم   

:خم شدم گونه اش رو بوس�دم و گفتم   

ال� ق��ونت برم  اذ�ت که �شدی ؟_ 

ون داد و گفت  :مامانم نفسش رو ب��

خدا رو شکر که اینجا همه �� عال�ه _ 

 تمام داشت
�

همون لحظه �ا�ک خان �ا �� حوصل�

�له هارو  �اال � رفت 

:از جلومون که  رد م�شد گفت  

 �ه قهوە تلخ ب�ار اتاقم_  
�
لطفا

ون دادم   از کنارم رد شد نفسم رو ب��

:و �ه آرا� گفتم 

قهوە ی تلخ ؟ من که �لد ن�ستم درست کنم _  

ون داد و گفت  :مامان هم نفسش رو ب��

این پول دارا �� ��  � خورن  اخه _ 

�عد داخل شدن �ا�ک  ما هم داخل  شد�م

:مامانم گفت  

کجا رفته بودین ؟_ 

�ا هم داخل خونه � شد�م  

خانه رفت و من هم همراهش گفتم   � :مامان سمت آش��
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چه � دونم چش  بود ؟_ 

مح�� پ�ش ز�ش �ا هم دعواشون شد 

ن�اهم �ه خونه بود   خ�� ش�ک بود  

:مامانم سمت اجاق �از رفت و گفت 

مگه زن دارە ؟_  

خ�� �ه آرو� �اهم  پچ پچ � کرد�م 

:�اب�نتارو �از کردم و گفتم

حاال قهوە کجاس؟_  

همون لحظه �� از خدمت�ارا که �� هم  ب�ش�� نبود  

خانه  شد و گفت     � :داخل آش��

ی_   آقا دستور دادن که قهوشو  براش ب��

:ن�اهم �ه مامانم بود و گفتم 

ب�خش�د م�شه قهوە رو �دین_  

ی پ�چ�دە بود  نف� �ه س  � �نه دادم بوی  عا� و خوش طعم قورە س��
:گشنم بود گفتم

�ه �ه چه بو�� ؟_  

:خدمت�اررو  �ه مامان  گفت    

ی دوست دارن_  � �ا�ک خان خ�� قورمه س��

� گذاشت گفت  :خدمت�ار ظرف  قهوە رو روی م��

من برم  �و�س اتاقای �اال رو �شورم _   

: همون  لحظه �ه مامانم که مشغول دم دادن برنج بود گفتم 
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خسته ن�ا�� _ 

:مامانم �ش�ش �ه من و  گفت  

ە_   این دخ��
�
دخ�� خ���ه خ�� �م�م کرد ... اتفاقا

م�خواد برە چند روز د�گه فقط هس�ش  

خانه دادم و گفتم  � � آش�� :تک�ه �ه  م��

اینم از شا�س ما_ 

:مامان هنوز �شت �ه من داشت و مشغول �ارش بود و گفت  

ودم �ارامو �کنم�� دو روز �اشه خ��ه �ا این جاها  آشنا �شم � تونم خ_  

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

فکر کنم �ار اینجا خ�� ز�ادە_ 

:مامان برگشت ن�م ن�ا� بهم کرد و گفت  

فکر کنم آقای این عمارت وسواس�ه_ 

ون دادم و ظرف حاوی قهوە رو برداشتم و �ه س مت اجاق �از نفسم رو ب��
:رفتم نفسمو �ه س�نه دادم و گفتم

حاال چه جوری درست کنم؟_  

:مامان   گفت 

چه م�دونم واال _  

سمت  �اب�نتا رفتم ظر�� کوچ�ک دسته دار بود   

ون دادم   اخ� �ه ابرو دادم و گفتم  : برداشتم نفسمو ب��

خراب �شه تا حاال درست نکردم_ 

ی روش خا� کردم  ز�رشو روشن  دو سه تا قاشق ر�ختم تو ظرف از اب ک��
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� طور همش � زدم   دقا��� طول کش�د که قهوە � ه اصطالح کردم هم��
آمادە  �شه

ی اندازە �  ناخن روی ز�ونم ر�ختمو    � چش�دم  �ا قاشق کوچک چ��

اون قدر تلخ بود حالم �د شد   

:و �ا ا�راە گفتم

این چ�ه جوری � خورن اخه _  

:مامان فنجون رو داخل سی�� گذاشت  گفت 

ط�قه �اال  در دوم اتاقشه،   ب�� براش_  

:ل�خندی زدم و گفتم 

ای ش�طون همه جارو  �اد گرف�� _  

�جات رو  مقا�لش قرار داد و   � � �شست س�د س�� :گفت  مامان �شت م��

این خدمت�ار همه جا رو �شونم داد_  

]07:20 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۶ارت#

قهوە رو برداشتم  سمت ط�قه �اال رفتم 

تمام ن�اهم �ه این عمارت بود  

خ�� قشنگ بود

:�ا  پوزخندی ، �اال � رفتم و ز�ر لب زمزمه کردم 
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بودن اینجا ل�اقت � خواد و  ز�ش مهتاب  نداشت_   

ن چه �خوای چه نخوای چه دیر چه زود آدما �ه سمت ل�اقتاش   .. ون م��

ون دادم  نفسمو ب��

ط�قه دوم 

ن�اهم �ه دو طرف   

چپ �ا راست؟  دوم ؟

کدوم؟  

نفسمو �ه س�نه  دادم 

و سمت چپ  رفتم  در دوم 

تقه ای �ه در زدم 

اما صدا�� �ش��دم  

:پو�� کش�دمو گفتم  

عمارت �ه این دراندش�� �ه نفر آدم � خواد چ��ار آخه _  

ن�اە کردم سمت راست در  دووم ک� هم  نبود   

سمت در رفتم 

هنوز چند�ام �ه در  نموندە بود 

در �از شد خود آقای عمارت بودە ن�اهش �ه من ،   

� جاش ا�ستاد  

 گفتم   
�

:�الە ل�ه دار رو عقب دادە بودم �ا دس��اچ�

ب�خش�د قهوە تونو آوردم_ 

160



ون داد   نفسش ب��

معلومه  خ�� �الفه و عص�ا�� بود 

:گفت   

� �ارم االن م�ام _   �ذار  روی م��

س� کردم  �ه ل�خند اج�اری بزنم

خودش ��   خ�� دس��اچه بودم از د�د�ش �ه جوری م�شه آدم،    دست 
حساب � برد

� رس�د  ن�اهش  وق��  ابرو �اال مینداخت  خ�� وحش�نا� �ه نظر  

چون عص�ا�� بود؟   اینجوری �ه نظرم � اومد ؟

:�ا� �ه جلو برداشته و گفت

منتظر �اش االن بر� گردم _  

 �دون اینکه حر�� بزنم،  ن�اهم بهش بود از مقا�لم رد شد 

و �ه ته راە رو  رفت

نفسمو �ه س�نه دادم،  داخل اتاق شدم  

اتاق   �ار بود خ�� بزرگ بود 

��ار  س�ستم �امپیوتر، م��

�اوصندوق، �ک دست م�ل چرم مش�  

که وسط اتاق بود  

��ارش ا�ستادم  و سی�� قهوە رو رو   � گذاشتمجلو رفتنم مقا�ل  م�� ی م��

ن�اهم �ه اطراف � چرخ�د 

�ه مان�تورای وصل شدە روی دیوار  

161



ش��دم  صدای �اشو .  همینطور ن�اهم �ه اطراف بود چند دق�قه گذشت 
�� عقب رفتم، داخل اتاق شد 

:در �ا ل�خند �ست و گفت

ی مامانت همه جا پ�چ�دە خ�� وقت بود ای_  � نجا غذای بوی قورمه س��
 نخوردە بودم 

�
خون�

� �ار � رفت ادامه داد  :سمت م��

�  پول  خو�� بهتون م�دم اینجا این خو _    ا�ه خوب �ار کن��
�

نه بوی زند�
 � ....ن� داد �عد  رف��

:اسمشو ن�اورد سکوت کرد و گفت  

این مدت خ�� بهم سخت گذشت_ 

:نف� �ه س�نه دادم و آروم زمزمه کردم 

� ل�اقت _  ضه مام که عر .. �ه دست آوردن ُعرضه م�خاد، نگه داش��
� و �دست نداش��م نه خودمون نه ننه �ا�امون اما اونا�� که عرضه د اش��

 � آوردن    ل�اقت نداش��

ون داد و �ا ل�خند تل�� گفت   :نفسش رو ب��

منظورت مهتا�ه ؟_ 

  از اینکه اینقدر �اها
�

ون دادم �ا دس��اچ� ش   راحت بودم نفسم رو ب��
  گفتم

�
:خودم هم �الفه بودم �ا دست �اچ�

ە �ع�� ق��ان این حرف رو � زنم_   � ب�خش�د  آقا  چ��

اما شا�د اون ل�اقت این خوش�خ�� رو نداشت  

ون داد   ی نگفت سی�� رو سمت خودش کش�د نفسش رو ب�� � چ��

فنجون رو برداشت  مزە مزە کرد  
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:فت �ه دفه �ه �فه افتاد  فنجون رو داخل سی�� گذاشت و گ  

این �� بود خ�� تلخه _    

نداد و  اما همزمان  دس��اچه شدم،    تا خواستم سی��  رو بردارم،   اجازە  
:�ا ل�نت گفتم 

ن�م،  ند�دم ب�خش�د من تا حاال خدمت�ار نبودم �لد ن�سم قهوە درست ک_  
تا حاال      

:�ش رو برداشت ن�اهم کرد و گفت   

؟_   رانندگ�ت  خ�� خ��ه از کجا �اد گرف��

]07:21 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۷ارت#

 جا کردم �ا نوک دس��اچه شدم �� ارادە �الە ل�ه دارمو �� روی �م جا�ه
:انگشت روی دماغم  زدم و گفتم 

 از وق�� �ادمه �ه پ��ان قراضه داشت_ 
�

�ا�ام از �چ�

مخ�� خ�� دوست داشتم      �شت فرمون  �ش�نم �اد �گ��  

� طور هم شد بزرگ��  شدم دوست داداشم �ه برادر د   اشت،  که که هم��
� بود  �ا هم د�گه �اد گرفت�م    مسا�قه �  داد�ماونم عشق ماش��

:تک�ه �ه صند� داد و گفت 

� ق�افت ش��ه ��است �س رف�قات فقط ��ن_   واسه هم��

:دست �اچه شدم و  گفتم  
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�  من از دور دن�ا دوتا رفیق دارم  _   نه نه اش��اە نکن��

:اونم  �ا خندە  میون حرفم اومد و گفت 

دوتاشون ��ن _   

:�ا ل�خند گفتم  

ش که رفته ��ازی_  جوا�� و برادر بزرگ��

ون داد  نفسش رو ب��

اشارە �ه فنجون قهوە کرد   

:ن�اهم  �ه جهت اشارە ی ن�اهش رفت،  گفت  

این چ�ه لعن�� چقد تلخه؟_ 

:�از دست �اچه شدمو گفتم

� تلخ _   ب�خش�د ق��ان شما خودتون گفت��

ون داد، نف� عمیق �شت بندش �ه س�ته داد و  صداشو   نفسش رو  ب��
:صاف کرد تک �فه�ای کرد و گفت

نفرە    ۴این حجم قهوە ای برای _   

:دس��اچه شدم و گفتم 

ب�خش�د من تا حاال  قهوە درست نکردم _  

:چشماش رو ر�ز کرد و گفت 

؟ �س  مص�ب �� � گفت ؟_  �ع�� ��

مطمئ��د و فالن و �ارتونو خوب �لدین؟ 

� �لند شد و گفت  :ای��ار  عص�ا�� بود، از �شت م��

تو �ه درد خدمت�اری ن� خوری _  
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ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

چ��ار کنم ؟_  

ون  بود،  �شت پنجرە ا�ستادە پردە رو کنار زد، چند لحظه ن�اهش �ه ب��
:برگشت و گفت

ە  اما فک کنم مامانت �ارشو �لدە،  من �� � خوام عذای خون_    �  برام ب��
�

�
تو نه، تو برای خونه داری ساخته �شدی 

:دست �اچه شدم و گفتم 

ب�خش�د ق��ان ا�ه ایرادی هست که من د�گه ن�ام_ 

:ن�اهش �ه من و گفت   

 �ه درد �  خوری من رانندە � خوام �ه رانندە خ_ 
�
وباتفاقا

:سکوت کردە بودم،  ادامه  

گف�� گواهینامه داری ؟_ 

� �ش�نم خ�� دلم � خواست �شت ماش��

� برای من �ه آرزو بود  � �شس�� �شت ماش��

ش��اقمو پنهون کنم  هرچند �ه عنوان �ک رانندە،  س� کردم  آروم  �اشم و ا 
:گفتم

�له  گواهینامه دارم_  

ون داد � تا �امو ن�اە کردو  گفت  :نفسش رو  ب��

این ق�افه خ�� جلب توجه � کنه _    

:دست �اچه ��ــــع گفتم

نه من این ل�اس پوش�دن رو دوست دارم_  
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ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

�� و �ک رو�یآرە خ��ه اما  نه برای همرا� من  � تو��  شلوار بپو _ 

:قد�  عقب رفتم، �ا  انگشت  دستم  �ازی � کردم گفتم  

� شم  من �ا رو�ی عادت ندارم هیچ وقت رو�ی �م نکردم  خفه_ 

:ل�خندی گوشه ی ل�ش �شست و گفت 

ظرافت زنانه این �الە ل�ه دار  خ�� جلب توجه � کنه تو �ک ز�� �ا _  

:دس��اچه بودم اصال نم�دونم چه مر�م بود، گفتم

ی �اشم نه ب�خش�د من اینجوری راحتم ا�ه اجازە �دین هم اینجور _  

� �شست و گفت  :برگشت دو�ارە �شت م��

؟  �ع�� همه جا کنا_  کت � دو�� ا�ه رانندە من ��� �ع�� �� ر م�� ��
ز�اد جالب  مهمو�� ادارە �ارخونه جلسات و خ�� جاهای د�گه اینجوری

ن�ست

]07:21 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو  #

�۴۸ارت#

 رو ب�ش�� از خدمت�اری د
�

:وست داشتم گفتمدست �اچه بودم �ا اینکه رانند�

ب�خش�د ق��ان ما  �ش�مون شد�م _  

:متعجب شد  گفت  

چرا ؟_   
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:�ا اخم وغ�ض گفتم  

ار�ن تا مناینطور که پ�داست شما �ه �ک رانندە مرد ب�ش�� احت�اج د_ 

� بودن من �ا شوما برای شوما درد� م  م و هم�� �شهمن �ک دخ��

ون داد، ن�اهش �ه من بود  تک�ه �ه صندل�ش د  :ادو گفت نفسش رو ب��

 نگران ن�اش  از روی حسا_ 
ً
دتها�ه منظورت حرفای مهتا�ه اص�

:�� �الفه و عص�ا�� بودم و گفتم  

مرمون هیچ وقت مگه حواستون نبود  هزار تا حرف    �ار ما کرد  ما تو ع_  
 بود االن تو خ

�
ونه مردم خرما� دست از �ا خطا نکرد�م  ا�ه �ارمون هرز�

ن� کرد�م  و هزارتا حرف  جوروناجور �شن��م 

�  ا�ر فقط نصف حساسی�� که برای حفظ غرورمون داش��م برای  داش��
ن �ه ذرە واال اون ز .. شعور خ�ج � کرد�م دن�ا جای قشنگ تری � شد 

شعور نداشت 

:خند�د  وگفت 

ی حرفهای قشنگ � ز�� خوشم م�اد معلومه تو سخ�� بزرگ شد_  

:ل�خندی زدم که از ن�اهش دور نموند و گفتم  

 سخته_ 
�

زند�

م  و� ما  که سخت ن� گ��

:متعجب ن�اە کرد  که ادامه دادم  

ما عادت کرد�م آدمه د�گه؛_  

آروم آروم �ه هر دردی عادت � کنه 

..و این دردآورت��ن درِد دن�است 

:�ا تعجب گفت  
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!عجب _ 

:�ا ل�خند گفتم  

جای درست  د�گه �ه!متاسفانه �ال عادت کرد�م �ه همه �� عادت کن�م_ 
..م�شه �ا�د �گ�م عادت � ک�� 

!عجب فلسفه ای _  

:ن�اهم بهش بود، گفت  

ا�ه �ه �ار �سل�م ��  �ه �ه عادت_ 

.. ت�د�ل � شه   �ه درد    ، هیچ وقت �سل�م �شو 

:ن�اهم بهش بود که ادامه  داد 

 کن  که تو �ه نظرم دخ�� قوی هس��  خودتو ن�از هرگز، جوری زن_   
�

د�
... ان�ار �ار اخرە  

ون دادم که ادامه داد   :نفسمو ب��

م�فه� �� م��م ؟_ 

دونه  دردمو که ل�خندی زدم خ�� تلخه، این مرد تو دن�ای من ن�ست ن�  
:گفتم 

 سادس،_ 
�

زند�

 کردن خ�� �ار آسو�� ن�ست 
�

.. اما زند�

 کن درسته حق �ا توعه اما سخت نگ�� این روزها � گذرە    ش_  
�

اد زند�

:پوزخندی زدم نا محسوس و گفتم 

 تو رو قضاوت کنه هیچ کس ن� تون_ 
�

ه بهت �گه که هیچ کس نمیتونه زند�
 ک��  چون هیچ کس جای  تو ن�ست

�
خودش  هرکس �ا روش!   چطور زند�

 م�کنه که ممکنه از د�د �� د�گه اش��اە �اشه 
�

زند�
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� �لند شد و گفت   :از �شت م��

ی  تو آس�ینت داری _  � هر �� من � �م تو �ه چ��

کردم �م و انداختم  ن�ا�د این همه صح�ت کنم، �ا�د سکوت � 

 در مقا�لم ا�ستاد 
�
اومد تق���ا

� بود اصال حواسم نبود که �الە ل�ه دار و از ر   وی �م کش�د�م �ای��

تا  �الە رو �ک �ارە کش�د  

تمام موهام ر�خت دورم  که �ه دفه منم و دست �اچه شدم 

ن� دو�ستم چ�ار کنم  

دم�ادم رفت  چ�ار  کنم   که �ه خودم اومدم و دس��اچه بو  

:�الە ل�ه دار از دس�ش کش�دم و گفتم   

ب�خش�د �ارتون درست نبود _ 

ن�اهمو ازش � دزد�م 

از ن�اهش  � ترس�دم   

:خ�� خو��د گفت

ونجا هست �عد از ناهار آدرس بهت م�دم برو شلوار ل�اس هر�� که ا_ 
 �ا�د در کنار من آ

�
راسته و منظم �ا�� � تو�� انتخاب ک�� برای �ار رانند�

:فتمخ�� دس��اچه بودم عص�� هم بودم   موهامو جمع کردم و گ 

� رو بپوشم_   من ن� تونم ل�اسا�� که م�گ��

نتخاب اونجا همه مدل ل�اس هست هر کدوم که دوست داری میتو�� ا_ 
ظم و �ا شخص�ت ک�� هر ت�پ و ق�افه ای،  فقط  دوست دارم  و � خوام من

�ا�� 
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:�� دست �اچه و عص�� گفتم 

شخص�ت �ه ل�اس ن�س �شعورە �ه نجا�ت _ 

:سکوت کردە بود تمام سنگی�� ن�اهش رو حس � کردم و گفت

� تو�� بری فردا راس ساعت هشت صبح اینجا �اش _  

سکوت کردم �دون حر�� ��ــــع اتاق رو ترک کردم  

من  �ه این  مرد حس عجی�� داشتم 

]07:21 13.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۴۹ارت#

ود�متازە از عمارت �ا�ک اومدە بود�م خونه هنوز توی ح�اط ب 

  �له ها رو �اال � رفت 
�

�ممامانم خسته بود �ا �� حوصل�

صدای در بود، برگشتم سمت در ن�اە کردم  

همون لحظه صدای گ��ه طناز  رو �ه  خو�� ش��دم 

�ا صدای �چه هاش ، م��م �ا گ��ه و جیغ بود  

از دس�ش افتاد  �ا ش��دن صدای �چه ها و گ��ه طناز،  مادر نا�هان چادر  

ت دو و �ه سمت در  دو�د  �ه خودم اومدم سمت در رفتم  �ا حال

ای  �چه هاش صدای داد و ب�داد شوهرش بود و گ��ه های طناز و  گ��ه ه

ن� دونم چه اتفا�� افتادە ؟
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نفهم�دم �ا چه حا� در رو �از کرد�م

تا در رو �از کرد�م �ا شوهرش رو�رو  شد�م  

نفس توس�نه برام نموندە بود 

م�کرد  مامان �ا  حا� خسته و تعجب و نگرا�� ز�اد بهشون ن�اە 

د�ا د�د�شون تو اون وضع�ت  ان�ار ز�ونمون بند اومدە بو  

ود و عص�� �ا ن�اهمون �ه طناز �چه ها  و شوهرش بود،  دس�شو گرفته ب  
:ف��اد گفت

ب�ا برو خونه �درت د�گه ازت  خسته شدم_  

نفسم و �ه س�نه دادم 

ی در خشک شدە بود  دستم رو دستگ��

:مادرم �ا نگرا�� و  تته پته ب��دە ب��دە گفت  

خدا مر�م �دە �� شدە ؟_  

� جوری  گ��ه � کردن �چه ها  هم��

فرهاد   طناز رو  از دس�ش � کش�د 

س� م�کرد اونو �ه داخل خونه ب�ارە  

:و عص�ان�ت  گفت 

ب�ا برو خونت_  

:�ه دفعه عص�ا�� شدم و �ا عص�ان�ت گفتم 

�� شدە چه اتفا�� افتادە این چه رفتار�ه؟_  

ک�ف طنازو   شوهرش خ�� عص�ا�� بود، ن� دونم چه مرگش بود  چادر و  
:داخل خونه پرت کردو گفت
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ب�ا �گ�� این دخ�� دیوونتون و _  

اصال ن� دو�ستم منظورش چ�ه   

:مامانم �ا گ��ه افتادو گفت

خدا مر�م �دە  _  

دن طناز �ا  التماس  � �چه ها جیغ م��

رو�روی شوهرش ا�ستادە بود 

و برای داخل �شدن �ه داخل خونه تقال � کرد  

:�ا جیغ و گ��ه گفت

�م ن�ست _   � فرهاد توروخدا من حالم خ��ه من چ��

ود فرهاد عص�ا�� بود ب�ش�� از ق�ل  اونو  از �ازوش گرفته  ب

:و  سمت خونه  هل داد و گفت

دیوونه کردی ب�ا برو خونتون،  خونه �ا�اتگ  دیوونم کردی �چه ها رو _  

:مامانم �ا گ��ه گفت 

 �� شدە چه اتفا�� افتادە _ 
�

م�شه ��

:طناز �ه گ��ه روی �اهاش  افتاد و �ا گ��ه گفت 

ی ن�ست_  � فرهاد من حالم خ��ه من چ��

:فرهاد �ا عص�ان�ت  رو �ه �چه ها کرد و گفت 

� چه �ال�� �شون آ_   س�� وردەب�ا اینم از �چه ها از خودشون ب��

� گ��ه � کردن   دوتا �چه اش داش��

ارە �،شد �ا این نفس نفس � زدم حفشتون  گ��ه  � کردن،    بندبند دلم �
:حالشون که گفتم
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ق��ونتون برم خاله �� شدە �� شدە ؟ چه اتفا�� افتادە _ 

:فرهاد دست دوتا �چه هاشو گرفت، کش�د و گفت

تون  م�خواست �چه ها رو �کشه_   دخ��

:ه گفتمامان �ا گ��ه،  در حا� که س� م�کرد طنازرو �لند کن 

�� ؟ اخه مرد �� شدە چه اتفا�� افتادە این �ارا چ�ه این ح_    � رفا چ�ه م��
فرهاد از �� حرف � ز��  

:فرهاد عص�ا�� و �ا ف��اد گفت 

 هامو �کشه د�گه نمیتونم دخ�� دیوونتونو  تحمل کنم  � خواست �چه_  
تون دیوونه شدە چند روزە   روا�� شدە  دخ��

طناز �ه دفه  �ه  دست و�ای فرهاد افتادە بود 

 � پرا�دش  فرهاد �ا �� رح� اونو هل داد،  و �چه ها رو تو  ماش��

د  و گفت  :می��

�ن  من د�گه از �سش برنم�ا_  تونو خودتون تح��ل �گ�� مدخ��

مادر �ه زورطنازو �لند کرد 

:�ا جیغ و گ��ه  گفت  

ام برگردم خونهفرهاد تو رو خدا ولم نکن فرهاد �مون پ�شم �مون، � خو _  

لم داغون � شد گ��ه � کرد زجه ها  � زد   �ا د�د�ش تو اون وضع�ت  د

� گذاشت و عص�ا�� در رو ک���  :د و گفتفرهاد �چه هارو داخل ماش��

امن�ت جا��  تو حالت خوب ن�ست تو م���� دیوونه ای دیوونه، �چه هام_  
ندارن
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]08:43 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۰ارت#

مامانم �ه سخ��  طنازرو گرفته بود که دن�ال شون نرە 

جیغ � زد و گ��ه � کرد 

مامانم هم �ا�ه �اش گ��ه � کرد  

� فرهاد که هنوز حرکت نکردە بود رف تم�ا عص�ان�ت سمت ماش��

دستم گرفتم و  ش�شه رو �این  دادە بود، �ا  عص�ان�ت  ش�شه رو  �ا دو  
:گفتم 

�� چه اتفا�� افتادە؟_   � از �� حرف م��

� طوری  گ��ه � کردن  �چه هاش  هم��

� طور عص�� ب ود ، معلوم هنوز از سکوت فرهاد  عص�� بودم  ، اونم هم��
:�� چه مرگشه،  �ا خشم گفتم 

الاله االهللا چرا حرف ن� ز�� ؟_  

عص�ا�� روشو ازم گرفت 

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

مرد  ز�ون وا کن ب�ینم �� شدە؟_  

ون داد خ�� عص�ا�� بود  نفسش رو ب��

:دهانم خشک خشک  بود که �ا �� لح�� عص�� گفتم  

�� د �گو �� شدە _   � تو چرا حرف نم��
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تو   تار�� �ه سمت �چه ها رفتم 

�  ک���د و �ا عص�ان�ت گفت    :فرهاد �ا عص�ان�ت  درماش��

امروز � خواست م��م رو خفه کنه _ 

نف� �ه س�نه دادم

:متعجب گفتم  

فرهاد؟_ 

:فرهاد عص�ا�� ن�اهش �ه من  و  گفت

 مدت�ه حالش �دە دیوونه شدە ه��ون م�گه چرت و�رت م�گه_   

و مثل ابر بهار گ��ه  برگشتم �ه  طناز ن�اە کردم،  در آستانه در ا�ستادە بود 
� کرد مامانم اونو گرفته بود و گ��ه � کرد 

:نفسمو �ه س�نه دادم و گفتم 

�� �ع�� �� � خواست �چه ها ر _   � و �کشه آخه �� شدە از �� حرف م��
این حرفا  چ�ه که � ز�� اونم جلو �چه ها ؟

:فرهاد �ا عص�ان�ت گفت

 غ��ب طال خ�� نداری خواهرت مدت�ه دیوونه شدە حرف های عج�ب_   
� زنه �ارای عج�ب غ���� � کنه

نه  � :، گفتمآب دهنمو قورت دادم واقعا ن� دو�ستم  از�� حرف م��

....فرهاد  لطفا داری راجب ماما�شون  _  

:فرهاد �ا عص�ان�ت گفت 

ت ایرادگ�� شدە ن� تونم د�گه ن� کشم، طناز د�گه اون  طناز سابق ن�س_  
وی  خونه  تو اتاق و بهونه گ�� شدە �ارای خونه رو د�گه ن� کنه �چه هارو ت

ه ی اتاق � ش�نه ح�س � کنه � زن�شون �ا خودش حرف � ز نه � بی�� گوش
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 تونم �ا طناز کنار زارزار گ��ه م�کنه  هرچ�م ��م چته جواب ن� دە، من ن�
ب�ام 

:�ا عص�ان�ت ادامه داد  

� م_  ن  دروغ  م��م این �ارارو  � کنه   عج�ب شدە  �اهاش حرف بزن بب��
:�ا اون �ا عص�ان�ت اشارە �ه �چه ها کرد و گفت 

� امروز ا�ه  خونه  ن� رس�دم،  م��م ز�ر دس�ش مرد_  ە بودهم��

نها ا�ستادە بود آب دهنمو قورت دادم برگشتم ن�اە مامان و طناز کردم که ت
� جور گ��ه  � کرد  و مامان طناز رو گرفته بود و هم��

:که �ا لح�� نا�اور گفتم

آخه �ع�� �� شدە؟_  

:�ا عص�ان�ت   ادامه دادم   

�ش نبود این حرفا چ�ه � ز��  حتما مش�� د_  � ارە مادرە د�گه خواهرم چ��
نه  ال�د اذی�ش � � � عص�ا�� م�شه  خسته � شه �چه ها رو م��  ک��

:�ا عص�ان�ت  حق �ه جانب گفت 

نه خسته � شه چند ماهه این جوری شدە من ه��� نگفتم،  گفتم �ار � ک_ 
� اما این اواخر د�گه  �ه جوری شدە بود اذی�ش � ک��

تون  دیوونه شدە ب  ە که پ�ش  طال من د�گه ن� تونم تحمل کنم دخ�� ه��
خودتون �اشه

:�ا عص�ان�ت گفتم  

�ع�� ��   تو  شوهر�� تو �ا�د حواست  بهش �اشه  _ 

� رو روشن کرد ، حرکت کنه  �ا عص�ان�ت گفت    :ماش��

نه من ن� تونم من از �سش برنم�ام_ 
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ت �ش �ا نذاشت حرف بزنم،  �ا �عت چنان �از داد و رفت عص�� �ش 
:عص�ان�ت از الی دندون گفتم

عو�� این زنته زن�ت�تتت_  

]08:55 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۱ارت#

ون دادم،  صدای گ��ه های طناز دلم رو داغون  کرد   نفسم و ب��

:�ا گ��ه گفت  

  _ � �م ن�سمامان �چه هامو � خوام منو ب��  من حالم خ��ه من چ��

مامان اونو دلداری � داد  �غلش کردە بود   

� قراضه ی  �ا�ام � بوس�د، تا �امو برداشتم، �ام بردارم  برم جلو صدای م اش��
بود  

خوب شناختم  

برگشتم ن�اە کردم �ع�ش ز�اد بود، توقف کرد

منف�  �ه س�نه دادم خ�� خسته بودم آب دهنمو قورت داد 

� پ�ادە �شد، �ا ای   نکه اخ� و �ه ابرو �ا�ام �ا د�دن من ،  هنوز از ماش��
:داشت و گفت

ە؟ _  ��  شدە اینجا چه خ��

نف� �ا حرص  کش�دم  
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ی نگفتم   � دوتا  دستم تو جی�م  بردم  سکوت کردم چ��

:مامان  �ا گ��ه گفت  

چه � دونم شوهرش آورد گذاش�ش اینجاو رفت _ 

� جوری گ��ه � کرد و نامفهوم حرف � زد  .طناز هم��

� پ�ادە شدو گفت  :�ا�ا ��ــــع  از ماش��

چرا گ��ه � کنه دست روش  �لند کردە؟_   

:پو��  کش�دم،  مامان �ا گ��ه گفت   

ی نگفت که ؟ _  � چه � دونم  چ��

:�ا عص�ان�ت گفت 

�ش مرت�که ؟�ع�� �� گذاشت و رفت �ا این حالش چه اتفا�� افتادە زد_  

:�ا عص�ان�ت گفتم  

��ە ی روا�� م�گه طناز دیوونه است _ 

:�ه دفعه �ا�ا سمت من چرخ�د �ا عص�ان�ت گفت

مو خودش دیونه کردە دخ�� دسته �لم چ_   �ش نبود گه خوردە نک�ت دخ�� � ��
:ن� دو�ستم �� ��م، طناز  �ا گ��ه گفت

�ا�ا �م�م کن_  

:�ا�ا �ا عص�ان�ت رو �ه من کردو گفت

سوار شو ب��م_  

آب دهنمو قورت دادم  

این حال �ا�ام معلوم   بود   خودشو  ساخته بود 

:ل�� تر کردم و گفتم  
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ب��م و�    مرت�که     زدە �ه �ش _  

�  شد �شت فرمون �شست و گفت  :�ا�ا سوار ماش��

فته چلغوز ب�ی��م   حرف حسا�ش چ�ه �ع�� �� دخ�� م رو گذاشته و ر _ 
نک�ت 

� از ج   � روشن کرد، ماش�� � شدم  �ا �عت ماش�� ا کندە شد سوار ماش��

:خ�� دور �شدا  بود�م، گفتم 

و روز خو�� ندارە چه � دونم فرهاد � گه �چه ها رو � زنه عص�ان�ه حال_ 

ون دادو گفت  :�ا�ا  دود س��اررو از حلقش  ب��

م تو  خو�ش �س که حما� � کنه   ا_   ین جوری عو�� غلط کردە دخ��
از خونه  شدە حاال جای دس�ش درد نکنه، هر�  م��ض �شه �اس شوورش

ون ؟ بنداز�ش ب��

جوا�ش اینه ؟ 

:ن�اە �ا�ا کردم، عص�� ادامه داد   

نه  �م خسته م�شه �س که برای خودشون خواهرای  نکب�ش �ار � ک_ 
موندە فقط   پوشکشون رو عوض کنه 

.�ل حرفاش �ا حرص بود   

:عص�ا�� همچنان،  ادامه داد  

ن  از شوهر معلومه که عص��  � شه د�گه � �چه ها خا� � کنه او _ 
ە �ش که حرف ن�ش رو گوش م�دە  از ز�ش دل  ن� گ�� �لد �� نک�ت   �� غ��

مح�ت کنه  حال�ش �� 

.توی دلم ر�شخندی �ه  حرفای �ا�ا زدم

�س �ا�ا  هم  �لدە  مح�ت کنه 
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؟ � دونه مح�ت �ع�� ��

:�ا�ا عص�ا�� گفت 

م ح�ف شد این ��ە ی آشغال نابودش کرد دخ�� د_  ست �لم طناز دخ��
و �دونه نازشو � تو�ست شوهر به�� از اینها داشته �اشه شوهری که قدرش
از ک�لو�� چند �کشه این فرهاد �� �خار فقط خواهرای جندشو  � خواد طن

� جوری داشت فحش � داد  ن�اە عص��م بهش بودو گ :فتم�ا�ا هم��

ری ن� شد �ه هر حال ا�ه مش�� نداشته �اشه تو خونه شوهرش اینجو _  

سالش بود  رفت  خونه اون آشغال ۱۶خواهرم هم  

:�ا�ا عص�ا�� خط و �شون � کش�د و گفت

م �درش و در م�ارم دمار از روز�ارش در م�ارم،  ازش  ش�ا_   �ت � کنم دخ��
� کنه اینه  رو اینجوری کردە،  براشون  �م  زحمت � کشه؟ �اراشون و 

دستمزدش 

م حالش �د �اشه ناراحته �ا�د این جوری ازخو     ون؟حاال گ�� نه بندازە  ب��

]09:08 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۲ارت#

خ�� عص�ا�� بودم، مگه آروم � شدم ؟

ش کوتاە بود ،  �ا�ا مقا�ل  سا   ختمان دوط�قه شون رس�د�م خونه طناز مس��
نگه داشت

ون دادم،  �ا�ا �ا  �عت پ�ادە شد  نفسم رو  ب��
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:�ت گفتو منم �شت �ش، �ا�ا  سمت در ساختمان � رفت �ا عص�ان 

 .��ە ی اشغال  چلغوز،  امشب خونتو حالل � کنم ز�اله _  

اە �   � جوری داشت و �ا  خودش فحش � داد �د و ب�� گفتهم��

ر ساختمان زد �ا نف� �ه س�نه دادم �ا دس�ش  زنگ رو  زد،  �ا مشت �ه د 
:عص�ان�ت گفت

� ب�ینم_   عو�� آشغال ب�ا �ای��

سکوت کردە بودم اما عص�� بودم  

� دو�ستم    فرهاد  مردی نبود که �شه �اهاش حرف زد  

خ�� ز�ون نفهم تر از این حرفا بودن این خانوادە    

واهرش خودخواە و خودرای بودن، �ه  حرف هیچ ک� جز مادرش خ   
� اینجوری شدە بود  .اهم�ت ن� داد،  طناز برای هم��

�� کش�د، �ه درست  که فکر � کردم � ب�نم خواهرم خ�� تو خو�ش سخ 
�  ، �ه ن�ت  آرو   به�� و  �ه هوای دوست داش��

�
م بودن از هوای زند�

خونه ی ما  رفت و ازدواج کرد

اما اون جوری که � خواست  �شد 

� این رو هم�شه از ن�اهش � فهم�دم از سکو�ش دستا�� که پ  �نه �س��
توخونه این  مرد 

و این  دخ��  فقط زحمت کش�دو  �ارکرد  

� ش��د طعنه ش��د    غصه خورد   توه��

ی  از طرف فرهاد ند�د � خواری د�د هیچ حرف مح�ت آم��

:اد و ف��اد گفت�ا عص�ان�ت �ه  در زد �دون توجه �ه اون ساعت شب  �ا د 

� ب�ینم چه گو� خوردی_   عو�� ب�ا �ای��
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:صدای عص�� فرهادرو ش��دم  گفت 

؟ _   � ە داد و ب�داد � کن�� چه خ��

نفسمو �ه س�نه دادم و همون لحظه در �از شد 

 �ه دفه �ا� 
�

ا  بهش حمله کرد،  قامت عص�� فرهاد تودر بود،  �ا �� مالحظ�
:�قشو گرفت و گفت

س�ل _  
�
زم�ت ا

ُ
م آوردی ق چه �ال�� � دخ��

�ا هم  �ا خشم عص�� دست �ه �قه شدە  بودن 

. صدای داد و ف��اد �ا�ا و عص�ان�تای فرهاد 

و  فحشای  مادر و خواهر فرهاد  

�ا�ا  �ا خشم و عص�ان�ت  فرهادو �ه دیوار ک���د  

�ه دفعه فرهاد �از �ا �ا�ا �الو�ز شد   

:�ا ف��اد گفت 

ت برای خودت اون د�گه واسه من زن  ن�_   دخ��
�

ی مفن�  شه پ��

:تا این حرفو زد  �ه دفعه عص�ا�� و �ا عص�ان�ت گفتم

وش�ل تو غلط کردی خواهر من تو این خونه اینجوری شد خواهر خ_  
ش نبود � قشن�م چ��

:�ا�ا عص�ان�ت ف��اد زد 

یوونه کردی عو�� آشغال ال��  حروم زادە  �عد  دە  سال دخ�� منو د_  
دآوردی انداخ�� خونه من؟ دخ�� من تو خونه تو این جوری ش

� اومدە بودن مادر و  �� از خواهرای فرهاد  �ای��

� و فحش � دادن   اە � گف�� سمت  �ا�ا �د و ب��

ا عص�ان�ت روی فرهاد �م نذاشت نامردی نکرد و �ا�ا رو هل داد، �ا�ا �  
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� افتادە ، سم�ش رفتم و �ا عص�ان�ت  ، اما  �لندش ک ردم و �ا خشم ز�اد زم��
:گفتم 

من تو خونه ی  �الی �ت م�ارم فرهاد تا عمر  داری فراموش نک�� خواهر _ 
 ی �� وجدانت تو این جوری شد   �س که واسه تو  خواهرای تن لشت و ننه

جون کند و کوشونو شست 

:خواهر نکب�ش، فک کنم    مائدە  بود  �ا عص�ان�ت گفت   

ا �� خواهرت خودش دیو�ست خ�� ندار�ن  تو ن� دو�� این مدت م_  
کش�د�م ه��� نگفت�م تحملش کرد�م

:�ا عص�ان�ت گفتم 

�م  که م��ض �اشه هر�� بودە تو خونه ی شوما شدە _   گ��

:ن�اهم �ا نفرت سمت فرهاد رفت و ادامه دادم  

سالش بود �اشو گذاشت خونه تو آشغال ۱۶خواهرم هم _ 

:کرد و گفت  �ا�ا عص�ان�ت �ه فرهاد  رو کرد انگشت اشارە سم�ش دراز  

ت م�ارم که  ازت ش�ا�ت � کنم دمار از روز�ارت  در م�ارم �ال�� � _  
،   فرها..ک.از  ت  ون نفس  �ک�� و  تا عمر داری فراموش نک�� د �� غ��

م ه�چ�ش نبود دخ��

:فرهاد حق �ه جانب و عص�� گفت

ت از  دست تو و �ارای تو از خونه ف_   � دخ�� ی هم�� رار کردە بود برو پ��
م � ک�� دم از غ م دخ�� ت  � ز�� ؟چس��د خرە من حاال واسه من دخ�� ��

صدتا فحش  �ه دفعه  سم�ش �ا خشم  حمله کردم دست خودم نبود ان�ار  
ه�ش و �ا �ار ناموسم کرد  ، د�گه دست خودم نبود �ا س�� زدم تو د

:عص�ان�ت �ل تنم � لرز�د و �ا �غض و خشم  گفتم 

فکر    سالش بود گول توی  اشغال  رو  خورد  ۱۵خفه شو اشغال خواهرم _ 
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ا�� ساله که  تو براش شدی   �ه ن 15کرد تو براش   �ه معجزە ای �ه دخ�� 
که بهت تک�ه داد  و� تو �ه آدم �� احساس  �� عاطفه ای

]09:59 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۳ارت#

:تا من این حرف رو زدم خواهر فرهاد �ا عص�ان�ت گفت

   _ �� � د  �اپ�ش شد دخ�� شما برادر من و گول ز .. طال ز�اد   حرف مفت م��

�ش  برادر سادە و احمق منو که مجبور شد �گ��

 � � ؟دخ�� شما هر روز از خونه فرار � کرد  اینو که نمیتون��  منکر �ش��

.این حرف رو �ه �ا�ام �ا طعنه گفت  

ومد ان�ار �ادت �ا اینکه �ا هم نامحرم بودن هم�شه �ه د�دن فرهاد � ا_  
� فرهاد بود که آبروشو خ��د  رفت هم��

:�ا عص�ان�ت میون حرفش رفتم و گفتم  

� شعر نگو چه  آبرو�� خ��د �ا کس د�گه ای که نبود جز فر _  هاد شما  هم��
خام خودش  داداشت که سنگشو  �ه س�نه � ز�� خودش  بود که طناز رو 

کرد   �ه طناز �ا داد و اونو هوا�� کرد 

:عص�ان�ت تمام گفت 

�� احمق ما �ه دام دخ�� ناخلف  شما افتاد  واالااا_  

:�ا عص�ان�ت رو �ه خواهرش گفتم 

 _ 
�

حرف دهنتو �فهم زن�که م�فه� �� داری م��
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  ک� رو قضاوت ک�� ، 
�

حق نداری  این طوری ��

فقط برای اینکه گناهاش 

 ی شوما نابود اون دخ��  �ا� و معصوم تو خونه!  �ا گناهای شما فرق دارە
شد  وگرنه �ا��ش نبود   

برو �ا�ا�� �ا �شت دماغ نثارم کرد  

:�ا عص�ان�ت گفتم   

 دخ�� ما هیچ گنا� نداشت �م سن بود �م_  
�

عقل  بود اما  حالیته �� م��
� فرهاد شما ا�ه ز�ر �ای خو  اهر من  ن� �شست  فرهاد شما  بزرگ��  بود هم��

این اتفاقات پ�ش ن� اومد

و�ش �  � ؟االن که ز�شه  اینجوری �ا  �� انصا�� از خونه ب��  کن��

:مادر فرهاد �ا عص�ان�ت �شت چش� نازک کرد و گفت 

ون دیونه مدت�ه  دیوونه شدە زدە �ه �ش و   نصف شب   �ا ج�غای ا_  
ه دخ�� شما نرمال فرهاد از خواب �لند م�شه و � ش�نه زار زار گ��ه � کن

ن�ست  ب�چارە ��م شا�س نداشت  تو زندگ�ش 

:�ا عص�ان�ت گفتم 

� کرد.ونت.�م �لف�� شما رو کردە؟    �م ز�ر ک_   ە؟  �� د�گه ون رو تم��
جای اون �� ز�ون بود  چوب دو � داشت

ش ن��جه ی د�دین �� ز�ونه و آرومه شش نفری سوارش شدین  حال اال� 
رفتار �ست شوماست 

نه اینه جوا�شه �ه دخ�� چقد � تونه دووم ب�ارە ؟  چقد � تونه تحمل ک 
� ؟ اینه دستمزدش  �ا�د این جوری �اهاش کن��

:�ا خشم ادامه دادم   

�  اینجوری � _  � دردش چ�ه درمو�ش  کن�� نداز��ش عوض اینکه ب�ین��
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ون؟ ب��

:مادر فرهاد گفت 

�چه های  من عروس م��ض دیوونه ن� خوام عرو� که حال�ش نم�شه و _ 
کنه خودش رو � کشه  ن� خوام  واال فردا ما رو هم سقت � 

:�ا �� ق�دی �شت چش�  نازک کرد و ادامه داد 

�ه ��  که ب�ش�� ندارم  _ 

پوزخندی زدم  

زن�که نگران خودش بود نک�ت 

خ�ج دوتا  فرهاد چقدر � تونه تحمل کنه از صبح تا شب �ار � کنه_ 
خونوادە رو �دە دخ�� شما ب��ز ب�اشش ز�ادە  

:این �ار پوزخندی زدم و گفتم

ساخت و دم نزد  چه ب��ز و ب�ا��  چه �ار کردە؟  �م  �ا  نداری ِ فرهاد _  

:پوزخندی زد و گفت  

از ��م م�کنه خ�ج خودش � کنه  _ 

��دە ا�ه منظورت  �ه ل�اسا��   که  � پوشه  فرهاد براش نخ_  

��دم ؟ چشتون کور �ا اون سه تا النگوا و گشوارە ها��  که   من براش خ   
ش خ�ج کنه  ا�ه ن� ب�ن�د؟ فرهاد مگه پول  دست طناز م�دە  که  برا خود

ش�ک � پوشه من  � خرم واسش 

:پوزخندی زد و گفت  

ە    ول خر�� _    � کنه عوض اینکه فکر شوهرش �اشه �شت شوهرشو �گ��

شما االن که  فرهاد ب�چارە من چقدر �ار کنه چقدر ب��زە تو حلق دخ��  
تون ە دخ�� �نم��ض شدە فرهاد ن� تونه �اری براش �کنه به�� و ب��
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:�ا عص�ان�ت  گفتم  

�   و جنازشو  تح��ل  ما دادین ؟ _ همه ی آرزوهاُش کشت��

:رو �ه فرهاد �ا  پوزخند ادامه دادم  

ی که �ا هزار ام�د �اشو تو خونه ی تو گذاشت مردشو _   �ه ما  دخ��
؟ م�دین ؟ ،   االنم ا�ه �ه گفته ی تو م��ضه  م�دو�� چرا 

:فقط �ا خشم ن�اهم کرد که �ا پوزخند گفتم  

� از د�گران فقط درد رو  چند برابر � آخه  _  طنازم از تو ...  کنهانتظار داش��
 �  همش عقدە  انتظار داشت  اما  او�� که � خواست  نبودی ، واسه هم��

شد تو دلش 

 �ا عص�ان�ت ادامه دادم 
َ

◌:

� پرت�اهن_  ن روز درآوردی  و تو خواهرمو �ه ای! �ع�� آدما تک�ه �اە ن�س��
جای اینکه مرهم دردش �ا��  خود دردی براش 

:مادر فرهاد �از پوزخندی زد و گفت 

دە خونه ی همون به�� که   برگر .. دخ�� شما ل�اقت فرهاد منو نداشت _ 
�ا�اش 

:�ا پوزخند گفتم  

]10:36 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۴ارت#

� �عد م�گن ل�اقت نداش�� _  استون �لف�� �م  و !   تو َ�د�خت�ات رهات م�ک��
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  بندا...  نکرد  زن 
�

ون االن که ��م حالش �دە �ا�د �ا اردن� ز��ش ب��

:خواهرە �ا  خشم �شت چش� نازک کرد و گفت  

ما توان نگه داری دیونه ها رو ندار�م _ 

:�ا عص�ان�ت رو �ه فرهاد گفتم  

� دردش چ�ه  ؟ چشه ؟_  اصال �شس�� �ای حرفای زنت بب��

:فرداد سکوت کرد که �از پوزخندی زدم و گفتم  

ضاشونم مطمئنم  �ه دن�ا حرف نگفته که ح�� �عض�اشون تار�ــــخ انق_  
گذشته تو دلش موندە

ح��  چون  تو �ا وجود اینکه شوهرش بودی هیچ وقت �ای حرفاش و 
سکو�ش ن�ش�� 

:�ا پوزخند ادامه دادم   

� خاله زن�ا شنف�� ن�ت �� گفت ؟خواهرت راجب زنت_  �د  فقط ع��
گفت  ؟ 

:مادر فرهاد عص�� بود �ه دفه بهم ت���د و گفت  

ما خراب �سند ن�س��م_

�ش صاح�ش مال �د هم بیخ ر ..   خرا�اخوب �لدن ادای خ��ا رو در ب�ارن 

�ا عص�ان�ت گفتم  

ام بزاری که در  _   مجبورت م�کنه �ه �ه آدما�� اح��
�

حالت عادی ح��  زند�
ام موی سف�دتون ر ..حا�� ن� شدی جواب سالمشونو �دی  و دارم  اح��

ه��� نم��م 

ش و گفت   :پوزختدی زد دخ��

تونو تحمل نکرد_     �م طال مواظب رفتارت �اش واال ما �م دخ��
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:�ا�ا �ا عص�ان�ت �ه فرهاد  گفت 

م دردش تو �ا�� _  � �� م��م ا�ه دخ�� گوش کن بب��

منتظر عواق�ش �اش  

:مادرە پوز خندی زد و گفت 

انه منتظ��م _   چشم �� ص��

:نف� �ه س�نه دادم و گفتم   

 _، � هیچ وقت �ا دِل آدم های مه��ون �ازی نکن��

ن  ..چون نمیتونن انتقام �گ��

!نه دلشون م�اد، نه راهشو �لدن

�س�ار�ن   اینو تو خاطر کث�فتون.. اینجاست که خدا دست �ه �ار م�شه 

:خواهرە  �ا عص�ان�ت گفت  

؟   خواهر دیونتون   �م بود   ت_   حملش طال خانوم دور برداش��

ف�م ه��� نگ�م ؟
ُ
��  �ا�د  �شن � حرفای  گندە تر ازدهنت م��

:�ا پوزخند گفتم  

  _   � م��
َ
م ه

َ
تون  �اش

َ
م ِمثل خود

َ
که قوی   ا�ه بهتون  � خورە... خواست

ترش کنم ؟

:مادرە دست فرهاد رو گرفت   

خالیق هرچه الیق  دخ�� دیو�شون مال خودشون _  

� و   �لند  گفتم که �   � � رف�� :شنون ن�اهم بهشون بود،  داش��

 _، � کسا�� که در َحِدت ن�س��

ضعف هات رو �ه روت م�ارن
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�ش نبود شما م��ضش کرد.. تا ُعقدە هاشون خا� شه  � ن طناز چ��

ون  ح�اط بود�م،  خواهر فرهاد در بهم ک���د ق�لش گ  :فت ب��

منتظر احظار�ه �اش�د فرهاد طالقش م�دە _  

:�ا�ا فحش  داد و �ا عص�ان�ت گفت  

...   روز�ارتونو س�اە م�کنم _ 

ون دادم و زمزمه کردم    :نفسمو ب��

   من بهشت و جهنم رو اون جور که  خدا م�گه  �اور ندارم؛_ 

جهنم و بهشت رو آدمای اطرافت برات � سازن  

ی که �ه عنوان �ه ا�سان �اور دارم اینه که اجا �  فع�، تنها چ��
�

زە ندم زند�
 که از وجودش مطمئنم �ا ام�د  �ا�ه گرف

�
..    ت تلف �شه �ع�� تنها زند�

 خواهرمو   ن� ذارم جهنمش کنه  
�

... االنم   زند�

رفت�م سمت خونه  

اە م�  گفت و خط و �شون �ا�ا تمام مدت   �ه فرهاد و خانوادش و  �د و ب��
م�کش�د 

تمام مدت سا�ت بودم  

این راهش نبود �ا�د دن�ال ترم�م ر�شه �اش�م  

فتادە که اون از �ا طناز حرف بزن�م ب�ینم مش�لش چ�ه چه  اتفا�� براش ا 
  بهش چسبوندن 

�
ا انگ دیون� خدا �� خ��

نفسمو �ه س�نه دادم ا�ه حرف بزنه ؟ 

م حرف،  البته طناز بر خالف من دخ�� خ�� آرو� بود و هست خ�� هم � 
زن فرهاد که شد هم آروم�� شد هم �م حرف تر 

ی اون مرت�که نف� �ه س�نه دادم �ا هزار ام�د و آرزو �اشو تو خونه  
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گذاشت 

ن�ش کنا�ه  االنم م�دونم اونجا سخته براش هم حمال�شونو �کنه  هم  
�شنوە  هم حاال فرهاد �ا اینکه ز�شه  اینطوری ولش کنه 

اون �ه حما�ت فرهاد احت�اج دارە   

�  فرفرە در اخت�ار ما  درشه اونه که �ه در صور�� خوب م�دونم فرهاد   ع��
هر جه�� دلش م�خواد � چرخون�ش

]15:15 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۵ارت#

ون  دادم، خ�� ناراحتم  .. نفسمو ب��

ن�اهم �ه طناز، گوشه ی سالن �شسته بود

غل کردە  بود دلم ر�ش ر�ش � شد �ا د�دن حالش که زانوهاشو مح�م �    
ان�ار قصد فرار داش�ند و تندتند خودشو تکون � داد 

م   و  �ا گ��ه و ن�اە خ�س و گ��و�ش �ه رو�ه رو  بود، �ه نقطه ای نامعلو 
:هق هق گفت 

...� خوام برم خونه _  

.پ��ا   �ال �ال � زد، خ�� عص�� بود  

� شد و گفت   :ان�ار از کورە در � رفت از � جاش ن�م خ��

خودم � رم حساب اون عو�� رو � رسم_  

اموش کرد و س��ارش رو توی ز�ر س��اری خ.  �ا�ا هنوز خ�� عص�ا�� بود 
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:گفت

ن�اە چه �ال�� � دخ�� دسته �لم آوردن،  دیوو�ش کردن _  

ون دادم نفسمو ب��

: کرد و گفتمامانم گوشه سالن �شسته بود اونم اشک � ر�خت و گ��ه � 

ینه جوا�ش ؟�م  تحملتون   نکرد مرد   �م زحمت نکش�د   تو خونت  ا_  

پو�� کش�دم   ان�ار  �ا فرهاد حرف � زد    

نه اش گذاشتم و خ�� دلم �� قرار بود کنار طناز زانو زدم دست روی شو   
:آروم گفتم 

آ��� نازم ؟_   

:�شو برداشت و �ا گ��ه  گفت

فردا منو � بری خونه پ�ش م��م پ�ش حامد _  

ون دادم آروم زمزمه کردم :نفسمو ب��

؟_   طنازی ن� خوای حرف بز��

ون داد �ا حالت خ�� مظلومانه ای دراز کش�  د ، مامان ��ــــع نفسش رو ب��
:�لند شد �ا گ��ه �الشت  ز�ر �ش گذاشت و گفت

م ال� چه �ال�� � تو اوردە  نک�ت،    ال� �ه ع_   زای مادرت �شی�� �م��
مرد 

:رو  �ه پ��ا کردم  گفتم   

پ��ا ب�� �ه پتو ب�ار_ 

:خم شدم بوسه روی پ�شانون�ش گذاشتم و آروم زمزمه کردم

 �� شد_  
�

؟ دوست نداری بهم �� ەدوست نداری �اهام حرف بز��
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:�ا گ��ه آروم زمزمه کرد 

اونقدر پرم که � تونم ساعت ها حرف بزنم،_ 

..اما  اونقدر خستم که ح�� نا ندارم �ک �لمه حرف بزنم 

:دس�شو گرفتم،  س� � کردم �لندش کنم گفتم 

ب�ا ب��م تو اتاق ب�ا ق��ونت برم _ 

� �ه �چه کوچ�ک همراه�م کرد، این دخ�� �ه مح�ت شد�د  ی احت�اج ع��
� و دوست دارم  دارە  �ه �ه ع��زم گف��

.�لند شد،  اش�اش امو�ش ن� دادن      

د،  پتو  را از دس�ش همزمان  �ا هم   سمت اتاق رفت�م ،پ��ا از اتاق خارج ش 
:گرفتم و گفتم

طناز دوست دارە ��م تنها �اشه_  

ون داد و ز�ر لب زمزمه کرد   :پ��ا نفسش رو ب��

کثافت آشغال _ 

:پو�� کش�دم و رو �ه پ��ا  اروم گفتم  

ه��� نگو _  

داخل اتاق شد�م

� در  طناز هنوز کنارم ا�ستادە بود     �ا  �س��

دست تو دستم بود�م  

اینکه  که من  سمت  گوشه ی اتاق رفتم  �ش� برداشتم و پهن  کردم �دون
ی ��م  خودش رو �شک دراز کش�د � چ��

��ــــع �الش رو گذاشتم    ز�ر �ش  
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� انداخته بودم  برداشتم و روش کش�دم   پتورو ،  رو زم��

:ردمل�� تر کردم هنوز اشک � ر�خت، کنارش �شستم و زمزمه ک 

.فرهاد اذی�ت � کنه_  

:فقط هق هق  کرد، �عد از چند لحظه سکوت گفتم

چرا این جوری شدی از � ؟_  

 طناز مگه ما مامان خواهرت  ن�س��م 
�

چرا ه��� بهم نم��

:آروم گفت 

خستم خ�� _  

ون دادم � دو�ستم این حاالت روا�� شد�د دس ت خودش نفسم رو ب��
ن�ست

 کوفت�ه طناز خسته شدە روح�ش ر�خته �ه هم  اینا همش اثرات  او  
�

ن زند�
که فک � کردە  خ��ه قشنگه

:خم شدم  بوسه ای  رو پ�شون�ش گذاشتم و گفتم  

مت �ا دک�� ح_  ؟ دوست نداری �ا من حرف بز�� ؟ � خوای ب�� رف بز��

:گوشه ل�ش رو گ��د و �ا گ��ه و �� حالت عص�ا�� گفت

توهم  فکر � ک�� من دیوونم ؟_  

:�ه دفعه م�ان حرفش پ��دم و گفتم

من غلط �کنم تو فقط خ�� خسته ای  قشن�م_  

]16:11 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #
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مس�حه زادخو  #

�۵۶ارت#

)�ا�ک (  

:س��ار را داخل ز�ر س��اری  انداختم و گفتم 

� �ارە � خوا� مرخ�_  ی همش �ه هفته ن�س اومدی  این سوم��  �گ��

ت شلوار ن�اهم بهش بود ش�ک و منظم همانطور که دستور دادە بودم ک
پوش�دە بود موهاشو �امل جمع کردە بود 

رو�ی  کوچ� �سته بود خ��  جذاب شدە  بود   

ح��  کفشای کتا�� بهش میومد  

:�ا منومن گفت  

وما هم ساعت جلسه دار�ن تا من  برم و برگردم جلسه ش ۲شوما االن _  
ممکنه طول �کشه

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

ە ت_   � ا�ه �خوای اینجوری �ا من راە ب�ای �المون م�� وهم �ادته؟ روز بب��
اول بهت گفتم 

:لحظه ای سکوت کرد  گوشه ل�ش را گ��د گفت  

ردودور  واسه خواهرم  و _  
َ
د

َ
قت مطب خو�� که نزد ز�ر دلمون ب��م د

مش گرفتم ساعت چهار �ا�د ب��

:ابرو�� �اال انداختم و گفتم  

ک� غ�� از تو ن�ست؟ _ 

بودو گفت گوشه ی لب تر کرد  و زد رو نوک دماغش ن�اهمون  �ه هم   

� از د�گرون فقط درداتو چند برابر � کنه _  ...انتظار داش��
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ون دادم و گفتم   نفسمو ب��
َ

◌:

طال مش�لت چ�ه  ؟_  

سکوت کرد ن�اهم بهش بود  عج�ب خواس�ن�ه این دخ��  

،  دالز دلم بردە ؟ خ�� ندارم ؟

:�عد چند لحظه سکوت گفتم   

شا�د �شه �مک کرد_  

ون داد  �از زد رو نوک دماغش   اشت،  تو ت�ک جال�� د...  نفسش رو ب��
:ن�اهم جالب بود،  گفت 

دن اما �م ش...!! ها�� که مهمن"مهم ن�ست"زندگ�مون شدە ُپر از _  

� �لند شدم  چند  قد� رفتم جلو    اش ا�ستادم در �ک قد�...   از �شت م��

:ن�اهم بهش بود ،  �شو انداخت  و گفتم  

چرا اینقد دلت پرە ؟_  

:ای��ار خند�د بر خالف   نظرم �ا خندە ی مل�� گفت  

دە چ��ار کن�م ق��ان خو�� زدە ز�ر دلمون پر شدە �ر�ز کر _ 

ن�اهم بهش بود   

طال خواست��  بود جسور  و گستاخ  

:دستم �� ارادە کنار ن�م رخ صور�ش قرار گرفت و گفتم  

ا�� بودی  �ه روز �شت �تو ن�اە م�ک�� و متوجه م��� ز�ادی نگران_   � چ��
 � که اصال اهمی�� نداش��

ستمو از رو هنوز  دستم کنار ن�م رخ صور�ش بود ، حس عجی�� داشتم،  د
� طور که زل زدە بود تو ن�اهم گ :فت کت گرفت �این آورد   هم��

� زندگ�م بزنه چند سال �عد  _  این «�ا جمله ...�ه شدت ن�از دارم که �ای��
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� �گذرد اینا همش � گذرە ...! از �ل زندگ�مون گذش��م » ن��

ون دادم  نم�دونم چرا این طوری شدم ، حسود ش  دم ، دست نفسمو ب��
� شدم ،  دو�ارە دستمو کنار صور�ش قر  ار دادم  و اروم خوم ن�س اصال �دب��

:  زمزمه کردم

کت خوش ندارم �ا ک�   حرف بز�� _  تو ��

:خ�� جسورانه گفت  

رو �ازى  اين روزها ان�ار دارم براى� همه نقش� خوب بودن و خند�دن_ 
نه که دستور ا�ه  بنظرتون ل�خند نزنم و ت��م جلب توجه � ک..  � كنم 

�دین سادە تر �اشم 

ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

�گ��  جذاب شدی   و من  ن�اە �ارمندامو م�شناسم ازشون فاصله_ 

:گوشه ی ل�ش �اال رفت �اتمسخر پوزخند و گفت   

ا،_  � ی تو خ�� چ�� وق�� ب�ست سالته �ا � می��

ی سم�شون  هل هم گذشته ما سنمون از چ.. و� از � �ه �عد �ا �اهم نم��

:ازش فاصله گرفتم و گفتم _  

... برو طال_ 

برداشتم  �شتم بهش بود س��ار ن�مه ی برگ روشن رو از  ز�رس��اری 
:فتم برگشتم �ام عم��� گرفتم نفسمو پر دود �ه س�نه دادم و   گ

از این �ه �عد  خواس�� بری روزق�لش �اهام هماهنگ کن _ 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

�له ق��ان _ 

:نف� �ه س�نه دادم لذت � بردم از دود س��ارو گفتم    
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شش و هفت اینجا �اش دیر نک�� _   

�له ق��ان _     

:هنوز ا�ستادە بود که  گفتم    

میتو�� بری _ 

� اجازە ای سمت در خرو�� رفت، گفتم    :�ا گف��

� برو که دیر نک�� _  ب�ا �ا ماش��

:برگشت ن�ام کرد  �ا منومن و گفت  

اما ق��ان _ 

� برداشتم، سم�ش گرفتم و گفتم  :س��ــــچ رو از روی م��

بهونه واسه دیر اومدن نداشته �اشه _ 

ز دستم گرفت  و �ا ترد�د اومد س��ــــچ و  هنوز   رو�ه روش گرفته بودم،  ا 
:گفتم 

 رو تنها�� �اد گرفته،_ 
�

ک� که زند�

چشمات �ه دخ�� ه�چکس و هیچ چ��  ن� تونه  اونو  از �ا بندارە  من تو 
قوی � ب�نم 

:ل�خندی زد خ�� تلخ و گفت  

هر جا قوی تر شد�م مح�م تر زدن دم خدا گرم _ 

� طال من جلسه داشتم ر�ــع ساع�� موندە ب....    ودکه م���  دقیق �عد رف��
� اجازە ای داخل شد  �ا گف��

� گذاشت   سی�� فنجون قهوە رو م��

ی  که بر خالف ظاهرش پر در   دە،  ته تمام فکرم پ�ش طال بود دخ��
موندە ی س��ار رو داخل ز�ر س��اری  خاموش کردم 
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شوە و اطوار  م��� هنوز ا�ستادە بود �مو برداشتم  وق�� �ا هزار  ع 
:گفت 

؟...امری ن�ست ق��ان _   

:اصال دوست نداشتم بهش رو �دم، خشک و جدی ومح�م گفتم  

ون _  ... برو ب��

اخ� کرد، سمت در � رفت �شت �ش گفتم  

اتاق جلسه  امادە �اشه  تا مهمونا برسن _  

چش� گفت �ا  ناز رفت   

پوزخندی زدم و فنجون قهوە رو برداشتم 

]18:24 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۵۷ارت#

) طال(

ومدم نف� �ه س�نه دادم نفس نفس � زدم �ا �عت آسا�سور رو ا
ون   داخل مطب شدم  ...  ب��

  � چند نفری �شسته بودن تو این دە روز این سوم��

جلسه بود طناز رو پ�ش مشاور و روان پزشک � آورد�م  

...ت منم دلم آرام وقرار نداش... پ��ا اونو �ه مطب آوردە بود  

�  ب�ماران  چرخ�د،  پ��ا رو د�د  م،  از رو صند� �لند تا داخل شدم ن�اهم ب��
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شد و سمتم اومد 

نف� �ه س�نه دادم هر دو   سمت هم حرکت کرد�م  

ل�خند محزو�� زدم   

د �ا تنها��  پ��ا متوجه شدم که طناز داخل اتاق  دک�� بو 

ون داد و گفت   :پ��ا هم نفسش رو ب��

سالم آ��� _ 

�  ب�ماران � چرخ�د،  گفتم   :ن�اهم هنوز ب��

؟..طناز داخله _ 

...آرە چند دق�قه ای م�شه _  

:گفتم   پو�� کش�دم �الفه، �ا انگشت اشارە زدم رو نوک دماغم و  

حالش به�� شدە ؟...   نتو�ستم زودتر برسم _ 

اضطراب  ز�ادی داشت _  

ون دادم و گفتم    :نفسمو ب��

خب طب�ع�ه کو تا حالش خوب �شه _ 

�شها�ه  داروهاشو درست م�ف کنه دک�� م�گه زود حالش خوب م_ 

:نف� �ه س�نه دادم و گفتم 

آرە �ا�د خودش �خواد مش�� ندارە خ�� ر�خته بهم_  

داشتم �ه خودم دلداری � دادم  

ەخدا کنه  طناز زودتر حالش خوب �شه دک�� م�گه زمان می��  

داروها حالشو خوب � کنه ا�ه ترک کنه نه �دتر م�شه  
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دق�قه  بود  ۴۵مشاورە 

ذشتاینقدر  تو  فکر بودم اینقدر خسته بودم نفهم�دم چطوری گ

ون   ن�اهم �ه در اتاق �سته بود،  �از شد طناز اومد ب��

�ا د�د�ش  ل�خندی زدم و سم�ش رفتم  

:ل�� تر کردم خم شدم بوس�دمش و گفتم 

خوب  بود ؟_ 

:�سخه رو سمتم گرفت و گفت  

�د دک�� گفت  این داروها رو  از داروخانه ش�انه روزی �گ_     ��

پ��ا  از دس�ش  گرفت  

:رو �ه پ��ا  هنوز ا�ستادە بود، گفتم

پول داری ؟_  

ون که � رفت گفت   :پ��ا دست طناز رو گرفت ب��

ارە دار�م _ 

:ادامه دادو گفت   

�این منتظ��م _ 

  � ل�خندی زدم ، رف��

:داخل اتاق دک�� شدم �عد سال�  کوتاە جلو رفتم گفتم 

�ه نظرتون حالش خوب م�شه؟_  

�   انگشتاشو     تو هم  قالب  کرد   ن�اهم �ه دک�� بود  دستاشو گذاشت رو م��
� گذاشت گفت :روی م��

�شد که ندار�م اما زمان � برە_  
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ون دادم  نفسمو ب��

ش �شستم و گفتم � :رو م�ل کنار م��

ب �شهخ�� روح�ه اش ر�خته بهم � ترسم �ه این زودی حالش خو _

:دک�� ن�اهش �ه من بود و گفت 

چند وقته ازدواج کردە؟_  

ون دادم و گفتم  :نفسم ب��

سالش بود ۱۶... ۱۵سال  ۱۰_   

:دک�� �شو تکون داد و گفت  

درسته خودش م�گه دە سال تاحاال حرفاشو بهت زدە؟_ 

:نفس �ه س�نه دادم گفتم 

حرف ن� زنه _  

� هیچ وقت تنهاش ن_  ذار�ن تنها حال روح�ش خ�� خرا�ه �ا�د �مکش کن��
ە � شه ممکنه �ه نخوا�ه  اف�ار  وحش�نا� دارە که تو  �م��  ب�ماری د�د

ی احت�اج پ�دا کنه   �س��

:�� نگرانم کرد   نف� �ه س�نه دادم گفتم  

� �� بهتون گفت شا�د تو روند ب�مار�ش �ش_   ه �مکش کردم�شه بهم  �گ��

:نف� �ه س�نه داد و گفت  

تو �م�� ب�ماری این حاالت رو� پ�ش م�اد_ 

ودش  رو ت�که � کنه حاال�� روا��  مثل اینکه فکر � کنه   دارە �چه های خ  
وق�� مر�� �ا گوش�� رو ت�که � کنه 

�گ رو پرت کنه تو قا�له دست و �ای �چه هاش رو � ب�نه که �اعث م�شه د 
وع � کنه جیغ  زدن  ون و �� ب��
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ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

اسه اینقدر خسته است که فکر � کنه �چه هاش م�خوان �کش�ش و _ 
نه �ا قصد خفه کر  � � از خودش دفاع م�کنه و اونارو م�� د�شونو دارە هم��

 �ه قل�م زد     
�

ش��دن این حرفا  چن�

:که �ا نا�اوری  گفتم   

�اور نکرد�� ن�ست _  

تو جلسه د�گه � خوام که شوهرش ب�اد_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

ون چجوری میتونه ب�اد _    شوهرش اونو از  خونه  انداخت ب��

من �ا�د چند جلسه �ا شوهرش حرف بزنم_ 

سکوت کردم ن� دو�ستم �� ��م 

هرش رو شوهرش �ا�د �اشه   تو  روند درمان خ�� موثرە خ�� شو _ 
ه ن� تون�م دوست دارە   خ�� و   شا�د �اورتون �شه ا�ه شوهرش ن�اش

 شد�دی �ه شوهرش دارە  
�

اون وا�ست�

ل سنگی�� چون خ�� �م ازش مح�ت د�دە اینا همش �عد از این همه سا
کردە روی دلش حاالت روا�� ر�شه در رفتار شوهرش دارە 

ون دادم  گفتم   نفسم رو ب��

_ � اون  مادرشوهر و خواهر دارە اذی�ش م�ک��

�ز کرد م�دونم طناز اینها رو بهم گفته خ�� دخ�� صبور�ه ص�� _     ش ل��
�ا�د �احاالت رو� روا��  خودشو �شون دادە 

:د�گه   نف� نداشتم، گفتم

ی دارە؟_  �  احت�اج �ه �س��
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ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

نم�دونم فعال  �ا�د رو روا�ش �ار کنم_  

]19:34 14.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

 �۵۸ارت#

مقا�ل مغازە فرهاد بودم

� رو �ارک کردم   ماش��

ن�اهم  �ه مغازە بزرگ ابزارآالت ساختما�� فرهاد بود 

د �ده�ار وضع مال�ش  ای �دک نبود خوب بود دس�ش �ه ده�ش � رس�  
ک� نبود اتفاقا طل��ارم بود 

ن خونه داشت خوب بود �د نبود این بود که طناز رو بهش داد

�ع�� �ا ازدواجش �ا طناز   موافقت کردن 

��� ن�اشه  مادرم هم از این وضع�ت را�� بود � گفت �االخرە  طناز  ه
این وضع  شوهرش دس�ش �ه ده�ش � رسه، مگه هم�� �ه پوله ؟  دارن و 

طنازە 

هاد چنگ زدە بودن اما ز� خ�ال �اطل مادر و خواهر فرهاد   رو دارا�� فر  
 نبود فقط عذاب حاصل شد 

�
 �ه این دخ�� پول ن� دادن زند�

�   � خ��دن    � داش�� ن� �م   وضعشون �د بود  همه چ��

داشته �اشه  �ا    اما پو� دسته طناز ن� دادن م�ادا که   �ه حساب �ان�
دە �� هوا خ�ج خودش کنه  مث زنای د�گه  ش�ک ومدل �اال �گر 
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�ا اینکه �خواد �ه مادر و �درش  �دە 

 رس�د  �ه خانوادە این � تونه  تنها  دل�� �اشه  که من ب�ش��  �ه عقلم  �
حسود خس�س و از خدا �� خ�� 

ون  اومد   نف� �ه س�نه دادم شا�رد فرهادو د�دم  از مغازە ب��

ون دادم و  ن�ا� �ه ساعت م��ا�لم  کردم هنوز شش �شدە بود نفسم رو  ب��
� پ�ادە شدم  از ماش��

ف � زد ل�� تر آب دهنمو قورت دادم و �ه سمت مغازە اش رفتم �ا تلفن حر 
کردم

جلو مغازە �ا �� فاصله  ا�ستادم 

جلوی پ�شخوان لحظات خ�� کوتاە ا�ستادە بودم  

ازە  ن�اهش �ه داشت �ا تلفن حرف � زد و �ش رو برداشت ن�اهم کرد، ت  
فه  �لند شدمن افتاد ،  جا خورد،   � جاش رو صند� �شسته بود �ه د

:پوزخندی زدم ، ��ــــع در   جواب تلف�ش  گفت 

نم آما_   � نم  سفارشاتونو براتون فا�تور م�� � دە � کنم فردا بهتون زنگ م��
ب�ا�د �له �له  ۱۰ساعت 

:قطع کرد آب دهنمو قورت دادم،  دس��اچه و متعجب گفت 

؟اینجا چ��ار � ک�� �شناختمت ...تو _ 

م�دو�ستم از ت�پ جد�د�ه که  زدم اینو گفت 

: هنوز ا�ستادە بودم این حرف رو زد، گفتم

 ک��  ؟م��م هول کردی �لند شدی هم�شه واسه خانوما اینقد هول �_ 

:دست �اچه شد، منومن کردو گفت  

طال اش��اە نکن  من  هیچ وقت هرز نرفتم _    
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:پوزخندی زدم  و گفت  

شدە واسه خانمت هم  از د�د�ش  دلت �لرزە   هول ک�� ؟_   

:س��ک �لوش چنان �اال �این شد عص�� ادامه دادم  

�ا از ن�ت � تر�   ؟_ 

:�� خودشوجمع کرد و گفت     

حاال  منظور از  اینجا اومدنت  چ�ه _  

:�ا عص�ان�ت �دون اینکه تن صدام �اال برە گفتم  

تو ند�دم  تا حاال  ادم �ه گندوگو�  و عو�� ... خ�� �� چشم رو�� _ 

هم حالشو  محض رضای خدا ... زنتو اومدی انداخ�� اونجا  �ه امون خدا  
س�دی ؟ ن��

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

ت بود �ه حرمت مادر �چهات بودن ال_  اقل المروت دە سال هم�س��

:سکوت کردە بود،  عص�� ادامه دادم  

دارن،  را�طه های واق� دعوا دارن، اشک دارن، درد دارن، �حث _
اعتقاد . دارن و� اعتماد هم! پنهون �اری دارن، سکوت دارن، حسادت دارن

 داری فرهاد ؟  هم دارن، ص�� هم دارن، عشق هم دارن   اما تو �� ؟ تو �� 
فقط   حرف ن�ت برات مهمه ؟

امش واجب اما اون �د�ختم زنته هم�الینت  اونه که �ا هزار   ن�ته درست اح��
ام�د �اشو گذاشت خونت اینه رسمش ؟

دە � شد تو دلم ، عص�� بودم دلم پر حرف  بود ، �ا�د � گفتم  وگرنه  عق 
:گفتم 

شه بهش هم�!هیچ وقت پ�شه خودت نگو  اون م�دونه من دوسش دارم _ 
ا �ه زن عقلش تو چششه �ا�د ب�ینه که دوسش داری  �. �ادآوری کن
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شاخه �ل �ا �ه ل�اس  

؟... مگه اینا چقد ه��نه دارە  

:�اپوزخند ادامه  دادم 

� اال_   ن حال وروز اون اینا �ما�ه است خ�� نداری فرهاد واسه آیندت بب��
�د�خت چ�ه ؟

ی   ون دس�شو �گ�� ی  ب�� تا حاال شدە  زنتو  �ه  شب ب��

تو کوچه  یواش� ببوس�ش ؟

 �ا توعه لعن�� چقد حالم خ��ه
�

شدە ؟..! تو چشماش ن�اە ک��  و ��

:پوزخندی زدم و گفتم  

ی رستوران �اشه این�ار رو �لد ن�س�� تا حاال دست زنتو گرف�� ب�� _ 
ساندو��� ؟ �ا ب��د مسافرت  شمال  مشهد ز�ارت 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

ی درست کنه ب��د همینجا شاع�دالعظ�م ؟_    �  �ه چ��
�

بهش ��

و دلشون تکون �ا فقط گوش �ه فرمان اوامر ن�ت و خواهرا�� م�ادا آب ت 
�خورە 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

�  داری نه �� لعن�یی�� _  خ��ه دوتا ماش��

]11:24 16.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

207



�۵۹ارت#

تمام مدت سا�ت بود  

خ�� عص�� بودم، دست خودم نبود 

کرد ،  �ا د�دن حال طناز تو اون وضع و �� خ�ا� شوهرش دیونه ام  
:عص�ان�ت گفتم 

رف بزنم اما من اینقد مغرورم که هرگز خودمو خفت نم�دم ب�ام �اهات ح_ 
ال � اومدم �ای خواهرم در میونه وگرنه فک کردی ا�ه خودم بودم صد س

�اهات حرف بزنم 

:�شو انداخت،  �ا پوزخند گفتم  

س�دی �اغشو نگرف�� از ن�ت ترس�دی ؟ آرە ؟_  م�دو��     حال زنتو ن��
چ�ه  طناز 

تو  اما تو دخ�� آروم�ه که این همه سال تحملت کرد   خودت و خانواد
��   ؟ 

:�ا منومن گفت 

... من ن� خواستم .. من _ 

نذاشتم حرف بزنه �ا 

:�ا  عص�ان�ت  گفتم 

ی  �شنوم   چون واقعا  از دس�ت کف��م،  ف_ � رهاد ا�ه وقت ن� خوام چ��
� �ا ا�� رو کردی امشب برو اون عقد نامتو �خون ن�ا� بندار بب�� � ی چه چ��

امضا کردی  

:سکوت کرد، عص�� گفتم  

"همه جورە �ات وا�سادم"_ 

208



این  ام�دوار ت��ن جمله ای �ه که

�دی روا�ش اما توی نامرد چ�ار کردی زنتو تا د... م�شه از مردت �شنوی 
ون در صور�� که  از خونه انداخ�� ب��

�
�اعث و �ان�ش  ر�خت بهم �ا اردن�

خودت بودی  و خانوادت 

� ک�� و�  �ه �ی دوس�ت دارم هارو ن�ا�د گفت؛ طرف مقا�لو ام�دوار 
 ازخونه بندا

�
ا�ط نگه داشت�شو نداری   اونو �ا اردن� ون اون  تمام �� زی ب��

گذاشت     این سالها �ه ام�د تو دوم آورد �ه عشق تو �اشو تو خونت

فک نکن  طناز رو ول کردی �ه امون خدا ما سا�ت�م   

ش�ا�ت � کنم  اون حالش خوب �شه روز�ارتونو س�اە � کنم از تک تکتون 

:�ه خودش جرات داد و گفت 

من واسه  زنم �م نذاشتم _ 

:�ه دفه عص�� شدم و گفتم  

� حر�� بز��    �م نذاش�� ؟ تو اصال �� _   بهش تو حق نداری همچ��
دادی ؟

:�ا خشم ز�اد ادامه دادم   

ست مادرته اون ح�� حق ندارە مال� طالوجواهرا�ش �اشه     همشون د_  

:�ا پوزخند ادامه دادم  

راش �خرە ح�� ل�اس مجلسا�ش   ل�اسای تو خو�شو �ا�د مادر شوهرش ب_ 
سک � � م�� ابو؟و حاال چه طناز خوشش ب�اد چه ن�اد  توهم که ع��

:�ا خشم ادامه دادم 

 مح�ت ؟ اخت�ار زنت دست مادرته  ؟_  
�

تو �ه این م��

:�ا خشم و عص�ان�ت گفتم  
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ارە لعن�� زن توعه �ا اون ؟_ 

:�ا منومن گفت  

طناز �م تج��ه است  _ 

:�ا خشم گفتم 

 _  
�

� زند� تف تو همچ��

 زنم  
�

ن�ا�د ��

ِ� دلش  سکوت ٬ک� که زنت �اشه هم�ت  �اشه م�فه�  ِ� ناراح�� 
اس ت�ش نظر ِ� دلش  حرف � خواد؛ �  دلش � خواد تو راجب ل�٬م�خواد

�دی ذوق ک�� براش 

خطا�ش   ک� که  زنته  وق��  حالش خوب ن�س  دعوا ن� ک�� دیونه
ن� ک�� 

 زن چون  ا�ه زنت بود � فهم�دی سکو� 
�

ش هزارو �ه دردە  �ه اون ن�ا�د ��
وندە نگو  قانعه نگو �ا مادرم کنار م�اد  د�گه حا� براش نم

رتو خواهراتو تحمل اون دخ�� خ�� صبور بود که تمام این سالها  تو  و ماد 
کرد  

:�شو برداشت و زمزمه کرد    

د ا�ه طناز هم�شه خودش آروم و سا�ت بود  �ش تو ال� خودش بو _  
مش�� داشت �ا�د � گفت 

:پوخندی زدم  گفتم 

گه سنگی�� غم دلش �ا �ه وقتا�� ادم اونقدر ن�از دارە �ا �� حرف بزنه تا م_
!حرف زدن س�ک شه

.. اما �ه وقتا�� هم هست که  هیچ کس ن�س که �اهاش حرف بز�� 
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� شد حالو ر  وزش و این خودش �ه غم سنگی�� واسه دله طنازم هم��

هرش براش ح�� شو ... تو اون خونه   ه�چ� نبود  �اهاش درد دل کنه   
غ���ه بود 

:�ا ترد�د گفت  

مه، طال مگه من  دوتا خونه گردن...   خودم هم گرفتارم،  �ار مغازە ... اما _ 
چقد میتونم    جون �کنم ؟

:پوزخندی زدم و گفتم  

� که تو ب�...  خودت خواس�� فرهاد _  ست و خانوادت طفل صغ�� ن�س��
امرشون چهار ساعته بهشون خدمت ک�� و  دست �ه س�نه �ه فرمان او 

�ا�� 

�ا�� �ه تو اونا مش�� ندارن    حقوق �ا�ات هست  وضعشون خ��ه احت 
رن  فرهاد حق ندارن تو  درسته مادرته  اما  زنت و �چه هات هم ح�� دا

...دارن 

]12:26 16.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۰ارت#

:حق �ه جانب  گفت   

چ�ار کنم که نکردم ؟ _ 

�ا �م توجه�ت �� محل�ت �ا این جا زدنت_ 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم   
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�ن آدمای زندگ�ت قط_  ع را�طه ک�� ممکنه �خاطر موضو� �ا �� از به��
.ت و � �خش�دیکه ا�ه همون �ارو �ه غ���ه انجام � داد � گف�� فدا� 

�  ط. �حِث توقعه نازم از �ل انتظار نداری �ه �ی آدما بتونن دلتو �شک��
کردی  دن�ا تو رو داشت که تو �ا �ارت  �د �شت �ازدی و نابودش

:حق �ه جانب گفت   

چ�ار کردم آخه ؟_ 

:�اپوزخند بود وگفتم  

� �ه _  ى " گ شدەدلم برات تن"خدا واست اون روز رو ن�ارە واسه گف��
�ه هیچ درمو��  سادە �ه زنت   از خودت سوال ك�� بهش ��م �ا ن�م ؟  اون

احت�اج ندارە مگه  توجه تو 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

شکه ا�ه زنتو هنوز � خوای برات م_  � همه ب�ا    طناز تحت  نظر روان��
ش �اهات �ار دارە  دک��

� رفتم گفتم   ون داد،  عص��  سمت ماش�� :نفسش رو ب��

...و�ش کردە�ه دیوونه رو ه�ش� نمیتونه ارومش کنه جز او�� که دیو _ 

:م نم�دونم صدامو ش��د �ا نه که �ا حرص و عص�� ادامه داد 

رک _ 
َ
نامرد .. . �اش اونو  درک م�کردی نه ت

� شدم   و دقا��� �شت فرمون �شستم خ�� دلم گ  رفته بود �ا سوار ماش��
اینکه �ا فرهاد حرف زدم    اما �از س�ک �شدم 

حال طناز روان�م کردە بود و �الفه  

�ل سادە ام که تاس��ــــچ رو  چرخوندم ماش�نو   روشن کردم صدای زنگ م��ا 
 برای �ارم خ��داری کردە بودم �لند شد 

�
�ه تاز�

ان�ار ...   بود  نفسم �ه س�نه ح�س شد،  شمارە خونه... چی�� �ه ابرو دادم  
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ق�ض روح � شدم،   جواب دادم 

وج�غای  طناز و       تا جواب دادم صدای داد و ب�داد �ا�ا بود و فحش دادناش 
تو گوشم  نفس نفس زدنای پ��ا از �شت تلفن �ا التماس  صداش پ�چ�د 

�� ارادە  

:زمزمه کردم   

�ا قمر ب��  هاشم _ 

و ب��دە ب��دە  پ��ا �ا التماس..    ان�ار  قل�م از س�نه داشت کندە م�گشد 
:گفت 

...کجا�� خودتو برسون خونه ..طال _   

:عص�� نا�اور  گفتم  

پ��ا �� شدە  ؟_   

:نفس نفس � زد �ا ترس و ب��دە ب��دە گفت  

چه م�دونم   اومدم  د�دم    �ا�ا دعواش گرفته _ 

:�ا عص�ان�ت گفتم  

ان �اشه مامان االن خونه چ�ار � کنه  االن �ا�د عمارت �ا�ک خ_ 

صدای جیغ مامان  فحش �ا�ای �ا�ا و گ��ه های طناز   

صدای ف��اد �ا�ا قل�مو از جا کند  

برو اون ور تا نزدم  افق�ت نکردم ... قرمساغ ال��   _ 

:پ��ا �ا ترس و لرز  گفت .. معلوم نبود ج��ان چ�ه  

� همد�گه رو ... شوماخر ب�ا برس _  کش��

� ا  ز جا کندە شد و نفهم�دم چطور گو��  رو پرت کردم رو داشبورد و ماش��
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...�ا �عت �از دادم سمت خونه  

کت �ا�ک خان   �ه �ل �ادم رفت که �ا�د  � رفتم ��

...  تا خونه �از دادم و �ا �عت خودمو رسوندم     

نفم�دم چطور رس�دم خونه  �ا هزار دلوا��  

معلوم ��  چه اتفا�� افتادە  

� پ�ادە  تا ترمز کردم ان�ار پ��ا منتظر بود و �ا �عت در �از    شد  از ماش��
شدم و پ��دم �این 

دن تو کوچه �ا صدای دادو��داد و ف��ادش تمام اهل محل رو ر�خته بو  

مث هم�شه    

ە � کردن توج� �ه ن�اهای کنج�او  همسا�ه ها نکردم خ�� �د ن�ا 
� شا� �لند م�ل�اردی �ا�ک و ت�پ جد�دم هنوز    خصوصا وجود ماش��

م�شناختم  از  ماش�نو خاموش نکردە بودم،   �� از ��ای محله که خ��م
:همون دور ش��دم گفت 

!؟ شوماخر از � تا حاال   جوب  ادعای اق�انوسو در م�ارە_  

:�ا پوزخند گفتم  

 کن_  
�

از ما �ه شوما نص�حت هرجور دوست داری زند�

..دهن مردم هم�شه مثل چاە توالت �ازە 

:پ��ا نفس نفس � زد،  �ا   عص�ان�ت گفتم   

� ؟_  ە �از عرو� را انداخت�� چه خ��

ی رو داخل خونه شدم �ا  عص�ان�ت قدم بر م�داشتم صدای نف     ��نای �ل��
مخم بود اما توج� نکردم 

...پ��ا �شت �م � اومد   
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]09:08 17.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۱ارت#

.�ا خشم  وارد خونه شدم 

:تا وارد شدم ، صدای ف��اد �ا�ارو ش��دم  گفت 

بهش �دم  چه خا� تو �م ب��زم مص�ب پولشو � خواد من هم ندارم_  

:مامان �ا گ��ه و عص�ا�� گفت 

این پ��ان قراضه تو �فروش پول مردم رو بهشون �دە_ 

ون دادم  .نفسم رو ب��

:مامان ن�اە هم کرد و گفت 

ت رفته حما� از صبح تا شب �دون اینک_   ش ب�ا اینم از دخ�� ه �ه قرون گ��
ب�اد تا  �د� تو رو �دە 

� طور داشت اشک � رخت و   هق هق  طناز گوشه ای �شسته بود و  هم��
� کرد 

گونه هاش خ�س خ�س   

زانوهاشو �غل کردە بود ، این ه�جانات براش خوب ن�س  

اون �ا�د تو خونه احساس امن�ت کنه،  جو اروم �اشه  

اما مگه اینا حال�شونه ؟ 

:سمت پ��ا ن�اە کردم و عص�� گفتم   
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طناز رو ب�� تو اتاق_ 

:رد و گفت ن� دو�ستم چه �ار کنم ،  �ا�ا �ا عص�ان�ت سمت من رو  ک 

 امروز مص�ب  � گفت �ش�مون شدە  پولشو  �ه جا � خواد _ 

م ، �ا عص�ان�ت آب دهنمو قورت دادم،  عص�ا�� بودم ن� دو�ستم چ��ار کن
:گفتم

نه اون گوە  خوردە �ا هفت جدآ�ادش ،  مگه بهت نگفته  ب��م خو _  
ە  مرت�که پولشو � گ��

:�ا دوتا دس�ش زد رو  �شو گفت  

من ندارم ندارم  پولشو � خواد _  

:مامان �ا گ��ه گفت  

فکر  اون موقع که داش�� عشق وحالتو � کردی خودتو � ساخ�� _ 
اینجاهاشم بودی؟ چرا ازش پول گرف�� ؟

قه اش � رفت  پ��ا �ا �عت طناز و �لند کرد،  در حا� که   ق��ون صد
. سمت اتاق برد 

:عص��  رو �ه �ا�ا گفتم

�  و ما �اس جورشو �کش�م ؟ م_   م زن شوما خودتون ازش پول گرفت�� ن �م��
اراش �اری � کنه مرد  ن� شم ، خودت االن خوب � دو�� اون دارە �ا این �

که تورو مجبور کنه منو بهش �دی 

:�اپوزخند ادامه دادم 

اما کورخوندە مردک_ 

ون و گفتم   :�ا عص�ان�ت از خونه زدم ب��

 زنگ_ 
�

م �اغش �ا رو� رو� �ا زن� م��
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:صدای گ��ه های مادرم �شت �م و  گفت 

طال اون مرد حال�ش ن�س _ 

:�ا�ا �ا عص�ان�ت �شت �م  اومد و گفت  

� خواد ازم ش�ا�ت کنه  _ 

:�ازومو گرفت و � جام مح�م نگه داشت، �ا عص�ان�ت گفت

من ب�فتم تو هلف دو�� دو روزە تلف � شم_  

 ی  �ا�ا بود ا�ه نفس �ه س�نه دادم، ن� دونم چ��ار کنم؟ ن�اهم �ه چهرە 
�ک شب تو زندان �اشه دووم نم�ارە

ون دادم  نفسمو ب��

:مقا�لم ا�ستادە و گفت  

ی ندارە _  بری �اغش  چه فا�دە ای دارە هیچ تاث��

ون تندتند  �ه دفعه طناز  از ساختمون  اومد ب��

ون  � کش�د، �ا گ��ه  گفت :النگوهاشو از دس�ش ب��

ب�ا �ا�ا  اینا رو �دە بهش_  

�ا�ا  �ا عص�ان�ت تمام ن�اش کرد  

ون � کش �دطناز   النگوهارو  �ا گ��ه و حرص  از دس�ش ب��

�  اب��ــهار گ��ه � کرد و  دستاش � لرز�د  .ع��

لح�ش،  لرزش دستاش و  اش�اش  آت�ش �ه جونم زد 

:�ا�ا  �ا کف دوتا دستاش زد تو �شو گفت 

دارم دیوونه � شم من ندارم  پولش رو �دم  ای خدااا  _

:گفت  مامان سمت طناز رفت دس�ش رو  گرفت و �ا گ��ه و التماس 
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�ار � کن�م   �ذار دس�ت  مگه اینا چقد م�شه  اخه ؟_ 

ون �کشه      � طور س� داشت از دس�ش  ب�� طناز  هم��

:س� داشت گوشوارە هاشورو هم در��ارە،  گفت    

�ن اون  پول دارە ! طال _   از فرهاد �گ��

:�ا عص�ان�ت گفتم

م �اغ شوهر نامرد تو ن� رم_   �م��

ە النگوهاشو بزار  :ە تو دس�ش گفتمامان �ا گ��ه س�  � کرد جلوشو �گ��

تو فکر خودت �اش طناز اینا مال خودته اینا برای خودته_  

و عذا�م � داد ،نف� برام نموندە بود،  د�دن  حال روز این خانوادە من 
نف� �ه س�نه دادم ن� دو�ستم چ��ار کنم

ون و  گفتم :عص�� از در خونه زدم  ب��

م �اغ مص�ب_   م��

:مامانم ��ــــع گفت     

طال  وا�سا نرو، نرو اون مرد ه��� حال�ش ن�س_   

:نف� �ه س�نه دادم،  پ��ا  دن�الم اومد  

وا�سا منم �اهات م�ام_  

]09:23 17.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۲ارت#
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�ا عص�ان�ت از خونه خارج شدم 

پ��ا دن�الم اومد نفس نفس � زد

� شد�م  ن� دونم چ��ار کنم،  عص�ا�� سوار ماش��

�ا �عت سمت آژا�س مص�ب  حرکت کرد�م 

من �ا�د برای آخ��ن �ار �ا اون حرف بزنم  

الن چند روزی اون حق ندارە �ا من این �اررو �کنه همون جور گفته بود ا
� شد که �ه � �ار � رفتم و پولش رو مص�ب � گرفت

� شد، �م��ندرو�ستم و گفتم  :پ��ا کنارم سوار ماش��

س �_    ما آدمای زندگ�ت �ا�د منبع �اهش اس��
�

اشن،اینم از زند�

دارم �م م�ارم ..  نه �اعث ب�ش�� شد�ش 

:پ��ا  �ا نگرا�� پرس�د 

نکنه خر ��� �ا مص�ب ازدواج ک�� ؟_ 

ون دادم  سا�ت بودم  نفسم و ب��

خداخدا � کردم تو  آژا�س �اشه

تا اونجا که رفتم تمام مدت دلهرە  داشتم  

� عص�ا�� بودم ، �اد �ا�ا  � افتادم  دلم ر�ش ر�ش � ش  د  ،  از زندان  رف��
.� ترس�د

شت داشت دست خودش نبود هم اعت�اد داشت هم از تو زندان بودن وح 
.شا�د بهش حق � دادم

مقا�ل آژا�س توقف کردم

 ق�ل از اینکه پ�ادە �شم ، داشتم �م��ندمو �از � کردم 
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:رو �ه پ��ا گفتم  

� االن من زود م�ام_   تو �ش��

ون داد و گفت  :پ��ا نفسش رو ب��

مطمئ�� من ن�ام؟_  

:ل�خندی زدم، �ا این که از ته دل نبود گفتم 

ا�ه بزن بزن بود �ه ندا�� � دم ��ــــع ب�ا _  

.ینه سکوت کرد ، �شو انداخت � دو�ستم اون ته تهای دلش غمگ

ونم �ا �ک ساله �ا �� آرزو دە سال د�گه چه �نوش�� دارە ؟  ا ��۱۸ 
خانوادە ب��وته و �� �وسامان؟

�ا �عت داخل آژا�س شدم 

� ب  هنوز شل�غ بود �ا این ت�پ وق�افه جد�د مطم��
�

 ن�
�

ودم ��

.ک� درست منو �شناخته 

�� از �ارمندا  مقا�لم �لند شد 

:ن�اهش �ه من و گفت  

...خ�� خوش _ 

:ه داد ن�اهش �ه چهرە ام بود،  ان�ار منو شناخت �ا ترد�د ادام

...ین ..مد...خوش او_ 

:�ا عص�ان�ت سمت اتاق مص�ب رفتم و گفتم 

رئ�ست ن�س�ش ؟_ 

ردە بود  و پر از   �ارمند �شت �م �ا عجله  اومد، �ا د�دن من ان�ار هنگ ک
.تعجب 
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� گذاشت و سمتم اومد ا�دار��  سی�� رو روی م��

:و گفت�ارمند   ��ــــع خودش رو �ه من رسوند ، مقا�ل من ا�ستاد  

شما اجازە �دین االن مهمون دارن _  

م  کنار زدم و  �دون توجه �ه حرف �ارمند و �ا عص�ان�ت اونو از  مقا�ل 
:گفتم 

برو کنار ب�ینم مهمون بهمون حال�م ن�س_ 

ن  �ارمند    :�ارمند و آ�دار�� س� کردن جلومو  �گ��

� ما بهشون اطالع � د�م _   خانم  لطفا �ش�ن��

:فتماصال توج� نکردم،  �ا عص�ان�ت در اتاق و �از کردم و گ 

ام �ه �عض�ا مِث نماز خوندن تو م�اِن غص��ه_   دە فقط دوال �م مون!  اح��
راست ش�م 

�ا عص�ان�ت  در رو �از کردم   

شم هلش دادم و ن�اهم �ه اتاق رفت،  �ارمند مقا�لم ا�ستادە بود، �ا خ  
:گفتم 

بزن کنار ب�بنم تار � ب�نم  _ 

ش �لند شد تا در رو �از کردم،  مص�ب    �ا  هول وواال  از � جا 

د ،  عص�� �ه خانوم آقا هم  �شسته بودن، ن�اە متعج�شون �ه من بو  
:گفتم 

ی_   هیچ وقت �شت  �م پ�غام  گ��

وسط ؟ چرا �ا�امو � ندازی... وجود ندارە حرفتو جلو رو خودم �گو

�ارمند منومن کرد   

ج وواج  زل زدە مص�ب س� کرد ل�خند بزنه،  رو �ه دوتا مهموناش  که ها  
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:بودن بهم   گفت 

�د  آقای عمادی �مکتون � کنه _  �ف ب�� ���

:مرد �ا منومن و ترد�د گفت 

...اما   آقای  شه�ازی  ما _ 

 مص�ب سمت اونا رفت �لند شدن دست �شت �مر مرد گرفت، س� 
ون راهنما�� کنه گفت  :داشت �ه ب��

 _ � � �مکتون � ک�� آقای عمادی مشاور خ����

برگشت   زن و مرد بر خالف م�لشون خارج شدن ،   مص�ب دررو �ست و  
:ن�اهم کرد،  عص�� بودم �ه شدت و گفتم 

هر روز �ه رنگ .. .نقابتونو بردار�ن مص�ب خان  چهرە ی واقعیتونو ب�ینم  _ 
نقاب اخه ؟

:�ا عص�ان�ت سمت من اومد و گفت  

آروم �اش ز�ون �ه دهن �گ�� _ 

]10:05 17.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۳ارت#

:�ه شدت عص�� بودم و  گفتم...... 

؟_   � برای چه آروم �اشم مگه شوما برای ما آرامش گذاشت��

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��
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�ا�ات   بهت  �� گفته؟_ 

:�ا عص�ان�ت گفتم  

� فکر ک_  ،  ب��ن  ش�ا�ت کن�� � ردین  برام م�خواین ب��ن ازش ش�ا�ت کن��
:مهمه؟ پوزخندی زد و گفت

برات مهم ن�س که اومدی اینجا اون  هم �ا توپ پر؟_  

ون دادم ،  �ا عص�ان�ت گفتم   :نفس ب��

�م هر �اری نه برام مهم ن�س ا�ر اومدم اینجا فقط � خواستم بهت �_ 
؟ دلت خواست ب�ا �کن منو از �� � ترسو��

:پوزخندی زد و گفت

من �ش�مون شدم �ه �ا�ات گفتم پولمو � خوام _  

:نفسم رو �ه سخ�� �ه س�نه دادم و �ا عص�ان�ت گفتم 

ز جونم  شوما  که  مارو فرستادی خونه  اون �ا�ک خان د�گه �� ا_  
� خوای ؟

:اشارە �ه � تا �ام کردم و گفتم 

ە و مواج�ب_   ب�ا اینم شدم رانندە �� ج��

:ن�اهش �ه من بود و  گفت 

ە هر چه زودتر جواب �له رو �دی ق�ل از اینکه � ا�ات تو گوشه ی طال به��
هلف دو�� جون �کنه

:�ا عص�ان�ت گفتم 

ر ندارە_  خجالت ��

دین شوما  واقعا بو�� از ا�س.. �ع�� وقتا الاقل  تف��� �کش  ان�ت ن��

:�ا پوزخند گفت 
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ولمو � خوام از  طال کجای �ارم  �� انصاف�ه ؟دم از ا�سان�ت بزنم؟ من پ_   
�ا�ات طل��ارم

:�مو تکون دادم و عص�� گفتم 

د�گه اهم�ت نم�دم کیو از دست م�دم،_ 

تا زمان�که خودمو از دست ندادم برام �اف�ه 

:عص�� سمت در � رفتم و ،   گفتم  

  _  � ....هر �اری دلتونه �کن��

:�شت �م  گفت

طال وا�سا  �ه حرفام ب�ش�� فکر کن_  

:�ا خشم برگشتم ، ن�اهش کردم و گفت  

..چرا ن�مه پر لیوانو ن� بی�� طال _ 

:پوزخندی زدمو گفتم  

کدوم ن�مه ی پر ؟_ 

:جلو اومد و   �ا اطمینان حال بهم ز�� گفت  

،  پول،   آرامش  هر�� که �خوا_  � ی خوش�خ�� ، خونه،  ماش��

:�ا پوزخند  گفتم  

؟  _  لیوان مارو زدن شکوندن شوما از ن�مه پرش حرف � ز��

چرا اینقد ساز مخالف � ز�� ،  دخ��  �ا دلم را ب�ا _ 

:�ا عص�ان�ت گفتم  

... ساز� ما از اولشم �ا شوما  کوک نبود_ 

م �اهاتم �اف�ه طال خانوم من   حرفم حرفه � خوامت و �دون تا جون دار _  
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منو �خوای 

:�ا عص�ان�ت در رو �از کردم و گفتم  

لومون ضعف برە  ما از اوناش ن�س��م د.   او�� که تا اخر �اهاته،  �اهاته_  
�  پول و طال   حرفای �ه من  �ا س�� صورتمون �خه  نه از ... واسه  ماش��

غاز شوما 

:دن�الم اومد ، �دون توجه �ه آدمای اطرافش گفت  

ش�ل بیخ پ�دا کنه �ا هم حرف � زن�م  ق�ل اینکه م... طالخانوم کوتاە ب�ا _ 
و  �ش�مو��  �ار ب�اد  �اهم کنار م�ا�م 

:مقا�لش ا�ستادم  و �ا پوزخند گفتم  

� راحت ترم تا �ا کنار اومدن_ !من �ا کنار گذاش��

 �� هر �اری دلته �کن، برام ه��� مهم �� �االتر از س�ا� ک
�

ه رن�

:سمت در رفتم  �دون توجه �ه مص�ب، �شت �م گفت  

فکر �ا�ات ... طال فکراتو �کن _ 

:پوز خندی زدم و زمزمه کردم  

مون گذش��م  د�گه  �ل زندگ�مون سهله _   � ...ما از همه چ��

...�ا عص�ان�ت آژا�س رو ترک کردم  

� بود ، �ا د�دنم سمتم ا  ون ماش�� ون رفتم،  پ��ا ب�� ومد، عص�� بودم ب��
ی نگفتم  � چ��

� شدم خ�� دلم  گرفته بود    سکوتمو  که د�د دن�الم اومد ،سوار ماش��
� گذاشتم و  زمزمه کردم  :�� ارادە �مو رو  فرمون ماش��

ما هم �ه زما�� فکر � کرد�م ا�ه �ه_ 

�م، ا�� که � خوا�م نرس�م � م�� � چ��
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..و� نه رس�د�م و نه ُمرد�م 

]11:15 17.11.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو  #

�۶۴ارت#

� توسط پ��ا ، �م و  از روی فرمون بر  داشتم،  ن�اهم  �ه  �ا �سته شدن ماش��
ون داد و گفت :پ��ا رفت،  نفسش رو ب��

یچ اتفا�� چرا اینقدر خودتو داری اذ�ت � ک�� آروم �اش فکر کن ه_  
ون دادم ن� تو�ستم  �ه خودم دروغ � :�م، پ��ا گفت ن�فتادە نفسم رو ب��

 ارز�� ندارە _ 
�

�� خ�ال �اش �� خ�ال ، شاد �اش زند�

� دو�ستم این حرفا رو �خاطر خودم م�گه

ون د  ون دادم و �ا حالت ا� که از س�نه ب�� ادم و همزمان رو نفسم رو ب��
:نوک دماغم زدم و گفتم 

من � خوام شاد �اشم،_ 

��م، �خندم، تف��ــــح کنم

و� هر�اری � کنم نم�شه

ن� کشم  خستم پ��ا ن� تونم   د�گه.. غم رفته تو پوست و استخونم 

ون داد و گفت  :نفسشو ب��

از �ا�ا ش�ا�ت � کنه ؟_ 

:�ا �� ق�دی  گفتم  

226



 و _ 
�

اسش ن� جوشه ش�ا�ت �کنه خودش � دونه و �ا�ام ، از �ا�ا هیچ د��

ون دادم و گف  :تم پوزخندی زدم  نفسمو �ا حالت اە عم��� ب��

ق��ون خدا برم،_ 

د  وق�� منو آف��د �ه فرشته ها س��

� و زمان و �" اين هر�� خواست �شه " ائنات    سفارش نذار�د �شه �ه   زم��
ن  .کردە جلومو  �گ��

ون دادم و گفتم    :نفسمو �از ب��

�ه   �ل�  ِد خدا�ا ق��ون بزرگ�ت برم کو گوشه چش�  که همه م�گن ؟_ 
اال �خدا بزن کن ف�کن کن  مار  رو،  د�گه تاب ندار�م جون شوما و 

:ن�اە پ��ا بهم بود، ای��ار ل�خندی زدم و گفتم  

..احساس � کنم �ا �ه درصد شارژ دارم ادامه م�دم _ 

:خند�د و گفت 

�ازم خوش �ه حالت هنوز ام�د  داری  _  

� که م�شه؛_  �اش � دو�ستم �ق�ه چ��ار � ک��

.المصب سگ توش .. ما که هر�اری � کن�م نم�شه 

:پ��ا  خند�د و گفت 

خ��ت _ 

:�ا خندە گفتم  

شم  �ع�� االنم منم خ��ت کنم بزنم ز�ر همه ��  و برم زن مص�ب �_ 
م�شه ؟

:اخ� کرد    وگفت   
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س �ل اخرە همه �� �ه روز تموم م�شه _  طال  ن��

: برگشتم درست �شستم و   همزمان �مر بندمو � �ستم گفتم 

� تر � ترسم تموم �..  من از تموم �شدِن تموم شدە ها � ترسم _  شه سنگ��
شه و تهش �شه   تحمل کرد و ز�ر �ارش خم شد 

:س��ــــچ  چرخوندم �ا خندە ادامه دادم  

از لحاظ رو� احت�اج دارم_ 

 � تک فرزند �ه خانوادە خ��ول �اشم و بهم �� توجه ک��

:پ��ا �ا خندە گفت 

�س من �� ته تغاری �د ج�س _   

:خند�دم و گفتم  

خودتو قا� آرزوهای ما نکن _ 

سمت خونه  خند�د  �عد چند لحظه که حرکت � کردم  وق�� د�د  راە  
:ن�ست متعجب  گفت 

ی ؟_  کجا م��

:ن�اهم �ه خ�ابون و گفت  

دلم تنگ شدە واسه ممدرا� _ 

:�ه دفه � جاش چنان   جا�ه جا شد و �ا ترد�د گفت  

ی که من فکر � کنم  نگو که تو ه_  � م فکر � ک�� جون من طال    �ه چ��

:برگشتم  ن�اهش  کردم  چشم� زدم و گفتم 

دق�قا _  

:�ا ترس و لرز و ترد�د و گفت  
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� ؟_  طال �ا این ماش��

:سکوت کردم که �عد چند ثان�ه گفت  

��    طال  جون من اذ�ت نکن �ار دستمون ندە جواب �ا�ک خان و _ 
� خوای �دی ؟ �دتر اون  مص�ب 

ون دادم و گفتم   :نفسم و ب��

... امشب که برم ا�ه پول رو بردم که نور�ع� نورە _ 

:میون حرفم اومد و گفت  

...طال   �� �شو _  

��م �ار داشتم �ا�ا از کجا � فهمه فردا صبح ماشی�شو بر � گردونم م_  
... نتو�ستم ب�ام 

:�ا منومن ادامه دادم 

ود شب نتو�ستم م��م خدا�� نکردە  ز�ونم الل  ننم  ب�مارستان ب... م��م_ 
ب�ام 

:�از �ا ترس و لرز گفت  

طال جون من   ول کن مگه کشکه � فهمه _  

ن� فهمه ماش�نو � برم �ارواش _  

:�ا خندە ادامه دادم  

�ش �ا�ک پول مص�ب رو م�دم و خالص د�گه پ... �ارواش د�گه پو� �� _ 
هم ن� رم 

.سکوت کرد  خ�� ترس�دە بود از سکو�ش متوجه شدم  

]12:23 17.11.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۵ارت#

:�عد دقا��� سکوت گفت  

تو مگه � دو�� امشب مسا�قه دارن ؟_ 

:�ا رضا�ت تمام گفتم  

�ه مسا�قه خفن دارن  پولش عال�ه     25آرە امشب _ 

ون دادم،    پ��ا�فت   :نفسمو ب��

تو که پول نداری �ذاری �اهاشون _   

:چشم� زدم و گفتم  

�ا ممد کنار م�ام مطمئنم رد  ن� کنه _

:اب ده�شو قورت داد و گفت  

...ه قانون مسا�قه اینه حتما �ا�د تو هم پولتو �ذاری  وگرن_ 

:میون حرفش رفتم و گفتم  

� �اش وق�� شوماخر �اشه دست رد ن_  � زنه  ممد  قبول م�کنه مطم��

:برگشتم ن�اش کردم و گفتم  

برد �ا منه،   پ��ا نگران ن�اش _ 

ون داد و گفت     :نفسش رو ب��

سن مطمئنم ز�_  �م ممد قبول کرد ،   �چه ها  ازت می�� � گ�� ر �اش � شی��
ن� ذارن 

:�ا رضا�ت تمام  �امو رو �از گذاشتم و گفتم  
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ص�ب رو �دم �د  �ه دلت را ندە   فقط خداخدا کن امشب بتونم  پول م_  
د�گه خالص شد�م

تا رس�د�م پ�ست مسا�قه خداخدا � کردم ممد قبول کنه  

� من پول نداشتم �ذارم هم�شه �ا �ق  �ک هر وقت مسا�قه داش�� �ه ��
� شدم و  من  �ه عنوان رانندە  � رفتم 

  � وق�� من بودم خ�ل�ا از بودنم وحشت داش��

توقف کردم      

هنوز پ�ست خلوت بود  

وع مسا�قه   ...خ�� موندە بود تا  ��

:از همون دور وفاصله  هنوز �امل نرس�دە بودم پ��ا گفت  

هنوز همشون جمع �شدن_ 

ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

�م �م �و�له ی همشون پ�دا م�شه _ 

.رس�دم �ا �عت ،   توقف کردم  

مون تار��  �ه آب دهنمو قورت دادم  ن�اە متعجب همون  تعداد رو تو ه   
�  هم � تو�ستم ب�ینم  ماش��

.توقف کردم  

� رو �از � کردم گفتم   : �مر بند رو  �از کردم ، در ماش��

 رس�دم   از اینکه �د�خت�م ح�� ن_ 
�

..اراحت ن�ستم �ه درجه ای از اف�د�

ا�ه واسه آرزوهات از جات �لند ��� 

ت � کنه  � گ�� دم امشب �ا�د �ه همه �� خاتمه �.. ح��شون زم��
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:�ا ل�خند گفتم  برگشتم ن�اە پ��ا کردم ،  �ا ترس و ترد�د ن�اهم کرد ، 

چ�خ زندگ�م خوب � چرخه_ 

..منتها ه��ار از رو خودم رد م�شه 

:پ��ا  �ا  لحن  نگرا�� گفت 

امشب بر خالف هم�شه دلم شور � زنه _ 

:�ا ل�خند گفتم   

نگران ن�اش _ 

� رو �از کردم ن�اە  ممدرا� بهم بود، چی��     �ه ابرو دادە بود تا در ماش��

  ان�ار منو �شناخته بود ، �ا ترد�د   سمتم قدم برداشت  

� پ�ادە شدم،  ل�خند �ه لب گرفتم،  سم�ش رفتم  �  ا د�دنم ان�ار  از ماش��
:یهو منو شناخت ، جا خورد و متعجب گفت 

�ارسال دوست امسال آشنا  ، �م پ�دا شدی ؟_ 

:ل�خندی زدم و گفتم  

 کنم من ن� تونم �دون  ر .. ش�فت�ان پرواز را م�ل خ��دن ن�ست _
�

ا� زند�
گه گداری برای تزر�ق  �عت �ا�د ب�ام خودمو �سازم 

خند�د  

� چر�� زد   دور ماش��

ن�اهم بهش بود   

.هم بودخ�� از �چه ها بودن ،  � شناختم �عض�ارو،  ن�اهشون ب 

:ممد  اومد مقا�لم ا�ستاد و گفت  

� شا�س ز�ادی نداری شوماخر _  �ا این ماش��
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ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

ت �اشم واهمه از اینکه شکست �خورم ن� ترسم از اینکه را�د و �� حرک_ 
� � تونه ا�ه شوماخر منم  .. دارم  این ماش��

:پو�� کش�د �ا اطمینان گفت     

شوماخر خودتم � دو��  نم�شه  سنگینه _ 

�ه اونجاش �ار نداشته �اش _   

حاال  مال ک�ه ؟ گنج منج پ�دا کردی ؟_  

:این حرفش �ا خندە بود  ،  �� از �چه ها گفت   

مخ �  رو زدی  شوماخر ؟_ 

...ت�پ جد�د بهت نم�اد   

:بر گشتم سم�ش �ا  پوزخند گفتم  

]15:15 17.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۶ارت#

ب المثل هست که م�گه_  �ه ��

آدم گوە خور هم�شه قاشقش همراهشه

ش��دی اینو ؟.. ح�ا�ت خ�ل�اس 

:ممد ��ــــع گفت   

کت ک�� ؟... �اشه حاال   ترش نکن  _  اومدی ��
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:�ا پوزخند زدم رو نوک دماغم و گفتم  

� �ل �اری کنم کو عروس داماد ؟_  نه اومدم ماش��

:خند�د، سمت جلو که � رفت گفت  

؟_  قانون مسا�قه رو که � دو��

:دن�الش رفتم و گفتم  

ارە خوب � دونم _ 

:جلوم ا�ستاد و گفت  

نقِدنقد _ 

ون دادم دست تو ج�ب کتم بردم و گفتم   :نفسمو ب��

�عد مسا�قه  _  

:ل�خند کش داری زد و گفت   

مارو گرف�� ؟_ 

:جلوش ا�ستادە بودم، �ا لحن ملتم� گفتم   

�ع�� بهم اعتماد نداری ؟_  

:ابرو�� �اال انداخت ن�ا� �ه چپ وراست کردو گفت   

چرا  اما قانون قانونه _ 

اما من  رو حرفم هستم اونقدری که  از خودم مطمئنم _  

:خند�د و گفت  

اما من امشب رو اصال ن�ستم _  

:�ا التماس گفتم  
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ممد  خواهش � کنم حرف من حرفه _ 

انونه اومد�م م�دونم شوماخر تو هیچ وقت    از قولت ن� ری   اما ق_   
�شد و اون وخ پول  طرف رو از کجا  ب�ارم ؟

ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

ممد   جان من �ذار �شه �خدا �ه پولش احت�اج دارم _ 

ون دادم و �ا التماس گفتم     :نفسمو ب��

� م�ل�اردی نکن ، چند وخت�ه  ر _   انند شدم ن�اە �ه دک و�وز اون ماش��

:ل�� تر کرد و گفت  

وگرنه من که گور ندارم چه برسه �ه کف�ش _  

مخ ک� رو هم نزدم   

� کردم رد ماش�نو گرفت که �مو تکون دادم  :و گفتم  ن�اە �ه ماش��

امشب  ج�م شدم طرف ن� دونه _  

:پو�� کش�د و گفت   

� دو�� �ه خط ب�فته  ب�چارە ای _ 

ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

� ننداز واسه اجارە خونه � خوام _  ممد رومو زم��

�ا �� از �چه ها برو  نصف نصف _  

:��ــــع گفتم 

نه جون ممد �مه  �ارم لنگه  _ 

:ممد سا�ت بود،  ادامه دادم  

�  �ا�ا �ا�د تو حسا�ت موجودی �اشه تا حسا�ت ک زمونه جور�ه که _  ��
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تن ر  ومو �گ��  دوس��  �� �� م�شه ؟ تا حاال بهت رو نزدم �اال غ��

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

من جات � ذارم ا�ه بردی که از پولت �م � کنم _ 

ا�ه نه  که �عد م�ای بهم م�دی  

ون  دادم و گفتم   :نفسمو �ا خوش حا� ب��

مرامتو عشقه ممد  _  

:ل�خندی زد و گفت  

ا�ه ک� غ�� شوماخر بود محال بود قبول کنم _  

:ل�خندی زدم، �ا ل�خند ادامه داد  

� ب�ان ب�ینت _   �چه ها  ن� دونن اومدی سنگ کوپ � ک��

؟ _  � ک�ا هس��

، ارش تک چ�خ_  ال�� � خوش ز�ن ،  ا��� سع�د�عت ، ام��

:�مو تکون دادم و گفتم  

اوووف  ا��� هم هست ؟_ 

ح��فات قدرن شوماخر  _  

ون دادم و چی�� �ه ابرو دادم و گفتم   :نفسمو ب��

�اوە هم هست �ا اون دوست دماغ عمل�ش؟ _ 

ە _   �اوە هست اما �ه �ه دخ��

:متعجب گفتم  

ە ؟   رانندە ؟_  دخ��
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:خند�د و گفت  

ە شاخ�ات تکون خورد _  چته شوماخر تا ش��دی دخ��

:ده�� کج کردم که گفت   

ونه _  � امشب م�� � مال اونه   مت�� رل جد�دشه  ماش��

:ل�خندی زدم و گفتم  

هر� � خواد �اشه ک� ح��ف شوماخر ن� شه_ 

]19:17 17.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۷ارت#

ستم چه حا� دل تو دلم نبود  نگران بودم  �ا خوشخال واقعا ن� دو� 
...بود 

� ا�ستادم     ... کنار ماش��

� بود و �اد �ا�ک ا  ون دادم  و  ن�اهم �ه ماش�� فتادم نفسمو ب��

ون دادم االن ساعت دە شب بود و   خدا � دونه  �ا حالت اە نفسم رو ب��
�ا�ک چقد زنگ زدە و دن�الم گشته 

�اد م��ا�ل افتادم،  خاموش شد رو داشبورد بود   

ک� هم ن� دو�ست من اینجام    

ام�دوارم فقط �ه  مص��ت خ�� ندادە �اشه  

:وم زمزمه کرد پو�� کش�دم شا�د پ��ا نگرا�� رو تو ن�اهم د�د که ار    
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؟ _  نگرا��

:�دون اینکه برگردم ن�اهش کنم گفتم  

ن� دونم فقط دلوا�س فردام _  

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

�ا�ک خان ؟_ 

� رو �از � کردم که سوار �شم گفتم   :در ماش��

خدا کنه فقط  خونه نرە �ا �اغ مص�ب _ 

:ن�اهم بهش بود سکوت کرد، �ا ل�خند گفتم  

 اولش سخته، �عدش خسته کنندە م�شه  _ 
�

زند�

:�ا خندە ادامه دادم  

مام حروم م�شه �ه شب هزارشب ن�..  آخرشم تموم  م�شه _   شه عمر�
 � خورم، از مص�ب تهد�د، از �ا�ک 

�
اما ....  خان  س�� فوقش از �ا�ا اردن�

مامان �خندە 

 �شه _  
�

منم نگرانم... خدا کنه این طور که تو م��

ە ن�اهش کردم �ه دفه �ه خودم اومدم   لحظه ای خ��

فتم �ا �عت اب ده�شو قورت داد، اونم سوار شد، �شت فرمون قرار گر   
م رو�ی رو از �م کش�دم و ��ــــع �الە مخصوص رو �م گذاشت

پ��ا هم �الە رو  �ش گذاشت  

:�مر بندم رو�ستم، گفتم   

؟ ...م�خوای تو ن�ا _   

:ن�اهم بهش بود  و گفت  
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نه   نگران ن�اش _ 

ون داد و آروم زمزمه کرد  :نفسش رو ب��

�اش جوا�� هم بود _ 

ی �شه   � سکوت کردم و در دل خداخدا کردم  چ��

و خودمو مصمم  که  دل�ل این همه دل شورە و نگرا�� رو �ه �ای فردا گذاشتم 
�ا�د این برد امشب از آن من �اشه 

� آمادە بود....      همه چ��

وع شد   وع مسا�قه �ا شل�ک ممد �� �� ...

� نفسمو تو س�نه دادم من بودم و �عت و جادە خا� و تا   ر�� و ماش��
... اد �ا�ک خان و    و دل نگرا�� �� سا�قه ای که �ه جونم افت

شناتر جلو بودم   �عتم ز�اد بود اینجا برام از کف دست آ     

ناز و �اد گ��ه های مامان و التماسای ط... �ه لحظه چشمامو �ستم  
پیچ وحش�نا�   ....فحش های �ا�ا، �ا دادو ف��اد پ��ا چشمامو �از کردم ،

...بود 

صدای ف��اد پ��ا تو �م بود  

طالاااااااااااا _  

)�ا�ک ( 

ه تماس گذشته بود تلفن و برداشتم شمارش رو  گرفتم هر چ  ۸ساعت از 
� �ار شمارش رو گرفتم، عص�� گو�� روی  � گرفتم �� �اسخ بود برای پنجم��

� ک���دم و گفتم :م��

ە ی دیوونه معلوم ن�ست کدوم گوری رفته _   دخ��

ون ، م��� �شت �امپیوتر �ش سته بود �ا د�دنم �ا عص�ان�ت از اتاق رفتم ب��
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� �لند شدو گفت  :��ــــع از �شت م��

امری بود ق��ان؟_ 

:ن�اهم �ه در رو�ه رو و گفتم 

� کجاست؟_   زنگ بزن رانندم بب��

  دو�ستم خاموشه  و این �ار بیهودە است�ا اینکه خوب � 

:م��� ��ــــع گو�� رو برداشت و گفت 

چشم  ق��ان _  

:ن�اهم هنوز �ه در ورودی و گفتم

�ه فنجون قهوە تلخ � خوام_  

:از جاش �لند شد و گفت  

ی الزم ندار�ن؟_   � چشم ق��ان االن براتون م�ارم د�گه  چ��

:�ه سمت اتاقم رفتم و گفتم 

این پروندە ث�ت سفارشای د�شب و برام ب�ار_  

:داخل اتاق � شدم، صداشو ش��دم و گفت  

�له حتما _ 

داخل اتاق شدم �الفه و عص�ا�� بودم

ن� دو�ستم چ��ار کنم 

نگرا�� هم �ه جونم افتادە بود 

 روشن کردم ن�اهم �
�

ون بود �شت پنجرە ا�ستادە بودم و س��ار�ر� ه ب��

رداشتمصدای زنگ م��ا�ل �لند شد �ا �عت سم�ش رفتم و گو�� رو ب
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ودن�اهم �ه صفحه م��ا�ل بود،  فکر کردم از طرف رانندە ب 

 اما تا شمارە مهتاب روی گوش�م افتاد پو��  عص�� کش�دم 

ون فرستادم و گفتم    :دود س��ار رو از دهانم ب��

مهتاب خانوم  کورخوندی من جوا�ت رو �دم ؟_   

و �ا عص�ان�ت تماس رو رد کردم

]08:58 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۸ارت#

ال گرفتم �عد از تمام تماس های �� �اس�� که �ا شمارە ی  خاموش ط

�ا آژا�س را� خونه شدم  

حوصله نداشتم، ن� دو�ستم چرا رانندە این طوری  کرد 

چه اتفا�� براش افتادە بود که ح�� خ�� نداد ؟

داخل خونه شدم عص�� و �� حوصله بودم 

�له هارو �اال رفتم  

 گفتم 
�

:�ا�دار �ا تعجب ن�اە � کرد،  �ا �� �الف�

رانندە امروز خونه نیومدە؟_ 

منو من  کرد 

همراهم  قدم بر� داشت 
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:�له های ساختمان اص� رو  �اال رفتم گفت  

نه  ق��ان ک� نیومدە_ 

ون دادم،  همچنان  �له ها �اال � رفتم   نفسم رو ب��

داخل خونه شدم.... 

