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 لِو طاهور
  : خالصه

 ...از عشق ی متفاوت تیروا

... در  شیدهایو نبا  دیتا عشق در اسالم و با  تیهودی  نییاز عشق در آ 
عشق    یساکن آلمان، راو  یهودیمعروف و جوان    یخواننده  کیداستان    نیا

و آرشام هستند. دو برادر  وسفیداستان  گرید یممنوعه خود است و راو
 دو مشترک... هر    زیچ  کیتفاوت در ظاهر و باطن، اما در    ییایبا دن  یرانیا

پناه او را   یو معصوم هستند اما عمو  بایپناه ز  شان،یدخترعمو   یدلباخته
به پناه تا مرز   دنی رس یبرا کیو کدام  کندیم یکدام پسر خواستگار یبرا

   روند؟یم شیجنون پ

طا معنا   ָטהֹור  ֵלב  یعبر  ی ا کلمه"هورلِو  مطهر،    قلب :یبه  و  پاک 

 ♡"پاکدل

  .شهیم تیروا”و مسلمان یهودی”اول شخص یهایتوسط راو داستان
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 آلمان  _: تهرانشنیلوک

 :مقدمه

   :دیگویبه انسان م خدا

 .خانه هستم... در بزن من

چا  با م  میخور یم  یی هم  گپ  سبک    م،یزن یو  تو 

و   کنمیو من نظرم را در مورد تو عوض م  یشویم

ن  کنمیم  یکار الزم  شود.  گرم  دلت  سر    ستیتا 

طور که در حال  همان  یتوان ی م  ،یسجاده نماز باش

بزن  یخوردن هست  ییچا طور  همان  ای  ی با من حرف 

هم   من .یهست  یقیکه در حال گوش دادن به موس

ها آموزش  خودم به انسان  د،یآیخوشم م  کیاز موز 

بعض ه داد به  بنوازند،  آن  یام  کردم از  الهام  ها 

سازها نغمه  یچگونه  و  بسازند   ی هامتفاوت 

ب  زیشورانگ آن  مخالف    رونیاز  هم  رقص  با  بکشند، 

مپروانه  نیبب .ستمین چگونه  در   گل !رقصندیها 
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در حال رقصند، به کودکان    ابرها  .حال رقص است

  !نگاه کن! پاک و معصومند و مدام در حال رقصند

  :دیگویخدا م یگاه

و گپ    میبنوش  یی چا  کیدر بزن، با هم    ،یست ین  مزاحم

پ  یجلو  ...میبزن من    کنم؛ینم  یرویمن حرکت نکن 

تنها   کنم،ینم  یپشت سر من حرکت نکن، من رهبر

باش دوستم  و  بزن  قدم   باست،یز  چقدر ...کنارم 

و در همه    شهیکند که هم  یتفکر زندگ  نیانسان با ا

 !...خودش حرف بزند یبا خدا تواندیحالت م

 ”آلبر کامو“
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 آلمان  _نیبرل

 :طاهور لِو

تاالر شدم، دست و   لیطو  ی ورود به صحنه وارد راهرو  ی برا

نگران  د یلرزی م  میپاها و  تنش  احساس  دلم  در    ی ب یعج   یو 

  ج یاست  ی که رو  یبار اول  یکه حت  ی. احساسکردمیاحساس م

ا به  نواختن و بعدش خواندن کردم هم  به   ن یرفتم و شروع 

 .شکل نبود

 !...چه مرگم شده بود امشب

 ت یرا محکم بستم و دوباره باز کردم... به خاطر اهم  چشمانم

صحنه   انیم  ی اواسطه  ی بودن صحنه از نور و صوت، فضا  زولهیا

  .شده بود جاد یپشت صحنه ا ی و راهروها

چسباندم  تا   واریام به دطرف شانه  کیدستم را همراه با    فک

تک کمک  هیبا  آن  پاها  یبه  برا  می به  باشم  برداشتن    ی کرده 

  .ی بعد ی هاقدم
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ت  لهیبوس  وارها ید  سطح رنگ  به  و  صدا  جاذب    ره یمصالح 

  .پوشانده شده بود

وروددمی رس  باالخره  که  شکر  را  خدا  صحنه    یمنته  ی ...  به 

 نداشت ی ادی ز ی هاپله

  گه ید  قهیاجرا تا چند دق  ییابتدا  یقیموس  ،ی کرد  ری لِوطاهور د_

 ؟یستی و تو هنوز آماده ن شهیتموم م

چند   یدر دسترسم نشستم، شلوغ  ی فلز  یصندل  نیاول   ی رو

پ رو  شی ساعت  به  منتقل شده    ی پشت صحنه، حال  صحنه 

 .بود

 پسر با توام حالت خوبه؟ یه_

و    رمیحالم باعث شد سرم را باال بگ ی ریگ یدر پ اودل سماجت

برا بدهم  ارتفاع  نگاهم  تقر  یط  ی به  قد  و    باًیکردن  بلندش 

 .اهشیبه چشمان س دنیرس

 !ستمیخوب ن_
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رو  تاریگ بعدش    نیزم  ی را  و  آمد  شتاب سمتم  با  کرد.  رها 

 :زانو زد و گفت میپاها ی جلو

 شده؟  ی زیچ_

[17.04.21 22:04] 

#۲ 

 .طرف و آن طرف تکان دادم  نیرا به ا سرم

ام را و استرس بود چانه  جانیاز ه  یکه ناش  یت ی با عصبان  اودل

 :مشتش گرفت و گفت انیمحکم م

دار_ ماهه که  ما چند  برنامه   ن یا  ی برا  میلِو طاهور  کنسرت 

 میجور کن  ی اسپانسر قو  هی  نکهیا  ی چقدر برا  م؟ یکنیم  ی زیر

کرد ا  م؟یتالش  جوزف    نایهمه  و  خودت  زحمات  جهنم،  به 

ضبط   ویاستود  ی که تا شب تو  اریرو به خاطر ب یی روزها ؟یچ

نبود   ر! مگه قرام یو جون برگشتن به خونه رو نداشت  میداشت
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گذشته  هم تمام  پشت  رو  بذار  نیمون  جا  فقط    میصحنه  و 

 صحنه؟   ی رو  می ودمون ببررو با خ  میدار  یقیکه به موس  یعشق

و همه   دانستم،یم از خودش  نممیت  ی بهتر  اما  چرا    دانمی... 

ترس و استرس پنهان   ی خودش را در پوسته  ی امشب دلتنگ

 !کرده و تمام وجودم را فرا گرفته

  :دمیرا آزاد کردم و مردد پرس امچانه

 جوزف کجاست؟_

عصب  اودل و  صورتش   یبرخاست  به  را  دستش  دو  هر  کف 

 .دیکش

مگه بهمون نگفت    هاستیتماشاچ  نینگران نباش اومده، ب_

 !کنه مونی اجرا همراه نیا ی تو تونهیکه نم

  ی که نقطه قوت بود برا  ی با اودل بود، متاسفانه امشب مرد  حق

 .بود میکنارم نبود روبرو م،یهاشانه ی اتکا
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 :عاجزانه گفتم  یلحن با

از  _ امشب  برمما  نه؟ همون  م یایپسش    ن ی طور که چندمگه 

 م؟ی طرفدارهامون داد لیتحو یرو عال  یقبل ی اجرا

برداشتن دوباره    نی باز برگشت به درون چشمانش و ح  دیام

 :گفت تی با قاطع تاریگ

ا_   ی که اجراها  شهی خوب م  ی اجرا به قدر  نیشک نکن که 

ز  تیقبل م  ریرو  از   بره،یسوال  نه  صدات،  قرار  امشب  چون 

 .ادی ب رونی گلوت که از دل تنگت ب

 .از دو طرف کش آمد میهالب

 !دوارم یام_

  ی ارتفاع خال  ریرفت که در ز   یبزرگ و چوب   زیبه سمت م   اودل

با    قهیصحنه پنهان شده بود. بعد از چند دق   ی ورود   ی چند پله 

 .برگشت یاکیکن  ی بطر کی
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 .یداشته باش اجیاحت  یلیخ نی پسر! فکر کنم امشب به ا یه_

به داخل   یرا با پشت پا عقب دادم. دست  یشدم و صندل  بلند

 :و گفتم  دم یکش میموها

  اج یخوندن به نگاه خدا و احساست درون قلبم احت  ی من برا_

ا نه  نفهمیدنینوش  نیدارم  هنوز  ه   ی دی!  به  من  وجه   چیکه 

 کنم؟یمست نم

را پشتش پنهان  ی اش، بطردوستانه شنهادیپشرمنده از  اودل

 :کرد و گفت

م_ ندونمی چه  که جوزف  حاال  گفتم  با حرف   ست ی!  هاش  تا 

مورد    ی بطر  نی دلت رو آروم کنه و پاهات رو محکم، من با ا

 .ت کرده باشمواسه ی کار هیم عالقه

 ی اش را دوستانه فشردم و چند پله عبور از کنارش، شانه   نیح

صدا  رو ش یپ رفتم.  باال  مکث  بدون  در   ی تقه   ی را  شدن  باز 
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را تا   ی بطر  شهی ... اودل مثل هم دمیسر شن را از پشت  ی بطر

 .صحنه رفت  ی قبل از من رو هیو چند ثان  دیانتها سر کش 

داخته  صحنه را به لرزه ان  هایتماشاچ   قیهمهمه و تشو  ی صدا

 .بود

پارچه  پشت و سالن    ی اپرده  فاصل پشت صحنه  که در حد 

و همراه با بستن چشمانم، چند نفس   ستادمینصب شده بود ا

و غرق شدن    ی مدت دور   نیکه در ا  ییو تذکرها  دمیکش  قیعم

  ...خودم وضع کرده بودم را تکرار ی غربت برا  یبگیدر غر

که بند اول تذکرم    ی اخودخواسته   مریآلزا  نیپاک شد با ا  ذهنم

 .شدی را شامل م

 ،ی رنگ در جهات عمود  یزرشک  ی را باز کردم، پرده   چشمانم

 .جمع شد یکیالکتر ی ها قرقره  لهیبوس

نشانه  های تماشاچ به  من  و  شدم.    م،یتعظ  ی برخاستن  خم 

  ی پوشال  داشتمی برم  تارمیو گ  کروفون یکه سمت م  ییهاقدم
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  ره ی ت   لینی که با روکش و  یسطح چوب  ی شده بود و وزنش را رو

 .کردمیشده بود، احساس نم

جا  به روان   گاهمیسمت  ارتباط  جهت  ب  یرفتم،   ن یمناسب 

سو و تماشاگران و شنوندگان از    کی خواننده با نوازندگان از  

سالن و صحنه    ن یگود ب   ییمعموالً خواننده در فضا  گرید  ی سو

را    تارینت نشستم و گ  هیپشت پا  یصندل  ی . روگرفتی قرار م

بدنم   زا   یجزئ  ییبرداشتم و چنان به خودم چسباندم که گو

م باال شودی محسوب  به قفسه  تار یگ  ی . قسمت   ام نهیس  ی را 

با   میگذاشتم، ارتفاع پا  ییرپایز  ی چپم را رو  ی دادم و پا   هیتک

 ی پا  ی بر رو  تاری تنه گ   یشد و استقرار فرورفتگ  ل یتعد  نیزم

 .چپم ممکن و راحت

منحن  انگشتان چپم  رو  واریدست  و    هام یس  ی بر  شد  خم 

... تمام  کینزد  راهنم یپ  ی قهیبه    دهیچسب  کروفونیبه م  میهالب

در حال نواختن اطرافم مخلوط    یقیوجودم صدا شد و با موس

 .آهنگ برون آمده از دل ک ی  تیو در نها
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-Du warst immer da 

 ی بود نجا ی ا شهیهم تو

ganz egal wo ich auch war. 

 من کجا باشم  کردینم یفرق

Du warst bereit alles zu teilen. 

 ی کن میرا تقس زی همه چ  ی حاضر بود تو

Doch jetzt bin ich am Ende, 

 دم یحاال من به آخر رس  و

am Ende jedes Wegs, 

 رها یآخر همه مس  به

in dessen Hände du Hoffnungen und 

Wünsche legst… 

 ...ی گذار ی و آرزوها را م دیتو ام ،یک  ی هادست  در

Das ich Dich wieder she 
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 است نیمن ا دیام

Mein Wunsch ist 

 نم یتو را دوباره بب که

Das ich den Rest des Weges 

 راه را با تو بروم  هیاست که بق نیمن ا ی آرزو

Mit Dir geh’ Gehörst Du noch zu mir?  

 ؟یمنتو هنوز مال  ایآ

Gehör’ ich auch zu Dir? 

 توام؟ ی هنوزم برا من

  ن یسوم در اول  ی صندل  ی را باز کردم و جوزف را رو  چشمانم

مان . عمر نگاه زدیغرور نگاهش سمت من موج م  دم،ید  فیرد

 .دیطول کش قهی به هم چند دق
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گ  همراه جمع  تاری با  به  و  آهنگ    ک ینزد  تیبرخاستم  شدم، 

تماشاچ  ی تند   تم یر  ی رو و  بود  خواندن   ی برا  های افتاده 

 .کردندیم امی همراه

ضلع   کیوجود پشت صحنه در    رغمیبود و عل  یکمان  صحنه

باق تماشاگران گسترش   یصحنه، در سه جهت  مانده سمت 

 .قادر به ارتباط با صحنه بودند هیها از سه زاوو آن  افتهی

صورتم را در بر   ی چند شاخه شده و پهنا  امیشان یپ   ی رو  عرق 

 .صورتم کاپیبه م زدیگند م شهی عرق هم  نیگرفته بود، ا

و با چشمانم اطراف    خواندمیم   میهابا لب   نواختم،ی دستم م  با

م بالکندمیکاویرا  پالن  چشمانم  د  ییها...  تمام  در    وار یکه 

ده بود را دور زد و به  ش  ر یمجاور آن تکث  ی وارهایو د  ییانتها

دوم متوقف    یچهارم و صندل   ف یرد  ی آمد و رو  ن ییسمت پا

 .شد
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شدم که   رهیبار پشت سر هم پلک زدم و چنان به او خ  چند

و   نجا ی! خودش بود؟ اشودیگشاد شد. باورم نم  میهامردمک 

 کرده بود؟  دایمرا پ ی فاصله کوتاه از من؟ اصالً چطور نیدر ا

ضرباتم به   ی و انگشتانم درد گرفت از شدت تند  دی لرز  میصدا

متاریگ  ی هامیس احساس  نگاهم    ی عقربه   کردمی .  در  زمان 

 !...دوم یچهارم و صندل فیرد  یتماشاچ ی متوقف شده رو 

قدرت   زد،یم  می صحنه آمده بود و مدام صدا  یک یتا نزد  جوزف

  .تکان دادن چشمانم و کنترل انگشتانم را نداشتم

  ی تماشاچ  نیتوهم شده بودم؟ سراب حضور امن دچار    یعنی

بود    دهینگاهم بارها و بارها آفر  ابانیها بود که التهاب ب را مدت 

 !و حال 

  ت یرا آرام به کف صحنه رساندم و چند قدم سمت جمع  تاریگ

م  از صحنه  به محض خروج   ی گوشت  ی وارهاید  انیبرداشتم. 
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دورب  ریاس   های تماشاچ فلش  نور  عالقه    ها ن یشدم،  ابراز  و 

 .قفل میشد و دور پاها ریزنج میطرفدارها یافراط

  ده یفایچهارم ب  فیبه رد  دنیرس   ی برا  زدمیچقدر زور م   هر

بود. جوزف را در پشت سرم احساس کردم. لبش را به گوشم 

 :زد  اد یچسباند و فر

 .هنوز اجرات تموم نشده ؟ی ریکجا م ی پسر دار_

خروشان، مقاومت و    ی هاموج  انیم  ریاس  یقی قا  ی اروپ  هیشب

برا  کردم  او.   ک ینزد  ی تالش  نشدن  دور  و  جوزف  به  شدنم 

که به شماره    یی هادستم را پشت گردنش رساندم و با نفس

 :گوشش گفتم  ی افتاده بود تو

 چهارم نشسته   فیرد دمش،یخودم د نجاست،یجوزف اون ا_

چهارم را    ف یو رد  ستادیا  ش ینوک پاها  ی زده رو  رت یح   جوزف

 .زد دید

 ؟ یتو مطمئن ستین یکس_
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 .دیاونم من رو د دمشیآره خودم د_

 :زدم ادیها دورم حلقه بسته بودند. فرو چند تا از بچه  جوزف

 برم دنبالش  دیمن با ن یولم کن_

 :که دیکش  ادیسمت صحنه هولم داد و فر یبا نگران جوزف

 صحنه  ی لِو طاهور برگرد رو_

 .کردم بغض

 جوزف باور کن خودش بود، تا نرفته بذار برم دنبالش _

 :دیبار غر نیو ا دیکوب امنه یبا کف دست به س جوزف

صحنه    ی ... تو برو رویترسونیمردم رو م  ی ... دارای به خودت ب_

 ه یکه اون رو با    ستی ن  یاول  دنبالش... هر چند بار  رمیمن م

 .ی ریگیاشتباه م گهی آدم د

 !نبود... خودش بود الیاشتباه نبود، خ  نباریا نه
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 نرفته  رونی پس بجنب برو دنبالش تا از تاالر ب_

م  جوزف جلو  تیجمع  انی از  از  سرعت  به  و  کرد    ی عبور 

بودم گمش نکند چون راه خروج از   دواریچشمانم دور شد. ام

 .بود ریامکان پذ یمختلف ی ها تاالر از ضلع 

تماشاچ  امیقبل  ی سرجا   برگشتم به  توجه  بدون  و   های و 

سکوت کردم. جسمم در مرکز   قهینگران گروه چند دق  ی هانگاه 

از تاالر سرگردان به   رونیصحنه بود و روحم همراه با جوزف ب

م او  و    نباریا  یعنی...  گشتی دنبال  بود؟ خواب  خودش  واقعاً 

 !توهم نبود

کِ  قرار به  تا  ا  یبود  را    رویپ  یآشفتگ  نیحالم    دک یگذشته 

 ن ی بودم به ا  ختهی ام گربکشد؟! من از بُعد زمان و مکان گذشته

جلو زدن از گذشته و فرا رفتن   نی در غربت. ا  بی بُعد از حال غر

مثل    ی گاه  شد،ی و مضحک م  یمعنیب  ب یعج  ی از حال گاه
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ام به گذشته  یمحکمبا طناب    امنده یحال و آ  دمیدیاالن که م

 .رودی خورده و کشان کشان به دنبالشان م وندیپ

بهم   میهاو لب   تارم یگ  ی چشمم افتاد رو  ی اشک گوشه  قطره

 :خورد

_Lass mich nicht gehn 

 ...بروم نگذار

Ich lass   Dich nicht gehn 

 ی برو گذارمینم من

Nimm mich mit Dir 

 با خودت ببر  مرا

Ich nehmَ  Dich mit 

 برم یتو را با خودم م من

Bleib bei mir stehnَ 
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 من بمان با

Ich bleib bei Dir stehn َ 

 با تو خواهم ماند من

Ich hoffe Du fühlst 

 ی تو حس کن دوارمیام

Auch wie ich fühľ 

 کنمی که من حس م ی طورآن

Ich hoffe Dein Herz Ist so tief berührt 

 لمس کند  قیقلب تو عم دوارمیام

Wie Du mich führst 

 یکنی که تو مرا لمس م طورآن

Zu Tränen rührst samt könig und fürst 

 ی شاه و شاهزاده مخمل ی اندازی م امهیگر به
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 تهران

 :پناه

ر  ی ریجلوگ  ی برا فرو  منقبض    میهااشک   ختن یاز  را  صورتم 

و    فیهم فشردم. مهتاب ک  ی را محکم رو   میهاکردم و دندان

آرا لوازم  ب  اشش ی سِت  اتاقم  از  رفتن   رونیرا  از  قبل  و  آورد 

 :سمتم آمد و گفت

  زی واسه تم  گردمی وقته بهتره منم برم، فردا باز برم  ری پناه د_

 .کنمیتون مکردن خونه کمک

د   د یچرخ به  که  آرشام  تک   واریسمت  با    ه یروبرو  و  بود  داده 

و ادامه   دیکشیمرا م   کی کمرش کش  ی دستان قالب شده رو

 .داد

غم بغل   ی زانو  نکهیا  ی ه جاب  تون،ت یشب محرم   نیامشب اول _

ن  نیریبگ بهتر  از هم فاصله،  ا  ستیو  تعلق و تعهدتون   نیاز 

 ن؟یلذت ببر
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تر شد و با چند گام بزرگ خودش را به آرشام پررنگ   ی هااخم

طرف بدنش   کیمبل ستون    یپشت   ی من رساند و دستش را رو

 .صورتم ی کرد و خم شد تو

 جبران کنم  دمی پناه قول م_

زد. آرشام با خشم و عتاب سمتش    ی زیو ر  زیپوزخند ت  مهتاب

 .برگشت

کارهات    نیاعصابم خرد هست، با ا  یکاف  ی مهتاب به اندازه _

 .کردن خشمم نکن یخال یخودت رو قربون

  ی بغل گره زد و رو برگرداند. به آرام  ریرا ز  شی هادست   مهتاب

بشقاب جان  به  و  زدم  کنار  را    ن یزم   ی رو  فی کث   ی هاآرشام 

 .دمافتا

آخر  خان مادرجون  و  به    هاهمانی م  نیبابا  و  بدرقه کردند  را 

 .عموداخل برگشتند و پشت سرشان هم عمو و زن
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کار    ی لباس تنت دار  ن یبا ا  ؟یکنی م  کار یچ  ی پناه مادر دار _

 ؟یکنیم

 .به مادرجون یرا بلند کردم و نگاه سرم

باهاش دراز    شهیمگه لباسم چشه؟ اونقدر تو تنم بزرگه که م _

 .و نشست رفت

فوت کرد    یاش را عصبانداخت و نفس  یبابا به عمو نگاه  خان

 .رونیب

  ی بعد  ی هادستم گذاشتم و بشقاب  کیبشقاب را در کف    چند

د دست  با  رو  گریرا  مآن   ی به  منتقل  با  کردمیها  عمو  زن   .

معلق در هوا   بشقاب  ی شتاب خودش را به من رساند و به تند

 .دیکش رونی را از دستم ب

  کنمیخودم جمع م  ن یپناه برو بش_
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به خان بابا... بغضم   یفرش رها کردم و نگاه  ی را رو   هابشقاب

 .سکوت زشت داخل خانه را شکست شی و صدا  دیترک

هم_ م  ن یمحسن  ا  ؟یخواستیرو  شکست  نیدل  رو   ،یبچه 

 د یرسی که به آخر نم ایشب بود دن هیهمش 

تک  ی رو  ت یباعصبان   عمو شوممبل  کنار   یمیقد  ی نهینفره 

 :نشست و حق به جانب گفت

مون رو  آبرو و آخرت   دیخوایپدر من ول کن تو رو خدا... م_

کن  هی  نیا  ی فدا ا  م؟ یشب  مشکل   نیمگه  چه  تنش   یلباس 

 داره؟ 

  ه ی تک  واریآمد و با فاصله از آرشام به د  رونیاز اتاقش ب  وسفی

 .هقم اوج گرفتهق   دنشیداد. با د

 ی کنی هم خودت رو ناراحت م  ی نطوریا  زدلم،ی بسه عز  یپناه_

 .هم ما رو

[19.04.21 22:33] 
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#۷ 

مهتاب چشم دوختم،   شیو پررنگ شده از آرا بایز  ی چهره   به

را من حت   یلباس بود  کرده  تن  به  امشب  نداشتم   یکه  حق 

 ...لحافم بپوشم چه برسد به ر یو ز در اتاقم  ییتنها

 عرضهیب یعوض_

به آرشام، جرقه   وسفیدو کلمه حرف    نیهم شد   ی اخطاب 

 آتش درون وجود آرشام و عمو  ی برافروختن شعله ی برا

 حرف دهنت رو بفهم_

ا   آرشام  که  عصبان  نیبود  با  را    وسف یصورت    ی تو  تی حرف 

 .وسفیسوزاندن  ی و بعد از آن دهان عمو باز شد برا دیکوب

چحرف   نیا  کهیمرت_ م  هیها  داداشت  مثل   ؟یزنی به  چون 

ب نما  ستین  بندوباریخودت  معرض  در  رو  ناموسش    ش ی و 

 ی امشب سر و وضع خودت به اندازه   رته؟یغیب  ذاره ی نامحرم نم

 ...دهن مردم ی حرف انداخت تو یکاف
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دستانم را دور مچ دست مهتاب برخاست و من از ترس    عمو

 .از من وحشت کرده بود شتریحلقه کردم، مهتاب ب

ک_ تو  یاصالً  خواست  باش   نیا  ی ازت  رو    یک  ؟یمراسم  تو 

 دعوت کرد؟

 :دیبابا به عمو غر خان

 ؟یزنیبه پسر خودت م ه یها چحرف  نی محسن بسه ا_

 :زد و گفت ی تلخند وسفی

منو به چشم پسرش    یپسرت؟ بابا ک  یگیم  ی خان بابا دار_

 ده؟ ید

شلوارش فرو برد و چند قدم به    ی هاب یرا درون ج  دستانش

شد. هزار بار خودم را لعنت کردم که چرا گله   ترک یعمو نزد

 .از درد دلم کردم
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با_ دعوت    ی برا  دیبابا  دخترعموم  و  داداشم  عقد  مراسم 

بهتره    مهمون ناخونده بودم؟ ناخونده که نه،  یعنی  شدم؟یم

 !بگم مهمون نخواسته

و همراه با کج کردن لبش    دیکوب  وسفی  با دست به شانه  عمو

 :گفت

بب_ خراب    میخوش  یآخرشب  نم،یگمشو  توئه  حرومه  رو 

 کنمینم

خون گرفت.    ی را چنان گاز گرفتم که طعم دهانم مزه   میهالب

عبور   منیافراد درون نش  ی نگاهش را از رو  یرچشم یز  وسفی

 :لب گفت ریداد و ز

 ی حرمتت واجبه، مجبورم نکن به حرمت شکن ،ی بابا پدر_

چادرش را    یلحظه فرصت نکرده بود حت  نیکه تا ا  مادرجون

چند   نیا  یکه ط  ییهابکشد با قدم   نییپا  شیهاشانه   ی از رو
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به خاطر درد پا محتاط و آرام شده بود سمت عمو    ری سال اخ

 :رفت و گفت

 .بده ریها گبچه  نیبه امحسن بسه، کم _

  توجه ینشانه گرفت و ب  وسفیاش را سمت  انگشت اشاره   عمو

 .معرکه را گرفت یبه اخطار خان بابا و مادرجون باز هم پ

ش اندازه تر بشه؟ قد و قواره بزرگ   نیاز ا  خوادیکدوم بچه؟ م _

 .محل کمتر ی هانَرخر و عقل و شعورش از گربه

[19.04.21 22:33] 

#۸ 

قرار گرفت و   شی هاو مماس لب دیبه هم چسب  وسفی  دستان

پا را دنبال    ی تند  تمی فرش ر  ی هم رو   ش یدر آن فوت کرد، 

نترل خشمش، تمام توان و قدرتش را  ک  ی ها براوقت   نیکرد. ا

 .به هم شیهادوختن لب  ی برا کردیسوزن م
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مثل تو بهم    ی کردم که خدا اوالد   یچه گناه  دونمیمن نم_

 داد 

. شناختندیهمه خانواده م  یعن ی.  شناختمیمحسن را م  عمو

تا    نجوریا به    کیمواقع  را  ساده  تبد  کی بحث    ل یجنجال 

ها که با واکنش  آدم   شتر یبرخالف ب.  گرفتیآرام نم   کردینم

و تا    شدی عمو بدتر م  شوند،یشان آرام مسکوت در برابر خشم

 .آمدیکوتاه نم دیکشینم دانیرا به م وسفی

مثل تو بهم داد    ی من کردم که خدا پدر  ی بابا تو گناه نکرد_

 .میتا هر لحظه از دستش عذاب بکش

و جنگ   یراشت  ف یحر  خواست،ی را م  نیبودم؟! عمو هم  نگفته

 و دعوا 

 :فاصله گرفت و گفت واریاز د آرشام 

 یگیم یبفهم چ وسفی_

 :با تمسخر به آرشام نگاه کرد و گفت وسفی
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تا باهات دهن به دهن   نمتیبیخفه شو که مرد نم  یکیتو  _

 .بشم

 :دی و غر وسفی ی نه ی س ی رو دیبا مشت کوب عمو

 ولگرد ی که یدهنت رو ببند مرت_

و با عجز و ناله به التماس    دمی دو  شانیوحشت سمت هر دو  با

 .افتادم

 ی زیچ  هیتو رو خدا جواب نده... آرشام تو    وسفی...  هیعمو کاف_

 ...عموبگو... خان بابا... زن

کرد. خان بابا با    تیهدا  اشنه یسرم را گرفت و سمت س   آرشام

 :گفت تی عصبان

خ  نیا_ سرور    ر یرسمشه؟  و  جشن  مراسم  امروز  سرمون 

 م یداشت
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پ  یدست  وسفی عرقش کش  سی خ  یشانیبه  لحن   دیاز  با   ی و 

 :مملو از عقده گفت

خوش بابا واسه   ی بوده، خنده و رو  نیهم  شهیخان بابا هم_

مون  جمع  ی خونه رو تو  نیاز ا  رونیبوده که دو تا آدم ب  یوقت

 .شهینده شبش صبح نم ریشب گ  هی. دهید

را گرفت و محکم فشار داد. زن عمو    وسفی  ی گلو  با دست  عمو

و مهتاب از ترس پشت مادرجون پنهان    دیکش  یفیخف  غیج

 .شد

چ   کهیمرت_ چ   ؟ی خوایم  یتو  برادرت  زنِ  تو چه  به   یاصالً 

 ها؟  پوشه؟یم

 :جدا کرد و نعره زد شیدست عمو را از گلو ی به تند وسفی

 ن یمنه، ا  ی باشه دخترعمو  اقتیلیب  نیزن ا  نکهیپناه قبل ا_

زن آرشام    نیکه قرار گذاشت   یدوسال  نیا  ی طفل معصوم تو 

  ی رنگ   ی اهایرو  د،یکرد، نقشه کش  ال یبشه واسه امروز فکر و خ 
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  رگ یو گردن ب  جای به خاطر تعصب ب  یتو ذهنش ساخت، ول

 .به کابوس لی شد و تبد اهیآرشام همشون س

[19.04.21 22:33] 

#۹ 

 .من انداخت و ادامه داد  ی نگاهش را رو وسفی

  لرزونه؟ یعرش خدا رو م  میتیاشک    یگیمگه خودت مدام نم_

هاتون رو به تون، خواستهخودخواهانه   دیپس چرا به خاطر عقا

ب  ن؟ یکرد  ل یتحم  م یتیبچه    نیا سال تموم    کی  چاره ی دختر 

م ور  پارچه  اون  با  تا ص  ره،ی داره  چند  دنبال  رو  مغازه  دتا 

کرده    ی حکه خودش طرا  یلباس  ی گشت تا بدوزه رو  دی مراور

حق نداره بپوشه   ی کالم گفت  هیتو    یبود و واسه امشب آماده، ول

نم زار  تنش  به  آست  زنه،ی چون  بپوشه چون  نداره    نش یحق 

چون  کوتاه زهرمار   شقهیست،  و  کوفت  هزار  چون  گرد، 

 .ستگه ید
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هق زدم.  کردم و هق   یآرشام مخف  ی شکاف بازو  ی را تو  سرم

 .و آرام زمزمه کرد دیکش میموها ی آرشام دستش را رو

گرسی ه_ عز  هی...  چزدلمینکن  همه  خودم  درست   ی...  رو 

 .کنمیم

آرشام   بخش یتسل  ی هاحرف   وسفیکمال تاسف و تعجب    در

و باز زبان    دیرا شن  دیرسیبه فردا هم نم  شیضاانق  خیرا که تار

 .من از دهان خودش  ی هاچرخاند به گفتن حسرت 

 ی. چی دی دختر م  نیبه ا  بخاریهمش قول ب   یکنیتو غلط م_

باز واسه  ؟یکنی رو درست م و اون    ی ریگیش مراسم م فردا 

 ی غه یدوباره ص   ی برا  ی ریعاقد م  یو پ  یکنیلباس رو تنش م 

 خوندن؟ ت یعقد و محرم

 :دم ینال ی اخفه  ی مشت شد. با صدا میموها انیآرشام م  دست

 ا یآرشام تو رو خدا تو کوتاه ب_
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 :و گفت  ستادیعمو ا ی عمو جلو زن

رو_ خنده  بار  هر  چرا  بسه...  م  ی ها لب   ی محسن  تا    آدیما 

چشم  به  اشک  نبعدش  نم   ی اریمون  بر  خب    ؟ی داریدست 

م  وسفی ن  گه،یراست  تا  پا  ی هامهیدخترم  چرخ   ی شب 

 سوزن نخ کرد واسه دوختن لباس عقدش یاطیخ

 !بود   ز ی... تاسف برانگ نمیرا بلند کردم تا واکنش عمو را بب  سرم

ا_ اگه  نکن.  دخالت  تو  ب  نی فرزانه  کرده    شعوری پسر  جرات 

من و بزرگتر از خودش قد علم کنه و زر مفت    ی جلو  ی نطوریا

حما توئه.  خاطر  به  همش  و    هاتتیبزنه  عقل  به  زد  گند 

آلت  اون  که  بار  هر  رو    ی هاشعورش...  فساد  و  گناه  مسبب 

 .ی کرد تیخونه ازش حما نیا ی تو  آوردیم

هوا   ی چشمش را تو ی از گوشه دهیاشک چک ی عمو قطره  زن

ما و  کش   وسانهیگرفت  دادخواه  د یعقب  هم   ی از  به    شهیکه 

 .شدیختم م تشیمحکوم
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 !حاج محسن یشکست ی اونا رو که زد _

  ی زی اش را با حالت تمسخرآمجمله  ی حاج محسن انتها  وسف،ی

باعث شد عمو باز هم خود را محق و مختار    ن یو هم  دیکش

 .ندیبب

جنگ و اختالف   یکه مسبب هر چ  یفه شو پسرک الابالخ_

 یی خونه تو نیا ی تو

شست  وسفی گوشهانگشت  به  را  کش  ی اش  با   دی لبش  و 

 :گفت  اسیبه رنگ درد و  ی لبخند

دعوا_ و  جنگ  ازت   نیا  ی مسبب  پناه  بار  چند  منم؟  خونه 

 ی اون لباس رو بپوشه؟ چند بار تو  ی خواهش کرد که اجازه بد

اجازه نده  صورت   یروز اول  نیکه از هم   ی گوش آرشام خوند

 ی ها ذهن جوون ی زنت اونقدر رنگ و لعاب داشته باشه که تو

انداخت و مثل االغ قبول    نییبمونه؟ آرشام هم سر پا   لیفام

 .کرد
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باال رفت و قبل از    وسفیدهان    یتو  نیکوب  ی اعمو بر  مشت

  ز ی آرشام به سمتشان خ  د،یایفرود ب  وسفیصورت    ی آن که تو

 .دیکش اد یبرداشت و فر

 .نیتمومش کن  گهیبسه د_

 :و گفت وسفی سمت  د یچرخ

بابا... آخه ما رو    میبود... نخواست  میسرم امروز روز دوماد  ریخ_

 ی چه به جشن و شاد

و    دی و کوتاهش کش  دیبه محاسن سف  یبابا آشفته دست  خان

 :گفت

 ایاما دن  ،یزنیدل مواسه دل پناه که دل   دونمیجان م  وسفی_

نرس آخر  به  م  ده،یکه  رو  لباس  مراسم   هیواسه    تونهیاون 

دختر ما تا بخواد عروس بشه چند تا جشن    نیبپوشه. ا  شگه ید

 .آرشام  ی خونه  فرستمشیکه نم  یالک  م،یش به پا کنواسه  دیاب
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که من    دانستیحرف خان بابا... خب نم  نیسوخت از ا   دلم

  وار یاز د  زانیصبح به آن لباس آو  ی هایکیتا نزد  ییهاچه شب

 .تختم زل زدم و به خواب رفتم ی روبرو

نشانه  ی هاحرف   عمو به  را  بابا  خودش    تیحما   ی خان  از 

 :کرد و با لحن حق با من است، گفت بیتصو

 حقه  نقدری امواتت رو که حرفت ا امرزه ی پدر من خدا ب_

در آغوش گرفتنم اقدام   ی باز برگشت سمت من و برا  آرشام 

 اش زدم... حق داشتم، نداشتم؟پس  نباری کرد، اما ا

بر_ هم  با  بپوش  رو  لباس  اون  که   ه یآتل  میفردا  تا  چند  هر 

 خوبه؟ می ری هاشون عکس بگبا یخواست

رو   عمو تک  ی مجدد  دسترس مبل  در  با نفره  و  نشست  اش 

 :کامل گفت ی خونسرد



39 
 

م_ راست  تا   گهیآرشام  و  باشه  زن  عکاسش  فقط  عموجان، 

و صدا   سریرو سرت کن و ب  دتیچادر سف  هیبه آتل  توندن یرس

 .نیو برگرد  نیبه دور از چشم اهل محل بر

کوب  وسفی پا  نوک  بشقاب  یکیبه    دیبا  همانند    ییهااز  که 

م  در  مانده  به جا  جنگ وسط حال پخش شده    دانیاجساد 

 .بودند

واسه چند تا دونه عکس    یو حفاظت  یتیامن   ری تداب  نی! ایزک_

 نامشروِع  یواسه رابطه جنس ستین

 .شیپا ی تف کرد جلو عمو

 ببند دهنت رو که مثل چاه فاضالب فقط گوه توشه_

[19.04.21 22:35] 

#۱۱ 
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  د ی اش پوشلباس کوتاه  ی را رو  اشی بلند و مشک  ی مانتو  مهتاب

رفت  وسفی ی بازش سو ی موها ی و همراه با انداختن شال رو

 :و گفت

امشب رو اونجا بمون تا   دمیآپارتمانم رو بهت م  دیکل  وسفی_

 بعدش برگرد باشه؟ نیآروم بش هی هم تو و هم بق

 :زد و گفت ی پوزخند عمو

 آقا جور کرده   ی ها بفرما، مهتاب خانمم که مکان واسه خلوت_

به عمو انداخت و سکوت کرد، اما   ینگاه  ی با دلخور  مهتاب

 :زد  ادیبرخالف او بود، سکوت نکرد و فر وسفیواکنش 

زنش    ی راحت به پسرش و برادرزاده   یلیب؟ خمهتا   ینیبیم_

. فکر  زنهی م  غمبریو بعدش مدام دم از خدا و پ  زنهیبهتان م

ا  ی کرد فردا  بگذره  م  ن یامشب  و   شه یخونه  بلبل  و  گل 

  چ،یه  شهی. فردا بهتر که نمری نخ   م؟یزنیمون چهچهه مهمه 

  کنه ی فکر م  گذرهی چون پدر من هر روز که م  شهی بدتر هم م
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تا وقت   دی... باکی و مرگش نزد  شهی م  هیعمرش داره تخل  ی باتر

خ ود  ری هست  واسه  کنه  جمع  حسنات  تو  عهیو   ی کاخش 

  .بهشت

 :لب گفت ری ز مادرجون

 نکنه  ی پدر و مادر  چیه   بیخدا نکنه... خدا مرگ اوالد رو نص_

را حفظ کرده بود و آهسته محسن همچنان موضع   عمو اش 

 .دادیبند عبور مرا از  اشح یتسب  ی هادانه

م_ شمار  ؟ینیبی مادرجون  اگه    کنهیم  ی روز  مرگم.  واسه 

 رش ی باج بده تا حاال صد بار اج  لیقدرتش رو داشت به عزرائ 

 کرده بود واسه گرفتن جونم 

  ی نطوریا  وسفی  دیحرف عمو... باور کن  نیآتش گرفت از ا  دلم

 .دینبود! قلبش پاک بود، مثل آب زالل و نور خورش

مادرجون زانو زد و هر دو دستش را گرفت    ی پا   ی جلو  وسفی

 .دیو محکم بوس
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کرد  دتیسف  ی موها  نیا  ی فدا  وسفی_ فکر  من   ی بشه، 

 کنم؟ی مرگ م  ی من واسه پدر خودم آرزو  ام؟ی آدم  نیهمچ 

کردن   جور  دنبال  در  به  در  که  اونه  گفت،  برعکس    هیبابا 

 .واسه مردن من گردهیم یو مقدر اله ینیزم ی له یوس

را پاک کرد    شیهااشک   دشیسف  ی روسر  ی جون با گوشه  مادر

 :و گفت

مون دود من و خان بابات نفس  یتو نباش  وسفم،یخدا نکنه  _

 .هوا رهیم شهیم

 ینشست و بوسه محکم  نیزم  ی و رو  شانیبابا کنار هردو  خان

 .نشاند وسفی ی وسط موها

من  ریشتو  _ خاطرتون   ،یدستم  ی عصا  ،یپسر  به  نکنه  خدا 

پدر و پسر، نه    ن یرفتارها ب  نیبشم. به واهلل زشته ا   پوشاه یس

 .پسندهیاش منه بنده  آدیخدا خوشش م 

 .و برخاست دیبابا را بوسدست خان وسفی
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و پسر شما   نمیبیمن اونو به چشم پدر م  ؟ی کدوم پدر و پسر_

  ر ی بگ  طانیش... از شاال بچه   نهیبی م  ی زی من رو به چشم هر چ

  ،یعفون  ی های مار یب  کروبیتا م  ری بگ  وونیاز ح  ،یتا قاتل جان

 .اوالد دیبار نگاه کردن به د کی از  غیدر یول

[19.04.21 22:35] 

#۱۲ 

 .را در هوا چرخاند اشح یشانه باال انداخت و تسب عمو

ن_ اوالد  کردیدشمن  ،یست یتو  رو  من  نقطه ضعف  نقطه   ی . 

تو   کنمی م  ی که من ازش دور  ی قوت خودت، هر گناه و زشت

 خونه و جلو چشمم  نیتو ا ی آریم

 .ستادی عمو ا ی سمت عقب و رو به رو  دی چرخ وسفی

  ...ستیف ن ست، تو دلت با من صاهمش بهونه هانیا_

 .و ادامه داد دیکوب اشقه یدستش را به شق وسفی
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. مشکل از من و کارهام  رهیرژه م  نجاتی راه رفتنمم رو ا  یحت_

 دهیمثل من نم  ی به داشتن پسر  تیاز دل توئه که رضا  ستین

هم  تو  شهیهم  نیواسه  بودم  تو   ی خار  بودم  خوار   ی پات، 

موز خوردن   یچشمت... خب کس باشه  رو مخ  بخواد  شم که 

 .دهی م اریخ ی صدا

برداشتن    زن و  بار خم شدن  با هر  از رو  ک یعمو    ی بشقاب 

 .ختیریم  یقال ی هاگل  ی قطره اشک به پا کیفرش، 

 وسف یعمو و من،   زن   ی هااشک  دنید  ی هبه اندازه   زی چ  چیه

  وسف ی  یاشک و درد هر زن  می. بهتر است بگوکردینم  ی را عصب

 .کردی م یرا عصبان

 ها رو اون اشک  ز یمامان کم بر_

برا  زن و  نداد  گوش  ظرف   ی عمو  از  بردن  آشپزخانه  به  ها 

 .رفت اطی زد و سمت ح  رونیب منینش

 ؟ی دی م شنهادیو بعدش ضماد پ  یزنی زخم م_
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  ها هیاز جنگ و آشوب؟ شوال  شدیمن! عمو خسته نم  ی خدا

 !تشنه جنگ نبودند که او بود نقدر یهم ا

درست، به قول خودت زخم با ضماد و    زنمیبابا من زخم م _

 نی همچ   ،یزنیگلوله م  ؟یخودت چ  یول  شه،یمدارا خوب م

م  یزنیهم م با ه  یکنیو سوراخ  پر    یمرهم  چیکه  عمقش 

وقت شهینم از  عقا   آدی م  ادمیکه    ی.  و  و    دیاصول  متعصبانه 

  ی دیمشتت بود و مدام کوب  ی تو  مان،یو ا  ن یخودت از د  یافراط

هم   گهید  ی هامثل من. من مسلمون  یکیسر و صورت    ی تو

تفاوت  دمید زمکه  تو  با  د  نیشون  و  خدا  آسمون.   تونن یتا 

  .شکل کیتون به هزار و  یگاما بنده  ،یکی

کردم به   میرا تقد  میهاام و اشک را کج کردم سمت شانه  سرم

حال من    ری گیپ   که با آن حالش هنوز هم  وسفیچشمان سبز  

 :منحصر به من زد و گفت ی بود. لبخند
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تو_ کتاب   یکی  ی بابا  کافر   ییهای اجنب  نیا  ی هااز  تو  که 

م تو  یزنیصداشون  تلو  ی و  قاب  از  جز  به   ون یزیعمرت 

حال مدام باهاشون   نیبا ا  یول  ،ی دی ند  کیهم از نزد  شونیکی

با اسم  ی دار  یدشمن مثل   ییهاخوندم که هر چقدر هم که 

ها خواسته  از زن   گهید  ی زهایچ   ایو روان    تی فرهنگ، شخص

ا  شهب طور و اون طور لباس بپوشن و رفتار کنن، هر    نیکه 

بخوان با کمک چندتا مراقب و نگهبان نادون   گرانیچقدر که د

گله نگه دارن،   ک یها مثل  اون   ی ها رو فارغ از بعد تمام انسانزن

ا از  ا  یسرکوب زندگ  ی برا  نکهی صرف نظر  جنس   نیپر روح 

فشار   فی لط هر  م  ی از  ا  مکدو  چیه  شه،یاستفاده    ها ن یاز 

تغ  قتیحق  نیا  تونهینم زن  ر ییرو  که  بده که  قدر  ها همون 

 ی اجبار  چیپرقدرت هم هستن، اونقدر پر قدرت که ه   انف ی لط

 .رو قبول نکنن
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شد. مهتاب   دهیدر نگاه همه به سمت جلو کش  ی صدا   دنیشن  با

رفته    سیخ  ی ها سر و صدا رفته بود، با دل شکسته و چشم  یب

 .بود

سکوت   ین یسنگ  سکوت شد،  حاکم  جمع  گو  یدر  به   ییکه 

من هم   مهتاب برقرار شده است.  یخال  ی احترام به جا  ی نشانه

  .سمت اتاقم رفتم  یحرف چیمثل مهتاب بدون ه

  راهن یاتاق، پ   ی پراکنده شده در چهار گوشه   ی کیتار  انیم  در

 ی هاه یپا  یو حوال  دمی کش  رونیبلند و گشاد را از سرم ب   دیسف

  .تخت رها کردم

پنجره به داخل اتاق راه    یمیقاب قد  ی از درزها  ی سرد  سوز

  .دادی را قلقلک م  انمیکرده بود و پوست عر دایپ

شال سرم صاف و خفه شده    ری که تمام شب ز  ییطال  ی موها

  .رها میهاشانه  ی بود را با حرص باز کردم و رو
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را برداشتم و   راهنی که به در خورد وحشت زده پ  ی اضربه  با

 .مقابل خودم نگه داشتم

 تو؟ امیب شهی پناه م_

 .گذاشتیم می... کاش آرشام امشب را تنهااوووف

 .چند لحظه صبر کن لباسم رو بپوشم هی_

در را باز کرد و به محض داخل شدن   ده یبه اتمام نرس  حرفم

 .در را پشت سرش محکم بست 

چ _ ب  ؟یکنیم  کار یآرشام  ل  رونیبرو  نگفته  تنم مگه  باس 

 ست؟ین

  دیشد و ق  مانی راه پش   مهیبرق برد، ن  دیرا سمت کل  دستش

 .را زد  ییروشنا

 !یبود از امشب تو زنم  ی ادا و خجالت واسه دواران نامزد  نیا_
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شد، لباس را محکم بغل گرفتم و در کمال تعجب   یدلم خال  ته

 .خوشحال شدم راهنمی پ ادیآن لحظه از عرض ز

 .میسقف نامزد هی ر یز می... من و تو تا نررینخ_

سراند و به   اشیشلوار زغال بی ج ی را از دو طرف تو دستانش 

قدم    کیمن    شدی م  کی هر قدم که او نزد  ی سمتم آمد. به ازا

 .شد میهابن بست قدم  ییتخت در جا ی ه ی... پارفتمیعقب م

ام نشست و در امتداد  برهنه   ی شانه  ی اشاره آرشام رو  انگشت

  رون یرا از دستم ب  راهنیرفت. خواست پ  نییپا  رمی بند لباس ز

 :بکشد که مچ دستش را گرفتم و گفتم

 ن یباشه بدتر  میشب زندگ   نیبهتر  نکهی ا  ی آرشام امشب به جا_

 ؟ی بر شه یذهنم شد... م ی خاطره تو

 کر شده بود؟ شیهانکرد... گوش ی اتوجه

 آسمون یکیتار ی مثل ماه تو درخشه،یپوستت م_
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و نفس داغش پشت گوشم آزاد   دیام کشرا به شانه  اشچانه

 .و چشمانم بسته شد دمیشد. لرز

 دوست دارم؟  یل یخ یدونیم_

و   خوردیم  میسوزانش به پوست صورت و گلو  ی هانفس   هرم 

که قدرت تکلمم را از دست    کردی همان جا را ذوب م  ییگو

 .داده بودم

[19.04.21 22:35] 

#۱۴ 

ز   انگشت لباس ز  ریآرشام  بازو  رمی بند   میقالب شد و سمت 

دستانش سقوط کردم   ریو ز اوردمیشد. طاقت ن دهیکش  نییپا

 .تخت ی رو

 برو  کنمی خواهش مآرشام _
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رو  میهاشانه آرام  و  گرفت  قاب  شب  ی را  خواباند،    هیتخت 

توانا  یعروسک که  بودم  با   یحرکت   چیه  ییشده  مگر  نداشت 

 .کمک صاحبش

ز  شی هالب به  که  خف  دیکش  میگلو  ریرا  آه   ی فیناخودآگاه 

مبدل شده    شی هاشد. حال نوازش   ترص یو آرشام حر  دم یکش

 :دمیچنگ زدم و نال  شیبود به بوسه... به موها

 آرشام بسه بسه_

باال    میهانکرد و سرش را بلند کرد و سمت لب   ی اهم توجه   باز

و روشن اتاق    کی تار  ی فضا  انی در م  اهشی. چشمان سدیکش

 .وحشتناک شده بود

  ستم؟یچرا؟ مگه من شوهرت ن_

 :لب زمزمه کردم ریز 
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دختر زن منه و    نیبابا ا  یو نگفت  ی ستادیعمو نا  ی چرا جلو_

کارهاست؟    نیا  ی بپوشه؟ شوهر بودن فقط برا  یچ  گمیمن م

 شه؟ی کردن شاملش نم تیحما

  .دیعقب کش  یو با حالت عصب   دییهم سا  ی را رو  ش یهادندان

بابا رو م _ از من،  به حرفم گوش    یک  ،یشناسیپناه تو بهتر 

 .دهیدستور م زنهیداده که حاال بخواد بده؟ بابا حرف نم

را   راهنی پ  دیخلیم  میکه درون گلو  یشدم و با بغض  زی مخین

 .تخت چمباتمه زدم ی باز تنم کردم و رو

  ی را باز کرد و به تند  دشیسف  راهنی پ  ییابتدا  ی دکمه   آرشام

  .دیو دور گردنش کش اشنه یس  ی دستش را رو

 :و گفتم دم یرا به دندان کش نمیی پا لب

 حالت خوبه؟ _

 .قدم رفت و برگشت چند
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پسم   ی طور  نیو تو ا   شمیم  کتیهر بار که نزد  یدونی پناه م_

حال   یزنیم ا  هیواسه    یدونیم  شم؟یم  یچه    ن یمرد چقدر 

م  ی خوددار حال   هی   یفهمیسخته؟  چه   یوقت  شهیم  یمرد 

 وجودش غرق بشه؟   ی تو  تونهینم  یول  کنه،یزنش رو لمس م 

و انگشت    دمیتمام وجود خجالت را به اشکال مختلف کش   با

 .دمی کش راهنمیپ  ی هان یچ نیب

لمست    راهنیو از پشت پ   یکی تار  ی تو  ی نجوری قراره ا  یتا ک_

تا ک رو    ی اقه یچند دق  ی خلوت حت  هیقراره حسرت    یکنم؟ 

 دلمون بمونه؟

ام بود ... حق با آرشامنه ی از جنس حسرت برخاست از س  یآه

حق ابراز عالقه   ی گر ید  ی در جا  مانیهاگوش  ی ما دو تا بجز تو 

 .می به هم را نداشت

[19.04.21 22:35] 

#۱۵ 
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رو  با کوب  دیکل  ی مشت  روشنادیبرق  المپ    دیو سف  زیت   یی. 

 .چشمم را زد

 پناه؟ _

جسم   ی رو  نش یسمت صورت غمگ   دیگردنم چرخ   ی رو  سرم

 .ساکنش کنار در

 جانم؟_

گلو  باز به  کشدیکش  شیدست  عذاب  از  عذاب   دنش ی. 

 .دمیکشیم

 خوام ی معذرت م_

رودیترک  بغصم برگشت  باز  آرشام  رو  ی .  را  سرم  و    ی تخت 

 .ستبرش گذاشت ی نه یس

 دلم شکست _

 .زد یمحکم ی بوسه میموها ی رو
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 .دل منم به خاطر دل تو شکست_

 .زد  میهمراه با ضربه به در صدا وسفیهقم اوج گرفت...  هق

 تو؟ امیب  ؟یپناه_

باز آرشام را پس زدم...   سرم با عجله آغوش  بلند کردم و  را 

مثل ابراز    ییبود. کارها  ختهیکارها نر  نیخانه قبح ا  ی هنوز تو

 عالقه و محبت و در آغوش گرفتن

  ایب_

پا  رهیدستگ   یآرام  به ش  دیکش  نییرا  داخل  با  و  آرشام  د. 

 .دستم را گرفت  ی دلخور

  یی جا  آدینم  ادمیبابا بازم که مزاحم شدم. خدا شاهده    ی ا_

 .یمزاحم بگن مراحم ی رفته باشم که به جا

  هیتخت تک   یچوب  یرا با پشت دست زدودم و به پشت  اشکم

 .نگاه کرد  وسفیبه    یچشم  ریز   شیهادادم. آرشام با حفظ اخم
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 بخورم؟ ایب ه؟یچ_

وسط اتاق    ی و بلند شد. کنار پنجره   د یکش  ی هوف بلند  آرشام 

 .و پرده را کنار زد ستاد یخواب ا

 پناه؟ _

دو  چشمانم عجله  خواب    وسفیسمت    دیبا  اتاق  وسط  که 

 .بود ستادهیا

 بله؟_

 :چشم به آرشام اشاره کرد و گفت با

کارها_ وسط  هجده   ی چشه؟  امثبت  که  اومدم    ی نطوریتون 

من چند    ده؟یبهم م   کی دلش فوش رک  ی پشت کرده بهم و تو

از شروع اون سن بحران من    ی جلو  گهیگذشته د   میساله که 

 زانم یعز  نیراحت باش

[19.04.21 22:36] 
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#۱۶ 

 شعوری ب  کیلب    ری سرخ شد. آرشام ز  میهاخجالت سرگونه  از

 .نثارش کرد

شانه باال انداخت و سمت تخت آمد... در چشمانش غم   وسفی

فاحش    ی اش نمونهچهره   شهیخنده. هم   شیهالب   ی بود و رو

 .در کنار هم بود یاحساس ی هاتضاد بزرگ از واکنش  کی

نوبره واهلل. حداقل   جنبهیب  نقدریتو؟ مرد ا  ای  شعورمیمن ب_

خونه   یذاشتیم برسه  معاقد  بعد  مزا  یرفتی ش   ی ایسراغ 

  نقدر یا  دیشه؟ مرد که نباچه وضع  نیکه خونده. آخه ا  ی اخطبه 

بودنه ها! چند بار   دیبد  دیهمش از عواقب ند  نا یباشه. ا  دهیدر

 ...از یآناتوم هی ایگفتم ب

 .دیبا خشم کالمش را بر آرشام 

  ؟یگیم یچ یفهمیم چی... هوسفیخفه شو _
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کدامشان را نداشتم و نگاهم    چی نگاه کردن به ه  ی لت روخجا  از

 .قفل شده بود ی اقهوه یروتخت زی ر ی هاگل  ی رو

م _ تو  فقط  مرتیفهمینه  آت   ششی آت  ،یشهوت  کهی.    شی که 

 کوه آتشفشان فعالِ  ستین

 .خطاب به من ادامه داد 

ا_ هنوز  اونقدر دوستش    یچادر مسافرت   نی تو که  اگه  تنت؟ 

انداخت  ی دار رو  همه  خاطرش  به  چرا  نبرد؟   ی پس  گود  تو 

 واناتیح  ی مستند از حمله  هیامشب واسه خاطر تو  وسط حال  

بودن   یتشکر در حد خشک و خال  هیو تو    میدرنده پخش کرد

 .ی آرشام هم نکرد نیا

  ی صورتم. از پشت   ی برگشت تو  یی رفت و خنده با پررو  خجالتم

لخت   ی شدم. موها  کی نزد  رخشم یصله گرفتم و به نتخت فا

 .شایشانیپ ی بود تو ختهی روشنش ر ی او قهوه
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  ی صورتم و من وحشت زده دستم را رو   ی تو  دیپر  کبارهی  به

 ی قهی. آرشام از پشت،  دمیکش  یفیخف  غیقلبم گذاشتم و ج

 .تخت ی را گرفت و وادارش کرد به بلند شدن از رو  راهنشیپ

 .زهره ترک شد  چارهیدختر ب یکنیم  کاریاحمق چ_

دستان آرشام فرار کرد سمت کمد   ی مثل موش از تله  وسفی

 :مجاور در اتاق خواب و گفت ی وارید

دست تو هنوز دختر مونده و    ر ی کدوم دختر؟ نگو که پناه ز_

 خانم نشده؟

  ان یعر  ی هادستانم صورتم را پوشاندم. حرف من... با    ی خدا  ی وا

 .کردی آدم را خلع واکنش م وسفی

دهنت، آخه    ی تو   کنمی بلند شم دندونات رو خرد م  وسفی_

 ؟یزنیکه م هیحرفا چ  نیا

[19.04.21 22:36] 
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#۱۷ 

خشم آلود آرشام سوق داد    ی چهره   ی نگاهش را از رو  وسفی

 :سمت من و گفت

بمونه  شتیدادن پ ی امشب به بهونه دلدار نیا  ی نذار یپناه_

ا اگه  کن   نیها!  باز  رو  آرشام  مغرور  و  و خشک  سرد   ی جلد 

 نقدر یچون مثل من ا  یبه جنس مرد بودنش. فکر نکن  یرسیم

  ت یپس کار  ارهیخلق شدنمون رو به زبون نم  قتیراحت حق

 ی تو  امنته  اترنیحیجور پسرها از من ب  نیا  زم ینداره. نه عز

 ی و تو  شمیم  ا یحیب  یانظار عموم  ی خلوت، برعکس من که تو

  ی که اگه بهش بخند  هیپسر موجود  نی. اوسفی خلوت حضرت  

 رفته  ی مامان شد ،ی و پا بد

خ  آرشام چسب  وسفیبرداشت.    زیسمتش  اتاق  در  و   دیبه 

  شدن  میتسل ی دستانش را به نشانه

 .برد. آرشام دستش را گرفت و هول داد وسط اتاق خواب  باال
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 .ختهی ها رو بابا بشنوه، خونت رو رحرف نیاحمق ا_

 .ابرو باال انداخت و پوزخند زد وسفی

ا_ به  تا  نکرده    دهی ند  ی زیچ  ن یسن همچ  نی نه که  تجربه  و 

 .دهیآزارش م  دنشیشن

 .حرفش، نگاهش را از آرشام گرفت و به من داد ی ادامه  ی برا

 ی بدم بچه چه جور  حیشوهرت توض  نیا  پناه به نظرت واسه_

ش بمونه که عمو  بذارم تو همون تصور احمقانه   ای  آدیبوجود م

 خونه؟  اطیح  ی لک آورده پرتش کرده تولک 

از لبخند   یطرح  یبود. حت  هودهیب  دنینخند  ی تالشم برا   گرید

 .شد می آرشام ترس ی هالب  ی هم رو

 زشته  وسفی_

 .اش و به صورتم زل زدداد به شانه  ه یرا تک   گردنش
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تو    ییخدا  یمن، ول  ی هاآرشام نه حرف   ینفسان  الیزشت ام_

 .داداش من ن یواسه ا یفیح

گم شدم و    وسفیجنگل چشمان    ی درون سبز  ی اه یثان  چند

 ...بعد از آن گمراه 

شدم،   دایباز پ  ی ای دست بزرگ و قو  انیشدن دستم م  ریاس  با

 .آسمان چشمان آرشام یاهیدر س نباریاما ا

  .رو کردم بهتره برم بخوابم هامه یمن توص گهیخب د_

 :گفت یستیبا لحن ناشا آرشام 

 به سالمت_

دهن کج کرد و سمت در اتاق برگشت. چقدر دوست   وسفی

آن   کردی پر م  نگونهی را که ا  شی داشتم تنش را و حالت پاها

 .اش راشلوار شُلُ وِل 
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. قبل از خروج  ستادیرا باز کرد و در حدفاصل در و قابش ا  در

 :کاملش گفت

 ی آورد   نییپا  واری د  ی اون لباس رو از رو  ی کرد  یپناه کار خوب_

تو پ  ی و  کردکمدت  گاهی نهون  ندوقت   ی...   ی تسل  دن،یها 

 .شهیهامون مبخش حسرت 

  ی رو   خیو رفت. من ماندم و آرشام و م  دیهم کوب  ی را رو  در

 .دیکشی آن لباس را به دوش م  یخال  ی جا  گریکه حال د   وارید

بار نشد اول فکر کنه بعد    هی  زنهی فقط حرف م  شعوریپسره ب_

 اره یبه زبون ب

از آن به لطف    یمیرا دوختم به پنجره اتاق خواب که ن  نگاهم

 شده  پهن شب …بود دهیبود که پرده را کنار کش دایآرشام پ 

 .را  شی پهنا تمام بود کرده پُر  نرم  نرم و  آسمان در بود
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دل من   ی تون از کنار خواسته... امشب همهیکن ی اشتباه م_

 ن یبود که از درونش گذشت. واسه هم  وسفیو فقط    نیتگذش

 .سپر کرد نهیعمو س ی تو جلو ی شد و به جا قراریب

 ی آهش تا ته گلو  نی... اقیشد و آهش رق  قی آرشام دق  نگاه

 .را سوزاند مانیهردو

سرم گذاشت    ری تخت خواباند، بالشت را ز  ی و مرا رو  برخاست

 .دیکش میهاشانه ی را رو   یو روتخت

 ی استراحت کن کمیبهتره _

پ  میهاحرکت پلک   با و سراغ    دیرا بوس  امی شانیتشکر کردم. 

هم  دیکل مثل  و  شد  خاموش  باز  اتاق  رفت...   ن یا  شهیبرق 

 .حرف زدن ی شهامت داد به مرد من برا یکیتار

 پناه؟ _

 .کردی برخورد م یبا هر تکان به سطح نرم روتخت میهالب
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 جان پناه؟ _

  نکن باشه؟ هیگر گهید_

 کردم... بهتر از قول دروغ بود، نبود؟  سکوت

و وجودت پر  ی ر ی از من و  بابام دلگ ،یناراحت یلیخ دونمیم_

نخواب چون فردا صبح قلبت، روحت   ه یاز ماتم، اما بازم با گر

دمار از روزگار آدم در    شه،یم  دار ی از خواب ب  دهیو تنت چروک

مچاله  ییهاصبح  ن یا  آرهیم دل  با  ب  که  خواب  از    دار یشده 

 .یشیم

شدن اتاق،   یبهم خوردن در و خال  ی صدا  دنیمحض شن  به

 ی شده از تجربه   دیعا  هی... توصرونیب  دیاشک از چشمانم جه

 .امروز را نداشت ی آرشام، قدرت مقاومت در برابر غوغا

 :آرشام

  اریبغلم جا دادم و سمت آسانسور س  ریلوله شده را ز  ی هانقشه

 ز یم  ی ها را رودهم نقشه  ی به طبقه  دنیرفتم. به محض رس
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به   ی کهنه  یچوب را  دستانم  کف  و  کردم  رها  دسترسم  در 

خسته  مالچشمان  سنگدمیام  سرم  داخل    نی.  و  بود  شده 

رو  میموها سف  امی شانیپ  ی و  کاله  بود.  کرده  رنگ   دیعرق 

پر از گچ کنار    یگون  ی سرم برداشتم و رو  ی را از رو  الر یکاترپ 

  نیبعد از طلوع آفتاب بود که به سراغ ا  یدستم انداختم. ساعت

  یی کم داشت روشناآمده بودم و حال که آفتاب کم   ساختمان 

 .باز هم کار من تمام نشده بود باختیخود را به غروب م

ج  میهادست درون  لبه   بیرا  سمت  و  سراندم   ی شلوارم 

  نیبا آجر و آهن و چند  ندهیکه در آ   ییساختمان رفتم. جا

م پر  مختلف  ا  شدی مصالح  از  تنها    ی پهنا  نیو   ک یآسمان 

  .ماندیم یقاب پنجره باق ی به اندازه  ریتصو

 آرشام؟ _

کج شد سمت   دهی به مقصد نرس  م یهاپدر قدم   ی صدا   دنیشن  با

 .آسانسور
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 افتاده؟  یاتفاق ؟یکنی م کاری چ  نجایبابا؟ ا_

 :چند گام بزرگ خودش را به من رساند و با لبخند گفت با

دو کلوم مرد و مردونه با    ام ینشده گفتم ب  ی زی نه باباجان چ_

  وسف یحرف زد اون    شهیخونه که نم  ی . توم یهم حرف بزن

 .کنهیاز اعتبار ساقط م  یدلقک حرف مرد رو با لودگ

 ارم یب یتا من برم دو تا صندل  نیجا منتظر بمون نیپس هم_

 .دستم را گرفت و مانع شد مچ

 ی مغازه رو   ی خوبه، از بس تو  ی طور   نیهم  ستین   یاجیاحت_

 نشستم پاهام خشک شده یصندل

کردم قصدش را از    یبه چشمان سبز پدر سع  قی عم  ی نگاه  با

 .بشکافم نجایآمدن به ا

سرم    ی کاله رو  نیبا ا  ؟یکن  ینگاه م   ی نجوریچته پسر؟ چرا ا_

 شدم نه؟ عیضا یلیخ
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ا  ناخودآگاه  کاله  سمت  رفت  دستش  با  همراه   ی منینگاهم 

 .سرش ی رنگ رو  ینارنج

 آدیهم بهتون م ی لینه اصالً! خ_

 :کرد و با اشاره به کاله من گفت یکوتاه خنده

هم   دیتر از مال منه... خب باتر و موجهرنگ کاله تو معقول_

 .خاندان  هیو افتخار  ی باشه تو مهندس معمار

 !خود در انزوا ی خاندان بودم و سرافکنده  کی افتخار

لحن سرخوش پدر که حاصل افتخار و لذت درونش بود باعث   

کردم    ی سن هر کار  نیدچار لبخند شود. تا به ا  میهاشد لب 

 .و برق نگاه پدر بود تی لبخند رضا نی کسب هم  ی برا

 داره   یمعن هیها کاله نیهر کدوم از ا نه بابا رنگ_

موضوع   ی رفت برا  ادشی  کنمیشد، آنقدر که فکر م   کنجکاو

کرده که    یرا تا خارج از شهر ط  یمسافت طوالن  نیا  ی گرید
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. پدر  شیهاگوش دادن به حرف   ی کند برا  دایبتواند مرا تنها پ 

  برد ی آنچه مربوط به من و شغلم بود لذت م  دنی از شن  شه یهم

 م یهم برا  شیهاحالت   نیا  ی. حتشدی ها کنجکاو مبچه   هیو شب

 .بود چون مسببش من بودم ندیخوشا

 پسرم؟ یچه معن_

 ساختمون تا بهتون بگم ی لبه  دیبر_

رفت    ییکرد و به جا  یشلوارش مخف  بیرا داخل ج  اشح یتسب

ارتفاع ز با دست اشاره کرده بودم. به خاطر    ن،یبا زم  ادیکه 

 .شدمیم  جهیدچار سرگ  گرفتمیم نیی سرم را که پا

ماش  هیشب_ ا  ینیجوجه  از  زردها    ن یشدن  کاله  اون  باال... 

  ان؟کاره یچ

 !پدر جالب بود  هیتشب

خاطر زرد چون رنگ   نیه اشون بگارگر هستن و رنگ کاله _

ا  ی تابلو  ی هیپا هم  اون  نیاخطار  که    رنگه...  هم  نفر  چند 
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ها جوشکارها هستن... اون ... اوند؟ینیبیم  ی ا شون قهوهکاله

سرکارگر هستن    ستادنیهم که کنار آجرها ا  ییهایکاله توس

 ...و

 ؟ی به زن عموت زنگ زد_

  وسف ی!  دیپرس! خودش سوال  دادمیم  حیتوض  شی برا  داشتم

ها انگار با لگد وقت  نیا  گفتیرفتار پدر و م  نی متنفر بود از ا

بعد گلو  ی حرف  سمت  به  دهانت  درون  از  برگشت    تیرا 

ازندیم در  خب  معنا  ن ی...  کنم  درک  توانستم    ن یا  ی لحظه 

 .داشتم یحس نیچن  قاًیرا چون دق  وسفی هیتشب

 ن؟یاومد نجایموضوع تا ا نی واسه هم_

 .صورتش را چرخاند سمت من ی تند به

  ؟یِ موضوع کوچک  نیبه نظرت ا_

در چهار طرف چرخاند و ادامه   مای را مثل بال هواپ  دستانش 

 :داد
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آدم   ی دار_ برج م  ن یا  ی هاواسه نصف  و   ،ی سازیشهر خونه 

 ؟ ی خودمون رو به امان خدا رها کرد ن یزم یول

  قی چند نفس عم  میکنترل صدا  ی قدم فاصله گرفتم و برا  چند

 .شدیحرمتش حفظ م دی. پدر بود و بادمیشک

کِ_ من  اون    ی کار  ن یهمچ  یبابا  واسه  که  ماهه  پنج  کردم؟ 

اون شش تا   ی گذاشتم. استخوان بند  هیاز دل و جون ما  نیزم

باال بردن د  ی متر  ستیواحد دو تا نصفه  تو  وارهاش یو   ی رو 

من اگه االن   ن؟ی زم  نیگی که هنوز م  نیهاتون صاف کردحرف 

ا برا  نمی زم  نیسر   متمو  ی به خاطر همون واحدهاست چون 

دارکردن  پول الزم  و خان میشون  تو  وقته  از  ! چون چند  بابا 

م بازار  بال  دینالی وضع  و  دست  خالو  و  هیمون  مصالح  شما   !

 سازم؟ یو من گفتم نم  نیداد هیسرما

اشاره   انگشت و  دورانشست  را  کش  یاش  لبش  با   دیدور  و 

 :بلند گفت باًیتقر ییصدا
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 زنگ بزن به اون زن؟ گمیم یواسه چ ی پس فکر کرد _

بزند   شیصدا  یزدم، حاضر بود با هر عنوان و القاب   ی پوزخند

 .جز اسمش

که دستم   ستمین   یمادرِ زنمه و من آدم  نیگیاون زن که م _

 .ش پهن کنم و پول بخوامزنم و خانواده ی رو جلو

 :لب زمزمه کرد و بعدش گفت ریاهلل اال اهلل را ز ال

  که یگفتم از اون زن  یمن ک  ؟یگ یم  یچ  یفهمیم  چیپسر ه _

واسه دخترش خرج کنه. رفته اون طرف    فشهیکن؟ وظ  ییگدا

من    امرزیبرادر خدا ب  ی هاشده و با پول  یاجنب  هیو زن    ایدن

  که یسرش مادره حداقل پول اون دو ت   ریخ  ه،گذرون یخوش م

. من شهتون زودتر آماده بدخترش رو بفرسته تا خونه هیزیجه

نم واسه خودم  بمخوامیکه  نم  رممی!  از    هی  دمیاجازه  قرون 

 .بشه میپولش وارد دخل و زندگ 

[21.04.21 22:00] 
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#۲۱ 

عمو اگر دور بود ذوقم زد. زن  ی پدر تو   یانصافیرفتم. ب  ترعقب

حواسش   شهیاز دخترش به خاطر حرف زور بود. زن عمو هم

حلقه   نیاش هم. نمونهوسفیبه من و    یبه دخترش بود و حت

 .شبیمراسم عقد د نهیانگشت دوم دست چپم بود و هز

خ _ من  م  یلیبابا  زنگ   خوامی معذرت  عمو  زن  به  من  اما 

داماد و مادرزن هست که    نیب   ییهاحرمت   هیچون    زنمینم

روز    نیهم  نکهیالزمه حفظ بشه. واجبه که محکم بشه، نه ا

بشم و ازش پول   لیاز داماد بودن به پسرخاله شدن تبد  یاول

آپارتمان  از  واحد  دو  االنبخوام!  تا  و  پناهه  به  متعلق  شم ها 

. پناه  میاز سهم االرث خودش داده که بدهکارشم شد  ی اونقدر

بدن واسه اون دو واحد نه شش    یعمو اگه قرار باشه پولو زن 

به   رشونیاز خ   یل یواحد! که اگه بخوام با انصاف حرف بزنم خ 

 .هدیما هم رس ی واحدها
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  .امدیبه مذاق پدر خوش ن میهاحرف  تیواقع

که ازش    یاون سهم االرث  ؟یبافیبه هم م  هیمزخرفات چ  نیا_

 .بود وسفی سهم من و تو و  یزنی حرف م

 :ام و با بهت لب زدمکردم سمت شانه  لیرا متما سرم

 !شهیباورم نم د؟یزنیم  دی ها رو شما دارحرف  نیبابا ا_

 .جبران به تکاپو افتاد ی خورد و برا  کهی

برادرم رو بخورم! دارم    میتیحق    ستین  نیمن که منظورم ا_

زودتر از خان بابا فوت کرد و    امرزت ی. عمو خدا بگمیم  یکل

. اگه رسهینم  یقانون مملکت ما به ماترک اون پسر ارث   ی تو

ا به  اشاره م  نیدارم  توئه که   کنمیموضوع  فقط واسه خاطر 

بد  ییخدا فکر  نکن  نکرده  من  مورد  خودت    شی پ  ا ی  یدر 

که گفت   یکس  نیاول  ی . خودت که شاهد بودیسرخورده نش

 !خود من بودم می حق پناه رو بد
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دارم    ادیشاهد بودم و خوب هم به    میزبانم آمد که بگو  نوک

مدت کرد   یچون  با  ی بعدش حکم  پناه  عروس خودت   د یکه 

 .ی سپاری نم بهیبرادرت را دست مرد غر یبشود و امانت

 زنمی به هر حال من زنگ نم_

و در مشتش جمع کرد.    دیکش  رونیرا ب  اشحیشد. تسب   یعصب

  اد یکرد و بر سرم فر  ی را سپر  مانن یبا دو گام بزرگ فاصله ب

 :که دیکش

االن   نیاون برادر الدنگت که هم  ی آرشام تو هم نشو لنگه _

 ی دیوبال گردنت. اگه ام  شمیم   کنمیچشمت سکته م  ی جلو

مردم باالست  ی هست، اگه هنوز سرم تو  یلخوشهست، اگه د

 .یمحض خاطر توئه که پسر خلف و محجوب من 

با   ی کلمه   دلم و  را کنار زد و محجوب را وسط نشاند  خلف 

 !؟یکه تو واقعاً محجوب دیتعجب پرس
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 خوادی. دلم نمد یاریبهم فشار ن  نقدریا  کنمیبابا خواهش م _

 .تون کنمو ناراحت   ارمیتون حرف بحرف  ی رو

[21.04.21 22:00] 

#۲۲ 

و چند قدم در اطرافم   دیکش  فی بلند و به رد  یپوف عصب  سه

 ی دلم را بشکند و ناراحتم کند برا  خواستینم  یرژه رفت. وقت

ا و خشم خود  م  نیسرکوب خواسته  انجام  را    داد،یحرکات 

و هرگز رفتارش    دادی انجام نم  وسفیدر برابر    چگاهی که ه  ی کار

 .کردی را به حرکت مبدل نم

 .دنیپروژه رو بهم م  نینصف دستمزدم از ا  گهی چند روز د  هی_

 .سمتم برگرداند ی را به تند  سرش

ا_ بکن  نیزم  نیب  نجایتو  جون  آسمون  ب  یو  ما    ی ایو  خرج 

 ؟یکن
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ها ! اون آپارتمان میآخه؟ مگه ما و شما دار  هیچه حرف  نیبابا ا_

 .ساختنش بدم ی سهم خودم رو برا دیمونِ منم باواسه همه 

 ره ی و به دور دست خ  دیاش کشبه محاسن کوتاه چانه   دست

 .شد

بشه. تا فردا    هیرنج تو خرج بق   دم ی تا من زنده هستم اجازه نم_

ونه خ  ی مون توبه حسابت... جنس   زمیری خورده پول م  هیشب  

زندگ تو  ی و  هم  پولش  و  از  شونب یج  ی مردمه  تا  چند  به   .

 ارن،یشون رو بتا زودتر از موعد قسط  زنمیزنگ م  های مشتر

حد هم  د  ی مراعات  نمگه ی داره  خ  شهی!  و  من   باباانکه 

خونه  ی واسطه  بش  ی ساختن  خودمون   م یمردم  خونه  و 

 .بمونه سقفی ب ی نجوریا

  تش ی و سرانجام تمام ذهن  دی چشم واکنش مرا سنج  ی گوشه  از

 .را به زبان آورد
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و حساب اون    ی شیتو هم دوماد سر خونه نم  گه ید  ی نجوریا_

محاله بذارم دست رنج   ی. ولشهی تر مبانک چاق   ی عموتم توزن

 .کنه  شی رو خرج اون شوهر کافر و اجنب  مشیت یبرادرم و حق  

و    زیانواع مصالح ر  ییجابجا  ی که برا   یباالبر ساختمان  ی صدا

  .شدی م  ترک ینزد  میکه ما بود  ی ادرشت بود هر لحظه به طبقه 

 !بابا اون بنده خدا که مسلمون شد_

 :و گفت دیبا تمسخر خند پدر

ش کافر باشه و بته  شهیکه ر  یرو مسلمون شد؟ کس  یچ  یچ_

گفت    یچ  هیباز    کهیاون زن  شه؟یزن مسلمون م  ه یواسه خاطر  

 .نیاز بس که ساده هست نیشما هم باور کرد

  ک یبود، آن هم عشق به    ی زیباور نکنم؟ مگر عشق کم چ  چرا

  !زن
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خود پدر عاشق خدا   نیعشق نبود؟ هم  زیهمه چ  ی مبنا  مگر

 است؟  نیاز ا ر یغ  دش،یپرستی آورده و م مانیبود که به او ا

باشه لزوماً کافر    ی هودی  ا ی  یحیکه مس   یبابا چند بار بگم کس_

 ...که خدا رو قبول نداره نه یکس یعن ی! کافر ستین

 نا ی. ایم مشق کنخودم رو واسه   نیبسه بسه الزم نکرده د_

گوشت وز وز    ری ز  نقدریهمش به خاطر اون برادر کودنت که ا

  یی هاو به خاطر آدم   یکن  ی ازشون طرفدار  ی نطوریتا ا  کنهیم

 .یستیبا من ی تو رو شونیشناسینم یکه حت

[21.04.21 22:01] 

#۲۳ 

خودت    م؛یمن فقط خواستم بگو  ستادم؟یپدر ا  ی من تو رو  من؟

نم  ییهاآدم   ییگوی هم که م ! خب پس چطور  میشناسیکه 

حد بد فکر    نیدر موردشان تا ا   ای  میآنقدر راحت قضاوتشان کن

 م؟ یکن
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م_ ا  شهیبابا  کنم  رو    نیخواهش    شه یهم   ی برا  کبار یبحث 

من با پناه ازدواج کردم نه مادرش! به من چه   ن؟یخاتمه بد

 .کنهیم یازدواج کرده و زندگ یداره اون با ک یربط

ش تنها  که داداشم مرد و بچه  ل ینداره... اون اوا  یبه منم ربط_

واسه  مادریو ب االن دموند  بود  واسه    تیاون عفر  گهیم مهم 

 .ستیمهم ن  چکسیه

 د یشنی ها را راجع به مادرش محرف  نیبود و ا  نجایپناه ا  اگر

درون خود هجوم    زی انگسکوت غم  ی ایبه دن  ی باز هم چند روز 

با    بردیم مرا  بزرگتر   یکیو  مواجه   امیزندگ  ی هاترس   نیاز 

  .با لبخند شیهالب ... ترس از قهر کردن کردیم

ند  نیا  گهید  شهیم_ ادامه  رو  تو   د؟یبحث  نه   ی نه  و  خلوت 

 .جمع ی تو

اش شد... و نگاه منم همراه   نیی پدر سقوط کرد سمت پا  نگاه

نوع از مصالح    ن یمحدود خود چند  تیباربرها با توجه به ظرف
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طبقات جا به جا   انیرا در ارتفاع، م  یتا بزرگ ساختمان  ی افله

 .کردندیم

 .اقتیلیب  ی که یکنه، زن  اشیهر دوتا دن  اهیخدا روس_

  ی رفتار    شد،یدر رفتار پدر احساس م  بیحسادت عج  ینوع

. با کردیو اساس جلوه م  هیپایکه با توجه به شناختم از او  ب 

کالم   ی ام زبان گفتن دادم که پدر نطفه حدس   نیبه ا  نحالیا

 :کرد و ادامه دادرا در دهانم خفه 

ا_ م  نیکار  تموم  به ضررتون  نباشه  اگه   شهیباالبرها خوبه؟ 

ساختمون شروع   ی زیبتن ر  اتیعمل  انیبخصوص االن که جر

از من م ا  یدونی شده و خودت بهتر  از دست  وقت  نیکه  ها 

  ...ینیدادن هر لحظه از زمان برابر با تحمل خسارت سنگ

ب  گفته فقط  چون  کردم  اشتباه  حسادت؟   یتیاهمیبودم 

م بود. گمان  به حد  کنمیآزاردهنده  از زن عمو  پدر   ی تنفر 

 .اشتباه دچار کرده بود نیبود که من را به ا دهیرس
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 آرشام با توام؟ حواست با منه پسرم؟ _

 !همه جا بود جز با پدر حواسم

نباش_ نگاه کنسرعت   د ینگران  با دقت  متوجه    دیشون خوبه، 

حمل بتن رو جا به   ی هاباکت   ع یکه باالبرها چقدر سر  دیشیم

 .کننیجا م

نشانه  سرش به  پا  نیا  دییتا  ی را  و  باال  آرام  کرد.    نییحرفم 

باعث شد نگاه    بم یدرون ج  لیبرخاسته از موبا  امکیپ  ی صدا

 ه ی و چند ثان  یآوردن گوش  رونی ب  ی پدر همراه دستم شود برا

 ...بعد

 د؟یافتاده؟ چرا رنگت پر یبود پسرم؟ اتفاق یک_

  ک ی درک و شعور و احساسم را همراه با چشمانم به متن    تمام

صفحه  یخط روش  ی وسط  و  گوشبزرگ  سپرده    ین  دستم 

 .بودم
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  ؟ی شنویآرشام صدام رو م_

شانه  ی هاتکان شد آرام  باعث  پدر  محتاط  دستان  توسط  ام 

  ام ی و همزمان از متن پ  رمیخود فاصله بگ  یپنهان  ی ایاز دن  یکم

 .چشم

واسه  دی ببخش_ نقشه  یکی...  پاز  مشکل  و   شیهام  اومده 

 .تذکر داده بود یهمکارم با لحن شاک

 :با خشم گفت پدر

با پسر    ی. به چه حقدهیکه به آخر نرس  ایدن  کنه،ی م  خودیب_

 زنه؟ی حرف م ی نطوریمن ا

م  سرم مثل  بود،  انفجار  حال  در  درد  را    ینیاز  ضامنش  که 

 .باشند دهیکش

 از منه  ر یحق داره چون تقص_
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پدرانه  پدر آن همکار   ییاش فرو رفت که گوچنان در نقش 

و حاظر    یخود ح  ی و تراوش کرده از دروغ من را جلو یلیتخ

 .ندیبیم

 تو هم باشه باز حق نداره بد باهات حرف بزنه ر یتقص_

باور کن االن به نبودنت و رفتنت    ؟ی برو  شودیپدر... آخ... م  آخ

 .مبرم دارم اجیاحت

 ی مون بمونه براحرف   هیبق  شهی به کارم برسم، م  د یبابا من با_

 گه؟ یروز د هی

 ن یکرد با ا  ی به خرج داد و پدر  یحرف رفت... مردانگ  بدون

 .رفتن بدون حرف

... لیموبا  ی سمت صفحه  دیپدر باز دو  یخاک  ی از ردپاها   نگاهم

 .اش خاموش شده بودصفحه 

چند قدم کوتاه    اورم،یطاقت ب  توانستمینم  نیاز ا   شتر ی ب  گرید

سو صدا  ی لبه  ی به  برداشتم،    ی رو  میهاقدم   ی ساختمان 
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ا  زی ر  ی هازه یخاکر انکار  از  ن  نیو درشت  رفته   مهی راه  ناتمام 

  امک یپ  یبرخاسته بود. چشمانم را محکم بستم و متن استفهام

 .پرده چشمانم ظاهر کردم ی را رو

 " شب تاهل و تعهدت خوش گذشت؟ نی آقا داماد اول "

ا  یراست  به به   نی خوش گذشته بود؟ سکوت، پاسخ من شد 

  یی ارویوقت بود که شهامت رو  ی لی! خدر برابر خود   یسوال. حت

سراپا شبهه    یقت یحق  یرا از دست داده بودم، حت  یقتیبا هر حق

 !خودم ی ستاده یمثل وجود ا

حق  شهیهم برابر  در  کردم  رو  قتیسکوت  و  و    میاهایآمال 

  ت یرضا  ی نشانه  چگاهیسکوتم هتضادش با آنچه اکنون هستم.  

نفهمد که   یتا کس  کنمینبوده است، ها! سکوت م  امی روزیو پ

 .خود  رهیام خودم را به هرچه غ چقدر بد باخته 

بوق   ی بار دوم مخلوط شد با صدا  ی برا  لیموبا  امکیپ  ی صدا

متن   کیباز شد...    ی. چشمانم همراه با قفل گوشنیماش  کی
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و پادزهر    شیکه سَم بودم برا   ی از مخاطب  گرید  ی آزار دهنده 

 .ماریمنِ ب ی بود برا

ت، خودت بود و انتخاب خانواده   میکه تصم  ی بودن با دختر " 

 "خوبه؟

[21.04.21 22:01] 

#۲۵ 

 ی بوق باز هم تکرار شد... صدا  ی انداختم و صدا  نییرا پا  نگاهم

پشت   ونیعبور کام  ی بود، از دلهره   یشخص  نِی ماش  کیبوق   

 .سرش

. دستم را دو طرف سرم گذاشتم و محکم دیدی تار م  چشمانم

  ی ام و مداراروح  ی بود. وسعت دردم از صبور  ده یفایفشردم. ب

  .شده بود  شتریجسمم ب
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به    امیبار سوم مبدل شد به زنگ و متن پ  ی برا  امکیپ  ی صدا

اش که آشوب را به آرامش  نازک و نرم   ی ... آخ از صداشیصدا

 .دیکشیم

به بعد حق ندارم    نیاز ا  یعنی  ؟ی دیجواب نم  هام ام یچرا به پ _

 ام باشم؟ساده   یسالم و احوال پرس هی ری گیپ

راننده   کنمیم  یسع کنم.  کنترل  را  اندازم  چاق    ی چشم 

بوق ماش  ونیکام   ی منحرف شده  و شاک   یشخص  ن یاز هولِ 

دو تا    کند،یبارش م  چاریقد علم کرده و به گمانم ل  اشی جلو

مهندس  ماز  سمتشان  به  قصد   دوندیها  هم  کارگر  سه  و 

م سآنطرف  یکم  کنند،یوساطت  نفر  چند  درون   مانیتر 

م بودند  زندیریفرغون  کردن  تقال  حال  در  همه  ا  و...   ن ی در 

برا  ی ایدن تقال  دردسر،  پُر  و  به   یدنی رس  ی بزرگ  منوط 

 .انشخواسته

 نده؟  ام یبهم زنگ نزن و پ گهی مگه نگفتم د_ 
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که    شیصدا  متیو مال  یپوزخندش چنان کرد با نرم  ی صدا

 .ی زییخشک پا ی هاباد با برگ 

... رونیپرت بشم ب  تیاز زندگ   شه یجوابم رو بده تا واسه هم _

  ی لیانقضام از خ  خیزباله پرت شدم و تار  ن یهر چند االنشم ع

پ  فاسد    ش یوقته  آدم  اولشم  همون  از  من  بود.  شده  تموم 

 بودم، مگه نه؟ تیزندگ

  ی صدا  نفکیجزو ال  رآهن یکردن ت  یو خال  ی خاکبردار   ی صدا

 .اطرافم شده بود 

 ... ازت متنفرم یبزن لعنت یحرف هیآرشام جوابم رو بده... _

 بود نسبت به من ی...! چه حس دوست داشتنتنفر

به خاطر تو از دستش   خوادیمن زنم رو دوست دارم و دلم نم_

 ی تو فاسد ،یتو اشتباه ،یبدم. تو غلط
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 ی زمزمه   ی افتادم. صدا  نیو از پشت به زم  دی ته کش  امی انرژ

را که زده    یمدام حرف  دم،یشنیگوشم م  ی را تو  "فاسد"کلمه  

 :دیکش ادیفر  کبارهی. به کردیبودم تکرار م

  ...ی... عوض ی... عوضینامرد عوض_

 ن یاما زهر ا  گفت،ی مدام م  وسفی! همانطور که  یعوض  گفت

عم  شتریب دردش  سوزش  ترق یبود.  گوشبود.  در   م یهااش 

  .بود دتریشد

تمام شد.   ی صدا تماس...  از آن قطع  بعد  و  بوق ممتدد  سه 

 !یاش برآمدم... خدا قوت عوضاز پس  ی سخت بود، ول

کش  امیخاک  تن جلو  جا  دمیرا  لبه  ییتا  ساختمان   ی که 

پاها  ام منگاه ینش آو  میشد.  از آن  پا  زانیرا  ام  تنه   ن ییکردم و 

کامل خود را    نکهیدوش هوا سوار شد. نور آفتاب قبل از ا  ی رو

به چشمانم   میشد و مستق   زیت   یلحظات  ی به غروب ببازد برا

 یعوض  یمن... صدا  ی را شکافت و پخش شد رو  یکیتار  د،یتاب
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خفه شده   یرده و هق هقورم ک  یگفتنش که همراه با بغض

اش و  چهره   یبه دلتنگ  شدیو اضافه م  دیخزیسرم م   ی بود تو

  ...داری د نیاش در آخرنگاه  ی ری دلگ

[21.04.21 22:01] 

#۲۶ 

  مهندس حالت خوبه؟_

رو  نگاهم آمد  ا  ی فرود  پرس  نیصاحب  دو یاحوال  همکار   ...

