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)توت�ا(

� گذاش ون دادم که پونه روزنامه ی دس�ش رو زم�� ت  پو�� کش�د نفسمو ب��
:لب تر کرد تمام ن�اهم بهش بود که گفت 

عال�ه موقعی�ش حرف ندارە -

:ن�ام از پونه سمت مینا رفت که گفت 

.اوووە سه روز از تار�خش گذشته  -

ون داد و ادامه داد  :نف� �ه �شونه ی ناراح�� ب��

� رفتم سمت روزنامه برد - اشتم پو�� کش�دم تا االن د�گه حتما پرستار گرف��
:و ن�اهم �ه صفحه روزنامه بود و گفتم 

فتم همه �� عا� م�شد ا�ه م... ح�ف شد واقعا وگرنه عا� بود  - ��.

�س آژا�س �� ؟ -پونه 

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم

ه �مرم و خسته شدم از �و�س د� اینقد �شت رل �شستم د�گه داغون -
سم  .خصوصا اینکه �ه درسام هم نم��

دادە بودم که مامانت اجازە نم�دە دخ�� خوب هنوز جواب مینا رو ن -مینا 
:پونه گفت 

 بزن�م �د ن�ست -
�

. اما �ه زن�

:�ا ل�خند اطمینان �خ�� گفت 

پرتاب ت�� تو تار��  -

:ل�خند زدم که مینا گفت 

وا م�قاپن ن�چ سنگ رو یخ م�ش�م �ا�ا ب��اری ب�داد م�کنه ملت رو ه -
ون دادم حق �ا مینا بود که پونه گفت  :مجبور نفسمو  ب��
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ی که از دست نم�دم نهایتا م�گن نه - � چ��

ە گفت  :خم شد م��ا�ل رو از دستم �گ��

..�دە �ه من این م��ا�ل رو -

:م��ا�ل رو ازم گرفت که گفتم 

شارژم �مه خ�� کشش ندە -

من دلم روشنه -پونه 

چشمم آب نم�خورە -من 

� شمارە بود که گفت  :پونه مشغول گرف��

ن - مردم دن�ال �ار م�گردن این �ار هم رو هوا م�گ��

:دامه داد پرستاری از افراد سالمند سخته ن�اهم بهش بود که ا -مینا

.من که توان این �ار رو ندارم درسامو �خونم ه�� کردم  -

ون و گفتم  :آ� از س�نه دادم ب��

ف�� نفست از جای گرم �لند م�شه تو ا�ه جای من بودی ت�مارس - تان هم م��
پرستاری

:ن�اهم هنوز �ه مینا بود که گفت 

�ع�� قبول م�ک��  -

:ل�خندی زدم و گفتم 

.�شه ا�ه �ا این حقوق و مزا�ا �اشه که عال�ه نور ع� نور م -

:ن�اهم که سمت پونه رفت که گفت 

ه�س -

و �ا دست اشارە که منو مینا سا�ت شد�م
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ن�اهم �ه پونه بود �ه ل�اش 

قتتون عذر م�خوام مزاحم و ... جناب خسته ن�اش�د ...الو سالم  -پونه 
شحا� تو درسته �ه �م اثار ل�خند و خو ... �له ...... جان ؟...�له ...شدم 

اجزای صور�ش مشهود شد که 

:ادامه داد 

س�اسگزارم ... چشم حتما ... �س�ار عا� ... صبح ٨فردا ساعت   -

� گذاشت و گفت  :پونه گو�� رو زم��

توت�ا ... وای�� خدا -

:و �ا ذوق ل�خند ب�ش�� و عمیق تر گفت 

فردا صبح برو -

:ن�اهه نا�اورم �ه ل�خند چشماش بود که گفتم 

�ع�� �عد سه روز هنوز پرستار استخدام نکردن ؟ -

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم_توت�ای#

زادخو_مس�حه#

٢_�ارت#

:ت پونه هنوز آثار خوشحا� تو ن�اهش و لح�ش پ�دا بود و گف

ستاری رو �ه راح�� این طور که �ا این حرف زدم   ب�مارشون �د قلقه هر  پر  -
قبول نم�کنه 

فا سخته اعصاب م�خواد انصا.... نکنه �د اخالق و م��ض و عص��ه  -من 
کنار اومدن �ا اینطور م��ضا�� 

4



:پونه لب تر  کرد و گفت 

.بول نم�کنه واالە �ارو گفت ب�مارشون �د قلقه پرستار رو �ه راح�� ق-

:مینا �ا خندە گفت 

تو خوش�� توت�ا  �ه ظاهرت ممکنه توجه کنه  -

:�ا اخم گفتم 

ن �ا این طرز فکرت چه ر�� دارە اخه  - ...مردە شورت ب��

ون دادم و ادامه دادم  :نف� ب��

زن �� حال�شونه  - مرد پ�� اخه �ه پ��

:مینا �از رو حرف خودش بود و گفت 

�ه و دورە سوای اینکه همه �مک های اول... تو هم خوش�� هم مه��ون  -
... ی �امل به�اری رو گذروندی 

:�ا خندە تو لح�ش ادامه داد 

ساله �ا د�دنت جا�� تازە �ا�د  ٩٠پ�� مرد  -

:�ا ل�خند گفتم 

اف�ارت رو درست کن نک�ت ..... زهر مار   -

:مینا خواست �حث رو عوض کنه که گفت

...اینا تمام وقت م�خوان ... ب�خ�ال این حرفا  -

:چی�� �ه ابرو دادم که ادامه داد 

ا�طشون چ�ه � - �� � .عد تصم�م �گ�� فعال فردا اول وقت برو برا صاح�ه بب��

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

ا�ط من  - تمام وقت انصافا سخته  خصوصا ��
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ه ماە د�گه و چه اینجا رو خب تا �... فعال که تمام وقت �اشه عال�ه  -پونه 
.�سا �م�� �ا�د تح��ل �د�م 

ند روز د�گه �ا�د اووووف تا�ستونو �مونم مامان اجازە نم�دە تازە من چ -من 
از  برم ش��

فعال ب�ا برو شا�د جور �شد اصال  -مینا 

دخ�� �ه اینجاش فکر کردی ؟ -پونه 

� و ا�ه �دن تا شش  فقط متعجب ن�اهش کردم �ا این پو� که اینا نوش��
.هفت ماە د�گه ک�ی پولتون جور م�شه 

ون دادم و گفتم  : لب تر کردم �اد مامان افتادم نف� ب��

....ب�چارە مامانم  -

ون  ا� از س�نه دادم ب��

.فردا برو خدا رو چه د�دی خدا ه�چ�ش معلوم ن�ست  -پونه 

:ل�خندی زدم برای دلداری خودم و گفتم 

خدا کنه �شه .... ام�دوارم  -

�  -مینا  � برو زودتر م�� فردا صبح �ا ماش��

مگه خودت الزم نداری ؟ -من 

: مینا �ا رو�� گشادە گفت 

ش  - نه ع��زم ب��

: �ا ل�خند گفتم 

دس�ت درد نکنه ممنونم �ه دن�ا   -

.�ه توت�ا که ب�ش�� ندار�م  -مینا 
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: ال خوندن گفتم روزنامه  رو برداشتم و �از ن�اە همون ا�� کردم و در ح

...  تزر�قات ... نوشته  -

:�مو برداشتم و گفتم 

 -  � ا�سول��

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم_توت�ای#

زادخو_مس�حه# 

٣_�ارت# 

تو که همه رو �لدی  -مینا 

ون دادم و گفتم  :نفسمو ب��

اما اینجا نوشته  مدرک پرستاری-

ون دادم و گفتم  : ن�اهم �ه پونه و ا� از س�نه ب��

پونه ؟ -

: �ا ل�خند گفت 

جووون پونه  -

من که ل�سا�س ندارم  -

�ه �  م�دو�ستم این ل�خند و ن�اهش و لح�ش قصد اذ�ت کردن و � 
� منو دارە که �ا ل�خند گفت  :گذاش��

شش اومدحاال برو شا�د این ب�مار خوش اق�ال از بر و روی تو خو  -

:مینا هم �ا ل�خند ادامه ی حرف اونو گرفت و گفت 
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رک هم من که م�دونم تو �ا عرضه ای  از �سش بر م�ای نگران مد -
اما...ن�اش 

:ه ادامه داد این اما گفت�ش ته دلمو خا� کرد و ن�اهم �ه ده�ش بود ک

� آزما��� مد�� �مو�� قبول م�ک�� ؟ - اما ا�ه گف��

�ینم کجاست اصال نه �ا�ا ب�ش�� از �ه هفته که محاله قبول کنم اما برم ب -
... چه جور�است امن�ت دارە �ا نه 

:گفت   مینا روزنامه رو از دستم گرفت و در حا� که ن�اە م�کرد 

جای ت���ه .... اوووف �اال شهر هم هست  -

 م�کنه  ن�اهم رفت � -پونه 
�

ه پونه پر دلهرە این �ارو گفت طرف تنها زند�
:شدم که ادامه داد 

�ا خدمت�ار البته  -

ون داد و گفت  : مینا آ� از س�نه ب��

ش اون ور اوووف خدا �دە شا�س  فک کنم از این خر پوال که �چه ها -
 �  م�ک��

�
.زند�

:پو�� کش�دم وگفتم 

ب�ینم چه م�شه ... واقعا نم�دونم -

فقط �ا رضا�ت اونه مامانتو در نظر �گ�� تمام این حرفا رو قبول کردن -مینا 

.بهش نم��م  فعال برم ب�ینم ا�ه خوب بود که ه��� ا�ه نه که اصال  -من

هم هست تمام  ا�ه این �ار جور شد �ا�د تا�ستون �مو�� جای خواب -مینا 
.وقت عا� م�شه 

ا�ط جور �شه که عال�ه  -من  از مجب... ارە ا�ه �� ورم برم دن�ال من که ش��
.ورم اما اینجا از مامان تا�ستون هم د... �ار تا خدا �� �خواد 
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ا�ط رو �گو و مرخ� حقوق مزا�ا  و اینکه تما -پونه م وقت قبول �ل ��
.نکن�ا 

:مینا ��ــــع گفت 

.�ا�د اینجا رو تخل�ه کن�م ... � �� �� رو قبول نکنه  -

 گفت 
�

مند� :پونه �ا ل�خند و ��

راست م�گ�ا... اوووف  حواسم نبود  -پونه 

:گفتم   موهامو که دم اس�� �سته بودم سمت جلو آوردم و متفکرانه

این ص�غه ی تمام وقت رو مخمه چه جور�است؟ ؟؟ -

ون داد و گفت  :پونه نف� ب��

ە دن�ا.... چجوری ندارە د�گه تمام وقته د�گه    - ل خونه هم تازە به��
نم�خواد �ا�� 

.�ا�د برگردم ... و�  م�دونم مامان محاله اجازە �دە  -من 

از اینقد نگران ن�اش حاال برو شا�د اصال جور �شد و ب -مینا  رگش�� ش��

رە حسا�� انصافا پول خو�� م�دە طرف  �ه نظرم ز�ادی ما�ه دا -پونه
.مش�لتون حل م�شه 

:فتم �مو برداشتم ن�اهم �ه پونه بود اما فکرم پ�ش مامان و گ

 م�شه مامان ب�چارە مامانم خ�ج ما رو �دە تحص�ل اجارە خونه ؟ �� ��  -
.ب�چارە �ه پول اون خ�� احت�اج دارم 

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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٤_�ارت#

ون دادم :و گفتم  لب تر کردم نف� �از  �ا ح�ت تمام از س�نه ب��

قد عذاب مامان خ�� زحمت م�کشه واقعا حقش ن�ست �ه خاطر ما این -
�کشه 

م��م تو��   -مینا

:اخ� کردم �ا اخم گفتم 

ە جوون اە مینا جون من منووو تو�� صدا نکن حس �دی بهم دست م�د-
من 

:مینا �اخندە گفت 

و� خ�� بهت م�اد  -

:�ا اخم ب�ش�� گفتم 

نه که خ�� ش��ه طوط�م  -

:پونه که �از قصد آزار و اذیتم رو داشت و گفت 

...نه ع��زم تو پ��زاد قصه ها��  -

:�الحن ش�خ و چشم� ادامه داد 

من جای تو بودم تا حاال مخ صد نفر رو زدە بودم  -

:مینا �ا خندە رو �ه پونه گفت 

.خر رو شناخت شاخ نداد ... بنازم ح�مت خدا رو  -

ض شد و گفت  :پونه �ه حرف مینا مع��

خ�� �د ج�� �� انصاف مگه من چمه ؟ -
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:من �ا ل�خند اطمینان �خ�� رو �ه پونه گفتم 

ی �م نداری خودتو دست �م نگ��  - � تو هم چ��

ون داد پونه و گفت  :نف� ب��

نه �ا�ا من کجا خوش�لم -

:�ا چشم� گفت 

اما تو همون پ��زاد قصه ها�� خانوم خوش�له -

:مینا �ا ل�خند گفت 

� شا�... من جای تو بودم جواب خواست�ارام رو م�دادم  - ان خودشو هم��
کشت ب�چارە

.رد ؟؟ اون که صد �ار ازت خواست�اری ک...چرا ردش م�ک��  -پونه 

:چی�� �ه ابرو دادم و �ا اخم گفتم 

.ور آدما اە اە خ�� لوس و احساس�ه من خ�� خوشم نم�اد از این ط -

..ه درسته احساس�ه اما ایرادش چ�ه ؟ اتفاقا �� خ��� -مینا 

:�ا پوزخند و چشم� ادامه داد 

خدا �دە شا�س  -

�� خ�لی�یی... �ه �� ؟ از ��م �ه ذرە ز�اد رمان��که  -پونه 

:�ا خندە گفتم 

.اشته �اشه من مرد مغرور دوست دارم �ه ذرە جذ�ه د... آرزوی ماما�ش  -

�ه �ه همه اوووف تو د�گه  آدم مغرور و خشن و جدی که وحش�نا  -پونه 
� ب�خودی گ�� م�دە  � که رو مخه واقعا قا�ل تحمل ن�ست من �... چ��

.نمیتونم 
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:�ا ل�خند گفتم 

... اتفاقا دوست دارم  -

ن وقت م�فه� وق�� �درتو دراورد او ... خدا �ه عقل بهت �دە دخ��  -پونه 
دن�ا دست ک�ه 

ە نه خشک و جدی یخ یخ -مینا  نه مث شا�ان   اما نرم و متعادل �اشه به��
ز�ادی احساسا�� و رمان��ک 

:من �ا خندە گفتم 

اما شا�ان   خ��ه مرد �ه حرف ز�ش گوش �دە... شا�ان زن ذل�له پ�داست  -
قض�ش فرق دارە

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥_�ارت#

.م گرفت �ادم رفت بهت ��م دیروز بهم زنگ زد �اغ تو رو از  -مینا

دف مشخ� اون ب�ش�� دن�ال ز��ا�� م�گردە ه... ب�خ�ال محل ندە  -من 
.ندارە 

ی �...  خب خواس�ش اینه  -مینا � � ق�ل از هرچ�� ه ظاهر خ�� مردا هس��
ا خ�� خاطرشو م�خ... اهم�ت م�دن  وان خودت هم خوب م�دو�� دخ��

.محل سگ نم�دە 

:پونه �ا خندە گفت 

تو هم ناز کن فقط ... همه دن�ال اونن اون دن�ال تو    -
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.اصال حرف ناز کردن ن�ست -من 

ه ت��ه واسه واال من نم�دونم تو دن�ال �� هس�� وضع مال�ش هم ک -پونه 
.تو هم که �د نم�شه مش�التت حل م�شه 

ون دادم و لب�� کردم ن�اهم �ه پونه بودکه � ا ل�خند ن�اهم کرد و من نف� ب��
:گفتم 

سه فر ... تو نم�دو�� ج��ان اینه که فاصله ط�قا�� ما ز�ادە  - دا روزی م��
� خانوادش �ه رخم �کشن �کوفتم بزنن  .هم��

ون دا :دم ادامه دادم پو�� کش�دم و �مو انداختم �ا آ� که از س�نه ب��

-  � � �اری �کنم  قد�م�ا ب�خود نگف�� کبوتر �ا کبوتر   اصال حا�� ن�ستم همچ��
�از �ا �از 

:پونه �ا خندە گفت 

عرو� م�کنه قور�اغه �ا غاز   -

:هر هر  زد ز�ر خندە و حاال نخند � �خند �ا اخم گفتم 

عو�� قور�اغه خود��  -

:پونه دست از خند�دن کش�د  که مینا گفت 

 که �ا �ه �د �خت تر از خودت -
�

ازدواج م�ک�� از  این طوری که تو داری م��
چاله در ب�ای ب�ف�� تو چاە ؟

:فقط ن�اهش کردم که �ا لحن �ز�ش �اری ادامه داد 

ای تو بودم این من ج... �د �خت �ه خوردە اون مغز فندقیتو �ه �ار بنداز  -
و هم اینکه  شا�ان رو از دست نم�دادم هم اینکه �� خ���ه دوست دارە

وضع مال�ش عال�ه

�شون�م �� احساس � درد داشتم دس�� �ه پ... آب دهنمو قورت دادم 
:بردم و گفتم 
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رسام تموم من ترجیح م�دم هم سطح خودم �اشه حاال ��م ب�ش�� خودم د -
م د�گه   رو م�ساز�.... �شه � �ار م��

�
.م �ا هم کنار هم زند�

:�ا خندە گفتم 

من مامانمو ...تازە فکر کردی مامان از غ���ه خوشش م�اد عمرا �ذارە  -
.م�شناسم 

اوووف حالم بهم م�خورە از این تفکرات  -پونه 

تازە �دتر از ...  خب �عد از �ا�ا مامان حس مال�ی�ش ز�ادە �س�ت �ه ما  -من 
ش�دم اون از دست عموهام واسه اومدن �ه تهران من چه م�افا�� ک

دی خ��ه واسه درس خوندن و اومدن �ه تهران �افشاری کر -مینا 

:�ا خندە گفتم 

ە فعال که حرف حرف منه اجازە نم�دم ک� واسم تصم�م �گ��  -

.خدا کنه بتو�� از �س مش�التت بر ب�ای  -پونه 

فت گفت  � خونه که م�� :مینا �لند شد د�دم سمت آ ش��

.�چه ها �اش�د که شام کتلت درست کردم من که ضعف کردم  -

ت �دە دخ��  -من  خدا خ��

 �ادم رفته بود  -مینا
�

.اینقد حرف زد�م گشن�

:مینا هم �لند شد و گفت 

 �ادم اومد  -
�

گشن�

:پونه برگشت �ا سفرە ی دس�ش پهن که م�کرد گفت 

امروز نرف�� آژا�س ؟ -

و �ا اخم  منم که �لند شدم نون رو از �خچال آوردم رو سفرە گذاشتم
:ناراح�� �اد آوری آژا�س گفتم 
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حال ندارم �مرم داغونه... وایی�� گف��  -

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦_�ارت#

:�خند گفت مینا که ظرف خ�ار شور و گوجه رو وسط سفرە م�ذاشت �ا  ل

ە تو�� جووون - � چ��

:�ا خشم ن�اش کردم که �ا خندە ادامه داد و گفت  

هاااااان ب�خش�د �مه جووون -

:�ا اخم گفتم  

اووووف �د ج�س  -

:مینا �ا خندە گفت 

خ�� بهت م�اد خووو اسمته د�گه تو��  �ا همون �مه   -

:در حا� که کنار سفرە می�شتم �مو تکون م�دادم  گفتم 

� �...عه  -  گفتم  �اشه �اشه ا�ه ول نکردم رفتم از اینجا حاال بب��

دست خودت ن�ست د�گه بیوفا��  -مینا 

: ضلع کناری من �شست و زد �ه آرو� رو رون �ام و گفت 

� نکن تو اول و آخر رفت�� هس��  - ما رو تهد�د �ه رف��

:�ا خندە ادامه داد 

هد�د ب�خودی ثا�ت شدە ای زور ب�خودی و ت... ذاتا بیوفا�� توت�ا خانوم -
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سون  نکن ما رو ن��

:داشتم لقمه م�گرفتم �ا ل�خند گفتم 

�له �له حق �ا توعه -

:�مو برداشتم �ا ل�خند گفتم 

� ا- ثرات رو تاث�� این جماعت �ش�ن�ه د�گه همرنگ جماعت شدن هم هم��
.هم دارە 

:پونه لحن ناراح�� �ه خودش گرفت و گفت 

الم �د م�شه وای�� فکرش که م�کنم �ا�د برگرد�م دن�ال خونه �اش�م ح -

�خت و گفت  :مینا تو لیوانامون داشت دوغ م��

� دارە م�اد خووو  - افش��

عه داداشت دارە م�اد؟ -من 

:مینا ن�اهش �ه پونه که �ش رو انداخته بود و اروم گفت 

� د�گه م�اد البته ب�ش�� واسه �... آرە د�گه �ا�د دن�ال خونه �اش�م  - .ه چ��

:ا خندە گفتم پونه �شو برداشت ن�اهم �ه پونه رفت که ل�خندی زد که �

�� شد ن�شت �از شد -

:ل�خندش عمیق تر شد  که �ا همون خندە گفتم 

ذوق مرگ شدی ؟ -

رو دستمون  �ه وخ غش نک�� از حال نری  از شدت خوشحا� �فی��  -مینا 

:پونه �ا ذوق و اش��اق گفت 

.دلتونم �خواد افش�نم دارە م�اد -

:چنان قه قه ای � دادم �ا خندە گفتم 
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افش�نم ... واووووو افش�نم -

:مینا هم �ا خندە گفت 

� �شنوە �ال در م�ارە - اووووە ا�ه افش��

:پونه �ا اخم گفت 

....چ�ه مگه خب ناسالم�� نامزد کردە -

:اخم کردە بود �� لح�ش دلخور شد و گفت 

خ�� وقته هم نیومدە �� معرفت  -

:ت مینا لقمه ی تو ده�ش رو تند تند ج��د و  قورت داد و گف

� هم که واسه خاطر تو دارە م�اد  - ...افش��

م و که مینا چی�� ن�اهم �ه مینا بود در حال �از زدن �ه لقمه ی کوچ�ک دست
:�ه ابرو داد و رو �ه پونه گفت 

ص�� کن ب�ینم مگه تو خ�� نداش�� دارە م�اد ؟ -

:�ا خندە گفتم 

� م�خواسته پو�� رو س - .��رایز کنه اە اە گندت بزنن مینا فک کنم افش��

:پونه خند�د مینا اخم کرد که ادامه دادم 

.زدی برنامشو خراب کردی  -

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧_ �ارت#
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:پونه رو �ه مینا بود حرفش و گفت 

تو چرااا ... زد�� معرفت �ه ساعت پ�ش تلف�� حرف زد�م حر�� از اومدن ن -
زودتر بهم نگف�� ؟

�د اصفهان ؟ -من  � که ب�اد م�� افش��

:پونه رو �ه من گفت 

م -  دارە �ا�ا �خ... اە مامان و داداشم برن م��
�

واد اجازە رو صادر اونم �ست�
کنه 

:�ا ذوق خا� ادامه داد 

م مسلمه  - خب منم م��

:مینا رو �ه پونه گفت 

� اومدە که حتما بری اصفهان مامان گفته تا پونه رو - ن�اری تنها��  افش��
.برنم�گردی 

:پونه �ا ذوق وصف نا�ذیری گفت 

وای�� خدا ال� فداش �شم من  -

:منم �ا خندە گفتم 

ی �ه وقت از �� تو خالص م�ش�م - �ن ؟ � عروس�تونو م�...نم�� ... گ��
راحت �ش�م از دس�ت 

ون داد و گفت  :پونه آ� از س�نه ب��

.ر کنه تازە افش�نم هنوز خونه رو نتو�سته جو ... درسم تموم �شه  -

:مینا �ا اخم رو �ه پونه گفت 

سندە اە  دیونمون کرد افش�نم برای خ��د آ�ارتمان چقد مش�ل � -

:�از خند�دم و گفتم 
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� مش�ل �سندە ؟  - .ش نبود ا�ه سخت �سند بود که پونه انتخا�...افش��

:پونه �ا اخم گفت 

....مگه من چمه تازە دلشم �خواد -

:مینا �ا ل�خند گفت 

نه ع��ز دلم چرا ناراحت شدی  -

:�عد ن�اهش �ه من داد مینا ادامه داد 

� ، تو از �چ - ی گفت در ضمن افش�� �  ورد ولش کن این حسود �ه چ��
�

�
ز�و�ش بودی دخ�� خاله ی �لم 

:پونه تکه ای خ�ار شور تو ده�ش گذاشت و گفت 

 هم د�گه رو خ�� دوست داش��م وق�� -
�

� از �چ�  خواستم خب منو افش��
.اصال را�� نبود ... تهران ب�ام دا�ش�اە 

:مینا مشغول جمع کردن سفرە شد و گفت 

واال �در ما رو در آورد این نامزدت -

:پونه �ا اخم ل�خند گفت 

عه چطور شد ؟ حاال د�گه شد نامزدم ؟-

:�ا خندە گفتم 

�دە  نامزد توعه خ��ه داداش مینا  -

:پونه در تأي�د حرفم �شو که تکون داد و گفت 

....دق�قا  -

:مینا �ا خندە گفت 

� هر �اری ک... البته اش کشک خالته �خوری �اته نخوری �اته  - �� افش��
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خوب و �دش مال خودته 

:دوتا دستاشو سمت پونه گرفت و گفت  

دو دس�� سفت و مح�م �گ�� همش مال خودت -

:�لند شدم �ا خندە و گفتم 

حواست �اشه مح�م �گ�� در نرە از دس�ت -

� ل�اسمو �اال دادم و ادامه دادم  :آست��

من ظرفا رو م�شورم -

:اون دوتا هم مشغول جمع کردن شدن  که پونه گفت 

.. د �� بری تو برو �خواب �ا�د صبح زود �لن... ولشون کن خودم م�شورم -
راهشم دورە 

احت م�کنم  -من  م اس�� .مهم ن�ست �شورم م��

:برگشتم ن�اهشون کردم و �ا ل�خند ادامه دادم 

.....من  در ضمن مینا زحمت کش�دە شام امادە کردە  ظرفا د�گه �ا  -

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨_�ارت#

)توت�ا(

...صبح زود از خواب ب�دار شدم 

... ساعت شش بود ق�ل از انجام هر�اری اول نماز ص�حمو خوندم
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ینا و پونه م تو اتاق بودم م....�ه دوش ��ــــع گرفتم موهامو سشوار کش�دم 
...موهامو مح�م  جمع کردم ....که هنوز خواب بودن 

.ن�ا� از تو آینه �ه صورتم انداختم 

ون دادم و �� سمت آینه خم شدم کف دستم ��  ار  ادە رو گونه ام  نف� ب��
.گرفت 

ون دادم  ردم من ز��ا ؟ ز�ر لب تکرار ک... آب دهنمو قورت دادم ... نف� ب��

... فاف بود صاف و ش... پوست برنزە ای داشتم سف�د و �لور�ن نبودم اما 
ختم واز آینه �ل� زدم و ابرو�� �اال اندا... اما چشمام ... برنزە ی براق 
� مانتو آمادە شدم ل�اس رس... آب دهنمو قورت دادم و ..فاصله گرفتم 

� تو�ل کردم ق�ل از ر ... امادە شدم ... شلوار �ا مقنعه ترجیح دادم بپوشم  ف��
... �ه خدا 

فر سوار � راهم مسا... س��ــــچ برداشتم و �ا �عت خونه رو ترک کردم 
� پونه در ب�اد  �ن ماش�� � ...کردم که حداقل پول ب��

م بود مسافر سوار کردم  ا آدرس مورد ت...تا جا�� که جا داشت و تو مس��
.......نظر مسافت ز�ادی بود 

لم کردم ن�ا� �ه ساعت م��ا�... رس�دم �ه آدرس  خ�� � راست بود 
...هفت دق�قه �ه هشت بود 

...دم تو گوشه ای از خ�ابون مقا�ل همون عمارت و آدرس توقف کر 

� ن�ا� �ه عمارت کردم ون دادم از ش�شه ی ماش�� مث ...  نفسمو ب��
 ام 

�
دام س�ندرال کفش ک... رو�اهای کود�انه ام بود در خ�الهای هفت سال�

...اینجا جاماندە است 

....ل�خندی �� ارادە از این خ�ال خام کود�انه �ه ل�م �شست 

�ادم اومد . ..ص�حونه خوردە بودم ...... آب �لمو قورت دادم چقد تلخ بود 
� حوا� مسافر داشتم اما از اینکه �امو �ذ ارم داخل این چند �اری هم��
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..عمارتها خ�ا� ب�ش نبود 

)این عمارت ها  نمرد�م و �امو گذاش��م تو ( �ا ل�خند ز�ر لب زمزمه کردم 

 � � پ�ادە شدم و در ماش�� ل قفل ک�ف و م�ا�لمو برداشتم و از ماش��  رو �ا کن��
....کردم و 

ون دادم و  آروم زمزمه  مقا�ل درب بزرگ عمارت قرار گرفتم �از نف� ب��
:کردم 

)خدا�ا خود خودت ( 

دم  حظا�� منتظر شدم ل... ن�اهم �ه آ�فون تص��ری رفت و زنگ رو ف��
... کوتاە 

ی �شد از �از کردن در که برا ی �ار دوم زنگ رو آب دهنمو قورت دادم و  خ��
دم  ...ف��

:همون لحظه صدای خان� پ�چ�د تو اف اف و گفت 

...�فرما�د  -

:فتم �ک لحظه دست �اچه شدم و خودمو جمع و جور کردم ��ــــع و گ

سالم خانوم  -

امرتون ... سالم  -

من برای آ�هیتون تو روزنامه مزاحم شدم  -

...�له �فرما�د �اال... �له  -

داخل ... شد  �دون اینکه مجال حرف زدن دادە �شه در �ا صدای ت�� �از 
نکنه برای اومدن ترد�د داشتم ... شدم �� ترد�د داشتم 

� ب ....ود عمارت �ا شکو� بود س� کردم �� تفاوت �اشم �م �ای��

ف �ه �له های عمارت رو گذروندم  ...سنگ فرش های  م��
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عج�ب تو  �مو برداشتم نمای مش� مرمرهای  دیوار های �لند عمارت
...چشم بود 

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩_�ارت#

 رد شدم 
�

تا خواستم  ...رس�دم �ه �له ها ... خالصه از کنار استخر بزر�
� �له رو �اال برم ز�� از در عمارت خارج شد  ه برداشته بودم �مو ک...اول��

م  مهمون  ل�خندی که هم�شه رو ل�ام... س� کردم ل�خندی �ه لب �گ��
...بود 

...من از �له ها �اال رفتم اون جلو اومد 

زن �ا رو�� گشادە استق�ال کرد 

�ه خو�� م�شه حدس زد از خدمه ی عمارت هست 

خوش آمدین  -زن 

�د خ�� آب دهنمو قورت دادم �� دلهرە و اضطراب داشتم و این شا
:طب�� بود که آروم گفتم 

...ممنون  -

ام بود و مرا  مقا�ل زن ا�ستادە بودم ن�اهش تمام �مال در اخت�ار چهرە
:م��او�د که لب تر کردم و گفتم 

� که هشت صبح اینجا �اشم  - .د�شب تماس گرفتم  گف��

:زن �از هم �ا ل�خند مه��ا�� گفت 
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..�له درسته اطالع دارم -

:دست سمت در عمارت دراز کرد و گفت 

�ف ب�ارن  - �ف ب�ار�ن داخل تا  وک�لشون ��� ���

ن �ه دخ�� تنها �ا شا�د این همه دلهرە ام �� مورد ن�اشه م... �از هم نگرا�� 
ون دادم و گفتم  :چه اعتمادی  اومدە بودم که نف� ب��

ک� ن�ست من �اهاشون صحب�� داشته �اشم ؟ -

فت گفت  :در حا� که سمت در ورودی م��

...خود آقا هس�ند  -

:و ادامه داد ... ق�ل اینکه داخل �شه ا�ستاد 

�فرما�د داخل  -

� ادامه ی حرفش بودم که از جلوی در کنار رفت م نتظر ورود من منتظر گف��
:بود که گفت 

�ف ب�ارن  - ە خود آقای وک�ل ��� .اما به��

� اجازە ای داخ ون دادم و سمت در رفتم و �ا گف�� ...ل شدم نف� ب��

...رفتم  همراە زن سمت م�لها هدایتم  کرد ...  زن �شت �م داخل  شد 

�م ای��ار جا �دم اشارە �ه م�لها کرد و �ا ل�خندی که تو�ستم �ه سخ�� رو ل
.�شستم 

رفتم چرا اینقد مقا�لم ا�ستادە بود ن�اە منتظرم بهش بود �� ت�ش قلب گ
ترس�دە بودم ؟

.منتظر �اش�د وک�لشون م�اد �ا ا�شون �ا�د حرف بزن�د  -

:تم �از هم ل�خند مصنو� �از هم ترس و اضطراب و دلهرە و گف

.منتظر م�مونم  -
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رس�دم دست ن�اهم �ه تکه ک�ک بود چقد گشنم بود اما خ�� ت... زن رفت 
ی چا�� �لند خودم نبود ترجیح دادم دست نزم �ا اینکه �خاری که از رو 

... م�شد بوی ک�ک ش�ال�� �د اشتها آور بود 

ون دادم و همچنان منتظر موندم  ...نف� ب��

 دقا��� گذشت ن�اهم �ه دیوار رفت که پر بود از قاب عکس ه
�

..ای خانواد�

�ن است  �ن و ش�� ... ل�خندی زدم �اد خانوادە ش��

خود نما��  �ه تا�لوی بزرگ �د ... میون اون همه قاب های کوچ�ک و بزرگ 
...م�کرد 

ون دادم و ن�اهم همچنان �ه صاحب تا�لو بود  .نف� ب��

هن س ت خوش دوخ�� ت�ش بود و پ�� ف�د کتو شلوار مش� رنگ اس��

...رو صند� �شسته بود �ا �ه استا�ل خا� جالب بود برام 

د از اون فاصله رنگ م��� چشماش رو �ه خو�� م�شد �شخ�ص دا
....خصوصا �ا ل�خندش برق خا� داشت 

� امروزی و مدر  ن بود ح�� تص��ر تا�لو نمیتو�ست قد�� �اشه همه چ��
...ساعت م�� تو دس�ش 

:ن بود که گفت ل�خندی رو ل�م بود و ن�اهم هنوز �ه تا�لو که �ا صدای ز 

�ف آوردن  - ...آقای وک�ل ���

......�ه خودم اومدم دست �اچه �� مضطرب از جام �لند شدم 

]17:05 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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١٠_�ارت#

...ن�اهم افتاد �ه مرد م�ان سا� که ک�ف �ه دست 

�لم �شست چقدم خشک و رس� و مغرور نه سال� نه عل�� رو م�ل مقا
... و 

� طور منم ا�ستادە بودم و گفت  :هم��

مدرک تحص�لیتون  -

ل�خند ا�ستادە  آب دهنمو قورت دادم ن�اهم از مرد �اترد�د سمت زن که �ا 
بود �ا فاصله 

)�ا خدا این د�گه ک�ه ؟( 

:ر گفت خ�� دست �اچه بودم سکوتم رو د�د که ای��ار لح�� عص�� ت

مدرک تحص�لیتون  -

ون دادم و �ا لح�� که هنوز  نا�� از ترس و  آب دهنمو قورت دادم نف� ب��
 بود گفتم 

�
:دست �اچ�

.من دا�شجوی حقوق هستم  -

م�خوردم و  پوزخندی زد �ا روی �ا انداخت  و قد مغرور و من چقد حرص
:تظاهر �ه آروم بودن که �ا همون پوزخندش گفت 

�ا�د آ�� رو خوندە �اش�د ؟ -

)خدا �خ�� �گذرونه (لب گ��دم 

ی چ�ه فوقش آب دهنم خ�� تلخ بود و ته �لوم خشک این همه دلهرە برا
نم�شه د�گه خدا بزرگه 

:آروم  گفتم 

�له خوندم  -
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به�اری  توی آ�� که ما داد�م ذکر کرد�م مدرک پرستای �ا حداقل -

م که آروم �ل� زدم دست خودم نبود نم�دونم چرا از آن مرد من ترس�د
:گفتم 

�له حق �ا شماست  -

� �ا �� اسمشو �ذارم نم�دونم اما ن� اە جال�� نداشت که مرد ن�اە تحق�� آم��
:لب  تر کردم و گفتم 

�ه ... عد ب�ارم �له من مدرک به�اری دارم اما همراهم ن�ست اما میتونم � -
.تمام اصول و �مک های اول�ه واقف هستم 

ون داد و گفت  � کرد و نف� ب�� :�شو �اال �ای��

صحیح  -

.تمام �ارها�� که �ک به�ار الزمه �دونه من  م�دونم  -

:دس�� �ه موهای �م �ش�ش برد و گفت 

...�س�ار خب  -

:ن�اهم بهش بود که ادامه داد 

....اما  -

ه آرو� ن�اە منم بهش بود آب دهنمو قورت دادم نف� �... سکوت کرد 
ون دادم  ب��

:اشارە �ه م�ل �شت �م کرد و گفت 

ن�م ... میتو�� �شی��  - � .ب�ش��  حرف م��

...لب تر کردم و �ه درخواست  وک�ل �شستم 

:و  �عد چند ثان�ه کوتاە �ه خودم جرات دادم و گفتم 

ک� که قرارە پرستارشون �شم خانومه ؟ -
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:�دون مقدمه �دون انتظار  ق��  گفت 

...نه  -

...�ا حرفش حجم تنم خا� شد و ترس �دی �ه دلم �شست 

آقا که �اشه ... م �مو انداختم  نم�دو�ستم �� ��م حاال که تا اینجا اومد
...خ�� سخته معذ�م واقعا 

: نم�دو�ستم چ�ار کنم که وک�ل �� خ�المو راحت کرد و گفت

ی ن�اش�د ما �ه پرستاری احت�اج دار�م ب�ش�� ب - � رای انجام نگران چ��
و ....دن وگرنه ا�شون خودشون �ارهای شخص�شونو انجام م�... تزر�قات 

...اینکه 

ه �� دارم من نم�دونم چرا �ا�د � تند تند قالب ت� کنم اصال واس
فتم من از �سش بر نم� ....ام مصاح�ه م�کنم �ا�د �لند م�شدم م��

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١_�ارت#

:�ه چند ثان�ه نکش�د که وک�ل ادامه داد 

که خود ... چندتا  حق�قتا ب�مار ما خ�� �د قلق هس�ند پرستار مرد داش�ند  -
� آقا رد م�کردن و اینکه ک� هم  ز�اد دووم ن�اورد و نتو  � تحمل ک�� �س��

ون داد و گفت  :ن�اهم �ه وک�ل بود که  نف� ب��

�م که چ - ون عاط�� تر این شد که تصم�م گرفت�م براشون پرستار زن �گ��
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اشته �اشند و هس�ند و اینکه ممکنه صبور تر �اشند برخورد عاط�� تری د
.معموال زنها مه��ان تر هس�ند 

ی وک�ل بود که این �ار من نف� بود که از س�نه دادم  حواسم �ه حرف ها
:ادامه داد 

ک زن به�� کنار ا�شون خ�� �د اخالق شدند و �م تحمل گفت�م ممکنه �ا � -
خ�� �د  ب�ان  �ه خاطر حفظ ح��م ها ا�شون  ممکنه خجالت �کشند و 

�  و �م�� دچار ت�ش و حمالت عص�� �شن  . اخال�� نک��

:آب دهنمو قورت دادم و �عد لحظا�� سکوت ادامه داد 

ا�ط خاصشون آقا اصال �ا ک� دمخور نم�شن و ا - صال حرف �ه خاطر ��
روم تر گفت�م ممکنه �ا وجود �ک زن  ممکنه آ... ک� رو گوش نم�دن 

ە ...�شن  گفتم ممکنه وجود �ک زن  برای ا�شون به��

دم و �دون نم�دونم این حرفم رو چه اسا� بود که آب دهنمو قورت دا
:هیچ فکری گفتم 

م�شه ب�مارتون رو ب�ینم  -

جرات �دم و ادامه  ن�اە مرد �ه من بود و �ا �� مکث کوتاە تو�ستم �ه خودم
:دادم 

و �ا ا�شون د�داری داشته �اشم هرچند �دون �الم -

� خونه کرد و �� صداش �لند  وک�ل ن�اهش رو از من رفت و رو سمت آش��
:کرد و گفت 

پرو�ن مهندس خوابن �ا ب�دار ؟ -

خونه مدرن عمارت اومد  � ون و  سمت  اسم زن خدمت�ار پرو�ن بود از آش�� ب��
:ما که � اومد �� منو من کرد و گفت 

-  � � اما امروز خ�� �د عنق هس�� ب�دار هس��
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:وک�ل از � جاش �لند شد و گفت 

�ف دارن  - ط�قه ی �اال ���

:در حا� که جلو افتاد ادامه داد 

�ف ب�ار�د - ���

منم �لند شدم و �شت � ا�شون 

.ا�ه �د اخال�� کردن ازتون م�خوام صبوری کن�د  -وک�ل 

فتم  گ :فتم �� �از ترس �ه دلم افتاد و آروم �شت �ش که م��

س� م�کنم  -

:خ�� مح�م و دستوری گفت 

س� نه   -

:فتم از حرفش و لح�ش واقعا جا خوردم که �ل اج�ار مجبور شدم گ

... چشم آقا  -

� نداشت ط�قه ی �اال هم دست �� از �ای.... �له ها رو �اال رفت�م  ��.

فتم که �شت در اتا�� ا�ستاد م همچنان �شت � وک�ل راە م��

...ه در زد کنار وک�ل �ا فاصله ا�ستادە بودم که �ه ارو� چند �ار �

هیچ جوا�� �ش��د�م که در رو �از کرد 

چه ... ق رفت ن�اهم �ه اتا... وک�ل داخل شد من در آستانه ی در ا�ستادم 
 بود و قد �ل خونه ی اجارە ای ما 

�
...اتاق بزر�

ون دادم ن�اهم �ه اتاق بود و �ه تخت دونفرە ی ب زرگ که مردی نف� ب��
روش دراز کش�دە بود و �شت �ه ما داشت �ه پهلو بود 

اعصاب و چه  آب دهنمو  قورت دادم تمام فکرم مرد مس�� بود که ب�ماری
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.م�دونم م��ض بود  د�گه 

:وک�ل جلو رفت کنار تخت ا�ستاد و �ا فاصله و آروم گفت 

سالم مهندس -

ود و لح��  �دون اینکه �چرخه تکو�� �خورە صداش پر خشم و عص�ان�ت ب
:اصال آرامش نداشت و گفت 

ە مجد ؟؟؟ - اول ص�� چه خ��

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢_�ارت#

این صدا اصال هیچ ش�اه�� �ه صدای مرد مسن نبود

ون دادم که آب دهنمو قورت دادم وای�ی�� که چقدر ترس�دە بودم نف� ب ��
:صدای وک�ل منو �ه خودم آورد که گفت 

؟...حالتون خ��ه مهندس  -

که  �ا خشم   چقد لح�ش عص�� و �د اخالق بود اصال برام قا�ل هضم نبود 
:ز�اد گفت 

-  � �له اومدی که فقط حالمو ب��

امروز خ�� رو فرم ن�س��د مهندس  -

:�ا �� تفاو�� ز�اد مهندس گفت 

...میتو�� بری مجد  -

ون دادم ار�اب این خ��ه چشه ؟ مش�لش چ�ه که ای نقد �د عنق و نف� ب��
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عص��ه 

:فت وک�ل هم خ�� خون �د بود �دون توجه �ه حرف آخر مهندس گ

؟ - � نم�خواین پرستار جد�دتون رو ب�ین��

:خ�� عص�� بود اصال لح�ش آروم نبود �ا خشونت ز�اد گفت 

هزار �ار گفتم احت�ا�� ن�ست  -

اما ظاهر امر اینو �شون نم�دە  -وک�ل

ت خواست وک�ل سمت من چرخ�د �دون اینکه حر�� بزنه �ا اشارە ی دس
که جلو برم 

جلو رفتم خ�� آروم �دون ا�جاد صدای قدم ها�� 

که هنوز �شت ما   �ا �� فاصله از وک�ل ا�ستادم که وک�ل �از رو �ه مهندس
:بود گفت 

تار احت�اج مهندس لطفا �ک دندگیتونو کنار �ذار�د شما هنوز �ه پرس -
.دار�ن 

:ه �ا داد گفت �ا صدای  ف��اد مهندس بود که �� ارادە قد� عقب رفتم ک

ون  - برو ب��

ا�ط مهن دس واقف وک�ل چقد خون �د بود برام عج�ب بود شا�د �ه ��
:بود اونو خوب م�شناخت که آروم و خون �د گفت 

که �ه   خودتون... عص�� شدن براتون سمه ... لطفا آروم �اش�د مهندس  -
ا�ط خودتون واقف�د  ��....

 عمیق نف�... آب دهنمو قورت دادم من چقد پر �ش��ش و دلهرە بودم 
کش�دم 

...چنان �ا عص�ان�ت سمت ما چرخ�د که �جام خش�م زد 
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ن�اهم بهش بود همون تا�لو ؟

غ�� ...  ر�ش داشت موهاش �لند ... ن�اهم مات و متح�� بهش بود صور�ش 
...عادی بود برام 

ن نبود آب چی�� �ه ابرو دادم ن�ا� �ه وک�ل کردم اصال  حواسش �ه م
مهندس ن�اهش؟؟ ... دهنمو قورت دادم 

؟... �از هم آب دهنمو قورت دادم این چشم ها ؟ چرا این طور�ه

ون دادم حواسم �ه حرف ها�� که بی�شون ر  د و �دل نف� نامحسوس ب��
ته دلم لرز�د . ..شد  نبود از فکری که �ه ذهنم خطور کرد قد� عقب رفتم 

گه ش�م �ه �ا اشارە ی دست ازم خاست جلو ب�ام د�... وک�ل سمتم چرخ�د 
� ت�د�ل شد  �ق��

:صدای ف��اد مهندس بود که �ا ف��اد گفت 

ون  - ...ب��ن ب��

این  آب دهنمو قورت دادم نم�دونم چم بود من دلم داشت م�سوخت
...جووون 

و �ا صدا��  که �دون توجه �ه داد و ب�داد و مهندس  ل�ه ی تخت �شستم
:که �� ترس داشت و دلهرە داشتم آروم زمزمه کردم 

مهندس؟ -

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣_�ارت#

33



رو تخت  اصال نم�شد �اهاش حرف زد که �ا دست نفهم�دم چطور  اومد 
د گفت  � :س�نم و در حا� که �ا خشم ف��اد م��

ون  - �م شو ب��

ل کرد ... م که ن�فتمهلم که داد دستم �ه ل�ه ی تخت گرفتم و خودمو کن��
ا�� که د ارە طب�ع�ه �� ترس�دە بودم این همه خشم و عص�ان�ت تو ��

ل کردم ن�اهش کردم این چشمان س�اە ه یچ فرو�� �ه سخ�� خودمو کن��
.نداشت 

ون دادم  .چقدر جذاب�ت ن�اهش �اهش �افته بود ... نف� ب��

� ابروهاش �ا  اخ� که  از خشم و عص�ان�ت  رگهای گرد�ش متورم و چ��
.داشت وحشت کردم 

فتم و �ه �ا صدای وک�ل بود که ن�اهم رو از نفس نفس زدن عصب�ش گر 
:وک�ل دادم که گفت 

پرو�ن مهندس ص�حو�شونو خوردن ؟ -

:پرو�ن که �ا فاصله ا�ستادە بود گفت 

.نه ک� امروز نیومد که ا�سولی�ش رو تزر�ق کنه  -

ون دادم که وک�ل گفت  :نفسمو ب��

دی ک� ب�اد چرا سهل ان�اری م�کن�د ؟؟ چرا م - � راقب خب زنگ م��
� ؟؟ مهندس ن�ست��

:گفتم   آب دهنمو قورت دادم  وک�ل �� عص�� بود که لب تر کردم و 

.ب�ار�د من براشون تزر�ق م�کنم  -

ب�ار پرو�ن ��ــــع  -وک�ل 

:ت پرو�ن �ا عجله رفت که مهندس �از عص�� شد و �ا ف��اد گف
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ون  - راحتم �ذار مجد ... ب��د ب��

البته ار�ا�ش  وک�ل ا�ستادە بود و این خون �دی اون برای من عج�ب بود 
بود و این �ا�د طب�� �اشه که درش�� نکنه 

:در سکوت بودم من ، که وک�ل گفت 

..مهندس هنوز جون�د . شما �ا�د مراقب سالمتیون �اش�د  -

:مهندس �ا خشم �از دراز کش�د  �ا خشم ز�ادی  گفت 

ون  چرا راحتم... مجد داری �ا روانم �ازی م�ک��  - نم�ذاری ؟ برو ب��

ون داد و گفت  :وک�ل نف� ب��

.الم�� شما جناب مهندس ام�� �اشا تهرا�� من وظ�فه دارم در ق�ال  س -

:پو�� کش�دم و آروم زمزمه کردم 

.من پرستار جد�دتون هستم ... مهندس  -

�از چرخ�د عص�� تر از ق�ل و ن�اهم �ه چشمای �خ�ش بود 

ە بود ا ما مخاط�ش من که �ا عص�ان�ت تمام در حا� که �ه رو �ه رو خ��
.بودم غ��د 

.من پرستار الزم ندارم ...گورتو �م کن  -

� لحظه پرو�ن داخل شد �ا وسا�ل مورد ن�از دس�ش  ...هم��

نگ جلو اومد �� ترد�د داشت �ا د�دن حال عص�� مهندس که � 
:مخصوص رو سمتم گرفت و گفت 

�فرما�د خدمت شما  -

�ن �ا ل�خندی که هنوز پر ترس بودم و �� مضطرب از دست پرو 
نوز عص�� آب دهنمو قورت دادم ن�اهم �ه ام�� �اشا رفت که ه...گرفتم 

....بود 
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ون دادم �ه آرو� ن�اهم �ه مجد دادم که ن�اە ا طمینان �خ�� بهم نف� ب��
...کرد 

..� مخصوص �نگ رو برداشتم 

. در دلم آروم سورە ی توح�د رو مرور کردم

�ش بی�� نم�دو�ستم چطوری � صح�ت رو �اهاش �از کنم اصال قا�ل پ
اهم �ه نبود و اصال نم�شد آرومش کرد که آب دهنمو قورت دادم ن�
.روغش چشماش بود �د و �� روح س�اە و کدر بود اون روش�� �� ف

:آروم زمزمه کردم 

مهندس ؟ -

� ابرو�� که ب�ش�� شد  .هچ عکس العم� نبود جز چ��

ون دادم � برداشتم ن�ا� �ه مجد که دوتا دستا شو �ه �شت بردە نف� ب��
...و قالب کردە بود و منتظر 

:م و گفتم آب دهنمو قورت دادم و �از ن�اە  �اشا کردم و لب تر کرد

اجازە م�دین من �ا اسم خودتون صداتون کنم؟ -

ون  ..فقط نفس خش� بود که از س�نه داد ب��

:که �ا ل�خند ادامه دادم 

�س اجازە نم�دین ؟ -

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤_�ارت#
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!م ؟نم�دو�ستم  چرا دوست داشتم �مونم و این �ار رو قبول کن

دلسوزی ؟ ترحم ؟ 

�ج �دم و �ا نم�دونم �� بود اما هرچه بود �اعث م�شد من سماجت �ه  خ
.تمام عص�ان�ت و خشم مهندس این �ار رو قبول کنم 

ل�خند ..وزهای آخر دلم �د جور گرفت �اد �ا�ا افتادم �اد مه��و�� هاش �اد ر 
ردم که در خودم تل�� زدم و اما �ا ل�خند ام�دواری که نثار صبوری خودم ک

:�اغ داشتم گفتم 

نم  - � .اما من �اشا صدات م��

ل�خندی  آب دهنمو قورت دادم... پوزخندی رو که زد �ه خو�� حس کردم 
.زدم �از و توج� �ه  اخم و تخمو عص�انی�ش نکردم 

:منم �� تفاوت شدم و �ا ل�خند گفتم 

ه م�خوام �س �د عن�� نکن ک...م�دو�� که االن وقت تزر�ق ا�سولی�ته  -
...برات بزنم �اشا 

ە بود خدا م�دونه  روشو ازم گرفت �ا عص�ان�ت �ه کجا خ��

وری و تحمل م�شه نم�شد واقعا فهم�د چطوری �اهاش �ا�د تا بزنم اما �ا صب
.�ه نتایج مطلوب رس�د 

..رم م�شه اینو خوب م�دونم که �ا ص�� و تحمل و تالش سنگ خارا هم ن

راهش وارد شد هر  اما �ا�د از ... این که آدمه احساس دارە انعطاف �ذیرە اما 
..ا�سا�� راە و روش خودشو دارە 

...خودمو کش�دم �اال تر  رو تخت �امل �شستم 

ه �درم هم�شه فکری �ه ذهنم خطور کرد اول لحن مه��ان و �الم جادو�� ک
ن �لمه رو م�گفت اول�ش ع��زم بود ل�خندی �ه ل�م اومد مدت هاست ای

...م�دو�ستم جادو م�کنه ... �ش��دم �س 
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�شو �اال دادم گفتم  :در حا� که آروم  ل�ه ی �� ��

ا�ط خو�� نداری ... �ا�د ص�حونتو �خوری ع��ز من  - ....شما ��

وری دستمو �ا هنوز دستم �ه ل�ه ی آس�ی�ش نخوردە بود که نفهم�دم چه ط
:عص�ان�ت �س زد �ا ف��اد گفت 

بهم دست نزن  -

لم گفتم البته تو د... ماشاال ... اهم�ت ندادم �ا دست آزادم �ازوشو گرفتم 

:آروم زمرمه کردم 

...لطفا آروم �اش �اشا  -

ن�اهم �ه صور�ش رفت روش سمت من بود ...روشو سمت من داد 
ون دادم فر�� نداشت ن�اه..اما  .ش آ� از س�نه نا محسوس ب��

ح�م تر گرفتم  که �ا خشم زد رو دستم  �� دردم گرفت اما توجه نکردم م

:همزمان �ا عص�ان�ت گفت 

ە ی احمق  - برو �م شو .. دخ��

م آروم �اش �اشه  هر�� تو �خوای همون م�شه منم �عد تزر� - ... ق م��

د �ا خشم ز�اد که �از س� کردم آر  � وم و خون �د سا�ت بود نفس نفس م��
:�اشم �ا ل�خند در حا� که تمام ن�اهم بهش بود گفتم 

امممم قبوله ؟  -

نداشت  د�دم �ا عص�ان�ت آب �لوشو قورت داد س��ک �لوش هم آرامش
� شد  ...چنان �اال و �ای��

نتظر ا�ستادە سا�ت بود � برداشتم ن�اە مجد کردم که هنوز �ا پرو�ن م
� �اشا بود که دو�ارە برگش تم ن�اهش کردم بودن که �ا لحن عص�� و خشمگ��

:که پرس�د 
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تو مدرک پرستاری داری ؟ -

 � ون دادم ن�اە سوا� �ه مجد کردم که �ا چشم �س��  ازم خواست نف� ب��
:جوا�شو �دم آب دهنمو قورت دادم خ�� مصمم و مح�م گفتم 

.نه من دا�شجوی حقوق هستم  -

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٥_�ارت#

:�ا پوزخند گفت 

حقوق ؟ چه ر�� �ه  آمپول زدن دارە ؟ -

ورت دادم که معلومه از اون آدماست تا ته آدمو م�سوزونه  آب دهنمو ق
:فت ادامه داد �ا لح�� که هیچ �شا�� از آرامش درش نبود و گ

... پرستاری مگه ال��ه ؟   -

دورە رو  ال� ن�ست اما میتونم پرستار خو�� �اشم براتون من این -
.گذروندم 

.�ه هر حال حقوق هیچ ر�� �ه پرستاری ندارە  -

:ل�خندی زدم و گفتم 

..�د شما خ�� �ه رشته ی تحص�� من توجه نکن... میتونه �اشه  -

�ا ل�خند زمزمه   �ازوشو که همون موقع که دستمو �س زد �ار دوم �از گرفتم
:کردم 

م�ذاری ؟ -
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ی نگفت سکوت کردە بود که ادامه دادم  � :چ��

آمادە ای م�خوام تزر�ق کنم ؟ -

و �ازوش کش�دم و پرو�ن بود که ��ــــع پ��ه ی ال�� رو دستم داد �ا �عت ر 
:گفتم 

.ام�� �اشای این عمارت خ�� �د اخالقه  -

:�ا عص�ان�ت تمام گفت 

�ه من نگووو ام�� �اشا  -

:�ا ل�خند صدا داری گفتم 

مگه اسم د�گه ای هم داری  -

:رو کردم سمت مجد و گفتم 

ام�� �اشا اسم د�گه ای هم دارە ؟ -

:مهندس �ا ف��اد گفت 

ون  - ە  ی احمق رو ب�� ب�� ... مجد این دخ��

که پ�چ�د تو اتاق   �از هم هلم داد که �ا هل دادن ام�� �اشا صدای ج�غم بود 
...  آخه نفهم�دم چطوری سوزن �نگ مخصوص رفت تو رون �ام 

.�نگ دستمو ول کردم ..  نفسم بند اومد درد داشتم 

� طوری �اال رفته بودن ن�اهم �ه �نگ بود که ت و رون �ام �اشته دستام هم��
.شد 

..آب دهنمو قورت دادم 

:پرو�ن بود که زد تو صور�ش �ا نگرا�� ز�اد گفت 

خانوم پرستار ...  وا�� خدا مر�م �دە  -
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د که گفت  � :مجد هم آثار نگرا�� تو صداش م�ج م��

اوە خدای من -

 �  خ�� نازک بود س� کردم آروم �اشم �� درد دشتم �ا اینکه �نگ ا�سول��
رزون ��ــــع اما غ�� منتظرە بود واقعا ترس�دم که �ه آرو� �ا دس�� ل

..کش�دم 

..آب دهنمو قورت دادم 

ە بود که م جد رو �ه پرو�ن تمام مدت ام�� �اشا بهت زدە �ه رو �ه رو خ��
:گفت 

ز ساع�ش هم حال مهندس �د �شه  ا... �� د�گه ب�ار پرستار تزر�ق کنه  -
خ�� گذشته 

پرو�ن �نگ رو از دستم گرفت 

ون دادم و جای �نگ رو �ه آرو�  ماساژ دادم  سکوت کردە . ..نف� ب��
...بودم 

� پرو�ن مجد رو �ه من گفت   :�عد رف��

تا حاال ک� مهندس رو �ه اسم کوچ�ک صدا نزدن  -

:ن�اهم �ه مجد بود که گفتم 

خب من هم �ه عنوان دوست  -

:مهندس �ا پوزخند گفت 

...هنوز از راە نرس�دە  -

:مجد مخاط�ش �اشا بود که گفت 

ن مهندس چند روزی فعال این خانوم پرستار�تونو �ه عهدە م - ا�ه ... �گ��
.را�� نبودین �ه پرستار مرد م�ارم 
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ج داشتم مهندس سکوت کردە بود اما عص�� منم �د �ه این �ار احت�ا 
:سکو�شو که د�دم گفتم 

...�مونم؟ -

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦_�ارت#

... د�د لحظا�� گذشت که پرو�ن اومد �ا �نگ ج... سکوت بود ب�نمون 
و ... درش رو �از کردم و تنظ�م کردم درجه رو 

:رو �ه مهندس گفتم 

� اجازە تو که اجازە ندادی ام�� صدات بزنم اما برای تزر�ق ا�س - ول��
م  ...نم�گ��

�دون اینکه منتظر عکسالعم� از جانب اون �اشم 

ون دادم و  ن�اهم �ه � �شو �� دادم �اال و نف� ب�� ازوی قوی ت���
آغوش مه��و�ش  ومردو�ش  افتاد ل�خندی زدم  پر خاطرە �اد �درم افتادم و 

...و  �ا آرامش خا� براش تزر�ق کردم 

:م گفت �نگ رو کش�دم که �ا خش... �ارم رو خ�� ��ــــع انجام دادم 

تموم شد ؟ -

که اخم ابروش و   �ا ل�خند ن�اهم �ه اخم ابروهاش بود و دست بردم در حا�
ش�د و �ا خشم �ه آرو� �از کردم که �ا این �ار کنم چنان خودشو عقب ک

:گفت 
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چ�ار م�ک�� ؟ -

:�ا ل�خند گفتم 

اشت ؟مگه درد د... این اخم ابرو مال درد این �نگ نازک ن�ست  -

ون داد و �ا عص�ان�ت گفت  :نف� ب��

تزر�ق کردی برو د�گه  -

...حق �اتوعه  ع��زم  -

:تا �لند شدم از رو تخت �ا پوزخند گفت 

ع��زم  -

� جام متوقف شدم برگشتم ن�اهش کردم 

چرا ایرادی دارە ؟؟ -

:�ا لح�� عص�� گفت 

؟...این چه مع�� دارە  -

ە �ه رو �ه رو بود و  :گفتم   آب دهنمو قورت دادم ن�اهش ثا�ت خ��

چه مع�� دارە ؟ -

:�ا عص�ان�ت تمام گفت 

آرە �ع�� �� ؟  -

:لب تر کردم و گفتم 

معنای خا� ندارە  -

ا ف��ادش که ف��اد �ا ف��اد بود که غ��د در حا� که از تخت فاصله گرفتم �
:زد 

..�ع�� دل سوزی ... �ع�� ترحم  -
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:�ا ف��اد بود که  غ��د 

...من �ه ترحم ک� احت�اج ندارم  -

:ل�خندی زدم دوست نداشتم این طوری ب�ینمش که آروم گفتم 

ل�لش فر�� ندارە آدم سالم و کور و کر و الل و ع... من �ال آدم  مه��ون�م  -
.واسم 

:�ا ف��اد گفت 

ە ی احمق  - ون ...  خفه شو دخ�� برو �م شو ب��

:�ا پوزخند گفتم 

مگه تو چته ؟ -

:�ا ف��اد گفت 

..کورم دلت واسم سوخته  -

:�ا پوزخند گفتم 

...اتفاقا دلم واست اصال �سوخته -

:وک�ل اشارە کرد که سکوت کنم اما �ا همون پورخند گفتم 

تو خودتو �ه این حالو روز انداخ�� وگرنه-

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٧_�ارت#

:نذاشت حرفمو تموم کنم که �ا عص�ان�ت �لند شد و گفت 
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ون  - پرو�ن اینو بنداز ب��

شک و عص�� پرو�ن ب�چارە  این دست اون دست کرد ن�اهم کرد که مجد خ
:گفت 

.پرو�ن ص�حونه  مهندس رو ب�ار پرستار بهشن م�دە  -

... مجد اشارە �ه من کرد که دن�الش برم 

ون دادم و که �ا خشم گفت : مجد منتظر نموند رفت نفسمو ب��

برو مجد منتظرته  -

دە �اهوشه آب دهنمو قورت دادم ناب�نا بود اما معلوم بود فوق العا

ور�ش که �ا تمام ن�اهم بهش بود �ه تار�� چشماش �ه خشم تو عضالت ص
:خشم گفت 

د�د زدنت تموم شد ؟  -

:پو�� کش�دم که �ا عص�ان�ت ب�ش�� ادامه داد 

ن زل زدی �ه م.... درسته نمی�ینم اما حواسم هست ... برو د�گه  -

:ای��ار من بودم پوزخند زدم و گفتم 

خ�� �اهو�� ام�� �اشا  -

.�ا حر�� که زد ام�دوار شدم که منو  قبول م�کنه 

ستاش و در حا� که سمت تخت خودشو کشوند و رفت رو تخت �ا لمس د
ل مت�ا بود که �ا عص�ان�ت تمام در حا� که دراز م�کش�د و �ا دست دن�ا

:�شو �ذارە گفت 

.تو فقط �ه پرستاری حق نداری منو �ه اسم صدا ک��  -

:�ا ل�خندی که برای خودم ن��د ام�دواری بود گفتم 

...س� م�کنم ام�� �اشا  -
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فتم ادامه دادم  :سکوت بود که سمت در خرو�� که م��

برم�گردم -

فتم  که رد م�شدم   از جلو در اتاق ها ... از اتاق رفتم سمت �له ها که م��
 رو م�ل صدای مجد بود که ن�اهم رو سمت صداش که همون ط�قه ی �اال 

�شسته بود  کش�دە شد 

�ف ب�ار�د  -مجد  ���

م آب دهنمو قورت دادم  سم�ش رفتم مقا�لش �ا فاصله ا�ستاد

:تک�ه �ه م�ل داد �ا روی �ا انداخت و گفت 

ن�م خانوم - � ؟.....امشب بر م�گردم و �ا هم حرف م��

هم صورت  هنوز خودمو معر�� نکردە بودم اینقد این اتفاقات �شت � 
س�د منم �ادم ر  فت �ه �لگرفت که اصال وقت  �شد همون اول مجد ن��

:ل�خند زدم و گفتم 

...سعادت هستم  -

:ابرو�� �اال انداخت و گفت 

�س�ار عا� خانوم سعادت  -

:فقط ل�خند زدم که ادامه داد 

م و امشب برم�گردم میتون�د �مون�د ؟ - من امروز م��

ون دادم و گفتم  :لب تر کردم نف� �ه آرو� ب��

م و بر م�گردم  - .�عد �ف ص�حا�شون م��

ا این لحظه که مش�� ن�ست  فقط �ا�د سه روز �ه طور آزما��� �مون�د ت -
.احساس م�کنم �ا د�دن �ارتون که شما میتون�د 

.خوشحال شدم از حرفش که تو�ستم نظرشونو جلب کنم 
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:ن�اهم بهش بود که ادامه داد 

� �ه خاطر ��  - .ا�طشون �ا مهندس آشنا شدین اون ز�ادی �م تحمل هس��

.�له متوجه شدم تمام سع�مو م�کنم  -

د طب�عتا مهندس از لحاظ عاط�� مش�ل دارن البته هرکس جای اون بو  -
� چش ماشونو از دچار این اختالالت م�شدن ا�شون �عد تصاد�� که داش��

.دست دادن 

جد بود ادامه آب دهنمو قورت دادم و نف� �ه س�نه دادم که ن�اهم �ه م
:داد 

� از دن�ا - ا�ط اصال حا�� ن�س�� ی تنگ و االن �ا وجود تمام این ��
ن  صار غ�� قا�ل ت��دن دور خودشون �ه پ�له �ه ح... تار�کشون فاصله ب�گ��

.نفوذ 

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٨_�ارت#

.ه خب ما جای ا�شون ن�س��م واقعا نم�شه درک کرد خ�� سخت -

ون داد و گفت  :نف� ب��

� چون درسته اما مش�ل اینجاست اصال حا�� �ه ادامه ی درمان ن - �س��
� ام�ان �ازگشت ب�نا�شون هست  اش گف�� .دک��

:اد نم�دو�ستم �� ��م �ا از رو �ا ورداشت لب تر کرد ادامه د

� تا شا�د �ک پزشک حاذق و  - �ارکشته   حا�� �ه روان درما�� هم ن�س��
 و ادامه ی درمان متقاعد ک

�
� بتونه اونو �ه ادامه ی زند� �اش م�شد که ... ��

47



قانع �شن سالم�� مهندس برای ما خ�� مهمه 

.درسته حق �ا شماست  -

:�شو برداشت ن�اهم کرد و گفت 

�د عواطف و ای��ار تصم�م گرفت�م که براشون پرستار زن ب�ارم که شا -
 ترغ�ب کنه 

�
.احساسات اونو �� �ه زند�

:رد و گفت رو �ا �� جا�ه جا شدم خ�� �م نا محسوس که مجد ن�اهم ک

. ترغ�ب کن�د ا�ه ماند�ار شدین  م�خوام اونو �ه ادامه ی روان درما��  -

این مهندس �د  �از هم افتادم تو منگنه نم�دو�ستم �� ��م از کجا معلوم
ون که آب دهنمو قورت  اخالق �د عنق منو سه روزە از اینجا شوتم نکنه ب��

:دادم و �ا منو من گفتم 

.اهم کرد کوتا� نخو ... هر �اری که در توانم �اشه من انجام م�دم  -

:اخ� نازک �ه ابرو داد و گفت 

گف�� که دا�شج��د ؟ -

...�له  -

اما تو آ�� ما ذکر کردە بود�م پرستار تمام وقت  - 

ه درمان موافقت و شا�د تا اون زمان ا�شون �... فعال تا مهر ماە میتونم  -
.�� �ه من نبود و تا اون زمان هم �ه پرستار به�� گرفت�د و احت�ا...کردن 

... ل نم�کنه ا�شون که متوجه شدین خ��  �د عنقن و شک ندارم که قبو  -
.در ضمن ما نمیتون�م مدام پرستار ا�شون رو تغی�� �د�م 

ون ... م واقعا �ه �ار و این پول احت�اج داشت... نم�دو�ستم �� ��م  نف� ب��
...دادم 

�کنم تو �ارم واقعی�ش من �ه این شغل و پول احت�اج دارم تمام سع�مو م -
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...موفق �اشم و مورد رضا�ت شما 

:ل�خندی زد و گفت 

 ع -
�

اد�شون ا�ه شما تو�س��د که ا�شون رو متقاعد کن�د و �ه زند�
� بر خالف اخالق اال�شون ا�شون فوق ا � شک نکن�� لعادە آدم �ا برگردون��

�� نخواهد احساس و دست و دل�ازی خواهند بود و از هیچ �م� چشم پو 
.کرد و قدردان خواهد بود 

:�ه ل�خند مصنو� زدم و  فقط تو�ستم ��م 

...عال�ه  -

� �س شما میتون�د ای -  م�ک��
�

نجا �ا خ�ال اون اینجا فقط �ا خدمه زند�
 کن�د 

�
.راحت و در آرامش زند�

سوا� �ه دفعه ذهنمو مشغول کرد 

�ع�� ازدواج نکردن ؟؟

ون داد که جواب سوالمو خودش داد و گفت  :نف� ب��

ا�طشون  - ...ازدواج که نکردن و �ه خاطر ��

ون دادم لب تر کردم  �از نفسمو ب��

تو دلم گفتم 

ا�ط و روح�ه داغو�شون احت�ا (  ج �ه همدم و �ه خ�� �دە اتفاقا تو این ��
)هم� واقعا الزمه آرامش خواهند داشت 

خواهم چشمها در این مد�� که شما پرستارشون خوا� بود ازتون م� -مجد 
خانوم  و هم دست راس�شون تو عمارت و �ارهاشون �اش�د درسته شما 

.رستار مرد هس��د و این �ار از عواطف �ک خانوم به�� برم�اد تا �ک پ
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]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو_مس�حه#

 ١٩_�ارت#

-  � حرف شما مت��

ن که مراقب �ه پرو�ن م��م اتاق کناری مهندس رو در اخت�ارتون �ذار  -
.مهندس �اش�د 

ب�خش�د خدمه اینا همه زن هس�ند ؟  -

ون داد و گفت  :نف� ب��

نه  فقط پرو�ن  -

ون دادم خ�� برام سخت بود من تنها اونم �ا �� ... مرد نف� ب��

ت چرا نم�دو�ستم مهندس �ا این همه ثرو ... اوووف خدا �ه داد برسه
ا�طش دل ا!!تنهاست  ز همه ؟ خانوادە ای ندارە ؟ �ع�� �ه خاطر ��

ب��دە ؟

م گفتم  :که آروم پرس�دم برای اینکه جواب سواالمو �گ��

اینجا رفت آمد ز�ادە ؟ -

شور خانوادە ی مهندس خارج ک...نه فقط چند تا�� از دوستا�شون  -
 � � د�گ... هس�� ی جز سالم�� و مراق�ت از مهندس �ه چ�� � ه ای فکر �ه چ��

� و تمام توانتونو �ذار�ن و متمرکز �ش�د رو �ارتون . نکن��

� اومدم و �ارم برام مهمه  - .مسلما من برای هم��

� معلوم م�شه  - .�عد همه چ��

:سکوت کردم که �لند شد ادامه داد 
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وم اما شب برم�گردم برای �ا�� مذا�رات و حقوق و  - ... من م��

ون دادم  ...متوجه حرفش شدم نف� ب��

فت چ ند قد� سکوت کرد منم ل�خندی مصنو� زدم که سمت �له ها  م��
:�درقه کردم �شت �ش بودم که گفت 

.مراقب مهندس �اش�د  -

.این وظ�فه ی منه  -

:�شت �ه من داشت �شو که تکون داد گفت 

...وظ�فه شناس�تون رو خواه�م د�دم  -

..�از سکوت کردم رفت 

لحظا�� ... م تقه ای �ه در زدم جوا�م رو �ش��د... رفتم سمت اتاق مهندس 
...کوتاە منتظر شدم 

ون دادم لب تر کردم و �ا ترد�د در رو �از کردم ... و داخل شدم  نف� ب��

...هنوز رو تخت دراز کش�دە بود 

:�امال م�دو�ست ک�ه که �� عص�� گفت 

مجد رفت ؟ -

:�� جلو رفتم و ن�اهم بهش بود و گفتم 

� االن  - هم��

ی نگفت که خودم گفتم  � :سا�ت بود چ��

.االن ص�حونتو م�ارم  -

ون  ....ه��� نگفت و ��ــــع رفتم ب��

 � � د�دم �... ط�قه ی �ای�� خونه که پرو�ن رو �شت م�� � شسته بود سمت آش��
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فتم منم �ا ل�خند گفتم  :�ا د�دنم ل�خندی  زد جلو که م��

م براشون  - .ص�حونه مهندس رو آمادە کن�د که ب��

:ه گفت �لند که م�شد ل�خند �ه لب داشت اما حس کردم �� تلخه ک

نه درست نگرا�شون هستم  - � .مدت�ه لب �ه غذا نم��

� �شستم منتظر و گفتم  ون دادم �شت م�� :نف� ب��

.درست م�شه ص�� م�خاد  -

) ازدواج نکردن ( �اد حرف مجد افتادم که گفت 

 م
�

هندس قلقل�م آب دهنمو قورت دادم و کنج�اوی و فضو� در مورد زند�
.م�داد 

:که پرو�ن گفت 

� زندگ�ش عا� بود �عد تصادف ا - ین جوری آقای مهندس مش�� نداش��
ت تو برگشتم ن�اهم بهش دادم داشت قاشق م��ا خوری م�ذاش...  شد 

.سی�� 

]17:06 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٠_�ارت#

:که ادامه داد 

� در�ا  - �عد رف��

:متعجب ن�اهش کردم که لب ترکردم و گفتم 
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در�ا ؟ -

ون ا � و ح�ت پر از س�نه داد ب�� ما مشغول نف� �ه حالت آ� سنگ��
:�ارش بود و گفت 

آقای عمارت این  در�ا نامزدش بود  ا�ه االن بود شا�د حالو روز مهندس و  -
...نبود 

:�ی تکون دادم و گفتم 

� ؟ - مهندس نامزد داش��

...آرە در�ا سه سال نامزدش بود  -

:ن�م ن�ا� بهم کرد و گفت 

�� تصادف که کردن و مهندس چشماش رو از دست دادن در�ا هم خ -
� در�ا م هندس این راحت و سادە  مهندس رو ترک کرد و درست �عد رف��

.عص�� شدن ز�اد .. طوری شدن �د اخالق و تند خو

� گذاشت ن�ا� �ه محت��ات  داخل سی�� کرد .م سی�� رو رو م��

:ان گفتم ل�خندی نثار پرو�ن کردم و م��ا و عسل رو براشتم و همزم

.اینا براش خوب ن�ست  -

.آخه مهندس دوست دارن  -

ون دادم �ا ل�خند گفتم  :نف� ب��

دوست داشته �اشه  -

:�ا ترد�د گفت 

..آخه  -

:�ا ل�خند گفتم 

� ک - �  تا اینو دوست داشته �اشه اما خوب ن�ست �ه دونه تخم م�غ آب�� ن��
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م  .می��

:و در حا� که سی�� رو بر م�داشتم گفتم  

� ؟ - �ه فنجون د�گه لطف م�کن��

ا�لش �ا سی�� دستم لب�� کرد �ا ترد�د و تعجب پر ن�اهش بود که �ا ل�خند مق
:ا�ستادە بودم گفتم 

لطفا منتظرم  -

رگشت داخل ل�خند رو ل�ام بود که سمت �اب�نت رفت فنجا�� برداشت و ب
 بزنه که �ا سی�� گذاشت که این دست و �ا بود و ان�ار منتظر بود حر�� 

:ل�خند گفتم 

� پرو�ن خانوم ؟ - �� م�خواین �گ��

�اهم بهش دادە آب ده�شو قورت داد و �ا منو من  که تمام ل�خندم رو �ا ن
:بودم گفت 

-   � ی م�ل ک�� � .. .اما مهندس اصال دوست ندارە ک� �اهاشون چ��

� از ل�خندم عمیق شد که �ا ل�خندی مصنو� که �ه لب گرفت و � 
:دس��اچگ�ش �استه شد و ادامه داد 

. البته آقا مدت�ه این طوری شدن ق�ال که این طوری نبودن -

ون دادم �ا ل�خند و گفتم  :نف� ب��

نگران ن�اش�د اتفا�� ن� افته  -

:فقط ن�اهم کرد که �ا ل�خند ادامه دادم 

ا رو �ا�د تغی�� داد البته زمان م�خواد تا �ا - �  روخ�� چ��
�

...ور کنه این زند�

:شدم گفتم پرو�ن سا�ت بود از جلوم کنار رفت و در حا� که خارج م�

...تخم م�غ �ادتون نرە  -
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�شت در  ...و سمت اتاقش ... �ه آرو� �اال رفتم ... سمت �له ها رفتم 
ه هنوز رو هم در اتاق ک... بودم نف� �ه س�نه دادم ل�خندی �ه لب گرفتم 

:بود که �ا صدا�� �س�تا نه خ�� �لند گفتم 

؟؟... ب�ام تو  -

... �ون که داری مهندس چشم نداری ز ( ابرو�� �اال انداختم و تو دلم گفتم 
) گوش �� اونم نداری ؟

� این حرف بهش که �ا ل�خند در ر  و �ا �ا هل دادم انصافا جرات م�خواد گف��
.و داخل شدم 

]17:07 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢١_�ارت#

مه جرات از هنوز رو تخت دراز کش�دە بود که جلو رفتم نم�دونم این ه.. 
قال�چه ی  کجا بود که در حا� که سی�� دستم رو خم شدم م�ذاشتم رو 

:کنار تخ�ش گفتم 

ام�� �اشا ص�حونتون  -.

نه عکس العم� نه جوا�� ش��دم 

:م�دو�ستم قصد جواب دادن ندارە که �از تکرار کردم 

ام�� �اشا خوا�ه ؟ -

تم و رو�ه روش  نف� �ه س�نه دادم �لند شدم و رف... ابرو�� �اال انداختم 
:ا�ستادم ن�اهم بهش بود چشماش بود که �ا ل�خند گفتم 
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ز�ونت کو ؟ �دتر از اون گوشاتون ؟ -

� برداشت و �ا عص�ان�ت ون دادم که عص��  یهو خ�� تمام در حا�  نف� ب��
� که حمله کرد و منم فقط تو�ستم عقب برم که �ا ف��اد در  ح ا� که خ��

ن که جا برداشت و اما دس�ش هم نرس�د و متوجه �شد دق�قا کجام و م
:خا� دادم غ���د 

ە ی احمق  - دخ��

� و وحشت و ترسم �لند شد آ ب دهنمو دستم جلو دهنم بود که صدای ه��
د �شست و �ا قورت دادم �ا ترس �ه نفس نفس زدن افتادم که �ا خشم ز�ا

:عص�ان�ت تمام گفت 

 که  و گندە تر از ز�ونت چرت و ... ا�ه �خوای حرف اضافه بز��  -
�

پرت ��
� االن گورتو �م کن برو  ....هم��

�ان ق ل�م آب دهنمو قورت دادم قد� عقب گذاشتم صدای ت�ش و ��
:وحش�نا� بود که �ا ترس آروم گفتم 

....منظوری ...ب�خش�د من  -

ە اش �ه نقطه ی نام علوم رو�ه رو نذاشت حرف بزنم �ا عص�ان�ت ن�اە خ��
:بود که گفت 

...خودت خودتو خفه کن رو اعصاب منم رژە نرو  -

و ان�ار اتفا��  لب تر کردم نف� از س�نه دادم و س� کردم خون �د �اشم
ل شدە ای گفتم  :ن�فتادە �ا منو من و ترس کن��

...ص�حونتونو آوردم  -

� اصال احساس ت م که از تخت ب�اد �ای�� رحم و دلسوزی خواستم دس�شو �گ��
م و همزمان � مک کنم ب�اد نبود دس�ش یخ یخ بود تا خواستم دس�شو �گ��

� گفتم  :�ای��
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....لطفا آروم  -

� ... تم هنوز حرفمو �امل نکردە بودم که چنان هلم داد که عقب رف و ه��
:کوتا� کش�دم خودش چرخ�د �ا عص�ان�ت گفت 

ص�حونمو که دیر آوردی  -

:فتم پو�� کش�دم منم چرخ�دم و رفتم مقا�لش و لب تر کردم و گ

....ب�خش�د پرو�ن خانوم آمادە نکردە بودن  -

:�لند شد ا�ستاد کنار تخت که گفتم 

-  � ...�ش�ن��

�ستادی آب دهنمو قورت دادم چقد عص�� بود که گفتم همون جا که ا
� لطفا  ..�ش��

:پوزخندی زد و �ا لحن تل�� و �امال عص�� گفت 

.اینو هم�شه �ادتون �اشه احت�ا�� �ه ترحم ک� ندارم  -

م �س وظ�فه ی م - نه �مکتون پرستارتون هستم در ق�الش قرارە پول �گ��
� کنم و ازتون م�خوام �مک و مراق�ت و پرستاری منو ترحم ت .ل�� نکن��

م�خواستم که  �از �ه خودم  جرات دادم و دس�شو گرفتم در حا� که ازش 
:�ش�نه ادامه دادم 

لطفا ... ازت م�خوام راحت �ا�� �ا من  -

:هنوز آرام�� تو لح�ش ند�دم که گفت 

� ؟ - رو زم��

]17:10 29.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

٢٢_�ارت#

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

ایرادی دارە ؟ -

:�ا خشونت تمام گفت 

� �ش�نم  - من نمیتونم رو زم��

�د میتون�د راحت �اش�د ک� غ�� من و شما  - که اینجا   لطفا سخت نگ��
.ن�ست 

:در حا� که  می�شست �ا پوزخند گفت 

� شهری ؟ - �س �چه �ای��

.نه ن�ستم  -

:ن�اهم بهش بود هنوز که اخم �دی هم داشت و گفت  -

ازی هس��د  - .از لهجتون میتونم حدس بزنم ش��

.خ�� س� م�کنم پ�دا ن�اشه  -

:رو�ه روش �شستم مقا�ل سی�� و گفتم 

از�م  - اما نم�شه �از هم پ�داست که ش��

:اصال متوجه حالم �شدم  که گفت .... و خند�دم 

گ��ا خوش خندە هم هس��د ؟ -

 خجالت زدە �مو انداختم از اینکه این طوری �دون مراعات خند�دم ��
:شدم و گفتم 

. من دوست دارم ... خند�دن خ�� خ��ه  -
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درسته  -

:براش لقمه نون پن�� گردو گرفتم و گفتم 

شما �� ؟ -

:لقمه رو تو دس�ش گذاشتم که گفت 

خ�� وقته نخند�دم  -

� طور دس�شش بود لقمه که گفتم  :هم��

�خور�ن لطفا  -

لقمه کوچ�ک گرف��  -

ی نگفتم  � چ��

ت نذاشته مشغول خوردن شد که منم مقنعمو از �م کش�دم هنوز رو تخ
:بودم که گفت 

رو��تونو در آوردین ؟ -

� طور خشکش زد که ماتم برد نم�د�د اما چقد �اه .وش بود دستم هم��

.درسته کورم اما حواسم خوب �ار م�کنه  -

.تم آب دهنمو قورت دادم و �� خ�ال شدم و براش �از لقمه گرف

:آروم گفتم 

از �ارم ناراحت شدین ؟ -

.نه عادت کردم �ه کور بودن  -

...نه شما عادت نکردین شما هنوز �ه این �اور نرس�دین  -

:ن�اهم بهش بود لقمه رو �از دادم دس�ش و گفتم 

و از خودتون سلب شما ا�ه قبول دار�د این اتفاق رو �س ن�ا�د حق درمان ر  -
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�ا کردن کن�د �س شما هنوز قبول ندار�د ه��� رو �س �ا�د برای اح
.چشمهاتون خودتونو �اورکن�د 

بود و  سا�ت بود در سکوت داشت لقمه اش رو م�ج��د که ن�اهم بهش
:ادامه دادم 

 کردن رو از خودتون نگ -
�

�د تنها حق خوب شدن و  �از گشت �ه زند� ��
ک� که میتونه �ه خودتون �مک کنه خودتونه 

:پوزخندی زد لقمشو قورت داد و گفت 

 ؟  -
�

من چه ام�دی دارم برای ادامه ی این زند�

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

ە ای که �ا�د برای برای �اور های خودتون برای جوا�� که �ا�د کن�د و آیند -
.خودتون �ساز�د 

ی نگفت سکوت کردم منم سا�ت شدم لحظا�� که  صدای تقه � ای �ه  چ��
...در بود که �اعث شد سمت در �چرخم 

]07:25 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٣_�ارت#

� اجازە ای در رو �از کرد داخل شد �ا د�د  ... ن ما بود که زل زد پرو�ن �ا گف��
...از حرکت ا�ستاد که 

ون دادم که  نف� ب��

زل زدی پرو�ن ؟  -�اشا 
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و�ن که جلو � پر . برگشتم ن�اە ام�� �اشا کردم  من ل�خند �ه لب داشتم 
:اومد گفت 

مهندس حالتون خ��ه  -

� طور من زل زدە بودم �ه �اشا که تو ب�خانه مهندس گ :فت هم��

پرستار حواستون کجاست ؟ -

وجه پرو�ن �ه خودم اومدم واقعا داشتم د�گه بهش شک م�کردم اصال مت
.�شدم که ظر�� رو مقا�لم گرفته بود 

:که عص�� گفت 

�گ�� ظرف رو از پرو�ن  -

ون دادم �ا منو من گفتم  :نف� ب��

واقعا ...شما  -

شما واقعا چشماتون �� فروغه  -

:پوزخند زد و �ا تمسخر گفت 

�� فروغ ؟ -

:ن�اهم بهش بود ن�ش ز�ون داشت معلوم بود که ادامه داد 

!�گ�د کور چرا لفظ قلم صح�ت م�کن�د ؟ -

 �ه من کرد که ظرف رو از پرو�ن گرفتم ترجیح دادم سکوت کنم پرو�ن ن�ا�
:�اشا گفت 

.پرو�ن میتو�� بری پرو�ن �ا ترد�د ن�اهم کرد  -

:لب�� کرد پرو�ن و گفت 

ی احت�اج ندار�د آقا ؟ - � چ��
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نه پرو�ن میتو�� بری  -�اشا

:پرو�ن ل�خندی زد و رو �ه من گفت 

� هستم  - .پرستار ا�ه �اری داش��د  من �ای��

:ل�خندی زدم و گفتم 

مزاحمتون م�شم -

. اتاق رو ترک کرد  پرو�ن برای �ار آخر �ا تعجب و ترد�د �ه �اشا ن�اە کرد و 

ون دادم هنوز فکرم درگ�� حواس جم عش بود که پرو�ن که رفت نف� ب��
:لب تر کردم و گفتم 

ە م�خور�د ؟ - � تخم م�غ آب��

ی نخورد�د  - � .خودتون چ��

براتون چا�� ب��زم ؟.... م�خورم  -

...مچکرم  -.

:و گفتم ... نصفه البته ... براش تو فنجون چا�� ر�ختم 

داغه حواستون �اشه  -

:�ا لمس دست و �ا �مک من فنجون رو برداشت و گفت 

تلخه  -

....�ع�� از کجا فهم�د هنوز که نچش�دە 

صدای همزدن قاشق رو �ش��دم �س چا�� تلخه  -�اشا 

:آب دهنمو قورت دادم �ا ترس آروم گفتم 

براتون خوب ن�ست  -
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:جرعه ای نوش�د و گفت 

....و� واقعا خ�� تلخه نم�شه خورد  -

��� و واقعا براتون خوب ن�ست ش... �عد مد�� براتون عادت م�شه - ��.

ر حال ن�اهم بهش بود جرعه ای نوش�د که واسه خودم لقمه گرفتم د
ون دادم �ا�د اول خوردن بودم  �ه آرو� که ن�اهم تماما بهش بود نف� ب�� 

وع کنم ... از  ....ظاهرش ��

]07:25 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٤_�ارت#

فتم تو دلم و �عد قورت دادن لقمه ام آب دهنمو  قورت دادم �ه �ا خدا گ
:لب تر کردم و گفتم 

-  � � طور صورت...م�خوام ��م ب�ان موهاتونو کوتاە ک�� تون رو اصالح و هم��
 � .ک��

ی نگفت اما عکس العملش این بود که �ا خشم �شو بردا � ...شتو وچ��

آب دهنمو قورت دادم �� ترس�دە بودم از حرفام

سوند اما دل �ه در�ا زدم و گفتم  :این سکوت منو می��

.ما رو می�ی��م شما جا�� و �ا شخ� رو نمیتون�د ب�ی��د اما ، ما که ش -

:و �از سکوت لب تر کردم و ادامه دادم ... ن�اهم بهش بود 

ام�� �اشا ؟ -

شو قورت حرکت س��ک �لوشو �ه خو�� حس کردم که �ا عص�ان�ت آب ده�
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ون دادم �ه آرو� و گفتم  :داد که نف� ب��

دن این من همش �� دوساعت �شد که اومدم اینجا دلم گرفت از د� -
نجا؟ ؟؟تو چطوری خودتو ح�س کردی ای.... ظاهر و تو این اتاق بودن 

:لح�ش پر خشم بود و �ا پوزخند ق�لش گفت 

تو جای من ن�س�� پرستار -

نم �ا تظاهر نمیتونم هم جای شما �اشم �ا نقش �ازی ک... حق �ا شماست  -
ە نمیتونه قضاو  ا�طش ن�اشه و قرار نگ�� اما شما ... ت کنه کنم آدم تا تو ��
دین از حق مسلم نه تنها  دن�ا رو تارک شدین خودتونو هم از  خودتون ب��

 کردن 
�

.زند�

-......................

�اد بود و ن�اهم بهش بود آب دهنمو قورت دادم لب تر کردم سکو�ش ف� 
دلم م�خواست ب�نا �شنوە 

:پو�� کش�دم آروم و ابرو�� �اال انداختم و گفتم 

مهندس؟ -

-......................

و  نم�دو�ستم چطور �اهاش حرف بزنم هنوز نم�شناختمش از دلش
ا منو قبول خواهد روح�ا�ش خ�� نداشتم نم�دو�ستم تا � هم قرارە �مونم آ�

ون د... کرد �ا عذرمو  م�خواد  ادم و �ا آب دهنمو قورت دادم نف� ب��
:ل�خند گفتم 

م ؟ - �از هم براتون لقمه �گ��

:معلومه از لح�ش �ا غ�ض تموم گفت 

س�� شدم  -

ی نخوردین  - � ە دوست ندار�ن ؟...اما شما که چ�� � تخم م�غ آب��
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:جوا�� �ش��دم �از سماجتم بر من غالب شد که گفتم 

اجازە م�دین ؟ براتون اصالح م�کنم؟ -

:�ا پوزخند گفت 

نکنه خودت م�خوای انجام �دی ؟؟ -

:که گفتم   نور ام�دی در دلم تاب�د که ممکنه را ب�اد و کوتاە ب�اد 

ا�ه اجازە �دین ؟  -

:�لند شد سمت تخت رفت کورمال راهش رو �لد بود و گفت 

...فعال حوصله ندارم  -

ە  و من آب دهنمو قورت دادم این مرد �سخت ن�ست هر کس را� دار 
....ار�ک رو �ا�د ب�ا�م راە نفوذ �ه غرور و � سخ�� �ه این لب �د ت

:�لند شدم سی�� رو که جمع کنم گفتم 

....آمادە �اش�د ... االن بر م�گردم -

�اشا (  )ام��

� ... ل�ه ی تخت �شستم احساس کردم �لند شد  ون �ا گف�� : رفت ب��

)االن بر م�گردم آمادە �اش�د (

ون دادم  ... ش تمام حواسم معطوف شد �ه تن و لحن صدا... نف� ب��
 � و �ک دندە  و صد البته سمج... پ�داست جوونه خ�� ...  دلنواز ... آهنگ��
ون دادم �اد در�ا افتادم �عد اون بود د..و حراف  �ه ...اغون شدم نف� ب��

ی نموندە  �  رس�دنم چ��
�

وی و گوشه گ�� بود... مرز دیوان� � م �ه قول این م��
...دخ�� تارک دن�ا 

م �ا ک� هم مدتها بود دوست نداشت... مدتها بود از همه دل ب��دە بودم 
....�الم �شم اما این دخ�� وادارم کرد 
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]07:25 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٥_�ارت#

... لب تر کردم �اد رو��ش رو تخت افتادم 

ون دادم و دست بردم و �ا لمس دست برداشتم  در�ا افتادم  �اد .. نف� ب��
... را�حه که  نفسم پر شد از این... �� ارادە بو کردم عمیق چه عطر خا� 

قنعه ج�سش خاص بود نم�دونم  شا�د م... در لمس رو��ش بودم اما 
م مقنعه �� ارادە �از بو کرد... درست نمیتو�ستم �شخ�ص �دم ... �اشه 

...و  و صدای �اشو �ه خو�� ش��دم که ��ــــع گذاشتمش رو تخت... رو 

صداش ... شامم در اتاق �از شد �ا تقه ای و بوی عطری که �از پ�چ�د تو م
�شه اینو پر شادی بود پر ل�خند پر مه��و�� �ه وض�ح از لحن صداش م

:�شخ�ص داد که  گفت 

ب��م تو ح�اط ؟ -

:لب�� کردم و گفتم 

چرااااا؟ -

 دارە  -
�

فضای قشن�

:�از پوزخند زدم این دخ�� چه دل خجسته ای دارە که گفتم 

برای من چه فر�� دارە ؟ -

:�از لحن شاد �ا آرامش رو حس کردم که گفت 

 ندارە ؟...هوای تازە  -
این براتون فر��
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محب�� که ازش  نم�دو�ستم �� ��م بهش �ا چند �لمه ی کوتاە و البته سحر 
ون م�اد آدمو وادار �ه سکوت و �ذیرش م�کنه و البته ن ا گفته نمونه انرژی ب��

...مث�ته تمام لح�ش 

د�دم متوجه سکوت کردە بودم که دستمو نفهم�دم � گرفت البته خب نم�
.�شدم 

:شم گفت در حا� که س� در �لند کردن من داشت از رو تخت �لند �

� لحظ - � �اش�د د�گه این پ�له ی تنگ و �د رو �ا�د از هم�� ه رها کن��

:ق�ل اینکه �لند �شم گفتم .... 

؟  - � نم�خوای رو��تو  �ت ک�� خدمه تو �اغ مرد هس��

ها کرد و ازم دستم �ه دس�ش بود و ر ... دست بردم و �ا لمس اونو برداشتم 
:گرفت و گفت 

ه استخدام کن�د م�شه ا�ه من اینجا موند�ار شدم �ه دوتا خدمه ی زن د�گ -
. ان�ار پرو�ن اینجا تنهاست 

:از � جام که �لند م�شدم گفتم 

.رستار�د فعال امرو ن� نکن�د شما فقط �ه پ... ا�ه موند�ار شد�د  -

سکوت کرد که هنوز ا�ستادە بودم 

:�از لح�ش شاد �از ان�ار کنا�مو �ش�د که گفت 

.م ا�ه شما بنای �د عن�� نذار�د من م�مونم مش�� که ندار  -

ە  انصافا خ�� پر رو و ز�ون درازە این دخ��

:دستمو گرفت و گفت 

ب��م  -

� افتادم دخ�� ز��ا موها ی فرفری �� چقدم وراجه �م رفت �اد آن ��
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...اخت�ار ل�خندی زدم 

...جدا این دخ�� پر حرف و �ه ظاهر مه��ون چه ش�ل�ه 

د  � � طور �ه ر�ز داشت فک م�� د هم�� � واقعا چقد حرف م��

ر�ش که دار�د  �� �لند بهتون م�اد اما د�گه خ�� �لند شدە خصوصا �ا  -
�ادتونه کرزوئه چه ش�ل�ه ؟.... ش��ه کروزوئه شد�د 

:�ی تکون دادم و گفتم 

صحیح ؟ -

ف....  :تم و گفت تق���ا �ه آرو� و �ا هدا�ت این دخ�� کنارش راە م��

 افتادە همون شخ� که چندین سال گ�� ... آرە دق�قا اون ش�� شدین  -
ی نداشت  � ین عمارت بر عکس شما تو ا... بود تو ج��رە و دست ر� �ه چ��

خودتونو ح�س کردین که �� ... آخه 

ون دادم �ه آرو� همقدم بودم �اهاش که گفتم  :نف� ب��

اسمت چ�ه ؟ -

توت�ا  -

توت�ا ؟ -

توت�ا ...�له  -

:متفکرانه گفتم 

توت�ا �ع��  -

:خودش پ�ش دس�� کرد و �ا لحن شادی گفت 

�مه -
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]07:26 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٦_�ارت#

:�ا ذوق تو صداش ادامه داد 

درسته �ع�� �مه  -

.اسم ز��ا�� داری  -

ی نگفت منم کنارش هم قدم بودم و �ا راهنما � ...�� اون  سکوت کرد چ��

م بوی عطر آب دهنمو قورت دادم کنارش که هم قدم بودم �� آنکه �خوا
.مال�مشو �ه خو�� حس کردم 

ون  دادم تمام ذهنم درگ�� شد  ...نفسمو �ا حرص ب��

آخه ... ند هم�شه �اعث مش�لمون بود استفادە کردن در�ا از عطرهای ت
ب توجه دوست نداشتم مال�مت  آرامش زن رو دوست داشتم اما نه جل

ارە ای جز �ا لج�ازی های در�ا چ....... کردن �ا استفادە از عطرهای تند 
.سکوت و کنار اومدن نداشتم 

...سا�ت بودم غرق در�ا 

:که �ا صدای پرستار �ه خودم اومدم که گفت 

...ام�� �اشا لطفا احت�اط کن �له ها رو -

� رفت�م  ...راە �له ها رو خوب �لد بودم �ای��

فت�م که صدای پرو�ن رو ش��دم که گفت  � م�� :داش��م �ای��

� رو آمادە کردن ... خانوم پرستار  - .�ه خدمه گفتم همه چ��

:توت�ا 
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ممنون پرو�ن جان  -

ون دادم و گفتم  :من نف� ب��

�ه خدمه �گو برن مرخ� جز قاسم  -

�ه خو��  پ�دا بود که پرو�ن تعجب کرد که لحن صداش اینو �شون داد 
:متوجه شدم و گفت 

طوری شدە ؟... اتفا�� افتادە آقا  -

:دستوری و مح�م گفتم 

ش��دی �� گفتم  -

:پرو�ن ��ــــع از گفته ی خودش �ش�مون شد و گفت 

....چشم آقا چشم اوامرتون اجرا م�شه االن بهشون خ�� م�دم  -

:توت�ا که کنارم بود آروم گفت 

اصال الزم �ه این �ار نبود  -

تصم�م �ا منه  -

 شا�د خ�� خشک و خشن و دستوری گفتم که سکوت کرد و حر�� 
...�ش��دم 

رداشت�ش توت�ا که حرکت کرد از آروم کش�دە شدن دستم و صدای قدم ب
....متوجه شدم که منم �ا �ه �اش رفتم 

تمون سمت ح�اط رفت�م �ا �از شدن در خرو�� و خارج شدن از ساخ
طر ناب و ع... نف� عمیق کش�دم و نفسم پر شد از هوای تازە ... عمارت 

 
�

تازە ی زند�

:این لحن شاد �ه دلم �شست که ش��دم گفت 

...فضای �ا صفا�� دارە این عمارت  -'
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ه آدم نا آرە این عمارت �ا شکوە �ا صفاست اما صاحب این عمارت � -
...ام�دە 

� که م فت�م گفت تو ح�اط بود�م �له های سمت ح�اط رو �ه آرو� �ای�� ��:

 ک -
�

 رو �اور ک�� �ه هر ش�ل و رن�
�

� نکن �ا�د زند� ه هست اما برای تلق��
بهبودی اون �ا�د تالش ک�� خوب تر و خوب تر 

:�ا پوزخند گفتم 

� دن�ا چه اینا برای تو فقط ح�م شعار رو دارە دو روز چشماتو ب�ن - د بب��
...ش�ل�ه 

:لب تر کردم ادامه دادم و گفتم  

و روز تموم �از هم نمیتو�� تحمل ک�� چون واق� ن�ست چون م�دو�� د -
م�شه اما من نه این تمو� ندارە �ا�ا�� ندارە 

� که درمان رو پ�گ�� ��� �ه خدا ا - �مان داشته �ا�� نه تمو� دارە �ه ��

:دستمو گرفته بود سکوت کردم که ادامه داد 

سمت االچیق ب��م ؟ -

]07:26 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٧_�ارت#

فعه دستمو از نم�دونم �ه دفعه چم شد چرا اینقد اعصا�م ر�خت بهم �ه د
:تو دس�ش کش�دم و گفتم 

...د�گه دستمو نگ��  -
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.سکوت کرد حالت و عکس العمل سکو�شو  هم نم�شد د�د 

ون دادم آب دهنمو قورت دادم  ...�اد . نف� ب��

در�ا دستمو �گ�� (

موق� که  چنان �د عن�� کرد که آب دهنمو قورت دادم �ا ح�ت خصوصا 
:گفت 

ی د... اە �اشا این قر� �از�ا چ�ه  - �گه �ا�د دس�ت کور که ن�س�� راە م��
م  ...�گ��

ون دادم آروم گفتم  :نف� ب��

خب دوست دارم فاصلمون �م �شه ایرادش چ�ه ؟ -

:�ا �د عن�� ب�ش�� گفت 

نه مث �ه لطفا �اشا لطفا این لوس �از�ا رو دوست ندارم حالمو به - � م م��
جنتلمن �اش مغرور 

مغرور ن�ستم چ�ار کنم  -

.اە �اشا تموم کن این �حث رو حوصله ندارم  -

...)سکوت کردم ن�اهم رو دادم �ه مغازە ها 

گرفتم و   نفهم�دم � سمت االچیق رس�دم که �ا صداش از در�ا فاصله
:گفت 

�ش�ند لطفا  -

ون . ..�م�م کرد �از دستمو گرفت و چه مه��انانه بود این همه  نف� ب��
د که �ا خان� هم دادم شا�د من این طور تل�� م�کنم �عد مدتهای طوال�� بو 

.�الم شدە بودم 

:دقا��� �م�� گذشت که گفت ... �شستم 
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.پ�ش�ند رو براتون می�ندم م�خام صورتت رو اصالح کنم  -

:و آروم گفتم ... لب تر کردم

ق�ال این �ار رو انجام دادی ؟ -

....تا دلتون �خواد  -

وع م�کنه  م که �ا ذوق ز�ادی �� ارادە ل�خندی زد... معلوم بود دارە �ار رو ��
:گفت 

ل�خند زدین چه جور�است ؟ -

تا حاال � و �ارم �ه آرا�شگر زن نخوردە  -

معذب�د که ل�خند زدین ؟ -

:�ا ل�خند عمیق تری گفتم  

...نه و� برام جالب بود  -

ی غ�� ممکن ن�ست در ضمن آرا�شگر ز ... عج�ب ن�ست  - � ن که هیچ چ��
...�ار غ�� قانو�� ن�ست 

.نه من منظوری نداشتم  -

...م�دونم  -

نم سکوت رو م... اینجا بود که صورتمو �ا فرچه  آغشته �ه   �ماد  کرد 
...و پرستار مشغول �ارش .. ترجیح دادم 

:�عد لحظا�� که مشغول بود و من آروم �شسته بودم گفت 

برم و �� دوساعت د�گه برم�گردم  -

:نم�دونم چرا برام مهم شد واقعا که �سنج�دە پرس�دم 

چراااا ؟ -
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:ترجیح دادم سکوت کنم که �ا خندە گفت 

م وسا�لمو م�ارم  - .دم نگران ن�اش�د من فعال �ش�مون �ش.... م��

:س� کردم جدی �اشم �� تفاوت که گفتم 

برای �� �ا�د نگران �اشم ؟ -

:�از که �ا خندە بود لح�� که پر شو�� گفت 

احساس کردم دوست دار�د برم  -

:�ا پوزخند گفتم 

...ب�خودی برای خودتون شعر ن�اف�د پرستار  -

ون داد و آروم گفت  :نف� ب��

.معذرت م�خوام منم قصدم فقط شو�� بود  -

:جدی تر و عص�� گفتم 

....حواستونو جمع کن�د لطفا  -

]07:26 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٨_�ارت#

ر �د و جذ�ه ی غرو ...  سا�ت شد ه��� نگفت منم اخ� �ه ابرو دادم 
صالح  صورتم دقا��� طوال�� در حال ا... خشن این روزها خورا�م شدە بود 

...بود که 

ا حوله وق�� اعصا�م ر�خت بهم که داشت �... غرق �ه اف�ار تلخ بودم 
تم حس صورتمو خشک م�کرد و گر� � انگشتای ظ��فشو رو�وست صور 

74



...م�کردم 

:�ه دفعه �ا عص�ان�ت دس�شو �س زدم و غ��دم 

چ�ار م�ک�� ؟...�سه د�گه  -

:صداش پر نا�اوری و ترس بود که گفت 

چتون شد �ه دفعه  -

شم ز�اد کش�دم �لندشدم �ا عص�ان�ت پ�ش�ند �سته شدە دور گردنم رو �ا خ
:و گفتم 

... تو فقط �ه پرستاری حد خودتو �شناس  -

واقعا نم�دونم چه مر�م شد �ک �ارە 

تونو اصالح من که منظوری نداشتم داشتم صورت... خون �د �اش�د لطفا  -
...م�کردم

:�ا ف��اد گفتم 

؟؟... اصال تو مگه آرا�شگر م��  -

...نه اما وظ�فه دو�ستم که -

.اون پر آرامش بود من پر آشوب  آرام و قرار نداشتم 

...خدا لعنتت کنه در�ا 

ود تا روان عص�� بودم دست خودم نبود آرامش نداشتم اصال این اومدە ب
منو ب��زە بهم ؟

� در�ا مدتها بود واسه خودم �ه آرامش �س�� ر  ....س�دە بودممن �عد رف��

دم هاشو �شت که کور مار کورمال خودمو از اونجا دور کردم اما صدای ق
.�م ش��دم 

�م  صدای تند تند راە رفت�ش رو و نفس نفس زد�ش رو قشنگ �شت
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:م�ش��دم  �ا لحن پر التما� گفت 

!!آخه من که �اری نکردم چرا اینقد عص�� م�ش�د ؟؟ -

فتم نم�دو�ست � طور جلو م�� م اصال در جواب حرفش ه��� نگفتم هم��
م فقط �ا عص�ان�ت و ف��اد گفتم  :دارم کجا م��

...پرو�ن ...پرو�ن  -

د  � ...هنوز �شت �م بود التماس و خواهش تو صداش م�ج م��

 شما تو رو خدا آروم �اش�د آخه متوجه نم�شم �� �اعث بهم ر� -
�

خت�
.شد 

� طور �دون اینکه �د ونم دارم کجا اصال محل ندادم هنوز عص�� بودم هم��
م جلو رفتم که �ه طور نا�هان  م��

..�ام �ه شدت �ه جا�� برخورد کرد و نزد�ک بود سقوط کنم 

� کوتاهش تو گوشم پ�چ�د گر� دستا�� که  اما ق�ل اینکه سقوط کنم ه��
...پهلومو گرفت و مانع از افتادنم شد 

 و صدای نفس نفس زدن های ممتدی که کنار گوشم �ه خو�� حس
...م�کردم 

ومد هنوز تعادلمو که حفظ کردم �ه �مک پرستار ، �از خونم �ه جوش ا
: قصد آرام شدن نداشتم که �ا ف��اد دستاشو �س زدم و گفتم

..... د�گه بهم دست نزن  -

جه �شدم اما مچ البته  تا خواست دس�ش از  من جدا کنه خ�� نا�ها�� متو 
دم تو حصار مح �م دستام و دس�ش بود که گرفتم و �ا عص�ان�ت تمام ف��

:ادامه دادم 

فهم�دی پرستار �ا حال�ت کنم ؟؟ -

...صدای  نفس نفس زد�ش توام �ا ترس ز�ادی بود 
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.��دم صدای  �ای پرو�ن بود که دوان دوان � اومد رو �ه خو�� ش

:لهرە گفت �ا تته پته و ترس و نفس ها�� که از شدت دو�دن بود �ا د

�له آقا �� شدە ؟ -

]07:26 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٢٩_�ارت#

:مخاط�م پرو�ن بود که �ا عص�ان�ت تمام گفتم 

...منو ب�� داخل  -

دم و رها کردم که  و دس�شو �ا خشم ز�اد همزمان چن�م بود �ا عص�ان�ت ف��
ل کرد�ش داشت گف ت و  جیغ آخ �لند �اال�� که �ه سخ�� س� در کن��

فتم گفتم  :کوتا�  که قد� جلو که م��

...منو ب�� داخل پرو�ن  -

:پرستار �غ�� تو صداشون بود که گفت 

ن خوب آرامشتونو حفظ کن�د آخه این همه عص�ان�ت براتو ... لطفا  -
.  ن�ست 

:�ا ف��اد  بودم �از و گفتم 

... احت�ا�� �ه دلسوزی شما ندارم  -

:رو �ه پرو�ن بودم و ادامه دادم 

.حالم خوش ن�ست ... ب��م  -

قارت و ای��ار پرو�ن دستمو گرفت هرچند اصال خوشم نیومد احساس ح
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.پ�چ بودن بهم دست دادە بود احساس �� م�ف بودن 

...ور شدم نم�دونم چرا از لحظه ای که وارد اتاقم شد چرا من این ط

�نم  گس گ س  ت�د�ل �ه ان�ار �ا ورودش �ه عمارت مزە ی تلخ خاطرات ش��
......�اد آوری شدە بودند 

)توت�ا ( 

ظارە گر عص�� شد نم�دونم  چرااا رفت و من هم ا�ستادم و رفت�شو ن
...بودم 

... شدم ک�فمو برداشتم و را�. �عد اینکه داخل شدن منم داخل شدم 

ون دادم اصال نف� ب�� ... حتما مینا ماشی�شو الزم دارە �ا�د تح��ل �دم 
 مصمم تر شدم  برای قبول کردن این شغل این مرد �ا�د برگ

�
ردە �ه زند�

.�خواد �اد حرف وک�ل افتادم اون میتونه درمان �شه اما خودش نم

.ت �ه نظرم فقط علت اختالل این مرد از دست دادن چشماش ن�س

ە ای برای ادامه ندارە خصوصا که ش��دم در�ا�� بود � ە تو زندگ�ش و انگ��
...طوفا�� کردە تمام زندگ�شو 

� اون زن �ه ... وجود اومدە  ساحل این همه و�را�� طغ�ا�� بود که �عد رف��

ون دادم �ع�� وقتا وجود و حضور آدم ها�� که دو  س�شون داری نف� ب��
...خ�� �نوشت سازە 

...اینقد تو فکر بودم نفهم�دم � رس�دم ....... 