 اذیتم � کرد 
�

این �الف�

موق�� از مهتاب جدا شدە بودم تنها�� رو تج��ه کردە بود 

فت و �ه من خ�انت تنها�� و ش�ای تل�� بود اما به�� از بودن �ا مهتاب ،  ر  
کرد 

ی بود که ح ال هوا�م رو   حالم از هرچه زنه  بهم � خورد، اما طال دخ��
عوض کردە بود 

اینو �ه خو�� حس � کردم  

دوست داشتم تج��ه اش کنم،  دخ�� جذا�� بود  

داخل خونه شدم

خونه خارج شد، �ا د�د�ش گفتم   � :خدمت�ار از آش��

شام منو آمادە کن _ 

:خدمت�ار�ا من اومد �شت �م و گفت

م ب�خش�د ق��ان امروز لط�فه خانوم نبودن خودم آمادە کرد_  

� �له  �� اخت�ار ا�ستادم و برگشتم و گفتم  :روی اول��

لط�فه خانم نبودن؟_  

:خدمت�ار �ا منومن گفت 

ا� ع�  ب�خش�د ق��ان خودم شام رو آمادە کردم، لط�فه خانوم حو _  
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 � شوهرش اومدن دن�الشون رف��

� �� خ��   ون دادم �ه فکر فرو رفتم  این  رف��  لط�ف خانوم و نفسم رو ب��
 اتفاق افتادە بود

�
ی از طال و نیومد�ش، حتما �� خ��

نگران شدم 

حتما اتفا�� افتادە بود  

 � رفتم شمارە طال را �از م��ا�ل رو دو�ارە از جی�م درآوردم، �له ها رو که  �اال  
گرفتم 

نداشتم  اما �از خاموش بود هیچ شمارە ای غ�� از این د�گه   ازش

ی ازشون نبو   د ن� دو�ستم چه اتفا�� افتادە بود، هیچ خ��

�م رفتم داخل داخل اتاق شدم کت و م��ا�لم رو روی تخت انداختم و مستق
حموم 

دم و گفتم ....  :�ا خشم گو��  رو تو دستم ف��

ا�� افتادە لعن�� چرا گوش�ش خاموشه؟ �ع�� از د�شب تا حاال چه اتف_ 

ون دادم   نفسم رو ب��

ە (  چرخ�دم رو �ه خدمت�ار گفتم  )برام  آژا�س �گ��

روی �له ها ا�ستادە بودم و منتظر آمدن آژا�س بودم

ی اعصا�م  و خورد کردە بود امروز خ�� �ار داشتم  اما این نیومدن �� خ��

ی ازش �شدە بود  اتفا�� افتادە که هیچ خ��

�ا  اومدن آژا�س  ��ــــع سوار شدم  

اما هنوز دقا���  نگذشته بود 

وندم �ه فکر فرو رفتم  �ا�د   اتفا�� افتادە ،  من �� خ�� م 
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�ا�د  �ه مص�ب خ�� � دادم  ممکنه اون خ�� داشته   

 دادتو فکر بودم ، ا�ه  مص�ب هم خ�� داشت  حتما �ه خ�� � 

ون؟ ی ب�ام ب�� چطور  از�ن �� خ��

ون دادم  کت بهشون( �ا این فکر نفسم رو ب�� م وق�� رس�دم �� )تماس � گ��

د کنم که  � �  اینو ز�ر لب زمزمه کردم و  �ه اون مص�ب  گو�� د�گه همچ��
م �اری رو ناد�دە ن� گ��

کت در حرکت بودم  � آژا�س سمت �� دقا��� تو ماش��

صدای زنگ م��ا�لم �لند شد 

وی گوش�م �ا �عت م��ا�ل رو برداشتم  جواب �دم، شمارە ناشناس ر  
ون دادم متعجب ن�اهم �ه صفحه م�  �ا�ل بود چی�� افتادە بود نفسم رو ب��

�ه ابرو دادم  این شمارە برای ناشناس بود

]09:25 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۶۹ارت#

:متفکرانه زمزمه کردم 

مجبور �ه جواب  نکنه مهتا�ه از �ه شمارە ناشناس زنگ زدە، �االخرە منم_  
دادن �شم 

آب دهنمو قورت دادم �ه دلوا�� عجی�� داشتم 

�االخرە برخالف م�ل �اط�� ام جواب دادم

ممکنه از  طرف رانندە �اشه 

244



ون دادم و �ا کش�دن د�مه ی لمس تماس مح�م   :وجدی گفتم نفسم رو ب��

�له �فرمای�د_ 

:صدای مردی در گوشم پ�چ�دو گفت  

سالم جناب خسته ن�اش�د _  

:�ا ت��د گفتم  

سالم �فرما�د _ 

�  پرادو  �ا شمارە �الِ� _  ؟ هس��د ......ب�خش�د شما مال� ماش��

ون دادم لحظه ای مکث کردم سکوت کردم و گفت :نفسم رو ب��

؟_   � خودتون هست��

درسته_  

ی؟_   آقای �ا�ک جها�ش��

:آب دهنم و قورت دادم و گفتم 

� مال منه  _   اتفا�� افتادە ؟ �له خودم هستم ماش��

:خ�� جدی گفت 

�ف ب�ار�د آ�ا� شم_  ��� 
�
م لطفا نفسم تو .... ارەمن از آ�ا� تماس � گ��

س�نه ح�س شدە بود چه اتفا�� افتادە بود؟ 

:�ه ز�ان آوردم و گفتم

�� شدە چه اتفا�� افتادە؟_  

:مرد خ�� جدی گفت 

�ف ب�ار�د  معلوم م�شه _   ���

:�ا عص�ان�ت گفتم 
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اقا �ع�� �� ؟_  

:مرد  گفت 

�ف ب�ار�د _   ��� �  �ا مدارک ماش��
�
.....لطفا

ون دادم  �ا دست زدم رو کتف رانندە و �ه آ.... :رو� گفتمنفسم رو ب��

برگرد خونه _  

:مخاط�م  �ه شخص �شت تلفن و  گفتم 

؟ _  � م�شه �ه اشارە �کن��

عص�� بودم دست خودم ن�ست، �ا عص�ان�ت گفتم

�ع�� چه اتفا�� افتادە  برای �� ب�ام ؟_   

:مرد �شت تلفن گفت

� تصادف کردن و ��ش�نای اون االن توی ب�مارستان ه_   � ماش�� س��

� منظورش نفهم�دم �� شد چه اتفا�� افتاد طال تو ب�مارستان دوتا �  �ش��
�� بود ��ش�نا؟ �ا خودم  تکرار  کردم

ە ؟ن� دو�ستم چه اتفا�� افتادە �ع�� �ا مادرش تصادف کرد 

؟ طال �ا � بودە .اون نفر دوم � بود نفر سوم

ن� دو�ستم ج��ان چ�ه   

� رو برداشتم و برگشت  م که برم رس�دم خونه �ا �عت  مدارک  ماش��
ی  �الن��

 � نگران بودم اما نه برای ماش��

ورە ؟چه اتفا�� افتادە بود ؟ طال �ا � بودە ؟ االن حالش چط

� من هستم  �س از بررس�ای الزم و شناسا�� ماش�نم اث�ات اینکه مال� ماش��
� تصاد�� رو تح��ل گرفتم اما عص�ا�� بودم ماش�نم د اغون شدە بود ماش��
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ی رها  کردم و را � رو داخل �ارکینگ �الن�� � ب�مارستان شدم عص�ا��  ماش��
�ا�د � فهم�دم چه اتفا�� افتادە

ی متوجه شدم د�شب تو پ �ست این طور از گفته های �وان �الن��
� تصادف کردە بود قانو�� ماش�� مسا�قات را� غ��

،  �عد از تحقیق   متوجه شدن مال  � .� من هستمصبح �ا من تماس گرف��

�ه اورژا�س رس�دم 

ون دادم   نفسم رو ب��

مدام تو فکرم بود  مسا�قات پ�ست را� ؟ 

این رو ز�ر لب عص�ا�� زمزمه کردم

�  �ا�د � فهم�دم چه اتفاقا�� صورت گرفته فقط اینو متوجه شدم که ماش��
کت کنندە در این مسا�قات ب .ودمن هم جزو �� از ماش�نای ��

جا نبودە �س از تصادف و رس�دن امبوال�س �ه محل تصادف هیچ کس اون
� داشته �� که فهم�دم طال ب � تصاد�� که دوتا ��ش�� ود،ماش��

�  من �ک زن بودە  ا   ونم ک� جز اینطور متوجه شدم رانندە �شت  ماش��
طال ن�س  که �ا امبوال�س  �ه ب�مارستان رسوندن

]09:39 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۰ارت#

م ؟ داخل ب�مارستان بودم ن� دو�ستم �اغ � رو �گ��

از �ذیرش  �اغ تصادف�ای د�شب رو گرفتم  
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عص�ا�� و �الفه  هنوز کنار �ذیرش ا�سادە بودم 

�ش شل�غ بود جوا�مو نداد و من همچنان منتظر  

فتاد �� اخت�ار �م رو برداشتم عص�ا�� ن�اهم �ه رو �ه رو ا  

ال ؟چشم �از کردم  �ا دقت  ن�اە کردم ، لط�فه خانم ؟ مادر ط

�دم �ا �عت سم�ش رفتم، از اون  فاصله اشک هاش رو �ه خو�� د

تا منو د�د � جاش م�خکوب شد 

 جمع کرد 
�

 و �الف�
�

�ا ترس  چادرش رو �ا دست �اچ�

چند  قدم ب�ش�� نموندە بود بهش رس�دم

:نفس نفس � زدم �ا گ��ه و هق هق گفت 

م حالش خوب ن�س ��م پ��ا _   ...آقا تو رو خدا طال دخ��

نفس نفس � زد گ��ه � کرد، دلم �ه حال این زن سوخت  

 �ه موهام زدم و گفتم 
�

 چن�
�

:�ا �الف�

ی بودم ماش�نم اونجا _   بود چه اتفا�� افتادە؟ االن من �الن��

:نفسش رو �ا هق هق �ه  س�نه داد و �ا گ��ه گفت  

 _ �  ش�ا�ت نکن��
�
�تونو � کنم فقط لطفا �  آقا تو رو خدا کن��

� مهم نب  ود آب دهنم تلخ بود،   اون لحظه  اصال برام ماش��

:گفتم   

حال طال چطورە؟_ 

ون داد و �ا گ��ه  نامفهوم گفت  :نفسش رو ب��

د�شب  دوستاش  خ�� دادن طال تصادف کردە _  
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:عص�ا�� و �الفه  ن�اهم بهش و گفتم

قانو�� _   طال اونجا  چ�ار � کرد تو این پ�ست  غ��

لط�فه خانوم    

و � رفت و  �ا گ��ه و تق���ا �ا عص�ان�ت  سمت  صند� گوشه ی راهر  
:� �شست �ا گ��ه گفت 

چه � دونم �ا�ک خان این دخ�� دیوونم کردە _ 

ون داد و گفت  :�ا گ��ه و �غض نفسش رو ب��

� خ�ابونا و جادە های خا� بزرگ شدە عشق م_   � دارە طال توی هم�� اش��
�  ندە مارو  را حت ن� کنهدیوو�ش  م�کنه آخرشم خودش رو تا �ه کش��

   
�
: �� ��م ، گفتم�الفه و عص�ا�� رو�ه روش ا�ستادم من ن� دو�ستم دق�قا

کت کنه _   قانو�� ن�ا�د �� طال  توی مسا�قات غ��

ون داد  و �ا چادر روی صور�ش رو پوشاند و �  :ا گ��ه گفتنفسش رو ب��

�ا  این همه �د�خ�� چه خا� تو �م ب��زم _  

�   نفسشون �ه ا� و   د� بندە   دو تا جون  دسته �لم ز�ر تیغ جراح��

ون  دادم  نفسم رو ب��

:ن�اە  از  این خانم �ه رو�ه رو  دادم و گفتم 

االن حالش چه جور�ه؟_  

�س و پر اشکش لط�فه خانم  �ا گ��ه �ش رو برداشت ن�اهم �ه چشمای خ  
:شد و گفت

�فروشم  ب�چارە شدم �ا�ک خان ماش�نتون داغون شدە دار وندارم و _  
ن� تونم خسارت ماش�نتون رو �دم 

:�ا کف دست  رو  �ا�ش زد و �ا  عص�ان�ت و گ��ه گفت   
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من چ��ار کردی �ا  خدا مر�م �دە من این روزا رو ن�ینم طال چ��ار کردی �ا _ 
خودت؟

� م�دی چقدر گفتم نکن چقدر گفتم دست بردار آخرش �ا خودتو �ه ک ش��
�ه �ال�� �دلم م�اری داغتو �ه دلم م�ذاری 

ون دادم،  ن�اهم �ه مظلوم�ت زن بود، برخال  ف م�لم در نفسم رو ب��
�ادی برداشته صور�� که اصال  از ته دلم را�� نبودم و ماش�نم خسارت ز 

:بود گفتم

، �ا�د ب�ی��م جو _   � ی ن�اش�� � اب ب�مارستان و لط�فه خانوم  فعال نگران چ��
.� زنم  حال طال چطور م�شه �عد از بهبودی حال طال  �ا خودش حرف

:�ا گ��ه �ش رو انداخت و گفت

خدا مر�م �دە من این روزا رو ن�ینم_  

]10:25 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر 

مس�حه زادخو  # 

�۷۱ارت#

دل نگرا�� عجی��  افتادە بود �ه جونم  

واقعا ن� تو�ستم نگران طال  ن�اشم  

ا�ط ن� تو�ستم  نگران خسارت ماش�نم �اشم   تو این ��

.د راجع �ه ماش�نم حرف بزنم، ان�ار افسار عقلم �ه دلم بو  

برداشت و  � دو�ستم حالشون خوب ن�ست،  مادر طال �ا گ��ه �ش رو  
:گفت
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شته ن� دونم  تو رو خدا آقا�ا�ک  � دونم ماش�نتون خ�� خسارت بردا_  
تا حال طال خوب �شه چه خا� تو �مون ب����م ؟

ون دادم � دو�ستم این مادر و دخ�� آ� در � ساط ندارن،  نفسم رو ب��
ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

 � خوام �دونم حالش چطورە ؟_ 
ً
فع�

:لط�فه خانوم  �ا گ��ه روی �اش زد و گفت 

ا م�گن �ا�د عمل �شه طحالش �ارە شدە_   دک��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

� حال طال خوب �شه_   االن فقط  دعا کن��

  � � فکر نکن�� فعال راجع �ه ماش��

ون داد و �ا گ��ه �از  دس�ش  رو   �اش زد و  :گفت   نفسش رو ب��

ە_  ە  دست و�اش شکسته اما به�� حال ��م به��

:�از هق هق  کرد و گفت   

 رو از کجا ب�ارم ؟   خدا�ا منو �کش این روزا رو ن�ینم خدا�ا خ�ج ب�مارستان_ 
م،  دخ�� دسته �لم؟ وا�� خدا چه خا� تو �م ب��زم دخ��

:دس�ش دراز کرد و دستمو گرفت گفت  

�تون و � کنم فقط خواهش � کن_   � م ش�ا�ت �ا�ک خان  �ل عمرم کن��
� طال �ه هوش ب�ا�د �ه خا�  تو �م � ر���م �ل ع مرم رو تو خونه تون نکن��

�تون � کنم �ه �اتون  � افتم � کن��

� حرف زدن ت  ون دادم � دو�ستم راجع �ه ماش�� ا�ط نفسم رو ب�� و این ��
:اصال �ار درس�� نبود آب دهنمو قورت دادم و گفتم

� حال طال خوب  �شه_   دعا کن��
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 تمام دستم رو گرفته بود، و �ا التماس 
�

گفت   زن �ا و ب�چار�

�شم خودم   خا� �اتون  م... تو رو خدا �ا�ک خان توروخدا خودم _  
،  من غ�� این دخ�� ه � م ش�ا�ت نکن�� یچ ک� رو �ا�ک خان فقط از دخ��

ە،  � � دخ�� ە  نون آورم هم�� � دخ�� ا�ک خان تورو �ه ندارم،  سا�ه �م هم��
�تونو � کن�م  فقط از  � م کن�� � جون�تون قسم م�دم منو دخ�� ش  ش�ا�ت نکن��

:دستم رو �ه سخ�� از  تو دس�ش کش�دم و گفتم  

�   خود � دم_  نگران خ�ج� ب�مارستان  ن�اش��

.ب�ش�� �ه هق هق  افتاد 

 مرد م�ان سا�   همون لحظه  �ه دفعه �م رو  برداشتم ،  �ا صدا�� عص�ا�� 
:که  ن�اهمو بهش جلب کرد و �ا عص�ان�ت غ��د 

�ذارمشون قورومساق خودم �ا این دستام  دوتاشونو کفن � کنم  م_    
ستون س�نه ی ق��

�ش�� ش��ه مردای لط�فه خانم �ا ش��دن صدای مرد م�ا�سال  که  ق�افه اش ب 
 � � شهر بود  و البته ق�افه اش هوار م�� د معتاد بود کوچه �ازاری �ای��

هق هقش بند  �ا ترس از � جا�ش �لند شد و �ا د�دن اون چنان از ترس 
اومد منم  متعجب شدم 

:گوشه ی ل�ش رو گ��د �ا گ��ه زمزمه کرد  

�ا قمر ب�� هاشم_  

�ا عص�ان�ت تو  ن�اهم �ه مرد بود،  دستمال گرد�ش رو از دس�ش برداشت و  
:دس�ش تکون داد و گفت 

ا�شاال که خ�� مرگ شون رس�دە_ 

لط�فه خانم �ه هق هق افتاد  

:و عص�� گفت 
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ته واسشون ؟_  ز�ونتو �از �گ�� مرد دعای خ��

:د و گفت مرد �ا عص�ان�ت یهو دست لط�فه رو گرفت  دن�ال خودش کش�

وردن توله س�اتب�ا تا �اهم  همتونو کفن نکردم،  ب�ا ب�ینم چه گو� خ_ 

]15:46 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۲ارت#

�انه کش�د و دن�ال مرد �ا �� رح� تمام دست  لط�فه خانم رو گرفته بود وحش
خودش برد

وی �ش نگه دارە ن�اهم �ه زن بود �ا التماس گ��ه س� � کرد چادرش رو ر  

ان کش�د که �ک و� مرد �ا �� رح� تمام دن�ال خودش � کش�د و ح�� چن 
� ب�فته   روی زم��

�
�ار نزد�ک بود  �ا اردن�

:لط�فه خانوم   �ا التماس وگ��ه گفت  

گ دست و خواهش � کنم مظفر نکن  جون ع��زت نکن �چه هات �ا مر _   
 � پنجه نرم � کن��

نکن  زندگ�مو س�اە کردی روز�ارمو س�اە کردی   د�گه نکن  مرد 

�   مرد �ا �� رح� تمام فحش � داد و ح��  لط�فه خانوم �ا   خورد  زم��
�

اردن�
چنان اونو ل�د زد که  لط�فه خانوم 

ج�غش تو ب�مارستان پ�چ�د 

� چندتن از �ادر  ب�مارستان و ح��   از همراهان  �ا �عت  سم�شون رف��
ب�مار �ه دور اونا جمع شدن

253



مرد �ا �� رح� و �� مالحظه فحش � داد  

کردم �ا عص�ان�ت   �ا �عت رفتم �ا عص�ان�ت مرد  رو از لط�فه خانوم   جدا 
ند کردم تمام و �ا  قدرت  و خشونت مردرو  از روی لط�فه خانم �ل

�قش رو     اینقدر برام س�ک راحت بود که مرد ما�ش برد و وحشت کرد  
:گرفتم و�ه دفه ک���دم  �ه دیوار ، �ا خشم و نفرت گفتم 

�� � خوای ؟_   

ن�ام �ه صورت  مرد  بود  

حش داد و �ا �ا دندونهای زردو س�ب�ل زردش چنان از الی دندوناش بهم ف
:عص�ان�ت  و �ا ب�شعوری تمام گفت 

  این وسط؟_ 
�

خفه شو ال��  تو �� م��

ون دادم فشار  دستم  �ه گرد�ش ب�ش�� کردم و   �ا عص�ان�ت که  نفسم رو ب��
:دونام غ��دمس� داشتم تمام عص�ان�تمو اون لحظه خا� کنم از الی دن

واسه   حرف  دهنتو �فهم عو�� زورت �ه این زن رس�دە شاخ وشونه_ 
گندە تر از خودت  �کش

شدە بودن نفهم�دم چطور شد  خدمه  و حراست ب�مارستان دورمون جمع 

:مرد �ا عص�ان�ت  گفت

ه ؟�ه توچه  ال��  عو�� آشغال قورمساق زگ�ل  ؟ تو رو س�ن_  

ون دادم این مرد هیچ بوی از شعور و ا�سان�ت دە بود  نفسم رو ب�� ن��

،  اما �ا ع � :ص�ان�ت گفتم�ادر ب�مارستان س� داشت مارو از هم جدا ک��

دست رو زن �لند  ک��   دس�تو قلم  � کنم_  

 کرد منو جدا کنه و دست بردار نبود خ�� پرروتر از این حرفا بود،  س� � 
:ح�� حراست ب�مارستان  دخالت  کردە بودن گفت
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ی؟�ه تو چه ؟ تو چه �ارە ای  زن� �اسه داغ تر از آش شد_  

وجه �ه حضور  �ا خشم �قش را گرفته بودم و از دیوار جدا کردم و �دون ت
:حراست ب�مارستان �ا عص�ان�ت گفتم 

�شونت م�دم _  

� ما رو  از هم جدا  کن   مردم س� داش��

�ا عص�ان�ت �ه دن�ال خودم کش�دم و داد و ب�داد کرد  

عص�ا��  بودم و دن�ال خود � کش�دم 

�ا دادو��داد � خواست ولش کنم  

ی   �ه چشمام ن� او  � مد  ح��  اما من آنقدر عص�ا�� بودم هیچ  چ��
:التماسای لط�فه خانم که � گفت

�  �ا�ک خان خواهش � کنم این مظفر �_   � ولش کن�� ا�ای  طالسولش کن��

ا عص�ان�ت �ه دن�ال برام مهم نبود � بود، �اشو از �ل�مش فراتر بردە بود، �
ش  � کش�دم خودم کش�دم و �ه داخل ح�اط بردم در حا� که اونو �ا �ق

:رو�رو�ش ا�ستادم  �ا عص�ان�ت گفتم

دفعه د�گه دس�تو   رو زن �لند  ک��  من � دونم و تو_  

ە  ن�اهم کرد �ا تخ� تمام گفت   :�ا عص�ان�ت خ��

�ه تو چه صاحب اخت�ار شم_  

:�ا عص�ان�ت گفتم 

ون تو عموم حق نداری بز_   �� غلط کردی شوهر�� که �اش    ب��

:�ا عص�ان�ت و پوزخند گفت   

�ش_  �ه تو چه س��
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]16:01 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۳ارت#

:پوزخندی زدم و گفتم

من صاحب ماشی�� هستم  که طال �اهاش تصادف کردە_  

وع کرد �ا  دوتا دستاشو روی  � صورت خودش  تا  این حرف رو زدم مرد ��
ک���دن

:و �ا دادە شیون و زاری

منو  خدا ب�چارە شدم وای �د�خت شدم ب�چارە شدم �ه خا� س�اە_  
جندت منو  �*�شوندین  ح ه خا� س�اە روم زادە ها، آشغاال  خودت و دخ��

�شوندین 

این مرد نرمال  همچنان دیوانه وار  روی � و صور�ش � زد و معلوم بود  
نداشت  ن�ست از ق�افه و ظاهرش پ�دا بود،  ف�لم �ازی کرد�ش حرف

دش رو هم   بوی دود و س��ارش رو �ه خو��  �شخ�ص دادم و بوی  موا  
.حس کردم 

ن�اهم بهش بود، �د ف�لم �ازی � کرد 

 کرد اونو آروم کنه ل�طفه خانم که دن�الم اومدە بود �ا گ��ه وزاری س� � 
دس�ش رو گرفته بود

ک���د �دون اما  روی زانو �شسته بود همچنان روی �وصورت خودش �  
�مارا توجه �ه ن�اە اطراف�ان و عابران پ�ادە و ح�� همراهان ب
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چنان نقش �ازی � کرد که گ��ا خودش مال �اخته بود 

:ن�اهم بهش بود، همچنان روی � صورت خودش � زد 

قم �اس ون ل..ب�چارە شدم ، �د�خت شدم خدا �ه خا� س�اە �شستم ک_ 
م  برم �م��

:لط�فه خانوم س� کرد  اونو  �لند کنه �ا گ��ه  گفت 

ه �ال�� � �اشو مظفر �اشو آبرومنو بردی  عوض اینکه ب�ای ب�ی�� چ_  
 �  من عزادار شدم دخ�� و ��ت اومدە اینجوری داری  �ازی درم�اری ب�ا بب��

من ب�چارە شدم 

لط�فه خانم هق هق  کرد 

 که �� �ا دست روی �ش ک���دو از مظفر من�ف شد  و سمت  ن�مک�� 
:فتاون طرف تر بود رفت ، روی ن�مکت �شست �ا هق هق و گ��ه گ

سته �الم از خدا�ا ب�چارە شدم خدا�ا  �ه خا� س�اە �شستم �چه هام د_   
 � دستم رف��

� �لند شد �ا عص�ان�ت سمت من اومد و گ  :فتمظفر از روی زم��

ە ی روا_   �� مرت�که عو�� �  گفت ماش�نتو �دی  �ه اون دخ��

 زورشو  تو دستهای 
ً
نح�فش   �ه دفعه �اهام دست �ه �قه شد،  مث�

:گذاشته بود از الی دندونای زردش گفت 

م _   � تو دادی �ه  دخ�� م و فرستادی دخ�� ...ازت  ش�ا�ت � کنم تو ماش��
ستون س�نه ق��

:پوزخندی زدم  �ا حرص خواستم از خودم جدا کنم گفتم  

عوض  از اینکه من طل��ار �اشم حاال این طل��ارە ؟_ 

ون دادم �ه سخ�� از خودم جدا کردم   نفسمگرو ب��
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:��   گفتم�ازوشو مح�م گرفتم که اون رو روی ن�مکت ب�شونم،   عص  

ت م_  � اینجا زر نزن من خودم از دست تو شا� ام دخ�� اش�نمو نابود �ش��
کردە

تا این حرف رو زدم �از �ه � صورت خودش ک���د  

وع   �ه هق هق زدن کرد  لط�فه خانم ��

:و �ا گ��ه گفت  

دا داروندارم و�ل خدا�ا خدا�ا منو �کش این روزا رو ن�ینم از کجا ب�ارم خ_ 
زندگ�م �ه تایر  نم�شه؟ از کجا ب�ارم ؟

ن�ت و �ا مظفر �ا عص�ان�ت  تف  انداخت سمت لط�فه خانم و �ا عص�ا
:�� ق�دی تمام گفت 

راحت �شم  ای تف تو روحتون ال� همتون ب��ن ز�ر �ل از دست همتون_  
 � هر�� م�کشم از دست شوماس شوما منو �ه این روز انداخت��

�ا گ��ه و  لط�فه خانم ب�چارە �ا گوشه ی  چادرش صور�ش رو �ا� کرد و 
:گفت

 خال ... خدا�ا_  
�

ی خدا�ا منو ب�� راحتم کن  از �� این  زند� صم کن که خ��
 از جوون�م ند�دم

�
از این زند�

  از داخل جی�م در آوردم 
�

ون دادم س��ار�ر� گوشه ی ل�م   نفسم رو ب��
گذاشتم که د�دم ظفر بنلد   شد  

چقد زود رنگ عوض � کرد ؟ 

وشن کنهاز داخل ج�ب ک�ش �ک فندک در آورد،  جلو  اومد س��ارمو ر 

]16:12 18.11.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۴ارت#

ندل�خندی گوشه ل�ش، و  �ا دست آزادش گوشه س�ب�لش رو تابو 

:ان�ار هیچ اتفا�� ن�فتادە بود �ا همون ل�خندش گفت   

دستمال�سم  ق��ان _ 

س��ارمو روشن کرد   

از حر�� که زد گوشه ابرو�م �اال رفت متوجه �شدم 

:ون داد و گفتخودش فندک رو از رو�ه روی س��ار برداشت و نفسش رو ب��  

چا�رت�م ق��ان_  

�ک عم��� �ه  س��ار زدم،  سکوت کردم   

��ه وشیون  بودن�اهم و �ه  رو�ه رودادم  لط�فه خانم همچنان در حال  گ

:مظفرخان کنار گوشم پچ پچ کرد  

م رو تخت ب�مارستان دارە �ا عزرائ�ل دست و پنجه ن_  رم � کنه دخ��

:�اال رفت و گفتم �� �ه  س��ار زدم و �دون اینکه ن�اهش کنم گوشه ابروم 

خوب حاال منظورت چ�ه؟_  

ون داد از داخل ک�ش س��اری درآورد ، رو  شن که � کرد �از نفسش رو ب��
:گفت

م ن�س تک ��م هم  اونجا ر _   و تخته� دو�� چ�ه ساالر فقط  دخ��

ب بود  آب دهنمو قورت دادم بوی س��ارش جالب نبود، خ�� نامرغو 

این مرد  معلوم �� �� تو �ش م�گذرە   
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ون داد، پر دود س��ار بود و گفت  :نفسش رو ب��

 شو�� که �� جون آد� زادە_ 
�

حرف حرف مردنه   زند�

:این �ارە عص��  برگشتم ن�اهش کردم و گفتم  

چ�ه دک��زمو د�دی شاخ�ات  �ار افتادە؟_ 

ه س��ار زد ن�اهم بهش بود،  ل�خندی گوشه ی ل�ش �شست و �ک  عم��� � 
:و گفت

� د_  � ساالر  ما که شلغم ن�س�م  �الخرە �ا�ا��  گف�� � بب�� � گف��

:پوزخندی زدم و گفتم

تو هم فکر کردی من  �ا�ولم ؟_  

ون داد کنار گ  وشم که  �شت لب تر کرد س�ب�الشو تابوند و نفسش رو ب��
�م بود دقیق 

�ک لحظه حالم بهم خورد،  بوی  ت��ا� � داد   

:که گفت  

� ساالر تو از این روز�ار خ�� داری، شوما ماش�نتون_   و دادین دست بب��
م االن دارە �ا عزرائ�ل سالم عل�ک � کنه م دخ�� دخ��

ی کردم و  �ا پ  � :وزخند گفتم ای��ار عصی�� سم�ش برگشتم ن�اە تندوت��

ت! اش��اە کردی مظفر  �ا�ای طال _  ماش�منو بردە  این منم که شا��م دخ��
داغون کردە 

:خند گفتم آب ده�شو قورت داد تر� تو چهرە اش حس کردم، �ا پوز    

من ازتون شا��م تا خرخرە گرفتار�ن _  

� در پنهون دستمال تو دس�شو جا�ه جا کرد و  �ا ترس نامحسو� که س 
:کرد�ش داشت گفت 
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...درسته ما اهل �خ�ه ا�م اما _  

ون دادم دق�قا منظورشو فهم�دم که اهل موادە  .نفسمو ب��

:�شو انداخت و �ا منومن  ادامه داد و گفت  

اما هنو تو جوب  نخواب�د�م حواسمون  �جاشه _ 

:پوزخندی زدم و گفتم 

 چ�ه حرف دلتو بزن  مظفر �ا اینکه خوب � دونم �� � خ_  
�

وای ��

:�از منوم�� کرد و گفت 

�م فعال ساالر  _   � م�� ....�ا دندە سنگ��

:نفسم پر از دود س��ار بود،  �از پوزخندی زدم و گفتم  

تو  م�خوای کفن ک�� _   تا ما رو ترکه     چ�ه عجله نداری که  ب�ی��  � دخ��
ک�� ؟

:�ه دفه �شو برداشت �ا  دلهرە وترس و تته پته گفت  

�ه دور جون �گو ساالر جون م�مون که �� _  

:ن�اهش کردم �ا خشم که �ا اخم وتخم ادامه داد  

دش رد  شدە درسته شوماخر  اومد راە برە تک چ�خ زدە  چ�خ از رو خو _ 
مام تا�د ن� کنم �ار شوماخرو  جاه� کردە  خ��ت کردە 

:چی�� �ه ابرو دادم و گفتم   

شوماخر ؟_ 

:دستمال رو �از تو دس�ش  تکون داد وگفت  

� طالی ور پ��دە    برو�ــچ  �ش م�گن شوماخر _  هم��

:�ا � اشارە �ه  سمت  ساختمون ب�مارستان کردو گفت  
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ودمون موند�م  مام که تو دخل خ...  االن اف��  آش والش افتادە اون تو _  
خ�ج اینجا رو � �دە   ساالر   ما که گناە نکرد�م؟

]19:56 18.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۵ارت#

:�از پوزخند ن�اهش کردم و گفتم

�� که روی تخت ب�م_   ارستان تو االن حرف حسا�ت چ�ه ؟ نگران دخ��
؟ دارە جون � کنه �ا نگران پول ب�مارستا��

: �ا پوزخند کش داری  ادامه دادم  

من که � دونم  اون فکر  خرا�ت جای د�گه � گذرە_  

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

م  طور�ش �شه ازت_  ش�ا�ت   نه ساالر اش��اە برداشت نکن ا�ه دخ��
� کنم 

:�ا پوزخند  گفتم  

ن شدە �ل�ه  خ�� این منم که �ا�د ازتون ش�ا�ت کنم نه تنها ماش�نم داغو _ 
 �م ؟ز�ون درازی   االن   عوض �شکرته سا�تم و فعال ه��� ن�

فک کردی کس د�گه ای بود  این طوری راحتتون � ذاشت ؟ 

:�ا اخم گفت 

فکر کردی ساالر من از �چه هام  ن� گذرم _  

:پوزخندی زدم و گفتم
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ی از جون �چه هات   �گذری _   معلومه تو برای پول  حا��

انگشت  دستمالش تو دس�ش تکون داد و گوشه ی ل�ش رو کج کرد و �ا 
:گوشه ی س�ب�الشو تاب داد و گفت

�ض خونه � ص�� که دوستاش  خ�� دادن شوماخر افتادە گوشه ی م� _ 
منم دلم تاب ن�اورد  �ه  مص�ب  خ�� دادم

:�از هم �ا حرص  پوزخندی زدم و گفتم  

که دلت  تاب ن�اورد خ�� دادی ؟_ 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

خاطرخواە شوماخرە _ 

تا این حرف زد ان�ار  دود  س��ار  پ��د �ه �لوم  

:سکوت کردم، گفت

ە ی ور پ��دە خو�� زدە ز�_   ردلش قبول دوساله شوماخرو � خواد دخ��
ن� کنه  همون لحظه  

مص�ب رو د�دم از در ب�مارستان داخل شد  

ون دادم   نفسم رو ب��

مظفر �شت �ه در داشت متوجه �شد    

از همون فاصله ل�خندش رو د�دم   

:سکوت کردم  ، رس�د از چند قد� �ا د�دنم گفت  

�ه �ه �ا�ک خان _ 

:مظفر �ا ش��دن صدای مص�ب دس��اچه سمت مص�ب چرخ�د و گفت

عه مص�ب خان منور کردی چا�رت�م غلومت�م �ه موال _ 
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:پوزخندی زدم، �ا چا�لو� تمام ادامه داد و گفت 

ستون بود�م _   ما ا�ه شومارو نداش��م االن �ا�د س�نه ق��

فه خانم بود مص��ت دست دراز کرد سمت من و در حا� که ن�اهش �ه لط� 
:گفت

حال شما �ا�ک خان ؟_ 

ون دادم و گفتم :نفسم رو ب��

مجبور شدم ب�ام _  

:دست از دستم جدا کرد و گفت

� شما بودە �ا�ک خان _   ش��دم �ا ماش��

ون دادم، �� عص�ا�� گفتم  :نفسم رو ب��

داش �شد تااینکه    ن� دونم دیروز  گفت  �ار مه� دارە از د�شب  د�گه پ�_  
 � تماس گرف��

:ن�اهمو �ه مص�ب دادم  و گفتم  

� رو د�دم_  ماش��

ون داد و گفت    :نفسش رو ب��

خ�� داغون شدە ؟_  

:سکوت کردم مظفر  �ا  لح��  مثال متاثر رو �ه مص�ب گفت 

�م مص�ب خان؟_  چه ِ�� رو �مون �گ��

ون داد و گفت  :مص�ب نفسش رو ب��

حال طالخانوم چطورە ؟ _  

ە    وق�� حال طال  رو پر  س�د �� ارادە نفسم تو س�نه � گ��
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ذاشته رو حال عجی�� شدم این مردک چلقوز   �ا این سن وسالش دست گ 
این دخ�� که نصف س�شم  ن�ست

 نگران طال  
ً
:، گفت سکوت کردە بودم، مظفر �ا لحن پر �غ��  مث�

� �ا�د عمل �شه_  ا گف�� نم�دونم واال مص�ب خان دک��

معلو�� از ز�ر تیغ در م�اد �ا نه 

:مص�ب  �الفه دس�� �ه موهاش کش�د و گفت

قط هرچه خ�ج ب�مارستان شد مظفر نگران ن�اش همه اش �ا من ف_  
ی شد بهم خ�� �دین منو از حال طال   ��   خ�� نذاری  حواستون �اشه هر خ��

این  دخ�� �ا�د زندە �مونه

:د نبود، گفت مظفر این دست و اون  دست کرد و در حا� که روی  �ا بن 

�  این آقا �� م�شه_   ت�ل�ف ماش��

]10:27 19.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۶ارت#

مص�ب �الفه و عص�ا�� بود 

ود؟ن� دونم این ظاهرش �شون از این � داد که نگران طال ب 

ی از را�طه اش  �ا طال نگفت  � :ه بود ؛  گفتبرام عج�ب بود این مرد چ��

نگران ن�اش  مظفر خودم حلش � کنم _  

   چا�لو� گفت  
ً
:مظفر �ا لحن �ام�

تا �ا ای_    ُمون پ�ش شما خرا�ه �االغ�� ن �ارتون دار�د ما آق مص�ب ما که ُمهر�
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ان  کن�م  ?رو ز�ر تیغ � ب��ن چه جوری  برات ج��

:مص�ب دست روی شانه مظفر زد و گفت

نگران ن�اش مظفر درست م�شه همه �� درست م�شه _  

ون داد و ادامه داد  :نفسش رو ب��

فعال  حالش خوب �شه _  

:مظفر ��ــــع و دست �اچه  گفت

�گه خودم این �ار گوشش � پ�چونم م�شونمش � سفرە ی عقد د_  
مجبورە  ن� تونه  نه �گه وق�� ز�ر دین شما � رە

آب دهنمو قورت دادم 

:مص�ب خان رو �ه من گفت 

�ا�ک خان  خسارت  ماش�نتون هر�� هست _  

:و دست روی چشمش � گذاشت ادامه � داد 

نم من خودم چشمم  کور دندم نرم من آوردم من �ا�د خسارت و پرداخت ک_ 
ضامن طال خانم شدم 

دن دل طال حاال که بهش فکر � کنم � فهمم مص�ب  برای �ه دست آور 
ە دست �ه هر�اری بزنه حا��

...دو روز �عد   

ود از �شت صند� �لند شدم سمت مص�ب که رو م�ل �شسته ب......   
رفتم 

:رو�ه روش رو م�ل �شستم و گفتم  

د�دی که مص�ب خان من �ه حرمت رفاقتمون ش�ا�ت  نکردم _  

:ل�خندی زد و گفت  
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آقا��  کردین  _  

ون دادم، گفت   :نفسم رو ب��

هرچه �اشه من  تق�ل � کنم _   

:تم س��ارم رو گوشه ی ل�م گذاشتم تک�مو �ه م�ل دادم و گف  

چرا شما �ا�د خسارت منو �دین ؟_ 

:گفت   تمام ن�اهم بهش بود،  منومن کرد و  �ا روی �ا انداخت  و  

من طال و مادرشو آوردم  عمارتتون  منم ضمانت کردم _ 

:�ک عم��� �ه س��ارم زدم و گفتم 

� �اری رو ن� کنه _  اما هیچ کس همچ��

ون دادم پر دود س��ار بود، �ا ل�خندی گوشه  :ی ل�م گفتمنفسم رو ب��

ا�� � گفت_    � این مظفرە �ا�اش  �ه چ��

:�ش رو برداشت ن�اهم کرد  فنجو�شو  جا�جا کرد و گفت 

درسته من چند وقت�ه  خواست�ار طال هستم _  

:فتم� دو�ستم چند سا� بود که ز�ش فوت کردە ل�خندی زدم و گ

اون  دخ�� مناسب شماست؟_   

ون داد، خم شدم خا�س�� س��ارم رو تکون داد  م، ن�اهم رو نفسش رو ب��
:ازش گرفته بودم �ا منو من  گفت 

� دون�د که من چندسال�ه هم�م فوت کردن_ 

:م گفتمفنجون رو برداشتم   و س��ار رو تو ز�ر س��اری  گذاشت  

س�له در ج��انم اما طال  آنچنان  مناسب سن وسال شما ن�_  

:�ا ل�خندی عمیق و گفت 
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نم اصال دل جوون �اشه �ا�ک خان من هم � تونم طال رو  خوش�خت ک_  
مگه �� � خواد؟

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

ا�ط مناس�� ندارە _  درسته اون دخ�� ��

ون داد و گفت :نفسش رو ب��

� تونم �مکشون  کنم من �ارها �ا مظفر حرف زدم_  

:�از ل�خندی زدم، ب�ش�� ش�اهت �ه پوزخند داشت و گفتم 

اج کنه؟تو � خوای �ا این �ارت طال  رو مجبور ک�� �اهات ازدو _  

:سکوت کرد، �از ل�خندم عمیق شد گفتم 

�ارەاین جور که از لط�فه خانم ش��دم مظفر  خ�� بهتون �ده_  

:�از ل�خندی زد و گفت 

ه برسه  مظفر   �ا  پ��ان قراضه هم ن� تونه خ�ج خودش رو �دە چ_  
 مدرسشو  ول کرد افتا

�
د دن�ال �ار  از خانوادشو طال  که می�ی��  از �چ�

 بود م
�

 تا جا�� که از مظفر ش��دم عشق رانند�
�

سا�قات پ�ست همون �چ�
کت � کرد  قانو�� �� غ��

ل و روزشون  دارە خ�ج  مادرشو م�دە   ��ە هم درس و مشق ول کرد  حا
 تونم �ا ازدواج �ا معلومه � دونم خ�� ازشون مطمئنم خ�� نداری اما من �
�خت � کنمطال هم مظفر  رو  از این فال�ت در ب�ارم هم طال رو خوش

:ابرو�� �اال انداختم و گفتم 

و طال مخالف این ازدواجه؟_  

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

� شما خ�� �االست_  د�گه مجبورە موافقت کنه خسارت ماش��
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]10:45 19.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۷ارت#

بود این هم   ل�� تر کردم   ن�اهم �ه خا�س�� س��ارم داخل ز�ر س��اری
.�نوشت طالست، مث ا�ش ز�ر خا�س�� بود 

:ن�اهم �ه مص�ب رفت، فنجون  پ�ش رو برداشت، گفتم   

 کنه _ 
�

اما طال �ه دخ�� آزادە  � تونه آزاد زند�

افته  تو درد� مظفر خ�� �ه من �ده�ارە ا�ر  ش�ا�ت کنم چندسا�  � _  
:پوزخندی زدم و گفتم

خودت � دو��   که  دس�شون  �ه جا�� بند ن�س_  

:جرعه ای از چا��  رو  نوش�د و گفت 

ارە اون روز زندان �اشه �اف�ه،  دووم نم� ۵خودشون م�دونن ا�ه مظفر _   
مرد عمل�ه �ا�د خودشو �سازە 

:ن�اهم �ه مص�ب و گفتم

 هم �س از خوب دری وارد شدی هم مظفر تحت سلطه ی خودت گرف�� _  
و  االن اون دخ��

:ل�خندی زد و گفت

مارو �دم و از من اون دخ�� رو � خوام  مغز خر نخوردم   که خسارت  ش_   
�د� �ا�اش  چشم پو�� کنم

:دلمو �ه در�ا زدم گفتم  
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اون دخ�� رو چقدر � شنا�؟_ 

� قرار داد و �ا�� چای رو نوش�د و   و فنجون خا� رو  روی نعل�� ر   وی م��
:گفت

ن�اە �ه  ز�و�ش نکن دخ��  �ا��ه _   

شو خوندم  قشنگ من  این موهارو تو آس�اب سف�د نکردم  ن�اە کنه تا ته  
م�شه فهم�د دخ�� �ا��ه

:گفتم  

�ه ق�افه و ظاهر ن�س_  

� بود و گفت  :و�  خ�� مطم��

�ه خودشو نگ_   ه داشته دخ�� تو �دمحله ای  بزرگ شدە اما خوب دخ��
ک� جرات ندارە �شت � شوماخر حرف بزنه

ون داد و ادامه داد   :نفسش رو ب��

خ�� جسور و �ا ��ا  بودە  �اهاشون بزرگ شدە اما �ا کج نذاشته د_   
:گستاخ�ه  و �ا ل�خندی ادامه داد 

ای جسوروگستاخم  اون دخ�� برخالف ظاهرش_  خ��  و من عاشق دخ��
شادە �ا�د �اهاش �ا�� و ب�ی�� 

:ل�خندی زدم و گفتم 

خ�� خاطرخواە شدی مص�ب ؟_  

:ل�خندی زد و گفت 

 کنم تموم عمرم ح�ت ش_  
�

اد بودن و �عد �ه عمر � خوام �اهاش زند�
 کردن رو   �عد زنم که رفت، داشتم 

�
ی ن. زند� دادم خ�� بهم دل  �ه دخ��

خانم معر�� کردن اما ه�چکدوم تو دل من نرفت 
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:ن�اە من کرد و �ا ل�خند گفت  

رو خ�� دوست دارم_   این دخ��

س��اررو  �ا حرص داخل ز�رس��اری فشار دادم  

تم نوش�دم،  ن�اهم فنجان قهوە  حاال که �د شدە بودرو  �ا �� م�� برداش 
:�ا مص�ب و گفت

�� ندارم خسارت ماش�نتون من در خدمتم هرجور حساب � کن�د من حر_  
:سکوت کردم �عد چند ثان�ه  که منتظر بود،گفتم 

�اشه عجله ای ندارم حال طال خوب  �شه _ 

ون داد و گفت :نفسش رو ب��

خاطرش  طال  که خوب �شه  ن� خوام حرف خسارت و ش�ا�ت  �اشه  و _  
آزردە �شه

 محا�ا از عشق توی دلم پوزخندی  زدم این مرد �ا این سن وسالش،  ��    
ی که خ�� �اهاش  اختالف دارە و اون دخ�� ه ا� م�گه از دخ�� یچ وجه اش��

�اهاش ندارە

�اد مهتاب افتادم 

د �ه دلم�اهاش ازدواج کردم اما مهتاب � دوسال  �شدە �شت  �ا ز 

]10:52 19.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۸ارت#

) طال ( 
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:تمرو �ه �ا�ا که �االی �م ا�ستادە  بود �ا عص�ان�ت  گف 

 �اش مردە بودم از �� همتون خالص � شدم اینجا هم راحت_  
 کرد �ا عص�ان�ت ن� ذار�ن ؟مامان مقداری از آ�میوە رو داخل لیوان  خا�

:گفت 

� شدە ز�ونتو �از �گ�� دخ�� ن� دو�� این چند روز چقدر فشار _  م �اال و �ای��
روز خوش نداشتم 

:�ا�ا پوزخندی زد و گفت 

آرە �اش مردە بودی منم از��  همتون راحت � شدم_ 

� کنار   دستم � گذاشت  مامان �ا عص�ان�ت  رو �ه �ا�ا، لیوان رو روی م��
:گفت 

ت  اون از  ��ت_  ز�ون �ه دهن �گ�� مرد  این  از دخ��

سم،   تازە �ادم افتاد پ��ا  دست و �اش تو گچ  بود ، خواستم  حالشو ب��
:م نف� �ه س�نه دادم و �ا حالت آە از س�نه خارج دادم گفت

حال پ��ا چطورە ؟_ 

:مامان ل�خندی زد و گفت 

� االن_  ە امشب دس�شو عمل � ک�� پ�شش  تو �خش مرداس  حالش به��
بودم خواب بود 

:سکوت کردم نف� �ه س�نه دادم،  �ا�ا  �ا عص�ان�ت گفت

�ا�ک خان خ�� حرمت مص�ب رو نگه داشت و ش�ا�ت نکرد _  

:پوزخندی زدم و گفتم

لوم آرە جون عمشون اینا همشون دس�شون توی  �ه �اسه است مع_  
ن�ست مص�ب  �از چه نقشه ای تو اون �له ی خرا�شه
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:�ا�ا �ا عص�ان�ت دستمال دور گرد�ش انداخت و گفت  

 مص�ب  �_ 
�

جون چه �اسه ای ؟چرا ه��ون م�� ه زور چه نقشه ای دخ��
�ا�ک خان   را�� کرد که ش�ا�ت نکنه

:�ا عص�ان�ت  گفتم  

رە خسارت �دە معلوم ن�س  چه  وعدە وع�دی �از �ه  مص�ب  دادی   که ب_ 

مامان �ش رو انداخت  

:�ا�ا  �ا عص�ان�ت گوشه ی  س��لش ر  تاب داد و گفت

؟  خودت � دو�� مص�ب خاطرخواهته _   چه وعدە ای دخ��

ل کردم و �ا ت  :مسخر گفتم �غض �لوم رو گرفته بود، اما خودم رو کن��

� دونم �ا�ک خان ش�ا�ت نکردە _ 

� و دادە اونم از روی ح س مص�ب خ�ج ب�مارستان و خسارت ماش��
ا�سان دوس�� 

:�ا�ا �ه دفعه عص�ا�� شد و گفت 

� مردم رو برداش_   �� �اش� � رف��  گور�ه گور ��� ال� چرا �� اجازە ماش��
ز�ر  ِ�ل  راحت � شدم از دس�ت

:�ا عص�ان�ت گفتم

� �ا�ا ح_   م برم زندان من زن اون مردک نم�شم اینو تو گوشتون فرو کن�� ا��
�ا�ک  از من ش�ا�ت کنه اما زن اون ن� شم

:مامان رو گونه اش زد  گفت 

�جونم برە زندان مردم �� م�گن ؟_  
خدا مر�م �دە دخ��

:�ا�ا  �از �ا عص�ان�ت گفت 

� طرف نم�شه جهنم ب_   رو زندان داروندارم رو �فروشم پول ر�نگ ماش��
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� دن�ا دست ک�ه؟ بب��

:فتسکوت کردم �ا ا�راە رو از �ا�ا گرفتم، �از �ا عص�ان�ت گ

جون که مص��ت ندارە؟_   �� � خوای دخ��

جوری �ای  �ه دخ�� حاال هواتودارە خاطرتو � خواد �دە ؟ کدوم جو�� این   
ە  که مص�ب ن�س؟ واال   � مونه کدوم جو�� اینقدر خاطرخواە �ه  دخ��

مص�ب  خوب دارە تو رو تحمل � کنه 

:�ا عص�ان�ت  رو از �ا�ا گرفتم و پوزخندی زدم و گفتم

ن� خوام من حالم از اون مرت�که �ه هم � خورە _  

:�ا �� ق�دی تمام گفت

جون حال � خوای بهت �دە ؟ مگه چشه او _   ن مرد  �لد �� � خوای دخ��
ن�س ؟ 

:مامان �ا اخم گفت

خدا مر�م �دە مظفر این  چه طرز حرف زدنه ؟_  

:�ا�ا عص�ان�ت ز�ادی  گفت 

ول خونه   دروغ م��م؟ این دخ�� مگه �� � خواد اون مرد ندارە؟     پ_  
� ؟ ماش��

 ؟  دارە خ��شم دارە     
�

م جوونای االن مردە و �لدە  فکر نکن... مردون�
اینجوری �اشن  

:رومو گرفته بودم  �ا�ا �ا عص�ان�ت گفت  

�اه�ل که  لقد ن� کنم ؟   دارم برات زر � زنم  نک�ت_ 

]18:43 19.11.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۷۹ارت#

ینکه ما حر�� بزن�م �از ا��� گفتم رو  از �در گرفتم که در �ا تقه ای  ق�ل از ا
شد ن�اهم �ه در کش�دە شد 

�� اخت�ار نفسم تنگ شد 

نهون بود وق�� قامت مص�ب رو د�دم که  �شت اون �ل های بزرگ دس�ش   پ
و  و صور�ش رو پوشاندە بود 

داخل شد  

.�ا د�دنم  چنان �ل از�لش  شکفت  که خرصم گرفت  

وب � ش��دم  �ا �ا�ا  �ه استق�الش رفت ن�اهم بهشون بود اما صداش رو خ 
چا�لو� و چرب ز�و�� تموم گفت

� این زحمتا چ�ه  ر ...  �ه �ه  آق مص�ب  نوکرم _  ل��
�
ا�� ن�س��م خودتون �

جون شوما

� کنار تخت  مص�ب �دون توجه �ه �درم �ا س�د بزرگ �لش جلو اومد رو  م ��
قرار داد 

:�االی �م �ا اندک فاصله ا�ستادە و �ا ل�خند گفت 

حال طال خانوم چطورە ؟_ 

درومو ازش گرفته بودم �غض وحش�نا� توی �لوم چنگ زدە بو 

اما اونقدر مغرور بودم که اجازە ر�زش اش�ام رو ندادم 

ود،   گوشه نفسم توی س�نه ح�س بود، ن�اە مادر نگران  و�ر  دلهرە ب 
� تخت ا�ستادە بود گف :تل�ش رو  گ��د �ا�ا �ا خشم که �ای��
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جون چرا جواب نم�دی؟_  مگه ال� دخ��

نف� �ه س�نه دادم  

و �خورە تو  آق مص�ب که مثل لح�� پر از مه��ا�� �ه خودش گرفته بود ،
:�ش گفت

�� ؟_   � آقا مظفر  این طوری �ا خانومم حرف م��

ه ل�خند �ه �ه دفه تا  گفت خانومم �ا عص�ان�ت برگشتم ن�اهش کردم ک 
:لب گرفته بود،  ن�اهش �ه من بود و گفت 

.. .آق مظفر �ه من بر م�خورها   _   

ا��� گفتم  

 تمام گفت  
�

:�ا�ا �ا دست �اچ�

ب�خش�د آق مص�ب  این دخ�� ز�ون خوش که حال�ش �� _ 

ون  دادم،  که   مص��ت  گفت   :نفسمو �ا حرص ز�اد ب��

�� کش�دە خانومم این روزا خ�� سخ...     نه آق مظفر این راهش ن�س _ 
مال�مت و   ق��ون صدقه حقشه ع��ز من 

ش گذروندە آب دهنمو �ا شدت و حرص ز�اد قورت دادم این د�گه از حد 
:بود که  �ا�ا گفت 

 ا�شاال که شوما فقط از �سش بر ب�این من که د�گه ب��دم_ 

م �ه �ا�ا بود، جرات حر   � ون دادم ن�اە تندوت�� ف زدن نداشتم نفسمو ب��

�ا �ا�ک خان   از وق�� هم فهم�دە بودم مص�ب خ�ج ب�مارستان رو دادە و  
، امضا  و تا�د حرف زدە و قرارە خسارت ماشی�ش رو �دە اسارتمو �ا  سکوت

کردم 

و داشت  احساس � کردم دارم از شدت �غ�� که چنگ زدە بود ��لوم 
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عقدە � شد تو س�نم دارم خفه م�شم 

:مص�ب  �ا ل�خند گفت  

  _ � خودم �لدم �اهاش کنار ب�ام مظفر شما نگران ن�اش��

:ت پوزخندی زدم،  مص�ب  �از �ا همون ل�خند و لحن شادش گف 

نه و زندگ�شا�شاال �عد از عرو� طال � عقل م�اد و � چس�ه �ه خو _ 

ار ب�ام �ا�د �ه مگه دست خودم بود من �ا این مرد هیچ وقت ن� تو�ستم کن
فکری �ه حال خودم �کنم

ودم رو آروم و اما برای اینکه االن آت�شه  مص�ب رو   شعله ور نکنم خ 
خون �د �شون دادم

 را�� شدم �اهاش ازدواج کنم،  اما دست خودم ن 
ً
 فع�

ً
بود که �ا حرص مث�
:گفتم

شا�د بتو�� �ا من� �د اخالق کنار ب�ای_ 

� �اش �ا من� �� اهم�ت پر از تنفر  خ�� ن� تو �� دووم ب�اریو� مطم��

  رو پ�شون�مو ل�خندی زد اصال  اهمی�� �ه حرفم نداد،  دست برد موها��  
،  دستم بهش گرفته بود رو کنار زد،  از شدت حرص داشتم منفجر �،شدم

 آتل بود   رو ن
�

� تو�ستم تکون �م وصل بود و �� هم �ه خاطر در رفت�
ن گوە خور�ا �دم وگرنه چنان دس�شو قلم � کردم که  �ار د�گه هوس ای

:نکنه،  �ا ل�خند گفت 

ە �د�اشو ن� ب�نه _     ک� که �لوش پ�ش ک� گ��

 این مرد حالمو �ه هم � زد از عشق و عاش�� منو م
�
تنفر � کرد ، واقعا

سکوت کردم ه��� نگفتم

کنم؛ حاال که �ه مد�� �ا�د تحمل کنم و  �ه فکر اسا� �ه خال خودم  � 
م   و سکوت کنم تمام خ�ج و مخارج ب�مارستانرو  دادە بود �ا�د  سخت نگ�� 
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م  که تمام �دها�شو گرفته  فردا ز   �رش نزن�ه  و هرچه �ا�د  ازش  امضا�گ��
م  صفته داشت ازش �گ��

واقعا الزم بود 

 �ا�د  
ً
سکوت کنم  برای اف�اری که تو ذهنم گذشت نفسمو �ه س�نه فع�

ش آور بود شا�د هرگز ن� تونم قبول کنم که من زن این مرد �شم برام چند
.ک� د�گه جای من بود �ه �نوش�ش را�� بود اما من نبودم

]09:49 22.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۰ارت#

آب دهنم رو  قورت دادم مقا�له �ا �ک خان ا�ستادە بودم

ا ل�خندی که �ا روی �ا انداخت،  س��ارشو گوشه ی  ل�ش قرار داد و � 
:�� ش�اهت �ه پوزخند نبود گفت 

خوشحالم که خوب و �حال � ب�نمت شوماخر _ 

تان مرخص احساس وحش�نا� داشتم �عد از �ک مدت که از   ب�مارس   
 خوب شدە بود 

�
. �ل اخرە  د�دمش . شدم حالم تق���ا

خواست منو ب�ینه ؟ �ع�� �ا مص�ب هنوز �ا  هم  کنار نیومدە بودن ؟ که �  
� رو و متحمل م�شم اما چرا ؟ مص�ب  که گفته خسارت ماش��

اول � خواد �ا من حرف بزنه ؟  

ه ؟ن� دو�ستم منظورشون چ�ه اصال چه اتفا�� قرارە �� افت 

ی ��  اما  و هدف � � اب خان از د�دن هدف  مص�ب  جز ازدواج �ا من اما چ��
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من چه بود؟

گوشه ی  ل�مو گ��دم نف�  �ه  س�نه دادم و گفتم   

�ا�ات اون  شب من  متاسفم_  

: پوزخندی زد کشتار �ه خو�� د�دم که ل�� تر کردم و گفتم 

ین  �از هم م�دونم  که  این مدت واقعا آقا�� کردین و  ش�ا�ت نکرد_  
متاسفم 

� وسط رو دور زد    ون داد  �لند شد م�� نفسش رو ب��

رو�ه رو�م ا�ستاد  

جان   �ه جور �ا  اندک فاصله،  ن�اهم بهش بود قل�م از شدت ترس و ه� 
د، �ا  ترس ن�اهم بهش بود ،  �� اخت�ا � ر از ت�� ن�اهش  � خا� تو س�نه م��

انداختم 

:خ�� �� مقدمه گفت     

تاسف تو �ه چه دردم � خورە _ 

:منعجب شدم که �ا منومن گفتم  

اما خسارت شوما رو مص�ب قرارە �دن   _ 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

چرا ؟_ 

:فت سکوت کردم  � دو�ستم چراشو خوب � دونه که �� مقدمه گ 

تو   � خوای �ا مص�ب ازدواج ک�� ؟_ 

تا این حرف رو زد �مو �� اخت�ار برداشتم 

 ن�اهم بهش بود  نفسمو �ه س�نه دادم، اما �ا این وجود � 
�

از احساس خف�
.ە بودشد�دی بهم دست دادە بود،  گ��ا لحظه ای ز�ونم بند اومد
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��ارش زد و �از  ل�خندرو گوشه ی ل�ش د�دم و همزمان �ک عم��� �ه س 
ون داد  و گفت  :دودش رو تو صورتم ب��

هوووم ؟   این خ��  صحت دارە  ؟_ 

:آب دهنمو قورت دادم و  �ا  منومن  گفتم   

مجبورم _ 

:پوزخندی زد و گفت  

تو مجبوری ؟_ 

د س��ارشو تو گوشه ی ل�م درد گرفت اینقد ج��دم که  �ا ل�خند خم ش     
:ز�ر س��اری تکوند و گفت 

چرا �ا�د �سوزی و �سازی؟_ 

..مگه عمر رو چند �ار �ه آدم  م�دن 

:داشتم،  گفتم حق �ا �ا�ک خان بود اما من این روزها را� �جز �سل�م ن 

من هیچ  را� ندارم مجبورم _  

:پوزخندی زد و گفت  

تو مجبور ن�س�� تو دیونه ای _ 

:این �ار مهلت  ندادم و ��ــــع گفتم  

. .اینا �اهم توف�� دارن ! من دیوونه ن�ستم من زخم خوردم_ 

ون داد بوی عطرش و س��ارش �ه حا� عج�ب بو   د  برام که  �ا نفسش رو ب��
:ل�خند گفت 

طال تو بر خالف  ز�ونت ضع��� خ�� _  

ار م�ای �ا اینکه �دت��ن �الت�ل��� اینه  �ع�� ندو�� داری �ا زندگ�ت کن_ 
..د�گه �� خ�الش شدی 
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:�شو تکون داد و گفت  

 خ�� کوتاهه که احساسات خودتو مخ�� ک�� _ 
�

زند�

س از اینکه حستو ب�ان ک��   م�دونم تو اونو ن� خوای..  ن��

:اب دهنمو قورت دادم و گفتم  

مسلمه حالم ازش بهم � خورە  و�  مجبورم _ 

ون داد و  گفت    :نفسش رو ب��

طال  اونقدر ضع�ف ن�اش  که ک� پ�دا �شه  بهت �گه_

.. دلم برات م�سوزە 

:ل��  تر کردم و گفتم  

م پول اون ضع�ف ن�ستم  احت�اج �ه دلسوزی هم ندارم  فقط  ن� تون_ 
مرت�که رو �دم 

:�ا پوزخند گفت  

طال ق�متت  رو خ�� �این گذاش�� _ 

خراب بود که  سکوت کردم  واقعا این روزا اینقدر داغون بودم حال دلم 
:گفت 

ى رو واقعا نخواى، �ه_ � وق�� �ه چ��

، نه �ه بهونه  درسته ؟ ..   را� براش پ�دا م�ك��

:�ه خودم جرات دادم و �ا  آرو� زمزمه کردم  و گفتم  

سط درە �ه ت�که از زندگ�م جوری شدە که ان�ار از �ه پرت�اە افتادە �اشم و _ 
دمو نجات ل�اسم گ�� کردە �ه شاخه ی خشک شدە ی درخت،نه میتونم خو 

..�دم نه میتونم خالص �شم 

ە بود،  ل�� تر کردم و �مو ا رس ن�اە سکوت کردم ن�اهش �ه من خ�� ز ت��
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ە اش انداختم   خ��

:حا� بود  عج�ب این ن�اە  منو � ترسوند، گفت  

اون ها�� که از اش��اە کردن � ترسن_ 

 لذت ن� برن،   طال اش��اە نکن      ا
�

ین راهش ن�ست ه�چوقت از زند�

:�مو برداشتم ن�اهش کردم که ادامه داد  

�اد �گ�� �دون اينكه مجبور �ه توضيح و توج�ه �ا�� _

 
�

" ..نه " ��

]10:38 22.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو #

�۸۱ارت# 

:پوزخندی زدم و �ا پوزخند گفتم

ارم؟ راحتم ن� ذارە ��م نه  چه خا�  تو �م ب��زم این همه پول از کجا ب�_  

تا خرخرە ز�ر قرض ش�م 

ون دادم و گفتم    :دست خودم نبود  �ا حرص نفسم رو ب��

چ��ار کنم  ؟ مجبورم  �ه حرفش گوش �دم_ 

:ن�اهش �ه من و  گفت    

تمام  �ده�شو من  بهت م�دم _ 

:تم و گفتمتا این حرف رو زد  از جام پ��دم    و   چند قدم عقب رف
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�� ؟_  

ون داد و گفت   :نفسش رو  ب��

�له درست ش��دی خودم تمام �ده�اتو � دم_ 

 در  
ً
ست متوجه  چی�� �ه ابرو  دادم ، ن� دو�ستم �� ش��دم ؟  اص�

� ... �شدم  کردم و هنگ کردە بودم ،  که �ا همون چی�� �ه ابرو چشم ت��
:متفکرانه و �ا ترد�د پرس�دم

رو چه حسا�� اونوقت تو �د� منو �دی؟_  

:گفت .... ر داد؟ن�اهم بهش بود عص�� و منتظر،  ن� دونم چرا  ذهنم ِارو  

...م�دو�� که االن تنهام _  

:آب دهنم تلخ بود این �� داشت � گفت که ادامه داد  

زنمو طالق  دادم _   

ون دادم ترس؟ واژە ای برای وصف این وحش�� ک  ه فتادە �ه نفسم رو ب��
جونم پ�دا نکردم 

:ل�� تر کرد و گفت  

...من بهت � دم طال _ 

: آب دهنم رو قورت دادم،  �ا خون �دی تمام ادامه  دادم 

طال  فقط بهم اعتماد کن _ 

من  چه     ?این از چه اعتمادی حرف  � زد...  جرات حرف زدن نداشتم  
:برداش�� کردم ؟ احمق که نبودم،  گفت 

ن� ذارم بهت سخت �گذرە  ح�� خانوادت _     

:تا ته حرفش رو  داشتم � رفتم،  عص�� لب  زدم    

راجب این  ازدواج  حرف خ�ل�ارو تای�د کردم که_  
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ارم � کشم ارە  اما چه � دونن من �� د..  �فا خفه شن د�گه نظر ندن 

:ل�خندی رو ل�ش �شوند و گفت  

ە  م�دونم که را�� ن�س�� اون �ا تو  اختالفش ز�ادە  از ت_  و بزرگ��

:پوزخندی زدم و گفتم  

حرف دلتو بزن �ا�ک خان _ 

دم، گفت   � � �ار بود این طوری �اهاش حرف م�� :اول��

� ک��   و _   د�گه مجبور  طال تو � تو�� �ا من بودن  تمام آیندتو تضم��
ی ازداوج ک�� تو ح���  ن�س�� �ا اون پ��

:�ا عص�ان�ت گفتم   

چ�ه دلت برام � سوزە ؟_ 

:�ا ل�خند گفت   

...� تونم  تمام �ده�اتو �دم فقط _     

:سکوت که   نه،   عص�� میون حرفش پ��دم و گفتم  

فقط �� ؟_ 

:اب ده�ش رو قورت داد، عص�� گفتم  

تو راجب من �� فکر کردی �ا�ک خان ؟_   

:سا�ت بود، �از عص�� تر ادامه دادم   

من شدم سوژە خندە ی  مردم _ 

من  شدم   مسخرە ای اینو اون که �� ؟که زن مص�ب � شم 

من شدم درد و دل مادرم �ا خدا،

من شدم  عروسک واسه �ازی تو ؟ 
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:�ا خشم ز�اد ادامه دادم  

؟ اعتمادی   تو راجب من �� فک کردی..  من شدم او�� که ن�ا�د � شدم _ 
که ازش حرف � ز�� چ�ه ؟

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

هرزگی�یی�� _ 

:دست �اچه ��ــــع گفت   

آروم �اش لطفا_ 

:�ا خشم عص�ان�ت و ف��اد گفتم  

ت بندازن هنوز آرە درست فهم�دم �ع��  از آدما م�ان �ه زندگ�ت تا �اد_ 
...ن�ا�د �ه ک� اعتماد ک�� 

:�ا التماس دس�شو جلوم تکون داد و گفت  

لطفا آروم �اش _  

ی چنگ زد �ه دلم  �ه  صدام ،  اما �ه روی خ  ودم ن�اوردم و �غضِ �لوگ��
:عص�� و مح�م تر از ق�ل �ا پوزخند گفتم 

لت م�دن همه_
ُ
له   ه

ُ
� �ات ش  خ�� نامردە  زمونه.. تا  ب�ی��

طال اش��اە نکن  تو جو��  ز��ا�� �ا اون مرد ح��� _  

:تا این حرف رو زد  عص�� گفتم   

اهان جذا�م    ؟  �ه تو چه  ؟ خوش�لم تو رو س�نه   ؟   جذا�م؟...ح�فم _ 
گفتنات واسه عروسک �ازی خودته ؟

تم ازت �شکر کنم االنم ا�ه اومدم اینجا فقط خواس... تو نگران من ن�اش     
شغا�  

�
و� � ب�نم ل�اقت نداری تو �ه آدم عو�� ا

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم 
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ف دارە ال اقل � خواد عقدم ک_   نه اون مص�ب  سگش �ه تو  ��

:�ا پوزخند وعص�� گفتم  

اما ال اقل  شا�د مردم �شت ِ�م حرف بزنن �گن �ه خاطر  پول ز�ش شدم_ 
 ز�شم فردا طوری �شه الاقل �شتم گرمه  ک� حق ندارە برچ

�
سب هرز�

بهم �چسبونه 

:سکوت کردە بود،  عص�� ادامه دادم   

تا وق�� �ارون ارادە  � �ارە _   

ر�شه ی هیچ    نجاب�� 

 � کن�   من   شا�د   �د�خت �اشم..  خشک نم�شه 
�

م و� مفت ِگرون زند�
ن� دم خودمو

]17:11 22.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۲ارت#

ون دووم ب�اری طال خواهش � کنم  رو حرفام فک کن  تو ن� تو�� �ا ا_   
من اینو خوب � دونم هیچ عالقه ای بهش نداری 

:م گفتم خ�� داشت ز�ادە روی  � کرد که �ا خشم از الی دندونا 

ی �دم م�اد اما �ازم حا�� ن�ستم  آبرو _  مو چوب �� عف�� شا�د از اون پ��
بزنم 

:�ا پوزخند گفتم  

ه  ع��ز من   چ�ه فک کردی �ا پ�شنهادی که دادی االن �ال در م�ارم؟  ن_ 
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ج ن� زنم اش��اە کردین من ق�مت خودمو � دونم هرچه �اشه چوب هرا 
ح�� ا�ه �دونم  قل�م �شکنه و اون مرد رو نخوام

:�ا پوزخند ادامه دادم  

رفتارتو که می�ینم مث سگ _  

پ�شمون � شم چرا �اهاتون گرم گرفتم  و اومدم اینجا 

... طال آروم �اش _   

:�عد چند لحظه سکوت  خ��  کوتاە  ادامه داد  

�ه هر حال  این ام�ان ندارە هر کس �ه ق�م��  دارە _ 

:پوزخندی  زدم و گفتم  

آرە ق�مت دارە و� فرو�� ن�س  _ 

:�ا پوزخند ادامه دادم  

گوە     � دو�� من غرورم اینقد احمق ن�س بزارە   هواوهوس جاش_ 
..�خورە 

:نفسم رو ب�یون دادم و گفتم 

  _ � � شدی   به�� ق�ل  از اینکه  منو قضاوت  ک��  از خودت  مطم��

همون لحظه صدای تقه ای �ه در بود  

� که � رفت گفت   :ازم فاصله گرفت  �شت م��

....�له _ 

ر رو �از کرد �ا در �از شد ن�اهم �ه در ، قامت مص�ب رو کنار م��� که د 
:ل�خند گفت 

�ف آوردن !    ق��ان_   جناب   نعم�� ���
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نفسمو �ه س�نه دادم  مص�ب �ا ل�خند وارد شد 

آب دهنمو قورت دادم  

فت م��� در رو �ست و ر .  مص�ب  داخل  شد ، ل�خند �ه لب داشت 

� رو صند� �شست    �ا�ک  �شت م��

:مص�ب همزمان  جلو � اومد �ا ل�خند  گفت  

حال شما �ا�ک خان ؟_  

نف� �ه س�نه دادم �مو انداختم  

دست .    ن شدممص�ب کنارم قرار گرفت رنگ از رخ و حالم پ��د ،  دگرگو  
دور �مرم حلقه کرد 

:زمزمه اش �ا حرف �ا�ک خان �� شد،  �ا�ک گفت   

خوش اومدی _ 

:مص�ب آرام زمزمه کرد  

خو�� خانوم ؟ نگرانت شدم _ 

احساس �دی داشتم 

این حس های وحش�نا� آخر مرا خواهند کشت  

نار خودش ازم جدا شد ، رو م�ل �شست دستمو گرفت،  � خواست منو ک 
:ب�شونه گفت 

� ع��زم _  ..�ش��

:آب دهنمو قورت دادم،  ادامه داد   

� خوای بری ؟_ 

:�ه خو�� حس کردم  سنگی�� ن�اە  �ا�ک رو، گفتم  
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دارە  داشتم � رفتم  �ه ساعت د�گه �ا�د برم مطب،  طناز وقت_ 

:تمام ن�اهش �ه من بودو گفت  

�اشه برو منم  �ا �ا�ک خان    اتمام حجت کنم _ 

د و گفتم   ن�اهم �ه �ا�ک خان کردم،  اون س��ار لعن��  رو �ا حرص  � :�ک م��

عاقل که اش��اە � کنه متاسف م�شه،_  

...ام�دوارم  تموم �شه .. احمق فلسفه می�افه 

:ند و گفت �شو انداخت   خا�س�� س��ار کوفت�شو تو ز�رس��اری تکو  

م خسارتم    رو �...    �اشه �ا شوهرت    حرف � زنم     _    گ��

ر حا� که ن�اهم �ه مص�ب که ل�خند زد که آب دهنمو قورت دادم و د 
فتم گفتم  :سمت در م��

�ف ب_  �ارن آق مص�ب �ارت عروس�مونو �دە �ه �ا�ک خان حتما ���

دن  توسط �ا�ک این حرف آ�ش �ه جانم زد اما  آرومم کرد  از  خا�س�� ش 
خان

]18:01 22.11.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو  #

�۸۳ارت#

:�ا عص�ان�ت گفتم ...

؟...�ع�� �� مرت�که نم�اد _ 

:پ��ا  �ه سخ�� �ای گچ گرف�ش رو جا�ه جا کرد و گفت  
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االن پ�ش �ای تو زنگ  زد گفت نم�اد _ 

ون دادم و عص�� گفتم   :نفسم رو ب��

غلط کردە مرت�که پوفیوز  _ 

�ا حرص ادامه دادم  

!!  �کش " شیهه"امروز تا � تو�� _   

دت نرە فرهاد ک�� که تا عمر داری �ا"  عرعر"و�  فردا   م�ذارم چنان  
خااان 

:مامان ت���خانه گفت  

طالااااا _  

ی �ه فرهاد ن�م ن�اهم �ه مامان که  �ا چشم ابرو اشارە کرد  جلوی طناز   � چ��

:�ا عص�ان�ت گفتم  

... اە دهنم رو �از نکن _ 

� بر � د  اشت �از کرد که �ش  طناز   �لند شد، چادر تاشدە اش رو از رو زم��
:�کشه  گفت 

من برم تو ح�اط تا تو م�ای _  

ون دادم �ا عص�ان�ت    سمت اتاقم  رفتم   نفسم رو ب��

� و  پ     هن چهار خونه کت و شلواری که تنم  بود رو �ا همون شلوار ج�� ��
و  جمع کردم جذ�م عوض کردم �الە ل�ه دارم رو �م کردم �ا حرص موهام

که �ه دفه در اتاق �ا تقه ای �از شد 

:مامان  بود ، ن�اهم بهش،  ��ــــع گفت  

�  خوب شد رس�دم  _  د هم��

:� دو�ستم منظورش چ�ه، گفت  
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ون اون همه_ ل�اس برات  طال  آق مص�ب خوش ندارە  این ر�خ�� بری ب��
خ��دە 

:م پوزخندی زدم  �الە رو �ا حرص رو �م تنظ�م کردم و گفت 

اە مامان چه  تح��لشم گرف�� این روزا _ 

:�ا عجز و التماس گفت  

چ�ار کنم   نه حوصله �ا�اتو دادم نه آق مص�بو _ 

ون دادم و �ا حرص گفتم    :نفسم رو ب��

� جوری �خواد _    مص�ب منو �خواد �ا�د هم��

:�ا  التماس گفت    

...طال  لطفا ��م  خانوم تر  _ 

� برداشتم و گفتم   :عص��  کوله �ش��م رو از رو زم��

اد گور �ا�اش برە من خانومانه �لد ن�ستم  رفتار کنم ،  مص��م   ن� خو _    
رد �ارش

ون، عص�� گفتم   :مامان از در زد ب��

م دن_  م �اغ فرهاد �ه طناز �گو ب�اد تو م�� .... �الش من  اول م��

:مامان همراهم  هم قدم شد و �از �ا التماس گفت  

طال  استغفرهللا امروز ار  �روروت  �� می�ارە _  

:�ا عص�ان�ت گفتم  

آرە درست فهم�دی امروز اخالقم سگ�ه _  

اون �ا�ک  خودم هم خوب � دو�ستم دل�ل این حال خرا�م ک� ن�س جز  
آشغال  
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:ە کرد و گفت �ازوم رو گرفت منو نگه داشت و �ا التماس تو چشمام ن�ا 

طال ع��زم �خاطر طناز  _ 

:�ا عص�ان�ت قدم بر � داشتم گفتم  

من که گوە رفت تو زندگ�م _ 

م �ه ح�اط بود   ا�ستادم مقا�ل پنجرە  پردە رو کنار دادم �ا حرص ن�اه  

ص  دس�شو تو �ا ن�اە دن�ال طناز بودم و د�دم  لب حوض  �شسته �ا حر  
:اب حوض  تکون � داد و ادامه دادم 

 اون خراب �شه _ 
�

اما  نم�ذارم  زند�

ون فاصله هم نفسم رو �ه س�نه دادم این حاال�ش اصال عادی نبود از ا 
:ردم و گفتم � شه فشار دندوناشو بهم رو د�د،  برگشتم ن�اە مامان ک

همه و� ب�چارە  طناز  که حس � کنه برای آدمای مهم زندگ�ش م _ 
� بی�� حالشو ؟.. ن�ست 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

اون عو�� اصال �ا�� از ز�ش گرفته ؟ اومدە د�د�ش ؟ _ 

:�د، گفتم خ�� عص�� بودم هیچ جورە آروم ن� شدم حرصم ن� خواب  

� �� تفاوت�ای فرهاد رو � ب�نه تا حاال به�� �شدە_  تازە �دتر هم شدە      هم��
آشغال ن� ذارە �چه ها رو ب�ینه 

:�ا حرص و عص�ان�ت گفتم  

ز�ونم   ترامادول فرهاد رو ب�ینم امروز خرخرشو م�جوم نک�ت،   خواهر �� _ 
 � !براش شدە  ِاسمارت��

:مامان دستمو گرفت �ا التماس گفت  

رو �خوابون �خدا حوصله ا_   ون عجوزە و تورو جان طناز رف�� �اغش  ��
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عف��ته هاشو ندارم

]09:37 23.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۴ارت#

�ا عص�ان�ت در زدم دستم رو روی زنگ در قرار دادم 

:و تو آ�فون �ا عص�ان�ت گفتم 

ون _  � زن قا�م شدی تو سوراخ موش ب�ا ب�� های مرت�که ع��

� محال  بود این عف��ته   ها این وقت خوب � دو�ستم همشون خونه هس��
ون �اشن روز ب��

�  خ  � ،  ع�� �  نه �ار درست حسا�� داش�� اله زن�ا فقط نه � �ار � رف��
 طنازە 

�
کو�شون تو زند�

:گفتم   �ا عص�ان�ت �از  �ه در زدم و �ا عص�ان�ت و داد و ب�داد 

� آشغال عو�� خوب � دونم تو خونه خودتو قا�م کردی ب�ا ب_  ون و ع�� ��
 نمی�ینم�ه مرد وا�سا جلو هر چند تو اون  ه��لت هیچ مردی و مرد

�
ون�

ای  فحش  صدای داد و ب�داد خواهرش شهنازر و �ه خو�� ش��دم،  صد 
.  صدای مادرش  فاجعه بود 

:صدای شهناز  که  �ا عص�ان�ت گفت 

ته؟  کو� �از�ا چ�ه این آبروی ر�زا چ�ه را  ان_  ؟چه خ�� داخ��

:صدای مادرش  

ف مونو بردن _   شون ندە �� خدا خ��
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ان�ت و داد و پوزخندی زدم،  �از �ا عص�ان�ت ل�دی �ه در زدم و �ا عص�
:ب�داد گفتم 

ون _  اون   �� لندهورتو  �گو ب�اد ب��

 در  �از شد چند  قدم عقب رفتم  قامت عص�ا�� شهنازرو  ت
�

و در، چادر رن�
ا اش رو �ش عص�ا�� جلو کش�د و �شت �ش مادرش ا�ستاد و �

:عص�ان�ت گفت 

ته؟_  چه خ��

:�ا  عص�ان�ت تمام گفتم

ون_   م�دونم اون فرهاد عو�� خو�ست بهش �گو ب�اد ب��

:مادرش �ا عص�ان�ت  تمام گفت 

خونه ن�ست چرا حال�ت ن�س_  

ون دادم پوزخندی زدم،  �ه دفه �ا صدای توق  � �شت نفسم رو ب�� ف  ماش��
�م چرخ�دم 

آب دهنمو  قورت دادم  

فرهاد بود  

ه ابرو دادە بود از ل�� تر کردم     از د�د�ش   روی خوش نداشتم، اخ� �   
�  پ�ادە شد،  �ا لح�� عص�� گفت  :ماش��

ە  معرکه گرف�� ؟_  چه خ��

�ا من بود نک�ت ؟ 

:که �ا پوزخند گفتم   

نم نفس �کشماو�� که  دە سال پ�ش �ه طناز   � گفت �دون تو ن� تو _  

ن بهش وصله ؟  � ..ُمردە �ا   دست�اە ا�س��
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تا این حرف  رو زدم  

:شهناز  �ا عص�ان�ت زد رو کوله �ش��م همزمان  گفت  

ن _  هوووی  ز�ونتو �ل �گ��

توج� �ه شهناز نکردم     

:فرهاد گفت  

طال خانوم واال از خ���مونه ه��� نم��م  _  

:�ا پوزخند رو �ه فرهاد گفت  

وب بودن �ا ادای خ��ارو در م�اری خندە دار م�شه، خ... �ه وخ  نچا�� _  
ردی ؟ خو�� ��ی �ارات جور ن�س آخه  فرهادخان  خو�� که زنتو ترک ک

 پر� ؟ که ولش کردی دوماهه �ه امون خدا ؟ خو�� که حا� ازش ن�
گوە توش     زندست مردە است ؟ خر�� مر�� دارە ؟  ا�ه خوب بودن اینه

:مادر فرهاد �ا خشم و کنا�ه گفت 

نداشت خو�� زد  واال تا اینجا بود  �م و ک�ی... �م تحملش نکرد�م طال  _ 
ز�ر دلش 

:�اپوزخند و عص�ان�ت  رو �ه فرهاد  بودم و گفتم   

وق�� زندە است �ه لیوان آب دس�ش ن� دی_ 

ی � خا�ش؟ و� وق�� ُمرد �ا �ه �طری �الب م��

آرررە ! .. �عد انتظار داری همه �� خوب پ�ش برە؟

:خ�� عص�� بودم،   �ا خشم ادامه دادم   

از خداته     ارە اینه ته معرفتت؟ فک کردی خرم  گوشام مخم�؟  االن_ 
طالقش �دی   

:فرهاد  �ا عص�ان�ت بود  گفت 
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� خوام طالقش �دم ...   د�گه ن� کشم طال  _    

:شهناز �ا عص�ان�ت و طعنه و گفت  

آبرو برامون  نموندە  چو افتادە طناز   دیو�س _      

:پوزخندی زدم و عص�� گفتم  

زونه  خودتون حاال �ال�ه ک�� حر�� ن�س،  اما کنا�ه زدنه  که � سو _    
� تو دهن مردم  انداخت��

:مادرش �ا عص�ان�ت  گفت  

 ��مو نابود ک_  
�

تون زند� رد واال   طل��ارم که هس��  دخ��

:�ا عص�ان�ت رو �ه فرهاد گفتم  

ف و معرفت «برات  دک�� مک�� ن�سم  اما _    سخت گ�� . نمتج��ز � ک» ��
.نهر جور شدە پ�دا کن و روزی سه مرت�ه غرغرە ک. م�اد البته

� ذارە �ادت �م� �ه عفونِت آبروت ن� کنه اما واسه حافظه ات خ��ه، ن
..برە   طناز چ�ارته  و چه  کردی واسه خاطرش 

]10:44 23.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۵ارت#

ص�ان�ت و داد �ه دفه شهناز �ا عص�ان�ت از �شت چنان کولمو کش�د و�ا ع 
:و ب�اد گفت 

خفه شو دخ�� گندە تر از دهنت حرف � ز�� _ 

� انداخت  که شاخم در   چنان کو� �ازی در آورد و  کولمو کش�د رو زم��
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:نب گفت اومد ،  و  ن�اە خشمگینم بهش بود که �ا حرص و حق �ه جا

تونو ن� خواد _    ، � خواد دست از � فرهاد بردار�ن اون د�گه دخ��
� ؟ طالقش �دە چرا ول کن ن�ست��

:�ا عص�ان�ت  گفتم  

� ان�ار �ه زور آو�زو _  ن�� � � جوری حرف م�� ن فرهاد شدە ��م خجالت �ک�ش��
دست از �ش     خ��ه دە دوازدە ساله  زنو شوهرن االن  که حال طناز �دە

بردارە ؟

:�ا خشم و عص�ان�ت  ادامه دادم  

ە مگه �قال�ه خوشم نیومد �سش �دم تازە همونم �س ن� گ�� _ 

:مادرە پوزخندی زد و گفت   

ونه ی شوما ن�اە فرهادم �کن  شدە پوست و استخون  از دست دخ��  دی_  

:تم �ا عص�ان�ت رو �ه فرهاد دست دراز کردم و �ا پوزخند گف 

 خودشه افسار زن و زندگ�شو دادە دست شوما  ک_  
�

� زالو از �� عرض� ه ع��
� خ�التون ن�ست  دار�ن خون  خواهرمو � خور�ن و ع��

ه خودم اومدم  تا این حرف رو زدم �ه دفه شهناز �ه طرفم حمله کرد تا � 
�اهم   �الو�ز شد�م 

 کش�د و حرفای �اهم   دست �ه �قه شدە بود زن�که و اصال خجالت ن�     
د و مادرە �دتر از اون  � زشت و نام��وط م��

ادر از �ش  اما �م ن�اوردم چنان عص�� بودم  که �اهاش درگ�� شدم،   چ 
وع کرد جیغ زدن  خود �خود کش�دە شد ��

قد پ�ش روی د�گه تو حال خودم نبودم چنان عص�� بودم که  نفهم�دم چ 
نم  � دستم داشت  ز�ر ... کردم و �ا تمام توانم دارم موهاشو م�کشم و  م��

�ات مشت و بود رو �مرم  د �� � ... جیغ م��
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د فحش � داد   � .شهناز جیغ م��

.�ه دفه �ا ف��اد فرهاد منو از شهناز جدا کرد  

منو سفت گرفته بود  

.�داد ن�اهم �ا خشم نفرت �ه شهناز که جیغ جیغ م�کرد و فحش م 

:�ه دفه فرهاد  �ا ف��اد فت    

.ب��د �م ش�د تو _ 

:مادرە �ا عص�ان�ت گفت  

� بی�� خواهرش چه هااارە _ 

تاخواستم سم�ش حمله کنم فرهاد منو مح�م گرفته بود  

:�ا عص�ان�ت گفتم  

� خو�� �ه شوما نیومدە هرچه سا�ت م�ش�م ه��� نم�گ�م فک م_   �کن��
..وظ�فمونه از خو�� کردن فقط �ش�مون�ش �ه ما رس�د 

:گفتم    �ا انگشت اشارە سم�ش �ا خشم �شانه رفتم  تهد�د کردم  و  

از تک تکتون ش�ا�ت م�کنم _ 

:مادر فرهاد �ا خشم  گفت  

د�م    عوض �شکرتونه که این همه مدت دخ�� نکب�تون رو تحمل کر _ 

:�ا پوزخند ،  ادامه داد  

مار تو آس�ینمون پرورش داد�م _  

و گرفته بود  و �ه دفه ن� دونم فرهاد چطور شد که �ا عص�ان�ت هنوز من 
:اد و عص�� گفت اجازە ن� داد تکون �خورم و منم در تقالی رها�� �ا ف��

� تو کوچه _  ب��ن  تو ب�ینم �ل همسا�ه ها ر�خ��
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اصال برام مهم نبود  

 خواست �ا عص�ان�ت منو سمت ماشی�ش کشونکشون برد، ن� دو�ستم � 
چ�ار کنه 

در تقال��  رها�� بودم   

دست بردار نبود   

:منم �ه شدت عص�� و �ا خشم گفتم  

هوووی ولم کن _ 

� رو �ا خشم �از   کرد و  منو    محل نداد �ا خشم �ک دست آزادش در ماش��
که سخت در تقال بودم تو ماشت �شوند 

:فرهاد  

� ب�ینم اینقد زر نزن _  ب�ش��

:گفتم   مجال نداد چنان در ماش�نو ک���د بهم که �ا خشم و ترس  

هوووی چته دیونه شدی ؟_ 

� صند�  عقب  و  �ا عص�ا   ن�ت و ا�راە کولمو انداخت از ش�شه ی ماش��
:گفت 

مگه ن� خواس�� �اهات ب�ام ؟_ 

]09:34 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۶ارت#
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سکوت کردن نفسم �ه س�نه دادم

:صدای ف��اد مادر فرهاد که �ا عص�ان�ت گفت 

ی؟_   فرهاد کجا م��

فرهاد توج� نکرد تمام ن�اهم بهش بود 

پر از خشمو نفرت  خشم   

:فرهاد �ا عص�ان�ت قسمت رانندە � اومد گفت

برو برو تو_  

شهناز  �ا ا�راە  چادررو روی �ش � کشد   

:و  �ا خشم و کنا�ه و عص�ا�� گفت 

� ؟_  کدوم گوری � ری فرهاد �ازم � ری که �از   خامت ک��

سکوت کردم  واقعا �حث کردن �ا اینا   حماقت محضه  

� دو�د   د�دم شهناز سمت ماش��

نفس نفس � زد  

.فرهاد �ا خشم سوارشد و  در   رو  �ست  

  � ، سمت فرهاد خم شد ، فرهاد ماش�� �  رو روشن شهناز از ش�شه ی ماش��
:کرد،  شهناز   �ا طعنه وکنا�ه گفت 

فرهاد " خر �شو"_ 

� رو روشن کرد   ون،  ماش��  فرهاد   عص�� نفسش رو  داد ب��

اش رو  �ه من داد �ا شهناز �ا �� ق�دی تمام �شت چش� نازک کرد، ن�اە کینه  
 تمام گفت

�
�� مالحظ�

ا�ر هم که شدی _ 
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رات دن�ال زن فرهاد مامان دارە ب.. واسه ��  �شو که  ارزش داشته �اشه 
د طالقش �دی� گردە خودتم � دو�� اون د�گه برات ز�� خو�� ن�س �ا�

ن توجه �ه فرهاد اصال هیچ حر�� نزد � دو�ستم خ�� عص��ه که �دو  
� حرکت کرد   شهناز ماش��

� جدا شدە    که  شهناز  از ماش��

:�شت �ش �ا ف��اد که صداشو ش��دم  گفت

فرهاد �ه خودت ب�ا_   

محل نداد،  خ�� ناراحت و عص�� بودم  

� موم تو دس�شون بود  فرهاد این جوری  ع��

شتحرص خوردم،  ب�چارە خواهرم که هیچ سه� از شوهرش ندا  

ون فرهاد حرکت کرد،  دقا��� خ�� کوتاە گذشت،  �ه دفعه ن  فسش رو ب��
:داد و گفت

�ه جاها�� د�گه خسته ن� �� _  

 � م��
َ
ی ه ُ

��دم د�گه ب! م�فه� طال ..! ح�� ناراحت ن� �� فقط می��

:پوزخندی زدم و گفتم  

اصطالح    که واست هزرتا �ه... این جماعت از خداشونه خسته ب�ی�نت _ 
 � راە در واقع چاە برات �ک��

:ن�م ن�ا� بهم انداخت و ادامه دادم  

�د ب��دی فرهاد _   

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

خسته تر از اونَ�م که اهم�ت �دم_ 

این رسمش نبود فرهاد _ 
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 �ه موهاش زد،  گفتم  
�

:عص�� چن�

خواهرم تو اون خونه خوش�خت نبود _ 

:ن�اهم بهش بود،   ادامه دادم  

ودت نداری،  مادر و خواهرات رو تو �سلط دارن تو هیچ ارادە ای از خ_   
طناز تو اون خونه جلو چشمای تو پ��ر شد و دم نزدی 

:سکوت کرد، ن�اهش �ه خ�ابون شل�غ رو�ه روش بود،  گفتم  

تو از اونا � تر� که طنازو ق��و�� کردی _ 

سکوت کرد  

ون دادم پوزخندی زدم ن�اهمو ازش گرفتم نفسم رو ب��

:�ه خ�ابون رو�ه رو دادم و گفتم 

ی خوش�خت فک  کردی االن مثال  طنازرو طالق �دی �ه زن د�گه �گ�� _ 
؟  م���

وجدانت آرومه؟  

ون داد برگشتم ن�م ن�ا� بهش کردم و گفتم  :نفسش رو  ب��

ن د�گه اون وقت فکر � ک�� خواهرو مادرت خوشحالن که تو �ه  ز _  
ی �ا �ا اون رفتارشون  به�� از طناز  نخواهد بود � گ��

� شد که احساس کردم �ه زور نف  س �ه س�نه داد س��ک �لو چنان �اال �ای��
:برگشت  ن�م ن�ا� بهم کرد و گفت 

ا�د من طال خ�� سخته،   خ�� سخته تو این خونه �ه جای طناز �_  
� م��ض � شدم،  ن� تونم گ��ه کنم ن� تونم �اهاشون در ب �فتم االن هم��
ا�ط این جوری خ�� روم فشار آوردە �چه ها تنهان مادر  شونو  � خوان��

مادرم اجازە نم�دە �ه د�دن طناز ب�ان 
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اف � کرد؟  لب و گ��دم اع��

نف� �ه س�نه دادم جای ام�دواری بود  

:زمزمه کردم 

 رسه فرهاد فقط �ا�د خودت �خوای تو ماشاهللا  دس�ت �دهنت �_ 
نفرن هیچ اتفا�� براشون ن� اوفته  �۵ تو�� جدا ��� اونا 

ە دست زن و �چه تو �گ��  �ه جای د�گه خونه �گ��

  � اونا زندگ�شون � ک��

� ؟  �ه � خورن فکر  � ک��  ک�� تنها این وسط کسا�� ��

�  که نابود � شن، طناز من �ه دورە تحت نظ ر روان پزشک و�چه ها هس��
هنوز هم  �اشه خوب � شه فقط �اف�ه تو رو �اور کنه �اورت کنه که

ە  � خوا�ش  و دوس�ش داری  اون  �د ون تو � م��

 �ه موهاش زد و گفت 
�

:�از عص�� چن�

]10:09 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۷ارت#

 � ارنداشتم ام�دوارم شدم وق�� گفت مادر و خواهرام راح�ش نم��

ندارم  خودم هم � دونم بهش سخت � گذرە اما هیچ راە چارە ای_  

�  � دونم �اری � ک  � که این �ار از خانه طناز  برگردە  خونه دیوو�ش � ک�� ��
فرار کنه

:پوزخندی زدم و گفتم 
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 زناشو��  �ع�� چه ؟_  
�

 چ�ه ؟ زند�
�

اونا چه � دونن زند�

حساد�شونه  چه م�دونن مرد �� � خواد  �چه �� � خواد اما از روی 

:برگشت ن�ا� بهم کرد و گفت 

نه این حرفارو �اور ندارم _  

:پوزخندی زدم و گفتم

و�� چ_    تو دادی دست اونا وق�� ب��
�

� د�گه افسار زند� ه � دو��  طناز  هم��
؟ � تو خونه چ��ار � کنه  چ�ارش � ک��

�� م�کشه؟ 

:برگشت �از ن�اهم کرد و گفت  

طناز هم�شه سا�ت بود حر�� ن� زد فک کردم شا�د راض�ه_ 

:پوزخندی زدم و گفتم 

� تو  هم�شه آروم بود هم�شه سکوت � کرد تو خودش ر�خته واسه_   هم��
خودش ر�ختنها اینجوری طناز رو نابود کرد

�ز شد،  تومور شد و دارە دیوو�ش م�کنه   ل��

:ل�� تر کردە پ�چ�د تو خ�ابون �ا �عت گفت 

 خونه �چه ها _  
�

خ�� خستم خ�� �ار زند�

�اش  چشمامو � �ستم و د�گه �از ن� شد  

:ن�م ن�ا� کردم بهش و گفتم  

ِهش او�� واست � مونه_ 
َ
اینو هم�شه �ادت �اشه ت

و � خوادت �ا دل وجون.. که خسته و لهو داغونتم د�دە 

ام �ه خواهر و مادر واجب  ان�ار نا�ذیر ،  فرهاد ا  ما او�� که هم�شه اح��
، اون زنته �ه شب مثل �ه �چه، م � ثل �ک ���چه آرومت م�کنه اونا ن�س��
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ی خسته �تو بزاری تو �غلش آروم �گ��

 موهاتو نوازش کنه  بوی ت�ش صدای نفس هاش  ن�ض زندگیته 

ون داد � این حرفها برای خودم سخت بود اما نفسمو ب�� :م و گفتم گف��

ی �� � �م هیچ � مثل زنه آدم ن�ست که فق_  ط  برات خودت � گ��
�مونه

ون داد و گفت :نفس ب��

و از اول درست کنم،_ � ؛  طال   بهم فرصت �دە ، �ا�د همه چ�� همه ��

وح�م ر�خت بهم  این مدت خ�� فکر کردم خ��،   طناز که  نبود  خ�� ر  
ردم حال  جرو �حث کردن �ا مادر و خواهرم  رو ندارم ،سکوت ک

مادرم د�گه جو��  تنها�� �چه ها، حال خرا�ه طناز و  عکس العمل  خواهرا و 
برام نذاشته

م ازشون جد  ا �شم طال  اما �ه من فرصت �دە �ا�د �ه خونه �گ��

ین راح�� قانع نم�شن اما � دونم این هم مد�� زمان � برە چون � دونم �ه ا
خوان رضا�ت اون خونه ارث �در�ه تا �فروشمش و سهم شون رو �دم شا�د ن

�دن  اون وخ �ار  سخت م�شه

:واقعا خوشحال شدم ل�خندی روی ل�م زدم و گفتم  

ی  بری اونجا تو �ه خونه د�گه داری فرهاد � تو�� دست زن و�چه �گ�� _ 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

وا�ه تو همون کوچه هست ن� خوام نزد�ک شون �اشه و کوچک �ه خ_  
است 

:آب دهنم رو قورت دادم هنوز ل�خندم رو ل�ام و گفتم

ه تا اون موقع �ه مد�� طول � کشه تا طنازم حالش خوب �ش_  
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تا اون موقع  میتو�� همه  �اراتو کردە �ا��  

ی ن� تونه جای خانوادە �  ی ادم �اشه ک� دست  زن �چتو  �گ�� برو هیچ چ��
حت�اج دارنکه از خون و پوسته  رنگ  توئه این �چه ها �ه مادرشون ا

مادر خواهرات  چه اتفا�� براشون م�افته؟ 

 خودشونو دارن  و حتم دارم تو هم تنها شون که نم 
�

اری بهشون زند� � ��
سخت �گذرە هم�شه هواشونو داری 

سکوت کرد  

ا�� دارە �ا خودش �  ە و این تا خوب  م�دونم  االن فرهاد تو �د �� لنجار م��
� را درست کنه  ە و همه چ�� �ه خاطر تصم�م�ه که  �گ��

ە �س  و خانوادە اش را قانع کنه و تا حال  طناز خوب �شه زمان ز�ادی می��
�ا�د ص�� کرد

]10:19 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو #

�۸۸ارت#

مقا�ل در خونه بود که �ا� کرد�م  

:نفس �ه س�نه دادم،  رو  �ه فرهاد گفتم

اە گفت بهش حق  �_   دە فرهاد اون ا�ه طناز حر�� زد عص�� بود و  �د و ب��
خ�� خسته است

شا�د چشم د�دن تو هم نداشته �اشه  

ا�ه نخواست �اهات ب�اد خودت برو من خودم م�ارمش  
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:�ش رو انداخت و گفت

ارو � فه� _  � ...  تنها که �ا�� خ�� چ��

ە ن�اهش کردم   لحظه ای خ��

:که ادامه داد     

س�د دردم  هیچ کس...!  من  ماە ها  خودم  نبودم  و ک�  متوجه  �شد_  ن��
چ�ه 

:�ش رو انداخت و آروم زمزمه کرد  

ی  تو �ار منو ناراحت � کرد ا�ه حر_  � �ن چ�� �� هم ن� زدم وق�� کوچک��
طناز زود � فهم�د ناراحتم 

:�شو برداشت دس�ش � لرز�د و ادامه داد  

هواتو دارن   چند ماهه  هیچ کس نم�دونه �� � کشم  اونای�م که مثال _ 
!مِث سقف �اذبن

 از تو ن�س که بتونه هوا_
� ِبه��َ

�
ودت �اش فرهاد  چون ک

ُ
ی  زندگیتو  خ

ا�� که ل�اقت داری  � داشته �اشه  �ا اون چ��

�ا� وقتها �اهاشون  موافقت � كنم_

:�شو برداشت و ادامه  داد  

دارم چون واقعا توان ن... اما فقط براى اينكه د�گه حرف نزنن _  

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

، تو داری � فهممت اما اینو �دون  و  مراقب �اش که چقدر مدارا �_   ک��
 � ش و اینه ن��ج. �ه اونا �اد م�دی که چطور �اهات رفتار ک��

:سکوت کرد، گفتم  

� خودتو پ�دا ک��   و �اور ك��  خو _  �  تو عامل �ا�د اول  از هر چ��
ش�خ��
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ت ن� شه !.. �د�خ��  اونا ن�س ، رئ�ست �ا خو�� ب�ش از حد ک� اس��
اونا   بهت �سلط دارن ! � شه

رن قض�ه چ�ه   االنم بو ب.. من از اونام که هم�شه هر�� �شه تقص�� منه _ 
راحتم ن� ذارن  خدا � دونه چه ف�ل� �م در ب�ارن

:پوزخندی زدم وگفتم  

،  اونا م�دونن تو چقد ضع���  هم�شه وق�� كه �خوان اذي�ت_   � ك��

ن ی رو كه دوست داری رو ازت � گ�� � ن  تو اونا دارن طنازو ا! چ�� زت � گ��
دوسش داری  و� راهشو �لد ن�س�� 

 این مدت که طناز نبود تازە دارم جای خال�شو حس � کنم_  

  _، ی رو که ق�ال بودە خراب نک�� � تا چ��

ی رو که هست تغی�� �دی � و برای �ه �س �ا�د   خودت.  ن� تو�� اون چ��
اتفاقات تلخ آمادە ک�� 

در مشک�ش تو همون لحظه در ح�اط �از شد،  وق�� قامت  طناز رو �ا چا 
.در د�دم  �� ارادە سکوت کردم 

ود  �ه من افتاد آب دهنمو قورت دادم وق�� ن�اە  فرهاد که پر از دلهرە ب 

� طوری �ا  حالت خا� که ن� دونم عص�� بود     �ا  دلهرە بود  طناز هم��
. ترس بود زل زدە بود  �ه فرهاد 

 البته درر  
�

و �از کردم و از �ه دفه �ه خودم اومدم و �ا �عت و دس��اچ�
� پ�ادە شدم ماش��

هاد که هنوز �ا تا من پ�ادە شدم د�دم طناز �ا عص�ان�ت �ه دفعه سمت فر  
� �شسته بود رفت  ترس و متعجب تو ماش��

� � ز   د �ا �ا خشم و عص�ان�ت �ا کف دو دس�ش �ه ش�شه ی ماش��
 خشم ز�اد گفت

�
:عص�ان�ت و تق���ا
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تو اینجا چ��ار � ک�� واسه �� اومدی برای �� اومدی ؟_  

مو نزارم نفس نفس � زدم �ا �عت  سم�ش رفتم،  س� کردم دستاشو � گ��
� بزنه  �ه ماش��

:�ا التماس و عجز ز�اد گفتم 

طناز خواهش � کنم آروم �اش _ 

ان بودگوشش �ده�ار نبود، چادر روی �ش بود اما  از �ش  آو�ز 

  � �  زد�� �ه جلو خم شدە بود و �ا عص�ان�ت �ه ش�شه ماش��

س کردە بود �ا دو تا کف دستاش  �غض وحش�نا�  واشک  چشما�ش رو خ� 

:�ا �غض و ب��دە ب��دە گفت

این واسه �� اومدە ؟_  

برای �� گف�� ب�اد اینجا ��  از جون � خواد

�ا الماس دستاشو گرفتم داشتم دیوونه � شدم

 وق�� این حال�ش � د�دم اش�اش روی گونه هاش � غلت�دن 

:دستاشو �ا عص�ان�ت تمام گرفتم و گفتم

ت حرف بزنه تا حالت  خوب �شه_    طناز �ا�د ب�اد �ا دک��

�ه و ب��دە ب��دە �ا عص�ان�ت  س� � کرد خودشو از من  جدا کنه و �ا گ�  
:گفت 

نم حالم من ه�چ�م ن�س من حالم خ��ه من اینو ب�ی.... من ه�چ�م ن�س_ 
�دتر م�شه ن� فه�؟

ا گ��ه و چادر از �ش افتادە بود و س� � کرد و جمع و جور کنه �
:عص�ان�ت و ف��اد ادامه داد

م، من اینو ن� خوام ب�ینم تو ای_   نو ن� فه� ؟ که ور من اینو ب�ینم � م��
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داش�� آوردی 

� پ�ادە شد و �ا التماس صدا ش �ه شدت فرهاد نفهم�دم چطور از ماش��
:� لرز�د گفت

طناز آروم �اش  �اشه ع��زم_  

]11:20 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۸۹ارت#

چادرش و روی �ش �ه سخ�� گرفته بود  

�ک طرف چادرش �ا دست گرفته بود �ا  عص�ان�ت  

:گفت   ن�اهش �ه من بود اما �ا  دست اشارە �ه سمت فرهاد کرد و 

الم �دتر � شهاین از اینجا برە من حال د�د�شون ندارم اینو ب�ینم ح_   

فرهاد  دست  طنازرو گرفت سمت خودش کش�د  

� شون بود،  �ا التماس و خواهش گفت :اندک فاصله ای ب��

اعتماد کن آروم �اش ع��زم  �ه من...  طناز خواهش � کنم  آروم �اش_  

د �ا طناز  �ا عص�ان�ت خا� خودشو عقب کش�د، �ا دست هلش دا 
:پوزخند عص�ان�ت تمام گفت

ی که توی ن�اِە تو ن�ست ؛ اعتمادە _   � تنها چ��

طناز خ�� عص�ا�� بود 

که �از �ا گ��ه و �غض و عص�� گفت
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�اورش کنم  ساله هیچ اعتمادی  تو ن�اە تو ند�دم که االن �خوام ۱۲_  
:فرهاد �ا التماس گفت

بزار حرف بزنم خواهش � کنم اینقدر عص�ا�� ن�اش_  

:طناز �اعص�ان�ت پوزخندی زد و گفت 

دی اصال مگه تو �ل!  چه حر�� داری بز�� ! چه حر�� داری بز��  ها_    
حرف بز�� ؟

ون دادم ، تمام ن�اهم �ه اونا بود ن� تو�  ستم حرف بزنم �ا�د نفسم رو ب��
. طناز حرف دلش رو � زد �ا�د �� خا� � شد

:�ا خشم و حق �ه جانب و گ��ه گفت 

دروغتو �گو ظرفیتم �االست! خجالت نکش_ 

:فرهاد �ا التماس ب�ش�� گفت

خواهش � کنم اروم �اش اومدنم این طوری هم ن�س _ 

ن هاااان �س چطور�ه ؟   اررههههه   ؟   تقص�� تو ن�ست م_  
 پرتم کردی دوست داشت�� ن�سم نه واسه تو نه واسه خونوادت   که �ا ا

�
ردن�

ون  ب��

 داشتم دیونه � شدم حرفای طناز وجودمو �ه آت�ش � کش�د 

آوردناز ترسشون   تو هم�شه مقا�ل اونا سکوت � کردی   هر �ال�� �م � _  
م  � د�م  جرات دم ن� زدی    مث �ه احمق و سا�ت بودم اما   کور  نبود

� نداش��  و ندارررری  نه گف��

:فرهاد  گفت  

تو ن� دو�� تمام  � خوام اون   فرهادی �اشم که تو � خوای تو ن� دو�� _  
...این مدت نبودی من �� کش�دم   اومدم که 

گ��ه های   طناز �ا گ��ه میون حرفش رفت حرف فرهاد ن�مه موند وق��  
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دلخراش  طناز  رو د�د سکوت کرد 

.د�گه ذو�� تو این دل �� صاحاب شدم نموندە واسه برگشن_ 

برووو  د�گه ن�ا .. د�گ برنگرد 

:فرهاد �ا التماس  گفت  

م طناز هر �د�خ�� ای که  دارە �م م�اد از سکوت خودمه � دون_ 

:� زد گفت �ا دوتا دستاش سمت فرهاد حمله کرد �ا مشت �ه  �وصور�ش

ه دوست دارم نه برو�رو از اینجا �مشو برو،  من د�گه تورو ن� خوامت  ن_  
ی منو از خونه د�گه �ه حرفات  گوش ن� دم،  روزا�� که �ا�د بودی نبود

ون، برو �مشو ن� ون  حاال هم برو �مشو ب��  خوامت پرت کردی  ب��

طناز نا اروم بود

ان�ار �از حمله بهش دست دادە بود  

� تو�ستم �ا شدت عص�ا�� و �ا مشت �ه �وصورت فرهاد � زد اصال ن
ل کنم کن��

تا خ �ه ودم اومدم  د هنوز  اونو � زد  

لش نبود  فرهاد قادر �ه کن��

دگ��ه � کرد، داد و ب�داد � کرد حرف � زد عص�ا�� بو   

� شد �ا جیغ و گ��ه گفت   :نفهم�دم چطور �ه دفعه نقش زم��

ە_  برو �مشو از اینجا من �ا تو حالم به��

.تا �ه خودم اومدم کنار طناز زانو زدم  

حالش   اصال  خوش نبود 

که � . درنگش �ه قرمزی زدە بود،  از شدت عص�ان�ت صداش گرفته بو 
م رو داشتم
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:�ا عص�ان�ت رو�ه فرهاد گفتم 

برو،   خودت  برو  مطب  وقت دک�� گرفتم اسمتو �گو    _  

ش حرف بزن   برو �ا دک��

:ص�� گفتمفرهاد تا خواست  کنار طناز  زانو بزنه،  �ا عص�ان�ت و ع

برو ن� خواد،  دارە دیر م�شه طنازو خودم  م�ارم _ 

 تمام گفت
�

:�ا دس��اچ�

اما حالش �دە_ 

:�ا عص�ان�ت هلش دادم و  گفتم 

شد�� ن�س ب�ا  �فرما  � بی�� حال و روزش این �ه این راح�� خوب_  

:فرهاد  �لندشد،   عص��  گفتم 

برودارە   دیر م�شه_ 

:ن�اهش کردم و ادامه دادم  

اریا�ه � خوای حالش زودتر خوب شه �ا�د �ه مد�� تنهاش بز _  

]15:09 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۰ارت#

چند روزی گذشت   

:�� عص�ا�� شدم، �ه دفه �ا عص�ان�ت گفتم

�دم �د �اشم آق مص�ب  اما ترجیح م" �ادت �اشه من � تونم �د �اشم " _ 
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تا اینکه تظاهر �ه �ه ادم خوِب تقل��  �اشم 

:چشم� زد و �ا ل�خند پر از اطمینان  و گفت   

هر � تظاهر �ه هر �� � کنه،_ 

� تو��  �د تو ن... و اون آدم دق�قا تو��   ..  درست تو �اطن عکس اونه 
�ا��   طال  من خودم � خوام بزرگت کنم  

:،  گفتم پوزخندی زدم ، اما تو دلم حال �حث کردن �اهاشو نداشتم 

ن دست خ� که این حرفا �ه دردم ن� خورە آق مص�ب  و سفته ها   و او _ 
از �ا�ام داری رو �ه بهم  �دە 

:�ازم چشم� زد و گفت   

� دارە_  �اشه گفتم که همه  رو بهت م�دم  اما �ه ��

:�ه  دفه �ازم  عص�� شدم  �ا عص�ان�ت گفتم  

م �ازم چه �ا�م��� �م در آوردی هر�� گف�� که قبول کرد_ 

�   �لند  شد،  جلو اومد   ون داد  از �شت م�� کنارم رو م�ل   نفسش رو ب��
�سشت 

من مجبور �ه تحملم ... �ا�د تحمل کنم  

آب دهنمو �ا ا�راە قورت دادم  

:ا� گفت دست دور �مرم حلقه کرد، گونمو بوس�د  و آرم �ا  لحن خ 

م ؟_  �اغ خندە هات رو �ا�د از  �ق�ه  �گ��

    ن�اهش کردم ، آغوششو دوست نداشتم  چه حس وحش�نا� بود  

ننحس � کنم درونم �ه ت�مارستانه که تموم م��ضاش دارن ع�  � !!! �دە م��
:ف��اد دلم خفه بود  ل�خند �ه لب داشت و گفت 

 جز خندە هات  ه_  
�

� � خوام هم�شه  �خندی  تا �فهمم زند� یچ چ��
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..! د�گه ای ندارە

:این �ار نتو�ستم  پوزخند نزنم،  گفتم  

وع شد که خواس��م حلش کن�م_  شد  و� این!  مش�ل از اونجا�� ��
ن��جش 

:برگشت ن�اهش  کردم و گفتم  

  _ � � قدر �� تفاوت هم�� � طوری قبول کردین هم��   قدر �د شوما منو هم��

:�ا ل�خند  ن�اهش �ه من و گفت     

ی رو درست � کنه   فقط �ا من رس� ن�اش  _  � زمان همه چ��

. زل زدم بهش، هنوز ل�خند �ه لب داشت، سکوت کردم   

ون داد، خم شد  اروم تو گوشم زمزمه کرد    :نفسش رو ب��

ی که  � خوام  �دونم  و _    �اورم �شه    �ه  شب ازدواجم برسم،  �ا دخ��
مال منه و �ا�رە است  هر�� �خواد نه ن� �م 

�ه دفه تا این حرف رو زد  

قا�لش چنان عص�� شدم،  از � جام پ��دم  و �ا خشم و عص�ان�ت م
:ا�ستادم و گفتم 

�  تو حق نداری_  َ
َوض��

َ
ما ع

َ
در آد

َ
م ِبَز�� � بی�� ِچق

َ
راج�م این   ِچشم ِ�ه ه

طوری حرف بز�� 

:االتماس گفت �لند شد �ه دفه اومد مقا�لم ا�ستاد د�د خ�� عص��م  � 

....من منظوری نداشتم �او_  

:نذاشتم حرف بزنه �ا عص�ان�ت تمام هلش دادم و گفتم  

...من! اشارە من �دم ب��د دن�ال خ��... اصال من خراب داغون هرزە _  

دم داشت  نذاشت حرف بزنم �ه دفه منو �ه آغوش کش�د خ�� عص�� بو  
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� کرد آرومم حالم �د م�شد از این همه نزد�� که من �ه آغوش کش�د، س
:کنه و گفت 

�ن انتخا�� که توی زندگ�م کردم  تو�� از این لحظ_    ه �ه �عدتتو به��
� خوام برای هم�شه 

دا کردم،  �از هم حرفش ن�ش داشت کنا�ه داشت،  �ا خشم خودمو ازش ج 
:داشت �ا حرفاش منو � کشت،  گفتم 

سه پیچ دادی �ه من  ؟_  ا�ه بهم شک داری واسه ��  گ��

مساری گفت   :�ا لحن ��

طال   ب�خش�د گفتم که   معذرت � خوام منظوری ندارم _ 

نه ، � دونه پوزخندی زدم،  ازم معذرت خوا� م�کنه ،  موس موس � ک 
:خر �شم ه��� حال�م ن�س،  �ا عص�ان�ت گفتم 

ف سگ نجس اب در�ا �ا ت!   هر�� هم �اشم  زنگ تف��ــــح اینو اون ن�ستم_ 
ن� شه اینو د�گه از خودم مطمئنم 

من که گفتم منظوری نداشتم _  

:پوزخندی زدم و گفتم   

ر�ت  چ�ه  َوق��  حرفتو زدی    _ 
�

ظ
َ
د�گه  برام ُمِهم ن�س ن

:�ا ل�خند ملتم� زمزمه کرد  

گفتم که معذرت � خوام _ 

:�ا عص�ان�ت �گفتم  

مراقب حرفات �اش ، _ 

اشه از من تو اونا � تونن �خش�دە �شن اما فراموش ن� شن اینو �ادت �
زندگ�ت مجسمه �ساز 
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:�ا پوزخند ادامه دادم  

 _ � �ع�� از دردا دائم��

اداوری هرچقدر خوش�خت �ا�� �ازم جلو چشات ظاهر � شن که بهت �
� ما هنوز وجود  دار�م .. ک��

او صندوق رو �از ازم فاصله گرفت رفت سمت �او صندوق ،  زانو زد و در �                                                                         
:کرد  گفت 

همه رو بهت � دم _   

:خ�� عص�� بودم و ادامه داد   

مروز   �ا�د بریپول بهت � دم برو    ود�عه ارا�ش�اە رو پرداخت کن   ا_    

]16:57 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۱ارت#

یومدە بودنن�اهم �ه مهمانای نصفه و ن�مه بود،  هنوز هم شون �امل ن

نفس �ه س�نه دادم 

.جا��اە عروس �شسته بودم 

سا�ت بودم ه��� برام مهم نبود       

  مهمونا �ا موس��� شاد � رقص�دن و غافل از دل پر دردم 

.م�ت بود عرو� مختلط بود،  این همه ب��زو��اش برای مص�ب �� اه 

پول داشت خ�ج � کرد  

317



ن� دونم  اق مص�ب  کجا بود  

.تازە احساس وحشت بهم دست داد   

این برام قا�ل �اور نبود من امشب �ه حجله  � رفتم؟

نم دقا��� ب�ش�� نموندە بود  که ح�م  ب�چارگ�ام رو امضا  ک 

امشب  �ه عقد مص�ب در م�ام  

.  مامانم اومد ، ش�ک منظم ز��ا 

  که ت�ش بود ع 
�

ی رن� ا� بود،  دلم خون آرا�ش�اە رفته بود،  کت ودامن ش��
شد 

مص�ب  براش خ��د بود  

گردن�د طالی  سنگی��  گرد�ش بود،  چشم  روش�� بود

:تو  اون  شلو�� موس��� زمزمه کرد  

مص�ب رفته دن�ال عاقد دیرکرد هنوز نیومدە _ 

:متعجب گفتم

خودش رفته ؟ �� رو � فرستاد خب _  

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

لشدارە تلف�� حرف � زنه   ان�ار  �� رو فرستاد  دن�ا_   

ون دادم �ا حالت آە و  گفتم  :نفسم رو ب��

 هامو امضا کنم _ 
�

وق�شه  که ب�چار�

و حس کردم ، بوسه ای �ه آرو� روی موهام � ذارە ،  �خو��  �غضش   
:گفت

منو ب�خش نتو�ستم برات �اری �کنم _  

318



:ل�خندی زدم     و �ا اطمینان و ل�خند گفتم

نگران ن�اش مامان همه �� درست م�شه همه �� درست م�شه_  

:از رو م�ل �لند شدم و گفتم   

ی   نداری �ه م_   � ن �دی ؟خ�� خستم  �م درد گرفته  �ه قر� چ��

ون دادم و گفتم   :ن�اهم کرد که نفسم رو ب��

خ�� �م درد � کنه _ 

:مامان متعجب و پر از دلهرە   ن�اهم کرد و گفت 

خدا مر�م �دە �� شدە اخه امشب  عروس�ته ؟_ 

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

از صبح تا حاال ه��� نخوردم �الفه شدم_  

:اشارە �ه ل�اس عروس تنم کردم کردم گفتم 

این که حس خو�� بهش ندارم_  

ی ندارم _   � قرص مسکن کجا بودە من که چ��

:مامان این حرف و �ا ناراح�� تمام ادامه داد 

م ال� امشب شب حجله �ه  مص�ب ��م هواتو داشته �ا_   شه بزارە �م��
برای �عد

:پوزخندی زدم و گفتم 

خودم هم که اصال ن� تونم �ذارە واسه �عد _  

از میون شلو�� �ه ارو� رد شدم

:سمت رخت  کن قدم برداشتم  که مامان گفت 

ی؟_   کجا م��
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 خستم_   
�
برم تو رخت کن دراز �کشم مامان واقعا

:مامان �ا نگرا�� گفت   

خدا مر�م   چه �ار�ه  جا  کجا بودە �شی�� _  

:�� اعتنا �ه حرف مامان  گفتم

تو ک�فم قرصه دست طناز بود،  گذاشته بود تو  رخت کن_  

وشه ای  داشت �ا  مامانم تو شلو�� ن�ا� �ه مهمونا�رد، طناز رو د�دم   گ 
خان� حرف � زد

:ل�� ترکردو گفت  

رخت کن  کوله �ش�� دست طناز بود،   ا�ه اش��اە نکنم گذاشته تو _ 

:جلو رفتم گفتم 

آرە قرص مسکن �خورم_ 

]17:14 24.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۲ارت#

سمت رخت کن حرکت کردم 

.مامان خواست دن�الم ب�اد 

:�ه دفعه �� از مهمونا  دن�الش اومد و صدا زد   

...لط�فه خانم _ 

:مامانم برگشت �ا ل�خندو  گفت 
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جانم _  

منم برگشتم ن�اهم  �ه مهمان ها بود  

خوش�ختانه هیچ کس حواسش بهم نبود 

ود،  �ک�ارە داخل رخت کن  شدم،  �ه آرو� درو �ستم،  ن�اهم �ه در ب 
:چشم �ستم  و ز�ر لب زمزمه کردم 

خدا�ا خودت �مک کن _  

قفل در رو �ستم 

�ا ترس دلهرە آوری ، اما �ا اطمینان برگشتم  

.ن�اهم �ه گوشه کنار  رخت کن بود  

ا بود      � اون  وسا�ل دن.... وسا�ل خانوما ا��� �ال کوله �ش�م بود ن�اهم ب��

ه ای رخت کن   اب دهنم رو قورت دادم، �ا �عت سمت کوله �ش��م که گوش 
رفتم 

نفسمو �ه س�نه دادم 

تمام  جودم  � ترس�د 

اما من عزمم رو جزم  کردە بودم 

�ن ترس ودلهرە ای �ه قل�م راە  �دم    و �دون اینکه �م��

ک�فو برداشتم و �ا �عت �از کردم   

مانتووشلوارم رو  از ک�فم در آوردم 

د ب�فته و من چشم   �ستم بر روی   تمام  اتفاقات  �عدش که  قرار بو  
مق�م 

� مهم نبود  . اما   د�گر  برا�م هیچ چ��
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�ا اینکه  خ�� ترس�دە بودم  

و� من تن �ه این  ازدواج نخواهم داد 

ون کش�د مو �ا هر  جون کند��  ل�اس عروس رو  از تنم  ب��

خ�� اذیتم � کرد ناخن های دستم   فاجعه بود  

�اسم رو پوش�دم هزار آرزو در قل�م پنهان کردە بودم ،   مصمم  شدم و ل 

 اج�اری ن�ستم 
�

م من  مال این زند� من از اینجا م��

نف� �ه س�نه دادم ، شالم رو  از ک�فم در آوردم   

از نذارە و �امل روی موهای ش�نیون شدە ام،  خودم از آرا�شگر خواستم  � 
جمع کنه 

موهام  خ�� �لند بودن همینم �ه سخ�� شد  

 گذاشته بودم رو  کفش کتون�م رو ق�ل اینکه برم  ارا�ش�اە داخل کوله �ش��   
در آوردم

� بود   ن�اهم �ه ل�اس عروس افتادە رو زم��

�ا حرص نف� �ه س�نه دادم  

. غی�تم �شه �ا�د  مخف�ش م�کردم حداقل تا دقا��� طوال�� ک� متوجه 

ی � بود  نف� �ه س�نه دادم،  اون گوشه کنارها ن�اهم دن�ال چ��

 چشمم �ه قسمت گوشه رخت کن  کش�دە شد ،  دستمال �اغذی و 
آب معد�� و 

و ح�� ک�سه های ز�اله ای  مش� بزرگ 

�ا �عت سم�شون رفتم  

ستم ��  برداشتم،  ل�اس رو داخلش گذاشتم و درش رو مح�م   � 
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گذاشتم گوشه ی اتاق رخت کن   

نف� �ه س�نه دادم  

� من آمدە بود    � برای رف�� همه چ��

خودم رو ح�� برای �عدش آمادە کردە بودم

 اج�اری ساخته �شدم   
�

من برای این زند�

 کنم 
�

من �ا مص�ب ن� تونم زند�

  ندارم  
�

من برای این اج�ار  اماد�

 �ل�ه   قبول ندارم  
�

نتها اماد�

ح��  �ا تمام دارا�� ها�ش من ن� تونم قبولش کنم   

�ای سفرە  هزار ننگ و �دنا� رو �ه جون � خرم اما امشب تو تخ�ش  و 
عقدش ن� ش�نم 

گوش�م رو خاموش کردم و انداختم تو کوله �ش��   

نف� �ه  س�نه دادم  

قل�م ؟  از ترس نف� برام نموندە بود  

 خرم اما زن مص�ب اما اهدافم برام مهم تر بود  ننگ �دنا� رو �ه جون � 
.ن� شم 

]09:33 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۳ارت#
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. ن�اهم �ه در دوم  بود،  که �ه �اغ  ختم � شد

در واقع �ه در خرو�� �اغ   

نف� �ه س�نه دادم �ا �عت کوله �ش��   برداشتم 

�ا �عت تمام  شال رو تق���ا  روی  صورتم  کش�دم  که  

�   متوجه من �شه    ون  رف�� . ک� موقع ب��

   خودمو تو �ارکینگ رسوندم 
�
 �ا هزار ترس ودلهرە  دق�قا

ه الی ماش�نای تو تار�� ن�مه جون �ارکینگ س� کردم  خودم رو از  ال�
مهمونا خارج کنم 

� ها رد  �شم  ل�� تر کردم �ک �ار تا خواستم از ال�ه الی ماش��

� �ل �اری رو  د�دم،  توقف کرد ماش��

 شدم�ه دفه  �شت �� از ماش�نای شا� �لند مدل �اال  مخ��   

� پ�ادە شد  مص�ب رو د�دم  از ماش��

نف� �ه س�نه دادم  

ز �ار � ا�ستاداز شدت ترس  نف� برام نموندە بود، ان�ار قل�م داشت ا 

 � � که مص�ب رو  د�دم   از ماش�� پ�ادە شد و  فرصت خ�� �مه،  اما هم��
. داشت �ا تلفن حرف � زد گ��ا قل�م از �ار ا�ستاد

،  خم شدە بودم و ن�اە هراسو   � نم �ه مص�ب  پنهان شدە بودم �شت ماش��
.د بود، �ا تلفن داشت حرف � زد ، از در ورودی اص� داخل ش

ون دادم تا خودم رو راست کردم که از �شت   نف� �ه حالت  اە  از س�نه ب��
� خارج �شم  ماش��

ون برم �ک دفعه ماشی  م و �ا �عت ب�� �� کنار دستم دو�ارە راهمو �گ��
توقف کرد  
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� رسوندم و ن�اهم �ه   شخص پ�ادە  �از �ا �عت خودم رو �ه �شت ماش��
� بود شدە از ماش��

ترس �دی تمام وجودم رو گرفته بود  

م�ادا ک� منو این جا ب�ینه

� پ�ادە شد رو � ه خو�� شناختمل�� تر کردم که قامت �ا�ک رو که از ماش��

�ا�ک خان بود،  آب دهنمو قورت دادم  

� چند قد� دور شد، اما در ماشی�ش    �از موند،  تما�  �ا�ک خان  از ماش��
ن�اهم بهش بود 

گوشه ی  ل�مو گ��دم

  � �ه دفه �ا ترس اما مصمم پ��دم تو ماش��

رفتم صند� عقب  

و تا حد ام�ان ز�ر صندل�ای   �شت مخ�� شدم  

� �ا صدای  ارو�  �سته شد   د�دم در ماش��

نف� �ه راح�� کش�دم 

� بودم ک� شک ن� کنه من اینجا �ا  شم تو این تار�� مطم��

دقا��� طوال�� منتظر شدم 

ز �ای سفرە  ی عقد ن� دو�ستم چه عواق�� در انتظارمه اما هر چه بود به�� ا
� و عروس شدن و نابود�ه  � و  حجله رف�� . مص�ب �شس��

تصم�م خودم رو  گرفته بودم

تو این مدت تمام �ارام را انجام دادە بودم 

هیچ ک� خ�� نداشت،  ح�� پ��ا  
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مادرم  هیچ اطال� نداشت 

این مدت   �ارهامو کردم   �ه خونه گرفته بودم 

ه  در واقع ز�ر تو �ه قسم�� از شهر  که هیچ کس خ�� نداشت،  خونه که ن 
� اجارە کردم  زم��

زن،  تو �� از محله های قد�� شهر،  پول ره  �ش رو دادە بودماز �ه پ��

م� مونه اجارە که �ا�د خودم �ار � کردم و پولش رو �د 

دحاال که �ا�ا �ه  اون د�گه �ده�ار نبود خ�الم راحت بو  

 مادرم �ا�د �ک جوری �اهاش در ارت�اط �اشم  
�
نهایتا

و حواسم بهشون �اشه 

دە بودم �ه پ��ا  و گفته بودم حاال که دارم ازدواج �  کنم حواسش �اشه،  س��
ە طناز رو هم�شه مشاورە و دک�� ب��

سفارشا را دادە  بودم  م�ادا  �م �ذارە  

�ا  تعجب � گفت 

)مگه قرار کجا بری  این حرفا چ�ه  � ز�� ( 

از فرهاد هم خواهش کردە بودم    

حواسش �ه طناز �اشه

ە   فرهاد دن�ال �اراش بود که �ه خونه �گ��

ە  ە  و ب�� دست زن �چش رو �گ��

جور کنه  چون هنوز  طناز حالش خوب نبود فرصت داشت �اراشو جفت و  

 حال طناز  خ��  منو نگران � کرد  هنوز خوب �شدە بود  

�ا� وقتا حالتای عجی�� بهش  دست � داد   
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گ��ه های ش�انه ج�غای   وسط روز 

غذا نخوردنا  هذیون گفتناش منو ناراحت � کرد

ول � کشه  اما دک��  مشاورە  برە و درست داروهاش م�ف کنه مد�� ط 
خوب  �شه 

ردم وق�� گفت �اد حرفای  اون روز افتادم،  نفس �ه س�نه دادم سکوت ک 

تنها درمان   هم�شونه 

]09:41 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۴ارت#

�  مخ�� بودم   تو این دقا��� طوال�� که تو ماش��

�ل �د�خت�ام �ادم اومد   

� نگران شدم از عکس العمل �ا�ک از اینکه من و تو ماشی�ش ب�ینه خ�...  