که    بود  صدا  ی براساله  تمام   اشی ایجو  ی رساندن  من،  به 

  .را به کار برده بود اشیصوت ی تارها

 خسته شدم  کمی خوبم فرهاد، _

و با   دیخل  امی دروغ  در گلو  نی...! خسته شده بودم؟ انیهم

 .بزرگ مطرح شد ی لبخند
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اگه سرت گ   نییپا  ایب_   ی جا  ،یافتیبره م  جیاستراحت کن. 

 ینشست  یخطرناک

 خوبم نگران نباش من_

برا  فرهاد را  ز  میدستش  متوجه  من  و  آورد  ارتفاع    ی ادیباال 

شدم... چشمانم را چند بار محکم باز و بسته کردم تا با دقت 

  .ارتفاع را بسنجم نیحد فاصل ا ی شتریب

ام  ام، من فقط فرو رفتهنرفته   شی پ  گاهچ یمن ه  دمیفهم   تازه

بود که  دقخود. من سال   ال یدر خ  االن    ییدر جا  قاًیها  که 

 یپرتگاه بلند با فاصله   کی...   کردمی م  ینشسته بودم هم زندگ

که   دمیدیها. خودم را در قالب تک تکشان مآور از آدم دلهره 

  ز ی همه کس و همه چ  زانشانیخانواده و عز   ی داشتند برا  یسع

 !چیخود ه ی باشند و برا

  ی کیو    کردمیم  جهیشد. احساس سرگدوباره بسته    چشمانم

  ؟یخوب  د؛ی دوباره پرس
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م  چرا حت   دند،یپرسی همه  نم  کی  یاما  درک  هم   کرد ی نفر 

هستم با   یرانیاز حالم، من در مرز و  داندینم  ی حالم را؟! کس

 .احتمال سقوط

 ی گریحال و احوال د  ی ایجو  ی راحت و سرسر   نقدریکاش ا  ی ا 

که به خوبم ختم شود هم   یحال  فی چون من در توص  مینشو

نم  زم،یری و هم اشک م  خندمیم باور  و چه    کنمیاما هرگز 

 ی حال خوب  چیو به ه  امنیآدم بدب  کیکرد؟ خب من    شودیم

 .نگرمیمثبت نم دیشود به د  انیکه با زبان ب

[25.04.21 00:18] 

#۲۷ 

 :وسفی

و    اشی در راس سفره نشسته بود و من در ضلع کنار  باباخان

 .مقابل مادرجون 

 آدیم یخوب  ی به چه بوبه_
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شدن به    کیبه آرشام که در حال نزد  دی باال رفت و رس  نگاهم

برنداشت.   اشی چشم از صفحه گوش  دنشیسفره بود و تا رس

 :گفت کردیتر مکه صورتش را مهربان  ی مادرجون با لبخند

  .پختم مهیت قپسرکم، امروز واسه  یخسته نباش_

گوش  آرشام ج  اشیصفحه  درون  و  کرد  قفل  اسلش   بیرا 

جا داد و بعد از دور زدن سفره مقابل مادرجون زانو   اشره یت

 :زد و گفت

 .نبودم یدرد پا راض  نیقربونت برم با ا _

 :زدم لب

 دروغگو _

نرس  نگاه من  صورت  به  آرشام  سمت   دیچرخ  ده یمتعجب 

 .بابا که ذکرش تمام شده بودخان
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هم    ی برو اون طرف پدرسوخته، ور دل زنم نشسته چه دلبر_

 .کنهیم

بشقاب از مادرجون،   کی  ی با لبخند برخاست و به فاصله  آرشام 

 :بابا گفتکنار سفره چهار زانو نشست و خطاب به خان 

 از شما دوست داره؟  شترین من رو بزنتو شهیم تونیحسود_

 چکس ی راحته زنم ه  المیپسرجون چون خ  شهینم  میحسود_

 من دوست نداره. مگه نه حاج خانوم؟ ی رو به اندازه 

 .دی را جلو کش   دشیسف  ی مادرجون سرخ شد و روسر  ی هاگونه

 ی حرفا حاج نیزشته ا_

 .کردم  زی کنار زدم و چشمانم را ر  یدستم را کم  ی جلو  بشقاب

هات گُل لپ   کنهی م  فیخان بابا ازت تعر  شهی مادرجون هم _

تون خلوت  ی جلو... تو  یکشیرو م  تیو بعدش روسر  ندازهیم
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رو   یچ  ستیسرت ن  ی و روسر  ی که مثل روز اول خلقت لخت

  جلو؟ یکشیم

اش حرفم را. آرشام خنده   ی زمان برد تا درک کنند معنا  یکم

ف ولرا  داد  لبخندخان  ی رو  با  سع  ی بابا  اخم   یکه  به  داشت 

تسب  لشیتبد تاز  اشح یکند  چند  آرام  و  برداشت  به    انهیرا 

هم مثل شمع روشن داغ شده بود    چارهیام زد. مادرجون بشانه

 .شدی و آب م

  س ی دستش د  ک یباز شد و مادر داخل. در    من یاتاق نش  در

  .ی رازی ظرف ساالد ش گریبرنج بود و در دست د

 ومده؟یمحسن ن_

بو  ظرف گرفتم.  از دستش  را  و سبز  یمویل  ی ساالد    ی تازه 

 .را نوازش داد ام ی نیمعطرش ب

 اومدم خانوم_
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رنگ دستش را به مادر    یکوچک آب  ی که حوله   یدر حال  پدر 

بابا نشست. همه همزمان سفره و مقابل خان  ی در انتها   دادیم

 :با هم گفتند

 قبول باشه_

 :لب خواند و گفت ر یز  یصلوات پدر

 قبول حق باشه_

[25.04.21 00:19] 

#۲۸ 

سفره هول دادم سمت آرشام. با اخم    ی ساالد را از رو  ظرف

اش آن را برداشت و چند قاشق بزرگ داخل کاسه   ینامحسوس

 ی هاآن با خالل   ی که رو ی امهی. پناه هم آمد با ظرف قختیر

خانه   ن یا  زی شده بود. همه چ  نی تزئ  ینیزم   بی تُرد و سرخ س

گرفت و  یبا هنر دست پناه و نگاه رنگارنگش بود که شکل م

را   ها وهیو م   کردی غذا را سرو م  ی ا. با چنان حوصله شدیم  با یز
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چ  ظرف  نداشت  دادی م  نشیدرون  اشتها  اگر  ولع   یکه  با 

... یبه خوردن داشت  ل یز هم مبا  ی بود  ری و اگر س  ی خوردیم

 .یبود، پناه یزندگ نیکمان ا نیرنگ

 .ت بکشمآرشام بشقابت رو بده واسه _

خال  آرشام  که   اشی بشقاب  داد  پناه  دست  به  و  برداشت  را 

 .کنارش نشسته بود

رس  تا د  ریکفگ  دنی زمان  خالل    سی و  چند  دستم،  به  برنج 

  .برداشتم و داخل دهان انداختم

 .مزهاش معرکه بود اممم

  ن یبابا بسم اهلل نگفته عنگاش کن... نگاش کن... هنوز خان _

 ی هاجنگ با اون ناخن   ی شده تو  ریاس  ی هاغذا نخورده   نیهو ا

 .ندازهیچشم ما م ی نعمت خدا را از جلو فشیبلند و کث 
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؟ نظرم عوض شد چون قبل از گفتن طعمش معرکه بود  گفتم

 .حرف پدر بود نیا

انرژ_ جوونه  گرسنه   ی ادیز  ی خب  زود  مداره  چرا شهیش   .

 .یکنیذوق بچه و اشتهاش رو کور م ی تو یزنیم

پر شده  پدر در جواب بشقاب  و  گرفت  مادر  از دست  را  اش 

مادر و    ی انداخته بر چهره   هیسا  یمادرجون و ناراحت  تیحما

 :خانواده گفت ی اعضا گریپناه و د

 ست؟بچه  نیا_

 .تشر زد مادر

 میغذا رو بخور نیمحسن بسه. بزار بدون دردسر ا_

ا  پدر به  نکرد  تمسخرآم  نیتوجه  لحن  همان  با  و   زش ی تشر 

 ادامه داد 
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از آدم؟ همه ما    رهیگی م  ی هم انرژ  دنیمگه خوردن و خواب_

 .تام ی کننده خور شده مصرفمفت نیکارگر و ا  میشد

 .دهانم تلخ شد... نه تلخ نشد زهرمار شد طعم

بابا را پس زدم و قصد برخاستن کردم که خان   یخال  بشقاب

 حرفش  نیمانع شد با ا

 د ی هم با  هیسفره با شکم گرسنه بلند بشه بق  نی از سر ا  یکی_

تو  به نعمت    چکس یمن ه  ی خونه  ی غذا نخورن.   نداره  حق 

 ن؟یدیخدا پشت کنه. فهم

ناخودآگاه   یحرفش را زد که همگ  ی چنان صالبت و تحکم  با

 :گفتند

 باباخان  میدیفهم_

قاشق سر   کینشسته بود را همراه با   امی که درون گلو یبغض

پا  به  غذا  از  د  نییپُر  دادم.  س  یلیم  گریفرو  خوردن    بیبه 
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بر  های نیزم بماند  اصالً  خدا  ی انداشتم...  تا  آرشام  و    یی پدر 

 .دیاینکرده کم ن

[25.04.21 00:19] 

#۲۹ 

تا کم  امچانه دادم  باال  لقمه  نییپا  ریمس   یرا  ام هموار  رفتن 

پناه. رنگ سبز روشن    نیبا نگاه غمگ  افتی  یشود. نگاهم تالق

به صورتش زدم تا   ی بود از غم من. لبخند  نی چشمانش غمگ

جمع شود... آخ، لبخندم درد داشت. به گمانم   الشیخ  یکم

 .را شکافتم  شیهاه یبخ

ن  ی زن عمو چرا سبز_  وسفیسر سفره؟    دیاوردیخوردن رو 

 بخوره نه ساالد  ی دوست داره غذا رو با سبز

 :سمت من و گفت دیدو مهیمادر سراس  نگاه

  آرمی م رمیپسرم... االن م رفت  ادمی پاک  ی وا ی ا_
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از او اقدام کرد    ترعیپناه سر  یقصد کرد به برخاستن، ول   مادر

  .را به قصد آشپزخانه ترک کرد منیو نش

مربوط به آرشام را    زی چ  چیمادر هرگز ه  گرفت؟یدلم م  دیبا

 اج ی احت  ی ادآوریبه    دیرسیبه من که م  یول  کرد،یفراموش نم

شا داشت،  دوست  را  من  و  بود  خوب  مادر  به   دیداشت.  نه 

  ی آرشام، اما حداقل احساسش به من عالقه بود و گاه  ی اندازه 

کردن    تیحما  ی عالقه را تا پا  نیاوقات هم که سرحال بود ا

 .دیکشیهم م

 ی هم از سبز  نیا_

در آن انباشته    های که سبز  یکوچک   ی ریبا سه سبد حص  پناه

 ی برگشت. دو سبد را که مخلوط  منیشده بودند به داخل نش

سبد را که   کیبود وسط سفره گذاشت و    ی از چند نوع سبز

 .بود و تربچه، به دست من داد یفقط شاه اتشیمحتو

 دستت درد نکنه زنِ داداش _
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که با دقت جدا   ییهای به سبز  ی دوست نداشتن  یبا نگاه  آرشام

 :شده بود، گفت

 خ یغذات    ی شد  های از سبز  یپناه تا مشغول جدا کردن شاه _

 .خودش جدا کنه  ی آوردیم ستی کرد. بچه که ن

بود از    زیآرشام کرد. لبر  میصورت تقد  ی به پهنا  ی لبخند  پناه

ح همسرش...  به  احساس  و  برا  فیعالقه  پناه  آرشام،   ی بود 

 .بود آرشام نسبت به پناه اقتیلیب

 گوشه یکارها رو نداره، سربه هوا و باز نیا ی حوصله وسفی_

و قاشق غذا را در دهانش فرو برد.   دیکش  یعصب  یپوف  آرشام

 :و گفت دی دوغش را سر کش  وانیپدر ل

 شهیسرزده رفتم محل کار آرشام. باورتون نم  ش ی چند روز پ_

خشک و    نیاون زم  ی مدت زمان کوتاه تو  نیا  یاگه بگم ط

همه منتش    کنهی دل کار مساخته. از بس با جون و    یچ  ریبا

 ...برنی رو م
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برق نگاه    نمیتا نب  کردم ی و رو م  ریبرنج را ز  ی ها چنگال دانه   با

  ن یافتاده از ا  انیاز کار آرشام و لذت به جر  فیتعر   نیپدر را ح

افراد گرداگرد   ی را در نگاه آرشام و پناه و همه   د یو تمج   ف یتعر

ا را    جانیپر شور و ه   یمواقع نقش تماشاچ  نیسفره که در 

  .کردندیم ی باز

ه  کردم؟ی م  حسادت من  هرگز.  ه  چگاهینه  و   زی چ  چیبه 

در    چکسیه مگر  نکردم  هم...   کیحسادت  آن  که  مورد 

 .میبگذر

رو از    دیساختمون جد  نیتا ا  برمتی روز با خودم م  ه یحتماً   _

خ  ،ینیبب  کینزد معمار  هیشب  یلیسبکش  اون  ت  ی به  و که 

 ست،ین  یکار هرکس  ییبنا  نیبنا کردن چن  زیتم  ،ی دوست دار

 ...م آب خوردنواسه  گهی خب من د یول
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  نکه یخود کرده بود و از ا  ی هامبالغه   ری گوش پناه را اس  آرشام

 یلذت خاص   شدیتر مهر لحظه در چشمان او بزرگ و بزرگ 

 .بردیم

[25.04.21 00:19] 

#۳۰ 

لمس    رقابلیو غ  بی...! چقدر غرگرانیشدن در نگاه د  بزرگ

برا برامیبود  ز  یمن  ی.  و   ی هیسا  ریکه  بودم  آرشام گم شده 

  .کوچک

بود   ییکه دال برخودستا  شیهابه حرف  نیاز ا  شیپ  نتوانستم

 :گفتم ی ندیگوش فرا بدهم و با لحن ناخوشا

نکن، دختر دَم بخت که   فیاز خودت تعر  نقدری! اگهیبسه د_

ما خودمون م  ی زی اگه چ  ،یستین به    یاجیاحت   میفهمیباشه 

. خدا رو هزار مرتبه شکر که هنوز ستیدادن خودت ن  حیتوض

که    نقدریمختل. اگه ا  مونییمون کم نشده و شنوا نور چشم
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و    ننیرو بب   یخوب  نیخودشون ا  ه یپس بزار بق  یخوب  یگیم

 .ستی کردن خودت ن فیبه توص یاج یبشنون، احت

  شه یبا صورت برافروخته از خشم نگاهم کرد و مثل هم   آرشام 

 .از پسرش شد تیوزارت امور و حما ی پدر سخنگو

چند بار بگم به    ؟یگیبه برادر خودت م  یچ  ی فهمی م  چیه_

 نکن؟ نیتوه هیبرادرت و بق

  !ی از دست تو پدر... چقدر مرا دوست ندار آخ

 .کنمیم فشونیفقط توص کنم،ینم  ینیمن توه_

از گفتن   دیپناه و مادر دست نکش  ی با وجود اصرارها  آرشام 

 .حرفش

چ_ مشکلت  کس  هی  ه؟یتو  با  شد  شد   هی  ؟ی بساز   یبار  بار 

 نباشه؟ هیمایب ی هاحضورت مصادف با جنگ و دعوا و متلک 
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شاه   یمشت کم   یاز  دادم.  جا  دهانم  درون  را  سبد   یداخل 

 .بود سیخ

مشکل_ م  یمن!  فقط  منم    یکس  گمیندارم.  منم  همش  که 

... ی ریبگ  ی جد  ادیز  دیرو نبا  کنهی م  فیو از خودش تعر  کنهیم

 .زنهی بوق م ادی ز  یخال یتاکس

رو  د یکش  یکوتاه   نی ه  پناه  را  دهانش گذاشت.    ی و دستش 

و آشفته شده بودند درست مثل طعم و شکل    ز ی پدر و آرشام ت

وصله   ی با جذبه   شه یدندانم. خان بابا مثل هم  ر یز  ی هایشاه

  شه یجنگ هم   نیکردن ا  دایمانع ادامه پ  شیها شده به حرف

 .شد ی تکرار

خونه خودتون   ی ... سرم درد گرفت. من موندم توگهید  هیکاف_

 !نیکرد یزندگ  ی چه جور

 .من ی چاره یمادر از نگاهم دور نماند... مادر ب تلخند
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حفظ    ی دادم سکوت کنم نه به خاطر پدر و آرشام... برا  حیترج

داشت    ی شگرف  ر ی از آرامش درون فضا که تاث  فی ضع  ان یجر  نیا

 .زانمی عز ی رو

 .بشقاب رو بده به آرشام نیا زحمتی ب زمیپناه عز_

د  مادر ته  تقد  گیبشقاب  روال   میرا  مطابق  کرد  آرشام 

مادر    ی هاگیخب ته د  یول  ستم،ین  ی . من آدم شکمویشگیهم

فرزند کدام  و  توجه  و  با طعم  بود  که   شودی م  دایپ   ی همراه 

 دلش دستپخت مادرش را نخواهد؟ 

 ؟ی خوایتو نم وسفی_

 :جنباندم را دوختم به پناه و آرام لب چشمانم

 چربه  یلینه دوست ندارم چون ظاهرش خ_

از نان کج و معوج برشته شده    ی ا نکرد دروغم را پناه. تکه  باور

 .بشقابم رها ی را با دست جدا کرد و گوشه 
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ز  نیا_ آرشام  و  من  که ادهیواسه  هم  مادرجون  و  بابا  خان   .

 .خوردن ندارن  گیدندون ته د

[25.04.21 00:20] 

#۳۱ 

 ی که زنِ برادرم هم بود ول  ییلبخند تشکر کردم از دخترعمو  با

 .کردیم ی مادر یمنِ نخواستن ی برا

 ؟ی عالف بگرد  یقراره تا ک وسفی_

 :بابا از سر سفره برخاستم و در جواب پدر گفتمبا خان  همراه 

 از فردا قراره برم سرکار _

 ی هم با خوشحال  ی رو  ف یکث  ی ها سوار کردن کاسه   نیح   مادر

 :گفت

 ه؟ی خدا رو شکر پسرم، کارت چ _

 :داد و گفت هیتک یبابا به پشت  خان
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مهم حالل بودنش که من خبر دارم. حالله    کنه؟ی م  یچه فرق_

 .مادر ریمثل ش

  ینرم و گوشت  ی در جوار خان بابا نشست و من به شانه  پدر

 ی چند بوسه  اشده یچروک   ی گونه  ی دادم و رو هی مادرجون تک

 .محکم نشاندم

صلوات  نقدریا_ پدر  نکن  لیماچش  مثل  رو  زنم  لپ   مو ی . 

 .ری برو واسه خودت زن بگ خوادی دلت م یلی. اگه خی چلوند

خان بابا لبخند زد و سر مرا به    ی هادر برابر حرف   مادرجون

بو  اشنه یس م   ی چسباند.   گشا    راهنش،یپ   دادیمشکل 

خوب   یبو  نیرا با ا  امیستانش، دهانش... تمام دوران کودکد

نخود و   اتیرا با محتو مانیهامشت  شه ی. همآورمی به خاطر م

ج داخل  م   بشیکشمش  توکردیپر  هم  هنوز   بش یج  ی . 

با   میهایمثل دوران کودک  گری اما د  شد،یم  دایگشا پ  کلمش

 .گرفتیفقط دندانم درد م شدیخوردنش مشکلم حل نم
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برگشت و من هم سرم را    منیبه داخل نش   ییچا   ینیبا س  پناه

استکان شفاف    نیمادرجون بلند کردم. پدر اول  ی نه ی س  ی از رو

بابا گذاشت و با برداشت و مقابل خان  ینیرا از داخل س  ییچا

تلخ  یلحن برا  یدوم  ی چا  یو سوزندگ  ی به  از    ی که  خودش 

 :گفت کرد،یبلند م ینیس ی رو

 دا یهم مثل خودش پ  یکیبر فرض    ده؟یزن م  نیبه ا  یک_

کرد فکر  بشه  زنش  که  ا  دیبشه  واسه  حاظرم  برم    نیمن 

جوب   ی مون رو توساله   نیمگه آبرو و اعتبار چند  ؟ی خواستگار

بشه و اسم و   نیکه اجازه بدم حروم ا  میکرد  دای پ  ابونی کنار خ

 !شهدادگاه خانواده صدا ب ی مون مدام  تورسم

  ت یباد کرد و مثل طبل سفت شد... مادرجون با عصبان  امنه یس

 :غر زد که
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 ی به جا  ؟یزنیکه به اوالد خودت م   هیها چحرف   نیمحسن ا_

ش واسه   ینیشی شدن پسرت م  ریدعا کردن واسه عاقبت بخ 

  ؟ین یبیخواب بد م

را    یخانواده... پناه قندان  دیزوج جد  ی ام افتاد روسرخورده   نگاه

  ک ینزد  ییآورد تا جا  نییپا  صدایکه سمت آرشام گرفته بود ب

  ن یخودش و مادر. متنفر بودم از ا  ی به فنجان دست نخورده 

غرور    دن یشمردنم و ند  ارزش یکوچک و ب   دن،ی تظاهر به نشن

هم ترس    دیاز ترحم و شا  ینازک  ی ه یال  ر یام که زهزار تکه شده 

 من و ترس از پدر  ی ود. ترحم براپنهان شده ب

.  اندازمیتو رو به زحمت نم  رمینگران نباش من بخوام زن بگ _

وقت اجازه   چیبابا و مادرجون رو برام حفظ کنه که هخدا خان

 یچ یعنی ندادن بفهمم خانواده نداشتن 
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با چنان قدرت  ی احبه   ی ابه طرز زننده  پدر و  برداشت    ی قند 

ام را همه به گونه  ی برخوردش رو  ی سمتم پرتاب کرد که صدا

 .دندیشن یخوب

[25.04.21 00:20] 

#۳۲ 

آخر  ی پسره _ سرکوفت   ی بار  نیآشغال  و  طعنه  با  که  باشه 

  شتر یب  گمینم  یچیه  ی... هیشی منکر من و مادر و برادرت م

 .خورمفت دارهیدور بر م

پر  کپل چشمم  چسبدیچپ  هم  به  دستانم  مماس   دی.  و 

با صدا  میهالب گرفت.  و عصب  ی قرار  به   ی بلند  کردم  شروع 

 .فوت کردن در آن

 ت بخوره به کله ییهوا هی رونیبرو ب وسفی_
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نوع  یچشمان مشک  به دوختم.  آن   یآرشام چشم  در  ترحم 

م درگ   دیشا  ای  انداختیموج  از  ترس  را   ی ر یهم  پدر  و  من 

 .داشت

 رم ینم_

 :نجوا کرد یبابا با ناراحت خان

با هم    آمیمنم م  اطیح  ی باباجان، برو تو  گهیآرشام درست م_

 .میگپ مردونه بزن هی

کلمه   پدر  به  زد  با خشم   ی پوزخند  مادرجون  و  مردانه  گپ 

 .صورت پدر  ی تو دیدو

  جنگهیمحسن بسه، آدم با اوالد خودش نم_

و دو بند باالتر از آن   سوختیام مگونه  ی قند رو  ی حبه   رد

 .اشک درون چشمم

 اونجا... باشه؟ آرمیرو م  تییبرو منم چا وسفی_
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رنگ پناه چشم دوختم. نگران    ینازک و صورت  ی هابه لب   نبار یا

نتوانستم خودم را کنترل کنم. برخاستم و با   نی از ا  شتریبود. ب

کنار    ی اآزار دهنده   ی را با صدا  یینوک انگشت پا فنجان چا

توه  هم  باز  پدر  رفتم.  در  سمت  به  و  آخر  نیزدم   نی کرد. 

توخان   ی هاحرف  تا  گوش  اطی ح  ی بابا  دنبال    د،یدو  میهابه 

 :گفتیخطاب به پدر م 

لقمه نون رو بکوب   هی  ن یکن. کم منت ا  ت یپسر رو اذ  نیکم ا_

فصل ثمر نده   هیکه    یصورتش، جوونه غرور داره...  درخت  ی تو

 برن؟ی رو م

. ی کفپوش آجر  ی رو  خت یاشکم ر  اط،یبه ح  دنیمحض رس  به

کش  را  دستم  پشت  حرص  قدم   ر یز  دم یبا  و   م یهاچشمم 

  ش ی را در پ  اطیوسط ح  یبه تخت چوب  دنیراه رس   وسانهیما

  ی روبرو  ،یمیتخت قد  ی و لبه   دم یرا باال کش  امی نیگرفت. آب ب

 .بود و آفتابش داغ  ینشستم. ظهر گرم یل یحوض مستط
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در معرض    خودمی را عقب دادم تا جسم ب  میهاتکان شانه  کی  با

 ی ریتخت را حص   ی سمج و آزار دهنده نباشد... باال  ی نورها  نیا

 .پوشانده بود  ریبزرگ با عنوان آفتاب گ 

مهم   می. برادمیکش  رونیرا ب  گار یس  ی را باال دادم و جعبه   کمرم

بب مرا  د  ندی نبود که پدر  پا کند.  به  خسته شده    گری و خون 

 د؟ی فهمیبودم... م

به آن زدم. حالم از خودم   یقیرا روشن کردم و پک عم  گارمیس

بار    ری و غرورش ز  تیکه هر روز شخص  ی . خودخوردیبهم م

... من هم کردیباز هم سکوت م   و   شدی و سرکوفت له م  نیتوه

و حرمت   یگفتن داشتم، اما خب اهل سنت شکن  ی حرف برا

احترام   اگر ی اداده بود که در خانه ادمیبابا نبودم، خان یشکن

م کوچک  حتماً  بزرگترها  نشود  حفظ  و   شوندیبزرگتر 

 .ترها هرگز بزرگ نخواهند شدکوچک
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 ی خانه  نیبه تفرج مشغول شد. ا  اطیدر ح   امدهینم د  چشمان

  ام ی دوست داشتم. تمام دوران کودک  یلیرا خ   یمیو قد  لیاص

هم مصادف شد   یشده بود و شروع دوران نوجوان  ی سپر  نجایا

بود که حضور   نیبابا چون اعتقاد پدر اخان  ی با رفتن ما از خانه

. ستی ن  زیدارد جا  نو جوا  بایکه دختر ز  ی ادو پسر در خانه

را آنقدر خوب به خاطر دارم که    میخانه رفت  ن یه از اک  ی روز

 . میبرا شودیدر لحظه آن اتفاق تکرار م ییگو

کودک به    یحالِ  و  شده  جدا  مادرش  و  پدر  از  که  داشتم  را 

زندگ پدرانه   یپرورشگاه سپرده شده...  و   ی هابدون  بابا  خان 

مهربان   ی هانوازش و  نبود.   یزندگ  گرید  هپنا   ی هایمادرجون 

اسال   نیا  یط به  دوباره  برگشت  از  قبل  و   ک یخانه    نیها 

روزها  یدلخوش به  نسبت  ا  ش یپ   ی بزرگ  داشتم...   نکه یرو 

ا به  پدر  چشم  از  بدور  هفته  در  روز  چند  خانه    نیحداقل 

. حال شش ماه بود کردمیرا درک م  یزندگ  ی و معنا   آمدمیم

 .بودم دهپناهگاه امن را هم از دست دا نیکه ا
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عبور چشمانم و    یتکاندم. حت  میپا  ی را جلو  گار یس  خاکستر 

رو  دهییسا نگاهم  ح  نیا  ی فضا  ی شدن  و  حال    اطیخانه 

 ییبا هوا  ل یو اص  ی سنت  یی. بنادیکشی دگرگونم را به چالش م

  ی آجر  ی وارهایو د   یچند ضلع  اط یح  ،یرنگ  ی ها پنجره   م،یمال

  ر ی ز  شانیهاکه پولک   یقرمز و نارنج  ی های و حوض پر از ماه

  .زدندیو برق م دندیدرخشی م یآفتاب ظهرگاه  زینور ت

من    یبه خوشرنگ  یکس  ایدن  ی تو  یعنیرو...    ییرنگ چا  نیبب_

 زه؟ یریم ییچا

  ینوع  ییآرام پناه شد. ذاتش آرام بود، گو  ی هاهمراه قدم  نگاهم

عج جسمش  و  روح  با  آرامش  از  تمام   ن یخاص  از  و  شده 

 .شودیحرکاتش ساطع م

 ی د یزحمت کش _

 ی کوچک مربع  ینیگذاشت و به فاصله س  میگل  ی را رو  ییچا

  .آن طرف تخت نشست
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 نکردم  ی ! کارهیچه حرف نیا وونهید_

س  ی گری د  قیعم   پک پناه    گاریبه  بالشتک   یکیزدم.    ی هااز 

 .تخت برداشت و بغل گرفت   ی سرخ رنگ را از انتها   ی ااستوانه

  ی تو  ی دیو دود وِل م  ینشست  اط یح  ی تو  ی نطوریا  نهیعمو بب_

 .شکنهیهاش دلت رو مو باز با حرف شهیم یهوا عصبان

بیآب  شال را  نور  شانه  ی رو  دانهیقی.اش  و  بود  کرده  رها  اش 

و براق   ییخرمن گندم بود، طال  هی. شبدیتابیآن م  ی آفتاب رو

 !زی و شگفت انگ

دل_ حرف   یمگه  مگه  شکستن؟  واسه  واسه   یمونده  مونده 

 گفتن؟

در پنهان   یکه سع  یرا برداشت و با اخم  گار یس  دیسف  ی جعبه 

 :کردنش نداشت، گفت

 باالست یلی خ نشیکوتیدرصد قطران و ن_
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چشمش کوچک نشوم حرفش    ی جلو  نیاز ا  شتریب  نکهیا  ی برا

م عوض  جد  کردی را  لباس  نگران  ی دیو  تن    ش ی هایبه 

 .پوشاندیم

جلدش   ی زا هم هست. به عکس روآره باالست، تازه سرطان _

 کنهیداغون م یشکل نیو کبد رو ا هینگاه کن... ر

 اشی گرانو رو کرد و هر لحظه ن  ری را ز  گاریاسترس جلد س  با

پناه خب و   شدمی سنگدل م  شدم،یم  ثی افزون شد. در کنار 

 ... چرا؟ مگر مرض داشتم؟ریگبهانه

 ی قیو حق  قیاحساس عم  نیمرض نداشتم، کمبود داشتم. ا  نه

از    یکی  نکهیپناه را نسبت به خودم دوست داشتم. از ا  ینگران

من هم نگران باشد    ی آرشام بود برا  ی که برا  ی زی آن همه عز

م نگرانبردمی لذت  و  توجه  مرکز  در  بودن   ک ی   ی.  شخص 

 .اطشیهوا و ح  نیدلچسب بود مثل هم

  ؟ینکش شهینم_
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 نه_

 چرا؟ _

 از آرامش داره  یمن نشان ی چون برا_

 :و گفت دی برچ لب

بهش ضربه هم    کنهی که آدم رو آروم م  ی زیچ  شهی مگه م_

  !بزنه

کوتاه  چشمانم رو  ی مکث  که   یشمعدان  ی هاگل   ی کرد 

با   ی هایچارچوب حوض را قاب گرفته بودند. شمعدان معطر 

 !پناه بودند هیو کوچک... شب ی صورت ی هاگل

 عشق باشه  تونهیمثالش م نیو بهتر  نیبزرگتر شه؟ی چرا نم_

 د یخند  زیر  ناخودآگاه

 ؟یکنیم ی شوخ عشق؟_
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حق  یشوخ ول  قتینبود  بود،  را    یمحض  رنجش  پناه  چون 

 .دیدیو عشق را آرام و راحت م دیفهمیبود نم دهینکش

با    زنم؟یهم م   ی کردم مگه من حرف جد  یآره شوخ_ اونم 

 تو؟

حق پناه نبود با   ی بود، ول ی کامالً جد میهاگفتم... حرف  دروغ 

و   کرد یهم عشق با او مدارا م  د یمصائب عشق آشنا شود. شا

. تا االن که ننداخته بود و  انداختشیوقت به دردسر نم  چیه

عشق را به او نشان   ی بود که آرشام هرگز آن رو  دواریام  شدیم

 .دهدینم

 !به خاطر من ؟یخاموشش کن شهیم_

له شد.   میپاها  ری ز  گاری س  لتریدر دهانش تمام نشده ف  حرف

 !را زد  گاری نخ س کی دیمگر خاطرش کم بود که نتوان ق

 .را برداشت و سمتم گرفت ییفنجان چا قی عم ی لبخند با

 بخور تا سرد نشده ایحاال شد... ب_
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شد   ری... ددمیاز سَر آن نوش   یو کم   دمیرا از دستش قاپ  فنجان

 .چون سرد شده بود

 بدون قند نخور تلخه _

شده بود را   یدر وسطش نقاش  ی زی که گل ر  ی دیقندان سف 

 ک یبرداشت و سمت من گرفت. به خاطر دلش    ینی س  ی از رو

با تمام ش  دانستیحبه برداشتم. خب نم   ا یدن  ی های نیریکه 

و همه کس را    ز یاز همه چ   دهیکامِ منه بر   یتلخ  تواندی هم نم

 کند. بهتر هم نبود که نداند؟ نیریش

 یمنو گرفت ی خوب جا رپسرمیش_

 یبابا که از سه پله سمت خان د یهمزمان چرخ مانیهردو  سر

 .آمدی م نییپا اط یبه ح یمنته

 م یبود  دهیحسود ند  رمردیشهر فرنگ فقط پ  ی خونه  نیا  ی تو_

 .دیمون دادکه شما اونم نشون
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افتاده کنار حوض    لنگیورد و سمت شلبخندش را خ  باباخان

. در دو طرف دیآب را باز کرد و سمت باغچه کش  لنگیرفت. ش

 اهانیتوسط گ وارشیبود که تمام د ی عمود ی ها باغچه  اطیح

 ی اه یسا  ،ییبایها عالوه بر زدرخت  نیپوشش داده شده بود. ا

 .کردندی م جادیا اط ی و خنک در ح فی لط اریبس

 ی و هفت جدوآبادت من به صد تا جوون امروز  یخودت  ریپ_

 .ارزمیم

 :درشت خان بابا را نشانه گرفت و گفت  کلیقامت بلند و ه  پناه

 برمنکرش لعنت_

 برگشت سمت پناه  نگاهم

 ی لعنت رو حواله   یو مجلس  کی ش  یلیدستت درد نکنه! خ_

 ی من کرد

 هوا  ی صورتش را فوت کرد تو ی رها شده تو ی مو چندتار
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 ی منظورم تو نبود_

 زبونت  نیریش ی آره جون اون عمو_

  ف ی لط  ی هافشار داد. برگ   شتری آب را ب لنگیبابا نوک ش  خان

آب کنار    دیفشار شد  ری مو و خرمالو مدام ز  ی و نازک تازه رسته

 .دندی جنگیحفظ شکل خود م ی و برا دندیکشیم

 جان؟ وسفی_

 جانم خان بابا؟_

 ی خونه  ی تو  تو  نباش   دلخور   بابات  از  …جانت سالمت پسرم _

نکرده   ر ییتغ  یچی باباجان... ه  ینیشی من م  ی سفره  ی من و رو

همونطور که قبل از    یمن و مادرجونت هست  ی کرده   زی تو عز

 .ی بود نیا

لب زمزمه   ریو ز  دیبابا قاپحرف را از دهان خان  ی ادامه   پناه

 کرد 
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 من ی کرده  زیعز نطوریو هم _

  .شد قی به روح و جانم تزر ری وصف ناپذ یآن لحظه شوق در

 همه شما هستم  کیمن کوچ_

قند  پناه گوشه  ی حبه  و ح  ی کوچک  انداخت  مِک   نیلپش 

 :زدنش گفت

 لوسِ بور_

بردم و    ک یتقال کرد... سرم را نزد  ی طرح لبخند  ی برا  میهالب

 :که فقط پناه بشنود گفتم ی طور

ا_ دل  خاطر  پ   رمردی پ  نیمحض  چشم   رزنهیو  راحت  که 

که با هر لقمه    ی م و طعنه و سرکوفتاز غرور شکسته   پوشمیم

دلش رو نه...   یرفتن دارم ول   ی من پا   ره،یم  نیی غذا از گلوم پا

  ری ! راستش من گیستین  بهیتو که غر  ه؟یچ  یدونی م  ی پناه

 .رمیهستم که نم یکی
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پشت   شهیهم  ی و برا   رمینفر منم م  هیبه محض رفتن اون   

 .کنمیسرم هم نگاه نم 

  .کرد بغض

 ه؟ یاون آدم ک_

 .را مشخص کردم میهاو با چشمانم مقصد قدم  برخاستم

  .شمیپا بند که اگه بره منم آزاد م هی_

 وقت نره چیپس کاش اون آدم ه_

  ی در فضا  دیپاشی بابا در اطراف مکه خان  یقدم برداشتم. آب  دو

 .کرده بود جادی معتدل ا ییهوا  اطیمحصور ح

 دنبال دلش  رهیهم زود... م یلی... خرهیم_

صورت پناه را در ذهنم تجسم   یسیبابا رفتم. خسمت خان  به

سرم و گردش نگاهم  دنیبه چرخ یاجی احت نکهیکردم بدون ا

 .باشمصورتش داشته  ی رو
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 ی درخت رو بنداز تو  ریز  ی هااز اون هندونه  یک یجان    وسفی_

 آب حوض تا واسه شب خنک بشه

ز  رمیمس اتونیمنحرف شد سمت درخت  بزرگ   نی.  درخت 

داشتند. به   یخوب  بانیبود که سا  یجزو آن دسته از درختان

درخت را   نیبنفش رنگ و معطر ا  ی هاگل  توانستمی م  یراحت

ماه   نی. در ااورمیب   ادیبه    شدندیماه ظاهر م   بهشتی که در ارد

م  تابستان  شاخه  تونی ز  ی هاوهی از  از   زان یآو  ش یهاتلخ 

 . شدندیم

ز  هیشب  اما سم  تونیبه  به مدت طوالن  یبودند  تا    یحت  یو 

. من و چند تا  ماندندیم یها باقشاخه  ی و زمستان بر رو  زییپا

درخت مسموم کرده بود،    نیرا هم  لیفام  گوشیباز  ی هااز بچه 

خوش شانس    یهم نشد. عوض   کشینزد  چوقتی آرشام ه  یول

 !اقل هم ع دیمحتاط بود و شا یاز همان کودک
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ر خان_ چرا  ز  نیا  ی شهیبابا  ب  تونیدرخت  خاک  از   رونیرو 

جاش    یکشینم به  د  ه یو  درخت    ؟ی بکار  گه یدرخت  مثالً 

 هندونه؟ 

چشم پناه را   ی ام و از گوشه کردم سمت شانه  لیرا متما  سرم

 .در نظر گرفتم

تصور کردن پناه   یست، حتکه پناه عاشق هندونه  دیدونیم_

 ی نوک انگشتا   ی هندونه از درخت هم قشنگه! رو   دنی چ  نیح

به اون شاخه تا دستش برسه  بلند شده  باالتر و   ی هاپاهاش 

 نوک درخت  ی دهیرس ی هندونه 

نم  پناه لبخند ش. خاند یخندیبغ کرده بود و  با  را    لنگیبابا 

 :درخت خرمالو رها کرد و گفت ی پا

  .دختر من نذار نیسر به سر ا نقدریا_

 را بغل کردم و سمت حوض بردم  هندوانه

 زنه اون خالل دندونه  گهین ددختر شما بود، اال_
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لبخند زد باالخره! کمرنگ بود و کم عمر، اما باز هم خوب    پناه

 .بود

 شهیم یآرشام بشنوه باز عصبان_

را با ضرب داخل آب رها کردم، به ته حوض رفت و   هندوانه

آبشار در هوا پخش شد    ی باال آمد. قطرات آب مثل فواره   عیسر

از    یکیحوض    ن یو به سر و صورت من و پناه اصابت کرد. ا

وابستگ اسباب  کاش  یهمان  درخشش  از  روز  در    ی هایبود. 

ر ماه در  یو در شب از انعکاس تصو  میبردیلذت م  اشی اروزه یف

 آبش 

 کنهی آرشام کار م  گه ی. مشهیم  یبابام بشنوه عصب  ی بهتره بگ_

 نه ک ریتا شکم تو رو س 

 :آلود گفتغم  یام گذاشت و با لحن شانه  ی دستش را رو  باباخان

م_ باباجان،  باش  رو   ی هاحرف   دونمیصبور  غرورت  محسن 

کن و   یتو به خاطر من و مادرت بزرگ  یول  کنه،ی دار مخدشه
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  یمادر جونت هر چ  اطیح  ی تو   ی ... تو که اومدریبگ   دهینشن

حما  ی تو به  داشت  حت  تیچنته  و  کرد  محسن  بار  تو   یاز 

باز دلش باهات صاف نشد.    یطور مادرت، ول   ن یخودمم و هم

م ش  شهیچه  ا  ریکرد  از  آه  بند   نیپسرم...  صد  به  که  دل 

 پند  ردیگینم

  ی به تلخ  یلب زمزمه کردم و با لحن  ریاز حافظ را ز  تیب  نیا

 :گفتم تونیز ی هاوه یم نیهم

جلو چشمش گوشت   بابا!خان  ستین  ی دوست داشتن که زور_

 کرد؟  شهیتلخم و به قول خودتون چه م

مروار  ی برا  باباخان بند  نشدن  خودش    دی پاره  با  چشمانش 

 ی ابوسه   صانهیخواباند و حر  اشنه ی س  ی . سرم را رودیجنگیم

 .نشاند میموها ی محکم  رو

 ؟ی چرا اونجا کز کرد زمی پناه جان عز_
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را بلند کردم و به پناه نگاه کردم. بلند شد تا سمت ما   سرم

 دیایب

 بابا منم دلم خواستخان_

فرتوت   ریپ  هیکه دلت بغل    کنهی نم  رابتیمگه اون شوهرت س_

 خواد؟ی رو م

پا  ی هاقدم سر  خجالت  از  و  شد  منصرف  آمدن  از    ن ییپناه 

 :و گفت دیام کوببه شانه یبابا مشت آرامانداخت. خان 

 داشته باش پسر  ایح کمی_

زن منم مثل پناه   گهیبشه؟ دو روز د  یداشته باشم که چ  ایح_

کنه؟ حاال من به حرمت شما فقط   ییبغل گدا  گه ید  ی از مردها

از    دین یجلوتر رو بب  کمیخودتون    گمیبغل رو م متوجه فراتر 

 ن یشیهم م  ازهاین هیبغل و بق

ما راه   ی هاو گوش اطیآرشام از داخل اتاق خواب به ح ی صدا

 .کرد دایپ
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ا_ از  قبل  م  نکهیپناه  بگ  خوامیبرم سرکار   شهی م  رمیدوش 

 ؟ی م رو بدحوله ی ایب

 :و گفت  دیبا عجله سمت خانه دو پناه

 ...هاتم اتو کردم... لباس آرمیت رو م االن حوله زمیجانم عز_

 .شد دیپناه همراه با خودش ناپد ی صدا

  ی چطور   نیبابا بببلده، خان  یل یآرشام خ  نیبه جان خودم ا_

بابا ! خان کنهیپهن م   یبخشلذت  نیساده تله به ا  ی حوله   هیاز  

 ؟ ی کردی کارها م نیتو هم از ا

 .رفت تونیبرداشت و سمت درخت ز  یکوچک لیب باباخان

 کدوم کارها؟ _

 شدم به دنبالش  روانه

تا بهت حوله بده بعدش   یحموم و زنت رو صدا بزن  ی بر  نکهیا_

که دستش رو دراز کرد تا حوله رو بهت بده دستش رو هم  
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بکشون با حوله  بزنگاه    یکیحموم؟    ی تو  یهمراه  هم که سر 

داشت پشتم   یچپ و بگ  یعل  ی به کوچه  یخودت رو بزن  دیرس

 د؟ یکش یم سهیرو ک

 .دیلرز  شیهاشانه یول دیخند صدایبابا ب خان

 کنه  ریتو به خ ی هاحرف   نیخدا عاقبت ما رو از دست ا_

 .زدم تونیدرخت ز ی به تنه  یپا لگد محکم  با

خونه   نیا  ی مردها  ی هیحاال خوبه من فقط حرفم، ماشاهلل بق_

 .انهمه عمل 

و رو    ری درخت را ز  ی از خاک پا  یدستش کم  لیبا ب  باباخان

 :گفت دادیخنده م ی که بو یی کرد و با صدا

 بسه پسرجان_

 .زانو زدم   کنارش

 درخت رو؟  نیا یکنی خان بابا قطعش نم_
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ا_ باباجان.  خوب  نینه  برگ هیدرخت  کش   هیهاش  .  حشره 

ازش   شهیسوراخ داره که م   هیتلخش    تونیز  ی و هسته   یعیطب

گمانم درخت خرمالو هم به    نیدرست کرد. ا   یخوب  ی هاح یتسب

مر اشهیم   ض یداره  موروچه   یموم  ی هاشپشک   نی.  ها و 

 نی ش واسه خاطر گرماست و اش. همهساز شدن واسهمشکل

  اد یز  دیکه همه جا رو محاصره کرده. با  ی و آجر  ینگس  طیمح

 شهی وگرنه خشک م میبرسون  ششه یآب به ر

برا  برخاستم رفتم  ساختمان  سمت  موبا  ی و  و   لمیبرداشتن 

 :ام گفتمکوتاه ری کردن مس یط نیزدن از خانه. ح رونیب

 ؟یگی بپرسم راستش رو م یسوال هیخان بابا _

 :صداقت تمام گفت با

ببندم به   لیراست گفت چرا دخ  شهیم  یآره باباجان، تا وقت_

 دروغ 

 .توقف کردم ی به ورود  یمنته ی سه پله ی جلو
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شب_ نطفه  یاون  گذاشت   ی بابا  ی که  رو  ا  یمن  از   نی قبلش 

  ؟ی خورد  نیهمه درخت چرا از ا  نیا  ؟ی تلخ خورده بود  تونیز

 ...ای ی خوردیانگور م  ،ی خوردیخب خرمالو م

شن  ی هاقدم   ی صدا را  بابا  نزد  دمیخان  لحظه  هر    تر ک یکه 

 .سمت داخل دمی. با تمام قدرت دوشدیم

 آلمان_نیبرل

 :جوزف

 چی و بدون ه  زیکه بدون نو  ییبودم. فضا  کیاتاق آکوست  داخل

 .ضبط بهتر صدا  ی مرده برا ی فضا کیبود...  یی بازگشت صدا

چسباندم و   میهاکف هر دو دستم هدفون را محکم به گوش  با

ترانه   ی رو پلک   ی امتن  پشت  در  بود   میهاکه  شده  خط  به 

و کم افتضاح   یتمرکز کردم  باز هم  به خواندن...  بعد شروع 

 .شد
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رو  کالفه از  را  ب  دم یکش  نییپا  میهاگوش  ی هدفون    ن یو 

اودل  بود با    شهیش  ی شد. در آن سو  جادیفاصله ا  میهاپلک 

 .برآشفته یخسته و تام با صورت ینگاه

آدم   ،یخستگ حرکات  تمام  و  استود  ی هاصورت   یو یدرون 

 .ضبط را پوشش داده بود

ا  یگاه د  یاوقات  شدم،یم  نگونهی اوقات  د  ریکه  اتفاق   ریبه 

کامالً   انمیاطراف  ی بود و برا   بیخودم عج  ی و علتش برا  افتادیم

 .مشخص و واضح

زدم. تام از پشت دستگاه ضبط صدا   رونیب  کی اتاق آکوست  از

 .آمد  شوازمی برخاست و به پ 

 روبراهه؟   زیجوزف همه چ _

کوتاه  از  قدش هممن  و  بود  کمتر.    نطوریتر   کیسنش 

 ی آلمان لیاص ی جوان با چهره  نیسیموز

 ستیکدوم روبراه ن چی... نه صدام نه افکارم ه ستین_
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را احساس   ی درک و همدرد  یچشمانش نوع  یآب   ی هاه یقرن  در

 .کردم

 خونه ی بهتره برگرد ی دار اجیپسر تو به استراحت احت_

 :افراد درون اتاق و گفت ی هیسمت بق برگشت

 .ه یامروز کاف ی ها، برابچه  دی خسته نباش_

 :ستادیبلند شد و مقابلم ا یت یبا نارضا اودل

ا_ خاطر  به  از    نیا  ی ترانه   نکه یجوزف   ی سراترانه   ه یآهنگ 

  ؟یاجراش کن یبه خوب یتونینم ستگه ید

  ل یبود که در آن لحظه تما  ی کار  نیترمطلوب   ن یکردم... ا  انکار

 .به انجامش داشتم

ه_ به  تو  چینه!  من  موس  یوجه...  آلبوم  از   یقیهر  حداقل 

 .متفاوت استفاده کردم و خوندم ی سرادو ترانه ی هاترانه 
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اش بزرگ قهوه... چهره  وانیآمد با دو ل  رونیاز آشپزخانه ب  شالوا

 .کردیرا حمل م یاسمش، آرامش خاص ی همانند معنا

ناشناس   ی اون فرستنده   ی هاترانه  یزف قبول کن که وقتجو_

 ه یصدا     نیترزمانِ ممکن و با مطلوب  نیدر کمتر  یخونی رو م

ز ب   با یآهنگ  م  نقصیو  ضبط  ازت  گوش    می کنی رو  به  و 

متعلق به اون    ی قیموس  ی ترانه   ی. وقتمیرسونی طرفدارهات م

شدن    نیعج  شهیم  یشاعر ناشناس باشه به خوب  ایترانه سرا  

 .احساساتت رو با تک به تک کلماتش احساس کرد

قهوه را  تعارف کرد. من با سر رد کردم و جوزف با    ی هاوانیل

 .دستش استقبال کرد دنیجلو کش

ن  نیا_ شالوا  حرف  چند  ست،یفقط  آدمه...   ونیلیم  نینظر 

 ی و دانلود نجوم  د یهفته، آمار باز  ک یرکورد فروش در عرض  

طرفدارهات و هر    تیبرابر شدن رضا  نیچند  ،ی مجاز   ی در فضا
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شالوا و   ی هاگواه حرف   شونتی لحظه اضافه شدن تعداد جمع

 .نظر ماست

داشتند که ادامه دادن    شانیهااثبات حرف   ی برا  لی دل  ی قدر  به

 .شدیمحسوب م  نیهم توه دیشا ایانکارم مضحک و 

 :را چرخاند سمت ما و گفت اشگردانی صندل تام

 چکس ی که ه  ی اخته ی پازل به هم ر  کیها  تو بدون اون ترانه _

 !درستش کنه  تونهینم

ماحصل   ی نیوسط اتاق برداشتم و با سنگ  زیم  ی را از رو   لمیموبا

آسانسور    یناتاقک آه  ی به سو  بیعج   قتیحق  نیا  رفتنی از پذ

  .فرار کردم

با عجله ط  یمیقد  ی هاپله  را  و   یو محکم ساختمان  کردم 

 .رها ابانیخودم را در خ

انتها  نیماش ا  نیاوران  ابانیخ  ی را در    نبار یپارک کرده بودم. 

اطرافم شلوغ شده بود    داشتم،یقدم بر م  ی اعجله  چیبدون ه
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خال ذهنم  و  رهگذرها  عبور  و  حضور  چاره   یاز  هر  و    از 

 .ی اشهیاند

اوضاع    فرستادینم  ی اشعر و ترانه   میبرا  گریآن شخص د  اگر

 رفت؟ی م شیمطلوب پ  ری کُند و غ ی نطوریا شهیهم ی من برا

 !یچه سوال وحشتناک 

دادم و چشمانم    هیتک  یشدم و سرم را به صندل  نیماش  سوار

م احساس  بستم.  ا  دی با  کردمیرا  بدهم.  فرصت   ن یبه خودم 

ه گرفتن  درنظر  بدون  و  مداوم  کار  با   ی برا  یمیتا  چی اواخر 

 دیخسته و ناتوان کرده بودم و شا  یلیاستراحت، خودم را خ

  ی انرژ  نیا  توانستمیم  یقیاز موس  ی ریبعد از چند روز کناره گ

باز را  رفته  دست  نهابمیاز  عقلم  بهانه   بی...  چه  که   ی هازد 

 !ی امسخره  لی مضحک و دال
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ا  ییاعتنا به  آم   بینه  نینکردم  به   زش یتمسخر  در عوض  و 

کردم که از ظهر تا االن که غروب   یدگیشکمم رس ی خواسته

 .کنم  رشیقار و قور خواهش کرده بود تا س  ی بود با درد و صدا

پا  نیبرل   شهر عنوان  هم  تخت ی به  آلمان،  از    یکی  شهیکشور 

وجود   نیرا دارد. با ا  هاابانیخ  ن یو پر رفت و آمدتر  نیترشلوغ 

 .نهفته و آشکار است ی ها یی بایپر از رمز و راز و ز نیبرل

  م دیشد  یاز آن را به گرسنگ  یکه بخش   یفیبا سردرد خف  همراه 

.  دمی شاه بلوط در پرنزالوربرگ رس  ابانیربط داده بودم به خ

شدم به قصد قدم    ادهیپارک کردم و پ  یرا همان حوال  نیماش

 .به رستوران یزدن مسافت کوتاه منته

  ابان یخ  نیشب به آسمان، ا  دنی هنگام غروب و سرک کش  در

که با هر قدم، دو نفر از کنارت عبور   شدیشلوغ م  ی به قدر

 .کردیم
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از    یکیکه توسط درختان شاه بلوط احاطه شده،    ابانیخ  نیا 

گذران  ی برا  ن یبرل  ی هاابانی خ  نیباتریز زدن   یوقت  قدم  و 

بهتر کاف  ی هافروشگاه   نیاست.  بارها  هاشاپیمستقل،    ی و 

 .منطقه بود نیناهار در ا

 ی مکان مناسب برا   کیود.  ب  ۵۰  ی من سابابا با شماره   مقصد

 .یلیاسرائ ی دوست داشتن ی خوردن غذاها

رستوران را    ی ورود   ی جلو  ی کوچک دونفره  زی م  شهیهم  مثل

 .را اِشغال اشی فلز یاز دو صندل  یکیانتخاب کردم و  

  ی کنار   زی جوان از م  ی هااز گارسون  یکیبه محض نشستنم   

 .جدا شد و به من ملحق

 د؟ یدار لیم یآقا. چ  دیخوش اومد_

  شتر یگارسون باال بردم متوجه ب  ی چهره   دنید  ی را که برا  سرم

  قه یهمراه با جل   دیسف  یرستوران  راهن ی شدن سردردم شدم. پ

 .بود دهیاندام الغرش را پوش ،یمشک ونیو پاپ 
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 Knishes پرس هیو  Bagel نان هیممنونم... _

ثان  ستیپیتا  کی  هی شب   انگشتانش چند  عرض  در   هی ماهر 

 .کرد ادداشتیکاغذ  ی ها را رو سفارش

 ؟یدنیو نوش _

بهم    نیا  کنمیداشت. فکر م   ینامرتب   ی منظم و موها  شی ر  ته

 !هم مُد دیعامدانه بود و شا یختگیر

 Spezel یقوط هی_

هم   شی نوشتن داشت را پاها  نی که دستانش ح   یسرعت  همان

 .هنگام قدم برداشتن داشت

گرفتم.    هیتک   یصندل  ی ابر  یپشت  به بغل  را  دستانم  و  دادم 

گرسنگ  به  هم  و خ  امیاحساس عطش  بود   یسیاضافه شده 

کوتاه تنم مشخص    نیآست  ی ره ی بغلم که بخاطر رنگ ت  ریعرق ز

اذ زمستانکردیم  تمینبود  آلمان  تابستان   ی ها.  و   ی هاسرد 

مخلوط کوال و    یدنینوش  نیفصل هم  نیداشت و در ا  یگرم
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عطش انسان را برطرف   توانستیبود که م  ی ا نوشابه  ی سودا

 .کند

را   امی رو  شیشلوغ پ ی منظره  عیباعث شد سر لمیموبا ی صدا

 .اش بدوزمپس بزنم و به صفحه 

حالم بود و من   ریگ یاش مصرانه پدوستانه  یبود. با نگران  اودل

به خوب   الشیخ  یکم  نکهیا  ی برا کردم  تظاهر  شود  راحت 

  .بودن

سخت    گر یدر انجامش موفق نبودم، چون د  چگاهی ...! هتظاهر

 !هم سخت یلیبود خ

من بود از پشت    ی هاکه حامل سفارش   یترول  زی را با م  گارسون

 .دمیو شفاف رستوران د ی اشه یدر ش

  .زیبه سر م  دیهم رس که تماس را قطع کرد گارسون اودل
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 ان یهودیمشترک  ی از غذا یکه نوع یترول زیم ی رو اتیمحتو

رو به  را  بود  پرداخت    زیم  ی اروپا  از  بعد  و  کرد  منتقل 

 .را ترک کرد  زیصورتحساب از طرف من، بالفاصله م

پخته شده بود. بغض به   ی زیبه طرز وسوسه انگ Bagel نان

 ینیرینان ش  ن یترو خوشمزه   نیچنگ انداخت... او بهتر  میگلو

Bagel ورز دادن    نیح  فش ی. دستان ظرپختی را م  ای در دن

پُر کردن مشت کوچکش از    ایآشپزخانه    شخوانیپ  ی رو  ریخم

نان پخته شده هنوز هم در ذهنم    ی رو  اشدنیکنجد و پاش

 .زنده است و جان دارد

  زند ی م  شین  یمار سم   کیجاندار  هر بار مثل    ی خاطره   نیا 

به   لیتبد  امی اش در گلوو قلبم. سم  میهاو چشم  امی به گلو

به اشک و در قلبم مبدل   لیتبد   میها. در چشمشودیبغض م

 .گزنده ی به درد
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 ده یخودم تدارک د  ی سال بود که برا  نیرا چند  ی خودآزار  نیا

 !زمان خوردن غذا یبودم. حت

تا او را تجسم    شدی که باعث م ی زیم بود به هر چسال تما   ده

  .زدمی کنم چنگ م

اعداد به طرز شرم   ده جمع و   ی اکننده   وسیآور و ماسال...! 

در قالب     سرانجام یها حسرت و رنج و فراق بجور بودند. سال 

  ان یوقاحت اعداد بود در ب  تینها   نیو ا  گرفتی دو عدد جا م

 .حسرت دی آن حجم از عمر و زمان تلف شده در تبع

[26.04.21 22:22] 

#۴۱ 

که به شکل دونات بود   ی چاقو به جان نان حلقو  ز یت  ی لبه   با

کردم.    اشمیمتفاوت تقس  ی زهایافتادم و به چند تکه در سا

  .بزرگ داخل دهانم جا دادم ی ا بدون مکث تکه
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نشود. نان را پس   ری ال گرفتم تا اشک از چشمم سرازرا با  سرم

 .دمیکش  شیرا پ  Knishes زدم و بشقاب

  ب یآرد و س  ریاز خم   یبی . ترکپخت ی م  یرا مادرم عال  یکی  نیا

م  ی نیزم با  درونش  حر  ی ها وه یکه  شده،   ب یس  ی ره ی پخته 

  ر ی از جگر خرد شده و پن   یپُر شده بود. مادر گاه  ازی و پ  ینیزم

غذا را دوست   نی... او هم اکردیاستفاده م  رهیحر  ی هم به جا

 .پختیم مانیهردو ی داشت، مادر برا 

 یهاسال   ینیزمان وزن دارد؟ اگر ندارد پس چرا سنگ  یراست

 !کند؟ی تر مو شکسته ترده ی نبودنش هر روز مرا خم

شدن با    ریس  نی بهتر بود از ا  یخوردن غذا را زدم. گرسنگ   دیق

 .غصه

ام. اتاقک آسانسور  کردم سمت خانه  یفوت وقت رانندگ  بدون

 .ادهیهشتم متوقف شد و من پ ی در طبقه 
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 یی سالن رفتم و در کشو  ی ها به انتهاروشن کردن المپ  بدون

تراس   کردم.  باز  را  متر  یزدگ  رونیب  کیتراس  از    ی پانزده 

  ی ساختمان بود که از سه طرف باز بود. دو طرف فضا  ی وارهاید

 .است واریاز نرده با د یبیمجاور ترک 

ستون    اس،ی  ی هاتراس در کنار گلدان   ی لبه  ی دستانم را رو 

  .زانیآو نیی بدنم کردم و سرم را سمت پا

 نیوزر، ماب  ابانیمن در خ آپارتمان

ساختمان   کیابل هر ساختمان  کروز برگ و نوکلن بود. مق 

بخش  گرید بود که  آپارتمان    دید  ی از  فضا  یبنا شده  تراس 

م  یقبل پوشش  ادادیرا  اول  نگاه  در  کامالً  ساختمان  نی.  ها 

  ی نما   ی اما اگر به ورا  د،یرسیو خسته کننده به نظر م   ی عاد

آجر  یمانیس بسته   شتریب  ی ها پنجره   ،ی و   ن ی ا  ی اوقات 

 ی های زندگ  شدیم  یبه خوب  ی کرد یها با دقت نگاه مساختمان 

 .و لمس کرد دی دارد را د ان یکه در هر طبقه جر یمختلف
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ها  ساختمان  ی ها که مثل خون در سرتاسر رگ   ییهایزندگ 

 .بود انیدر جر

غ   ینگران  باز از  روزه   بت یحاصل  فرستنده   ی پانزده   یآن 

نزد  یناشناس پاکت  کیکه  بود  سال  دو  از    ییهانامهبه 

  رساندیمختلف به دستم م  ی هارا در مکان و زمان  شیهاترانه 

  .ی شتریبا قوت و شدت ب نباریبه وجودم برگشت و ا

 مرد؟  ایآن فرد ناشناس زن است  دانستمینم یحت من

 جوان؟ ایاست  ریپ

 رد؟ یگی م یاز کس ا ی دیسرایرا خودش م هاترانه 

 شناسد؟یکجا ممرا از  اصال

ترانه   چرا قبال  ز  ی هادر  و  ق  با یناب  طلب   یحق  اشی متیو 

 کند؟ینم
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کلمات   ی وابسته  نگونهیمن را ا  ی ذهن و قلب و حنجره   چرا

  ی تراوش کرده از ذهن و قلبش و نوشته شده بر رو  نیآهنگ

 کاغذش کرده بود؟

من خوانده شود و   ی ها با صداترانه   نیاصرار داشت که ا  چرا

 ها برسد؟به گوش آدم 

  ف یپا در هوا و بالتکل  نگونهیبود که مرا ا  فکریب  نقدریچرا ا  اصالً

 نگه دارد؟

  وقت نمرده باشد؟ هی

ترانه   دیشا  ای آن  دزد هم  را  صاحبش    دهیها  که  حال  و  بود 

 او را به زندان انداخته است؟ دهیفهم

ا  یول به محض  به دست  ی اترانه   نکهیمن  مرا    ی کل  رساندیم 

برآن داشت    ییادعا   یتا اگر کس  کردم یو پرس و جو م  قیتحق

هم   ن یدروغ  یمدع  کی  ی دوسال حت  نیا  یکنم و در ط  دا یرا پ 

 !نشده بود دایپ
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پازل به هم    کی او    ی هاحق با تام بود و من بدون ترانه   یعنی

 !درستش کند؟ توانستی نم چکسیبودم که ه خته یر

ا  یحت سوال هم دهشتناک بود، پس   نیفکر کردن به خود 

 ...اشبه حال پاسخ ی وا

[28.04.21 22:39] 

#۴۲ 

 ی تعداد  ی هوا مثل پتو رو  یکی... تارکنمیم  ترق ی را دق  نگاهم

به جز ابعادشان    ییشده بود و نما  دهیها کشها و خانهاز مغازه 

همچنان متعلق به   ابانیخ  یینگذاشته بود. مرکز روشنا   یباق

 یتال یجی ساعت د  ک یبود.    ر یآدولف پ   یمیقد  ی سَر دَرِ کبابخانه 

بع به  شب  دوازده  ساعت  که  م  دبزرگ  حال   شدیروشن  و 

 نیعلت نصب ا  ی . هنوز کسدادیصبح را نشان م  ۳:۳۰ساعت  

رو را  مغازه   ی ساعت  در  نفهسر  و    دهیماش  حدس  بود. 

چون آدولف در برابرشان   یبود، ول  نباره یدر ا  ی اد یز  ی هاگمان



152 
 

داشتنش ساقط شده بود.   قتیفقط سکوت کرده بود اعتبار حق

بدهم که علتش را از آن    دماجازه را به خو  نیا  ی روز  کی  دیشا

 !بداخالق بپرسم ریپ

کوچه  نییپا داخل  و    ک ی کنارش    کیتار  مهین  ی ساختمان 

رفت   نیماش عقب  چراغ دنده  به  کردم...   نی ماش  ی ها،  نگاه 

م را  هم  شناختم،ی راننده  به  شناختم  سرک   نی البته 

اما  شد،یبود ختم م یخوابیب یجه یشبانه که نت ی هادن یکش

راجع به او درست است. مثالً دو    اتمیمطمئن بودم که حدس

و تا   شودیم  نشیموقع سوار ماش  نی ها همروز در هفته شب

 .  گرددیصبح برنم ی هاک ینزد

و در    گردد یزن بلوند برم  کیبودم که با    دهیهم د  ی چند بار

  خندند ی بلند م  ی مست هستند و با صدا  شانی که هردو  یحال

اش راه  او را به کبابخانه   ری. آدولف پروندیبه داخل ساختمان م

است و   انتکاریمرد هوس باز و خ  ک یاو    گفت؛یو م  دادینم

 .دهمیشهادت م  ریآدولف پ ی ادعا نیمن بر صحت ا



153 
 

  دم یکش  رونیب  امن یشلوار ج  یپشت   بیرا از ج   گاریس  ی جعبه 

 .نخ از آن را به آتش کیو 

 ر ی . امشب ددمیاش شنرا از داخل تراس   هیهمسا  ی گربه   ی صدا

شب  شی دایپ معموال  بود.  باز    ییهاشده  را  تراس  در  که 

تراس    ی لبه  ی و مثل االن رو   وستیپیبه من م  گذاشتندیم

را رو  کشدی دراز م به من زل    ی و سرش  و  دستش گذاشته 

 بود؟ یدنی... مگر حال و روز من هم دزندیم

. هالل ماه در آسمان کوته  رونی را ب  گاری باال دادم و دود س  چانه

 .داس بود زیت ی غه یبه ت هیو دلتنگ امشب، شب

من شده. ده   ی شهر سقف خانه   نیسال است که آسمان ا  ده

که متولد شده   یی بود نه جا  نی وطنم برل  گریسال است که د 

 یجهنم  اینبود و آ  ارمیبودم. ده سال است که سازم کوک بود و  

قاطع و محکم    "”نه  ک ی  دیبود؟ از من که بپرس  ن یباالتر از ا

 .دیشنویم
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 ی رو  کندیو سقوط م  گرددیباز م   اشی نگاهم به ابتدا  دوباره

 .مرتب ی روهااده ی بارها و پ

ر  یخال  ی برا ا  میهاهیکردن  اما  گرفتم،  باال  را  سرم    نبار یباز 

رو  امدی ن  نییپا و  روبرو  آپارتمان  مقابل  درست  تراس    ی و 

. چراغ سالنش روشن بود! من چرا متوجه  ستادیهفتم ا  ی طبقه

 نشده بودم؟ 

بزرگ   یکی  ا  ی برا  لمیدال  نیتراز  داشتن  خانه    نیدوست 

. تا چند سال  دشید  ی تراس بود و فضا  نیگفت؛ هم  شودیم

  ی به تباه   شیهاتنها، ساکنش بود پنجره   رزنی پ  ک یکه    ش یپ

خانه شد   نیکه آن دختر جوان ساکن ا  یاما از وقت  شد،یباز م

 .فرق کرد زی مبتال به آسم، همه چ رزنی پ نیگزیو جا

 یلیر  ی پنجره   ی بودنم در خانه، به تماشا   بود که زمان  هامدت

 .نشستمیوسط تراس آپارتمان طبقه هفتم م
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حرکات   ی بود. سوسو  زانی از پنجره آو  یکرم رنگ  میضخ  ی پرده 

سو آن  از  را  دخترک  شکل    ی دست  به   ی هیسا  کیپرده 

که    شیموها  ی را و بلند   کشی اندام بار  ی . انحنادمیمتحرک د

نگه داشته    شی هادندان  نیکه ب  ی اره یداد و با گ  چیبا دست پ

 .بود پشت سرش جمع کرد

رو  ییهاصحنه   نیا  شهیهم نما  ی که  به  پنجره    ش یپرده 

در ذهنم   زیو شگفت انگ  بایز  ی ارا به عنوان صحنه   گذاشتیم

 .کردمیحفظ م

اش ن پنجره و تراس به درو  انهیو مخف  زدمی م  دی او را د  نکهی ا  از

  !گناه ی کردم و حت ی حس شرمسار  دمیکشی سرک م

 .ونددیپی نگاهم خودسرانه به حرکات او م  ست،ی خودم ن  دست

دور... هفت بار    ی دامنه   نیبودمش، اما از هم  دهیبار د  نیچند

کردن و کتاب خواندن، دوازده    یطراح   نیاش حدر تراس خانه

  یو نه بار جلو  ستیپرده... ب  ی بدون واسطه  بار پشت پنجره 
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... هفتادوسه بار  ریگپ زدن با آدولف پ   نیح  یمیقد  ی کبابخانه 

واسطه  اشهیسا به  پنجره  پشت  تودهپر   ی را  هم  بار  نه   ی ... 

که نامزدش بود... چهل بار هم در    یآغوش پسر الغر و جوان

عصر وقتهنگام  حاضر    ینوازندگ  ی برا  پسترهای ه  ی،  اجرا  و 

 .منطقه نی در ا شدندیم

دور از او در    ییو فقط نما  امدهیند  کی... هرگز او را از نزداما

و موها  ی ذهن دارم. دختر و    یبلند و مشک  ی با قد متوسط 

 .پوست روشن

  ک یو نزد وستنیپ ی برخالف نگاهم شهامت نداشت برا میپاها

ساختمان   نیمانند ارتفاع بلند ا  ی ابا فاصله  شهیشدن به او. هم

  ن یشلوغ  ا  ی روهااده یپ  ی به فاصله  نیزم  ی بر رو  ای  دمشیدیم

 .منطقه

 ن ی. انمیبی رفت وآمدش را  از پشت پرده م  ی هیسا  همچنان

 ی احساس تشنگ  ای  دهیشده بود؟ کابوس د  داری وقت شب چرا ب
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 یترسناک   ی با صدا  ایداشت    اجیاحت  ییکرده بود؟ به دستشو

 بود؟ دهیاز خواب پر

و از  کردمیسواالت را در موردش مطرح م نیهر شب ا   باًیتقر

  ی چون برا  بردمی م  ی شان لذت خاصپاسخ   افتنی  ی تالشم برا

و از درد   کردیم   ی هم که شده مرا دچار حواس پرت  یساعت

و   ختهیبهم ر  کی مکعب روب  کی  ثابت درون وجودم غافل.  هیپا

برا   دهیچ یپ را معطوف    ی که  تمام حواسم   خود جور کردنش 

 .کردیم

دود س  کبارهی  به با  همراه  حبس شد.    امنه یدر س  گارینفسم 

کوچک    زیپنجره تراس را باز کرد و سمت م  یل یدخترک در ر

از   اشص یکه تشخ  ی ارا با جعبه   وانیل  کیدرون تراس رفت و  

آن برداشت. بنظر جعبه شکالت  ی فاصله سخت بود از رو نیا

 ی نواز  شمچ  یبود. تاپ و شلوارک کوتاه  به تن داشت. هارمون

 .تنش ی رهی رنگ روشن پوستش با لباس ت بیداشت ترک 
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  ی پنهان کردن خودم کردم و نه او هم تالش  ی برا  یمن تالش  نه

ماه که من بارها   نیچند  نیا  یط  کنمی من! فکر م  دنید  ی برا

هم به من توجه نکرده   کبار ی  یبودم او حت   دهی و بارها او را د

 .بود

  ی طراح  یتخته شاس  ک ی  ادیبود، به دفعات ز  ی هنرمند  دختر 

د دستش  در  هم  دهیرا  و  برا  یبزرگ  لیدل   نیبودم   ی بود 

منحصربفرد   ی قهیسل و  چون    ی خوب  داشت  از   یکیکه 

منطقه را به خود اختصاص داده بود.   نیا  ی هاتراس   نیباتریز

پر   ی مریپل  یو صندل  زیدست م  کیبرخالف تراس من که با  

و   زیمنطقه  که م  نیا  ی هااکثر تراس ساختمان  ای  وشده بود  

 .کوچک و تا شو را در خود جا داده بود ی های صندل

دو صندل  تراس با  رنگ   زیم  کی و    یاو  و   یآب  ی ها به  زرد  و 

اش تراس  ی هاواره یشده بود .  کف و د زیمتما  یپاستل یصورت

با ترموود پوشانده بود و هم  ی و  ظاهر   یالقیی   ییبای ز  نیرا 

سقف    ی رو  ی بود. چند حلقه فلز  دهیگرم و دنج به تراس بخش
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از آن   یکنف  ی اهرا با طناب   یرنگ  ی هارده بود و گلداننصب ک

  .زانیآو

 ی داخل خانه برگشت و خوشبختانه مثل دفعات قبل متوجه   به

  سازم یم  یداستان رنگ  کیدور او هر بار    رینشد که از تصو  یمن

 !کنواختمیو  رهی ت ی هات یبه ذهن  دنیتنوع بخش  ی برا

را در هوا پرواز دادم و    گارمیس  لتریبعد من هم ف  قهیدق  چند

به داخل خانه برگشتم. لوستر    ابان یخ  ی به محض سقوطش تو

  ک ی خانه تار  ی بزرگ وسط سالن را روشن کردم. اما باز فضا 

تار  کیبود.   انتخاب پارکت لم  ی عمد  یکینوع    نت ی به سبب 

  ازتاب باعث کاهش ب  نیام که هم به عنوان کفپوش خانه  رهیت

 .شده بود طی مح ییروشنا ن زایکم شدن م  جهی نور و در نت

  ی زیرنگ آم   یو توس   یگسترده از مشک  یفیخانه با ط  سرتاسر

من   ی ایکه همرنگ چشمان او بود و رنگ دن  یشده بود.  مشک 

 ...بعد از رفتنش
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من شد   ی قهیانتخاب و سل  یها بعد از مشکمدت  یتوس  رنگ

 یتوس  ی هاباور داشت که من جزو آدم   بهینفر غر  کیچون  

ب  ابشینا  ی هاکه ترانه  ی ابه یهستم. همان غر چشم    چیهیرا 

را    حیتوض   نیو در همان باور اول ا  کرد یمن م  م یتقد  یداشت

 می برا  انهبجز تر  یاش کرد و بعد از آن هرگز متن ترانه   مهیضم

 .نفرستاد

 شناسمیتو را م  یاما من به خوب  ،یشناسیجوزف تو مرا نم"

توس  کیتو   میهست  یآدم  ا  توانمی...  از  را  اسم   نیمنظورم 

برا کم  ی مناسب  توس  یتو  رنگ  بدهم.   انگر ینما  یشرح 

وقار    ی بزرگوار ا  کیو  است.  رنگ   فیرنگ در ط  نیشخص 

 !ی دیو سف  یاهیس ی انه ی قرار دارد. م  دیو سف یمشک

کننده حس آرامش و    یرنگ توافق و صلح است، تداع  یتوس 

 ک یاما تار  باستیز  ی هاحال تعقل و منطق. جزو رنگ   نیدر ع

 .کی است و درامات
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تو شا  شتریب  ینظر خودت چه کس  به را    نیا  یستگ یاز  اسم 

 "دارد؟

 .هستم یمرد توس کی رفتم یبود که من پذ نگونهیا و

[28.04.21 22:39] 

#۴۵ 

سالن    ی سمت آشپزخانه در انتها  میسیبرداشتن تلفن ب  ی برا

و کنار    رهیجز  ی تا االن رو   روز ی از صبح د  یبزرگ رفتم. گوش

 ی و مجله   یغاتیاز آژانس تبل    غامیسبد نان جا مانده بود. دو پ

 !از مادر... چقدر خوب غامی پ نیبود و سوم خیمون یهفتگ

همراهت تماس  سالم پسرم... من و پدرت چند بار با تلفن  _

که    ی اما خاموش بود. فکر کنم دوباره فراموش کرد  میگرفت

 .داره   احیبرق احت ی هم به انرژ چارهیب ی اون باتر

مادر شد.   ی صدا  ری لبم نشست. تمام حواسم درگ  ی رو  ی لبخند

  اد یها ززن   ی که برا  یاز کلفت  یکلفت بود، نوع  ی که کم  ییصدا
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برا  ندیخوشا اما  بود    ی نبود،  جالب  حتمردها  دوست   ی و 

مادر را فقط من به ارث    ی چون صدا  میگویرا م  نی! ایداشتن

منفعت    هممن    ی که برا  یبرده بودم نه خواهر و برادرم. ارث

  .ی داشت و هم معنو یمال

خونه. به    ی برگرد  پوریک  ومی  ی حتما برا   د یجوزف تو امسال با_

 ی و تو  یکار رو بکن  نیا  دیخاطر من و پدرت هم که شده با

 ن یاز ا  شتریب  گهی . خواهر و برادرت دیجشن امسال شرکت کن

رو ندارن... تو به عنوان پسر ما   هیبق  ی هاحرف   دنیطاقت شن

 ی باش  کنارمون  ی شریروز از ماه ت  نیکه در دهم   ی دار  فهیوظ

 .رو فراموش نکن تفه یلطفاً وظ

. کردیم  وانهیاجبار به رفتن مرا د  نی. ادیته کش  میپاها  رمق

در جشن   هم  او  ا  یحتم  پوریک  ومیحضور  و  دوباره    نیبود 

 .یکردن من کاف رانیتکرار و ی برا دنشید
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ام به خاطر اجازه بدهم خانواده  نیاز ا  شتریب  توانستمینم  اما

بب رنج  خانواده   نند یمن  م  ی چون  هم  مثل    خواستندی من 

خانواده   ی های هودی  ی همه  طاهور  روابط   ی الِو  با  منسجم 

زن   کیداشتنه باشند... و من پسر بزرگ    مانهی صم  یخانوادگ

 .لِو طاهور بودم ی از فرقه ی هودیو مرد 

نفس   کیو همان جا    دارمیبرم  خچالی آب جو از    ی بطر  کی

 .کشمیسر م

مچراغ   خاموش  را  تو  کنمیها  برم  ی کیتار  ی و   دارم ی قدم 

که در    یسه بالشتک  ی سمت کاناپه الرسون در مرکز سالن. رو

کفه تعب  ی قسمت  م  هیآن  لَم  پاها  دهمیشده  رو  میو    ی از 

 .شودیم زانیاش آودسته 

ساز  نیچندهزارم  ی برا  که   ی ابوسه  کنمیم  ی بار صحنه  را 

  ز ی م  ی از رو  کیبار  گارینخ س  کی اتفاق افتاده بود.    کباریفقط  

داده    لیتحو  ی ها. به دوستت دارم کنمیو روشن م  دارم یبرم
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شد    ی که از زبانش جار  ی اکلمه  نی. به آخرکنمینشده فکر م

غ شد و بعدش ی که در  یکه از هم جدا شد و نگاه  یو دستان

 .یخاک ی کره  نیاز ا  گرید ی امرا پرت کرد به گوشه

و ذهنم    کندیرا دنبال م  گاریبرخاسته از س  دیدود سف  چشمانم

 .را که سهم من نشد یتلخ کس  ی ایرو

[28.04.21 22:40] 

#۴۶ 

اش، پهن   ی هااش، لبشانه  یکیتا نزد  ی موها  اهش،یس  چشمان

م وصل  هم  به  را  همه  کوچکش،  ذهنم   کنمی آغوش  در  و 

  ی است، زمان  تی مخدر واقع  ایخوانده بودم که رو  ییتجسم... جا

 ی ریجلوگ  ی برا  ی پرداز  ا یو رو  لی و تار شود، تخ  رهی ت  یکه زندگ

  .کند  فی اوضاع را تلط  یتا کم  زدیخیذهن به پا م  یاز فروپاش
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که    ی و مرور خاطرات  های اپردازیرو  ن یبا ا  کردم ی چه م  دیبا  من

ت  نوک  پا  ی هاشاخه   زی همانند  و  ی زییخشک  را    روح  قلبم 

 داد؟ ی خراش م

بارها امتحان کردم، اما    کردم؟ی ها را هرس مشاخه  نیا  دیبا 

تر از قبل  و شاداب   شتریبود چون هر بار در وسعت ب  دهیفایب

 .شدیو در ذهنم شکوفا م زدیدر قلبم جوانه م 

را   ز ی. همه چ رمیرا بگ   ی داریب یپ توانمینم نی از ا شتر ی ب گرید

 .به خواب  دهمیبه امان خدا و تن م  کنمی رها م

. به دمیکاناپه سقوط کرد و از خواب پر  ی دسته  ی از رو  میپاها

شد درد  سر  مبهم    ی دیخاطر  و  تار  را  اطرافم  داشتم  که 

و پشت سر    دمی . با کف دستانم محکم چشمانم را مال دمیدیم

 .بهتر شد کمیهم پلک زدم... حاال 

 دنیکاناپه بلند شدم. عضالتم به خاطر خواب  یبه پشت   هیتک  با

 .کاناپه گرفته بود ی رو



166 
 

ز  صبح و  پنجره  ییبایروشن  از  آفتاب  و    ی هابود.  سالن 

 ی ها کرده و چاک داده بود گل  دای آشپزخانه به داخل خانه راه پ 

را که کفپوش سالن در خود   یکوچک  ی هافرش   یو توس  دیسف

 .جا داده بود

ساز   ی برا قهوه  کردم  آشپزخانه    روشن  سمت  قدم  چند 

مس در  اما  نامه  دنمیرس  ریبرداشتم،  ز  ی ا پاکت  از  در    ریکه 

ل غافلگ  زی آپارتمان  سالن  داخل  بود  فرط    رمی خورده  از  کرد. 

رفتم و آن    یپاکت کاه  ی سو  ی سردرگم شدم. با ناباور  جانیه

رو از  آدرس   ی را  فاقد  قبل  دفعات  مثل  برداشتم.  پارکت 

 ی بایجمله با خط ز  کیبود و تنها  و مهر اداره پست    رستندهف

 .آن نوشته شده بود ی رو  نیالت

 "یمن به مرد توس ی هی پاکت هد نیا"

که چهارتا    ی و با عجله پاکت را پاره کردم. کاغذ  اطی احت  بدون

 .کردم و بالفاصله باز دا یشده بود را پ 
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 :بلند گفتم ی افتادم. با صدا نیزم  ی تا شد و رو میزانوها

 ...از تو سپاسگزاره یسپاسگزارم... مرد توس_

  ر ی کاغذ و آرام ز  ی متن رو  ی چشمانم هجوم برد سو  مهیسراس

از آن   میزود صدا  یلیکه خ  ی الب شروع کردم به خواندن ترانه

 .ساختیم  دیجد یآهنگ

 Heimlich durch deine Straße 

 تو عبور کردن  ابانیخ ان یاز م انهیمخف

Morgens um halb vier 

 بامداد  ۳:   ۳۰صبح در ساعت  ی دما دم

Gedanken ziehen lautlos 

 کِشد یمرا م صدای ب الی و خ فکر

Und warum bist du nicht hier? 

 ؟ی حضور ندار  نجایچرا تو ا و
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Da oben brennt noch Licht 

 آن باال چراغ هنوز روشن است در

Und wer ist eigentlich bei dir? 

 در واقع در کنار توست؟ یچه کس و

An jeder Ecke da bist du 

 یتو هست ی هر گوشه کنار در

Unsichtbar und heilig 

 و پاکُ مقدس ینامرئ

Und hörst mir wieder zu 

 ی دهیدوباره به من گوش م و

Sie wollen mich alle zerren 

 من را به زور با خود بِکِشند و ببرند   خواهند یم آنها

Wollen mich reißen 
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 با حقه مرا پاره کنند خواهندیم

Wollen mich ziehen 

 مرا بکِشند  خواهندیم

Doch ich bleib hier sitzen 

 امنشسته  نجایوجود من ا نیا با

Hier am Ende von Berlin 

 ن یشهر برل ی در انتها  نجایا

Ein Moment ohne die Zeit 

 لحظه بدون زمان  کی

Ein Lied ohne Gefühl 

 ترانه بدون احساس  کی

Der Tag und dann das Licht 

 و سپس نور   روز
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Ich will wieder mal zu viel 

 “داشته باشم  “فروان “تو را  “خواهم دوباره   یم من

Was ist bloß aus dir geworden 

 کرد؟  رییتغ ییدر تو به تنها ی زیچ چه

Was ist los mit dir? 

 برات افتاد؟  یاتفاق چه

Ja wir waren Illusionen 

 میما توهمات بود آره

Nur ein Pakt auf Papier 

 کاغذ  ی به رو مان یپ کی فقط

Leise kleine Stimme 

 آهسته و کوچک  ی صدا

Hier am Telefon 
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 در تلفن   نجایا

Du sagst du willst dich nur bedanken 

 .خواهم تنها از خودم تشکر کنم یمن م یگفت تو

Du bleibst monoton 

 کسل کننده بمان تو

An jeder Ecke da bist du 

 یتو هست ی هر گوشه کنار در

Unsichtbar und heilig 

 و پاک ُ مقدس ینامرئ

نشست و از شدت   امیشانیپ  ی رو   ی من...! عرق سرد  ی خدا 

 !آدم که بود نی. ادمیترس به خود لرز
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تصو  سرم گرفتم...  باال  قاب مشک  ریرا  در  بتهوون  و    یبزرگ 

سالن به حالم دهان    وارید  ی رو  یشوپن در قاب توس  کی فردر

 .کردی م یکج

شده   دایاز کجا پ  دانمیکه نم  ی و با انرژ  یقبل  میتصم  بدون

رفتم و   نییپا  کیها را سه به  . پلهدمیها دوپله  ی بود به سو 

خ به  را  س  ابانیخودم  سنگ  امنهیرساندم.  شدت   ی نی از 

چهار طرفم را جستجو کردم. در   رانهیداغ شد. متح  میهانفس

به   دمیدی کس نم  چ یاز ه  یحرکت مشکوک  جیحال که ه   نیع

 .شان هم مشکوک بودمهمه 

مرد    کیبه    ؟ی. به چه کسکردندیبا تعجب نگاه م  رهارهگذ

لباس   یس با  و موها   ی هاو سه ساله  ر  ی چروک  و   خته یبهم 

خ وسط  در  برافروخته  قضا    ابانیصورت  از  که   ک ی وزر 

گفت که حال و روزم    شدیمعروف هم است... حاال م  ی خواننده 

 !شده است یدنید
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[01.05.21 23:36] 

#۴۸ 

 :پناه

را بزرگتر   میهاچسباندم و گام  امنهیرا محکم به س  یشاس  تخته

کوچه  و  بود  گذشته  شب  نُه  از  ساعت  طرز    برداشتم.  به 

 .خلوت بود یترسناک

مراعات   نکهی. از ادمیشنیم  یرا به خوب  میهابلند نفس   ی صدا

سرکا از  من  خاطر  به  تا  بودم  کرده  را  برنگردد  آرشام  رش 

بود که خودخواه    یشدم. گاه  مانیپش االن الزم  اوقات مثل 

دور و ترسناک    م یبرا  نقدر یبه خانه ا  دنیرس  ری تا مس  شدمیم

 .به نظر نرسد

... دمیدو  ی بعد  ی بهره را بردم و تا کوچه   تیکوچه غا  یخلوت  از

و هم  یکی  نیا نبود  قدم   نی خلوت  وقار    میهاباعث شد  با  را 
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شکل   دنیدختر جوان، دو  کی  ی برا  گفت؛یبردارم چون عمو م

 .هاه یهمسا  نیمحله و ب نیا ی ندارد بخصوص تو یقشنگ

پ  خودم به  طو  ی رمردی را  و  رساندم  بود  من  از  جلوتر   ی که 

 کرد یگمان م دی دیما را م یپشتش قدم برداشتم که اگر کس

و بعد از هر چند   رفتی به زحمت راه م  رمردی. پ میبا هم هست

 .کردیکوتاه معطلم م ی اه یقدم چند ثان

را   رمردیپ   یشد. با خوشحال  دای کوچه پ  ی از انتها  یانسالیم  زن

قدم به  و  کردم  بخش  میهارها  دوباره  ددمی جان    الم یخ  گری. 