 ز�اد  داخل شدم �از این آسا�سور لعن�� خر 
�

...اب بود �ا �� حوصل�

..شه اووووف �شد ما حوصله نداشته �اش�م اینم حوصله داشته �ا

...�� بود اما رفتم �اال ...�ا غ�ض �له ها رو �اال رفتم 

وتاشون تا در رو �از کردم صدای خندە های د... �ل�د زدم داخل شدم 
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...اومد 

.ل�خند تل�� زدم 

...در �ستم جلو رفتم �ا د�دنم دوتاشون شاد و شنگول اومدن 

 از � و روم می�ار�د 
�

...�� حوصل�

:پونه �ا د�دنم �ا ل�خند گفت 

ی �ا رو�اە ؟؟- �ه �ه قهرمان ش��

: سمت سالن رفتم خودمو رو م�ل رها کردم و ولو شدم و گفتم

�لن�م اما خال خا�  -

:ن�اهم کرد و گفت 

هال� هال�  -

:�از ل�خندی زور� زدم و گفتم 

...جووون خودت �ه چ�که آب بهم �دە  -

]07:27 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم_توت�ای#

زادخو  _مس�حه#

٣٠_�ارت#

:جلوم ا�ستادە بودن که مینا گفت 

�� شد قبولت نکردن �ا خودت رد کردی ؟ -

:ل�خندی زدم و �ا ل�خند ای��ار گفتم 

79



م ...اتفاقا قبول کردم  - .اومدم وسا�لم ب��

طرف رو د�دی ؟  -پونه 

� کردم و �ا ل�خند گفتم  :�مو �اال �ای��

د�دم  -

:گفتم   مینا �شو �ه �شونه ی سوا� که چطور بود و که �ا ل�خند 

پ�� نبود اش��اە بود حدستون  -

:�ا تعجب ز�اد و جیغ گفت 

چی�ی�ی�یی��  -

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

آرە اما �ه مش�� دارە  -

:مینا ��ــــع گفت 

و�لچری ؟... فلجه  -

ون دادم گفتم  :آب دهنمو قورت دادم و �ا آ� از س�نه ب��

نه اتفاقا  -

:پونه که مهلت حرف زدن نم�داد که گفت 

�س �� ؟ -

.مد�� پ�ش تصادف کردە ب�نا�شو از دست دادە 

دوتاشون هنوز ا�ستادە بودن 

آخیی��  -مینا 

�  -من � طور م�خواین اینجا وا�ست�� ...هم��
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:دوتاشون ن�ام کردم که گفتم 

� ب�ار�ن  - آب از � چاە که نم�خواست��

خونه رفت که رو �ه پونه گفتم  � :مینا سمت اش��

� نیومدە هنوز ؟ - افش��

:پونه �ا ذوق گفت 

سه - ع� م��

:رو �ه پونه �اذوق گفتم 

خوشحا� د�گه  -

.آی ذوق کرد آی ذوق کرد آدمو �ه وجد م�ارە 

مینا �ا �ه لیوان آب خنک برگشت 

:لیوان رو سمتم که گرفت گفت 

�ه ن��جه رس�دی ؟ -

:لیوان رو از دس�ش گرفتم و گفتم 

.قرار شد امشب  وک�لش ب�اد حرف بزن�م  -

ون دادم :گفتم   �از �اد عمارت افتادم و  �ا آ� که از س�نه ب��

اونم تک و تنها ... طرف خر پوله عمارت نبود که ق� بود  -

:پونه �ا ح�ت گفت 

ه دردی دوا کنه فق�� و غ�� �ا��  چ...  �ل دن�ا رو داشته �ا�� اما ن�ی��  -

:مینا �ا چشم� گفت 

ح�ف شد وگرنه قا�شو بزن  -

د داشتم آب م�خوردم لیوان رو از دهن  � م فاصله دادم این حرف رو که م��
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:نف� تازە کردم و گفتم 

خرم �م ...ا�ه م�د�د من اونجا چه غل� م�کردم ... آهان که این طور -
...�گن اون آدم هم �ه نامزد داشته م...شدە � از اونجا در ب�ارم 

:پونه کنارم �شست و گفت 

...واقعا  -

� رو�ه روم گذاشتم و گفتم  :خم شدم لیوان رو م��

این طور که فهم�دم ترکش کردە �عد از این ج��ان  -

ا�ط اونجا چجور�ه ؟ را�� هس�� میتو�� ؟ -مینا  حاال ��

ون دادم �از �اد �د عن�� ها و داد و ف��ادش اف :تادم و گفتم نف� ب��

.اما ممکنه �مونم ...نم�دونم  -

چی�� نم�دو�� ؟ �ع�� �� ؟ -پونه 

]07:27 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣١_�ارت#

درسات �� از درسات عقب م�مو��  -مینا 

س� م�کنم درسامو هم �خونم  -

گف�� طرف جووونه ؟ -پونه 

:متفکرانه گفتم 

و� اینقد دپرسه که نگووو ....�ه � سا� ممکنه �اشه   -
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ا�ط جال�� ندارە  -پونه  .خب حق دارە ��

�ینم  چه پ�ش اومدم ��م وسا�مو جمع کنم تا �عد �ه مامانم زنگ بزنم ب -
.م�اد 

و ا�ه مامانت قبول نکرد ��  -مینا 

ون دادم دس�� �ه پ�شان�م بردم و گفتم  :آ� از س�نه ب��

.�ا�د بتونم راض�ش کنم  -

:�ا لب و لوچه ای کج پونه گفت 

...ام�دوارم  -

فتم گفتم  :�لند شدم سمت اتاق که م��

...برم وسا�لمو جمع کنم  -

ون و �� �و صدا مشغول.... جمع کرن  چمدون رو از ز�ر تخت کش�دم ب��
... وسا�لم شدم 

. ن�م ساع�� �ارم طول کش�د 

....چندتا�� از کتا�امو که واجب بود �ا خودم بردم 

ون �ا چمدو�� که دن�ال خودم م�کش�دم  ...از اتاق اومدم ب��

ون �لند شد و گفت  :پونه �ا د�دنم از اتاق اومد ب��

ی ؟؟ - �ه این زودی م��

�اد ا�سولیناش افتادم 

� دارە �ا�د تزر�ق کنم  - .�ا�د برم برای ناهار ا�سول��

:ن�اە چمدون کرد و گفت 

همه ی وسا�التو بردی ؟ -
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هر چه که الزم داشتم  -

:مینا هنوز رو م�ل �شسته بود گفت 

ت �ارتن �ق�شو هم خودمون که م�خوا�م وسا�لمون رو جمع کن�م برا -
.م�کن�م 

:پونه �ا ل�خند گفت 

م�خوای برسونمت ؟ -

:�ا ل�خند تمام رو ل�ام گفتم 

م  - نه ع��زم خودم م��

.افش�نم م�اد ... واسه ناهار �مون د�گه  -پونه 

ون دادم آروم  ..نف� ب��

� وسط سالن برداشت و ادامه داد  : پوونه م��ا�لشو از رو م��

م  - .�ذار آژا�س �گ��

.رفتم نم�دونم واقعا چم بود ��م دلشورە گ...  ن�اهم �ه پونه بود

:رو �ه مینا گفتم 

سالم منو �ه داداشت برسون  -

.برام آژا�س م�گرفت ... د�گه حواسم �ه پونه نبود که داشت  

� رفتم دقا.......  ��� کوتاە منتظر �ا �د �خ�� تمام �له ها رو �ا چمدون �ای��
� آژا�س اومد  ...موندم تا ماش��

...ودم خانم سع�دی بود که تو آژا�س �انوان �اهاشون �ار کردە ب

...�ا د�دنم ل�خند داشت 

�مک کرد و چمدون رو داخل صندوق عقب م�ذاشت .... 
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:و گفت 

از ؟... توت�ا  - ی ش�� داری م��

:�ا ل�خند بودم و گفتم 

�ار پ�دا کردم ... نه  -

:در صندوق عقب رو که می�ست گفت 

عه �ه سالم�� کجا ؟ -

]07:27 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو_مس�حه#

٣٢_�ارت#

پرستاری  -

اوووف درد� سازە  -

به�� از این آژا�سه خب  -

� که م�چرخ�د منم رفتم و جلو �شستم دوتامون هم زمان سوار سمت ماش��
.شد�م 

:�م��ندمو که می�ستم گفت 

تنهامون گذاش�� توت�ا  -

ن�اهم بهش رفت اونم �مر بندش رو که  می�ست

ا�ط ا�جاب م�کنه رفت�� �ا�د برە -من  ��

عجی�ه که مادرت اجازە دادە اونم پرستاری  -
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� که گفتم  :آب دهنمو قورت دادم همه هم مادرمو م�شناخ��

هنوز �اهاش حرف نزدم   -

� رو روشن کرد حرکت که کرد گفت  :ماش��

ی مطمئنه ؟ - جا�� که داری م��

:ل�خند مصنو� زدم و گفتم 

ام�دوارم  -

 و گفت 
�

:ن�م ن�ا� بهم کرد �از حواسش رو داد �ه رانند�

ام�دواری ؟ -

....خب چارە چ�ه �ا�د اعتماد کرد  -

... اد نکن در �ل گفتم که مراقب خودت �ا�� ب�خودی هم �ه ک� اعتم -
ل اعتماد ه��� قا�... این دوران آدم �ه چشم خودش هم اعتماد نم�کنه 

. ن�ست 

خدا بزرگه  -

 تمام طول راە رو نص�حت ک -
�

� طورە که تو م�� و من فقط . رد ا�شا� هم��
ز � دلسوزی سکوت کردە بودم و گه گداری تای�د م�کردم حرفهاش رو که ا

...بود 

...�ه مقصد رس�دم هر �اری کردم حساب کنم قبول نکرد 

� آوردم  ...چمدونمو �ای��

ال آروم نبودم اص... �ه جوری بودم اون ته تهای  دلم پر دلشورە و اضطراب 
...نفهم�دم چطوری زنگ در رو زدم 

ف برای �ار دوم زدم زنگ آ�فن رو صدای پرو�ن پ�چ�د تو اف ا

سالم خوش آمدین  -

86



که داخل   دلهرە بود تمام وجودم... منو د�د ل�خندی زدم و در �از شد 
...شدم 

� �ا چمدون ز�ادی ب � نداش�� � بود نم�دونم چرا �اهام �ارای رف�� رام سنگ��
...اونقدر ها دخ�� �� دست و �ا�� نبودم اما 

دم س� کردم ل�خند بزنم و داخل شدم �ا چمدو�� که دن�ال خو 
... م�کش�دم 

...پرو�ن رو �له ها منتظر بود 

ه سخ�� �از دن�ال �� راە بود تا رس�دم �ه در ورودی عمارت و �له ها رو �
...خودم کش�دم این چمدون رو 

:مقا�ل پرو�ن ا�ستادم و �ا ل�خند خسته ای گفتم 

دیر که نکردم ... سالم  -

خوش اومدی ... نه ع��زم  -

آقای نق نقوی �د عنق عمارت در چه حاله ؟  -

:ل�خند زد و گفت 

 �د عنق و �د اخالق  -
�

.همون طور�ه ... داری م��

.آرە د�گه تازە �ا ورود و اومدن من �د تر هم شدن  -

:�ا ل�خند متاثری که تو ن�اهش د�دم گفت 

ک� ...م معنا اما نه نفرما�د آقا خ�� خوب و مه��ونند آقا هس�ند �ه تما -
.درکش نم�کنه 

ه  داد �ا �از ح��� که تو صداش رو د�دم �ه خو�� حس کردم که ادام
:�غض 

...خودم بزرگش کردم �ه ت�که جواهرە روز�ار �ار نبود  -
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]07:27 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٣_�ارت#

ی ن�ست که سادە از کنارش �گذرە - � آقای عمارت  نه واقعا این واقعه چ��
. هرچه هم صبور �اشه اما سخته تحمل کرد�ش 

شک تو �غضش اذیتم کرد که نف� عمیق کش�دم ن�اهم بهش بود نم ا
:چشماش بود که گفت 

نه متوجه  دوسالش بود نه فهم�د مادر �ع�� چه...سخ�� که خ�� د�دە  -
.ە گرفت شد مح�ت �دری چه طع� دارە �در بزرگش ��رست�شو �ه عهد

واوووو -

 پر فراز و �شی�� داشته �س
�

نه واقعا زند�

:که ادامه داد 

آقا بزرگ نذاشت �چه ها آوارە �شن -

رو�ن ادامه جواب سوالمو گرفتم که پ... �چه ها ، فک کردم تک ��ە �ال 
:داد 

ش  - ح�ت زندگ�شون سخت گذشت ثروت بود م... دوتا خواهرای بزرگ��
نبود از �در و مادر 

� �در و مادرش  کرد و ز�ر پرو   آقا بزرگ همت... ثروت بود اما عش�� نبود ب��
روت رو تا در ق�د اما  تمام این ث... ثروت آقا ز�اد بود .... �الشون رو گرفت 

ا و مهندس دادن  ...ح�ات بود �ه دخ��
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:�ا تعجب گفتم 

.�س �در آقای مهندس �� ؟ خب اون وارث محسوب م�شه  -

والشون درسته و� تا خودشون در ق�د ح�ات بودن صاحب اخت�ار ام -
 ا�شون بود که همه رو �ه نام نوە هاش کرد . بودن 

�
.زرن�

:سکوت بود د�گه که تعارف کرد �ا ل�خند و �غض گفت 

�د داخل پرستار  - �ف ب�� ���

م که � ل�خندی زدم و �از این چمدون رو دن�ال خودم کش�دم �شت � 
:اومد گفت 

� اتاقتون هم آمادە کردم د�گه �ا خ�ال راحت میتون�د مست - .قر  �ش��

سمت �له ها رفتم 

نم�دونم شا�د د�گه . ..وا�� �از �ا�د آن چمدون رو بردارم ان�ار صد ک�لو بود 
:خسته شدم که �ه سخ�� که �اال رفتم و گفتم 

ناهار آمادە است ؟ -

.�له پرستار آمادە است  -

� رو �چی��د لطفا  - � رو تزر�ق م�کنم براشون م��  تا ا�سول��

م�ارم �اال  -

له ی دور تر ا�ستادم روی همان �له ها  برگشتم ن�اە پرو�ن که در فاص
:ا�ستادە بود کردم و گفتم 

-  � نه پرو�ن جان  ع��زم  م�ا�م �ای��

:مردد بود اما گفت 

و �چینم ؟ - � م��

:�ا ل�خند گفتم 
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ا�ه زحم�� ن�ست  -

وظ�فه ی منه ... نه پرستار  -

:�از ل�خندی زدم که ادامه داد 

راس�� قرارە دوتا خدمه زن ب�ان  -

گرفتم که ادامه   در حا� که  �له ها رو �اال میومد منم راهمو ... جلو اومد 
:�دم گفت 

. شه این طوری اوضاع هم به�� م�.. آقا دستور دادن دوتا م�اد  -

:همراهش راە افتادم �ا چمدونم که گفتم 

...درسته  -

�ستاد که دقیق رد شد�م  از مقا�ل در اتاق ام�� �اشا �شت در اتا�� ا.......
...کنار اتاق مهندس بود 

:ل�خند زد در اتاق رو �از کرد �ا ل�خند گفت 

اینم اتاق شما پرستار  -

واقعا ممنونم  -

اشه و نزد�کشون اتاقتون کنار آقا قرار داد�م تا �امال حواستون بهشون � -
...�اش�د 

]07:27 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٤_�ارت#
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:ل�خند زدم و گفتم ... ن�اهم �ه اتاق رفت 

...ممنون دس�تون درد نکنه  -

:�ا ل�خند بود ای��ار گفت 

ی �م و ک� بود بهم �گ�د  - � چ��

چشم ... ا�شا� که عال�ه  -

� ن�اهم و چشمم در گردش بود و گفت  - :ن�اهش ب��

..چشمتون روشن  -

 � :ن�اهم بهش بود که �ا گف��

� و �چینم رفت  - � م�� م �ای�� رفتم و سمت ل�خندی زدم ن�اهمو ازش گ... م��
اتاق دادم �ه آرو� داخل شدم 

و �شت �م �ه آرو� و چمدون ر ... داخل شدم .. �ه اتاق خ�� بزرگ بود 
...�دون ا�جاد و �و صدا در رو �ستم ... کش�دم 

ی که نظرمو جلب کر  � ون دادم در لحظه ای اول چ�� و.. د نفسمو ب��

...پنجرە ی قدی بزرگ اتاق بود و تخت بزرگ دو نفرە 

...جلو رفتم �ا چمدونم 

:ز�ر لب گفتم 

 برای �ه نفر ؟ -
�

تخت �ه این بزر�

�مد ... روزی اتاق چ�دمان جال�� داشت �ه س�ک مدرن و ام....پو�� کش�دم 
� توالت  تخت که همه �ا هم مش� و نارن�� ب ...ود و ست دیواری و م��

 قال�چه ی و رو تخ�� �لب� رنگ ح��ری که هارمو�� جال�� داشت و ح�� 
..کف اتاق مش� نارن�� بود 

� جالب بود ... قشنگ بود  رو رها  جلو رفتم کنار تخت چمدون... همه چ��
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دون رو �از چم.. انداختم رو تخت ... کردم و مقنعه ام رو از �م کش�دم 
� و تون�ک در آوردم و ل�اسامو  عوض ک �ه ...ردم کردم و �ه شلوار ج��

� توالت بود که پوش�دم  رک م�کنم چقد تازە االن د... صندل راح�� کنار م��
...�اهام درد م�کردن تو اون کفش های �اشنه �لند 

� توالت ا�ستادم  ون دادم ... مقا�ل آینه ی م�� � .. نف� ب�� ی پوست س��
...نزە �ه قول پونه  بر ... و البته �دون ل� ... صورتمو دوست داشتم 

... س�� �اال �ستم موهامو �ا شونه که از چمدون  در آوردم  شونه زدم و دم ا

...ارت آب دهنمو قورت دادم دستم �ه شال رفت �ادم اومد آقای عم

....ستم شال رو رها کردم و اتاق رو ترک کردم و در رو �ه آرو� �

چشم �ستم ...ستادم چند قد� ب�ش�� تا اتاق  ام�� �اشا نبود که  �شت در ا�
:روم گفتم و در رو زدم همزمان آ.. و تقه ای �ه در زدم و ... لحظه ای 

؟...ام�� �اشا  -

دو تقه �ه در  مث لحظه های اول ورودم هن�ام صبح �از جوا�� �ش��دم �از 
...جواب که �ش��دم ... زدم و آروم اسمشو صدا زدم 

از ... ع نا مناسب م�ادا خواب �اشه �ا وض...  ترد�د داشتم برای �از کردن در 
ب تقه های �ه این فکر پوزخندی زدم ا�ه وضع نا مناسب بود �س �ا�د جوا

....در رو �دە �س �ه آرو� در رو �از کردم 

ە بود که مقدار �� د ر رو �از کردە ن�اهم �ه اتاق رفت دستم رو دست گ��
...بودم 

ون دادم  ت  �ه در مهندس رو تخت دراز کش�دە بود �از �ش... نفسمو ب��
رو� جلو �ه آ... نم�دو�ستم خوا�ه واقعا �ا اینکه �� تفاوت ...داشت 

�د حدس زدم جلو تر که رفتم از نفس های آروم و منظ� که م�کش... رفتم 
...�س خوا�ه 

ون دادم  ... نف� ب��
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تا�لوی   تازە ن�اهم رفت �ه... برگشتم ن�اە  �ه ساعت �شت �م کردم 
 که رو دیوار نصب بود 

�
م �ا واقعا صبح من متوجه این �شدە بود... بزر�
...نبود 

�ک ...بود  آب  دهنمو قورت دادم و ن�اهم هنوز �ه تا�لوی روی دیوار 
...تند�س رو�ا�� �ا چشما�� آ�� تر از در�ا 

]07:28 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٥_�ارت#

...ن�اهم �ه تند�س در�ا بود 

وفان �عد رفت�ش  �ا �له این ز��ا روی چشم در�ا�� �ا�د همان در�ا �اشد که ط
...بر جاست هنوز 

ا و �ا ژست ه.. چندتا تا�لوی کوچ�ک هم رو همون دیوار نصب بود 
...حالتهای مختلف 

:تم و آروم در حا� که ن�اهم �ه تا�لو بود گف... پوزخندی زدم 

...)ی این عمارت �ه تند�س رو�ا�� برای  آقا... تو �ا�د در�ا خانوم �ا�� ( 

ون دادم و ادامه دادم ... لحظه ای سکوت  :نف� ب��

 حقم دارە آقا آخی�ی�� ..که آقای این عمارت رو �ا رفت�ش ز�ر و رو کرد ؟( 
ه خودش م�ج اون ن�اهت واقعا در�ا�ه واس.. دچار ت�ش �شن  در�ا خانوم 

..)م�ج  ر�خته بهم آرامش آقای عمارت رو 

 از هر گونه هنوز تمام ن�اهم بهش بود احساس م�کنم این ن�اە آ�� خا�
...عاطفه ای 
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�ع�� ند�د ... آقای عمارت لب ساحل ن�اهتون م�ش�نه طوفان رو نمی�ینه ؟
این ن�اە چه طوفا�� همراهش دارە ؟ 

� �اور م�کنه ...البته حق دارە آقای جوان عمارت ن�اە عاشق هم�شه کورە 
.�ه آشو�� همراە این ن�اە خفته است 

چشماته و هر   طوفان تو ( لب تر کردم و پوزخندی زدم و آروم زمزمه کردم 
... )ک�  نمی�ینه

خ�دم که �ه دفعه �ا صدای عص�� ام�� �اشا بود که هراسون سم�ش چر 
:گفت 

حرفاتون تموم شد ؟ -

شت داشت �ه من ب��دە ب��دە �ا ترس در حا� که ن�اهم بهش بود و هنوز �
:گفتم 

.ب�دارتون کردم ... ب�خش�د  -

:�ا عص�ان�ت تمام گفت 

اینقد حرف زدی � درد گرفتم  -

من معذرت م�خوام  -

فتم ادامه دادم  :در حا� که سم�ش م��

.اومدم که ا�سولی�تون رو تزر�ق کنم  -

ون دادم و ... سکوت کرد �اال �ش ا�ستادە بودم  :گفتم   که نف� ب��

� تزر�ق - � هم ا�سولی�تون رو �ای�� کنم هم ناهار آمادە   �لند نم�ش�د ب��م �ای��
است 

م س� کرد �لند �شه منم تا خواستم �مکش کنم و دس�شو �گ�� 

د که قد� چنان زد  رو دستم که دستم تنها درد گرفت شوک بهم وارد ش
�دا کرد و عقب گذاشتم از ترس  خم شد و عصای سف�د رو �ا لمس دست پ
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ک �دون حر�� �ا �م... �ا خشونت �از کرد و سمت در خرو�� رفت 
... عصاش 

ز شدت عص�ان�ت خوب م�دو�ستم راە �له ها و راە �له و سالن رو �لد بود ا
....لوم بود حرصشو � عصا خا� م�کرد �ا تکون تکون دادن �ا خشمش مع

...نم�شد  خ�� �اهاش �ل �ل کنم  خ�� عص��ه 

ز من قد �ه �و گردن ا... هم کنارش شدم ...  ��ــــع خودمو  بهش رسوندم 
ما  �ه دفعه تا�� �ه موهام دادم �دون اینکه من �خوام ا... �لند تر بود 

.. .این �ار غ�� ارادی بود ... موهای دم اس��م �ه صور�ش خورد 

الف جهت او ��ــــع �ا دس�� لرزون جمع کردم و طرف د�گر شانه ام که مخ
...بود آوردم 

]07:28 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٦_�ارت#

) ام�� �اشا ( 

همون  صدای قدم هاشو �شت �م ش��دم که ��ــــع خودشو بهم رسوند و 
..لحظه که از اتاق خارج شدم 

صورتم گذشت  هم شانه ام که شد لمس موهاشو  رو  خ�� ��ــــع و گذرا از 
...ردم اصال نتو�ستم هال�� کنم اما لطافت موهاشو �ه خو�� حس ک

� د... آرام�� نداشتم ... عص�� بودم . آب دهنمو قورت دادم  ... ر�ا رف��
� � جای هیچ چ... مختل شدن زندگ�م .... وجود این دخ�� ... ناب�نا�� من  ��

... خودش ن�ست 
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د ؟دستان روز�ار دست �ه دست هم دادە تا مرا از �ای ب�نداز 

فت ... کنارم حسش م�کردم  ای لعن�� و من حرصم را � این عص... راە م��
..خا� م�کردم 

.اصال حوصلشو نداشتم 

�کرد مه��ون  صدای خ�� مه��و�� داشت و  �د تر از اون که خ�� س� م
...شا�دم این طوری بود واقعا ... �ه نظر ب�اد 

م�شه دل�شی�ش راە رو �لد بودم عص�� بودم که آروم �ا لح�� که واقعا ن
:بود�ش رو منکر شد گفت 

....چرا اجازە نم�دین �مکتون کنم  -

� طور �ه آرو� اما �ا حرص سمت �له ها  ترجیح م�دم سکوت کنم هم��
فتم که ادامه داد  :م��

ماست خب من برای اینکه اینجا �اشم �مکتون کنم و حواسم �ه ش -
.استخدام شدم 

:�ا لج�ازی تمام گفتم 

احت�ا�� ندارم -

:دخ�� سم�� بود معلومه کوتاە ب�ا ن�ست که گفت 

�س چراااا پرستار استخدام کردین ا�ه احت�اج ن�ست؟ -

د د�د که سکوت کردم حوصله جواب دادن نداشتم اخم کردم که صد در ص
:پرس�د 

از دستم ناراح�� ؟ -

:لحنم عص�� بود که گفتم 

شما چند سالتونه ؟ -
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:صداش پر خندە بود که گفت 

� ؟ - برای �� می��

:�ا پوزخند  گفتم 

� �ه دخ�� �چه پنج ساله حراف و فضول�د  - ...برای اینکه ع��

حساس کردم ا... مکث کوتا� بود که صداش آروم بود و ان�ار ناراحت شد 
� رفتم ... کنار �له هام  اون هم کنارم ... و �ه آرو� �ای��

:که �ا لحن دلخری گفت 

.نه پنج سالم ن�ست  -

:�ا پوزخند گفتم 

.ول حراف�د مسلمه پنج سالتون ن�ست اما ش��ه همون پنج ساله های فض -

اینجا �له ها حواستون �اشه  -

� �له بودم ... اینجا رو خوب �لدم - که تنها �   هردفعه... نم�دونم چندم��
� شمارە م�کردم اما امروز حواس برام نگذاشت ک ه �ه دفعه حس اومدم �ای��

ص�� شدم کردم دمای دس�شو رو دور �ازوم که �ازومو گرفت �ه دفعه ع
ال �ال �ه هرچه اص... اصال من �ه این دخ�� پرستار تازە وارد آلرژی داشتم 

ە زنه آلرژی پ�دا کردم  �ش جدا کردم �ا �ا عص�ان�ت  �ازومو  از دس... دخ��
:عص�ان�ت گفتم 

... بهم دست زن  -

:تر� تو صداش حس کردم و آروم �ا تته ت�ته گفت 

خواستم �مکتون کنم  -

:�ا عص�ان�ت ز�اد گفتم 

؟  ......حاال که چند �له ب�ش�� نموندە  -
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:�از �ا ف��اد غ��دم 

.احت�ا�� �ه �مکت ندارم پرستار �ت تو �ار خودت �اشه  -

]07:28 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٧_�ارت#

�زە بهم اینقد سمجه که گفت  :جدا دارە اعصاب منو م��

.خب �ار من �مک �ه شماست  -

:�از ف��اد �از صدامو گذاشتم رو �م ف��اد زدم 

ی- آرە اما نه اینکه بهم دست بز�� دستمو �گ��

داشو ش��دم صدای هراسون دو�دن پرو�ن بود که اومد �ا نگرا�� ز�اد ص
:گفت 

؟؟..چرا اینقد حرص م�خور�د ... �� شدە آقا  -

� برم گفت :م �ا عص�ان�ت در حا� که خواستم �له ها رو �ای��

.....راحتم �ذار -

:پرو�ن کنارم قدم برداشت که گفت ... صدای قدمهاش �شت �م 

ن�د عص�� م�ش�د آخه براتون خوب ن - � . �ست آقا چرا اینقد شور م��
تون �م تا��د نکردن  ...دک��

� ناهار خوردی که مدتها  بود ن�شسته بودم �ا �مک پرو�ن رفتم که  سمت م��
:مخاط�م پرو�ن بود و گفتم 
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...خستم پرو�ن خسته  -

� و م�چینم  - .االن م��

:پرستار ��ــــع گفت 

� رو �ا�د تزر�ق کنم  - ... اول ا�سول��

� خونه رفت �� شک  و صدای قدم  هاشو ش��دم که سمت آش��

:آروم رو �ه پرو�ن گفتم 

� هست اال �ارش  - ...این دخ�� حواسش �ه همه چ��

:پرو�ن  صند� روکش�د �مک کرد که �ش�نم و گفت 

ا بزنم �ه تخت موهاتون رو کوتاە کردین ماە شدین مث قد�م -

:همزمان که می�شستم گفتم 

پرستار متوجه �شد این تغی�� رو  -

د که گفت  � :آروم حرف م��

:تم بهش نم�اد دخ�� � �ه هوا�� �اشه �از پوزخند زدم و گف -

...آرە اما خنگ و فضوله -

شو ش��دم که صدای قدم هاش رو ش��دم اومد و از اون  فاصله ی دور صدا
:گفت 

� رو م�چی��د من برای آقا تزر�ق م�کنم - ... پرو�ن جان تا م��

صدای نزد�ک شدن قدم هاش رو ...پرو�ن چش� گفت و رفت 
:وزخند گفتم نم�دو�ستم چند قدم د�گه موندە تا برسه که �ا پ... م�ش��دم 

....پرستارخو�� ن�س�� پرستار -

ردم و نفسهای ان�ار کنارم ا�ستادە بود که بوی عطر مال�مشو خب حس م�ک

99



:منظمش رو که گفت 

چرااا ؟ -

:�از پوزخند و �ا تمسخر تو لحنم و گفتم 

� ط..تو متوجه تغی�� و کوتاە شدن موهام �شدی - ور زل زدە حس کردم هم��
....غ�� از این هم نمیتو�ست �اشه .... �ه من و �ه موهام 

:که گفتم 

� هست  - ...جز �ارتون ... حواستون �ه همه چ��

:�ا منو من گفت 

...ا�ه حرفای که راجب اون تا�لو  -

:�عد مکث خ�� کوتا� ادامه داد 

...نامزد سا�قتون زدم متأسفم  -

:�ا پوزخند گفتم 

...ز�ر و �م منو هم که در آوردین  -

-  � ...شن �ا د�دن تا�لو حدس زدم نامزدتون �ا... پرو�ن خانم گف��

نه که �ا خشم گ � :فتم خ�� سخت بود برام از در�ا دارە حرف م��

-  � ...ا�سول��

]07:28 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٨_�ارت#
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:آروم زمزمه کرد ، ان�ار دلخور شدە و گفت 

....االن تزر�ق م�کنم  -

رو �ه  صدای جدا کردن قرص از زر ورقشون... سکوت کردم منتظر  شدم 
مث  خو�� م�شد حدس زد که دستمو گرفت و درحا� که دو تا قرص

ه پرستار جد�د و هم�شه پرو�ن بهم م�داد و این �ار این وظ�فه محول شدە �
:گفت 

...اول این قرص ها رو �خور�د لطفا  -

ا جرعه ای آب تا قرص ها رو گذاشتم ته حلقم لیوان آب رو دستم داد و �
..نوش�دم 

� گذاشت  سا�ت بود . ..لیوان رو از دستم گرفت ش��دم  �ه آرو� رو م��
ی نگفت  � ....چ��

...اما این بوی عطر مال�مش بود که آرامشمو ر�خته بود بهم 

تمو داد �اال و گفت ... تا �خودم اومدم  :ل�ه ی ت���

.م�خوام براتون تزر�ق کنم  -

� اما من واقعا از تزر�ق هر روز اینا � ه ستوە اومدە بودم سوز�ش درد نداش��
....واقعا خسته کنندە بود برام 

ون �ا ن�ش سوزن تموم شد �ا � اومدم ب�� انصاف ... ر تزر�قتا از فکر ا�سول��
..هم که �اشه �ارش رو خوب �لد بود 

:که �از صداش پرمه��ا�� شد و گفت 

اذ�ت که �شدین ؟ -

.....نه  -

� و � اومد ف�� ن در حال تمام اون لحظات که گذشت خدمت�ارا  که م��
� بودن از �و صدای �� که ا�جاد شدە بود صدای ق � چ�دن م�� رار گرف��
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� م�شد فهم�د  ...ظروف رو م��

...ش��دم صند� کنار دست منو کش�د و �شست 

براتون م�کشم و خورش رو م�کشم روش ایرادی ندارە ؟ -

مدتها بود �ا ...  واقعا برام مهم نبود گشنه هم بودم اما  اینجا سختم بود 
...ک� هم غذا �شدە بودم 

.صدای بهم خوردن ظروف و کش�دە شدن غذا رو متوجه شدم 

:قاشق و چن�ال رو تو دستام گذاشت و گفت 

...ساالد هم گذاشتم گوشه ی �شقاب  -

:دامه داد که ا...  سکوت کردم که قاشق چن�ال رو تو دستام تنظ�م کردم 

�م� خواس��د من کنارتون �شستم  -

...راحتم  -

ه ق�مه �اشه بوی غذاها که پ�چ�دە بود م�شد از عطر عال�شون حدس زد ک
:که �� اخت�ار �ا ل�خند گفتم 

...غذای امروز ق�مه است  -

ە اش رو خودم حس م�کردم ک :ه گفت نه واقعا چرا سنگی�� ن�اە خ��

دوست داری ؟ -

...م�خورم  -

...براتون برنج �م کش�دم ز�ادش براتون خوب ن�ست  -

...م�دونم  -

...�س م�ل کن�د تا از دهن ن�فتادە  -

تمو �ا خ�� وقت بود خلو ... لحظا�� گذشت �� حس �دی بهم دست داد 
م نکن س�دم ک� قسمت نکردم سختم بود قاشق پر کنم �ه دهان ب�� ه می��
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....اش��ا� مرتکب �شم 

:ترد�د داشتم برای خوردن که آروم زمزمه کرد 

-  � ؟....چرا م�ل نم�کن��

س�دم ؟ از ... واقعا چه جوا�� داشتم  تحق�� شدن  خجالت م�کش�دم �ا می��
ار بودم که �ا لحن مه��ا�� گفت  � :ب��

؟ �ه تنها�� عادت دار�د ؟؟...من هستم سختتونه  -

�ا وجود پرستارهای ق�� �از تنها �ف م�شد غذاتون ؟ -

]07:28 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٣٩_�ارت#

.مهم ن�ست  -

�شه �ه عنوان شما �ا�د از این �ه �عد �ه حضور من عادت کن�د  چون هم -
.پرستار و همراە در کنارتون خواهم بود 

برام ...  واقعا چطور میتو�ستم این دخ�� رو تحمل کنم... پو�� کش�دم 
ا�ط فع� که دارم  � در�ا گند زد �ه و . سخت بود �ا �� ...جودم رف��

:که صداشو ش��دم آروم گفت 

؟.ام�� �اشا ش��دی �� گفتم  -

:چی�� �ه ابرو دادم و �ا خشم گفتم 

... �له کر ن�ستم  -
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:�ا عص�ان�ت ب�ش�� گفتم  

... اینقد اسم منو هم ن�ار  -

:آروم گفت 

...مث �ک دوست کوچک�� .... خب م�خوام �امن راحت �اش�د  -

ی که از خاطرم گذشت � عذاب آور  آب دهنمو قورت دادم پوزخندی زدم چ��
.بود نه لحن و حرف و شیوە و رفتار این دخ�� 

ب من اسم دوست ندارم خ... لطفا در�ا ع��زم اینقد �ه من نگو مهندس ( 
دارم مث همه

:�ا عشوە ی ز�اد تا�� �ه موهای طال�ش داد و گفت 

.مگه �� شد حاال خودت م�دو�� من این طوری راحتم  -

ورت دادم ن�اهم بهش بود �ه آ�� چشماش �ه ��� ل�اش که آب دهنمو ق
�ا�ش رنجم م�داد این ز��ا روی را واقعا دوست داشتم هر چند �ا� �ا ن�ش ز 

:ل�خند زدم �� �ه جلو خم شدم �ا ل�خند و ش�طنت گفتم 

نم ؟ دوست داری منم شما رو خانوم دک�� صدا بز ... که این طور  -

اشتم و هیچ �امال ب�تفاوت �� احساس ت��ن لحن ممک�� که ازش �اغ د  
ی از لح�ش و گفتارش جز �� تفاو�� نبود درک من این ب � :ود و گفت چ��

هر جور راح�� مهندس  -

.شکسته ل�خند بود رو ل�م اما خودم هم خوب م�دو�ستم �� روحه دل

:اما �ا لح�� که م�ج م�ج توش خواهش   بود گفتم 

اشا ام�� �... در�ا ع��ز دلم منم دوست دارم �ه اسم صدام ک��  -

:فقط ن�اهم کرد که ادامه دادم 

�� حس م�کنم فاصله ی ز�ادی ب�نمون - � ه وق�� مهندس صدام م��
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رداشت من این �ه ل�خند تح��لم داد مصنو� ، �� روح ، �د و ��� چرا ب
��ا رو�� م�� که عاشق این ز ... طوری شدە من که این همه دوسش داشتم 

... بودم 

م�کنم ازم  اون �ارها م�گه که دوسم دارە و عاشق منه اما چرا احساس
� ما ن...فاصله دارە  �ست که چرا �ا من راحت ن�ست چرا صم�می�� ب��

:گفت 

�ذار هر جور ما�لم صدات کنم  مهندس  -

�ا حرص و  عص�� شدم �ه دفعه تن صدام �دون اینکه �خوام �اال رفت و 
:عص�� گفتم 

ازی م�ذاری �سه در�ا هرچه م��م خالفشو انجام م�دی دق�قا بنای لج� -

:اونم عص�� شد و �ا عص�ان�ت گفت 

� تو حق نداری � من داد بز��  - .صداتو ب�ار �ای��

:ه گفتم از اینکه صدامو �لند کردم �دون اینکه خودم متوجه �شم ک

...من متوجه �شدم اصال �� شد ... من -

:�ا پوزخند گفت 

 متوجه �شدی ...   آهان که این طور  -
�

!!داد و هوار م�ک�� م��

:پو�� کش�دم آروم دس�� �ه موهام بردم و گفتم 

)من معذرت م�خوام اصال هرچه دوست داری صدام کن  -

]07:28 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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٤٠_�ارت#

� �لند  که حالم �د شد �ه دفعه از �شت... عص�� شدم دست خودم نبود  م��
.شدم 

ردم و که ��ــــع خودشم �لند شد تکون خوردن صندل�شو �ه خو�� حس ک
:�د تر از اون �ازومو گرفت و ��ــــع گفت 

� لطفا  - �ش�ن��

ته بودم و آشف... م�� �ه خوردنم نبود  ... حالم اصال خوب نبود واقعا 
:ناخوش که گفتم 

م�ل ندارم  -

...�� اینقد اذی�تون م�کنه  -

:�ا خشم گفتم 

ی ن�ست  - � چ��

....ا�ه حضور من اذی�تون � -

:نذاشتم حرفش رو ادامه �دە که گفتم 

....گفتم که مهم ن�ست  -

ن راە �ه راە  �اد در�ا اذیتم م�کنه و حاال حضور او ...چشم �ستم �ا حرص 
....خاطراتم رو زندە م�کنه 

� �ش�ن�د که غذاتونو  �خور�ن �ه خاطر ت...ام�� �اشا لطفا  - زر�ق ا�سول��
... حالتون �د �شه �ا�د ناهارتونو م�ل کن�د هرچند �ه اج�ار 

�ش �ه سکوت کردم �ازوم تمام مدت دس�ش بود که �ا �مک هدا�ت دس
...آرو� �ه �ازوم که �ش�نم � جام 

ون دادم و  �ا ترد�د �شستم  ...نف� ب��
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رد�د قاشق بود که تو دستم اومد �� برای گرفت�ش ت... سکوت کردم 
:داشتم که آروم زمزمه کرد 

ع��ز من....لطفا  -

ا مح�ت م�کنه �ا ترحم ؟ حالم اونقد �د و �� حو  صله اس که این دخ��
یح دادم از این �ه حوصله ی �گو مگو �ا �ه پرستار جز رو د�گه نداشتم و ترج

...�عد اونو رها کنم �ه حال خودش 

 ب�اشه �ه اون تا
�

ی ندارە �االتر از وق�� من دن�ام س�اهه هر چه �خواد رن� ث��
 ن�ست 

�
.س�ا� رن�

:که گفت 

ا�ط فع� شما بو  - دن سخته نم�شه درکتون  نمیتونم �کنم چون واقعا در ��
..ل شما قضاوت کرد اما من فقط پرستارتونم و وظا��� دارم در ق�ا

...سکوت کردم 

ن گذشت پر حال �گو مگو و �ح�� ن�ست تمام این مدت سالها�� که بر م
...بود از �حث و جدال و کوتاە آمدن من 

نم �ه حال خودش امروز هم مث هم�شه کوتاە م�ام و این پرستار رو رها م�ک
...هر طور دوست دارە رفتار کنه 

و عطرش ب��چه روزی هزار �ار لمس کنه دستام...روزی هزار �ار �گه ع��زم 
...تو مشامم دستامو لمس کنه 

�ه دخ�� �ه پرستار  اما ع��ز اون که �ا�د میبودم و نبودم د�گه چه حال وق�� 
... �اشم د�گه فر�� �ه حالم ندارە ع��ز �... از � ترحم ع��زم م�گه 

....نبودم ....وق�� ع��ز اون ز��ا روی �� وفا نبودم 

ون دادم و مشغول خوردن شدم  ...نف� ب��

:�عد لحظا�� کوتاە گفت 
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ون  - ....دوست داری �عد  �ف غذا ب��م ب��

:لقمه ی نصفه ن�مه ام رو ج��دم و گفتم 

کجا ؟ -

ون نرف�� ... هرجا دوست داری  - .فک کنم خ�� وقته ب��

 تمام گفتم 
�

:�ا �� حوصل�

� ندارم  - ون رف�� نه تما�� �ه ب��

� براتون الزمه  - ون رف�� اما تف��ــــح و ب��

:ە گفتم �از هم دهنم پر بود ج��دم �س از قورت دادن و مک�� کوتا

احت�ا�� ن�ست  -

: ن�اهم �ه نقطه ی تار�ک س�اە رو�ه رو بود که ادامه دادم

� مثال حالمو خوب م�کنه که الزمه ؟؟؟ - ون رف�� ب��

]07:29 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو_مس�حه#

٤١_�ارت#

ی نگفت   � ب آروم  قاشق و چن�ال... سکوت کرد چ�� ش تو فقط صدای ��
...�شقاب و صدای آروم ج��دن غذاشو 

 دقا��� گذشت دست از خوردن.... منم �دون حر�� غذامو خوردم 
ود بوی د�گه م�� �ه خوردن نداشتم آخه کنارم که �شسته ب... کش�دم 

و زندە عطرش برام آزار دهندە بود خودشو نم�د�دم آثارش خاطراتم
...م�کرد 
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ون کش�د و دست از خوردن کش�دە بودم که صداش منو از این فکر ها ب�� 
:گفت 

�ه �� فکر م�ک�� ؟ -

� بود رو گرفت و همزمان لیو  ا�� تو دستم جا سکوت بود که دستمو که رو م��
:داد و ��ــــع �شت بندش گفت 

....این دوغه -

ونم راجب لیوان رو که گرفتم نم�دونم من چرا کنج�اوی �اغم اومد ا
:پرستاری که برام وجودش مهم نبود اما پرس�دم 

� ؟ -  م�ک��
�

خانوادە ات اینجا زند�

از  ... نه  - ش��

�ه خاطر درسات اومدی اینجا  -

...�له دا�ش�اهم اینجاست  -

البته سخته همزمان درس خوندن و �ار کردن ... موفق �ا��  -

 �چرخه -
�

�ا�د چ�خ این زند�

� ��ــــع دس... دوغمو خوردم  تما� �ه دستم تا لیوان رو از دستم گرفت رو م��
س کرد و داد دهنمو �ا� کرد صداش �از پر مح�ت ل�خند رو هم م�شه ح

:گفت 

ون  - .�� خو�� �ا�� و اخم نک�� و �د عنق ��� ب��م ب��

خندی �ه لب لح�ش ش��ه دخ�� �چه های لوس �انمک بود که �� اخت�ار ل�
:زدم و گفتم 

کجا ؟ -

جاهای خوب  -
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:�از جدی شدم �از �ه خودم اومدم و گفتم 

احت کنم  - .واقعا حوصله ندارم ترجیح م�دم �عد غذا اس��

:ت خ�� سمج و �ه دندە است نم�شه �اهاش لج�ازی کرد که  گف

اماپ�ادە روی براتون الزمه  -

� ندارم  - ون رف�� .گفتم که من االن حال ب��

�م  - احت م�� .خب �عد اس��

:سکوت کرد که �ا لحن ملتمس ز��ا�� گفت 

....�اشه ام�� �اشا  -

� و گفتم  :�لند شدم از �شت م��

احت کنم  - .فعال منو ب�� اتاقم م�خوام اس��

.ساعت سه قرص دار�د ا�ه خواب �اش�د ب�دارتون م�کنم  -

:دامه داد �ازمو گرفته بود �ا هم هم قدم شد�م و �ا لحن پر خندە ا

ب�دارت کنم �د عن�� نم�ک�� که ؟ -

توهم�شه این قد م�خندی ؟ -

:�ا همون لحن پر خندش گفت 

.خندە بر هر دردی دواست  -

:�ا پوزخند گفتم 

ح�� �ه کوری من ؟؟؟ -

: شا�د  دو �ا سه ثان�ه مک�� کرد و اما �ا لحن آرو� گفت

.ما افاقه م�کنه درسته شا�د این مقوله درمان ن�ست اما بر �د عنقیهای ش -
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:خند�دم آروم و گفتم 

که این طور  -

درسته چون درمان شما فقط تالش خودتون برای خودتونه -

]07:29 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٢_�ارت#

.اما من ام�دی �ه بهبودی ندارم  -

� کردین ش��دم این ح - الو روزتون هم خودتون خودتونو نا ام�د کردین تلق��
� نامزدتون در�است  .�ه خاطر رف��

رای خشم د�گه حا� ب... تا اسم در�ا م�اد من تا عمق وجودم م�سوخت 
...ای او را نداشتم حا� برای دفاع از �� وفا�� ه... برای جدل �ا غ�� نداشتم 

ا�ط  ر وقت د�گه تو �د زما�� که از ه... چون تنهام  گذاشت تو �دت��ن ��
..ب�ش�� بهش احت�اج داشتم 

:�ا خون �دی تمام گفتم 

ین اتفاق دل�ل اما ا... خ�� ق�ل تر از این حادثه اون منو تنها گذاشته  -
ته ک� که از الب... رفت و من موندم و تنها�� ... مح�� برای رفت�ش بود  
... دثه موندە بود و� نم�دونم چرا ق�ل از این حا... چشم ب�فته د�گه افتادە 

...این برام سواله 

:�له ها رو �اال رفت�م که گفت 

روزهای �د م�گذرند  -
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.آرە اما روزهای من تار�که روشن نم�شن  -

.هیچ وقت ام�دتون رو از دست ندین  -

� شدم که �شت در اتاقم هس��م  ...د�م در رو �از کرد داخل ش... مطم��

تخت که  �ه تخت  رس�د�م �ام �ه آرو� خورد �ه ل�ه ی...جلو رفت�م 
:برگشتم �شستم که گفت 

ون ندار�ن �مونه برای ف - �  �ه ب�� روزها ... ردا م�دونم امروز حال رف��
هم�شه در راهند 

:�ا ل�خند گفتم 

....�له ا�ه عمری �اشه  -

احت کن�د  - .االن تنهاتون م�ذارم اس��

 م�کنم  -
�

.�له احساس خست�

:�م�م کرد دراز کش�دم برام رو تخ�� رو کش�د همزمان گفت 

.و �از م�ذارم �اری داش��د صدام کن�د من در اتاقم ر ... من اتاقم هستم  -

...لعنت �ه این کوری 

� موهام که همه رو بهم ر  �خت �ا لحن که �ه لمس  دس�شو حس کردم ما ب��
:شادی گفت 

�ست پنهون ح�ف این چهرە ن... حاال آقای این عمارت فوق العادە شدن  -
!شدە �شت این همه غم ؟

ب بود �ارش پر ش�طنت بود مث دخ�� های ش�طون �از�گوش برام جال
..اصال �ا این طور دخ�� ها�� �و �ار نداشتم 

.در�ا هم�شه رس� و جدی بود 

:که �ا همون لحن شاد ادامه داد 
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.هم�شه �خند �اشا خندە بهت م�اد .. امروز ل�خند رو زدی  -

ی نگفتم  � چ��

رفته بود ...ش کرد جز �اد در�ا لعن�� که م�شه ناد�دە گرفت مگه م�شه فرامو 
اشتم حضورش  اذیتم کرد اما دوسش د... اما من خواب راحت نداشتم 

.عاشق و دیونه اما رفت�ش ب�ش�� عذا�م داد 

ون دادم  نف� ب��

:صدای قدم هاشو ش��دم دور شد و گفت 

.ساعت سه خواب �ا�� ب�دارت م�کنم  -

 در�ا خب ��م واسه منم وقت �ذار خب تمام وقتت رو تو مط�� (

�سل م�کنم �اشه مهندس جان �س فردا تعط�له �ه خاطرت برنامه هامو ک -
م�ام 

:دونم و گفتم جا�ه جا کردم گو�� رو تو دستم و ملتمس بودم و عص�� نم�

-  
�

چهار روزە همینو م��

ق �از�ــهای تو �م شلوغه م��ض دارم نمیتونم �ارمو ول کنم ب�ام �ه عش -
.برسم 

]07:29 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٣_�ارت#

م خب �س �ه ؟ در�ا جانم من بهت احت�اج دار ...�ا من �ا�� عشق �از�ه  -
چه دل�ل ص�غه محرم�ت خوند�م ؟؟
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:لح�ش خ�� حق �ه جانب بود و منو دلخور کرد و گفت 

.من که اصال را�� نبودم مهندس جان شما ا�ار کردین  -

این مدت ..  .درسته ا�ار کردم چون دوست دارم نم�خوام از دس�ت �دم  -
وال�� مدت نامزدی هم دارە م�گذرە اجازە �ا�ان دادن �ه این را�طه و زمان ط

.رو هم نم�دی ازدواج کن�م مدام �ارتو بهونه م�ک�� 

 �از 
�

:ن و گفت �از هم سکوت من و مخالفت او ... �از هم حرفهای هم�ش�

هزار �ار گفتم عجله نکن مهندس  -

این سه ساله هم گذشت چقد د�گه �ا�د �گذرە ؟ -

�ذار مط�مو عوض کنم مستقر �شم  -

ش� �� بهونه در�ا �ه �م در�م کن وق�� پ�... من د�گه طاقتم � اومدە  -
....م�ک�� نم�ذاری بهت دست 

.نذاشت حرفمو �امل کنم 

:که ��ــــع گفت 

�اشه حاال �س فردا م�ام  -

ت م�ک�� هم�شه حرف حرف خ��ه این �ار هم مث  دفعات ق�ل منو اذ� -
� شمالمونو زهرمون کردی  .رف��

� شک م�ک�� �د بی��  - مق� خود�� مهندس �ه همه چ��

�م ب��م لب م�... م��م این �ار رو نکن خالفش رو م�ک�� ... بهم حق �دە  -
 از این قر� �از�ا خوشم نم�اد 

�
�... ساحل م�� �عد .... م تنها م��م شب م��

ی آب ت��  از من چه انتظاری داری ؟   ... �ا دوستات م��

.من از این ادا اصول عاشقانه ی مزخرف خوشم نم�اد  -

�س چرا �ا دوستات رف��  -
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نمیتو�ستم درخواس�شونو رد کنم زشت بود خب  -

آرە �ا اونا بری ایرادی ندارە زشت�ش مال منه-

...اە شلوغش نکن د�گه  -

ی �ه خوردە �ه منم بها �دە مدام �ه عواطف و احساسات من ا - یراد م�گ��

:لح�ش عص�� شد ت���خانه و گفت 

...مهندس  -

:منم عص�� شدم �ا خشم و عص�ان�ت گفتم 

من اسم دارم اسم منم ام�� �اشاست -

-   � .� ب�مار دارم االنم وقتمو نگ�� مهندس جان که �...  صداتو ب�ار �ای��

)گو�� رو قطع کرد 

ون دادم چشمهای تار��مو �ستم و ز�ر لب زمزمه ک ردم نف� ب��

)برای ک� دل �ه در�ا بزن�د همسفر �خواهد نه قایق (

...نم�دونم چقدر طول کش�د تا خوا�م برد

این خواب بود ؟...  نم�دونم تو عالم رو�ا بودم �ا واق� 

صدای آرام �خش در�ا ؟

م و پ�چ�دە بود صداش تو گوش... �ه آرو� کتفمو تکون م�داد  

ام�� �اشا  -

د  � من ... جدی بود  در�ا اینقد لح�ش مه��ون نبود ... در�ا منو ام�� صدا نم��
�از خواب در�ا رو د�دم ؟ دخ�� طوفان  خاطراتم 

...رو�است ش��دن ع��زم و جانم از ز�ان در�ا 

:م �ه آرو� کتفمو تکون داد و پ�چ�د صدای دلنوازی تو گوش 
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ب�دار نم��� ... ام�� �اشا  -

 بود 
�

دە ی در�ا که اما پر بود از خاطرات طوفان ز ... دن�ای رو�اها�م رن�

...چشمامو �ه آرو� و ترد�د رو �ه تار�� ها �از کردم 

]07:30 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٤_�ارت#

�ه آرو� چشمامو ماساژ دادم 

تون حرف بزنم - االن �د ساع�� ...  �ا�د ساعات داروهاتونو تغی�� �دم �ا دک��
.هست 

�لند شدم �شستم که دستمو گرفت 

... دوتا قرص کف دستم گذاشت 

�شونو حس کردم �ه خو�� و ظر  � افت ناخن هاش ��م �لند بودن ت��
...انگشتاشو 

�� ارادە نف�  لیوا�� دست د��م داد که از بوی که تو دماغم پ�چ�د و من
...عمیق کش�دم بوی خوش پرتقال رو �ه خو�� حس کردم 

رصها رو �ا در سکوت �دون  ادای  �المه ای از جانب من ق... سا�ت بودم 
.لیوان رو از ل�انم فاصله دادم ... آب پرتقال خوردم 

از این لحن نم�دونم چقدر از آب پرتقال موندە بود که صداشو ش��دم  �
:مه��ان اغوا گر دلنواز  و گفت 

....لطف کن همشو �خور  -

116



ه ذات این نم�دونم چرا من تو این لحن ترح� رو د�گه حس نم�کنم آخ
نه ...صدا مه��ونه نا�ه  �  ازش حس �ه مه��ا�� خا�...عاطفه ف��اد م��

م�کنم 

م�کنم و  این مه��ا�� از � دلسوزی ن�ست �ه ذات خدا دادی توش حس
 

�
 رو مهمون حس درون�م و ضم�� ناخود آ�اهم بهم م�گه �ه ل�خند هم�ش�

ل�اش دارە

�ت های ال� که �ه آرامش عجی�� رو �ه مخاط�ش تزر�ق م�کنه و این موه
.رو خدا �ه هرک� نم�دە 

. آب پرتقال رو �امل خوردم که لیوان رو از دستم گرفت

ون که �از این در  ی دادە ب��م ب�� خواست رو تکرار کرد انصافا نم�دونم چه گ��

ون  - حاال که ب�دار شدی �اشو �ه دوش �گ�� تا ب��م ب��

:�ا خندە ادامه داد 

ز جون اینقد �ه این تخت چس��دی و همش دراز کش�دی آخرش دور ا -
ی  .زخم �س�� م�گ��

ون دادم که �از �ا خندە ادامه داد  :نف� ب��

ز�ون آقای این عمارت رو موش خوردە ؟ -

�خندی واقعا از دست ش�طنتهاش و حرفها�ش نم�شد ل�خند نزد که ل
...زدم 

:که �از رشته ی �الم �ه دس�ش موند و گفت 

وردە �ا نکنه نه مث اینکه آقا موشه جرات کردە ز�ون آقای عمارت رو خ -
قورت دادە خودش 

آقای عمارت ؟

م اما حاال آرە �ه زما�� بود... عنوان جال�� بود آقای کور این عمارت 
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:که پرس�دم 

بهم م�اد  این عنوان ؟ -

مارت این عمارت صاحب دارە آقا دارە اهل ش شمای�د آقای این ع -

:�از خندە های ش�طو�� تو حرفاش حس کردم که گفت 

حاال آقای این عمارت اح�انا قصد �لند شدن ندارن ؟ -

ل�ه ی تخت  همون لحظه دستمو �لند کرد �ع�� م�خواست �لندم کنه و از 
ز تو دس�ش �لند �شم و در حال کش�دن دستم بود که دستمو �ه آرو� ا

.کش�دم 

ی  - ی دوش م�گ�� اول م��

م  - لطف کن �ه پرو�ن �گو ب�اد ل�اسامو آمادە کنه ... م��

� �ارتون - م �ای�� تموم شد زنگ  خودم آمادە م�کنم م�ذارم رو تخت من م��
...رو بزن�د م�ام �اال 

:جدی و مح�م گفتم 

شما نه گفتم �گو پرو�ن ب�اد -

]07:30 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٥_�ارت#

:من جدی بودم اما �ا خندە گفت 

چه ایرادی دارە ؟ -
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:�ا لح�� جدی گفتم 

ایرادش �ه من م��وطه در ضمن خندە برای چ�ه ؟ -

:ه گفت �از هم خند�د که صداش ف��اد بود و نم�شه ناد�دە گرفت ک

خوش خندم د�گه چ�ار کنم  -

.اما اینجا جاش نبود  -

:قد� جلو برداشتم و گفتم 

لطفا �گو پرو�ن ب�اد  -

�اشه هر جور ما�� م��م ب�اد  -

:تا �و�س  بهداش�� حموم همراه�م کرد که گفت 

وان رو پر کردم چند دق�قه ای م�شه -

 � :د گفت �ا خندە  لحن کود�انه ای و ان�ار �ا �ه �� �چه حرف م��

متون  - .حاال ب��د آقا �د اخالقه تا ق�ل اینکه خودم ب��

ش�م زد این همه مات که بود ن�اهم �ه تار�� �ه دور دستهای س�اهای اما خ
:ش�طنت برای چ�ه که �از خند�د و گفت 

... شو�� کردم  -

:امه داد در حا� که هلم م�داد �ه آرو� سمت حموم و �ا خندە اد 

جدا د�گه  تا این حد  گستاخ ن�ستم خواستم فقط �خندی  -

فتم و صدای واقعا ش�طنت ز�ادی دارە این دخ�� تا �ه خودم اومدم لو ر 
:�سته شدن  در ش��دم و ق�ل از اون صداشو که گفت 

�ارتون تموم شد صدام بزن  -

ون دادم این دخ�� دن�ا�� ناشناخته ا.. در�سته شد  ... ی دارە برام نف� ب��
   پر از ش�طنت پر از شور جوا�� ... دن�ا�� که برای من جال�ه 

�
ام�د و زند�
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دثه من این را در دن�ا�� که من سالها ست �م کردە بودم ح�� تا ق�ل این حا
..در�ا جست و جو م�کردم اما ن�افتم 

...تک تک ل�اسامو انداختم تو  س�د که جاشو �لد بودم 

� دستم �ه د... سمت  حموم رفتم چند قدم  � قدم �ا گرف�� ... یوار هفتم��
که تو آب گرم   نف� برون دادم رس�دم �ه آرو� دست خم کردم  دن�ال وان

ل�ه ی  وان خ�س شدم و احساس لذت �خ�� از گرمای آب بهم دست داد 
........وان رو پ�دا کردم و داخل وان شدم 

 اش بود  پوش�دم و دور خودم سفت کرد
�

م و حوله ام جای هم�ش�
...�م��ندش رو �ستم 

ون  مث هم�شه  کور مال کورمال اومدم ب��

م نفس عم��� و �دون اینکه �خا.. از گرما و �خار حموم نف� تازە کردم 
.ق بود کش�دم  که بوی عطرش و �ه خو�� احساس کردم ان�ار تو اتا

حواسموجمع کردم من اش��اە نم�کنم 

ون رفته  صدا�� که �ش��دم شا�د ق�ل اینکه اومدە �اشم... جلو رفتم   ب��
....�اشه 

 که تو خلوتا
�

م داشتم مقا�ل ق�ل اینکه برم ل�اس بپوشم طبق عادت هم�ش�
...تا�لو ا�ستادم 

امروز اصال مقا�ل در�ا نا�ستادە بودم 

... ش�ا�ت پر درد  آب دهنمو قورت دادم دلم طوفا�� بود و لحنم پر �ال�ه پر 
...مث تمام این روزها�� که این اواخر بر من گذشته بود 

ون دادم و آروم زمزمه کردم  :نف� ب��

ی؟  - ی نم�گ�� ....�� وفا ازم خ��

ا من چه کرد ؟؟پوزخند زدم دلم داغ داشت تازە بود پر خون بود این زن �
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:ادامه دادم 

ی ازت ندارم الاقل محض خاطر اون سه سال � - ا خودت خ�� وقته خ��
.�گو �ه ام�� �اشا�� بود 

:�ا پوزخند ادامه دادم 

که �� عاشقت بود ... �ه مهندس  -

...ی�ینه دل ا�ستادن مقا�ل تا�لو رو هم نداشتم احساس کردم منو م

]07:30 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٦_�ارت#

ود رفتم سمت �مد چند قدم بود شمردم سمت تخت رفتم چند قدم ب
...شمردم مث هر دفعه که تو ذهنم م�شمردم 

دم  � اما همچنان �ا خودم حرف م��

مو پ�دا کنم خم شدم س� کردم  ل�اسا.... البته �ا خودم که نه �ا تا�لوی در�ا 
...و رو تخت �ا لمس دست پ�دا کنم 

د عن�� چقد دل �ه دلت دادم �ه تموم �.. .. تو اون مدت آشنای�مون  -
ە  نخواس�نات صبوری کردم االن چشمام تار�که �ا رفتنت... هات  قل�م رو ت��

. کردی هیچ ام�دی هم  قل�م رو روشن  نم�کنه

هم انداختم  حوله رو ...تک تک ل�اسامو �ا لمس اینکه چ�ه کدومه پوش�دم 
همون اول رو تخت 

آ�� پر  دلم برای آ�� چشمات تنگ شدە �ه قول این دخ�� خوش خندە -
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آشوب 

ا فرهنگ خندە که نم�خند�دی قه قه در شان و شخص�ت �ه خانم دک�� �
تنگ شدە که  نبود اما دلم برای همون ل�خندی نصفه ن�مه ی �� روحت هم

...ازم در�ــــغ م�کردی 

� داشتم اما  .�ه قول تو همش پول نم�شد .... همه چ��

مو گرفت تو رو پوزخندی زدم واقعا دلم پر بود از دست این روز�ار  چشما
... ازم گرفت 

را حس م�کنم نم�دونم چ... آرە کور شدم و واسه تو �ا من بودن ک� شأنه 
ی بود برای ق�ل آن ج��ان �ل اج�ار �ا من موندی و این حادثه بهانه ا

...جدا�مون 

مس تا�لو دلم آروم برگشتم �از مقا�ل تا�لو ا�ستادم دستمو دراز کردم برای ل
ا این تا�لو و قرار نداشت مث هر روز ه�ش� نم�دو�ست تو خلوت خودم �

...درد دل م�کنم هزار حرف نگفته رو دلم سنگی�� م�کنه 

��اە  اومدم �ا اما نبود فکر کردم اش... دستمو دراز کردم برای لمس تا�لو 
� بودم  ن بود که نبود حرص و نا�اوری دو دستام  رو دیوار در حال گش��

� طور عص�� دیوار رو لمس م�کردم  �ه نفس  �ه شدت عص�ا�� شدم... هم��
...نفس افتادم 

� شدم که � جاش ن�ست ...  دیوانه شدم  .مطم��

:که �ا ف��اد گفتم 

پرستار ...پرستار  -

شه �از شد و شا�د دە ثان�ه نکش�د در هراسون �از شد �دون اینکه زدە �
صدای نفسهای نگران شا�د پر ترس رو �ه خو��  حس کردم 

:که �ا ترس و دلهرە  �ا تته پته گفت 
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:��دم عص�� بودم �دون هیچ آرام�� که �ا ف��اد غ...�� شدە ام��  -

تا�لو کوووووو؟ -

ی �ش��دم جوا�� نداد فقط صدای نفس نفس زد�ش که �از � � ا داد چ��
:گفتم 

تا�لوی در�ا  کجاست ؟؟؟ -

:�ا ترس و تته ت�ه گفت 

داشتم ...بر...من  -

:اد زدم اصال مراعات ه��� رو نکردم ح�� حال داغون خودمو که ف��

تو ب�جا کردی  -

ه م�شدم و جوا�� نداد فقط صدای قدم هاش رو ش��دم و من داشتم دیون
صدای کش�دە شدە کشو �از شد�ش رو 

رد و �اعث این خون �د�ش برام عذاب آور بود و ب�ش�� منو عص�� م�ک
...م�شد �از از کورە در برم 

بوی عطرش . ..که �از صدای قدم هاشو ش��دم که اومد رو�ه روم ا�ستاد 
ون ذرە ای آرامش مشامو پر کرد اما من تو بند این نبودم عص�� بودم  و �د

.صدای نفس کش�د�ش رو هم �ه خو�� م�ش��دم 

]07:30 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٧_�ارت#

قا همون دق�... درست م�شد فهم�د �ا فاصله ی �� رو�ه روم ا�ستادە 
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... لحظه که در  اوج عص�ان�ت بودم 

کش�د �ا   برخورد شونه ی برس رو تو موهام حس کردم که موهامو شونه
:کش�دم اول برس �ه موهام همزمان  گفت 

...لطفا آروم �اش  -

:م نذاشتم حرفش �امل �شه عص�� هلش دادم �ا دستمو ف��اد زد

تو �ه چه ح�� برداش�� ؟؟ -

� رو خوب ش � صدای برخوردش �ه زم�� ��دم �ا افتادن شونه رو زم��

:که �ا عص�ان�ت ادامه دادم 

.تو �ه پرستاری حق نداری �ه مسائل شخ� من دخالت ک��  -

:صداش پر ترس بود اما پرو تر از این حرفها بود که گفت 

وجود این تا�لو رو دیوار اتاقت �� دل�له  -

ادی دارە و �ا ف��اد بودم مگه من آروم م�شدم مخصوصا د�دم جسارت ز�
:��اد زدم خ�� گستاخه تازە �ش�مون که ن�ست ه��� پرو هم هست که ف

ە ی احمق گستاخ  - �ه تو م��وط ن�ست دخ��

م �ا این دخ�� �اش م�شد اینقد این لحظه ها برام عذاب آور نبود که �ار 
فتادم �ه غ���ه �ه افتادە و چنان احساس حقارت م�کنم که �ه این حالو روز ا

. پرستار گستاخ  مقا�لم ا�ستادە و ز�ون درازی م�کنه

هگناه... وجود این تا�لو رو دیوار اتاقت درست ن�ست اصال  -

ه توش بود رو حرف و �لمه ی آخرش رو �ا تا��د اما �ا ته ما�ه ی ترس ک
.خوب حس کردم 

نه که  �از عص�� شدم گستاخ�ش حد نداشت که واسه من از گناە حرف � م��
:�ا عص�ان�ت تمام هلش دادم و ف��اد زدم 
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...پرستار تو �ارای من دخالت نکن  -

... فقط ش��دم  این �ار رو که کردم و میون ف��ادم بود که صدای ج�غش رو 
� و صدای برخوردش بود که نم�دونم �ه کجا �خورد و افتاد ز  .م��

...صدای ج�غش تو گوشم پ�چ�د و ناله ی خف��� که کرد 

جی�� م�دل تمام عص�ان�ت  و خشم �ه دلهرە ی ع... آب دهنمو قورت دادم 
شد 

� �ا دلهرە و ترس �شستم زانو زدم و در حال لمس ز  � بودم برای روی زم�� م��
کرد آخ��ن   پ�دا کرد�ش آخه هیچ صدای د�گه ازش �ش��دم ناله ی خفه ی

....لحظه و تمام 

� زدم و نم�دونم کجا افتاد چند �ار دستامو برای پ�دا کرد�ش رو ز  م��
..م�گشتم 

فتم دستامو درسته پ�داش کردم جلو تر ر ...که �ا لمس دستم �ه دس�ش بود 
� طور برای لمس ت�ش جستجو گر بود  هم��

� افتادە بود  �� ازش �ا لمس دست فهم�دم بیهوشه هیچ صدا... رو زم��
.نم�ش��دم 

:ترس �دی �ه جونم افتاد که �ا منو من گفتم 

ت�ا....تو... س....پر... تار..پرس -

هیچ جوا�� �ش��دم 

کردم که �ا دستام رو ت�ش بود �ه شدت تکون دادم هیچ عکس العم� حس ن
:ف��اد گفتم 

....پرو�ن ... پرو�ن  -

رو لمس  خ�� ترس�دم نم�دونم چه مر�م بود همچنان دستام جستجوگر 
...ت�ش بود شا�د تکو�� �خورە شا�د جوا�� �دە اما در�ــــغ 

125



ردم که �� ارادە جای جای صور�شو لمس ک... دستم رو لمس صور�ش بود 
رو موهاش بود ی دستم �ش ؟

دە پ�شون�ش ؟ زخم ش... قل�م ر�خت ... و خ�� � انگشتام حس کرد 
درسته خونه ... خون ؟

:م ف��اد زدم که �از ف��اد تو صدام اوج گرفت و �از صدام گذاشتم رو � 

]07:30 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٨_�ارت#

؟...پرو�ن  - پرو�ن کجای�ی�ی��

و ... ش��دم  صدای دو�دن بود قدمها�� که هراسون سمت اتاق � اومد رو 
�� که پر بود لحظه �ه لحظه ب�ش�� شد و مقا�ل در اتاق متوقف شد و صدا

د و هنوز حر�� نزدە ب � که �ا د�دن ... ود از دلهرە و  نگرا�� و نفس نفس م��
:توت�ا بود که جیغ خفه ای زد و �ا لحن مضطر�� گفت 

آقا �� شدە ؟؟... �� شدە  -

:�ا ترس و نگرا�� گفتم 

... پ�شون�ش خون م�اد  -

نم�دونم �ه کجا داشتم اشارە م�کردم

دم که گفتم  � :خودم ناراحت بودم و نفس نفس م��

...زخ� شدە پرو�ن  -

:پرو�ن هراسون گفت 

126



�� شدە ؟... وای�� ال�  -

:�اعص�ان�ت و ترس گفتم 

پرو�ن �ه �اری �کن دست دست نکن  -

ە ب�مارستان ... پ�شون�ش زخم شدە  - ��م قاسم ب�اد ب��

:��ــــع گفتم 

نه..نه  -

:متعجب صداش  بود که گفت 

چرااااا ؟؟.. نه  -

:نفس نفس تو تو صدام و گفتم .... آب دهنمو قورت دادم 

ی ت�ش کن �گو قاسم ب�اد  - � .ل�اسش مناسب  ن�ست اول چ��

رو�ن س� از نفس نفس زدن پرو�ن و صدا�� که حس م�کردم متوجه شدم پ
.... در �لند کرد�ش داشت 

داشتم قدرت د�دن ن... که خودم س� کردم �مکش کنم اما نمیتو�ستم 
�اری رو    نم�دو�ستم چ�ار کنم احساس �دی بهم دست داد که توان هیچ

:فهم�دم پرو�ن �لندش کردە و گفت ...نداشتم 

...�ه �الشت گذاشتم ز�ر �ش  -

صدای  درست متوجه نم�شم اما صدای نفس نفس زدن های پرو�ن بود و 
ن برگه های صدای تند تند کش�دە شد....قدم ها�� که �ا عجله برم�داشت 

....دستمال �اغذی بود 

د  � �ات آرو� که �ه صور�ش م�� ....و صدا�� ��

� جور � در �م و پ��شون بودم ک :ه گفتم آب دهنمو قورت دادم هم��

؟...بیهوشه ... �� شد ...پرو�ن  -
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� طور ا�ستادە بود...پرو�ن جواب نگرا�� های منو نداد  م ن�اهم در هم��
ر رو تو ذهنم تار�� ها �ه دن�ال چه بود آن لحظه م�خواستم این تصاو�

...اما این قدر نگران بودم نم�شد ... تجسم کنم 

:صدای پرو�ن بود که گفت 

؟؟... خو�� پرستار ... خو��  -

اشو ش��دم � صدای لرزون پرستار بود که ش��دم  �� ارادە از اینکه صد
:جام �ا ترس ز�ادی و �� از دلهرە ام �استه شد که گفت 

ی  - � ...جان ...ن�ست پرو�ن ...چ��

.خون م�اد ...پ�شون�تون زخم شدە  -پرو�ن 

...�از تند تند  کش�دە شدن برگهای دستمال �اغذی بود   

:دو�ارە صداش این �ار پر �غض بود که ش��دم گفت 

ی ن�ست نگران ن�اش�د  - � ...گفتم که چ��

:پرو�ن نگران بود م�شه �ه خو�� از لح�ش فهم�د و گفت 

ە شما رو درمان�اە  - ��م آقا قاسم ب�اد ب��

ل م�کنه :که گفت   نم�دونم چرا احساس کردم �ه زور دارە �غضشو کن��

�م ن�ست �ام گ�� کرد ل�ه ی فرش  - � �� شد  اصال نفهم�دم یهو ... چ��
 � � توالت ... خوردم زم�� ...�م خورد ل�ه م��

]07:30 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٤٩_�ارت#
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.....احساس کردم �لند شدن دوتاشون ا�ستادن 

:پرو�ن 

؟؟... توت�ا جان مطمئ�� حالتون خ��ه  -

:صدای قدم هاش رو م�ش��دم که دور م�شد و گفت 

ی ن�ست  - � ...نه چ��

ون که پرو�ن گفت  :رفت ب��

؟...دعواتون  شد درسته آقا  -

منو ش��دە که  آب دهنمو قورت دادم معلومه  که پرو�ن صدای داد و ب�داد 
:گفتم 

شما م�دو�س��د که تا�لو رو برداشته ؟ -

خودم حلش  آرە من بهش گفتم که ناراحت م�ش�د اجازە نم�دین اما گفت-
. م�کنم

کجا بردە گذاشته ؟ -

برم ب�ارم �ذارم � جاش .... تو ان�ار  -

زور دلم �ا اینکه �ا  آب دهنمو قورت دادم نم�دونم واقعا از ته دلم بود �ا از 
:خودم درگ�� بودم هنوز گفتم 

.گه مهم ن�ست من که  نم�خاستم بردارم حاال برداشته شد د�... نه به��  -

نخاستم . ... رد صدای داد و ب�دادتون � اومد منو خ�� نگران حالتون ک -
.زخم پ�شون�ش هم حاال د�دم نگران�� شدم ... دخالت کنم 

:�از عص�� شدم �از جدی �ا خشم گفتم 

دخ�� گستاخ�ه  -

حو نم�شه خندە از ل�اش م. آقا خ�� مه��ون خون گرمه .. نه اتفاقا  -
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ون داد و ادامه داد  :نف� ب��

�ه زن غ���ه اینجا  بهش گفتم این �ار رو نکنه  گفت که لزو� ندارە تا�لوی -
ناهه درست �اشه ال اقل تو د�د ن�اشه چه م�دونم واال م�گفت اصال گ

ن�ست 

..ا�ستادە بودم �ه حرفهای پرو�ن گوش م�دادم 

 خاطرتون م�شه -پرو�ن 
�

راست هم  م�گفت وجود این تا�لو �اعث آزرد�
وب هم خودت م�دو�� خ. م�گه آقا ا�ه در�ا م�خواس�ت ترکت نم�کرد 

ش�� این خود م�دو�� که در�ا خانوم ق�ل این حادثه �� �اهاش مش�ل دا
و سه �اری که ان�ار �ادتون رفت اون د... شما بودین که کوتاە � اومدین 

� و بهم زدن نامزدیتون بود که �� التماس کردی ا�ط�شو قبول  بنای رف�� و ��
.کردی 

اشتم آب این من بودم که قبول ند... تمام حرفهای پرو�ن واقع�ت بود 
.د دهنمو قورت دادم لب تر کردم که گوشم �ه حرفای پرو�ن بو 

ر از جانب در�ا این اتفاق هم بهانه ای �س�ار قوی غ�� قا�ل ان�ا -پرو�ن 
ە  ساله  �  نزد�ک �ه... خانوم بود که االن  هیچ �ا�� ازتون نم�گ��

� حاال که م�خوام بهتون ��م آقا تا�لو رو برداری گفتم ممکنه نارا حت �ش��
از بهونه خ���ه این �... برداشته به�� خودتون که دلتون ن� اومد برش داری 

.فهمه دن�ام س�اە س�اە ک� منو نم�... نم�دونم پرو�ن نم�دونم  -

م  ل�ه ی تخت خودمو کشوندم �ام مح�م خورد �ه ل�ه ی تخت که �ا �م��
کش�د از اینکه   ال� پرو�ن که پر �غض بود اە از نهادم �ه عمق وجودم پر 

صدام در ب�اد

...احساس حقارت م�کردم 

:ل�ه ی تخت �شستم و گفتم 

فت مگه من چه گنا� از خدا �له دارم پرو�ن ز��ا�� های این دن�ا رو ازم گر  -
� تنها چهرە ای که تو ذهنمه  دارم ن� دونم آدم�ای اطرافم چه ش�ل��
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.در�است 

:ت نم�دونم چطور شد که دل �غض دارش �ه شادی ت�د�ل شد و گف

ر�د خودتونو از در�ا خانوم زن ز��ا�� بود ارە حق �ا شماست اما حق ندا -
 هم�شه ادامه دارە

�
ە ... �ق�ه محروم کن�د زند� � دخ�� هم��

:چی�� �ه ابرو دادم 

]07:31 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٠_�ارت#

ە ؟ - کدوم دخ��

� پرستار جد�د اینقدە ماهه  - ما �ه حالت مث در�ا خانوم ن�ست ا... هم��
 دارە رنگ چشماش نم�دونم چه رنگ�ه 

�
شه � رنگ �ه رنگ م�... قشن�

ندە از آدم �ه رنگ چشماش شک م�کنه �د تر از دلش در�است �خدا خ
ە  دخ�� مه��ون�ه .... ل�اش نم��

:آ� کش�د و ادامه داد 

��م س� کن دن�ا رو �ا د�د تازە ن�اە ک��   -

�شه شناخت آدما رو فقط تو سخت�ا م.... کدوم ن�اە ...کدوم ن�اە پرو�ن  -
ا�� تر�م کرد  . در�ا �د ��

اق ن� افتاد و �اشه اما متوجه شدی ز�� نبود که م�خاس�� شا�د این اتف -
ان کردن �عد ازدواج �ه مش�الت د�گه پ�ش � اومد و اون موقع برا ی ج��

ە هم �� �اهاش مدارا کن ال اقل ه...هم  دیر بود  م��ون مه��ون�ه این دخ��
س�د و قول م�دم �ا مه��ون�اش شما �ه آر ... اینو بهتون قول م�دم  امش م��
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.دوست خو�� خواهد بود 

ە �  واهمه داشتم اون دخ��
�

ا احساسات آب دهنمو قورت دادم از وا�ست�
انه  ، من  رد درد کش�دە طب�عتا عواقب  ...داشت  خواهد ... لط�ف دخ��

:که �ه ز�ون آوردم و گفتم 

لخمو زندە نه پرو�ن جان اون �ه زنه �ا عواطف زنانه  که خاطرات ت -
ە ... م�کنه  ە ��م مجد همون پرستار مرد ب�ارە به�� نه به��

در�ا ... ومدەاز چه نگرا�� ترستون �ا�ت چ�ه ؟ همش امروزە که ا... آقا  -
 کن�د شا�د این د

�
خ�� شما رو متقاعد د�گه رفته شما �ا�د برای خودتون زند�

 برگردین 
�

....کرد �ه زند�

  هیچ ام�دی....نه پرو�ن من ام�دی �ه بهبودی چشمام ندارم  -

� طب�ع�ه  آقا که وجود �ه خانوم ممکنه برای ه - ر دردی ام�د این �ه چ��
.�عد در�ا که شما ن�ا�د خودتونو نابود کن�د ... �خش �شه 

....امروز که ل�خندتونو د�دم نم�دون�د چقد خوشحال شدم

.نم�دو�ستم �� ��م ...آ� کش�دم دلم پر بود 

ا درمانتونو ادامه  آقا چر ... اە که م�کش�د آقا جگرم براتون ک�اب م�شه آقا  -
نم�د�د؟ 

و �از همونو ...  �از هم حرفهای تکراری هر روز که �ه خودم  د�کته م�کردم
و �ا نف� که از  برای �از کردن سوالهای تکراری اطراف�انم �ه ز�ون م�ارم

ون دادم گفتم  :س�نه ب��

وشنا�� و نور �ه همون ام�دی که من ندارم از من روی برگرفته ر ... ام�د  -
 

�
زند�

و روشنا��  نم�خواین درهای ام�د رو �ه نور ... خودتون نم�خواین آقا  -
.فرداهاتون آیندتون �از کن�د 

132



ه طوفا�� و�رانگر �اد در�ا افتادم در�ای طغ�ان گری که زندگ�مو �ا رفت�ش �
:م�دل ساخت و گفتم 

. برای � آخه  ؟ در�ا�� بود رفت -

:ت���خانه و پر از �ز�ش بود لح�ش و گفت 

 فقط اونه چرا �ه �از هم گفت�د در�ا ؟ مگه تنها موجود تو این کرە ی خا� -
ش و پ�دا کن�د ب�اد تو این فکر نم�کن�د شا�د ح�مت این بودە اون برە �� به��

ە میتو�ست تالششو ب... زندگیتون رای درضمن در�ا خانوم خودش دک��
..اغ داشت بهبودی شما انجام �دە �ه هر حال آشنا و دک�� خوب که � 

اون دک�� زنانه  م�خواست چ�ار برای من �کنه ؟ -

ە �ه هر حال �� دک�� و آشنا �اغ داشت - عوض اینکه ام�د  نا سالم�� دک��
من اون دلدار�ت �دە  رفت �� خو�� های خودش در ض, نا ام�دت �اشه 

روزتون  فکر کردی من  متوجه حالو , زن او�� نبود که تو م�خواس�� 
نم�شدم ؟

:حق �ا پرو�ن بود که ادامه داد 

� که...خودم بزرگتون کردم  - �ه پرستار  ازتون م�خوام �ه آقای مجد نگ��
ە �اشه دخ�� خ���ه  � دخ�� د�گه ب�ارە هم��

:�ه فکر فرو رفتم و �عد لحظا�� متفکرانه گفتم  

شما نظرتون اینه که �مونه ؟ -

]07:31 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥١_�ارت#
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ه و اینکه دخ�� خ���ه مطمئنم دوست خو�� هم براتون م�ش... �له آقا  -
  � � �ه حرفاش گوش کن�� ه براش ک� �اد در�ا خانوم افتادم ک... هرچه گف��

� شأن بود �عد این اتفاق دوستاتون اومدن �اهاتون که برخو  ... ردی داش��
شه �ادتونه آقا ؟ �خدا دلم �ا �اد آوری اون اتفاقا خون م�

ی که اون لحظه از نظ � ون دادم تنها چ�� رم گذشت نف� نا محسوس ب��

:شنوم گفت در�ا �ا لح�� عص��  از الی دندوناش  طوری که فقط من �( 

...اینجا �له هاست درست راە برو  -

مان ز�ادی نگذشته من �� صدام آروم بود تازە این اتفاقا افتادە بود مدت ز 
بود چند روزی �س از مرخص شدن از ب�مارستان 

:که ملتمس گفتم 

ی  - در�ا جان لطفا م�شه دستمو �گ��

ش برە �اال و دستمو که نگرفت هیچ تازە  �ا ترش رو�� البته نذاشت صدا
:گفت 

م �ا�د خودت عادت ک�� ... اە  - .�� �� رو �گ��

سم  - نمیتونم �ه پرو�ن �گو ب�اد ... می��

� بود که واقعا لح�ش عص�� بود و منو اذ�ت م�کرد شا�د هم تحق�� آ م��
:گفت 

ته �االخرە که �� �ا�د �ه این کور بودنت عادت ک - �� خودت �ا�د چه خ��
ە �ه �اراتو �ک�� قرار ن�ست تا آخر عمر ک� �اراتو انجام �د ە و دستاتو �گ��

.همی�� که هس�� �ا�د �اور ک�� 

شدم و�  ترجیح دادم سکوت کنم توقع نداشتم اما قل�م گرفت ناراحت
.حر�� نزدم 

� کنارم ب اون لحظه ... ود اما آروم �ا هزار ترس و دلهرە و کورمال رفتم �ای��
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ت کرد حرف �ک لحظه آرزو کردم کنارم ن�اشه و خدا چه قدر ��ــــع اجا�
دلم رو 

� س قوط کنم و نم�دونم در چه حا� بودم که نزد�ک بود واقعا �ه زم��
ا �مک کرد تعادلم تعادلم رو از دست دادم  اما نم�دونم شا�د و نه قطعا خد

:رو حفظ کنم که �ا تحق�� ز�اد گفت 

....اوضا� دار�م  -

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

مگه عمد�ه خب دست خودم ن�ست  -

:پوزخند زد و �ا پوزخند گفت 

-  � صداتو ب�ار �ای��

فتم  � طور داشتم کنارش م�� ذاشته �له ها رو د�گه �شت � گ... هم��
رد �ه ل�ه نم�دونم چند قدم گذشت �اش شمردە بودم که �ام خو ... بود�م 

دم اما �� �ازومو ی فکر کنم م�ل بودکه �از نزد�ک بود تعادلم رو از دست �
گرفت 

...این نمیتو�ست  در�ا �اشه 

...م بوی عطر آشنا�� تو مشامم پ�چ�د و صداش که آشنا بود برا

احت�اط کن مهندس  -

..�ا هم رفت و آمد داش��م ..  دوستای در�ا بودن 

:م��م بود که ای��ار گفت 

در�ا �مک کن مهندس �ش�نه رو م�ل  -

حق�� پر حقارت و واقعا نم�دونم چرا �ا من این طوری بر خورد م�کنه ؟ پر ت
:گفت 

ە خودش �دون �مک �ارهاشو انجام �دە من ک - ه هم�شه �ا�د �اد �گ��
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.ن�ستم 

�داد م�کنه�ا فاصله �شست ح�� نفهم�دم کجا و این فاصله ها ب... �شستم 

م �ل اج�ار دقا��� طوال�� گذشت و �ه حرفهاش گوش م�دادم شنوندە بود

�د از  در�ا دلم واقعا نم�دوم چقد گذشت اما خ�� کسل کنندە بود برام شا
.گرفته بود این طور برداشت کردم 

]07:31 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٢_�ارت#

.. �ا صدای پرو�ن بود که �ذیرا�� م�کرد

:ن��ت من بود که آروم گفت  

�ت پرتقال  - ��

...لیوان رو دستم داد ز�ر لب �ه آرو� �شکر کردم 

ست آزادم واقعا م�� نداشتم خم شدم که �ا د... مقداری رو ازش خوردم 
� جلو بودم پ�دا کردم اما تا خواستم لیوان رو م � �ذارم اصال متوجه دن�ال م�� ��

� رو ش��دم و  افتاد  �شدم که درست نذاشتم و صدای برخوردش رو زم��
� و صدای خورد شدن لیوان و صدای در�ا که گفت  :زم��

ته ؟؟ - اووووف چه خ��

:و گفت  همه سا�ت بودن که صدای هراسون پرو�ن رو ش��دم که اومد  

�� شد آقا؟  -

:��ــــع �لند شدم و گفتم 
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پرو�ن منو ب�� اتاقم  -

:صدای در�ا تو گوشم هنوز می��چه که گفت 

ە  - ە ... ولش کن پرو�ن خودش م�� ە خودش م�� خودش م��

س�د چرا م م ؟ �ع�� بود و نبود من براش مهم نبود ؟ اصال ن�� ��

کسته بود مث �ه �� �چه شدە بودم که ماما�ش �اهاش قهر کنه دلم ش
:که گفتم   منم غرور داشتم البته د�گه در�ا غروری برام نذاشته بود 

پرو�ن �م�م کن  -

د معلوم بود پر دلهرە بود و  � همراه�م کرد  پرو�ن ��ــــع اومد نفس نفس م��
:که صدای در�ا �شت �م ش��دم گفت 

د�گه �ا�د �ه این وضعیتت عادت ک�� مهندس  -

... محل ندادم فقط پوزخند زدم 

: پرو�ن همراهم  � اومد که پرو�ن آروم گفت 

شما صبور �اش�د  .. عص��ه ناراحته  -

:آروم گفتم 

برای �� �ا�د صبور �اشم ...مگه من مق�م  -

)درست م�شه ... نا ام�د ن�اش�د آقا  -

راشتم من بودم تمام این خاطرات تلخ  �ام لحظه هامو تلخ کردە که �مو ب
:س�ا� مطلق و گفتم 

� حالش خ��ه  - بهش � بزن�د لطفا بب��

م ...  چشم  - االن م��

ا�ه خالش خ��ه �گو ب�اد  -

ه که �ارش رو  س� کن�د خ�� دعواش نکن�د اون �ه پرستارە و س� م�کن -
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ە اون �� .. خوب انجام �دە دق و دلیتون رو � اون خا� نکن�د   تقص��
ە و ا ینو مطمئنم اومدە بهتون �مک کنه ترحم ن�ست در ق�الش پول م�گ��

و ترحم  چون ذات مه��و�� دارە مح�ت و دلنگران�ش دلسوزی �� مورد 
.ن�ست ذا�ش اینه 

:�ا لح�� که پر ذوق بود ادامه داد 

نت دستور �ه غذا گرفت که براتون آمادە کن�م ن - م�دو�� چقد از این��
.مشتاق بود 

ون دادم که پرو�ن هم رفت  ی تخت که  ل�ه.اتاق رو ترک کرد ..نف� ب��
شمردم ... �شسته بودم �لند شدم 

ز�ر لب آروم  و ..هشت قدم تا رس�دم �ه دیوار جای  خا� تا�لو ا�ستادم 
:خ�� آروم  زمزمه کردم 

� تو عادت کردم نه این کور بودن رو �اور دار  - درسته که ... م نه �ه رف��
.ن�س�� اما دروغ محضه ��م راحتم 

دیونم م�کنه من  هم�شه این سوال دارە... در�ا چرا دروغ ��م  که دلم آرومه 
ن �� انصا�� کرد روز�ار �ه م... �ا این تنها�� چطوری � کنم 

ین محاله �عد تو دن�ام دن�ا �ه من �د کرد این دروغه  که آرامش م�اد برام نه ا
.واقعا س�اهه دلم واسه اون م�ج م�ج آ�� ن�اهت تنگ شدە 

]07:31 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٣_�ارت#
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:صدای شادش تو گوشم پ�چ�د و گفت 

خا� تا�لو حرف  دست از � این امواج آ�� بر نم�دار�د  مهندس ؟ �ا جای -
؟ � ن�� � م��

:د نفسم تو س�نه ح�س بود که ادامه دا... آب دهنمو قورت دادم 

ون خونه  �ا�د تمام خاطراتتو �ذاری تو �ه ک�سه س�اە ب�تفاو��  و  - �ذاری  ب��
ە  و دف ن کنه تو ضم�� ناخود ی قل�ت و رفتگر فرامو�� و �� اعتنا��  ب�اد ب��

.ندس ا�اە چون بوی تعف�ش مدام م�اد و اذی�ت م�کنه شک نکن مه

ون دادم �از صدا دار نه واقعا حق �ا این پرستا :ر بود که گفتم نف� ب��

حالت خ��ه ؟ -

�له خ��م  -

:ل�خند زدم و گفتم 

زخم پ�شون�ت که عمیق ن�ست ؟... �س�ار عا�  -

.مهندس نگران ن�اش�د ...نه  -

:�� دل دل بودم برای عذر خوا� که لب تر کردم و گفتم 

 مهندس  -
�

م�شه �ه من ن�

حس کردم  معلوم بود پر ش�طنت شد و از خندە ی تو صداش که �ه وض�ح
:و گفت 

؟...�� صدات بزنم �س  -

:��ــــع �ال فاصله ادامه داد �ا خندە 

آقا خ��ه ؟ -

:منم ل�خندی زدم و گفتم 

م  - نه همون اسم خودم ترجیح م�دم راحت��
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احساس  نم�دونم چرا اینقد ش�طون این دخ�� همش امروز اومدە چقد 
:صم�م�ت م�کنه و گفت 

ط می�ذیرم  - خب �ا �ه ��

:چی�� �ه ابرو دادم و گفتم 

دی االن ق�ل اینکه من ازت �خوام تا �ه ساعت پ�ش منو �ه اسم صد - � ا م��
ط دار�ن ؟ ��

�د�دم ل�خند �اش م�شد این دخ�� ش�طون رو تو ذهنم تصور کنم و االن م
صاح�ش  رو ل�اشو چون این صدای فوق العادە مه��ون محاله چهرە ی

:ل�خندی تو چشماش و ل�اش ن�اشه که گفت 

...االن نظرم عوض شدە  -

� طور ا�ستادە بودم که گفت  :هم��

؟..خب  -

:سوا� پرس�دم 

خب ؟ -

ط منو می�ذی��د ؟ - خب ��

من �� رو �ا�د ب�ذیرم؟  -

ط منو د�گه  - ��

� طوری �دون اطال  - ط رو نم�دونم هم�� ع از اینکه درست اما خب ��
طتت ��م آرە و ب�ذیرم؟  ��

طم سخت ن�ست  - .ن�د منم ازتون م�خوام �ه اسم خودم صدام ک... ��

:�عد مک�� کوتاە �ا لحن مح�م و تا��دی ادامه داد 

...توت�ا  -
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:نف� برون دادم و گفتم 

�اشه قبول  -

�س�ار عا� جناب مهندس  -

حن خا� صد در صد از � ش�طنت این جناب مهندس رو گفت اونم �ا ل

:که �ا خندە گفت 

بغ نکن شو�� کردم  -

..فقط �ا ل�خند تو�ستم �ه دور دستهای تصور ش�ط�ش �اشم 

ون دادم  دار کردە و  و فرو رفتم �ه  غ� که احساسمو ج��حه... نف� ب��
... عوت کردە این اتفاق تلخ از دست دادن چشمانم منو �ه تار�� فقط د

تکرار کردم .. .چرا ... چرا من خدا�ا ....�اش م�شد لحظه ای خدا ن�اهم کنه 
.هزار �ار در دلم �ا ف��اد 

]07:31 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٤_�ارت#

)توت�ا ( 

 �  بود خم ن�اهم �ه کف �ارکت ها رفت لحظه ای  برس مو هنوز رو زم��
شدم برداشتم 

دو قدم فاصله بود ب�نمون �م کردم مقا�لش ا�ستادم 

 ارادە آخه قدم �س�ت �ه آقای این عمارت کوتاە تر بود ل�خندی زدم �� 
کر م�کردم آخه هم�شه ف... نم�د�د خ�الم راحت تر بود برای ل�خند زدن 
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م چقد کوتاە �ه من قدم خ��ه کوتاە ن�ستم حاال که مقا�ل این آقا ا�ستاد
..نظر م�ام 

.اما نه این ز�ادی قد �لندە 

ی داشته �اشم و البته را�حه ی  روی پنجه �ا ا�ستادم تا �سلط ب�ش�� و به��
... �س�ار جالب شامپوش پ�چ�د تو مشامم 

� برس رو �ه موهاش کش�دم همزمان گفتم  :در حا� که اول��

موهاتو شونه م�کنم بهم ر�خ�س  -

� طور  داشتم �ا برس تو موهاش م�کش�دم  :و گفتم ...هم��

ب�ینم چه مد� بهت م�اد  -

� و چپ راس�ش م�کردم  و مدام � �اال و �ای��

سمت �اال دادم 

نو چچچچ جالب ن�ست �ه وری کردم  -

اووف بهت نم�اد  -

�دون هیچ  چند �ار مدام تغی�� دادم تمام مدت در سکوت ا�ستادە بود 
.حر�� 

:م که �ه دفعه �ا دست د�گه همه رو بهم ر�ختم �ا خندە گفت  

.همه مدل امتحان کردم ... ه��� هم که بهت نم�اد  -

ون دادم که �ه فرق شلخته براش دادم و �ا خندە گ :فتم نف� ب��

.این طوری  خ�� بهت م�اد  -

:که ل�خندی رو ل�اش د�دم و گفت 

�� شد آخرش؟  -
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:�ا ذوق ز�اد گفتم 

...تافت بزنم حله ... شما آقا همه مد� بهتون م�اد  -

� توالت رفتم کشوی اول رو �از کردم  .سمت م��

.تا ن�اهم �ه  کشو افتاد حض کردم �� لوازم خاص بود  

پونه �ه ز�ون  �دون اینکه واقعا حواسم �اشه طبق عادت رفتارم �ا مینا و 
:آوردم و گفتم 

م � از لوازم آرا�ش در نم�ار  - ە من که دخ�� ..م اووف چه خ��

ی تافت رو  برداشتم در حا� که ک شو رو می�ستم هنوز ا�ستادە بود اس��
:گفتم 

میتو�� �شی�� ل�ه ی تخت  -

م چقد آروم �ه نظر � اومد خ�� �م حرف بود بر خالف  تما
ا�ط سخت  تحت تاث�� ... عص�ان�تها�ش  قرار گرفته  این مرد فقط از این ��

ری اینقد آروم نبود وگرنه ا�ه این اتفاقا ن� افتاد شک نداشتم اصال این طو 
�خت  .و تو خودش  نم��

ل�ه ی تخت خودشو رسوند 

:موهاشو تافت زدم و همزمان گفتم ... سم�ش رفتم 

آقای این عمارت �ا�د جنتلمن �اشه اسا�  -

ا�� هم د ست مدام این کوری رو �ه رخ خودش م�کشه تحت هیچ ��
:بردار ن�ست و �ا پوزخند گفت 

�ه جنتلمن کور  -

:�ا ل�خند گفتم 

ودتو شما جذاب�ت خ... نه د�گه داری در حق خودت �م لط�� م�ک��  -
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داری �م �شدە که 

ون داد و گفت  :نف� از س�نه ب��

ا�ط �ه چه دردی م�خورە  - االن تو این ��

:ن�اهم بهش بود �ا ح�ت ادامه داد 

ە تا دار�م قدر نم - � �ن چ�� ...�دون�م ب�خود ن�ست م�گن سالم�� مهم��

:�ا وسواس تمام �ه موهاش تافت زدم و گفتم 

�از هم �ا�د خدا رو شکر کرد هم�شه در همه حال  -

:سکوت کردە بود که �ا ش�طنت گفتم 

ا از د�دنت آب �شه  - .ل�خند بزن که قرارە دل دخ��

]07:32 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٥_�ارت#

� این حرف �� ترس�دم که �از عکس العمل �  شون �دە و عص�� البته از گف��
:�شه اما چی�� �ه ابرو داد و متعجب پرس�د 

مگه قرارە جا�� ب��م ؟ -

ون  �� خ�الم راحت شد که �از قا� نکرد ل�خند داشتم هنور و  نف� ب��
� دخ�� �چه ها آخه نم�د�د ب�ش��  دادم دو تا دستام �ه هم قالب کردم ع��

دادم خودمو  آدم ذوق زدە م�شد و ش�طنت کردن برام جالب بود که تکو�� 
:�ه چپ و راست و گفتم 

... ه چ�ه آرە د�گه �س فکر کردی این همه داری خوش ت�پ م�ک�� واس -
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ون نذاش��  .فک کنم خ�� وقته هم �ا ب��

وش خ�� بهش نه واقعا هر آدم راە خودشو آرە این مرد عطوفت و ز�ون خ
ع�� وقتا هم جواب م�دە واقعا انتظار این آرامش رو نداشتم ازش آخه �

:که گفت ...غ�� قا�ل پ�ش بی�� م�شه 

غ�� از مطب جا�� نرفتم این مدت  -

ک�� و زندا��   نه د�گه تمام این مدت اش��اە م�کردی ن�ا�د خودتو اذ�ت -

ی نگفتم ن�اهم �ه � تا �اش بود و گفتم  � :چ��

ل�اساتو هم �ا�د عوض ک�� تا ب��م  -

حاال کجا تصم�م گرف�� بری ؟ -

:�ا ل�خند گفتم 

....برم نه ب��م  -

:سمت �مدش رفتم ادامه دادم 

ت �امل م���  - ...فکر کنم �ا ت�پ اس��

ە �ه رو�ه رو �ه د وردستهای برگشتم ن�اهش کردم همون حالت بود خ��
:نامعلوم و ادامه دادم 

والبته جذاب  -

مختلف جدا �ه  �مدش �از کردم از د�دن اون همه ل�اس �ا مدلها و طرحهای
. �دە بودم� ذوق و وجد اومدم تا حاال این همه �ا هم رو �ه جا ند

:�ا ه�جان تو صدام گفتم 

... اوووف شووی ل�اسه  -

� طور ن�اهم بهشون بود و آدم تو انتخاب دچار هزار ت رد�د م�شد ادامه هم��
:دادم 
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...�� انتخاب کنم  -

ون دادم برگشتم ن�اهش کردم ن�اهش که چه عرض کن م ل�خند �ه نف� ب��
:لب داشت و ادامه دادم 

�ادته که ؟... �� دوست داری خودت بپو�� خودت انتخاب کن  -

� طور سا�ت بود که �ا خندە گفتم  :هم��

چرا سا��� ؟ -

ی انتخاب کن �دە بپوشم  - � .�ه چ��

�ه سل�قه ی خودم ؟ -

ی نگفت که برگشتم ن�اهم رو دادم �ه ل�اسها   � ...چ��

...خت بود دونه دونه تق���ا همه رو ن�اە کردم  انتخاب کردن برام س

ون دادم ل�خندی تلخ �ه لب زدم تنها برای �درم ب ود که �ا وسواس نف� ب��
یح م�دادم  که مرور خاطراتم واقعا تلخ بود و ترج... ل�اس انتخاب م�کردم 

.بهشون فکر نکنم آخه دلمو و ن�اهم �ارو�� م�کرد 

ت سف�د وق�� �ه خودم اومدم اون چند  لحظه ی کوتاە که تو دستم � ه ت���
� آسمو�� رنگ  بود �ا شلوار ج��

:سم�ش رفتم ل�اسها رو دس�ش دادم و گفتم 

اینا رو بپوش -

:از دستم که گرفت گفت 

�� هست ؟ -

� آ�� ا�ه نمی�سندی که تغی�� �دم  - ت سف�د �ا ج�� �� ��.

نه همینا خ��ه  -

ون  - م ب�� ....من م��
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... خارج شدم در رو �ستم ... سمت در خرو�� رفتم 

�ا �لی�س جمع  �ا �عت موهامو تند تند   شونه زدم و ... ��ــــع رفتم اتاقم 
.کردم و �ستم 

]07:32 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٦_�ارت#

ا این نم�دو ....ترجیح دادم مانتو شلوار رس� تنم کنم �ا مقنعه  م چرا ا���
...طرز ل�اس پوش�دن رو می�سند�دم 

ون دادم  ...نف� ب��

 � � بود و �شت رل �شس�� ...�ه خاطر دا�ش�اە رف��

تو �مد در  آمادە شدم �ه �عت کفشای �اشنه �لندمو پوش�دم ک�فمو از 
ون �� از عطر محب��م رو هم زدم و از اتاقم رفتم ب... آوردم  ��.

� ... �شت در اتاقش بودم  :در زدم �ه آرو� و �ا گف��

آمادە شدی -

در رو �از کردم 

هنمو قورت ن�اهم بهش بود ل�ه ی تخت �شسته بود که لب تر کردم آب د
:دادم که گفتم 

کفشاتون کجاست ؟...خ��ه   -

� توالت در اول  �مد کنار م��

فت جفت �از کردم ن�اهم  �ه کفشها بود ج, آدرس داد سمت �مد رفتم
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 برداشتم ....مرتب 
�

...�ه کفش �الج کر� رن�

:برگشتم جلو �اش مقا�لش زانو زدم و گفتم 

اینا رو بپوش  -

ل�خند زد که �مک کردم صندل هاشو از �اش در��ارە 

اش کنه کفشها جلو �اش جفت کردە بودم و در حا� که �مک م�کردم �
:گفتم 

کر� رنگه  -

� بود که گفت  :�م �ای��

قهوە ای رن�ا رو � آوردی  -

:�مو برداشتم ن�اهش کردم و گفتم 

چرا بهم نگف�� ؟ -

س�دی  - آخه ن��

:ل�خندی زدم و گفتم 

�ه سل�قه ی خودم دادم  -

:�ا ل�خند گفت 

�س همینا �اشه  -

:�ا خندە گفتم 

نه د�گه زدی تو ذوقم  -

:ه گفت �ا خندە در حا� که س� داشت لنگه ی دوم کفش رو �اش کن

...همینا رو میپوشم  -

ش در آوردم �لند منم که لج �از بودم اجازە ندادم و �ا سماجت تمام از �ا
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ها رو  شدم سمت �مد رفتم �دون حر�� و � جاش گذاشتم و قهوە ای
.ه برداشتم و �از مقا�لش زانو زدم و �مک کردم ��ــــع �اش کن

:�لند شد و گفت 

� رو آمادە کنه  - ...�گو قاسم ماش��

درخواست کنم  �� ترد�د داشتم از اینکه روز او�... نم�دونم ��م �ا نه 
ر دلهرە ها واهمه داشتم از گفت�ش که �االخرە ب... خودم �شت رول �ش�نم 

:غالب شدم اما �ا منو من گفتم 

 کنم ؟ -
�

ام�ا�ش هست خودم رانند�

 �لد �اشم ا
�

ما تو جزء تعجب رو که چه عرض کنم عج�ب ن�ست که رانند�
.جزء  چهرە اش بود 

:�ا ذوق گفتم  

رستار �شم تا در ضمن ق�ل اینکه ب�ام و پ... سه ساله ... گوا� نامه دارم  -
� ... دیروز تو آژا�س �انوان �ار م�کردم  .بهم اعتماد کن��

:�ا ل�خند گفت 

�س ��م س��ــــچ رو �دە بهت .. �س�ار عا�  -

:دس�شو گرفتم �ا ذوق کش�دم و رومو دادم سمت در و گفتم 

...ب��م دیر شد  -

:از اومدن خودداری کرد و گفت 

]07:32 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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٥٧_�ارت#

....ص�� کن  لطفا  -

:برگشتم �ا ترد�د ا�ستادم و گفتم 

ی الزم داری ؟ - � چ��

مدش رفت ن�اهم بهش بود دس�شو که همون اول از تو دستم کش�د سمت �
.کورمال کورمال 

ون دادم و منتظ... �مد رو �از کرد  � طور ن�اهم بهش بود نف� ب�� ر  هم��
.ن�اهم بهش بود 

..ط�قه ی دوم �مد ... ک�ف پول بود برداشت 

.�ا لمس دست تو ج�ب عقب شلوار جی�ش گذاشت

:در �مد رو که می�ست  سمت من برگشت و گفت 

ب��م ؟ -

اومد دارو دارە  سمتم اومد همزمان منم جلو رفتم همراهش شدم و تازە �ادم
:که گفتم 

...�ادم �اشه دارهاتو ب�ارم ساعت پنج قرص داری  -

:فتم ن�اهم رفت  همزمان  که قدم برم�داشتم سمت در خرو�� و گ

ن�م ساعت د�گه  -

تازە اومدی ساعت همه داروها رو هم از بر شدی -

:�ا ذوق از این تع��فش گفتم 

آرە د�گه ما ای��م د�گه    -

.معلومه �س بر خالف انتظارم دخ�� �اهو�� هس��  -
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:�ا خندە گفتم 

...نه �ه �اهو�� ام�� �اشا  -

)ام�� �اشا ( 

:�ا ل�خند گفتم 

...ن البته این �ه لطف کور بودنه که حس های د�گه قوی تر شد -

که تند تند   صدای قدم هاشو ش��دم... که �از �ه دفعه �از دستمو ول کرد 
:برم�داشت مث اینکه � دو�د و همزمان �ا نفس نفس گفت 

...ص�� کن  -

... دن نم�دو�ستم چ�ار م�کرد اما صدای کش�دە ش... ا�ستادم برگشتم 
چ�ار  کشو رو �ه خو�� حس کردم نمیتو�ستم ح�� حدس بزنم م�خواد 

� طور ا�ستادە بودم منتظر که گفت ... کنه  :هم��

��م اد�لن براتون بزنم  -

ون دادم ل�خند زدم خودم هم �ه �ل �ادم رفته بو  :د که ادامه داد نف� ب��

؟...کدومش  -

..... مارِک ... ش�شه ی مش�  -

را�حش تلخه ؟ -

...�له  ترجیح م�دم  -

... بود  صدای �سته شدن کشو بود و صدای قدم هاش که �از �ا س�مه
ون داد �ه آرو� حس کردم که �شت گردنم   رو�ه روم ا�ستاد و نفسش رو ب��

..زد و 
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ونم چه آب دهنمو قورت داد �ه حا� شدم نم�د...مچ دستمو که گرفت 
رو مچ  ح� که رو ن�ض دستم  زد و حرکت نرم ظ��ف � انگشتاش رو 

...دستم حس م�کردم 

غ��ب �ه  این لمس این همه نزد�� این حسهای عج�ب و ... من تاب ندارم 
داشتم که این حالت �ه اغوا�رانه ت��ن ش�ل ممکن که  حس کردم رو ن

:دستمو از دس�ش کش�دم و �ا لح�� جدی گفتم 

....ب��م  -

ون...من سمت در خرو�� که چند قد� هم نبود رفتم  دادم  نف� ب��
بود  لب تر کردم مهم ن�ست خودش همراهم... عصای سف�دم �ادم رفت 

اطرات و خ....سمت راهرو رفتم قدم هام رو م�شمردم ... احت�ا�� ن�ست 
ف � و چه رنگهای تلخم  زندە م�شدن تو ذهنم و در �اد�ان تار��م رژە م�� ��

....ف���ندە ای دارند م�ج م�ج آ�� رنگ ن�اهش 

]07:32 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٨_�ارت#

)ام�� �اشا ( 

رار داد �ارشو مجد �اهاش ق... چند روز از اومدن توت�ا �ه عمارت م�گذرە ...
�دم و� مجد �سته و البته �� چک و سفته هم امضا داد و من لزو� ند

.قاطعانه گفت الزمه 

ر نمیتونم �کنم اینو �ا�د ��م از وق�� اومدە من احساس خو�� دارم  ان�ا
..احساس آرامش غ�� قا�ل ان�اری در من �ه وجود اومدە 

مام �ارهاش پر از اینکه ل�خند رو مهمون ل�ام م�کرد �از غ�� قا�ل ان�ارە ت
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ە هاش �ا گه گداری که من ن�ستم و صدای خند.. شادی کود�انه ای بود 
.پرو�ن م�شنوم واقعا آدم  رو �ه وجد م�ارە 

ا�لم دستم م��... تنها  م�دو�ستم تو اتاقشه ... ل�ه ی تخت �شسته بودم 
تم شمارە بود م�خاستم �ا مجد راجب �ار صحب�� داشته �اشم نمیتو�س

م که �لند شدم برم اتاقش  .�گ��

� �ه دیوار و کورمال کورمال سمت اتاقش  ر  هم�شه ... فتم دستمو �ا گرف��
ه خو�� م�گفت در اتاقش رو �از م�ذارە  که ا�ه صداش کنم صدامو �

...�شنوە 

هنوز دو قدم موندە بود تا برسم �ه اتاقش 

...که صداش رو �ه وض�ح ش��دم 

نه  � ... رو برگردم  تا خواستم راە  اومدە..حدس زدم دارە �ا تلفن حرف م��
ون دادم که ش��دم  �ا �غض شد�دی گفت  :نف� ب��

امان ع��زم م... براتون توضیح م�دم ... آروم �اش ... لطفا ... مامان  -

 نم�دونم چرا ش��دن صدای �غض دارش وادارم کرد �ه ا�ستم 

� طور داشت �ا التماس و �غض ح رف آب دهنمو قورت دادم که هم��
د  � ...م��

جازە نم�دی ا... چرا اینقد عص�� هس�� ... مامان تو رو خدا خون �د �اش  -
ا�طمون خ�� داری هنوز تو ا... خب توضیح �دم  جارە خودت خب از ��

� س�نا هم خب دا�ش�اە آزادە ه��نه هامون دو ب... خونه موندی  رابر سنگ��
تر شدە 

 ز�ادە و هرکس �ه نحوی...... 
�

ون دادم مش�الت زند� دستخوش   نف� ب��
مش�الته 

ی ن�ست  درو�� ند - ارم ق��ونت برم مامان ع��ز خ��م �خدا خ��
مگه �ا  آرە آرە قبول کردم چون پولش �ه دردمون م�خورە... ......... که 
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حقوق معل� چقد درآمدته مامان ؟

را قبول نداری �ه آرە مامان دارم م��م امنه چ... چند ماە مامان ز�اد نه ...... 
مامان تو �ه من اعتماد نداری؟ ... �� قسم �خورم 

:د�گه داشت رسما گ��ه م�کرد که �ا گ��ه گفت 

د�گه  اجازە �دە... شما که اینقد �� منطق نبودی ....�س �حث چ�ه ؟ -
.. خواهش م�کنم مامان تو رو خدا نم�شه قرار  داد �ستم آخه

.....پو�� کش�دم 

ا گ��ه و هق �ا گ��ه بود که �عد چند لحظه  در جواب مادرش بود که �.... 
:هق گفت 

مشورت  آرە حق �ا شماست....تو رو خدا مامان منو ب�خش غلط کردم  -
...خواهش م�کنم ... نکردم اجازە �دە تو رو روح �ا�ا�� 

... رم ال� ق��ونت ب... مامان چراااا گ��ه م�ک�� اذیتم نکن د�گه ........ 
آروم �اش ...�اشه مامان ... ا�ه �ک صدم �دونم ... �اشه مامان قول م�دم 

�شم  مامان فدات... مامان  تو رو خدا گ��ه نکن �ذار آروم �اشم 
منم ... �اشه ع��زم ...�اشه سالم س�نا برسون ... چشم ...چشم 

...میبوسمت 

ون دادم �ه آرو�  نتظر موندم دقا��� م... م�المه اش تموم شد نف� ب��
:م گفتم صدامو صاف کردم و س� کردم خون �د �اشم و آرو ...همچنان 

....توت�ا  -

:صدای �اشو ش��دم اما �از گفتم 

...توت�ا  -

هنوز �ه ...... ومد �شت دیوار در  �ا فاصله از آستانه ی در بودم که ��ــــع ا
:در نزدە بودم که گفت 
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جانم ...جانم  -

ا�لم مق... بوی عطرش رو �ه خو�� حس کردم قد� جلو رفتم همزمان 
.ا�ستاد هنوز �غض رو تو لحن صداش حس م�کردم 

]07:32 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٥٩_�ارت#

ه  گ��ه صداش هنوز لرز خف�ف �غض رو داشت ان�ار �عد اتمام م�الم
...کردە 

:آب دهنمو قورت دادم اصال �ادم رفت چه م�خاستم که گفت 

� اومدم من ... چرا خودتون اومدین  -

ون دادم �اد حرفها و م�المه اش بودم که گفتم  :نف� ب��

طوری شدە ؟ -

 تمام گفت 
�

:حس کردم دست �اچه شد آخه �ا دست �اچ�

ی ن�ست .. نه  - � نه چ��

گ��ه کردی؟ -

:ان�ار �غضش ب�ش�� شد و گفت 

... نه  گ��ه نکردم ... نه  -

�ــــع �شت بند نذاشت که  کنج�او�م رو �ا سوال د�گه ای �شون �دم که �  
:جمله ی دست �اچه اش  گفت 
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�ارم داش�� ؟ -

ل شخ�  اصال درست نبود مسائ... من د�گه کنج�اوی رو جایز ندو�ستم 
.پرستار من  ارت�ا� �ه من نداشت 

:م��ا�لم تمام مدت دستم بود سم�ش گرفتم و گفتم 

ی ؟ - م�شه شمارە ی مجد رو برام �گ��

...م��ا�ل رو از دستم گرفت �دون هیچ حر�� 

ە بود امروز و آخه مث تمام این مدت کوتاە که اومد... معلومه که ناراحته 
زمان صداش رو ش��دم و هم... شاد و خندون نبود ... این ساعت نبود 

:م��ا�ل رو تو دستم حس کردم گرفتم که گفت 

...وصله  -

:گفت   ��ــــع گو�� رو سمت گوشم بردم و صدای مجد تو گوشم پ�چ�د و 

�له جناب تهرا�� ع��ز   -

....سالم  -

؟...حال شما جناب مهندس جان  -

...مچکرم �ه لطف شما  -

؟...قرار امش�تون که � جاشه  -

...حتما مسدع اوقاتتون م�شم ... �له مهندس جان  -

�ف م�ارن  - � ا�شون هم ��� .امروز ک�ا�� �ا من تماس گرف��

-  � �له در ج��ان هستم ق�ل از تماس شما �امن تماس گرف��

�  رو �ه اتمامه قرارداد ها تنظ� - � همه چ�� م شدە فقط موندە ک�ا�� م�گف��
تای�د و امضا من 

ع دادم من امشب �عد از ساعت دە م�ام �ه ک�ا�� هم اطال ... �له  -
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�س�ار عا� من منتظرتون هستم  -

می�ینمتون  -

...روزتون عا�  -

:م�المه ام که تموم شد گو�� رو از دستم گرفت و گفت 

ون مواف - �� ؟�س تا زما�� که وک�لتون ب�اد میتون�م ب��م ب��

ون برم و تا  پ�شنهاد م�کرد  نم�دونم چرا این روزا دوست داشتم �اهاش ب��
:استق�ال م�کردم که گفتم 

ون ؟ - ب��

آرە ب��م سفرە خونه  -

:این �ار از پ�شنهادی که داد �س�ار متعجب شدم و گفتم 

ب��م سفرە خونه ؟ -

مجد چه ساع�� م�اد ؟...آقای وک�ل  -

ون دادم تار�� های مطلق  رو�ه رو�م بود اما ر  ن�ا رنگ بود �ا ذوق نف� ب��
:پر از صدا�ش و گفتم 

ی نداشته �اشه همون حول و هوش  - ....حاال گفته دە ا�ه تاخ��

:�از شادی رو تو صداش حس کردم که گفت 

...شام ب��م سفرە خونه ...عال�ه  -

:و �عد �ا خندە ادامه داد 

...البته مهمون من  -

]07:32 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٠_�ارت#

:�ا ل�خند گفتم 

؟.که مهمون تو  -

دم از این لحن شادش که گفت  :من چه قد لذت می��

... ونه دعوتت م�کنم �ه �ه سفرە خ... �له  مگه چ�گه ؟ مهمون من  -

ش�د و همون لحظه هم �ازومو گرفت و منو سمت اتاقم دن�ال خودش ک
:گفت 

ی که بهم نگف�� .... �� م�خوای ت�ت ک�� ؟ - . ..�عد ایراد نگ��

فتم �ا خندە گفتم  :همراهش م��

. تو که �ار خودتو آخرش م�ک�� چه من انتخاب کنم چه نکنم -

:خند�د از ته دلش و گفت 

ی  - .آخه سل�قه ی من چشه تو که فقط ایراد م�گ��

:�ا ل�خند گفتم  

آهان که اج�ار�ه �اشه قبول  -

:داخل اتاق بود�م که  گفت 

-  � ....ل�ه ی تخت �ش��

:�شستم �ا �مک خودش که گفت 

....ع��ز -

را  و د�گر �ا�� جمله اش... و من فقط �لمه ی ع��زمش رو ش��دم 

158



اصال ... ند اصال توج� نکردم و منو �ه کدوم حالو هوا کشو ... نفهم�دم 
.. د�گه توجهم �ه ما ��� �اراش و حرفاش نبود 

:وق�� �ه خودم اومدم که گفت 

ت آ�� نف�� قشنگه بهت هم صد در صد م�اد  - .این �� ��

انه در�ــــغ  از �ک ؟  وچه ح��� �ه دلم ماند از �ش��دن �لمه ی عاشق...در�ا 
ع��زم گفت�ش که هرگز �ش��دم  

:ومدم وق�� گفت اینقد غرق بودم اون ثان�ه ها که �ا حرف توت�ا �ه خودم ا

� خ��ه می�سندی ؟ - ام�� �اشا هم��

ون دادم  نف� ب��

ت رو از دس�ش گرفتم و گفتم   �� ��:

� خ��ه  - آرە هم��

ون دادم  و ادامه دادم  :نف� ب��

� �مه ای و کفش های مش� آب�مو �دە  - �الج .....شلوار ج��

:و�از هم خند�د �ا خندە گفت 

آهان �س من انتخاب کردم ؟ -

:منم ل�خندی زدم و گفتم 

.دست خودم ن�ست د�گه عادت ندارم ک� برام انتخاب کنه  -

:�از شدن در �مد رو ش��دم و ش��دم گفت 

....من ز�اد دخالت م�کنم ... درسته   -

ومد و سکوت کردم که �عد چند لحظه صدای قدم هاشو ش��دم سمتم ا
:گفت 

�� منم تا آمادە م�... کفشاتم هست جلو �ات... اینا گذاشتم رو تخت  -
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.......برم آمادە �شم 

...�س�ار عا�  -

ون از  صدای �سته شدن در اتاق  متوجه شد فت ب�� م که د�گه داشت م��
...رفت 

..دقا��� طوال�� گذشت منم تو این فاصله آمادە شدم 

رو �از  بوی عطر مال�مش... �ا صدای تقه ای �ه در متوجه شدم خودشه 
...در �از شد ... حس کردم 

که �از �خواد از این... موهامو خودم برس زدم و �� تافت ... آمادە بودم  
د که ترجیح نزد��م �شه و خودش این�ار رو �کنه برام �ه حس عجی�� بو 

...م�دادم دچار این حس �شم 

:صداش پر شادی تزر�ق کنندە ای بود و گفت 

...�ه �ه آمادە ای  -

دونم چه خودش هم آمادە بود و نم�دونم چرا �ک لحظه دوست داشتم �
طرز و نحوە ی ل�اس پوش�د�ش چ�ه؟... مد� پوش�دە 

]07:33 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦١_�ارت#

... ب��م  -

� توالت رفتم و تا خواستم عصای سف�دمو بردارم  ز دستم ا... سمت م��
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:گرفت  من هاج واج موندم که گفت 

...نه �ه این احت�ا�� نداری  -

� توالت آب دهنمو قورت دادم � جاش گذاشت صدای برخورد عصا �ه م ��
:رو حس کردم که ادامه داد 

...الزم نداری ... من کنارتم  -

:�ی تکون دادم و گفتم 

...ک�ف پولمو پ�دا نکردم م�شه بهم �د�ش لطفا  -

:�از لح�ش پر شادی بود و گفت  -

قرارمون این نبود ... اومدی �سازی  -

.ما که قراری نداش��م  -

احساس کردم لح�ش دلخور بود 

م من همون اول گفتم مهمون من ا�ه این طورە من اصال  - م نخ�� . نم��

که این طور  -

:�کرد و گفت لحن دلخور و کود�انه ای داشت که ل�خند رو مهمون ل�ام م

...�له این طور�ه این �� ادب�ه که من دعوت  کنم و شما  -

:نذاشتم حرفش و ادامه �دە و گفتم 

.....�� اد�� اینه �ه آقا �اشه اما خانوم  -

:این �ار اون بود میون حرفم اومد �ا دلخوری ز�اد گفت 

م  - اصال این طور ن�ست من دعوت کردم ... نخ��

:�ا خندە گفتم 

وچولو رو رد لج�ازی نکن �ا من خانوم کوچولو  وگرنه دعوت �ه خانوم ک -
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.م�کنم 

ظه نه واقعا �ک لح... خ�� دوست داشتم ب�ینم عکس العملش چ�ه 
د و دلخور دوست داشتم صاحب این صدا رو ب�ینم خصوصا وق�� ناز م�کر 

...و کود�انه م�شد لح�ش  

. �اشه قبول و� هر چه که من گفتم -

:منم �ا ش�طنت تمام گفتم 

�اشه و� �ا�د �ه جای توپ و ال�چری �اشه  -

و ... ش��دم  احساس کردم چند قد� ازم دور شد و صدای �از شدن کشو رو 
صدای �سته شدن کشو رو

اد�لن بزنه که  اومد رو �ه روم ا�ستاد دستمو گرفت حدس زدم م�خواد برام
:که گفت همزمان نم عطر رو دستم حس کردم هم بوی اد�لن رو هم این

.�اشه جا�� که در خور شأن شما �اشه  -

.درسته �ه جای عا� ه���ش مهم ن�ست  -

: حس کردم نفس عم��� کش�د و گفت 

. این اد�لن رو دوست دارم خ�� را�حش آرام �خشه -

� طور که دستمو گرفته بود دن�ال خودش من...سکوت کردم  و کش�د و هم��
:گفت 

...ب��م دیر شد  -

� ت والت رو هم راهش هم قدم شدم صدای برخورد ش�شه ی اد�لن �ه م��
.... حس کردم که � راهمون قرار داد 

ون... تند تند قدم برم�داشتم همراهش  :گفت   از اتاق که رفت�م ب��

ب��م که دارە دیر م�شه  -
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:ا�ستادم که اونم ا�ستاد و گفت ....مگه اجازە م�داد

؟.�� شد  -

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

...�دون ک�ف پولم  -

� متوجه شدم از کنارم رد شد ��ــــع �ا صدای تق تق کفشاش بود �ا کف زم ��
فت ... کفش �اشنه �لند �اشه  تاد ک�ف رو �شت �م ا�س... تند تند راە م��

:تو ج�ب عقب شلوارم جا داد و گفت 

� د�گه ای الزم نداری ؟ - چ��

نه د�گه ب��م  -

:�ازومو گرفت و گفت 

.قرصا و ا�سولینت روهم برداشتم  -

]07:33 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٢_�ارت#

ا�ت شدە رانندگ�ش حرف نداشت این چند روزە که اومدە بود برام ث.... 
... بود 

� رو از ت��ارکینگ ب�ارە چند  دق�قه کوتاە منتظر  ا�ستادم منتظر تا برە ماش��
� رو �ه خو�� م�ش��دم  دم توقف کرد منتظر بو .. شدم صدای ماش��

ون دادم که صداشو ش��دم بو�� زد... همچنان  نف� ب��

...آقا خوش�له سوار نم��� -

ی که ذهنمو مشغول کردە ب.... ل�خند زدم  � ود  �اش این روزها تنها چ��
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م�د�دم این صدای خندون و ش�طون و شاد چه ش�ل�ه ؟

.�ه خودم اومدم که صدای �از شدن در  رو ش��دم 

.بهم نزد�ک م�شد و من حالو هوام عوض م�شد 

ک کرد که �م... اصال طور خا� بود نم�دو�ستم چه حال�ه چه ش�ل�ه 
.�م��ندمو که �ست ... سوار �شم 

الم دگرگون م�شد اما نم�شد هم ان�ار کرد ح... این همه نزد�� آزار که نه  
لم رو  �ه بیوفای های در�ا طوفان د... خاطرات تلخم �ه �ادم � اومدن 

...خروش وا م�داشت 

و خودش هم سوار شد و صدای کش�دە شدن �مر بند ر ... در رو �ست 
� ... م�شد فهم�د   بود این سا�ت بودم دن�ای من چقدر تار�ک و وهم انگ��

در�ا ؟... لحظات 

...ذاشت ز�� که منو �ا هزار تار�� مطلق غ�� قا�ل ان�اری تنها گ

.منم سکوت رو ترجیح دادم .. حرکت که کرد 

� پ�چ�د که گفت  :صدای موز�ک تو ماش��

؟... �� دوست داری  -

:گفت   اینا رو ق�ال گوش دادم که... آهنگ مال�� در حال �خش بود 

� خ��ه ؟ - هم��

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

فر�� �ه حالم ندارە  -

فر�� �ه حالم ( فتم صدا زد�ش پر از �له بود درسته چون �ا �� تفاو�� ز�اد گ
) ندارە 

ود صم�� و خ�� این دخ�� ز ... این طور �له مند و ت���خانه خطا�م کرد 
ون تو ا... و این اصال درست ن�ست ... احساس راح�� و نزد�� م�کنه 
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 �  م�کنه که همه ی آدم هاش خوب ن�س��
�

ه نم�دونم البت... اجتما� زند�
روی ترحمه  شا�د دلش �ه حال من رحم اومدە و اینقد �ا من صم�م�ه از 

ون دادم که گفت ... هیچ قضاو�� نمیتونم �کنم  :نف� ب��

ام�� �اشا ؟ -

:پو�� کش�دم و گفتم 

....�له 

ر وجودی �ه نظری �ه احضا. .... ؟...تو چرا این قد �� روح و �� ذو��  -
...آخه 

:من �االج�ار برای اینکه ز�اد کش ندە گفتم 

فلش خودمه د�گه ... همینا خ��ه  -

ح�� حاال�ش  دلخور بود معلومه نه واقعا داشتم �ا لح�ش ن�ع گفتارش و 
:شناخت پ�دا م�کردم که گفت 

�اشه ع��ز من هر جور  راح��  -

.ا زندە م�کرد تل�� خاطراتم ر . ع��زم گفتنها�ش داغ دلم را تازە م�کرد 

شک غرور سکوت در این موقع گ��ه بر حال گذشته ی خودم بود �دون ا
�گ��م �� کفن مردانه ام خورد م�شود و �ا مرور آنها بر � مزار خ��ش م

م�اد  معرکست  شک ندارم خوشت... ب��م �ه سفرە خونه ... در�ا جان ( 

ندارم  مهندس خودت م�دو�� عالقه ای �ه سفر خونه و جاهای سن��  -

ع��ز من چه ایردی دارە �ه شب چه اتفا�� � افته ؟ -

ا�ار نکن مهندس لطفا -

]07:33 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٣_�ارت#

ام �ذار من دوست دارم - �ا� وقتا سن��   در�ا جان لطفا �ه عالیق منم اح��
.هم �اشه 

:�ا �� تفاو�� ز�اد گفت 

فته و ال�چری دوست دارم  - .من مدرن و پ���

:�ا تا��د ز�اد گفت 

اە سن�� چ�ه ؟... رستورانهای چی�� ارو�ا��  -

نم�دونم چرا اینقد تو ک� شأنت م�شه  -

:�ا اخم و تخم ، عص�� شد و گفت 

ودی اصال نخواستم �اشو منو برسون خونه وقتمو هدر دادی ب�خ -

:منم عص�� گفتم 

ی ��م... اە �ازم م�خای گند بز�� �ه حالم  - � و تو مخالفت  �شد من �ه چ��
.نک�� 

�دم �ا �ک �ار  مگه کوتاە میومد مگه  م�ذاشت من اونچه دلم �خواد انجام
:هم �اب م�ل من �اشه که عص�� گفت 

اهات  �ه امشب وقت کردم ب�ام �... مهندس داری منو عص�� م�ک��  -
ون  � �اراته �اعث م�شه من ن�ام ... ب�� هر م�ک�� ال� � ه��� ق... هم��

.عص�� م��� 

.تازە حق �ه جانب هم م�شد و منو ب�ش�� عص�� م�کرد 

. نم�دونم چه درخواست  ناشا�س�� دارم اینقد بهونه م�ک��  -
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ای اینجا اصال ول کن �ا�ا حوصلم � بردی ا�ه م�دو�ستم م�خای ب�... اە  - 
.ن� اومدم 

حجا�ش ... د ن�ام بهش بود که شالش از �ش افتاد چقدهم �� تفاوت بو  
... تا این حد  که ناقص بود هر چند من خ�� سخت گ�� نبودم اما نه د�گه

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

.شالتو درست کن ... طوری �شدە ... �اشه شلوغش نکن  -

:�دون توجه �ه حرفم و شالش گفت 

...راحتم مهندس  -

م صدام برە عص�� که بودم سم�ش خم شدم و �ا عص�ان�ت اما اجازە نداد
:�اال �ا پوزخند گفتم 

تمه ک - ه حرف حرف تو هست درست اما این �ک مقوله دست رو غ��
م�ذاری 

:پوزخندی  تح��لم داد که عص�� تر از الی دندونام گفتم 

�� نداشته � -  من مانع نم�شه غ��
�

....اشم پول و ثروت و رفاە زند�

... آب ده�شو قورت داد و �ا ا�راە شالشو رو �ش کش�د 

:گفتم   که پوزخندی زدم خودم کش�دم عقب هنوز ن�اهم بهش بود که  و 

� نمیتونه حق �ا تو و حرف حرف تو �اشه  - .... همه چ��

:�ا پوزخند ادامه دادم 

)م�دو�� دوست دارم میتازو��  -

ون دادم :که گفت   مگه چقد تو فکر بودم که �ا صدای توت�ا نف� ب��

ام�� �اشا �ه �� فکر م�ک�� ؟ -

� خا� ن�ست  - .چ��
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� خا� نبود اینقد تو رو درگ�� کردە ا�ه خاص بود �� ؟- چ��

. نف� عمیق کش�دم... آب دهنمو قورت دادم 

گ�� کرد مگه نم�دونم منظور خودم �� بود اصال چرا این سوال ذهنمو در 
لمات  و جمله رو م�خواستم توت�ا رو �ا در�ا مقا�سه کنم که این سوال و �

:ز�ونم نقش گرفت و گفتم 

؟...توت�ا  -

جاااان   -

سم  - ؟....م�شه �ه سوال ب��

:�ا خندە گفت 

س - س او� رو اصال ن�� س و� دو� رو اول ب�� دوتا ب��

:مد گفتم خند�دم آروم �ا خندە که برای خودم �ه نظر مصنو� � او 

م�شه �دونم ؟...�� پوش�دی  -

اقعا این چه نه و .. شا�د انتظار این سوال رو از من نداشت ... سکوت کرد 
سوا� بود ؟

]07:34 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٤_�ارت#

مسار از سوا� که پرس�دم �مو انداختم که �ه دفعه صدای خندە  من ��
:اش �ا بوق و شلو�� خ�ابون �� شد و گفت 

� �ه ت�ب و ق�افه ی شما نخورە - می��
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...نه نه من منظورم این نبود  -

-  � ی ن�ست که �ا اینکه نم�دونم منظورت �� بود و� ز�اد شور نزن چ��
و شلوار مانت...مقنعه ...خ�� رس� مثل هم�شه ... �اعث ک� شأن �اشه 

تصورش راحته ... رس� 

ون خونه خوش حجا �ه آخه تو آب دهنمو قورت دادم بر خالف تصورم  ب��
عمارت �ه نظرم راحته و حجاب ندارە 

:سکوت کردە بودم که خودش �ا خندە گفت 

متاسفانه چادری ن�ستم  -

.ن�ست  اما حجاب �امل �اشه لزو� �ه چادر ... درسته چادر عال�ه  -

حجاب زن براتون مهمه ؟ -

ص�ت زن نه جوری که طرف خسته و دلزدە �شه نه طوری هم شأن و شخ -
ز�ر سوال برە 

ون دادم و  ادامه دادم  :نف� ب��

ی �ا�د تعادلش رو حفظ کرد  - � در هر چ��

درسته واقعا  -

م�دو�� دوست دارم میتازو�� ( 

:ای��ار پوزخندی زد و �ا  لح�� حق �ه جانب گفت 

ما ق�ال راجب این موض�ع حرف زد�م  -

. آرە حرف زد�م اما  �ه ن��جه ای نرس�د�م-

ی ؟ - � ایراد م�گ�� من نم�دونم تو چرا انقد �ه همه چ��

� در�ا جان دوست ندارم را�طمون و این دوران نامزد� - مون �ا کدورت و بب��
ی �شه  ا�ط داری من قبول کردم و ا... کشمکش س�� ین حق تو �ه �ی ��
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ام �ذاری  منه که تو هم �ه نظر و خواسته هام اح��

:آب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم 

م حجاب تو توی مطب ه... اون ج��ان مطب هم هنوز تو کوتاە نیومدی  -
مردا�� که �ا زناشون م�ان ... نداری 

د ک� میون حرفم اومد �ا عص�ان�ت �ا لح�� خشن اما صداش �اال ن ��
:صداشو �شنوە گفت 

� رو م�دو�� و �ا رفتار من آشنا�� �امل د - �س منو . اش�� تو که همه چ��
� طوری که هستم �ا�د قبول ک��  ...هم��

:�ا تا��د ادامه داد 

ن روز اول چشم داش�� د�دی مهندس م... چون من تغی�� نم�کنم  -
...)مجبورت نکردم 

ون دادم و گفت  :�ا صدای توت�ا بود که نفسمو �ا ح�ت ب��

ام�� �اشا امروز چته رو فرم ن�س�� آقا ؟  -

زارم م�دە مگه در�ا م�ذارە من آروم �اشم ح�� فکرش هم آ... سکوت کردم 
خ�� 

ت کردە  - ی هست که امروز خ�� درگ�� � .احساس م�کنم چ��

نه مش�� ن�ست  -

و� من چرا حس م�کنم خ�� تو فکری  -

...گفتم که مش�� ن�ست -

:�از این لحن شاد رو پ�شه گرفت و گفت 

.�ست دوست نداری حر�� بز�� ا�اری ن..البته اج�اری درش ن�ست  -

ی ن�م سکوتمو که د�د د�گه اد... سکوت کردم  � .امه نداد ترجیح دادم چ��
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.دقا��� طوال�� در سکوت گذشت 

�  �ارک کرد که گفت  :حس کردم �ا توقف ماش��

رس�د�م  -

� از سمت خودش حس کردم پ�ادە شد  در .. .�ا ش��دن صدای در ماش��
..�سته شد 

:جهت من اومد در رو �از کرد �ا �از کردن �مر بندم گفت 

.پ�ادە شو رس�د�م  -

]07:34 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

 ٦٥_�ارت#

پ�ادە شو لطفا رس�د�م  -

ادە شدم و دستمو گرفت �م�م کرد پ�... ل�خندی زدم �مر بندمو �از کرد 
:صدای �سته شدن در که منو سمت گوشه ای هدا�ت کرد و گفت 

م �ارکینگ  - ...دی زدم که فقط ل�خن.. چند لحظه منتظر �اش تا ماش�نو ب��

�ش��دم  رفت و برگش�ش خ�� طول نکش�د صدای قدم هاش رو �ه خو�� م
.که ��ــــع �ام بر م�داشت معلومه دارە ��ــــع م�اد 

فس نفس آب دهنمو قورت دادم بوی عطر مال�مش هم پ�چ�د که صدای ن
:زد�ش رو وق�� ب�ش�� حس کردم که گفت 

دیر که نکردم ؟ -

....تا خواستم حر�� بزنم همون لحظه هم دستمو گرفت 
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:و گفتم 

دو�دی ؟ -

:�ا لحن شادی گفت 

دو�دن که نه اما ��ــــع اومدم  -

...داخل شد�م ....