اما �ا�د �ه جوری پ�ادە �شم ک� متوجه پ�ادە شدم �شه

مام این مدت نف� �ه س�نه دادم   دقا��� کوتاە  �از  منتظر بودم،  ت 
امان و �ا�ا ن�فته خداخدا � کردم ا�ه   �فهمن چه �ار کردم اتفا�� برای م

)�ا�ک (  

 دوست نداشتم �ه این مهمو�� و عرو� ب�ام و �ا طال 
ً
رو�رو �شم اص�

�ه خاطر پ�شنهادی که بهش دادم حس خو�� نداشتم 

زنه و را�طمونو � دو�ستم طال  اونقدری تودارە هست که حر�� �ه مص�ب ن 
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خراب نکنه

� نکنه  .و او �س�ت �ه من �دب��

ا�� که دارە بهش پ�شنهاد دادم  �ا این که فکر � کردم ممکنه �ه خا  طر ��
پ�شنهاد منو قبول کنه 

و  زن   اون �شه 

� دو�ستم �ه اج�ار دارە �ا اون ازدواج � کنه 

دخ�� خا� بود اخالق خا� داشت 

ه� دو�ستم اونقدر جسور و گستاخ که این ازدواج رو رد کن

ا�طش مجبور شدە قبول کنه   اما �ه خاطر ��

من مرد هو�ان و تن�ع طل�� نبودم 

ی خوشم ب�اد  خ�� �م پ�ش � اومد از دخ��

و بهش  پ�شنهاد عالقه  و �ه  را�طه �دم 

شا�د در �ل زندگ�م سه تا دخ�� بودن

 �ا مهتاب ازدواج کردم
�
که نهایتا

، ز�ون ش، حرف زد�ش،  استا�لش  ،  ز��ا�� ، اندامش همه اما طال گستا��
ش منو �ه خودش محصور کرد  � چ��

 �  بودم �س�ت �ه اما نه برای ازدواج دائم اینقدر خسته بودم اینقدر �دب��
ازدواج که فقط اونو برای آرامش مدت  کوتا� � خواستم

وارد مهمو�� شدم

غ���ه بودم     

اما برام تحمل  خ�� سخت بود    
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�شه  گفتم �ک ساعت � مونم فقط جهت رفع ت�ل�ف که مص�ب دلخور 

بر� گردم 

هنوز داخل  �شدە بودم که مص�ب رو رو�ه رو د�دم  

د ل�خندی زدم، د�دم هراسون گوش�ش رو  از داخل ک�ش  درآور 

:عص�ا�� بودو گفت 

�ع�� چه اتفا�� براش افتادە چرا در و �از ن� کنه ؟_  

مادر طال بود شناختمش ل�خندی زدم

 گفت 
�

:مادر طال تا منو د�د �ا دس��اچ�

سالم عل��م _  

مص�ب  برگشت ن�اهم کرد    

:فتمنو   د�د اما  خ�� عص�ا�� بود، رو �ه مادر طال  و گ 

� حالش چطورە؟_   برو بب��

مادر  طال رفت  

ل�خندی زدم 

وش آمد مص��ت دست دراز کرد �ا اینکه اخ� گوشه ی چشمش  بود، خ 
گو�� کرد

دست �شت �مرم قرار داد  

منو �ه داخل همرا� کرد  

هنوز داخل �شدە بودم، مص�ب 

:�ا صدای مادر طال برگشت گفت  

�ف ب�ار�ن_   آقامص�ب �ک لحظه ���
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:هنوز ل�خندی گوشه ل�ام بود، مص�ب گفت

�ف ب��ن  داخل راحت �اش�د �ا�ک خان_   شما ���

�دون همرا� مص�ب خودم داخل سالن  تاالر شدم 

ل�خندم رو  هنوز گوشه   ل�ام حفظ کردم

مهمو�� مختلط بود برام عادی بود  

� �شستم  رفتم  و گوشه ای  �شت م��

نمشن�اهم �ه جا��اە عروس بود، فکر � کردم همون  لحظه ب�ی

ون دادم وق�� جا��اە عروس رو خا� د�د  م اما نفسم رو ب��

احساس کردم  .دقا��� منتظر �شستم پ�شخدمت  �عد  �ذیرا�� از من  رفت 
 در میون این همه و شلو�� مص�ب و مادر طال هراسون هس�ند 

مص�ب رو �ه خو�� � د�دم  که عص�ا�� بود 

ن �ا روی �ا مص�ب  �ا �عت مجلس رو ترک کرد، همه �گرم رقص بودند م
.انداخته بودم و در سکوت نظارە گر

]10:38 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۵ارت#

دقا��� �س�تا طوال�� گذشت  

ود نفهم�دم چه اتفا�� افتادە و فقط فقط همهمه و شلو�� ب  

.معلوم نبود چه اتفا�� افتادە  بود  

330



.که �� از مردا مهمو�� رو خاتمه داد     

ن منتقل شدناعالم کرد که  عروس خانم حالشون �د شدە و �ه ب�مارستا 

نف� �ه س�نه دادم  

تعجب کردم چه اتفا�� برای عروس افتادە؟ 

از همون �دو ورودم تو مجلس اصال ند�دمش 

عص�ان�ت و   �در�� مص�ب هم برام عج�ب بود 

�ع�� برای طال چه اتفا�� افتادە بود؟ 

خ�� کنج�او شدم 

، مهمونا �ا پچ پچ مهمو�� �م �م داشت �ه �ا�ان � رس�د، �ا اعالم خاتمه  
.�صدا و حرفای عج�ب غ��ب مجلس رو ترک کردن

ص�ب رو هم من هم �ه ت�ع�ت از �ا�� مهمونا مجلس رو ترک کردم ح�� م
ند�دم ازش خداحاف�� کنم 

بود  چه اتفا�� برای طال افتادە؟  این  ذهنم را درگ�� کردە 

� شدم ، �ا  شلو�� جمع�ت و مهمونا �ه �  �ه سخ�� سوار ماش�� سخ�� ماش��
را از �ارکینگ خارج کردم 

خ�� دوست داشتم مص�ب رو ب�ینم

اما م�� �شد 

م   ن� تو�ستم از ک� د�گه ای از �اغش رو �گ��

در شأن شخص�ت و هی�ت من نبود 

.اما کنج�اوی آزارم � داد، در حق�قت نگران طال بودم 

دقا��� طوال��  که حرکت کردە بودم
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و تمام  اون دقایق �ه فکر طال بودم و نگران 

�ع�� چه اتفا�� براش افتادە بود؟ 

�ع�� چرا حالش �د شدە بود ؟ 

� چنان ترمز کردم و ن�  اهم �ه �شت �ه دفعه �ا صدای عطسه داخل ماش��
�م کردم ،  �ه صند� عقب 

ون شهر بودم   � �ا ع.  ��ــــع و ترمز گرفتم،  تو  از جادە ب�� ص�ان�ت از ماش��
پ�ادە شدم

ی داخل ماش�نه    � فکر کردم دزدی چ��

سمت صند� عقب رفتم تو تار�� جادە بود 

�ه دفعه تا در صند� عقب رو �از کردم  ماتم برد   

ن�اهم �ه شخ� که  از �شت صند� ها خودش را �اال کش�د 

ە در �از  خش�م زد  دستم  �ه دستگ��

خص رو�روم �� ارادە قدم عقب رفتم وق�� تو تار��  ن�اهم �ه چهرە ش
افتارچد 

:که �ه دفعه حق �ه جانب و عص�� گفت  

ته چرا اینقد  �عتت ز�ادە زهلم ترک�د _   چه خ��

 � ون  �ه دفعه دست بردم و �ازوشو  گرفتم ، م�خواستم از ماش�� �کشم ب��
:گفتم 

؟_  تو اینجا چه غل� � ک��

� پ�ادە اش کنم �ا عص�ا  :ن�ت گفتمعص�ا�� بود، � خواستم از ماش��

   _ � ؟   تو ماش�� ە  چه غل�  داری  م�ک��  من چ��ار � طال اینجا چه خ��
ک�� ؟
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:کردو گفت �ه دفه  �ه تقال افتاد، �ا التماس و خواهش ن�اهم  �  

نکن تو رو خدا_    

اما من  عص�ا�� بودم  دست خودم نبود 

:�ا عص�ان�ت  ز�اد گفتم  

؟_  � ب�ینم تو داری چ��ار � ک�� غلط کردی ب�ا �ای��

ته بود �از در التماس تقال بود  و دس�ش رو �ه صند� جلو گرف  

� �کشم  اجازە ن� داد  �ای��

:�ا التماس گفت 

 _ � �  رد � شه از اینجا منو � بی�� خواهش � کنم ماش��

:من هم عص�ا�� بودم و دست بردار نبودم که گفتم 

� �ا من_   � شدی االن فکر � ک�� فرار کردی  تو ب�جا � ک�� سوار ماش��

ون داد �ا التماس،  ن�اهم تو ن�اهش  تو تار  �� شب جادە بود و نفسش رو ب��
: گفت

.ازت خواهش م�کنم،   �ا�ک  تو رو خدا_ 

:عص�ا�� بودم،  دست خودم نبود و گفتم   

�ارت  طال �ای منو وسط نکش  برای من �� درست نکن ب�ا برو رد _  

]10:52 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۶ارت#
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�ا عص�ان�ت تمام  و �ازوشو کش�دم 

� �کش م،  از ماش�� ون این �ار خم شدم که  اونو از �مرش �گ�� م ب��

منو هل �دە که  �ک دفعه چنان جیغ زد و �ا جیغ  �ا دوتا �اهاش � خواست
:نذارم پ�این ب�ا   گفت 

خواهش � کنم فقط منو برسون تهران �عدش � رم _ 

:�ک دفعه  داشت منو  � زد �ا عص�ان�ت و �ا ف��اد گفتم 

خفه شو ه��� نگو_  

:�ک دفعه ماشی�� داشت نزد�ک � شد که �ا جیغ  گفت  

� دارە م�اد_  تورو خدا ، توروخدا �ا�ک توروخدا �ه ماش��

تا این حرف زد برگشتم ��ــــع ن�اە کردم  

� رو �ستم  � در ماش�� �ک دفعه ولش کردن ��ــــع ماش��

یهو تو تار�� د�دم رفت ز�ر صند� قا�م شد

� �م شد و �ا اندک فاص  ون دادم،  �عت ماش�� له ی توقف فکر نفسم رو ب��
ون داد و �ا ل�خند گفت � ب�� :کرد ،  مردی �ش رو از ماش��

سالم جناب _  

ون دادم خ�� عص�ا�� بودم اما س� کردم خون  �د �اشمنفسم رو ب��

:مرد �ا خوش رو��  گفت  

اتفا�� افتادە �م� از دستم بر م�اد ؟_ 

�  زدم  ون دادم ل�دی �ه آرو� �ه تایر ماش�� نفسم رو ب��

 گفتم 
�

:و س� کردم خون �د �اشم و �ا ل�خندی ساخت�

� پنچر شدە_   نه اتفا�� ن�ست فکر کردم چ�خ ماش��
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ون داد ل�خندی زد و گفت  :نفسش رو���

ا�ه �م� از دستم برم�اد در خدمتم _  

� دادم  �  �ه و افراد داخل ماش�� ن�اهم رو از ماش��

معلوم بود که از خود عرو� اومدە بودن 

:�ا ل�خند گفتم  

ی ن�ست_  � نه ممنون  چ��

:برگشتم، سمت صند� رانندە � رفتم که �ش�نم گفتم 

ی ن�ست_   � دارم حرکت � کنم ممنونم چ��

مرد �ا�شکر دست ت�ان داد و رفت   

� �شستم ،�م��ندمو �ستم،  �ا عص�ان�ت �ه  �شت ماش��
�
�شت �م   ��عا

:برگشتم  و گفتم

تو اینجا چه غل� � ک�� _  

ون داد اما ز�ر صند� بود �ا حرص و عص�ان�  :ت گفت نفسش رو ب��

حرکت کن برو اینجا وای�ستا _ 

� رو روشن کردم و �ا عص�ان�ت تمام گفتم  :عص�� ماش��

برسم تهران حسابتو � رسم_ 

خ�� عص�ا�� بودم  

:�ا حرص  از الی دندوناش  گفت  

حاال حرکت کن گردنم خورد شد  این ز�ر_ 

ی  پ�دا نبود   �ا عص�ان�ت از آی�نه �شت �م رو ن�اە کردم،  تار�ک بود  � چ��

:نم�د�دمش  اما  �ا حرص گفتم 
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تو آخرش �ار دست من م�دی �ا این �ارت_  

ون داد �ه خو�� حس کردم   نفسش رو که  ب��

:�عد  چند ثان�ه سکوت گفت   

س اتفا�� ن� افته ک� ن� دونه که من �ا توام _   ن��

:ن�اهم �ه جادە   رو �ه رو بود و گفتم

تو فرار کردی همه دارن دن�الت � گردن_  

:پوزخندی زد،  متوجه شدم وگفت  

من ن� تو�ستم �  سفرە عقدش  �ش�نم_ 

:پوزخندی زدم و گفتم   

اما تو که حا�� شدی �اهاش ازدواج ک�� ؟_ 

ون گفت :�از �دون اینکه ز�ر صند� ب�اد ب��

ط �ا�امو  من فقط خواستم �د� ها رو �دە و ازش چک وسفته و  دست خ_  
م  �گ��

:پوزخندی زدم و گفتم

زحمت کش�دی �ا این �ارت؟   االن فقط آبروی خودت رفته_   

:�ا پوزخند گفت  

تم اصال برام مهم ن�س ، مهم اینه که من االن زن مص�ب ن�س_  

ی معلوم نبو  � د برگشتم ن�م ن�ا� �ه صند� عقب انداختم چ��

:و دو�ارە ��ــــع ن�اهم را �ه جادە دادم و گفتم

؟ � دو�� _    االن کجا � خوای بری تا � � خوای فرار ک��
خونوادت وانداخ�� تو درد�
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]11:00 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۷ارت#

:�از هم پوزخند زدو گفت

 که دار�م هر روز درگ�� مرورش�م _   
�

بهش عادت دارم   تلخ تلخه... این زند�
� این ازدواج ن�س، حاال که ��  م ص��ت �م شدە د�گه اما �دتر از ز���ار رف��

.ه��� برام مهم ن�س

:�ا عص�ان�ت گفتم  

� االن �دتر شدە �_    دو�� که احمق تو االن �ارو خراب کردی همه چ��
پ�ش ن� رف��  مص�ب  آد� ن�ست که �ه راح�� کوتاە ب�اد، الاقل تا جشن

احمقققق

  � ون اومد و �ش را سمت من خ�� داد و گفت   �ه دفعه از �شت صند� ب��

اون د�گه دس�ش �ه من ن� رسه _ 

� هل � دادم �ا عص�ان�ت دست بردم و  �شو ز�ر ماش��

:گفتم    

� چ��ار � ک�� _   برو �ای��

:این �ار خندە ی ر�زی کردو گفت

�ا�ا گردنم خورد شد_  

� که معلوم ن�ا�� _   حداقل �ه جوری �ش��

ی د�گه  نموندە تحمل کن   � تا تهران  چ��
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ون دادو گفت  :نفسش رو ب��

� دارە_  �اال �ای��
�

زند�

� دارە  ..و� زندگ�ه من ان�ار �االش خرا�ه،فقط �ای��

، �ا این �ارت ن� دو�� چ�ار کرد_  ی فکر عاقب�ش تو داری �دترش � ک��
؟ ن�س��

:خ�� آروم زمزمه کرد 

وت  که نه خ�� سخته که ته همه ی خندە هات   �ه �غ�� �اشه تو �ل_ 
.. ته بتو�� تظاهر �ه خوب بودن ک��  نه �خوای د�گران �فهمن چ

� من �ا این ازدواج را�� بودم اما ن� دو  � من دارم مرگ همه فکر � ک�� �س��
خودمو امضا � کنم

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

االن تصم�مت  چ�ه م�خوای کجا بری؟_ 

ون دادو گفت   :نفسش رو ب��

م که دست هیچ ک� بهم نرسه ن� خوام ک� �دون_  ه من کجام جا�� م��

؟ فکر کردی مص�ب    دست از � _     شون تو  فکر مادرو�درت ن�س��
بر� دارە

:این �ار �ا عص�ان�ت گفت

دار�ممص�ب  د�گه هیچ غل� ن� تونه �کنه د�گه  آتو�� دس�ش ن_  

:پوزخندی زدم و گفتم 

� �اش مص�ب �ه این راح�� کوتاە نم�اد_   اما مطم��

ی نگفت، گفتم  � :سکوت کرد چ��

داقل � تونه طال تو اش��اە کردی  شا�د اون از تو بزرگ�� �اشه اما ح_  
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مص�ب  هر��  حمای�ت کنه و آرزو هاتو برآوردە کنه خودتم خوب � دو�� 
�خوای برات  امادە � کنه 

ون دادم و  گفتم   :نفسم رو ب��

ه عقد دائم  داری تو پ�شنهاد منو رد کردی فقط �ه خاطر اینکه گف�� �ا  �_  
�اهاش ازدواج � ک�� 

م آیندە تو اعت�ارتو تو از �دنا� � ترس�دی اما االن داری �ا این �ارت تما
اسمتو و نجا�ت رو ل�ه دار  � ک�� 

طال اون مرد پولدار بود � تو�س�� �اهاش کنار ب�ای 

د دائم ؟اون مرد خوش�ختت � کرد مگه اینا  رو ن� گف��  ؟   عق

:�ا عص�ان�ت و حرص گفت 

ی تلوز�ون و تعداد من اونقدری عقلم � رسه   که  تو  ازدواج، تو اینچ ها_  
� شا� �لند  درای �خچال و شاخه های لوس��  و  م�ل و فرش ابرش�م و م اش��

 � شا� �لند  خونه دو�ل�س دن�اِل خوش�خ�� ن�اشم،    خوش�خ�� من ماش��
و   عطر تلخ مردونه ن�س  که عقدە ی اینارو داشته �اشم 

:اب دهنمو قورت دادم  که ادامه داد   

 �ه ک�ف�ت اف�ارم  دارە _  
�

 �ست�
�

..   خوش�خ�� توی زند�

:ه داد حرفاش عج�ب بود ب�ش�� از تج��ه و سنوسالش بود،  ادام  

�مان دارم تظاهر �ه خوش�خ�� دردنا� تر از تحمل �د�خت�ه این بهش ا_ 
ە  ن�اشم  اج�اری به��

�
وق�� خوشحال ن�ستم تو این زند�

]15:53 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #
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مس�حه زادخو  #

�۹۸ارت#

.�ه و� واق� نف�  �ه س�نه ام دادم سکوت کردم   حرفای این دخ�� عجی

:دقا��� کوتاە که داخل تهران شد�م، تو  شهر بود�م، گفتم

� خوای کجا بری_  

:ت و گفت نفسش رو �ه ارو� �ه س�نه داد، صداشو ش��دم پر از ح�  

� و فرار  نداشتم ،  اما _  ا�ه مجبور شم و  من آد� ام که ه�چوقت �ای� رف��
م برم انقدر ُمَصمم هستم که د�گه برنگردم   پوشا�    این.. تصم�م �گ��

�
زند�

منو � کشه 

..�ا� داری لج � ک�� راهش که این ن�ست _  

� درد نه راهش اینه �مونم مرگ ثان�ه ثان�ه جون�مو ب�ینم؟   د_   رسته  رف��
دارە؛ �� ابرو�� دارە 

� فه� تو اینا رو ن..  اما �ا� اوقات موندن ب�ش�� صدمه � زنه 

ر�ک،  �� �لند شد درست �شست تو خلوت  خ�ابونا ا تو اون شب  تا  
:سمت جلو خم شد �شو انداخت  و ادامه داد 

ب�خ�ال   بزار �گن ا�لِه  احمقِه هرزست   _ 

تو د�دی �گو �اشه �عد  ش�� د�دی ند�دی 

�  پ�شنهادم و تکرار دو�ارە اش   واه  مه داشتم   سکوت کردم از گف��

� رو روشن کردم و  ن�اهم از آینه بهش بو   د چراغ سقف ماش��

دخ�� خ�� ز��ا�� بود خصوصا �ا این آرا�ش عروسش  

اب دهنمو قورت دادم  

� �ار �ال �ا آرا�ش � د�دمش اونم �ا  آرا�ش عروس  . اول��
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...ز��ا بود   خ��    

 افتاد ، نف� �ه س�نه دادم سنگی�� ن�اهمو حس کرد    �ه دست �ا 
�

چ�
:س� کرد  صور�شو ب�پوشونه    گفت 

نورش اذیتم � کنه _  

:نف� �ه س�نه دادم   چراغ رو خاموش کردم و گفتم  

 شدی _ 
�

عروس قشن�

ی نگفت که �ه �ارە سم�ش �� چرخ�دم و گفتم   � :چ��

تو چطور � از ماش�نم در آوردی ؟_ 

:هنوز دست �اچه بود، گفت  

همون موقع که اومدی _ 

:ن�اهش �ه خ�ابون بودو  ادامه  

� گوشه کنارا منو پ�دا�ن _  هم��

کجا پ�ادت کنم این وقت شب ؟ اونم دخ�� تنها  _  

:�عد مک�� کوتا ادامه دادم  

�ا این ر�خت و آرا�ش _ 

:�ا پوزخند  گفت  

�ادمجون �م آفت ندارە   _  

:میون حرفش رفتم  و گفتم  

...  چرت نگو   _  

:عص�� سمت جلو  خم شدو گفت   

�ه �عدشو  تا اینجا ما رو رسوندی  دست  شوما درد نکنه از این جا _ 
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� تون�م 

:توج� �ه حرفش نکردم و گفتم

امشب � ر�م عمارت نگران ن�اش _  

صبح هرجا دلت خواست برو

:�ا حرص و عص�ا��  گفت 

؟ خدا�ا چرا هر�� سنگه واسه �ا�� که � لنگه   � ندازی_  

:�ا حرص ادامه داد  

من ن� خواهم ب�ا�م عمارت �ا�د � رو ب�ی��م؟_  

:نف� �ه س�نه دادم و گفتم 

ه من اعتماد � دونم شا�د هنوز ذهنت �س�ت �ه من �دب�نه اما امشب �_  
کن

فردا صبح �شه برو 

ن�اهش �ه من  پر  ترد�د  بود   

:که د�دم �ا عص�ان�ت  گفت   

 اذیتم_ 
�
� جا  من �ه غ�� از خودم �ه هیچ کس اعتماد ندارم لطفا نکن هم��

پ�ادە � شم

��ــــع توقف  �ا عص�ان�ت  �ا  روی ترمز گذاشتم ، گوشه خ�ابون خلوت و  
:کردم،  چرخ�دم سم�ش  �ا عص�ان�ت گفتم

� پ�_   دا ک�� االن این وقت شب کجا � خوای بری   ن� تو�� ماش��

:خ�� عص�� بود، ن�اهم بهش،  گفت  

� �دو�دتر ، �د رو انتخاب کردم_  
� � من  ب�� � تو حاال از ای! بب�� نکه سوار ماش��

شدم �ش�مونم نکن 
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� � کرد و �  ە ی  در رو گرفته بود و �اال و �ای��  کش�د و تقال  � کرد دستگ��
که درو �از کنه 

:�ا حرص ز�اد و عص�� گفت 

وا�ن م�خوام پ�ادە �شم _  

توج�  �ه حرفاش نکردم  

 ن�ت �دی نداشتم 
ً
 دست خودم نبود �ا اینکه اص�

�
واقعا

� روشن کردم حرکت کردم وگفتم   :�ا عص�ان�ت ماش��

لت � رسونمت عمارت صبح  هر غل� دلت خواست �کن ، هرجا د_ 
خواست برو  �مشو 

� برداشت عص��  گفت  :�ا عص�ان�ت سمتم خ��

چ�ه دلت واسه من سوخته؟_ 

:پوزخندی زدم و گفتم 

 قا�ل ترحم ن�س�� تو �ه دخ�� دیوونه ی احم�� _  
ً
تو اص�

:�ش رو انداخت و �ا عص�ان�ت وحرص  گفت  

اهای �اال�� _ 

؟  المصب  �ه گوشه چش�  واسه همه خدا�� واسه ما کجا��

:پوزخندی زدم و گفتم   

� �ه داشته هات �_  �� �ه همه چ�� � ا�� که خدا این خود�� که �شت �ا م�� � ه چ��
�راهت قرار م�دە

]16:48 25.11.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۹۹ارت#

:�ا پوزخند گفت 

ی که خدا �راهم قرار م�دە نکنه مص��ه؟_  � چ��

:مکث  خ�� کوتا� کرد و ادامه داد  

؟_  �ا اینکه منظور خود��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

ادم که د�گه �ه اون موض�ع فکر نکن هر�� بود گذشت �ه پ�شنهاد د_  
االن هم د�گه بهش فکر ن� کنم 

�ا اینکه خوب � دو�ستم من دارم دروغ �ه خودم  م��م 

هنوز هم بهش فکر � کردم

و از اینکه  دروغ گفتم �ش�مون شدم  

و شا�د دن�ال فرصت مناسب بودم 

ا�� نبود که �شه �اهاش حرف زد  اما این دخ�� در ��

ە و عص�ا�� � شه � دو�ستم موضع  � گ��

تا خود عمارت سکوت کردم  

هم ترجیح دادم  اما طال آرام و قرار نداشت معلوم بود خ�� نگرانه و من
سکوت کنم

) طال (  

داخل عمارت شد�م
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� پ�ادە شد که ��ــــع من  ه  م پ�ادە شدمتا �ای �له ها رفت،  از ماش��

کوله �ش��م دو  رو دوشم  انداختم    

�ه دلم حال عجی�� بود  

�م رو انداختم نف� �ه س�نه دادم 

:�له ها که  �اال � رفت، گفت   

خونه �خواب��  خدمت�ار ه_  � م اونجا هست � تو�� بری تو اتاق کنار اش��
ی هم ن�اش  � نگران چ��

هوای سنگی�� که �ه   داشتم رفت�شو ن�اە � کردم قفسه س�نه  ام رو �االدادم،
ر�ه ام  دادم  حالم رو دگرگون کرد  

هنوز ا�ستادە بودم،  برگشت ن�اهم کرد

برای موندن دودل بودم ن� دو�ستم چه حا� دارم امشب 

تا صبح نخواهم خواب�د  

و اف�ار عجی�� �ه �م بوجود م�اد  

� داد  از عکس العمل مص�ب  نگران بودم،   ح�� فکراش هم عذا�م 

�� هم موندن اینجا برام خوشایند نبود دست خودم نبود

 � . گوشه ی ل�م روگ��دم،  د�دم برگشت، اومد �ای��

:ن�اهش �ه من بودو گفت   

چته چرا � تر�؟_  

:داشتم ن�اهش کردم،  ل�خندی گوشه ی ل�ش بود و گفت 

از �� � تر� تو که فرار کردی د�گه آب از �ت گذشته _  

:عص�ا�� قدم عقب گذاشتم وگفتم
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دست خوم �� _   

:دستمو  �ه دفعه گرفت ، دس�شو شک �س  زدم و گفتم  

ولم کن _ 

:�ه دفه  عص�ا�� شد گفت   

مو�� دارم م��م ب�ا تو نم�شه  که تو ح�اط �...چته اروم �اش  _  

:�د، گفتدستمو  �از  �ا جسارت گرفت،  منو دن�ال خودش که � کش 

خ_   � ونه، برو ته راهرو من � رم تو اتاق خودم تو هم برو تو  اتاق کنار آش��
اتاق خا� هست

:�ا عص�ان�ت تمام ادامه داد  

� درم قفل_  کن   اصال برو تو  توالت   تو  حموم  ط�قه ی �ای��

:�ل اج�ار و �ا  ترس  دن�الش رفتم، و �ا منومن گفتم  

من از اومدن �ه اینجا �ش�مونم نکن _ 

:م،  گفتاین �ار خند�د قه قه ای �داد، همراهش �له ها �اال رفت

تو که اینقدر ترسو نبودی بهت نم�اد_  

ا�رد �له ها س� کردم مچ دستمو تو دس�ش جدا کنم روی آخ��ن �له و � 
:ا�ستاد من هم قد� عقب رفتم و ا�ستادم و �ا ترس گفتم 

من ترسو ن�ستم _ 

تو اون  تار�� زل زدە بود بهم  

ون   نفسش رو ب��

�ک �ارە  دس�ش کنار صورتم قرار گرفت 

ی   حس  عجی�� داشتم از این غافل گ��
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اون �ک  قدم فاصله رو �م کرد

ون داد ،  ن�ا  هش �ه من  بودفاصله ای ب�نمون نبود، نفسش رو آروم ب��

حس عجی�� در من �ه وجود اومد،  ترس، دلهرە، اضطراب   

:آروم زمزمه کرد  

طال  اورجینال و اصل ِ�مون ،  نذار دست ک� بهت برسه_ 

]19:30 25.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۰ارت#

آب دهنمو قورت دادم  

ش�د تو  اون تار�� ز�ر نورچراغ   ح�اط و�اغ چشماش � درخ 

:امه داد �ه سخ�� تو�ستم نفس �کشم، احساس وحش�نا� دارم،   اد  

تو واسه مص�ب ح��� _ 

و دس�شو �ه  �م رو انداختم هنوز  دس�ش کنار صورتم بود ، دست بردم 
ارو�  �ا دست لرزونم گرفتم و  �این آوردم  

:اروم   زمزمه کردم  

ا_   � ح�ت واق� وقت�ه که  �فه� �خاطر �� ارزش ت��ن چ��

دادم � دونم خ��  من �ا این �ارم    آیندمو �ه �اد ...!  خودتو �� ارزش کردى
... حرف �شتم م�شه اما

:�مو برداشتم ن�اهش کردم و گفتم  

347



اما �ش�مون ن�ستم _  

:ل�خند زد ن�اهم بهش بود،  ادامه دادم  

�  �ادمه �ه �ار گف��  ا�ه واسه آرزوهات از جات �لند ��� _   ح��شون زم��
ت � کنه  ..گ��

!�اد گرفتم برم جلو هرجوری که  هست_

..جا اینکه �ش�نم و ناله کنم 

دتر اینکه د�گه هیچ وقت نتو�ستم او�� �اش�م که دوست داشتم؛ از اون �  
رم،  برم االن فقط ب.. فراموش کردم ��  دوست داشتم و �� � خواستم 

دست ک� بهم نرسه

ون داد   نفسش رو ب��

:هنوز ن�اهم بهش بود و گفت  

طال _   

:اب دهنم رو قورت دادم ، ل�� تر کرد و گفت   

..ن� دونم گفت�ش درسته �ا نه اما _  

نذاشتم حر�� بزنه    

:تا ته حرف نزدشو فهم�دم  که ��ــــع گفتم  

  _ 
�

� دونم �� � خوای ��

ون داد و گفت    :نفسش رو ب��

...� دو�� که �ا مص�ب   را�طم   رو   _ 

ا رو منتظر ن�اهش کردم که  �� اخم کردم واقعا  حال ش��دن ه  � یچ  چ��
:نداشتم که گفت 

�   این  حرفها درست ن�س   � تونم �_   ...مکت کنم تا  � دونم االن گف��
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:�ا التماس و �� عص�� گفتم  

منو از اومدن �ه اینجا �ش�مون نکن لطفا _  

منو �ه خودش نزد�ک کرد  

نفهم�دم � دس�ش �شت �مرم قرار گرفت 

ه خودم حس وحش�نا� داشتم، مثل حس �د بودن، خ�انت، انتقام؛  �
�� عص��    �ه آرا� از آغوشش جدا شدم و .   لرز�دم از این واهمه، ترس

:گفتم

  _ 
�
لطفا

اقعا اومدنم چند قدم �ه عقب رفتم تر� وحش�نا� وجودمو گرفته بود،  و  
.اینجا اش��اە بود

فتم �ا ترس من ن�ا�د اینجا � اومدم،   �ه دفه �ا �عت  �له ها ر   و �این م��
:گفتم

 ب�خش�د من ن�ا�د اینجا ب�ام   اومدنم اش��اە محض بود _   

ن�اهم �ک لحظه �ه عقب برگشتم  

د�دم �شت �م بود   

�ام هامو  �ا عجله و مح�م  برداشتم   

...ترس�دە بودم،  �ه من رس�د

��ــــع  منو �جام متوقف کرد  

:فتم از  رو�رو شدن   �اهاش حال خو�� نبود، �ا ترس و لرز گ  

اجازە �دین برم_ 

�ازمو گرفته بود

� تر   مقا�لم ا�ستادە،  �ک �له �ای��

349



اندە ی  س��ار نف� که �ه  س�نه دادم پر بود از بوی تلخ عطرش  و ته م

:آب دهنمو قورت دادم و �ا �� وحشت گفتم 

خواهش � کنم اجازە �دە برم  _  

گوشه ی ل�ش رو گ��د  

ون داد و گفت  :ن�اهش �ه  من بود و نفسش رو �ا آرو� ب��

چرا اینقدر ترس�دی من که �ار�ت  ندارم _ 

:تمام وجودم � لرز�د، �ا خون �دی زمزمه کرد

اونقدر ها هم که  فک م�ک�� �� شخص�ت ن�ستم _ 

... تا خودت نخوای 

:پوزخندی زدم و عص�� گفتم  

ژست آدم بودن رو همه دارن،_ 

ا�سان�ت .. مهم اون ژنه است که �عض�ا ندارن 

ناە آوردممن واقعا متاسفم واسه خودم که تو ب�چارگ�ام �ه شما پ   

]09:51 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۱ارت#

�از هم منو �ه آغوش کش�د  

ون �ا ترس و التماس ن�اش کردم، گفت   :نفسم رو دادم ب��
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طال اش��اە نکن  م�گتو�� �ه من اعتماد ک�� _ 

:پوزخندی زدم و گفتم  

ی که از �ای س_  فرە عقدوجشن  چه اعتمادی من االن �ه  زن  فرار�م دخ��
فرار کردم

م�اد؟  و �اف�ه  منو  �ا تو ب�ینه � دو�� چه فضاح��  �ه �ار  

:ل�خندی گوش� ل�ش �شست گفت

س من که � دونم تو  دخ�� شجا� هس��  از �� _    � تر�؟ از ه��� ن��

:پوزخندی زدم و گفتم 

نه اش��اە � ک�� من برخالف ظاهرم خ�� ترسوام _  

ز�ش � شدم  و کون لق  � بی��  راە فراررو انتخاب کردم  وگرنه  � موندم و   
دن�ا 

ون داد و �ا ل�خند  گفت  :نفسش رو ب��

 ن� کشمص�� � کن�م تا خسته �شه  از  بهت رس�دن و تصاح�ت دست_ 

نتو�ستم تحمل کنم وحرفش رو قبول کنم 

ن� تو�ستم ب�ینم   و تماشا کنم  

م � کنه م�دو�ستم منو برای تف��ــــح � خواد  و تهش �ا نامردی ول 

� �اری کنم  تو �اور من جا ندارە که من همچ��

ون دادم ازش  فاصله گرفتم  نفسم رو ب��

:�له هارو �اال رفتم و گفتم  

م فرار کنم و اش��اە کردی �ا�ک من  راهمو  خودم  انتخاب � کنم حا�� _  
 کنم اما  ایندە ای  که

�
ازش حرف � ز�� رو �ا  تمام عمرم �ا ترس و دلهرە زند�

� ن� کنم  گناە تضم��
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:ل�� تر کرد ن�اهش �ه منو گفت

م تمام �ده�ای_    مص�ب رو �دم   طال فکرات��کن � تونم �مکت کنمم  حا��
 کن تا هر وقت هم �اشه من زندگیتو ت

�
� � کنم و اینجا �ا من زند� ضم��

ون دادم  و ادامه داد و گفت  :نفسم رو ب��

...ا�ه از گناهش � تر�_ 

:گوشه ی ل�م �ه و پوزخند �اال رفت وگفتم   

اقعا عذر واقعا برای شوما متاسفم شا�د اونقدر �د�خت �اشم اما  و _   
..  � خوام که فکر م�کردم تو او�� هس�� که      �ا شخص�ته

:آب ده�ش رو قورت داد و گفت  

شخص�ت �ه احساس  و ن�از ر�� ندارە _ 

ه دلم خواست   طال وق�� د�دمت �ه  احسا� �ه تو پ�دا کردم �ه ح�  ک 
تج��ه ات رو  داشته �اشم

:پوزخندی زدم و گفتم

داشته  تو راجع �ه من �� فکر کردی �ه �اال �ه �� �ه عروسک که_  
�اش�م؟

فک کردی   �ا پول � تو�� همه �� رو �خری ؟  

که �خوای منو    درسته ق�مت دارم  اما فرو�� ن�ستم  و   نه اتفاق خو��  
تج��ه ک�� 

:پوزخندی زدم و گفتم

�مو�� اتفاقا من آت�شم تندە  � سوزونم تج��ه �ا من �ع�� �ش_  

ی �اشم  و �دنام �مونم حاظرم  تا ته دن�ا  تنها �مونم   �� کس �مونم و  فرار  
....اما ننگ  و �� عف�� رو �ه جون نم�خرم اما   
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نتو�ستم  ادامه �دم  

� رفتم   تحق�� شدم،  �له ها  رو �ا  �عت �ه �ای��

:و �ا عص�ان�ت گفتم  

�ا�ک منو د�دی ند�دی من �امو  اینجا نذاشتم_  

وم از شدت ناراح�� �ا �عت عرض طوال�� ح�ات � خواستم �د 

:نف� �ه س�نه دادم و گفتم  

مو ب�ینم ؟�مونم که مر�.   وحش�نا�ه،  اینجا موندن اصال جایز نبود_ 

� ترس�دم �ا�ک �ه مص�ب خ�� �دە 

ن� دو�ستم �ا چه حا� عمارت ترک کردم

شب بود، مقا�ل در ا�ستادە بودم که تا رو برگردوندم  

وحشت �ه دلم �شست

ی تنها وحش�نا� ب  ود تو اون تار�� و خلوت خ�ابون من دخ��

�کدفعه صدای �اشو ش��دم 

آب دهنمو قورت دادم و �ا �عت قدم برداشتم   

:�شت � و صدا ش��دم و گفت

ب�ا تو تا امشب اینجا �مون فردا برو _  

:تمگوشه ی  ل�مو گ��دم خ�� ترس�دە بودم �ا ترس و وحشت گف

 اینجا ن�ست اصال  جای من تو این دن�ا ن�س_  
ً
تجای من اص�

:و �ا �عت رفتم،  �شت �م �ا صدای �لندی گفت 

طالمن منتظرتم هنوز رو حرفم هستم   نظرت عوض شد برگرد_  
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]10:05 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۲ارت#

اینجا رو خوب �لد بودم،

.چند �اری که اینجا  اومدە بودم

� تر �ه  آژا�س ش�انه روزی بود   � دو�ستم خ�ابون �ای��

�ا ترس ودلهرە سمت آژا�ش حرکت کردم  

� ک  نارم متوقف � کرد دقایق خ�� کوتاە گذشت ،  �ا اینکه  تک وتو� ماش��
و ق�مت � داد

 من فرو�� ن�ست  
�

اما زند�

� د�دم ن�اە های متعجب   اونا رو    

ە اما راهمو گرفتم تا �ه آژا�س برسم  �ا هزار ترس ودلهر  

�   تا�� گرفتم      �ا ترس ولرز و هزار خداخدا گف��

. �ا اینکه خ�� نگران بودم 

ر شوم دست از �م  اما مجبور بودم و آدرس دادم،  هنوز ن�مه راە بودم اف�ا
.بر ن� داشت 

�ه خونه  نرس�دە بودم  

:رانندە ی تا�� �ا ل�خند ک��ــ� گوشه ی لب شکفت و گفت  

ا�ه مظنه �ای�نه �ه امشب رو بهتون �ه حا� �د�م_  
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ون  دادم  �ا عص�ان�ت گفتم  :نفسم رو ب��

راهتو برو_  

:هنوز از آی�نه ن�اهش رو �ه دادە بود �ه من و  گفت  

�د ن� گذرە _ 

:�ا عص�ان�ت گفتم

� �ارو ب�ند در �اراژو _  

:�ا ل�خندوخندە گفت  

ارە اوووف  چقدر عص��  حاال �ه مشت مال حسا�� حالتو جا م�_  

�ه دفعه روا�� شدم ن�اهش از آینه مستق�م �ه من بود

:از �شت زدم �ه صند� و �ا عص�ان�ت گفتم   

خفه،  خفه شو _ 

:مرد وق�� عص�ان�تم  رو د�د �از خند�د و گفت 

ومدی اینجا لواسون   چ�ه �ا ما  عارت م�اد؟  مگه ما �� از �ق�ه �م دار�م  ا_ 
اعیون�ا خوب پول �ه ج�ب زدی ؟

عص�ان�ت �ه  �ه دفه عص�ا�� شدم  ک�فم رو برداشتم و از همون قسمت �ا 
:�ش زدم   و �ا عص�ان�ت گفتم

گندە تر  از دهنت حرف � ز�� چلغور _  

ن دن�ا خفه شو تا همینجا خودم ن�شستم �شت فرمون نفرستادمت او  

�لند شد و �ا  مرد �ا عص�ان�ت دست کنار  گوشش  گذاشت و اە  از نهادش 
:عص�ان�ت گفت 

�ا�ا واسه ما فقط ناز � ک�� _ 
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:گفت   �ا عص�ان�ت دو�ارە نزد�ک بود �ه �ش  بزنم که �ا ف��اد 

ی_  �سه �سه فهم�د�م �ا�ا س��

 کرد  و من در ترس 
�

 ودلهرە تا �ه پوزخندی زدم ،  مرد در سکوت رانند�
مقصد رس�دم

� رو نبود محله قد�� بود و ماش��

� خ�ابون نگه داشت 

.ور بودتو کوچه رفتم �ا اینکه �� ترس�دم، خلو�� کوچه دلهرە آ

جارە کردە بودم  �ا هزار ترس و  �ام های �لند خودم رو �ه خونه ای که ا 
رسوندم 

� قد�� بود   �ه  ز�رزم��

خونه ، �  �  بود ه س��ت خ�� کوچک  قد���ه  اتاق داشت و  آش��

� برام �ا�� بود   هم��

�ل�درو  از کوله �ش�� ام درآوردم

ر  رو �از کردم �ا دستای لرزون ار عکس العمل صا�خونه  �دون �و صدا د 
و داخل خونه شدم

در رو �ستم  

�سته هم نم�شد نک�ت   

مو گ��دم�ا صدای وحش�نا�  که از خودش داد   �اعث شد گوشه ی ل�

� رفتم ، تو  ح�اط  در حرکت بودم و اح�  اط  � کردم که و �ا �عت �ای��
صدا ندم 

زن صا�خونه رو ش��دم  گفت    :صدای پ��

ک�ه این  وقت شب؟_ 
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:نف� �ه س�نه دادم و  �لند گفتم  

حاج خانوم منم مستاجرت _ 

:�ا ��� و عص��  گفت  

قرار نبود که امشب  ب�ای؟    فردا   �اس � اومدی _   

نف� �ه س�نه دادم

ی وحش�نا� تر بود   ی افتادم این از �ل�� �اد �ل��

ی گفت � :که �ا حالت �ز�ش آم��

ورتو �م کن دفعه د�گه اینجوری ب�ای  تو خونه ، جل��الستو جمع کن گ_  

� حرکت کردم  سکوت کردم و �ا �عت سمت ز�رزم��

ی_     صد رحمت �ه �ل��

]10:31 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۳ارت#

�دە  اول  که  �ه هیچ �ا� مستق�م نبود اینجا رو بهم اجارە

:اما اونقدر رفتم اومدم  و التماس  کردم گفتم

ک� رو ندارم �ه �چه پرورش�اه�م تنها هستم _   

تا �ل اخرە  رضا�ت داد �درم  در اومد 

پول رهن رو دادم  �ه سه  ماە جارە پ�ش   
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ی نداشتم �ه �خچال قد�� و اجاق  دو شع     � له تو خونه چ��

�ه قا�  کهنه و �� ظرف وظروف که الزم بود   

و �ه دست رخت خواب که همه رو از سمساری گرفتم 

� �ه راست رفتم تو حموم  کوچ�ک     و  قد��   کولمو انداختم رو زم��

دوش آب رو �از کردم  

و �ا همون ل�اسام وا�سادم ز�ر دوش   

انو �غل کردم و �ا و دقا��� خ�� کوتاە که �ه  دفه  رو دیوار �  خوردم ز  
:تمام وجودم هق زدم، تو خودم � لرز�دم و �ا �غض گفتم 

خدا�ا ته این جادە خا� کجاس؟_ 

احساس کردم نفسم تنگ شدە  

:ال گفتم ز�ر دوش گ��ه هامو خودم هم �اور ن� کردم،  �ا  همون ح 

ونه؟من خودم �ه همه م��م غصه نخور دیوونه ِ� د�دی  غصه �م_ 

��م  رو �ل زند! ..  و� خودم  زندگ�م  شب شد، شب موند، هنوزم ش�ه
شِب غصه  گرفته 

� طور ز�ر دوش بودم �شس  ته بودم داشتم دیونه � شدم لحظا�� هم��
زانوهام �غلم و � لرز�دم   

فکر مادرم بودم چه حا� داشت االن ؟  

� حالش �دتر � شه  . طناز   �فهمه من رف��

ه از  �ای سفر� پ��ا   االن �� حرف � شنوە که خواهرش �ه دخ�� فرار� 
عقد فرار کردە 

دستم مح�م شلوار   �ا گ��ه  تمام وجودم � لرز�د،   �ا ناخونای مصنو�   
 های خ. �امو چنگ زدم

�
ودم �ل وجودم �ه درد اومد واسه ب�چار�
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:�ا گ��ه زمزمه کردم  

قب برگشت خ�� خوب � شه ا�ه بتونم �ه خودم �فهمونم ن� شه �ه ع_ 
 توی گذشته �کشم 

�
..و �ا�د دست از ح�ت خوردن و زند�

 ک 
�

نم تو �� ک� و  من �ا�د برای فردا قوی �اشم حاال که �ا�د تنها زند�
�دنا�،  

ان�ار بیهوش بودم ز�ر  اب  �ا �غض وگ��ه 

زن صاحب خونه که اسمشو ن� دو�ستم،  فقط � دونم ح  اج خانوم  پ��
صداش � کردن 

:مح�م �ه در زد و عص�� گفت  

ته  ن�م ساعته رف�� ز�ردوش _   م��م چه خ��

نف� �ه س�نه زدم �ه  سخ�� دست �ه دیوار تک�ه دادم

:و ز�ر لب �ا گ��ه و �غض گفتم 

این هم �نوشت منه_  

وع کردە بودم     تازە ام   رو  ��
�

از  امشب زند�

ت حاج خانم  منو که  ن� شناخت  اسم واقع�مو که ن� دو�س

چند �اری که د�دە بودمش و اومدم اینجا 

خودمو م��م معر�� کردە بودم 

�ات  مح�م  در بود، �ا عص�ان�ت گفت :�از  صدای ��

ب�ند و ش�� آب رو _   

آب  دهنم رو قورت دادم  

�ا عص�ان�ت تندتن   صورتم رو ز�ر آب � شستم  
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� شدە �ا نه اما هر چه بود �ا عص�ان�ت  �   شستم ن� دو�ستم تم��

مانتو  و شلوار همه رو در آوردم 

موهام هنوز �سته بود �ه سخ�� �از کردم  

دررو �سته بودم   

ون سمت   برهنه از حموم اومدم ب��

فتم،  برداشتم حوله ی  کوچ�که گوشه اتاق  که تو سا� گذاشته بودم، ر   

و ��ــــع موهامو جمع کردم  

.تا�ستون   بود و� �� �دم شدە بود      

م�لرز�دم   

�ا �عت سمت رختخواب رفتم  رو �شک   دارز کش�دم   

گ��ه آروم زمزمه   پتو روی خودم کش�دم ،  �ا ت��  لرزون چشمامو �ستم و �ا 
:کردم

 من  چاپ دوم ندارە _ 
�

که   از اول     �ه �سخه ب�ش��  �� اونم خ�.. زند�
تا اخر نوشته  ب�چارە ی �د�خت 

چشمامو �ستم  

) پ��ا (   

:مص�ب  �ا خشم و غضب �ا�ام رو گرفت و �ا عص�ان�ت غ��د  

و س�اە صبح �ا�د طال برگردە مظفر وگرنه روز�ارتون ۹تا فردا ساعت _  
:ماس گفت� کنم مامان �ا گ��ه �ه دست و�ای مص�ب افتاد و �ا الت

د�دی مص��ت �� شد همینو � خواس�� ؟ _  

مرد اون دخ�� تورو ن� خواد  
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مص�ب  �ا �� رح� تمام �قه  �ا�ا گرفته بود 

اونو  عص�ان�ت هل داد 

:�ا انگشت اشارە �ا�ام رو  تهد�د کرد و گفت 

� را �ه ت�ت �مال_   مظفر فردا ساعت نه و گرنه پ�ه همه چ��

آب خنک �خور  

طناز گوشه ای  ا�ستادە بود و گ��ه � کرد 

تاالر خا� بودو  ه�چکس نبود  

�اش   که چند نفر از خانوادە نزد�ک  مص�ب خواهرش  و برادراش  و  �
.دست ن� شناختم ، فقط بودن 

]11:02 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۴ارت#

همه �ا شماتت  ن�اە � کردن 

ن�اهم �ه طناز رفت که  گوشه ای روی صند� �شسته بود  

اشک � ر�خت 

فرهاد و �چه هاش هم بودن  

نف� �ه س�نه دادم 

هزار �ار

برای هزار�ن  �ار   فرهاد شمارە طالرو گرفت 
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اما خاموش بود  

هد�دو خش��  مص�ب  �ا انگشت اشارە �ه مادرم رو  کرد،  �ا لحن پر ت 
:گفت 

تون �ا من �د ک_  رد �د لط�فه خانم شما خ�� �ه من �ده�اری دخ��

:��ه گفت مامان �ا گ��ه و التماس گوشه ی کت مص�ب گرفته بود �ا گ

م فرار کرد از دست تو فرار کرد _   دخ��

اما عص�� بود  از     مامان  اشارە �ه �ا�ا کرد  که کز  کردە بودو سا�ت بود،
:ن�اهش فهم�دم و گفت

از دست این مرد_  

اون دخ�� جوونه �ه درد شما ن� خورە هزار �ار گفت�م  

اما شما گوش ندادین

:مص�ب �ا عص�ان�ت  گفت   

تون من این حرفا حال�م ن�ست لط�فه خانم از ز�ر سنگ هم که ش_  دە دخ��
�  د�گه اون مص��ت سابق ن�ستم ف و  رو پ�دا � کنم اما �دون�� تون  �� دخ��

�� رو بهم چسب �� و �� �� وند حی�یتم��ه �اد داد  ننگ �� غ��

دختتون �ا�د تاوان سخ�� �دە 

� ک���د  ون کش�د رو زم�� :و گفت �ا�ا عص�ان�ت ک�ش رو از  ت�ش ب��

جنازشو برات م�ارم اق مص�ب _  

:مامان �ا  وحشت  رو گونه اش زد و گفت 

ف برامون نموندە د�گه �� از ج_   ون  اون دخ�� د�گه آبرو برام نموندە ��
� خوای؟

:�ا گ��ه وزاری ادامه داد  
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رفت و �موگور شد، رفت و �دنا� �ه جون خ��د ... رفت_  

پوزخند فام�لش رو د�دم

تادە بود  خودشو نف� �ه س�نه دادم، عص�ا�� بودم ، فرهاد گوشه ای  ا�س 
:بهم رسوند و توی گوشم زمزمه کرد 

تعجب کردم وق�� ش��دم طال � خواد ازدواج کنه _ 

 بهش  حق م�دم قبول نکنه 
�
شوهرش وکه � ب�نم واقعا

:برگشتم �ه آرو� ن�اە کردم و گفتم  

را�� نبود �ه خاطر �د� های �ا�ا مجبور شد _ 

چرا نگف�� حداقل من ن� تو�ستم �مکتون  کنم _ 

:ای��ار پوزخندی زدم و گفتم

فرهاد تو خودت گرفتاری برای خود درد� درست نکن _  

ون داد و گفت    :نفسش رو ب��

 کنم که دست از وق�� طناز    م��ض شدە خ�� تنها شدم دارم �ارارو �_ 
م خونه  م ب�� زنم رو �گ��

.ن�م ن�ا� �ه  طناز کرد   

ە بود �ه نقطه ای نا م   علوم، داشت گ��ه وق��  رد ن�اهش رو گرفتم ،  خ��
� کرد 

:فرهاد  گفت   

تما� �د� های �ا�اتو م�دم_ 

:�ا پوزخند  و اە  گفتم 

�� ب�ش�� از خ�� ز�ادە فرهاد ن� تو�� خسارت ماشی�� که طال زد   خ_  
این حرفاست
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:صدای ف��اد مص��ت که و گفت 

ت  پ�دا �شه _   تاوان سنگی��ه مظفر ا�ه دخ��

:مامانم �ا گ��ه  گفت  

�تو � کنم_  � مص�ب خودم کن��

:�ا عص�ان�ت گفت  

تون �ا این فرارش �ا این �ارش... ن� خوام_   منو �� آبرو کرد ن� خوام دخ��

مت مامان �ا عص�ان�ت  سمت مامان  رفتم، د�دم  �ا�ا  �ا عص�ان�ت  س
:رفت و غ��د  

ت کجا رفته _   زن�که ی  آشغال تو � دو�� دخ��

...مامان تا 

]11:33 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۵ارت#

تا مامان خواست حر�� بزنه 

�ا�ا بهش حمله کرد   

اون دو قدم رو  دو�دم  سمت مامان   

�ا�ا اصال رحم  نداشت  

افتاد �ه جون مادرم  

� افتادە بود   مامان  روی زم��
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ز�ر دست و�ای  �ا�ا  

فرهادم خودش رو رسوند  

خودم رو روی مامان انداختم  

�ا�ا �ا عص�ان�ت تمام فحش � داد   

ت ب��د �ه درک _   زن�که هر  جا�� خودتو دخ��

ت معلوم  ن�س امشب �ا � فرار کردە دخ��

م  �ا�ا خ�� عص�ا�� بود،  �ه سخ�� تو�ستم جلوشو �گ��

�ات مشت و ل�د �ا�ا  مادرم دووم نم�ارە   .جلوی ��

:مص�ب  �ا عص�ان�ت ن�اهش �ه �ا�ا و  گفت 

تو م�اری تح� _    �ل � دی �ا تمام مظفر این �اررا �ه درد من ن� خورە دخ��
�د� هاتو  پرداخت � ک�� 

:�ا�ا  �ا عجزا ناتوا�� گفت 

� دم  �ا  چند روزی دندون رو ج�گر �ذار خودم پ�داش � کنم تح��ل_ 
جنازشو

برات م�ارم   

مامان ب�چارە �ه زور �ا �مک منو  و فرهاد �لند شد 

.عص�ا�� بودم دست خودم نبود

:مص�ب   ن�اهش �ه �ا�ا بود که �از عص�ا�� ادامه داد

مظفر براتون گرون تموم م�شه_  

:سمت  در خرو�� تاالر � رفت گفت   

ون _  تا قرون آخرش رو از حلقومتون  � کشم ب��
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:مامانم �ا کف دست روی �ش ک���د و گفت

ب�چارە شدم �د�خت شدم _  

ون رفت مص�ب  ب��

:مامان ادامه داد 

؟! چه خا� تو �م ب��زم ؟ طال_   طال کجا رف��

:�ا�ا �ا عص�ان�ت و �ا فحش  رو �ه مامان گفت  

� شن نقل دهن  تو و  اون دخ�� هرزت   فردا ! بوی� ِکثافتتون شهرو گرفته _ 
ی  �ا تمام وجود ز  ار � زد و گ��ه مردم مامان �ا عص�ان�ت  و �غض �لوگ��

:� کرد گفت

ە  از دست ت!   مظفر  همش تقص�� توعه_   و راحت خدا  جونمو ن� گ��
 نکبتم 

�
م فرار�ش دادی   این لز زند� �شم اون از دخ��

مرد  این زندگ�مونه از �د�خت�م بنالم   

بودی ا�ه اینه زهرمارو ن� کش�دی   �ه اون مرت�که �ده�ار ن 

�ا�ا  �ا عص�ان�ت  �ه مامان  حمله کرد، تا خواست بزنه 

فرهاد جلوش ا�ستاد 

:کش�د گفتو �ا عص�ان�ت در حا� که اونو گرفته بود و �ه عقب �  

  _ � ل کن��  خودتونو کن��
�
آقا مظفر لطفا

زد  �ا�ا عص�ان�ت س� داشت  فرهادرو  از خودش جدا کنه  داد 

برو کنار مرت�که  چه گو� � خوری این وسط بروکنار _  

�ا�ا  فرهاد براش مهم نبود  

� طور فحش � داد ، فرهاد مقا�لش  ا�ستادە و ن      گهش  داشته بود هم��
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�ا�ا �ا عص�ان�ت اونو گرفته بود و �الو�ز بودن 

فرهاد   ن� ذاشت سمت مامان حمله کنه   

:مامان �ا گ��ه و عص�ا�� گفت  

ین زهر ماری د�دی چه خا� تو �م کردی ؟  مظفر �ه عمر دارم �اسوز ا_  
تو م�شم خودم �ه درک �چه هامو  آوارە کردی 

مو فراری دادی   دخ��

حاللت  ن� کنم  ال� بری خ�� تو ب�ارن مظفرررررر

مامانم �ا تمام وجودش داشت گ��ه � کرد 

حال وحش�نا� گرفته بود 

دستم مشت شدە بود و توی دلم گفتم 

طال  طال کجا�� ب�ی�� مادر دارە چ��ار � کنه_  

ا�ا �ا ف��اد و عص�ا�� بودم، دست خودم نبود ن� دو�ستم چ��ار کنم؟  � 
:عص�ا�� گفت

ال� همتون ب��د ز�ر �ل_  

فکر کردی  د�گه مص�ب �ا این �� آبرو�� کنار م�اد 

:و �ا عص�ان�ت ب�ش�� ادامه داد 

تا منو نندازە گوشه ی زندون ول کن ن�ست_  

]13:20 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۱۰۶ارت#

هنوز ا�ستادە بود�م،  فرهاد مادر و �لند کرد  

�   فرهاد  �ه خونه رس�د�م ....... �ا ماش��

مادرم حال خو�� نداشت 

فرهاد �ا �چه هاش رفت  خو�شون

:طناز  �ه گوشه �شسته بود و �ا گ��ه گفت  

پ��ا��  از طال خ�� نداری ؟_  

ون دادم، گوشه ای کز کردە بودم  و گفتم :نفسم رو ب��

ی �ه من نگفت_  � ی ازش ندارم چ�� �خدا  ن� دونم کجاست خ��

مامانم  هنوز گ��ه � کرد  

:�ا گ��ه گوشه ی چشمش را �ا� کرد و گفت

م ال� _   نتو�ست تحمل کنه �م��

:ن�اهم �ه طناز  کز کردە بودو گفتم 

�اش �ارش بهاین جشن عرو� ن� رس�د _  

رخت  عرو� �ه ت�ش ن� کرد 

:مامان �ا گ��ه گفت   

ی  خدا ��م چ��ارت کنه   ابرو برامون نذاش��  حی��ت برام_   ون نذاش�� خ��
 ند�د  �� ز�ووون 

�
از زند�

:دوست نداشتم اما�فتم

و� طال  خوب �اری کرد جسورانه   ول کرد  و رفت_   

� �ار رو � کردم  منم جای طال  بودم هم��
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کجا رفت؟ اصال  کجا دارە  برە �ه دخ�� تنها_  مامان  

دخ�� جوونم چه �اری از دس�ش بر م�اد  خدااا

ن�اهم �ه مادر بود، شا�د مادرە  حق  دارە نگران �شه   

:روکردم سم�ش  گفتم   

ی �_  شهنگران ن�اش مامان ممکنه �� دو روزە د�گه  ازش خ��

)طال ( 

�ا احساس �درد  از خواب ب�دار شدم 

نف� �ه س�نه دادم

�ه زور از رختخواب جدا شدم 

هنوز توی جام  �شسته بودم 

دست بردم  موهای آشفته ام رو �ه سخ�� جمع کردم   

همه رو �ک طرف روی شونم ر�ختم و 

�لند شدم 

احساس ضعف  داشتم  

ی نخوردە بودم   � از دیروز �ک�ە تا االن چ��

واقعا د�گه نا داشتم رفتم  سمت �خچال 

ق�ال وسا�ل  گذاشته بودم توش 

تخم م�غ برداشتم 

�ه هر سخ�� بود درست کردم  

مقدار �� نون   از �خچال درآوردم 

لنگرا�� و دلشورە  چند �ا هزار �د�خ�� بود  �ا اینکه گشنم بود �ا �� م�� و د
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لقمه خوردم

� �شسته بودم  ۹احساس دلهرە داشتم همون وسط سالن   ی ز�ر زم�� م��

�  برداشتم   سمت کوله �ش�� �� خ��

م خ��دە بودو م��ا�ل رو از  داخل کوله �ش��م  درآوردمکه  مص�ب برا

:پوزخندی زدم و گفتم 

�چ�خ مص�ب  �چ�خ ب�ینم �ه کجا � ر�_  

�د که تازە گرفته م��ا�ل را �از کردم و س�م �ارتمو درآوردم س�م �ارت جد 
بودم رو نصب کردم

� بهم ، دارن دن�ا � وزمان ر�خ�� لم � گردن � دو�ستم    االن   زم��

رفتمنف� س�نه دادم  و �ا هزار ترس ودلهرە شمارە خونه رو گ 

دقا��� کوتاە منتظر شدم

همینجور صدای بوق آزاد تلفن،  ک� نبود که جواب �دە  

گو�� رو �� �ا ترس ودلهرە  از گوشم جدا کردم 

کس خونه ن�ست؟   

� ام  ا من د�گه رفتم مثل اینکه همه دست �ه دست هم دادن تا منو پ�دا ک��
ک� منو ن� تونه پ�دا کنه

:اروم زمزمه کردم  

فاق های �د افتادە ا�ه زندگ�م ف�لم بود، االن د�گه اونجاش بود که همه ات_ 
.و �ا�د یهو ورق برگردە و همه �� قشنگ �شه

ین �دترشم �ا�د منتظر از ا.. منتها چون ف�لم ن�س از اینم �دتر م�شه 
....�اشم 
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]15:17 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۷ارت#

دلشورە شد�دی داشتم 

ن�اە م��ا�ل کردم 

م �ا  ترد�دوهزار دلشورە   خواستم شمارە ی �ا�ک رو �      گ��

ی نگه    � �ا�د ازش �خوام �ه مص��ت چ��

نف� �ه س�نه  دادم �اد د�شب افتادم ترس �دی داشتم  

ی نگه   � اون منو د�د �ا�د ازش �خوام �ه مص�ب چ��

اب دهنم رو  قورت دادم  

� شمارش من�ف شدم   از گرف��

م  شمارە ی  شمارە ق�ل�م خاموشه و اون ادر� ازم ندارە ، شمارشو     �گ��
.جد�دم � افته م�ادا خ�� �دە ؟ �� خ�ال شدم 

دونه من کجا و هیچ آدر� از من ندارە �گه من منو د�دە و� وق�� ن� _ 
شماری از  من ندارە  

برام مهم ن�ست ح�� ا�ه �گه  

ه پ�ادە شدم سوار  ات��وس شدم،  ساعت  دو بود ،  دوتامس�� بود،   ک... 

.تمام مدت فکرم درگ�� بود ،آسا�ش نداشتم

نگران مادرم بودم و طناز  

پ��ا که �� بود و از خودش � تو�ست دفاع  کنه
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اما مادر و طناز  

ن� دو�ستم چ��ار کنم �اش این حماقت دو ن� کردم

و فکرش و که  � کردم �م درد  � گرفت  

�ع�� د�شب ا�ه  �له رو دادە بودم االن  زن مص�ب  بودم ؟

و تو حجله بودم ؟ 

االن و �اتخ�� بود ؟  

د�گه قل�م �ه درد اومد   

پ..احساس ناخوشایندی داشتم، احساس ناآرو�  

 �ا من اینجوری دارە �  
�

کنه  تقاص �� رو من چه �نوش�� دارم چرا زند�
ە؟ از من م�گ��

مقا�ل مغازە ا�ستادم 

ن�اهم �ه داخل مغازە ل�اس فرو�� بود  

خون �د داخل شدم

:فروشندە �ش رو برداشت �دون اینکه توجه کنه  گفت 

�فرمای�د خانم خوش اومد�د_  

جلو رفتم �الە ل�ه دار روی �م بود  

اهن جذب چهارخونه �اهمون شلوار  � و  �ا همون ت�پ �ا همون پ�� ج��
کفشای کتو�� 

:وق�� گفتم 

� ؟ _   سالم آقای سعادت خ����

ودم دکه چند مدت  پ�ش اومدە بودم اینجا و  ازش درخواست کردە ب 
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رار �دەکوچ�مو    اجازە �دە �ا پرداخت  اجارە ش�ا توی  مغازش ق

اعتماد کردم 

و قرار شد شب  تا  شب تا شب پول کرا�ه �دم  

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

م��م خانوم ؟_ 

ون دادم و گفتم :نفسم رو ب��

�له خودم هستم_  

:اشارە کرد و گفت 

چند روزە نیومدی _  

:کوله �ش��مو  روی پ�شخوان قرار دادم و گفتم   

از فردا صبح  د�گه م�ام_ 

ش�ا دکه رو  � ذارم تو مغازە 

:در حال تا زدن ل�اس، گفت

دی قبول کردم ر�خت ودکور  مغازە �ه هم ر�خته  و� �سکه  ا�ار  کر _   

پول رو پ�شخوان گذاشتم   

پوالرو برداشت  

:کرا�ه چندشب  رو حساب  کردم و   گفتم   

ان کنمشوما �ه من  لطف داری  آقای سعادت ام�دوارم که بتونم ج_  ��

:خت و گفت ن�ا� بهم کرد،  �شت چشم نازک کرد و ابرو�� �اال اندا 

� �اری برای ک�_  ن� کنم گف�� تنها��  قبول کردم وگرنه من همچ��
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پولهارو  برداشت   داشت � شمرد  

:و ن�اهم بهش بودو  گفتم 

� اذی�تون ن� کنم_   � �اش�� مطم��

:پوالرو  داخل کشوی پ�شخوان قرار داد و گفت  

� خوام همینطور هم �اشه_ 

� �اش�د همینطورە_  مطم��

ون دادم  نفسم رو ب��

:ن�اهم �ه  مدل ل�اسای اطراف بود، سکوت کردم و گفتم 

؟ �ه نظرتون این جا سمبوسه �ا ساندو�ــــچ �د  فروش � کنه_  

:ن�اهش �ه من و گفت 

ق�ال �� اینجا بود �ار و �ارشان �د نبود _ 

همه اطراف�ان همه ازش � خ��دن  

:نفسم رو  س�نه دادم گفتم 

ە_   ام�دوارم �گ��

:ن�اە مرد جوان، آقای سعادت �ه من و گفت

کتا دن�ال م��� ه_   ی  ن� ری  خ�� �� � چرا دن�ال �ار به�� س��

مغازە ها فروشندە جد�د � خوان  

:لب تر کردم و گفتم

حوصله آقا�اال� ندارم � خوام واسه خودم �اشم_  

:سکوت کرد، سمت در خرو�� � رفتم،  گفتم 
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م فردا م�ام ممنون _   من م��

خوش اومدی �شت �م گفت 

ونگ روی ن�مکت مقا�ل مغازە �شستم و م��ا�لم رو  از ک�فم درآوردم رفتم ب��

]15:40 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۸ارت#

)پ��ا ( 

� گفتن�اهم �ا عص�ان�ت �ه �ا�ا بود، که �ا عص�ان�ت و تهد�دآ :م��

ب�اد خونه  پ��ا �ه �ه خواهر هرزت  �گو هر گورستون�ه  خودش �اشه_   
مص�ب  گفته چشم پو�� م�کنه 

:�ا لحن حق �ه جان��  گفتم  

ی ازش ندارم_  من هیچ خ��

.همون لحظه صدای زنگ تلفن  �لند شد  

ب � داد نبود،  طناز  سمت تلفن رفت،     اصال  ن�اهم �ه  تلف�� که جوا
� ب :رو �ه   مامان گفتآب دهنم رو قورت دادم، �ا�ا �ا  عص�ان�ت و تهد�دآم��

�  �� � �م تا امشب �ا�د طال برگردە _   لط�فه بب��

ه طناز رفت ،که �ا تته ای��ار ن�اهم خود�ه خود �� ارادە  �دون اینکه �خوام  � 
:پته گفت

  _ � �له  شما خوب هست��
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:صدای ف��اد �ا�ا ،  گفت

راش همه �� رو پ��ا تو � دو�� کدوم گورستو�� رفته تو بهش �ادادی و ب_  
آمادە کردی  فرار کردە  االن � دو�� کجاس 

:�ا عص�ان�ت  گفتم  

من چه �  دونم کجا رفته؟ من ازش خ�� ندارم_ 

:خود�ه خود   حرفای طنازرو م�ش��دم،  گفت 

�له �له شما لطف دار�د _  

صدای ف��اد �ا�ا �ا  حرف طناز  �� شد 

:که نفهم�دم طناز �� گفت   

؟_  � مص�ب  �ه خون من �ش�س � دو�� من چقدر �ده�ارم زن��

:مامان �ا گ��ه گفت 

ص��ت گرفته تو د�گه �ده�ار ن�س�� مرد ،  طال همه سفته ها رو از م_  

� �ا�ا  پوزخندی زد و عص�� �ا ل�د �ه �ارچه وسط سالن که آ �ش روی زم��
:�نگون شدە زد،  �ا عص�ان�ت گفت 

گه منو تو طال �ه گور خودش خند�دە مص��ت دست بردار �� سه روز د�_ 
� � خا�م زا � اون وقت �ا�د  ب�ای�� ستون پ�دا � کن�� �  ق�� رزار گ��ه کن��

عص�� گوشه ی  سالن  �شستم ، طناز گو�� رو گذاشت  

:نف� �ه س�نه داد، مادررو �ه طناز گفت 

�  بود ؟_ 

:طناز  �ا منومن گفت

�� از  دوستام بود  حالمو پرس�د _ 
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:�از �ا�ا  �ا عص�ان�ت گفت 

لط�فه این حرفا حال�م ن�س_  

ە رو تنها خونه � ف  ت کجا رفته،  دخ�� رستادی پ�ش � تو � دو�� دخ��
فرستادی؟

:مامانم �ا گ��ه �از  �غض کردە بود �ه شدت و گفت  

جونم  از دست ت_  و اوارە شد از من �  رو  دارم پ�ش � �فرستم  ؟ دخ��
دست تو دیوونه شد

ون داد ، س��اری گوشه ل�ش گذاشت و فند  ک رو  از روی �ا�ا نفسش رو ب��
� کنار ز�رس��اری بر� داشت، گفت :زم��

م پ�ش مص�ب   ��م �� دو روز د�گه دندون رو ج�گ_   ر �ذارە ب�ینم من م��
ە ی ور  پ��دە ک� ازش خ�� ندارە  دخ��

کدوم گوری رفته  �سناس   

:سمت در خرو�� � رفت، گفت 

م س�نه خداتون دادە تا امشب برنگردهگ   لط�فه همتونو � فرست_  
ستون  ق��

مامان فقط هق هق  کرد

ت کردطناز  روی تک م�ل کهنه و قد�� کنار تلفن �شست و سکو   

�� بود ل�� تر کردم ن�اهم �ه طناز، که اونم  ن�اهش �ه در خرو  

�ا�ا در و �ست 

صدای  در ح�اط بود که  اونم �سته  شدە 

 گفت 
�

:طناز  ��ــــع �ا دس��اچ�

مامان طال بود_  
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:من تا  این حرف رو ش��دم  از  جام پ��دم و گفتم   

درست ش��دی طال بود  مطمئ�� _  

:مامان روی گونه اش زد و گفت 

....خدا مر�م �دە   _ 

 گفت
�

:طناز  �ا  دس��اچ�

ت  �ا�ا که �ا�ا بود ن� شد حرف بزنم خودش هم د�د اوضاع خرا�ه گف_ 
رفت خودش زنگ � زنه

اوووف تا  دو�ارە زنگ بزنه  جون �ه لب � ش�م _   

گفت �ه ساعت د�گه خودش زنگ � زنه_ طناز 

:مامان ن�اە تلفن کرد و گفت 

شمارشم که ن� افته _  

م  سمت تلفن رفتم، � خواستم شمارە �گ��

:طناز گفت  

پ��ا گفت که شمارە جد�دە بهه�ش� ن� دم_  

شمارە تلفن هم که ن� افتاد دست�اە تلفن خراب بود    

:�ا عص�ان�ت دستم تو هوا مشت زدم و گفتم 

ە ی �� فکر نگفت کجاست؟_  دخ��

آب دهنم رو  رو قورت دادم  

:طناز ن�ا�  �ه مادر کرد و �� دس��اچه شدو گفت 

 _ � گفت حالش خ��ه نگران ن�اش��

:مادر �ا گ��ه  گفت 
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خدا مر�م �دە این روزا رو ن�ینم_  

]16:07 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۰۹ارت#

) طال ( 

:عص��  نف� �ه س�نه  دادم و که رو �ه مرد  گفتم 

آقا دیوونم کردین _  

:مرد بود �ا التماس گفت  

 _ � خانم خواهش � کنم مهندس قبول ن� ک��

کت گذاشتم   دکه رو  جلوی در ��

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

کتتون رو _   تنگ   کش�� مارو �ا این مهندس مهندس،  من کجا��  ��
ذارم حرف�ه ؟کردم ؟ ای �ا�ا  این همه جا  اصال دلم � خواد اینجا �

مرد  �از  ن�اهش  بهم  �ا التماس گفت  :پ��

خانم ازتون خواهش � کنم �ه خاطر من_  

نمیتونم اینقد ب�ام   ازتون خواهش کنم 

مرد،  دلم سوخت     ن�اهم �ه پ��

� تر بردم و گفتم  کت �ای�� :دکه از جلوی در ��

خ��ه به�� شد؟_  
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ون دادو گفت   :مرد فقط ن�اهم کرد  نفسش رو �ا حرص ب��

من د�گه از �س شما برنم�ام ماشاال چقدم لج�ازی _ 

:عص�� گفتم  

برو کنار مزاحم �اس�� ما �شو _ 

  �  همون  لحظه دو تا دخ�� که �ا ل�خند  دو تا بوسه گرف��

پول حساب کردن 

مرد ا�ستادە بود  هنوز پ��

:ن�اهم بهش و گفتم

؟_   چ�ه چرا اینجوری ن�ام � ک��

:آب ده�ش رو قورت داد و �ا التماس ن�اهم کرد و گفت 

�ف م�ارن �از شما ر _    � خانم خواهش � کنم االن مهندس ��� و اینجا  ب�ی��
بهم �� � گن 

:�اعص�ان�ت  گفتم 

 � خوام ب�ینم اینا مهندس شما ک�ه پ�له  کردە �ه_ 
ً
ما نم�ذارە   اص�

�اس��مونو �کن�م

:�ا لحن  عاجزانه ای گفت     

کت افت دارە اخه این چ_    کت گذاش�� برای �� ه �ساط�ه دکتو  جلوی ��
اونم اینجا �� ادم حسا�� � رە م�اد 

:پوزخندی زدم و گفتم  

ون ت_    � هستم ب�� کت شوما دارم من این �ای�� و پ�ادە رو �ه من چ�ار �ه ��
هیچ کس ر��  ندارە مزاحمم برو ش�ا�ت کن 

مرد چند قدم جلو رفت و گفت   :همون لحظه  د�دم پ��
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سالم جناب مهندس_ 

ن�اهم �ه مرد جوا�� کش�دە شد که اخ� �ه ابرو دادە بود

تند �ام بر� داشت جلو اومد

مرد �ا لحن ملتمس و پر از التما�  گفت   :پ��

� دک_   ە آقای مهندس من �ا این خانم صح�ت کردم قبول ن� ک�� شورو  ب��
�االتر پوزخندی زدم و �م رو انداختم 

د اینه ؟ چقد مغرورە نک�ت   � مهند� که ازش حرف م��

مرد �م رو برداشتم   �ا حرف پ��

مرد �ا التما س ن�اهم کرد و دوتاشون مقا�لم ا�ستادە بودن تمام مدت پ��
:گفت

� تر _   �ن  �ای�� خانم خواهش � کنم  دکه رو ب��

اینم خود آقای مهندس

ون دادم ن�اە هم �ه صورت مرد جوان کش�دە ش  دنفسم رو ب��

ە بود و ته ر�شه موهای قهوە ا�ش ش بهم خ�� � �ا  چشمای س��

چرا زل زدە بهم  نک�ت ؟   

ون دادم  نفسم رو ب��

:ن�اهم رو  از  صور�ش گرفتم و �ا �� اخم گفتم  

ار شما شد�م ب�خش�د آقا مهندس مام اینجا سدمع�� کرد�م مزاحم �ارو�_ 

مرد �ا التماس گفت  :پ��

 خواهش � کنم خانم نذار �ار �ه �حث �� خودی کش�دە �شه_ 

مرد رو �ه مهندس :گفت  تمام مدت مردجوان سا�ت بود، �ه دفه پ��
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د�گه من از رو   من د�گه از �س این خانم برنم�ام چند روزە  اینقد گفتم_  
:رفتم پ�� مرد �ا عص�ان�ت رو �ه من گفت

�فرما د�گه  خود دا�� اقامهندس _ 

مهندس سا�ت بود �ه �لمه حرف نزد فقط اخم کردە بود  

:پوزخندی زدم و گفتم 

ن� شه  این مهندس مهند� بود که گف�� این  که �خاری ازش �لند _  
کوندی ؟ � م�گف�� مهندس �� خودی  زهلمو  می�� همچن��

مرد �ا التماس گفت :پ��

ە بری اون  طر _   ف پ�ادە رومن د�گه ن� دونم تا  �ه ساعت د�گه به��

:�ا عص�ان�ت گفتم  

م  افتاب � زنه وسا�لم  و خراب م_  .�شه اون طرف �درد � گ��

مرد عص��  گفت  :پ��

د�گه مش�ل خودته اینجا  هم وجه  جال�� ندارە_  

]16:13 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۰ارت#

� اومد و این �ار سم مرد �از �ای�� بوسه خ��د و حوا� ساع�� گذشت، پ��
:گفت

� �ه امروز رو اینجا �مون�د  از فردا ب_   �ن آقای مهندس گف�� ە دکتونو  ب�� ه��
اون ورتر جلومغازە ل�اس فرو�� 
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ە اونجا رفت وآمد خانم ها هم ب�ش   کت نذاری به�� ە  به�� فروش جلو �� ��
� ک�� 

:پول دو تا سمبوسه رو ازش گرفتم و گفتم 

م بهم گ�� � دن واال من ن� دونم شما �� از جونم � خواین هرجا � ر�_ 

:�االتر که اشارە �ه مغازە مانتو فرو�� کردم و گفتم 

� دین مغازە آقای جما� اجازە ن� دە و این ورم شما اجازە ن_ 

من برم وسط خ�ا�ان و �ساط کنم؟

مرد سمبوسه رو تو دس�ش �ه جا کردو گفت  :پ��

اینا رو � برم برای آقا مهندس هوس سمبوسه کردن_  

:�ا اخم  و گفتم  

 پولشو �_ 
�
دینحاال که برای مهندسه دو�رابر حساب � کنم لطفا

مرد اخ� کرد و گفت   :پ��

داش��م واسه ما هم ارە ؟_ 

:پوزخندی گفتم 

دارم؟ شوما که حرمت همسا�ه رو نگه ن� دار�ن من واسه �� نگه_ 

ون کت اومد ب�� همون لحظه مهندس رو د�دم از در ��

مرد سم�ش رفت و گفت  :پ��

فاش ن�ش آقای مهندس  هر �� بهش �گ�م دوتا  م�ذارە  روش     حر _  
دارە ،  م�گه حاال که برای مهندسه  دو برابر 

مهندس دست  تو جی�ش کرد  

شت دوتا   دە توما�� درآورد روی   پ�شخون کوچ�ک دکه  گذا 
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پ�� مرد ن�اهش  کرد 

مرد رو �ه من برگشت و گفت   ی نگفتم که پ�� � :منم  چ��

� دست شما درد نکنه _  آقای مهندس گف��

:پوزخندی زدم و گفتم

ی �ش��د�م_   � ما که از چ��

مرد رو �ه مهندس  گفت  :پ��

ە �اهاش حرف ب_   �  آقای مهندس من بهش گفتم د�گه خودتون به�� زن��
خودتون  بهش �گ�د 

ە اونورتر که دکشو  ب��

مرد  عص�ا�� گفتم  :�ه دفعه رو �ه پ��

 _ �� � اصال �ه تو چه تو چرا جاش حرف م��

م از ننه ی � پ�غوم �سغوم م�فرسته �ه �ال ...  مگه خودش الله  واال   
عروسم بن��شم  واالااا

مرد  دلخورانه  گفت  :پ��

حاال شما خانم کوتاە ب�این _  

ە   من ب  ش خ�� � ودن�اهم �ه مهندس جوان بود،  �ا چشمای س��

:ل�� تر کرد که �ه دفعه عص�ا�� بهش ن�اە کردم و گفتم 

مردرو  � واسه من م�فرس��  اذی�ش � ک�� _   این پ��

� مزاحمم سد مع�� شدم ...� برو برو اون  طرف برو 

  
�

اصال � خوام خودت �م ��

وو ال�؟ شکر خدا  که ن�س��   خودت   جرات  داری بهم �گوو 
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ی نگفت  � مرد دس��اچه چ�� :سکوت کردە بود پ��

:�ا عص�ان�ت گفتم 

نعودو     مگه کری نم�شنوی دارم �اهات حرف � زنم چقدم خودخوا�_  
�ا� 

ی ن....  � مرد گرفت و چ�� گفتمهندس جوان سمبوسه ها را از دست پ��

کت شد داخل ��

اما خ�� عص�ا�� بود از حرک�ش پ�دا بود  

مرد گفتم    :که رو �ه پ��

نه �ا نکنه  خدا�� نکردە  الله   ز�و�شو موش خوردە ؟ �ه  �ل_  � مه حرف نم��
زنه ؟ نکنه ز�و�ش رو داد  اجارە عارش م�اد �ا �این ترش حرف ب

ون داد و گفت    :نفسش رو ب��

ر بهت اجازە من از دست تو عاجز  شدم واال ن� دونم آقای سعادت چطو _ 
داد دکتو تو مغازش �ذاری 

:پوزخندی زدم و گفتم 

ع کردم دارم �ار � کنم_   خالف ��

فقط ن�اهم کرد  

:که ادامه دادم   

م   ب�ینم _   �اشه ع��زم مم�عد �� �االتر م��

ه ؟�ازم بهونتون  چ�ه   د�گه  دست از �من بر� دارە �ا ن

مرد گرفتم ، �ا غ�ض گفتم   :پوال رو  سمت  پ��

�  ��  �سه_  ب�ا اینم پولش ما حروم خور  ن�س�م  هم��
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: و �ا عص�ان�ت ادامه دادم

   _ �  من ب�ام اینجا هر روز �ساط کنم شوما منو پ�� � کن��

:�ا حرص گفتم   

ز � جام تکون ا�ه حر�� است که خود مهندس ب�اد بهم بزنه   اصال من ا_ 
ن� خورم اینجا ز�ر سا�ه ام جای ک� رو هم تنگ نکردم

]16:18 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو #

�۱۱۱ارت#

)ام�� ( 

خانه برداشتم،  سمبوسه ها رو و داخ � لش گذاشتم�شقا�� از داخل آش��

�� حرص خوردم نف� �ه س�نه دادم  

.�اد حرف دخ�� افتادم    که لب خو��  کردم  

مگه خودت ال�؟ مگه  کری؟    

تاق مهران سمت اتاق مهران  رفتم،  در زدم و داخل ا...  ا�  کش�دم  
.شدم 

مهران �ا د�دنم ل�خندی زد 

�ا چشمک و اشارە �شو تکون داد

ل�خندی زدم و جلو رفتم  

ش �شستم     � روی م�ل کنار م��
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� گذاشتم �ش از �  شت مان�تور وق�� �شقاب سمبوسه رو د�د  که روی م��
.در اورد 

:تن�اهش رو �ه من داد   و �ا خندە  دست وز�ون  اشارە گف 

اینا چ�ه ؟_  

:پوزخندی زدم و �ا دست و ز�ون  اشارە گفتم 

خ��دم _  

از �شت مان�تور �لند م�شد 

اومد مقا�لم �شست 

�� از سمبوسه هارو برداشت  

:و گفت مزە مزە  � کرد، از حالت صور�ش و اشارە دس�ش فهم�دم  

خ�� خوشمزە است_ 

پوزخندی زدم  

همون لحظه رد ن�اە مهران رو گرفتم که د�دم در �از شد

آقاجل�ل داخل شد

� بود  �مو انداختم ن�اهم �ه سمبوسه روی م��

نه    � متوجه شدم مهران دارە �ا آقای جل�ل حرف م��

ون دادم نفسم رو ب��

ن�اهم  �ه  لبهاش  بود، از لب خوا�� فهم�دم 

زسمبوسه فروش، که آقای جل�ل �� شا��ه  از  دست  اون دخ��  ز�ون درا  
� گذاشت  سی�� چای رو روی م��

ون و �دون اینکه ن�ا� �ه من �کنه رفت ب��
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از دست منم شا� بود  

ە ی سمبوسه فروش  دادم  برە �ادخ�� حرف بزنه  این چند روز  �س  گ��

ە  � تر  ب�� و ازش �خواە دکش رو  �ای��

مهران سمبوسه نصفه رو داخل �شقاب گذاشت و مقا�لم �شست

:و �ا دست اشارە کرد  

چته؟_  

ون دادم ن�اهم بهش بود،  �از �ا اشارە کرد   �ا ز�ون دستو اشارە  نفسم رو ب��
:گفت

چته سا��� ؟_  

ل�� تر کردم 

شارە و �ا آب دهنم و قورت دادم و عص�� بودم و �ا دستام  و ز�ون ا
:عص�ان�ت گفتم

ە_   از دست اون دخ��

خند�د،  اونم ز�ون اشارە رو�ه خو�� �لد بود 

:�ا عص�ان�ت �ا دستام گفتم  

�اهاش حرف زدم حا�� ن�ست برە  اون ور تر _  

:�ا دستام   و ز�ون اشازە اما  �ا عص�ان�ت گفتم  

ه هست م�گه کری ال�؟  خودت ب�ا �م �گو  اصال ن� رم همینه ک_  

ون داد و �ا دستاش وز�ون اشارە و گفت  :نفسش رو ب��

توجه نکن اون که تو رو ن� شناسه _  

� برداشتم  ، داخل سطل خ�� عص�ا�� بودم �شقاب سمبوسه رو از روی م��
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آشغال خا� کردم 

:�ا عص�ان�ت �ا دست و  ز�ون اشارە گفتم

برە �ه درک _  

ا دست اشارە کرد و ن�اهم �ه مهران بود،  من عص�ا�� بودم،  اون �ا خندە و �
:گفت

قا�  کردی؟_ 

ون � رفتم �ا اشارە ی   دست  �ا دوتا   از روی م�ل �لند شدم ، سمت ب��
دستام

:این �ار عص�ا��  تر از ق�ل  و گفتم  

این �ار ب�ینمش خفش � کنم_ 

وق�� برگشتم د�دم که مهران  �شت �م بود 

�ازومو گرفت، عص�ا��   بودم 

:�ا  دوتا دس�ش اشارە کرد و گفت 

چ�ارش داری ولش کن دارە �ار � کنه_ 

�ون اشارە ی ن�اهم �ه دستاش بود که �ا عص�ان�ت دس�شو �س زدم و �ا ز  
دستم  �ا  دوتادستام

دن گفتم    � :که جای ل�ام حرف م��

خودت برو �اهاش حرف بزن_ 

:ست اشارە کرد مهران اول متوجه حرف من شد که چی�� �ه ابرو داد و �ا د 

؟_   �ع�� ��

:زدم وگفتم  این �ار �ا نوک انگشت �ه س�نه اش زدم و �ا دست حرفامو  
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تو برو �اهاش حرف بزن_ 

:ستاش گفت مهران �ا نوک انگشت �ه �م زد و �ا ز�ون و اشارە ی  د 

زدە �ه �ت ولش کن  چ�ارش داری؟ _  

تموم این  جمله رو �ا و �ا ز�ان اشارە �ه من گفت

که اصال برام مهم نبود  

اهن مهران بردم و دو تا   توم�� برداشتم  ۱۰دست داخل ج�ب پ��

:و �ا ز�ان اشارە گفتم

پول سمبوسه هاتم خودت �دە_  

ود �ه حرص خوردن ای��ار خندە ی مهران رو د�دم، از حالت چهرە اش پ�دا ب 
من غش غش دارە � خندە  

توج� نکردم �ا عص�ان�ت اتاق رو ترک کردم 

]16:33 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۲ارت#

عص�� بودم هم از دست خندە های مهران هم از دست خودم 

ە ؟  اصال چرا پ�له کردم �ه  اون دخ��

دارە �ار خودشو � کنه �ار �ه ک� ندارە   

� �شستم ن�اهم �ه صفحه مان�تور بود حوصله نداشت  م�شت م��

�لند شدم و رفتم �شت پنجرە ن�اە کردم 
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.ند�دمش،  نبود  

مون طرف  بود پو��  کش�دم    اون طرف ل�ه پ�ادە رو   ن�اە کردمگ  ه 
.گوشه ی پ�ادە رو،  ل�م رو گ��دم 

.ج�از�ش دخ�� جسوری بود از  ش�طن�ش پ�دا بود، از این ز�ون و ل 

...�ا اینکه خ�� �م د�دە بودم در حد  چند�ار اما 

ون دادم   نفسم رو ب��

ون � خواستم اون طرف پ�ادە رو �اش ه که من اینجا وق�� از اف�ارم اومدم ب��
پردە رو کنار بزنم ن�اهم بهش ب�فته 

 رو در خودم رو �� س
�

موقع�ت .  ا�قه د�دمدخ�� جذا�� بود، این همه �� اراد�
ا�طم آزارم � داد . و ��

ی فکر ک   ا�� که دارم   نتو�ستم  هیچ وقت   دخ�� نم �ا ��

شنوا��  ه�چ� هم �ا پ�ش ن� ذاشت وق�� م�فهم�دن من قدرت ت�لم و 
ندارم

�  تنهام م�ذاش  � همان ساعت اول و �ا �ک ل�خند ترحم انگ�� ��

ستان دا�ش�اە و چه االن که    ای دب�� سالمه  ۳۱از دخ��

و مردی تنهام

تمام درد دالمو �ا خودم کردە، خودم �ه تنهای  

ق�� که ساله بودم من مرد جذا�� بودم اما و  ۳۱ن�اە �ه دستام کردم که االن  
� منو و مش�لمو م�د�دن     ان�ار اصال منو ن� د�دن  و م ف�� ��

ون دادم    نف� ب��

این دخ��  اصال اعصاب  برام نذاشته بود

چرا این طوری شدم   ن� دونم دچار توهم شدم  
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عاش�� در �ک ن�اە ؟ 

مگه م�شه ام�ان دادە ؟ این فقط �ه توهم مزخرفه 

ی  بود که نم�دونم اسمش �� بود ؟    � اما این  کشش  چ��

ە اومدە اینجا �ساط کردە؟ چرا این دخ��

ون دادم دو�ارە برگشتم   نفسم رو ب��

�  �امپیوتر   �شستم و مشغول �ه �ار شدم  �شت م��

ە رو بود �ه جوری �ه فکر فرو رفتم �� دوروز اول که د�دمش اون طرف  پ�اد
بودم

ارام  قرارم رفت   دچار حس پ��شو�� شدم   

ا�ه  ن�ینمش چرا �ه  جوری � شم ؟    

�ه ساعت مشغول �ار بودم

داشتم  رو نقشه �ه ساختمون �ار � کردم 

این مدت خ�� منو درگ�� کردە بود 

کت مال من ومهرانه و ب�ش�� مهران گ��ندە است  این ��

و من ب�ش��  �ار طرا� و کش�دن  نقشه ها  �ا منه  

کت � کنم   اما سا�تم  من هم�شه سا�تم توی جلسه ��

ن�او تنها�� همدم  من  فقط   خطوط و اعداد و �اغذ و مان�تور و د    
م و �مو �ه خودمه چشمامو �ستم دوتا دستمو انگشتامو تو هم قالب کرد

�ش�� صند�  تک�ه دادم

�دم،  سالم بود اما  �ه خو�� فهم ۶سالم بود ، ارە  ۶و �ا صندل�م چر�� زدم  

:آب دهنم رو قورت دادم و مادرم �ا گ��ه و التماس گفت
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ع�اس این ��ته  چرا اینجوری � ک�� _  

   � شش سالم بود � خواس��

�  مدرسه اس�ثنا�� کرواللها   منو مدرسه ث�ت نام ک��

�ا�ام اون روز خ�� عص�ا�� بود

چادر مامانم رو �ش افتاد  

�ا گ��ه     

:تخوب فهم�دم  که �ا�ا دس�ش رو  سمت  من دراز  کرد و گف 

م�دن این ��ت کرو الله ه��� ن� فهمه هیچ مدرسه ای  راش ن_  

:مامان �ا عص�ان�ت  منو سمت اتاق � کش�د �ا گ��ه گفت 

و  � فهمه _   � ه��� نگو ع�اس این �چه  �اهوشه   همه چ��

داخل اتاق شد این ها رو ن� ش��دم   

� فهم�د�م ؟اما  مگه   االن مفهوم اون گ��ه ها و شماتت ها  رو ن  

]16:54 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۳ارت#

فقط ن�اهش � کردم

�دملب خو�� � کردم � فهم�دم �� � گه هیچ صدا�� ن� ش� 

مادرم ز�ون اشارە رو �ادم دادە بود 

�   من تو   مدرسه برای  نف� �ه س�نه دادم  هفت سالم بود و �ا گذاش��
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ی ز�ان اشارە �� اوضاع به�� شد  �ادگ��

آب دهنمو قورت دادم 

هفت سالم بود �ا�ام مادرمو ترک کرد 

طالق گرفت  

نفهم�دم چه جوری بزرگ شدم تو تنها�� مطلق 

ستان  بودم    وق�� بزرگ شدم دب��

مادرم  هم�شه حالش خ�� �د بود  

و �از نکرد �ه شب وق�� از دا�ش�اە اومدم مادرم د�گه هیچ وقت چشماش

وق�� ع�اس تنهاش گذاشت 

.وق�� د�د ن� تونم حرف بزنم دق کرد و مرد  

من مثل همه �چه های د�گه  ن�ستم 

. من مثل جوونای عادی د�گه ن�ستم ، دق کرد 

. ه�چوقت نفهم�دم ع�اس کجاست   مردە �ا زندە است 

مادر   د�گه هیچ وقت راج�ش حرف نزد  

 کردم
�

تمام این سالها تنها زند�

 کردم 
�

�ا دستام حرف زدم �ا دستهام زند�

...�ا دستام 

دستامو  از �شت �م  �از کردم  

  � ن�ا� �ه دستم کردم اینا ز�ون  من هس��

و هیچ کس ن� فهمه درومو  

ونم تو اجتماع  ک   � هم�شه س� � کنم وق�� ب�� � متوجه ع�ب برای هم��
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و ایراد من �شه

این نقص سالهاست اذیتم � کنه   

اما خودم را ن�اختم دا�ش�اە رفتم  درس خوندم

مهندس شدم ار�� که از مادرم بهم رس�دە  �ه خونه بود  

کت مهند� تاس�س کرد�م  که  فروختم و �ا مهران �ا هم  ��

��دم �ا �ا�� پولش �ه خونه خ�� کوچک در   واقع �ه س��ت   خ 

 � کنم
�

چند ساله دارم  توش زند�

وق�� مادرم مرد هیچ کس  ن� دونه چه �ه � ام�� اومد  

 
�

ی ندارم از همون ش�ش سال� ح�� �درم هم ازش هیچ خ��

کت رو �ه مقصد خونه  ترک کردم   ��

کت بود ە  بود، هنوز کنار در خرو�� �� ن�اهم �ه دخ��

�ا د�د�ش �ک لحظه ا�ستادم ن�اهم بهش بود   

دس��اچه شد لحظه ای ا�ستادم �دون اینکه خودم �خواهم

ە شدم بهش    خ��

فهم�دم  �ا برای اینکه مفهوم وحرف طرف مقا�ل رو این جوری خوب �  
لب خو�� 

ە شدم  �ا�د بهش ن�اە � کردم �ه ل�اش خ��

که بتونم لب خو��  کنم

و ب�ینم  �� م�گه  

 تمام  ن�اهش رو ازم دزد�د گ
�

:فتکه لبی�� کرد و �ا دس��اچ�

ب�خش�د مهندس _  
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چی�� �ه ابرو دادم، قد� جلو رفتم �ا دست اشارە کردم 

�ه  دونه سبوسه  

� جوری ن�اهش  �ه من بود  گفت  :هم��

�� م�خوای؟_  

:فتمچشم �ستم لحظه ای گوشه ل�م رو گ��دم و �ا دست اشارە گ 

�� از این سمبوسه ها _  

تا من این �ار رو کردم  

گوشه ی ل�ش را گ��د �ه  قدم عقب رفت  

که �فهمه برام مهم ان�ار فهم�د تا �ه خودش اومد من  ا�ستادە بودم از این 
نبود 

 ��  از سمبوسه برداشت  الی  �اغذ پ� 
�

چ�دە و �ا  دست �اچ�

جلوم گرفت

ن�اهم بهش بود از دس�ش گرفتم 

� گذاشتم و اسکناس از جی�م در آ   وردم مقا�لش ک�فم دستم بود روی زم��
  ن�اهش �ه من بود گفت 

�
:گرفتم که �ا دست �اچ�

این ز�ادە _ 

�ه پنج  هزاری بهم داد  

پول رو  سم�ش هول  دادم 

ل�� تر کردم 

کت ا  شارە کردم و   و �ا دست دادم �ه ز�ان اشارە  �ه نقطه ی مقا�ل ��
:گفتم 
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فردا ب�ا اینجا _  

:چی�� �ه ابرو داد  و �ا دستاشارە گفت 

متوجه ن� شم_ 

ون دادم  نفسم رو ب��

و سمبوسه رو پ�شخوان کوچ�ک دکه گذاشتم  

و خودم دکه رو  سمت  اون طرف پ�ادە هول  دادم

�ه دفعه عص�انی�ش رو �ه خو�� د�دم 

 مقا�لم ا�ستاد که نذاشت   دکشو  سمت پ�ادە رو حرکت �دم

:که �ا عص�ان�ت  دس�ش رو تکون � داد، گفت  

؟ _   � � ک�� چته چرا همچ��

ون دادم و �ا عص�ان�ت  اشارە �ه  اون  طرف س کت نفسم رو ب�� اختمون ��
کردم

:گفتم   

فردا م��ی اینجا_ 

عص�ا�� بود مقا�ل در ا�ستادە بود دو�ارە هولش داد 

و �ا عص�ان�ت نفهم�دم �� گفت 

دو�ارە  دکه رو گذاشت �جاش  

ون دادم و برگشتم �اغش   نفسم رو ب��

ن اشارە بهش سمبوسه را از روی دکه برداشتم ن�اهم بهش بود که �ا ز�ا
:گفتم

فردا _   
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پوزخندی زد فهم�دم که متوجه حرف من شدە

ن�اهم �ه سمبوسه بود توی دستم بود  

توی  دلم گفتم  

عجب بو�� دارە حتما �ا�د  خوش طعم �اشه 

:دم و گفت ن�اهم �ه لبهاش بود که �ه خو�� حس کردم و لب خو�� کر   

این  �ق�ه پولت من  گدا ن�ستم_ 

پول رو از دس�ش  گرفتم  

� حرکت کردم    �ام  برداشتم و �ه سمت ماش��

�ا عص�ان�ت سمت سوئ�ت رفتم

]16:56 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۴ارت#

) طال ( 

ن�اهم بهش بود

ون دادم   نف�  ب��

چقدر دلم �ک لحظه براش سوخت 

جوون خوش��پ 

خوش�ل  جذاب     اما از دس�ش عص�� بودم
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:�ا خودم بودم �ا حرص �لند �لند گفتم  

نک�ت پ�له کردە �ه من    ول کن قض�ه  ی ما �� _  

:همون لحظه صدای �� جوا�� بود که صداش �ا خندە گفت 

مهندس �� اعصاب مصاب ندارە_  

کت بود   �م رو برداشتم �� د�گه از مهندا� ��

چند  وقته که  اومدە  بودم د�گه همه رو شناخته بودم

آق جل�ل آ�دار�� امار همشونو دادە  بود  

اما ه�چوقت �ه من نگفت مهندس کروالله   

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم

فقط  اعصاب معصاب ندارە �ال تعط�له _

:خند�د اشارە �ه سمبوسه کرد و گفت

مه را �از کردیدو تا بهم �دە این روزا بوی سمبوسه ها پ�چ�دە اشتهای ه_  

ون دادم   نفسم رو ب��

دوتا سمبوسه  توی  �اغذ پ�چ�دم و بهش دادم  

:ن�اهش �ه من گفت

ە ز�اد �اهاش �ل �ل نک�� _   مهندس ��م قرقاط�ه به��

ون دادم و گفتم  نفسم رو ب��

ن� دو�ستم مهندس این طور�ه  _  

:�مو برداشتم  ن�اهش کردم و ادامه دادم   

که نتونه  حرف بزنه _ 
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:ل�� ترکرد، گفت

ا�طش و که � بی�� �_   � هیچ وقت   روش ن�ار  �� خ���ه �� ه خاطر هم��
اینجور�ه 

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

م اون طرف_   حق �ا شماست از فردا م��

هرچند افتاب منو  �سوزونو مهم ��     

:ل�خندی زد و گفت 

  _ � کت  آدم حسا�� م�اد برای هم�� ە    دم �� مهند� ��  این جا   به��
ناخوش م�شه 

:اخ� کرد و گفتم 

منظورت  اینه ما ادم  حسا�� ن�ستم؟_  

:دست �ا شکسته  گفت 

ب�خش�د من که منظوری ندارم_  

ه هر حال �ه هر حال شوما د�گه حرفتو زدی بهم بر� خورە ما هم �_  
�اس��م نون حالل در م�ار�م

� گذاشت و گفت  :پول را روی م��

ن روزهای منظوری  ندارم فقط �خاطر مهندس ��م حساسه گفتم ،  همو _ 
اول  اومدی سخت گرفت 

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

عزت ز�اد خوش اومدی _  

نخواستم د�گه �اهاش دهن �ه دهن �شم  

ی نگفت و �دون حر�� رفت � مهندس چ��
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د شدن�اهم �ه سمت  خ�ا�ان شل�غ بود، صدای زنگ م��ا�لم �لن 

نفس �ه س�نه دادم  م��ا�ل رو از ج�ب شلوار جینم  

درآوردم  

ن�اهم �ه صفحه  م��ا�ل بود  

شمارە خونه افتادە بود 

آب دهنمو قورت دادم و �ا عص�ان�ت ز�ر لب زمزمه کردم

کجام ش��ه امام زادس که فقط_  

؟ .. ... وق�� مش�ل دار�ن پ�داتون م�شه 

م ازشون  چند روزە ب�خ��

و �ا گ��ه  تماس رو وصل کردم   صدای گ��ه های طناز تو گوشم پ�چ�د  
:گفت

طال  ب�ا برس �ا�ا حالش �د شدە _  

آب دهنم رو قورت دادم 

وحش��  �ه دلم �شست 

:�ا صدای گ��ــههای مامانم  ش��دم که �ا گ��ه گفت 

طناز بهش �گو زود خودشو برسونه _

صدای داد و ب�داد  پ��ا و خدا خدا کردناش 

ن� دو�ستم �� شدە بود

:ه گفت صدای گ��ه های طناز  داشت دیوانه ام  � کرد ، �ا گ�� 

�ا�ام مرد...طال خودتو برسون �ا�ام مرد _ 

اب دهنمو قورت دادم صدای جیغ و داد و ف��اد  بود  
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:�ه خودم اومدم  گفتم  

�� شدە چه اتفا�� افتادە _ 

د گفت  � :طناز جیغ م��

طال زود ب�ا خودتو برسون �د�خت شد�م_  

]17:08 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۵ارت#

اصال حالم خوش نبود

ش�نا� دلم نفهم�دم �� شد اصال تمام تنم � لرز�د  از دلشورە وح  

طناز �� گفت ؟ 

صدای گ��ه های مادر

� های پ��ا    دادو ب�داد  خداخدا  گف��

.که حالمو  �د کرد

�ا چه حا� دکه رو  گذاشتم داخل مغازە ی  اقای سعادت  

و  خودم رو رسوندم خونه ی �ا�ام 

اهل محل رو   هنوز ته کوچه نرس�دم  از همون فاصله  و شلو��  و تجمع 
دم در خونمون د�دم 

ان�ار �اهام شل شد  

کوله �ش��م روی شونه هام سنگی�� � کرد 
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نف� �ه س�نه دادم �ا �اهای لرزون جلو رفتم 

صدای شیون و داد و ب�داد بود 

ان�ار قل�م از جا کندە شدە   

ن� توستم ح��  تصور کنم چه اتفا�� افتادە  

� کردم  چشم ت��

ان سمت خونه رفتم  � �ا �ام های لرزان و افتان و خ��

تا �ه خونه رس�دم دستم روی دیوار بود  

جلو رفتم   

و�� شناختم اونجا �� از آدمای مص�ب که  از نوچه هاش  بود رو �ه خ 

بند بند دلم �ارە شد 

اما جلو رفتم میون شلو�� 

داشتم رد � شدم که همه تا ن�اهشون �ه من افتاد  

وع شد که پچ پچ ها ��

� همه منو بهم �شون � دادن  ح��  میون  حرف زد�شون ش��  دم که گف��

طال طال برگشته_ 

شوماخر اینجاس...  شوماخر 

و �ا د�دنم تعجب � کردن 

انگشت �ه دهن بودن   

اما من تمام ن�اهم �ه درخونه بود  

و �اهام توان حجم تنم رو نداشت
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صدای آژ�ر آمبوال�س بود  

ل ح�اط بودندستم �ه دیوار بود و ن�اهم �ه در ح�اط که چند نفری داخ

پ��ا  گوشه ا�ستادە بود و گ��ه � کرد

مادر �االی �   �ا�ا شیون  و � کرد  

طناز و زنای همسا�ه را �ه خو��  د�دم که ارومش م�کردن 

ی هم  تو ایوان �شسته بود و گ��ه � کرد ح�� �ل��

آب دهنم رو قورت دادم 

آمبوال�س رس�د  �ا �عت 

ب�ش�� اهل محل  جمع بودن  

� صدای گ��ه های مادرم روان�م کرد  تا ن�اهش �ه افتاد  .از جلوی در کنار رف��
:�ا جیغ و داد گفت 

� که  �ا�ات رفت �� کس شدم،  �� کس بودم،  �_  د�خت تر شدم ب�ا ب�ا بب��
آقا�اال �م رفت

نفهم�دم چه جوری �ا �اهای لرزان داخل شدم    

آمبوال�س و کسا�� که برای �مک های اول�ه آمدە بودن

� افتادە بود و تنها و مادرم شیون � کر   د �ا�ا  روی زم��

�  بردن   �ا�ارو  روی بران�ارد گذاش��

:پ��ا �ا د�دنم جلو آمد و �ا �غض  گفت  

مص��ت �ا�امو کشت_ 

تا این حرف رو زد ان�ار نفسم بند اومدە   

بهت زدە بودم  ودچار شوک از  اتفاق پ�ش اومدە    
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همون لحظه �� از نوچه های مص�ب  

:عص�ا�� جلو و گفت

ردەتا االن کجا بودی دخ�� ؟مص�ب  در �ه در دن�ال تو � گ_  

 حواسم �ه حرفاش نبود 
ً
اص�

هولش دادم و �ا عص�ان�ت و �عت سوار آمبوال�س شدم  

:�شت �م �ه  پ��ا �ا  عص�ان�ت گفتم  

� مامان و طناز  حواست بهشون  �اشه _  برو برو بب��

م خودم �اهاش م��

ە �ا �ارچه سف�دی که روی �ا�ا کش�دن فهم�دم که �ا�ا مرد 

رام �دری نکرد قل�م  از جا کندە شدە،  نم اشک رو   گوشه ی چشمم د�دم ب
اما سا�ش �اال� مادرم بود 

....د و این مادرمه که  عذاب � کش�د �ا تموم نبود�ش براش بو 

]17:37 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۶ارت#

عص�� داخل محوطه ب�مارستان شدم  

منتظر برگه ی تای�د مرگ وفات �ا�ام بودم

ساع�� تو ب�مارستان ب�ش�� طول کش�د 

چون شب بود و �ه شب برخورد کردم  
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وقت اداری نبود توی محوطه بودم  برگه رو ن� دادن 

�ه �دخونه منتقل کردن 

...توی محوطه بودم 

پ��ا هم اومدە بود و طنازرو هم  آوردە بود 

مادرم هم که  تو خونه همسا�ه ها پ�شش   بودن  

:طناز �ا گ��ه گفت

�د  طال برگردە مص�ب اومد �� �ا�امو  تهد�د کرد و گفت که تا فردا �ا_ 
�� التماس کرد اما وگرنه  ازت ش�ا�ت � کنم و � افته زندان �ا�ا ترس�د خ

فا�دە نداشت

:�ا عص�ان�ت  گفتم 

�ا�ا برای ما �دری نکرد _  

اما مص�ب  �اعث مرگ �ا�اشد لعن��  

نه دادم که که �الفه و عص�ا�� بودم ن� دو�ستم چ��ار کنم، نفس �ه س�  
دست طنازرو که�ه شدت گ��ه � کردرو

:گرفتم  گفتم   

ی ندارە فردا �_  ە ب��م خونه موندنمون  اینجا  تاث�� ارای اداری رو انجام به��
م�دم

ون نرفت�م �کدفعه س�نه �ه س�نه م  ص�ب  شدمهنوز از ب�مارستان ب��

�ا د�د�ش �ه خودم  اومدم  

اما وق�� مقا�لم ا�ستاد، پوزخندی زد    

جانب تکون دادم و این �ار عص�ا��  شدم، قد� جلو رفتم و �م رو  حق �ه  
:گفتم 
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تاوان  خونه �ا�امو  تو م�دی تو لعن�� 

:پوزخندی زد و گفت 

تو آسمونا دن�الت � گشتم اینجا پ�دا کردم_  

:عص�ا�� تر شدم  گفتم  

خجالت �کش، خجالت �کش عو��  _  

:�ه دفعه مص�ب   �ا خشم  و گفت 

�ستم شما خ�� �ه من �ده�اری من �ه  این راح�� کوتاە ب�ا ن_ 

:گفتطناز بو عص�ا�� شد �ه شدت �غض کردە بود و گ��ه � کرد،

ستون د�گه �� از جونمون �_   خوای�ا�امو  فرستادی س�نه ی ق��

اونا برو هر�� ازش  طلب  داری برو ازش �گ��  

:تمام ن�اە مص�ب �ه من بود و �ا عص�ان�ت گفت  

چند روز فقط دندون رو ج�گر � ذارم_ 

�عد از اون خودت �ا �ای خودت م�ای  خونه ی شوهرت 

:این مرد دست بردار نبود، پوزخندی زدم  اما ادامه داد  

ز تو اومدی که  خوش اومدی،  نیومدی   �ا من طرف  � �� من ا_  
ن� گذرم پول �� هم ن�ست

:پوزخندی زدم و گفتم 

من ازت ش�ا�ت � کنم همه اهل محل  شاهدن _  

که �اعث مرگ �درم شدی   

:�ا پوزخند معنا داری گف  

داخ�� تا دیروز که برات ه��� مهم نبود االن �درم �درم را ان_ 
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:�ا عص�ان�ت گفتم  

وس  که تو �اعث هر�� بود  آقا �اال � مادرم بود االن مادرم �ه زن بی_ 
شدی 

:مص�ب  پوزخندی زد و گفت

ا�س�اری طال گوش کن �� � �م چند روز بهت مهلت � دم �عد از خ_  
�درت خودت �ا �ای خودت  بر� گردی خونت 

ا�ر ن� خوای ب�ای حر�� ن�س �د� رو�دە برو �� زندگ�ت 

:پ��ا  �ا عص�ان�ت گفت 

، دست از �ت  برن� دار _  نم خودم ازت ش�ا�ت � کنم  لعن��

:طناز  �ا عص�ان�ت  و گ��ه گفت  

هنوز کف�ش نکردن هنوز تو �دخونه است_ 

:�ه شدت گ��ه م�کرد و عص�ا�� ،گفت  

 _ �  و زن م��
�

��  خجالت �کش مرد خجالت �کش حرفه  عرو� و زند�
خجالت �کش بزار �ا�امو کفن کن�م 

د�دم که فرهاد داخل ب�مارستان شد 

جا د�دطناز �ا د�دن فرهاد  �ه دفه نفهم�دم چجوری اونا  از ک 

و چه جوری سم�ش خودشو  رسوند �ه آغوشش پناە برد 

:�ا گ��ه گفت 

فرهاد فرهاد �ا�ام  رفت تنهامون گذاشت_ 

فرهاد ب�چارە شد�م  مامانم تک وتنها شد 

فرهاد طنازرو �ه آغوش  کش�دە بودو دلداری � داد  
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:پ��ا �ا عص�ان�ت گفت

س_   تون �سه  برو مرت�که برو خجالت �کش �ا�ام رو فرستادی س�نه ق��
د�گه

]17:39 29.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۷ارت#

ت مون رو �ه مص�ب �دون توجه �ه عص�ان�ت من و گ��ه های طناز و موقع�
:�� از نوچهاش که  کنارش ا�ستادە بود  رو کرد و گفت

� چشم از این دخ�� برندار�ن _  تا �ا�اشو نو خا� ک��

:فت پوزخندی زدم �� از نوچه هاش  ن�اهم کرد و �ا پوزخند گ

� تخم چشم ما حواسمون_   هس  چشم و مص�ب خان امرامر  شماست ع��

�ام رو گرفت�م این  چند روز حال خو�� نداشتم تا جواز کفن  و دفن �ا....  
�� دو روز طول کش�د 

های  مص�ب    دورو درسته  تو خونه بودم و درگ�� اما  دو سه نفر از نوچه  
م بودن � سا�ه در تعق�م هر جا � رفتم پ�گ��  برم بودن ع��

. برام عذاب آور بود 

شون خالص �شم    ن� دو�ستم چطوری از ��

تو مراسم کفن و دفن   و خا� س�اری  �ا�ام بودم 

اصال  حالم خوب نبود 

حوصله ی ه��� نداشتم  
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افراد ز�ادی برای �ش�یع جنازە �ا�ا اومدە بودن

خ�� هاشون از اهل محل بودن  

�ه خاطر مادرم اومدە بودن مادرم زن نج�ب این محل بود 

زحمت کش و �ا�دامن    

ام مادر بود فقط   �ه اح��

    � خ�� از دوستای پ��ا   در �ش�یع جنازە حضور داش��

� جمع�ت زنا ا�ستادە بودم  ب��

� مردها چرخ�د  و ن�اهم ب��

هم مص�ب رو د�دم هم نوچه هاشو  

ن�اە مص�ب  �ه من بود، چشم ازم بر ن� داشت   

واهم بود� دو�ستم �عد از مراسم کفن و دفن �ا�ا من در امان نخ 

ن� دو�ستم چ��ار کنم؟ 

� روش ب  ودن،   �شسته مادرم کنار ق�� که چندتا مرد  در حال خا� ر�خ��
بود

� طور  لحظه ای دورتر ا�ستادم   �ا طناز هم��

� جمع�ت ن�اهش �ه من بود ، � ا�د   بزنم �ه ن�اهم  �ه مص�ب   بود که ب��
ە شدن های مص�ب که زوم کردە ر  و من م�ادا چا� اما  چطوری �ا این خ��

.فرار کنم  محال بود 

ن� دو�ستم چ��ار کنم  

� تا �ا مش� پوش�دە بودم 

شال مش� مانتو مش� و شلوار مش� 

410



� جمع�ت فرار کنم ن� دو�ستم چجوری از ب��

و از دست این نوچه های مص�ب   ج�م شم  

�ک �ارە ن�اهم �ه طناز رفت 

که �� دس�شو گرفت و �لندش کرد  

خودمو بهش رسوندم   

چادرش �� از  زنا گرفته بود 

   � � جمع�ت زنا و فاصله گرف�� که  از ب��

طناز اصال حالش  خوش نبود 

د�دم فرهاد خودش رو  �ه طناز رسوند  

اون هم آروم قرار ان�ار نداشت 

دلش  برای طناز � سوخت   

� جمع�ت زنا نه خواهرهای فرهادو د�دم  نه ح�� مادر ش وهرش رو ب��

برام مهم نبود 

:�� از زنها چادر طناز  رو  دستم داد و گفت 

�ه آ�� �ه دست و صور�ش بزنه  اصال حالش خوب ن�ست_  

:فرهاد �ا نگرا�� پرس�د 

گ��ه ز�اد نف�  براش نذاشته _  

ون دادم رو �ه فرهاد  گفتم   :نف�  ب��

تو رو خدا مراق�ش �اش این دخ�� حالش خوب ن�ست _ 

� هق هق � کرد     طناز همچ��

�ه � کرد که ان�ار نفسش بند اومدە بود �ک �لمه حرف ن� زد و فقط گ� 

411



فرهاد خودش �ه ارو� بروی صور�ش  � ر�خت 

� نوچههای مص�ب  بود که  در تعق�ب من بودن  ن�اهم ب��

لعن��ا ول کن قض�ه  نبودن  

آب دهنم رو قورت دادم چادر تو دستم رو مچالش کردم 

م  ن� دو�ستم چه جوری از اینجا من جان سالم �ه در ب��

ە � دو�ستم مص�ب  دست بردار ن�ست تا من رو �ه حجله و  خ  و�ش ن��
ول کن ن�ست 

� طور  تو دستم موندە بو  دآب دهنم رو قورت دادم چادر هم��

� جمع�ت  �ا فرهاد و طناز �ق�ه برگش��م  ب��

� جمع�ت رسوندم و ��ــــع �ه �عت برق تو  فرهاد رفت، �از خودمو ب��
شلو�� زنا چادر و رو �م کش�دم و صورتمو پوشوندم 

�عد دقا��� کوتاە  

� جمع�ت رد شدم   از ب��

خودمو رو �ه �ه نقطه �� دورتر رسوندم

دنفهم�دم که آ�ا منو د�دن �ا نه اما د�گه برام مهم نبو  

صدای �سل�ت زنا هنوز تو گوشم بود  

گفت خدا ب�امرزە   

اما ب�چارە  لط�فه خانم �عد از این   د�گه  تنها شد  

ش �دە  تنها بود تنهاتر شد، خدا ص��

�ک لحظه برگشتم �شت �مو ن�اە کردم ک� حواسش نبود 

� جمع�ت    صاحب عزاهای د�گه   از ب��
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ستون رس�دم   رد شدم  و در اص� ق��

ودمصدای تاپ تاپ قل�م �ه شدت آزارم � داد خ�� ترس�دە ب 

]11:05 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۸ارت#

ستان  رسوندم   ون  ق�� خودم رو �ه ب��

ن�اە �شت �م کردم 

ا کندە شد �ه دفه دوتا از نوچه های اون نامردرو د�دم قل�م از ج   

خودشون را �ه من رسوندن 

اون نکبتا خودشون بودن       

دست بردار من و �د�خت�ام نبودن  

قل�م داشت از س�نه کندە � شد  

�ه دفه �ا وحشت  خودمو  توی خ�ابون پرت کردە   

جلوی �ک تا��  ا�ستادم 

:�ا وحشت وترس   و �االتماس  گفتم  

 مستق�م _ 
�
اقا  خواهش � کنم لطفا

مرد بود �ا ترس ولرز توقف کرد ب�چارە رانندە پ��

� سوار شدم  نفهم�دم چه جوری پ��دم �شت، عقب ماش��
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:و �ا ترس ولرز و وحشت ز�اد گفتم  

 �ا �عت _  
�
 حرکت کن�د آقا لطفا

�
آقا لطفا

مرد ب�چارە ترس�دە بود �ا  ترس  گفت :پ��

کجا برم؟_  

:�ا ترس وعجله گفتم   

  _ 
�
اقا تو رو خدا لطفا حرکت کن�د لطفا

مرد ب�چارە ن� دونه چ��ار کنه  اما  �ا �عت حرکت ک :رد و گفتپ��

  _ � �ف داشت�� ستان ��� خدا ب�امرزە ق��

ون دادم و گفتم    :نفسم رو  ب��

 _ �  �ا �عت حرکت کن��
�
جواز  دف�ش �ادم رفت ب�ارم لطفا

� �مونه   جسدە ن�ا�د رو زم��

نم�دو�ستم دارم چ��ار � کنم دروغ؟

مرد �ا �عت �ازداد   پ��

ن�اە �ه �شت �م کردم،  د�دم نوچه های مص�ب  

� شدن و خودشون رو �شت �م �ه تعق�ب رسوندن سوار ماش��

مصتاسل ودرماندە  بودم  

�  شلو�� �ه دفعه ن�اهم �ه خ�ابون شل�غ  رفت و �ا عص�ان�ت   ن�ا هم ب��
:بود   �ا عجله گفتم 

آقا �از �دە، �از �دە_ 

 گفت 
�

مرد ب�چارە �ا ناراح�� و دس��اچ� :پ��

خانم تو تراف�ک اینجا نم�شه ب�ش�� از این �عت داشت _  
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ن� دو�ستم چه �ار کنم

دائم  ن�اهم �ه �شت �م بود 

� نوچه های مص�ب  رو د�دم، �شت �م �ا ف  اصله ز�ادی توی شلو�� ماش��
ون دادم �  � اومدن نفسم رو ب�� داش��

قل�م داشت از س�نه کندە � شد

مدام �شت �مو ن�اە � کردم 

� شلو�� داشت رد � ش   مرد �ع�شو ز�اد کرد و از ب�� دپ��

که �ه دفعه ن�اهم �ه خ�ابون فر� خورد  

:�ه دفه  گفتم  

�  تو فر� _    ب��چ��
�
آقا لطفا

نفهم�دم چه جوری پ�چ�د تو فر� که �ا عص�ان�ت   

:گفتم    

 _ 
�
�  تو  کوچه آقا لطفا ب��چ��

مرد �ا �عت خودش رو  داخل کوچه   رسوند پ��

:کوچه  تو کوچه بود ، گفتم   

از اینجا �عد که   کوچه �س کوچه است _  

:لب تر کردم نفس نفس � زدم گفتم   

آقا دس�تون درد نکنه_  

� پ�ادە شدم   �ا �ع�� اسکنا�  انداختم روی صند� ماش��

خودم رو �ه انتهای کوچه رسوندم

� چند کوچه رد شدم  نفس نفس � زدم از ب��
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من �ا�د فرار � کردم 

این مص��ت دست از � من برن� دارە  

نفهم�دم داخ� کدوم  کوچه شدم

ه بودمفقط و دوان دوان �ا چادری که �ه سخ�� روی �م گرفت    

� جوری ن�  � کوچه ها � د�دم که �ا �عت هم��  دو�ستم �ه خودم رو ب��
کجا ختم م�شن کوچه �ه کوچه رد � شدم

اومدم د�دم � �ک  �ا ترس ولرز اینجا غ��ب و ناآشنا بودم،  وق�� �ه خودم 
خ�ابون هستم 

�ا �عت ن�ا� �ه اطراف کردم 

� های ز�ادی رد � شدن  ماش��

�فم انداختم و �ک �ا �عت  چادر  رو  جمع کردم و مچاله  کردم و توی ک   
تا�� گرفتم و سمت خونه  حرکت کردم

]11:34 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۱۹ارت#

زنه حاج خانوم بودم سه روزە خونه ی  پ��

شارژر م��ا�لم  خونه مادرم �ادم رفت بود  ب�ارم  

حداقل �ه حا�  تنها دلخو��  که داشتم گوش�م  بود،   اونم خاموش  بود  
� پرس�دم 

�   ال� �شت  تو ال� خودم بودم   این چند روز ع��
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ون نذاشتم   �ا از خونه ب��

حال وحوصله غرغر حاج خانوم رو نداشتم 

جرات  نداشتم �اری �کنم  

اما مجبور بودم تحمل کنم  

ی از خونه هم آزارم � داد �� خ��

 اما از اینکه �االخرە از دست مص�ب خالص شدم راحت بودم 

ون خ��د کنم �االخرە تصم�م گرفتم برم ب��

وسا�ل سمبوسه �خرم و مشغول �شم  

�ه ساع�� خ��دم طول کش�د تا برگشتم خونه 

و ح�اطس�ب زمی��ا رو توی  د�گ   گذاشتم وروی اجاق �از کوچک ت

که تک شعله بود خودم نص�ش کردە بودم  

:د گفت�ه دفعه صدای حاج خانوم تو ایون ا�ستادە بود �ا پوزخن 

ی شدە  ت_   � ته م��م خانوم این روزا ؟ چند روزە چ�� ؟   چه خ�� و ال� خود��
دخ��   االنم هم که �لند شدی   این همه آب م�ف کردی 

محل ندادم قا�لمه بزرگ �ه سخ�� �لند کردم 

روی اجاق �از تک شعله گوشه ح�اط قد�� گذاشتم

:و ز�ر لب �ا پوزخند گفتم  

خدا�ا �ه دادم برس_ 

ە  منو چراغ نف��    مردم رو برق م�گ��

�ت رو برداشتم خم شدم ز�ر اجاق را روشن کنم     ک��

:�ا پوزخند گفت
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مش� پوش شدی م��م خانوم �ه اعزای �؟ _  

ون دادم و ز�ر چرا  غ رو روشن کردمب�اد غم وغصه هام افتادم نفسم رو ب��

د�دم �له هارو �این   اومد 

�ا  عصای دس�ش 

:و گفت کنار دستم ا�ستاد و �ا ن�اهش زل زدە بود �ه هم ا�ستاد   

ه��نه آب و�از و خودت � دی_   

:�ه دفعه �ا عص�ان�ت گفتم 

مگه من گفتم تو �دە ه��نه آب و�ازو�رق خودم � دم_  

این �ار پوزخندی زد 

زن  دن�ا د�دە ای  بود   ن�اهم �ه چهرە اش بود پ��

ی �دتر ، گفت :اما از �ل��

و��  که همش آب و�رق خونه رو همش �ک نفر دارە  م�ف � کنه اونم ت_  
خودت � دی 

:�ه دفعه عص�ا�� شدم و گفتم

اصال چرا من �ا�د مال شمارو �دم؟_    

م من ب�ش�� استفادە کردم دو سوم م�دم    حاال گ��

� ک���د و گفت   :عصاش رو  روی زم��

نه من چه م��� دارم_ 

پوزخندی زدم 

:ازش فاصله گرفتم و گفتم  

ی نه م�ای   نه �_   اری � ک�� نه تو � خوری نه  م�ف � ک�� نه م��
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همش من م�دم

� بود که ک� چه غل� کردم اینجا را اجارە کردم �س �گو چند مد�� خا 
تخم ن� کنه ب�اد اینجا اینجارو اجارە کنه

ال�د � شناس�ت چه آدمه مزخر�� هس��  

:تا این حرف را زدم �ا عص�ان�ت گفت 

دخ�� خجالت �کش جای مادر بزرگتم _  

� ا�ستادە و ن�اهش کردم ن � �له ز�ر زم�� ون دادم برگشتم روی اول�� فسم رو ب��
:و گفتم

�ا��  فکر  ق�ل اینکه اینقدر فکر مال دن�ا ... �ال �س�ت حاج خانوم _   
خرت تو  آخرتت �اش حاج خانوم واال اینقدر حرص دن�ا � خوری و آ
ذاری � بی�� ن� خوری  � بی�� هیچ � دورو�رت ن�ست تا چشم رو هم �

� جا از تنها�� خودت موندی و خودت بزار دعای خ�� �ق �ه �شت �ت هم��
�اشه حاج خانم

ینجا رو ندارم حاال منه مادر مردە    ک� رو ندارم وگرنه حال موندن ا 

:�ا پوزخند ادامه دادم 

شن  نکن خسته شدم تو این مدت  اب �از نکن �از م�ف نکن برق رو _ 

 ر 
ً
احت �اشم دارم تو ح�اط قدم نزن نرو ب�ا نفس نکش من اومدم اینجا مث�

 بهت نم��م �ه پولشو � دم د�گه چرا اینقدر اذ�ت � ک�� حال خودم ه��� 
ام موهای سف�دت رو دار�م وگرنه �لد�م جواب �د�م  م ��م زشته ازتون اح��

س��  گذشته وگرنه الل که ن�ستم شکر خدا 

م  ی پ�دا کنم از اینجا م�� �ه محض اینکه بتونم جای به��

زن �ا عص�ان�ت عصاسو رو تکون داد گفت  :پ��

هرری خوش اومدی_  
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پوزخندی زدم  

� س��تم رفتم  داخل ز�ر زم��

ردم سمت ترە ها و جعف��ای رو سفرە وسط سالن رفتم و زمزمه ک

اشت  اخ ق��رون برای این حجم از �د�خ�� �ه هشدار ق�� �ا�د وجود � د_ 
خدا برم 

ون دادم و گفتم    :نفسمو ب��

آخ  ننه چرا زا�دی َمنهِ _  

]12:38 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر  #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۰ارت#

)ام�� ( 

پردە ی پنجرە رو انداختم 

چند روزی بود این دخ�� پ�داش �شدە بود

ون دادم و برگشتم   نفسم رو ب��

� �ارم �شستم   �شت صند� م��

م روشن شد    � خ��  وقت  گذشته  که چراغ روی م��

ن�اهم �ه در رفت،  در �از شد و مهران داخل شد 

�ا ل�خندی گوشه ل�ش چشم� زد و جلو  اومد 

�  �ارم �شست  جلو اومد،  روی م�ل کنار م��
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:جب گفت�ا دستاش و حالت اشارە که � تو�ست �ا من حرف بزنه متع

ە پ�داش �شد _   متعجب شدم این چند روز این دخ��

ون دادم از اینکه �اغ اون دخ�� رو � گرفت نفسم رو ب��

:منم  هم تعجب کردم که �ا ز�ون اشارە  و دستاش گفت

آخ  که دلم هوس سمبوسه کردە_  

ا�ستاد پوزخندی زدم،  ن�اهش �ه من بود،  �لند شد و �شت پنجرە 

�شت �ه من داشت د�گه متوجه نبودم  چ�ار � کرد  

:فت�کدفعه برگشت سمتم مقا�لم ا�ستاد و �ا انگشت اشارە گ  

عه  ام��  این �  اومدە _  

تا این حرف رو زد �لند شدم و �شت پنجرە ا�ستادم 

:�ا خندە مقا�لم ا�ستاد و �ا دست ز�ان اشارە گفت

چه شد �ه دفعه برق از �ت پ��د_  

گوشه ی  ل�م را گ��دم   

ی نگفتم � چ��

پردە رو کنار زدم و د�دم که � تا �ا س�اە پوش بود 

هن جذب مردانه �الە ل  �ه دار، آب دهنمو �ا همون مدل ل�اس شلوار کتون پ��
ون بود ، متعجب � ا ز�ان اشارە قورت دادم ن�اە مهران هم �ه پنجرە ب��

:متوجه شدم که گفت

 �ک اتفا�� افتا_  
�
دە که پ�داش چرا مش� پوش�دە �س این چند روزە حتما

ون دادم،  پردە روانداختم دو�ارە �شت م � �شستم�شدە نفسم رو ب�� ��

:و �ا �� ق�دی �ا دست وز�ان اشارە گفتم  
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برام مهم ن�ست_ 

ون داد، ن�اهم بهش بود که �ا ز�ان اشارە گ  :فتنفسش رو ب��

م�خوای دوتا سمبوسه برات ب�ارم _   

:ن�اهم بهش بود، چشم� زد و �ا ز�ون اشارە گفت 

خ�� خوشمزە است من عاشق سبوسه هاش شدم_  

پوزخندی زدم و موس رو برداشتم  

وت بودن رو  �ه خودم از اینکه اومد اون ته تهای دلم اروم گرفت، اما �� تفا 
 �ا �� م�� و �� تفاو�� و 

ً
ز�ان اشارە د تک دستم  گرفتم و و �ا تکون � و مث�

:گفتم

ن� خوام _  

ش�ش رو �اال سمت در خرو�� � رفت ن�اهم بهش بود، �ا دست دوتا انگ  
:آورد و اشارە کرد 

دوتا ؟_ 

ون دادن ل�خندی زدم ،  �ا ل�خند خودش هم اتاق  رو ترک کردەنفسمو ب��

� مهران دو�ارە �لند شدم �ا رف��

ود که ازش �شت پنجرە ا�ستادم پردە رو کنار زدم همون جا ا�ستادە ب 
خواسته بودم 

تو د�دە  و ن�اهم بود

ون دادم، چهرە جذا�� داشت  .نفسم رو ب��

 دخ�� عجی�� بود  
�
دخ�� جسوری بود و خصوصا

�  بود  و سفار  ش چند سمبوسه دقا��� خ�� کوتاە که د�دم آقاجل�ل �ای��
داد
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ن�اهم رو هنوز بهش دادە بودم  

ە بود، چشم ر�ز کردم خ�� دو   ست داشتم ب�ش�� ن�اهم �ه چهرە دخ��
�دونم اسمش چ�ه 

اب دهنم رو قورت دادم

�� عص�� و اما از حر�ات و رفتارش معلوم بود هم خ�� ناراحت هم خ 
 �ک اتفا�� اینکه مش� پوش بود ذهنم درگ�� ،  شا�د �ه قول مهران ح

�
تما

افتادە 

نه نه اینکه دخ�� �ا این سن و سال االن �ا�د دا�ش�اە �اشه درس  �خو 
دستفروش �اشه

� �امپی  وتر مشغول �ار آ� کش�دم و از �شت پنجرە کنار رفتم و �شته م��
شدم

]17:34 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۱ارت#

شدم �ا ترس و لرز چادر روی �کش�دە بودم و از تو کوچه رد .....