ا از  عبور  با  چون  بود  شده  م  نیراحت  به    دمیرسیکوچه 

 .به خانه یمنته ی کوچه

پشت و رو بودن چادر سرش    یتوجه عبور از کنار زن م   نیح

حواس از  امان  م  یپرتشدم...  متوجه  را  همه  بجز    کردیکه 

 .خودت را

 د؟ یلحظه صبر کن هی شهیم د یخانوم ببخش _
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 !من ی و برگشتم سمت عقب... خدا ستادمیکوچه ا ی انتها در

ترس_ رف  ؟ ی دیچرا  و  ندار   ی کار  قمیمن   نیا  هیکاف  میباهات 

 و بعدش تمومه ی ر ی شماره رو بگ

  شیهارا چنان محکم در آغوش فشردم که گوشه  یشاس  تخته

ام فرو رفته و انگار قصد سوراخ کردنش  از دو طرف درون شانه

 .را داشت

 آقا لطفاً  مزاحم نشو_

چهره   رو از  دو   ثیخب  ی هابرگرداندم  پرشرارت  چشمان  و 

را مبدل کردم به   میهاداشتند و قدم   یبزرگ  بتی که ه  ی پسر

هر    خواستمیمهم نبود فقط م  میحرف عمو برا  گری. ددنیدو

 .روش ی پ ی چه زودتر برسم به کوچه

 کردمی ها را از پشت سر احساس مشدن آن   کی لحظه نزد هر

 .دندیام را گرفتند و به عقب  کشاز پشت کوله  کبارهیکه به 
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...  دندیخند  ی ازننده  ی با صدا  دمیکش  غیج  ی بلند  ی با صدا 

 ی شد و صدا  دهی ام به سمت عقب کشهمراه با کوله   میهاشانه

 .بلندتر شد ادمیفر

کوله را رها کردند و من به شکم افتادم    محابایو ب  لهی  کباره ی  به

 شانیکتان  ی هاسر دادند. کفش   ی هیکر  ی . قهقههنیزم  ی رو

صدا و  بود  چشمانم  مقابل  در  عذاب   ی درست  آورشان 

درون    ی زیام و چکوله  ی ها خم شد رواز آن  ی کی.  میهاگوش

 .جا داد اشی کنار بیج

[01.05.21 23:36] 

#۴۹ 

  ی گرفت ی خوب شماره رو م  ی اگه از همون اول مثل دخترها_

 .ی رو بغل نگرفته بود نیزم  ی نطوریاالن ا

گ   ی تنوره   در ترس  م  ریگردباد  اما  بودم،  که    دانستمیافتاده 

 .کنم ی کار دیبا
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تا    دنیدستانم را ستون بدنم کردم و بلند شدم. مسافت رس 

مقابلم بود با چشم اندازه گرفتم و با   ی خانه را که وسط کوچه

دو  دیعا  ی انرژ به  کردم  شروع  ترس  از  صدادنیشده   ی . 

م  میهانفس گوشم  در  که  قلبم  ضربان  شد   دیکوبی و  باعث 

قدم    ای  دوندیها هم پشت سر من منتوانم حدس بزنم که آن

 .دارندیبرم

 ؟یشده پناه  یخدا... چ ایپناه؟... _

گو  وسفی بود...  کوچه  د  ییوسط  را  دو  دمیکعبه    دم یکه 

 .دورش دمی سمتش و چرخ 

دو تا آشغال افتادن دنبالم   نیکمکم کن تو رو خدا... ا  وسفی_

 ...خونه ی تو میبهمون بر دنیرس تا ن ای... بکننیولم نم

را    میبود سرتاپا  دهیخون در اطرافش تن  ی که تارها  یچشمان  با

 :دیاش غرشده  دیکل ی هادندان  انیکرد و از م  زی آنال

 بال رو سرت آوردن؟  نیاونا ا_
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که راهشان را کج کرده بودند   یترس و وحشت به دو مزاحم   با

 .نگاه کردم

  ی زیگذشت خدا رو شکر چ   ری خونه، بخ  ی تو  م یبر  ایب  وسفی_

 ...و دعوا دهینفهم ینشده، تا کس

 !اجازه داد حرفم تمام شود مگر

 شده  یچ دهینفهم یخونه تا کس ی تو برو تو_

 .شانسر و شانه   ی رو  دیبرداشت سمتشان و از پشت پر زیخ 

بآن  نفر  دو  و  ها  م  کی.  یکی  وسفیودند  تا   زدیمشت  دو 

خون   دنی. با دآمدی از دستم برنم  ی . بجز التماس کارخوردیم

  .به در دمیسمت خانه و با مشت کوب دمیدو  وسفیدور لب 

 .آمدند رون ی ب مهیو عمو سراس باباخان

 شده دخترم؟   یپناه جان چ_

 .کوچه اشاره کردم ی دست به ابتدا  با
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 کشنیرو م وسفیاالن  دی خدا عجله کن عموجان تو رو _

دو  خان عمو  و  آن  دندیبابا  مادرجون سمت  و  عمو  زن  و  ها 

 ...بعد یسمت من و ساعت

مشت  وسفی حوض  آب  کوب  یاز  صورتش  به  و  . دیبرداشت 

 .صورتش از درد مچاله شد

با    یکه دستشون چالق بشه. سر چ  یبرات، اله  ره یمادر بم _

 هم دعواتون شد؟

سف  وسفی دستمال  با  عمو  زن  و  نشست  حوض   ی دی لب 

 .کرد ز یبه راه افتاده از زخم صورتش را تم  ی هاخونابه

 شون خدا نکنه... سر شرف نداشته _

رو  اشح یتسب  عمو از  و  کرد  جمع  مشتش  در  تخت    ی را 

 .برخاست
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ت مهم که خانواده و آبرو واسه   یی مهمه؟ توت  تو مادر واسه _

سرمون   ی رو  ی رو جمع کرد   هی در و همسا  ؟ی شرف دار   ستین

 احمق؟  ی پسره  یزنیم یو دم از مردونگ 

زن عمو را کنار زد. کنار لبش جر خورده   متیبا مال  وسفی

 .تیبرا رمیبود... من بم

 ؟ یزنی حرف م  یبوده چرا الک  یموضوع چ  یدونینم  یبابا وقت_

چرا پشت اون اراذل اوباش رو    یدونی رو نم  هی اصل قض  یوقت

 ؟یکنیم  یو پشت منو خال ی ریگیم

 وانیاشک صورتش را پاک کرد و به رقص قاشق در ل   مادرجون

 .آب قند خاتمه داد

با_ خ میکن  یقربون  ی زیچ  هی  د یفردا  به  چ  ر ی.   ی زی گذشت. 

 .کنن جونی خبرها جوونم رو ب خداینمونده بود اون از ب

مادرجون کم  وسفی ل  یبه خاطر دل  را    وانیاز سر  قند  آب 

 .ستادیسرش ا ی . عمو باالدینوش
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 ؟یگی تو نبود پس چرا راستش رو نم ری اگه تقص_

مملو از حدس و گمان ادامه   یبرگشت سمت من و با لحن   عمو

 :داد

دعواشون شد؟ تو اونجا   یبگو؟ سر چ  ی زیچ  ه یعموجان تو  _

 شده؟ ی شکل نیسرو وضعت چرا ا ؟ی کرد ی م کاریچ

از پشت پرده   دم یرا باال کش   امی نی ب  آب   وسف یاشک به    ی و 

  راهنش یپ  ی قهیشده بود و    ینگاه کردم. دست و صورتش زخم

 !جمع... آش نخورده و دهان سوخته

 ...نبود همش به خاطر م وسفی ریراستش عمو تقص_

د_ کنگهیبسه  ولش  ترس  دینیبینم  د،ی ...  مگه   ده؟یچقدر 

بهتون    گمیدعوا شده؟ خب خودم م  یسر چ  دیبدون  دیخواینم

ن بازجو  ستیالزم  رو  بگدیکن  ییهمه  ماست  رفتم   رمی . 

  دن یچشمم و خند  ی اون دو تا کثافت زل زدن تو  یبرگشتن

قاط باهم درگ  یمنم  و  پناه هم همون موقع  میشد  ری کردم   .
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ه من کمک کنه.  شد و اومد تا ب  ادهیپ  یاز تاکس  نهخو  ی جلو

 .دیدید ی ریخودتون تصو گهیهم که د شهیبق

بودنش آگاه    یکه فقط من به ساختگ  یو سرزنش  تیعصبان  با

 .بودم خطاب به من ادامه داد 

دختره _ فندق  یآخه  هرچ  یمغز  خونه    گفتمی م  یچرا  برو 

مرد و دو تا نامرد   هیهات  با اون دست  یخواستیم  ؟یرفتینم

و مانتو   یشد؟ سر و صورت خاک  یچ  نیبب  ؟یرو از هم جدا کن 

 .یالک ی گریانجیحرف گوش ندادن و م ی جه ی و شلوار پاره نت 

برا   یحرف برا  ی ماند  هم  آن  بود  فقط چشم  اشک    ی گفتن؟ 

ماجرا    قتیاگر عمو و خان بابا حق  دانستیم  وسف ی...  ختنیر

د بفهمند  تعط  ی هاکالس   گریرا  دانشگاه  . شدیم  لیغروب 

م  رونیب  ییتنها ممنوع  برگشتن  و  حکم شدیرفتن  عمو   .

از    گرید  یکی  ایام توسط آرشام  هر ساعته   یبه همراه  کردیم

 .خانه هلا
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 .شدیخودت بودن و تنها ماندن قدغن م  ی برا یساعت

برا  ی هاامشب و سرکوفت   ی هاها و سرزنش شماتت    ی آماده 

متحمل شد تا من مجبور به تحملش نشوم...    وسفیرا    ندهیآ

 گفتن مانده بود؟ ی برا یحرف ایکه آ پرسمی و دوباره م

درگ  جانوسفی_ باهاشون  کاش   نجور یا  ی شدینم   ر یپسرم 

 .خطرناکن  یلیها خآدم 

آب جوش سَر   گ یبابا، مثل دحرف خان نیبعد از گفتن ا عمو

 .رفت

ا_  ی پدرِ من؟ گوش داره اندازه   شهیم  شی حرف حال  نیمگه 

ول اندازه   یاالغ،  به  هم  ا  ی فهمش  االغه.   ی برا  نیهمون 

ما رو به دادگاه و پاسگاه    ی و پا  کنهی بار بود که دعوا م  نیچندم

به دهن آدم   کشونه؟یم ما رو دهن   ی عوض  ی هاچندباره که 

که حسابش    هللصدبار! هزار بار! به وا   کنه؟یخودش م  ی ه لنگ
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  ی ها بود که توموقع  نیهم   شی از دستم در رفته. چهارسال پ

 .میدماغش شکست و عملش کرد یابونیخ ی دعوا

را کج کردم    ی هادلم شعله   در آمد. سرم  در  اهتزاز  به  آتش 

به  سمت شانه و  چشم دوختم.    اط ی درون ح  بِیغر  وسفیام 

 زد و آرام  لب زد   ی زیآم  طنتی لبخند ش

 !گفتم یک نیشوهر توئه نه من... حاال بب یعوض_

دندانم...  طعمش شور بود و    ر ی و طعم اشک رفت ز  دم یخند

 .دلم را زد

چانه  عمو دست  مح  وسفی  ی با  و را  عمو  زن  گرفت.  کم 

 :مادرجون اصرار و التماس کردند که

م_ در  فکش  االن  محسن  کن  نمرهی ولش  مگه   ینیبی... 

 !شده و درد داره؟... محسن باتوام ی صورتش زخم

رنگ    ییاعتنا  عمو هم  که  پسرش  سبز  چشمان  در  و  نکرد 

 .چشمان خودش بود زل زد
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با_ چ  دیمن  تو  گناه  کاریبا  چه  از    یکنم؟  خدا  که  کردم 

 عقوبتش نگذشت و تو رو انداخت به جون آرامش و آبروم؟

خ  وسفی سکوت  لب   ره ی در  به  ا  ی هاشد  عمو   ن یپدرش... 

رها    ی اش را به طرز دردآورو چانه  اوردیرا طاقت ن  یگره یخ

 .کرد

 .الدنگ ی اصالً برو به جهنم پسره _

اش با دست چانه   وسفیمثل من.    ختی اشک ر  صدای عمو ب  زن

 :را مالش داد و گفت

م  نکهیا_ به جهنم  خ  رمیمن  بهشت  به  خوبه   یلیو شماها 

جهنم عذاب    ی . تو میحداقل اونجا از دست هم راحت  گهیچون د

که از عذاب    ایدن  نینه مثل ا  کنمی و حال م  کشمی خدا رو م

 .ستمیهاش در امان نبنده 
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را و دستش   وسفی  یبه قول خود گستاخ  نیا  اوردیطاقت ن  عمو

... چشمانم را اشن یصورت خون  ی تو  دنیکوب  ی را باال برد برا

 .بستم و قلبم از درد مچاله شد

رو_ آدم  محسن.  کن  نم  ی بس  بلند  دست   کنه،یجوونش 

پدر و مادرت  ی ده کر  زیعز ی و رو یشکنیم رو محرمت خونه

 ؟یکنی دست بلند م

دست   ریکه اس  دم یرا باز کردم و مچ دست عمو را د  چشمانم

ابزرگ خان مانده... همه    ها ن یبابا شده است و در هوا معلق 

 !من بود، ها ریتقص

امشب هم کوتاه   د،یشما و مادرجون بگ  یبابا هرچباشه خان_

مثل روز برام    ی ول  گم،ینم  ی ز یچ   گهی و به خاطر شما د  امیم

 شهیمثل خودش م یکی ی چاقو ی زی روشنه که عاقبت تلف ت

 :عمو هق زد و گفت زن

 خدا نکنه محسن_
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 .دلم ی هم گفتم، اما تو من

 .زد  شخندین ی ابه طرز زننده عمو

 رهنش ی نگاه به پ  هی...  کنهیم  شعورشیب  ی بنده   کنهیخدا نم_

ت  ن؟یبنداز کاتر  د  کهیت   کهیبا  اگه   م یبود  دهیرس  ر یشده. 

پ  شنه یس اشدیم   رهنش ی هم مثل  پنج سانت  ورتر، دو   نی. 

 ت ندهی. آی بود  یتخت پزشک قانون  ی االن رو  تر،ق یسانت عم

 کشنتیا می...  تِ یشونیپ  ی مثل روز روشن، رو کف دستت و رو

 .یکشیم ای

پ  مادرجون باالخره فرصت  برد.  به داخل  را  اصرار عمو    دا ی با 

 .وسفیشدن به  کی نزد ی کردم برا

 کنه؟ی درد م یلیخ_

 :و سمت زن عمو گرفت دیکش رونیرا از سرش ب  راهنشیپ
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ب_ تو  نویا  زحمتیمامان  زباله.    ی بنداز  هم   ی زیچ  هیسطل 

  ن یا  ی تو  یو بگه با رکاب  ومدهیشوهرت ن   نیبپوشم تا باز ا  اریب

 .نرو ورتمهیخونه 

 ی عضو   گرینشاند. غم د  وسفی  ی موها  ی رو  ی اعمو بوسه  زن

 .و لب ینیاز صورت زن عمو شده بود، مثل ب

 ی بدشانس  نیخدا از ازل به من شانس نداد و تو رو هم از ا_

 .نذاشت بینصی ب  مادرتیب

قرار داد    شیهادستانش را به هم چسباند و مماس لب   وسفی

 .جنگدیدارد با خودش م یعنی نیو در آن فوت کرد... ا

  ییهابود. از آن   اب یو گاهاً نا  ابی کم   ی هااز آن دسته آدم   وسفی

 ی برا  افتادیبه تکاپو م  ی شدیدار مو غصه   گرفتی که تا دلت م

دار  یهر چ  نکهیا برا  ی درد  و  ببرد  کند.   خودش  ی را  حفظ 

با دست    زد،یم  ی دلت دست به هر کار  ی باز کردن گره   ی برا
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م باز  دندان  با  غم کردی نشد  م  تیها.  خوراک    دیدزدی را  و 

 !...خوردن ی برا  کردیخودش م

شد و خطاب به   ن یاش غمگ عروس  ی هااشک  دنیبابا با د  خان

 :که حضور نداشت گفت  ییعمو

  ر ییکردم تغ  ی اخالقش تند بود. هر کار   ادیم  ادمیکه    یاز وقت_

... امرزشیدرست برعکس داداش خدا ب  ستکدندهینکرد چون  

م هم   شناسمشی پسرمه،  م  نیو  باعث   شه یشناختم 

  ی هم حرف  نیاز ا  شتریب  شهیم بشم. نمتو و نوه   ی رو  ی شرمنده 

من و مادرش، تا به    ی زد چون خودش اوالد خوب و صالحه برا

خالف    ایبار هم دردسر درست نکرده    هی  دهیسن که رس  نیا

 بوده با ما رفتار نکرده غمبرشیخدا و پ نیاونچه د

پ  زن بغض   وسفی  راهنیعمو  با  و  کرد  مچاله  در دستش  را 

 :گفت
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 نیکنار اومدم با ا  گهیدشمنتون شرمنده باشه خان بابا. من د_

 دمی سر به سرش نذاره قول م  نقدریهم ا  وسفیاخالقش اگه  

زود اون هم رفتارش رو باهاش درست کنه. آرشام رو   یلیخ

هم واسه خودش خوبه هم واسه ما. بابات بدون مشورت   ن؟یبب

  انتخابکه پدرت    ی ریمس  ی چون تو  خورهیباهاش آب هم نم

باعث    ریمس  نی تا االن هم ا  و خدا رو شکر  دارهی کرده قدم برم

 خان بابا؟ گمیشده. دروغ م ی ریو عاقبت بخ تیموفق

 .زد تلخ ی بابا لبخند  خان

پسرمون گوش   نیهات همش درسته. اگه انه دخترم. حرف_

 شهیخونه گلستان م  نیباباش بده ا  ی هاحت یبه نص

ا  ییگو  وسفی به  نحرف   نیگوشش  بدهکار  به    ستیها  که 

 :محض رفتن زن عمو، گفت

نص _ کدوم  بابا  نم  حت؟یخان  ا  یگیچرا  ظلم؟  و    نکه یحکم 

آرزوها برم    یواسه کس  ی ضرر  چ یخودم که ه  ی دنبال  نداره 
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 ادم ی  یکردم که از وقت  کاریمگه من چ  ؟یگناهه؟ حرمت شکن

دو کلوم حرف خوش فقط سرکوفت زد و    ی بابا به جا   آدیم

ذوقم و صورتم   ی مش زد توکرد. به عوض نوازش ه  حت ینص

 م کله و پشت 

نداد، اما در باطن عمو محسن   وسفیبه ظاهر حق را به    باباخان

 ی کیحوض و انتخاب    ی رفتن سو  نیرا مقصر دانست چون ح

 :شناور در آب حوض، گفت ی از سه هندوانه 

 م یبرمنبر گرانید ی از برا ش،یاما نه بهر خو میواعظ _

از ما    ی اراحتش شد که خان بابا به اندازه   الشی خ  یوقت  وسفی

را نشنود به من چشم دوخت و سرشار  مانیدور شده که صدا

 .شد یناگهان خیاز خشم و توب

  رون ی وقت شب ب  نیتا ا  یدونستی نم  ؟یبرنگشت  ی چرا با تاکس_

واسه   اونم  ا  هیموندن  تا  ساعت    نیدختر خطرناکه؟ کالست 

 د؟ یطول کش
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 ی برگشتن تا االن در آغوشم بود رو  ی را که از لحظه   امکوله

 .رها کردم میپا

آبرنگ  _ تا  بازار  رفتم  طرف  اون  از  شد.  تموم  غروب  کالسم 

ها رو طرح  دیهم با  نده یچون تموم شده بود و هفته آ  رم یبگ

گرفتم    یراست تاکس  کی. بخدا از بازار  دادمیاستاد م   لیتحو

هم داشت دربست   گهیچون چندتا مسافر د  یواسه خونه، ول

 .قبول نکرد

به   تالش عادت  اما  باشد،  قاطع  همچنان  لحنش  کرد 

او غلبه کرد و تنها لحنش کم   اشیمهربان  ز یآمسرزنش   یبر 

 .شد

 ابون یسر خ یکتاب فروش نیچرا از هم ؟یچرا با آرشام نرفت_

 ؟ ینگرفت

نداشت. قبل از    نجا یا  یبود و کتابفروش  نزوریمارک آبرنگ و _

کالسمم تموم بشه به آرشام زنگ زدم گفت؛ بعداً تماس   نکهیا
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دادم،    ام یچون سرش شلوغه منم بعد از کالس بهش پ   رم یبگ

 .رهی درگ یلیروزها خ نیا یجواب نداد طفل یول

 .انداخت ینیبه ب ینیچ

لبم    فی ! اون آرشام؟ حیرو... طفل  ها ی لوس باز  نیجمع کن ا_

  ن ی. ادمیخندیم   ی آ  دمیخندیحرفت م   نیپاره شده وگرنه به ا

نم  یچه شوهر طفل رو معطل خودش   دینبا  دونه یکه  زنش 

 کنه؟

 .را خوردم  لبخندم

ها مثل هم باشن. آرشام اخالق  آدم   ی همه  ستیخب قرار ن_

بق با  و  داره  رو  خودش  به  شکل   کیها  آدم  هیمخصوص 

 وسف؟ ی...ستین

 .ای بابا بود کنار درخت اقاقخان یپ نگاهش

 ه؟ یچ_
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کلدی ببخش_ من  به خاطر   ،ی کتک خورد  ،ی دی حرف شن  ی. 

 .من بود ری... همش تقص ی شد تیاذ

 .ختگرفت و در آغوش من اندا ایرا از اقاق نگاهش

 مگه بار اولمه؟ _

 ؟یچ_

 به خاطر تو کتک خوردن؟ _

 .امیپرت شد به هشت سالگ  ذهنم

بود که هشت   یوقت  شی بار. اول  نیچهارم  شهینه با امشب م_

موها و  بود  همسا  ی سالم  کش  هیدختر  لباس   دمیرو  چون 

 .عروسکم رو پاره کرده بود

که    کردی من را مرور م  ی هااو هم خاطرات گفته  کنمیم  گمان

 .لبش نشست ی لبخند رو
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نکن کوتاه    هیگر  گفتمیم  یهرچ  تیتربیب  ی ! دختره ادمهی_

خان بابا رو    ی قه یبود تا    ستاده یدر خونه ا  ی و جلو   اومدینم

 یوقت  گفت؛یم  دمی من موهات رو کش  یبگ  دیبا  گفتمی . مرهیبگ

کش کش   ده یپناه  تو  بگم  رو    ؟ی دیچرا  خاطرم  نکنم  غلط 

 من خر بودم متوجه نشدم  خواستیم

[01.05.21 23:38] 

#۵۵ 

بار نرفت.   ریو اون ز  ی و اون قبول نکرد، اصرار کرد  یتو گفت_

رو کش تمام قدرت موهاش  با  حاال    یو گفت  ی د یآخرش هم 

 .بود  وسفیو  پس نگو پناه بود بگ  دمی منم موهات رو کش  گهید

مردم آزار... مگرنه که   ی زد به حال خوب آن خاطره   ی لبخند

  شود؟یآدم دروغگو در نگاه آدم کوچک م

 !در نگاهم شدی بزرگ م شی هادروغ  نیبا ا وسف یچرا  پس

  که اهل جنگ بودند و دعوا؟  ییاز مردها  دمیترسی که م  مگرنه
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ا  پس م  وسفی  ی دعواها  ن یچرا  قرص  را  به   کردیدلم 

 !و تنها نبودنم شی هاتیحما

  ی بچه را در برابر پدر و مادرش گستاخ  یکه حاظر جواب  مگرنه

 و وقاحت؟ دانستمیم

ا  پس شجاعت   وسفی  ستادنیا  ن یچرا  را  عمو  برابر  در 

 !و حق دانستمیم

از دهانش    ی . آخ بلنددیلبش کش  ی اش را گوشهسبابه   انگشت

 .خارج شد 

 که نکردن؟  تتیهم داشتن... اذ  ینیه دست سنگکثافتا چ_

کاکتوس شده بود و   وسفیترحم وجودم را فتح کرد.    حس

 .خواستیدلش نوازش م 

 درد داره؟  یلی. خینه چون تو جلوشون رو گرفت _

 .پوست ساعدش را لمس کرد ی نازک رو ی هاخراش 
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 دهنم؟  ی شون توپوستم و مشت  ی کاتر رو ی ز یت ی جا ؟یچ_

 .از بغض  دیلرز امچانه

 تاوان گناه نکرده رو پس دادن؟_

نگاهش تا    نیکرد به من که مطمئن بودم وزن ا  ینگاه  چنان

 .ماندی م یآخر عمر در خاطرم باق

 آوردم براتون ییچا ایب وسفمی_

 .مان را به هم زددوستانه  محفل مادرجون

 ؟ی دیپاهات چرا زحمت کش نیقربونت بره با ا وسفی_

رفت  وسف یبا    همراه  تخت  چا  ی برا  میسمت  اما    ،ییخوردن 

 .دلم ی ماند رو وسفیجواب  دن یحسرت شن 

  اط یمادر. گفتم اعصاب تو هم خرابه فعالً تو ح  هیزحمت چ _

شام رو    ی خونه سفره  میتا باباتم آروم بشه بعد با هم بر  یبمون

 .میپهن کن
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  یی را بنوشد. حرارت داغ چا  ییچا  ی چطور  دانستینم  وسفی

 .کردیم  تشیو اذ خوردیبه زخمش م

ن_ نم  ستم یگرسنه  بابا  ا  ی ایمادرجون. خان   ی هاییچا  نیاز 

ببر بهره  خانومت  دست  م  ی مزه   ؟ی حاصل   ن یا  دهیبهشت 

 قند پهلوش ی هاییچا

ما.    خان آمد سمت  لبخند  با  حت  وسفیبابا  و  بود   ی جانش 

 !را نداند؟  نیبود که ا یاز آن و چه کس زتریعز

 قلب پهلو ستیقند پهلو ن هاشییچون چا دونمیم_

کش  وسفی لبشانیبرا  دیسوت  شده  ی ها.  جمع  و   ی نازک 

 .شد نیمز ی مادرجون با لبخند

  دن یخورده رها کردم و رفتم سمت باغچه. با د  مه یرا ن  ییچا

 .کردمیو بغض م گرفتمیعذاب وجدان م  وسفی ی چهره 

. در فصل بهار و دمیکش   ایاقاق  زانیآو  ی هارا به شاخه  دستم

  ار یبس  ی بود با عطر  یو صورت  دی به رنگ سف  شیهاتابستان گل 
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دارد و    ی ادیشهد ز  ای اقاق  ی هاگل  گفت؛ی بابا م. خان زیانگدل 

  ن یبه آن دارد. با ا  ی ادیز  ی خاطر زنبور عسل عالقه  ن یبه هم

 ی هامعطر و فرآورده   ی اهو نوشابه  ینیرینان ش  بای ز  ی هاگل

م  ییبایز گاه  کردندیدرست  گل   یو  از  استفاده  با   ی هاهم 

 .کردندی و پنبه و کاغذ را رنگ م شمیابر اشی رنگ

[01.05.21 23:38] 

#۵۶ 

کنجکاو  یطراح  ی دانشجو  کی  من بودم.  مورد    ی لباس  در 

  یام و تداوم استعدادم در طراحعالقه   ی ها الزمه و رنگ   عتیطب

 .بود

  ی آهن  ی اها جلب در دو لنگه نگاه  ی در همه   ی باز شدن صدا   با

 .خانه شد

 سالم_

 استقبال آرشام رفتم، مثل هر شب  به
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 ی خسته نباش زمی سالم عز_

 د یباریم اشی از سر و رو یرا به دستم داد. خستگ   فشیک

  افتاده؟ یق... اتفازمیممنون عز_

  ف ی عمو زنگ نزده و ماجرا رو برات تعر  یبگ  ی خوایم  یعنی_

 نکرده؟ 

 .سمت تخت. مادرجون برگشته بود داخل  میهم قدم برداشت  با

 .گفت که خوب متوجه نشدم ییزای چ هیسربسته _

 .دیبابا را بوسخم شد و دست خان  میدیتخت که رس  به

 پسرم  یزنده باش_

 وسفی سر  ی انداخت رو هیرا راست کرد و سا  قامتش

  ده یرس  یینه؟ کارت به جا  ی ایکوتاه نم   ی تو تا بابا رو سکته ند_

 ؟ی ندازیدم خونه معرکه راه م  ی که جلو

 دستش را مشت کرد و در هوا پرتاب  وسفی
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به نفع هم   ی رو ندارم. پدر و پسر  یکیتو    ی برو بابا حوصله _

 کننی م یمنبر خال

 ی مون کردخسته  گه ید وسفیدرست حرف بزن _

بلندتر    ی. قد آرشام کمستاد یبرخاست و مقابل آرشام ا  وسفی

 ی زل زدن تو ی ناچار شد به باالگرفتن سرش برا  وسفیبود و 

 .شی هاچشم

گاز    نییپا  ارمتیمن م  ی ریگیباال فاز م   برنتیم   نایچته تو؟ ا_

  ؟ی ریگیم

 :ه گفتنبا کنترل خشمش لب باز کرد ب آرشام 

بشه    یحرمتیب  نقدریا  خوادیدلم نم  ی. برادرمای کوتاه ب  وسفی_

 موننیب

 .بابا مداخله کرد خان

 بسه! حاال نوبت شما دوتاست؟_
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 نشست به احترام خان بابا وسفی

 .من عاشق دردسرم پس سر به سرم نذارن نیبگ نایبه ا_

داد.    آرشام  تکان  را  تاسف سرش  نگاه  وسفیبا  و  لحن    ی با 

 :از اتهام گفت یحاک

تا    دیشما باور نکن  گمیم  یحاال من ه  هیعوض  وسفی  نیپناه ا_

اگه تو    یوقتش برسه و خودش بهتون ثابت کنه. اگه تو خوب

و ساعت که د  ی د یزن خودت رو نم  امیپس چرا جواب پ  ی مرد

 !زن به گردن توئه نه من نیا  نیدانشگاه عالف نشه؟ دِ ی تو

 .برگشت سمت من مه یسراس آرشام 

  رو ندادم؟  امت یجواب پ_

  بی از داخل ج  لش یموبا  دنیکش  رونیجوابم نماند و با ب  منتطر

 .خودش استناد کرد ی هاکتش به چشم 
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رفت    ادمیشلوغ بود    یلیسرم خ   شرمنده اصالً متوجه نشدم _

 .جواب بدم

برا  وسفی به من  نداد  ناد  ی اجازه  به  دادن  گرفته   دهیجواب 

 .وجه ممکن نیشدنم و خودش پاسخگو شد در بهتر

م  امیپ  هیجواب  _ طول  چقدر  روز    هی  کشه؟یدادن  شبانه 

! برهیهم زمان نم  هیثان ۲۰ امیپ  هیو جواب  سته یثان ۸۶۴۰۰

و طرفش رو معطل    دزدهیم  هیآدم اگه بخواد از فرداش هم ثان 

 .و زمان رو مقصر. البته اگه بخواد کنهیخودش نم ی هابهانه

شرمسار نگاهم کرد و دستم را محکم گرفت. چشمان   آرشام 

  .حس دوست نداشتم نی و جذابش را آلوده با ا یمشک

 می فکر نکن یچیو به ه میشام بخور میبهتره بر_

و    آرشام  کرد  نرس  وسف یاستقبال    ی هاپله به    دهیسکوت. 

 .زد میصدا  وسفی ی ورود
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 پناه؟ _

  شی صدا  خواستی قشنگ بود که آدم دلش م  ش یصدا  آنقدر

 .ردیرا از او بگ 

 بله؟_

 ؟ی ایلحظه م هی_

 .دستم را رها کرد آرشام 

جا منتظرت    نی و زود برگرد. من هم  خوادیم  یچ  نیبرو بب _

  .مونمیم

 وسفیبه  دنیرس  ی زدم و پشت کردم به آرشام برا  لبخند

 ؟ی الزم دار ی زیچ_

نگاهش را عبور داد سمت آرشام و با لحن    میهاپس شانه   از

 :گفت شد،ی م دهیکم از او شن  یلی که خ ی ای جد
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نگذر حداقل نه در برابر    ی گرفته شد  دهیناد  نکه یراحت از ا_

که   کشهینم  یطول   رهیبگ  تدهی. اگه اون نادت یزندگ   کیشر

ناد رو  خودت  هم  می ریگیم  ده یتو  عوض  دونمی .  رو    یاون 

دار باش   یول  ،ی دوست  داشته  دوست  رو  خودت  به قبلش   .

چ وجه یرو بروز بده. به ه  تیخاطر امروز ازش گله کن و ناراحت 

بهش نگو بزار فکر کنه تو مقصر    ی زی امشب چ  ی راجع به دعوا

و   کنهی استفاده مچون اگه بفهمه به نفع خودش ازش    ی نبود

اتفاق   یبره که مقصر اصل  ادتی  شهیبا سرزنش کردنت باعث م

 .نه تو ی امشب خودش بود

 ...من وسفی_

 .دهانم نگه داشت ی را باال آورد و جلو  دستش

دل    ی که نخوا  دم یو بهت حق م   کنمی ... من درکت مسی ه_

 ی اما برا  ،یو ناراحتش کن یرو بشکن ی که دوستش دار یکس

در حد چند کلمه    یخودت هم که شده و حت  تیحفظ هو
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که   ی ... متاسفانه دخترها در برابر مردریازش حساب پس بگ

 !و دلشون بزرگ شهیم کیدوستش دارن مغزشون کوچ

سراپا زخم   نکهی. با ا نییچشمم سُر خورد پا  ی از گوشه  اشک

ها اگر صدا داشتند بدون  من بود. زخم   ی بود دنبال درمان برا

ها را ترانه   نیو بلندتر  نیزتریانگغم  شدیاو م  ی هااز زخم شک  

 .سرود

 .وسفیسمت آرشام و پشت کردم به  برگشتم

 هم نباشه خودم تا زنده باشم مراقبتم   یچینگران ه _

 نی فرقش هم ا  نی فرق داشت با همه. بزرگتر  وسفی  د؟ینیبیم

خودت مراقب    گفتی خودم مراقبت هستم نم  گفتیبود که م

 !باش

 یبه آرشام کم   دنمی رس  ریکُند شد. دوست داشتم مس  میهاقدم

فکر کردن به    ی زمان پس انداز کنم برا  یطول بکشد تا کم

 .وسفی ی هاحرف 
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 .را صدا زد وسفی باباخان

ب  وسفمی_ رو  چاقو  ا  اریاون  ببر  نیتا  کنم  قاچ  رو   ی هندونه 

 سرد نشده پناه سرد دوست داره  ادیز  خچال،ی ی تو ی بذار

 رفتیکه سمت خان بابا م دمی را شن وسفی ی هاقدم  ی صدا

 ارم یرو ب یکیاون  دیبذار  ستین نیری ش ادیز نینه ا_

 .بابا تعجب کرد خان

 ست؟هندونه که بسته  نیا ؟یدونی تو از کجا م_

داره در   ی شتریو آب ب   ترده ینَر کش  ی . هندونه تشی از جنس_

 تر ن یریشکل و ش ی اره ی ه ماده داکه هندون  یحال

 وسف؟ی یسرکارم گذاشت _

 !گمینه به جون خودم. بخدا راست م_

جا ماند    وسفیبابا و  خان   ی به دست آرشام و صدا  دیرس   دستم

 .وارهایپشت د
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 :آرشام

سه گوش آسانسور را    ی را به گوشم چسباندم و دکمه   لیموبا

صدا زم   یم یمال  ک یموز  ی فشردم.  پس  حضورم    ی نه یدر 

 .نواخته شد

 آرشام قبوله؟ _

 .ام کرده بودخسته  وسفی سماجت

دفعه قبل که   ؟ینباش  رونیها بشب  گهید  ی مگه قول نداد_

برد   نیماش برنگشت  ی رو  چند   هی...  ادمهیرو خوب    یو شب 

 .یدستم گذاشت ی خرج رو یونیلیم

 .با خواهش همراه شد نباریا  سماجتش

ب  نیا_ کوتاه  رو  م  ایدفعه  دفعه  گهید  دمیقول  قبل   ی اتفاق 

 تکرار نشه 

 .شق هم بودبرسمج، کله عالوه
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و با   ی دیرو کوب نیچند بار تا حاال ماش   ؟ی دیرو قول م   یچ_

به   ی و همه کس رو مقصر نشون داد  زیوقاحت تمام همه چ

سر چهار   سیپل  ریتقص  یگفتیم  ادته؟یدت؟ دفعه قبل  جز خو

 گه یبار د  ه یو حواست رو پرت کرده!    دهی راه بوده که سوت کش

 ی تو زد ورد شده  ابونی از خ ییهویصد ساله  رزن ی پ هی یگفت

 ...و ی ری نگ رشی ترمز که ز ی رو

د_ هگهیبسه  پررو  بچه  ه  ی!  ه  گمینم  یچی من  ادامه    یتو 

اشتباهات برادر    ی ر یبگ  ادی  ی خوایم  ی.  کی ایو کوتاه نم  ی دیم

 ؟ی ادآور ینه  یکوچکتر از خودت رو فراموش کن

شدن... عالوه بر سمج   دهیکرد به کش دا یپ  لیطرف لبم م  کی

 شق بودنو کله

 .پر رو هم بود 
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بخدا قسم به جون   فتهیب  یاگه اتفاق  یرو ببر، ول  نیباشه ماش_

همه   ی و جلو  کنمیمثل دفعات قبل پنهونش نم  گهیبابا دخان

  .تصادف کار تو بوده گمیو م رمیگیحماقتت رو گردن نم

 .را نازک کرد  شیصدا

 ؟ ی ندار ی خب حاال... کار_

 مراقب خودت باش_

موبا  ی دکمه ثان  لیپاور  چند  شد   هیرا  که  خاموش  فشردم، 

 .پنهانش کردم امی شلوار کتان بی درون ج

فرصت به انعکاس خودم    نیمانده بود و در ا  گر یدو طبقه د 

روبرو  ی نه یآ  ی رو موقع  رهیخ   میکدر  و   تیشدم...  االنم 

تا چند دق  یمیتصم   شه یهم  شدیم  یعمل  د یبا  گرید  قهیکه 

دور. خودم   امیزندگ   ی روزها  نی باور محال بود و از ا  کی  میبرا

قربان گوسفند  برا  دمیدیم  یرا  رض  ی خوشنود  ی که    ت یاو 

 .رفتیصاحبش به قربانگاه م
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آهنستادیا  آسانسور اتاقک  از  سو  رونیب  اشی .   ی آمدم 

 امقربانگاه 

 ک یبودم.    دهیاش همان بود که بار قبل د خانه  ی جلو  ی پادر

 نی و چرک   یها خاککفش   ی لب بزرگ و سرخ رنگ که از ردپا

 .شده بود

راه   چیشدم، اما نبود ه  مانیآمده بودم پش  نکهیاز ا  ی الحظه 

 .دیگرد  یحس مستول  نیبر ا ی اچاره 

دواشاره   انگشت مربع  دیام  زنگ  سف  یسمت  و  از دیشکل   ...

در را   دیبا کل  ی بار آخر   نیفشردنش منصرف شدم. بهتر بود ا

به    یو راض  زدمیزنگ م  نکهیتا ا  شدی م  ریو غافلگ  کردمیباز م

 .کردیو قفلش م شدیباز کردن در نم 

به سالن    یپهن و کوتاه منته  ی محض باز شدن در راهرو  به

مس همه   دمید  ری خانه  چرا  کرد...  پر  برا  ییهاراه   ی را    ی که 
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 ز یچ   کیبه    کردمی فراموش کردن و ترک کردنش انتخاب م

 !به خودش شد؟یختم م

شن  به راهرو  میهاقدم   دنی محض  از   کی تار  ی در  ساکت  و 

 .آمد رون یآشپزخانه ب

 ؟یکنیم یچه غلط  نجایتو ا_

صورتش کهنه    شی بود و آرا  ختهیرنگش بهم ر  یبلوط  ی موها

 ی صورتش از پس پر کردن عمق گود  ی شده بود و کرم پودر رو

در نگاه    یبود و حت  بایحال ز  نی بود. با ا  امده یچشمانش برن  ریز

  !نبود. البته در نگاه من، ها  دا ی پ ای دن نیاز او در ا باتریمن ز

 ؟ ی شنویبا توام نم_

را   هیمن چون بق  ی نواز بود. البته فقط براهم گوش  شیصدا

بقدانمینم آن  به  لعنت  اصالً  روز    ی اهی...  هر  بود  قرار  که 

 .را بشنوند  شیصدا

 ماز خونه رونیرو بده به من و گمشو ب  دیاون کل_
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 ی گفتن حرف   ی کرد. دهانش را باز کرد برا  اشی عصب  سکوتم

 .ختی فرو ر یدرشت نیا انیو بن  دیاش لرزدرشت، اما چانه 

 اومدم باهات حرف بزنم _

جلو  شیموها از  پشت    اشنهیس  ی را  انداخت  و  کرد  جمع 

 .سرش

  ؟یچه حرف_

 ظه آدم کامالً صادق شدم در آن لح  کی

 !دونمینم_

  ن یسالن رفت. در ب  ی انتها  ی هاو سمت مبل  دیخند   کیستریه

را جا گذاشت و با   اشیو خرگوش یپشم  یروفرشکفش   ریمس

 .مبل سه نفره  ی ضرب خودش را پرت کرد رو

 بدونن؟ دیبا شونی کیباالخره که  ؟یبابات چ  دونه؟یزنت م_
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پر   پلک کل  دیچشمم  افتاد    دیو  دستم  پااز  . ضرب  امی کنار 

زننده   یلیخ  یک یبا کفپوش سرام  ی فلز  دیآهنگ برخورد کل

 زن  نیخانه و مقابل ا نیبود، درست مثل حضور من در ا

 ستی سر به سرم نذار حالم خوش ن_

دختر خوب و آبرومند ازدواج   هی مگه با    ست؟ی چرا خوش ن _

چه مرگته؟   گهید  ؟ی اوردیپدرت رو به دست ن  تیو رضا  ی نکرد

با به دست آوردن پناه و دل بابات خوشحال    یگفتی تو که م

 !خوشبخت  یو حت یشیم

ناقص بود.    میهایزن خوش  نیگفتم، الف زدم... بدون ا  دروغ 

 .دور کردنش و دل کندنم بود که دروغگو شدم ی برا

 من؟ دنیعذاب کش دنیاز د یشی خسته نم_

با عمق   یکرد. نگاهنگاهم  اشی اآن چشمان درشت و قهوه  با

 و عمر کم  ادیز
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 ت یو حال  یمن؟ تو خودت نگهبان عذاب  ای  یکشی تو عذاب م_

از   شتریب  یلیخ  ،ی جذاب شد  آد ی... مرد بودن بهت مستین

 قبل

وسط سالن   یگام کوتاه برداشتم سمتش. به ستون گچ  چند

 .نمشیبب تر ت یفیبهتر و باک  ی روز آخر نی دادم تا ا هیتک

 .با تو مرد شدم شی من چند سال  پ یول_

غلت  اشک و  چشمش  از  حاصل گونه  ی رو  دیافتاد  اش... 

از چشمانش    ی هاحسرت  ایمن بود    ی هاحماقت خودش که 

 !د؟یچکیم

اگه با پناه مرد هم    ی... حتی نامرد شد   ی تو با من مرد نشد_

 !یشیکه م  ری پ ینشده باش

م  میپاها سُر  چ  خوردیآرام  جلو.  به نماند  ی زیسمت  بود  ه 

 سرد ی هاک یسرام ی رو دنمیرس
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  ادت یکردم    فی روزهامون رو برات تعر  نیمن از همون اولش ا_

م با  خودت  کرد  لیرفته؟  قبول  جا  ی خودت  االن  گله   ی و 

 ستین

 خوردیکه م  یشُل بود و بزرگ. با هر تکان  اششرت یت  ی قهی

 .شدی م انیش عراز شانه  یمین

 قتیحق  نیگله کردم؟ من با افراموش نکردم! اصالً مگه من  _

هستم کنار اومدم تو چرا دست از سرم    تیکه آدم فاسد زندگ

 ؟ ی داریبرنم

آن روز باعث خم شدن سرم و افتادن   یتلفن  ی مکالمه   ی ادآوری

 .نگاهم شد

 .بودم و غلط اضافه  کردم یاونروز من عصب_

کردن خشمش   یخال  ی و برا  دیمبل جلو کش   ی را از رو   خودش

 .شد صیحر
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مگه نه؟ چون   ی بود  یکه عصب  ی کرد  تیوارد زندگ  یمنم وقت_

اضافه غلط  هم  فاسد  پاستور  یزندگ  ی منه  و  به   تزه یپاک 

 .امیحساب م

 .شدم یمن بودم که عصبان نبار یا

ا  گه یبسه د_ تکرا  نیکم  رو  تو خودت خواستحرف    ی ر کن. 

  ل یکردم؟ خودم رو به تو تحم  ی من اصرار  ،یبش   میوارد زندگ

  کردم؟  ی کردم؟ ازت خواستگار

 :دیسرش گذاشن و نال  ی را رو  دستش

حت  شهیهم_ بود  منت  با  زبون   یبودنت  به  امروز  مثل  اگه  

بست و مخروبه شدم  بن  ی کوچه  ه ی. به خاطرت  یباش  اوردهین

 ه ی میزندگ ی و تو ی از سر تنوع ازم عبور کرد یو تو فقط گاه

بودن با منتت چون   نیبودم به ا  ی. منِ احمق راضی رهگذر شد

 .کنهینبودت نابودم م دونستمیم
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 از خودم از خدا از پدر و از همه   د،یو دلم رنج   دیلرز  امچانه

 ا یدن

 ...ت نیبب_

دهانم و   ی تم. دستش را گذاشت روسم   دیو دو  د یکش  ادیفر

 .محکم فشرد

صدا   ی اگه یهر اسم د  ایمن رو با اسم خودم    ی تو حق ندار_

. چون خودت یمن رو اشتباه صدا بزن   یتونی. تو فقط میبزن

هستم و از اون    تیکه من اشتباه زندگ  ی اقرار کرد  ی روز  هی

 .اقرار اسم من شد نیروز به بعد ا

رو  دستانش  از  پا  ی را  رو   د یکش  نیی دهانم  نگه  چانه  ی و  ام 

 .داشت

ا_ از  تا  بزن  باش صدا  زود  بزن...  منو صدا    تروونهید  ن یحاال 

نشدم... اسمم رو صدا بزن تا جوابت رو بدم وگرنه تا آخر عمر  

 .ذارمیدلت م  ی حرف ساده رو رو هی دن یحسرت شن 
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 اشتباه... اشتباه... اشتباه_

در اطراف صورت    نگونهیانگار وحشت کرده بودند که ا  شیموها

 .اش پراکنده شده بودندو شانه

 زم؟ یپسر خوب حاال شد... جانم عز نیآفر_

 جدا شدن ی را محکم گرفتم. تقال کرد برا  دستانش

 ن یا  ی تو تو  ؟یرو ثابت کن   یچ  ی خوای ولم کن نامرد... تازه م_

 !من رو  ی هابجز دست  ی رو سخت گرفت زی همه چ ایدن

همه   نیباز شد قفل دستانمان... حالم بهم خورد از ا  کبارهی  به

 .دور شدنش از من ی بود در راستا یبد بودنم که تالش

 ی دختر هم مثل همه   نیا  یبار شد با خودت بگ  هیآرشام  _

مرد    هی  یو پنهان  ی اغه یآرزو داره؟ زن ص   یکل  گه ید  ی دخترها

 خواست،یمنم دلم لباس عروس م  ؟یکدوم زن  ندیشدن خوشا

! دل من دل نبود گِل بود؟ خواستی ناز کردن سر سفره عقد م

تو   اطرها فقط به خخواستن  نی ا  ی اگه پشت پا زدم به همه 
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م کردم... خواسته  هی  ی ها و آرزوهام رو فداخواسته  ی بود. همه 

 .داشتن موقت تو کردم ی فدا

. حالم چقدر  ختنیر  ی از هم برا  گرفتندیسبقت م  شی هااشک

 !بد بود

نشد چون پناه مناسبه من بود نه   یمن تالشم رو کردم، ول_

 ی ندار امیو دن میبا زندگ یتیسنخ چی که ه ییتو! تو

 .سرم... حقم بود ی رو  دی کش ادیفر

با تختت داشتم؟ من فقط   ینداشتم، ول  تیسنخ  تیبا زندگ _

 نن ی حجله بچ  دیبودم درسته؟ واسه زنت با  یمناسب همخوابگ

چون   ستم یمن ن  یول  قشه،یکنن چون ال  ایو سفر ماه عسل مه

 .مرد ترسو باشم هیاز همون اول قبول کردم که عاشق 

 .شد یاز درماندگ یکامل ی اش و نمونهشانه ی افتاد رو  سرش
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همپا  کمی  کاشی ا_ ا  ی هم  بود  نیدل  اشتباهت  . ی عاشق 

ما دو تا با هم    ی لحظه هم که شده جا  کیفقط    ی برا  کاشی ا

م م  دیشا  شدی عوض  موقع خودت  که چقدر   ی دیفهمی اون 

 ی تو ییهزاران چرا نیعلت ا  دمیفهمی و من م یانصافی ب  ادیز

 .ذهنم رو

من باشد.   ی هم جا  هی ثان  کی  یاو حت   خواستی...! دلم نم هرگز

ظر م  فیاو  دشکندیاست  است  طاقت  کم  . شودیم  وانهی. 

مر  فیضع و  رنجور  اشودیم  ض ی است  فقط   ی زندگ  نی. 

 .او ی سته یمثل من است نه شا یپوست کلفت ی برازنده 

...  غهیباطل کردن ص  ی برا  میروز رو مشخص کن با هم بر  هی_

م رو پاک  و گذشته   میخودم و زندگ   خوامیم  می تا قبل از عروس

 .کنم

شد و سکوت   رهی خ  زی م  ریکوچک ز  میمبل به گل  ی رو  برگشت

 .کرد
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 .... منفجر شدقهی پنج دق قه،یسه دق قه،یدق کی

م_ راست  عوض  گه یبرادرت  ع   یعوض  هی  یتو  ... اریتمام 

از تو بهتر   یلیخ  ی و چند سال از عمر و خواستگارها  یدخترانگ

حرف رو از    نیتا آخرش ا   کردم  رابطه  نیا  ی تر رو فدا و آدم 

 ی انده یو گذشته و حال و آ  یست یدهنت بشنوم؟ که جلوم با

 آره آرشام؟  ؟ی بدون اهیکه صرف تو شد رو س

شدم.    یو فقط تماشاچ  ی گریباز نکردم به گفتن حرف د  دهان

 ی ارا برداشت و با فاصله   زیم  ی رو   دیجهش گلدان سف  کیبا  

اش خورد . دو تکه دیباالتر از سر من به ستون کوب  یچند انگشت

 .وسط سرم. تکان نخوردم چون درد را حس نکردم

وارد رابطه   ی پس گوه خورد  ؟یوقت دوستم نداشت  چ یه  یعنی_

 ی از بخت بدم دلباخته تو عوض  یدونستیکه م  ی شد  یبا من

که بهم    ی کرد  جا یمحرمم بشو. ب  ایب  یگفت  ی شدم. غلط کرد 
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رفت   ی رو دود کرد  میو دخترانگ  ی و لمسم کرد  ی دست زد

  .هوا

به چشمش    ستریهم فشردم. سکوتم ب  ی را محکم رو  میهالب

 .دیکش  ادیآمد و فر

 ی ل یخ  یبگ  ی خوایسکوتت، م  نی از تو و ا  خورهی حالم بهم م_

  ی مردونگ   ی کارت باعث شد  نی تو با ا  ؟ی دیکه جواب نم  ی مرد

 ی ل. اعتماد و عالقه سوا  ر یهست بره ز  ایدن  ی مرد تو   یهر چ

نها  ی دیمن رو به چالش کش بابا تو ی متهمم کرد  تیو در   .

نم  ؟یهست  ی ک  گهید که  قسم  دشناسمتی بخدا   گه ی... 

عوض  شناسمتینم چه    یعنی .  یآرشام  جنس  از  من  دل 

  یعنیمثل تو شد؟    فیکث  وونیح  هیبود که عاشق    ی جونور

 ن یهم  ی که ازش دم زد  یاون همه دوست داشتن و خواستن

 بود؟

 .ها بودسوال  نی پاسخ ممکن به ا ن یباتریسکوت مبهم... ز کی
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هام رو حرف   ؟ی الل شد   ؟ی کور شد  ؟ی آرشام با توام کر شد_

 ؟ یفهمینم

گوش  در بودم.  سالم  تاسف  برا  یکمال   دن،یشن  ی داشتم 

برا  یچشم برا   یزبان  دن،ی د  ی داشتم  قلب  ی داشتم   ی گفتن، 

روز   کی  عاقبت   …زوال  ی برا  یشکستن و عقل  ی داشتم برا

 !مردمی در مجاز م

پدرم    ی اما جلو  کنم،ی من همون اولش گفتم که تالشم رو م_

حق رو   ن یچون... چون... چون اون پدرمه... من ا  ستمیاینم

 .آرزو داره برام یندارم که دلش رو بشکنم. اون کل

چ_ من  چ  من  ؟ی پس  خودت  پس  ندارم؟   ی آرزو   ؟یآرزو 

 ؟ ی داشتن من رو ندار

برآورده   ی سودا شهامت  و  جسارت  اما  داشتم  را  اجابتش 

 !کردنش را نه
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 ک ی. من با پناه ازدواج کردم و به عنوان زنم و شررهی د  گهید_

 .دوستش دارم میزندگ

با پناه ازدواج    دی سقط شد. من با  میهاحرف  ی از ابتدا   دیبا  کی

 .به عنوام زنم دوستش داشته باشم  دیو با کردمیم

  ی را همراه  ختنشیر  نیو دل من با هر قطره ا  خت ی ر  اشک

  ز ی . در واقع همه چآمدیاشک هم به چشمانش م  یکرد. حت

 !...بجز بودن من در کنارش آمدیدختر م نیبه ا

ن  نیا_ مس  !ستی انصاف  که  بودم  من  عشق   ن یا  ریهمش 

قدم سمت من   هیهم تو    کباریاگه    دیکردم. شا  یرو ط  کطرفهی

 .نبود ی نطور یاالن اوضاع ا یداشتیبرم

قدم هزاران قدم برداشتم   کی  ی بخدا قسم که به جا  برداشتم،

 .میایاما نگذاشتند که برسم که به چشم ب

زانو زدم و دستانش   شیپا  ی شدم و سمتش رفتم. جلو  بلند

 .را گرفتم  دیلرزیم  تیکه از فرط خشم و عصبان
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. ی مرد خوب رو دار هی اقتیبهتر و ل یزندگ هی یستگیتو شا_

م خوشبخت  من  رفتن  از  بعد  که  ن  یشیمطمئنم    ی مهیو 

 .یکنیم دای ت رو پ گمشده 

از م  دستانش ب  انیرا  قاب صورتم کرد و    د،یکش  رونیدستم 

 .صورتم زمزمه ی آرام تو

  مه یمن ن  نیاز ا  مونه؟ی از من م  ی زیمگه بعد از رفتن تو چ _

 آرشام؟  گه؟یمرد د هیما شدن با  ی مونده برا یباق یمونده چ

  ی زیدر کل چ  یعنیجانم... نگفتم،    میزبانم آمد که بگو  نوک

 .نگفتم

با مرد   یخوشبخت  ی زنت آرزو  ی حد برات راحته که برا   نیتا ا_

مثل تو مقابل پناه   تونمیمنم م  ی روز  هی  یعنی  ؟یکن  ی اگه ید

برا  ستمیبا آرزو  ی و  تو  با  شدنش   ی خوشبخت  ی خوشبخت 

 !یکنم؟... من هنوز هم زنتم لعنت 
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خاردار  میس ی رو  انیشدن تن عر دهی بود؟ نه! مثل کش راحت

 .بود

 ییزهای. چ رهیم  ن یبا به زبون اومدن از ب  زهایچ  یارزش بعض_

لطفاً دوستم داشته باش. لطفاً بهم توجه کن.    ی بگ  نکهیمثل ا

 ن ی. اجنگمیتو م  ی من بجنگ، همونطور که من برا  ی لطفاً برا

بدبخت  هی  ی برا به    یزن آخر  بگه منو و فالکت که  شوهرش 

انیبب زنتم!  و  نسبت   وقذ   ی تو  ی بدجور  ی ادآوری  نی! من  ها 

 .زنهیاحساسات آدم م

 ی هاشب از پشت پرده   یکی. تارگریرا برگرداندم سمت د  سرم

 .بود  دایوسط سالن پ ی پنجره   ریحر

 .گفتن ی ندارم برا یمن باز حرف  یبگ  یتو هر چ_

ز  دستش گذاشت  هداچانه   ریرا  و  همان    تشیام  کرد سمت 

 .بود  شی پ قهیکه چند دق ییجا
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که من حرف بزنم. از عشق   ی اجازه داد   شهی! تو همدونمیم_

 ی مکنده   ی بودنت و دردها  نیخوبم ح  ی هام، از حس و عالقه 

ت که در مورد خانواده   ی اجازه رو به من داد  نیزمان نبودنت، ا

دخترعمو هوو  ییو  و  شده  تو  زن  االن  خ  ی که  و    ی ل یمن 

احمق    اونقدرآزادانه اظهار نظر کنم و تا امروز    گهید  ی زهایچ

  ی در حال   ذاشتمی ت به خودم معالقه   ی اجازه رو پا  نیبودم که ا

 یمعن  نیهام به ابرعکس بود. سکوتت در برابر حرف  هیکه قض

  ی هام و احساساتم قائل نبودحرف  ی برا  یارزش  چیبود که تو ه 

 ده یبود و عکس العملت هم ناد  یتی اهمیو حست بهم فقط ب

صدها پله باالتر از    گاهشیجا  یتفاوتیگرفتن... و از نظر من ب

 !نفرت

 .شدندیکلمات... چه راحت محاکمه م چارهیب

اجازه را   نیمن ا  یکنی اعتراض کنم که اشتباه م  خواستمیم

و در   میگویدادم چون حق تو بود چون دوستت داشتم... نم

 .ستین انشیپا ی برا یکه ابهت کنمیم یعوض چنان سکوت
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 آرشام؟ _

.  شیصدا  ی لحنش و لوند  یناگهان  ر ییتغ  ن یاز ا  شومی م  رانیح

گذاشت   امنه یس  ی آمد و کف دستانش را رو  نیی مبل پا  ی از رو

که نشسته بودم مرا هول داد به عقب، تا   یو در همان حالت

نشست    میزانوها  ی . رویچوب  زی که پشتم برخوررد به م  ییجا

پش  نازک  صورتش. خط چشم  کرد سمت  بلند  را  سرم    ت و 

س  شیهاپلک  بود.  شدن  محو  مرز    ی هامژه   ملیر  یاهیدر 

لب و  چشمش  دور  بود  کرده  تراوش   ه یشب   شیهابلندش 

 .شده بود زینوبرانه خوشرنگ و وسوسه انگ ی هاشاتوت

و   امنه ی س  ی تا رو  دی کش  امقهیاش را از کنار شقاشاره   انگشت

با طمان  راهنمیپ  ییابتدا  ی هادکمه با  نهیرا  او را    دیباز کرد.  

  نقدر یا  ر،یکه از من فاصله بگ  دم یکشی م  ادیو فر  زدم ی پس م

برم ندارد که   الینشو و نوازش نکن که باز خ  کی نزد  رحمانهیب

 شودی را م  یرا دارد و زندگ  شخود   ی هاییبای هنوز هم ز  ایدن
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تو... نتوانستم مقاومت   کیدوست داشت به شرط لزوم وجود  

 .ها را بزنمحرف نیکنم و ا

 ی بازم عبور داد و رو  ی قه یگردنم و دستش را از    ریکرد ز  فوت

 ی به قلبم گذاشت. حس دستش رو   کینزد  یی و جا  امنه یس

کننده بود. قلبم   وانهیام داز جنس پوشش  یپوستم بدون مانع

پشت پنجره شد و دستانش همانند   قراریب  ی هامثل گنجشک 

س کرد  ی را با زبانش خ  شیهاسرگرم شکار. لب   یشکارچ  کی

 .مزمه کردگوشم و آرام ز و چسباند به الله

اتفاقات    نیمن و ا  ادی  ی ریگیکه پناه رو در آغوش م   یوقت_

برا  ؟یافت ینم  موننیب تازگ  یچون  ول  یاون  تو   ی برا  یداره 

  ...تکرار هیفقط 

رو   شی هالب گونه  ی را  کشپوست  نها  دی ام  در    م ی تسل  تیو 

دستش را پس زدم و صورتش را نگه    ی کرد. به تند  میهالب
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بوسه... نفس که کم آورد   نیا  ی ترک نکردن ادامه   ی داشتم برا

 :و با لبخند گفت  دیعقب کش

خاطرت اونقدر جمع هست که متوجه   یبوسیپناه رو م   یوقت_

اشتباه    ی اگه ینشه و نفهمه اون رو با زن د  دنی مهارتت در بوس

 ؟ی ریگیم

  .افتاد  راهنمیپ ی بسته  ی هادکمه یجان مابق به

  هست؟ ارتیبکشه در اخت لت یهر وقت م_

باز کردن دکمه   دستانش  بوسهاز  فارغ شد    ی کوتاه   ی ها که 

 .نشاند امیشانیپ ی رو

بودن باهاش مثل بودن با   بوسه؟ی مثل من راه به راه تو رو م_

 من طعم ترس و دردسر داره؟ 

و به پشت سرش رساندم عبور دادم    شیموها  انی را از م  دستم

 .میها را رساندم به لب   شیگلو فیتکان خف کیو با 
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هست  یوقت_ هم  اون  کبود  یبا  گردنش    ی رو  ی های نگران 

 ؟یشیم

 چشمانم ی را جدا کرد از گردنش و زل زد تو سرم

تو با   ،ی هات رو از من دارعاشقانه ی آرشام؟ تو همه  ینیبیم_

تو با من    ،ی با ابزار ابراز عالقه آشنا شد  ی نطوریمن بود که ا

... تو بدون من چقدر دوام ی ماهر شد  ،ی پخته شد  ،ی مرد شد

 ؟ ی اریم

نگاهش کردم. در    جیگ آن   کیو گنگ  از    یحرکت  بلند شد 

جسمش   یحوالو فاصله گرفت از منِ گمشده در    میپاها  ی رو

 .شیهاو نفس 

 ...چرا ه؟یکارهات چ  نیا یمعن فهممیمنظورت رو نم _

 :گفت دی اش که ته کش. خنده دیبلند خند ی صدا با

آسمون   ی تو  یداشت   ی چرا وقت  ی بگ  ی خوایآرشام؟ م  یچرا چ_

کوبوندمت   هوایو ب  یناگهان  نقدریا  ی دیرسیآغوشم به اوج م 
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  ی بدون  خواستمی م  ؟یبپرس  یخواستی م  نویآره آرشام؟ ا  ن؟یزم

 ن یهم ریز  تونمیراحت م یلی که چقدر خوب تو رو بلدم و خ

. تو هنوز هم  وونهید  یکم جونم کنترلت کنم و حت  ی هادست

  ی من بودم... و چه کس   ت یزن زندگ  ن یچون اول  یتحت نفوذ من

 !و انکار کنه؟   رهیبگ   دهی رو ناد  هاشن یجرات رو داره که اول  نیا

 ا یکابوس بود نه رو نی. خواب بودم؟ نه اشدی نم باورم

فرو    اشی از گلدان شکسته درون کف پا  ی اسمتم. تکه  برگشت

اش عبور کرد. از دردش من هم رفت و درد به وضوح از چهره 

 .دردم گرفت

 مراقب باش _

 :و با بغض و اشک گفت ماننیرا نگه داشت ب  دستش

. میهم تموم شد  ی ز امروز به بعد ما برانشو. ا  ک ینزد  گهید_

کنم و بهم کمک   هی بهت تک  کی زخم کوچ   هی  ی برا  خوامینم

هستم...   تیاشتباه فاسد زندگ  یبره بهم گفت  ادم یتا باز    یکن
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دختر عاشق؟    ه یهستم؟    یمن چه جور آدم  ی کنیتو فکر م

  دم یدختر عاقلم که فهم  هیفقط    گهیاالن د  یآره قبالً بودم ول 

  ه ی  یبرزخ مطلق  هیچون تو    سرانجامهیمثل تو ب  ی بودن با مرد

... من دوستت داشتم آرشام، یکوتاه   دی ام  هی  ی اراهه یب   ریمس

 !گهید دمیبر ،ی م کرد اما خسته 

حساب   ی هاکلمه  گفت؛یم  شه ی هم  وسفی به  اما  از  قبل 

تمام جمالت قبل از خودش   یحرف شرط   نیچون ا  ندیآینم

زن خسته و   کی حساب او االن فقط    نی. با اکردیرا نابود م

 از من بود نه عاشق، درست است؟ دهیبر

 تره هردومون راحت ی برا  ی نطوریا ی د یخوبه که بر_

که از    یخون  زیرا که زدم نگاهم را دوختم به قطرات ر   حرفم

 یی نماجا مانده و خود  دیسف  ی هاک یسرام  ی رو  اشی کف پا

 .کردیم
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هم_ گذشتن  من  ب  ی برا   شهیاز  بوده.  راحت  پناه!   چارهیتو 

تنها  دونهینم به  ن  ی حالل همه   ییعشق  . عشق  ستیدردها 

. اما ستین  یکاف  ییبه تنها  یول  ه،یو خوشبخت  یزندگ  ی الزمه 

ن  من  مثل  عروس !  ستیپناه  احترام  و  عزت  با  اون  درسته؟ 

 نیداشت و با اول  یت، تو هم دوستش خواهو زن خونه  شهیم

 !مگه نه یشی عاشقش م  ارهیب ایت به دنکه واسه  ی ابچه

را مطمئن   نیا  شدم یاما عاشقش نم  داشتمی... دوستش م نه

 .بودم

 ختن ی و به ر  ستادیاندک مقابلم ا  ی اآمد و با حفظ فاصله  جلوتر

 .خاتمه داد شی اهاشک

خودت رو   ی نوازش سرسر  هیبا    شی پ  قهیکه چند دق  نیهم_

راحت تو رو با اون حال   یلیو من تونستم خ  ی کرد  ممیتسل

اگه بعد از رفتن    نکهی. دلخوش شدم به  اهیرها کنم برام کاف

ه واقع  تونمینم   چوقتی تو من  تجربه   یخوشحال  یطعم  رو 
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نم هرگز  هم  تو  کن  یتونی کنم  فراموش  رو  حت   یمن    ی و 

معاشقه با زنت باز    نیاتاق و ح  یکیتار  ی شب و تو  ی هامهین

تا توو پشت پلک   شم یذهنت مرور م  ی تو  ی هات تکرار. من 

... هیانتقام گرفتنم کاف   ی برا  نی کردم و ا  دا یخلوت تو هم راه پ

عالقه، داشتن شهامتِ   هیکه شرط دوام    یدونیتو هنوز هم نم

جسارت و   نبدو  ی عالقه  هیعاشق شدنِ!    ی و جسارت مقدمه

ن عشق  اسمش  با  ستیشهامت   انیپا  ی نقطه  ه ی  دیهوسِ!  

پا از    ی ارابطه  ی گذاشت  استرس  و  رفتنش  لو  از  هراس  که 

کردنش سبقت گرفته باشه از    د یدست دادنش و هر لحظه تهد

  ه ی  شهیم  ی ارابطه  نی.. با ترک همچعشق و آرامش و شجاعت.

 .یحماقت خودت رقم بزن ی مناسب برا انیپا

بستم و بدون    ان یدر م  یکیو    دانهیقیرا ب  راهنمیپ  ی هادکمه

 .رفتن ی حرف از کنارش عبور کردم برا 

حق با اوست.   دمی را به خاطر آوردم فهم  شیپ  قهیچند دق  یوقت

من هر چقدر هم وارسته باشم و خودم را از بند او رها کرده و 
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است چون او تا خلوت   دهیفایکنم باز هم ب  تیام را تقواراده 

 .من هم نفود کرده بود

وابستگ  یدلبستگ تابع   یو  و  بود  دور  به  قانون  و  عادت  از 

او حضور داشت... عشق چقدر عج  یطیشرا است    بیبود که 

 !مگر نه؟

 .ها رو هم خاموش کن آرشام... سر راهت المپ _

[05.05.21 23:01] 

#۶۶ 

 :وسفی

از معدود   یکیبود. امروز    امی نیب  ری نان سنگک داغ و تازه ز  ی بو

  دار یصبح زود از خواب ب  یبود که بدون دخالت کس  ییروزها

معطل   یساعت  کی   ی گرفتن نان سنگک کنجد  ی شدم و برا

هم نگذاشته بودم از بس فکر و    ی شدم. شب گذشته پلک رو

به   دنیسر  ی کرده بودم و دنبال راه چاره گشته بودم برا  الیخ
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ا  ی برا  م،یآرزوها از  بار  یکنواختی  ن یفرار  مثل    ی نکبت  که 

پاها  چکیپ باتالق    دهیچ یپ  میدور  درون  مرا  داشت  و  بود 

 .بردیفرو م  یروزمرگ

ها را . ناندیچ یدرون آشپزخانه پ  ی کتر  دنیسوت کش  ی صدا

کوچک وسط آشپزخانه پهن کردم. دو    زیم  ی از هم جدا و رو 

آب جوش    ریو ش  ختمیر  ی خشک داخل قور  ی قاشق سر پُر چا 

دوست داشت   ظ یپررنگ و غل یی را باز کردم داخلش... پدر چا

 .کردیم تیهم کفا ییقاشق چا کیوگرنه 

شدن   داریتا ب  ی اد یاز هفت گذشته بود و زمان ز  ی اقه یدق   چند

بود د  ی اعضا روز جمعه  امروز چون  بود.  نمانده  از    رتر ی خانه 

من و آرشام   ی خانه برا   ی عاد  ی . روزهاشدندی م  داریخواب ب

فرمانده   شدی پادگان م به   چیاش. هر چند من هو پدر  وقت 

 دادیآرشام اجازه نم  ینبودم، ول  دی باش پدر مق  داریساعت ب

بار شود و سر  کی تا  پدر دو  را    عیبار صدا زدن  رختخوابش 
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م برا  کرد،ی ترک  حوصله  ی بخصوص  عجب  صبح...   ی انماز 

 .داشت آرشام

 !گریرا هم داشت د  هابت یمص نیپسر محبوب پدر بودن ا 

صبحانه را هم آماده کنم. دلم    ل یرا باز کردم تا وسا  خچالی   در

 .زبانشیامروز صبح مادر مهمان شود و من م خواستیم

و در ابعاد   یبود با قاب چوب  ی اپنجره   ،ییظرفشو  نکیس  پشت

و درختان سرسبزش را در معرض    اطیاز ح  ییبزرگ که نما

 .تیقاب عکس زنده از طب  کیگذاشته بود...  شینما

پنجره  سر زده   یگل گل ی هاپرده ی ح از ال به الصب ییروشنا

  .بود به درون آشپزخانه

  ر یو کره را از وسط نصف کردم، شکرپاش را پر کردم و ش  ری پن

تا روز هم    الشیرا هم گرم. شب تمام شده بود، اما فکر و خ

آنچه که االن   انیاست که م  نی ا  قتیکرده بود... حق  دای ادامه پ
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بود   ی ادیز  ی را داشتم فاصله  ش ی ایبودم و آنچه که آرزو و رو

 .دادی ممرا آزار  ی زی از هر چ شتریب  نیو هم

قاشق  درون قاشق   زانیآو  ی فلز  یجا  دنبال  آبچکان   ی ها از 

مخف  ی خور  ییچا و   ی گشتم.  قاشق  پشت  بودند  شده 

.  بردم یجستجو لذت م  نیا  ی . از صدای غذا خور  ی هاچنگال 

... از زمان گریکدیبا    شانی فلز  ی هابهم خوردن دسته   ی داص

ا  یکودک بود.   نیتابحال  من  با  دادن صداها  به گوش  عادت 

و بالفاصله   کردی استقبال م  ییهر صدا  دنیم از شنیهاگوش

  ک ی و    دادیم  قشیتطب  یقیموس  ی هااز نت  یکیدرون ذهنم با  

 .ساختیآهنگ کوتاه م 

 وسف؟ی_

 .رون ی و از عالم وهم پرت شدم ب  دمیپناه ترس   ی صدا   دنیشن  با

 میترسوند_

 .دیچشمانش را مال   شی هامشت با
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وقت    نیتعجب کردم ا  یکار رو نداشتم، ول  نیقصد ا   دی ببخش_

 .دمتیصبح تو آشپزخونه د

  چاره یتو وحشت. ب دنیمن با د ی من تعجب کرد دنیتو با د_

تو مواجه   ی افهیق  ن یبشه و با ا  دار ی ها از خواب بآرشام صبح 

بلکه خواب   ی خواب عاد  هیاونم نه    رهی بشه باز به خواب فرو م

 .ی ابد

 .باز ماند مهین دهانش 

 شدم؟  یمگه چه شکل  ؟یگیم ی جد_

که   شدیم  دهیو معصوم د   بایز  ی شده بود؟ به قدر  یشکل  چه

 .شودی م  ریبا حضور اوست که تفس  ینور آفتاب صبحگاه  ییگو

بعدش با خالل دندان رگ خودت    ی ز زبون من بشنوا  ی بخوا_

 .نیبب  نهیآ ی . برو خودت توی رو زد

 .دیاش کششانه ی رو ی شلخته  ی به موها یدست  مهیسراس
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 .کمکت امیب عیمن برم دست و صورتم رو بشورم و سر_

[05.05.21 23:01] 

#۶۷ 

 .اش کردم بدرقه ی با لبخند 

ب  ی هیبق هم  خانه  خانه  داریاهل  در  بخان  ی شدند.   شتر یبابا 

چون اعتقاد داشت سفره وسط خانه   شدیاوقات سفره پهن م

 .شودی م  شتریآن خانه هم ب  تی میپهن شود رزق و برکت وصم

د_ پسرم.  نکنه  درد  د  شبی دستت  تا  مادرجون  وقت   ریبا 

خونه سرم رو که گذاشتم    میبرگشت  م،یخانم بود  ریمن  ی خونه

 .شدم از بس خسته بودم هوشیبالش ب ی رو

 می که آورده بود را داشت تقس  ییچا  ینیمادر نگاه کردم. س  به

 .کردیم
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 ی بابا و پدر توو پناه هم همراه با مادرجون آمدند. خان آرشام

  .مشغول صحبت بودند اطیح

 !دانمیدر چه مورد؟ نم  صحبت

 :ان برداشت و گفتن یکف دست  آرشام 

و خزعبالت   ی آورد  ر یمن رو تنها گ  ی زن ساده   نیباز دوباره ا_

 ؟یگفت

لقمه  یعسل از  چککه  م   دی ام  در  اشاره  انگشت  با  هوا    انیرا 

 .دمیزبانم کش ی و رو  دمیقاپ

ساده   مونه؟یم  زن تو باشه ساده  یست؟ کسپناه ساده   نیا_

 .هانه ذات آدم  پسیمال طعم چ

لحن  گردش با  و  شد  متوقف  استکانش  درون  پناه    ی قاشق 

 :معترض گفت

 !وسفی_
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 گم؟ی دروغ م_

بود به دستم   دهی چیپ  میرا که برا  ییپرمحتوا  ی لقمه   مادرجون

  .داد

 کن  تیها رو اذبچه  نیمادر کم ا_

 است نه لقمه چیساندو میبود. بهتر است بگو یبزرگ ی لقمه

ه دهن من رو که  ن  خوادی خوردنش دهن غار م  ن یمادرجون ا_

 .کشهیقاشق هم به زور م

 :و گفت  دیتلخش را سر کش  ییاز چا   یمی. آرشام ندی خند  مادر

 خب نصفش کن. سختته؟ _

  واسه ما؟ ی حاال نخود هم شد ی بود یبه تو چه؟ عوض_

 .نثارم کرد و مادر تشر زد یاحمق  رلبیز

  گه یآدم به برادرش م   ؟یزنیبه داداشت م  هیچه حرف  نیمادر ا_

 .شهی آش؟  بابات بشنوه باز دعوا م ی نخود تو گهیم ؟یعوض
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پس   کرد،یدعوا با من جور م  ی برا  ی ابدون سوژه هم بهانه  پدر

  داشت که بشنود؟ یت یچه اهم  گرید

لقمه  یمحکم  گاز حاز  و  گرفتم  حرکات    دنشیجو  نیام  به 

 کی  ی به اندازه   رش ینان و پن  ی دست پناه چشم دوختم. لقمه 

 .بند از انگشتانش بود

  .کردم باهات  یشوخ یپناه_

 .را بلند کرد سرش

  !مگه من گفتم ناراحت شدم؟ اونم از دست تو _

 .تر شدراحت  میرا که قورت دادم حرف زدن برا لقمه

وقت    هیفتم  بهت دروغ گ  ی... صبحیاز بس فرشته و خانوم_

نکن پا مصبح  ؟ یباور  از خواب که  آفتاب طلوع   ی شیها  انگار 

ها با سوسمار که شب  نهیآرشام ا  اقتی ل  گم یکرده. به من باشه م

و صبح  با  بخوابه  تو چشم   ییاورانگوتان سوماترا  هیها  چشم 
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ا تازه  ز  نیبشه.  سرش  از  هم  تا  مواهلل   ادهیدو  دروغ   گمی... 

 مادرجون؟ 

[05.05.21 23:01] 

#۶۸ 

 :و آرشام سرش را کج کرد سمتش و گفت دیخند پناه

 بگم؟  نیبه ا یچ دیبه نظرت من با_

  ش ی هالب   ی لبخند کمرنگ رو  کیو    دهیپناه ته کش  ی خنده 

 .به جا مانده بود

 بزنه؟  یحرف  وسفیبه  آدی! اصالً آدم مگه دلش م یچی ه_

 .را مزه کردم، سرد شده بود امییچا

کم بشه. دارم کم   ی نخود  یعوض  نیپناه زن ا  فه یبخدا ح   ی آ_

ا ن  رسمیم  جهینت  نیبه  تو  ی هامه یکه  خواب خفتش    ی شب 
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دختر...   نیا  فهی تا پناه نتونه زنش بشه... ح  م،یکنم و بعدش عق 

 مادرجون؟ گمی دروغ م

 :اخم کرد و کفت مادرجون

 ؟ی زاریم  بیپسر دسته گلم ع  ی ! چرا رویگینه پس راست م_

  ن یسطح اهم  شهی نم  دایپ  یک ی  مونان یخانواده و اطراف  ی تو

 مون مهندس 

 :و بعدش گفتم دمیرا تا انتها سر کش ییچا

مشکل _ همخب  هم گه ی د  نهیتون  دنبال  تو.  آرشام   ی سطح 

ب و  حال  نیگردی م  نیزم  ی رو  ی هاآدم   ن یخانواده  که    یدر 

اونا نشست و برخاست    هی خاک   ی هاکرم   ن یآرشام همنش با  و 

 .کنهیم

 :گرفت میاز بازو یشگونین مادر
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برادر شاخ    ی رو  یگذاشت  بیبچه. صد تا ع  ریزبون به دهن بگ_

 .شمشادت

فاصله  باباخان با  من  کنار  پدر  آمدند.  هم  پدر   ی کم  ی و 

  .نشست

فاصله    نیبا ا  شود؟ی باورتان م  میبگو  تانیرا برا  یموضوع  کی

  ی و ناراحت  یباعث شد احساس شرم و ناامن  در کنار پدرم بودن

 .نشسته بودم  بهیآدم هفت پشت غر ک یکنم، انگار که کنار 

 ؟ یها رو گرفتنون نی... فرزانه تو ای ابه چه نان تازه به_

و با افتخار     یخال  ی هااز جمع کردن استکان  دی دست کش  مادر

 :گفت

  گه یشده رفته گرفته. م  داریصبح زود ب  وسفی   دمیمن نخر_

 ...نونوا شلوغه  نیصف مونده. آخه ا ی ساعت تو کیاز  شتریب

 .وسط ذوق مادر دیبا مشت کوب پدر
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همه ذوق   نیکه ا  دنیباشه کوه که نکنده! سه چهارتا نون خر_

 نداره 

همه را نگاه کرد. احساس    یچشم   ر یسرخورده شد و ز  مادر

  ن ییپا  زنمیر زور مکرده و هرچقد  ریگ  میلقمه در گلو  کردمیم

 .رودینم

  ن یبا شکستنش، اما ا  میایاگر موضوع غرور خودم باشد کنار م  

فرو   میهاذوق مادر خوردن سوزن شد و درون مردمک   ی تو

 .رفت

  ات ینون ب  دیبا  یگرفتیدستت درد نکنه باباجان،  تو نون نم_

  .میخوردی رو م روز ید

که  پدر   ییپاک کردن گندها  ی شده بود برا  یبابا دستمال   خان

ب  زدیبه حال خوب ما م نه    شدیمواقع هم خسته م  شتریو 

 .موفق

 واسه من  اری ب روزید  ی هاپناه عموجان برو از نون_
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[05.05.21 23:01] 

#۶۹ 

 :گفت تیبا عصبان مادرجون

رفته نون آورده    یاول صبح  ؟یکنی م  نیمحسن چرا همچ_

  خون که نکرده؟ 

به من    ی و پدر نگاه کوتاه و مشمئز  د یابرو در هم کش  آرشام 

 .انداخت

ها حالله؟ من هزار بار ازش نون  نی پول ا  دیدونیشما از کجا م _

بار هم جوابم رو    هی  کنه،ی و کجا کار م  ه یشغلش چ  دمیپرس

  به کفشش نباشه   یگینداد و من رو دست انداخت. آدم اگه ر

  .کنهینم یالپوشان ی نطوریا

 می رفتارش انواع مفاه  نیدرک ا  ی پدر زل زدم. برا  مرخین  به

 .دمینرس ی اجهیپدر را دوره کردم... به نت
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 یعصب   ی بابا را و با لحنخان  ی کرد چهره   زی درون من غم انگ  غم

 :گفت

سع_ گفتم  بار  هزار  بسه!  ح  یمحسن  و    نیکن  زدن  حرف 

 .ها، کالمت از غرض و مرض دور باشهکردن بچه   حتینص

  ده یو مثل کنه چسب   رفتینم  ن ییچرا پا  یکوفت  ی لقمه   نیا

 !م؟یگلو واریبود به د

 :و گفت دیکش اشی شانیبه پ یدست آرشام 

 .ستی ن ی اهل حروم خور وسفیبابا _

 .حرفش نیا دییتا ی کرد آرشام را برا یهمراه  پناه

  ی نگران  ی برا  یل یشغلش خبر داره، پس دل بابا که گفت از  خان_

 ستین



252 
 

  د یها را به هم کوبو اعتراضش استکان  ی دلخور  ی به نشانه   مادر

رفتار    نیا دنی. پدر با د رونیزد ب ن یاز نشم ییچا ی و به بهانه 

 .مادر بدتر از قبل شد

ش مهمه  نه شما. فقط پول داشتن واسه  شناسمی من م  نویا_

نون گرفتن اول صبحشم   نی. اآوردنشبه دست    ی نه چه جور

گفتم   دش،یجد  ی واسه مطرح کردن خواسته  یِنیچ  مقدمه  هی

 !شناسمشیکه م

  ی عن ی!  شناختمیرا من خودم هم نم  گفتی که پدر م  ی آدم  نیا

 منظورش من بودم؟ 

 ؟ ی خب نخور مگه مجبور_

 .سمت من د یبا خشم و عتاب چرخ پدر

 زم یحرومه بر  یهر چ   ستمیمثل تو که ن  خورم،یمعلومه که نم _

 .شکمم ی تو
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 .کردیپدر وزن داشت در حد تُن... کمر را خم م ی هاحرف 

 ...زهر داشت در حد سَم  شیهای مهریب

 .کردیم ر یگن یرا زم  آدم

 .ینکن واسه حرمت شکن کمیتحر نقدریبسه بابا، ا_

 .دست به کمر نشاند طلبکارانه

نم_ راحت  تو  از دست  چرا  هر چ  شم؟یمن  ت  حواله  یچرا 

 ده؟ی به خدا جوابم رو نم کنمیم

قلبم   کنمیشدت شکستن... فکر م  نیقلبم کُند شد از ا  ضربان

  د یبه تپش خودش ادامه بدهد دچار ترد  ا ی  ستدیبا  نکهیا  ی برا

 .شد

بش_ الل  حرف  نیا  یمحسن  جور  ه؟یچه  م  ی چه   آد ی دلت 

و پدرته    دست من  ی عصا  وسفی   ؟ی از خدا بخوا  ی زی چ  نیهمچ 

 .میست یروز نباشه ما هم ن هیو زبونم الل اگه 
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هم   پدر دور  پناه...  و  آرشام  به  و من  کرد  نگاه  مادرجون  به 

 !و از هم دور میبود

  مون شه یداس و تبر که به ر  ستیعصا ن  نیولم کن مادر من. ا_

خودش اثر نداره از   ی هم رو  یچ ی. هکنهیو نابودمون م  زنهیم

  .و گناهکاره  اهیبس که س

  ی شاک  کردیدر مورد من کُند عمل م  یاله  تیمش   نکهیاز ا  پدر

کند.  سرش را باال    اشی ادآوریشد و الزم دانست تا به خدا  

 :گرفت و رو به سقف گفت

تا   ؟ی پسر رو به من داد  نیکردم که ا  یمن چه گناه  ایخدا_

 ناخلف عذاب بکشم؟ ی بچه  نیقراره من از دست ا یک

[05.05.21 23:02] 

#۷۰ 

را با ضرب رها کردم داخل استکان و از سر    ی خور  ی چا  قاشق

  گر یسفره بلند شدم. نگاه همه همراه با من باال آمد و پدر د
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سال  تمام  شد  بندگ   ییهامتقاعد  و  عبادت  صرف  که   ی را 

بوده است... چون من هنوز زنده بودم و   دهیفایخداوند کرده ب 

 .چشمانش ی جلو

 .ت رو بخورصبحانه   نیبش وسفی_

 .دستور خان بابا نشدم و سمت در رفتم عی طم گرید نبار یا

بهتره حداقل   یلیسفره نباشم خ  ی خان بابا... من رو  الیخیب_

تون . آرامش رهیم  نییجرعه آب بدون دردسر از گلوتون پا  هی

 تون بدون ترسه و دور هم جمع شدن خورهیبهم نم

خورده    ی القمه  یحت  نکهیاز سر سفره بلند شد بدون ا  باباخان

 :باشد و خطاب به مادرجون گفت

  .اتاقم سرم درد گرفت ی تو  اریم بواسه  ییچا هی_

 :گفت یبه آرام پدر
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 د ینبا  یگیم  شهی خودت که هم   ؟ ی خوریخان بابا صبحونه نم_

 .با شکم گرسنه از سر سفره بلند شد

 .خان بابا گرفته بود ی صدا تن

 ربشم؟ یگرسنه بره من بمونم س وسفی_

ب  از اتاق    رونی در زدم  از  اتاقم که دور  تند کردم سمت  پا  و 

  .بود منینش

  !های مکان وابسته بود به وابستگ کینه که ماندن در  مگر

عز  محبت مهر  و  مح  زانی خانواده  آرامش  همه    طیو 

نرفتن...   ی برا  ی قو  ییهاماندن و بهانه  ی بودند برا  ییهامحرک 

رفتن پس چرا هنوز    ی محکم داشتم برا  لیهمه دل  نیمن که ا

 با وقاحت مانده بودم؟

ر  یچوب  در بهم  تختخواب  باز کردم.  را  آثار   ختهی اتاق  و  بود 

را    تاریبود. گ  دایاز آن پ  یمن به خوب  ی شب گذشته   یبدخواب
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را    م یهاو در آغوش گرفتم. ناخن  دمیکش  رونی تخت ب  ر یاز ز

 .ش یهامیس ی رو  دمیآرام کش

گ  ی برا  با  نواختن  احت   تاریبهتر  انگشتانم  بلند  ناخن   اج یبه 

شود    دی تول  بایو ز  کنواختی  ییصدا  شدیداشتم چون باعث م

پدر   زهایچ  نینبودم که با ا  ضی . مرکردمیوگرنه کوتاهش م

دادم و    حیتوض  ش یموضوع را برا  نیکنم، بارها ا  تیخودم را اذ

 .طرد کردن درک کند ی بار هم نشد به جا کی

 .اتاقم زده شد در

 تو؟  امیب شهیم وسفی_

 .بود پناه

 ی تو پناه ایب_

و قندان قند   ی که استکان چا   ینیس  کیرا باز کرد و با    در

اتاق شد. س گذاشت و   یپاتخت  ی را رو  ینی داخلش بود وارد 

 .تخت نشست نییخودش با حفظ فاصله از من پا 
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 ی تلخت رو نخورد ییچا_

 .برخاسته از استکان نگاه کردم ی بخارها به

 خوردن ندارم  ی حوصله_

 .د ی کش ی بلند آه

و   ی دادیتو هم مثل آرشام به حرف عمو گوش م  کاشی ا_

تو ادامه   نکهیا  ی . من شاهد بودم برا ی کردیمدرسه رو ول نم

در  کارهایچ   ی بد  لیتحص  به هر  بر  ی کرد.  تا  دانشگاه.   ی زد 

.  یبار نرفت  ریهم بخره، اما تو ز  نیت ماشداد واسهبهت قول  

حاال که   شه،پدره که نگران اوالد  هیبهش حق داد. اونم    دیبا

کار بد  ی هر  گوش  حرفش  به  تا  نداد  یول  ،ی کرد   ی گوش 

  نقدر ی. اگه اکنهیم   یزبونش خال  قیحرص و حسرتش رو از طر

نبود و مجبور    ی نطوریاالن وضعت ا  ی آوردیحرفش نه نم  ی رو

 .یکار کن هیواسه بق ی نبود

 کنم؟یم  کاریمن چ یدون یمگه تو م_
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[05.05.21 23:02] 

#۷۱ 

 .گرفتند ی را به باز  اشیشال صورت  ی سهیر انگشتانش 

نم_ ه  دونمینه  نم  چیو  ازت  هم  وقت  پرسمیوقت  که    یتا 

 ی اگه یتو واسه کس د  نکهیاخب    یول  ،یبهم بگ  ی خودت بخوا

 ی گاریمثل روز روشنه. هرچند به نظر من ازت ب  یکنیکار م

 .ی گردی نصفه شب برم ی ریتا کار... صبح م کشنیم

 ی اد یرنگ شالش ز  ی ه ی در کنار حاش  دشیگرد و سف  صورت

 .را اشیی بایز د یکشیبه رخ م

با توئه من ز_ اما   رم،یگیو کم حقوق م  کنمی کار م  ادیحق 

ا جسمم خسته    د یکه من شغلم رو دوست دارم. شا  نهیمهم 

 .کنهی زده م جان یبشه، اما روح و روانم رو ه 

 ی در مورد شغلم باعث شد دهانش را باز کند برا  اشی کنجکاو

لبخند کوتاه یسوال  دن یپرس و  ه   ی... منصرف شد  به   چ یزد. 
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موضوع تحت   ک ی  دنیفهم  ی ها را برا وجه فضول نبود و آدم 

 .دادی فشار قرار نم

دعواها و دورشدن از عمو و   نی خوبه که ارزش ا نقدریا یعنی_

 رو داشته باشه؟ تشیمحروم شدن از محبت و حما

را    ی دادم و استکان چا  ه یتخت تک  یمشک  یرا به پشت   تاریگ

 .بود دهیبرداشتم. بخارش ته کش

  گم یباشه. من م  ی داره که خوب از نظر تو چ  ن یبه ا  یبستگ_

انتخاب خود آدم باشه و بدون دخالت اجبار و    یهرچ با  که 

 باستیانتخاب کردن جهنم ز  یحت   گه؛یخوبه. اوشو م  ل،یتحم

 را ی شما را وارد بهشت کنند. ز  خواهند ی که به زور م  یدر زمان

  ی از جهنم بدتر است و جهنم  ی که به زور واردش شو یبهشت

 .بهشت است ک یکه به انتخاب خودتان باشد 

 .لپم انداختم ی حبه قند گوشه کی
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 ل یوک  ا یپزشک    ه یو    یدست بکش  ی از طراح  ی خود تو حاضر _

 ؟یبش

 .تکان داد نی شتاب سرش را به طرف با

  ک ی م تارمثل شب واسه   ا یدن  هامی هرگز... من بدون مداد رنگ_

و چشمام کور.   شهیهام فلج منکنم دست  ی. اگه طراحشهیم

رو طرح    یکاغذ شکل  ی که رو  ی وقت  شمیسراپا غرق آرامش م

د  کنمیم از  رو  دنی و  خ  ی آثار دست خودم  لذت    یلیکاغذ 

  .برمیم

با_ تو  هرکس   شتر یب   دیپس  کن  یاز  درک  رو  اگه یمن  من   .