مزمه کردم چه بوی مطب�ع غذا پ�چ�دە بود چقد اشتها آور بود که آروم ز 
بوهای خو�� 

..ایی�� گف�� نم�دو�� چقد گشنمه  -

فتم که �م�م کرد �شستم ...  � طور کنارش راە م�� م خودش ه...هم��
... سا�ت بود ... �ا فاصله کنارم ... �شست 

حظه سکوت من تو تصورم داشتم این جا رو تجسم م�کردم که �عد چند ل
:گفت 

 دارە  -
�

فضای قشن�

:ل�خند زدم و گفتم 

 �اشه  -
�

�ا�د جای قشن�

آرە �ه جای قشنگه ، شک ندارم از غذاش هم خوشت م�اد -

:�ا ل�خند گفتم 

ە ... همون طور هم هست ... �له  - توت�ا جای �د نم��

:�ا خندە آروم گفت 

�س �� فکر کردی  -
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همون لحظه �ارسون اومد خوش آمد گفت و توت�ا سفارش داد 

� �ارسون آروم گفتم  :�عد رف��

جاهای سن�� رو خ�� دوست دارم  -

... منم  -

�ا لحن شادی ادامه داد 

فک کنم خ�� وقته هم اینجا نرف�� ... �س اش��اە نکردم  -

:�مو تکون دادم و گفتم 

...درسته  -

:ل�خندم عمیق شد و ادامه دادم 

ممنونم �ا�ت این دعوت  -

:م��� گفت نمیتو�ستم ح�� ل�خندش رو تصور کنم اما حتما �ا ل�خند ع

تا �اشه از این دعوتا  -

:�ا خندە آرو� ادامه داد 

:البته �ا حساب آقای عمارت خندە ی ر�زی کردم و گفتم  -

...که اینطور  -

:لح�ش کود�انه شد و گفت 

تاق که �� چپ�دە تو عمارت و ا... البته برای روح�ه ی آقای عمارته  -

... تها آور بود بوی دیزی چنان پ�چ�د که واقعا اش... تا خواستم حر�� بزنم 
...همراە بود �ا صدای قدم های �ارسون که غذا رو آورد 

ی نگفت � ...سا�ت بودم توت�ا هم چ��

ە �و از صدای بر خورد ظرف �ه سی�� و چ�دە شد�ش پ�دا بود دار 

173



� نوش جان خوش آمدین رفت ... م�کنه  ...�ا گف��

]07:34 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٦_�ارت#

� �ارسون توت�ا گفت  :�عد رف��

م برات  - چند لحظه ای ص�� ک�� من له کنم لقمه م�گ��

...ل�خند زدم 

د قا � � م�کردم شا�د ا�ه ق�ل از اومد�ش کس د�گه ای این حرف رو م��
تحق�� م�شدم اما از وق�� اومدە من اون آدم سابق ن�ستم ؟

...واقعا آرامش و صبوری رو خب دارە بهم د�کته م�کنه 

ون دادم که گفت  :نف� ب��

اینو �گ��  -

...چی�� �ه ابرو دادم 

:صداش پر شادی و انرژی بود که گفت 

..�ه ت�که �ل �لم ... ترش�ه  -

.انگشت اشارە و شصتمو جلو بردم الی انگشتام گذاشتم 

م �ا ل�خند �ه از تصور طعم بوی تر�� آب بزاقم خود �خود اومد قورت داد
...دهان بردم 

...طعم فوق العادە ای داشت 
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� مو نزدە که گفتم  :�ه دفعه �ادم اومد که ا�سول��

توت�ا ؟ -

جااان  -

� مو بز��  - �ادت رفت ا�سول��

ب گ وش کوب تو ن�اهم �ه تار�� های رو �ه رو بود که  صدای آروم ��
ود معلومه که ظرف  سفا� که خوب �ا این صدا آشنا بودم برام غ���ه نب

:مشغوله  گفت 

...اخخخخخخ متاسفم واقعا �ادم رفت  -

د�گه صدای له کردن دیزی رو �ش��دم 

:همون لحظه صدای کش�دە شدن ز�پ ک�فش بود و گفت 

ودت گف�� �س که ذوق زدە شدم برای اینجا �ه �ل �ادم رفت خوب شد خ -

:ل�خندی زدم و گفتم 

پ�ش م�اد   -

...سکوت کرد حس کردم در حال آمادە کردن بود 

ون دادم  تمو داد �اال و ل�ه ی �� ...  این روزها واقعا من آرامم ... نف� ب�� �� 
��ــــع برام  خ��... انگشتای ظ��فش در لمس پوست �ازوم برام تازە نبود 

:تزر�ق کرد و گفت 

.واقعا معذرت م�خوام نفهم�دم چطور شد �ادم رفت  -

:�ا ل�خند گفتم 

�س که ذوق زدە شدی  -

سهل ان�اری کردم واقعا متاسفم  -

تموم شد د�گه... این همه عذر خوا� د�گه الزم ن�ست  -
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:�ا ل�خند عم��� ادامه دادم 

االن قندم � افته ... من منتظرم  -

:�ا شادی تمام تو لح�ش گفت 

...ای �ه چشم  -

:مزمه کرد که چند لحظه �عد لقمه ای دستم داد و آروم ز ... ل�خند زدم 

...�سم هللا -

ی لقمه رو �ه دهن ب ...ردم ل�خندی زدم و �ا لذت و اشتهای ب�ش��

� ت��ن روزها ی عمر این تار�� ...ها�م بود  امروز �� از خاطرە انگ��

� هم م�داد  . برام لقمه م�گرفت و در کنار لقمه ام همه چ��

دم و پر خندە بود و شادی و من �ه شادی های کود�انه اش فقط ل � �خند م��
....�ه وجد � آمدم از � ذوق 

]07:34 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٧_�ارت#

..دوماە از اومد�ش �ه عمارت م�گذشت 

دە تر م�خاب�دم از وق�� �اشو این دخ�� �ه عمارت من گذاشته من شبها آسو 
...بود از تف��ــــح غافل ن... و روزها �ا ام�د و انرژی ب�دار م�شدم 

...روح�ه ی شاد و سخت کو�� داشت 

رو �ه طور  �مک م�کرد قرار های �ارخونه... منو چند �اری برد �ارخونه 
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...حقوق م�خوند برام  �مک  شا�ان ذکری بود ... �امل م�خوند 

 م�کردم از وق�� اومدە بود د�گه تق���ا رسما خودم �ه �ار ها رس
�

.�د�

� رو م�د... شدە بود چشمهای من   �دم نظارت درسته من �ا توت�ا همه چ��
.داشتم 

از دوست نزد�ک�� ... اون �ه پرستار سادە برام نبود 

د  �� ا � خت�ار ل�خند صدای شادشو دوست داشتم وق�� ام�� �اشا صدام م��
دم  � ...ش��دن اسمم از ز�ا�ش برام جالب بود ... م��

ی دلنگر ... ک� منو �ه اسم خودم صدا نم�کرد  � ...ان بودم اما از �ه چ��

 
�

.وا�ست�

و این .. .صداشو نم�ش��دم دلتنگ م�شدم ... ا�ر �ه ساعت کنارم نبود 
.و این چه معنا�� داشت .. اصال جالب نبود 

�له گفتم .. .و احساس م�کنم تا حاال دچار این حس ز��ای خطرنا� �شدم 
سم   بهش می��

�
.خطرنا� ، از وا�ست�

ی که ذهنمو مشغول کردە اینه  � دای مه��ون و این ص... و این روزها تنها چ��
این خندە های ش�طون صاح�شون چه ش�ل�ه ؟

ود داشتم تو سالن �شسته بودم و �ه موس��� �� �ال� که گذاشته ب..... 
...گوش م�دادم اما فکر رو ذکرم این پرستار مه��ون بود 

 � ... د صدای خندە ش تو موز�ک قا� شد که داشت �ا پرو�ن حرف م��
م هاش اما صدای خندە هاش �ا صدای قد... صدای حرف زدن رو �ش��دم 

...که �� شدە بود نزد�ک بهم � شد رو خوب ش��دم 

:کنارم ا�ستاد و �ا همون لحن شادش گفت 

�اشا ب��م تو ح�اط �ه هوا�� �خوری  - ام��

:�ه دفعه دستمو گرفت که �لند شم ادامه داد 
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�اشو ام�� �اشا  -

:همراهش رفتم که صدای پرو�ن رو ش��دم گفت ... �لند شدم

ی الزم ندار�د ؟ - � چ��

:توت�ا مث هم�شه حا�� جواب بود و گفت 

...نه پرو�ن جان مر� -

� طور منو دن�ال خودش م�کش�د و دستمو گرفته بود و گ :فت هم��

�م  و از این ع� ز��ا لذت... ب��م تو �اغ  رو چمنا �ش�ن�م  - .ب��

.اصال حوصله ندارم  -

له ها رس�د�م �ه �... حوصله ندارم و دلو دماغ ندارم و خستمه ، ندار�م  -
...حواست �اشه 

� رفت�م �اهم هنوز دستم تو دس�ش بود و ا نگشتام قالب شدە �له ها رو �ای��
� انگشتای ظ��فش  ون دادم و چه حس ن... بود  ما ب�� ا�� بود این نف� ب��

این آرامش از کجا �ه من تزر�ق م�شد ؟...همه نزد�� 

فتم �ه کدوم قسمت  نم�دونم که گفت  :همراهش م��

� جا �ش�ن�م  - هم��

:�شستم رو ن�مکت تق���ا �ا �� فاصله �شست که گفتم 

کجای ح�اط �شس��م ؟ -

:�ا  خندە تو صداش گفت 

...نزد�ک �ه عالمه بوته های رز سف�د  -

:�ا ذوق ز�اد ادامه 

ە  - ...مح��

ە �اغ و فضای ز��ای  ح�اط عمارت  ن جا رو مدتهاست ای... درسته مح��
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دم اومد ز��ا�� �� از �ادم رفته بود ل�خندی زدم و �ا... نمیتو�ستم تصور کنم 
.ع�ب و نقص عمارت 

]07:35 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٨_�ارت#

و شا�د این واقعه  ل�خندی زدم از �اد آوری ز��ا�� ها�� که ازش محروم بودم
� �ار بود  ی برای اول�� � لخور و عص�� هم�شه  د... ی ل�خند از �اد آوری چ��
.م�شدم اینکه از د�دن ز��ای ها محروم شدم 

...این از وجود ز��ا�� مه��و�� که کنارم �شسته 

:لب تر کردم و گفتم 

م�شه مقداری از �الی سف�د کوچ�کشو برام �چی�� ب�اری ؟ -

ون داد �ه خو�� حس کردم  :و متعجب گفت ... نفسش رو که ب��

ای وای ح�فه  -

:�ا خون �دی تمام گفتم 

... ح�ف چشمای منه  -

ی نگفت که ادامه دادم  � :چ��

� �ا ساقه ی �لند  - .... کوچ��اشو �چ��

:�لند شد و متوجه شدم دو قدم برداشت که گفتم 

مراقب خارهاشون �اش  -
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فت و دور م�شد رو ش��دم که گفت  :صدای قدم هاشو که م��

...حواسم هست  -

م که دقا��� �عد برگشت و صداشو از فاصله ی دور ش��د... دور شد 
:گفت 

...ان�� رو رفتم از ک��م آقا گرفتم  -

قا��� د... د�گه صداشو �ش��دم ... گفتم چرا دیر کردی ... ل�خند زدم 
.و من غرق در گذشتهای تلخ ....طوال�� گذشت 

رخوردشون �ه �ال رو که رو �ام م�ذاشت و از ب..... صدای �اشو ش��دم اومد 
:�اهام حس کردم و گفت 

خار دارن حواست �اشه  -

و کردم �ا لمس دست  �ه آرو� که خراب هم �شن �ه شاخه برداشتم ب
:عمیق و گفتم 

...سف�د  -

؟...�ازم �چینم ... آرە سف�د  -

تصور کردم و  �از هم �ال رو�ه آرو� �ا احت�اط لمس کردم و مقدارشونو 
:گفتم 

آرە �ازم م�خوام  -

اض گفت  :این �ار �ا اخم و اع��

م�خای چ��ار گناە دارن ؟ -

:�ا اخم و مثال جدی گفتم 

� ه��� نگو  - �چ��

اض  در حا� که �لند م�شد گفت  :�ا اع��
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م خدا  - گناهشون گردنت من �� تقص��

ون دادم و ل�خندی زدم  :�ا همون ل�خندم گفتم ...  نف� ب��

حرف نزن �ارتو �کن  -

ذاشت و چند دق�قه �عد �ا مقداری �ل د�گه برگشت رو �ق�ه گ...  رفت 
:گفت 

� قدر �اف�ه ؟ - خ��ه هم��

فعال آرە  -

احساس  کنارم �شست منم �ا احت�اط مشغول شدم و �عد چند لحظه که
:کردم زل زدە �ه �ارم گفت 

چ�ار م�ک�� ؟ -

ص�� ک�� متوجه م���  -

ون داد حس کردم منم ی نگفت و �عد چند ثان�ه نف� ب�� � مشغول �ارم  چ��
بود این �ار رو  �ا دقت و احت�اط ز�اد که خاری هم تو دستم نرە خ�� وقت

فت من که �ه دفعه خاری رفت تو دستم البته خب م�� ... نکردە بودم 
 ...اە از نهادم �لند شد ... تا خار رفت تو دستم ... نم�د�دم 

:صدای پر از نگران توت�ا بود که گفت 

م ال� �� شد  - ؟...�م��

ون دادم و آب دهنمو قورت دادم سوزش � انگشتم �م بود اما نف� ب�� 
:گفتم 

ی ن�ست  - � ..چ��

]07:35 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٦٩_�ارت#

اض گفت احساس کردم م�خواد �لها رو از رو �اهام بردارە و �ا اع ��:

....ول کن اینا رو  -

:نذاشتم بردارە �ا لح�� جدی گفتم 

...ولشون کن ... توت�ا  -

:ترد�دشو تو صداش حس کردم که گفت 

...آخه  -

:کنار زدم و گفتم ... دستاشو لمس کردم 

...لطفا  -

.�اشه اما لطفا احت�اط کن  -

ە گفت  :خواست دستمو �گ��

ب�ینم �� شد خار تو دس�ت نموندە �اشه ؟ -

� ن�ست  - .نگران ن�اش چ��

؟  - مطمئ��

ی نبود که  � ....اجازە ندادم دستمو ب�ینه چ��

دان طوال�� سکوت کردم  و �از مشغول �ارم شدم که �عد چند دق�قه نچن
:گفت 

؟...ام�� �اشا  -

...م�شنوم  -
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داری ... فردا وقت ام آر آی  -

ون دادم  ... نف� ب��

�له �ادمه  -

.تمام حواسم �ه حلقه ی �� بود که داشتم انجام م�دادم 

� ز�اد شدە گوشم بهش بود و حواسم �ه �لهای دستم تمرکزم این مدت خ�
:بود که گفت 

درمانتو ادامه م�دی ؟ -

و برای درمان  سکوت کردم نم�دو�ستم �� ��م �االخرە را�� شدم دک�� برم
:که �از گفت 

..ام�� �اشا پرس�دم  -

:میون حرفش رفتم و گفتم 

پ��زاد دن�ال �ارامه  -

؟... �ع�� �ال  را�� شدی د�گه  -

� �ه ام���ا االن ا�ه را�� شدم برم د  ک�� برای ا�ار را�� شدنم �ع�� رف��
ون.... ز�اد�ه که پ��زاد کردە  :دادم گفتم  �ا حالت آ� که از س�نه ب��

را�� شدنم �ع�� رفتنم �ه ام���ا  -

ی - چرا نم�خوای که بری ؟... خب چرا تصم�مت رو نم�گ��

که ادامه ...سکوت کردم چه جوا�� داشتم �دم نمیتو�ستم که دروغ ��م 
:داد 

چرااااا؟ -

ون دادم لحظه ای دست از �لها کش�دم و گفتم  :نفسمو ب��

چرا �� ؟ -
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� نم��� ؟ - چرا را�� �ه رف��

:�از مشغول شدم آب دهنمو قورت دادم و آروم گفتم 

سم  - ...از ن��جه نگرفت�ش می��

اد ... خب چرا �ه این فکر نم�ک�� که ممکنه ن��جه �دە ؟- � م�گفت تنها  پ��
.درمان خوب شدن چشمات اوجاست 

ممکنه ... گه �ه این اوضاعم عادت کردم د�.... اون ام�دواری ال� م�دە  -
.ب�ش�� روح�مو از دست �دم 

یوان رو نمی�ی�� ؟چرا ن�مه ی پر ل...آخه ع��ز من تو چرا اینقد نا ام�دی -

.برای اینکه نم�خوام ب�خودی �ه خودم ام�دواری �دم  -

ما�شاتو �ذار جواب آز ... من ام�د دارم ... اصال هم ام�د وا� ن�ست  -
�فرس��م خدا بزرگه 

که �ه   فک کنم تمام مدت حواسش اصال �ه حلقه ی �ل تو دستم نبود 
:دفعه �ا ذوق ز�ادی گفت 

وای�ی�� خداااا چه قد قشنگه  -

: هنوز �امل �شدە بود از ذوقش ل�خندی �ه ل�م اومد و گفتم

..هنوز ناقصه  -

]07:35 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

70_�ارت#

:این صدا زد�ش خا� ن�ست که گفت ... �از اسممو صدا زد 
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ام�� �اشا ؟ -

:�دون ارادە بود واقعا جانم گفتنم که گفتم 

...جانم  -

مسار لب گ��دم اما س� کردم خودمو �م ن کنم سکوت خودم متعجب و ��
� �ار بود که  م�گفتم جا نم متعجب شدە بود کردە بود شا�د برای اینکه اول��

:که گفتم 

 ؟ -
�

�� م�خاس�� ��

ون داد و گفت  :نفسشو ب��

ازت م�خوام �ا خواهرت حرف بز��  -

... �� ��م ؟ -

-  
�

تو  پ�گ�� خب ازش �خوای درمان... ؟ چرا ب�خودی منکر م��� ...�� ��
ە  � ... �شه مجد برات و�زای پزش� �گ��  مش�� البته تو که برای رف��

...نداری 

پزشک�مو �فرستم  تا �خوام �ارامو اینجا انجام �دم و آزما�شها و پروندە -
ە تا جوا�ش ب�اد � خودش زمان می�� . هم��

ز د�دن حلقه ی حلقه ی �امل شدە ی �ل تو دستم بود که �از �ا ذوق ز�اد ا
:�ل گفت 

واب�ی�� خدااا چه ناز شد  -

ودم �ه آب دهنمو قورت دادم از درخاس�� که ازش م�خواستم �کنم خ
:کردم   که آروم زمزمه... طوری بودم احساس کردم دستم دارە م�لرزە 

م�شه �ذار�ش رو �ت ؟ -

:�ا ذوق ز�اد که برام جالب بود گفت 
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این برای منه ؟ -

... �ت کرد ل�خند زدم که دستمو گرفت که حلقه دستم بود سمت �ش هدا
لرز�د دستم م�... �ه آرو� �ا �مک خودش حلقه رو گذاشتم روی �ش 

.اشتم خودم �ه خو�� لرزشش رو حس م�کردم این حس ناب رو دوست د

:�ا صدای ناز و شادش گفت 

خ�� قشنگه  -

ون دادم  حر�� که زد برام غ�� منت ظرە بود و �ا ذوق نف� از � رضا�ت ب��
:غ�� قا�ل وص�� گفت 

�م  - .�ه سل�� �گ��

شو دس�. این حرف رو زد بهم چس��د گرمای ت�شو خوب حس م�کنم 
گذاشت رو صورتم کف دس�شو رو سمت چپ صورتم حس کردم که 

.سمت خودش چرخوند 

:�ا صدای شادش گفت 

�م �ا این حلقه ی قشنگ  - ...�ه سل�� �گ��

ون دادم و نف� ب�� ... آب دهنمو قورت دادم ذوقش منو �ه وجد � آورد 
�از غرق شدم در اندوە طوفا�� در�ا  

� انداخت و گفت ( :در�ا �ا پوزخند حلقه ی �ل رو زم��

.اوووف حالم از این عشق �از�ای خاله �ازی �دم م�اد 

� چه قشنگه  - �ه ؟�ذار رو موهات ب�ینم چطور ... ع��زم در�ا بب��

...من �ه �ل آلرژی دارم  -

� بود  ون دادم . ن�اهم �ه حلقه ی �ل رو زم�� .)و نف� ب��

ام�� �اشا حواست کجاست ؟ -
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:و �عد �ا ذوق و اش��اق جال��  ادامه داد  

خ�� قشنگه دوسش دارم  -

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

.فک کنم ا�ه موهات �لند �اشه بهت خ�� م�اد  -

:فت چنان  لحن شاد کود�انه ای داشت که �ا لحن کود�انه ای گ

آرە موهام  �لندە  -

ون دادم  :و آروم زمزمه کردم ...نف� ب��

 دارە -
�

. این �الی رز �ا موهای مش� هارمو�� قشن�

:�ا خندە گفت 

آرە �ه رنگ موهام هم خ�� م�اد -

...موهای �لند مش� ..ل�خندم عمیق شد م�شد االن تصور کنم 

:�ه دفعه دستمو سم�ش دراز کردم و آروم گفتم 

م�شه موهاتو لمس کنم ؟ -

]07:35 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧١_�ارت#

ی نگف � مندە شدم سکوت کرد چ�� ت که �ا از سوا� که پرس�دم خودم ��
:نم گفتم لح�� که س� کردم بتونم از دلش در ب�ارم و عذر خوا� ک
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...من متأسفم منظوری نداشتم  -

ناراحت شدم  از اینکه کور بودم و ه���  رو نم�د�دم... هنوز  سا�ت بود 
...واقعا آخه عکس العملش رو نم�د�دم 

.دستمو گرفت ... که گرمای دس�شو رو دستم حس کردم 

�ب و �اش م�شد ب�ینم صاحب این گرمای عج... سا�ت بود �دون حر�� 
غ��ب این دستا رو که دستمو هدا�ت کرد سمت موهاش 

و لط�ف  نرم... آب دهنمو قورت دادم س� کردم تصور کنم ... لمس کردم 
ون دادم  .بود نف� ب��

�ا صدا�� که    دست لرزونم  هنوز تو لمس موهاش بود  و آروم زمزمه کردم
:لرز خف��� داشت و گفتم 

صاحب این صدا و قلب مه��ون چه ش�ل�ه ؟ -

م ؟ قل�م بود قل�... من واقعا اخت�ار خودم و دستام دست خودم نبود قل�م 
د و هدا�ت کرد دستمو سمت صور�ش  � ست پ�دا �ا لمس د... که  ف��اد  م��

کردم 

...دوتا دستام م�لرز�د حسش م�کردم 

ور نمیتو�ستم ز�اد تص... چشماش ... مژە هاش ... صور�شو لمس کردم 
.کنم 

�ان قل�م �اری ام نم�کرد  ��.

.تا ته وجودم از این نزد�� و لمس صور�ش گر گرفته بود 

ی  � انگشتای دستم �ه آرو� رو پوست صور�ش در التماس بود  � و تنها چ��
دای م�شه �ه روز صاحب این ص... که اون لحظه آرزو کردم این بود 

...مه��ون رو ب�ینم ؟

� زد�ش رو تمام مدت �� حرکت بود �ه آرو� �ل... آب دهنمو قورت دادم 
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ە چه این دخ�� �ا من دار ... حس م�کردم و لرزش قل�م رو حس کردم 
م�کنه ؟

)توت�ا ( 

د منو دستاش رو لمس صورتم و لرزشش تا ته وجو ...حس عجی�� داشتم 
.هنوز �ا دستاش آروم صورتمو لمس م�کرد ... م�لرزوند 

این ... ود چشم �ستم نفسم تو س�نه ح�س ب... �ه آرو� �ل� زدم چند �ار 
.احساس عج�ب چ�ه در من دارە  ت�لور م�کنه 

�� نرم خ... که �ه طوری شدم ... انگشت شص�ش رو ل�ام �ه آرو� کش�د 
ج��ه ای هم من خ�� �م تج��ه بودم در واقع  اصال ت.. لمس کرد ل�امو 

...نداشتم 

�ل ...  زدم  من تاب تحمل این احساس رو نداشتم که �ه دفعه دستاشو �س
ز � جام و �ا تنم درگ�� احساس ناشناخته ای شد که �ه دفعه �لند شدم ا

. تمام وجودی که م�لرز�د از کنارش دور شدم 

ت که صدای �د احسا� گ���انمو گرف... اصال نتو�ستم وا�ستم ن�اە کنم 
:لرزو�شو �شت �م ش��دم که گفت 

....ر کن من ..صب...  توت�ا ....ت�ا ...تو -

ب نداشت لحظه دلم تا... �لند شدە بود ا�ستادە بود اما برنگشتم ن�اە کنم
.ای برگشتم ن�اە کردم 

 � ر کنم که نم�دو�ستم چ��ا... نگرا�ش شدم نکنه طور�ش �شه ب�فته زم��
.م � اومد دن�ال...قدم برداشت �ا عجله پر اضطراب و کور مال کورمال 

� طوری �دون احت�اط داشت � اومد که � ه دفعه ن�اهم بهش بود هم��
� ل�ه ی �اغچه بود تا �ه خودم اوم دم که �ه دفعه نزد�ک بود  �خورە زم��

� و صدای آخش رو ش��دم بند دلم �ارە شد  اب د�د�ش تو آرە ت... خورد زم��
ا�ط رو نداشتم . این ��
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سم�ش ... است  واقعا من قل�م شکنندە تر از این تصورات سادە و ا�لهانه
اش�ام �� اخت�ار رو گونه هام غلت�دن ... دو�دم 

ض و �مکش که کردم �ا �غ... رس�دم بهش خودش س� داشت �لند �شه 
:گ��ه گفتم 

�� شد ع��زم ؟؟..�� شد  -

]07:36 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧٢_�ارت#

...اش�م �از�ر بود ... �مکش کردم �لند شد 

� م�کردم �ا از صدای پر �غضم معلوم بود که گفت  � ف�� :ف��

گ��ه م�ک�� ؟...داری -

.... فت�م �ازوشو گرفته بودم و سمت ن�مک�� که ق�لش �شسته بود�م ر 

-  � �ش��

�ا �مک من �شست 

:دو�ارە تکرار کرد 

داری گ��ه م�ک�� ؟؟ -

� کردم صدام کنارش �شستم تند تند �ا دستای لرزونم اش�امو �ا� کردم س
:معمو� �اشه و کنارش �شستم و گفتم 

نه ..نه  -
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:لح�ش جدی بود ت���خانه و گفت 

.داری گ��ه م�ک�� ... کورم اما احمق که ن�ستم  -

:منم �ه دفعه عص�� شدم �ا عص�ان�ت وحق �ه جانب گفتم 

 ... نگو کور فهم�دی نگوووو  -
�

.حق نداری ��

.�اشه ع��زم حاال عص�� �شوگ��ه رو تموم کن  -

ە و ثا�ت... و ن�اە اون �ه رو�ه روها ... ن�اهم بهش بود  که �ا گ��ه ...  خ��
:گفتم 

-  
�

دونم توخوب م��� من م�... تو حق نداری �ه خودت این طوری ��

ون داد و گفت  :نف� ب��

.من ام�دی �ه خوب شدن ندارم ... این واقعیته  -

...�غضم ب�ش�� شکست که �از گ��م گرفت 

�زی  - همش تقص�� منه این طوری اشک م��

:�ا گ��ه گفتم 

..تو... تو ...  تقص�� منه -

نگرا�� �ه جونم  از اینکه اون اینقدر �ه من وا�سته شدە بود ... ل�مو گ��دم 
...افتاد 

این احساسها  این حرفها ... اصال انتظار ش��دن این حرفها رو ازش نداشتم 
 بود 

�
ی فراتر از �ک وا�ست� � . ب�ا�ش از ز�ان ام�� �اشا چ��

و نکنم من بوی عطرتو ب... دستاتو لمس نکنم ,ا�ه صداتو �شنوم ...توت�ا  -
. آروم و قرار ندارم

؟...این حرفها �شان از چه داشت 

:�ا هق هق و گ��ه تو حرفام گفتم 
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 عم�قه  -
�

...همش تقص�� منه این وا�ست�

�دار م�کرد این طرز حرف زد�ش تک تک سلولهای نا شناخته ی وجودم رو ب
سلولها�� که نامشان عشق است ؟

چ �اری از دستم رنجو عذا�م از اینه هی... اذیتم نکن ...این طوری نگو �لم  -
ا � .....برنم�اد ازخودم ب��

ە ��ــــع دستمو رو ل�اش گذاشتم نذاشتم حر�� بزنه  ادامه �د ە �ا اینکه خ��
بود �ه رو �ه رو جهت من چرخ�د صور�ش 

:�ا �غض گفتم 

؟ - چرا داری �ا حرفات دلمو م�شکو��

: �ا لمس دس�ش دستمو گرفت � انگشتای دستمو بوس�د و گفت 

آخه چطوری عاشقت شدم ؟ -

ون دادم  د نف� تو س�نه بر ... نف� ب�� � �ان قل�م کند م�� ام نموندە ��
...�ا ل�خند ... زل زدە بودم بهش �ا اشک ... بود 

....مه��ون�ات ,خندە هات ,عاشق صدات  -

ون داد ل�خند رو ل�اش �شست و �از بوسه ای �ه �   انگشتام زد و نف� ب��
:همزمان فشار آرو� و گفت 

� احسا� واق� رو تج��ه نکردە بودم  - .هیچ وقت �ه همچ��

� �مان چشمانم � ه نما�ش اش�ام رو گونه هام �ه س�ک رق� در رنگ��
درآمدە بودند ل�خندم خورش�د ن�اهم بود 

دوست داشتم منم ا�ه خجالت نبود �ه ز�ون ب�ارم 

)�د جوری وا�سته ات شدم ....عاشقت شدم (

.سکوت کردم 
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م�خوام اش�اتو �ا� کنم �لم -

]07:36 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧٣_�ارت#

. ..آب دهنمو قورت دادم صداش لرز خا� داشت ش��ه عشق بود 
ند تند اشک دس�شو �ا دست لرزونم گرفتم �ا اینکه زل زدە بودم بهش ت

�ختم از � احسا� که تو وجودم ش�ل گرفته بود  آرو� گذاشتم  و �ه. م��
 رو چشمم و چه گرمای  غ�� قا�ل وص�� داشت � انگشت دس�ش

.حال سمت همد�گه چرخ�دە بود�م 

اصدا�� که �... �ه آرو� اش�امو �ا لمس دست �ا� م�کرد دس�ش م�لرز�د 
:واقعا م�لرز�د گفت 

منو ...  اصال فکرش نم�کردم این طوری �شه... معذرت م�خوام توت�ا  -
ب�خش 

:�ا گ��ه گفتم 

خوب ��� ....تو �ا�د خوب ��� ع��زم  -

سم  - سم برم و �شه آنچه که انتظار داشته �اشم... می�� و ب�ش�� عذاب  می��
�کشم 

:�ا �غض و لحن ام�دواری گفتم 

�خدا م�شه ... من دلم روشن ام�� �اشا  -

.... برام دعا کن ع��زم  -
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:امه داد لحظه ای تنم گر گرفت �ل تنم مور مور شد از عشق وق�� اد

م  - مو �ا� م�کرد دس�ش �از نم اش�ا... من فقط �ه خاطر د�دن تو دارم م��
:�ا لرز ز�اد و ادامه داد 

ن وگرنه م... واسه د�دن این چشمای قشنگت لحظه شماری م�کنم  -
.تنها ام�دم د�دن ل�خند توعه ... ام�دی ندارم 

ی که تو وجودم جون گرفت شکو  � دم از روی عشق چ�� � فه زد و منو ل�خند م��
:و گفتم . عاشقم کرد 

.نه همه �� رو خود خدا درست م�ک...من حتم دارم خدا �ا توعه  -

� آورد و �ا لمس د ست از �ازوم �ه دس�شو از رو لمس کنارە های صورتم �ای��
ه دست گرفته سمت انگشتام و دستام هدا�ت کرد و در حال�� که دستامو �

:بود �ه نر� و ل�خند گفت 

لب �ا� و صاحب این  دستای   مه��ون �ا�د �ه ت�که ماە �اشه مث ق -
. زاللش 

ون داد... آب دهنمو قورت دادم لب گ��دم  م که ادامه نف� �ه آرو� ب��
:داد 

جودم برای اما بهت قول م�دم �ا تمام و ...مهم ن�ست که چه ش�� هس��  -
... من خواست�� و دل�شی�� 

اون در�ا تو ..  اون تو تصورا�ش از من چه تص��ری ساخته که نگرانم م�کرد 
ن�اهش بودە هم�شه �ک زن ز��ا و دل��ا 

:�غض داشتم دست خودم نبود هرگز که گفتم 

.خ��...خ�� فرق دارم ام�� �اشا ...من مث در�ا ن�ستم  -

وق�� �ا �غض  این لح�ش این حرفاش این بوسه ای �� در �� اش دیونم کرد 
:تو صداش گفت 
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جزە صدام کن فقط صدام کن صدای تو برام ز��است مع.. صدام کن  -
...من �ا قل�م تو رو  می�ینم صدام کن ... م�کنه برام 

. این حرف رو زد �مو انداختم و �ه آرو� هق هق کردم

� تا آسمون فرق داری مه��و��  - ا عاطفه ای و پر �,دلناز� ,آرە تو از زم��
خندە ها�� که  بهم انرژی م�دە....خندە 

د و ادامه داد  :دستامو مح�م تر ف��

.. تزر�ق م�کنه  دستات پر از انرژ�ه که هر لحظه و ثان�ه �ه جونم انرژی -
 عاشق خندە.. من صاحب این دستا رو �ا دل و جون دوست دارم 

.دستات شدم ... صدات ,هات 

اف اون  قانع � نداشتم قل�م �ه عشق و اع�� ....بود  حر�� برای گف��

...چشم �ستم لحظه ای و  ل�خندم �ا اش�م �� شد 

ون داد و گفت  :نف� ب��

چشمات �س�س پر اشکه آرە؟ ... چشاتو �از کن منو ن�اە کن  -

:میون گ��ه ها خند�دم و گفتم 

....ع��زمممم -

]07:36 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧٤_�ارت#

هم�شه �خند ... هیچ وقت چشماتو ازم نگ��  -

سکوت کردم نم�دو�ستم �� ��م ل�خند زدم سا�ت که بودم  -
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ست دارم هر اما این روزها رو دو ... روزهای سخ�� رو �شت � گذروندم  -
....چند تار�که دن�ام  

� داشت اما چشم ؟... ل�خند زدم حق داشت همه چ��

:ل�خندی زدم و گفتم 

 م�شه  -
�

م�شه �ه روزی م�اد دن�ای تو هم رن�

 نم�خوام  -
�

.نه من دن�ای رن�

متعجب ن�اهش کردم 

ە �ه رو�ه رو  و �اهوش  :که گفت ....مات  بود   خ��

 تعجب نکن من �ه دن�ای �ک رنگ م�خوام عاری از هر گونه د -
�

... و رن�
...من ... عاری از ف��ب و جدا�� 

� در�ا سکوت کرد مقصود حرفهاش رو خوب فهم�دم اون هنوز دلش از ر  ف��
ە بود  ...ت��

ون داد و ادامه داد  :نف� ب��

ە است قل�م   - ه روشنا�� ها قل�م رو تو �... من فقط چشمهام تار�ک و ت��
سوق دادی 

:ل�خندش عمیق شد و ادامه داد 

...من اینا رو مدیون توام  -

:منم ل�خندی زدم حر�� برای گفتنم نبود که ادامه داد 

.منو �ا اسم صدا کن ش��دن اسمم از ز�ون تو ز��است  -

:ل�خند زدم و گفتم 

آقا ... �اشه آقا  -

:�ا اخم گفت 
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که این طور پرستار � لج افتادی  -

;�ا خندە گفتم 

عه که داری تال�� م�ک�� ؟ -

��ــــع �ا   ل�خندش عمیق شد و من دست از خند�دن برنداشتم اخ� کردم
:اخم گفتم 

که اهل تال�� هس��  -

:این �ار جدی ته ما�ه ی ل�خند گفت 

...چه جورم  -

:خند�دم �ا صدای �لند و گفتم 

� � گفتم  - منم تال�� م�کنم حاال بب��

:�ا اخم گفت 

رو آب �خندی پرستاررررر -

� ن�اهم از صور�ش �ه حلقه ی �� افتاد که ن�ا� �ا عجله � لند شدم رو زم��
افتادە بود رفتم �ه دفعه 

:تا �لند شدم قد� بردارم و حلقه رو  گفت 

ی ؟ - کجا م��

]07:36 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧٥_�ارت#
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:در حا� که حلقه ی �ل رو بر  م�داشتم گفتم 

ی ن�ست اومدم  - � ...چ��

ود ل�خندی دو�ارە کنارش �شستم ن�اهم �ا وسواس �ه حلقه ی �ل دستم ب
...بود  این حلقه حلقه ی عشق من �ا ام�� �اشا ... از � رضا�ت زدم 

:تم حلقه رو �م گذاشتم رو موهام �ه نر� تنظ�م کردم  و گف

.حلقه  رو چمنا بود برداشتم  -

:ل�خند زد که گفتم 

�م ؟ - م�شه �ه عکس د�گه �گ��

:�ا ل�خند گفت 

حلقه رو �ذار رو موهات  -

:�ا ل�خند بودم �از و گفتم 

گذاشتم  -

ود �م کردم و م�ا�لمو از ج�ب شلوار جینم در آوردم اندک فاصله ای که ب
بته جالب این شکست مرزها برام عج�ب غ�� قانو�� و ال... چس��دم بهش 

...بود 

ودم �از دست بردم سمت صور�ش و �ا احساس رضا�ت  صور�شو سمت خ
.دادم 

� ام�� �اشا م��ا�ل رو �ا زاو� ه تنظ�م کردم  �ه �ا ل�خند من و ل�خند مت��
.عکس سل�� د�گه گرفتم 

ون دادم ن�اهم �ه عک� که گرفتم بود و زمزمه ک :ردم نف� ب��

خ�� قشنگ  شدە  -

:ن�اهم هنوز �ه صفحه ی م��ا�ل دستم بود که گفت 
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� رو دوست داری ؟ - عکس انداخ��

 � :�ا گف��

آرە خ��  -

وجه شد حلقه رو همزمان از روی �م براشتم رو �ش گذاشتم که مت
 گفت 

�
:داشتم مرتب م�کردم رو �ش که �ا اخم قشن�

داری چ�ار  م�ک�� ؟ -

:�ا ذوق اش��اق و ل�خند گفتم 

م  - ...اخم نکن �خند لطفا ... م�خوام �ه عکس د�گه �گ��

کنم که بر   ��ــــع حلقه رو از رو �ش برداشت اصال نتو�ستم  پ�ش بی�� 
.م�دارە 

م اجازە نداد  تا خواستم از دس�ش �گ��

.بر خالف انتظارم خ�� ��ــــع و ز�ر�انه عمل کرد 

م اجازە نم�داد   اض گفتم... م�خواستم از دس�ش �گ�� : �ا اع��

اصال مال خودمه ... �دە �ه من حلقه رو -

س�د گفت �ا خندە در حا� که دس�ش �اال گرفته بود دست من بهش نم ��:

ی بهت م�دم  - ا�ه عکس نم�گ��

ضانه گفتم  :توج� �ه حرفش نکردم �ا لح�� کود�انه و مع��

...�دە حلقه رو اذ�ت نکن د�گه ... �دە  -

م مال و رسما د�گه تمام و �... س� کردم این �ار �از حلقه رو ازش �گ��
....�ه سی�ش... چس��دە بودم بهش

د چپ و راست دس�شو �اال بردە بود و مدام تکون م�داد و  �ا �عت ز�ا
م�کرد 
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....من د�گه حسا�� از دس�ش حر� شدە بودم 

 گفتم 
�

:که �ا لحنم کود�انه و �غض ساخت�

خراب م�شه ...خ�� �دی نکن  -

:فت اون پر خندە بود و �د جور حرص من رو در آوردە بود که گ

ی �� د�گه برات می�افم  - ...ا�ه تو�س�� �گ��

:مث �چگ�ام و گفتم ... لجم گرفته بود 

نم�خوام همینو دوست دارم  -

رفتم و �� �قشو مح�م گ.. دس�ش �اال بود هرچه تقال کردم افاقه نکرد 
و زانو �ام تک�ه خودمو کش�دم �االتر  و از رو سی�ش خودم دادم �االتر و ر 

...دادم 

:ام�� �اشا �ا خندە 

...خودتو خسته نکن کوچولو  -

]07:36 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧٦_�ارت#

م دراز کردە بودم که از دس�... دست آزادم مدام در تقال بود  ش �گ��

�د ج�س ... مگه مال من ن�ست ... وایی�� �دە �ه من  -

مج بودم و  اما منم س... مگه اجازە م�داد �ه شدت ز�ر�انه بود و ��ــــع 
.  دست از تالش برنداشتم 
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.تا من حلقه رو گرفتم اون کش�د که �ه دو ن�م تقس�م شد 

...ن�� از حلقه دست  من بود ن�� د�گه دست ام�� �اشا 

.امون بود �ا نا�اوری ز�اد ن�اە مات و نا�اورم �ه  حلقه ی �ل دست

:�غض کردم و �ا اخم و همون لحن خاص کود�انه ام گفتم 

.خ�� �دی د�گه دوست ندارم ...خرا�ش کردی  -

و رو �اهاش ازش جدا شدم �ا اخم از دس�ش عص�� بودم و حلقه ی دستم ر 
.انداختم 

� که �ا اخم گفتم  :اونم دس�شو آوردە بود �ای��

زدی خرا�ش کردی  -

که ازش ... �کردم داشتم مث اینکه ناز م...  از � جام �ا ناراح�� �لند شدم 
:جدا شدم رفتم که �شت �م گفت 

ی  - .ب�ا �� د�گه واست درست م�کنم ... کجا م��

�د ج�س صداش پر خندە بود و من عص�� بودم از ش�طن�ش 

نه نم�خوام من اون او� رو م�خوام حلقه ی خودم  -

� �اد�ار عاشقانه هام �اش ون دادم م�خاستم اول�� و اونو نگه .... ه نف� ب��
.دارم 

)ام�� �اشا ( 

� رفتار کود�انه اش دل منو م ناز ... �لرزونه این دخ�� ناز دارە خ�� هم��
ون دادم �ا رضا�...محلم نداد رفت ... م�کنه واضحه  ت �امل �ا نف� ب��

...�ش کنم و س� کردم دو�ارە درس...لمس دست آروم  �ال رو  برداشتم 

.دقا��� طوال�� تنها تو �اغ �شسته بودم 

.صدای �ای پرو�ن رو خوب شناختم 
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...هر لحظه نزد�ک و نزد�ک�� م�شد 

:هنوز �امل نرس�دە بود که گفت 

تنها�� خوش م�گذرە آقا ؟ -

:کنارم �ا فاصله �شست و ادامه داد . فقط ل�خند زدم  

چشون بود خانوم پرستار ناراحت بود خ�� -

: دادم و گفتم �ا ل�خند حلقه ی �ل که تق���ا داشت �امل م�شد رو  تکو�� 

واسه این ناز م�کنه  -

:�ا خندە گفت 

� .... ناز م�کنه ؟ - .�� ناراحت بود ب�ا و بب��

:خند�دم و گفتم 

حلقه خراب شد بنای قهر گذاشت رفت  -

هت � البته �عدش گفت ب�ام ب... ناراحت بود ... اومد اینقد غر زد  -
.بزنم  

ل و هوای خوب حتم دارم پرو�ن زن �اهوش�ه و �� بردە �ه حا... ل�خند زدم 
:من که ادامه داد 

ناراحت بود و� �از پر از انرژ�ه این پرستار  -

هنوز ناراحته ؟ -

رات آب پرتقال �عد ان�ار نه ان�ار ب... اول که اومد خ�� �غض کرد بود  -
گرفت گفت وقت قرصاته 

:�ی تکون دادم که پرو�ن ادامه داد 

این حلقه رو برای اون �اف�� ؟ -
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:�ا ل�خند گفتم 

...آرە  -

:از دستم �ه آرو� حلقه رو گرفت و گفت 

.�ه موهای �لند مشک�ش هم خ�� م�اد  -

:ل�خند زدم که گفت 

... موها�� دارە ف���ندە آقا  -

ون داد و گفت  :آ� از س�نه ب��

...مشک�ه و� م�ج م�ج در�ا �م م�ارە  -

�ان تصورش برام سخت که نه اما برام ام... آب دهنمو قورت دادم 
...�ه سخ�� تصور کردم ... نداشت 

]07:37 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٧٧_�ارت#

ت�ستم درست در�ا هم�شه انواع و اقسام درنگها رو �ه موهاش یزد نمی 
نوز ل�خند �ه مش� در�ا م�ج م�ج ؟ برام جالب بود ه.. موهاشو تجسم کنم 

:اورد  ل�ام بود که پ��ن �� �ه حال خوب من برد و اخرش �ه ز�ون

...امروز خ�� خوشحال�د  اقا ل�خندتون دن�ا�ه واسه خودش -

:س�نه ام �ه نف� عمیق مهمون کردم و گفتم 

پرو�ن �انو ؟-
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...جاتم اقا -

...حالم خ��ه ارە ؟ -

��ــــع �شت  بندش ادامه دادم 

تو هم متوجه حال خوب من شدی ؟-

:�ا ذوق اش��اق ز�اد گفت 

...شما مدتهاست حالتون خ��ه اقا -

� تا ا... �ا اومدن این دخ�� پرو�ن من تغ�� کردم - سون  اون و در�ا فرق زم��
...�امال برام مشهودە �ا اینکه نم�دونم چه ش�ل�ه 

حسا� االن �خواد نگرام نکنه ردم کنه ا... پرو�ن دل دارە �ابزە اما نگرانم 
ا�ط من خسته �شه... مث در�ا تر�م کنه ... عمل کنه  ... از این ��

ون دادم و ادامه دادم  :نف� ب��

 و ادا�� از وق�� اومد و �اش تو این عمارت گذاشت من احساس � زن-
�

د�
سم درمان �شم زجرم �دە �ا رفت�ش نتونه تحملم... دارم  کنه و االن از   می��

روی احساس و ترحم منو �خواد  

و کردە که شما رو توت�ا خانوم تمام تالشش ر ... درمانتونو ادامه �دین  اقا -
متقاعد کنه 

م اما ته دلم اش��ه نگرانم ن...م�خوام پرو�ن �انو م�خوام - .��جه نگ��

هرزاد خانوم ش... فعال پ�گر  ماراتون �ش�د �فرس��د پ��زاد دن�ال کنه -
...م�کفت که تو ام���ا ممکنه 

دم �ه خدا - ...همه �� رو س��

�ه خاطر اون دخ�� هم که شدە ام�دتون رو از دست ندین -

...داشتم حق�ق�ش تا ق�ل از اومدن توت�ا من ام�دی داشتم دلخو�� ن-
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ی بهش گف�� ؟- � چ��

:متوجه �شدم لحظه ی اول �ا چی�� �ه ابرو و گفتم 

�� رو ؟-

از این احساست -

:ا� کش�دم و گفتم 

نگران�م اینا ن�ست پرو�ن �انو-

...دلتو بردە �ا ...   اون تو دلت جا �از کردە �ا  -

� چه بود  ...اب دنمو قورت دادم �ا ؟ منظورش از �ا ف��

:که ادامه داد 

م�ک��  �ا نکنه برای فراموش کردن  در�ا داری توت�ا رو جا�گ��ن-

خندە ,اشلحن حرف... نه نه هرگز این دخ�� �ا در�ا قا�ل ق�اس ن�ست -
ح�� قهرش هم �ا در�ا فرق دارە ,هاش 

:پرو�ن �ا خندە گفت 

اغ دارم اما هچ ش�اه�� �ه سل�ه ای که در شا � ... چهرشم فرق دارە -
ە ی روش�� دارە �ا موهای مش� ... دارە  � �ا هم خ�� و از در ... پوست س��

درک ن�ست  اما ز��ا�� خا� دارە هرک� قادر �ه...  ظ��ف ترە اندامش 
�ون و �� غل و اخالقش که خودتون  شاهدین دخ�� مه� ...تمام اینا �ه کنار 

غش�ه 

:�ا ل�خند کفتم 

از�است- ...خون گرم بودن ذات ش��

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

�س شما تا�د م�کن�د -
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حر�� که زد نگرانم کرد

]07:37 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

ه  پوست نه چشماش اب�ه ن... گفتم �ا سل�قه ی شما متفاوته -٧٨_�ارت#
�ش مهاتا�� و سف�د  مون �ش�د �ه �ش�... برزنه است �ه قول امروز�ا ... ص��

زما�� 

:�ا تا��د ز�اد گفتم 

محاله ... ند�دە محاله �انو من �ا د�دی قلب دارم انتخاب م�کنم فقل�م �س-

- � جود امدە در و این احساس �ه و ...شا�د االن دار�د احسا� عمل م�کن��
.شما �ه حس زود گذر وا�ستگ�ه 

:�ا جد�دت مصمم گفت 

مصمم .. نه پرو�ن �انو قل�م انتخا�شو کردە  -

:ال خندە ادامه دادم 

 که ان�اری زشته -
�

جوری م��

...  افته �ه دل م�ش�نه م�خندە ل�اش چال �... نه اتفاقا خ�� جذا�ه -
�انمک �ه �� اون ور تر من که حسود�م م�شه 

دم خند�دم �ه که صدای قدم های توت�ا رو �ا حرفش �ا هم ش��

..�گو ما هم �خند�م اقا  -

:زمان گفت پرو�ن بود که �لند شد و هم... ��ــــع خودمو جمع و جور کردم 

برم که � �ار دارم -
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:توت�ا بود ه رس�د و گفت

قدم ما س�ک بود .. کجا پرون حان -

های جد�د  تا �اال �� �ار دارم این خدم...نه ع��ز من این چه حرف�ه -پرو�ن 
ن  ...�شون ن�ا�� که از ز�ر �ار در م��

�خند چند سا�ت بود که �ا ل...پرو�ن رفت که تو ت�ا �شست رو ن�مکت ....
:لحظه سکوت گفتم 

اومدی منت ک�� -

:صداش دلخور و بود �ا ساختگیو مصنو� دلخور و گفت 

م اصال این طور ن�ست از اونجا که پرستارتون ستم �ا- �د �ه وظا�فم نخ��
� اومد م عمل کنم االنم �ا�د قرصاتونو بهتون �دم واسه هم��

:�ا ل�خند فتم 

... اهان که قرصامو �دی -

:�ا خندە ادامه دادم 

بهونه ی خو�� برای منت ک�� ن�ست -

:�الحن کود�انه ی دلخوری گفت 

من ...من ... ب�خود کردی -

:نذاشتم ب�ش�� حرص �خورە و گفتم 

�اشه حاال قرصامو �دە -

...دهنتو وا�ن -

:ابرو�� از تعجب انداختم �اال که ��ــــع ادامه داد 

دهنتو وا�ن �ذارم دهنت دستات کث�فه دست �ه همه �� زدی-
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:ل�خندی زدم و گفتم 

اووف -

:�ا خدە گفت 

...زود منتظرم -

:دە گفت اب دهنمو قورت دادم �ا ل�خند دهنمو �از کردم که �ا خن 

حرف گوش کن شدە  اقای عمارت-

کردم و هزمان   ل�خندم عمیق شد �ا دهن �از که برخورد دس�شو �ه ل�ام حس
صها رو قورت تل�� قرصا ا رو  و دس�ش از ل�م فاصله گرفت �ه سخ��  قر 

دادم 

:که ل�اون رو تو دستم داد 

...�خور اب پرتقاله -

� برە  ��ــــع خوردم که تل�� قرص ها از ب��

ون   - ب��م ب��

:لیوان رو سم�ش گرفتم 

کجا -

:لیوان رو که از دستم م�گرفت گفت 

-

]07:37 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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٧٩_�ارت#

رستوران چی�� -

متعحب از اتاخاب امرزش و ر�توران چی�� رفت�ش 

:�ا خندە گفتم 

کجاااااا؟-

:ا ذوق گفت 

ش��دی -

...ارە ش��دم -

ض و کود�انه گفت  :لح�ش ملتمس و مع��

جال�ه که .... دوست نداری ؟ -

؟...اخه من برم انجا چ�ار -

:سا�ت بود که �عد مکث گفتم 

توت�ا ؟-

: دمغ بود ز�اد معلوم بود از لن و ب�ان جاب داد�ش که گفت

....هااااا -

:�ا خندە گفتم 

ها ه و �له -

...خب -

-� � جات �خورم �ه نظر تو من چجوری برم رستوران چی�� �ا دوتا چوب س��

:سا�ت بود که ادامه دادم ... حرفامو �ا خندە زدم 

ی �ه خوردم دادی و رژ�م- � ط   تو این مد�� که اومدی اینقد س�� گرفتم ��
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می�ندم افت قندپ�دا م�کنم

� امادە �ا�� تا اون زمان هم قندت م- ل �شه اخه م�خام برای رف�� ن��
� نداشته �ا��  احت�ا�� �ه تزر�ق ا�سول��

م معلوم م�شه - جواب ازما�شها رو �گ��

:�ا ندە ادامه دادم 

ط ن�ندم قند - الزم م�شم �ا�د  این رژ�م غذا�� که تو برام در نظر گرف�� ��
��� م�ف کنم  ش��

:�ا اخم بود لح�ش و دلخور  و گفت 

نم تو مسخرە کن - � از اینکه شور تو رو  م��

:خند�دم وگفتم 

ا�شاال  که جواب �دە ... �اشه حاال اخم نکن -

ون داد  رو  �ه خو�� حس کردم که فت  :نفسش ب��

ام�د دارم که  در ضمن ا�ه ب�خودی �� ز�� و ناراحت ��� من.... ام�دوارم -
این خودش رو روند بهبودی تاث�� گذارە 

ون دادم و گفتم  :ا� از س�نه ب��

من که این جوری نبودم دقیق �عد تصادف این جوری شدم -

ت بهم گفته - درسته در ج��انم دک��

توت�ا ؟-

جان -

�ل گرفته ام بود ااین حان گفت�ش برای من جان بود در �ال�د احساس تازە ش
و دم�د ل�خند زدم 

:خلقه ی �ل رو سم�ش گرفتم و گفتم 
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ب�ا اینم حلقه ی �ل -

ی ادامه دادم  � :�ا خندە  ش�طنت ام��

�ه خاطرش زار زار  گ��ه کردی -

:حلقه رو از دستم گرفت �ا لحن �چگونه ای  گفت 

من کجا گ��ه کردم ...  �د ج�� د�گه-

:�ا خندە گفتم 

ش رس�د بهم - خ��

...اهان که این طور -

:�عد �ا ذوق ادامه داد

و� مث اولش ن�ست -

:متعحب گفتم 

واقعا ؟ خراب شد ؟-

نه شو�� کردم خ�� دوسش دارم-

]07:37 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٠_�ارت#

ون دادم  من �ا�د بری احساس تازە شل گرفته ام ا و  ... م�د دهم نف� ب��
دلسوزی و  �ا�ه و اساسشو مح�م کنم و ب�ینم احسس تو ت�ا از � ترم

و ... دم �سازم تصم�م زود ذر و احسا� ن�اشه �اد فصت ها رو این �ار خو 
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...�� برم �ه احساسش 

:اب دهنمو قورت دادم و گفتم 

نظرت چ�ه �ه سفر ب��م شمال -

الت تصور هم نتو�ستم �کنم اجزا و ج... �اش م�د�دم عکس العملشو 
� که  چه وا���� دارە  از پ�شنهاد سفر ...چهرە اش رومتعج�ه ؟�ا  رف��

:گفت 

مسافرت ؟ -

مدت هاست که نرفتم ... ارە مسافرت -

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

فر برای  رو �ه س... درسته از وق�� �امو عمارت کذاشتم ن�دم بری  جا�� -
...�ت عال�ه 

احساس م�کنم ه این  سفر احت��اح دارم... درسته -

ە یزد مرخ� - اا قاسم دارە م��

�م ... م�دونم - ...ما م��

:کوتاە ترد�د رو وصداش  متوجه شدم  و گفت ... مکث کرد 

...پرو�ن هم... ما ؟  -

ون دادم لب تر کردم وگفتم  :نفف� ب��

� قاسم �ا�د پرو�ن عارت �مونه - ...نه �ا رف��

�از هم ترد�د 

دوتامون ... ما -

 �لدی ... ارە -
�

...احت�ا�� �ه ک� ن�ست ... تو که رانند�
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:�ا خندە گفت 

 من حرف ندارە -
�

خب درسته رانند�

رمونت م�دونم که دست ف... رانندگیتو �ه رخ من نکش خانوم کوچولو 
عال�ه 

ون داد و گفت  :نفسش ب��

� �ا من �ش�مون م��� - از رف��

..رسه  از اینکه همفرم �ه خانوم کوچلوی ش�طونه  خدا  �ه دادم ب-

ون دادم و گفتم  :ا� از س�نه ب��

�م دو روز�شدە م�خوای برگرد...  اما این منم که خس�ت م�کنم  -

:�ا لحن کود�انه ای گفت 

م من که از تو خسته نم�شم اینم منم که عا� م��� ا- ز ش�طنتام نخ��

:�ا خندە گفتم 

خواه�م د�د -

� لحظه گوش�م زنگ خورد  لمو دستم م��ا�..... از جی��م در اوردم ... هم��
:بود وگفتم 

...ک�ه-

...محسن -

...منم ��ــــع سمت گوشم بردم وجوب دادم ... خوش  وصل کرد 

)توت�ا (

...ل�خند �ه دادم ن�اهم بهش بود که ��ــــع جواب داد 

شما چه ........ ممنون عا�   چه عجب ؟... الو سالم محسن جان -
حسن جان مر� از لطفت م..... الناز چطورە؟....... ؟روز�ار �ه �امه؟..خ�� 
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�عد از ... �له چرا که نه ... خوشحال م�شم ... �ه �ه... م�گذرە 
من ...که این طور �اشه .... ؟ این چه حرف�ه ....چرا ..!...شام 

...نه محسن جان لطف کردی ....  ... متظرم 

� طور ن�اهم بهش بود از م�المه اش پ ون دادم هم�� �دا بودشب نف� ب��
...سکوت کردە بودم ..مهمون دارە 

...  ....فدات شم ... ارە سالم الناز برسون... نه �ا�ا -

...م�المه اش تموم شد 

:گو�� رو اورد �این که گفتم 

مهمون داری ؟-

]07:38 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨١_�ارت#

�له محسن و الناز -

:�ا ل�خند گفتم 

�س رستوران ک�سل شد -

:پو�� کش�د و گفت 

آخخخ ��ل �ادم رفت -

....مهم �� ب��م داخل -

...بند شدم خودم اونم خواست �لند �شه که دس�شو گرفتم 
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:همقدم شد�م که گفتم 

ون - م�خوای تا ق�ل امدم مهونات ب��م ب��

ب��م -

� ب��م - ی منم امادە شدم ... فضای س�� .تا دوش �گ��

� �ارم پ�د...  �ه زور �عد �� انتظار و  گش�� � ....ا کردم مقا�ل ضای س��

مراه�ش دس�شو گرفتم از وق��  �ا من بود و اومدم این عمارت ه..... 
.م�کردم عصای سف�دش رو ن� اورد 

فت�... ن�اهم �ه قسمت تاب �ازی بود م داش�م �ا احت�اط لو م��

م ؟-من �شنه ات ن�ست اب �گ��

....نه مچکرم -

� طور در حال پ�ادە روی �ه نر� و احت�اط بو  :د�م که گفت دقا��� هم��

اینجا کجاست؟-

:�ا  ل�خند گفتم  

�� فکر م�ک�� -

ون داد و گفت  :�امال متفکرانه ف� ب��

اصال نمیتونم حدس بزنم-

:�ا ل�خند گفتم 

�ارک سا� -

...گفتم خ�� شلوغه -

اخه امروز جمعه است -

�و صدای �چه ها ز�ادە -
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....ا�ه اذ�ت م��� دوست نداری که برگرد�م -

:�ا ل�خند گفت 

این همه راە اومد�م برگرد�م -

دق�قا قسمت تاب ا�ستا�ه بود�م که دس�شو ول کردم 

ا شد بود اروم ن�اهم �ه تاب خال�که دخ�� �چه ای خساته از تاب�ازی پ�د
:گفتم 

...سوار تاب م��� اروم هلت �دم -

:متعجب بود حالت چهرە اش که �ا �خند تکرار کردم 

سوار م��� -

:لح�ش جدی شد و گفت 

توت�ا اذ�ت نکن -'

:�ا خندە گفتم 

...شو�� نکردم که -

....تو سوار شو من تا�ت �دم ... نه -

:�ا خندە گفتم 

- 
�

...ای گفتم منتظر بودم تو ��

:�ا خندە گفت 

..اهان که این طور -

.. خودمو �ه ارو� تاب دادم... ��ــــع از خدا خواسته سوار شدم 

..دستمو سم�ش دراز کردم وگفتم دس�تو �دە  

.قد� �ا احت�اط ز�اد جلو گذاشت دس�شو داراز کرد گرفتم 
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�ت �م و من �ه  جلو اومد �ا �مک دس�ش که کرفته بود کنار تاب ا�ستاد نه
... ارو� تاب م�خوردم 

:ذوق زدە شدە بودم مه �ا ل�خند تو صدای شادش گفت 

� خانوم کوچولو - ....نخوری زم��

...�ا تر تاب خوردن من دس�ش تو دستم بود 

:�ا ذوق ز�اد گفتم 

...�اد �چگ�ام افتادم -

ون دادم و �اد �ا�ا افتادم  ....نف� ب��

]07:38 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٢_�ارت#

هنوز هم �چه ای -

:�ا ذوق از تاب خوردن گفتم 

سال �مه ٢٢-

برای تو �مه -

�خوردم �ا اخم دستم تو دس�ش بود فشار ارو� داد و منم �ه ارو� تاب م
:گفتم 

امامن بزرگ شدم خ�� -

:و� تو تو �چگ�ات حا مندی خند�دم اروم که گفت -
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�ا�اتو �چه بودی از دست دادی ؟-

....سالم بود تصادف کرد  ١٧نه 

:اب دهنمو قورت دادم و گفتم ... نفسم��رون دادم 

� گ�� شدن �ا�ام خونه رو فروخت�م - .. ل داش��م �� مش�.. �ه خاطر زم��
د مادرم �ار مش�الت ز�اد بو ....پول ب�مه نداش��م .. �ا�ام قطع نخاع شد 

 رو �ه سخ�� �ه تنها�� �ه دوش کش�د 
�

� �... زند� ا�ام  نابودم مادرم رف��
 رو نتو�ست تحن... کرد 

�
ل کنه ا�ست �ا�ام  قطع نخاع شد اما فشار زند�

رشته بود �ا�ام �ه ف.... قل�� کرد طاقت د�دن ما رو تو مش�الت نداشت 

اینجا ل�خند زدم 

حتما تو هم مه����ات �ه �ا�ات رفته -

:از �اد اوری ل�خند های �ا�ام منم ل�خندی زدم و گفتم  

....مامانم هم همینو م�گه -

�لد ن�س�� ...تو اصال عص�� نم��� -

ش عص�� �شه و �ه دفه خند�دم �� صدام �لند بود که انتظار نداشتم لح�
:گفت 

ته - ...اروم�� ...چه خ��

... کوت کردم حق �ا اون بود از دست خودم عص�� ل�� �ه دنان گ��دم و س
:�ه ارو� هنوز تاب م�خورم که �عد چند لحظه سکوتم گفت 

از دستم ناراحت شدی -

 بود حق �ا تو بود ... نه اصال -
�

مند� ...سکوتم �ا�ت ��

:�ا لحن مه��و�� گفت 

...سکوت کرد ... خندە خ��ه اما من -
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:ل�خندی زدم و گفتم  

ون دوست نداری متوحه شدم - خندمو از  منم معذرت م�خوام اخت�ار ...ب��
....دست دادم 

)ام�� �اشا (

هست   خوش خندە... �� اخت�ار �ا در�ا مقا�سه کردم .... سکوت کردم 
 شا�د زمان و م�ان رو فراموش م

�
...�کنه �دون نی�� ومه��ون اما از � ساد�

ون دادم  اب دست مه��ون تو دستم بود و �ه ارو� ت... نفسمو ب��
... م�خورد 

ون که خوش گذرە -( خم برای چ�ه این همه اخمو و ت... در�ا ز�زماومد�م ب��
...لطفا 

:�ا پوزخند گفت 

... مگه من �چم یوا تاب �شم... اومد�م ب�ذون �ارک پ�ادە روی -

:گفت   کنارش هم قدم ش�دم ن�اهش کردم �از�وزخندی تح��ام داد و 

...خ�� دوست داری خودت سوار شو-

:ردم و گفتم من عاشقانه ن�اهش کردم ل�خندی زدم تج� �ه پوزخنداش نک

...خب دوست دارم تا�ت �دم ع��زم-

]07:38 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٣_�ارت#

:اما مصنوی بود و گفت ...ل�خندی زد اما  
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من دوست ندارم متاسفم -

�ه رو دادم و �ه وقعا ناراحت شدم ناە ازش گرفتم  و �ه ازدحام ادم ای رو 
:ارا� قدم بر مداشتم و گفتم 

.اخم تخمت مال منه کر کر خندە هات مال دوستات -

��م ... ع�دە ازت �... تو واقعا درخواستها�� داری که واقعا برام عجی�ه -
ب و تو هلم �ه نظرت شخ�ت من اینه االن ب�نم رو تا...غرور داشته �اش 

�دم غش کنم از خندە ؟

ە و روح�ه ی شا�د اتظارم از زن شاد و �ا رو�� گشاد... نف� برون دادم 
ود خواهه در شان و کود�انه از در�ا ز�ادە اون خ�� مغرور و از خود رای و خ

.شخص�ت �ک خانم دک�� م�شخص ن�ست 

دم هرچ ند اصال دن�ال لب تر کدم ا�ه نم�گتم حر�� که رو دلم بود دق م��
.ت�ش و جر رو �حث نبودم 

االن ... ند د�شب  د�دم صدای خندە هات �ا محسن �ل عمارت رو م�لرزو  -
ان�ار توقع من از تو ز�اد�ه 

محسن ...خ�ه خدتم �شسته بودی ...چرا ب�خودی حسادت م�ک�� -
حرفاش خندە دارە خب 

:لب تر ردم و گفتم 

 در شان و شخص�ت من ن�ست �ا�د -
�

ی م��م م�� � م�شص  ارە من که چ��
....�اشم 

ون دادم برگشتم ن�م ن�ا� بهش کردم و گفتم  :نف� ب��

اسالم�� ن... فقط �ا�د منو تو که �ا هم �اش�م �امال م�شخص �اش�م -
...نامزد�م 

�ه مهندس �ال ..اینم از بیون امدنمون همش �ال�ه ... چرا شلوغش کردی -
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ی و جر رو �حث رو ندارە  ذهنم اصال کشش درگ��

:دس�شو �ا �� عص�ان�ت و تا��د جلوم تکون داد و گفت 

...لطفا ...تمومش کن لطفا  -

ی نفتم  � ون دادم شا�د از �س دوس�... سکوت کردم چ�� ش داشتم نف� ب��
و �حث کنم  این طور که محکومم م�کرد ترجیح م�دادم سکوت کنم  تا جر 

ور �ا هزار و از دست من دلخور�شهواقعا تاب دلخور هاشو نداشتم همن ط
هانه اش �ار مطب مدام ب...�ار ...�ار ... التماس خواهش همراهم م�کرد 

ومد �ا من ا�ه وق�� پ�ش � ا... هم�شه �ا ب�ماستان بود �ا مطب ...بود 
.�اشه دوست نداشتم دلخور شه از دستم 

منم اینقدر ...�عد تصادف تر�م کرد ...قهر که م�کرد �� نازشو م�کش�دم 
...غرور داشتم که 

چ وقت �ادی �عد رفت�ش د�گه هی....البته حق رو بهش دادم نرفتم �اغش 
�ا�� ازم نگرفت 

و له  ک� که منونخواست من چرا �خوام التماس کنم خودمو غرورم
...)کنم 

:�ا صدای توت�ا بود ل�خند تل�� زدم که گفت 

ام�� �اشا تو فکری ؟-

:سکوت بود و منو در�ا که گفت 

ان�ار خ�� ذهنتو درگ�� کردە در�ا خانوم -

ن اورد  عص�� شدم از اینکه اسم در�ا رو این طوری وق�انه در حضورم �ه ز�و 
ا عص�ان�ت تمام البته شا�د دن�ال بهانه بودم و � توت�ا خا� کردم که �

:گفتم 

برای �� ب�خودی اسم در�ا رو م�اری ؟-
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م�دم دلخور شد ند�دم صورت پر ناراحات�شو اما منو من که کرد فه...ند�دم 
:از خشونتم و گفت 

...اخه ...وری نداشتم ...که منظ..اما من ...اما -

� و گفتم  :عص�� بود ه��

ه��� نم�خوام �شنوم -

ون دادم و در ...سکوت کرد صدا�� د�گ �ش��دم  دل ��  نف� عص�� ب��
خودمو � ز�ش کردم 

شنج اصال نم�دونم چم شد �ه دفه �اد اری خاطرا�ش اعصا�مو م�(
ت �ه تو در�ا  لعن...که �اعث شد برای تخل�ه � توت�ا عص�� �شم ...م�کنه 

)لعنت که �ا نبودنت هم دست از �م برنم�داری 

]07:38 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٤_�ارت#

:�ا لح�� �د و خشک وجدی گفتم 

...ب��م خسته شدم -

� زد ش��د ب �اش رو ارم �ه زم�� م دستمو ارچز تاب ومد�این صدای ��
..گرفت 

� دس�شو ول کردە بودم متجه �شدم که بز دستمو گرفت ؟

:دستمو از تو دس�ش کش�دم و گفتم ... من چه مر�م بود 

خودم میتونم -
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:�ا تته پته و احن پر تر� گفت 

اما عصات همراهت ن�ست -

...احت�ا�� ندارم -

ی نگفت  � فت .سکوت مرد چ�� ..و کنارم شانه �ه شانه راە م��

س�د  ...... ش بود ح�� سکو�ش هم برام ارام �خ... دخ�� اج�ازی ه نظر نم��
سا�ت بود و  تما مدت...عقدمو چرا � توت�ا خا� کردم توت�ا حقش نبود 

طوری دارە  این...این از دل مه��ون توت�ا ع�د بود حدس زدم قهر کردە 
ت�بیهم  م�کنه ؟

� رس�د�م  ...دقا��� �ا احت�اط و �مک توت�ا �ه ماش��

...تمام مدت تا رس�د�م عمارت سکوت مطلق .... 

� از �له ها  رو�ن بود صدای پ... دستمو گرفت دون حر�� برای �اال رف��
:ش��دم که گفت 

...خوش گذشت -

ە ز�ون �از کرد سمفو�� ارام �خش این روزها�م �ل اخر ... من سا�ت بودم اما 
:و گفت 

...جاتون خا� پرو�ن جان-

خدش جلوتر  �االی �له ها بودم دستمو ول کرد این �ار پرو�ن �مک کرد 
� رس�د�م دلخورە ...رفت  ......این �ارش د�گه �ه �ق��

:�شستم در سکوت پرو�ن اروم گفت ...سمت م�لها که رفت�م 

� دمغ هم  پرستا...�� شدە اقا دعواتون شدە - رتون �ه هم شما سا�ت��
طور�ه 

:تار�� ها در چشمام ب�داد م�کرد و گفتم ... پو�� کشدم  
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.دعوا که نه من حالو هوام �د � اون خا� کردم -

� ای�� خدا �از در�ا خانوم �اعث شد عقدتونو � �� خا� ک- ن��

.ا�� �شستم دقا��� منم در تنه....سکوت کردم پرو�ن هم �دون حر�� رفت 

دادم �ه  نف� �ذون... صدای �اشو  خوب شناختم از �له ها �این اومد 
...ارو� 

نم که ق�ل اومدن دوستات شامتو خوردە �- � ا�� ا�سولی�تو زود م��

اب دهنمو قورت دادم لح�ش حس کردم هنوز دلخورە 

متو داد  �اال اینقد ��ــــع تو ا...  کنارم �شست  زوم تزر�ق کرد که ل�ه ی �� ��
.اصال فرصت فکر کردن �ه سوز سوزن رو نداشتم 

:تن صداش �لند بود و گفت 

- � م هستم م�ل من �اال  اتاق... پرو�ن جان �و کن�د اقا شامشو م�ل ک��
...ندارم 

.معلومه که اسا� قهر کردە .. �لند شد نفسمو برون دادم 

د�م صدای قدمها ها�� که ازم دور م�شد رو ش��دم و صدای قدم ا � �� که��
.م�شد و از ان پرو�ن بود 

:پرو�ن هزمان �ا جلو اومدن اروم گفت 

نارحت شدن -

:�ا حرص ز�ادگفتم 

�ه دفه شد عص�� شدم -

....فعال شام �کشم -

;�ا ب�م�� ز�اد گفتم  -

...اصال م�ل ندارم -
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� �د م�شه - � زدن براتون حال�� ام�ان  ندارە ا�سول��

قهر کرد و من .. .من �م تمل تر از ابن حرفها بودم ... واقعا برام سخت بود 
نا اروم 

 ز�اد گفتم 
�

:�ا �� حوصل�

.�اشه ��م م�خورم -

]07:39 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٥_�ارت#

الم �د �شه و تو ت�ا شامم  رو  در تناهی�خوردم �ا �� م�� ز�اد خوردم فقط ح
... ن�اد ت���خم کنه 

فتم که برم خ�� �ا خودم �لنجار ر ... ساع�� تنها در سالن �شسته بودم 
توت�ا مهم بود  �ع�� من که این همه برام... دن�الش اما غرور لعن�� نذاشت 

.چرا اینقد امروز عص�� شدم 

که صدای �اشو   تو سالن تنها �شسته بودم و تمام فکر و ذکرم درگ��  بود 
....ش��دم 

... سکوت کردم 

:�اال �م ا�ستادە بود بود و گفت 

ی الزم ندار�ن تا ق�ل اومدن مهمونات - � چ��

ون دادم حواب سوالش رو ندادم و اب ه دهنمو خشک �چد �ه  نف� ب��
:زور ته �لومو تر کردم و قچرت دادم و گفتم 
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توت�ا ؟-

...�له -

تو �ا من قهری ؟-

:لحن عاری از هر احسا� �د خ�� خشک و ب�تفاوت گفت 

...نه -

ری این �ع�� دلخو ... �س چرا نیومدی شام �خوری تنهام گذاش�� -

..م�ل نداشتم -

:�عد مکث کتا� ادامه داد 

ی الزم ندار�د - � ...چ��

..لزم دام ... چرا -

ون ک�� رس� ه ظر � اومد لح�ش و گفت  :نفسشو داد ب��

...�فرما�د -

..دوستام م�ان �خام تو هم �ا�� -

ە توجمعتون ن�... من دوستاتو نم�شناسم ... ترجیح م�دم ن�اشم - اشم به��

:�امال دیتوری گفتم 

ام �ا�� .اما میخ-

اض گذاشت و گفت  :بنای اع��

...و� -

اضش �امال دستوری گفتم  :منم میون اع��

همینه ش��دی -
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:مدو�ستم �� لجوجانه برخورد م�کنه که گفت  

...اما من -

کردم برای   منم حرصم گرفته بود برای اینکه پ�شم �اشه �امال مخالفت
:نبودش وگفتم 

ی نم�خام �شنوم - � چ��

:ت �ا لح�� که معلوم بود  اح�اری تو قبول این دس�� بود گف

...برم ل�اس عوض کنم-

..منتظرم -

دم فک کنم ر ... �دون هیچ حر�� رفت  �ــع من همچنان دقایق رو ن���
سحر  رو��له ها صدای �اشو �ا اون عطر .... ساع�� گذشت که برگشت 

و همون مشامم کرد  � ارام �خش�� .انگ��

نا و ن�اە هرز .مبرای اینکه خ�الم از �ا�ت توت�ا و ورود  ممه... رس�د بهم 
:محسن راحت �اشه  �دون مقدمه پرس�دم 

�� پوش�دی ؟-

ب سوا� که تعجب ز�ادی رو ت صداش د�دم که �ا ترد�د و تعحب  در جوا
:پرس�دم گفت 

چراااا-

:�� جم گرفته بود ��  جدی گفتم 

پرس�دم �� پوش�دی ؟-

سماجت تمام  دخ�� تخس و اج�از�ه م�دونه �ا ان�ارش عص�� م�شم اما �ا 
:گفت 

دل�� ندارە بهت توضح  �دم -
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ون دادم از الی  �ا عص�ان�ت تمام و صدام �دون اینکه �اال �ه نف� ب��
:دندونام �ا حرص ز�اد گفتم 

....گستاخ -

]07:39 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٦_�ارت#

:مه دادم صدا�� �ش��دم که جدی و مح�م و دستوری از � لج�ازی ادا

...توضیح م�دی چون من م�خوام -

:�غ�� تو صداش حس کردم و دلم ر�ش شد که گفت 

�   من  فقط �ه پرستار م شما ن�ا�د�ا من این  طوری بر خورد - ...کن��

� و مقر �اشه و در خور شا- ن پرستار من �ا�د توعمارت م مت��

:�از هم �غض از هم ی�یتا�� دلم که گفت 

�ا�� �ه ب�خش�د اینو عرض م�کنم احت... من حد و حدود خودمو م�دونم-
د کردن شمان�ست از تو �ه شما م�دل شدم  � اصله �ع�� این �ع�� ف... گو��

هم گفت نف� یرون دادم احساسم ب...و �غ�� که عذا�م داد ... دلخوری 
..اش� همراهشه .. این �غض �ه �غض تنها ن�ست 

م و االن دارم نم�دونم ن چه مر�م بود هرچه زر بود تتو�ستم �ه در�ا ��
:عقدمو �ه این خا� م�کنم که فتم 

د و تذکر ن�ست - �  اینجا تو عمار ... دستور و قانون منه...گو��
�

ت من زند�
قانون  نه خالف م�ل و ...و �ا�د طبق مقرارت عمارت عمل ک�� . م�ک�� 
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.من 

... سکوت کردە بود 

:منتظر بودم همچنان که �عد دقا��� و لحظا�� کوتاە گفتم 

؟...خب -

� �دل شد که اشک ی��زە گفت  :صداش م�لرز�د و شک �ه �ق��

� مش� و شال مش- � �لند شلوار ج�� � �ه تون�ک ا�� نف�� است��

مو �ه حرص ابرو�م خود �ه خود �اال رفت ه ندرت پ�ش � اومد که نفس
ون دادم و گفتم  :ب��

موهاتوجمع کردی �امل ؟-

� ب :ودم گفت �ا پوزخند میون لرزش صداش و �عض وگ��ه ها�� که مطم��

....�له خ�التون راحت -

ا دن�ال بهونه چر ... اصال نم�دونم چه مر�م بود چرا اینقد �د اخالق شدم (
� این خا�   هرچه عقدە از در�ا داشتم...بودم و �ه این دخ�� گ�� دادم 

)م�کنم ؟

فکر اومدم  توفکر بودم که �شست�ش کنارم �ا فاصله رو  حس کردم و از 
ون  ب��

:لب تر کردم و گفتم 

داری گ��ه م�ک�� ؟-

� ارومش و خرت خرت خرت کش�دە شدن  � ف�� سکوت بود صدای ف��
:دستمال �اغذی از جع�ه ی دستمال که �از تکرار کردم 

؟...توت�ا �ا توام دای گ��ه م�ک�� -

اتظار داشتم  تازە �� �د اخال�� کردم و �� خشن جدی بر خورد کردم و 
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حاال فراموش کنه و �اهام حرف بزنه ؟

ی �غض اما نه دلش �ه در�است شک ندارم خصوصا وق�� �ا همون صدا
:دارش گفت 

ی ن�ست - � چ��

لو هوا درش ب�ارم این گ��ه تو صدای مه��و�ش اذیتم کرد که خواستم از این ا
:�ا ش�طنت تمام  گفتم 

ز�ه گ��ه که م�ک�� - ....ارا�شت بهم م��

اضح بود خند�د انتظارشو داشتم م�مون ک��ه ها و شک ها�� که ند�دم اما و 
:و �ا ک��ه و  توأم �ا خندە گفت 

من که ارا�ش ندارم که خرب �شه -

:از حر�� که زد حدا حا خوردم و �ا تعجب ز�اد گفتم 

؟....ارا�ش نداری -

:�ا �غض و لحن کود�انه ای گفت 

...نه ندارم -

:اب دنهمو قورت دادم و گفتم 

ا عاشق ار�ش کردنن ... ارا�ش مال زنه - دخ��

:ای��ا خند�د �ا خندە گفت 

ی اونم- � ...�م �ه اندازە   درسته اما من ز�اد اهل ارا�ش ن�ستم مگه جش�� چ��

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

....�ع�� عال�ه ... خ��ه -
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]07:39 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٧_�ارت#

:ای��ار من بودم تعجب رو تو حرفش حس کردم که گفت  

...چیی�� عال�ه -

اینکه عال�ه ؟ -

�� عال�ه ... ارە -

...اینکه ارا�ش نداری و  نم�ک�� -

اما االن خودت گف�� ارا�ش مال زنه -

نه ... اما تو خونه واسه شوهرش... درسته ارا�ش مال زنه -

:میون رفش رفتم و گفتم 

خب شا�د �� اصال ازدواج نکردە ... اصال قبول ندارم -

:�ا ل�خند گفتم 

ت خ�ابونم جای ارا�ش ن�س.. ... درسته اما جیغ و زنندە ن�اشه -

:اخ� تو احن حس ردم واضح بودبرام که گفت 

....�ا ارا�ش مردن زن مخال�� ال�  نگو -

:در ح� که ادای منو در � اورد و �ا دهن ک�� گفت 

ارا�ش مال زنه -
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:اب ماغشو گرفت متوجهش��دم مه �ا خندە گفتم ... خند�دم

...�ال ...خب زنندە �اشه دوست ندارم -

:سا�ت بود که ادامه دادم 

شد �س که  برو ا�� بزن �ه دست صورتت و چشماتو �ه �م ارا�ش کن �خ-
....گ��ه کردی 

:فت که حس کردم �لند شد و گ... همزمان �ا حرف من صدای در بود 

...مهمونات اومدن -

و ش��دم و پرو�ن بود که صداش... ل�خند زدم که صدای �اشو ش��دم  رفت 
:گفت 

�ف اوردن - ....اقا مهمناتون ���

ل تو دلم د... ساع�� از اومدن مهمونام گذشت اما نیومد که نیومد ......
ه سخ�� دوست داشتم ب�اد و کنارم �اشه ان �ه ساعت برام �... نبود 

...گذشت 

...�گه ب�اد �این  �� از خدمه برای �ذیرا�� اومد که ازش خواستم �ه توت�ا 

که ..منتظر بودم همچنان ب�اد 

واقعا برام  ل�خند زدم �� ارادە حضورش کنارم... صدای �اشو ش��دم اومد 
...ارام �خشه 

ر عطر صدای مه��ون و لط�ف ارام �خشش همنام سالم مردن دن�امو پ
.ارامش م�کرد 

ادن محسن اما تعجب رو تو جواب د... هن�ام سالم کردن درسته نم�د�دم 
..و الناز رو �ه خو�� حس مردم 

رو کنار وشم  �عد از تعارفات معم� کنارم رو ن�ل �شست  نفس های گرمش
:حس کردم که �شت بندش زمزمه کرد 
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؟...برات ب�ارم ..  �ه خاطر قرص هات اومدم -

:خ�� اروم زمزمه کردم - 

- � ...د�گه حر�� ازش �ش��دم ....فعال �ش��

س�ت �ه خ�� اون لحظه دوست داشتم عکس العمل محسن و توت�ا رو �
...توت�ا از تو چهرە اشون ب�ینم ما در�غا 

� ..توت�ا �دون هیچ حر�� �شسته بود   که خرفش که �عد چند دق�قه محس��
:تمم د اروم زمزمه کرد 

..ن�ا�د از وقت قرصتون �گذرە ...مهندس -

ون که �لند شد�ش روحس کردم و صدای قدم ها �� که دور نف� دادم ب��
... شد 

� توت�ا الناز ��ــــع گفت  :�عد رف��

مهندس این مانکن خوش�له رو از کجا اوردی ؟-

خورد و س� ردم �ه ر  وی خودم ن�ارم �ا خو��دی از خر�� که واقعا بهم��
:گفتم 

...پرستار منه مدت�ه اومدە -

� مانکنای ب����� -محسن  دخ�� جذاب�ه ع��

:�عد �ا خندە ادامه داد 

]07:39 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٨_�ارت#

233



...رو  از � تا حاال پرستار زن استخدام م�ک�� اونم این مانکن-

ون دادم و گفت :م از حرف محسن �� دلخور که شدم و نف� ب��

وزم برای من چه فر�� داره�ا این حالو ر .....گفتم که پرستارە --

...مج�د که م�گفت مخال�� -محسن 

:�ا پوزخند اروم نا محسو� گفتم 

�ه نطرت فر�� �ه حالم دارە ش�ل و ق�افه پرستارم -

 گفت 
�

:الناز �ا �� دست �اچ�

....حق �اتوعه مهندس -

:محسن �ا خندە گفت 

ارە ح�ف که نم�دو�� چه عروسک�ه این پرستار -

ز حرفاش �ه  که  ب�تفاوت ا...این رغتار محسن داشت  مخم اسفالت م�کرد 
:خودم گرفتم و س� کردم حساسی�� �شون ندم و گفتم 

..ه��� برام مهم ن�ست ... گفتم که اصال برام مهم ن�ست -

مث  در�ا ن�ست اما �م هم از در�ا ن�ست -الناز 

هرکس جای خودش وجذاب�ت خودشو دارە -محسن 

:پوزخندی زدم و گفتم 

....واقا من برام مهم ن�ست چرا متوجه نم�ش�د -

؟..�ا�� این �� تفاو�� �شون م�دە که ان�ار هنوز درگ�� در  -محسن 

:�� جدی و عص�� شدم ای��ار و گفتم 

...تمام .... اصال حرفشم نزن اون �ک ساله برام تموم شدس-

ار�ت خب �� شد پروژە ی �...�گذر�م ... حق �ا مهندسه الناز -محسن

234



...یزد 

ن ... رو �ه اتمامه - � و پ�گ�� ن�ستم اما هس��

...خوشحالم  -محسن  

ممنون -

 خال می�ینم درسته مدت�ه تبودم ایران حاال که برگشتم تو رو � -الناز 
مهندس 

دای قدم  هاشو نف� تازە مردم و ر�ه هام پر شد از بوی عطر توت�ا مه ص
م�ش��دم داشت نزد�ک م�شد و که تو دلم تکرار کردم 

) �ه خاطر وجود توت�است (

:محسن �ه حرف اومد و گفت 

قرار ن�ست که زندگ�شو ب�ازە �ا�د زندگ�شو �سازە -

� جور در ج��انه -الناز   هم��
�

...درسته زند�

�ان قلب ارامش من بو  ب اهنگ �� د که نزد�ک این صدای قدم ها برا�م ��
.م�شد کنارم �شست متوجه شدم 

:�ا وجود محسن و الناز ر�� تر صخ�ت م�کرد �ا من که گفت

� اوردم ...عذر م�خوام   - ...مهندس قرص��

دستمو جلو بردم که گذاشت  کف دستم 

م  ون دادم ق�ل اینکه �ه دهان ب�� نف� ب��

ن اب تو دست �ه �شکر معمو� �سندە کردە تا قرص رو �ه دهن بردم لیوا
چه ی بهانه گرفتم و ��ــــع از �� تل�� قرص مث �ه �...د��م ام حس مردم 

...گ�� خودمو خالص کردم 

:ل�اون اب رو که از دستمم کرفت گفت 
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ی الزم  نداری - � مهندس چ��

ش �... واقعا دوست نداشتم تو جمع �اشه  � � واهمه از محسن و ن�اە ه��
ی هم نم�د�دم ب�ش�� عذاب م�کش�دم که � :گفتم   داشتم هصوصا که چ��

...میتون�د ب��د -

...حس کردم اینو �ه خو�� ...�لند شد 

.احت شد �دون هیچ حر��  �ا صدای قدم هاش که دور م�شد�� خ�الم ر 

:�ا رفت�سش �ا محسن گفت 

سن ز�ادی ندارە اما جدا �ه دل م�ش�نه -

رس�د الناز متجه شدم �ا حرفش خواست اعصاب منوم�شنج کنه که پ

ی از در�ا نداری درسته ؟- مهندس هیچ خ��

:بود گفتم پوزخندی زدم کش دار �ا خندە ای که �� ش�اهت �ه  تمسخر ن

ی- اون دوست توعه الناز از من �اغشو م�گ��

]07:40 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٨٩_�ارت#

گفتم ممکنه خودت پ�گر احوالش �ا�� -

:�ا پوزخند گفتم 

و .... رهای اون ؟ نه اون زن برام مهمه د�گه نه اینکه �ا...که چطور �شه -
...نه خالو روزش 
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...اما -محسن 

:میون حرف  محسن رفتم و مح�م و �دون  رعا�ت گفتم 

� حالو روز من چ�ه و ا- نکه �ارف�شمن نکنه خود شما رو در�افرستادە بب��
...مردم 

:پوزخندی زدم وگفتم 

 برگشته... می�ی��د که برام مهم ن�ست -
�

هیچ اتفا�� هم  روال عادی �ه زند�
... ن�فتادە 

:�از پورخندی زدم دوتاشون سا�ت بودن که گفتم 

خ��م ه���  هش �گ�د همون ط�� من براش مهم  نبودم االنم حالم عال�ه-
...� �ا هستم نمردم از رفت�ش ... هم برام مهم ن�ست 

� این حرفا �م�� هرچند از درون داشتم م�سوختمو التهاب دروم ن�نها �ا گف ��
�شد �ل�ه داشتم م�سوختم 

� در�ا من هزار �ار مر  � �عد رف�� دم و زندە شدم و این دوتا هم خوب م�دوس��
.این حرفها شا�د از نظرشون تظاهری ب�ش ن�ست 

:سات بودم لحظا�� کهمحسن گفت 

�ارهای درمات چ�شد مندس ؟-

...پرستارم پ�گرە -

�ار خو�� کردی که دن�الشو گرف�� -الناز  

.هرچند ام�دی �ه بهبودی ندارم -

ط اول اینه روح�ه ی قوی �... نا ام�د ن�اش مهندس -مهندس  ا�د داشته ��
...روح�ه که ن�ا�� تلقینه که تو رو از �ا � ندازە ... �ا�� 

ون دادم  )ن توت�ا بود تمام ام�د من  و دلخو�� من برای د�د... (نف� ب��

237



�ن ام�انات رو دارە-الناز  ام���ا به��

� �ه مع... پ��زاد خواهرم اونجا پ�گ�� �ارامه - ذل شد این ا�سول��

ون داد و گفت  :احساس کردم الناز نفسش رو ب��

� تزر�- ق م�ک�� �ادمه در�ا م�گفت ا�سول��

ف� که �ه اب دهنمو قورت  دادم پر ح�ت روزا� از دست دادە بود ن
:س�نه دادم و گفتم 

...�عد تصادف اینجوری شدم -

....این نا�� از حرص جوش  ممکنه درمان قط� �اشه  -الناز 

:سکوت کردم که محسن گفت 

جای ... خدا رو شکر �س�ت �ه اون دفه روح�ت عال�ه مهندس -
...ام�دوار�ه 

ون دادم که الناز �اهو  ش تر ز این حرفها نف� �ا رضا�ت از وجود توت�ا ب��
ی از رفتارم معلوم بود که این حرف رو زد و گ � :فت بود مگر چ��

ممکنه �ه خاطر حضور پرستارته مهندس -

:محسن �ا خندە کفت 

عا�� �اشه �ه  ممکنه �ه ارت�اط... البته تو که از د�دن چهرە اش محرو� -
 و صدای مه��ان �ک زن خودش تاث�� گذارە... هر حال اون زنه 

� این حرفها �� بود اما برای من ا صال خوشایند نم�دونم منظورش از گف��
نبود 

:و ادامه ی حرف محسن خ�� اعصا�موخورد که گفت 

من مه چهارتا چششم واسه د�د�ش �مدارم -

:الناز �ا خندە گفت 
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� جااان - ...�لوت گ�� کرد ... چ�ه مح��

ن �ه خودش اجازە واقعا نم�دو�ستم مگه ز��ا�� توت�ا تا چه حد بود که محس
� جسار�� داد  � و بود و ....ی  همچ�� چشمش  ؟ البته محسن هم�شه ع��

ا  ...س�� نم�شد اصال ... دن�ال دخ��

:سا�د اخم منو تو چهرە ام د�د که گفت 

�  -محسن  ....نه �ا�ا فقط گفتم �ا نمکه هم��

]07:40 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٠_�ارت#

ون فقط �ه ا... شما دوتا چرا امشب پ�له کردین �ه پرستار خونه ی من -
پرستارە و  الغ�� 

ما حر�� نزد�م مهندس جان چرا اخم م�ک�� -محسن 

وت�ا ب�اد اصال ن�ا�د از اول م�گفتم ت... از دس�ش واقعا اعصا�م خراب بود 
...لزو� نداشت 

م م�دە در �ستارە وظ�فشوانجا... حضور اون دخ�� برای ک� مهم ن�اشه -
ە و الغ��  ه من �ا�د حال خوب من هم  دل�ل�ش روشن...ق�الش پول م�گ��

� در�ا شا�د اوا�ل ناراحت ب  �عد رف��
�

ودم اما االن دل�� ادامه �دم �ه زند�
م که�� در   محروم کن و �سوزم و�م��

�
؟....�ا رفته ندارە خودمو از زند�

:دوتاشون سا�ت بودن که گفتم 

م ازدواج مطمن �اش�د � سختانه پ�گ�� درمانم هستم و �عد درمان ه-
ی که در شأن و شخص�ت من �اشه  یند عقا�د و ز�� که �ا... م�کنم �ا  دخ��
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و ارزشش رو داشته �اشه ...من �اشه 

� این حرفها درست بود �ا ون دادم نم�دو�ستم گف�� نه اما گفتم و نف� ب��
:ادامه دادم 

 رو از د-
�

ست دادم و این �ه سه سا� که �ای در�ا بود و اون سال واقعا زند�
ان م�ک نم تمام انچه سال هم  که ذشت من فنا شدم اما �دست م�ارم و ح��

رو از دست دادم 

ون دادم دلم خون بود از دست در�ا که ادامه داد :م نف� ب��

 ها و عشق م-
�

ن رو داشته �ا ک�  ازدواج م�کنم الیق ان ثروت و ساد�
�اشه 

این تصم�م درس��ه مهندس  -محسن 

دام در�ا از سکوت من از مح�ت من برداشت اش��اە م�کرد و من م-
... فتم تمام اون مدت م�گ... می�خش�دم �خار دوست داشت�� که داشتم 

..خودش بود منونخواست ... درست م�شه این روزها م�گذرە 

.....

گه برام  مهم شا�د زن ز��ا�� بود اما چهرە اش د�... اون بود و لم کرد (
� در او ... اصال اصل چهرە ن�ست ... ن�ست  ل��ت وفا شق و دوست داش��

مها�ش بودم ق�ل از این اتفاق من ش�فته ی ا�� چش... های من  خاهد بود 
شدە �ه نقطه ی  تموم...در�ا د�گه واسه منمردە ...و عقلم کور بود و ند�دم 

...)�این خط رس�دە 

و من هم .. ود چند روز توت�ا پ�گر �ارهای ازما�ش�اە و ام ار ای من ب...
... جاهای الزم همراهش بودم 

 و فارغ از ب�ناستان و مطب ازما�شاە �
�

ل اخرە روز موعو �عد چند روز هست�
...فرا رس�د که رار شد ب��م شمال 

..دل تو دلم نبود ب�تاب این سفر بودم 
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.وشایند بود نم�دو�ستم چه در انتظارمون بود اما هرچه بود برای من خ

�ن تظری از من �خوادجمع کر  د البته بهش چمدونم رو �دون اینکه کوچک��
...د�گه ا�مان داشتم 

..چمدونا رو خودش گذاشت تو ماش�نم 

:�ا �مک توت�ا وار شدم �م��ندمو �ست �ا لحن شادی گفت 

اض نک�� ان�� �اشا هوس �عت کردم - ..یه�خ اع��

اض و لحن شو��  درسته خاطرە ی خو�� از �عت نداشتم که �ا اع��
:گفتم 

...توت�ا تو روخدا خاطرە ی خو�� از �عت ندارم -

ی نم�شه - نگران ن�اش ط��

ون دادم  ط عقله -نف� ب�� حادقه که ه�� نم�کنه احت�اط ��

�ه کوچلو ز�اد نه ... نگران ن�اش ام�� �اشا -

ی نکفتم  � سوار  ...در بته شدصداشوش��دم منتظر سدم سوار شد ...چ��
دن در د�ش و قرار گرفت�ش �شت ففرمن روخب حس ردم و صدای �سته ش

:روکه گفتم 

�مر بندتو ب�ند -

:همزمان �ا کش�دە شدن �مر بند �ا لحن شادی گفت 

چشمممممم-

]07:40 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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٩١_�ارت#

:صددای پرو�ن بود که کفت 

خدا �ه همراهتون ...مراقب خودتون �اشد -

:�ا ل�خند گفتم 

رانندە پرستارە پرو�ن برام دعا کن سالم برسم -

:توت�ا هم �ا همون لحن شاد گفت 

 نگران ن�اش�د پرو�ن ان اقای عارت رو سالم  بر م�گردونم-

ل�خندم عمیق شد 

...خ�ذ پ�ش ا�شاال-پرو�ن 

ر�خت حرکت  توت�ا روشن کد �ا �درە ی پرو�ن و صدای ا�� که�شت �مون
...کرد�م 

ون دادم  �ه ارامش  زمزمه ی قرن خوندش...ز�ر لب قران م�خوند ف� ب��
...عحی�� داد 

 ساع�� از تهران دور شد�م که احساس مردم �ع�ش ز�اد شدە

و این اصال  اب دهنمو قورت دادم من از �عت دلوا�� اضطراب ب�منا�م
ل کردن ترس دست خودم نبود که گفتم  :کن��

توت�ا لطفا ات�اط کن اروم�� ع��زم-

:�ا خندە گفت 

� ؟- می��

:ه گفتم واقعا ه�جا�ش اصال دوست نداشتم واهمه �داشتم از �عت ک

....اصال خاطرە ی خو�� ندارم -
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:احساس کردم �� از �ع�ش �است که گفت...  

خسته که �شدی ؟-

...نه -

ی الزم نداری ؟�شنه ن�س�� ؟- � چ��

:تم لب ر کردم ورا �� ه�جان بهم غالب شد و �لوم خشک که گف

...��م �شنمه-

� از حرکت ا�ستاد ...�عت �م �م شد و توقف کرد  .ماش��

� اب داخل لیوان رو �ش��دم ل�خند زدم .... صدای ر�خ��

:ت دستمو گرفت لیوان اب رو دستم که م�داد و من م�گرفتم گف

....�گ�� ع��زم -

وصف نبود  قا�ل...این ع��زم گفت�ش حالمو ععوض م�کرد حال عجی�� بود 
.از ز�ون عشقم ش��دن دن�ای�ه واسه خودش 

...جرعه ای نوش�دم .. �ا ل�خند دستم بود لیوان

:نف� تازە کردم �اوم تازە شد و گفتم 

ممنونم-

ی الزم نداری ؟- � د�گه چ��

نه ز�زم ممنونم-

...�عد چند لحظه انتظار من حرکت کرد�م 

:که �ا لح�� پر دلهرە گفت ... تو راە بود�م 

ا�ست �ازر� -

:نف� برون دادم و �ا ل�خند گفتم 
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ی �شدە که - � ...نران ن�ا�� چ��

ی نم�د�م اما �عت �م شد توقف کرد صدا�� اقا��  �  رو  خوب من که چ��
:شش��دم که گفت 

-- � ...گوا� نامه �ارت ماش��

شورد من سکوت کردە بود صدای توت�ا و در  صدای �از شدن در دا

سالم جناب خسته ن�اش�د ...توت�ا 

ی نگفت اقا .......- � ...چ��

....�فرما�د -توت�ا

:ای��ار صدای اقاهه �عد چند  لحظه کوتاە گفت 

هم�تونه ؟-

�� های مطلق توت�ا خ�� خون �د بود لح�ش و من سا�ت مطلق رو �ه تار 
:تر  بودم که گفت 

�له جناب -

.....هم�تون -اقا

]07:40 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٢_�ارت#

ون دادم که ت��ا در جواب سوال ن�مه ی مرد  متوجه حرفش شدم نف� بی��
:گفت 
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درسته جناب -

....سفر �خ�� ... احت�اط کن�د -

...مچکرم -

�ش �ا�ت حر�� �از حرکت کرد  و من ای��ار سکوت کردم و توت�ا شا�د سکو 
مندە بود  ...خجالت زدە ... که زد ��

:صدای خش خش �ل�د دس�ش بود که گفتم ..... 

� خ�� وقته نیومدم اینحا االن همه چ- � ک�� � مرت�ه گفتم ب�ان تم�� ��

:صدای چخش مل�د و همزمان گفت 

جای قشنگ�ه ... خ��ه -

:�ا ل�خند گفتم 

ارە خ��-

...�م�م کرد داخل شدم 

:�ا �مکش رو م�ل �شستم و گفت ... منو هدایتم کرد 

...چمدچنا ب�ارم االن م�ام -

...�ه ل�خندی ا�تفا کردم 

ون دادم و فضا�داخ� و�اال رو تجسم کرد  ی سف�د م�لها... نف� ب��
مراسیون و د... دکور مدرن و جد�دامروزی �ا نور پردازی عا� ... بنفش 

....�ا پردە های ح��ر و مخمل سف�د بنفش ... خرفه ای و عا� 

ون دادم دقا��� در تنهل�� گذشت  ش�دە شدن  صدای �اشو �ا ک... نف� ب��
� رو �ه خو�� ش��دم  .چ�خ چمدون رو زم��

:در حا� که هنوز صدای قدم هاشو م�ش��دم گفت 

ی خستگ�ت در برە - م�خوای بری اول دوش �گ��
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ون دادم �� � درد داشتم و گفتم  :نف� ب��

احت کنم - ...خ�� خستم م�خوام �� اس��

فاصله اش  ایتاد نه صدای کش�دن چ�خ چمدون بود نه قدم هاش  کر کنم
:ازم ز�اد بود که گفت

م ... اتاقت کدوم سمته - چمدونتو ب��

...�ه لحظه �ه ذهنم فشار اوردم  

؟...در ... دست چپ ... ط�قه ی �اال -

:لحظه ای متفکرانه �ا مکث ادامه دادم 

...سوم -

برم چمدونتو �ذارم 

نم�خواد ع��زم اذ�ت م��� -

منم �لند .. .رفت و چند دق�قه �عد برگشت ...اصال ات�ار حرفم رو �ش��د 
ود برام حتما �ا�د شدم و که �ا �مک توت�ا رفتم ط�فه ی �اال �� نا اشنا ب

:�م�م م�کرد داخل اتاق که شد�م گفت 

ات ک�� مزاحمت ن... رو تخت ل�اس راحت گذاشتم - ...م�شم میتو�� اس��

:ل�خند زدم ست تخت هدایتم کرد و گفت 

....منم اتاق �غل�م -

بود که  سکوت کردم که اناق رو ترک کرد و صدای �سته شدن در اتاق
.....ش��دم 

ە ساحل ........ اما ب�ش��  هوا تار�ک بود ...  �عد شام ازش خواستم منو ب��
فاصلهاز و�ال تا ساحل �م بود ... احساس ارامش �کردم 

...خواستم تنها �اشم 
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...مخالفت  کرد اما �� دستوری بود �از لحنم 

ما�� ب�اد ای��ار مخالفت هرچند هم م�کرد فا�دە نداشت فقط گفت چه ز 
دن�الم 

..دوست داشتم ساعتها �ش�نم لب ساحل -

..که گفتم نم�دونم 

ی نگفت  � سکوت کرد چ��

...صدای قدم هاش رو نر� شنهای ساحل خ�� رفت�ش رو داد 

م گرفته خ�� دل...لب سال �شستم و گوش دادم �ه صدای تالطم امواج 
.بود و �ه این تنها�� و �ا خودم خلوت کنم احتیج داشتم 

]07:40 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٣_�ارت#

م بود �ا� �ا� غ. ... اد سفرهام �ا در�ا افتادم ... دلم پر ف��اد بود 
...خو�� 

د ه�� خود کوتاە ن� اوم... ل�خند تل�� زدم هم�شه �ا هم �حث داش��م 
.خواە بود 

لم رفت و و ... �عد تصادف متوجه شدم ان از اول هم مال من نبود 
... رژی نداد دلدار�م نداد ان...دن�ام تار�ک بود  س�اە مطلق شد ...کرد 

...نموند وفا کرد 

ون دادم توعم ز�ادە اون زن خودخواە من براش ک�   شان بودم نف� ب��

247



...طب�عتا انتظار ز�اد�ه برای  مند�ش پ�شم 

...  ن�ست ثروت ارز�� ندارە وق�� سالم�� ... �ما�ه پول ... ن کور بودم 
...�ا رفت�ش فهم�دم ... اون دن�ال پول نبود 

ون نف�... م�ش��دم صدای امواج  اروم رو ... اب دهنمو قرت دادم   ب��
اشتم من ه�� دوسش د...دل من چه گنا� دادشت �از�چه شد ... دادم 

.اما در�م نکرد 

شقم �س�ت داشتم اون لحظه �ا �اد اوری خاطرا�ش و دوست داش�نم و ع
بهش �� اخت�ار و ب ارادە زانو زدم 

د �ستم و �ا د�گه دست خودم نبود زانو زم و �ا ف��اد  چشم که تار�ک �
:خشم ف��اد زدم 

چراااااا... چرا...خدا�ا -

ف��اد زدم دلم پر دردە پر زجر پر غصه 

د ف��اد زدم مشت زدم �ه شن های سال دلم اروم نبو ... از خدا �له داشتم 

...ازت �له دارم ... خد�ا -

خدا تو م�شنوی ...� صدای ف��ادمو این وقت شب م�شنوە 

:�از �ا ف��اد شد وجودم و گفتم 

م�شنوی...خدا�ا تو  م�شنوی -

)توت�ا (

... مگه ارام قرار نداشتم تنها لب ساحل ... نگرا�ش بودم 

... الش برم ح�� نگفت چه ساع�� دن�... نتو�ستم ب�ش�� از این تحمل کنم 
ە دوست دارە تنها �اشه من �چبهش حق م �دم او ن م�دو�ستم خ�� دگ��

... نهاش �ذارم روزهای سخ�� �شت � کذاشته و االن تو این �ا�ط ن�ت�د ت
...این تنهل�� د�گه �سشه 
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درسته .. .س� کردم جلو نرم ... رو نها زانوز بود ... ازش فاصلهداشتم 
...مونم�د�د اما صدای �امو حتما م�ش��د 

س بودم ک �ان قل�م وحش�نا� بود دچار ه�ان و اس�� ه صدای ثدای ��
...ف��ادشو ش��دم 

... ز نفرت مردی پر ا.. من عاشق این  مرد شدم ... اب دهنمو قورت دادم 
رد م�ت رامش پر از تا �� اما حتم دارم خوب م�شه اخه حتم دارم این م

م�کنه اخه روح لط��� دارە 

ا قل�ش عزر �ه روز عاشق بودە ام... این مرد معنای عشق رو خوب ن�فهمه 
. حساس و مح�ت ت�که شدە و احت�اج �ه ترم�م دارە �ا مره� از عاطفه و ا

� غ�� ممکن ن�ست  .�ا معجزە ی عش�� واق� هبچ چ��

ل�م نازک�� از من نمیتونم دردش رو ب�ینم ق... صدای ف��ادش دلموو�ران کرد 
...ح��ر دل اونه 

و �م �م  �ه حالت دو  و  دومدی تند تر .. او� تند تند ... �� اخت�ار  �ا تند رد 
روی زانو افتادە بود ...م�دل شد و سم�ش دو�دم 

ورت اب دهنم ق....تا صدای دو�دن منو ش��د �شو براشت ا�ستادم 
...دادم 

...�ه دس�ش تک�ه داد بود روی زانو افتادە بود 

ود از اب دهنموقورت دادم و �ه صدا�� که پر ب... نف� ��ون دادم 
دم گفتم  � :دلوا�� و نگرا��  ونفس نفس م��

گف�� تنهات �ذارم که �ا خودت اینجوری ک�� ؟-

....سکوت کرد 

ون دادمد�د�ش تو این ح...  �اال �ش ا�ستادە بودم  ال قل�مو �ه نف� ب��
...درد اورد که منم کنارش زانو زدم �ش رو انداخت 
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]07:40 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٤_�ارت#

 دو طرف صور�ش و �ش رو . ودست بردم و .... چشم �ستم لحظه ای
 نفس برداشتمقل�م از ه�جان چنان ن�ک���د تو س�نه هر ان احسا

�
س تن�

بهم دست م�داد 

د�دم و اروم  ن�اهم �ه چشماش بود تو تار�� اما برق اشک رو تو چشماش
اشتم تمام مدت در حا� که �ا �ه دستم اشکشو �ا� م�کردم و خودم تاب ند

:سا�ت بود  گفتم 

...�ونت برم تنهات نذاشتم که ب�ای خودتو داغون ک��  ال� ق� ... ب��م -

کش و �ا دستمو گرفت بوسه ای گذاشت رو  � انگشتای نم دار از اش
:صدای �غض داری گفت 

ارە داغونم توت�ا ...داغونم -

-س� کردم �مکش کنم �لند �شه و گفتم 

جان و م�دو�� که ه�... اخه خودت داری  �ا خودت این طوری م�ک�� -
چ�ار م�ک�� �ا خودت ؟.... دلوا�� واست سمه 

...�دون حر�� ... دس�شو گرفتم و همراهم شد 

�اشا( )ام��

�کرد دی�ش حرار�� داشت فوران م... احظا�� �ه اذو� هکراهش شدم 
:احساسات دروم رو که اروم زمزمه کردم 
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دن�ام تار�که ... جای من ن�س�� توت�ای من ن�س�� -

مان دارم من �ه خدا ا�... اما مراقب خودت �ش ع��م ... م�دونم ع��زم -
� درست م�شه  ی چرا اینقد نا ام�دی خودتو عذاب م�د...همه چ��

ون دادم من پر  دردم درد  :ادامه داد ... سکوت کردم و �ا ح�ت  نف� ب��

ک�� منو هم   د�گه بهت اجازە نم�دم تنها �مو�� و خودتو این طوری ا�ت-
...دلوا�س ک�� 

:پوزخندی زدم �ا حرص 

ام ن�ست �ل توت�ا چشمام رو از دست دادم  اما فقط  درد از دادن چشم-
دن�امه دلخو�� هامه 

حق داری اما �ا�د خودتو ان طوری ک�� -

ن دادم و  �عد سکوت کردم  تنها حر�� اون لحظه گفتم �ا ا� که از س�نه ب��
:گفتم 

...اووههه خدای من  -

:�ه دفه ا�ستاد و گفت ...سمت و�ال رفت�م 

...ام�� من هوس اب ت�� کردم -

..د م�دو�ستم �ه خاطر اینکه ذهن منو منحرف کنه این حرف رو ز 

اون لحظه �� اخت�ار �اد در�ا افتادم 

...در�ا ز�زم لطفا (

اب ت�� تو ساحل و دوست ندارم -

�م خلوته ک� ن�س - منم خب حواسم هست شب م��

:�ا �� تفاو�� تمام گفت 
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اە قرار �ه اب ت��ه خب استخر رو ترحیح م�دم -

حل ا�ه  �ه استخرە خو ع�ارت استخ�� ارە لطفش ایناست تو سا-

:اشارە �ه ساحل مرد و گفت 

� بهشون �گو - محسن و الناز و ک�انوش هس��

را نه تو که تو استخر �ا من م�ای لب ساحل چ... هوس کردم �ا تو -

:اخ� کرد و گفت 

شن و ساحل رو دوست ندارم �ه طوری م�شم -

�خدا داری لج�ازی م�ک�� -

:�ا اخم کفت 

م - ...ا�ار نکن تنم �ه شن حساسه خارش م�گ��

:پوزخندی زدم و گفتم 

اینا بهانه است  -

هر جور راح�� فکر کن -

� �ش�ته �ا عص�ان�ت از رو شن ها �لند شدم خودش رو تخت سنگ کوچ�
:بود �ا خشم گفتم 

...)نخواستم اصال   -

:سا�ت بودم که گفت 

]07:41 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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٩٥_�ارت#

�اشا استخارە م�ک�� ؟- ام��

؟...این وقت شب -

:�ا ذوق تو صداش گفت 

نه - � روز که شلوغه  وگرنه... اتفاقا ش�ه اینحا پرندە این ساعت شب پر نم��
...نم�شه 

 تمام گفتم 
�

:�ا �� حوصل�

تنها�� ؟-

منو تو ...نه -

:متجب از خرفش گفتم 

من ؟-

ارە منو تو من که دوت دارم مواف�� -

سکوت کردم 

:که �عد مک�� از سکوت من گفت 

؟- پرس�دم موف��

...اخه من -

� هم نبود که خوش گفت  :نتو�ستم ��م البته الزم �ه گف��

تو �� ؟-

:پو�� کش�دم و گفتم 

...من �ا این وضعم اخه هم�ازی خو�� ن�ستم -

:�کردم گفت �ا ذوق ز�اد که تو لحن ناز کود�انه ی پر از سادش حس  م
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�اور کن خوش م�گذرە ...�مکت م�کنم ...من هستم -

....من اخه ... نه نه توت�ا خوش نم�گذرە خودت که م�دو�� -

م نذاشت حرف بزنم جمله ام �امل �شه که دست برد ح�ب شلوار 
:م��ا�لمودر ب�ارە گفت 

�م - ..نه �ا هم م��

...اما -

:صداش همون کود�انه بود اما مثال دلخور و گفت 

... عه بهمونه نکن ناسالم�� اومد�م شمال که بهمن خوش �گذرە-

...حر�� نزدم جی�امو خا� کرد 

ون دادم که گفت  ;نف� ب��

تت رو در��ار - �� ��

اض گفتم  :�از اع��

....توت�ا -

;�ا خندە گفت 

اض نکن - اع��

تمو همون لحظهحس کردم خودش دست ��ار شد تا خواست مثال �� ش
:در��ارە �ا خندە گفتم 

�اشه خودم در م�ارم -

�ا ل�خند  �� رتمو از تنم در اوردم 

� طور ا�ستادە بودم که گفت  :که از دستم  گرفت هم��

...منم شالمو در م�ارم -
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:��ــــع �ا جله �دون فکر گفتم 

...نه در ن�ار -

:ردم که گفت مکث��د میون حرفش وجوا�� که داد ان�ار متعجب شد از �خو 

اما تا�که ک� ن�ست -

...�ا اینکه �ه جوری شدم ته دلم �د دل نف� برون دادم 

:دستمو گرفت و گفت ... 

....  وخروش  �ازی... پ�ش �ه سوی این در�ای اروم و ز��ا -

پر ه�حان بود . ..همینطور اوم کنارش قدم بر م�داشتم ته دلم پر اشوب نه 
االن من �ااین وضع�ت میتونم هم�ای خو�� �اشم ؟

:که صداشو ش��دم گفت 

ی ن�اش ع��زم - � ...��م ��ــــع تر نگران چ��

اش �اهاش �اهاش قد مهامو ��ــــع کردم س� کردم �ا ش��دن صدای قدم  ه
....هماهنگ �اشم 

ار توت�ا صدای امواج اروم در�ا ارام �خش بود که تو این لحظات کن
.م�ش��دم 

]07:41 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٦_�ارت#

 که �اچه ی کفشامواز �ا در اوردم  حس کردم جل��ام زانو زد و د حا�
د �اال کفت  � :شلوارم روتا م��
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نم خ�س �شه - � تا م��

...ل�خند  زدم 

:که �لند شد �عد تا زدن تو تاشون و گفت 

برو جلد -

:مستاصل ا�ستادە بودم که گفت 

...ز�اد نرو جلو چند قدم -

س کردم �ام خ�س شد ح... لب ر کردم  و �ه ارو� چند قدم جلو رفتم 
..ل�خندی زدم از خن�ای اب 

ی نداشت که � لند جوری که �دون اینکه برگردم عقب �ع�� برگش�نم تاث��
:صدامو �شنوە گفتم 

حاال نم�شد من ن�ام -

:�ا صدای دلخوری ش��دم گفت 

...اووووف چقد نه م�اری -

ی �ازی تو اب وسوسه بود برا...  برخورداروم امواج �ه �او لذت �خش بود  
:موندن ترغ�ب بود برای موندن  اما گفتم 

...اخه -

:جلو اومد صدای �اشون�ش��دم و هزمان گفت 

حاال که اومدی �ا�د �م�� اب ت�� ک�� ....ب�خ�ال  �اشا -

:�ا ذوق ادامه داد 

تو ساحله  تازە م�ف شال اومدن �ه این اب بت�� ... واسه روح�ت عال�ه -

:�ا خندە گفتم 
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دل م�دم �ه �ازی کود�انه ی  امشب  توت�ا ... �اشه -

...خند�د

ن و شالپ شاالپ که �ه دفه ازم دور شد �ا صدای دو�د..کنارم ا�ستادە بود 
جی�� از صدای قدم هاش تو اب در�ا متوجه شدم و لحظه ی اول ترس ع

...این تنها�� ا�� �ه دلم چنگ زد اب دهنمو قورت دادم 

:صداشو ش��دم که �ا عث شد ل�خندی بزنم وق�� گفت 

...ام�� ب�ا جلو -

دو قدم جلو رفتم 

دست چپ -

...هال�� کردم لحظه ای و چند  قدم �ه او� جلو رفتم 

..ب اب خنک بود و دلچس...صدای راە رف�ش تو اب رو خب م�ش��دم 

:�از صداشو ش��دم و گفت 

..ام�� ب�ا د�گه -

:�از رفتم جلو برام �� سخت بود که گفت 

...ب�ا ع��زم رس�دی -

ان خ�س شدن اب م � فتم عمق ب�ش�� م�شد از م�� توحه م�شدم جلو تر که م��

صدای شادش رو ش��دم �از 

ب�ا من اینجام  رس�دی -

ون اون لحظه از بوی عطر نا�ش �ا بوی در�ا �� شدە بود  و چه حس نا�� ا
اس�شمام این را�حه ی ارام �خش 

م�اد  صدای  �اهاشو ت اب ش��دم دقت کردم حس کردم سمت من دارە

ا ل�خند �شت ا�ستادهبودم �ا ل�خند که غافل��� شدم و ماس�د ل�خندم �
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.بندش رو ل�ام وق�� �ش شد �و صورتم 

�خت صدای خندە اش پ�چ�د تو گوشم �ا خندە در حا� که تند تن د  اب م��
:روم گفت 

...خنک شدی ...اوووف خ�س شدی -

اون لحظه �اش ب�نا بود چشمانم و ...خند�دم اروم �اراش پر ش�طنت بود 
....این تنها ارزوی من بود 

]07:41 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٧_�ارت#

ش و ش�طنتاش که �ه دفه خودشو تو �غلم انداخت اخه نمد�دم متوجه �ارا
نم�شدم 

ل نم و اینقد نا�ها�� این مار رو کرد �دون اطالع که نتو�ستم خ ودموکن��
... افتادم تو اب اونم ت �غلم من پرتعجب ان پر خندە 

ل� زدم �� ادە تو �غلم بود اصال ان�ار نه ان�ار که اب ر�خت تو صورتم �
:�ا خندە گفتم .. خوش  پرخندە بود که �اعث شد منم �خندم 

ی �دە ال اقل - ..�ه خ��

�خت رو �ا خ � ط�� تو �غم رو �اهام �شسته بود اب م�� :ندە گفت هم��

ی رو دوست دارم �ا خندە در حا� که دست �ا لمس ب- ردم �شت غافل���
:کرش رو گرفتم گفتم 

...ش�طون شدی حسا�� -
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...خند�د  �ا حیغ و خندە �از اب ر�خت تو صورتم 

� هم برام �ه حال این همه نزد�... خند�دم ای��ار از ته دلم دست بردارنبود  
...نداشتم  اصال انتظار این رفتار و این همه نزد�� رو ... عجی�� بود 

شت شدم و بردم �ا تو �غلم بود تق���ا مه نه تو �غلم دستم دور �مرشو �ه �
... خدم لحظه ای ز�ر اب

... صدای دستا و �ا زد�ش رو م�ش��دم و خندە های خفه ی خودم

د�م دوتامون ... ��ــــع اوردمش �اال  � نفس نفس  �ا خندە و ... نفس نفس م��
:گفت 

...این جور�ه .... ام�� -

ه خو�� � ر�ز شدن اب رو از �و صورتم رو �...  نفس عم��� کش�دم 
...حس م�کردم 

دم که دوتا دستاش دو طرف ص � ورتم تا �ه تازە داشتم هنوز نفس نفس م��
ع دهنمو خودم اومدم خودمو ز�ر اب حس کردم ن نفس عمیق نرفتم ��ــــ

ب �ا�� بود که داستم �م �م نفس �م � اوردم همن چند ثان�ه ز�ر ا... �ستم 
دم اون پر خندە بود من تندت... هالش دادم و و رفت�م �از �اال � ... ند نفس  م��

:نفس عمیق گرفتم و ب��ه ب��ه �ا نفس نفس گفتم 

دخ�� ... اوووف -

:�ا خندە در حال�که دوتا  دستاش دو طرف صور�ش که گفت 

....خفه که �شدی -

میق گرفتم از �و صورتم اب ر�خ�ش رو �از �ه خپ�� حس م�کردم نفس ع
.رفته بودم و �� دستم �شت �مرش  گ... �ه دستم ستون کردم تو �غلم بود 

..�ه جون خودم تال�� م�کنم -:�ا خندە گفتم 

:�ا ذوق خاص و خندە گفت 
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منتظرم -

:�ا خندە گفتم 

مث اینکه دلت م�خواد -

:�ا ذوق خندە اش��اق وگفت 

.. چجورم -

ات این وچه �و �شا� �ه من داد ابن لحظ....خند�د �ه وجد اومدم 
...دخ�� 

:که گفتم ...از �غلم جدا شد 

...غافل��� شدم -

:�ا خندە گفت 

...اب ت��ه د�گه -

:دستمو گرفت و گفت 

...�لند شد -

� اونو کش�دم ش�طنتم �ل کرد مثال منو کش�د�لند �شم که �ا خندە در حا
� طور  که غل�� ...افتاد تو �غلم �ا جیغ و خندە و دستم دچر �مرش  زدم هم��

.. چند �ار �شت � هم  اون پر جیغ و خندە بود من پر ه�جان

� طور م�غلت�دم سفت گرفته بودمش تو �غلم چس ��دە بود تند تند هم��
...بهم 

]07:41 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم_توت�ای#

زادخو  _مس�حه#
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٩٨_�ارت#

نفس نفس .. .متوقف که شدم �دون  اینکه من �خام اون ز�ر بود من روش 
د�م  دوتامون  � ...تو �غلم بود و چه احساس نا�� ... م��

خدا�ا ...  دم تازە دستاشو که مح�م دور �مرم حلقه کردە بود رو متوجه ش
دم صور�ش نم�د�... این لحظه های ناب رو برام ث�ت کن برای تمام عمر 

فس نفس و ل�خندم عمیق شد میون ن... اما میتو�ستم تصور کنم ...  رو 
...زذنم 

.چند �ار �از غلت�د�م 

خت رو ثورتم ت ند تند �ل� ای��ار من  ز�ر ودم روم بود اب صور�ش ن��
دم  � دم و اینحا بود شالق خ�سس م... م�� � م خورد تو هاش ارو .نفس نفس ن��

.ود برام تج��ه ی جال�� ب... صورتم وچه خال خ�� بود این احساس ناب 

)توت�ا(

ن میون سفت و مح�م گرفته �دم از شدت ه�جان م... غلتد زد منم بهاش 
دم اون م�خند�د  � ... خندە هام حیغ م��

ال ای��ار من نگه داشت نصف تنمون ت اب بود و �االتنهتو شن ها�� ساخح
�خت تو صورت... رو �دم  تند تند�ل�  ن�اهم ت تار��  بهش بود اب که م��

د�م موهام �ه طرف بود افتادتو صور�ش � د و نفس نفس م�� � ل�خندش  م��
..عمیق شد 

�ن و جالب .بود برام  لب ک��دم چه لحظات نا�� بود و تج��ه اشان ش��

ال کورمال �ا دست د�گه لو اومرد و کور م.. �ه دس�ش دور �مرم بود مح�م 
�س بود�م لمس دست �ه ارو� موهامو  همه رو اورد جلو هرچند خ�س خ

دوتامون 

ه بود �اال شن ها چس��دە بودن �ه تنامون اون برهن...   هنوز روش بودم 
...ورز�دە و عضال�� ... برام جذاب�ت خا� داشت ... تنه 
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ی وجودم تا امشب ح� که تا حاال هیچ وقت تج��ه اش رو تمام سلول ها
�ن نقطه ی قل�م تج��ه کرد  .�ه ژرف��

ن هم تا خاال دست هیچ نامحر� بهتنم نخوردە بود و دستاهای م
 � ....همچن��

�� اردە  این  احساس از روی چه بود ؟ که دستمو رو سی�ش گذاشتم و 
.صورتمو نزد�ک�� بردم 

اشت نفسهای داغش تا عمق وجودم احساس م�شد ت�ش دا�� عجی�� د
برای احساس و لمس این رو�ای حق��� چشمامو �ستم 

..دست د��مو تو موهای خ�سش بردم 

..اونم دس�ش دور �مرم بود  و منو ب�ش�� �ه خودش چسبوند 

� موهای خ�سش در نوازش بود  ...�ه نر� دستم ب��

ش موهای خ�سم و چنان نرم در نواز .دس�شو اورد و �ا لمس  تو موهام برد 
�ن عج�ب که شگفت ا � بود بود که ل�خندی  زدم از این احساس ش�� ..نگ��

ین ت که �مو �ا...مگه م�شه عشق عمیق �شه وق�� تو اغوشش �اشم 
... ود  بردم و صورتم کنار ن�م رخ صور�ش قرار گرفت مماس ور�ش ب

فس در سکوت مطلق تو نفس ن.... چس��دە بهش تند تند نفس م�کش�د 
ی عاشقانه دی�ش در نوازش موهای خ�سم بود  زدنهای این ش�ل گ��

...هنوز 

ون دادم ... س�نم چس��د �ه سی�ش  نف� عنیق از س�نه ب��

� ما ؟ این چه خ� بود امشب ب��

...دس�ش رو �مرم بود نوازش م�کرد وجودمو 

ن�اهم �ه ... د دس�ش از ت مهام جدا کرد و �تمو �� از خودش فاصله دا 
ه دست برد تو تار�� م�شه د�د ک.....صور�ش بود ز�ر نور ماە م�درخشد 

 این دا�� و �شت �م و نزد�ک خودش برد و  این نفس نفس دن این ب�تا�� 
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�ا ... ش�نه تری ل�اش ر�و صورتم دنال بوسه ای که م�خواست رو ل�ام �
د و این تند تند نفس م�کش�... حرکت ل�اش رو صورتم دن�ال ل�ام بود 

...شونه حرکت ب�تا�� �شان از رد بوسه ای که م�خواست رو ل�ام ب�

..درسته ل�اش در تمنای بوسه ای بود ... اب دهنمو قورت دادم 

]07:42 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

٩٩_�ارت#

)ام�� �اشا (

جودم �دون اینکه تمام گر گرفته بود و این �ازی احساس ش�انه ای که در و   
تح��ک کردە ... �خوام ش�ل گرفته بود تمام سلول های تنم رو ب�دار کردە و

...بود غ��ضه ام 

....غ��ضه ای که مدتهاخفته و فه در وجودم بود 

کردم ل�ای  اما پ�دا ن... تمام وودم �ه تمنای بوس ای در تاب تاب بود 
ک قصهام رو  ...دخ��

دم �� خ�� از حال  توت�ا ک � ه نم�د�دم در چه که د تمنای بوسه ای له له م��
...خال اند چشاش وجودش دتا�ش که 

...شد که  احساس که نه متوجه شدم  حالمو ن�تمو متوجه...احساس کردم 

صال انتظار تا دا شد چنان شوک زدە شدم که ا... که �ه دفه ازم جدا شد 
� �اری ر نداشتم فک کردم همراه�م م�کنه و خودش راە ب وسمو همراە چن��

..م�کنه که ز� ه�ال �اطل 

چن نفسمو �ا خ... �لفه از ححال درو�� ام اب دهنمو قورت دادم  رص ب��
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 �ه مام دادم و �ا خشم �لند شدم همو ن
�

جا  رو شنهای دادم و عص�� چن�
...خ�س ساحل �شستم 

..د صدای قدم های هراسو�ش رو م�ش��دم که م�دو�د و درور م�ش

� 
�

ا شنهای نف� �سذون دادم و ز�ر لب در حا� �ا  دست عص�� چن�
ا عص�ان�ت تمام ساحل زدم و مش�� شن برداشتم و�رتاب کدم �ه رو�ه رو و �

:ز�ر لب از الی دندونام گفتم 

....لعنت ه من لعنت خ�� تند رفتم -

 �ه شنهای ساحل زدم 
�

.نف� ب�ذون دادم و �از چن�

)توت�ا(

وع...من ... از روش بند شدم   بوسه رو  من قا�ل�ت این واقعه و این ��
..�ست اعتقداتام ن�تم و �شتم از این حاددقه ها ن... من ... ندارم 

ای نامعلوم �لند �ا �عت �ا وجودی که تمام م�لرزد  پر ترس شدم از فرداه
چشمام  بنای  شدم و �ا �عت در حا� کهنم اشک بود این �ار حس کردمتو 

..دو�دن گذاشتم 

... ذوع م�شوند �ا�د در �شم از حادثه ها�� که �ا اتفجار بوسه ای نرم  ش

� جور داشتم سمت و�ال �ا اشک م�دو�دم  ود �اد ل�اسام ه�س ب... هم��
د احساس لرز خف��� کردم  � ...خنک که بهم م��

� طور  �� ارادە از لغزز�� که مرتکب شدم و گنا� که داشت فراتر  هم��
فت  م��

ان نا�ذیری در �� داشته  �اشه اشم ن �ختم وممن بود عواقب ج�� ��...