خ�� ترس�دە بودم 

امروز تو�ستم برم   برای  فروش سمبوسه.... 

ر  اندر   ر  �ا�د  حتما برم  وگرنه �ارم بیخ پ�دا م�کرد �� ��

هنوز از خونه حرکت نکردە بودم که پ��ا بهم زنگ زد 

حال روح�م این هفته خراب شدە بود 
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ی تمام این مدت   �عد مرگ �ا�ا که از خونه زدە بودم ب��   ون هیچ خ��
ازشون �شدە بود

تا اینکه �االخرە پ��ا تماس گرفت 

گفت  حال طناز  خ�� �دە و مجبور شدن �عد از مشاورە   

   � ی ک�� . برد�ش  �س��

نتو�ستم تحمل کنم  و �� تاب ودلوا�س  خونه شدم  

آب دهنم رو قورت دادم

.  �ه ارو� تو  کوچه چپ وراست رو ن�اە کردم   

 صورتمو �اچادر  تا روی چشم کش�دە بودم رو     پوشوندم 

که ک� متوجه ورودم �شه   

� اطراف دا    نوچه های   مص�ب  هم��
�
رن د�د � زنن خوب  � دو�ستم حتما

س  خشک بود   ته �لوم از شدت اس��

آب دهنم رو قورت دادم و �ا �عت �ه در خونه زدم

چند لحظه منتظر موندم  

�ا �شدەدر �از شد ، �ا صدای مامانم،  از  صداش  پ�داست هنوز �  

  نکب�� نتو�ست  
�

ه بود �ه  هنوز روال �عد از  از مرگ  �ا�ا    و این  زند�
��شون  و نگرون عادی برگردە،  حاال  هم که حال طناز  خرا�ه،   همه رو پ

. کردە بود 

:فتاد و گفتداخل خونه شدم،  وق�� مادرم منو د�د  �ه دفه �ه گ��ه ا 

این چند روز  مص�ب دست از �مون برنداشت _  

نه سال� نه عل�� � دو�ستم خ�� دلش پرە
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: �ا �عت داخل شدم و در رو �ستم �ا نگرا�� ��ــــع پرس�دم 

حالت چطورە ؟_ 

ون داد نفسش رو ب��

رفت ل�ه ی حوض �شسته  

هق هق کرد و �� مها�ا اشک ر�خت  

�ا د�دن این حالش 

مگه دل صاحب مردە من آروم شد؟ 

، رو��ش رو هنوز ل�اس مش� ت�ش بودە، صور�ش  و خراش برداشته بود   
��م جا�جا کرد

�ای وسط ح�اط شد و گفت    � � س�� :مشغول شس��

ی کردن _  از د�شب که برد�ش و �س��

من نتو�ستم برم اجازە ندادن

االن پ��ا کجاست؟_  

  � �ا بود  مشغول شس�� � ن�اە �ه مامان �ه  و س��

:و �ا گ��ه و �غض گفت

ە ب�مارستان _  رفت ��م وسا�ل براش ب��

ون دادم نفسم رو ب��

:تا آب دهنمو قورت دادم  �ا �غض لعن�� تو �لوم گفتم  

?فرهاد خ�� دارە_  

�دون اینکه  برگردە  

و �شو �اال ب�ارە 
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�شت �ه من داشت    

ی  و بر � داشت     � س�دهای س��

�از  گ��ه داشت ن�اهش  

بود� دو�ستم خ�� داغونه شا�د از د�دن من خ�� خوشحال ن 

:�ا گ��ه گفت  

ی طناز ب_  ودناز دیروز که فرهاد �ا پ��ا درگ�� �ارهای �س��

:پو�� کش�دم از عمق وجودم گفتم 

ی راجع �ه حرفهای دک�� نزد ؟_   � پ��ا چ��

ی توی دوتا دستاش بود داخل صا��  ک  � نار  دس�ش �لند شد  مقداری س��
:انداخت و گفت 

ی �شه حداقل �� دو ماە _   �س��
�
دک�� گفته �ا�د حتما

:ا�ستادە بود منم رو�ه روش و گفتم

ە _   � رم ب�مارستان ب�ینم اونجا چه خ��

:برگشت ن�ام کرد و گفت

� واسه �� اومدی � دو�� االن نوچه های اون  عو�� دن�ال_   ��

آب دهنمو قورت دادم

ش  افتادم  �از �اد اون  عو�� و  ادمای از خدا ب�خ��

م کردە دن�ال من از وق�� که از شب عرو� فرار کردە بودم اونارو استخدا 
�اشن 

چادر رو روی �م دو�ارە کش�دم

:تا روی چشمام پوشاندم و گفتم  
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فقط حواست �اشه ا�ه گفت اینجا اومدم �گو همسا�ه بودە _ 

:پوزخندی زد و گفت

  _ � اونا تا تورو  تح��ل ندن ول�ن ن�س��

�ا �عت  مامان رو بوس�دم  

:�ا لحن پر �غ��  گفت   

مراقب خودت �اش_ 

وض  و  مقداری پول از داخل ک�فم در آوردم �ا �عت گذاشتم لب ح 
خونه رو ترک کردم

]17:55 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۲ارت#

�ا �عت �ام  برداشتم  از داخل خونه   خارج شدم  

.�ه    محل �ارم رفتم  �عد از د�دن طناز تو ب�مارستان 

.غذاب آور بود  �ا اینکه پر دلهرە بودم  پر غم بودم �ادش و �اد اور�ش 

کز کردە بود  طناز  �ا ل�اسای سف�د گوشه ی تخت ب�مارستان  ماتم زدە 

آروم و قرار نداشتم 

فرهادرو د�دم اونم �غ�� ته چهرە اش  بود  

�ا ل�اسای مش� 

  جون کندە بود و ت��  
�

 که خسته شد   د�دن دستهای مادرم برای این زند�
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از تنها�� �ه دوش کش�دن این غم 

طناز   �ک �لمه حرف ن� زد

ح��  �ا پرستارای ب�مارستان  

ا�د  تو ب�مارستان از حرفهای  دک�� فهم�دم  برای بهبودی تو روند حالش   �  
ە  .تحت درمان قرار �گ��

�ا�د �ا دقت داروهاش  م�ف �شه  

اینجا مشاورای  ز�ادی بودن که رو  روا�ش �ار � کردن

ون دادم پر از  غم     نف� ب��

ذاشته بود �از خدارو شکر   فرهاد دور و برش � �ل��د تنهاش ن    

:�ه �اد حرف خودم افتادم که گفتم 

وق�� حالش خوب  بود و احت�اج داشت کسب  و برش نبود _ 

االن که ُمردە چه �ار�ه؟

چه �اری آب دادن �ه �ال�� که مردن و د�گه خشک شدن  

ون دادم     نف� �ا افسوس �ه حالت اە از س�نه  ب��

دوتا  ات��وس رو سوار  شدم و پ�ادە شدم 

�ا �عت  رفتم  پ�ش آقای سعادات هنوز تو مغازە بود 

و ب�ندە  شا�س آوردم تا دو سه ساع�� فرصت داشتم که تا مغارە  ر  
سمبوهامو �فروشم

خداخدا � کردم حداقل  نصفشونو  �فروشم  

ری نکنم   ��

�ا �عت  دکه رو  در آوردم سمبوسه ها رو چ�دم 
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نفسمو  �ا اە �ه ر�ه ام دادم  

ی اومد �ه چندتا�� خواس ت�الە رو  روی �م چرخوندم، مش��

�ه خدا تو�ل کردم و براش حساب کردم و بهش دادم 

توی فکر بودم   از ند�دن نوچه های   مص�ب  تعجب کردم  

چرا امروز  ند�دمشون؟ 

خدا رو شکر کردم  چون چادر �م بود   

ا رو شکر کردم�ه حتما �ه گوشه کناری پنهون بودن نفهم�دن  که منم خد 

�م �م داشت  د�گه شب � شد  

شون رو  فروختم   تق���ا نصف سمبوسه ها  و شا�د هم ب�ش��

احساس رضا�ت کردم 

� بود  عمیق   تو فکر  رفته بود �م �ای��

داشتم سمبوسه های قسمت  �ایی�� رو � چ�دم   

ون که گفت  :�ا صدای  کش داری  از فکر اومدم ب��

 �ه دوتا _ 
�
خسته ن�ا�� لطفا

اصال �م بر نداشتم ن�اە کنم   

دو تارو در آوردم و داخل �اغذ پیچ د�دم

فتاد که رو�رو�م تا �م رو برداشتم تح��ل �دم �ه دفعه ن�اهم �ه مردی ا  
ا�ستادە بود

� تو دس�ش رو تکون داد  دستمال س�اە چرک��

:از شدت ترس ل�� تر کردم،  پوزخندی گوشه لب  زد و گفت

دوتا چرب و چ�ل�شو � خوام _  
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ون دادم اون لحظه   ترس وحش�نا� از د�د�ش  �ه وجودم    نفسم رو ب��
�شسته بود 

:د گفت �ا صدای �� د�گه  که متوجه شدم �شت �م قرار گرفته بو 

دو تا هم واسه  من  رل�ف  کن_ 

طر وا�ستادە بود �ا اب دهنم رو �ا ترس ولرز قورت دادم د�دم که هنوز  منت  
، دستمال رو  تو دس�ش �ا دوتا دستاش تاب :� داد گفت ل�خند پرمعنا��

م  رو داد ما االن پ�ش  حاج خانم بودی�م خودش  ادرس دقیق  م��م خان_  
که تا اینجا رو �لد نبود�م 

، از خونه تا اینجامنو ت  � عق�ب کردن لعن��ا  �س آدرس خونه رو داش��

: ب�چارە شدم،  او�� که �شت � م بود و گفت 

ادمجون وا�س طالخانوم  �سه د�گه این س�ا�از�ا این چند روز �س که �_  
ە االن �ا ز�ون خوش  خود ت  سوار زد�م  مص�ب صداش در اومدە به��

ون دادم و �ا عص�ان�ت و عص�� گفت � ��� نفسم رو ب�� :مماش��

گو خوردە مص�ب  �ا شما دوتا_  

:�شت ��م جلوتر اومد �ا عص�ان�ت گفت 

ام  آق مص�ب رو دار�م ه��� بهت  ن� گ�م وگرنه ده_  نت رو  آسفالت اح��
ا��  � کرد�م س��

:آب دهنمو قورت دادم و �ا عص�ان�ت گفتم

ە بری رد �ارت ق�ل اینکه اینجا دادو�� داد کنم هم_   ه ب��زن �تونبه��

]18:26 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #
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مس�حه زادخو  #

�۱۲۳ارت#

ستمو گرفت و تا �ه خودم اومدم د�دم �شت ��م  �ه قدم بهم نزد�ک شد د
:�ا عص�ان�ت گفت 

ە ب�ا ب��م قرارە مص�ب خان مژدگو�� درست حسا�� بهمون �د_ 

لم کنه �ا   دست د�گه   �ه دفعه خواستم بزنم ز�رو دس�ش که و   

:همزمان گفتم  

ولم کن آشغال_   

:�ه دفه  �ا عص�ان�ت تو گوشم غ��د 

ا�� _  خفه م���  ق�ل اینکه خودم خفت کنم س��

ون دادم  �ا عص�ان�ت دستم رو کش�د  نفسم رو ب��

و کشون کشون از دو� بود که  اون ��  دو دستوم رو  گرفته بود،  من   
ون کش�دن �شت  دکه ب��

:�ا عص�ان�ت گفت  

 _ � هوووی آشغاال چ�ار م�کن��

� وآسمونو ر�خته بهم  تات_  ورو پ�دا�نه ب�ا ب��م که مص�ب در�ــهدر زم��

ون دادم، داشتم دیوونه � شدم   نفسم رو ب��

� منو �ه زور � بردن این دو تا  داش��

ادمنفهم�دم چه جوری �اهاشون   درگ�� شدم  �ه دست و�ا افت 

رفته بودن �اهاشون درگ�� شدم  دو نفرشون هر کدوم �ه دستمو مح�م گ 

ردنتا �ه خودم اومدم د�دم دو نفرشون منو کشون کشون � ب  
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  � خواستم از �الە ل�ه دارم   از �م افتاد �س که خودم  رو  �ه سخ��   
دس�شون خالص کنم 

� از اهل خ�ابون و اما فا�دە ای نداشت اینقدر تقالوجیغ و داد کردم که خ� 
�  دورمون  اها�  �اس�ا  ر�خ��

ی  �گه، حرف بزنن   � ک� جرات ن� کرد  �اری کنه   چ��

من،  فقط دادو��داد � کردم  

س� کردم خودم را از دس�شون نجات �دم 

� � خ  واستم �کشوننفا�دە نداشت �ه زور منو از   پ�ادە رو سمت ماش��

جیغ  � زدم ف��اد � زدم 

�ک دفعه نفهم�دم چه جوری �ک�شون 

و �ه کنار پهلوم  زد  و از پهلوم خوردم �ه ل�ه ی پ�ادە  ر  

داشتم از درد �ه خودم � پ�چ�دم 

احساس کردم �از �� منو زد و از درد جیغ زدم، 

ک چراغ برق �ه �ا�� بود که �م خورد �ه ت�� که کنار خ�ابون    همونن  �ه ��
.ل�ه ی پ�ادە رو بود 

از نفس داشتم � افتادم  

ین خلالص  کنم  انقدر تقال کردم و جیغ  زدم و خواستم خودم را از دست ا
فا�دە ای نداشت

دم داشت حالم �د م�شد، از شدت درد داشتم �ه خودم � پ�چ� 

خوب حس  گر� وخ��  خون رو  موق� که �م  ت�� برق  خوردە  رو 
.م�کردم 

احساس ضعف  داشتم 
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�الە از روی �م افتادە بود   

و موهام هم پ��شون بود

�  منو کشون کشون �ه سخ�� دن�ال خودشون �   بردنداین دو  داش��

تقال کردم   منم �سخت بود و اجازە ن� دادم، اینقد دست و�ا زدم و  

هیچ کس جرات  نداشت جلو ب�اد  

 � فقط  صدای داد مردم هم درآمدە بود که � گف��

� کجا � ب���ش_    ولش   کن��

تا �ه خودم اومدم 

:د�دم صدای �� از نوچه های مص�ب  بود  و گفت  

ولشکن �ذار برە  �عد حسا�شو � رس�م _   

اما اون �� دست بردار نبود 

و � خواست  همچنان  منو دن�ال خودش �کشه  

� تو پ�ادە  رو  د�دم همه ر�خ��

چشام س�ا� � رفت  

نفهم�دم � بود  دو رو برم   

� افتادم   تا �ه خودم اومدم د�دم روی زم��

�� برام نموندە بود دوتا  چشمامو �ستم وق�� �م ل�ه ی پ�ادە رو خورد نا   

�از   صدای هم همه �اال �م بود  

:و صدای ضع�ف و پر ترس بود که م�گفت   

رر _   حالش �دە ام��  ولش کن... ام��

دم  احساس اما  وق��  نف�  عمیق �ا  حا� ضع�ف  نفس �ه س�نه دا 
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م  کردم که دارم از حال م��

رو دستای ��  بود  �لندم  کردن ؟  

نفهم�دم �  بود 

:�از هم همون صدا  

ام�� برای خودت درد� درست نکن...  ام�� _  

�   �ل�س ب�اد  اینا  � بودن ؟ �� از جون ای_   � زنگ بزن�� ن دخ��  � خواس��

د�گه نفهم�دم کجا  بودم و چه اتفا��  افتاد 

؟فقط احساس کردم منو �لند کردن تو آغوش � بودم نم�دونم

]19:16 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

 �۱۲۴ارت#

)ام�� ( 

� �لند شدم  از �شت م��

وسا�لم رو جمع کردە بودم د�گه برم خونه تعط�ل کن�م  

هنوز سمت در خرو�� اتاق نرفته بودم

ه داخل اتاق شد �ه دفعه در اتاق �از شد، ن�اهم �ه  مهران رفت، �اس�م 

قل�م ا�ستاد

ن�اهش برافروخته بود و �� عج�ب  
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منتظر   حر�� از جانب  مهران بودم 

ی شدە تکون دادم � ک دستم رو شونه ی چ��

ون داد   نفسش را ب��

فت  در حال�که سمت پنجرە م��

�ا اشارە ی دست  از من خواست سمت پنجرە برم  

است  ن� دونم ؟ل�� تر کردم  چه اتفا�� افتادە که مهران اینو از من خو 

چرا نگرا�� �ه جانم افتاد ؟

��ــــع از �شت پنجرە رفتم

ون کردم  و ن�اە �ه ب��

� کردم، �ا اینکه خ�ابون روشن بو   د از  نور ت�� چراغ ها   تو تار�� هوا چشم ت��
اما م�خواستم به�� ب�ینم 

مهران  ن�اە من کرد و من از آنچه د�دم متعجب شدم 

:مهران �ا اشارە دست تعجب گفت 

ان�ار دخ�� رو  دارن �ه زور � برن_  

تا این حرف زد ان�ار برق  از �م پ��د  

مک�ف  از دستم افتاد و عص�ا�� �ه دفه  سمت در حرکت کرد  

ە  مهران �شتم حرکت کرد و جلومو گرفت �ا دست و ز�ون اشار  

:س� کرد منو متوقف کنه گفت  

کجا ؟   _ 

�جام  عص�� ا�ستادم  

:مقا�لم ا�ستاد و �ا اشارە �ا دس�ش بهم گفت 
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ی چت شد �ه دفه ؟_   تو کجا م��

ون دادم   نفسم رو  ب��

ق�� د�دم اون خ�� عص�ا�� بودم، ن� دونم چه حا� بودم،  اون لحظه و  
ە رو دارن �ه زور کشون کشون م ن دیونه شدم دوتا مرد قلدر و  اون دخ�� ی��

.�ه  حا� شدم 

د�گه منتظر  نموندم   

�ا �عت �له هارو �این  رفتم ، سمت در خرو�� دو�دم 

و  پ�ادە رو جمع�ت اون اطراف،  �اس�ای  محل و چند نفری مردم عادی ت
بودن  همه جمع شدە بودن

ن�اهم �ه شلو�� بود و �ه اون  دوتا  مرد  

� � برد�ش کشون کشون داش��

ی نداشت ،   � و خال �  تاث�� �ک�شون چنان    اینقد تقال کرد واسه نرف��
ک چراغ برق کنار ل� ه خ�ابونزد�ش که د�دم �ش خورد �ه لب �ه ت��

�ه دفعه �ه خودم اومدم   خونم �ه جوش اومد   

تا خواستم جلو برم مهران  منو � جا متوقف کرد  

:ت عص�� ن�اە مهران کرم ، �ا دست و ز�ون اشارە و  عص�� گف

تو دخالت نکن _ 

� نذاشتم  حر�� بزنه  دس�شو گرفتم عص�� آوردم �ای��

ن� دو�ستم چه حا� بودم  

ی  ن� ش��دم � چ��

کرد جلو برە فقط از ن�اە های متعجب مردم � د�دم که ک� جرأت ن�  
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 � رو �ه زور سوار ماش�� � دخ�� � اون دوتا مرد قلچماق م�خواس��  ک��

�ه دفعه تا �ه خودم اومدم

رف � زد چه مهران ن�اە  آقای سعادت ن�ا�رد  که رو �ه مهران داشت ح 
� گفت نفهم�دم

ا ز�ون اشارە ی د�دم مهران گوش�ش را از داخل جی�ش درآورد  رو �ه  من � 
نه �ه �ل�س  � دستاش  گفت  که زنگ م��

ن�اهم �ه دستاش بود 

من �ه دفعه سمت اون دوتا مرد حرکت کردم  �ا خشم 

� افتادە بود  دخ�� روی زم��

زنه �ه �ل�س و  اون دو تا مرد وق�� متوجه شدن  مهران � خواست زنگ ب
فرار کردن 

م چه شمارە ای این قدر گیج بودم که ح�� ن�اە ماشی�شون  نکردم که ب�ین
داشت 

تا �ه خودم اومدم دخ�� رو برداشتم 

از �ش  داشت خون  � زد 

.داشتم دیوونه � شدم دلم �دجور ات�ش گرفت 

ک�  جرات اینکه �اری �کنه نداشت   

��اد  و �ا درحا� فقط من بودم و مهران که �االی �م ا�ستاد و عص�� و �ا ف
��اد  � زنه  که د دوتا دستاشو تکون م�داد و از حالت صور�ش فهم�دم ف

:گفت 

حالش �دە ام�� ولش کن ... ام�� _ 

اما من نتو�ستم تحمل کنم 
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:حرف گفت  �از مهران �ا خشم و دسا�� که تکون داد  و ز�ون اشارە و 

�رای خودت درد� درست نکن .. ام�� _  ام��

� �ا �ع  ت حرکت محل ندادم  و ��ــــع و �لندش  کردم �ه سمت ماش��
کردم 

� گذاشتم  و �ا �عت �شت ماش��

ن فهموند که مهران دستمو کش�د �ا عص�ان�ت ن�اهم کرد و �ا دس�ش �ه م 
این �ارم اش��اە

  � �شستم و  اما من �ک لحظه نتو�ستم تحمل کنم و �ا �عت �شت ماش��
دخ�� رو بردم

]19:47 30.11.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۵ارت#

ە رو بردم سمت خونه  را� ز�ادی  نبود دخ��

کت بود  خونه  نزد�ک ��

و  هرچند لحظه  ن�ا� �شت � � کردم  

ن�اهم �ه دخ�� بود که دراز کش�دە بود  و بیهوش 

نفس �ه س�نه دادم 

ن� دونم چه مر�م بود   

اصال من چه غل� کردم ؟    
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برای خودم  درد�  درست کردم 

ی بود �ه من  ه � یچ ارت�ا� نداشتاین دخ�� هر �ارە ای که   بود  و هر چ��

این حرفارو تو دلم گفتم    

�ه جوش اومد  اما وق�� از �شت پنجرە د�دمش     دست خودم نبود خونم  
تم نذاشت ، اخه اصال  ن� خواست �اهاشون  برە  غ��

ب�اخت�ار �ه حا� شدم   

ی هیچ  ارت�ا� �ه من  نداشت، ن�   شناختم �ا اینکه  این دخ��

ا �ه هم � خورد حالم  از دخ��

ارم  وق�� �ا من آشنا � شدن متوجه � شدن  که من چه نق� د 

وق��   بهم نزد�ک م�شدن  

تم �� رحمانه  ولم  � کردن �ا اینکه از اول هم نی�� نداش

دشون  خودشون جذب ز��ا�م � شدن  و خودشون نزد�ک � شدن و خو 
ول م�کردن 

ی  نزد�ک �شدم اجازە هم ندادم ک � نزد��م توی دا�ش�اە �ه هیچ دخ��
�شه که �خواد دلمو �شکنه 

ر زخمه ب�چارە دلم اما  ن� دونم چرا احساس � کردم  این  دخ�� پر درد پ 

ن� دو�ستم چه ح� بود  بهش پ�دا کردم  

وق�� �ه خودم اومدم هزار �ار �شت � هم ن�اهش کردم   

ە  هنوز بیهوش بود دخ��

 بند اومدە بود 
�
خون  �ش تق���ا

��ــــع خودم رو  رسوندم ط�قه همکف   

ە رو  روی دستم �لند کردم،  س  مت خونه حرکت توی �ارکینگ بودم،  دخ��
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کردم 

دهنوز چند قدم ب�ش�� نرفته بود که �ا�دار مجتمع منو د�

سکوت کردم �ا اشارە دست بهم سالم داد 

 بود رسوندم محل ندادم و ��ــــع خودم رو  سمت س��ت   �ا هر جان کند��  

�ه سخ�� م�افات  رو �از کردم  

داخل شدم �ا نفس نفس بودم 

ە رو سمت اتاق خوا�م ، که  تنها ات   اق این سوئ�ت بود در رو �ستم و دخ��
بردم 

روی تخت قرار دادم 

موهایرو  صور�ش رو کنار دادم  

ن�اهم �ه چهرە معصومش  بود 

خ�� معصوم بود 

گوشه ی ل�م را گ��دم

داشتم ��ــــع  جع�ه �م�ای اول�ه که  گوشه �مد اتاق  بود رو بر  

� کردم �ا ضد  عفو�� و بتادین  زخمشو تم��

دم اخه  احساس �دی داشتم  �ه  احساس عج�ب   � نفس نفس م��

موهای مش� قشنگش پ��شان و آشفته بود

�اش� این �ار رو نکردە بودم  

�ش�مون شدم  

اما د�گه �ار از �ار گذشته  بود 

ە  روی تخت اتاق من بود  دخ��
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وص چسبوندم روی زخم �ش  �ه  آرا� بود   �از گذاشتم و �ا چسب مخص

ودخوش چهرە بود و ز�ادی جذاب ،   ن�اهم   �ه چهرە اش ب  

  �ه موهام زدم  
�

عص�� چن�

�لند شدم 

ن� دو�ستم چه حا� بودم 

اصال برای �� آوردمش؟ 

�  بود �اد  کوله �شت�ش افتادم که داخل  ماش��

� انداخت   لحظه آخری مهران  داخ� ماش��

�اد وسا�لش افتادم  �اد دکه اش 

خدا کنه آقای سعادت  اونو داخل مغازە گذاشته �اشه 

� رو تو چشم �ستم  هر ��  �ه ذهنم فشار آوردم  نتو�ستم شمارە م  اش��
ذهنم 

ث�ت کنم 

لحظه ی  آخر ن�اە کردە بودم اما �ادم نموند 

� جوری ن�اهم �ه دخ�� بود    هم��

ردم گذاشتم توی برگشتم �ه سمت �ارکینگ و کوله �شت�ش رو برداشتم و ب   
اتاق هنوز بیهوش روی تخت بود

ن� دونم چه اش��ا� کردم  

رو �ه اینجا ن� آوردم  �اش این دخ��

ون   ل�اس پوش�دم از اتاق رفتم ب��

خودم روی م�ل رها کردم 
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ە بود رو حس کردم   .لرزە م��ا�لم داخل جی�م که  رو و���

از داخل جی�م در آوردم ن�اهم �ه صفحه افتاد 

مهران بود  

د�مه   لمس  و کش�دم  

تماس تص��ری مهران رو وصل کردم 

:عص�� �ا دوتا دستاش �ا عص�ان�ت گفت 

�ا دخ�� چ��ار کردی؟_  

:فتم پوزخندی زدم �کدستم م��ا�ل بود �ا   اشارە تک  دستم گ 

پ�ش خودمه _ 

ن �ک دس�ش که �ه دفعه عص�ا�� شد �ا اشارە ی  دس�ش �ا ز�ان اشارە همو 
:م��ا�ل دس�ش نبود گفت 

خا� تو � کنم برای خودت درد� درست کردی _ 

را �ه �شانه  عص�ا�� بودم �ا دست �ه موهام زدم که فقط ن�اهم کرد �ش
ی نگفتم که تما � ون دادم و چ�� س قطع شدتاسف تکون داد نفسم رو ب��

]16:55 01.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۶ارت#

)طال (

� لرزە از خواب پ��دم  اینقدر و  حشت کردە بودم �ا حس وحش�نا� مثل زم��
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که ز�ونم بند اومدە بود 

ان�ار جای غ���� بودم

�ه شدت  وحش�نا�  

� لرزە  حالمو  دگرگون  کردە بود زم��

از شدت ترس و وحشت چشمامو �ستم  

ن� دو�ستم کجام 

�ه دفه  �ا تمام وجودم جیغ  زدم  

�ا نفسنفس چشمامو �از کردم  

چقد طوال�� بود ان�ار قصد ا�ستادن نداشت  

� لرزە شد�د رو حس � کردم   هنوز احساس زم��

دست روی قل�م گذاشتم  

و �ا وحشت چشمانم را �از کردم

�لند شدم  �شستم من کجا بودم؟

�� تمام ن� دو�ستم چه ح� بود  فقط وحشت غ��ب  و غ�� قا�ل وص 
وجودمو گرفته بود 

لعن�� ن� تو�ستم لب بزنم  

ق ناآشنا بودم چشمام غ���انه اطرافمو     ن�اە � کرد  ان�ار �ه اتا 

�ک دفعه ن�اهم  سمت در اتاق کش�دە شد 

�ار که قامت مهندس جلوی چشمانم بود اونم وحشت کردە بود ان  

� طوری � لرز�د و من وحشت �تا�امو گر     � هم�� فته بود اما زم��

�ا وحشت ان�ار ز�ونم بند اومدە بود
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� لرزە � کردم   هنوز احساس زم��

درو تخت بودم که  تخت �ه شدت و حالت وحش�نا� � لرز�  

این  حس برا�م خ�� غ��ب بود 

 تا �ه خودم اومدم   �ا وحشت فقط از د�دن ��ە جیغ زدم 

 لرز�دم د�دم ��  �دون اینکه ن�اهش �ه من �اشه و من همچنان � 

: ب��دە گفتمو دستم رو �ه سم�ش دراز � کردم و �ا تته پته و ب��دە 

� لرزە _   � لرزە زم�� زم��

ون �دم  نفسم  رواز  توی س�نه ن� تو�ستم ب��

مهندس �ا عجله سمتم اومد 

خم شد گوشه تخت ای��ار  و ن�اهم بهش بود   

ن� دونم چ�ار کرد  که تخ��  از لرز�دن ا�ستاد    

آب دهنم خشک شدە بود  

از شدت ترس و وحشت    نفس  نموندە بود 

احساس کردم دارم �م � آورم

:فتمب��دە ب��دە و �ا نفس نفس ن�اهم بهش بود و �ا وحشت گ  

� لرزە شدە ؟_   ە اینجا زم�� اینجا چه خ��

مهندس  �ای تخت زانو زدە بود 

روی زانوها�ش بود زل زدە بود بهم 

ون داد   بنفسش را ب��

دس�ش رو روی لبها�ش گذاشت

444



و �ه �شانه سکوت 

:اب دهنم رو قورت دادم که �ا ترس ولرز گفتم 

� لرزە شدە_    اخه زم��

وع کردم لرز�دن   تا این حرف رو زدم �از �ه دفه  تخت ��

ای��ار �ا تمام وجودم جیغ زدم  

نفسم داشت بند  � اومد  

که �از تخت ا�ستاد       

�دم ن�اە هراسونم �ه  مهندس بود  ل�خند  گوشه  ی  ل�ش رو د 

نفهم�دم �� شد اصال  

تازە  �ادم اومد که چه اتفا�� افتادە  

من کجام ؟ 

 � �ا وحشت از روی تخت  اومدم �ای��

��ــــع  دستمو گرفت 

�لند شد ا�ستاد که �ا عص�ان�ت دستمو از تو دست کش�دم  

ن�اهم �ه فضای غ���� بود که االن توش بودم  

:و �ا عص�ان�ت گفتم

من اینجا چه �ار � کنم؟_  

:فت�ه �عت دستم رو گرفت �ا اشارە دست متوجه شدم که بهم گ 

آروم �اشم_  

:ن�اهم �ه تخت بود و �ا عص�ان�ت گفتم 
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� � لرزە؟_   � لرزە  شدە   زم�� ە    زم�� اینجا چه خ��

فک کنم  متوجه حرفم  شد   

وع �ه لر  زش کرد دو�ارە سمت تخته رفت خم  شد و د�دم �از تخت ��

آب دهنم رو قورت دادم 

ی گفت  � فقط ن�اهم بهش بود چ��

متوجه منظورش �شدم  

ده�ش و من  که �ا عص�ان�ت وق�� د�دم مقا�ل من ا�ستادە و دس�ش جلوی
:را �ه آرامش دعوت کرد و اما �از عص�� گفتم 

گفتم من اینجا چ��ار � کنم � منو آوردە اینجا _  

ون داد نفسش رو ب��

ون کش�د �ا �   � توالت  رفت  د�دم که برگه ای ب�� اغذ روش  داشت  سمت م��
ها�� تندتند � نوشت � چ��

�شت �ه من داشت ن�اهم هش بود

ت سف�دی ت�ش بود آب دهن  ت  طو� رنگ و شلوار اس�� مو قورت �� ��
دادم که د�دم برگه رو مقا�لم  گرفت

]16:59 01.12.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو  #

�۱۲۷ارت#

�ا ترد�د ن�اهم  بهش بود
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برگه رو از دس�ش گرفتم 

م تا کنون آب دهنم رو قورت دادم  تلخ تر  از این لحظات نچش�دە ا 

ون دادم  �� ارادە نفسم رو ب��

دم، البته ن�اهم رو از چهرە اش گرفتم    چقد لحظه ای جذب ن�اهش ش 
ە � شد  خودش ان�ار عاد�ش بود خ��

ن�اە �ه   �اغذ دستم  دادم  

ون دادم نفسم رو ب��

،  ل�خن  � دش عج�ب  �ه چقدر ز��ا��   دلف���� داشت خواس�� ،   دل�ش��
انه �ه دل  � �شست  مهر دعوت م�کرد و   دل��

لب  ترک کردم  و �ا انگشت �ا دس�� لرزان   خوندم 

� لرزە ن�ست تخت هشدار ب�داری وق�� من خوا�م این م_    نو ب�دار زم��
� کنه

�م رو برداشتم ن�اهش کردم 

:وشته بود ل�خند ک�� زد که دو�ارە ن�اهم رو �ه روی برگ دادم،  ن 

تو حالت خ��ه؟ جا�ت  درد نم�کنه_ 

شت ن�اهم �ک�ارە �ه �ه دفعه تازە �ادم اومد چه اتفا�� افتادە �ا ترس و وح 
� توالت کش�دە شد آینه م��

د�دم کنار �م �ا�سمانه  

احساس دردرو االن حس � کردم که �ا�سمان شدە بود  

گوشه ی ل�م را گ��دم  

:دو�ارە ن�اهم رو�ه �اغد   دادم، �از نوشته بود  

تو  اونا رو � شنا� م�دو�� � بودن؟  _ 
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:داختم و گفتمآب دهنم رو قورت دادم  برگه رو �ا عص�ان�ت روی تخت ان 

تو �ه چه ح�� منو آوردی اینجا _  

ود � دونم این طور که زل بود بهم   متوجه حرف من �شدە ب 

هوم بود این �ار �ا عص�ان�ت �ا   دست  �ا اینکه برای خودم نامف
دم بهش �ا دست شمردە شمردە در حا� که میخ  چهرە اش بودم و زل زدە بو 
:نه خودم گفتم�ا اشارە زدم روی س�نه اش �ا انگشت اشارە و زدن روی س�

تو برای �� منو آوردی اینجا ؟_  

دستمو گرفت

:�ه دفعه  �ا خشم دستمو   از تو دس�ش  کش�دم و گفتم 

؟ولم کن تو منو  برای �� اوردی نکنه تو هم برای مص��ت �_   ار � ک��

دستامو �از گرفت منو �ه آرامش دعوت کرد 

داد  �ه  �شونه  از حر�ا�ش پ�دا بود ، انگشت اشارە اش را کنار لب قرار  
سا�ت بودن

آب دهنمو قورت دادم 

ی ن� شنوە   � اون مردە چ��

خت بود رفتمن� تونه حرف بزنه �ا عص�ان�ت سمت کوله �ش��م  کنار  ت

ون دادم و �ا عص�ان�ت ز�ر لب گفتم  :نفسم رو ب��

مص�ب منو �االخرە پ�دا کرد _ 

� � جا�ش بود کوله �ش��  رو گشتم  وسا�لم همه چ��

دن�ال �الە ل�ه دار بودم که پ�دا نکردم  

 کردم �لند شدم و در حا� که �ا عص�ان�ت داشتم موهاتو جمع � 

ص�ان�ت بهش �ا ک��  که از داخل ک�فم بود و جمع کردم و �ستم و �ا ع
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:گفتم 

ی �دە بزارم روی �م_  � �ه چ��

منو روی تخت �شوند     

ون رفت ق�لش برگشت   متعجب ن�اهم بهش بود ، از اتاق ب��

ن�اهش �ه من بود،  �ا اشارە دست خواست که �ش�نم 

 آرام و قرار نداشتم 
ً
اما من اص�

�ا عص�ان�ت از روی تخت �لند شدم  

� چند قدم  دور تر بود برداشت   مکوله �ش�� مو از روی زم��

:سمت در خرو�� اتاق � رفتم ز�ر لب گفتم

من اینجا چه غل� � کنم_  

این ��ە د�گه ک�ه واسه �� منو آوردە اینجا 

اما متاسفانه جواب سوال رو ن� تو�ستم پ�دا کنم  

این اصال  ز�ون منو ن� فهمه

از اتاق خارج شدم ن�اهم بهش بود 

ا�ف�� بود رو د�دم سمت  گوشه ی سالن کوچک�ش   و �الە ل�ه داری روی ج
برداشت

من که داشتم جلو � رفتم  اونم جلو  اومد   

ە داخل از دس�ش گرفتم و عص�� �ل موهامو جمع کردم  و �ه زور �ال
:�الە ل�ه دار جا  دادم و ز�ر لب گفتم

برات برش � گردونم_  
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]17:09 01.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۸ارت#

رو�روم ا�ستادە بود اندک فاصله ای در در سکوت 

ون دادم، ن�اهم بهش بود آروم و شمردە شمردە در حال�که زل  نفسم رو ب��
:زدە بودم بهش گفتم

ممنون که �م�م کردی _ 

 �ه موهاش زد ل�خند ک��  گ
�

ون داد د�دم چن� وشه ی ل�ش نفسش رو ب��
ی ن� تو�ست �گه ا�ه م�خواست � ی نگفت �ع�� چ�� � �گه �ا  �شست و چ��

اشارە �ا دستاش   اونم �ه سخ�� متوجه � شدم

ە ،  برای این سکوت ک  � فکر کرد حر�� نزنه به�� رد ترجیح داد که برای هم��
ه��� نگه 

خانه رفت و ن � امفهوم   �ا ن�اهم بهش بود،  د�دم �ا عجله �ه سمت آش��
ی گفت  � دست و صدای ناهنجاری چ��

متوجه �شدم ن�اهم بهش بود سمت  �خچال رفت

ون دادم  نفسم رو ب��

�م رو انداختم ن� دو�ستم چه خا� تو �م ب��زم

�اد مص��ت   افتادم جامو  پ�دا کردە بود 

پ�دا کردن  ح�� ن� دو�ستم از کجا �اغ   حاج خانم گرفته بودن  و  

ورت دادم و �ا صدای �ای ��ە که اسمش رو ن� دو�ستم،  اب دهنمو ق  
�م رو برداشتم 
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�ا لیوان آب پرتقال رو �ه روم ا�ستادە بود 

هنوز اون ل�خند گوشه ی  ل�ش بود

گوشه ل�ش رو گ��د   

اب پرتغال تو دس�ش بود ل�� تر کردم   

ی نگف   � ت �ا انگش�ش آروم کنار گوشه ل�ش  رو �ا� کرد  چ��

م  متوجه  شدم  که منتظرە لیوان رو �گ��

ترس �دی �ه دلم افتادە بود  

اصال ن� دونم  من اینجا چ��ار � کنم 

چرا تو این خونه هستم اونم �ا �ه �� تنها

مت لیوان که سکوت کردم هنوز ا�ستادە بود مقا�لم،   دستمو گرفت و س 
دست خودش بود برد و � خواست دستم �ذارە 

گوشه ل�مو گ��دم عص�ا�� بودم دست خودم نبود   

�ا عص�ان�ت دستمو از  تو دست کش�دم  

� رو کف قا� سالن افتاد همزمان   ق�ل  لمس،   لیوان  روی زم��

که �ا عص�ان�ت قدم عقب رفت   

منم عص�� بودم  

:و آب دهنمو قورت دادم و �ا عص�ان�ت گفتم

 من اینجا چ... تو �� خود کردی  _   
ً
ه غل� � کنم من اینجا اوردی   اص�

� دست خودم  نبود   .فکرام ناجور � رف��

ی نگفت  نفسش رو ب��   � ون دادمهندس همینجوری    سکوت  بود  چ��
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�ش�مون شدم که داد زدم  

�ا عص�ان�ت تمام  سمت در خرو�� رفتم  

:� دو�ستم متوجه حرفهای من  نم�ش�ه  که �از  گفتم  

دس�ت درد نکنه �م�م کردی تا اینجا د�گه �اف�ه_  

ختم در و �از کردم �ا عص�ان�ت،  کوله رو  روی دوشم � اندا

خونهرو ترک کردم 

ن� دو�ستم کجا  برم  

ون،  �ه خ�ابون رس�دم   از  مجتمع  زدم  ب��

� طور خ�ابون رو گز  � کردم  م   توجه شدم   �ا ترس و دلهرە   هم��
نزد�� های محل �ار خودم بود

� نزد�� هاست   کت این ��ە هم�� �س ��

نف� �ه س�نه دادم 

االن �ا�د کجا � رفتم �ا�د �� �ار � کردم 

گوش�مو از داخل ک�فم در آوردم خاموش بود   

نه خط شارژ داشت نه خود گو��   اصال روشن  ن� شد  

که �ا عص�ان�ت �از داخل کوله جا دادم 

و �ا عص�ان�ت سمت ا�ست�اە ات��وس حرکت کردم 

کجا � خواستم برم ن� دونم

نگرا�� �ه دلم افتادە بود 

ا�ه اینجا مص�ب  منو پ�دا کنه ب�چارە � شم 

نگرا�� همه �� �ه جونم بود 
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نگرا�� طناز، مادرم، پ��ا و  مص�ب   

ساعت ها خودم رو اس�� این فکرها کردم

کت �ا�ک هستم  وق�� �ه خودم اومدم د�دم و مقا�له ��

]17:23 01.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۲۹ارت#

)�ا�ک ( 

:�ا عص�ان�ت و تق���ا داد گفتم 

 �سه  د�گه اینقدر آ�غورە نگ�� حالمو داری �ه هم � ز�� _ 

:چند برگ دستمال �اغذی کش�د گفت 

�ا�ک تو رو  خدا �ه �اری �کن  ابروم � رە _  

:پوزخندی زدم و گفتم 

و  اومدی    فکر تا دیروز که داش�� ز�ر   �ارو  حال تو � کردی  االن ت_  
ابروت نبودی ؟

�  کرد � ف�� �ش رو برداشت ف��

:اب دماغشورو �ا� کرد و مح�م گرفت گفت

�ا�ام منو � کشه �ا�ک_  

:�ک عم��� �ه س��ار زدم و گفتم

ابرای �� اومدی پ�ش من برو پ�ش دوس�ت برو پ�ش همون شیو _  
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:ادامه  دادم  �ا عص�ان�ت  تمام  سم�ش   خم شدم داشتم منفجر � شدم، 

ولت کرد؟ حقته تو   �ه احم�� _  

ون داد و گفت    :�ا گ��ه هق کرد، نفسش رو ب��

تورو خدا ه���  نگو، طعنه نزن  ن� دونم چ��ار کنم_ 

س��ارم �ه انتها رس�د     

دم �ا خشم ته س��اررو داخل ز�ر س��اری خاموش  کردم و خم ش 

از داخل کشور جع�ه س��اررو درآوردم

�ک برگ، س��ار برگ رو درآوردم 

وشن � کردم  �ا عص�ان�ت فندک رو از   داخل کشو برداشتم   س��ارمو ر  
:گفتم

ودم    دروغ فکر ن� کردم واقعا �اهاش را�طه داشته �ا��  چقد �ه خ_  
گفتم 

 ازش حامله ای ؟  
�

که االن   اومدی م��

لعن�� �ازم  فقط هق هق کرد 

ن� تو�ستم ن�اش کنم

.ر شدم بهش حساس بودم  اما لعن�� در�م نکرد  د�گه ازش متنف   

ی از اون مرت�که حامل  � ه بود حاال که  �دون عقد �دونه هیچ چ��

داشتم روا�� � شدم

و  �ک عم���  �ه   س��ار زدم  

:�ا هق هق آروم گفت 

چند ماە ص�غه کرد�م _  
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� انگشتانم   بود پوزخندی زدم و عص�ان�ت س��ار ب��

گشتام و �ا همون دس�� که س��ار  دستم بود  ال�ه الی دوتا ان 

:فتمبهش اشارە کردم و دست د�گر �ه  �مر بودم و �ا عص�ان�ت گ

 �ا چه عق� احمق  تمام پوالتو دادی بهش که_   
�
االن �شس��   تو  واقعا

ی؟ جلوم داری آ�غورە � گ��

� رو �ه روش  ب�ش�� هق هق کرد، �از بر�ای خ�س دستمال �اغذی رو روی   م��
انداخت

:چند برگ  د�گه دستمال �اغذی کش�د و گفت

 آبرور�زی شد_  
�

من االن پول  برام مهم ن�ست این حامل�

:�ا خشم  گفتم  

�ه که شدە  چرا اصال  اومدی �اغ من ؟ منو که   د�_  � گه ن� شنا� چ��
مگه حرفات �ادت رفت  

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

، خود دار�وش هم ن�س�ش  �ا�د برگه سقط  رو ا_    مضا کنه رفتم دک��

� کردم و گفتم  :چشم ت��

�شنا�؟ ک� االن �ا�ک رو  فقط م... همه پوالتو �اال�ش�دن دوتاشون  _ 
� اب خودن ازش جدا شدی و �شت �ا زدی �ه زندگ�مون ؟ که  ع��

:تا من این حرف زدم که �ا گ��ه گفت 

تو رو خدا �ا�ک طعنه نزن _  

:این �ار �ا ف��اد گفتم  

اما گوش  همون اول بهت گفتم از این شیوا حذر کن،  مهتاب حذر کن_ 
ن چرا اومدی ندادی االن �خور خودت گندی را که �ار آوردی  رو  جمعش ک
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�اغ من 

:�ا گ��ه و التماس  گفت  

�ا�ک تورو خدا فقط �م�م کن من این �چه رو سقط کنم_ 

 �ا داد گفتم
�
:عص�� و تق���ا

واسه �� من �ا�د گندوگوە تورو جمع کنم؟_  

:�ا  التماس گ��ه گفت  

�ا�ک دستم �ه جا�� بند ن�ست �م�م کن _  

:نفسم پرە دود بود،  عص�� بودم دست خودم نبود، گفتم 

فکر � ک�� �از دو�ارە  � �خشمت ؟ که اومدی �اغم ؟_  

�خت،   سا�ت بود، فقط اشک م��

:�ا خشم ادامه دادم گفتم   

� ؟ر _  فت جزایر االن دار�وش کجاس؟ ولت کرد؟�ا شیوا جونت  کجا رف��
هاوا�� عشق کنه؟

:�ا گ��ه و عص�� گفت 

زن ن� خوای �م�م ک�� �مک نکن، اما خواهشا اینقدر طعنه ن_  

:این �ار من بودم  حق �ه جانب گفتم 

مهتاب  �اغ �د ک� اومدی،  �د ک�_  

]17:53 01.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۱۳۰ارت#

:عص��  ادامه دادم 

من د�گه اون �ا�ک سابق ن�ستم_  

� بود   ن�اهم بهش  بود �ش �ای��

فقط  گ��ه � کرد و ب�ش�� اعصاب منو  خورد � کرد

شیوا  بهش  نارو  ما از اینکه این جوری خوار و خف�ف شدە بود  و دار�وش و  
زدن واقعا خوشحالم �شدم 

:گفت   

از اینکه اینجا  اومدم �ش�مونم نکن _  

:پوزخندی زدم و گفتم  

خ�� رو داری �خدا _ 

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

�� احمق داروندارە تو هیچ دادی رفت، چرا خودت در اخت�ارش گذاش_  
جون  

:لب تر کردم  عص�ا�� ن�اهش رو �ه من داد و گفت   

ه � ر�م خارج من چه � دو�ستم این جوری � کنه �ه من گفت �ا هم د�گ_  
کشور

:�ا خشم عص�ان�ت گفتم   

ینجا ��  خار�� کشور؟ چه خارج کشوری  ؟ �س  این �ما�ه گذاری ا_  
بود عقلت کجا بود احمِقخر 

:�ا گ��ه و عص�ا�� و حق �ه جانب  گفت 

دارم  بزار�م رو   �ما�ه گذاری در �ار نبود قرار شد هر چه اون دارە  من_  
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ە هم اقامت �انادا رو �گ��

:این �ار پوزخندی زدم     ف��اد  � دادم گفتم 

آرە دارو ندار خودت و  خودشو �ذارە ؟_  

�ا شیوا خانم برە خوب خر  گ�� آوردن  شیوا و دار�وش  

:اما عص�ا�� تر از ق�ل ف��اد زدم 

�س چرا �اهاش ص�غه شدی؟_  

:فقط هق کرد که �ا عص�ان�ت خودم جواب خودمو دادم گفتم 

دست ب�ارە   برای اینکه تورو احمق فرض کردە  خواسته همه �� رو  �ه_  
ە    پوالت که هیچ  از ت�تم مفت مفت  لذ�� ب��

:�ا گ��ه و عص�� گفت  

...�ا�ک خواهش م�کنم _ 

:�ا حرص گفتم  

 که اصال فکر ن� کردم  مهتاب اینقدر احمق �ا�� خ_  
�
وب شد سند واقعا

را �ه نامت نزدم 

:�ا���ه گفت

چه نجات �دەاین حرفارو ول کن برام مهم ن�ست فقط منو از ��   این  �_ 

:عص�� س��ارمو داخل ز�ر س��اری تکون دادم و گفتم  

ین همه دک�� هیچ �اری از دست من برای تو بر نم�اد مهتاب هیچ �اری  ا_ 
پول �دە برات انجام  م�دن  

:گ��ه و التماس گفت 

ن� تونم که �ه   �ا�ک فقط    �ا�د  بتونم �ا اجازە ی  قانو�� سقط  کنم_  
ی اعتماد کنم و غ�� قانو�� �چه رو سقط کنم هر دک��
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سم �ال�� �م ب�اد   می��

:پوزخندی زدم و گفتم 

. سقط م�شه  �ازار س�ا  �� دارو هس �گ�� خودت استفادە کن    خودش_ 

ی نگفت   � ... تا حرفمو ش��د هق هق کرد و چ��

�شت پنجرە رفتم ا�ستادم پردە رو کنار زدم  

� کردم وق�� �ه دفعه خ�� تصاد�� ن�اهم �ه عابر پ�ادە افتاد، چشم ت  ��
احساس کردم این ت�پ و ق�افه برای من آشناست 

از همون دوروفاصله د�دم که دس�شو زد �ه  نوک دماغش

ون دادم    خودش بود  �� صدا  نف�  ب��

�ا خودم توی دلم زمزمه کردم   

اون  اینجا چ��ار � کنه؟_  

شا�د  این حوا� �ار دارە  ؟ 

:صدای مهتاب  بود  گفت   

 شم�ا�ک خواهش � کنم و فقط �م�م کن �ا�ام �فهمه ب�چارە �_ 

م و �ا عص�� چرخ�دم و س��ار  رو    داخل ز�ر س��اری خاموش کرد
:عص�ان�ت گفتم 

وردنات مهتاب رفتارت هیچ ارت�ا� �ه من ندارە    خصوصا گوە  خ_   

:�مو  برداشتم ن�اش کردم و �ا عص�ان�ت ادامه دادم  

..من �از�چه واقع شدم، درحا� که وفادار بودم_   

:�ا پوزخند ادامه دادم 

حاالم  هم  گور �ا�ای  من، اون واست از من به�� بود؟_  
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:�ا گ��ه و تمنا و خواهش  ز�اد گفت  

نم مگه �ا�ک ازت خواهش م�کنم �م�م کن    ندار اینقد التماست ک_ 
خوشت م�اد حال داغونمو � ب�ی�� 

:�مو انداختم و گفتم

� که وق�� تنها م�شن م�ان_  ..سمتت  مزخرف ت��ن آدم ها کسا�� هس��

:�مو برداشتم و گفتم  

وق�� گ��نه ی د�گه ای ندارن _ 

رو�اهای بزرگ  تقص�� تو که نه، تقص�� از من بود كه �ا �ه آدم كوچ�ک، 
...ساختم 

:�ا پوزخند  ادامه  دادم  

تو ل�اقت  نداری مهتاب  االن �ا چه رو�� اومدی �اغم ؟_  

]19:12 01.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۱ارت#

نف� �ه س�نه داد فقط ن�اهم کرد 

�ا گ��ه  اش�اش رو �ا� کرد 

آب دهنم رو قورت دادم ن� دونم چه حس عجی�� داشتم 

� طال رو د�دم حا� بودم عج�ب   ته ی تج��ه ای ش�ف... از این که اون �ای��
اون دست ن�افت�� بودم 

کت ؟  متوجه �شدم �ع�� � خواد ب�اد ��
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:لحظا�� سکوت کردم که مهتاب �ا گ��ه گفت

دی  اما � دونم خ�� از من دلخوری � دونم هیچ وقت منو ن�خش�_  
خواهش � کنم فقط این �ار �م�م کن

ون دادم   نفسم رو ب��

ود طال بود،  صدای تقه ای �ه در ن�اهمو �ه سمت در کشوند ،  ان�ار خ 
:صدای م���  که گفت 

جناب  رانندتون _ 

تا این حرف رو زد    

:فتم  مطمینم شدم طالست نم�خواستم  مهتاب �فهمه   که ��ــــع گ  

ش��دم  _ 

  گفت  
�

:م��� �ا �� دست �اچ�

  _ � خ�� ا�ار کردن که شما رو ب�ی��

اب دهنمو قورت دادم    

:م��� ��ــــع  �شت بندش گفت

بهشون گفتم که شما مهمون دار�ن_  

ون دادم ، سمت  پنجرە  رفتم گفتم  :نفسم رو  ب��

� اتاق جلسه  تا خودم م�ام،  �گو منتظر �_  اشه راهنما�� کن��

:ن�اهم �ه مهتاب بود،  م��� گفت 

چشم ق��ان_  

از اینکه طال اومدە بود اینجا  متعجب شدم 

از اون شب عرو�� تاالر د�گه ند�دە بودمش 
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چه  اتفا��  افتادە؟  

البته � دو�ستم که مص�ب در�ه در دن�الشه  

و هنوز پ�داش  نکردە بود  

ون دادم، ن�اهم �ه مهتاب و گفتم  :نفسم رو ب��

ە بری  من االن نه وق�ش رو دارم نه حوصله د_  ارم که ب�ش�� از مهتاب  به��
� منوتو بودە تموم شدە  این �ا تو �حث کنم هر�� ب��

ال�که قد�  �لند شد اومد رو�روی من ا�ستاد و �ا التماس بود  در ح 
:فاصله رو �م کرد گفت

� �ک �ار �م�م کن _   �ا�ک  ازت خواهش � کنم هم��

مش  ن�اهم فقط بهش بودە، اش�اش؟  �ک روز ا�ه این اشک از چش
� وزمان را �ه هم � ر�خت�م  � افتادن  زم��

ر اخت�ارش هر�� � خواست  ا�ه ح��   ن� گفت  فقط لب تر � کرد د 
بود

اما االن ن� دونم �اچه رو�� اومدە پ�شم 

،  �ا لحنو  صدا�� که  نذاشتم  ت    ن صدام  �اال برە  پوزخندی زدم و عص�ا��
:گفتم

ی وا�سه _  � آدم �ا�د �ای چ��

مندە �اهاش  �شه  و من اینو االن فهم�دم   خ� � س� کردم که تهش ��
 برات � افته نگهت دارم اما   �شد االنم اصال برام مهم ن�س چه اتفا�� 

:پوزخندی زدم و گفتم 

نو دیونه اون موقع که ح��  زنم نبودی و ازم جدا شدی    فکرش م_   
ونه � شدم اما تو  دی...    � کرد که �ا اون مرتک�ه   �ه روز خواب�دە �ا��  
  ازش  حامله ای ؟  

�
االن �ا چه رو�� اومدی م��
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:هق هق کرد  �ا  گ��ه گفت  

�ا�ک خ�� سنگ دل شدی _ 

:پوزخند زدم و گفتم  

ته رو برام ورق تنها خو�� گذشته اینه که تموم شدە ،  مهتاب لطفا گذش _ 
ک�� نزن  ز�ر رو  رو نکن د�گه اون �ا�ک احمق  رو پ�دا ن� 

:�شو انداخت،  گفتم  

اون مرت�که  هرچه از مدت ص�غت  موندە برو داد�اە درخواست �دە   �ه_  
مه سقط �دن هم �گو �ق�ه ی ص�غه  رو ب�خشه   که     بهت   اجازە نا

  

فتم گفتم   :سمت در خرو��  م��

� برد د�گه ن�   _  تو�� �اهاش �ه مهتاب وق�� ک� ی�ار اعتمادتو از ب��
آرامش بر�

]09:45 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۲ارت#

ون �دون توجه حضور مهتاب     از اتاق زدم ب��

سمت اتاق جلسه حرکت کردم  

ام �ل ند شد ا�ستاد،  ن�اهم �ه م��� رفت که منو د�د در مقا�لم �ا  اح��
:سمت اتاق جلسه � رفتم  �ا جد�ت تمام  گفتم 

ک� مزاحم �شه_ 
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دل تودلم نبود �عد از مدتها بود که طالرو � د�دم 

داشته �اشه اما این حضور  اونم این طوری ب�خ�� چه معنا�� � تونه 

پر از سوال بودم  

�ه آرا� در  اتاق جلسه رو �از کردم  

داخل شدم،  �ه دفه  صدای زنگ  م��ا�لم  �لند شد  

 �ا ترد�د و �ک لحظه ن�اە  از طال که  �ا د�دنم  �لند شدە �ا دس   
�

��اچ�
ترس      گرفتم 

کوله  �شت�ش  �غلش بود  

روی �� از صند� ها �شسته بود 

ن�اهش �ه من  بود

�از موند   !  �ا صدای زنگ تلفنم  نفهم�دم در اتاق �ستم؟    �سته شد 
نفهم�دم ؟  

.ادم �مدچو �ه �شونه ی ل�خند و سالم همراە �ا چشم� تکون د

م و همزمان  م��ا�لمو  از داخل جی�م در آوردم ل�خندی زد 

:ن�اهم �ه صفحه تلفن بودە  جلو رفتم و گفتم 

خ�� خوش اومدی �اورم نم�شه اومدی _  

�اش بود تماس وصل شد، فقط ن�اهم کرد ل�خند خ��  خسته ای  روی ل

تمام مدت ن�اهم بهش بود اما   �ا تلفن صح�ت کردم  

ون دادم  نفسم رو ب��

:وق�� صدای آقای ک��� �شت  خط ش��دە شد و گفت 

ی_  �ه �ه جناب جها�ش��
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:ل�خند زدم و گفتم  

سالم حال  شما_ 

م که حتما ممنونم غرض از مزاحمت خواستم امروز بهتون �ادآوری کن_   
ی منتظرتون هستم  �ف ب�ار�د جناب  جهنا�ش�� ���

�ف م�ار�د  جناب  افخ� _   اما  من فکر  کردم خودتون ���

� تماس گرفت�م که قرارە جلسه موکول �شه �ه ع� _    جناب برای هم��
ا�م افرا��  �ک مهمان از خارج کشور دارن   ع�   خودمون م�

�اشه من منتظرتون هستم _   

�ف ب�ار�د _ گفت    جناب مثل اینکه شما �ا�د ���

ستم �� دارم خند�دم  �س که حواسم نبود قا� کردە بودم اصال ن� دو�
� د�گه ای  که  گف :تم م��م نه ساعت قرار �ادم موند نه   چ��

�ف م�ارم _  �له درسته ب�خش�د خودم ���

وک�لم  هم م�اد  

ز �م تمام ن�اهم �ه طال بود دل وا�مانم رو بردە بود و هوش ا 

ی_     خرسند شدم از د�دارتون آقای جها�ش��

ان�ار خودم هم برای  قطع کردم  عجله داشتم  

:که گفتم   

�س�ار  عا�  � ب�نمتون _  

ون دادم و خداحاف�� کردم  نفسم رو ب��

ی نفهم�دم که مقا�ل طال ا�ستادە بودم  �ا اندک فاصله ا  

ل�خندی روی ل�م بود   
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اما �کدفعه ل�خندم ماس�د گوشه ی ل�م 

م��ا�ل رو  رو داخل ج�ب کتم  دادم   

:ن�اهش کردم  اما �ش رو  �ه سمت چپ متما�ل کردو گفتم  

طال  �� شدە ؟_ 

ون دادو آب ده�ش رو قورت داد �ش رو انداخت، نفسش رو �ه حالت آ ە ب��
گوشه ی ل�ش را گ��د 

من �ک قدم فاصله رو �م کردم م�خواستم ب�ش�� حسش کنم 

احساس عجی��  داشتم از این نزد��  

:�کدفعه �الە رو  از روی �ش برداشتم �� عص�ا�� گفتم  

�� �ه روزت  اومدە چ��ار کردی  �ا خودت ؟_   

عص�� بودم  از د�د�ش �ا این حال و روز   

کبودی  صور�ش �ا�سمان ؟  

:گفتم   

خودت چ�ار کردی ؟_  

:� دو�ستم مص�ب  �ه دن�الشه که  گفتم  

ش��دم مص�ب  هنوز دن�الته_  

نه  ح�� لح�ش  که اروم ز   � :مزمه کرد �ش رو برداشت   نفس نفس  م��

�ا�ک  خسته شدم _  

پو�� کش�دم 

� ح��ر    ن�اهم  �ه  موهای مشک�ش  بود،  پر ز��ا  ع��

� �خ و  دستم  �اال رفت کنار پ�شون�ش رو لمس  کردم کنار صور�ش  از �ای��

466



:کبود بود ، گفتم

چ��ار کردی �ا خودت خان�_  

ون داد و �ا نا  ام�دی زمزمه کرد  :نفسش رو ب��

�ار و نوچه های مص�ِب _ 

ون دادم و گفتم :نفسم ب��

؟_   ش��دم که هنوز دن�الته کجا�� چه � ک��

دستم هنوز  کنار  صور�ش بود که آروم زمزمه کرد 

� خودم دست خودمو � گرفتم_   هروقت � خوردم زم��
�

�ا � شدم  از �چ�
�اشم شا�د  و� آخ��ن �ار فرق دارە  هر�� دست خودمو گرفتم نتو�ستم

.. ن�ستم چون روحم  آس�ب  د�دە  د�گه خودمم واسه �لند شدنم  �ا�� 

]10:39 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۳ارت#

ون دادن ن�اهم بهش گفتم   :نفسم رو ب��

طال حرف بزن چه �ال�� � خودت اوردی_ 

:آب ده�ش رو قورت داد �ش رو برداشت ن�اهش �ه من گفت 

د�گه ن� کشم،  �ا�ک خواهش � کنم �م�م کن_  

دستم نوازش  وار  کنار صور�ش بود  

اینجوری که  د�دمش  دلم گرفت
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:ل�� تر کردم و گفتم 

؟_    طال فکراتو کردی   � دو�� اومدنت اینجا �ع�� ��

:  لحظه سکوت کرد و ن�اهم هنوز بهش بود و گفت 

ی خوش   هر روز که ب�دار � شم � ب�نم ب�ش�� از روز ق�ل، دلم_  � �ه چ��
ن�س  

:امه  داد �شو انداخت  و �ا صدا�� پر از لرزودلهرە و ترد�د  اد 

� �د و �دتر ، �د رو انتخاب ک�� _   
�   �ا� وقتها مجبوری  ب��

:خند�دم و گفتم 

من �دم ارە ؟_ 

 تمام گفت  
�

:�ا دس��اچ�

نه تو ن�س�� تو برای �نوشتم   نوشته ای   من �دم _ 

به�� از �ا  مص�ب  بودنه  

آب دهنم رو قورت دادم  

:� خواستم ذه�ش رو �ه �م از این قض�ه دور کنم گفتم

این چ�ه؟ چرا مش�  پوش�دی؟_  

:د گفتخ�� خودخواهانه خ�� قوی خو��د و�  �از �ا �غض بو   

 من د�گه تموم شد_  
�

از وق�� که �ا�ام مرد زند�

�گه صفرم صفر البته �ا�ام هم   بود من �ه نقطه �ا�ان رس�دم  حاال د 

ون دادم   نفسم رو ب��

:�ا دست �ه  موهام چنگ زدم و گفتم  

.�س    مص�ب    �ل اخرە پ�دات کردە_ 
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ون داد و گفت  :ل�� تر کرد و نفسش رو  ب��

چه �ار کنم؟  �ا�ک  هیچ �اری از دستم بر نم�اد _  

�ه،  پ��ا هم ا ین حال و روزش مادرم حالش �دە خواهرم تو ب�مارستان �س��
داغونه 

:تمام ن�اهم بهش بود که خودش ادامه داد

تا وق�� که � دو�� و � خوای ته خ�  _   

ت �ا این ش��دن این حرف گفت�ش از جانب  طال  اونم �ا این خصوص� 
استقامت  عج�ب  بود 

 �ه انتها رس�دە خسته است که آب ده�ش رو قورت داد  
�
:و گفت حتما

ارامش  طعم  ح�� ا�ه این.. ارامشم �اش من �ه اندازە �ا�� زخم خوردم _ 
نمک �دە واسه زخمام 

ینجا اومدە� دونم این تنها راە نجاته  که خودش  �ا �ای خودش  ا 

:ن�اهم بهش بود،  موهاشو �ه طرف آوردم و گفتم 

طال تو فکراتو کردی؟ بهت گفتم ص�غت  � کنم �ه مد�� _   

:سکوت کرد �ش  �این بود، �از ادامه دادم  

 رو هرچقدر �خوای بهت � دم هر چه �د� مص��ت �اشه من همه_ 
پرداخت � کنم فقط این مدت رو �ا من �مون

:آب ده�ش رو قورت داد، ادامه دادم  

طال من تو رو اینجوری ن� خوام _ 

ون دادم،  اروم ادامه  دادم    نفسم رو ب��

ه الِتهاب_  
َ
م �اش�م ن

َ
��م ح�� ا�ه طال  م�فه� �� م! م�خوام   الت�اِم ه

 تو واسه تنها�م من واسه دردات... کوتاە �اشه این  را�طه  
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:�ش رو برداشت و متعجب ن�اهم کرد، ادامه دادم 

ن اینجوری � دونم خ�� �ه خودت فشار آوردی مجبور شدی ب�ای اما م_  
تورو ن� خوام

ون داد و شمردە شمردە لب زد  �د  نفسش را ب��

ن�اهم بهش بود 

�ا�ک تو از �ه ادم ُمردە چه توق� داری ؟_   

:خند�دم و گفتم

 سالته  مگه  چند سالته این طوری م ۲۰این حرف نزن طال توهمش _  
�

��

:ن�اهم بهش  بودو گفت  

ا،_  � وق�� ب�ست سالته �ا � � پری تو خ�� چ��

چهار دست و �ا  اما من االن..   و� از � �ه �عد �ا �اهم ن� ری سم�شون 
دارم م�ام  

خند�دم �از دو طرف �ازوهاشو گرفتم  

:ل�خندم رو ل�ام بود  گفتم  

�خندە برقصه  من �ه دخ�� شاد � خوام �ه دخ�� خندە رو که وق�� م�ان -
س �مبود نکنم ،   من �گه خونه رو برام   شاد کنه تو مسفارتا برام�م نذارە ح

 کنم  تو رو اینجوری � خوام  � خوام ب�ینمت  شادی  و �اهات
�

شاد  زند�
که تنها  خاطرە ی خ��ش  واسه من و تو �مونه

 � جن�_ 
�

م،�ع�� مواقع فکر � کنم اونقدر دارم برای� زند�

 کردن ندارم 
�

کت ک�� خ�� سخته خالف جهت حر ..  که وق�� برای زند�

:�مو تکون دادم و گفتم

طال خالف جهت حرکت نکن  زود خسته م��� _   
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 ها  دور  کن 
�

خودتو از این خست�

� پ�شنهادی ب  هت ن� دادممنم بهت احت�اج دارم وگرنه هیچ وقت همچن��

 � ون داد و �ش رو �ای�� انداخت و آروم  تمام ن�اهم بهش بود، نفسش رو ب��
: زمزمه کرد

چشم هر�� "ه خسته ام و �� حوصله، مثل او�� که تو خماری �ه همه م�گ_ 
 � � " .. شما �گ�� االنم چشم هر چه شما �گ��

ل�خندی زدم  �ازوش رو گرفته بودم

�ه خودم جرات دادم و اون رو در آغوش کش�دم  

تو �غلم بود احساس کردم این لحظه موفق شدم مال منه 

دست  بردم ز�ر چونه اش، �ش رو  �اال آوردم   

دم و آروم زمزمه کردم  :�ه دستم هم �شت �مرش �ه خودم ف��

پر ش�طنت   � خوام آروم �ا�� اما  سا�ت نه من دخ�� شل�غ � خوام_ 

ی نگفت،  گفتم � :چ��

�س برای    ص�غه    مش�� نداری  اجازە �ا�ات که  الزم ن_   

سند فوت  �ا�اتو ب�ار �ا شناسنامتو   

:�ا اینکه � ترس�د بهم ن�اە کنه آروم لب زد  

 عکس العم_ 
�
ل  �شون � دەچ��ار کنم ا�ه  مص�ب �فهمه �ا تو � شم حتما

]11:31 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۱۳۴ارت#

دستم  هنوز ز�ر چو�ش بود 

همون جور دستم روی گونه اش   رفت و    نوازش کردم 

ن�اهش رو از من � دزد�د  

:فتم س� کردم صور�شو سمت خودم ب�ارم �ا ل�خند روی ل�ام  گ 

  نگران ه��� ن�اش من  �ده�شو بهت_  
�

م�دم و  تو  طال � دونم �� م��
بهش م�دی و قض�ه تمام م�شه 

:سکوت که کرد،  خودم گفتم      

عمارت  ن� ر�م � دونم اونجا ممکنه_ 

م هم خو   دت  تنها �ا�� ب�ی�نت �ا برات درد� �شه �ه خونه برات � گ��
هم راحت �ا�� من همه جورە واست  �م ن� ذارم 

 عاد�مونو دار�م شادی در کنار من 
�

�م زند� مسافرت م��

تا وق�� که بهم احت�اج داشته �اش�م  هواتو دارم  

� شد  سکوت کرد احساس کردم نفسش �اال و �ای��

�ــــع و گذارا زود وق�� نف� �ه س�نه دادم   بوسه ای  کنار ل�ش گذاشتم � 
:بود برای عمیق بودن و بوس�دن ، گفتم 

م�دم ح��  �ا�ت ه��� نگران ن�اش هر�� پول احت�اج داشته �ا�� بهت_ 
� رسونم�ه خانوادت از �ا�ت من خ�الت راحت �اشه هیچ آسی�� بهت ن

ردمل�� تر کردم تمام  مدت سا�ت  بود توی دستم جا�ه جاش ک  

د از  این دست  انتقال دادم  �ه این دست تو آغوغشم  بو   

:گفتم 

�ک نفر  فقط �ه خوردە احت�اط � کن�م حواسمون �اشه ، طال وجود _ 
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 موقت جالب ن� شه 
�

سوم تو این زند�

:�ش رو برداشت و گفت

  �م دارم ��  د�گه  رو کجای دل �_  
�

 شه گذاشت م�دونم خودم ب�چار�
:خند�دم و گفتم 

ط این مدت رو در نگران ن�اش هیچ اتفا�� ن� افته  ا�ه  احت�اط کن�م فق_ 
 کن

�
کنار من �ا آرامش زند�

سکوت کرد   

د � اورد گر� آغوشش  برام جالب  بود تمام سلول های تنمو �ه وج  
وسوسه داشت�ش ا�ش �ه جونم انداخته ، 

از اینکه تو  آغوشم بود احساس عجی�� داشتم    

لط�ف ظ��ف بود خواست�� بود  

� �ار بود ��  اینجوری � خواستم �ه  شدت  �ه و    جد اومدم حتم اول��
.دارمتج��ه کرد�ش دلنوازە 

فعه�م خم کردم تا  � خواستم گوشه ی ل�ش رو ببوسم �ه د  

احساس کردم ای��ار  ترس�د  �ک لحظه خودش رو عقب کش�د

:و همون لحظه  صدای مهتاب رو  از  �شت در ش��دم که گفت 

�ا�ک کجا رف�� من � خوام برم _  

ادم از خودم  جدا کردم، �ا رو  انگشت اشارە و ل�اش  قرار د 

�ه �شانه ی سکوت   

�ن های د  اخل اتاق جلسه اونو �ه سمت گوشه ی  سالن که �شت �� از و���
و هدا�ت کردم 

سمت در  �از � رفتم  بهش فهموندم  سا�ت  �اشه  
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انگشت  اشارە ام و    ل�م بود   

هم دست داداز اینکه مهتاب اینجوری �ه دفعه داخل اتاق شد حس �دی ب 

ی �فهمه   � دوست نداشتم مهتاب چ��

�خواد طال رو اذ�ت کنه 

آب دهنم رو قورت دادم،  مهتاب داخل اتاق شد

:ن�ا� انداخت چی�� و  �ه ابرو  داد  متعجب و پرس�د 

مگه تو مهمون نداش�� _  

�ک لحظه  خواست اتاق رو �امل  ن�اە کنه  

:اماخودم رو جمع و جور کردم و گفتم 

� االن رفت و _   هم��

 چرخ�د لب تر کرد هنوز ن�اە متعج�ش گوشه گوشه ی اتاق جلسه � 

و من  خدا � کردم  که فقط طال رو ن�ینه  

� دو�ستم عکس العمل خو�� �شون نم�دە 

:و ممکنه طال رو �از برنجونه که �ا چی�� ابرو گفت 

من االن تو سالن بودم ک� رو ند�دم برە _ 

سمت در خرو��   ع� رغم م�لم    رفتم   

:دست گرفتم  �شت �مرش گفتم

ە د�گه بری من تمام حرفام رو بهت زدم_   ب�ا ب��م به��

]17:26 02.12.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۵ارت#

) طال (  

�ا وحشت ن�مه جونم آب دهنمو قورت دادم  

�ن حل � شدم   � دیوار و گوشه و��� ان�ار   داشتم  ب��

نفس تو  س�نه برام نموندە بود  

 از گوشه ی ل�م رو  عص�ا��    � ج��دم   از دست خودم از د  
�

ست این زند�
دست �نوشت دارە �ا من چ��ار م�کنه؟

من  �ا دست خودم   دارم خودمو  � فروشم 

من �از�چه واقع شدم، �از�چه ی دست خودم 

ون دادم من �ا�د قوی �اشم �ا تمام این اتفا قا  حداقل داستان نفسم رو ب��
مص�ب تموم � شه 

:زمه کردم گوشه ی ل�م رو  گ��دم و توی دلم  که فقط خودم ش��دم زم

اما �عد از �ا�ک چه �نوش�� دارم خدا � دونه_ 

رزوهاش غصه ن� خورم چون قبول � کن�م آدم قرار ن�ست �ه همه آ
 پ�ش ن� رە ..  برسه 

�
اون طور  که هم�شه � خواد زند�

�ا�ک �ا این ز�ش مهتاب بود که رفت  

� چرا هنوز مهتاب م�اد   رفتم تو فکر اونا که طالق گرف��

ون و  �ن بودم،  اومدم ب�� ون دادم هنوز �شت و��� ق�� در �سته شد نف� ب��
�الە ل�ه دار رو برداشتم و ��ــــع موهام رو جمع کردم

نف� عمیق  �ه قفسه س�نه دادم 
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:که م��� بود داخل اومد و گفت

�د_   �ف ب�� � � تون�د ��� ی گف�� ب�خش�د جناب جها�ش��

:کوله �ش��م رو  دستم جا�ه جا � کردم  گفتم    

بهش �گو دو�ارە بر� گردم _ 

:�شت چش� نازک کرد و گفت

�اشه  پ�غامتونو  بهشون � دم_  

� رفتم   �ا �عت  �له ها �ای��

آسا�سور ان�ار �ا منم � لج داشت   

ن� دونم چه مرگش بود  گ�� کردە بود لعن�� 

ون نر   � رفتم هنوز از  در  ورودی ساختمان اص� ب�� فته بودم که �ه دفه �ای��
�ا مهتاب رو�ه رو شدم

:�� اخت�ار � جام ا�ستادم پوزخند زد، جلو اومد و گفت

�ه �ه طال  خانوم_  

نف� �ه  س�نه  دادم؟ این اسممو �ادشه ؟ 

د هم  سنگی�� � کرد،کوله �ش�� رو  روی �مرم  جا�ه جا کردم،  ح�� این نامر   

س�  کردم �� تفاوت �اشم 

:و خواستم    کنارش رد شدم و همزمان  گفتم   

من شما رو ن� شناسم خانوم _   

�ه دفعه نفهم�دم چجوری چنگ  �ه �ازوم زد

:منو دن�ال خودش � کش�د گفت 

ب�ا  ب�ینم چه غل� داری � ک�� _ 
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:�ه خودم اومدم و عص�ا�� هولش دادم وگفتم 

�� � خوای ولم کن_  

ون داد و کنار گوشم �ا عص�ان�ت زمزمه کر  :نفسش رو ب��

تمام حرفاتو �ا  �ا�ک ش��دم_  

ون دادم و عص�ا�� تر  س� کردم   برم   و �ازو   مو  از چنگش نفس ب��
ون  کش�دم ب��

کت دور شدە بود�م ول کن نبود  چند م�� از ��

:�ا عص�ان�ت  رو�ه روش  ا�ستادم و گفتم  

حاال که �� ش��دی که ش��دی_  

:�ا خشم  گفت  

دخ�� تو دیوونه شدی اون هنوز شوهرمه_ 

:�ا پوزخند   گفتم  

 _ � من خوب � دونم که شما از هم طالق گرفت��

ود �ه دفعه  نم�دونم �� بود از تو ک�فش درآورد، عص�ا�� ب 

�ک برگه  ن�اهم �ه دست ال� زدە و انگشتای  ظ��ف و �لندش بود که 
:جلوم گرفته  بودە که �ا عص�ان�ت گفت 

�   من از �ا�ک حامله ام _  �  درست ب�ن�� ب�ن��

م �ه �اغذ  دس�ش بود، �ا پوزخند گفت   :ن�اە متح��

رگه �شون م�دە �د�خت اون دارە ازت سو استفادە � کنه،  � بی�� این ب_  
 که هنوز شوهر منه و من ازش حامله ام   قرار دو�ارە برگ

�
رد�م � خونه زند�

خودمون

:�ا پوزخند بهم ن�اە کرد و گفت 
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تت عمارت_   مگه نفهم�دی که چرا ن� خواد ب��

احساس کردم قل�م دارە   کندە  م�شه 

نفسمرو  �ه سخ�� �این  دادم 

ە ام بهش بودە داشتم، دیوونه � شدم ن�اە خ��

�ک  لحظه  داغون شدم   

�ا�ک دارە �ا من چ��ار � کنه ؟

من خودم رفتم سمت �ا�ک  اما اون که زن دارە   

:پوزخندی زدمو برای  � لجشم که  شد  گفتم  

واستم  اینا  برام مهم ن�ست من خودم سمت �ا�ک رفتم خودم ازش خ_ 
ز�ش �شم 

:�ا عص�ان�ت حق �ه جانب  گفت 

ون شوهر منه تو اما دخ�� دارم بهت م��م اون زن  دارە    ز�شم  منم   ا_  
ون و گرنه   ر   شوهرمن �ک�� ب��

�
ە �ا تو از زند� وز�ارتو و س�اە � کنم هم به��

ە ی هرجا��    دخ��

:پوزخندی زد و ادامه داد  

واسه خاطر چقد خودتو   فروخ�� _  

وای�� قل�م، خدا �ه دادم برس  

م خ�� وقته ُمردم؟   من دارم � م��

نه که ادامه داد  �  بهم م��
�

:این زن دارە برچسب هرز�

 در�ــــغ  از �و وضعت معلومه واسه خاطر �ه چندر غاز از هیچ را�_ 
ن�س�� 

478



]18:22 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۶ارت#

ون دادم  تقص�� منه تقص�� این زن ن�ست    نفس ب��

هر �ال�� �م م�اد مق� منم

دە و دارە �ه من هر  حر�� �شنوم مق� منم حاال این زن رو�ه روم  ا�ستا 
نه ؟ �  م��

�
برچسب هرز�

:�ا پوزخند ادامه داد 

، ن� تو��  اونو مال خودت ک_  ە دور �ا�ک رو خط �ک�� �� چون االن به��
شوهر منه و من ازش �چه دارم

:پوزخندی زد و گفتم  

، درسای دائ� م�دن_  آدم های ُمَوق��

:�ا پوزخند ادامه دادم   

خوب شد گف��  � جاش کجاست _  

:پوزخندی زد و گفت  

توی هرزە  ن� تو��  �ا�ک رو   مال خودت ک�� _   

این زن داشت منو له � کرد  

...     پوزخندی زدم البته حق داشت   

ن�اهم بهش بود و تو فکرم ف��اد زدم  

ام  هستم  لئاقمن اونقدری برای  خودم  اح��
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..�گردم .....  که نرم تو خ�ابونا دن�ال   

:تم �از پوزخندی زدم، رو ازش گرفتم  و قد� عقب رفتم   گف 

�ا�ک ارزو�� خودت _ 

:�ا پوزخند گفت  

حق �ا�ک �ه دخ�� هرزە ن�س  _ 

:�ا پوزخند کش داری گفت  

�ه دخ�� هرجای ز�ر خواب _ 

:�از پوزخندی زد  �ا خشم و حق �ه جانب ادامه  داد   

 _ �
َ��
�
ا ِفکر م�ک

خ��َ
ُ
َ�ع�� د

 �
َ��
�
ل ک

ُ
 ش

ر �� ب�ش��َ
َ
ه

 عاِشِقشون م�شه  اما    تو �ه دخ�� خرا�� فقط ه
رف ب�ش��َ

َ
،  ل�اقت ط � م��

�ا�ک رو نداری 

..ارە من �دم شوما که خو�� برا ما هم دعا کن _ 

مد هنوز دور بود همون لحظه د�دم �ا�ک �ا  �ام های �لند سمت  ما  � او  
:ن�ت گفت که مهتاب رد ن�اهم رو گرفت  و  تا �ا�ک رو د�د �ا عص�ا

برو رد �ارت هرزە ی خراب _ 

:لند گفتم�ا عص�ان�ت و �عت �ا تند کردم و سمت خ�ابون رفتم و � 

..َ�ِد َ�دمون، از خوِب خ��تونم، �ترە _  

این حرف رو زدم  

� که نگه دارە تا�� بود   پ��دم جلو �ه ماش��

صدای �ا�ک رو �شت �م ش��دم  
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:عص�� بود و �ا التماس  

طالااااا_  

� رو گرفتم  ب�چارە توقف  اصال توجه نکردم  �ا عجله و  وحشت جلو ماش��
� جلو  و کرد �ا وحشت، �دون  اینکه لحظه ای منتظر �شم پ��دم صند

سوار شدم  د�دم �ا�ک دارە م�دوە 

نروووو طال ... طالااااا ص�� کن .... طالااا _ 

:داشت � رس�د �ا التماس �ه رانندە گفتم  

بروو  حرکت کن_ 

:ب�چارە  ��ــــع حرکت کرد گفت  

�دخواهه ؟_ 

چه رانندە ی فضو�   

اصال توجه �ه حرفش نکردم  

ر ب�چارگ�ا�م، که   دقا��� گذشت و من تو فک...  دلم داغون تر این حرفا بود   
:رانندە  گفت 

تون ؟_  خانوم مس��

ون دادم و گفتم   :نفسم رو ب��

.....ب�مارستاِن _ 

ون دادم و گفتم   :متعجب برگشت ن�اهم کرد  که  نفسمو ب��

ی دارن تا رف�قامون _ ! متاسفانه دشمنامون صداقت ب�ش��

م نفسم رو �ا حالت اە خسته ای �ه س�نه دادم و ادامه داد 

� و فراموش شدن،_  رف��
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درسته   �ا�د برم !   ارزش شدنهخ�� به�� از موندن و �� 

 رانندە سا�ت بود، منم ان�ار داشتم خودمو قانع � کردم 

فهم�دم � رس�دم وق��   �مو برداشتم، مد�� طوال�� بود غرق   �د�خ�ام ن 
:که رانندە گفت 

...اینم ب�مارستان روز�ه  _ 

ون دادم کرا�ه رو حساب کردم و    نف� ب��

پ�ادە م�شدم، زمزمه کردم  

چه کردم �ا خودم؟_ 

 برام فر�� ندارە 
�

...که د�گه  مرگ و زند�

]19:14 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۷ارت#

)�ا�ک (  

�شت �ش ف��اد زدم �ش�ن�د

، �ا �عت حرکت کرد   � د�دم �شست تو ماش��

:�ت    داد  زدمنفسم رو �ه  س�نه دادم و عص��  دستم مشت  بود �ا عص�ان

طال  نرو خواهش � کنم طال_  

د�گه دیر بود خ�� دور شدە  بود طال رفته بود  
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، �ا عص�ان�ت چرخ�دم و برگشتم    � عص�ا�� بودم و خشمگ��

د�دم مهتاب �ا    وقاحت تمام  ا�ستادە بود 

:�ه دفعه   ن�اە خشمگینم بهش بود �ا عص�ان�ت بهش گفتم 

تو بهش �� گف�� عو�� �� بهش گف�� ؟_  

:تمهتاب عص�� بود    س� کرد منو حرص �دە، �ا پوزخند گف 

عو��  منم �ا تو؟_   

ە هرزە � گف�� تو   اتاق ش��دم تمام حرفاتو  که  داش�� �ه اون دخ��

:�ا عص�ان�ت بودم  دست خودم نبود که گفتم 

 � خوای؟   برو �م شو _  
�

چرا  راحتم ن�   �� از جونم � خوای �� از زند�
ذاری؟

:پوزخندی زد و گفت 

ارم؟ �ا�ک  من فقط � خواستم �مکت کنم_   � راحتت نم��

ە هیچ ارز�� ندارە که خودتو �ا  اون  خراب ک��   اون دخ��

: و گفتم ای��ار من بودم    از کورە در  رفتم و حق �ه جانب شدم 

ون ��ە ی مهتاب  ز�اد حرف � ز��  ن�ار حواست ن�ست تو �ه خاطر ا_ 
ت�ا� ندارە هیچ عو�� شارالتان زندگ�م رو خراب کردی االنم �ه تو هیچ ار 

ار کنمتعهدی �ه تو ندارم،  �ه تو ر�� ندارە که  � خوام چ��

  برسم   
�

� خوام �ه  زند�

ی گفتم ؟   � مگه تو �ا اون لعن�� رف�� من چ��

:�ا التماس و خواهش ای��ار اما لح�� عص�� گفتم   

مهتاب اذیتم نکن  خ��  وقته ق�دتو زدم _  
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:پوزخندی زد،  ادامه دادم  و گفتم  

ە رو � خوام_   ش،  م�خوام �اهاش راحتم بزار مهتاب ،  راحتم �ذار اون دخ��
ازدواج کنم

این  راح�� پ�داش  اما تو  �ا �ارت  پروندی رفت،   د�گه  من ن� تونم �ه 
کنم

فتم و ن�اهم  که  �ه دفعه ن�اهم �ه �اغذ دس�ش بود که  ��ــــع  از دس�ش گر  
:�ه �اغذ افتاد که �ا عص�ان�ت گفتم 

نکنه   اینو  �شو�ش دادی کثافت آشغال؟_  

:سا�ت بود که �ا خشم ادامه دادم  

ە  رو فراری داری  لعن�� آشغال ؟_   �� بهش  گف��  دخ��

:�ا  گ��ه �اغذرو  از دستم گرفت و گفت  

� نکن تو حق نداری �ه خاطر اون دخ�� خراب  �_  ه من �ه من توه��
� جوری �  تو خودت اون دخ�� رو ن� شنا� هم��

�
 خوای اینجوری ��

:�اهاش ازدواج ک�� �اعص�ان�ت گفتم

  من �ه تو هیچ م��_  
�

وط ن�ست، من �ه تو هیچ ارت�ا� ندارە،    زند�
 خودت داری �ه م

�
 خودمو دارم همونجور  که تو زند�

�
ن هیچ ارت�ا� زند�
ندارە

او�� �شم که  االن برو �� زندگ�ت، اعصاب منو خراب نکن نذار �دتر از  

� بی��  

کت � رفتم گفتم  :و �ا عص�ان�ت  سمت در ��

برو د�گه اینجا ن�ینمت _  

مو گرفت د�دم �شت �م گ��ه کرد  �ه دفه خودشو بهم رسوند  �ازو  
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خواست  منو سمت خودش �چرخونه 

:�ا عص�ان�ت هول دادم و گفتم  

هیچ وقت  د�گه دورو بر من پ�دات �شه _ 

ە ی هرزە �ه هم � خورە حالم از تو  دخ��

:این حرف رو زدم  �ا عص�ان�ت جلوم ا�ستاد و گفت 

  _ �� � من گنا�  چرا داری �ه خاطر اون  هرزە این جوری �ا من حرف م��
......نداش

:نذاشتم  حرف بزنه �ا عص�ان�ت  گفتم  

؟گناهت همون �اغذ دس�ته برو خودت � فه� چه غل� کردی_ 

]19:39 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۳۸ارت#

:�ا خشم  گفتم  

برو نم�خوام د�گه ب�ینمت _ 

:اما دست بردار نبود �ا عص�ان�ت گفتم 

ر�م کردی از دس�ت خسته شدم چرا ن� ذاری زندگ�مو �کنم تو که ت_   
د�گه این رفتا چ�ه 

:�ا التماس  گفت  

خواهش � کنم  �ا�ک  غ�� از تو ک� رو ندارم _ 
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فتم �ا خشم و ا�راە گفتم   :تندتند داشتم راە م��

برو د�گه ن� خوام  صداشو �شنوم_ 

ه��� برا�م مهم نبود �ا عص�ان�ت د�مه ط�قه سوم رو زدم 

ی نداشت  چند �ار �شت � هم هیچ تاث��

� آمدن نداشت،  �ا  عص�ان�ت  سمت �له ه  ا رفتماین�ار قصد �ای��

�شت �م اومد 

:�ا عص�ان�ت رو �ه �ا�دار که ا�ستادە بود گفتم 

ون_   � برن  ب�� خانوم رو راهنما�� کن��

:�از �ا التماس  گفت 

� �ک �ار _    �ا�ک  خواهش � کنم هم��

:صدای �ا�داررو ش��دم که گفت 

ون _  �د ب�� �ف ب�� خانوم لطفا  ���

�ا  عص�ان�ت از �له ها �اال رفتم

� برام  مهم نبود  د�گه هیچ  چ��

�ا�د  طال رو پ�دا � کردم اما کجا؟  

��ــــع سمت اتاقم رفتم  

:م���  مقا�ل، �لند شدو  گفتم 

ون _  ا�ه   مهتاب اومد  بنداز�ش ب��

داخل اتاق شدم   در رو ک���دم �ه هم،  چشمامو �ستم 

دور خودم چرخ�دم     
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طال ؟   

�ن ناب رو � خواستم من این تج��ه ی ش��

� برداشتم و شمارش ؟   �ا  ام�د،  م��ا�ل رو از روی م��

دن�ال شمارش بودم پ�دا کردم

عص�ا�� بودم دور خود � چرخدم  

ارامش نداشتم    پر دلشورە و عص��  بودم 

ش   خاموش بود شمارشو گرفتم اما خاموش بودە مدت ها بود که  شمارە ا  

د�گه  طال  اینجا  ب�ا  ن�ست 

نفسم � رود  از این فکر و �شت پنجرە ا�ستادم

وق�� طال اومد  چقدر خوشحال بودم 

پ�شنهادمو  قبول کردە بود که ازدواج موقت داشته �اش�م 

� برداشتم و روشن کردم  �ا عص�ان�ت س��ار از روی م��

ه صفحه بود  که صدای زنگ م��ا�لم رو برداشتم و �ا عص�ان�ت ن�اهم �  
نکنه طالست ؟

ی ها بود که منتظر تح��ل سفارشهاش  بود �� از مش��

ر زدم  که �ا عص�ان�ت از گو�� رو رها  کردم �ک عم��� �ه س��ا  

) طال ( 

�الفه  چشمامو �از  و �سته  کردم 

نفسمو عمیق  �ه س�نه دادم 

از د�دن طناز �ه این حال که موهاش �امل تراش�دە بودن  

احساس کردم تمام وجودم �ک لحظه خا� شد  
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:�ا نفس نفس ب��دە  زمزمه کردم 

چرا موهاشو از ته تراش�دین ؟_  

ون داد   دک�� نفسش رو ب��

:ن�اە اونم از �شت ش�شه �ه  طناز و گفت

اشو � کشهمجبور شد�م شبها  حالش �د م�شه �ه دفه  �ا جیغ  و موه_  

�ا ک� حرف ن� زنه چ��ار  م�کرد�م ؟  

 �ه خاطر درست شدن وضعی�ش  و اینکه آسی�� �ه خودش نزنه 

ی �  کردمل�� تر کردم  روزهای وحش�نا� بودکه من داشتم س��

:�ا حالت اە گفتم  

تا � �ا�د اینجا �مونه � حالش خوب م�شه ؟_ 

ون  داد،  ن�اە �ه من دادو گفت  :دک��  نفسش رو ب��

 تونه حالش رو مدت زما��  طول � کشه  تو  این  پروسه تنها ک� که �_ 
خوب کنه اونم  شوهرشه

د نم�دونم شا�د �عد از مرگ �درم   طناز خ�� حالش �دتر ش_  

:دک��  �عد از چند لحظه سکوت گفت  

�� وحش�نا� درسته و طناز برای از دست دادن مردای  تو زندگ�ش دلوا_ 
دارە اون � ترسه که شوهرش رو از دست �دە 

دک�� شوهرش م�اد �ه د�د�ش ؟_  

:دس�شو گذاشت تو ج�ب رو�وش سف�دش  و گفت  

�له  مدت�ه   هروز چند ساع�� م�اد �ه د�د�ش_  

� اومد�ش  � پ�شش  اما طناز �ه  �لمه �اهاش حرف ن� زنه اما هم�� هم��
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�شس�نا برای اون امن�ته 

ترس  ساعت ها م�مونه  خ�� برای بهبودی حالش خ��ه طناز �ه  
وحش�نا� تو دلشه  توهم از دست دادن ع��زان 

رهاد که �عد از �درش تر� وحش�نا� دارە ترس از دست دادن شوهرش ف
خ�� ا نو دوست دارە 

درسته _   

:دک��   دست روی شانه ام  قرار گرفت  و گفتم 

ه که بتونه فرهاد خ�� س� � کنه که زودتر خودش رو جمع و جور کن_  
ە خودش خ�� مش�ل دارە  ز�ش رو ب��

م خودش در ج��ان   تما� این  اتفاقات هستم و � دونم فرهاد ه_ 
وز انداخته مش�الت ز�ادی دارە اما این سکو�ش طنازرو �ا این حال و ر 

:درسته حق �ا دک�� بود گفتم 

فرهاد هم شا�د مس�ب  این اتفاقاته شک نکن�د _ 

و تنها ک� که  اما �ا تمام این وجود طناز عالقه شد�دی �ه شوهرش دارە_ 
�ه طنازە � تونه حال طناز رو خوب کنه شوهرشه و توجه ز�اد شوهرش

]19:51 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو   #

�۱۳۹ارت#

)ام�� ( 

ن�اهم �ه مهران بود، پوزخندی زدم  
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:�ا ز�ون اشارە و دستاش، گفت  

ونه ؟خا� تو � توی احمق، رو چه  حسا��  اون دخ�� رو بردی خ_

� �لند شدم،  وسا�لم رو داخل ک�فم جا � دادم �ا ز�ون اشارە و  از �شت م��
:�م گفتم 

ولم کن راحتم �ذار _ 

ی که نفهم�دم چجوری او  مد نفهم�دم خودم خ�� ناراحت بودم برای دخ��
چه جوری رفت

حالم از صبح گرفته بود دست خودم نبود

خ�� نگرا�ش بودم اینجا هم که � دو�ستم د�گه نم�اد  

ت و منو سمت اون آدما دن�الش بودن، مهران رو�روم ا�ستاد �ازومو گرف
:خودش چرخوند و �ا ز�ان اشارە و دستاش  گفت 

� خ�ابو _  ە �ه دخ�� که تو هم�� ن مثل خ�� ام�� آروم �اش اون �ه دخ��
ا ن�ا�د برات مهم �اشه � های د�گه تو این چ�� دخ��

ون دادم دستم رو روی قل�م گذاشتم و �ا ز�ان :اشارە گفتم نفسم رو ب��

دلم � سوزە احساس � کنم اون دخ�� خ�� تنهاست_  

� کش�د و �ا ز�  ان اشارە  و دستاش دستم که  روی قل�م گذاشته بودم رو �ای��
:گفت

�ه تو چه تو چ��ار داری تو چرا دلت �سوزە ؟_  

 چرا این  احساسات رو  داشتم 
ً
خودم هم ن� دو�ستم اص�

واسه دلسوزی داشتم؟

ک�فم رو برداشتم ، سمت در خرو�� � رفتم   

:برگشتم ن�اهش کردم و �ا ز�ون دست و اشارە بهش گفتم
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فردا من نم�ام �م درد � کنه _   

ز�ون اشارە �ه من  �ه دفعه �ا عص�ان�ت د�دم سمتم اومد رو�روم ا�ستاد و �ا 
:گفت 

تو ب�جا � ک�� فردا م�ا�� _ 

من خ�� اینجا �ار دارم تنها ن� تونم  

دستم رو �ه �شانه ی �ه من چه تکون دادم 

و �ا عجله اتاق روترک کردم 

چه حا� داشتم؟

ن� دو�ستم  کجاست فکرش آزارم م�داد  

اشهدوست داشتم  �دونم چ�ار � کنه اتفا�� براش ن�فتادە � 

ە که � افتادم دلم ب�ش�� � گرفت  �اد اون دخ��

ار �ار �ا خودم االن کجا هست چه �ار � کنه چه اتفا�� براش افتادە؟ هز 
�لنجار رفتم 

) طال ( 

م  ب�مارستان رو ترک کردم ن� دو�ستم کجا دارم م��

� رو طور خ�ابون رو داشتم پرسه �   زدم ساعت ها �� هدف هم��

دلم برای همه �� تنگ شدە بود

برای  مادرم، ح�� برای دادو��دادای �ا�ا   

�ا   � � س�� نفس زدنای مامان حدچرص خوردناش ، برای شس��

 برای پ��ا، برای شوماخر،  من دلم برای شوماخر تنگ شدە 

برای خودم برای اون روزها 
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�

ون دادم حال  �دی داشتم احساس دلتن� نفسم رو ب��

احساس شکست 

 تو�ستم ساله �ا تمام این �د�خت�ا  کجا � ۲۲احساس �� ک� من �ه دخ��  
برم چ��ار � تو�ستم �کنم؟

�اد مص�ب  که �  افتادم   دلم � شکست 

ودم برای �� ک� ها�م دلم � سوخت تا خرخرە ز�ر �ده�ار�ش ب 

�ا اینکه مدر� ازم نداشت   اما دست بردار نبود

� بودم تا منو پ�دا نکنه راحت ن� ش�نه  مطم��

دا کردە بودن� دو�ستم کجا برم حاال که � دو�ستم خونه و جامو پ� 

محل �ارم���دا کردە بود  

د�گه ن� تو�ستم اونجا برم امن�ت نداشتم 

�غ و تراف�ک بودهوا تار�ک بود خ�ابونا شل�غ تراف�ک ن�اهم �ه خ�ا�ان شل

ن �ع�� م�  شه منم �ه روز �ا خوش �ه حال این آدما دارن �ه خونه هاشون م��
آرامش توی خونه �اشم؟

� رفتم ای   ن وقت شب االن �ا احساس ناخوشایندی  �ل عابر پ�ادە و �ای��
کجا میتو�ستم برم؟

]20:29 02.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۰ارت#
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ن�اهم رو �ه ساختمان رو�ه رو دادم

نف� �ه  س�نه دادم 

مکف رسوندم �ا هزار ترس ولرز خودم رو داخل ساختمان �ه سمت  ط�قه ه 

ن�اهم �ه در  �سته بود  

ن� دو�ستم االن خونه  است �ا نه؟

کت و تعط�ل م�کنه    احتماال   �ه  ساعت د�گه ��

ون دادم و� ن� دو�ستم �ارم درسته �ا نه نفسم رو ب��

دماما راه�م  نداشتم، �شستم کنار در  �ه  دیوار تک�ه دا 

کوله �ش��م رو  �غلم قرار دادم  

احساس خو�� نداشتم خسته بودم  

هندس ؟اخه  چرا این م. ن� دو�ستم اومدم اینجا چه ر�� دارە   

�ه خودم ام�دواری دادم  

.حداقل به�� از موندن تو  خ�ابون بود

ح�� ا�ه  �ل شب و اینجا  جلوی  خونه �ش�نم  

مد�� طوال�� �شستم خسته بودم 

رد نفهم�دم چه جوری �م رو کوله �ش�� که �غلم بود خوا�م ب 

اما �ابوس � د�دم

�ابوس موهای  طناز  

�ابوس گ��ه های مادرم  

�ابوس تنها�ای پ��ا   
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و �ابوس در�در�ام

اینقدر خسته بودم،  نفهم�دم چجوری خوا�م برد 

اما  احساس تکونای آرو�  �ه دفعه از خواب پ��دم  

ون تخت رو �ا وحشت و �� ترس  وق�� از خواب پ��دم  ان�ار خواب ا 
م�د�م ان�ار �از زلزله بود 

نف� �ه س�نه دادم

تا من از خواب پ��دم ن�اهم بهش بود 

قد� عقب رفت �لند شد ا�ستاد  ک�ف دس�ش بود

جا�جا کرد توی دس�ش  

این  خودش از د�دن من دس��اچه شدە؟

�ا ترس ولرز  ک�فم رو دستم گرفتم �لند شدم 

دس��اچه بودم هنوز 

خواب آلود  بودم و ن�اهم بهش  

:که �ا منومن ترس گفتم

... من من_  

نتو�ستم حرف بزنم ان�ار ز�ونم بند اومدە بود 

واسه �� اومدم؟ ان�ار هنگ کردم  ؟ 

 دستم رو گرفت و دس�ش رو کنار پ�شون�ش  قرارداد  �الفه 

...�ه  �شانه ی سکوت 

� دو�ست   من حرفامشو  متوجه  نم�شم  لب تر کردم  

:ن�اهم بهش بود و آروم  شمردە شمردە گفتم  
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ە من_   � ...چ��

نفهم�دم چ��ار کرد دس��اچه  بود  

د�دم  �ل�دش رو در آورد 

و همزمان  از ک�فش  قلم و �اغذی   در آورد   

مقا�لم   گرفت 

ون دادم   نف� ب��

�ا ترد�د از دس�ش گرفتم    ن�اهش �ه من بود   

�  و کوله �ش��م  ز�ر  دستم    زانو زدم روی زم��

 �� بن��سم  
ً
نم�دو�ستم چ��ار کنم اص�

�� بهش ��م؟

ون دادم   فقط  نفسم رو  ب��

�م رو برداشتم منتظر وا�سادە بود 

:که روی �اغذ نوشتم  

 ِدر خونت من من جا�� رو ندارم امشب � تونم اینجا �اشم؟  اینجا دم_  
جا��  ن�ست برم این وقت شب 

ون تا صبح � مونم  اذی�ت ن� کنم همینجا این ب��

ون دادم، �اغذ رو برداشتم دادم بهش  نفسم رو ب��

از دستم گرفت، ن�اهم بهش بود 

آب ده�ش رو قورت داد، جمله رو که خود ه��� نگفت  

منتظر عکس العملش  بودم  

د�دم  �ل�درو تو دس�ش جا�ه جا کرد    
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سمت در رفت  

در رو �از کرد ن�اهش �ه من  بود که اشارە �ه در کرد 

�ل�درو تو دس�ش گرفته بود   

ی نوشت � کد�دم  تندتند   روی �اغذ چ��

�اغذ رو مقا�لم گرفت  خوندم   

نوشته بود 

ی ن�اش تو امشب تو خونه �مون من دو�ارە بر� ( � کت تگران چ�� )گردم ��

م تا این این جمله رو خوندم ��ــــع خود�ار رو از دس�ش گرفت

و عجله ای  و ��ــــع و دس��اچه و �اخ�  خرچنگ قور�اغه  و درهم برهم
:روی �اغذ نوشتم

ل خودم نه تو �مون من ن� خوام اذی�ت کنم خودم �ه فکری �ه حا_  
کت � کنم ن� خواد �ه خاطر من بری ��

]09:58 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۱ارت#

توجه �ه نوشته ی روی �اغذ نکرد 

ک�فش تو دس�ش و  ل�خندی زد            

اب ده�ش رو قورت داد، نم�دونم منتطر �� بود �ع�� برم ؟ 

�ش روی ل�ام  ن�اهش �ه من بود خواستم حرف بزنم  انگشت اشارە ی دس   
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قرار داد 

اب دهنم رو قورت دادم   

در صور�� که دلم   پر  دلهرە  بود

اصال ن� دو�ستم برای �� � خوام بهش اعتماد کنم 

نفس نداشتم لحظه ای، هیچ راە چارهای نداشتم 

ذاشتم  که برم ح�� ا�ه امشب �ابوس من �اشه ، کوله �ش��م رو رو کولم  گ 

ن بود ن�اهش �ه م. �ه دستم رو  گرفت  و منو  داخل خونه کشوند 

که برم   دستگ�� ه ی در رو گرفته بود، �ا اشارە دست از من خواست
داخل؟؟؟

نفهم�دم �� گفت ؟ 

� گذاشت   ک�فشورو  زم��

دن تما� ن�اهم بهش بود  � اون دستاش حرف م��

واقعا نم�فهم�دم �� � گفت 

:جسته گ��خته از م�ان اشارە ی دستاش  فهم�دم گفت  

ون_  � خواد برە ب��

ون دادم، آب دهنمو قورت دادم   نفسم رو ب��

�ا�د من این  �� رو �اور کنم؟

:ا دستام گفتمکه �ا ز�ونه  اشارە که  اصال �لد نبودم و شمرە شمرە �  

فقط امشب � مونم_  

ون داد  ن� دونم متوجه حرفام شد که نفسش را ب��

ل �شم  ل�خندی گوشه ای ل�اش  بود، �ا حرکت دست ازم خواست داخ 
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�ا هزار ترس وترد�د داخل شدم  

ون موند   .خودش ب��

تا  خواسته  در رو ب�ندە ��ــــع جلوشو گرفتم

ت ت�ش و ازش خواستم  دس�شو گرفتم از �ازوش ت���

که ب�اد داخل اول متوجه �شد   

چی�� �ه روی داد 

ون اومدم و ازش خواستم برە داخ  لن�اهم بهش بود خودم ب��

داخل که شد اینجوری هاج وواج ن�اهم کرد  

� و �ا اشارە �ه کوله �ش�� ک ه هنوز روی ل�خندی زدم تلخ، خسته، غمگ��
� بود �ا  لح�� شمردە شمردە   گفتم  :زم��

من اینجا م�مونم تو برو داخل _  

متوجه حرفم  شد که ��عکوله �ش�� رو برداشت

کنار جا�ف��  قرار داد و از من خواست که برم داخل  

م  بودە �ه دفعه عص�ا�� شدم ، دست خودم نبود اصال ن� دونم چ  

� وزمان گ�� م�دادم   �ه  زم��

م شا�د هم ترس�دە بودم، شا�د من � خواستم بهش اعتماد کن

وزخندی زدم �ا عص�ان�ت ک�فش رو برداشتم و �ه دفعه از دستم گرفته پ 
خودش فهم�د � خوام چ��ار کنم 

�اغذی برداشت خود�ار رو  از دس�ش گرفتم

:تندتند نوشتم 

ون  � خوا�م تو برو تو خونه ن� خواد خو _   دت و   اذ�ت ک�� من اینجا ب��
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ون دادم و خودش خم شد �اغذ رو از دستم گرفت نفسم رو ب��

خ�� خسته بودم   حال نداشتم احساس ضعف  داشتم 

ی داشتم �ا نوچه های مص�ب تا االن لب � ی نزدە   از د�شب که درگ�� � ه  چ��
بودم  احساس �گ�جه و ضعف داشتم �ه شدت 

ی نوشت  � ون دادم و د�دم  روی �اغذ چ�� نفسم رو���

ن�اهم �ه خط ز��ا و قشنگش بود  

:� کردم همون جور که داشت � نوشت من هم ز�ر لب �ا خودم زمزمه 

س من م�� _   ی هم ن�� � ی ن�اش از چ�� � � دخ�� جون نگران چ�� م تو بب��
� � مونم امشب اینجا �مون و ا�ه نگرا ن هس�� در  رو  �ارکینگ توی ماش��

هم  قفل کن از داخل

زنج�� قفل رو بزن  

ون دادم و �م رو برداشتم نفسم رو ب��

ە بود �ه ل�ام ، آروم و شمردە شمرد  :ە گفتم ن�اهم بهش  بود خ��

؟_  تو برای �� � خوای �ه من �مک ک��

زل  زدە بود �ه من فکر کنم متوجه �شد �� گفتم 

:که خم شدم روی �اغذ نوشتم 

؟_  چرا م�خوای �ه من �مک ک��

خون �د ل�خندی زد و خودش  بود که تندتند  نوشت  

ن�اهم �ه دستاش بود همزمان  خوندم که مینوشت  

لوا�س تو خودت اومدی اینجا، د�شب نگرانت بودم صبح که رف�� د_  
و ب�ندبودم االنم ا�ه اعتماد م�ک�� ب�ا برو داخل و زن�� در ر 
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]10:08 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۲ارت#

ون دادم نفسم رو ب��

تر کردم ن� دو�ستم شا�د این �� امشب فرشته نجاتم �اشه؟ ل��  

تمام مدت زل زدە بود بهم 

و البته   فقط برای  اینکه لب خو�� کنه  

ون دادم  و متوجه منظورم �شه،  که نفسم رو ب��

:شه  گفتمولب زدم شمردە شمردە  جوری که � خواستم متوجه حرفم � 

من خ�� ب�چارە هستم _  

ون داد نفسش را ب��

:کف دستم رو گرفت �ا  خود�ار کف دستم نوشت  

ام�� _  

آب دهنمو قورت دادم 

ون دادم ن�اهم �ه دس�ش بود که دس�شو گرفتم  و منم   نفسم رو ب��

:و نوشتم 

طال_  

� برداشت  ل�خندی زد کوله �ش�� رو دو�ارە از روی زم��

دست گذاشت �شت �مرم و منو داخل خونه هدا�ت کرد  
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نم اشک گوشه ی چشمم بود 

:روی �اغذ نوشتم  

فقط امشب فردا � رمدن�ال �ار � گردم _ 

کت شما د�گه ن� تونم ب�ام مص�ب جامو پ� دا کردەاونجا مقا�ل ��

�ه دفعه ن�اهش �ه من بود و �ش رو برداشت ن�اهم کرد 

:روی �اغذ نوشت 

 _ � ؟طال  مص�ب ک�ه  چرا اونا دن�الت بودن �� ازت م�خواس��

:�ا مکث کوتاە ن�اهم �ه �اغذ بود که نوشت 

تو از خونه فرار کردی؟_  

�ه دفعه �� اخت�ار توی �ا گردخونه افتادم روی زانوهام

� �ار بود �عد این مدت ح�� �عد مرگ �ا�ام اینج  وری هق هق � کردم و  اول��
و �ا تمام وجودم گ��ه  کردم

�اد حرفهای �ا�ک  افتادم

�ه آغوش کش�دن های �ا�ک که  فقط  از روی هوس بود    

�اد و مص�ب که  منو �ه زور � خواست

 هام �ه گ��ه و هقهق  افتادم   
�

�ا �اد ب�چارە �

فهمه � دو�ستم  و � دونم نه صدامو من�شنوە نه  حرفامو � 

:�ا گ��ه و هق هق گفتم  

من آوارم، من ک� رو ندارم من فراری ن�ستم_ 

� جوری داشتم  هق هق  � کردم روی زانوهام افتادم  هم��

داشتم دیوونه � شدم  
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هیچ جا�� نداشتم که برم دوست نداشتم که  اصال  برم 

اد کردم نه مص�ب  و نه   �ا�ک رو � خواستم  که �ه ام�� اعتم  

ه جای من �ا�ک فقط نی�ش خوش گذران�ه حاال که ز�ش حامل است د�گ  
ح�� برای هوس ن�ست

هق هق کردم  

ان�ار غم هزار ساله تو دلمه   

�ا���ه گفتم  

دار� خطرنا� ندارم  من فقط �د�ختم که  ا_  ز همه فرار�م من ب�ماری� وا���
ک�  رو دچار �د�خت�ام نکنم 

د�دم که �اس�مه من و �لند کردە ن� خواستم �لند شم 

 جو�� برام نموندە بود �ا هق بود و �ه سخ�� که خ� 
ً
� نگران بود از اص�

حر�ا�ش پ�دا بود و منو �لند کرد 

نفهم�دم چه جوری �اهاش داخل خونه شدم

داشتم از حال � رفتم 

تنهای من داغون کنندە بود وق��  �اد مص�ب  � افتادم 

�اد وحشت مادرم �اد حال خرا�ه طناز ب�ش�� هق � کردم  

�اد فراری بودنم 

آرە من �ه فرار�م فراری از دست این �نوشت کث�فم 

ه �ش��  و نفهم�دم چه جوری روی م�ل �شستم، د�دم �ا �عت رفت کول 
ک�فش  و داخل آورد

� جوری هق هق � کردم در  رو �ست من هم��

ن�اهم بهش بود وق�� اومد رو�ه روم  زانو زد  
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کوت سکوت کردە بود، ه��� نگفت که �ا هق هق دیونه کنندە ای  س
:شکستم و گفتم 

ی ن� شنوی ن� د_   � ە  تو حرفامو ن� فه� خوش �حالت که چ�� و�� چه خ��

آب دهنمو قورت دادم،  �م روی زانوهام  گذاشتم 

اهش کردم که د�دم دس�ش روی �ازوم  قرار گرفت و �م رو برداشتم ن�  
:میون اشک بودە و زمزمه کردم  �ا گ��ه 

من فراری ن�ستمم من راە راستو رفتم_ 

ا  �ا چپ بودن    �ا بن�ست .. اما همه مس��

ی گفت � ون داد و �ه دستاش و ز�ون اشارە چ�� نفسش رو ب��

اما  نفهم�دم که فقط ن�اهش کردم 

� گذاشت و نوشت   خودش �لند شد دو�ارە �اغذ و قلم روی م��

نفسم رو دادم �ا گ��ه

�اغذ از دس�ش گرفتم نوشته بود   

]10:20 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۳ارت#

امشب اینجا �مون تا فردا هم خدا بزرگه_   

ونم �ا� کردمن�اهم بهش بود، گوشه ی  چشمم رو  تندتند �ا دستای لرز  

اد بزنم حرفامو ن� دو�ستم چه ح� دارم خ�� دوست داشتم داد بزنم ف�� 
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�شنوە

. این مدت همشدە  �ه عقدە تو   دلم،  داشت خفم � کرد 

ری ن�اهم � کرد اما این هم  � فهم�د و متوجه � شد  که پردردم این طو 

ون دادم ن�اهم بهش بود نفسمو ب��

د خاموش بود   از داخل ک�فم م��ا�لمو درآوردم خاموش بود، چند روز بو  

. �ذار خاموش �مونه �ه درک 

رو م�ل کنارم قرار دارم  و آرم  زمزمه کردم  

در دارم  �اعث خ�� تنهام خ��  �ا اینکه  مادر دارم خواهر دارم برا_  
درد�شونم 

خوش �ه حالت که ن� شنوی من �� � �م

آب دهنم رو قورت دادم 

ل�خند تل�� زدم  �ا اینکه  اشک از  چشمام � ر�خت  

:زمزمه کردم

ونه من فراری دوست دارم �� �اشه حرفامو �شنوە  �دونه �� � کشم �د_  
ا مص�ب بودنن�ستم، فقط دارم از خودم فرار � کنم از فردا  از ترس �

  و  از  �ا�ک  
�

س ،  از ننگ   هرز� اس��

هیچ وقت �لند  فقط � خوام  د�گه خودم ن�اشم �اش� �مو م�ذاشتم د�گه
ن� شدم 

ون دادم که د�دم دس�ش رو ل�اش  گذاشت  ا� از س�نه ب��

�ع�� سا�ت �اشم 

پوزخندی زدم  
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� گفتم  :دس�شو گرفتم آوردم �ای��

�  حرفامو بزار حرف بزنم  خ�� حرفا موندە رو دلم که دوست دارم �_ 
�شنوە 

:�ا  �غض ادامه دادم  

چون  تو ن� شنوی  و متوجه ن� �� � خوام �ه تو ��م_   

ون دادم    ا� از س�نه ب��

��اغذ و قلم رو گرفت  روش نوشت 

 اینجا برام بن��س من �ه غ���م_ 
�

هر �� دلت � خواد ��

دمن�اهم �ه دس�ش بود � و روی زانو  گذاشتم  و هق هق کر  

واقعا  ن� دو�ستم چ��ار کنم 

ورم �شه �اش � شد حرفامو � فهم�د، این �ه غ���ه امشب سنگ صب  

حس  وحش�نا� بهم دست داد  

�ه دفعه �لند شدم  �ا  وحشت کوله �ش��م رو برداشتم  

م و �ا �عت سمت �ا �عت از روی م�ل  �لند شدم  کوله �ش��م رو برداشت  
در خرو�� رفتم،  �ه دفه چم شد نم�دونم ؟

:سمت در � رفتم و    گفتم   

من � ترسم جای من اینجا ن�ست_ 

�ه دفعه د�دم جلوم سد شد  

�اغذ رو جلو گرفته و تند تند  داشت مینوشت 

  _ � س  طال  من �ار�ت  ندارم گفتم که االن � رم �ای�� �  ن�� توی  ماش��
م، از لب خو�� � خوا�م نم�دونم داش�� �� � گف�� فقط از حرفات فهم�د

�ه زور متوجه شدم گف�� 
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�� حرفاتو �شنوە،  � خوای �ا من درد دل ک�� ؟

دس�شو �س زدم نف� �ه س�نه دادم 

�ا  �عت سمت در رفتم که جلو گرفت،  چقد سمج بود  اە  

لعن�� ز�ر لب نثارش کردم   

د�دم نوشت   

هر�� دوست داری  روی  �اغذ بن��س_  

گفتم  که همونا رو    �ا عص�ان�ت �اغذ را از دس�ش گرفتم و �ا خشم  �لند�لند  
:عص�� نوشتم 

ولم کن بزار برم من ک� رو ندارم _  

من تنهام اما من هرزە ن�ستم

فراری ن�ستم  

:�ا خشم عص�ان�ت ادامه دادم   �ا دست لرزونم  نوشتم  

ە �ه    فکر کردی �ا �ای خودم اومدم و امشب قرارە اینجا �مونم_  گف�� به��
�ارە ن�ستم من فقط حا�   ک�� ؟  نه اش��اە کردی من این �ارە ن�ستم من �د 

ه  �د�ختم ب�چارە که �ه زور م�خوان شوهرش �دن �د�خت�م این

غذ را برداشت اینو نوشتم و عص�ان�ت �اغذ روی سی�ش ک���دم که د�دم �ا
خوند 

رنگ ن�اهش  عص�ا�� شد  

:�ه دفعه روی �اغذ نوشت،  ن�اهم بهش بود 

م که تو چرا اینجوری حرف � ز�� مگه من این جوری �اهات حرف زد_  
 

�
این جوری داری �ه من م��

:�ا عص�ان�ت  گفتم 

506



ن �ه  دخ��  آرە  تو فکر کردی من �ه دخ�� هوس �ازم تو  فکر کردی  م_  
خود فروشم که � خوای منو امشب اینجا نگه داری؟ 

وشتم�دونم اصال متوجه حرف من شد که  �از د�دم   روی �اغذ ن

� اصال  نگران ن�اش من �ار�ت ندارم امشب اینجا �مون من �_   رم �ای��

]11:36 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۴ارت#

عص�ا�� بودم دست خودم نبود 

ت �هم ن�اهم بهش بود،  �ه دفعه د�دم چراغ وسط سالن دو �ار �ش
خاموش وروشن شد

ون داد سمت در رفت  نفسش رو ب��

چراغ برای �ار سوم خاموش وروشن شد 

همچنان من عص�ا�� بودم  

ز کرد متعجب ن�اهم �ه چراغ خاموش وروشن � شد که د�دم درو �ا

ە شد وق��  درو �از کرد  ن�اە عص�� ام سمت  در کش��

کت بود  دوس�ش بود همون  مهندس ��

تا د�دم شناختم  

�ا عص�ان�ت و دس��اچه  کوله �ش�� رو کولم انداختم 

دست �اچه   چند  قدم عقب رفتم     
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وسط  سالن  

ترس�دم؟ خجالت کش�دم؟ �ه حال عجی�� بودم

دوس�ش اصال حواسش �ه من نبود 

ق�� که ن�اهم بهش ام��  ازمقا�ل در کنار رفت، حس کردم  دس��اچه بود   و  
بود

دوس�ش �ا دست بهش سالم کرد   

ون داد، ل�خندی �ه روش زد نفسش رو ب��

ی �ه ام�� گفت  � :وجلو � اومد �ا دست چ��

 ام�� عص�ا�� بود هیچ اشارە و هیچ عکس العم� �شون نداد 

ن� دو�ستم  عص�ا�� بود و مح�م  در ک���د، �ه دفعه دوس�ش که  اسمشو 

مبوسه خ��دە بوداخه  ز�اد �اهاش برخورد نداشتم جز چند �اری که ازم س  

ی گفت    � �شت �ه من داشت رو �ه ام�� چ��

ح��  دوس�شم هم   ز�ان اشارە دست رو خ�� خوب �لد بود 

که چند جمله ای احتماال حرف زد 

ن بود� دو�ستم اون  عص�ان�ه،  ام�� جلو � اومد ن�اهش �ه م

از ترس قالب  �ه دفعه د�دم دوس�ش چرخ�د  تا ن�اهش �ه من بود �ه دفه 
ت� کردم وق�� ن�اە خشمگی�ش رو  �ه من داد

ل�م � لرز�د ل�� تر کردم، کوله �ش�� تو دستم بود، �ا  تمام وجودم  ق 

ا چند قد� �ا فاصله �ه دفعه �� جلو اومد �ا عص�ان�ت رو �ه ام�� که تق��� 
ی گفت � در کنار من ا�ستادە بود �ا ز�ون دست و اشارە چ��

ام�� �ا عص�ان�ت ن� دونم �� بهش گفت  
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ما هر�� بود فهم�دم که راجع �ه من که �� �ا عص�ان�ت  

: دست سمت من دراز کرد ، ن�اهش �ه من بود �ا عص�ان�ت گفت

؟_  تو اینجا چه غل� � ک��

ا عص�ان�ت �� تا این حرف زد �ه دفعه ام�� جلوش ا�ستاد و ن� دونم � 
بهش گفت

که ای��ار  ��ە عص�ا�� شد  

ه من ن�اە کرد در اما ام�� جلوشو گرفته بود، �ه دفعه �� �ا عص�ان�ت �  
 
�
: داد، گفتحال�که � خواست از سد ام�� �گذرە �ا عص�ان�ت و تق���ا

ە ی عو�� �� از جون این �� � خوای_   دخ��

ون دادم اصال ن� دو�ستم �� ��م دست خودم ن  بودنفسم و ب��

فقط  گونه هام خ�س شد   

:�از ��ە  �ا عص�ان�ت گفت  

 زدی که این ب�چارە رو اس�� خودت_  
�

ک�� این   خودت رو �ه موش مرد�
ە ن� تونه حرف خودشم � بی�� حال و روزش چجور�ه  � بی�� که  ن� شنو 

ە  هرزە ؟ بزنه �� از جو�ش  � خوای دخ��

ام�� جلوش  رو گرفته بود 

� دونم حرفاشو متوجه ن� شد  

�ه دفعه از سد ام�� گذشت و جلو اومد 

ب س�� بود تو گوشم و گفت : تا خواستم قد� �ه عقب برم ��

حق نداری د�گه �ا تو این جا �ذاری _ 

، گفتم  :�ه دفعه �ا گ��ه و عص��

 من اینجا نیومدم این خود دوست تو بودم منو آورد اینجا _ 
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بود �ا عص�ان�ت �ه دفعه ��ە  عص�ا��  جلوم  ا�ستادە بود، دست بردار ن
:که از چشاش خون  � �ار�د گفت

� تو _   ە ی  عو�� او�شب ن� دونم ک�ا بودن � خواس�� ن ا�ه دخ�� رو ب��
ه ��  ؟دخ�� درس�� �ا�� که   �ه زور ن� بردنت    االن اومدی ک

� ام��  احمق  نجاتت  داد االن  گورتو از اینجا �   م کن  خودتو �ا ام�� هم��
قا� نکن

 دو�ستتمام وجودم آ�ش گرفته بود این �� هیچ راجع �ه من ن� 

]11:41 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۵ارت#

:�ا حرص و عص�� گفتم 

...من �اری �ه ام�� ندارم من فقط اومدم _ 

�ان�ت گفت؛�ه دفعه �از سمت من حمله کرد نذاشت حرف بزنم  و �ا عص 

اغ �� د�گه �� �� از جون این �� � خوای ولش کن راح�ش بزار برو � _  
این �ه دردتو ن� خورە �ه خوای  ت�غش بز�� 

� جوری داشت  تهمت � زد  � جوری داشت حرف � زد، هم�� از حرفاش  هم��
ف�م منق�ص شد لحظه ای 

:�ه دفعه �از �ا عص�ان�ت گفت  

ی نبودە تا حاال برو �اغ �� که مثل خودت �اشه ،  تا حاال �ا هیچ دخ�� _ 
ی نبود تو زندگ�ش،  تو �ه دفعه از کجا پ�دا شد  تو   �ه دخ��  هیچ دخ��
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 خ�ابو�� �� ارزش هرزە ای  حق نداری �ه  ام�� نزد�ک ��� 

�خوای  بهش نزد�ک ��� خودم روز�ارتو س�اە � کنم 

د، تهمت  � زد،ناروا �   � � جوری �شت � هم حرف م�� گفتهم��

فقط قلب  �ه من بود  که  �ه آ�ش کش�دە شد  

:�ا گ��ه و عص�� گفتم  

؟ _  تو راجع �ه من �� � دو��

ا��ش  کنه �ا عص�ان�ت ب �دون توجه �ه تقالهای ام�� که � خواست  س 
:گفت

ه���  راج�ت ن� دونم ن� خواهم �دونم_ 

:�ا پوزخند کش داری اشارە �ه � تا �ام  کرد و  گفت  

�  �ه  برای اینکه   از � و وضعت واون شب،  اون مردا�� که �_    خواس��
ن  معلوم بود تو � هس�� و چه �ارە ای االن  �خوای �ه ام��   زور  تو  رو  ب��

هم نزد�ک ��� �ا من طر�� 

� راج�م ن� دو�ست هیچ چ��

 � زد، ازش  چه انتظاری داشتم  و  
�

ق��   من �ا داشت �ه من تهمت هرز�
�ای خودم اومدم اینجا اومدم ،  حق �ا این �� بود 

ازوم گرفت و �ک دفعه از سد  ام�� گذشت،  سمت من حمله کرد و منو از �
:منو سمت در کشون کشون � برد گفت

د�گه ن�ینم دور ام�� ب�ل�   روز�ار توس�اە � کنم_  

دورو�رش  این �� خودش تنهاست خودش هزار �ه   دلهرە  دارە توهم 
د�گه ن�ینم پ�دات �شه 

ون دادم داشت �ا فشار دس�ش �ه �ازوم نفسمو ب ند � آوردنفسم رو ب��
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�ه دفعه ام�� جلوشو گرفت اما این �� دست بردار نبود  

و �ا عص�ان�ت منو سمت در کشون  کشون  � برد

:فحش داد و �ا عص�ان�ت گفت 

حق  نداری د�گه �اتو �ذاری اینجا و �ه دوستم صدمه بز�� _ 

دفه  جلوش  ام�� ب جلوش گرفت و�  اون ��ە دست بردار نبود، ک �ه 
:وا�سادم و �ا عص�ان�ت   �ا دست هلش  دادم و گفتم

بر کنار روا�� من که �ار�ش ندارم_   

ب س�� بر روی ص  ورتم و نذاشت حرف بزنم و �ا عص�ان�ت دو�ارە ��
:گفت

هفت جدو    �ه  �ار د�گه اینجا ب�ینمت خودم �ال�� �ت م�ارم د�گه_  
آ�ادتو ب�اد ن�اری این ام�� خودش داغونه 

ام��  �ا خشم  و عص�ا�� جلوی دوس�ش وا�سادە  بود 

ن� دونم �ا عص�ان�ت و ز�ان اشارە �� �ه دوس�ش گفت

:که دوس�ش �ا خشم و عص�ان�ت گفت  

ت براش � سوزە این دخ�� هرزە است،  این دخ�� فرار�ه  �ه توچه که  دل_  
ە تو نگران این بزار برە �ه درک امشب پ�ش تو ن�اشه هزار جای د�گه � ر 

دخ�� ن�اش 

رد�ا گ��ه ن�اهم �ه ام�� بود که نا مفهموم  داد و ب�داد ک

صداش خ�� ناهنجار بود اصال معلوم نبود �� � گفت 

:اما خود  دوس�ش متوجه شد،  �ه دفعه �ا ف��اد گفت  

خفه شو  ام��  �ذار برە �ه توچه، دیوونم نکن_  

:ا ام�� رو  هول داد و �ا عص�ان�ت رو �ه من گفت 
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  _ � ون تا زنگ نزدم  ب�ان جمعت ک�� �مشو برو ب��

.دلم داغون شد دلم شکست من آوارە خ�ابونا شدم  

ون  �ا گ��ه و اشک �ا عص�ان�ت  در �ا  و �از م�کردم و �ام برداشتم برم  ب  ��
:گفتم

� مدال ن�ست _  ا�سان بودن �ه داش��

:برگشتم ن�اهش کردم وعص�� ادامه دادم  

�عض�اهم مثل سنگ الی برنج ان_ 

 � � و� �دجور دندونتو خورد � ک�� ..عددی ن�س��

]17:24 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۶ارت#

:عص�� بود و �ا عص�ان�ت گفت 

هری رو �ا�د �ارت_ 

ون دادم و گفتم   :نفسمو �ا خشم ب��

من کوتاە م�ام، تو فکر کن �م آوردم_ 

:پوزخندی زد و   �ا نفرت ادامه دادم    

ون دسته که و� تو  از ا.. آدم خوب ندار�م �عض�ا فقط �م�� عو�� ان _ 
خ��   ز�ادیته 

و �ا �ه دفه خواست سمتم حمله کنه که ام�� جلوشو گرفت نفسم  
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ون دادن  عص�ان�ت  ب��

:و �ا عص�ان�ت د�دم که �شت �م گفت

ە ی هرزە آشغال_   ون دخ�� �مشو برو ب��

پ�چ�دە  هق کردم ،  صدای پر  گ��ه و غمم تو �ل �له های ساختمان

� رفتم �ا �عت �له هارو  �ای��

رفتم همکف  که خودمو توی �ارکینگ د�دم 

� و   کورکورانه که �ه   �ا عص�ان�ت داشتم � دو�دم تق���ا �ا  حال�� خشمگ��
دفعه �ام پیچ خورد

گوشه همون �ارکینگ اسکندری خوردم 

، خودم رو کشون کشون و �ا ای � ن که از درد �ه خود �ا گ��ه �ا �له خوردم زم��
� پ�چدم  سمت  دیوار �ارکینگ کش�دم 

:نفس نفس � زدم و �ا گ��ه زمزمه کردم

ر �ا�� بود که �شکنم، _ 
�
�ه تلنگ

مت گردم و� خدای بزرگ �ه هرحال ممنونم از ُمش�� که حوالم کردی  د

خودم رو گوشه ای از �ارکینگ رها کردم 

صدای �ای اومدن  بود   

نفسم تو س�نه بند بودە 

احساس کردم دارم �م م�ارم 

نفسم  بند اومد 

وق�� گوشه ی  �ارکینگ   ال�ه الی ماش�نا بودم 

�ک لحظه د�دمش حواسش  نبود 
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ا م�چرخ�د ن� تو�ست حرف بزنه، اما د�دم  �ا عص�ان�ت ن�اهش همه ج

فتم که صدای نفس نفس � زد  هق زدم ، عص�� �ا دست  از جلوی دهنم گر 
گ��ه هامو �شنو هرچند م�دونم نم�شنوە

ن� دو�ستم این �� چرا این جوری � کنه 

د اعتماد کنم اصال �ه این که    اومدم اینجا سخت �ش�مون  شدم  ن�ا� 

درسته  الله  نم�شنوە نم�دونم 

اون واسه  ��  دلش  واسه  من � سوزە 

ون �شت ما  � پنهان بود، نفس نفس � زدم  د�دم از در �ارکینگ رفت ب�� ش��
 تموم  گ��ه کردم

�
نفسم �ه س�نه داد مو   �ا  �� چار�

چرا  ما .. حب ن�اشن ؟خدا�ا دمت طالاااا مام  �ه دن�ا اومد�م که رنجا �� صا 
گ��نه  ی د�گه ای نبود   مص�تو شکر ؟

و �ارکینگ نفهم�دم چقدر گذشت چطور شد اما تمام این ساعت شب من ت 
�شسته بودم 

�ک وحشت اورتا دردم �م�� شدە بود  همون طور موندم تو �ارکینگ  تار 

� گوشه ک....    نج دیوار تا صبح موندم تو تار�� �ارکینگ و �شت ماش��

 
�

د ح�� از خست� نفهم�دم چطور شد خوا�م  ن��

اما خ�� اشک تو چشمم بود 

وا�ه پر از وق�� �ه خودم اومدم د�دم ساعتهاست که تو خوا�م، �ه خ  
 تو ب�داری هم راحتم ن

�
م�ذارن ب�داری پر از �ابوس پر از آشفت�

 دو�� �ه �ه خودت م�ای می�ی�� ساعت هاس داری فکر � ک�� اما ن�... 
 ��  ..