حذف   ایدن  نیحذف کنم، خودمم از ا  میرو از زندگ  یقیموس

 .شمینابود م . شمیم

مقابل تخت رفت. پشت به من و رو به   وار یو سمت د  برخاست

 .ستادیا یسلیپر سیپوستر بزرگ اِلو 
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محقق    ی و تالش برا  هیهر انسان  ی عیحق طب  ایدنبال کردن رو _

ذهن و دلمون   ی تو  ییآرزو  یچون وقت  فشه،یکردنش هم وظ 

پرورش و محقق   ی بدون شک قبلش عنصر الزم برا  نهیشیم

تو ا  ی کردنش  چرا    جادیوجودمون  من!  خود  مثل  شده. 

دستم   یجراح  ی مداد، چاقو   ی دلم نخواست به جا  چوقتیه

وقت   رم؟ یبگ به جا  یچرا  دور دسته   ی انگشتام  مالقه   ی مداد 

به بار    یحت  ره؟یم سر م کردن حوصله  ی واسه آشپز  چه یپیم

 کنم یم  یکه طراح  ییهالباس   یکاش به جانشد با خودم بگم  

  ی ا ی. چون من به روکردمیساختمون رسم م  هیمثل آرشام  

برام    گرانیکه د  ییبه آرزوها  تونمی خودم تعلق دارم پس نم

  .داشته باشم ی دارن تعهد

و   چیشده و نگاه من در پ  زانی شالش آو  ریاز ز  شیموها  بافت

 .افتاده بود ری تابش گ

و اصرار   کنهینم  ی! اما اون توجهگمیرو به بابا م  ن یمنم هم_

سل به  رو  ما  که  تغ  ی قهیداره  و    رییخودش  حرف  بجز  بده. 
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رو قبول نداره و حق   ی اگه یطرز فکر د  چیخودش ه  ی ده یعق

و به قول خودت   امی. اما من کوتاه نمرهیگیانتخاب رو از آدم م

رفتنم    متیبه ق  یحتکه شده،    یمتیبه هر ق  رمی م  امیدنبال رو

 .شهر نی خونه و ا نیاز ا

[05.05.21 23:02] 

#۷۲ 

 .زده برگشت عقب وحشت

دنبال   د یبود که با  ن یمن منظورم ا  ؟ی شد  وونهی کجا؟ د  ؟ی بر_

 .میمون براز خونه نکهینه ا میآرزوهامون بر

  .شودینگرانم م دمیدیم  نگونهیا یوقت  شدیگرم م دلم

شدم... خ_ خسته  ز  یلیپناه  و  ادیهم  بابا  دست  از  عاجزم   ...

که    ی هاآدم  اون  تحق  ایمثل  حرفشون  با   ای  کننیم  ری با 

 .شون سرزنشنگاه 
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 .داد و دستانش را در آغوش گرفت  هیپوستر تک به

بابا و مادرجون خان  ی کن. تو بر  رونی فکر رفتن رو از سرت ب_

. من و شهیم  وونهی... زن عمو  هم که مطمئنم دکننی دق م

 .میریگیم یآرشام هم افسردگ

ا  الیخ  به را  نبودنم  عواقب  اگر  وحشتناک   نقدریخودش 

جا  فیتوص و  رفتن   امیخال  ی کند  از  بدهد  نشان  بزرگ  را 

 .شومی منصرفم م

ا_ از    ادیز  تونهینم  پولی نرفتم. آدم ب  ییو جا  نجامیفعالً که 

 ش دور بشهخونه

که بهت   ییهاآدم   ن ی. ایبه آرزوت برس  یتونیهم م  نجایتو ا_

 شهیم  شونی شونِ. حسوداز حسادت   یرسینم  ییبه جا  گنیم

 .ی دار یقیموس ی که تو ی به صدا و هنر

داشت را او نسبت به   شدی نفر م  ک یکه به    یاحساس  نیباالتر 

 !من داشت... او مرا باور داشت
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 ؟یشناسی رو م ی زد  هیکه بهش تک یآدم نیا_

 .برگشت سمت پوستر مجدد

 .هم داره  ییبایز ی ... چهرهیسلی پر  سیآره اِلو_

 .را بغل گرفتم میو بازوها ستادم یاش ابه شانه شانه

 ی که بعد از شرکت در تست خوانندگ  ی اجمله   ن یاول   یدونیم_

  ،یشی وقت خواننده نم  چیبود؟ بهش گفتن تو ه  یچ  دیشن

رانندگ به  اما چتیبچسب  و    اش یبه رو  دی شد؟ اون چسب  ی! 

 .سبک راک اند رول ی ا افسانه ی شد به خواننده لیتبد

 !چقدر جالب بود و قابل تامل _

رو   مانیا  دیآدم با  یکردم تا بدون  فیداستان رو برات تعر  نیا_

توانا به  به    یینسبت  نسبت  رو  کفر  و  باشه  داشته  خودش 

 .هیبق ی هاحرف 
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رفت و آن را    زی م  ی کوچک رو  ی انویسمت پ  قی عم  ی لبخند  با

 .برداشت

. یقیآالت موس  نیدور و برت پر بود از ا  ادیم  ادمی  یاز وقت_

پول   نداشتاصل  دنیخر  ی اجازه   ایاگه  رو  ا  یشون   ن یبه 

 .ی کردیقناعت م ینی تزئ کیکوچ ی هانمونه

بود   شمی تولد دو سال پ  ی ه یتخت نگاه کردم. هد  ی رو  تاریگ  به

بجز خان بابا   دانستی موضوع را نم  نیا  چکس ی از طرف پناه. ه

را   نیخودش است تا پدر ا  ی هیچشم پدر گفت؛ هد  ی که جلو

 .نشکند یقبل  ی هم مثل دوتا

 یدونیداشته باشم. نم  انویپ  هی بود که    نیآرزوم ا  یاز بچگ_

صداش که از    دن یو شن   دشیداره لمس صفحه کل   ی چه حس

. شهیم  د یداخل جعبه تول  ی فلز  ی هام یها با سبرخورد چکش 

و   ادیبه حرکت درم   هاهیها در اثر فشرده شدن کالوچکش   نیا
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 ت یتقوصدا متصل شده که نقش    هم به صفحه   انوی پ  ی هامیس

 ...کننده صدا

[05.05.21 23:02] 

#۷۳ 

 .کالمم شد دنیباز پناه باعث بر مهیو دهان ن بیعج نگاه

 ؟یکنی نگاه م ی نجوریچرا ا ه؟یچ_

 .تلخ زد  ی لبخند

ا  وسفی_ از  نم   ی هاحرف   نیمن  پارمیتو که سر در  رو    انوی! 

 ی وزنه   هی  ی که زد  ی. به هر حرفی کرد  یکامالً برام کالبد شکاف

 .بود زانی از جنس حسرت آو نیسنگ

 .دمیو خند دمی را پشت سرم کش دستم

پاک خودم   شهی که م  یقیحواسم نبود. حرف موس  دی ببخش_

م ابازمیرو  مثل  تا    زیه  ی مردها   نی.  م  هیکه   ننیبیزن 
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برن   نای. بابا اامیشکل  نیا  قاًیمنم دق  ره،یم  ادشونیخودشونم  

  ن یهم   ی تو  زارمی م  رم یگیم  انویپ  هیخودشون    ی خونه  ی تو

 ی شد  وسو بشکنش. تا اون موقع تو هم عر  نهیاتاق که بابا نب

که تو باهاش ور    ستمین  نینگران ا  گه یخودت د  ی خونه   یرفت

 .یکنیو خرابش م ی ریم

 تخت ری را سُر دادم ز تار ی. گدیبه در اتاق کوب یکی

 بله؟_

 توئه؟ شی پناه پ  وسف،ی_

 تو  ای آره ب_

 :در را باز کرد و با تعجب گفت آرشام 

 تموم خونه رو دنبالت گشتم  ؟یینجایتو ا_

 .رفت  شوازشیبه پ  یدوست داشتن  ی با لبخند پناه
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آوردم سرمون گرم حرف زدن شد همه   ییچا  وسفیواسه  _

  شمیآماده م  عیو سر  رمیرفت. االن م ادمی زیچ

شانه  آرشام دور  را  اخم  ی دستش  با  و  کرد  که   یپناه حلقه 

 :طرف حسابش من بودم گفت

  م ی رفت قراره با هم بر  ادتیکه    نیزدی حرف م  یدر مورد چ_

 رون؟ یب

 .شدم یفضول  نیا ی پناه پاسخگو ی به اخمش به جا اعتنایب

و زنت   یتو چقدر گوشت تلخ  نکهی. مثالً امونافه یدر مورد ق_

 .چقدر نچسب

 .پناه ی رد دور شانه تر کدستانش را محکم  ی حلقه

 ؟یاونوقت فقط تو خوشگل_

نازک   شیبرا  یو پشت چشم   دم یکش  میرا داخل موها  دستم

 .کردم
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ن  یعوض_ خوشگل  برخودستا  ستم؟یمن  نباشه   ییحمل 

از    هیزاو  ن یاز ا  یه  کردمی خودم رو نگاه م  نهیآ  ی تو  یصبح

. خدا همون نیاهلل احسن الخالق   نکه یش ا... خالصههیاون زاو

 .رو بر من نازل کرد  هیآ نیلحظه ا

[05.05.21 23:03] 

#۷۴ 

 .و آرشام دهن کج کرد دیخند پناه

 پناه خانوم؟ میبر_

خانم ته   کی  دنی معطوف عکس العمل پناه شد از شن  نگاهم

  اسمش و شرم بعدش

 میبر_

چرخ  هردو هم  لحظه   دندیبا  در.  برگشت    ی سمت  پناه  آخر 

 عقب
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 سرکار؟ ی ری تو هم االن م_

 .نگاه کردم وارید ی رو ی تار یساعت گ به

 فعالً وقت هست  رمیبعد م  رمیگی دوش م هی_

 مراقب خودت باش_

طرز نگاه و لحن صدا از    نیبا ا  یدر دهانم گم شد. وقت  حرف

 ی حت  ؟ینباش  شدیمگر م  یمراقب خودت باش  خواستی آدم م

برا تله  صدها  مرگ  د  تیاگر  زنده    دهیتدارک  هم  باز  بود 

 .او ی برا ی ماندیم

باغچه   ی اریاتاق خواب را باز کردم. خان بابا مشغول آب  ی پنجره 

خورده در هوا پخش شده و   سی خ  ی هابرگ و چمن  ی بود. بو

  .کردی ام را نوازش مشامه  مشیمال ی حه یرا

در   ،یرنگ  ی ها شه یبا ش  یچوب   ی هاپنجره  و   ی پنج  باغچه  و 

ساخت دست    ی بنا  ن یحوض آب... خان بابا با جان و دل به ا

 .کردیم یدگ یخودش رس
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 ه؟ یک شی پسر فکرت پ یه_

  ش یهوا دست برا  ی بابا و تومهربان خان  ی زدم به چهره   لبخند

 .تکان دادم

که مهرش در دل    یبود...؟ کس  یچه کس  شی فکرم پ  یراست

 !ی گریمن بود و خودش آغشته بود به د

[08.05.21 23:10] 

#۷۵ 

 آلمان_نیبرل

 :جوزف

منطقه  نیماش برل friedrichshain ی در  شرق  و   نیدر 

در    ایدن  ی سکوهای د  نیو پرطرفدارتر  نیاز معروفتر  یکیمقابل  

 .قف کرد تو یکیالکترون  یقیموس ی نه یزم
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را باز کرد و سرش را خم کرد سمت    نیاودل درِ عقب ماش 

  .داخل

 ن ییپا ایجوزف لوس نشو، ب_

  ن یو داخل ماش  ابانیخ  ی تو  ی حت  سکوهاید  یقیموس  ی صدا

 .شدیم دهیهم شن

  ها بروپسر... من امشب حوصله ندارم... تو با بچه  الیخیب_

  م یبازو  میایرا باز کرد و تا به خودم ب  نیماش  گر ی سمت د  الیآ

با وجود وزن    ال ی. آدی کش  رونی ب  نیرا بغل گرفت و مرا از ماش 

  .داشت  ی ادیز یبدن ی رویکم، ن

  ی جوزف رو راض  شهیکه با زبون نم  ینگرفت  ادیاودل تو هنوز  _

 کرد؟ 

 ی ه یبه اودل و بق  دنیرس  ی را صاف کردم و برا  شرتمیت  نیآست

 .را دور زدم نیها ماش بچه
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بر من   شی بزرگ و زشت زد. از غلبه شدن تصم  ی لبخند  اودل

 .خوشحال بود

 گرفتم  ادی گه یاز امشب د_

  .رفت  سکویبه  سمت د وستل

و تا    میدی م  نجایا  ی هاآدم   لیامشب خودمون رو کامالً تحو _

 ن یو از ا  مونتیموفق  یبه سالمت  مینوشیم  میکه بتون  ییجا

 .کارتم ممکنه ته بکشه نگران نخواهم بود ی بابت که موجود

 :زد و آرام گفت یچشمک اودل

امشب ج  نیا_ تا  کنهیم  یرو خال  هاتب یوستل حرومزاده   .

 شه یمست م  یگراز وحش هیو مثل  خورهی خرخره م

کرد و    زانیاش آوبرهنه   ی شانه  ی کوچکش را رو  فیک  شالوا

 .چند قدم سمت جلو برداشت
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جوزف رو نترسون... من خودم حواسم به وستل   یاودل، الک_

 .هست

 :شانه باال انداخت و گفت اودل

ا_ از  قبل  بود  ن یتا  نگران  ا  یول  م،یفقط  از  تو    نیبعد  حرف 

 .میوحشت کرد

[08.05.21 23:10] 

#۷۶ 

 .دیاودل کوب ی به بازو یمشت محکم شالوا

 تا حاال مست کردم؟  یمن ک_

صادقانه   ی برا هم  من  دوخت،  چشم  من  به  جوابش  گرفتن 

 .پاسخ دادم

 چوقتی ه_

 :را مالش داد و گفت شی بازو اودل
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 ؟ ییایشب رو کیساختن   ی برا دیحاضر_

مبچه _ بر  شهیها  شما  برگردم؟  بگذرون  دیمن  و   دیخوش 

 .دیرو برام بفرست  صورتحسابش

 .دست پشت کمرم انداخت و هول داد سمت جلو اودل

دار_ ما  و  توئه  شب  امشب  جشن    میهرگز!  تو  خاطر  به 

م  هی!  میریگیم بدون    شه،یم  یمعنیب  یلیخ   زبانشی جشن 

 شالوا؟ ستین نطوریا

پاشنه   شالوا خاطر  را    ش یهاقدم   شیهاکفش   کی بار  ی به 

 .داشتی کوچک و محتاط برم

عمرم با اودل موافقم. ما چند روزه که    ی بار تو  نی اول  ی برا_

ساختن اون   ی برا  میکنیتالش م  وقفهیشبانه روز و ب  میدار

رو    تشیموفق  م یخوب شده حق دار  نقدر یآهنگ و حاال که ا

 .میری جشن بگ
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 .شدن  مینبود بجز تسل ی اچاره   ظاهراً

 .باال بردم نیهم ی را به نشانه دستانم

 ی منتظر ما بودند. اودل سوت بلند  ی ورود  ی جلو  الیو آ  وستل

 :و گفت دیکش

_Berghain بهشت منه 

 .آورد نییرا پا  شیصدا تن

 .هم نگهبانشه که یمرت  نیو ا_

 .در بود ی به نگهبان جلو اشاشاره 

داشت که به شدت در   یفراموش نشدن  ی مارکارت ظاهر  اسون

اجازه  سختگ  یمورد  افراد  سکردیم   ی ری ورود    استی. 

شناخته    نیدر تمام شهر برل  بشیو ظاهر عج   اشی ریسختگ 

است. عکس س رو  میشده  بر  را   یصورتش خالکوب  ی خاردار 

 زانی آو  اشینیاز دو سواخ ب  ی فلز  ی حلقه   کی کرده است و  
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که   شدی باعث م  ن ی... اشیهااز لب  ی فلز  ی لقهشده و دو ح

 .ردی اشتباه نگ ی گری او را با کس د یکس چگاهیه

در   شدی باعث م ن یو هم شناختی را م امیقیو گروه موس  من

 .نباشد ری مورد ما سختگ

مورد   به قسمت  به  کدام  هر  داخل،  به  ورودمان  محض 

 .شهیبار تنها ماندم... مثل هم زی شان رفتند و من کنار م عالقه

 .دادم و نگاهم به گردش در آمد  هیبار به پشت سرم تک به

[08.05.21 23:10] 

#۷۷ 

عنوان    آلمان زنده  یکیبه  شناخته   ایدن  ی کشورها   نیتراز 

شب   ی جهان برا  ی شهرها  نیتراز جذاب   یکی  ن یو برل  شودیم

 ی برا  یتنوعمتعدد و م  ی هاکه برنامه  ی است. شهر  ی دارزنده 

شهر    نیشبانه در ا  یشب زنده داران داشت. دوستداران زندگ
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  ی ک یکترونال  یقیاز موس  رسند،یخود م  ی هاخواسته  ی به همه

 .زیانگ  جانیه  ی گرفته تا کلوپ و بارها ی قو

پر   یرنگ   ی با دخترها و پسرها  سکوی بزرگ د  ی فضا و جوان 

  .شده بود

 .واقعاً خودش را رها کرده بود  دم،یرقص د  ی سکو  ی را رو  اودل

شده   یخالکوب  ی حدوداً چهل ساله با ساعدها   ی بار مرد   صاحب

 .بود

 ی جوزف خوش اومد یه_

تک  ریی تغ  بدون متما  هیدادن  را  سرم  سمت    ل یگاهم،  کردم 

 .دنشی د ی ام براشانه

 اسیممنونم ارم_

برا  ی بطر را مدام  تکان   اتشیمخلوط کردن محتو  ی دستش 

 .دادیم
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جد  زریت_ د  دتیآهنگ  شن دمی رو  منتظر  مشتاقانه   دنش ی. 

 !پسر ی دار ی افوق العاده  ی هستم. تو صدا 

لبخند زدم و چشمانم را باز و بسته    شی تشکر برا  ی نشانه  به

 .کردم

 شنومی رو م نیخوشحالم که ا _

 .دیبار گذاست و سرش را سمت من جلو کش ی را رو ی بطر

 ؟یست ی سرحال ن_

 نه_

 تر؟ی قو هی ای یشگ یهمون هم_

چرخ  امچانه نگاهم  باز  و  دادم  جلو  فضا  دیرا   مه ین  ی درون 

  .کیتار

 تری قو هی_

 .را دوستانه فشرد و به دنبال آماده کردن سفارشم رفت  امشانه
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بال  LED بزرگ  ی صفحه   کیتوسط    فضا   ک ی   ی هامانند 

ا  ه یال  هیو به صورت ال  می عظ   ی مایهواپ  واره یطرح ال  نی بود. 

  وارها یبه صورت ذوزنقه در سقف و د  ی اشهیش  وارید  کیمثل  

  ی او خال  ی جا  کردی که چشم کار م  یی... تا جاکردی م  دای ادامه پ

 .بود

خودشان بودند و همراه    ی . در حال و هواافتمی را    الیو آ  وستل

کش سر  هم    شانیدنینوش  ی هاوانیل  دنیبا  را  بدنشان  تمام 

 ،یسرگرم  ای  حیتفر  کی با جور کردن    ی. هر کسدادندیتکان م

  ی مدت کوتاه   ی برا  یحت  یرا داشت که حال خوب  نیقدرت ا

 !به جز من یکند. هر کس  ایخودش مه ی برا

ا  ی برا  گریسال بود که د  ده نبود و من  نداشتنش را   نیمن 

 .کردمی هزار بار تکرار م  ی روز

 ی نداشت، حت  ییانقضا  خیتار  ییاش در ذهنم گو چهره   ی ادآوری

پروسه   نینداشت و تکرار ا  یقیهم زمان دق   ی ادآوری  نیشروع ا



282 
 

و   ی دیناام  ،یدلخوش  دنیته کش  ،یهمراه بود با کالفگ  میبرا

 .مفرط یخستگ

[08.05.21 23:10] 

#۷۸ 

چشم   ی اند. حداقل جلوخوشحال   نم،یبی اطرافم را م  ی هاآدم 

بق و  ا  ه یمن  م  نطوریکه  ا  دهندینشان  شهامت  من   ن یو 

  ن یاز بزرگتر  یک یبه ظاهر را هم نداشتم. امروز    ی حت  یخوشحال

روز    ری تعب  میاهایرو هر  که در     یگاهیپله سمت جا  کی شد. 

 .رفتمی را داشتم باالتر م شیآرزو یقیموس

 !بودم، اما خوشحال نه یراض 

به کار من نداشت. ذهنم    ی کار  گریبودم که د  ی کس  ری درگ  من

او   نکهیدر مدت زمان کار و اوقات فراغت هم از فکر کردن به ا

در امان نبود... حضورش در ذهنم    کندی االن کجاست و چه م

 .مستقل و بادوام شده بود و در ذهنم معلق مانده  ی واقعه   کی
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که فراموشش کنم،    خواستمیخودم هم از خودم م  یو حت  همه

  گر یرا به خورد مغز و دلم بدهم که او د  ینتلع  قتیحق  نیکه ا

ن  ی برا د  ستیمن  آن  از  و   ی گریو  بود  نفهم  دلم  اما  است، 

داشتنش و با دست خودم   ی دهی چیپ  ی معادله   نیا  توانستینم

 .شدنش را را بفهمد و حل کند  ی گری از دست دادنش و مال د

 !...یعشق سترگ  چه

به قوت   میهادرون گوش  شیها حرف   نیآخر  ی هم صدا  هنوز

 :است. با بغض گفت یخود باق

 یبار زندگ  هیمن رو فراموش کن و برو دنبال آرزوت، تو فقط  _

 .یکنیم

بدون  یبار زندگ ک ی نیصرف ا  میروز حواسم نبود که بگو آن

 ست؟ی تلف کردن ن ست؟ین فیتو ح

آرزو  در انتخاب کردم که دنبال   م یکمال تاسف نگفتم چون 

 .بروم
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 ستآماده  تیدنیجوزف نوش_

  .دمیهوا از دستش قاپ   ی را تو  یدنیعقب و نوش  دم یکش  دست

 ن یتلخش باعث جمع شدن صورتم شد. نوک زبانم را ب  ی مزه 

 ی مزه   گریکار د  نیفشردم. با ا  هیدندانم نگه داشتم و چند ثان

 .کردم یتلخش را احساس نم

االن و   نیمثل هم  یگاه  شدم،یم  یاوقات دچار دوگانگ  یگاه

 .امشب  نیهم

بودم    اهیمن س  ا ی  اه یس  شی هاو آدم  ا یدن  نیبودم و ا  یتوس  من

 !؟یتوس شیهاو آدم  ایو دن

ساخته _ سو  ی آبجو  از  شراب  اما  است،  انسان  خدا   ی دست 

 .دیآیم

برا  دمی را شن   شیصدا تقال کردم. فضا  دنید  ی و   ی صورتش 

دختر قد بلند    کیشد.    کیو نزد  دیرا در هم در  روش ی پ  کیتار



285 
 

و گوشواره   نیبا ج تنگ  و  بلوز سف  ی هانازک  و   د یدرخشان 

 .کوتاه

نشانه  با به  انداختم  باال  ابرو  آمد.  سمتم   نکه یا  ی لبخند 

 .اممنظورش نشده  ی متوجه

را عقب    نویتور  یچوب  یدوستانه صندل  یلیتعارف و خ  بدون

سمتش و   دم ینشست. چرخ  کی بار کالس   زیو پشت م  دیکش

 .گذاشتم ز یم ی شرابم را رو وانیل

ج  شی هالب قرمز  رژ  زم  غ یبا  پس  و    ی نه یدر  سبزه  پوست 

دستم   ی جلو  وانیشده بود. با لبخند به ل   زیانگصافش وسوسه 

 .ه استمخاطبش شراب دستم بود دمیاشاره کرد و من فهم

قرن شانزدهم    ی حیو مس   یلوتر، اصالح طلب مذهب  نیمارت_

 .حرف رو زده نیدر مورد شراب ا 

  ی نشستن در کنارش برا  ی برا  ی ای زدم و صندل  ی محو  لبخند

فرار کردن از ذهنم و دَک    ی کردم. در آن لحظه برا  ایخودم مه
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به هر کار با    یبودم. خب همصحبت  ی کردن خاطراتم حاظر 

 .بدک نبود ادیدختر جذاب هم ز نیا

 .شراب دوست داشته یلیحتماً اونم مثل من خ_

آخر  د،یخند توانستم  که  بب  نیآنچنان  هم  را  و    نمی دندانش 

 .است نت یلم  شیهابفهمم که دندان

چشم _ ترنگ  که  اونچه  از  مرسانه  ی وهات  نشون    ده یها 

تازه    ی هارنگ سبز چمن  تیگفت در واقع   شهیتره... مروشن 

تو  ده ییرو و  است  برگ    ی شده  رنگ سبز  و مجالت  روزنامه 

 .ری درخت انج

 !بود نیزبی ر چقدر

 ار یمن ب  ی هم برا Long Drinks هی لطفاً   اسیارم_

[08.05.21 23:11] 

#۷۹ 
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 :کردن لبخندش ادامه داد ترض یزد و با عر یچشمک

باورنکردن  ی خاطره   هیبعدها    ی برا  خوامیم_ و  از   یخوب 

بگم،   سکوید دوستام  به  اگه  مطمئنم  باشم.  داشته  اومدنم 

شب همون  ت  یدرست  د  زریکه  جوزف   ی کننده   وونهیآهنگ 

بهم   میو شراب خورد  میمنتشر شد ما با هم پشت بار نشست

 .ندازنیو دستم م ندنخیم

بزرگ    ی ادیلبخند شد. مرا ز  کی  ریمنم درگ  ی ها لب   ناخودآگاه

 .کرده بودند

امضا م  هی  ی رو_ برات  اما عکس   زنمیدستمال  باور کنن،  تا 

 .طیمح نیا ی گرفتن رو دوست ندارم، اونم تو

 :دی پرس اگونهیرو ی و با حالت دیدرخش چشمانش

 ؟یکنیم یجوزف! شوخ  هیعال نی... انی ... انیا ؟ی جد_

 .دمینوش وانمیل  اتیاز محتو گرید یکم
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 ؟یکنیم ی فکر نطور ینه! چرا ا_

 .برخورد را نداشت ن یرا فشرد. انتظار ا انگشتانش 

شن_ من  خ  دمیخب  تو  ای مغرور  یلیکه  مردم  اکثر   نو ی... 

 ...یحرف بزن یبا کس ی که تو دوست ندار گنی... مگنیم

رو   یی! فقط  تنهاستمیهم اشتباه نگفتن اما من مغرور ن  ادیز_

 .دوست دارم  گرانیبا د یاز همصحبت شتریب

 ی االعاده هنرمند فوق هیتو _

 ی . همچنان نگاهش رودمیرا برداشتم و تا انتها سر کش  وانیل

 :و گفت دیمن ساکن بود. مردد دستش را جلو کش مرخین

 خوشحالم  یلیباهات خ  ییهستم... از آشنا  ایمن مار_

 .را گرم و دوستانه فشردم  دستش

 وانیل  کیرا آماده کرده و به دستش داد.    ایمار  یدنینوش  ایارم

  .بود خیشراب با نوشابه و  ی بلند آبجو که حاو
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 ستطعمش معرکه  ؟یکنی امتحانش نم_

 .تکان دادم اسی ارم ی را در هوا برا  یخال وانیل

ا_ آلمانشم  نینه.  آبجو  نی هست  های ا  با    ی که  رو  خودتون 

لذت   نیکنیم  بیترک   گهید  ی هایدنینوش طعمش  از  و 

اونجادیبریم از  آلمان  یی.  من  ز  ستم ین  یکه  برام    اد یپس 

 .ست ین ندیخوشا

 ی خصوص  ی هاو مرا از  آماج سوال  د یبخش  شی به صدا  یتسلط

ممکن بود جواب   میکه برا  یینگذاشت. تا جا  بینصی ب  بیو عج

 .بردی ام را سر مکم داشت حوصلهاما کم  دادم،یم

  ن یمن ا  ی حرفه  ی . بددیآیپرحرف خوشم نم  ی از دخترها  من

شرا هر  تحت  که  زبان   نیباتریز  دی با  یطیبود  به  را  کلمات 

حت  ی اوریب عصبان  ی و  و  خشم  هنگام  حق  تیبه  من  پس   .

 ا یبخواهم مرا تنها بگذارد و    ایاز مار  یعذرخواه  هینداشتم با  

ا پا  نیبه  ت  انیسواالتش  با   ی هاروزنامه   تریبدهد، چون  فردا 
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با هوادارانم پررنگ و پر   ناپسندم در مواجه  اسم من و رفتار 

 .شدی فروش م

رو  میتصم نگاهم  با حفظ  به    ی گرفتم  کنم  تظاهر  صورتش، 

  .شیهاتوجه کردن به حرف 

  .اغواگر بود ی طرز ناپسند  به

  ن یتراز محبوب   یکی  ۲۰۱۰تا سال  ؟یرفت  ۲۵و بار معروف  ت_

 یجی متاسفانه االن بسته شده. دو تا د  یبود، ول  نیبرل   ی بارها

در   paul و fritz کی اکترون  یقیکننده معروف موس  هیو ته

 شه؟یمعروف شدن باورت م  نقدریبار بود که ا  نیا

[08.05.21 23:11] 

#۸۰ 

مرا مجبور به صحبت کردن    موردیب  ی هاها و حرف سوال   نیا  با

 .کردیم
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 .چه جالب! من اون موقع آلمان نبودم_

شدند. اودل   سکویو پسرها وارد د  ی از دخترها  ی دیجد  فوج

  چکس ی ممکن است ه  یکه گفته بود امشب خلوت است و حت

 !مرا نشناسد 

 .نباشد دی انداختم تا صورتم در معرض د ن ییرا پا سرم

نکردم و خودم را با شرابم   ی ا. توجهدیباز هم سوال پرس   ایمار

زمان تا  کردم.  تصو  یسرگرم  تکرار  امکان    ر یکه  ذهنم  در  او 

بود که به شکل مرور خاطرات در    یدرد قشنگ ییداشت، تنها

 .داشت انیمن جر

 انزوا، در اوج ازدحام...؟  اوج

برا  یهرکس  ی برا  ییتنها اما  است،  بودن   ی ترسناک  من، 

او  کسچ یکه مثل اون نبودند ترسناک است... چرا ه ییهاآدم 

 !شود؟ینم
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شد. سرم را بلند کردم و به   ای دست مار  ریدستم اس  انگشتان

  ده یچ یسرش را پ   ی جلو  ی ره ی ت  ی دسته از موها  ک یاو نگاه.  

اشاره  انگشت  دور  لبخندبود  و  لبخند چ  ی اش  با  ند متفاوت 

 .من کرد میتقد  شی پ قهیدق

 ؟ی خسته شد نجایتو هم مثل من از ا_

برا  یجواب کردم  اقدام  و  کش   ی ندادم  رودنیعقب  از   ی . 

 وانهی... دمیآمد و شکمش را چسباند به زانوها  نیی پا  اشی صندل

 .شده بود؟ نه. مست شده بود

 .برات رقم بزنم ییایرو تینهایشب ب هی تونمیمن م_

با    ساعت و  نور شروع شد  رقص  بود.  دوازده شب گذشته  از 

  .شد میتند در حال پخش تنظ یقیموس تمیر

 ؟ یگیم یمعلوم هست چ_
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  ک ی نگاهم... مست نبود چون    ق یکرد و عم   کی را بار  چشمانش 

حد کنترل    نیحرکات صورتش تا ا   ی رو  تواندی آدم مست نم

 .داشته باشد 

نم _ اجازه  تو  هی  ی دیچرا  تنها  تیزندگ  ی زن  از   یی باشه؟ 

 .یپوسیم

گردنم باال    کیشکمم به حالت نوازش تا نزد   ی را از رو   دستش 

 .دیکش

 .دستت رو قب بکش_

که چرا جسمم را از معرض   کردمی . از خودم تعجب مدینکش

که جوزف چه   د یکش  ادیمغزم فر  کنم؟یانگشتانش خارج نم

 !مرگت شده؟

شروع کرد به    آورد. قلبم  نییپا  میهارا مماس با لب  صورتش

خوب    ی شد و چشمانم زور زد برا  حسیتند زدن، دستانم ب

 .دنید
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 .داد ر ی خواننده تحر ی را همراه با صدا  شی صدا ایمار

 .امشب خودت رو بسپار به من جوزف_

  .را جلوتر آورد  شی هازد به رانم. و لب  چنگ

 .دمی تندش حالم بهم خورد. سرم را عقب کش  ی ها نفس   ی بو  از

باورها  اعتقادات  ز  م یو  بود  گذاشته  در چانه   ر ی دست  و  اش 

چکار کنم و تا    خواهمی م  ندیسکوت به من زل زده بود تا بب 

 !بروم  شیکجا پ 

 کی...  شناختمشی نم  گریحس کردم که د  ییرا در جا  خودم

 !اهیس ی ایدن کیدر  یمرد توس

را عقب    یصندل  ی او به طرز زننده   دمیکوب  اشنهیدست به س  با

  ی ناهنجار  ی افتاد و صدا  نیزم  ی از پشت رو  ی . صندلدمیکش

 .رهیبه من خ ی شوکه شده بود و با ناباور ا یکرد. مار جادیا
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غلط  یداشت_ روز  ؟ ی کردیم  یچه  زنده  ی تا  نمکه    خوام یم 

 گه ی... دیطرفدار من باش  ی حق ندار  گهی... تو... تو دنمتیبب

 ؟ یلعنت ی دیمن رو گوش نده... فهم ی هاآهنگ  وقتچ یه

سمت   دمیدو  جانیخشم و ه   نی حاصل شده از ا  ی تمام انرژ  با

 .رونیب

متعادل شود. شروع کردم به قدم زدن   میهابرد تا قدم  زمان

خ از  گذشتم  شنونده  بدون  آواز  با  همراه  شهر.    ی هاابانی در 

  هیشب، تک  یکی غرقِ در تار  ی هاها و داالن اطراف. درون کوچه

 .نخورم نیو زم  فتمیخاطرات، تا از پا ن  ی زده به عصا

از ج   لمیموبا زحمت   یو با کم  دمی کش  رونی ب  امیپشت  بیرا 

اش در گوشم نواخته  گرم مردانه   ی گرفتم. صدا  اش راشماره 

 .شد

 ؟یجوزف خوب_
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مهربان  عطوفت ا  یو  در  کلمه  ی جمله  ن یکه  احساس    ی ادو 

  د یکه به نور خورش  ی کردم باعث شد قلب و ذهنم همانند گل

 .شود دهد،بازیپاسخ م

با  ن،یامیبن_ دنبال دل کس  دیچرا  آدم  د  یدل   گه یباشه که 

با  ست؟ین کس  دی چرا  انتظار  اومدن  ی نگاهت  که  بکشه   ی رو 

  ست؟ین

فر  بغضم و محکم  لگدمال کردم  که چرا؟ چرا   دمیکش  ادیرا 

 ن؟ یامیبن

  ها یی چرا  نیبست امثل تو به بن  ی روز  هیجوزف... من هم  _

نکردم و آخرش که    دایپ  ی کردم راه فرار  ی و هر کار  دم یرس

چ برا  یمشخصه  به    ی شد!  کردم  پشت  آوردنش  دست  به 

اون    ی حق ندار  گفتنیکه م  ییکسا  ی م و همه بم، خانواده مذه

رو   نید  کیو    ایدن  کیو    یزندگ  کی. جوزف من  ی زن رو بخوا

 .زن کردم هیبه دست آوردن  ی فدا
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ا  پس  در مورد جواب  نپرس.   ی زی از من چ  هایی چرا  نیلطفاً 

تو رو هدا  یحت که خودم    ی ریکنم سمت مس  تیاگه بخوام 

فا  هم  باز  د  ی ادهیرفتم  چون  راه رید  یل یخ   ره،ینداره.  تو   ...

 .ی ندار یبرگشت

[10.05.21 22:31] 

#۸۱ 

 :پناه

نشستم و با عجله به آرشام سالم    نیماش  ی جلو  یصندل  ی رو

 منتظر جواب بمانم نکهیکردم. بدون ا

ک  رژ داخل  از  را  و    دمی کش  رونی ب  امیتوس  یدست  فی قرمز 

 .دادم نیی را پا  ریگآفتاب 

باعث   ش،ی هاکیو حرکت نکردن الست  نیداخل ماش  سکوت

و سر برگردانم سمت آرشام. به سمت من    میا یشد به خودم ب

 .اش گذاشته بودچانه  ریشده بود و دستش را ز  لیمتما
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  ن یچرا ماش  ؟ی کنی نگام م  ی نجور ی شده؟ چرا ا  ی آرشام؟ چ_

 ؟ی رو خاموش کرد 

و براقش تا    یمشک  ی از نوک موها  یبزرگ زد. خستگ  ی لبخند

 .دیچکی نوک انگشتان بلند دستش م

  ه؟یدوست دارم نگاهت کنم مشکلش چ_

ا  ی ادخترانه   شرم کرد.  شدن  خم  به  وادار  را   نگونهیگردنم 

 .بود یجور خاص ک یمخاطب آرشام قرار گرفتن 

م_ تازه   کشمی خجالت  اخب!  ا  ریز  ی نطوریشم،  نگاه   نیبار 

 .کارم رو خوب انجام بدم تونمی نم نتیسنگ

صندل  با به  لبخندش  جلو   هیتک  یحفظ  به  را  نگاهش  و  داد 

 .دوخت

تا   کنمیهم کارت تموم نشده حرکت نم یخوب شد؟ تا وقت_

 .ی راحت انجامش بد
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مداد   فمیاز داخل ک  عیکارش. سر  نیا  ی دلم غنج رفت برا  ته

شده   هیتعب  ی نهیو از داخل آ  دم یکش  رونیرا ب  یچشم مشک

. رژ سرخ رنگ را هم با دمیکش نمییپلک پا  ی رو   ر یگدر آفتاب 

دلباز  و  رو  ی دست  محکم  آرادمیکش  میهالب   ی تمام    ش ی. 

 .شد  لیصورتم تکم

 ی رو تو   نایو ا  ملی. کرم و رمیبر  میتونیکار من تموم شد م_

چون   نیماش  ی م رو گذاشتم واسه تودو قل  نی ، اما اخونه زدم 

 .نشسته بود اط یح ی عمو تو

 .صورتم عمر داشت ی سمتم. نگاهش رو برگشت

 بد شدم؟ _

 .کرد اخم

 فقط بابام مهمه؟ یعنی_

 .شد زانیآو می هالب ی گوشه
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  ن ینده و ناراحت نشم ا  ر یعمو بهم گ  نکه یا  ی برا  یخودت گفت_

  شم مگه بار اولمه؟کار رو بکنم. تازه

 .را محکم گرفت دستم

رفتار کن و هر    ی . هر طور که دوست دارزمیکردم عز  یشوخ_

 .انجام بده خوادیهم که دلت م ی کار

 .به من داد هیچند ثان ی گرفت از جلو و برا چشم

شد  یلیخ  یلیخ_ ک ی خوشگل  تو  وجود  با  نگاه    ی.  من  به 

 گه؟ ید کنهیم

پهن   میو رو  چشمی تا لبخند ب  دم یکش  شیرا به ن  نمییلب پا 

 .نشود

  ی با کلمات باز  یاغراقِ... تو خوب بلد  ستین  فی تعر  گهید  نیا_

 .خانآرشام  یکن
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که به زبان   ی اانگار که از هر کلمه  د،یخندیهم م  شیصدا  تن

 .بردیم یلذت خاص  آوردیم

 کنم  دایام راهِ دلت پمن مهندس گشته _

  .خورد و نمُرد شودی شغل ساده م کینه با  وَر

 .خنده ری بلند زدم ز ی با صدا 

[10.05.21 22:32] 

#۸۲ 

ها حرف   ن یکه از ا  ی بود. من به آرشام  ی ادیز  یل یخ  گه ید  نیا_

 دنیدیم  یشکل  نیبودن و تو رو ا  هیبزنه عادت ندارم! کاش بق

 یشانیپ  ی رو  دینازک اخم تن  ی تارها شد و    ی جد   چشمانش

 .بلندش

من رو   ی اگه ید  چکس یه  ستیتو کم هم هست. قرار ن  ی برا_

چه   ؟یچ  هیاما بق  ،ی. تو زن مننهیکه با تو هستم بب  ی اونطور
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  ن یاز تو همچ  ر ی به غ  یبا هر کس  ایجمع    ی داره من تو  یلزوم

 .مرد فقط مختص زنشه ک ی ی هابکنم؟ عاشقانه ی رفتار

  ی ابروها  روم یم   اش و در دلم قربان صدقه به سه رخ   زنمی م  زل

 .اش رامردانه ی هارا و اخم اشیمشک

 .که ابر بارون رو  ی ابه اندازه  خوامتی آرشام، م_

قصد کنم به    نکهیرستوران توقف کرد. قبل از ا  ی جلو  نیماش

شدن با دستانش صورتم را قاب گرفت و خودش را کامل   ادهیپ

 .نگاهم داد لیتحو

با    یحت  جنگمی تو بشم با همه م  ق یال  نکهیا  ی پناه من برا_

 دم ینشون م  تیاهمیدلم رو ب  ی خودم و خواسته   یخودم. گاه

 .نه من ییتا همه بدونن مهم تو

 ی ها آهن   ی بو  شیهابه کف دستش. دست   دمییرا سا  امگونه

 .. از صبح تا حاال سرکار بوددادی اول صبح را م ی ده ز خی
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 ی زندگ  هیآرامش و    یستگیو شا  یهست  یخوب  یلیتو مرد خ _

 .ی خوب رو دار

 .دیرا عقب کش  دستانش

 گرسنمه  ی لیکه خ میبر_

انگشتانمان را در هم    ریمس  ی ادامه   ی و برا  میشد   ادهی هم پ  با

 .میگره زد

که نظرم را به خودش جلب کرد    ی زی چ  نیاز ورود، اول  قبل

با چند حروف    اشیرونیب  ی سر درِ رستوران بود که تمام نما

 .شده بود دهیپوش یقیموس ی هاو نت نیالت

بلند  نگهبان قد  و  برا خوش  ی جوان  را  در  و  گفت    ی آمد 

 .ورودمان باز کرد

مدرن    ی از فضا  یبیبا ترک   میرستوران که قدم گذاشت   داخل

اِلمان  ی امروز شد  یشرق  ی هاو  ممیمواجه  و    دیسف  ی زهای. 
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بشقاب  ی لوسترها  ،ی الجورد  ی های صندل و  تُرک   ی ها سبک 

 .را به وجود آورده بود ی نوازچشم  طیمح ییطال

 ؟ ی کرد داشی پ  ی خوشگله. چطور  یلیخ نجایآرشام ا ی وا_

 آشنا  هی قی از طر_

  ی ندل. ص ستادمی آرشام رزرو کرده بود اکه    ی ادو نفره  زیم   کنار

 .دیعقب کش میرا برا

 یمرس_

 .هم مقابل من نشست خودش

  ک ی به اطراف.    یرا صاف کردم و نگاه   امیصورت  ی مانتو  نیآست

رو  ی انویپ ز  ییسکو  ی بزرگ  بود.  سالن  وسط   اش یی بایدر 

نوازنده و خواننده را    گاه یجا  شدی م  یبود و به راحت  ری چشمگ

 .دیزنده د  یقیموس  ی در زمان اجرا



305 
 

بود از    نجایا  وسفیچقدر خوشگله! اگه    انویآرشام اون پ  ی وا_

  .کردی ذوق م یکل دنشید

مثل چوب، خشک    شیدو نفره را برداشت. صدا  ی منو  آرشام

 .شد

 ن یاون خودش هر روز با همچ  ،ی باش  وسفیبه فکر    خوادینم_

 .سر و کار داره ی زیچ

 !منظورش نشدم متوجه

[10.05.21 22:32] 

#۸۳ 

 ؟یچ یعنی_

 .را به سمتم چرخاند منو

 م؟یسفارش بد یچ_

 .را چک کرد اشی مچ ساعت
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دق_ سفارش   قهیده  موقع  اون  تا  هشت  به  هم مونده  هامون 

 .شهی آماده م

 .کرد تیاهمیرا ب امیسوال قبل  دشیجد حرف

 مگه ساعت هشت چه خبره؟ _

 شه یزنده شروع م یقیموس_

  ب یو غر  بیو بعضاً عج  زیوسوسه انگ ی اسم غذاها ی رو نگاهم

 .شد  نییباال و پا

 ؟یخودت انتخاب کن شهیچقدرخوب... م_

گارسون در هوا تکان   ی را از من گرفت و دستش را برا  منو

 .داد

که    مقهی. به سلدمیخوب و متفاوت رو سفارش م   زی چ  ه یپس  _

 ؟ ی اعتماد دار

 .امیشال توس ریز  دمیرا کش امی شانیپ ی رو   ختهیر ی مو



307 
 

  ی به عال   ی من رو انتخاب کرد  نکه یقبلنا نداشتم، اما بعد از ا_

 .کردم  دایپ مانیا تقهیبودن سل

 .لب پررو را تلفظ کرد ری زو ز  لبخند

را دانه به دانه به گارسون   شیهاکه سفارش   یرا در حال   آرشام 

بهتر بود   دیشا  ایکردم. جذاب بود و خشک    ی ابیارز  داد،یم

لبخند بزند بخصوص در   آمدیم  شی کم پ یلیمغرور. خ  میبگو

فوق چالعاده سخت جمع.  همه  راه.  به  و سر  بود  در    زی کوش 

همه    ی طور  و  د یچرخی مدار نظم و انضبات م  ی رو  اشی زندگ

برنامه ر   زیچ اشتباه    ی برا  ییکه جا  کردیم  ی زیرا  رخ دادن 

حتگذاشتینم  یباق م  شی هاجوراب  ی.  تا  هم  بعد   کردیرا 

م در  گذاشتیداخل کشو  و   ک یمثل    یزندگ.  منظم  بورژوا 

شلخته   نگ یکیوا  ک یکه مثل    وسفیمرتب بود درست برعکس  

 .ی زی با برنامه ر بهیبود و غر
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پ_ دارم، مثل   با یچالوس ز  ی جاده   چیچاپ ی موهات رو دوست 

 شده

 .دمیکش امنه یس ی رو  ختهی ر ی به موها یدست  ناخودآگاه

ا_ م  شیشکل  نیمهتاب  م  ی موها  گفتیکرد.  بهت  . آدیفِر 

منصرف شدم    ی اولش فقط قصد رنگ کردنشون رو داشتم، ول

  ی لیماهره و خ  شگریآرا  هیو خودم رو سپردم دست اون چون  

 .ادیبه آدم م یچ دونهیبهتر از من م

حلقه    کی.  میلمس موها  ی برا  دی حرف دستش را جلو کش   بدون

ع  و بعد رها کرد. مثل فنر جم   دیکش  نییازآن گرفت و آرام پا

حرفش    یاصل  ی من که سوژه   ی شد... نگاه و حرکاتش با موها

 .کرده بود دایبود قرابت حالت پ

 آد یبهت م یلیخ  گهی راست م_
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کنه...   شم یهم اون آرا  مونیواسه عروس  خوامی... مدونمیم_

هم تکرار نکنه.    مونی عقد رو روز عروس  ی البته اگه عمو برنامه

 .کنمیتحمل نم گه یبار د نیآرشام من ا

اما تا از لحاظ    دم،یاجازه رو به بابا نم  نیا  گهینگران نباش. د _

عروس  بلیاست  یمال مرمیگینم   ینشم  ا  هی  خوامی .   نیمدت 

همزمان   رشیطول بکشه تا هردوتامون قدرت پذ  مونی نامزد

 .میرو با هم داشته باش قمونیو عال هات یمسئول

[10.05.21 22:32] 

#۸۴ 

  ی خوشمزه و خوش عطر و بو پر شد. منو  ی با غذاها  زیم  سطح

آرام و   ی مناسب، فضا  ی زی و رنگ آم  ی خاص دو نفره، نورپرداز

... همه و همه در  زهایم  ن یاستاندارد ب  ی فاصله  ت یراحت، رعا

اشتها و خوردن غذا در آرامش را   کی تحر  ی نه یکنار هم زم

 .فراهم کرده بود 
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دوران _ اگه  کمه.  ازدواج  واسه  من  سن  موافقم.  منم 

برا  شتریب  کمی  مونی نامزد بکشه  و   ی طول  بهتره  هردومون 

 یمامان رو با چه بدبخت  ادتهی...  شه یم   شتریمون از هم بشناخت 

حاال فکر کن بشنوه که   م؟یکه اجازه بده عقد کن  میکرد  یراض

همه    دی... فکر کنم ق کنه؟یم  ی چقدر پافشار   یعمو واسه عروس 

 .برگرده تهران نیاز برل  می مستق تیبل هیرو بزنه و با   زیچ

 ی بزرگ از گوشت مرغ فرو برد و جلو  ی ارا درون تکه  چنگالش

 .دست من گذاشت

. حاال هم غذات رو رسهینگران نباش به گوش زن عمو نم_

که فرصت    یتوئه و تا زمان  ی تا سرد نشده. مهم خواستهبخور  

 .دمیبهت م ی بخوا

ا  خب داشتم  حق  نداشتم؟    نیمن  بخواهم،  را   کیفرصت 

دوجانبه از طرف من و   اد یفرصتِ هر چند کوتاه، اما با تالش ز



311 
 

 ی شناخته شده برا  ی ما  ک یدو عنصر ناهمگون را به   نیاو تا ا

 .میا بدهارتق یعال  یو به سطح م یهم مبدل کن

 ت یمن رو اولو  یو خواسته   یکنی درکم م  شهیممنونم که هم _

 .ی دیقرار م 

ن  نیا_ الزم  تشکر  مربوطه.  هردوتامون  به  . ستی موضوع 

 ؟یشروع کن ی خواینم

 .سر به غذا اشاره کرد با

با هم غذا خوردن و   ی دو نفره جالب بود... براساس تئور  ی منو

 !ییبایز  ی دهیظرف غذا خوردن شکل گرفته بود. چه ا  کیدر  

ل  ی برا صدا  یدنینوش  وانیبرداشتن  کردم.  دراز  را   ی دستم 

و    د یدر فضا نواخته شد. آرشام از خوردن دست کش  یقیموس

 .به نوازنده چشم دوخت

  .نوازنده کج کرد دنید  ی سرم را برا ییگذرا ی کنجکاو
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 .بود وسفیمن...!  ی خدا

 .دمیبار شنآرشام را آرام و اسف  ی صدا

م_ حق  بابام  به  دست    ی دیحاال  باشه؟    یعصبان  وسفیاز 

  کنه یم  ییرستوران هنرنما  ی تو   وسفیاگه بابا بدونه    یدونیم

زبونم الل سکته    شه؟ی م  یچ  های واسه راحت غذا خوردن مشتر

 .ما نبود ی وقت فکر آبرو چیه وسفی. کنهیم

و در کمال تاسف   دمیزدم. نگاه آرشام را سنج   ی لبخند   ناباورانه

 .سنگدالنه بود  ی هات یپر از ن

مردم    بیج  وسفیمگه    ؟ییآبروی آرشام؟ چه ب  ه یچه حرف   نیا_

م طر  زنه؟ی رو  از  داره  کسب   ی هنر  ق ی اون  درآمد  داره  که 

 .به آرزوش   دنیرس ی فراهم کنه برا هیسرما هیتا  کنهیم

بد موضوع    ی جنبه  نکهیا  ی و برا  امدیاش کوتاه ناز موضع  آرشام

 :کند گفت تیرا تقو
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دار  وسفیتو  _ دوست  هم  ی رو  رو   نیبه  اشتباهاتش  خاطر 

ا  ،یکنی م  یالپوشان و    نیاما  مهمه  برات  واقعاً  اگه  اشتباهه. 

بشه    هیبه خاطر اشتباهاتش تنب   ی اجازه بد  دیبا  ی دوستش دار

 .تینه حما

  ش ی هاآرشام را درک کنم؟ چرا درکم از حرف   توانستمی نم  چرا

 !آمده بود؟ نیی حد پا نیتا ا

  .نگاه کردم وسف یبه  مجدد

چسبانده بود و نت به نت   انویپ   ی هاهیکالو  ی را  به رو   غمش

انگ من    ی برا  زیانگو عم   های مشتر  ی ه یبق  ی برا  زی آهنگ دل 

 .نواختیم

  .را باال گرفت و نگاهش به ما برخورد سرش

شد... در    رانیو  خت،ی ما پالسکو شد و سوخت، فرو ر  دنید  با

 .انگشتانش باز هم پر صدا و باشکوه ادامه داد نواختن را   تینها
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وجود   ی لبخند با  که  بود  حواسم  کردم.  بغض  زد.  پررنگ 

  رود ی اش کلنجار مبا بغض   یعنی  نی... ازندیلبخند م  یناراحت

 .شکسته نشدن ی برا

 وسفی  دنیندارند پس من چرا با د  ییها حس چشاچشم   اگر

 !مزه کردم حالش را و تلخ شدم مثل زهرمار 

 ز؟ ی سر م ی برگرد شهیپناه م _

از    نگاهم تحو  وسفیرا  و  چهره   لیربودن  دادم.  اش آرشام 

 .از تمسخر داشت یطرح

 رستوران؟ نیا ی آرشام، تو امشب عمداً من رو آورد_

 !خالخورد. پس زده بودم وسط  کهی

. خودت گهیناحق نم  ادیکه پدر  ز  یبدون  خواستمیآره... م_

شاهد پ  ی که  بق  شیمن  و  حما  هیبابا  تا   کنمیم  تی ازش  و 

اما تو باز   کنم،یم  یمالرو ماست  هاشی که بشه گندکار  ییجا

اسم   ی شغل برا  نیاز من... پناه ا  ی توقع دار  نی از ا  شتریهم ب
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منصرف   ی و برا  ی نی و رسم ما زشته. خواستم با چشم خودت بب

 .یکردنش کمکم کن

[10.05.21 22:33] 

#۸۵ 

تو  کارد کردم  رها  ضرب  با  را  چنگال  چشمانم   ی و  بشقاب. 

 ی قیتلف  ی هاکه با سوژه  ییو تابلوها  وارهاید  ی داشت رو  رانیح

گردنبند...   ،یآفتاب  نکیشده بود. ع  لیتشک  از  پارچه و لباس

 .بودند و به تابلوها متصل  یواقع

 پناه حالت خوبه؟_

مگر خودش با دست خودش گند نزدم به آن و حال    حالم؟

 !چه بود ی ایجو

 .ی کردی کار رو م نی ا دیآرشام نبا_

 :و تاسف گفت  یناراحت با
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 .یو کمکم کن  ی نی من فقط خواستم تو هم عمق فاجعه رو بب_

حرف   دهیچی آرشام پ  ایفاجعه! من امروز نفهم شده بودم    عمق

 زد؟ یم

  ه ی داغونه و    یل یروزها خ  نیا  وسفی  ؟یشکل  ن یا  ؟ی نطوریا_

تشکر کنم به خاطر    ی ... انتطار دارهیشکستنش کاف  ی تلنگر برا

 ؟ ی که بهش زد یمشت

 پناه من _

 .دمیرا عقب کش  یصندل

 .آب به دست و صورتم بزنم  هی رمیمن م_

کجاست سمت    یبهداشت  سیبپرسم سرو  ایبدانم    نکهیا  بدون

 .ستادمیا انویپ ی وسط سالن رفتم. مقابلش با فاصله  ی سکو

که در چشمانش    یبود نگاهم... موج عذاب  شی هاچشم   دنبال

 .غرق شدن ی برا دیبود مرا به درون خود کش ی جار
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فوق_ پتو  آیزنی م  انویالعاده  م  ی نده ی.  رو   تونمیدرخشانت 

 .جا هم تصور کنم نیهم

 .از نواختن دیکش دست

پناه  ی نطوریا  خواستمینم_ برا   ی بشه...  به   یدسترس  ی من 

 .رمیگی که م  یامکانات و توجه وحقوق  نیداشتم به ا  ازیآرزوم ن

آنقدر   زدیکه از آن دم م  ی. امکاناتنییپا  دیاز چشمم غلت  اشک

نتوان پدرش  نبود که  برا گران  در خانه   شید  و  کند    ی فراهم 

  فا یبگذارد. صاحب رستوران نقش عمو را ا  ارشی خودش در اخت

 .خانه را منینش انویو پ کردیم

م_ بهم  خودت  نمیگفتیکاش  ناراحت  کن  باور  که    شدمی. 

 .شدمیخوشحال هم م چیه

بش   خواستمینم_ سرافکنده  من  خاطر  خودم نی به  بهتره   .

... من ی دینشن  تی رو بگم تا از دهن اون شوهر عوض  شهیبق
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  ام یها هم م زنم و غروب   یم  تاری کافه گ  هی  ی صبح تا عصر تو 

 .زنم یم انویتا دوازده شب پ نجایا

 ش یموها  ی اصورتش و  قهوه  ی تو   دی تاب  یم  میلوستر مستق   نور

چند مداد با   ییرا روشن تر کرده بود و در عمق چشمانش گو

جا   سبز  رنگ  است.                                                                                                   تناژ  داده 

داره با تو بودن...    یچه لذت  ینیبب تا    ی تو در کنار خودت نبود_

افتخار  باعث  سرافکندگ  ی تو  .                                                          ینه 

پر  ی لبخند ا  دهیرنگ  ترس  از  باعث دردسر     شی برا  نکهیزد. 

 :نشود با شتاب گفتم خیتوب اشیشغل طی نشوم و در مح

 نمت یبیخونه م ی خداحافظ... شب تو_

[10.05.21 22:33] 

#۸۶ 

رستوران    نیقدرت دارد از ا  میکه پاها   ییتا جا  خواستیم  دلم

شوم. م  دور  آرشام   ییهاقدم   کردم ی احساس  سمت  که 
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ر  زیل  دارمیبرم غرور  از  کفپوش   ی رو  وسفی  ی خته یشده 

 .یکیسرام

 م؟ یبرگرد شهیآرشام م_

 .بار نبود، گنگ بوداسف گرید اشنگاه 

 ؟ی نخورد یچی تو ه_

 برم  نجای از ا خوامیشدم. فقط م ریس_

.  میاز پرداخت صورتحساب بالفاصله رستوران را ترک کرد  بعد

 میهاام شد و شانه شوم آرشام مانع  نیسوار ماش  نکهی قبل از ا

 .را گرفت

کوچ_ قصدم  من  برادرمه،   وسفیکردن    کیپناه  اون  نبود. 

که    ی از خودش هم بپرس  یتونیحاضرم براش جونمم بدم. م

 ی کار بشه، ول  نی ا  الیخی تا حاال چندبار ازش خواهش کردم ب

م د  هی  ا یب  گمینشد.  هز  گهیشغل  نگران  و  و    نه یانتخاب کن 

بابا   زارمیو نم   دمی رو خودم م  الشیر  نینباش تا آخر  شهیسرما
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تون ... پناه بخدا من از همه کنهیبفهمه، بازم قبول نم  وقتچ یه

تو م ترمچاره یب از کجا فهم  یدونی.  کار    نجایا  وسفی  دمیمن 

ب  کنه؟یم قبل  مهندس   یکیهمکارهام    نیهفته  که   ییهااز 

رو م از کارش    شناسهی چند ساله من  داداشت  آرشام  گفت؛ 

  ی بدون پشت  یندلص   هی  ی چند ساعت رو  ستیسخت ن   ه؟یراض

 ؟یبزن انویو پ  ینیبش

سرم. رسماً الل شدم و سکوت کردم.    ی رو  ختنیر  خیآب    انگار

 گفتن؟ ی بود برا یپناه تو بگو؟ حرف

 .داد  هیتک راهنشیپ ی از چهار خانه  یکیبه  نگاهم

اون    ره؟یگیپول نم  یاز کس  وسفی  ی دیآرشام تو هنوز نفهم_

کنه    نیخرج و مخارجش رو تام   فشهیاز پدر خودش که وظ

در جواب اون   ه؟ریاز تو پول بگ  ادیاونوقت م  کنهیطلب پول نم

ب م  تیشخصیمهندس  به    یبگ  یتونستی هم  برادرت  که 

 .شهیعالقه داره و خسته نم  یقیموس
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  ... کالفه شده بود؟دیکش ییبلند باال آه

نم_ ا  گفتنیاونوقت  تو  نیچرا  رو  ضبط   ی ویاستود  ی عالقه 

 ده؟یادامه نم  یقیکالس موس ی و تو کنهی نم ادهیپ

شادانمینم لوال    دی!  که  مردم  دهان  بود.  آرشام  با  حق  هم 

ناراحت بودم که فقط   ی خدا باز بود. به قدر  ی شهینداشت و هم 

 .دوست داشتم فکر کنم و سکوت

 ؟یکنی پناه حرفم رو درک م_

  میهاکفش  ی بودم و نه پاشنه   مودهیرا پ  ی ایمسافت طوالن  نه

 نداشت؟ یستادگیتوان ا میبود، پس چرا پاها  کی بلند و بار

  ی نیبی م  یکه دقت کن  کمیتنها و مظلومه...    ی لیخ  وسفی _

 .زننی درونش رو جار م ی دردها نشیغمگ ی ها نگاه  ی چطور

کرد. خودم را در آغوشش    تیهدا  اشنه یرا سمت س  میهاشانه

 .رها کردم
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 .ستمیمن که دشمنش ن زم یعز دونمیم_

را با هر نفس   وسفی  شی پ  قهیچند دق  ریتصو  ی به لحظه   لحظه 

  کرد ی شده بود و باز هم تالش م  زیانگحزن   یی. تابلو دمیکشیم

کس خال  یتا  م  ینفهمد  تالش  است.  صبر  رو  کردیاز    ی به 

 .را اشی دلخور  اوردیخودش ن

 م؟یبرگرد شهیم_

  سوار شو_

کرد    نکهیا  از باور  را  حالم  بودن  بد  و  داد  گوش  حرفم  به 

گرفتم  باال  را  بودم. سرم  رو  سپاسگزارش  انگشتان    ی و  نوک 

 .اشش یته ر ی نفسم را حک کنم رو  یتا گرم  ستادم یا میپاها

 .گوشم زمزمه کرد ی و تو دییبا چشمانش اطراف را پا آرشام 

مالعام   ی تو  زشی و عز  ی. عروس نور چشمچشمِ بابا روشن_

 بوسه؟ی پسرش رو م
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اشک را در چشمانم   ی اما لبخند زدم و نطفه  خواست،ینم  دلم

 .سقط کردم

دادم   هیتک شهیسرم را به ش یصندل  ی محض جا گرفتن رو به

فکرم در س با  را همراه  نگاهم  از پشت   یاهیو  گذر  در حال 

 .حل کردم شهیش

  ی ذهنم و البال   ی دگیچی در پ  وسف ینگاهِ    ی در سبز  دای پ  غمِ

 .سمت قلبم خوردیمغزم سُر م ی خاکستر ی هاسلول

کرده در تاروپودم    شهیها بود که رمدت   اشییو تنها   تیمظلوم

نگران آ  ی برا  یو  و  اتاق اضطراب وجودم   اشنده یحال  ساکن 

لم و در کنج آن  و رفتن هم   دهیشده  برخاستن  بود و قصد 

 .نداشت

هم وجود داشت که من   زتریانگاحساس غم   نی از ا  یکس  ی برا

 تجربه کرده بود؟  یداشتم؟ کس وسفینسبت به 

[12.05.21 23:26] 
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#۸۷ 

 :آرشام

بودم که هرگز    یی . باز هم همان جادمینگاهم اطرافم را کاو  با

 .باشم دینبا

عل  میپاها  امشب بر  و  بود  آمده  راه  دلم  و وجدانم   هیبا  عقل 

 .شده بودند دانی م روزیپ تیمتحد شده و در نها

روشن   ی ششم دوختم. چراغ  ی را باال گرفتم و به طبقه   سرم

 .نبود

 .را چک کردم امی مچ ساعت

 یهم برگشته بود خانه  دیبود ساعت نه شب بخوابد. شا  محال

 !پدر و مادرش
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 یآزاردهنده بود. ول  میفکر کردن به آن برا  یهم... نه! حت  دیشا

  ش ی وقت از سال بازار کارش گرم بود و کمتر پ   نیخب معموالً ا

 .از شهر خارج شود آمدیم

داشت؟ مگر قرار نبود    یبه من چه ربط  زهایچ  نیاصالً ا  خب

 به کارش نداشته باشم؟ ی کار گرید

کرده بود،   دایمثل آهن ربا سمت ساختمانش کشش پ  میپاها

م  یول خواهش  ا  کردی مغزم  کردن  قطع  دور    ر یمس  ن یبه  و 

  .زدنش

بابا و  خان   ؟یبه پدرت چ  ؟ی به پناه فکر کرد  گفت؛ی م  وجدانم

پسر جوون مرگشون رو دست تو امانت   ادگاری مادرجون تنها  

  ...سپردن

گفت؛    عقلم و  کرد  مداخله  نم  وسفیهم  چرا  اگه    ؟یگیرو 

 !گذرهیو ازت نم  شهیم وونهیبفهمه د
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وجدانم   با آپارتمان.  دَرِ  به  رساندم  را  بزرگ خودم  گام  چند 

و دلم   ستدهیفایب  میگیم  یزد به عقلم که بفرما! هر چ  بینه

 .زدیبشکن م یاز خوشحال

چراغ   نگیپارک  دَرِ نور  و  شد  تو  نشیماش  ی هاباز   ی خورد 

 .صورتم. خودش بود، تنها بود... خدا را شکر

از جلو  بوق تا  ب  رشیمس  ی زد  رو کنار  نخوردم.  تکان   ی روم. 

  ن یبوق گذاشت. از حرص ا  ی رمپ توقف کرد و دستش را رو 

 !گر ید دانمیم کرد،ی کار را م

سمتم آمد. لباس شب بلند    تی شد و با عصبان ادهی پ  ن یماش  از

  ی ظیغل   شی بود و آرا  دهیجلو بازش پوش  ی مانتو  ریز  ی اره ی و ت

 .صورتش را کاور کرده بود

بود که در آن لحظه به   ی زیتنها چ  نیمن...! ا  ی بای ز  اشتباه

 .ذهنم خطور کرد

 .امنه ی س ی رو دی به من. با کف دست کوب دیرس



327 
 

کنار    زنمی بوق م  ی هرچ  ی مگه کر  ؟یکنی م  کاریچ   نجایتو ا_

  ن یاز ا  شتر یخبردار بشن و ب  هاه یهمسا  ی خوایم  ؟یکشینم

 .شمی از روت رد م نیکنار با ماش  ی آبروم بره؟ نر

م  ی لبخند بلوف  پازدیزدم.  به  خار  اگر   وانهید  رفتیم  می. 

  ی ابخواهد با دست خودش صدمه   نکهیچه برسد به ا  شدیم

 .به من بزند

[12.05.21 23:27] 

#۸۸ 

 ؟ی ری سر و وضع کجا م نیبا ا_

 .آتش شد ی رو  اسپند

قرا _ نبود هرکسبه تو چه؟ مگه  خودش؟    یزندگ  یبره پ  یر 

که خودت   یکردن همون آدم  دا یواسه پ  رمیخب منم دارم م

 .کنهیو خوشبختم م اقتهیبال یگفتیم
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 بود! نبود؟  موردیالعملم بعکس  نیبه جوش آمد... ا خونم

  .ییجا  ی بر ییوقت شب تنها نیا یکن یتو غلط م_

 به کمر نشاند، حق بجانب و طلبکارانه  دست

با   غهیص   هیمن و تو بجز    نیاوه آقا رو باش! به تو چه؟ مگه ب_

که به  ی اغهیمونده؟ ص یباق ی اگه ید زی مدت زمان مشخص چ

 .یکنی شدن وقت گرانبهات باطلش م یمحض خال

 ی قهیاش افتاد.  شانه   ی حرف زن از رو  نیطرف شالش ح  کی

 ی استخوان  ی تمام گردن و قفسه  ی با دست و دلباز  راهنشی باز پ

 .کردیم می تقد یرا به هر چشم اشنه یس

 ؟ی دی پوش هیچ نیا_

 یلیر  ی هااز پنجره   یکیباز شدن    ی که صدا  دیکش   ادیفر  چنان

 .دمیساختمان پشت سر را شن
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 ست ین  تیچرا حال   ؟یزنیم  یخودت رو به نفهم  نقدریتو چرا ا_

 لتیها؟ هوا برت داشته؟ م ؟یست یمن ن ارداریاخت  گهیکه تو د

ت کمه؟ پناه واسه  یکیچون    یجفت زن داشته باش   ه ی  دهیکش

 واسه دل بابات و من واسه دل خودت؟

 .دمیغر میها دندان  انیدستش را محکم گرفتم و از م مچ

 ؟یگیم یبفهم چ_

جدا کردن   ی صورتم و بعد تقال کرد برا ی زل زد تو ه یثان چند

 .دستش

 ؟ ی تا دست از سرم بدار رمیبم د یم من باآرشا_

 !بخدا مردمی من هم م آمدیسرش م یینکند! اگر بال خدا

 ؟یکنی باهام تا م ی نطوریکه ا  ارزشمی آره آرشام؟ مگه من ب_

باز دستگاه  من  نداشت  امی مگه  وقت حوصله  هر   ی ایم  یکه 

توئه   ی من فقط برا ؟یکنیسراغم و خودت رو باهام سرگرم م

  شه ی... بابام اگه بفهمه قاتل جونت مکسی شدم و ب  ک یکه کوچ
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ش واسه   ترش از من و خواهرم باارز  ی زیچ   ایدن  نیا  ی چون تو

 ی تو که فقط آبرو و خواسته   ی وجود نداره درست برعکس بابا 

سر    ی رو  کنهیرو خراب م   ایش مهمه. مامانم دنخودش واسه 

ترش رو خراب خودت  دخ  ی نطوریت اگه بفهمه اتو و خانواده

نه   خوامی گفتم؛ فقط خودت رو م  ی. از همون روز اولی کرد

کم نداشتم   میزندگ  ی تو  یچینگفتم؟ من ه  ی اگه ی د  زی چ  چیه

بجز   ندارم  مردنگ  هی و  غ  ی جو  مرد  رتیو  وجود  که   ی تو 

بدم ه بخت  از  و   داشتم  و حت  چیدوستش  نداشت    یوقت 

دارم، خانواده  پول  نداره. من  دارم، شغل   ی االنش هم  خوب 

دارم،    التی دارم، تحص  نیم رو دارم، خونه دارم، ماشمورد عالقه 

دو قلم رو نداشته    ن یهم ا  یندارم... عقل و شعور! وقت  ز یچ  هیاما  

بزرگت کنه،    تونهی دو تا م  نی. چون ای ندار  یچ یانگار ه   یباش

 ن یت کنه. متاسفانه من ندارم امهم   هیبلندت کنه، تو چشم بق

تا    شدمیدو تا نعمت اعال خدا رو که اگه داشتم عاشق تو نم
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ا ب  ن یحاال به   ی چی دختر ه  هی و به چشمت    فتم یحال و روز 

 .امیب الوصولل ندار و سه

[12.05.21 23:27] 

#۸۹ 

تا    گرفتی طرفش را م  کیکاش    ی بود. ا  نیسنگ  شیهاحرف 

 .نخورم ن یبارش زم  ریز

 .یستیالوصول نندار  و سهل یچی تو ه_

باز کردن   ی مشت. صدا  راهنمیپ  ی قهیرا آزاد کرد و در    دستش

 !... به جهنمدمیرا هم شن  گرید ی پنجره  کی

  گه ید  یکیکه ازم گرفتنت و به    ی هستم. تو دار و ندار من بود_

برا هم  حاال  و   هی  ی دادن...  بمون  حرفت  سر  شده  که  بار 

 .به خرج بده و دست از سرم بردار یمردونگ

 .را رها امقهیافتاد از چشمش. مشتش را باز کرد و  اشکش
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 .من... من شوهرتم ،ی بر ییجا زارمی نم رممیبم_

مس  پوزخند و  برا  ریزد  برگشت  را  به    ی آمدنش  سوار شدن 

  د یایو تا بخواهد به خودش ب  نی شسمت ما  دمی . دواشنیماش

 .نگی پارک ی پشت فرمان نشستم و دنده عقب رفتم تا انتها 

دو  با پاشنه   دیخشم  خاطر  به  کفش   ی سمتم.    ش ی هابلند 

 .خورد ی سکندر ی چندبار

 ستادم یشدم و به انتظارش ا  ادهیپ  نیماش از

سوئ_ ا  چیاون  من؟  به  بده  معن  نی رو  چه   ده؟یم  یکارهات 

 .دوستام منتظرم هستن

 .باال انداختم شانه

 .باال میبر فتیبه درک که منتظرن، راه ب_

 !برو بابا... دلت خوشه_
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آن  کی  در رو  یحرکت  و  گرفتم  بغل  را  دوشم    ی کمرش 

برا  آبرو  ی انداختمش.  ج  هاهیهمسا  ی جلو  شی حفظ   غی آرام 

 .دیکوبیبه پشتم م  یدر پ یهاش را پو مشت دیکشیم

دَر،   ی به جلو  دنی ششم و رس  ی شدم و تا طبقه   آسانسور  سوار

 .دیکوبیپشتم طبل شد و دست او چوب که محکم به آن م

از رو   اشاده یدر پ  ی جلو از رو  شی دوشم. موها  ی کردم   ی را 

ثانشانه چند  و  زد  کنار  برا   ه ی اش  کرد  شدن   ی صبر  منظم 

 .شی هانفس

 در رو باز کن _

  اش؟یی اعتنای ب نیبه ا دادمی م تینکرد. مگر اهم ییاعتنا

در برداشتم و داخل   ی لب پهن شده جلو  ری زاپاس را از ز  دیکل

فراموش کرده بود آن را بردارد به وضوح    نکهیقفل انداختم. از ا

. در شدیهم قطع نم  اشیزنگ گوش  ی . صداخورد ی حرص م

 ی کوچکش را که ضربدر  فیرا باز کردم و هولش دادم داخل. ک
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تندشانه  ی رو به  بود  انداخته  موبا  ی اش  کردم،  را    اشلیباز 

که   یپاورش را محکم فشردم تا زمان  یو شاس  دمیکش   رونیب

 .خاموش شد

 .صورتم ی را گوله کرد و پرت کرد تو  شالش

 ی ر ی من رو بگ  ی جلو  هاتی مسخره باز  نیبا ا  یتا ک  ی خوایم_

 ؟یدخالت کن  میزندگ ی و تو

را   اشی لم خوش نبود. مانتو. حادمیرا پشت گردنم کش  دستم

ملحق شدن    ی آن رد شد برا   ی و از رو  ن یهم انداخت کف زم

زده بودم به کانتر آشپزخانه. با   هیتک   ی به من که از سرناچار

قدم برم  یهر  پ   داشتیکه  ب  راهنشیچاک  کنار  باز   شتر یاز 

پاها  شدیم تراش   ی و سخاوتمندانه  در مخوش  را    عرض اش 

از من، تنش را   ر یبه غ  یکس  نکهیتصور ا.  گذاشتیم  شینما

 .آور بودجنون ند یبب نگونهیا

 .یمهمون  ی ریم   ییو تنها  یلباس  ن یبا همچ  ی خوری تو گوه م_
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 .رفتار را نداشت  نیزد. انتظار ا  خشکش

 ؟ ی بد  حیو نسبتت رو با من توض  میرو با زندگ   فتیتکل   شهیم_

 دانستم ی اسمش را در دهانم زمزمه کنم، اما م  خواستی م  دلم

 .بزنم شیکه مدام اشتباه صدا  کندی بعد از آن مجبورم م

[12.05.21 23:27] 

#۹۰ 

 !مگه نگفتم؟ من شوهرتم_

سپاه   ش یگذاشت. موها  شیپهلو  ی حرص مچ دستش را رو  با

 .کشنده یسالح شی هابود و چشم یمیعظ

ا  ی خوایم_ با  رو  حرف   نیباز  من  کنهات  فکر   یوادار  بهت 

 ؟ی خوایم  نویکنم؟ آره؟ ا

به من فکر کند. فکر کردن به من آزار دهنده    دی! او نباهرگز

 .زیانگاست و غم 
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 ه؟ی من چ ر یتقص_

 .عاجز شد میعجز درون صدا از

اخت  ریتقص_ نداشتن  تقص  اریتو  ترج  ریخودته.  دادن    حیتو، 

اولو  هیبق  ی خواسته نم  ی هات یبه  گوه   ینیبیخودته.    ی چه 

 پناه؟  ی ندهیهم به آ دیمن و خودت و شا  یبه زندگ ی زد

ا  دمیدی خوب هم م  دم،یدیم به همسن و   نگونهیکه  نسبت 

ز  ی هاسال به  دو شکسته  رتریپ   رمیسر  کور شدمیم  ده یتر   .

بنده   ینعمت  یبودن گاه از آن محروم  بود که خداوند  را  اش 

 .کردیم

 .فرصت الزم دارم  امیبا خودم و نبود تو کنار ب  نکهیا  ی من برا_

 .لب زمزمه کرد ری ز ناباورانه

  م؟دلبسته  ای ی من شد ی آرشام؟ تو وابسته یچ یعنی نیا_

 ه؟ یدو تا چ  نیفرق ا_
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 یچون تو  دیدینم   شیباال بردن صدا  ی برا  یت ی محدود  گرید

 .ی اری اخت واریحق که چهار د  نیخودش بود با ا ی واریچهار د

که   یشیم  یکی  ی وابسته   ینداره؟ وقت  یدو تا فرق  نیا  یعوض_

باش اما دلبستگ  یبهش محتاج  برات عادت بشه،   یعنی  یکه 

  ی بخوا  یطیدر هر شرا  یعنیدلت وصل شده به بودن طرف،  

برا رو  آدم  اون  کن  ی که  حفظ  باعث   یخودت  حضورش  و 

 نبود؟  یدو تا فرق نیا نیو آرامش بشه نه عادت! ب جانیه

ا  ی دلبسته  برا  نیبهتر   نیوابسته...!  بود   انی ب  ی برچسب 

 .احساسم

اسپلش    ی که عطر خنک و جذاب باد  ییآمد تا جا  ترک ینزد

 .تنش را تنفس کردم

اولش هم یترسیاز گفتن احساست هم م  یحت_ از همون   .

شد. سَم ترس   تری حس ترس تو بود که از عشق من قو  نیا

 ییتا جا  موننی کرد ب  دایپ  انیمون و جرافتاد به جون رابطه
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ضع ا  میشد   فیکه  از  خسته  منو    نیو  هنوزم  اگه  رابطه. 

رو با خودم و خودت   فتیتکل  ؟ یجنگی چرا برام نم  ی خوایم

روم  خص مش من    ؟ یزنگ  ی زنگ  ا ی  یروم  یکن؟  کدومش؟ 

 .جون ی بجنگ تا پا شتریاما کمه، ب ی تالش کرد دونمیم

م  با گوش  حرف   کردمیدقت  واژه شیهابه  واژه   ...   ی به 

 .بود انیگر ی عاشقانه ک ی شیهاحرف 

بلد  تونمینم_ رو  آوردن  به دست  بلدم  رو  فقط داشتن  ! من 

 .ستمین

را پشت گردنم قفل کرد و با سکوت جوابم را داد...    دستانش 

 .جواب بود نیتریدنیکه شن یسکوت

  ی شد. از اسباب باز  ایخواستم برام مه   یتا حاال هرچ  یاز بچگ_

دلم تو رو    ی تو  یوقت  ی. من حتنیگرفته تا دوچرخه و ماش

 م یزندگ  ی حضورت رو تو  ی نهی خودت زم  ی خواستم تو به اراده

 .ی فراهم کرد
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اشک  سرش کرد  تکرار  چشمانش  و  کرد  کج  را.   شی هارا 

 .اش بودمانده یباق ییکه تنها دارا ییهااشک

 ستهیمیجلوت وا  یکی  یوقت  هیچقدر حس مزخرف   یدونینم_

م خاطر   ی هرچ  گهیو  به  بود،  خودت  خاطر  به  آوردم  سرت 

بار    هیخودت بود. آرشام من    ی احمقانه   یو سادگ  ادیز  یخوب

سرکوفت هزارباره باره    نیابراز عشق! ا  ی کردم برا  دایشهامت پ

 هست؟ ست،یحقم ن

بود که به من داده    یبرابر عشق  نیچند  افتی ...! حق او درنه

 .پس دادن نداشتم ی برا  یبود، اما متاسفانه من دست

 م،یشیم  یگِل  میبش  یکیبا هم    میو من گِل. اگه بخوا  یتو آب_

  ه ی و منم بعد از    یشیم   فی من کث  ی تو به خاطر حل شدن تو

  ی چ یه  شهیگِلِ خشک نم  هی. با  شمیمدت به خاطرت خشک م

 ی لیبهش شکل داد چون خشک شده چون خ شهیساخت، نم

  .شهیم یو آخرش هم متالش دارهی زود هزار تا ترک برم
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پا  گردنم نگه داشت.   د یکش   ن ییرا آهسته  و مماس صورتش 

 .دمی سرم را عقب کش  عیجلو آورد. سر را شی هالب

بازم م_ قبل خوار و زبونم   ی مثل دفعه   ی خوای بسه... بسه... 

برا  ی باز  ی جور   نیا  ؟یکن ارزش نداره    ی کردن  از من  بردن 

 .بخدا

 .دلم تنگته ستین ی باز_

 .دیچشمانم کش ی را رو  انگشتانش 

 نا یناب ی هاچشم نیتنگه ا_

 .میهالب  ی آورد تا رو نییرا پا انگشتانش 

 دهان بسته و زبون اللت   نیتنگه ا_

 .گوشم ی سمت الله  دیخز  شمیته ر ی از رو  انگشتانش 

 ناشنوا  ی هاگوش نیدلتنگه ا_

 .امنه یسمت چپ س ی فرود آمد رو دستش
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 .کنمی دستم حس م ری که ضربانش رو ز یسنگ نیدلتنگه ا_

 .نگاهش دید ی را باز برد تو صورتم

 ن یکه خارج از ا  یشدم. آدم  لی و ذل  لیآدم عل   ه یمن عاشق  _

پدر    هیو فرزند صالح    ستگه یدختر د  هی  یخونه قهرمان زندگ

 .و مادر

[12.05.21 23:28] 

#۹۱ 

 .ییمان در قبرستان جدارابطه   عییسخت بود تش چقدر

 بمونم؟ شتیامشب پ  شهیم_

 .دندیکشیبه گمانم جور چشمانم را م  زدند،یم زار    میهاحرف 

رابطه    نیتا ا  ی ا یم  کباریبشه؟ هر چند وقت    ی که چ  یبمون_

اح  بعدش    یکن  ایرو  د  افتهیم  ادتیو  تو  من    ی برا  گهیکه 

 .ی گری د ی برا یستین
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 تو؟_

 .باال داد چانه

 ؟یمن چ_

و خواستن   یدوست داشتن و دلتنگ  ی نه یتو را حذف به قر  نیا

 .کردم

 ؟یمن، مثل روز اول باش ی شب رو برا هی نیا یتونیتو م_

لبش.   ی رو  دیاش و چکگونه  ی اشکش سُر خورد از رو   ی قطره 

 .دیلبش را مک  ی اشک رو صانهیحر

 شرط؟  هیبه  یتوام، ول ی امشب برا_

 .دلهره انداخت به تارو پود وجودم امدهی به زبان ن شرط

 ؟ یچه شرط_

  ،یپشت سرت هم نگاه نکن  گهی د  یرفت  رونیخونه که ب  نیا  از

گاه  نیا برا   ی نظم  رو  رفتنت  مدام  و  بهم   شه یهم  ی اومدن 
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عنوان    یو حت  ی زیبر د  هیبه  منو  اگه  نگاهت    ی دیآشنا هم 

 باشه... قبوله؟ بهی هفت پشت غر

  د ی سرخ بهشت نبود که تاوانش تبع  بیشب همان س  کی  نیا

 شد؟

 !تونمینم_

 .دیعقب کش  دستانش

ب_ برو  ا  ی من، دفعه  ی از خونه  رونی پس  اگه  اطراف   نیبعد 

 .رمیگی خودت جونم رو م ی چشما  ی جلو نمتیبب

 .آغوشم حبس ی انفراد ی کردم و تو رشیاس میبازوها انیم

 باشه قبوله_

 !یسادگ  نیشب... به هم  کی  نی را به ا  زمیمن باختم همه چ  و

 .من  ی است برا  مت یشب هم غن   کی  نیهم   کردمیاحساس م 

  .تلخ زد  ی لبخند
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 ادم یهردوتامون.    میکنیرو فراموش م  زی امشب همه چ  هی  نیا_

 هی   ی بره نخواستن من رو. برا  ادتینخواسته شدنم رو و    ره یم

قاز لو رفتن رابطه   میترسیبار هم شده نم از  که    یامتیمون. 

 .... ازشهیبابات بفهمه به پا ماگه 

 ی بوسه نقطه  نینشاندم و شروع ا  شی هالب  ی را رو  میهالب

انگار    میدیرا بوس  گریاتمام حرف زدنش شد. با تمام وجود همد

  ی برا  میکردیم   رهی بوسه را در قلبمان ذخ  نیطعم ا  م یکه داشت

 .یقحط ی روزها

 ی نکردم. رو  شی اتاق خواب رها  ی آغوش گرفتمش و تا تو  در

به هم   مانیهازدم. دندان  مهیتنش خ  ی و من رو  دیتخت خواب

 .تند ی هابوسه نیا جانی از ه خوردیم

  نیا ی پاره کردم به بهانه دم،ینکش رونی را از تنش ب راهنشیپ

نداشت، نتواند    ی با من نسبت  گریکه د  ییتا در روزها  ی عشق باز

  .ندیبب  ی گریرا کس د شی آن را بپوشد و ساق پاها
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 .دست لباس بود کی  نیهم ای دن ی ! انگار توگری بودم د احمق

 آرشام؟ _

 جانم؟_

 .ها تو رو دارم! من فقط شبیتو مثل خواب_

اجازه ندادم تا به   مانیاش چسباندم و به هردورا به ترقوه   لبم

 نی از ا  میوض غرق لذت شوو در ع  میفکر کن   ی گر ید  ز یچ   چیه

 .با هم بودن تلخ و کوتاه

و احمقانه...    یمقطع  یفراموش  ن یکرد در ا  امیهمراه   اقیاشت  با

با خ  ی جسمش کشت ناخدا.  و من  را    الیشد  آسوده خودش 

 .سپرد به دستانم

[12.05.21 23:28] 

#۹۲ 

 .در آغوش هم میاز چند ساعت باالخره آرام گرفت بعد
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  .امبرهنه  ی نه ی داد به س هیلم دادم به تاج تخت و او تک  من

هامون و با هم  خلوت   شدیم  ری به د  ر یکه د  ییآرشام، روزها _

از شدت    یبرام سخت بود. گاه  یلیمون، خدونفره  ی هابودن

  ر ی پ  هی  کردمی. مثالً آرزو مزدمیتصورات توهم گونه م   یدلتنگ

تون و بدون در خونه  امیبشم تا بتونم ب  ی متکد  ی هشتاد ساله 

 ی . تو هم مهربونتتدراز کنم سم  اجیدست احت  ی اواهمه   چیه

که   یوانیل  ،ی دادیآب به دستم م  وانیل  هیو    ی داد یبه خرج م

هات و هنوز هم طعم لب   ی بود  دهیقبلش خودت ازش آب نوش

بود   کرده  حفظ  پول  یوقت  ایرو  دستم   یذاشتیم  یکه  کف 

 .به دست سردم خوردی ناخواسته دست گرمت م

 ک یبه    دادمیم  حیشدن رو ترج   ریشبه پ  هیشدن و    بدبخت

 !و بودنت دنیساعت د

  یی . با صدادمیشنیبدنم م  ی را از منافذ پوستم، از تو شیصدا

 :که بم شده بود گفتم
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 .بشم ریآغوشت پ ی تو خواستی منم دلم م_

بود   شانیکه پر  شیموها  ی را بست. دستم رفت ال  شی هاچشم

 ی شروع شد و در انتها   شیموها  ی مثل حالم. نوازشم از ابتدا

خورد   ی... آرام تکانافتیخاتمه    انش یعر  ی شانه  ی رو  شیموها

ب ر  صدایو  قطره ختیاشک  پوست   ی رو  ش یهااشک  ی ها. 