:و لب ز�دم و ز�ر لب زمزمه کردم 

....نمتونم خط قرمز ها رو ردکنم ... نه من نمیتونم -

264



� طور م�دو�دم که �ک لحظه برگشتم ن�اهش کردم تو تار  ��  نم�شد هم��
...د�دی اما �ای همون ساحل همون نقطه �ش�ته بود 

...اب دهنمو قورت دادم 

رتار خ��  اون �ک مردە و �ا احساسات و غرا�ض خاص خودش و بروز این
....این احساس  ایراد و تقص�� از منه که دامن زدم �ه این حال و ... طب�ع�ه 

ر برابر اون من د... ن�تو�ستم ولش کنم تو ساحل ...  ا�ستادم تاب نداشتم 
ای اینکه برم ب�اش دو دل بودم ... مسئولم  لحه ای  چشم �ستم..... که��

...تار�� مطلق 

ون دادم  رزون سم�ش تد تند اش�امو �ا� کردم و �ا �اهای ل... نف� ب��
...برگشتم 

داشتم نزد�ک م�شدم

]07:42 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٠_�ارت#

�ش .. م��ا�لش رو برداشتم شالم  ��دن روگونه  �از اش�م... م��ا�ل و �� ��
صدای  و رفتم �اغش �ا ش��دن.. �ا �شت دست عص�� �ا� کردم ... ها 

..�اهام که نزد�ک م�ش�م �ش رو براشت 

ام در رقا�ت نفس تو س�نه ح�س بود بود لجوجانه اش�انم رو گونه ه,نفس 
....�� صدا ....بودند 

�شو   رو شونه هاش �دون حر�� گذاشتم متوجه شد �دو  ن حر�� �� ��
ص��  و از حر�ا�ش معلوم بود چقد ع.. برداشت  مشغول  پوش�د�ش شد 
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.. �الفه است 

...منم ترس�دم حر�� بزنم صدای �غض دارم لو  �دە منو 

�کنه ؟�ا �اری که کردم  خجالت م�کش�دم حاال رجب من چه فکری م

ی بود احمق �ا اراد� �امال ضع�ف  ...ارە دخ��

ون دادم  ش که محال بود ن�اهم بهش بود  ا�ه ب�فروغ نبود ن�اه... نف� ب��
... برگردم 

� طور منتظر ا�ستادە بودم که �لند شد  نف� برون دا دم که قد� جلو هم��
؟...کفشاش ...افتاد 

� برداشتم و کفشاشو تو تار�� پ�دا  کردم �ا �عت �ا تند کردم و  ا ز رو زم��
ندک خودش چند قدم اومد که منم همراهش شدم و کفش �ذدست �ا ا

و فقط صدای قدم های ما ر ... در سکوت ... فاصله ای همراە  شد�م 
....شنهای ساحل بود و امواج اروم در�ا 

:که گفت   فکر کنم طاقت سکوت ب�نمونو نداشت... چند قدم �د تا و�اال 

ل�اسات خ�سه �دت ن�ست ؟-

... مانم�شد اب دهنمو قورت دادم  خ�ل�� کردم گ��ه ن�اشه اشک ن�اە ا
م اما نم�شد �استه �شه از انقالب اشکها�... ل�امو مح�م بهم فشار دادم 

 
�

بزنم و  سکوت کردم در جواب سوالش چون م�دو�ستم فقط م�خواد حر�
� �شه از حالم  ...مطم��

:که �از گفت 

...زود برو دوش �گ�� ... �ما نخوری  -

ت ت�ش  زدم و �ا �...�ه �له ها رس�د�م    �ه �� ��
�

غ�� که خ�� که چن�
:س� در ونهون کرد�ش داشتم گفتم 

...�له است -
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� �له رو �ا ال رفت�م دس�ش بود  ه رو شونه ام � ...شست تا اول��

ود ؟برای حفظ تعادلش ب... چون این �ار دس�ش رو نگرفته بودم   

ە �ه رو  � طور همراە م �له ه... برگشتم ن�اهش کردم خ�� ا رو �ه ارو� هم��
فت  ...�اال م��

....ن�اهم بهش بود ز�ر نور چراغ ها 

�� �الفه چشماش �خ بود اخم �دی تو  ابروهاش بود حدس زدم �ا�د خ
�شو ول کردم هنوز سنگ... �اشه  ی�� دس�ش اب دهنمو قورت دادم و �� ��

....رو شونهام حس م�کردم 

ی نم��... �اال رفت�م  � م د�گه در سکوت تاب حرف زدن نداشتم د�د چ��
...سکوت کرد 

� طور ا� ستادە بود ل�اس �ه راست �دون هیچ حر�� اونو �ه اتاقش بردم هم��
:براش گذاشتم رو تخت و اروم زمزمه کردم 

ی - ...ل�اسات گذاشتم رو تخت میتو�� بری دوش �گ��

� عس� و �ا �عت اناقش رو ترک  جا�� بهم ندا م��ا�لش رو کذاشتم رو م��
�دن رو ونه کردم و در که نی�ستم �از اشکهام  مهمون چشمام بودن غلت

...  در بر هالف هم�شه امشب �ستم... �ا سعت داخل اتاق شدم ..هام
اال برە ��ــــع �شت در بودم و ه دفه هق هق کردم اما ق�ل اینکه  صدام �
ون نرە و  �ه شدت  دستمو جلو دهنم گرفتم و تا خفه �شه و صدا�� ب��

م تو هقهق کردم و چک�دن اشکهامو �ه وض�ح حس م�کردم و �ا خود
وجودم ف��اد زدم 

خدا�ا من چ�ار کردم ؟(

.....)من چه غل� کردم خدا 
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]07:43 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠١_�ارت#

� طور �ه در تک�ه دادە بودم و هق هق کردم خفه  �� �ه در لحظا... هم��
...تک�ه دادم بودم که سمت در حموم رفتم 

...در رو �ستم �عد داخل شدن ... داشتم هق هق م�کردم 

� بود که �ا گ��ه اب �د وگرم رو �از کردم و اما  حجم تنم برام س ز�ر ... نگ��
...اب گرم بود 

� شد نتو�ستم تک�ه �ه دیوار �ام�کهای �د کردم و ه دفه حجم تنم سنگ ��
...رو �اهام �ا�ستم 

�  طور که � م�خوردم رو دیوار کف حموم �شستم دوتا   دستام مح�م  هم��
ر حا� که �ه شدت چنگ زدم �ه شلوارم �اهامو دادم �اال و زانو �غل کرم و د

م و ل�امو هق هق م�کردم ام ا خ�� س� م�کردم �ه شدت خفه اش اش ن
...مح�م �از گرفتم که صدام �اال نرە 

 که کردم از را� �ا ک��ه در خا� که �ا تمام وجودم �ش�مون بودم از گنا�
....که تزد�ک بود له �� راهه های تار�ک ختم �شه 

�ختم و ه....ز�ر اب بودم و �ه شدت درگ�� �ش�مو��  ق هقم خفه اشک م��
.بود 

نم�دونم چقد ز�ر اب �شسته بودم 

دم و  حوله �عد از دوش که چه عرض کنم ل�اسامو در اور ... که �لند شدم 
ز �اسه ی پ��دم و اینقد اشک ر�خته بودم احساس کردم چشمام دارن ا

.�ا �عت لل�اس پوش�دم �ل تنم م�لرز�د ... چشمم جدا م�شن 
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ن لحظات اون �ه تخت پناە بردم تو خودم مچاله شدم و �ادم � اومد او 
وعش رو خودم انجام د ادم و زنگ غلت خوردنا اون ثان�ه های که کوک ��

ل نرس�د ...  اخطارش بوسه ای  بود که � ....�ه م��

شار دادم و �ا اینقد از دست خودم عص�� بودم که �ا حرص دندونامو بهم ف
:ک��ه گفتم 

...ز فردا ب�منا�م نذار نذار �ام �لغزە ا... خد�ا �م�م کن ... خدا�ا �م�م کن -

دم  � �ختم و  �ا خودم حرف م�� � جور اشک م�� هم��

...  چرا اخه ... �اش هیچ وقت ا�جا �امو عمارت نم�ذاشتم -

د و  ز�انم تمام مدت رو تخت بودم خود خوری م�کردم  �ه چشمم اشک بو 
...�ه �ز�ش خودم 

ن تا خود صبح از ا�ه �که د�گه بود جای م... تا اذان صبح  من نا اروم بودم  
د صبح خودمو ذوق   این غ��ب اتفاق در پوست خود نم�گنج�د و من تا خو 

...�ز�ش ردم 

...این مار تمام ش�م بود ... مالمت اشکو گ��ه 

اە درست رو �ا�د از خدا طلب �خش کنم �ا�د ازش �خوام منو �مک کنه ر 
..حلو �ام �ذارە 

.... �ه خطا نرم �ام نلغزە وسط راە  �ه �� راهه برە �نوشتم

 ب�خوا��  و گ��ه... �ه سخ�� از تخت جدا شدم 
�

چشمام سو  از فرط خست�
د که �لند شدم  � در ن�ازمو مهامو شونه زدم و چا... وضو گرفتم ... سو م��

...�م کردم و �ه نماز ا�ستادم 

....سجدە ی اخرم بود که د�گه تاب نذداشتم اروم هق هق کردم و

ا�ه ... ام خدا�ا منو ب�خش �م�م کنه ا�ه عشه �انجامش رو ازت م�خو 
من نمیتوم ...  ا�ه ن�ست �اری �� برگردم... واقع�ه �ا�ا�ش رو ازت م�خوام 
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....خالف جهت حرکت کنم و �ه گناە الودە �شه �شتم 

...تمام مدت این دعای من بود 

وع کردم اروم �ه خوندن دعای  ....م��ا�لمو روشن کردم و و ��

... سا�� گذشت که صدای قدم هاشو ش��دم �شت در بود 

ون دادم و تو دلم گفتم  :نف� ب��

...خدا�ا �ه تو تو�ل م�کنم -

:و اروم زمزمه کردم 

....زود ب�دار شدی ام�� اقا -

]07:43 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٢_�ارت#

ون  ون دا...صدای �سته شدن در رو ش��دم ...  رفت ب�� ... دم نف� ب��
در ... مردم دم ها مو ش... �الفه عص�� بودم که سمت حموم رفتم �ه ارو� 

� ل�اسمودر اوردم و پرت کر ... �ه ارو� هل دادم و داخل شدم  دم رو زم��
...اصال دلو دماغ وحال خ�� نداشتم 

.. �� اب بودم جلو رفتم و کور کورانه  دستامو سمت لو گرفتم و دن�ال ش
� طور �ا عص�ان�ت در ال لمس دیوار بودم  ... های اب و دن�ال ش�� .. هم��

� بود ...م اینقد �لتفه و ص�� بودم خصوصا همن طور در حال گش��

ون دادم و تازە حهن ش�� ها  رو پ�دا کردم و نف� ب... که �� چرخ�دم  ��
 نک�ت کردم 

�
...لعن�� نثار خودم و �نوشتم و این زند�

270



ان گ � رما و �ماش اب رو �از کردم و �د و گرم ردک و �ا لمس اب از م��
� شدم  ....مطم��

�ه لحظا�� .. .و �ه  لحظا�� فکر کردم که ذشت ...ز�ر اب ا�ستادم دقا��� 
ود ا�قدر که در تمام عمرم این طور من ععاشقانه برام پ�ش نیومدە ب

.... ملموس برا�م ز��ا و خواست�� نبود 

ل مقصود مرس�د متوە م�شدم که د � ن�ا �ه مام من اون لحظات ا�ر �ه � م��
...خواهد بود �ا تمام سخ�� های که دارم 

� و عشق را خواهم چش�د از روی  هوس ن خواهد و طعم واق� خواس��
...بود 

ون دادم ز�ر دوش اب  ...نف� ب��

دم و برای اون دخ�� �ا� و معصومه از تر�  که تو فرارش بو متوحه ش
...خواست�ش من ترغ�ب تر شدە ام 

ام وجدم و تمام طول شب رو رو تخت من غلت م�خرم و  درگ�� بود تم.... 
� ش�� بود �عد امدن توت�ا اینگونه ب�تاب و �� ق و خواب �ه ... رارم این اول��

...چشمان ب�فروغ خسته ام ن�امد اصال 

 و چه نم�دونم �... از شدت � درد اصال نتو�ستم چشم رو هم �ذارم 
...ساع�� بود برای من تار�� مطلق بود 

...از تخت �لند شدم �ه سخ�� 

ز � دردم �استه انقد � درد داشتم �ا�د برم �ه مسکن �خورم شا�د �� ا 
...شد 

ون  داشتم اما مجبور واقعا از زمان اطال� ن... �ه ارو� از اتاق اومدم ب��
بودم برم �اغش گه دیر وقت �اشه و خواب چه ؟

ون دادم ا�ه خواب �اشه که متوە نم�شه و بر م�گ ردم  و تا صبح نف� ب��
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...که خودش ب�دار �شه تحمل م�کنم 

ە ی در رو �ا لم... �ا ام�د اینکه ب�دار �اشه رفتم  س دست پ�دا کردم دستگ��
ون  ...و �ه ارو� �از کردم و از اتاق رفتم ب��

... رو ش��دم دست �ه دیوار گردم چند دقم جلو رفتم که صدای زمزمه ها�� 

...اب دهنمو قورت دادم 

....�� دقت کردم و قدم ها�م ا�ستادند 

فتم صداش �از جلو ر ...صدای زمزمه ی دعا بود  ل�خندی اومد رو ل�ام 
...�ه استانه ی در رس�دم ... ... واضح�� � اومد 

ام �خش دست �ه چهار چوب در گرفتم و ا�ستادم صدای صدا خوندش ار 
...ت��ن مسکن تو اون لحظات بود 

عا�� خالصانه اب دهنمو قورت دادم و منتظر شدم و دلمو دادم �ه صدای د
...اش 

ا خود صبح و شک نداشتم این ط�� که دس��ه دعا برداشته اونم مث من ت
...ته دل دادە �ه خدا و �ای سجادە �ششس... ب�تاب و ب�قرار بودە 

:که صداشو ش��دم گفت 

....زود ب�دار شدی ام�� اقا --

ب نزد�ک بود  مرزها�� که د�ش... این ام�� اقا گفت�ش  مرزهای  ح��م بود 
ام ح��م ها  و عقا�د  ....�شکنه  و  اح��

:لب دهنمو قورت دادم و �ا ل�خندی گفتم 

....االتماس دعا فرشته خانوم -

]07:43 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٣_�ارت#

:لح�ش اروم و دلنواز بود و گفت 

...متاج�م �ه دعا -

:ل�خندی زدم و گفتم 

برای منم دعا کردی ؟ -

... ...مگه م�شه  تو رو از قلم بندازم -

ک��  کوتاە دلم �ه هزار ام�د حرفش قرص شد که �عد م...ل�خندم عمیق شد 
:ادامه داد 

من ر روز واست نمز حاجت م�خونم -

لب شفا �ع�� اون برای من از خدا ط.... این رفش �اعث شد  سکوت کنم 
من براش خ�� مهمم که نماز حاجت م�خونه ؟... دارە 

رم که دست �ه این �ع�� دوسم دارە من براش مهمم ارە من براش ارزش دا 
...دامن خدا م�شه 

:که اروم زمزمه کردم 

خدا صدای فرشته ها رو م�شنوە -

ار چوب دست �ه چه... هنوز همان طور در چهار چوب در ا�ستادە بودم 
ف�د چهار س... خ�� دوست داشتم اون لحظه ب�ینمش ... گرفته بودم 

چشماش روشن و ...ل�خندش ح�ات �خشه ... ؟ ..�شه ؟ قشنگ شدە 
شفاف ؟

ی �اش نبود که جلو او  � :مد وگفت صدای قدم هاشو ش��دم اروم نرم چ��
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لقب فرشته برازندە ی منه ؟ -

�شه خس کرد از بوی عطر عارانه اش م...احساس کردم رو �ه روم ا�ستادە 
ین را�حه ی نف� تازە کردم از ا... بوی ناب �اس بود و بوی عرالی �الب 

� فرشته  خا-:بهش�� و �ا ل�خند گفتم  ...نوم شمسته نف� نفرماس��

...جوا�� نداد حر�� نزد 

ە  ...منم ن�اهم �ه تار�� ها خ��

ە بود ... نم�دونم چه  عکسالعم� داشت  �ش رو  ؟...ن�اهش �ه من خ��
انداخته ؟

.... نکنه اش� تو چشماشه و دلم تاب ندارە 

:اروم  گفتم  اب دهمنو قورت دادم و از تصور چادر سف�دش ل�خندی زدم و 

؟ بوی نا�� دارە..اجازە م�دی چادر نمازتو لمس کنم -

ون داد و چادری که تو دستم حس ک... سکوت بود  ...ردم و نف� که ب��

...ل�خندی زدم 

:مه کردم قسم�� از چادرش که دستم بود �اال اوردم دستمو اروم زمز 

...�ه �ا� این چادر  برام دعا کن توت�ای من -

من فقط فقط ...  .برات دعا م�کنم ام�� �اشا اما تنها ام�دت �ه خدا �اشه -
...ه خودت �ا�د از خدا خوای �دون واسط... میتونم برات دعا کنم 

...چادر رو عمیق بو کردم 

...بوی عرفان بود بوی خالص خدا بوی عشق بوی �اس 

: �از نف� تازە کردم از این را�حه ی بهش�� رفا�� و گفتم

...تو ام�دوارم م�ک�� �ه فرداهای روشن -

دم چادر رو و گفتم  :ل�خند زدم مح�م�� تو دستم ف��
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 سوت و کورم شدی -
�

 �ه فردای روشن خوش�ینم....تو شادی زند�

...ل�خندش  و ن�اە �د و ب�فوغم که در ارزوی د�دن ن�اهش... سکوت بود 

...که �عد لحظه ای سکوت 

:�ه ارو� چادرشو �ه چشمام مال�دم و گفتم 

خدا �� مقدر کردە برای من ؟.... �ع�� م�شه ؟-

� م�شه ...م�شه ام�� اقا م�شه - دارم دلت  تو حتم... خدا �خواد همه چ��
زت م�خوام نا من م�دونم خدا صداتو م�شنوە فقط ا... �ا�ه ام�� �اشا جان 

ام�د ن�اش 

ن چادر قسمت خدا�ا �ه �ا� ای( سکوت کردم و  تو دلم اروم اروم گفتم 
)م�دم 

]07:44 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٤_�ارت#

:دلم هزار درد بود که �عد سکو�� کوتاە گفت 

ی م�خوای - � :ب�دار شدی زود  پو�� کش�دم و گفتم .... چ��

...� درد دارم  د�شب نتو�ستم �خوا�م , �ه مسکن م�خواستم -

بری اتاقت چند دق�قه د�گه برات م�ارم -

ار اخر عمیق که اب دهنمو قورت دادم برای �..پر چادرش هنوز دستم بود 
...ب��دم 

... ا گذاشتم لب تر کردم له خودم جرات دادم بوسه ای بر تقدس چادرش ج
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و زمزمه کردم 

...خدا �ا فرشته هاست  -

یوار �ا ��ــــع چادرش رو ول کردم و دست �اچه و کور کورانه دست ه د
�ان ق�لم ر ... هدا�ت دیوار ��ــــع سمت اتاقم برگشتم  سوا کنندە صدای ��

�ان �ا این ت�ش چه ف��ادی عاشقانه ای در .. بود  وراند  و ا�من �� .� می��

ا لمس در در سمت اناق رفتم هنوز دست �اچه و �در �م بودم که ��ــــع �
ودمو رو �ستم و سمت تخت کشوندم خودم دە قدم شمردم و رو تخت خ

...رها کردم 

...من عاشق این تقدس و زمزمه های دعای این فرشته شدم 

خودمو رو تت رها کردم 

� شدم و �ا سوار ما...(توت�ا دن�ا دن�ا  کهکشا��  �ا در�ا فرق داشت  ش��
:عص�ان�ت گفتم 

حواست �ه رفتارت هست ؟-

د و گفت  � :خ�� ر�ل�س بود و این ب�ش�� اعصاب منو بهم م��

�ا عص�ان�ت  تو قبول نکردی پوزخندی زدم و ...من که گفتم �ا هم برقص�م -
� رو روشن کردم و و �عه دفه �ا گذاشتم رو �از که ج یغ کوتا� زد ماش��

:هنوز خ�� خ�� عص�� بودم و گفتم 

...تو چرا �ا اون مرت�که رقص�دی -

:�ه دفه �ا ف��اد ادامه دادم

مگه نگفتم  نم�خام برق�  -

له های  خشم اینقد ب�تفاوت بود لح�ش و رفتارش و خون �د اروم که شع
:درونمو روشن تر م�شدن که گفت 
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...ازم درخواس�ت کرد منم نتو�ستم رد کنم -

ون دادم وق�� از  �ادم ذشت ز�ر ررقص نو  ر و تار�� �س�� نف� �ا خشم ب��
:گفتم   دست اون عو�� رو س�نه در�ا بود من ات�ش جرفتم �ا ف��اد 

دس�ش رو س�نت بود -

...بود که بود -

تم که ب د فک مردهاینقد ب�غ�� � رام مهم ن�اشه داشت منو �ا حرفاش ات�ش ن��
ه �ا ف��اد و و نامزدم عروسک  �ازی دست اینو اون و هر نامردی �اشه ک

:عص�ان�ت تمام گفتم 

.....خفه شو-

د م�کردم که اون ر�ل�س بود  من  جوش اوردە بود داشتم از حد انفحار ر 
:گفت 

درست حرف بزن -

...خور ز�ادە روی کردی مگه  نگفتم ن... در�ا داری روان�م م�ک�� -

:�ا ف��اد ادامه دادم 

نگفتم ...هزار �ار گفتم -

 داشت منو این ر�ل�س بود�ش ب�ه خلطر مس�� بود ؟ نم�دونم واقعا و�
:م�کشت که گفت 

�� مش�ل- � ..خودته  من م�خورم خودتم خوب م�دو�� � خورم تو لب نم��

]07:44 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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١٠٥_�ارت#

:�ا ف��اد گفتم 

مش�ل منه ؟-

�اد  تو �م سا�ت بود ه��� نگفت و �از عص�� بودم و �ا خشوت تمام ف� 
:وگفتم 

وب �خورە �ا مردای نامحرم برقصه - این مش�ل  ...دوسته ندارم زنم م��
منه ؟

: البته هر دفه حق �ه حانب بود این �ار هم �� عص�� گفت 

من زنت ن�ستم  -

مون ک���دم �ا خشونت ز�اد و عص�� �ا ف��اد در حا�  که �ا مشت �ه ر 
:گفتم 

نامزدم که هس�� -

......ندارم  ارە اما حق نداری بهم امر و ن� ک�� من هنوز بهت تعهدی-

:ە ادامه داد �عتم خ�� ز�اد بود مدام �م رو �از بود �عد مک�� کوتا

ته ..�م�� �از �دە - چه خ��

:�از �امو رو �از گذاشتم �ا عص�ان�ت گفتم 

...ارە زن� ت خق نداری خالف م�لم رفتار ک�� -

:ای��ار عص�� شد و کفت 

نو ان�طوری در ضمن همینم که تو هم م.. گفتم زنت ن�ستم این هزار �ار -
نزد�م ؟...ما �اهم حرف زد�م ...قبول  کردی 

:�ا عص�ان�ت در حا� که ن�م ن�ا� بهش انداختم گفتم 

.....�مر بندتو ب�ند -
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 م�کردم نه من �سته بودم نه اون 
�

� ....تمام مدت که رانند� مشغول �س��
ص�ان�ت گفتم اما خودم اینقد عص�� بودم که �س�تم  �ا ع...�مر بندش شد 

داشته �ا�� �ا  ما راج�این موض�ع حر�� نزد�م تو حق نداری این رفتار رو -
ی و هر � اری دلت احساساات من �ازی  ک�� و غ��تمو و ز�ر سوال ب��

تم و خواست �ک�� و من سکوت کنم و فک ک�� ب�غ��

:�ا ف��اد ادامه دادم 

ە ی احمق .... ؟....فک کردی احمقم - دخ��

:عص�� شد و �ا عص�ا�ت گفت 

دم از د�گه خسته ش....عقدە ای ....احمق خود�� روا�� درست حرف بزن -
...دست من د�گه نم�خوام ادامه �دم 

شت این حرفش  منو روا�� کرد هم�شه دست رو نقطه ضعفام م�ذا

دن بودم همزمان  تو پیچ جادە بودم که �ا �عت �س�ار ز�ادی در حال  پ�چ�
:�ا خشونت و ف��اد گفتم 

.........� ...فه...منو �ا رفتنت تهد�دم نکن  -

� ... صدای حیغ در�ا تو گوشم بود  ه ه��� و د�گ... و غلت خوردن ماش��
....)این تصادف �ل زندگ�مو نابود کرد .....�ادم ن�ست 

ام�� �اشا حالت خ��ه ؟... ام�� -

ون اینقد تو نفس�ب�� ... صداش پر دلهرە و اضظراب بود که �ه خودم اومدم 
ون دا... فکر بودم متوجه حضورش تو اتاق �شدم  دم رو تخت اب دهنمو ب��

...� دردم هنوز اذیتم م�کرد ...جا �ه حا شدم 

�ه خودم اومدم �� جا�ه حا شدم و خودمو �االتر کش�دم 

...�شست�ش رو ل�ه ی تخت حس کردم 

� و اروم و گ ون دادم که �از صدا رو ش��دم دل�ش�� :فت نف� ب��
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خو�� ؟-

:نف� عمیق کش�دم و گفتم 

....خوب که نم�شه گفت خوب اما �د هم ن�ستم -

مسکن اوردم برات -

:دستمو جلو بردم کف دستم  قرار داد و گفت 

احت کن �خواب - قرصتو خور اس��

: قرص دستم بود تو دست د�گه لیوانو قرار داد و ادامه داد 

ا�ه الت خوب شد دوست داش�� ب��م �ازار مح� -

�ــــع از لوان اون که این حرف رو زد من همزمان قرص رو گذاشتم دهنم و � 
...اب خوردم 

]07:44 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٦_�ارت#

:�عد اب خوردن نف� گرفتم ار وم وگفتم 

منم نرفتم مدتهاست ... �اشه -

:�ا ل�خند ادامه دادم 

ز��ا�� خاص خودشو دارە -

:لیوان رو از دستم گرفت و گفت 

ی ن�اش - � �س � کن حتما �خوا�� من  تو اتاقم نگران چ��
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...�اشه -

...�لند شد�ش از ل�ه ی تخت رو هم حس کردم که دراز کش�دم 

:مالف رو روم کش�د و گفت 

ی فکر نکن مراقب خودت �اش - � تا ص�حونه ...  �ه چ��

....محب�ش دارە دیونم م�کنه ... سکوت کردم 

.... صدای قدم هاش بود بوی عطر ناب و صدای �سته شدن در ... رفت 

ل دلم و ل�خندم......  از ذوق اون شاد و  اینقد ذوق زدە بود منم ب�اخت�ار کن��
...�مست بودم 

ش ز�اد بود و پر خ�� ص�� و حوصله ا...ساع�� بود تو �ازار مح�  م�گش��م 
...ذوق و اش��اق 

زم نظر خوا� هرچه دلش هم م�خواست ناە ن�کرد �ا ذوق و اش��اق �ا� ا
م�کرد 

ه چ�ه منم که �ا ل�خند از ذوقش م�گفتم نمی�ینم که نم�دونم ی �

� توضیح م�داد که تصور  کنم   ��  راجب اون چ��

ها�� که خوشش اومد رو ن�خ��د هرچه ا�ار کردم حساب ک � نم قبول چ��
نم�کرد 

...ه اما من ق�ل اومدن از محد خواستم پول �ه خسا�ش وار�ز کن

و �از منو �ه امروز حسا�� بهم خوش گذشت ینقد �ا ذوق و عالقه م�گشت ت
وجد اوردە بود حسا�� عشق کردم واقعا 

� طور کنارش �ا �ه �اش بودم که نف� عمیق کش�دم و ب وی ناب تر�� هم��
:مشاممو  پر کرد که گفتم 

توت�ا بوی ترش�ه درسته ؟-
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داش بود �ازومو گرفت مح�م از رو ل�اس و �ا خندە اروم تو گوشم  ص
:وگفت 

.م�دونم که خ�� دوست داری دلت کش�د -

:ل�خندی زدم دس�ش دور �ازوم برام لذت �خش بود و گفتم 

...هوس ز�تون کردم -

:منو همون سمت برد بوی تر�� ب�ش�� شد و گفت 

امممممم منم دلم خواست -

حت�اط منو خ�� ا... تند که نه اما ��ع�� قدم برم�داشت منم همراهش 
...�کرد 

واست ازم ک�سه ی خ��دش که دست من بود  رو خ... ا�ستاد منم ا�ستادم 
ە گفت  :�گ��

�دە من سگینه-

...گرفتم فعال ...نه -

:از دستم کرفت و کفت 

ه نم�خای ت�م مدت ک...مگه تر�� نم�خواس�� ..فعال �دە م�ذارم اینجا -
دس�ت �اشه 

;�ا ل�خند گفتم 

�� دارە -

:صداش پر ذوق بود و گفت 

ا�� که تو دوست داری - � تمام چ��

ز�تون ؟-

:صدای فروشندە که زن هم بود �ا لهجه ی قشنگش گفت 
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....خوش امدین -

م�شه از این ز�تونا �ست کنم -توت�ا 

....�له �له خانم جان نوش جان -

...مر� -صدای توت�ا 

:من چقد دام کش�د وق�� صدای توت�ا �عد چند لحظه گفت 

وای�ی�� چه شورە ؟-

]07:45 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٧_�ارت#

و این احساس کردم صدای �او تو شلو�� ش��دم �ا بوی عطرش قا� ت
...شلو�� 

لو�� و البته مگه م�شه �شخ�ص ندم که ل�خند منوی زدم �لتفه بودم از ش
......گ��ه ی �چه 

جه یزد نه ک��ه صدای�چه رو مخ بود که ان�ار �ازار رو �ش گذاشته بود ز 
...هق هق م�کرد 

:صدای تو ت�ا رو ش�دم که گفت 

م ال� چشه این کوچولو - ...�م��

:صدای �در چه  �الفه بود و گفت 

ە ب�قرارە مادرش رفته ش�شه �ستونک �...نمیتونم .. نا ارومه ..نم�دونم - گ��
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...�دە ب�ینم -توت�ا 

گ��ه   صدای ک��ه های چه خل� نداشت هق عق ب��دە م�کرد از شدت
د  � ...نفس نفس م��

..خان� ... نازی ... گ��ه نکن ...ع��زم -.توت�ا 

د ( این طوری فکر  عه �س  �چه دخ�� بود چرا فکر کردم ��ە �س که گ�ه م��
)کردم 

؟ ....ی ش�� م�خوا...�شنه ... �لم ..  نازم ...هششششش ...ع��زززرم -توت�ا
�ات اروم بود ان�ار �ه �شت �چ..قشن�م ... اروم �اش  د و صدای �� � ه م��

همزمان �ا لحن مه��و�� س� در اوم کردن �چه داشت 

.مع��زممم... گ��ه نکن ..االن ماما�� م�اد ... ه�شششششش-توت�ا 

.ل�خندی �ه لب زدم 

ان�ار ... روم ا... صدای گ��ه اش بند اومد هق هق ارو� داشت ب��دە ب��ه 
.داشت اروم م�شد 

اروم شد -صدای اقا 

...هسسس اروم م�شه نازن�نم -ت��ا 

...دقا��� گذشت �چه اساسا اروم شدە بود 

...خوا�ش برد -اقا 

:ان�ار از د�ت توت�ا گرفت اخه گفت 

...تکو�ش �دین اروم ... ب�دار �شه .. اروم --

...ممنون خانوم  -اقا -

...خ�� ب�تا�ه دخ�� خانتون گش�شه -

مش کنم واقعا نمیتو�ستم ارو ... ممنون خانوم لطف کردین -صدای �در 

284



� طور اوم تکون �دین ب�دار �شه - هم��

...ر�زتون عا� ... ممنونم �ک دن�ا -

...و صدای قدم ها�� که دور م�شد 

...ه�� که منتظر �شدی -صدای توت�ا 

:�ا دخندە ر�زی ادامه داد 

...دیر شد ... متاسفم -

�چه خواب�د -

ی ترش�ا ر کرفتم ب��م خوە مث اینکه خسته و �الفه ا... ارە -

:شا�د از اخم ابروم فهم�د ل�خندی زدم و گفتم 

ذاهاش عال�ه این رستوران دارە این اطراف غذاهای مح� غ...ب��م ناهار -

:دستموگرفت کش�د و گفت 

ارە چرا که نه مهمون تو -

:منم ش�طنتم �ل مردە بود گفتم 

نخ�� �ا دعوت من �ا پول تو -

:صداش پر عجب بود �ا لحن کود�انه ای گفت

عه چرااااا-

:�ا ل�خند گفتم 

�� خ��د کردی موند رو پول �ه ناهار ؟-

]07:45 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٨_�ارت#

:�اخندە گفت 

�اشه منم دعوتت م�کنم�ه �ف املت -

:�ا خندە گفتم 

...هرچه از دوست رسد ن�کوست -

فت�م .......... � ز�اد بود �ازار شل�غ... قدم زنان جلو م�� �ع�� وقتا ..  معی��
دن  � .بهم تنه م��

�ه ارامش  و صدای اروم �خشش که منو . توت�ا صبورانه همراه�م م�کرد 
د  � ی��� ذشت تا دقا. دعوت م�کرد ارام �خش ت��ن لحظات رو برام رقم م��
فتم تا اینکه م � مح�م بهم تنه اینکه  من که نم�د�م �ا مک توت�ا حلو م��

...زد 

:د و گفت �دون اینکه �خوام ا�ستادم که صدای عص�� زن �ه گوشم رس�

� �ارو مگه کوری ؟- 

ان محم فار داد صدای عص�� و مح�م  توت�ا بود که �ازومو گرفته بود همزم
:این �ارش معلومه حسا�� دارە حرص م�خورە که گفت 

ما کور�م خانوم شما حواستون کجاست ؟-

لب گ��دم معلومه خ�� عص��ه 

:صدای حق �ه حانب زن بود که عص�� گفت 

....جلوووو �ااااتو ن�اە کن ... طل��ارم هست -

:تن صدای توت�ا �اال نبود اما لح�ش عص�� بود و گفت 
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... �اە ک�� �ه ن�ا� �ه خودت بنداز خانوم اون وخ جلو �اتو میتو�� ن-

:و اروم گفتم  ان�ار داشت عص�� م�شد �ازومو که گرفته بود دس�شو کرفتم

سوء تفاهمه فقط... ع��زنم اروم �اش -

:توت�ا �ا عص�ان�ت گفت 

� دا وک�� �ده�ارم شد�م - ...بب��

:نف� �سذون دادم و اروم گفتم 

...�اشه ع��زم حاال اروم �اش طوری �شدە  -

توت�ا پوزخندی زد متوجه شدم

مساری گفت  :ای��ار زن بود که �ا لحن ��

کردم   حق �ا شماست من اش��اە... ب�خشد اقا من واقعا عذر م�خوام-

:گفت   توت�ا �از �دون اینکه تن صداش �اال برە اما حق �ه حانب

......عذرخواهیتو-

م و ت���خانه :گفتم   نذاشتم ادامه �دم دس�شو ای��ار من بوم ف��

...توت�ا ع��زم اتفا�� ن�فتادە اروم �اش -

� نداشتم ... من �از هم عذر م�خوام -زن  قصد توه��

:واقعا خودم هم �� ناراخت بودم که اروم تر  گفتم 

...ب�خودی هم خودتو اذ�ت نکن ... لطفا ... ب��م ع��زم -

....اما-توت�ا 

:مح�م گفتم

...خستم ب��م .... تمومش کن -
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:صدای نفس نفس زدن عصب�ش بود که م�ش��دم که ادامه دادم 

ب��م ... ش��دی -

 زد از حرص و حرکت کرد�م 
�

صدای  از ....�دون حر�� فقط �ازمو چن�
� ار بود که م... نفسها�ش معلوم بود عص��ه  �د�م عص��ه تو این مدت اول��

د نه ... اما ....رد داد ب�داد ک... عص�� بود و� نه صداش �اال می��

...  �عد خوردن ناهار رغت�م و�ال .... 

..... زر االچیق �ش�ته بودم 

:�عد دقا��� گفت 

م لب ساحل برم�گردم - م��

:متعجب گفتم 

لب ساحل ؟-

فاق د�شب �ا تته اروم �ا من ان�از ازگفت�ش خجالت م�کش�د �ا �اد اوری ات
:پته گفت 

]07:45 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٠٩_�ارت#

�دا �ذم ب�ینم پ... لب ساحل همون مقع گردن بندم �م شد ... د�شب  -
م�شه 

ون دام و گفتم  :نف� ب��

....ام�دوارم پ�دا �شه -

288



�گردم ..�ه ن�ا� بندازم .... خدا کنه -

:متفکرانه گفتم 

تو تخت رو هم گش�� ؟.؟...؟ تو حموم ن�فتادە ...حموم -

ون دادن نفسهاش رو ش��دم و گفت  :صدای ب��

م در - ست کنم نه همون د�شب �م شد اخه قفلش خراب بود � گفتم ب��
فرصت �شد 

:منم نف� عمیق دادم و گفتم 

ام�دوارم که پ�ددا ک�� ..برو-

 معلوم م�شه -
�

مکنه م... ��م �گردم شا�د تو نور تللو�� درخشند�

...درسته -

...من رفتم -

� قدمش رو که ش�� دم همزمان ل�خند زدم صدای قدم هاش  که رفت  دوم��
:این جمله رو گفت 

...�اد�اری �ا�ام بود -

رفته  �م �م داشت حوصه ام � ...منتظر بودم شا�د ن�م ساعت گذشت 
بود 

د ...خسته شدم که صدی �اشو ش��دم  � ...نفس نفس م��

:همون طور �ا نفس نفس گفت 

دیر کردم ؟...حوصله ات � رفته -

پ�دا شد ؟-

نه �ا�ا مخاله پ�دا �شه ب-
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:از این نفس نفس زد�ش پ�داست که دو�دە �ا ل�خند گفتم 

دو�دی ؟-

؟....ب��م تو -

:�ا ل�خند گفتم 

� هوا خنک و دلچس�ه - ...ب�ا �ش��

�شست رو صند� کنار دستم ه کش�دە شد و متوجه شد 

تا خواستم حر�� بزنم صدای زنگ م��ا�لش بود که �لند 

�دم من سا�ت بودم که صدای حرف زد�ش �دون اینکه �خوام م�ش� 

�ار حالت چطورە ؟ ب�معرفت چ... سالم ع��زم ... وای مینا .... الو -
م�ک�� ؟

 ....�د ح�س م�دو�� چند �ار زنگ زدم ؟
�

... ه حرف زدم ارە �ا پون... دی م��
از بود  ت پ�ام دادم �� به....واقعا ؟ خ�� �د ج�� ...ارە بهم گفت ش��

� خ��ه ...وایی�� واقعا ام�ان ندارە  وای تو ... نگ نزدم نه واال ز ... ارە افش��
� شمارە عوض کردم حان من ای ە رو خدا مینا من �ه خاطر هم�� ن تن �م��

ومدین بهم �اشه می�ینمت ا... ارە تازە راحت شدم .... ... شمارە بهش ند�ا 
در  خودت که.. �ه فکری م�کنم ... امسال عقب م�مونم ... خ�� �د�ا 

از ... ج��ا��  م سال�رد �ا�ا و� م... نه فعال نمیتونم�ذم ش�� چرا د�گه ... ��
�له ...  سوغا�� �ادت نرە... م�لوسمت ع��زم ... مامان  ارە �ه خاطرش 

...میبوسمت ... خانو� 

:�ا صدای شادش �عد مک�� کوتاە ادامه داد 

...دوستم بود معذرت م�خوام -

]07:45 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٠_�ارت#

:ل�خندی زدم که گفت 

...�شنه ن�س�� اب ب�ارم برات -

:ل�خند زدم  و گفتم 

ممنون م�شم -

...اساعه ق��ان -

خندی�م اروم 

د برگشت رفتم چند دق�فه ی�ع... �لندش رو  حس کردم و صای قدم هاشو 

:لیوا�� دستم دادم و گفت 

...خنکه -

� طور لیو  ان دستم موند ذمقداری از اب  خوردم تکری بود درواقع که هم��
:که گفت 

...نخوردی که -

� خ�� �دە - �ذار رو م��

:�ا خندە گفت

تگ��ه -

ارە �دە ز�اد -

� گذاشت رو ش��د ب لیوان که از دستم کرفت  رو م�� م صدای ��

توت�ا -
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...جانم-

دوست داشتم این حانم گفت�ش را 

:ل�خند زدم و گفتم 

...جانت هزار ساله �انو-

:سکوت کد ل�خندم رو ل�ام بود که ادامه دادم 

...�ه �ل�ه دارم تو دل جن�ل -

ون داد که اب دهنمو قورت دادم چقد فکر کردم �ا  خودم لنحار  نفسش ب��
رفتم که ازش درخاست کنم 

:اروم ادامه دادم 

تصم�م گرفتم اال که اومد�م شمال ب��م اونجا-

...جوا�� �ش��دم 

:�عد مک�� کوتاە ادامه دادم 

... من خودم مدتها بو این طور نبودم... البته ا�ه ما�ل �ا�� -

:لح�ش اروم بود اما همون هم ل�خند �ه ل�م اورد و گفت 

من تا خاال جن�ل نرفتم اونم �ل�ه -

:�ا ذوق ه�� خ�� پنهو�� گفتم

�س مواف�� ؟-

د که گفت  � :این �ار اثار ذوق تو صداش م�ج م��

... ای�یی�� ارە دوست دارم تج��ه �م -

� بود دست بردم که �ا لمس پ�دا کنم که �  :�ــــع  گفت م��ا�لم رو م��

...اجازە �دە خودمبهت م�دم-
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:دستمو عقب بردم  نف� برون ادم و گفتم 

شمارە رش�د رو �گ�� -

:متعجب و سوا� پرس�د 

رش�د ؟-

رش�د شمال این طوری سیو.. �له -

..�اشه �ذار �گردم -

:که گفت ... ل�خند زدم منتظر شدم 

راهش دورە ؟-

دە اونجا هم �دە ... �س�تا - ...رش�د �لدە م��

: همون لحظه گو�� رو کنار گوشم حس کردم گرفتم ��عو گفتم

...تا ب��م ... بو امادە شو هرچه م�دو�� الزمه بر دار-

:�د و گفت و ��ــــع ادامه دادم  در حاا� که صدای رش�د تو گوچم پ�چ

..الو ق��ان-

....الو رش�د -

......

]07:46 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١١_�ارت#

� متوحه شدم  � رش�د �شت رول م.... رس�د�م مل�ه از توقف ماش�� اش��
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� خودم ب�ام که اس.. بود  ی�� ن�ینه �س چون جن�ل بود نم�خ�استم �ا ماش��
� رش�د اومدم  ... �ا خود ماش��

تع��ف م�کرد تو  توت�ا چنان ذوق زدە شدە بود تمام مدت �ا اب و تاب برام
...مس�� �� د�دە و من ل�خند �ه لب داشتم 

� ن �ا .. فر پ�ادە شد همینکه رس�د�م �ا �از شدن ما�� متوحه شدم توت�ا اول��
...ذوق اش��اق فروان 

:صدای رش�د  رو ش��دم که گفت 

...خانوم اینقد ذوق زدە شدن شما رو فراموش کردن ... ق��ان -

:و گفتم ...ل�خند زدم 

� مجهزە - ..وسا�ال رو ب�� تو ل�ه همه چ��

:در کنار منو رش�د �از کرددستمو گرفت که پ�ادە �شم گفت 

� امادە و محهزە برای اقامت دو ر - ون ..وز خ�التون اقا حان همهچ�� نف� ب��
:دادم صدای شاد توت�ا تو گوشم که گفت 

ام�� �اشا اینحا چقد قشنگه ... وای��خدای من -

...ل�خند زدم 

ون  رو عهدە دار بود رش�د تو شمار ادارە ی �او داری و �اغ های پرتقال و ز�ت
...و انصافا جوان ال��� بود 

� من   ...تق���ا همه �ارە ی من اینحا بود و ام��

...از اقوام مادر بزر�م بود و بهشاعتماد داشتم 

ادی های توت�ا ا�ستادە بودم منتظر تمام حواسمو دادە بودم �ه وش دادن ش
ند �ه لب که عر چند لحظه �ا ذوق و اش��اق تع���� م�کرد و من ل�خ

دم  � ...ن��
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...رش�د وسا�ل رو حا�ه جا کرد 

کردە بودم برای   خ�� ه��نه...�اد �ل�ه افتادم و تص��رشو از ذهن گذروندم 
که ترک�ه   طراح و ساخت این مل�ه �� از دوستانم...  مجوز ساخت �ل�ه 

 م�کرد انجام داد
�

زند�

نه و �ق�ه عا� و تک بود �ه طرف دیوارش �ال س�� بود �خار نصب ش��
چوب 

ی دور تر دس�شو�� ه...  اینجا رو دوست داشتم خ��  م ساخته چند م��
ی داشت بودن که کنار �ه چشمه بود   انصافا جذاب�ت خاص و ب�نظ�� 

� خونه کوچلو و ج ال�� که برای داخلش هم تخت دونفرە ا ام�انت خوب اش��
....ته�ه ی غذا 

داخل �ل�ه  سل� مدن و سن�� مخلوط بود 

 قدی دکراسیون �ه ن�ل سه نهرە �ا �مد هم تعب�ه شدە بود و ح�� �ک این�
ی داشت ام�انت خوب و امن �ا پنجرە ی قدی و پردە ع ..� مخم� ب�نظ��

ک �ل�ه بود دقا��� که منتظر شدم �ا �مک رش�د سمت االچ��� که نزد�م
...رفتم 

م صای توت�ا رو اون لحظات که ذهنم درگ�� تص��ر و �ه �اد اوری �ل�ه بود
:�ش��دم که گفتم 

صدای خانوم رو نم�شنوم ؟-

� داخل �ل�ه - اقا جان � ب�ام دن�التون ... رف��

:بیهوا گفتم

...فردا -

:��ــــع گفتم 

س... نه - ... از خانوم ب��
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...برای اقامت دو روز همه و�ز امادە است -

:خشش گفت همن لحظه صدای توت�ا بود که �از ال صدای شاد و روح�ه �

...خ��  نازە ... اینجا معرکه است ام�� �اشا -

:ل�خند �ه ل�م اومد و �ا ل�خند گفتم 

دوست داری اینجا رو ع��زم ؟-

:�ا ذوق ز�اد گفت 

ارە خ�� خ�� -

:دامه داد صدای دست زدن دوتا دستاش بود که بهم زد از � ذوق و ا 

...خ�� قشنگه مر� که اومد�م اینجا .. مر� ام�� �اشا -

]07:46 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٢_�ارت#

رش�د فردا ب�اد دن�المون ؟... توت�ا ع��زم -

:�ا ذوق بود هنوز و گفت 

�س فردا ع� ... فردا نه ..  نه -

ینحا گو�� ا.. چشم  �س فردا ع� من اینجام ... �له ق��ان  -صدای رش�د 
� مح�ا و امدە است �دون �م و ک � نم�دە ههمه چ�� ام�د وارم ... � اصال ان��

ی اح�اج نداشته �اش�د  � که �ه چ��

ممنونم لطف کردی ... ام�دوارم -من 
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انوم شما چوب ها رو گذاشتم کنار شومینه ا�ه اح�انا �د شد خ-رش�د 
� هم برای لچا�ش رو ... میتون�د روشن کن�د سخت ن�ست  شن همه چ��

مردن هست 

�له �لدم ممنون -توت�ا 

...ن برم خب ق��ان اجازە �دین م.. روز خپ�� رو ارزو ن�کنم براتون -

:ل�خند زدم که رش�دد گفت 

...ل ن�اد خانوم شب حتما در �ل�ه رو از داخل قفل کن�د حانوری داخ-

�له حواسم هست �ادم م�مونه -توت�ا

امری ن�ست ق��ان ؟-رش�د 

نه رش�د میتو�� بری سالم خانم والدە برسون -من

سونم ق��ان - بزرگیتونو م��

ون دادم کهرش�د ادامه داد  :نفسمو ب��

خانوم مراقب اقا �اش�د -

:ت��ا اروم گفت 

این که وظ�فمه -

.سکوت کردم 

 � :رش�د �ا گف��

در�ناە خدا �اش�د -

اشن و و صدای �از و �ستهشدن در م...رفت صدای قدم هاشو  م�ش��دم 
...رفت ... روسن شدن 

� رش�د ایتادهبود و اروم گ :فتم توت�ا که تمام اون لحظات رف��
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- � �ش��

:�ش�ت و گفت

واقعا اینجا  جال�ه -

دوسال پ�ش ساختم -

ی دارە..... عال�ه - � عجب هوای �کر و تم��

د نف� عمیق کش�دم و بوی عطر توت�ا �ا های ناب نل �� بو 

:ال�خندی زدم و گفتم 

مثل بوی عطر های نا�ه -

....�ار بود سکوت بود نف� که عمیق کش�د و ل�خندی که �ه لب من موند 

)توت�ا (

ز موندن س�� ع� بود اینحا �س�ار برام لذت �خش بود از جن�ل �ا دورو 
��ه ی �� واقعا  تو ط�عت بودن برای تف��ــــح و وقت کذرودن  ت... نم�شدم 

ه ی مدرن و تو ط�عت دست نخردە و �کر و ناب �ا �ه مل�... خ�� ز��ا�ه 
...اممانات عا� 

... ع� بود کنار چشمه ا�ستادە بودم و غرق تمشای جن�ل بودم

 � بوته ها جست  ل�خند �ه ل�م بود و حاسم �� خرگوش �از�گو�� بود که ب��
� م�کرد  ...و خ��

.. شسته بود برگشتم �شت �مو ن�اە کردم ام�� �اشا اروم تو االچیق �
و از ش�طنتم �ل کرد و دوست داشتم این خرگوش ترسوی �از�گوش ر 

م همینکه چشمه کوچ�ک بود و خاستم از رو چشمه ب�� ... نزد�ک�� ب�ینم 
� چشمه � خ ورد و همزمان قد� حلو گذاشتم  �ه دفه �ام لب� خ�س و ل��

� خوردنم �ام خ�� �د پیچ خورد هر  � افتادنم و ل�� چند کفش اسپورت �ا زم��
� خوردنم همان و  ج�غم همان که همش �ا ه .م �� شد �ام بود اما زم��
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�ام �ه خودم  خودم وحشت مرد ل�ه ی جوب افتادم و از درد پیچ خوردن مچ
...پیچ م�خوردم از درد و جیغ زدم 

]07:46 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٣_�ارت#

ه ایر �اشا رفت �ه مچ �امو مح�م گرفته بودم از درد �ه گ��ه افتادم ن�اهم �
اس�مه  جلو دفه که از � جاش �ا وحشت �لند شد چند قد� کورکورانه  � 

.اومد 

:میون ک��ه هام نف� عمیق کش�دم �ا گ��ه و گفتم 

� ... ن�ا - ن�ا ن�خوری زم��

:ت مگه م�شد ترس دلهرە و اضطراب رو تو صداش حس نکرد که گف

�� شدە توت�ا ؟ چته ع��زم -

:ق گفتم داشتم از درد م�مردم گ��ه ام بند اومدە بود که �ا هق ه

� ...�ام - ...خوردم زم��

:دو�ارە خاست قد� جلو ب�اد که �از �ا گ��ه گفتم 

االن م�ام...خودم ...تم ن�ا ...گف-

�خت بهم که گفت  :ثداش نگران بود خ�� ب�ش�� اعصا�مو ن��

- � درد داری ؟ ارە �د خوردی زم��

:مح�م �امو گرفتم و گفتم 
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فک کنم در رفته دردش ز�ادە -

میتو�� �لند ��� ؟ ب�ام ؟-

:هنوز داشتم گ��ه م�کردم که گفتم 

ن�ا ..ن�ا -

اە برم اصال نبود درد امنمو ب��دە بود بهسخ�� �لند شدم ام�ان اینکه روش ر 
سون ام�� �اشا تا قد� �اهش برداشتم �ه دفه چنان جیغ زدم که صدای هرا

:بود که گفت 

...کش�� منو  -

که از درد تو   �ه سخ�� و لن�ان لن�ان  خودمو بهش رسوندم �ا هزار اش�
اقعا توان چشمام بود تا بهش رس�دم دس�شو دراز که نتو�ستم رد کنم و 

ا�ستادە رو �ا رو نداشتم که دس�شو گرفتم م�لرز�د 

:�ا صدای پر از دلهرە گفت 

� ؟ �� شدە ؟ کجا خوردی زم��

:هق گفتم  دس�شو گرفتم �� بهش تک�ه دادم نف� برون دادم و �ا هق

� خوردم - ل��

:دست دور �مرم گرفت �اهمون خال و ک��ــهادامه دادم 

....ب��م داخل -

�ا د�د  من داخل  �ه �مک اون که منو گرفته بود و �ه اوی قدم بر م�داشت و 
� �ار ام�� �اشا که هر �ار من �مک م�کردم امروز   شد�م  هر چند همرا� اول��

. بود اما وجودش و تک�ه �اە بودن دل�ر� عجی�� .. سخت بود واقعا 

ە فهم�دم مرد �اری از دس�ش بر ن� اومد اما وجودشمنبع ارامش بود تاز 
ا�� که �اشه وجودش الزمه  ....مردە تو هر ��
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داخل شد�م لب� تخت �شستم 

رو تحمل کنم که �ا  تازە �ادم اومد که رشد فردا �اد و من چطور این همه درد 
:گ��ه گفتم 

رش�د فردا م�اد -

و�ه روم ا�ستادە نگران بود خ��  از �شت هاله ای از اشک �مو برداشتم ر 
ە �ه تار�� هاش  از جای جای صور�ش اخم ر�زی ک ه کردە بود و بود و خ��

:صدا�� که پر  بود از دلوا�� و گفت 

� نم�دە - گو�� هم ان��

� دردی رو واقعا تا �ه خ.کفشمو �ا هر جون کندی بود از�ام در اوردم  الهمچ��
�ه خودم می��چ�دم  ت��ــهنکردە بودم اصال برام قا�ل درد و تحمل نبود از درد 

�ا کش�دن کفش از �ام جیغ کوتا� زدم

:ام�� �اشا دست �اچه شد و �ا اضطراب ز�اد گفت 

خدای من چ�ار کنم من -

...توان تحمل درد رو نداشتم نمیت�ستم قدم ازقد� بردارم 

ون دادم ن�اهم �ه جع�ه ی قرص های ام�� � اشا رفت که رو نف� �ا ر�ه ب��
� ع� کوچ�ک کنار تخت خا�� بود توشون مسکن هم بود اب دهنمو  م��

:قورت دادم �ا گ��ه ای که س� در مهار رد�ش داشتم گفتم 

]07:46 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٤_�ارت#
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...جع�ه ی قرصاتو م�خام  -

:��ــــع و عجلوالنه گفت 

کجاست ؟-

:ا�ستادە بود که گفتم 

� عسل�ه - ...�چ�خ �ه چپ ... چند قدم بو جلو رو م��

... م بهش بود �ه ارو� چرخ�د �ا احت�اط چند قدم رفت جلو ن�اە اشک�ار 
 � عسلس  لحظه ای چشم �ستم از شدت درد ه صدای برخوردش رو �ه م��

:روم گفتم ش�ن�دم �اس�مه ن�اهش کردم اخ �م گوری گفت و �ا گ��ه ا

م ال� - �م��

ارە که �� �ه جلو خم  �ا لمس دست جع�ه ی قرصها رو م�خاست برد
...دس�ش خورد �ه �لدون کوچ�ک و افتاد 

:�ا حرصپو�� کش�د که گفتم 

ی ن�ست - � ...چ��

گشت جع�ه ��ــــع تر ای��ار سمتم بر ... ن�اهم بهش بود حع�ه رو برداشت 
.رو سمتم گرفت از دس�ش گرفتم 

�ه مسکن �خور ممکنه دردت �م�� �شه ال اقل -

� بودم �ا دستام م�لرز�د تند تند در ح... جع�ه ی قرصها رو �از کردم  ال گش��
:گ��ه گفتم 

م از درد - � تا فردا م�م��

:�ا ��� گفت 

ی ن�ست ... درست حرف بزن - � ... چ��

:لح�ش عص�� بود و �ا حرص ادامه داد 
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� جن�ل لعن�� �ا این وضعیتم  �ا... رش�د فردا م�اد - ری از دستم تو ل��
...لعنت �ه من ... برنم�اد 

ش که ماری �مو برداشتم ن�اهش کردم معلوم بود ب�ش�� از وضع�ت خود
شت دست �ا� ازدس�ش بر نم�اد دارە حرص  م�خورە  �ه ارو� اش�مو �ا �

...کردم 

� غل��� افتادە بود تو ابروهاش و  مدام �ا حرص  تمام ن�اهم بهش بود چ��
ون م�داد  س�شو گرفتم رو�ه روم ا�ستادە بود که دست بردم د...نفسشو ب��

�اج �ه خدم ات... �ک لحظه فقط �ک لحظه درد ز�ادم رفت �ا لمس د�ش 
:دلداری داشتم اما اون ب�ش��  که  �ا �غض گفتم 

رە �اال اینقدم حرص ندە خدتو م�خوای قدنت ب...ب�ا ب�شن ام�� حان -

:هنوز ا�ستادە بود و �ا نگرا�� ز�اد گفت 

د چطوری اروم �اشم درد داری ز�اد �اری هم ازدستم بر نم�ا-

�شه و برا�حفظ  برای دلداری دا�ش س� مردم د�گه اە و ناله نکنمکه نران
:گفتم ظاهر هم شدە برای سالم�� اونمجبور �ه تظار کردن �اشم و 

�ارن ن�اش تحمل م�کنم -

...اما -

..دس�ش که دستم بود رو کش�دم ه ب�اد �ش�نه 

ازتحمل درد  دس�شو �� فشار دادم و �ازدرد �ادم اومد �از . اومد�شست 
دادم و برای  نت�ستم د�گه لحظه ای تمل کنمو هزمان �ه دس�شفشار مح��

...اینکه صدام �اال برە ل�مو مح�م گ��دم 

مسک�� برداشتم و �ه �خ�� قورت دادم 

تو ؟بندم �ا... تو جع�ه ی �مک های اول�ه �ا�د �اند ک�� �اشه -

...مد بود ن�ا� �ه اطرافم انداختم جع�ه ی �مک های اول�ه نزد�ک �

303



:زمان که گفت تون��مو یهو گرفت و �لند شدم و هم... تا خواستم �لند �شم 

...برات م�ارم -

..لح�ش اینقد عذا�م داد که خارم رو ازرد 

اشتم و رو �ه اب دهنمو قورت دادم دستمو رو شونه اش برای تک�ه دادن ذ
:�ا ا�ستادم و گفتم 

...نمیتو�� پ�دا ک��  وگرنه بهت م�گفتم -

اب ...  ناهش بود �ه او� دس�ش که چنگ زدە بود �ه تون��م شل شد 
...ده�شو �ا حرص قورت داد 

]07:46 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٥_�ارت#

اند ک�� بود برداشتم تک�ه �ه دیوار دادم و در جع�ه رو �از کردم وار� کرم �
دم  تلخ  میون نف� ��ون دادم ن�اە تار�خش کردم ل�خندی ز ... و �ه �ماد 

.دردام و تار�ــــخ داشت خوش�ختانه 

و�ارە  ل�ه ی تخت د. �ه سخ�� برگشتم �ا هزار اە و ناله ای که تو دلم زدم 
�شستم 

...ا�� لوس گ��م گرفته بود مگه م�شد اشک ن��زم دخ�� بودم و ه جور ... 

:اب دهنمو قورت دادم که گفت 

بود ؟-

میتو�� برام ب�ندی ؟-
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س وق�� بهش گفتم این �ع�� اعتماد �ه نف... �لند شد مقا�لم رو زمن زانو زد 
...ز مف�د �اشه �ع�� وجودش �ا این وضعش برام خ�� مهمه �ع�� میتونه �ا

:ن�اهم بهش بود که گفت 

کدوم �اته ؟-

...�امو �اال اوردم 

... ��م اینه �س  دستاشو جلو اورد �� احرا� بود که �امو بزنم �ه دس�ش و 
دادم و  اش�م تو چشمام بود خم شدم دس�شو گرفتم و اب دهنمو قورت

:دس�شو کرفتم سمت �ام و لمس که کرد گفتم 

اینه-

د مطمئنم �س �امو که گرفت دس�ش �د بود بهه خاطر ه�جان و نگرا�� بو 
ر �دون اینکه تا �� �امو ه ارو� تکون داد �� اخت�ا...که دلهرە داشت 

ل درد و ج�غم  اخت�اری  داشته �اشم برکن��

جیغ زدم 

:�ا ترس ز�اد و نگرا�� گفت 

نکنه شکسته ؟-

ل کنمو �غضمو اما نم�شد که �ا �غض گفتم  :س� کردم کن��

...درد دارە خ�� -

نفم ب��د از شدت درد 

� دس�ش بود ای��ار �ه ارو� �ه نر� �اال د �ماد رو از ل�ه ی ... اد �ام هنوز ی��
ون دادم �ا درد تخت برداشتم �از کردم و خم شدم و � �ه �ام زدم و ف� ب ��

:و گفتم 

...ماساژ �دە �ماد زدم -
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...بوی تند �ماد پ�چ�د ... اب دهنمو قورت دادم �ا درد 

وع �ه ماساژ داد  و دادم و دستم ل�ه ن�اهم �ا  چی�� که �ه ابر ... �ه ارو� ��
�ه جلو  و ��.. ی تخت گرفته بودم و مح�م چنگ زدم �ه ل�ه ی  تخت 

ت  خم شدە بودم دستم رو شونه اش گذاشتم و ای��ار چنگ مح� �ه �� ��
اال اون مااژ م�داد �ه ارو� من لب م�گ��دم صدام �... ت�ش زدم 

... تحمل کردن درد �س�ار طاقت فرسا بود ...نرە 

ذیتم م�کرد که اون هم دس�ش م�لرز�د هم خ�� خ�� نگران بود این خ�� ا
:�ا این حالشا ذی�ش دارم م�کنم که �ا گ��ه اروم  گفتم 

...منو ب�خش �اعث نگرا�� تو هم شدم -

� طور �ه او� در خا� ماساژ دادن ام بود که گفت  :هم��

...عص�ان�تم �ه خاطر اینه که نمیتونم �اری �کنم -

:اب دهنمو �ا �غض قورت دادم و گفتم 

ا �اعث اذی�ت اومد�م اینجا که خوش �گذرە ام... این قد خودتو اذ�ت نکن -
...شدم 

:لح�ش جدی و خشک �چد و گفت

...این طور نگو که ب�ش�� ناراحتم م�ک�� مگه عمدا بودە -

ام و گوشه ای   ف�� نف� عمیق کش�دم از درد و اش�م ب�ش�� غلت�د رو ونه
 نفسم �ه شمارە  افتادە بود از درد ... ل�م رو مح�م گزز�دم 

... �اد اون ب�چارە ب�ش�� نگران این بود که �اری از دس�ش بر نم

:ز�ر لب اروم �ا حرص گفت 

� هم... ا�ه االن م�د�دم ابن قد حرص نم�خوردم - ...که ن�ست   الاقل ماش��

:�ا گ��ه گفتم 
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م که بود مگه میتونم �شت فرمون �ش�نم- گ��

]07:46 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٦_�ارت#

:�ا حرص ز�اد گفت 

عنت �ه من ل... ارە اما ا�ه من م�د�دم اینقد االن من حرص نم�خوردم -

:�ا لحن ملتم� گفتم 

...تو رو خدا اینقد شور نزن حالت �د م�شه -

)ام�� �اشا (

ون دادم  خ�� عص�� بودم   �دە و�  احساس م�کردم دستم... نغف� ب��
ارو� در  همچنان �ه... اب دهنمو �ا حرص قورت دادم ... �ای توت�ا داغ 

�کرد از شدت  �ه ارو� و در خا� که س� م... حال ماساژ دادن �اش بودم 
ل کنه اما گ��ه م�کرد متوجه م�شدم  و شونم دس�ش که ر ... خودشو کن��

تم بهم احساس خو�� م�داد که ن شو ند�دە بود چنگ زدە بود �ه �� �� ظ��
.....بودم 

رد �اشو از تو لحظا�� ر حا� ماساژ بود و گه گداری از شدن در س� م�ک
ە های رو  دقا��� ماساژ دادام �ا �ماد و �ا �اند براش... دستم �کشه  �ستم گ��

..�اند رو هم خودش گذاشت 

ون دادم و در خا� که �لند م�شدم گفتم  :نفس�ب��

احت کن  - ......دراز �کش اس��

ه ارو� دراز سا�ت بود و �ه ارو� �ا ناله ی �س�ار خف��� و حدس زدم �
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...کش�د 

:�داد که گفتم  هنوز ا�ستادم بودم دستمو �ه اروم بو کردم بوی تند �ماد 

؟- از مدوم طرف برم سمت ظرف شو��

:م�گه م�شه �غض و گ��ه ن�اشه تو صداش و گفت -

..��� ما�ل �ه چپ برو  جلو -

ن خارج �ل�ه و �اد مخزن بزرگ اب افتادم که نصب  کردە بود... انحام دادم 
....ظرفشو�� کوچلوی کنار اجاق 

...سمت ظرف شو�� رفتم 

فتم �ا راهنما�� توت�ا و چه لحظات د .ردنا� برای ن بودمن قدم قدم جلو م��

...ارە رس�دی ...... برو برو -توت�ا 

دم ... ا�ستادم دستامو  .چند قدم جلو رفتم رو �ه خاظر س��

کنار ش�� اب بود   بردم جلو و �المس دست ش�� اب رو �از کردم و �ا مایع که
.....تم وشستم و �ادم اومد که �ا�د فشار �دم مقداری مایع رو دستم ر�خ

... دو�ارە راە اومدە رو برگشتم شمردم قدم ها رو

ه دلم اروم بود ل�ه ی تخت �شستم و  �ا ان م�دو�ستم سوال ب�جا�ه و� مگ
ی ؟-که  پرس�دم به��

� کرد و پر گ��ه های مخ��  � ف�� ...ف��

:اروم زمزمه کردم 

فعال خ��م -

م واقعا خواب�د اما نم�دون... تا شب �ه سخ�� برای جفتمون گذشت .... 
...خواب بود اخه تو خواب مدام ناله م�کرد 

.تمام مدت من ب�دار�ودم  نگران ...دیر وقت  بود 
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ی �خورم  � ز دستم بر هیچ �اری ا,اون درد م�کش�د من عذاب ,نتو�ستم چ��
.ن� اومد   عص�� و �الفه بودم 

. ا�ر کرد  شب ق�لش من رو ان�ه خواب�دم  تو ت�ا رو تخت هرچند خ��
...انا�ه �اشه اما امشب ازم   خواست رو �... ترجیح دادم رو �انا�ه �خوا�م

ە - تو درد داری من چطوری خوا�م ب��

:�ا �غض گفت 

.�ا�د هر طور شدە تا فردا رو تحمل کنم -

� پ�دا کنه ��- .�ه قرص مسکن د�گه �خور شا�د دردت �سک��

خ�� وقت ن�ست خوردم -

...تو �خواب نگران ن�اش -

علومه از صدای قدم هاش و نفس نفس زد�ش م... احساس کردم �لند شد 
فت که گفتم  :�ه سخ�� راە م��

]07:47 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٧_�ارت#

چرا �لند شدی ؟-

شام نخوردی -

خودت هم که نخوردی ؟... م�ل ندارم -

نمیتونم ...اشتها ندارم -
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ون دادم که ادامه داد  :نف� ب��

...ام�� جان قندت � افته -

:داد  �شت بندش ا� عمیق کش�د معلومه درد دارە ز�اد که ادامه

...ل�ه ی تخت �شستم ...حالت �د م�شه -

:برگشت رو�ه روم حسش کردم که گفت 

�ا�د ا�سولی�تو تزر�ق کنم -

...صدای چرخش �نگ مخصوص رو �ه خو�� م�ش��دم 

� تخت رو �ه خو��  حس ردم �ا ا��  و ا� �لند خ ودو تق���ا رو فرو رف��
 � .تخت اندات و برای �شس��

ی �خوری - � ا�سولی�تو که تزر�ق کنم �ا�د حتما چ��

:جدی و �الفه گفتم 

گفتم مه م�� ندارم -

ون دادم کنارم دقیق حسش م�کردم و گفت  :نفسش رو ب��

.�اشه �ا هم م�خور�م -

ون د... سکوت کردم  تمو داد �اال نف� �ا هم ب�� اد�م � ل�ه ی ت���
دوست  انگشتای لط�ف دس�شو از ته دلم دوست داشتم چقد اون لحظه

م دس�شو بوسه بزنم و �ه گرمای عجی�ش  ...داشتم �گ��

:اب دهنمو قورت دادم اون بود که گفت 

ت م�گفت �ه احتمال- م دک�� قوی قندت  ا�ه جواب اخ��ن ازما�شاتو �گ��
�این اومدە �اشه 

:لب تر کردم و اروم زمزمه کردم 

...ام�دوارم -
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بود این  سوزش تکرای مدام هم�شه رو حس مردم برام د�گه عادی عادی
.سوزش لعن�� 

:�ارش  تموم شد اروم بود و سا�ت که گفتم 

درد داری ز�اد ؟-

... ا�ه ��م نه -

:�عد مک�� کوتاە ادامه داد 

... دروغ م��م -

:که ��م محض دلداری داد�ش بود ماری از دستم بر ن� اومد حز این

امشبو تحمل ک�� ام�دوارم رش�د فردا زودتر ب�اد -

:اینحا بود که میون �غضش خند�د و گفت 

.اە این �ماد نبود که دهنم �و�س بود -

خ�� کبود شدە ؟ ورم کردە ؟-

...نه -

.این نه گفت�ش هزار تا �له بود و هزار درد و هزار اشک 

ون دادم م�دو�ستم  دروغ م�گه  ..نفسی��

 که من نگرانت �شم ؟-
�

اینطوری م��

اتفا�� بود و افتاد -

اومد�م جن�ل که خاطرە �شه -

ی که ازش لح�ش ا��دوار بود �از هم محض خاطر من بود و �ا لحن شاد
:�اغ داشتم توام �ا �غ�� ه فقل�م حسش کرد و گفت 

خودش �ه  جای خودش قشنگه .. اینا خاطرە ... اینا -
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.... ر ام�دواری اب دهنمو قورت دادم این دخ�� �شار زندی بود برام �شا

چن دادم هیچ ش�اه�� �ه در�ا نداشت تو اوج درد ه م منبع نف� ب��
...منبع ارامش و چه لحظات خ���ه هرچند پر تلخ�ه ... ام�دە 

- 
�

م�دونم درد داری ز�اد محض دلخو�� من م��

ە اوقات تو رو تاخ این افاق�ه که افتاد من �� احت�ا� کردم اما دل�ل ندار -
ە تازە من �ا�د ازت عذر خوا� کنم تازە تو نگران م�.. کنم  �� قندت �اال م��

من نگران تو م�شم ب�ش�� تا حال خودم 

د�ممن  دلوا�س توام �اش نیومدە  بو ... اینقد نگران من ن�اش -

]07:47 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٨_�ارت#

:�ا خندە گفت 

 و تف��ــــح رو تعط�ل م�ک-
�

� که �� ؟ه��� د�گه ادما د�گه �ار و زند� ��

:سکوت کردم م�دو�ستم مظورشو که خودش ادامه داد ... 

 کرد  ؟ نخ�� ع��ز من این طوری که ن...که ممکنه اتفا�� ب�فته -
�

م�شه زند�
 ام�� �اشا �ه فال ن�ک �گ�� این حادث

�
ه چرا این طوری م��

من دارم م�ام ... حادثه که نم�گه � نرو ,اتفاقه ...رو

:�ا اخ� غل�ظ گفتم 

م ؟- �ات داغون شدە �ا فال ن�ک �گ��

نم وصل شدە بود اصال انتظار این ادثه رو نداشتم ان�ار برق سه فاز �ه ت

312



� دستم رو ��م فک مردم �عد اون شب رو�ا�� س ...  احل حادە ی گرف��
...د�گه 

� انگشتاش قفل شدن و فشاری اداد ه راه�ش دستمو گرفت انگشتام ب��
:ه گفت کردم ن�اهم �ه تار�� های فرسوی رو�ای  خوب شدنم بود ک

...فال ن�ک �گ�� هیچ اتفا�� �� دل�ل ن�ست -

ون دادم  ...نف� ب��

م�کردم ا�ه توی دلم دن�ال �� بودم ؟ �ه این فکر م�کردم ا�ه تصادف ن
.�م چشمامو از دست نم�دادم توت�ای هم نبود که ب�اد تو زندگ

� االن هم این �نوشت که رقم خوردە برام رو �ا دلو جون م ی�ذیرم به��
.. .مال من �اشه این فرشته ی �ا� ... که تا ا�د �مونه کنارم 

:سکوتمو شکوند که پرس�د 

ام�� �اشا �از هم که غرق فکری ؟-

:این �ار لح�ش دلخور و حق �ه حانب بود و گفت 

که افتادە   اوووف ام�� �اشا چزا ب�خودی دن�ال مق� م�گردی اتفاق�ه-
ن لطفا نک... حاال � خودتو �ز�ش کن ... ممکنه بری تو همپ�ش ب�اد 

...نکن 

:�ازمو گرفت و ادامه داد 

�لند شو شام امادە کن�م من نمیتونم �ه تنها�� -

ون دادم و �ا پوزخند گفتم  :نفسمو ب��

��ه �م م�ذاری ؟-

:�لند شد و گفت 

...من غلط �کنم -
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:پو�� کش�دم و اخم کردم که �ا خندە گفت 

...�اشو من تک�ه �دم بهت -

:تم تک�ه دادە بود بهم که گف... �ازومو گرفته  بود �لند شدم  

واجب �ست ع��زم �ا این حالت -

فت که گفت  :�ا �مک من راە م��

ی خوری - � ن زدم برات ب�د چ�� � ...ا�سول��

د�� �� قصد و دستمو دور �مرش حلقه کردم و چه احساس ز��ا�� از این نز 
...قرض 

ر رو انجام از نفس نفس زندش پ�دا بود �ه �خ�� دارە �ا... مشغول شد ... 
� �شس... و...م�دە  ��م دقا��� طول کش�د �ا راهنما�� اون �شت ن��

از بو�� که �ه مشامم م�خورد حدس زدم تن ما� �اشه که 

:خودش گفت 

چالغ شدم رفت ... نون �ا تن ما� -

:ل�خند تل�� زدم  تکه ای نون دستم داد و گفت 

م�ل کن�د .. �فرما�د اقا -

س ردم و �شقاب رو جلوم مش�د صدای کش�دە شدن  �شقاب رو �ه نر� ح
قاشق رو دست د�گه ام داد 

... �خور  -

� که تو هم �خوری - ...�ه ��

..منم م�خورم -

:سکوت کردم هنوز لقم� دم رو نخوردە بودم که ��ــــع گفت 
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هنت ل� م�شه - وووف روغ�ش ر�خت رو پ��

:پو�� کش�دم که �ا لحن مه��و�� گفت 

م - ..�ذار ��م روغ�شو �گ��

.منتظر شدم نم�دو�ستم چ�ار م�کرد 

]07:47 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١١٩_�ارت#

شقاب هدا�ت دو�ارە �شقاب رو کذاشت دستم رو قاشق داد و  دستمو �ه �
:کرد و گفت 

�خور .. �فرما -

دم صدای ج��دن ارومش رو ن�ش��دم که ل�خنددی ز ... خودشم خورد 

:�ا دهن پر گفت 

�ه چه م�خندی ام�� حان -

:�ا ل�خند گفتم 

...چه شود ... من کور تو چالغ -

�کردو  ل�خندم این �ار خند�د از همون مدل خند ها�� که قند تو دلم اب م
.پر رنگ�� و عم�ق�� شد 

فه �شست وق�� اینا بود که  بوته ی تازە شکفته ای عشقم تو قل�م بهشکو 
مون مامو بهم ر�خت �ا ه...  لمس � انگشتاشو تو موهام حس کردم 

:خندە اش گفت 
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...خدا �ه دادمون برسه امشب -

و تحمل م�کنه خندش بند اومد لقمه ام ذو قورت دام خدس زدم دارە درد ر 
:که این طوری نفس عم��� کش�د و اروم زمزمه کرد 

ە - ...نفسم دارە م�گ��

درد داری و م�خندی �لم ؟-

ون داد و �عد مک�� کوتاە گفت  :نف� ب��

خندە ام از .. .ن�اە �ه خندە هام نکن ... �خدا داغونم ... نخندم چ�ار کنم -
...روی عادته 

:پو�� کش�دم و گفتم 

...بنازم روحیتو -

ودش چند �اری همم اون فاصله ها خ... سکوت بود منم مشغول خوردن 
:�عد سکو�� ممتد یهو �دون مقدمه گفت ...برام لقمه گرفت 

در�ا هم اومدە اینجا ؟-

ر�ا و این سوال انتظار ش��دن اسم د... تا این حرف  رو زد �ه �فه افتادم 
...مزخرف رو نداشتم 

لیوان �ه دستم . حالوم �د م�شد .�ه ش��دن اسم در�ا آلرژی پ�دا کردە بودم 
ودنم ذرو داد عص�� گرفتم �ا حرص از اب لیوان خوردم فک کنم عص�� ب

:خوب متوە شدکه اروم زمزمه کرد 

...من معذرت م�خوام -

� ک���دم و خشک و عص�� و دستوری گ :فتم لیوان رو تق���ا رو ن��

متوجه شدی ؟.... هیچ وقت نم�خوام اسمشو �شنوم -

ش و ح�� نم�دونم چه عکسالعم� داشت ن�اهش چهرە ا...  حر�� �ش��دم 
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...... سکو�ش 

بود که �عد  ش��دن اسم در�ا عص��م مردە بود  هنوز خشمم فروکش نگردە
:لحظا�� کتاە ادامه دادم 

دە اون برای من مدتهاست که مر ... اسمش که ب�اد عص��م م�کنه -

 بود و اروم گفت 
�

مند� :صداش پر از ��

...نم�خواستم  ناراحتت کنم ... من منظوری نداشتم -

:�از عص�� �از خشن و دستوری بود لحنم و گفتم 

او ��� تو اونو در �ل د�گه نم�خوام اسمشو �ه ز�ون  ب�اری و راج�ش کنج�-
ی  مال .. ود �س اون زن �ه ارە ب.. نم�شنا� دل�� نمی�ینم  �اغشو �گ��

گذشته ها 

:�ا حرص ب�ش�� ادامه دادم 

دمش �ه گورستان خاطرە ها - مگه خودت همنو .. فرامو�� .. س��
نم�خواس�� ؟

ل و �سل�  رو  عص�ان�تم نداشتم که ادا :مه دادم د�گه واقعا کن��

هدفت چ�ه ؟...  �س چرا �اداوری م�ک�� این خاطرات شم رو  -

:�غ�� تو صداش بود گفت 

...ام من از تو معذرت م�خو ... �اور کن من منظوری نداشتم ع��زم -

ونم زد که لفمه ای �ا حرص گرفتم �غضش زجرم داد ان لحظه ات�ش �ه ج
:کفتم 

� ز�� در ضمن تو ا... حالمو خراب ترش نکن ... لطفا اب غورە نگ�� - ول��
....هس�� که اومدی اینجا 
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]07:47 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٠_�ارت#

تم تحمل نت�س... صد�� �ش��دم و این سکو�ش نگرانم کرد ...ه��� نگفت 
:فتم کنم من عص�� شدم اما دوست نداشتم توت�ا رو برنجونم که گ

؟...داری گ��ه م�ک�� -

 � جوا�� �ش��دم که احساس کردم �لند شد از �شت م��

ناراحت�ش عص��م م�کرد که تمرار کردم 

پرس�دم داری گ��ه م�ک�� ؟:

:صداش پر �غض بود که گفت 

....نه -

و نداشتم که ص�� گفتم  :من طاقت  ناراحت���

- 
�

دروغ م��

م�دو�ستم از دستم ناراحته �ا �غض گفت 

�ه خاطر درد �امه-

� مش��دم حس کردم سمت تخت رفت   �ا ... کش�دهشدن �اشو رو زم��
...کرد   صدای که تخت داد متوجه شدم که خودشو رو تخت تق���ا رها 

من داشتم دق م�کردم �اش دردم�کنه وناراحت�ش عذاب اورە 

:که اروم زمزمه کردم 

از دستم دلخوری ؟-
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:�ا گ��ه اروم گفت 

توحق داری بیودی عص��ت کردم  -

کرار �شه فقط م�خواستم این مضع ب�خودی ت.. واقعا نم�دو�ستم �� ��م 
:تم وش��دا نکنه  خاطرات من مث پتک تو �م ک���دە �شن ه گف

شامتو نخوردی؟-

:��م لح�ش عص�� بود دلخور و گفت 

...خوردم -

رد مغروری من �ع�� دارم از دلش در م�ارم؟ اونم �ه شیوە ی خودم ؟ م
:ه گفتم نبودم اما اما چرا  غرور دارە نازکش�دنم از این دخ�� ک

ی نخوری؟- � اما ع��زم چ��

ساعت دە  میتو�� ب�ای بهت قرصتو �دم.... نمیتونم اصال م�� ندارم -
...شدە 

ون دادم ابرو�� �دون اینکه �اال دادم �لند شدم جهت تخت رو ...  نف� ب��
تم ل�ه �المس تخت �ش�... سم�ش رفتم ... م�د�ستم قدم هام رو شمردم  

�دون حر�� قرص رو گذاشت کف دستم ...ی تخت 

...برات اب م�ارم -

:گفتم   ��ــــع گرفتم �ازوش بوداومد تو دستم ونذاشتم �لند �شه که

�دون اب م�خورم ... نم�خواد -

...اما-

نم�خاد �لند ��� -

هم �لند م�شم ب برات م�ارم هم فانوسا رو خاموش کنم 

نم�خواد خاموش ک�� -
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...�ک�ش رو روشن م�ذارم -

خس�ته خوا�ت م�اد -

نه �ا این درد نمیتونم �خوا�م -

ب��م توی االچیق �� �ش�ن�م -

.. م�شه ��� �مماد بزنم �ه �ام دردش دارە ب�ش�� ... نمیتونم ...نه  -

ون دام و گفتم  نف� ب��

...دردش �� اروم م�شه ... برات ماساژ م�دم -

]07:53 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢١_�ارت#

)توت�ا(

رام نذاشته نصف شب از درد �ام که �لند شدم امونمو ب��دە بود نف� ب
... اومد  مگه خواب �ه چشمم... روی مانا�ه بودم�ه سخ�� �شستم ... بود 

رو �اند �ه  مدام... من تخمل این همه درد رو نداشتم که �ه گ��ه افتادم
.ارو� �امو ماساژ م�دادم 

...گ��ه م�کردم اما س� م�کردم صدام �اال نرە 

�اشا � ح... طو� نکش�د  اش تو تخت شا�د چند دثق�قه ی کوتاە مه ام��
� ب...�لند شد �ا دلهرە و لضطراب ز�ر نور فانوس ها  ودم که اصال و مطم��

:و ی��ه �ا دلهرە گفت ...شا�د چر�� کوتاە ... خواب نبودە 

درد داری ارە ؟-
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:�ا گ��ه و هق هق گفتم 

معذرت م�خوام  .. ب�دارت کردم -

ردم کور که �مو برداشتم ن�اهش ک...  احساس کردم از تخت اومد �این 
...مال کور مال سمتم اومد 

دراز کرد  رس�د هم دس�شو ... روم�ل که بودم �ه سخ�� �� حا�ه حا شدم 
...ست داشتم که رفتم کنارم �شست این دلداری داد�ش رو فوق العادە دو 

ون دادم و ک قص�دند  نف� ب�� :ه گفت اش�م ب�ش�� رو گونه ام م��

...دارم داغون م�شم این ژور درد داری -

:جمله اش تمام بود �ا ن�مه تمام ��ــــع �ا گ��ه گفتم 

�� من خ... ایند نگران ن�اش �خدااا ب�ش�� تو داری اذیتم م�ک�� - � ب ش�� م��
.ن�انت م�شم 

:دستم تو دس�ش بود فشار ارو� داد و گفت 

...�دم م�اد از خودم -

:این رفش ات�ش بود و عص��م کرد که �ا گ��ه و عص�� گفتم 

ت دردمو �دتر م�کن �ا حرفا..این جوری نگو حالمو �د م�ک�� -

..اخه چرا اینقد �د شا�� �شت �د شا�� -

واد دست ازادش بود که احسس کردم سمت موهام م�خ... هق هق کردم 
ە  ....ب��

... وهام بود چند ثان�ه پ�دا کرد موهای پ��شونمو و انگشتاش  در لمس م
:اروم زمزمه کرد 

....گ��ه نکن تو رو جان ام�� --

اشقانه این لح�ش ین نوازشش این ع... من حالم خرا�ه عاشقم دینه ام 
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...حال دلمو  داغون م�کنه  ب�تاب م�شه ...  هاش 

و من شا�د ...  کردە   احازە دادم مامو نوازش کنه شا�د ب�تا�� و درد دل ناز�م
ها�م بود  این نفس های ب�تا�ش تالس درد... �ه این نوازشها احت�اج داشتم 

ت دست ب�قررش ارام و قرار نداشت لرز داش... ساعات  و لحظات 
...ب�تاب ... عاشقانه 

:�ا گ��ه گفتم 

اومد�م اینحا روح�ت عض �شه اما نراخحتت کردم خ��   -

�م ن�ست �لم ب�تاب توام - � ....تو درد داری ... من که چ��

:�ا گ��ه گفتم 

....متاسفم ناراحتت کردم -

رو  جدا کرد  دس�ش الی موهام بود در حال نوازش  دس�� که تو دستم بود 
...دور �مرم حلقه کرد 

... ودش کش�د مرد بود و �ا قدرت �د�� کنم مقاو�� نکردم وق�� منوسمت خ
...ل چسلوند �ه خودش این درد طاقت فرسا دلناز�م کردە بود خ�

:گرمای نفسا�ش لذت �خش وق�� تو گوشم اروم زمزمه کرد 

نگران تو ... من نگران �لم هستم -

ج��ه نکردە درسته  ز�اد ت... مگه م�شه تو اغشش �اشم و دیونه �شه وجدم 
و اما مسخ شدم �م رو س�نه اش گذاشتم و  اش�ا�  بودم گر� اغوش��

افتادم  ز�انم  بودن که تند تند در حال �ارش و �ا گ��ه اروم �ه  هق هق
� و الل  ...وجودم محو اغوشش شد اون لحظات ... سنگ��

]07:53 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

١٢٢_�ارت#

� طوردقا��� موهامو نازش م�کرد و دس�ش رو �مرم  هنمو قورت اب د...هم��
�مرمو در   دام حرکت دس�ش رو �مرم برام پر دلهرە بود وق�� جای جای

د�د  �ان قل�م هزار بود وق�� خ�� تند گذرا برهن... می��  � شونمو ��
�

�
م اخت�ار دل �مو �ه ارو� رو �اهش گذاشت.... لمس کرد اخه تاب تنم بود

ل کرد  مس��د ...مگر  دست مغز است  ت��ن عضو  ؟ اینو د�گه نم�شه کن��
.�دن احساس و دل است نه منطیق م�دونه  نه درک دارە 

م گ��ه ام تو اغوشش که بود...  نفسم تو س�نه ح�س بود و هق هقم خفه  
که دس�ش ...خفه بود ترس �دی تو دلم �شست �ع�� متوجه ل�اس تنم شد 

 شانه ام �شست و فشار ارو� �ه  شانه ام زد و 
�

قلب من از ت��دن  رو برهن�
....نفسم بند اومد... ا�ستاد شا�د برای هزارم ثان�ه 

 شانه ام اغوا گرانه ت��ن لحن ممکن
�

بود و ترس بر  دا�� دس�ش رو برهن�
...وجودم غالب شد 

�اشا( )ام��

ی درو�� لحظه ای �انگشتام لمس کردم لطافت پوس�شو حس و غ��ضه ا
...ام بود که وادارم کرد و برگردە دستم

ی که دخ... تمام وجودم عاشق این دخ�� بود ... ا دهنمو قورت دادم  ��
..ند�دم چهه اش رو 

 شانه اش دادم 
�

این ... نم نم�دو�ستم چطوری ارومش ک. فشاری �ه برهن�
حساس کردم تو اغوشم بود و ا... سکو�ش این بند امدن گ��ه اش �ع�� چه 

...�� معذ�ه سخ�شه 

چن دادم دستم هنوز در لمس مهاش بود  ورت اب دهنمو ق... نف� ب��
.. برم  دستم از � شانه اش ج�ا شد  و �ه ارو� ست صور�ش.. دادم 

م اشکش رو حس این�� ن.. درسته ل تنک لرز�د �اد اون روز تو �اغ افتا�م 
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شتام�ه ارو� رو کردم سذمو خم کردم و اروم زمزمه کرم در حا� که � انگ
:�ل�اش در نازش بود و گفتم 

...گ��ه نکن ع��رم -

ح�ش احاطه این دخ�� که این روزها �ل وجودم رو �ا صداش خندە هاش ل
ز دستم بر ن� اومد ردە االن دارە �ا اش�اش دیونم م�کنه درد داشت و �اری ا

...عت �ه من.. من �ه �� م�ف �درد خچرم 

ام و خم نف� برون د... دستم رو گونه اش بود ...اب دهنمو قورت دادم 
دا�� ل�امو رو  شدم و برای �م کردن التهاب درونم که در خال فوران بود و 

...گونه اش �ه بهانه ای بوسه ای �شاندم 

بود متوجه  اروم دست �اچه  چون تو اغوشم... تا این �ار روکردم لرز�د 
�ه و �ا دست اروم �ا گ� . شدم و ��ــــع ازم جدا شد و صدا�� که ن�لرز�د 

 تمام گفت 
�

:�اچ�

...منو �لخش این وقت شب ب�خوا�ت کردم -

� خوا � و اب دهنمو قورت دادم دلم �ه �ازی احساس و تناقض ب�� س��
ە بود دست و این احسا� که گ���ان گ�� من شد... نوخاست�ش درگ�� بود 

:ه کردم بردار دلم وجودم و ح�� غرا�ض درون�م نبود که اروم زمزم

...فکر من ن�اش -

خت- سکوت بود صدای ارو� و خفه ای اشکها�� که م��

ان نخواهم  شد .. که لب تر کردم  � ون دادم نف� ب�� ... من از عشقش ک��
سه حق دارە اما من   ە  می�� اون دخ��

....

:لب تر کردم و اروم گفتم 

� نمیتونم �خوا�م وق�� این طوری داری گ��ه م- ....�ک�� همینجا �ش��
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:�ا گ��ه اروم گفت 

...معذرت م�خوام  -

ە که ن�اهم پوزخند زد دلم �ه خودم �ه عش�� که نم�دنم واقعا جون م� گ��
ە �ه عمق تار�� ها بود و گفتم  :خ��

دلم  فقط گرە نکن حال...دردت ممکنه �ادت برە ...�اهام حرف بزن -
..داغون م�شه 

]07:53 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٣_�ارت#

... هق هق  �ه ارو� هق هق کرد �ه دفه خودشو انداخت رو �اهام و �ا 
ق هق �ا ه... دستاش مح�م چنگ زد �ه شلوار �ام و صور�ش رو �اهام 

:گفت 

...منو ب�خش  -

:دستمو بردم واسه نوازش موهاش و اروم گفتم 

...م�فهممت �لم ... م�فهمتت -

...�له م�کنه درسته دخ�� بود و �ا احساسا�� که سخت دارە �اهاشون مقا

م اما نخواستم ح��� ب�....  نمون دوست داشتم سخت �ه اغوشش �گ��
...ناد�دە گرفته �شه 

...این �ار صبوری کردم و �ه نوازش موها�ش �سندە کردە 

........
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شته بود �ا اینکه تاصبح  ب�دار بودم و توت�ا هم ب�دار رو �اهام �ش  گذا
ازش �خوام  واقعا نتو�ستم... خسته شدم و �ام خواب رفت اما دلم نیومد 

...�ه تک�ه دادم �ا این وجود تحمل کردم و �مو �ه �ش�� انا.. ازم �دا�شه 

مه ی راە �ش�مون دس�� �ه ارو� لو بردم اما ن�...  تا خود صبح ب�دار بودم 
...شدم 

...از صدای منظم نفس هاش معلوم بود که خوا�ه 

ون دادم �ک لحظه خواستم... دلم نیومد ب�دارش کنم  �امو �ه  نف� ب��
:دم تکو�� خورد و اروم زمزمه کر ... نمه تکون �دم که ب�دار شد 

...�خاب ع��زم -

ی خاب الودش نم�د�دم اما �لند شد از رو �م خم�ازە ای کش�د و �ا صدا
:گفت 

؟...� خوا�م برد -

...برو رو تخت �خاب ع��زم ... خ�� وقت ن�ست -

:�از خواب الود گفت

...نه تو برو -

...وم م�شه تعارف نکن برو رو تخت �اتو دراز کن هسته ای ��م ت�ت ار -

ون داد ل�خندی زدم  ...نفسش ب��

:که خواست �لند �شه گفتم 

�مکت کنم ع��زم ؟-

... ام داد �لند شد دس�ش رو  �ام بود تک�ه اە قرار داد �ا فشار ارو� �ه � 
...سمت تخت رفت 

:سکوت کردە بودم که پرس�دم 
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ساعت چندە ؟-

:خواب الود خواب الود �عد مک�� کوتاە گفت 

...�ک -

ون دادم  �ک ظهر بود من �ه نفس ب�دار بودم شا� د خوا�م بردە نف� ب��
... متوحه �شدم 

ر ؟ ص�حونه ؟اب دهنمو قورت دادم تمام این مدت توت�ا درد کش�دە ناها

� چشمام منم روز و شب برام معنا�� نداشت �ا تار�... حر�� د�ه نزد 

:و گفت ... سکوت کرد و متوجه شدم که  خوا�ش م�اد 

ه کوچولو �خوا�م گردنم هم درد گرفته -

�ات درد نم�کنه -

:�از خواب الود میون خم�ازە ای گفت 

..چراااا درد دارم اما خوا�مم م�اد -

�خواب ع��زم -

خواب رفته  �ام �د ...منم چشمامو �ستم و �ه ارو� رو تخت دراز کش�دم 
ی داشتم  ...بود االن �� احساس به��

و من چطور  اینقد درگ�� فکر خ�ال بود ذهنم که متوجه �شدم چقد گذشت
.....خوا�م برد �عد �ه شب طوال�� 

]07:53 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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١٢٤_�ارت#

نف� �ا ... م تو عمق خواب بودم که �ا صدای تقه ای �ه در از خاب پ��د
 � بود که متوحه  خ�الت راحت کش�دم این �ا�د رش�د �اشه اینقد خا�م سنگ��

� �شدم  ؟...صدای ماش��

مال ب�خا�� د�ش�ه 

� شدم توت�ا خوا�ه ... �از صدای تقه ای د�گه  ...د�گه مطم��

...از م�ل �لند شدم سمت تخت رفتم 

ظم نفس از صدای من.. �ه ارو� ل�ه ی تخت �شستم ..قدم هامو شمردم 
 ب.. هاش و خرو پوف ارومش ل�خندی له لب زد 

�
ود خوا�ش پر خست�

.معلومه 

:�ه ارو� گفتم 

...ع��رم ب�دار نم��� رش�د اومدە ... توت�ا  ... توت�ا  -

...رش�د �ت در بود اا د�گه در نزد ... ان�ار نه ان�ار 

ون دادم و �ا لمس دست دن�ال مالفه بودم �ه ارو  � دست کش�دم نف� ب��
.. ش اما که د�دم رو خودش کش�دە خ�� خ�� نرم س� کردم �کشم رو 

...ت در رفتم نم�شد ب�خ�ال شدم و ی�ند شدم �ه سخ�� هزار  �د �خ�� سم

ست کش�دم لمس دیوار رو گرفته بودم تا در رو پ�دا کنم وقد �ه دیوار د
ا تو�ستم قفل رو پ�دا کردم تا در رو پ�دا کردم �اال �این کردم دستامو رو در ت

...کنم

...�ل�د رو چرخوندم در رو �از کردم 

ه متوجه شدم صدای قدم های رش�د رو ش��دم در حا� ک... در رو �از کردم 
:دارە حلو م�اد گفت 

...سالم ق��ان -
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ون دادم دست �ه در گرفته بودم وگفتم  :نفس�ب��

...سالم -

:ته و �� رمق بود لحنم �ا پر نگرا�� که اروم گفت 

ی شدە ق��ان - � ...خوب �ه نظر نم�این ... چ��

ساعت چندە ؟-

ع� ... ساعت چهار -

...اقا حالتون خ��ه -:�عد مکث کتا� گفت 

:�لفه بودم �� هم احساس ضعف که گفتم 

�اشون اس�ب د�دە ... دیروز خانوم -

:اضطراب و نگرا�� رو تو م�ج صداش حس کردم که گفت

االن چطورن -

:�الفه و  نگران گفتم 

- � � نم�داد ... تمام د�شب درد داش�� م��ا�ل هم اینحا ان��

ی کردین ... عجب - ..�س �گ�د شب �دی رو س��

... ش دک�� �ا�د ��ــــع برسون�م... درد ز�ادی تحمل کردە ...  االن خوابن -
...وقت رو ن�ا�د ب�ش�� از این تلف کن�م 

...چشم اقا چشم -

... من ب�دارشون کنم -

امو قدم ه... در رو �ستم و خودمو سمت تخت برد .. برگشتم داخل  
ال تند تند راە شمردم اینقد دست �اچه بودم اش��اە کردم عحله م�کردم مث

فتم  .اصال متوحه حالم �شدم.. تا �ه تخت رس�دم ... م��

تعادلم ...تخت  دستام رو �ه جلو در کن�اش بود که �ا بر خورد  مح�مم �ه
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ونم خودمو �دون اینکه من بت... رو از دست دادم و رو تخت دمر افتادم 
ل کنم  ...کن��

اروم �اش .. اشش رو توت�ا افتادم تا �ه خودم اومدم صدای ج�غش �ا اروم �
دم �� شد  � دا شدم نفهم�دم چطوری ازش ج... من و تندتندنفس نفس م��

...فک کنم �ا وحشت ب�دار شدە بود 

:اونم �ا نفس نفس گفت 

...افتادی ...  �� شد -

:دم و گفتم ا�دهنمو قورت دا... ل�ه ی تخت بود �شستم دستمو گرفته بود 

عجله داشتم خ��...تو شمردن اش��اە کردم -

]07:54 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٥_�ارت#

:تعجب رو تو صداش حس کردم که اروم متعجب زمزمه کرد 

شمردن �� ؟-

ون دادم و گفتم  :ا� از س�نه ب��

...شمردن قدم هام -

:سکوت بود متوجه شد صد در صد دخ�� �اهو�� بود که گفتم 

...�ه �ات که نخوردم  -

...نه -
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درد داری ؟... رش�د اومدە-

ون داد و اخ کوچ�� گفت ان�ار �ا �اد اوری درد �اش  بود که نف�   ب��
:گفت 

...ارە -

ت رو هدر داد ��ــــع �اشو ل�اس بپوش امادە شو ب��م ب�مارستان ن�ا�د وق-

میتو�� مانتومو بهم �دی ؟-

داخل �مدە ؟-

...اینا کنار �ات ..... نه تو سا� - 

... رداشتم  ل�خندی زدم و خم شدم سا� رو  چند ثان�ه کوتاە لمس دست ب
و پرت تا  گذاشتم رو تخت چنان جیغ بنف�� زد که دست �اچه سا� ر 

...کردم 

...صدای ج�غش لرزە �ه اندامم انداخت 

: فک کنم سا� روگذاشتم  رو �اش که  همینم بود �ا �غض گفت

...رو �ام گذاش�� -

:�عد اروم ادامه داد 

ایی�� خدا -

:دست �اچه و �الفه دس�� �ه موهام بردم و گفتم 

..معذرت م�خوام -

س �غ�� ای��ار تو صداش حس کردم کش�دە شدن سا� رو رو تخت ح
:م�کردم که اروم �ا �غض گفت 

عمدا که نکردی... من معذرت م�خوام تو که مق� ن�س�� -

... تا ته حرفشو حس م�کنم  
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�� کوتاە این �غض خا� از اشک ن�ست  �عد مک... اب دهنمو قورت دادم 
:گفتم 

؟...گ��ه م�ک�� - 

...سکوت بود و صدای  �از شدن ز�پ سا� 

ون دادم و عص�� گفتم  :نف� ب��

پرس�دم داری گ��ه م�ک�� ؟-

و ... دقیق دستم کنار صور�ش بود .... دست بردم جلو   ن دادم نف� ب��
ت شصتم انگش... �� حرکت ا�ستادە بود ... اروم دستم کنار صور�ش بود 

صت �ا� در لمس چشماش بود اش� که تو چشماش بود  رو �ا انگشت ش
:کردم اروم زمزمه کردم 

...این گ��ه این اش�ا برای درد �ات ن�ست -

ون داد رو حس کردم  :فتم لب تر کردم و گ...نف� که از س�نه ب��

برای منه ؟-

نم که  �ا �غض اە خدا�ا نمی�ینم ه��� نمی�ی... دس�ش رو دستم  قرار گرفت 
:گفت 

...این حال تو اذیتم م�کنه -

:پو�� کش�دم و گفتم 

نذار حس کنم ... ن  من  �ه خودم قانعم �اور دارم   اما تو رو خدا اذیتم نک-
...ترحمه از روی دلسوز�ه  

... نذار �اور کنم از روی ترحمه 

:خودمو کشتم تا تو�ستم ادامه �دم 

....و عشق ن�اشه  -
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:�ا گ��ه اروم گفت 

فعه عاشقت من هرزما�� که چشماتو می�ینم ب�ش�� از لحظات ق�ل  هر د-
....م�شم 

]07:54 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٦_�ارت#

.ددستم کنار صور�ش بود ز��اتر از اون دس�ش که رو دستم بو 

:اب دهنمو قورت دادم و اروم گفتم  

و وجودم �ذار این عشق ت, اروم �گو �دون �غض... اروم �اش گ��ه نکن -
رخنه کنه 

د و  ب��دە ب��دە گفت  :هق هق  کرد دستمو مح�م ف��

م اینه من ترس... ترس من  االن از دوست نداشته شدن  توسط ن�ست  -
 دوسم داری   

�
...ها �شم �عد  ر ... �عد . دوست داشته �شم و تو االن ��

:ل�خندی  وگفتم 

- 
�

کنم  و زندە   تا ق�ل اومدنت فکر م�کردم  �ا�د فقط نفس �کشم  و زند�
و �ا صدات �غل تو ر , اما حاال �ا�د تو رو �ا خندە هات نفس �کشم...�مونم 

... کنم 

:اب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم 

...ع��زم  اینو �دون دستام �ا لمس تو دن�ا رو می�ینه  -

:هنوز گ��ه بود هنوز نا ارو� بود که  گفت 
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سم ن�اشم او�� که �خوای... م�دونم  -  م�دونم خوب م��� می��

:چشم �ستم و اروم زمزمه کردم ... ل�خند زدم 

شمامو اون لحظه برای د�دن تو چ... من �ا خند ه های تو عاشق شدم -
....می�ندم 

ر گرفته و گ...چقد ب�تاب بود دستانم ... چقد این لحظه من عاشق بودم 
.بود لبها�م 

...نف� عمیق کش�دم 

:که �ا گ��ه بود و گفت 

� چشمات منو  مال  خودت کردی - ...تو �ا هم��

:ل�خند زدم و گفتم 

م �امل که همه �ا�د �اور  ادم �ا �مبودها  معلومه چقد عاشقه وگرنه اد-
..م�خوان 

....�اد در�ا افتادم تا خوب بود حالم بود اما 

:خند�دم اروم �ا خندە ارو� گفتم

...تو ن�اهم ن�س�� اما �شارم از تو   -

وزی د�دن ار ... و چه انقال�� تو وجودم بود ... میون  گ��ه هاش خند�د 
ه تضاد چشمای خ�سش و �ا خندە هزار عشق رو تو دلم تدا� کرد و چ

ی  � ...شگفت انگ��

...اب دهنمو قورت دادم 

:�ا خندە و �غض �ا هم گفت 

...تو نم�دو�� روشن ت��ن چشمای دن�ا رو داری -

...ل�خند زدم 

334



و  ...راە بوسه ام رد ل�ا�ش را �م نکرد   ای��ار ...                       دستم هنوز رو صور�ش بود 
�ان قل�م برای �ار ... دست د�گرم کنار صور�ش قرار  گرفت  ی کردنم ��

اشق بودنم را �ه احت�اج �ه لمس دا�� و تری ل�ا�ش بود که زندە بودنم و ع
...من �فهماند 

...بوس�دم ل�ا�ش را  

...  ترد�د و چه عش�� در من مح�م استوار و دیوانه وار  جان گرفت �� 
...هوس ن�ست این عشق 

ان متوقف �اش زم... شا�د فقط دە ثان�ه حساب ثان�ه مگر دست من بود ؟
�ن شک��ن و م�شد  و من غرق م�شدم  در تری ل�ا�ش و از  این شهد ش�� 

... مست م�شد وجودم از وجودش و �شار م�شدم از خواهش ماندن

ردم و نفس و دس�شو رو س�نم حس کردم �ه ارو� هلم داد لرزش رو حس ک
...ردم عم��� که کش�د و �ا هق هق وق�� ازش جدا شدم و تقالی نک

ون داد ب��دە ب��دە گفت  :�ا هق هق و نف� که ب��

...رش�د منتظرە .. ب��م -

:د م�شدم گفتمو در حا� که از ل�ه ی تخت �لن...منم نف� �ه س�نه دادم 

ون - م ب�� ..امادە شو .. م��

از اینکه �ه رو�م ن�اورد معجزە ای  در من رخ داد 

اشتم هر معجزە ی ب�ش�� خواست�ش این تناقضش را خ�� خ�� دوست د
مش را چند �ه قول معروف ضد حال م�خوردم اما دوست  م�داشتم ای ن ��

 � ....تا �� نها�ت خواس��

� تح���م م�کرد �ه نزد�� ب این ... �ش�� اصال ترغی�م م�کرد �ه خواس��
ا من این حفظ ح��م هاش ر ... خواس�نها و �س زد�ش هاش عاشقم کرد 

...م�ستا�م عاشقانه
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]07:54 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٧_�ارت#

...نفهم�دم چطور سمت در رفتم 

یتونه امادە �شه اینقد پ��شون اون بوسه بودم که �ادم رفت حالش �دە و نم
؟ �ه تنهای��

� منتظر �شستم ..... من جلو . ..رش�د تمام وسا�ل رو جمع رد ... تو ماش��
...�شستم و توت�ا عقب برای اینکه راحت �اشه 

�ن ب�مارست �ن زمان �ه نزد�ک�� ...ان برسه رش�د هم  س� کرد در �م��

ه روزهای �, من مدام فکر اون لحظات جان �خش... تو مس�� بود�م هنوز  
:عاشق�م بودم که صدای رش�د بود که گفت 

-   � ق��ان خانوم خ�� ب�تا�� م�ک��

دی که داشت ؟نم�دونم واقعا این �غض این ب�تاب�ش رو �ای �� �ذارم در 

:که �ا �غض اروم گفت 

ی ن�ست - � نگران ن�اش ام�� چ��

:دلم تاب نداشت گفتم 

...نگه دار ... نگه دار رش�د -

:�ا اما و ا�ر رش�د توقف کرد که گفتم 

م عقب - ...م��

�د پ�ادە شدم رش�د ��ــــع پ�ادە سد اومد در سمت �از  منوکرد �ا �مک رش
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...رفتم عقب �شستم 

:فت توت�ا اروم �ا همون �غض کشندە ای که منو عذا�م م�داد گ

دوست ندارم  این طوری نگران ��� -

ون دادم و جدی بودم و �� عص�� و گفتم  :نف� ب��

...رش�د حرکت کن -

:اروم زمزمه کردم ...حرکت کرد�م 

گ��ه نکن د�گه ... داری اذیتم م�ک�� -

ە نم�دونم شا�د ترد�د داشت ک ه  چند ثان�ه  دستمو سم�ش گرفتم که �گی��
:کردم    طول کش�د دس�شو دستم  حس کردم مح�م گرفتم و اروم زمزمه

....ب�ا �غلم -

که �ا گ��ه   بهم نزد�ک شد �ش رو س�نم منم دستم دور �مرش حلقه کردم
:اروم گفت 

سم دلهرە دارم - می��

� ؟- از �� می��

:�ا همون هق هق گفت 

خت�ش جا اندا... ا�ه شکسته �اشه ؟ ا�ه در رفته �اشه ... نم�دوم -
...وحشتانکه 

ه خودم ل�خندی زدم و اروم در حا� که دستم دور �مرش سفت کردم �
دم گف دم و و دس�ش که  تو دستم بود رو �از ف�� :تم ب�ش�� ف��

اقل م�دو�� �عدش  به�� از اینه که االن داری این همه  درد تحمل م�ک�� ال -
...د�دی که د�شب تا صبح نخواب�دی �لم ... خب م�شه 

:این حرف رو که زد چقد احساس غرور کردم وق�� گفت 
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پ�شم �مون تنهام نذار -

:�ا ل�خند گفتم 

 خب منو هم نگران م�ک�� ب�ش�� -
�

ع��زم این طوری م��

سم دست خودم ن�ست - خب می��

��ه م�ک�� �ل د�شبو درد داش�� اینقد نگرانم نکردی که االن داری گ-

انگشتام  ..موهاشو جمع کردە بود .. دستم از �مرش سمت ز�ر شالش رفت 
:در لمس و نوازش ال�ه الی موهاش بود �ه ارو� و گفتم 

خواهش م�کنم گ��ه رو تموم کن -

ون داد و اروم �ا هق  گفت  :نف� میون هق هقش ب��

معذرت م�خوام روزاتو خراب کردم -

��� فردا - � روزهاست نمک االنه وش�� ... نه ع��زم اینم جز هم��

...از تصور فرداهای روشن دلم چه �� بهانه قرص شد و 

]07:54 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٨_�ارت#

� �اش بود که این طور جیغ زد و بند ب......  ند لم �ارە شد موقع جا انداخ��
... ...نتو�ستم تحمل کنم و�ا �عت از رو صند� �لند شدم 

و  ە ب�� �ان قل�م رسوا�م کرد و از رش�د خواستم منو ب�� ن نمیتو�ستم ��
...صدای اە و نالشو �شنوم 

قول دادە بودم  �ا اینکه... تمام مدت از نگرا�� و دلهرە داشتم ذوب م�شدم 
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�شه من دردشو بند دلم  ازهم �ارە م... پ�شش �اشم تاب ن�اوردم و جا زدم 
...حس م�کنم 

...

ون اتاق بودم که صدای پرستار بود که گفت  :ب��

...مراقب هم�تون �اش�د دو هفته ای �اش �ا�د تو گچ �اشه -

هم�م ؟... سکوت کردم 

...اون دخ�� پرستارم بود 

ون دادم و قل�م وجودم  زمزمه ای شد  روحم ف��اد زد و پژوا�ش... نف� ب��
:و ز�ر ل�م گفتم

...توت�ای چشمم -

وان انجام �اری من که ت... �ه ا�ار ز�اد و �افشاری  رش�د رفت�م و�الشون 
...نداشتم توت�ا همه که �ا این حالش نمیتو�ست 

...�س  مصلحت دو�ستم ب��م و�الی رش�د 

...�ت م�کرد و از توت�ا مراق... هم� رش�د �خو�� از ما استق�ال م�کرد 

شو و قرار شد صبح خود...شب زنگ زدم قاسم خودشو ��ــــع برسونه 
سونه  م��

:�عد از شام بود که صدای توت�ا بود که گفت ... 

ن دو سه روز �ده�ار شدم ای... رعنا جان  م�شه �م�م ک�� نمازمو �خونم -

...ل�خندی زدم 

:گر� نفسهاش چه ارام�خش بود کنار گوشم که گفت 

م نماز �خونم ... ام�� جان - ؟...ها �مو�� اش�ا� ندارە �ه کوچلو تن..م��

:تم �ا ل�خند اروم زمزمه کردم طوری که فقط خودش �شنوە و گف
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...منو فراموش نک�� فرشته خانوم -

ون داد و اروم زمزمه کرد  :نفسش تو گوشم ب��

...دلم دخ�ل چشماته ام�� -

تک ...  کرد   تکه ی س�ب تو �لوم گ�� .... این حرف رو که زد تنم گر گرفت 
...اروم �ه �مرم زد ... �فه ای کردم 

...از اینکه تو جمع رش�د و خانومش بود�م داشتم اب م�شدم 

دارم ... غرور این حسهای عح�ب غ��ب چ�ه ؟ و من ام�� �اشا تهرا�� مرد م
�ات  چند �فه و ... واقعا �م اوردم لحظه ای .. از خجالت اب م�شم  ��

...اروم توت�ا 

:نف� عمیق کش�دم و گفتم 

..التماس دعا -

ود صدای قدم �لند شد�ش رو حس کردم �ه سخ�� و �ا نفس نفس  و  رعنا ب
:ها�ش رو ش��دم که گفت 

� خانوم �ذار �مکتون کنم - ... �لند �ش��

توت�ا �ا رعنا رفت 

م ذوق و چقد اون ته تهای دل... چقد اون لحظه احساس ارامش داشتم 
...کردم و �ه قول معروف قند ک�لو ک�لو ذوب م�شد تو دلم 

ون دادم  م... نف� ب�� �  �ا� وقتا دلم م�خاست �ه اغوشش �گ�� اما هم��
.�س زد�ش رو دوست داشتم 

ست چون مق�د بود م�لف بود اما ش�طنت ن�مه �ارە ها�ش رو دو 
رە �ا ا�ما�ش که اما عهدی دا... اون �ه من ح� دارە عاشقانه اما ... داشتم  

...راە کج نذارە ... نغلزە

اهاست که اونو برای من متمایز کردە  � .......و این چ��
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ی �ا� از ج�س و من این روزها چه مغرورانه �ه خودم می�الم که توت�ا د خ��
  نور در چشمان �ه درخش�دن �شسته است همچون نامش که ز��ت

....چشمانم شدە است در تار�� این روزهای تلخم 

]07:55 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٢٩_�ارت#

قاسم انجام  توت�ا که �اش تو گچ بود تمام �ار ها رو ...اوا�ل مهر بود 
...م�داد 

ا � ن قند خونم هم �این این روزها �ال ان�ار خدا دارە بهم توجه م�کنه اخه م��
.اومدە بود 

...و من اینو از وجود لطف توت�ا می�ینم 

� رو �م کرد  ان ا�سول�� � ... م کردە بود و ح�� دوز داروهامو هم �.دک�� م��
. دن�ال �ارهای درمانم بود که را� سفری پر از ام�د �اشم

رخ� م�دو�ستم دا�شجو هست توت�ا از مجد خواستم این ترم رو م... 
ە برای توت�ا  .م من �ه حضورش تمام ساعات احت�اج داشت... �گ��

 ها�م روز �ه روز بهش ب�ش�� و ب�ش�� م�شد 
�

.وا�ست�

دای نفس ا�ه لحظه ای دقا��� صداشو نم�ش��دم عطرشو حس نم�کردم ص
...هاشو نم�ش��دم ان�ار �م شدە ای داشتم 

واشو م�کرد و �� ا�ه �ار داشت �ا تو اتاقش بود دلتنگش م�شدم مدام دلم ه
.بهانه �اغشو از پرو�ن م�گرفتم 

:فت پرو�ن هم �� �ه حالم بردە بودو ��ه �م م�گذاشت و م�گ
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...ای �سوزە �در عاش�� -

:منم خندە �ه ل�م � اومد و م�گفتم 

ی د�گه  واقعا فرق دارە پرو�ن �انووو دلم - ... �اور دارە  �اور  این  تو �م��
...وق�� نمی�ینمش دلتنگ�ام فرق دارە 

احت احت�اج دارە - ساعته ور دل  نمیتونه که ب�ست و چهار ...اونم �ه اس��
خصوصا �ا �ای گچ گرفته ... شما �اشه اقا 

اروم   م�خند�دم حال دلم چقد ناب بود این روزها که �دون خجالت
:م�گفتم 

..ا�ه ب�دارە که برم پ�شش  -

ش�دم تا�� تا�� پرو�ن زن دن�ا د�دە ای بود از وق�� من چشم وا کردم قد ک
از اینکه پ�شش . ..کردم  و االن این اتفاق برام افتادە پرو�ن اینجا بود 

اف �ه عش�� �کنم از دلم م اما مادرانه مادر نداشت... خجال�� نداشتم , اع��
...کنارمون بود 

...دل تو دلم ن�ست ... نم�دونم من چرا ا�قد ب�تا�م ... 

...دلم برای خندە هاش بنای �� قراری گذاشته 

...ل�ه ی تخت �شسته بودم  

� ع... اما دو قدم ... بند شدم سمت اتاق توت�ا  س� برگشتم سمت م��
.برگشتم 

...کور مال بودم مث تمام این مدت 

� بودم�ا لمس دس ..ت کشو رو کش�دم دست یردم داخل در خال گش��

جا شو �لد بودم  

ون دادم  میون ....  برداشتم �از کردم... جعب� کوچ�� بود ... نف� ب��
وزە  و گردن�د خا� توش ب�د �ا سن�اصل... جواهرا�� که توش بود  .ف��

342



ای اشکبود قاب سنگ و پر از سنگه... از تصور طرحش ل�خندی زدم 
از حواهرات ع��ز بود مادر بزر�م ...برل�ان 

ل�خند زدم و ز�ر لب گفتم 

)شک ندارم تو انتخا�م اش��اە نکردم ( 

ااق رو  جع�ه رو � حاش گذاشتم کشو رو �ستم و .. داخل جی�م گذاشتم 
.شمم توت�ا�این روزهای چ... �ه ارو� ترک کردم سمت اتاق توت�ا  

ون داد در استانه ی در بودم ه.. �ه اتاقش رس�دم  نوز که صداشو نف� ب��
:ش��دم و �ا لحن شادی گفت 

سالم ق��ان -

:روم گفتم اب دهنمو قورت دادم دستم �ه  چهار چوب در گرفته بودم ا

...ب�ام تو -

:�از این احن شاد ل�خندموعمیق کرد خصوصا ش�طن�ش که گفت 

ت اقا  امر م�کردین مسدع اوقاتتون مش�دم چرا شما �� - ف �اب ح��
؟...شدین 

]07:55 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٠_�ارت#

ند �انو - � ل خ��تان �شان از حا... خرسندم... خند هایتان � �ه فل� م��
... ا �� السابق صدای خند هایتان دیوار های عمارت را م�لرزاند �م... دارد 

اما ما را از د�داد خود محروم کردە ا�د 
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:�ا خندە و قه قه گفت 

ت اقا برای عرض شما�ت امدە اند - ..؟ ...ح��

:�عد مک��  کوتاە ادامه داد 

ت اقا - اخوش احوال �ک امروز  بندە را عفو �فرما�د ن... عذر تقص�� ح��
بود�م 

انو را ندار�م ما تاب د�دن ناخ��� �...خال خ���د .. نرانمان کرد�د �انو -

صدای �اشو ش��دم 

هزار .. .دستمو گرفت .... سمتم اومد مشامم  پر شد از بوی عطر نا�ش 
اما .. بودم  �ذق �ه من وصل م�شد و من از تب تند این نزد�� در امان

:منو سمت جلو هدا�ت کرد همزمان اروم گفت 

...�ه  پرو�ن هم گفتم  که بهتون �گه .. �م درد م�کرد�� -

:خ�� نگرا�ش بودم و گفتم 

االن خو�� ؟'

م - ...ارە خدارو شکر االن به��

..همون لحظه صدای زنگ و�ا�لش بود 

دای زنگ دس�ش از تو دستم جدا شد و�عد ند لحظه ی کوتاە که هنوز ص
:م��ا�ل سکوت ب�نمون  بود وگفت 

....میناست -

:همزمان که حف زد و گفت 

...الو سالم مینا جونم -

ون دام... دستمو �از گرفت و  و  ل�ه ی تخت �شستم  �شست�ش  نف� ب��
...کنارم رو حس کردم 
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د  � :گوشم بهش بود که داشت حرف م��

� اذ�ت راحت شدم از گچش خ�... ارە د�شب رفتم ...خو�� ع��زم ...ارە -
حوصله .. .خداااا نه ... کجا اخه ... وای�� نه .... ممنون جوووون ... شدم 
ە مگه ؟.... � اخه ؟... ندارم  � ؟.....چه خ�� ....افش�نن��

ون داد  و ادامه داد  :نفسش ب��

�م مم��م ا�ه اومد... ا�ه ... اشه اومد�م .... �اشه اما بهت قول نم�دم -
...بهت 

چقد ا�ار م�ک�� ؟... نه جااان من اذ�ت نکن 

:این عص�� شدن �ه دفه اش برام عج�ب بود که گفت 

�ندی اصال اصال تو اون دهنتو ب... ب�خود کردە ادرس منو بهش نم�دی ...-
جان  حالمو کرغ�� ......... واال اعصا�مو ر�خ�� بهم ... بهم نم�گف�� 

ی داری ؟ �� اصال من نم�دونم تو چه ا�ار ... ارە خودتم م�د�� .... خودم 
 �� � ....�ه تو یرسه اخه اینقد سنگشو �ه س�نه م��

 ز�اد ادامه داد 
�

:�ا �الف�

اووووف .... ه �اش...�اشه دیونم مردی �اشه اە �سد فقط خودم م�ام ... اە -
...ردی ای �ا�ا کچلم ک... فهم�دم �ا�ا چقد ا�ار م�ک�� متوجه شدم 

ر عو�� م�مردی زودت... �ه ساعت د�گه ؟ �اشه ... فعال می�ینمت 
؟.... م�گف�� 

� برسون  برە �م ... .و پونه �گو دلم برات گندە شدە خ�� ... سالم افش��
... شه 

خند�د منم ل�خندی زدم

... می�ینمت ... �اشه -

ون داد  ور که متوجه این ط...سا�ت بودم �ا لبند محو رو ل�ام ..نفسشو ب��
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� که برە  ...شدم دوستاش ازش خواس��

.. اینقد ا�ار کردن ب�ارە �ا خودش... تو فکر بودم که �ا � 

]07:55 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣١_�ارت#

ون دادم .  ه درس من حسود شدم کنج�او ؟  اون ی بود ک... نفسمو ب��
ن شدم �ک قد نگرا... ؟قلبنم اخطار داد و این طب�� ن�ست ...بهش ندن 

...�ارە 

:تو عمق فکر س�� م�کردم و نکرا�� که گفت 

؟...ام�� �اشا -

...جاااانم -

ون - .متوجه شدی که دعت شدم ب��

دم واسه  کنارش بودن  � ون دادم من  له له م�� وصا امروز خص... نف� ب��
:ادامه داد ... اصال پ�شم نبود که 

...مینا بود -

:نذاشتم ادامه �دم که گفتم 

م�خوای بری -

:منو م�� تو حرفش بود که گفت ... سکوت کرد 

ە ...ارە - � ...خب اونا ... چ��
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...چرا اینقد دست �اچه ای -

ی م�خاست �گه که نمیتو�ست من نگ � ران بودم اون دست �اچه بود و چ��
 چ�ه که گفتم 

�
:که ج��ان این همه دست �اچ�

- 
�

...درست �گو ب�ینم ... �� م�خوای ��

� که برم - ...ازم خواس��

:�ا ل�خند گفتم 

...خب اینو متوجه شدم -

اما تو رو هم دعوت کردن -

شتم اون از از این  پ�شنهاد و دعوت غ�� منتظرە که اصال انتظار ندا
:جان�اشخا� که اصال نم�شناختم و گفتم 

من ؟-

....�له -

... اونا که اصال منو نم�شناسن ... چرا ...اخه من -

:�ا من و من گفت 

...دوستام �� ا�ار کردن که بهت ��م ... اما -

... دارم که نه اونا منو �شناسند نه تما��...  نه توت�ا من رد م�کنم -

مندە شد :م که گفت سکوت کردم شا�د از اینکه اینقد رک گفتم خودم ��

- 
�

..اما ... م�دونم �� م��

:�ا لحن ملتم� �ا اون لحن و�رانگر کود�انه اش گفت

...�ار کردن فتم که نک�شه اما خ�� ا... اما  ا�ار کردن که تو ب�ای  -

ون دادم  ...نف� ب��
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د که ادامه داد  � :�از التماس م�ج م��

...ا �ذارم تو رو هم چند ساع�� تنه.. منم دوست ندارم تنها برم اخه -

:خب �لد بود �ا احسسات من بزی کنه که گفت

م اخه دلم پ�شت م�مونه  - ...چجور���

:متفکرانه �ا ترد�د گفتم 

...اخه -

ون داد رو �ه  خو�� حس کردم و دا��  نفسش منو از  نف� که تو گوشم ب��
:رد کردن درخواس�ش  منع م�کرد که �ا التماس ز�اد گفت 

...�ه خاطر من -

...و� -

...نه ن�ار د�گه ... ام�� �اشایی�� -

رو کود�انه  این التماس کرد�ش دیونم م�کرد چنان ناز م�کردچنان لح�ش
.م�کرد که من دیونه مگه میتونم مخالفت کنم 

رو  گونه ام  اینقد غ�� منتظرانه بود دا��   لبهاش که ��ــــع بوسه ای 
:گذاشت که �ه قول گفت�� ماتم برد و �ا التماس گفت 

�م - ؟...م��

� بوسه ا�ه چشمام م�د�د و ق�ل �... خدای من این بوسه رو گونه ام  اش��
قد غافل��� م�شدم اش رو گونه ام و متوحه م�شدم چ�ار م�خواد �کنه �از این

ە که گفتم  :که نذاشتم �� �ه خال درون�م ب��

....اما ... �اشه -

]07:55 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٢_�ارت#

�� ؟...اما -

اما من �اشم فقط شنوندە و منو زود بر م�گردو�� -

:�ا  لحن مثال دلخوراز حرفم و درخواستم گفت 

؟...چرااا-

ور کنم و لبهخندی زدماز این ناز کردن قشنگش که میتو�ستم قشنگ تص
:گفتم 

... �اشه حاال �غض نکن -

:�ا ذوق گفت

...ب��م  -

فت  م و تو دستم دست بردم  جی�م و گردن�ند رو در اورد...داشت �ادم م��
ون دادم و گفتم  :بود مقا�ل خودم گرفتم و نف� ب��

این ... اینو -

ای گفت�ش نم�دو�ستم �� ��م چرا �ه دفه تمام جال�� که تو ذهنم بر 
�افتهبودم رو چ�دم کنار هم �ه �ک �ارە از ذهنم �ا� شد ؟

ف دستم اب دهنمو قورت دادم و چه احساس جال�� وق�� �انگشتاش ک
� گردن�ند تو دستم �ه نوازش اومدە بودن  .برای برداش��

:لح�ش�شار از تعجب بود که گفت 

؟...این واسه منه -

ون دادم و ا.. از تو دستم برداشت  روم زمزمه دستمو  دزد�دم نف� ب��
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:کردم 

...برای خندە هاته -

�از تعجب تو صداش بود اما 

؟...�ه چه مناس�ت -

:ل�خندی زدم و گفتم 

....خندە هات که مناس�ت نم�خواد -

:اب دهنمو قورت دادم که گفتم .. سا�ت بود 

...جای اون گردن�ندی که �م کردی -

ە - ...اما این خ�� �ا ارزش��

:�عد مک�� کوتاە ادمه داد 

... فک کنم قد��  �اشه -

:ا ل�خند گفتم 

مال ع��ز جون بودە -

اون وخت م�خوای �دی �ه من ؟-

:�ا لحن ارو� �ال�خند گفتم 

...  ارزش خندە های تو ق�مت ندارە �انو -

...اما من نمیتونم قبول کنم -

:اب دهنمو قورت دادمکه خودش ��ــــع ادامه داد 

...اینکه  و ... اول اینکه ارزش این معن��ه و �ه �اد�اری خانوادگ�ه -

و اینکه �� ؟-

- � حتما م�شناسه  ...و اینکه من چطور اینو بندازم گردنم اونم جلو پرو���
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اینو 

....اما -

:��ــــع میون حرفم اومد و گفت

...اون وخت �ا خودش �� فکر م�کنه -

:لحنم جدی بود و گفتم 

چه فکری م�خواد�کنه در ضمن �ه ک� ارت�ا� ندارە -

نمیتونم ...  نه ام�� �اشا من نمیتونم قبول کنم -

...این جواهر مال منه و �ه ک� ارت�ا� ندارە -

:خ�� قاطعه و جدی گفت 

اث خانوادگ�ه  و  د.... گفتم که نمیتونم قبول کنم - ا�ش �ه من این م��
درست ن�ست 

:دسنمو گرفت گردن�د رو کف دستم گذاشتو اروم گفت 

...صاحب اصل�ش ... این �ا�د پ�ش وار�ش �اشه -

ون دادم که ادامه داد  :ف� ب��

...�عد میتو�� �ه .. که صحب این هم خود�� -

:خت و گفتسکوت کرد تخت �اال �این شد حدس زدم �لند شد از ل�ه ی ت

؟...امادە نم��� ب��م -

]07:55 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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١٣٣_�ارت#

)توت�ا(

 کردم 
�

ج تو �ه ما�� شاب دن. تا �ه مقصد رس�د�م ... خودم رانند�
....خ�ابون 

.�ازوی ام�� �اشا رو گرفتم  همرراه�ش کردم داخل شد�م 

و ب ت جذا�� داشت  خ�� تو ن�اهم تو دل�� ود د�گه �ق�ه رو امروز ت�پ اس��
� نظر رو دارن  � دارم هم�� م�شه رس� منم مث ه... نم�دونم و البته �ق��

...پوش�دم و �ا این تفاوت �ه نمه �� �م ارا�ش کردم 

....م �ا چشم اطافمو از نظر گذروندم داخل که شد�

� �افه  ...می�نا رو  تنها د�دم دنج ت��ن م��

...�ازوی ام�� دستم بود 

...اونو  سم�� که مینا �شسته بود �ا خودم بردم 

.اد مینا تا ما رو د�د از همون فاصله �ا ل�خند دس�� تکون د

:متعحب گفتم  تا حلو رفت�م هنوز سالم نکردە از نبود اون دوتا ��ــــع و 

�س کو �ق�ه -

:مینا �ا ل�خند و تو ب�خانه گفت 

اول سالم -

....خب سالم -

�کش�دم ادامه و در حا� که صن� رو برای ام�� که کنارم ا�ستادە بود م
:دادم 

کوشن ؟-

ی رو می��  ە من که دلدا��م ام�� �ه جتنلمن واقه�ه سالم کرد�ش دل هر دخ��
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.ه��داست

:مینا تا ام�� سالم کرد �لند د و دست �اچه شد و گفت 

خ�ل�خوش اومدین ...الم ...س.س-

:ناهم �ه مینا بودکه ام�� گفت 

...�ش��د لطفا ... چرا �لند شدین -

:مینا هاج وواج ن�اهم م�کرد که ام�� �ا ل�خند گفت

...استدعا دام خانوم -

:ینا اینقد دست �اچه بودکه ام�� گفت  

...چرا تعجب کردین -

:مینا هنوز دست �اچه بود بهخودش اومد و گفت 

...خ�� خوش اومدین ...�فرما�د -

�ازوی ام�� رو کرفتم �مک کردم �ش�نه 

منم �شستم  ... مینا هم �شست

:که ام�� گفت 

مزاحم محفل دوستانتون شدم -

خواس�م که  شما  اتفاقا ما ا�ار کرد�م  و از توت�ا ... نفرما�د مهندس-مینا
هم ب�ارند  

کو پونه ؟-من 

...االن م�ان -مینا 

ر �شنوە �ا چش :م� گفت ن�اهم �ه مینا بود که اروم گفت مثال ام��

امروز چه خوش�ل شدی ... ب�ه ترکوندی تو�� -
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ی داشت  چشم غر  � ە ای بهش حتمدارم صد در صد ام�� شش�� د گشهای ت��
:رفتم و �ا اخم گفتم 

...دهنو وانکن ... زهرار تو�� -

د و اروم  مگه دست بردار بود اصال ش�طن�ش ان�ار �ل مردە بود عمدا  � رف م��
:گفت 

ە تو چمار م�ک�� روز �ه روز خوش�لل�� م- �گو ما هم ... ��� تو�� این تن �م��
....�کن�م �د ج�س 

...م �ع�� خفه ای��ار انگشت اشارمو �دون در اردن صدا�� رو ل�ام کذاشت

...ا��� برام کرد  و و اخم مکرد 

دت سا�ت �شسته �ا چشم ابرو اشارە کردم �ا دست اشارە �ه ام�� که تمام م
ی نگو ...بود کردم  و �ع��  � ...مرگ من چ��

]07:56 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٤_�ارت#

ون  دادم که �ا اخم اروم زمزمه کرد  :نف� ب��

...�� طل�م -

:�ا ل�خند اروم گفتم 

؟....�گو ب��م چطوری تو .... اوووف کوتاە ب�ا د�گه -

تا خواست حر�� بزنه

� لحظه ثصدای شاد  ینا که تا بنا و ن�ش م... تواد تولد ت م�ارک بود ... هم��
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...گوش �از شد 

� م�خوندن  � طور داش�� ...هم��

� کناری بود  � ... فکر کردم م�� �  هم �ا اونا دست ن�� ... و م�خند�د مینا هم��

...ن�اە  کردم  صدای خوندن برام اشنا بود که �شت �مو �ا ترد�د برگشتم

 � � و پونه �شت �م �� �ا فاصله بودن ک�ک دست  افش��  بود و پونه افش��
� من لحن ن�اهم پر تعجب بود ا... چندتا هد�ه که تو دس�ش بود  ونا هم��

� م�خوندن  ...طور داش��

...تولم بود ... لب ک��دم �ا تعحب امروزهفتم مهر 

� جلوم گذاشت  � ک�ک رو م�� �... افش�� شون دهنم از خوشحا� این غافل���
� لل�خندو تعحب �از موندە بود  � طور ب�� ...هم��

� گذاشت  � ط�� تولدت �ارک م... پونه همهد�ه ها رو رو م�� ...�خوندن هم��

... انصافا �ه شدت غافل��� شدم 

� بود که �ا خندە گفت  :صدای شاد ش�خ افش��

...فهم�د�م سور�راز شدی ... �ا�ا جمع کن لب لوچه رو -

� ادامه داد ... ل�خند زدم  :و �ا ل�خند  بودم که افش��

...توالدت م�ارک تو�� خانوم -

 از این ارشون گفتم 
�

:تازە �ه هودم اومدم و �ا ذوق زد�

وایی�� �خدا اصال �ادم نبود -

:پنه خم شد گونمو بوس�د و گفت 

... ادمون برە تو �ادت  برە مگه م�شه ما �.... تولدنت م�ارک تو�� جونم  -
مگه چندتا تو�� دار�م 

ی �ه دندون برم که مینا هم  ل�خند زدم و گوشه ی ل�مو از این همه غافل���
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:گفت 

تولدت م�ارک-

� کفت  تو�� �سه -:تمام مدت  فقط ل�خند متعج�� �ه لب داشتم که افش��
� تولد ند�دە ها ده�ش سه م��  �ازە  د�گه �شکر که �لد ن�س�� ع��

:�ا اخم گفتم 

� تو د�گه چرااا - عه افش��

ود�انه ای خودمو لوس کردم دست خودمنبود عادتم بود که �ا لحن لوس ک
:گفتم 

...خب غافل��� شدم واقعا -

:پونه بود اول از همه دو طر گونه هامو بوس�د و گفت 

�ه سال پ�� تر شدی تو�� خوش�له -

:�ا ل�خند گفتم 

...اووووف نگو �دم م�اد -

که ... عمدا   مینا هم �لند شد مح�م چنان مح�م گونمو بوس�د و خ�س کرد 
:�ا اخم گفتم 

اە چ�ار م�ک�� چندش -

:�ا خندە ی ش�طو�� گفت 

ای حال م�دە -

ا � جاش دست بردم دستمال �اغذی برداشتم  گونمو �ا�  کردم و مین
...�شست 

� هم خم شد گونمو اروم ��ــــع بوس�د و گفت  :افش��

...م�ارکه تو�� خانوم  -
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 رو نداشتم جرات ن�اە کردن �ه ام�� ... گونمو بوس�د  ا�دهنو قورت دادم 
 �  و �اهوش درسته نم�د�د اما احمق نبود صد در صد متوجه شد خ�� ت��

:اروم �ا خجالت که س� کردم خودمو لو ندم گفتم .. بود 

]07:56 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو_مس�حه#

١٣٥_�ارت#

مر� -

:مینا �ا ل�خند و مزە پرو�� گفت 

م - ...ال� پ�� �� دخ��

رداشتم ن�اهش همه خند�د �ه خرف مینا و من دلم پ�ش ام�� بود که �مو ب
� پر از غرو  � مت�� ...ر کردم �ه ل�خند جذا�� رو ل�اش بود سنگ��

ون دادم ن�اهم �ه شمع های رو ک�ک بود و بوسه ا ی �� منظور  نف� ب��
 � ما نم�دو�ست اون شا�د چون فکر کرد ام�� نمی�ینه این �ار رو کرد ا... افش��

...خ�� �اهوش تر از این حرف ها بود 

ل روشن تو فکر بودم که دست  پونه بود سمت ک�ک و �ا فندک در حا
 ام 

�
...کردن شمع ای ب�ست دو سال�

:پونه �ا ذوق 

....حاال وق�شه شمع ها رو فوت ک�� -

ولدت ن�اهم �ه ک�ک بود �ه قلب قرمز بود روش نوشته بود تو�� ت
...م�ارک 
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ون دادم که مینا گفت  :نف� ب��

نمو  قورت آب ده... اول آرزو کن ن�اهم از ک�ک گرفتم �ه مینا دادم  -
...ل�مو از داخل �ه دندون گ��دم اروم ... دادم 

...و آرزوی من آرزو�� بود که هر روز داشتم 

فتناشون و آب دهنمو قورت دادم و �ا دست زدن �چه ها تولدت م�ارک گ
....ذقشون فوت کردم 

� و آرزوها ی قشنگ دست زدن �از و �� �از برام تولدت م�ارک گف��
..قشنگ 

م�دە شنوندە  البته همون اول گفت  که ترجیح.. تمام مدت ام�� سا�ت بود 
...�اشه 

:که �ا حر�� که زد ن�اهم بهش رفت و �ا ل�خند آروم گفت 

...تولدت  م�ارک  -

:ن�اهم بهش بود �ا ل�خند گفتم 

...ممنونم  -

� �لند شد و سم�ش رفت و �ا خندە گفت �س که �  گرم تولد این تازە افش��
..تو��  بود�م اصال �ادم رفت سالم کنم 

:رو �ه من �ا ا�ما و اشارە و اخم گفت 

ە توعه تو��  - ... ادب�م حاال مهندس جان فکر م�کنه ما �� ... همش تقص��

...خند�دن همشون 

� دست برد جلو �ا ام�� �اشا دست �دە  ...افش��

:�ا ل�خند گفت 

� هستم   دوست تو��  برادر مینا - افش��
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:�ا چشم� و ل�خند رو �ه پونه گفت  

نامزد پونه  -

ا خند�دن آروم از این معارفه  ل�خندی زدم . دخ��

� منتظر بود که  زمزمه  دست ام�� رو گرفتم و آروم تو گوشش... افش��
...کردم 

...دست �دە ام�� منتظرە - 

� هم دست داد مح�م و صم�مان ه من نف� ام�� �ا ل�خند دست داد افش��
ون دادم امروز انقد لب ز�دم دردم گرفت د�گه  ...ب��

...از  از اشنای �ا شما  واقعا خوشحالم -ام�� �اشا 

� �ا ل�خند گفت  :افش��

...ما ب�ش�� مهندس جان -

ون دادم ...از همجداشد دستاشون  نف� ب��

:که پونه گفت 

- � ...منم پونه هستم نامزد افش��

]07:56 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٦_�ارت#

� �ا لهجه ی پونه ن�اهم مرد این �چه ها ش�طن�شون �ل کردە که �ا چشم
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ازی  ادامه داد  :ش��

 تو�� -
�

رفیق جنگ دوران �چ�

:ل�خند عمیق رو ل�ای ام�� د�دم که �ا ل�خند گفت  

دم واقعا - لم از خوشحا... از  این جمع دوستانه نها�ت لذت رو ب��
...د�دارتون 

ون دادم  تو دلم گفتم د�دارتون؟... نف� ب��

...اب دهنمو قورت دادم 

...�د ما دوست داش��م که شما هم �اش...  ممنون اقا مهندس  -پونه 

...ام�� ل�خند زد 

:من �ا ل�خند ن�ا� �ه پونه کردم و گفتم 

� از �ه ها �ل رو  - ز�ار که دن�ا این سه تا �چه ها رفیق فاب��ک های م��
مثلشونو ندارە 

کفت  :همه �خنداشون واز شد تا بنا گوش که ام��

...�له معلومه از صم�م�ت ب�نتون پ�داست -

:ل�خندی زدم که ادامه داد 

...توت�ا نگفته بودی تولدته ه �ادو�� م�دادم ال اقل -

:�ا ل�خند بودم هنوز �مو انداختم وگفتم 

�ا .. ادم  رفت اینا منو حسا�� غافل��� کرن خودم �س که فتار بودم هم �-
�ه روز �عدش تولد  دذوق پنهو�� ادامه دام تازە االن �ادم اومد �ا تولد من

...شماست 

...ل�خندش عمیق شد و کفت �له درسته 

:رنگ چهرە اش �شان از تعجب بود و ادامه داد 
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...�ادم نم�اد که بهت گفته �اشم -

ون دادم از � رضا�ت و گفتم  :نف� ب��

...�له من م�دو�ستم -

� روش مینا �ا ذوق خا� که م�دو�ستم هم�شه در ابراز کرد�ش  ک ن��
:نداشت گفت 

تولد اقای م�س هم فرداست ... چه جالب -

شت و مخندس ل�خند �ه لب دا... �مو �ه �شونه ی تا��دتکون دادم 
::گفت 

...از کجا م�دو�س�� ؟ پرو�ن -

ز اونا�� که دارک تولدتون االن �ام اومد چون مال خودم هم �ا�م رفته بود ا
گه پزشکیتون دست من بود ل مدارکتون د�دە بودم م�دو�ستم د�

:پونه �ا ذوق گفت 

وای��دا چه رمان��ک -

رفتم و خط و  همه ل�خدداشون تا بنا گوش بود که �ا اخم واسش چشم غرە 
�شون کش�دم 

...دق�قا �ه  روز �عد تولد من  -ام�� 

� �ا خندە گفت  :افش��

ە ها - ...جناب مهندس تو�� ما �ه روز از شما بزرگ��

:مینا �ا خندە گفت 

...اووف چه شود حرف حرف بزگ�� هاست -

� که پونه گفت  :اینا قصد اذ�ت مردن مه�س رو داش��

...اوووف خدا �ه داد برسه د�گه زور م�گن زنا -
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:ام�� �ا خندە گفت 

...البته منهای اون چند سال -

:مینا �ا پونه �ه خندە افتادن که منم �ا لبند گفتم 

م اینه من مه..  له چشم نم�اد اصال ... اون سالها که اصال حساب ن�ست -
م  �ه روز بزگ��

� خن�د وگفت  :افش��

...واو�ال -

:ام�� �ا ل�خند  جذا�ش گفت 

�اشه  �سل�م شما بزرگ�� -

� بود که گفت  :این افش��

]07:56 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٧_�ارت#

د�گه �� از این به�� فردا �ه تولد د�گه افتاد�م -

:�ا چچشم� رو �ه من ادامه داد 

چه شود -

ه اینقد احساس خ�� برام غ�� منتظرە بود �ار ام�� اصال فکر نم�کردم  ک
:فت راح�� کنه و جمع دوستای منو ب�ذیرە که �ا ل�خند جذا�ش گ

... فردا همه رو دعوت م�کنم �ه �ف ناهار عمارت -
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:مینا �از زود تر از همه ابراز خوشحا� کرد و گفت

اخخخخ جووون -

:مینا �شت بندش  ��ــــع ادامه داد 

....ای�ی�� من که �ا �مال م�ل قبول م�کنم -

:من �ا خندە گفتم 

��م تعارف �د ن�ستا... ق��ون سنگ �ا ... رو برم -

� مثال اخم مرد �ا خم مصنو� گفت  :افش��

ازی ته تو � پ�... ای �ا�ا تو چ�ار داری تو�� مهندس دعوت کردن -
...پ�ازی 

:ن�اە دوتامون �ه ام�� بود که پر ل�خند بود ادامه داد 

واالاااا...درست ن�ست دعو�شونو رد کن�م -

س�د چنان واال رو �ا غلظت گفت که خندم گرفته بود اون جدی � ه نظر م��
:که رو �ه ام�� گفتم 

ن م�سوزە ب�خش�د مهندس اینو م��م شما دعوت کردین اما  دلم براتو -

� که ام�� گفت  ی گف�� � اض چ�� :�چه ها هر کدوم �ه اع��

چرااا ؟-

شد دعوت کردین واسه ناهار اما اینو فقط ��م که �ش�مون م�--

:ام�� ل�خندی زد ه مینا گفت 

عه مگه ما چمونه -

� �له � م�ا-م  ن صبوحونه اینا کهدعوت مردین ناهارد�گه ول کن ن�س��
 � م�خوان تازە ناهر که پ�ش کشش شام هم ول کن ن�س��
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� �ا خدە گفت  :افش��

�ان �- � ا ح�ت اخه ما نمک گ�� م�شم دی دست خودمون ن�ست خصوصا م��
هم �اە 

:االداد و  ادامه داد اشارە �ه ام�� کرد و �ا دست �ا ل��� درحا� تک ابرو�� �

...ع� الخصوص که اعیو�� هم �اشه -

:�ا اخم ل�خد گفتم 

...ز�   رو رو برم  -

� خد�د که ادامه داد  :افش��

...عرض نکرردم ... �فرما مهندس -

:ان��  خندە ی یت�� دادشت جنتلمنانه و گفت 

...افاقا خوشحال م�شم .. خوش اومدین -

:�ا اخم گفتم 

 نگفت�ا اینا از کنه �دتر .. عه مهندس -
�

دوستای ... ن ها گفته �اشم �عد ن�
خودمن م�شناسم چه حس خر�� دارن 

�� مانع این ض�افت شدی �ا�ا ت-مینا  � و�� جونم تو چرا اینقد شور م��
چرا �اسه  تو ...  مهندس ما رودعوت کردە اونم خ�ش �ا ه��نه ی خودشون 

ی داغ�� از اش شدی ؟

:�ا ل�خند گفتم 

� راە �... �ا�ا من شما رو م�شناسم - ه راە اونحا د�گه ول کن قض�ه ن�ست��
...افتا�� م�ش�د 

:پونه �ا اخم بود مثال و گفت 

�م - م شخص�ت دا�... نخ�� تو�� خانوم ما �دون دعوت جا�� نم��
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...ناسالم�� 

:�ا خندە ی تمسخری مثال گفتم 

شخص�ت ههههههههه -

: اخ� کرد مثال برام چشاش تنگ کرد و رو �ه من ادامه داد 

...االن چند ماهه تو عمار�� اومد�م اصال -

ی ��م �از محکوم �شم � لب تر کردم تا خواستم چ��

]07:56 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٨_�ارت#

� �ا خندە گفت  :افش��

ارا�� صاحب خونه دعوت م�کنه تو چران... تو که دعوت نکردی ال� -
هس�� 

:�ا ل�خند گفتم 

�ا�د ک� ؟ در ضمن قانون اونجا �ک�ش ن...مگه عمارت منه دعوت کنم -
ب�اد ... برە اونجا از جانب من چه �ا دعوت �� �� دعوت 

ون داد و �ا ل�خند گفت  :ام�� نف� ب��

....ی خدمه  این قانون استخدام�ه اوناست برای همه... حق �ا توت�است  -

 � ...�اشه قبول -افش��

�ت � لحظه �ارسون �ا پ�ش دس�� و لیوان ت��ن شدە ی �� اومد رو یز  هم��
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� گفت  :جلو همه چ�د ل�خند �ه لب همه بود که افش��

تو�� خانوم ... فال ب�خ�ال ک�کو �چس��د -

� تو��  من این ��� و دار رو ددس�شو م�شناسم مدام جلو مهندس � م�گف��
 � ن م�دونن �دم م�اد ب�ش�� لج م�ک�� که ال منو �گ��

:که �ا اخم گفتم 

� تو�� اە - ....م�شه اینقد �ه من نگ��

ن ام�� برداشت اصالتوقع نداشتم اونم �دور از لحن شو�� که �خوام تو لح
:کنم که جدی گفت 

اما بهتون خ�� م�اد -

� �ا این شما اینا رو نم�شنا� د�گه ول کن معامله ن...  عه مهندس - �س��
...حرف شما 

:مینا �ا خندە گفت 

... ب�� �ا�ا ک�ک رو قند تو دلمون اب شد �ه ساعته -

:تا �ارد رو برداشتم مینا بود که گفت

...ما رو �اش �ا�ا اصال �ه دونه عکس هم ننداخت�م -

ین تحفه اخخ گف�� مگه هوش و ح�اس واسمون م�مونه از د�دار  ا-پونه 

همه زدن ز�ر خندە 

� کرد  وع عکس  انداخ�� � دو�ارە .مینا بود که م��ا�لشو برداشت و �� افش��
� گرفت�م چند عکس دسته جم� و ناب خاطرە انگ.شمع ها رو روشن کرد  ��.