 چرا �ه اینکه ب�ش�� دردت �ه �ادت م�ارە که ن� دو�� ک�ه و چه �
ً
ارها�� اص�
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دن�ا اومدی

 ضعف م�کردم 
�

تمام این مدت داشتم از گشن�

ه��� تو کوله �ش�� ام  نبود 

ینگ از روزنه های �م �م  روشن شدن هوا و تاب�دن نور خورش�د و داخل �ارک  
در آه�� رو� د�دم خداخدا  � کردم

ون و   ون  �االخرە �� پ�دا �شه �ا این درو �از کنه برە ب�� بتونم برم ب��

فهم�دم این �ارکینگ مستق�م �ه خ�ابون بود

 شه نفس نفس � زدم  احساس کردم  �� دارە داخل �ارکینگ � 

� کنج دیوار بودم خ�� ترس�دە بودم ، هنوز �شت ماش��

د�دم در آه�� �ا  صدا  �از شد   

� رفت منم همون جور    تا در �از شد خانم جوا�� بود،  ��ــــع سمت ماش��
. که �شسته بودم روی �اهام   قدم  برداشتم

�ارکینگ خارج  خدا کنه منو  ن�ینه و �ا �عت از سمت �شت ماش�نا از در 
شدم  �ا حا� پر از  ترس

]18:58 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۷ارت#

) ام�� ( 

دن   که  حرفاشونو    � نفهم�دم  لعن�� اینقد عص�� و تندتند حرف م��
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 ر�ختاما هرچه بود مهران خ�� رنجوندش،که   این طوری  اشک �

و  اعصاب منم  خورد کرد  

ن� دو�ستم �� بهش گفت �� ش��د و  طال چ�ار کرد  

ی پر �غض و اما هر چه بود خ�� ناراحت شدم، حر�ات طال �ا عص�ان�تا
اشکش

معلومه  که مهران  حرفای ناجور زدە 

م   عص�ا�� بودم مگه � تو�سم جلوی مهران رو �گ��

�ا د�دن طال ان�ار صد در صد روا�� شد  

ون  ون تا خواستم برم ب�� �ه دفعه  د�دم طال رفت ب��

مهران �ازومو  کش�د  

ا عص�ان�ت   ن�اە اما  �ه دفعه �ا عص�ان�ت �ازومو  از تو دس�ش کش�دم و � 
ا دستای   خشمگینم بهش بود،  که �ا ز�ون اشارە و حق �ه جانب و  �

:طلب �ارش گفت  

تو   داری چه چ�ار � ک�� تو دیوونه شدی؟_  

ت  �از �ا دستاش  �ه دفعه �ا عص�ان�ت  درو ک���د  بهم همون، �ا عص�ان�  
:گفت

� �جات این �از�ا چ�ه_  �ش��

�   �ا ل�� تر کردم،  �ا عص�ان�ت  و حا� خراب و دستای لرزون  م و خشمگ��
ام نموندە بود ز�ان اشارە در حال�که دستام �ه شدت � لرز�د و حا� بر 

:گفتم 

ارە چرا اذی�ش � ک�� چ��ارش داری  اون  �اری �ه �ارتو ند_  

ون از ن�اهش مهران جلوم ا�ستادە بود و �ا عص�ان�ت و ز�ان اشارە که  خ
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:� �ار�د  منم عص�� بودم، دستاشو عص��  تکون داد  گفت

دلت دخ�� � خواد �ک �الم �گو _  

پوزخندی زدم 

:�از ز�ون اشارە و دستاش  گفت   

ی وقت �گذرو�� ن�ازتو برطرف ک�� _  دلت � خواد �ا دخ��

ه  معلوم اون دخ�� مناسب تو ن�ست  برە �درک  اون  دخ��  خ�ابون�
ن�ست ؟

چرا نمی�ی�� احمق  اون دخ�� وله   م��ض م���   خرررە ؟

�ا دستای عص�� اش �ه من زد،  هلم داد عقب  رفتم   

:فتپوزخندی زدم،  �از �ا عص�ان�ت ن�اهم �ه دستاش بود که گ 

تارا این �چه �از�ا چرا خودم برات �� رو پ�دا � کنم اما از تو �ع�دە این رف_  
�ش آخه این چه � خوای �ا   این دخ�� �ا��   هنوز چند روز ب�ش�� ند�د

�ار�ه همینجور تندتند  دس�ش تکون � خورد

�ا عص�ان�ت  ن�اهمو بهش دادم   

:تم �ا ز�ان اشارە دستامو تندتند تکون � دادم و عص�ا�� گف

تو راج�ش ه���  ن� دو�� _  

 کردن ان�ار �غض و �ا عص�ان�ت ادامه  دادم،   دستام ان�ار منومن �      
� و  گفتم :داش��

� فکری راجب من �ک�� _   من نه خر هستم نه حق داری همچ��

رو�ه روم ا�ستادە بود 

:ی  دستاش گفت ن�اهش   �ه من بود،  قد�  عقب رفتم  و �از  �ا اشارە 

ام�� �ا اون  دخ��  چه را�طه ای  داری؟ _   
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ون دادم سکوت کردم دستم رو �اال آوردم که �  ا ز�ون  اشارە نفسم رو ب��
جوا�ش رو �دم

ون دادم و من�ف شدم    اما نفسم رو  عص�� ب��

: � سوخت گفتم�عد از مک�� کوتاە  �ا ز�ان اشارە  و دلم برای اون دخ�� 

ن� دونم _  

ا عص�ان�ت اما دست دلم � لرز�د �ک لحظه دستمو روی �م گذاشتم و �
:دست د�گه رو تکون دادم  �ا اون تک دستم �ا اشارە گفتم

برو کنار راحتم �ذار _  

ون مهران  جل  و  گرفت و �ا در خرو�� ساختمان رو �از کردم که برم ب��
عص�ان�ت ن�اە �ه چشمام کرد 

ن� تو�ستم ن�اش کنم  منو �ز�ش � کرد

:�ا ز�ونه اشارە  �ا عص�ان�ت گفتم

ە جا�� رو ندارە مهران اومد اینجا_   دخ��

که دس�ش و   پوزخندشو �ا اینکه   ن� ش��دم اما   �ه خو�� حس کردم 
:عص�� تکون  داد و گفت 

در راحت تو هم سادە و احم�� که حرفاشو �اور کردی االن د�دی چق_ 
ە �اغ �� احمق تر از تو  ون االن م�� رفت ب��

ون دادم و �ا عص�ان�ت دستامو تکون د :ادم و گفتم عص�ا�� نفسم رو ب��

ە شا�د تو ن�ا�د اینقدر زود آدم رو قضاوت ک�� تو چه � دو�� ا_  ون دخ��
واقعا مش�� داشته �اشه

:�ا عص�ان�ت ز�ان اشارە گفت 

... �ه  دخ�� فراری، دخ�� همه �ارە_ 
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سمت در     تا  این حرف رو زد عص�� هلش  دادم،  نذاشتم ادامه �دە  و 
ون و ساختمان رفتم و زدم  ب��

نفهم�دم �ا چه حا� خودم رو �ه �ارکینگ  رسوندم 

�گه رفته بودن�اە کردم هراسون اما ند�دمش دیر بود دیر رس�دم اون د 

]19:12 03.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۸ارت#

ون رو ن�اە کردم این ور، اون ور  تندتند دو�دم و ب��

چقد اون لحظه  قل�م �ه درد  

ا��اش � تو�ستم حرف بزنم اسمشو ف��اد کنم 

ف��اد زدم

)طال طالااااااا( 

 بود اما هیچ   صدا��   از �ل��م خارج نم�شه   عذاب دردنا� 

ماش�نا بود تا انتهای خ�ابونرو  ن�اە  کردم، چپ،  راست،  ن�اهم �ه

طال سمت هیچ  ماشی�� برە  هم ند�دم  

نف� �ه س�نه دادم برگشتم داخل ساختمون در روی هم بود 

داخل شدم   در رو ک���دم �ه هم   

کردم ن�اە مهران �ا  ک���دە شدن در هم سمتم کش�دە شد توج� ن

ون دادم  نفسم رو ب��
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روی م�ل �شسته  بود  

�ا �� عص�ان�ت سمت اتاق  رفتم  

ود، اشارە �دون اینکه  ن�اهش کنم خشم و عص�ان�ت، تو �الم دستم ب  
کردم   �ع�� بروتنهام �ذار

تنها �ذارررر  اینو توی دلم �ا خشم ف��اد زدم  

�دم �شت �مه یهو داخل اتاق شدم هنوز در اتاق رو �از نکردە بودم که د   
�ازومو گرفت و  منو سمت خودش چرخوند 

� بود، عص�ا�� بودم  �م �ای��

ن� خواستم ن�اهش کنم  

ن� خواستم  �ه  اشارە ی دستاش ن�اە کنم  

که ب�ینم �� � خواد �گه 

خ�� از دس�ش  ناراحت بودم

.اون �ا طال خ�� �د کرد  

ی که من  این از اش�اش  شناختم،  شا�د من اش��اە �   کنم دخ��

رنجونه اما حق نداشت اینجوری �ا طال برخورد کنه و  دل طال رو ب

دلم � گرفت اشک وق��  طال �ادم � اومد  

هش کنم �ا عص�ان�ت دست  ز�ر چونم  گرفت که �مو بردارە  ن�ا  

ون �د اما من مح�م چشمامو �ستم عص�� بودم و خ��  س� کردم خ
�اشم  

ون دادم،  �ا عص�ان�ت   چونومو چنان    گر   فت، � دو�ستم که نفسم رو ب��
� خواد ن�اهش کنم

ون دادم، سکوت کردە بودم  نفسم رو ب��
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تمام مدت مح�م چشمامو �سته بودم 

�ع�� ن� خواستم �ه  حرفاش �ه دستاش ن�اە کنم  

دست بردار نبود 

عص��  هلش دادم 

داخل اتاق شدم �ا عص�ان�ت توی دلم ف��اد زدم 

ون راحتم �ذار  برو ب��

روی تخت خودمو رها کردم  

اصال ن� دو�ستم چه مر�م بودە چرا من اینجوری شدم

اون دخ�� �� داشت که �اعث � شد  

من اینقدر از خود�� خود  �شم

 حال و �� ل�� تر کردم چشمامو �سته بودم،  روی تخت افتادە بودم  ��  
حوصله 

کت  افتادم   �اد �شت پنجرە ی  ��

ی ها    �اد اخماش و برخوردش،  مش��

�اد  �ال� که روی �ش � چرخوند 

ون دادم  عص��  نفسم رو ب��

ن� دونم چقدر گذشت مهران صددرصد رفته بود

ناە آوردە بودبرام مهم نبود ناراحت �شه �ا نه چون  اون دخ�� �ه من پ 

از من �مک � خواست 

ت�ا  �اد  �غضا و اش�ا�� که از چشمش  افتادن دلم � گرف

اش�ای امروزش، �اد حرفها�� که نفهم�دم �� بود 
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�ه لحظه آرزو کردم �اش حرفاشو � فهم�دم  

وچه ها بود اون دخ�� چه مش�� داشت که  االن این وقت شب تنها تو ک

تو  خ�ابونای نامرد   شهر

�ع�� ک� رو نداشت؟

ون دادم �ا ح�ت  تموم سا�ت بودم دستم �ه  جا�� بند نبود  نفسم  رو ب��

�ا هزارتا فکر از روی تخت   �لند شدم  

 چرا اون دخ�� اینقدر منو درگ�� کردە ب 
ً
ود شا�د اون هم ن� دو�ستم اص�

مثل من درد داشت 

�دم و صدا�� درد من سکوت تمام عمرم بود و حرفا�� که هیچ وقت ن� ش�
ون �شد و اون دردش �� بود که � اعث � شد من که هیچ وقت از �ل��م ب��

�اهاش احساس همدردی کنم

ی فکر ن� کردم   هیچ وقت �ه  دخ��

ی  اجازە ن� دادم بهم نزد�ک �شه هیچ وقت �ه دخ��

اس ترحم   آخه وق�� احساس � کنم ک� بهم نزد�ک �شه و   بهم احس 
داشته �اشه     از خودم متنفر � شم 

ر�م کنه تمام �ا اینکه �فهمن  من چه مش�� دارم و �خواد �ا �� رح� ت
وجودم �ه آ�ش کش�دە � شه

ا دوری کردم اما این �ار من بودم سمت او   ل دخ�� کش�دە هم�شه از دخ��
شدم

�ن اشارە ای �ه   نقصم  ن� کنه     اون  ح�� کوچک��

حس ترحم رو تو ن�اهش ن� ب�نم  چون خودش پر دردە   

�ا اینکه دلش �سوزە برام 
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ی دارە که  � ە �ه چ�� منو سمت  این من بودم که احساس کردم اون دخ��
خودش کشوندە

]11:17 04.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۴۹ارت#

ون  �م و ب�ش دقا��� طوال�� گذشت و از اتاق اومدم ب��

� دو�ستم  د�گه  مهران رفته بودە 

ن�ا� �ه اطرافم انداختم ، رفته بود 

ی �خورم �ه دفعه ن�اهم  � خونه رفتم �ه چ�� � ��  خسته  سمت آش��
اخت�ارسمت م�ل  کش�دە شد 

و گو�� م��ا�� که روی م�ل رو  بود د�دم

قدمامو تندتر کردم ، �ا �عت حرکت کردم 

کردم  اوووف   گو�� خودش بود، نفسم رو �ه س�نه دادم و توی دلم تکرار   

گو�� طال  اینجا جا موندە_ 

ب و ت�ش قلب قل�م ان�ار �ه اخطار داد ؟ عج�ب بود این ه�جان واضطرا 

�ه خ�� ،اون �ه خاطر گوش�ش بر� گردە؟ 

شن  کرد�ش زدم نفسم و �ه س�نه دارم و ��ــــع گو�� رو برداشتم د�مه  رو  

شا�د ک� تماس گرفته �اشه

د�دم نه �ال گو�� خاموشه  
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ن�اە �ه  و مدل گو�� کردم و آب دهنمو قورت دادم  

� بودم بهش � خورە رفتم  ��ــــع سمت شارژر خودم که مطم��

فر بود داخل اتاق شدم و گو�� رو �ا �عت داخل شارژ قرار دادم ص

طر گو�� برگردە ه��� شارژ نداشت تازە االن �ا�د منتظر � شدم که �ه خا

گوشه ی ل�مو گ��دم و �از احساس عجی�� داشتم 

  داشتم �ع�� اون دخ�� �خاطر گوش�ش بر� گردە؟ چه حس وحال عجی�� 

نف� �ه س�نه ی   منتظر �� قرارم دادم  

� بودم �ا من هم ب  رخوردە خو�� �ا برخوردی که مهران �اهاش داشت مطم��
نخواهد داشت 

ە احساس � ن� دونم چرا احساس � کردم این دخ�� �ک مش�ل خا� دار 
کردم اون جوری که مهران ازش �د گفت ن�ست

این دخ�� فقط �ا�د ب�ی��م دردش چ�ه 

بود  نفسم و �ه س�نه دادم، ن�اە هم �ه گو�� که در حال شارژ  

فت�اد گ��ه اش افتادم �اد حرفا�� که نم�فهم�دم �� � گ  

 �ه موهام زدم  
�

�اد اش�اش که چن�

خونه   � از اتاق خارج شدم و رفتم سمت آش��

خانه رفتم پ � ردە رو کنار زدم نف� �ه س�نه دادم،  �ه دفعه سمت پنجرە آش��

خانه پنجرە �لندتر بود، روی پنجه ی �ا و انگشتای �  � � آش�� ا � ا�ستادم و خ��
ی پ�دا ن � ون رو ن�اە کنم تار�ک بود و چ�� بودبرداشتم که ب��

� از داخل خ�ابون �ع�� �ه خاطر گوشش بر�   گردە؟جز عبور ماش��

این جمله را هزار �ار توی ذهنم تکرار کردم  
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نف�  ام�دوار  �ه  س�نه دادم 

ساع�� گذشت  

ی ن� اینقد دلشورە   داشتم و �� قرار که  نم�دو�ستم �� �خو   � رم دلم چ��
خواست

�س که نگران  اون دخ�� بودم

ران و  نا ارام تا این وقت شب �ع�� االن کجا � رە؟ �ل شب رو �� تاب ونگ 
.صبح چشم رو هم نذاشتم 

رای م��ا�لش  و من �ا �عت �له هارو �اال رفتم    نکنه امروز اومدە   ب......
خونه نبودم ؟

) طال ( 

دم  � تاع� توی خ�ابونا پرسه م��

ا  شدن محال بود دن�ال �ه �ار مناسب بودم که پ�دا ن� شد �ا �ه روز پ�د

و  د�گه  نداشتمن� دونم چ��ار کنم اینکه برم پ�ش آقای سعادت  ام�ا�ش 

  � نکنه نوچه های مص�ب منو  اونجا پ�دا ک��

�ه کجا �ا�د � رفتم؟ 

ن� دونم تو حس  عجی�� داشتم  دست و�ا � زدم  

ود نگران مادر بودم  و پ��ا و طنازی که حالش اصال جالب نب

از دیروز که د�دە بودمش خراب و داغون بودم

ارە کردە بودم �ا�د �ه �ی �ه بن�اە بزنم و خونه حاج خانوم رو که اج 
حداقل  فسخ کنم 

م   پول مو  �گ��

گذاشته بود   خ�� ترس�دە بودم که برم بن�اە شا�د اونجا هم برام ب�ا 
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ن� دو�ستم چ��ار کنم �ه � ��م �ه � رو ب�ارم ؟

که حداقل �م�م کنه

تماد کنماما این ن��جه  رس�دە و بودم که ن� تو�ستم �ه ک� اع 

این �ار رو  برام  �ع�� ک�  رو نداشتم که �خوام ازش  �خوام  �م�م کنه و  
انجام �دە 

� از �ه دفعه �اد گو�� م��ا�لم افتادم ، �ا�د �ه مادرم زنگ ب زنم �ه احوال��
م  پ��ا �گ��

ع کنهو از پ��ا   �خوام  برە و �اغ حاج خانم  وسا�لمو  جم 

]08:22 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۰ارت#

گوشه ی پ�ادە رو ا�ستادە بودم 

 گشتم تک�ه �ه دیوار دادم و تو کوله �ش��م   دن�ال  م��ا�ل �

هر�� گشتم �م�� پ�دا � کردم 

عص�ا�� شدم �ع�� چه اتفا�� افتادە ؟ 

گوش�م کجا بود؟

و�ش ن�اوردە بودم    تو کوله بود من که اصال ب��

م �ا�د شارژر براش � خ��دم که حداقل میتو�ستم شارژ کن  

اما هر �� گشتم �م�� �ه ن��جه � رس�دم 
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�الفه بودم که ن� دو�ستم کجاست ؟  

�ع�� �مش کردم ؟اما من که از کوله  در  ن��وردم  

این جمله ها رو چندین �ار �ا خودم تکرار کردم  

خش�م زد  �ه دفه  

ە شدم  ن�اهم �ه ل�اس فرو�� مقا�لم افتاد، خ��

و آب دهنمو  �ا حرص  قورت دادم  

آخ��ن �ار گو�� تو خونه  ی اون �� جا موند ؟

�ادمه  گو�� درآوردم  

یچ ن� د�د  ن�ا� �ه اطراف کردم  �ه مغازە ی ل�اس فرو�� که چشمم ه 
جز خاطرە ی اون لحطه مقا�ل د�د�انم  بود 

آخ��ن  �ار �ا  اشک و گ��ه م��ا�ل  روی م�ل گذاشتم 

درسته  �ادم اومد 

تو کوله نذاشتمش  

ون دادم   نفسم رو ب��

گو�� خاموش بود  که  بهش زنگ بزنم   

م چطوری حاال � رفتم ازش �گ��

�اد اون ��ە افتادم اعصا�م  خورد � شد 

اما مجبور بودم  �ا�د برم و گوش�مو ب�ارم 

وقت ک�� کردم تو خ�ابون عالف گشتم....

نفهم�دم چقد گذشت  چه وقت و ساع�� بود  

�ه ساندو�ــــچ خ��دم    
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� �ا خودم گوشه ی خ�ابو   ن �شسته بودم�ل اخرە �عد از �� �لنجار رف��

م اصال نبود این وقت شب  تو  خ�ابون جای من  که  دخ�� تنها  بود   

وحش�نا� بود برام  

ق دارە �ا اینکه �ارها ق�ال �ا جواد    پ��ا بودم اما االن فر 

حس وحش�نا� تنها�� و �� ک� بود  

��خودم رو�ه خونه اون ��ە رسوندم و �ا هزار درد دلوا...    

 خ� خ� م�شد 
�
 �اد ��ە ی دوس�ش � افتادم اعصا�م واقعا

اما چارە ای نداشتم �شت در ساختمان بودم   

اینقد وحشت کردم که �ک لحظه �ادم رفت کدوم ط�قه بود  

ن� دو�ستم  دقیق �ک لحظه شک کردم 

ون دادم که ن�اهم  ساختمون بود  �ه خودم جر  ات دادم و �ا نفسم رو ب��
�عت رفتم �اغش

دم    � نفس نفس م��

سمت �ا�دار ساختمون رفتم  

جلوش ا�ستادم   ن�اهش �ه من بود   

م اینقد دست �اچه و �الفه بودم که   �دون سالم کردن گفت 

 � کنه؟_  
�

ب�خش�د آقا این تو این ساختمان مهندس زند�

� جوری متعجب  ن�اهم کرد  پر از سوال بود ن�اهش   هم��

:که  ل�� تر  کردم  و نفس نفس � زدم و گفتم

� که مش�ل ت�لم دارە _   هم��

:ل�خندی زد و گفت 
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... آقا  مهندس  _ 

:�ا  ل�خ�� خسته  گفتم 

�له خودشه_  

ط�قه سوم _  

�ا �عت و �شکر کردم 

قه سوم �ک لحظه منتظر  نموندم �ا عجله برگشتم سمت ساختمان ط� 

زنگ ط�قه سوم رو زدم دو سه �ار �شت � هم

�اد چرا��  که  خاموش وروشن  م�شد افتادم  

ون  دادم   ا� از س�نه �ا ح�ت و د� سوخته ب��

� جور منتظر شدم دقایق هم��

�شت در    موندم ان�ار خونه نبود  

شا�د هم واقعا امروز خانه نیومدە بود  

اما   منتظر شدم  �ل اخرە �ا�د ب�اد  

رد�د برگشتم دقا��� گذشت  �ا صدای �اها�� که �شت �م قرار گرفت �ا ت
مگه م�شد بوی عطر آشنا�ش را �شناسم 

ن�اهم بهش افتاد 

دس��اچه بود آب دهنمو قورت دادم   

نم  بود قدم عقب رفتم، �ا دس��اچه بود ، � دو�ستم که   از د�د

ون دادم  نفسم رو ب��

زنمس� کردم  آروم �اشم  ن� دو�ستم چه جوری �اهاش حرف ب 

�ه خوردە برام  سخت بود 
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�ا تکون � و ل�خندی خسته و تلخ سالم کردم  

خودش هم  ل�خند تل�� �ه لب داشت 

فتق�ل از اینکه من حرف بزنم گو�� م��ا�ل  مقا�لم قرار گر 

  از دس�ش گرفتم 
�

�ا دس��اچ�

ون داد �ه و آب دهنمو قورت دادم و خواستم �شکر کنم که نفسش رو ب  ��
ی گفت � ز�ان اشارە چ��

اصال نفهم�دم �� گفت  

رە دس�� �ه گوشه ی  ل�م روگ��دم ، خودش �الفه از نفهم�دن من دو�ا  
 �ه موهاش زد 

�
موهاش برد و چن�

ای��ار  ل�خندی زدم  از �الفگ�ش    

ن�اهم �ه صفحه م��ا�� که روشن بود کردم

ل�خندی زدم �شکری کردم   

اما �اش حداقل متوجه �شکرم �  شد  

صفحه روشن کردم تندتند   ورق � زدم  در حال وار�  

ون دادم ، ۲۰د�دم پ��ا چندین �ار زنگ زدە شا�د ب�ش�� از  �ار نف� ب��
.تادە بودن�اهم بهش زدم شمارە خونه رو  گرفتم، هنوز مقا�لم  ا�س

]08:38 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۱ارت#
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)پ��ا ( 

:ن�اە  مامان �ه من بود �لند شد و گفت  

ە شدم؟آوار ...خدا�ا چه خا� تو �م ب��زم خدا�ا کجا برم کجا _ 

ی بود،  ل�ه  ایوان ا�ستادە    :و گفتم �ا عص�ان�ت ن�اهم �ه �ل��

ی چ��ارکردی آوارمون  کردی ؟_  ت �دە �ل�� خدا خ��

� آورد  �ا و� خودش ان�ار خ�� حالش خوب نبود اما �ه روی خودش ن 
:عص�ان�ت گفت 

�اد از بن�اە  من چه � دو�ستم خونه رو خود  مص�ب خ��دە د�دم ق�مت ز _ 
بهم زنگ زدن منم فروختم

:�اعص�ان�ت، گفتم  

حاال د�گه طمع  پول برت داشت ؟_ 

:مامان  �ا �غض شد�دی  گفت 

ه  ��م پ��ا ولش کن  خو�شه حق دارە مجبور ن�ست ما رو تحمل کن_ 

ی بود  حق �ه جانب گفت  :�ل��

مه دوست داشتم مگه من  سند زدم  که �ا�د اینجا تحمل تون کنم آقا خون_ 
 � فروختم االنم وسا�لتو جمع کن��

ون   ق�ل از اینکه مص�ب شما رو از خونه بندازە ب��

ون دادم �ا عص�ان�ت نفسم رو ب��

مامانم داشت گ��ه � کرد، آب دهنمو قورت دادم 

:مقا�لش ا�ستادم و �ا لحن دلداری  گفتم  

درست � شه   �� خود  ن� خواد گ��ه ک��  خدا �خواد ... مامان شور نزن_  

� جوری ع  � س�� و �که مامان اشک � ر�خت    و دلوا�س و ناآروم   هم�� ��
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� جوش�د

نگران بود دلوا�س بود 

� حق داشت  چارە ای نداشت ، اندک پو�  که داشت برای ره  ن  هم��
ی بود  اینقدر ز�اد نبودە که �شه �ه ا ین زودی خونه خونه  که دست �ل��
ون دادم هزار �ار امروز شمارە ش وماخررو گرفتمدست و�ا کرد نفسم رو ب��

اما در�ــــغ ا�ه  جواب  �دە  

ون دادم، �  اد حرفای مص�ب نم�دونم کجا بود جواب ن� داد، نفسمگرو ب��
دادە بودکه � افتادم دیوونه � شدم دو هفته ب�ش�� �ه ما مهلت  ن

که خانه را تخل�ه کن�م   

،   طالرو تحت فشار تمام این �ار رو  از �لج  کردە،  فقط ما را آوارە کنه
قرار �دە که مجبور م�شه برگردە و ز�ش �شه

� جوری گ��ه � کرد، صدای زنگ تلفن خونه �لن  د شد مامان هم��

اال رفتم و دو�دم بههوا�� اینکه طالست ��ــــع دو�دم، دو تا �� �له هارو �
، تلفن رو �ا عجله  بر داشتم  نفس نفس � زدم سمت اتاق �ذیرا��

:طال  گفت 

سالم پ��ا مامان حالش خ��ه؟_  

نفس نفس � زدم  

�ه سخ��  نفس زدنم  بند اومد 

:�ک لحظه  �ا حرص و عص��  گفتم 

طال کجا�� برس که مامان دق کرد _  

:تا این حرف زدم طال �ا دلوا�� و ترس ز�اد گفت

�� شدە چه  اتفا�� براش افتادە ؟_ 
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روی �اهام بودم و �شستم  رو زانوهام 

� کوچک تلفن  گرفتم    دست  �ه ل�ه م��

:احساس کردم نفسم دارە بند  م�اد �ا  �غض وعص��  گفتم

ون_   مص�ب ما رو  از خونه انداخت  ب��

:ا�ا عص�ان�ت و تعجب ز�اد  گف 

ون مگه شهر هرته_   ؟ �ع�� �� ؟ �� ��  رو مص�ب  انداخت ب��

ی وسا�لشو جمع کردە دار _  ە � رەاون  آشغال اینجارو خ��د  �ل��

:�ان�ت گفت مکث کرد  �عد مک�� کوتاە که حدس زدم تو شوک بود �ا عص 

ی ن�س؟�ع�� �� چه اتفا�� افتادە بود �ع�� ��  این خونه مال �_   ل��

:�ا عص�ان�ت گفتم 

� جوری دارە حال � کنه چ_   ��ار کن�م؟لعن��  اینجا رو خ��دە و هم��

:�ا عص�ان�ت و ��ــــع گفت 

سونم اونجا _  من االن  خودمو م��

:نفس نفس زدم  و ��ــــع و �ا نگرا�� گفتم

مص�ب  ممکنه  ب�اد _   

:�ا عص�ان�ت تق���ا  داد زد  

نه �ه جهنم خودمو � رسونم اون حق ندارە  این �ار  رو �ک_ 

ب�ای  چ�ار ک��  ؟ مص�ب در�ه در دن�الته _    

:عص�� گفت  

مامان گ��ه کنه دق � کنه  همش تقص�� منه _ 
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مون م�اد طال _   اال نگران ن�اش�اشه ح... �ا پول خونه  �ه خونه  د�گه گ��

:نذاشت حرف بزنم جدی ومح�م گفت 

تا �ه ساعت د�گه اونجام_  

]08:46 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۲ارت#

) طال (  

ه بودداشتم دیوونه م�شدم مص�ب  د�گه راە چارە ای برای نذاشت

ح�� �ه مادرم رحم نکردە  

�دە  �ا این �ارش � خواسته  اذ�ت کنه و منو تحت فشار قرار  

ارم دس�ش �ه � ارم نم�� � من برسه خوب � دو�ست چ�ار � کنه اما نم��

ا�ط �د نبود�اد خونه ی خودم افتادم �ا اینکه کوچک بود  اما تو ای  ن ��

گو�� رو قطع کردم  اما �از به�� از این بود مامانم آوارە �شه �ا عص�ان�ت 

ت دادم ن�اهم �ه مهندس  بود، کنارم ا�ستادە بود آب دهنمو قور  

ن�اهم هنوز بهش  بود 

سته �ه سخ��  س� کردم �ا دست �ا ز�ون اشارە و حرف زدن و  دست �اشک 
:گفتم

� � خوام � تو�� برام زنگ بز�� _   �ه ماش��

ن�اهش هاج وواج �ه من بود 
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دم رو �از کرد  دس��اچه  م��ا�ل رو از دستم گرفت ، صفحه از وا�ساپ خو  
:ن�اهم �ه دس�ش  بود، د�دم تندتند  تا�پ کرد و  نوشت

� االن � خوای؟_   ماش��

ون دادم خوب شد حداقل  این سواد   نوش�نه ب  ود، تو همون نفسم رو ب��
:صفحه طناز نوشتم

� � خوام زود هم  � خوام عجله دارم_   آرە �ه ماش��

فحه وا�ساپ ن�اهش دست �اچه بود، �ا همون م��ا�� که دستم بود تو ص 
:طناز نوشت 

هرجا � خوای  بری خودم � رسونمت _ 

:تا اینو نوشت �ه دفعه م��ا�ل رو از دس�ش گرفتم و گفتم 

نه _  

:�ا اشارە دستمام و  ن�اهم بهش گفتم    

� ب�اد_  زنگ بزن برام �ه ماش��

نفهم�دم چه جوری  م��ا�ل رو از دستم گرفت  

من دن�ال خودش کش�د 

رت دادم نفس نفس � زدم ن� دو�ستم �� �ار � کرد، آب دهنمو قو 

اجازە ن� داد حر�� بزنم  

ون   از ساختمون رفت�م ب��

هم شب بود، هم تنها بودم به�� د�دم  که �اهاش برم  

د�گه مجبور شدم و �ه اج�ار �اهاش رفتم 

سفی�د   نونو هم بود  ۲۰۶داخل �ارکینگ شد�م سمت   
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ان�ار تازە خ��دە بود  

ون دادم و ��ــــع د�دم خودش �شت فرمون �  شست که تا  نفسم رو بهت ب��
شم � خواست روشن کنه ن�اهش �ه من  ، منتطر بود منم سوار �

�ه دفعه �ادم اومد من چجوری �ه این آدرس �دم برە  

ن بودگوشه ی  ل�مو گ��دم مست�صل ا�ستادە بودم،ه ن�اهش �ه م  

� �شم   دستم گرفت �ع�� سوار ماش��

� پ�ادە کردم  متعجب بود   اما دس��اچه بودم �ه دفعه �ازوشو گرفتم از ماش��
:و  �ا خندە اما و �ا ز�ان اشارە  گفتم 

خودم � ش�نم_ 

چی�� �ه ابرود داد 

:ل�خندی زدم و توی م��ا�ل نوشتم 

نگران ن�اش من � ش�نم �شت فرمون آدرسش سخته _  

نوشتم و مقا�لش گرفتم �عد خوندن   ل�خندی زد  

ستد�دم پ�ادە شد و خودش رفت  صند�  کنار دست رانندە �ش 

و ��ــــع  �شت فرمون �شستم 

� رو روشن کردم  دم �ا خدا�� کردم و ماش�� � نفس نفس م��

  � � نو  بود خوشم اومد از �شت فرمون �شس�� ماش��

خوش�ل بود و ماما��  �ه عروسک بود 

این برای ما هم�شه آرزو بود   

� �ا�ا افتادم ، �عد مرگ �ا�ا  خ�ج مراسم کفن  ستون شد�اد ماش�� ودفن  ق��

ون   �ا �عت از �ارکینگ  اومد�م  ب��
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در رو �ا�دار  �از کرد و خارج شد�م    

حرکت کرد�م،  تمام مدت سا�ت بودم

� بود � ا   نداختمگه وگداری ن�م ن�ا� �ه مهندس  که �ش �ای��

�دون ارادە  عطر جذاب و دل��اش رو �ه  قفسه س�نه دادم  �� اخت�ار   

مص�ب �ا مادرم کردە  �ا اینکه  تمام حواسم �ه حرفهای پ��ا بود، و  �اری که 
بود اعصا�مو ر�خه بودبهم 

ش � دادم تمام طول راە و من عص��  من بودم گه گداری �ه مص�ب  فح

ن �لند شد هنوز نرس�دە بودم �ه ادرس خونه ی مادرم،  صدای زنگ تلف

 بودم  �ا عجله از تو ج�ب شلوار جینم درآوردم �ا این که حواسم
�

�ه رانند�
جواب دادم

بود �ا � حرف � زنه صدای گ��ه های مادرم بود،، دادو ب�داد پ��ا، معلوم ن  
:مادرم �ا گ��ه گفت

طال ن�ا اینجا مص�ب اینجاست_  

ون دادم عص�� گفتم  :نف� ب��

�ه جهنم برە �م �شه _  

ی و حرفای مص�ب عص�� تر  م � کردصدای پ��ا و دادو��داد های �ل��

:مامان �ا گ��ه بود گفت   

طال اینجا ن�ا  مص�ب اینجاس ش��دی طالااا_  

:�ا ف��اد داد زدم دست خودم نبود  

 ن_  
�

�س�ه جهنم م�خواد چ��ار کنه  �االتر از س�ا� که  رن�

و گو�� رو قطع کردم
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]09:09 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۳ارت#

� جور �ا عص�ان�ت وخشمم گذشت  دقا���  هم��

رس�دم جلوی خونه

�ا فاصله ، هنوز �ه در کوچه نزد�ک �شدە بودم 

�از بودن در رو د�دم، عص��  گوشه ی ل�مو  گ��دم 

ن�اهم �ه  کنار دستم رفت  

تمام مدت سا�ت و متعجب ن�اهش �ه من بود  

توقف کردم و آب دهنمو قورت دادم 

دنای مص�ب صدای ف��اد و دادو ب�داد پ��ا،  گ��ه های مادر و حرف ز 

لحطات  �س�ار  دلهرە اووزجرآوری بود برام   

چطوری �ا مص�ب  رو �ه رو � شدم ؟

د نبودم مفهوم ن�اهم �ه مهندس رفت  �ا ز�ان اشارە ن� دونم �لدم، �ل 
:رسوندم  �ا اما  گفتم

اینجا خونه مادرمه_  

تمام ن�اهش �ه ل�ام بود، ل�خند تل�� زد  

ون  دادم، �ا عص�ان�ت ��ــــع پ�ادە شدم   نفسم رو ب��

مو �احال  خراب اما س� کردم مح�م �اشم  داخل خونه شد  
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نفس �ه س�نه دادم تا من داخل شدم  

:ن�اە همه �ه من افتاد ،  �ه دفعه پ��ا �ا عص�ان�ت گفت

واسه �� اومدی؟_  

مگه نگفتم ن�ا   

وز پ��ا این حرف رو زد،    ن�اە مص�ب  �ه من بود �ا پوزخ  ندی که ان�ار پ��
مندانه از اومدنم �ه لب گرفته بود 

آب دهنمو قورت دادم، نف� �ه س�نه دادم 

�ا توپ و���  قد� جلو   رفتم،   �ه دفعه عص�ا�� شدم  و �ا عص�ان�ت 
:گفتم

چه غل� کردی مص�ب  ؟_  

:مص�ب  �ا خشم ز�ادی  گفت

ام کوچک و�زرگ هم حال�ت ن�س دخ�� جو _  ن � ب�نم  که  اح��

:ان�ت گفتم عص�ا�� بودم دست خودم نبود مادرم گ��ه � کرد، �ا عص� 

ام خانوم �� ب�م بود که  نفله شد  _  اح��

:پوزخندی زد که ادانه دادم 

ا� ؟_  ا�  مگه تو الیق اح�� چه اح��

:پوزخندی زد و گفت

 استعدادم  تو انتقام �لد ن�ستم   طال  دستم هم �ه تو   ن� رسه  و�_  
.. �� رح� فوق العادست 

:ن�اە عص��م بهش بود ، �ا خشم  ادامه داد  

اینو نگفته بودم _  
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�ا عص�ان�ت از الی دندونام  غ��دم  

خ�� �س�� _  

:پوزخندکش داری  زد و گفت   

ٖ هستم _ 
!من ن� �م آدم درس��

و� تا رس�دن �ه تو خ�� �ا�د

�� �اس کنم  �� ��..

:گفتم   تا این حرف رو زد  �ا عص�ان�ت وخشم ز�اد پوزخندی زدم و 

خ�� کث��� و مص�ب  خ��_ 

:ل�خندی زد و �ا عص�ان�ت گفت

... نذاش�� طال نه ن�ستم اما برای �ه تورس�دن مجبورم،  تو را�  برام_  
نذاش�� 

:عص�ان�ت گفتم مگه اروم بودم اصال از د�د�ش ان�ار آم�� چسبوندم،  �ا  

� تو�� منو مص�ب هر غل� دلت خواست �کن اما �دون �ا این �ارات ن_   
� فردا وسا�لمون رو جمع � کن�م و � ر  �م هیچ غل� ن� مجبور ک�� ، هم��

تو�� �ک�� 

:تا این حرف زدم �ا عص�ان�ت گفت

از اینکه اوضاع     طال شما خ�� �ه من �ده�ار�ن  �ا�د �د� منو �دین ق�ل_ 
براتون وخ�م تر �شه 

مامانم �ه گ��ه  افتاد، لب حوض �شسته بود

� جور آە وناله � کرد پ��ا �ا عص�ان�ت گفت  :هم��

ی ندار�م که بهت �د�م _    � �� از جونمون � خوای ما چ��

ستون هر چه دلت � خواد �کن اون �ا�ام بود  برو ق��
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ون دادم د�دم جلو اومد ،�ا عص�ان�ت و خشم ن  �اهش �ه من  نفسم رو ب��
:گفت 

ف  و طال خ�� �ا تو راە اومدم   و�   تو    نه  ابرو   گ_   ذاشوی نه ��
حی��ت �ه �اد دادی 

:پوزخندی زدم، ادامه داد  

 خوام  �ک��م �سازم االن هم  راە چارە ای برام نداش�� اینجا هم خونمه  �_  

  � ە زودتر تخل�ه کن�� شما هم به��

ون دادم  نفسم رو �اعص�انت  ب��

:آب دهانم رو قورت دادم و �ا خشم ن�اهم بهش و گفتم 

م من زن تو ن� شم _  �م��

:پوزخندی زد و گفت

ت بر ن� دارم�شو  اما منم  پولمو � خوام من تا وق�� زندە هستم دس_  

� فردا  ازت ش�ا�ت � کنم، �ا�د پولمو بهم �دین   از هم��

ون دادم و گفتم :نفسم رو ب��

برو ش�ا�ت کن تو هیچ مدر� نداری _  

:پوزخندی زد و گفت

ه شب و روز طال  این حرفها برای من مهم ن�س اما   �اری  � کنم  ک_  
آرزوی مرگ ک�� 

حظه ای نف� سکوت کردم این مرد اعصا�مو  خ�� ر�خته بود �ه هم که ل
:�ه س�نه دادە و �ا عص�ان�ت گفتم

انقدر �� وجود ن�ستم که اجازە �دم تو زندگ�مو خراب ک�� _ 

:پوزخند زد و گفت  
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تمو �ه �ازی گ... راحتت ن� ذارم طال_    رف��   آبرومو همون جور   که غ��
بردی  برای �� رحم�م  �ه سندە  

:�ا خشم ادامه داد  

طالاا رنگ  آب خوش نم�ذارم  ب�ی�� _    

مگه م�شه سکوت کرد    

:ا گ��ه گفت مامان �ا  التماس و گ��ه �ه دست و�ای مص�ب افتاد  و �  

�تو � کنم_    � مص�ب خااان    رحم کن   کن��

]11:08 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۴ارت#

عص�ا�� سمت مامان  رفتم

و �ا خشم ن�اهم �ه مامان بود 

:فتاز اونورم پ��ا  سمت مامان  اومد، س� کرد �لندش کنه  گ 

چ��ار � ک�� ؟_  

:منم �ا عص�ان�ت رو �ه مامان گفتم

ت ندارەمامان دیوونه شدی چرا این �ار رو � ک�� ولش کن ل�اق_   

مامان گ��ه � کرد توج� �ه ما نکرد  

:�ا گ��ه و التماس �ه مص�ب گفت 

م_   ت � شم �ار �ه دخ�� � نداشته  ازت خواهش � کنم  مص�ب  من کن��
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�اش

رد  �ا خشم پ��ا �ا عص�ان�ت مامان رو  از جلوی مای  مص�ب و �لندش ک
:گفت 

ب�ا برو تو خونه ن� خواد التماس این نامرد رو �ک�� _ 

رم ک�اب شد  و �ا عص�ان�ت رو�روی مص�ب  بودم،  د�دم پوزخند زد ،  جگ 
:گفت

ت   ا_   قا  �اال �ش حقته لط�فه خانم و موق� که بهت گفتم واسه  دخ��
تونو  � شم آقا م�شم زندگیتون رو �ه رو � کنم محل ندادین و  خودتون دخ��

ار�ای خودتونه فراری دادین  االن هم حقتونه هر�� � کش�د چوب ندونم �

:دم و داد زدم �ه دفعه عص�ا�� شدم، �ا دوتا دست مص�ب رو  هلش دادم دا

ون مردک، حال ازت بهم � خورە دست از _  � من بردار  ب�ا برو �مشو ب��
�� از جونم � خوای ؟

�ب  �ه سمتم تا من هولش دادم   نفهم�دم چه جوری �ه دفه نوچه های مص
:اد گفتم حمله کردن تا خواست حر�� بزنه  �ه دفعه �ا عص�ان�ت و د

ون آشغاال _  ب��د �مش�د ب��

:تا من این �اررو کردم و  مامان ��ــــع �ا جیغ و داد گفت

ون ب��ن  د�گه �� ازجونمون  � خواین ،_   د�گه ��   ب��د �مش�د ب��
م�خوای مظفرە که ز�ر صد من خا�ه

�ز شدن نفهم�دم چجوری �ه دفعه پ��ا  �ه مص�ب حمله کرد،  �الو  

مامان دادو��داد � کرد   

نوچه های  مص�ب  سمتم اومدن 

تا  د�دم سمتم  اومدن  منم  جیغ  زدم   
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:مامان �ا داد و جیغ  گفت.  رو �ه پ��ا کردم ، درگ�� بود 

ون راحت ن� ذارە_   ون ب�ا برو ب�� برو ب��

:پ��ا  گفت  

ون   فرار کن فرار کن  اینا  راحتت ن� ذا_  رن ب�ا برو ب��

دن که �ه داشتم دیوونه � شدم، نوچه های مص�ب چنان سمتم حمله کر 
:دفعه ن�اهم �ه مامان رفت ، �ا جیغ گفت

ون_   ە ول کن برو مص�ب امروز  تا تو رو �ه خو�ش ن...  طال  برو ب�� ��
حت فشار قرار ن�ست  �ا این �اراش همش � خواد تو رو اذ�ت کنه تو رو ت

�دە 

:مص�ب  �ا پوزخند گفت 

��ش_   �گ��

تمتا دستور داد چنان �ا تند  کردم و �ا حالت دو  عقب رف 

:و �ا �عت �له ها �اال رفتم صدای ف��اد پ��ا و گفت  

رو برو اینجا نمون...بروطال_ 

ون  ون تا من �ا گذاشتم ب�� نفهم�دم چه جوری  اومدم  ب��

ص�ب و �ا ف��اد و لنگه ی  دررو کش�دم   که   خورد �ه �� از نوچه های م 
:فحش گفت

ە ی ج_   ندە*دخ��

فحشش رو مخم بود اما نتو�ستم �ک لحظه برگردم ن�اە کنم 

� پ�ادە شد چون ��  دقیق �شت �م بود �ا �عت  ام��  رو د�دم از م اش��
بود 

�  �شم    دود�م که  ��ــــع سوار ماش��
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نفهم�دم �� گفتم که نفهم�د  

� دود�م     فقط ��ــــع  �ازوشو گرفتم �ا �عت سمت ماش��

ون  و تمام مدت شاهد ق   ض�ه و �گو مگوی  نفهم�دم ام�� � اومدە بود، ب��
ما �ا مص�ب 

بود حاال ن� دونم فهم�دە بود قض�ه چ�ه  �ا نه  

 وواج دن�الم �ا تند �ازوشو گرفته بودم دن�ال خودم � کش�دم �� ز�ون   هاج 
کرد 

� شدم ون دادم �ا �عت خودم سوار ماش�� نفسم رو ب��

� شد   و ام�� هم نفس نفس � زد و سوار ماش��

� رو �ست �انه  اصال نفهم�دم ام�� در ماش��

عتم ز�اد خودم �ا �عت ماش�نو روشن کردم، عقب عقب حرکت کردم، � 
بود

و �ست  �شت �م و د�دم و نفس نفس زدن های ام�� که �ا وحشت در  

�عت خ�� ز�اد بود 

� شدن �شت �م حرکت کردن د�دم دوتاشون سوار ماش��

:م امامن �عتم خ�� ز�اد بود، ز�ر لب  عص�ان�ت ز�اد گفت 

خدا لعنتت کنه مص�ب خدا لعنتت کنه_ 

]11:17 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۱۵۵ارت#

د �امم برسن آنقدر �عتم  ز�اد بود محال بود  نوچه های مص�ب  �ه گر 
ونا خدا نفهم�دم چه جوری گذشتم از پ�چوخم های این کوچه ها خ�اب

� دونه، �ه �ار ن�اهم افتاد �ه   کنار دستم

ه  حسم  �ا ترس  �شسته بود ح�� �م��ندش رو چنان صفت گرفته بود ک
لهرە،  کردم وحشت دارە ، عادت نداشت �ه این �عت پر از ترس ود

ا�� ن� کرد  د اما سا�ت بود و اع�� � نفس نفس م��

دلم براش �ک لحظه ر�ش شد   

ن و محال بود  وق�� د�دم از نوچه های مص�ب دور   شدم و د�گه ن� تون 
�  گوشه ی خ�ابون  توقف کردم  پ�دام ک��

تم خ�� ز�اد چنان �ا �عت و ترمز گرفتم  که  حد نداشت ، ب�چارە �ع
بود 

د � ن� تو�ست تحمل کنه که نفس نفس م��

ه �ا �عت خودم �ه     دفعه دلوا�س شدم،    براش نگران شدم ، �ک دفع  
پ�ادە شدم و سم�ش رفتم دس��اچه بود و �ش گیج � رفت

� کردم از  ��ــــع �م��ندش رو �از کردم و �ا �عت دس�شو گرفتم، س� 
� پ�ادە اش کنم  ماش��

 صدامو نم�شنوە، � دو�ستم 
ً
ت خودم اما �از دس....  � دو�ستم اص�

:فتم نبود ،  لب زدم،   �ا اینکه و متوجه حرف من  نم�شه و گ

... لعن�� نفس �کش ... نفس �کش _ 

�ش رو برداشت ن�اهم  کرد و احساس کردم  

ە خمارو�رترس بود،  تو حالت ن �اهش ترس جلوی چشمش دارە س�ا� م��
� کوتاە  پ�دا بود ، حالت  ته�ع  داشت ، دست گذاشت روی �ش   خ�
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اوق زد 

 نفس �ه س�نه دادم،  �ه ن�اهم بهش بود  واقعا نگران شدم

� رو ن�اە کردم، �ه �طری آب کنار ص ند� عقب ��ــــع رفتم داخل ماش��
افتادە بود  �ا �عت برداشتم درش رو �از کردم

هم بهش بود، برگشتم سم�ش تو تار�� هوا ،  عبور تک توک ماش�نا،ن�ا 
م، که  دستم رو روی سی�ش گذاشتم،   همزمان خودم نفس عمیق کش�د

:متوجه منطورم �شه و  گفتم 

نفس عمیق �کش_  

متوجه منظورم شد،  ��ــــع  نفس عمیق کش�د 

:آب رو �از کردم و جلوش  گرفتم و گفتم

�ه آ�� �ه صورتت بزن  حالت �دە _  

: ز�ر لب گفتمل�� ترکرد، ن�اهش �ه من بود ، نف� �ه س�نه دادم و عص�� 

معذرت � خوام_  

�ختخودم ر�ختم توی دس�ش و خودش �ا دو تا دست  روی صور�ش ر  

و صورت رنگ پ��دشو اب زد  

د، �طری آب جلوش گرفتم و گفتم � :هنوز نفس نفس م��

�خور _  

ن�اهش �ه لبهام بود هنوز ل�اش  خشک و چشاش �خ بود 

� �ل� چشم و نفس نفس � زد، �طری رو خود مقا�ل ل�اش گرفتم و  �ا � س��
ازش خواستم �خورە 

�دم خودش از دستم گرفت و مقداری آب خورد،عص�� دور خودم چرخ
�الفه �الە ل�ه دار رو از روی �م برداشتم 
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مو �ه خو�� حس تا�� �ه موهام دادم �اد خن� بود  اون لحظه و رقص موها
کردم 

داخل  که �ه دفعه عص�� ن�اهش �ه من و �ا عص�ان�ت دستمو گرفت و 
� �شوند  ماش��

�ش بر فهم�دم متوجه شد �ه خاطر پ��شو�� موهامه که عص�� شد و � ه غ��
:خوردە ل�خندە زدم و گفتم

!� گذرە از گناهامون اون که گذشت از آرزوهامون_ 

�شت فرمون  �ه دفه د�دم  �طری دس�ش رو کنار خ�ابون پرت کرد ��ــــع  
�شست ن�اهش �ه من بود

�الە ل�ه دار را از دستم کش�د و روی �م گذاشت  

متوجه شدم �ع�� �الە رو �م کنم 

عص�� موهامو جمع کردم و توی �الە جمع کردم 

:نب گفتمن�اهم بهش بود، �ا عص�ان�ت  �م  و تکون دادم حق �ه جا

چته چرا اینجوری ن�ام � ک�� _  

:�ت گفتم پوزخندی زد و �ش رو �ه عالمت تاسف تکون داد، �ا عص�ان

ە امآرە منم �ه دخ�� خرا�م حاال فهم�دی من �ه �د�خت ِب�چار _ 

]15:54 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۶ارت#

:�ا دست �ه خودم  اشارە کردم و گفتم
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وز  من � شن � بی�� خانوادە من �ه خونوادە ب�چارن  که دارنن  �اس_  

فتادم دست مگه دست خودم بود، ان�ار  منفجر شدم،  �ه دفعه �ه هق ا 
� ش�شه زود خودم نبود این �� دو روز آخری اینقددلم نازک شدە بود ع ��

� شکستم

� گذاشتم    �م رو  روی داشبورد جلوی ماش��

و �ه دفعه �ه هق هق  افتادم و �ه شدت گ��ه کردم

اینقدر که که نفهم�دم چقدر گ��ه کردم  

وق��  �ه خودم اومدم   

د�دم منو �ه آغوش کش�د و س� کرد منو �لند کنه  

نفسم �ک لحظه بند اومد 

غوشش د�دموق�� �ا چشماش  خواهش  کرد اروم �اشم و  خودمو  توی آ 

 نف� �ه 
�

س�نه دادم  �م رو برداشتم از شدت معذب  بودن و دس��اچ�

�ا هق هق  ن�اهم �ه چشمای پر از سوالش بود 

� دو�ستم االن  هزارتا سوال توی ذه�ش دارە 

خوش �ه حال این غ���ه ن� شنوە ن� تونه حرف بزنه

اصله گرفتم �ا اب �ه دهنم رو قورت دادم،  گوشه ی  ل�م رو گ��دم ازش ف
  ت

�
 ز�اد اشک چشمام رو �ا عص�ان�ت و دس��اچ�

�
موم �ا� کردم دست �اچ�

هنوز تمام ن�اهش �ه من بود

تماسهای مادرم  و احساس کردم قل�م  از �ادآوری  صحنه های  گ��ه هاو  ال 
���ه ؟عص�ا ن�ت های پ��ا �ه درد اومدە بود  و حاال آغوش این غ

لحظه ای  سکوت کردم که رومو ازش گرفتم 

سمت خودش  چند ثان�ه طو� نکش�د، د�دم دست  برد  کنار  صورتم رو  
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کش�د 

ن�اهم بهش بود ، نتو�ستم ن�اهش کنم  حس عجی�� داشتم 

نف� �ه س�نه دادم و �م رو انداختم  

منتظر بود، هزارتا سوال توی ن�اهش م�ج � زد 

م�دو�ستم خودش �ا چشماش  دارە م�گه   

اینا � بودن ؟

؟ کجا رف��

چرا فرار کردی ؟ 

؟ چرا گ��ه � ک��

ون داد، �   ش رو �ه آرو� �م رو برداشتم ن�اهم بهش بود که نفسش رو ب��
تکون داد

�ع�� حرف بزن، �گو 

ون دادم و آروم زمزمه کردم  :نفسم رو ب��

مه � هست حرف بزنم؟ مگه تو صدامو � شنوی ؟هزار تا حرف توی دل_   
که صدامو �شنوە؟

:زمزمه کردم   

. د آخ��ن �اری که تو زندگ�م بهم خوش گذشته رو �ادم نم�ا _ 

ن�اهم بهش  بود د�دم که م��ا�لش از جی�ش در آورد 

صفحه گو�� رو �از کرد

ل�� تر کردم، د�دم توی گوش�ش صفحه �ل�دش رو اورد 

م��ا�لش رو جلوم  گرفت   

551



نف� �ه س�نه دادم   ن�اهم بهش رفت    

�ا این که فقط اشارە کرد  متوجه منطورش شدم  

و �ا دستای لرزان شمارمو واردە گوش�ش  کردم 

�ه حس �دی �ه دلم �شسته بود 

 چرا من �ه این �� اعتماد کردم  
ً
اص�

تنها�� تو   ماشی�ش �شستم اونم این وقت شب  

لحظه ای سا�ت و تو فکر بودم 

ام در آوردم �ا صدای زنگ پ�ام م��ا�لم دس��اچه از داخل کوله �ش��  

�ش رو گ��د  ن�اهش �ه من بود، دس��اچه بود و حالت خا� که گوشه ی  ل
ون داد،  ن�اهم �ه صفحه م��ا�ل افتادە  نفسش رو ب��

�از کردم پ�ام بود

:از  طرف خودش  نوشته بود 

؟_  چرا گ��ه � ک��

�ه دلم �د ن�فتادە  بود   � شه حرف بزنم  

ارامش ؟ 

ون دادم   چه جوا �� داشتم �دم �مو  برداشتم ن�اهش کردم نفسم رو ب��

از �� ��م ؟ از کدوم دردم  

 
�

احساس �دی داشتم احساس خف�

]16:02 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #
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مس�حه زادخو  #

�۱۵۷ارت#

پ�امش اومد  

ن�اە  دلهرە  �ارم �ه صفحه م��ا�ل بود  

بهم اعتماد کن من �مکت � کنم اونا خونوادت بودن؟_ 

�ه دفعه از شدت �غض  داشتم خفه م�شدم  

نا� توی دلم بود، هزرتا غصه  تو �م بود هزار تا  دلهرە  ، عقدە ی وحش� 
خا�  ن� شدن ،   ا�ر حر�� نزنم دق � کنم

م ز�ر فشار این  درد  ...من م�م��

 داشتم دیوونه � شدم هیچ وقت �ا ک� درد دل نکردە بودم

هیچ وقت از خودم �ا ک� حرف نزدە بودم   مغرور بودم 

اما این �� حاال که که ن� تونه حرف بزنه �شنوە 

 حاال که کنارمه ان�ار خدا دادە تا حرفای �ش��دمو �شنوە

ا از �ا�ک نوشتم تند تند و نوشتم از مص�ب  از �ا�ام از مامانم از پ��  

    انگشتامو حسن کردم
�

نوشتم  تا حدی که  کرخت�

تمام مدت سکوت کردە  بود فقط � خوند   

نوشتم از خودم از طناز از  و ب�چارگ�ام از فرارم   

از پ��ا  

از دردم   از عروس�م... از گ��ه های مادرم، از �ا�ک  از عقدە هام   

�شو برداشت ن�اهم کرد   

ون دادم و ای��ار تندتند نوشتم   نف� ب��
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ی که از خدا � خوام اینه ک چشام و _   � ب�ندم �ازکنم   �ه وقتا�� تنها چ��
ب�ینم همه �� درست شدە 

برام  

:نوشت

ناام�د ن�اش خدا هم�شه هست_ 

ل�خند زدم اما تلخ و نوشتم  

 _  �  کردن هم ن���� بود مثال � گف��
�

�اش زند�

 نکردی ب�ا ن���ت شدە  عشقوحال ک
�

ن ب�ا تو خ�� وقته زند�

:�شو برداشت  ل�خند زد و  و تندتند    نوشت   

منتظر اومدن پ�امش بودم 

هرچه منتظر موندم پ�ا� نیومد   

�م رو برداشتم مث اینکه   شارژ پول�م تموم شد  

�ا خندە  م��ا�لشو  مقا�لم گرفت  

خودشم متوجه شد،    ن�اهم �ه صفحه م��ا�ل بود  خوندم  

�دە  تو زندگ�ت هر �اری خواس�� درست انجام �شه خودت انجامش_ 
ه�چکس �ه اندازە خودت برای �ار تو دل ن� سوزونه

ون دادم، خ�� ب�ش��   از چند لحظه ای آب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو ب��
گذشت

نداشتم؟ �م رو �ا صدای پ�ام �ا تعجب  �ه برداشتم  من که شارژ  

وق�� پ�ام رو�از کردم د�دم شمارمو شارژ کردە بود  

:برگشتم ن�اهش کردم و �ا اخم گفتم 
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چرا این �ارو رو کردی؟_  

ن�اهم کرد  اخم   کردە بود که خ�� ز�اد بود   

ون داد ن� دونم متوجه حرف � شد   نفسش رو ب��

:که تندتند  ��ــــع براش نوشتم

ن�ا�د هم چ��ار � کردی خودم �عد شارژ � گرفتم_  

ه��� جوا�� در�افت نکردم 

ون دادم  �عد از چند لحظه سکوت نفسم رو ب��

:نوشتم  

اون شب که   بهم حمله کردن نوچه های مص�ب بودن_  

االن که د�دی شون؟ 

ون داد  �ا خوندن پ�ام  نفسش رو �ا حالت آە ب��

:�شو تکون داد �ا ز�ان اشارە و دس�ش  گفت 

�له من د�دم _  

)�له ( این �ارە متوجه حرف شدم �ک �لمه   

ی  نوشت   � ن�اهش �ه من بود، د�دم �از چ��

منتطر موندم  

ی ن�اش همه �� درست م�شه من مطمئنم_  � نگران چ��

:�اد دوس�ش د�شب افتادم و و تند تند نوشتم 

حرفا�� دوس�ت خ��   ناراحتم کرد_  

البته شا�د حق �ا اون بود و اون  اصال منو  ن� شناسه 
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ون داد  پ�ام براش رس�د �از نفسش رو�ه حالت  ا� ب��

ن�اهم  کرد م��ا�ل رو از دستم گرفت 

آب دهنم رو قورت دادم  

تندتند �ا دستاش  �ا انگشت اشارە �ه خودش اشارە کرد و �ه من اشارە کرد و  
ی گفت � چ��

� کردم  متفکرانه �از ن�اهم بهش بود و لب زدم و ح الت چشم ت��
:شمردە شمردە گفتم 

متوجه نم�شم_ 

ون داد  �الفه بود   نفسش رو���

مجبور شد تند  داخل م��ا�ل نوشت

:پ�امش  رس�د،  م��ا�ل  از دس�ش گرفتم نوشته بود  

من و تو چرا �ا�د �ا پ�ام �اهم حرف بزن�م؟_  

گوشه ی ل�م روگ��دم �م رو برداشتم ن�اهش کردم  

]19:47 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۸ارت#

� نداشتم  سکوت کردم حر�� برای گف��

� جوری االن �ا من در عذا�ه، س� کر  دم اذی�ش نکنم � دو�ستم خودش هم��
:نوشتم
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نمم�دونم برات خ�� سخته من ن� تونم �ا تو درست حرف بز _  

و اینجوری تو داری اذ�ت � ��  

�ش رو برداشت ن�اهم کرد منتظر رس�دن پ�ام بود  

�عد خوندن پ�ام   ل�خندی  خ�� روی  ل�اش  بود 

تند برام نوشت   

؟_    ی بهت ��م ناراحت ن� �� � �ه چ��

آب دهنم رو قورت دادم �م رو برداشتم ن�اهش کردم  

�شو تکون داد  سوا� و منتظر  

مگوشه ی ل�م رو گ��دم �ا انگشت اشارە زدم روی نوک دماغ  

تا این�ارو کردم �ه دفعه دستم رو گرفت  

� آورد انگشت اشارهام �ه �ای��

ون داد  و   و �ا حالت اخم �ا مزە ای  ب�� فقط ن�اهم کرد   اخم کرد   نفس��

:که نوشتم 

 ؟_ 
�

�� � خوای ��

پ�ام رو ارسال کردم  

.لحظا�� منتظر  ن�اهم کرد

� حرفش مردد  بود  � و گف�� ان�ار برای نوش��

واقعا ن� دو�ستم �� � خواد �گه

� کرد ،  وع �ه نوش�� د�دم ��

� برداشتم د�دم دارە مین��سه  :این �ار خودم ��ــــع خ��

ون تو رو �ا�ت اون شب دوستم مهران من ازت معذرت خوا� � کنم ا_  

557



نم�شناسه 

:�م��رد داشتم ن�اهش کردم و شمردە شمردە گفتم

ه گفته دوست مگه تو منو � شنا� که از من عذرخوا� � ک�� شا�د �_  
من آدم  �دی �اشم و دارم بهت دروغ � �م ؟

� جوری ن�اهم کرد ن� دو�ستم حرفامو  فهم�د �ا ن ه  که ل�امو فقط هم��
 � وع کردم خودم �ه نوش�� :ترکردم و ��

....اورش ک�� من فقط � تونم حق�قتو بهت ��م، ن� تونم مجبورت کنم �_ 

:تند تند نوشت    

اما من �اورت � کنم _ 

ون داد  نفسش رو ب��

ل�خند زدم، برای تای�د حرفش  �مو تکون دادم

خودش این �ار  ل�خندی زد و دو�ارە تندتند نوشت  

� برداشتم که ن�اە کنم �مو جلو کش�دم خ��

�ه دفه  �ا خندە  

وق�� �مو  و �ا دست هل  داد  اشارە �ه م��ا�ل کرد 

�ع�� � خوام بن��سم ، اما �م جلوش بود  نم�د�د   

:�ا خندە �گفتم

ن� ذارم بن���؟_  

اشارە �ه �م کرد و �از �ا خندە  �مو  هل داد 

متوجه شدم  جلوشو گرفتم، ن� ذارم ب�ینه و بن��سه  

�ا خندە عقب کش�دم   

558



ن�اهش بهم  بود      

شت اشارە سا�ت  زل زدە بود بهم، اب دهنم رو قورت دادم و �ا انگ 
ودست �اچه رو نوک دماغم زدم 

م انگشت ا   شارم رو گرفت که هنوز دستم رو عقب نکش�دم یهو �از  عافل���

:خند�دم و گفتم  

چته دست خودم ن�س_ 

:تندتند نوشت  

�ا ذوق منتظر پ�امش بودم  

�� �ه دماغت _   � اوووف چ�ه  � م��

:�ا خندە نوشتم  

ترک عادت �اعث مرضه _  

:�مو برداشتم و �از �ا ل�خند نوشتم  

�ال مرض دارم   _ 

:ل�خندی زد  و   منتظر ن�اهش کردم ، نوشتم  

  ؟  _ 
�

�� � خواس�� ��

ون داد، اشارە � ه م��ا�ل کردم، ن�اهم بهش بود دس��اچه بود، نفسش رو ب��
دستاش � لرز�د 

ی مردد بود  � � �ه چ�� این جوری بود ان�ار  برای گف��

ون دادم و منتظر  ن�اهم رو بهش دادم ،  د�د � نفسم رو ب�� وع کرد  نوش�� م ��

�ه جوری بود

ون اومدە بودم  از حال وهوای مادرم، پ��ا طناز ب��
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�ا حرف زدن �اهاش �ه جوری بودم  ان�ار  آرومم � کرد  

منو از غم وغصه دورم کرد این لحظات  

�مو برداشتم، پ�امش اومد 

ی که برای تا پ�امش رو خوندم، �ه دفعه �ا  عص�ان�ت ن�اهش کردم،  چ  � ��
.من نوشته بود اصال �اور ن� کردم 

]20:19 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۵۹ارت#

آب دهنم رو قورت دادم ، ن� دونم من اش��اە  کردم ؟

�ا چشمام درست م�گن ؟ درست د�دم  ؟ 

شک داشتم �ع�� �� نوشته بود ؟   

؟ �ع�� ��

:زمه  � کردمدو�ارە برگشتم پ�ام رو خوندم و ز�رلب ح�� �لند�لند زم 

� طال ب�خش�د من این حرف رو � زنم، ن� دونم راجع_   �ه من  �� فکر  بب��
،  اما من همه حرفاتو �اور کردم و دوست دارم تو ه م منو �اور ک�� � ک��

�ع�� �ه من اعتماد ک�� 

ب دهنمو قورت �مو برداشتم ن�اهش کردم  ن�اهش   پر از التماس بود، ا 
دادم و برگشتم ادمه ی پ�ام رو خوندم 

بودم �ع��  راس�ش رو �خوای از همون روزی که من تورو د�دم �ه جوری_  
� ح� نداشتم  حق�ق�ش تا حاال هیچ وقت همچ��
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و بهم اعتماد  من از تو خ�� خوشم م�اد دوست دارم که �ا من راحت �ا�� 
ک�� ،بتونم تا جا�� که در توانمه حداقل �مکت کنم

آخه من حس � کنم تو هم مثل من پردردی 

ه حس عجی�� �اور کن من ن�ت �دی ندارم فقط خ�� از تو خوشم م�اد � 
 دارم هیچ وقت جرات

�
نکردم �ه   �س�ت بهت پ�دا کردم، خودم نقص بزر�

ی نزد�ک �شم چون � ترس�دم دلم رو �شکنه  دخ��

اما �ه تو �ه حس وحال عجی�� دارم  

ن�اهش کردم  پ�ام طوال�� بود،  �ه دفه  �م رو برداشتم �ا عص�ان�ت 

� حر�� رو نداش.    ن�اهش �ه من بود    تماون لحظه  توان گف��

وع کرد حرف بزنه اما ن� تو�ست   فقط  صدا   ش نامفهموم  �ه لحظه ��
ناهنجار بود  

� خواست �� �گه دست �اچه و عص�� بود ؟ 

:   نوشتم،  گفتم �ه دفعه عص�ا�� شدم و �ا عص�ان�ت ن�اهش کردم و ای��ار ن
 �ع�� �� از من خوشت م�اد؟_

�
منظورت چ�ه �� � خوای ��

� دونم حرفامو نفهم�د متوجه �شد    

اما آب ده�ش رو قورت داد �ا ترس ولرز ن�اهم کرد 

ی بن��سه،  �ا عص  � �ان�ت  �ه دفعه م�خواست �ا دستای لرزا�ش چ��
:م��ا�ل رو از دس�ش کش�دم و گفتم

 ؟ �ع�� �� از م_  
�

؟ هاان  �� � خوای ��
�

ن خوشت �� � خوای ��
اومدە ؟

خراب ��   کس و�ارم  که تو هم مثل دوست فکر � ک�� من  �ه �د�ارم �ه دخ��
االن اینجوری فکر کردی  

؟  این حال و روزمه  که � خوای از من سوءاستفادە ک��
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رو ن� فهم�د تمام حرفام رو زدم �ا عص�ان�ت �ا خشم � دو نم حرفام  

 و ن�ا�  پر  التماس م��ا�ل رو از د 
�

ستم کش�داما  �ا دس��اچ�

ی بن��سه،  �ا عص�ان�ت این �ار ز�ر دس�    � :ش زدم  و گفتم � خواست چ��

ی بن��� حالم ازت بهم � خورە حالم از ه_  � ر ��   مرد بهم ن� خوام چ��
� خورە اصال ن�ا�د  بهت اعتماد کنم 

� تو �اشم؟ اصال  چرا تو ماش��

� پ�ادە �شم، �ا خشم و عص  :�ان�ت گفتمو �اعص�ان�ت  خواستم از ماش��

ارە من احمق رو �اش که  فک کردم  تو آد� مرددددی _ 

تله  فقط �ه ساعت فقط �ه ساعت حس خو�� بود اما همش کشک بود  
بود 

� جور داشتم  �ا خودم حرف � زدم   :هم��

ما �د�خ�� �ه �ار از ته دل گفتم خدارو شکر  که همه �� �ادم رفت   ا_  
افت از ازل �ا �د�خ�� اومد زد �شتم از ته دل و گفت گوە نخور طالااااا    تو ن

ب��دن 

:داشتم دیونه � شدم که �ا �غض و عص�� گفتم   

!کجا بودە   من احمق رو �اش    چه  خوش خ�ال و سادم  اخه ادم خوب_    

  � � ە این آشغاال تا بب�� ه دخ�� تنهاس  گ��ه محض  رضای خدا موش ن� گ��
 � م�خوان ازش سواستفادە ک��

� پ�ادە شدم، د�دم  یهو پ�ادە شد،   دن�الم اومد  �ا عص�ان�ت از ماش��

لوت تار�ک  منم خ�� عص�� بودم تندتند  راە � رفتم تو خ�ابون خ   
وحش�نا� 

د یهو جلوم سد شد  �ا ن�اە عص�� و  ملتمسش  جلوم ا�ستا  
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:عص��  هولش دادم و گفتم 

خو�� من  برو �مشو روا�� تو  هم مثل �ق�ه عو�� آشغا�  هیچ آدم_  
ودشه ن� ب�نم هرچه هست فکر هوس و عشق �ازی و ال�� �از�ای خ

ە  ارومم کنه  جلوم ا�ستادە بود، خواست دستمو �گ��

:هلش دادمو گفتم 

� راج�م  � دو�� فک_   ر کردی من بهت ب�ا برو �مشو عو�� االن که همه چ��
عو�� ؟ اررررە... حق م�دم این درخواست رو �ک��  و  بهت �ا م�دم  

]20:55 05.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۰ارت#

نفس نفس � زد  

�از  لعنت �ه این  لحظه ها  که متوجه  حرفام ن� شه  

:فقط اون � دو�ست خ�� عص�ان�م،  �از �ا  عص�ان�ت گفتم

راحتم �ذار _   

 خواست  سمت �از صدای ناهنجارش و ن�اە  پر از التماسش بهم  بود،   �  
� �کشونه  ماش��

اما من �ه داد و ب�داد � کردم 

ازش � خواستم  ولم کنه    اما  دست بردار نبود

معلوم نبود نی�ش چ�ه ارومم کنه �ا ؟ 

ت روی س�نه اش خ�� ترس�دە بودم دست خودم نبود  این �ار �ا عص�ان�   
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:زدم و  �ا دودست هلش دادم گفتم 

ولم کن  روا�� �� از جونم � خوای؟_

� راج�م � دو��  فکر کردی آرە ؟  حاال که همه چ��

ولم کن عو��  

رفته بودنم�دو�ستم برای ��  دست بردار نبود �ا عص�ان�ت دستمو گ 

وع کردم  داد و��داد و تقال   : منو دن�ال خودش � کش�د ��

تورو ن� شناسم �� از جونم � خوای راحتم �ذار _  

ر �ازومو گرفت و منو مح�م گرفته بود و ا�ستادە بود و �ا عص�ان�ت این �ا
� برد  منو سمت ماش��

خواست سوارم کنه تو تار�� خ�ابون بود�م  

� � برد،  معلوم نبود �ا صدای ناهنجارش �� م   �گفت سمت ماش��

�ه دفعه ماشی�� مقا�لم توقف  کرد   

من دادو��داد � کردم  

همینجوری   در تقال 

اون �� � خواست معلوم نبود،  فقط ترس�دە بودم   

�ع�� تو این خ�ابون خلوت   وحش�نا� بود    

ن� تو�ست  حرف بزنه فقط در تقالی سوار کردن من    

� �شم    من و فقط �ا عص�ان�ت م�خواستم سوار ماش��

ن�اهم ها ماشی�� که توقف کرد رفت ب�ش�� ترس�دم   

� پ�ادە شدن  نفس نفس زد،  دو تا �� بودن  از ماش��

دو تا ��   و من در حال جیغ زدن بودم و �مک � خواستم که �ه دفعه 

564



سمت ام��  حمله کردن 

:�ک�شون �ا داد گفت

هووووی  ولش کن  چ�ارش داری؟_ 

:�ا گ��ه و داد  منم گفتم 

ولم کن ولم کن بزار برم_  

ار ترس�د و متعجب ام�� ب�چارە هاج وواج تا اونا رو د�د قدم عقب رفت ان� 
ن�اهشون کرد 

کردم اما دستم هنوز تو دست ام�� بود  و من  هنوز  تقال �  

� خواستم دستمو از تو دس�ش  �کشم 

اما ن� ذاشت   

 اجازە  ن� داد   و همچنان  � خواست  سوار ماش�نم کنه

جیغ زدم و �مک خواستم 

و م ب وشتم �ه دفعه �� ��ا  سمت ام�� حمله کرد و �ه شدت  ام�� ورد ��
قرار دادن

�ک لحظه ا�ستادم  

ارم خواستم فرصت رو  از دست ندم  و  خم �شم کوله �ش�� برد 

:�� از ��ها  �ا پوزخند گفت  

� شه_     ر این وقت شب چرا اومدی تو خ�ابون اونم اینجا �ای��

ن�اهم �ه ام�� رفت �ک�شون چنان  �شت �مرش  زد  

� ک���د  که  و صدای ف��اد ناهنجار ا  و  ��ی که فحش اونو �ه  و  ماش�� م��
� داد 
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و دوتاشون افتادە بودن �ه جو�ش 

د س� � کرد  از دلم سوخت وق�� ن�اهم بهش بود و �ا التماس ن�اە  � کر  
 .خودش دفاع کنه  �م از خودش دفاع نکرد  انا دونفز بودن 

:ن� تو�ست  حرف بزنه �� از ��ا و �ا عص�ان�ت گفت

��ە ی  آشغال ولش کن  چ��ارش داری �� نامو�_  

� طور � زد�ش، اونم از خودش دفاع � کرد    هم��

دن و فحش  � دو�ستم ام�� نمیتونه حرف بزنه که اونا هم فقط  حرف  � م��
 در مهار کردن � دادن و �ه �وصور�ش �ا مشت و ل�د  � زدن،  اونم س�

�ا�شون داشت  ��

:��ە گفت   

ە دارە م�گه ولش ک_  ��  حالت  کری ال� ��ە ی احمق ن� شنوی  دخ��
ن�س  عن�� 

ته وجودم  �ه دفعه تا بهش گفت   کری ال�  بند دلم �ارە شد سوخت 

:�ا عص�ان�ت دست خودم نبودو گفتم  

� ...  ولش کن_  ولش کن��

اما ان�ار �ش��دن و  �از �ا ام�� در افتادن  

کنه  سم�شون رفتم ا�  س� � کرد �ه  سخ�� از خودش دفاع   

اما دو نفر بودن 

ن�اهم بهش بود ، �� از �� و پوزخندی زد  

�ا عص�ان�ت س� کردم از ام�� جداشون کنم   

م ده�ش پر خون بود،   س� � کردم که �ه روی خودم ن�ار   

� اش داد   نفس نفس � زد و تک�ه �ه دست �ه �اپوت ماش��
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ن �ا دادو��داد جداشون کردم،   �� از   ��ا ن�اهش �ه م 

:و �ا عص�ان�ت گفت  

 تو ن�ار�ن _ 
�

خانم تو خ�ا�ان دعوای خانواد�

ب�چارە  ده�ش  پر خون بود،  جلوش ا�ستادم   

:گفتم   گوشه ی ل�ش رو  �ا � انگشتام  �ا� کردم �ا لحن متاس�� 

معذرت � خوام_ 

]10:14 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو #

�۱۶۱ارت#

عص�� بود

حر�� نزدم اما چون اخم کردە بود  ترس�دم  

�ا دست عصب�ش  دستامو �س زد 

آب دهنم رو قورت دادم �از �ا التماس دس�شو گرفتم  

ت ن�اهم بهش و ن�اهم �ه صور�ش بود دوتا ��ا وا�سادە بودن،  �اعص�ان�
:گفتم 

چ�ه �ه �� زل زدین    ؟ ب��ن د�گه _  

رر  �ا ز�ان اشارە و عص�ان�ت دستم رو �س زد، �ا ا  لتماس ن�اهش کردم ام��
�اشه انگشت اشارمو و بر روی ل�اش گذاشتم و ازش خواستم  سا�ت

رم عص�ا�� ن�اشه،    س� کردم ارومش کنم و از دلش در ب�ا 
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� آورد  که دستمو گرفت و �ا  عص�ان�ت از رو صور�ش �ای��

نف� �ه س�نه داد،   �ا التماس ن�اهش کردم

ش بود، تو این تار�� هوا چنان م�د  � رخش�دن که ان�ار ن�اهم �ه چشمای س��
هزار ستارە بود

و  قلب من از این همه نزد�� �ه وحشت افتادە بود

این ��ە �� از من � خواد چرا این جوری � کنه ؟ 

ا این حالو روز دلم خ�� براش  سوخت  اینجا د�گه دست خودم نبود وق�� �
د�دمش 

:دو تا ��هنوز بودن، �ک�شون رو �ه  دو�  کرد  گفت 

خانوادگ�ه ��_   

:�ا عص�ان�ت گفتم 

نامزدمه _  

فقط ن�اە کردن 

� حرکت کرد   ام�� عص�ا�� بود،  سمت ماش��

�ه سخ��  خودشو  � کشوند  

�ات حالش خوب نبود  حس کردم از شدت ��

و �ازکردم، خودم ��ــــع رفتم �اغش، در سمت قسمت کنار دست رانندە ر  
ازش خواستم �ش�نه

عص�� دستمو گرفت و �س زد  

� خواست خودش سمت رانندە برە هلم داد عص��  

زدم، �ا اینکه   اما �ا عص�ان�ت و التماس جلوش سد شدم  �ا عص�ان�ت داد  
:ن� ش��د اما  دست خودم نبود حرف زدن و گفتم 
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� �ش�_   نمدیوونه، دیوونه حالت خوب ن�س �ذار خودم �شت ماش��

� دو�ستم حرفامو نم�شنوە 

زش خواستم که �ا عص�ان�ت  هلش  دادم،  تقال کردم، کوتاە نیومدم و ا  
� کنار دست صند� رانندە �ش�ن�ه  �شت ماش��

خودشم عص�� بود  

ون داد،   اخم �دی کردە بود � دو�ستم از دست  م خ�� عص�ا�� نف� ب��
بود  

�ه زور سوارش کردم  

رمونخودم �ا �عت در کنار دست رانندە رو �ستم  پ��دم �شت ف

د ن�اهم بهش بود، نفس نفس � زد هنوز خون گوشه ی ل�ش بو  

دم�ا �عت چند دستمال �اغذی کش�دم گوشه ی ل�ش رو �ارک کر 

واست �گه اما هر �ا عص�ان�ت  �ا ف��اد و صدای ناهنجار ن� دونم �� خ   
�� بود �م داد زد  ف��اد زد 

�ه دفعه �م رو روی فرمون گذاشتم و هق هق کردم 

ادم که نه ز�ونمو من چقدر ب�چارم، چقدر ب�چارم که �ه این حال و روز  افت
� فهمه نه  ز�و�ش رو � فهمم صدامو ن� شنوە

ستمه که ن� فهمه هق هق  کردم �ه حال و روزم �ه این ب�چارە که کنار د   
�� م��م،  ن� فهمه 

�اش� خوب  بود و حرفامو � فهم�د

و م�د�د  �� � کشم 

� جوری داشتم  گ��ه  � کردم، د�دم  دستمو برداشت ت  ا خواست �مو هم��
بردارە 
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�ه دفه �ا عص�ان�ت خودم از �شت فرمون پ�ادە شدم  

:تندتند  قدم  بر� داشتم، عص�ان�ت �ا خودم گفتم  

 _ 
�

لعنت �ه من لعنت �ه این زند�

�ه دفعه صدای �امهای که �شت �م دو�دن  رو فهم�دم 

و خواستم تندتر  �ام بردارم

� �ه دفعه �ه من رس�د دستمو گرفت و �ا عص�ان�ت منو سمت   م  اش��
هدا�ت کرد

و �ا خشم و  خواست �شت فرمون   ب�شونه  

 همخواستم هلش �دم اجازە نداد و �ا عص�ان�ت دررو ک���د �ه

برداش��د   تا ک���د  �ا �عت خودش هم سوار شد و ��ــــع م��ا�لش رو  
تندتند  داشت � نوشت

]10:20 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۲ارت#

� پ�امش  فهم�دم خ�� عص�ان�ه  نم�شه �اهاش � ل�ل کرد از همون م��

:�امش رو خوندمن�اهم �ه صفحه م��ا�ل بود که �ا گ��ه ن�اهش  کردم  و پ

دخ�� ه  ی  احمق کجا � خوا�  بری این وقت شب _  

نم�ه دخ�� تنها اونم تو خ�ابونا حاال  خ�ابون من  �ه جه 

ە  ادمای مص�ب  م�ف��    گ��
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ون دادم  نفسم رو ب��

� رو روشن ک  ردم تند اش�امو �ا� کردم، �ا عص�ان�ت خود ماش��

:��ــــع  ق�ل از اینکه حرکت کنم  نوشتم

ه � گردم�ه امشب خونه ی  تو م�مونم فردا خودم � رم دن�ال خون_  

ون داد   تا پ�ام رو د�دە نفسش رو ب��

سکوت کرد

سمت خونه حرکت کرد�م   

تمام مدت من سا�ت بودم  

� حا� برای حرف زدن نداشتم  ح�� اونم معلوم بود حا� ب  رای پ�ام نوش��
نداشت 

اهاش حرف بزنم البته �شت فرمون بودم نتو�ستم جواب پ�ام �دم و �خوام �

تم �ا �ای خودم اصال چه حر��  داشتم بزنم ؟    دلم پر دلهرە  بود داش 
� رفتم �ه خو�ش 

�عد از �ک ساع�� رس�د�م خونه 

ون دادم پر از ترس پر از دلهرە و وحشت   نفسم و ب��

� رفت�م داخل �ارکینگ من سا�ت  بودم  و  پر از   دلوا��  �ا ماش��

داشتمالبته خ�� ترس�دە بودم، و� جرات اینکه مخالفت کنم ن 

��نه ای پر از ترس و کجا � توستم برم �س گ��نه به�� از این پ�دا نکردم، گ  
واهمه و وحشت 

داخل خونه شدم، خودش کوله �ش��مو آورد   

 � کردم 
�

احساس خست�

571



 ن� دو�ستم چ��ار کنم،هاج واج واسط سالن ا�ستادە بودم 

ون  د�دم داخل اتاق شد چند لحظه �عد اومد ب��

، ح��  ت شلوار کوتاە ��ونه دس�ش بود، �دون حر�� ن�اە چش�    �ه ت���
از دس�ش گرفتم البته �ا عص�ان�ت

:ن�اهم  �ه اتاق و �ا اخم گفتم

من رو تخت وحش�نا�  تو ن� خوا�م _  

چی�� و ابرو داد متوجه حرفم �شد 

سمت اتاقش رفتم دن�الم اومد  

اشارە کردم، دستم رو سمت تخت دراز کردم  

برگشتم ن�اهش  کردم  

:و دستمو   تکون دادم و گفتم  

اون تخت وحش�نا�ه _ 

این �ار اخم کرد، منظورمو فهم�د 

ل�خندی زد،  سمت تخت  رفت   

د�مه کنار   تخت رو  خاموش کرد 

ون دادم، دستمو گرفت هم اینجور  منو دن�ال خ ودش بردو نف� ب��

ل�� ترکردم،   مقا�ل �و�س حموم ا�ستاد 

�ا � اشارە کرد 

و �سته بود دوتا دستاش �ه  موهاش زد ،  موهاشو �ه هم ر�خت،  چشاش 
خندم گرفته بود این حرک�ش �امزە بود

�ع�� برم حموم ؟  
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ردخند�دم،  چشاشو �از کرد  و خند�د و�ه حموم  و اشارە ک  

 حق �ا اون  بود   چند روز بود  حموم نرفته بودم 
�
واقعا

ح��  ام�� اینو حس  کردە بود 

م ساری که رو ل�ام ب  ود انداختم�مو  خجالت  زدە ،  �ا ل�خند  ��

�ع�� �ا�د ام�� اینو بهم � گفت ؟ 

البته حق �ا من بودآ چند روز آوارە بودم  

� نداشتم  جا�� برای حموم رف��

ونه   حق �ه جانب �مو برداشتم و �ا اخم و لح�� طلب �ارانه و   �� ناز دخ��
:گفتم 

چ�ار کنم ؟ کجا � رفتم خودم آوارم  فکر حموم نبودم _  

فقط ن�ام کرد، لخند   خجالت زدە ای رو ل�اش بود   

  �ه موهاش زد  
�

و �الفه �شو  � دو�ستم متوجه �شد که چشم� زد و چن�
انداخت 

ون دادم، ل�خندی زدمو داخل حموم شدم  نفسم رو ب��

در قفل کردم 

ا همون داخل همون شدم و ل�اسهارو آو�زون کردم،  رفتم ز�ر دوش �
ل�اسای تنم  احساس کردم پر دردم

پر اضطراب، �اد طناز افتادم 

 شون  و وسا�لش و مص� 
�

ب �� رحم  �اد پ��ا، �اد مادرم، �اد آوار�

اف�ار  ن� دو�ستم چه خا� تو �م ب��زم  تمام مدت درگ�� این 

فقط نفهم�دم چه جوری حموم  کردم 
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تم تو خود حموم  که ل�اس شو��  داشت مجهز بود  ل�اسامو شس

 � کردم 
�

ون دادم احساس خست� نفسم رو ب��

�ه حوله ی  کوچ�ک بود، موهای �مو جمع کردم و �ستم   

ونو ل�اسا�� که ام�� دادە بودرو  پوش�دمو از حموم اومد   م ب��

ون ��ــــع �لند شد    ان�ار منتظر بود تا از حموم اومدم ب��

س�د  کوچک ل�اسا  دستم بود 

اومد  از دستم گرفت  

دن�الش رفتم د�دم ل�اسا رو تو ایون  آو�زون کرد 

تم برخورد  �ا از اینکه ل�اسای ز�رمو � خواست آو�زون کنه  �ه دفه �  ه غ��
ردم این عص�ان�ت خودم سم�ش رفتم، و دست خودم نبود �ال قا� م�ک

روزا 

دس�شو �س زدم و هولش دادم 

ی نگفت  � ە   دس�� �ه موهاش برد و چ�� فهم�د چه خ��

کردم تو سالن   از توی ایون برگشت داخل اتاق خواب شد،  برگشتم ن�اە   
ند�دمش 

ە �ه  ل�اسا وصل کردم  چند تا گ��

خونه دارە صدا م�اد  � ون، د�دم تو آش�� ، رفتم سمت از  ایون اومدم ب��
رو چ�دە بود و بوی املت پ�چ�دە  همج � خونه  د�دم م�� � .ارو�رداشتهآش��

موق� که تو حموم بودم درست کردە  

 کردم  
�

چقدر این لحظه احساس گشن�

� �شستم در سکوت،خودش برام کش�د ن�اهم بهش بود �  شو �شت م��
ه  ؟برداشت ل�خندی زد   ن� تو�ستم جواب ل�خنداشو �دم  نکن
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دلم � لرز�د از ترس  �مو انداختم و سکوت کردم  

ترس �دی �ه جانم افتاد  امشب چه ش�� در انتطارمه ؟  

�اد حقمه  اومدن اینجا  اونم تنها �ع�� قبول کردم هر �ال�� �م ب 

دم  از ته دل اون لحظه گفتم خدا�ا خودمو �ه تو س��

]10:24 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۳ارت#

)ام�� (

از �شت مان�تور �لند شدم 

امروز ن� دونم  طال کجا رفته بود  حر�� از مقصدش نزد 

خ�� دلم براش تنگ شدە بود و البته نگران 

�ک شب پ�شم بود  خودش تو اتاق و خواب�د و من تو سالن  

� خاموش روشن شد ون دادم، چراغ روی م�� نف� ب��

تم فهم�دم ک� غ�� از  مهران ن� تو�ست �اشع  �مو برداش 

ن�اە  در کردم 

ە ��م پوزخندی رو ل�اش بو  د مهران داخل شد، ل�خند �ا به��

جلو �  اومد، �اغذهای دس�ش رو تکون داد   

:نف� �ه س�نه دادم و �ا ز�ان اشارە ودستاش  گفت 
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امروز مث اینکه اصال رو�ه راە ن�س��  _  

ون دادم تک�ه �ه صند� دادم و سکوت کردم  نفسم و ب��

� خاموش روشن � شد  رو و�  � �ه دفعه د�دم  م��ا�لم روم�� ە بود  رو م�� ��
ملرز�د  وق��  شمارە ی ناشنا�  رو صفحه  نما�ان شد 

�ا  �عت م��ا�ل  برداشتم  ن�اە �ه صفحه کردم  

  خودش بود 
�
واقعا

ش رو �از کردم ل�خندی زدم هنوز شمارش  رو سیو نکردە بودم  ��ــــع پ�ام 

د�دم نوشته بود؛

ام��  ت  کجا�� ؟_  

:��ــــع و تندتند  نوشتم  

کتم_  ��

ون دادم   نف� ب��

، ن� دو�ستم چه حال�ه   �ه جوری شدم  حس عجی��

پ�امش رس�د   

:ل�� تر کردم اب دهنم رو قورت دادم وق�� خوندم  

میتو�� ب�ای �ه آدر� که بهت  �دم ؟_  

� �لندشدم ، �ا�د � رفتم �ه �ل �ادم رف ت مهران اینجاست ��ــــع از �شت م��
و تمام مدت زل زدە بهم 

�ا همون جذ�ه اش  یهو مهران �ا ز�ان اشارە  چی�� �ه ابرو داد اخم کرد و  
:ون�اهش پرس�د

ی؟ _   کجا م��
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ون دادم نفسم ب��

:توج� �ه اخم تخم مهران نکردم  و  تند  نوشتم 

االن م�ام آدرس و برام �فرست_  

��ــــع �ام برداشتم ، �شت � اومد 

برگشتم ن�اهش کردم،  اخم  کردە بود

ون اشارە کردم  ون دادم  و �ه ب�� نفسم رو ب��

:�ا اخم و ز�ون اشارە و   ن�ا� عص��  و متعجب پرس�د  

؟_   �� � کجا � خوای بری مشکوک م��

س� کردم  دست �اچه ن�اشم   

ی نگفتم  � ل�خندی زدم و چ��

�ا �عت  �ا تند کردم سمت در خرو�� رفتم 

هنوز  سمت آسا�سور نرفته بودم 

م��ا�لم تو دستم � لرز�د فک کردم طالست  

ری گرفته، رد کردم تا گو�� رو برداشتم ن�اە کردم، د�دم مهران تماس  تص�� 
� رفتم  ی نگفتم و �ا �عت �ای�� � چ��

� شدە بودم، �از گو�� تو دستم لرز�د هنوز سوار ماش��

ای��ار ��ــــع ن�اە کردم، د�دم پ�ام از طرف مهران  

طال � خوام  عص��   اخ� کردم  دست وردار نبود ان�ار � دو�ست پ�ش 
برم 

:وق�� پ�ام رو �از کردم نوشته بود

ی نکنه �ا  ا_   ە کجا داری م�� ە امروز مشکوک � ز�� چه خ�� ون دخ��
دم ن�اوردم و ��ــــع قرارداری ن� دو�ستم اینو از کجا فهم�دە بود �ه روی خو 
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:و تند نوشتم

ون �ار مه� دارم ممکنه دیر ب�ا_   م�ار دارم �ا�د برم ب��

� شدم و د�دم ��ــــع پ�امش اومد و  نوشته بود  :سوار ماش��

ی اما حس_   خو��  ام�� �ار دست خودت ندە ن� دونم کجا داری م��
�س�ت �ه رفتنت ندارم 

جوا�شو ندادم، ��ــــع پ�ام طال  اومد 

پ�امش رو د�دم ادرس  طرفای تج��ش بود  

دە بود رفتم�ا �عت ماش�نو از �ارکینگ در آوردم و سمت آدر� که دا

شدە بودم احساس غ���� داشتم، احساس عج�ب وغ���� که تاحال دچار �

ن� دو�ستم طال  � خواد چ�ار کنه

کجا رفته بود که از من �مک � خواست و دن�الش برم  

� که بهم اعتماد کردە بود خودش دن�ا�� برام ار   زش داشتاما هم��

من �ه حس عجی�� �س�ت �ه این  دخ�� پ�دا کردم  

�ه   حس غ���� که هیچ وقت تو وجودم ش�ل نگرفته بود 

بهش وا�سته شدم   �ا اینکه این دخ�� هزارتا مش�ل دارە اما ن� دونم چرا  

�ا اینکه اصال تا حاال هیچ برخوردی�اهاش نداشتم

طوری حس  جز �� دو شب  پ�شم بود  اروم و نج�ب تو ن�اهم من این 
کردم بر خالف ظاهرش 

  � ی ازش ند�دە آخ��ن �اری که از �شت پنجرە � د�دمش جز دادو��داد چ��
ودبودم اما ن� دونم چرا �دجور دلم وا�سته این دخ�� شدە ب

ت و � ترس�دم  نم�دونم چرا ؟شا�د �س که تنها بودم شا�د �س که هیچ وق 
ی اعتماد کنم  �ه دخ��
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اما اون  دخ�� �ا تمام سخت�ا�ش �ا تموم سادگ�ش  

ارم این دل بردن �ا تمومه ق�افه عج�ب غ���ش  دل از من برد و من خ�� ند 
چه عاقب�� برام دارە

]10:34 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۴ارت#

) طال ( 

ه من �ا تمام مامان و پ��ا هم اومدە بودن، �ا عص�ان�ت حاج خانوم رو �
:وقاحت گفت

� م��م خانوم من ن� دونم این چند روزە کجا بودی  چ_   ه �ارە ای  تا بب��
دیروز که م�گف�� کس و �ار نداری 

  مامانم ،�ا�ام،  برادرمه  وکسو �ا  
�

ر دار شدی ؟االن اومدی  م��

� �ا�رد   ون داد، کنار اول�� �له �شست و  مامانم سکوت کرد نفسش رو ب��
ون داد نفسش رو �ا حالت آە و ح�ت ب��

:پ��ا �ا عص�ان�ت رو �ه من گفت  

ول واخر �ه طال ولش کن ب�ا ب��م �ه جای د�گه �ه هرحال مجبور�م  ا_  
�م  خونه �گ��

ون داد ن�م ن�ا� �ه حاج خانوم انداخت و گ  :فت نفسش رو ب��

ی �دترە  صد رحمت �ه_   ی   اینجا  ن� تون�م  این زن از �ل�� �ل��

زن �ا عص�ان�ت رو �ه من گفت :پ��
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که م��م خانوم ؟ _  

:�ا پوزخند و شماتت �ار ادامه داد  

ن� دونم طالخانم اسمت �� چ�ه؟ و چه اسم داری  خانم _ 

من و اینجا رو فقط �ه تو اجارە دادم نه دە نفر  

ون دادم �ا عص�ان�ت گفتم :نفسمرو ب��

ما پول رهن و  �اشه حاج خانم حاال تو فکر کن  �ه چند نفر اجازە دادی_  
ب�ش�� � کن�م پول اجارە رو هم  ب�ش�� بهت م�د�م 

� ک���د و گفت :حاج خانم �ا عص�ان�ت عصاشو  روی زم��

بته من د�گه نخ�� من اینجاروفقط �ه �ه نفر اجارە دادم اونم تو ال_   
ی و قراردادو فسخ  ک ،  م��م �ش�مون شدم میتو�� بری و پول تو �گ�� ��
ن اینجا و آبرو خانوم چند روز پ�ش هم که چند نفر اومدە بودن ر�خته بود

،  من تو این محل من ابرو دارم تو هم ان�ا � ف   نذاش��  �ه کفشته ��
�

ر ر��

:امان گفت�ه �اد نوچه های مص�ب  افتادم نف� �ه س�نه دادم که م 

 �ار مص�ب  بودە _  
�
حتما

:پوزخندی زدم و گفتم  

حتما ؟_ 

:پ��ا گفت

� کنه  طال موندن اینجا درست ن�س   اول آخر هر جا �ا�� پ�دات_  

ون دادم و گفتم :نفسم ب��

 خواین  ب��ن من خودم که اینجا نم�مونم برای تو و مامانم م��م کجا �_  
ش م�کنم تو  ...حداقل اینجا  هس رهن و اجارشو   ب�ش��

حرفم ناقص موند  
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:حاج خانوم �ا عص�ان�ت گفت

ش رو دارم  اجارە نخ�� من اینجارو �ه هیچ کس اجارە نم�دم مالمه  اخت�ار _  
نم�دم

:ان�ت گفت و �ا عص�ان�ت س� � کرد �له ها رو  �اال برە �ا عص�  

ون اینجارو  �ه ک� اجارە نم�دم _  از خونم ب��ن ب��

 رفت، �ا ن�اهم بهش بود �ه �شت �ش، داشت �ه �له ها  رو �اال � 
ال بود، عص�ان�ت و س� کردم �ه ذرە خودم رو خوب �شون �دم که مح

:گفتم 

ذار بزار�ن حاج خانوم از خر ش�طون پ�ادە شو اینقدر چوب الی چرخم ن_ 
ون رحم دا  ب�اد ب��

�
شته �اش المروت مادرم اینجا �مونه  حداقل از آوار�

ست رفت و داشت چند �له روکه موندە بود رو �اال � رفت،  سمت را 
:دست �ه نردە ها گرفت، ن�اهم کرد و �ا عص�ان�ت گفت 

� که ش��دی طال خانوم � تو�� بری بن�اە_  هم��

ون دادم �ا عص�ان�ت رو �ه پ��ا  گفتم  :نفسم رو ب��

حاال چه خا� تو �مون ب����م این مرغش �ه �ا دارە _ 

:مامان  س�  � کرد نفسش رو �ه س�نه �دە گفت

� دور و�را �_   ه خونه پ�دا چه � دونم چه  خا� رو �مون ب����م هم��
�ا واست � ذارە � کن�م اینجا  هم فا�دە ندارە  مص�ب راشو �لدە �از  ب

ما عص�ا�� دو�ارە ن�اە  �ه حاج خانوم کردم ، هنوز ا�ستادە بود ا 

:این �ار �� مال�م تر از ق�ل گفتم 

سه من �ه حاج خانم جون ع��زت جون �چت �ه خانو� کن آقا�� کن وا_  
�ه �مون بزن�م  چند روزی بزار مادرم اینجا �مونه  تا �ه خا� �ه  فکری
ستون خونه پ�دا کن �م کدوم  ق�� �م �ل�ه خالص ش�م ب�ی��م کجا � تون�م ب��
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:مامان ز�ر لب گفت

ر_  دور از جونت دخ��

 رحم و مروت ن 
ً
ون دادم حاج خانم ان�ار اص� :داشت و گفت نفسم رو ب��

ن�د_  � من اینجا رو  �ه شما جماعت نم�دم شما مشکوک م��

�مت چون   راست و دروغت معلوم ن�ست، �ه رودە راست تو دلو ش 
ن�ست 

و �ه حاج خانم پ��ا عص�ا�� خواست حرف بزنه، �ه دفعه جلوشو گرفتم و ر  
:گفتم

�  این حرفا چ�ه  دروغ  کج_   ا بودەحاج خانم چرا بهتون  � زن��

:حاج خانوم �ا عص�ان�ت حق �ه جانب گفت 

ت معلوم ن�س طال  خانم اون از اسمت   که دروغ ب_   � هم گف�� و هیچ چ��
س و �اری ؟این از این از  داداشت  و خانوادت،  �ه من  گف��  �� ک

]10:40 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۵ارت#

ون دادم ن�اهم �ه  پ��ارفتو گفت  :نفسم رو ب��

ن اینجاو اونجارو طال  نگران ن�اش �االخرە �ه جا�� پ�دا � کن�م پول ره_
ه  دست  مص�ب  �ه � ذار�م رو هم �ه �اری، فکر � کن�م  �ه  جای  د�گه ک

ە  هیچ ک� بهت  نرسه پ�ش خودمون  �ا�� به��

ون دادم، ش��دم ک���دە شدن در بود نفسم رو ب��
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:خودم �ا عجله سمت در رفتم، گفتم  

ص�� کن حاال �اهاش حرف � زنم شا�د کوتاە ب�اد _ 

:صدای حاج خانوم از �شت �مو عص��  گفت

اصال حرفشو نزن به�� هم زحمت و �م ک�� _  

آب دهنمو قورت دادم    

� دو�ستم ک� جز ام�� نمیتونه �اشه  

�ا �عت در رو �از کردم، ام�� بود 

�شت در بود ل�خندی زدم و در رو �از کردم

ون دادم هنوز ن�اهم بهش بود    نفسم رو ب��

فتم�ا ترد�دن�اهم کرد، دس�شو گرفتم و از  جلوی در  کنار ر  

ا ترد�د �لند شد داخل شد،  نف�  �ه س�نه دادم،  مامانم �ا د�د�ش که � 
پ��ا و چی��  �ه ابروداد 

:که حاج خانوم بود وگفت

�زە_  ب�ا از در و دیوار براش کس و �ار م��

:�ا عص�ان�ت  گفت  

این د�گه ک�ه ؟_ 

خوب شد که ام�� متوجه حرفش  ن� شه

اومد آروم کنارم     آب دهنمو قورت دادم، جلو رفتم،  پ��ا �ا چی�� �ه ابرو  
:وا�ساد پچ زدوگفت 

این ک�ه؟_ 

ون  دادن � �ه � دو�ستم ام�� ن� شنوە، اما  �ه همه ن�اە کرد، �اتک 
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همشون سالم کرد 

:رو �ه مامانم  �ا منو من و ل�خندی مصنو� گفتم 

ام�� دوستمه _  

ی نگفت   � مامانم ل�خندی مصنو� زد چ��

و پ��ا آروم سالم کرد

م�� �ا تکون � و جوا�ش داد  

:رو �ه ام�� بودم و تند  توی  م��ا�ل نوشتم

�اور ک�� این  ام�� ازت خواستم ب�ای که مادرم  و برادرم رو ب�ی��   و _  
� من اونجور که فکر � ک�� ن�ستم خانوادە من هس��

  � س و ز�ر ن�اە سنگ�� و شماتت �ار مامان  پ�امو �ا  ل�خندی پر از ترس و اس��
و پ��ا فرستادم 

سکوت کرد، �عد خوندن پ�ام  جوا�مو نداد 

:فتمم��ا�ل رو گذاشت توی جی�ش که جلو رفتم رو �ه مامانم گ 

مامان ن� تونه  حرف بزنه  نم�شنوە _  

  ادامه دادم 
�

:مامان متعجب ن�اهم کرد، �ا دس��اچ�

متوجه شدی _   

:مامان �ا اخم و عص�� گفت  

این �� ک�ه �ع�� �� ن� تونه حرف بزنه ؟_ 

:رو �ه پ��ا گفتم

کت اینا بودم _   � خواستم �م�م کنه  د�شب من ��

کت شونه  این ��ە وسا�ل �ارم تو ��
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ون داد،  ن�اهش کرد، دو�ارە برگشت ن�  ا� �ه من کرد و پ��ا نفسش رو ب��
:گفت

...طال منظورت اینه که _  

ون دادم خودمم ن� دو�ستم  چ�ار کنم   نفسم و���

، رو �ه حاج خانم گفتم   :دس��اچه بودم و عص��

تا کوتاە ب�ا �ذار �ه چند روزی مادر _  م  حداقل اینجا �اشه  حاج خانوم �االغ��
�عد �ه فکری � کن�م

�م  تا وق�� خونه �گ��

:حاج خانوم �ا عص�ان�ت گفت 

ە زودتر برو بن�اە پولتم آم_   دە استنخ��  هیچ را� ندارە به��

بهت م�دم

ون دادم ن�اە ام�� کردم، �ه هممون ن�اە �  کرد در سکوت   نفسم رو ب��

:دست مادرم گرفتم  سمت در � رفتم گفتم  

ب��م _  

:رو �ه پ��ا بودم گفتم 

�م بن�اە فردا �اهم � ر�م وسا�ل�رو جمع � کن�م_  م��

:پ��ا ��ــــع گفت 

�رخونهنه تو فردا ن�ا، اینجا ممکنه مص��ت دن�الت �اشه   دور _  

نوچه هاش می�ل�ن 

ننف� �ه س�نه دادم، مامان و پ��ا � خ�ابون پ�ادە شد....

خودم  �شت فرمان �شسته بودم  
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تمام مدت ام�� سا�ت بود  

سا�ت و آروم هیچ عکس العم� �شون � داد

مادرم و پ��ا ح�� �ا د�د�ش متعجب شدە بودند 

گه گداری پ��ا �اش حرف � زد  

و� اون اصال ن� ش��د حواسش نبود  

را�طه برقرار کنه  اما پ��ا س� م�کرد �ا ز�ون اشارە حرف بزنه و �اهاش   

هر چند ام��  سخ�ش بود اما ل�خند  � زد  

پ��ا  ق�ل پ�ادە شدن   ازم پرس�د  

چرا ازش خواستم ب�اد ؟ق�ل از اینکه من     

جوا�� �دم  

ون که مادر و خود  ام��  هم متعجب بود؟  چرا بهش  گفته بودم ب�اد؟   ا 
پ��ا رو د�دە بود  اما �ا�د �اورشو مح�م کنم 

� راج�م �دونه ؟  راس�� چرا برام مهم بود ام�� همه چ��

چرااااا ؟ دل�لم �� بود ؟  

]10:49 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  # 

�۱۶۶ارت#

 دو�ستم تمام مدت ذهنم درگ�� بود خودم هم دل�ل این �ارامو ن� 
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ی ��م س   � مت خودم �شت فرمان �شسته بودم �دون اینکه �ه چ��
ب�مارستان روز�ه حرکت کردم 

دقا��� گذشت، د�دم تند دارە پ�ام مین��سه

نف�  �ه  س�نه دادم   

م��ا�لمو از ج�ب شلوار جینم در اوردم   

:پ�امش رو �از کردم نوشته بود  

متوجه شدم طال د�گه فهم�دم اونا  مادر و برادرت بودن _  

ی ن  � گفتمل�خند تل�� زدم و م��ا�ل رو گذاشتم روی داشبورد چ��

ن�م ساع�� گذشت، مقا�ل ب�مارستان روز�ه بود�م  

چی�� �ه ابرو داد و ن�اهم کرد 

�ه سخ�� تو�ستم جای �ارک پ�دا کنم 

سمت و ب�مارستان حرکت کرد�م 

�م هنوز چند قد� �ه در ب�مارستان موندە بود از اینکه ن��   س�د کجا م��
متعجب شدم 

اما  �ه  دفه  دستمو گرفت متوقف شدم  

ش فهم�دم که رو�ه روش ا�ستادم، �ا ز�ان اشارە  و ن�اهش و تکون دس� 
:پرس�د

ی؟_   کجا م��

ون دادم، ل�خند تل�� زدم و  ن�ا� �ه دور د  ست  نامعلوم کردم نفسم و ب��

هنوز دستمو گرفته بود  

برگشتم ن�اهش کردم  
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انگشت اشارمو  گذاشتمو رو ل�اش   �ه  �شانه ی  سکوت   

س    �ع�� ه��� ن��

ورد فقط ن�اهم کرد  اب دهنمو قورت دادم دستمو گرفت �این آ 

ام برداشت و پو�� کش�دم، �ام اول رو خودم برداشتم،  �شت �م ��ــــع � 
�عد از عبور از پ�ادە رو 

داخل ب�مارستان شد�م  

 شد�دی داشتم  
�

احساس  وحش�نا�  مثل خف�

ن� دونم �ا د�دن طناز چه حا� � شم ؟  

ی � �� از ب�مارا �عد از اینکه �اغ دک�� رو گرفتم متوجه شدم  دک�� �اال
هست 

ی ن� گ � فتنفس �ه س�نه دادم، تمام مدت ام��  سا�ت بود چ��

تاق خواب بود �ا �مک پرستارا سمت اتاق طناز که تمام این مدت داخل ا 
شارە �ه در رفت�م �شت در اتاق ا�ستادە بودم، ل�خندی بهش زدم و من ا

ه طناز که خواب کردم و اون از �شت ش�شه ن�اە کرد دقایق کوتاە   ن�اهم �
واب بود ،  بود  رفت  �ه خاطر داروهاش همه خواب آوار ب�ش�� واقع خ

ز سوال ل�خند تل�� زدم  ن�اە ام�� کردم، برگشت ن�اهم کرد پر ا

م��ا�ل دستم بود و  تمام وجودم � لرز�د  

:تندتند �ا م��ا�ل و  نوشتم  

این خواهرمه  مد�� اینجاست  اصال حالش خوب ن�ست _  

� �ا�� بود  ون داد فقط �ک �لمه برای نوش�� نفسش رو ب��

:نوشت  

سخته _   
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مو جواب ندادم �� � گفتم ؟ فقط � خواستم �شناسه کس و�ار 

ون دادم   دقا���  �ا سکوت گذشت، نفسم رو ب��

همینطور ن�اە طناز � کردم، خ�� دلم گرفته بود  

دقا���  نگذشته بود، �ا صدای �ا��  �م رو برداشتم  

فرهاد بود، اون هم ان�ار این مدت خ�� داغون شد 

ست  دارز کرد و �ا د�د�ش  ��ــــع  قدم برداشتم و جلو رفتم  همزمان که د 
دست داد و دس�ش �� جواب نموند و جواب سالم خس�شو دادم 

.ل�خند تل�� زدم وق�� سالم کردم 

 رو   
�

مگه � شه حس نکرد این حجم از  خست�

حالمو پرس�د  

چطوری؟_  

:ل�خند تل�� رو ل�ام بودو گفتم  

�د ن�ستم اومدە  بودم د�دن طناز _ 

:گوشه ی ل�ش رو گ��د گفت

هر روز م�ام د�دن�ش خ�� به�� شدە  خ�لیی��  _  

ان�ارن�اهش لح�ش �� ذوق داشت  

:ل�خندی زدم و گفتم

آرە دک�� � گفت که �اهات حرف � زنه _  

:ل�خندی زد و گفت 

آرە �� دو روزە به�� شدە حرف � زنه _  

ون دادم ن�اهش �ه ام�� رفت  نفسم رو ب��
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م جلو اومد، ام�� دست دراز کرد �ا تکون � سال    م داد که ام��

فرهاد ل�خندی زد و متعجب ن�اهش �ه من بود و سالم کرد

:ام�� دو�ارە �شو تکون داد، ل�خندی زدم و گفتم

  _ � �� از دوستام هس��

� � ه ابرو فرهاد  متعجب از سکوت �� �الم ام�� ن�اهم کرد �ا چ��

:�مو انداختم و  آروم زمزمه  کردم  

نمیتونه حرف بزنه _  

کسته  �مو برداشتم، گوشه ی ل�ش  رو گ��د �ا ل�خندی دست �ا ش

� کرد، ام�� ل�خند زد و �ا ار   ادە و قوی بود، چقد �ه فرهاد �ا ام��  احوال��
وی ل�اش بود دلم اون لحطه �شست،  �شو تکون � داد و ل�خند جذا��  ر 

:رو�ه فرهاد بودم  و گفتم 

ه �م سختهن� تونه حرف بزنه �ا ز�ان اشارە  �لدە و� برای ما �_   

فرهاد ل�خندی   

ون دادم  زد ��  ارادە ا� از س�نه ب��

� ن�اهم �ه فرهاد رفت  دست �شت شانه  ام�� گذاشت و �ا ه  م جلو رف��

:فرهاد گفت  

قسم � خورم که �� خ���ه مطمینم طال _ 

ون دادم و گفتم   :نفسم و ب��

خ�� ن� شناسمش تازە �اهاش آشنا شدم_ 

:فرهاد برگشت ن�ام کرد و گفت 

اما طال از تو �ع�دە این انتخاب؟ _   
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:ل�خندی زدم و گفتم  

س   �ذار �عد _  ج��ا�ش مفصله حاال ه��� ن��

:�ا ل�خند ادامه دادم  

اومدی پ�شه طناز �مو�� ؟_ 

:ل�خندی زد و گفت

ه اجازە �دن آرە ��، دو روزە چند ساعت ب�ش�� � مونم گفتم ا�ه �ش_  
بتونم �چه هارو ب�ارم ب�ینه

�شت ش�شه ا�ستادە بود�م.... 