 تخوانمفشان تا مغزِاسآتش   ی هاو مثل گدازه   ختیریم  امنه یس

 .کردیو سوراخ م سوزاندی را م

. گشتمی هر چه زودتر برم  دیبه طلوع صبح نمانده بود. با  ی زیچ

 ی سرش گذاشتم و رو تخت  ریبالشت پشت کمرم را برداشتم و ز

 .دمیتنش کش  ی قرمز رنگ را رو 

 .کردینگاه و زبان خاموش فقط نگاهم م با

پوش  میهالباس  موبا  دمیرا  رو  لمیو  از  برداشتم.   یپاتخت  ی را 

 ...پشت کردم به او و سمت در رفتم

 آرشام؟ _
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 .آنکه برگردم سمتش یدر توقف کردم ب ی آستانه  در

 ؟ی داد ینره چه قول ادتی_

 :گفتم  د یلرزیکه م  ی اانداختم به چارچوب در و با چانه   چنگ

  ا یت  دور و بر خونه   گهی بار د  هی اگه من سر قولم نموندم، اگه  _

  ا ی  سی معطل نکن و زنگ بزن به پل  ی دیمحل کارت من رو د

 ابونیکف خ  ی تا مغزم رو   نییمن رو از آپارتمانت پرت کن پا 

زنگ بزن به   یکار رو بکن   نیا  ومدیبشه. اگه دلت ن  یمتالش

بکشون و  پناه  و  خونهبابام  دم  بشون  تا  جلویت  ببرنم.   ی ان 

فر  هاته یهمسا و  بگو    ادی داد  مزاحمت شدم،  من  بگو  و  کن 

قصدم تعرض بوده، اصالً بگو قصد جونت رو کردم... اگه من 

ت عمل قولم نموندم تو زن باش و به وعده   ی مرد نبودم و پا 

 ی کار   چیاز ه  تی دور کردنم از خودت و زندگ  ی کن باشه؟ برا

  وسف یهستم.    یعوض  آدممن چه    نکن و به همه بگو  قهیمضا
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  ی اما اگه تو بگ کنه،ی باور نم یکس  امی من عوض گهی م یهر چ

 .کننی باور م

 .را شکست ره یاش سکوت عزادار صبح ت هق هق  ی صدا

م_ حداقل  کنمی بخدا  م  شی کی...  خکنمی رو  راحت.   التی... 

 .ستمیقولم ن ری من آدم زدن ز یدونیخودت خوب م 

 .بابت راحته نیاز ا المیو خ دونمیم_

تر  نکردم، لبخند زدم... سخت   هی گر  داد،ی را فشار م  میگلو  بغض

 !که من کردم هم بود؟ ی کار نیاز ا

 شه یهم ی خداحافظ... برا_

رو   یروتخت کش  ی را  ا  دهیسرش  شدن   نیبود،  خفه  از  را 

 .دمی فهم شیصدا

 .بدون هم ی تمام روزها ی خدانگهدار برا _
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جا   نیتا هم  شیعشق کوتاه بود و ماجرا  نیشد. داستان ا  تمام

 یوقت   شناختمیزن را بهتر از خودش م   نیادامه داشت. من ا

معنا  گفت؛یم به  شده  چ  یقیحق  ی تمام  همه  تمام    زی کلمه 

سوال    ریز  ی برا  دادیجان م  گذاشت،یشرط م  ی. وقتشدیم

 .نرفتن شرطش و نشکستن عهدش

 .ها رو خاموش کنرق آرشام قبل از رفتنت تموم ب_

که بعد از هر   یحرفش بودم. حرف  ن یلحظه منتظر گفتن ا  هر

کردن از هم، تکرارش   یبار بودنم در کنارش و بعد از خداحافظ

مثل   کردیانجام دادنش را به من محول م  تیو مسئول   کردیم

قبل که  م برق   گفت؛یدفعات  رفتنت  از  رو خاموش قبل  ها 

 !کن

کوب  نیا با  را  رو  دنیجمله  عمل  دیکل  ی مشتم  سالن    ی برق 

 .شد کیکردم. همه جا تار
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... اگر چراغ تیوص   یراحت اعتراف کرد و حت  شدی م  یکیتار  در

ا شهامت  من  بود  روشن  بخواهم   نی اتاق  او  از  که  داشتم  را 

کار هر  به  برا  ی دست  از حول خ  ی بزند  و  انه دور شدنم  اش 

 !قطعاً نه اش؟یمحور زندگ

 ی تمام راه  خواستی رفتم، دلم م  نییها پارا بستم و از پله   در

پا با  را  بودم  آمده  و ذهن آشفته   ی که  تا  برهنه  و  برگردم  ام 

را که    یقتیحق  نیبه خانه مدام با خودم تکرار کنم ا  دنیرس

  دینبا... پناه زن منه و  شدیم  ل یتبد  امی زندگ  تیبه واقع  دیبا

پناه مناسبه من  انتیبهش خ ا  هکنم.  انتخاب   نینه  پناه  زن. 

دختر    نیا  تونم؟یدلش رو بشکنم، م  تونمیباباست من که نم

روز با    هیو آخرش    کنمیم  ییکوتاهم هوا  ی هااومدن   نیرو با ا

طوالن  هی بنانیزم  کوبمیم  یرفتن  امروز   یزندگ  ی .  از  من 

. من پناه  ارمیبه خاطر نم  گهیرو د  نیو تا قبل از ا  شه یشروع م

امکانش    نده یگفته در آ  یخوبه، ک  یلیاون خ  رم رو دوست دا
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زر    ستین کردم،  غلط  گفتم؟ خب  بشم؟ خودم  عاشقش  که 

 .مفت زدم

[17.05.21 23:02] 

#۹۳ 

 آلمان_نیبرل

 :جوزف

که مهمانش    یرا دوست داشتم. از همان بار اول   ن یامیبن  ی خانه

که فقط در   یو آرامش کردم. حس  یشدم در آن احساس راحت

ا را  داشتم  خودم  جا  نجایآپارتمان  تا  داشتم.  که   ییهم 

قبول    لی شان با کمال مشب ماندن در خانه   ی شان را برا دعوت 

 .کردمیم

  اد دیداشت چرا که نشان م  ی اد یز  تیخانه جذاب  ونیدکوراس

و در   ستیمحدود به مرز ن  یرانیا  لیو عالقه به وسا  یرانیروح ا

. ی خودت را حفظ کن تیهو یتوانی م یکه باش  ا یدن ی هر کجا
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وسا  از  دکوراس  یرانیا  لیاستفاده  کشور    ی اخانه  ونیدر  در 

. دادی م  انهبه خ  یگرم  ی خاطرات بود و فضا  ی ادآوری  ب،یغر

سبک  ونیدکوراس مدرن  یقی تلف  یسالن  سنت  ته یاز  بود.   یو 

راحت ترک  دیسف  ی مبلمان  در  ا  بی رنگ  لوازم   یرانیفرش  و 

  لش یوسا  شتر یآورده بود. ب  دیخاص را پد  ییفضا  ،یسنت  ی دکور

 ی شده بود و در گوشه و کنار فضا  هیته IKEA از فروشگاه

 .استفاده شده بود یخانگ اهانیخانه از گ یداخل

 قشنگه مگه نه؟ یلیخ_

بزرگ    ی هاوانی دوختم. ل  نیامیها گرفتم و به بناز گل   چشم

 .زگذاشتی م  ی قهوه را رو

 !یلیخ_

 .نشست. درست مقابل من زیمبل آنطرف م ی رو
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 ه یپر بوده از درخت و گل.    رانیا  ی تو  وایش  ی خونه  اطیح_

که    یعیطب  ییبای از ز  ی امنحصر بفرد با جلوه  ی سبک معمار

 .بوده عتینشات گرفته از طب

که   یرا با کمک عکس  گفتیم  ن یامیکه بن  ی اکردم خانه  یسع

 .نشانم داده بود در ذهنم تجسم کنم وایش

 بوده  بایتصور کنم چقدر ز تونمیم_

مبل    یگرفتنش از پشت  ی را سمت من گرفت. برا  قهوه  وانیل

 .دمیخودم را جلو کش یفاصله گرفتم و کم

 .تره قشنگ  تیدن از خود واقعتصور کر یگاه_

 .بود ادیز اشی نیری . شدمیاز قهوه را نوش ی اجرعه 

 !من تلخ بوده ی برا شهیهم تی واقع  ن،یامیبن_

  رون ی چند مجله و روزنامه ب  زی دوم م   ی طبقه   ر یشد و از ز  خم

 .دیکوب زیم یسطح چوب  ی رو یکم ی و با فاصله دیکش
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ت  هی_ به  تصاو  نایا  ترینگاه  به  نصف  یبزرگ  ری بنداز؟  از    یکه 

ا کن.  توجه  کرده  اشغال  رو  اگر   هیچ   نیصفحاتش  جوزف؟ 

با   ی شدیخودم بزرگ نم  ی هادست   ری اگه ز  شناختمت،ینم

 تی در واقع  کردم ینم  دیلحظه هم ترد ک یها عکس   نیا دنید

 .داشتنش

زننده و   یلیخ  یبودم را به شکل  سکویکه در د  یآن شب  عیوقا

 .بودند دهیکش  ریماجرا به تصو تیدور از واقع 

 !نکردم ی من کار_

طور  نیخشمگ کم   ی شد.  محتوا  یکه  اش قهوه  وانیل  ی از 

 .هوا ی تو ختیر

 ی درست همون روز ؟یطرفدارات چ ؟یچ هیبق  دونمیمن م_

روزنامه گند   تری ت  نیروز بعدش ا  میکه آهنگت رو منتشر کرد

چ  همه  به  ازی زد  گذشت  از  بعد  زندگ  نی.  سال   ی تو  یهمه 

 ؟یشهر رو نشناخت ن یهنوز ا  نیبرل
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 استیبود با فرهنگ متمدن، س  ی ... شهرشناختمی را م  نیبرل

 .هااز رسانه  یانبوه ی خاص و دارا

[17.05.21 23:02] 

#۹۴ 

  ی آدم عاد  هیدارم که مثل    اجیها احت وقت   یمنم آدمم! گاه _

من   شی ماه پ  کی روزنامه و مجالت معتبر    نیکنم. هم   یزندگ

گرا همجنس  به  کردن  متهم  ه  ،ییرو    ن یدورب  چوقتیچون 

با دختر  ی خبرنگارها بود و   ی فضولشون من رو  نکرده  شکار 

به صراحت اعتبار صحت اخبار خودشون    تریت  نیاالن هم با ا

 .سوال بردن ری رو ز

 .زد  ی پوزخند

روز   ی خبر داغ و تازه   نیدشمنات ا  ا یبه نظرت طرفدارهات و  _

 ی روزها  ی ها تودروغ مجالت و روزنامه   ریگ یو پ  کننی رو رها م

همون   ی شیتر متو االن هرچقدر که معروف   شن؟ یگذشته م
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ز هم  مرد  نیبذره   ری اندازه  منگاه  قرار  نکن ی ر یگی م  خراب   .

بود  یهرچ ساخته  که  چمیرو  همه  تو  ب  زی !  ا  یاخترو    ن ی تا 

ب  گاهیجا به دست  ای اریرو  آدم   هی  ی برا  یحت   حاتیتفر  نی . 

 تشون یها هولذت  یچه برسه به تو! بعض  ستیهم سالم ن   ی عاد

مست کردنه.  ب  ه یبا    یو همصحبت  یرسوا  بند   دیقی دختره  و 

 .ستیتو ن تی مناسب شخص

. از خوردنش منصرف زدیمذاق تلخم م  ی قهوه تو  نیریش  طعم

 .شدم

 ام،ی . من از االنم راضنهی به خاطر باختن اونه که حال و روزم ا_

 ...اما

 .حرفم انیم د ی پر نامحترمانه

و اجبار کردن    دها یبا  لیمگه من و تو به خاطر تحم  ؟یاما چ_

  ی ما به خاطر آزاد  م؟یمون دور نشدگذشته  یاز زندگ   دهاینبا

که    ییهات یکه ازمون سلب شده بود و شکستن مرز محدود
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احساساتت    دی. بامیکشور فرار کرد  نیبرامون وضع شده بود به ا

  ی تا از انزوا  یکن زودتر ازدواج    ی... بهتره هرچیرو کنترل کن

و در کنار    ینها دور بمورسانه   عات یها و شاخودت و بهتان آدم 

 .یهمسرت آرامش داشته باش

ترک  حالم مغشوش...  ذهنم  و  بود  توده   یبیآشفته   ی ااز 

نداشتند   فیتوص  تیمختلف و افکار گوناگون که قابل  ی هاحس 

 .کردنش را نداشتند هی کلمات هم قدرت توج یو حت

ا  ن،یامیبن_ هم  نیانتظار  من  نداشتم!  ازت  رو  که    نمی حرف 

خودم رو  زهایچ  یلیبخاطر طرفدارهام از خ ستی هستم قرار ن

به خاطر رفتارم از من    یکه کس  ست یمحروم کنم. برام مهم ن

ن طور   ادیخوشش  من  نم  ی چون  هرکس   کنمی رفتار   یکه 

 .ادیخوشش ب

 .چشمانش براق شد ی اقهوه  ی هاه یعنب
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برا   نیا_ عاد  هی  ی حرف  رو  یِکس  ی برا  ه،یآدم  تمام    ی که 

و هم   ینکرده باشه نه تو! جوزف تو هم معروف  سکیر  شی زندگ

هات حفظ به خاطر صدات و آهنگ   دیشا  تتی محبوب. معروف

از    تی. محبوبگردهیبرنم   گهیاز دست بره د  تتیبشه، اما محبوب

 شه یم رو   تیتره، چون معروفمهمتر و باارزش  ی لیخ   تیمعروف

چ هر  حت  ی زیبا  آورد  دست  زشت  یبه  رسوا  ی با  اما   ،ییو 

ها حاصل فقط با به دست آوردن دل و اعتماد آدم   تیبوبمح

 ی هاکه روزها با زن   ی اموضوع رو درک کن. خواننده   نی. اشهیم

  تونهی نم  شهیها باهاشون همبستر مو شب   زنهی مختلف گپ م

نم بخونه،  عشق  بودن  پاک  ر  تونهیاز  دلش  آهنگ    وغم 

من و ...  شهیچون شعار م   شه،یم  یهاش کنه چون مصنوعترانه 

بات  میدونیم  انت یاطراف  یاگه ی زن د  چی عاشق ه   ا یکه تو بجز 

چه   ی دیرو هم نبوس  ی اگهیزن د  چیبعد از اون ه  یحت  ،ی نشد

ا به  کن  ی بخوا  نکهیبرسه  بق  ،یلمسش  نم  هیاما   دونن؟یکه 

ا  دینبا بدونن چون  به   یم خصوصیموارد جزو حر  نیهم  تو 



360 
 

اگه    ،ی کردیمرو    گنی که م  ییاز کارها  یکی. اگه  ادیحساب م 

خونه به  رو  دختر  اون  ماون شب  رابطه    ی بردیت  باهاش  و 

ها برام مهم نبود... مجالت و روزنامه   ن یا  ی االن خبرها  یداشت

و باور کن تاوان کار   ی نکرد  ی که تو کار   سوزمیم  نیمن از ا

 .ارهینکرده آدم رو از پا در م

[17.05.21 23:02] 

#۹۵ 

از اعماق وجودم شروع کرد به    یحس  ک ی  ا،یاسم بات  دنیشن  با

 ی حاصل از حسرت و دلتنگ  زِیانگآرام آرام باال آمدن، حس غم

 شود،یهم که شده فراموش م ی ساعات ی برا ی کردی که فکر م

 .اما فراموش نشده بود، بلکه پنهان شده بود

 !تونمینم ای... من... من... بدون بات نیامیبن_

 .میبود برا نیسنگ یلیاعتراف خ  نیافتاد از پا... ا نفسم

 .یبتون دیسخته اما با دونمیم_
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الغرش سمت صورتش باال رفت. رقت    ی هاشانه  ی از رو  نگاهم

 .اش رااش، مهربان کرده بود چهره روح  یقلب و پاک

  ی لیکه خ  یاز من  ی ! پس چطوریتو خودتم هم نتونست  یول_

 ؟ی خوایم نویا  ترمف ی از تو ضع

شد که از آشپزخانه به   ییاش پرت صداحواس  ی الحظه   ی برا

 .آب بود ری ز ی زیشستن چ ی ... صدادیگوش رس

  قت ینتونستن هم تاوان دادم. در حق  نیا  ی من نتونستم و برا_

بزرگتر  خواستمیمن خودم نم بتونم. چون   ی خواسته   نیکه 

عاشق    ای اما تو بجز بات  دم،یبود. پس براش جنگ  وایش  میزندگ

. ی رو انتخاب کرد  یقیدوتا موس  نیا  ن یو ب  ی هم بود  یقیموس

تا   ی . تو رفتی هم نبود  چوقتیو ه   یستی ن  فیدر ضمن تو ضع 

. همونطور که من ی که بر  یبه آرزوت، خودت خواست  یبرس

نکرد هم  اشتباه  من  نظر  به  رفتم.  و  حق   میخواستم  چون 

 ی روز  هی  ی موندی. اگه ممیکن  یخودمون زندگ  ی برا  میداشت
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اون و از    ی کردن برا  یاز زندگ  ی شدیکه خسته م  دیرسیم

خاطرِ   تننگه داش  نیها... همبه خاطر اون  اهاتیدور شدن رو

به   ی روز  هیهامون.  رابطه   ی به همه  میگند بزن  شهیکه باعث م

نمونده   یباق  تیاز خود واقع  ی چی ه  ینیبیو م  ی ایخودت م

شدن. مگه    هیمطلوب بق  ی برا  کنهی جسم که تالش م  هیبجز  

  !؟یتا فراموش کن یتا وابسته نباش یتو نرفت

آدم است...؟   ی شهیر  های وابستگ  یکه بعض  دانستی نم  نیامیبن

 !بروم  توانستمی تا کجا م میهاشه یمن بدون ر

ها آدم   یفراموش کردن خاطر بعض   نکهیبود از ا  خبری ب  نیامیبن

  است...؟ زی آممخاطره 

ا  نیامیبن به  نبود  شب  نیآگاه  زن  آن  که   ی هاگل   هیموضوع 

 ذهن و روحم شناور است...؟ ی ها در آب  لوفرین

کس _ به  اون  بجز  نتونستم  کنم.  فراموش  که  نتونستم  اما 

وجودم قد   ی هر لحظه تو  ادشیمند بشم چون  عالقه  ی اگه ید
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زمخت   ی واژه   هیمن فقط    ی . چون بعد از اون عشق براکشهیم

رو بهم برگردونه.    ش ی قبل  ی معنا  تونهیشده که نم  انهیو عام 

کنم   اجکه ازدو  ی خوای ازم م  ی صراحت و تند   ن یبا ا  ی چطور

 تونمی هستم که نم  یکه هنوز هم دلتنگ زن  یاون هم در حال 

 ی اون رو داشته باشم، که اجازه ندارم اون رو بخوام، که حت

 !که نسبت به اون رو دارم نخوام ییهاحس  نیا تونمینم

ل  نهیبا طمان   ن یامیبن بلندش را   ی . پاهادیرا نوش  وانشیتا ته 

 :هم سوار کرد و گفت ی رو

  گرا ی چون نگرشت نسبت به عشق کل  ؟یتونیچرا نم  یدونیم_

ت که  کن  دقت  حرف   هی  ی وشده.  از  چندبند  از    نیهات  بار 

به    گهینتوانستن د  هیمنم    ؟ی نتوانستن استفاده کرد   ی کلمه

بات  یتونیکه چرا نم   گمی و م  کنمیهات اضافه محرف   ا ی بجز 

 !؟یبش ی اگه ی عاشق زن د
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محترمانه    یلیسوال نبودند، پس خ   نیقادر به پاسخ ا  کلمات

سکوت کردم.  ه   یسکوت  کس   ی اهویکه  همه   ینبود  که  بود 

 .نباشد دیبا گفتندیم

چون قلبت هنوز هم پر از غمه از دست دادن اونه.  یتونینم_

جا  یوقت که  واضحه  کامالً  کنه  احاطه  رو  قلبت  تمام   ییغم 

ن  ی تو  گهید  یکیاومدن    ی برا پره... خب   ست،یقلبت  همش 

جد بش  ی کجا  خوادیم   دیعشق  براش   ییجا  یوقت   نهیدلت 

 ست؟ین

[17.05.21 23:03] 

#۹۶ 

حفظ کرده    وارید   ی رو  یقاب عکس خال  ی نگاهم را رو  همچنان

که   ی ابود. پارچه   ترمه  ی با پارچه   ی از خاتم کار  یبیبودم. ترک

از اصالت    یگذشته بود و نشان  ی ن قاب خالبه شکل شال از درو

  ب یترک  نیا  دنیخانه طراح لباس بود و د  نیبود. زن ا   یرانیا
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... ناچاراً چشمانم را بیعج  ابود ت  بایز  شتریب  ،یاز هنر با دلتنگ 

 .نیامیشدن سمت بن لیکردم به متما یراض

 کنم؟  کاریچ  دیخب من با_

 .بود نیامیو اعتماد در چشمان بن  دیاز ام  ی ابارقه

سرت برن   ی اجازه بده افکار گوناگون تو  یعنیافکار...    ی تماشا_

  ی ازشون نداشته باش. اجازه بده هر فکر   یترس  چیو ه  انیو ب

سرت غلت بخوره. خودت    ی که هست آزادانه تو  یتیبا هر ماه

مثل   همزمان  طور  یتماشاچ   کیهم  تماشاشون    ی تئاتر  به 

 هی. اجازه بده  ئهر نه انگار اون افکار متعلق به توکه انگا  نیبش

قد علم کنه. اجازه بده افکار و   تیمیفکر قد  ی جلو   گهیفکر د

با هم گالو ول  زیاحساساتت  تو مداخله نکن و طرف    یبشن، 

تعصب و احساسات   گهی. اونوقته که دریرو نگ   چکدومشونیه

کم   رنیم  یمیقد و  واقعکنار  به  چشمت  و    تیکم  ممکن 

 .شهی ناممکن روشن م ی هاخواسته
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ها و آموزه  ریارتدکس بود که بر تفس  ی هودی  کی قبالً    نیامیبن

  ک یکه    وایبا ش  ییداشت. اما بعد از آشنا  دیتاک  یمتون مذهب

 دا یپ  رییتغ   زیبود نظرش در مورد همه چ  یرانیزن مسلمان ا

کرد و باز از نو ساخت. به    رانیکرد. عشق تمام وجودش را و

تلمود طرد    روانی آورد و از طرف خانواده و پ  ی اسالم رو  نید

آهنگساز کنار  در  مطالعه  ی شد.  به  و   ی شروع  عرفان 

کرد    دای پ  ر ییتغ  زی کرد و نگرشش نسبت به همه چ  ی روانشناس

 ” کردی برتولت برشت خالصه م  ی گفته   نیرا در ا  اشجه ی و نت

  لش یکه بخواهند تحم   شودیاعتقاد از آنجا خشک م   ی شه یر

 ” کنند

 .ستآماده  گهیساعت د کی... شام تا ی جوزف خوش اومد_

ش   نگاه حضور  جمع  حواسم  حوله   وایو  با  شد.  مقابلم   ی در 

 .مشغول خشک کردن دستانش بود یکیکوچ

 .ی ممنونم. بخاطر من خسته شد_
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با باز کردن آغوشش    نیام ینشست و بن  ن یامیمبل کنار بن  ی رو

  وا یشد و دستش را از پشت گردن ش  ینیهمنش  نیا  ی رایپذ

 .کرد زانی او آو فینح ی شانه ی عبور داد و رو

  نطور یهم  شم،یخوشحال م  یلیمن خ  نجایا  ی ا یکه م  یوقت_

 .نیامیبن

زن   نیا  ی در زبان و چهره   یژگیدو و  نی... ایو مهربان  صداقت

 .بود دایهو

[17.05.21 23:03] 

#۹۷ 

 ی تو  نکهی. اشمیخوشحال م  یلیشما دو تا خ  دنیمنم از د_

 .خوبه یلیخودم حفظ کردم خ ی شهر شما دو تا رو برا نیا

پوست   ی نه یزمدر پس   اشیکه چشمان مشک  ی زد. زمان  لبخند

ب و  لب   ی نی روشن  با    ی هاو  لبخند   کی متناسبش  طرح 
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تغ  ز  یشرق  یزن  شدند،ی م  ریی دستخوش  تصو  بای و  به   ر یرا 

 .دندیکشیم

 رونیاز آشپزخونه ب  یکه وقت  د یکردی صحبت م  یدرمورد چ_

رو به    گهیشده بود که همد  ییها آدم   هیهاتون شباومدم چهره 

 کنن؟یزور تحمل م

با  ی... به راستوایصورت ش ی رو دیتاب ی با لبخند نیامیبن نگاه

ب انسان  که  بود  داشتن  معنا   با یز  نگونهی ا  ار یاختیدوست 

 .گرفتیم

تو_ جوزف  جذاب  عکس  مورد  گاهرسانه  ی در  بهش   یها... 

 .داره یو جذاب بایز ی چهره  نقدریکه ا کنمی حسادت م

او مدیخند  وایش بن  میدانستی. هم من و هم  مزاح   نیامیکه 

 .ندارد ی ابا حسادت رابطه  چوقتی چون ه کندیم

نگ   ادیز  نیامیبن_ سخت  خ  ریبهش  قرار   یل یجوزف  جوونه! 

خودمون رو به   ی کردن خواسته  دیکه با سرزنش و تهد  ستین
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حتمیکن  لیتحم   یکس خواسته   ی.  آدم اگه  اون  نفع  به  مون 

  .باشه

 :به من زد و گفت یچشمک نیامیبن

تا مردم رو   ستمی ن  یروحان  هینگران نباش! من که    زمیاوه عز_

کنم و از جهنم دور... به قول ژان   قیرفتن به بهشت تشو  ی برا

  را یز  کنمیبهشت و جهنم اظهار نظر نم  ی کوکتو، من درباره 

 .دارم یدر هر دو دوستان

 … بود  ن یدلنش  میبرا  یهماهنگ  نی. امیدیسه با هم خند  هر

 ی و کم   نم یبب  باتریندتر بخندم، زبل  شوندی دو نفر باعث م  نیا

 .میای کنار ب میبهتر با دردها

  ی اشه ی. با فندک شزیجدا شد سمت م  نیامیاز آغوش بن  وایش

 رفت یرا روشن کرد. دود عود به سمت سقف م  زیم  ی عود رو

بود   نیریش  ی احهی را  ی . داراشدی متراکم م  نمانیب  ی و در فضا

  .ی تند یو کم  یهمراه با عطر شکوفه و نارنگ
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شان روشن بود و اوقات روز مثل چراغ در خانه   شتریدر ب  عود

 .داشتی را معطر نگه م داخل خانه  ی بسته  ی هوا

  .دهیم ی خوب ی چه بو_

لبخندش    نباریو لبخند زد. ا  ن یامیبرگشت به آغوش بن  وایش

 .تلخ بود

م   ی بو_ اون  دهیپرتقال  ا.  که  تو  رانی زمان   ی اخونه  ی بودم 

 ی هاه و گل خوشمز   ی هاکه پر بود از درخت   کردم ی م  یزندگ

 ادته؟یخوشبو... عکساش رو که 

 .تکان دادم دییتا ی را به نشانه  سرم

ب_ . کنمی و درکت م  دمیاوقات به تو حق م  شتری جوزف من 

برات کامالً    یوقت  زیچ   هی. عمق و ارزش  ستیدل کندن آسون ن

 زها یچ   نی. من دارم به ایکه ازش دور شده باش  شهی ممشخص  

م رو که  گذشته   ی هایاز دلخوش  یکیتا حداقل    زنمیچنگ م

بزرگتر برا  م یدلتنگ  ی هیما  نیاالن   ی سازه یخودم شب  ی شده 
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خان    ی باغچه   ی هادرخت و گل  یبو  ی عود به جا  یکنم. بو

 ...بابا

[17.05.21 23:03] 

#۹۸ 

پدرم بود و   ی پسرعمو  نیامیسکوت کرد و من فکر... بن  وایش

سال از او کوچکتر بودم.    ازدهیمن.    بانی و پشت  یحام  نیبزرگتر

شهر،   نیام و فرار کردم به اکه دست شستم از گذشته  یزمان

  یی های و بدبخت  ی رگبار  ی هابتیشد در برابر مص   ی چتر  میبرا

ساخت   ی هیماسرم. سر  ی رو  ختیریات باران مکه مثل قطر

موس  ن یاول مرا    امیقیآلبوم  جهت  همه  از  و  کرد  تقبل  را 

 میمن در گلو  ی صدا   ادینبود به احتمال ز  نیامی ساپورت. اگر بن 

  م یایو رو  شدیو هرگز استعدادم شکوفا نم   ماندی م  مصرفیب

 .ریتعب
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پ  وایش  سکوت مشتاقانه  من  و   ی ادامه   دنیشن  ری گی شکست 

 .شدم ش یهاصحبت 

خونه  _ ح  هیاون  اما  بهشته...  از  برا  فیقطعه  زود  من    ی که 

از اون خونه و شهر و کشور و بچه  نُه ساله که  م جهنم شد. 

  ن یکه به خواست خودتون دور شد  ن یامیدورم. برعکس تو و بن

تو بشم  گم  و  وطنم  از  بشم  دور  که  مجبور کردن  رو   ی من 

 .غربت

با    نیامی . بندیلرزی سبزکوتاهش م  راهنی دامن پ  ی رو  دستانش 

موها   ی ابروها آرام  خورده  م  ی گره  نوازش  را  .  کردیبلندش 

 .ببخشد یاو را تسل خواهدی با انگشتانش م ییگو

و   ی م باخبرگذشته  یزندگ  ی خوب از همه  یلیجوزف تو خ_

 کنم ی درکت م  گمی . اگه منطوریتو هم  یمنم نسبت به زندگ

که   یهست که دردهات رو تجربه کردم. تو از زن نیبه خاطر ا

و من از دخترم که عاشقش هستم.    ی دور شد  ی عاشقش بود
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م  یِتاوان  نیبدتر  ی دور عشق  بگ  هیاز    تونهیکه  . رهیعاشق 

ش رو باهاش امتحان  که خدا بنده   یِآزمون  نیتر سخت   ،ی دور

 .... مگه نه؟کنهیم

 .کردم دیی با سر که نه با دهانم تا نبار یا

م _ درست  سخت یگیکامالً  هم  مرگ  از  فراق  و ...  تر 

 .ترهوحشتناک 

ناراحتاحساس کرد مکالمات  نیامیبن  اسیو    یمان به سطح 

خاطر تالش کرد تا با مطرح    ن یکرده است به هم  دایتنزل پ

ها، ناشناس ترانه   ی آن فرستنده   ی درباره   یانتزاع  یبحث  کردن

 .بدهد شی مان را افزاسطح مکالمه 

 ؟ی نکرد دای هات پاز صاحب ترانه  ی جوزف هنوز رد_

نم_ متاسفانه...  زمان  دونمینه  با چه سرعت  ی در چه  اون   یو 

و تا بخوام   شمیم   ری غافگ  شهیکه هم  رسونهیپاکت رو به من م
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فکر    یها ازم دور شده. گاهو زمان رو بسنجم فرسخ  تیموقع

 !روحه  هیاون  کنمیم

 ی و با کنجکاو  د یپلک مرطوبش کش  ری پشت دستش را ز  وایش

 :گفت ی ادیز

اون آدم رو درک کنم. چرا خودش رو ازمون پنهون   تونمینم_

 ی لیخ  تونهیاون م  خبره؟یهاش باز ارزش ترانه   یعنی  کنه؟یم

 .معروف و ثروتمند بشه گهیکه م ییها راحت با ترانه 

مان به خاطر او به سطح  بابت که بحث   نیخوشحال از ا  نیامیبن

 :کرده بود، گفت دای ارتقا پ  ی باالتر

  ی عال  التیآدم مسنِ با تحص   هیها  ترانه   نیبه نظر من صاحب ا_

 .اتیادب ی در رشته 

 :و نامطمئن گفتم دمیکش امی شانیبه پ ی دست  سردرگم

 .آشناست  یقیآدم با موس  نی! اما مطمئنم که ادیشا  دونمینم_
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 .آدم با عشق آشناست نینه! ا_

 .ذهنم و دهانم ی تو دیمشت شد و کوب   وایحرف ش نیا

که ناگهان دستش را    یمطمئن  نقدریاز کجا ا  میبگو  خواستم

 میشد  زی مخین  نی امیدهانش و عُق زد. من و بن  ی گذاشت جلو

 .داخل راهرو  یبهداشت سیسمت سرو دی و او دو

 .گردمیمن االن برم خوامیجوزف معذرت م_

 .نگاه کردم. دستپاچه شده بود نیامیبه بن ینگران با

 .واستیبجنپ پسر مهم حال ش_

دادم دنبالشان نروم و تا برگشتنشان داخل سالن بزرگ    حیترج

حتماً به من اطالع   نیامیبن  شدی قدم بزنم. اگر حالش بد مخانه  

 .دادیم

[17.05.21 23:05] 

#۹۹ 
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بود.   شانییالیو  ی خانه  ی هاپنجره  غرب  و  شرق  سمت  به 

هم   یکه در آن بتوان  یداشته باش  ی االعاده است که خانهفوق

اش را. آنچه در نگاه اول و هم طلوع   ینیرا بب  د یغروب خورش

چوب    ال یحضور متر  آمدیم  ی به چشم هر مهمان و تازه وارد 

  ی ران یو ا  یسنت  لیبا وسا  بیخانه در ترک  یبود. کفپوش چوب

  ی رانیا  تیاز هو  ی رد  یکوزه و ظروف سفال  ،یمانند فرش سنت 

کوچک    ی گذاشته است. تابلوها  ی خانه به جا  ونیرا در دکوراس

را   یاز اصالت مل ینشان ،یسنت  ی هادر کنار بشقاب  وار ید ی رو

 .کردیم انیب

  ی بزرگ ناهارخور  ز یم  ی نور در رو  کیتفک  ی اشهیش  ی هاحباب 

انتها به فضا   کی رمانت  یرنگارنگ و حس  ی اسالن، جلوه  ی در 

 .بود دهیبخش

نگران  رشانیتاخ ب  امی حس  دوباره  آهسته سمت    داریرا  کرد. 

دستانش را از دو طرف    وایقدم برداشتم. ش  یبهداشت   سیسرو

فرنگ  ی رو عق    یتوالت  و  بود  کرده  بدنش  ستون  و  گذاشته 
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را جمع    وایبلند ش  ی دستش موها  کیهم با    نیامی. بنزدیم

  ان یلحظه تصور کردم عشق را م  کیکرده بود پشت سرش...  

 .سنجاق کرده است شیموها

م  نیامیبن_ خوبه؟  ماش  ی خوایحالش  برم  روشن   نیمن  رو 

 .کنه شنهیپزشک معا هی دیبا مارستان؟ یب مشیکنم تا برسون

مکان   نیتراش را به محکمپشت سرش زانو زد. آغوش  نیامیبن

مکان   نیرا مستقر کرد در ا  شیهاشانه   وایمبدل کرد و ش  ایدن

 .امن

 .ستیپزشک ن ی نهیبه معا یاجیاحت_

 شه؟ی که هرلحظه حالش داره بدتر م  ینیبیمگه نم_

 .آرام پشتش را مالش داد نیام یدوباره عق زد. بن وایش

عق بزنه خوب    گه یدو بار د  یکی   شه،یم   ی نجوری روزها ا  یبعض_

 .شهیم
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 .و دست گرفتم به چارچوب دَر دمیترس

 شده؟  یچ نیامیبن_

چشمانش را بسته بود و    وایزد. ش  ی حال من لبخند  دنید  با

 .رد شده بودرنگ پوستش ز 

 .شمینگران نباش پسر! من... من دارم پدر م _

  دم؟ی درست شن  من

 ؟ یگیم ی جد_

 .زد  ی لبخند یناتوان تیچشمانش را باز کرد و در نها وایش

 .یشیعمو م گه ی اگه زنده بمونه شش ماه د_

 .را همراه با هم تجربه کردم  یو خوشحال جانیه شوک،

 .خوشحال شدم یلیخ  گمیم ک یتبر_

 ممنونم ازت جوزف_



379 
 

#۱۰۰ 

منصرف شدم. چون به هر    رم،یرا درآغوش بگ  نی امیبن  خواستم

داشت پس    از ینگه داشتن همسر باردارش ن  ی دو دستش برا 

 .امکان در آغوش گرفتنش نبود

. یبهداشت  سیزدم از قاب سرو  رونیقدم عقب رفتم و ب  چند

 .شانیزل زدم به هردو

عالقهنیامیبن ترک ...؟  همسرش  به  از    یبیاش  هماهنگ  بود 

 !و مراقبت و عشق  تیحما

 ی ریاش به همسرش را بدل نکرده بود به زنج...؟ عالقهوایش

تلف گردنش،  و  پا  از    یقیدور  عم  کیبود  ن  قیمحبت    از یو 

 !و عشق  هیدوسو

را تجربه   یعشق  نیچن  چگاهیخودم تنگ شد... من ه  ی برا  دلم

د   کردمینم نم  یت یموقع  ن یر چنو  نمگرفتمیقرار   دانستمی. 

م حسودم  او  اطراف  کندینبود  رفتار  به  حت  انمینسبت   ی و 
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دو نفره،   ی عاشقانه  یهمراه  کی   دنیکه با د  یی . تاجازانمیعز

  .شود از اشک ز یلبر میهاام بلرزد و چشمچانه

 دانستم یلحظه فقط دلتنگ بودم. نم  نیا  دنیتا قبل از د  من

 .کندی حسود و تنها م  یکه نداشتن او، مرا کودک  رسدی م  ی روز

دادم به آن و زل زدم    هیسر. تکپشت   واریبه د  دیرس  میهاقدم

مقابلم... تابحال حسرت بودن در    یبهداشت  سی به در باز سرو

بود  یبهداشت  سیسرو  کی خورده  هوس    د؟یرا   کیدلتان 

نفر دو  رو  ینی چن  نیا  ی ه خلوت  و   ف یکث  ی هاکی سرام  ی را 

 کرده بود؟  یبهداشت سیسرو ی آلوده 

 .هم حسرت خوردم و هم هوس کردم من

ام  آن بن  ی دواری همه دُز  کرده بود    قیبه روحم تزر  نیام ی که 

 .هوا ی تو  دیمثل الکل پر

از او، دلم از همه چ  نیا  قتیحق و همه کس   زیبود که بعد 

د و  بود  شده  ه  گریکنده  د  چیبه  آدم  و   ی گری مکان 
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شبدیچسبینم تکه   یچسب  هی...  که  کاغذ  از  شده  از    ی اجدا 

د  و  کنده  خودش  با  را  ه  گریکاغذ  به  آن  از    ز یچ  چیبعد 

 .چسبدینم

[19.05.21 23:26] 

#۱۰۱ 

                                                                                                                                                                                   

 تهران

 :وسفی

 .اشنه یس  ی دارو را پرت کردم تو  ی سه یشدم و ک  ن یماش  سوار

و    ی کرد  یات حاال راستش رو بگو؟ امروز چه غلطداروه  نمیا_

 ؟ ی خودت کرد کیمنم شر

شده بود   هاتیم   هیانداخت. شب  سهی ک  اتیگذرا به محتو  ینگاه

 .دیلرزیم یعصب  مار یب کیو دستانش مثل 
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  نگفت کدومشون مسکنِ؟ وسفی_

 .دی کش شیبه پهلو یدست

 .از درد رمیمی ... دارم می آ_

 .دمیدارو را از دستش قاپ  ی سه یک

اگه جوابم رو ندی ریمیبه جهنم که م_ جا    نیخودم هم   ی . 

 .کشمتیم

  .دیدرد به خودش لرز از

 یدرد کوفت  نیا  کمینپرس. بذار    ی زیتو رو خدا فعالً چ  وسفی_

 .کنمیم  فیرو برات تعر  زیآروم بشه بعد خودم همه چ 

 .نیفرمان ماش ی رو دم یمشت کوب با

کرد_ مسرره یخ  ی دختره   ی غلط  تا   یخوای...  بدم  فرصت 

 ...یمن رو نم  ؟یاحمقانه جور کن  لیمشت حرف و دل  هیم  واسه
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جن_ کردم...  ماهه   نیکورتاژ  اون دو  حاال  انداختم...  رو  م 

 ؟ ی دیرو م یلعنت  ی هاقرص 

معلق ماند... منتظر بودم که سقوط   نیماش  ی کورتاژ تو  ی کلمه

 !کند

به من که    ی و بعدش زنگ زد  ی ختت رو اندابچه  ؟یگفت  یچ_

 و ببرم خونه؟ رونیب  ارمیتو رو از اون مطب ب امیب

تند  میهارا مماس لب  دستانم به  در آن فوت   ی قرار دادم و 

 حرف؟  ن یا شدیمگر هضم م شدم؟یکردم... مگر آرام م

 ...من وسفی_

 ن یبه در ماش  د یدهانش. چسب   یرا باال بردم تا بکوبم تو  دستم

در آن لحظه مچ  اش ی خودش جمع شد. ضعف و خوار ی و تو

 که زدن نداشت؟ فیآورد. ضع  نییدستم را گرفت و پا

با    ؟یتونست  ی کثافت... چه جور   ی صورتت دختره   ی تف تو_

 ه ی تو    ی من رو  ؟ی قتل کرد  نی ا  کیمن رو شر  ی اچه اجازه 
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که دشمن   ،یکه قاتل  دونستمیباز کرده بودم. نم   گهی حساب د

 .یحد احمق  نیکه سست عنصر و تا ا ،یخودت ی جون بچه

 .زد هقهق 

 ی نطوریا  دونستمیمن مجبور شدم. نم_

 .از درد رمیم یدارم م ی ... واشهیم 

زده بود و توجه    رونیب  نیاز ماش  میبه جوش آمد. صدا  خونم

به رفتار غ  را  جلب    نیداخل ماش  ی هاآدم   ی عاد  ریرهگذرها 

 .کرده بود

  گه یتو که د  که؟یبا اون مرت   دنی به خواب  ؟ی مجبور شد  یبه چ_

خبره  رابطه   نیا  ی هزارماشاهلل  شدجور   نیا  ی دینفهم  ،ی ها 

خاک    کنه؟یشکمت رشد م  ی تخم حروم دو ماهه که داره تو 

 نقدر یبازم کمه. ا  ادی سرت ب  یاون سرت که هر چ  ی دو عالم تو

 ی موندهرفت ته    ادتیکه    ی بغلش وا داد   ی و تو   ی هول بود

 شکمت جا نمونه؟ ی هوسش تو
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[19.05.21 23:26] 

#۱۰۲ 

به خاطر به    اشی شرمسار  نی. ا دیدستانش صورتش را پوش  با

 .بود شیهاحماقت  ی جه ینت دنی حرف کش

در موردم    خوامیم نمواسه  ی ... بسه... فقط تو موندوسفیبسه  _

 .از دستت بدم خوامینم  ،یبد فکر کن

آوردم و از    رونی را ب  یآب معدن  ی بطر  نیداخل کنسول ماش  از

 .ی مسکن قو کی دارو  ی سه یداخل ک

 کوفتت کن ری بگ ایب_

. دیآب را سر کش  ی قرص را داخل دهانش انداخت و بطر  عیسر

 .نگاه کردن به من را نداشت ی رو

 !ت خبسر  ی خاک تو_
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رو   شیهانفس   ی صدا عرق  و  شد  بلند  درد  شدت    ی از 

 .ش یهاقهیسُر خورد سمت شق  اشی شانیپ

کارمنداش رسواش    نیدم اون شرکت و ب  میری االن م  نیهم_

 .یِعوض ی همه بدونن چه حرومزاده  دی. بامیکنیم

که    میهادست   ی زدم و مهتاب خودش را انداخت رو  استارت 

 .دور فرمان حلقه شده بود

کار رو نکن. بخدا مهران روحش هم   نیتو رو خدا ا  وسفینه  _

  داد یکه اجازه نم  دونستیبچه خبردار نبود، اگه م  نیاز وجود ا

دنبالم... تو رو خدا شر درست نکن... من    ی ایبه تو زنگ بزنم ب

دستت... تو که خودت   ی رو  فتمیم   رمیمیم  ست؛یحالم خوب ن

 !ستین ی مرد نیاون همچ  ؟یشناسی رو ممهران 

اش اش زدم به عقب. شانهپس   یاز هر گونه رحم و لطافت  بدور

 .و صورتش مچاله شد از درد  نیخورد به دَر ماش 
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 ل یت رو تحودم سردخونه و جنازه   اومدمیامروز م  کاشی ا_

اونطورگرفتمیم بخدا  دوست آبرومندانه  یلیخ  ی ...  و  تر 

و تو هنوز    تیزندگ  ی . مهران گند زده به همه ی بود  تری داشتن

آدم    هی  ی واسه حفظ آبرو  ی دار  ؟یکنیم  تیازش حما   ی دار

د  آبرویب و  در  به  رو  همد  ؟یکوبی م  واریخودت  رو    گهی اگه 

بود؟ دادگاه رفتن   یچ  تونی پس اون مسخره باز  نیخواستیم

  ن ی بود؟ مهتاب تو همچ  یها انداختن چخانواده  نیو اختالف ب

و من خبر نداشتم؟   ی بود  ییهارابطه   نیاهل همچ   ؟ی بود  یزن

خودت رو   ی حاضر شد  ی ایب  شرفی به چشم اون ب  نکه یواسه ا

 الیبه خ  یکنیم مرد رو گرم    ه یتخت    ؟ی از چشم همه بنداز

 به بودنت؟ شهیدلش گرم م نکهیا

! انگار  آمدیکرد. مگر بند مرا پاک    شیهامشت دستش اشک   با

ا اشک از آن فوار   نگونهیشاهرگ چشمانش را زده بودند که 

 .رونیب کردیم
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! من خبط نکردم، یکنیاشتباه در موردم فکر م  ی نه بخدا دار_

 .بچه حالل بود و پدرش به من محرم ن یگناه نکردم. ا

[19.05.21 23:26] 

#۱۰۳ 

   

 .سکوت کرد شیهافحر  ی ال به ال  

رو تو بهتر از هر کس    نیا  ستمی نبودم و ن  دنیمن اهل هرز پر_

 .یشناسیچون منو خوب م یدونیم ی اگه ید

  ام؟ ی آخر دادگاه رو باهات ب  ی جلسه  یخواستینم   نیواسه هم_

بشم   زیبا مهران گالو  یترسیم  یگفتیهمش دروغ بود که م

زنش  یهمه مدت پنهون نیتا ا یالق نگرفتط  قه؟ یو دست به  

ه  یبمون م  چکسیو  رو  تو  اگه  اون   هیکه    خواستینفهمه؟ 

و    اتونقول و قراره   ی همه   ریز  زدی نم  یهفته مونده به عروس

بق   ی جلو نم  گفتینم  هیچشم  کنه.    تونهیکه  ازدواج  باهات 
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و   یو بشکن  یاجازه داد آبروش رو تخمه کن   ی چه جور  ییدا

کن م  ی تو  یتف  فکر  همه  گرفت  کننیجوب؟  طالق  . یتو 

ت...  واسه   گردهیشوهر خوب م  یپ   هیدر و همسا  ی مادرجون تو

  ی تو  رفته؟  ادتیرو    شی ... چهار سال پشهیباورم نم  ی ... وای وا

و اون   خوامیکه من مهران رو م  ی زدیسر و صورت خودت م

  ی اونقدر خر بود  یعنیشد؟    یدفعه چ  هیپس    خواد؟یمن رو نم

 دم یپرسیم  یوقت  ؟ی دیو دست ازش نکش  یکه باز دنبالش رفت

  ی خوردیمهرانه، چرا قسم و قران م  زنهیکه بهت زنگ م  یاون

 ی که هر بار تو  واخرا  نیچرا ا  فهممی حاال م  ست؟ یکه اون ن

م ا چشم و ابروش واسه ب  گهید  نمش یبی م  هایو مهمون  ابونیخ

... تو نگو دهیم  لمیو لبخند ژکوند تحو  کشهیخط و نشون نم 

. شرخوابه یبراش و پشت سر ز  شهیم  زیخانم جلو چشم ما ت

  نه یو دعوا به خاطر ا  کلاز کل   دنی و دست کش  یمهربون  نیا

 ؟ ی دیم سیکه تو بهش سرو

 .دیکش  غیگذاشت و ج  شیهاگوش ی را رو   دستانش
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دختر عاشقم...   هیمن فقط    ستم،یکن... من هرزه ن تمومش  _

 خوامی در موردم بگه بجز تو. نم  ی هر چ  ی هرک  ست یبرام مهم ن

برنجه    ای. تموم دنینیو من رو خراب بب  یدر موردم بد فکر کن

از من، تو دست    ینش  وسیاز من، تو ما  یتو نرنج  یبه جهنم، ول

 ام یار مکن  یمن با از دست دادن هر کس  وسفی از من.    ینکش

 ؟یفهمی م نویبجز تو. ا

شکل   نیا  ی گرفت... گند بزنن به دل من و مهتاب برا  بغضم

 .عاشق شدنشان

م _ راست  غ  یگی اگه  فکر  چرا  مهمم  برات  آبروم    رت یکه  و 

ن  ی نبود نم  ؟یستیو  گوش  حرفم  به  کار   ؟ی دیچرا   ی چرا 

مرد آشغال    هیدست    ی احساس کنم ناموسم اسباب باز  ی کرد

 هوسباز شده؟ 

از جعبه   کی  دستمال  ب  ی رو  ییمقوا  ی برگ    رونی داشبورد 

 .گرفت اشی نیآب ب ی اش کرد و جلومچاله  د،یکش
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من مهران رو دوست دارم و علت بهم زدن اون مراسم   وسفی_

زوده    یلیازدواج خ  ی برا  کردیبود که مهران احساس م  نیهم ا

. خودت که میدار  اجیشناخت هم احت   ی برا  ی شتریو ما مدت ب

به دست آوردن دلم   ی م کرد! برامهران چه کارها واسه   ی شاهد

دوتام هر  موقع  اون  کنه.  فدا  هم  جونش  بود  بچه   ونحاضر 

و شش    ستیم بود و اون بساله  ۲۳مون داغ. من  و کله  میبود

  د یکه اشتباه کرده و نبا  دیمدت فهم  هیسال! خودش بعد از  

م  حرف رو به خانواده   نیگفتن ا  ی اما رو  زد،یم  رو بهم  یعروس

گفتم    یها من از دستش ناراحت بودم و الکنداشت. اون موقع

  ی محکم  لیسند و دل  چیکه من ه  یکرده در حال  انتیبهم خ

همون حس  انتشیخ  ی برا بجز  به   یالک  ی هانداشتم  خودم. 

ندونه و   ی زیچ  یکه فعالً کس   می با هم توافق کرد  نیخاطر هم

و    میبا هم وقت بگذرون  شتریب  کم یدو سه سال بگذره و    میبذار

مون موضوع ازدواج   میخواستیرو م   گهیبعد اگه هنوز هم همد

بچه هم حرومزاده   نیو ا  مهرانم. من هنوز زن  میرو مطرح کن
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اجازه ندادم که    نیمن بخاطر هم   یگینبود بخدا. تو راست م

ب  ی جلسه همراهم  دادگاه  چون   ی ایآخر  برم  تنها  و 

  شه ی هم  ی بشه و برا  ی جار  نمونیطالق ب  ی خطبه   خواستمینم

بود   نیاز دستش بدم. امروزم اگه بهش زنگ نزدم به خاطر ا

بچه رو بفهمه و فکر کنه تله پهن   هیمهران قض  دمیکه ترس

 سر خونه   میو بر  رهی بگ  یکردم براش که مجبور بشه برام عروس

 ی الزم رو برا  یخودمون... من در حال حاضر آمادگ   یو زندگ

 هیتک   ی مشترک و اعتماد کامل رو به مهران برا  ی شروع زندگ

ندارم! حت ا  یکردن  به  م  نی مدام  د  کنمی فکر  بهش    گه یکه 

 .بشم جدافرصت ندم و ازش 

[19.05.21 23:26] 

#۱۰۴ 

   

 .صورتش ی توبا خشم و عتاب رفتم   
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نداشت  یآمادگ_ اعتماد  خورد  یو  خواب  ی گوه  و   ی دیباهاش 

 گه ید  یهمه گفت  ی رو  ی تو  ی گوه خورد   ،ی ازش حامله شد 

واسه زمهران  و  مرد  بود  ی رکی رزی م  شد  ی باهاش  زنش  .  ی و 

ات مشخص ... حرفات بدون مفهومه، موضعی اوونه یبخدا تو د

هستین من  ا  دمینفهم  یچی .  مسخره   نیاز  که    ی اداستان 

. اصالً حاال که فکرش رو ستیدردت مشخص ن  ،ی دکر   فیتعر

  کنهی. داره ازت سواستفاده مهیاد یمهران از سرت هم ز  کنمیم

شد   انتیبه خودش خ  یکرد و رفت؛ وقت  انتیبه واهلل. بهت خ 

 هیخر مثل تو باشه    هی  یتو، آره؟ تا وقت  شیبدو بدو برگشت پ

 رش و آخ   رهیبگ  ی هست که ازت سوار  خر سوار هم مثل مهران

که همون بار اول سرت آورد. تو    ارهیرو سرت ب  ییهمون بال

. با چشم بردیمنتت رو م   ی و هر مرد  ی تموم بود  زی همه چ

د مردها  دمیخودم  ا  ییکه چه  که    نیدنبال  گوشه   هیبودن 

بد نشون  بهشون  پ   ی چشم  جرات  و   دایتا  مادر  دست  کنن 
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 ی بود  یمتیق  یل ی. تو ختیخواستگار  ارن یب  رنی پدرشون رو بگ

 ؟یخودت رو ارزون فروخت نقدریچرا ا

. چقدر بدبخت بود، چقدر بدبخت  کردیم  هیهم گر   شیصدا

 !میبود

  ی من خودم رو ارزون نفروختم... خودم رو حراج کردم. حراج _

رو به طمع    پولی . پولدار و برهیگی هم چشم کس و ناکس رو م

کنم؟   کاریچ یگ یحراج شده. اما م ی طعمه نی واسه ا ندازهیم

 زها یچ  نیبراش ا  ینیدوستش دارم! دلِ آدم که عقل نداره بش

نگاه کن،    ی. دلِ آدم که چشم نداره بهش بگی بد  حیرو توض

 خواد ی رو م  یهرکس و ناکس  ی خوب هم نگاه کن که چطور 

 .یدون یکه اون رو همه کس خودت م ییبجز تو

قالب    ما در  و    ک یعاقبت  منتظر    هوده یب  د یام  ک یقلب 

 !...میدیپوسیم
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. ِیحماقته، خودآزار  ستیعشق ن  ی که تو دچارش شد  ینیا_

پناه   هی  دیو اون پناهگاهت. عشق با  یجو بشتو پناه   یعنیعشق  

م  نه  باشه  بجنگ  یجنگ  دونیامن  تو  هرلحظه  اون    یکه  و 

  ی عشق دلت رو زخم  ن ی! انیکنه. حال و روزت رو بب ت یزخم

 تر دخ  هیحال و روز مناسب    نی . اریگن یکرده و روحت رو زم

 ست؟ساله  ۲۷جوون 

امتداد    ابانی را به درختان کنار خ  نگاهش دوخته بود که در 

 .رفته بودند شی به سمت جلو پ نیماش

 .ه، اما دوستم دارهعاشقم نباش دیمهران شا_

ها سر و کار نداشت  از دست تو دختر! عشق فقط با دل آدم   آخ

حت شخص  یو  م  تیبه  سرک  هم  آدم  شعور  که    دیکشیو 

 !و احمق کرده بود شعوریدختر را ب نیا نگونهیا

خواستن    ی برا  ی محکم و قابل اعتماد  اسیدوست داشتن مق_

به پدرش   یکودک بستن   هیکه    ادیم  شیپ   یگاه  ست،ین رو 
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شلوارش رو    پی ز  نکهیمرد قبل ا  هی  ی. کاش بفهمدهی م  حیترج

 .قلبش رو برات بکشه باال ی کرکره  دی با نییبکشه پا

  ن ی کارش و با ا  نیصورتم. امروز با ا  ی زل زد تو  ی باسرخوردگ

د  ی هاحرف  احترام    ی زیچ  گریمن،  و  رفاقت  حرمت  نام  به 

 .نماند یباق نمانیب ی شاوندیخو

[19.05.21 23:27] 

#۱۰۵ 

   

که    یچشمات کس  ی حد راحته که جلو  نیتو تا ا  ی برا  یعنی_ 

 ومده ین  شی برات پ  یعنیبشه؟    ده یبخش   ی گریسهم تو بوده به د

ا  ی بش  ریکه دلگ  انتخاب نکرد و از خودت    نکه یاز  چرا تو رو 

 ؟ ی که چرا اون رو انتخاب کرد یمتنفر بش

 ...قرار گرفت و میهاهم دستانم مماس لب  باز
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. ستیراحت ن  ی عاشق  چیه  ی من، برا   ی نه برا  ستیراحت ن_

ا  شهی م  کاریچ  یول با د  نکهی کرد بجز  رو  و   ینیبب  ی گریاون 

 رون یهات بزنه بدلت بسوزه و دود از گوش   ؟ی ریخفه خون بگ

چون اون انتخاب    ادیاز دستت برن  ی انتخابت و باز کار  نیا  ی برا

تو بوده و تو   تی. اون اولویستیتو انتخاب اون ن  یتو بوده ول

 .یستیآخر اونم ن ی نه یگز

 .دیبلع صانهیلبش را حر ی و خون و اشک رو  دیگز لب

که   ییوقتا  ؟یچ   یعنی  یدلتنگ  یدونیاصالً م  ؟یچ  یدلتنگ_

 ؟یکنیم  کاریچ یشیدلتنگ نبودنش م

ماش  به دوختم.  چشم  داروخانه   ی جلو  ین یروبرو  مقابل  من 

 .شدند ادهیمسن همراه با همسرش از آن پ ی توقف کرد. مرد 

 ی برا  ی. دلتنگدی دیکه شما بهش معنا م   ی نه اونجور  یآره، ول_

شکله که هر   نی من به ا  ی. دلتنگستین  دنیند  یمن به معن
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اون رو بخوام و داشته    تونمیکه نم  دونمیم  یول  نمش،یب یروز م

 .باشم

از درد چشم فرو بست.   ی ارا محکم بغل گرفت و لحظه   شکمش

 .حالش خوب نبود

 !یتفاوتیها برات راحته. چقدر تلخ بحرف  نی چقدر گفتن ا_

که او    ینیوگرنه ا  کردی مغلطه م  تفاوت؟یراحت بودم و ب  من

 .بود بجز من یهرکس  گفتیم

به  ی برا دمیکش  تیلبم جا دادم و کبر ی گوشه گارینخ س کی

 .اشدن یآتش کش

فقط قانعم. قانع   ستمین  تفاوتیو منم ب   ستیگفتنش راحت ن_

 ؟یشناسی. مال مردمه و منم که مستیقسمت من ن  نکهیبه ا

 .ستمیباشم مال مردم خور ن یهر کثافت

 .بلند زد ی پوزخند
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دلت رو    یافتنی من اون مخاطب دست ن  دیشا  ،یگیدروغ م _

م که  رو  تو  اما  م  نیع  شناسم؟ینشناسم،  جون   یدیسگ 

 ؟ی ش... فقط بگو تو هم مثل من عاشق شد واسه

تهمت روا به من را... نگاهم را دوختم  نیانکار نکرد ا چشمانم

دود س  اشیتوس  ی مانتو  ی ه یبه حاش کردم    گاری و  را حبس 

 .امنهیس ی وت

م  وسفی_ شد  گمیباتوام؟  عاشق  دور  از  من  مثل  هم    ؟ ی تو 

 ؟یکنی ت رو با فاصله و از دور ابراز ماحساس و عالقه  ی همه 

از دور هواش    ؟ی ریم ی! از دور براش میشی مثالً از دور نگرانش م

قد و   ی از دور قربون صدقه  ؟یکنیم  یاز دور عاشق  ؟ی رو دار

م م  ؟ی ری باالش  فداش  دور  فاصله  ؟یشیاز  همون  دور   ی از 

 ی نیبی شدنش رو؟ م  ی گرید  ی عاشق شدنش رو و برا   ینیبیم

  ؟ی ریمی و دورادور م
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. حالم بد شد، حالش  گاریس  ی اپنبه   لتریزدم به ف  یقیعم  پک

 .بدتر شد

فاصله  ی فاصله_ از  برابر  هزار  ب  ی من  نزدشترهیتو  تو   کش ی. 

  ی تو  نیبشم مثل اون جن  کشیمن نزد  ،یفوقش طرد بش  یبش

 .ا یدن  نیاز ا شمیشکم تو سقط م 

فرق    یبه طرز نامرتب  شیموها  ،یشیپاک بود از هر آرا  صورتش

پر رنگ  از دوطرف صورت  و  بود.    اشده یشده  گرفته  قاب  را 

همه عوارض   هانیشده و ترک برداشته بود. ا  د یسف  شی هالب

 .مدت بود یدر طوالن یعشق اشتباه ک یمصرف 

[19.05.21 23:27] 

#۱۰۶ 

   

خ_  وقت  المیخوبه  که  شد  بش   یراحت  مورد    یتنها  در  و 

کن  ی هاحماقت فکر  بزن  یمن  حرف  با خودت  طرفه   هی  یو 
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و بهم حق   یکنیدرکم م  ییجاها   هیو    ی رینم  یسمت قاض

  ن یمهتاب بودم ا  ی اگه منم جا  دیشا  یگیو باخودت م  ی دیم

  !تا دل بده دادمی. مثل مهتاب تن مکردمی کار رو م

حق با مهتاب باشد و من بتوانم درکش کنم. اما بجز ما    دیشا

درک کند حالمان را. فقط ما    توانستینم  ی گر یدو تا کس د

از نبود    ستین  ی ا. گلهمیدیفهمیرا م  گریکدیکه    میدو تا بود

که دردش را   یکردن کس ! چون سخت است درک  یدرک کس

 !...و بس داندیفقط خودش م

  ش ی هاخنده   ی فقط صدا  هیکه بق  یمحال است درک کس  چون

حال خوبش و لبخند   نیبه ا  خورندی و حسرت م  شنوندی را م

اشک   ش،یهالب   ی رو م  شیهاچون  خفا  در  با    زد یریرا  و 

م  ی هادست پاک  اشک   شی هااشک   کندی خودش    ش ی هارا. 

  م،یما دو تا بود  نیهمه... ا  ی اش براخنده   خودش است و  ی برا

 !و مهتاب دممن بو
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ا_ تا  نیمحاله  رو  کردنت   دیی حماقتت  درک  عوض  به  کنم. 

بگ   خوامیم که  کنم  ن  یکمکت  عاشقت  که  درک   ست،یبه 

مثل تو؟ مثل    ی معشوقِ، اما کو عاشق  خته یر  اد یکه ز  ی زیچ

از نبودنش لذت ببر و بگو به جهنم   گه؟ید  ی های لیمن؟ مثل خ

  ی . بگو مگه با خواستن اونه که من خواستنخوادیکه منو نم

ز  شم؟یم از سرش  ز  اد یبگو من  نتونست  ا  ری بودم که    ن یبار 

دو و  بمونه  ل  ه یسمت    دیعشق  حد  در  و  سبک    اقت یآدم 

کف    نیمردم و همجنس خودم رو ع  هیخودش! مهتاب من  

و از ته دل بخواد از    یرو واقع  یکی. آدم اگه  شناسمیدستم م

 سازه ی مسخره م  ی بهونه  هیرفتن    ی محکم برا  ی ها ل یدل  ی همه 

به    کنهیم  لیبهونه رو تبد  هیموندن و اگه نخواد بمونه    اسهو

عشق   نیحفظ ا  ی رفتن. تو برا  ی محکمه پسند برا  ل یهزارتا دل

و فرصت مادر شدن   ی. دخترانگی رو به باد داد  یمهم  ی زهایچ

فقط به دست   ؟یمرد خوب بودن رو و اون چ  هیو لذت همسر  

 ...آورد. دلت رو، روحت رو، تنت رو
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آرام از   ش یهاصحبت  یکه ط  اشی نکرد به شال مشک  ی اتوجه

م  ی رو سُر  نها  نییپا  خوردیسرش  در  رو  تی و    ی افتاد 

  .اششانه

در سخت  . چقزمیکری  یهمه ساده لوح  نیحالم بهم خورد از ا_

 ی مرد حال هیرو به  یمردونگ ی و بخوا  یزن باش نکهیو زشته ا

 .یکن

را پرت کردم    گاریس   لتریدادم و با تمام قدرت ف  نییرا پا  شهیش

 !بود ی. امروز چه روز جهنمنیو دور کردم از ماش رونیب

  ر یخودکار بگ   هی خودکار بهتره،    شه یمداد، نَه مداد پاک م  هی_

برات مهم باشه،    د یکه با  یی زهای چ   هی  ر یدستت و خط بکش ز

  ک ی بهشون نزد  دی که نبا  ییزایخط بکش دور چ  ه یمثل خودت.  

خط    هی.  یارزشی ب  یفکر کن  شنیکه باعث م  ییمثل کسا  ،یبش

 کنن،ی م  مارت ی و ب  انی که برات سم  یی زایچ  ی هم بکش رو
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 ی دوستت دارن و در باطن برا  کننی که تظاهر م  ییهامثل آدم 

 .کننیزدنت تالش م نیبه زم

به گمانم انبار چشمانش را  دینوش ی از آب بطر گر ید ی اجرعه 

 دمیرا از دستش کش  ی انبوه اشک. بطر  دیتول  ی برا  کردی پُر م

سرکش انتها  تا  گودمیو  خشک  می.  تلخ   یاز  س  یو    گاریدود 

اسوختیم با  با   نی. من  م  دیدختر  که    ی دختر  کردم؟ی چه 

 ن ینمجرد است و امروز از مطب سقط ج  کردندی همه فکر م

 !بودمش؟ دهی کش رونیبا شکم پر از خون ب

 !دست خودم ی موندم رو وسفی_

 !...نطوری زمزمه کردم، منم هم  رلبیز

باز_ نقش  از  شدم  خنده   ی خسته  و  بلند  ییها کردن   ی که 

 .بودنش  یبودنشِ نه واقع یصداش بخاطر توخال

 !...از تو شتریب زمزمه کردم که من هزار برابر ب ل ریز
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 .خسته شدم از خواستن و نخواسته شدن_

 !...دهیجان به لبم رس نطور،یلب زمزمه کردم منم هم  ریز

  ی چه یدوباره باز  ی قسم اگه بخوا  دیمهتاب به روح عمو حم _

مرت  اون  نم  گه ید  یبش  کهی دست  هم  اگه  ارمیاسمت  بار    هی. 

بعد تو رو و   کشمی دستش بخوره به تنت اول اون رو م  گهید

. من کنمیو هم م  تونمیکه هم م  یدونیآخرش خودم رو. م

  ن وسط باشه رگ گرد  زمیعز  یناموس و زندگ  ی کله خرم پا

امروز به کنمیکه فداش م  شهیعضو بدنم م  نیترکوچک از   .

نوکر  خودم  م  تیبعد  نم   کنمی رو  تنها    هی  زارم یو  هم  لحظه 

  ی بشه به شرط   شرفی حواست پرت اون ب  دمیو اجازه نم   یشبا

. که قبول  یفراموشش کن  یکن  یکه سع  ی که تو هم قول بد

اون   میتونیها متعلق به خودشونه و ما به زور نمدل آدم   یکن

 م یتونی. ما فقط ممیبزن  وندیخودمون پ  ی رو به مهر و عالقه

باش داشته  ا  میدوستشون  در  نکهیبدون   نیا  افتیانتظار 

ما فقط   ی. به قول خودت گاهمی احساس متقابل رو داشته باش
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نه   میو فقط حق دلتنگ شدن رو دار  م یاز دور عاشق باش  دیبا

داشته باشه. دوست    ناون آدم تا دوستمو  ی برا  ایتنگ کردن دن

زور م  ی داشتن  دوام  م   ی ارابطه   اره؟ی چقدر  لنگ  رو   زنهیکه 

 کرد؟  انتیرفته بهت خ ادتیشت. سرپا نگه دا شهینم ادیز

[19.05.21 23:27] 

#۱۰۷ 

 .دوباره  ختیاشک ر  

 !نرفته  ادمینه _

ارزش   کننیم  یرو در حق کس  انتیخ  یدونیم_ براش  که 

 ستن؟ یقائل ن

 !دونمیم_

 ست؟ یعاشقت ن یدونیم_

 !دونمیآره خوب م_
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 ؟یو رفتنش دائم هیبودنش اعتبار یدونیم_

 !دونمیم_

 ی کشی پس چرا دست نم  یدونیرو م  زهایچ  نیا  ی اگه همه _

 از دوست داشتن و خواستنش؟

 !دونمیکه نم ی ز ی تنها چ نیا_

و از صرافت    دیایتا سر عقل ب  کردمیم  ی من! چرا هر کار  ی خدا

 !بود؟ دهیفایب فتدیخواستن او ب

 ی خوایبشم و قاتل؟ م  وونهید  یخوایم  ؟ی ادامه بد  ی خوایم_

و قاتل    ینی رزمی ز  ی هامطب  نی ا  ی تو  یفتیباز راه ب  گهیماه د

 ی امتوجه   چیه  ؟یاز گوشت و خون خودت بش  گهید  ی بچه  هی

ا زد  ی گند  نیبا  نم  یهرکس   ی که  ازدواج   شهیحاضر  باهات 

  کنه؟

و با دستش ساعدم را در آغوش    میرا چسباند به بازو  سرش

 .گرفت. از ترس خودم به خودم پناه آورده بود
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م؟ چون چرا بهش نگفتم حامله  ی تموم شد. فکر کرد  گهید_

م رو شد. واسه  هاشی از گند کار  گهید  یکیباز    شیچند روز پ 

کنم؟ بخدا   کهیت   کهیم رو ت م راحت بود بچهواسه  یکنیفکر م

آت  ی تو بسوزم    ی ااما چاره   شه،یدلم  تنها  اگه خودم  نداشتم. 

بسوزه. حالم داره    خودمهم با    گناه یب  ی بچه   هی که    نهی بهتر از ا

... من چنگ زدم  تمیاز خودم، از وجودم و شخص  خورهیبهم م

 ی هابودم به بودن  یتا بمونه، که تنها نمونم. راض  یبه هر طناب

نبودن به  ولقش  و    ی هاتق  غرور  و  نفس  عزت  محکمش. 

از    یکردم و ه  رشیبه د  رید  ی هااومدن  یرو قربون  تمی شخص

 ی جمع شدن  کهی بشم در حال   افهخودم کم کردم تا به اون اض

شدم، کم شدم؛    ی در کار نبود. اون کامل شده بود و من ته

 !ساخت  چیه  هیتر شدم... عشق از من عاشق 

ب  نیا دوست    ی ودن براهمه آدم خوب رو که حاضر و آماده 

ا دنبال  احمقانه  منکر شدم؛ چون  تمام   نیداشتنم  که  بودم 

 خواستم یکنم. م  دایها رو در وجود اون پاون آدم   ی هایخوب
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که    یوجود اون بکارم در حال  ی که بهتر هست رو تو  یهرچ

 قلبش چون    ستدهیفای خبر نداشتم هزار تا دونه هم بکارم ب

 .در اون امکان نداشت یش یخشک بود و رو ریمثل کو

[19.05.21 23:28] 

#۱۰۸ 

   

و سرش را در آغوش   امنه یکردم سمت س  تی سرش را هدا  

 .آن زار زد ی شد و مهتاب رو یقبرستان  امنه یگرفتم. س

 :زدم لب

مراقبت    نفر فاصله گرفتن از اون آدمه.  هیاوج عالقه به    یگاه_

 .کردن از آرامش اون آدمه

تو  سرش برگشت  و  بلند کرد  فکر   یدل صندل   ی را  خودش. 

 .کرده بود  شتری تنش دردش را ب یدگیکش  نیا کنمیم
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  .را روشن کردم نی را چرخاندم و ماش چیسوئ

ا_ برگرد  نیبا  بق  ی وضع  و  مامانت    کار یچ  فهمنیم  هیخونه 

خونه   ی برگرد  ی خوایم  ی. مطمئنشهیو خون به پا م  ی کرد

 ها؟  کنن،ی م چتی سوال پ ییو زن دا ییخودتون؟ دا

رو  با انگشتانش  اثر   ی هاخط  شهیش  ی سر  و  رنگ  بدون 

 .دیکشیم

تنها باشم.   تونمی نم  گهی. خونه خودمون بهتره. دستیمهم ن_

دردسر بندازم.  ی که باز تو رو تو   شه یکنم نم ی ز یممکنه خونر

 گردن،یو تا آخرشب برنم  ادتی مامان و بابا رفتن کرج واسه ع

 .ادی . از پس مراقبت کردنم برمانهیدر جر شیهم کم و ب   ایمح

 .بزرگراه و دنده را جابجا کردم ی تو  دمیچ یپ

بهم   یزنیالزم بود زنگ م  یچرت نگو! هر وقت و هر ساعت_

  ر ی گیو پ   ایبه مح  زنمی زنگ م  کباریساعت    میخب؟ خودم هم ن
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 یخون تو  ،ی بخور  رمی گی . سر راه هم برات جگر مشمیحالت م

 .جونت نمونده

 نی اما ا  ن،یزم  ی قطره آب بشم برم تو   هی  خوادی بخدا دلم م_

  .ها رو از تو نشنومحرف 

 .هیگر ری ز زد

 بدبختم مگه نه؟ یل یمن خ وسفی_

  د؟ یکه خودتان از فقدانش رنج ببر  دیاده یبخش  ی زیاز چ  تابحال

ام  دمیمن بخش که مثل خودم بد   ی ام به دخترنداشته   دیاز 

 .باخته بود به عشق

.  ی ریرو بگ   یبدبخت  نیا  ی جلو  یتونی م  ی ایاگه به خودت ب_

حال و    نیکه به ا  یدوباره سرپا شو و پشتِ پا بزن به هرکس

 .شهیها مزخم   ام یروز انداختت. گذر زمان خودش باعث الت
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از وقت_ ساعتم هم   یلعنت  ی هااون رفته عقربه  یگذر زمان؟ 

 .خورهیو تکون نم  ستادهیانگار ا

  .به پدال گاز آوردم ی شتریب فشار

 شی ناله نکن، البد ساعتت باتر  ی الک  نقدریحرف مفت نزن و ا_

به بعد آه و    نی... از ا خورهیهاش تکون نمتموم شده که عقربه

 ناله نشنوم ازت خب؟

 .زد جانیب ی اشک چشم و خون دل، لبخند با

  حت ی غمش در دل نگه دار، نص  ییگو  یبابا، هم  به قول خان_

 دلت کو؟ ییگویگو! نم

قابل    ری عصب دندانم، خشمم غ  ی که سوزن فرو کردن تو  انگار

 .کنترل شد

مرت_ اون  اسم  ماه  آخر  تا  قسم  بخدا   ی تو  دیبا  کهیمهتاب 

نبشناسنامه  اگه  بخوره.  کش   نمیت خط  رو  دهیخطه   ی شده 
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م دست  رو  جوراب    ی تو  ندازمیاسمش  مثل  و  دهنش 

 .کنمی برعکسش م

 :برداشت و مضطرب گفت اشی پا ری داروها را از ز ی سه یک

 .شهیهمون م  یتو بگ یهر چ ؟یشیم وونهید  هویباشه چرا _

نشد به خوردنش و گفت    یجگر گرفتم. راض  خی چند س  شیبرا

بخورد. اصرار نکردم و نگاهم    ی زیچ  تواندینم  ردیتا دوش نگ 

  .افکار ذهنم گم شدم یشلوغ  ی و تو را دوختم به جاده

نشسته   تیعشق با حسن ن  یکنیکه گمان م  ی الحظه   درست

به احساس و باورت   زندیسخت و محکم م  ی ا در دلت، ضربه

 !...را اتنانهی تا دگرگون کند افکار خوشب

 وسف؟ی_

 .سر رفته بود امحوصله

 زهرمار _
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[19.05.21 23:28] 

#۱۰۹ 

که   دانستیخودش هنوز نم  دی بود. شا  یاز دستش شاک  دلم

 .زده است اشیبه زندگ ی ریچه گند جبران ناپذ

 وسف؟ی_

 .رونی فوت کردم ب  یرا عصب نفسم

 کوفت_

 بد نشو گهیحالم بده تو د وسفی_

 به درک _

 :دینال  باتضرع 

 تو رو خدا وسفی_

 .اشیتابی در برابر ب اوردمیتاب ن نیاز ا شتریب
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 جانم؟_

 حاال شد _

  ی به ظاهر آروم شده باشم، اما تو  د یبخدا، شا  ییپررو  یلیخ_

بار چاقو    ستیدهن تو و ب  ی تو  دمیذهنم تا حاال چهار بار کوب

 .شرفیشکم اون ب  ی فرو بردم تو

 .سرش گذاشت ی و دستش را رو  دیترس

نر  وسفی_ به خاطر من  رو خدا  به جون    سراغ مهران،  ی تو 

د قسم  نم  گهیخودت  د  برم،یاسمشم  وقت  چند  هم    گهیتا 

م  ی برگه رو  چ  دم یم  ارمیطالق  تو  من   تیزیدستت.  بشه 

دهنم    ی اصالً بزن تو  ار یسر من ب   خوادیدلت م  ی . هر چرمیمیم

 هاش مهران نشو و با  ک ینه چهار بار که چهار هزار بار، اما نزد

 نشو باشه؟ ری درگ

اسم    دنیشد. با د  شیهامانع ادامه دادن التماس   لمیموبا  ی صدا

 .تماس ی برقرار  ی درنگ نکردم برا ل،یموبا ی صفحه  ی پناه رو
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کجا رو   دونمی... کجا؟... آها م گه؟ یساعت د  میجانم پناه؟... ن_

 .فتمی... باشه من االن راه میگیم

 .داشبورد انداختم  ی را رو لمیموبا

از هر   ی زیباارزشه. هر چ خوشبحال پناه. واسه همه محترم و  _

 !بهش... چقدر برعکس منه گنیبخواد نه نم یکس

 .در خانه توقف کردم ی جلو

اون  _ هم  تو  اگه  خودشه.  رفتار  بخاطر  پناه  احترام  و  ارزش 

هم    که یاون مرت  ی رو برا  ی و خانواده دار  لیفام  ی که تو  ی غرور

ا  یداشت م  نیاالن  نبود.  روزت  و  ب  خواستمیحال   ام یباهات 

ازت راحت بشه بعد برم، اما   المی تا خ  نمیبش  یساعت   هیخونه و  

 ی که منش  یصبحبرم دنبال پناه چون    دیبا  ی د یخودت که د

 چ یو مجبور شدم سوئ  دمیبهم زنگ زد ترس  یاون مطب کوفت 

 .آرشام رو ازش کِش برم و خودم رو زود برسونم به تو نیماش
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ظرف    ی سه یک و  برداش  کبار یداروها  را  جگر  به مصرف  و  ت 

 .نیشد از ماش  ادهیزحمت پ 

  کنم ی جبران م  گمی... نمی امروز از صبح تا ظهر عالف من شد_

مواظب   گمی... فقط مستیتو قابل جبران ن  ی هاچون محبت 

  .خودت باش

سرش مرتب کردم. دلم    ی شدم و شال را رو  اده ی پ  نیماش  از

 .بد نگاهش کنند هیدر و همسا خواستینم

درد داره و خون،   ؟یکنی رو حس م  نیاون جن  یخال  ی جا_

. شهیپر م  یخال  ی کم اون جامدت کوتاهه و کم  هیاما همش  

مدت درد و خون   هیمهران رو و    یخال  ی جا  یتحمل کن   هیکاف

 .یشی راحت م ؛یشی دل خوردن رو، بعدش آروم م

 .و با اشک سمت در رفت د یرا بوس امگونه

 .شده بود چارهیپشت نگاهش کردم... چه ب از
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م  هر را پس   میکردیچقدر هم که تالش  نخواسته شدنمان 

به نظر برس  میبزن از نظر روح  هودهیب   میو خوب  و    یبود، ما 

 !میبود میتی یعاطف

[22.05.21 23:59] 

#۱۱۰ 

 :پناه

خوب   ی اآمدم. حالم به اندازه   نیی پا  اطیبه ح  یمنته   ی هاپله   از

با عز  توانستمی بود که نم و  نکنم.    مش یتقس  زانم یتنها بمانم 

  ق ی عم  یخوشحال  نیکه مستحق ا  دیبه گوشم رس  ی امروز خبر

 .بود

مان بودم در شب.  خانه   ل یو اص  یسنت  ی حال و هوا  ن یا  عاشق

کرده   یرا آبپاش  اط یبابا حگذشته خان  ی هاامشب هم مثل شب

تر از چند بود و هندوانه داخل حوض انداخته بود. هوا خنک 
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داشت و فقط   ییشده بود. تابستان امسال تب باال  شی ساعت پ

 .آمدیم  نییپا شیاز دما یغروب بود که کم کینزد

 باباخان  یخسته نباش_

پا  لنگیش را  آب  س  ی باز  به    بیدرخت  برگشت  و  کرد  رها 

 .عقب

 م برکت خونه یسالمت باش_

  شتر یب  کرد،یم  ی را همراه  میهاکه از صبح تا االن لب   ی لبخند 

 .شد انینما

 م؟واسه  ی زیریم  ییفنجون چا هیمادر جون _

  نیبش ایآره قربونت برم ب_ 

 ی نشسته بود کنار بساط قور  یتخت چوب  ی در انتها  مادرجون

حافظ    وانیبزرگش را به چشم زده بود و د  نکیو سماورش. ع

 .دستانش جا خوش کرده بود انیم
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 ن؟ یرو شست هاگ ید_

  یی پر کرد از چا مهیرا تا ن کیرا بست و فنجان کمر بار  وانید

 .رنگش ییآلبالو

گفتم   ی. هرچدیآره مادر عمو محسنت زحمت همه رو کش _

کن   م  ای  وسفیصبر  نکرد.  قبول  برگردن  اونا   گفتی آرشام 

 .شورنیخوب نم

با آب داغ پر شده بود از    گرشید  ی مهیرا که ن  ییچا  فنجان

 .دستش گرفتم

. کننیو آرشام وقت شستن دقت نم  وسفی  گه،ی عمو راست م_

باال   میآورد  نیرزمیرو از ز  هاگید  ادتونه؟یرو    شی چند ماه پ

  .مونده بود گیواسه پختن آش. رب پارسال ته د

 .دیآن روز بلند خند ی ادآوریبا  مادرجون
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  ی . طفلستیحواسش جمع ن  کم یم  بچه   وسفیمادر.    ادمهی_

  گ ی چرا ته د  دونمی نم  دش،یساب  ینشست و ه  گیرفت ته د

 .نشده بود ز یخوب تم

و    ی اشه یش   در برداشتم  را  توت  یکیقندان  خشک   ی هااز 

 .خان بابا را داخل دهانم انداختم یحاصل باغچه 

م_ هم  د  ن یگیخودتون  معلومه    گی کف  خب  بود!  نشسته 

  وسف ی  ریتقص  یتا بگ  ی رو مقصر کرد  گی. شما دنشیبینم

 !واقعاً که  ست؟ین

[22.05.21 23:59] 

#۱۱۱ 

د  دو ز  گر یفنجان  و  انگشتانش جفت هم کرد  با   ر یش  ری هم 

  ر ی ز  ی هاعمو و زن عمو که داشتند از پله   ی سماور گذاشت برا

 .آمدندیباال م نیزم
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  گ ی که عقل و شعور نداشت د  یمادر. اون  گمی خب راست م_

 .مبچه  وسفیبود نه 

تمام دهانم    اشی نیریله شد و ش  ابمیدندان آس  ریز  توت در 

 .کرد  دای پ انیجر

 نباشه؟  وسفیبار نشد حق با  هی یعنیدست شما... آخ از _

 .دندیعمو هم رسو زن  عمو

 تموم شد؟   دی خسته نباش_

را شل کرد    اشی روسر  ی عمو کنار مادرجون نشست و گره   زن

 .گردنش را باد زد ری و با دستانش ز

عز_ رزمیآره  رو  همه  محسن  با  نصف  شهیش  ی تو   میختی .   .