مینا از .. ر من بود ز��ا تر از همه ام�� �اشا�� بود که تو تمام عکس ها کنا
ە  � �شت � ام�� ا�ستاد �... �ارسون خواست �ه عکس �گ�� ه حلو خم افش��

ت � من بود  شد من ص�ندل�مو ب�ش�� چسبوندم �ه صند� ام�� پونههم �ش
وصف نا  و عک� شد پر از خاطرە های ناب و ... و مینا کنار من �شست 
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...شد�� 

� دستم تو دستم ام�� انگشتامون ون دادم ز�ر م�� قالب شد مح�م  نغف� ب��
رد اون ثان�ه ها در و فشاری که �ه  انگشتام بود هزار عشق رو �ه من تزر�ق ک

� ت��ن های تولد ا ین سال�ان عمرم سالروز تولد من که �� از خاطرە انگ��
.بود 

:�ــــع گفتم مینا ک�ک رو تقس�م رد ه ت�که بزرگ برا ام�� گذاشت که � 

ل  قند خو�ش �ه زور ... این واسه مهندس ز�ادە ... وای�ی�� نه  - م�افات کن��
.کرد�م 

:ام�� �ا ل�خند گفت 

حاال نم�شه �ه امروز رو ب�خ�ال ��� پرستار -

...نوچچچ -

:�ا خندە ر�زی ادامه دادم 

...��م بهت م�دم تو دلت نمونه -

ی نگفت که پونه گفت  � :ام�� چ��

.حاال سخت نگ�� تو�� �ه �ار که طوری نم�شه -

� زن راحت- شدە اینو �خورە   وای�� نگو تو رو خدا تازە چند روزە از ا�سول��
ه ت��ق � وگرنه  درمان چشماش �.... �ا�د رعا�ت کنه ..خدا �ه دد برسه 

.افته 

. همه سا�ت بودن �ا �این 

ون داد اروم ن�اهم بهش بود سا�ت و اروم  .ام�� نف� ب��

  � .�ه �� �د خودش ب�ش�� در ج��انه  که �� خ� ... حق دارە تو�� -افش��
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]07:57 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٣٩_�ارت#

�د و �عد �ف ک�ک که خ�� هم چس��د مینا �ادوهارو جلوم کش..... 
:گفت 

� ب�تاب�م ما که - ..حاال �ادوهاتو وان ب�ینم �� هس��

:�ا خندە گفتم 

�ع�� تو خ�� نداری ؟-

؟ من از کجا �دونم .مامانت س�نا ... نه واال -

.�ا ل�خند جع�ه ی مستط�ل ش�� رو اول از همه برداشتم 

نوشته ی روشو خوندم از طرف س�نا بود 

:�ا ل�خند گفتم 

... ال� دورش برگردم ... این مال س�ناست -

:وق گفت �از کردم همه هم چهار چش� منتظر تا �از کرم مینا �ا ذ

وای�� خدا این چه نازە -

�ه عروسک �� �� بود �� کوچولو 

� �ا خندە گفت  :افش��

تو � م�خوای بزرگ ��� تو�� -

:�ا  لحن مثال متعج�� �ا لحن کود�انه ای گفتم 
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�ع�� بزرگ �شدم هنوز -

ود مخاط�ش و همه زدن ز�ر خندە از این ش�طنتم که پونه رو �ه مهندس ب
:گفت 

این تو�� عاشق عروسکه -

:ل�خند زدم �ا همون لحن �چونه گفتم 

من همش پنج سالمه خب -

� مثال �ا ��� گفت  :افش��

...�از کن �ا�ا -

:�� د�گه که بر م�داشتم �ا اخم گفتم 

�د اخالق  -

این مال منه -مینا 

:�ا اخم گفتم  و ...�ازش کردم �ا �� ذوق و شوق که این �ار �ادم خواب�د 

� م�گه � بزرگ م�شم - �عد افش��

:اشارە �ه �ادو ردم و گفتم 

این چ�ه اخه -

� من   که غش کر  دە بودن از همشون دست �ه �� مردن برای دست انداخ��
خندە 

:ام�� �اشا بود �ا  ل�خندی گفت 

ون دادم و گفتم - :عروسک ؟ نف� ب��

... دیونه ها -

تو�� عاشق عروسکه -مینا 
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:من�ا اخم ز�اد و لح�� �چگونه گفتم 

� واقعا... ارە اما نه د�گه  این جوری - حالمو گرفت��

:ام�� �اشا ل�خندش منو داشت دیونه م�کردکه گفت 

� روح�ه ی لط��� دار�د - واسه هم��

� بهم ضد حال زد �ا خندە گفت  :ل�خندی زدم که افش��

ارە ین دخ�� �چه ای لوس ماما�� -

:�ا اخم گفتم 

... تو گند نز�� �ه خالم ک� نم�گه ال� ... ب�خود کردی -

:اشار �ه عروسکها کرم و گفتم 

�ن - خه ؟اینا چ�ه ا... واال شما فرصت بزذگ شدن  رو از من م�گ��

:مینا �ا خندە گفت

ی رو که دوست داش�� بزات گ- � رفت�م خب ناراخ�� ندارە ع��ز من ما چ��

ق شما لطف کرن �ه عالی... اسب پ�ش ک�� که دندون نم�شمارن -ام�� 
 � ام گذاش�� اح��

:�ا اخم گفتم 

عل �اش دندون اسب که پ�ش کش از سنو سال و قد و ه��ل و رنگ و  ن-
م  .هم ایراد م�گ��

]07:57 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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١٤٠_�ارت#

:همه �ه خندە افتادند پونه هم�ا خندە گفت

...پر رو -

و قشنگ بود �ه  �ادوی �عد�مال پونه بود �ه گردن�ند ناز بود خ�� ناز .... 
قلب ر�ز کوچولو 

� هم �ه �ارت هد�ه مامان هم �ه دس�بند  .افش��

...�ه مادوی کوچ�ک موند 

:در حا� که برشم�داشتم و جع�ه ی طال بود متعجب پرس�دم 

... این مال ک�ه ؟ -

:فتم ن�اهم از جع�ه ی  خ�� ش�ک طال �ه تکتکشون رفت که �از گ

...مال ک�ه -

� �ا منو بود که گفت  :تا خاستم در ع�ه رو �از کنم افش��

...شا�ان  -

... م اب دهنمو قورت داد...  تا گفت شا�ان دستم رو جع�ه خشک شد 
� کذاشتم و ا روم �ا اخم و دستام لرز�� افتاد ه ��ــــع جع�ه رو جلو افش��

:�� �الفه و عص�� گفتم 

تو ازش گرف�� ؟-

� اروم زمزمه کرد :افش��

.مجبور شدم -

:مینا پ�ش دس�� کرد و ��ــــع گفت 

ار �اغتو �ا�ا تمام این مد�� که نبودی دیونمون کرد  روزی هزار �-
� ... م�گرفت  دشب که صد �ار �ه منو پونه  و ح�� افش��
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:پوزخندی زدم که پونه گفت 

از- تو این سه چهار ماە سه �ار اومد ش��

:�ا اخم و �� عص�� گفتم 

اە لعن�� دست بردار هم ن�ست -

 � ی ب�ینم چرا مث ادم نم��� �اهاش حرف بز�� جوا�ش �د-افش��

:دلخور و عص�� و ق �ه جانب گفتم 

اە  ...من �ا این اقا هیچ حر�� ندارم بزنم ... چه جوا�� �دم ؟-

... ای �ا�ا -مینا 

: مینا که کنارم بود ارام تو گوشم زمزمه کرد و ادامه داد 

چرا نم�فه� ...�ا�ا دوست دارە لعن�� -

:عص�� بودم خ�� واقعا دست خودم  نبودکه گفتم 

ای �ا�ا هزار �ار بهش گف... من ندارم -

از هرچه گفت�م ن�س�� �ه خرجش که نم-پونه فت سه �ار اومد ش�� �� ... ��
.از سوسن و م��م هم �اغتو گرفته ... پ�گ�� توعه 

لت م�گردە استاد �اظ� هم �ه خودم گفت که شا�ان دن�ا... تازە -مینا 
...حساب کن 

:نف� ��ون دادم و �ا عص�ان�ت تمام گفتم 

� اخه ... اە خدا - .ابروم رفت �خدا حاال �ق�ه �� فکر م�ک��

اما م�دون�که ...  ای �ا�ا چرا این طوری م�ک�� تو که گنا� نداری خب-پونه 
...چقد 

:نذاشتم حرفش ادامه �دهو عص�� گفتم 
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ه��� برام مهم ن�ست --

� که این طوری م�ک ن خ�ه م�دونن هیچ اینا واقعا اصال �ه فکر منو دلم ن�س��
� گفت  :عالقه ای بهش ندارم که افش��

چرا بهش فرصت نم�دی ؟-

:عص�� بودم و مگه دست خودم بود که اروم �ا �ا خشم گفتم 

� خ��ه شما از دلم خی�� دار�ن چرا اینقد سنگشو �ه س�نه م- ن�� � شما ...��
هوای منو دار�ن �ا اونو ؟

:همه سا�ت بون که �ا   خشم ادامه دادم 

احت شمارە عوض کردم که ر ...�ه چه ز�و�� ��م ... �ا�ا نم�خوامش -
... �شم 

�  ادامه دادم  :�ا لحن�� �ال�ه ام��

- � � ... شما دست بردار ن�ست�� اە ه ه... اذیتم نکن��

...تو مش�لت �ا شا�ان چ�ه -پونه 

:عص�� بودم که گفتم 

� ... اە - کوفتم کردین امروزمو ... تمومش کن��

 � حاال عص�� �شو... �اشه ع��زم -افش��

]07:57 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤١_�ارت#
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:ن�اهش کردم �ا اخم که گفت

.و اورە نزن اخرش کهو�� تو�� اینقد �شت �ا �ه �خت و اق�ا� که بهت ر -

م اصال این طوری ن�ست - نم نه اون اق�ال منه نه من �ش... نخ�� � ... ت �ا م��
.خودم م�دونم ارم چ�ار م�کنم 

 هم سطح تو �ست -مینا 
�

؟ مامانت  �اشه قبول اقای ک��� �� ... تو م��
م�گفت هنوز خواست�ار توعه 

ارە مینا راست م�گه مامانت خودش بهم گفت-پونه

� این حرفها داشت  دست بردار نبودن خصوصا حلو ام�� که واقعا پ�ش کش��
:عص��م م�کرد که �ا اخم گفتم 

- � ون از دماغم ا... اصال وقت این حرفا ن�ست اصال ... اە �س کن�� ومد ب��
...این تولد کوف�� 

 � ترش نکن ... �اشه �ا�ا -افش��

 خط تمام نقطه � ... من از ادمای مقرار�� و خشن خوشم نم�اد -من 

� خند�د و گفت  ون دادم که افش�� :نف� ب��

که این طور -

� بود و گفتم  :�ا اخم ن�اهم �ه افش��

؟...اصال م�دو�� چ�ه -

:همه فقط منتظر ناهم کردن که ادامه دادم 

وام خودم م�خ.من م�خوم خودم نتخاب کنم .... �ذار خ�التون راحت کنم -
...نه ک� رو انتخاب کنم ک� که دوسش داشته �اشم قل�م �اورش ک

:�ا تا��د ز�اد ادامه دادم 

.و انتخاب �شم �ا عشق -

374



� بود قه قه س� داد �ا خندە گفت  :افش��

ی د�گه عشق و عاش�� و رمان�ک �ازی و ف�لم هند... اهان اینو �گو -

:حق �ه جانب و مح�م گفتم 

� ...ایرادش چ�ه - ند�ه ؟این ف�لم ه... ؟ مکه تو پنه عاشق هم ن�ست��

ون داد �ا منو من گفت  :نف� ب��

...اما ... خب درست -

:�از حق �ه جانب بودم و گفتم 

اما �� ؟-

 � ... اما قض�ه ی تو فرق دارە -افش��

چه فر�� ؟-

 � ا�طش-افش�� ...اینکه شا�ان تو رو م�خواد و اینکه ��

:عص�� بودم میون  حرفش رفتم �� اد�� بود که گفتم 

حاال هم ...ه مهم منم که زمینو زمانو �دوی �ل دن�ا �گن خوب من م��م ن-
� ا قهر نکردم برم  ...تمومش کن��

:مینا �ادوی شا�ان رو  برداشت و گفت 

ە �س �د�م- اینو به��

� توت�ا مردە خ�� وقته - �س �دین �گ��

:پونه �ا اخم گفت 

خ�� ب�شعوری -

� بود �لند شد کنارم ا�ستاد گوشمو بود گرفت و مح�م کش�د اینقد این   افش��
� �اری ندا شتم �ارش سیع بود که متوجه �شدم اصال انتظار چن��
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:گوشمو مح�م گرفته بود �ا اخم گفت 

...�ه �ار د�گه �گو -

د ابروهام �ا عحز از تحمل کش�دە شدن گوشم �ا اخم و دردی که �اعث ش
:تو هم رە �خورن اروم نال�دم 

ای�ی�� ای�� گوشم -

:رحم نداشت �� انصاف و �ا جد�ت تمام کش�د و گفت 

.�گو غلط کردم -

:م خودمو کش�دم �اال تر مگه فا�دە داشت و �ا اخم ز�اد گفت

اخخخخ اخخ جون پونه نکن دردم م�اد ای�یی�� -

 � ...�گو -افش��

:دستم رو دس�ش قرار گرفته بود �ا خندە و ش�طون گفتم 

غلط کردی-

]07:57 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٢_�ارت#

� مح�م�� کش�د  ...افش��

ودمو جدی جدی شو�� نبود و اش�م داشت در � اومد و ب�ه سخ�� خ
ل کردم و گفتم  :کن��

...خ�� �د ج�� -
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...بود  مینا و پونه  غش مردە بودن از خندە ام�� تمام مدت سا�ت

وشایند م�دو�ستم این وضع�ت اصال براش خ... ح�� ل�خند �ه لب نداشت 
.نبود 

ج�ار ترجیح دادم د�گه نم�شد ب�ش�� از ام�� رو از درون اذ�ت کنم که �ل ا
:کوتاە ب�ام و  گفتم 

..معذرت م�خوام �ا�ا حاال خ��ه بهخودم بودم ها -

:گوشمو ول کرد و همزمان خم شد و گونمو بوس�د و گفت 

...م�دو�� که چقد برام ع��زی -

: دماغشو یهو مح�م گرفتم کش�دم ا�� کرد  و �ا ل�خند گفتم

...جاسوس دوجان�ه -

:�شست � حاش و �ا اخم گفت 

د�گه . ..دست درد نکنه خوب از خجالتم در اومدی ...دست درد نکنه -
شدم جاسوس  دوجان�ه ؟

� من که گفتم نگ�� تو�� ناراحت م�شه -پونه  افش��

� همزمان پو�� کش�د ابرو�� انداهت �اال که مینا گف :ت افش��

...شا�ان خ�� ا�ار کرد  -

ون دادم و  اروم گفتم  :نفس�ب��

ای بهش  ا�ه د�دی�ش که حتما می�ی��د از حانب من �گ�د هیچ عالقه-
.ندارم 

.�ا�م خودت زنگ بزن رک و پوسکندە بو ما که از �سش بر نم-مینا 

�م نگفتم ....اوووف -

.�ازم �گو  -مینا
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از ....ب�خ�ال حاال -پونه  ی ش�� � م��

ون دادم و گفتم  :نف� �ه ارو� ب��

.م فعال که ام�ا�ش ن�ست نمیتونم اما واسه سال�رد �ا�ام م�� -

رفت�ا تو�� مانت خ�� دلخورە  اصال از تا�ستون تا اال ن -پونه 

:م زمزمه کردم ارو ...  �مو انداختم �اد اش�ا و �ال�ه های مامان افتادم 

ستان و سناست ��  خ�الم ر ... مجبورم - .احته البته �ش گرم دب��

هر ل�ا�ش تمام مدت سکوت بود م... همه سا�ت بودن ن�ا� �ه ام�� کردم 
� بود که رد ن�اهمو گرفت و خت ون دادم اففش�� ...م شد �ه ام�� که نف� ب��

� گفتم برای رد �م ک�� و اینکه هواس �ق�ه رو پرت کنم رو �ه اف :ش��

تو خودت االن م�خوای چ�ار ک�� ؟-

:�شو انداخت �� از اب پرتقالشو خورد و گفت 

ه��� ول معطل روز�ار -

:متعجب گفتم 

؟...ه��� -

ون داد و کفت :نف� ب��

.اینقد دن�ال �ار گشتم خسته شدم د�گه -

خب چرا همون پ�ش �ا�ات نموندی ؟-

ون داد �� نا ام�د و خسته �ه نظر م س�د �ا �اد اوری این ا� �از از س�نه ب�� ��
:موض�ع و گفت 

�ن هر رز�ــهونه هر روز ایراد خب منم ادمم � ... خسته شدم تو�� -  کوچک��
...ایرادی بهونه م�کنه �م منت م�ذارە  تهد�دم م�کنه 
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ن تحمل ک... �ا تمام  این حرفا اون �ا�اته �دتو که نم�خواد -

 � ا� بهش �کنم -افش�� �ن �� اح�� هر �اری کنم .. .�ه جان مامان ا�ه کوچک��
ە  ا�ه ... هنگفت  م�الغ...�ه ماە پ�ش �ه قرار داش��م ... اخرش ایراد م�گ��

ط ضایع منو فق... ابرو حی�یتم پ�ش �ارمندا رفت ... �دو�� چ�ار کرد 
نم �ه ماە پولمو م�دە سه ماە له ل... منم تحمل نم�کنم ...کنه  � اینقد ... ه م��

.جون م�کنم واسش تو چشمش نم�اد اصال 

]07:57 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٣_�ارت#

� راست م�گه �� اذی�ش م�کنه �ا�ا -مینا  افش��

د�گه �ال ولش کردی ؟-من

 � م ما� -افش�� م حا�� نذارە  �ار کنم و� �ا�ا منت  �م  ٥٠٠این طوری راح��

...�ار کجا بودە �ا�ا دلت خوشه -پونه 

م�خوای تهران �مو�� -من 

ون داد �ه ل�خند محوی زد و گفت  :نغف� ب��

� هم هست ... �سندازم هست خونه رهن م�کنم - ماش��

� چر�� زد و گفتم  � پونه افش�� :ل�خندی زدم ن�اهم ب��

ی؟- � م�خواین عرو� �گ��

� جور �شه و� مامان که هنو - ز مخالف اول �ارامو درست کنم همه چ��
...من خستم خ�� �ه این دوری احت�اج دارم ... تهران موندنه 
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� رو ه�� �دونه -مینا  شا�د �ا�ا قدر افش��

:ام�� تمام مدت سا�ت بود که گفت 

� جان - چه زمینه ای .... تحص�التتون چ�ه افش��

� رو �ه ام�� �ا ل�خند گفت  :افش��

حسا�داری ... فوق -

این �ه اتفاق ن�ست -ام�� 

:من متعحب گفتم 

�� ؟-

:ام�� ل�خند ز��ا�� داشت و گفت 

...ون �ه ترهرات ب��اری شما و اومدنت..... اوال حضورم تو این جمع در ثا�� -

:هم� ن�اە بهش بود که �� حا �ه جا شد و گفت

کت �ه حسا�دار خوب م�خوام - � .... برای �� �ه ادم مطم��

:پونه �ا ذوق گفت 

واقعا ؟-

:ام�� رشته ی �الم ای��ار �ه دست داشت و گفت 

کت احت�اج �ه حساب دا...  د�شب تو روزنامه ا�� داد�م  - ... ر دارە ��
کت واردات و صادرات  قطعات �امپیوتر  ��...

ن داد و گفت  :نفسش رو ب��

اعتماد کنم  �� م�خوام که بهش...  متوار�ه ... حس�دار ق�� خارج کشورە -
ا�طم  ...�ه اطر ��

.م داشت �مو انداختم سا�ت بودم نفسم اروم تو س�نه  دم و �از د
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� -ام��  اونا قا�ل اعتماد .. .دوتا از �ارمندای اونحا همه جورە  بهم �مک م�ک��
� منم االن در واقع �ه حساب رس م�خوام  ه ن��جه این طور که �... هس��

...رس�دن حسابهای اونا ایراد دارە 

ون داد و �عد مک�� کوتاە... همه سا�ت بودن  :ادامه داد  که نفسش رو ب��

...نم�دونم کفت�ش درسته �ا نه -

:منتظر ن�اهش کردم ی��ار که گفت 

� �ارخونه مد�ذر و حسا�دار اونج - �عد از ..... ا�ه وک�ل مشکو�م و همچ��
 کنم 

�
ا�طم اصال نتوستم �ه اومد �ارها رس�د� .ردم ز�اد اعتماد ک... ��

� �ار بود جلو �چه ها اسمشو گفتم �� مها�ا  برای اول��

� ن�تونه�مکت کنه - . �ا �مک پونه...  ام�� من شک ندارم افش��

: ن�اە �ه مینا �ه من بود اب دهنمو قورت دادم ادامه دادم

.... پونه هم حسا�داری م�خونه -

ون دادم و �ا ل�خند رو �ه مینا ادامه دادم مین ا هم که حقوق م�خنه نف� ب��
�مک کنه   �م تج��ه هست و� میتونه تو قانو�� بودن مدارک و اسناد 

� بود و گفت  :ام�� مخاط�ش افش��

س�قه ی �ار�ت چقدە ؟-

 � وحد واندازم  شش سال برای �ا�ام �ار کردم اما ب�ش�� از شش سال-افش��
.جون کندم اینو میتونم ثا�ت کنم 

]07:58 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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١٤٤_�ارت#

:ام�� �ا ل�خند گفت 

من �ه فت چشم م�خام و دست راست -

:ل�خند تل�� زدم ادامه ی حرفش و ش��دم که گفت 

کت اصال اشنا�� نم�دین - و ح�� ....اسم من ر گز شما رو نم�شن...رفت�د ��
شما توت�ا رو نم�شناس�د 

� ن�اهم کرد و گفت  :افش��

کت �ش�م ؟ - خب چطور ما وارد ��

� ا�� روزنامه را� اون -ام��  و من ... جا م�ش�د شما فردا �ا در دست داش��
�ا خاد� صح�ت م�کنم 

� ن�اهش پر از سوال بود که ام�� گفت  :افش��

ج��ن خواهد �اهاش هماهنگ م�کنم فقط اون در . خاد� مورد اعتماد منه -
.گرفت 

::پونه �ا ذوق گفت 

�ع�� م�شه ؟-

:ام�� هم در  مقا�ل ذوق پوە جواب داد 

� چرا کنه - ....ا�ه خودتونو ثا�ت کن��

وایی�� خدا ...�اورم نم�شه -پونه 

قرار �دن و برام  �ه م��� و خاد� م��م تمام دارک رو  در اخت�ارتون-ام�� 
 � � بر ... برر� کن�� ر� �شه و تو کوتاە ت��ن زمان ممکن م�خام همه چ��
ی ن��حه گ��

� من��ونه چری زد ل�خندی از � رضا�ت زد  � ن�اهش ب�� :و گفت  افش��
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�م - لبته من ��م ب ا روال ا.  ا�ه همه �ا هم �ار کن�م  ممکنه زود تر ن��ه �گ��
�اری رکتتون اشنا�� ندارم 

.نگران ن�اش خاد� هست �مکت م�کنه -ام�� 

� -مینا  منم ستم رو منم حساب کن��

پونه  �س�ار ذوق زدە شدە بود و گفت 

.این مار برای �ا�ان نامه ام هم عال�ه -

:من هم �ا خندە گفتم 

براتون چا�� ... �� ای �ا�ا همه که اعالم امادگ�کردن من هم �ه عنوان ا�دار -
�زم خستگیتون در برە  م��

...همه زدن ز�ر خندە 

� سمت من اومد رو رون �ام حس کردم که د ست بردم دست ام�� ز�ر م��
.سم�ش و گرفتم قالب شدن  انگشتامون تو هم مح�م 

ە ز�ر ن-ام��  ظر خومدم م�خوام برر�    پروندە ا �ا�د تو عارت صپورت �گ��
م  و چه �سا  تو این دو سال اخ�� ... لحظه �ه لحظه در ج��ان قرار �گ��

.ق�ل�� 

ک.. .. قرار دادهای غ�� قانو�� صورت گرفته -پونه  ت ؟�ه نام ��

� ممکنه -ام��  ... همه چ��

�ا�د مدرک �اشه  -مینا 

ی که پونه م�گه واردات غ�� قانو�� و -من  � ی ش��ه چ�� � ...صادرات  �ه چ��

ە �ه نقطه ی نا معلوم بود و ا :دامه دادم ن�اهم �ه ام�� بود که خ��

.درسته -

درسته -ام�� 
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 � تازە متوحه شدین -افش��

ر دست فعال مدرک قوی د... مدت کوتاه�ه اونم خاد� بهم گفت -ام�� 
� رو بر ر� کن�م  .... ندار�م�ا�د همه چ��

ون داد �ه حالت اە و گفت  :نف� ب��

ا�� که دارم نمیتونم - .من �ه این ��

 � خودتون مهندی �امپیوتر -افش��

� بود و گفت  :ل�خند ام�� مت��

ِای�� -

....  خند�دن همه اروم 

 � ... سخته �ا�د تمام تالشمونو �کن�م ا�ه   مدر� ن�اشه ه��-افش��

...�ا�د شواهد و مدار� �اشه -ام�� 

]07:58 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٥_�ارت#

�اشا ( )ام��

امروز تولد 

 �ه... دوستای توت�ا اومدن ...ر�ز تولدی �ه �اد ماندی 
�

افاق �ک  هم�
� نبودم اما رد کردن... ساعت بهم دادن  هم درست  هرچند را�� �ه گرف��

�ا ش�طنتهای ... رە روزی بود پر از خا... ک�ک رو �عد ناهار پرو�ن اورد .نبود 
��ش در ذهنم � تموم شد و نقش �ست خاطرە ی ش�� ی پر از و روز ...افش��
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روزهای پر �ار تری  تم دارم...ه�حان �عد این  اتافق و رود توت�ا  �ه زندگ�م 
.در انتظارم خواهد بود 

� ت��ن تولد بود  ٣٢تولد  غ���ه اما اشنا تر  �ا ادم ها�� ... سال��م خاطرە انگ��
.از هر اشنای این سالهای زندگ�م 

ه غ���ه طوری �ا من بر خورد داش�ند نه چشمانم رو در نظر داشند ن
بود�شون رو 

� مهمونا ..صم�م�ت بی�شون خ�� �ه دلم �شست  ...ع� �عد رف��

دە بودم پرو ... �ه اناق توت�ا رفتم  �ن �ه کردن�ند برای تولدش بود که س��
ە  .زار �ال �ه ایتال�ر� که دور �ماند از هزار چشم حسود و ه... �گ��

.جع�ه تو دستم بود و �ه ارو� در زدم 

.��م صای مه��و�ش ش��دم ارام �خش ت��ن سمفو�� این روزهای تا

...ب�ا داخل -

ە رو �المس دست  دست پ�دا کردم و �از کردم  ...دست گ��

:صدای شادش تو گوشم پ�چ�د ل�خندم عمیق شد و گفت 

...م�گف�� خودم � اومدم -

ه ود نمیتو�ستم مقعی�ش رو �شخ�ص �دە هرچ... هنوز ا�ستادە بودم 
:صداشو �ا فاصله م�ش��دم که گفتم 

.دوست داشتم خودم ب�ام-

� که ممکن بود �شو انداخت ه �اشه که سکوت جواب من بود و شا�د ��
ون دادم �ه ارو� و گفتم : اب دهنمو قورت دادم و نف� ب��

�ع�� نم�دو�ستم تولدته ... دیروز که �شد -

...�ازی م�کردم  �ا جع�ه ی دستم که تق���ا �شت �ام بود و مخ�� ردە بودم
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:ل�� خ�س کردم و جع�ه رو لو اوردم و گفتم 

...اینو برات گرفتم -

:تم صدای قدم هاش که جلو �� اومد رو �ه خ�� ش��دم واروم گف

...تولدت م�ارک ع��زم -

ش زد م�کنه احساس کردم خ�� تزد�که بوی عطرش دیوانه وار �ه قل�م و 
ی من  ....حسش کنم در چند سان��م��

بود  س�نه ام نفس ح�س... س�نه ... گذ� نفسهاش �ل وجودمو لرزوند 

:جع�ه رو از دست منتظذم گرفت زمزمه کرد 

ممنونم ام�� �اشا-

ب اهنگ و تری بوسه ای که رو گونه ام �شست و قل�م از �ار ا�ستا د و �ا ��
ین بوسه واقع�ت صدای  ذوق زدە اش �از �ه �ار افتاد و خاطر �شان کرد  ا

که م�خاد نو   ا�ه م�د�م. دارە و چه �ه وجد اومد اون لحظه تمام وجودم 
.رفت ببوسه حتما �� ج�اب ن�  موند بوسه که زود ازم فاصله گ

:و صدای ذوق زدە اش �ه من ام�د داد که داد  و گفت 

....ازت منونم ...تو خ�� خ�� خو�� -

:و گفتم .ل�خد زدم 

ی که خواستم رو دار - � .ە طرحش سل�قه ی من ن�ست اما گفتم  چ��

:صداش پر شادی بود �ا شادی تمام گفت 

....وجودت برام �ا ارزشه ع��زم -

رو ش��دم   دستمو گرفت  �ه حلو �� هدا�ت کرد و صدای �سته شدن در  
.و �ا هم همقدم شد�م در حا� که دستمو گرفته بود 

دم  .دس�شو مح�م ف��
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]07:58 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٦_�ارت#

:منو ل�ه ی تخت �شوند که گفتم 

�ازش کردی ؟-

 رو تو ن... کنارم �شست متوە شدم 
�

فس هاش و صدای تند تند ذوق زد�
:و �ا اش��اق ز�اد گفت ...متوجه شدم 

....وا�� خدا ا�ت ال�رس�ه -

گردنت نمیندازی ؟- 

ورتم و و دا�� �سهاش کنار ص. سا�ت بود که نزد�م نزد�ک حسش کردم 
و ...دستاا�� که دور ردنم بود متوە شدم دارە �اری م�کنه 

:دا�� نفس هش دیونه ام مرد کنار گوشم که زمزمه کرد 

...ت �دم جلو �ق�ه �شد به... منم این ای���ادو واسه تولدتو گرفتم -

...گر� � انگشتاش التها�� تو تنم �ه �ا کرد 

مردن  خصوصا بوی عطرش و نفس های داغش نزد�ک صورتم قصد دیوانه
... ح�ب تمام وجودم خود �ه خود �شار خس ن�ازی بود ع... منو داشت 

...�� تردد من عاشق شدە ام 

:ازم جدا شد  و گفت 

طال واسه اایون خب ن�ست ... البته نقرە است -

حن ارو� که ل�خندی زدم و دست برای لم�دن�د تو  گردنم رفت  و �ا ل
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:س� کردم  عشفمو �شون �دم گفتم 

.ممننم ع��زم -

.دوست دارم هم�شه گردنت �اشه -

تو گردنت ننداخ�� ؟-

:�عد لحظا�� کوتاە گفت .... 

.مر� ام�� �اشا ... ارە  انداختم -

:�ا ل�خند گفتم 

...ارزوی صدای خندهاته -

ون داد کنارم �شسته بود و  شانه �ه شانه ی من �ل� زدم ... که   نفسشو ب��
:و گفتم ... لحظه ای و دست بردم جلو که 

.م�شه گردن بندتو لمس کنم -

��� که از لمسش ردم همن کردن�ند ب... دستمو گرفت و سمت گردن�ند برد 
ب��� بود ... صبح دە �ار لمسش کردە بودم �ا عشق 

ن و  اب سکوت بود تند تند صدای نفس کش�دن و شا�د ترس شا�د ه�جا
س برهنگ�شو ح... دهنمو قورت دادم و دستم رو � شونه اش �شست 

و�شو ردشو میتو�ستم �شخ�ص �دم و خم شدم �ه ارا� و �ش... ردم 
.بوس�دم 

از ... ه نزد�� داتم دیوانه م�شدم از این هم... التهاب ز�ادی داشت درونم 
... و�ا شدم این دا�� نفسها و � انگشتا�� که �ه شانه ش خورد غرق ر 

که م�ک���د و   رو�ای گذشته و  نفس نفس تو س�نه مح�موم بود و قل�م بود 
...رو�ای گذشته رو تو ز�ونم ف��اد زد 

ون دادم و اروم زمزمه کردم  :نف� �ا التهاب ز�اد ب��

.در�ا ع��زم تولدت م�ارک  -
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نه ... نه  ه��� نم�د�دم نه ور�شو ... تا این حرف رو زدم لند شد ��ــــع 
 �ه موهام زدم 

�
 ز�اد �لند شدم چن�

�
...اشاشو که �ا الف�

... ��ه ن�ست و این سکوت شک ندارم  خا� از ک... �د تر از اون سامت بود 
خ�سه اون چشمای قشنگش 

ت و اروم نفهم�دم کدوم قست اناق رف... عص�� ودم داشتم دیونه ن�شدم 
 ز�اد �ه زحمت �ه خدم جرات دادم وگفتم 

�
:�ا �الف�

....�ا ..ت...تو-

 ز�ادی که �ه �لوم چنگ زد ... سکوت بود سکوت 
�

...  و احساس خف��
 و از گردنم ماساژ داددم از جلو تنم داغ بو .. دست بردم �قه ام 

�
مند� د از ��

 عص�ان�ت از دست خودم داشتم منفجر م�شدم 
�

...�الف�

....خفه م�شم ا�ه صداشو نم�ش��دم  

]07:58 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٧_�ارت#

ذشته داشتم از اینکه در�ا خطاب  کردم وغرق شدم �ک لحظه تو اطرات ک
...دیونه م�شدم 

...ا کورمال و عص�� نم�دو�ست راە درسته �..سمت در عص�� رفتم 

...ند قدم رفتم جلو عص�� تاب مندن نداشتم 

مندە بودم وخودم عص�� که �ا حر�� که زد �ا صدا�� که پ ر گ��ه بود  � ��
:حام م�خکوب شدم که گفت 
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نه  - � ...هنوز در�ا تو خاطرات پرسه م��

دم عص�� نتو�ستم �مونم �ا�د �ش فرصت ن�دادم �ا�د �ه خودم فرصت �
ضدارشو �مندم ب�ش�� نارات م�شدم که صدای �غ... بودم از دست خودم 

...�مت دررفتم عص�� ... م�ش��دم 

ون و د.. �ا ص�ان�ت و کورمال �ازکردم  ..ر رو عص�� �ستم و تا از در زدم ب��

......صدای زنگ م��ا�لم بود 

..من عص�� �الفه بودم ... �ا عص�ان�ت ا�ستادم � بود 

...م�ا�ل رو از جی�م در اردم 

...نه م�شد �ذگردم بهش ��م تاسو وصل کنهنه خودم 

� له دیوار رفتم  ..عص�� سمت اتاقم �ا دستکرف��

..�از صدای زنگ م��ا�ل  برای �ار دوم �لند شد 

 و ع
�

� طور �ا انگشت �ا �الف� ص�� نم�دونم کدوم جهت ب��د هم��
....م�کش�دم 

� ضع��� ش��دم و ��ــــع سمت وشم برم و حاب دادم فتم  که صدای الو ف��
�چ�د و شا�د ک� �اشه مه �اشه تا الو گفتم صدای محست تو وشم پ

:گفت 

...کجا �� �� -

ون دادم و س� کردم �ه  خودم مسلط �اشم  ....نف� ب��

ون دادم و گفتم  :و نف� ب��

..سالم -

...نگران شدم .؟ ...تو خو�� ...سالم ام�� -

خوت خ�� ... من خ��م -
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...تولدت م�ارک �� ... خ��م -

م�دم نا ام�ذد نف� برون دادم د�گه شوف�� نداشتم د�گه دخو�� نداشتم ا
:�ارم گفتم شدە بود �ا لح�� ا�ندە از درد مه س� ردم �ه روی خودم ن

...لطف داری مر� -

ا �چه ها و الناز م�ام ام�� �عد از شام  �... ز�اد لف�ش ندم ام�� �� �ار دارم -
...اونجا د�دنت 

 ز�ادی که تو �ا �� م��..  نف� بژرون دادم نتو�ستم رد کنم و ��م ن�ان 
:خودم  حس کردم اما �ه روی خدم ن�اوردم گفتم 

...خوش اومدین -

ون دادم که  صدای ش... اون ذوق زدە بود من �� م�ل  ادش تو نف� ب��
:گوشم پ�چ�د و کفت 

گفتم اروز .. .�شد د�گه ...د�شب  خواس��م ب�ا�م مهمون داشتم مهم  بود -
.�ا خ�ال راحت بهت خ�� �دم 

...ممنون محسن حان که  �ه �ادم بودی -

ک گرفته در هم الناز ک�......مه من چندتا ام�� دارم ... این چه حرف�ه �� -
....این تولد فقط بهونه است ... �اش�م 

. �شکر کن ررا�� �ه زحمت ت�ستم از الناز خ��...�از هم ازت ممنونم -

جا�� که نم�خواس�� بری -

سه  ار اومدن وق�� قر ... پوزخندی زدم  �� صدا  متوحه �شدم تازە می��
و عص�� بودم   م�ذارە خصوا امروز �ا این گندی که زدم دلو دماغ نداشتم

خوش اومدین ...جا�� ن�ست ... نه  -

...می�ینمت ... خ�� هم عا� ... �اشه -

خت که و �الفه و عص�� م���ل رو رو ت.... ... قطع کرد ... سکوت کردم 
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:تمام کنار   تخت ا�ستادە بودم انداختم و ز�ر لب گفتم 

....لعن�� -

]07:58 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٨_�ارت#

فرستادم گفت  پرو�ن  رو ... برای شام تنها بودم خودم نتو�ستم �م دن�الش 
...�اور نکردم ... � درد دارە خوا�ه 

تو اون   بهش حق دادم  �ارم... م�دو�ستم قهر کردە و بنای قهر دارە 
...موقع�ت خ�� ازار دهندە بود 

ودم و اخ��ن اصال نتو�ستم مدام تو فکرش ب... چند لقمه ای�ه زور خوردم 
.�غ�� که تا این لحظه فقط مدام بهم خاطر �شان م�شد 

.�مال الناز و محسن پ�دا شدن ... طو� نکش�د 

قا�ل  وتمتم مدت این سالهای دوس�� برام هد�ه های... طبق هر سال 
.هیچ کدوم خوشحالم نکردن  ... توج� اوردە بودن 

ا� انچنا�� دست بردم گردن�د گردنم ارزش م... هرچند خ�� تظاهر کرذدم 
شتچنای دن�ای ام�دوارم اتف�� واسه رو ... نداشت اما دن�ا منو ساخته بود 

.واهم �خش�د که واسه خودم ساخته بودم ن�فته که د�گه هرگز خدم رو نخ

از ..�� برە حق دارە برنجه ناراحت �شه و ح... من اونو در�ا خطا�م کردم 
ن�ام نابود فکر اینکه فقط برە و فقط �ک فکر �اشه  نه واقع�ت تمام د

� چه اتفا�� افتاد تمام ذکرم. م�شه  فکرم قل�م پ�ش  نفهم�دم �� شد �� ف��
...اون دخ�� بود 
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� چند سا عت رفت�شون ر و هم  ح�� متوە �شدم � بودن � رف��
؟...گذشت 

� بود ... دو سه روزی ذشت ..  دە بود �ه و ا�ه مون... �امن هنوز � سنگ��
� و �ق�ه بود  ... خاطر اومدن خاد� و افش��

..� کن�م قرار بود ب�ان و �ک �ی از پروندە ها رو همه �ا هم برر 

...قرار شد ق�ل از شام ب�ان 

حضور توت�ا بود  و اومدن انتظار اومد�شون رو داشتم  اونم ب�ش�� �ه خاطر 
...جلو اونا عادی و معلم� بود 

 �  �شس��
�

� شام بود�م تازە ه� �دم نه نه صداشو ش�... نبودش ... � م��
... چقد ب�قرارش بودم ... خندشو 

خه واقعا نه لعنت �ه غرورم که �از نتو�ستم برم ازش عذر خوا� کنم ا
� حر��  ...جرا�شو داشتم نه روی گف��

ته بود�م  � � شام ��� بوی .. د پرو�ن داشت �ذیرای و �و م�کر ... � م��
...عطرشو خوب م�شناختم م�دو�ستم که هس�ش 

:اروم گفتم 

پرو�ن توت�ا نیومد ه هنوز چرا ؟ -

� -پرو�ن  �ف داش�� ...�اال ���

ون دادم ه پونه بود و واب داد و گفت  :نف� ب��

...داشت نماز م�خوند -

...من که خ�� گشنمه د�گه منتظر نم�مونم -مینا 

:فتم �ا ل�خندی گ...ممکن بود  �از نخواد ب�اد .. چارە ای نداشتم 

...�فرما�د ... �فرما�د م�ل کن�د -
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 �از لهم ل�خند زد که بوی عطر ه م
�

� لحظه ان�ار زند� ام خستگیهام هم��
 بود و صداش ت�ش قل�م که

�
:گفت   اومد و صدای قدم هاش ن�ض زند�

...دیر شد ... معذرت م�خوام -

غرورانه �ه صند� کنار دستم کش�دە شد و من چه م... ل�خند زدم ... اومد 
� �ع�� فراموش قهر ... خودم �ال�دم  ...کنارم �شس��

 � جعفر ط�ار اینقد نماز نم�خونه که تو م�خو��  -افش��

:همه خند�دن اروم که �ا خندە گفت 

...  خور ب�خودی حرف نزن -

� که �� �ار داری �ا�د انرژی داشته �ا�� -پونه   �خور افش��

ام گفتم  :من �ا ل�خند برای ادای اح��

- � � تعارف نک�� .که دست �خت پرو�ن حرف ندارە ...م�ل کن��

خصوصا �لم  البته دست �خت پنه هم حرف ندارە... واقعا هم عال�ه -مینا 
...�لوهاش عال�ه 

:توت�ا �ا لحن شادی گفت 

...جمعه همه رو دعوت م�کنم �ه �ف �لم �لو -

 � از�م -افش�� .واقعا خوردن دارە عاشق �لم �لو ش��

]07:59 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٤٩_�ارت#
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:ادامه داد  کنار �شقاب و چن�ا� دستم داد و اروم�� ... دستمو گرفت ......

سوخار�ه ام�� �اشا-

ر حال از صدای  چن�ال خوردن �ق�ه معلوم بود همه د... ل�خندی زدم 
:خوردن هس�ند در سکوت که گفت 

سس ب��زم ؟... �اهو و گوجه هم گذاشتم ت�که کردم -

.خوشخال بودم  از اینکه قهر رو کنار کذاشته بود و این �ا�ا اش�� بود  

��م لطفا ... ممنون م�شم -

:�عد چند لحظه اروم گفت .... 

.��م گذاشتم-

ز چه اشتها اپر و صدای پر شدن لیوان نف� �ه س�نه دادم بوی غذاها امرو 
.در کنار اس�شمام نفسهای توت�ا ... بود خ�� 

ی الزم نداری - � ؟...اینم دوغ چ��

ل�خندم قصد محو شدن نداشت 

اروم زمزمه م�کرد�م ... لطف کردی  -

این قرص عای جد�دت �عد از غذا هست -

...در ح��انم -

د دستمو چن�ال دستم بود س� مردم که تکه ای بردارم �� سختم بو 
...گرفت 

حضورش  و دا�� نفس هاش تو گوشم اشب دیوانه کنندە بود خصوصا �ه
ه اروم تو گوشم کنارم احت�اج داشتم �عد چند روز نبودش دیوانه ام مرد ک

:زمزە کرد 

...م�دونم دست �اچه ای اروم �اش ... عجله نکن ع��زم -
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ناسه   این اون تمام روح�ات منو مو �ه مو م�ش... نم�دو�ستم �� ��م   
م�شناسه ح��  رفتارش اخلتقش و توجها�ش �ه من برام جال�ه همه ورە منو 

... �ا غذا خوردنم �� �ه حال درونم بردە که

:اب دهنمو قورت دادم اروم زمزمه کردم 

...�� قرارم -

د و چه  جنو�� در وجودم � � و مح�م ف�� ه طوفا�� دستمو گرفت ز�ر م��
د  ل�ام از ا�ر بوسه ای نگ�� ... برخاست و التهاب درونم �ه ا�شم کش�د 

.رفت ارام نخواهد گ... چشما�ش وجودم همچنان در طغ�ان و یران�ست 

ب ر� چند روزی از برر� �ار �� وقه و �ا حد�ت تمام از حسا....
...گذشت 

�  �عد از خاد�. امشب �عد از چند ش�انهروز �ار �� وثقفه و متوا�   و افش��
کت رفتند تا چند مدرک لزم رو �دون  اطالع ک�  ب�ارند ن�ا�د شام  �ه ��

ند  کت و معاون در ج��ن قرار �گ�� ...مدیر عامل ��

...الش بودن همه �ا هم در ت.... منو توت�ا پونه و ن�ناهم مشغول بود�م 

ای بود و تو  خاد� هم ه از دوستان دوران دا�ش�اهم بود پ�� �ا ج��زە
� و صداق ت��ن �ارمندان ��  کت خودم مشغول �ار بود  ام�� ......کت ��

... ....�ا �ه �ای اینها من بودم .... 

ا امضای تو �ای این قرار داد تار�خش برم�گردە  �ه سه سال پ�ش ام-توت�ا 
...عقد این قرار داد ن�ست 

ب�ینم -مینا 

� تار�خشو ن�اە کن ... �ا دقت ن�اە -توت�ا  ندارە �ا این  ه�چایرادی... بب��
تفاوت که امضا �ای قرار داد مال ام�� ن�ست مال مجدە 

؟....ج��ان چ�ه -من 

396



نه ا-توت�ا  � ما �ای او�� که این قرار داد �ا او�� که دست خودتونه مو نم��
...دس�تونه 

ی کش�دە شدن �اغذ رو که از دستم گرفت متوجه شدم   هرچند چ � ��
:نم�د�دم و ادامه داد 

� همنه م�الغ فرق دارە فقط - � ع�� هست �ای ��  �ای �� امضا ام�� ... بب��
.�عداین تو �ا��ا�� بود ... نه 

:پونه برگه رو گرفت و گفت 

.�دە منم ن�اە کنم -

]07:59 30.03.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٥٠_�ارت#

م�لغش خ�� ز�ادە -پونه ...

� طور گوشم بهشون بود که مینا گفت  :مه��

... ضا شما ن�ست این هم مال چهار ماە پ�ش �ا همتای المان�تون �از هم ام-
البته �سخه ی اصل�ش ز�ان المان�ه ین ایرن�ه 

ون دادم  اونم چهار ... صال من از این قرار داد ها اطال� ناشت ا... نف� ب��
...ماە پ�ش 

؟...می�شه �خو��  -من 

...توت�ا بود که مال قرار داد رو خوند 

�ا�د �ا اص� تطبیق �شه ممکنه �از مغایرت داشته �اشند -
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.اینو د�گه�ا�د خاد� ب�اد چک کنه -مینا 

...�ای اصل�ش امضا خودته -مینا 

ز این قرار داد من اصال خ�� ندارم ا.. ام�ان ندارە ممکنه جع� �اشه -من 
...ها 

شما �ه هاطر ...امضا االن تو �� لرزش دارە اما این خ�� ��عه -توت�ا 
ا�طتون � امضاتون فرق کردە  � ��...

�ا حرص  تک�ه �ه م�ل دادم... م�لغ ز�ادی بود ... پو�� کش�دم �ا حرص 

� ب�اد  بر� کنه معلوم م�شه -پونه  افش��

 زدم بهم ر�ختم و گ
�

:فتم اینقد �الفه و عص�� بودم موهامو چن�

. �م دارە منفجر م�شه -

م�خوای برم مسکن ب�ارم-توت�ا 

�م درد م�کنه -

...�ه خاطر این چند ش�ه است خسته شدین -پونه 

ستمو رو هم �م �ه �ش�� م�ل تک�ه دادە بودم و �ل�ای خ.. پو�� کش�دم 
:کذاشتم  گفتم

تا ت�ل�ف   مجد و اح�شام معلوم �شه فکرم اروم نم�شه -

� تموم �شه -توت�ا  ام�دوارم همه چ��

کت هر �اری دلشون  خواسته کردن -مینا  �ا اسم و رسم ��

 بهت  و� خ�� حرفه  �عد ب�ست سال متوجه ��� وک�ل خانو  -مینا
�

اد�
نارو زدە 

� منو ر�خته بهم بهش خ�� اعتماد داشتم اون وک�ل-من  اقا جون بود  هم��

حتما نم�شناخت اونو -مینا
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:صدای ا�فون در بود و همزمان صدای توت�ا که ��ــــع گفت

..مینا شالمو �دە -

براش مهم بود ؟... نفسم تو س�نه موند 

ب�خ�ال �ا�ا -مینا 

 دارە این دخ�� که دن�ا�� ... توت�ا �ا حر�� که زد ک�لو ک�لو قند تو دلم ا�شد 
...هزار اختالف دارە �ا در�ا

� میپوشم چه برسه... من نماز م�خونم -توت�ا  خاد�  تازە جلو افش��

� و خاد� داخل شدن  ....افش��

� بود که گفت  :�عد از دو سه ساعت �از �ار �� وقفه افش��

� مشخص م�شه چقد اختالص شدە تا اخ��ن ر - قم فردا د�گه همه چ��
رت گرفته محس�ه م�شه و چه ار های غ�� قانوی و �دون اطالع شما صو 

کت ز�ر سوال م�شه �ا �ارهای قانونوی که �ا اسم �� -پونه  کت صورت ��
گرفته 

...مجد و اح�شام  هیچ وقت فکر نم�کردن که لو برن -مینا 

مهدس اطالع دادم  �ه قرار داد جد�د دار�م �ا همتای الما�� وق�� �ه-خاد� 
متوجه شد شا� شد  و اونو در ج��ان  ر�ز �ه ر�ز اتفاقات قرار دادم مجد که

ون دادم که توت�ا کن ارم �ا فاصله �الفه و عص�� بودم نف� �ا حرص ب��
:�شسته بود گفت 

...امشب خ�� خسته شدی -

]13:25 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

١٥١_�ارت#

 تمام �ه عمق س�نه دادم  که ادامه داد 
�

:نف� از خست�

ە - امشب خ�� ب�دار موندی این همه فشار واسه چشمات م��

� گفت صدای تند تند جمع کردن برگه ها و �اغذارو خوب مش��دم ک :ه افش��

.د�گه دیر وقته ما هم �ا�د ب��م -

...امشب رو اینحا �مون�د -توت�ا 

 من فردا �الس دارم از اینجا تا دا�ش�اە خ�� دورە-مینا 

 � کت م�ا�م -افش�� نه تو�� �ا�د ب��م فردا �عد ��

احت احت�اج دار�ن -خاد�  .دیر وقته مهندس شما هم �ه اس��

�د جوری �الفه و خسته بودم 

ان م�کنم .... زحمت کش�دین شما هم حسا�� -من  ج��

نفرما�د ق��ان وظ�فه است -پونه 

� هم �شت � پونه ��ــــع گفت  :افش��

خوشحالم که زحماتمون دارە ن��جه  م�دە -

:ل�خندی زدم خسته و گفتم 

تالشتون قا�ل تقدیرە -

این وظ�فه است -خاد� 

� تمومه -مینا  ...فردا ع� همه چ��

سکوت بود من

� خودشون بود من تمام م... جمع کردن  � ب�� ی گف�� � دت رو هر کدوم چ��
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 داشتم دیونه م�شدم،  ا
�

عتماد هم�شه م�ل  لم دادە بودم ب�ش�� از خست�
.بهم اس�ب شد�دی رسوندە 

...توت�ا �ه �درقشون رفت 

.�عد دقا��� برگشت 

ور بود رو هنوز ازم فاصله داشت از همون فاصله ی دور که صداشو   د
:ش��دم گفت 

م - ؟...فشارتو �گ��

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

خ�� خستم توت�ا خ�� -

:در حا� که �لند م�شدم ادامه دادم 

...منو ب�� اتاقم -

نو � برد اما �ا اینکه راە تااقمو خوب �لد بودم ، هرچند هم نم�گفتم م
.دوست داشتم ��م و همراه�م کنه 

...�ازومو گرفت همراهم شد 

:اروم زمزمه کرد  

� معلوم م�شه - � �ارش درسته ... فردا همه چ�� .افش��

:�ا ل�خند گفتم 

رها �م�م ک�� تو هم   خوب �لد�ا  درستو که  تموم کردی  م�خوام تو �ا-
.ع��زم 

� واج�� - .ە�اشه اما �عد درمانت فعال معالجه ی تو از همه چ��

.�له ها رو �ه ارو� �اال � رفت�م 

ون دادم،   �اد اون لحظه  که  ...نف� ب��
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:اب دهنمو قورت دادم و اروم زمزمه کردم 

...خوشحالم که منو �خش�دی -

ون داد رو متوجه شدم  و اروم زمزمه کرد :نفسش که ب��

من نگران توام _   

:سکوت کردم که ادامه داد 

ی - تو هنوز �ا قل�ت و عقلت درگ��

...من ..من .. حق �ا توت�ا  نه نبود 

اورش سا�ت بودم واقعا چه شد که این اتفاق افتاد من که قل�م �
چرا ؟ ...کردە 

...شد اما  ا�ستاد صدای �از شدن  در اتاقم بود دس�ش از �ازوم جدا  

:دم اب دهنمو قورت دادم،  دستمو سم�ش دراز کردم و زمزمه کر 

...�گ�� دستامو _

..�ه دستم که سم�ش بود رو �ا چند لحظه کوتاە گرفت 

ه تو دستای و دست ازادم هم دست برد گرفت جلو روش  بودم �ا دستا�� ک
.داغش بودن 

]13:25 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٥٢_�ارت#

ی ، نجاتم �دی از این سقوط - م�خوام دستامو �گ��
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...اما ... تو او�� ام�� .... تو -

:پو�� کش�دم و گفتم 

دی ؟ منو �خش�... ارە اما �م�م کن  ،  نذار �دون تو سقوط کنم -

رفتم دستم که تو دس�ش بود جدا کردم و خودم دستاشو  تو دست گ
دم  :و گفت .ف��

 ؟عقلت منو دارە قل�ت �� .تو قل�ت،  ذهنت   هنوز �� ن�ست -

:اب دهنمو قورت دادم، نفسم تو س�نه ح�س بود و  گفتم 

درسته .. .همه ی وجودم مال تو،  هنوز  چشم قل�م و عقلم �� ن�ست -
...تو ذهنم .... پ�ش� عاشقتم اما تص��ر تو ن�اهمه  

ذاشت و اروم و تا خواستم ادامه �دم چنان ��ــــع �� از دستاشو رو ل�ام گ
:کش دار گفت 

� درست م�شه - ..هششششششششش همه چ��

:مزمه کردمدست بردم دس�ش که  رو ل�ام بود گرفتم و بوس�دم و اروم ز 

گ�� این اتفاقم �ذار �اورت کنم ،  من نم�دونم چرا اون طوری شد،  من در -
....�ز�ش کردم ز�ونمو 

� طور تندتند بوسه م�ذاشتم رو دستاش و گفت  :هم��

..اما ... من هم�شه پ�شتم -

:�ه �غ�� تو صداش بود و گفتم 

تو رو خدا گ��ه نکن اذیتم م�ک�� -

ون داد �از همون �غض بود و  گفت  :نفسش رو ب��

...اخ��ن تص��ر چشمات همونه ارە  اونه؟ -

:تا این حرف رو زد �� عص��  شدم و �ا لح�� عص�� گفتم 
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 �ع�� ب... اینو نگو .  نه ، نه توت�ا نگو -
�

! هم اعتماد نداری این طوری که م��

:�ا گ��ه گفت 

نه  اعتماد دارم اما حرفت دلمو سوزوند -

تم دستم از دستاش جدا شد و سمت صور�ش هدا�ت کردم دوست داش-
...�از لمس کنم صور�شو ،  مث اون �ار تو �اغ 

تامو خ�س دستام �ه ارو� رو صور�ش قرار گرفت و خ�� اشک � انگش
:کرد که اروم زمزمه کردم 

...ال� ق��ونت �شم -

تاد،   تند ��ــــع  دستام �ه اروم رو صور�ش در حرکت بود ،  قل�م �ه ت�ش اف
�انم  ان�ار رو دور تند ب ود و لرزش دستان رسوا�� عشقم ب�ش�� از این،  ��

...ز�اد 

...  �ل� �ست 

ز�ر لمس � انگشت نرم  دستام حس کردم   

ر�ش قرار  �مو ��م �� اردە خم کردم و دستام خود �ه خود کنار صو  
و بوس�دم  قل�م از حرکت ا�ستاد وق�� ل�امو رو ل�اش حس کردم... گرفت 

...اروم 

�ان قل�م و لرز توت�ا   مچ دستم قرار  دس�ش رو ... روی  هزار  بود صدای ��
...  رفت ،  و من بوسدم ل�اشو 

اما دلم  نفسم داشت تنگ م�شد و ... مچ دستمو مح�م گرفت و فشاری داد 
برای دا�� از بوسه ی شهد شک���ش را�� نبود 

:خودش ازم جدا شد هق کرد و ب��دە ب��دە زمزمه کرد  

عشق...نذار �ه گناە الودە  شه  این    -

ه س�نه دادم و هنوز دستام کنار  صور�ش بود ، مچ دستمو ول کرد و نف� �
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:گفتم اروم 

�ا . ندم من �ا وجودت �ا لمس تو  ز ... �اورم کن ... �اورم کن توت�ا -
.م�کنم  بوسه های تو من  دن�امو می�ینم که پ�شم هس�� وجودتو حس

:�ا گ��ه دستمو گرفت 

...اما ...�اورم کن که پ�شتم اما -

ن عذاب اون هق هق کرد من دن�ام س�اە م�شه م...�ه دفه هق هق کرد 
:م�کشم که ادامه داد �ا هق هق 

...�اشه  نذار برداشتم اش��اە...اما نذار �اورم بهت اش��اە �اشه -

]13:25 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٥٣_�ارت#

س�ش بود رو تا ته حرفاشو متوجه شدم �ا التماس تو لحنم دستم که تو د
:و گفتم �اال اوردم و �ا دست د�گه همون دسس�شو گرفتم �ا بوس�دم

�مون کنارم   منو ب�خش ع��زم،  �خش ،  این تنها�� دارە دیونم م�کنه ،-
ن �ه حضور تو خاطرە ���  تو تار�� هام که جون م�دم �عد تو ،  م... �مون 

.دلخوشم ام�دم �ه فرداهای روشنه  �اتوعه

:�ا گ��ه در حا� دس�شواز تو دستام جدا کرد گفت 

�اور کنم که تو  �ه خدا تو�ل کن ام�� �خدا  من پ�شت م�مونم اما م�خوام -
.وجودت من توت�ام نه �ه طوفان کهنه ی و�رانگر 

ل س�نه دادم و صدای قدم ها�� که �ا �عت دور شد تا نف� �ا حرص داخ
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...و صدای �سته شدن در اتاقش بود 

...   وری مدارک �عد از سه هفته تالش و �ار �� وقفه ی �چه ها  و جمع ا.....
ط �از گرداندن م�ا کت و مجد و اح�شامم بر کنار شدن اما �ه �� لغ �ه ��

.�ارخونه از ش�ا�ت �ف نظر کنم 

کت مشغول شدن و پونه ، مینا هم � �  �ا خاد� تو �� مک دست اونا و افش��
اینکه تو این  �ا ...ز�ر نظرشون مشغول �ه �ار شدن تا جذ�ه �ه دست ب�ارن 

.پروندە ها ل�اقت �اری خودشونو ثا�ت کردن 

ا هم موکول و جواب مین. جای جالب قصه خواست�اری خاد� از مینا بود 
.شد �ه �عد 

.دخ�� است د�گر ناز م�کنه احت�اج �ه وقت دارە 

...خاد� جوان برازندە و مورد اعتماد من بود 

کت منصب شد    داشت و و از هر نظر مش�� ن. �ه سمت مدیر عام� ��
....مورد تا�د من 

!!!امشب قرار شد مادرم �ه د�دنم ب�اد،  تعجب نک�د 

.من هم مادرم هست هم �درم 

.ود که قصشون درازە ،  دو هفته ای بود که �ه تهران اومدە ب  

تصادف  که کردم چند روزی �ه د�دنم اومد

 م�کرد  
�

ادر بود و بنا �ه ح�� �ا اینکه دلخو�� ازش نداشتم اما م.ام���ا زند�
.�ه گردنم دارە �ا�د �ه مالقت امشب �اسخ �دم

.وست هم نداشتم ازدواج کردە  دوتا دخ�� دارە که تا حاال ند�دم �ع�� د 

از برە چند روز ق�ل اومدن مادرم توت�ا تصم�م گرفت �ه مسافرت ش ��

� تو�ستم تنها�� رو من شب �ا  اومدن مادرم تنها بودم ، دلم رضا نبود برە ن 
تحمل کنم و نبود�ش برام قا�ل �اور نبود
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این ... م من خ�� �ه حضور عطر نفسهاش و صدای خندە هاش وا�سته ا 
؟...جنون عاش�� ن�ست 

)سه روز ق�ل (

 عاش��   و  رنگ! من خ�� نگرا�ش بودم،   مگردست من  بود
:؟  �دون تامل پرس�دم !دلوا�س�ست

ی ؟- �ا ات��وس که نم��

�  خواستم  برام  �ل�ط ات��وس رزور  کردە  - چرا از افش��

ون دادم  نف� ب��

�  جلوم که چند دق �قه ق�ل گذاشته �ل�ط هواپ�ما رو از داخل کشوی  �ل م��
�  گذاشتم و گفتم  ون  کورمال رو م�� :بودن رو کش�دم ب��

...ساعت دە پروازە -

....اما -

ون دادم و گفتم  :نف� ب��

درت �گو رس�دی �ه برا... دوست ندارم �ا ات��پوس بری نگرانت م�شم -
..حتما ب�اد فرود�اە ق�لش اونجا �اشه 

صدای خش خش  صدای �از کردن

�ا�ت  رو ش��دم  

:اب دهنمو قورت دادم و گفت  

�اشا ؟- !اینا چ�ه ام��

:م�دو�ستم  که مقصودش چ�ه که لب تر کردم و گفتم 

...الزمت م�شه -

م خ�� �ه م- .ن لطف داری احت�اج ندارم  مهندس همینکه �ا هوا پ�ما م��
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خ� �ه وق�� م�گه مهندس ��م احساس فاصله حس م�کنم ب�نمون که ا
:ابرو دادم و گفتم 

لطفا �ه من نگو مهندس، خواهش م�کنم  -

:سکوت بود که ادامه دادم 

...احساس فاصله م�کنم این ازارم م�دە -

]13:26 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٥٤_�ارت#

:�از هم سکوت بود ،  نف� �ه س�نه دادم و گفتم 

ی اما �دون اصال طاقت دور�تو ندارم - .داری م��

�از هم سکوت 

:نم�دونم چرا حس م�کنم زل زدە بود بهم و  ادامه دادم 

� رو بهت ن� دادم - ا�ه سال�رد �ا�ات نبود اجازە ی رف��

لخوری لح�ش اخ� که تو چهرە اش و لحن ش�خ و کو�انه ای که چاش�� د 
:بود خوب  تصور م�کنم  و  گفت 

..اما �عد چند ماە مرخ� حقمه خب-

:فتم ل�خند  زدم این لح�ش عج�ب دیونه ام م�کنه و عاشق�� و  گ

م در�م کن خب م�دونم ع��زم اما من بهت احت�اج دارم ن�ا�� دلتنگت م�ش-

 گذشته از گفت�ش واهمه ای نداش
�

  حق�قتا �ارم از  وا�ست�
�

تم �ه دل�ست�
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.غ�� قا�ل ان�ار�ه 

سکوت ب�نمون  بود

حوای مختلف �ه ز�ونم جواب عاش�� �اە و ب��اهم که �ه ز�ان �� ز�ا��    �ه ن 
:� امود و  گفتم 

�ل�ط رفت و برگشته -

د�دم -

� هم قاسم فرود�اە منتظرته - ...رس�دی بهم خ�� �دە برگش��

فته ام رو بروز �عد مک�� کوتاە اروم و �ا لح�� که س� کردم احساسات نه
:�دم ادامه دادم 

.توت�ا جان دلم مراقب خودت �اش -

م - رس�دم �اهات تماس م�گ��

منتظرم -

�شون دادە �شه  �� �ه حالم � برە �اهوشه ن� ذارە عشقم �ه حر�� فراتر 
� منتظرم گفتنا و مراقب خودت �اش گفتنا جنون عشق ن� که ! ست هم��

: موض�ع گفت تپ �� قراری های رف�ش  رو دارم �شون م�دم  که برای تغ�� 

� رو سفا- رش کردم،  داروهاتو �خور راس ساعت �ه پرو�ن خانوم همه چ��
.رژ�متو رو هم رعا�ت کن و ب�خود هم ب�قرار ن�اش

. اش سا�ت بودم دوست داشتم ادامه �دە ،  عاشقانه �شه جمله ه

...مراقب خودت �اش،  ع��زم �گه 

ون دادم که گفت  :نف� ب��

ام�� ش��دی؟ -

نمه در سکوت  محض بودم و دلم دوست داشت �شنوە که اونم نگرا
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ب ش��دن این دوست ندارە برە اما مجبورە،  ارە دلم �� تا... �� قرارمه 
...حرفهاست 

:دوست داشتم تکرار کنه اسمموو  گفت 

م �د عن�� نکن�ا - ارە م�اد �شنوم �گن مامانت د... ام�� �اشا ع��زم من دارم م��
...!�د اخال�� کردی،  �اشه ع��زم 

� �ه �� �چه بودم احت�اج �ه توجه داشتم ان�ار مادرم ە چند  ع�� دارە م��
.روزی تنها �اشم 

:�م �این انداختم و زمزمه کردم 

.�ه حضورت تو عمارت �د جوری عادت کردم -

شدم ون داد حس کردم کنارم بود مگه م�شه متوجه �نفسش رو ب�� 
فاصله اش �ا من چقدە

دا�� ت�ش رو �دون لمس �اور دارم 

اما م�خوام تو وجودم رخنه کنه  

.�� جه�� که �شسته بود �ه ارو� چرخ�دم    

...نه و نف� عمیق دادم داخل س�. دستمو �ا هزار ترد�د جلو بردم 

�ار  تازە ی  دستم دن�ال نقش و ن�ار صور�ش بود که حک کنه امروز برای
تهاب �شارن�ازم عاش�� تو  ذهن و قل�م  وجودم �شار �شه از دا�� این ال

.�ه ن�از  این لمس 

د اروم بود ن... دستم رو صور�ش بود ، لمس کردم �ا هزار ام�د  � فس نفس م��
...�ه ارو� 

م لرز�د،  اب دهنمو قورت دادم تر� �ه دلم �ه ز��ا�� �شست که دست
.رامش بود این همه ه�جان و ترس برای من نها�ت ا... نفس نفس زدم اروم 
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وم زمزمه دستم  و  � ا�شتام جای جای صور�ش رو تو دلم حک زد  ار 
:کردم 

.روشنا�� زندگ�م شدی -

ی نگفت ن� دو�ستم حسش چ�ه امامن و�رون تر از دیروز  � استوارتر ...   چ��
.از هر شب     �ا و�رانه های عاش�� ام  مصمم �ه عشقش 

...انگشت شصتم رو ل�ای خ�سش بود و چه وا��� �ه دلم افتاد 

داشت  اما دلم  چش�دە بودم طعم این لبها و خ�� رو ،  ل�ام هوای ل�اشو 
خشدار م�شه ...   منع ، برای غرورش 

.انگشتم ثا�ت رو ل�اش بود  

:اروم �ا صدا�� لرزون زمزمه کردم 

.مراقب خودت �اش ع��زم ،  طاقت دور�تو ندارم  -

:وم لب زدم عشق اجازە نم�خواست د�گه داشتم �م � اوردم که خ�� ار 

؟...اجازە هست -

ود فشار ه��� نگفت  حرکت انگشت شصتم رو ل�اش �ه نر� در ادامه ب
ه بوسه ای از ارو� �ه ل�ش زدم و اب دهنمو قورت دادم همزمان لب زدم �

:راە دور و زمزمه وار گفتم 

ا��  که وجودت �ه تک تک س - لولهای �شنه است وجودم برای چش�دن ��
...تنم  �ه مس�� دادە 
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:فتملب گ��د�شو ز�ر ا�شگشتم حس کردم و نف� عمیق کش�دم و گ

....این روزها � تموم م�شه ؟  �� تا�ه دلم -

:دستمو گرفت و اروم زمزمه کرد 

 �� صبور �اش -
�

م�دونم �� م��

...نمیتونم بوی عطر نفسهات  هوا�م م�کنه -

اوت �شست دستمو ول کرد �ه دفه دا�� بوسه ای که روی ل�انم �ه طر  
.دیوانه  م کرد 

رە خورد  دستام �� اخت�ار دو طرف صور�ش رفت و لحظال�� طوال�� گ 
.دقا��� طوال�� ... وجودمون �ا هم 

و �مو ب�ش��  دس�ش �� کنار صورتم بود و در نوازش �� �شت گردنم بود 
.�ا کرد  سمت خودش هل م�داد و این �ارش چه ا��� بود که در من �ه

.�ا دماغش نفس عم��� کش�د ازم جدا شد 

:چه دلنواز بود این بوسه اش که ب��دە ب��دە گفت 

...منم دلتنگت م�شم  -

ی قدم ها�� تا خواستم حر�� بزنم ��ــــع �لند شد�ش رو  حس کردم و صدا
.. که �ه حالت دو بود سمت �له ها  رفت  

م  ود و چه هوا�� �ش�مو�� بوسه ای که  پ�ش قدم شدە ب.. این �ارش �ع�� ��
.در دلم �ه �ا کرد 

هم نیومد �ا  تا رفت�ش اصال د�گه ند�دمش برای خدا حاف�� لحظه ی اخری
اینکه تو سالن بودم 

.مادرم تازە از راە رس�دە بود   

.�ه   بهونه ای اومدن مادرم هزار �ار ساعت رو پرس�دم 
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شا�د پنج دق�قه ای   ب�اد   

...ساعت رفت�شو م�دو�ستم  

�از نیومد ،  پرو�ن م�دو�ست تو دلم اش��ه  

این هه �� تا�� و ناآرو� من �ه خاطر حضور مادرم نبود

� توت�است  برای رف��

دم   � ب�تا�� و جنو��  و من موندم و سه روز �� قراری و .....داشتم �ال �ال م��
که ارام�� نخواهد داشت

انه منتظرم   .جز �ا  �ازگش�ش که ب�ص��

�از نکردم که  سا�ت بودم و اروم �ا اینکه مادرم اومدە بود لب �ه حر�� 

:�عد رفت�ش مادرم پرس�د  

؟...پرستارته -

:تک�ه �ه م�ل دادە بودم و خو  �د بودن دروغه و گفتم 

مدت�ه -

خ�� �انمکه -

ون دادم که ادامه داد  :نف� �ا حرص ب��

پ��زاد م�گفت در�ا ترکت کردە ؟-

س اینو پوزخندی زدم و در�ا خ�� وقته تر�م کرد و مادر االن می ��

:�ا �� تفاو�� گفتم 

!برای شما چه فر�� دارە ؟-
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١٥٦_�ارت#

همون به�� که ترکت کرد �ه  دردت نم�خورد -

ها�� شا�.. مادرم چند �اری در�ا رو از نزد�ک مالقات کردە بود  � د چ��
� دو�ست که من درک ن� کردم 

ن خ�� � در همون چند �ار هم بهم گوش زد کرد و از د�د�اە خودش که م
.خر گرفتم ن� اوردم گفت که دخ�� جالب و معقو� ن�ست و من �ه تمس

...اون موقع درک نکردم هرگز 

.� لج�ازی گذاشتم حرفاشو 

�� دلخور عص�� بودم و �� لح�از�م زدە بود �ه �م از دست مادرم خ
بودم سالهای ساله 

:حرف برای �ال�ه ز�اد داشتم و  گفتم 

� خودتون - ردین و مگه این شما نبودین که خ�� راحت تر�مون ک... ع��
 � !�شت �ا زدین �ه همه چ��

:د و  گفت حق �ه جانب بود هم�شه برای دفاع کردن از خودش امادە بو 

�اشا �س نم- ی �ادت ن�ست ام�� � ا�طم فرق م�کرد تو چ�� �خوام من ��
ندو�سته قضاوت ک�� 

�ه هر حال تو هم �ا�ا رو ول کردی -

:�ا پوزخد ادامه دادم

اینجا ایران رو�ی رو �ت سنگی�� � کرد -

ی نگفت  � .سکوت کرد چ��
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.ردم منم ان�ار دق د� داشتم و این طوری عص�ان�تم رو خا� ک

:شتم و گفت �عد چند لحظه حر�� زد که اصال ر�� نداشت انتظارشو ندا

� پرستارت این همه حر� که داری م�خوری االن �شون م�دە شد�د از ر - ف��
... ناراح��  وا�سته شدی 

تر از ا � ین حرفهاست �ا س� کردم �ه روی خودم ن�ارم و اما معلومه که ت��
:اینکه بزر�م نکردە اما متوجه م�شه و  گفتم 

 ن�ست ،  پرستارمه �ه  بود�ش عادت دارم همه ی �-
�

ارهام �ا اونه وا�ست�

!پ��زاد م�گفت راض�ت کردە برای ادامه ی درمان -

�اری که در�ا برام نکرد-

ام�دوارم این �ار تو انتخا�ت اش��اە نکردە �ا�� -

� د�دار  .مادرم فهم�دە بود اونم  برای اول��

 من �ه توت�ا خ�� ز�اد بود مادرم ح�� متوجه شد 
�

�ا رفت�ش اروم و  وا�ست�
.قرار ندارم  

ی که نم�د�دم چهرە اش  رو اما   تمام فکر و   سا�ت بودم و تو فکر دخ��
.ذکرمو در خور خودش کردە 

:سکوتمو مادر شکوند و گفت 

� تا اسمون اون دفه که �ار اخری د�دمت خ�� داغون بودی،  اما اب��- ار زم��
ە است  !فرق کردی �ه خاطر این دخ��

انه گفت  :متفکرانه و پرس��

اسمش �� بود ؟-

...توت�ا -

:خندە رو تو صداش حس کردم که گفت 
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!واقعا جال�ه -

:متعجب پرس�دم 

�� جال�ه ؟.....�� -

:�ا همون خندە ی تو صداش گفت 

.�ه �نوش�ت ان�ار گرە خوردە -

ی که هر روز خودم بهش فکر م�کنم هزار �ا  � توت�ای .. (.سکوت کردم چ��
)چشمم

:مادر  گفت 

�  در�ا ... توت�ا �ع�� �مه ،  این �نوشت این اتفاق - ە  رف�� اومدن این دخ��
� بهم گرە خوردە همه چ��

این تفکرات مادرم حق�قت داشت و ان�ار نا�ذیر    

ون دادم و گفتم  : نف� ب��

...این د�د شماست -

ست بردار نبود و نمتو�ستم �ه تفکرات مادرم ب�ش�� از این دامن بزنم اما د
:گفت 
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- ��� � � و اون مطم��  و از همه چ��
�

.�ا�د بهش ��
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من االن فقط �ا�د �ه فکر درمانم �اشم والغ�� -

ە شدە بود و �ه عشق د �دن اون بود که هرچند تمام فکر و دن�ا�م این دخ��
.تن �ه این درمان و معالجه و درمان دادم 

ی دقیق ؟- � م��

پ��زاد م�گفت اوا�ل فروردین -

� درست م�شه - .همه چ��

� توت�ا خ�� �الفه بودم،  نم�دونم این چه تر� تو وجودم �شسته  �عد رف��
...! بود نکنه برە و بر نگردە 

ااا زنگ نزد اون ش�ا خواب نداشتم ارامشم سلب شدە بود،  رس�د و اما چرا 
� ؟  ...که موقع رف��

؟ ....!دلخور بود و از اون بوسه �ش�مون 

مادرم �� دو روز موند  رفت برگشت ام���ا 

من موندم دلوا�� و  �ه دن�ا �� تا�� زنگ نزد بهم  

ە که منو فراموش کردە ؟... ب�قرار بودم   �ع�� �ا خودش درگ��

�ا م�خواد ب�ش�� فکر کنه ؟ دیونه م�شم ا�ه بر نگردە ؟ 

ە ج��ای حالش �اشه اما  حر�� از من  از پرو�ن خواستم �اهاش تماس �گ��
نزنه 

.امروز سال�رد �درش بود 

ش صاحب تمام پرو�ن گفت که فردا م�اد و ان�ار �ک لحظه از خ�� �ازگش�
..چشم های دن�ا شدم که برای د�د�ش لحظه شماری � کردم 

)توت�ا ( 

� امروز سال�رد �درم بود،  خودم هم دل تودلم نبود برای ر  ف��
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�اشا   ..برای د�دار �ا ام��

!!!بوس�دمش 

... چند روزە خ�� درگ�� خودم بودم  

... م من اش��اە نکردم دوسش داشتم ،  اما ن�ا�د پ�ش قدم م�شد

� طوری �� تاب بوس�دن هست  .. اون هم��

�کنه اما �ارم چه برسه از جانب من �اشه ، اون  داغه تندە خ�� صبوری م
.ب�ش�� شعله ور تر کرد ا�ش درو�ش رو 

م     � بهم گفت  ازم خواست بهش تماش �گ�� ق�ل رف��

.اما نتو�ستم  از نادر  خجالت ک�� م اصال فرصت ن� شد  

... خ�� خجالت م�کش�دم 

شقش رو نداشتم من توان رودررو�� �ا صدای  ب�تاب لرزون و گرگرفته از  ع

سم از  سم وا �دم و �ا�د ب�� اتفاقات پ�ش  چون من هم احساس دارم ، می��
... روم 

.س� کردم صبوری پ�شه کنم 

ە  ...پرو�ن  زنگ زد حتم دارم ام�� ازش خواسته تماس �گ��

سمش رو �� �ذارم ؟ شک ندارم ب�تاب و �� قرارە و من این همه ناارو� رو ا 

...ا�ا این عشقه ؟ 

!؟...�ا شعله های سوزندە ی هوس  

تر بر خورد کنم تمام مدت درگ�� بود قل�م �ا ذهنم �ا عقلم که عاقالنه  

ی جز طعم گ  � � نخواهد عشق �ا هوس رو قا� نکنم و  حاصل از ان چ��
.داشت 
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 � ...�ا تمام �ز�ش های عقلم دل تودلم نبود برای رف��

ل کورمال اومد تو شب بود تنها تو اتاقم ،  غرق اف�ار مردی بودم که کورما
.زندگ�م 

تو فکر بودم

نگرا�� �دی �ه قل�م چنگ زد 

�از هم منو م�خواد ؟ .... ا�ه چشماش منو ب�ینه 

ب اهنگ خطر بود درون مغزم  م عاشقم �از ه... این سوال این اواخر ��
؟ ... م�مونه 

ند�س ز�ا�ش �اد تص��ر در�ا افتادم من هیچ ش�اه�� �ه در�ای ز��ا و ت
ارم، �ا رو�اهای ام�� فاصله د...!  من فرق دارم �ا همه . نداشتم 

 رو می�سندە نه اون از انتخاب ق�ل�ش که در�ا�اشه معلومه ز��ا�� رو�ا��  
ە رو ... منو  � .س��

رنگ ت�له اما �ا در�ا  شا�د ز��ا �ه نظر برسم از ن�اە خ�ل�ا �ا چشما��  درشت 
.و رنگ ا�� ن�اهش  دن�ا�� توف�� بود 

! اینقد غرق فکر بودم که صدای در رو �ش��دم ؟

.وق�� �ه خودم اومدم که در �از شد 

ه جلو اومد و در �سته شد ازتخت �لند شدم  �شستم  ک... مامانم  ل�خند زد 
:گفت 

]13:27 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

419



١٥٨_�ارت#

؟...اینقد غرق فکرە دخ�� نازم که صدای در رو �ش��د  -

... ت جلو که اومد ل�ه ی تخت �شس...ل�خند دست �ا شکسته ای زدم 
.ل�خند �م گور مصنوع�م رو ل�ام بود

ه چشمای مامان دست برد موهای �لندمو  �ه طرف جلو اورد از ن�اە کردن �
واهمه داشتم 

. ها رو � فهم�د اون �ا ن�اە کردن تا وجودم  تمام نا�فته ها و نا خوندە

:ه کرد ن�اهمو دزد�م چارە ای نداشتم دلشو نداشتم که اروم زمزم

از �� اینقد دلت گرفته �لم  ؟-

:ل�خندی زدم ن�اهش کردم و اروم لب زدم وگفتم 

دلتن�م  ... نم�دونم مامان -

:منو �ه اغوش کش�د بوسه ای روی �م گذاشت و گفت 

تو اون عمارت چه اتفا�� افتادە ؟-

....دە ؟ اب دهنمو قورت دادم ن� خواستم لو �دم مگه اتفا�� افتا

:نه�ب  زد دلم برای پنهون �اری که اروم گفتم 

.مگه اتفا�� افتادە   -

ورتم منو از خودش جدا کرد ل�خندش �ا ن�اە کنج�اوش جای جای ص
:خصوصا تو عمق چشمان ت�ل�ه ام در جست وجو و گفت 

.این چشمها �ه من دروغ نم�گن -

حش�نا� چنان اب �لومو قورت دادم حرکت س��ک �لوم رو �ه خو�� و و 
:حس کردم که ادامه داد 

چشمات دل �ه دل اقای اون عمارت دادن ؟-
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مادرم بود مگه م�شه نفهمه ؟،

�مو انداختم لب گ��دم... نفس �کشم تا�شو م�خونه 

�غض �دی �ه دلم چنگ زد 

 بود  
�

شا�د از � ب�قراری و دلتن�

میون اشک  دست مادر بود ز�ر چونه ام �شست �مو برداشت ،  تندتند  
�ل� زدم �سل� رو اش�ام نداشتم 

� طور منتظر ن�اهش �ه من بود هم��

�ان قل�م رو م�ش��دم   .من صدای ��

:ل�خد �ه لب داشت دلمو قرص کرد و  گفت 

چرا گ��ه م�ک�� ق��ون چشمای نازت ؟-

:�ا هق و ب��دە گفتم 

...مان ...ما-

:تم ل�خندش عمیق شد ن�اهم بهش بود �شت هاله ای از اشک و گف

مامان من دخ�� �د�م ؟-

 ؟-
�

وا�� ع��زم  چرا این طوری  م��

:�ا گ��ه گفتم 

....تو بهم اعتماد کردی ، اما من -

هست ؟...  عشق ا�ه �ا� �اشه که گناە ن�ست -

:�ا گ��ه گفتم 

سم مامان خ�� - می��

�ه طرفه است ؟-
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عج�� ختم شد و نف� �ا هق هق کش�دم ن�اهم �ه  ل�خند مادر بود که �ه ت
:�ا گ��ه گفتم 

سم �عد خوب شد�ش منو نخواد - می��

چرا این طوری فکر م�ک�� ؟-

ودم این �غض �ه هق هق افتادم نم�دونم چه مر�م بود دلتنگ و �� تاب ب
:داشت منو اذیتم � کرد که �ا گ��ه گفتم 

�� تا�م .. دلنگرانم ... نم�دونم -

مادرم نف� �ه س�نه داد 

منو �ه اغوش کش�د و �ا گ��ه  و  نا اروم   بودم 

:اروم زمزمه کرد  

...سادە دل �اخ�� �لم -

...... مامان مگه دست منه،   �خدا �ار دلمه -

� طور هق هق م�کردم و �ا گ��ه مح�م تر مادر ر  و �ه اغوش داشتم هم��
:کش�دم و گفتم 

منو ب�خش مامان -

ی که درش �اغ داشتم م نو نوازش کرد و  مادر منو عاشقانه �ا مح�ت �� نظ��
:گفت 

� م�گفت ادم خ���ه - من دلم روشنه �لم ،  افش��

:�ا گ��ه و حرص ز�اد گفتم 

....ی من �دم مامان،  �ه قولم عمل نکردم بهم اعتماد کردە بود-

]13:27 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٥٩_�ارت#

قد این لحظات منو مادرانه عاشقانه �ه اغوش کش�دە بود و  نوازشم کرد چ
 �ه اغوشش احت�اج داشتم 

�
!دلتن�

:�ا لحن �شار از مه��ا�� که دلم روقرص کرد گفت

اقب خودت �اش اما مر ... هنوزم بهت اعتماد دارم ع��زم ،  هنوز هم دارم -
ع��زم 

.. هق هقم  گ��ه ام بند ن� اومد و من بودم اغوش نوازشهای مامان و 
 

�
مند� .خجالت و ��

و اون عمارت دخ�� قشن�م تو �ا�د فکر درسات �ا�� ،  �عد اتمام �ارت ت-
�ا�د درساتو �خو��  ا�ه تو رو �خواد م�اد دن�الت 

:ا ل�خند �مو برداشتم ن�اهش کردم �ا چشمای خ�سم که ادامه داد �

� �اش - .ا�ه عاشقت �اشه م�اد دن�الت ، اینو مطم��

ە �ه ن�اە پر از  ام�د مادرم :که ادامه داد  سا�ت بودم فقط  �ا اشک خ��

�� ب�ش�� �ا او س� کن اون  مرد رو به�� �شنا�، ق�ل از اونکه عاشقش �-
� حاال عاشق اون  شدی   ممکنه هرگز ا. آشنا شو ونو  د�گه   ا�ر از هم��

م کنه �لم ، نتو�� درست �شنا�  شناختت رو �امل کن نذار دلت بهت ح�
دها ممکنه �شمون این حرف ها االن شا�د برات ز�اد قا�ل درک ن�اشه اما �ع

 ���

:�ا گ��ه زمزمه کردم 

!مامان مگه دل این حرفا حال�شه-
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:مادر خند�د و �ا خندە گفت 

! دخ�� �ا�ا�� د�گه دیونه ای -

:خند�دم میون گ��ه هام گفتم 

دوست دارم مامان -

منم دوست دارم ع��زدلم -

ون دادم �ا گ��ه و ل�خندم �ا اش�م �� بود  و  گ :فت نف� ب��

ه د�دی خ�� بهت اعتماد دارم توت�ا خ�� ، هر وقت هرجا هر لحظ-
،  خسته شدی عاش�� او�� ن�ست که فکر �  کردی  �از رو نمیتو�� نم�ک��

ادری که دن�ا مادرت حساب کن هیچ فکر نکن تنها�� تو منو داری �لم ،  م
مه پناهشم  م �دە اش��اهه کردە من م��م دخ�� ...�گن دخ��

..ق هق افتادم �ه دفعه �غضم ترک�د ب�ش�� مادر رو �ه اغوش کش�دم و �ه ه

:منو �غل کرد در حا� که نوازشم م�کرد ادامه داد 

ش�دن و غصه اما �ادت �اشه مادرم من مث تمام مادرای دن�ا طاقت درد ک-
ە نگ�� ، خط اما توت�ا اعتمادمو ناد�د... خوردن جگر گوشمو ندارم  اما 

ذار ک� قرمزهاتو حفظ کن و حرم�ت رو هم�شه برای خودت نگه دار ن
ا برات ارزش برای خودت حرمت قائل �اش ت... �اشو از حرم�ت فراتر �ذارە 

. قائل �اشن 

:فقط هق هق کردم که ادامه داد 

� ...خودتو �م نگ�� که �اهات اونچه که الیق تو برخورد �شه -- نذار فک ک��
برای خودت ارزش قائل ن�س�� 

م�د�خشش بود و  �ا گ��ه  � از س�نه ی مادر جدا کردم  ن�اهم در چشا�ش ا
:گفتم 

مامان برام دعا کن -
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:ل�خند زد و گفت 

خدا عاشق رو اذ�ت م�کنه ، عذا�ش م�دە -

:م خند�د اروم م�خواست مثال �� جو رو عوض کنه �ا �غض گفت

...نم�کشم مامان من زود دلم م�شکنه -

م - قوی �اش دخ��

مامان اون زنه خ�� فرق دارە �ا من -

:ل�خندش رو ل�اش بود هنوز و گفت 

رک کنه دخ�� منم فرق دارە �ا �ل دن�ا،  �� انصاف�ه ا�ه نتونه د-

:ندە گفتم اب دهنمو قورت دادم ل�خند زدم میون گ��ه هام �ا �غض و خ

مامان منو می�خ�� ؟-

مراقب خودت �ا�� ارە -

.احت�اج داشتم �ه اغوشش ... �از مادرم ر و �غل کردم 

:�ه اغوشم گرفت و زمزمه کرد تو گوشم 

... ن�اشه ع��زم  تمام دن�ا �ست بزنه �لم  خدا رو داری ،   �عد منو، غمت-
هم�شه دلت قرص خدا �اشه اون �ار �� کسونه 

:�ا گ��ه گفتم 

...مامان من دارمت هم�شه ، ه�شه پ�شم �مون -
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چشمم _توت�ای#
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١٦٠_�ارت#

)ام�� �اشا (

.سدم اینقد �� تاب اومد�ش بودم که  مدام از پرو�ن ساعت می�� 

 جهن� بود و لحظه های اخرش بود تموم �ش  
�

... ...ه  سه رو دلتن�

� طور ا�ستادە بودم و ب�تاب ،  رو �ا بند نبودم  ...هم��

د واال االن لطفا ��م مراقب خودتون �اش�د اینقد ب�تاب�... اقا -پرو�ن 
ە  .فشارتون �االم��

ە �ه تار�� اب دهنمو قورت دادم خ��

:پرو�ن کدوم جهتم ا�ستادە بود نم�دوم ه گفتم  

؟...فشارم برە �اال -

ون دادم و گفتم :نف� ب��

نم �ه اب نه پرو�ن �انووو از شدت ه�جان االن افت فشارم دارم فک ک-
ی برام ب�ار ,قندی  � ��� چ�� ��

:صداش پر دلنگرا�� و دلوا�� بود و گفت 

� �دین - ...خدا مر�م �دە م�خواین خودتونو �ه کش��

� از عطر نف� عمیق کش�دم و  ر�ه هام پر شد از نفسهای عمارت خا 
:گفتم   نفسها�ش بود و منتظر پر شدن از ح�ات عشق و طراوت بود و 

قاسم رفت ؟-

� ،  ب�چارە اینقد هول شد ن�م ساعت زود تر رفت�- ش  ارە رف��

، چرا نیومدن �س - � ؟...دوساعته که رف��

سن ان شاهللا - نگران ن�اش�د م��

جهنم بود  نم�دو�� پرو�ن �انو چقد ب�تاب ش��دن صداشم این چند روز -
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واسم 

.سکوت بود که همون لحظه صدای زنگ در 

تا صدای زنگ در رو ش��دم �� اخت�ار چرخ�دم  

:پرو�ن  �ا لح�� که �شان از رضا�ت داد گفت 

.خدا رو شکر  رس�دن -

ور�شا�ش گرفته بود وجودم از د... دلم ارام نبود �� قرار ب�تاب 

صدای ..  دم صدا�ش ا�� بود و بر ا�ش بر افروخته و �ه ارامش � رس� 
ن �اهای پرو�ن که �ا عجله رفت در رو �از کنه و صدای پرو�

خوش اومدین رس�دن �خ�� -

عجله تندتند  ب�تاب سمت در عمارت رفتم �ا ..  ل�خندم رو ل�ام محو نم�شد 
....قدم بر م�داشتم 

:صدای پرو�ن  و گفت 

- � اقا مراقب خودتون �اش�د ،  م�اد عجله نکن��

... اصال محل ندادم 

... ردم اما قدم ها رو شم.. سمت در خرو�� که �ه خو��  �لد بودم رفتم 
.��ــــع بود قدم هام 

دستام سمت جلو گرفته بودم ،  �ه شی�� بر خورد نکنم  

ە شا�د اندازە ی �ک قدم فاصله بود ��ــــع �ا لمس د.! در بود  ر دستگ��
.تند تند پ�دا کردم و �از کردم 

و من بهش   این همه ب�تا�� در من عج�ب نبود اون دخ�� دن�ای من بود 
...محتاج 

اشت در شب روز و تار�� و روشنا�� �ک معنا د... �ا �عت خارج شدم 
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.. چشمانم 

� �مان خاطرە های این روزها�م  همه جا تار�ک بود اما ش��دن صداش رنگ��
� بود .. بود  . صدای ماش��

... م چند قدم شمرم رس�دم �ه �له ها احت�اط �ار من نبود شمرد

فتم �له ها رو ، صدای �س � نف� �ه س�نه دادم ،  �این م�� ته شدن در ماش��
:بود و صدا�� که گفت 

ام�� ع��رم خودم م�ام -

شاد  ع��زم  گفتناش �غض رو تو �لوی... صداش دن�امو ز�ر رو کرد 
ل واسه خودم تازە م�فهمم فرق اون �ا دن�ا�� که ق�... لحظه  هام م�ارە 
!سه روز نبود  هزار سال گذشت .. ساختم �� بود 

� �ارە م�شنوە تنم     .گفت ع��زم ان�ار اول��

ند روز نبود من تا این حرف رو زد اش��اە کردم صداش دیونه ام کرد این  چ
!  چه دیوانه بودم 

رر   � خوردنم صدای جیغ زد�ش بود و ام�� ررررر گفت�ش تو و  همزمان �ا زم��
� خوردن من  بود دردی که ت و زانوم پ�چ�د ، گوشم پ�چ�د و دردی که از زم��

...صدا��  دو�د�� که  م�ش��دم  و �ا خداااا گفت�ش

]13:27 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

 ١٦١_�ارت#

)توت�ا(
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� پ�ادە �شدە بودم که د�دمش  ل�خندی زدم و   ز�ر لب گفتم  هنوز از ماش��

)ال� ق��ونت برم ( 

:داشت تندتند �این � اومد، قاسم  گفت  

...خانوم چمدونتون  من م�ارم ،  اقا منتظر شماست -

:حواسم از ام�� پرت شد و گفتم 

- � لطف م�کن��

فتم در حا� که و تا برگشتم ن�اهش کردم �ک لحظه نگرا�ش شدم    �لند گ 
� رو � �ستم  :ر ماش��

...ام�� ع��زم خودم م�ام -

� تا این حرف رو زد م   ن�اهم بهش بود هنوز قد� �ه جلو ن رفته بود زم��
..خورد�ش رو د�دم بند دلم �ارە شد 

� �ا حا لت دو که ک�ف دس��م  دستم بود نفهم�دم چطوری انداختم زم��
سم�ش دو�دم 

:�ا جیغ  گفتم 

رررررر - ...�ا خداااا ام��

ا� شدنفهم�دم چطوری اون چند م�� فاصله رو دو�دم �ل حجم تنم خ

� طور چند �ار �ا وحشت اسمشو  صدا زدم   .. هم��

جه ز  ... دم و �ه نفس نفس افتادم و دو قد� اون بود که تق���ا ش��

.داشتم سکته � کردم که افتاد�شو د�دم 

دم،  �ا د�د�ش تو اون حال ، نفهم�دم چطوری د � ست بردم نفس نفس م��
:�لندش کنم �ا گ��ه گفتم 

رر ع��زم چه م�ک�� �ا خودت - ؟ ...ام��
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 � م ن�اهم بهش بود ل�خند داشت ان�ارنه ان�ار اون خوردە زم��  من دارم م�م��
نه  � ؟...ل�خند م��

ون دادم و ب��دە ب��دە گفتم  :نف� ب��

ال� ق��ونت برم -

و �ا گ��ه  ل�خندش رو ل�اش بود   �ه دفه ددو دستم دو دطرف �د�ش شد 
;�غلش کردم �ا گ��ه گفتم 

دیونه چرا مراقب خودت ن�س�� ؟-

و و زمزمه  دوتا دستاش   ها�ل تنم  شد منو چنان مح�م �ه اغوش کش�د 
:کرد 

.خ�� �� انصفا�� نگف�� سه روزە �� کش�دم -

:تو �غلش بودم �ا گ��ه گفتم 

...دیووونه -

� بود�م،  ن ه حوسم �ه نوازشم کرد اغوشش امن ت��ن جای دن�است رو زم��
قاسم بود نه  پرو��� که �االی �له ها بود  

 و اغوش معشوق 
�

.من بودم ب�تا�� و دلتن�

. لحظال��  اش�م بود و من و ام�� که ازش جدا شدم 

:اروم زمزمه کرد 

اومدی �ا اش�ات دیونم ک�� ؟-

میون ! بود  ن�اهم �ه صور�ش بود چقد دلم واسه ط�ح بنظ�� ل�خندش تنگ
:اش�ام خند�دم و گفتم 

چرا مراقب خودت ن�س�� ؟-

..� کنه دس�ش سمت صورتم � اومد � دو�ستم دوست دارە اش�امو �ا 
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:گرفتم اروم سمت صورتم بردم و �ا ل�خند و گفت

ی ؟- �ا گ��ه هات م�خوای نفس منو �گ��

.دستاش رو صورتم بود و اش�ام��ا�  کرد 

�ا �غض و گ��ه تمام وجودم چشم بود 

ە بودم بهش ،  ل�خندم میون اش�ام ،   ل�خند اون چه د ... �د�� بود و خ��
:اب دهنمو قورت دادم که زمزمه کرد 

 خ�� سخته -
�

سه روز دلتن�

دس�ش  رو صورتم بود رو گرفته بودم 

من تمام ن�اهم  سمت ل�ام اوردم و بوس�دم و که �ا خندە اروم در حا� که
:بهش بود گفت 

 های من  نم�شهتوت�ای چشم  ام�� -
�

ان دلتن� , �اشا  این بوسه  ج��
]01.11.21 13:27[

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٢_�ارت#

� طور زل زدە نف� �ا هق �ه س�نه دادم بند دلم  �ه نف� بند شد ، هم ��
:بودم بهش که گفت 

� طور منو منتظر �ذاری ؟- م�خوای هم��

:حرفش رو �ش��دە گرفتم ،  س� کردم �لندش کنم و گفتم 

!�اشو .. �اشو ع��زم -

و من هم ...  �مکش کردم �لند شد ،  منتها دس�ش و دور �مرم گرفته بود 
.�ازوشو مح�م گرفته بودم 
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م رو،  این قد درگ�� همه �له ها رو که �اال � رفت�م نه پرو�ن رو د�دم نه قاس  
. د�گه بود�م اصال متوجه رفتت�شون �شدم 

فت�م  .�ه ارو� �له ها رو  �اال م��

 های من نم...(�اد جمله اش افتادم 
�

ان دلتن� )�شه این بوسه ج��

دفه ا�� گفت  اب دهنمو قورت دادم  هنوز ن�مه های �له ها بود�م که �ه

:بند دلم �ارە شد  و �ا دلوا�� ز�اد گفتم 

چته ع��زم ؟-

..ا�ستاد 

منم هم �اهاش ا�ستادم 

دس�ش سمت زانوش رفت رد ن�اهم دن�الش رو گرفت  

 شلوارش و بند ب 
�

ند دلم پوس�دە بودتا ن�اهم �ه زانوی شلوارش افتادو �ار�

جیغ کوتا� زدم  

 � : �لندی گفتم خو�� شدە بود و �ا جیغ در حا� که دستم  رو دنهم �ا ه��

م ال� - زانوت ؟... �م��

:نف� رو داخل داد و گفت 

اینقد هول کردم متوجه �شدم -

:رداشتم و گفتم ن�اهم بهش بود و ل�خندی زد و تلخ ، دس�ش رو از زانوش ب

...ب��م �ا�د �ا�سما�ش کنم -

:�از همقدم شد�م و گفت 

؟!ز�ادە -

:�اد اوری زخم زانوش گفتم 
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!م�سوزە -

...ارە -

� خونه داخل عمارت شد�م ،  پرو�ن  �ا ل�خندی رد شد رفت تو اش  ��.

:ام�� که متوجه رد شدن پرو�ن شد و  گفت 

.پرو�ن وسا�ل �ا�سمان رو ب�ار اتاقم -

ارت و سمت صدای پرو�ن �شت �مون و ما در حا� که �له های داخل عم
:ط�قه ی �اال رو یرفت�م گفت 

.چشم اقا چشم -

ود که  منم �ا هم سمت اتاقش رفت�م ،  داخل که شد�م،  اون ا�ستادە ب
:سمت �مدش رفتم ، در �از م�کردم گفتم 

.شلورتو عوض کن االن ��ــــع م�ام -

� ل�اسهاسش در اورم  ش که دادم �ا هنوز ا�ستادە بود دس�... شلوا� از ب��
:اندک فاصله ای ا�ستادە بود�م و گفتم 

.دستامو م�شورم تا تو شلوارتو عوض ک�� اومدم -

� طور سا�ت بود  ون داد ،  هم�� .نفسش رو ب��

قد �ه ن�اە چ!  چقد ب�تاب د�د�ش بودم! ن�اهم بهش بود چقد دلتنگ بودم 
ودم   اب کرد�ش بهش احت�اج داشتم ؟ تمام وجودم چشم بود زل زدە ب

. دهمنو قورت دادم

:�ع�� �ل� زدن برام این دقایق حرام بود که زمزمه کرد  

ي که مفت �دست م�اد ن� چس�ه  اخه - � �ت ن�اردم اخه سادە �ه دس... چ��
.من چشمامو از دست دادم 

� طور محو ت ماشا�ش بودم که حرفهاش جها�� دلم را � لرزاند که هنوز هم��
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:�ا ل�خند گفت 

و �اهام بود و چشمات حرف دلمو � خونه �ا  ��م وق�� اون ش�� که �ت ر -
.خواب بودی من تارتار موهاتو تا ب�داری شمردم 

:در رو �ستم اروم جلو رفتم که زمزمه کرد ... ل�خند زدم 

� طوری م�خوای زل بز�� �ه من ؟ خ�� �ده�اری این دل-  منو هم��
�

...تن�

�� حرف    من �ا شِب چشم های تو ....بوسه  �مونه برای فرداهای روشن  -
دارم

ب�نمون خند�د اروم �شو انداخت که جلو رفتم �ک قد� فاصله بود 

]13:27 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٣_�ارت#

:ل�خندم �ه ل�م بود ،  گوشه ی ل�مو گ��دم و  گفت 

�اش زودتر از این حرفها شناخته بودمت -

م حرف هاش و  لحن  ل�خندم عیق شد ،  هنوز ن�اهم بهش بود از ��
.عاشقانه اش بود �مو انداختم و نف� �ه س�نه دادم 

 هامو 
�

�م کنم صدای   تا خواستم اون �ه قدم  فاصله رو �م  کنم و دلتن�
� قدم سم�ش برد اشتم رو برگشتم و تقه ای �ه در بود که �امو که بری برداش��

.��ــــع �دون حر��  در رو �از کردم 

.پرو�ن  �شت در بود و من  ل�خند �ه لب داشتم 

.پرو�ن  �ا سی�� واس�ل �ا�سمان ا�ستادە  بود
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:برگشتم ن�اە ام�� کردم و گفتم  

.ام�� تا شلوارتو عوض ک�� اومدم -

:پرو�ن از جلو در کنار رفت و گفت 

...خوش اومدین توت�ا خانوم -

:گفتم ...ل�خندی زدم  از در خارج م�شدم 

...ممنون پرو�ن -

لتهاب سمت اتاقم رفتم هم ل�اس عوض کنم هم لحظه ای خلوت کنم ا
.ود درونم �م شد�� ن�ست و   سلول �ه سلول تنم دلتنگ د�د�ش ب

)ام�� �اشا  (

ون و طل�مو �ا خودش برد  ...توت�ا رفت ب��

:پرو�ن گفت 

- � اینو م�ذارم رو م��

ون دادم  شلوار تو دستم رو جا�ه جا  کردم    سکوت کردم  نف� ب��

.من رفتم اقا �اری بود �این هستم -

�اشه پرو�ن -

دم شلوارمو عوض کر ... پرو�ن رفت صدای �سته شدن  در رو ش��دم 

...شلواری که پوش�دم شللوارک بود ... 

:چی�� �ه برو دادم و ز�ر لب گفتم

اوووف این چ�ه ؟-

ل �شستم و زانوم �� سوزش داشت، مجبور شدم بپوشم ل�ه ی تخت کورما
� طور منتظر  .دقا��� هم��
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...ه کنار انتظار خ�� سخته،  این چند روز �� کش�دم و این دقایق �

� شد و صدای قدم هاش و ب وی عطرش و طوال�� شد انتظارم ،  گوشهام ت��
�ه ای که �ه در زدە شد و صدای �از شدن در  ...تک ��

.ش��دم  داخل شد، من ل�ه ی تخت �شسته بودم صدای �سته شدن در رو 

...و صدای قدم ها�� که  � ش��دم،   تو اتاق بود

.سا�ت بود �دون حرف 

فس کش�دن صدای گذاشته شدن سی�� بود کف �ارکت ها،   از  نحوە ی ن
متوجه شدم، 

اندک صدا�� که ا�حاد شد مشخص شد !  چی�� �ه ابرو دادم 

 � .رو�ه روم �شست  کف زم��

:اروم زمزمه کردم 

� �شس�� ؟- چرا رو زم��

...خ��ه راحتم -

� و خودمو کش�دم �این  �ش�نم رو  ز ... دست گرفتم ل�ه ی تخت  .م��

:صدای هل دادن سی�� بود و گفت 

- � .خ��ه �ش��

شت رو �ام،  �شستم �ا ل�خند و  زانو�� که اس�ب د�دە بود رو دست گذا
:ساق �ام و گفت

...دراز کن  -

نبودم  ل�خندی زدم مصنو� اما از برق گرف�� داغ  دس�ش در امان

:�امو دراز کردم ،  صدای خش خش و گفت 
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ش کنم،  خراش ورداش�ته - � ��م تم��

توت�ا اە ز�اد ن�ست �� خ�الش -

وزش خف��� کرد مشغول �ارش بود،ک پ��ه ی ال� بود که اومد رو زانوم و س
:که اخ� �ه ابرو دادم همزمان گفت 

�ا�د  ضد عفو�� �شه -

سبوند �ا سکوت کردم ،  چند دق�قه ای �ارش تموم شد �اند گذاشت و چ
.چسب مخصوص، اینا رو میتو�ستم تصور کنم  ا�ه نم�د�دم 

]13:28 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٤_�ارت#

...�عد تموم شد�ش �ارش دستمو  گرفت �لند شد�م �ا هم 

:ل�ه ی تخت �شستم و گفت

!اینم از زخم �ات ،  �اری �ا من نداری -

:ل�خند زدم و گفتم

؟....کجا -

:�ا خندە ی تو صداش گفت 

...اتاقم -

بری ؟... �عد سه روزاومدی -

:سا�ت بود، ادامه دادم 
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و م�دو�� ؟- � �ه چ��

؟- چی��

ە ی ام�د م�� - � .تو تنها انگ��

فقط سکو�شو   خ�� دوست داشتم االن عکس العملشو ب�ینم ،  چه �ار کرد 
؟... متوجه شدم ،  �شو انداخت  ، لب گ��د ن�اهشو دزد�د 

ون دادم   اروم زمزمه کردم   :نف� ب��

سفش در نم�ارم ،اما حتم دارم که اینو نم�دو�� ، چون خودم هم  � از فل-

 عاشق  شدم  �ا از عاش�� اینقد  د
�

؟!لتن�م نم�دونم که  از دلتن�

اب�ت رو �م فقط  اینو خوب م�دونم � دونم در آغوش  لحظه های من نج
م بوسه های تو دلخوشم ، �ه لمس چشمات دستام  د... دارم ن�ا رو �ه ��

می�ینه 

� از من �ع�دە  ...این همه ابراز عالقه و از عاش�� گف��

:�ا خندە ادامه دادم 

تو دیونم کردی-

قیق در چه �لند شدم از ل�ه ی تخت ،  قد� جلو رفتم ن� دو�ستم د 
.فاصله ای   از من ا�ستادە 

تم خورد بهش و  دستمو سم�ش دراز کردم که پ�داش کنم ،   تا جلو بردم دس
: قد� کوتاە برداشتم و در حا� که  �ه اغوشش کش�دم گفتم

.�انوی خاطرە ساز ایندە ام -

... تو اغوشم بود 

:در حا� که سخت �ه اغوشش کش�دە بودم گفتم 

!دی ؟وچقد نگران بودم نکنه برنگر ... نم�دو�� چقد دلتنگت بودم -
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ە بود �ه �ش رو س�نم بود ،  دست بردم برداشتم �شو  و ن�اهم خ�� 
ا�� مطلق �ا ل�خند در تار�� اما همینکه توت�ا مقا�لم ا�ستادە بود �ع�� روشن

:حا� که دو طرف صور�ش رو گرفته بودم زمزمه کردم 

دات محروم �� انصاف چطور دلت  اومد بهم زنگ نز�� و منو از ش��دن ص-
ک�� ؟

:سا�ت بود ه��� نگفت که ادامه دادم 

ە مثل  اون لحظه ک - ا�� رو آدم هیچ وقت �ادش نم�� � ه �ه ک� احت�اج �ه چ��
!تو هم که نبودی... داشته �ا�� و ن�اشه 

.من معذرت م�خوام -

:�ا خندە گفتم 

ان نم�شه - .�ا عذر خوا� ج��

چ�ار کنم ؟-

:�ا ل�خند گفتم 

�� فکر م�ک�� ؟-

:�ا خندە تو لح�ش گفت 

از و هر روز بهت زنگ بزنم - خ��ه ؟... برم دو�ارە ش��

:�ا خندە  اخ� �ه ابرو دادم 

؟!ب�خود کردی � خوای �ه چند روز د�گه هم ن�مه جونم کن -

 زنگ نزدم برم دو�ارە ای��ار �� زنگ بزنم-
�

. خب خودت م��

بود که رو ل�ام  خند�دم اروم تا خواستم حر�� بزنم ، مهر بوسه ی ات�شی�� 
 انگشتاش �شست ،  همرا� من بود دا�� و تری بوسه اش و چنگ اروم � 

بود �شت موهام و دس�� که �ه �قه ام چنگ زدە بود 
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مرش چنان حرص رو تو کش�دە شدن �قه ام حس � کردم دستم که �شت � 
دم که همه دق دل�مو خا� م�کردم  .اونو �ه خودم ف��

هزار �ار   دوست نداشتم ازش جدا �شم ،  �اش  زمان متوقف م�شد و من
 که �ه �قه ام م�مردم و زندە م�شدم �ا دا�� این نفسها و تری بوسه و چ

�
ن�

 من حت� است 
�

د �شون م�داد که دیون� � .م��

]13:28 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

١

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٥_�ارت#

:دم ازش جدا شدم �ا ل�خند نف� عمیق کش�دم و اروم زمزمه کر 

�م معلممون مدرسه كه � رفت�م ه��ار كه دف�� مشقمون رو جا � ذاش�
"مواظب �اش خودتو جا نذارى"م�گفت 

اونموقع  همه � خند�د�م و فكر � کرد�م

نم�شه خودمونو جا �ذار�م اما االن 

ذاشتم  اما این بزرگ كه شدم  �ارها و �ارها �ه قسمت از خودمون رو جا گ
دفعه که م�دو�� فرق دارە جا گذاش�نم 

:و �ا ل�خند ادامه دادم

اقب من �اش تو رو خدا مر ...رف�� و من جا موندم تو اون بوسه ی اخری  -

:�ش رو  �ه س�نم چسبوند و گفت 
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� درست م�شه  - همه چ��

:مح�م دستام دور تن ظ��فش حلقه کردم و گفتم 

� درست م�شه ، �ه تو د- .لخوشم �ا هم  �ا هم و �ا وجود تو همه چ��

ح�ا شد دلتنگش بودم و ا...و من چه ارامش دارم مثال نا زد�� ...... .. 
 های  دلم �ه شادی صدای مه��و�ش 

�
.خست�

� و پونه و مینا شب ع مارت چند روزی از اومد�ش م�گذشت ،  افش��
ارام ت��ن  و من تمم حواسم پرت لحن صدا�ش بود و این چند روز ... بودن 

.لحظات رو داشتم 

� و � خند�دن   �شسته بودن و � گف��
�

.تو سالن هم�

� شمال �-مینا  .ذار�م سه روز تعط�� دار�م ،  �اش �ه برنامه رف��

:پونه  ذوق تو  صداش پ�چ�د و گفت

وای�ی�� راست م�گ�ا،  چقد دلم مسافرت م�خواد ؟ -

 کنار دستم �شسته بود اروم گفت 
�

:توت�ا طبق عادت ه�ش�

..!تو �� مواف�� -

:�ا ل�خند اروم  گفتم 

همه �ا هم ؟-

:توت�ا هم اروم زمزمه کرد 

م �عد این همه ا�ه نظرت مساعدە که �ه برنامه �ذار�م ب��م ،  �چه ها ه- 
 �ه �ه سفر احت�اج دارن 

�
خست�

�  و گفت  ض افش�� :صدای مع��

- � م منم م�خوام �دون... شما دوتا �� در گوش هم پچ پچ م�کن��

:توت�ا �ا خندە گفت
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� فضول - ..ب��

:همه خد�دن و  توت�ا گفت 

؟...دارم � پرسم ام�� موافقه -

:ل�خند �ه ل�م بود که میناملتمسانه گفت 

!مهندس  ب��م لطفا سه روز تعط�له -

:پونه هم خندە بود صداش  پر  التماس گفت 

� ، دلم ل� زد- � حال م�دە جون افش�� ە واسه شمال ق��ان خواهشا  رد نک��

� لحن مود�انه  ی در پ�ش گرفته بود و گفت  :افش��

� این سفر برای روح�ه ی شما هم عال�ه - مهندس جان رف��

:توت�ا   اروم زمزمه کرد 

،  خ�� �د ج�� - � ، اصال  !ق��ان مث اینکه خوشت اومدە التماس ک��
ی �گوووووو... م�شنوی �� م�گن  � ؟ �ه چ��

:مینا �ا لحن دلخوری گفت 

ق��ان جون �ه لب شد�م  خب -

ی داشت صداش و ادامه داد   :و �عد خندە ی ب�ش��

ه ان�اری �ا�د سکه بندازم ز�و�ش قفل کردە ،  فک کنم پول�-

:تم وق�� گفتم همه زدن ز�ر خندە که  �عد �� التماس چنان حالشونو گرف

....احت�ا�� �ه اجازە ی من -

� که دام ه دادم همه سا�ت بودن فک کنم انتظار این حرف رو نداش��

.خوتون ب��د -

442



]13:28 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٦_�ارت#

 � ی گف�� � اض و دلخوری هر کدوم چ�� ا  ، �ا  اع��   متوجه شدم بغ کرن دخ��
� گفت  :که افش��

�دون شما که لط�� ندارە مهندس -

:توت�ا  گفت 

�اشا خ�� وقته مسافرت نرف�� این مدت هم همش درگ�� - �ار بودی   ام��

�د ؟- حاال من ن�اشم شما نم��

�دون شما نه ، نم�چس�ه تنها�� -پونه 

حاال ا�ه تو�� �از ازتون �خواد که قبول � کن�د -مینا 

:�ا اخ� که �ه برو دادم گفتم 

س توت�ا بر پرستارم گستاخه هرچ�م مخالفت کنم تهش مجبور م�شم،  از �-
ن�ام شما رو  که زورم � رسه  

:توت�ا �ا ش�طنت گفت 

!خب حاال نظرتون چ�ه ق��ان -

:�ا ل�خند غل��� گفتم 

فردا حرکت � کن�م -

 � : گفت صدای جیغ مینا و پونه ، وه�جان و هورا کش�د�شون و افش��

ان�ار  مهندس منتظر دستور تو�� بودن فقط -
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:�ا ل�خند و افتخار گفتم 

...پرستارمه،  در ضمن مشاور من شدن چند روز�ه -

:و ل�خندم عمیق شد و اروم گفتم 

...دن�امه -

� �ا خندە دم گوشم بود � اومد نفهم�دم،  متوحه نم �شدم خب افش��
:طب�� بود که زمزمه کرد 

 زن زل�له -
�

مهندس �� �� ن�

:�ا اخ� مصنو� گفتم 

!�ش��دە گرفتم -

:مینا �ا ح�ت  و گفت 

خدا �دە شا�س تو�� ، �اش منم مث تو بودم -

:�ا ل�خند گفتم 

....مینا نداش��ما -

:پونه  گفت 

� خاد� ب�چارە که دارە نازتو � کشه خانم طاقچه �اال ان- داخ��

:توت�ا �ا  خندە گفت 

 من شا�س ندارم -
�

�خودی ناز اون �� عال�ه تو داری ب!  وان وقت م��
م�ک�� ،  چرا جوا�شو نم�دی خب 

ن دادم و گفتم  :من نف� ب��

ودتون خاد� جوان برازندی�ه  و  مورد اعتماد من وضع ما� که خ-
...شاهدین 
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:اخ� �ه ابرو دادم و لحنم جدی شد و گفت  

کت منو مچل خودت نکن مینا هرچه ��ع- �� جواب اینقد مدیر عامل ��
شد ؟ ... �له  رو م�دی 

مثال �امال دستوری و �ا جذ�ه بود لحنم 

اض گفت  :همه �ه خندە افتادن اما مینا �ا اع��

مگه زور�ه ؟. �ع�� االن دستور دادین مهندس-

ی � � ار مینا همه هنوز در حال غش کردن بودن از خندە و هر کدوم چ��
:م�کردن که لحنم �ه ل�خندی �از شد و گفتم 

 خودته مینا، خودت م�دو�� نهایتا تصم�م �ا خودته ک-
�

� که نمیتونه زند�
مجبورت کنه،  اما 

:�عد مک�� کوتاە ادامه دادم 

�م �ه �ست   اما اش��اە نکن �عد �ش�مون م��� جوان خوب و �ا� و الیق-
ادم م�خورە 

ە مینا فکراتو �کن -توت�ا  حق �ا ام��

:مینا حر�� که زد ذهن منو هم �ه چالش کش�د که پرس�د 

]13:28 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٧_�ارت#

تو بودی قبول م�کردی ا�ه ازت خواست�اری م�کرد ؟-مینا 

:همه سا�ت بودن ،  ک� حرف نزدکه مینا تکرار کرد 
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ا�طش بود و م�دو�س�� -  قبول ا�ه ازتو خواست�اری � کرد و این ��
ون دادم اروم.!م�کردی  سوالش اصال  توت�ا منو م�� کرد من که نف� ب��

:برام خوشایند نبود که توت�ا �ا منو من گفت 

؟...اخه این چه سوال�ه -

فش بود و مینا حرف حرف خودش بود کوتاە که نیومد �از تکرار در حر 
:گفت 

!خب جوا�مو �دە -

: نم�دو�ستم چه جوا�� قرارە �دە که �از منو من کرد و گفت

..منکر نم�شم که خاد� جوان برازند�ه اما -

:اب دهنمو قورت دادم که مینا گفت 

اما ا�ر ن�ار جواب �دە ،  فرض کن ازتو خواست�اری کردە -

�  �ا لحن ش�� گفت  :افش��

جگر ش�� م�خواد -

و  مینا  ل�خندی زدم  البته داشتم حرص م�خوردم شا�دم ب�خودی بود 
:گفت 

ە ندارم،   فک کن ک� ت- و زندگ�ت ن�ست نه �ار �ه اینکه االن تو دلت گ��

... �از اب دهنمو قورت دادم منتظر جواب توت�ا بودم 

:سکوت بود  و پونه گفت 

؟...تو که مینا م�دو�� ! انصافا چه سوال�ه-

� حرف پونه رفت و گفت  :توت�ا  ��ــــع ب��

کوتاە  ازش   البته من از شناخ�� که این مدت.... �اشه مینا متوجه شدم -
�د همه هست  داشتم نمیتونم ��م ادم �د�ه قضاوت اصال نم�کنم مورد تا
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ون دادم  که ادامه داد  :نف� ب��

ودم من دوست دارم طبق خواسته ی خ... من خودت که م�دو�� مینا -
...�اشه 

�ع�� �� ؟ متوجه ن�شم -مینا 

 � اد خواست�اری مینا منظور تو�� اینه که سن�� دوست ندارە طرف ب�-افش��
شد ؟...�ا تحقیق و بررس جوانب �فهمه ادم خ���ه جواب مث�ت �دە 

:سکوت کردە بودم که توت�ا گفت 

...خودت در ج��ا�� شا�ان چقد  ازم خواست که -

:ت �اد این اسم شا�ان افتادم که نم�دو�ستم ک�ه که پونه گف

رفش رو حق �ا توت�ه اون که هم�شه م�گه دوست دارە عشق �اشه  و ط-
...انتخاب کنه 

� ح -توت�ا  رف دلت چ�ه ؟ تو نم��م خاد� رو رد کن   اما ب�ش�� فکر کن بب��
هست ؟ ! که دلت جا�� گ�� ن�ست 

اخه من �ه عشق اعتقاد دارم-مینا

� �خند�د و  گفت  :افش��

... رق دارە عشق ا�ه ق�ل ازدواج �اشه فرق دارە �عد ازدواج �اشه هم ف-

.. رو م�دونم منم حرفم اینه مثال من نم�دونم واقعا خاد�-مینا 

:�ه دفه سا�ت شد که توت�ا گفت 

تو دخ�� عاق� هس�� مینا عاقالنه تصم�م  �گ�� -

:مینا اروم گفت 

ه  رو تج��ه من  خودم شخصا دوست ندارم عشق رو ق�ل ازدواج و �ه را�ط-
... کنم 
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:پونه  گفت 

مینا از شکست عش�� � ترسه -

...از �از�چه شدن -مینا 

:فت اب دهنمو رو قورت دادم نف� �ه س�نه دادم نا محسوس و گ

خاد� رو هم نم�شناسم،  ازدواج هم ر�سکه  ...  � ترسم -

 � � برای شناخت همد�گه -افش�� �  گذاش��  نامزدی رو واسه هم��

و�� دلم گ��  من که مث پونه  عاشق �شدم و �ه عشقم برسم �ا مث  ت-مینا
اشقا رو در �اشه و معلوم ن�ست چه اتفا�� �عدش ب�فته  ب�خودی ادای ع

!ب�ارم 

ر حا� که احساس کردم توت�ا �لند شد صدای قدم هاشو خوب م�شناختم د
:دور م�شد گفت 

.من �� �م درد م�کنه -

]13:29 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم_توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٨_�ارت#

 � ...!توت�ا ... تو�� -افش��

�  �لندشد ،  صدای قدم  هاشو ش��دم �شت � ت وت�ا رفت و در ان�ار افش��
د  � : حا� که صداش م��

 � چت شد �ه دفه ؟... کجا رف�� ... تو�� -افش��

شون شد و مینا و پونه اینجا �ا هم �ح�... تمام وجودم گوش شد �شنوم 
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� که درست �شنوم  نذاش��

ناراحت شد .. خا� تو �ت کنم -پونه 

:مینا �ا لح�� که ناراحت و نادم بود گفت 

...اخه من منظوری نداشتم  -

ی نم�ش � ��دم اب دهنمو من تمام وجودم  رو دادم که �شنوم و جز پچ پچ چ��
..قورت دادم 

ی نگفتم ازش سوال پرس�دم -مینا  � اخه من که چ��

.ارە اما خو ن�ا�د اینطوری م�گف�� -پونه 

:لب تر کردم که پونه اروم ادامه داد و زمزمه کرد 

.خ��ه مهندسم �شسته -

:از رو م�ل �لند شدم که  پونه  دست �اچه گفت 

ی الزم دار�ن - � ؟!مهندس چ��

� داشت  � اومد  رو ش��دم وگفت  :صدای �ای  که  افش��

دی ک� نم�گه ال� - � ... تو حرف نم��

:مینا �ا ناراح�� گفت 

من �� گفتم اخه  -

� گفت  صدای پچ �چشون بود که اینو فقط فهم�دم که افش��

- � ؟!حر�� ا�ه زدە پ�شتون �ا�د �گ��

دلخورە -پونه 

� ��ــــع گفت  :جوا�� �ش��دم ، قد� برداشتم افش��

...قر... ق��ان -
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:�ا ل�خندی  مصنو�  گفتم 

م��م توت�ا بهتون زنگ بزنه و  زمان حرکت رو �گه -

:پونه �ا منو من گفت 

ە - � ...ال ..شم ... چ��

:�ا ل�خندی مصنو� گفتم 

؟....مگه قرار نبود ب��م -

� �چه ها �ا دلوا�� اروم سمت �له ها رفتم،  د......  لوا�سش �عد رف��
بود که  من جای اون ن�ستم ن� دونم چقد حرف مینا براش سخت... شدم 

�ه دل گرفت ؟

ون دادم ، شا�د خ�� دلنازک شدە ؟  نف� ب��

.اخه م�گن ادم وق�� عاشق م�شه خ�� ظ��ف و شکنندە م�شه 

ست بردم د!  � رس�دم �شت در اتاقش ؟  قدم ها �ا ذهنم �� شدە بود
.�ا در �سته مواجه شدم ... سمت در �ه ارو� 

...!�ار دوم  برای... اما ... منتظر جوا�� . �ه ارو� تقه ای �ه در زدم ، 

:نف� �ه س�نه دادم و اروم صداش زدم 

....!توت�ا ، ع��زم -

ە   بودم ... جوا�� ن�ست که �شنوم  �ا لمس ...�ه ارو� دن�ال دست گ��
ە  رو ،  در  �از کر  دمدست چندثان�ه �شد �این دادم دستگ��

...اما 

...نمی�ینم ... ؟ ...من 

ە ی در اب دهنمو قورت دادم و اروم در حا� که دستم هنوز �ه دس تگ��
ون دادم و گفتم ... بود  :نفف�  ب��
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� ...توت�ا ،  هس�� - ... ؟ دوستات رف��

، در اتاق �از  من در استانه ی در و اما ن م�دونم تو اتاق هست در�ــــغ از جوا��
ار شدم،    �خت �ا من �ار ن... �ا نه  � چقد ! بود�ه لحظه  از خودم ب��

فضا پر ... ه اتاق �از اما نمیتونم �فهمم هست �ا ن. احساس حقارت کردم 
...است از بوی عطرش اما 

:اروم لب زدم  

، نم�خوای جواب �دی - �ا منم قهری؟ .   ..... ؟... توت�ا هس��

�  طور ا�ستادە بودم و گفتم ... پو�� کش�دم  :هم��

؟... خب  چرا �ا من قهری ؟     تو اتا�� -

اد جواب �دە ،توت�ا اینقد سنگ دل ن�ست منو تو  در اتاقش ب�ینه و نخو 

... دلم گرفت لحظه ای 

:نف� برون دادم و اروم گفتم 

....!نه  توت�ا اذیتم نکن ، می�ی�� که نم�دونم تو اتاق هس�� �ا  -

]13:29 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٦٩_�ارت#

...ان�ار تو اتاق نبود ، شا�د هم بود من 

...پو�� کش�دم و  سمت �له ها رفتم، �االی �له ها ا�ستادم 

:و صدا زدم 
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؟...پرو�ن -

:اب دهنمو قورت دادم و ای��ار �لندتر  صداش زدم ...