]10:57 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۷ارت#

ون دادم، فرهاد گفت  :نفسمو �ا حالت آە ب��

دم خونه ک� طال این روزا خ�� بهم ر�خ��  حال مادرت  چطورە زنگ ز _ 
جواب نداد 

ر از درد، �ا �اد ن�اە هنوز از طناز  نگرفتم   نف� �ه عمق وجودم دادم پ
:اوری مادر و  پ��ا گفتم

نه این روزا اصال حالم خوش ن�ست  _  

:ن�اهش کردم و ادامه دادم  

مامان پ��ا که دست ��  از حال من ندارن _  
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:متعجب نبود از ش��دن این حرفا که ادامه دادم  

ون_   مص�ب  مامانو از خونه انداخته ب��

:�ه دفعه ��ــــع ن�اهم کرد و گفت 

برای �� چرا چطور شدە ؟_  

:برگشتم ن�اە ازش گرفتم گفتم

رن �ا�د زودتر نک�ت  خونه رو �امل خ��دە و � خواد �ه ک��ه، وقت ندا_ 
�    عوض �ا ی این �ار �ع�� � خواد منو  تحت ف شارم �ذارە تخل�ه ک��

ون دادم   گفتم  :نفسم رو ب��

ن�ال خودم لعن�� فک کردە من اینجوری کوتاە م�ام، االن هم دارم د_  
ە دن�ال �ه خونه  � گردم ن� دونم چ��ار کنم مادرم هم ب��ار ن�شسته دار 

� گردە 

�  مگه م�شه خون  ه گرفت؟�ا این پو� که دارن  اجارە بهای سنگ��

:فرهاد �� مقدمه  گفت 

طال  خونه ی  من  خال�ه_  

:��ــــع گفتم  

ن� خواد دن�ال خونه � گرد�م_  

  _ 
�

� خودتم  ب�ااون خونه خا� موندە مامانت �ا پ��ا ب�ان  اونجا زند�  ک��

ون دادم و گفتم  :ا� از س�نه  ب��

نه تو  �ا این خونه  �ار داری م�خوای �فرو�� _  

:و  �ک�ارە متعجب و سوا� پرس�دم  

و خونه خ��دی ؟_    
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:ل�خند زد گفت  

� داشتم فروختم � خواستم خونه رو �فرو _  شم ح�فم اومد    نگران ن�اش زم��
م  زودی راحت � تونم �ه خونه م �فروشم  سهم االرثمو �گ�� خوب �گ��

:رو  �ه فرهاد بود گفتم   

مادرت  دس�ت درد نکنه  تو لطف  � ک�� اما � دونم خواهرات و _ 
 �  ک��

�
ارن زند� � � نم�� مامان و���ارو اذی�شون م�ک��

:عص�� شد گفت  

 دوس دارم هیچ ر�� �ه ک� ندارە مالمه اخت�ارشو دارم   �ه هرک�_ 
 کنه

�
م�دم  االن هم  � خوام �د مادر توش  زند�

:�مو بر داشتم گفتم 

... اما _  

:نذاشت حرف بزنم و گفت 

م �اغ مادر �مکش �_   � االن خودم م��  کنم زود اما ا�ر ندار�م هم��
وسا�لش رو بردار برە  اونجا 

:�ا ��  عص�� و حق �ه جانب گفت  

ها �اری اونجا خال�ه ح�فه دست  غ���ه ها �دم  اصال من این سال_ 
ان کنم  واسشون نکردم � خوام ج��

ل�خندی زدم �مو برداشتمو گفتم  

...�س �ذار مادرم �ه مقداری پول رهن_ 

:�از نذاشت  حرف بزن�م و گفت 

خو�ش نگران ن�اش پو� که دست مادرته بزارە �انک واسه  خر�� _  

مگه چقدر م�شه؟ پولدارم م�کنه اون چندر غاز ؟  
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 ن� دونم چه جوری ازت �شکر کنم �ا�د ب�ینم مام_   
�
انم خودش را�� واقعا

� شه

نم،_    � تو نگران ه���  �� دو ساعت د�گه  خودم � رم  �ا مادرت حرف  م��
ن�اش شور  نزن،  نگران ه��� ن�اش  جای خونه مادرتم حله

� ام�� �شسته بود�م .....  تو ماش��

:نوشتم   

�ی�� ا�ه ازت  خواستم ب�ای فقط خواستم ب�ای ب�چارگ�ای منو ب_  

 هامو،  این خانوادە ی من ب 
�

،   ساد� ودن�د�خ�� هامو ب�ی��

ستون �� خ�ال دن�ا خو   اب�دە خواهرم م��ضه   �ا�ام س�نه ی ق��

مادرم، برادرم، خواهرم، منم که  حالو روزم اینه 

� ادامه  �مو برداشتم ن�اهش کردم ل�خند تل�� زد،  � انداختم و   �ه نوش��
:دادم 

من دخ�� �دی ن�ستم  �اور کن_ 

ی  ازت � خوا  � کت و خودم � رم فقط �ه چ�� م  وسا�لمو از � رسونمت ��
ی  و پولش رو بهت م�دم  آقای سعادت �گ��

و �اورم  پول کرا�ه چند شب بهش �دە ازت ممنونم �ک شب پناهم دادی
کردی ، از اینکه �� پ�دا شد �اورم کنه واقعا خوشحالم 

ل ندە �ه �ه خدا ام�� تو دل �ا� داری مراقب خودت �اش �ه هرک� د
ت ک�� هرک� ابراز عالقه نکن آدما ارزش اینو ندارن خودتو اذ�

ون دادم و پ�ام رو براش  ارسال کردم  نفسم ب��

ن�اهم نگرانم بهش بود  

صال حال تا پ�ام خوند احساس کردم، حس خو�� ندارم، احساس کردم ا
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خو�� ندارم

وع �ه تا�پ کردن، کرد    .د�دم �ا عص�ان�ت ��

]14:45 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۸ارت#

.ن�اهم بهش بود، وق�� تا�پ � کرد دستاش � لرز�د 

وندم �ع�شم ز�اد بود،  نفسم بند اومد؛ وق��  پ�امش اومد و خ

ن�اهش کردم، لحظه ای برق چشما�ش عج�ب بود  

�مو انداختم و �از پ�امشو خوندم   

�ا�د _  
َ
این که دل �ه ک� دادە که ن

� دادە َمسخرە کردن ندارە

دست خودش نبودە ! دله د�گه

ش �طور�ه که تو 
َ
اینکه ق�اف

دوست نداری �ا اینکه �ا�اش �ارش 

درست و حسا�� ن�ست، �ا ماما�ش 

دست خودش نبودە ... �� سوادە �ا 

ب، دست خود آدم ن�ست 
ُ

ها خ � َ�ع�� چ��

ا�� که دست خوِدشون ن�ست، مسخرە نکن�م � ! آدما رو �خاطر چ��
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ە  دا � ب�نه ، دلش م�گ��
ُ

..خ

:تند نوشتم    �ا عص�ان�ت  ن�اهم بهش  بود، راە چارە ای هم نداشتم و  

 من مسخرت  نکردم فقط خواستم منو �شنا� و  �ه اون دوس_  
�

�ت ��
من   هرزە ن�ستم و قصد اذی�ت رو ندارم  

فا ن�ستم من نه من هزار و �ه �د �خ��   دارم  آقا مهندس من مال این حر 
 تو 

�
نخم ��  وقت ال�� �ازی و عشق وحالو  ندارم ، من اصال زنان�

ا�د برم دن�ال وقت اینکه �خوام  �اهات وقت �گذرونم  رو ندارم ،  من �
�د�خت�ام دن�ال �ار 

م  ک� پ�دام �گردم    دن�ال �ه  جا واسه    اینکه شب �مو �ذارم �   م��
نکنه 

اش ن�ستم �ا  �ه �از هم تکرار � کنم مهندس اش��اە فهم�دی   من از اون 
پ�شنهاد حا� �ه هو� �شم  �ا اینکه   غرق  �د�خت�م   

� ��ــــع پ�ادە شدم     ... پ�ام رو  براش  فرستادم و از ماش��

جرات اینکه �شت �مو برگردم ن�اە کنم نداشتم  

ە اونم تص��ری   � طور تماس � گ�� اما د�دم تلفنم هم��

.... محل ندادم و �ا خشم گو�� رو تو جی�م چپوندم   

م ن�اە کردم ته دور شدم و نفسمو �ه س�نه دادم، پ�امش اومد   برگشت    
خ�ابون ال�ه الی شلو�� معلوم نبود، اما نوشته بود

� فکری راج�ت نکردم فقط ازت خوشم اومد_        ە  اما من  همچ��

عص�� جوا�شو دادم ، ای��ار نوشتم  

       از من خوشت اومدە که �� �شه  ؟ �ش�نم  تخمه  �شکن�م  ؟_    

فه است که ح�� جوا�� هم که دادە بود معلوم بود دست  �اچه و�لال   
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:نوشته بود 

نه نه  طال  چرا اینقد تند � ری    _  

ی  خوش �گ_   ذرو�� �س   منظورت چ�ه �� م�خوای ؟ م�خوای �ا دخ��

نتت  رو � کشن خدا داە این همه  این �ارە پول داری �فرما نوش جونت م 

اینو خودم هم �ا حرص نوشتم  

منتظر بودم د�دم در حال تای�ه   

برام نوشته بود  

ومدە اخه  چطوری بهت ��م من ن�تم این ن�ست من  از تو خوشم ا_ 
م�خوام ب�ش�� �شناسمت 

:پوزخندی زدم نوشتم و گفتم  

روزە منو د�دی  من  �ارای مهم تری دارم  وقت این خزع�الت رو ندارم دو _  
و لوس �از�ا   تو خ�ابون حرف از حس وعشق وعاش�� نزن ،  این چرت و�رتا 

ە    تو کتم نم��

ن�اهم �ه صفحه م��ا�ل بود، پ�امش اومد      

� ؟ _   چون  کرو اللم  واسه هم��

....     سکوت کردم  واقعا ن� دو�ستم �� ��م  

) �ا�ک (  

:رو �ه مهتاب که روی تخت �ه سخ�� �لند شدو �شست، گفتم 

� �دی_    احمق   داری چ�ار � ک�� �ا خودت � خوای خودتو �ه کش��

:نفس زد �ا گ��ه آروم هق زد و گفت 

چ�ار  � تو�ستم �کنم �ا�ک راە چارە ای نداشتم_ 
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:ل�� تر کردم و �ا عص�ان�ت دور خودم چرخ�دم گفتم 

آخه اینجا توی خونه این چه وضعشه ؟_  

 � کرد ا 
�

� �ار بود اینجا � نفس نفس زد، از  وق�� که آ�ارتمان جدا زند� ول��
اومدم 

خونه بودم، خودش  تماس گرفت  نم�خواستم جواب �دم   

�عد چندین �ار مجبور شدم  

ینجا تو این آ�ارتمان االن که اومدم د�دم   اینجا تنها بود، رس�دم فهم�دم ا 
�چه رو سقط  کردە و اصال حالش خوب نبود 

: عص�� بودم از د�دن حالش، اصال دست خودم نبود که  گفتم 

ه �ه اون  عو�� آشغال � گف�� که مدت ص�غه موقت رو ب�خش_ 

:�ا نفس نفس و �ا گ��ه گفت 

نم�شه �ا�د خودش �اشه � رفت  مح�� اینجوری که نم�شد _  

ن�ار�ه  خودش �مو برداشتم ن�اهم بهش بود، �ا گ��ه و �غ� از درد ا 
:� پ�چ�د و گفت 

ن�س�ش  از کجا پ�داش کنم_   

:�ا خشم گفتم  

�ع�� �� ؟ �گو ب�اد لعن�� _  

فته خودم هم � دو�ستم ال� دارم داد و ب�داد � کنم اون ر  

:�ا گ��ه گفت  

من چه م�دونم اون عو�� کجاست  برم ب�ارمش _  

:�ا حرص و عص�� گفتم
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ل � شماز این که � ب�نم اینجوری �ه اینها روز افتادی خوشحا_  

:�ه دفعه �ه هق هق افتاد و گفت 

ه �م�م ک�� �ا�ک خواهش � کنم اینقدر عذا�م ندە ازت خواستم ب�ای ک_  
خون��زی شد�دی دارم �ا�د برم دک�� 

]15:59 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۶۹ارت#

ن�اهم �ه تخت وملحفه ها بود،   پر خون بود،

�دم و انداختم �ا عص�ان�ت نفهم�دم چجوری  ملحفه ها رو از رو تخت کش  
�این تخت 

: که �ا گ��ه و حا� �� حال  گفت  

تو �مد هست _ 

:�ا عص�ان�ت گفتم 

�ال�� �ت ب�اد  دخ�� دیوونه حداقل � رف�� ب�مارستان آخه تو خونه ا�ه_ 
ون دادم در حال آوردن ل�اس ز�رش  بود، �دو  ن توجه �ه �� نفسمو ب��

حضور من 

�� ل�اس ن�اهم بهش بود ل�اس خواب کوتا� ت�ش بود،  نا نداشت ح 
عوض کنه 

: حق �ه جانب و عص�� گفتم  

نکه دست از د�گه هیچ وقت بهم زنگ نزن  ا�ه االن اومدم �ه خاطر ای_  
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�م برداری

:�ه نوار بهداش�� و ل�اس ز�ر و برداشت �ا گ��ه گفت  

� خر تو �_   ل گ�� کردم خواهش � کنم ه��� نگو  �ه  اش��ا� کردم ع��

:پوزخندی زدم و گفتم 

ت بهم  د�گه  حقته،،،  �ا این �ارات  �ا این حال خرا�ت و  زنگ زدنا_ 
ن� تو�� نظر منو �س�ت �ه خود تغی�� �دی

این حرف رو  زدم  �ا عص�ان�ت سمت در خرو�� رفتم 

:سمت �ارکینگ  و عص�ا�� گفتم

�این  منتظرتم معطل نکن _  

امروز �ه جلسه مهم دارم  

�  ر�ــع ساع�� طول کش�د که اومد  رفتم �ای��

خشم تمام ذهنم درگ�� بود من هیچ وقت ن� تو�ستم  او نو  ب�

�� ازم طالق اون خ�� �د کرد ،  من که شوهرش بودم �ه خاطر  اون عو  
گرفت 

 �ه مص�ب نف� �ا حرص �ه  س�نه دادم ، �اد  طال  افتادم �ا�د ا 
�
مروز حتما

�ی بزنم و

سم  شدە دورادور حالش رو ب��

کرد د�گه ند�دمش  ب�ینم پ�دا شدە �ا نه از اون ش�� که مهتاب �اهاش دعوا  

خ�� نگرا�ش بودم 

� شد �ا گ��ه گفت  :اومد سوار ماش��

معطل شدی ؟_ 

�گه هیچ عالقه ای برای  �ار آخرته  بهم زنگ � ز��  هزار �ار گفتم من د_ 
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و تو مهتاب بهت  ندارم از فردا شمارت ب�فته رو گوش�م ، من � دونم

� رم �ه �ا�ات همه �� رو � �م

طالق گرف��  اما همه درد�ت مال منه  

و � کردیوق�� داش�� �ا من عو�� عشق وحال تو � کردی فکر اینجاش

:ا گ��ه گفتاز جع�ه جا دستمال �اغذی چند برگ  دستمال  برداشت و �  

� خوام �ه �اری �کنم_  

برگشتم ن�اهش کردم  

� طور اشک � ر�خت و منتظر ادامه ی حرفش بودم   ن   � دو�ستم �� هم��
تو اون مغز داغو�ش � گذرە 

:که گفت

� خوام برم �انادا_  

:تا این حرف زدن عص�� ن�اهش کردم �ا عص�ان�ت گفتم  

 کجا � خوای بری؟_ 
�

� � ��

ن و �ه ر�ش من � خوام برم دن�الش  اون عوض�ا ن�ا�د �ه این راح�� بر _  
�خندن

:پوزخندی زدم و گفتم

مگه تو � دو�� رفته �انادا ؟_  

� رو روشن کردم ،ن�اهم بهش بودو  گ   :فتگ��ه � کرد ، ماش��

آرە سارا گفت که �اناداست _  

ن�اهم بهش رفت،  و متعجب پرس�دم  

�انادا   ؟   سارا ؟_  
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� پ�شش _    ارە سارا د�د�شون   رف��

:پوزخندی زدم و   گفتم  

ک� نداری   �ه زن مطلقه ای خ�� راحت � تو�� بری ن�ازی �ه اجازە_  

ون داد، �ا  احساس کردم   درد دارە حال خو�� ندارە ، نفسش رو ب��
:نفس نفس و گ��ه گفت

�ا�ک �م�م � ک��  ؟_   

:عص�� بودم �ا همون عص�ان�تم  گفتم   

چه �م� ؟_  

و وسط نکش  هیچ �م� �ه تو ن� کنم  مش�ل خودته خود حلش کن �ای من
ون داد و �ا گ��ه گفت :نفسش رو ب��

�ا�ک ازت خواهش � کنم _  

:عص�ا�� ن�ا� بهش انداختم  �عتم ز�اد بود و گفتم

� تو بری اونجا چ��ار ک�� ؟_   اونا د�گه رف��

 که چرا ولت کردە ؟ 
�

��  بهشون ��

:�ا عص�ان�ت ز�اد  گفتم   

� بود  احمق ب�شعور تو  نفهم�دی_  از اولم نی�ش هم��

�  پولت  �  فقط � خواس�� و �اال �کشن اون مردک و دوس�ت  قالت  گذاش��

:�ا گ��ه گفت  

�ا�ک  پول ندارم  هر�� پول داشتم ازم  گرفت_

:خند�دم قه قه ای � دادم و �ا حرص گفتم 

مهتاب ��  تو �ت � گذرە �گو_  
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:�از هم گ��ه کرد و �ا التماس گفت 

پول و رفت�ش رو ندارم �ا�ک �م�م کن_  

ون دادم و عص�� گفتم   :نفسم رو ب��

� ال��ه_  � �ه هم�� فکر � ک�� رف��

ه جا شد و �ازم  هق هق کرد، رنگ �ه رو نداشت  �� روی صند� جا� 
:گفت 

 کنم  میتونم برم سارا گفته برام دعوت نامه � فرسته مد�� د�گه �ارمو �_ 
فقط �ا�د پول داشته �اشم

:عص�� بودم �ا عص�ان�ت گفتم 

برو مهتاب  و� رو من حساب نکن _  

احساس کردم  نا�� نداشت نفس نفس  � زد 

:و گفت 

ان � کنم _ �ا�ک   برات ج��

:�ا عص�ان�ت �ا مشت روی داشبورد زدم گفتم 

ان کردی موق� که از من طالق گ_   ان کردی مهتاب ج�� رفته وق�� �ه تو ج��
ان کردی  تمام خ���امو ج��  ان کردی د�گه اون مرد ر�خ�� رو همه رو  ج��

ان ک�� حالم ازت بهم � خورە  ن� خوام ج��

:�ه هق هق  افتاد و �ا التماس و گ��ه گفت

اینجوری نگو �ا�ک من اش��اە کردم_  

]16:09 06.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #
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مس�حه زادخو  #

�۱۷۰ارت#

:�ه دفعه �ا ف��اد و عص�� گفتم

کردی    حق �ا   �سه د�گه اینقدر  حق �ه جانب ن�اش  موق�  این اش��اە_  
تو بود 

؟ 

�شم همون موقع که بهت التماس  کردم مهتاب زندگیتو �کن �ه ر  
کردی   � خند�دی  وق�� �ا وقاحت تمام گف�� منو ن� خوای، ولم

:و �ا ف��اد گفتم 

ی �شنوم  از �ا�ت پول �گ�� _  � د�گه �سه  من ن� خوام چ��

ن حق ندادی  �ه خاطر اون نامرد عو��    ازم جدا شدی  �ه صدم �ه م  
االن چرا �مکت کنم ؟

تمام این حرفارو �ا خشم و عص�ان�ت زدم  

:�ا عص�ان�ت ف��اد زدم   

کنارم د�دە   د�گه �ا�ک  اون  �ا�ک احمق ن�ست این آخ��ن �ارە مهتاب_ 
 �� �

و �ا عص�ان�ت  داشتم  منفجر م�شدم 

هزارتا حرف تو دلم بود  

:اما سکوت کردم و ز�ر لب �ا حرص ز�اد زمزمه کردم  

لعن�� حالم ازت بهم � خورە_  

تمام مدت تا رس�دن �ه  ب�مارستان سکوت کردە بود 

وق�� مقا�ل ب�مارستان نگه داشتم �دون حر�� پ�ادە شد  

604



� رو روسن کردم  و  سمت بن�اە  خودش رفت داخل ب�مارستان،  ��ــــع ماش��
مص�ب رفتم

� و تراف�ک و شلو�� خ�ابونا بودم،  رس�دم  بن�اە  ساع�� ب�ش�� تو ماش��
مص�ب 

نف� �ه س�نه دادم   داخل شدم 

� همه سالم کر      منو م�شناخ��
�
دم�ارمندا �ا د�دن من تق���ا

رد�اغ مص�ب  گرفتم،   ا�دار�� منو سمت اتاقش  همرا� ک 

شدم ل�خندی زدم و خسته و �ا تقه ای  در رو �از کرد و داخل 

:فت �ا د�دنم ل�خندی زد و از �شت صند� �لند شد�ا ل�خند گ 

�ه �ه �ا�ک خان از این طرفا _ 

درو �ستم و جلو رفتم

د . دست جلو بردم   .  دستمو ف��

� روی م�ل دعوت کرد منو �ه �شس��

:خودش هم رو�ه رو �شست و گفت 

خ�� خوش اومدی �ا�ک خان _  

:ت�که �ه م�ل دادم  و �اروی �ا انداختم و گفتم 

�� تو دست و �ال داری مص�ب ؟_  

:ل�خندی زد و گفت

�مت  م�گدە و�ال هست عا� ا�از�ون صاح�ش � خواد برە اونور ز�ر ق_ 
 � عجله دارە برای رف��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��
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کجا هست؟_  

� و چند تا برگه رو برداشت و   آورد  رو�ه روم   ل�خندی زد، �لند شد �شت م��
:گذاشت و گفت

همون دورو�رای خودتون _  

برگه رو برداشتم ن�اهم �ه برگه ها بود 

ون دادم و گفتم  :و�الی خ�� قشنگ بود، نفسم ب��

قرار بزار �اهاش  حرف بزن�م_  

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

ستم �خرم �ه �اشه اتفاقا من خودم � خواستم بهت خ�� �دم خودم نتو�_  
...ذرە ق�م�ش 

:ل�خندی زدم و گفتم 

برای تو این پول ز�ادە ؟_ 

:خند�د  گفت 

 �ا�ک خان تازە  رو مجتمع �ما�ه گذاری کردم دستم تنگه_  

� انداختم و گفتم  :برگه ها روی م��

درست � شه_  

:تماین دست اون دست کردم و آخرش �ه خودم جرات دادم و گف  

از طال چه خ�� چ��ار کردی ؟_  

ون داد و گفت  :�شو انداخت نفسش رو ب��

ن� دونم کدوم گوری رفته پ�داش ن�س_  

:ن�ا� بهش  انداختم گفتم 
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� اول رو �ه   وق�� � خواین �ه �� مح�ت  �ادمه �ه �ار خود طال گفت_   کن��
� حساس�ت ندارە، �عد  ، ب�ین�� � ..قسمت از پوس�ش امتحان کن��

:این �ار خند�د و گفت 

� گ��ه کورە المصب هر�� بهش مح�ت ک�� �م_  ە �تق ع�� �� �ه دخ��
چشم م�اد  

:خند�دم و گفتم 

ە تورو ن� خواد مص�ب خان چرا ا�ار �ه خواست�ش د_  اری؟دخ��

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

�نه  کردم خ�� خرجش کردم �ا�ک خان ن� تونم از پو� که واسش ه� _ 
�گذرم

واقعا من اون   دخ�� � خوام   

ون دادم و گفتم :نفس  ب��

ا اینکه �دو�� �ا تمام این اتفاقات پ�ش آمدە هنوز م�ی �ه خواست�ش �_  
ن� خوادت؟

�  انداخت و تک�ه اش را از م�ل گرفت و گف  :ت�ش رو  �ای��

آرە ن� تونم ازش �گذرم _  

:خم شدم سم�ش و  گفتم  

� دو�� این ا�ار تو برای خواست�ش عواقب خو�� ندارە _ 

:فقط ن�اهم کرد که ادامه دادم

�شهن� تو�� ک� را �ه زور نگه داری تهش �ه  خ�انت ختم م_  

]16:24 06.12.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۱ارت#

:سا�ت بود،  ن�اهم بهش بود و �ا ل�خندی ادامه دادم

من � دونم که بهت م��م _  

داد � م، �عد از چند مص�ب سا�ت شد،  ن�اە ازش گرفتم و �ه �اغذای روی م��
:لحظه سکوت گفت

�  خ_   ونه گرفته چند روز پ�ش �چه ها د�دە بود�ش دورو برای تج��ش گف��
،  ساندو�ــــچ  � فروخته  بود �عدش هم توی دکه ساندو���

االن هر�� �چه ها دن�الش � گردن پ�داش نم�کن

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

ە زندگ�شو �کنه _   ول کن مص�ب  �ذار دخ��

�ن زنو د اشته �ا�� تو مرد عاقل و دن�ا د�دە ای هس��  � تو�� به��

فت �ه دفعه  �ا صدای تقه ای �ه در ن�اە مص�ب  �ه سمت در ر  

� شهر  کوچه �ازاری،    در �از شد،  مردی �ا هیب�� ب�ش�� ش��ه ��ای �ای��
:گفت 

�ا اجازە آقامص�ب_ 

دە نفسش رو �ه داخل داد، مرد دستمال  تو دس�ش و جا�جا کر  

:تو ج�ب ک�ش  گذاشت و گفت   

جد�د آقا لط�فه خانم و ��ش امروز نقل م�ان کردن �ه خونه ی_ 

:نفسمو �ه س�نه دادم، مص�ب  گفت  
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طال امروز نیومدە بود ؟_ 

 طال رو اون_  
ً
دور و برا  آقا ما هر�� چشم انداخت�م  و  موند�م اص�

ند�د�م فقط این فرهاد دامادشون بود �مکشون کرد 

 � وسا�لشون رو بردن و رف��

:مص�ب  برگشته بود سمت مردە و گفت 

آدرسش کجاست؟ آدرسشون رو که پ�گ�� شدین _  

:مرد  نف� �ه س�نه داد و �ا آب و تاب گفت 

�له آقا رح�م آدرسشون رو گرفته �ا�� شونه_  

� �لند شد و گفت   :مص�ب از �شت م��

م �_  دین حواستون چهار چش� �اشه بهش  �ه محض اینکه اومد خ��

:مرد برای خوش خدم�� هم شدە گفت 

�ه روی چشم  همه حواسمون هست _ 

 رودر آورد، روشن کرد 
�

مص�ب  س��ار بر�

ون داد و گفت  :و نفسش رو ب��

میتو�� بری _ 

ون دادم  نفسم رو ب��

:س��ار و مقا�لم قرار داد و گفت

� بی�� �ا�ک خان   �ا�د دن�ال �ه الف �چه �گرد�م _  

:ای��ار خند�دم وگفتم  

�ع�� اینقدر برات �ا ارزشه که آدم برا�ش استخدام کردی_  

ون داد،  دود س��ار دو�ارە �ه م�ل تک�ه داد، �ا روی �ا انداخت نفسش رو ب��  
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ون دادم ن�اهم بهش بودو  گفت  :رو از �لوم ب��

�ا غرورتو �ذار کنار و �ه دس�ش ب�ار_ 

� و ن�اە کن د�گران چجوری �دس�ش م�ارن  .. �ا �ش��

:خند�دم و گفتم  

.ک� رو  انتخاب کن که انتخا�ت � کنه _ 

ون داد، �ک عم��� �ه س��ار زدم،  نفسم پر ش  د از دود نفسش رو ب��
:س��ار،  گفت 

پول ز�ادی �اب�ش دادم _  

� فرا_     ر کردە اون ندارە پولتو �دە  خودتم � دو��   واسه هم��

:�ا پوزخند گفت    

�ا پولمو �دە  �ا خواستمو قبول کنه _ 

:ن�اهم بهش بودو گفتم   

 ر _ 
�

و �ه �امت زهر ا�ه �اهاش ازدواجم ک�� تهش اینقد اذی�ت � کنه زند�
� کنه که خودت مجبور  ��� طالقش �دی 

ی نگفت   � �ه ن��جه ی درس�� نرس�دم ...   سکوت کرد  چ��

اش کنم   طال رو هم، پ�دا نکردم ن� دونم واقعا چطور و کجا پ�د 

� مهتاب خودمو لعنت فرستادم     که چرا  نتو�ستم نگهش دارم مق 
�  معلوم نبود �� �ه طال گفته بود که اب شد رفت تو ...  بود   ...  زم��

) ام�� (  

 کنم     تمام حالم از خودم بهم � خورە ن� تونم مث �ه آدم عادی زن 
�

د�
مدت    مهران زنگ زد اما اصال حال جواب داد�شو نداشتم 

... طال هم که جواب پ�اماممو د�گه نداد    
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...  را� خونه شدم  

روم �اشم  االن کجا �ا اینکه نگران بودم دل �� قراری داشتم، ن� تو�ستم آ 
ن اون مردا دن�الش... � تونه بر ه اون  از اون مرد فرار�ه 

ادم مث من �ه احساس عجی�� بهش د... �ا�د هر جور شدە  پ�داش کنم  
، � خوام کنارم  �اشه  � ن�از مث خواس��

اما چراشو  نم�دونم  

اون گفت دن�ال �ار � گردە     

رفتم تو فکر چطوری � تونم �مکش کنم ؟    

ند روز پ�ش    �ه دفه �اد خانوم فخار افتادم مدیر مسوءل موسسه  که  چ 
ش��دم دن�ال �ه نظافت �� بود  

...  �ا �عت براش پ�ام نوشتم   

ومد  منتظر  جواب پ�ام  بودم ، دقا��� نگذشت      پ�امش ا....  

خدا خدا �،کردم   که  �شه و �ه  طال خ�� �دم  

دل تو دلم نبود 

]09:08 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۲ارت#

امروز �اهاش حرف زدم، �االخرە قانعش کردم

�ت کردمفردا ب�اد �اهم ب��م �انون ناشنوا�ان �اخانم فخارم صح 
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خداروشکر رضا�ت داد   �االخرە طال هم  قبول کرد   

وق�� بهش گفتم مطمئ�� ؟ 

ی نگفت � چ��

و دقا��� �� تاب و پر از دلهرە �شت مان�تور �شسته بودم  

دل تودلم نبود که ب�اد 

�االخرە امروز � د�دمش 

د�شب خ�� نگرا�ش بودم نفهم�دم کجا بود؟ 

ی نگفت  � هرچه  پرس�دم چه چ��

ود دقا��� گذشت قرار شد ساعت دە  ب�اد و االن ساعت دە  ب 

اما هنوز  نیومدە بود

نگران بودم نکنه ن�اد ؟  

نکنه �ش�مون شدە  ؟ 

اشتم دلشورە ی س� کردم �م�� پ�ام �دم و  اما دست خودم نبود دلشورە د 
نیومد�ش،  تا گو�� رو برداشتم 

� �ارم خاموش روشن شد  د�دم چراغ روی م��

�ا عجله �لند شدم،  م���  بود ل�خندی زدم 

� بود �شت �ش طال بود، �ش �ای��

نفس �ه س�نه دادم و �ا �عت جلو رفتم  

م��� فقط  ن�اهم کرد ، �ا دست اشارە کردم برە 

م��� رفت  

� چقدر خانم ن�اهم بهش بود، مانتو شلوار ت�ش بود، �ا  �ک  مقنعه مش
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بود

چقدر تغی�� کردە بود 

لحظه ی اول فک کردم  اش��اە می�ینم ، اما خودش بود 

کوله �ش�� رو جا�جا کرد   

�ا اشارە دست  سالم کردم   نف�  س�نه دادم 

� بردارم  تا خواستم سوئیچ و م��ا�لم رو از روی م��

�ه دفعه �شت �ش مهران و د�دم 

� رو �م ماتم برد   دست خودم نبود ان�ار  اب یخ ر�خ��

طال  �ا د�د�ش یهو برگشت  

�� دوس�� �ه دفعه مهران �ا عص�ان�ت �دون اینکه مالحظه ی  من و  ح 
ت  زدە ام بهش بود  چندین سالمونو �کنه  �ه دفعه  �ا ز�ون اشارە که ن�اە ح ��

:پرس�د 

ە؟_  ام�� اینجا چه خ��

نفس �ه س�نه دادم سکوت کردم  

طال چند قدم عقب رفت، مهران جلو اومد

رفشو تکرار کرد، عص�ا�� ن�اهش �ه من بود و �ا ز�ودن اشارە و عص�� �از ح 
جوا�� ندادم برگشت ن�اە طال کرد

) طال (  

د�شب جا�� رو نداشتم برم 

د  موندنا و مجبور شدم �ه هوای طناز و موندن پ�شش و اینکه این  رون
ونم بهش � زدنا   �ه بهبود   خوب شد�ش  �مک م�کنه پ�شش �م

�ا اینکه خ�� برام سخت بود
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ون بودن و خ�ابون گردی بود  اما به�� از  ب��

ن کردە و نقل خونه که ن� تو�ستم برم اینجور که فهم�دم فرهاد �مکشو  
م�ان کردن

�   و ا�ه خدا �خواد مامان  و �    و سامان گرفت �ه خونه جد�د فرهاد رف��

پ�ش  طناز بودم

د  � سا�ت بود گه گداری چند �لمه حرف م��

دم اما این �ار این من بودم که پر از آشوب ب  � ودم ل�خند م��

اینقد زنگ زد پ�ام داد �الخرە مجبور شدم جوا�ش �دم  

ه برام �ار پ�دا وق�� �ا ام�� چت کردم و حرف زدم �� ا�ار کرد  گفت  ک
واد �ه من �مک کردە واقعا ن� دو�ستم ادل�ل �اراش چ�ه چرا انقدر � خ

کنه ؟

�اشم؟ چرا � خواد خودشو بهم نزد�ک کنه �ع�� چه �اوری داشته 

اون نی�ش از نزد�� �ه من چ�ه؟ 

اما من اینقدر احمقم که نمیتونم �اور کنم �ا نه ؟ 

ون دادم تمام شب رو ب�دار بودم �ه فکر  ام��   اینقدر ا�ار کردنفسم رو ب��

کت �اشم  ۱۰که �االخرە قانع شدم ساعت    توی ��

و�اهم ب��م �ه جا�� که گفت نظافت�� احت�اج دارن  

بودنه مجبورم  و �االخرە قبول کردم  حداقل به�� از تو خ�ابون

از محل  �ار   این جور که ام�� � گفت جای مطمئ��ه  

کت � رسوندم  ۱۰ق�ل از ساعت  بود �ا�د خودم رو �ه ��

�ه خواسته ی  ام�� مانتو شلوار پوش�دم و رفتم
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پ�ام  دادە بودم پ��ا  برام آوردە بود  

ک ت �االخرە اون جور که ام�� خواست آراسته و منظم رفتم ��

�اغش رو از م�� گرفتم ، منو  �ه اتاقش  راهنما�� کرد 

ه��� برام مهم نبود  �� ناراحت بودم اما �از �ا این ��ە رو�رو �شم د�گه   
چون من خطا�� مرتکب شدم

من قصد و ن�ت �دی دارم  

م تکون داددر  استانه ی در بودم، ل�خندی زد و �شو �ه �شونه سال  

ل�خندی زدم تلخ، سوئیچ �ا م��ا�لش رو برداشت  

ود و  ن�اە و بوی عطر آشنای مهران رو �ه خو�� شناختم،  �شت �م   ب 
مات ام�� �ه �ست �م 

و  صدای  قدم های عصب�ش 

نگش  پ��د اینکه  �مو چرخوندم ن�اهم �ه مهران ِعص�� افتاد،   د�دم ام�� ر 
از  از مهران حساب � برد خ�� عص�� بودم

ام�� هیچ ارادە ای از خودش نداشت 

اون ن�ا�د  اینقدر �� ارادە و سست  �اشه 

گفت   مهران  �ا خشم   �ا ز�ون اشارە  ن� دونم �� �ه ام��   

اما هر چه بود �ه من م��وط بود  

ام��  سا�ت بود ه��� نگفت 

مهران جلو آمد و �ا عص�ان�ت  دستاشو تکون داد 

� هر چه �از  ن� دونم �� بهش گفت  هرچه بود عص�ان�ی�ش واضحه  و 
� بودم راجع �ه منه بود مطم��
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]09:13 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۳ارت#

� ن �ه دفعه �ا عص�ان�ت سمت من برگشت و �دون اینکه کوچک��
ون داد و �ا عص�ان�ت گفت :مالحظه ای نفسش رو ب��

� اصول ا_   ای  این س�ک ز�ر �ا گذاش�� خال�� و مط�ح هوا هوای  شما  دخ��
مانه است  که برگش�� ؟.. کردن پ�شنهادات �� ��

نو عص�� آب دهنم رو قورت دادم، خ�� عص�ا�� بودم حرفش �ه شدت م 
:کرد که �ا عص�ان�ت تموم گفتم

..     د نم�خورە جوا�� که �ه موقع ندی مثل غذای �د شدە س د�گه �ه در  _ 

:�ا پوزخند ادامه دادم

�ع�� حرفارو ن�ا�د زد  _ 

�ه تو چه آخه  ؟!  �ا�د ُمشت کرد و زد تو دهن طرف

:عص�ان�ت بود وگفت 

ە کث��� هس�� _  این اخالق و حرف زدنت معلومه که دخ��

:حرفش خ�� ناراحتم کرد   �ا عص�ان�ت گفتم 

؟  ..اخالق من از ق�افه تو  نچسب ترە _ 

:پوزخندی زد و عص�� ن�اهش �ه من بودو گفت  

ە این  �� و _  ی �ا روا�ش  �ازی � ک��   ان�ار  �ادت م�� اسه این همه درگ��
..و  ال�� �ازی تو  مناسب ن�ست 

پوزخندی زدم ن�اهم بهش بود خ��  دارە حرصم م�دە  
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مون به�� نفهمه ام�� تمام مدت سا�ت بود خوب � دو�ستم نم�فهمه اما ه  
دوس�ش چه ادم لجن�ه  

:که عص�� گفتم   

د،م�گفت_   �  م��
�

:ننم  حرفای خ�� قشن�

!  رفتار آدما انع�اس رنجا�� هست که کش�دن

:پوزخند زد، عص�� ادامه دادم   

دت کردە خوف تو همه رو �ه د�د  نحس خودت � بی�� �ه جا ��   نابو _ 
ورت داشته 

برگشت و عص�� ن� دونم رو �ه ام�� �� گفت  

ی نگفت    � ام�� سا�ت بود   چ��

:این سکوت ام�� اذیتم کرد که عص�� گفتم  

ی _  .. �ارس نکن ا�ه ن� تو�� �از �گ��

� برداشت  ت  ا خواست تا من این حرف رو زدم �ه دفه �ا خشم سمتم خ��
متوجه شد و   س�� بزنه جیغ زدم همزمان �ا حرص از الی دندوناش، ام�� 

:��ــــع جلوشو گرفت و سد شد و غ��د 

خفه شو من دلم برای ام�� � سوزە که گرفتار تو شدە _ 

:ای��ار عص�� شدم و گفتم  

� بهتون بر  _  م�خورە؟ از چرا وق�� مثل خودتون �اهاتون برخورد � ک��
خودتون �دتون م�اد؟

:�ا خشم و پوزخند گفت  

ی که �ه تیغ زدن ��ای مردم افتخار � کنه �شون م_  �دە تو خونه دخ��
 کش�دە 

�
�درش گشن�
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:�مو تکون دادم و گفتم  

اشم، نه در مورد من قضاوت نكن ، من �ه دن�ا اومدم كه  معمو� �_ 
...در ضمن من �اری �ه ام�� ندارم  اون  ..   �� ع�ب ونقص 

:نذاشت حرف بزنم و عص�� گفت  

همونا�� که م�گن ما از اوناش ن�س��م_ 

 از اوناشن
�
دق�قا

� ب�ش�� 
�

..�ا چند ِلول حرومزاد�

:عص�� شدم و حرفش ا�ش �ه جونم زد اما �ا پوزخند گفتم  

حرفتون  خ�� سنگینه _   

فرتونو  درم�ار�م 
�
..و� ما بزرگوار�م �ا �ه ل�خند ک

:ن�اهم �ه ام�� رفت و گفتم  

  � خواد �م�م من    هیچ نی�� ندارم �خوام ام�� رو اذ�ت کنم خود ام�� _ 
کنه من که  ا�اری نکردم 

:پوززخندی   زد و گفت  

.. ەریگ یمن وخن رس یسک ەدن خن یسک ات

:پوزخندی زدم و �ا حرص گفتم 

اصال  وق�� دو نفر �اهم خوشن،_ 

همد�گرو دوست دارن؛

!! ؟؟...�ه تو چه که �ه هم م�ان �ا نه

:ای��ار عص�� شدو گفت  

 ام�� �کش    ن� ذارم  بتا_ 
�

زو�� هرزە �� خود کردی �اتو از زند�
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:� دو�ستم  دارە ز�اد حرص � خورە، �ا پوزخند گفتم  

امتحا�ش  ما �د بودن رو خوب   �لد�م  اما شعورمون کش�دە رو ک�_ 
نکن�م    

�� عص�� و پوزخندی زد که سمت در رفتم، برگشتم ن�اە ام��  کردم  خ 
ون  ون دادم رفتم ب�� ....�الفه   بود، نفسمو ب��

داشتم حرص � خوردم �ه شدت  

ش�م �از�ر د�گه دست خودم نبود �غضم �� اخت�ار شکست و �ه ارو�  ا 
شد 

:گوش�مو از  کوله ام در اودرم و تندتند نوشتم   

   ب�ا ام�� من �این منتظرتم  ا�ه  هنوز   � خوای �م�م  ک�� _    

م   ۱۵  دق�قه م�مونم   ا�ه نه من  م��

ون دادم �ا دست لرزون  نوشتم و �ا اشک تو چش  مام پ�امو نفسمو ب��
فرستادم

]10:38 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۴ارت#

)ام�� ( 

ون دادم عص�� ن�اهم �ه مهران، �ا عص�ان�ت � ا اشارە �ه نفسم رو ب��
:دستاش گفت 

خفه خون گرف�� ؟_ 
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دتمام مدت آب دهنم رو قورت � دادم، اصال حالم خوش نبو  

اون لحظه ن� دونم مهران �� بهش گفت 

نبود که از نفهم�دن و �ش��دن  عذاب � کش�دم، هرچه بود خوب  

تمام ن�اهم �ه مهران بود 

:فت �ا ز�ون اشارە  و دستای  عص�� که  تند تکون � داد  گ 

دلم برات � سوزە �د�خت اما تو حال�ت ن�ست _ 

 بودم، �ا �ه دست و ل�� تر کردم دستام � لرز�د،  م��ا�ل دستم بود و عص�ا�� 
:�ا ز�ان اشارە و عص�� گفتم

من اش��ا� مرتکب �شدم _ 

:پوزخندی زد و �از �ا ز�ان اشارە و دست کردو گفت  

�ن اش��اهت  اینه که_  بزرگ��

...!   فکر � ک�� �ق�ه مِثل خودتن

:�ا خشم ن�اهم بهش بود که ادامه داد  

.سادە ای خرە سادە _ 

ە م  ون  دادم ،  و��� � حر��  نداشتم،  نفس ب�� ��ا�لم بود که تو جرات گف��
دست،   حس کردم 

ن �ا اشارە �ه ن�اهم �ه صفحه م��ا�ل بود،  �ا �ه دسته و �ا دست لرزا 
:گفتم 

دوسش دارم _  

پ�ام از طرف طال بود 

هران کنمآب دهنمو قورت دادم، ن� تو�ستم �مو بردارم  و ن�اە م
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اما پ�ام طال برام مهم�� بود که خوندم 

ب�ا    ام�� من �این منتظرتم  ا�ه  هنوز   � خوای �م�م  ک�� _ 

م   ۱۵  دق�قه � مونم   ا�ه نه من  م��

��ا�ل  رو از ن�اە ساعت م��ا�ل کردم که  �ه دفه  مهران عص�� خواست م 
اض کردم  ە، عص��  و �ا صدای ناهنجارم اع�� دستم �گ��

نفسش رو عمیق �ه س�نه داد  

خ�� داشت  حرص � خورد

:ن اشارە گفتن�اهم بهش بود خ�� عص�ا�� شا� بودم، �ا عص�ان�ت ز�ا 

�ع�� �� دوسش داری ؟_  

ون دادم، عص�� بودم دست خودم نبود دل تودلم �  نفسم رو ب�� نبود برم �ای��
طال هنوز منتظرم بود و ام�دوار بودم منتظر �مونه 

رص � خورە عص�� دستاشو تکون � داد ح�� معلوم بود دارە �ه شدت ح 
:تندتند �ا ز�ان اشارە گفت

�ا  "عشقه"ماە �ا�د �گذرە تا �فه� احساساتت  ۴روا�شناسا م�گن _ 
�ا هوس   " جذب شدن سادە"

؟؟؟..ماە ۴م�فه� 

مزخرفه ....َ�عِد دو روز   نگو  عاشقم  

اراح�� �ا �ا ز�ان ل�� تر کردم خ�� از دس�ش اون لحظه ناراحت شدم و �ا ن 
:اشارە گفتم

شناسم حرف�ه ؟تو چرا اینقدر �دبی�� اصال من �  خوام اون دخ�� رو �_ 

:ون داد و گفت عص�ا�� بودم �ازم ن�اهم بهش بود �از دستاشو تندتند  تک

ب�ی��  � خوای �شنا� �تا�اش واضح  و  ع�انه  آنچه که �ا�د _  
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؟ کوری نمی�ی��

:م �ا عص�ان�ت سمت جلو � رفتم،  دستامو تکون دادم و گفت 

این حرفا تو کتم ن� رە م�خوام �اهاش ازدواج کنم _  

دستمو گرفت منو سمت خودش کشوند مقا�لش ا�ستادم   

:عص��  �ا  ز�ان اشارە گفت  

ازدواج ک�� ؟_ 

:منم عص�� بودم و �ا همون دستام  گفتم  

انوادە �شه ارە  �اهاش ازدواج � کنم واسه هم�شه داشته  �اشمش و  خ_ 
برام 

�ا عص�ان�ت ن�اهم بهش بود  

چی��  �ه ابرو  داد 

وق�� جمله اش رو �ا ز�ان اشارە گفت 

ون دادم جمله اش رو توی ذهنم تکرار کردم  نفسم رو ب��

طرز تفکرش قرارە �چه هاتو بزرگ کنه،نه قد و ه��لش_  

� �اش .. �س درست انتخاب کن  واقع ب��

:د�ت تمام گفتم ای��ار پوزخندی زدم و �ا پوزخند و �ا ز�ان اشارە و �ا ج

�گذرونم �ه  آرە من  از خوش�� خوشم اومدە اصال � خوام �اهاش فقط_ 
 خودمه  مهران راحتم �ذار 

�
تو ارت�ا� ندارە زند�

:دم  گفتمعص�ا�� ن�اهم کرد، �ا عص�ان�ت و�ا ز�ون اشارە ادامه دا

� بودی من حر�� زدم؟_   مگه تو وق�� �ا نازن��

 �ه موهاش  زد و عص�� ن�اهم کرد 
�

تا این حرف زدم چن�
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:�ا عص�ان�ت  و �از �ا دستام گفتم  

نم هر�� تو منم اون موقع �� نص�حتت کردم اما تو گوش ندادی حاال م_ 
 برام مهم ن�ست

�
��

اصال � خوام �م �ه سنگ �خورە  

�ش رو �ه �شونه تاسف تکون داد

ون دادم �ا ز�ون اشارە گفتم  :نفسم رو ب��

دم اندازە دوس��مون �جاش اما ازت خواهش � کنم اذیتم نکن من خو _  
نه اجازە �  �ا�� مش�ل دارم خودت هم � دو�� نه �ه ک� نزد�ک � شم

ست دارم �اهاش دم ک� بهم نزد�ک �شه اما این دخ�� برام فرق � کنه دو 
آشنا �شم اون �ه دردی دارە که تو نم�فه�

ون دادماین حرف رو که زدم پوزخندی زد برام مهم نبود نفسمو ب��  

شارە �ا جد�ت تمام �ا پوزخند ن�اهم �ه دستاش بود و جمله ای که �ا ز�ان ا 
:  گفت

�ه لغزش فقط وق�� _

ان  م�شه که   قا�ل ج�� ت�د�ل �ه اش��اە غ��

�جای اصالح، ان�ارش ک��  

ون دادم ن� دونم چقدر حق  �ا مهران بود  ش  ا�د از تج���ا�ش نفسم رو ب��
دق�قه ب�ش��  � گفت،  سکوت کردە ام،  ن�ا� �ه ساعت م��ا�ل که  پنج

نموندە بود ، کردم 

�ا  پوزخند و �ا دست اشارە کرد که برم

  � ون دادم سکوت کردم و �دون حر�� رفتم �ای�� نفسم رو ب��

623



]11:02 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۵ارت#

دم   � تندتند نفس م��

 � ن� دونم چه جوری رفتم �ای��

دم�له ها را �� دوتا رفتم �این اصال  منتظر آسا�سور �ش 

نف� �ه س�نه دادم 

ن�اهم �ه گوشه �خ�ابون بود  

د ل�� تر کردم، �ک لحظه احساس کردم  ن�س و دن�ام خراب ش 

ند�دمش  شا�د دیر رس�دم 

تم ��ــــع  گوش�م رو از داخل جی�م در آوردم   و  شمارشو گرف

ه اطراف بود، د�دم از دقا��� کوتاە خ��  شا�د �م�� چند ثان�ه  ن�اە نگرانم �
مغازە آقای سعادت 

ون اومد   ل�خندی زدم �� ارادە .  ب��

کردم  وق��  جلو اومد ،  ل�خند زد تلخ بود و منو اینو خوب حس

  � �ش رو  انداخت �ای��

ە �ا�د �دس�ش ب�ار   مدست خودم نبود احساس کردم دارە  م��

ندارم  این دخ�� شا�د دارە � شه ن�مه ی از وجودم و خودم خ��  

چرا ؟

چرا دوسش دارم ؟
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چه سنخی�� �ا من دارە چه صن� �اهاش دارم؟

� ...  ن� دونم  فقط � دونم � خوام دوس�ش داشته �اشم هم��

� خودم حرکت کرد�م  دس�شو گرفتم و ��ــــع سمت ماش��

�دون حر�� برگشتم ن�اش کردم

 �دم ن�اهم  � کنه متعجب،  �ک لحظه قل�م �ه درد  اومد  

خ�� و نم اشک رو تو چشماش �ه خو�� حس کردم 

زنه اما �ا این وجود حس کردم س� م�کنه و � خواد ل�خند ب 

ی نگفتم اما � د � و�ستم �از مهران دلم �ه درد اومد من هم  ل�خند زدم چ��
دلش رو رنجود 

� که  گوشه خ�ابون �ارکش کردە بودم،  ر  فت�م �ا �عت سمت  ماش��

� رو زدم    س��ــــچ رو  در آوردم و د�مه �از کردن ماش��

� رو �از کردم و �شست �دون حر�� خودم هم � شت فرمون ��ــــع  در ماش��
�شستم

 نف� �ه س�نه دادم، ن�اهم �ه چشماش افتاد ل�� تر کردم 

�ندە ن�اهم �ش رو انداخت د�دم �م��ند رو کش�د، خواست  �م��ند رو ب
وردە بود و من بهش بود دلم � سوخت از اینکه مهران اینجوری  اشکش درآ

هیچ �اری نتو�ستم �کنم 

وشه ل�ش را گ��د�م رو برداشتم  ن�اهم  هنوز بهش بود اون لحظه د�دم گ 

جول  و �ا انگشت خواست بزنه رو نوک دماغش و �ه ل�خند محو خ 
گوشه ی ل�ش  که اجازە ندادم و دس�ش رو گرفتم

خند�د و �ش رو برگردوند 

خند�د اما خندش رو �ا  لرزش شونه هاش د�دم  
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ه بود که �� ارادە  وق�� اش�اش رو گونه هاش غلت�دن  و ن�اهش رو از من گرفت
م��ا�لمورو گرفتم و براش نوشتم

دوست قوی من   طال خانوم اخماتو وا  کن  زشت م��� _ 

ن�ینم تو خودت �اش�ا  گ��ه ک��  �د  م�شما 

پ�ام  رو فرستادم گوشه ل�مو گ��دم   

ون دادوق�� پ�ام رس�د ن�اهم کرد ل�خندی میون اش�اش زد و نفسش  رو ب��

داشت  � نوشت و منتظر جواب بودم که بهم �دە  

�لد نبودم درست ابراز عالقه کنم 

اصال شا�د هنوز اونقدرها که �ا�د ن� شناختم

ی � گفتم �از هم فراری اش �دم بر خ  � الف انتظارم دخ�� شا�د ا�ه االن چ��
 خود �شهشل و وا رفته ای نبود  که �ا  �ه ابراز عالقه  از خود �� 

پ�امش اومد 

:ل�خند زدم و خوندم  

مامانم هم�شه  م�گه نه   �ا ک� �حث کن_  

نه  از ک� انتقاد کن 

هرک� هر�� گفت  �گو

حق �ا شماست 

م   اما من خر ن� تونم جلو ز�ونمو �گ��

ن�اهش کردم خند�دم که خودش  اش�اشو �ا� کرد  

ون دادم و منتظ ر پ�امش بودم و تک دس�ش و برام تند نوشت، نفسم رو ب��
که رس�د

و برگردوندم و ن�اهم وق�� پ�ام خوندم گوشه ی  ل�م رو �� اخت�ار گ��دم �م ر  
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را از ن�اهش گرفتم و جمله رو توی �م تکرار کردم

�ک�م ندار�م �گه_ 

ح�ف چشای خوش�لت ن�س

!اشک�ش کردی؟

شماش از همونطور که �شتم بهش بود و نف� �ه س�نه دادم  تص��ر چ
خاطرم گذشت جدابن  س�اە و خواس�� عروسکن  

�� اخت�ار نوشتم 

شدە تا حاال  آرزو�� داشته �اشه  ک� رو داشته �ا�� ؟_  

ومد    نف�  �ه نتو�ستم برگردم ن�اهش کنم  جرا�شو نداشتم اما پ�امش ا 
س�نه دادم احساس عجی�� داشتم  که نوشته بود 

داشته �اش�م کدوم �� از آرزوهامون برآوردە شد که �خوا�م �ازم آرزو -

ن� دو�ستم �� ��م که پ�ام دومش هم اومد    

.��ا�ل بود زل زدە بودم �ه صفحه که  راە ارت�ا� منو طال   این م 

.دلم �دە، یخ زدە. آفتاب داغه، اما تو دل من برف م�اد_ 

ی که دلُم گرم � کنه �ه دلخو  � ی �ادم رفته، �ه چ�� �  �ه چ��
�

�� �ه  زند�
 من مش�الت مثل دستمال �اغذی � مو  �� دغدغه  

�
نه،تو زند�

ون  ..تا �دونه بر� دارم �� د�گه � زنه ب��

]14:48 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۱۷۶ارت#

) طال ( 

سه ماە  بود اومدە بودم �انون ناشنوا�ان �ارم خوب بود 

 اینجا بودم و شب هارو ت 
�
وی نمازخانه را�� بودم این  مدت  هم تق���ا

� خواب�دم

اینجا  نگه�ان داشت �ازم خدارو شکر تر� نداشتم شبها 

ون داد...   خانم فخار نفسش رو ب��

:ن�اهم بهش بود، �مو انداختم گفتم  

چشم خانم فخار_ 

:�شو انداخته بود خ�� برام سخت بودوگفت 

ینجا هم �ه �ارگر من �ه خاطر  ام��  قبول کردم البته نا�فته نماند  ما  ا_  
جان    شمارو معر��  ک ردن  و ثا�ت کردین  نظافت�� احت�اج داش��م  که  ام��

 � آدم مطمئ�� هست��

ون دادم  نفسم رو ب��

:� دو�ستم �� م�خواد �گه، گفت 

ن و ن�ا�د شب رو اینجا �_   مو�� ، طال جان  برای اما ادارە این جا ایراد � گ��
من مسول�ت دارە 

ون دادم و �ه سخ��  ل�خند تل�� زدم   : و    گفتمنف�  �ه سخ�� ب��

خانم فخار شما خ�� �ه من لطف دار�ن_  

� که �اعث شد�د من اینجا استخدام �شم و مورد قبول ش  ما شدم �ک هم��
دن�ا ازتون س�اس گزارم

:ل�خندی زد و �ا خود�ار دس�ش داشت �ازی � کرد و گفت 
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ب موندن  ام��  و گفت  مش�الت داری و جا�� برای  ش...    ن� دونم_  
�شه شبها �مو�� نداری من خودم �ا ادارە  صح�ت م���نم ب�ینم جا�� پ�دا  م

:�ا �عت و عجله  گفتم   

مروز  �ه فکر نه شما ن� خواد  خودتونو تو درد� بنداز�ن ، خودم  ا_ 
� کنم 

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

� ادارە ممنونم طالخانوم  که منو درک � ک�� �اور کن من فقط ط_  بق قوان��
ندارم  دارم حرف � زنم و گرنه من مخالف�� �ا موندن شما اینجا 

و واقعا از �ارتون همینجا را�� هستم 

تمام �چه های اینجا خ�� تو رو دوست دارن

:ل�خندی زدم و گفتم 

ا احساس خو�� من هم اینجارو دوست دارم این مد�� که اینجا بودم واقع_  
�  بهم دست دادە  از این که اینجا �ار � کنم و �ا شما هم �اری دارم �اور کن��

 خ�� خوشحالم ن� خوام �ه خاطر من مش�الت �ه وجود ب�اد 

:�ش رو تکون داد و گفت  

 _ � درسته ممنون که درک � کن��

سالش بود، ل�خندی  ۹و  �۸لند شدم همون لحظه د�دم �� از �چه ها�ه   
زد و ن�اهم کرد ،  در استانه  در بود 

:خانوم فخار �ا خندە  گفت

تو فقط نظافت�� ن�س�� _  

 اینجا �ا اینکه  سه ماهه  اومدی �چه ها خ�� دوست دارە

�چه  �ا اشارە �ه �ودستا�ش از من خواست که برم
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ب�ان کردن منظورم  �ا  اینکه سه ماە بو د، اومدە بودم اما تا حدودی برای 
ز�ان اشارە رو داشتم �اد � گرفتم

دم و    �ا دستام اشارە  �ا ل�خند و در حال�که چشمامو �ا ل�خند عم���  ف��
:کردم و  گفتم

االن م�ام برو_   

:��  �چه  و دس�شو تکون داد و �ا ز�ان اشارە گفت  

ون  منتظرم ��ــــع ب�ا  _   خاله ب��

:خانم فخار �ا ل�خند گفت  

�ارت برای  امروز تمومه ؟_ 

:�ا ل�خند  گفتم  

 گذرونمحاال    تا ساعت �اری که تموم � شه  �ا �چه ها وقت �_ 

:ل�خندی زد و گفت 

همینه که  �چه ها خ�� وا�سته شدن _  

:از �شت صند� �لند شدم و گفتم

ت�اط برقرار منم  خ�� دوسشون دارم  و تو�ستم �اهاشون �ه خو�� ار _   
کنم

:ل�خندی زد و گفت 

ی_   آرە متوجه شدم که خوب  داری ز�و�شونم  �اد � گ��

 خ�� دن�ای جال�� دارن _ 
�
درسته   واقعا

:و  ل�خند � زدم و گفتم

اع�� تمومه �ا اجازتون من مرخص �شم ا�شا� من �ارم که ��  دو  س_  
م فقط  �مونم  ��م �ا �چه ها �عد م��
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ی نگفت    � فقط ل�خندی زد چ��

ون دادم   دستمو برد  ون �الف نف� ب�� م تو جی�م و ز�ر لب از اتاق اومد ب��
:زمزمه کردم 

نم نگذشته  �ع�� خدا�ا خو�� �ه ما نیومدە همش چند  ماهه  از اومد_ 
ر�خت مص�ب رو ند�دم شب روز اینجا بودم 

این جوری �ا�د گند بز�� �احال من صفا �دی؟ 

ە بود تکون خورد  ەدستم تو جی�م بود که �ه م��ا�لم  و���

رو ند�دم،    فقط  پ�ام � داد حا  س�د این مدت درست   ام�� لمو می��
دی��ه دیر � اومد  

از  این  احوال  � دو�ست که ش�ا اینجا تو ادارە � خوا�م را�� بود، و  
پرس�دن هاش � فهم�دم که خ�� نگرانه 

الش به�� شدە بود تو این مد�� که  چندین �اری    د�دن  طناز رفتم خ�� ح 
بود و   و  و فرهاد  �م وک�ی براش نذاشته بود، حالش رو �ه بهبودی

عنق��ب مرخص �شه 

ی، شور، ت � ر�� درست � کنه مادر  هم  ش��دم هنوز تو خونه �ار � کنه س��
 بود،  تو خونه ا

�
 �که  � اندازە،  خالصه �گرم  زند�

�
ی که فرهاد داد زند�

� کردن خونه عا� بود و ش�ک 

�ه و درساشو دارە پ��ا  هم که تو ب��اری  �ار � کنه و �ار و �ارشم  خ�  
ە � خونه چقد خوشحال شدم دل �ه درس دادە و از ته دلش پ� گ��

 کنم اما مادر   چند �اری از من خواست که برم �ه خونه �اهاشون ز  
�

ند�
منو و منو پ�دا  نتو�ستم از مص�ب  � ترس�دم از اینکه جامو ن� دو�ست و 

ن� کرد خ�� خوشحال بودم
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۷ارت#

ی صفحه بود م��ا�لم رو از ج�ب مانتوم  درآوردم، د�دم پ�ام ام�� رو 

نفهم�دە بودم که پ�ام دادە بود 

�� پ�ام دادە بود 

که �ازشون  نکردە بودم  

��ــــع  �ازش کردم 

از  ن�م ساعت پ�ش بود ق�ل از اینکه پ�ش خانم فخار  برم

شو ؟�ع��  اینقدر  درگ�� بودم که صدای زنگ پ�ام رو �ش��د   م؟ ح�� و���

�ا �عت �از کردم   

:د�دم نوشته بود

طالخانوم حالت چطورە ؟_  

ی که جواب نم�دی ؟   دارم نگرانت م�شم خو�� تو ؟  درگ��

تو خو�� ؟.....  

ون دادم �ه حالت اە  نفسم رو ب��

این �ار مجبور شدم جواب پ�امش �ه جور د�گه �دم 

ون دادم و فقط �ک �لمه نوشتم   نفسم رو ب��

نه 
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م��ا�ل رو تو جی�م انداختم و سمت  �چه ها رفتم 

� تو ح�اط �ازی � کردن  داش��

ساعت �ار�م که تموم  شدە بود  

 شدش�فتم تموم شدە بود �ه ساعت د�گه هم اینجا تعط�ل �   

�   داشتم �اهاشون �ازی � کردم  و �چه ها � رف��

هم برای �گر� بود هم غصه هام �ادم � رفت

هم  منم ز�و�شون �ه خو�� �اد � گرفتم 

ی �دون اینکه �خوام �چه ها �ا د�دنم  ذوق زدە شدن و هر ک � دوم �ه چ��
 � � گف��

ند�ا اینکه مر�� داش�ند اما �ک ساعت را �ا من � گذراند 

و �ا تمام وجودم بهشون  عشق � ورز�دم  

شتم که �ا این �ه احساس عجی�� داشتم ن� دونم شا�د من هم �مبودهای دا
ان � شد که خودم خ�� نداشتم �چه ها ج��

اینقد �گرم �ازی بودم، نفهم�دم زمان گذشته

    � �چه ها هم  رف��

تنها روی ن�مکت �شسته بودم 

ن� دو�ستم چ��ار کنم �ا�د وسا�لم رو جمع � کردم  

ود � کردم �ا�د شب رو  پ�ش طناز   � رفتم �عدش  �ه فکری �ه حال خ

دن پ�شش دوست نداشتم این طوری �شه  و�   حداقل  �ا  بهونه � ز 
فتم ... م��

�الفه دس�� �ه موهام  از ز�ر مقنعه بردم  

� برگهاش ر   � داشت �ا نازوادا  � اومد   از  ر�خ�� �  �شان  �ای�� وی زم��
633



ودم اما حاال  اومد�ش رو � داد صبح  امروز  �ل  محوطه رو جارو زدە ب
ی بود  � محوطه پر از برگ های زرد �ای��

نم برای اینکه خودم رو  � گرم کنم و بتونم �ه ساعت فکر ک

�لند شدم و محوطه  جارو زدم

همه رو گذاشتم داخله ک�سه ز�اله 

 رفتم که جا رو نف�  �ه س�نه دادم   �ک لحظه داشتم  �ه ته  ح�اط  � 
�ذارم 

� و ک�سه ز�اله ه � بود و برگشتم د�دم تمام برگها ر�خته روی زم�� ا روی زم��
عص�ا�� شدم �ع�� �ار� میتو�ست �اشه؟

ردنهمه ی  �چه ها رفته بودن و از  این ش�طنت ها که ن� ک 

عص��   دور خودم چرخ�دم   

� برداشتم ،  �ه دفعه نف  سم بند اومد وق�� عص�ا�� ک�سه ها را از روی زم��
چشمام  توسط �� �سته شدە

نف� �ه س�نه دادم  بوی عطرش حال وهوای خا� داشت 

چرخم ل�خندی �ه آرو�  همون جور که چشمامو �سته بود س� کردم که � 
روی ل�ا�ش بود

:�ا عص�ان�ت �ا ز�ان اشارە �ه گفتم   

دیوونه چ��ار کردی؟_  

تا  د�د من اینجوری حرف زدم  �ا ز�ان اشارە   

:ە گفتمچنان چشاش متعجب شد که من هم �م ن�اوردم  �ا ز�ان اشار 

�ا�د خودت همه رو جمع ک�� _  

:این �ار خند�د اونم �ا ز�ان اشارە گفت  
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رانت شدمچرا گوش�تو جواب نم�دی � دو�� چقدر بهت پ�ام دادم نگ_ 

دم تازە �اد گوش�م   افتادم،  ��ــــع  از داخل جی�م در آور  

صفحه رو �از کردم، د�دم چندین �ار هم زنگ زدە بود

پ�ام دادە بود

کوت رو برداشتم اما تازە �ادم اومد که م��ا�لم رو  سکوت  بود  ، حالت  س
و گو�� رو توی جی�م گذاشتم 

:�ا ز�ان اشارە گفتم

� � کردم که تو گند  زدی_   داشتم اینجارو تم��

  � ون داد   ک�سه های ز�اله رو از از رو زم�� برداشت و �ا ز�ون  نفسش رو ب��
:اشارە و ل�خندی  گفت 

خودم جمع � کنم _ 

م و  �ا ز�ون اشارە و ن�اهش �ه  من بود ،  ک�سه ز�اله هارو  را از دس�ش گرفت
:شمردە شمردە که لب خو�� کنه ، گفتم 

ن� خواد جمع ک�� خودم جمع  � کنم_ 

م که �ه دفعه �ا ز�ان دست  اشارە کرد که �اهم این روزا  حرف � زد� 
:ل�خندی زد و گفت

فت کردی_   خ�� خوب پ���

:خند�دم خودش هم خند�د که �ه دفعه �ا ز�ان اشارە گفت  

چرا حالت �دە م�دو�� چقد  نگران شدم ؟_ 

و را از �و�س همینجوری که داشتم سمت ته  ح�اط � رفتم که دو�ارە جار 
بهداش�� بردارم دن�الم اومد ن� خواستم حر�� بزنم  

:ن�اهش �ه من بود ، �ا ز�ان اشارە گفتم 
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�ا�د دو�ارە از اول جارو بزنم _  

شارە بود و ن�اهم کنارم هم قدم شدە بود، ن�اهم بهش،  خودش هم �ا ز�ان ا  
:بهش بود، که ب�ینم �ا دستاش �� م�گه، گفت 

خودم برات جارو � کنم فقط �گو چته_  

]15:00 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۸ارت#

ون دادم، مجبور بودم بهش ن�اە کنم که لب خو��   کنه  �ا اینکه از نفسم و ب��
ن�اە نگرا�ش فراری بودم 

:�ا  ز�ون اشارە گفتم 

ن اینقد این ح_  �اط جارو � زنم هوا دارە �د، درختا هم � حالمو � گ��

تجارو  رو برداشتم از دستم گرفت و خودش �ه سمت ح�اط رف 

وع کرد �ه جارو زدن، تمام مدت ن�اهم  بهش بود    ��

زد  روی ن�مکت �شسته بودم، دقا��� طوال�� گذشت، همه جا رو  

من در سکوت ن�اهش کردم، داخل ک�سه ز�اله ها گذاشت  

و برد  و گوشه ای ح�ات  گذاشت   

ون داد، ل�خندی زدم  نفسش رو ب��

ی گفت � :�ا ز�ون اشارە  اما  عص�ا�� �ه چ��

این �ار چی�� �ه ابرو  دادم 
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درست متوجه �شدم، دو�ارە حرفش را تکرار کرد 

:�ا ز�ان اشارە که �ا ل�خند گفتم 

 ؟_ 
�

�� م��

:و ز�ون اشارە و دست �اچه  ادامه دادم گفتم  

ا را هنوز �لد ن�ستم _   � خ�� چ��

:خند�دم وق�� �ا ز�ون اشارە گفت

خودم همه رو �ادت � دم_  

ودمخند�دنم،  �ه خاطر این که این جمله رو خ�� خوب �لد ب 

همه �چه ها اینو هزار �ار بهم  گفته بودن 

دن و �لد نبودم جوا�شونو �دم بهم �  � � وق�� �اهام حرف م��  گف��

)خودم �ادت م�دم( 

ار   � و  �اد گرفته بودم این مدت �ا اینکه سه ماە   اومدە بودم اما خ�� چ��

م �ع�� دست خودمون هم  نبود مجبور بودم �اد �گ��

نفس� �ه س�نه دادم، دستمو گرفت 

�لند شدم، هم قدم شد�م  در سکوت 

دقا��� طوال�� دور ح�اط بزرگ  قدم زد�م  

ون  �ا ز�ان ا  :شارە  عص�� گفت �ه دفعه رو�ه روم   ا�ستاد،  نفسش رو ب��

؟_ 
�

ی �� � نم�خوای چ��

چشمامو �ستم �الفه و ناراحت بودم  

� گ  :فتمچشمام رو �از کردم و �ا ز�ان اشارە  �دون حاش�ه رف��
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خانمفخار م�گه ش�ا  ن�ا�د اینجا�مونم_   

ون داد  تا این حرف رو زدم نفسش رو متأثر ب��

�ن ن�مکت �شستم   دو�ارە روی نزد�ک��

:رو�ه روی من ا�ستاد و �ا ز�ونه اشارە  گفتم 

ن� دونم چ��ار کنم � ترسم برم خونه_  

دستمو گرفت  لحظه ای دوتامون سا�ت بود�م، ن�اهش �ه من بود، �ه دفعه
منو �لند کرد رو �ه روش ا�ستادم

ی که  �ا ز�ان  گفت و  اول متوجه �شدم   � متعجب از چ��

�ش خارج شد و �ا سوا� چی�� و  �ه ابرو  دادم، �ا صدا�� که �ه سخ�� از ل
ز�ان اشارە کرد و گفت 

:که �االخرە متوجه شدم   

ون _   وسا�ل تو ب�ار � ر�م ب��

:فقط �مو تکون دادم و سوا� پرس�دم  

کجا ؟_ 

س�ش تندتند �ا دستم رو گرفت دن�ال خودش کش�د و و �ا ز�ان اشارە ی تک د
:ذو�� که برام عج�ب  بود، گفت

� ب�ا ��ــــع منتظرتم _   م تو ماش�� من م��

ن�اهم بهش بود که �ا ل�خندی رفت

دس�شو تکون داد �ع�� من برم 

ون دادم و �اغ ک�ف وسا�ل که توی �� از �  مدهای نمازخانه نفسم رو  ب��
بود رفتم 

ک�فمو برداشتم و تمام وسا�ل اند�م رو جمع کردم    
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داخل کوله �ش�� ام  جا دادم  

ون د�دم از نماز خونه زدم ب��

ون    از نگه�ان مرکز خداحاف�� کردم و رفتم ب��

� رو�ه روی مرکز �ارک کردە، �شسته ب ل�خندی . ود د�دم ام�� توی ماش��
� شدم زدمو سوار ماش��

تمام مدت سا�ت بود�م من ن� دو�ستم دارە کجا � رە 

فقط تو�ستم اون موقع بهش اعتماد کنم

دقا��� طوال��  گذشت، گوشه ی خ�ابون �ارک کرد 

ن�اهم بهش بود پ�ادە شد

�ا  اشارە  خواست  منم پ�ادە �شم 

� رو �ا ر�مونت قفل کرد  پ�ادە شدم و ماش��

ون دادم و تصم�م گرفته شد،  حالت عجی�� بو   د که هنوز چند نفسم رو ب��
ل کنمقدم برنداشته بودم که نتو�ستم وجود این حس عج�ب را تحم

این حس تازە برام عج�ب بود  

م که �ا�� اینجا بود که �ه این �اور رس�دم منط�� ت��ن آدم دن�ا ه 

�ه وق�� 

�ه جا�� 

.. عقلت جلوی� دلت �م م�ارە 

دە بود که وق�� �ه خودم اومدم نفهم�دم � انگشتام قفل انگشتاش ش 

�ا ترد�د  انگشتام رو از تو قفل دستاش �از کردم  

نداختم و برگشت ن�اە کرد، منم ز�ر سنگی�� ن�اهش دس��اچه �م رو ا
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ن�اهم رو از ن�اهش دزد�دم

]15:42 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۷۹ارت#

رو �ل هوا�� بود�م

نف� �ه س�نه دادم که د�دم لحظه های ا�ستادە  

از �شت �مرم   دست گرفت  دورش حقله کرد 

لحظه ای  دن�ام �ه جوری شد   

ی بود   � احساس کردم شا�د از  �دی  هوا �ای��

د، �ا از  نزد�� �ه من هنوز همون مانتو تنم  بود،   لرزم گرفت از �ما بو  
ام�� نم�دونم 

اما تا  لرز کردم منو �ه خودش چسبوند    

  ، � بود  ن�اهم �ه  خ�ابون و ماش�نا�� که ز�ر �امون � گذش��

ون دادم، ن� دو�ستم چ��ار کنم فقط فهم�د   م  این مرد �ه نفسم رو ب��
و�ش جور خاص�ه عج�ب �ا احساس و خ�� لط�ف بر خالف ظاهر مرد

خ�� معذب بودم دست خودم نبود    

ش بود، �ا ز�ون برگشتم �ه ارو� ازش فاصله گرفتم هنوز ل�خندش رو ل�ا  
:اشارە گفتم 

کجا ب��م ؟_     
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ل�خند زد  

:فت چشم� زد و  �ا   ذوق ز�اد   و  دستای ه�جان زدە اش گ 

�م ب��م خونه _    ب��م  ساندو�ــــچ  �گ��

:چی�� �ه ابرو دادم  و گفتم  

خونه ؟_  

دستمو گرفت منو دن�ال خودش کش�د   

�ل اج�ار دن�الش رفتم   

برگشت ن�اهم کرد    اب دهنمو قورت دادم  

...من زن خلق شدم 

...نه برای در ح�ت �ک بوسه ماندن

...�ل�ه برای خلق بوسه ای از ج�س آرامش

من زن �شدم که هم خواب آدم های �� خواب شوم 

..زن شدم که برای خواب ک� رو�ا شوم 

من  پر دردم    زن خلق شدە ام که ک� هم دردم �اشد    

رە نف� �ه س�نه دادم �اد مص�ب افتادم اون راحتم ن� ذا  

�ه دفه ا�ستادم   

این رفتارش عادی ن�ست  

 خواست ؟ابراز عالقه است  ؟ خواس�نه ؟ هوسه ؟  دلش  �ه را�طه � 

ک��دم و زدم رو   نف� �ه س�نه دادم، رو�ه روم متعجب ا�ستاد  گوشه ی لب 
�ه س�نه  نف�....  نوک دماغم   دستمو گرفت  این عادتمو دوست نداشت 

دادم 
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وج� ن� کرد�م، �ه گذر عابرای پ�ادە رو از کنارمون رو �ل عابر پ�ادە    ت
:رزونم پرس�دم ن�اهش بهم بود و  و  �ا شک وترد�د و دلهرە و �ا دستای  ل

تو دق�قا ��  �� خوای؟ -_ 

تا این حرف رو پرس�دم   متعجب بود  

م که  �شو انداخت سکوت کرد،  نف� �ه س�نه دادم و  دست برد 
صور�شو بردارم ن�اهم کنه،  سوا� ن�اهش کردم 

: �ا منومن دستای دست �اچه و لرزون تر از حال زارم  گفت 

م _  تورو واسه �ه مدت واقعا طوال��  واسه تا وق�� �م��

�ه سخ�� و ز�ان   گوشه ی ل�مو گ��دم  نفسم تو س�نه  ح�س شد، �ا  ترد�د    
:اشارە خواستم مفهممو بهش برسون وگفتم 

تو که � دو�� اوضاعم چطور�ه من فرار�م _ 

ش�د راە تا این حرف رو زدم  عص�� دستمو گرفت منو دن�ال خودش ک 
اومدە رو برگش��م 

� شد�م عص�� بود  واقعا ن� تو�ستم درکش کنم، برگش��م سوار م  اش��

خ�� نگران بودم ن� دو�ستم چ�ار  کنم   

تمام مدت  تا رس�د�م خونهاش 

ن� دونم چرا  دارم  همراه�ش � کنم.   سا�ت بودم

م   �ع�� واقعا ن� دو�ستم دارم �ا ��  پ�ش م��

منط�� � شم ؟  �ا  قل�م ؟  دارم غ��

داخل خونه شد�م ا�ستادە بودم  زودتر  داخل شدم

در سالنو قفل کرد 

� وسط سالن  گذاشت  و �دون  حر�� ک�ف سوئیچ و م��ا�لش و روی م��
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ن�اهم بهش 

و�س رفت�دون  حر�� �دون حرک�� �دون  سوا� و جوا��   سمت �   

و �عد  تو اتاق  

من تو سالن ا�ستادە بودم 

�ه نظر � رس�د عج�ب شدە  �ک لحظه نگران شدم  

 ر�ــع ساعت  گذشته بود که کوله �ش��م رو روی م�ل گذاشتم 

س عجی�� ،�ه سمت اتاق حرکت کردم  پو�� کش�دم س�نه ام پر بود از ح
نفس   �ه س�نه  دادم 

نوە  �ه  ارو� و �ا اینکه دست خودم  نبود  و خوب � دو�ستم صدا�� ن� ش
�ا ترد�د در اتاق که ن�مه  �از بود  رو �از کردم 

خودم هم ن� دو�ستم چرا نگرا�ش بودم  

این سکوت عج�ب و  آرامش وحش�� �ه جانم انداخته بود 

در اتاق رو هول دادم  و �� اخت�ار ن�اهم �ه اتاق رفت

د�دم دارە  نماز � خونه  

�ای سجدست   اینو �ه وض�ح متوجه شدم 

�ع�� این �� نماز � خونه ؟  

ون دادم نفس ب��

تا لحظا�� ن�اهش کردم  

داشت نماز � خوند نف� �ه  دادم 

ارام�� �ه دلم �شست که برام �اور کرد�� نبود  

برگشتم ن�اهم تازە متوجه  سالن دادم  
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خ�� شل�غ بود چرا  این �� اینجوری شدە 

اینقد شلخته ؟  

چه بودم اصال  ن� دو�ستم دارم  چ�ار � کنم دست خودم نبود ، دست �ا 
د و قل�م رد � کرد دارم از واقع�ت فرار � کنم از اخطاری که   عقلم � دا

� جور مشغول جمع کردن سالن شدم  هم��

]18:27 07.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۰ارت#

صدای �اشو ش��دم برگشتم، ن�اش کردم

بهم نزد�ک شد، ل�خندی زد    

ل�اسارو از دستم گرفت

روی م�ل اندخت و �ا دست اشارە کرد �ش�نم 

ن� دو�ستم دارم  چ��ار � کنم،  �ه جوری بودم

ی �م کردم  � دست خودم نبود ان�ار �ه چ��

ی بودم، ل�خندی زد  � دن�ال �ه چ��

ون داد، �ا دست اشارە کرد  م��ا�لم کجاست؟  نفسش رو ب��

��ــــع متوجه شدم 

سمت کوله �ش��م رفتم م��ا�ل رو   در آوردم  

ون داد ل�خندی زد، نفسش رو���

644



جب بودم از �ه دفه سمت اتاق رفت، ن�اهم بهش بود ه��� نگفت،  متع  
.سکو�ش 

مستق�م  �ه خودم  ن� دو�ستم �� م�خواد   �گه،  ن� تونه �ا ز�ان اشارە 
�گه  هم دست �اچه  بودم  هم متعجب 

هم  ان�ار  منتظر  �ه حادثه عج�ب در حال وقوعه  

ن�اهم بهش بود، داخل اتاق شد

در رو  �دون حر�� �ست، م��ا�لم دستم   روی م�ل �شستم

مقنعه رو  از  �م کش�دم 

ندی زدم، خودم منتظر موندم لحظا�� کوتاە  ه��� برام نفرستادە   و ل�خ
...پ�ش دس�� کردم    �اخودم زمزمه کردم    اما 

تو از من �� � خوای؟_  

ون دادم و این �ار این سوال را پرس�دم و و   اقعا نوشتم نفسم رو ب��

تو از من �� � خوای؟_  

منتظر جواب سوالم  بودم،  رس�د  

ن�اهم �ه صفحه بود ، خوندم  

...آرامش_  

:�مو برداشتم  ن�اە در �سته کردم و  زمزمه کردم  

رو�  نم�شه و�  از اينكه تو اینقد  ا! اينكه من  �د�ختم  �ه كنار_ 
چ�ار کنم �ا دلم ؟.. گذشت 

!حاله دلم اصال خوب ن�ست 

ه برام این حالتا عجی�.. اینقد خوب ن�ست که دارم �ه ز�ون م�ارم 

ون دادم و نوشتم  :نفسمو ب��
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...!چه �م توقع_  

تند داشت تا�پ � کرد  چه حال    عجی�� ؟   

سته کش�دە شد نفسم ان�ار بند اومد، �از �� اخت�ار    ن�اهم �ه در � 

برعکس من ادم پر توق� هستم_  

ی ن�س که هرک� بتونه اونو �ه آدم �دە � ...چون آرامش چ��

:زمزمه کردم  . 

اون آدم منم ؟_  

:اما تندتند نوشتم 

اما من پر درد�م پر مش�ل بهت که گفتم     جوری شدە_ 

جوری شدە که �ا�د �ه خدا ��م

..� ���ا رو گرم کن تا دست از � من بردارن 

:پوزخندی زدم و ادامه دادم و ��ــــع تا�پ کردم  

من فرار�م � دو�� که ؟_ 

در �سته بود تر�  �ه دلم �شسته بود

دستم  ن�اهم رو  نم�دو�ستم چ��ار کنم  �ا صدای هشدار  پ�ام م��ا�ل  تو  
از در گرفتم  و  �ه صفحه م��ا�ل دادم

:نوشته بود  

ارە د�گه ن� تونه که من وتو �اهم ازدواج کن�م اون د�گه �اری �ه �ارت ند_ 
حرف بزنه و د�گه دست از �ت برم�دارە 

حرف  از ازدواج بود

 ن� تو�ستم د 
�
رک کنم که قل�م �ه ت�ش افتاد چه حال عج�ب بود واقعا
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د�دم اون  �از برام نوشت

 مونم �ه ه��� فکر نکن  من �مکت � کنم تا ته دن�ا کنارت  �_ 

هانتم تا ته این تا وق�� جو�� �ه تن دارم شعار نم�دم   عمری �اشه  خوا 
� �ا ش همه �� قصه  که ا�د�ه   من ن� ذارم   بهت سخت �گذرە مطم��

تموم م�شه درست  م�شه

جوا�� ندادشتم �دم که  پ�ام �عد�ش اومد 

تو �اش فقط،_ 

اصال �اری نكن،

� بودنت تموم   مش�الرو  حل م�كنه ...هم��

سکوت کردم  

واقعا ن� دو�ستم در جواب حرفاش �� بن��سم  

سا�ت بودم ن� دو�ستم چه جوا�� بهش �دم 

چه جوری �ا این احساس من کنار ب�ام  

ون دادم دست خودم نبود عص�� نفس ب��

چشمامو �از کردم که جوا�شو �دم اما جوا��  نداشتم 

ن� تو�ستم ام�دوارش کنم  

�ا �ا دلم کنار ب�ام   

دلم و عقلم  �ا هم درگ�� بودن  

آب دهنمو قورت دادم ،گو�� تو دستم  ماس�د خش�م زد 

صفحه ی م��ا�ل رو �از �ا صدای هشدار پ�ام  �از کردم  

:که نوشته بود 
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؟_  جوا�مو نم�دی ن� خوای حرف بز��

:�ازم سکوت کردم و ز�ر لب زمزمه کردم 

�� ��م ن� دونم_  

:�ازم پ�امش اومد، خوندم نوشته    

م ام�دواری م�دونم منو ن� خوای چون کرواللم �� خودی دارم �ه خود_  
ی هس�� که من حس � کنم  � تونه بر  ام خاص  �اشه  � دم تو همون دخ��

و خواست�ش � تونه  واق� �اشه اما اش��اە کردم

]08:38 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۱ارت#

ون دادم، از اینکه از ضعف خودش استفادە کرد واق  بهم برخورد نفس ب��
�
عا

ناراحت شدم 

این قض�ه هیچ ر�� نداشت  

:آب دهنم رو قورت دادم و ��ــــع نوشتم 

ون؟_  ام�� م�شه ب�ای ب��

جوا�م رو نداد � دو�ستم ناراحت شدە   

لحظا�� منتظر موندم،  دلم تاب ن�اورد  

خودم �لند شدم م��ا�ل روی م�ل انداختم 

و سمت اتاقش رفتم،  در زدم  
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اینقد گیج و عص�� بودم که مدام �ادم � رفت ،  

تازە متوجه شدم که صدای در رو ن� شنوە  

نف� �ه س�نه  �ا حالت ا� عمیق دادم  

در رو �از کردم تا درو �از کردم ن�اهم بهش  رفت  

د روی تخت بود، طاق �از دراز کش�دە بود و م��ا�ل دس�ش بو 

تا منو د�د �ه دفعه از جاش پ��د  

ی ت�ش نبود، دست �اچه شدە   � �اال تنه اش  لخت بود، چ��

ون دست �اچه در و �ستم نف� �ه س  �نه دادم منم از اتاق اومدم ب��

داشتم سمت م��ا�ل � رفتم، صدای پ�ام بود 

داشتم جلو  � رفتم صدای �امها�ش  رو  �شت �م ش��دم 

�ک قد� م��ا�ل بود، ا�ستادم و �ه آرا�  برگشتم 

  �ه   موهای �ش  زد 
�

د�دم دس��اچه بود ،�ا د�دنم چن�

ت ت�ش  کردە بود   متوجه شدم ت���

هنوز  دست �اچه ا�ستادە بودم دست، حال  خودم نبودم  

  � موهام رو �شت گوشم انداختم و �مو انداختم �ای��

�ذیر نفسهاشحس کردم جلو اومد قفسه س�نه ام پر شد از هوای عطری دل 

ن� دو�ستم  چ��ار کنم  

 حضورش  خم شدم �ه آرو� گو�� رو برداشتم 
�

از دست �اچ�

جلو اومد رس�د بهم  

ت�ش قل�م عج�ب بود  
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ان�ار  بهشت بود این  ن�اە  خالص �ا� 

سنگی�� ن�اهش �ک  حس  عاشقانه بود ؟ 

ترس بود؟

ترد�د بود ؟ 

ی دل �� قرار و �� ن� دونم هر�� بود عج�ب بود؟  ن��د بهشت رو � داد برا
تاب و خسته ام ؟

�ا  اش��اە � کنم ؟  

�ا دستای لرزون پ�ام رو �از کردم ،نوشته بود         

طال مش�� ن�ست منم بودم خودم و انتخاب ن� کردم_ 

حال عجی�� بود  تا این پ�امشو خوندم، دستام �ه وض�ح لرز�د  قل�م  �ه  

نفسم بند اومد چرخ�دم از برق ن�اە منتظرش  

یونه � شدم ، اب دهنم رو  �ه سخ�� قورت دادم   داشتم لحظه ای   د   
گوشه ی  ل�مو گ��دم  

تا �ه خودم اومدم  حس کردم �شت  �م ا�ستادە  

 کنه بوی عطرش   امونمو ب��دە  منو  این حسای ناب  روا�� � 

جی��   رو این ارامش عجی�ش �ه حال هوای خا� دارە   �ه   نجا�ت ع 
حس � کنم 

نفسش رو کنار صورت برهنه ام حس کردم 

.و دس�� که موهای پ��شونم و  �ه �ه طرف جمع کرد   

این احساسای ناشناخته تو وجودم چه   معنا�� دارە ؟  

رو�   چرخ�دم �م اندک فاصله ای  ب�نمون بود،  نتو�ستم تاب ب�ارم و �ه ا 
�این بود 
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سنگی�� ن�اهش رو ن� شه تحمل کرد 

ی ��م اصال ان�ار �ادم رفت ح  � ر�� بزنم نتو�ستم �ا ز�ون اشارە چ��

:م��ا�ل دستم بود و تندتند نوشتم    

چند روزی بهم مهلت �دە _ 

فاصله گرفت 

ل�خند تل�� زد و پ�ام رو خوندە آب ده�ش رو قورت داد 

داشت � نوشته  

ا�لن� دو�ستم ��  نوشت؟  منتظر زل زدە بودم �ه صفحه م�� 

�مو  برداشتم، ل�خندی زد 

شته بودم��ا�ل تو دستم لرز�د،  ن�اهم �ه صفحه م��ا�ل رفت،  نو 

 منتظر � مونم  _  
�

ه   واست  اخ... �اشه ع��زم   منتظرم   هرچقد ��
م م�فه� اینو ؟ � م��

:خند�دم �مو تکون دادم  نوشتم  

ی _  تو برام  � م��

ا ن�س ام�� ...و من برات تب کنم ن�س   � ی از این چ�� خ��

   و شعر و رو�ا ن� 
�

  كه معامله كردن ن�س ، زند�
�

  �ه زند�
�

س ،   زند�
حق�قت محضه  

تو فقط كنارم �اش

� �اف�ه   ..هم��

وشتپ�ام رو خوند خند�د،  گوشه ی ل�ش رو گ��د،   تندتند ن 

ب دهنم رو قورت دادم ل�� تر کردم نف� �ه س�نه دادم،  پ�امش اومد     ا    
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و خوندم 

اخرش �ا این حاظر جواب�ت منو   � ک�� _  

:خند�دم ز�ر لب زمزمه کردم  

خدا نکنه _ 

�مو برداشتم ن�اهش کردم زل زدە  بود بهم    

... دم فکرشو ن� کردم �ه روزی هم صحبتم   �ه ا. رفتم تو فکر  

اب دهنمو قورت دادم  

ش خاص بود اصال ه. ن�اهم �ه چشماش بود    � مش خاص رن�ا چشمای س��
بود جذاب بود تو ن�اهم 

این همه �ا ن�ش و کنا�ه حرف � زدم و االن  سا�تم ؟ 

]09:56 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۲ارت#

و�ستم قورت �دم ن�اهمون  تال�� عجی�� بود،   اب دهنم رو ح�� ن� ت    

ان�ار �ا چشماش داشت حرف � زد     

نفسم بند اومد  

�ع�� � فهمم لحن ن�اهش رو ؟ 

ای    دیونه شدم لحظه ای نتو�ستم دوم ب�ارم ن�اهم رو از چشم 
ش گرفتم  � سحرانگ��
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لب گ��دم ، د�دم دارە تا�پ � کنه  

وای�� خدا این چه حال�ه ؟ 

عاش�� که م�گن اینه ؟ 

ا من نفسم تو س�نه ح�س بود، بوی عطرش، گرمای وجودش چشماش � 
�   ؟ �اور کرد�� ن�ست  دارن چ�ار � ک��

�اور کنم  ف��اد �� صدای لبهاش و حرفای  �لند�لند چشماش رو چطوری

ن�اهم �ه صفحه ی م��ا�ل رفت  

دارم اما پ�امش      �اعث شد �� اخت�ار �مو بر ... � ترس�دم  

توی دلم تکرار کردم پ�امشو     

ا دروغگون_  ب�ا �ا چشم هامون صح�ت کن�م، �لمات ا���

ن ن�اهمو خوب من �لد ن�ستم ز�اد از �لمات استفادە کنم،ام�دوارم خوند
..�لد�ا�� 

راست � گفت ... �مو برداشتم زل زدم تو ن�اهش  

�    و منم   � فهمم   ... چشمهاش دارن عاش�� � ک��

�ون اشارە که �ه ل�خند زد، دست برد �از موهام رو �شت گوشم گذاشت �ا ز   
:خو�� متوجه � شدم گفت 

� خسته شدی _  �ش��

ترد�د و  منومن کردم   دست خودم نبود اصال دست �اچه بودم،  �ا   
:اضطراب نوشتم 

فردا    �عد  اتمام ساعت �ار�م م�ای دن�الم ؟_ 

ل�خند زد     �شو تکون داد   و م��ا�لشو ن�اە کرد  

از �اترس و دلهرە �شو برداشت وق�� پ�اممو  د�د  سوا� ن�اهم کرد که   � 
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:و  ترد�د   از �اری که � خواستم �کنم تندتند نوشتم 

� خوام �ه مادر و برادرم معرف�ت کنم _   

تا این حرف رو نوشتم خوند 

ن�اهش پر بود از عص�ان�ت؟ 

ه شدم و دست �اچه بود، قد�  عقب رفت و �ا همون ز�و�ش که متوج 
:گفت

...من نم�ام_  

 چرا از این عکس العمل رو   داشت، 
ً
�ا عص�ان�ت  نم�دونم چش شد؟ اص�

سمت اتاق  حرکت کرد 

جلو رفت،  و ا�ستاد 

دوست ندارە    دس�شو گرفتم تو دستم بود و ن�اهش کردم، �ه احتمال ز�اد 
:گفتم  ب�اد  ن�اهش کردم،  زل زدە بودم تو چش�اش و شمرە شمردە

!ام�� _  

ن�اهش �ه من بودە  

 و �ک دس�ش  و �ا ز�ان اشارە و صدای ناهن  
�

جار  و نا مفهوم �ا دس��اچ�
:عص�� فقط فهم�دم گفت

من نم�ام خجالت � کشم _  

عص�� شدم �ک لحظه

این �� خودش رو دست �م گرفته بود   

خودش هم  خودش رو قبول   نداشت

 قانع کنندە نبود 
ً
اما این برای من اص�

ی �م ن  � دارەاون ن�ا�د خودش رواز ک� مخ�� کنه اصال اون چ��
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د خودش رو �مبودی ندارە جذاب خوش�ل مهندس همه �� دارە د�گه ن�ا�  
ە  دست �م �گ��

تم �ا ز�ان اشارە  منم عص�ا�� شدم و تند م��ا�ل رو دستم گرفتم اصال نتو�س
:��م ، �ا م��ا�ل نوشتم 

�ادت �اشه ك� كه دوس�ت داشته �اشه_  

ر�� کنم تو �ا�د تورو �ه همه مع!!.. گوشه وكنار زندگ�ش قا�مت ن� كنه
ی �م نداری  که �خوای  خجالت �ک��  � چ��

عص�� بودم دست خودم نبود   

پ�ام رو خوند  �ا ترد�د ن�اهم کرد  

ا عص�ان�ت چشاش پر حرف بود پر التماس،    ای��ار عص�� تر بودم � 
:نوشتم

ال رو بزن ا�ه فردا اومدی دن�الم تا تهش �اهاتم ا�ه نه     ق�د ط_  

ک�� من آدم وق�� ارادە ای از خودت نداری و خودت از خودت خجالت � 
. ضع�ف دوست ندارم ام�� 

م، نه اجازە متوجه حرفام که م���  من نه �سل�م سخت�ای این دن�ا م�ش
ە �س ام�  این روش�� رو ازم �گ��

�
دوار �اش  ام�� �ه م�دم طوفانای این زند�
خودت تو نق� نداری 

خودش تصم�م   پ�امو فرستادم ازش فاصله گرفتم و اجازە دادم که �خونه 
ە ا�ه م�خواد    تر� ندارە  �گ��

 کردم نف� �ه س�نه دادم   سمت م�ل ها  رفتم    �� احساس خ  
�

ست�

اسه اطمینان برگشتم ن�اهش کردم، د�دم زل زدە بهم ل�خندی زدم  و      
خاطرش 

ون داد چشم روی هم گذاشت   .نفسش رو ب��
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]10:37 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۳ارت#

ماشی�شو د�دم ل�خندی زدم ... 

تا زودتر �ه  ام�� تازە رس�د،  ازش خواستم که خودم �شت فرمون �ش�نم 
مقصدی که � خوام برسم 

و انداخت هنوز حرکت نکردە بودم، ن�اهم بهش بود، ل�خندی زد و �ش
خ�� سا�ت بود

� دو�ستم �� ترد�د و ترس دارە  

ە ی خونه رو گرفتم ل�خندی زدم و م��ا�ل رو از  داخل ک�فم در آوردم و شمار 
هرچه � گرفتم ک� جواب ن� داد 

نگران شدم �ع�� مامان کجا � تو�ست �اشه 

ون ن� رفت  اونم از خونه ب��

�ارو گرفتم نف� �ه س�نه دادم �اد  پ��ا  افتادم و ��ــــع شمارە پ�  

واب داددقا��� خ�� کوتاە �عد از چند دق�قه  بوق آزاد پ��ا ج 

:نفسنفس � زد که  مهلت ندادمو �ا نگرا�� ��ــــع پرس�دم 

پ��ا چرا زنگ � زنم مامانم جواب ن� دە ؟_  

ون داد و �ا ل�خندی که حس � کردم رو ل�اشه گ :فتنفسش رو���

مامانم رفته خونه فرهاد امروز فرهاد جا�جا شدە _  
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مامانم رفته �مک 

� بود  ون دادم ن�اە ام��  کردم که �ش �ای�� نفسم رو ب��

:و �� عص�� و لحن خشن گفتم  

مر دردش؟چرا مامان رفت  اخه  مامانم � تونه �مک کنه �ا این �_

:پ��ا گفت 

� مامانم ر _   فته نظارت کنه نگران ن�اش فرهاد دو تا آدم گرفته که �مک ک��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

خب  آدرس خونه فرهاد �دە ب�ینم_  

�اشه االن برات پ�امک � کنم _  

�اشه پ��ا دس�ت درد نکنه _ 

مراقب خودت �اش _ 

ون داد �ه خو�� حس کردم که �ا ترد�د   و گف :تنفسش رو ب��

م�خوای بری اونجا؟_  

:�از ن�اە ام�� کردم ل�خندی زدم و گفتم  

؟آرە  �ا مامان �ار دارم  تو ا�ه تو ن�س�� خودتو برسون_ 

:متعجب شد لح�ش و گفت  

ی شدە نگرانم کردی_  � چ��

ون دادم و گفتم  :نفسم رو ب��

ی ن�ست و� س� کردی خودتو برسون_    � نگران ن�اش چ��

:�ا لح��  اروم گفت  
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� ؟_  مطم��

:�ا ل�خند گفتم  

خ�الت راحت _   

دم، تماس قطع کردم م��ا�ل روی �اهام انداختم، �م��ند کش�.... 
� روحرکت دادم  ماش��

رد  ، �عد چند تمام مدت ام�� سا�ت بود من هم سا�ت بودم �ام�� ن�اهم ک
لحظه ای کوته حرکت کردم 

 که دس�ش بود رو صند� عقب ان
�

داختام�� ک�سه ای �س�تا بزر�

:برگشتم ن�م ن�ا� بهش کردم و �ا ز�ان اشارە گفتم 

این چ�ه؟_  

:ل�خندی زد چشم� زد و �ا ز�ان اشارە گفت 

�عد م�فه�_  

ه رو �ه رو و �ا ل�خند  ن�اهش سمت من بود، منم ل�خند زدم اما ن�اهم �
:خ�ابون بود و� �ا ز�ون اشارە گفتم 

 _ �� � .مشکوک م��

ی نگفت   � خند�د  حس کردم چ��

فت چشمگ  ی داشتم این مدت که تو �انون ناشنوا�ان بودم واقع پ��� ��

ها و ز�ان اشارە رو�اد گرفته بودم �  خ�� چ��
�
تق���ا

�مو تکون  

 بود گفتم
�

:دادم حواسم �ه رانند�

�ه من م��وط ن�س _   
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ون داد مثل اینکه فهم�د   ن�اهم کرد نفسش رو ب��

:حرفمو �شو �ه �شونه ن��  تکون داد و گفت 

نه نه نه و �ا انگشت اشارە مفهومش رو رسوند _ 

که ل�خندی زدم و سکوت کردم

رس�دم خونه فرهاد آدر� که پ��ا فرستادە بود    

له و �� خونه جای خ�� خو�� بود، اما برای من که امروز �� حوص 
 خسته کنندە بود

�
اعصاب نداشتم و تراف�ک بود واقعا

زرگ بودمقا�ل آدر� که  داد رس�دم ،  خونه ای که د�دم  خ�� ب 

مقا�ل در بزرگ �ارکینگش توقف کردم  

ون دادم ن�اهم �ه ام�� ل�خندی زدم و �م��ند رو �از کردم ز�ر لب نفسم رو ب��
:زمزمه کردم 

ە  خدا کنه اون خوشحال �شه دل_  شورە دارمخدا کنه مامانم سخت نگ��

� پ�ادە شدم ام�� همزمان �ا من پ�ادە شد ن�اهم  بهش  بود  از ماش��

رو  گ��دم چرخ�دم سم�ش رفتم مقا�لش ا�ستادم ل�خندی زدم گوشه ل�م 

�ش معرکه بود  �ش �ا کت خوش دوخت اس�� ت�پ اس��

موهاشو �ه وری زدە بود   

ودم دست بردم موهاش و �� مرتب کردم مثال  خودم دست �اچه ب 

ون دادم و سمت زن  � آورد ، نفسم رو ب�� گ در  رفتم، دستمو گرفت �ای��
دم د�مه ی زنگ رو  ف��

]10:44 08.12.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۴ارت#

اختمون نف� عمیق  �ه س�نه دادم  وق�� صدای مادرم توی  اف اف س
:خونه  پ�چ�د و گفت

ک�ه ؟_  

: وگفتم�ا دلهرە و ترس و �ش��ش از این د�دار نف�  س�نه دادم 

مامان منم طال_  

:صدای خوشحال و نفس نفس زدن مامانم �ا خوشحا� گفت 

؟ _   ال� ق��ونت برم تو��

صدای در �ات�� �از شد 

:و همزمان �شت بندش گفت 

ب�ا �اال ع��زم _  

:نف� �ه س�نه دادم ن�اە  ام��  کردم و�ا ل�خند گفتم

من تنها ن�ستم مهمون دارم_  

:مامان   متعجب  گفت

مهمون؟ خ�� �اشه ا�شاال _  

ون دادم گفتم :�از هم نفسم و ب��

�اشه مامان  �از کن لطفا _  

خوش اومدین_  

من� دونم چطور شد دس�ش  تو دستم بود و �ا هم داخل شد� 
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خونه خ�� قشنگ بود  

از وسط ح�اط کوچک که رد � شد�م ن�اهم �ه ام��  بود

حس کردم �� نگرانه، سکوت کردم  

ستانه در د�دم  مانتو داش��م اون چند �له را �اال � رفت�م که مامان رو تو آ
شلوار ت�ش بود �ا �ه رو�ی مش�

ون دادم و �م را انداختم   نفسم رو ب��

� بود، �� دو�ار ام ��  رو  د�دە بوداحساس کردم و ن�اهش �ه  ام��  سنگ��

اما االن این د�دار  برای من فرق داشت 

و�رای مادر و ح�� برای ام��  

ون دادم ، مامان سا�ت بود، رس�دم   نفسم رو ب��

ون دادم از اینکه مادر دو�ارە  ل�خند تل�� روی ل�م �شست، نفسم رو ب��
ام�� �ا من  بود  سالم نکرددلخور شدم ،  � دو�ستم  تعجب کردە  از اینکه

:که خودم �ا لحن آرو� زمزمه کردم

سالم مامان_  

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

سالم نگفته بودی �ا� داری م�ای؟_  

د   � از اینکه � دو�ست ام�� ن� شنوە �ا خ�الت حرف م��

ون دادم و آروم زمزمه کردم  :نفسم رو ب��

خ�� زنگ زدم خونه بهت خ�� �دم اما پ��ا گفت اینجا�� _  

کرد  گ  :فتمامان �ا ل�خندی مصنو� �شو تکون داد ن�اە ام��

سالم _  
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ی نگفت  اشارە �ه ام � �� کردم که ب�اد � دو�ست که ن� تونه حرف بزنه چ��
و دستم رو  �شت � مامان گرفتم 

:و داخل شدم و گفتم 

اینجا خسته م��� خودت که م���� _  

ون دادم داخل شد�م ،  ن�اهم �ه وضع و  شلو�� خونه رفت،  نفسم ر  و ب��

خ�� شل�غ بود 

� داشت  خ�� احت�اج �ه مرتب کردن وقت گذاش��

ن�اهم �ه دو تا خانم افتاد که سخت مشغول بودن 

ون اومد  و �ا صدای �لند  :ی گفت از تو �� از اتاقا فرهاد ب��

�ه �ه  طال خانوم  منور کردی _  

ون دادم، تا ن�اە فرهاد �ه ام�� افتاد که � عد ما داخل  شد  �ا  نفسم رو ب��
ل�خند جلو آمد ام�� هم ل�خند زد

� کوتا� �ا ن�اهم �ه   فرهاد   که جلو اومد، �اهاش دست داد و احو   ال��
ز�ون �� ز�و�� ام�� و ل�خندهای فرهاد انجام شد 

:رهاد گفتمن�اهم �ه مامان بود  ن�اهش هزرتا  حرف بود  که  رو �ه  ف

م�ار�ا  ا�شا� �ه  دل خوش_  

:ل�خندی زد و گفت  

خ�� منتظرم طناز ب�اد  _  

خوشحال بودم که �االخرە فرهاد تو�ست خو�شو جدا کنه 

ون داد و گفت  :مامانم نفسش رو ب��

ی اومدی مگه نه ؟_   � � چ�� واسه گف��
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مامانم  ان�ار � خواد منو �چزونه 

:مقا�ل مامان ا�ستادم و آروم زمزمه کردم 

خودت � دو�� مگه نه ؟_ 

مامان   ا� کش�د  تمام ن�اهم بهش بود اخم کردە بود 

فرهاد �دون حر��   اخل اتاق شد   

ن�اهم �ه  ام��  رفت، ل�خندی زد 

ون     اجازە خواست  که برە  و اشارە کرد سمت ب��

:دس�شو گرفتم نگه داشتم،  رو �ه مامان گفت 

مامان متوجه که شدی ؟_ 

�اە � کنه   و متوجه مامان ابرو�� �اال انداخت  احساس کردم و  ام��  دارە ن
مادرم شد 

اصال نم�دونم چرا اینجوری � کنه 

مامان که هیچ وقت اینجوری نبود  

ون دادم و آروم زمزمه کردم   :نفسم رو ب��

مامان  خواهش � کنم من تصم�م رو گرفتم_ 

:مامان روی م�ل که وسط سالن تو شلو�� بود �شست و گفت  

ە �ع�� چه تصم�� تو گرف�� �ع�� اینقدر بهت  سخت � گذر _ 

�ه اطراف و �ا  �ه دفعه  از حر�� که مامان زد  عص�� شدم  و  �دون توجه
:عص�ان�ت گفتم

ا�ط منو � دو��  چرا ای_    ؟ مامان خواهش � کنم تو  که ��
�

ن طوری م��
ون  داد و �ا لح��   عص��  گفت :مامان نفسش رو ب��

ا�طتو � دونم من که مانع ازدواج تو ن� شم_   اما چرا اینقدر  �ع�� �� ��
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� تونه  حرف بزنهعجله داری اونم �ا این آدم که نه ز�و�شو � فه� نه   ن

:�ا لح�� عص�� گفتم  

م مامان خواهش � کنم اینجوری حرف نزن من تصم�م رو گرفت_ 

:مامان ن�اهم  کرد و �ا عص�ان�ت گفت

 و داد و گفت هرکس که اومد در زد و گفت �ا هللا  که ن�ا�د دس�ش دخ�� _  
�سم هللا

]10:48 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۵ارت#

:دست خودم نبود �ه دفعه عص�� گفتم 

 دلمو شک_  
�
وندی مامانمن از هر ک� که توقع داشتم ِاال از شما واقعا

ی نگفت  � مامان رو برگردون چ��

:�ا عص�ان�ت گفتم 

ب � فهمه، متوجه �_ 
ُ

 شهمامان چرا اینجوری برخورد � ک�� خ

:مامان ن�اە �ه من کرد و گفت 

دت چه �ار � ک�� طال دلم برات � سوزە طال واقعا ن� دونم داری �ا خو _   
اشه �شنوە تو مال سکوت ن�س��    هزارتا  حرف  تو دلته �ا�د �� �

:عص�ا��  گفتم 

 کنه منو �اش مامان این اخم وتخمات  این غ�ض کردنات دارە ناراحتم �_  
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فک کردم مادرم �شتمه 

� �اری � کنهمامان سا�ت بود اصال انتظار نداشتم �ا من همچ��

اونم مقا�ل ام��  

ه ازش ن�اهم بهش رفت  ل�خند تل�� زد و �دون توجه �ه حرف من ک
ون خواستم �مونه  رفت ب��

� دو�ستم، خوب حس کردم  ناراحت شد  

:امان گفتم اخم های مادرم شا�د دلش رو شکوندە، �ا عص�ان�ت رو �ه م

ات و رفتارت  �فرما � فهمه خرکه  ن�س حال�شه �اوم  بود �ا این اخم_ 
صداش  در  � اومد

:مامان �ا عص�ان�ت گفت 

طال داری چ��ار � ک�� �ا زندگ�ت؟_ 

ش در نیومد و فرهاد که � دو�ستم متوجه حرفا و �گو مگومون شد ، صدا 
التا�ام ازش حر�� �ش�دم، توی اتاق موندە بود

:مامان �ا عص�ان�ت گفت  

� ت_   خودت �ازی � ک�� از � ناچاری همچ��
�

صم�� گرف��  داری �ا زند�
احسا� عمل نکن  مگه تو ��  �م داری؟

ون  دادم �ا   غ�ض و عص�ان�ت گفتم  :نفسم رو ب��

ا�ه خ��  من ه��� �م ندارم همون طور که این �� ه��� �م ندارە و _  
نارا�� هس�� برم �ا همون مص�ب ازدواج کنم ؟

:�ه  دفعه   �غص کرد  و �ا گ��ه گفت

� که من نگران توام، دارم م��م تو آد_   � ن�س�� که خا� تو � من �ک��
بتو�� �ا این �� صمم ��م بتو��  دووم ب�اری
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ون دادم همون لحظه پ��ا داخل شد، و من �ا ع  ص�ان�ت وداد نفسم رو ب��
:گفتم

وم � کنه اصال دن�ال نه مامان اش��اە � ک�� اتفاق تنها این �� که منو آر _  
آرامشم �ه دن�ال سکوتم � فه� اینو 

ون داد جلو اومد و �  ه دفعه �دون پ��ا  عص�ان�ت منو د�د نفسش رو���
:مقدمه گفت 

م�خوای �ا این ��ە  ازدواج ک�� ؟_ 

:ن�اهم �ه پ��ا رفت و گفتم 

� چه موا_   فقآرە تصم�مم رو گرفتم حاال چه شوما مخالف �اش��

ون داد و رو �ه مامان اما مخاط�ش من ب  :ودم  گفتپ��ا نفسش رو���

� رو از ک� گدا�� نکن  _  طال هیچ وقت دوست داش��

 شناسم تو فرق طال  این �� اون آد� که تو �خوای ن�ست   من  تو رو �
داری 

:پوزخندی زدم و گفتم  

  ، درسته...    من گدا�� نکردم _ 
�

�ه که تو م�� � من فرق دارم ا�ه  و دق�قا چ��
افه � خواستم  و پول برام مهم بود �ا مص�ب ازوداج � کردم ا�ه ت�پ و ق�

همراهش پول   �ه �ا�ک  نه ن� گفتم 

:گفتم   تا این حرف رو زدم  مامان متعجب ن�اهم کرد، �ا پوزخند  

درست ش��دی اما من اینا   رو ن� خوام !   آرە �ا�ک_ 

:پ��ا گفت  

تو خل شدی ؟_ 

:رو �ه مامان گفتم  
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� ام_       � شوما ا�ه  ام�� رو رد  ک��  فقط  دلمو � شکون�� ا ن� تون��
 � من�فم کن��

ون داد، مامان گفت   :پ��ا نفسش رو ب��

طال مص�ب راحتت نم�ذارە _  

:�ا عص�ان�ت گفتم  

مص�ب ال� برە �درک    _   

را  حال�م ن�س وو� زوی� خوشَ�خ�� و این ��ِ َمن آر�

د  ا�شاال برم �درک  از �� من راح
ُ

ش
َ
� مامان ا�ه  ام��  مال َمن � ت ش��

:مامان �ه گونه اش زد و �ا �غض گفت   

ی راحت شم از دس�ت _   �م��

:ت پ��ا خند�د و  � دو�ستم از ته دلش ن�س که �ا گ��ه گف 

طال دقم ندە  _  

ون رو �ه  خدمت�ار    بود ،  خ  واست  که برن فرهاد  از اتاق اومد ب��

موقع�ت مناسب نبود  

م درکش کنم منم سا�ت شدم،   مامان فقط اشک ر�خت  اصال ن� تو�ست  
ا�ه دوسم دارن چرا مخالفن ؟

� خدمت�ارا فرهاد و گفت   :�عد رف��

ونه  زشته �خدااا _   طال ام�� ب��

ە � فهمه خ_ پ��ا   � ب    خ��ه  خدارو این رفتارتون  واقعا  تاسف بر انگ��
شکر کرە ن� شنوە 

:�ا عص�ان�ت رو �ه پ��ا گفتم  
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درست حرف بزن _ 

:�ا خندە و ��  لحن خجالت زدە ای گفت  

�� ��م خب _ 

:مامان �ا گ��ه گفت  

 � خوای �اهاش  از _ 
�

دواج ک�� دست این ��ە رو گرف��  اومدی م��

]15:13 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۶ارت#

م  سمت  حر�� که مامان زد �ه شدت ناراحت شدم، �غص وحش�نا� کرد
:در خرو�� رفتم �ا گ��ه گفتم

...گور �ا�ای عشق و عاش�� _   

حاال اصال  هزار تا دل�ل ب�ار ،

�اشه هر هزارتاشم درست، 

اما �ازم انصاف ن�ست که  اینجوری      اذیتم ک�� 

سمت در خرو�� رفتم  

:مامان �ا  �غض تو  صداش  گفت  

طال نرو وا�سا �ارت دارم_ 

ون دادم همون لحظه صدای زنگ خونه بود  نفسم رو ب��

ون  رفتم ب��
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در زدن   

:اصال برام مهم نبود که ک�ه،  پ��ا گفت   

مامان،  مامانه فرهاد _  

تا این حرف رو زد و �اهام شل شد 

:فرهاد �ا نا�اوری گفت 

مادرم اینجا چ��ار � کنه ؟_  

ا�ستادم ن�اهم �ه فرهاد رفت، گوشه ای ا�ستادە بود 

.ام�� هم   تو ح�اط ا�ستادە بود 

ون نف� �ه س�نه دادم و مامانم و فرهاد اومدن ب��

:مامان  �ا نگرا�� و تعجب گفت 

؟ تو بهش گف�� ب�اد؟...مادرت_  

:ن�اهم �ه فرهاد رفت که �ا نگرا�� و مضطرب گفت 

نه اصال من آدرس   اینجا رو بهشون ندادم_  

ون دادم، در �از شد مادر فرهاد و �� از خواهر   ای فرهاد داخل نفس ب��
شدن 

پو�� کش�دم ن�اهم بهشون بود  

� جلو � اومدن  حق �ه جانب و عص�� داش��

� جوری ن�مه �از بود  در کوچه هم��

پوزخندشونو  از همان فاصله د�دم  

لب �ار بودن �ا اون  چادر روی �شون  و    چنان �ا فخر � اومدن ان�ار  و ط
. ق�افشون حام بهم خورد 
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� رفت   فرهاد �ا نا�اوری و تند �له هارو �ای��

مادرم دس��اچه ن�اهم کرد 

ن�اهم �ه ام��  که برگشته بود ن�اە من  کرد 

ن��ا � از چشام س� کردم اشک تو چشمام رو �ا عص�ان�ت �ا� کنم، این لع 
افتادن ؟

:فرهادرو  �ه مادرش گفت   

� ؟_  سالم مادر شما اینجا چه �ار � کن��

اد   خواهرە �ا جواب سالم که ندادن هیچ، �� اعتنا �ه ن�اە  مضطرب فره 
:پوزخند  عص�� گفت

�ه �ه خونه نو م�ارک فرهادخان_  

ە داشت،  ب�چارە دست و�ا  �ه شدت �م  کردە بود ، اضطراب و دلهر  
:خواهرش �ا پوزخند گفت

یدل وجرات بهت دادن خونوادە زنت،  دور چشم ما خونه � _  .گ��

ام مادرشو فرهاد عص�ا�� بود و تق���ا و س� � کرد صداش �اال  ن  دارە و اح��
:نگه دارە اما عص�� گفت

د �ا�د زودتر من که حق وحقوقتونو  بهتون دادم و خودتون خوب � دون�_  
از اینها جدا � شدم

:مادرە �ا عص�ان�ت گفت 

� ز�ر �ات فرهاد �از خر شدی ؟ مگه �م از _   شون  �از اینا �شس�� دست دخ��
کش�دی؟

:خواهر  و �ا عص�ان�ت گفت 

� که تو  �اهاشون �از ر�خ�� رو هم _   مگه اینا آدم حساب��
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:فرهاد �ا عص�ان�ت گفت

�  چه ر�خت�� مادر منه  زنمه مادر �چه هام ،  این چه حرف_   ن�� � ا�ه  م��
�اشم  ؟  � خوام �ازنم زندگ�مو �کنم   حق ندارم  ارامش   داشته

:مادرە عص�ا�� و �ا پوزخند گفت

اون دخ�� دیوونه برات زن نم�شه اینو �فهم ؟_  

 رفتم حرفاشون داشت ات�شم � زد، �م �م داشتم از کورە در � 

�دممادرم ن�اە من کرد،  کنارم ا�ستادە بود گوشه ی ل�مو گ� 

:ن� تو�ستم  سا�ت �اشم، خواهر فرهاد �ا عص�ان�ت گفت

اینا �م بهت �دی نکردن فرهاد چرا واقع بی�� ن�س�� _  

ام�� دستمو  تا این حرف رو زد عص�ا�� شدم،  قدم جلو رفتم ، �ه دفعه
م ، مامانم �ا لحن گرفت فهم�د ، اجازە نداد جلو ب��

:�ال�ه مندی گفت

  _ 
�

فرهاد داش��م  حاج خانم چه �دی ما در حق فرهاد کرد�م ما چ��ار زند�

ررو�� تمام واقعا ن� تونم سا�ت �اشم  �خصوص وق�� خواهر فرهاد �ا پ
:گفت

� طوری انجام � شن _  انتخا�ای �د هم�شه هم��

چشات کورە ..     وق�� خودتو متقاعد � ک�� که هیچ گ��نه د�گه ا�� نداری
�شونو بهت فرهاد ن� بی�� چه �د�ا�� در حقت کردن که اون دخ�� دیو 

 � انداخ��

:داشتم آت�ش � گرفتم که عص�� جلو رفتم �ا خشم گفتم  

مندە واسه �د�امون اخه ما خوب بودنو از خودتون �اد گ_  !  رفت�م��
همرنگ جماعت�م 
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:مادرە �شت چش� نازک کرد و عص�� گفت  

ح�ا رو �� کردە    نک�ت  _ 

:ن�اهم کرد و گفت 

خوب دست مزد مارو  � دی ..   دس�ت درد نکنه طالخانوم_ 

:پوزخندی زدم و گفتم  

� ح�� ا�ه �اری هم نکن�م_  شوما رو  قا�ل!  عادت کرد�م �ه ِمنت گذاش��
نداشت 

:مامانم جلو  اومد   �سم زد و گفت  

 این  دوتا جونو �چه هاشونو _ 
�

خراب � ک��  حاج خانوم چرا  داری زند�

:مادرە عص�� شد �ا عص�ان�ت گفت  

 ؟ _ 
�

 از بیخ و�ن خرا�ه ... کدوم زند�
�

این زند�

:مامان داشت �غضش � شکست که رو �ه مامان  گفتم  

فاع کنه مارو خونتو کث�ف نکن مامان  فرهاد �ا�د  از زنو �چه وحقش د_ 
س�نه 

  �  پ�دا ک��
ُ

� آدم درست همه س� � ک��

�  حق �ا خ..  �ه جای اینکه خودشون آدم درس�� �اشن ودشونهفک � ک��

]16:42 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۷ارت#
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:ادم� برداشتم ن�اە خواهر فرهاد کردم و �ا پوزخند ادامه د

ه چشم ما که �دی در حق فرهاد و خونوادش نکرد�م ما خ���امون �_  
..نیومد چون �لد نبود�م �اهاشون چشم �ق�ه رو سوراخ کن�م 

:�ا پوزخند ادامه دادم 

 مونه خدارو شکر ما آلزا�مر دار�م، ح�� �د�اتون  �ادمون ن� _ 

�  ما که ن ە و� شما �د بودنتون رو هر روز �ادآوری � کن�� �تمون خ��

:�ا پوزخند و �� عص�� گفتم  

ِم تقوا برتون د_ 
ُ
�  حاج خانوم  توه سجادە .. اشته موقع�ت نبود گناە کن��

�   ک� �شناسه ؟ آب � کش��

:مادر فرهاد �ا عص�ان�ت رو �ه فرهاد گفت 

ە دو� ه_  � رمله �فرما �فرما فرهاد ماشا�  ز�ون که ن�ست ن��

و حق �ه جانب  فرهاد که تمام  مدت سا�ت استادە بود ای��ار �ا عص�ان�ت
:گفت

واهش من � خوام زندگ�مو �کنم من زنمو دوست دارم خ! مادرمن_   
�  چوب ال چرخم  نذار�ن � کنم اینقدر اذیتم نکن��

:مادر  فرهاد �ا عص�ان�ت  گفت

ا چ��ار خجالت �کش �� جلوی غ���ه ها اینجوری حرف � ز�� مگه م_  
  تمام گف

�
ون داد و �ا  ب�چار� :ت کرد�م فرهاد نفسش رو ب��

  _ �   زنم  م��ضه مادر  �ذار زندگ�مو �کنم، �اری �ه �ار من نداشته �اش��
حال خو�� ندارە

:�ا عص�ان�ت ادامه داد  

� بزار�ن  تنها �اشم �ذار�ن زندگ�مو کنم خست_   ه شدم، د�گه اذیتم نک��
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خسته شدم �ه اینجام رس�دە 

ون دادم ، فرهاد حداقل تو�سته بود جلوی م   ادرش حرف بزنه نفسم رو ب��
�از خدا رو شکر کردم 

:مادرش �ا عص�ان�ت گفت 

ما چ��ار کرد�م جوری حرف � ز�� ان�ار ما مق��م _  

م تو س�نه �ه ت�ش ام�� این �ار کنارم ا�ستادە بود دستمو مح�م گرفته قل� 
افتادە بود، گرمای دس�ش عج�ب بود

بود، اما چشماش پر  �م رو برداشتم، ن�اە کردم  ل�خند تل��  گوشه  ی  ل�ش 
از اطمینان بود

:فرهاد �ا عص�ان�ت گفت  

 کنم �_  
�

ا زن و�چه هام من � خوام تنها  �اشم � خوام برای خودم زند�

:فرهاد این حرفا رو زد رو �ه مادرش ادامه داد

ادر �چه هامه طناز خسته است م��ضه    احت�اج �ه ارامش دارە،  اون  م_  

 کنم،   � خوام وی خون خودش  ت
�

نها �اشه � خوام �ا  آرامش  زند�

سال است هزار تا غصه دارە ۶۰ساله حالش �دتر از �ه زن  �۲۷ه دخ�� 

حال عجی�� بهم دست داد 

ی خواهد شد ؟   من هم در ارامش س��
�

زند�

�دون دلهرە و ترس ؟ 

دم ا� �ه س�نه دادم دست خودم نبود من هم نگرام ایندە بو  

:مادر فرهاد �ا پوزخند و عص�� گفت   

ای تو خونوادە خودتو �د�خت و ب�چارە نکن فرهاد این خوانوادە د�گه بر _  
نم�شه 
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�م ؟چرا اینا رو درک ن� ک�� ؟ کوری ؟ ما که �دتو  ن� خوا