پر کرد. د  خچالی رو  برد  هاگ یمادرجون    ر یز  ی تو  میرو هم 

 ن یزم

 .و در آن طرف تخت نشست  دیرا محکم بوس امی شانیپ عمو
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 یتو  میرو جا بذار  هاخچال ی  نی ا  دیجد  ی خونه  میمادر رفت _

 .جور مواقع خوبه نیخونه. واسه ا نیا

 .اخم کرد مادرجون

 !میدیرو خر هاخچال ی نیمحسن هنوز سه سال نشده ا _

 .ینعلبک ی تو خت ی را ر اشییاز چا  یمین عمو

که برگ   گهیمن که نگفتم خراب و کهنه شدن. چند روز د_

واسه   مونهیجا نم  گهیخشک بشه د  هاوهیم  ی هیآلوها و بقزرد 

 .خچالتونی ی تازه تو ی وهیم لویگذاشتن دو ک

ب  خان حوض  داخل  از  را  هندوانه  جلو   دیکش  رونی بابا    ی و 

 .مادرجون گذاشت

 نه؟ ای هست  نیری سرخ و ش  نمیم ببرش بب خان_

 .شکم هندوانه   ی بزرگ را از وسط فرو کرد تو   ی چاقو   مادرجون
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باال آورده. خودش   وایرو که ش  ی گند   نینشنوه ا  یبابا کسخان_

داره واسه خودش    ای . رفته اون سر دنستیکه آبرو براش مهم ن

گردن   نجا یا  کنهی رو حواله م  ش ییآبرویو ب  گذرونهیخوش م

 .هاچاره یما ب

گرفت   ییچا  ی تفاله   ی دهانم مزه   ی حرف عمو، توت تو  نیا  با

 .و احساس کردم چاقو در قلب من فرو رفت نه هندوانه

ا  د یدونیعمو م_  د؟ یشکنی دلم رو م  دیهاتون دارحرف   نیبا 

چ  مامانم  بق  کاری مگه  شده؟  حامله  که  اونه  فقط   یه یکرده؟ 

تو  ل یفام   ی هابچه فرستاده  آسمون  از  خدا  دامن    ی رو 

 مادرشون؟

ر  ی دست  عمو کش  ش یبه  حرف دیکوتاهش  مذاقش    میها.  به 

 !او هم دل من را شکست ی ها بود. خب حرف  امدهیخوش ن
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 ی دونه  هی  یکیخدا منو نبخشه اگه بخوام دلت رو بشکنم  _

بق و    هیبا    ل یفام  ی هازن  هیعمو...  نکردن  ازدواج  کافر  مرد 

 .بالد کفر پس ننداختن ی تو شون رو بچه

[22.05.21 23:59] 

#۱۱۲ 

 ی تو  یدرون مشتم جمع شده بود. بغض بزرگ  کمیتون  نییپا

خوب بلد   یلیعمو خ  گفت،یدرست م   وسفینشست.    میگلو

  ی کند. به حد  ل یلب را به بغض و اشک تبد  ی بود لبخند رو

احساس   دناراحت شدم که  لب   ی گریکردم کس  من   ی هابا 

 .زندی حرف م

ا_ دار  یزن  نیعمو  م  ی نطوری ا  دیکه    دیزنی درموردش حرف 

برادرتون! مادرزن پسرتون!   ی وهیتون، بمادر منه! مادر عروس 

که    دیدیو دشمن نشونش م  دی شی همه نسبت رو منکر م  نیا

عرف کرده؟    بشه؟ مگه مادر من خالف شرع کرده؟ خالف  یچ



426 
 

  دار   خوب ازدواج کرده و حاال هم ازش بچه   ی لیمرد خ  هیبا  

رو چرا   کننیم  ایدن  ی تو گهید  ی هازن ی که همه  ی شده، کار

وقته که    یلیخ  نیام یبن  د؟یکنیم  یتلق  ییآبروی واسه مادرم ب

 ی زن مسلمونه و تو  هیمادرم    دونستهیمسلمون شده چون م

زن مسلمون ازدواج کنه.   هیبا    تونه ینم  ی هودی مرد    هیاسالم  

  ی بار تو  هیفقط    هرو ک   ی مرد  ی مدام گذشته   نکه یا  ی به جا

در مورد    ستیبهتر ن  دیکن  ی ادآوری  هیبه من و بق  نیدیعکس د

مرد مسلمونه   ه یاالن    نیامیبن  دیمثالً بگ  د؟یاالنش حرف بزن

 هیاونقدر زن خوب  وایو ش  دهیکه خدا تمام گناهانش رو بخش

 ر ییرو تغ  تشیو هو  نیمرد به خاطرش حاضر شده د  هیکه  

 بده؟

سرد،    یخشم  یبه نشانه   نیسهمگ  یسکوت کرد. سکوت  عمو

 .و از نظر خودش موجه قیعم

ز  خان برا   ریبابا  و  زمزمه کرد  بار  را چند  اهلل  اال   یلب الاهلل 

 :گفت نمانیب ندیناخوشا ی دادن فضا   رییتغ
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  وایقسم من و مادرجونت از صبح که ش  دیباباجان به روح حم_

خوشحال  نیا از  داد  بهمون  رو  خودمون   ی تو  یخبر  پوست 

 .عروس من نبود، دخترم بود وای . شمیگنجینم

 ی ازیبزرگ از آب دهانم قورت دادم. ن  ی ارا با فشار توده  بغضم

  یهیبابا و مادرجون و بققسم سخت هم نبود. من، خان  نیبه ا

 دن یواکنش عمو به شن  نکهی. مثالً اشناختمیخانواده را خوب م

ب  ادیز  تیخبر عصبان   نیا ب  موردی و  و زن عمو  . یتفاوتیبود 

هم    هیبق باطن  در  شدند  خوشحال  ظاهر  به  که  همانطور 

 .بودند رنطویهم

بازار واسه    میسر فرصت بر  میبابا قرار گذاشت پناه جان با خان_

مادر، آخه من و    ای. تو هم باهامون بمیریبگ  یسمون یمون سنوه

 .کنهی ها فرق مبا شما جوون مونقهیبابات سلخان

[22.05.21 23:59] 

#۱۱۳ 
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بوسه   اشدهیچروک  دست و  گرفتم  آن    ی رو  یمحکم  ی را 

 .داشتنشان ی نشاندم... خدا را هزار مرتبه شکر برا

  .چشم  ی به رو _

 .باباانداخت به خان  یچشم نگاه ی از گوشه  عمو

 .کارهاتون نیا  بهیبابا بخدا ع _

 .شد یبابا عصبان خان

هاش  و آدم   ایمنم دن  ستی! قرار نخرمیم مواسه نوه  به؟ی چرا ع_

چون    زهیبرام محترم و عز  وایتو نگاه کنم. شوهر ش  دیرو از د

حاضر شده ازش    وایرو خوشبخت کرده که ش  وایمطمئنم ش

باشه و ستون خانواده  هی رو محکمبچه داشته  تر کنه... شون 

محکم    ل یدل  دی باو مذهب و زبون که ن  نیتفاوت نژاد و د  نیا

  کی از نزد  چوقتیکه ه   ییهاباشه واسه نفرت داشتن از انسان

 !بهمون نرسوندن ی گزند چیو ه  مشونیدیند
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با صورت    وسفیرنگ خانه باز شد و    ی اروزه یف  ی دولنگه   در

 .شد اطیخسته وارد ح 

 یسالم به همگ _

من    همه دادند.  را  سالمش  جواب  هم   کیهمزمان  لبخند 

 ک یجوابم کردم چون حق نداشتم به خاطر رفتار    ی مه یضم

 .کنم هیپدر، پسرش را تنب

  ماهت مادر  ی سالم به رو_

 .بلند شد و به استقبالش رفت عموزن

دست و صورتت رو بشور تا منم برم شامتون رو گرم کنم. _

 .آرشامم االناست برسه

 .دیاش را بوسو گونه د ی دست زن عمو را کش وسفی

 .در رفت می... خستگشی آخ_

 .به مادرجون انداخت ینگاه
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نکنه   ارتیو تپل شما رو ز دیسف ی هاهام اون لپالبته تا لب _

 .مونهیته جونم م یکه خستگ

  ر یاش رفت و خان بابا زبلند قربان صدقه  ی با صدا  مادرجون

 .لب

هم گوله  ی تو د،ی کش رونیب اشی را از پا شیهاجوراب  وسفی

 .آب ریلگن کنار ش ی کرد و پرت کرد تو

من صبح_ باشه.  مبارک  خانم  با  یپناه  داشتم  زود    دیعجله 

 .رمیبگ ین یری رفته ازت ش  ادمی یسرکار، فکر نکن رفتمیم

 ینظم  چیو بدون ه  گرفتمیهندوانه را از مادرجون م  ی هاقاچ 

 .دمیچی م داره یداخل ظرف بزرگ پا

 دم یهم م ی نیریچشم ش_

[23.05.21 00:00] 

#۱۱۴ 
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 .آن گرفت  ریآب را باز کرد و سر و صورتش را ز لنگیش

ول  شی آخ_ اومد...  جا  معصوم    ی حالم  طفل  اون  واسه  دلم 

خواهرزن آرشام بشه. حاال خدا    ایچون قراره برادر زن    سوزهیم

 .نفس آرشام رو ببره گهیچند سال د هیکنه پسر باشه تا 

 ک یحالمان و تفک  لیهمراه بود با تعد  شهیهم  وسفی  حضور

 .لبمان ی غم درون دلمان از لبخند رو

 .من نداره ی با تو و آرشام و خانواده  ینسبت چیاون بچه ه _

 .عمو ی هالب   ی مستقر شد رو وسفی نگاه

جاب_ تنها  خانواده   ییابا،  عضو  رو  من  م  که  حساب   ی ار یبه 

ترجوقت   نجوریا من  نکنه  درد  دستت  اما   دم ی م  حیهاست، 

 .ترمراحت  ی نجوریا  نمیاز خانواده بش رونیهمون ب

گرفتم و   اشده یهم فشرد. ناد  ی را رو   شیهااز حرص لب  عمو

 !کردم. ارزشش را داشت، نداشت؟ وسفیام را صرف توجه
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 برات؟ ارمیحوله ب_

 .دیرا باال کش  شرتشیتخت ت ی گام برداشتن سو نیح

  نه یواسه ما پسرا هم  دنیپوش  شرت ی. کاربرد ت ستینه الزم ن_

و با داخلش   میکنی دستمون رو خشک م  شرتیت  ی که با رو

جذاب فقط  شماها  منتها  رو  تو  تشیصورتمون  ما    ی رو  تن 

 .رو  شیینه کارا  دینیبیم

 .وسفیکار   نیرا فرو دادم، عمو متنفر بود از ا  لبخندم

 .آ نگاه؟ خشک خشک شدم_

و از پشت دستش را حلقه کرد دور گردن    ستادیتخت ا  پشت

 .مادرجون

 ی ری شراب گ ده؟یرب م ی که هنوز هم بو اطیقربونت برم ح _

کاشون تموم شد، رب پختن   ی ر یتاکستان تموم شد، گالب گ 

 م نشد؟ شما تمو
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تو  کی_ گذاشتم  چنگال  با  را  هندوانه  از  و    ی قاچ  بشقاب 

 .سمتش گرفتم

  .تموم شد شی چند ساعت پ نیهم_

را از دور گردن مادرجون جدا کرد و بشقاب هندوانه    دستش

 .را از دستم گرفت

 .زنگ بزن آرشام بپرس کجاست، نگرانشم  هیپناه _

 رم یگی چشم االن باهاش تماس م_

 ک یتون  بی را از ج  امیبه صورت عمو نگاه کنم گوش  نکهیا  بدون

وانمود    رونی ب  دمیسف عمو  گرفتم.  تماس  آرشام  با  و  آوردم 

در دفاع از مادرم دلخور نشده و زود    امیاز حاضرجواب  کردیم

 .فراموشش کرده، اما چشمانش آتش بود و لبانش شعله

 !رد تماس زد _
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رو  عمو بانگران  ی از  و  بلند شد  پ  یدست  یتخت   اشی شانیبه 

 .دیکش

 تصادف نکرده باشه؟_

[23.05.21 00:00] 

#۱۱۵ 

 .تشر زد مادرجون

 .پشت فرمون باشه دی. شاریخدا نکنه، زبونت رو گاز بگ _

  ی از طرف آرشام، رو  ی امیمادرجون در قالب پ  ی جمله   نیهم

بست.  امیگوش   ی صفحه  فرمونم    زمیعز”نقش  چند    هیپشت 

 ”رسمی م گهید قهیدق

 .داد، پشت فرمونه امیعمو پ_

 اش ی قبل  ی و باز سرجا  دیکش  ی نفس بلند   یاز سرآسودگ  عمو

 .نشست
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 .شنیدو تا بچه آخرش قاتل جون من م نیبخدا ا_

 :حافظ را برداشت و گفت وانیبابا د خان

دوتا پسرهات بزرگ شدن بچه    ؟هیچ  تیهمه نگران  نیا  لیدل_

ن حمستنیکه  و  تو  ا  امرزیخداب   دی!   نیبود  ترک یکوچ  نایاز 

 .نیصاحب زن و بچه بود

من و مادرجون   ن یب  دیخوردن هندوانه گردن کش  نیح  وسفی

 :و گفت

با_ بدبختم که  اوغل  دیفقط من    نم یبمونم و نصف د  یعذب 

زنشون   بغل  شبا  بودن  من  همسن  خودشون  باشه.  ناقص 

 ...چارهیاونوقت منه ب دنیخواب

  .اشنهیس ی آرنج زدم تو  با

 .شنوهیاالن عمو م سی ه_

 .حافظ ادامه داد  وانیورق زدن د نیح باباخان
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  ن یرفتار کن  ی با پسرهاتون طور   نینگرفت   ادیتو و زنت هنوز  _

اون به   ی اما باز روکه بفهمن بزرگ شدن؟ آرشام زن گرفته،  

 .ستبچه  نی گیم  یو ه نیکنی مرد حساب باز نم هیعنوان 

 :تر از قبل گفتآرام  ییاز رو نرفت و با صدا وسفی

زن _ که  بود  بچه  اگه  آرشام  باباست.  خان  با  حق  مادرجون 

 .کردیو از اون کارها نم گرفتینم

و گوشش    دیخط و نشان کش  ش ی با چشم و ابرو برا  مادرجون

انداختم و لبم را محکم گاز   نیی . من هم سرم را پاچاندی را پ

 .ام را بشنوندخنده  ی گرفتم تا مبادا صدا

 نقدر ی! چرا امیاوردیبار ن  ی نطوریمحسن من و مادرت تو رو ا_

حساس بهشون  سربه    وسفیحاال    ؟ینسبت  و  کمتره  سنش 

 خودش! تو و فرزانه راه   ی شده برا  ی آرشام مرد  یهواست، ول

بهتون بگم، اما   ی ز یچ  خواستمی. نم نیگرفت  شی رو در پ  یغلط

فهم بش   یی زای چ  هیالزمه    دم یاالن  متوجه  مراقبدیرو  و    ت . 
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آرشام و پناه هم    یخصوص  یزندگ  ی شما داره تا تو  تیحساس

باهم وقت بگذرونن از    رونیب  رنیساعت م  هی.  کنهی م  دایراه پ 

م زنگ  بهشون  زنت  و  تو  نگران  دیزنیبس  و  ترس  با   ی و 

 ح یخونه. ترج  گردنیو برم   شنی که خسته م  دیش یم  رشونی گیپ

 ینگران   نیچشمتون باشن نه کنار هم تا از دست ا  ی جلو  دنیم

پ ساختن    تونیری گی و  مثل  بچه  کردن  بزرگ  باشن.  راحت 

 ،یزنیدورش رو داربست م   شیسازی م  ی دار  یساختمونه! وقت 

 ی زی چ  یساختمون تموم شد اگه داربست رو باز نکن  یوقت  یول

زشت باینیبی نم  یبجز  کن  دی.  باز  رو  بتون  یداربستش  از   یتا 

ببر  شیی بایز بکنی لذت  دل  زنت  و  خودت  پسرم    ن یازا  دی. 

به ساخت    یعنی هاتون  به بچه   دی بچسب  ی نطوریه ا ها. اگداربست 

 .د یو ساز خودتون شک دار

[23.05.21 00:01] 

#۱۱۶ 
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طور  حالت عمو  م  ی صورت  سخت  که  را    تشیماه   شدیشد 

 .دیفهم

 ؟یچ ن یحق با شما باشه، اما ا دیدر مورد آرشام شا_

 :تخت گذاشت و گفت ی را رو یبشقاب خال وسفی

 !نه آدم گنیبه درخت م نیبابا ا_

 .نکرد وسف یبه اعتراض  ی اتوجه عمو

سرم از    زنیری ساعت ولش کنم به امون خدا امت خدا م  هی_

 .ی داره نه هنر یدست کارهاش. نه شغل

را که همچنان پشت ما و کنار تخت    وسفیدست    مادرجون

 .بود گرفت و نوازش کرد ستادهیسرپا ا

هنرمنده. صبح تا شب هم کار    وسفمینگو محسن.    ی نجوریا_

تا مردم    دهیند  دون یلقمه نون حالل، هنوز م   ه یواسه    کنهیم

 .رو بسنجن ارشیع
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 .حرف مادرجون  نیواضح مخالفت کرد با ا عمو

هنر رو؟  اگه کارش   نیا  نهیبینم  یکدوم هنر؟ پس چرا کس_

نه   بجز خودش؟  هیچ   دونهی نم  چکسی چرا ه  یدرست و حساب 

آخرش    ف یاول تکل  نیاز هم   نی. ای انده ی داره نه آ  ی اندازپس 

بچه معلومه.  بهونه  ی اهم  به  رو  دنبال    ی که درس و مدرسه 

 مسخره   ی نه آرزو  رسهیآرزوش رفتن ول کنه آخر به بن بست م

 ن یا  ی تو  گردهیم   الن یو س  النی . صبح تا شب ورممکنشی و غ

 .شهر

به    خان دوخت  چشم  لبخند  با  گووسفیبابا  د  یی.   ی ده یبا 

ا  نگردیم  وسفشیبه    ینب  عقوبی سراسر    نگونهیکه  نگاهش 

ام  و  بود  بزرگ  دیاعتماد  آ   گاهشیجا  یبه  و    ندهیدر  مقام  و 

 .مردم ن یمنزلتش ب

ا  داهللی _ وقت   هم،یدی فوق  غ   یخدا  ممکن   رممکن،یبخواهد 

  ی آهو  یاز بدن نوع  گهیم  هیما ف  هی. موالنا در کتاب فشودیم
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و    خبرهیمسئله ب  نی. خود آهو از اشهیم  هیخاص مشک ته 

اون آگاه    گرده،ی خوب م  ی منبع آن بو  ی در جستجو  شه یهم

ا  ستین م  ی بو  نیکه  درون خودش ساطع  از  ...  شهیمطبوع 

 .ببره یخودش پ ی منم فعالً مونده تا به ارزش وجود وسفی

 .بابا زانو زدخان  ی پا ی تخت را دور زد و جلو وسفی

که بد   ییوقتا  یحت   میدیخوب د  شهیمن قربونت برم که هم_

 .بودم

آدم   چقدر داشتن  بود  خوش    ییهاخوب  احوال  و  حال  که 

ا  یو مصداق  کردندیم از مفهوم  انسان برتر    نکهی کامل بودند 

 .مخلوقات است

 .اطیح ی زن عمو برگشت تو 

 .تا سرد نشده ای... بدمیغذات رو کش وسفی_

 .امیم گهید  قهیچند دق هیباشه مامان، تو برو داخل منم  _
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 .کرد می ها را داخل چند بشقاب تقسهندوانه مادرجون

توف  ادیز_ خدا  رمضون...  ماه  به  هم    قی نمونده  امسال  بده 

 .میمهمونش باش

 :میبا هم بلند گفت همراه 

 ن یآم_

  :گفت اش،یچک کردن گوش  نیح وسفی

ساله رفت و آمدم رو با خدا قطع کردم و فقط من که چند  _

 ست یگناه ن  یگرون  ن یا  ی . تومی با هم در ارتباط  یو قلب  یکالم

  ؟یمهمون ی ماه بر هی

 .دهان کج کرد و با اخم نگاهش عمو

نم   ی پسره _ خجالت  روزه   یکشیلندهور  ساله  رو چند  ت 

 ؟ ی خوریم

[23.05.21 00:01] 
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#۱۱۷ 

طرز صحبت عمو و عادت کرده    نیآشنا بود با ا  گریکه د  وسفی

 :گفت اش،یبود به نامهربان

برا  ی استراتژ_ از خ  ی من  برگرفته  ماه رمضون  با   ام،یمواجه 

: در آخر  دیفرمایخان باباست. اونجا که م   ی شاعر مورد عالقه

 .د یتا ع  فتمیکه اندر رمضان مست ب یشعبان بخورم چنان مِ

 .شد یاز ماآلوده م  یکیدست عمو به خون  امشب

 نیا  کنهی بشنوه باور م  بهیغر  هیاحمق.    ی نگاش کن پسره _

به خدا    یتونیم  ی چه جور  ایحرفاش رو به واهلل... تو اون دن

  ت ی رضا  ؟ی ریگی نه روزه م  یخونینه نماز م  ؟ی جواب پس بد

 .ششک یپدر و مادر هم که پ

پر  ینفس  وسفی و  بگو  شانیگرفت    ی شان یپر  میشد. خواستم 

 .مینه به حالت... نشد که بگو دیآیم تیفقط به موها
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 :عمو، گفت  ی رو   شیهانداشتن حرف   ری از تاث  ن یبابا غمگ  خان

 ی هااز دل بنده و آخر و عاقبتش فقط خدا خبر داره نه بنده _

و قضاوت    دهینفر براساس عق  هی بودن    یو جهنم  ی. بهشتگهید

که   ی اصول و رحمت و عدالت خداست. روز  ی رو  ست،یما ن

م استناد    هی  رهی میحافظ  به  بازار،  و  کوچه  مردم  از  عده 

ش  ی هاحرف  شهر  خ  رازیعالم  د  زنیریم  ابونیبه  مانع   فنو 

مصال در  حافظ  م  ی جسد  ا  شن،یشهر  اون   لیدل  ن یبه  که 

بشراب  و  نبا  نیدیخوار  و  ا  دیبوده  بشه.   نیدر  دفن  محل 

اند  ختگانی فره ا  شمندانیو  با  مخالفت   نیشهر  به  کار 

  ن ینفر از ب  کی   ادی. بعد از بگو مگو و جر و بحث ززنیخ یبرم

 فالو از اون    ارنیکه کتاب حافظ رو ب  دهیم  شنهاد یها پاون

ب شعر رو به دست و هر چه اومد به اون عمل کنن. کتا  رنیبگ

 شه،یم انی غزل نما نیو ا کنهی و اون باز م دنیم یکودک

 سرشت  زهی زاهد پاک  ی رندان مکن ا بیع 
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 گناه دگران بر تو نخواهند نوشت که

 و گر بد تو برو خود را باش  کمیاگر ن من

 آن دِرَود عاقبت کار که کشت   یکس هر

 و چه مست  اریچه هش ارندیکس طالب  همه

 جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت همه

 ها کدهیمن خشت در م  میتسل سر

 گر نکند فهم سخن، کو سر و خشت  یمدع

 مکن از سابقهء لطف ازل دمیناام

 که که خوب است و که زشت  یپس پرده چه دان تو

 من از پرده تقوا به درافتادم و بس  نه

 بهشت ابد از دست بهشت زین پدرم 

 یجام  ی روز اجل گر به کف آر  حافظا

 خرابات برندت به بهشت ی سر از سو کی
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. ندازنیم   ریو سرها رو به ز  شنی زده م   رتیشعر ح  نیاز ا  همه

م صورت  دفن  حافظ    رهیگیباالخره  زمان  اون  از  لسان "و 

 .شهیم  دهینام "بیالغ

[23.05.21 00:01] 

#۱۱۸ 

. آنچه در نگاه عمو نطوریبه عمو نگاه کرد، من هم هم  وسفی

تاسف  چ   ز یآمبود،  هر  همچنان  نگاهش  در  خالف    ز یبود... 

 .باورش، فاسد و مخدوش و خوار بود

 .به تقال افتادم وسفیدادن به جهت نگاه  ریی تغ ی برا

عالقه   وسفی_ مورد  مورد    ی شعر  شاعر  مثل  هم  بابا  خان 

 ادته؟ یش عالقه

چشمانم   ی زل زد تو  ی اش و طورشانه   ی رد رورا کج ک   سرش

  ی برا  ایدن  نیا  زی است منظورم را... همه چ  دهیفهم   دمیکه فهم

ما، خودش    ی هالب   ی رو  آوردی ناعادالنه بود. لبخند م  وسفی
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. رام محبت  شدی خودش شاد نم  کرد،ی . ما را شاد مدیخندینم

 .شدی رام محبتش نم   یکس چیو ه  شدیم  یهرکس

 دار یچشمم، گفت به راهش مگفتم _

 .را ی بعد تیآزرده بر عهده گرفتم گفتن ب ی لبخند با

 دار یگفتم جگرم، گفت پُر آهش م _

 در دل؟ گفتم غم تو  ی گفتم که دلم، گفت چه دار_

ا  بغضم وقت   چیچرا ه  یعوض  ی هابغض  ن یباز باال آمده بود. 

 !شدند؟ یهضم نم

 دار یگفت، نگاهش م_

 :بابا با ذوق گفت خان

  ن یبچه که بود  ادتونه؟یرو هنوز    ری ابوالخ  دیشعر ابوسع  نیا_

  ی خوب  ی ... چه روزهاریبخ   ادشی براتون...    خوندمشی م  شهیهم

 .بود
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به استقبالش رفت. دوست   یبرگشت و عمو با خوشحال  آرشام

ا بروم،  به استقبالش   ی فه یاستقبال حق و وظ  نیداشتم من 

 !من بود

حساس شده بودم به رفتار   ی اد ی هم امشب ز  دیشا  دانمینم

توه دل    نش یعمو.  شکستن  مادرم،   ی هاحرف   وسف،یبه 

بخان  یمنطق و  نص  اشیتوجهیبابا  به  او...   ی هاحت ینسبت 

نشان    تیدلخورشدن و حساس  ی بزرگ داد به من برا  ی ابهانه

 .ی اموضوع ساده نیچن  کیدادن به 

 .آرشام را از دستش گرفتم فیک

 زدلم یعز  ی خوش اومد_

 .وسفیاز  شتریب یل یبود، خ خسته

 زم یممنون عز_

 :راه گفتم ی انهی ها رفتم و در مسمت پله به
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رو آماده کرده. دست و صورتت رو   وسفیزن عمو شام تو و  _

 .زی سر م نیای بشور و با هم ب

تختم انداختم.   ی آرشام را رو   فی رفتم سمت اتاقم و ک  کراستی

 ی آرشام خاک  فی نداشت که ممکن است ک  یتی اهم  میبرا  گرید

 .تختم منتقل کند  ی رو  ی را به ملحفه  کروبیباشد و م  ف یو کث

ف  چیاسک  ی کتابچه  انواع  با  که خودم  کرده   گورهایرا  درست 

 ز ی و پشت م  دمی کش  رونی ب  رمی تحر  زیم  ی بودم از داخل کشو

 B ی از مدادها  یکی H و  B ی سر  ی هامداد  نینشستم. از ب

برا کردم  انتخاب  و   ه،یاول   یطراح  م یترس  ی را  نرمتر  چون 

 .تر بودپررنگ 

 هات؟به جون کاغذ و قلم   ی که افتاد  ی ناراحت شد  یباز از چ_

دوبه شانه   د یچسبب   امچانه نگاهم  و    ی تو  وسفیسمت    دیام 

 .در  یچارچوب خال

[23.05.21 00:03] 
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#۱۱۹ 

بود، اما به لطف    م یروز زندگ  نی امروز بهتر  ستم؟ین  یبگو از چ_

اتفاقات   ی برا  میحق ندار  یما حت  وسفی.  نشیعمو شد بدتر

دل خودمون   ی تو   د یو با  میهم خوشحال باش  مونی خوب زندگ

رو عزا    مونیعمو خوش  میچون اگه بروزش بد  میپنهانش کن 

بنحرف...  کنهیم و  مامان  مورد  در   تم یاذ  یلیخ  نی امیهاش 

 .کنهیم

به قاب پنجره.    د ی اتاق. از کنار تخت عبور کرد و رس  ی تو  آمد

 :داد و گفت هیآن تک ی به لبه 

چون پدرمه و حق داره به    ستیبه خودم بگه مهم ن  یهرچ_

م فرق  تو  هرکسیکنیگردنم...  که    نیا  ی.  داره  رو  اجازه 

ه  اما  کنه،  دن  کسچیخوشحالت  کنه.  ناراحتت  نداره    ا ی حق 

 ی تو  ی دیچپ  نمی بیم  ی نطوریا   یسرم وقت  ی رو   شهیخراب م
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کاغذ   ی هات روآروم کردن خودت با قلم  ی برا  ی اتاقت و دار

 .ی ر یگیم یکشت

عمو    ی رو  ی به خاطر من تو  دی نبا  وسفیبه جانم افتاد.    ترس

  ز ی . هر چه که باشد هر دو عزرد ی به دل بگ  ی انه ی ک  ا ی  ستدیبا

  .من نبود ندیهرکدامشان خوشا یمن بودند و ناراحت

 !... هوا چقدر گرمهالی خیعادت کردم، ب گهیمن د_

 اشنه یس  ی تمام آسمان را در قفسه  یی. گودیآه بلند کش   کی

 .حبس کرده بود 

گرمت بشه، پشت گردن    شتریب  شهیباعث م   مهی ضخ   ت یروسر_

 .یشیم ت یاذ کنهیموهات عرق م  ی و تو

ز  یدست   ناخودآگاه گردنم  کش  ری به  آنقدر   وسفی.  دم یشال 

  ی شالم و تو  ریبود که احساس کردم ز   دهیخوب حالم را فهم

 .پرسه زده است ی اقهیچند دق  میموها
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ها رو سر  روز دختر، اون  ی آرشام چند تا شال برام گرفته برا_

اونقدر دارم که دکنمیم شون استفاده  از همه  رسمینم  گهی. 

 .کنم

با اطم  ش ی که روبرو  ی واریکمد د  به به پر    نانیبود زل زد و 

 :بودنش گفت

 .کنهی م تتیدور بنداز چون اذ نویخوبه، پس ا_

 :دمیقصدش را داشته باشم، ناخودآگاه پرس نکهیا بدون

به   ی رو داد  یکه واسه روز دختر گرفت   ی ااون جعبه  وسفی_

 دوست دخترت؟ خوشش اومد؟

 :را جلو داد و گفت شی هالب

که چرا هم روز دختر از    دمیبه تو چه؟ مگه من از تو پرس_

 هم روز زن؟  یگرفت هیآرشام هد

 .چیصفحات اسک نیرا رها کردم ب مداد
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 ی قهیکه به سل  ی اهیبدونم هد  خوامیداشت! من م  یچه ربط_

  ی نه؟ گفت  ایدوست دخترت بوده    لیباب م  ی د یزنداداشت خر

براش    یچ  ی دی که خر  یکارت پستال  ی بود؟ تو  یاسمش چ

 ؟ینوشت

تو_ بود.  فرشته  فرشته،   ی اسمش  نوشتم  هم  پستال  کارت 

تو زشته، فرشته چشم درشته، درست کن   یب  یفرشته زندگ

بشن   که  دشمنات  بده  برشته،  گندم  همراه  به  رشته،  آش 

 .کشته

[23.05.21 00:03] 

#۱۲۰ 

م   یکس  نیا لبم  به  لبخند  کس  آورد،یکه  جور  را    یداشت 

 .که اشک به چشمانم آورده بود دیکشیم

 از دست تو؟ هکشیم یچ چارهی مسخره! ب_
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بزرگ  سمت رو  یخرس  بغل   ی که  را  آن  و  رفت  بود  تختم 

 .گرفت

 نم ی بیاتاقش رو م  رمی دختر اول م  هی  ی هر وقت برم خواستگار_

 !مرده  کی ی طرفم... هر خرس قرمز رد پا   یتا بدونم با ک

مل   وسفی سرود  ندارم  شک  بود  آهنگ  همانقدر    یاگر  بود، 

 .تی همراه با خلوص ن یانی سرشار از صالبت و عر

 ؟یینجای پناه تو ا_

م  دنید  با پشت  از  شدم  بلند  رفتم.    زی آرشام  سمتش  و 

 .از عمو، باعث شد از شوهرم غافل شوم امی ناراحت

 ؟ ی شام خورد_

 .را لمس کرد میام انداخت و موهاشانه ی را رو شالم

 آره خوردم. حالت خوبه؟_

 :زدم و گفتم  لبخند



454 
 

 خوبم_

و    یآگاه  ی عادت گفتم خوبم نه از رو  ی نبودم... از رو  خوب

 .صداقت

زن با ناز و    هیو    ی مرد با هارت و پورت الک  هینگاشون کن.  _

 !نی هست ی ا... چه زوج مسخره یاِفه زورک

 :اش را پس زد و گفتبرخالف من خنده  آرشام 

 ؟ی بلد  یچ گهیخوشمزه د ی آقا_

 :و گفت اشنه یسر خرس را چسباند به س وسفی

ا  زها یچ  یلیخ_ م  ی قورباغه   نکهیمثالً  قور  قور  و   کنهینَر 

 .ماده غُرغُر ی قورباغه 

 .دیکش رون یاش بجلو رفت و خرس را از آغوش آرشام 

 .نه آدم  یشی وقت نه بزرگ م چیتو ه_

 .آرشام زد و سمت من آمد ی به شانه ی اتنه  وسفی
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ا  زنهیم  یچ  یعوض  نیا_ باال    نقدریکه  دست  رو  خودش 

 ره؟ ی گیم

 :لبخند شانه باال انداختم و گفتم با

 !دونمینم_

 :عبور کند از من و برسد به دَر اتاق گفت نکهی از ا قبل

 .نمت ی بیبعداً م_

حرف    ن ی...! انگار با انمتیبیهم نگفت خداحافظ، گفت؛ م  باز

  کرد ی ص مو دلت را قر   ی بعد  دارید  ی برا  گذاشتیقول و قرار م

 .هایکینزد  نیدور و بودن در هم  ی به نرفتن به جاها

[25.05.21 00:06] 

#۱۲۱ 

 :آرشام

 .مغازه و سرم را باال گرفتم نیتریو ی جلو  ستادمیا
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 "یتوسل یآالت ساختمان راقیابزار و "

 ن یسالم مهندس خوش اومد_

 .مغازه  بود  ی از شاگردها  یکی...  نییرا آرام آرام آوردم پا  نگاهم

 هستن؟  یسالم... بابا و حاج_

 د ی شکمش باال کش   ی اش را از رودرون آغوش   ییبنا  ی هاکمچه 

 .اشنهی و چسباند به س 

 .اما باباتون هستش داهلل،یآقا ی رفته مغازه  یحاج_

 .ممنون تو برو به کارت برس_

 ی خل فشار دادم و داخل شدم. ورودبزرگ مغازه را سمت دا  در

حس   نیبود و هم  میمال  ی سقف کوتاه  با نورپرداز  ی مغازه دارا

 .آوردیبه وجود م ی را در مشتر ی نوازمهمان

 سالم بابا _
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دستش بلند کرد و از پشت   ریز   ی فاکتورها  ی را از رو   سرش

 .متعجب نگاهم کرد نکشیقاب بزرگ ع

 ؟ ی سالم باباجان... راه گم کرد_

از شاگردها هم که مشغول   گریبه پدر، دو تا د  دنمیرس  ری مس  در

 .ها بودند سرشان را عقب دادند و سالم کردندقفسه دنیچ

 باهاتون حرف بزنم  خوامیم  د؟ی وقت دار_

 .انگشتانش نگه داشت ی را البال یآب  خودکار

برا_ هم خانواده  ی من  هم  شهیم  پسرم.  دارم  جا    نیوقت 

بازار؟    ی قهوه خونه تو  میبر  ستیبهتر ن  م؟یحرف بزن  ی خوایم

 م؟یهم بخور ییچا هی

م   دمیرس و چوب  زیبه  مغازه مستقر   اشیبزرگ  در مرکز  که 

 .شده بود
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که فقط من باشم و   ییجا  هیخلوت باشه.    ی جا   هی  خوامیم_

 .ی اگه یکس د چیشما نه ه

 .براندازم کرد ی کنجکاو با

بچه _ االن  مخب  رو  و   فرستمی ها  ناهار  هم    واسه  مغازه  در 

 . خوبه؟ یتا راحت حرفت رو بزن  بندمیم

 گرده یبابا برمنه خان_

 .داد هیچرخدارش تک یصندل  یپشت به

و    خانداهللی  ی حساب و کتاب رفته مغازه   ی راحت برا  الت یخ_

مسجد واسه   رنی بعدش هم با هم م   مونهی ناهار هم همونجا م

ظهر...   برا  نیا  یعنینماز  زمان  از  حرف   ی مقدار  هات گفتن 

 ست؟ین یکاف

 .دادم رونیرا آشفته ب نفسم

 ه یکاف_
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 :بلند گفت ی و با صدا  زشیشد از پشت م بلند

 واسه ناهار  دی و بر دیکن  لیها امروز زودتر تعطبچه _

[25.05.21 00:07] 

#۱۲۲ 

  ی ساختمان  رآالتی شاگرد مغازه که مشغول مرتب کردن ش  دو

 .دندی بودند دست از کار کش

 د؟ یای... شما نمیچشم حاج_

 .نییپا دیم بکشمغازه  ی و کرکره  دینه شما بر_

رو  با عرق  گردنشان  دور  خشک    شانیشانی پ  ی دستمال  را 

از مغازه را در پ گرفتند.   شیکردند و بدون حرف راه خروج 

با صدا داخل    ییشد و روشنا  دهیکش  ن ییپا  یبیمه  ی کرکره 

 .مغازه کمرنگ شد

 خب بگو پسرم؟_
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 د؟ یزنیفاکتور م  دیدار_

  ه ی.  ی مشتر  ی ها رو بفرستم برا تا عصر جنس   د یآره پسرم. با_

 نداره؟  یبیع یمعطل بش قهیچند دق

 .و دستانم را در آغوش گرفتم زیمجاور م  واری زدم به د هیتک

 .میزنیکارتون تموم بشه بعد حرف م مونمی نه منتظر م_

 ؟ ینیش یباشه پسرم... چرا نم_

 راحتترم  ی نطوریا_

ب  ی اصرار سرعت  دستانش  به  و   ی برا   دیبخش  ی شتر ینکرد 

 .نوشتن اعداد و ارقام

درونم متوسل شدم به پرت کردن   شیکنترل کردن تشو  ی برا

در گوشه و کنار    دنیحواسم. نگاهم شروع کرد به سرک کش

 .باباپدر و خان  ی تر صدم ی مغازه 
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 رآالتی... شیبهداشت  سی شده بود از سرو  دهیمقابلم پوش  وارید

 سونا بخار  نیکاب ،ی جکوز ،یساختمان

د  کی د  گریطرف  ساختمان  راقیمغازه    واریاز  بود...   یآالت 

 آالت و اتصاالت   راقی  ریسا ،یومینیآلوم ی هال یپروف

بود و   لیدادم بودم ب  هیهم که من به آن تک  ی وار یامتداد د  در

 ...و قرقره و ییباکت، کمچه بنا 

 .ارتمی خب من کارم تموم شد. تمام و کمال در اخت_

که درون ذهنم    ییهارفت. حرف   لیاعتمادبنفسم تحل  کبارهی  به

شد و پر    ی ا. شهامتم پرندهختیبودم بهم ر  ده ی به صف کش

 .از وجودم  دیکش

 آرشام؟  یخوب_

 !بودم بخدا رانینبودم... و خوب

 ستم ین_
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بحث  دیفهم  عیسر را و موضوع  آمدنم  پ  یعلت    ش ی که هنوز 

 .شده بود دهینکش

  ه؟یچرا؟ دردت چ _

 !دی...؟ فهمنگفتم

  .که مرتکب شدم یدردم گناه_

پر    یو با لحن  زیگوشه از م  کیو دستکش را جمع کرد    دفتر

 :گفت ش یاز تشو

 ؟یچه گناه_

 تنها فاصله   یچوب  لیطو  زی. مکی جدا شدم و به پدر نزد  وارید  از

 .گریسمتش بودم و پدر سمت د کیشد. من  نمانیب

بزرگتر  هی_ بزرگ!  عوض  هیکه    یگناه  نیگناه  پست   یآدم 

  ی از زن  دمیمرتکب بشه رو من شدم... دست کش  تونهی فطرت م

 .که عاشقم بود و منم عاشقش بودم و هستم
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[25.05.21 00:07] 

#۱۲۳ 

تند  نکشیع به  فاصله  ی را  با  و   ادیز  ی از صورتش جدا کرد 

 !... نشکستزی م ی رو دیکوب

 گه یمگه قرار نبود د  ؟ی اریکه به زبون م  هیچ  اتیچرند  نیا_

به   ی تو قول داد  ؟یو با من بحث نکن  ینزن  یمورد حرف  ن یدر ا

 رفت؟  ادتی من! به پدرت! 

 .ادیکم نه ز  یلیباال رفت، خ میصدا

  ی منگنه گذاشت  ی ال  ،ی کرد  دیکدوم قول بابا؟ شما من رو تهد _

ا اجبار  به  از من گرفت  نیو  رو  اعتبار    یقول  نی ... همچ یقول 

 .نداره

به سرعت عقب    اشی برخاست که صندل  زیاز پشت م  چنان

 .پشتش واریشد به د  دهیرفت و کوب
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ا_ آرشام  شو   یلنگه   یبش  ی خوا یم  دته؟یجد  ی باز  نیخفه 

جونم؟   هیبرعل  نی کن  یکیدست به    نیخوایبرادر الدنگت؟ م

 مگه نه؟  نیکار رو کرد نیآره آرشام؟ قصد ا

 !دشمن...؟ شیپدر سنگر شده بود و من برا  ی برا زیم

ا_ م  هیچه حرف  نیبابا  ازتون   د؟یزنی که  آزگار  ساله  من سه 

بد  خواهش  اجازه  التماس کردم که  که    ی با دختر  ن یکردم، 

م دختر  خوام یخودم  نه  کنم  با   ی ازدواج  اولش  شما  که 

 ه یبه ازدواج باهاش و آخرش هم با    دیکرد  دی تون تاکانگشت 

 .برام دیانگشتر نشونش کرد

چشمانش   ی دیسف  ی رو عنب  مردمک  اطراف  در   ی هاه یو 

 .بود دهیخون تن کیبار ی سبزرنگش تارها 

جواهر گرفتم.    که یت  ه یت زن نگرفتم  احمق من واسه   ی پسره _

به   یکس  نی همچ  یتونیم  ی فرشته گرفتم. چه جور  هی رو  

  نقدری آدم ا  ؟ی بد  ح یشهر هست ترج  ی که انگشت نما  ی دختر
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تو  اقت؟یلیب هرچ  ی خاک  که   ی تو  زمیری م  اقتیل  یسرت 

. مگه من مُردم که آبرو و رونیب  شی زیریم  نتیاز آست  تقهی

بدبرادرزاده  ی عالقه فنا  باد  به  رو  برا  ؟ی م  بهتر  پناه  تو   ی از 

زن   هی...  ستیبه واهلل به جون خودت قسم که ن  ستیهست؟ ن

اون دل    ی دار پُر کن و چشم دشمن کور کن.  دهن دوست 

 چه مرگشه؟  خواد؟یم یچ  نیاز ا شتریب گه یت دوامونده

از داغ   ی سوزیچون م   ی م نگذاردل  ی دست رو  کاشی ! اپدر

 .که بر دلم مانده است  ییزهایچ

تر، اما انتخاب  و باارزش   ترق یبابا پناه هزار برابر از من بهتر و ال_

  شتر یب  تونمینم  زنم یزور م  ی. هرچستی. باب دلم نستیمن ن

عاشقش بشم    تونمیدخترعمو دوستش داشته باشم. نم  ه یاز  

 گه یزن د  هیبخوام عاشق پناه بشم عاشق    نکهیچون قبل از ا

 .شدم
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م  با بزرگ  .  ستادیا  امنه یبه س  نه یرا دور زد و س  زیچند گام 

 .بود و باطنش کامالً متفاوت از او وسفی  هیظاهرش شب

تومن  گارینخ س  هی_ م  یهفتصد  بو  زنهیگند  ادکلن    هی  ی به 

م حواست  یتومن  ونیلیهفت  م.  ک  یخوایباشه  ک  یبا    یبه 

چ یکن  انتیخ چه  که  باشه  حواست  هوست    ی زی.  خرج  رو 

 .یکنیم

کجا بود؟ من عاشق آن زن بودم. اگر احساسم هوس   هوس

 !دی کشیبود که عمرش چند روز بود و به سال نم

[25.05.21 00:07] 

#۱۲۴ 

دار_ بخدا  م  تیجنا  نیبزرگتر  می بابا  پناه  . می کنیرو در حق 

ه از  روحش  داره.  م  یچی گناه  فکر  و  نداره  من   کنهیخبر 

ن  یعاشقشم در حال از عذاب وجدان   رمیمی . دارم مستمیکه 

  ی که من بهش ندارم و اون باورش کرده. احساس   یاحساس  ی برا
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حقش    وننه اصلش رو. ا  کنمیم   ادهیکه دارم نقشش رو براش پ

به اجبار شما م  ی من  ستم یمن ن نه به خواست    خوامشی که 

نم احساس  خوامیدلم.  و  اعمر  بشه.    ی نجوریمون  تلف 

بغل   ی که عاشقشم بدوم تو  یدور شدن از زن   ی برا  خوامینم

نم  یزن که  شما  معشوقم...  نه  زنمه  فقط  چقدر    دیدونیکه 

وظ  انجام  سر  از  عالقه  ابراز  نکردن   ی برا   فهیسخته  شک 

ازدواج   نیا  میتون ی نشده م  ریوز هم دبه احساست! هن  همسرت

 یلیفام  ی شما بود که رابطه   ریتقص   گمی. اصالً نممیرو بهم بزن

 گم یاشتباه خودم بود. م  گمیشد. م  دهیبه ازدواج کش  نمونیب

. پناه عاقله، فهم میخوریخودمه و ما به درد هم نم  یاقتیلیب

هم زود فراموشم   یلیو ممکنه خ  کنهی و شعور داره و درک م

 .کنه

  .خودش را نشانه گرفت یشان یپدر مشت شد و پ  دست

از دستت، مگه   شمیم  وونهیحرف رو نزن که به واهلل د  نیا _

چ   ؟یالک فکرها  لی فام  گن؟یم  یمردم  موردمون   ییچه  در 



468 
 

دروغ   هاهیهمسا   کنن؟یم م  ییهاچه    گه ید  بافن؟یپشتمون 

و بحث تو هم وسط   اسم  ادیب  ونیهرجا حرف از بد بودن به م

 .ادیم

نمانده   یدر رفتار پدر باق  ی اانهی و رفتار حام   ینوازش کالم  جیه

  ی و تو  وسفینوع رفتار از پدر را تابحال بارها در برابر    نیبود. ا

 !د ینیو حال با من و در خفا هم بب  دیبود دهیجمع د

همه خوب   نیا  شه؟یم  یخب بزار بگن. بزار بگن بدم مگه چ_

بدِ؟ بخدا من حاضرم   رهی طالق بگ  یشد؟ مگه هر ک  یگفتن چ

گفت  ییبالها  نیا  ی همه  ب  دی که  بق  یبه شرط  ادیسرم    ه یکه 

دست از سرم    خوامیکنن از خوب شدنم. من فقط م  دیقطع ام

آره و    گمبار هم شده به دل خودم ب  هیواسه    د ی و بزار  د یبردار

شماها از من، بگم نه. همش    ی توقعات تموم نشدن  ی به همه 

ک پس  چ  یشما  هر  که  شما  گفتم   د یگفت   یمن؟  فقط  من 

  م یشما تصم  ی ها کردم، انتخاب   ی روی تون پچشم. از اعتقادات

کرد فکر  ن  دیمن شد، شما  منت  کردم.  اجراش  من  . ستیو 
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  رو و صالحم    ری و خ  یپدرم  مه،فه یچشمم کور دندم نرم وظ

و   دهی چون دلم افسار بر  تونمیرو نم   یکی  نی. ا . اما..ی خوایم

 .سمت خاطر اون رهی تاز م کهی

 :به ساختار صورتش و گفت  دی بخش  قیعم  یتاثر و تاسف  حالت

 د یکه شا  یزن  هیزن؟    هی  ی برا  یبش  یاغیرسوا و    ی خوایم_

 دوست نداشته باشه؟ ی تو دوستش دار ی اونقدر

رو در مورد من دونست    زهایچ  ن یاون عاشق منه چون بدتر_

بالها رو سرش آوردم و اون   نیچون بدتر   د،یو ازم دست نکش

 .گذشت راتم ی از سر تقص

 .امنه یس ی رو د یکوب یدر پ یاش را محکم و پ اشاره  انگشت

کامل_ خوب  یتو  ه  ،یتو  کس  ی ندار  ی راز  چ یتو  بخواد    یکه 

تهد ه   دت ی باهاش  تو  بخواد    یکه کس  ی ندار  ی درد  چیکنه، 

  چ یبه ه   ی ازیکه ن  ی امرد کامل و برازنده   هیدرمانش کنه، تو  

بد    ی نطوری و اون زنه که باعث شده تو خودت رو ا  ی کس ندار
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 محبتو چهارتا لفظ    ی. با دو تا نوازش جسمین ی بب  کی و کوچ

برده  زیآم رو  مد  ی تو  تو  و  کرده  خدا   ؟ی شد  ونشیخودش 

 دم ی عمر جفا کش  هیتا راحت بشم از دستتون.    رهیجونم رو بگ 

دو روزه    بندوبار یو ب  سروپا یدختر ب  هیو بچه بزرگ کردم که  

 خودش کنه؟ ریخودش؟ اس ی ببره برا دهیاز راه رس 

التماس   و  خواهش  نشد  واقع  که میهامثمرثمر  همانطور   ...

 !بار قبل نشده بود نیچند

 ...کنمی بابا آخرش دق مبه جون خان رم،ی م یبابا بخدا م_

[25.05.21 00:08] 

#۱۲۵ 

 .بر سرم دیغر

ه_ بسه...  برا  ی مرد  چیبسه  تو    یزن   چیه  ی تابحال  تا  نمرده 

 .یباش  شی دوم ی بخوا
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فاکتور گرفت مجنون را، فرهاد را، رومئو را، من    چیه  نیا  از

 !...را

 ی ام، اما زنده خاک رفتنه بابا؟ من زنده  ریز  مگه مردن فقط_

 .کنهیمرگ م ی هزاران بار آرزو ی که روز

خط صاف و   کی هم فشرد که    ی را چنان محکم رو  شی هالب

 .شد دیسف

مادر و پدرت پشتت نباشه، سرت هم   ریخ  ی آرشام اگه دعا _

فرش. دلم رو    ی رو  یفتیبا همون سر م  ایبرسه به عرش کبر

به چشمم خدا    ی اری. اشک بشکنهی خدا کمرت رو م  یبشکن

... پسر خوب نگاه کن من پدرتم؟ تیزندگ  ی تو  ندازهیم  لیس

قوت    ،ی دستم بود  ی سرت اومده؟ تو عصا  ییبال  یپدر تو! چ

تو تا   ؟یرو بزن  دمیق  ی خوایزن م  هیحاال بخاطر    ،ی بود  لبمق

 ؟ی د یم  تیاندازه به من اهم نیا
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مرا   با گردنم،  به  و حقش  من  به  نسبتش  شکافتن  ذره  ذره 

  .به دام انداخته بود یحساب

 کار رو نکن باهام  نیبابا ا_

تسب  عقب و  ج  اشح یرفت  از  ب   بیرا  رنگش  کرم   رون یکت 

 .دیکش

.  بهیغر  هی  ی پا  ز یمون رو نرکار رو نکن. تو آبرو و احترام   نیتو ا_

 شهی نم  تیزیچ  یجوونمون رو نابود نکن. تو  خانواده  انیتو بن

بساطش رو    لی ... سن که بره باال عزرائرمیمیمنم که م  نیو ا

  ی عمر با عذاب وجدان زندگ  هی. نذار کنهیدم در خونه پهن م

 .یکن

به سخت  ی رو  سرم پدر    ییسمت هرجا  دیچرخ  یگردنم  که 

مربوط به صنف و جواز کسب هم جالب بودند    ی نباشد. تابلوها

  !پس چرا نگاهشان نکنم؟



473 
 

ن_ ناراحت کردن   ستیتو حالت خوب  به  بود حاضر  اگه  که 

 .ی پدرت نبود

 توانستم یسخت بود که نم  یلی بد نبود سخت بود... خ  حالم

سخت بود   ی ادی. زندی بغضم را فرو بدهم تا پدرم، اشکم را نب

. سخت یرا فراموش کن  زدلت ی عزاز تو بخواهد    نتیزتری که عز

پدرم و نخواستن   ی خواسته   زفتنی پذ  نیگرفتن ب  میبود تصم

 .که عاشقش بودم یزن

زندگ_ قهرمان  تو  م  ،یمن  یبابا  چرا  من!  جامون   ی خوای نه 

 عوض بشه؟ 

چانه   زیخ دستش  با  و  سمتم  محکم برداشت  و  گرفت  را  ام 

که نفس داغش    ییکرد وبا صدا  ک یفشرد. لبش را به گوشم نزد

 :گفت خاستیاز آن برم 
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تو_ و  امروز    ی برا  ه یقض  نی ا  د یبا  ی واریچارد  نیا  ی آرشام 

اون زن رو... فقط   ایمن رو انتخاب کن    ایتموم بشه.    شهیهم

 .ی که کرد ینزن بجز انتخاب  ی حرف چیه گهیانتخاب کن و د 

[25.05.21 00:08] 

#۱۲۶ 

نزدن    د؟یدید درست    کیحرف  و  زدن  حرف  و  است  درد 

که    کنمیلحظه اقرار م  ن ی... در اگریدرد د  کی نشدن    دهیفهم

 ییهاوقت   کیتر است...  مهم  ی ز ی ها از هر چدرک کردن آدم

ها ... آدمشودیبه زبان هم آورده شود باز درک نم   ییهاحرف 

  نند یبب  ی به بعد وقت  ییجا  کیاز    زنند؛ی حرف م  ییجا  ک یتا  

ها هستند که مثالً فقط آن ایندارد  ی ادهیکه حرف زدنشان فا

 یی شوند، اما گوش شنوا  دهیتا شن  کنند یجان تالش م  ی تا پا

 !...سکوت کنند رندیگیم  میتصم  شودینم  دایپ شانیبرا
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آرشام حرف بزن؟ انتخابت رو بگو و هردومون رو راحت کن... _

 ... زودباش... بجنب االی

 د ی ادامه بدهم. با  خواستی حرف بزنم، اما پدر م  خواستمینم

احترام    وندیتار پ  نیآخر  نکهیقبل از ا  اورمیانتخابم را به زبان ب

 .شود دهیبر انمانی و ادب م

 .کنمیپدرم... من پدرم رو انتخاب م _

حرکت   کی ام پرواز کرد پشت گردنم و با  چانه  ی از رو  دستش 

 .امیشان ی را چسباند به پ اشی شانیپ

زن از پدرش   هیپسر من بخاطر    دونستمیآرشامم، م  نیآفر_

 .کشهیدست نم

  ی دگیکش  یعنی  ن ی. عاه با ع..دم ی عاه کش  کیو    دمیکش  عقب

 .آه کی ی ادیز  ینیسنگ  یعنیآه.   شتریب

 .و تلفنش را برداشت   زشیبرگشت پشت م پدر
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بدم چ  خوامیم_ دار   یناهار سفارش  بدم   ی دوست  سفارش 

 بگو؟ ی دوست دار یپسرم؟ هرچ

دانه   ی صدا دسته   حی تسب   ی هابرخورد  به  که   ی فلز  ی پدر 

  دم یعقب عقب رفتم... رس.  کردیم  اموانهید  خوردیم  یصندل

  .واریبه د

اتفاقات چند دق  حالم با مرور  از خودم.    ش ی پ   قهیبهم خورد، 

انتخاب  ش ی ب  میبرا  ایدن شد...  وحشتناک  اندازه  کرده   یاز  که 

از   ش یانتخاب ب  نیشد... منِ بعد از ا ریبودم کابوسم بود و تعب 

 .د یرسی اندازه هولناک به نظر م

انتخاب خط    ی را که به جا   یقوز کردم. خوب شد زن  وارید  کنار

و آهار    ده یاتو کش  شهی. مرد هم دیدینم  نگونهیزدم، نبود و مرا ا 

وجود خودش را از دست داده    قتیاش، سه چهارم از حقخورده 

بها به  رضا  ی است  آوردن  دست  خشنود   تیبه  و   یپدرش 

 .انشینگه داشتن اطراف یو راض   شیخدا
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زد    پدر  زانو  هدامقابلم  را  سرم  دستش  با  سمت   تیو  کرد 

 !صورتش. مهربان شده بود

ا_ به هردوتامون قول   ؟ی چه حال و روز  نیباباجان بلند شو 

د  ی اموضوع مسخره   نیبه خاطر همچ  چوقتیه   گهیبده که 

 . قول بده پسرم؟ میرو نشکن  گهیدل همد

[25.05.21 00:08] 

#۱۲۷ 

من    ی فدا  زشی که همه چ   یدلِ من مسخره بود؟ زن  ی خواسته

بود؟   ی نطوریدر نگاه پدر ا  یمنِ واقع   یعنیشد مسخره بود؟  

 !مسخره از خواستن یشکل

انتخابم بزند. سرم را   ی قول را مهر کند و پا  نیا  خواستیم

 .دمید نی زم ی ها را رومورچه دنی انداختم و جنب نییپا

 دم یقول م_
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 .کنه پسرم  رتیعاقبت بخ خدا _

  !ر؟یشر و آخر خ اول

  ی کره   نیها ااتفاق   یکه چگونه با افتادن بعض  کنمی م  تعجب

 !افتدیاش نممدار گردش  ی از رو یخاک

 ...؟شودیگوش آسمان کر نم چرا

 ...؟ شودیکور نم نیزم چشم

 ...؟ شودینم  اهیس  ایدن دل

  ی نجوریتو رو ا  گردهیبابا برمبزن به صورتت، خان  یآب  هیپاشو  _

  .بهتره نهینب

  ی تو  دمیستون تنم کردم و برخاستم. چپ  نیزم  ی را رو  دستانم

را باز کردم. مشت مشت آب سرد    رآب ی و ش  یبهداشت   س یسرو

را پس بزند.   میهابه چشمانم تا اشک   دم یکردم و کوب  انهیرا تاز

 .و لب زدم نهیقاب آ ی زل زدم به خودم تو
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نبود_ قانع  چرا  شد!  ا  ی تمام  و   شی نی بب  یگاهگاه  نکهیبه 

حاال خوب   ؟یخواستی را م  نیهم   ؟ینیکنارش بش  یهرزگاه

 !شد؟ که تمام شد

 "شد" ی اسناد ی فعل ساده  نیاز ا خوردیبهم م حالم

برا  نیا  ی روز  کی  دانستمینم حرف  مرگ   ی دو  مثل  من 

 !...ندارد ی اکه چاره شودیم

[27.05.21 00:39] 

#۱۲۸ 

 آلمان_نیبرل

 :جوزف

متوقف کردم. کاله و   ریآدولف پ   ی را مقابل کبابخانه   نیماش

 نک یرا از داخل داشبورد برداشتم. قاب بزرگ ع   امی آفتاب  نکیع

سرم گذاشتم   ی دار را هم رو از صورتم را پوشاند. کاله لبه  یمین

  نم یشلوار ج  ی ها ب یشدم. دستانم را داخل ج   ادهیپ   نیو از ماش
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نگاه  یمخف با  و  را منظم   میهاجلو، قدم  هب  میمستق  یکردم 

 .کردم

کم  غروب  هوا  و  نس  یبود  تو  ی جیگ   میخنک.  هوا    ی هم 

 .دیچرخیم

کبابخانه را با فشار دستانم سمت داخل، باز    یبزرگ و چوب  در

را شروع. به محض   سکیپر از ر  ینیشب نش  کی کردم و شروع  

نظرم   یآلمان  ی با یز  ی شه یهنرپ   ش،یترید  نیورود پوستر مارل 

 .را جلب کرد

 ی دَر باعث شده بود توجه  ی رو  زانیآو  ی شدن زنگوله  نواخته

و    بیهم عج  یشود که کم   ی جلب تازه وارد   های معدود مشتر

 .دیرسی بنظر م بیغر

 پسر   ی خوش اومد_
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پ  بدون آدولف  اطرافم سمت  به  رو  ری توجه  از    یکی  ی رفتم. 

  گاریدر وسط کبابخانه نشسته بود و س  یاشتراک  ی های صندل

  .دیکشیم

 ر؟ یمرد پ  ی چطور_

س  با دود  تو  گارش ینگاهش  کاو  ی را  لحن    دیهوا  همان  با  و 

 :گفت اشی شگی خشن هم

  شه یابتذال فتح شده نم  ی هاکه توسط انواع شکل  ییایدن  ی تو_

  .گفت حالم خوبه

 .و مقابلش نشستم  دمیرا عقب کش دیسف ی هایاز صندل یکی

نجات    ی پاسخ برا  هیو    ستته یجواب فرمال  هی... خوبم  دونمیم_

  ر ی گی پ  ی هاکردن آدم   یو گاهاً فضول  ی کردن از کنجکاو  دایپ

 .حالت
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راحت    دیمن همه با  ی کبابخونه   ی رو بردار. تو  نکت یکاله و ع _

 .باشن

چشمانم.   ی را از رو  نک یبرداشتم و ع   میموها  ی از رو را    کالهم

آب ن  ی چشمان  که  درشت  یمی رنگش   ی هاپلک   ری ز  اشی از 

طور   نیو هم  دمیشده را روشن و واضح د  دهیاش پوشافتاده 

که هر سال با  دشیپوست سف ی رو ی ابزرگ قهوه ی چند لکه 

 .شدیباال رفتن سنش پررنگتر م

  ی امشب رو گمنام باشم و کس  ه ی  نیا  خوادیم... دلم مخسته _

 .منو نشناسه

[27.05.21 00:39] 

#۱۲۹ 

و با    اشی صندل  ی از رو  زدیزنگوله باعث شد آدولف برخ  ی صدا

را بکشد.    دشی جد  ی نگاه مشتاقش انتظار داخل شدن مشتر

  دن یبرگشتن به عقب و د  ی برا  یرغبت  چیپشتم به در بود و ه
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و محترم بود را در وجودم   زیآدولف، عز  ی برا  نقدریکه ا  ی مشتر

 .افتمیینم

و فقط به آماده شدن   نیاون مبل بش  ی راحت برو رو  الیبا خ_

 دیبشه، اما با  ک ی اجازه نداره بهت نزد  یشامت فکر کن. کس

 .ی بعد بر یمن بخون ی آهنگ برا  هیمثل دفعات قبل 

توص  دهیاز دو طرف کش   یکم  میهالب به  و  آدولف    ی هیشد 

 .سروگردن باالتر بودم کیبرخاستم. قدم از قدش گذشت، 

 ممنونم ازت _

نئو باروک کنار    ی هارفتن سمت مبل   ی به عقب برا  برگشتم

 ...... اما نشد که بروم چونوارید

 سالم_
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لبخند  ری پ  آدولف هرکس  ی با  به    کرد ینم  مشی تقد  یکه 

ا پس  کردم...  نگاهش  فقط  من  و  داد  را  همان    ن یجوابش 

 !به آن به برخاست  ییخوشامدگو  ی بود که آدولف برا  ی مشتر

. گفته دمشیدیم   کینزد  ی فاصله  ن یبار بود که از ا  ن یاول  ی برا

  ست یبودمش؟ ب  دهید  یمیقد  ی کبابخانه  ی بودم چند بار جلو

 ی بار  نیاول  نی... ادی بار.  صبر کن  یو نه بار؟ خب االن شد س

 !دمشیدیو بدون مانع م کینزد ی فاصله نیکه از ابود 

 .شیدید  ادیاطراف ز نیحتما ا  زاست یال  بایخانم ز نیا_

 :گفت زایرا سمت من نشانه گرفت و خطاب به ال  دستش

 نداره، داره؟ یبه معرف یاجیجوزف هم که احت_

تر از  سرخش برجسته   ی هازد چنان که گونه  ق یعم   ی لبخند

غ طور  به  و  شد  معمول  تو  یمو  ی اراد  ریحد  شده   ی رها 

 .اش انداختصورتش را پشت گوش
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احت_ نه!  آهنگستین  یاجی اوه  از  تا  چند   ی مشتر   ی ها... 

 .دارم نمیو دستگاه پخش ماش  لمیموبا ی محبوبت رو تو 

دختر در کمال    ن ی. ادمیاز خودم خجالت کش  ی الحظه   ی برا

م با  اشیی آشنا  زانیصداقت  من  و  کرد  بازگو  را  من  با   دیاز 

د توشبانه  ی هازدن  دی حذف کردن  ام حرف  تراس خانه   ی ام 

 .کردمیم  دیی آدولف را تا

 .میبازو ی تو د ی با مشت محکمش کوب آدولف

خ  یه_ مرد  تو  شانس  یلیجوزف!  با   یهست  یخوش  چون 

م دخترها  یتونی صدات  لحظات  مثل   ی االعاده فوق   ی همراه 

 .یباش زا یال

[27.05.21 00:39] 

#۱۳۰ 

پا  زایال را  ا  نیسرش  شرم...  از  طرز   نیانداخت  به  دختر 

 .شود  ی هر مرد  فیقادر بود بدون حرف و سالح حر  یوحشتناک
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 ی گیکه تو م نطورهیهم_

  ها ی مشتر  ی آشپزخونه؟ االن سر و کله  ی تو  ی ا یبا من م  زایال_

 شه ی م دایپ

 اوه حتماً _

و سمت    دیکش  نیی اش را پاشانه  ی کوچک رو  ف یک   عیسر  زا یال

 نکم یدر سه کنج کبابخانه رفت. کاله و ع  ستادهیا  یچوب لباس

سمت    زایرفتم. آدولف هم همراه با ال  را برداشتم و سمت مبل 

به سرعت در حال پاک کردن   هامت شخدیآشپزخانه رفتند. پ

 ی و رو  زهایم  ی شده رو   ختهیر  ی هایدنیغذا و نوش  ی هاخرده 

زم بعض  نیکف  خوردن   نیواقعاً در ح  های از مشتر  یبودند. 

 .بودند دقتیب

را که    ی اسم دختر  یراحت  نیبدون پرس و جو و به ا  نکهیا  از

تراس  نیتا هم   دهی فهم  زدمیم  شیصدا  یشب گذشته دختر 

 یاش را تو تا چهره   کردمیداشتم. تالش م  یبودم حس خاص 
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  ی ذهنم نگه دارم. چشمانم شوکه شده بودند و ذهنم از تداع

زده   دید انهیبارها او را مخف نکهیحضورش ناتوان. از ا ی دوباره 

 .کردم ی م ی بودم حس شرمسار

آوردم   رونی را ب  گارم یس  ی جعبه   اهمیس  راهنیپ   بیداخل ج  از

عبور دادم و اهرم فندک را فشردم.   میهالب   نی نخ را ب  ک یو  

خال  ی برا برابر حس   یجا  در  تو  ی هادادن  ذهنم   ی گوناگون 

 .شان را ترک کنمهمه  یاحترام یب تیدادم در نها حیترج

 قه یچند دق  داری د  اینداشتم خودم را سرزنش کنم و    دوست

دختر    دنیعادت کرده بودم به د  یی. گواورمیرا به خاطر ب  شیپ

فاصله  یتراس د  ی از  با  امشب  و  ا  دنشیدور   ی فاصله   نیدر 

 .به چشمانم شده بود یبزرگ یحرمت ی ب کینزد

  ک ی کار فقط از    نی... اما اگفتمی بهتر بود راستش را م  دیشا

 ینه من! من  امدیمرد گستاخ چشم چران برم  ک یآدم پررو و  

خواننده  اهال  ی که  احترام  من    ن یا  یمورد  نه  بودم.  منطق 
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  ان یفعل و انفعاالت او ب  ی ری گیقصدم را از پ   یبه خوب   توانمینم

نت و در  افکار    هب   شدمیزود محکوم م  یلیخ  جهی کنم  داشتن 

 .وزر ابانیدر خ میهاهیسوء از طرف همسا

 گارمی و دود س  شدیم   دهییبزرگ اطرافم سا  ی به فضا   چشمانم

بود.   دیغالب در کبابخانه سف... رنگ  دیدویهوا م  ی مشتاقانه تو

اش   یداخل  ونیدکوراس  ،ی کرم  ی هامبل  قه،یعت  ی ایشامل 

بزرگ    ی انهیو شوم  یکف چوب  وار،یکنار د  دیسف  ی های صندل

  وار ید  ی رو  یمی قد  ی و هنرها  های بود. مبلمان نئوباروک، نقاش

 .داشتند یهمخوان یمیقد ی سازه  نیبا ا یبه خوب

[27.05.21 00:39] 

#۱۳۱ 

کرد و حاال نوبت توئه که طعمش    دیی آدولف ظاهرش رو تا_

 ی رو امتحان کن
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انگشتانم نگه داشتم و به حرکات دست    انیرا محکم م  گار یس

  ی باطن  یو با آرامش  ی اعجله   چی چشم دوخت که بدون ه  زا یال

س  لیوسا رو  ینیداخل  جلو   زیم  ی را    نش یچ  میپا  ی گرد 

بزرگ از گوشت بره بود   ی اکهیت  یسرو چوب  ینی س  ی . رودادیم

ز روغن  ز  تونیکه  پ  ر یاز  راه  س   دای آن  سمت  بود    ب یکرده 

 .دورش ی اترانه یمد جاتیو سبز  های نیزم

 ؟یکنیکار م  نجایتو ا_

تو  دیسف  دار ن یچ  دامن حرکت  هر  با  کوتاهش  هوا   ی و 

که به آن مشغول بود   ی با کار  متش ی. ظاهر گران قدیرقصیم

  .در تضاد بود

روزها که زمان    یطراح لباس هستم. بعض  ی نه! من دانشجو_

. کنمی و به آدولف کمک م  نجایا  امیهستم م   کاریو ب  اد یاضافه م

 .رمیبگ  ادی ییرو در سطح باال ی دوست دارم آشپز
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 ی و توس  دهیبا چشمان کش  دیکه رس  حاتشیتوض   ی نجایا  به

 .زد ی رنگش چشمک

عالقه   یزرنگبا  _ از  بردار  ی دارم  بهره  خودم  به   ی آدولف 

از    یکیدر    هیرو بدون پرداخت شهر  ی آشپز  ی . دوره کنمیم

ز  لیاص  ی هارستوران  و  بهتر  یکی دست    ریآلمان   ن یاز 

 .گذرونمیم ن یبرل  ی آشپزها

مهربانش را در چشمانش جا داده است   تی شخص  ی همه  ییگو

 .دهدیو هر بار با نگاهش مرا مورد محبت خود قرار م

 .آدیزرنگ خوشم م ی هاخوبه. از آدم  یلیخ نیا_

  بود که من زدم؟  یچه حرف نیمن! ا  ی خدا اوه

 ؟ی شامت رو بخور ی خواینم_

آن حرف را زده بودم   یتین  چیهمانطور که من بدون ه  ییگو

به  زا یال توجه   هم  دستپختش    ی اآن  تست  مشتاق  و  نکرده 

توسط من بود. چنگال را برداشتم و داخل کباب گوشت بره  
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بشقاب نگه داشتم تا راحت بتوانم با   ی فرو بردم و محکم تو

  مو یل   نادیخوب و داغ مار  ی از آن را برش بدهم. بو  ی اچاقو تکه

 .کردی م  ک یرا تحر  میکه همراه با گوشت پخته شده بود، اشتها

  زای نگاه منتظر ال  ریشده را با چنگال برداشتم و ز  دهیبر  ی کهیت

 شوم؟ یمعذب م ی نطوریا دانستیدهانم گذاشتم. نم ی تو

 ستالعادهاممم... فوق_

  .دیبه هم کوب یرا از خوشحال  دستانش

اون    ی هامثل آدولف... کباب   ی کارآموز نه آشپز   هی  ی البته برا_

 تُرد و آبداره  یلیخ

[27.05.21 00:40] 

#۱۳۲ 

 زانی آو  ش یهاکرد و لب   ریی اش تغواحد زمان چهره   ن یکمتر  در

 :شکست خورده گفت  ی مبل مقابلم نشست و با لحن  ی شد. رو

  .شهیخشک م یباز هم کم کنمیهر چقدر تالش م_
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 من طعمش رو دوست دارم _

  ک ی کردم و    میرا از وسط به دو ن vollkornbrot گندم  نان

 .از آن را تعارف مهین

 ستم یممنونم من گرسنه ن_

از کباب را داخل    گر ید  ی ابشقاب و تکه  ی را گذاشتم رو  نان

 .دهانم گذاشتم

تو  ییهاحرف _ رسانه   ی که  و  ممجالت  موردت  در    گن ی ها 

ن... تو  نه ردشو  یکنیم  دشونییدروغه مگه نه؟ چون تو نه تا

 ؟یکنی م یتنها زندگ

  ن ی شده بود! پس با هم  یمیراحت با من دوست و صم  چقدر

آدولف    یرفتارش توانسته بود دختر محبوب و دوست داشتن

 .شود ریسختگ 

 کنمینم ی نه تنها زندگ_
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گوشواره   ی رییتغ  نکه یا  بدون بدهد  صورتش  سنجاقک    ی به 

 :به گوشش را نوازش کرد و گفت ده یچسب

 ؟یکنیم  یزندگ یبپرسم با ک تونمیم_

 که دوستش دارم  یکس الیبا خ_

 .دی را گرد کرد و با تعجب پرس  چشمانش

 ؟ی چطور الش؟یبا خ_

ز  عالوه وقت   بایبر  تا  البته  بود  هم  بامزه    ن یکه همچ  یبودن 

 .دادیاز خودش نشان م  یعکس العمل

خ_ روز  هر  تو  مکنی م  الیآره...  حال آشپزخونه  ی که  در  م 

 ی هااز آهنگ   یک یلبش    ریکردنه و همزمان هم داره ز  ی آشپز

هر شب قبل از   الشی. خکنهیمن رو زمزمه م   ی مورد عالقه 

شدنم   داریها بعد از بو صبح   گهی م  ریبخوابم بهم شب بخ  نکهیا
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ش شونه  هب  دمیم   هیسرم رو تک  ی خستگ  ی ها. وقتریصبح بخ

  ...زنهیو اون برام حرف م

[27.05.21 00:40] 

#۱۳۳ 

اش گذاشت و با دقت و بدون خجالت زل  چانه  ری را ز  دستش

 .صورتم ی زد تو

خوشبخت_ دختر  اون  جالب!  هم    هیچه  حضورش  اگه  چون 

 .هست  الشینباشه خ

 ح ینکرد، من را مجبور به توض  ی و فضول  دینپرس  ی گرید  سوال

ا بود  نکرد چون مشخص  حرفم  به خودش   نیکامل  را  حق 

سرک    گرانید  ی خصوص  یزندگ  ی حد تو  نیکه تا ا  دهدینم

 .بکشد

 ؟یکنیم یتنها زندگ ؟یتو چ_
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 .ستمیاوه نه من تنها ن_

را د  دانمیم  میبگو  خواستم نامزدت  بار  اما   ام،ده یچون چند 

 .بترسد یحت  ایمن شک کند و نگفتم چون ممکن بود به 

تو_ آدم   هیذهنم    ی منم  فقط  دارم که  رو   ییهاجفت چشم 

دلم براشون   یکه وقت   ییها. آدم خوادیکه قلبم ازش م  نهیبیم

 .کنهی ذهنم بهشون نگاه م  ی تو  ی هاچشم   قیاز طر  شه یتنگ م

رنگ چشمانش    شیصدا مثل  و  بود  آرام  مثل حرکاتش  هم 

 ی که او داشت معمول  یینوع از صدا  نیبا ا  یحرف  چیخاص... ه

 .بود یهم معمول تیهااگر تمام حرف یو ساده نبود حت 

 اومده  شی پ یاشتباه هی  کنمیفکر م_

 :هم خواباند و گفت ی رو ی اه یثان ی بلندش را برا ی هامژه 

 ؟ یچه اشتباه_
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س   دمیکش  دست و  خوردن  جعبه   ی گرید  گار یاز   رونیب  از 

 .دمیکش

که دو تا آدم مثل    شهی... نمیو مسافت   یاشتباه محاسبات  هی_

باشه و جسم و    کی به هم نزد  شونیوونگید  نقدر یمن و تو ا

 !از هم دور  شونی محل زندگ

را در همان لحظه   ی . از ته وجودش، انگار که هر حسدیخند

 یقیوط به آن را هم کامالً حقواکنش مرب   کندی م  افتیکه در

 .بود کالمیب یقیاش موسخنده  ی ... صدادهدی بروز م

 ی هاکشنبه ی  ی روزنامه   ی هستم و اونطور که تو  ی هودیمن  _

 درسته؟  یهست ی هودی کیخوندم تو هم  نیبرل

گانددیشا_ از  د  دند یپرس  ی ...   من   ؟ی دار   ینیچه  گفت، 

... امیبودائ  ام،یزرتشت  ام،ی هودیمسلمانم،    ام،یح یهندوام، مس

 !کنمی خاص محدود نم ینیمن خودم رو در حصار د
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ابرها  ب یعج  یغم که  همانطور  پوشاند  را    اه یس  ی صورتش 

 .پوشانندی روشن را م یِزا آسمان آبباران

ها رو  هست که آدم   یرنج  نیعمل بزرگتر  نیمحدود شدن... ا_

در   شهیکه م  یگناه   نیتریو نابخشودن  کنهیمتالم م    قاًیعم

 .مرتکب شد یحق کس

م  ب یعج احساس  سال  نیا  کردم ی بود!  را  که  دختر  هاست 

دختر    نیبود. من ا  ی گرید  زیچ  تیکه واقع  یدر حال  شناسمیم

 .بودم دهیبلکه فقط از دور د شناختمی را تا امشب نم

 .قائل نبودم تیمحدود ی برا  یارزش چیه چوقتی من ه_

 .ادنه چندان بزرگش را جلو د ی هالب

 شِ یقابل ستا تیبه محدود تی احترام یب نیا_

[27.05.21 00:40] 

#۱۳۴ 
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را   گاریداغ س  ی هوا و ته مانده   ی را لوله کردم تو  گارمی س  دود

 .لِه زیوسط م یشش ضلع ی گاریجاس ی تو

 ؟ی ار یبرام ب یدنینوش هیازت خواهش کنم  شهیم_

نشستنش    بدون به سبب  تنش  بنفش  تاپ  برخاست.  درنگ 

  ن یی شکمش پا  ی خورده بود. تاپش را  از رو  نی جمع شده و چ

 .شد دایآن پ ی رو   نیو با صاف کردنش طرح دختر بالر دیکش

 چطوره؟  Bowle پانچ_

 !ه یعال_

متفاوت   ی هاظرف پانچ در رنگ  نیسرو رفت. چند  زیم  سمت

  ی شده بودند. در واقع پانچ نوع  ده یچ   زی م  ی هم رو  ف یو به رد

ها از آن  جشن  ی دار در آلمان بود که در همه الکل   یدنینوش

در تابستان    های آلمان  ی هایدنیاز نوش  یکیو    کردندیاستفاده م

م هر  از  ا  ی ه یته  ی برا  ی اوهیبود.  در    شدیم  ستفادهپانچ  و 
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  Bowleعلت اسم  ن یبه هم  شد یم  خته یر  یبزرگ   ی هاکاسه

 .کاسه را به خود گرفته بودبا 

ه  ی هاپانچ   رینظ_ رو  نم  ی کجا  چی آدولف   دا یپ  یتونیآلمان 

 .یکن

از آن    ی ارا به لبم چسباندم و جرعه   ی ستالیگرد کرشکم  وانیل

 .دمینوش

 !دونهی کنه م یزندگ  نیکه در برل یابن رو هر کس _

دستش مشغول   وانینشست و مثل من با ل  اشی قبل  ی سرجا

 .دمیمانده را به آتش کش یباق گاریز چهار سا ی گریشد. نخ د

خطرناک   یلیهنرمند خ  هی  ی برا   نیا  یکشیم   گاریس  اد یز_

 ت یکه ممکنه باعث ضربه زدن به سالمت  نهیمنظورم ا  ست؟ین

برا  ن یبشه و ا چه از دور و    ست؟ین  یتو موضوع مهم  ی اصالً 

بهت بدهکاره...   ایدن  نیکه ا  زنهیم  ادیت فرچهره   کیچه از نزد

  د یبا  ای دن  نیا  چرااصالً    ای  ه؟یچ  یبده  نیبپرسم ا  تونمی چرا؟ م
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آدم حرفه  یبه  در  که  تو  خمثل  جا  یلیش  و   گاهیموفقه 

 !داره بدهکار باشه؟ ایدن ی تو  ی باال یاجتماع

 ...گار یس  لتریبه ف قیپُک عم کی ،یدنیجرعه نوش کی

م خاطر چهره   نیبه من بدهکاره و به هم   ایدن  نیحق با توئه ا_

دور از    ی روزها  ی طلبکاره... من، تمام حسرت و آرزو  شه یهم

خانواده و  توخونه  رو  نوزده   ی اکهنه  می تقو  ی م  مثالً  نوشتم. 

که همراه با    شمیآنقدر پولدار م  ی روز  کینوشتم که    لیآور

دسامبر دلم خواسته    دهم. شانزمیرا با هم بگرد  ا یمادرم کل دن

ش رو بخرم، دوازدهم  مورد عالقه   ی کنترل  نیبرادرم ماش   ی برا

به زور هم که شده پدرم رو با خودم به   کباریاکتبر نوشتم که  

آلمان  هی معروف  به    برمی م  یرستوران  است  هیو    ک ی بشقاب 

 ه یهر روز از دوازده ماه سال نوشتم که  ی تو کنم،ی دعوتش م

گرفت    دهیمن رو ناد  یبشم که هر کس  قموفاونقدر    دیبا  ی روز

پش بشه،  ما  مونیشرمنده  قضاوتش  برا  ی ه یبشه،   ی تاسف 
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به من    خشیو تار  میتقو  ی و تمام روزها  ایدن  نی خودش بشه... ا

 .رو بدهکارن  ی همه دور نیا

 یف یتکان خف  شی هااطراف زد و لب   ی در فضا  ی جست  نگاهش

 .خورد

نم طلب   یبعض_ رو  بعض   شهیها  که  همونطور  کرد    ی صاف 

 .باور کرد شهی ها رو نمرفتن 

  از،ینه از سر ن  ی حفظ حضور کس  ی خوب بود تالش برا  چقدر

  ی نه صرفاً بخاطر داشتن احساس خاص  ،ییفرار از تنها  ی نه برا

بلکه فقط بخاطر درک کردنت و درک کردنش. درک کردن 

و دوستانه  عاشقانه  احساس  از هر  البته  ی اباالتر  نظر    بود.  از 

 !من

 افتاده؟  یآدولف اتفاق_

شدن به   کیکه در حال نزد  دی از آدولف پرس  زایسوال را ال  نیا

 .ما بود
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  ی کیرو    های حساب غذا و جون مشتر  زنهیبه سرم م  یگاه_

بگ ازشون  و  نبارمشونیکنم  انسان  باشه!   نقدریا  دی...  کودن 

آدم   یبعض طوراز  م  ی ها  م  کننیرفتار  باعث    شن یکه 

اون   انشونیاطراف رو زخالق  به خاطر خلقت    ری ها  ببره  سوال 

 .حد کودن نیتا ا ییانسانها نیچن

[27.05.21 00:40] 

#۱۳۵ 

داد    ه یمبل تک  ی مبل جابجا شد و به انتها  ی با لبخند رو  زا یال

 .کند اینشستن آدولف مه ی مبل را برا گری تا طرف د

 دعوات شد؟ های ه با مشتر دوبار_

 :گفت تیو با عصبان دیرا سر کش زایال یدنی نوش ی مانده  ته

بعض_ مآدم   ی جوزف  باعث  رفتارشون  با  بفهمم    شنیها 

اونا سرنوشت قاتل  هم  خودم  سرنوشت  و  بودنه  مقتول  شون 

 ...شدن
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آدولف    ی لبخند عصبان  کیزدم.  غ  یمرد  اما    یمنطق  ری بود، 

برابرآدم  در  و  منطق    ییهانبود  مقابل  در   ز ی چ  ک یکه 

و سنگدل    نیحد خشمگ  ن یتا ا  کردندی م  یستادگیسرسختانه ا

 .شدیم

 :را گرفت و گفت   ری آدولف پ ی شانه دوستانه زا یال

حق_ بعض  قتیپس  تو  م  هات ی مشتر  ی داره؟  با    ی کشیرو  و 

برا گوشت تُرد   ی ها کباب   هاتی مشتر  هیبق  ی شون  و  آبدار 

 ؟ ی پزیم

با رفتارش    زایخنده... ال  ری نتوانست مقاومت کند و زد ز  آدولف

 ی نقش باز   ی ادینتواند در کنارش مدت ز   یکس  شدیباعث م

 ن یاش همزود اصل آنچه بود را رو کند. نمونه  یلیکند و خ 

 ی در باطن مرد  یول  شدیم  دهی بداخالق د  شهی آدولف که هم

 .خونگرم و رئوف بود

 ...شام امشب من یعنی_
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 .حرفم  انیم دی پر زا یال

خ_ نه   التینه  بود  بره  گوشت  واقعاً  تو  کباب  باشه  راحت 

 کودن آدولف  ی مشتر

بودن    یبه واقع  شدیمان ملحق موسط بحث به جمع  یکس  اگر

نم  ی الحظه   مانیهاحرف  وحشت   کرد یشک  بالفاصله  و 

داشتکردیم فقط  ما  لحن  می...   میکردیم  یشوخ  ی جد  یبا 

 !نیهم

 شده؟ یچ یبگ ی خوای آدولف نم_

اطراف چشمانش و    ی ارهایرا باال گرفت سمت من. ش  سرش

  ی کردن اندوه  یصورتش هر کدام از ط  ی خطوط دور لب و رو

  ی رو  قیعم  نگونهیکه ردش ا  ی . اندوهکردیم  تیجانکاه حکا

مرد بود طور  ی پوست  مانده  به جا  پنج ساله  در    کهیهفتادو 

از    ستیاز گذر عمر ن  ی ریپ  نی ا  دیفهم  شدیهمان نگاه اول م
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را در آن جا   اتیاست که جان و جوان  یسخت  ی روزها  ذرگ

 .ی اگذاشته 

 د؟ ینیبیاون مرد رو م _

آدولف راننده...   ی مسافر شد و انگشت اشاره   زا یمن و ال   چشمان

برد سونگاه  را  تنها  یمرد جوان   ی مان  به  از   یکی  ی رو  ییکه 

 .نشسته بود و در حال خوردن غذا بود واریکنار د ی های صندل

 نی تراومده... ازم خواست تا معروف   ای که از اسپان  ستهیتور  هی_

کن  ی غذا آماده  براش  رو  انتخاب    میآلمان  گفتم؛ چه  منم  و 

معروفیخوب هست    ی غذا  نیتر!  اسپاتزل    ی غذا  هیآلمان 

آلمان رو به . با تعجب گفت، اما همه  یاهیکامالً گ  ی خوشمزه 

خانه   ممکنه چطور    شناسن؛یم  یگوشت   ی غذاها  ی عنوان 

گ  نیترمعروف  م  ی اهیغذاتون  تشک   تونمی باشه؟   لی مواد 

 ایحتماً گوشت داشته باشه!    دی ش رو ازتون بپرسم؟ بادهنده 

کتاب    کیخوندن    ی ... به اندازهست؟ین  نطوریا  ا؟یحداقلش سو
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ما   ی غذا  نیتردادم و گفتم که معروف  حیکم حجم براش توض

اون فقط تخم مرغ، آرد،    ریپاستا که خم  یاسپاتزل هست، نوع

مثل من که اهل    یآب گاز دار هست. مردم  ینمک و مقدار کم

هست آلمان  چن  میجنوب  داشتن  افتخار    یلیخ  ییغذا  نیبه 

  ی غذا رو پاستا   نیا  هابه یغر  ادیخوشمون نم  اد یو ز  میکنیم

و به من   خندهیبلند م   ی صدا بزنن. مرد احمق با صدا  یآلمان

م  گهیم درون  اطالعات  سنم  دارم   یقاط   غزمبخاطر  و  شده 

باورتون   ،یزنیاشتباه حرف م  گهی . به من مزنمیاشتباه حرف م

باعث بشه فرهنگ و آداب کشورت  ی زیمگه ممکنه چ شه؟یم

 ؟یرو فراموش کن 

 .زد... لبخندش آمرزش بود  ی لبخند زا یال

عنوان  _ به  تو  آدولف.  باش  م  یآلمان  کیآروم    هی  زبانیکه 

  ارش یاطالعات درست رو در اخت   یداشت  فهیبوده وظ  ستیتور

و غلط بودنش تو    دنشیاگه اون اصرار داره به نفهم  ی قرار بد
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ا  دینبا تا   یو به خاطر نفهم  یکن  یحد عصبان  نیخودت رو 

  !ی عذاب بد گرانید

[27.05.21 00:41] 

#۱۳۶ 

و    یقیدادن بود نه فهموندن به هر طر  حیتوض  تتیمسئول  تو

ق  هیتوج هر  به  آدم یمتیکردن  من  ا  ی ها!  رو    نیامثال  مرد 

م زشناسمیخوب  مختلف  موارد  در  ا  ی اد ی.   ن یشاهد 

و   شونی پافشار بودم  خودشون  غلط  باور  از  دفاع  مورد  در 

 ی که رو  یمذهب  ی هاآدم   ی به اندازه   چکدومشونی متاسفانه ه

اذ داشتن  تعصب  خودشون  رو   تمیباور  اسمشون  من  نکرده. 

افراط با سالح تعصبات  قاتالن روح چون   د یو عقا  یگذاشتم 

شون تا خسته   جنگنیم  گهید  ی هابدون پشتوانه اونقدر با آدم 

  ی با جسم کار  ی تک را  ی هاادم  نیشکستشون بدن. اکنن و  
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 کنن ی م  یستادگیکه دربرابرشون ا  ییهاندارن، اما روح انسان

 .کنن ی رو مثله م

و با    دیکش  رونی ب  زی م  ی رو  گاریس  ی نخ از جعبه   ک ی  آدولف

 .آن را روشن کرد   گارمیآتش س 

م_ تعب  فهممی حاال  ف  ر یکه  سارتر  پل   لسوف،یژان 

هم غلط   ی ادیاز جهنم ز ی و منتقد فرانسو ستی الیستانس یاگز

که    دیدونیم  ست؟ین  نطوریو دور از باور نبوده. بنظر شما هم ا

 منظورم کدوم حرف ژان پل سارتر مگه نه؟ 

دوران  زا یال را  با    دیکش  وانیل  ک یبار  ی لبه  ی رو  یانگشتش  و 

 .دییکرد نه تا فیمتاسف منظور آدولف را تعر یلحن

ا_ جهنم  ه  نی پس  ااست...!  به  درباره   نیرگز  فکر شکل  اش 

 د؟ ی! به خاطر دارکردمینم
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ها در مغزمان سال یمضحک ی ها ! آه...! عجب حرف خی! س آتش

احت  کردند!  س  یاجیفرو  فهمستین  خیبه  حاال  جهنم    دم،ی! 

 .اطراف است ی هابا احمق  یهمان زندگ

 یها که آدولف گفته بود قاتالن روح بودند، پس کسآن آدم   اگر

 !روح بود ی هم سازنده   زای مثل ال

د  خواستیم  دلم ساعت  مورد  در    ی رو  زانیآو  یتالیجیدر 

ا و  بپرسم  آدولف  از  کنجکاو  نی کبابخانه  و    ی حس  خودم 

درهم گره خورده و    ی را ارضا کنم، اما ابروها  گه ید  ی هایلیخ

  ی برا  یکه االن زمان مناسب  دادی هشدار م  اشی عصبان  ی چهره 

ا کردن  ن   نیمطرح  سوالست یسوال  شا   ی.  جواب    ک ی  دیکه 

 .جواب ساده  کی هم    دیداشته باشد شا  بیو مه  بیو غر  بیعج

 ت رو دارمکنسرت آخر هفته  تی جوزف من بل_

 .رها کردم ی گاریجاس  ی را تو  گاریداغ س ی مانده  ته

 ی چقدر خوب! خوشحالم کرد _
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 .برخاست زی از سر م آدولف

 برام؟  یخون ی آهنگ م ه ی ارمیب تاریگ_

چن  توانستمی م  مگر با  را  آدولف  لحن   نیدرخواست 

 رد کنم؟ ی املتمسانه 

 کنمیقبول م ی از من بخوا ی زیتو هر چ _

 .رفت  تاری تشکر زد و به دنبال گ ی به نشانه ی لبخند

 ؟ یاستراحت کن  ی ندار  م یکنسرته؟ درسته؟ تصم  نیآخر  نیا_

 .زا ی صورت ال ی از پشت آدولف برگشت تو نگاهم

تور    زیی ما هست و در ماه پا  یکنسرت تابستان  نیاخر  نیآره ا_

م  ییاروپا  ی هاکنسرت  شروع  هفته میکنیرو    نده یآ  ی . 

 .مونمی اونجا م  پوری ک  دی م و تا بعد از عخانواده  شی پ  گردمیبرم
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نزد  هرچقدر روز  آن  به  استرسم   شدم یم   ترکیکه  و  تنش 

مافزون  مشدیتر  احساس  د  کردمی.  از  هرگز    ایبات  دنیبعد 

 .نجایدوباره ترکش کنم و برگردم به ا توانمینم

 .رنگش و سپردش به من ی اقهوه  تاریبرگشت با گ آدولف

کردم    زان یم  میهاکردن نت   میتنظ   ی را برا  تار یگ   یتا گوش  شش

با ته کفشم ف   ک ی   جادیا  ی وارد کردم برا  زیبه م   یشار کمو 

گ پلک   میپا  ی رو  تاریفاصله.  و  غرق    ی رو  میهانشست  هم... 

 .خود ساخته بودم ی که برا یی ایشدم در دن

Mein Herz schlaget schnell 

 زند یمن، تند تند م قلب

Das Leben  verspricht so viel 

 است  دبخشینو  یلیخ یزندگ

duch mir fehlt der mut 

 ...جرات ندارم اما
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Wie soll rich lieben Mut der Angst 

 دوست بدارم  دیبا چگونه

Zu fallen 

 ترس از سقوط با

Doch wenn ich dich ganz fest halt 

 اگر تو را محکم نگه دارم  اما

ist meine Angst unendlich weit weg  

 شودی از من دور م تینهای ب ترس

Und kommt nie mehr 

 هرگز نخواهد آمد  گر ید و

Kom noch naher 

 ...ترک ینزد ایب

ich hab ein Leben lang gewartet auf dich 
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 مانم یعمر منتظر تو م کی من

Wenn ich muss warte ich auf dich auch 

noch in 1000 jahren 

 مانمی منتظرت م گری مجبور شوم تا هزار سال د اگر

Ich leib dich auch noch 1000 mehr 

 دوست دارم  گریتو را هزار بار د من

[27.05.21 00:42] 

#۱۳۷ 

باعث شد چشمانم را باز کنم و به    تیدست زدن جمع  ی صدا 

 .یاطرافم نگاه

 :گوشم گفت ر ی آورد و ز کیسرش را نزد زا یاِل

 گم؟ یهات پنهونه... درست متپش ترانه  ی زن تو کی_
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که غرور  حاصل از افتخارم به خودم    ی لحظات  نی درست در هم 

و با اقتدار گردنم را باال    دادمیام مشانه به آن شانه   نیرا از ا

برا و  بودم  بات  یلحظات  ی گرفته  فکر  به    جلو زده   ایاز  و  بودم 

بار    کی  ی شده است و برا  روزی او پ  الیبر خ  ی الیخیگمانم ب

و محبوب هستم نه    طرحم  ی خواننده   کیهم که شده فقط  

واداده   ی ادلداده  دلش  اشاره   کی  ی که  با  است  او،   ی ازن  به 

 .نیزم ی رو ختمیخاک شدم و فرو ر

 ؟یبکن ی فکر  نیباعث شده همچ  یچ_

 :و گفت تاریگ ی هامیس ی رو  دیبلندش را کش  ی هاناخن

ا _ فوق   ن یحسم!...  ترانهالعاده آهنگت  خودت  رو  ست،  ش 

 ؟یگفت

 !هیک دونمیکه نم ی کیمن گفته...  ی برا یکینه، _

 .رنگ باخت ی به کنجکاو چشمانش

 ؟یچ یعنی ؟یک_
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  ی ماجرا  انیرا در جر  یدختر تراس  نیاز ا  شترینداشتم ب  دوست

 چ یاعتماد به او از کجا آمده بود؟ ه  نیقرار بدهم. ا  امی زندگ

به فقط  او    یخاطر حس خوب  کجا!  از  زمان حال  در  بود که 

 .کرده بودم افتیدر

ا  ی دار  ؟ ینپرس  یسوال  گهی د  شهیم_ اذ  ن یبا    تم یسواالتت 

 !یکنیم

حفظ کرد   میهالب   ی نگاهش را رو  ی اه ینشد. چند ثان  باورش

  ش ی هاداد به مبل و گوش  هیو بعد بدون صدا برگشت عقب و تک

جا گذاشتم و با    زیم  ی را رو  تاری آدولف گذاشت. گ  اریرا در اخت 

  .بزرگ رفتم سمت در ی هاگام 

 ش یفرسا  ی ترانه بود و متنش ماجرا  کی  شیبطن زا  میصدا

 !...عشق کی

اما در    ،یباش  تفاوتی و ب  یکن  ی پشت هم شاد  یقیدقا  شده

 همه تظاهرت...؟ نیا ی رو یخط بکش تینها
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[29.05.21 23:47] 

#۱۳۸ 

    ♤      

 :وسفی

در    با بالش   خچالیترس  زدن  بغل  با  و  بستم  سرد،    ی هارا 

به اتاق    دنیرفتم. قبل از رس  اط یسمت ح  نی پاورچ   نیپاورچ

ز از  و  شدم  خم  مادرم  و  اتاق  پنجره   ریپدر  چراغ  رد.  اش 

نگران نباشم. البته   گریباعث شد د  نیخوابشان خاموش بود و ا

 .شدن مادر هنوز هم پابرجا بود ردا یترس از ب

رس  اطیح   ی انتها  به باغچه  پشت  شکوفهدمیو  عطر   ی ها. 