؟...پرو�ن -

رو که ان�ار  صدای تند تند راە رفت�ش رو ش��دم و صدای نفس نفس زد�ش و 
:ه گفت خودش رو ��ــــع رسوندە بود �ه وض�ح از این فاصله ش��دم ک

...جانم اقا جانم -

پرو�ن ، توت�ا رو پ�دا نکردم تو اتاقش ن�ست-

�اینه اقا تو االچیق - 

کوت کردە و خ�الم راحت شد که واقعا تو اتاق نبود  و از فکر اینکه س
.دلخور و ن� خواد �ا من حرف بزنه  خ�الم راحت شد 

م  ا ارام از �له ها و �ا احت�اط   نردە ه.. دست �ه  سمت نردە بردم که �گ��
:�این رفتم،  پرو�ن گفت 

همراهیتون کنم ؟... تو االچ�غه -

.نفسم �ا ل�خندی  �ه س�نه دادم 

:در شمارش �له ها هنوز بود م و گفتم 

...نه -

مراقب خودتون �اش�د -

.�خندم عمیق شداز فکر اینکه برم توح�اط و توت�ا م�اد همراه�م � کنه ل

شمارش قدم هام �ا  اخ��ن �له رو  �ا احت�اط �این رفتم و سمت در خرو�� �ا  
. احت�اط جلورفتم 

...له ها   و ح�اط دە قدم کوتاە  تا �. در رو کورمال �از کردم و خارج شدم، 

.سمت �له ها رفتم 

452



� �له رو �این رفتم ، دوم ،  سوم ،  �ا احت�اط   �ا ... نتظار داشتم ا... اول��
.صدای قدم هاشو ... صداشو �شنوم �ا

� �له ، پنج ...چهارم��

نگران شدم،  اون واقعا قهرە.  در�ــــغ از امد�ش   

... شش،  هفت، هشت،  نه، دە  

چند قدم  جلو رفتم .. و اخ��ن �له 

.. .االچیق سمت راست، راهمو کج کردم و �ه ارو� جلو رفتم  

...االچیق خ�� دور نبود 

�  بوته زار های �ل های رز رد شدم از ب��

ە   � . زدم �ا �اد اور�شون ل�خند محزو�� . بوی عطرشون اعجاز انگ��

�ام �ه ارو� خورد �ه سکو �اال رفتم !  سکو بود

سه قدم رفتم جلو ،  سکوی دوم ، �اال رفتم    

چند قدم جلو  رفتم

ضورش بوی عطرش  مشمامو دیونه  کرد،  ل�خند زدم از  احساس ح 
:وا�ستادم و گفتم 

؟...اینجا تنها�� چ�ار م�ک�� -

ون متوجه شدم سکوت کردبود   ...نفسش رو داد ب��

:هنوز ا�ستادە بودم و  گفتم

� �ارە منو  اینجوری تنها م�ذاری ، دلوا�ست شدم - ! ...اول��

:اروم بود صدا�� �ش��دم و گفتم 

.�ل راهو تنها اومدم -
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:زمزمه کرد 

.بهت ا�مان داشتم -

...ل�خند زدم

:ادامه داد 

م�دو�ستم میتو�� -

پ�دا ... چیق جلو رفتم و دستم بردم جلو برای لمس صند� های فلزی اال 
ستم �ه صند� کردم درست ل�ه ی �االی صند� بود که �ه ارو� �ا لمس د

.جلو رفتم  و �شستم 

ون دادم وگفتم  :تمام مدت سا�ت بود،  نف� ب��

؟...االن این سکوتت چه معنا�� م�دە -

��م که نه اما �ه نظرم دخ�� لج�ازی �ه نظر م�اد 

:که ادامه دادم 

.من هرچه فکر م�کنم ، مینا حرف �دی نزد -

]13:29 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٧٠_�ارت#

درسته اون حرف �دی نزد -

:�ا خندە  گفتم 

ونه چ�ه - ؟ ...�س این لوس �از�ای دخ��
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:خند�د اروم و �ا خندە گفت

لوس �ازی ؟-

:�ازم �ا خندە و گفتم 

!ناز کردن... ارە د�گه لوس �ازی -

ون و گفت  :نفسش رو داد ب��

ی نگفت - � حرف مینا نبود که ناراحتم ، اون اصال چ��

:منتظر ادامه ی حرفش و گفت 

� د�گ�ه  - .ناراحت�م برای چ��

:سکوت کرد، گفتم 

 برای �� ناراح�� -
�

؟...م�شه ��

نم�دونم -

:اخ� �ه ابرو دادم و گفتم 

  نم�دونم ؟؟ تو ناراح�� �ه دفه �لند شدی رف�� و �عد م�...نم�دو�� -
�

�

ون داد،  تک�ه �ه صند� داد صدای برخورد و ت ک�ه داد�ش که نفسش رو ب��
: گ��ا �ه حرص رو �ا تکون نامحسوس صند� متوجه شدم ه گفت

!من نم�دونم چقد این قصه واقع�ه -

:متعجب گفتم

کدوم قصه ؟_  

....قصه ی عاشق�مون -

:تازە �ه قول معروف افتاد برام و گفت

نا هم�شه �ه می... مینا گفت معلوم ن�ست چه اتفا�� قرارە �عدش ب�فته  -
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� دل �ه دل ک � نم�داد این معتقدە عشق  �ا�ا�� ندارە ،  واسه هم��
م�گفت ممکنه تهش  خوب ن�اشه 

:ل�خندی زدم و گفتم 

!�ه خودت اطمینان داری -

:جوا�� نداد ، ل�خند زدم و گفتم 

من بهت حق م�دم و صددرصد �ه مینا -

:�ا ل�خند محزو�� ادامه دادم 

...منم عاش�� کردم �ه روز - 

ه حرفامو اب دهنمو قورت دادم  ب�خ�ال ادامه ی حرفم شدم خودش تا ت
. متوجه م�شه 

ون دادم و گفتم :نفسمو ب��

�اد اور�شو دوست ندارم،  االن م�دونم تو چرا دلخوری -

:��ــــع گفت 

.من دلخور ن�ستم -

...!م�دونم دلخور ن�س�� ، دلنگرا�� -

:�ا  ل�خند  ادامه دادم 

دلنگرا�� چون دلدادی و از فرداهاش ب�منا� -

منتظرە ی د!  اما دس�ش .  سکوت کرد،  � و غ�� س�ش که رو گرمای اعجازانگ��
،...  دستم �شست 

:دستموگرفت ل�خند زدم که دستمو مح�م گرفت و گفت 

...من از اینکه �ه روز بری و برگردی  �ا چشمای روش�ت -
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:�غض داشت صداش و �ا �غض ادامه داد و گفت 

....من ...برگردی و من -

:�ا ل�خند و ش�طنت گفتم 

م�خوای اصال نرم ؟ -

ف �ه دفه غضش شکست �ا گ��ه صدای کش�دە  شدن صندل�ش رو ک 
االچیق ش��دم 

بوسه ها�� که  همزمان دستموکه �ا دوتا دستاش گرفته بود و �اال برد و  
:تندتند رو دستم � زد و میون گ��ه ها و بوسه هاش  گفت 

ب �شه ح�� ا�ه نه من تمام ارزوم اینه که تو بری و چشمات خو ... نه ام�� -
...من تو زندگ�ت ن�اشم �عدش 

]13:29 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

١٧١_�ارت#

کون دادم و �ه دفه اخ� �ه ابرو دادم دستمو از دس�ش کش�دم و عص�� ت
:گفتم 

...ه��� نگووو ،  ه��� نگو -

:�االتماس و گ��ه گفت 

ررررر- ام��

...  درد ام�� -

ا�ل �اور نبود �ا گ��ه و لح�� متعجب که از شندین این حرف از من براش ق
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:ب��دە ب��دە گفت 

یرررر...ام-

:حرفاش داشت منو عص�� � کرد، �ا عص�ان�ت گفتم 

؟ ا نم�ذاری اروم �اشم  که ، چرا ناراحتم م�ک�� �ا حرفات-

:فقط گ��ه � کرد صدای گ��شو م�ش��دم  و گفتم 

م درمان �شم  تو تا ا�د پ�شم �ا�� ،   چرا �اری- � ک�� منو  من حا��
. کنم ناراحتم ک�� ؟  من دارم واسه �ا تو بودن لحظه شماری م�

:فقط هق هق کرد که �ا جد�ت ادامه دادم 

� دادم و قبول کردم برم  محض خاطر د�دن ت- وعه، هر طوری ا�ه تن �ه رف��
هزار ... خا�ش کردم که هس�� که انتخا�م �ا قل�مه ،   او�� که �ا چشمام انت
.رنگ بیوفا�� داشت چشماش، توت�ا �اری نکن که نرم 

:�ا گ��ه و �ا التماس گفت

...من ...ام��  تو رو خدا عص�� �شو من -

:عص�� گفتم 

تو �� ؟-

....تو که جای من ن�س�� -

:�ا عص�ان�ت گفتم 

 ... جای تو ن�ستم؟ توت�ا -
�

؟...چرا مزخرف م��

:�ه دفه لحنم ارام نا�اور شد و گفتم   

؟....نکنه تو جا زدی -

�ا گ��ه در حا�  تا این حرف رو زدم  توت�ا بود  تو اغوشم خودشو انداخت و 
ا داد و  �ا گ��ه که منو �غل � کرد  خودشو تو �غلم رو �اهام  �شست و  ج
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:دست دور گردنم حلقه کرد و گفت

..از اینه .. نه �خدا،  من دوست دارم  ، من ترسم از اینه -

و هق هق کرد  

ه دفه اومد�شو از اینکه �ه دفه خودشو تو �غلم انداخت و من که ند�دم �
..ستام فقط تو اغوشم جا گرفت متوجه شدم ،  �غلش کردم �ا دوتا د

م  و از این همه �ش رو شونه ام بود وهق هق � کرد�� خودم جا�ه جا کرد
...نزد�� بهش وجودم غرق ن�از شد و اما 

:نوازش کردم �مرشو �ا لحن ارو� زمزمه کردم 

.چرااا این طوری ناراحتم م�ک�� ؟ �ا این اف�ار مزخرفت -

سم ،   از دلش- � می��  نم�دونم دست خودم ن�ست ، از همه چ��
�

کست�
سم  می��

دە بود و االن درکش � کردم  � فهم�دش �امل، من قل�م روزی �ه درد ام
.بود  توت�ا برای ایندە ای که هنوز نیومدە بود ب�تاب و نگران

:در لمس �مرش بودم و  دستم �ه نوازشش بود و گفتم 

.ت �مونم نگران ه��� ن�اش من بهت قول م�دم، قول م�دم هم�شه عاشق-

:ل�خندی زدم و ادامه دادم 

� نم�کنم این وقت ش- ی رو تضم�� � ...ب دخ�� از �غلم ب�ا �این،چ��

شدم  داشتم عشق  چنان �ا وحشت از �غلم پ��د �این که از گفته ام  �ش�مان
اما خطری بود که . � کردم که تو �غلم بود

:�ا خندە گفتم 

شو�� کردم ! �� شد -

:�ا تته ت�ه گفت 

459



ی ن�ست ب�خش�د یهو�� اومدم �غلت - � ....چ��

:�ا خندە گفتم 

یهو�� ها رو دوست دارم خ�� -

لع و دستا�� که کنار تا این حرف رو زدم  دا�� بوسه بود رو ل�ام مح�م و �ا و 
لع بود تا �ه صورتم بود و چند ثان�ه کوتاە ب�ش�� نبود چنان �احرص   و 

خودم اومدم 

ون و همرا� کنم ، ازم جد  نف� .. ا شد خواستم از شوک بوسه ب�ام ب��
.عمیق کش�دم 

]13:29 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

١٧٢_�ارت#زادخو _مس�حه#

دم ها�ش بود که ل�خندی نا�اور رو ل�ام بود تا خواستم حر�� بزنم صدای  ق
:� رفت �ه خودم اومدم و ��ــــع گفتم 

دل�ل این بوسه های یهو�� چ�ه؟ -

م خا� وگفت  :صداش پر خندە و ��

چون دوست داری -

....هنوز داشت � رفت م�دو�ستم 

:�ا خندە گفتم 

.   ..چرا خودت پ�ش قدم م��� !ب�ا ب�ینم  این جواب من ن�ست -

:�ا ش�طنت ز�اد تو لحنم �لندترگفتم 

.ب�اااااا جوا�مو �دە .... خودت دلت م�خواد ارە -
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کردم نزد��مه و    قدم ها�� که ای��ار نزد��م � ش��دم  و توق�� که حس... ... 
:�ا ل�خند گفتم 

...منتظرم -

�� رو م�خوای �دو�� ؟

:اروم زمزمه کرد ... فقط ن�اهش کردم 

�� پردە ��م ؟-

:ر�ز لب گ��دم  که گفت , خند�دم اروم

... !�� پردە ��م  -

�گووو-

:�ا همون ل�خند  هنوز منتظر بودم گفت 

...ز�� که ق�ل من اومد تو زندگ�ت -

اب دهنمو قورت دادم 

ە � بوس�دت  ن�اە منتظرت- و  االن اینجا جای ا�ه هر روز �� هواو غ�� منظ��
...من ا�ستادە بود 

:برای �ار سوم اب  دهنمو قورت دادم و گفتم 

چطور ؟_ 

!.   تبوسه عشق م�ارە بوسه کشش م�ارە �اعث پیوند دو را�طه اس-
بود جسار�� �ه گذشته ی تو ن� کنم اما  اون زن نمگ�� عشقت ن

:اخ� �ه ابرو دادم و گفتم 

؟...منظورت چ�ه -

بوسه ادمو نمک گ�� م�کنه -
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:�از هم ل�خند زدم و ادامه داد 

حظه ای کنارم م�خوام عشقت ذرە ذرە تو وجودم �مونه که فقط ح�� برای ل-
�خندت که ن�ا�� هوای بوسه ات دیونم کنه،  دلتنگ �شه وجودم برای ل

مت که �دونم � بوس... نمگ�� بوسه ات �اشم ،  دل کندنم جون کندن �اشه 
...چقد عاشقت هستم 

:لب تر کردم و زمزمه کردم 

؟!نمک گ�� عشق م��� -

ارە �ادم م�اد که من چقد دوست دارم -

:�از ر�ز خند�دم و گفت 

ب�ا برو تو دیر وقته -

:�ا ل�خند ش�طون شدم و گفتم 

ت �شم - منم دوست دارم نمک گ��

:�ا اخ� که تو  مثال صداش داد گفت 

نه �اال - � .نه ع��زم واست خوب ن�ست فشارت م��

� قدم بود گفت  :صدای قدم هاشو ش��دم دوم��

منتظر �اش پرو�ن ب�اد دن�الت -

:�ا عص�ان�ت مثال تو صدام دادم گفتم 

.ب�خود کردی  خودت ب�ا -

..رفت مگه محل داد 

ون دادم و  ز�ر لب زمزمه کردم  :ل�خند زدم و نف� ب��

....نمک گ�� عشق شدم ای��ار -
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.�ا رضا�ت تک�ه �ه صند� دادم 

]13:29 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم_توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۳_�ارت#

)توت�ا ( 

� �شت رل �ش � ام�� که افش�� ست حرکت کرد�م سمت شمال �ا ماش��

ا عقب  � �شست و ما سه تا دخ�� .ام�� هم کنار افش��

� اینقد مسخرە � ا و افش�� ازی در آوردن هم �ه ساع�� تو راە بود�م این دخ��
�کرد ؟؟خند�دم هم از دس�شون �الفه شدم حاال ام�� �ا خودش �� م

خلو چلن ؟؟؟. دوستام

� اونم جلو منم که وسط مینا و پونه �شسته بودم خ�� ��ه �م گذاش ��
� خم ام�� د�گه طاقتم طاق شد منم �ه دفه عص�� شدم که سمت اف ش��

:شدم و �ا عص�ان�ت گفتم 

� نگه دار _ _ .نگه دار ،افش��

:مینا بود �ا خندە گفت 

!چته قا� کردی دیونه _ 

� ن�اهش �ه جادە بود اما �از �ا خندە گفت  :افش��

چته تو�� َرم کردی ؟_ 

:�از عص�� تر شدم و گفتم 
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کرررری ؟!. گفتم نگهدار_ 

ی �گه که عص�� تر کفتم  � � تا خواست چ�� :افش��

نگهدار د�گه ... دیونم کردن اە _ 

:پونه گفت 

!چته �ا�ا �� جن�ه _ 

؟...مگه دلقکتونم من ! خستم کردین_من 

دی چته �ا�ا ��م جن�ه داشته �اش تو که این طوری نبو _پونه 

م مدام خجالت ب�ش�� از اینکه جلو ام�� این طوری � کردن حرص � خورد
فتم م�کش�دم از شوخ�ا و مسخرە �از�اشون،  �ا عص�ان�ت تمام ک

_ � هر �اری دلتون � خواد � کن��

� �ا لحن متعج�� گفت  :افش��

ی شو�� تو�� تو که این طوری نبودی ع��ز من چرا اینقد حساس شد_ 
� �اهات مث هر دفه  .م�ک��

:�ا پوزخند ن�اە پونه کردم و گفتم 

من م�دونم زنت دردش چ�ه پ�ادە م�شم _  

منظورت چ�ه ؟_پونه 

االن بهت م��م _

� نگه داشت کنار جادە توقف کرد که �ا عص�ان�ت �ه م :ینا گفتم وافش��

پ�ادو شو ب�ینم_ 

� که هنوز �شت ف رمون �شسته مینا پ�ادە شد منم پ�ادە شدم و سمت افش��
:بود گفتم 
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� دیونم کرد این � خواد کنار تو _  �ش�نه منو دودرە کرد  ب�ا برو کنار زنت �ش��

� �ا ذوق ز�اد گفت  :افش��

!عه _ 

:اخ� کردم  و گفتم 

زود �اش _ 

:هنوز ل�خند داشت برگشت ن�اە پونه کرد و گفت 

آخه رانندە ام ناسالم�� _ 

 فروغش ن�اهم �ه ام�� رفت تمام مدت سا�ت بود و مث هم�شه ن�اە �� 
ون دادم  خودم هم دوست داشتم ە �ه رو�ه رو نفسمو ب�� نزد�ک ام��  خ��

.�اشم �ا اینکه م�دو�ستم اونم 

:که �ا اخم گفتم 

خودم � ش�نم �شت رول ، ب�ا برو پ�ش زنت _ 

:�ا ذوق ز�اد �مر بندش رو �از کرد و گفت 

آی �ه چشم ، من برم پ�ش زنم عشق کنم واالااا_ 

پونه و مینا غش غش خند�دن 

:پ�ادە شد که �ا اخم  آروم گفتم  

...تو هم لنگه ی زنت _ 

:هنوز سوار �شدە بود عقب و گفت 

.تو�� جان اخم و تخم نکن د�گه _ 

:ففط اخم کردم،  چشم� زد و گفت 

!چرا زودتر ن�شس�� �شت فرمون برم پ�ش زنم _ 
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:هلش دادم و گفتم 

برو�م شو پ�ش زنت اینقد زر نزن_ 

]13:30 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۴_�ارت#

:�ا اخم خندە گفت 

وح�� _ 

�  من زودتر که سوار شدم  و ��ــــع در رو �ستم و روشن کردم م ینا و افش��
� �از که صدای جیغ پونه و ف��ادی م ون بودن و در ماش�� ینا و دو�دن ب��

� بود که �� �از دادم  � �شت ماش�� �ه الی موز�انه خند�دم ال ... افش��
...ج�غای پونه 

:ام�� �اشا که تمام مدت سا�ت بود مضطرب گفت 

؟....توت�ا چ�ار م�ک�� _

� دن�ا � و مینا داش�� � م�دودین ن�اە از آینه �شت �م انداختم افش�� ل ماش��
� هم �از اوضاع جال�� نبود در ماش��

ونه �ا جیغ و توقف کردم کنار جادە ،  ام�� �اشا چنان مضطرب بودکه پ 
:ت���خانه گفت 

دیونه شدی ؟_ 

:خند�دم وگفتم 

حقتون بود _ 
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� �ا ��� و داد  � مینا �ا دو نفس نفس رس�دن که افش�� :گفت   افش��

!هووو�� روا�� _ 

� داخل آورد زد رو �م و �ا نفس نفس  مینا هم �ا جیغ دست از ش�شه ماش��
:گفت 

احممممق چ�ار م�ک�� _ 

:خند�دم و گفتم 

حالتونو گرفتم _ 

� همون وسط جای من �شست و مینا هم ��ــــع �شست و هنو  ز افش��
عص�� بودن دوتاشون 

:مینا گفت 

� ند�دە _ زهله ام ترک�د  روا�� ماش��

�اشا گفت  :خند�دم �از در رو مینا �ست،  ام��

�مر بندتو ب�ند احت�اط کن _ 

ە بود گفت  � رو �ه ام�� که �ه رو�ه رو خ�� :افش��

...  خدا ،  برات  آرزوی سالم�� دارم...خدا نجاتت �دە ار�اب _ 

:�ا خندە  �مر بندمو � �ستم گفتم 

همه مح�م �ش�ن�د که هوس �عت کردم _ 

اض گفت  � ��ــــع �ا اع�� :افش��

زار تا هوووی تو از جونت س�� شدی �ه ما م��وط ن�ست من ششصد ه_ 
.آرزو دارم �ا�د �ه  تک تکشون برسم 

:ماش�نو روشن کردم و گفتم 
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 _ 
�

!  من از جونم س�� شدم حاال �� م��

� مثال  �ا اخم گفت  :افش��

تو غلط م�ک�� _ 

:خند�دم و گفتم 

حاال که این طورە  نم�ذارم تو �ه آرزوهات بر� _ 

 زدن ز�ر خندە  ح�� ام�� �ه ل�خندی ا�تفا کرد 
�

.هم�

� که پونه رو ن�م ساع�� گذشت که از آینه ن�اهم ناخود آ�اە رفت �ه اف ش��
...بوس�د اونم لب 

 
�

 که مینا �ا خندم گرفته بود اما سکوت کردم و حواسمو دادم �ه رانند�
لض گفت  :اع��

� رعا�ت کن اینجا خانوادە �شسته _  هوووی ه��

:پونه هم آروم گفت 

� راست م�گه خب _  افش��

� موز�اینه گفت  :افش��

� لج �عض�ا _ 

:از آینه ن�اش کردم و �ا خندە کفت 

عو�� تو دلت م�خواد ننداز گرد من ب�شعور _ 

:مینا �ا خندە گفت 

� � رس�م تو اتاقتون هر غل� دلت خ_ واست لطفا صبور �اش افش��
 ما هم آدم�مم دلمون م�خواد ... �کن 

�
.واال نم��

همه خند�دن �از 
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:ام�� �اشا متوحه موض�ع شد و گفت 

ون تذکر نم�دم من _  � رعا�ت کن تا پرتت نکردم ب�� افش��

� �از بوسه ای رو گونه ی پونه گذاشت ، مینا گفت  :افش��

� خط قرمز مرمز حال�ش ن_  �ستاام�� جان توقف کن تو�� این افش��

]13:30 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۵_�ارت#

.ب�ح�ا _مینا 

�اشا �ی �ه �شونه ی تاسف تکون داد فقط اونم مطمئن م از رو شو�� ام��
بود فقط اذی�ش کنه 

 من رس�د�م �ه �ه مزرعه ی  آفتاب گ 
�

ردون از ذوق �عد دو ساعت رانند�
�م مینا و پونه و  اش��اق خودم نگه داش��م �� عکس انداخت

.خاطرات جالب و �ه �اد ماندی که ث�ت کرد�م 

.ت و ماد�ار شد البته �از �ا �� ش�طنت و شادی �چه ها  در �اد و دل ث�

ون دوتا م�غ منو مینا تو �ه اتاق مستقر شد�م ام�� که اتاق خودش ا.... 
.عشق هم تو �ه اتاق د�گه 

�اشا اتاقش بود ، م...  � واسه شنا رفته بود ساحل  ام�� نو پونه و مینا تو افش��
سالن �این بود�م 

...بود   و مثال شطرنج �ازی م�کرد�م که همش شو�� و خندە و تقلب 

�اشا (  )ام��
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احت کردم  �� �درد داشتم،  ساع�� اس��

ا   از خواب ب�دار  شا�د حدود �ه ساعت  خواب�دم و �ا صدای خندە های دخ��
...شدم 

.رداشته بود از اتاق خارج شدم صدای خندە ها و ش�طن�شون و�اال رو ب... 

م آروم برم �این که  نقطه �ه نقطه ی و�اال رو �لد بودم دست �ه نردە ها گرفت
.. .�ا حر�� که �چوە زد �� اخت�ار از � کنج�اوی  ا�ستادم 

جدی جدی دل �اخت�� _پونه 

 � ون داد شا�د زمزمه وار بود که گوش ت��  کردم و ابروم  تو توت�ا نفسش رو ب��
:هم  رفت که گفت 

سم _  می��

� _مینا  ؟...از �� می��

:�ا منومن گفت 

دارە �اراشو م�کنه برە ام���ا _ 

:مینا �ا ذوق گفت 

.م�دونم اینکه عال�ه _ 

سم برە  برگردە منو �س بزنه،  من هیچ ش�اه�� _ توت�ا  ە می��  �ه اون دخ��
.ندارم 

.ب�خودی نگران ن�اش _پونه 

من که حسم م�گه دوست دارە _مینا 

.و� من دست خودم ن�ست دلشورە دارم _توت�ا 

:نم�دونم توت�ا �� �شو�شون داد که مینا گفت 

.وای�� خدا چه ناز بودە این _ 
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از رو تا�لوش عکس انداختم _توت�ا 

ون دادم دستم دور م�له ی نردە ها چفت تر شد  نفسمو ب��

... دە �دە منم ب�ینم ، آی�� خدا حق دارە ام��  داغون ش_پونه 

:�عد مکث کوتا� �ا ذوق گفت 

� د�گه ای _  و� تو�� تو �ه چ��

 دلخوشم ک�� ؟؟؟_توت�ا 
�

اینو م��

 �ه نظرم ب�ش�� نه �ه جااان خودم حق �ا پونه است ، تو خ�� جذا�� _مینا 
ە، از سف�دی ��  روحه ز�اد  �ه دل م�شی�� تا این دخ��

:پونه  ای��ار گفت 

 از دوستای دیروز �ه مامانم حرف زدم این  طور که مامان � گفت ��_ 
کردە چرا نگف�� ؟؟  �ا�ام  تو  رو از مامانت خواست�اری کردە اما مامانت رد 

:توت�ا �ا تعحب گفت 

 _ 
�

ال� م��

:پونه متعجب  گفت 

واقعا نم�دو�س�� ؟_ 

: توت�ا �از متعجب گفت 

ی بهم نگفت اصال _ � مامانم چ��

، �� از �� به��  خودتو دست �م نگ�� صدتا خواست�ار داری خ�� ندار�� _مینا
تو �� �م داری آخه نگرا�� ؟

� ت_توت�ا  �اشا زم�� ا آسمون فرق دارم این دل�ل ن�ست چون من �ا سل�قه ام��

چه ر�� دارە  اون ند�د دوست دارە مطمئنم _ مینا 
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:حرفش �اعث شد قد� عقب برم که توت�ا زد و گفت 

.عشق ن�ست مینا وا�ستگ�ه _ 

]13:30 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۶_�ارت#

؟ چشمای قشنگت جادو م�کنه �خداا ...توچته نگرا�� _مینا 

:�ا خندە ادامه داد 

ام�� �خواد ردت کنه خ��ت محضه _ 

:ل�خند زدم و پونه گفت 

مگه �ادت رفت شا�ان خودشو واست کشت _

� �� دو روز پ�ش �از د�دمش �� ا�ار از اون ان�ار  از من شمارتو  هم��
م�خواست 

نتظر شا�د ب�ای این شا�انه دیونه است �خداا هر روز دم دا�ش�اهه م_مینا 

� شا�ان گفته  ا م�گف�� :دخ��

) تا خ�� ازدواجشو �شونم �اور نم�کنم _ (

:سکوت کردم و مینا ادامه داد 

حاال فروردین دعا کن �ه سالمت برە و برگردە _ 

:�ا ح�ت ادامه داد، که دلم ضعف رفت واسه لحن گفت�ش 

ە طاقت دور�شو ندارم _  تابرە و ب�اد دلم هزار راە م��
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:پونه �ا خندە گفت 

جونن من . تو د�گه فاتحت خوندە است از دست رف�� _ 

ا� �ا هم_مینا   هیچ وجه اش��
�

ندار�ن که ��  تو شا�ان رو رد کردی م��
.لوارش پولدارە ؟؟؟ اما اج�مرجانت که همه رو م�ذارە ج�ب عقب ش

:خندشون گرفت همشون و پونه گفت 

�� ؟؟ این همه شع_  � ار واسه �� راس�شو �گو ج��ان چ�ه ؟ تو مشکوک م��
بود ؟

:فت من تمام مدت �شت ستون نردە ها بودم و گ... لح�ش محزون بود 

ال حرف ؟ اص...اخه دست خودم ن�ست �خدااا  چرا  ک� �اور ندارە _ 
بول � کردم �ا ثروت دارا�ش ن�ست ، ا�ه پول برام مهم بود همون شا�ان ق

... اینکه خوب م�دون�د ام�� 

سکوت کرد 

ون حرفشو خورد، ون منم نف� آروم دادم ب�� . نفسش رو داد ب��

 چشمامو رو �ستم �ا حر�� که زد و دست آزادم رو قل�م و ا
�

حساس تن�
...نفس عجی�� �ه قل�م چنگ زد 

اون ن� دونه من  از اینکه �فهمم حسش فقط از رو وا�ستگ�ه نگرانم،_توت�ا 
سم او�� . از فرداش ب�م دارم دلم آروم ن�س،! چه ش�ل�م ن�اشم که تو  می��

خ�الش ازم ساخته �اشه 

� من حس واال من د�گه عقلم قد نم�دە خودت به�� م�دو�� ، و_مینا 
�� م�کنم اون دوست دارە د�دم که م��م،  وق�� پ�شش ن�س��  خ

.خودتم حسش کردی حتما ... �� قرارە 

:عوض شد که توت�ا گفت . نم�دونم �� بود یهو �حث

واسه تو تنگ !اوووف ، خفم کرد  �خدااا،  این چ�ه گرف�� خ�� تنگه _ 
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ن�ست ؟؟؟

تو حواست کجاست آخه �ادت رفت _پونه 

این ��م کوچ�که  ۷۵من سایز ... �س که عجله کردم _ توت�ا 

...چی�� �ه ابرو دادم ل�� تر کردم متوجه منظورش شدم االن 

�  �اهام بود  د�گه درست نتو�ستم ن�اە سایزش_پونه  . کنم   افش��

�چ�خ  برات قفلش رو  �از کنم،  اذی�ت م�کنه _مینا 

وا�� نه �ه جور�ه ان�ار تنم ه��� ن�ست _توت�ا 

:مینا �ا خندە گفت 

� شل �شن ؟؟؟_  چته می��

...ا�شششش تو هم _توت�ا 

ا  ...خندم گرفته بود عال� دارن این دخ��

:مینا  لح�ش ش�خ  و پر خندە و گفت 

نگران ن�اش دست نخوردن طور�شون نم�شه  �چ�خ ب�ینم _ 

.دردم گرفت .  �از کن فعال تا �عد_

صدای خندە هاشون �ل و�اال رو برداشت بود 

...صدای جیغ جیغ توت�ا، خندە های مینا و پونه 

نکن �دم م�اد !  اوووف نکن دیونه_توت�ا 

نم�دو�ستم چشون بود 

:مینا غش کردە بود از خندە وگفت 

 _ � چه خوش فرمه انصافا ... وای خدا چه سف��
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توت�ا �از جیغ جیغ کرد 

ی تو نک�ت ! اە ، نکن _ � چقد ه��

:مینا �ا خندە گفت 

دست بزنم که �عد ام�� �گه دست خوردست ن� خوام_ 

]13:30 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۷_�ارت#

و غش غش خند�دن خودشو پونه 

ل�خندی �ه ل�م اومد چقد ش�طونن اینا 

:فت ان�ار غلغل�ش م�دادن که توت�ا هم � خند�د هم عص��  و گ

...آیی�� خدااا نکن د�گه اە _ 

:پونه �ا خندە گفت 

خوش �ه حال ام�� خان خوردن دارن  اینا _ 

:لب گ��دم که مینا مثال  شو�� کرد �از  گفت 

.�ه �ه �ا تج��ه _ 

چلوندی ب�چارە رو ولش کن  _پونه 

خان عشق م�کنه _مینا  انصافا ام��

.زهرمار �� ادب _توت�ا 
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:مینا �ا خندە گفت 

آرە االن �گو �� ادب �عد حا� �ه حو� _ 

ون دادم  خندم گرفته بود ، نف� ب��

:جو آروم شد ،  پونه �ا ذوق گفت 

عه افش�نم اومد _ 

:توت�ا ��ــــع گفت 

شالم ، شالمو �دە _ 

تو هم چته �ا�ا خودتو خفه کردی  ... اە _مینا 

� اون که شوهر ت_ توت�ا  وعه �ا بردار �� خود کردی شما دوتا راحت هست��
.شما  خانوم  من این وسط ، نوووچ نم�شه �لم 

� رو آی ذوق کردم که �ه چند دق�قه �شد خ�� کوتاە صدای شاد ا فش��
:ش��دم و گفت 

�ه �ه  �الی �د بوی این و�ال _

اض کردن  اما �ا خندە گفت  :همه تق���ا اع��

اوە ه ه ه ب�خش�د �لهای ز��ای �اغ _ 

� گفت  :همه سالم دادن و خوش �ش که افش��

مهندس کو ؟؟؟_ 

خوا�ه تو اتاقش _مینا 

� ت���خانه گفت  :افش��

ه ؟؟؟ ��م صدای خندهاتون تا ساحل بود اون ب�چارە چطوری آخه خوا�_ 
.مراعات �د ن�ستا خانوما 
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و ش��دە �اشه آبرو حی�یتون رفت از دست شما خ��ه حاال همه �� ر _ توت�ا 

� �ا خندە گفت  :افش��

�� �ار م�کردین ش�طونا _ 

�اش رفته بود�م تو آالچیق _مینا 

 � توت�ا ن�اە ساعت کردی وقت قرصاشه خواب موندە ؟_افش��

.تا این حرف رو زد کورکورانه سمت اتاق رفتم 

�از شد  دقا��� گذشت ، در �ا صدای تقه ای و اجازە ی ورود توت�ا 

رو تخت دراز کش�دە بودم �ه پهلو

:بوی عطرش ل�خند رو �ه ل�ام آورد و گفت  

خواب بودی ؟؟؟_ 

:م برگشتم  جه�� که حسش کردم نزد�که �ا صدای قدم هاش، گفت

تازە ب�دار شدم _ 

� تخت رو حس کردم، ل�ه ی تخت �شست  �این رف��

ام�� جان قرصاتو آوردم _

�لند شدم، ل�ه ی تخت �شستم �م�م کرد 

:دستمو گرفت قرص روکف دستم گذاشت و گفت 

� � خواد لب ساحل �ساط ک�اب را بندازە _  .افش��

تا قرص رو تو دهنم گذاشتم ��ــــع لیوان آب رو دستم داد 

:آب رو خوردم که آروم ادامه داد 

حوصله ات � نرفته ب��م �این ؟؟؟_  

نوازش   نفس عم��� کش�دم که جونم پر شه از بوی عطرش و چه  ز��ا 
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...م�کنه روح رو 

ا رو �ش��دم که گفتم  :د�گه صدای �و صدای دخ��

!کجان _ 

تو آالچیق_

]13:31 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۸_�ارت#

� خورە  �ه جونم افتادە بود این سوا� ک ه ذهنمو درگ�� �م �این بود ع��
:جون کندم تا گفتم ... کردە بود 

سم ؟_  �ه سوال ازت ب��

:خ�� اروم �ا ترد�د پرس�د 

چیی�� ؟؟؟_ 

� را�طتت خ�� صم�م�ه _ ؟...تو �ا افش��

از حسادت بود شا�د چه مر�م شدە بود واقعا ؟

:مزمه کرد دا�� دس�ش نوازش وار کنار  گونه ی چ�م حس کردم و آروم ز 

برات مهمه ؟؟؟_ 

:دست بردم و دس�شو گرفتم آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

؟...ن�ا�د برام مهم �اشه _  

:آروم زمزمه کرد 
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�ن دوستمه _  � تنها و به�� افش��

ون دادم خ�� حرص � خوردم اما �ه روی خودم د� گه ن�اوردم من نف� ب��
سادت این را�طه رو دوست نداشتم ح�� ا�ه سالم و خوب �اشه حس ح

منو م�کشه مگه دست من ؟؟؟

شتاشو بوس�دم  دس�ش که دستم بود سمت ل�ام آوردم و �ا لمس ل�ام � انگ

:آروم زمزمه کردم 

خ�� ...تو خ�� خانو� _ 

ی نگفت �اش � تو�ستم ب�ینم صور�ش رو اون چ � شمای آروم بود چ��
.قشنگش 

:دو�ارە رو � انگشتاش رو بوس�دم و زمزمه کردم 

دنت برام دارم تجسم م�کنم، فردا�� رو ک داری �ا این حس قشنگ بو _ 
، �ا رن�ا�� جادو�� ل�خند چشمات  .ترس�م م�ک��

صور�ش رو  دس�شو  گرفته بودم دستمو گرفت رو صور�ش بود   لمس کردم
.اما خ�س بود 

جدی  اشک ؟؟ خ�س شدن � انگشتم �ا نم اشکش  آروم زمزمه کردم
:دستوری 

چرا سهم من از این چشما خ�س�ه ؟؟؟ �ارون�ه ؟؟_ 

شکشو �ا� �از هم سکوت که �ا دس�� که خوب � دو�ستم دارە م�لرزە ا
:کردم و گفتم 

.خانومم �اش  ، توت�ای چشمام، این چشمای �� فروغم _ 

:صداش پر �غض ،گفت 

� مث رنگ ام�دە رنگ خوا... لمس دستاتو روگونه هام دوست دارم _  س��
نوازش خدا 
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:ل�خندی زدم و گفتم 

� اما من �ا لحن خندە هات جادو _  شدم ،،،  م�دونم چشمات جادو م�ک��
.هردفه �ه هر خندە ات دیونه م�شم 

:�غض ز�ادی تو  رو صداش حس کردم و گفت 

� ترسم ام�� �اشا � ترسم _  

از �� � تر� ع��ز دلم از �� �لم ؟_

:�از گ��ه که عذا�م داد و گفت 

من هیچ سنخی�� �ا سل�قت و عالیق تو ندارم _ 

:خند�دم برای قرص کردن دلش و گفتم 

 تو من عروسک قشنگو ند�دم عاشقش شدم، در ضمن م_ 
�

ن دلم �� م��
عاشقت شدە عاشق لحن خندە هات ، عاشق مه��ون�ات 

دم و کفتم  :دس�شو مح�م�� ف��

.عاشق مرام و معرفتت . عاشق این دستای مه��ونت _ 

:�ا ل�خندی که م�دونم م�د�د ادامه دادم 

عاشق بوی چادر نمازت که  بهم نفس م�دە  _ 

:دستمو ول کرد و �ا گ��ه گفت 

.رم من � ترسم ،  آخه هیچ ش�اه�� �ه دخ�� تو رو�اهات ندا_ 

لند شد و و �ا هق هق اتاق رو ترک کرد که نفهم�دم چطوری �ه دفه �
کش�دم و   شوکه شدم که �ه خودم اومدم و پو�� . اصال ماتم برد ... رفت 

.�الفه دس�� �ه موهام بردم 

� لب ساحل رفت�م  .ر�ــع ساع�� گذشت، �ه اتفاق افش��
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]13:31 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۷۹_�ارت#

بود که  توت�ا هم بود سا�ت و آروم فقط بوی عطرش... لب ساحل بود�م 
ود که خاطرە سازی آرومم م�کرد، در کنار این �چه ها جو شادی واقعا خا� ب

.شد 

&&&&

مد�� گذشت چند روز  بود نم�دونم  

  � ف�� روزها  تندتند م��

� امتناع   کردم حال �ار�� و   �مال �ه مهمو�� گرفته بود  دعوتم کرد، از رف��
.مهمو�� رو نداشتم 

.اما توت�ا متقاعدم کرد برم 

� رو دوشت نداشتم ، که خودش پ�شنهاد کرد که ه  مراهم ب�اد دو تنها رف��
 دل بودم جو آرو� نداشت اون مهمو�� �ار�� بود  و مختلط

ه مهمو�� � رفتم نه تا اینکه قبول کردم برای روح�ه ام خوب بود مدتها بود ن
کت م�کردم  .جمع دوستانه ای ��

.اما وجود  توت�ا در کنارم قوت قل�م بود 

هن سف�د ج تمو پوش�دم �ا �ه پ�� ذب و کروات ش�ک ت��ن کت شوشلوار اس��
طال�� و کفشای �الج

�ش�اە رفتم �ا آرا. میتو�ستم تصور کنم هنوز هم جذا�م مث چند سال ق�ل  
.همراه�ه توت�ا 

� برام از عطر محب��م زد ،  �ا � انگشتای ظ��ف ش رو ن�ض دستم ق�ل رف��
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�ه آرو� ماساژ داد

. کش که ب�دار م�کرد تک تک سلوالی تنم رو �ا این غ��ضه ی �   

دوست ...  وشه این طور که فهم�دم مینا قرار شد براش ل�اس ب�ارە که بپ
داشتم خودم براش    اما م�دونم نم�ذارە 

ون دادم االن وقت این فکرها نبود تنها فکری که ذهنمو درگ�� کردە  نف� ب��
؟ !بود این بود �� م�خواست بپوشه

ه و همش داشتم خودخوری � کردم نکنه مث در�ا براش مهم ن�اش
ه توت�ا رو �ا�د لعنت �ه من �از �ا در�ا مقا�سه کروم هرچتد د�گ... ل�اساش 

شناخته �اشم 

ون دادم  از این اف�ار هراس آور زجرآور خاطرات �نم  نف� ب�� تلخ و ش��
ون ا. هجوم � آوردند �ه اف�ارم   .ومدم  و راحتم نم�ذاش�ند  ب��

ون و حس کنج�اوی مینا اومد تو سالن بودن �این،  منم تو اتاقم که رفتم ب ��
:دست از �م بر نم�داشت وق�� ش��دم که  توت�ا گفت 

وای�� این چ�ه مزخرفه _

:مینا  گفت 

� تو  رو م�شناسه آخه ؟؟؟... �ا�ا � �ه ک�ه _ 

:توت�ا �ا لح�� دلخور بود که گفت 

این ز�ادی جلفه ... منو نم�شناسن ام�� رو که م�شناسن _ 

دیونه خ�� بهت م�اد _

پونه ...  اشه بهم ب�اد دل�ل نم�شه که بپوشم دخ�� بهت گفتم پوش�دە �_
خب داشت 

:آروم زمزمه کرد 
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�ینه ؟؟؟وق�� ام�� نمی�ینه ک� د�گه ای ب!  اینو واسه � بپوشم _ 

ظاهر از روی ت!  نفسم تو س�نه تنگ م�شه حرفاش قل�مو آروم م�کنه
ە ن�ست عشقش من اطمینان دارم این دخ�� قلب �� همتا�� دار 

ورات من هم صاحب این قلب �ا� �ا�د �ه فرشته ی معصوم �اشه که تو تص
.نم�گنجه 

این کت و شلوارە عال�ه بهتم م�اد _ مینا 

این ک�ش کوتاهه ، این �� جذاب ترە _  توت�ا 

ی ؟_ اە تو هم این که مشک�ه مگه مراسم ختم م��

وزە ای مح�� م�شه _ هن سف�د و رو�ی ف�� �ا پ��

:صدای پر تعجب مینا  ، ل�خند �ه ل�م اومد و گفت 

نکنه م�خوای  امل �ازی در��اری رو�ی �ت ک�� ؟؟؟_ 

 دارە �� بپو�� و چطوری ب�پو�� _
�

 خب آرە ،  در ضمن �ست�

وای تو رو خدا دست بردار موهاتو سشوار کن _ مینا 

نوووچ _

...!برو �ا�ا، دیونه _

م خوش�ل �ا�ا چرا حال�ت ن�ست وق�� اون نمی�ینه من واسه �� خود_
کنم ؟؟؟ 

وزی �از دل از ... ��م چشماتو آرا�ش کن حتما _ ی  �ا رو�ی ف�� همه می��
� � گفتم  .حاال بب��

��� داشتم وق�� م�گفت وق�� ام�� نمی�ینه  ا اینکه کور �. چه احساس ش��
� �ار ناراحت بودم و این  نقص  شد�دا عذا�م م�داد اما امروز برای او  ل��

.�شدم 
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]13:31 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۰_�ارت#

.ساع�� از وردمون �ه مهمو�� �ا به�� ��م �ار�� م�گذشت 

ری م�کردم �ا توت�ا خ�� آروم �دون حر�� کنارم �شسته بود و چه افتخا
.آرام�� که از حضورش داشتم 

دای الناز و محسن هم بودن و صددرصد در�ا هم حضور داشت که ص
.خندە هاش ب�قرارم � کرد و �� ته دلمو خا� 

ا عج�ب آرام اما حالو هوای دلم موق� آروم م�شد که حس بودن �ا توت�
.�خش بود 

) توت�ا ( 

�اشا �شسته بودم ترجیح دادم  آرو ... ساع�� گذشت  م �ش�نم و کنار ام��
� در�ا رو ش ناختم گهگداری �ه حضار ن�ا� � انداختم که اون ب��

ز��ا بود واقعا  

 �ا موهای رنگ چشماش آ�� روشن و مث �ه پر�سس � درخش�د تو مهمو��  
.�لوند و که تضاد جال�� �ا رنگ ل�اس مش� کوتاهش داشت 

دد صد صدای خندە های پر عشوە اش توجه ک� نبود که جلب �شه و ص
ام�� هم از این قائدە مس�ثنا نبود 

.الناز کنارش �شسته بود 

ی عوض ن�اهم بهش بود اخ� داشت � دو�ستم از حضور در�است برا
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:کردن حالو هواش گفتم 

م _  �ه عکس �گ��

ما�ه ی  ل�خندی زد اما �د بود�ش رو خوب حس کردم �د بودن و ته
:عص��ان�ت رو حس کردم ب�ش�� وق�� گفت

�گ�� _  

:م��ا�لم دستم موند که �عد چند لحظه گفت ... من�ف شدم 

...�عد �دە �ذارم تو م��ا�لم _ 

�ادر م��ا�ل   مجبور شدم صندل�مو نزد�ک�� کردم �ا صندل�ش تنظ�م کردم 
رو 

...ل�خند زدم که االن احساس کردم ل�خندم اج�ار�ه  

ن�اهم �ه ام�� بود اخم داشت و نم�شه منکر شد 

خواست�� بود  تمام ن�اهم �ه صفحه ی م��ا�ل بود �ا وجود اخم هم جذاب و 
:که �ا صدای محسن  �مو برداشتم و گفت 

!این خانوم آ�ا اجازە �ه رقص رو م�دن _ 

م م��ا�لم دستم موند �دون مقدمه �دون هیچ حر��  چه پ�شنه اد ��
...آوری 

� طور ماتم بردە بود که ل�خند �ه لب داشت هنوز ن�اه م بهش بود که هم��
م�� عص�� گو�� دستمو �ا فشار دادن  د�مه ی �غل  خاموش کردم ،  ا

:گفت 

دخ�� قطحه _  

:محسن لح�ش �� تفاوت �ا خندە بود و گفت 

...اووو حواسم نبود همراە �ه جنتلمنه _ 
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:ه داد ن�اهم �ه ام��  بود ، سخت داشت حرص م�خورد،  محسن ادام

امشب کوال� کردی مهندس _ 

م سخت � دو�ستم خوب هم � تو�ستم از تو چشمای �� فروغش ب�ین
:پ��شونه که گفت 

من کوال� نکردم اتفاقا امشب فوق العادە آرومم _ 

مدتهاست این طوری ند�دمت _

م�دونم _

:ن�اهم بهشون بود و گفت 

...ود پرستارتم که �ه ت�که ماە شدە ام�� کوال� تو کوال� چه ش_ 

س�دە گفت  :ام�� خ�� خون �د �ه نظر م��

نه خوش ندارم پرستارم متعلق �ه م... این همه دخ�� �� از �� ز��اتر _ 
محسن جااان 

چرا جوش آوردی مهندس من که منظوری ندارم _

� دس�شو گرفتم و زمزمه کردم  :از ز�ر م��

� مهندس _  لطفا آروم �اش��

مح�س پوزخندی زد و رفت 

ضور در�ا بهمش �و صدای و جو شل�غ اذیتم � کرد و ب�ش��  � دو�ستم ح
:ر�خته که گفتم 

؟...م�خوای ب��م ع��زم _

...االن زشته �ه ساعت د�گه _آ

:�اد گفتم ن�اهم �ه شلو�� پ�ست رقص و رقص نور بود که  �ا ترد�د ز 
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؟ خسته شدی... دوست داری برق� _ 

]13:49 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۱_�ارت#

:�ا تعجب ز�اد سمتم چرخ�د و گفتم 

آهنگش مال�مه _ 

ون داد و آروم گفت  :نفسش رو ب��

م نه توت�ا من ق�ال هم ن� رقص�دم چه برسه �ه حاال ع��ز _ 

:دس�ش هنوز تو دستم بود و زمزمه کردم 

�س لطفا آروم �اش_ 

:آروم زمزمه کرد 

ل�خند بزن _ 

:تعجب کردم اون تمام حالت منو متوجه م�شه که ادامه داد 

�شس�� منو  این طوری آروم... ل�خند بزن که من دلم �ه ل�خندات خوشه _ 
پ��شون م�ک�� 

متوجه م�شه که  � دو�ستم خ�� ناآرومه که ل�خند زدم از لحن صدام حتما 
:�عد چند ثان�ه سکوت آروم زمزمه کرد 

تو �� پوش�دی که محسن رو تح��ک کردی ؟_ 

:پو�� کش�دمو زمزمه کردم 
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نگران ن�اش ل�اسام پوش�دە است رو�ی �مه _ 

:ت ن�اهم بهش بود هیچ آرام�� تو اجزای چهرە اش ند�دم و گف

تو آرا�شم کردی _ 

ا ک ه غرق آرا�ش بود ن�اهم از چهرە ی برافروخته اش �ه چهرە ی حضار و دخ��
:دادم و من آرا�ش نداشتم خ�� �م و زمزمه کرد 

؟...سا��� _ 

:دس�شو  از تو  دستم کش�د و گفت 

ی_  � ە حتما �ه چ�� ی چشمشو نم�گ�� هست  این محسن ب�خودی هر دخ��

�ل حرفاش �ا حرص زد 

:�ا ل�خند گفتم 

فک ن� کردم اینقد حساس �ا�� _ 

ن�اشم ؟_

:�از س� کردم آرامش و ل�خند تو صدام �اشه و گفتم 

مع کردم ، نه ن�اش بهم اعتماد کن ، هم ل�اسام مناس�ه هم موهامو ج_ 
ذ�ت ��� ب�خودی شور نزن خودم م�دونم ز�ادی حسا� �اری نم�کنم ا

:اصال انتظار این حرف رو نداشتم که �� مقدمه گفت 

 شدە ؟؟؟_ 
�

چشمات چه رن�

:متعجب گفتم 

؟_  چی��

م�دونم چشمات ت�ل�ه _

�حث کردو  خ�� عص�� بود لح�ش آرام�� توش نبود اصال ن� شد �اهاش

488



این بهونه است اصال �حث ل�اس من و رنگ چشمای  من ن�ست 

 هست د�گه _نم�دونم _
�

�ه رن�

:چنان جدی گفت 

؟_ 
�

چه رن�

ه  سکوت شوکه شدم  م�دو�ستم دارە حرصشو � چشمای من خا� م�کن 
ل �  کردم و �غض کردم شا�د ا�ه جای ��  د�گه بود عمرا خودمو کن��

صش رو � من � کردم س� کردم آروم �اشم اون حق ندارە اذیتم کنه حر 
خا� کنه  برای �ک لحظه �ا خودم گفتم �اش نیومدە بودم 

:سکوتمو که د�د گفت 

� دست خودم ن�ست نم�دونم چرا حس م�کنم همه دارن ن�ات م�_  ک��

:� لج  گفتم 

�  من مش�� ندارم _  �درک �ذار ن�اە ک��

:خ�� عص�� اما طوری که زمزمه کنه من فقط �شنوم گفت 

برای من مهمه _ 

 ارادە �� ... ترس�دم که سکوت کردم من نمیتو�ستم �اهاش لج�ازی کنم 
شون بودم که د�دم ن�اهم سم�� که الناز و در�ا بودن دادم تازە متوجه ن�اه

� راجب. در�ا زل زدە بودبهم  دن  و پچ پچ م�کردن  ان�ار داش�� � من حرف م��
.چه حس �دی بهم داست که نمیتو�ستم توص�فش کنم 

]13:50 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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۱۸۲_�ارت#

) در�ا (

� �ار ش��!  ن�اهم بهش بود �ه  پرستار ی که برای اول�� دم که ام�� دخ��
ین طور که پرستار زن انتخاب کردە برام عج�ب بود اون �عد تصادفش ا

.ش��دم �ا هیچ ک� مدارا نکرد 

ون دادم ن�اهم بهش بود  نفسمو ب��

ی که تمام مدت اخم تو ن�اه ە داشت �ا ام�� حرف � زد ام�� ش بود اما دخ��
ش م�کرد  .بر عکس �ه ل�خند جذا�� که صد برابر جذاب��

ە جذا�ه جوری محسن تع��ف ا زش م�کرد نمیتو�ستم قبول کنم این دخ��
ی رو درحد خودم نم�د�د م منو ب�ش�� حرص � خوردم هیچ دخ��

:رو �ه الناز گفتم 

 �ه دل_ 
�

� آش دهن سوزی هم ن�ست که محسن � گفت چن�  همچ��
نه  � نم��

:نم�دونم چرا حرفش طعنه بود ب�ش�� که الناز گفت 

�اشا �شسته _  اما �د جور �ه دل ام��

خند�دم قه قه � دادم 

:�ا همون خندە گفتم 

ە ؟�� د�دە از این د... چطوری دل ام�� رو بردە اون که کورە _   خ��

:�ا ل�خند گفت 

ها�� هست... احت�ا�� �ه د�دە ی چشم ن�ست در�ا جووون _  � که تو   چ��
:ن� بی�� خند�دم �از و �ا لحن تمسخر گفتم 

 کردم... عاشق صداش شدە ؟؟ _ 
�

�اشا م�� که �اهاش زند� خ��  ام��
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مش�ل �سندە 

:الناز�ا اطمینان الناز گفت 

ی �م ندارە _  � ە چ�� �اشه خواە  مهم دلشو بردە خواە زشت...فعال که دخ��
 � ز��ا که ز��ا هم هست شک نکن بهش گف��

:�ا پوزخند گفتم 

ای سف�د و مهتاب_  ە آفتاب سوخته است ام�� عاشق دخ�� �ه همون دخ��
به�� که نمی�ینه 

دم �ا خنده.... و غش غش خند�دم  ام �ا عشوە که دل همه رو می��
م واسه ش��دن خندە هامه  و شک ن دارم هنوز تو م�دو�ستم اخم و تخم ام��

.اون دل ازم  ن� کند ... فکرمه 

فرستاد دن�الم غرورش االن اجازە نم�داد وگرنه � دو�ستم هزار �ار م� 

.ست ب�ارە ا�ه مش�ل چشماش نبود خودشو �ه آب وآت�ش � زد منو �ه د 

نزە ای جن�فر دلت م�اد آفتاب سوخته چ�ه برزنه است اونم چه بر _الناز 
ل��ز �ه قول محسن 

:خند�دم �از و گفتم 

ام�� رو م�شناسم اصال دوست نداشت _ 

:الناز شونه ای �اال انداخت  و گفت 

.فعال که سو�ل�ش شدە _ 

گف�� کجای�ه _

از محسن م�گفت دا�شجوعه حقوق _ ش��

:�ا پوزخند گفتم 

ن ام�� �عد �ه دخ�� شهرستا�� گدا گشنه چس��دە �ه ام�� ،  و شک نک_ 
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نه ازش س�� م�شه  � مد�� �سش م��

اش��اە نکن تو ام�� رو خوب م�شنا�� این طوری حرف نزن_

:ن�اهم �ه الناز بود که ادامه داد 

ی دل نم�دە که �خواد ازش س_  واستفادە کنه ام�� �اشا هیچ  وقت �ه دخ��
رورشو له اینو همه م�دونن خودت خوب م�دو�� برای نگه داش�نت چقد غ

کرد اما تو نخواست�ش 

:�ا پوزخند گفتم 

ن� کردم  پول ثروت  ام�� اصال برام مهم نبود وگرنه ام�� رو ترک_  

ە کردم و گفتم  :�ا پوزخند ن�م ن�ا� �ه دخ��

ا�ط چس��دە �ه ام�� �د_  ە تو این �� ون �ه خاطر پول ا�ه می�ی�� این دخ��
ە  . ام��

ون داد و گفت   :الناز نفسش رو ب��

رق دارە ام�� این طور که من ام�� رو م�شناسم و �مال م�گفت این دفه ف_ 
ە اومدە ام��  درجه تغ��  ۱۸۰ دل دادە، م�شه راحت فهم�د از وق�� این دخ��

کردە 

:�ا حرص و �� �� تفاو�� گفتم 

 _ 
�

گه �ه من م��وط ؟  اصال ام�� و زندگ�ش د�!این حرفا رو چرا �ه من م��
ن�ست 

:�ا ل�خندی که الناز زد حرصم ب�ش�� شد وگفت 

ە محج�ه خوش ل�اس_ � بی�� که �اب م�ل ام��

]13:50 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۳_�ارت#

:�ا پوزخند گفتم 

عاشقمه م�دو��  ام�� االن از � لج�از�ه وگرنه اون قول م�دم بهت هنوز _ 
� طوری قبولم کرد ک� که �س زد من بودم  هم��

قرارە برای معالجه برە ش��دی که ؟_

:�ا پوزخند گفتم 

ە راض�ش کرد_  ە �ع�د م�دونم درمان �شه ،  �مال م�گفت دخ��

�اراش انجام دادە �ه ماە د�گه عازم سفرە _

و�م رو مزە کردم و گفت :م جدا داشتم حرص م�خورم �� از م��

گف�� اسمش چ�ه؟_ 

سالشه ۲۳, ۲۲توت�ا فک کنم _

:خند�دم ای��ار  �ا ق  قه و گفتم 

شت هیچ وقت خ�� �چه است اختالفش �ا ام�� ز�ادە ، ام��  دوست ندا_ 

:الناز ای��ار خند�د و گفت 

ە است _  دخ�� محسن �د جور تو کف این دخ��

:محسن رو خوب م�شناختم و گفتم 

تو �لوش گ�� کردە اونم �ه دخ�� برنزە _ 

ە است از مهند_  ە این دخ�� س � ترسه در�ا نم�دو�� محسن �د جور گ��

:گفتم   �ا خندە او رضا�ت از اینکه محسن تو نخ این پرستارە است
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نگران محسن ن�اش فرص�شو پ�دا م�کنه _ 

...وق�� محسن خوشش اومدە �ع�� جذا�ه _

:چی�� �ه ابرو دادم و �ا ل�خند گفتم 

خص ای �دک ن�ست،  تو چشم مردا معلومه چه ت�که ای هست  مش_ 
م�شه  

نار مهندس تو مهمو�� ک� نبود کنج�اوی نکنه د�دە شدن این دخ�� ک_
عج�ب بود 

:�ا پوزخند گفتم 

�� نص�ب  ارزو�� مهندس،  البته �عد مد�� س�� شد شک نکن محسن هم_ 
نم�مونه 

ه محاله من مهندس رو � شناسم جرات م�خواد،    مهندس هم_ 
! م�شناسن �ا مهندس بودن �ع�� هم�ش شدن این خط این �شون

:�ا پوزخند گفتم 

ە این �ارە است جانماز _  آب م�کشه  مهندس احمق �� حال�شه �ا�ا دخ��

:نو�� کرد و گفت 

ا رو م�فهمه این �ارە ن�س_  ت محاله مهندس تا ته ن�اە دخ��

:�ا خندە گفتم 

آف_  �اشا و عقا�دش م�خورە ، �ه دخ�� � �ه درد ام�� تا�مهتاب ند�د،  �س هم��
رفش برام هست �ه شدت ، اما عقا�د مزخ. من ام�� م�شناسم ز��ا �سند

�ا من جور ن� خورد... قا�ل درک نبود 

. تم  ترکش کنم کور شد�ش بهان  ی خو�� بود واسه ترکش وگرنه  ن� تو�س  
.دیوانه ام کردە بود 
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ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

 بر خالف ظاهر هرکس �ه عقا�دی دارە شما دوتا �ال بهم ن� اومدین ام�� _ .
. و  ثرو�ش  متعصب بود خ�� 

ل همش درسته و �ا عقا�د و اف�ار من همخو�� نداشت اون چند سا_
کش مکش داش��م نه راحتم ن� ذاشت نه ازم دل � کند 

عاشقت بود آخه _

:پوزخندی زدم 

م �دە نتو�ست،  این اتفاق �ه فال ن_  ...�ک گرفتم خ�� � خواست تغ��

:سکوت کردم که الناز گفت 

انصافا حقش نبود این �ال  �ش ب�اد _.

:�اپوزخند گفتم 

 من که ن� تو�ستم جون�مو و موقعیتمو �ای اون حروم کنم_

د �ا �مال که ادا � :مه دادم ن�اە ام�� کردم �ا ل�خند داشت حرف م��

ونو �ه همه کور شدن ام�� �ع�� �د �خت شدن من،  چطوری � تو�ستم ا_ 
هم نبود نه من نمیتونم هرچه هم پولدار بود برای من م! �شون �دم 

ش �ع�� تحق�� موقع�ت اون �ا پول سنجیندە ن� شد د�دە شدن من در کنار 
.شدن من 

:الناز ن�ام کرد و گفت 

نم�دونم خودت به�� م�دو�� _ 

اور کن  اونم از موقع�ت اجتماع�م �ه خطر � افته،  تحق�� م�شدم الناز �_
ا و اشخا� که چشمشون دن�ال منه  دک��

...�له ش��دم _
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]13:50 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۴_�ارت#

�اشا( )ام��

روزها تند تند �شت � هم گذشت

کت و �ارخونه عا� بود   اوخر اسفند بود و �ار تو ��

فت،  گ �  پونه و مینا �ارها عا� پ�ش م�� ه گداری �ا توت�ا �ه و �ا وجود افش��
فتم  کت م�� ��.

 � کنم و �مک 
�

های توت�ا هرگز چند ساع�� که � موندم �ه �ارها رس�د��
.قا�ل ان�ار نبود  

 رو �ه ش�ل تازە ی ز��ا�� برام معنا کرد
�

ە بود �ا ل�خندش این دخ�� زند�
...خندهاش و دستای مه��و�ش 

کت توت�ا خواست که ب��م خونه  �عد از چند ساعت تو ��

:سمت در خرو�� � رفتم که مینا �ا خندە گفت 

ق��ان امر گ��ا امر پرستارتونه ؟ _  

:�ا لحن شو خ تری ادامه دادم 

� کو جذ�ه_  ؟  من  نا ام�دشدم!ناسالم�� ر�� گف��

...صدای خندشون بود و ل�خند من 
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مواقعا خسته شدم �عد �� �ار �� وقفه  تو در خرو�� بود�

که �ه دفه همشون �ا هم صدای خندشون قطع شد    

خ�� �ه دفه پ�ش اومد 

منم از سکوت نا�ه هان�شون تعجب کردم 

که دور �ازوم بود   �ازمو که توت�ا گرفته بود و همه ا�ستادە بودن  ، ودس�� 
شد ؟؟؟ شل شد �ک �ارە مگه چه اتفا�� افتاد که سکوت عجی�� حا�م

�دە شد و تو این سکوت بود که صدای  مردونه ی غ���ه ای بود که ش�
:گفت 

توت�ا م�خوام �اهات حرف بزنم _ 

:همه سا�ت بودن  مینا  �ا تته پته گفت 

اینجا چ�ار م�ک�� ؟... شا�ان تو _ 

و دس�� که   آە ازنهادم �لند شد ، �س �ا اومدن شا�ان همه سا�ت شدن،
. پناە دل�ر� ها�م بود �ا د�دن شا�ان ستون احساسم شل شد 

:صدای شا�ان  رو �از ش��دم و کفت 

.ت توت�ا � خوام �اهات حرف بزنم خ�� وقته منتظرم ب�ینم_ 

:خ�� عص�� بودم و زمزمه کردم 

ە ؟_  توت�ا اینجا چه خ��

:مینا   ��ــــع دستموگرفت منو دن�ال خودش کش�د و گفت 

ب��م مهندس _ 

:فتم داشتم دیونه م�دم �ا اینکه ب  اج�ار دن�ال مینا رفتم گ

مینا � بود ؟؟؟ �� م�خواد ؟ �دار ب�ینم �� م�خواد _ 

د و منم �ه زور ان�ار همراهمش � رفتم �ا اینکه  مینا منو دن�ال خودش می��
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:�ای دلم نبود منو � برد و گفت 

شا�ان _ 

:ام�ان نداشت که گفتم ! دست خودم مگه بود

اینجاچ�ارم�کنه ؟؟؟ �� م�خواد  واسه �� اومدە ؟_ 

�سته شدن در  صدای... دلم موند پ�ش توت�ا !مینا منو کجا برد؟  نم�دونم 
:که ش��دم و عص�� تر ازق�ل گفتم 

آدرس اینجا رو � بهش دادە ؟_ 

:مینا منو رو صند� �شوند  و گفت 

نم�دونم آقای تهرا�� نم�دونم _ 

صدای مینا هم �الفه بود و هم پر ازنگرا�� 

:مگه دلم دست بردار بود مگه آرامش داشتم که �از�رس�دم 

؟�ه چه ح�� اومدە ...چ�ار توت�ا دارە _ 

�ش�� زدن های �الفه ی مینا  رو خوب حس � کردم که ب. صدای قدم
�خت بهم  اعصا�مو م��

:�عد چند لحظه سکوت گفت 

اما ول کن ن�ست  خ�� وقته از  توت�ا خواست�اری کردە توت�ا که نم�خواد _

:دس�� �ه موهام بردم و  زمزمه کردم خ�� نامفهوم 

.خدا�ا  �ه دادم  دلم برررس د�گه نمیتونم _ 

_

]13:50 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

498



چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۵_�ارت#

)توت�ا ( 

شدن  تا چشمم �ه شا�ان افتاد ن�نها من ��له همه �ه دفه سا�ت

خش�م زد دستم �� ارادە دور �ازوی ام�� شل شد 

رای چند ثان�ه قل�م ان�ار از ترس و شا�د دلهرە ای ناخواسته ا�ست گفت ب
!االن وق�ش نبود 

� هم رد �دل شد ن�اهامون ب��

:شا�ان گفت  

توت�ا م�خوام �اهات حرف بزنم _ 

ورت دادم �ه ترس ن�اهم آرام �ا ترد�د و ترس �ه ام�� �اشا رفت آب دهنمو  ق
:وحش�نا� �ه دلم �شست و  مینا گفت 

اینجا چ�ار م�ک�� ؟؟... شا�ان تو _ 

از این حال�ش  �اش مینا اسمشو ن�اوردە بود االن ام�� �اشا نگران م�شه
میتونم حدس بزنم رنگ ن�اهش بر افروخته است 

:سکوتمونو که د�د شا�ان گفت 

 توت�ا م�خوام �اهات حرف بزنم خ�� وقته منتظرم ب�ینمت_

�دە بود محال ام�� م�دو�ستم االن عص�� م�شه جسته گ��خته از شا�ان ش�
اما ! تم بود االن آروم �اشه حسادت، حس مال��ت و چه بودن م�دو�س

:عصب�ش کرد که که نگرا�� �ه جونم افتاد ، ام�� گفت 

499



ە ؟؟؟_  توت�ا اینجا چه خ��

این عص�ان�ت ام�� اصال خوشایند نبود نگران حالش شدم

ە    ��ــــع �ه مینا اشارە کردم ام�� رو ب��

:تا بردش آروم گفتم 

تو اینحا چ�ار م�ک�� ؟؟؟_ 

:�ا لحن ملتم� گفت 

م�خوام �اهات حرف بزنم _ 

 �ستم و داخل اتاق �ار شدم و شا�ان �شت �م داخل شد  در رو عص�� 
:گفتم 

� ندارم _  من حر�� واسه گف��

که آروم   جلوم �ا فاصله ا�ستادە بود و ن�اهش رنگ التماس و خواهش
:زمزمه کرد 

چرا اینقدە �� انصا�� توت�ا � دو�� که دوست دارم _ 

:منم عص�� اما �ا صدای که ت�ش �اال نرە گفتم 

سوندم من ندارم شا�ان ندارم اینو هزار �ار گفتم و �ه گوشت ر _ 

:�از ملتمس تر از ق�ل گفت 

ین مدت ا... من ن� دونم  مش�لت �ا من چ�ه ؟؟؟ چرا ردم م�ک�� ؟_ 
؟ ند�دمت دق کردم ب�خ�� دا�ش�اە رو ترک کردی واسه �� آخه

�ه خودم م��وطه _

از اما نبودی پ�دات نکردم _ م�دو�� چند �ار رفتم ش��

:سا�ت شدم که �از �ا التماس گفت 

ین همه رنجم تو چرا اینقد �� انصا�� �خدا من دوست دارم واسه  �� ا_ 
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�ه آخه ؟؟؟م�دی عذا�م م�دی آخه گناهم چ�ه ؟ م�خوام �دونم مش�لم چ

:منم �ا التماس گفتم 

چ عالقه ای بهت تو خو�� مه��و�� آقا�� من نم�خوام ، نمیتونم شا�ان هی_ 
آخه �ه چه ز�و�� ��م ؟؟؟ . ندارم 

دارمو �ه �ات �خدا دارو ن. چرا بهم فرصت نم�دی خودمو ثا�ت کنم ع��ز، _
 دوسم داری 

�
.م�ذارم فقط ��

:�� حق �ه جانب گفتم 

...ق�� �ا�ا چرا �اور داری ن� خوامت، نمیتونم بهت فکر کنم و _ 

:سکوت کردم که ملتماسه پرس�د 

وق�� �� ؟؟؟_ 

:�شو تکون داد و سوا� ادامه داد 

�� ؟؟؟_ 

اشق شدم تو سکوت کردم ن� تو�ستم ��م دن�امو �ا ک� د�گه ساختم ، ع
 د�گه �اختم که اصال تو دن�ای من جا�� نداری،  نتو�ستم ��م دلمو �ه ��

:�از �ا التماس گفت 

ونه م�شمدارم دی.جااان مادرت بهم فرصت �دە �ذارخودمو ثا�ت کنم _ 

]13:51 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۶_�ارت#

هش،  �از ادامه جلو اومد فاصله رو �م کرد ، چشاش رنگ التماس بود و خوا
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:داد 

گو منو ن� خوای توت�ا ازت  خواهش � کنم ، دارو ندارمو ازم �گ�� فقط ن_ 

:منم ملتماسه �ا عجز گفتم 

.خواهش م�کنم  نمیتونم _ 

:�از التماس تمنا تو صداش ف��اد بود  و گفت 

چرا آخه ؟؟_ 

...تو ایرادی نداری،  من _

ی  یخ زدم،  از  اندک فاصله رو هم �م تر کرد دستاموگرفت،  ان�ار لحظه ا
 

�
.اینکه دس�ش کورە ی آت�ش ، هیچ ح� نداشتم جز یخ زد�

�دونم خب دل�لش چ�ه ؟_

ون دادم خودمو  داشتم دق � کردم چطوری دستموگرفته بود ؟؟ نفسمو ب��
:�ه در�ا زدم �ا�د این قصه رو تموم کنم، �ا منومن گفتم 

.ن� تونم چون _ 

:ن�اهم تو ن�اە منتظر پر از التماسش و ادامه دادم 

.چون �� د�گه رو دوست دارم _ 

:�انا�اوری �ل� زد منومن کرد دست �اچه بود و گفت 

چی�ی�� ؟_ 

ما مجبور بودم س� کردم آروم �اشم دوست نداشتم از دستم دل��� �شه  ، ا
:��م واقع�ت این قصه رو �ه �انجام برسونم و  گفتم 

� ن� تونم �ه تو ف_  کر کنم ، تمام من دلم �ا �� د�گه است ، واسه هم��
وجودم متعلق �ه کس د�گه ا�ه 

ل خودم دست خودم نبود �غضم شکست و �ا �غض گفت :م د�گه کن��
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!چطوری بهت دروغ ��م وق��  ذهنم درگ�� �� د�گه است _ 

د و زمزمه کرد  :دستمو مح�م�� از ق�ل ف��

�� انصاف م�دو�� چند وقته در�ه در چشماتم ؟_ 

:دلم گرفت اما �ا�د  �ه انتها � رس�د، ادامه داد 

خ�� وقته آرە ؟؟؟ _

:گفت ! سکوت کردم �� م�گفتم

� ردم � کردی ؟؟؟ _  واسه هم��

؟ اصال دل�� نداشت توضیح �دم ...چه جوا�� �دم 

:انگشتام میون فشار دستاش حس جال�� نبود و  ادامه داد 

تو چ�ار کردی �ا دلم که آروم و قرار ندارم ؟؟_ 

و خوردم و دستمو از تو دس�ش کش�دم و این �ار مح�م تر از ق�ل �غضم
:گفتم 

�اور کن که دلم �ه جای د�گه است _ 

ون،  عقب عقب رفت و �ا ن�ا� که نم�دون م چه معنا�� نفسش رو داد ب��
ه �غض عشق ، �له ، خواهش ، التماس و نا�اوری و و شا�د �... داشت 

:پنهون و گفت 

خوش�خت ��� ال� _ 

ل کردم و هق هق کردم و �ا �عت از ک نارش که داشت نتو�ستم خودمو کن��
ا�د دلشو ش... اتاق رو ترک م�کرد  رد شدم ،   اصال حال خودم نبودم 

کت رو ترک کردم  .شکوندم که �دون اینکه حواسم �اشه ��

)ام�� �اشا ( 

�ش اون بود و که دقا��� طوال�� تو اتاق بودم، د�که نم�شد تحمل کنم دلم پ
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:�ا عص�ان�ت گفتم

ون _  ب��م ب��

:مینا ��ــــع و از لحن صداش م�شه فهم�د دست �اچه است گفت 

کجا ؟؟؟_ 

:�ا عص�ان�ت تق���ا داد زدم 

کجاااااا؟_ 

:�از دست �اچه گفت 

... آخه _ 

:عص�� تر از ق�ل گفتم 

� کجا ؟؟؟_  نه می�� � من دلم شور م��

� دارم هم ە که �ق�� � از اینکه مینا �ه احساس درونم �� ب�� شون هم م�دو�س��
نم مهم نبود ب � .رام دل �اخته ام و االن این طوری �ال �ال م��

:�لند شدم، مینا گفت 

� لطفا _  ...ص�� کن��

]13:51 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۸۷_�ارت#

سمت در که  �ا عص�ا�ست و �دون توجه �ه ممانعتهای مینا قدم برداشتم
.درست هم �لد نبودم 
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�ا �عت قدم بر � داشتم کور کورانه و عص��  

مینا مجبور شد همراهم ب�اد سمت اتاق �ار رفت�م  

�ه دفه صدای �از شدن در    رو ش��دم  

توت�ا  ا�ستادن مینا و بوی عطری ناآشنا و صدای دیودن و هق هق 

که  ق�لمو از جا کند   

دست مینا  �ازومو ول کرد   

صدای �ام ها�� که صدای �ای توت�ا بود  متوجه � شدم  

!ماما توت�ا   �ا گ��ه دو�د رفت ،  م�گه م�شه آروم �اش  

:داشتم دیونه م�شدم ،  مینا �ا نا�اوری گفت  

�� شد ؟... توت�ا کجا رف�� ... توت�ا _

.جوا�� در�افت نکرد

دم دیونه شدم ،  �از مینا گ  � :فت داشتم اون لحظه �ال �ال م��

؟...شا�ان �� شد _ 

د حضور شا�ان  رو حس � کردم  ،  مینا جوا�� در�افت نکر  

:ای��ار من �ا خشونت ز�اد و تق���ا �ا داد گفتم  

چرا گ��ه م�کنه ؟؟؟... توت�ا چشه _ 

شا�د سنگی�� ن�اە شا�ان روم بود 

و� برای دل ب�تاب �� قرارم مهم نبود   

:عص�� تر از ق�ل بودم مگه دست خودم بود که شا�ان گفت 

کنم توت�ا ل�اق�ش ب�ش�� از منه ،  براش آرزوی خوش�خ�� � _ 
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صدای قدم ها�� که تند برداشته شد و رفت 

:مینا  زمزمه کرد 

اوووف _ 

�الفه بودم عص�� قلب ناآرومم در تب و تاب توت�ا ،

چشمامو  صدای هق هقش روانمو ر�خت بهم که �ا انگشت شصت و اشارە 
ماساژ دادم 

�  اومد و گفت   :صدای افش��

�� شد توت�ا کجا رفت ؟_ 

:صدای مینا  �ا لح�� ت���خانه و پر  استهزا  گفت 

کت ؟ _  تو �ه شا�ان گف�� ب�اد ��

� لح�ش  مظلومانه و گفت  :افش��

،  د_  �دم توت�ا �ا گ��ه نه �ه جوون پونه من خ�� ندارم االن  د�دمش تصاد��
رفت

:مینا هم عص�� گفت 

�س آدرس اینجا رو از کجا آوردە ؟_ 

 � �ه جوون مامان خ�� از شا�ان ندارم _افش��

:�الفه از �حث �� خود گفتم 

� کجا رفت _  �  بب�� زنگ بزن ... افش��

نه _مینا  � �ا گ��ه رفت دلم شور م��

ە ک � هم که صد درصد دارە شمارە � گ�� ه �عد همه سا�ت شدن افش��
:دقا��� کوتاە گفت 
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جواب نم�دە _ 

:من عص�� گفتم 

� که نرفته _  ن�الش ب��م د... ب��م مینا ب��م �ارکینگ ،  �ا ماش��

� ��ــــع گفت  :افش��

م دن�الش _  �د من م�� شما کجا  م��

... �دون اینکه اجازە �دە من حر�� بزنم ��ــــع رفت  

:�الفه بودم و � درگرم اصال آرلمش نداشتم، مینا گفت 

شما حالتون خ��ه ؟_ 

ون دادم و گفتم  :نفسمو �ا حرص ب��

...خ�� نگرا�شم _ 

� پ�داش م�شه ،جا�� ندارە که برە _ .نگران ن�اش��

� برگشت متعجب از  �ا زگش�ش که  سا�ت بودم اما عص�� ناآروم،  افش��
:��ــــع گفت 

نگه�ان د�دە که �ا ماش�نتون رفته _ 

�ه درد اومد  اە از نهادم �لند شد �س رفته ناراحت شدە قهر کردە قل�م
:گفتم ! عص�� �شت فرمون �شسته

اتفا�� ن�فته براش ؟؟؟_ 

]13:51 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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۱۸۸_�ارت#

� مخاط�ش مینا بود و گفت  :افش��

ا� کنه مینا تو مهندس رو برسون خونه خ�� خسته است ،  تو�� خ_ 
خودشو م�اد عمارت �دون شک 

:�ا عص�ان�ت گفتم 

�� �� رو برم عمارت دارم دیونه م�شم _.

 � � مهندس هرجا �اشه مطمئنم م�اد عمارت،_افش�� االن �ه  آروم �اش��
تنها�� احت�اج دارە

:�ا دلواد� ز�اد گفتم 

�ا گ��ه رفت ،  طور�ش �شه ؟_ 

� �ا خندە  گفت  :افش��

�ادمجون �م آفت ندارە _ 

:فتم بهم بر خورد من نگرانم این دلش خوشه که �ا اخم و جدی گ

� �له نازکه دلش زود پ��ر م�شه م�شکنه دلش ،   طاقت_  ندارم این  ع��
طوری صدای گ��ه هاشو �شنوم و ب�خ�� �اشم 

� �از خند�د که �ا اخم و جدی گفتم  :افش��

� ،  وقت گ�� آوردی من جد�م خ�� _  افش��

:لح�ش جدی شد و �� متاثر و گفت 

 اردە و ش� ن�ست ما چند ساله توت�ا رو � شناس�م ب�ش�� از شما ، دخ�� �� _ 
...قوی و مح�مه ،  �ادی ن�ست �لتونو آزردە کنه 

تون خوب ب��م مهندس ،، خودش م�اد عمارت شور نزن�د که برا_مینا 
ن�ست 
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� گفت  :صدای خش خش �ل�د بودو  افش��

نم تو _  � ! ت�ا  خ�� م�دم  �گ�� مینا  مهندس رو برسون عمارت من �از زنگ م��
!کجا دارە برە اخه  

.اخل برد همراە مینا رفتم ساع�� �عد عمارت بود�م ، مینا منو د.... 

:پرو�ن  گفت 

...سالم آقا _

:د�د که ادامه داد صداش متعجب  از اینکه �ا مینا اومدم شا�د و توت�ا رو ن

آقا حالتون خ��ه ؟_  

:منم ��ــــع �ا دلوا�� ز�اد گفتم 

توت�ا خونه نیومد _ 

اد �ه نگرا�� و ای��ار از سوا� که من پرس�دم  لحن صداش از تعجب تغ�� د
:گفت 

اتفا�� افتادە آقا ؟_ 

:من �� عص�� بودم گفتم 

اومدە �ا نه _ 

:�ا منو من گفت 

آرە تو اتاقه _ 

خ�الم راحت شد نف� �ا خ�ال راحت  کش�دم 

:ادامه داد  

�ه �الم حرف نزدە �ه ر�زم گ��ه م�کنه _ 

:مینا تموم مدت سا�ت بود لح�ش شاد شد وگفت 
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ال� شکر _ 

خ�� عص�� پر از آشوب بودم �شکر هم نکردم از مینا

:نم�دونم چه مر�م بودو گفتم  

. میتو�� بری مینا _ 

.م�خواستم تنها �اشم، دلم آشوب بود 

:مینا �ا منومن گفت 

 _ � �اری داش��د زنگ بزن��

:عص�� مخاط�م پرو�ن بود و گفتم 

.عمارت خا� �اشه پرو�ن _ 

:پرو�ن �ا منومن گفت 

 _ � � آقا ، مراقب سالمت�تون �اش�� آروم �اش��

:فتم �ا عص�ان�ت و صدای �لند گ!  اصال نفهم�دممن�نا رفت �ا نه 

ش��دی ؟ ... م�خوام تنها �اشم پرو�ن _ 

م کنه عص�� بودم سمت �له ها رفتم که برم �اال پرو�ن بود دستمو گرفت �م�
:و نا آروم،  دستموکش�دم و خشن و ناآروم گفتم 

.خودم میتونم _ 

�ام ها�م   پرو�ن �دون حر�� دستمو ول کرد و خودم سمت �له ها رفتم و 
....عص�� و �لند 
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زادخو _مس�حه#

۱۸۹_�ارت#

� نردە ها ، �شت در ا تاقش بودم،  صدای خودم �له ها ر و �اال رفتم �ا گرف��
آروم گ��ه هاشو ش��دم  آشوب دلم دو�رابر شد

مو �ا صدای من فرشت... من تحمل این گ��ه ها رو ندارم،  دل من نازکه  
خندە هاش دوست دارم

�ه ای �ه در زدم و گفتم  :�شت در ا�ستادە بودم ��

توت�ا ب�ام تو ؟؟_ 

ە  رو �ا لمس دست � ه آرو� پ�دا هیچ جوا�� �ش�دم �الفه شدم،  دست گ��
...کردم و کش�دم �این اما قفل بود 

 و التماس گفتم  
�

:�از �ا درموند�

توت�ا در رو �از کن ع��زم _ 

دامو اصال جوا�� �ش��دم �ا صدای هق ه�� که ش��دم متوجه شدم ص
:م�شنوە که �عد چند لحظه �الفه و عص��  گفتم 

�از کن این در رو _ 

:صدای عص��مو که ش��د �ا گ��ه گفت 

برو االن م�ام ... برو _ 

:هم ملتمس بود لحنم هم دستوی و عص�� و گفتم 

من برم م�ای ؟؟؟_ 

:�از پر گ��ه گفت 

آرە ع��زم برو االن م�ام _ 

.فتمهر چند اج�ار بود اما �ا هزار ترد�د و آشوب سمت اتاق ر 
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،�الفه و عص�� خودمو سمت تخت کشوندم و �شستم ل�ه ی تخت  

طرش  که دقا��� گذشت در �از بود، صدای قدم هاشو ش��دم و بوی ع 
زودتر از خودش رس�د

..�الفگ�م رو �ه آرام�� تا حدودی �س�� رسوند   

ون دادم ا�ستاد بود و گفتم  :داخل اتاق بود که نف� ب��

...ب�ا جلوتر _ 

شارە �ه ل�ه ی در اتاق �سته شد،  منتظرش بودم چقد دلم �� طاق�ش بود  ا
:تخت کنار دستم کردم و  گفتم 

گ��ه هاتو کردی ؟_

نه دادم �عد چند ثان�ه نف� �ه س�!  سکوت بود جواب دلنگرا�� ها�م
:س�نه ی ماالمال از ح�تم و گفتم 

چرا �دون من اومدی عمارت و منو تنها گذاش�� ؟_ 

!جوا�� ن� داد 

�زە و من نمی�ینم  !؟...شا�د دارە اشک م��

�   �ه ز�ان. چقد ند�دن وحش�نا� است ، درکش واقعا سخت است   گف��
.ن�ست 

:�� لحنم جدی شد و گفتم 

مگه من �ا تو ن�ستم ع��زم ؟_ 

� ت�د�ل شد که دارە � فی�ش ای��ار ش�م �ه �ق�� گ��ه م�کنه   �ا صدای ف��

�مو سم�ش چرخوندم �ا اینکه نم�د�دم 

صدای نفس هاش رو �ه خو�� حس � کردم ، 

ودش دستمو بردم سم�ش � دو�ست � خوام صور�شو لمس کنم که خ
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.دستمو گرفتو سمت صور�ش برد 

ن�ال لمس هنوز اشک � ر�خت �ا انگشت شصت �ا اینکه برام سخت بود د
.چشماش بودم که اش�اشو �ام کنم 

:آروم زمزمه کردم 

گ��ه نکن �لم _ 

مو بردم که دست د��. سا�ت بود اما ر�زش اش�اشو �� وقفه حس � کردم 
:موهاشو نوازش کنم آروم زمزمه کردم 

 و قهر رو ن� فهمم _ 
�

من دل�ل این همه آشفت�

تا این حرف رو زدم �ه دفه تو �غلم حسش کردم

گ��ه م�کرد   تو آغوشم و �ه هق هق افتاد ، صور�ش چچسبوند �ه س�نم و  
��� ، چه  غرور آف��ن بود برام که �ه من م !تک�ه چه احساس ش��

ن �ه خودم آغوش منو ، دستای منو نوازشهای منو پناە خودش م�دونه م 
.اشم می�الم که �ا این نقصم �از تو�ستم پناە �� قراری ها�ش �

دم  �مرش حلقه   �ه دستم دور ... نوازشش کردم تو �غلم ب�ش�� �ه خودم ف��
ا�ط برام مهم ن... بود  بود که عص�� م�شه حدس زد تاب ت�شه اما تو این ��

:زمزمه کردم 

متوج� ؟؟؟... داری  اذیتم م�ک�� �ا گ��ه هات _ 

]13:51 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۰_�ارت#

513



من که منظوری نداشتم _ 

رورانه �ه داشت�ش  اما جوا�م این نبود  ل�خندی �ه ل�م اومد و قل�م چه مغ 
:افتخار م�کرد که �ا هق هق گفت 

�اشا دوست دارم _  دوست دارم  ام��

� شدم �ا چشما ی خ�سش �شو از س�نه ام برداشت ، متوجه شدم مطم��
.زل زدە بهم ، د�گه هق هق نم�کرد 

تا�م که نفس های �ا این وجود که در آغوشم بود �ه نفس نفس افتاد قلب �� 
پر حرار�ش رو

؟!مگه دلم حال�شه مگه � فهمه 

ل کنم،  وق�� دا�� نفسهاش ش  عل  های درونم مگه � تو�ستم خودمو  کن��
ز�انه کش�د 

.ودم دستم  �شت  گرد�ش و نوازش وار تو موهاش و کش�دم سمت خ 

م بند اومدە بود همون دستم م�لرز�د، ت�ش قل�م دست خودم نبود ان�ار ز�ون
 ، برای ارامش  ، برای

�
اثا�ت مال��ت عشق  و �� تاب بوسه ای بود برای زند�

...برای رقم خوردن تقدیر،   برای مح�م کردن این عالقه ...  

و تمام تنم بهش  و دا�� ل�امو رو ل�اش ،  تب این گناە تند و سوزندە بود 
احت�اج داشت 

؟؟؟ نه این .م �ل تنم بهش احت�اج داشت میتونم جلوی این غ��ضه رو �گ��   
...محاله 

 اش بود و تن و و �د تر از اون این شعله ها رو سوزندە تر � کرد همرا�
�ش �ه دامان ق�لم دستای لرزون من،  نفس نفس زدنهای منو و �� تا�� ها�م آ

د  � .برای خواست�ش م��

ی ک ه ثان�ه ثان�ه تمام  وجودم پر بود از حس ن�ازی �کش ، ن�از �ه دخ��
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هنم  نداشتم دیونه ترم � کرد �ا اینکه هیچ تص��ری از چهرە اش تو ذ

!و� اون لحظه سخت بود �اورش کنم 

!سخت بود ق�لم داشت �ا خودش م�جنگ�د 

ه اش که حرکت و گر� � انگشتاش تو موهام حس کردم و ولع بوس
...دیوانه ام کرد 

شنا�� این بوسه همراه�م کرد ، �ه جنونم کش�د اون لحظات نفس گ�� ، و رو 
 های من حتم�ست

�
ا�ر �از تر�م  اعماق تار�ک دلم رو ر وشن کرد،  دیوان�

کند

!چه ب�تاب بود دلم ؟  

ازم جدا شد �ک �ارە و قل�م  �ه لرزە افتاد  

 و نفس نفس ب��دە 
�

نفس نفس زدم که �ا    دست �اچ�

!که � ترس�دم �ک �ارە تر� �ه دلم �شست از دست دادن   

ا�ر �اری د�گر  عشق تر�م کند من جان م�دهم �� شک  

:که گفتم 

�� تو نم�دو��  د�گه نرووو د�گه تنهام نذار نم�دو�� این مدت �� کش�دم_
هت احت�اج د�ه نرو در�ا  ب...  در�ا   چقد سخت گذشت ،  د�گه تر�م نکن 

.دارم 

.�ه ت�ش افتاد بودە . نه واقعا قل�م... خودم �ش��دم 

ن تمام من دیوانه شدە بودم بوسه ای  که االن  �اعث شد زندە شد
!خاطراتم 

... در�ا !  بوسه ای که �اعث شد �ه �ادم ب�اد

ی �ه نام در�ا تب تند این بوسه ،حرار�ش  شعله های درونم که ز�ر خا�س�� 
ام در�ا  �ه بود ز�انه کش�دن من  ن� دو�ستم قل�م  �� اردە �ه ت�ش ن
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ب آهنگ  نامش �ه ز�انم جاری شد که �ه دفه هلم داد  �� .

...هلم داد و و �از عص�ان�ت و هق هق رو تو صداش ش��دم 

دم از این اتفاق تلخ  � ..من نفس نفس م��

:صداش پر بود از هق هق و  و ف��اد و گفت 

... من در�ا ن�ستم _

ا عص�ان�ت زد  �لند شدە بود حس کردم و �. و پوزخندی که میون هق هق
:تمام گفت 

س�� فراموشش تو هنوز نتو�... تو هنوز هم در�ا تمام وجودتو پر کردە _   
ک�� 

 �ه موهام بردم و از دست خودم عص�� و �ال
�

فه بودم  که سکوت کردم چن�
:�ا گ��ه گفت 

راموشش ک�� از اون شب مهمو�� �ا�د فکرشو م�کردم نمیتو�� هیچ وقت ف_ 
دوسش  در�ا هنوز هم تو دلت جاشه ،  هنوزم... ن�ا�دم فراموش ک�� 

... داری 

:�ا گ��ه و هق هق ادامه داد 

م در�ا �اشم منو ند�دی ن�ا�دم منو  هم دوست داشته �ا�� من ن� تون_ 
نمیتونم 

� نداشتم که گفت  :سکوت کردە بودم حر�� برای گف��

م که در�ا برگردە �عد خوب شدنت _  م م�� ق�� آدما تو هنوز عاش... م��
ن من وجودم ز�اد�ه وصله . ی ناجورم نمیتونن عشق اولشونو از �اد ب��

]13:51 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۱_�ارت#

صدای دو�د�ش و هق هقش که اتاق رو ترک کرد  

...  !تازە متوجه گند زدم ! تازە متوجه شدم 

وع م�شد  گند زدم �ه �ل این را�طه  که  داشت ��

خت سم�ش دست من چه اش��ا� کردم که �� اردە وق�� دو�د منم  از رو ت
� برداشتم اما ز� خ�ال �اطل  ،  دارز کردم خ��

� خوردم سکندری خوردم و �ا ف��ادم �� شد زم��

!ه فا�دە داشت از عمق وجودم �ا عجز و ناتوا�� اسمشو ف��اد زدم اما چ 

.تمام �افته ها�م رشته شد 

غض در حا� که نفر�� عم��� از در�ا که �ا ف��اد و �! �ل وجودم نفرت شد
� افتادە بودم  رو زم��

:داد زدم 

لعنت �ه تو در�اااااا لعنت _ 

ون توت�ا من چه اش��ا� مرتکب شدم ا... داشتم دق م�کردم اون لحظات 
اسم در�ااا م�اد  بود �ه فرشته که من هنوز قل�م �اورش ندارە که رو ز�ونم

.داشتم �م � آوردم 

:ف��ادم التهاب درونمو �م نکرد،  �ا ف��اد و �غض گفتم 

خداااا �ه ف��ادم برس ... خدا�اااا _ 

� و �م هم � زانو زدە بودم ،  کف دو دستم رو زم�� �این اش�م جاری  رو زم��
�ر تو آرە من احمق که هنوز در�ا تنها تص� ! شد من دلشو شکوندم 
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...ذهنمه 

دم، �ا گ��ه  � ...!داشتم �ا خودم حرف م��

هم چ�ه ؟؟ این آخه گنا... چراا خدا�ا !  خدا�ا چرا �ا من این طوری م�ک�� _
خاطرە ی زشت چرا دست از �م بر نم�دارە ؟

� �ار بو  � طور اش�ام  تو چشمام رون بودن ، این اول�� د ح�� �عد اون هم��
� در�ا هم تا این ح د نابودم نکرد که تصادف لعن�� اشک  � ر�ختم ، ح�� رف��

� دل توت�ا اش�امو جاری کرد  .االن شکس��

؟!من در�ا رو کجای قل�م گذاشتم که اسمش �ه ز�ونم م�اد

؟!ونم م�ادتص��رش کجای ذهنمو که �ا �غل کردن توت�ا اسم اون �ه ز�

من �ا اون دخ�� �� گناە معصوم چه کردم ؟؟؟

.من دلشو �ه درد آوردم 

ان خودمو سمت اتاقش بردم �ا �غض و نم اش�ام � . افتان و خ��

و ملتمسانه  در ...تک�ه �ه در زدم ، چند �ار عص�� و �ا التماس �ه در زدم 
ە اش رو �اال � این کردم �از نم�شد حا� که تند تند �ه در �سته  که دست گ��

:زدم و گفتم 

�از کن تو رو خداااا ... توت�ا ،  توت�ا در رو �از کن _ 

عص�ان�ت  صدای هق هقش رو که ش��دم ب�ش�� اخت�ار از کف دادم و �ا 
:ب�ش�� �ه در زدم چس��دە بودم �ه در و گفتم 

م کن دق صدا..  صدام کن ! �از کن دارم دیونه م�شم ! . �از کن ع��زم_ 
.!کردم 

:م و  گفتم �از �ه در زدم �ا �غض  و عص�� اما س� کرد م  آروم �اش

� چشمای �� جونم خ�سه _ تفا�� افتاد من نم�دونم چه ا... ع��ز قشن�م بب��
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:�ه گ��ه افتادم و �مو تک�ه �ه در دادم و ادامه دادم 

من نم�دونم �� شد ؟_  

:�ا التماس ز�اد گفتم 

لمو �شکن �ه جون تو د�گه نف� برام نموندە ، �م آوردم تو د�که د_ 

:�از عص�� �ه در زدم و گفتم 

� چه حا� ش! �گو کنارم م�مو�� ؟؟ �گو تنهام نم�ذاری _  !دم ب��

:فتم �ا التماس ب�ش�� و �غ�� که برای خودم �اور کرد�� نبود گ

نم _  � نم ،آخه ه�ش� ش��ه تو دستای ت! .. د�گه حر�� نم�� � ... و نم�شه نم��
!ش��ه صدای تو ن�ست ه�چک� 

:فتم �ا گ��ه ادامه دادم وق�� صدای هق هقش جونمو ازم گرفت گ

م �گو تنهام نم�ذاری �خدا د�گه نمیتونم_  ال� واست �م��

]13:52 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۲_�ارت#

...�ه التماسام  هرچه صدا زدم جوا�� نداد ،  هرچه زجه زدم اعتنا�� نکرد 

� طور دقا��� طوال�� گذشت من پرالتماس و �غض و اون ف قط هق ه�� هم��
.که � ش��دم و عذا�م م�داد 

م پر آشوب بود تک�ه ام �ه در بود که �ه دفه �از شد ،   جا خوردم  قل�
نزد�ک بود سقوط کنم از �از شدن نا�ها�� در
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دست �ه چهار چوب گرفتم  

ل کردم ،   ل�خند تل�� �ه ل�م اومد از اینکه �الخرە دلش �ه رحم  خودمو کن��
  جلو رفتم

�
اومد و در رو �از کرد �ا دس��اچ�

...�ه دفه �ه �� بر خورد کردم  

 �ه قل�م زد 
�

تا برخورد کردم ان�ار چن�

نفسم بند اومد ، چمدون بود ؟ 

 و منوم
�

ە بودم �ه تار�� های رو�ه روم �ا دست �اچ� :ن نا�اور گفتم خ��

رری ؟؟_  دار�� م��

� فی�ش � صدای من پر �غض بود ، هیچ صدای ن� ش��دم ح�� ف�� و که مطم��
بودم که پر گ��ه است چشماش 

:�ا التماس و �از ب��دە ب��دە گفتم 

من �دون ..  من... کجا م�خوای بری ؟؟؟ نرووو ترو خدااا پ�شمون �مون _ 
م  تو م�م��

:ن ممکن گفتم سکوت بود جواب این غرور له شدە ام که �ا ملتمس ت��ن لح

م دارم دیونه م�شم ، دلمو تو د_  �گه �شکن صدام کن �ذار آروم �گ��
خواهش م�کنم 

!�ازم دل �� قرار من!�ازم سکوت 

بود شدنم و �اور در�ا رفت اینقد التماس نکردم ، در�ا رفت تا این حد نا 
لتماس و تمنای نکردم،  در�ا رفت من مغرورتر از این لحظات بودم،  �ا ا

ی گفتم  :ب�ش��

ی ؟؟؟_   ازم م�گذری و م��
�

�ه این ساد�

ابن �ار هق هق کرد 
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:دت گفتم �ا عجز و ناتوا�� ب�ش�� در حا� که �غض کردم �از �ه ش 

واد دستامو جونم �ه ل�م رس�دە،  منو از خودت محروم نکن،  دلم م�خ_ 
ی ، پ�شم  �مون ، سادە تر�م نکن �د جور بهت وا�سته شدم  �گ��

:�ا �غض التماس ادامه دادم 

وت�ا �خداا عاشقت شدم ، عاشق خندهاتم ، عاشق صدات ، عاشق ت_ 

:که �ا گ��ه زمزمه کرد 

 اما من در�ا ن�ستم و تو تو وجود من دن�ال در�ا م�گردی_ 

دون بود و هلم داد �ه آرو� و چس��دم �ه دیوار صدای کش�دە شدن چم
.هق هق خفه ای که داغونم کرد 

فت ،  مگه تاب و تحملشو دارم  !داشت م��

ه بر �شت �ش رفتم  بهش رس�دم �ه �عت �ام ها�� که کورکوران
.م�شداشتم 

دم چمدونم رو داشتم دیونه م�شدم که �ا اینکه ن� د�دم از رو حسم خم ش
� طور داشت � رفت  و  �ا التماس گفتم  م هم�� :�گ��

تو رو خدا نرو پ�شم �مون _ 

م �ا عص�ان�ت و التم اس  که لمس کردم دستم رو دراز کردم،  چمدون رو �گ��
.نه چمدون رو دس�شو پ�دا کردم روا�� شدنم حتم�ه  ا�ه تر�م ک

مح�م گرفتم 

:�ا هق هق س� داشت چمدونو �کشه گفت  

راحتم �ذار _ 

:�ا التماس ز�ادی  که هنوز دسته ی چمدون دستم بود گفتم 

م،  نرووو لطفاااااا  �مووون ع��_ زم �مون پ�شم�ه جوون تو بری م�م��
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نه حس لمس دس�شو رو دستم که س� م�کرد دستمو از چمدون جدا ک  
م�کردم 

:که دس�شو مح�م گرفتم و �ا التماس گفتم 

نرو ع��زم ... تو رو جون توت�ام نرو ولم نکن  _ 

ە گفت  :�ا گ��ه  س� � کرد دس�شو از تو دستم �گ��

... ولم من م�خوام برم ... ولم کن _ 

:�از دیوانه وار �ه التماس افتادم و گفتم 

م ، مر�مو ای��ار ح_  س � کنم تو �خدا این دفه تو �خوای بری من م�م��
...  رفتنت �ع�� مرگ منه

ردم که �ا گ��ه مح�م دس�شو کش�د و چمدنو هم کش�دە شد�ش رو حس ک
:�ا هق هق گفت 

]13:52 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۳_�ارت#

ا  تو منو در�ا چند ماهه پ�شتم ام... ولم کن من در�ا ن�ستم،  ن�ستمممم _ 
می�ی�� ، 

ر�ای خودت برو دن�ال د... هنوز تو ذهنت در�است ،  واست  اون عشقته  
کردی التماس کن من اون ن�ستم ،  �عد چند ماە هنوز منو �اور ن

:حرفاش دقم داد،  �ا گ��ه ب�ش�� ادامه داد  

جودتو �سخ�� �غلم م�ک�� ، اما در�ا صدام � ز��  در�ای�� که هنوز و _ 
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...کردە 

:�ا التماس گفتم 

�ک�� ؟  گ��ه نکن تو رو خدا منو م!ترو خدا کجا م�خوای بری _ 

صدای کش�دن  چ�خ های چمدون  رو ش��دم 

رفت ولم کرد ... رفت   

:�ا التماس کفتم  

... زم انتاقم نگ��  تو د�گه  اذیتم نکن،   تو عذا�م ندە اینجوری �ا رفنت ا_ 
�خدا نفهم�دم �� شد اش��اە کردم  

:صدا�� �ش�دم ،  صدای گ��ه اش رو � ش��دم،  �از گفتم 

ان کنم ای��ار نفسم بند م_  �اد،  منو ال� فدات �شم �ذار برات ج��
وا�سته ی خودت کردی حق نداری تر�م ک�� 

! داشتم �م �م عص�� م�شدم 

  _ � � چه حال�م ب�بب�� ب�ینه  نرو �ذار چشمای �� جونم تو رو !  بب��

:�ا هق هق  گفت 

م چون در�ا ن�ستم برو دن�ال در�ا  من نمیتونم جای د_ ر�ا رو برات پر کنم م��

. ...  ن ای��ار صدای �ام های �لندش بود و صدای کش�دن چ�خ  چمدو 

رفت ، رفت ، واقعا رفت که تا �لند شدم

ان کورمال کورمال    � ، �ا ف��اد و عص�� برم دن�الش ،  نتو�ستم افتان و خ��
:گفتم 

این . تو رو خدا نرو ... نرو،  نرو �� انصاف ،  من �ا اومدنت جوون گرفتم _ 
جوری �� رحمانه تر�م نکن 

م نتو�ستم درست سمت �له ها دیودم �ا چشمای تار��م اما افتادم ،  افتاد
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موقعیتم رو �شخ�ص  �دم

:رفت �ا �� رح� تمام  که �شت �ش ف��اد زدم ... رفت  

.�مون م�خوامت ... نرووو �موووون ... تو رو خداااا _  

) توت�ا ( 

برگشتم ن�اش کردم �شت هاله ای از اشک 

راز کرد و �ا ف��اد �ه دفه افتاد دلم داغون شد ، که �ا ف��اد دس�شو سمتم  د
:و عص�� و التماس گفت 

...�مون م�خوامت ... نرووو �موووون ... تو رو خداااا _ 

� که خورد دیونه شدم زم��

نه ، حس کردم بند دلم �ارە شد،   �لند �شد نتو�ست حس کردم که داغو   
د االن احساس حقارت م�کنه که نمیتونه دن�الم �دوە و  ب�ا

.این حال  دلم طاقت د�د�شو ندارە تو .  �ا هق هق ن�اهمو ازش گرفتم، 

ل دادە �اشه و موندن من اینجا جایز ن�ست ،  اون مرد هرچه هم  �ه من د
.خ�� کردە من عاشقش شدە �اشم اون  تمام وجودش رو �ه دخ�� د�گه �س

در�ا وجودشو ت�ف کردە

 دق�قا همون نقطه ا�ست زدە که تو ذه�ش موند�ار شدە اال 
�

ن ا�ه وا�ست�
� ن�ست �ه  �اشه �ه من از روی احساس ن�ست عشق ن�ست خواس��

... عادته 

��ن هرچه هم من عشقش �اشم اون منو ند�دە نمیتونه منو جای گ
.تص��رهای حک شدە تو ذه�ش �کنه 

و�ال رو .. .نتو�ستم تحمل کنم چمدون رو ول کردم و دو�دم فقط دو�دم 
ترک کردم 
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.�ا چه حا� خدا م�دونه 

.سمت خ�ابون دو�دم ک�فم رو شونه هام سنگی�� � کرد 

�ه نفس نفس افتادم میون گ��ه هام 

� �ار  برای ماشی�� دست � لند کردم و �ا کنار خ�ابون �ا گ��ه واسه اول��
:هق هق گفتم 

در�ست _ 

ن  حال زدم صدای قاسم تو گوشم موند همون لحظه که از در و�ال �ا او 
ون  ب��

؟...!خانوم کجا ... خانوم _

حس دور �شم اون لحظه اصال تو�� نکردم فقط � خواستم از این و�الی  ن
. که صاح�ش  قل�مو رو شکوند

� �ل راە رو اشک � ر�ختم  تو ماش��

� رو گرفتم  م��ا�لمو از جی�م در آوردم و شمارە افش��

� تو گوشم پ�چ�د ، �ا گ��ه آروم گفتم  :صدای افش��

 _ � الو افش��

]13:52 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۴_�ارت#

� متعجب پرس�د  :افش��
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تو�� گ��ه م�ک�� ؟_ 

:�از گ��ه  گفتم 

خونه ا�د ؟_ 

:�ا ت��د گفت 

تازە رس�د�م _ 

:��ــــع �شت بندش پرس�د 

!تو�� �ا توام ... �� شدە _ 

:�ا گ��ه ی ب�ش�� گفتم 

دارم م�ام _

چرا گ��ه م�ک�� ؟... ای �ا�ا دخ�� �ا توام �� شدە _

:رس�د نتو�ستم حر�� بزنم فقط گ��ه کردم که نگران تر از ق�ل پ

مهندس طوری شدە؟_ 

� دیونه ام کرد ،   �ا هق : هق گفتم �اد اون لحظه افتاد�ش  رو زم��

دارم م�ام تو ماش�نم ... خ��ه ... نه _

.نذاشتم حرف بزنه �ا دستای لرزون و عص�� قطع کردم  

م�دونم زنگ زد رد کردم جواب دادم حوصله نداشتم ،  چقد گذشت  ن
� د�دم  .خودمو جلوی در  آ�ارتمان  افش��

:نا و  گفت تا زنگ آ�ارتمان رو زدم  �ه ثان�ه نکش�د صدای مضطرب می

اومدی ؟؟؟_ 

.دم جوا�� ندادم در �از شد ،  �ا حا� داغون سوار آسا�سور ش

ون در �از بود  تا اومدم از  سا�سور ب��
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�ختم همشون آشفته بودن منم که اشک  م... سه تاشون جلو در بودن  ��
ن�اهم بهشون افتاد حالم �دتر شد 

:مینا مضطرب و نگران ��ــــع پرس�د 

�� شدە ؟_ 

جلو رفتم �دون هیچ حر�� 

عص�� بودم پر  پونه  تق���ا جلوی در ا�ستادە بود هل دادم و داخل شدم 
:گ��ه که پونه گفت 

هوووی  روا�� �ا گ��ه اومدی طل��ارم هس�� _ 

:مینا ت���خانه گفت 

؟... پووونه لطفا نمی�ی�� حالشو _ 

� داخل شدم،   اومدن دن�الم مینا  گفت  ی نگف�� � :چ��

چته تو _ 

:عص�� �ا گ��ه گفتم 

س لطفا _  ه��� ن��

�  در رو  �ست  در �سته شد افش��

ردم و �م رو سمت م�ل  رفتم خودمو رو م�ل رها کردم،  زانوی غم �غل ک
زانو ها م و هق هق کردم 

اونا هم سه تاشون ن�اهشون �ه من بود و سا�ت 

!شا�د �ه ساع�� گذشت �ه �لمه حرف نزدن

� �لند ش  � ، صدای زنگ م��ا�ل افش�� ی نگف�� � ... د د�دن عص��م چ��

�   حتم داشتم ام�� �اشاست که �مو �ا گ��ه برداشتم ن�اهم � .ه افش��
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� و م��ا�لشو برداشت   ... �لند شد  رفت سمت م��

�ان قل�م وحش�نا� بود از شدت ترس دلهرە نگرا��  ��

� ن�اهش �ه م��ا�ل گفت   :افش��

مهندسه _ 

:� دو�ستم خودشه که �ا گ��ه و ملتمس و عص�� گفتم 

نگو من اینجام _  

�ا التماس ن�اش کردم که جواب داد ن�اە گ��ونم بهش بود 

 � ... سالم جناب... الو _افش��

� ان�ار وحشت کرد و صدای ف��اد مهندس ر  و واقعا رنگ و صدای افش��
 ش��دم که �� اردە �اهامو از رو م�ل از شدت ترس انداختم

� �ا نگرا�� ز�ادگفت  :افش��

نه مهندس �اور کن�د چه درو�� ...  �� شدە جناب _ 

� عص�� ن�ام کرد صدای ام�� �اشا رو �ه وض�ح ش��دم  :که ف��اد زد   افش��

� اونجاست ؟؟؟_  افش�ن��

رس و نگرا�� �ه لب گ��دم ن�اە مینا و پونه �ه من بود من قل�م از شدت ت
.ت�ش افتاد

� س� در آروم کردن ام�� �اشا داشت و گفت :که افش��

� �له ا�جاست _  ...لطفا مهندس داد نزن��

]13:52 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

۱۹۵_�ارت#

�  که هق هقم ب�ش�� شد  ن�اهم �ه افش��

 � :افش��

 �له... �له جناب اینجاست اومدە �ه نفس دارە گ��ه م�کنه _ 

)ام�� �اشا ( 

تفاق منم تا گفت اینجاست �ه نفس گ��ه م�کنه روا�� شدم مق� این ا

:داد زدم 

حالش خ��ه ؟_

...�له _

،  روا�� شدنم مگه دست خودمه مگه آروم شدنم د�گه دست خودم

صدای هق هقش رو که ش��دم دست دلم لرز�د

:نگران�م صد برابر شد و �ا عص�ان�ت گفتم  

،  آرومش کن نذار گ��ه کنه _  � ه م�شم دارم دیون... آرومش کن افش��

:�از پرس�د گفت 

�� شدە آخه ؟_ 

ی نگفته  � معلومه خود توت�ا هم چ��

:�از �ا عص�ان�ت و نگرا��  گفتم 

االن م�ام نذار جا�� برە _ 

ارە م�کرد ، �ا �از صدای گ��ه های لعنت�ش و هق هقش که بند بند دلم رو �
� در�ا تا این حد دیونه �شدم تا این حد ناراحت و رو  ... ا�� �شدە بودم رف��
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� توت�ا �ا�ان خو�� ها و مرگ منه  .رف��

� توت�ا دارم هال� م�شم ، �ه ش�ه �ه جنونم کش�د ت و این �ه ساعت �ا رف��
...من مرگ رو �ا چشمای خودم د�دم 

د که این درسته من اش��اە کردم اما اصال دست خودم نبود اصال �� ش
؟!طوری شد خودم هم متوجه نم�شم

من آ�ا �ه ... ردم �ا اینکه توت�ا رو ند�دم اما عاشقشم، �ا خودم تکرار ک 
حق�قت وجودش عاشقشم ؟؟؟

ن �ا وجود توت�ا واقعا نم �دونم در�ا هنوز کجای وجودمه که اال... نم�دونم  
...اش��اە کردم 

)توت�ا (

� �ا عص�ان�ت و گ��ه گفتم  :تا قطع کرد افش��

چرا بهش گف�� ؟؟_ 

� عص�� و حق �ه جانب گفت  :افش��

داشت خودش م�کشت عص�� بود ب�چارە _ 

:�ا عص�ا�ت تمام گفتم 

از _  م ش�� � امشب م�� .برام �ل�ط رزرو کن هم��

 �� شدە ؟_پونه 
�

م�شه ��

:�ا هق هق و عص�� گفتم 

...نه _ 

:مینا آروم �ا ترد�د گفت 

�ا مهندس �حثت شدە ؟_ 

!�از رو  م�ل �شستم �اد  اسم در�ا افتادم 
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ی تازە ن��ا�م را در�ا�� طوفا�� که وحش�انه امواج وجودش آرامش عاش�� ها 
بهم ر�خت،  چه سادە است دل زود�اورم 

...  عاشق�م زارزار هق هق کردم �ه �اد �د �خ�� های 

� �عد چند دق�قه که خ ی ن� گف�� � ودمو خا� سه تاشون آروم �دون و چ��
. بود هنوز  کردم گ��ه ام بند اومد اما آروم نبودم ، �ل وجودم آشوب

� طوری هنوز همه �شسته بودن  هم��

د ، من اصال توج� نکردم �ه حرفاشون  � هرکس حر�� م��

اصال  آروم قرار نداشتم 

رە داشتم  از درون پر آ�ش بودم و ذرە ذ... اصال �ه �لمه حر�� نزدم  
...م�سوختم 

؟  ه صدای زنگ آ�ارتمان بود !چقد گذشت نم�دونم 

� برق گرفته ها از جا پ��دم چه ��ــــع رس�د فکرشو ن   م�کردم ب�اد که  که ع��
� سمت آ�فن رفت و �ا نا�اوری گفت  :افش��

مهندسه _ 

:�ا ترس ولرز و گ��ه گفتم 

تو رو خدا در رو �از نکن _ 

� ملتمس ن�ام کرد  افش��

:��دە ب��دە گفتم داشتم از دلهرە و اضطراب �ه خودم م�لرز�دم �ا گ��ه و ب 

تو رو خدا نذار ب�اد �اال _ 

:مینا هم �ا التماس  گفت 

� حالش �دە �ه �اری کن_  � بب�� افش��
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]13:52 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۶_�ارت#

� عاجزانه گفت  :افش��

م _  من که نمیتونم جلوشو �گ��

� رفت  ...�از صدای زنگ آ�ارتمان ،  افش��

اف ون ا�� خونه �ا گ��ه دو�دم که �ه ب�� � داشت  سمت پنجرە ی آش��

�ا گ��ه و هق هق و چشمای خ�س پردە رو کنار زدم 

� کردم از د�دمش ، قاسم آوردە بودش �شت در ا�ستادە بودن ،  چشم ت ��
آروم قرار نداشت ... اون اخمش معلوم بود خ�� عص��ه 

... دستمو جلو دهنم بود هق هقم ب�ش�� �شه 

ود ؟؟ چقد از ن�اهم بهش بود ، منو ن� د�د اما من دلم ، من چه مر�م ب
حظات ، دس�ش عص�� بودم و� دلخوری ام بر عاشق�م غالب بود این ل

 � � اومد ن� شندم �� م�گف�� .افش��

� س � در آروم ف��ادی رو که زد  قل�م �ک لحظه از جا کندە شد ، افش��
کرد�ش داشت ، اما م�دو�ستم ح��فش نم�شه 

نجه ی �ا ا�ستادم و پنجرە رو �ا  دستای لرزونم و قلب ب�تا�م �از کردم رو پ
.دست �ه ل�ه ی پنجرە گرفتم که به�� ب�نمش . دو

�اشا  لرزە �ه اندام � انداخت  گفت   :صدای ف��اد ام��

م�خوام ب�ینمش _ 

� در حال التماس و ان�ار بود که �از ف��اد :زد . افش��
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...م�خوام صداشو �شنوم _ 

� جلوش ا�ستادە بود  افش��

:نم�ذاشت داخل �شه  �ا التماس و عاجزانه گفت 

اما امروز نه �ذار آروم �اشه ... �اشه _ 

ل کردن ن�ست ،  � دو�ستم اصال قا�ل کن��

� رو هل داد و �ازم ف��اد و عص�ان�ت تو حرفاش  و   گ  :فت افش��

لعن�� چرا حال�ت ن�س � خوام �اهاش حرف بزنم _ 

قاسم جلو دو�د و سمت داخل ساختمان � اومدن

�  مطلقا بتونه ح��ف این  مثال عاشق پ�شه �شه  افش��

ە که عص�� دس�شو ک   �اشا رو �گ�� ش�د و �ا ف��اد قاسم  خواست  دست ام��
:گفت 

...ولم کن _ 

:�ا عص�ان�ت نامفهوم نبود اما ادامه داد 

ە _  ە..لعن�� دارە م�� دارە م��

� دن�الش � رفت و گفت  :افش��

لش خوب �ذار امشب آروم �شه حا... نم�ذارم مهندس،  نم�ذارم برە _ 
ن�ست 

�اشا بود قاسم �از این طرف س� در �مک کردن �ه ام��

:سم و گفت نزد�ک بود سکندری �خورە،  ف��اد ا� ر�اشا هل دادن قا 

راحتم �ذار.. اە _ 

دە بودن و پونه � �شت �م ا�ستا. هق هقم ب�ش�� شد نفهم�دم مینا
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:�ا حرف مینا   متوجه حضورشون شدم و  گفت 

دیو�ش کرد��_ 

... دم داشتم دق � کردم که �ا هق هق خودمو تو �غل پونه حس کر 

:مینا �ا دلوا�� گفت 

االن م�اد �اال _ 

�ا گ��ه از پونه جدا شدم 

قل�م   بند  اومدە بود 

ردمسمت اتاق دو�دم و �ا دستای لرزون درو �ستم  ��ــــع قفل ک 

...�لرزە ��ــــع و �شت در اتاق ا�ستادم احساس کردم �ل تنم دارە م 

ز ابنکه �اهاش آروم قرار نداشتم از اینکه �خواد ب�اد داشتم م�مردم ،   ا
هرە و اضطراب  رو�ه رو �شم ترس عجی�� �ه دلم بود ، و �دتر  از اون دل

. نخواست�ش د�گه نم�خوامش 

ای عصب�ش چند دق�قه گذشت نم�دونم صدای همه  بود از تو سالن و صد
رو خوب �شخ�ص دادم

!چقدم عص�� بود 

...دست گذاشتم رو دهنم صدای هق هقم نرە  

ود �ه �مر چس��دم �ه در ،  دلهرە و ترس نفسمو بند  آوردە ب

:صدای ف��ادش تو گوشم بود 

؟؟... کجاااااست _ 

نفسم   �ه  زور �اال و �این � اومد 

صدای �اشو م�شناختم �شت در بود   
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�اش �ه در م�شد حس کنم : و  گفت مح�م نه اما  التماس رو هم از ��

...توت�ا ع��زم _ 

.�ه نفس نفس افتادە بود رو خوب میتو�ستم حس کنم 

]13:52 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۷_�ارت#

�شت در بود 

د �از التماس و خواهش و صدا�� که پر بود ا � ...ز تمنا �از �ه در م��

وری گ��ه تو رو خدا ع��زم در رو �از کن ن� دو�� چه حال�م این ط_
م�ک�� ؟؟

دستم ب�ش�� جلو دهمم گرفتم صدام �لند �شه

:ب�ش�� اش�م ر�خت ،  �از �ا التماس گفت  

 نم�خوام _ 
�

... ه��� نم�خوام ... �دون تو ه��� از زند�

وری جلو �ق�ه حرفاش دیونه ام � کردن ند�دە بودم این مرد مغرور این ج
.�ه درد � آورد  �دون ا�ا�� این طوری �ا التماس حرف بزنه ب�ش�� قل�م رو 

� رو نزن چشمای �� جونم منتظر د�دن توعه_ نکن این �ار  توت�ا حرف رف��
رو عذا�م ندە 

اصال نمیتو�ستم گ��ه نکنم ، نمیتو�ستم آروم �اشم 

� من�فم نکن_ م از رف�� من �ه خاطر عشق تو دارم م��
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ە �ه ع  م دلم جون �گ�� شق تو ال� ق��ونت برم �ذار دستاتو �گ��

�ه �غ�� تو صداش حس کردم 

.گ��مو دو چندان کرد و قلب ن  آرومم رو ناآروم��   

� کرد که  اصال ا�ا�� نداشت غرورش رو ناد�دە گرفت و چنان التماسم
.ب�ش�� داغونم م�کرد 

 دوست داشتم این صدای جذاب مردو�شو که منو دیونه � کرد 

، �ه حر��  ؟ فدای چشمات �شم!�ا چه ام�دی ، �ا چه عش��  د�گه برم _
ی �گوو� خوام صداتو �شنوم لطفا ، ازت خواهش � � کنم حالمو  بزن �ه چ��

ە ، ، ام�� �دون تو � م�� �اشای��  �د نکن آخه تنها دلخوش�م تو�� تو نفس ام��
؟؟؟.اینو ن� دو�س�� �� انصاف 

دش �اشه چنان التما� تو صداش بود که شک داشتم این مرد مغرورخو 

نفسمو �ا رفتنت ازم نگ�� تر�م نکن عشقم _

 � ی توش م�ج م�� د که �� صداش آروم�� بود احساس و التماس ب�ش��
:ش��دم و گفت 

تو د�گه تر�م نکن ، تنهام نذار _

غرورشو  ن� دو�ستم چرا حس کردم اشک � ر�خت ، و من �دتر اینکه
ناد�دە گرفت 

تو مگه من �ه  اذیتم نکن فدات �شم  ن� دو�� جو�� �ه تنم نموندە �عد _
 دو�ارە ا�� 

�
عشق � زندە �مونم تو منو زند�

وردم و افتادم �ه در که تک�ه زدە بودم  توان م رفت ، جونم رفت،  ُ� خ
همون �ای در و هق هقم �ل اتاقمو پر کرد 

:که �ا گ��ه و عجز  میون گ��ه هام گفتم 

د�گه ن� خوام ... خودت تمومش کن ... من در�ا ن�ستم _ 
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:�ا گ��ه ب�ش�� بر خالف م�لم ادامه دادم 

ستم ن� تونم �اشم برو ،  برو ولم کن من د�گه دوست ندارم ،   من در�ا ن�_ 

�مو رو زانوهام گذاشتم �ل وجودم

خ�� کردە بود و �ک لحظه نفرت شد از در�ا از در�ا�� که قل�شو  هنوز �س 
طلس� بود �اطل �شد�� 

:عص�� �ا گ��ه و صدای �لند گفتم 

راااااحتم �ذار... برو ... ولم کن _ 

:�ا التماس ز�ادی گفت 

این جوری نگو داری منو م�ک�� _ 

د�گه �اغمو نگ�� _

:ب��دە ب��دە ادامه دادم 

برو از اینجا بروووو.... ن� خوام �دو�� من کجام  _   

ە �عد تو _ �ه جون تو نفسم م��

: ه��� نگفتم فقط هق هق کردم که �از �ا التماس ادامه داد 

...عاشقتم خ��  خ�� ،،،تر�م نکن _ 

گه �اور ندارە اصال اهمی�� د�گه برام نداشت هرچه هم �گه عاشقه دلم د�
جودشو ت�ف اون هنوز دلش �ا در�است ن� تونه فراموش کنه اون دخ�� و 

ه رو کردە دست خودش ن�ست هنوز دوسش دارە که نمیتونه �� د�گ
...جا�گ��ن کنه آرە نمیتونه 

ا چه فا�دە وق�� م�دونم دارە �ا خودش � جنگه دارە منو قانع � کنه ام 
.روغ ��م نه من نمیتونم �ه خودم د.. هنوز خودش منو �اور ندارە نه 

...چقد موند د�گه متوجه �شدم 
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.لتماس رفت در رو �ازنکردم خسته از ا... �ا �� تفاو�� های من .. رفت  

دم �� صدا تمام مدت �شت در تناق زار م... دوساعت تموم تو اتاق بودم  � ��.