:ای��ار  فرهاد و �ا عص�ان�ت ز�اد  گفت

کنم نذار مادرصدام رو صدات  �لند شه بزار  منم زندگ�مو �_   

�ذار �ه آرامش برسم از دس�تون خسته شدم 

از   نق زدناتون  خسته شدم

از ایراد گرفتناتون  خسته شدم 

م انقدر خستم که االن ول � کنم �ا زن و �چه ها از اینج  ا م��

د�گه �شت �م و هم ن�اە ن� کنم 

:ای��ار خواهر فرهاد  �ا عص�ان�ت و پوزخند گفت  

�لند � ک��  دست م��زاد فرهاد دست م��زاد اینجوری صداتو روی مادرم_ 
:فرهاد �ا عص�ان�ت گفت 

�د گفتناتون �ه  راحتم بزار�د بزار�د زندگ�مو �کنم خسته شدم ازتون، از _ 
طناز از حرف زدناتون 

طناز از دست شما اینجوری شد

�ن، اون دخ�� هیچ �ه عمرە زخم ز�و�ش � زن�د،   �ه عمرە ازش ایراد � گ  ��
گنا� ندارە شما �اعث م��ض�ش شدین 

:مادر فرهاد �ا گ��ه عص�� گفت  

واب دس�ت درد نکنه فرهاد این جوری جواب منو م�دی اینجوری ج_ 
مادرتو م�دی م�� که برات زحمت کش�دم؟

:فرهاد  حق �ه جانب و عص��  گفت 

ام قائل �ش_   دم اما این د�گه منم �م  براتون زحمت نکش�دم �م براتون اح��
�ن   ومن  ه��� ن �م من زنمو در حق من ظلم که �خواین زنمو  ازم �گ��
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دوست دارم ا�ه �د ا�ه خوب � خوامش دوسش دارم

:تمادر فرهاد �ا عص�ان�ت سمت  خرو�� رفت و �ا عص�ان�ت گف

خ�� از جوون�ت ن� بی�� فرهاد دلم از  دس�ت عاص�ه_  

:پوزخندی زدم، مامان �ا گ��ه و �غض گفت 

تو ب�ی�� این حرفو نزن حاج خانم ��ته چرا ن� خوای خوش�خ�� �� _  

:خواهر فرهاد که هنوز ا�ستادە بود �ا عص�ان�ت گفت

لط�فه خانوم خوش�خ�� فرهاد �ا دخ�� شما ن�س  _ 

مادرە سکوت کرد 

:�ا عص�ان�ت گفتم

�ا دعای گ��ه س�اهه �ارون نم�اد_  

]17:21 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۸ارت#

 � خواهر و مادر فرهاد رف��

ون دادم و �ا عص�ان�ت گفتم   :نفس ب��

� اونم � ��شون_   چشم ندارن خوش�خ�� �� رو ب�ی��

:فرهاد  عص�� بود  سمت خونه رفت گفت 

خسته شدم مادر خسته شدم چرا  تموم نم�شه زنم ب�اد _  
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:�شت � فرهاد گفتم  

�ه دوسشون داری فرهاد مرگ �ه �ار شیون �ه �ار،  ا�ه زندگیتو م�خوای ا _  
�ا�د قوی �ا�� 

:�اهم کرد و گفت فرهاد در آستانه ی در  ق�ل از اینکه داخل �شه برگشت ن 

شه ب�اد فقط خدا کنه بتونم �ه مد�� دووم ب�ارم   تا زنم خوب �_ 

:مادر رو �ه فرهاد گفت  

ە بری هر چه زودتر �چه ها رو ب�اری  خونه خودم او _   نجا صددرصد به��
 � اذی�شون م�ک��

ون داد ل�خند تل�� زد و گفت  :نفسش رو ب��

نه اتفاقا �چه ها رو دوست دارن   بهشون  � رسن _ 

:پوزخندی  زدم گفتم 

�ازم خداروشکر � دونن �چه هاتن _  

:فرهاد  آب دها�ش رو قورت داد و گفت

�  مادرم دوسشون دارە،  نگران ن_     �اش�د ا�ه اذ�ت �چه ها گزندی  ن� بی��
�شن محاله  بهم نگن  

:مامان �ا گ��ه گفت  

ن ب�مارستان نم�دونم فرهاد هر�اری � ک��  فقط طنازو  زودتر از او _  
ون دارم دیوونه � شم لعن�� ب�ار ب��

 �ه موهاشو زد و گفت  
�

:فرهاد �از چن�

د اینجارو خودم هم د�گه خسته شدم مادر دوست دارم زودتر طناز ب�ا_ 
:ب�ینه ل�خندی زدم و گفتم

ل�قه خودش اینجا رو درست  مرتب  نکن   بزار طناز خودش �ا�د �ه س_  
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�چینه

:این �ار فرهاد خند�د و گفت  

م�دو�� چقدر  براش همه �� رو گفتم براش  توضیح دادم  تع��ف کردم  ن_ 
خودش ذوق  دارە  

:ل�خندی زدم و گفتم 

�� هس�� و  ام�دوارم این �ار خوش�خ�� بهت رو کنه فرهاد تو �� خو_  
قطعا حق  این همه خوش�خ�� رو خواه�د داشت

ون دادم  ن�اهم �ه مادر   نفسهام ب��

:ادامه دادم   

برام م�اد  برای منم دعای کردی که کردی نکردی  �د�خ�� �خواد خودش_  
ن� خواد من دن�الش برم

:مادرم �ش رو انداخت آروم زمزمه � کرد 

ودته طال خودت م�دو�� من ا�ه حر�� � زنم فقط  واسه خاطر خ_  

ون دادم    نفسمو ب��

:این روزا  دل نازک شدە بودم  �ا �غض گفتم  

من خوشحالم مامان _ 

هش �ه اخم بود  فقط مامان ن�اە ام��  کرد ،  اونم  ن�اهم کرد ،   کنج ن�ا 
خاطر من  خودم مفهومشو حس م�کردم،    و این  صبور�ش    فقط   �ه

:بود،  مامان آروم گفت 

� اون از خواهرت  طناز  اینه حال و روزش _     بب��

:آروم�� زمزمه کرد که من فقط �شنوم و گفت 

گ�ش �� � خواست �� شد  اون که شوهرش  سالمه     اینه زند _  
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:میون حرف مامانم رفتم و منم اروم گفتم  

ر�شه تو    نه من طنازم نه ام�� مث فرهاد در ضمن مش�ل طناز ب�ش�� _ 
واهر شوهراش خانوادە ی  فرهاد دارە ا�ه  جدا بود  و مادر شوهرش و  خ

اذی�ش ن� کردن  این طوری ن� شد 

:مامان �غض کرد و �ا گ��ه گفت  

نگرانم _ 

ون دادم و گفتم   :نفسمو  ب��

ی اتفاق ن_  � � افته  چه نگران ن�اش   آدم  تا  خودش نخواد    هیچ چ��
خوب چه �د 

�اال رفت معلوم  مامان سکوت کرد، ن�اهم �ه ام�� رفت    گوشه ی ابروش   
بود هم �الفه است هم عص��    

:مامان  گفت  

جات تو �انون  راحته ؟_   

ون دادم آروم زمزمه کردم    :نفسمو ب��

...�ارش خ��ه اما _ 

:مامان متعجب گفت   

�� ؟_ 

نمیتونم بهت دروغ ��م مامان _  

:مامان ��ــــع �ا نگرا�� گفت  

� ؟_  عذرتو خواس��

:پوزخندی زدم و گفتم    

رم د�گه چه اهمی�� دارە �عد ازدواج ام�� د�گه نم�ذارە ب_   
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�� شدە مص�ب جاتو پ�دا کردە ؟_ 

نه فقط ش�ا ن� شه �مونم _  

�ع�� �� االن کجا � ری ب�ا خونه   _ 

ون دادم و گفتم _  :نفسمو ب��

م _  خونه ی  ام��

:مامان لح�ش عص�� شد و گفت  

طالااااا_ 

]18:53 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۸۹ارت#

ون دادم ن�اهم �ه مامان که  عص�� بود، نف� � ه س�نه دادم و نفسمو ب��
:آروم زمزمه کردم

نگران ن�اش من اونجا راحتم _ 

:دست روی دست  زد �ا عص�ان�ت  گفت 

وای��  خدا مر�م �دە_ 

:نذاشتم حرف بزنه  گفتم 

رام �ه �ا مامان احمق ن�ستم در ضمن  ا�ه ب�ام اونجا که صددرصد  ب_  
گذاشته نم�شه ب�ام خونتون

ون دادم،  ام�� هم �ه �ه ل�خند تل�� زد ، ب  رگشتم ن�اە کردم و نفسم رو ب��
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:گفتم

� روزا �اررو � کن�مو زودی عقد  کن�م جشن عرو�  و _   ا   هم�� � این چ��
ن�س  من حوصله ندارم

ون داد و گفت :مامان   نفسش رو ب��

ە  هر چه زودتر �اراتو �ک��  طال دهن مردمو ن� ت_   ون�م ب�ند�م به��

:اخ� کردم و گفتم

مامان از شما �ع�دە من اونقدر �چه ن�ستم_  

ون داد    مامان عص��  نفسش رو ب��

طال دو نفر که  �ا هم تنها �اشن  نفر سوم ش�طونه _ 

ون دادم گفتم :نفسم ب��

� روزا بهت زنگ م�گزنم ب_   خونه �اشه مامان تو نگران ن�اش هم�� �ای دف��
برای عقد 

ون داد و آروم و �ا �غض گفت  :مامان نفسش رو ب��

�ع�� تو  واقعا  تصم�مت رو گرف�� ؟_  

: ن� دو�ستم �� ��م اون لحظه ک��� �ه دلم �شست و گفتم 

وم � شممن نم�دونم خوش�خ�� چ�ه اما احساس � کنم  �ا ام�� آر _  

ی نگفت، خودم  گفتم   � :سکوت کرد چ��

ل�اسای مشکیتم درار _ 

:�ا �غض  گفت  

مردم �� م�گن خدا مر�م �دە_ 

:�ا حرص  گفتم  
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 � ک��  �ا  ب_ 
�

رای مردم مامان این چه حرف�ه تو  برای خودت زند�

د�دن ل�اسای مش� داغونم م�کنه 

ون داد و گفت   :نفسش رو ب��

� روزاست که  طنازم م�اد ا�شاال ل�اسام در م�ارم خ_  م �دە ب�امهم�� ��

�ال تا �ام ح...   �   �شسته بود�م،  تمام مدت ام�� ر�� نزد ن�اهم �ه تو ماش��
مث   دستاش بود دستا�� که �ا من حرف � زدن سا�ت بودن دستاش

جو  هم�شه   ش�طون پر حرف نبودن  دلم گرفت برای  تغ�� دادن

� برداشتم و ک�سه �ا�ت بزرگو برد  ون دادمگ  خ�� اشتم �اهش بود نف� ب��
که وق��  ک�سه رو  برداشتم از دستم  قاپ�د 

اخ� کردم 

:ن�اهم �ه دستاش بود  �ا اخم و عص�� �ا دست اشارە گفتم 

خ�� �دج��؟_  

� دو�ستم این سکو�ش �ع�� ناراحته  

�ع�� ن� تو�ستم �اهاش حرف بزنم

�ع�� عص�ان�ه 

و ازم گرفت �ا�ت رو  گرفت �از انداخت  صند� عقب و �ا عص�ان�ت روش
هنوز حرکت نکردە بود�م

� برداشتم �م��ندش رو �ستم و �ا عص�ان�ت رو از   م گرفته بودخودم خ��

�خندە و ن�ا�  �ا دست و خندە و چشمها�� که داد � زدند و � خواستم  
که بهش بود صور�شو سمت خودم گرفتم

و گ��دم از لمس  ته ر�شش حال عجی�� بهم دست داد گوشه ی  ل�م ر  
صتم س� چشماشو �سته بود،  �ا عص�ان�ت و �ا دوتا دست انگشتای ش
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کردم چشماش رو �از کنم

ون دادم  �سخت و لج�از بود عص�� بود، نفسم رو ب��

ودم �غض داشتم اما فا�دە ای نداشت م��ا�ل رو برداشتم و تندتند �ا اینکه  خ
س� � کردم   اش� ن��زم   و ل�خند روی ل�ام ب�ارم 

:براش نوشتم 

� ن�اە کرد و �� ق�ل از د�دن تو هیچ وقت ن� دو�ستم  چطور � شه �ه �_   
.دل�ل ل�خند زد

ون دادبرگشت ن�اهم کرد پ�ام بهش رس�د �از کردو خوند  نفسش ر   و���

و �ا خودن �دی م��ا�لو ازم  گرفت  

ا�د حرفاشو �ش��د� دو�ستم خ�� ناراحته،  � دو�ستم از رفتار مادرمه ش

 اما  از رفتارشون هزار تا حرف بودکه  فهم�دم متوجه شد  

ل�� تر کردم هنوز ن�اهم بهش بود

این  ن�اە  جذا�ش دیوونم کردە بود خودم خ�� نداشتم  

تم اینطوری آب دهنم رو قورت دادم این مرد چه داشت که من خ�� نداش 
داشتم دن�امو �اهاش � ساختم

]19:02 08.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۰ارت#

رد گوش�مو �ا حرص و �غض از  دس�ش گرفتم فقط �ا اخم ن�اهم ک
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تماین جذاب لعن��ه �سخت � دو�ستم �ه این راح�� ن� تون

دە بودم اما دلش رو �دست  ب�ارم �ا اینکه مدت کوتا� �اهاش آشنا ش 
�اد،  این �ارە خ�� راحت فهم�دم �� �سخته لج�ازە خ�� زود کوتاە نم

:نوشتم

  _ ، تو �لدی ناخواسته، حال ک� رو خوب ک��

نن دستات �ه و دستات �اهام حرف م! اینو وق�� فهم�دم که دستامو گرف��  � ��
شنومعالمه معجزە دارە حرفای نا�فته دارە که فقط قرارە من �

� �ک جمله ای که نوشت �اعث شد عص�ا�� � � �ک �لمه هم�� شم  هم��

ون دادم وق�� برام نوشت   :نفسمو ب��

ب�ا راجع بهش حرف نزن�م_ 

عص�ا�� شدم حر�� که زد  �ع�� �� ؟

:�ا عص�ان�ت  نوشتم

 ع_ 
�

اشق� دوسم ب�خود کردی،  غلط کردی ، ام��  وق�� م�ای �ه من م��
 داری االن ن�ا�د این جوری سکوت ک�� �ا�د حرف بز�� حرفا

�
تو �ه من ن�

� زنم ز�ر همه �� 

فهم�د چقد عص��م      

خندە رو  ل�اش د�دم وق�� پ�ام رو د�د و برام نوشت  

عه طال �ا م�� ؟_  

:ص�� گفتم ن�اهش بهم بود،  منم عص��   بودم و �ا ز�ون اشارە و ع 

 وق�� ناراح�� حق نداری سا�ت �ا�� �ا�د �اهام حرف بز�� _ 

ی ن�م   � خند�د   دستامو گرفت �این آورد که د�گه چ��

ی کنه آب دهنمو قورت دادم  �ا این ل�خنداش � خواست برام دل  �� ...
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��ندمو کش�دم سا�ت �شم دعواش نکنم،  �ا عص�ان�ت  رو ازش گرفتم و  �م
و �ا خشم ماش�نو روشن کردم 

وب � دو�ستم نف� �ه س�نه دادم و �ا حرص  زمزمه کردم  �ا اینکه  خ 
:ن� دونه �� م��م و گفتم 

� ز�ون دارم و� تورو که � ب�نم_ 

مات �� داری تو اون چش... مست چشمات � شم سا�ت � ش�م لعن�� 
آخه 

:تم دستم رو فرمون بود گرفت عص�� برگشتم ن�اهش کردم و گف  

چته ن� ذاری �ا خودم حرف بزنم  ؟_ 

:خند�د و �ا ز�ون اشارە و خندە گفت  

 ؟_ 
�

�� م��

:�از عص��  گفتم  

�ه تو چه دلم م�گخواد �ا  خودم حرف بزنم_ 

:ا حرص گفتم برگشتم ن�اهش کردم هنوز اون ل�خند لعن�� رو ل�اش بود� 

ی نکن خامت ن� شم _   ن� خوام تو �دو��  اینقدم دل��

:فتم اخم کرد  ان�ار ل�خو�� کرد که عص�� رومو ازش گرفتم و گ 

حقته تا تو �ا��  عص�� ��� و نخوای �اهام حرف بز�� _ 

ی نگفتم،  دقا��� گذشت ،ود�دم  دارە تا�پ  � کنه ،  سا�ت شدم چ..     � ��
پ�امش رس�د 

 بود   پ�ام  رو �از م��ا�لمو  از رو �ام برداشتم،  ن�اهم و حواسم �ه ران  
�

ند�
ن و خوندم کردم  �ه ن�اە �ه م��ا�ل و پ�ام بود �ه ن�اهم �ه خ�ابو 

ا�� که برات د�کت_ � ه کردن رو دور ا�ه واقعا دوستم داری، همه ی اون چ��
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وق��  � فه� که �� م��م؟. حداقل �ه خاطرم، از خودت نگذر. ب��ز
.عاشقت � شم که �لد �ا�� عاشق خودت �ا�� 

:تند تند  �ا اینکه   �شت فرمون نوشتم  و  نوشتم       

منت ک�� نکن ام�� �اهات قهرم _ 

ون داد ه��� نگفت در واقع ه��� برام ننوشت سکوت کردم نفسش رو  ب��

اخم کردە بود دلخور بود     

حق داشت  ناراحت �شه 

اما از اینکه ه��� بهم  ن� گفت تو خودش � ر�خت  

عص�ا�� بودم   

مادرم خ�� دلم رو شکوند

ن� خواستم اینجوری �شه  

 ه��� برام مهم ن�ست فقط خودش برام مهمه قرارە من فردا �
�

اهاش زند�
ک� د�گه ای   کنم من قرارە انتخاب کنم من قرارە �اهاش ازدواج کنم نه

�ا این �ارم فقط خواستم بهش �فهمونم که برام مهمه  

هاش قهرم کنارشم تو ماشی�ش از اینکه �اهام حرف نزد قهر کردە �ا  

زش ندارە� خواستم فقط بهش ثا�ت کنم ه��� اندازە خودش برام ار  

دقا��� طوال��  گذشت 

� رووارد �ارکینگ کردم �دون حرف رس�د�م خونه ماش��

�سور حرکت خودش �ا�ت  بزرگ رو برداشت و جلوتر از من  سمت    آسا 
کرد �شت �ش  حرکت کردم 

تم �ک ط�قه ب�ش�� نبود خودم ��ــــع �ا �له ها و  حالت دو رف

ون ن�ا هم بهش سا�ت نفس نفس زدم  زود تر رس�دم  از اسا�سور اومد ب��
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بود 

�ل�د  رو خودش  از جی�ش در  آورد   

:�ا اخم  و  اشارە دستام  بهش گفتم  

ت��ل  خان   _  

�ارە خندشو � شه گوشه ی چشماش  د�د  ، اما �ه روی خودش  نم

دم در رو  �از کرد  هلش دادم   زودتر از خودش داخل خونه ش 

برگشتم ن�اش کردم  �دج�س شدم و  ش�� براش در آوردم ، 

�از اون خندە ی جذا�ش رو گوشه وکنج ل�ش �شوند  

دل وا�مانم  رو �ه �ازی گرفت  

سته  شدن در  و کفشاشو از �اش در آورد  از �شت  �ه در داشتم    صدای �  
داختمش��دم  جلو رفتم و مقنعه ام رو از �م کش�دم رو م�ل ان

]09:59 09.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۱ارت#

�شت  بهش کردم نفهم�دم کجا رفت 

صال کجا رفت داشتم   مانتومو  از تنم  در � آوردم،  توج� نکردم ا

ی هم نگفت   � چ��

 قهر  بود  
ً
احساس کردم ��م هنوز مث�
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معلوم �ک �م لوسه � خواد نازش رو �کشم؟

:پوزخند زدم �ا ل�خند گفتم  

م _  خان من �ه دخ�� کور خوندی ام��

:�ا خندە ادامه دادم  

اخه  مگه ��م لوس � شه �ا�د نازشو کش�د؟_ 

ون دادم و برگشتم   نفسم رو ب��

ود بهمیهو د�دم  �ا فاصله  �شت �م  ا�ستادە بود  زل  زدە  ب

مانتو رو انداختم روی م�ل �لوز جذب پوش�دە بود  

ە این � اومد اخه نفهم�د  � جن م�اد و م�� م اخ� کردم ع��

ی نگفت رو م�ل �شست منم   �� تفاوت   � سا�ت  بود چ��

خونه رفتم � ون دادم �ه سمت آش�� نفسم رو ب��

   
�

ی درست � کردم  � خورد�م خ�� احساس گشن� � کردم  �ا�د چ��

خونه مشغول شدم ،   در �خچال رو �از کردم و ه  � رچه دم  دستم توی آش��
ی شدم � بود گذاشتم رو س�نک  طرف شو��  و مشغول آش��

املت قارچ �د نبود 

ون دادم �ک لحظه تا �ه خودم اومدم احساس ک  ردم و �شت نفسم رو ب��
�م ا�ستادە نف� �ه س�نم دادم 

در حال خورد کردن  قارچ بودم، �ه روی خودم ن�اوردم

امو اما وق�� �شت �م بود �ک لحظه نفسم بند اومد وق�� موه 

�ه طرف آورد  و �ه ارو�  منو از �شت �غل کرد 

� پر از ترس ز��ا��  �ه  �ازی گ رفتم گوشه ی ل�م �ا �از گرف��
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ون داد حالم دگرگون شد  نفسم بند ا   ومد نفسشو توی گوشم ب��

د ، منو �ه خودش خ�� آروم  بود این �غل کردنا  و  پر از آرامش عج�ب بو 
چسبوند 

 بود اما �ه وسعت بهشت �
�

اور کرد�� حلقه ی دستاش دور تنم حصار تن�
نبود 

غرق این حصار پر از ارامش بودم  

اما شا�س  �ک  لحظه تا �ه خودم اومدم د�دم  چاقو خورد �ه  انگشتم
�ه کند بود و لرزون �� جون که دستمو ن زنه آوردم اینقدر  ��

تو حال این آغوش  بودم �ه حال عج�ب بودم 

نفسش بند بود وق�� صور�شو  تو گودی   گردنم حس  کردم  دن�ام  �ه �ک 

ی نرم و نفسای عم�قش کنار گوشم و حس م�کردم  خ�� ل�اش بوسه ها
لط�فش  ز�ر رو کرد وجودمو 

ل�� تر کردم احساس کردم دارە نفسم بند م�اد 

تفاوت �اشم دستاش دور تنم بود و دستمو گرفت توی دس�ش د�گه �شد �� 
دست  د�گه آزادم برداشتم روی دس�ش گذاشتم

د بوسه هاش ز�ر گردنم امونم ن� دادن  ح  لقه ی حصار منو �ه خودش ف��
دستاش   هزارتا حرف نا�فته بود که �ا�د � ش��دم 

دم   و جواب دستاشو � د   � ادم  و  �ا تمام وجودم اینجا بود که �ا�د ف��اد م��
:م�گفتم

مه  _    
َ
... دستای تو َرَ�نای� ِدلنواز� قلب داغون

...من �ه دستای تو ُموِمنم 

�ه آرو� منو سمت خودش چرخوند   
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نتو�ستم �ه چشماش ن�اە کنم    

د دست برد �ا اینکه هنوز تو آغوشش بودم  و �ه دس�ش دور �مرم بو   
چونمو   گرفت صورتمو  سمت خودش داد 

� خودش و �اب�نت اس��   نفسم بند اومد ب��

اب دهنمو قورت دادم 

فسش رو �ه آرو� گوشه ی ل�مو �ا ترس گ��دم وق�� ل�خندش  رو د�دم ن      
ون داد  ..ب��

دس�ش هنوز کنار  صورتم بود  

اون ��   دس�شو آورد و دوتا دستاش کنار صورتم    

مم، اما دستاش دیوانه و    ار �ا آرامش صورتمو زل زد تو چشمای    پر از   ��
نوازش � کرد 

ل�� تر کردم  و  توی دلم ف��اد بود و ��م  

نه_  � نوازش � انگشتانت �ا من حرف م��

من عاشِق همون ... ارە   

ها�� هستم" دوس�ت دارم"

  ، و�  �ا ن�اهت �ا دستات  لمسشون � کنم و 
�

� شنوم  که ن� �

دلم � لرزە    وق�� ن�اهم � شنوە  حرفاتو 

هنوز دس�ش کنار صورتم بود 

نوازش وار تا روی موهام پ�ش رفت  

داشت دیوانهوار  قل�مو �ه �ازی � گرفت    

 هزارتا حرف نگفته   ش��دم  و دوست دارم هاشو �اور کردم
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� کردم   نفسم بند اومد وق�� نوازش �انگش�ش رو  کنار صورتم حس 

 وق�� ف��اد دوست دارم بودن هاشو از  ن�اهش � شد �شنوم

من نفسم بند اومد وق�� �ک لحظه �ل� �ست سا�ت شد

منتظرە روی ل�ا�  م �شست لبهاش تمام این حرفا �ک لحظه �ا �ک بوسه غ��
ی و دوتا دستای لرزو�ش  کنار  فقط روی لبها�م  بود در لمس �ک م�� م��

صورتم 

�ان قل�شو � ش��د  م  چشماش برق عجی�� داشت  �خدا صدای ��

بود   ماتم بردە بود، بوسه هنوز عمیق نبود فقط ل�امون  رو هم

و در  انتظار �ک اجازە بود

دم جرات چشماش �ست ،  نفسم بند اومد ، دس�ش کنار صورتم، �ه خو  
دادم 

آب دهنم رو �ا هزار ترس وواهمه و ه�جان قورت   دادم  

�ازی عشق و  نف� �ه س�نه دادم، دستم روی دستاش قرار گرفت ل�اشو �ه
بوسه  گرفتم، دعو�شو رد نکردم 

ی بود این احساس عج�ب در وجودم رخنه کردە بود،  �ک  احساس نفس گ��
ش�ل گرفت لحظه ن�ار دن�ا�م معنای هزار حرف نگفته ت��ن بوسه بودو 

و ازش فاصله گرفتم  نف� �ه س�نه زدم و �م و انداختم  و �ا هزار تب ترس  
ن�اە  لرزونم  بهش بود،  گوشه ی  ل�م رو گ��دم 

انگشتای دستم   قفل انگشتای دس�ش شد     

فشاری �ه انگشتای دستم داد 

چشم �ستم از وحشت این بوسه  

ون داد رو �ه �از هم نتو�ستم رو برگردونم ن�اهش کنم نف� که از س�ن  ه ب��
ها��  که   خو�� حس کردم و دستا�� که شل شدە از دستم جدا شد،  قدم
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ون رفت ب��

]10:16 09.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۲ارت#

ون نف� �ه س�نه  دادم،  �ا �عت و عص�� برگشتم آب دهنمو  رفت ب��
قورت دادم چاقورو  دستم گرفتم و عص�� ک���دم روی تخته 

لعن��   این چه اتفا�� بود ؟  

ن� تونم  ب�ذیرم و �ه شدت و سخت در ان�ارش بودم  

:چشمامو  و مح�م  بهم فشار داد و �ا عص�ان�ت گفتم  

ب این دوست زودە هنوز ،  هنوز زودە  �ا�د تحمل کنم ن� تونم  جوا_ 
دارم گفتنا رو �دم

اش�امو �ا� کردم و �ا�د صبوری کنم  

ی کردم و شام   �  رو  درست �ا هر جون کند�� بود  خودمو  مشغول آش��
کردم

خانه معطل بودم  � � جوری توی آش�� ن�م ساعت هم��

ح�� جرات  ن� کردم سمت سالن ن�اە کنم 

�ا اینکه � دو�ستم تو سالن ن�ست  

� رو چ�د م و صند� آوردمو نف�  �ه س�نه دادم،  غذا رو آمادە کردمگ   م��
گذاشتم

جالت نف� �ه س�نه دادم جرات ن� کردم  که ح��  صدای کنم، خ 
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م ؟ ترس ؟ � کش�دم چه ح� داشتم ن� دو�ستم ��

ن�اە ساعت کردم از  هفت گذشته بود 

نفس �ه س�نه دادم اما خودم �ل اخرە   رفتم سمت اتاقش 

م د�دم �از دارە نماز �ا اینکه � دو�ستم ن� شنوە �ه ارو� در  رو �از کرد 
:� خونه   زمزمه کردم

برای منم دعا کن  واسه خوش�خ�مون  واسه  این دالمون_    

ر زداحساس کردم آخرای نمازش دوتا دستاشو روی �اهاش  چند �ا

و �ه ارو�  �شو �ه چپ و راست تکون داد 

دلم � رە واسه این نماز خوند�ش      

ون داد  �ه خو�� حس کردم   نفسش رو ب��

جلو رفتم  �ه ارو�  از �شت بهش نزد�ک شدم  

�ه آرو� کنارش �شستم رو�روش قرار گرفتم

ن�اهم کرد و ل�خندی زد   

هیچ وقت �اور نم�کردم  ام�� و نماز خون �اشه

را از روی   ل�خندی زدم موهام �ه طرف بود خم شدم و �ه آرو� �س�یح 
سجادە برداشتم

کردم  از دستم گرفت  و ند و ��ــــع    سجادە رو  تا زد، ن�اش  

:واضح گفت �ا ز�ان اشارە ل�خندی که  کنج ل�ش بود فهم�دم که خ�� 

وضو نداری_  

 �از�ون اشارە گفتم  
�

:عص�� شدم �ا اخ� ساخت�

خ�� �دی من که �ار�ش نداشتم _ 

693



ون دادە داشت  سجادشو تا  � کرد  نفسش رو ب��

منم ل�خندی زدم ن�اهش بود که چهار زانو  �شست  

کتاب دعا رو برداشت تا خواست �از کنه   

از دس�ش کش�دم رو سجادە گذاشتم  

وام دستاشو �از تمام ن�اهم بهش بود، �ه دفعه �� اخت�ار �دون اینکه �خ 
کردم  و توی �غلش خودمو �ه زور جا دادم

تا  این�ارو کردم هاج وواج زل زدە بود بهم 

�دمچشمامو �ستم و �م و توی  �غلش فرو بردم و نفس عمیق کش

ت ت�  شو گرفتم دستامو توی خودم جمع کردم و  �ا �ه دست مح�م ت���

وق�� دستاش �ا اینکه هنوز متح�� بود دور تنم پ�چ�د

:اینجا بود که توی دلم گفتم 

خدا حرف بز�� �ا�د �ا  وق�� �ا خدا حرف � ز�� وق�� � د  و��  ن�از داری �ا _  
، �ا�د �ا منم خلوط ک�� منم �ه تو احت�اج دارم منم  حرف بز��

خدا که بهت احت�اج ندارە   

منم که �ه امن�ت این حصار دستات احت�اج دارم

� طور طوال�� توی �غلش بودم احساس امن�ت شد� دی داشتم دقا��� هم��

�ان قل�ش ز��ات��ن حرفای عاشقانه ای بودکه  این لحظات من  صدای ��
�ان قلب  � ش��دم  قل�م  نجوا کرد و  ��

..قلب  من �ه �ه غ���ه دل دادە ...   �گو  که خواب ن�س   

�ان لحظا�� طوال�� تری رو تو آغوشش  �دون هیچ عکس العم� ف  قط ��
قلب بود و دست ها�� که دور تنم بود

حلقه  و دست های خودم که �� روی سی�ش بود و د�گری �شت �مرش 
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رف بزن�م کردم � خواستم �ا هزار حر�� که چشمامون بهم  � گفت ح

وق�� �مو برداشتم ن�اهش کردم 

خم شد بوسه ای  گو�� پ�شا�� ام گذاشت 

ون داد و �ه سخ�� �لند شد   نف� ب��

وق�� چشم� زد  ز�رورو شدم  

ون داد  حالمو عاشق تر � ک نه ل�خند عم�قش  و نف� که ب��

ت ت�ش  و منو همون جور ک  ون رفت�م، چنگ زدم  �ه ت��� ه تو آغوشش  ب��
ون برد ،  تو سالن، احساس عجی�� داشتم بودم ب��

]14:46 09.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۳ارت#

ون دادم نفسم رو ب��

چشمامو �سته بودم و �م تو �غلش  

د، عمیق و نفسگ�� صدای �امهای �اشو � شنوم و نفسا�� که از آن  ام�� بو  

� پر از عشق بود؟  پر از حس ن�از بود پر از خواس��

من این رو �ه خو�� درک کردم  

� � شود  �ان قل�ش و س�نه اش   که �اال و �ای�� صدای ��

و عر�� که روی گرد�ش �شسته بود 

منو روی صند� قرارداد 
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ون داد  ن�اهم بهش بود    نفسش رو ب��

خودشم روی صند� قا�لم  �شست 

لب   تر کردم

 صندل�شو  کش�د ن�اهم بهش بود �ش رو برداشت 

کفگ�� رو  داخل ماهیتا�ه گذاشت،    

ی گفت، صدا�� که   از ته دلش  و �ه زور و   � ناهنجار بود اما  �ا دستاش چ��
ون داد ب��

ون اشارە این �ار �ا دقت ن�اە کردم ل�خندی زدم و �ا دستام و ز� 
:د، گفتم شمردە شمردە و دست ها�م  که برای حرف زدن �ا اشارە  بو 

دو�ارە �گو_  

متوجه شد این �ار �الفه دس�� �ه موهاش  داد  

ی قرار داد   و �ا  انگشت دس�ش رو گرفت و دست روی انگشت انگش��
دست د�گر اشارە کرد

:که این �ا ل�خندی زدم و ل�خند گفتم  

�م_  فردا... فهم�دم  فردا م��

�ا دستام اشارە کردم که ��عا متوجه شد  

ون داد و �ا ز�ان اشارە گفت :نفسش رو ب��

�م _   فردا ب��م  حلقه  �گ��

 زدم و �ه دستام �ا ز�ون اشارە و ل�خندها لب ها�� که شمردە شمردە حرف � 
:�ه �مک ز�ونم اومدە بود، گفتم 

عجله نکن �ا�د دن�ال �ارها �اش�م _ 

ون داد، ل�خندی زد که دو�ارە کفگ�� و بردا شتم و  مقداری نفسش رو  ب��

696



کش�دم 

، اجازە نداد و �ا دست و ز�ان اشارە گفت  ز�ادە 

آب دهنمو قورت دادم و مقدار �� هم برای خودم گذاشتم 

در واقع اصال م�� نداشتم دلم ن� کش�د

حس عجی�� داشتم دلوا�� بود 

ن� دو�ستم �� بود 

دقا���  گذشت د�دم ن�اهم  م�کنه

:ت �م رو برداشتم ن�اهش کردم،  متعجب  �ا ز�ون اشارە گف 

چرا ن� خوری؟_ 

دوتا لقمه �ه زور خوردە بودم

ون دادم و توی دلم گفتم   :نفسمو ب��

) من � ترسم ن� دونم چرا اینقدر دلهرە دارم ( 

وق�� �ه خودم اومدم د�دم لقمه جلوم  گرفته بود  

س�شو رد  کنم و �ا دس�� لرزون از دس�ش گرفتم،  ل�خند زدم ن� تو�ستم   د
�ا هزار زحمت  لقمه رو  خوردم

) ام�� ( 

ن�اهم بهش بود   

این دخ��  دن�ام شد حرفای من شد  

ین موه�ت محروم حرفها و صدا�� که سالهاست �ه ز�ون ن�اوردە بودم و از ا 
بودم 

اما حاال د�گه فرق دارە دن�ام  
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�ار متوجه  تمام �ه چشماش که ن�اە � کنم  عاش�� رو  �ادم م�دە     ان 
حرفای  چشامو م�شه  

دن از اینکه   اومد و   کنارم موند ان�ار دن�ا رو بهم دا 

مادرش بود  درسته خ�� ناراحت شدم  نتو�ستم حر�� بزنم شا�د حق �ا  
منو رد کنه 

�  ترجیح دادە     خ  � که  طال  منو  �ه همه چ�� وشحالم اما هم��

ی ��م  واقعا برام س  � خت بود درسته ناراحت شدم نتو�ستم بهش چ��

 پ�ش رو اما از اینکه اینطوری هوامو دارە �ه آیندە و �ل     ا 
�

ین زند�
.ام�دوارم 

قهرم کردم دست خودم نبود  

اخم و تخم  دخ�� عجی��ه ناز کش�د�شم �ا ...    دوست داشتم نازمو �کشه  
و دعواست 

و م�شه دلمچه حا� � کنم  وق�� �ه خاطر من  دعوام � کنه  ز�ر ر  

ون دادم و برای داشت�ش  �ا�د نماز شکر �ه جا   ب�ارم،  اون دخ��   نفسمو ب��
نج�ب  و خواست�� د�گه مال منه 

مش �ا�د تو �ه اتاق  رفتم ل�اس عوض کردم و برگشتم وضو گرفتم ند�د 
� تونه �اشه  آش��

مون زندگ�م تو نف� �ه س�نه دادم هزار تا فکر  برای خوش�خت�مون آیند 
�م بود 

دمم هم سخته ن�ا�د ز�اد لف�ش �دم اون  هنوز �اهام نا محرمه برای خو 

�ا اینکه اصال  بهش �� حرم�� نکردم 

ی  � عقد کن�م خ�الم  اما خوب � دونم برای اونم سخته  �ا�د ق�ل از هر چ��
راحت �شه 
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د وضو گرفتم نماز مغرب وعشارو خوندم  �� فکر تو �م بو  

و به�� �اشم   �عد اتمام   پروژە ی جد�د �ا�د فکر  �ه خونه ی بزرگ��  

ق�ال دلخو�� نداشتم  

اما االن فرق دارە  �ه دخ�� اومدە تو زندگ�م  

�  خوب �اشه   اون الیق   ا�دە آله     �ه فرشته �ه خانوم �ا�د همه چ��
�

�ه زند�
�ه  خوش�خ�� �ه آرامش 

ون دادم   نفسمو ب��

تو سجدە بودم   بوی عطرش رو حس کردم فهم�دم �شت �مه 

خدا رو  شکر کردم  نف� �ه س�نه دادم و نمازمو تموم کردم و اما هزار �ار  
این دخ�� � راهم قرار گرفت 

اومد  کنارم �شست ل�خندی زدم  

ون دادم ، �س�یح رو از رو سجادە برداشت    نفسمو ب��

اخم کردم و از دس�ش گرفتم  

برام مقدس بودن  

درسته طال برام ع��زە خ��   

دم  گفتم اخم کردم و �ا ز�ون اشارە سجادە رو که برداشتم و تا م  � ��:

دست نزن وضو نداری _  

راش ضعف اخم  که � کرد خودشو لوس � کرد  دیونه � شدم دلم ب 
� رفت که �غلش کنم  و �چلونمش و هزار تا بوسش کنم 

ه عش�� �ا اخم و ز�ون اشارە که این مدت عادی �ادت گرفته بود   چ 
� کردم براش 

د �گه خودشم گه گداری اش��اە � کرد اما تهش �از � فهم�دم �� خوا  
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ون ل�اشو   غش غش � خند�د وق�� اش��اە � کرد و من  هوس � کردم ا
:کبود کنم  که  گفت 

خ�� �دی   من که  �ار�ش ندارم_ 

]14:46 09.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۴ارت#

ون دادم چهار زانو �شستم �از هم از ته دلم �ا  تموم وجود گفتم  نفسمو ب��

خدا�ا شا�رم 

و �غلم اومد و   تا نفس �ه س�نه دادم حس کردم �ل وجودم گر گرفت وق�� ت 
و �ش تو س�نم و  �ا تموم وجود   تو �غلم بود 

و   دستام �ه �اری  مات ومتح�� از این   حادثه ی عاش�� که �ه خودم  اومدم 
دم  قل�م اومد و  دور ت�ش  حلقه زد و �ه خودم ف��

��� طوال��   دقا��� عطرناب  ت�شو �ا تموم  وجودم �ه س�نه دادم دقا 

 رو نف� �ه س�نه دادم دس�ش دور �مرم ان�ار   طنابهای خوا 
�

� این زند� س��
محم�م تر گرە � زد  

ت تنم تمام خوش�خ�� رو مع�� �   کرد چنگش تو  س�نم �ه �� ��

 بود  
�

این را�طه  این نزد�� برام   نها�ت  دل�ست�

رم �ا تمام چقد اون لحظه آرزو کردم  که  فقط �ه �لمه ��م دوست دا 
وجودم  

کرد ؟نفس، نفس مگه برام موندە بود این داشت �ا من چ�ار �  
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ند خودم هم دلم نیومد هنوز �ا نبودن مح��ت ب�نمون اذی�ش کنم هر چ 
م�خواستمش اما االن نه 

ود �ک زن �ع��  �لند شدم بوی امل�ش تو خونه پ�چ�دە بود  این �ع��  وج... 
،   بو سه ای برای  اث�ات حرفای �ان و ن�ض �ک خوش�خ�� دلم که تو    ��

ود �لند شدم ن�اهم بود  گوشه ی پ�شون�ش گذاشتم همون  طور که �غلم ب

� خونه رفتم   ....سمت آش��

.......

نم کردە  بودم توی طالفرو�� بود�م   �التو�� که   برام خ��دە بود رو  ت
خ�� قشنگ بود مش� بود 

ون دادم و  رو  �ه طالفروش گفتم  نف� ب��

 � خوام _ 
�

حلقه ر�ن�

ی ن�اهش �ه من بود �ا دست اشارە کرد ام��

:�ه حلقه رو �شوندادو  گفت  

این_ 

:ن�اە  من �ه ام�� بود و �ا اشارە گفتم 

نه_  

:فتعص�� منو  سمت خودش چرخوند  و عص�ان�ت و ز�ان اشارە  گ 

چرا؟_  

ون دادم ن�ا� �ه ام�� کردم و �ا ز�ان اشا  :رە گفتمنفسم رو ب��

پولش ز�ادە _  

:ت ام�� این �ار عص�ا�� شدە �ا ز�ان اشارە و �� جدی و گف

رم تو چه �ار داری من قرار و پولش  رو �دم و من پول�ش دا_ 
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ون دادم  نف� ب��

ه ل�ش بود و طالفروش همینجوری زل زدە بود �ه همون ح�� ل�خندی گوش

ام�� اشارە �ه  حلقه کرد که خ�� هم جالب و جذاب بود 

� دار از این تک نگینا بود که  دستم کردم   نگ��

شمک زد و خم ستم و گرفت دستمو �اال آورد،  ن�اهش کرد،  ل�خندی زد چ
شدە روی انگش�� رو بوس�د 

:دستمو تو دس�ش کش�دم و �ا اخم ز�ان اشارە  گفتم

نکن زشته_  

د�د که آخر � طالفروش همینجور ان�ار از د�دن ما عشق � کرد و � خن 
د گرفت  ام�� برام �ک �و�س طال هم  که  خ�� هم ش�ک و قشنگ بو 

د�گه نتو�ستم �اهاش مخالفت کنم

]14:59 09.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۵ارت#

حلقه خودش رو  هم خودش خ��د �ه انتخاب خودش ....

 سادە 
�

حلقه ر�ن�

و�س  طال و  دس�بند دل تو  دلش نبود دلوا�س بود �ا ا�ار ام�� برام �ه �  
م خ��د  و ح�� انگش��

و  خوب از تو ن�اهش حر�ا�ش دلوا�� چنگ زدن �ه موهای  �ش  ر  
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حس � کنم 

دلداری � دادم      

ی ن�س_    � نگران ن�اش چ��

دوتا غ���ه هیچ مش�� �ا هم ندارن 

ت�مچند روز گذشته   تا اینکه �ل اخرە  جواب آزما�ش رو گرف

و دن�ال �ارای عقد  بود�م 

دم خ�� قرار شد �عد عقد مح��   ب��م شمال،  �ه مادرم خ�� دا  
خوشحال بودم

ب و تو دل برو کت شلوارشو انتخاب کردە بود  رفته بود آرا�ش�اە جذا    
شدە بود 

�اورم ن� شد �ه  مرد واق� جداب و خواست��  

وش�دم  خ�� قشنگ شدە بود من هم �ه خواسته اش  �ه  ل�اس سف�د  پ
خوش  دوخت

ل�اس �لند سف�دم معرکه بود �از سل�قه ی ام�� بود  

�ا حجاب سف�د �ا �الی م�خک کوچ�ک  

از   ارا�ش�اە اومد دن�الم 

دست �ل رو خودش برام آورد   

تو ارا�شگه منتطر اومدن ام�� بودم   

خودشم رفته بود آرا�ش�اە   

�ل اخرە اومد  دن�الم خودم �شت فرمون �شستم  

سمت مح�� حرکت کرد�م   

اهدعقدمون  �اشن قرار شد مادرم پ��ا فرهاد طناز و ح�� مهران ب�ان ،  ش 
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خ�� نگران بودم

دی داشتم �ا این که خودم �شت فرمان �شسته بودم اما دلوا�� ز�ا 

تعج�ب بود برام این دلوا�س�ا، ن� دو�ستم چه معنا�� داش

د، و البته شاد مادرم ل�خند �ه لب داشت طناز �ا اینکه آروم و سا�ت بو  
بود  ل�خندش ز��ا بود ،  �ا ق�ال فرق داشت 

ی نگفته بود   � مهران  سکوت کردە بود چ��

�ک   گفت خوشحال بود دور خودش � چ  رخ�د رو �ا بند پ��ا هم که �� ت��
��� تعارف � کرد  نبود ش��

وق�� من �له رو گفتم  

م گذاشت ،  ام�� ان�ار دن�ا رو بهش دادە بودن وق�� حلقه تو دست

از کردم و �ه و �ادو�� بهم داد که ند�دە بودم ن� دو�ستم چ�ه وق�� �
گردن�ند بود 

همونجا تو گردنم  �ست 

ا تمام سکو�ش گوشه ی پ�شون�مو بوس�د احساس کردم دن�ا مال منه و من �
هزاران حرف عاشقونه تو چشماش د�دم

و دستم کردمادرم هم این انگش�� �ا اینکه اصال را�� نبودم  اما ت 

فرهادم �ک دست بند 

� � پ�   �دن از ذوق نف� �ه س�نه دادم   �چه های طناز �اال و �ای��

ر� � خوند مادرم هم  خندە هاش ان�ار واق� بود و  ز�ر لب ا�ت ال�

شا�د د�گه �ا ازدواج من کنار اومدە بود  

ندتا سکه  بهش مهران  هم �ه �اس دوس�� ام�� ب که چند ساله  �اهمن  چ 
داد، 
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اصال  قبو    � قدر سادە بود �ا اینکه ام�� ل نکرد ازدواج ما هم��

�م  نتو�ستم قبول کنم که عرو� �گ��

نه من ک� رو داشتم دعوت کنم 

نه  ام�� و �عد �ا�ام هم شا�د �ک بهانه بود 

تنها��  �ا �ه خودمون جشن گرفت�م    

� � ه سمت ام�� از همون مح��  مستق�م چمدان رو گذاشت �شته ماش��
شمال  حرکت کرد�م 

مامان   گفت اول ب��د خونت  

� امشب حرکت کن�م و� ام�� دوست داشت هم��

�م من خودم هم  دلوا�س و دلشورە داشتم ،   نتو�ستم بهش � 

ود،   �شد  ذوقشو اخه  ام�� از این که اینقدر ذوق زدە بود دل تو دلش نب 
کور کنم 

اما  من دلوا�� �ه جونم افتادە  

سفارشا�� که مامانم بهم گفته بود رو �ا دقت گوش دادم  

.�ادم �مونه  

ای د�گه  بود رو  � ام��  توی �ه ظرف �ا�� عسل و  چ��

� قرارداد  توی ماش��

�گذارم و  واز  احساس عجی�� داشتم اینکه قرار بود �ا تو دن�ای �ک مرد  
وشورم فاصله � انه و شا�د کود�انه و پر از �� مدن�ای  دخ�� گ��

��ب بود  هم غ�� قا�ل از اینکه  این دن�ارو  �ا�د  کنار  �گذار هم برا�م غ  
هضم 

 بود که �ه قول گفت�� �
�

ا�د �اس � شد و �ه اما د�گر این �ک مرحله از زند�
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 زناشو�� 
�

مرحله �عدی برم �ع�� زند�

ن�مه های شب  �ه شمال رس�د�م

اجارە  کردە بود و آدرس گرفت�م ر   � عا� و�الی که از ق�ل ام�� فت�م همه چ��
بود رس�د�م  چمدون و  داخل برد

� داخل و�ال بردم داخل شد�م  و ماش��

خ�� خسته بودم ،  احساس � درد داشتم 

دم  نمازش رو ام�� که مستق�م از وق�� حرکت کردە بود�م وقت نکردە بو  
وع کرد ن ��  � ماز خوندن�خونه این بود که  �� معط� �عد دوش گرف��

خواستم  ل�اسامو عوض کنم

چمدون رو �از کردم روی تخت بود 

 بود مامانم برام گذاشته بو  
�

دل�اس خواب  و ل�اسای خون�

ز تو چمدون در آوردم �ه   ل�اس خوا�م   �ا تکه روشگرو  �ا دود�  و دلهرە ا
برگشتم  و ن�اهم کردم که توی سجدە بود

]17:38 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۶ارت#

ون دادم   نف� ب��

ون  رفتم ، ل�اس خواب رو پوش�دم �ا تک�ه ر   وشاز اتاق  ب��

دمموهامو که  آرا�شگر برام جمع کردە بود �ه سخ�� �از کر  
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ا�ش دوست داشتم صورتمو  �شور م خسته بودم از این همه  آر   

اما  مامانم گفت �ذار �اشه 

ە  تا شوهرت  از ز��ا�� ات لذت ب��

اما آنقدر خسته بودم  م�خواستم فقط  امشب �خوا�م 

بزارم برای �عد  همه چراغ ها رو  خاموش کردم  

رفتم تو اتاق  

ثان�ه نکش�د   هنوز  �ای   سجادە بود ،   روی تخت دراز کش�دم  �ه چند 

اومد کنارم دراز کش�د  

ل�خندی زدم چراغ خواب کنار دستم روشن بود  

ن�ا� بهش کرد،  ل�خندی زدم خ�مه زد روم 

ون دادم و �ا دس�� که �ه سخ�� تو�ستم �ا ز� ان اشارە ��م  ح�� نفسم رو ب��
:دستم هم از گفت�ش خجالت � کش�د  که  �ا لرزش  گفتم 

امشب خ�� خستم _ 

:فتخودش ل�خند زد �ا ز�ان اشارە،  �ه خو�� متوجه � شدم گ

ا�م درسته بزار�م برای �عد تو د�گه مال م�� �ا اینکه �� ت_  

 صور�ش جالب و �ازمزە بو  
�

د گوشه ی اینقد این حرکت دست و هماهن�
م ز�اد گ��دم  ل�مو �ا ��

ل�خندی زدم دس�ش نوازش   وار �ا  صورتم موهام  ل�ام 

حرف � زد   

ل�خندش   هزار تا حرف داشت که قل�م �اور کرد  

ا�د  امشب رو �� دلشورە داشتم �...   االن د�گه شوهرمه   عقد کرد�م    
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بتونم   آروم �اشم  

برای شب زفاف آمادە �اشم �دون ترس ودلهرە  

حس � کنم شا�د خدا �ه جور قدر�� بهم دادە  

حرفهای    برای دوست داشت�ش برای درک این نوازشها که �شارند از  
عاشقانه و چشما�� که �ا من سخن از عشق � گ��ند 

.زند و این قلب  من است �ا ل�خندی روی ل�انم مهر تائ�د �  

اینجاست واقعا �اور کردم و توی دلم ف��اد زدم  

� ميتونه به�� از صداش �اشه؟  از   لحن حرفاش ؟_     ��

ل�خند زد �اورم و قل�م جوا�ش رو داد   

ون �غلش حضورش بوی عطر ت�ش گرمای  دستاش و ل�ای خندوش و ا 
چشما�� که روان�م براشون 

من �ه  ش��دن صداها   احت�اج ندارم  

من �ه لمس آرامش و ن�از دستاش و   چشماش محتاجم  

رزش دستام   و لبهای �ا ل�خند ز�ان اشارە  تو�ستم منظورمو ��م  و  �ا �� ل 
ادا کردم   خودم  زل زدە بود �ه لبهام تا لب خو�� کنه شمردە شمردە

�ن صدا�� که تا حاال ش��دی چ�ه؟_    !به��

شماشو �ست  و زل زد بهم    ن� دونم شا�د ناراحت شد که �ک لحظه   چ 
ون داد  دست �اچه  نفسش رو ب��

ل�ش گذاشتم ل�خند زدم   روم خ�مه زدە  بود ، دس�شو گرفتم  روی ق  

دم،   نفس عم���  کش�د   دست خودم هم روی دس�ش بود ف��

ش قل�ش رو  زل زدە بود بهم �ا اینکه دستم روی دس�ش بود �ه خو�� ت�
حس � کردم  

708



ل�خندی زد  

ە بود �ا ادای لب و شمردە شمردە   گف    تم چشماش  بهم خ��

...   صدای ت�ش قل�ت-

�اش عاشق ترم � کنه  خند�د رو ازم گرفت  این دل��

ردم خودشو رو تخت انداخت نف� �ه س�نه دادم و زمزمه ک      

�ک�ار خواس�نت رو گفتم  و اجا�ت شد  _ 

م
�
ن �ه  عشق تو  م. �عداز اون ، �ه تمام ز�انای زندە و ُمردە ی دن�ا الل

�ه چشمانت  ... مومنم 

ودم د�گه حر�� خسته بود معلوم بود منم از خدام بود ق�ل تر بهش گفته ب 
. نزد 

�شت �غلم کرد و    نف� �ه س�نه دادم و چرخ�دم �ه پهلو شدم،   �ه دفه از  
خ�� بوسشو ز�ر  گردنم حس کردم  

حلقه ی دس�ش دور �مرم و  گرمای ت�ش وق��  بهم چس��د 

...شتم دستمو رو دس�ش گذاشتم چشاممو �ستم اما اصال آرامش ندا 

چقد گذشت ن� دونم  

ه  خو�� حس نفس نفس زدنهای آروم منظمش رو کنار گوشم و گرماشو �   
� کردم 

خوش �ه حالش چه  راحت خواب�د  

   � خ�الش ن�س   خند�دم   من ب�چارە رو �گو چه دلوا��  دارم اون ع��

�ن رو تحمل  اخه این منم که  �ا�د درد و ترس و وحشت   این حادثه ی  ش��
.....کنم 
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]18:00 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۷ارت#

خواب �ه چشمم نیومد 

لحظه ای نتو�ستم �خوا�م

ب بودپر  �ش��ش  �جام روتخت  ن�اهم بهش بود خ�� آروم خوا 

�ه آرو� خرناس  � کش�د    

نف� �ه س�نه دادم  

دست بردم  موهای روی پ�شون�ش رو  �ه ارو� کنار زدم

نف� �ه س�نه دادم  

ور چراغ چقدر  ل�� تر کردم گوشه ی  لب گ��دم، توی تار�� اتاق ز�ر ن 
شوهرم  تو خواب معصوم  بود،  البته جز اینم نبود 

�  شب در کنار ه   م خواب�دنمون بود�� نگران بودم   �ا اینکه  امشب اول��

س داشتم   اما از فردا �� اس��

چطور � تو�ستم �اهاش کنار ب�ام

 ها�م رو بهش �دم  
�

ان� چطور � تو�ستم دخ��

اجازە این �ارو صادر کنم 

�ع�� �ا�د ز�ش �اشم ؟ 

وع کن�م و را�طه زناشو�� منو ��

فقط دلهرە و اضطراب داشتم 
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�دم�ه دفعه �ا صدای ک���دە شدن صدای پنجرە  از � جان پ�  

احساس وحشت کردم 

ن� دونم چرا حس کردم صدا�� وحش�نا� بود  

:�ا �عت دو�ارە  صدا�� ش��دم  زمزمه کردم و  گفتم 

شا�د  �اد اشه و پنجرە �از موندە �اشه_ 

چی�� �ه ابرو  دادم   

�ادم نم�اد پنجرە �از بودە 

نم�دونم شا�د ام�� �ادش رفته پنجرە سالن رو ب�ندە  

�ا �عت ل�اس دوم رو روی ل�اسم رو  پوش�دم 

ون وارد سالن شدم از اتاق خواب  رفتم  ب��

تار�ک بودپنجرە �از بود، �ا �عت �ه سمت پنجرە  رفتم  

�اد �دی � وز�د  

تا خواستم پنجرە رو ب�ندم  

�ا وحشت   �ک دفعه نفهم�دم چطور احساس کردم ک� �شت �م بود و تا 
چرخ�دم   

ام�� صدا زدم  منو از �شت �غل کرد تا خواستم جیغ بزنم  �ا تمام وجودم

نفسم بند اومد 

وق�� دس�ش رو روی دهنم گذاشت  مرد بود   

:فت �ا عص�ان�ت منو �غل کرد و منو �لند کرد که توی گوشم گ 

�االخرە �ه دس�ت آوردم دخ�� فراری_   

آی مص�ب چه حا� � کنه  
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دم    � داشتم دست و �ا م��

داشتم و دیونه � شدم  

ه روح از تنم منو چنان مح�م گرفته بود و  کشون کشون � برد �ک لحظ  
رفت 

رو  صدا زدم   اما دهنمو �ست   وق��  جیغ زدم اسم ام��

�ک دن�ا ف��اد  اصال صدا�� هم نم�ش��د  ح�� ا�ه االن... ام�� خواب بود   
...دیونه شدم ....� زدم 

ا خودش برد این از آدمای  م�  بود  �ا وح�� گری و خشونت  منو   � 

رم  نفسم  بند �شتم بهش بود منو مح�م گرفته بود و ن� ذاشت تکون �خو  
ما اینا مهم  اومد دست چرکی�ش حالمو بهم � زد که مقا�ل دهنم بود   ا

ن�س 

دم اینکه ام�� نفهم�د  آدمای مص�ب  �ه و�ال اومدن دیونه ش 

اونا ردمونو گرفته بودن  

داشت منو کشون کشون  دن�ال خوش � کش�د  

قا�ل زور وح�� این اینقد دست و  �ا زدم    و تقال کردم �� فا�دە بود در م 
...مرد هیچ بود 

:�ا پوزخند از الی دندوناش  تو گوشم غ��د    

ە ی خراب ب�چارە مص�ب _  ...اومدی اینجا عشق و حال دخ��

�دن �ا اینکه دس�ش رو �از �ه دست و �ا افتادم اش�ام رو گونه هام    م�غلت   
....دهنم بود جیغ � زدم اما خفه بود 

ار��  منو �ا وح�� از و�ال خارج شد تو ت...   هرچه تقال کردم ان�ار نه ان�ار  
گری و خشونت ز�اد انداخت  رو   صند� عقب 

� و نفهم�دم نفر دوم هم بود تا خواستم جیغ بزنم �ا �ارچه بود دهنم  و �س��
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� دو نفر بودن  چطوری دستامو �س��

  � �ا خشونت تمام دست و �امو �س��

...رفته بود ن�مه های شب بود و هوا �دوتار�ک، وحشت تمام وجودمو گ 

خودمو �ه هر دری زدم اما ام�ان نداشت  

م اما  هیچ راە �ه پهنای صورت �ا تمام وجود اشک � ر�ختم و جیغ � زد 
نجا�� نداشتم 

...   و هزار �ار   �ا دهن �سته جیغ زدم و ام�� رو صدا زدم  

شت   هزار �ار داشتم دیونه � شدم،  داشتم سکته � کردم از ترس و وح 
....خدا رو صدا زدم 

نفسم از شدت هق هق و گ��ه بند اومدە بود     

:م هق هق کردم �ا همون دهن �سته بود و ب��دە ب��دە  گفت  

�دون تو   دن�ا _ 

اون روی وحش�نا� و وح�� شو

امو ن� شنوە �شونم داد کجای�ی��    خدا�اااا این انصاف ن�س اون  صد
�ش��د ... ج�غغغغ زدم �ش��د 

� طور هق هق کردم اما   این دوتا �ا نامردی تمام م  نو بردن هم��

هق هق � کردم و �ا دهن �سته س� در جیغ زدن داشتم   

� رو �ه حرکت در آورد �ا �عت جانم �ه     ل�م رس�د، دو� �ا  او� که ماش��
� برداشت  مح�م زد رو دهنم  و �ا  خشم   عص�ان�ت سمتم چرخ�د خ��

:غ��د 

ب�ند دهنتو _  

� �ا �عت ز�اد حرکت کرد،  رانندە گفت     :ماش��
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نزن مص�ب رو � خوای دیونه ک�� ؟_   

:�ا عص�ان�ت  گفت  

ن� بندە ده�شو _ 

...هق هق کردم  

]18:10 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۸ارت#

نفهم�دم  منو کجا � برن 

:ش��دم �ک�شون گفت 

�ش؟ _   �ا�د زنگ بز�� � تو�� ب��

ون داد و گفت   :نفسش رو �ا رضل�ت  ب��

� بود�م خسته شدم امروز همش   دن�ال دخ�� _   ە  بودم امروز تو ماش��
د�گه حوصله ندارم امشب ب��م   � �م  فردا خودش ب�اد

ون دادم �ا هق هق گ��ه و عص�� در حا� که س  � داشتم جیغ نفسم رو ب��
بزنم حرف بزنم 

�ا عص�ان�ت �ا اینکه  دهنم �سته بود 

ی ��م   حرفامو �ا خدا گفتم � :ن� تو�ستم بود چ��

خدا�ا چرااا اخه _ 

ته نامفهوم  زورم گرفته بود  داشتم منفجر � شدم،  �ا همون دهن �س 
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:حرفامو گفتم 

� �ذار�ن   برم کثافتا  آشغاال_   ولم کن��

اینقدر  تقال کردم د�گه جو�� برام نموندە بود  

اینقدر گ��ه کردم �درد گرفته بودم 

صداشو � ش��دم   خ�� دادن   مص�ب   

ون دادم  نفسم رو ب��

مون که منو از وونه � شدم اول�ه  که �شت فرمون �شسته بود هداشتم دی 
ون گفت :تو خونه آورد ب��

د فالن جا این ن� دونم این ��ە ک�ه فقط امروز که جعفر خ�� دادە بو _  
دخ�� رو د�دە �امادرش  بودە 

�ا تمام وجودم هق هق کردم 

�ع�� اینا خ�� ندارن من ازدواج کردم ؟

�ع�� خ�� �ه گوش مص�ب نرس�دە بود؟

�� نبود بهش �گه ؟   

ون دادم  دو�  گفت  :نفسم رو ب��

ن� دونم � بودە  فقط جعفر م�گفت تو مهمو��  د�د�ش _  

ون داد و �ا عص�ا    :ن�ت گفتبرگشت ن�ا� بهم کرد و نفسش رو ب��

نکن شوهرشه ؟_  

:رانندە   �ا پوزخند گفت 

�م �ه ما چه �� تح��ل مص�ب  �د�م د�گه �ار رو تمومه  پو _   لمون رو �گ��
:�� دس�� �ه موهاش زد و �ا عص�ان�ت گفت
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�� �شه؟_  

:او�� که �شت فرمان �شسته بود �از پوزخندی زد و گفت  

د�گه او�ش �ه ما م��وط ن�ست_ 

 ما اینو تح��ل مص�ب  � د�م و د�گه خودش به�� � دونه 

م�خواد چ��ار کنه

ون دادم، هق هق  کردم، چشمامو �ستم،  �م ر   وی کف نفسم رو ب��
� بود و �ا تمام وجود اشک ر�ختم، د�گه خسته شدە بودم  صندل�ه ماش��

ل�اس مناس�� تنم   نبود  اوضاع نا  مناس�� بود 

این طوری  من و  از و�ال  اوردن  دیواننه کنندە است   

�ه من  همون �� که منو گرفته بود و �شت فرمان �شسته بود رو .... 
دم  و س� �  � کردم دستامو خشونت و عص�ان�ت در حا� که دست و �ا م��

�از کنم  

.منو مح�م گرفت و داخل �ه و�ال برد   

 ش��د هم هر چه دست و�ا زدم  �ا دهان �سته هم ک� صدامو  رو ن� 
تار�� مطلق  بود 

تمام وجودم داشت آ�ش � گرفت  

:داخل اتا�� برد و روی تخت انداخت و  گفت 

ە اینجا �مو�� تا مص�ب ب�اد  د�گه �ارما هم �ا  ت_   و تموم � شهبه��

:��اد زدم �ا تمام وجود گ��ه  کردم و �ا دهن �سته و �ا عص�ان�ت ف 

عو�� منو ول کن برم �� از جونم م�خوای _  

حرفام �ا دهن �سته نامفهوم بود  اما  

ون رفت گفت :�ا عص�ان�ت از اتاق ب��
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مص�ب ب�اد د�گه ما �اری �ه �ارت ندارم خفه خون �گ�� _  

]18:10 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۱۹۹ارت#

ون  رفت  ب��

در اتاق �از موند  

من موندم و هق هق و وحشت وترس 

�ا تمام وجود گ��ه کردم 

را� نداشتم برای نجاتم  

ن� دو�ستم چ��ار کنم فقط هق هق کردم  

�ا تمام وجودم زجه زدم نفسم تو س�نه بنداومد بود  

صدای  دادو��داد دوتا ��ا  وحشتم رو چند برابر کرد  

:د�� گفت �ه دفعه �ک�شون داخل اتاق شد  جلو � اومد �ا ل�خند چن

ردە خوش�له مص�ب �� خود ن�س خودشو واست کشته،  آدم اج�� ک_   
واسه پ�دا کردنت 

نفسم  بند اومد   

 و حالت ته�ع شد�دی  
�

داشتم  احساس �دی بهم دست داد احساس خف�

وند  و �ا وق�� اون �� �ه دفعه دس�شو گرفت  عص��  سمت خودش چرخ 
:عص�ان�ت گفت 

717



� خوای چ��ار ک�� زدە  �ه �ت  ؟_ 

ند چند�� زد ن�اهم کرد،   �ا چشمای اش� وحشت زدە ام    د�دم  ل�خ 
:ن�اهش �ه من بود و گفت

�ه کوچولو ناخنک بزن�م �ه کجای دن�ا بر � خورە_  

:��ە ت���خانه و  عص�ا�� گفت 

 �ع�� �� قرارمون این نبود امانته   �ا�د برسون�م دس�ش_  

�ان قل�م از وحشت � ش��دم   ن�اهم بهشون بود ��

داشتم سکته � کردم 

نفس تو س�نه ح�س شد   

�ام �سته بود گ��ه ام بند اومد از ترس   روی تخت بودم �ا اینکه دست و 

ای نبود  راە فراری اما �ه هر سخ��  خودم رو �� �اال کش�دم،   راە چارە  
نبود کجا � تو�ستم برم  �ا این دست و �ای �سته ؟

اق � د�دم،  ��ە �از پوزخندی زد و �ه خو�� صور�ش رو تو روشنا�� ات
:گفت 

ن�ا بر � خورە؟این دخ�� خودش  ات��انه حاال ما رد �ش�م �ه کجای این د_ 

ون داد و گفت   :�� �ا عص�ان�ت نفسش رو ب��

� �اری �ک��   مص�ب زندت ن� ذارە خودت_  � دو��  حق نداری  همچ��
ا�ه �فهمه دمار از روز�ارت در م�ارە

� اندا  خت �� داشت �ا�شن رو از ت�ش  در � آورد  روی زم��

:�از خند�د و گفت

از کجا � خواد �فهمه؟_  

ال و روزمو آب دهنمو قورت دادم ان�ار خدا نبود چشماشو �سته بود    ح 
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ند�د 

�ە نفهم�دم �� ،  �ا هق هق و گ��ه صدای خفه ای �ه دست و�ا افتادم،  �
:صدا زد ،  �ا عص�ان�ت گفت

ل�مال   این �ارو نکن مص�ب   بهت رحم ن� کنه  �مااااا_

:�مال  پوزخندی زد و گفت

ی �ه مص�ب �گه هر جا _  � �اشه �از  �وش  نگران ن�اش   این �خواد چ��
� �ال رو �ش م�ارم پ�داش م�کنم هم��

:�ا خندە ادامه داد 

ە از ترس آبروشم شدە مجبورە خفه شه  _    آبروی خودش م��

:�وش �ا ف��اد و عص�� داد زد   

ە  _  مگه شهر هرته مگه   شهر �� �الن��

�مال توج� نکرد جلو اومد �ه دست  �ا افتادم   

:�وش �ا عص�ان�ت  جلوی �مال رو  گرفته بود گفت 

دیوونه زدە �ه �ت این چه �ار�ه  مغز خر خوردی ؟_  

ندون نما��  �مال ن�اە چند�� بهم انداخت و �ا ل�خند چندش آور  و د  
:گفت 

ردم  �ه حا� خوش�له ن� تونم ازش  �گذرم حاال که خودم اول پ�داش ک_  
�اهاش � کنم مص�ب از کجا � فهمه

تمام وجودم داشت آ�ش � گرفت  

داشتم دیوونه � شدم این � خواد چ��ار کنه؟ 

اه�شو از ت�ش  در آوارد   پ��

ون رفت  :و گفت  روی تخت  انداخت   �وش �ا عص�ان�ت از اتاق ب��
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هر  غل� دلت خواست �کن من ن�ستم  _   

اما دهنم �سته  �مال توج� نکرد و سمتم اومد �ا تمام وجودم جیغ � زدم
بود و خفه بودم

 داد هیچ �اری ن� تو�ستم �کنم ل�اس کوتاە خواب تنم رو �اال  

نفس نفس � زد  

  � ن�اهش پر شهوت بود و هوس آ�ش��

رونای �ام �امال معلوم بود 

ت�شم زد که ل�اس ز�رم معلوم شد، انگشتای دس�ش روی رون �ام چنان آ  
تمام وجودم �ه آ�ش کش�دە شد   و شعله ور شد 

�ا تمام وجود  خودم رو عقب کش�دم 

اما چنان �امو گرفت �ه دفعه منو سمت خودش کش�د  

ز �ال�دم  پر که احساس کردم تمام جانم لحظه ای  �ه آ�ش کش�د و روح ا
کش�د  

�ا تمام وجودم  هق زدم 

گ��ه کردم �ا دو تا �ای �سته  ن� تو�ستم �اری �کنم 

دس�ش  روی تنم  ان�ار پوست تنم کندە � شد   

� کش�د و �ا ل�خ :ند چند�� گفت  �ه هق هق افتادم وق�� ل�اس ز�رمو  �ای��

�ه نمورە ناخنک بزنم �ه کجای مص�ب بر � خورە_ 

]18:17 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #
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مس�حه زادخو  #

�۲۰۰ارت#

� صدامو ش��د نه �ا تمام وجودم جیغ زدم  �ه دست و�ا افتادم اما نه ک    
ک� �ه دادم رس�د 

ته   دیوانه هوس تمام وجودشو گرف...   ن�اە وحشت زدە و اشک�م بهش بود  
� رحم نداشت  :دو گفت ن�اە چندشش بهم بو ..   بود این مرد شهوت انگ��

ت�ت بوی شهوت م�دە _ 

کردم اما��   چنان چنگ زد �ه س�نه هام   و روم خ�مه زد،  هرچه تقال  
:نبودبرام، �ا شهوت ز�اد ادامه داد 

...از وق�� این جوری د�دمت   روا�� شدم _  

د �ه دست و�ا افتادم  تقال کردم  تمام وجودم �ه درد اوم 

 محا�ا �ا حرص و س�نه هام دس�ش بود و ان�ار داشتم ق�ض روح � شدم،  ��  
شهوت ز�اد �ه جونم افتاد 

بود ک� ف��ادمو �ا قوای ن�مه جونم  زار زدم جیغ زدم   گ��ه کردم اما  ن 
�شنوە 

س شد ان�ار نفسم تو س�نه ح�...  از درد داشتم �ه خودم � پ�چ�دم .....    
داشتم یخ � زدم 

 �ه موهاش ز   
�

د و ز�ر لب �مال از روم  �لند شد،    �ا نا�اوری چن�
:ب��دە ب��دە   زمزمه کرد 

...�د �خت شدم خدا _ 

احساس حالت ته�ع وحشت نا� داشتم، ان�ار  خفهشدم  

و � کشت این مرد ب�ش�� درد ز�ر دلم و �ال�� که �م اومدە بود داشت  من 
تمام هس��م رو ازم گرفت 
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ق هق ب��دە ب��دە ام    نفسم �ا گ��ه ها و   ه...  قل�م ان�ار  از �ار افتادە بود 
ود داشت بند � اومد   خون ر�زی داشتم �ل �دنم کرخت شدە ب

�مال �ا نا�اوری  عقب عقب رفت    

:گفت   عص�� و دست �اچه بود،  �ا ترس ولرز   ل�اساشو پوش�د و  

فرار کنم .. مص�ب زندم ن� ذارە �ا�د   برم _ 

 کردم �مرم از درد تمام تنم درد � کرد ن�اە گ��انم بهش بود احساس �      
قا�ل تحمل بود، ر  وی تخت فقط �ه دارە م�شکنه و درد ز�ر دلم  فجیع  غ��

...جسد ن�مه جون �� ه��ت     بر �اد رفته بودم 

ون  رفت  . �مال   �ا ترس ولرز  از اتاق  ب��

ف  �ه ی وحش�نا� و مهل� که   �ه آبرو ��   ازشدت درد و ��
�

ان� و دخ��
.  ها�م خوردە بود  رو �ه مرگ آیندە و ر�اها�م بودم

 ان�ار تمام دن�ا�م  �ه   س�ا� مطلق    تغ�� کردە بود  

:صدای �مال �ا  ترس ولرز و   دادو��داد گفت   

�د�خت شدم ب�چارە شدم _ 

صدای حرف زد�شون  رو  ان�ار از ته چاە � ش��دم    

قل�م �ه درد اومد    

:�وش �ا تعجب  گفت   

چ�ارش کردی؟  کشت�ش  ؟_ 

هق هق کردم  

:�مال �ا ترس و  صداش م�لرز�د،  گفت    

...مص�ب منو � کشه _    

و تو در صدای دو�دن �وش رو  ش��دم و    قامت هراسون  �وش ر   
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د�دم 

چشام �ه س�ا� � رفت   

دت درد و ترس داشتم جون م�دادم از ش... �وش �ا نا�اوری  بهم  ن�اە کرد 
و وحشت این حادثه 

قل�م کند � زد   تمام تنم کرخت شدە بود     

وتا دستاش تا�� �ه چشمانم دادم وق�� �وش نا�اور ن�اهم کررد  د  
وحشت زدە �ه چهار چوب در گرفته  بود 

:�ا نا�اوری گفت  

چ�ار کردی �مااااال ؟_ 

... هق هق کردم   �ه زحمت تو�ستم تکو�� �خورم   

:صدای �مال رو �ه زحمت ش��دم ، گفت  

ە ی جندە هنوز  آ�بندە _    چه � دو�ستم  دخ��

نفسم ح�س شد   

صدای هق هقم �ه گوش خدا نرس�د    

�مال افتاد   �وش  از  جلوی در    کنار رفت و �ا دادو��داد �ه جون 

صدای ف��ادشون بود  

ان�ار �ا هم �الو�ز شدن  

:�وش �ا خشم و ف��اد غ��د   

خودتو اصالح کن ال��   _   

� نداد   جندە   بهت  که  چراغ س��
�

ە  �� حروم زادە  زدی    ن� خواد �ه دخ��
نا�ارش کردی �� نامووووس 
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:�مال �ا ف��اد و حق �ه جانب گفت   

...�ا آدم و عالم  الس � زنه _ 

:�وش �ا ف��اد گفت 

جواب مص�ب رو �� �د�م  آشغال زندت ن� ذارە _  

ی  و کت �اری  صداش  �ا هم  �الو�ز شدن زدوخورد �اال  گرفته بود،   درگ��
�ه خو�� حس � کردم ح��  صدای شکسته شدن وسا�ل 

کجا بود و      و من �ا تمام وجودم فقط اشک ر�ختم و از خدا �له کردم  
�ش��د  ف��ادمو

]18:17 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۱ارت#

�وش  داخل اتاق شد 

تمام  هس��م بر �اد رفت     

تنم برهنه بود   

ه سخ��    درست کرد ل�اس خوا�م  �اال رفته بود و   تق���ا برهنه بودم رو � 

زدە بود و کرخت  دستاش � لرز�د و من  ان�ار یخ زدە بودم،  �ل �دنم یخ 
بود از شدت درد 

�ا دستای لرزون و ترس  و وحشت دست و�امو �از کرد   

 هق هق کردم دهنمو �از    نکرد مالفه رو دور تنم پ�چ�د  
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ح�� نای اینکه تکو�� �خورم نداشتم   

رو �ه �اد داد  د�گه از مرگ چه �ا�؟ وق�� اون عو��  آشعال تمام هس��م 

منو رو دستاش  �لند کرد     

د  �ا خودش ه��ون م�گفت  

.صداش نا�اور پر ترس و   وحشت بود  

�  منو انداخت،  صند� عقب   تو ماش��

:برگشت ن�ام کرد و عص�ا�� ز�ر لب گفت 

�مال زندگ�مونو �ه �اد دادی ... خدا�ا_ 

�شت فرمون �شست و من �ا تمام وجودم �� صدا گ��ه کردم  

:�ا دهن �سته وخفه  گفتم 

 من ب��اد رفت �اد ام��  افتادم ا_ 
�

ن�ار نفسم ب��د خدا�ا،  خدا�ا زند�

�اش ز�ردست  اون نامرد مردە بودم   

چه جوری �ا ام�� رو�رو �شم ؟ 

�� بهش ��م؟

درسته این مرد �ه زور �ا من این �ار رو کرد  

ە ا  ها�م ق�ل این که شوهرم ازم �گ��
�

ان� � دخ�� ین نامرد �ه زور ازم اما اول��
گرفت تمام زندگ�م �ا �ک لحظه هوس تموم شد 

داشتم روا�� � شدم از این حادثه ی  شوم    

�عت �وش ز�اد بود اما ه��� برام مهم نبود 

� چپ �شه   تصادف کنه ز�ر ت��� بر  م و  �اش همینجا این ماش�� ە   �م��
فقط من �ه خونه پ�ش ام�� نرسم 
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ە   ن� دو�ستم این مرد  منو   کجا � خواد ب��

ینه هر کجا � خواد برە فقط �ا این حال وروزم  ام�� منو ن�

رو بهش اجازە  اون مرد  �� گناە  عاشق منه،  دوسم دارە،  �اش  امشب  
� دادم  االن چه برخوردی �ا من � کنه ؟

گ��ه بود پر از   داشتم دیوونه � شدم  از درد این حادثه تمام وجودم پر  
التماس  و �ال�ه �ه خدا که چرا صدامو �ش��د؟

ال�ه کنم؟چرا گ��ه هامو ند�د؟ چرا زجه هامو ند�د از خدا �ه � � 

م؟  �ه � ش�ا�ت مو ب��

هم دست چه گنا� کردم؟ تمام عمر س� کردم هیچ وقت نذارم ک� ب 
بزنه و �ا کج  نذارم �ا اینکه تو خ�ابون  بزرگ شدم 

ادرم �ادم داد �ا اینکه سا�ه ی �ا�ا درست وحسا�� �اال �م نبود اما م
هیچ وقت اجازە ندادم تنم �ه �ازی هوس ک� کش�دە �شه

� کردم  نفس نفس � زدم چقدر طول کش�د نم�دونم؟ تمام مدت  گ��ه
و پوست تمام مدت چنگ � زدم �ه دست خودم، دستم مشت بود ناخنم ت

دستم بود

و ان�ار نفسم بند میومد از هق هق این تل�� و درد  

 نفهم�دم کجام اما هر چه بود جا�� که توش بود رو شناختم

�وش منو روی دستاش �لند کرد در  ح�اط و�ال  �از بود

من و داخل و�ال برد و �ا عص�ان�� و �لهفه بود  

� دو�ستم عص�انی�ش �ه خاطر �مال  بود 

شت روی منو روی زمینای �د سنگفرش جلوی  در ساختمان و�ال گذا 
،  ن�اە اشک�ارم بهش بود، داشتم  پر از  نفرت و در  � د � شدم،   �ک زم��

فس نفس � زدم لحظه چشمام  از بر�� وخمار این وحشت  �از و �سته شد، ن
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از شدت هق هق 

:ن�اهم بهش بود، �ا عص�ان�ت زمزمه کرد

ستم ن� دو�ستم  منو ب�خش ن� دو�ستم این نامرد اینقدر وحش�ه  ن� دو�_  
ی  تو دخ��

:اما تمام دلم ف��اد بود که ��م 

تو د�دی و جلوشون نگرف�� _   

�انه و �ا  نامردی  شا�د ا�ر دخ��  هم نبودم اما  ن�ا�د � ذاش�� اون وحش 
�خواد  �دنمو غصب کنه 

� خواست  بهم تجاوز کنه تو  د�دی � دو�س�� 

د�دی اما دم نزدی تو هم نامردی  

صدای ف��ادم زجه های خفه ام  رو �ش��د 

نتو�ستم حر�� بزنم  �ازم �ال�ه کردم  

اما دم نزدی تو هم نامردی 

ح�� نتو�ستم این حرفا رو �ه ز�ون ب�ارم 

احساس � کردم تمام �دنم کرخت شدە  

و ح�� خون��زی و خ�� �اهام را �ه خو�� حس � کردم

 شه احساس � کردم ز�ر دلم از درد این نامردی دارە منفجر � 

ه س�ا� نتو�ستم �ک �لمه حرف بزنم فقط چشمام چر�� زد و �ک لحظ 
مطلق و د�گه ه��� �ادم نبود د�گه �ش��دم

]18:19 27.12.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۲ارت#

) ام�� (  

رد اینقدر خسته بودم نفهم�دم تو آغوش طال چه جوری خوا�م ب

�� �ا اینکه خودم هم �� دلشورە و آشوب  داشتم   ذهنم درگ

رصت �دم �� اما � خواستم �ه امشبو  که ش�ه عشق �از�مون بود  رو  ف
خودش رو پ�دا کنه 

  ل�خندهای �اە و���اە  ب�جو�ش  �شان از ترس
�

و وحشت داشت رنگ پ��د�

ونگ�اشو برای  ا  � دخ�� � �ار �ا را�طه ی � دو�ستم  حاال که � خواد اول�� ول��
وع کنه پر دلهرست   �ا� عاشقانه ی زناشو�� رو �ا من ��

�س بهش  مجال  دادم 

 دوست نداشتم �خوا�م   
ً
�ا اینکه  اص�

نکه ذه�شو ت�ش روان �ا اینکه اصال ن� خواستم این اتفاق ب�فته اما برای ای
ر کنم شو همه وجودشو آمادە کنم خودم هم  �ا آرامش �اهاش رفتا

ش �اشم نه از خواسته ی  تن و هوس  رو  �� فروکش کنم  و �ا عشق �اها
� ن�از   

تند بود   �عد از �� بوسه های �� در��  آرومم کرد �ا اینکه ت�م 

آروم چشماشو �سته نف� �ه س�نه دادم و �غلش کردم  

�  واسه   ن�ازم و  �کوف�ش بر خالف م�لم بود   �ا اینکه این خواس��

هوهللا احدو آ�ت اما چشمامو �ستم و س� کردم �خوا�م هزار �ار سورە قل  
ال�ر� رو خوندم که امشب من بتونم �ا آرامش �خوا�م
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 زناشو�� ز��ا در کنار هم� ز  
�

وع و خودم را برای �ک زند� ��ا و قشن�م ��
من نفهم�دم چقدر خواب بودم ��.... کنم 

ه �خاری و احساس �ما کردم ن� دو�ستم چرا و�ال �د بود �ا اینک 
شومینه های خونه رو روشن کردە بودم 

�ا احساس لرز  از خواب ب�دار شدم 

وی تخت چشمام �ه تار�� عادت نداشت ز�ر نور چراغ  �لند شدم ت 
 �ه موهام زدم

�
�شستم چن�

خواب الود و �الفه  نف� �ه س�نه دادم 

و برگشتم ن�اە تخت کردم اما طال رو کنارم ند�دم

  �ه موهام زدم 
�

آب دهنم رو قورت دادم چن�

:توی دلم زمزمه کردم 

 رفته  �و�س_  
�
حتما

....�ا ؟

جوا�� نداشتم    

ن� دو�ستم �ع�� احتمال دارە کجا �اشه ؟ 

تنها فکری که کردم اینکه  داخل  �و�س �اشه  

ون   � از اتاق رفتم ب�� از روی تخت �لند شدم �اورچ��

� دو   ری هم ��م منو شا�د  نتو�سته کنارم �خواب و رفت تو سالن اما هم��
اذ�ت � کنه 

کنه  اون �ا�د �ا وجود من �ه حضور من در کنارش روی تخت عادت

� دو�ستم ترس�دە اما �ا�د این ترس رو کنار ب��زە 

ون رفتم   ب��

729



ود و پردە ح��ر که اتاق رو  ترک کردم تو سال و رفتم ن�اهم �ه پنجرە �از ب 
وحش�انه تکون � خورد

االن دل�ل �ما�ه   رو متوجه شدم  

�ا  �عت �ام  برداشتم سمت پنجرە رفتم پنجرە رو �ستم

ن�اهم  در  تار�� �ه جای جای  و�ال  چرخ�د  

اما طال رو ند�دم 

چقدر اون لحظه دلم خواست  که اسمش را �لند صدا بزنم

دلشورە �ه جونم افتادە بود 

�ع�� �� شدە ؟ 

چه اتفا�� افتادە؟

تا �ه خودم اومدم سمت �و�س رفتم  

خونه � حموم، اتاق دوم و�ال، آش��

�دنم داشت  ترس  رو  مغزم منتقل � کرد  

ر  ساختمون  احساس کردم  �ه دفه  ن�اهم   �ه  در ورودی و ش�شه های د
و�ال خورد و �عت نور ماشی�� که �ک لحظه رد شد

نم�دونم چرا حس �دی بهم دست داد 

�ع�� چه اتفا�� افتادە ؟ 

ش پنجرە های بزرگ ش�شه  ای  داشت  احساس کردم در و�ال که نصف ب�ش��
روی هم قرار گرفته

�ع�� �از بود ؟ 

چراغ سالن را روشن کردم 
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� و �ا احت�اط و شا�د ترس سمت در و�ال رفتم و �اورچ��

نم و �ل وجودم آب دهنم رو قورت دادم ن� دونم چرا حس عجی�� �ه �ل �د 
افتادە بود

�ا احت�اط و ترس در رو که ن�مه �از بود �از کردم  

ون کش�دە شد و ن�اهم �ک دفعه �ه ب��

�ه ح�اط دادم ز�ر نور چراغای ح�اط و�ال و ح�� نور ماە  تا ن�اهم را  

�ه دفعه ن� دونم چرا �جام � خکوب شدم 

� افتادە بود؟  نفسم بند اومد طال روی زم��

�ع�� چه اتفا�� افتادە بود ؟ 

و غش کردە بود؟

اون اصال توی ح�اط چ�ار � کنه؟ 

تنها�� رفته قدم بزنه ؟  

اونم تو این �ما ؟ 

هزرتا فکر ناجور �ه مغزم هجوم اورد  

�ا  �عت �ام برداشتم و سمت طال رفتم 

وحشت عجی�� �ه جانم افتادە بود  

وق�� دو�دم سم�ش روی سنگفرشای ح�ات افتادە بود 

ان�ار دور ت�ش  مالفه پ�چ�دە بود 

نفسم بند اومد وق�� کنارش زانو زدم  

ش دادم ان�ار ن� تو�ستم ف��اد بزنم اسمشو صدا بزنم اما وق�� تکو�  
�� هوش بود 
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ده�ش چرا �سته است ؟ 

قل�م از �ار ا�ستاد  

اینجا چه اتفا�� افتادە ؟ 

دم دس�ش �ل وجودم �ه ت�ش افتادە بود، �ه ت�ش وحشت وق�� دست بر   
�لند کردم دس�ش �� جون افتاد 

ور نداشت �ه �� هوش بود جون تو ت�ش  نداشت دستام م�لرز�د ن�اهم �ا 
ت�ش افتاد تمام قل�م 

چند �ار زدم �ه صور�ش چرا رنگ پ��دە بود؟ 

 صور� 
�

ش رو حس � ح�� ز�ر تار�� این چراغا هم سف�دی و رنگ پ��د�
کردم

ون �� هوش بود �ا صدا�� ناهنجاری و �غ�� وحش�نا� صداش زدم   اما   ا 
چرا اینجوری شدە این مالفه چ�ه ؟ چرا ده�ش �سته است ؟

]18:19 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۳ارت#

م ز�ر �اهاش که �ا وحشت دست بردم ز�ر �اهاش و  ز�ر �مرش تا دست برد
حس عجی��  بهم  داشت ان�ار ؟

پر شک و ترد�د شدم  

برای �ک لحظه وق�� خ�� دستم رو د�دم   

 رو از ز�ر نم�دونم چه حا� شدم �ه لحظه وق�� �ا ترد�د و ترس دستم
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ون کش�دم  �اهاش ب��

خون؟

!!! خ�� خون و رنگ خون ؟ �اور ن� کردم 

آب دهنم رو قورت دادم �ع�� چه اتفا�� افتادە بود؟   

لرزش دستمو مقا�ل د�د�انم   حس � کردم 

تمام وجودم �ه ت�ش وحشت  افتادە بود 

طال  اینکه حالش خوب بود 

توی  مالفه پ�چ�دە  �ع�� چه اتفا�� براش افتادە ؟ اصال چرا  اینجا �� هوش 
شدە مگه م�شه؟

؟  اصال �ع�� ��

� داد مگه م�شه ؟  داشتم دیونه � شدم   ذهنم �ه ه��� قد ن  

 نبود   این مالحفه اونقدر احمق نبودم   این مالفه رو  ن� شناسم مال و�ال  
و �الی ر�ز ؟  روی تخت ند�دم 

�ا ترس وترد�د و نا�اوری   نف� �ه س�نه دادم  

شا�د از خون ر�زی حالش �د شدە ؟ 

نم افتادە بود �اورش برام سخت بود �ا چشام وعقلم و  وحش�� که �ه جو   
در جدال بودم

چرا ده�ش �سته است ؟  

این و صد �ار تو  مغزم ف��اد شد  

اصال �ا� شعورمو از دست دادم  

 دارم  چ��ار � کنم 
ً
من ن� دو�ستم اص�
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�ه کف دستم �ه خون  کف دستم ن�اە کردم 

وردم�ا نفس نفس زدن های  پر از وحشت   خودم رو �ه دست آ   

ودماما  �ا این وجود تمام �دنم � لرز�د خودم وحشت کردە ب 

ن� دو�ستم چه اتفا�� افتادە؟ 

اصال  ذهنم �ه جای قدم ن� داد  

فقط �ا وحشت و �ا عجله �لندش کردم

تند تند سمت اتاق خواب رفتم  

روی تخت  گذاشتمش  �ه آرو� 

نفسم داشت  بند � اومد  

� جوری داشتخون ر�زی � کرد هم��

دل�ل این  خون ر�زی ز�اد �� بود ؟   

چه اتفا�� براش افتادە؟

�ا هزار   ترس نفس �ه س�نه دادم 

اما نفسم بند اومدە بود

وا�ش ت�ش بود ملحفه رو �ا وحشت  از دور ت�ش �از کردم همون  ل�اس خ  

نفسم بند اومد وق�� کبود�ای روی ت�ش رو د�دم  

وق�� جای خراشا روی  رون  �اهاش د�دم

 �ه موهام زدم 
�

�ک لحظه چن�

و عقب رفتم   قل�م از ت�ش ا�ستاد چشام �ه س�ا� زد  

دن�ا دور �م چرخ�د  
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�ع�� چه اتفا�� افتادە ؟ 

چه اتفا�� برای زنم  افتادە ؟

فسم دارە بند ن� دو�ستم �� شدە اصال �اور ن� کردم  فقط حس  کردم ن
م�اد

؟....فکرشو  ن� تو�ستم �کنم �ع�� چه ک� �ه زنم 

نه این ام�ان نداشت 

ف��اد شد صدا�م اما از �لوم  خارج �شد  

 �ه موهام زدم عقب رفتم �ا خشم و عص�ان�ت 
�

چن�

وق�� کبود�ای ز�ر گرد�ش ؟ تازە ده�ش ؟ 

ده�شو  �سته بودن؟ 

این �ه �ابوسه �ه �ابوس وحش�نا�

 �ا دستای لرزون �ا وجودی که  وحشت �ه تنم چنگ زدە بود  

ده�ش رو �از کردم �� هوش بود 

 آوردم چند �ار �شت � هم زدم رو صور�ش ان�ار داشتم نفس �م �

چه �ال�� �ت اومدە 

�  �اهاش  چ�ار کردە ؟

�اد نبود که �شه چند �ع�� چه اتفا�� افتادە تمام این حرفا توی دلم بود و ف� 
�ار زدم �شت � هم روی صور�ش

� برداشتم و  لیوان اب رو برداشتم و مقداری روی صور   �ش ر�ختم و  �ه خ��
ارو� تکون خورد 

نفسم توی س�نه نبود  روش خ�مه زدە بودم توی آغوشم بود 
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وق�� نفس عم��� کش�د و ن� دو�ستم �� ز�ر لب زمزمه کرد

غوشم بود�ش��دم اما �کدفعه د�دم �ه هق افتاد �ه هوش اومد توی آ 

ولم داد �ا وحشت چشماشو �سته بود و چنان منو �ا �اهاش �ا ل�ده 
وحشتکروم 

دارە جیغ � زنه ؟  

ا�� م�گه چشاشش �س�س   � �ه چ��

من نفهم�دم چشه  �ا وحشت ن�اە نا�اورم بهش بود  

وع کرد جیغ   زدن از این   �ا وحشت چنان گوشاشو گرفته بود �ه دفعه ��
حر�ا�ش معلوم بود

ز روی گوشش دارە  جیغ � زنه،  س� کردم سم�ش برم دستاشو گرفتم ا 
� آوردم  �ای��

�ا  ترس تو  وجودم ن�اهش کردم 

اما چشماشو �سته بود س� کردم آرومش کنم

 آروم نبود 
ً
اما اص�

�از منو �ا خشم  و تمام   وجودش    �ا �اهاش هل داد  

دم  اصال   � برام قا�ل درک  �ه دفعه از رو تخت �ه عقب افتادم نفس نفس م��
نبود اجازە ن� داد بهش نزد�ک �شم   

د و نا�اور   �   � ا وحشت ن�اهم که �ه دفعه ن�اهش �ه من افتاد نفس نفس م��
بهش بود 

گ �ه خو�� �ه دفعه چنان هق کرد درست من صداشو ن� ش��دم اما قشن 
حس � کردم، ن�اە نا�اورش روی من بود

د عقب رفت نفس عم��� کش�د و دو�ارە روی تخت �� هوش افتا 
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ود تا �ه خودم اومدم ��ــــع سم�ش رفتم دو�ارە از هوش رفته ب

از فکری که �ه ذهنم خطور کردە بود دیوونه شدم 

� زنمو  از اینجا بردە بود؟

که ح��  نفهم�دم � آورد�ش انداخت�ش اینجا؟  

� منو دیوونه � کردن   این سوال ها داش��

� �اهاش بود پر خون بود مالفه  �  این �ال رو � زنم  اوردە؟ ن�اە نا�اورم ب��
روی س�نه  ز�رش پر خون بود روی  روناش کبودی و پر خرا�� بود، ح�� 

هاش هم کبودی بود

]18:19 27.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۴ارت#

داشتم دق � کردم   

عص�� بودم �ل وجودم داشت � لرز�د   

رگ�ارم   چند �ار زدم رو  صور�ش  �ا صدای ناهنجاری اون لحظه ی م 
صداش زدم اما ان�ار نه ان�ار 

اس پوش�دم و �ا �عت  �لند شدم نفهم�دم چطوری ل�...    �� هوش بود     
�ا �عت ل�اس ت�ش کردم �ل تنم � لرز�د 

خودم رو �ه  ح��  اینقد دلم داغون بود که  نم اشک رو   تو چشمای   
خو�� حس کردم 

� اون چند دق�قه ا  ون سمت ماش�� ینقد حالم �د �لندش کردم و بردمش  ب��
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بود که 

قا�ل درک و وصف نبود  

د حال  خودم داغون و خراب  ان�ار تمام وجودم � لرز�    

ن�اهش کردم    

دیوانه شدم   لحظه ای مرگ �ار   

... رنگش �ه سف�دی � زد  

�ا چه حا�  بودم خدا � دو�ست، گذاشتمش صند� عقب    

سوندمش  ب�مارستان    �ا�د  م��

ود و س�ا� مطلق د�گه نزد�ک�ای صبح بود،   حال  من ان�ار غرو�� �ا�ان ب 

ش � ا�ستاد احساس کردم   جلو چشام س�ا� � رە  قل�م داشت از ت�  

صد �ار برگشتم ن�اە کردم  

� ب�مارستان � راهم  رس�دم   �ه اول��

حشت   کردە   �ا وحشت توقف کردم، هوا �د بود اونقدر دست �اچه  و و  
بودم  که �ادم رفت �ا�شن بپوشم 

داغون    روی دستام �لندش کردم و  �ا حالت دو  عص�� وحشت زدە و  
سمت ب�مارستاخ رفتم 

...سمت  اورژا�س ب�مارستان رفتم ...    نفس نفس � زدم  ...  

م اومدن  پرسنل ب�مارستان �ا د�دنم دو سه نفری وحشت زدە سمت    

ادم �ا وحشت داشتم دیونه � شدم قدرت ت�لم نداشتم، همون طور ا�ست  
قا�ل وصف �مک خواستم  �غض و حا�   غ��

�ه دادم  رس�دن پرستارها  
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رستار اومد وق�� حالمو د�دن  خودشون بردن اتاق   و  دک�� اومد، پ  

همه در وحشت و ت�اپو بودن  

منو سمت �ذیرش  بردن  سوال پرس�دن     

� خواستم اما ن� دو�ستم �� م�گن؟ نه م�فهم�دن �� م��م  ان�ار ن 
�فهمم که �� م�گن 

� اومد  �� � رفت ، ��....  اینجا  بود دن�ام   نابود شد       

...�ذیرش رو ت�م�ل کردم ...  ن�م ساعت گذشت   

برگه ها رو امضا کردم   

ادن    �ک �ارە حس �ا  خوندن برگه ها و �شخ�ص دک��  و نامه ای که بهم د  
م  کردم    دارم � م��

رنگ از رخم پ��د    

تجاوز ؟ 

ه  پ�شخوان    �اهام شل شدن دست �...  احساس کردم  دارم دیونه م�شم     
�ذیرش گرفته بودم 

�اهام تحمل حجم تنم رو نداشت  

زل زدە بودم �ه خانم دک��  

لب خو�� کردم   

تکرار کردم صد �ار توی دلم ف��اد زدم  

تجاوز ؟_  

برام قا�ل  �اور نبود �ع�� � ؟  � ؟ کجا ؟ 

ی که �ه ذهنم رس�د   �ه مص�ب ختم شد   � تنها چ��
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نتو�ستم این حجم از    شوک  رو  �اور کنم  

�ا�د   ش�ا�ت  � کردم؟ ... �ل�س اومد  ....    

ال هنوز �ه هوش  �ا�د گزارش این اتفاق رو � دادم  اما  از � ؟        ط 
نیومدە بود 

ی ب   ود رفتم  �ا �اهای نا�اور و  شوک زدە سمت اتاق   �س��

�شت در اتاق بودم �ه آرو�  

در استانه ی در بودم و ن�اهم بهش بود  

، ن�اە فل� زدە و ب�چارە ام ، عص�ا�� � ن�اهم  خشمگ��

امشب شب ازدواجم بود 

ن لج کرد  و  اما �ا �� رح� نابودش کردن  بود، نفسم ان�ار ح�� �ا م 
 � کردم احساس کردم �ل��م خشک است 

�
احساس خف�

روحم �ه درد آمد 

ک خسته ی �� جان روی ت  خت بود قدم  جلو گذاشتم  ن�اهم  �ه دخ��

ر �م � چرخد ل�اس  خواب ت�ش که  �ادم � افتاد  احساس کردم دن�ا دو 
وق�� کبود�ای روی صورت  تن�ش و �ازوهای دس�ش بود

احساس کردم دن�ا  دارد تار�ک م�شه  

  این �� رح� نبود  
�

قسمت من از این زند�

آب دهنم رو قورت دادم  

�ا  احساس ب�چارگ�ام دن�ا دور �م � چرخ�دند

خت دراز ن�اهم بهش بود، کنارش ا�ستادە بودم هرچند �� جان  روی ت
کش�دە بود

و �� تحرک چون جسدی که روحش �ه  زنج�� کش�دە شدە بود 
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د حس �ا چنگ زدن  �ه مالفته  روی تخت که  روش کش�دە شدە بو  
 خا� �شد 

�
انزجارم از این زند�

نفسم بند اومد و در دلم ف��اد زدم و گفتم    

این تقدیر من بود 

]08:14 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۵ارت# 

) طال ( 

� �ار ...    در این چند     تمام وجودم درد م�ک رد در  تمام  عمرم این اول��
سال عمرم روحم �ه درد اومد 

� شد�اعث شد روحم هم �ا تمام وجودش ف��اد بزنه  اما ش��دە ن

، و مشت  دستاش و وق�� ن�اهم �ه  ام��  افتاد که �االی �م ا�ستادە بود  
ال گفت  و �ا د�دم و خم ابروی  که  و �از ن� شد روحم �ه  مرگ استق�
ی خشمگی�ش تمام وجودم هق هق کردم و رو گرفتم از ام�� ، صدای �اما

.دم اتاق رو ترک  کرد و صدای ک���دە شدن   در  �ه خو�� ش��

� �ه پزش� قانو�� .....  �عد از برس�ای پززشک ش�ا�ت و رف��

سمت تهران �ازگش��م  

حالم  هرگز خوب نبود  

ی ن� گفت حر�� ن� زند  � ام�� چ��

الل بودند   اینکه نمیتو�ست حرف بزنه  �ال ن�اهم هچ ن� کرد دستا�ش
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م برام الل کرد �ا اینکه  صامت بود مادر زادی د�گه و حرکت دستهاش رو  ه

اما ن�اهش  هزار تا حرف بود که  خفهشون کردە بود  

 پر از � 
�

� زند� � همچ��  خودم رو لعنت  کردم،   برای داس��
�

د�خ�� و �� چار�

شادی بر من حرام  است  

چرا ام�� دارە  �اسوز  گناە من   م�شه  و م�سوزە 

و�� و ح�م نفسم در س�نه ح�س بود وق�� �ا �مک دک�� �شخ�ص پزشک قان
�ه   تجاوز  ش�ا�ت � کردم

تمام طول روز رو من درد � کش�دم  

احت کنم  �ا اینکه دک�� خواست اول اس��

و من ن� تو�ستم �ک روزی �ک ساعت �ک دق�قه معطل کنم 

ای اعمالشون برسونم من �ا�د اونارو �ه ��

فم رو مصمم  بودم برای اینکه بتونم  انتقام  این  �ه  زنج��    کش�دن   ��
م  ازشون �گ��

ح�� ا�ه ق�مت �ه  رسوا��  تموم �شه 

تمام مدت ام�� سا�ت بودە و ن�اهم  ن� کرد

دست مشت شدە اش بود  و اخم و�ران کنندە اش   

اینجا من بهش حق � دادم  

� شب ازدواجمون این شد �نوشتم ؟  اول��

 ک�  ق�ل از شوهرم ک� ق�ل از این مرد که حق دارە  مال
�

ان� � روح دخ��
فم رو �ه زنج�� �دنا � کش�دها�م �اشه ک� ق�ل از این  مرد  ��

�اش برام حرف � زد 
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�اش منو � زد، �م ف��اد � زد

د   � خودش �ا ز�ون �� ز�و�� بهم  فحش � داد، ف��اد م��

خودشو خا� م�کرد  �ز�شم  � کرد  

اما این �� تفاوت�ش  ب�ش��  عذا�م  بود

�ا سکو�ش � خراش�دو    

روحم رو  زخم � زد 

رو که هنوز   وق�� از پزشک قانو�� و ب�مارستان اومد�م مستق�م  چمدون
درست  �از نکردە بود�م و برداش��م 

� �دون حر�� انداخت  خودش توی ماش��

 کرد دیوانه � شدم لحظه ای  ح�� ن�اهم ن� کرد از اینکه ح�� ن�اهم ن�   
دوست داشتم  �ا من حرف  بزنه  

لعن�� �ه نوازش احت�اج دارم  

دارم دق � کنم 

ن�اهش د�گه �ا من حرف ن� زنه

این  منو چنان عذاب  � داد که حد نداشت  

 �ا گ��ه هام ن�اهش � کردم چقدر س� � کردم توجهش رو جلب کنم  ح��  

اما حق داشت تمام مدت من فقط اشک � ر�ختم 

  ، دلم ف��اد بود و �اش  ن�اە ام��

چشمان ام�� دستان ام��  ف��ادم رو � ش��د 

اشکها�م  رو �اسخ � داد �ا دلداری �ا ن�اهش  

بهش حق � دادم و ن�ا�د انتظار داشته �اشم ن�اهم کنه 
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جواب این اش�ای لعن�� رو �دە 

اما  دلم �ه درد اومدە بود 

م ح�� ا�ه �ه ق�م  ت جدا�� من از ام�� �ا�د انتقام این حادثه ی شوم رو �گ��
�شه 

ه �ا اینکه توی �ا فکر این اتفاق �ه این حادثه نا�وار توی ذهنم �ک طرف
� �شسته بودم اما  تمام وجودم  پر خشم شد   ماش��

رد �م��ند کردم �ا خشم �از کردم، ان�ار داشت خفه ام � ک  

�ه سمت جلو خم شدم، عص�ا�� بودم   

مت جلو خم دست خودم نبود �ا تمام وجودم هق هق  کردم، �م رو  �ه س
بود   

ورد و جیغ کوتا� �ه  دفعه �ا ترمز نا�ها�� ام�� بود که �م �ه داشبورد خ
زدم 

کنم اما دست خودم نبود روحم ح��  ف��اد � زد  دارم دق � 

ند�  تک�ه � خواستم که �شنوە ،  عص�ا�� �ازومو گرفت و �ه سمت ص  
داد 

دستاش عص�ا��  بودن �ه شدت  و �م��ند کش�د و �ست  

هنوز حرکت  نکردە بود  

ی ��م    � برگشتم  �ا هق هق   چ��

� رو که  ن�ام کنه   اما  �ا عص�ان�ت برگشت �ه �م��ندش رو � ست و ماش��
حرکت داد

]08:15 29.12.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۶ارت#

زجه ها�م  توی وجودم  ف��اد بود  

ان اما ام�� همون بود که لحظه �از کردن چشمام تو ب�مارست 

د�دە بودم 

ت وحش�نا� سکوت کردە بود، هیچ عکس العم� �شون ن� داد  جز سکو   
که ح�� ن�اهش رو  از من در�ــــغ م�کرد 

هزار تا حرف ق�ل اون خواب وحش�نا� توی چشماش بود 

اما حاال چشماش ن�اە خشمگی�ش رو   ح�� ازم گرفته بود 

ح�� ن� ذاشت �ه  چشماش ن�اە کنم  

ف��اد این سکوت چ�ه ؟  

مستق�م رفت�م خونه اما من حالم خوب نبود 

ام��  رفت تو اتاق در رو �ست 

 
�

من بودم �ا هزار  سودای ب�چار�

ن� دو�ستم چ��ار کنم ؟ 

چه حا� دارم

اما   تصم�م چ رو  عم� کردم  

م     دن�ال �ه وک�ل � گشتم که بتونم  ش�ایتمو پ�ش ب��

من �ا�د این اتفاق رو �ه �انجام برسونم 

این حادثه ی شوم ن�ا�د اینجا در نطفه خفه شه 
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م  �ا�د ف��اد �شه و حقم و �گ��

شب شد  

شب  صبح شد اما برای من همه �کسان بود  

س�ا� مطلق

ون دادم تمام طول شب و تو  ساالن بودم ، �د ب  ود نفس ب��

اما دلم آت�ش گرفته بود 

و ه��� برام مهم نبود

اشه از خونه زدم صبح ع� الطل�ع ق�ل از اینکه ح�� ام�� از خواب ب�دار � 
م ون من �ا�د حقمو �گ�� ب��

�ا هزار  سوال  تو �م  

من �ا�د این حادثه ی  شوم رو  �ه �انجام برسانم  

� �ار شوم  و غ�� ا�سا�� رو  انجام �دە  و اجازە ندم  هیچ احدی همچ��

مو �ارش �� جواب  �مونه، من �ا�د �ه ق�مت رسوا�م که شد  ە حقم رو  �گ��

�تاز این داد�اە �ه این داد�اە از این ش�ا�ت �ه اون ش�ا 

سخت من پ�گ�� بودم  

...هفت خان رستم بود ....   

گو�� تلفن مو   جواب ندادم    

وری  ام��  ازم ب��د مادرم هم � دو�ست،  خ�� ناراحته اما از این که اینج 
�ست�ه انتها رس�دم  اینجا بود که فهم�دم دن�ا �ه �ام من ن

م�ا خودم عهد کردم تقاص این گناە رو  از مص�ب  و اون آد م لعنت�ش �گ��

) مص�ب (  
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:�ا عص�ان�ت تلفن تو دستم بود چنان  ف��اد زدم  گفتم 

� پ�داش کردی؟_   ،  مگه نگفت�� �ع�� �� کجا رفته  اون دخ��

:صدای �وش � لرز�د نفس نفس � زد و گفت 

شب خواب بود�م نفهم�دم چه جوری فرار کردە_  

:عص�ا�� بودم و �ا خشم  گفتم  

ب��د �م ش�د  آشغاال  _ 

:�وش گفت 

ە �ا �ه  ��ە اومدە بود ما ن� دون�م  � بود  آ_  قا نکنه  شوهرش بودەدخ��

:�ا عص�ان�ت  غ��دم 

م �� صاحا�� شوهر کجا بودە هنوز ازدواج نکردە جرا�شو ندارە �ا کدو _  

:صدای �وش � لرز�د گفت

 رو ند�د�منم�دونم تو �ه  و�ال بودن رفت�م �اغشون �از  اما  �� _  

ە برد�م  اون هم نفهم�دم چه جوری فرار کردە  د�ش�م دخ��

�ا عص�ان�ت دستمو  مشت کردم 

:صدای آ�دار�� �شت در اتاق توی آژا�س  � گفت  

آقا مص�ب �ارتون  دارن _ 

:�ا خشم گفتم  

هر ک�ه   �گو برە ن�ستمممم _  

:صدای  ا�دار�� �شت  در اتاق م�لرز�دو  گفت  

آقا مامور هس_ 
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:چی�� �ه ابرو دادم نفهم�دم �� گفتم  

؟_  مأمور برای ��

دم  ا�دار�� درو �از کرد و گفت  � :نفس نفس م��

آقا �ا ح�م جلب اومدن_  

:نفسم  بند اومد  �ا ف��اد و عص�� رو �ه �وش گفتم 

ین  لنعت�ا  ب��د �م شدە آشغاال دو روزە اون دخ�� رو �م گو گر کرد_  

� و سمت  در رفتم هنوز چ ندگو�� تو دستم بود ک���دم روی م��

چند �ام ب�ش�� نرفته بودم،  دو نفر مامور  بودن   

دم دست خودم نبود  � جام �ا د�دن دوتا مام � ور خش�م زد نفس نفس م��

م  �ه مامورا بود  ن�اە متح��

که �ا ح�م جلب  اومدە بودن

تح�� و متعج�م  نفسمو �ه س�نه  دادم، اخ� �ه ابرو دادم   و�ا ن�اە  م 
:گفتم

برای �� ؟ � ازم ش�ا�ت کردە؟_  

�  حرف بزنم؟  ��ــــع دس�بند زدن    مگه گذاش��

ی و �ارمندای اژا�س ب��  ون بردن مجال ن� دونم چه جوری منو جلوی مش��
حرف زدن  ن� دادن

]08:15 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۲۰۷ارت#

آب دهنمو قورت دادم 

ابروم رفت  

اصال دل�ل این �ار رو ن� دو�ستم  

� �ل�س  ک  �ای آژا�س منو سوار ماش�� ردن جلوی �ارمندا  و مش��

لبته �س�ار �ه خودم جرات دادم و �ا لح�� �امال متعجب و متح�� و ا 
:حق �ه جانب  گفتم

ە  ؟ ح�م جلب برای چ�ه ؟ چه اتفا�� افتاد _   � از من   اینجا چه خ��
ش�ا�ت کردە

:و مامور  �ل�س  گفت 

ازتون  ش�ا�ت کردن _  

:�ا عص�ان�ت و  حق �ه جانب گفتم   

� ؟ �ه جه جر� ؟_  

خانوم طال  بنا�� _ 

� شدم  �ا عص�ان�ت گفتم   :از ش��دن اسم طال چنان خشمگ��

ست  اون شا��م طال برای �� �ا�د از من ش�ا�ت  کنه  اینم منم که از د_ 

:مامور �ا عص�ان�ت  ز�اد  و جدی و مح�م گفت  

ن شا��ه همه �� تو آ�ا� معلوم م�شه  در حال  حاظر اون از تو _    

ن� دو�ستم �� ��م

ردە  بودم  هم اینکه �ه خاطر اتفاق د�شب از دست �وش و �مال  رم ک 
حدس زدم  �ه خاطر ج��ان �مال و �وش �اشه 
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:دستامو مشت کردم و عص�ا�� ز�ر لب زمزمه کردم 

گندتون بزنن لعن��ا _  

نفس نفس � زدم  از شدت خشم  

این اتفاق افتادە  و حاال رفته ش�ا�ت  کردە  

دن قض�ه سا�ت �ا این که خودم از دس�ش  شا� بودم اما �ا�د تا معلوم ش
�اشم  اما   داشتم دیونه م�شدم 

؟  اینقدر مهم بودە که �ا ح�م جلب اومد   ن ؟اخه چه ش�ای��

ون داد   نفسم ب��

تمام وجودم  از فکر و خ�ال   �ه ت�اپو افتادە بود   

�ا�ت کردە قض�ه �ا�د جدی تر از این حرفا �اشه ؟ مگه م�شه    طال  ش

وگرنه ن� کرد 

�ا�د �ا  هم رودررو �ش�م ب�ینم �� شدە   

نفسمو �ه س�نه دادم  تمام مدت اعصا�م خورد بود  

 �ارشون نتو�ستم طال رو �دست ب�ارم  ا�ه اون دوتا مفت خور عو��  
درست انجام دادە بودن  این اتفاق ن� افتاد 

نکنه کتکش  زدن ؟

ون دادم تمام مدت داشتم فکر � کردم  نکنه ب هش اسی�� نفسم رو ب��
ب وشتم و قرار گرفته رسوندن  و مورد ��

.رس�د�م �ه آ�ا� منو  داخل بردن   

تمام مدت سا�ت بودم اما عص��  خون خونمو � خورد 

من و  بردن �ه اتاق رئ�س  
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ن�اهم �ه جناب �هنگ بود تمام مدت سا�ت بودم

نفهم�دم  �� شدە   

داشتم دیونه � شدم     

از حرف های و جناب �هنگ و ش�ا�ت طال  

دن�ا دور �م چرخ�د  

�� اخت�ار از ش��دن حرف ای جناب �هنگ روی صند� �شستم

ان�ار وا رفتم 

قل�م ضعف کرد از وحشت و  از ت�ش افتاد  

فته و نا�اوری �ه معنای واق� �لمه  سکته کردم  که �ا صدای �امال گر  
:گفتم 

تجاوز؟_  

:�هنگ ن�اە نا�اوری  بهم کرد و گفت   

ردە�له و  االن دخ�� �ا ح�م تجاوز و پزشک قانو�� ش�ا�ت ک_ 

ون دادهم و �ا ز�و�� که خشک  ب   ود ته  �ا وحشت و تعجب نفس  ب��
:حلقم  تلخ و نا�اوری گفتم

...اما من دخ�� و چند روزە  �ل�ه چند ماهه  ند�دم_  

:�ا نا�اوری  ادامه دادم  

خ�� وقته ند�دم_  

:پوزخندی زد و گفت 

اما شما  ادم   اج�� کردین  اونو   �دزدن _  

د ان�ار �اور ر   � د  نف� �ه س�نه دادن تمام حرفها�� که م�� � و بهم م��
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اصال  عقلم ح�م � کرد سکوت نکنم  تجاوز  � ؟ 

�اورش سخت بود فکرش محال بود  

ادم های من ؟   

:تم ن�اە نا�اورم و �ه جناب �هنگ دادم و  ب��دە ب��دە گف 

� جناب �هنگ چه اتفا��  برای طال  اف_   ن�� � تادە  چه از �� حرف م��
تجاوزی ؟ من که اونو ند�دم ؟

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

� �ه خانم ب_   نا�� تجاوز �� از همون آدمای شما که االن متواری هس��
کردن 

ا�شون �ا ح�م پزش� قانو�� از شون  ش�ا�ت کردن  

شما �ا�د هرچه ��ع�� اونو  �ه ما تح��ل �دین 

  زدم  �ا دس�ند دستم و گفتم  
�

:�ه موهام عص�� چن�

من اونا رو ند�دم_ 

:این �ار �ا  عص�ان�ت ز�اد گفت 

 _ � ا ما  اون دو نفر برای شما �ار � ک��

...درست من نه_  

:نفس نفس زدم ب��دە ب��دە گفتم  

� اما  _  ...درسته اونا برای من �ار � ک��

اب  دهنم و قورت دادم اصال ز�انم قفل شد برای حرف زدن 

:�هنگ �ا خشم گفت  

..اما شدە _ 
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ا لح�� �امل �ار عص�ا�� شدم که  �اعث  شد   از  � جام �لند شدم و �
:عص�ا�� گفتم

  _ � � �اری ن� ک�� این ام�ان ندارە اینا همچ��

:�هنگ پوزخندی زد و گفت  

اما ام�ان دارە این �ار آدمای شماست_ 

:این �ار عص�ا�� گفتم 

...ه اینکه بهش اما من که فقط گفتم اونا هرجا د�دن  برای من ب�ارن  ن_  

:�هنگ  عص�ا�� گفت

قانو�� و آدم ر�ا�� محسوب م�شه _   این �ار شما �امال غ��

:�ا عص�ان�ت گفتم

نه اما این اتفاق هیچ ر�� �ه من ندارە  که از من ش�ا�ت ک_  

:ادمعص�ا�� بودم ن� دو�ستم چ��ار کنم، �ا عص�ان�ت ادامه د

�ارن  براممن روحم از این قض�ه خ�� ندارە درسته من گفتم  اونو  ب_  

:سکوت کردم، جناب �هنگ گفت  

� و جاشونو  �ه م_   ە  هر چه زودتر اونارو معر�� کن�� ا �شون �دین �ه به��
نفع شماست

]08:15 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۸ارت#
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) طال ( 

�غض  توی �لو رو  س� � کردم خفه اش کنم 

ت   �شون دادم و احسا� که �س�ت �ه این مرد  رو�ه روم  داشتم �ا نفر  

س� کردم �ه خودم �قبولونم من ضع�ف ن�ستم   

:�ا عص�ان�ت تمام گفتم

روز�ارتو س�اە � کنم مص�ب �ه خا� س�اە �شی��  _  

:تنف� �ه س�نه داد و �ا ن�ا� پر از نا��وری و تعجب  گف

� اتفا�� � افته_   اما من ن� دو�ستم همچ��

:�ا عص�ان�ت تمام زل زدم تو چشاش گفتم 

م ازت بهم حال....  زندگ�مو �ه �اد دادی زندگیتو �ه �اد م�دم  مص�ب_  
� خورە 

مام وجودمو پر رو�ه روم ا�ستادە بود �ا عص�ان�ت و پرخاشگری ز�ادی که ت
:کردە بود، گفتم

فرستادی برام تا چ��ه ی  دار  اون نامرد   � برم ،   تو بودی اونو _  

:عص�ا�� بود ان�ار تمام وجودش را خشم گرفته بود گفت 

من ن� دو�ستم تو ازدواج کردی_ 

:�ا عص�ان�ت گفتم  

 ازدواج � کردم؟ دست از �م برداری ؟_ 
�
�ع�� �ا�د حتما

ه �اد داد ازدواج من ر�� ندارە  اون مرد عو�� تمام حی��ت منو � 

� انداخت  ون داد �ش را �ای�� نفسش رو ب��

:�گرد گفت 
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اف کردە_   �ازداشت شدە و �ه همه �� اع��

ون دادم عص�� و �ا نفرت  و جد�ت تمام گفتم  : نفسم رو ب��

مش اعدامه االن هیچ �اری از دس�تون برنم�اد نه  از دست قانون ح�_ 
ون داد و گفت :اعدام مص�ب نفسش ر ب��

طال رحم کن �ه خونوادش رحم کن _  

سکوت کرد  �ا عص�ان�ت تمام وجودمو گرفته بود

چشمام �ک لحظه �ستم 

�اد  ام�� که � افتادم این مدت �ا من حرف نزدە بود 

�ا� وقتا ح�� شب �ه خونه نمیومد  

من تک تنها توی خونه بودم 

سک  عروسک خ�مه شب �ازی کهنه دورانداخته شد  � �ک م�� ە  و رها ع��

و  من گ��ه ها و منو شبهای �� خوا�� 

تاق � رفت و درو �اد   اە  و شبهای پردم  ، ا�ه � اومد   مستق�م  تو ا
� �ست و ح�� ق�ل از اینکه �ا من رو�رو �شه 

و جرات اینکه �ا من رو�رو �شه و ندارە 

ون  از خونه � زد ب��

�ک �لمه �ک �لمه ن�اهش �ا من حرف ن� زد 

دستاشو از من پنهان کردە بود م�ادا حر�� بزنه  

�ا این که اعصا�م خورد � شد اما چارە ای نداشتم 

مجبور  بودم  سکوت کنم ، خودم رو هزار �ار لعنت کردم 

ه من  هر� �اون هم گرفتار این �نوشت شوم   شدم  خودم کردم لعنت �
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...�ا من �اشه اونم �� چارە  م�شه 

:م ز�اد غ��دم�ا عص�ان�ت �ا انگشت اشارە �ه مص�ب  رو کردم و �ا خش  

 منو �ه �اد دادی_  
�

مص�ب تو بودی که زند�

نه اون  تا �ا�د تاوان  اون  مرد  رو �دی  تو �ا�د  اعدام ���  

ون داد و �ا عص�ان�ت گفت   :نفسش رو  ب��

هر �� �خوای بهت م�دم فقط رضا�ت �دە_ 

:این �ار پوزخندی زدم و گفتم 

رضا�ت هیچ فا�دە ای ندارە قانون اونو محکوم کردە  _  

:ادامه  حرفام  �ا جناب �هنگ بود و گفت

این ح�م قانون و فقه و خداست    هیچ �اری نم�شه کرد _  

:خ�� ناراحت بود عص�ا�� چنگ �ه موهاش زد و گفت

�م؟�ع�� �ا پول را�  ندارە د�ه  �د�م که رضا�ت خانم بنا_   �� رو �گ��

:ای��ار   عص�ا�� و �ا عص�ان�ت ز�اد  گفتم    

ە البته �ا اطمینان ز _  ی ن� تونه جلوی منو �گ�� � �ادی که دارم و هیچ چ��
صا�ت دادن �ا ندان � دونم ح�م این مرد اعدامه دیر �ا زود  اعدام  � شه ر 

ی ندارە  من تاث��

ون د  اد که �ا مص�ب ان�ار  وارفت  روی صند� �شست و نفسش رو  ب��
:پوزخند گفتم

 منو نابود کردی ه_  
�

ی  زند� م اونو �ه �ام تمام عمرت عذاب وجدان م�گ��
مرگ کشوندی

]08:16 29.12.20[, فرمول �ک
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شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۰۹ارت#

تمام این مدت  گذشت ان�ار جهنم بود 

� مردم و  م�سوختم  

 کش�دە شد 
�

زندگ�م �ه �ام ب�چار�

ی  � �ه �ام تل�� مرگ �ار رقت انگ��

،  از ل�ه تخت �لند شد  ن�اهم �ه ام��

د�دم چقد ارومه و  هنوز ا�ستادە بودم، نف� �ه س�نه دادم �ه اخت�ار وق��  
اشک ر�ختم  ان�ار اصال من تو خونه ن�ستم منو ن� ب�نه     دق کردم

و این مدت چقدر آشفته بود هرگز ن�اهم ن� کرد  

وحشت � کردم از این رفتارش  اون از من متنفرە ؟  

خونه رفتم   � �ه دفعه سمت در دو�دم �ه سمت آش��

خونه ا�ستادم و �ا تمام وجود  هق هق کردم   � گوشه آش��

زدن  دستاش ح�� حا�� ن�س  ن�اهم کنه  این مدت �ک �لمه �ا من حرف ن 
چشماش 

ون؟  این �� تفاو�� �ع��  از زندگ�م برو ب��

ون دادم احساس کردم صدای �اش م�اد   نف� ب��

ن�اە سالن کردم 

ون هوا خ�� �د بود  ل�اس پوش�د بود، رفت ب��

�ارون بود 
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م د�گه رم�� برای التماس ن�  اە نداشتم نتو�ستم �لندشم جلوشو �گ��

ە؟  �ا این هوای �د �ا این غروب کجا دارە م��

  این مدت از اینکه �اهام حرف ن� زند ن�اهم ن� کرد از  
�

خودم از این زند�
ار بودم � از این �نوشت شوم ب��

ی  ان    � دازە ی  ام�� و سکو�ش اعدام  اون مرد  هم دلم را آروم ن� کرد ه�چ��
منو آزارم ن� داد

) ام�� ( 

جرأت ن� کردم ن�اە کنم دست خودم نبود

ار بودم  �  از این �نوشت ب��
�

از این زند�

ار بودماز این اتفاق که این جوری احساسمو �ه �ازی گرفته بود ب  � ��

؟  که   ول کنم از این  داشتم �ه خودم  فرصت � دادم ن� دونم چه فرص��
 برە ؟

�
زند�

 ها برم دست اینکه هنوز من هیچ عش�� رو نچش�دە اینجوری �ه �ام تل��  
خودم نبود چون نتو�ستم از این دخ�� مراق�ت کنم

ت کنم من �ک  احمقم ، از نقص  من  بود که نتو�ستم ازش مراق� 

 � تو خونه ی  من،  رو تخت من زنمو ازم گرف��

و اینجوری  �� حی��ت کردن 

دامه اون داشتم دیوونه � شدم تمام این مدت فقط فهم�دم دن�ال اع
��س

از این داد�اە �ه اون  داد�اە  

 شد وق�� � د�دمش تمام وجودم تمام غرورم �ه �ازی گرفته �

ک هوس شوم ان�ارە خفه  � شدم وق�� � د�دم زنم اینجوری �ه خاطر  �
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تمام حی�ی�ش و �ه تاراج رفته بود 

جز ��  ن� تو�ستم �اور کنم جز حماقت خودم جزء احمق بودن خودم
عرضه بودن خودم  ک� مق� �اشه 

 عرضه و من نتو�ستم از �ک زن تو خونه خودم مراق�ت کنم من �ک �� 
ضع�ف  احمقم اینکه �خوام ن�اهش کنم جرا�ش  رو نداشتم من خ��

هستم

�اور  � کنه  �ا این که نمش�� دم صداشو اما تمام وجودم    هق هقش رو 

ودن خودم رو و من ن� تو�ستم این همه احمق بودن خودم رو �� عرضه ب 
تحمل کنم 

ون د �  از خونه زدم ب�� ون رف�� ر واقع از خودم ل�اس پوش�دم، �ه هوای ب��
فرار � کردم 

ین دخ�� رو �ه ن� دو�ستم چ��ار کنم چه تصم�� گرفته بودم من �ا�د ا 
خونوادش برگردونم

اون �ا من خوش�خت ن�ست  

در کنار من خوش�خت ن�ست  امن�ت  ندارە    

�ا این که بهش قول دادە بودم �ل عمرم پ�شش �مونم 

نم اما این جوری �گذرە من هیچ وقت ن� تونم ازش محافظت ک 

مم م�اد وق�� تو خونه من این اتفاق براش افت اد و من خواب از خودم ��
من صدای  بودم و صداشون �ش��دم صدای ج�غ��� که � گفت صدام زدە و 