 ی هوا  نیاز ا  یقی. نفس عم بردیبهارنارنج هوش از سر آدم م

  ی پله شدم. س حبس کردم و داخل راه   امنه یخوشبو را در س 

رنگ    یبود و با فرش الک  کییبه پشت بام موزا  یمنته  ی پله

 دن ی سمت باال. به محض رس  دمیپرچ شده بود... بدون مکث دو
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 ی که با فاصله   یدو تشک   ی ها را پرت کردم روبام، بالش به پشت 

 .پهن شده بودند میگل کی ی از هم رو  یکم

 خچال؟ ی  یخیجا ی تو یها رو گذاشت باز بالش  وسفی_

پشت بام در کنار آرشام نشسته    ی پناه شدم. لبه  ی متوجه   تازه

را   نشانیب  ی خنک فاصله  ی پارچ شربت عرق نعنا  ک یود و  ب

 .حفظ کرده بود

 باشه؟ ینگ ی زیبه مامان چ ؟یپناه یینجایاِ تو ا_

 .و سمتم گرفت وانیل ی تو  ختیشربت ر  وانیل ک ی پناه

  ها ی . روبالشفهمهی خودش فردا صبح م  ی ول  گم،ی نم  ی زی من چ_

چه روش خنک    نیآب... ا  ی هااز لکه  شهیو پر م   رهیگینم م  ی بو

 کردن بالشِ آخه؟

... روحم را  دمینفس سر کش  کی عرق نعنا را گرفتم و    وانیل

 .تازه کرد
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  خچالیثابت    هی پا  ی مشتر  دمیبار امتحان کن قول م   هیتو هم  _

که نه قابل گفتنه   دهی اونقدر حال م  ده،ی . اونقدر حال میشیم

 .تجربه بشه دیفقط با دنیو نه شن

انگشت اشاره رو   آرشام  با    ی دست پناه را در دست گرفت و 

 .دیپوستش خط کش

[29.05.21 23:48] 

#۱۳۹ 

    ♤      

بابا و بعد واسه خان   ی اریاعتراض مامان و بابا رو در م  ی صدا_

ساده  زن  و  م  ی مادرجون  مظلوم  رو  خودت  تو یکنیمن   ...

 !ی چقدر موزمار و بلد

پشت دست پناه...   ی اشتم حرکت انگشتانش را روند  دوست

 .شدمیم تیاذ
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! اشتباه کردم بالش تو رو هم سرد کردم. یعوض  نمیگمشو بب_

 .ی نه بخدا ندار ؟ی که؟ دار ی ندار اقتیل

 .آرشام پر کرد  ی مرا برد و برا ی خال وانیل  پناه

هاش رو چشم  ،ییو آقا  یخوب  نیپسر به ا  اد؟یدلت م   یوسفی_

 .چقدر معصوم و خوشگله  ن؟یبب

 :قدم سمت عقب برداشتم و گفتم چند

خوب    یلیآدم خ  هیتو عشق کورت کرده و اونو    اد؟ی چرا دلم ن_

م  خاص  هم  ین ی بیو  به  نم  ن یو  جنس    یتون ی خاطر  از  سر 

ب در  ن  یول  ،ی ار ی خرابش  عاشقش  چون  ا  ستمی من    ن یخب 

  .شناسمیرو م یعوض

و چشمانم    دمی تشک، گردنم را جلو کش  ی از نشستن رو  قبل

 .را بزرگتر از حد معمول کردم
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ب  نمیبب_ تو  ایچشماتو؟  وا  ی جلوتر   ی تو  ی نجوریا  سا،ینور 

هات ... چشمدمی ... دسای... آها... واستیخوب معلوم ن  یکیتار

 .دهی سگ ولگرد که واسه همه دُم تکون م  هیسگ داره... منتها  

 .و آرشام سرش را با تاسف جنباند دیدسبکسرانه خن پناه

 ،ینکرده سوسک  یی. خدادینخواب  نجایها من نگرانم کاش ابچه _

 .گوشتون ی تو رهیم ی ز ی چ ی امورچه

 .انداختم نشییرا از وسط تشک برداشتم و پا پتو

 ی ک یاز اون    شهیبعدش خسته م  زنهیدور م   هیخب بره! فوقش  _

تو   کنمیهمش احساس م  یپناه  ی. ولرونیب  زنهیگوشمون م

اتاق خودت و فردا    ی تو  یآرشام رو بکشون  ی اریبهونه م  ی دار

 نیبود. کور خوند  وسفی  شیآرشام پ  یکه صبح شد به همه بگ

  م ی س  ،. بابا امشب آرشام رو سپرده به منخورمی من گول نم

م م   شمیخاردار  پاهاش  دور  نزد  چمیپی و  نشه.    کی که  اتاقت 

ا هم  پسر  و  ب  تیتربیب  نقدریدختر  ح  شرمی و  نوبره.   ای و 
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رفتار   ی چشم تو چه جور  ی بابا و مادرجون جلو  خان  دونمینم

حاال آرشام چون خودم باهاش  ،ی شد  ییهوا نقدریکردن که ا

جور موارد   نیا  ی بابامون اصالً تو   دم،یبزرگ شدم بهش حق م

 د یکشی. عشقش که مشدیسرش نم  اطینداشت و احت  تیترب

  ...داریب ا یروز، پسرهاش خوابن  ای براش مهم نبود شبه

برداشت و پرت کرد سمتم، جا    ی ازه ی خم شد و سنگ ر  آرشام

 :دادم. پناه برخاست و با خنده گفت یخال

من برم بخوابم. االن عمو   ومدهی گندش در ن  نی از ا  شتریتا ب_

  ی رو   ی رفت  یشکل  ن یکه ا  دهیم   ری باز گ  نه یبب  اط یح  ی منو تو

بام؟   ا  ؟یچ  نهیبب  هاه یاز همسا  ی کیپشت  موهات    نقدر یچرا 

 ؟یحجابی ب نقدریچرا ا رونه؟یب

[29.05.21 23:48] 

#۱۴۰ 

    ♤      
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شلوار   کیاش توجه کنم.  حرف پناه باعث شد به پوشش   نیا

سف  ینخ هم   دیگشاد  پکه  همرنگ  و  و   راهنشیجنس  بود 

ز   ی هایبرجستگ   ی همه  بود.  پوشانده  را  و    فی نح  ی ادیتنش 

 .او تنگ بود ی برا یلباس زیالغر بود، اما در نگاه پدر همه سا

عز_ پدرشوهر  عموجان،  بگو  بهش  هم  تو  جانم،   زتریخب  از 

 .شهیمنم مثل زبون شما سرِ جاش بند نم  ی که موها  د یببخش

 .شد  یعصبان آرشام 

 رو بده؟ که جواب بابا یگیبه پناه م ی خفه شو. دار وسفی _

 .ستادیها ابه پله ده ینرس  پناه

شوخ_ فقط  ما  ممیکرد  یآرشام  مگه  عمو   شهی.  به  من 

 کنم؟ یاحترامیب

تشک نشست   ی بام برخاست و سمت من آمد. رو پشت   ی لبه   از

 :و خطاب به پناه گفت
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  .نداشتم ی منظور بد زمی عز دی ببخش_

 .سرم کردم گاهه یبالش تک  ی و دستم را رو دمیکش دراز

ا_ پناه  بود.  بد  منظورت  نکرد  نیاتفاقاً  ازدواج  داره   نیهنوز 

 .تونبه بعد از ازدواج ی وا رهی گی ش رو مپشت خانواده 

 :آرشام گفت یشانی پ  ی رو ی هابا توجه به اخم پناه

ندار  ی خانواده _ آرشام  و  خانوادهمی من  . هیکیهردوتامون    ی ! 

. عمو و زن عمو یونمج  ز ینه عز  ؟یخودِ تو؟ برادرشوهرم  نیهم

 .به گردنم دارن ی هم حق پدر و مادر

و    دی دو  شیهاآرشام سمت لب   یشانیپ  ی پررنگ رو  ی هااخم

لبخند  هم  ی به شکل  پناه  رسالت  مطرح شد...  بود،    نیمحو 

. گفته مانیهالب  ی به لبخند رو  مانی شانیپ  ی اخم رو   لیتبد

نعمت خدا است که به    نیبرگتر  یزن  نی بودم که داشتن چن

 ستلحظه دلم خوا  ک ی  ی ! براداشت؟ینم  اشیارزان   ی اهر بنده 

 .من بود ی آرشام بودم و پناه تا ابد برا ی جا
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 .یمثل گُل قال  یدختر تو عال_

 :و به سقف آسمان چشم دوخت و گفت دی دراز کش  آرشام 

 .ستفرشته  هیبه قول بابا پناه _

داشت تالش   ییلب زمزمه کرد، گو  ریز  ی کلمه را چندبار  نیا

 .هیتشب  نیا فتدیذهنش جا ب   ی تا تو کردیم

 .ریپسرها شبتون بخ_

 :میو آرشام همزمان گفت من

 ر ی شبت بخ_

به    زمیعز  کیکرد و    ی داشتن پناه بهره بردار  ازه یاز امت   آرشام

با چشمانم تا   یاضافه کرد و من؟ پنهان   رشیشب بخ  ی انتها

 .کردم اشعت یمشا ییابتدا ی هارفتنش از چند پله  نییپا

پناه زن تو بشه؟ صدتا خاطرخواه و   ستین  فی تو رو خدا ح _

 .تر از تو داشتخواستگار بهتر و آدم 
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 :از آسمان گفت  ردیچشم بگ نکهیا بدون

و کمبود _ مگه من چه مشکل  دوماً  تموم،  و    ی اوالً زنم شد 

 .و دنبالم هستن برنی منتم رو م  هایل یدارم؟ منم خ

پوست سر و گردن   ریز  اشیبالشت. خنک  ی را گذاشتم رو  سرم

  ن یداشت ا  یبدنم پخش شد، حس خوب   ی و تو  دیدو  انمیعر

 .ی سرد

به خودت افتخار نکن که همه دنبالت هستن، جنس    نقدریا_

 .داره داری خر ادیارزون ز

[29.05.21 23:49] 

#۱۴۱ 

    ♤      

 دشمنت؟ ایمن برادرتم  تیشخصیب_

 .بالش ی پارچه  یبه خنک  دمییرا سا سرم
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 .که دشمنه ی از هر دو... برادر یمخلوط_

  م یسرش گذاشت و نگاهش را کج کرد سمت ن  ر یرا ز  دستانش

 .رخم

فهم و شعورت. من دشمن توام؟ نصف    ی سرت برا  ی خاک تو_

کردن  های خرباز فرار  و  دعوا  گردن و  رو  مدرسه  از  هات 

خرج  گرفتمیم و  نکنه  حبست  بابا  رو    تانه یماه  ی هایتا 

 .حداقل کم کنه، نه قطع

 .هااما منظور من االن بود نه آن وقت گفت،ی م راست

انگار  فتیوظ_ که؟  نداره  منت  کشت  ی بوده  از    یپلنگ  و 

واسه  دوختپوستش  کت  ا  ی م  تعر  ی نطوریکه  خودت   ف یاز 

ندادیکنیم طالق  رو  پناه  خوبه  حاال  بد  ی .  من  به    ی و 

 ...اونوقت

تنم   ی رو  رغضبیحلقه شد و مثل م  میآرشام دور گلو  دست

 .زد مهیخ
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حق نداره   چکسی ه  ،یکنیم  یشوخ   نیبار آخرت باشه همچ _

شوخ من  زن  حت  یشکل  نیا  یبا  فهم  یبکنه   ؟ ی دیبرادرم. 

 .وسفیرو به گوه نکش  مونیحرمت برادر

 .اش زدمرا از دور گردنم باز کردم و به عقب پس   دستش

خفه  یلیخ_ بابا...  کردخب  پی م  زنت  خودت...   یشکشی... 

تو...   ی باباست و پسرعمو  ی برادرزاده   ستیکه ن  ایتانیبر  ی ملکه

 .تحفه نیبمونه واسه خودتون ا یه

اش گذاشت. بالش   ی ظاهر آرام گرفت و دوباره سرش را رو  به

اما ب  ی رواده یز از ملکه   نیکرده بودم،    ی خودمان بماند، پناه 

 ی اعالء بود که پدر با همکار   ی اهم سَرتر بود و تحفه  ایتانیبر

 .آرشام یکرده بود به زندگ میسرنوشت تقد

  .زهیریاعصاب و روانم رو بهم م هاتیشوخ_

سرم گذاشتم و نگاهم هم جهت شد با نگاه   ری ز  دستم را  کی

 .آرشام
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  به جهنم! مگه واسه من مهمه؟_

 .نسبت به من بود یتفاوت یب ی کرد. به معنا سکوت

 آرشام؟ _

 .نداد یجواب

 آرشام با توام؟ ی هو_

 :گفت کالفه

  باز؟ هیچ_

من   کنمی فکر م  ی چرا بابا تو رو دوست داره، من رو نه؟ گاه_

به   مافهیبودن ق  هیشب  ی ادیز  ی کرده، ول  دایجوب پ  ی رو از تو

 .کنهی رو خراب م مه یحدس و فرض نیبابا، ا

کارها_ با  تو  اما  داره،  دوست  هم  رو  تو  بابا  نگو،    ی چرت 

باعث شدخودخواهانه   ی خودسرانه و رفتارها ا  ی ت  تا   نیکه 
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خوش بهت   ی بشه و جرات نکنه رو  ر یحد نسبت بهت سختگ

 ؟یدونیم  نویو چهار ساعته مراقبته ا ستیبده. بنشون 

[29.05.21 23:49] 

#۱۴۲ 

    ♤      

ستاره   ی رو  چشمانم و  بود  شده  مستقر  ماه  الغر  ها هالل 

منحرف کردن نگاهم سمت    ی برا   زدندی بوالهوسانه چشمک م

 .خودشان ی و سو

ب  ی تو  ی مگه من بچه _ قندداغم که  و   ستیقُنداق و منتظر 

نم من  باشه؟  مراقبم  همه  تونمیچهارساعته  به  تو    ی مثل 

ها و حسرت   کشدک یبابا جواب مثبت بدم و    ی هادرخواست 

  د یمن سخته که باور و عقا  ی ناکام خودش بشم. برا  ی آرزوها

کردن. پس    دی بابا رو به خورد ذهنم بدم و کارم فقط بشه تقل

پرواز    ه یم آدمم!  من  ؟ یخود من چ آزاد که دوست داره  آدم 
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لونه و    ی تا آخر عمر تو  نکهیخودش نه ا  ی کنه سمت آرزوها

کار  ریز بااجبار  اگه  بمونه... من  مادرش  و  پدر  وبال  رو   ی پر 

 ی درست برعکس تو... آرشام تو چه جور  شمی م  وونهیبکنم د

همه  یتونیم م  ییهاخواسته  ی با  اجبار  بهت  کنار   کنهیکه 

 ؟یکن  یو زندگ ییایب

 .دی حرفم را در هوا قاپ نیا آرشام 

و چاشن  یزندگ_  ست،ین  چکسیه   ندیاجبار خوشا  یبا طعم 

باهاش   یتونینم  وقتچ یانتخاب خودت نباشه ه  ی زیچ  یوقت

ب مجبور  ی ایکنار  فقط  بساز  ی بلکه  تو  ی باهاش  خودت   ی و 

زی بسوز تو  نم  ر ی.  اجبار  تحم   یی هویچون    ی ر ی بار    ل یبهت 

  ی زندگ  شهیسا  ری و ز  امیباهاش کنار ب  تونمیمن م  یول  شه،یم

از وقت  میچون آروم آروم وارد زندگ  مکن که تونستم   یشده. 

 ی دستم رو درست بشمارم بابا حساب باز کرد رو  ی هاانگشت 

برا تو    ی آرزوها  ر ی تعب  ی من  قول  به  و  کش    دکیخودش 

عقاحسرت  شدم.  لباس  دیهاش  باورهاش  تن   یو  از  که  بود 
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 ستمیمن بلد ن  شه یو تن من کرد. باورت م   دیکش  رونیخودش ب

اشاره   رو  ی زیچ بابا  قبلش  اگه  کنم؟  انتخاب  خودم  و   واسه 

بهش فکر    ترسمیم  ینکرده باشه من حت  زیبه اون چ  ی اتوجه

. بدن من نسبت کنمیهم بکنم چون احساس ترس و گناه م

 ی زی هر چ  رفتنی پذشده و مشتاقِ به    حسیبه حس خواستن ب

  یشده که خارج از دلم و ذهنم برام درنظر گرفته شده. من  تو

برا  ییروزا  هی م  س یخ   ی که چشمام  التماس   کردنی شدن 

 زدنی له مهام له که لب   ییهاوقت  هیمجبور بودم که بخندم و  

ر اشک  زدن،  قهقهقه  حت   ختمیواسه  هامم واکنش   یچون 

انداختن  چرتکه  درگ  ی اجبار  ی هابراساس  رو  من  که    ر ی بود 

بود.   م  وسفیکرده  ا  شهیباورت  از  برا   ی زی چ  نکه یمن   ی رو 

شهامت    نکهیچون ترس دارم از ا  ترسم؟یآرزو کنم م  مخود

شجاعت دنبال   ای رو نداشته باشم و    هیکردنش به بابا و بق  انیب

ه که روز به روز داره  سرطان شد  ی غده   هیکردنش رو. اجبار  

کرده به    تیم سرااز گذشته   رشی و تاث  کنهیوجودم رشد م  ی تو
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با اجبار کار   کنم،ی م  ی. من دارم اجبار رو زندگمنده ی حال و آ

اجبار هست که   نی... اصالً اکنمی م  یبا اجبار عاشق  کنم،یم

 .نه من اجبار رو کنهیم یداره من رو زندگ

کودک  شه یهم  آرشام  همان  از  من    یو  نگاه  در    ک ی تابحال 

سن هم کمرنگ نشده بود...    نی پررنگ داشت که تا به ا  یژگیو

  بهره یب  ی و خوددار که از هر نوع آزاد  ایمرد ماخوذ به ح  کی

 .است

.  یِبابا دوست نداشتن  ی تمام اجبارها  یاگه بگ  ه یانصافیب  یول_

اج تو و  قشنگ بود مثل اجبار به ازدو   یلیاجبارهاش خ  یبعض

 .به یمرد غر هیپناه و ندادنش به 

دور نماند... آرشام تو چه    زمیت  ی هاپوزخندش از گوش  ی صدا

  !مرگت بود پسر؟

داشتم که عاشق پناه باشد، اما مطمئن بودم که دوستش    شک

 .دارد
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[29.05.21 23:49] 

#۱۴۳ 

    ♤      

م_ هم  چ  یگی خودت  هر  به  اجبار  دلخواهت    ی زی اجبار!  که 

چ  اون  م  ز ینباشه  فاسد  و  خراب  برات  هر کنهیرو  با  اجبار   .

نف  یخوش رو  بعدش  لذت  بشه  م  یهمراه  باطل   کنهیو 

 !عشق ی بخصوص تو

ساعات از شب که اوج ازدحام سکوت   نیدر ا  کردمیم  احساس

د، بو  داریب  ینشدن بود و کمتر کس  دهیو د  یکیبود، مملو از تار

 .ور شده استشعله  انیدر روح آرشام عص

  ؟ ی و دوستش ندار  یستیتو عاشق پناه ن  یعنی  ؟یچ  یعنی  نیا_

 مگه نه؟

 .سمت من د ینگاهش چرخ عیسر
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گفتم... من پناه رو دوست دارم.   ینه منظورم پناه نبود! کل_

 !که پناهِ ما را دوست نداشته باشه؟   شهیم  دایهم پ   یمگر کس

 .با تکان دادن سر جواب دادم هم با دهان هم

 .نه وجود نداره_

نگاه  مانیحرفها  نیب  یسکوت  آرشام  انداخت.  آرشام    یجا  به 

نگاه  و  نسبت  یانداختم  ماه  اندوه  با  او  آسمان... سکوت    ی به 

 !داشت

م_ با  ی خوای اگه  بشه  قائل  احترام  و  ارزش  برات  به   د یبابا 

نه    یهات رو محترمانه بهش بگو خواسته  یحرفش گوش کن

 .یبا گستاخ

م  ی صدا را  خنک  آرشه   مید یشنی باد  رو   دیکشیم  که   یبر 

 .اطیدرختان ح ی هاشاخه
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برا  ی خوایم_ بشه؟  قائل  ارزش  برام  که  بخوام  بابا  نگه   ی از 

ا کنم؟   التماس  احترامم  با  نیداشتن  رفتارها  از    د یدسته 

و   ی رارادیغ التماس  و  خواهش  با  نه  بشه  انجام  خودکار  و 

 ی گری با التماس کردنم به د  نصورتیا  ری کردن! در غ  ی ادآوری

بزرگتر  ی برا که  دادنش  ب  یاحترامیب  نی انجام  و    هرو  خودم 

  .کردم  تمی شخص

رفتارهات دست بکش تا بابا تو رو محترم    نیالتماس نکن، از ا_

دارنهیبب م  ی زیچ  ی ایرو  ی .  پرورش  در وجودت  که    ی دیرو 

 .رممکنهیغ

و هر   نشستندیم   میلخت شانه و پاها  ینواح  ی مگس رو   چند

برا م  ی چقدر  تالش  کردنشان  با    هودهی ب  کردمیدور  و  بود 

 .پوستم ی رو گشتنی هوا برم ی از تو ییپررو

  ن ی! اگه ادیهم داره، ام  گهیاسم د  هی  یرممکنیغ  ی هرخواسته _

جا  رو  غ   یکن  رممکنیغ   نیگزیبرچسب  برات    یرممکنی هر 



536 
 

که   ی ... استعدادنهیهم   میترس زندگ  نیو بزرگتر  شهیممکن م

 .شکوفا نشده باشه

[29.05.21 23:49] 

#۱۴۴ 

    ♤      

بود و شک   یعیبو طب نیکافور... ا ی . بودادیآرشام بو م ی صدا

صدا ح  ی نداشتم  آرزوها  نیمنم  از  زدن  را    نیا  میحرف  بو 

آرشام، چون   ی صدا   ی و تند تر از بو  ترظ یغل  دی شا  یداشت حت

شور نه از جنس آدم بلکه از جنس اجبار و  مرده  کیهر روز  

بعدش زنده   و  کردیرا غسل و کفن م  مانیآرزوها  یخودخواه

 .بگور

آرزوها برآورده    نجا یکه ا  یکن  رو قبول  قتیحق  ن یا  دیبا  وسفی_

 .شنیفرامش م شن،ینم
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 ی احرفش رعشه انداخت به روح و جسمم... به طرز زننده   نیا

 .خانه به زبان آورده بود  نیسقف ا  ری را ز  مانیاها یسرنوشت رو

 .تشک ی شدم رو زیمخین 

من و آرزوهام    ترسمی... مادیهم ز  یلیخ  ترسم،یآرشام من م_

به سرم    ی! گاهمیندار  ی اچون گذشته   مینداشته باش  ی انده یآ

... سفر کنم یمدت طوالن  هیمدت نباشم،    هیکه برم و    زنهیم

. به یهمه غر ی باشن و من هم برا بهیکه همه برام غر ییبه جا

  ارزش ینشن و ب  ریها ازم زود سآدم   گهیاونقدر دور بشم که د

  ده ینگاهشون سبک د  ی تو  پوشمی که م  ینباشم. به خاطر لباس

با آدم  رممکنی نشم و آرزوهام محال و غ   ییهاشمرده نشه... 

ازم نداشته باشن و   ی تصور و قضاوت بد  چیکنم که ه  یزندگ

باشه که بجز آدم   ییجا  هیها.  از اون   ی بد  ی خاطره  چیمنم ه

وجود نداشته   نشی و ساکن  من  ن یب  یمشترک  ز ی چ  چیبودن ه

  ی اهویه  ی دور و گم بشم تو  ی جا  هیبرم    خوادیباشه. دلم م

  ی ممکن زندگ   یحالت احساس  نیتری بودنش و با خنث  بیغر
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شدن آرزوهام... کاش    یعمل  ی خودم و تالش کنم برا   ی کنم برا

نبودم تا راحت چمدونم رو    زاریکردن ب  یاز خداحافظ  نقدریا

 .رفتمیو م بستمیم

با همان صدا  انی بلندش را م  آه که    ییباد ولگرد رها کرد و 

 :گفت داد یکافور م ی همچنان بو

ب_ منم خ  یاز خداحافظ  ی زاریاگه  م  یلینبود  . کردمیکارها 

  خوره ینه فقط من و تو! حالم بهم م  کردنیها ماز آدم   یلیخ

آرزو  یاز خداحافظ   گه یکه د  یکس  ی برا  تیموفق  ی و گفتن 

  !آرزوته دنشیکه هر لحظه د یدر حال شین ی بب ستیقرار ن

تار  ی خرپشته  در  د  ظیغل  یکیخانه  ترسناک   شد یم  ده یهوا 

 .که وسطش علم شده بود ی ابخصوص با آن آنتن چند شاخه

قبل    دیکار. با  ا یدن  هیحرفِ و در عمل    هیبه دهن    یخداحافظ_

که    ییکسا  ی از همه  یکن  یمعذرت خواه  ،یگفتن خداحافظ 

 ی . خداحافظستمی من ن  گهیکه د  دیببخش   یو بگ  زنیبرات عز
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دوتا کلمه رو    نیکه ا  ییکسا  یتو و همه   نیب  ندازهیفاصله م

و    فتنازت.  من متنفرم از چمدون بستن به قصد ر  شنونیم

طوالن  هی ب  یمدت  صحنه  زارمیبرنگشتن.  چ  ی از    ی هر 

 !خودت ی به دست خدا به جا  زتیو  سپردن عز  یِخداحافظ

 :جستن را و گفت ی زاریب نیادامه داد ا آرشام 

صحنه   ی تو  ی زندگ  یگاه_ متوقف   تیخداحافظ  ی همون 

  ی فقط پاهاته که رفته. ذهنت مونده و با چگونگ  نیو ا  شهیم

 ه یرفتن ناقص از سمت جسم و    هی.  رهی ور م  ی اون خداحافظ

ذهنت! مگه نه؟ سرم اومده بخدا باور    ی تو  یموندن تموم نشدن

 ؟یکنیم

 !یعوض گفتمیکه به آرشام نم   خودیحق با من بود؟ ب دیدید

دل    ی کرد  کار یچ_ ا  ه یبا  که  خدا  عَر    ی دار  ی نطوریبنده 

س  ؟یزنیم همه  واسه  که  کدوم    ،یرابط  م یتو  واسه  من  بجز 

 ؟ی خط فاصله شد  ی اگه یبدبخت د
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[29.05.21 23:49] 

#۱۴۵ 

    ♤      

محکم    ی اش به قدر. ضربهامیشانیپ  ی رو  دیکف دست کوب  با

 .بود که صدا داد 

! بخدا بابا حق زنمی دارم حرف م  یکه با ک  نیمن احمق رو بب_

 .کنهیم  تیداره که صبح تا شب از دستت ناله و شکا

 یچه آهنگ   یدوست داشت  یآرشام اگه قرار بود آهنگ باش_

 ؟یباش

 .گمشو خودت رو مسخره  کن، کثافت_

ا  ی برا که  بود  خودم  زبان  و  او  دل  از  غم  کردن   نگونهیدور 

به  را  بحثمان  هردودمیکش  راهه یب  مسخره  به   م یداشت  مانی . 

 .نبود ندیکه خوشا میدیرسیاز ترحم م ی انقطه
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کردم باهات چرا    یبابا راستش رو بگو. شوختو رو جون خان_

 ؟ی اجنبه ی ب رنقدیا

 ی قصدم را بفهمد. ول  خواستیچشم نگاهم کرد. م  ی گوشه  از

 توانست؟ی مگر م

 آخه؟ من که تاحاال بهش فکر نکردم؟  ی چه سوال نیا_

 .ختمیرا بهم ر اشیشانی پ  ی رو ی موها

فکر   یتونیم  ی خب حاال فکر کن. تا هر وقت هم که بخوا_

وقت    شهیپشت بام داغ م  ی رو  ی هازوگام ی. تا صبح که ایکن

 خوبه؟ ی دار

کار    نیترتو راحت   ی آدم برا  هیکردن    وونهیاز دست تو. د  ی وا_

مثل تو   یعمرم با آدم  ی چرا تو  ه؟ی. جنست از چاسیدن  نیا

 کنم؟یبرخورد نکردم و نم

دستم   یبا حالت عصب  شد.  شتریب  شیموها  ی دستم تو  حرکت

 .تشک ی رو دیو کوب  دیکش رونیرا ب
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م... حاال  م جهت نمونهدونه   هی! من  یبرخورد نکن  دم یخب با_

 .پسر خوب نیهم جواب سوالم رو بده... زود... آفر

 ست ین ادمیاسم آهنگ _

خانواده _ ما  بخونش؟  مرغ عشق    یتوسل  ی خب  نژاد  از  همه 

 .خوبه یلیو صدامون خ  میهست

 .اش را کرد که نخنددتالش ی همه  نکهیبا وجود ا دیخند

 م؟ یمرگمون رو بزار ی په ک ی زاریبعدش م_

 اوهوم حاال بخون _

سرش گذاشت و نگاهش را گم کرد در    ریدو تا دستش را ز  هر

 .سرش ی آسمان رو یاهیس

  نفس نفس برا تو، گلِ سرسبدِ دلِ من-

 !شد دل رانهی و یچراِغ محفلِ من، که رفت تو

  …انشی ماه، رو آب و ماه ی به تماشا نشستم
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 !نداخت یتو ب  ادینگاهش، مرا  ادیو فر سکوت

 !من جدا کردن تو را، انگار نه انگار دل دارم  از

 …راه اشتباه برفتم، که دگر راه ندارم صد

  نباشم لهیتوبه کردم که دگر، عاشقِ بدپ من

  …به سر رفت، برس به دادم عمرم

 !من جدا کردن تو را، انگار نه انگار دل دارم  از

 …ر راه ندارمراه اشتباه برفتم، که دگ  صد

  نباشم لهیتوبه کردم که دگر، عاشقِ بدپ من

  …به سر رفت، برس به دادم عمرم

 !شدن وصل  ایسرمست به در ی هاخرچنگ 

 !بهانست کیآن صدف   ا،یغرق در منم

 !من جدا کردن تو را، انگار نه انگار دل دارم  از
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 …راه اشتباه برفتم، که دگر راه ندارم صد

  نباشم لهیتوبه کردم که دگر، عاشقِ بدپ من

  …به سر رفت، برس به دادم عمرم

 !من جدا کردن تو را، انگار نه انگار دل دارم  از

 …راه اشتباه برفتم، که دگر راه ندارم صد

 نباشم  لهیتوبه کردم که دگر، عاشقِ بدپ من

 …دادمبه سر رفت، برس به  عمرم

درب  توانستمینم  چرا آرشام  احساس  کار  از  چرا   اورم؟یسر 

 نفوذ؟ رقابلی سخت بود و غ نقدریا

خوشحالم بودم از    ینه عاشق بود و نه آزاد...؟ منِ نوع  آرشام

 !ستمین  نیچن نیچه خوب من ا نکهیا

 خوبه؟ یل یخ دنیآرشام بغل پناه خواب_
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شکمم. انگار که    ی تو  دیآرنجش را کوب  دهیبه انتها نرس  سوالم

خودم گوله شدم از    ی سوراخ نافم. تو  ی باشن تو  دهیکوب  خیم

 .درد

که بابا رو از داشتن    ی کرد  ممیکه عق  یبش  میخدا کنه عق  ی ا_

به   دشی. بابا همه ام ی از پسر محبوبش محروم کرد  ییهانوه

به  ی زد شی من بود که وارث اسم و رسمش بشم تو امشب آت

 .هاه یهمسا ی خدا... آ ی . آی وارث و نابودش کرد  نیا انبار

 .دهانم و محکم فشار داد ی را گذاشت رو  دستش

همسا  وسفی_ زشته...    ی رو  زنی ریم  هاه یاالن  بام...  پشت 

  م ینزن   یحرف  چی ه  گهیو د  میبخواب  ای. اصالً بی آبرومون رو برد 

 باشه؟

دراز کش   ی تو پتو  د یرختخوابش  رو  شیو  تا  باال    ی را  سرش 

 .دیکش

 ر ی... شبت بخدمیمن خواب ن؟یآ بب_
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بخ  ی لبخند و شب  حرف   ریزدم  و  آرشام  به  که    ییهاگفتم 

 .شدیهم تا ابد گفته نم دیناگفته ماند و شا

طعم آغوش پناه را نه به   دمیپرس  ی که من جد  دینفهم  آرشام

 !تمسخر؟

 !...افسوس 

 اش؟ بود که تا ابد فاش نشوند. نمونه نیرازها ذاتشان ا یبعض

 !احساس من به پناه  

 !نهفته در دل آرشام راز

[01.06.21 01:00] 

#۱۴۶ 

 :پناه
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موبا  ی صدا  با پر  لمیزنگ  خواب  دقدمیاز  چند  طول   ی اقه ی. 

برداشتم    یپاتخت  ی را از رو  لمیتا نفسم منظم شود. موبا  دیکش

 !قطع شده بود نگاه کردم. ناشناس بود  گریکه د  ی اشماره   و به

به فشردن شاس  دیشا باشد. قصد کردم  پاور    یاشتباه گرفته 

 .که مجدد زنگ خورد. با تعلل پاسخ دادم یگوش

 سالم پناه خانم_

 .دی رسیشلوغ به گوش م شیصدا

 شما؟_

 وسفیپارسا هستم دوست _

 .قلبم گذاشتم ی دستم را رو ناخودآگاه

 نشناختمتون  خوامیمعذرت م ن؟ی آقا پارسا خوب هست_

 شدیداشت و همانطور استرس. در تک تک کلماتش م  عجله

 .را حس کرد ینگران
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هرچ_ من  خانم  جواب    یپناه  زدم  زنگ  مهتاب  و  آرشام  به 

 ...مجبور شدم به شما گهیندادن د

با رفتن  بابا خان  ستیشده آقا پارسا؟ آرشام امشب خونه ن  یچ_

 وسف؟ی ی افتاده برا  یخارج از شهر... اتفاق

با    شه ینم  یراض  کنمی اصرار م  ی ... هرچستیحالش خوب ن_

واسه هردوتامون  دردسر    ترسمیحالش برگرده خونه... م  نیا

  .درست کنه

 .کردم سیخشکم را خ ی ها. با زبانم لب آمدیباال نم نفسم

االن کجا  کاریمگه چ_ رو خدا حالش خوبه؟  تو   ن؟ییکرده؟ 

 ن؟ی مارستانیب

ممیستی ن  مارستان یب_ بدم  آدرس  رو   دیتونی.  خودتون 

 د؟یبرسون



549 
 

پا  از اول   نییتخت  و  روشن کردن   یاقدام  نیآمدم  کردم  که 

 .بود ز یم ی رو  ی چراغ مطالعه 

 .رسونمیخودم رو م  ی جور هیمن  د یآدرس رو بگ_

[01.06.21 01:00] 

#۱۴۷ 

آدرس سر  به نوشتن  و شلوار  نیاول  ع یمحض  به   ی مانتو  که 

و به تن کردم. از   دمی کش  رونیب  ی واریچشمم آمد را از کمد د

 ی حالت تهوع داشتم. هزاران فکر بد و ناجور تو  یشدت نگران

آرشام با    نیماش  چیبرداشتن سوئ  ی ذهنم سربرآورده بود. برا

من   اتاق   نیببابا و عمو  سمت اتاقش رفتم. اتاق خان   اطیاحت

نوک انگشتان    ی اتاقشان رو  ی عبور از جلو   نیبود و آرشام. ح

 ...دمیرا به دندان کش نمییقدم برداشتم و لب پا امی پا

 چیتوانستم سوئ  امیداخل اتاق که شدم با استفاده از نور گوش 

 نکه یبود. از تصور ا  اشیکشنقشه  زیم  ی کنم، رو  دایپ  را راحت 
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و    یشانیپ   ی رو  ی باخبر، عرق سرد  هیشود و از قض   داریعمو ب

 .ستون فقراتم نشست

شدم   ن یزدم و سوار ماش  رون یکامل از خانه ب  اطیاحت   ت یبا رعا 

جلو ساعت    ی که  بود.  شده  پارک  و    ۲:۳۰خانه  بود  صبح 

که داشتم باز   یخلوت. با وجود عجله و استرس  یکم  هاابانیخ

 ی کافی کنم چون هنوز به اندازه   یهم مجبور بودم آرام رانندگ

را گرفتم...   وسفی   ی بار شماره   نی چندم  ی خبره نشده بودم. برا

و شن  ی برقرار  ی برا  امی د یناام  تیدرنها  ش،ی صدا  دنیتماس 

 .جواب داد

 ؟یخوب وسفی وسف؟یالو _

 !بگذران  ر یامشب را به خ  ایبدهد... خدا  یتا پاسخ  د یکش  طول

 ؟ییکجا ؟یپناه_

از    شیصدا بود  سست  هم  بدنش  نداشتم  شک  بود.  سست 

 .مصرف الکل
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 آخه؟  ی کرد  کاریدنبالت... باز چ  امیدارم م _

 .خورهیجاها به درد تو نم نجوری... انجایا اینه تو ن_

شهر    ی باال  در  ی ادر ذهنم مرور کردم. محله   گریرا بار د  آدرس

بزنم که    توانستمی بود و م با آن   نیا  وسفیحدس  و  ساعت 

 .آنجاست  ی زیچه چ ی حال برا

بابا رفتن آرشام و خان  یدونیمگه نم  اد؟یب  یک  امیاگه من ن_

  اد؟یعمو ب یبه باغ... نکنه انتظار داشت  یکردان واسه سرکش

شاد    ی هاو آهنگ   یپارسا از دل شلوغ  ی مثل صدا  اشی صدا

 .دیرسیبه گوش م

 ؟ یپناه_

نمازگزار را    کیکه    داشتیآنگونه مرا به تکاپو وا م  شیصدا 

محصل عجول و خسته را زمان   کیاذان،    ی صدا  دنیبعد از شن

آخر،    ی صدا  دنیشن شن  ک ی زنگ  وقت  را    ن ی اول  دنیرقاص 
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  ی صدا  دنیشن  نیآدم عاشق منتظر را ح   کی ضرب،    ی صدا

 !...یغام یهر زنگ و پ

  ؟یجان پناه_

 !یچی ه_

[01.06.21 01:00] 

#۱۴۸ 

به کجا ختم   وسفیرا پر کرد. آخر و عاقبت    میگلو  ی تو  بغض

 شد؟ یم

که پارسا   ی اساختمان دو طبقه  ی کوچه و جلو  ی تو  دمیچ یپ

باز بود. با ترس وارد راهرو    ی گفته بود توقف کردم. در ورود 

 .دوم باال رفتم ی متصل به طبقه ی ها شدم و از پله 

و   یقیآهنگ و موس  ی . صداستادمیو بزرگ ا  یدر چوب  ی جلو

ها  و پله   وارهایکرده بود و د  تیبه داخل راهرو هم سرا  یکوبیپا

 .هم نبض داشتند
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آن   یکس  نکهیتصور ا  یکوتاه به در نواختم، حت  ی ضربه   چند

باز کردنش اقدام کند محال بود. مجبور شدم    ی و برا  دهیرا شن 

و خواهش کنم در را باز کند.    رم یپارسا را بگ   ی دوباره شماره 

 .دای قاب آن پ ی که در باز شد و خودش تو دینکش یطول

 نجاست؟یا وسفیسالم آقا پارسا... _

 .نداشت یداد. تعادل درست و حساب  هیدر تک به

برگرده خونه. دو    کنهیقبول نم  میکنی م  ی . هرکارنجاستیا_

 .بار استفراغ کرده

  ن ی از آخر  یخوب  ی حق داشت نخواهد برگردد. خاطره   وسفی

 .میشکل به خانه بازگشته بود نداشت  نیکه به ا ی بار

م  امیب  شهیم_ حرف  باهاش   کنم ی م  شیراض  زنمی داخل؟ 

 .برگرده

 .د یکش اشیشانی را به پ   دستش
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 ...به درد نجایآخه ا_

دستش که به چارچوب    ر یندادم حرفش تمام شود و از ز  اجازه 

 .داده بود رد شدم و به داخل خانه رفتم  هیدر تک

 یی هارا زد. چراغ   میهاداخل سالن بزرگ، چشم  یرنگ  ی نورها

فضا   میمال  یکیتار  ی و تو  شدندی که دائم خاموش و روشن م

که   ییهاآدم   ی . انگار که از حرکات دست و پا زدندیفالش م

م  نیا وول  م  خوردندیوسط  عکس انداختی عکس   یی ها. 

 .از حرکات ناجور ییهامتحرک با برش 

چن   ی سابقه  من در  د  ییجاها  نی حضور  نداشتم.   دنیرا 

تر  چند سال کوچک   یهمسن و سال خودم و حت  ی دخترها

وحشتم کاسته شود. من     زانی از م  یتا کم  شدیهم باعث نم

ا به  نداشتم  عادت  مکان  نیکه  دق  ییهاجور  داشتم   قاًیپس 

 !کردم؟ یم ی چه غلط نجایا

 .بودم نجایبود که ا وسفیفاش نشدن غلط  ی برا
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[01.06.21 01:00] 

#۱۴۹ 

بلند اسمش را صدا زدن و همزمان هم    ی کردم با صدا  شروع 

جمع دست  دخترها  تیبا  و  پوشش   مهین  ی پسرها  با  برهنه 

کنم. صورتشان  ایبه سمت جلو مح یمبتذل را شکافتم تا راه

 .شدندی م دایو ناپ دایکه با هر بار چرخش نور پ  دمیدی را م

من بود. آب دهانم را    ی از صدا  شتریب  یقیموس  ی صدا  فرکانس

 ادیفر  ی را به کار گرفتم برا  امیصوت   ی مام تارهافرو دادم و ت

 .کردی را تلفظ م  وسف یکه نام    دم یشنی خودم را م  ی زدن. صدا

را با در آغوش گرفتن خودم   خوردیکه به جسمم م  ییهاتنه 

در هم   ی و مشروبات الکل  نیسنگ  ی هاادکلن   ی دفع کردم. بو

. گاریبه س   ی زدی مخلوط شده بود و با هر دم انگار که پک م

 .افزودی م ینفس تنگ نیتنفسم مشکل شده بود و ترسم بر ا

 بخدا  ترسمیمن م وسفی... ؟ییکجا وسفی... وسفی_
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به درون قلب و    میهاپلک   انیاز نوک انگشتانم و از م   اضطراب

وجودم را به فرمان خود درآورد و سمت    ی و همه  دیخزمغزم 

که ترس و وحشت را   امی بود در زندگ  ی بار  نی . اولدیجلو کش

ا با تمام سلول   نیبه  تند   تم ی. رکردمی احساس م  میهاشکل 

وجودم   امشده بود و نبضش تم   ز یآهنگ در حال پخش سرر

  .را گرفته بود

ددمشید ا  گر ی...  م  نکهیبه  از  و  نکردم  فکر  هستم   ان ی کجا 

برا  دایپ   یراه  یرنگ  ی نورها که    وسفیبه    دن یرس  ی کردم 

و دخترک را کنار   دیمرا د  وسفیبود.    ستادهیا  ی دختر  ی روبرو

به گمانم به خاطر پاک کردن دور   ی دیزد. دستمال سف که 

 .رها کرد و سمتم آمد نیزم  ی شده بود را رو فی لبش کث

 ی دیباد شد  دنی که در معرض وز  ی دیمثل ب  د،ی لرزی م  تنش

 .قرار گرفته است 

 ؟ی چرا اومد  یپناه_
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 .شد س ی خ میهاپلک 

سبک   ییهاآدم   نیا  نیب  ؟یکنی م  کاریچ  نجایا  وسفی_ که 

 ا یدن  هیشون با ما  پوشش   یو طرز فکرشون و حت  شونیزندگ

 .اختالف هست

 .کنمینم ییاحساس تنها نجای خوبه... ا  نجایا_

ب   اشکم از    ی برا  وسفیگرفت.    ی شتریشدت  ماندن  دور 

و    شد یمتصل م   ی ز یبه هر دستاو  اشیی شکل تنها  نیترعیوس

وجود    نی... با اکردیشلوغ م  یشکل  ن یا  ی هابهیاطرافش را با غر 

و    شیبود در وجناتش، حرکاتش، صدا  دایپ  اشیی باز هم تنها

 .زشی همه چ

خورد  نجایا_ مشروب  خرتناق  تا  ا  ی خوبه؟    فی ضع  نقدریو 

و  به  یی. رفع تنهای دارینو پا قدم برم ی هاکه مثل بچه  ی شد

تا چه حد ارزش داره که    یالیخی دست آوردن چند ساعت ب

  ی پناه آورد   نجایبرات؟ به ا  شهی قدر  گرون تموم م  نیهر بار ا
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از دست مشکالتت؟ به م  ی برا بابات؟   یگیم  نفرار از دست 

ن  ی جا  نجایا چ  ستیتو  خودت  ا  ی جا  ؟یپس    نجوریتو 

 جاهاست؟ 

 فتد یبر من ن   هیبا تک   خواستیرا گرفت. م  میها دست شانه   با

 .امی پا ی جلو

چون من بدم    ست یتو ن  یجاهاست، ول  نجوریمن ا   ی آره جا_

من   مطلق.  خوب  تو  تو    هیو  و  ع  خوب  هیآشغالم  .  ار ی تمام 

 !با من یِو زشت ی بد یو هرچ سنجنیرو با تو م هایی بایز

[01.06.21 01:01] 

#۱۵۰ 

  .شد امینیخوردن ب نیبد و تند الکل دهانش باعث چ ی بو

خان _ کنار  تو  نباش!  شداحمق  بزرگ  مادرجون  و  تو ی بابا   .

که   نهیبهتر از من. من اگه خوب هستم به خاطر ا  یحت  یخوب
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چ  ی برا  ط یشرا  شهیهم تو  اما  بوده،  فراهم  بودنم    ؟ یخوب 

 .بد شدنت ی کردن برا یکی و همه کس دست به   شهیهم

تک  اشی شانیپ شانه  هیرا  به  دور  داد  را  دستش  زد.  عق  و  ام 

انداختم   میهادوش  ی را رو   اشحس یگردنم انداختم و جسم ب

سخت به  م  یو  پله  ت یجمع  انیاز  به  دادم.  که  عبورش  ها 

عم  میدیرس م  وسفی.  دم یکش  یقینفس  کم   ی فاصله  انیاز 

 .صورتم ی هاش زل زده بود توپلک 

ت رو شستشو بدن؟ معده   مارستانیب  میبر  ی خوایم  وسفی_

 م؟ی بر شه،یاون موقع حالت بهتر م

فرصت    نیهات شال دور گردنم شده و ادست  ن؟یبهتر از ا_

 ی وقت! اون آرشام عوض  چیه  شه؟ی من تکرار م  ی برا  یه کدوبار

 ...خودش ی برا برهیتو رو تمام و کمال م

 ی برا  یکه اسم مناسب  یاز روحم عبور کرد. حس  یکه حس  انگار

                                                  !ندارم انشیب
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 ی هاحرف   ی رو  ی کنترل  چیو ه  ستیتو حالت خوب ن  وسفی_

 .ی ندار  یزنیکه م

 :گفت یکیتار ی لهجه  با

 ی اصرار  یکنیخوب بودم؟ اگر به خاطر تو نبود فکر م  یمن ک_

 بود؟ یزندگ نیا ی به ادامه 

 .را دکمه کردم و دوختم به او چشمانم

  ی وقت   خوامینم  ؟ی ادامه ند  گهیو د  یلطف کن  شهیم  وسفی_

.  ینگاه کردن بهم رو نداشته باش  ی رو  دیاز سرت پر  یکه مست

 !ی کم گند نزد نجاشمیتا ا

جلو خودش    یصندل   ی و رو  نی به کنار ماش  می دی مشقت رس  با

  وسف یرا رها کرد. کمربندش را بستم و پشت فرمان نشستم.  

بزنم،    شیسکوت کرده و چشمان را بسته بود. خواستم صدا

باشد. دوست داشتم   دهیمنصرف شدم چون ممکن بود خواب

فردا در مقابلم شرمنده حاضر نشود.   وسفیمشب تمام نشود تا  ا
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 گشت ی از خانه به دنبال آرامش م  رونیب  ی ایکه در دن  یوسفی

تو غر  ی خانه  ی و  ناکس  بهیهر  جوان  یو  آرامش    یدنبال  و 

 .بود ییراینام

[01.06.21 01:01] 

#۱۵۱ 

 .حالت تهوع دارم نییرو بده پا شهی پناه ش_

گذاشتم و تا فرو رفتن کامل    شه یش  د یکل  ی انگشت رو  عیسر

برد و استفراغ    رون ینکردم. سرش را ب  شی قاب پنجره رها  ی تو

 .کرد

 بزنم کنار  سایوا_

 .نیداخل ماش دیسرش را عقب کش 

کنار خطرناکه. اگه   یبزن  ابونیوقت شب کنار خ   ن ینه برو ا_

 .کنه من جون دفاع کردن ازت رو ندارم تتی بخواد اذ یکس
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تک  سرش به پشت  هیرا  نگاهش    یصندل  یداد  با کج کردن  و 

 .و نگرانم شد ی عصب  مرخین ری گ یسمت من پ

 کردم   تتیامشب اذ_

 یتا رسوندنت به اتاقت کس  دوارمینزن... فقط ام  خودیحرف ب_

 نشه. بخصوص عمو  داری از اهل خونه ب

 ی اما حاللم کن بخاطر احساس  ،ینشد که حاللم بش  ی پناه_

 .که بهت دارم

جمله در سرم    ن یکلمات ا  نیدور فرمان شُل شد و طن  دستم

برا  د یچرخ از مس  جیسرم گ  ی الحظه   ی و  و  منحرف    ریرفت 

 .شدم

د  هی  وسفی_ بزن  گهیکلمه   ابونی خ  نیهم  ی گوشه  یحرف 

 .کنمی م تاده یپ

 .مستانه سر داد ی اخنده 
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 یی تو  ؟یکار رو با من بکن  نیا  اد یتو مگه دلت م  ؟یگی چرت م_

  ی... توی م خوب موندعالم باهام بد شدن، واسه  هی  ی که وقت

 ییمن تو یِبابا پنهانمن فقط تو رو دارم. به قول خان ایدن نیا

 !تو من  ی دایو پ

د مانده به خانه هم تمام شو  یباق  ریمس  نیزودتر ا  کردمیم  دعا

 ی تو   گشتیاش برمرا تا فردا صبح که هوش و حواس  وسفیو  

با وجود    یحت  ش یهاحرف   دنی . از شنکردمیاتاقش حبس م 

و حق   یبه خاطر مست  دانستمی م  نکهیا رنج   قتیاست  ندارد 

مدمیکشیم تصور  شن   کردم ی.  با  به    هاحرف   نیا   دنیدارم 

 .کنمیم  انتیآرشام خ

زبونت رو   ی جلو  یتونینم  یعنیتو رو خدا بس کن.    وسفی_

 دهنت نچرخه؟  ی که تو ی ریبگ

ب  عیسر برد  را  رنگ    رونی سرش  زد.  عق  دوباره  و  پنجره  از 

 .چشمانش پف کرده و قرمز شده بود  ری بود و ز  دهیپر  اشی ورو
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[01.06.21 01:01] 

#۱۵۲ 

د  تونم،یم_ حوصله  حوصله  گهیمنتها  خودم   ی ندارم؛  با 

من    ؟ی دیتا حاال چند بار با خودت جنگ   یرو... پناه  دنی جنگ

نابودم کرده    دنی جنگ  نی. اجنگمیعمر که دارم با خودم م  هی

تا بابا رو دوست داشته باشم، با خودم    جنگمیبخدا، با خودم م 

م  جنگمیم با خودم  نباشم،  تو  کنار    ی برا  جنگمیکه عاشق 

 یکی  ی و تو برا  رم یم یتو م  ی که من برا  قتیحق  نیاومدن با ا

نباشه واسه  گهید  نکهیا   ی برا  جنگمیبا خودم م  گه،ید م مهم 

نه من رو... هر    یو تو آرشام رو خواست   خوادیپدرم من رو نم

عوض آرشام  اون  که  م  یبار  اتاقت  و   رونی ب  ادیاز  خشم  با 

م حال  جنگمیاحساسم  من   اونبشه    ش ی تا  و  توئه  محرم 

هام و آوردن پَس زدن اشک ی برا  جنگمینامحرمت، با خودم م

 ام یقاتل جان  هی. من نسبت به خودم  هیبق  ی هالب   ی لبخند رو

وجودم خسته    ی همه احساس و خواسته تو  نی که از کشتن ا
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  ؟ ی با خودت بجنگ  نکهیداره ا  یچه حال سگ  یدونیشدم. م

نه    نکهیا باشه  خودت  با  زخم  گه؟ید  یکیجنگت    ام،یمن 

اخسته   رم،یاس م  ی من  نیم...  تو  ینیبیکه  شده    ن یا  ی تلف 

 !جنگ

قدرت تکان دادن گردنم را    یدر خانه توقف کردم. حت  ی جلو 

متمرکز شده   وسفی  ی هاحرف   ی هم نداشتم. تمام وجودم رو

ا  از تصور  و  به    شیهاه اویممکن است    نکهیبود  باشد  درست 

امشب   کاشی لرز. ا  رونی . از درون تب داشتم و از بدمیخود لرز

و خون    دیدیحالت م  ن یو عمو او را در ا  رفتمینم   وسف یدنبال  

  !نه؟ شد یم نی. بهتر از اکردیبه پا م

ضعف او از الکل بود و    وسف،یمن هم ناتوان شدم مثل    حال

چرخاندم سمتش.  . آرام آرام سرم را  شیهاحرف   دنیمن از شن 

بازش را دوخته بود به منه در حال    مهیچشمان ن  ی با لبخند

 .انهدام
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از    ؟ی دیترس  ینگام نکن دوست ندارم. از چ   ی نطور ی ا  یپناه_

 !من

 !نه خودش دمیبود که از احساسش ترس نیا قتشیحق

تا کس  ادهی پ  االی_ نزد  داریب  یشو  صبح.  ۴  کینشده... ساعت 

راه افتادم   هاابونیخ   ی وقت شب تو  نیعمو و آرشام بدونن ا

که به زبون   یاتی چرند  نی. تازه اگه اکننیبه پا م  امتیدنبالت ق

 ...وگرنه میری رو فاکتور بگ ی آورد

عمود  دستش شکل  به  با   ی را  و  داشت  نگه  دهانش  کنار 

 :لب زد یبه آرام نی غمگ  ی لبخند

دوست دارم. من عادت    گمینم  چکسی نگران نباش من به ه_

  نجور یکه ا دونمی تو، هر چند م یدارم به دوست داشتن پنهان

 .یران یاوج و یعنی  یدوست داشتن

رفتم و او را هم    وسفیشدم و سمت    ادهیپ  ن یاز ماش   عیسر

. دمیدی دادنش به خودم نم  هی به تک  یلیتما  گریکردم. د  اده یپ
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منصب    نیا  ی رادآو یزن متاهل بودم! زن آرشام بودم! با    کیمن  

  یبدهم و قانع کنم برا  یو نسبت قصد داشتم که خودم را تسل

 .اما دلم نه شد،... عقلم مجاب وسفیکمک نکردن دوباره به 

[01.06.21 01:01] 

#۱۵۳ 

نزند و    ی لب دعا کردم که حرف  ر یبه اتاق خوابش ز  دنیرس   تا

به اتاقش    دنیپخش نشود. به محض رس   اط یح   ی تو  ش یصدا

را رها کردم و آباژور کنار تخت را   ش یتختش، بازو  یکیو نزد

 .بود روشن کردم کروفونیم کیکه به شکل 

کن و بعدش   ضیتو هم لباسات رو تعو  رونیب  رمی من م  وسفی_

  نت یها ببلباس   ن یاتاقت و با ا  ی تو   ادیب  یکیبخواب باشه؟ صبح  

م بود   شبید   فهمهیفوراً  ک   ،ی کجا  دو  الکل   ی بو  ی لومتریاز 

 .ی دیم
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بودم که دور خودش    ی اوانهید  هیسمت کمدش. شب  دمیچرخ

هرچه زودتر صبح شود و اتفاقات   خواستی. دلم مدیرقصیم

محو    یکیتار  ی ساعات جا بماند و اثراتش تو   نی هم  ی امشب تو

صبح   کردمی که آرزو م  شی شود. درست برعکس چند ساعت پ

 .نرسد

 ...رو بپوش تا فردا  شرتیسلش و ت ا نیا_

و    میها نفس   میهاشانه  ی رو  وسفیحس دستان    با قطع شد 

 .ضربان قلبم باال رفت. توان برگشتن به عقب را نداشتم

اتاق خودت عوض   ی نه ی اتاق من رو با آ  ی نهیآ   شهیم   یپناه_

 خوامینه تو رو! من م  دهیفقط خودم رو نشون م  نهیآ  نیا  ؟یکن

 .خودم شی اتاقم و پ ی تو  نجایا نم،ی هر روز تو رو بب

سمتش.    دمیانداختم و چرخ  نیی پا  میهاشانه  ی را از رو   دستش

  ! ریزبانم الل شده بود و جسمم تخد
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ممنوعه   هیمن،    ی برا  ی نبود  ایدن  نیآدم ا  نیترممنوع   کاشی ا_

خراب،   ی نه یس  ی برا  گاریدلچسب و آرامبخش و مضر مثل س

 .سراب کیمثل  یافتن یمنِ تشنه دست ن ی تو برا

نور    ییاز روشنا  ی ا. در هاله ختی از چشمانش فرو ر  شی هااشک

ا امکان داشت سقوط کنم رو  ستادهیآباژور   ی بود. هر لحظه 

  .نیزم

 .برو عقب وسفی_

حرکت    کیام و با  زل زد به صورت رنگ باخته   ی اه یثان  چند

  ی رو  شیهاپشت سرم چسباند و لب  ی واریمرا به کمد د  عیسر

  .گذاشت میهالب

م  میهالب برا  نیو من ح  دیبوسیرا محکم  به    ی تقال کردن 

 ی مار سم  کیمثل    شی هاافتادم. دست  ه یعقب راندنش به گر

بعد از    میهازدن. اشک  شی و ن  دن یبدنم شروع کرد به خز  ی رو

آخر  ی هامشت برا  نیکوچکم  شد  حرمت    ی سالحم  از  دفاع 
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ا  ی اجبار   ی هابودن  بهی غر  ی برا  نمان،یب  ی شکسته از  ن  یبعد 

 .اتفاق شوم

به   یفرو کرد. با چنان قدرت  میموها  ی دستانش را باال برد و تو

که سست  دنمیبوس داد  مست   ی ادامه  از    اعتبار یب  اشیحاصل 

 .شد

فشار محکم پرتش    ک یگذاشتم و با    اشنه یرا کف س  دستانم

افتاد   از پشت  و  را حفظ کند  تعادلش  نتوانست  کردم عقب. 

  دم یدردناکم کش  ی هالب   ی رو  انهی. ساعدم را وحش نیزم   ی رو

 .یگناه حاصل از زوال عقل و مدهوش  نیپاک کردن آثار ا  ی برا

[01.06.21 01:02] 

#۱۵۴ 

به    ی تو؟ گند زد  ی کرد  کاری... چیلعنت  ی کرد  کار یچ  وسفی_

 !بود نمونی ب یهرچ
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 ر یکرد و ز  میام تنظهق آهنگ هق   تمیچشمانش را با ر  اشک

 .لب نجوا کرد

بار نتونستم   نیکردم... ا  تی... غلط کردم... خری پناه  یببخش_

 !دنتینبوس ی با خودم بجنگم برا

کوب  ی تو گر  دم،یصورتم  نم  هیخون  من   خواستم یکردم... 

از دست بدهم. امشب    وسفی بزرگتر  یکیرا   ی هاترس   نیاز 

 .وستیپ تیبه واقع یابتذال نی با چن امی زندگ

اتاقم و بعد از کل   دمیدو   ی کردن قفلش با شکم رو  دی سمت 

نوع    نیشناخت ا  ی احساساتم برا  فیتخت افتادم و زار زدم. ط

لحظه و ساعات    نیبه کمکم آمده بود تا بداند در ا  بت یاز مص

 .کند دیتول یچه ارتعاش و واکنش  دیبعدش با

امشب   شدمیم  داریفردا صبح که ب  کاشی . اسوختی م  میهالب

در دل شب...   ی مرگبار   ی نه فاجعه  دمیدیکابوس م  کیرا فقط  

 یپناه  گری. دوسفیمن و    نیبعد از امروز ب  ی به روزها   چارهیب
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پناه را    نیچون امشب با دستان خودش ا  وسفی  ی نبودم برا

 ...و دور کرد  رانیو

فرو رفتم و شروع کردم به   ی انانهی در فاز خوشب  ی لحظات  ی برا

 وسف یشکل که    نیبه ا  ی ادادن خودم به طرز احمقانه  بیفر

بود و حرف  اعتبار ساقط است مگر    ی هامست  از  آدم مست 

شن م  امدهینه؟...  فراموش  مست  کار  کندیآدم  در   ی هر  که 

 ی تو   دمکه زده، درست است؟... آ  یکرده و هر حرف  یمستعالم 

با فرد خارج از    رد یگی اش را اشتباه مفرد در دسترس   یمست

آردسترس  آرزو  وسفی...  ؟ی اش،  داشت،  دختر    ی دوست 

داشتن    ی در دلش نبود برا  ییجا   گریخواننده شدن داشت و د

عاشق زنِ    توانستینم  وسفیاحساس عشق به من مگرنه؟!...  

م شود  خدا!.توانست؟یبردارش  د  ی کار  ای..  دارم   وانه یکن 

 !شومیم

[03.06.21 00:49] 
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#۱۵۵ 

 آلمان _خیمون

 :جوزف

رو  لم بودم  لهستان   ی داده  بدون   ی مورد عالقه  یمبل  و  پدر 

مادر بودم. بعد از مدت    ی رفت و آمدها  ری گیحرف با نگاهم پ

خاطر بود که پدر   نیبازگشته بودم به خانه و به هم   یطوالن

بودنم را و مادر جشن گرفته بود برگشتم را به   دانستی قدر م

اما بردارم نسبت به حضورم واکنش جا   ی م یصم  ای  لبخانه، 

شاک و  بود  سرد  دلگ  ینداشت.  من    ریو  او  نظر  از    ک ی چون 

که   ی هودی بودم  عنصر  قوان  سست  آموزه  نیبه   ی نید  ی هاو 

با رفتن سمت موس  بند یپا و  ا  یقینبودم  انتخاب    ری مس  ن یو 

به نظر    ام شده خانواده  ی اعضا  یباعث سرافکندگ  البته  بودم. 

همسرش    ی هخانواد  ی خودش جلو  یمن منظورش سرافکندگ
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موضوع به   نیراجع به ا  ی زیچ  چوقتی بود چون پدر و مادرم ه

 ...من ی به رو یحت ایو   اوردنیزبان ن

 ن یبدب  ی ادیز  مانمینسبت به من و ا  ان،یو خواهر و آشنا  برادر

  ن یس یخواننده و موز  کیمن    ه یبودند. چرا؟ چون برخالف بق

جهان محکم  یمطرح  باور  و  بودم  دل  یشده    لشان ینداشتم. 

 !ست؟یدار نخنده 

و نظر    ی چون فقط به را  کنند ی م  ی مهم نبود چه فکر  میبرا

م  توجه  که  بود  مادرم  و  آن   کردمیپدر  وجود و  با  هم  ها 

خورده بودند هرگز دست    هیکه از حرف و رفتار بق  ییهازخم 

حما نکش  تیاز  من  خواستن  مدندیو  مرا  چون   شناختند،ی . 

هم   من  را...  آن  ی هودی  ک یفرزندشان  اما  بودم،    ا ه معتقد 

لِو طاهور باشم. خب   ی دهوی  کیمثل خودشان    خواستندیم

نم آن  توانستمیمن  بامثل  تابع  نبا  دهایها  قوان  دهایو   ن یو 

تفاوت  نید  ک ی  رانهیسختگ  ا  یباشم.  که   نیقوان  نینداشت 

در هر صورت   ت،ی ح یاسالم و مس  ایباشد    تیهودی  نیمختص د
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 ها انسان من باز هم حاضر به اطاعت از آن نبودم چون معتقدم  

 ن یاز بزرگتر  یکی به    دنیرس  ی حداقل برا  دیبا  ی در طول زندگ

  دن ینرس  ی حق ندارد برا  یکسچ یتالش کنند و ه  شانیآرزوها

 .کند  جادیا یاو، مانع

هدف و   ن یبزرگتر  یقیاز موس  گاهیجا  نیبه ا  دنیمن رس   ی برا

 دیمف  یو حت  رساندینم  یبه کس  یبیکه آس  ییایود. روب  میایرو

هم    یقیاز هنر و موس  باتریز   ی خاک  کره   نیهم بود. مگر در ا

جهان هم هنر پروردگار نبود؟ مگر   نش یوجود دارد؟ مگر آفر

ها و  و پرنده   باران  ی مند نبود؟ صداعالقه   یقیخدا هم به موس 

طن هزاران  و  موس  گرید  نیباد  به   یقیمگر  خداوند  که  نبود 

 !نواخت؟یم بعتیط ی واسطه 

قوم من و بخصوص برادر و خواهرم    ی ها براحرف  نیا  دنیشن

گو  ی ارزش چون  من  اشنده ینداشت  بودم.  شا  یمن   سته یکه 

که مگر    دیبپرس  دیلِو طاهور بودن. شا  ی هودی  ک ی  ی نبودم برا
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اصالً لِو    ا یدارد    ی هودی  کیبا    ی لِوطاهور چه تفاوت  ی هودی  کی

 چه؟ یعنیطاهور 

[03.06.21 00:49] 

#۱۵۶ 

قلب پاک و مطهر و    ی است به معنا  ی عبر  ی اکلمه   لوطاهور

فرقه  لِوطاهور  پاکدل.  با   انیهودیاز    ی اآدم  است  ارتدوکس 

 ی هودی  نییآ  نی متد  روانیفر که پن  ستیبالغ بر دو  یتیجمع

ب و  سا  شتر یبودند  آموزه  انیهودی  ی هافرقه   ریاز  و  به  ها 

 .و تورات وفادار مانده بودند هودی  نید ی هاسنت

از هالخا را    قی دق  ی اوه یگروه، ش  نیا  گذار انیبن   شلموهلبرنس 

سنت  اده یپ ازدواج  نماز،  شامل  که  و   انی م  یکرد  نوجوانان 

دختران از سن سه   ی رنگ همچون چادر برا  یپوشش مشک

. نه دمیپسندیوجه نم  چیدو مورد را من به ه   نیبود... ا  یسالگ

لِو   ی هم قبولش نداشتند و فرقه   گرید  ی هایل یتنها من که خ 
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طاهور متهم به اجبار دختران به ازدواج زود هنگام بود. خاخام  

ان ما به خواست و انتخاب خود  دختر  د،یگویشلومو هلبرانس م

از شانزده    شیپ   ی دختر  چیو ه  کنندی ازدواج م  نیسن  ن یدر ا

اگر    مییگویم  کانمانی. ما به تمام نزدکندیازدواج نم  یسالگ

... خب من هم  دید از ما جدا شویندار  ی صد در صد  تیرضا

 .نداشتم جدا شدم تیچون رضا

 ستپسرم ناهار آماده_

و به مادر نگاه کردم که دور    رون یعوالم خودم پرت شدم ب  از

 ی های صندل  ی و جلو   زیم  ی ها را روو بشقاب  د یچرخی م  زیم

دگذاشتی م  یخال با  ا  دنشی.  بار  ذهنم    قتیحق  ن یهر  در 

  ،ی و برو  یرها کن  یرا که بتوان  یکه هر وابستگ  شدیمتذکر م 

که    ییبگوهر چقدر    ،یرها کن  یتوانی به مادر را نم  یوابستگ

 !؟ی چه جور د؛یگویم  یحس کیته دلت  توانم،یم
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باز کردن چشمام   ی لیپسرم خ_ امروز به محض  خوشحالم... 

و تو   نمیبیباور کنم خواب نم  دنت یاتاقت تا با د  ی اومدم تو

 .ما شیپ   یواقعاً برگشت

گسترده   ی فضا و  مبل    ی بزرگ  دست  سه  با  که  را  سالن 

  یی ه بود پشت سر گذاشتم و جارنگ روشن پر شد  کیکالس

 .آشپزخانه واریزدم به د  هیتک ی زناهارخوری به م کینزد

. نجاستیهم برم باز دلم ا  ایدن  ی خوشحالم. هر جا  یلیمنم خ_

 .تو و پدرِ شی آرامشم پ

ام گذاشت و محکم و دوستانه شانه  ی از پشت دست رو  پدر

 .فشردش

ا_ رو دوست دارم.   گه یاز همد  ی دور   ن یبرخالف مادرت من 

 .داشت یتو باشه آرامش نخواه ی ستهیآنطور که شا  نجایا

آدم   کی  دنی... به نظر من فهمدی فهمیخوب مرا م  یلیخ  پدر

 .است  ستادهیچند قدم جلوتر از احساس عالقه به او ا
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حضورم    نیا  دوارمی رو کنارتون هستم... ام  پوری ک  وم یامسال  _

 .نیباعث نشه آزرده خاطر بش

[03.06.21 00:50] 

#۱۵۷ 

که   یچنگال را هم کنار بشقاب گذاشت و با لحن  نیآخر  مادر

زن از     یمختص هر  بلکه فقط   شد،یم   دهیمادر شن  کینبود 

 :گفت

  ی . تو برامیدینم  ت یاهم کسچ یه  ی هامن و پدرت به حرف _

بق  یما مهم هست راستش آهنگ جدهینه   ی عال   یلیخ  دتی ! 

دخترها از  چندتا  ح   هیهمسا  ی شده.  به   نیرو  دادن  گوش 

 یرفته بودم صدا   د یخر  ی که برا  شی . چند روز پدمیآهنگت د

تاکس  از داخل ضبط صوت  راننده    یتو  پسر   کیپخش شد. 

که  ی اداره اون لحظه  یچقدر حس خوب یدونیجوان بود.  نم

 ی اصدا پسر منه، تکه   نیصاحب ا  گمیو م  رمیگی سرم رو باال م
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صدا خوش   ی بای موجود ز  نیکه من ا  دیکنی از وجود منه. باور م

 آوردم و پرورش دادم؟ ا یرو به دن

  .آمد جلوتر

 شناسنی که ما رو م  هاهیخودمون بمونه، اما بجز همسا  نیب_

نم  هیبق باور  دروغگو   رزنیپ  هی  کننی . فکر مکننی حرفم رو 

جلب  ی هاش به حرفش گوش ندادن براهستم که از بس بچه 

 .گمی م یدروغ بزرگ  نیحرفم همچ  دنیتوجه و شن

پشت    ی هایاز صندل  یکیو سمت    دیبلند خند  ی با صدا  پدر

 .تا شد یصندل  ی رفت. قامت بلند و اندام الغرش رو زیم

رو بهشون   تتی مالک  نیا  ی ریتماس تصو  هیهمون لحظه با  _

 بابا؟  گمیثابت کن... درست م

ل   دیخند  پدر کر   وانیو  و  آب.   اشی ستالیبلند  از  کرد  پر  را 

چهارگوش   خیهمراه با چند قالب    مویاز ل  یکوچک   ی هابرش
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  ی آن به مادر نگاه  دنیآبش شناور شد. قبل از نوش  وانیل  ی تو

 :انداخت و گفت

 ی هاعکس   یتونی م  یفکر بهتر هم هست؟ تو حت  نیاز ا  را یآش_

 ی ریو حرفت رو تصو  ی رو هم بهشون نشون بد  مونیخانوادگ

 .یثابت کن

  ی . مادر دستم را گرفت و سمت صندلمیدیسه با هم خند  هر

آوردن غذاها مجدد   ی کرد و خودش هم برا  تی مقابل پدر هدا

 شد.   رشی گیسر پبه داخل آشپزخانه برگشت. چشمانم از پشت 

 آوردم،ی نوع پوشش گسترده به خاطر م  نیمادر را با ا  شهیهم

 .تابحال یاز همان زمان کودک باًیتقر

همه   های هودی التزام    گرید   انیاد  ی مثل  و  اعتقاد  به حجاب 

نماز و دعا    ی زمان ادا  دیداشتند. دخترها تا قبل از ازدواج با

آرنج و پاها تا    ر یها تا زداشته باشند، دست  یحجاب نسب   کی

شود و زنان هم تا   دهیپوش  دیزانو با  ر یز  متریحدود ده سانت 
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از ازدواج حجاب واجب م  ی نه فقط موقع ادا  شودیمچ. بعد 

. کردندی به سر م  خالیبزرگ هم به اسم ت  ی روسر   کینماز.  

 ی مرد  ایو    کردندیمردانه به تن م  ی هالباس   دی ها هرگز نبازن

شلوار   ی هودیاعتقادات بود که زنان    نیلباس زنانه. بنابر هم

... کردندیاستفاده م  راهنیپ  ایو از دامن گشاد    دندیپوشدینم

نوع پوشش مخالف بودم و چند    نیزن نبودم با ا  م خود  نکهیبا ا

 ی طور  شیزن صدا  کی مربوط به زنان مثالً، اگر    گر یحکم د

باشد که همسا و    گانیبلند  ر  ایبشنوند  نخ  عام   ی س یدر مال 

  .بروند مستحق طالق هستند رونی کنند و با سر برهنه ب

[03.06.21 00:50] 

#۱۵۸ 

زنان  انیهودیزده است،  یباره حرف جالب نیدورانت در ا لیو

م  شیخو فاخر  البسه  با  آن لکن    آراستندی را  اجازه  به  ها 

  ی با هر نسخ ای مردم بروند  انی به م  انیکه با سر عر دادندینم



583 
 

صورت مرد حق داشت    نیا  ری از مردان درد و دل کنند. در غ 

 .د او را طالق بده ی اه یمهر چیبدون پرداخت ه

. مثل وستیباال و به ما پ  ی طبقه  ی هاآمد از پله  نییپا  لیآو

 .بود زیمرتب، آراسته و تم  شهیهم

 .خونه رو هم خوشمزه کرده ی غذا هوا ی سالم... بو_

 .دیعقب کش ش ی کنار پدر را برا یصندل مادر

  .تو و جوزف رو پختم ی مورد عالقه ی غذا_

  ک یپدر بود و صاحب    ی باالتر از خانه  ابانیخ  ک ی  لیآو منزل

فروش  ی مغازه  کفش  بهتر  یبزرگ  مون  نیدر  است.   خیمکان 

ده سال    ریدختر و پسر ز  کیبود و    مانیهمسرش دخترعمو

ا به  که  گذشته  شب  از  دارد.  خانه  نجایهم  به  بود،    یآمده 

برا و  برنگشته  نگاه    کبار ی  ی خودش  صورتم  به  شده  که  هم 

آنقدر    نیح  یاست، حت  نکرده آغوش گرفتنم.  پس چرا  در 
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تما اگر  آغوش خودش فشرد  مرا در  دلتنگ  و  به   یلیمحکم 

 نداشت؟ دنمید

 .ظرف بزرگ غذا را سمتم گرفت پدر

تو خ_ ا  یلی بجنب پسر شروع کن.  از طعم    ی غذاها  نیوقته 

 .ی دست پخت مادرت محروم موند یبهشت

بشقابم    ی لبخند ظرف را از دستش گرفتم و چند قاشق تو  با

غذاها  یخال طعم   ی بیترک   یلیاسرائ  یمل  ی کردم.  و  عطر  از 

 ی اریاست و از جهات بس  ییاروپا  کیکالس  ی هاو سنت   یشرق

تازه، حبوبات   جاتیما سبز  ییغذا  میبود. در رژ  ترانه ی مد  ادآوری

مادر مواد   اطرخ  نیتسلط دارند. به هم  هاوهیو م  یمختلف، ماه

 کرد ی نم ی داریخر  یمعمول ی های فروش وهیرا از م اشی خوراک

ت از محصوال   یتعداد فراوان  انیرا از م   شی هاوهیو م   جاتی و سبز

م باک  کرد ی انتخاب  مواد  به  بتواند  آزادانه دلخواه   ت یفیتا  اش 

 .کند دایپ  یدسترس
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  ؟ی... نپختکنمی نم دایپ  Bagel نان  زی م ی مادر رو_

و دسته   ی تو  قاشق ماند   م یهادندان  انیم  اشی فلز  ی دهانم 

رو  ریگ شده  ثابت  نگاهم  آو  ی افتاد.  سبز  که    لیچشمان 

کنم    ادیاش بود. حاضرم سوگند  لقمه   دنیدر حال جو  تفاوتیب

نان   نیبه ا  ی ادیز  ی حرف را زد چون او عالقه   نیکه عمداً ا

عالقه از  اما  ا  ی نداشت،  به  خوب  نیمن  به  بود.   گاهآ  ینان 

 .ایخوردن دستپخت بات ی بود برا ی اکه بهانه ی اعالقه

 .رد و بدل کردند  ینگران ی هاو مادر نگاه   پدر

[03.06.21 00:51] 

#۱۵۹ 

آو_ ه  ل؟یاوه  تقاضا  چیتو  ا  ی وقت  من    نیپختن  از  رو  نان 

 ی زی باعث شد امروز و در حضور برادرت هوس چ  یچ  ؟ی نکرد

 ؟ی به خوردنش ندار ی ادیز لیکه تما  یرو بکن

 :گرفت و مستاصل گفت یسرخ شد. حالت لیآو  دیسف پوست
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 ی به خاطر عالقه  قاًینداشتم مادر؟ دق   یمن که منظور خاص_

 !حرف رو زدم نینان بود که ا نیجوزف به ا

سال  نیا  یط  گفت،ی م  دروغ  و   یچند  بودم  دور  خانه  از  که 

بازگشت   نیاوقات هم ا  شتریو ب  گشتمیباز م  ریهم د  یلیخ

  ن ی مورد هم  لی آو  ی هات یها بود، انبوه رواحضور در مراسم  ی برا

 .یکالم ی قهینکته بودند... آزاردادن من به طر

 .شده یمامان طعم غذاها عال_

ب  مادر آو  ی اتوجهی از  حرف  نسبت  خوش  ل یمن   ییروبا 

 .استقبال کرد

 .وجودت پسرم ی گوارا_

کم   ی را ترک نکردم. پدر در فاصله   زیدل مادر بود که م  ی برا

لقمه  دادن  قاشق   ی تو  ی فرو  مجدد  کردن  پر  و  اش دهانش 

 .دیپرسیم لیکوتاه و بلند از من و آو  یسواالت
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 ندارن؟ یدرس خوندن مشکل ی هات که برابچه  ل،یآو_

 :کرد و گفت ک یرا به هم نزد  شی ابروها لیآو

 .کنه دایه پآرامش همچنان ادام نیا دوارمیفعالً که نه. ام_

بق  پدر و  مادرم  فرقه  ی هیو  مورد    ی افراد  به خاطر  لِو طاهور 

بود که   لیتحت فشار اسرائ  ی هاقرار گرفتن توسط دولت   تیاذ

  ی هودیمهاجرت کردند. قوم من معتقد بودند که استقرار دولت  

آموزه  با  اسلحه مخالف  زور  با  و  اشغال  و   ی هابا  تورات است 

آخرالزمان خواهد شد و اکثرشان در سال    یمانع ظهور منج 

شهر   ۲۰۱۴ گونا   ی از  الال  خوان  سان  نام  به  گواتماال  در 

گواتماال با اسکان آنها مخالف بودند   ی. چون مردم بومختندیگر

 ک یبه مکز ۲۰۱۷در سال  شانی منجر به کوچ اجبار ن یو هم

  کی در    "شلومو هالبرانتز"کوچ خاخام    نیا  انیشد که در جر

مرزرودخان د   ی ه  و  شد  به    ی اعضا  گریغرق  ناچار  به  فرقه 

 .گواتماال برگشتند
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بودند چون   ختهیو کبک کانادا گر  ویاز آن هم از انتار  شیپ 

فرقه    نیبا انتقال کودکان ا  کردندیتالش م  یاجتماع   ی نهادها

 ن یاز انتقال اعتقادات ا  سرپرست،یکودکان ب  ی به مراکز نگهدار 

به بعد   ۲۰۱۷کنند. از سال    ی ری جلوگ  دشانیگروه به نسل جد

.  کنند یم  یزندگ  کیزمک   اپاسی لِو طاهور در چ  ی اعضا  شتر یب

با   همراه  ازدواجشان  از  بعد  سال  چند  هم  من  مادر  و  پدر 

را خ  شانیهاخانواده کانادا مهاجرت کردند. آن روزها    ی لیبه 

همساالنم ما   ی هیپدر و مادر من و بق  اورم،یخوب به خاطر م

 .ثبت نام نکردند ی امدرسه چیرا در ه 

[03.06.21 00:52] 

#۱۶۰ 

آموزش  گفتندیم  چون مغا  ی نظام  اعتقاداتشان  با   رت یکانادا 

خانگ مدارس  در  را  ما  و  تعل  یدارد  خود  به   میمخصوص 

ادا شد  کان  یامر باعث مخالفت مقامات علم  نی و هم  دادندیم

نگهدار به  از  تمام بچه   ی و دادگاه حکم  داد.  پرورشگاه  ها در 
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گذش  ی ادآوری از  بعد  هم  هنوز  شدنش  اجرا  و  حکم    ت آن 

. من و خواهر و برادرم را دو روز و  لرزمیسال به خود م  نیچند

  ن ی سه شب کامل از آغوش مادرم جدا کردند و در پرورشگاه ب

هفت نفر از   ۲۰۱۴  لیآور  ۲رها. در    خانمانیصدها کودک ب

امن  ورشی  کی لِو طاهور در    ی فرقه   ی اعضا  ی مرز   تیتوسط 

بود.   نیامی پدر بن  های ورشیاز آن    یکیشدند. که    ر یکانادا دستگ

شدند، اما در طول    دی تبع  لیبه اسرائ  ورشگری  ی سه نفر از اعضا 

خواه آن  دی تجد  نهیگز  ی فرجام  به  اقامت  درخواست  ها  نظر 

 کانمانیتر همراه با نزدقبل  یلیمن هم خ  ی شد. خانوادهداده  

 .میمستقر شد خیو در مون می خت یشبانه از کانادا به آلمان گر

خودم سرم را باال گرفتم و    ی رو  لینگاه آو  ینیاحساس سنگ   با

  .چشمانم نگاه کرد ی کردم. باالخره تو رشی غافلگ

سال _ مثل  هم  امسال  فام   ی هاجوزف  تمام   ی برا  لیگذشته 

م  پوریک  ومیجشن   پدر  منزل  داانیبه  خانواده  یی.  اش، و 

 ...و  ایدخترانش بات نطوریهم
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در آن حضور داشت   ایکه بات  ی ارفته   ی هاجشن  ی برا  شهیهم

دور از ادب مانع ادامه    ی و من نداشتم دلتنگ بودم... به طرز

 .شدم شی هاحرف  انیب

 ه؟ یچ یش یفرسا ی هابحث نیمقصدت از ا لیآو_

  ی ها آن سال   هی شب  یلینگاهش. خ   نطورینرم شد و هم   شیصدا

رو  ی دور از  من  که  بود  مرا    یحرف  میا یشده  او  و  بودم  نزده 

 .دانستی م ایبرادر دن  نیبهتر

 ی اقدام  ای  یازت خواهش کنم قبل از گفتن هر حرف  خوامیم_

 ات،ی. لی بد تیو بعدش اهم  یفکر کن  من و خانواده ی به آبرو

  یجلو  نکهینه ا  میاز اون مراقبت کن  دیخواهر ما دوتاست و با

خانواده و  سرافکنده   ی همسر  کنهمسرش  سالمیش   ی ها... 

ا رو فراموش کرده  یبات   دیتو تا االن با  عتاًیگذشته و طب  ی ادیز

 . درسته؟ یباش
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  ،ی دور  ی از کلمه  اشف یاش را درک نکردم...! تعرپرسش   نیا

 !؟یمصداق  ایبود  یمفهوم

 گه یو چهار روز که د  ست یبس کن! من ده سال و نه ماه و ب_

 .کنمیفکر نم  ایبه بات

 لی. آووسانهیما  خت،یاشک ر  ی البخند زد، تلخ. مادر قطره   پدر

حق  د،ینال من  مگر  ا  قتیعاجزانه...  که  بودم  گفته  شد   نیرا 

 !شانواکنش 

بات_ هنوز  تو  نکرد  ایبرادر  فرامش  وقتی رو  تا  که حساب   ی. 