�  صداشو ش��دم و گفت  :افش��

...تو�� در رو �از کن مهندس خ�� وقته رفته _ 

]13:53 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۸_�ارت#

:ن� دو�ستم چرا  فک کردم بهم دروغ  م�گه  و گفتم 

 ؟؟؟_ 
�

قسم �خور ال� نم��

:مظلومانه گفت 

ود حالش اصال خوب نب... �ه جون پونه !  راست م��م دروغم چ�ه _ 
فشارش �اال بود مینا �اهاش رفت 

:د آب دهنمو قورت دادم حالم داشت �د تر � شد که ادامه دا

تو�� داغون بود خ�� مسب�ش تو�� _ 

:ز�ر لب �ا  گ��ه گفتم 

؟ �س � جواب دل شکسته ی منو م�دە ؟؟؟...من مق�م _ 

 � در رو �از  کن تو�� نگران��م ما _ افش��

:که پونه گفت   �لند شدم در رو �از کردم �ه آرو� از الی در ن�اە کردم
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ج��ان چ�ه  خانو� ؟؟؟_ 

� مانتوم �ا� کردم گ :فتم �ا �غض تو صدام که اش�مو �ا � آست��

م فرود�اە _  م��

 � :افش��

کجا � خوای بری دخ�� _ 

:�ا پوزخند گفتم 

؟ ...کجا � خوام برم _ 

ون داد ن�اهم بهش وگفت  � نفسش رو ب�� :افش��

�� ب�نتون گذشته ؟؟؟_ 

سمت م�ل رفتم ک�فم رو م�ل بود 

� کردم و گفتم  :خم شدم برداشتم ن�اە افش��

منو � رسو�� �ا خودم برم ؟_ 

 � سونمت _افش�� م��

ن�اهم بهش بود

:اونم  ن�اە پونه کرد و گفت   

 �� شدە ؟؟؟_ 
�

نم�خوای ��

:�مو انداختم و گفتم 

...نه _ 

 � نم االن �ا�� بری فرود�اە چ�ار خودم برات رزرو م�ک_افش��

:مح�م و عص�� گفتم 
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م�خوام برم _ 

 � ی ؟؟؟اما اول آروم �اش این طوری م�خوای بر ... �اشه برو _افش��

:رو م�ل �شستم و گفتم 

.زود برام رزور کن امشب دارە مطمئنم _ 

از .....  هون �اری و حالم داغون بود ن� تو�ستم پن... سه روزە اومدم ش��
.تظاهر کنم �ک �لمه �ا ک� حرف  نزدم 

 � ی ن� گفت و مامانم � دو�ست حالم �دە و فعال قصد حرف زدن ندارم چ��
.از کنم منو �ه حال خودم رها کردە که �الخرە خودم ز�ون �ه حرف �

� ن�ا�د ��ه �م �ذارن خصوصا  اینقد داغون بودم که دوتاشون � دو�س��
.س�نا 

� دوست داشتم خ�� صبوری � کرد که بت ونم بهش مامانمو واسه هم��
ی �ه روم ن� آورد  � .اعتماد کنم و حرفامو بزنم اصال چ��

...حال دلم داغون 

دم �ه ن  � .قطه ای نامعلوم سا�ت و مغموم ساعتها تو اتاق � �شستم و زل م��

.� دو�ستم این سه روز شا�د ب�ش�� از هزار �ار زنگ زدە 

ک و پوسکندە خدا رو شکر شمارە ی خونه رو نداشت وگرنه  ا�ا�� نداشت ر 
.زنگ بزنه خونه 

حوا� ساعت چهار ع� بود 

صدای زنگ تلفن خونه بود

اهم�ت ندادم  برام مهم نبودک ی هست  

...صدای حرف زدن مامان بود اما نا مفهموم  

چند لحظه کوتاە 
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:س�نا �شت در اتاق   آروم �ه در زد و گفت  

� �ارت دارە _  توت�ا ب�ا افش��

� آب دهنمو قورت دادم �ک لحظه ترس�دم شک داشتم  ، این تل فن افش��
:مشکوک بود که گفتم 

بهش �گوخوا�ه _ 

س�نا در رو �از کرد 

:ن�اهم بهش و گفت 

...ب�ا خودت �گو ... نم��م _ 

]13:53 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۱۹۹_�ارت#

هنوز جواب س�نا رو ندادە بودم

:ت مامان  در آستانه ی در د�دم �ا گو�� ب�س�م دس�ش و  گف 

زنه ؟  ا�ار دارە �اهات حرف ب!ب�ا �لم ب�ینم چ�ارت دارە _ 

شونه ای �اال انداختم

د�گه ش�م �ه �قن ت�د�ل شد  

ام�� �اشا ازش خواسته �امن حرف بزنه  

:�ا �� تفاو��  گفتم  

حوصله ندارم مامان _  
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مامان  اومد تو س�نا رفت 

:گو�� رو تخت انداخت و گفت 

..جوا�ش رو �دە صبح هم زنگ زد خونه نبودم  جواب �دم _ 

:ن�اهم بهش   گفت  

خودت بهش �گو که ن� خوای حرف بز�� _

جلوی س�نا سا�ت بود

� دو�ستم تو اون ن�اهش هزارتا سواله 

ەاین ن�اهش س رز�ش ازش � �ارە اما �ه روی خودش نم�ار   

تا من قفل ز�ونمو �ه اخت�ار خودم �از کنم 

ی � کنه نه �ه ا�ار که مجبور �شم دروغ ��م �س فعال دارە صبور  

س�نا که رفت 

ون دادم ن�اهم �ه گو�� بود نفسمو ب��

ر�� اتاق رو ترک که �ا ترس و دلهرە و ترد�د بردلشتم پو�� کش�د و �دون ح
...کرد 

:گو�� رو که برداشتم  تق���ا �ا خشم  بود گفتم 

؟ ... چ�ه _ 

� هم نه سال� نه عل�� گفت  :افش��

چته دیونه چرا �ا ما قهری ؟؟_ .

:�ا اخم و حق �ه جانب و شا�د هم  ا�راە گفتم 

 ؟؟؟_ 
�

�� م��

:�� لح�ش مال�م شد و گفت 
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 �� مه��ون تر جون خودت!  این همه �د اخال�� بهت نم�ادآ_ 

:عص�� تر گفتم 

بنال �ا�احوصله ندارم _ 

:ای��ار  �ا عص�ان�ت  گفت  

...زهر مار _ 

:ا��� گقتم که �ا ��� گفت 

...�� ل�اقت _ 

ی ��م بهت بر �خورە _  � نذار �ه چ��

نه _ � واقعا که ما رو �گو واسه � دلمون شور م��

آرە جون عمت _

...توت�ا د�گه داری �� ادب م�ش�ا _

�اشه �ا�ا �گو ب�ینم چته ؟؟؟_

چرا گوش�ت خاموشه _

دلم م�خواد گوش�مه اخت�ارشو دارم _

:�ا پوزخند گفت 

که این طور ؟_ 

�له همینه که هست _

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

م�دو�� ام�� چقد بهت زنگ زدە ؟_ 

نه ن� خوام �دونم _
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:پوزخندی زد و گفت 

برای اینکه ل�اقت نداری _ 

:منم پوزخندی زدم و گفتم 

� خاموش کردم _  برای هم��

از االن س_ از خودشم اومد ش�� ه روزە همون شب که فهم�د اومدی ش��
ازە  ش��

ازش �ع�د نبود ... تعجب نکردم 

:که ادامه داد

هتل چمرانه _ _

ون دادم و گفتم  :نفسمو ب��

هر گوری �اشه برام مهم ن�ست_ 

:لب گ��دم این حرف دلم نبود  ه گفت  

؟!جدا خ�� �� ل�اق�� این چه طرز حرف زدنه _ 

� حر   نه تو�� اذی�ش نکن بب�� � ف حسا�ش چ�ه ، �ه ب�چارە دارە برات له له م��
...حرفاش گوش کن بهش فرصت �دە ع��ز من 

]13:53 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۰_�ارت#
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� ندارم _ فرصت  برای �� �دم ... من هیچ حر�� برای گف��

وزوند ، تو�� خ�� نگرانته �خدا حرف که � زد �غض صداش دلمو س_
ە مع الجه ، ام�دشو نا �� انصا�� نکن اون دوست دارە ، �ه عشق تو دارە م��

ام�د نکن ساعت چهار برو حافظ�ه منتظرته 

رد کش�دە ، تنها خودتو برسون نذار از دست برە ، این مرد �� تو زندگ�ش د
 �� م��م دلخوش�ش تو�� �خدا ، نذار غرور �ه مرد �شکنه درک  م�ک�� 

�خدا خ�� سخته تو متوجه م��� �� م��م ؟

 خوردن �ازم این �غض لعن�� شکست �ازم اش�م جاری شد �� صدا ، ُ� 
اش�امو حس � کردم رو گونه هام 

تو�� � شنوی �� م��م ؟ _

سکوت کردم ن� دو�ستم �� ��م ؟

� احساساتمو ج��حه دار کرد  حرفای افش��

� دارم عشقش واقع�ه ن� دونم ب�نتون �� _  گذشته و� دوست دارە من �ق��
�س از مهندس و احساس �ا�ش مطمئنم که �ه عشق معمو� و هوس ن

�غض �لو قورت دادم صدامو تو �لوم  خفه  کردم  

رورش تو�� ، گوش م�دی �ه حرفام ؟ م�شنوی �� م��م ؟  اون مرد تنها غ_
... نور چشما�� 

و�� و ام�د �ه تو برە برو حافظ�ه متاظرته چند روز د�گه �ا�د برە �ذار �ا دلخ
و برگردە ،  سه روزە �عدتو قاسم � گفت لب �ه غذا نزدە

قرصاشو نم�خورە  

ون داد  نفسش رو ب��

حظه ای حس کردم منم هق زدم و قل�م رو �د جور �ه درد آورد چقد برای ل  
:نگرا�ش شدم و  ادامه داد 
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�ه  ی سنگی�� بود براش،   داری از �ا _تو�� _  � تو �� � نداز�ش و خ��  رف��
نداری 

دش �اش قاسم قسم � خورد م�گف ت تا حاال این طوری ند�د�ش  ام�
صاف دخ�� خوب تو که اینقد سنگدل و �� ان... چشماش �اش ...تو�� 

نبودی چرا این طوری شدی ؟

�اشا جلو  چشام بود  تمام مدت سا�ت بودم حر�� نداشتم تمام مدت ام��
� خورد�ش التماسش �غضش  ق هق و ه... خصوصا اون لحظه های آخر زم��

کردم 

ا�ت کن ثا�ت کن مث خ�ل�ا ن�س�� ث... مگه تو دوسش نداری؟ ثا�ت کن _
ت گرف�� و براش �اوفا�� نم�دونم چه خطا�� ازش � زدە که اینقد سخ

اونو �ه همه  ن� �خش�ش اما تو خانو� کن گذشت کن �ذار ب�ینه حس کنه
� و همه کس ترجیح م�دی ، �ذار حس کنه تک�ه �اه�� اذی �ش نکن ، چ��

�� رح� رو�ادش ندە.. نذار فک کنه مث در�ا�� 

سنگ د� رو �ادش ندە  

زش نگ�� در�ــــغ اون دل صاف و �ا� دارە مث خودت ، خندە هاتو ، چشماتو ا
... نکن مهرتو ع��ز من 

:�عد چند لحظه سکوت ادامه داد 

ساعت چهار منتظرته_ 

:سا�ت بودم فقط اشک � ر�ختم  و  گفت 

... رو سف�دمون کن تو�� _ 

آب دهنمو قورت دادم تلخ و شور  بود که قطع کردم 

� ��  ۱۵و ��۳۰ ارادە ن�اە ساعت کردم ساعت   دق�قه بود �اد حرفای افش��
افتم ج�گرم ک�اب بود 
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نه � خصوصا اینکه نه داروهاشو � خورە نه لب �ه غذا م��

� بود اون مرد دیونه است  آرە حق �ا افش��

...خودشو از �ا � ندازە که �ا �عت �لند شدم  

مانتو شلوارمو پوش�دم 

� جلوی مامان ��  ؟! م�گفتم � دو�ستم این چشمای خ�سم منو رسوا م�ک��

اما سکوت کردم خودش م�فهم�د دردم چ�ه 

؟...دلم �� تاب د�د�ش بود ت گرا�ش بودم   

ون  ون نرفتم که ماما... از اتاق رفتم ب�� ن جلوم ظاهر شد هنوز چند قدم ب��
:سکوت کردم �مو انداختم که گفت 

ی ؟؟؟_  داری م��

:آروم �ا �غض زمزمه کردم 

...اینجاست _ 

ل کنم و �ا گ�� :ه ادامه دادم نم�دونم چه مر�م بود نتو�ستم خودمو کن��

سه روزە _ 

ون داد منم �م �این فقط اشک � ر�ختم ان� ار منتظر اجازە  نفسش رو  ب��
ی مامان بودم دست دست م�کردم 

 م��ا�لم تو دستم عرق کردە بود از شدت ترس نگرا�� دلهرە

:ه آروم زمزمه کردم

اجازە م�دی ؟؟؟_

برو_ 
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]13:53 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۱_�ارت#

.. ��ــــع کفشامو پوش�دم ،... 

ردم و داخل �ا تا�� خ� سمت حافظ�ه رفتم ،،،  پول ورود رو حساب ک 
.شدم 

...ن�ا� �ه ساعت م��ا�لم  کردم پنج دق�قه �ه چهار بود 

.�ا هزار دل ب�قرار اطرافمو د�د زدم 

د ، نزد�ک ع�د ن � �ان قل�م تا هزار م�� ی دل تو دلم نبود �� � وروز بود البته چ��
.بود  هم نموندە بود و تق���ا حافظ�ه شل�غ بود این امر طب��

فتم اطرافمو �ا دقت �ا هزار دست �ا � طور که جلو م��  ن�اە م�کردم هم��
�

. چ�

دم ،  د�دمش رو ن�مکت � نزد�ک  از شدت ه�جان و دلهرە نفس نفس م��
ە تنها �شسته بود  .مق��

�ه زور �لو و .ود دلهرە و نگرا��  امونمو ب��دە  بود ،  دهنم  خشک  شدە  ب
.ز�ونمو خ�س کردم 

.آروم و �ا ترد�د جلو رفتم 

ی جلوش ا�ستادە بودم ،  ن فسمو آروم تق���ا �ا اندک فاصله ی �ک م��
ون دادم  سا�ت و آروم �شسته بود  ب��

...ن�اهم بهش بود 

شلخته و بهم  چهرە اش پر غم بود آ�ش �ه جانم زد ته ر�ش داشت،  موهاش
ر�خته 
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ته بهم ؟آب دهنمو قورت دادم �� کش�دە این چتد روز که اینقد ر�خ

:اخ� �ه ابروهای جذا�ش دادە بود آروم زمزمه کرد 

�ل اخرە اومدی �لم ؟_ 

� طور رو گونه هام �� اردە �  از�ر شدن ل�ختد میون اش�ای که نم�دونم هم��
زدم 

!� دو�ستم  هم صدای قدم هامو � شناسه هم بوی عطرمو 

نفس نفس زدننمو محاله �لد ن�اشه 

:گفت 

� دو�ستم م�ای � دو�ستم _ 

:اشارە �ه ن�مکت کنار دس�ش کرد �ا ل�خند گفت 

� �لم _  ب�ا �ش��

:تمام ن�اهم بهش بود،  آروم�� زمزمه کرد 

نفس نفس � ز�� ع��زم ؟؟_ 

هم ر�خته و نف� عمیق �ه س�نه دادم د�دمش جو�� تازە گرفتم هرچند ب
:داغون �ه نظر � رس�د،  آروم گفتم 

.بوی بهار نارنج معرکه است _ 

:ل�خندی زد و گفت 

 و ام�د می�خشه ...مث ل�خند تو _ 
�

.�ه آدم روح زند�

:ل�خند رو ل�اش ش�طون بود، ادامه داد 

منم عاشق بهار نارنجم _ 

:�ا ل�خندی گفتم 
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عاشق بهار نارنج �ا ل�خند من _

ندە برگشته �ه خند�د ر�ز چقد ، خوشحال شدم اینکه �ا د�دنم آرومه � خ
:روزای خ��ش،  گفت 

م �ا صدای ل�خندتو که محرومم اما خند  هاتو دوست دارم انرژی � _  گ��
خندە هات 

هنوز ا�ستادە بودم �ا دست اشارە کرد 

!ل�خندم رو ل�ام دلم اون لحظات چقد آروم بودم

ە   دلم در کنارش عاشق��

جرات میتونم  زل زدە بودم �ه ن�مرخش لحظا�� �شار از حس نا�� که �ه 
� �ارە دچارشون م�شدم  ��م اول��

:که �ا ل�خند گفت 

زل زدی بهم؟_ 

؟...نزنم _

ون دادو  گفتم  :نفسش رو ب��

سه روزە ند�دمت _ 

:پو�� کش�د و گفت 

�س من �� ��م _ 

...ه��� _

هنوز ازم دلخوری ؟؟؟_

]13:53 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۲_�ارت#

:آروم زمزمه کردم  و �مو انداختم و گفتم

ن�اشم ؟؟_ 

...حق داری �لم _

:سکوت کردم که  ادامه داد 

 من �� کش�دم این چند روز ؟؟_ 
�

اما نم��

ون دادم ترس�دم اما �ا�د اتمام حجت کنم �ا�د ق �لمو را�� کنم نفسمو ب��
:که گفتم 

تو هنوزم �ه اون فکر م�ک�� ؟؟؟_ 

:�ا لح�� مح�م و جدی و قاطعانه  گفت 

...نه _ 

خت بود وق�� نم�دونم چرا  عقلپ �ا دلم د�گر بود،  اصال �اورش برام س
:گفتم !  در�ا صدام زد

این �ع�� �� ؟... اما تو در�ا صدام زدی _ 

:پو�� کش�د و    �ا لح��  عاجزانه  گفت 

...نم�دونم �لم نم�دونم �� شد _ 

:ن�اهم بهش بود �از نزد�ک بود �غض کنم که گفت 

شدە شا�د هنوز تو رو ند�دم از تو تص��ری تو ذهنم  تدا� �_ 

:پو�� �از کش�د میون همهمه ی مسافران و شلو�� و گفت 
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؟..�اورش برام عجی�ه من چطوری عاشقت شدم _ 

ل کنم و �ا گ��ه گفتم : د�گه نتو�ستم ر�زش اش�مو �از کن��

نمیتو�� ک� رو جای اون تصور ک�� ؟؟؟_ 

:��ــــع گفت 

حضور تو برام .. .آخه تنها زن زندگ�م در�ا بود  !  نه �لم منظورم این نبود_ 
قا�ل �اور نبود فک نم�کردم عاشق �شم  

:ل�خندی زدم و گفت 

_ 
�

ی فراتر حس وا�ست� �  اما �اور کن خ�� عاشقتم ،  �ه چ��

ون داد آروم زمزمه کرد :نفسش رو ب��

م این طوری م�شم ؟؟؟_   نم�دونم چرا �ه آغوشت م�گ��

�کردم سکوت کردم ن� دو�ستم �� ��م فقط نم اشک تو چشمام حس م
:که خودش جواب خودشو داد 

تا حاال هیچ ز�� رو جز در�ا رو �غل نکردم _ 

:داشتم دق � کردم و �ا گ��ه و حرص ز�اد گفتم 

م ام�� من  در�ا ن�ستم توت�ا... اما در�ا د�گه ن�ست ترکت کردە _ 

:�ا حرص ب�ش�� ادامه دادم 

�اورم کن ... توت�ام _ 

:�ا التماس گفت 

دارم �ه این  حق �ا توعه من اش��اە کردم و حتم... جااان من گ��ه نکن _ 
ان کنم ع��زم   ها منو ن� �خ�� و� قول م�دم ج��

�
ساد�

�خت ک � طوری �� امون م�� ه  �ا صدای مگه فا�دە داشت ر�زش اش�ام هم��
مو برداشتم مردی  که �ا لهجه ی خار�� �ه ز��ا�� فار� صح�ت م�کرد � 
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ن�اهش کردم �ا چشمای خ�سم 

:�ا ل�خند ن�اهش �ه من  بود و گفت  

ست �ا ل�دی ز��ا � شود  �ک عکس گ��فت  از چشمهایتان   ز��ا_ 
اشکهایتان 

:عص�� گفت  ماتم بردە بود اصال متوحه �شدم �� گفت که ام�� �ا لح�� 

�له ؟؟؟؟_ 

:مرد خ�� خون �د و �ا �خند گفت 

�زد د_   �دن�ست این ل�دی  چشمهای ز��ا�� دارد و االن که  اشک م��

.زورم گرفت ب�ش�� اش�م ر�خت داشتم �د جور حرص � خوردم 

:که مرد ادامه داد 

� ز��ا و غ... �ا چشمها�� خ�س تص��ری رو�ا�� م�شود  ساخت _  م انگ��

:ن�اهم �ه بود خودش ادمنه داد،   گفت 

و تص��ر این چشم ها �س�ار ز��است ...من �ک نقاش هست _ 

:من سکوت کردم که ام�� خشک و جدی گفت 

...نه _ 

:مرد سمج بود  و �از گفت 

من خواهش کرد ، دوست داشت �ک عکس گرفت برای نقا�� که _ 
ی... خواهم کش�د  �ا ن�ا� می��اتوری و ز��ا  ه��

]13:53 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

۲۰۳_�ارت#

�  مرد ام�� ��ــــع � ا خشم عص�ان�ت مرد ل�خندی زد �شکر کرد و رفت �ا رف��
:گفت 

چشماتو آرا�ش کردی ؟_ 

:ه جانب گفتم این رفتارش و عص�انی�ش  دلخورم � کرد که �ااخم و حق �

کردن دارم ؟  تو فکر کردی من �ا این حالو روز داغونم حوصله  آرا�ش_ _

:عص�� تر ادامه دادم 

تو روز روزش آرا�ش ن� کنم چه برسه �ه االن _ 

ون داد و گفت  :نف� ب��

ن ؟؟؟ اونم �_  ا چشمای �ع�� اینقد جذا�� که م�خوان ازت عکس �گ��
خ�س ؟؟؟

:�از دلخور شدم و �ا ناراح�� گفتم 

ن تقص_  ؟؟ که ..�� منه از اینکه حذا�م نه ن�ستم و� ازم �خوان عکس �گ��
!خودتو عص�� م�ک�� مگه من مق�م ؟

:سکوت کرد منم لحظا�� سا�ت که خودم گفتم 

ی ؟؟؟ � پرواز داری ؟؟؟_  � م��

:خ�� آروم لب زد 

هشتم _ 

ون دادم و زم ی نموندە بود نفسمو ب�� � :زمه کردم �مو تکون دادم چ��

...خ�� پ�ش _ 
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ا�ه برم منتظرم م�مو�� ؟_

�ونم نیومد سکوت کردم آرە منتظرت م�مونم �ا جون دل ، اما حر�� �ه ز 

م _ �ه ام�د د�دن تو دارم م��

:ن�اهم بهش بود که �از ادامه داد 

وسم ؟ا�ه رفتم و برگشتم ن��جه نگرفتم تر�م نم�ک�� ؟؟ �ازم د_ 

حرفاش نگرانم م�کنه

؟؟ا�ه نوری �ه چشمام نیومد �از هم �ا من ازدواج م�ک�� ؟_

:ه گفتم حرفاش اذیتم � کنه من دلم نازکه طاقت ندارم که �ا گ��

اینجوری نگو تو چشمات خوب م�شه من مطمئنم ...  نگو _ 

ز کجا آوردە  ب�ش�� خ�� خون �د  و آروم بود،  ن� دونم این همه آرامشو ا
:منو اذ�ت � کرد � دو�ستم تو دلش آت�شه ، گفت 

اینو بهم �گو �از �امن ازدواج م�ک�� ؟؟؟_ 

لم طاقت داشتم دیونه م�شدم من دوسش داشتم مگه م�شه اذی�ش کنم د
�اشا از درس و دا�ش�اهم گذ شتم �ا گ��ه که دور�شو ندارە من �ا عشق ام��

:داشتم دق� کردم گفتم 

�اشا �ا چشمای روش�ت برگردی ،،، ام�دت رو _  از دست ندە  منتظرتم ام��

م _ ام�دم تو�� ، �ه عشق و خاطر تو دارم م��

:ملتمسانه تر از ق�ل ادامه داد 

!؟ زنم م��� ...بهم �گو منو م�خوای ... اما بهم �گو _ 

:پر از گ��ه ،  آروم میون گ��ه هام گفتم 

�اشا _  خودم چشمات م�شم توت�ای چشمای ام��
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: مرخش ، گفت ای��ار میون اون اخم غل�ظش ل�خندشو د�دم ، ن�اهم �ه �� 

منتظرم �مون برم و برگردم _ 

ه خجالت زدە وای�� خدا ان�ار  حرکت خون  تو گونه هام رو حس م�کردم ک
:�مو انداختم وق�� ادامه داد 

تو رو از مادرت خواست�اری کنم زنم ��� عروس قشن�م _ 

:لب گ��دم که گفتم 

؟ برگردی هم �له ��م  آرە ؟؟... توکه �له رو از من گرف�� _ 

:چرخ�د سمتم و �ا ل�خند گفت 

ه از صدتا هم�شه ل�خند بزن  ، ل�خندتات دلمو قرص م�کن... �خند خب _ 
.�له برام سند ترە 

:ای��ار خند�دم و زمزمه کردم 

...دیونه _ 

.هاتم ل�ات چال � افته ن� دونم چقد ب�تاب د�دن چال  گونه _
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۴_�ارت#

� رو براش گفته ،،  ام�� �اشا ز�ر و �مو �  دونه،  برای پرو�ن همه چ��
:خوشحال�ش گفتم 

�اشه برو و برگرد �ه سالم�� � بی�� _ 
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از م�مو�� ؟؟؟_ تا برگردم ش��

م�مونم _

درسات �� �س ن� خوای برگردی درساتو �خو�� ؟؟؟_

از م�مونم تموم �_ م �ه ترم ب�ش�� ن�ست ش�� شه انتقا� م�گ��

:�ا ل�خند گفت 

م الزمت واسه خود...درساتو خوب �خون م�خوام �ه مدارج عا� بر� _ 
دارم 

:�ا خندە گفتم 

�� ؟؟؟_ � شور خودتو م��

:�ا ل�خند رضا�ت �خ�� گفت 

شور نزنم ؟؟؟_ 

:نو�� کردم، ادامه داد 

ە کردین ،همه جورە � به�� از شما چهار تا که �ه دادم رس�دین ثروتمو زند_ 
 برگردوندی . مدیونتم

�
تو منو �ه این زند�

:�مو انداختم آروم زمزمه کردم . ل�خندی زدم

�اشا _  !ام��

 های دلم �ا جانم گفت�ش،
�

:گفت    آی�� خدا چه ذو�� � کنه ساد�

�اشا _  ...جوون ام��

�شه نکنه بهش  نکنه حرفمو �د تل�� کنه و ناراحت!  ن� دو�ستم ��م �ا نه
:که گفتم !  بر �خورە و فکر �د �کنه 

...تو که وضع ما� من و خانوادە ام آ�ا� من _ 
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:نذاشت ادامه �دم و �� جدی�� از ق�ل گفت 

�ن ثروت و دارا�� رو داری ،  خندە هات بهم ج_  ون م�دن لحن تو بزرگ��
ل�ت و وجودت صدات بهم ام�د م�دە،  مه��ون�ات دل�رمم � کنه ، �ا� ق
�ن ثروتت ه که هرک� بهم آرامش م�دە،  حجب و ح�ا�� که داری  بزرگ��

چشمای عج�ب  ندارە خصوصا نماز خوندن که برام دن�ا دن�ا �اارزشه ، و 
... وت�ای من نم�شه ت. قشنگت که �م �ش��دم چقد قشنگن،  ه�ش� برام تو

...ز��ای قشن�م 

ینقد دلم  حرف از نا وا�� خدا من چه مر�م بود پر از دلهرە پر از ترس و چرا ا
نه �ا ل�نت و منو من گفتم  � :ام�دی م��

ه � ترسم این منم که � ترسم نکنه  برگردی منو نخوای این منم ک_ 

:�ا لحن دلخوری گفت 

  بهم اعتماد کن من همه جورە م�خو _
�

امت، �ه ساعته اووف  توت�ا �� م��
� م�خونم ؟ دارم �اس��

:ر�ز خند�دم ادامه دادم  

ە ، سف�د،  برنزە من �ا چشم دل د�_    � دمت ع��ز هر جور که �ا�� س��
�� از �� اینقد دلنگرو�� عشقم ک م�ک�� مگه  ف!  قشن�م شور �� رو م��

�شه ، نه �ه جان خودم ن�ست ز��ا�� �ه مدت�ه تموم م... برام مهمه 

ان عالقه و عشقت ، مه��ون�ات و ص � داقتت که برام مهم بودنته،وفاته ، م��
م کنه من �ه محبتت ا حت�اج دارم �ه مهمه که منو �ای بند تو کنه عاشق��

... توجهت  عروسک قشن�م

:�ا ل�خند گفتم 

هم�شه از این � ترس�دم که برات مهم �اشه _ 

ر چشم من نه اتفاقا برام مهم ن�ست اتفاقا � تونم تصور کنم تو  د_
�س د�گه راج�ش حرف نزن که دلخورم م�کن�ا ... ز��ا�� 
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:سکوت کردم که گفت 

� ب�ش�� م�شه دوست دارم زودتر _ ب�ینمت  هر لحظه ه�جانم برای رف��

س نداشته �اش�� _ مراقب خودت �اش اس��

:کرد و گفت   �ا ل�خند و لح�� که مملو از عشق بود و �ه وض�ح قل�م حس

�اشا�� تو ب�ش�� مراقب خودت �اش همه کسم خصوصا که چشما�� ام�� _ 
عمرم 

رفت �ل وجودم  �ال�خند آروم زمزمه کردمو  دست برم و دس�شو گرفتم گر گ
:اما گفتم 

...تو چشما�� م�� ،  تو برو و چشمامو واسم ب�ار _ 

]13:54 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۵_�ارت#

نم_ � م�خوام  ا�ه موقع�ت جور شد و وس�له داشتم هر شب بهت زنگ م��
ە خ�الم از بودنت ... صداتو �شنوم  تا آروم �گ��

:�ا ل�خند ادامه داد 

صداتو ازم در�ــــغ ن� �انوی قشن�م _ 

م که خودشم همراه�م کرد �ا دست مردونه  اش که دس�شو مح�م�� ف��
کرد   احساس کردم �ل تنم �ا اون فشار عم�قش عشق رو بهش تزذیق

:�ه عمق جانم نفوذ کرد و گفتم  

�اشا منتظرتم منو از خودت ب�خ�� نذاری که د_  لم نگرانت �شه �اشه  ام��
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دس�شو از تو دستم کش�د ل�خند زدم 

ە    دست تو ج�ب برد و د�دم تو دس�ش �ه انگش��

که دست برد دن�ال دستم م�گشت 

خودم پ�ش قدم شدم دس�شو لمس کردم

قل�م پر بود از ه�جان ،  حال خا� بودم  

� زمرد شک نداشتم ق�م�� و قد    �� بود که  �ا انگ�� خا�  بود �ا نگ��
:لمس دست تو انگشتم گذاشت و  گفت 

�شونت کردما حواست �اشه _ 

�ا خندە ی ر�زی گفت

:ل�خند زدم ،  خودشم ل�خند عم��� زد و گفت  

رفتم و برگشتم درست و حسا�� ازت خواست�اری � کنم ،_ 

اسه د�دنت لحظه اینو االن دس�ت کردم که �ادت �مونه �� اون ور دن�ا و  
... شماری م�کنه 

و سمت دستمو برد سمت ل�اش روی � انگشتامو بوس�د و � انگشتم
چشماش برد 

:رو چشماش گذاشت و زمزمه کرد 

ی فرشته ام �ا بوی هر وقت نماز خوندی برام دعا کن ، منو �ه وخ از �اد ن�� _ 
...�اس 

تند �ا� کردم و لعنت �ه منو این اش�ای مزاحم �ا دست د�گه ام اش�مو تند
:آروم زمزمه کردم 

م منتظرتم که برگردی و �ا چشمای روش�ت دن_  �ای منو روشن منتظرتم ام��
ک�� 
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د هنوز حرفو  �امل نکردە بودم که صدای زنگ م��ا�لم �لند ش

شک نداشتم مامانمه 

ست منو ��ــــع دستمو از تو دس�ش کش�دم ترس�دم ان�ار مامان اینجا
!می�ینه 

صدامو . ە گرفتم از این فکر ل�خندی �ه ل�م اومد  �ا اینکه از خودش اجاز 
صاف کردم و

:��ــــع جواب دادم   

الو سالم مامان _

؟...سالم کجا�� _

:ب داشت که گفتم ن�اە ام�� �اشا کردم زل زدە بود �ه رو�ه رو ل�خند �ه ل

�اشا _  حافظ�ه پ�ش ام��

� م�ای ؟؟_

االن م�ام مامان م�ام _

�اهاش حرف زدی �لم ؟_

آرە مامان م�ام،  نگران ن�اش دارم م�ام �م �م _

خوش�لم مراقب خودت �اش _

:�ا لح�� مظلوم گفتم 

هستم مامان �ه جون س�نا نگران ن�اش د�گه _ 

د،  ق�_  � ل تار�� برگرد خونه بهت اعتماد دارم �لم،  اما در�م کن دلم شور م��
منتظرتم 

چشم مامان قطع کردی زود رس�دم .. چشم _
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می�ینمت _

:قطع کردم  ام��  �ا ل�خند  ��ــــع گفت ... 

� رو گف�� ؟_  �ه مامانت همه چ��

:�ا ل�خند گفتم 

�ن دوستم_  ه همون روزای اول اومدنم �ه عمارت،  مامان به��

:�ا ل�خند و ش�طنت گفت 

 مث مامانت ؟؟؟_ 
�

� رو م�� �ه منم همه چ��

:�ا خندە گفتم 

�ن دوستم �ا�� آرە _  به��

�ن دوس�ت �اشم که بهم اعتماد ک�� _  و همه �س جز شوهرت �ا�د به��
 ؟؟؟

�
تو بهم �� � چ��

]13:54 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۶_�ارت#

م کردم لحظه ای !�مو انداختم سکوت کردم ��

از �لمه ی شوهر استفادە کرد  

دوست دارم �ا من دردودل ک�� _

م زدە ای گفتم  :آروم �ا لحن ��

�اشا خجالت م�کشم _  نگووو ام��
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:�ا خندە گفت 

مو ح�ا _ ...�تو بردار . فدای این ��

:سکوت کردم که  ادامه داد 

� رو بهم_   تا ا. نه ع��زم جدی گفتم دوست دارم همه چ��
�

ینکه از ز�ون ��
کس د�گه ای �شنوم 

... �اهام صادق �ا�� خب طب�عتا منم خواهم بود  _ 

ون داد و  گفت  :نفسش رو  ب��

�اشه ع��زم دیرت م�شه ��م قاسم بروس�تت _ 

� خودت ؟؟؟_ �ا ماش��

...آرە _

:��ــــع گفتم 

م درد� م�شه خودم �.. وای�� نه  نه درست ن�ست اونم اونجا _  ا خ� م��
االن 

...اما _

.نگران ن�اش _

ازی گفتم ؛ �ا خندە ر�زی  �ا لهجه ش��

� جام �ا�و   سوار تا�� خطیو م�شم _  �چه هم��

:خند�د �ا خندە گفت 

همه جورە �ا نم� _ 

فعال برم مادرم نگرانه _

)ام�� �اشا ( 
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ازی که حرف زد جدا لذت برم ان�ار توت�ای من نبود  ش��

:�ا ل�خند گفتم 

برو�لم دیرت �شه مراقب خودت هم �اش _ 

:و زمزمه کرد  غ�� منتظرە شد وق�� بوس�د گونه ام رو و ل�خندم عمیق شد 

دمت �خدا _  س��

نم ب�ا �ازم صداتو �شنوم _ � � بهت زنگ م�� فردا ق�ل رف��

�اشن ع��زم فدرا ب�ا ب�ینمت _

ب�ا هتل بهت م��م چه ساع�� _

:دم  �اترد�د و آروم زمزمه کرد که دل�ل این ترس رو متوجه �ش

هتل ؟؟_ 

_ � م ق�ل رف�� ە صداتو �شنوم انرژی �گ�� آرە د�گه به��

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

!فردا ب�ینم  چه م�شه _ 

:ل�خند زدم وگفتم ... احساس کردم ترس�دە 

م�خوام برم �اغ ارم تو منو ب�� _ 

�ا ختدە گفت اونجا �لوگ�اهه  همش اخه 

:خند�دم و  که میون حرفش رفتم و گفتم  

و درسته من نمی�ینم و نمیتونم درک کنم ز��ا�� �اغ ارم ر _  

:سکوت کرد ته �از خندە  گفتم  

اما �ل من   بوی عطرش مستم م�کنه   _ 
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م گفت   :اروم �ا ��

�اشه بهم �گو چه ساع�� م�ام _

م ارم بهت م��م _ ... نم�خواد ب�ای هتل من م��

)...توت�ا ( 

تا مامانم ... ا ��ــــع حافظ�ه رو ترک کردم در�ست گرفتم برای خ�ابون آر�... 
:منو �ا ل�خندم د�د �ا ل�خند گفت 

چشمات م�خندن توت�ا _ 

:د�مه های مانتو رو �از � کردم گفتم  

� رو بهت م��م _ �عد شام همه چ��

� بود من متوحه �شدم دستمو �اال گرف ت ن�اهش �ه اینقد ن�اە مادر ت��
:انگش�� دستم بود و �دون اینکه ن�ام کنه گفت 

�له رو دادی ؟؟؟_ 

� نداشتم  از خحالت �مو انداختم حر�� برای گف��

لعن�� �ادم رفت درش ب�ارم   

انگش�� و انگشتمو  هر آن منتظر �ز�ش مادر بودم که مادر دستمو �اال برد   
:بوس�د تعجب از �ارش �مو برداشتم ن�اهش کردم و  گفت 

عاقالنه تصم�متو گرف�� ؟؟؟_

:خ�� �سنج�دە بود حرفم که ��ــــع گفتم 

...مامان من خ�� دوسش دارم _ 

صم�م �گ�� من اصال مخالف ازدولج تو ن�ستم ، اما درست و عاقالنه ت_
.برای ازدواج عشق �ا�� ن�ست 
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]13:54 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۷_�ارت#

:مستاصل گفتم 

ە _  . تا برگردە نمیتونم مامان من... چند روز د�گه دارە م��

:مادر ل�خند زد �از بوسه  ای روی  انگشتم گذاشت وگفت 

دوسش داری که همه جورە قبولش داری ؟؟؟_ 

:سکوت کردم که ادامه داد 

ی خاص تو رو ا�ه درمان �شه و هیچ وقت نتو�ست تو رو ب�ینه ز��ای ها_ 
؟؟و اینا �ه کنار میتو�� �اهاش �ه عمر کنار ب�ای ؟... ب�ینه 

:تم ،  گفتم �ا ملتمسانه ت��ن لح�� که  اون لحظه در تمام عمرم  داش

دوسش دارم ... مامان م�خوامش _ 

:�انه  ش و گفت ل�خند زد مامان و و دل�رمم کرد �ا لحن آرام �خش و دلج� 

قط و فقط �ا براش دعا کن هر شب ، تنها �اری که از دس�ت بر م�اد ،ف_ 
قلب ک�   نماز خوندن آروم م���  و میتو��  دور�شو تحمل ک��  قوت

�� �ا�� که �ه دعای خ�� تو احت�اج دارە که �درقه ی راهش ک

آغوش کش�دم و �ه  د�گه دل ناز�م تاب نداشت که �ه گ��ه افتادم مامانمو �ه
:گ��ه  و گفتم 

�ن مامان دن�ا�� _  مامان خ�� دوست دارم تو به��

:منو مح�م�� �ه آغوش کش�د، منو میبوس�د گفت 

.خوش�خ�� تو آرزوی منه _ 
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د و من ه....  � �اشا رفت ، هرشب بهم زنگ م�� ر روز مد�� گذشت ، ام��
. ب�قرار تر از روز ق�ل و چه �سا دل آش���� 

تو جشن ...د  مینا هم ازدواج کرد عقد و عرو� وجشن رو همه رو �� کر 
ز دلهرە که  ح�� مینا خ�� گوشه گ�� بودم دست خودم نبود نگران بودم پر ا

ض شد  .مامان هم مع��

� ح��  �  و پونه هم خ�� س� کردن حالو هوامو عوض ک��  ن� تو�ستم افش��
.تظاهر کنم 

� �ا �درش داد جشن م � و پونه هم �عد کش مکش که افش�� خت�ی افش��
.گرفت و را� تهران شد 

از موندم،  درسمو تموم کنم  .من ش��

و منحرف تمام روز رو مشغول درس خوندن بودم شا�د اینطوری اف�ارم
.کنم 

ر تماسش این مدت از ام�� �اشا غافل نبودم هر هرشب دیر وقت منتظ
.مدتها گذشت زمان �ه �عت برق رفت . بودم 

اتاق عمل  چند روزی بود ازش ب�خ�� بودم � دو�ستم ز�ر عمل بودە و 

پ��زاد خواهرش بهم خ�� دادە بود

چند ... بودم   اون چند روز لب �ه غذا نزدم  هصال ب�تاب و دیوانه شدم 
روز بود صداشو �ش��دە بودم م�دو�ستم نمیتونه حرف بزنه 

ان خدا بودم خ�� عمل چشماش که پ��زاد داد اون شب تا صبح دست �ه دام
ون  گ��ه کردم هزار تا نذر گفتم که سالم از عمل ب�اد ب��

.اواخر مرداد ،درسام تق���ا تموم شدن 

�اشا چهار م اهه رفته بود ، شب تو اتاقم بودم، خ�� دلم گرفته بود ام��
بودم که اش�م  دلناز�م �ار�م نم�کرد و این اواخر اصال �اهاش حرف نزدە
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.ر�خت 

تنها تو اتاقم بودم،  صدای زنگ م��ا�لم �لند شد

� تو .  � برداشتم�مه �م خورد �ه ل�ه ی م�� الت کنار تختمچنان از تخت خ��

�اشا بود   .محل ندادم دل �� تا�م منتظر �ه تماس از ام��

!شمارە ی خودش بود

آرە شمارە ی خودش بود  

.صل کردم دستام م�لرز�د  اش�م و ل�خندم �� شدە بود که تماس رو و 

:صدام �غض داشت که گفتم 

الو جانم _ 

دە تو گوشم وق�� صدای جذاب مردونه اش که دمار از دل ب�تا�م در آور 
:پ�چ�د میون گ��ه هام ل�خند زدم که  گفت 

چته گرم�ه م�ک�� �لم ؟؟؟_ 

س�دم �ا اینکه چقد ب�ت اب بودم  که �ا صدام هنوز پر گ��ه بود حالشو ن��
:�ال�ه و دلخوری ز�ادی گفتم 

م ؟؟_ م�دو�� چند وقته ازت ب�خ��

�شد �لم نتو�ستم تحت درمان بودم _

��زاد جوا�� اصال ز�ونم قفل کردە بود این مدت خودم دو�از زنگ زدم پ 
درس�� بهم ندادە بود 

.ن تر م�کرد م�گفت فعال معلوم ن�س تخت درمانه و این حال دلمو داغو  

:که خودش ادامه داد 

حالت خ��ه ع��زم ؟_  
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]13:54 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۸_�ارت#

:�ا گ��ه گفتم 

� بر � گردی ؟؟؟_ 

س�دی �انوی �� _ �� ن� پر� ن��جه درمان �� بودە ؟ حالمو ن��

ران بودم ،  � ترس�دم دست خودم نبود �ه شدت  نگ... اصال جرات نداشتم 
آروم هق زدم 

� سکوت کردم از لحن صداش � تو�ستم �فهمم همه �� خ��ه ، ه مه چ��
مرت�ه اون حالش خ��ه این منم که  �� تاب و دل نگرونم 

:که �ا گ��ه گفتم 

اغونم صدای تو بهم دروغ نم�گه ،،، تو حالت خ��ه این منم که د_ 

:خند�د قه قه � داد و میون خندە هاش گفت 

ارم ،، دست دارم واسن د�دنت لحظه شماری � کنم  نم�دو�� چه حا� د_ 
� فردا ایران بودم  خودم بود هم��

:�ا گ��ن و �غض گفتم 

دلم برات تنگ شدە � م�ای خب _ 

ب�ا  م�خوام ب�ینمت ... آخر ماە د�گه اونجام _ 

خ�� موندە تا ب�ای طاقت ندارم _
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:�ا عاشقانه ت��ن لح�� که تو صداش � شناختم زمزمه کرد 

گ��ه نکن خانو� �خدا دلم گرفت منو هم ب�تاب م�کن��_ 

�ذارمتو که حالمو نم�دو�� ،،، من �ه عشق تو چشمامو رو هم م_

�از قه قه � داد 

:ل�خند زدم میون گ��ه هام �اخندە گفت  

م�کنم  تو چشماتو �ه عشق من � ب�ندی من چشمام �ه عشق تو �از _ 

داش ذوق زدە سکوت کردم اصال اینقد دست �اچه بودم اینقد از  ش��دن ص
.بودم حر�� ن� تو�ستم ��م از شدت ه�جان ز�اد 

�خند ع��رم �خند فدای ل�خندت _

اشتم چشم رو گذاشتم وجودم از ش��دن حرفهاش آروم م�شد دوست د
صداش تمام  فقط حرف بزنه و من تمام وجودم شنوندە ان�ار برای ش��دن

.جانم گوش م�شد 

؟؟ سا��� �لم ؟ من زنگ زدم صداتو �شنوم تو که آرو� عشقم_

 نم�دونم که �از �غض عجی�� �ه �لوم مهمون شد از شادی بود �ا از دلت
�

ن�
:آروم گفتم 

 مجا� برای حرف زدن بهم نم�دە _ 
�

 این روزا . ..حرف ز�ادە اما دلتن�
�

دلتن�
اذیتم م�کنه 

:این طوری که حرف � زد دست دلم �د  م�لرز�د 

ی نموندە ، منو ب�تاب ترم نک_  � ن صبوری آخخخخخ فدای دلتنگ�ات چ��
کن 

ون داد حس کردم  نف� ب��

�دم این طوری ان�ار تو گوشم زمزمه � کرد آب دهنمو قورت دادم لب گ�  
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:که گفت و ادامه داد 

منم دلتنگ عطر ت�ت،  بوی موهاتم _ 

م �ه دند ان گرفتم و که سکوت کردم چشم �ستم �ا اب�که  ل�مو مح�م از ��
:�ا خندە گفت 

�ازم که سا��� _ 

اینجوری نگو خجالت م�کشم _

:خند�د و میون خندە هاش گفت 

چه  اصال � خوام ب�ینم خجالت م�ک�� ... مطمئنم �خ �خ شدی _ 
...ش�� م��� 

:�ا اخم گفتم 

رر لطفا _  ام��

:�ا خندە گفت 

�ا من راحت �اش _ 

:�ا صدا�� آروم   تندتند  گفتم  

دوست دارم _ 

دە هاش که منو دارە �از خند�د و حتم دارم از ن�ع ب�ان من بود  اما میون خن
:داغون م�کنه خودش خ�� ندارە گفت 

اوووف من م دوست دارم ع��زم _ 

ون دادم گفتم  :نفسمو ب��

این روزا چطوری م�گذرە سخته آخه _ 

ر ب�ام م�فهممت ع��زم تو هم حال منو داری ،،، س� م�کنم زودت_
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اومدی بهم �گو منم ب�ام تهران _

...مراقب خودت �اش �ا هواپ�ما ب�ا _

:�عد چند لحظه سکوت پرس�د 

مادرت اجازە م�دە ب�ای �لم ؟_ 

]13:54 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۰۹_�ارت#

ا�ش�اە امتحان فوق نه مامان حر�� ندارە ،، خودم هم �ار دارم �ا�د ب�ام د_
دارم�م� �ار دارم تصف�ه کنم 

:�ا خندە گفت 

شا�د تهران قبول شدم اونم دا�ش�اە آزاد _ 

:�ا خندە و از خدا خواسته گفت 

اووف چه شود م�ای عمارت _ 

نه عمارت نم�ام _ 

:چقد �ا عجله و دست �اچه حرف عوض کرد و گفت 

�گذر�م فعال  تو ب�ای تهران منم اومدم �� حرف دار�م _

نم _ � �ازم بهت زنگ م��

منتظرم ع��رم منتظر د�دنت _

نوادش چند روزی ام�� �اشا ایران بود من نتو�ستم برم تهران  عمو و خا.... 
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ظر شدم برن �عد اومدە بودن خونمون از شهرستان ،  �� �� طاقت بودم منت
عازم سفر �ه تهران �شم 

�اشا چند �از زنگ زد �� هم دلخور شد ام��

چشمای  خودم �دتر از اون �� تاب د�د�ش بودم خصوصا حاال که �ا  
...روش�ش برگشته بود 

.هرچه براش توضیح دادم قانع ن� شد عص�� تر م�شد 

اینکه بهش حق  این رفتارش �� دلخورم � کرد دوست داشتم در�م کنه �ا  
ا�طم جور نبود  م�دادم اما چه کنم ��

�اشا بودم اما مجبور بودم تحمل .کنم   خودم �� طاقت تر از ام��

�اشا گفت که خ �� �الفه و عص��ه ح�� پرو�ن هم ابراز ناراح�� کرد ، از ام��
...دل نگرانم � کرد سه روز ازاومد�ش م�گذشت 

� عمو و خانوادە اش �ا�د � رفت � پرواز �عد رف�� نگفتم که ... م تهران اما �ا اول��
م خواستم سور�رایزش کنم  ...دارم م��

� که اومدن فرود�. مینا و خاد� و پونه � خ�� داش�� اە دل تو دلم نبود و افش��
.قلب �� تا�م برای د�دن ام�� لحظه شماری م�کرد 

اراحت و شب رس�دم تهران �اهاش حرف زدم اما نگفتم تهرانم هنوز ن
.دلتنگ و عص�� بود 

.�چه ها هم قول دادن خ�� اومدنم رو بهش ندن 

�� داشتم شب همشونو د�دە بود � شناخت د�گه، �ا خاد� �� رودر�ا�س
...خونه پونه موندم 

صبح روز �عد جمعه بود ،،، 

نزد�� های ظهر  

� و  پونه رفتم عمارت مینا و خاد� هم خودشون ا ومدن �ا افش��
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ن د�د�ش اما حر�� از او  .مدن من نزدە بودنخاد� خ�� دادە بود ام�� که م��

� �ار نبود � د�دمش ا اون بود ... ما احساس عجی�� داشتم درسته من اول��
� �ار م�خواست ه�جان عجی�� �ه قل�م هج وم آوردە بود که منو برای اول��

راحتم ن� ذاشت مدام کف دستم عرق م�کرد 

س�دم  .از عکسالعملش می��

�  که فهم�د حالم داغونه و آروم ن�ستم �ا خندە گفت : افش��

�ان قل�ت رو � شنوم تو�� خانوم _  صدای تاالپ تلوپ ��

:اخم کردم پو�� کش�دم و گفتم 

� ��ه �م نذار تو رو خدا _ اوووف ،،، افش��

:پونه  برگشت ن�ام کرد و گفت 

....خدا �ه داد ام�� خان برسه _ 

:خاد� زنگ در رو ق�ل از اینکه بزنه گفت .... 

توت�ا جان ��م خون �د �اش  رنگت پ��دە �خداااا_ 

ر کنار رفتم تو ه�چ� حالمو ن� فهم�د اصال آروم قرار نداشتم از �شت د
� آ�فن ن�اشم که صدای پرو�ن تو  اف اف پ�چ�د که گ :فت دور���

خ�� خوش اومدین آقا منتظرن _ 

� ق�ل از داخل شدن  آروم زمزمه کرد   :افش��

...منتظر �اش _ 

س � کردم دستام �شت در �ا فاصله از آ�فن ا�ستادم ، دل تو دلم نبود �ا ح
یخ زدن �ا عرق م�کردن

 ؟  اصال حالم وصف شد�� نبود !اصال نم�دونم چه مر�م بود  

. شنه �لندت��م هم مانتو مش� �ا شلوار و شال سف�د و کفش مش� �ا
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م � دو�ستم موهامو �امل جمع کردە بودم �ه آرا�ش مال�م داشتم خ�� �
... �د�ش بودم ز�اد  دوست ندارە،   نف� �ه س�نه دادم و هر آن منتظر  د

...خ�� سخت بود وصف این لحظات ناب   

]13:55 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۰_�ارت#

�اشا (  )ام��

م هر چند �الفه پرو�ن گفت که �چه ها اومدن منم از ق�ل آمادە منتظر بود
و عص�� بودم

رد آخه منتظر اما �ه روی خودم ن�اوردم د�د�شون اینقد خوشحالم ن� ک 
توت�ا بودم

�ه گفته ی خودش عموش خو�شون بود 

�ن روزهای انتظار ... منتظر رفت�ش بود   .م بود این دو سه روز سخ��

تم تنم ب ت از روی م�ل �لند شدم کت و شلوار �� رنگ اس�� ود �ا �� ��
... سف�د و کفشهای �الج 

خوش آمد گو��  �اورود مهمونا منم �ا استق�الشون رفتم،  �عد خوش و �ش و 
 

�
� ...و تعار فات معمول هم�ش� .�شس��

� کوتاە که خدمه ازشون �ذیرا�� کردن ، دقا��� هنوز نگذشته  بود خ�
� گفت  :افش��

ما د�گه رفع زحمت کن�م _ 
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�لند شد

م بهشون بود �ق�ه هم �ه ت�ع�ت از اون �لند شدن منم هاج و واج ن�اه 
:ن،  کفتم ز�ونم قفل کرد لحظه ای ماتم برد، همشون   �ا ل�خند بود

� االن اومدین ... کجا _  هم��

� ن�اهم و  سمت خودش کشوند  �ا ل�خند گفت  :افش��

مهندس �ه مهمون ع��ز دارن ما  رفع زحمت کن�م _ 

اشت که لب گ��دم ته دلم لرز�د چنان از جام پ��دم که همه رو �ه خندە واد
:م از فکری که �ه ذهنم اوم د�ا ت��د و ل�خند و نا�اور گفت

توت�ا اومدە ؟؟_ 

:مینا  �ا ذوق گفت 

ونه _  ...ب��

�خند �ه لب نا�اور و ل... �ک لحظه برای چند ثان�ه دست و�امو �م کردم 
:داشتم که مینا گفت 

شما که خودتون دست �اچه این _ 

آوردم که سمت  اصال موندن رو جایز ندو�ستم  دلم پر کش�د ان�ار �ال در 
شدت ه�جان  در خرو�� رفتم  اونم �ا �عت دل تو دلم نبود،  قل�م از 

چنان می�پ�د تو س�نه  دست خودم نبود این همه ه�جان 

دم  � :�ا خودم حرف م��

،  نم�گه من  �� انصاف چرا �� خ�� اومدە ن� دونه من تاب ندارە دلم_ 
سنگ کوپ م�کنم آخه 

صدای خندشونو � ش��دم توج� نکردم

تو ح�اط   خودمو د�دم  
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در �ه مقدار  �ا �عت تق���ا � دو�دم در ورودی ح�اط رو هم بود الی 
خ�� �م �از 

اینقد ز�اد  اصال ن� تو�ستم خودم  �اور کنم اون لحظات شدت ه�جان  
بود که نفسم برای لحظه ای گرفت قدمام �� ارادە کند شد 

د  � ...واسه د�د�ش قل�م هزار و چه �سا ب�ش�� م��

حس کردم فشارم �اال رفت و تب تندی کردم اون لحظه

ون ب ون رفتم در حا� که ن�اهم �ه ب�� ود مستق�م ،،،  از الی در آروم ب��
دخ�� رو �ه روم که �شت �ه من داشت 

ە و مشتاق پر از تب وتاب م  ناصال حواسش نبود و ن�اە خ��

.ە بود شال سف�د �ش بود،  آب دهنمو قورت دادم نفسم بند اومد 

و حاال  اندام ظ���� داشت همون که تو �غلم �ارها حسش کردە بودم
...ظرافت اندامش رو خوب � تونم ب�ینم ظ��ف و �� نقص 

:نم�دو�ستم �� ��م انا �ا ل�نت  گفتم 

...ت�ا ..تو_ 

اونم همزمان �ا  حرف من برگشت �ا ل�خند رو ل�اش 

ز شدت ه�جان لب گ��دم از د�د�ش،  حالم قا�ل وصف نبود،  قل�م چنان ا
.� ک���د 

ون دادم   ...�� اخت�ار نفسمو ب��

ی که � د�م فراتر از تصورم بود توت�ا ز��ا و خو  � است�� بود هرچه این از چ��
برابر ز��اتر  مدت تو ذهنم تصور کردم و حاال �ه حق�قت رس�دە بود هزار 

.خواست�� تر و جذاب تر 

... وشن کرد ز�ونم بند اومدە بود قد� جلو رفتم ل�خندش دن�ای منو  ر 
چشماش هزارتا ستارە ی روشن ،
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ی  ز��ات��ن حسم امروز د�دن ل�خند ن�اهش بود و اون چشمای  خا�س��
� �مون ل�خند چشماش ز��ا کرد  .چند رنگ که دن�امو رنگ��

بود اما ز��اتر مث در�ا ن...  ب�ش از خواسته های من این دخ�� خواست�� بود 
بود االن تو ن�اهم  معرکه بود 

� معصوم�ت چشماش و قل�م �اور ک  � تا آسمون فرق داش�� احساس . رد زم��
ود صداقت داشت االنم رو هرگز تج��ه نکردە بودم تا کنون ، چون واق� ب

... وفا داشت 

:م و زمزمه کردم قفل سکوت ب�نمون رو   شکوندم   �ا قد� که �از جلو رفت

_

]13:55 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۱_�ارت#

 من  سنگ کوپ م�کنم ،؟_
�

ب�خ�� اومدی  عشقم،  نم��

که   �ش و انداخت برق اشک رو تو چشماش تمام اون لحظات د�دم
 های

�
م کرد ، دیوانه تر ، � �اور � کنه وا�ست� من رنگ حق�قت  عاشق��

.گرفت و من مجنون د�د�ش شدم 

� توت�ای معصوم من و در�ا  �� های توت�ا رو �ا نم�شه ز��ا... هزاری راە بود ب��
� ای ن ل�خند معصوم �� وفاییهای در�ا ق�اس کرد ،  اصال قا�ل ق�اس ن�س��

...�� ر�ا 

:آروم �ا �غض زمزمه کرد 

خو�� ؟؟_ 
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ە بودم بهش م�دانم که  س�� نم�شوم هرگز از  د�د�ش که زمزمه  �ا ل�خند خ��
:کردم 

؟...نه _ 

اش �شو برداشت تعجب رو تو ن�اە خ�سش که قطرات اشک تو چشم
زە بهم و متعجب گفت  :روانمو م��

!!!نه _ 

:�از ل�خند و گفتم 

تو رو د�دم جنونم رو �ه آت�شه _ 

آروم زمزمه  ل�گ��د که �مو خ�� نامحسوس �ه چپ و راست تکون دادم و 
:کردم 

.ق��ونت برم _ 

:�ا �غض گفت 

...خدا نکنه _ 

صدای خندە و حرف زدن �چه ها  رو ش��دم 

ون شاد و خندون ل�خندم ر   و ل�ام موند برگشتم سمت در تک تک اومدن ب��

 � اینم توت�ای شما جناب مهندس تح��لتون _ افش��

ما د�گه ب��م رفع زحمت کن�م _ مینا 

:متعجب گفتم 

� حاال،  ناهار بودین حاال _  �ف داشت�� کجا ؟؟ ���

�م مزاحم نم�ش�م اومد�م فقط توت_خاد�  �ا خانوم رو نه ق��ان ما م��
برسون�م 

:�ا چشم� که ل�خندمو عمیق کرد و ادامه داد 
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مراقب اوضاع �اش�م _ 

� دور هم _ من  ...تعارف که ندارم �مون��

� ق��ان _پونه  �م شما راحت �اش�� ما م��

� ن�اهش �ه توت�ا ل�خند داشت و گفت  :افش��

تو�� ع� م�ام دن�الت _

:مینا �ا ش�طنت گفت 

مراقب امان�� �اش�د ق��ان _ 

م�دو�ستم دارن � �ه �م م�ذارن 

:�ا خندە گفتم 

� �ا چشما_  تون ؟مگه م�خوام �خورم امان�� رو خطو �شون � کش��

:خند�دن همشون و پونه گفت 

� خانوم رو �د�م _  ما نمیتون�م جواب س�م��

:مامان توت�ا رو م�گفت که �ا ل�خند گفتم 

� و من تن و دلمو خا� ن. توت�ا روچشم من جا دارە، ... �اشه چشم _  کن��
�ار�ش ندارم که 

 � :افش��

ما بهتون اعتماد دار�م _ 

� ن�ام کرد وگ :فت �عد یهو لح�ش جدی شد و چشم چپ تنگ کرد ت��

ت�م آ _   اون موقع د�گه را�طه ر�س و �ارمندی ن�ست  من غ��

:خند�دم و گفتم 

�له ملتفط شدم _

580



:�از جدی گفت 

شو�� نکردم ، حواستون �اشه _ 

:�ا خندە گفتم 

�اشه �ا�ا زهلم ترک�د _

� گفت  :خند�دن �از همشون که افش��

�س ع� م�ام  دن�الش_ 

]13:55 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۲_�ارت#

ع� �عد شام خودم م�ارمش _من

� ش�طون گفت  :افش��

ل�م جان من نوچچچ ،،، �شد د�گه مهندس ما در ق�ال توت�ا خانوم مسو _ 
�ه ما رحم کن ما هم جون�م آرزو دار�م 

:جدی گفتم 

 _ � � خانوم حرف م�� نم ز�ون ن��ز افشن شب م�ارمش خودم �ا س�م��

:مینا ��ــــع گفت 

 _ � ی نگ�� � �ه وقت چ��

:اشارە �ه توت�ا کرد و گفت 

شنا� ؟ توت�ا م�دو�� که موندنت ای��ار فرق دارە مادرت که � _ 
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:توت�ا تمام مدت سا�ت و گفت 

مامان ای��ار �� سختگ�� شدە _ 

� _پونه  � همون شب ب�ار��ش مراق�ش �اش�� مهندس زنگ نزن��

:من �ا رضا�ت تمام گفتم 

چشم شب م�ارمش اما  فردا صبح �از م�ام دن�الش _ 

ل�اش خواست��  تمام ن�اهم �ه توت�ا بود ل�خند داشت چقد ناز � شد چال
� و بوس�دن  � بود واسه �از گرف�� بود وسوسه انگ��

م و گفت  � �اعث شد  ن�اهم رو از توت�ا �گ�� :افش��

...ما ب��م �عد قور�ش �دە  _ 

:�ا خندە ادامه داد 

�ه وقت قور�ش ند�ا _ 

� اخم کردم و  :گفتم   از اینکه این طوری �چه ها منو دست مینداخ��

م  منتظر �اش _  �عد حالتو � گ��

� ملتمس گفت  :افش��

غلط کردم ... نه تو رو خدا _ 

�� �عد خوش و ��� کوتاە و ش�طنت و شو ... همه �ه خندە افتادن 
.خداحاف�� کردن ، رفتند 

د �ا ل�خند و چه توت�ا تمام مدت �ا اندک فاصله ای کنار دستم ا�ستادە بو 
.حس ز��ا�� که وجودم �شار بود از عطر ت�ش 

:برگشتم ن�اهش کردم و �ا ل�خند آروم زمزمه کردم 

.تو فوق العادە ای ، تصور کردنت بردم سخت بود _ 
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:�شو انداخت و آروم زمزمه کرد 

ب��م تو ؟_ 

ە بهش و گفتم  :ل�خندم رو ل�ام ن�اهم خ��

تو ب�ش از حد تصوراتم ز��ا�� _  

 �  �ارە دس�شو ل�خندشو د�دم که دس�شو گرفتم وا�� خدا اصال ان�ار اول��
ە بود بوسه ای پر  � گرفتم و �اال آوردم در حا� که تمام ن�اهم بهش خ��

...حرارت رو دس�ش گذاشتم 

.دلم برای بوسه هاش تنگ شدە اما صبوری کردم 

:داخل شد�دم،  تا داخل شد�م پرو�ن �انو ��ــــع گفتم 

رو�ه روم   ک� عمارت نمونه،  دوست داشتم �ا ع��زدلم تنها �اشم و _ 
ە تو چشماش �ش�نم و غرق عشقش �شه وجودم  .�ش�نه خ��

� کرد من سمت ط�قه ی �اال رفتم توت�ا موند �ا پرو�ن احوال پر 

 � � ناهار رو �چ�� � هم گفتم م�� ...ق�ل �اال رف��

ازم جدا �شه  ب�تاب بودم،  اصال ن� دو�ستم چمه دوست نداشتم لحظه ای
حظه ای که دقا��� کوتاە چشم �ستم ل... منتظر اومد�ش بودم ب�اد اتاقم 

صدای قدم هاشو �ه خو�� شناختم ل�خند زدم 

ل شدن و در �از کرد رو�ه روی آینه ا�ستادە بودم تقه ای �ه در زد و ق�ل داخ
:گفت 

ب�ام تو _ 

رو تخت انداختم  کتمو از تنم در آوردم نم�دونم چرا احساس کردم تنم داغه
:و گفتم 

ب�ا تو _ 
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:در �از شد�ا ل�خند تو آستانه در  و گفتم 

�� عشقم ؟_  � واسه �� در م��

� این حرف دستمو سم�ش  دراز کردم  ل�خن د �ه لب و همزمان �ا گف��
داشتم ،،

� �ار نبود اما دستمو رو که گرفت  �ه حس ن اشناخته ای �ه �ا اینکه اول��
وجودم چنگ زد ز��ا و عج�ب خوب و خواست�� و ناب و �ا� 

سمت خودم کش�دم ، فاصلمون �م کردم 

ر �ه شخص تو آغوش گرفتم االن لمس تن ظ��فش برام جذاب�� بود ان�ا
...د�گه بود تو آغوشم اما همون بوی عطر ناب و خاص 

:م دستم دور ت�ش حلقه کردم سا�ت بود که تو گوشش زمزمه کرد

...�ه سال تموم منو د�د زدی _ 

]13:55 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۳_�ارت#

:�ا ش�طنت ادامه دادم 

دی خوش�ل خا_  � نوم ، االن ازم سو استفادە کردی ،  اسا� منو د�د م��
ن��ت منه �ده�اری خ�� 

:شال �ش بود از �ش که کش�دم انداختم رو تخت و گفتم 

هیچ وقت جلو من شال نپوش اصال دوست ندارم _

ضانه گفت  :تا من کش�دم مع��
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وای�� نه تو رو خدا _ 

:منم جدی گفتم 

جلو من شال �ت نداز وق�� ک� ن�س _ 

ی نگفت نف� عمیق کش�دم و  ر�ه ام پر  شد از عطر ت� � ش که دست چ��
ە بود که �� ارادە بردم �لی�س موهاشو �از کردم ،  م�ج موهای شاللش ف���ند

،  بوس�دم چشمامو �ستم و  صورتمو بردم گودی گرد�ش و عمیق بو کردم
ا ای��ار ز�ر گرد�ش همون حس بود همون حس ناب که تج��شو داشتم ام

.عمیق و واق� تر ، ملموس تر

:سه گرفتم، گفتم زمزمه کردم در حا� �از ز�ر گرد�شو �ا ل�ام �ه �ازی بو 

ددلم خ��  تنگ شدە ه ، واسه بوی ت�ت  ، طعم آغوشت _ 

ونه  م و ح�ا ... لرز خف��� داشت �ه ترس ناز دخ�� پر از ��

ە و �ا التماس و ترس تو صداش گفت  :خواست ازم فاصله �گ��

�اشا لطفا _  ...ام��

بودم که  من چه مر�م بود ؟؟ �د بهش احت�اج داشتم �ه آغوشش معتاد 
:زمزمه کردم 

.�مون ،،، �ذار س�� �غلت کنم _ 

از  �ه آغوش  ن�اهم بهش بود ب�ش�� �ه خودم چسبوندم و �ا ل�خند و لذت
:کش�د�ش گفتم 

از ، � خوام زود ب�ام خواست�اری م_  � فردا برگرد ش�� �خوام جشن هم��
م �سمه این تنها��  ازدواجمونو زود �گ��

ساس و �ش �این بود،  چو�شو گرفتم اشکش  که دم مشکش بود چقد ح
زود رنج شدە بود

:�شو �اال  آوردم  و �ا لحن دلخوری گفتم  
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چته چرا گ��ه م�ک�� ؟؟_ 

:�ا گ��ه گفت 

م�خوای فردا برگردم ؟_ 

:ملتمس  ن�اهم �ه چشماش و گفتم 

م ع��زم برگرد م�خوام ت�ل�فم زود مشخص �شه ،، خ�� �� طاقت شد_ 
نمیتونم د�گه 

 � د که ادامه آب دهممنو قورت دادم ، چقد دلم واسه طعم ل�اش له له م��
:دادم 

من زنمو م�خوام در�م کن لطفا _ 

� طو _ ری  برگردم  اونجا من اینجا �� �ار دارم بهم فرصت �دە ن� تونم هم��
بودم عص�� که چرا نم�ام ؟

:عص�� گفتم  

االن که د�دمت  دیونه شدم در�م کن خو _ 

تر از  دس�ش تو دستم بود ودست د�گه ام دور �مرش حلقه کردم صفت
..ق�ل 

:دس�شو که ول کردم �ا انگشت شصت اشکشو �ا� کردم و گفتم 

قول �دە این مدت که تهرا�� پ�شم �مو�� _ 

...نمیتونم، ن� تونم تمام وقت که اینجا �اشم �� _ 

:نذاشتم ادامه �دە و گفتم 

...ش�ا ... �اشه هر �اری داری خودم �اهات م�ام_ 

:نذاشت ادامه �دم میون حرفم اومد و ��ــــع �ا گ��ه گفت 

ام�� لطفا اینقد �� تاب ن�اش _ 
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:�� لحنم عص�� شد و گفتم 

�ا�ا نمیتونم ... اە ، لطفا در�م کن _ 

:نذاشت ادامه �دم �از عص�� از توآغوشم جدا شد وگفت 

 منو نگران م�ک�� _  
�

این طوری م��

انه �ه آغوشش دست دلم م�لرز�د وق�� ن�اهم بهش  � افتاد که �از لجوج
:کش�دم و �� عص�� گفتم 

� من که �ار�ت ندارم _  �فم زود معلوم  فقط م�خوام ت�ل... چته از �� می��
ب�ش�� م�خوامت  �شه ،   من این تنها�� رو دوست ندارم ،، حاال که د�دمت

.دست خودم ن�ست 

م ترس�دە که �ا سکوت کرد گوشه ی ل�شو �ا حرص و ترس گ��د  اما � دو�ست
ی ادامه دادم  :لحن مال�م��

.نکن د�گه لبتو زخم کردی _   

]13:55 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۴_�ارت#

او� رو �از نکردە  تو �غلم که بود دست برم د�مه های مانتوشو �از کنم هنوز 
بودم که  دست گذاشت رو دستم 

...مانع �از کردن د�مه ها توسط من �شه  

ن�اهم �ه چشماش بود 

نم اشک تو چشماش بود ملتمسانه ن�اهم کرد 
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:دس�شو گرفتم بوس�دم دس�شو و گفتم 

س _  ..فقط م�خوام راحت �ا�� ... ن��

ود�م ، هنوز ن�اە پر از التماسش بهم بود  ، کنار تخت ا�ستادە ب

� ن�اهمون در رفت و آمد بود دست ب ردم تو لطافت �ه ارت�اط خ�� قوی ب��
ون �ا ن�اهم فهموندم که آرو  م �اشه �از دست موهاش ، نف� آروم دادم ب��

...بردم و د�مه ی مانتوشو �از کردم 

شدم  اما  خودم ه�جان داشتم از اینکه مجبورش کردم لحظه ای �ش�مون
رهنه اش افتاد و مانتو رو که از ت�ش در آوردم و ن�اهم �ه � شونه های ب

تاب  مش� ت�ش که تک تک سلولهای تنم ب�دار کرد 

شش زمزمه و تو گو ...خم شدم �ه آرو� رو �شونه اش بوسه ای گذاشتم 
:کردم 

... دوست دارم _ 

رد  هلم �دە �ا صدا�� لرزون �ه آرو� دست رو س�نم ام گذاشت  س� ک 
:گفت 

نمیتونم.. نکن ، نه _ 

صداش � لرز�د �ه حا� م�شدم 

فقط   بوسه ها�� که رو � شو�ش تند تند م�ذاشتم  

شماش دادم آب دهنمو قورت دادم خودم حال عجی�� داشتم ،  ن�اهم �ه چ
:و زمزمه کردم 

 که د�دمت �دون معط� �ا�د عقد کن�م من ن� تونم تحمل کنم ، حاال _  
.. دارم دیونه م�شم 

م جدا شد حق خ�� ترس�دە بود هم م�لرز�د هم ن�اهش پر ترس بود که از 
فتم . دادم م داشتم ز�ادی تند م��
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خوب  تب تندی کردم مگه دست خودم بود خمار بود ن�اهم خودم هم
حس کردم حالم �د شدە

:برای اطمینان خاطرش گفتم 

نم هر _  � از م�ام �ا مادرت حرف م��  قبول �ه مح�� که  برگردی ش��
�

�اری ��
م�کنم نه نم��م 

اهش ، حال�ش ن�.. ن�اهم بهش بود، اش�ای  تو چشماش روان�م کردن 
 ت�ش وسوسه ام م�کرد اما زمزمه کردم 

�
:برهن�

.این تنها�� �سمه من حقم ن�ست د�گه نمیتونم _ 

:فت قد� جلو رفتم کنار تخت ا�ستادە بود، جلوش ا�ستادم و گ

خب منم دوست دارم  اما این طوری نه درست ن�ست _ 

�ازم بهش مگه  وجودم س�� م�شد از �ه آغوش کش�د�ش اصال هر لحظه ن
:ب�ش�� م�شد که �از �ه آغوش کش�دمش و گفتم 

... ازم فاصله نگ�� دارم �م م�ارم پر دلهرە م�شم عشقم _ 

رد رنگ ن�اهم �ه چشمای فوق العادە خاصش بود نم�شه درست توص�ف ک
�خت تغ�� � ک د تغ�� م�کرد اشک م�� � رد عوض م�کرد ل�خند م��

ماش گردە زدم  ن�اهم  رو �ه چشمای ت�له ا�ش ، زل زدم �ه چش

 ی حر�اتم دست �ا دست �مرشو نوازش کردم که تو آغوشم بود ، اصال ارادە
ت�ش بود  خودم نبود که دستم ز�ر تا�ش رفت و دستم در لمس و نوازش
.�ل تنم   دا�� ت�ش ملته�م � کرد وجودم  داغ شد وجودم و گر گرفت

�  رو حر�اتم نداشتم دوتامون سا  �ت اون چه حا� �ه کرات م��م هیچ کن��
داشت نم�دونم 

بود و خم اما وق�� دست دور گردنم گرفت جراتم ب�ش�� شد دست خودم ن
.اش بود بوس�دم شدم و �ا ولع در حا� که �ل وجودم منتظر �ه بوسه از ل�
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سه ی تب دار �ه �ا ولع �ا حرص �ا تمام ن�ازی که تو وجودم بود ، این بو 
جنونم کش�د دقا��� طوال�� نفسم تنگ شد قل�م 

،  رو تخت هلش دادم، ا�� روش خ�مه  و طعم ل�اش لذت �خش تر از هر ��
زدم 

د�م  �عد ن�اهم بهش بود نف� عمیق کش�دم تندتنددوتامون نفس نفس م � ��
اب نم�شه وجودم  دقا��� طوال��  س��

:هلم داد و �لند شد و گفت  

...م�خوام برم خونه _

]13:55 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۵_�ارت#

:منم نفس نفس � زدم ��ــــع �لند شدم و دست �اچه گفتم 

؟...کجا _ 

:احساس کردم �� �غض کردە و گفت 

م خونه ی  پونه _  م��

:ن�اهم بهش  گفتم 

ناراحت شدی ؟؟_ 

:خم شد  و مانتوشو  برداشت و �ا اشک  گفت  

ە برم _   به��
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:قد� سم�ش رفتم و گفتم 

من ازت معذرت � خوام _ 

ه �ک لحظه �دون اینکه حر�� بزنه �شت کرد �ه من و مان�شو ت�ش کرد ک
هم عص�� شدم هم حالم �دتر 

� طوری �ه  ر�ز  دست بردم �ازوشو گرفتم چرخوندم سمت خودم هم��
�خت که گفتم ؛ اشک م��

من که گفتم معذرت م�خوام _ 

� طور �� صدا اشک �  ر�خت که سکوت کرد �ازوشو از تو دستم کش�د هم��
:ملتمس گفتم 

فدای چشمات نکن د�گه ،  د�گه تکرار نم�کنم _ 

: �امل سمت خودم چرخوندم جلوش ا�ستادە بودم و ادامه دادم

عذرخوا� کردم د�گه ، اذیتم نکن _ 

:آروم �ا حرص گفت 

ە برم _  �اشه قبول ، اما به��

 � :و گفتم  �ا التماس ز�اد ن�اە من �ه اون بود و ن�اە اون �ه زم��

خب دوست دارم چ�ار کنم؟ _ 

:ه��� نگفت که خودم ادامه دادم 

� �ا تازە �ه ساعت �شدە د�دمت � خوای منو پر از دلنگرو�� ک_  �� �ا رف��
دلخور�ت ؟

�داد که داشتم عص�� م�شدم اصال نم�دونم این حالتم چرا بهم دست م
:عص�� گفتم 

...نم�ذارم بری _ 
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:یهو دس�شو گرفتم و گفتم  

�م ص�قه � خون�م _  � االن م�� اصال هم��

�ش جدا �ا تعحب و �� عص�ان�ت تو صداش در حا� که دستمو از دس
:م�کرد گفت 

تو عقلت � جاشه حالت خ��ه ؟_ 

... آرە من حالم خ��ه _

:�ا عص�ان�ت ادامه دادم 

تو حالت خوب ن�ست _ 

:�ا عص�ان�ت و التماس ز�ادی گفتم 

احت �اشم �ا�ا وق�� پ�ش� م�خوام الاقل فقط ببوسمت ِدنم�ذاری  ر _ 

:عص�� ن�ام کرد،  �از �ا عص�ان�ت ادامه دادم 

�گه در�م کن لطفا �ا�ا �ار�ت ندارم اینقد �� شعور ن�ستم د_ 

ند از عاقب�ش سکوت کرد که قد� جلو رفتم �ه خودم �از جرات دادم هر چ
� ترس�دم و �از �غلش کردم 

�از بوس�دمش عمیق

ل�ام و نف�  ب�تفاوت یخ بود ای��ار محل ندادم ازش فاصله گرفت. خودش 
:�ه س�نه دادم و ب��دە ب��دە گفتم 

� م�خوام زودتر عقدت کنم _  واسه هم��

سکو�ش آزار دهندە بود 

� و از خودم جدا کردم �ا  :ذوق گفتم  خواستم ذه�شو منحرف کنم از رف��

� برات �� آوردم _  ؟!ب�ا بب��
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�ا ذوق اش��اق سمت �مد رفتم

 بود از تو �مد در آوردم ،،،  
�

چمدون بزر�

نم رس�د �� براش  ک�ف و کفش و ل�اس و ل�اس مجل� و هرچه �ه ذه
...آوردم 

ر م�کردم �ا ذوق خا� ن�اە م�کرد ح�� ل�اس ز�را�� که رو ت�ش تصو 

� بود خ�� قشنگ بود �ا ذوق گفت  :�ه تون�ک س��

.این خ�� قشنگه _ 

]13:56 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۶_�ارت#

رو�ه روش �شسته بودم 

ونه ، � تمام سوغات�ا ، محو حر�ا�ش بودم ناز و دخ�� ب�ش�� ش��ه  ما ب��
�اه�� �ه نه واقعا هیچ ش... �چگونه بود و چه ذو�� � کرد دلم واسش 

ونه و کود�انه بود  تمو ب�ش�� منو  در�ای مغرور نداشت، تمام رفتارش دخ��
.�ه وجد � آورد 

:ت ن�اهم بهش بود که م��ا�لشو از ج�ب شلوارش در آورد و گف

م ؟؟؟_  �ه سل�� �گ��

ام تص��ری نفرستاد تازە �ادم اومد ام���ا بودم هرچه خواهش و تمنا هرگز بر 
اض گفتم  :چقد از دس�ش دلخور بودم که �ا اع��

فک نکن �ادم رفته هنوزم دلخورم _ 
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:�ا خندە گفت 

ول کن �ا�ا گ�� داد�ا _ 

:گفتم   �اد تمام عکس ها�� که که دونفرە ازمون � گرفت افتادم و 

االن که اجازە م�دی عکسامونو ب�ینم ؟_

�شست  محل �ه حرفم نداد �� وسا�ل رو جا�ه جا کرد اومد کنارم

تا ... ود ژست گرفت ،   �� بهم  چ�س��د،  منم ش�طنتم �ل کردە ب 
�  م��ا�ل رو ت ە دست دراز کرد و دور��� نظ�م کرد و خواست عکس رو �گ��

:گفت 

واسه �� م�خوای ؟_ 

:متوجه سوالش شدم و گفتم 

م�خوام �خورم ،_ 

� بردم و م��ا�ل دس�شو  قاپ�دم  خند�د حواسش لحظه ای پرت شد ، خ��

وزمندانه م�  :�ا�ل دستم و گفتم تا من قاپ�دم اون جیغ زد که �ا خندە  و پ��

م�خوام عکسها�� که ازم گرف�� رو ب�ینم _ 

ضانه  اخم کردە بود و س� داشت م��ا�ل رو از دستم � ە گفت مع�� :گ��

نم�خوام ب�ی�� ... �دە بهم _ 

�ل برسه  دستمو �ا ش�طنت عقب کش�دم اجازە ن� دادم دس�ش �ه م��ا

ا�ل دستم که �ا التماس  دست  برد  �قمو گرفت ، دست د�گه اش سمت م��
بردم عقب و �اال نگه داشته بودم دراز کرد 

:من پر خندە و ذوق بودم که �ا اخم و �غض گفت 

نم�خوام ب�ی�� لطفا _ 

ردم برام من موندم چرا نم�ذاری عکسامو ب�ینم چقد اونجا التماس ک_
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�فرس�� 

�قمو مح�م�� چس��د

خودشو �االتر کش�د 

ە و �ا خندە  مدام دستمو  تکون � دادم اجازە ن� دادم م��ا�ل رو ا  زم �گ��
:م�دو�ستم دارە حرص م�خورە گفتم 

من �ا�د ب�ینم _ 

� شد �� خودمو �ه عقب خم کردم  ، توت�ا هم تو �غلم  تا ن�م  خ��

اض ە دست دور �مرش حلقه کردم اون پر اع�� بود من پر  م��ا�ل رو �گ��
.ش�طنت 

ومدە بود که عمدا �ادن اون روز افتادم �اد حلقه ی �ل ، �ل وجودم �ه وجد ا
م و �ا خودم خودمو انداختم اونم تو �غلم که دستم دور �مرش حلقه کرد

.انداختم روم بود 

افتاد رو  روم بود سنگ�شو حس نم�کردم �س که ظ��ف بود موهای �لندش
له بودم صورتم ، ل�خندی رو ل�ای من بود و محو تماشای دو چشم ت�

دم �اش زمان م��ا�ل رو رها�ردم موهاشو �ه طرف بردم و غرق تماشاش بو 
:متوقف م�شد که آروم زمزمه کردم 

� م��م زودتر ازدواج کن�م _  واسه هم��

ال ل�ش نما�ان وای�� خدای من اس�� ل�خندش � شدم وق�� ل�خند � زد و چ
م�شد 

دست بردم �شو سمت خودم �این آوردم 

:چال گونه اش رو بوس�دم و عمیق موهاشو بو کردم و گفتم 

فردا ب��م آزما�ش خون �د�م ؟؟؟. هم�جا_ 
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]13:56 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۷_�ارت#

تو چرا اینقد عجله داری ؟_

:�ا ل�خند گفتم 

� بی�� عجلم واسه چ�ه ؟؟_ 

حش عکس دست بردم م��ا�ل رو برداشتم و روشن کردم که د�دم رو صف
:خودمه �ا خندە گفتم 

تص��ر از این به�� نبود �ذاری ؟_ 

تر گرفتم و �ه تا خواست  از روم �لند �شه که دستم دور �مرش بود مح�م 
:خودم چسبوندم و گفت 

بودی حاال _ 

ون داد �ا ل�خند،  مشغول م��ا�ل شدم لحظا��  کوتاە من مثال   نفسش رو ب��
و و مشغول حواسم نبود که �ازخواست ازم جدا �شه مح�م�� گرفتم �مرش

:ن�اە کردن عکسها شدم که یهو گفت 

�اشا عکسهای �ق�ه هم هست درست ن�ست ن�اە ک.. نه _  �� نه ام��

:�ا خندە گفتم 

عسکهای تو رو فقط ن�اە م�کنم _ 

�دە خودم بهت  �شون م�دم فا�لش جداست _

�لند شد  ،  عکس های خصو� �ق�ه هم بود که گو�� رو بهش دادم از روم
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:�شست منم �شستم که �عد از چند لحظه گفت 

ب�ا _ 

م��ا�لو گرفتم و مشغول ن�اە کردن شدم واقعا جالب بود 

م کرد ، تک تک ع ە ام �� دل��� کسها جالب  و د�د�� اما ن�اە  �د و ���  خ��
. بود

دە بود حق عکسها�� که تو مهمو�� �مال بود،  تازە د�دم چقدر جذاب ش
.داشت محسن ، �ا اینکه حجاب داشت و� معرکه شدە بود 

:گفتم   و . رس�دم �ه عکس حلقه ی �ل ل�خندی �� ارادە �ه ل�ام اومد

این عکس رو م�خوام �ه تا�لو بزرگ کنم خ�� دوسش دارم _ 

:�ا ل�خند گفت 

منم دوسش دارم ، خاطرە دارم ازش_ 

ا� �ه م��ا�ل �� نزد�ک تر شد بوی عطرش هر لحظه دیوانه ترم م�کرد ن�
:کرد و گفت 

ز��ات��ن عکس همینه _ 

:�مو �ه �شانه ی تا��د تکون دادم و گفتم 

آرە خ�� قشنگه _ 

:ن�اە  چشمام کرد �ا ل�خند گفت 

�ازم برام درست م�ک�� ؟_ _

:�ا ل�خند و چشم� گفتم 

واسه شب عروس�ت درست م�کنم _ 

� کرد و گقت  :�ا اخم چشم ت��

597



عرو� خودت �د ج�س _ 

:�ا ذوق و خندە گفتم 

اون که صد البته � ذارم رو � عروس قشن�م _

:ه��� نگفت،  �ا ل�خند ادامه دادم 

ی هم جشن چند روز د�گه پ��زاد و شهرزاد م�ان هم  واسه خواست�ار _ 
عرو� 

خ�� هم عا� _

:م��ا�ل رو ازم گرفت خاموش کرد و گفتم 

کو ند�دم که عکسهای ت� خودت رو _ 

نوووچ ن� خواد ب�ی�� _

چرااا_

ل�اسام خ�� مناسب ن�ست �عدا � تو�� ب�ی�� _

:دم خم شدم آروم رو � شونه اش رو بوس�دم تو گوشش زمزمه کر 

از این برهنه تر ؟؟_ 

:سکوت کرد که آروم زمزمه کردم و ادامه دادم 

اما من دوست دارم _ 

 بند تا�شو 
�

داد �اال رو  �� ترس�د دست �اچه شد دست برد �ا دست �اچ�
ی نگفت که �ا ل�خند �از کتفشو بوس�دم و گف � :تم شونه اش  چ��

مهم ن�ست عکس ن� خوام تص��ر زندتو دارم در حال حا�� _ 

ه طرف برد سکوت کرد آروم �ازدست �اچه تا�� �ه موهاش داد همه رو �
محو تماشاش بودم 
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:دست بردم موهاشو بهم ر�ختم که  اخم کرد �ااخم گفت  

� دونم �� داری  االن حرص � خوری_ 

]13:56 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۸_�ارت#

:�ا ل�خندی گفتم 

وم �شس�� خب چ�ار کنم نه م�ذاری عکساتو ب�ینم ، �قچه پیچ هم جل_ 

تمون و ن�اهم اون �ه ذرە فاصله رو چرخ�د در حد نفس بود فاصله ی صور  
:کرد متعجب و گفت 

،!؟..�قچه پیچ _

:بند تا�شو �� کش�دم �این و گفتم  

ە _  این تاب �ا دامن کوتاە قشنگ��

:اخم کرد و دست �اچه شد و �ا اخم گفت 

االن هم من �� معذ�م ... خب نامحر� _ 

:فتم ل�خندی زدم و در حا� که �ا خندە نوک دماغشو گرفتم و گ

س �اشه ... ستم ق��ونت برم ال� اونقدرها که تو فک م�ک�� �� ارادە ن�_  ن��

ز �این �شو انداخت ،  لب م�گ��د که دست بردم موهای �لندش رو ا
:نوازش م�کردم گفتم 

بهم قول �دە تا تهران هس�� هر روز عمارت �ا�� _ 
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:�ا خندە گفت 

چشم ...چشم .. چشم _ 

:�ا ش�طنت گفتم 

اومدن خشک وخا� نم�خواما _ 

:اخم کرد و �ا لح�� �چگونه گفت 

حاال که این طور شد نم�ام ... نه د�گه _  

:�ا خندە گفتم 

..تا تو ... شو�� کردم _ 

:�شو انداخت �از �ا حرص ل�شو گ��د که مح�م و جدی گفتم 

.نکن د�گه من �ه ل�ات حساسم _ 

:چشاشو �ست �از �ا لحن �چگونه ای گفت 

.�دج�س _

:چشاشو �سته بود من زل زدە بودم بهش و گفتم 

...چشماتم مال خودت ن�س� _ 

:مح�م�� �ست که �ا خندە گفتم 

�از کن چشماتو _ 

ب بود و ��م �ه چشمشو �ازکردل�اشو غنچه کرد ، خ�� حر�ا�ش برام جال
:اخم چا�� حر�ا�ش و ل�خندش کرد و �ا لحن �چگونه ای گفت

فقط چشمام ؟؟؟_ 

ن آوردە بود که �ه خندە افتادم دست خودم نبود آی که دلم رو �ه شوره�جا
:گفتم 
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ی نکن _  دل��

:و آروم�� زمزمه کردم تو گوشش 

�ه کوچلو ش�طون م�شما _ 

:دو�ارە چنان �ا ترس �ا مزە ای چشماشو �ست و ��ــــع گفت 

وایی�� نه � ترسم_ 

لطفا دل�� �شو  خ�� �م تحملم _ 

ش کر  د ��م خودشو تو گوشش رو  بوس�دم و �ه �از کوچلو زدم که غافل���
:کش�د عقب ادامه دادم 

ی رو _   � � نم�کنم چ�� تضم��

د �شم ، دستمو گرفت خودش �لند شد و همزمان دست منو کش�د که �لن
:�لند شدم همراهش و گفت 

خ�� گشنمه ب��م ناهار �خور�م _ 

� رو�_ � �ا تو غذا خوردن لطف عجی�� دارە امروز کنارم �ش�� ه روم �ش��
م�خوام س�� ن�اهت کنم 

:در حال خارج شدن از اتاق بود�م وگفت 

من عادت کردم کنارت �ش�نم _ 

� م�خوام_ از غذا خوردنم  اون مال گذشته ها بود فعال مد�� رو�ه روم �ش��
م �ا تص��ر ز��ا�� که رو�ه رومه  لذت ب��

فت�م بوسسدم گو�شو و ادامه :دادم  �ا خندە  از �له ها �این م��

اما � ترسم قندم �اال برە _ 

:متعجب ن�ام کرد ،  �ا چشم� ادامه دادم 

�ن �انو رو�ه رومه_  آخه �ه ش��
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]13:56 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۱۹_�ارت#

ازوم چس��د �ا دستم تو دس�ش بود،  �ا دوتا دست مح�م گرفت �ازومو �ه �
:خندە گفت 

سم فشارت برە �اال _  اما من می��

:چه حا� داشت دلم در کنارش و گفتم 

چرااا_ 

:�از خودشو لوس کرد �ا لحن �چگونه ای گفت 

�ن ن�ستم من �انم�م _  من ش��

.... خند�دم از ته دل و قه قه ای � دادم 

:میون خندە هام گفتم 

ە ی �انمک _  � ...آرە �ه س��

)توت�ا(

�اش ا وقت � گذروندم سه روز از اومدنم �ه عمارت � گذشت ، روزها �ا ام��
دن�ال �ارام بودم شب خونه پونه بودم 

�اشا بودم  ...امروزم خونه ام��

کت بود چند برگه بود � ا�د بر� � شد وا�ستادە بود�م وسط سالن  �ار ��
 �  � گفت �ا�د که �ه کوچلو ج��حث هم کرد�م �ه خاطر این اوراق که افش��

...حتما ام�� �اشا بر� کنه 
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ن اومد بودن  صدای زنگ آ�فن بود،   �� از خدمت�ارهای خانوم که �عد م
آ�فن رو برداشت

:حواسمون بهش نبود اما �عد چند لحظه ای  گفت   

_ � ق��ان �ه خانوم هس��

:ام�� �اشا �ا ل�خند ن�اهش �ه منو بود گفت 

�ا من �حث نکن فهم�دی جوجو _

:خند�دم که رو �ه خدمت�ار ادامه داد 

خودشونو معر�� نکرد_ 

:ن�اهم �ه خدمت�ار  و گفت 

... نه ق��ان _ 

:من که اصال اهم�ت ندادم و ام�� گفت 

�گو ب�اد پرو�ن برە ب�ینم ک�ه_ 

:�عد ن�اهش رو �ه من داد 

تو لطفا این برگه رو �ا دقت �خون _ 

:برگه رو از دس�ش گرفتم و گفتم 

� تموم_  �شه  اینو دە �ار  خوندم ق��ان مش�� ندارە امضا کن��

:اخم کرد و گفت 

ی بهت م��م� . _ � �ازم گف�� ق��ان، �ه چ��

:�ا خندە گفتم 

من االن �ارمندتم �ا نه ؟؟؟_ 

:�ا خندە گفت 
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نه _ 

:برگه ها رو عص�� تو دستم تکون دادم و گفتم 

خان ، مگه نو ... آهان _  کرتم �ار ازم �س �ه من چه مگه من �ارمندتم ام��
م�ک�� 

خان _ آهان   که شدم ام��

:�ا خندە گفتم 

...د هس�� د�گه  _ 

:ندە گفتم ن�اهم بهش بود مثال عص�� شدە بود اخم کردە بود که �ا خ

؟!ن�ا ن�ا چه عص��م شدە _ 

:رفتم و گفتم �ا چشماش برام خطو �شون  کش�د که برگه ها رو از دس�ش گ 

طالع م�دم �اشه �ا�ا زهله ام ت��ک�د ، بر� م�کنم ق��ان بهتون ا_ 

:�ا اخم و اح�� عص�� گفت 

حواستون �ه رفتارتون �اشه پرستار _ 

:�ا خندە ی ش�طو�� گفتم 

...چشم ق��ان چشم _ 

� لحظه در اص� ورودی سالن �از شد من که اصال توج� نکردم اما  هم��
ر �چرخم بوی عطری که پ�چ�د و صدای زنانه ای که که �اعث شد سمت د

سالم مهندس _

... تا ن�اعم �ه  در�ا افتاد برگه ها از دستم افتاد 

ام�� �اشا هم ن�اهش �ه در�ا بود  

ل�م وحش�نا� �ه �ا د�دن در�ا ان�ار وجودم خا� شد �ه زور نفس کش�دم، ق
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س�نه م�ک���د 

:ز�ر لب �ا ترد�د آروم شا�د فقط خودم �شنوم گفتم 

در�ا ؟_ 

�اشا خ�� س� کردم آروم �اشم ، در�ا جلو اومد   �ا ترد�د س مت ام��
د�د ن�اهش چرخ�دم که ن�اهش �ه در�ا بود ، اونم مث من �ا شوک و تر 

.� کرد 

]13:56 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۰_�ارت#

:رس�د در چند قد� ما که �ا عشوە و ل�خند گفت 

ش��دم  خوشحالم از د�دارت مهندس خ�� سالمت�ت رو تازە... �ه �ه _ 

:ام�� �ه خودش اومد خ�� جدی و �د وخشک گفت 

تو اینجا چه غل� م�ک�� ؟_ 

ارت ر  و از ن�اهش چقد مظلوم بود �ه ظاهر لح�ش اما من که �ه وض�ح ��
�ه جونم افتاد  � تو�ستم حس کنم ، �ا این وجود دست دلم لرز�د  نگرا�� 

�اشا جالب نبود  ... وجود این زن در نزد�� ام��

اومدم ب�ینمت _ در�ا 

:ام�� پوزخندی زد و گفت 

؟...خ�� زود او� خانوم  چقد عجله �ه خ�ح دادی دک�� _ 
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:�از هم مظلوم نما�� 

...م�دونم  ،، اما منو ب�خش مهندس من خ�� _   

ومد�ش نکنه اصال آروو قرار نداشتم داشتم سکته � کردم ترس�دم از ا
�اشا �ا د�د�ش خاطرا�ش زندە  �شن  ام��

که ش� هم ندارم همینم شد ،

خوب شدە  اما ترسم از �ا�ت عشق قد�� ام�� �اشاست حاال که حالش 
نکنه برگردە سمت در�ا ؟؟

م از دستم بر داشتم دیونه م�شدم ن� دو�ستم چ�ار کنم ، البته �اری ه
.نم�اد 

� رو جمع کردم خم شدم برگه های رو زم��

:لرزش دستامو �ه وض�ح � د�دم زانو زدم و در�ا گفت  

منو ب�خش مهندس خ�� بهت �د کردم _ 

نمیتو�ستم �ک لحظه حضور این زن رو �اور کنم 

خونه رفتم ، اینقد دلهرە داش � تم دست و �لند شدم �ا �عت سمت آش��
نه ام دستم یخ بود �امو �م کردە بودم  دستام � لرز�د ، دست گذاشتم رو گو 

:فت که صدای عص�� ام�� �اشا بود که �اعث شد م�خکوب �شم و گ

چرا ؟؟؟... ب�خشمت _ 

:دذ�ا �عد چند لحظه سکوت  آروم کفت 

من متاسفم _ 

�اشا دلهرمو ب�ش�� � کرد � دو�ستم خ�� عص��ه دارە  صدای قه قه ای ام��
تظاهر م�کنه  

ون خندە اش ؟ که �ا هم!نگرا�ش شدم نکنه حالش �د �شه فشارش برە �اال
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:گفت 

متاس�� ؟؟؟ _ 

:و پوزخندی زد و �شت بندش ادامه داد 

 متاسفم ؟_ 
�

�عد دوسال اومدی م��

خونه بودم لب گ��دم ام�� خ�� عص�� ب � ود در�ا خ�� �شت ستون کنار آش��
ش  که  تا خو��د شالشو از �ش کش�د  روی م�ل انداخت موهای �لوند

�مرش بود رو �ه معرض نما�ش گذاشت 

لعن�� تو دلم نثارش کردم  

لوند  �ه زنه خوب � دو�ست چ�ار کنه ، خوب � دونه ام�� عاشق موهای �

�اشا صداش ، حرفاش،  عشوە هاش،  تظاهرش قل�مو �ه درد آورد، ن کنه ام��
دلش �ا د�دن در�ا �لرزە و زندە �شن خاطرا�ش 

�اور کن ... �ش�مونم مهندس _

:ت��ن لحن ممکن گفت جلوتر اومد ، رو�ه روی ام�� �اشا ا�ستاد  �ا مظلومانه 

منو ب�خش ،  م�دونم اش��اە کردم _ 

ون داد، عقب رفت  :�ا پوزخند گفت . ام�� نفسش رو ب��

...خانوم دک��  برای �ش�مو�� زود اومدین _  

ردە بود برای اشک تمساح بود،  واقعا مصنو� خدا � دونه چقد تم��ن ک
� که گفت  :این گ��ه ی دروغ��

ازت خواهش � کنم �ه حرفام گوش کن مهندس ، ع��زم _ 

:ام�� �اشا �ا خندە ی تمسخری گفت 

؟...ع��زم ؟؟؟ از � تا حاال _ 

هم�شه بودی _

607



دم ع��زت ؟تو اون سه سال �ه �ار بهم نگف�� ع��زم حاال چطور شد ش_

�اشا بود که ام�� قهقه ای �   :داد و  ادامه داد  ن�اە اشک�ار در�ا �ه ام��

هم�شه ع��زت بودم ؟؟؟_ 

:در�ا فقط اشک ر�خت که ام�� �اشا �ا پوزخند گفت 

برات مهم  نه نگف�� ... وق�� تر�م کردی نگف��  �� �ه روزم م�اد ؟؟ _ 
...نبود 

]13:56 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۱_�ارت#

:�ا پوزخند ادامه داد 

االن برای �� برگش�� ؟_ 

:�ا خندە ادامه داد 

البته خوب شد که رف�� �عد رفتنت حالم به�� شد _ 

:�ا���ه گفت 

ان کنم مهندس _  برگشتم ج��

 سالمت�م چطور اون موقع کور بودم  برات ک� شأن بودم ، االن خ�� _
رس�د برگش�� ؟

من متاسفم ، منو ب�خش _

ە ی حقه �از اش�اشو �اور ن� کردم معلومه دا!  لعن��  ! رە تظاهر م�کنهدخ��
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ف�لمشه کثافت 

واسه اومدن . می�ی�� که خوش�خ�� �� تو �اغم اومدە  ، خ��شم اومدە ،_
دیرە 

�اشا خند�د �ا خندە ادامه داد  :ام��

�ادته تر�م کردی ؟؟؟ _ 

خشم که �� ارادە من  در�ا فقط هق هق کرد که ام�� �اشا یهو چنان ف��اد زد �ا 
�  �لندی گفتم اما جلو دهنمو گرفتم  ه��

ف��اد ام�� �اشا عمارت رو لرزوند 

�ادته آرررررە ؟_

و مخم بود که ام�� �اشا د�گه عص�� بود د�گه آروم نبود ، هق هق در�ا ر 
:ام�� �اشا �ا خشم و عص�ان�ت ز�اد گفت 

ون _  ،، دست تو  حا�� ن�ستم �ه لحظه ر�ختت رو ب�ینم... برو �م شو ب��
� رو � دونم ، برو �م شوووو  د�گه برام رو شدە  همه چ��

د ؟ � از �� حرف م��

�اشا فاصله رو �م ک �اشا چس��د در�ا �� اعتنا �ه خشم ف��ادهای ام�� رد �ه ام��
اونو �غل کرد

نوازش م�کرد  

�لم �ازی کردن  دل من داشت آت�ش � گرفت از این س�ک �از�ا ، از این ف 
مزخرفش

�اشا ر  و گرفت س� ن�اە اشک�ارم �ه در�ا،  دست برد دو طرف صورت ام��
ا ام�� م�کرد صورت ام�� �اشا و ن�اهش رو سمت خودش �کشونه ، ام

ممانعت م�کرد 

:�ا التماس و گ��ه گفت 
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منو ب�خش  .. مهندس لطفا ن�ام کن ، منم در�ا  لطفا _ 

�اشا  �از �ه دفه عص�� تر شد دست در�ا رو مح�م �س ز  د و �ا خشم ام��
:گفت 

ون_  بهم دست نزن برو �م شو ب��

:ام�� از در�ا جدا شد عقب رفت و �ا ف��اد گفت 

پرو�ن ... پرو�ن _ 

خونه �شسته بود  � پرو�ن تمام مدت تو آش��

که  م�جوش�د �ا دلهرە و ترس مدام ز�ر لب قرآن � خوند  مث س�� و � 
آروم نبود اصال 

ا تند کرد �ا �عت از � جاش �لند شد و هراسون �ا ترس سمت سالن �

:ت صدای عص�� ام�� �اشا �از ب  ش�اهت �ه ف��اد نبود که گف

ن _  ..راهنما�� کن خانوم م��

:در�ا �ا التماس گفت 

...خواهش م�کنم ... �اورم کن _ 

�اشا �از �ا عص�ان�ت گفت  :ام��

ون _  ... ب��

:�عد چند لحظه مکث کوتاە  �ا لح�� آروم ادامه داد 

بودی وجود   �عد تو دک�� خوش�خ�� بهم رو آوردە �اش زوتر تر�م کردی_ 
. تو نحس بود 

ون ک نه هرچه التماس ن�اە خ�سم بهشون بود ، پرو�ن س� داشت در�ا رو ب��
کرد فا�دە نداشت ام�� عص�� تر ف��اد زد 

.ا�راە رفت  پرو�ن شال در�ا رو برداشت و �ه هر م�افا�� بود در�ا �ا 
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�اشا خ�� عص�� بود ن�اهم بهش بود رگ گرد�ش متورم  ام��

وم زمزمه رو م�ل عص�� خودشو رها کرد ��ــــع سم�ش رفتم و �ا �غض آر 
:کردم،  رو�ه روم ا�ستادە ، گفتم 

ام�� خو�� ع��زم ؟_ 

ی نگفت خ�� ر� � خته بود بهم دست بر د شق�قه اش رو ماساژ داد اما چ��
چشماشو �ست 

:پرو�ن اومد  �ا ترس و لرز ،  ن�اە مضط��ش �ه من، گفت  

�ف بردن _  ���..

:ام�� چنان �ا عص�ان�ت یهو گفت 

� �ه خدمه هم گوش زد کن _  د�گه براش در �از نکن��

�اشا �� اخت�ار از ترس قد� عقب ر  فتماز ترس و عص�ان�ت ام��

]13:57 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۲_�ارت#

اجازە  چشم آقا چشم من متوجه �شدم خدمه �از کردن وگرنه_پرو�ن 
نم�دادم داخل �شه 

ن�اهم �ه چشمای  ام�� بود ،

:ردم احساس کردم فشارش �اال رفته نگرا�ش شدم ، آروم زمزمه ک

.ش �االست پرو�ن جان دست�اە فشار رو برام م�اری فک کنم آقا فشار _ 

� طور ا�ستادە بودم ، و نگران حال   پرو�ن �دون حر�� رفت و من هنوز هم��
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.ام�� �اشا ن� دو�ستم چ�ار کنم 

گران بودم ، حر�� ن�اهم بهش  بود �شو �ه �ش�� م�ل تک�ه داد بود واقعا ن
�دم عص�� ک�شو از ن� زد اما � دو�ستم بهم ر�خته  نف� �ه س�نه دادم،  د

ت�ش در آورد و رو م�ل کناری پرت کرد،

پرو�ن اومد دست�اە رو از دس�ش گرفتم 

:کنارش �شستم و آروم زمزمه کردم 

ی �شدە _  � آرامشتو حفظ کن ع��زم  چ��

خ�� نگران بودم   هرچند خودم داشتم آت�ش � گرفتم ، از  این اومدن  در�ا 
�خ�� از من �از ؟ نکنه  ب...م�ادا ام�� رو اغفال کنه نکنه ام�� وسوسه �شه 

نکنه ام��  دل ب�ازە ؟. ب�اد  

مچ ام�� رو گرفتم 

سا�ت بود ه��� نگفت.. دست�اە رو �ه مچش �ستم  

خونه رفتم �ه � لیوان آ�خنک   فشارش �اال بود دلنگرا�� منو کشت سمت آش��
...آوردم 

:سم�ش گرفتم و از دستم گرفت  و گفتم 

احت کن فشارت �االست _  ��م اس��

ن�اهم بهش بود مقداری ازش خورد 

:آروم زمزمه کردم 

اینقد حرص نخور حالت �د م�شه ع��زم _ 

:دو�ارە شقشقه هاشو ماساژ داد و گفت 

�م خ�� در م�کنه _ 

 �دون معط� رفتم و براش �ه مسکن آوردم  ،، کنارش �شستم
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�ه دونه قرص از  �ه �ش�� م�ل تک�ه دادە بود چشماشو �سته بود در حا� که
:ورق قرصها جدا � کردم گفتم 

ام�� ع��زم ؟_ 

رو  �شو برداشت ن�اهم کرد که خودم دست برم سمت ده�ش و قرص
و و از دستم گذاشتم ده�ش ، ن�اهش بهم بود،  خم شدم لیوان رو برداشت

گرفت 

قرصتو خوردی ��م �خواب _من 

�  گذاشت  و گفت  :�عد خوردن آب لیوان رو م��

ە ؟_  آخه مگه خوا�م می��

:صداش پر حرص عص�ان�ت بود ،  منم ملتمسانه زمزمه کردم

احت کن ، لطفا _  ....�اشو برو اتاقت اس��

:�لند شد و گفت 

ب��م _ 

...دستمو دراز کردم ، دستمو گرفت و �لند شدم 

دراز کش�د  همراهش داخل اتاقش شد�م،  کفشاشو از �ا در آورد رو تخت
:منم ل�ه ی تخت �شستم، گفت 

ب�ا کنارم _ 

ون دادم   نفسمو ب��

اومد �د اعصا�مو ر�خت بهم _

اینقد حرص نخور لطفا  ... مهم ن�ست ع��زم _

مو نوازش کنارش رو تخت �شستم تق���ا ن�اهم بهش بود دست برد موها
:کرد و �ا ل�خند  گفت 
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سو�� خودمی�� ع��ززززم _  

:�ا خندە گفتم 

 _ 
�

�خواب ، حالت خوب ن�ست ه��ون م��

:موهامو بهم ر�خت و �ا اخم گفت 

هذیون م��م ؟؟؟_ 

: از تخت اومدم �این و همزمان گفتم... خم شدم گو�شو بوس�دم 

ر پ�داست فعال �ورم تنهایتان م�گذارم حالتان خوب شود ظواهر ام_ 
مساعد ن�ست حالتان

:دستمو گرفت ��ــــع گفت 

؟..کجا _ 

:�ا ل�خند گفتم 

ی ب_   احت کن ، قرار شد شام منو ب�� وناتنهات م�ذارم �� اس�� ��

]13:57 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۳_�ارت#

:ندن که زمزمه کرد تمام ن�اهم بهش بود پر بود از التماس پر بود از لحن مو 

� شام �خو . م�شه_  ر�م مث اون روز او�  اینجا تو اتاق رو زم��

:ن�اهش بهم  �ا ل�خند گفتم 

� که �خوا�� _  �ه ��
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:آروم زمزمه کرد 

تنها ن� تونم _ 

 م�شه  � دو�ستم االن دلهرە دارە ر�خته بهم ا�ه برم نا آروم�� 

:آب دهنمو قورت دادم دستمو که تو دس�ش بود زمزمه کردم 

وجودت بهم آرامش م�دە _ 

�دم کنارش و ل�خندی زد و �مو گذاشتم رو   � �  �ه  آرو� خ�� �ازوش که خ��
:برداشت �� و �ا ل�خند گونمو بوس�د و زمزمه کرد 

...هیچ وقت تنهام نذار _ 

روز �عد 

ون اومدە بود�م �ا ام�� �اشا من ت .و اتاقم بودم ع� زود تا از از ب��

.که صدای زنگ م��ا�لم �لند شد  داشتم ل�اس عوض م�کردم 

ن�اهم �ه صفحه گوش�م بود ناشناس بود 

�ا ترد�د جواب دادم 

صدا�� که تو گوشم پ�چ�د ناشناس بود 

:چی�� �ه ابرو دادم 

الو _ 

الو توت�ا ؟_صدای زن 

� ابروم ب�ش�� شد گفتم  :�ا ترد�د ز�اد  چ��

شما ؟؟؟...�له خودمم _ 

م�خوام �اهات حرف بزنم _

:�ازم پرس�دم 
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شما ؟؟؟_ 

آشنا � ش�م _

ود که ک�ه مه منو � شناخت کنج�اوی خودم ب... ن� دو�ستم � هست 
:پرس�دم 

نم _  � �ا�د �دونم �ا � دارم حرف م��

� آ_ درس�ه آدرس برات م�فرستم تا �ه ساعت د�گه ب�ا  �ه هم��

:متعجب پرس�دم 

�ع�� �� ؟؟ خودتو معر�� نکردی ؟_ 

در�ا هستم م�ای �اهات حرف بزنم _

:پوزخند زدم و �ا پوزخند از ش��دن نام در�ا گفتم 

� ندارم _  اما من حر�� واسه گف��

:عص�� و جدی گفت

وام ب�ینمت م�خ... من دارم دخ�� جون ب�ا �ه آدر� که برات م�فرستم _ 

د و ز�ر لب �ا تا این حرف رو زد تماس قطع شد ن�اهم �ه صفحه م وا�ل بو 
:ترد�د زمزمه کردم 

�ع�� چ�ارم دارە ؟_ 

ود  تا این حرف رو زمزمه � کردم صدای هشدار پ�ام م��ا�لم ب

�از کردم ، آدرس مط�ش بود 

ارە ل�اس ن� دونم رو چه اسا� �ه حرفش و خواس�ش گوش دادم و دو�
.پوش�دم 

�اشا  تو اتاقش بود در زد م داخل شدم رو آروم از اتاق خارج شدم ، ام��
:تخت دراز کش�دە بود  �ا د�دنم گفت 
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ل�اساتو عوض نکردی ؟_ 

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

م پ�ش مینا �ار دارم _  دارم م��

:تا خواست �لند �شه اجازە ندادم و گفتم 

م امشب رو اونجا م�مونم _  نم�خواد ع��رم خودم م��

سونمت _ خودم م��

نم _ � م رس�دم بهت زنگ م�� احت کن خودم م�� نه ع��زم اس��

� عس� کنار تخت خوا�ش کرد و گفت   :اشارە �ه س��ــــچ رو م��

� برو_  �ا ماش��

]13:57 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۴_�ارت#

م _ ...نه �ا آژا�س م��

لهرە داشتم ، از تخت �لند شد ،   نف� �ه س�نه دادم �� که نه ز�اد د
داشتم رسما بهش دروغ � گفتم 

�خند زمزمه خودم  تو �غلش حس کردم دستاش دور تنم حلقه شد که �ا ل  
:کرد 

رس�دی بهم زنگ بزن �اشه ع��زم ؟_ 

قدش که �س�ت �ه من �لند بود �م �اال بود و ن�اهم بهش 

617



:سکوت کردم،  �از ل�خندش رو ل�اش بود و گفت 

ق��ون چشمات برم منتظرم نذاری _ 

:س� کردم طب�� خون �د �اشم �ا اینکه پردلهرە بودم 

�اشه رس�دم حتما _ 

طر �ه شدت مح�م�� �غلم کرد منو �ه خودش چسبوند،  اوووف این بوی ع
ود ذهنم متوحه اغوا گر بود تو حالو هوای عطرش بودم که  اینقد درگ�� ب

دا�� بوسه اش �شدم ؟

از خود�� خود  همراه�ش کردم ، منو � بوس�د . ل�امو �ا ولع بوس�د مح�م 
ندم م�شدم اما خ�� صبوری � کردم که �ه خواسته اش ز�اد �ا 

ل  ا نبود �ا�د کن�� .ش م�کردم اونم �ه هر حال آدم بود و ازخطا م��

دم زمزمه کردم ... ازش جدا شدم  � :نفس نفس م��

دیرم شد _ 

ح�م تر و �� �ا ا�خندی زد دو�ارە منو �ه خودش چسبوند �از ل�امو بوس�د  م
نه که �ا ولع ب�ش�� که لجم گرفت دست بردار نبود دل ن� خواست �ک

ش�طنت ل�شو �از گرفتم 

:ازم جدا شد �ا خندە و اخم توام  و گفت 

؟..اووف چته _  

:فتم ازش جدا شدم سمت در خرو�� اتا ق دیودم تق��ب �ا خندە گ

نوش جونت _ 

این   خند�د صدای خندە اش رو �ه خو�� ش��دم و دلم قرص � کرد 
...خواست�ش 

)ام�� �اشا ( 
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نه  � ین بوسه های آی حالم �د م�شه از ا... ناقالست د�گه مدام ضد حال م��
ن�مه �ارە ازم جدا شد و سمت در اتاق دو�د

:ش�طونه د�گه که �ا خندە گفت 

؟...نوش جونت _ 

چنان �ه وجد اومدم که خندە ام �ل اتاق رو برداشت 

:گفتم   گوشه ی ل�مو �ا انگشت شصت  �ا� کردم و ز�ر لب �ا رضا�ت

سم آخه _  ؟!� �ه آرامش م��

ی از رس�د�ش و تما� که قر ....  ە �ه ساع�� گذشت اما هیچ خ�� ار  بود �گ��
ی از خود.... �شد ، نگرا�� عجی�� �ه جونم افتاد  .ش �� سا�قه بود این ب�خ��

)توت�ا ( 

ون ز��ا و مدر�� رس�دم مطب ،در�ا ،    خ�� ش�ک و �ا �الس بود ،دکوراسی
.داشت 

ون اتاقش منتظر موندم م��ض داشت  .ر�ــع ساع�� ب��

.�عد مد�� انتظار م��� اجازە ی ورود داد 

� �شسته بود �ا موهای �لوندش که � ا �لی�س هم داخل شدم در�ا �شت م��
د�د بودکه  جمع کردە بودرو پوش سف�د ت�ش بود اما �اهاش هم که معرض

�ا کفشای مش�  �ا �اشنه پنج سان�� ... شلوار �اش نبود 

:فت جلو که رفتم نه سال�  نه عل�� که انتظار هم نداشتم گ 

ام�� �اشا م�دونه اومدی ؟؟_ 

ون دادم  چه اش��ا� کردم اومدم  تماد ن�ست اصال این قا�ل اع! . نف� ب��
:که��فتم 

نه نم�دونه _ 
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�  �لند شد برندازم کرد  �اهش بهم بود تمام ن... ن�اهش بهم بود از �شت م��
:چر�� زد و �ا پوزخند گفت 

...سو�� و عشق ام�� �اشا خ�� �چه است _ 

رز ن�اهش سکوت کردم �ا�د  م�دو�ستم اومدم که منو �چزونه از این ط
متوحه شدم 

:که ادامه داد 

م �اصل مطلب _  � و حاش�ه ن�ستم م�� اهل طفرە رف��

:روم �ه روم ا�ستاد خ�� خشک جدی �دون مقدمه گفت 

]13:57 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا _

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۵_�ارت#

پوزخندی زدم 

:ادمه داد 

 کردم _ 
�

من سه سال تموم نامزدش بودم �اهاش زند�

�شت چش� نازک کردم ن�اهم بهش بود 

د � یندە رو گذشته ها گذشته آ!  چه �ا افتخار از سال نامزد�ش حرف م��
در�اب 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

تو از راە نرس�دە جای منو گرف�� _ 

:خندم گرفته بود، ل�� تر کردم �ا ل�خند گفتم 

تو رف�� و  اما تو ترکش کردی ، دق�قا روزها�� که بهت احت�اج داشت_ 
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�شت �ا زدی �ه اون  سه  سال نامزدی 

:چقد پروعه این زن حالم ازش بهم م�خورە و گفت 

هم�شه  �ه هر حال هر  آد� جایز الخطاست ،  م�خوام برگردم من_ 
مهندس رو دوست داشتم 

:�ا پوزخند کش داری گفتم 

� تو سخت�ا مشخص م�شه _  .دوست داش��

...دل�� ندارە که برات توضیح �دم اما _ 

ثرروت ام��  ن�اهم بهش بود ن� دونم این زن �� تو �ش م�گذرە  ، �ه
سه سلل �ا ام��  چشم دارە ؟؟ �ا ام��  رو احمق فرض کردە ؟؟ نم�دونم اون

 کردە شا�د به�� از من ام�� رو م�شناسه 
�

زند�

ا�ط ام�� �د بود و موقعی�ش خراب ، من نمیتو�ستم که �_ اسوز ام�� �شم ��

سوهان  حاال که د�دی سالمت�شو �ه دست آوردە م�خوای �ا برگش�ت_
بود  وجود تو  روحش ��� اون د�گه بهت احت�اج ندارە ، ام�� حالش که �د 

مش احت�اج در کنارش  �ه ن�از جس� نبود ، ام�� روحش روا�ش �ه آرا
داشت و تو ازش در�ــــغ کردی ،

! ذا�ش م�دی؟چرا وق�� میتو�� �کیو �ا بودنت خوشحال ک�� �ا نبودنت ع
�  داغون �شد �ل�ه �  برگشت  ، رف��  و اذی�ش کردی اما ام�� �ا رف��

�
ه زند�

ام�� د�گه �ه تو هیچ احت�ا�� ندارە 

:�ا �مال خو��دی گفت 

ا�ه تو ن�ا�� چرا، اون هم�شه دوسم داشت _ 

� تح��لم داد و گفت  :�ا پوزخند ن�ا�  تمسخرآم��

ی مث تو دل�سته ، سل�قه ی ام�� _   مث روز برام من نم�دونم چطور �ه دخ��
روشنه 
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:�ا خندە گفت 

ە _  � �ه دخ�� س��

م نکنه که گفتم  :ل�خندی زدم س� کردم حرفاش دل���

ی قوی تر �ا�� _ نه، �اد م�گ�� � وق�� ک� بهت آس�ب م��

ی مستقل تر �ا��  م�� �اد گرفته �ه ا, وق�� ک� تو رو ترک م�کنه �اد � گ��
� و صداقت  ظاهر اهم�ت ندە وفا براش مهمه ، عشق ، خواس��

:�ا خندە ی تمسخری گفت 

اینا همش شعارە _ 

:ون �د گفتم �ا ل�خند در حا� که س� � کردم آروم �ه نظرم ب�ام و خ

�دل بودن �ق�ه را  آدم وق�� �ه �ار را�طه درست و حسا�� را تج��ه � کنه،_
. زود �شخ�ص � دە

.د�گه �ش �الە ن� رە

 ن� تونه گولش بزنه
�

،.�ع�� زند�

:�ا ل�خند عم��� ادامه دادم

� عشوە و  قهر �ه دخ�� رو خوب � فهمه  _  د�گه فرق ب��

. صال اهم�ت ندادم خند�د قه قه � داد � دونم دارە مسخر ه ام م�کنه اما ا
�ا خون �دی تمام گفتم 

ش دادم �اری که تو نتو�س�� �ک�� من انجام دادم ، آرامش رو به_

:�ا خندە گفت 

 آو�زو�ش خ�� از وضع�ت مال�ت دارم دخ�� جون تو �ه خاطر پول ام�� _ 
شدی 

:�ا پوزخند گفتم 
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فقر فقط �� پو� ن�ست _ 

ت��ن ادم جهان،  وق�� که  عشق رو   رو نداری م��� فق��

:�ا پوزخند ادامه دادم 

ی که تو االن نداری _  � من خودش برام مهمه ...چ��

اما تو نه ...ز بودم من پول مهندس برام مهم نبود ،، اونقدری دارم که ب�ن�ا_
آو�زون پول�� مث روز روشنه

]13:57 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۶_�ارت#

تو عمق !  طش �اشهآدم �ا ن�ا�د تو زندگ�ه �� �اشه �ا ا�ه بود؛دق�قا وس_

هیچ وقت �ا توی حاش�ه بودن

 ام�� ندا
�

ری خودتو تحق�� نکن،  هیچ جا��ا� د�گه تو زند�

� �شست ن�اهم بهش بود کشورو  کش ش برگشت  �شت م�� � ...�د سمت م��

ون  آورد رو م � جلوش ن�اهم هنوز بهش بود د�دم که دست چ�  ب�� ��
:گذاشت و گفت 

چقد �دم �اتو �ک�� کنار ؟_ 

� رو برداشت ن� اە پرسشگرش پوزخند زدم ن�اهم بهش بود خودن��س رو م��
بهم بود 

اد بودە _ � خته  که م�شه  اما س. ق�مت عشق هم�شه ب�ش از تحمل آدم��
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 را �ه �ک عاشقانه آرام ت�د�ل ک�� 
�

دم ،اینو بهت  ��م �اری که من کر .  زند�
�اشا فرو�� ن�ست که �خوای روش ق�مت �ذاری  ام��

:مح�م و جدی گفت 

گفتم چقد ؟_ 

�شت چشم نازک کرد  عص�� بود 

:پوزخند زدم و �از تکرار کرد  

چقد ؟_

ک م�کردی ، ام�� �اشا ا�ه ق�مت داشت که تو ارزشش رو همون موقع در _
� �ه تو تقد�مش  من دلش رو  سادە �ه دست ن�اوردم   که �ه ق�مت ناچ��

.کنم 

:عص�� ن�ام کرد و گفت 

�� دخ�� جون گفتم چقد �دم �� ر _  � و �م ک�� گندە تر از دهنت حرف م��

:�ا خندە ای��ار از حرص خورد�ش لذت بردم و گفتم 

قدر رز ، زرگر شناسد قدر گوهر ، گوهری _ 

:ل�خندی زدم و گفتم 

�اشا رو نداری _  تو ل�اقت ام��

:�ا عص�ان�ت تمام گفت 

ە ی �ا پ�� _  خفه شو دخ��

ە رو �این دادم  ر�ل�س و  سمت در خرو�� رفتم  خ�� عص�� بود که دستگ��
:�ا ل�خند و خو��دی تمام ق�ل ترک کردن اتاق گفتم 

...خر چه داند ق�مت نقل و ن�ات _ 

:لب گ��دم �ا ش�طنت و چشم� ادامه دادم 
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...روز خوش خانوم دک�� _ 

و�سته بودم جوا�ش درسته حرفای در�ا خ�� ناراحتم کرد ،،، اما از اینکه ت
..�دم را�� بودم ،، �ادم اومد �ا�د زنگ بزنم ام�� 

ون که رو�ه روم الناز رو  د�دم �مو  تازە از ساختمون مطب اومدم ب��
:برداشتم که اونم متعجب از د�دنم گفت 

توت�اجان ؟؟؟_ 

:�ه ل�خند مصنو� تح��لش دادم که ادامه داد 

؟....اینجا چ�ار م�ک�� _ 

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

� شما ؟_  خ����

:�ا ل�خند گفت 

ی برسونمت ؟_  جا�� م��

م ،، لطف دار�ن _ ممنون  خودم م��

:نم�دونم این چش بود که �ه دفه دستمو گرفت و گفت 

سونمت،  مهندس �فهمه نرسوندمت  از دستم دلخور م�شه_   م��

نم اما اجازە واقعا نم�دونم چه خ�� بود س� کردم دستم از دس�ش جدا ک
:نم�داد و گفت 

ی د�گه_  �!  عمارت م�� ...م د�گه منم �ا مهندس �ار دارم ،  �ا هم م��

:�م  و گفتم منو دن�ال خودش کش�د �ل اج�ار را� شدم سمت ماشی�ش رفت

... را�� �ه زحمتتون ن�ستم _ 

:نم�ذاشت اصال حرف بزنم و گفت 
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خوشحال م�شم .. چه زحم�� ع��زم _ 

 � الناز د�دم  تو دورا� بودم ن� دو�ستم چ�ار کنم که خودمو تو ماش��

:اونم سوار شد در رو  �ست گفت 

� از ام���ا و �دست آورد_  ن  چشماش �ه مهندس که �ه سالم�� �عد برگش��
محض ورودش �ه ایران د�د�ش رفت�م

]13:57 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۷_�ارت#

ی بود و �م��ندش رو �ست نم�دونم چرا حس کردم ن�اهش  بهم �ه طور 
:گفت 

.و تو �اعث بودی _ 

� روشن کرد  ه��� نگفتم که ماش��

.چقد گرمه _

د ،  ن�اهش �ه خم شد و �ه �طری آب معندی کوچ�� از تو داشبورد در آور 
 و از آب �طری خ

�
.ورد رو �ه رو خ�ابون بود و حواسش �ه رانند�

:برگشت ن�ام کرد و گفت 

ای وای اصال حواسم نبود �شنه ات ن�ست _ 

:ل�خندی زدم مصنو� و کفتم 

نه خ�� _ 
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:اشارە �ه داشبورد کرد و گفت 

�ه �طری د�گه  هست ا�ه �ش�ته بردار _ 

:ن�م ن�ا� بهم انداخت و گفت 

... تعارف نک�ا _ 

و � کش�د �از اب �طری 

رو �از کردم و  واقعا حس کرذم �شنمه که خم شدم و �ا ل�خندی در داشبورد 
...�طری رو برداشتم 

و خشک بود  �شنم بود ،  اما ب�ش�� دهنم �ه خاطر حر� که خوردم تلخ

... خواستم برم پ�ش در�ا _... 