  �ه موهام زدم  عص�� 
�

ج�غش رو �ش��دم چن�

� شدم هوا �ه شدت �ارون  � �ار�د احساس خو��  نداشتم جز  سوار ماش��
احمق بودن جز ضع�ف بودن جز  �� عرضه بودن
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]08:16 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۰ارت#

دست خودم ن�ست ن� تو�سم این وضع�ت رو تحمل کنم 

ن�م ساعت تو خ�ابونا بودم و برگشتم خونه   

�از دلم نیومد ولش کنم � ترسم �ال�� �ش ب�اد  

خانه �شسته ب  � ود برگشتم خونه د�دم، هنوز همون گوشه ی آش��

ور�ش  �ه داشت گ��ه � کرد �ه دفعه ن�اهم وق�� �ه صور�ش رفت و ص
پهنای اشک  خ�س بود

�کنم قل�م �ه درد اومد، من هیچ �اری ن� تو�ستم برای این زن

وم نه میتونم من احمقم �ک �� عرضه �ه الل �ه کر که نه صداشو  � شن 
سم   ازش دفاع کنم و  حالشو ب��

نفسم �ه س�نه دادم   �ا عص�ان�ت سمت اتاق رفتم  

اجمون �ه چمدون رو از داخل �مد در آوردم همون چمدو�� که شب ازدو 
شمال  رفت�م  و هنوز �سته بود 

ون  �ا عص�ان�ت از اتاق درآوردم ب��

ت  از � جاش �ه دفعه تا وق�� منو د�د ن�اش �ه من کش�دە شد  �ا  وحش
�لند شد 

خرو��  سمت من اومد اما من �� تفاوت چمدون را بر داشتم سمت در 
خونه 

رفتم 
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رفت نفسم �ه س�نه  ح�س شد،  وق�� جلوم ا�ستاد وق�� �ازومو گ

منو � جام  متوقف کرد  

ە بود، اما من چشم �ستم و �مو رو  � انداختم و  عص�ا�� توی ن�اهم خ�� �ای��
�ا عص�ان�ت خواستم هلش  �دم 

فت�ازومو عص�ا�� گرفت،  جلوم ا�ستادە بود ن� دونم �� گ 

ما هر�� بود ف��اد زد عص�ا�� بود  

  
�
 جلوم  �ا عص�ان�ت چمدون   رو از دستم کش�د رو�ه رمو  ا�ستادە بود دق�قا

ە �ه من بودو �ا ز�ان اشارە اما عص��  گفت :ن�اهش خ��

کجا م�خوای بری؟_  

نف� �ه س�نه دادم  

و برداشتم این �ار دست خودم نبود �ا عص�ان�ت هلش  دادم  و چمدون ر 

�ه دفعه د�دم عقب رفت 

م؟ن� دون! �ا عص�ان�ت  گ��ه � کرد، ف��اد زد اما �� بود

د  از حالت ن�اهش از حالت صور�ش � فهم�دم �ا تمام وجودش  � داد م��

ان�ت ن�اهم کرد عقب رفت جلوی در ا�ستادە تا دستاشو �از کرد ، �ا عص�  
:و من فقط تو�ستم  لب خو�� کنم و �ا عص�ان�ت بود و گفت

ن� ذارم بری _  

نفسم �ه س�نه ام ح�س شد

�ار تکرار کرد  �ا  چون اشک � ر�خت و  گ��ه � کرد کرد و �از حرفشو هزار  
خشم  

و از لب خو�� متوجه م�شدم  

 �ه موهام زدم ، عص�ا�� ب   
�

ودم، دست خودم �ا فاصله ا�ستادە بودم چن�
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دم که احس اس کردم نبود دسته ی چمدون رو چنان مح�م توی دستم ف��
توی دستم دارە له م�شه 

اما ن� تو�ستم ب�ش�� از این تحمل کنم 

 خودم �اشم
�

و شاهد �� عرض�

عص�ا�� جلو رفتم و این چند قدم رو �م کردم

دم  �ا عص�ان�ت  �از چمدون  گرفتم اونو   جلوی  در کنار ز  

مو  گرفته �ه شدت خودشو چسبوندە بود �ه در �ا عص�ان�ت و گ��ه جلو 
عص�� که �ا تمام  بود اما من دیوانه وار دست خودم نبود �ا صدای ناهنجار و 

:وجودم بود و �ع�� � خواستم ��م

برو کنار _  

ن� دونم مفهموم  صدامو  فهم�د؟

ارج شد رو فهم�د اما ش��د اما مفهوم این صدای ناهنجاری که از ته �لو خ 

نکه �ه کجا خوردو رو  و �ا عص�ان�ت از کنار در  هلش  دادم  و �� تفاوت از ای
� افتادە زم��

ح�� �شت �م را ن�اە کردم از در خارج شدم  

و در رو ک���دم بهم 

دمنفس نفس � زدم چمدون �ه دست �ا �عت سوار  آسا�سور ش 

  �ه موهام زدم،  عص�ا�� بودم نفسم توی س�نه  ح�س 
�

بود چن�

هم�شه این روزا  وق�� گ��ه هاشو � ب�نم  

وق�� اش�اشو  � ب�نم  

و �دتر وق�� خود �� عرضمو � ب�نم  

�ه شدت قل�م �ه درد � آد  
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 هام بهم ثا�ت � شه  
�

�� عرض�

  �ه موهام زدم و پ�شون�مو  روی  د
�

یوار فلزی �د و �ا تمام وجودم چن�
آسا�سور زدم 

رمو �ا تمام وجودم از خدا �له کردم چرا من این نقص رو دا

]08:16 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۱ارت#

و�ا حال خراب وداغون چمدو�� که ح�� وسا�ل خودم توش بود ر 

داخل صندوق عقب گذاشتم  

�ا عص�ان�ت   در عقب صندوق  رو ک���دم  

برگشتم �اال،  داخل شدم  

تا داخل شدم، د�دم رو �ه روم ا�ستادە بود

� جور  �ا اشک  ن�اهم � کرد    و هم��

که �ا د�دن من ن�ار جون � گرفت،  نفسش چنان عمیق بود

که حس کردم بند اومد نفس من   

ل�� تر کردم ن�اهم بهش بود، �ه دفعه دس�شو گرفتم 

م سمت عص�� دن�ال خودم کش�دم و ن� خواستم �ک لحظه ن�اهش کن 
اتاق � کش�دم 

�ه شدت مخالفت و تقال  � کرد
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دس�ش رو  گرفته بودم 

ز کنه �ا دست د�گه اش س� � کرد دستم رو از روی مچ دس�ش �ا 

ترس�دم      اما اینقد صفت  گرفته بودم  ح�� اینکه اینقدر ظ��ف بود 
�شکنه   

مینجوری اما اینقدر وح�� بودم و  عص��  �ه این فکر ن� کردم  ه 
�دم کشون کشون  �دون اینکه �ک لحظه ن�اە کنم  سمت  اتاق کش

�ا عص�ان�ت  داخل اتاق بردم  

� که دس�ش رو گرفته بودم و اون سخت در تقال  نف� �ه س�نه دادم و هم��
بود گ��ه � کرد 

جرات  �ک لحظه ن�اهش  کنم نداشتم   

د هق هق  � کرد     � میون گ��ه هاش حرف م��

و این ب�ش�� اعصا�م رو خورد � کرد  

اصال ن� تو�ستم تو خونه وجودش رو تحمل کنم 

 های خودم  �ه خاطر اون شب شوم
�

�ه خاطر �� عرض�

ورو از داخل �مد در د�گه برام ه��� مهم نبود،  جز اینکه �ا عص�ان�ت �الت  
آوردم � خواستم �ه زور ت�ش کنم 

� جور  رو�رو�ش ا  �ستادە بودم و جرات اینکه ن�اهش کنم نداشتم اما هم��
هنوز    مچ  دس�ش رو گرفته  بودم 

ه گرفته بودم و �ا عص�ان�ت هلم داد، ن�اهم بهش  رفت، �ا گ��ه،  دس�� ک 
:دست آزادش �ا اشارە گفت 

ی ؟_  �� � خوای  منو کجا   ب��

نفسم تو س�نه ح�س م�شد 
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 کردم  داغونم ح�� گ��ه ها�شو  �ا اینکه ن� ش��دم اما �ه خو�� حس �
� کرد 

� دیوونه �  کردناین اشک ها�� که روی گونه هاش بود منو داش��

تو این مدت هیچ وقت نتو�ستم دلدار�ش �دم 

هیچ وقت نتو�ستم حر�� بزنم که بتونم آرومش کنم 

� دو�ستم از دست من خ�� دل خورە  

صبور�ش    � دو�ستم  فقط   این سکو�ش  در مقا�ل �� تفاو�� هام و 
دل�ل�ش  شا�د خودش رو مق� � دونه 

اما اون مق� ن�ست، مق� منم 

م�� که نتو�ستم ازش مراق�ت کنم  

ە ب�ش�� از این عذا�ش ن�دم برە و  راحت �اشه   االنم به��

دای ناهنجاری �ا عص�ان�ت و صدای ناهنجار نفهم�دم داد زدم که �ه زور ص
از �لو خارج شدە و خواستم �التو رو ت�ش کنم 

لم دادکه �ا عص�ان�ت و مچ دس�� که از دستم آزاد شد �ا دس�ش ه

) طال ( 

چه �ار � کنه ؟ اخه چرا ؟ 

و داد و �� داد و  �ا عص�ان�ت �ا گ��ه و هق هق هلش دادم و �ا ز�ان اشارە 
:دستای لرزونم  گفتم

م این سکوت تو چ�ه چرا اینجوری � ک�� ام�� چرا ؟من دارم دیوونه م�ش_  
دارە منو دیوونه � کنه

همینجور عص��  زل زدە بود �ه من  

 �ه موهاش زد �ه دفعه �ازخواست �ا عص�
�

ان�ت �التورو عص�ا�� بود، چن�
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تنم کنه  

هرچه چه مقاومت کردم فا�دە نداشت 

اصال هیچ    معلوم ن�ست � خواد چ��ار کنه هر�� گ��ه کردم  زجه زدم
فا�دە  نداشت

م گرفت  منو �ا تمام �� رح� شال �افت روی �م انداخت   دستمو مح� 
کشون کشون دن�ال خودش کش�د 

مدە که اینقدر داشتم دیوونه � شدم، معلوم ن�ست چه �ه � این  مرد او 
دیوونه شدە

م اینطوری �شه و دارە تموم حرصش رو � من خا� � کنه  من که نخواست 
چرا دادە عذا�م م�دە؟ 

درسته من بهش حق � دم که نتونه منو اینجا تحمل کنه 

اما اینقدر �� رح� رو د�گه ن� تو�ستم تحمل کنم  

� جور که منو دن�ال خودش کش�د  گفتم :�ا گ��ه هم��

ام�� صدامو �ش��دی  اون شب �ش�ن�دی  صدات  زدم_  

نبودی.... داد   زدم ام�� نبودی  

� جوری منو عص�ا�� دن�ال خودش کش�د   هم��

ل خودش کش�د و کفشامو دس�ش گرفت و �ا دم�ا�� خونه  �� محا�ا منو دن�ا
�ا عص�ان�ت سوار   آسا�سور  شد�م

رچه ب�ش�� تمام مدت اشک ر�ختم ترجیح دادم د�گه هیچ تقال�� نکنم ه 
تقال � کردم �م�� فا�دا داشت

� دو�ستم صدامو ن� شنوە 

!ن� شنوە ؟  
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گ��ه هامو  که � ب�نه ؟

ح�� ن�اهشم د�گه منو ن� ب�نه 

� شدم و ه!  ح�� ن�اهش د�گه �ا من حرف ن� زنه  ق هق کردمسوار ماش��

]08:17 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو #

�۲۱۲ارت# 

� �شسته بود�م تو ماش��

م�خواست حرکت کنه ،   اما بر خالف م�ل  �اط�� ام   

� ر   و �کشه �ه دفعه �ه دفعه نتو�ستم تحمل کنم ق�ل از اینکه �م��ند ماش��
ستم �چرخونم �ا گ��ه و عص�ان�ت و �ازوشو  گرفتم و اون سمت خودم خوا

�ا عص�ان�ت توی چشماش زل زدم 

:و �ا خشم گفتم  

خواهش � کنم_  

این حرف  متوجه  شد  که اینجوری عص�ا�� بود 

�ان�ت  و ن�ا� اما هیچ حر�� ن� زد منو  �ه شدت  تح��ک � کرد ،  عص 
ون دادم  و �ا �ه � میون و گ��ه و هق هق نفسمو ب�� دست �ا ز�ان  خشمگ��

:اشارە گفتم 

�ا من حرف بزن د�گه از من �دت م�اد ؟_  

�ن � روی آت�ش انداخته  تا  این حرف زدم  ان�ار  فحش دادە بودم،  ان�ار  ب��
بودم 
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� سمتم حمله کرد  �ه دفعه تو همون ماش��

�ست و فشار چنگش توی �لوم �اور کرد�� نبود  این ام�� من ن 

اومد  ن�اە خشمگی�ش �ه من   داصت  خفه ام � کرد،  نفسم بند  

ن�اهم �ه ن�اە خشمگی�ش  بود

نفسم داشت در میومد �ا التماس  دس�ش رو گرفتم  

ب خو�� کنهو �ا اینکه � دو�ستم ن� شنوە  اما �ه خو�� � تونه ل

ه س�  � کردم ن�اهش �ه من بود و �ا ب��دە ب��دە و نفس نفس در حا� ک 
چنگ  دس�ش و  فشارش رو �م کنم و دس�ش رو گرفته بودم 

:�ا التماس گفتم  

...امی�ی�� خواهش � کنم  _ 

آب ده�شو چنان �ا خشم قورت  داد وحشت کردم 

فشار دس�ش �م �شد که هیچ �ل�ه ب�ش�� شد  

تارش داشت چنان روم خ�مه زدە بود بوی عطرش �ا این تل�� �ا این رف
دیوونم � کرد

نف� �ه س�نه  نم�گتو�ستم �دم دادم، داشتم خفه � شدم 

�ا التماس ن�اهم بهش بودش د�گه دست خودم نبود 

م کنم  فشار دستم که روی مچ دس�ش رو گرفته بودم که  فشار دس�ش رو � 
دادم  دس�ش شل شد،  �� جون �ه �فه افتادم

� رفتارش هزار ت  � ن�اهش هم این حرک�ش هم�� ا حرف بود� دو�ستم هم��

عص�� هلم داد  و  

�ا تمام وجودم از خشونت �ارش �ه �فه افتادم  

768



ق هق کردماما دلم �ه درد اومد  و  میون گ��ه هام و نف� ب��دە  ه 

دلم شکست        

ی �ا �نوشت شوم معلومه  که  د�گه منو ن� خوا  د  معلومه  که من دخ��
فش ل�ه دار شدە    د�گه  ن� تونه ن�اهم کن ه حی��ت و  ��

تحملم کنه و  ن�اهم کنه  

ومد، �ه هر زحمت �ه سخ�� تو�ستم   نفس �ه س�نه �دم و �فه ام بند   ا   
که بود   اروم شدم  

.از شدت شوری اشکها�م  صورتم � سوخت    

د و اشارە  �ه ام�� �ا خشم  برگشت ن�اهم کرد، و   �ازمو مح�م گرف     ت ف��
�مر بند کرد 

 نکب��م   
�

پوزخندی زدم �ه زند�

ا�ط   �ا �� تفاوت�ش دا  رە منو   م�سوزنه ا�ه براش مهمم  چرا  تو این ��

�  س   �  برگرد، چپ کنخ ،   ز�ر ماش�� � االن ماش�� �  برە  و له �اش هم�� نگ��
�شم 

اما این رفتار ام�� رو ن�ینم  

� لرز�د  �ا  گ��ه و �غ�� کشندە و  مسموم   �م��ندو �ستم دستام 

�  از جا کندە شد   ...ماش��

ە   ...� دو�ستم منو � خواد خونه مادرم ب��

رات گ��ه کردن چارە نداشتم اون  مدت تا رس�دم رو سا�ت بودم  ح�� ج    
هم د�گه نداشتم 

�ا اینکه تمام وجودم  در حال گ��ه و زجه بود  

�اهم بهش �ا خشم  چمدون رو مقا�ل در  انداخت ن...  خودش پ�ادە شد  
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بود 

� �شسته بودم   هنوز تو ماش��

د�دم رفت زنگ  در رو  زد   

د  سمت من اومد �ه دفه �غضم �� اخت�ا  �از شکست، �ا  �ام ها�� �لن    
نفسم بند اومد و اش�م �� شمار � رخت 

� رو �از کرد    در ماش��

��ه و دست خودم نبود �ه دفه هق زدم و خودمو عقب کش�دم و �ا گ 
:التماس  گفتم 

رر من  ن� خوام برم _  ام�� خواهش � کنم ام��

م  �ا اینکه د�دم عص�� چشماشو �ست هق هق کردم  هنوز التماس � کرد 
صدامو نم�ش��د 

اما  �ه گ��ه و زاری  و التماس افتادم  

داشتم دق � کردم  صدامو  که ن� ش��د    

اما نامرد چشماشو �سته بود که زجه زدنمو ن�ینه   

عص�� بود  

�   پ  �ادە کرد ز�ر �ارون وحش�نا� و هوای �د  منو �ه زوراز ماش��

صدای مامان تو ا�فون  

ک�ه .. ک�ه _  

�ه  زور و �ا  صدای گ��ه های من و التماساهم   و صدای ج�غم  که ام��  
� پ�ادە کنه ،  �ه دفه  ص دای جیغ مامان خشونت س� � کرد  منو از ماش��

:گفت 

�ا قمر ب�� هاشم  طالاااا ت��ی�� _ 
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]08:17 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۳ارت#

ون کش�د    چقد س� کرد   � ب�� م ام�� منو �ه زور از ماش��

التماس کردم  ... تقال کردم    

ی نداشت    اما  تاث��

حم بود  . ام��  ناجوان مردانه  اون اون لحظات ب��

ام مهم نبود داشتم شالق �ارون گ��ه هاااای من  �� شدە بود ،    ه��� بر  
التماس � کردم  تقال � کردم   �ا تمام وجودم 

ای ناهجار اما دلش سنگ بود،  تمام مدت �ا خشونت رفتارش و ح�� صد 
�لوش   �� رحم بود 

ون...     که د�دم   در خونه �از شد، مامان �ا وحشت اومد ب��

...تا ما رو د�د  اصال ما�ش برد  

�ا وحشت ز�ر �ارون �ا چادر رنگ�ش  سمت ما � اومد  

:�ا تعجب و نا�اوری گفت  

خدا مر�م �دە طالاا _ 

شونت منو از سمت ما اومد ب�چارە ز�ر �ارون  خ�س شد ،  ام�� �ا خ   
� دور کرد �ا خشم �ازومو کش�د  ماش��

� من جیغ � زدم گ��ه و التماس  م�کردم ،  هلم داد،  اف  تادم رو    زم��
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� برداشت   مامان سمتم  خ��

�ا�ه �ای من اشک � ر�خت �لندم کرد   

�دن ما    روح از ت�ش پ��ا   خودشو رسوند  از ته کوچه � اومد،  ان�ار �ا د 
رفت که داشت � دو�د 

صف نبود، صد داشتم دیوانه � شدم     این لحظات شوم حالم قا�ل و     
�ار  ام�� رو صدا زدم  

� شد ... اما    �ا �� رح� تمام  سوار ماش��

 اون لحظاتم مامان منو گرفته بود  اما توا�� واسه مقا�له �ا د     
�

یون�
نداشت 

�  حمله کردم و خواستم سوار �ش  م �ا جیغ و گ��ه سمت ماش��

:�ا گ��ه و جیغ  داد  زدم  

رررررر _  ام��

اما  ن� ش��د  

ند�د ؟ زجه هامو ... �ع��   منو هم ن� ب�نه ؟  التماسمو   ند�د  

� حمله بردم و �ا خشم و جیغ و التماس   ز�ر �  ارون  و  �ا گ��ه سمت ماش��
ە گرفتم  و ت�� لرزون و پر التماس دست �ه دستگ��

تا خواستم �از کنم  

:�ا گ��ه و جیغ و التماس گفتم  

ررر ام��  نرووو  تنهام نذار _  ام��

...اما  

شقم هیچ    رح� نداشت جلوی چشام جونم رفت    روحم رفت  ع   
رفت   تک�ه �اهم  رفت 
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ز�ر �ارون  �ا شتاب و �عت ز�اد �از داد رفت  

� دو�دم ،،،  .. دو�دم و �ه نفس نفس افتادم ...  دن�ال ماش��

،  �ا گ��ه و جیغ و �ارش �ارون    برام مهم نبود �مای  شب برام مهم نبود  
 �   �شستم   نفس نفس وق�� از پیچ کوچه گذشت همون جا تو کوچه کف زم��

�ل تنم خ�س خ�س شد ،  اما برام مهم  نبود 

پ��ا  �لندم کرد 

شم اینقد حالم خراب  و داغون بود که ن� خواستم �لند �   

پ��ا  �ه سخ�� �لندم کرد  

هق هق کردم   

:پ��ا �ا لحن دلداری گفت   

ق��ونت برم ال� _ 

پ��ا دست دور �مرم گرفته بود   

ش بود مامان جلو اومدە بود،     ن�اە اشک�ارم  ز�ر �ارون به 

:مامان  �� ز�ون ز�ر �ارون  خ�س شدە بود،  �ا گ��ه گفت 

طال مادر ال� ق��ونت برم _  

دم   � نفس نفس م��

ب��دە ب��دە  

داشتم �ه خودم � لرز�دم    

مامان هم ز�ر �غلمو گرفت  

سمت در خونه  

:�ا گ��ه و   التماس گفتم  

773



... مامان   مامان د�گه منو ن� خواااد   د�گه دوسم ندارە_ 

پ��ا خم شد چمدون رو برداشت        

مامان  منو سمت داخل برد   

� نداشتم تمام تنم از شدت �ما � لرز�د  صدام � لرز�د    ...     �ارای راە رف��
:�ا گ��ه گفتم 

مامان �م�م کن _ 

:فت مامان هنوز منو گرفته بود سمت داخل برد   و �ا  گ��ه گ 

م این روزا رو ن�ینم _  ... ال� �م��

داخل شد�م مامان منو مستق�م داخل اتاق برد     

رد �ه زور ل�اسای خ�سمو از تنم در آورد خودش ل�اس تنم ک   

ن  �ا�ه �ای من اشک �ا اینکه تموم مدت گ��ه م�کردم �ل تنم م�لرز�د و ماما 
� ر�خت خودشم ل�اساش خ�س بود 

لرز کردە بودم  

ه��ون � گفتم  

مامان پتو  رو دور پ�چ�د  

امان در حا� که �از پ��ا  �ا   ق�افه ی گرفته ای �اال �م ا�ستادە بود ، م
:سمت اتاق � رفت گفت 

ی رو روشن کن   �ه دم نوش درس کنم االن �_   ا این  حالو پ��ا ز�ر ک��
روزش م��ض � شه 

:پ��ا �ا  لحن گرفته ای گفت  

 رو شاخته آ��� _ 
�

�ماخورد�

:�ا گ��ه و �غض و زجه و نفس نفس گفتم   
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م �ه درک_  برم �م��

]08:17 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۴ارت#

.. ز�ر پتو بودم �ه شدت احساس لرز م�کردم ..... 

ل � کردم  اشک ن��زم  چقد  خودخوری کردم چقد خودمو کن��

.ردن اما گه گداری این اشکهای لعن�� �ا چشمانم لج�ازی � ک 

مامان لیوان پر از دمنوش رو مقا�لم گذاشت 

بوی  زنجب�لش  پ�چ�دە بود، نفس عمیق �ه  س�نه دادم  

��ه نکنه   لیوان رو   برداشت   جلوم گرفت ، خودش هم س� � کرد   گ 

نف� �ه س�نه دادم

ون داد و گفت :پ��ا  �ا فاصله �شسته بود   نفسش رو  ب��

�ع�� اون اعدام م�شه؟_  

احساس خوب و جال�� نداشتم 

� جلوم گذاشت  م لیوان رو از دست مادر گرفتم و �از رو زم��

:�ه د� داغون  گفتم

ە زندگ�م نابود شد_   اعدام �شه دل من آروم ن� گ��

:مامان منومن � کرد و �ا نا�اوری گفت   

775



�ع�� ح�م   قصاصش  �ه این زودی اومد ؟_  

� انداخت و �ا �غض گفت   :�شو �ای��

برای اون �� �در؟   شوهرت که د�گه هوا تو ندارە پول د�ه  رو از کجا م�اری_ 

ون دادم و گفتم   :نفسمو ب��

قصاص ن�ست ح�مش  اعدامه _ 

:پ��ا ن�اهش رو �ه من داد و گفت

�ع�� چه قصاص ن�ست ؟_  

:�از  �ه �غ�� وحش�نا� توی �لوم  گفتم

ع �ع�� تجاوز �ه عنف �_   دون هیچ �ع�� این که ح�مش ح�م قانون و ��
تمادە و ت��ە اعدام م�شه احت�اج �ه پرداخت پول د�ه ن�س

�ع�� قصاص ن�ست �ال ح�مش اعدامه  

:مامان �از  لیوان دمنوش نزد�ک تر �ه من هل داد و گفت 

� در نم�ارم _  

ون داد و گفت :پ��ا نفسش رو ب��

ا دیروز که نبودی �از خانوادە این �ار اومدە بودن این ج_  

:عص�ا�� شدم و گفتم

�از نکردی؟_  

  � :مامان �ا گف��

خ�� دلم براشون  � سوزە _ 

ی ��م   � ان�ار جگر منو له کرد تا خواستم عص�� چ��

:�شو  برداشت  �� مقدمه گفت 
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  _ 
�

ی خودت �� � ...نم�شه رضا�ت �دی  د�ه ای چ��

:نذاشتم حرفش رو  ادامه �دە عص�ا�� و �ا  ��� تو گفتم 

�دم  نه هیچ رضای�� هم در �ار ن�ست ح�� ا�ه من �خوام رضا�ت_  
ح�مش اعدامه رضا�ت من هیچ فا�دە ای ندارە 

:و ادامه دادم و �ا �غض گفتم

ار اعدام  �شن ا�ه �شه و  خودم  رضا�ت نم�دم اینجور آدما �ا�د چند �_    
� نمونه کثافت آشغال  و جاشون رو زم��

:خ�� عص�ا�� بودم دست خودم نبود پ��ا�فت

 تو حاال �ا مرگ و اون چه اتفا�� � وفته �� م�شه ه��� فق_  
�

ط زند�
 � نابود شدە هم��

:فتمداشتم آت�ش � گرفتم که �ه دفعه �ا�غض   هق هق کردم گ 

� درسته زندگ�م و نابود شدە اما این جور آدم ها ن�ا�د  ک_   ثاف�شون رو زم��
� آدما �ه آفته �اشه وجود هم��

چند �ار �شت �فه  کردم 

:دارم �ما � خورم که مامانم زد �شت دس�ش   وگفت 

خدا مر�م �دە ب�ا  �ما خوردی_ 

ون داد و گفت  :پ��ا  نفسش رو ب��

،  ام�� آوردت  اینجا گذاشته _  � خوای چ��ار ک��

تو سطل  کنار  ل�مو گ��دم عص�� اب ب�ن�مو گرفتم دستمال مچاله شدە رو  
:دستم انداختم و گفتم

ج�ار پ�ش خودت چه � دونم چه خا� تو �م ب��زم  آدم رو نم�شه  �ه ا_  
.. نگه داری تهش من�ش م�مونه برام نه عالقه 
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:مامان �ا �غض گفت  

�ه مد�� که  �گذرە خودش  آروم م�شه _ 

ون دادم و گفت    :م �غضم  داشت خفه ام � کرد نفسم رو ب��

ی  م�گه،  االنم ن� دونم چ�_  � �ار کنم نه حرف � زن�نه  نه  چ��

� گذاشت و گفت   :پ��ا کتاب  دس�ش رو روی زم��

ە م�اد _  دن�الت  تو که  حاال نگران ن�اش    ولش کن    خودش آروم � گ��
مق� نبودی   ام�� �ا�د درک کنه 

خونه هم �ار کنه ن�اهم  �ه پ��ا  رفت ،  این مدت تصم�م گرفته بود درس �

شب رو  درس � خوند و روزا تا �ه ساع�� �ار � کرد

ە �ش �ه  سنگ خورد و  از اینکه پ��ا �االخرە  دارە �وسامون  م�گ��
�عقل اومدە �از خوشحال بودم

ون دادم و س� کردم  حال و هوا عوض �شه نفسم ب��

�ا این که  تو دلم هیچ آرام�� نبود  

:چشمانم   �ا اشک درگ��  بودن   رو �ه مامان  گفتم    

طناز این روزا نیومدە_  

ون دادم و گفتم  :نفسم و���

دلم  خ�� براش  تنگ شدە_ 

ین حادثه تلخ  اینها همش بهونه بود همش برای اینکه فقط خودم رو  از ا 
موقتا دور کنم

:مامان گفت   

و حالش خ��ه شوهرش  و �چه هاش  هست،  بهش � رسه فرهاد  ت_ 
�ش �وقت خ�� هواشو دارە  ک � هم خونه خودشه   دک�� هم می��
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مزاحمش نم�شه

:مامان �ا �غص  ادامه دادو گفت     

� متل� طناز  � گفت �ه خاطر این اتفاق پ�ش اومدە مادرشوهرش  �_ 
ن �ارش کردە  اما فرهاد اجازە ن� دە ب�ان  وق�� د�دە طن از اذ�ت شدە  نه م��

نه م�ذارە  ب�ان 

:�ا ذو�� مصنو�  گفتم   

ایول  �ه فرهاد _   

ری کردە خوشحال از اینکه ش��دم  این �ارە سا�ت ن�شسته و از طناز طرفدا
شد 

ون دادم،  مامان گفت  :نفسمو ب��

ندگ�ش ن�ا�د خدا رو شکر فرهاد �ه جورا�� دارە متوجه � شه   که ز _   
خراب �شه 

نگ زد و احساس ل�خند تل�� زدم اما �از  �غض  وحش�نا�  �ه �لوم  �ا چ
 و ف��اد دلم بود برای �مک هیچ کس ن�ست �ه داد دلم

�
برسه خف�

]08:17 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۵ارت#

�ه روز هم نتو�ستم تو خونه  ی مادم  تحمل کنم  

تا روز �عد ع� �ه زور خودم رو نگه داشتم  

مدە بود�ا اینکه صبح �ار داشتم داد�اە جلسه بود و ح�م نها�� آ
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اما دلم آشوب بود روز آخر بود،  مادر �مال  رو د�دم 

اما �ا د�د�شون ا�ش دلم شعله ور تر شد    

ون   نف� �ه س�نه دادم وق��  از داد�اە اومدم ب��

زن  سمتم دو�د �ا گ��ه و حا� داغون 

چادرمو گرفته بود  التماس � کرد  

عص�ا�� بودم دست خودم نبود 

قدم بردارم  چادر و عص�� توی ک�فم مچاله کردم و �ا خشم خواستم چند  
ل کردە که �ه دفعه �التومو  گرفت ، خ�ل�عص�� بودم �ه زور خودن و ک��

.بودم 

نخواستم حر��  بزنم   

:�ا گ��ه و �غض گفت    

ن�ش توروخدا طال خانم توروخدا �ه �چم رحم کن �ه زندگ�ش جو _  

ون دادم پوزخندی زدم و گفتم   :نف�  ب��

تماس شوهر تو این مدت د�دی ؟    حال منو د�دی ؟ واسه �� ال_  
م�ک�� ؟

:�ا هق هق گفت 

خت �شم طالخانوم خا� �ه �م شدە ،  چه د�د�� فقط � خوام �د�_  
�چههام �د�خت �شن 

:پوزخندی زدم و گفتم 

برو برو خدا رو شکر کن که   اعدام م�شه _  

تا این حرف زدن مادرە   ای��ار �ه هق هق افتاد و  

:�ا عص�ان�ت گفتم  

780



� مردی م�خوای چ��ار �اال �ت �اش_   هبرو �د�خت  �ه  همچ��

ک��  �ه �چه هات   این مرد ننگه  فردا  �س فردا چطور م�خوای تو روش ن�اە 
 این نامرد �ا�اشونه 

�
��

اشک ن� ر�ختم  پر آت�ش بودم اما دست خودم نبود 

دە �ا اینکه � دو�ستم �ا حرفام هم دل مادرە رو � شکنم ه  � م زن خجال��
:م�شه  اما  �ا خشم و عص�ان�ت ادامه دادم 

ل من وتو و این  ان�ل کث�ف وجودش واسه این جامعه واسه من و امثا_   
�چه هات �ه غدە �طان�ه

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم  

هرم م�خواد این کثافت آشغال �ه زندگ�م  رحم نکرد، نابود شدهم  شو _ 
طالقم �دە 

:�ا عص�انی�� که  دست خودم نبود، گفتم 

��م و من چه گنا� کردم که شوهرت این جوری تمام زندگ�م،  هس_ 
ف وحی��ت منو �ه �اد داد ��

:صدای گ��ه های مادرش و  گفت 

رضا�ت �دە طال رضا�ت �دە هر �� � خوای بهت م�د�م_  

:عص�ا��  گفتم 

ی هم ندارە ح�� ا�ر رضا�ت   �دم  �_  � شما  ح�م رضا�ت من هیچ تاث��
ع ر�� �ه رضا�ت من  ندار  ەاعدامش اومدە  طبق قانون و ��

:�ا عص�ان�ت   ادامه دادم و گفتم   

� که االن �اراز�ار گذشته و رضا�ت_   ی  خودتونم خوب � دون�� هیچ تاث��
ندارە ح�مش  اعدامه ح�م خدا و قرآنه
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:ه و التماس گفت�ا  عص�ان�ت � خواستم چند قدم بردارم که �ا  زن گ��  

   _ � �� ؟مگه تو خدا و پ�غم��  م�شنا�  حرف از خدا و ح�مش م��

:�دون این که برگردم   �ا خشم نفرت گفتم   

�ه شما که خداوقرآن ن� شناسم اما ا�سان که هستم دخ�� که بودم؟  ا _ 
؟ � �  چرا  حروم زادە  �س انداخت�� خداو��غم�� م�شناس��

د�گه نتو�ستم تحمل کنم �ا عص�ان�ت قدم  برداشتم 

نفهم�دم چطوری خودمو تا � خ�ابون رسوندم

داشتم دیوونه � شدم از این روز�ار نامرد  

� شا� �لند تو   قف کردد�دم که �ه دفعه تا چشم برگردوندم ماش��

�  کش�دە شدە  بود نفس �ه س�نه دادم،  ن�اهم �ه رانندە ماش��

� بود   مص�ب  تو ماش��

:صدام زد رو برگردونم خواستم برای �ام بردارم که  �ا لحن ملتم�

طال خانم_   

]08:17 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۶ارت#

:�ا عص�ان�ت  گفتم 

چ�ه ، �� از جونم م�خوای ؟_  

ی؟   ی هست که � خوای ازم �گ�� � د�گه چ��
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� دادە بود و �ا   � رو �ای�� ون داد ش�شه ماش�� :التماس گفت نفسش رو ب��

م�شه �اهات حرف بزنم ؟_  

ون داد م  و حق �ه  جانب  گفتم  :نفسم �ا نفرت  ب��

من هیچ حر�� �ا تو و امثال تو و آشغا� مثل تو ندارم_ 

:�ا عص�ان�ت گفتم 

�ه جای اون نامرد آشغال �ا�د تو اعدام � شدی_  

ای کث�ف رو لعن�� چند ماە ح�م ح�سش اومد و ج��مه ی نقدی،  پول �ار 
� پوشونه که االن آزاد � چرخه 

ون داد و گفت   :نفسش رو  ب��

طالخانوم من که ن� خواستم این جوری �شه_  

آب دهنم رو قورت دادم، خ�� عص�ا�� بودم 

:حق �ه جانب و عص�ان�ت  و �ا ���  گفتم 

راب �شه من اما تو �اعث این اتفاق شدی،  تو �اعث شدی من زندگ�م خ_  
داشتم زندگ�م و م�کردم آشغال 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

�ازی و �ار��  طالخانوم ا�ه تو رضا�ت �دی شا�د �ا پول و د�ه و �اغذ _   
�ازی �شه حلش کرد 

:نذاشتم حرفش رو بزنه و �ا عص�ان�ت گفتم  

خورەگور  �ا�ای تو و پولت  حالم از تو امثال تو �ه هم م�_   

:�ا پوزخند ادامه دادم  

ی که �اد گرفتم اینه  _  � مهم ت��ن چ��
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� ممکن� قلب داشته �اشه 
�
که هر ک

� نم�شه 
�
..و� وجدان نص�ِب هر ک

ا خشم ز�اد ز�ر و �ا عص�ان�ت درحال�که حالت دو خ�ا�ان رو � � کردم � 
:لب زمزمه کردم

 لعن�� آشغال تو �ا�د جای اون اعدام ��� تو عو�� آشغال_  

نفهم�دم چه جوری اش�ام روی گونه هام خودنما�� � کردن 

� شدم وق�� �ه خودم اومدم د  �دم جلوی نفهم�دم چه جوری سوار ماش��
خونه ی خودم هستم

وزها که گ���ان رو�روی ساختمان، نفس �ه س�نه دادم، از اف�ار شوم ای��  
م بودن حال خو�� نبود  .گ��

نفهم�دم چه جوری اومدم  اینجا،    دلم منو کشوندە ؟ 

دو روز  �دون  اینجا ن� تونم  تحمل کنم

این خونه خونه ی منه خونه ی عشقم،  خونه ی زندگ�م 

م�دوالتماس�ا هزار ترس ولرز �ا هزارهزار خواهش و تمنا �ا هزار ا 

رد خونه شدم �ا هزار شعرهای قشنگ و �لهای رن�ارنگ رو�اهای ز��ا وا 

رام  بوی  خونه آشفته و بهم ر�خته بود، شلخته بود ، همه �� خونه ب
ناام�دی � داد

سمت اتاق خواب رفتم

:مزمه کردم از د�دن  تخت دونفرمون شلو�� اتاق نف� �س�نه دادم و ز  

ی رو که عالقه داری بهت ن� دە_  �  اون چ��
�

زند�

 
�

ی رو � دە که براش �جن� � ودت � جن�م من برای داش�نت �ا خ..  اون چ��

وع کنم ؟    ن� دو�ستم از کجا ��

784



.  ..خونه نامرتب بود   و بوی ناام�دی و  جدا�� � داد    

ە و حال خو�� وق�� خونه این طوری  بود �ع�� ام�� سخت �ا خودش درگ��  
ندارە 

م ح�� ا�ه منو االن � دو�ستم اصال   آرامش ندارە و واقعا بهش حق � داد  
�  زورو �ا ا�ار درست کنم  نخواد اما من �ا�د   همه چ��

ون   م کنه و �از منو از خونه بندازە ب�� ح�� ا�ه تحق��

 و داشت�ش �افشاری کنم  
�

�ا�د برای زند�

) ام�� (  

تم  این مدت حال خو�� نداشتم اصال  ان�ار �م شدە ای داش   

ی ش��ه �غ  � ض �ه �لوم وحش�نا�  �اد اش�اش که � افتادم �� اخت�ار ان�ار چ��
چنگ � زد 

دو روز  بود ند�دە بودمش   

�ا اینکه دلم تاب نداشت اما جرا�شو هم نداشتم  

�� د�گه ای فکر �ا خودم عهد کردم که  نه د�گه دل ب�ندم نه �ه  هیچ دخ 
کنم 

من توان نگهداری از اون رو ندارم  

�  سجادە نماز بودم   

کت بودم   توی ��

رم نف� �ه س�نه دادم  بوی عطر مهران پ�چ�دە توی اتاق �ا 

وندن چند دق�قه ای  اومدە بود تو اتاق، و من در حال نماز خ 

مهران هم قض�ه رو � دو�ست  

ی ن� گفت   � تمام این مدت سکوت  کردە بود چ��
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�ع�� منم دلو دماغ نداشتم  

 ا�ه � �ار � اومدم فقط �فا از اینکه �ا فکرو خ�ال � 
�

ارم �ه دیون�
...نکشه 

ه  رو م�ل �لند شدم سجادە ر و جمع کردم ن�اهم �ه  مهران  رفت ک  
�شسته بود 

سجادە رو داخل  �مد گذاشتم 

]08:18 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۷ارت#

ون داد    �دون اینکه �از �خوام ن�اهش کردم نفسش رو ب��

م  ن�اە   گرفته ام مگه  م�شه حس نکرد اون پوزخندشو �ا ز�ون اشارە که تما 
:بهش بود گفت 

وع کردی_  ا�ر انقدر شجاع بودی که ��

آب دهنمو قورت دادم  �امم تلخ بود  

:ن�اهم �ه دست های شماتت  �ارش بود،  ادامه داد  

انقدر قوی هس�� که بتو�� ادامه � دی؟ _ 

جوا�� نداشتم �دم  

لخ و خشک بود اب دهنم   مگه  راحت بود  که قورت �دم،  �س که �ام ت  

 خوب . . �س او نقدر ل�اقت داری که بهش بر� _ 
�

رو  داشته و �ه زند�
�ا�� 
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مهران خوب � دو�ست قرارە طالقش �دم  

ش گفت   � :�از �ا اشارە ی دستاش و ن�اە تند وت��

وست داشته جرا�شو داری  اونو  �ا زخما��  كه هيچ وقت خوب نم�شن د_
؟..�ا��  

، اول �ه این فکر کن که ا  �ه �فه� �ه روز اون ا�ه خواس�� �ه �� اعتماد ک��
چه �ال�� �ت  تصوری که داش�� ازش درواقع خ�� دورترە از خوِد واقع�شه

ز اینکه �دو�� ا�ه د�دی ممکنه آس�ب ب�ی�� �ازم ادامه م�دی  ح�� ا! م�اد
تو بهش ... ناهه ممکنه اون اس�ب ب�ینه �ا اینکه �س�ت �ه اون تصورات ب�گ

اعتماد کردی 

...من اول  مانع بودم اما حاال  

:مه داد سکوت کرد  تمام  ن�اهم بهش بود که �ا  خشم دستاش  ادا 

ام��  این ته نامرد�ه  �خوای ترکش ک�� _

از حرفاش   داشتم  دیونه � شدم    

ە   مهران چه  � دو�ست تو دل من  چه خ��

:فت که �لند شد مقا�لم ا�ستاد و �ا پوزخند و خشم   دستاش گ  

... ام��  اون حادثه �ه اتفاق غ�� ا�سا�� بودە   _

ودم نبود  نتو�ستم تحمل کنم �ه دفه �غضم ترک�د عص�� بودم  دست خ 
ستم �دون اینکه که  �ا صدای ناهنجارو    که از �لوم خارج شد    و �ا د

دم   �خوام  �شت هاله ای از اشک ب�ینمش   �ا   دستم هلش  دا

م رو عص�� تا خواستم سمت در خرو�� برم   �ه دفه نذاشت چنان �ازو  
ردم گرفت که �ا عث شد   �ا�ستم و  �دون اینکه �خوام ن�اهش ک

ان�ت مجبور شد نفس �ه زور و سخ�� �ه �ام  تلخ ر�ه ام  دادم،  �ا عص� 
:�اد  گفت �ازومو رها  کنه و  �ا دستاش �اهام حرف بزنه و �ا خشم ز 
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چته  چرا هیچ حر�� ن� ز��  لعن�� ؟_

ل کنم خودم �ا اینکه تمام وجودم  پر   از    خشم بود �ا  د�گه نتو�ستم کن��
س�نه دادم و  عص�ان�ت �ا دستا�� که �ه شدت م�لرز�دن و �ا نف� که �ه

��زونم بهش بود �غض لعن�� �ارمو ساخته بود �ا دستای لرزونم تمام ن�اە گ
:گفتم 

 من �ه �� عرضم مهران �� عرضه ن� تونم ازش مراق�ت کنم_  

:پوزخندی زد و �ا پوزخند گفت    

این دل�ل خو�� برای طالق داد�ش ن�ست _ 

:عص�� بودم �از �ا اشارە ی دستام �ا  خشم گفتم   

ق و اللم آرە من ن� تونم ازش مراق�ت کنم آخه �ه �� عرضه و احم_  

:�از هم ن�اە  خ�سم بهش بود، �از �ا   پوزخند گفت   

ی که پر درد جا نزن ام�� این تو بودی  که بهش ام�د واری دادی �ه د_   خ��
ومش � ک��  بود اون اتفاق نه تو مق�ی نه اون   داری �� گناە  محک

:�ا خشم پوزخند ادامه داد  

 خوا�ش چرا     الل بودنتو بهنونه نکن �گو �خاطر اون اتفاقه د�گه ن�_ 
بهونه ب�خودی در م�اری 

:م ای��ار عص�� شدم و �ا تمام وجودم و �ا خشم دستام گفت  

ه �ال�� �ش من   ن� تونم از �ه زن مراق�ت کنم   د�دی چ...  نه  نه  _ 
... اومد ؟  االن شب روز ندارە 

:�ا �غض و دستا�� لرزون ادامه دادم  

...ا�ه ج�غشو ش��دە بودم  ... ا�ه صداشو � ش��دم _  

عص�ان�ت    نذاشت حرف بزنم �ا خشم دستمو گرفت مح�م نگه داشت و �ا  
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:و �ک دست گفت 

رر   وق�� �� روت حساب �از کرد حسا�شو خا_  اون ..  � نکن جا نزن ام��
...دخ�� تمام  موجود�ش ت���ی��  حالیته   

:سکوت کردم که �اخشم   هلم داد و �ا دستاش ادامه داد  

پرس�دی   از خودت... االن شدی  قا��    ح�م طالقش رو صادر کردی  _  
! ..     مگه    �  مق�ە؟

:فت �ا خشم ب�ش�� ن�اهم �ه لبهاش بود که �ه خو�� فهم�دم  گ 

اوووون ؟؟؟؟_ 

..  اد زدم ن� تونم محل ندادم و �ا خشم اتاق رو ترک کردم  و  �ا خودم ف�� 
طالقش م�دم

]08:18 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۸ارت#

حالم خوب نبود

ی فضای شب  رس�دم خونه، هنوز �ل�درونزدە بودم، بوی  خو��  تو  
ساختمان پ�چ�دە بود 

ون دادن توی دلم �ا خودم زمزمه کردم :نفس ب��

 ب�اد  بو _  
�

ی  عاش�� �ه روزی قرار بود از خونه ی  منم  بوی زند�

ون   نف� دادم  ب��

عمیق تر بو کردم  
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 بود  هر چه بود بوی   کف در�ا بود �ه خو�� �لهای �ابونه  ن� دونم ��   
ح�ات �خش بود 

گذار  و اشتها اور   بوی غذا�� که پ�چ�دە بود و تاث��

�ا حرص �ل�د در  رو    وارد  کردم و داخل شدم  

نف� �ه س�نه دادم  

افتاد   �ا هزار ترد�د در �ستم  وق�� ن�اهم �ه   دخ�� رو�ه روم

ی که �ا هزار ام�د �ه خونم  اومدە بود   دخ��

ی که گوشه ی ل�ش را گ��د  دخ��

موهاشو اس�� �سته بود  

ش رو �شون ن�اهم �ه  خ�ار و چاقوی دس�ش رفت و  �ه خو�� لرزش دس� 
� داد که �ش رو انداخت

ک�ف و �اتولوم  از دستم افتادم   

� بود،  بوی عطر غذا تو خونه پ�چ�دە �ا  و بوی عطر   خونه مرتب و تم��
د �ل های �ابونه و �ل ارک�دە که فضای خونه رو پر کردە بو 

کف در�ا ...   خوشبو کنندە هوا 

نف� �ه س�نه دادم

قدم جلو رفتم   �ا ترس خودش �� اخت�ار قدم عقب رفت 

:�ه دفعه عص�ا�� شدم و �ا اشارە دست عص�� گفتم 

؟_   تو اینجا چ��ار � ک�� ؟� گفته ب�ا��

،  عقب عقب نفسش رو �ه س�نه دادە خ�ار و چاقو هنوز  توی دس�ش بود  
خانه گذاشت � رفت روی اپن آش��

،  �ه دفعه �  ا عص�ان�ت  هنوز ا�ستادە بود و سا�ت و �دون هیچ حر��
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:دستام و تکون دادم و �ا خشم ز�اد دستام گفتم 

� گفته ب�ا�� اینجا _  

:ت گفتم�ه خو�� حس کردم ن�اە ترسان و  لرزو�شو   که �ا عص�ان�

� ؟_  

�ا ترس چنان عقب رفت �ه دفعه �ه �شت �ش خورد    

رج شد �ه روی �ش��دم اما �ه خو�� حس کردم  اخش رو ، اە از وجودم خا 
خودم  نم�ارم 

تاق گرفتم �ا نفس نفس جلو رفتم،  �ا عص�ان�ت دس�ش رو کش�دم سمت ا 
و بردم و �ا خشم و نفس نفس  � زدم 

ن� تو�ستم ن�اە کنم،  � دو�ستم دارە التماس � کنه 

� دو�ستم دارە حرف � زنه 

� دو�ستم اومدە که پ�شم �مونه 

اما من ن� تو�ستم و وجود این زن رو  تحمل کنم

�ه خاطر گناە نکردە   نه  �ه �خاطر این  اتفاق   شوم    

 هام درسته من نابود شد 
�

م من ز�ر سوال �ه خاطر خودم �ه خاطر �� عرض�
رفت  قدرت مردونگ�م

ازش  مراق�ت  کنم  اما این اتفاق �اعث شد من �ه این ن��جه برسم ن� تونم 
ە که تو زندگ�ش ن�اشم به��

ە خودش رو �ای خودش  وا�سته   من تک�ه �اە مناس��   ن�ستم  به��

 کنم 
�

 نکنه  من ن� تونم �اهاش زند�
�

ە �ا من زند� به��

�ا این که هیچ گنا� ندارە ، گناە منم 
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َرم، ه��� ن� شنوم 
�
منم که اللم، ک

س�شو ول کنم داخل اتاق بردم دستمو گرفته بود �ا التماس � خواد که د

�ش تو دستم اما من دیوونه شدە بودم دن�ال ل�اس بودم همینجور که دس
بود �ا عص�ان�ت ن�اهش کردم 

د�دم دارە گ��ه � کنه قل�م تو س�نه �ه  درد اومد 

من ن� تونم این رو پ�ش خودم نگهدارم 

این رو که � ب�نم تمام دلم �ه تاپ تاپ م�فته 

مهران من جازدم  اما چه کنم که من دیوونه شدم زدە �ه �م درسته �ه قول 
اما ن� تونم 

ب�اد نمیتونم ازش مراق�ت کنم ن� خوام ب�ش�� از این �ال �ش

]08:18 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۱۹ارت#

ون   عص�� بودم دست خودم نبود هرچه ل�اس  از �مد � انداختم ب��

ان�ار ل�اس مناسب نداشت  

دستام � لرز�د  

عص��  دن�ال ل�اس بودم   

نفهم�دم �� درآوردم 

�ا سخ�� � خواستم  ل�اس ت�ش کنم 
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اما گ��ه و التماس � کرد 

صداشو ن� ش��د�م اما  فهم�دم دارە و گ��ه م�کنه و  

:م�گه 

رر  نکن تنهام نذار امیی�� ظلم نکن بزار  �م_   ونم نکن  ام��

�   گ��ه هاش  قل�م � ش��د  حرفاشو ح�� ب��

اما ن� خواستم

سش ب�فته و وا �دم ن� خواستم ح�� ن�اە کنم، ن�اهم �ه چشمای پر از التما 

�ه دفه د� خواستم �ه زور شلوار    �اش کنم  

عقب افتاد ن�اهم بهش رفت 

:�ا دستاش �ا گ��ه و اشارە گفت  

چرا اینجوری � ک�� ام�� گناە من چ�ه که عاشقت شدم ؟_ 

 �ه موهام زدم
�

تا این حرف زد عص�� چن�

ون ا  ومدو �ا ف��ادی که از ته  �لوم �ا صدای ناهنجاری ب��

:و �ا دست های عص�� �ا خشونت ز�اد گفتم 

من ن� تونم ازتو مراق�ت کنم_  

من �ه �� عرضه ام 

ه، جلو اومد  �ا این حرف زدم و  �ه سخ�� �ا نفس نفس  س� کرد  �لند �ش 
ن�اهش �ا گ��ه و التماس دستامو گرفت

ون داد �ا ن�اهم  �ه ر   نگ چشمام �ک ن�اهم �ه چشماش بود، نفسش رو ب��
� �مو�� تاب�د لحظه ان�ار رنگ��

دستاشو از دستم جدا کردم  
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ارە ی دستاش �ا دستاش �ا التماس که  �ه خو�� حس کردم  و �ا ز�ان اش
:گفت

د�گه دوستم نداری نامرد ؟_  

اشارە ی دست  تا این حرف را زد عص�� دس�شو �س زدم و �ا عص�ان�ت و �ا 
:صدای ناهنجار �لوم گفتم 

 عرضه که ن� تونم ن� تونم دوست داشته �اشم من �ه احمقم �ه �� _ 
ە بری �� زن دگ�تن� تونم از خودم دفاع کنم نه از  زنم به��

د دستای لرزون تا این حرف رو زدم �ا عص�ان�ت رو�روم ا�ستاد،  س� کر  
رخونه یخ زدە اش رو کنار صورت �ذارا  و صورتم رو سمت خودش �چ

م�لرز�دن �ا  �� ارادە �از ن�اهش کردم  اشک توچشماش بود �ا دستاش که
:ز�ان اشارە و دستاش گفت

وری ول کردی و جا آرە ام�� تو  تو �ه ترسوی بزد� که وسط راە منو این ج_ 
زدی 

:این �ار نتو�ستم تحمل کنم و عص�ا�� �ا دستام گفتم 

دارمآرە من احمقم �ه �ست  که د�گه  جرأت دوست داش�نت رو ن_  

هق هق  که میون گ��ه هاش رو خوب حس کردم  

رد و  �ا ن�اهم �ه دستاش بود �ه نفسش ، اش�اش رو �ا دستاش �ا� ک
:پوزخند گفت 

ست داشته ام�� جرات داری منو �ا زخما�� كه ه�چوقت خوب نم�شن دو _ 
من پر دردم توی بزدل جرات داری مرهم �اش  .. �اش 

:عص�� ز�ر دس�ش زدم و �ا عص�ان�ت اشارە دستام گفتم

ون جرا�شو ندارم راحتم بزار از زندگ�م  برو ب�� ...  ندارم _  

ا دستای این حرفا رو خودم �ا عص�ان�ت زدم،  �ا توپ و ��� زدم،  �
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دم که فقط برە از زندگ�م � � که �ه شدت � لرز�د م�� ون، �ا  خشمگ�� برە ب��
 من نمونه که هیچ عاقب��  ندارم نمیتونم ازش مراق�ت کنم

�ا گ��ه  �ا دستاش دستمو گرفت

و �ا التماس �ا گ��ه ن�اهم بهش رفت  کف دستم نوشت  

) ترسو ترسو جا زدی( 

تا اینو نوشت عص��  هلش دادم  

د �ا نه اما خودم � خواستم ل�اس ت�ش کنم �ا صدای ناهنجار ن� دونم فهم�
:که � دو�ستم   گفتم 

ون  من �ه دردت ن� خورم_  برو �مشو از زندگ�م ب��

]08:18 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۰ارت#

مگه حال�ش بود ؟!مگه حرفم رو گوش � داد 

وع کرد جیغ زدن   ��

اینو از حر�ا�ش �ه خو�� حس کردم   

� افتاد عقب عقب رفت �ا گ��ه   روی زم��

�شو  �ست دستاشو رو گوشاش گذاشت و   ده�ش �از کرد  و چشمای اشک 

...�ا اینکه ن� ش��دم اما  

�  ت  و ساختمون عص�� بودم  دست خودم نبود االن همسا�ه ها � ر�خ��
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دستاشو از رو   نتو�ستم �اری کنم، �ا عص�ان�ت سم�ش رفتم هر �اری کردم 
.گوشش بردارم  نتو�ستم 

ام  �س  که ح��  دوسه �اری �ا خشونت س� کردم ده�شو ب�ندم و دندون
دم احساس  درد داشتم  ...بهم   ف��

ترس�دم خفه �شه، نگرا�ش شدم       

حرف زدن  از دست خودم عص�� بودم از دست خود �� عرضه ام که قدرت 
نداشتم 

...اش اینقد روا�� شدم �ک لحظه که �ه دفه    چنگ زدم �ه موه... 

گینم بهش بود تا این �ار رو  کردم �ا خشم از الی دندونام ن�اە  خشم 

� �اری  �ا نفس نفس �شو داد عقب  فک کنم  �اور ن� کرد من هم  چ��
.کنم 

� طور قفسه ی س�نه اش  �اال �این � شد،  ان�ار نف  سش بند  اومد   هم��
اومد ،  چشماش روچنان  �از و �سته کرد و �ل� � زد قل�م �ه درد 

نفس نفس  از شدت درد موهاش �شو دادە بود عقب هنوز دیوانه وار   
� زد 

دست برد �ا وحشت دستمو  از �شت گرفت  

و �ادم عاش�� ر ... دس�ش �ه دستم خورد ان�ار روحم رفت جونم رفت   
اما نه ... نفسم بند اومد  ... اومد 

ترک کردم  �ا حرص و خشم موهاشو رها کردم و �ا عص�ان�ت  خونه رو   
و�ارە رو من تحمل دادن د... �دون اینکه بر گردم  �شت �مو ن�اە کنم 

�ا�د فرار کنم از طرز عاش�� ن�اهش . ندارم 

) طال ( 

تا صبح هزار �ار بهش زنگ زدم
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پ�ام فرستادم،  خدا خدا کردم  

اما نیومد،  تا صبح روی �ا من نبودم

است آروم و قرار نداشتم داشتم دیوونه م�شدم ، ن�،دونم کج 

کجا رفت چرا اینجوری � کنه؟

ودمو لعنت فرستادمگناە من چ�ه  ؟    این اتفاق برای من افتاد هزار �ار  خ  

اە  کردنو اون مص�ب �� �در و �مال �� وجدان  رو  که زندگ�مو س�

تا صبح چشم بر هم نذاشتم 

احساس کردم حالم خوش ن�ست 

م   احساس کردم دارم �م م�ارم احساس کردم دارم � م��

شورم �اشم که  زندگ  �م  قرار بود  د�گه ن� تونم  اون طالی� سابق پر��
ە �وسامون �گ��

تا نزد�� های ظهر تو خونه بودم اس�� گ��ه های خودم 

اس�� �داق�ا� خودم   

�ه سخ�� �لند شدم

کت رفتم  �ا حال ن�مه جونم ل�اس پوش�دم  ��

�احال ن�مه جونم �ا قلب شکستم 

ه ام�� این جوری �ا خودم اس�� این �نوشت شومم دل��� ن�ستم، اما از  اینک 
م  . من برخورد کرد و �ه خاطر گناە نکردە  دل���

نه  �ا گناە زور و غصب د�گرون اینجوری منو از خودشون � ر   � ونه  و�سم م��
دلم پ��ر � شه  شکست له شد 

اما من �ا�د این قصه رو تموم کنم
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� غرورم �اشه   همه �� رو درست کنم ح�� �ه ق�مت شکس��

ار بودم  � ی لهش  کنم  ب�� � این که غرورم رو �خوام �ای چ��

اما اینجا فرق  دارە اون شوهرمه دوسش دارم  

د�م بهش عالقه دارم و من االن م�فهمم کس�ت روتا از دست � 

اون موقع که  � فه� چقدر نبود�ش برات سخته 

� و قدر تا اتفا�� ن�فته نم�فه� داشته ها �� !  چقدر برات ع��زە    هس��
داشته هاتو نم�دو�� 

]08:18 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۱ارت#

کت   رفتم ��

.ا�ستادە بودم �ا ترد�د فراوان   

هنوز چند قدم �ه سمت  م��� حرکت نکردە بودم

ون   که مهران از اتاق اومد  ب��

نفسم احساس کردم داە  بند م�اد،  پر ترس و دلهرە   

عت که جلو مهران �ا د�دنم مضطرب  شد، پروندە ی دس�ش را �ا �      
� اومد 

� م��� گذاشت و جلو اومد روی م��
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جاری  شدن  اش�ام  روی گونه هام شدت گرفت 

لغ��د�شون رو گونه هام  احساس کردم ،   دارم �م م�ارم

:مقد� جلو رفتم و �ا گ��ه و �غض وحش�نا� توی �لوم گفت  

ام�� اینجاست ؟_  

 گفت
�

:جلو اومد ،  ��ــــع سمتم اومد و �ا دس��اچ�

طال حالت خ��ه؟_  

�ا گ��ه دستام � لرز�د  اصال ��ل وجودم � لرز�د 

:بود و گفتم  نتو�ستم تحمل کنم ن�اە پ��شان و پر از سوال مهران بهم 

ام�� کجاست ؟_  

ن�اە خ�س و پر از سوالم �ه مهران بود

وق�� دس��اچه و مستصل بهم ن�اە کرد 

ه لحظه همون لحظه بود ، احساس کردم ز�ر �ا�م خا� شد چشمامو  � 
�ستم و روی هم گذاشتم 

احساس کردم قل�م �ک لحظه �ه  درد  اومد وق�� سکوت کرد 

�م و  نفسمو �ه س�نه دادم اما �ک لحظه احساس کردم س�ا� دور  
چشمانم را ز�ر �ا�م را خا� کرد

� م��� گرفتم  وق�� دست �ه م��

ی کنم،  �ا زمزمه و هزار   :پ��شا�� گفتم  تا از سقوط نا�ها�� ام جلوگ��

مهران �گو ام�� اینجاست ؟_ 

� �ک �لمه �ا�� بود و صدای پر از نگرا�� و دلشو  رە مهران که �ا فقط هم��
دم�امهای �لند وق�� سمتم آمد و چشمانم را �ستم و سقوط کر 
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:و �ا صدای �لند توی گوشم فقط این رو ش��دم 

طال �� شد ؟_  

صدای نفس ها�ش را فقط �االی � � ش��دم

� رو     � رو فقط  لحن پر از نگرا�� مهران رو و سقوط خودم روی زم�� هم��
حس کردم 

و  احساس کردم مثل پر س�ک شدم و �لند م کردن 

چشمام �ک لحظه �از و �سته کردم

...بود ه��� ن� د�دم نفس نفس زدن هام د�گه  �ه شمارە افتادە 

) ام�� ( 

کت بودم  توی اتاق �ارم توی ��

کت �ک لحظه چشم روی هم نگذ  اشته بودم د�شب که  تنها  بودم تو  ��
�ک لحظه احساس آرامش نکردە بودم 

��دش  �ادم � وق�� اش�اش �ادم � اومد وق�� �� قراری هاش و ج�غای �ش
اومد 

ا  � گفتوق�� التماس هاش �ادم میومد �ا اینکه ن� ش��دم   ام  

:اون ن�اهش هزار �ار بهم فهموند و ف��اد زد توی دلم  

ام�� تنهام نذار ام�� من غ�� از تو ک� رو ندارم _  

درسته نم�فهم�دم �� م�گفت 

کرد و   درسته ن� ش��دم که � گفت اما مگه م�شد �ه چشماش ن�اە
حرفه اش نفهم�د ؟

؟ مگه  � شد �ه دستاش ن�اە نکرد و حرفای دستاش رو �ش��د 

مگه م�شد اش�اشو د�د و  صداش رو �ش��د

800



مگه م�شه  ؟ 

و تنها �ذارم؟تمام د�شب �ه این فکر بودم من چطوری میتونم اون دخ�� ر 

اون دخ�� که زن منه اون دخ�� که گنا� مرتکب �شدە؟ 

دخ�� �ا� و �� نج�ب بود و هست  

مگه م�شه من تنهاش �ذارم �ا قساوت و سنگد� ؟ 

 
�

مگه م�شه تمام شود این را�طه و زند�

دخ�� دل از این  و من �ه این فکر � کردم چه جوری � تو�ستم دل از این 
 دادە بود دل �کنم و ازش جدا �شم

�
   که بهم زند�

�
زند�

ت کنمچطور � تو�ستم سنگدل �اشم درست هم نتو�ستم ازش مراق� 

کردم درسته اما �ک اتفاق بود و خودم رو تمام مدت �ز�ش  م� 

ا ن مق� این اتفاق ن�ست من ن�ا�د  اونو  مق� �دونم 

 های خودم رو بهونه کنم 
�

و �خوام �� عرض�

و ازش جدا �شم  

تمام مدت تمام شب رو نفس نفس � زدم 

نمو �ه این فکر � کردم چجوری من طال رو  از زندگ�م حذف ک

  شد 
�

وق�� طال و تو زندگ�م طال شد شد برام زند�

اش ا�ستادە از من وق�� اون �ه من ارزش داد ه��ت داد وق�� جلوی خانوادە  
حما�ت کرد

من چرا االن ازش حما�ت نکنم؟ 

ا�ط سخت تنهاش �ذارم  من چرا االن تو این ��

من چقدر میتونم  سنگ دلم؟  

801



تو این فکرا بودم دست و دلم �ه هیچ �اری ن� رفت 

�ا خودم درگ�� بودم 

نمیتو�ستم خودمو قانع کنم و نمیتو�ستم برگردم  

روی برگشتم پ�ش طال را نداشتم

این مدت این چند ماە خ�� اذی�ش کردم 

ش��دە بودم که اون �� ح�م اعدامش �ه زودی رس�دە 

ای اعمالشان � رسن �از خ  � آدما�� �ه �� دا رو شا�رم از این که همچ��

 �ه من داد االن چ
�

را من زندگ�شو داشتم دیوونه م�شدم این دخ�� �ه زند�
اینجوری ت�اە  کنم اون دوستم دارە ارە عاشقمه

]08:19 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۲ارت#

�ا خودم درگ�� بودم

دیوانه وار �ا خودم لج �ازی کردە بودم  

چرا چرا من اینقدر احمقم ؟

چرا اینقدر �� عرضه ام  �ع�� �نوشت من این جور�ه 

از ازل الل و کرم حاال  این �ه کنار 

و هزار �ار لعنت کردماما از اینکه  ن� تونم از زنم  محافظت کنم خودم ر     

�اش �ه  دن�ا نیومدە بودم  
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�اش ک� منو خلق نکردە بود   

لق کردە؟از خدا �له کردم ا�ه خلق کردە چرا اینقدر منو ب�چارە خ

�ه دفعه در اتاق �� هوا �از شد   . نفسم رو �ه س�نه دادم 

ا عص�ان�ت عص�� ن�اهم سم�ش  چرخ�د تا خواستم �ا اشارە �ه دستام � 
ی ��م  � چ��

�ه دفعه د�دم   م��� بود  

د � نفس نفس م��

ی ش��ه وحشت �ه قل�م چنگ زد   � ن� دونم چرا حس کردم چ��

و �ا �عت و �ا اشارە دست ن�اە �ه لب های م��� بود

�ا لب خو�� �ه جرئت تو�ستم اسم طال رو �خونم  

اسم خانومم رو �شنوم

�ا صدای وحش�نا� هشدار  قل�م از جام  پ��دم  

تا �لند شدم ن� دونم چه اتفا�� افتادە بود 

از اینکه م��� هراسون منو � خواست �ا عجله �لند شدم 

�ه سمت در خرو�� رفتم 

هنوز چند �ام ب�ش�� نرفته بودم 

�ه دفه در اتاق که �از بود و م���  �ا وحشت کنار رفت 

مهران داخل اتاق شد

اما �ا صحنه ای رو�رو شدم، احساس کردم دارم خفه م�شم 

احساس کردم دن�ا دور �م دارە � چرخه 

احساس کردم زندگ�م رو �ه �ا�انه  
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نم �� جون و تا  این صحنه رود�دم،  طال روی دستهای مهران بود  او   
�� حال �جام م�خکوب شدم

مهران عص�ا�� جلو اومد  

د � طالی �� جون ان�ار نفس نفس م��

روی دستاش بود �ا خشم و عص�� و دلشورە و ترس جلو اومد 

طال  رو  روی م�ل گذاشت 

چه اتفا��  م��� ا�ستادە بود  ن�اە وحشت زدم �ه مهران و طال �ع��  
افتادە ؟ 

د�ش  �از کرد �ه مهران رو �ه م��� در حال�که شال �افت طال را از دور گر 
ی  گفت  � چ��

من �ه چشمام  شک داشتم ؟ این �� جون   زنمه ؟  

دیوونه  شدم  

� طور ا�ستادە بودم، وحشت زدە ن�اهم �ه مهران بود    ،  �ا عص�ان�ت هم��
:دست هاش تکون داد و �ا ز�ون اشارە  گفت

چرا اینجوری ن�ام � ک�� عو�� این زنته_  

� همینجور وحشت زدە ن�اهم �ه مهران بود چند �اغذ  �ا شتا ب از روی م��
د � برداشت و داشت طال رو �اد م��

و  در حا�   چند لحظه طول نکش�د م���  داخل شد که لیوان آب قند ر   
د � که  هم م��

� برداشت و لیوان را از دس�ش  گرفت   جلو رفت مهران �ا شتاب خ��

م �ه  مهران اصال ان�ار خش�م زدە ب  � و متح�� ود ن�اە خشمگ��

� جام م�خکوب بودم   
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کرد چند قطرە �ا   همینجور هاج وواج ماتم بردە بود �ه مهران که د�دم س� 
قاشق آب  قند  داخل دهن طال ب��زە

ن�ار دیوونه شدم تا دست برد �شت گردن طال که اون و �لند کنه  �ه دفعه ا 
تم �ل کرد �ه دفعه ان�ار غ��

�ه دفعه �ه خودم اومدم و تعصب داشت خفم � کرد 

دم    � �ا عجله �ه سمت طال رفتم  نفس نفس م��

دست خودم نبود 

مهران ل�ه ی م�ل �شسته بود ولیوان   اب  قند دس�ش بود  

پوزخندی زد  

�ه  اروم  روی صور�ش ز  دموق�� طال رو �ه آغوش گرفتم چند ��

رنگش پ��دە بود بیهوش بود 

:فتمهران عص�� ن�اهم کرد و �ا پوزخند  و اشارە �ک دس�ش گ 

خا� تو �ت اینه  حال و روز زنت ؟_  

ال م�خواست نفس نفس زدم ن�اهش  �ه مهران بود ، �ا  قاشق داخل دهن ط
اب قند  ب��زە 

ن�اە شماتت �ارش �ه من بود 

دست  �ش تو آغوشم نبود اما من وحشت زدە و �غض کردم �ه دفعه
خودم نبود ان�ار جون از تنم رفت

]08:20 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #
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�۲۲۳ارت#

مهران ا�ستاد  و من وحشت زدە بودم 

�ه سخ�� چند قاشق آب داخل دهن طال ر�خت  

دستام � لرزە، وجودم � لرز�د

ستای لرزونم م��� �ا آب اومدە بود و من چند قطرە �ه سخ�� خودم �ا د 
رم صداش زدم روی صورت طال ر�ختم، صد�ار  �ا ر�ون الل و صدای ناهنجا

چشماشو �از کرد   

مهران ن�اهش �ه من بود �لند شد ا�ستاد

رفتم لیوان آب قند رو دستم داد،  �ا دستای لرزون از دس�ش گ 

طال توی �غلم بود �� �ه سخ�� جا�ه جاش کردم  

�ه سخ�� تو�ستم چند قطرە خ�� �م داخل ده�ش ب��زم  

ش بهم بود حالمو �دتر از اینکه مهران �اال �م ا�ستادە بود و ن�اە شماتت �ار 
� کرد

� دو�ستم االن �� دارە فحشم  � دە  

! � دو�ستم این حرفاش برام سنگینه، حقمه

حقمه،  من این دخ�� رو خ�� اذ�ت کردم

ا اشارە �ه    چند لحظه کوتاە گذشت ، ن�اهم �کدفعه �ه مهران رفت که � 
ونم���  که تمام مدت  ا�ستادە   اشارە کرد و ازش خواست ک ه برە ب��

م��� ن� دونم چه گفت  

ون و در رو �ست  �ه هر حال هر �� گفت رفت ب��

�ه دفعه مهران �ا عص�ان�ت    روی پ�شون�م زد 

هران بود که �ا طال هم توی �غلم �ارو� تکون خورد که �ا خشم ن�اە م   
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:ز�ون اشارە ی  دستاش گفت

این تعهدت  �ه زنت ؟_  

از  اینکه مهران هوای طال رو داشت برام عج�ب بود  

 طال رو دوست نداشت و  االن از طال حما�
ً
ت م�کنه؟اون اوا�ل اص�

ن�اهم �ه طال رفت که وق�� تو �غل من بود  

�ه ارو�  ازم جدا شد 

د هنوز �� حال و �� جون بود، تک�ه اش رو �  � ه م�ل داد و  سا�ت نفس نفس م��
:فتو آروم بود،  مهران رو �ه من �ا خشم �ا اشارە ی دستاش گ

� و دوست داشته شدن مثل �ال های چپ وراسِت پر _   ندە دوست داش��
است،

هرکدوم ن�اشه

ی ن�ست  ..  از پرواز خ��

:اب دهنمو قورت دادم ، عص�� ادامه داد  

لو روزشووام�� زندگیتو خراب نکن این  دخ�� عاشقته  ن� بی�� حا_ 

�ازم سکوت کرد م ن�اهم �ه طال رفت  

گه � شه     رنگ پ��دە و  �� حال �ا د�دن ن�اهم �شو انداخت اما م 
اش�اشو ن�ینم  

ون داد   نفسش رو ب��

) طال (  

:درست متوجه �شدم مهران �� گفت  

�مو انداختم _ 

�  ن   فس اصال حال  نداشتم احساس ضعف کردم، از این جو سنگ��
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ن� تو�ستم �کشم 

رداشتم  �ا   صدای �ام های  مهران عص�� سمت در خرو�� رفت �مو ب
:�شت بهم داشت   اما ش��دم گفت 

� �خته،_  عشق آدم رو داغ � کنه و دوست داش��

هر دا�� �ه روز �د م�شه 

..و� هیچ �خته ای د�گه خام نم�شه 

:برگشت ن�اهم کرد و اروم لب زد  

� طال _    من   کش�دم که م��م .. قدر همد�گه رو �دون��

ون دادم ن�اهم �ه ام�� بود،  سا�ت هاج وواج ز   ل زدە بود �ه نفسمو ب��
سکوت کردم  ... مهران 

ون در رو �ست  .. مهران ل�خند تل�� زد  و  از اتاق رفت ب��

�ان قل�م برای خودم   وح  ش�نا� بود اب دهنمو قورت دادم،  صدای ��

احساس کردم االن از �ار � افته  

نف� �ه س�نه دادم عمیق  

پر شد نفسها�م از بوی عطرش  چه حا� م�شود جانم ؟ 

]08:20 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۴ارت#

س از �   جام �لند شدم�ا �ای لرزان و  ذه�� پردلهرە و قل�� پر از اس��
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داشتم �ه حال عجی�� � شدم 

ام��  هم  سا�ت روی م�ل کنار دستم �شسته بود   

� بود، برگشتم نف� �ه س  �نه  دادم  در �ه سخ�� �لند شدم ک�فم روی م��
تو�ستم برگردم  حا� که �ا دستای لرزونم شال �افت روی �م مرتب کردم ن

�ک لحظه ن�اهش کنم د�گه دست خودم نبود 

این همه ترس عج�ب نبود 

 ام جا دادم ک�فم رو رو شونه...      تر� توام �ا  �ه حس غ��ب  خجالت  

تا �ا� برداشتم جلو برم     

�ا �عت �لند شد�ش رو حس کردم    

�ا اینکه �ه پهلو بودم اما حس کردم  

.نف� �ه س�نه داد    

نخواستم �مونم اخه دست دلم � لرز�د  

دلخور بودم، ناز ک�� م�خواستم؟ 

تم اما اومد�ش  �ا �عت �ه خوم جرات دادم  و �ام  پ�ش گذاشتم و جلو رف
�شت   �م رو خوب حس کردم 

�ان قل�مو    و صدای ��

�ا �عت �ام برداشتم سمت در اتاق رفتم  

اما اومد�ش را �شت �م   رو حس کردم  

ە ی درخشک شد،  دس�ش رو دستم گذاشت وق�� دستم رو دستگ��

قد�  �ه عقب  رفتم    

نفسم تو س�نه ح�س شدە  
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در صور��  که جرات نکردم  �م رو بردادم  

تنم  پر شدە بود از عطر ت�ش 

هر نفس پر عطرش  برای نفسم  جان  است

ی درو �ائ  � �کشم اجازە دستم  ز�ر  دس�ش م�لرز�د،  تا خواستم دستگ�� ��
د نداد و مح�م دستمو ف��

گوشه ی ل�م رو گ��دم   

تو�ستم تعب�� کنم صورتم رو  برداشتم و ن�اهش   کردم ،   ن�اهم کرد، نمی 
این لحظه ن�اهشو

نف� �ه س�نه دادم،  تمام ن�اهمون تو هم حل شدە بود 

احساساتمون رو مخ�� � کن�م

نن  � ە که چشمامون حرف م�� . .اما �ادمون م��

ن�اهم بهش بود   

 کش�دن  ح�� دستاش منومن کرد که �ا �ه دست لرزون ان�ار  خجال � 

:گفت    

!  �� ��م ؟ من فقط چشَمم_ 

ن�اهم بهش بود �غض عجی�� تو دلم بود  

ی �غض دارم  �ا هزارتا حرف  رو ز�ونم بود ، �ا دستای لرزونم و �ا صدا 
:حالت شمردە شمردە ن�اهم بهش بود،  گفتم 

�کوِب �ک احساس، فقط اون رو قوی تر � کنه_ 

ز ته �لوش �ا تمام وجودش چشم  بود زل زدە بود بهم  که �ا منومن و ا 
ا  �غض و صدای  ناهنجارش که س� داشت �ه سخ�� اسممو ادا  �کنه �

:ح�� منومن  گفت 
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طالااا _ 

نموندم   که ن�اە کنم  

ه   �ا اینکه ن� تو�ست اسموو �گ... دلم طاقت نداشت اینجوری ب�ینمش    
ز اون شب من اینجوری عاشقش شدم اما � دو�ستم خودش از این موضع ا

ود در عذاب بود تا حاال که نتو�سته بود �ه �م�م ب�اد و صدامو �ش��دە ب

دست خوم نبود داشتم  دیونه م�شدم  

 من این   رو َمش�ل �ا نقص ن� د�دم اصال برام مهم نبود  

ودشو داشت اما از اینکه اینجوری  منو صدا زد و خواست حرف بزنه خ 
عذاب م�داد نه منو  ناراحت  شدم 

ال زار و گ��ه خارج هلش دادم و �ا  �ه دست در رو �ا  گ��ه �از کردم  �ا  ح 
شدم و �ا حالت  دو  رفتم 

کت خارج شدم سمت ا... اومد�ش �شت �م رو د�دم   سا�سور تا از در ��
..رفتم هق هقم گرفت 

رزون �ا� اش�امو �ا دست ل.. تو خ�ابون بودم  ...  �ا �عت خارج شدم   
.کردم 

ا د�دنم �� خانم  فخار �.. �ه خودم که اومدم د�دم تو   �انون بودم ... 
خوش و �ش کرد 

خ�� ازدواجمون  رس�دە بود  

��� گرفت  م �ا اینکه نخواستم دست خا� ب�ام  � راە   �ه جع�ه ش��
...ن� دونم چطور دلم منو اینجا کشوند 

موزشم رو �امل � �الس �ا �چه ها بودم  ب�ش�� برای اینکه دورە ی   آ 
..کنم 

ە ی م��ا�لم بود اما توج  � نکردم ساع�� تو �الس بودم صدای و���
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ح�� ا�ه ام�� �اشه 

]08:20 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۵ارت#

ون از �انون امدم ب��

تازە م��ا�لمو از داخل ک�فم در آوردم  

هوا �د بود 

ن�اهم �ه صفحه م��ا�ل بود که شمارە خونه مادرم بود  

نف� �ه س�نه زدم 

ل�خند تل�� زدم  

م   و �دون اینکه شمارە رو �گ��

دو�ارە �ا داخل ک�فم انداختم 

ش بزارم  حوصله ه��� نداشتم اما ن� خواستم �� خ��

و  نگران �مونه    

ادرم برم، �س �ه جای اینکه �ه خونه خودم برم تصم�م گرفتم خونه ی م
خواستم   ام�� رو محک  بزنم که م�اد دن�الم �ا نه؟

دادم ام�� دوستم شا�د داشتم خودمو گول � زدم ،داشتم �ه خودم وعدە �  
دارە

ز�ر لب زمزمه کردم 
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نه نم�خواد برە دن�ال توجه( � )او�� که رفت�شو ف��اد م��

:پوزخندی زدم و گفتم  

من اینقد دوست دارم که ا�ه �غض ک�� _ 

� قطرە ی� اشک از چشمای من � ر�زە لعن��    اول��

دم و درگ�� بودم   � تمام  مدت �ا خودم حرف م��

لب ها  � تونن  دروغ �گن  و� چشما  نه  

فهمم     مگه دستات  �ه من دروغ م�گن  وق�� م�لرزە ؟ مگه م�شه ن

:پوزخندی زدم و �ا خودم زمزمه کردم   

ت جلو قل�ت �م منط�� ت��ن ادم  دن�ا هم که �ا��  �ل اخرە �ه روز عقل_ 
م�ارە 

ر ن�ست و� تو �ه �ه روز �ه ک� پ�دا م�شه که �ا هیچ کدوم از مع�ارات جو 
..ش�ل دیوانه واری م�خوا�ش 

ادم و  ا� از س�نه از تو اینه  ن�اە رانندە �ه من بود،    نف� �ه س�نه د
ون دادم و گفتم  :ب��

اون�که �ا خودش حرف � زنه دیوونه ن�ست عاشقه_ 

:مرد خند�د  و گفت  

آی �سوزە �در عاش�� _ 

ون دادم و گفتم  :نفسمو ب��

آدمه د�گه_ 

آروم آروم �ه هر دردی عادت � کنه 

..و این دردآورت��ن درِد دن�است 

813



:ل�خند گفت  ن�اهم �ه  اینه که تص��ر مردمنعکس    بود  کردم ، �ا   

ا�� که �اعث م�شن از زندە بودنت خوشحال �ا�� _  � واسه چ��

   اروم همون جاست ..  ب�ش�� وقت بزار 
�

زند�

ل�خندی زدم و ن�اهم �ه خی��ان آشنا بود،  گفتم  

ممنونم پ�ادە م�شم 

پول کرا�ه رو حساب کردم و پ�ادە شدم  

هار بود هوا خ�� �د بود،  سوز �دی � اومد �ا اینکه نزد�ک ب 

نه �مو بر   � داشتم ن�اە نف� �ه س�نه دادم احساس کردم نم �ارون م��
ە ... اسمون کردم  ابرهای ت��

ردم نفسم پر دستمو تو ج�ب �التوم بردم نف� �ه س�نه دادم  اما حس ک 
... شد از  هوای �د و بوی عطر اشنای�� 

شت �مه  �ا   �� اخت�ار  نفس عمیق تری کش�دم  �ه دفه از حس اینکه �  
وحشت و تعجب چرخ�دم 

تعج�م  رو د�د  د�دم �ا فاصله     ا�ستادە بود تا ن�اە وحشت زدە و م  
...ل�خندی زد و �شو تکون داد �ا �الی     نرگس دس�ش 

اب دهنمو قورت دادم  

...لرز �دی کردم   

د�ک کردم    و دو طرف �التومو در حا� که  دستام تو جی�م بود بهم نز  
گذاشتم رو هم  

 ارادە ل�خندی �ه دماغشو مچاله کرد کش�د �اال    �امزە بود حرک�ش،  ��    
لب گرفتم  

چشم� زد   
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ون دادم ،  اینجا بود که زمزمه کردم  در حا�  که زل زدە بودم    نف� ب��
بهش 

دوس�ت داشته  روز او� که د�دمت هیچ ا�دە ای نداشتم که قرارە انقد  _ 
...�اشم

:ل�خندی زد �ا حرکت دست آزاداش �ا خندە گفت  

 ؟_ 
�

�� م��

:�مو تکون دادم و دست �اچه �ا اشارە  �ه دست  گفتم  

ه��� _ 

]08:20 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۶ارت#

ون داد ن�اهم بهش بود  نفش رو ب��

م ن   ون دادم �لهای نرگس رو سمتم گرفت �دون اینکه �ل ها رو �گ�� ف� ب��
متک ابرو��  �اال انداختم و برگشتم سمت خونه ی مادرم بر 

چند قدم برداشتم،  د�دم �شت �م اومد 

ونه رو در پ�ش متعجب ن�اهم کرد �دون اینکه ح��  ن�اهش کنم تنها راە خ 
گرفتم 

ود و نازک�� ن� دو�ستم  ، فقط � دونم دلم �ه خوردە بهش برخوردە  ب
:عم��� � خواست ، ز�ر لب �ا ل�خند گفتم

این روزا  �ه  ..متاسفانه پوسِت �لفت و دِل ناز�مون �ا هم جور در نم�ان_
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حال�م که ن� دونم چ�ه

هم �ا ل�خند  �ازومو گرفت منو سمت  خودش چرخوند،  �ا ن�اە سوا� اش ب
:و دست اشارە  حرف زد گفت 

 �ه منم �گو خب _ 
�

�� داری م��

 � ون دادم   راە خونه رو در پ�ش گرف�� نفسم رو ب��

�  نداشتم کنارم قدم بر � داشت   ی برای  گف�� � چ��

ق�ل از اینکه زنگه دار بزنم دستمو گرفت

رو�روم ا�ستادە بودە  

نف� �ه س�نه دادم عقب رفتم

ل�خند زد خودش دستمو گرفت �ل رو  توی دستم قرار داد

نه واقعا ان�ار دستام � لرز�د

وق�� خودش  �ل رو توی دستم گذاشت حالم دگرگون شد  

ی ��م      � �مو بر گردوندم  نو�ستم چ��

 نفسم  ح�س شد تو س�نه از خجالت وق�� در کوچه و �از شد  

�� و مادرم رو  د�دم متعجب بود،  اونم  از این حضور نا�ها

ون    چادر �ش گذاشته بود ان�ار م�خواست برە  ب��

م همراهم بود   دس��اچه شدم  اخه ام��

مادرم  �ا عجله از جلوی در کنار  رفت  

ن�اهش �ه ام�� بود و �الی دستم ل�خندی  زد  

از اینکه ما رو �ا هم د�د اونم این طوری و �الی دستم  

فهم�د آش�� کرد�م �ه روی خودش ن�اورد  
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:ت اما اخ� کرد  و�  ل�خندی گوش ه ی  ل�ش ،�ا ش�طنت گف 

؟  _  جون �ه ل�م کردی چقدر �ا�د بهت  زنگ بزنم  دخ��

نف� �ه س�نه دادم ،  خم شدن گونه  مادر را بوس�دم 

ق��ونت برم  نتو�ستم جواب �دم _  

:�ا ل�خند گفت   

م دیزی �ار گذاشتم _   � خوام برم نون سن�� �گ��

:ل�خندی زدم کرد که مادر �ا ل�خند گفت

خوش اومدی_  

 ام�� ل�خندی �ه لب داشت دست مادر رو گرفت که  ببوسه   

و دست کش�د و تا   مادر متوجه ن�ت ام�� شد ر �ا ل�خند دس�ش را از ت 
:گفت

خوش اومدی مادر خوش اومدی  ��م _  

ن�اهم �ه دوتاشون بود     

ام�� ل�خندی زد و �ا ز�ون اشارە �شکر کرد  

:مادر ل�خندی عمیق زد و رو �ه ام�� گفت    

جان _  مادر زنت دوست دارە   ام��

ام�� فقط ل�خند زد 

:من  و خجالت زدە �مو انداختم و  و اروم زمزمه  کردم  

برام دعا کن_  

:ل�خندی لب زد  و �ا ل�خند گفت

ال� که عمر عشق زندگ�ت هزار ساله ع��ز قشن�م _  
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:اب  دهنمو قورت دادم و گفتم  

سایتون �اال �مون ا�شا� مامان _ 

:مامان زن��ل  دس�ش و جا�جا کرد و گفت  

هوا �د زود برم و برگردم_  

ب��د تو چای دم کردم تا �خور�ن  منم اومدم  

فقط ل�خند زدم،  مامان �ا عجله  رفت 

]08:20 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۷ارت#

حدود �ک ماە از اومدنمون �ه خونه خودمون گذشته بود

 این �ک ماە و هر روز صبح تا نزد�ک ظهر  � رفتم �انون 

ها  � �ه خو�� ز�ان اشارە رو �اد گرفتم خ�� چ��

و  اموزش�اە  از ه�جان نف� �ه س�نه دادم،  وق�� خانم  فخار خواست ت 
�مونم �ا �چه ها �ار کنم و م���شون �اشم

را�طه ی خو�� �ا �چه ها برقرار کردە بودم 

تمام مدت  �ه پ�شنهاد خانم فخار فکر � کردم 

درخواست  کرد عنوان مر�� �ا �چه ها �ار کنم   

�ا اینکه سخت بود اما خ�� برام جالب بود 

م و درسم را هم ت   و خودت �انون گفت �م�م    م�کنه که بتونم مدرک �گ��
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.ادامه �دم 

م  ...و مدرک م���گری مو �گ��

خانوم فخار   شب بود،  اواخر  اردیبهشت  تمام فکر و ذکرم پ�ش حرفای 
بود که �ه ام�� ��م که شا�د رضا�ت ندە

اما این خ�� ذهنمو درگ�� کردە بود 

ی بودم منتظرت بودم ام�� ب�اد   � ....در حال آش��

 هیچ را�طه زناشو�� �ا هم نداش��م   
ً
اص�

درسته رو تخت کنار هم  � خواب�د�م   

� جور ازم دوری � کرد   اما ه��

نظر  خوب بود  �ا اینکه مه��ون بود و  �ال رفتارش فرق داشت،  از همه 

کرد  و این جز را�طه زناشو�� که اصال نداش��م و اصال درخواست نم� 
عذا�م � داد 

ن� دونم چرا ازم دوری � کرد   ؟   

ە شا�د منو �اورم ندارە ؟ شا�د هنوز �ا خودش درگ��

م شدە بود ،  �ا ه ون � رفت�م  درسته  این مدت مه��ون بود تازە به�� م ب��
درخواس�� از  خ��د تف��ــــح  خون ه ی مادرم عاشقانه بود ن�اهش  اما هیچ

تظاهر   �ک را�طه زناشو�� نداشت، �ع�� �� ؟ �ع�� ازم �دش م�اد و 
� کنه ؟

ون   این موض�ع  خ�� اذ�ت � کرد،  و   �� اخت�ار  اش�م در  � اومد وق�� ب��
.� رفت  خ�� خون �د و عادی 

�ا�د خودم �ه �اری � کردم

از این شوک ُبهت و شا�د ترس دورش کنم  
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هرچه فکر � کردم  ن� دو�ستم چ��ار کنم 

کرد و نیومد  براش  �ک وقت مشاورە گرفتم  �ا اینکه وق�� فهم�د  قهر  

م    �ه چ  ند  مطلب � زدم اما  �ا هزار  �د �خ��  خودم تو�ستم وقت �گ��
م و�ستم �ه وقت مشاورە ر�ــع ساعت �گ��

ن قص�ه رو خودم ن� دو�ستم چ��ار کنم  حداقل شا�د خودم بتونم ای 
درست کنم 

به�� د�دم �ا مشاور مشورت کنم

ساعت معط� توی مطب �ارم تموم شد  ۲... �۱عد از   

�ه �اد حرفای مشاور افتادم 

�ا� که داشتم رو  �ا�د انجام م�دادم ، کوتاە ت��ن ل�اس  و قشنگ ت��ن ل  
پوش�دم

�ه  ل�اس بندی کوتاە مینجوب  اندا� �خ رنگ  

��م آرا�ش کردم  

�ا اینکه  �ا آرا�ش کردن �ال  غ���ه بودم 

اما س� خودمو کردم

طبق  حرفای  مشاور پ�ش رفتم 

� شام رو چ�دم  ی کردم  م�� � آش��

� گذاشتم   �ه دسته �ل کوچ�ک  روی م��

� برای امشب آمادە بود  همه چ��

و �کنم شا�د هم شکست � خوردم اما من �ا�د س� و تالش خودم ر  

نف� �ه س�نه دادم 
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منتظر اومدن ام�� بودم

وم سالنو � رفتم و� این قدر این ثان�ه ها دلهرە آور بود، خودم از ترس مدا 
 اومدم،  وق�� وارد خونه شد

ل�خندی �ه لب زدم و رفتم  ک�فشو   از دس�ش گرفتم  

وسه ی ا ون خم شد که گونمو ببوسه ، خودم پ�ش دس��  کردم و ق�ل از ب
بوس�دم 

جای رژ ل�م روی گونه اش افتاد   

:چشم� زدم و �ا اشارە دست گفتم  

خسته ن�ا�� ع��زم_  

خند�د  ومن چه حا� � شه وجودم  

بوسه م�داد  هم�م  خوب بود مه��ون بود هم�شه جواب بوسه ها مو  �ا  
این مدت کوتاە که اومدە بود�م تو خونه

]08:21 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۸ارت#

�ا اینکه خ�� سخت بود خودم پ�شقدم �شم

و غرورم رو کنار �ذارم 

 زناشو�� مون الزم بود  
�

من کوتاە ب�ام  اما برای ادامه و  تداوم  زند�

دادم تمام حرفها  و نکته �ه نکته سفارش های مشاورە و انجام 
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�شستم  منتظر  

صدای �اشو  ش��دم، داخل اتاق شد  

نف� �ه س�نه دادم 

چشمامو �ستم   روی تخت �ه پهلو دراز کش�دە بودم 

چشمامو �از کردم د�دم سجادش رو پهن  کرد   

و مشغول نماز خوندن شد 

وق�� شب اومد خونه اونقدر خسته بود

اول ترجیح داد شام شو  �خورە �عد نمازشو �خونه 

� جور منتظر توی تخت دراز کش�دە بودم   هم��

ر�ــع  ساعت طول کش�د که نمازش تموم شد   

د�دم  کنارم ل�ه تخت �شست 

�ش  را از ت� ش در آورد برگشتم ن�اهش کردم �شت �ه من داشت،  �� ��

عاد�ش بود  اینجوری ش�ا � خواب�د 

ت روی ل�ه �ایی�� تخت انداخت �� ��

نف� �ه س�نه دادم، �لند شد  دست دراز کرد  

ل رو  برداشت و چراغ وسط اتاق رو خاموش کرد  کن��

� بردم و چراغ خواب رو روشن ک ردم خودم دست  دراز  کردم و خ��

توی تار�� قشنگه اتاق 

ود�لند شدم و �شستم برگشت ن�اهم کرد ل�خندی گوشه ی ل�م ب

:فتماین �ارە چشمامو �ستم و �ه آرو� �ا دستام �ا ترد�د گ 
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من خوا�م نم�اد _ 

� دو�ستم تمام ن�اهش �ه منه آب دهنم رو قورت دادم 

 رو �م کردمچشمامو �از کردم ن�اهش کردم،  د�دم زل زدە بهم   فاصله

و بهش نزد�ک�� شدم  

ون داد،  گوشه ی  ل�ش رو  گ��د،  �شو اندا خت نفسش رو ب��

دست آوردم  �ه  آرو� کنار صور�ش قرار دادم 

دم دس�ش رو روی دستم قرار داد وق�� صور�شو سمت  خودم  دا 

:مزمه کردمل�� تر کردم،   حس عجی�� داشتم و �ا �ک دست �ا اشارە ز  

چرا اینقدر ازم فاصله گرف�� ام�� از �� � تر�؟_  

تا این حرف رو �ا �ک دست  گفتم همزمان زمزمه کردم  

دس�ش رو از روی دستم برداشت 

:�ا ن�اهش سمت من نبود، �ا دست اشارە کرد و گفت  

� ترسم طال _  

�ش گرفته این �ار �ه سمت خودم چرخوندم و �ا دستام دو طرفشو  صور 
نه بودم ن�اهم �ه صور�ش بودە،  جرات ن� کرد چشماشو �از ک

ون دادم  نف� ب��

�ا�د خودم   انجام � دادم   

ون آوردم   خودم دست بردم  و  ل�اسم رو از تنم ب��

�شو تح��ک کنم �ا ل�اس ز�ر بودم �ه گفته ی مشاور شا�د اینجوری احساسا
تا �فهمه  من ز�شم منم ادمم بهش احت�اج دارم 

اون تا � م�خواد ن�ازشو �کوب کنه ؟ 
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�ا �عت برگشت ن�اهم کرد  

منف� �ه س�نه دادم ،  �ه قدم فاصله  روی  تخت و �م کرد

ون داد دس�ش � لرز�د   نفسش رو ب��

اما همون دس�ش رو که کنار صورتم قرار گرفت 

�ا التماس ن�اهش کردم 

:م گفتمو �ا �ک دست �ا حال�� پر از التماس  و  �ا اشارە ی دست

ی؟_   من زنتم ام�� تا � � خوای  ازم فاصله  ب�گ��

ون داد دس�ش نوازش وار کنارە صورتم قرار گ  رفته بود که �ا نفسش رو ب��
: �ک دس�ش گفت

ت �شه اذ�ت نگرانم دست خودم ن�ست �� دلهرە دارم � ترسم تو طور�_ 
��� اتفا�� برا�ت ب�فته 

:�ا اشک ن�اهش کردم که ادامه داد  

واسه تو � ترسم _ 

: شنوە گفتم خودم  رو تو �غلش انداختم و در حا� که � دو�ستم ن�  

�غلم کن �غلم کن ام�� من بهت احت�اج دارم_ 

]08:21 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۲۹ارت#

�ه دفعه منو از خودش جدا کرد  
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ن�اهش  بهم  متعجب  بود 

�ا گ��ه دو طرف صور�ش را گرفته بودم  

لب زدم ،  خ�� شمردە شمردە که بتونه لب خو�� کنه 

:و �ا نفس گفتم  

�غلم کن �غلم کن نزار اینجوری ح�ت �کشم _ 

 حرفمو فهم�د 
ً
احساس کردم �ام�

آب ده�شو قورت دادە بود، دستاش � لرز�د  

م قرار گرفتدستاش  از کنار و �ازوهام �ه سمت �اال و کنار  صورت   

�ان قلب خودم رو �   ش��دم،  نفس نفس � زدم،  احساس کردم صدای ��
همینجوری زل زدە بودم توی چشماش

چشمای من خ�س بود    ، �غض وحش�نا� توی �لوم بود 

ر�زش اشک رو حس � کردم   

احت�اج  وق�� نفس نفس � زدم، د�گه دست خودم نبود،  وجودم بهش 
داشتم که �فهمه  من ز�شم ن�ا�د دوری  کنه 

سه  ن�ا�د ب��

ن�ا�د نگران �شه �ا�د فاصله ها رو  �شکنم  

�ا�د من قوی �اشم ح�� ا�ه غرورم  �شکنه  

� غرور    زناشو�� ز�ر �ا گذاش��
�

� و تداوم زند� ن�ست اما خواس��

ی ادامه ی مشاور بهم گفته بود درست من �ک زنم �� سخته اما برا  
زندگ�مون الزمه

 �ا 
�

ەالزمه  من مح�م و استوار �اشم  �ا�ه های این زند� �د ش�ل �گ��
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اب دهنمو قورت دادم گ��ه � کردم 

� جور زل زدە بود   هم��

اش�امو �ا� � کرد!  چشمام

�ه دفعه �ه خودم اومدم د�دم ل�اش رو ل�ام بود   

نفس نفس زدم از این حس  

  نوازش دستاش  گردنمو �شت �مر برهنه ام ، زندگ�مو ساخت 

�ا تمام  وق�� �ه خودم اومدم، روی تخت  بودم روم خ�مه زدە بود و 
رم  و  واق� وجودش بوسه از گردنم  تا �ه لب ها، صورت، چشمام  گرفت  ن

دن این نفس گ�� بو ..... �ا لرزش عج�ب دستاش و  جای  کبودی ل�اش   
....عاشقانه ها 

) ام�� .....( 

�مون � گذشت و تو  این   مش��
�

دو سال از زند�

ی �  کردم دو ساله ز��ات��ن لحظات زندگ�م  در  کنار  طال س��

کت بودم وق�� پ�ام پ��ا رو در�افت کردم  توی ��

:نوشته بود 

ام�� جان  طال رو برد�م ب�مارستان   زود خودتو برسون_  

ان�ار  بهم برق وصل کردن   

نفسم بند اومدە بود

:و توی دلم  گفتم   

نم جواب نم�دە _  � م��م  چرا هر�� زنگ م��

:نفس �ه س�نه دادم �ا �عت نوشتم �اشه   
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پ��ا جان االن خودمو � رسونم_ 

گوشه ی ل�م رو گ��دم   

وق�ش  رس�دە بود  

وقت تولد ��م 

ه س�نه ی مهران داشتم   �ا عجله از اتاق خارج � شدم، �ه دفعه س�نه � 
شدم

نفسم بند اومد هم ل�خند گوشه ی ل�م بود  

س و ترس بودم هم پر اس��

مهران �ازومو گرفت  ن�اهم کردسوا�   

� نا�هان�مو  پرس�د   علت این رف��

 �ا دستو اشارە گفتم 
�

:�ا دست �اچ�

وقت زا�مان طالست االن ب�مارستانه _  

این حرف زدم خند�د   

:و �ا �ک دس�ش �ا دست اشارە گفت

ا�ا ا�شا� �ه سالم�� خودت  که ب�ش�� رنگت پ��دە  جناب �_  

این حرف رو که زد خند�دم 

:نفسم �ه س�نه دادم  �ا دستام و اشارە گفتم

دارم سکته � کنم نم�دو�� چه حال�م_  

:خند�د چشم� زد و �ا دست اشارە گفت  

مالقات �ه  منم وقت...ا�شا� �ه سالم�� برو خ�� �دە هر اتفا�� شد _ 
�ی بهت � زنم
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ودم رو �ه نف� �ه س�نه دادم ، ل�خندی زدم و �ا ذکر هللا ا���  خ 
ب�مارستان رسوندم

اون ساعات روز اینقدر دلهرە آور بود عج�ب  

ام  ذکر � گفت مادر  طال هم   هزار �ار  �سیح تو دس�ش � چرخ�د و مد 
دلشورە داشتم 

چولو �ه این زا�مان سخت بود  طب�ع�ه   �ه هر حال تولد �ک موجود کو  
راح�� هم ن�ست

داینقدر پر از دلهرە بودم که نف� د�گه برام نموندە بو  

هزار �ار    ح�اط  ب�مارستان و سالن و رفتم و اومدم 

]08:21 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۳۰ارت#

�ه دن�ا اومد   نزد�� های ن�مه شب ، پر از دلهرە  گذشت  �الخرە  ��م

خدا بهم �ه �� کوچولو  داد 

��� خ��دم �� و انعام دادم برای تولد �چه ام     �� ش��

�چه مو  �غل  همان ساعات شب اجازە دادن هم مادر �چه رو ب�ی��م ، هم 
کردم 

�  پروانه  دورش  � چرخ�د و ق��ون صدقش �   رفتمادر طال  ع��

اش د�دم�� دلهرە داشتم    وق�� �ه هوش اومد اشک رو  تو چشم   

وق�� ل�خند خسته ای گوشه ی ل�ای  خشک شدە اش  بود  
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دن�ام ان�ار ز�رو رو شد 

خم  شدم گوشه ی  پ�شون�شو بوس�دم 

ه ن�اهم بهش بود، فهم�دم  که رنگ ن�اهمون  رو خوب � خون

حرفای چشمام رو � شنوە 

ن �اور ل�خندی  زد  اون چشماش دوست دارم هاشو  زمزمه کرد و م 

:گفت   تمام ن�اهم �ه لبهاش بود که �ا  لب خو�� تو�ستم �فهمم 

�ا�ا شدنت م�ارک_  

ل�خندی زدم �ازم خم شدم گوشه ی ل�اشو بوس�دم  

 دن�ا مو  ز�رو رو کرد این دخ�� ن� دونه چقدر � خوامش

 همش خونه ی....  
�
ما بودن �ا  تولد �چه ام  پ��ا و مادر طال تق���ا

کت هنوز   ع�  تو   این مدت  اینقدر ذوق و شوق داشتم که � رفتم ��
�شدە بر� گشتم  خونه 

اروم قرار نداشتم  دلتنگ د�دن �چه بودم 

در �ل  حال عجی�� بود شا�د برای هر ک� پ�ش ب�اد   

که �چه ی خودم تو تمام عمرم تو تنها�� و �دون �در بزرگ شدە بودم از این 
ام قا�ل وصف نبود �غلم بود از اینکه �چه خودم  �ه دن�ا آمدە بود اصال بر 

خودم ن� تو�ستم حال خودم درک کنم 

توی اتاق خواب بودم �عد از سه روز طال   رفت  حموم

این درخواست مادرش بود،  �االخرە رفت  خسته بود  

درد داشت ز�اد ،  دلم �ه درد  � اومد  

ون که خودم سم�ش ر    فتم �شت نفس �ه س�نه دادم، از حموم اومد ب��
�ش بودم 
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و برداشتم �ا  ل�خندی ن�اهم بهش بود،  �ا عجله  حوله ی کوچ�ک ر    
موهای �لند مش� قشنگش رو خودم خشک  کردم 

د  � نفس نفس م��

ن�اهم �ه صور�ش بود، �ش برداشت ن�اهم کرد 

ردم سشوار رو   از توی  �مد برداشتم و �اهاش  موهاشو خشک ک 

نفس  بران نموندە بود  وق�� اینجوری عاشق شدم 

ی � کردن موهای  �لند مشک�ش  برام  دل��

�ا عشق دوتا گ�ساشو �افتم  

پود جانم  عشق رو �ه تارو !   چه حا� � شود جانم �ا �افت هر گ�سش 
. � �افت هر زلف س�اهش 

 د 
�

� توالت برداشتم  رنگ �ا� قشن� اشت و روی ل�اش رژ لب رو از روی م��
کش�دم 

وی ل�اش زدم  دستمو گرفت و ل�خندی زدم و دس�شو �س زدم و �از  رژلب ر  
هنوز روی تخت �شسته بود

م که سمت �مد رفتم �ه ل�اس �لند راحت  و پوش�دە در آورد  

:سم�ش گرفت از دستم گرفت و �ا ز�ان اشارە گفت 

ن مامانمه _    � ام�� در م��

ل�خندی زدم بوسه ای  روی موهای خوش�لش گذاشتم

م و ق�ل از اینکه از در خارج �شم   گوشه   ل�ش رو بوس�د 

فتم و �ا عجله  سمت در که مامان طال تو استانه �� در بود ر 

��م رضا  رو �غل  کردە بود 

از این صورت �خش  و معلوم بود دارە گ��ه م�کنه 
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مادر جلو اومد 

من ن�اهم �ه مادر بود، سمت طال رفت 

�چه ب�دار شدە و ش�� � خواست 

ون دادم و از اتاق خارج شدم   نفس ب��

احساس رضا�ت

احساس خوش�خ��  

و  این همه خوش�خ�� برای من �ک رو�ا نبود 

این زن تمام خواسته های من و اجا�ت � کرد 

ر � کنمو خوش�ختانه کردە بود و االن �ه بود�ش کنار خودم افتخا

]08:21 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۳۱ارت#

ماە تولد  از تولدت رضا � گذرە  ۶

ی � کرد � خونه آش�� � طال داشت توی آش��

امروز جمعه بودو  تعط�ل 

� روی مالفه   ب  � �شسته بودم و رضا  روی زم�� ود منم روی زم��

و داشتم �اهاش �ازی � کردم 

هم�شه � خند�دم ق��ون صدقش � رفتم توی دلم

 اون  � ش��د�ا این که صدا�� از �لوم خارج � شد ناهنجار بود   و� 
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و من �ا تمام وجودم �اهاش �ازی � کردم  

.و صدا براش در � آوردم  اون ذوق � کرد  

�خند گوشه ی ل�اش  گشتم و طال رو   ن�اە کردم،  اونم برگشته بود �ه لبر�
بود 

نف� �ه س�نه  دادم  و جواب ل�خندشو دادم 

� جوری داشتم �ا رضا �ازی � کردم، ق��ون صد قش � رفتم و دقا��� هم��
قند تو دلم آب شد وق�� برام � خند�د

هزار تا بوسه  دست و�اشو  که تکون � داد و تو هوا بودن   � گرفتم و  
بهشون � زدم 

دقا��� گذشته طال اومد کنارم �شست 

ل�خندی بهم زد

 د�دم ��م ل�اش تکون � خورە و �ا  مادرش حرف � زنه  

�ع�� ل�خند  رو ل�ام ما�ش بردە بود �ه طال و رضا 

:طال �ا ذوق ز�اد  ز�ان اشارە گفت 

رر؟_   ا�ه �دو�� �� م�گه ام��

ان�ار  دن�ا رو بهم دادە بودن ذوق زدە شدم 

:و �ا ن�اە �ه دس�ش دادم گفتم 

�گو نامرد �� � گه منم �دونم _  

:فتل�خندی زد و �ا ل�خند چشماشو �ست و �ا ز�ان اشارە � گ

�ا�ا،،، م�گه �ا�ا_ 

این حرف رو زد ان�ار دن�ا رو بهم دادە بودن  
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:�ا ز�ون اشارە متعجب و ذوق ز�اد  گفتم  

نه  طالااااا؟_  � ��م حرف � زنه اون حرف م��

:�ازم �ا اشارە و ذوق  تمام  گفت   

نه م�گه �ا�ا _   � آرە ع��زم حرف م��

ا شدمدیوونه شدم اون لحظه  از شدت ذوق   ان�ار مال� �ل دن� 

البته �ل دن�ای من تو طال و رضا خالصه م�شه   

خم شدم و گونه ت�ل رضا رو  مح�م بوس�دم 

�ون اشارە و اخم طال �ا اخم ن�اهم بهش  �ه زور منو از رضا جدا کرد �ا ز  
:گفت

نکن ام�� هزار �ار گفتم صور�ش  جوش � زنه_ 

نف� �ه س�نه دادم، ��مو  �از �غل کردم  

هزارتا بوس�دمش طال از دستم گرفت  

:�ا ز�ان اشارە گفت 

ش �دم حواست �ه غذا �اشه �سوزە _  برم ��م ش��

کردم این نف� �ه س�نه دادم  ل�خندی گوشه  ی ل�م �شست ، عشق � 
لحظات

گوشه ی  لب زنم رو  بوس�دم    

:که �ازهم  اخم کرد و  �ا اشارە  گفت   

� جلوی �چه از این �ار رو نکن_  هزار �ار گف��

:نفس �ه س�نه دادم �ا رضا�ت و �ا ز�ون اشارە  گفتم  

ون _  �ارک....آمادە شو ب��م شام ب��
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ار خدارو لحظه ل�خندی زد، سمت اتاق � رفت و ن�اهم بهش بود و هزار � 
شکر کردم

) طال ( 

ون دادم و گفتم  :نفسم �ا عص�ان�ت  ب��

رضا اذ�ت نکن _ 

رضا خند�د  �� ع��ز و قشن�م

سالشه ۲۵بزرگ شدە دا�شجوی رشته پزش�  

م محمد    سالشه اونم پزش� م�خونه  اما  ۲۲دوتا �� دارم �� کوچک��
از افتادە بود  ش��

فت�م د�د�ش   �� دلتنگشم �ا اینکه  خودمون هم  م��

نف� �ه س�نه دادم 

ز اتاق کش�دم توی اتاق ا�ستادە بودم، دس�ش رو گرفتم و �ا عص�ان�ت ا 
م  متوجه حرفامون � شه ون � دو�ستم  حتما ام�� ب��

:در اتاق رو �ستم و �ا عص�ان�ت گفتم  

ام�� �گو که �ا�ات خ��ه؟_ 

:رضا خند�د و گفت  

�ش ن�س_  � نگران ن�اش مامان چ��

 ج��ه 
�

�ه �ماخورد�

ون دادم ، خودش دست اورد موهای پ��شون مو � شت گوش نفسم رو ب��
:انداخت و گفت 

 _ � چقد شلخته  مراقب خودت �اش مامان تو خودتو داری اذ�ت � ک�� بب��
شدی   
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:و  �انفس نفس گفتم  

 دو�� جونم من نمیتونم  ، �ا�ات تب کنه من دیوونه م�شم رضا خودت �_ 
�ه جون �ا�ات بندە

:�از �ا خندە گفت 

هن طال �ذار�ممامان لط�فه م�گه ام�� تب � کنه �ا�د تب سنج رو تو د_   

:اخم   کردم و گفتم

ب�خود کردی مگه دست خودمه _  

:ل�� تر کرد و گفت

 جز�� ا_ 
�

ی ن�ست مامان نگران ه��� ن�اش   �ماخورد� � ونم �ه خوردە چ��
بهش بر�    زودی خوب م�شه 

ون دادم،   نفسم رو ب��

:پ�شون�مو بوس�د و گفت 

و احت�اج ندارەتو د�گه خودتو �از�شسته کن  مامان اون �انون د�گه �ه ت_  

مامان �ا�ا  خسته است ب�ش�� بهت احت�اج دارە   

ون دادم گفتم  :نفسم رو ب��

مچرا  اتفاقا تو فکرشم  و� ن� تونم از �چه ها دل �کن_  

:خند�د و گفت  

ج دارە اونم د�گه ن� دونم و� �ا�ام �ه  وجودت تو خونه    خ�� احت�ا _   
 �  ب�ش�� از ق�ل دارە �از�شست � شه  د�گه وق�شه  تمام وقت پ�ش هم �اش��

:�ا ل�خند ادامه داد 

همد�گه  را�طتون  که حرف ندارە اما این طوری ب�ش�� حواستون �ه_ 
هست 
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ون دادم و گفتم  :نفسم ب��

درسته_  

]08:22 29.12.20[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

�۲۳۲ارت#

رضا �ا  چراغ وسط سالن �ه دفعه ن�اهم بهش افتاد خاموش روشن شد،
:ل�خند گفت

ب�ا �ا�ا صدات � زنه _  

:اخ� کردم و گفتم

ناراحت شد جلوش حرف نزد�م _ 

:�ا خندە گفت  

�شهد�گه وق�� اینجوری � ک�� معلومه که �دش م�اد ناراحت م_  

:ن�اهش �ه در اتاق رفت و گفت 

رستان ش�فتممامان من امشب   دیر م�ام خونه �� �ار دارم تو ب�ما_   

ون دادم گفتم  :نفسم ب��

تو ن� خوای �ه عروس خوش�ل واسه من ب�اری ؟_  

:�ا خندە  گفت  

ە _   مامان حوصله کسیو  ندارم  �م شلوغه درسام مهم��

  � ش �ه  �ا�اش  �ا اینکه  قدش خ�� از من �لندتر بود و رنگ چشمای س��
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:را بوس�دم و گفتم  رفته بود  �قشو  گرفتم روی �اشنه �ا ا�ستادم و گونه اش

 مزخرفت �_  
�

 ک�� غلط کردی هر چه زودتر �ا�د �� رو قا� زند�

:حق �ه جانب  گفت 

دس�ت درد نکنه   من مزخرفم؟_  

:خند�دم گفتم  

رستان نه تو مزخرف ن�س�� زندگ�ت  مزخرفه    دا�ش�اە ،  ب�ما_ 

درس  ش�فت   تکرار تکرار اە اە اە 

اتاق عمل ،  �ه ذرە �ه فکر خودت �اش رضا

سالمه زن  ب�ارم ، کجای دلم بزارم  ۲۵مامان  �ا من همش _   

:�ا ل�خند ب گفتم

اری حاال نگران ن�اش ا�شاال _   �  �ه دخ�� خوش�ل اون جا�� که �ا�د بزاری م��
پ�دا م�ک�� 

:چشمک زد و گفت 

ا�ه مثل تو �اشه آرە � خوام ا�ه نه   که عمرا _  

و��  دو�ارە چراغ واسط سالن خاموش روشن شد رضا  سمت  در خر  
:� رفت گفت

�ش ن�س _  � ی ن�اش �ا�ا  خ��ه چ�� � من برم مامان نگران چ��

رضا رفت �ا �عت �ه اتاق برگشتم

ام�� �ه �ش�� تاج تخت تک�ه دادە بود   

ل�خندی زدم و جلو رفتم 

:�� حال �ا اشارە ی دستاش  گفت  
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ون _  � شما  دو تا اون ب�� �� م�گ��

دم  جلو رفتم، دستم و روی پ� � شون�ش دست خودم نبود نفس نفس م��
م ، گذاشتم که دمای حرارت �د�ش رو اندازە �گ��

 جز�� اون طوری هم که من فکر � کردم تب نداشت،   ��م �ماخو 
�

رد�
:بود گفتم 

خدا رو شکر تب ندارە_ 

]09:53 04.04.21[, فرمول �ک

شوماخر#

مس�حه زادخو  #

۲۳۳_�ارت#

ل�خندی زدگ جواب ل�خندش رو �ا ل�خند زدن  دادم 

� ب  رداشتم و ل�ه ی  تخت �شستم،  خودش را �اال کش�د،  که ��ــــع خ��
.�الشت رو �شت �ش قرار دادم 

ون دادم،  هنوز �ا ل�خند ن�اهش �ه من بود،   نفسم رو ب��

رە که تمام �کدفعه اخ� گوشه  ی  چشماش  �شست و �ا دست و ز�ان اشا
:این سال ها �ا دستاش عاش�� � کردم گفت

�ا ��ت  �� م�گف�� ؟_  

د و منو من � کرد �ا گوشه ل�م رو �ا خندە �از کردم، �ا خندە   دستم � لرز�
دو تامون     ز�ان اشارە تموم این سال ها منو ام�� عشق �ازی � کردن

:چشمامون �اهم و گفتم

ی ن�ست نگران ن�اش _   � چ��
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ون داد  نفسش رو ب��

منم فقط ل�خند زدم،  �مو انداختم  

�ه دفعه صدای گو�� م��ا�لم �لند شد

� برداشتم و گو�� رو ا  � توالت ام��  اصال متوجه �شد،  خودم خ�� ز روی م��
کنارتخت دونفرمون برداشتم 

ون دادم تص�� ر طناز روی ن�اهم �ه صفحه روی م��ا�ل بود،  نفسمو ب��
م��ا�ل افتادە بود 

 گرفتم   آب دهنم رو قورت دادم، ل�خندی زدم و گو�� رو مقا�ل ام�� 
خواستم ب�ینه � زنگ زدە   

ل�خندی زد و منم ��ــــع د�مه اتصال  تماس رو کش�دم 

ون دادم ،  صدای طناز توی گوشم پ�چ� د �ا ل�خند  نف� ب��

�ه  �اد تموم این سالها  افتادم    

ال ها دک�� فرهاد عاشقانه دوس�ش داشت، عاشقانه �ا�ه �اش تمام این س
رفت و تنهاش نذاشت ، �مکش کرد

 عاشقانه ت��ن لحظه ممک ۲۵هر روز هر لحظه �ه �عد این  
�

ن و سال زند�
کنار هم گذروندن دوتا �چه اش ازدواج کردن

ا موندن �ا مادرشون خواهرا�� فرهادم که ش��دم �عد ازدواج کردن دوتا بزر�  
که چند سا� � شد اما فوت کردە بود 

� که طناز تمام این   سال �عد ازدواج من خوش�خت شد رضا�ت ۲۰اما هم��
عج�ب تو دلم بود

مهر  فرهاد عج�ب توی دلم �شست 

بودند سال را�طه فرهاد ام�� خ�� قوی و مح�م و دوتا برادر  ۲۵ 
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فت�م   تمام مسافرتامون �اهم م��

� دوستان ح�� چند�اری هم، ام�� و فرهاد و مهران و پ��ا خارج کشو  ر رف��
صم�� بودن

ست فرهاد ا�ه مش�الت بود فرهاد �مک کرد، ح��  خ�� جاها ام�� د  
�  برادر و الحق وانصاف  �شت همو خا� نکردن گرفت این دوتا ع��

پ��ا مهران و فرهاد برای �� ک� های ام�� برادر شدند

کت ام�� �ا مهران �  ار م�کنه تصم�م پ��ا هم که االن مهندس شدە و توی ��
م برای گرفته بود �از�شسته �شه د�گه �ه قول خودش وق�ش بود �ه �

خودش و من �اشه

]10:05 04.04.21[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

۲۳۴_�ارت# 

صدای �شاش طناز توی گوشم پ�چ�د

:�ا ذوق ز�ادی گفت 

سالم  طالی�� _  

:ل�خندی زدم و گفتم 

؟_  سالم ع��زم خو��

ون داد �ه خو�� حس کردم   و گفت  :نفسش را ب��

آرە ع��زم خ��م االن از پ�ش مامانم اومدم اونم خ��ه_  

ون گفتم  :نفسم ب��
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هاراس�� خوب بود ؟_  

خوب بود �اغتو گرفت_  

 بهش � � زدم  
�
�ادم اومد که من �ا�د حتما

امروز �ا�د ب��م پ�شش_      

آب دهنم رو قورت دادم  

:طناز �ا ذوق گفت   

ب��م شمال ؟ م��م طال حاال که محمد اومدە این سه چهار روز تعط��_   

�ه دفعه چی�� �ه    ابرو دادم 

:وا� پرس�دم ن�اهم �ه ام��  رفت که تمام ن�اە � کرد  و  متعجب و س 

ازە _  �ع�� �� محمد اومدە ؟محمد که هنوز ش��

:طناز بود ای��ار �ا تعجب ز�اد گفت  

وااا  محمد االن پ�ش مامان بود_  

:تم از ل�ه تخت �لند شدم و �ا تعجب و تق���ا ��  عص�� گف 

؟_  مطمئ��

:�س�ار متعجب و حق �ه جانب گفت 

�ع�� از  اومدن محمد خ�� نداری ؟_   

:پوف�کش�دم گفتم 

�درسوخته � اومدە من خ�� ندارم؟_  

ون داد و گفت  :نفسش را ب��

چه � دونم که د�شب اومدە �ع�� تو واقعا خ�� نداش�� ؟_  
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ونتون گفتم :نف� ب��

 خ�� اومدە نه خ�� نداشتم ��ە معلوم ن�ست �� تو  �ش م�گذرە که �� _  
:عص�� شدم  و ادامه دادم و گفتم 

ی �ه من نگفت _  � مامان چ��

:این �ار خند�د و گفت 

ی هست _  �  مامان �ا�شه د�گه حتما �ه چ��
�
حتما

 دور خودم  م�چرخ�دم ن�اە عص�� هم �
�
ه ام�� بود که خ�� عص�ا�� تق���ا

� و حرف زدن متوجه شد ک ه عص�� اماونم از حالت عص�ان�ت و راە  رف��

 کثافت ب�شعور �از � خواد عذا�م �دە_  
�
حتما

:عص�� و �الفه دس��  �ه موهام بردم و گفتم  

 � خواد برە را� ؟_  
�
حتما

طناز �ا خندە گفت؛

نم ب�ینم دارە چ��ا_   � ر � کنه ؟�اشه حاال نگران ن�اش االن زنگ م��

:پو��  کش�دم گفتم

  �ه   که � دونم اومدە ماما_  
�

نم � خواست ه��� بهش نگ�ا   بهش ن�
ی بهم نگه �دونم که اومدە  حتما م�گفت  حتما خودش خواسته  مامان چ � ��

� گفت  :طناز �ا لح�� مطم��

�اشه  ع��زم ه��� بهش نم��م_  

�شه ن�اە �ه  ام��  � کردم  منتظر بود که م�المه ام تموم 

سه   دل�ل این حال منو ب��

:گفتم   
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م پ�ش مامان _  االن م��

:طناز نگران گفت 

 _ �  محمد  ازش خواسته چ��
�
ی بهت نگه �ا مامان دعوا نکن�ا  ع��زم حتما

ون دادم و گفتم :نفس و ب��

ی بهش نم��م_   � �اشه طناز چ��

:�از  �ادش اومد و ��ــــع گفت 

رو ب��م  حاال �� م�شه تصم�م تو چ�ه؟ �ه فرهاد ��م که آخر هفته_  
شمال ؟

ون دادم متفکرانه گفتم :�از نفسم ب��

�اشه ا�شاال بهت خ�� م�دم_  

]10:08 04.04.21[, فرمول �ک

شوماخر #

مس�حه زادخو  #

۲۳۵_�ارت#

:تماس قطع کردم که ام�� سوا� دس�ش رو تکون داد و پرس�د

�� شدە ؟_  

� گذاشتم و �ا دستای عص��م  گ :فتمپو�� کش�دم گو�� را روی م��

محمد اومدە _  

عج�ش  که ن�اهم �ه تا این حرف را زدم ام�� از � جاش پ��د و  �ا دستای مت
دس�ش بود 
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ون دادم  خودم ن� دو�ستم �� بهش ��م،  نفسم ب��

:دوتا دستامو تکون دادم گفتم 

ب�ا ل�اس بپوش ب��م پ�ش مامان،  محمد از د�شب اومدە_  

دش �ه دفعه دستمو گرفت قدم جلو خواستم برم که منو سمت خو  
:تچرخوند �ا حال�� متعجب و سوا�  تو چشماش فهم�دم که گف

�� شدە طناز �� بهت گفت؟_  

 �از  اومدە که بر مسا�قات را� �درسوخته ت   
�
و خو�ش بود اینو محمد حتما

از من ارث بردە بود

� و �عت  و مسا�قه در  تا فرصت پ�دا � کرد � از پ�ست و خا� و ماش��
� اورد 

:ل�خند زدم و گفتم 

جان  بپوش ب��م_   ی ن�ست ام�� � چ��

�ا �ه دستم این حرف زدم 

م و برگشتم دستمو از  تو دس�ش کش�دم در حا� که از اتاق خارج شد  
:دستاتو تکون دادم و گفتم

�م _   االن م�ام ل�اس بپوش �اهم م��

ی نگفت و� خ�� نگران تمام این سال ها این قدر منو  � محمد و ام�� �  چ��
� �حث  داش��م که �ع�� و   از این مسا�قات را� و �عت و ماش��

�
قتا واقعا

دس�ش  دق � کردم البته چوب خدا صدا ندارە

�ای من گذاشته  اونقدر مادرمو � این قض�ه اذ�ت کردم که االن محمد جا  
بود 

.تو �و�س بودم  ا�� �ه صورتم � زدم، ل�خندی زدم 
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محمد لقب شوماخر رو  داشت 

� جا �ای من گذاشته بود؟    

 پ�ست مسا�قات و جادە و ما 
ً
� رو کنار البته �عد از ازدواج من �� ش��

�ه ی روح،  خارج گذاشتم فقط  گه گداری  وق�� �چه �ه دن�ا آمدن برای تخل
از شهر � بردم و �عت و �ادشان دادم

ا�ش�اە رفت تنها ک� که جا �ای من گذاشت �ا اینکه درس � خوند و د 
پزش� قبول شد محمد بود

که شوماخر این قصه  شد  و �� از آیندە � ترس�دم  

ون ، داخل اتاق شدم ،  ام�� داشت آ  مادە م�شد منم از �و�س اومدم ب��
سمت �مد رفتم 

و س� کردم که ��ــــع خودمو آمادە کنم، 

�� عص�� بودم دست خودم نبود    

  � حر�� نداشتم برای گف��

�ن فرص�� پ�دا فقط تمام دل و دلوا�� و نگرا�� ها�م محمد بود،  کوچک�� 
� کرد �ه تهران � اومد و دن�ال �عت 

سال پ�ش  ۲۵شوماخر جد�د این قصه محمد بود جا �ای شوماخر 
.... گذاشت

�ا�ان   

۱۴۰۰فرودین  

از  ش��

مس�حه زادخو
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