:�ازن�م ن�ا� بهم انداخت و �ا ل�خند ادامه داد 

...سو�� ام�� �اشا . تو رو د�دم،_ 

نه �ا دارە م � نو مسخرە م�کنه �مو انداختم نم�دونم چرا حس کردم طعنه م��
اصال حرفش برام خوشایند نبود 

ی که اون.  � لحظه �ادم  دقا��� گذشت که احساس �گ�جه کردم و تنها چ��
:بود  الناز گفت 

......ام�� حق تو ن�ست _ 

ت ته�ع وق�� چشما�از کردم ، احساس  چنان � گ�جه دارم و حال....
..نم�دونم چم شدە بود ... گرفتم 

جه �شدم اما ؟  درست متو .!چشمامو �ه زور �از و �سته کردم، کجا بودم 
و نا�اوری ن�اە  خودمو رو تخت د�دم ، �ه تخت دونفرە ی بزرگ،   �ا ترد�د 

.کردم ،، فضای اتاق برام غ���ه بود 

م دست و �ام �ه دفه �ه خودم اومدم تا خواستم �لند شم ،، ن� تو�ست 
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.�سته بود 

� الناز بودم ، خدا�ا �اور نم�ک .نم �ادم اومد ، من تو ماش��

:که �ا جیغ و گ��ه گفتم 

...الناز ... الناز _ 

دم  در �از شد  ن�اهم �  � ا گ��ه بهش بود ، اش�م �� امون � ر�خت و جیغ م��
د و موهای الناز داخل شد �ه تاب و شلوارک خ�� کوتاە مش� ت�ش بو 

ا�� رنگش دورش ر�خته بود  ��

:�ا خندە گفت  

ب�دار شدی خانو� ؟_ 

:�ا جیغ و داد وگ��ه گفتم 

لعن�� من کجام ؟_ 

:جلو اومد �ا ل�خند گفت 

�ه جای خوب _ 

:�ا جیغ گفتم 

... کثافت _ 

:�ا خندە گفت 

�اشا خودشو م�کشه _  اوە ه ه ه ه ، خوشم اومد االن ام��

اش�م ب�ش�� �ر�ز سد لعنت �ه من 

حالش �د م�شه � دونم  

:�ا جیغ از الی دندونام گفتم  

...عو�� _ 
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�اشا تو چقد نانازی کوچلو  ، ح�� �_ ...ا اشک اوووف حق دارە ام��

ی که برام آشنا جلو اومد �اال �م ا�ستاد که همون لحظه بوی عطر تندو ت � ��
بود پ�چ�د تو دماغم  در�تا تو در ظاهر شد 

�ا د�د�ش  �ه هق هق افتادم ، �ا مانتو شلوار رس�  

ن�ا� بهم انداخت و پوزخندی زد

]13:58 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۸_�ارت#

:رو �ه الناز گفت 

نه من برم الناز ،، برم که �م �م ممکنه مهندس بهم زنگ بز _ 

� طور هقهق م�کردم  ام نکردم و تقال�� برای �از کردن دست و �... هم��
.چون م�دو�ستم فا�دە ای ندارە 

برو ع��زم من هستم_الناز 

محسن کو ؟_در�ا 

ونه هنوز نیومدە _ ...ب��

خب من رفتم _در�ا 

:ن�اهش �ه من داد و گفت 

،  اتفا�� برات ن� افته _  ە � و صدا نک�� ...تو هم به��

� من تمام این نقشه ها ز�ر � این زن کث�فه این � خواد �ا  ا ز � راە برداش��
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.�ه خواسته هاش برسه 

)ام�� �اشا ( 

ی ازش نبود ،  � س�� و �که � جوش�د ، شب شد  خ�� آروم و قرار  دلم ع��
�ش�� دلم شور نداشتم ، گوش�مو برداشتم شمارشو �از گرفتم خاموش بود ب

...زد 

��ــــع شمارە ی مینا رو گرفتم 

...منتظر برقراری تماس شدم 

:صدای مینا پ�چ�د تو گوشم 

الو سالم مهندس _ 

:اصال دلم تاب نداشت که ��ــــع گفتم 

 گوش�شو  روشن کنه ؟... سالم _ 
�

م�شه  �ه توت�ا ��

:آروم �ا ترد�د گفت 

؟...توت�ا _ 

�گو خاموشه گوش�ش نگرا�ش شدم ...  �له _

:متعجب گفت 

تو ت�ا ؟؟؟  آخه توت�ا که اینجا ن�ست _ 

:ل�ه ی تخت �شسته بودم �لند شدم و متعجب گفتم 

؟ ...�� _ 

قرار بود اینجا ب�اد ؟... توت�ا که اینجا ن�ست _

� چند حرف �ا�� بود تا دیونه �شم، �ا نا�اوری گفتم  : هم��

....اما _ 
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؟...�� شدە مهندس _

:آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

ع� آژا�س گرفت گفت تو ازش خواس�� ب�اد پ�شت _ 

:�ا منو من گفت  

م... نه _  من ازش ب�خ��

:مینا هم نگرا�� تو صداش  گفت  

�ع�� �� ؟_ 

:دلهرە �ه جونم افتاد ،  گفتم 

نه گوش�ش خاموشه نکنه اتفا�� براش افتادە _  � دلم شور م��

پونه �� ؟ پ�ش اون نرفته _

؟...دستم � لرز�د داشتم دق � کردم �ع�� �� 

پونه هم رفته  قطع کردم و ��ــــع شمارە ی پونه رو گرفتم، �ه هر حال پ�ش
ە �اشه �ا�د �ه تما� �گ��

براش مش�� پ�ش  نکنه! از این اف�ار حالم �د م�شد ،  تر� �ه دلم افتاد. 
اومدە ؟

:تا تماس وصل شد ��ــــع گفتم 

پونه جان توت�ا پ�شته ؟؟_ 

:ب�چارە شوک زدە شد منومن کرد و گفت 

ە ... توت�ا ... نه مهندس _  � ن�ست ... چ��

:داشتم سکته � کردم که پونه گفت 

�� شدە ق��ان ؟_ 
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:مستاصل و   درموندە گفتم 

س بهش زنگ نزدە ازش خ�� دارە ؟_  � ب�� از افش��

�  رو ش��دم   :صدای افش��

�� شدە ؟؟_ 

دە ؟مهندسه م�گه از  توت�ا  خ�� نداری ؟؟ بهت زنگ نز _پونه 

� هم نگرا�� تو صداش حس کردم که گفت  :افش��

...؟؟  ... توت�ا _ 

]13:58 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۲۹_�ارت#

:من ��ــــع گفتم 

 _ � پونه جان گو�� رو �دە افش��

�له �له گو�� حضورتون _پونه 

�   رو ش��دم  گفت  :صدای افش��

...�له مهندس _ 

:�ا دلهرە ز�اد گفتم 

م پ�ش مینا،  خاموشه گوش�_  ون گفت م�� زنگ ... ش ع� توت�ا رفت ب��
دذم مینا�فت اونجا  ن�ست 

ون دادم و �ا دلوا�س ز�اد  ادامه دادم  :نف� ب��
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دارم دق م�کنم، بهت زنگ نزدە ؟_ 

.امروز اصال ند�دمش ... نه _

م _ سونمت قبول نکرد گفت �ا آژا�س م�� � . انمنگر ... گفتم خودم م�� افش��
�ع�� کجا رفته که گوش�ش خاموشه ؟

� ��ــــع گفت  :افش��

سونم _  � مهندس ... االن خودمو م�� نگران ن�اش��

:پو�� کش�دم صدادار و گفتم 

.دارم دیونه م�شم _ 

_ � ...�اشه مهندس خون �دیتونو حفظ کن��

...قطع کرد  

؟!�س رفت �اغ نگه�ان عمارت رفتم،  و ازش پرس�دم که �ا کدوم آژا

:ت خ�� عص�� بودم دست خودم نبود ، ن�اهم �ه نگه�ان  و گف

سالم ق��ان _

:عص�� گفتم 

د�دی خانوم  �ا آژا�س برە ؟_ 

:ا��� �� ترس�دە و �ا منو من گفت 

� ... �ا آژا�س� , �له ق��ان خودم در رو �از کردم _  رف��

� ب�اد  معطل نکردم،  منتظر نموندم افش��

� شدم و سمت آژا�س رفتم  .��ــــع س��ــــچ �ه دست سوار ماش��

خ�� عص�� دلنگرون بودم آروم قراری نداشتم

.مقا�ل آژا�س �ارک کردم و داخل شدم  
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دم ، اونم �شدە خ�� اضطراب داشتم تا حاال تا این حد من نگران �شدە بو 
م �ذارە ... فتادە شک نداشتم اتفا�� براش ا. منو نگران کنه و ب�خ��

ی که انجام داد و آدر� که توت�ا . موض�ع رو گفتم که مدیر آژا�س و �ا پ�گ��
. رفته بود رو بهم دا

... رو �اغذ نوشت و ازش گرفتم 

 ارادە قد� ن�ا� �ه برگه انداختم �ا د�دن آدرس چنان جا خوردم که �� 
:عقب رفتم و ز�ر لب گفتم 

.اتاف�� براش افتادە �اشه زندت نم�ذارم ...  در�ا _

ە ،  داشتم احتمال دادم خود در�ا ازش خواسته بر !.  �س رفته پ�ش در�ا
سکته م�کردم 

...در�ا خدا لعنتت کنه که راحتم نم�ذاری _

�  شمارە در�ا رو گرفتم ، جواب نداد،  عص��  بودم �ه شدت  ،  منتظر افش��
.نموندم و خودم را� و�الی در�ا شدم 

؟ ...ب�ینم  مگه آروم بودم،  مگه این زن وجودش م�ذارە من رنگ آرامش
 م�کردم 

�
� دیونه ها رانند� .ز�اد  �ا �عت.آروم قرار نداشتم ع��

م بهش آدرس دادم و گ � خ�� دادم که کجا دارم م�� فتم رفته د�دن �ه افش��
.در�ا 

.ن�م ساعته رس�دم و�ال 

کردم و پ�ادە شدم که   مثال  دیونه ای بودم که افسار �ارە کردە ، چنان  �ارک 
... ک� جلو دارم نبود از خشم 

ت�ا گو�� خاموش اون �ا توت�ا حرف زدە حتما ناراح�ش کردە، �اری کردە تو 
.کنه 

که توت�ا �مو گور   و کجا رفته بود خدا م�دونه ؟؟ حتما دلشو سوزوندە بود   
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شدە 

�ه زدم که ان�ار از این اف�ار داشت منو م�کشت،  چنان �ه در �ا ل�د و  �� 
� گفتم  :ازجحا کندە م�شد و �ا ف��اد و خشمگ��

...در رو �از کن عو�� _ 

�ات مشت و  دم �ا �� � � طور عص�� و دیوانه وار �ه در م�� ا  هم�� ل�د و نا��
ود  و اعصا�م بود که م�گفتم ،  مگه دست من بود  �ای توت�ا  در میون ب

... داغون 

...این زن جادوگر توت�ای منو اذ�ت کردە 

]13:58 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۰_�ارت#

نو �ه خو�� نگه�ان نکب�ش جلو در اومد شناختمش  ، اونم م... در �از شد 
:شناخت که �ا عص�ان�ت  گفت 

ته _  هوووی چه خ��

د �ه در اصال محل �ه حرفش نزدم چنان �سش زدم �ا عص�ان�ت که خور 

ل  منم عص�� و غ�� قا�ل کن��

برو کنار ب�ینم _

�شت �م �ا داد و ف��اد اومد 

؟...�تو  انداخ�� مگه ط��له است ... هووووی کجا _

:��اد گفتم اینقد عص�� بودم که ترس�دم �ال�� � این ب�ارم که �ا ف
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خفه شو لعن�� ... خفه شو _ 

دن  و�ال رفتم،  �ا خشم و عص�ان�ت ، خون خونمو � خورد . سمت � ، �ارد م��
ت که در�ا از در محاله خون بزنه اینقد عص�� بودم که ن�اهم �ه �له ها رف

ون  مث هم�شه ن�مه برهنه  .اومد ب��

د این رفتارش رس�دم هنوز هیچ حر�� نزدم ، خ�� ر�ل�س بود منو آت�ش م � ��
:که گفت 

؟... �� شدە ع��زم _  

و و خشم ، و �ا پوزخندی زدم و �ا خشم �له ها رو �اال رفتم و �ا حالت د
:عص�ان�ت ز�اد  آت�ش از چشمام � �ار�د گفتم 

توت�ا کجاست ؟_ 

؟...توت�ا _

ارت ازن� .اهش می�ارە خودشو زد �ه اون راە،  این زن �ه جادوگرە ، ��

:جلوم ا�ستادە بود،  �ا ف��اد گفتم 

!آرە توت�ا _ 

:�شت چش� نازک کرد و گفت 

ی ؟_  �اغ نامزدتو از من م�گ��

:�ا ف��اد گفتم 

برای اینکه امروز اومدە د�دن تو _ 

:�از ر��لس و خون �د   بود و  من آت�ش � گرفتم ، گفت 

.اومد ع� و رفت _ 

:و گفت  پوزخندی زد و ادامه دادە ممزمان �از �شت چش� نازک کرد 

؟...ولت کرد   _ 
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اذی�ش کردە  این زن رو اعصا�مه دارە اذیتم � کنه حتم دارم این زن 
...تحمل کنم  چزوند�ش حرفها�� زدە که توت�ا رو دلخور کردە،  نتو�ستم

مع شد اینقد حمله کردم سم�ش �ا خشم گرد�شو گرفتم و توانمو تو دستم ج
عص�� بودم که تو حال خودم نبودم 

ک��وندم �ه    سمت دیوار هلش دادم در حا� که چنگ زدە بودم �ه �لوش ، 
:��اد گفتم دیوار  ، چنان جیغ زد  که فشار دستم ب�ش�� کردم و �ا ف

�� بهش گف�� نک�ت ؟؟؟_ 

ل کردن عص�ان�تم اصال محا ل بود از الی ه��� حال�م نبود،  واقعا کن��
:دندونام غ��دم 

کجاست ؟_ 

انه �ه �لوش �ه �فه افتاد و �ه سخ�� س� کرد �ا دست دستمو که وحش�
:چنگ زدە بود مهار کنه گفت 

دی ...کر...فم ..خ_ 

ود این زن اعتنا�� �ه حالش و �فه هاش نکردم خون جلو چشام گرفته ب
چنگ زدە �ا حساد�ش �ه خوش�خت�م که �ا ف��اد گفتم ؛

چ�ارش داش�� عو�� ؟_ 

� چطوری رس�د  !نفهم�دم افش��

د   دستمو گرفته بود و   در�ا �ه شدت �فه � کرد رنگش �ه  � کبودی م��

� عص�� س� در مهار کردن من داشت �ا التماس و عص�ا :ن�ت گفت افش��

مهندس خفش کردی ..ولش کن _ 

لو�� که �ه دیونه شدە بودم چشمم ه��� نم�د�د جز �... �از توج� نکردم 
دم، د�گه از �فه کردن �ه نفس نفس زدنهای �ل ند رس�دە بود شدت � ف��

رنگ چشماش سف�د 
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� �ا مشت مح�م زد تو ش�مم که ف��ادم  �ه هوا رفت و  :�ا ف��اد گفت  افش��

...ولش کن کشت�ش _ 

:ک���دمش �ه دیوار فشار دستم شل شد و �ا ف��اد گفتم 

؟...لعن�� توت�ا کجاست _ 

]13:58 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۱_�ارت#

� �ه زور عص�ان�ت دستمو از �لوی در�ا جدا کرد  افش��

 � خفش کردی .. مهندس این راهش ن�ست _افش��

�  مخاط�ش مفرد بود  � �ار بود افش�� اول��

د � !�ا من این طوری حرف م��

:ر داد زد محل ندادم تمام دق دل�مو � در�ا خا� کردم که این �ا 

لعن�� کشت�ش _ 

ون دادام ...  نفس  �ا حرص  ب��

� رو  هل دادم،  در�ا رو �ه سمت دیوار   هل دادم   افش��

تتا جدا شدم از در�ا اصال  رو �اش   توان ا�ستادن  نداش

� ت  �  زانو زد ، �ش �این دوتا کف دستاش رو زم�� ک�ه زد و �ه شدت رو زم��
�ه �فه افتاد 

� ن�اهش �ه من بود، افش��
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� گفت   :من ن�اە نفرت �ارم �ه در�ا که افش��

ل کن مهندس لطفا _  خودتو کن��

�ا ف��اد دستمو سمت در�ا  دراز کردم 

� و گفتم  :اشارە کردم بهش و ن�اهم �ه افش��

معلوم ن�ست این کثافت �ه توت�ا �� گفته که غی�ش زدە _  

 � پ�دا م�شه مهندس آروم �اش _افش��

ان�ار بهم م�گفت آروم ن�اش ب�ش�� جری تر � شدم ، 

م م�شدم دو قدم فاصله رو سم�ش رفتم �ا نفرت از الی دندونام   خ 
سم�ش چنگ زدم از موهاش و �ا غص�ان�ت کش�دم 

:�ش رو دادم �اال و ف��اد زدم  

�گو کجاست ؟؟_  

عص�ان�ت و  ن�اە وتامون �ه هم بود اون  شا�د نفرت و من خشونت نفرت
انزجاری عمیق که �ه دلم چنگ زدە بود از سوی این زن

د �ش رو داد از درد کش�دە شدن موهاش که �از وحش�انه تر کش�دم جیغ ز 
عقب تر

:�ا نفرت ز�اد حرصمو �ش خا� � کردم گفتم 

�ال��  ب�اد �ش پ��ا زندت نم�ذارم _ 

میون خشم من و درد کش�دە شدن موهاش پوزخ�د زد

�ا نفرت تمام که حس کردم   

:دستمو از عقب که موهاشو گرفته بودم،گرفته بود گفت 

برو �درک _ 

قب عص��م کرد �ه شدت همون  طور موهاشو کش�دم و پر�ش کردم ع
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چنان جیغ زد گوش فل� روکر کرد 

:�ا  ف��اد گفتم 

 �ا خفت کنم �ا دست خودم _ 
�

م��

:فت داد و گ. از الی دندوناش �ا خشم ز�اد ن�اە آ�شی�ش رو بهم

ازت متنفرم _ 

:منم پوزخندی زدم و �ا عص�ان�ت تو لحنم گفتم 

�ا�د چند سال ق�ل این حرفتو �اور � کردم _ 

� �اال�ش ا�ستاد و گفت  :افش��

توت�ا کجاست خانوم دک�� _ 

� کنه گفت :�دون اینکه ن�اە افش��

م _  .من ازش ب�خ��

� خو��د بود �از خوب بود حد اقل جلوی منو م�گرفت و  :گفت   افش��

� واسه �� توت�ا اومدە مطب شما و _  ن�� � االن  �ا ز�ون و�ش حرف م��
� که غی�ش زدە ؟ کجاس ؟ شما بهش �� گفت��

کردم سم�ش   پوزخند زد که �از من از رفتارش از کورە در رفتم و حمله
د ... موهاشو �از کش�دم  � جیغ م��

ل نبود  .من شدت عص�ان�تم �از قا�ل کن��

گندت بزنن در�ا لعنت �ه تو که عم��ه آرامش برام نذاش�� _

رحم  نداشتم د�گه داشتم دیونه م�شدم 

دم کنارش و �ا چنان موهاشو کش�دم و  زانو ز ! این زنو منو �ه �ازی دادە 
د  � :گفتم   خشم از الی دندونام ، اون مدام �ا تمام وجودش جیغ م��
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حرف بزن لعن�� _ 

:فت �عد چند لحظه �ا گ��ه  و جیغ گ! اصال مروت تو �ارم نبود 

م��م م��م ولم کن _

:مح�م  تر کش�دم که میون ج�غش گفت 

...آشغال م��م _ 

]13:58 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۲_�ارت#

:�ا ف��اد گفتم 

بنال _ 

:�ا گ��ه گفت 

...خونه ی الناز _ 

ص�ان�ت همون طور که موهاشو کش�دم هلش دادم �لند شدم �ا خشم و ع
:تف انداختم جلوش و �ا ف��اد و خشونت ز�اد گفتم 

بهت رحم نم�کنم ... م�کشمت ا�ه  �ه خراش بردارە _ 

� نا آروم بود  دستمو گرفت و گفت  :افش��

.ب��م تا دیر �شدە _ 

� عص�� رو کرد سمت در�ا �ا خشم ز�اد گفت  :افش��

بهش خ�� �دی خانوم دک�� فاتحو �خون _  
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:رو کرد سمت من و گفت 

..مهندس �ا�د �ه �ل�س اطالع �د�م _ 

هیچ .. .مجال ندادم و �ا �عت سمت آ�ارتمان الناز حرکت کرد�م ...
آرام�� احساس ن� کردم 

ردنم در حال هیچ دل آرو� از  بودن  توت�ا  پ�ش الناز نداشتم، رگ گ 
.منفجر شدن بود از خشم و عص�ان�ت 

)توت�ا ( 

د و هیچ  در�ا که رفت الناز ل�ه ی تخت �شست و �ا ل�خند که حالمو  � بهم م��
:برام خوشایند نبود  گفت 

؟...خو�� خوش�له _ 

:پوزخند زدم و �ا خشم و عص�ان�ت گفتم 

دستمو �از کن لعن�� _ 

ز دوستای  ر��لس بود ،  د�گه ل�خندش برام چندش آورد بود   اینم ا
� و گ �اشا که بهشون اعتناد داشت همشون کث�ف و خائ�� :فت ام��

آروم �اش کوچلو _ 

!هرچه تقال کردم دست و �امو �از کنم مگه فا�دە داشت

ردم مح�م�� نم�دونم �ا �� �سته بودن که  هر چه س� م�کردم حس م�ک. 
:��ه گفتم م�شد ، از ل�خنداش آت�ش � گرفتم اش�م در اومد که �ا گ

�اشا �فهمه زندت نم�ذارە _  ام��

م�دونم ع��زم _

ون داد �ا ل�خند گفت  :نفسش رو ب��

�اشا رو ول �س خودت �اتو �کش کنار ، در�ا د�گه �ه این راح�� ام�� _ 
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نم�کنه 

:�ا پوزخند گفتم 

اونم �ه عو�� آشغاله _ 

�اشا د�گه ک� ن�ست که_ راحت �شه  قض�ه د�گه فرق دارە ، االن ام��
ب�خ�الش شد 

:�ا خندە ی که ب�ش�� حالت تمسخر داشت ادامه داد 

؟!ش�طون تو هم خوب خودتو تو دل ام�� �اشا جا کردی _ 

:ن�اهم �ا گ��ه بهش بود و گفت 

کش , شدی عشقش _  شدی خانومش ، دل��

:چشم �ستم �ا گ��ه و  ادامه داد 

�ست ق�ل و �عد در�ا البته ام�� �اشا از اول اهل را�طه های متعدد نبودە و  ن_ 
�ا ز�� نیود تا اینکه � رو �له ی تو پ�دا شد 

:�ا پوزخند گفت 

�اری که هیچ .  ..اما توی الف �چه اونو ز�ر رو کردی ح�� ب�ش�� ازدر�ا _ 
ی هیچ وقت نتو�ست،  ق�ل در�ا که نزد�ک شدن �ه ام��  �ه رو�ا بود  دخ��

:�از پوزخند زد و گفت 

بهش اعتماد  اما مهندس احمق بود میون اون همه دخ�� دل �ه در�ا داد _ 
کرد ف���شو خورد 

اما �ا گ��ه ... ن�اهم کنج�او بود 

�ا و �ای�ند�ش در�ا ز�ادی خوش�ل بود ام�� هم ز��ا �سند از انتخاب در _
...�� آشنا شد معلوم بود ، در�ا دوست جون جون�مه �ه واسطه ی من �ا ام

:پوزخندی زد و ادامه داد 
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ارم _  � اما ازش ب��

:ن�اهش رو از من گرفت �ه رو �ه رو داد و گفت 

ە ی که پر از خ�انت ب_  �اشا سهم من بود نه اون دخ�� ود ام��

:ن�اهم متعحب بود که برگشت ن�اە من کرد و گفت 

�اشای احمق ه_  یچ وقت نفهم�ددر�ا �ا� و نج�ب نبود اهل خ�انته اما ام��

]13:58 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۳_�ارت#

:پوزخندی زد و گفت 

� ز�اد در�ا و احمق بود�ش هیچ وقت عی�ش ر _  و نم�د�د از دوست داش��
نفهم�د 

ن�اهم بهش بود اش�م بند اومد 

حاال دست در�ا برام رو شدە بود

ە از در�ا ؟اما از کجا معلوم  الناز درست م�گفت ، خصومت شخ� دار  

�ا_الناز  شا خوب شدە بود در�ا �ه عو�� �ه تمام معناست حاال هم که ام��
کش�دە   �ازم م�خواد �ه کثافت �ار�اش ادامه �دە �ای منو هم وسط

:خند�د �ا خندە ادامه داد 

�اشا م�کنم _  اما من   این �ار �ه خاطر ام��

:سمت من �شو خم کرد و ادامه داد 
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؟...م�دو�� چرا _ 

:فقط ن�اش کرذم که ادامه داد 

هیچ وقت ...  دس�شو واسه ام�� رو کنم،  من ام�� رو خ�� دوست داشتم_ 
�اشا رو �دست ب�ارم نتو�ستم دل ام��

:�ا خندە ی ر�زی ادامه داد 

�لوندە  اما  تواین �ار رو کردی اون هم�شه عاشق دخ�� �ا موهای_ 

:�ا پوزخند ای��ار ادامه داد 

ازت نخواست موهاتو رنگ ک�� ؟؟؟_ 

� طور ن�اهش �ه من بود نف� ب�� .... سکوت کرد  ون داد و چند لحظه هم��
:گفت 

�اشا اینو حس کردە که ع...تو خ�� �ا� اینو مطمئنم _  اشقت شدە ام��

:ب�ش�� سمتم خم شد و آروم تو چشمام زل زد و زمزمه کرد 

هنوز �ا�رە ای ؟؟_ 

:چشم �ستم،  اش�م � خوردن رو گونه هام که ادامه داد 

. دارام�� �اشا بر خالف تصور همه خ �� متعص�ه و البته وفا_ 

:�ا ح�ت ادامه داد 

.حقش نبود ، در�ا بهش خ�انت م�کرد _ 

� لحظه صدای �از شدن در اومد و صدای �ا که تر� تو ح ر�اتم و هم��
:ن�اهم �شست که �ا ل�خندی گفت 

س _  محسنه ...ن��

 شخص�
�

ت دارە �ا خوب نم�دونم چرا وق�� ل�خند � زد حس � کردم دو�ان�
؟...�ه نظر � رس�د �ا 
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:�لند شد و ل�خند داشت هنوز  �ه پوزخند ت�د�ل شد و گفت 

ودت کردی من نم�دونم چه جذابی�� داری که محسن ما رو هم دیونه خ_ 

ای برنزە است  �اشا محسن عاشق دخ�� بر خالف ام��

: خم شد،  دست آورد جلو گونمو  نوازش � کرد ، ادامه داد 

محسن خ�� از تو خوشش  م�اد ، �د دلشو برد�ا _ 

�ا گ��ه � کردم  د�گه ترس بر رفتارم غالب شد 

؟!�ه نفس نفس افتادم ن� دو�ستم �� تو �ش م�گذشت 

م از ترس که �ا حاال که محسن هم اومدە بود واقعا د�گه داشتم دق � کرد
:گ��ه گفتم 

تو رو خدا بهم رحم کن _ 

:�ا پوزخند گفت 

محسن خ�� خ��ه دوست دارە بهت آسی�� ن� رسونه _ 

دم ل�خند رو افتا. همون لحظه محسن تو آستانه ی در بود د�گه �ه هق هق
:د و گفت ل�اش بود و تمام ن�اهش که حس خو�� بهش نداشتم �ه من بو 

حالش خ��ه ؟_ 

فت گفت  :ن�اە خ�سم �ه الناز بود سمت در خرو�� م��

.طف� خ�� ترس�دە ... اذی�ش نم�ک�ا _ 

�� �شت اون محسن ک�شو در آورد رو م�ل پرت کرد و �ا چشم� که �ه سخ
:هاله ی از اشک که چشمام غرق بود د�دم  و  گفت

...�ه عشق �ازی کوچولو _ 

ون رفت  الناز  �شو تکون  داد و �دون حر�� ب��

که  تمام ن�اە    تا اون قد� جلو اومد من �ه سخ�� خودمو رو تخت �ا گ��ه
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ا تمام وجودم �ا چشام تندتند � �ار�دن و �. ترسانم بهش بود کش�دم عقب، 
.التماس بهش ن�اە کردم 

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۴_�ارت#

دست آورد جلو جیغ  خفه ای زدم و �شت بندش هق هق،

...رس وق�� اش�امو �ا� کرد احساس کردم دارم جون � کنم از ت 

 داری کوچلو _
�

چشمای قشن�

هنوز �ا دس�ش گونه و چشمامو نوازش م�کرد 

د   � :و زمزمه وار حرف م��

.از اون ش�� که د�دمت اصال آروم قرار ندارم _ 

:ل�خند زد و حال منو دگرگون تر،  ادامه داد 

االن  اینحا�� آرومم _ 

داشت موهامو ای��ار نوازش م�کرد 

ای مث توام،  برزە دلچسب _ ... من عاشق دخ��

رابر شد د�که �ا لذت از د�دنم چنان �ه وجود اومدە بود که ترسم چند ب
:هق هقم هم از ترس خفه بود، گفت 

موهاتم که �لندە _ 

م شد و جیغ زدم و چشمامو �ستم عقب تر رفتم فا�دە نداشت وق�� خ
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:عمیق موهامو بو کرد 

.�ه مهندس حق م�دم عاشقت �شه _ 

!�� �م ب�ادقل�م ا�ست کرد من د�گه تاب نم�ارم نم�دونم قرارە چه �ال

ه تو گوشم زمزمه کرد

:حس کردم دن�ا دور �م دارە � چرخه،  گفت  

...اما تو مال م�� _ 

خت د�گه جا�� �ه گ��ه و ترس و لرز ب�ش�� عقب رفتم �ه پهلو بودم رو ت
� داد و گفت  :نبود برم خودشو سمت من خ��

�م منو تو _  . از اینجا م��

:�ا ل�خند ادامه داد

،  آرە _  ،  زنم م��� ...مال من م���

:�ا���ه و ترس ز�اد گفتم 

...عو�� _ 

:�ا ل�خند گفت 

من �ه تو � رسم در�ا �ه �اشا _ 

:آب دهنمو قورت دادم ن�اە نفرت �ارم بهش بود و گفتم 

دین _  . شما بو�� از ا�سان�ت ن��

:�ا حرص ب�ش�� از الی دندونام ادامه دادم 

عو�� _ 

:�ا ل�خند و مثال ر�ل�س گفت 

ن�ستم فقط حقمو م�خوام،  تو سهم م�� نه �اشا _ 
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ون داد و اینار ��م حرص چاش�� لح�ش کرد و ا :دامه داد نفسش رو ب��

و مال هم�م  ، �اشا هم�شه از من �تر بود ، اما ای��ار نم�ذارم  من ت_ 
خانوم خونم م��� 

دو�ارە دست برد تو موهام 

�ن ها رو برات م�ارم ،  جونمو م�دم ،  �اشا هرچه �_ خواد براش به��
مح�است اما ای��ار نه نم�ذارم تو مال من م��� 

گ��م حا� برام نذاشته بود

:هق هق کردم و �ا گ��ه گفتم  

حالم ازت بهم م�خورە _ 

ی منو ا_ ین طوری از �ا بهم عادت م�ک�� ،  م�دو�� چ�ه تا حاال هیچ دخ��
ای ز�ادی وقت گذروندم  ننداخته ، من �ا دخ��

:خند�د و �ا خندە ادامه داد 

ی �شم نه _  ن�چ �شدە ... اما تا حاال خودم هال� دخ��

:ل�خند �ا �ه چشمک که چشم �ستم و ادامه داد 

.واسه داش�نت لحظه شماری م�کنم _ 

اومد �اال رو تخت که حیغ زدم

زما�� که �ه پهلو بودم  

و �ا ل�خند روم خ�مه زد

� ت�ش و دستاش بود  دم وق�� ماب�� � .م از شدت ترس نفس نفس م��

از شدت ترس ز�ونم قفل کرد 

دم فقط  � .گ��ه هام بند اومد نفس نفس م��

م هلش �دم اما دست برد د�مه های مانتومو �از کنه س� کردم که �ا �اها
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.نمیتو�ستم 

:رو �اهم �شست �امل جیغ زدم و �ا جیغ و التماس گفتم 

تو رو خدا ... تو رو خدا _ 

دست بردار نبود ان�ار داغ کردە بود حالش نرمال نبود 

د�مه مانتمو �از کرد  

:کرد   ن�اهش خمار بود ،  حا� خو�� نداشت و �ا نفس نفس زمزمه

س ، آروم �اش _  آروم �ا�� منم آرومم ... ن��

�غم و �از �ه دست و �ای �سته س� داشتم از خودم جداش کنم ،  ج
.تقالهام و التماسام فا�دە نداشت 

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۵_�ارت#

�ه لحظه از روم �لند شد

دم   � ...منم �ا ترس و حشت و هراسون عقب رفتم و جیغ م��

خودشو �ا �عت بهم رسوند

د گفت    � :�ا هوس شد�دی که تو صداش م�ج م��

...آروم �اش ع��زم،  نم�ذارم که اذ�ت ��� _ 

ی انداخت صداش دلمو �ه وحشت ب�ش��

:لح�� که تو صداش حس کردم و خمار و داغ ادامه داد  
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.من �ارمو �لدم _ 

:�از �ه گ��ه و التماس افتادم و گفتم 

تو رو خدا بهم دست نزن �ار�م نداشته �اش _ 

�ش تو تو �غلش بودم �ا شهوت ز�ادی �ه تنم دست � کش�د ، صور ... 
.گودی گردنم ، حالم داشت �د م�شد 

م بند اومد �ارم از ترس و وحشت گذشته بود �ه مرز سکته رس�دم هق هق
.بود نفس نفس � زدم از شدت ترس 

.حالت ته�ع شد�دی داشتم از خ�� بوسه هاش 

.لعن�� اینقد داغ و وح�� بود داشت خفم م�کرد 

منو �ه خودش چسبوند مانتوم  در آورد 

� سف�د فقط تنم بود  ...�ه سوت��

�ه هق هق و عجز شد�دی افتادم

!وق�� صور�ش و بوسه هاش رو چا� س�نم بود 

�  رو تنم که �ک لحظه   آرزو کردم  دستاش چنان مانور وحش�نا� داش��
�اشا برسه  ...ام��

: صداش زجرم � داد وق�� �ا شهوت و ن�از ز�ادی زمزمه کرد 

ناب و �کر ... حق دارە �اشا تو معرکه ای _ 

:وا�� گفتم �ه گ��ه افتادم دست و �ا زدم،  که �ا گ��ه و عجز و نات

ام�� کحای�� �ه دادم برس ... ام��  _ 

.و میبوس�د �ه دست �شت �مرم برد و �� �شت گردنم �ا ولع ز�ادی  من

دم....  � �ختم و ام�� و خدارو صدا م�� ... من دیوانه وار اشک م��
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هق هق کردم ب�ش�� 

....�ا ولع ...وق�� سوت�نمو �این کش�د و  

�اشو تو ح��مم   داشتم دیونه م�شدم ام�� هیچ وقت این �ارا رو نکردە بود 
نذاشته بود 

�ه تقالی ز�اد و گ��ه و هق هق خودمو م�خواستم �کشم �اال

.رو �اهام �شسته بود و اجازە تکون خوردن بهم نم�داد 

و خدا رو صدا  از ته دلم گ��ه � کردم... وحش�انه �ه حالم افتادە بود و 
...زدم 

:ان�ت گفت که �ه دفه در �از شد النار �ا عص�ان�ت داخل شد  �ا عص�

چه غل� م�ک�� ؟_ 

نو ازمن جدا کرد که الناز �ا عص�ان�ت �ه زور او .. محسن دست بردار نبود ، 
:و �ا داد گفت 

دیونه قرارمون این  نبود _ 

ل  ، ا قا�ل کن�� زم که جداش محسن خن�� عص�� بود ، ن�اهش خمار وغ��
شدم س�نم  کرد �ا ترس و لرز و  هراس عقب عقب رفتم و تو خودم  جمع

دم ب��دە ب��دە  داشتم �ه خودم � لرز�دم ،  و هق هق م�کر ... معلوم ن�اشه 
..فس ننفس � زدم

:الناز �ا خشم گفت 

؟ حالیته چ�ار م�ک�� ؟...دیونه شدی _ 

:محسن عص�� �قه ی پره�شو �از کرد و �ا خشم گفت 

گند زدی �ه حالم _ 

ر که صدای  س�� بود  از الناز �ع�د بود البته از اینکه نجاتم داد خدا رو شک
 هق و �ا صورت  محسن  رو ش��دم از ترس چشنامو �سته بودمو فقط هق
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:خشم گفت 

ل کن ... عو�� _  خودتو کن��

:محسن �ا خشم داد زد 

آشغال  عو�� خود�� تو اون در�ای_ 

:الناز اشارە �ه من کرد و گفت 

خت ، بهش دست بز�� اعدام م��� �د�.. ؟ !م�خوای بهش تجاوز ک�� _  
فکر کردی مهندس راحتت م�ذارە 

:محسن  خ�� عص�� بود،  پوزخندی زد که الناز ادامه داد 

ە رو اذ�ت ک�� _  قرار این نبود که دخ��

:محسن �ا ف��اد و عص�� گفت 

�ه ساله � خوامش _ 

:الناز �از داد زد و عص�� تر  گفت 

خودتو جمعو جور کن �م دخ�� دور و برت ن�ست... �ه جهنم _ 

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۶_�ارت#

: زدم و گفت النار ن�اە من کرد  من که از شدت ترس و گ��ه نفس نفس �

� این دخ�� این �ارە ن�ست _  بب��

:�عد مک�� کوتاە ادامه داد 
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مگه در�است _ 

:�ا پوزخند ادامه داد

� �شو�ش دادی ش�ش تو تخت بود_  . تا چراغ س��

:�ا پوزخند  �شت چش� ناز کرد و ادامه داد 

 دارمفکر کردی خ�� ندارم  ؟ از را�طتتون و گند �ار�اتون خ�� _ 

:محسن داد زد 

...خفه شو _ 

:الناز هم عص�� بود هم حر� که �ا پوزخند گفت  

�ا  اون در�ای هرزە از �ه طرف! همینو فقط �لدی! آرە خفه شو _ 
�اشای احمق نامزدی کرد از �ه طرف ش�ا تو اتاق خواب تو بود  ام��

جفتتون �ه ر�ش اون احمق � خند�دین ،  

االنم دست از �ش بر نم�دار�ن ؟؟؟ 

در�ا خودش خواست �ا من �اشه من که مجبورش نکردم ؟_

اون ... ستم ؟از اون پول � کش�د �ه تو م�داد فکر کردی در ج��ان ن�_
� چند صد م�لیو�� ، در�ا واست خ��د  ماش��

�ا پوزخند از الی دندوناش ادامه داد 

ول گرفت �ا پول اون احمق گفت م�خواد مط�شو عوض کنه از �ا�اش پ_
...مطبو عوض کرد و از ام�� �اشا پول گرفت داد �ه تو 

...بود  ن�اهم بهشون  بود ش��دن این حقایق از جف�شون برام عج�ب

�اشا  خوشش ن� اومد ، ام�� _محسن  �اشا بهش پ�له کرد  در�ا از اولم از ام��
ول کن نبود 

نقطه ضعف  در�ا هم خوب سو استفادە � کرد  دست � ذاشت رو _الناز 
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ام�� ، 

�اشا �ازی � کرد و هر�� م�گفت ام�� اح مق  بهش  نه �ا احساسات ام��
نم�گفت  

:محسن �ا خشم حرص ز�اد گفت 

�� ؟_  � تو چرا اینقد سنگ اون احمق رو �ه س�نه م��

:�عد �ا پوزخند ادامه داد 

ظر �اشا رو واسه اینکه تو هم عاشقش او��   اما هیچ  وقت نتو�س�� ن_ 
جلب ک�� 

:ه و گفت شانه ای �اال انداخت اما معلوم بود از درون  آت�ش گرفت

برام مهم ن�ست _ 

�  گفت  :محسن �ا پوزخند کش داری و لح�� تمسخر آم��

که مهم ن�ست ؟؟؟_  

:د الناز فقط �ا خشم و عص�ان�ت ن�اهش کرد،  محسن ادامه دا

....م�� بز�� االنم این دزدی و مسخرە �از�ا �ار توعه که زهرتو �ه ا_ 

:الناز عص�� گفت 

م تو �اری �ه ادامه �_  از نداشته �اش من آرە م�خوام از جف�شون انتقام �گ��
... تمام نقشه هام مو �ه مو روشون �ار کردم 

ی ادامه داد  � :و �ا لحن تهد�د آم��

من طر�� ،  اما حق نداری بهش دست بز�� ،،، بهش دست بز�� کثافت �ا _ 

ه �ه گ��ه هام ادامه ن�اە الناز �ه من بود �ا التماس ن�اهش کردم،  �دون تو ج
:داد 

ە تا حاال ک� بهش دست نزدە دست نخوردە ا_  � این دخ�� ست ، بب��
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ذارە برات در�ا هم �ار�ش نداشته �اش ، �ذار من �ارمو انجام �دم تا خودش �
�ه ام�� برسه تو هم �ه پول ام�� احمق 

:�ا پوزخند ادامه داد 

ن دخ�� رو خط بزن �ا در�ا هم عشق �ازی کث�فتونو ادامه �دە ، اما دور ای_ 

�ا تهد�د و مح�م گفت ؛

روشن شد ؟... این این �ارە ن�ست _ 

:ر�� گفت محسن ای��ار لح�ش آروم�� بود اما �ا خندە ی کش دار مزخ

م�اد �اغ در�ا ؟کور خوندی ام�� _  �اشا م�دونه در�ا تو فکر کردی �ازم ام��
بهش خ�انت کردە 

ی بر مال ن�اە من �ه جف�شون بود هرچه ب�ش�� � گذشت حقایق ب�ش�� 
:م�شد که �ا پوزخند ادامه داد 

...ستادن �مال خودش بهم گفت که �� عکسهای منو در�ا رو براش فر _ 

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۷_�ارت#

م ، تا حاال �ا�د �ار � بودە ن� دونم �� تهد�دش کردم �گه گفت نم�دون_
...د�دە �اشه اما نم�دونه او�� که �ا در�ا بودە ک�ه 

�ه نظرم �ار خود �ماله اون از تو کینه دارە _

ون داد �ا حرص ادامه داد  :نفسش رو ب��

ری که �مال کرد ، فهم�د �_  ار منه همون �ه خاطر قرار داد ترک�ه و ��
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م اما �اور نکردم از خدمه  ی ام�� �ک�ش ز�ر موقع گفت  ازت انتقام � گ��
....دست  در�ا بود گفت که عکسا رس�دە دس�ش

:الناز �ا لحن استهزا�� گفت 

...  خا� تو �ت �د�خت در�ا جز درد� واسه تو  �� داشته ؟؟_ 

:ن�اە الناز پر از �ز�ش بود �ه محسن و ادامه داد 

هنوز �اهاش را�طه داری ؟_ 

ندارم _محسن 

:الناز پوزخند تمسخری زد و گفت 

نم اما در�ا داری �د�خت خودتو گول نزن تو عاشق در�ا�� من خوب م�دو _ 
تو رو واسه تف��ــــح م�خواد ،

 تو احمق و سادە ای که �ه حرفای در�ا گوش م�دی و هرچه � 
�

گه نه نم��
 نجات داد �ا البته در�ا از ام�� �� کش�د داد �ه تو اون تو رو از و 

�
رشکست�

کنه چرا �اهات پوالی ام�� �اشا اما من موندم این همه تو رو ساپورت م�
ازدواج ن� کنه و فقط واسه تف��ــــح م�خوادت 

:و خند�د و �ا قه قه و ادامه داد 

� �ه عروسک �از�چه ی دست هوس شدی _  ع��

�اس محسن رو در حا� که فاصله اش رو �ا محسن �م کرد و مثال �قه ی ل
:مرتب کرد گفت 

ف هم تو صورتت در�ا ا�ه �� به�� از ام�� پ�دا کنه و خرش کنه د�گه  ت_ 
نمیندازە احمق جون هوس واسه مد�� لذت �خشه 

موهاش برد و  محسن حرفهای الناز براش خوشایند نبود که �الفه دس�� �ه
:گفت 

 _ 
�

مزخرف م��
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:الناز �ا پوزخند گفت 

�اشا خوب شدە و �ازدن�الشه _  ضای �د روز�ار ام�� اما از ق... � بی�� که ام��
�اشا عاقل شدت �ش �ه سنگ خوردە 

:و اشارە �ه من کرد و گفت 

�ه عروسک نج�ب و �ا� ... عاشق �ه عروسک شدە _ 

راسون سمت اصال نفهم�دم صدای آژ�ر �ل�س یهو از کجا اومد که محسن ه
ون رو ن�اە کرد و �ا عص�ان�ت تمام گفت : پنجرە دو�د و ب��

�د�خت شد�م _ 

:الناز �ا عص�ان�ت گفت 

�د�خت شد�م محسن �د�خت _  

:محسن برگشت سمت الناز و عص�� و �ا حرص گفت 

برو  برو پ�ش م��م ،  االن خونه بود اومدم ... تو برو _ 

:هلش داد و گفت 

رس�دن ... ��ــــع الناز برو _ 

الناز هراسون و �ا ترس اتاق رو ترک کرد 

:محسن کنار تخت ا�ستاد و �ا خندە ی چند�� گفت 

...من �ه احمقم آرە که االن دارم توان حماقتمو م�دم _ 

ز نگرا�� بود که نفه�دم �� شد که صدای دو�دن  و  صدای ام�� �اشا که پر ا
د  � :صدام م��

...توت�ا _ 

�ل وجودم  از اومد�ش جون گرفت که �ه گ��ه افتادم 

�اشا بود که �ا حالت دو داخل اتاق شد ، و �شت �ش ه م �ه مامور ام��
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... �ل�س بود 

م م�خند�دم اونم اینقد ام�� دست �اچه شد از د�دنم که میون گ��ه هام خود
...�دون حر�� �سع �ا د�دنم روتخ�� رو  تنم انداخت 

� مقاو�� هم نکرد  .�ل�سا محسن رو گرف��

� تو آستانه در بود �ا د�دن وضعیتم خارج شد .افش��

ام�� �اشا هنوز تو شوک بود 

:گفت   چشم �ستم �ا اشک ،  آروم مضطرب  دست �اچه تر و نگرون�� 

طور�ت �شدە ؟؟ بهت دست زدە ؟... خو�� عشقم ؟؟ حالت خ��ه _ 

این نگران�ش این  دلهرە و اضطرا�ش بهم جون داد 

وع کرد دستامو �ا ز کنه من گ��ه �ه گ��ه افتادم که �ا دستای لرزو�ش ��
 دو�ستم حالش م�کردم اون س� در دلداری دادن من بود �ا اینکه خوب �

خوب ن�ست 

ی ن�ست ع��زم من اومدم _ � .چ��

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۸_�ارت#

... �ه دفه �غلم کرد  دستامو �از کرد  رو تخ�� از رو تن برهنه ام کنار رفت  و 
تو �غلش بودم و احساس امن�ت اما هق هق کردم 

:دستام دور گرد�ش و �ا گ��ه و ب��دە ب��دە گفتم 

سم ام�� خ�� _  می��
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دو�ستم آروم ن�ست موهامو بوس�د غرق بوسه ام کرد تند تند و �ا حا� که م�
چشمای خ�سمو غرق بوسه کرد . دستاش م�لرز�د 

�غض و شا�د  صداش م�لرز�د شا�د دوست نداشت �ه ز�ون ب�ارە �ا گ��ه و 
:هم خشم گفت 

بهت دست زدە ؟_ 

)ام�� �اشا ( 

�ه گ��ه افتاد  د�دمش �ا اون  وضع�ت دیونه شدم اما س� کردم آروم �اشم

دستاش دور گردنم چه حا� دارم من ؟

:که �ا گ��ه گفت 

سم ام�� ، خ�� _  می��

م کنه اما موهاشو نوازش کردم خودم داغون بودم � خواستم �� آروم
وجود توت�ا دوای دردمه

م کرد�ش �مه �ا اینکه این وضع�ت خوشایند نبود، هزار بوسه واسه آرو  

تصور اینکه محسن بهش دست زدە دیونم کردە بود 

زدە که �ا ا�راە  اصال ن� تو�ستم قبول کنم اون عو�� آشغال �ه توت�ا دست
:گفتم 

بهت دست زدە ؟_

صدام �ه وض�ح � لرز�د 

چقد اون لحظه  روتخ�� که از دور ت�ش افتاد ل�اس ز�رش بندش �ارە بود و 
.آت�ش گرفته بودم 

ون ن�اهم بهش  بود،  اصال داشتم دیونه م�شدم دستم م �لرز� د سی�ش ب��
. بود داخل سوتی�ش جا دادم
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... �ا دوتای دستای لرزونم 

کردم ، �اال   تو دلم خطو�شون کش�دم برای اون عو��   ، سوتی�شو مرتب 
کش�دم

:اصال دوست نداشتم �ه ز�ون ب�ارم اما �ا عص�ان�ت گفتم 

...دمار از روز�ارش در م�ارم _ 

�ا گ��ه گفت 

تو نبودی ام�� ،،، ترس�دم _ 

�کرد من مانتو رو تخت بود �ا هرجون کندی ت�ش کردم ، اون هق هق م
آت�ش گرفته بودم 

:صدای جناب �گرد بود که صداشو فقط ش��دم و گفت 

مهندس حال خانمتون خ��ه ؟_ 

�  �سته بود رفتم  ...�لند شدم  سمت در �سته که افش��

:جناب �گرد  

؟....حالشون خ��ه _

�رون دادم از اینکه محسن �ه توت�ا دست دراز کردی ب ود  �ا عص�ان�ت نفس��
:تمام و حرص  گفتم 

...نه _ 

:�گرد 

� هرچه ��ع�� روال قان_  � اقدام کن�� � برای ش�ا�ت � تون�� ��شو � کن��

صم�مانه ازش �شکر کردم .... 

� بود رو �   � مامورای �ل�س برگشتم شالش رو زم�� ش گذاشتم ، �عد رف��
� تمام مدت سا�ت بود آروم زمزمه کرد  :افش��
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�مت دک�� ؟_  تو�� � خوای ب��

:توت�ا �ا گ��ه گفت 

.خ��م احت�ا�� ن�ست _  

:گفتم   کنارم ا�ستادە بود اونو �ه خودم چسبوندم دست دور �مرش و 

مطمئ��  ع��زم ؟_ 

:�از هم گ��ه که  بندبند دلم �ارە � شد گفت 

آرە خ��م _ 

 � ...توت�ا �ا من م�ای �ا _ افش��

:��ــــع مح�م و جدی گفتم

مش عمارت ،  طاقت دور�شو ندارم اونم �ا این حالش _ می��

ه کنارم  بهم توت�ا ب�ش�� �ه گ��ه افتاد که مح�م�� دور �مرشو گرفتم ک
چس��دە بود ب

:جلوش شدم دو طرف �مرشو گرفتم و گفتم   

آروم �اش ... پ�شتم ع��زم _ 

� که ما رو �ا  این  وضع�ت د�د گفت  :افش��

امری ن�ست. من رفتم مهندس،_ 

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۳۹_�ارت#
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� ا�ستاد ون دادم از توت�ا جدا شدم  هنوز  افش�� ە بود نف� ب��

:ن�اهم بهش بود جلو اومد و گفت 

د�گه آروم �اش شوهرت پ�شته _ 

� خرسند م�شدم  از این القاب و عنوان��

:توت�ا �ا ل�خند و اشک تو چشماش گفت 

مندە اذی�ت کردم _  ، ممنون �ا�ت �مکت ، �� � مر� افش��

� �شو تکون داد انگشت اشارشو جلوم گرف � تهد�د آم�� ت تکون داد افش��
:گفت 

...سم امشب که حالت خوب ن�س �� دو روز د�گه خودم حسابتو م�� _ 

� ادامه داد   �شو انداخت ، افش��
�

مند� :توت�ا �ا ��

ی نگف�� ،. از اینکه ب�خ�� رف�� پ�ش دک�� _  � جان خودم  و �ه مهندس چ��
سم فک نکن ق� در رف��  حسابتو �عد م��

ل�خندی زدم 

:توت�ا �ا اخم و گ��ه سمت من اومد و گفت 

ی بهش �گو_  � � �� م�گه �ه چ�� ام�� بب��

:منم خشک و جدی گفتم 

!حق �ا افش�نه _ 

ته دلم لرز�د  �ا ترس و اشک تو چشمش ن�اهم کرد که محل ندادم �ا اینکه
:اما ت�ب�ه الزمشه که ادامه دادم 

�عد �اهم حرف � زن�م _ 

� �ا گ��ه اش ب�ش�� شد خودشو تو �غلم انداخت،  دستام حصار ت �ش افش��
:ل�خندی سمت در خرو�� رفت و گفت 
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فردا � ب�نمتون _ 

� ممنونم ، لطف کردی _من  .افش��

:صداشو ش��دم،  گفت 

... وظ�فه بود مهندس رو �م�ای من هم�شه حساب کن _ 

:�لند شد صداش که ادامه داد 

خصوصا واسه ت�ب�ه این دخ�� �خورد ب�فکر _ 

:��ه گفت من خند�دم ر�ز که توت�ا �شو سمت در داد و �لند و �ا گ

تو ب�خود م�ک�� _ 

�  خندە �ه ل�م ب�ش�� شد وق�� گفت  :صدای �لند افش��

خ�لی�� پر رو�� _ 

:هق هق کرد که نوازشش کردم و گفتم 

.فعال آروم �اش _

ت خودم سوار شد�م �شت فرمون �شستم  خ�� نگرا�ش بودم مگه دس....
:بود که گفتم 

خو�� ؟؟_ 

:�ا گ��ه گفت 

�ه تنم دست زد _ 

ن راە نبود من آ�ش درونم ب�ش�� شعله ور تر شد سکوت کردم اما این �ا�ا
.محسن رو � جاش می�شونم 

� رو روشن کردم  .ماش��

:�از �ا گ��ه گفت 
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...اون �ه عو�� آشغاله __

. نمیتو�ستم تحمل کنم محسن چ�ار کردە نمیتو�ستم �اور کنم

د روانمو ر�خت بهم  � �ا هق هق حرف م��

... اون ....�ه تنم دست زد اون �ا دستای کث�فش _

:�ا ف��اد و عص�� گفتم  

�سسسسه _ 

نمیتو�ستم ب�ش�� �شنوم 

�ه هق هق  افتاد از ف��ادم 

ن  مثال آرو� ن�اە خشمگینم بهش بود د�دمش �ا عجز و درموندە که �ا لح
:گفتم 

...گ��ه نکن _ 

:�ا گ��ن گفت 

م _  دوست دارم �م��

م�دو�ستم خ�� پ�ش نرفته زود رس�د�م خدا رو شکر 

:عص�� بودم دست خودم نبود که گفتم 

...د�گه تموم شد ، اونم �ا قانون طرفه _ 

�خت بهم که خ شن هق هقش داشت اذیتم م�کرد ب�ش�� اعصا�مو م��
:گفتم 

گ��ه رو تمومش کن که خودم داغونم_ 

]13:59 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 
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چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۰_�ارت#

..معذرت م�خوام _

از اینکه �� خ�� رف�� پ�ش اون زن�که �عد حرف � زن�م _

...ن�اهش کردم که ن�اە خ�سشو داد سمت پنجرە 

 و حواسم �ه  جلوم و ادامه د
�

:ادم ن�اهم �از دادم �ه رانند�

اون حسا�ش جداست _ 

:ب��دە ب��دە گفت 

...ام�� لطفا منو ب�خش _ 

، توت�...  از . ا گ��ون،تمام طول راە رو تا عمارت سا�ت بود�م ، من عص��
...دس�ش خ�� عص�� بودم 

.د تا رس�د�م عمارت پرو�ن مضطرب جلوی در عمارت ا�ستادە بو 

:پرو�ن �ا ددین توت�ا گفت 

� ؟_    دلم هزار راە رفت ، مردم از نگرا��  خانوم خ����

:توت�ا �ا گ��ه گفت 

خ��م  پرو�ن جان _  

.و ��ــــع سمت �له ها دو�د 

:دیر وقت بود س��ــــچ رو دست پرو�ن دادم و گفتم 

ن �ارکینگ _  ...�گو ب��

اق خواب من پرو�ن چش� گفت و منم ��ــــع دن�ال توت�ا رفتم،  داخل ات
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بود �دون اینکه در بزنم عص�� داخل شدم

دمر رو تخت خودشو انداخته بود  

� طور �ه نفس گ��ه � کرد،  خشک و مح�م و دستوری د  ر حا� که در هم��
:رو می�ستم گفتم 

... د�که تموم کن گ��ه رو �م  درد گرفت _ 

:د  گفت �دون اینکه �شو بردارە �از �ا���ه هاش که عذا�م � دا

...چرا منو نمی�خ�� ؟ _ 

دم و جلو رفتم ل�ه ی تخت �شستم شالشو رو �ه زحمت از �ش کش�
:گفتم 

اعصا�مو د�گه خورد نکن این گ��ه ها رو تموم کن _ 

�شو برداشت چشماش �ارو�� خ�س بود 

ح� � دو�ستم مال�مت �ه خ �ج �دم من �ه دلم رو عج�ب لرزوند که �ا ب��
:خودم ظلم کردم و گفتم 

خشود�� �ارت �. هرچه ب�ش�� گ��ه ک�� لج�ازتر م�شم و ن� �خشمت،_ 
قا�ل �خشش ن�ست ... ن�ست اصال توت�ا 

یهو نا�اورانه زل زد بهم

ن رو از من نداشت ی گ��ه  اش بند اومد انتظار ش��دن این حرف و �ا این لح
:که ادامه دادم 

�ار � کردم ؟نم�دو�� چه حا� بودم  ا�ه اتفا�� برات � افتاد من چ_ 

:�از �غض گ��ه و گفت 

ترس�دم بهت ��م،  ترس�دم ناراحت ��� ؟_ 

:�ا پوزخند و عص�� گفتم 
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 ؟_ 
�

ترس�دی بهم ��

:فقط هق  ق که ادامه دادم 

آخه رو چه عق� تو چرا اینقد �� فکری آخه ؟ رف�� د�دن اون زن که �� ؟_ 
رف�� ؟

:جوا�� نداد، عص�� تر گفتم 

ن عو�� چ�ارت چرا بهم نگف�� نهایتا خودم �ه �اری � کردم ، اصال او _
داشت ؟ چه حر�� �اهات داشت که تنها�� �اشدی رف�� ؟

:سکوت کرد که �لند شد �شست و �ا �غض  گفت 

تو � دو�س�� که در�ا بهت خ�انت م�کرد ؟_ 

:این حرف رو که زد عص�� �لند شدم و گفتم 

این موض�ع چه ر�� دارە ؟ _ 

:�ا ف��اد ادامه دادم  گفتم 

چرا حرف عوض م�ک�� ؟؟؟_ 

:�ا هق آرو� گفت 

ا رو فهم�دم _  � من خ�� چ��

�کرد که �ا دور خودم چرخ�دم این موض�ع و �اد آور�ش اعصا�مو خورد م
:عص�ان�ت گفتم 

.�سه توت�ا این قضا�ا �ه تو اصال ارت�ا� ندارە _ 

که �ا   روشو ازم گرفت و �شو گذاشت رو �الشت و آروم هق هق کرد 
:عص�ان�ت  گفتم 

ە �ه این قض�ه اصال فکر نک�� _  .به��

فتم ادامه دادم  :سمت در اتاق م��
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....همینجا منتف�ه _ 

]14:00 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۱_�ارت#

داخل اتاق �ارم شدم 

�ا خش� که تو وجودم بود 

د، ام���ا که بودم از ام���ا که برگشتم این راز زشت و ک��ــــح برام برمال ش 
� تلف�� �مال بهم گفت اما �اور نکردم گذاشتم دال بر تفرق ه و اختال�� که ب��

...خودش و محسن افتادە بود 

.�ای �او صندوق زانو زدم 

... �اد �ا� عکسها افتادم 

و محسن �ا هم  نگهشون داشتم برای این طور مواق� ، وق�� فهم�دم در�ا  
را�طه دارن اول آت�ش گرفتم 

.اما سکوت کردم �ه روی خودم ن�اوردم تا فرص�� مناسب 

�ست �ا�د در�ا �ا محسن معم � برخورد کردم اما، االن د�گه سکوت جایز ن
ن ش�فته و رو رسوا کنم،  اون �ا دلم احساساتم �ا وجودم �ازی کرد م

...عاشقش بودم اما اون 

...پ�شم اما  �اد شبها ووقتا�� � افتادم که ازش التماس م�کردم ب�اد 

� پرت کردم  .�ا�ت عکسها رو �ا عص�ان�ت رو  م��

عشوە هاش و هم خواب�ش ..  ۰۰چقد �ه بهانه های مختلف پول بهش دادم،
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...مال �� د�گه بود 

.م ، زجرم داد چه شبها�� تا صبح �عد رفت�ش �� خوا�� کش�دم ، درد کش�د

...�ا من نامزد کرد اما عشق وحالش مال کس د�گه ای بود 

:پوزخندی زدم و ز�ر لب زمزمه کردم 

دک�� زنان . ..�س �ا�رە بودی ؟؟؟ تو �ه هرزە  بودی �ه هرزە ی کث�ف _ 
بود خوب �لد چ�ار کنه آشغال 

:دور خودم چرخ�دم 

ه خاطر دن�ام من �ه احمق بودم که �اورش داشتم ، در�ا � بود و من �_ 
تار�ک شد

ها حالم �د م�شد،  احساس کردم تنم � داغ شدە  از �اد آوری این  چ��

:�ا خشم ز�ر لب زمزمه کردم 

�مش من احمقو �اش �� ازم پول کش�د و من احمق دو دس�� تقد_ 
.� کردم 

دونام �ا حرص دستم مشت بود که �ا خشم تو هوا تکون دادم و از الی دن 
:گفتم 

... ازت نم�گذرم در�ا _ 

احساس که اون لحطه داشتم و غ�� قا�ل ان�ار

درونمو �ا  � خواستم التهاب!  دلم آشوب بود! �ه حضور توت�ا  دلخوشم 
حضور توت�ا �م کنم

  � ... حضور �ا� اون دخ�� ام�دمو قوی م�ک��

از اتاق  �ار سمت اتاق خوا�م رفتم 

�دون اینکه در بزنم �ه آرو� در اتاق رو �از کردم.  

670



از الی در �� کش�ددم ،  رو تخت دراز کش�دە بود 

ون دادم �ه  .آرو�  تکو�� که نخورد نکنه خواب بود ؟؟؟ نف� ب��

�ن � و صدا�� در رو �ستم  .�دون ا�جاد کوچک��

تاب مش� . ود جلو رفتم ، �ه آرو� سمت تخت رفتم ،  ل�خند زدم خواب ب
...ت�ش بود مالفه تا �مرش کش�دە بود 

الفه رو خم شدم م. چه ن�اە و چهرە ی معصو� داشت اون لحظات ز��ا
...وم نجوا وار ب�ش�� �کشم �اال و ز�ر لب زمزمه کردم �ه آرو� خ�� آر 

.دن�امو  مث قل�ت �ا� کردی برام _

برای  ل�خند زدم ک خواستم قد� عقب برم، سمت حموم �ه آب �دی
شو ش��دم آرامشم احت�اج داشتم هنوز چند قدم دور �شدە بود که صدا

:نجوا وار خواب آلود زمزمه کرد 

؟!منو �خش�دی _ 

ردم طوری که ل�خند زدم، ا�ستادم � جام �دون اینکه بر گردم زمزمه ک
:ش��د و گفتم 

؟...مگه میتونم ن�خشمت _ 

:دم �ه آرو� سم�ش چرخ�دم ،  ن�اهمون بهم  بود که ادامه دا

ی ازم پنهون نک�� _  � اما بهم قول �دە د�گه چ��

:آروم ن�اهشو ازم گرفت و گفت 

قول م�دم_ 

]14:00 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

۲۴۲_�ارت#

:م سم�ش رفتم ل�خند �ه لب داشتم که ل�ه ی تخت �شستم و گفت

مراقب خودت �اش من بهت احت�اج دارم _ 

:�� جا�ه جا شد و گفت 

�ازم معذرت م�خوام _

:انگشت اشارمو رو ل�ام گذاشتم و گفتم 

ه�سسسس د�گه راج�ش حرف نزن _ 

. لب گ��د که �ه آرو� کنارش رو تخت خ��دم 

مش آغوشش رو کنار زدم و  خودمو تو آغوشش جا دادم  �ه شدت �ه آرا
.احت�اج داشتم 

:زمزمه کردم 

.آرومم کن توت�ا آرومم کن بهت احت�اج دارم _ 

م داشتم  ن�اهم �ه چشماش نبود ان�ار �� ��

حت�اج اصال نم�دو�ستم چه مث �ه ���چه ، شد�دا �ه آغوش مادر ا
قدە بود پر ع, آغوش مادری که از �دو تولدم ازش محروم بودم . داشتم 

کرد �ا اندام   خودمو ب�ش�� تو آغوشش جا دادم اونم �غلم. پر ن�از ... دلم 
ردم �� ظ��فش ، آب دهنمو قورت دادم ، �ک لحظه �ا در�ا مقا�سه ک

ازش � �ا تمام ظراف�ش نجی�ه آغوشش که نو . درش�� بود اما توت�ا
.انگشتاشو تو موهام حس کردم 

...ش نف� عمیق �ه س�نه دادم و س�نه ام پر شد از عطر ناب ت�

م �� اخت�ار  نم لحظا�� کوتاە بود که ن�اهم �ه چشماش رفت خ�س بود ،  من
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:اش� تو چشمام بود �ا �غض آروم زمزمه کردم 

 وق�� مهر مادر رو نداشتم_ 
�

و حس نکردم  داغونم توت�ا،  از همون �چ�

:�ا �غض رو پ�شون�م بوسه ای گذاشت  گفت 

...دوست دارم _ 

� همون �� �چه بودم تو خاطراتم تو �غل ع��ز و �ا �غ ض و ب��دە ب��دە ع��
:گفتم 

هیچ وقت تنهام نذار _ 

:منو بوس�د �شت � هم و گفت 

قول م�دم ع��زم قول م�دم _ 

رد که منو ل�خند زدم نم اشکو �ا انگشت ظ��ف و � انگشت داغش �ام ک
:��ــــع بوس�دم جفت چشماشو و گفتم 

حس ب�نمونو دوست دارم _ 

ون  دادم و هیچ مرزی ب�نمون... ل�خند زد لب گ��د  نبود جز  نف� ب��
� ن�اهمون احساسمون بود ...  ل�اسای تنمون  که  این   ارت�اط عم��� ب��

عشق عالقه ولع  را�طه عمیق بود و عمیق تر شد که هر دو همزمان �ا هم �ا 
... ...ل�اهای همو بوس�د�م 

 ....� 
�

ه �ارها خودم �عد �ارهای ش�ا�ت �از جو�� و تنظ�م ش�ا�ت،  رس�د�
� شخص�م نصف راە رو توت از  �ا ماش�� �ا �شت فرمون توت�ا رو رسوندم ش��

��زاد و بود نصفش من رانندگ�ش حرف نداشت،  خودم هم رفتم هتل ،  پ
از برای مراسم رس� خواست�اری  .شهرزاد هم اومدن ش��

مادرم  هم �ه درخواست شهرازد اومد

بودمش ، از  و �درم هم �عد سالها اومد شا�د سالهای مد�دی بود ند�دە
د�دمش شا�د  د�دارش هم ز�اد خرسند نبودم ، آخ��ن  �ار مرگ آقا جونم
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.روم �اشم ب�ش�� از دە سال گذشت دلخو�� ازش نداشتم اما س� کردم آ

.مراسم خواست�اری  تموم شد آبرو مندانه

.ار شد مراسم  �له برون �ا دعوت فام�ل های درجه �ک توت�ا برگذ

� و پونه  �عد  انجام آزما�ش ، دن�ال �ارای جشن ازدواجمون بود�م ، افش��
.هم از هیچ �م� در�ــــغ نکردن 

ره�خته و �ا شعور و مادر توت�ا ز�� فوق العادە آروم و خوش بر خورد و ز�� ف
ستان �ماالت بود،  شا�د  �ه دل�ل  برخوردش �ا آدم های مختلف ت تو دب��

....بود 

از برگزار شد مهوونای ز�ادی از اقوام  توت�ا دعوت  جشن عرو� تو ش��
 � از تهران هم �ه دوستام و اقوام اطالع دادە شد ... داش��

.محفل جشنمون رو رونق �دن  

ش جشن عروس�مون فوق العادە بود فک ن� کردم ایتقد خوب پ�
�ن ها تو عروس�م بودن از مزون و آرا�شگر و ف�ل.برە  ....م بردار و به��

از موندم �خاطر ازدواجم  ت تا �الخرە � گرف...  �ه ما� ش��

سش فوق العادە دل تو دلم نبود  برای عروس ز��ا�م عرو� مختلط بود ل�ا
.ز��ا بود پوشسدە و در شان توت�ا 

کت مدیر عامل و �ارمندای درجه �ک �ارخون ه و �ا تمام کرکنان ��
 � .خانوادهاشون هم حضور داش��

شکر �عد تموم شدن شب جشن از تک تک مهو نا برای حضورشون و  �
.کردم 

]14:00 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

۲۴۳_�ارت#

هد�ه ام �ه عروس و�الی تو شمال ... 

� شد�م  ...سوار ماش��

�ن هتل ؟؟_مادر توت�ا  م��

:ن�ا� �ه توت�ا کردم و گفتم 

�م تهران _  نه م��

اض گفت  :توت�ا �ا اع��

وای ام�� خ�� خستم_ 

� فردا ب��د  احت کن�� مادر توت�ا امشب رو اس��

:نزد�ک چهار صبح بود و��فتم 

م تهران _  خسته ن�ستم ... نه م��

:مادر �ا خندە گفت 

!توت�ا مال خودته چه عجله ای داری _ 

:خ�� خون �د �دون خجالت گفتم 

ش رو تو م�خوام برم عمارت شب ازدواج تو خونه خودم �اشم و ل�اس_ 
.خونه خودش از ت�ش در ب�ارم 

م نازی داشت �شو انداخت، مادر �ا خندە گفت : توت�ا �ه ��

چه فر�� دارە ع��زی من ؟_ 

:ماش�نو روشن کردم و گفتم 

دوست دارم زنم �ا ل�اس عروس �اشو خونم �ذارە _ 
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د که مادر سکوت کرد توت�ا �شو برداشت چشماش نم داشت خ�س بو 
اخ� کردم 

:مادر �ا ل�خند گفت 

ب��د دست خدا ،  ب��د خدا �شت و پناهتون _  

:ر �ا نا�اوری گفت توت�ا برگشت ن�اە مادرش کرد هنوز حر�� نزدە بود که ماد

 همینه د�گه _ 
�

... چته گ��ه م�ک�� مامان ؟؟؟ زند�

:سکوت کردم که مادر ادامه داد 

 جد�د �ا�د از  ع��زانت ج_ 
�

 و دل�ست�
�

وع �ه زند� .دا ��� برای ��

:توت�ا آروم �ا �غض گفت 

سم _  مامان خ�� می��

ون دادم � تو�ستم حدس بزنم منظور توت�ا �� بو  د نف� ب��

:که مادر �ه توت�ا��فت 

ال� خوش�خت ��� ع��زم _ 

� � پوش�دە نب ود که توت�ا رو توت�ا آروم �شکر کرد مادر خم شد از ماش��
� توت�ا برای مادر فهم�دە ا... بوس�د  .ش غ�طه م�خورم �ه داش��

:که مادر چرخ�د سمت من اومد   و آروم گفت   

رس�دین بهم خ�� �دین _ 

� خانوم چشم _ چشم س�م��

مراقب  زنت �اش تا خودش نخواد _

اض و گ��ه ��ــــع میون حرف مادرش رف :ت و گفت توت�ا بود که �ا اع��

ماماااان _ 
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:�ا ل�خند گفتم 

� خانوم مراق�شم _  اونم چشم س�م��

ی حرکت کرد�م  .�عد �ه خدا حاف�� اج�اری دل���

 کردم 
�

روس�م تمام ع.�ه نفس �ه عشق رس�دن �ه عمارت تا تهران رانند�
.طول راە رو خواب بود 

عمارت �ا ورود ما خا� شد 

� رو �ه �ارکینگ بردم و توت�ا ه � مح�ا ، ماش�� م پ�ادە شداما همه چ��

ما حر�� نزد ل�اس عروس هنوز ت�ش بود م�دو�ستم �ل راە رو اذ�ت شدە ا.  
م کردە بود  � منو عاشق�� .اعرا�� نکرد هم��

:ت ن�اهم بهش بود دو طرف ل�اس رو گرفت �� �اال کش�د و گف

اوووف � این ل�اس رو از تنم در ب�ارم ؟_ 

� در آوردم ، و توت�ا جلوتر ر  ...فت رفتم چمدون رو از �شت ماش��

بهش ...  چمدونو تا سالن آوردم منم خ�� خسته بودم �شت �ش رفتم
:رس�دم که گفت 

.خ�� خستم _ 

]14:00 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۴_�ارت#

:که دس�شو گرفتم و گفتم 
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حجلمونو ند�دی _ 

اض و اخم گفت  :�ا اع��

.نگووو خجالت م�کشم _ 

:از �له ها �اال رفت�م  و گفتم 

�غلت کنم ؟_ 

:�ا خندە گفت 

خسته ای آخه حال نداری _ 

:خند�دم و گفتم 

...خ�� _

ز نزد�ک فقط دکراسیون اتاق رو دادم تغ�� �دن  خودم هم ند�دە بودم ا... 
.عکس ، توت�ا اصال در ج��ان نبود 

ه  خودم داخل شد�دم ق�لش ازش خواستم چشماشو ب�ندە �ا خندە �ست ک
�که خوردم جا خوردم  در واقع 

فرە سفار�� بود خ�� ز��ا شدە بود مش� و قرمز تخت بزرگ�� از سایز دون
پر از �ل برگهای رز سف�د 

 از تنم در ر 
�

فت که �ا ذوق دکوراسیون اتاق خوا�مون حرف نداشت،  خست�
:گفتم 

چشماتو وا�ن �لم _ 

رد منم �ا ذوق ن�اهم بهش بود رو�ه روش ا�ستادە بودم که �ا ل�خند �از ک
ن�اهم بهش بود 

:چنان �ه وجود اومد که �ا ذوق خاص و مخصوص خودش گفت 

واااایی�� خدا ،، چه ناز شدە ؟_ 
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ا نر� و احت�اط چشم� زدم ،  �ا ذوق دور اتاق و چ�دمان جد�د � چرخ�د �
�ه �الی رو تخت دست � کش�د 

:گفت   چنان شگفت زدە شدە بود که منم �ه وجد آوردە بود حسا�� و 

� تغ�� دادی ؟_ 

از بود�م سفارش دادم _ وق�� ش��

:هنوز در حال لمس آروم �الی رو تخت بود گفت 

چه �الی ناز�ی�� _ 

ل�ه ی تخت �شستم 

:که خودشو رو تخت رها کرد �ا ذوق و گفت 

وای�� خدا �اورم نم�شه _ 

الب و قلب دست دراز کردم و از دسته ی  �لهای  وسط تخت که �ه ش�ل ج
ت��ن شدە بود برداشتم 

...ن�اهش �ه من بود،  مشغول درست کردن حلقه ی �ل شدم 

:محو تماشا  بود �عد دقا��� گفت 

�ه منم �اد م�دی ؟_ 

:�ا �دج�� و ش�طون گفتم 

نوووچ _ 

ون داد ن�اهم بهش بود که دهن ک�� کرد و ادا مو در آورد ز�ر  نفسش رو ب��
ە بود بهش گفتم  :ن�اهم خ��

... ال� ق��ونت برم _

.چه عش�� � کرد دلم ... خند�د 
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. گرفتم �عد دقا���  حلقه رو  �ش گذاشتم و م��ا�ل چند عکس سل�� 

:�ا خندە گفت 

خ�� قشنگه _ 

اما نه اندازە ی تو _

ز��ات��ن  از رو تخت اومد �این دور خودش چرخ�د محو تماشاش بودم ، 
.لحظات عمرم بود  هم�ت  لحظات ناب و  �ا�ه 

م حلقه کرد  مقا�لش ا�ستادم که اومد جلو چس��د بهم دو دست دور گردن
مو بوس�د که چه قدش �س�ت �ه من کوتاە تر بود رو �اشنه �ا ا�ستاد و گون

.ذو�� م�کردم 

ە بود گفت   :�ا همون حال   که چشمامون  تو هم خ��

..دوست دارم ع��زم خ�� _ 

شنگ دست بردم حجا�شو که مادرش �عد عرو� براش �ست خ�� هم ق
:بود رو �از کردم �ا احت�اط ، گفتم 

...�از کنم برو حموم _ 

:اخ� کرد دستاش دور گردنم جدا کرد و گفت 

خ�� خوا�م م�اد اول � خوام �خوا�م_ 

]14:00 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۵_�ارت#

� انداختم،  رو میتوالت �شست �م  �م موهاشو �از حجا�شو برداشتم رو زم��
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.کردم 

...برو حموم _

:خودشو لوس کرد �از گفت 

� خوام �خوا�م _ 

:دستوری و جدی گفتم 

ی حموم _  م��

:�ا اخم گفت 

عه چرا دستور م�دی گفتم که خستم _ 

عجب شد که سمتم برگشت ،  �ه دفه د�دم رنگ ن�اهش تغ�� کرد چنان مت
� توالت �لند شد  �ه آرو� از رو صند� م��

توحه تا�لوی رو ن�اهش �امال متعجب و مات بود که رد ن�اهشو گرفتم تازە م
دیوار شد 

:زمزمه کرد  

�اشا ؟؟؟... ال� _  الهی�� ام��

� خاطرە حلقه ی � ل و چند تا�لوی تا�لوی عکس منو توت�ا بود،  همون اول��
د�گه ، واقعا ناب و ب�نظ�� بودن 

�اش بودم   ند برم�گشت تندت. �ا ذوق خا� ن�اشون � کرد ، عاشق دل��
ن�ام م�کرد لب � گ��د دلم ضعف � رفت براش 

دوسشون داری ؟_

:برگشت ن�ام کرد �ا ل�خند آروم زمزمه کرد 

�اشا غافل��� شدم _  خ�� ،  عال�ه،  عال�ه ام��

کش�دم و   چند قدم رو � کردم کنارش قرار گرفتم، ز�پ ل�اسشو �این
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:گفتم 

برو حموم �عد راحت راحت �گ�� �خواب _ 

:دستمو �س زد و گفت 

وع کردی _  م ... عه �از �� اول � خوا�م �عد م��

ه ��ــــع ل�اسشو �ا سماجت �از کردم خواستم ازت�ش �این �کشم که ک
:دس�شو از جلو رو س�نه گرفت و مح�م ل�اس رو گرفت و گفت 

خودم درم�ارم _ 

:چرخ�د �شت بهم کرد و گفتم 

االن مثال خجالت کش�دی ؟_ 

ه  پ��زاد �� سمت �مد رفتم ، �ه ل�اس خواب ساتن کوتاە  ک. سا�ت شد،  
براش  آوردە بود خودشم ند�دە بود هنوز 

رنگش جگری بود �ا گیپور مش� �ار شدە بود 

:سم�ش گرفتم و گفتم 

اینو بپوش ؟_ 

روی نگرا�� و  از دستم �ا ترد�د گرفت خندم گرفته بود م�دو�ستم همش از 
:اضطرا�ه حر�ا�ش و  گفتم 

... آرە ل�اس خوا�ه _ 

:ل�خند زد که گفتم 

م تو اینو بپوش بخ واب ،  �عد برو  ح_  م دوش م�گ�� نم�خوام ... موم من م��
امشب خسته �ا�� 

:ادم فقط ن�ام کرد ل�خند زدم ابرو�� �اال انداختم و ادامه د

 رو بهونه نم�ک�� _ 
�

امشب شب منه خواب و خست�
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:و حالت تهد�د وار ادامه دادم 

که نم�گذرم گفته �اشم _ 

:اخم کرد �ا اخم گفت 

اوووف _ 

:�ا ل�خند  سمت حموم � رفتم  گفتم 

.ق�ل اینکه �خوا�� �ه مادرت زنگ بزن �گو رس�د�م _ 

همون حموم  دوش گرفتم،  دقا��� نچندان طوال�� �عد خشک کردن تنم تو 
ون  ل�اس ز�رمو پوش�دم اومدم ب��

:ه گفت لب� تخت �شسته همون ل�ا� که دادم ت�ش بود ل�خند زدم ک

عاف�ت �اشه _ 

ممنونم ع��زم _

ن�اهم بهش بود داشت ناخن های مصنوع�شو جدا � کرد

هنوز نخواب�دی که ؟_

]14:01 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

 ۲۴۶_�ارت#

این ناخنای �لندە اذیتم م�کنه _

� کردە موهاشو شونه زدە بود  جمع کردە بود ، آرا�ش صور�شم �ام ل تم��
بود
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:دس�شو گرفتم �ا ل�خند گفتم 

�اشو ب�ینم _ 

� �ار بود �ا ن�اهم بهش بود �لند شد ل�اس خواب رو ت�ش معرکه بود اول ��
.ل�اس خواب م�د�دمش 

و ک�لو قند تو خ�� کوتاە بود ، حسا�� لخ�� و سک� بود، �ا د�د�ش ک�ل
دم واسه خواست. دلم آب م�شد  � �ش   وصالش چه حا� بودم من  له له م��

.اما صبوری کردم 

:گفتم   ن�اهم بهش بود ل�خند خجو� زد که دس�شو گرفتم چرخوندم و 

ب�ینم چطور�ه رو ت�ت ؟؟؟_ 

ن�اهم بهش بود چرخ�د  آروم 

:�ا لذت تمام ن�اە ح��صم بهش بود و گفتم 

اوووف معرکه ای _ 

سمت خودم  ا�ستادە بود �ا �� فاصله دس�ش هنوز تو دستم که �ه دفه
...کش�دم   اومد تو �غلم 

لش کردە بودم :گفتم   �ا عشق تموم تو لحنم و ن�از شد�دی که کن��

تو کجا بودی تا حاال ؟؟؟_ 

�اش گفت :م خند�د ر�ز که �ا منم �ا لذت و ذوق ز�اد از دل��

چرا رودتر نیومدی تو �نوشتم _ 

:�ا ل�خند ن�اهش �ه من بود و گفت 

تو �� فکر م�ک�� ؟؟؟_ 

:ه زدم سکوت کردم سمت تخت رفتم رو تخت رفت�م که روش خ��دم خ�م

نگرا�� ؟؟؟_ 

684



د آروم و گفتم . ن�اهشو دزد�د، � :نفس نفس م��

م�دونم نگرا�� ... نه . االن_ 

:آروم زمزمه کرد 

دلهرە دارم _ 

ازش کنارش شدم �غلش کردم �از �مرشو که نو ... بوس�دم پ�شون�شو 
:م�کردم زمزمه کردم 

..�ه خاطرم ، �ه خاطرم تحمل _ 

:��ــــع و دست �اچه گفت 

تو ا�ه آروم �ا�� من تر� ندارم _ 

:خند�دم و �ا خندە گفتم 

آرومم نگران ن�اش اصال _ 

شو �اال دادم و دستام در حال ادای ت�ل�ف نوازش بود رو ت�ش،  ل�اس خوا�
:ش�مش رو نوازش کردم 

�� دو روز د�گه �عد ازدواجمون ب��م مشهد ؟_ 

چشم �ست �ا ل�خند �ع�� آرە 

م�خواستم که جلو کش�دم خومو �ه دفه ل�اشو بوس�دم خ�� آروم ،  ن
ل کنم  ب�ش�� از این هوا�� �شم و نتونم خودمو کن��

:ازش جداشدم خم�ازە ای کش�د و گفت 

خوا�م م�اد_ 

:ل�خند زدم و گفتم  

ی �خوری گش�ت ن�ست ؟_ � نم�خوای چ��
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...نه اصال _

:ن و گفتم م�دو�ستم �� دلهرە دارە و نگرانه که از تخت اومدم �ای

سم ضعف_  م برات �ه آب پرتقال ب�ارم االن م�ام،  می�� از ... ک��   م��
د�شب ه��� نخوردی 

گ پر کردم خودم از تو �خچال آمادە کردن بودن خدمت�ارها، �ه لیوان بزر  
هم خوردم مقداری و برگشتم اتاق 

...�اشو �خور _

ل�ه ی تخت �شستم لیوان رو دادم دس�ش �شکر کرد 

ن�اهم بهش بود  نصفش رو  خورد 

:لیوان رو از دس�ش گرفتم و گفت 

.ز�اد بود _ 

.�ق�ش رو خودم خوردم 

ا شب هرچند دراز کش�د،  که منم ترجبح دادم فعال کنارش دراز �کشم ت
...آروم قراری برام نموندە بود 

.....

]14:01 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۷_�ارت#

سه روز �عد 

نظ�� �دون ع�ب و نقص اما ازدواج کرد�م،  توت�ا زنم شد ،  ز�� فوق لعادە �� 
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.تو د�د�اە عاشق من 

 های نا�ش که مرا �ه عرش رساند،  آرام 
�

.�� که رو�ای نبود �ا دن�ای زنان�

.طبق قراری که �ا داش��م عازم سفر شد�م 

ون  ... از خونه زد�م ب��

رآن که از ز�رش رد پرو�ن ب ا آقا قاسم برای �درقه  بودن،  �اسه ی آب  و ق
...شد�م 

:وت�ا آروم گفت داشتم سفارشات الزم و مادرنه ی پرو�ن گوش � دادم که ت

.ام�� اونجا رو ن�اە کن _ 

ه روی خونمون برگشتم �شت �مو ن�اە کردم اون ور خ�ابون تو �لوار رو�
...جون بود ظاهرا البهالی درختا که �� لش تالش افتادە بود �� رمق و �� 

نمان �اشه ن�اە دق�قم بهش بود ب�ش�� بهش � اومد  معتاد �ا �� خا

نکنه مردە ؟_ توت�ا  

...قاسم جان زنگ بزن اورژا�ش _ 

:قاسم داخل شد و گفت 

.برم چند دست ل�اس و بود و ��م خورا� ب�ارم بهش �دم _  

:توت�ا 

برو بهش �ه پو� �دە ام�� ممکنه خماری م�کشه _ 

پول خورد ندارم _

د  برداشت و پرو�ن  از تو سی�� دس�ش چند اسکناس دە هزاری گذاشته بو 
:گفت 

.اینا رو بهش �دین برای صدقه گذاشته بودم _
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... اس�ا�سا رو گرفتم و خودم  سم�ش رفتم 

ون دادم،  هنوز ن�مه ی خ�ابون بودم و داشتم عر  ض خ�ابون که �ا نف� ب��
� ، ه��� �ادم نموند   جیغ توت�ا برگشتم و صدای �عت ماش��

�ه اش و صدای جیغ توت � و �� �ا که جز  صدای وحشتانک �عت ماش��
ررر گفت  .ام��

)توت�ا(

ه دفه �ا صدای ن�اهم �ه ام�� بود که داشت عرض خ�ابون رو رد م�کرد ،  �
�  رفت  �عت ماشی��  ن�اهم سمت ماش��

م�� که اصال حش�نا� بود ، �ع�ش و فاصله اش �ا �ع�� که داشت �ا ا 
.حواسش نبود ز�اد هم نبود 

� داشت ان�ار قصد جون ام�� رو داشت  .اون �ع�� که ماش��

:که �ا تمام وجودم جیغ زدم 

ررر_  ام��

حظه نابود شداما د�گه دیر بود تا ام�� چرخ�د سمتم تمام وجودم اون ل 

� و �عت ز�ادش رو د�دم ان�  ار من مردم وق�� برخورد  ام�� �ا ماش��

ورد پر �عت ام�� جلوی چشمای من چند م�� شا�د ب�ش�� پرتاب شد �ا  خ  
 � .وحش�نا� ماش��

،  قاسم و  پرو�ن هم دست �� از من نداشت ، �ا تمام وجودم جیغ زدم
نگه�ان خونه هراسون اومدن 

بود اصال درک و توص�ف این وقایع تو ح�طه احساس و توان من ن

� رو اصال من ند�دم نگه�انا،  نم�دونم موقق شدن شم ارشو بردارن �ا ماش��
.نه 

دم ،  که ر و من که توا�� نداشتم �ا تمام وجودم �ا عجز و گ��ه فقط ج � یغ م��
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دم � زانو افتادم و �ا حال داغون و �ا تمام وجودم زجه م��

ناله ها و فغانم گوش فل� رو کر کرد 

.چه برسه �ه آقا قاسم و گ��ه های  پرو�ن و ناله هاش  

ی �ادم نموند،  حالم داغون شد اینقد زجه زدم ناله � ...  �  دادم د�گه چ��
.توا�� نداشتم 

نا� زندە ؟ �ع�� �ا این تصادف وحش�..� ام�� رو بردن ب�مارستان   
...موندە ؟

ج ب�مارستان تو وق�� چشمامو  �از کردم  ب�مارستان رو شناختم و صدای پی
.م �م پ�چ�د تا تکو�� خوردم سوزش �نگ تو دستم رو حس کرد

]14:01 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۸_�ارت#

ی �ادم اومد ، ص � حنه تصادف تا سوزش سوزن رو حس کردم ان�ار همه چ��
� �ه تص��ر زندە جلو چشام زندە شد  ع��

وع �ه جیغ زدن کردم و حالت دیوانه وار ��

دم   � ...میون ج�غام ام�� رو صدا م��

.همون چند لحظه �ا�� بود �ه جنون برسم 

داد . دای جیغ وس� کردم از رو تخت ب�ام �این ، �ه گ��ه افتادم ، �ا ص
.ب�دادم  پرستارا   اومدن و  اتاق اونم هول� وهراسون 

دادم که  شهرزاد و پ��زاد رو �ا چشمای اشک�م و حال داغونم �شخ�ص
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.�شت � پرستارا داخل شدن 

وع کردم جیغ �ا د�دن اونا ان�ار حالم �دتر شد  ، داغون تر شدم �از �� 
.ظه آرومم کنهک� نبود منو بتونه اون لح. ناله � دادم زجه زدم ... زدن 

�خت  پ��زاد    اشک م��

م کردن من که �ا سم�ش رفتم  �ا جیغ و داد گ��ه بودم و  اونا س� در آرا
:گ��ه  گفتم 

م کو _  کوووووو؟... ام��

دم ، پرستار س� در آروم کردن من � داشتم  شهرزاد  �ا تمام وجودم جیغ م��
س� در آروم کردنم داشت 

:پ��زاد �ا گ��ه 

اون حالش خ��ه ... ام�� خ��ه _ 

ە نم�دونم چرا حرفش رو �اور نکردم ان�ار بهم گفت اون مرد

 � وع �ه جیغ زدن کردم �ه � و صورتم م�� دم و �ا گ��ه و که دیوانه وار ��
:ناتوا�� گفتم 

تنهام گذاشته _ 

�ا هق هق و  نفس های ب�جونم و ج�غای �� در��م 

م تنهام گذاشته،  م�خوام برم ب�ینمش _ ام��

:شهرزاد هم �غض کردە بود و دستمو گرفته بود و گفت 

تو حالت خوب ن�س ... نم�شه _ 

دم � ، دیوانه وار زجه م�� � که دست پرستار   همه س� در آروم کردن من  داش��
:رو �س زدم و �ا داد گفتم 

 _ � ...ولم کن��
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ادم � اومد حال خو�� نبود اون صحنه  ای دلخراش و هولنا� تصادف که �
،  �ا گ��ه گفتم  :�ه گ��ه � افتادم �ه هق هق ب�ش��

.م�خوام برم ب�ینمش _ 

پ��زاد در صدد آروم کردن من بود اونم �س زدم 

:شهرزاد گفت 

تو رو خدا آروم �اش _ 

:�ا گ��ه و جیغ داد گفتم 

؟ ... چطوری آروم �اشم _ 

دا�� که �غض و گ��ه �از �اد اون صحنه افتادم �ا گ��ه دستا�� که � ل��د و ص
:داشت و هق هق و حال داغون و ب��دە ب��دە گفتم 

ە؟  درو _  م د�م ن �ا چشمای خودم،  � جون سالم �ه در می�� � ام�� غ م�گ��
�ه �ال�� �ش اومدە 

دس�� که  داشتم دیونه م�شدم ک� ن� تو�ست حالمو درک کنه شهرزاد 
داغون  توش سوزن �م بود رو گرفته بود و �ا گ��ه و زجه و حا�

:گفتم 

خدا�ا �ه دادم برس ،  �ه دادم برس _ 

جو�� برام نموندە بود فقط گ��ه م�کردم ناله � دادم 

:منو گرفته بودن که عص�� �ا ف��اد گفتم 

� ،  م�خوام ب�ینمش _  ولم کن��

:پ��زاد هم پر گ��ه بود اما نه مث حال خراب من و گفت 

تو خودت حالت �دە این طوری م�خوای ب�ی�� ؟؟؟_ 
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]14:01 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۴۹_�ارت#

بیهو�� بهم دادن  � گ�جه داشتم ، ان�ار داروی! نفهم�دم چه اتفا�� افتاد 
.که  حجم تنم خا� شد ،  سقوط کردم 

کردم ، �از هم تو   تو چه حا� بودم اصال خاطرم نموندە ،  وق�� چشمامو �از 
همون اتاق بودم ، ب�مارستان لعن�� 

 �ه گ��ه افتادم  مامان رو د�دم �اال �م ا�ستادە بود که �دون هیچ تأم�... 
.اشکهای مادر �شان از خ�� نا�اوری  بود 

:مامان �ا گ��ه گفت 

ال� فدات �شم چشماتو وا کردی ؟؟_ 

:که �ا گ��ه �اغ ام�� �اشا رو گرفتم و کفتم 

...مامان ام�� کو _ 

:مامان دستم برای دلداری گرفت و گفت 

اون خ��ه _ 

:�ا گ��ه گفتم 

 _ � �ینمش ؟؟؟ چه اتفا�� براش افتادە که نم�ذار�ن ب... دروغ م�گ��

:ه گفتم �ه سخ�� و حال ن�مه جونم س� در �لند شدن داشتم �ا گ��

م�خوام ب�ینمش ... م�خوام برم پ�شش _ 

ز تخت ب�ام ن� ذاشت ا! مامان دستمو گرفته بود س� � کرد آرومم کنه
وری که اما ح��ف حال خراب من که � خواستم ام�� رو هر ط... �این 
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.هست ب�ینم نم�شد 

مامان ��ــــع  این �م لعن�� تو دستم آزار دهندە بود �ا خشم کش�دم که
:دستمو گرفت و �ا گ��ه گفت 

چ�ار م�ک�� ؟_ 

د این برام مهم دستمال  �اغذی  گذاشتم رو جای سوزن من گ��ه � کردم در 
نبود 

:�ا گ��ه و عص�� گفتم ... 

ولم کن �ذار برم ب�ینم ام�� کو _ 

:مامان هم حال خو�� نداشت،  �ا گ��ه گفت 

...خودتو م�ک�� �خداااا، اون خ��ه آروم �اش _ 

:�ا گ��ه ن�اهم �ه مامان و گفتم 

...من خ��م _ 

دتند راە � رفتم �ا �عت از اتاق خارج شدم مامان نگران �شت �م اومد تن
م  .نم�دو�ستم کجا دارم م��

ا �ه دفه پ��زاد رو جلوم د�دم اونم حال خو�� نداشت ظاهر  

:ا�ستادم  دستمو گرفت و گفت 

ی ؟_  کجا م��

:�ا گ��ه �� تاب و �� طاقت گفتم 

� کجاست ... ام�� کو _  ؟...؟ چرا نم�گ��

� مامان و پ��زاد �ا گ��ه در چرخش بود، �ا هق  :هق گفتم ن�اهم ب��

� خ��ه ؟ هان ...چرا نم�اد _  چرا �س کو ؟ ... ؟ مگه نم�گ��
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:پ��زاد دستمو که گرفته بود دن�ال خودش  کش�د و گفت 

�خدا خ��ه، آروم �اش فقط _ 

ە، دن�الش � رفتم و فقط گ . ��ه م�کردم نم�دو�ستم کجا و کدوم �خش م��
فت � م� کردم �ا گ��ه و راهروهای ب�مارستان رو �ه مقصدی که پ��زاد م��

.حا� خراب 

....مامان هم دن�المون اومد 

ردم �شت در اتا�� ا�ستاد منم ا�ستادم که �ا نا�اوری ن�اهش ک

:که �ا منو من گفتم   

اتاق عمل ؟_ 

شهرزاد هم بود 

اق عمل که ما رو د�د �ه نظر �� آروم�� � رس�د،  از رو صند� رو�ه روی ات 
:از فاصله ی دور �لند شدە بود و جلوم ا�ستاد و گفت 

اتاق عمله،  دست �اش شکسته _ 

و آروم هق هق کرد 

� طور  هم��

ن�اهم بهش بود �ا نا�اوری 

:که �ا گ��ه گفت 

...سه روزە _ 

:�ا هق هق و نا�اوری گفتم 

م _  ؟!؟ سه روزە حالم �دە ...من سه روزە از ام�� �� خ��
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]14:01 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۵۰_�ارت#

شت و �ا گ��ه و و دیوانه وار هق هق کردم ، مامان س� در آروم کردنم دا
:�غض آروم گفت 

...خدا  رو شکر �خ�� گذشت فقط شکستگ�ه _ 

:م �ا گ��ــه��فتم د�گه نه حا� نه توا�� نه جو�� داشتم رو زانوهام افتاد

.ام نم�ذارە اون خوب م�شه ؟؟؟ اون قول دادە پ�شم �مونه ،  گفت تنه_ 

:پ��زاد س� کرد �لندم کنه 

..مله آس�ب جدی ن�ست �اور کن شکستگ�ه،  االنم تحت ع_ پ��زاد _ 

:�ا �مک مامان و پ��زاد �لند شدم �غلم کرد 

�ش ن�س ؟_  � �گو �خداااا چ��

:و هق هق کردم و گفتم 

.�اور نم�کنم _ 

:شهرزاد �ا �ضغ خفه ای که س�  در مهار کرد�ش داشت گفت 

ش گفت عمل رضا�ت �خش بودە،  اال_  ن عمل �ه جااان خود ام�� دک��
آخرشه 

:پ��زاد آرامش عجی�� تو لحن �المش بود و گفت 

آروم �اش ام�� ن�ا�د تو رو این طوری ب�ینه _ 

:فتم �ه هق هق بودم دل �� تاب ناآروم  سمت مامان چرخ�دم و گ
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تو رو خدا �گو که خ��ه ؟_ 

...ام�دت �خدا �اشه _

ش ا...  م�دوار بود که چند روزی گذشت هنوز نتو�ستم ام�� رو ب�ینم ،  دک��
.حالش خ��ه، تو �خش مراق�ت های و�ژە بود 

دە بود دل منم دک�� ام�دوار بود که د�گه مش�� ن�ست ،  اما بهوش نیوم
ب�تاب و ناصبور 

نموندە بود لب �ه غذا  اینقد امروز �� تا�� و ناآرو� کردم که د�گه حا� برام
 برای سوزن زدن که ن� زدم ، دوتا آرنجام روی دستم د�گه کبود بودن جا�� 

نبود 

ند دلم م�سوخت روی تخت دراز کش�دە بودم ، �اد اون صحنه � افتم بند ب
و خا�س�� � شد 

صدای مه��ون و آرام �خش مامان 

..خدا �ا شکرت این چند روزە جونمون �ه ل�مون رس�د _

دلم روشن � کرد  ن�اە تب دار خ�سم بهش بود ،  �ا ل�خندی که نور ام�د تو 
:گفت 

شوهرت � خواد ب�ی�تت _ 

 برام ن�فتادە  تا این حرف رو زد چنان از رو تخت پ��دم �این ان�ار هیچ
�

اتفا�
ان�ار نه ان�ار همش غش و ضعف � کنم �ا ُ�م � �ام 

...مامان ��ــــع منو گرفت و گفت �ذار �م رو جدا کنم 

ا کرد و �نگ �م  رو که  متصل �ه �ی سوزن تو دستم بود رو جد... 
��ــــع �ست 

...دل تو دلم نبود ان�ار داشتم �ال در � آوردم ... 

ی بود رفتم  ��ــــع سمت �خ�� که ام�� �س��
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)ام�� �اشا ( 

صال توت�ا رو چند روز بود تحت نظر دک�� و اتاق عمل و بیهو�� بودم و ا
تازە . بود  آرامش جونم... ند�دە بودم ،  دلم � خواس�ش، دلتنگش بودم 

شتم خودم �ه هوش اومدە بودم این چند روز اجازە د�دارشو ندا

:رو �ه پ��زاد گفتم 

؟...م�شه تخت رو �دی �اال _

پ��زاد �ا ل�خند �لند شد و تخت رو داد �اال 

:آروم زمزمه کردم  

ە ؟؟؟  دق کردم  �خدااا_  زنم خ��ه ؟؟؟ االن به��

نه . اواال زنت حال روز درس�� ندارە این چند روز �ا بیهوشه �_ � ...ناله � م��

:�ا ل�خند ادامه داد 

ماما�ش رفت ب�ینه ب�دارە �انه  _ 

:�ا لحن غمگی�� گفتم 

واقعا حالش خ��ه ؟_ 

:�ا خندە گفت 

ە _  تو حالت از اون به��

:پو�� کش�دم و زمزمه کردم 

م ال� _  ...�م��

]14:01 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#
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زادخو _مس�حه#

۲۵۱_�ارت#

� شکسته �م خ�� درد م�کرد ن� تو�ستم دست و �امو تکون �دم �....
بود دستم و �� بهش �م وصل بود 

� طور، �ک�ش �د جور شکسته بود �ه گفته ی پ�  �زاد این لطف �ام هم  هم��
خدا بود که رحم و مه��ون�شو ازم در�ــــغ نکردە 

:زمزمه کردم 

دلم براش تنگ شدە _ 

ە پوست و ا�ه ب�ی�� �اورت نم�شه این چند روز لب �ه غذا نزدە شد_
:استخون شدە �ا  ل�خند عم��� ادامه داد 

.ون خ�� دوست دارە خ�� ، صد �ار مرد و زندە شد قدرشو �د_ 

:�ا ذوق از ش��دن این حرف گفتم 

پ��زاد منم دوسش دارم _  

...حق داری زنت �ه ت�که ماهه خ�� عاشقته _

:�ا خندە گفتم 

...�ه ت�که نه ماە �امل _ 

:�ا ش�طنت گفتم 

اومد ��م اذی�ش کنم _ 

:لح�ش جدی شد و گفت 

�اشا حالش خوب ن�ست ��ه �ش نذار طف� �ا زور ُ� _  م � �است  ام��
�اشا زنت جو�� براش نموندە  نک�� ام��

:�ا ل�خند و ش�طنت ب�ش�� ادامه دادم 

698



ە _  فقط �ه کوچلو،  جان من این تن �م��

:نذاشت حرف بزنم و �ا اخم گفت 

...ز�ونتو �از �گ�� _ 

:�ا ل�خند گفتم 

تو �اری نداشته �اش �ه کوچلو اذی�ش کنم _ 

ر سمتم گرفت و پ��زاد کنار تختم ا�ستادە بود و انگشت اشارشو تهد�د وا
:گفت 

�اشا اینقد �� انصا_  ف ن�اش �ال�� ب�اد �ه هفته است شب و روز ندارە ، ام��
�ش خفت م�کنم �خداااا 

:خند�دم و تهد�داشو جدی نگرفتم و گفتم 

...جووون من _ 

:پ��زاد �شت چش� نازک کرد و گفت 

نت هر غل� دلت خواست �کن ،  �ه من چه اصال تو خودت فکر ز _
؟!ن�س�� من چ�ار کنم 

روم �ا ذوق همون لحظه صدای تند و ��ــــع قدم های  توت�ا رو شناختم آ
:گفتم 

صدای �اشو م�شناسم ... اومد _ 

از پ��زاد رو  صند� �شست منم سا�ت شدم که در �ا تقه ای �... 
�ن و دلچسب بو ...شد  د برام نف� �ه س�نه دادم چقد این د�دار ش��

ە و ثا�ت کردم  .ن�اهم و خ��

ە بودم �� حرکت هیچ عکس العم�... در �از شد،  داخل شد   �شون خ��
ندادم ، مادرش هم �شت �ش داخل شد 
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: آروم �ا خون �دی �دون �ل� زدن ن�اە �ه رو�ه رو و گفتم

؟...!توت�ا ع��زم ، اومدی _ 

:فت اش�اش تو چشماش بود �ا نا�اوری جلو اومد اومد �ا �غض گ

�اشا ؟_  ام��

...ود �ه سخ�� تو�ستم نقش �ه ناب�نا رو ادا کنم ، خ�� سخت ب

...ب�ا جلوتر  ع��زم _

�اور کرد�� نبود حالش ، برگشت �ه مادرش ن�اە کرد 

:مادرش سکوت کرد اما �ه شدت عص�� بود ،  گفتم 

...ب�ا دستامو �گ�� _ 

:�عد مک�� ادامه دادم 

چشمای من . توت�ا چشمای من، _ 

:�ه دفه �غضش شکست �ه مادرش گفت 

مامان �� شدە ؟_ 

ما تو مادرش ان�ار متوجه شد �� دلم ش�طنت م�خوا�ت سکوت کرد  ا
: ن�اهش برام خطو �شون م�کش�د ، توت�ا �ا گ��ه ادامه داد 

؟ اما ...مامان تو که گف�� حالش خ��ه _ 

ون داد ،   توت�ا �ا گ��ه جلوتر اومد و  ن�اهش �ه جزجز صورتم  نفسش ب��
:بود و گفت 

م _  ... ع��زم ... ام��

دلم وجودم  دستمو گرفت وای�� خدا چه حا� داشتم ،  چه عش�� �ه تنم
:رخنه کرد که �ا گ��ه ادامه داد 
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رر_   ام��

]14:02 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۵۲_�ارت#

دلم نازک شد و  برگشت ن�اە پ��زاد کرد و  چنان �غضش عذا�م داد که  بند 
:در حا� ب��دن، �ا گ��ه گفت 

�ش ن�ست ؟_  � � چ�� پ��زاد ؟؟؟ چرا گفت��

دم و گفتم  :دستم و گرفته بود تو دس�ش ف��

؟...دو�ارە چشمای من م��� _

ی گفت  :�ا گ��ه و هق هق ب�ش��

خدا�ا �� شدە ؟ چشماتوکو ؟_ 

:�ا گ��ه و �ال�ه  ادامه داد 

ی بهم نگفت _  � چرا ک� چ��

ق�� �دم که �ه دفه خم شد دیوانه وار ؟؟ عاشقانه ؟؟؟ نم�دانم چه  ل
.تند تند چشمامو بوس�د 

� طور � بوس�د گ��ه م�کرد و  �ا هق هق  تو حرفاش  :هم��

چشمات ؟؟؟ چشمات کو _ 

� طور �� وقفه �ا حا� داغون و لرزون دوتا چشمامو �  بوس�د،  اش�اش هم��
.چشمامو خ�س کرد احساسم �ا طروات شد 

م ، خودم چشمات م�شم فقط �گو دروغه _ و�� داری تو خ... ع��زم،و ام��
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،  آرە تو ال� م�� نه �اور نم�کنم ... اذیتم م�ک��

:�ا حالت �ال�ه و هق هق ادامه داد 

م حقش ن�ست،  خدا�ا چرا _  ینقد عذا�م چرا ا... خدا�ا حقش ن�ست ، ام��
م�دی 

:اینجا ماما�ش �ا عص�ان�ت ، گفت  

مو ا_   ذ�ت م�ک�� �ا من طر�� مهندس خودم اون �� �اتو م�شکونم دخ��

�� اخت�ار خند�دم

توت�ا که �ه دفه  دست از گ��ه فغان برداشت  

:تم ن�اهم و سم�ش دادم �ا ل�خند عم��� و �ا چشمک ش�طو�� گف

اوووف چه بوسه ها�� �از هم منو ببوس _ 

ک�د �ه دفه چنان �ا مشت  چنان اخم کردە بود که �� د�گه بود زهله اش می��
ک���د تخت س�نه ام که شوکه شدم و آە از نهادم �لند شد 

اخ �لند �اال�� گفتم 

:�ا عص�ان�ت ز�اد گفت 

، نم�دو�� چه حا� بودم _  خ�� �دی،دوست ندارم عو��

�ه ی دوم  بزنه پ��زاد ��ــــع گفت  :تا خواست ��

نه �ذار �عد ... نه _ .

:توت�ا �ا �غض و گ��ه  عص�� سمت در خرو�� � رفت گفت 

ا�� نم�دو�� �� کش�دم ،   چرا اینقد �دی آخه  دقم دادی رو _ 

و هق هق کرد و رفت  

در مقا�ل بهت و نا�اوری من اتاق رو ترک کرد
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ون،  ماما�ش جلو اومد و گفت   :فک نم�کردم برە ب��

مو �د جور نگران ک_  ردیمهندس ازتون �ع�دە �ه هفته است دخ��

:�اال �م ا�ستاد ن�اهم بهش بود   و  ادامه داد 

م هس�� مهندس ؟_  این جوری مراقب دخ��

:وم زمزمه کردم پو�� کش�دم شا�د ز�اد تند رفتم و �ار درس�� نبود که آر 

معذرت م�خوام _ 

دلش شکست ... خ�� ناراحت شد _

:پ��زاد گفت 

من برم ب�ینم حالش �د �شدە �اشه _ 

:�ا غرغر ادامه داد 

 روا�� قهرش داد ... �عد �ه هفته عوض ق��ون صدقه رفت�ته ؟_ 

�  بهم پر از خطو�شون بهم  ن�اە پ��زاد تندوت��

ن�اهم و گرفتم ، از �ارم �ش�مون شدم 

م خ�� �� _ مادر توت�ا  ، �ا �ه هفته خواب و خورا� ندارە دخ��  انصا�� م�ک��
ی�ندە �انه ؟ اینکه بهت �ا...این�ارت �ع�� �� رو م�خواس�� ثا�ت ک�� 

مسار گفتم  :��ــــع و ��

� خانوم منظورم اصال این نبود،  ��� فقط ��ه_   �ش نه س�م��
وگرنه من �دون توت�ا نمیتونم نفس �کشم  ...گذاشتم 

ون داد و گفت  :نفسش رو ب��

.ام�دوارم _ 

 که ادامه داد 
�

مند� :ل�خند تل�� زدم پر��
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مو برنجو�� ، ازت ن� گذرم �ه جان توت_  �ا اون �چه دلش د�گه �شنوم دخ��
.نازکه زود غصه م�خورە 

]14:02 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۵۳_�ارت#

من اش��اە کردم حق �ا شماست _

�ا�د خودت از دلش  در��اری _

:پ��زاد اومد و گفت 

� جون م�شه �ه لحظه ب�این  _  س�م��

:مادر توت�ا ن�ا� �ه من انداخت و گفت 

چشم _ 

� مادر توت�ا تنها موندم تو اتاق ...   ت که در �از شد لحظا�� گذش...  �ا رف��
ن�اهم �ه در بود که توت�ا داخل شد و در رو �ست 

آب دهنمو قورت دادم ن�اهم بهش بود  ، چشماش خ�س بودن 

:�ا ل�خند پ�ش قدم شدم و ��ــــع گفتم  

من از عروس�م معذرت م�خوام_  

ە �ه من بود � طور خ�� :ر�خت و گفتم و دونه دونه تندتند اش�اش � . هم��

توت�ا ع��زم �ا توأم _ 

وس�دم و بوس�د �ا ترد�د خم شد  منتظر بودم،   دا�� ل�اشو حس کردم و ب 
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�ن طع� بود که...چشماشو تند تند بوس�دم  �عد از این  شوری اشکش ناب��
.تصادف �ا عشق چش�دم 

طعم اش�ای پر عشق و مه��و�� هاش بهم جون داد 

ازم فاصله گرفت 

:نف� �ه س�نه دادم �ا ولع گفتم 

ق��ون خ���ات �شم ال� د�گه ن�ینم گ��ه ک�� �لم _ 

:�ا ل�خند گفت 

الناز رو دستگ�� کردن _ 

پ��زاد بهم گفته بود که مس�ب تصادف الناز بودە 

:�ا ل�خند جوا�ش دادم و گفتم 

م�دونم ع��زم_ 

:جلوتر اومد ، کنار تخت ا�ستاد و آروم گفت 

آخه چه . رم تو حالمو نم�فه� ، �� انصاف نم�دو�� طاقت دور�تو ندا_ 
�اشا . شو�� بود کردی  ن� �خشمت ام��

:�ا گ��ه ادامه داد 

دلمو شکوندی _ 

دستمو �گ�� توت�ا �ه لمس دستات محتاجم _

:اخ� کرد و گفت 

نم�خوام _ 

:ل�خندی هد�ه اش دادم و گفتم 

_
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مو م�خوام فعال م�سب  از زن بودن من  استعفا �دە من همون پرستار _

میون گ��ه هاش ل�خند زد 

:�ا دوق از ل�خندش گفتم  

ت بهم جون ق��ون چال گونه هات �خند ع��زم هم�شه �خند، �ا ل�خندا_ 
م�دی 

تکو�ش �دە  ل�خند زد دس�� که ُ�م بهش وصل بود رو گرفت  �دون اینکه
:خم شد  � انگشتمو بوس�د زمزمه کرد 

و بهت احت�اج مردم و زندە شدم این چند روز ام�� �اشا ، زودتر خوب ش_ 
دارم 

:ل�� گ��دم و آروم زمزمه کردم 

م�خوام ببوسمت _ 

:کردم   سا�ت شد و زل زد بهم �ا اون چشمای جادو�ش که �از تکرار 

م�خوام چشماتو ببوسم_ 

قرار شد ب��م مشهد قسمت �شد _

�م ، �ه ماە عسل درست و ح_ سا�� هم خوب �شم ع��زم چشم مشهدم م��
�ن ها رو داری خ�� سخ�� کش�دی ع�  مت تو ل�اقت به�� �زم می��

:�ا ذوق و لحن �چگونه ای گفت 

 _ 
�

هرجا ��م نه نم��

.تو جون �خواە عشقم _

:�ا اش��اق ادامه دادم 

لب تر کن... امر �فرما _ 
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]14:02 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۵۴_�ارت#

:�ا ل�خند و لحن ناز �چگونه ای گفت 

ب��م ایتال�ا _

:منم �ا ل�خند گفتم 

چشممم خانوم خوب �شم � برمت _ 

لش م�گذرە چر�� �ه چشماش داد ل�خندم عمیق تر شد � دو�ستم �� تو �
:که گفت 

،  منو ب�� د�� ،  برز�ل، �_  انادا هیج جا نرفتم� خودتم م�دو��

:خند�دم و گفتم 

د�گه ؟؟_ 

هند ،  وای�� آف��قا هم م�خوام برم . اس�ان�ا،_

ی های کود�انه اش و گفتم : قه قه ای � دادم از این  دل��

دور دن�ا د�گه ؟_ 

ون داد ،  و لحن جدی خودش گفت  :نفسش رو �ا رضا�ت  ب��

ال� دورت �گردم تو دن�ای م�� _ 

:خند�دم و کفتم 

... ز�ون ن��ز _ 

:�ا خندە گفت 
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همون مشهد ب��م نذر کردم خوب ��� حتما ب��م _ 

:�ا ل�خند گفتم 

 و ارادە ک�� _ 
�

 چشم �لم ،   تو برنامه هام هست،  هرجا ��

:خم شد بوس�د گونه ام رو گفت 

دوست دارم،  تو فقط زودتر خوب شو _  

منم دوست دارم پرستار قشن�م _

:خند�د و گفت

...منم دوست دارم آقای �د اخالق _  

:�عد اخ� کردم  �ا همون اخم گفتم 

ت م�اد _  دلت م�اد پرستار، کجا به�� از من گ��

دلتم �خواد واالااا .. ب�خود کردی مگه من چمه _

:�د اخالق م�شد نازتر م�شد که �ا خندە گفتم 

منت گذاش�� �م ، خانو�  کردی زنم شدی _ 

:�ا خندە گفت 

تم آقا _   � ...کن��

:�ا خندە گفتم 

� نم�خوام، من �ه خانوم م�خوام  ، تاج � م�خوام ک_  ه تو خونه ام کن��
.خان� کنه ، تو قل�م سلطان 

:چشم� زد و گفت ... ل�خند زد 

...خوب ��� تال�� � کنم _ 

)توت�ا ( 
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�ن سالهای زندگ�م در حال گذر بود،   پر از شادی و  عشق  قشنگ��

خالصه ی  این سالها ... 

:بر این منوال گذشت که من 

.من درسمو ادامه دادم،  صاحب دوتا �� شدم 

�اشا عاشق ��اش بود ،  مادرم عاشق نوە هاش �� بز  ع� و ام�� م ام�� رگ��
 � حس�� .دو� ام��

.��  پ��زاد و شهرزاد هر ساله ایران بودن، و عاشق  این دوتا 

�ه شغلم عالقه  سالها تندتند گذشت و من االن تو دا�ش�اە تدر�س م�کنم و 
.دارم  اما ام�� �اشا �ه شدت مخالف 

� و تف��ــــح م�شد  چون م�گفت شغلم مانع مسافرت رف��

� و مینا هم صاحب �ک �� ش � دوتا دخ�� داش�� د پونه و افش��

�اشا ن�نها دوسا�� خو�� �ل�ه �ار� مندای وفادار و پر این چهار نفر �ا ام��
.تالش بودن 

وها رو تصحیح دیر وقت بود تو اتاق �ار داشتم برگه های امتحا�� دا�شج
� کردم 

ام�� �اشا در رو آروم �از کرد 

�ا د�د�ش ل�خندی نثارش کردم 

:تو آستانه ی در هنوز ا�ستادە بود و گفت 

دیر وقته ع��زم ن� خوای �خوا�� ؟؟؟_ 

ون دادم و گف :تم عین�مو از رو چشمم برداش�نم نف� خسته ب��

چند برگه ب�ش�� نموندە االن تموم م�شه _ 
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:جلو اومد که ادامه دادم ..  در رو �ست 

�چه ها خواب�دن ؟_ 

]14:02 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#

۲۵۵_�ارت#

:ل�خندی زد خسته �ه نظر � اومد شا�دم �الفه بود،  گفت 

خ�� وقته _ 

ا خودشو کشت �ادم رفت ��م من االن چهار ماهه �اردارم آخه ام�� �اش( 
م�دوارم �شه دخ�� م�خواست ،  �� دک�� رفت�م که ج�سی�ش دخ�� �شه و ا

)که ام�� �اشا �ه خواسته اش برسه 

� �شست،  ن�اهم بهش بود خود�ار ر  � رو اومد رو صند� کنار م�� و م��
ب گرفت و برداشت و درحا� که �ا خود�ار دس�ش رو م یز �ه آرو� �� 

�ش هست این سکو�ش و آروم بود � �ش �شون �ش �این  م�دو�ستم �ه چ��
:فت م�دە ناراحته من �اشا رو خوب م�شناختم که  �دون مقدمه گ

تو شا�رداتو ب�ش�� از من دوست داری _ 

:ا ل�خندگفتم ل�خندی زدم ن�اهم ازش گرفتم �از دلنازک شدە بود  که  �

وع کردی ؟_  �از ��

:م�دو�ستم نمیتونم امشب �اهاش لج�ازی کنم و  گفت 

� امسال اجازە م�دم تدر�س ک�� �عد از تولد �چه نم�_  ذارم بری هم��
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هنوز ج�س�ت �چه معلوم نبود �ع�� آخر هفته معلوم م�شد 

ع��زم �اشا خودت خوب م�دو�� �ارمو دوست دارم _

:ن�اە غمگی�شو بهم داد و گفت 

زار �ار گفتم مگه چقد بهت م�دن که که اینقد خودتو خسته م�ک�� ،،؟ ه_ 
و � دو�� مخالفم 

اف�ه ن�اهش �دون اینکه ن�اهم �ه چشمای پر التماسش �دم و م�دو�ستم �
:کنم ته دلم م�لرزە گفتم 

منم هزار �ار گفتم دوس دارم _ 

:آروم مظلومانه  ای��ار و گفت 

منم حق دارم، ندارم ؟_ 

اما عالیق من �� م�شه �س ... �اشه قبول  _

... � کن چقد بهت م�دن من چند برابرشو بهت م�دم فقط �مون و خان_
توت�ا خسته شدم �خدا 

:ن�اهش کردم �ا خندە طوری که دلخور �شه گفتم 

پولتو �ه رخ من نکش _ 

:خود�ار رو از دستم گرفت 

دوست ندارم بری،  من �ه چه ز�و�� �ت ��م ع��زم ؟.  _

:ن�اهم فقط بهش بود که ادامه داد 

... م�خوام  دلم ل� زدە برات توت�ا،  من توت�ای چند سال پ�ش خودمو _ 
مو  توت�ای ش�طون و دل��

:آروم ادامه داد  ل�� تر کردم نف� �ه س�نه دادم حق �ا اون بود واقعا که

ون خونه ای دا�ش�ا� _   ،،، چند دا�ش�اە تدر�س م�ک�� ... همش ب��
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:ملتمس ن�اهم کرد و ادامه داد 

،  د�گه اصال اجاز ...�س حق من �� توت�ا _ ە نم�دم ؟ تو فقط حق م��

ونم �ه جون این ن�اهش بهم پر ف��اد بودپر التماس قل�م تاب ن�اورد  من ج
مردە، این مرد تنها ،  �لند شدم 

:اونم تا د�د �لند شدم خودشم �لند شد و گفت 

خسته شدم توت�ا دست خودم ن�ست _ 

ودم ادامه ی رو�ه روش که ا�ستادم قد� جلو اومد ، �غلم کرد منتظر ب
ای ناب و �ا� حرفاش �ا اینکه پر از �ال�ه اما عاشقانه بود ، چه حس ه

آغوشش  تو آغوش امن و �ا� هم�م که ل�خندی زد منو �ه حصار تنگ
د و ادامه داد  :ف��

در برابر  من فقط خودتو برای خودم م�خوام  ، م�دو�� که خودخواهم_  
�ت ... هم م�� �س فقط �ه من اهم�ت �دە تو از تمام این دن�ا تنها س... تو 

�ا درس و دا�ش�اە گرمه واسه من �م وقت م�ذاری 

... �ه مسافرت دلم م�خواد 

ون دادم �مو گذاشتم رو سی�ش و زمزمه کردم  :نف� ب��

� دارم _  �اشه اما ��

:چنان ذوق زدە شد از خوشحا� از لح�ش معلوم بود و گفت 

_

]14:02 01.11.21[, توت�ای چشم  ام�� �اشا 

چشمم _توت�ای#

زادخو _مس�حه#
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۲۵۶_�ارت#

 نه نم��م _
�

قبول م�کنم ... �اشه هر�� ��

:�ا ل�خند گفتم 

� د�گه آخری منو _ مجبور نم�کن�ا   این تو را� دخ�� �اشه �� �اشه،  هم��
...من د�گه نمیتونم ،  دوتا �� داری �اشا 

:�ا ل�خند گفت 

� و �اشه ع��زم � �ذیرم قول �دە استعفا م�دی و  تدر�س و �_  ار و همه چ��
رو م�ذاری کنار 

ل�خند زدم ، خم شد بوسه ای رو موهام گذاشت 

:منو ب�ش�� تو �غلش جا داد و گفت 

... �عد تولد �چه ب��م �ه سفر ام���ا _ 

�اشه ع��زم _

ش و سی�شو بوس�دم و �ا ولع پر کردم س�نه ام رو از عطر ت�

:زمزمه  کردم 

...دوست دارم _ 

:�ا احسا� ت��ن لحن ممک�� گفت 

شقتم منم دوست دارم ، هر روز که � گذرە ب�ش�� از دیروز عا_ 

 ها و عاش
�

�� هامه چشمامو �ستم ،  این آغوش مامن امن تمام خست�

از ؟_  آخر هفته دو سه روز تعط�له ب��م ش��

:�ا ل�خند گفتم 

آرە دلم واسه مامانم خ�� تنگ شدە _ 
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از در حرکت بود�م ....  .سمت ش��

ام��  ام�� ع� و ...   هنوز �ک ساع�� بود خارج شهر در حرکت بود�م 
 � � عقب ماش�� � دوتاشون عقب �شسته بودن  و در �ل داش�� کش��   حس��

� �س که �و صدا م�کردن و ش�طو�� م�کردن ام�� �ا شا هر چند م�گرف��
.دق�قه �ه �ار عا� م�شد ، عص�� م�شد 

ینا ماش�نو گذاشته بودن هرچه تذکر  � داد داد و ب�داد م�کرد ان�ار نه ان�ار ا 
.رو �شون 

ش � اومد و  که �ه دفه کنار جا دە خا� ترمز گرفت ام�� �اشا بود د�گه ص��
:و عص�� گفت 

�کنه ماما�شون �سام گرفتم االن چپ � کنم اینقد �م درد م_ 

�اشا خودم هم متعجب شدم اما ا ین دوتا از �ا ترمز کردن نا�ها�� ام��
...ود �اشا چنان سا�ت شدن �ه دفه که خندم گرفته بعص�ان�ت ام�� 

ع� گفت  :منم سکوت کردم که ام��

س�م _  �ا�ا�� چرا نگه داش�� ب��م دیر م�شه، خب دیر م��

اض گفت  � هم �ا اع�� :ام�� حس��

�  ب��م د�گه _   دلم تنگ شدە واسه مامان س�م��

 � اض �چه ها ماش�� �ن توج� �ه اع�� رو روشن کرد و  ام�� �اشا �دون کوچک��
:چنان دور زد که جیغ زدم اما عص�� گفت 

� بر م�گرد�م ، من حوصله شما دوتا ندارم اینقد اذ�ت � _  کن��

اض و داد و ب�داد و گ��ه �از کردن م ن سا�ت بودم ،   دوتاشون  لب �ه اع��
اض �چه ها راە برگشت رو در پ�ش گرفت ...�دون توجه �ه اع��

دقا��� گذشت 

ع� �ا گ��ه گفت  :ام��
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 _ � ی �گ�� � مامان شما �ه چ��

زنم و اعت�ار �در منم نمیتو�ستم رو تصم�� که ام�� �اشا گرفته بود حرف ب
م ، گفتم  :بود�ش رو ز�ر سوال ب��

ما اذ�ت من هیچ دخال�� ن� کنم �ا�ا تصم�م گرفته برگردە آخه ش_ 
 � � درد گرفت ب�چارە  حق دارە ... � کن��

� �ا گ��ه گفت  حس�� :ام��

مامان تو رو خدا قول � د�م آروم �اش�م _ 

�اشا گفتم  :رو �ه ام��

م�شنوی ؟؟... �ا�اشون _ 

�اشا ن�م ن�ا� �ه من انداخت و لح�� جدی گفت   :ام��

�ه این دوتا اعت�اری ن�س _ 

منا که ام�� ب�دادو التماس و خواهش و ت. دوتاشون چنان زجه زدن و دادو
:گفت 

...�اور ن� کنم _ 

:�اشا  گفت �از تمنا و التماسای �چه ها بود و قول دادناشون که ام�� 

قول م�دین مردونه ؟_ 

 � :هرودو خوشحال و ذوق زدە گف��

مردووونه _ 

� گفت  �اشا تهد�د ام�� :ام��

از ... ا�ه اذ�ت کردین بر م�گردم گفته �اشم _  از �� ش��  ش��

قول قول �ه جون �� �� _ام�� ع�
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 � قول قول _ام�� حس��

:�ا خندە گفتم 

قول دادن د�گه _ 

ام�� �اشا موقع�ت رو مناسب د�د و دور زد 

از  ....و سمت زاد�اهم ش��

 در کنار ع��زانم ز��ات��ن هد�ه 
�

ون دادم زند� ی خدا وند �ه من نف� ب��
...است 

از   ۹۹ش��

ون  مهندس �کش ب��
�

مس�حه زادخو �اتو از زند�
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