ا  تونییجدا  ی روزها خواستنش    یعنی  یبدون  قیدق  نقدریرو 

 ی مدت دور  نیهر روز از ا   یتموم نشده و احساست بهش ط

 .نو شده

[03.06.21 00:52] 

#۱۶۱ 
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  ل یکه گفته بودم دل  یرونده از دروغ  ل یتحل  ییحجم رسوا  نیا

  .ی شرمسار ی به وجود آورد برا یبزرگ

 .خوامی تون معذرت ماز همه _

 .هوا گرفت  ی چشمش را با انگشت تو ی اشک گوشه مادر

  قت یحق  نیا  ی خوایمحاله. چرا نم  ا یداشتن بات  گه یپسرم د_

 ؟ی ری رو بپذ

محال بود؛    ایبودن بات  یوقت  دانستیمن، نم  ی و ساده   بایز  مادر

  !کردم؟یمن او را در کنار خودم فرض م 

 .یبود نه دشمن ی که از دلسوز یشد، خشم  ن یخشمگ پدر

چرا تالش   ؟ی داری جوزف، چرا دست از سر اون دختر برنم_

آوردن    یکنینم دست  به  د  هی تا  نه   گهیدختر  باشه  آرزوت 

 .تو نخواهد شد ی که هرگز برا ی ایبات
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  یی آرزو چیه  گریکه او برآورده نشد د  یاز وقت  م،یبگو  خواستم

ا ا  ن یدر  ترس  از  کردم  سکوت  و  نگفتم  نکردم.    نکهی رابطه 

 !کنند  ی ری چگونه بشنوند و تازه چه تفس

 .بود بلند کرد و در آغوش گرفت زی م ی دستم را که رو مادر

 ی میکه هر تصم  یدونیپسرم حق با پدر و برادرته. خودت م_

پد   ی برا  ی ریبگ و  زمانمن  محترمه.  رو  ی رت  از  به   ات یکه 

رو به خاطر    یبهمون گفت   یقیت به موسو از عالقه  یخوانندگ

و   میکرد  تییهمه طردت کردن، اما من و پدرت حما ؟ی اریم

  م یاهو تا آخر عمرمون هم خو  میکنی االن هم بهت افتخار م

عشق خطرناک    نیهم افتخار، اما در رابطه با ا  ت یکرد هم حما

  ی اگه الزم باشه برا  یمن کنارت نخواهم بود مقابلت هستم. حت

  ک ی . پدرها و مادرها مثل  دیجنگ  مینجاتت با خودت هم خواه

آماده  م  ی سرباز  از   ی برا  جنگنیخدمت  فرزندانشون  نجات 

 .از دست خودشون  ی حت  ،یو اشتباه  یو گمراه  ی دست هر بد
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که در    ی بزرگ  ی دادم به پنجره  هیرا گرفتم از مادر و تک  منگاه

از پنجره    ی زییسالن بود. آفتاب داغ پا  ی و در انتها  زی امتداد م

بزرگ و کوچک از نور    ییهابود و گلوله  دهیبه درون خانه تاب

 .و کف سالن افتاده بود وارید ی رقصان رو ی هابر اثر پرده 

شما به   شه ی. و مثل همدیکردیاصرار به برگشتنم نم   کاشی ا_

 .دیاومدیمن م دنید

[03.06.21 00:53] 

#۱۶۲ 

 !سیبه خود گرفت. شور و خ  ایپدر طعم آب در لحن

ما هست_ فرزند  ن  کی  ،یتو  به    ستیلحظه  مادرت  و  که من 

. تو  میفکر نکن  ی که نبود  ییو به روزها  متیکه ندار  ییهاشب

  ق ی احساس، دقا  نیا  ی پسرم پس چرا با ادامه   یعاقل و باهوش

فرصت  و  رو  آ  ییهاامروزت  در   م  تنده ی که  رو   ادیبه وجود 
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  ر مگر عشق د  ؟ یکنیاحساس مبهم در گذشته م  کی  ی فدا

 شده؟  ر یوجود تو چگونه تعب

 !نفر کی ی هانگاه خداوند در چشم  یعنیمن  ی ...؟ براعشق

از من سر    یاشتباه  چیبهتون قول خواهم داد ه  دینگران نباش_

فداکار من  زد.  هر    ی های نخواهد  و  نکردم  فراموش  رو  شما 

 عیسر  دی لحظه سپاسگزارتان خواهم بود. بعد از جشن هم با

 .افتاده قیاز کارهام به تعو یلیبرگردم چون خ 

به زبانش آورد و   لیلبخند زدند، اما آو  دوارانه ی و مادر ام  پدر

 :آهسته گفت

  !دوارم یام_

 .شده بودم از حرف و غم ریرا ترک کردم، س زیم

 .باال رفتن ی ها رفتم براو سمت پله  برخاستم
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که دنبال   ی ااز حرفه  تیکه شکا  دمیشن  فیرا ضع  لیآو  ی صدا

 .کردیم میپرونده عشق رسوا ی مه یرا هم ضم  کردمیم

موس  یِشکل  نیا   ی هاحرف  به به   نیکوچکتر  یق یمربوط 

انرژدادمینم  ی تیاهم برا  امی .    گران ی دنبال کردن نظر د  ی را 

.  دادمی که خودم با آن حالم خوب بود هدر نم  ی کار  ی درباره 

حد تا  اعتمادبنفس  نظر  که    دهیرس  ییبه خودکفا  ی از  بودم 

راجع به خودم کنجکاو نباشم.    کس چینسبت به رفتار و گفتار ه 

م تماشا  م  کردمیفقط  گاهاً  نها  دمیشنیو  در  عبور   تیو 

نسبت به هر    یحسینوع ب  کیها.  از کنار قضاوت آدم   کردم یم

 .ی گری گونه واکنش خارج از وجود خودم و از طرف د

ا  چون از  زندگ  نیبعد  سال  عبرت    یهمه  و  کردن  تجربه  و 

 .بودم دهیرا خوب فهم یموضوع کیگرفتن 

د. اقدام کر  دیها فقط باکردن در کنار آدم   یراحت زندگ  ی برا 

 !... عبور بدون مرور  کیاقدام به 
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تخت نشستم و سرم را محکم   ی لبه   ی . رودمیاتاق خواب رس  به

  .دستانم گرفتم انیم

مثل    نیا  در نگاهم  پ  ستیتور  کیشهر  در    یمدام  گردش 

 .اطرافم بود

قبل از من آنجا    ایبات  نمینشیهر کجا که م   کردمی م  احساس

 ی بودم برا  ی انشسته است. در گوشه و کنار خانه دنبال نشانه

 .از او یاخاطره  افتنی

دق  اشخانه خانه   قهیپنج  باورتان   ی با  داشت.  فاصله  ما 

 !شود؟یم

  .کرده بود  دنشیمرا دچار وسوسه د کشی حضور نزد نیا

 کرد یتسال داشت، قلبم متفاوت عمل م  ی که روحم تمنا  یزمان

اطراف    ی هاابانی در خ  دن یرفتن از خانه و چرخ  رون یب   ی و برا

  .کردی او تقال م یاتفاق دنیو د

 .شد  زانی آو میتخت افتادم و پاها ی پشت رو از
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رس  ییروشنا  ی رو  نگاهم زوال  به  پلک    د ی اطرافم  پشت  و 

  .نشستم المیماحصل حضور خ  ی چشمانم به تماشا ی بسته

دست  طرز حرکات  کردنش،  کردن   ش،ی هانگاه  ادا  نحوه 

خوردن   ش،یهاحرف  قدم    ش،یهالب   فیخف  ی هاتکان  طرز 

 ...اهشیبرداشتنش، برق چشمان س

هم   نیا احوال  شهیتجسم  م  یبه  توض  کندیگرفتارم   حیکه 

 :میبگو نکهیجز ا کنمی نم دایپ  شی برا یمناسب

 .است لیاو، عشق در جان و جهانم تمث بدون

[06.06.21 00:24] 

#۱۶۳ 

 :آرشام
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 ی ا سابقهیچند روز به شکل ب  نیمبل کنار پناه. ا  ی رو  نشستم

  ی مگر برا  شکستیخودش فرو رفته بود و سکوتش را نم  ی تو

 .شدیم ده یکه از او پرس  یپاسخ به سوال

بابا حرف  یپناهم چ_ دوباره  باز  که   یشده؟  زده  عمو  زن  به 

 ؟ ی ناراحت شد

 ی را بغل گرفت و همچنان نگاهش را حفظ کرد رو  دستانش

رو ما  مقابل  که  مادر  و  و   ی مادرجون  بودند  نشسته  فرش 

بسته   ی هاوهیم را  پا  ی برا  کردندیم  ی بند خشک  و   زییفصل 

 .تابستان

 .نداره ی تیاهم گهینزده، اگر هم بزنه د  ینه عمو حرف_

 .را کج کرد سمتم سرش

  کمیروزها    نیداره؟ ا   ی اده یهم داشته باشه چه فا  تیاگه اهم _

 ومده ین  ش ی ! تا حاال برات پنیکردن هم   یخسته شدم از زندگ

 ؟ یدچار تهوع بش یروزمرگ یکنواختیکه از 
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 ن یا  ینگاهش ط  دنیو دزد  شی هانداشتم از حرف   یخوب  حس

بزرگ در حقم کرده و حال   یگناه  هانیچند روز. انگار که مخف

نگاه کردن به چشمانم را ندارد. اما گناه و پناه؟ آن هم    ی رو

 .دار استدر حق من؟ مسخره و خنده 

  مسافرت؟ میچند روز بر هی ی خوایم_

متوجه  نبار یا روخان   ی نگاهش  شد،  در    کنفرهیمبل    ی بابا 

 .بود سمت راستمان نشسته و مشغول خواندن روزنامه

  ن یچند روز تنها باشم بنظرت ا  ه ی  خوادیآرشام من دلم م_

 ی تو  ا یمسافرت؟    میبا هم بر  ییکه تنها  دنیاجازه رو به ما م 

  م؟یمسافرت تنها بمون

 .حق بود که سکوت کردم در جوابش ی به قدر  سوالش

 .نمزی صبر کن دارم باهات حرف م وسفی_

به داخل   وسفیپدر بود که قبل از باز شدن در توسط    ی صدا

 .دیرس
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 :لب زمزمه کردم ریز

 .بگذرونه ری شده؟ خدا به خ یباز چ_

 یپا سمت پشت  ی را از جلو  هاوهی بزرگ م   ینیس  مهیسراس  مادر

 .وسفیسمت  دیو دو دیکش

  ی عصبان  نقدریکه بابات ا   ی کرد  کاریشده پسرم؟ چ  یباز چ_

 شده؟

[06.06.21 00:24] 

#۱۶۴ 

که به شدت برافروخته بود، خودش را کنترل   ی در حال وسفی

 .به من دنیرس ی کرد و آرام مادر را کنار زد برا

 گه یچاپلوس کثافت تو د  ن؟یریخودش   یکار تو بود؟ آره عوض_

 آخه؟  یهست یوونیچه ح
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 ن یا  ی الحظه   ی از ترس دستش را حلقه کرد دور مچم. برا   پناه

 .واکنش پناه مرا ترساند

 کردم؟  کار ی... مگه من چکهیدرست حرف بزن مرت_

 .. پدر هم ملحق شد به ماستادمیو مقابلش ا برخاستم

گفت _ بابا  به  م  یتو  کار  کجا  پف  کنم؟یمن  بهش    وزتیخود 

 !گهید شناسمتیم ،یگفت

 .اشبه شانه دمیکوب

 ی اونقدر  یکنی چشمام. تو چرا فکر م  ی گمشو از جلو  وسفی_

 نن؟ یبچ سهی بهت فکر کنن و برات دس دیکه همه با یمهم

 .وسفیپشت به من و مقابل  ستاد،یا نمانی ب پدر

تر غذاشون رو  مردم راحت   نکهیداره تو واسه ا  قتیپس حق_

 ی خاک تو  ؟ی اری در م  ی شون دلقک بازواسه  ی ر ی هضم کنن م

 .آخر و عاقبتت نیسرت کنن با ا
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عقب رفت. خان بابا روزنامه را در دستش لوله کرد و    وسفی

 .ستادیا وسفیکنار 

. به من و  وسفی... من خبر داشتم از شغل  ایمحسن کوتاه ب _

تا جا  ی فه یوظ  ه؟یداره که کارش چ   یتو چه ربط که    هییما 

حر  میبدون بنده سمت  و  باشه  نرفته  دستش    ی هاوم  از  خدا 

 ی دینشون م  ارزشیب  نقدر یت رو انباشن. چرا هنر بچه   یشاک

 هات؟حرف  نیبا ا

با رمانگشت اشاره   پدر گرفت و با   وسفیسمت    یدگی اش را 

 :مملو از خشم بدون سازش گفت یلحن

ا _ با  برا  نیتو  از    شهیهم  ی کارت  رو  آخر عمر خودت  تا  و 

  .ی محروم کرد هی بق شی داشتن آبرو و احترام پ

 .بابا پرتاب شد خان ی سو شیهاحرف  ری ت نبار یا

تا حاال آالت لهو    ی. از کآبرویب  ن یکن از ا  تیبابا کم حماخان_

  م؟یو لعب حالل شده و ما خبر ندار
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کرده    تیکورکورانه پدر از ذهنش به چشمانش هم سرا  دیعقا

موس نوع  هر  بود.  کرده  کورش  گناه   یقیو  عامل  و  حرام  را 

 .پنداشتیم

داشتن  تیحما  مادر دوست  پسر  از  دوست    یکرد  و  خودش 

 .در نگاه همسرش ینداشتن

 ...یقیتا حاال موس  یاز ک ده؟ی ها از تو بعحرف  نیمحسن ا_

 نی مادر را تا انتها بشنود و به هم   ی هاحوصله نداشت حرف   پدر 

شکل به  بر  یخاطر  را  کالمش  احترام  از  مواقع  دی بدور  اکثر   .

 .ماند یو ناقص م  دهی بر نطوریمادر هم ی هاحرف 

[06.06.21 00:24] 

#۱۶۵ 

 ن؟ یبه آبرومون فکر کرد  چیآخه؟ ه  یفهمیم  یفرزانه تو چ_

  ی رستوران ساز بزنه؟ آ  ی بزرگ تو  یاج توسلح  ی پسر و نوه 
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  ی ختیچرا از آبرومون آبش رو ر  بت،یمص  نیکنم با ا  کاریخدا چ

 ؟ی هم گرفت هیصورت بق ی نگاه کردن تو ی و رو

آتش در    ی هاکه شعله  یبه من زل زده بود با چشمان  وسفی

 .دندیکشی آن زبانه م

بابا که بدون اون  خان   نی. بخدا به جون همی آرشام بد کرد _

آب، رسوات    ی رو   ندازم یت رو مپته   خوام یرو هم نم  ایدن  نیا

همه    نیو ا  یهست  یکه چه عوض  دمی. به همه نشون مکنمیم

خوب  آدم  لباس  فقط  بوسال  ذاتت  و  بوده  تنت  تعفن   ی ها 

که کل    دشر با من نگر  ی! صد بار گفتم پی ... اشتباه کرددهیم

 .شهر با من بدن

 .گوشم خوند ریز  پناه

 ؟یتو به عمو گفت وسفه؟ی آرشام حق با _

 :صداقت گفتم تیرا خم کردم سمتش و با نها سرم
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  د ی کنیم  ی نه بخدا، نه به جون تو و مامانم... واقعاً چه فکر_

 راجع به من؟ 

 :زد اد یجمع را و فر ی هاگرفت بزرگ  دهیناد وسفی

... آخه تو قسم سرت  یعوض  ی خدا بزنه به کمرت دروغگو   ی اِ_

الک   شه؟یم م  یچرا  قسم  رو  پناه  و  مامان   ی خوریجون 

 ن؟ یریخودش

زننده  پدربه کش  وسفی  ی بازو  ی اطرز  و  گرفت  وسط   دیرا 

 .منینش

دلم   ی ما باال نبر تا نشدم قاتل جونت. اونقدر  ی صدات رو برا _

 کنمیم  ی ا هر کارکشتنت. چر  ی ازت پره که دنبال فرصتم برا

 ؟یشینم تیبه راه راست هدا

و هنوز    د یچرخی م  ش یپا  ر یز  یقال   ی هاگل   ی رو  وسفی  چشمان

پدر  را نداشت و در حد خودش    ی رو  ی تو  ستادنیجسارت ا

 .کردیحفظ احترام م 
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 .راه راست رفت  شه یکه سمت چپه، نم یبا قلب_

شد و آتش    یبدتر حرص  وسف،یحرف از    نیا  دنی با شن  پدر

 !دیکه نبا ییبه آنجا  دی معرکه باال گرفت و کار رس

م_ گوه  ا  ی خوریتو  بزنحرف   نیاز  تویها  و    ی .  خونه حبس 

 ی باغچه  ی تم توجنازه   ،ی ریبم  یتا از گرسنگ  کنمی م  تیزندون

. سگ ولگرد من نباشم دو روزه از  کنمی چال م  اط یح   نیهم

 ی چه غلط  انهیمخف  ی اصالً آرشام گفت تو دار  ی مُرد  یگرسنگ

  ؟ ی کن  کار یچ  یخوای اون گفته م  ی دیحاال که فهم  ،یکنیم

 اد؟ یبرم عاری ب کارِیاز توئه ب ی چه کار

[06.06.21 00:27] 

#۱۶۶ 

 انیب  یو واج نگاه کردم به پدر و در افکار خودم با گستاخ  هاج

دو تا پسرت را   یچرا رابطه   ؟ییگویکردم که بابا چرا دروغ م

 ؟یکنیم  یو هوس برادرکش یدهیبد جلوه م نقدریا
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 .رو گفته   زیهمه چ یآرشام عوض نینگفتم؟ ا_

 :دستم را رها کرد و گفت پناه

 !ی آرشام تو قسم خورد_

برخاست و لنگان لنگان    یبه پشت  هیو با تک   یسخت  به  مادرجون

 .خودش را به ما رساند

  اد یبه ذهنت م  ی و هرچ  یکنیمحسن به غرور پسرم توجه نم_

م زبون  به  م   ی چه جور   ؟ی اریرو  بزن  اد یدلت  به   یسرکوفت 

جور کن  تفهیوظ  یتونیم  ی اوالد خودت؟ چه  منت  و    یرو 

بابا خرجت نکرد تا بزگ ت؟ مگه تو خودت خان سر بچه   ی بذار

پارک    ی برت داشته که با آب بارون و چمن تو  ال یخ  ؟ی شد

  ؟ی شد نقدریا

 :گفت وسف،ی  ی عزادار برا یبابا با لحن  خان

 .طعنه زننده انیجو ب یبر ع ی وَیْلٌ لِکُلِِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ... وا_
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نشده بود پدر    مبل. هنوز هم باورم   ی حرف نشستم رو  بدون

دروغگو نشان داده باشد...   کی چشم همه    ی جلو   نگونهیمرا ا

 مگر نه؟  دیکنی بخدا من نگفتم، باور م

که از حرارت باشد   ییبایپدر سرخ شده بود. نه سرخِ ز  صورت

که رنگ خشم بود و   یپوست، بلکه سرخ  عتیشرم و طب  ای

 .حرص و جوش

م  یچ  وسفی_ بدم کوتاه  بر  ؟ی ایبهت  به حسابت    زمی چقدر 

کنم    کار یآبرومون؟ چ  ی شه یزدن به ر  شه یاز ت  ی داری دست برم

 ؟ یبخشیو ما رو به خاطر گناه نکرده م  ی دیم تیرضا

که مخصوص جسم و لحن و    ی با پرفورمنس اختصاص  وسفی

 :بود، گفت اشی صدا

که روبروت    ینی هم به من توجه کن؟ به ا  یبابا نگام کن؟ کم_

 ستاده؟ یا

 .دیحرف غرورش ته کش نیردم با گفتن اک احساس
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ها رو به حرف   نی ا  ی با من! دار  ؟ یجنگیم  یبا ک   ی بابا دار_

پشت   ؟یزنیم  یک هفت  تو  با  دشمنتم؟  من  مگه  من!  به 

م؟ من پسرتم خوب بهم نگاه  بقال طلبکار سر کوچه   م؟به یغر

 کن؟

 .سرش گرفت ی را باال اشی خال دستان

بابا؟ نه تبر دستمه نه چاقو و تفنگ. من قصد جنگ   نیبب_

نه بخاطر اممیتسل  مِیندارم، تسل نداشته   دنی زور جنگ  نکهی. 

تا بخوام براش    ینداشت  یبرام باق  ی غرور  نکهیباشم، نه بخاطر ا

تهمت بودن  حق  خاطر  به  و  ترس  از  نه  من  بجنگم؛  هات. 

 ی به خاطر حق پدر  نمون،یجلوت به خاطر حرمت ب  ممیتسل

که در قبالت   ی فرزند   ی فهیو به خاطر وظ  ی که به گردنم دار

  ادت یما دوتاست که تو کامالً از    نیب  ی هارابطه  هانیدارم... ا

و اونچه دلت   یگ ی م  خوادیدلت م  یو من نه! اگه هر چ  ی برد

  ن یواسه خاطر ا  کنم،یو سکوت م  ی شنویاز من نم  خوادینم

 نه یبه خاطر ا  ،ییتو  محق  ایگفتن ندارم    ی که حرف برا  ستین
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  گاه یو هنوز فراموش نکردم که جا  مه یحال  ییزا ی چ  ه یکه منم  

 چ یبچه چقدر باال و بزرگه و تحت ه  ه ی  یزندگ  ی پدر و مادر تو

آورد. من نه االن    شونن ییپا  ایکرد    کشونیکوچ  دینبا  یطیشرا

 ی ستادیکه جلوم ا  ییتو  رهینرفته و نم  ادمی  گهی د  چوقت یو نه ه 

زخم   یرفت من پسرتم و ه  ادتیخدا    ی شه یو تو هم   یپدرم

  ی منم! من  نی... بابا ای خون به خورد دلم داد  یو ه   ی زبودن زد

!  شی نی بار هم شده به عنوان پسرت بب  هی  ی برا  خوادی که ازت م

 !بجز اوالدت  ینیبیم یاما تو من رو با هر عنوان

[06.06.21 00:27] 

#۱۶۷ 

 وسف ینکرده بود. انگار نه انگار    ر ییتغ  ز یچ  چی نگاه پدر ه   در

 ی افتاده و خواهش کرده برا  اشی همه ساعت با کالم به پا  نیا

 .فرزند حقش بود نه ادعا و باج  کی که به عنوان    یحفظ احترام



612 
 

اون رستوران وگرنه اون خراب شده رو    ی تو  ی ریاز فردا نم_

خدا    ی ... به خداوندیو تا رسوا بش  کنمیسرت خراب م  ی رو

از   ی ری عمر زانوت رو گاز بگ  هیکه تا     ی طور  کنم،یقسم که م

 .افسوس

دستانش را مماس لبانش قرار داد و مدام در آن فوت   وسفی

دادخواه  ب  ماندی م  جهینتیب  یگاه  اشیکرد...   اوقات  شتریو 

نشده از   وسیحال هنوز که هنوز است ما نی. با اشدیهم رد م

  .پدر یطعم مهربان ی تجربه  یکم   ی تالش برا

مرده    دشیقرمز ع  یهشت ساله بود. ماه  وسفیهست    خاطرم

تنگ آب شناور مانده بود. تا چند روز بعدش   ی بود و از کنار رو 

 می و اصرار کرد  می داد  حیتوض  شی هر چه من و پدر و مادرم برا

  کرد ی که مرده است قبول نکرد و هر روز آب تنگ را عوض م

اتاق    ندشگ  ی روز که بو  کی. عاقبت  ختیریغذا م   شیو برا

 ن ی با ا  دیچ یاش پدماغ   ی مرگ تو  ی مشترکمان را پُر کرد و بو

ماه  قتیحق به  آمد که خدمت  زنده مرده   یکنار  اش که اش 
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االنش آن   چ،ینکرد ه و روز و تالش  فاسدش هم کرد. حال 

م زنده  ذهنم  در  را  م  کندیروزها  وقت  ترسمی و  به    یاز  که 

بزند و دفنش کند،    ابو گرفته ر  ی رابطه   نیا  دیو ق   دیایخودش ب

 .قرمزش کرد یکه با ماه ی درست مثل همان کار

 خان؟ آرشام _

 .زد؛ سرم را باال گرفتم می تمسخر صدا با

ا  یاالن خوشحال _ انتقام  عوض  نکهی نه؟  از خودت   تریهمکار 

  ن یبابا کارت صدآفر  ؟یسرکوفت شغلم رو بهت زده بود گرفت

  ه یه مثل  رو داشته باش ک  نی رو بهت داد؟ حداقل شهامت ا

بگ باال  رو  بگ   ی ریمرد سرت  نامرد  یو  نه   ،ی کرد  ی در حقم 

بد  نکهیا صدقه  قران  و  هرچ  ی برا  ی قسم  دروغت.   ی قبول 

که روش نوشته    ی گاریصداقت رو داشته باش مثل س  ی دارن

آبمسرطان نه  الک   ی اوهیزا  صد   یکه  در  صد  نوشته  روش 

 .یعیطب
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رابطه؟!   کیبه حفظ    دادیاعتماد و صداقت نبود که حظ م  مگر

و رو کرد و صداقتم را  ریز نگونهیپدر باورشان از من را ا یوقت

 ی گناهیاثبات ب  ی برا  توانستمیچگونه م   گریبه سُخره گرفت د

را واسطه کنم؟! پدر    زانمیجان عز  ایاز مقدسات    یکیخودم  

و    تیجنا  نیداشت خطرناکتر ما  مرا در حق  .  کردیخودش 

... کردیرا متزلزل و نابود م  گری کدیداشت اعتماد و باورمان به 

ابزارها   نیاز بزرگتر  یکی  کرد،یم   دا یپ  یدر گفتار تجل  زی همه چ

ابزار   نیا  ییاز کارا  خبریزبان بود و پدر ب  ی و بد  یخوب  ی برا

 .کردیاز آن استفاده م یو به نحو افراط ی اانه یبه طرز ناش

 رو به شما دادم؟  وسفیراپورت  یکبابا من _

 .مشتش را در هوا پرتاب کرد پدر

  وسف یگفته...  یمهمه که ک یل یولم کن آرشام. حاال انگار خ_

 !بترسه دهاشی که آدم بخواد از تهد هیک



615 
 

پسر    وسفیبود؟    یک  وسفینبود؟    مهم و  بود  من  برادرِ 

  !خودش

 ی رواده یز  یلیبکن. عمو امشب خ  ی کار  هیآرشام تو رو خدا  _

 ...ای فتهیب یاتفاق ترسمی کرد م

 .پناه  ی کرد سو دای پ هیزاو گردنم

بگم آخه؟ سکوتم بهتر از دخالت کردنه خودت که   یمن چ_

 ؟ی دید

 !شهیختم نم یخوب ی رفتار عمو به جا نیا_

گوشم   ری پناه که آرام ز  مرخیچشم دوخت به ن  یبا نگران  وسفی

 .کردیرا زمزمه م  شیهاحرف 

بش   وسفی_ مادر  ا  نیجان  دهنت  خشک   وهیم  نی از  بزار  ها 

بحث    نیصلوات بفرست و ا  هی... محسن تو هم کنهی آرومت م

 .رو خاتمه بده
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 .به اجبار مادرجون نشست، اما پدر نه وسفی

بد  یچ  یچ_ صلوات  ا  میرو  من؟  آبرومون    نبار یمادرِ  بحث 

 د ی نکن  ی رو هم عاد  ییآبرویب  نی مطرحه تو رو به قران قسم ا

ه  نیا  ی تو چرا  حرف   چکس یخونه.  نم  ی هامتوجه    شه یمن 

به   یزبون نفهم وحش  وونیح  ه یاز    ی و جانبدار  تیآخه؟ حما

 !آخه؟ یمتیچه ق

[06.06.21 00:27] 

#۱۶۸ 

 .وسفیبرگشت سمت  باباخان

خودمون   شیدم مغازه پ ای... از فردا هم بایباباجان تو کوتاه ب_

 .کار کن

 .زد ی پوزخند  وسفی
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ها که رفته تابستون  ادمی  نیشاگرد مغازه بشم؟ فکر کرد  امیب_

کس و ناکس   ی بارها جلو کرد؟یم عمیبابا چقدر ضا اومدمیم

اهل بازار   شیبه بعد پ  نیاز ا  دیخوایذوقم و حرفم. م  ی زد تو

 بابا؟سکه پولم کنه خان  هیهم 

صلح،   ی برقرار  ی تالشش برا   دنی نرس  جهیکالفه از به نت  باباخان

بار الاهلل اال اهلل    ن یو چند  دیصورتش کش  ی کف دستانش را رو

 .را نجوا کرد

 .از پشت به من سقلمه زد مادر

بگو خب! بابات حرف تو رو قبول داره   ی زیچ  هیآرشام تو هم  _

 .ادیو در برابرت کوتاه م

 .خاطرم کرد دهی مادر رنج ی گرفته  ی صدا

بزرگتر_ بزرگ  ی بابا زشته بخدا. شما  ب  یپس  و کوتاه  . ایکن 

 ی هر غلط  د یبزار  د،ی نکن  تیاذ  خود یخودتون و ما رو ب  نقدریا
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ست که اون موقع  خورهی بکنه. سرش به سنگ م  خوادی دلش م

 .شهیم مونیشپ

اش را نسبت به من همچنان سفت و سخت حفظ موضع  وسفی

 .کرده بود

گُل پسر الزم    ،ی تو خوب  میدیتو؟ بابا فهم  یزنیم  یوِر چ  ی دار_

 پسر نوح با ما نشست... مفهومه؟   ،ینکرده واسه من دل بسوزون

  .سکوتم بهتر از گفتنم است نگفتم؟

ا  رونی گمشو ب  االی_   ی فاسد  ی هاآدم  ی جا  نجایخونه. ا  نیاز 

ن تو  توستیمثل  ما  م  نیا  ی .  نماز  هات قدم   میخونی خونه 

 .یاز الوات یشی تو، خسته نم کنه ی نجسش م

صخره... پدر هر بار   وسفیپدر طوفان بود و غرور    ی هاحرف 

 .خرد شدنش ی به او برا دیکوبیتر از قبل ممحکم

 برسه  کیبار ی بکن. نزار کار به جا نیبابا بسه کم توه_
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مشخص    شهیهم  ی بار برا  هی  مونفیاتفاقاً بزار برسه بهتر، تکل_

چون تا االنشم    ام یبار رو کوتاه نم  نیقسم ا  دی. به روح حمشهیم

 .یبکن یبزرگ  نیغلط به ا ی کوتاه اومدم که جرات کرد

 ی زدن از جسمم و چشمانم برا  رونی ب  ی برا  کردی تقال م  روحم

به    ی زییباران پا  ی خانه... قطرات درشت  نوبرانه   ن یاز ا  رونیب

درزها و  قیو از طر  دیکوبیم  منینش   یبزرگ و چوب  ی پنجره 

کم عرض   ی سکو  ی کرده و رو  دای به داخل راه پ  شیهاشکاف

درختان هم    ی ها هآب کدر پر شده بود. شاخ  هیال  کیپنجره از  

 .زدند ی دوستانه آرام به پنجره ضربه م یبا حاالت

را   رشی بابا قصد تعمپنجره شکم داده بود، خان  ی باال  سقف

اش موکول  یکشداشت بابا مانع شد و خواست به بعد از اسباب 

 .کند

از   نینی بیکه بد م دینکن موونهی... دگهیبابا قسم نخور، بسه د_

همه  م،یوونگید بخصوبا  عوضتونم  تو  بلد یص  من  بخدا   ...
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 ی ابه نقطه   ی روز  هی  ترسمیاز شماها متنفر باشم، اما م  ستمین

د که  باش   یتیاهم   چ یه  گه ی برسم  نداشته  به طرز    دیبرام  که 

 د ینزار  فه،یقران ح  هبشم نسبت بهتون... ب  تفاوتیب  ی ناجور

به خودش راه بده    یتفاوتیو ب  یرحمیو ب  نهیمون کخانواده

 .رو گرفت  شیشرویپ ی نشه جلو یچی که بعدش با ه

[06.06.21 00:28] 

#۱۶۹ 

  نه،یشوم  ی باال  وار یاز د  زان یقاب آو  ی رو  دیپر  نبار یا  چشمانم

چهارچوبش از راش سرخ بود و داخلش به نسخ نوشته شده 

 :بود

آ  أَلَیْسَ الْحَاکِمِینَ:  بِأَحْکَمِ  داورتر  ایاللَّهُ  داوران   نیخداوند 

 ست؟ین

کج   عیسر  دمیپناه را در کنار خودم که شن   زیهق ر هق   ی صدا

 .شدم سمتش
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 ؟یکن یم هیچرا گر  زدلم؟ی شده عز  یپناه جان چ_

فراموش کرد جنگش را و چند قدم تند برداشت سمت    وسفی

بعد چند قدم عقب رفت،    راه توقف کرد و  ی انه یما، ناگهان م

حال پناه    ری گیرا فراموش کرده است و از دور پ   ی زی انگار که چ

 .به او انداخت یچشم نگاه ی شد. پناه هم از گوشه

 .خونه  نیا ی آرشام خسته شدم از جنگ و دعواها_

 :به پدر ادامه داد خطاب

همه جنگ و دعوا؟ ما   نیاز ا  نی! خسته نشدگهیعمو بسه د_

 !ی جنگ ی نه سربازها میخانواده هست هی ی اعضا

و    ی رابطه  کودک  وسفیپناه  همان   یی بایز  کیتابحال    یاز 

هر کس مراقب خودش باشد   نکهیا  ی منحصربفرد داشت، به جا

بود... به   یکیمراقب آن    شتری هر کدام ب  یبه طور نامحسوس

 .ورزمی هاست که رشک مشان سالرابطه  نیا
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 .انداخت ری سر به ز وسفی

 ... پناه دی ببخش_

کش  پناه گرفتم.    ی تو  دم یرا  محکم  را  دستش  و  آغوشم 

 .ساعدش خط انداخته بودند ی رو   شیالنگوها

از    ری همش تقص_ باعث    ،یبرادرم گرفت  میتیتوئه. آرامش رو 

 .رونیخونه گمشو ب نیاز ا ی هِر ،ی دردسر شد

رفتن. همه بجز    ی دَر برا  ی و رفت سو  نباریا  اوریدوام ن  وسفی

دو گر  میدیپدر  با  مادرجون  و  مادر  التماس    هیسمتش. 

دل مبل    ی تو  شتر یبابا با زبان. پناه هم بو من خان  کردندیم

به راه انداخته    یالبیخودش س  ی برا  شی هافرو رفته و با اشک

 .بود

ن  وسفی  عاقبت در  شد،  رو  مهیمنصرف  محکم  را  هم    ی باز 

د  دیکوب پشت  همانجا  مماس  و  را  دستانش  و  نشست  ر 

 ...گذاشت و شی هالب
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روزها    نیکنم. ا  ی اپناه توجه   حالی فرصت کردم به حال ب  تازه

. شکستی اش مبغض   ی حساس شده و با هر تلنگر  تینهایب

سکوت    کیگذاشتم و بدون حرف شر  امنه یس  ی سرش را رو

  ن یطوفان سهمگ  کیمثل    نبار ی جمع شدم. پدر ا  ی تو  نیسنگ

و در    نیزم  ی که رو   میشد  ی اکهنه   ی هاعمل کرد و ما برگ

 .میهم پراکنده شد  رافاط

 رم ینم یینکن جا هیمامان گر_

 .وسفیکنار   دیفرش خز ی آرام از رو   مادر

ش نه خونه  گردهیوقته شب آدم هر جا باشه برم  نیا  وسفمی_

 .رون ی بره ب نکهیا

عملش . خشم و  رفتی نم  گرید  رود ینم  گفتیم  یوقت  وسفی

رفتن،   ی شجاعتش برا  ی و همه   ساختیم  ی را در لحظه جار 

به   م یکه در آن تصم  ی ابه آن لحظه   شدیختم م بود  گرفته 
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دق چند  حت   قهی رفتن.  نم  یبعدش  از    یحرف  امدیدلش  بزند 

 .رفتن

به رفتن، اما من مطمئن بودم   کردیمثل امشب وانمود م   یگاه

رفتن   ی نا  که  ییبدون چمدان و با پا  یبه نرفتنش چون کس

. در جواب  رودینم  جاچیکه قصد کندن ندارد ه   یندارد و دل

رفتن را در    ی انداختنش از خانه بود که مجبور شد ادا  رونیب

در سد راهش    ی بابا جلوخان   نکهیاز ا  کنمی. احساس ماوردیب

و  مادر و پناه و   رم یگی را م  شی بازو  ی و من دو دست  شودیم

 ند یخوشا  ش یبه نرفتن برا  کنندیاش ممادرجون هم التماس 

خودش تا باور کند    ی برا  ینوع دلخوش  کیاست. جور کردن  

  ی است برا  ارزشیپدر ب  ی و اگر برا  میما خواهان ماندنش هست

اضافگ  ی اعضا  گرید احساس  و  است  باارزش  و   یخانواده 

 .نمانینکند ب یگهودهیب

 ی ذوق سکوت جمع زد. آهنگ شماره   ی تو  لمیبازنگ مو  ی صدا

شد، اما    ضیتعو  لمیبار موبا  نیبتهوون بود، چند   انوی چهارده پ
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اجرا شد رو   نیآهنگش عوض نشد و هم  چگاهیه و   ی تکرار 

 .شان... آهنگ و اسمش را دوست داشتمهمه 

 اط یح  ی دست مادر را گرفت و هر دو با هم رفتند تو  وسفی

اتاقش،   ی باران، من هم دست پناه را گرفتم و بردم سو  ریز

سر ما اقدام کردن به برخاستن... هر  بابا و مادرجون پشتخان

و    کهی  ار یپدر بدون    ختن،یگر  ی همراه شد برا  یکیبا    یکس

 .تنها ماند وسط اتاق

  یاز زندگ  یرا جزئ  میکردیمکه تجربه    یاحساسات  نیهم   اگر

... ما انسان  میکردیم  یما درد و رنج و حسرت را زندگ  م،یبدان

 !می غم بود دیدستگاه تول م،ینبود

[08.06.21 00:50] 

#۱۷۰ 

 :وسفی
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 ی نشست و من رو  زشیگره خورده پشت م  ی با ابروها   مهران

 .زیم  ی آنسو یصندل

 کن؟ ف یتعرخب _

 .را اشغال کرد  زیاز م  یمیکه ن  ی طور د،یرا جلو کش   تنش

  کنم؟ ف یرو تعر یچ_

 .کردیم  ی باز یلِیاعصابم لِ ی رو داشت

که    یمن  ؟یکنی م  ی واسه من نقش باز  ی دار  ز یه  ی که یمرت_

 و روت رو از بَرَم؟  ریز

به حرمت دوستوسفیدرست حرف بزن  _   یی و آشنا  ی! من 

حرفت رو  ی. چرا درست و حسابگمی نم ی زیکه چ مونِیمیقد

 .دوپهلو حرف زدن رو دوست ندارم ؟یزنینم

ا  بلند   زش ی البته من هنوز آنطرف م  ستادم،یشدم و مقابلش 

 .بودم
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 ؟ی اونو دوست دار ؟ی مهتاب رو چ_

تغ  رنگ م   ر یینگاهش  پشت  از  و  دق  زش یکرد    قاً یبرخاست. 

 .قد من بودهم

  ن ی داره دونستن احساس من؟ قصدت از ا  ی ادهیفا  گهی مگه د_

چ جلو  ی تو  ی اومد  ه؟یکارها  و  لحن    ی شرکتم  با  کارمندام 

دونستن احساسم    ی برا  ،ی بارم کرد  چاری هزارتا ل ی کوچه بازار

حسم رو بهش؟ الزمه بگم؟ من    یدونیبه مهتاب؟ خودت نم

 ...و مهتاب

 :دمی کش ادیفر

 .دورش رو نگو اصلش رو بگو_

بود،   شی کارمندها  ی جلو  شینگران آبرو  زد.  ی پوزخند   یعصب

د و  در  به  گوش  ندارم  برا  واری شک  بودند  چسبانده    ی اتاق 

 .مانیها حرف  دنیشن
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بود که خودت   ی من و مهتاب همون  نیرو بگم؟ ب  یاصل چ_

به مهتاب ندارم    ی چند ساله که  کار  گهی! من دیی... جدای دید

 .خودم یو رفتم دنبال زندگ

  نه یرا دور زدم و بدون فاصله س  اشیچوب  لی برگ و طو  زیم

 .اشی سپر کردم جلو 

م  یآخه عوض_ پ  نیمگه هم  ؟ یگیچرا دروغ  وقته    ش ی چند 

و    شرفی ب  نقدریچرا ا  ؟ی مزاحمش شد  شگاهش ینبود دم آرا

 ؟یکنیم ی دختر عاشق، باز هیکه با دل  یرتیغیب

و پوست   یپرپشت مشک  ی . موهادیکش   شیداخل موها  یدست

 .داشت یجذاب ی برنزه 

. خودت رو ستین  یکنیکه تو فکر م  ی اونطور  یچیه  وسفی_

ا  شتریب د   ی ماجراها  یقات  ن یاز  چون  نکن،   گهیگذشته 

 اد یز  ی از دور و با فاصله   ی... حق با توئه من گاهستدهیفایب
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چون نگرانشم؛ چون    شم،یچون دلتنگش م  نم،یبی مهتاب رو م

 .روزها داغونه نیا دونمیم

[08.06.21 00:51] 

#۱۷۱ 

اش . دست بردم و چانه دیجوشینبض تنم خون م  ی هاضربه   در

 .را محکم گرفتم 

تون به مهتاب که بعد قطع کردن رابطه   ی اتوجه  نیاگه نصف ا_

کارتون   دادیکه برات جون م  یرو همون موقع داشت  یداشت

ا اگه دیرسی نم  نجایبه  توئه،  خاطر  به  داغونه  اگه  مهتاب   .

چ  هر  توئه،  خاطر  به  م  یتنهاست  توئه   اد ی سرش  خاطر  به 

  ی داریمدست از سرش بر  زادیآدم  ی حاال هم مثل بچه  ؛یِعوض

 شد؟ رفهمی... شکنمی دودمانت رو نابود م وگرنه

  کرد یاش نکرد، بلکه فقط تماشا مآزاد کردن چانه   ی برا  یتالش

 !به جوش و خروش من
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تا ابد با مهتاب باشم.   خواستمیمن م  ه؟یگناه من چ  وسفی_

 !نیفقط هم

اش مضحک  چانه  ی به خاطر فشار دست من رو  شی صدا  تن

 .بلند زدم ی شده بود، پوزخند

 شد؟ تا ابدت آف خورد؟  ی نطوری پس چرا ا_

 .دستم را پس زد ی خسته شد از من و به تند عاقبت

شدآروم _ خلوت  کوچه  الت  من  واسه  کن،  صحبت   ؟ی تر 

بساط    ی از فردا کارمندهام اسم و رسمم رو مثل سبز  خوامینم

 کنم ی اک کنن. درکت مهمه پ   شی کنن و آبرو و اعتبارم رو پ

دار دوست  رو  ن  ،ی مهتاب  برادر  ست،یخواهرت  براش   ی اما 

بار هم   هی  ی. ولی دار   رت ی اما روش غ  ست،ی. ناموست نیکنیم

. تا یحالم رو بهتر بدون  دیبا  یدرک کن، تو همجنس من   منو

مورد نگفتم و امروز فقط    نیدر ا  ی زی چ  چکسیه   شی حاال پ 

و احساسم رو    ی و مردونگ  رتی غ   خوامیچون نم  گم یبه تو م
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ببر  ریز   ف یکث  نقدریا نامزدی سوال  ماه  چند  طول  در  و    ی . 

ه یمن فقط    مونی هفته مونده به عروس  هیدوران عقدمون تا  

کرد تا من برم از    ی کار کردم، اون هم تالش. مهتاب هر کار

  ی زندگ  ی رو کردم که اون بمونه توو من تمام تالشم    شی زندگ

 هی و جدا شدم. واسه    اوردم یطاقت ن  گهی و سرنوشتم. آخرش د

اما عقل و غرورم   دم،یهر روز جون م  دنشید  کی از نزد  گهیبار د

دونم باز منو پس  ی شدن بهش چون م  ک یبه نزد  دهینم   تیرضا

. من کنهیم  گهید  یکیخواستن    ی بار دوم فدا  ی و برا  زنهیم

رابطه از  بالتکل  ی امتنفرم  اون  در  احساسات  نه   فیکه  باشه. 

رفتنش. به من و    ی بودنش حساب باز کرد نه رو  ی رو  شهیم

نداشت و فقط به خاطر فرار از    ی اتعهد و عالقه   چیاحساسم ه

 .به ازدواج با من شد اضربود که ح گهید یک یاحساسش به 

 ی دم و رو دستم را مشت کر  ش،ی هااوه ی  دنیبود شن  یکاف  گرید

اش، انتظار اش فرود آوردم. صورتش کج شد سمت شانهچانه

 .حمله را نداشت نیا
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[08.06.21 00:52] 

#۱۷۲ 

عوض_ تعهد    ی رو  ی رفت  یآشغالِ  و  عشق  از  من  واسه  منبر 

  ی هفته مونده به عروس   هیکه    یخوبه اون  ؟یکنی م  یسخنران

. مهتاب خر و احمق رو باش  ی در اومد تو بود  انتشیگند خ

قمار کرد و آخرش    شی زندگ  ی رو   زی چ  همهیکه به خاطر توئه ب

 .باخت ی نجوریرو ا زش یهم همه چ 

را آرام با دست تکان داد. درد واضح از صورتش عبور   اشچانه

  .کرد

 ؟ی کار رو کرد  ن یا  ی با چه جرات  ؟یکنی من بلند م  ی دست رو_

 .اشنه یوسط س  دمیکوب

نم_ ه  ی زیچ  خواد؛یم  رتیغ  خواد،ی جرات  تو   وقتچ یکه 

 .ینداشت
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 ی مشت به جبران تو  کیهم فشرد و    ی را محکم رو  شی هالب

از سوراخ   سی خون گرم و خ  افتن ی  انی. جردیصورتم کوب را 

  وانه یبعد طعمش را در دهانم. د  هیحس کردم و چند ثان  امینیب

ب و  ه  توجهیشدم  ط  کلیبه  که  سال    نیچند  ی بزرگش 

مشت    ی احرفه   ی بدنساز و  کردم  حمله  بود،  شده  ساخته 

 .سر و صورتش به دمیکوب

دختردا_ با  خواب  ییحرومزاده  شده   ی دیمن  حامله  ازت  و 

م د  ی گیاونوقت  دور  از  افشان   ی تو  ش؟ید یفقط  گرده    ی هوا 

نگم، اما    ی زیکه حامله شده؟ قسمم داده بود بهت چ  ی کرد

پ  گمیم بدبخت به ی ببر   یتا به عمق آشغال بودن خودت   ...

نبودن   مردونگ   هی خاطر  رفت   ی تو  یجو  که  بود  وجودت 

بار رو درست   هی  نیکه ا  فهممیسقط کرد و حاال م   وتون ربچه

 .گرفته بود میتصم

رها شد و چنان   امو جر خورده   نیخون  ی قهیاز دور    دستانش

خون   شدم.  پرت  عقب  به  قدم  چند  که  داد  هولم  عقب  به 
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  د ی پوستش بود مک  ی خراش ناخنم رو  ی لبش را که جا  ی گوشه

 :دی پرس دی و با ترد

... مگه نمیبب  سایمن رو؟ وا  ی کرده؟ سقط! بچه  کاریمهتاب چ_

 ازدواج کردن؟  یعنی ست؟ی مهتاب دختر ن

 .دیلرزیم می . سرتا پاامی پا ی را تف کردم جلو نمی خون بزاق

د_ مهران.  کن  باز  گهیبس  نقش  حروم.    ی کم  به  نمک  کن 

آخر دادگاه    ی جلسه   دونمیرو بهم گفته، م  زی مهتاب همه چ 

 دنیشد انتظار شن  یمنصرف شد از طالق و هنوز هم زنته... چ

 نه؟ یحرف رو نداشت نیا

 .را نبازد هیقاف ی زود نیماهر بود که به ا ی آنقدر

کردم    ی غلط  نی همچ  یواسه خودت؟ من ک  یگ یم  ی دار  یچ_

  که خودم خبر نداشتم؟

شکمش.   ی تو  دمیسمتش و با تمام قدرت مشت کوب  دمیدو  باز

  .وجه دفاع نکرد  چیبه ه نبار یا
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 !داد؟یحق را به من م چرا؟

[08.06.21 00:52] 

#۱۷۳ 

  دا یدختر عاشق و ساده پ   هیسواستفاده از    ی برا  یخوبروش  _

 ،ی اگزافه و مراسم  اهویه   چیو بدون ه  هیبدور از چشم بق  ،ی کرد

  ی گفت  ،ی شد  ری و س  ی زنت شد و حاال که ازش استفاده کرد

ن  گهید من  ک  ستیواسه  اشتباه    ادیب  خوادیم  ی هر  ببرش؟ 

به . مادرت رو  زمیری جا م  نیبخدا خونت رو هم  ی متوجه شد

م د  شونم ی عزات  نکن  گهیتا  بزن  نقدریا  یجرات    ر یز  یراحت 

 .ی که در حق مهتاب کرد ییها ت یظلم و جنا

. اگر از همان دمیشنی م  یو کارمندها را به راحت  یمنش  ی صدا

 ی اجازه  یطیشرا چیاول مهران با تحکم نگفته بود که تحت ه

نگهبان با  همراه  االن  ندارم  شک  ندارند،  را  اتاقش  به   ورود 
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از هم مرا  و  بودند  را شکسته  بلند   ی پنجره   ن یساختمان در 

 .رونیشرکت پرت کرده بودند ب

 لحظه گوش کن هی وسفی_

... سرم را با دو دستش محکم نگه داشت و مجبورم کرد  نکردم

 .به گوش دادن

اونطور که خودش خواسته برات   ز یبسه. مهتاب همه چ_ رو 

م  فیتعر رو  من  تو  هم   ینشناس  ادیز  ،یشناسیکرده.  کم 

که با نامزد سابقش بخوابه   امی . به نظرت من مرد یشناسینم

چشم هردوتامون   ی شون؟ مهتاب جلورابطه   ریو بعدش بزنه ز

ند  ی تو ما  و  رفته  فرو  ما دو  میدی باتالق  اونچه که  ازش   تا... 

 .و مهتاب سرمون آوردر  میدیترسیم

اشک داشت چشمانش، حسرت داشت    ش،یداشت صدا  بغض

 !گفت؟یرا م  قتیحق یعنی... شیهاحرف 
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ا  ی دار_ محرف   نیبا  گولم  م   یزنیها    ش یپ  یترسیآره؟ 

از شرکتش پرتت   یکارمندهات رسوات کنم و بابات با اردنگ

که مهتاب عاشقش بود،   ییآره؟ حرومزاده بجز تو  رون؟یکنه ب

مرد با  قیدق  نقدر یا  تونهیم   ی کدوم  که  کجا  دیبدونه   ی به 

 مهتاب محرم    یبه جز تو ک   اد؟یروحش زخم بزنه تا از پا در ب

ا باشه  داشته  اجازه  تا  ناح  ی نطوریبود  ناح  هیاز  تنش    هیبه 

نگاه همه    ی سواستفاده کنه؟ مهتاب مرهم بود و تو ضارب. تو

... نیکتریخلوت نزد  ی و تو  ی مهتاب شدآدم نسبت به    نیدورتر

 گم؟ی دروغ م

 .بلند  ی آن هم با صدا دی بهت خند از

و    نیاز خر تلق  یستیواسه خودت؟ چرا حاضر ن  یگیم  یچ_

بار هم تو با   هیچرا    ؟یبش  ادهیکه به خوردت دادن پ   یدروغ

تر  تو عاقل  ؟یکنیرو محاسبه نم  زی عقل و شعور خودت همه چ

راحت قبول    نقدریرو ا  یبزرگ  نیدروغ به ا  هیکه    ی بود  یاز اون

و داره به    ودشگند زده به خ  ی نطوری...! حاال که مهتاب ایکن
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منم،   کنهیم  خوادی دلش م  یکاره هر غلط  مهیازدواج ن   هیاسم  

م  قتیحق اگمی رو  سرم    نی.  و  مونده  بسته  دهنم  وقت  همه 

دهن اون باز باشه و سرش باال... اونه    نکهی بوده به خاطر ا  نییپا

و حت از من سواستفاده کرد  م  یکه  به    کنهی االنشم  نه من! 

 شه؟ ی زن من شد باورت م گهید  ردم هیبا  ی خاطر لج و لجباز

[08.06.21 00:52] 

#۱۷۴ 

بزرگ اتاق به دنبال کشف    ی در فضا   هاوانهیبه د  هی دو شب  هر

برداشتن قدم   م،یگشتیموهوم شده م  قتیحق  نیا با   ی هااو 

 .واریبه د هیمشخص و من با تک ریمس کیدر  ی رفت و برگشت

 ی احرومزاده  ی دروغگو هیها همش دروغه... تو حرف  نیا_

کتابخانه زانو زد و درِ آن را باز کرد. چند    نییکمد پا  ی جلو 

گاوصندوق کرد، صفحه مدرج را از   یتالیجیشماره وارد قفل د

نقطه مبدا چهار دور کامل به طرف چپ چرخاند و... قفل باز  
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  ر ی که داخل گاوصندوق بود را ز  ییشد. چند بسته پول و مقوا

  ی مقوا  کیرا از داخل    شاباالخره شناسنامه   نکهی و رو کرد تا ا

. بدون باز کردنش برخاست و سمت من دیکش  رونیب  یکاه

نزد نداشتم  دوست  م  کمیآمد.  در    دمیترسیشود،  آنچه  از 

 .دستش بود

  ،یکنیو دعواهات هزار بار گفتم اشتباه م  دادی وسط داد و ب_

 ی ت پر شده از گِلِه و دروغ. من عوضچون کله ی اما باور نکرد

 .ستگهید یکی ستمین

 .صورتم ی تو دیرا باز کرد و صفحه دومش را کوب  شناسنامه

م_ نگاش کن...  هم  مهتاب    ؟ینیبینگاش کن، خوب  از  من 

 ی هفته به عروس  هیکه    ی. اونشی جدا شدم همون سه سال پ

دختر    هیاون    نکهیاون بود نه من. به خاطر ا  زی همه چ  ر یزد ز

عروس خوردن  بهم  و  مواسه  شی بود  تموم  گرون  و    شدیش 

قبول کردم     داشتنی نواده و آشناهاتون دست از سرش برنمخا
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  ی که تو  یو بگم من نخواستم در حال  رمیرو گردن بگ  زی چ  همه

 ی اون مراسم عروس  ی برگزار  ی رو به اندازه  ی ز یچ  چیعمرم ه 

که   شرفمی. به قول تو بخوامیاالنش هم م  ینخواستم و حت

برا   گهید  یکیبچه    خوامش،یهنوز هم م  یرو حامله بوده و 

حاضر    رد،رو خراب ک   ش یکه زندگ   ی اکه یخراب نکردن اون مرت

چشم تو خراب کنه، همونطور که چند سال    ی شده منو جلو

منو    ی جلو  شیپ تا  افتادم  پاش  به  هزاربار  کرد.  همه  چشم 

 ...بخواد، نخواست! چون عاشق من نبود

تم افتاد هم فشردم و شناسنامه از دس  ی را محکم رو  میهاپلک 

 خواستمیفرود آمد. م  میپا  یبه کتان  کینزد  ییو در جا  نییپا

از    ندازم ی کشف شده را تکه تکه کنم و دور ب  ی معما  قتیحق

و مرا   د یچ یبود در تمام وجودم پ   ال ی ذهنم، نشد چون نرم و س

 .کرد ر یسا قتیحق نی ا فیبا ذات کث   ییدر دام روبرو

 وسف؟ی_
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 .داشت ی اش بغض ناجور بم مردانه  لحن

بستن   وسفی_ با  کن!  باز  رو  واقعچشمات   ر یی تغ  تیشون 

زرگر   کنه،ینم برا  ی رو خورد  ی تو گول جنگ  مهتاب   ی که 

 ه؟ یچ  ی جنگ زرگر  یدونیموندن معشوقش به پا کرد. م  منیا

 بابا برات گفته مگه نه؟ خان

 ی و جدال و نزاع   ی و ظاهر  یجنگ ساختگ  کی...  دانستمیم

م  نیدروغ  برا  ایدو    انیاست که  نفر  شخص    فتنیفر  ی چند 

درم فاجعه ردیگیسوم  عمق  کجا    دیدانیم  ی ر یدرگ  نیا  ی . 

ندارد،   یطلب  ادهیو ز  ب یجز فر  یو اساس  هیکه پا  ییبود؟ آنجا

 کهدف مشتر   کی   ند یآیکه به نظر دشمن م  ی در واقع دو نفر 

 ست،یکاف...  کنندیم  ی آن جنگ زرگر  شبردیدارند و جهت پ 

 !حالم بهم خورد از حماقت خودم

مهتاب   ی دخترانه   میبه خودم اجازه ندادم حر  وقتچ یمن ه_

به رنجوندنش شدم و رنجش رو   وقتچی رو بشکنم، ه حاضر 



642 
 

مهتاب   ی چون عاشقش بودم، من برا  دمیخودم به جون خر

 ...ی اگه یمرد د  ی و اون برا کردمی م ی فداکار

[08.06.21 00:53] 

#۱۷۵ 

 .صورتم ی ایشده بود در تمام زاوا یخالکوب غم

 ه؟ یاون مرد ک _

 :دمی. نعره کش نگفت

 اسمش رو بگو _

 .گفت دروغ 

 دونمینم_

  ه ی فاصله و زاو ن یرا باز کردم و نگاهش... حال که از ا چشمانم

او و حماقت خودم   قتیحق  ی متوجه  کردم،یدرست نگاهش م

 .شدمیم
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که داخلش نوشته شده    ییتابلو  ی و روبرو  واریسمت د  دمیچرخ

ترخ و   صی بود،  غرب  بندرعباس،  بوشهر،  گمرکات  از  کاال 

 .تهران اریشهر

 .نیزم  ی رو  دمشیسر بردم و کوب  ی کردم، باال  شی جدا  خ یم  از

 !شد... مثل خودم  کهیت هزار

 .گردنم گرفتم ری برداشتم و ز کهیت کی

... بخدا زنمیرگم رو م  ینکن  فی رو از اولش تعر  زی اگه همه چ_

 .زنمیقسم که م

خر شدنم در    زان یآگاه بود از م  زنم،یکه بلوف نم  دانستیم

 .یگونه مواقع بحران نیا

 بچه نشو وسفی_

 .با بغض دمی کش ادیفر

 ی بگو لعنت_
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نقطه    نیکه در دورتر  ییاز همان اولِ اولش، از همان جا  گفت،

 .از من و محاسباتم اتفاق افتاده بود

کلمات  تک تک  ر  یبه  چشمانش  اشک  با  از   شدیم  خته یکه 

م استحاله  مرا  موجکردی دهانش،  اخبارش  ا  ی .  دلم    جادیدر 

و با برمال کردن    بردی موضوع مرا باال م  کیکرده بود و با گفتن  

 .ریمرا ز فی ثک  انتیخ کی

طالق نامه،   دنی د  ی برا  کردمینم  ی پافشار  وقتچ یه  کاشی ا

 !...محرمانه بود انت ی خ نیذات ا

نگفتم به خاطر    ی زیمن تا امروز دهنم رو بستم و چ  وسفی_

  دم ی مدت بعد از عقدمون بود که فهم  هیمهتاب، به خاطر تو، اما  

 ...بودم و چهیمهتاب باز ی من برا

را در پوست رانم حس   شهیش  ی زینشستم. ت  نی زم  ی رو  همانجا

  .اششلوارم را از خون  یسیکردم و بالفاصله خ
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 ییتا مهران عقده گشا  دیچه مدت زمان طول کش  دانمینم

که    فشیتعر  ی ماجرا را برمال، اما به انتها   قتی کرد و تمام حق 

نقطه  دیرس را  رو  انیپا  ی سکوت  نشست  مثل من  و   ی کرد 

 .زشیداد به م هیو تک نیزم

  ...خودم تکرار کردم ی مهران را برا ی هاحرف 

 ی شد و احساساتم به عزا  دیکرد، باورم شه  یخودکش   اعتمادم

 .اش نشستاز دست رفته  ی هاناکام  نیا

[08.06.21 00:53] 

#۱۷۶ 

 حالت خوبه؟ وسفی_

رو  کف را  برا  نیزم  ی دستم  کنم  تنم  ستون  تا   ی گذاشتم 

 .دیجه رونی برخاستن. کف دستم سوخت و خون از آن ب

 ...نازک اشک مهران را به تماشا نشستم ریاز پشت حر 
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به زبان آورده نشده    یرا از چشمانم خواند، عذر خواه  یمانیپش

 .دیوجودم د  ی را در سراپا  یشرمندگ  د،یشن  می هالب   ی را از رو

  رون ی اتاق ب  نیکه از ا  یدر رفتم و قفلش را باز کردم. من  سمت

 .داخل شده بود شی نبود که چند ساعت پ یرفت آن من

 شانیزهایکارمندها از پشت م  ی زده کنجکاو و وحشت   ی هانگاه 

 .کردی مرا دنبال م

با لحن خشک  دمیرا شن  یمنش  ی صدا تلفن  یکه  را    یتماس 

 .پاسخگو شد

... بله حتماً... واردات و  د؟ییبفرما  ن یسالم شرکت مهندس زر_

و مواد    دیآالت و خط تول  نیماش  یتخصص  صی حمل و ترخ

... نیو چ   ییاروپا  ی کشورها  هیاز کل   یکارخانجات صنعت  هیاول

 ...مالقات  ی برا میدار  یخال میتا هی  ندهیآ ی هفته 

به   دنمی رس  ی تا کمکم کند برا  واریزدم به د  هی راهرو تک  ی تو

از سا به سطح سف  دهییآسانسور.  رانم  و    د یشدن کف دستم 
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 دن ی چنگ کش  ی جا  هیبه جا مانده بود، شب  ی رد قرمز   وار،ید

 .بود

اتاقک آسانسور انداختم و به   ی زنگ خورد. خودم را تو   لمیموبا

  .اش زل زدمصفحه  ی اسم نقش بسته رو

 !مهتاب بود 

 وسف؟یالو _

 .زد هقهق 

 ران؟ مه  شیپ یچرا رفت  وسفی_

 .زد  زار

 .غلط کردم وسفی_

 .زد غیج

خوردم...    وسفی_ لبه   وسفیگوه  نم  ی من   خوامیپرتگاهم، 

 ی برا   ی زیچ  ،یپرتم نکن  خوامیفقط ازت م  ،ی ر یدستم رو بگ 



648 
 

کن،   نیبگو، توه  ی زی چ  هی  وسفیباخت نمونده بجز جونمون...  

بگو بزار بشنوم صدات   ی زی چ  ه یفحش بده، ناسزا بگو، فقط  

 وسفم؟یبا دلت  میکرد کاریبه حال ما، چ ی رو... وا

از دستم افتاد کف آسانسور، بند بندش از هم جدا شد،   لیموبا

 .گریطرف د کرشیطرف افتاد و در و پ کی اشی باتر

اتاقک آسانسور چند درصد    ی تو   یمرگ در اثر خفگ  احتمال 

 هست که دلخوش شوم؟  ی است؟ آنقدر

 نی بگرد بب  ستم،یقصه ن  نیا  یگفته بود، من آدم عوض  مهران

دور و برم    یآدم  نیبود؟ من همچ  یک  ی... عوضیِکه عوض  هیک

 !نداشتم

[10.06.21 00:38] 

#۱۷۷ 

 آلمان_خیمون

 :جوزف
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پا   پوریک  ومیروز  ام  باالخره  و  دیرس  انیبه  شعف  احساس   ...

آور شماتت   ی هاچون نگاه  دنشی رس  انیاز به پا  کردمی م  ی آزاد

ام  خانواده   شتر ی و ب  کرد یم  تیاقوام مرا اذ   یرلبی ز  ی هاو حرف 

 .را

گرفته شده است، روز   ی از زبان عبر  پور یک  ومی   ی به واژه   واژه

  .گناهان و روز آمرزش است شیبخشا

هاشانا    نیدهم   در روش  از  پس  نو   دیع“ روز  سال 

ت  نیتر مقدس ”ی عبر ماه  گاهشمار  ی شری روز   ،ی عبر  ی در 

 .انیهودی یجشن مذهب نیترمهم  نطوری است و هم پوریکومی

 .بازگشت  نایاز کوه س یموس پور،یک وم یروز  در

م  بر در    شنا،یاساس  گرفتن  است؛   پور یک  ومیروزه  واجب 

ساعت قبل از مغرب تا   مین دیروز با   نیدر ا انیهودی نیهمچن

  ز یپره  دنیساعت بعد از مغرب روز بعد، از خوردن و آشام  مین

خوش و روغن   ی از استعمال بو  زند،یبپره  ییکنند، از خودشو
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کفش    دیها نباآن   نیکنند؛ همچن  ی به بدنشان خوددار  دنیمال

از    یبرخ  یود جماع کنند، حتبا همسر خ   ایبه پا کنند    یچرم

 ز ین  واناتشانیو به ح  دهندینم  ر یش  زیها به فرزندان خود نآن

  پور یکوم یاز    شی معموالً در غروب روز پ  انیهودی  دهند؛یغذا نم

 نی در ا  کنند؛یبرپا م  افتیض  ی و غذا   رندیگیجشن م   زی را ن

که به شکل بال   گزارند ی سفره م  ی رو  بر  یاوقات نان  یشام گاه

روز    نی. در ادانندی از فرشتگان م  ی است و معموالً آن را نماد

نشانه  انیهودیمعموالً   سف  یشادمان  ٔ  به  برتن   دیلباس 

  روند ی م  سهیچهار نوبت به کن  پور،یدر روز ک  انیهودی.  کنندیم

م  نماز  و  دعا  ا  کی و    خوانندیو  هم  را   یمکتوب  ستادهیبار 

به  یم مربوط  پاخوانند که  است. خاخام  گناهان   انیآمرزش 

  ان یهودی  یبه آگاه  شوفاریدر کرنا  دنیرا با دم  پور یک  وم یروزه  

 .ندیگشایو پنج ساعت روزه خود را م  ستیها بو آن  رساند،یم

سنت    بر قوم   ،ی هودیاساس  بر  خدا  قضاوت  ماه  هفتم  ماه 

هشانا،    لیاسرائ روش  زبان   نیالد  ومی“  نیهاد  ومیاست.  در 
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روش هشانا تا    نی رو در ده روز ب  نی. از اشودیم   دهینام”یعرب

است و در روز   ی ریگم یدر حال تصم  یدادگاه اله  پوریک  ومی

. در  شودی سال بعد صادر م  ی برا   یحکم دادگاه اله  پور یک  ومی

 کنند یتالش م  انیهودی  پوریک  وم یروش هشانا و    نیده روز ب

گناهان خود درخواست   ی و براکه رفتار خود را اصالح کنند  

 .بخشش کنند

  کنند ی به گناهان خود اعتراف م  انیهودی  پوریک   ومیعصر روز   

ها را مورد که خدا گناهان آن  دوارند یام   پوریک  ومی  انیو در پا

 .بخشش قرار دهد

 .امبار اعتراف کرده   نیهم چند من

گفته شده است که: »روزه    تیهودی  نییآموزش آ  ی تارنما  در

را به روش    پوری ک  وم یاست تا    ی از ما فرصت  کی هر  ی گرفتن برا

 .«میبدار  یخودمان گرام
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در    روزه» کل  پوریک  ومیگرفتن  مثابه    یدرون  ی داریب  دیبه 

 .«است

در روش هاشانا نام همه را ”خدا“اعتقاد دارند هاشم    انیهودی

کتاب  »نسدینو ی م  یمخصوص  ی هادر  نام  در    کوکاران« ی.  را 

 .سدینویو نام »بدکاران« را در کتاب مرگ م یکتاب زندگ

خداوند نام مرا را در کتاب    نکهیدر ا  انیو آشنا  لیفام  ی همه 

 .نداشتند یمرگ نوشته شک

ا  باور نا  نیآنان  که  ااست  در  موقتاً  را  افراد  ها  کتاب   نیم 

 یی نها  ی ها داوردر مورد آن   پوری ک  ومیو خداوند در    سندینویم

. البته مطمئن بودند که نام من موقتاً نوشته نشده بلکه  کندیم

 .تا ابد در کتاب مرگ حک شده است

»در واقع    دیگوی م  ش یآ  ی هودی  ی مؤسسه  ی هااز خاخام   یکی

خوب  کامالً  نه  ما  ب  میااکثر  بد.  نه  ا  شترمانیو  وسط   ن ی در 
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 ی تا کفه  میوقت دار  پوریک  ومیتا    گری و چند روز د  میاف یط

 .«م یکن نیرا سنگ مانی هایخوب

تا در مراسم دعا و    روندیم  سهیبه کن  پوریک  وم یدر    انیهودی

 .عبادت شرکت کنند

در غروب روز    ی دریبه نام کل ن  ییرا با قرائت دعا  پور یک  ومی

 .کنندیشروع م دیع

کن  هر در  م  سهی روز  برگزار  دعا  مراسم  کنشودیسه   سه ی. 

 ی کیو    هاستی هودی  ینیو محل اجتماع د  انیهودی  شگاهیاین

  ی است، شهر دوست داشتن  نیدر برل   هاسه یکن  ن یا  نیاز بزرگتر

 .من

[10.06.21 00:38] 

#۱۷۸ 

 .کنندی هم قرائت م  گری د ی در روز توبه دو دعا اما
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  ی خاص  ی هاقسمت  خوانندیدعاها م  نیکه در خالل ا  ییوردها

 .است”اعتراف یبه معن“ « ییدویاز تورات و »و

که    یباشد، در حال  ادیز  یلیخ  د یمن با  ی هااعتراف  هینظر بق  از

 ی گریاعتراف د  چ یه  ایمن بجز اعتراف به حفظ احساسم به بات

 !نداشتم

دارد که آن را هم    زکور« ییبه نام »   یمخصوص  ی دعا  پوریک  ومی

 .خوانندی م سهیدر کن 

 .خوانندیبستگان و دوستان درگذشته م ادیدعا را به  نیا

از مرگم ه  البته  بعد  ا  چکدام ی مطمئنم که  اقوام  دعا را   نیاز 

 .من نخواهند خواند ی برا

است   نیرسم ا  روند ی م  سهیروز به کن  نیدر ا  انیهودی  یوقت

 .شدن استنماد توبه و پاک  دیبپوشند. سف  دی که لباس سف

مانند استفاده   ییروز از کارها  نیممکن است در ا  دارن ید  افراد

 .کنند ی خوددار زیشست و شو ن ،ی از برق، رانندگ
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نبودم پس هم از    دارن ید  کیها من  که از نظر آن   ییآنجا  از

برا استفاده کردم و هم  و لپ   ی شارژ کردن گوش  ی برق  تاپم 

 .گرفتم یدوش طوالن  کی

بق  بودند.   هیپدر به همراه  نماز  درون سالن مشغول خواندن 

د در  جمع  الیتِف  هودی   نینماز  صورت  به  اگر  و  داشت   ی نام 

  .میلیتِف  شدیخوانده م

و در روز    خوانندیمعموالً در هر روز سه بار نماز م  های هودی

سا و  فرقه  ی روزها  ریشبات  و    ی هامقدس  ارتدکس 

فرقه   ی کارمحافظه  اضاف   کیما،    ی مثل  نام   ینماز  به  هم 

وجود دارد که    الیهم به نام نئ  ی . نماز پنجمخوانندیموساف م

  .شودیخوانده م  پوریک ومی اکنون تنها در 

است و از همان دوران    یمن دوست داشتن  ی که برا  یرسم  تنها

است که اکثر    نیا  کنمی آن را اجرا م  اقیتابحال با اشت  یکودک

به حالت    گونی به نام ن  یسنت  ی با ملود  تیهودی  ینی مراسم آئ
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م   ی آواز کن  شودیقرائت  هر  در  ارتفاع   ییسکو  سه،یکه  کم 

 .کندیم  ی رهبر  امناجات ر  نیوجود دارد که حزان بر فراز آن ا

حزان   کیدوست داشتم  شهیهم یو نوجوان یدوران کودک  در

کنم...  ی را رهبر یقیبه موس هی مناجات شب  نیباشم تا بتوانم ا

خودم در گذشته   ی با فکر کردن به تصورات و آرزوها  یگاه

 .ردیگیام مخنده 

انتها  دهینرس اتاق  ن  ی راهرو   ی به  . ستادمیا  کی تار  مه یپهن و 

 .مثل برق تمام وجودم را فرا گرفت و خشکم زد شیصدا

م  ی اترانه  ی صدا آرام  پاها  خواندی که  شد.   ی اسب   میقطع 

 ی قو  ییرباسرکش شد و تا پشت درِ اتاق تاخت. دستانم آهن 

 .در ی ره ی شد و جذبِ دستگ

 !کردم؟ی م یداشتم چه غلط من

فاصله از    نیترو ممکن  نیچند روز با حفظ دورتر  نیطول ا  در

ها همه پر شده بود  دور و برم چشم   نحالیبودم با ا  ستاده یااو  



657 
 

از کجا آمده    ییپروایحجم از شهامت و ب  نیاز خشم و خون... ا

 د؟ یکشیاتاق با درِ بسته م کیدر  ایبات ی بود که مرا سو

اجرا  یدلتنگ   ی سو  از و  بود  ناکام   ت یوص  ی آمده  مان عشق 

 !...بود

[10.06.21 00:38] 

#۱۷۹ 

تمامِ    وار وانهید  یبه شکل  یمدتِ طوالن  ن یکه در ا  یاحساسات

فشار آورد    رهیدستگ   ی کرده بود وزن شد و رو  ر یمن را تسخ

 .رفتن... در باز شد  نییپا ی برا

شد که به کنار دستش    نیتخت نشسته بود، تمام تالشم ا  ی رو

 .تخت بود را نداشتم ی آنچه رو دنینگاه نکنم، تحمل د

 جوزف؟ _
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برخاست. در را بستم و چهار قدم سمتش برداشتم.   مهیسراس

و حرص و    امنهی ضربان قلبم باال رفت، نفس حبس شد در س

 .دواند در تمام وجودم شهیحسرت ر

 .رونیلطفاً برو ب ؟یکنیم کاریچ  نجایتو ا_

  ... مگر توانستم و نرفتم؟نرفتم

 .نمتیبب  قهیچند دق خوامی بهت ندارم فقط م ی کار_

 ی به چادر که تا رو  هیشب  یبه پا داشت و پوشش  یمشک  جوراب

 ست ی زنان لوطاهور اجبار  ی را پوشانده بود. حجاب برا  ش یپا

داشت با  ایبود که بات یپوشش نی شان هم هم و حجاب مرسوم

 ی بود... افسوس که برا   با یو ز  فی باز هم محجوب، ظر  نحالیا

 !من نبود

  یچ  یدونیم  نهی اتاق بب  نیا  ی ما رو تنها تو   یاگه کس جوزف  _

 شه؟یم
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 ک یشدم،    کینزد  گریندادم و دو قدم د  یتیاما اهم  دانستم،یم

 .قدم عقب رفت

روزها  میبرگرد  کاشی ا_ تکلف،    ییبه  و  ترس  بدونِ  که 

فاصله   میتونستیم هر  باش  ی ادر  هم  د  می کنار  و   دنتیو 

حد گناه و جرم    نیاو تا    شدیسخت نم  نقدریحالت ا  دنیپرس

 .نبود

 .پر شد از آب و دلِ من از خون اشاه یکرد، چشمان س بغض

خواست_ ا  یخودت  دادم   ی نطوریکه  اجازه  خودم  بشه، 

  گه یها دحرف   ن یبشه اون هم فقط به خاطر خودت. ا  ی نطوریا

  ت ی من نباش! اذ  دنیدر انتظار د  نقدرینداره... جوزف ا  دهیفا

 .یشینابود م شم،یم

 خواستیچشمانم. دلم نم  ی شد سو   لیچشمانش گس  اشک

و   کردی را مختل م  دمید  سیشور و خ  ی هاکنم. اشک  هیگر

 .بردی را به غارت م ا یفرصت خوب نگاه کردن به بات 
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ها رو فرسخ   میچرا؟ من که جسمم و احساسم و محل زندگ_

انتظار   ندارم  حق  کردم  دور  تو  د  کی از  دوباره  رو    دنتیبار 

من باشم؟  زندگ  یداشته  تمام  فاصله  میکه  تو    ی ادر  از  دور 

از    خوام؟یازت نم  ی زیحق رو نداره؟ من که چ  نیا  ستادهیا

و لمس    شخودم دوستت دارم، نه توقع آغو  ی راه دور برا  نیهم

 ن یبهت... من فقط تو رو در ا دنیرس  ی ایتنت رو دارم و نه رو

  ی اتفاق افتاده رو روزبار    کیکه    ی افاصله دوست دارم و بوسه

تو بار  م  ی هزار  تکرار  کارکنمی ذهنم  ا  ی ... من که  تو،   نیبا 

  الی و با خ  کنمیفکر م   ییجدا  نی ندارم! من به اون تو، قبل از ا

 .کنمیم ی باهاش عشق باز اهراحت و بدون احساس گن

 .تخت ی را دوخت به رو اشس ی خ چشمان

به   دی... تو امدهیانتظار ام   ی هیرماینه انتظار نکش چون خم_

 به برگشتن دوباره به من؟ ؟ی دار یچ
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  نقدر یا  ختن ی ر  ی گرم و مزاحم که برا  ی هااشک  نیبه ا  لعنت

کنم چرا چشمانم   هیگر  خواستی. دلم نمکردندیسماجت م

 زبان نفهم و نادان شده بودند؟  نقدریا

  د ی مدت کوتاه با تو بودم و با  هی ! من  ایبات  ستی انصاف ن  نیا_

با من   ی نطوریباشم. مگر عشق رباخواره که ا  ادتیعمر با    کی

د انتظار  به  من  کرد؟  کتاب  و  که   ی دوباره   دنیحساب  توئه 

 .کنمیم دیهام رو تمدنفس

[10.06.21 00:39] 

#۱۸۰ 

 .به حسرت ختهیشد و  آم  نی اندوهگ  لحنش

نکرد_ انتخاب  رو  من  عالقه  ی تو  روچون  به  خواننده   ی ایت 

 ،ی وصال با من اومد  یقدم  کی از من بود، تو تا    شتریشدن ب

. ی از محبوبت جدا شد  ایدن  ی اما به خاطر محبوب شدن تو

برگرد به گذشته  هم  باز  م  می اگه  هول  رو  تو  سمت   دمیمن 
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  درکه    یازدواج  ،یکه االن هست  یبرس  ییجا  ن یآرزوت تا به ا

. تو نه بادوام   باستیتلف بشه نه ز  نیاز طرف  یکی  ت یاون فرد

شا نباش  دیاالن  و   ،یبدون من خوشحال  من  با  اما مطمئنم 

 .ی هرگز خوشحال و خوشبخت نبود یقیبدون موس

ب  ی رو ی ن  کیهمانند    شیهاحرف  و  داشت    رحمیناخوانده 

ا  اتی ح  ی روین م  یستادگیو  درونم  از  ب  دیمکی را   رون ی و 

 .دیکشیم

براک  ی تو شاهد بود_ گناه   دم،یداشتنت چقدر جنگ  یه من 

چ به    یمن  تو  کنار  در  خواستم  فقط  از   گهید  یکیبود؟ 

ا شد و    ییجدا  ن یآرزوهامم برسم. اجازه ندادن، پدرت باعث 

عذاب    ایدن  نیا  ی تو  دوارمیو ام  بخشمیمن هرگز اون رو نم

 ار در آتش جهنم بسوزه چون با اون افک  ایاون دن  ی بکشه و تو

  .ش مانع ازدواجمون شدو ظالمانه   یافراط یمذهب

 :و با اشک و آه گفت برآشفت
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به   دی پدرم مق  ی نکن. من هم به اندازه   نیجوزف پدرم رو نفر_

د  نیا به  تو  هستم...  نبود   نمونیاصول  کامالً  ی وفادار  پدر   .

  سته یاونطور که شا  امر مقدسه... تو   کیازدواج    گفت،یدرست م

تو واقعاً    نکهیو مذهبمون، همه به ا  نیبه د  ی بود مومن نبود 

 .شک داشتن یباش ی هودی کی

اشک زل زدم به صورتش...   ی از بلورها   ینازک  ی پس پرده   از

د در  معنا  تیهودی  ن یازدواج  رشد    ی به  اوج  و  شدن  کامل 

پا  یانسان بر  و    کی  تیهودی  م یتعال  هیاست.  زن بدون همسر 

  وند یو با ازدواج و پ  ستندیکامل ن  ییهامرد بدون زن انسان  کی

وجود  ییزناشو به  ناقص  شکل  تبد  ی از  . شوندی م  لیکامل 

 ی برا  ی دیبه عنوان تهد  شهیهم  انیهودی  ر یبا غ  انیهودیازدواج  

 ک یمرا    امیی شده است. همانطور که دا  یتلق  هود یقوم    نده یآ

 .کرد و مانع ازدواج دخترش با من شد یتلق دیتهد
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طر  نید  ت،یهودی  نیقوان  بنابر منتقل   ق یاز  فرزند  به  مادر 

ازدواج    ی هودی  ر یغ  یبا زن  ی هودیمرد    کیاگر    نیبنابرا  شودیم

 .رودی به شمار نم ی هودیها کند، فرزندان آن

 هودی  ن یبعد از ازدواج با من از د  ا یداشت که بات  مانیا  ییدا

 ن یو طبق ا  شودیهمسرش م  هی و نگرشش شب  ردیگی فاصله م

 هی چون شب  آمدندی به حساب نم  ی هودیاعتقاد فرزندانش هم  

 !من  هیشب یعنی شدند،ی پدرشان م

[10.06.21 00:39] 

#۱۸۱ 

خودشون نبودم   هیهستم! فقط چون شب  ی هودی  هیمن    یول_

به زور و    نکهیگناهکار و کافرم؟ ا   یعنی  ستم؟ین  ی هودی  یعنی

ما حکم کرده    نید  ی اجبار من و تو رو از هم جدا کردن کجا

در حق من و تو شده؟ پدرت من    ی تیچه جنا  یدونیبود؟ م

کشور و تو رو پرت کرد    ن یاز ا  گه ید  ی گوشه  ه یرو پرت کرد  



665 
 

ا  الش ی تا خ  گهید  یکیبغل    ی تو دختر و    نکهیراحت باشه از 

که ازت    یده سال  نیا  ی. طشنی م   یمانیباا  ی های هودیهاش  نوه

که    ییهاجدا شدم هر روز خاطراتت رو رشوه دادم به لحظه 

  .کردیبودنت رو م  ی تمام وجودم تمنا

که نگران باز شدن در و داخل    دانستم یشد. م  ف یضع   شیصدا

 .است یکیشدن 

و   یداره جوزف؟ تو ماه  ی اده یچه فا  گهیها دحرف  نیگفتن ا_

من   ی برا  یکنی. فکر مدیرس  می هرگز بهم نخواه  د،یمن خورش

حت نبود!  بود؟  ن  یراحت  هم  روزستیاالنش  اون  در   ی .  که 

 یقیموس  ایرو انتخاب کن    ایبات  ایجواب سوال پدرم که گفت  

قطعه    هی  کاش  ی آرزو کردم که ا  ،ی و تو من رو انتخاب نکردرو  

نه    یقیموس چون   یزن  هیبودم  نداره  شدن  عاشق  حق  که 

خانواده  که  اونطور  ممعشوقش  د  خوانیش   بند یپا  نشیبه 

.  موندمی پاک م  دی. چون عشق به تو کفر بود و من باستین

 ی هاکفش   ی به جا  کاشی آرزو کردم که ا  یرفت  خیاز مون  یوقت
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حاضر    یمن، حت  کردم ی م  تیهجرت همراه  نی ا  ی تو بودم و تو

تو شدم تا    جانیخودم با چمدان ب   ی وجود زنده   ی به معاوضه

م رو  دستم  رفتنت  ا  یگرفتی وقت  هم  با  ترک    نجا یو  رو 

ت بودم و هر بار که حنجره   ی و تو  شدمیصدات م  ای  میکردیم

فر  ی خوندیم رو  متاسفانه   ،ی دیکشیم  اد یمن  اما 

به من   گهیموندم... بهتره د  اینشدم و همون بات  چکدومشونیه

و   ی ریبم  ترسمینداره، چون م  یچون عاقبت خوب  یفکر نکن

 .رمی زود بم  یلیمن هم بعد از تو خ

  .دارمن نسخ و خش   ی و بدون آهنگ بود، صدا  حیاو صر  ی صدا

  ی کر کرد من هزار نفر. ف  ی نفر و برا  کی  هیبق  ی برا   ،ییایتو بات_

زنده  ناالن  نه  و ستمیم؟  نفس  شدن  قطع  فقط  که  مردن   !

که تو رو از دست دادم هر    ی من از روز   ست،ی قلب ن  ستادنیا

 ی آور زندگتهوع   ت یواقع  نیکه ا  ی ا. هر لحظه رمیمی روز دارم م

مراقبت    ی فهیکه وظ   یاناون زم  رم،ی میم   ارمیم  اد یاالن تو رو به  

 ی گذاشتن مردم. وقت  گهید  یکی از تو رو ازم گرفتن و به عهده  



667 
 

هم خداحافظ از  هم    میکرد  یکه  مخالف  کدوم سمت  هر  و 

  ی لیم که تظاهر به زنده بودن رو خ مرده   هیمردم... من    میرفت

د اسم  مرگ  اگه  بلدم.  اسم   ی اگه یخوب  اون  باشه  داشته 

 .و انتظاره یدلتنگ

جسم کوچک    ی رو   دیدست کش  ینتخت. با نگرا  ی رو  نشست

 .دی تخت و عمق خوابش را سنج ی رو

که چقدر کم بهت گفتم    دمیفهم  ی که از من دور شد  یوقت_

 ی ... برای که دوستم دار  یبهم گفت  اد یدوستت دارم، چقدر ز

تمام    ی برا  م،یگفتی به هم نم  گه یکه د  ی اعاشقانه  ی هاحرف 

آغوشمون که   ی بشه، برا   ی که قرار بود بدون هم سپر  ییروزها

حسرت خوردم.   ؛ پر بشه ده یتازه از راه رس ی ابهی قرار بود با غر

چشمانم   ی گلوم و اشک رو تو  ی اما بغض رو تو  یجوزف تو رفت

. حسرت یجا گذاشت   امیدن  ی رو تو  یاهیقلبم و س  ی و غم رو تو

برا و  بودن  گذ  شهیهم  ی کم  جا  من  در  رو  و   یاشتنبودنت 

و من   ی . تو پرچم بودی احساسم بهت رو با خودت برد  ی همه 
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بدون پرچم    نی سرزم  هی  دمی... بعد از رفتنت فهمنیسرزم  هی

  .نداره ی و اعتبار تیهو چیه

[10.06.21 00:39] 

#۱۸۲ 

بغض سر    رود،یم  دیام  ی... وقتختند ی ر  یبا گستاخ  میهااشک

کله  پو  زمان  شودیم  دا یاش  م  یو  شکست  که   یفهمیکه 

ات بوده که از چشمانت  از دست رفته   دیام  ی عصاره   ت یهااشک

 .است  ختهی فرو ر

  ی باغ  ؟یتصورم کن  یتونیمن هم بدون تو خوشبخت نبودم. م_

شدم    قی عم  یشدم بدون ماه، زخم   یشدم بدون گُل، آسمان

 .شدم ناعالج ی شدم بدون لبخند، دچار درد ی لب ه،یبدون بخ

 .ری شم زیت ی لبه یزد به برندگ ی لبخند ایبات

م_ ا  ی قصه  ی موندیاگر  تو  و  نم  ی نجوریمن  و    شدیتموم 

باشه. اما متاسفانه تلخ   بایز  یلیخ  تونستیمون مداستان عشق 
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. ستهوده یها ب کردن حسرت  فی ها و تعرحرف   ن یتموم شد و ا

 .ی اگه ید زی چ  چیاحترام باشه نه ه دیبامن و تو فقط  نیب

  انداختی و هر حرکت مختصر دست و سرش؛ رد م  شیهاحرف 

لحظات بودنش    نیبعد از امروزم و ذهنم از تمام ا  ی به روزها

 .نبودنش ی روزها  ی برا ساختی خاطره م

کارم احترام گذاشتن بوده،    آدی م  ادمی  یاحترام؟ من از وقت_

  م ی پدرت، احترام به انتخاب تو که تابع تصم  می احترام به تصم 

من   نن،یبی کافر م  هیکه من رو    هیپدرت بود، احترام به نظر بق

 پلکه ی اطرافت م ف یخوک کث ه یکه مثل  یبه اون کثافت یحت

هم احترام   پره یم   هوا  ی داشتنت تو  یبز از خوشحال  کی و مثل  

 ن؟ یاز ا  شتریترام ب . احزارمیم

قسمت چادرش   نیتررا با در دسترس   شی هاو اشک  برخاست

  .به چشمانش زدود
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آلزا_ اما   کی  ی برا   ی ماریب  نیتروحشتناک   مر یجوزف  نفره، 

برانگ  ی برا حسرت  ا  یشانس  ن یزتری من  که   ی ماریب  نیشده 

هد  تونهیم برا  هیبهم  گذشته   ی بده  و  تو  کردن   ی فراموش 

 ...ستمیعاشق ن  گهی. من دنمونیب

 .را دراز کرد سمت تخت  دستش

پسر    هیو    سه ساله  ی دختربچه   نیمن مادر ا  ن؟یجوزف بب _

ساله  اهشت  پدر  همسر  من  عروس  بچه  نیم،  من    ه یم، 

دختر    ی خانواده ا  هیبزرگم،  با  وقت   نیپدرم...  نسبت  همه 

تو   ه یفقط    نکهیا  ی برا  کنمینم بدون  من  بمونم.  عاشق 

ن ن  ستم،یخوشبخت  عاشق...   نطوریهم   ستمیبدبخت هم  هم 

زندگ  مهادا  ی برا به  وفادار  یدادن  و  همسرم  اون    ی با  به 

چون من مدارا رو گره زدم به   ستیبه عاشق بودنم ن  ی اجیاحت

. حسرتش رو دارم   ییزناشو  یزندگ   ی که تو  یاحساسات   ی همه 

 .بود که با تو اتفاق افتاد ی بار هیعشق همون  دمیچون فهم
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که قبل از    ییهاکردم و منصرف شدم از گفتن حرف   سکوت

 .بودم دهی حرفش در ذهنم تدارک د نیا

 ؟ییکجا ایبات_

اش کرد. با شتاب کودک غرق در  زده همسرش وحشت   ی صدا

ب از  و قبل  آغوش گرفت  را در  با    رونی خوابش  اتاق  از  رفتن 

 :التماس گفت

 رونیتو از اتاق ب  مینرفت   نییتا ما پا  کنمیجوزف خواهش م_

 .دردسر تازه رو ندارم ه یم تحمل ... من خستهاین

از ترس و بعد به   دیلرزیپهنش که م  ی هاشدم به لب  رهیخ

که در نگاه اول به من داشته   یچشمانش که نمناک بود، عشق 

بود، ناخالص شده بود از   رکردهیی نگاه تغ  نیبود حال در آخر

بود که    بیترک  نیترس و تعهد... شک نداشتم که هم   بیترک

 !اش به مندستبرد زده بود به احساس 

[10.06.21 00:40] 
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#۱۸۳ 

 .دمشانیاز چارچوب درِ اتاق و از پشت د  دمیکش  رونیرا ب  سرم

وقت است که در برابر هر موضوع   یلیآرام شده بودم، خ  من

تحمل   نی. اکنمیام و فقط تحمل مصبور شده   ای مرتبط با بات

و عذاب  زانمی عز  ی خواسته  نیبزرگتر بود  کار    نیآورتراز من 

  .خودم ی برا

کم پشت. اندامش هم   ییداشت و موها  ی بلندهمسرش قد   

بود چون   اما سعادتمند  بود،  را دور گردن   کیالغر  دستش 

که   کردیرا حمل م  یکودک  گرشیانداخته بود و دست د  ایبات

 .بود ایاز وجود بات

سختدانمینم ا!  از  کس   نیتر  هست؟  عاشقش    یهم  که  را 

آن را بردارد و    ده یتازه از راه رس  کیدمِ دَر تا    ی بگذار  یهست

و حت ببرد  باش  یبا خودش  نداشته  چون   یبزن  یحرف  یحق 
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قو من  اوست...  بودم    ی حقِ  که    ایشده  بودم  کرده  قبول 

 !ام...؟باخته 

 به تو نگاه   ندیگوی که م  میبگو  ا یرفت به بات  ادمی  د؟ یدید  آخ

ات نکنم خودم  که اگر نگاه   دانندی نکنم چون حرام است، اما نم

 !...شومی حرام م

 کشمی برق دراز م  دیاتاق و بعد از فشردن کل  ی تو  گردمیبرم

 .یکیتار ی به سقف، تو زنمیتخت و زل م ی رو

 ی و کودکش هم بو   دادی کودکش را م  ی تخت بو  ی رو  ملحفه

شب را.  برمزده   ی قحط  هی خودش  ملحفه   گردمی ها  و  سمت  ها 

م نفس  که    کشمیچنان  تاروپودش  داخل  از    کیاز   غواص 

نبودم   لیکپسول اسکوبا، در آن لحظه حسرت خوردم که چرا ف

 !و خرطوم ندارم 

ا  ام نهیس  ی قفسه از  بودند  گرفته  درد  باال    نیو صورتم  همه 

برگشتم باز سمت    ق،یعم   ی هادن یکش  و نفس   امی نیب  دنیکش
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روشن کردم و دودش را فوت کردم سمت   ی گار یسقف و س

  ک ی به سقف بار  دنیرس   ریدر مس  رگا ی باال. دود پهن و پررنگ س

بار نرس   شد ی م  کتریو  عاقبت  تو  دهی و    گم   یکیتار  ی به سقف 

 .شودیم

 ی قبل   ی و خوشبو  میمال  ی بو  هیبعد از چند ثان  زشیتند و ت   ی بو

 .دیدزد  امی نیرا از ب

سن  ی فرقه   در در  پسران  و  دختران   ی نوجوان  نیلوطاهور 

و رسم بر   گرفتند ی و آموزش قرار م  میبصورت مجزا تحت تعل 

دوره   نیا همان  در  دختران  که  نوجوان  ی بود  از  به    یانتقال 

پانزده ساله بود و من هجده ساله که    ایازدواج کنند. بات  یجوان

شده   دمیفهم براعاشقش   ی بار چند  گریکدی  دنید  ی ام. 

هربار دوستش را    ای و بات  میبا هم قرار مالقات گذاشت  انهیمخف

م خود  خانواده   آورد یبا  هم    مانیهاتا  دوستش  نکنند،  شک 

چادرس خودش  چهره   اهیمثل  روبنده  با  و  داشت  سر  اش به 

آن دختر نشدم تا    ی چهره   دنی بود. هرگز موفق به د  دهیپوش
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برا او  از  کنم  تشکر  کردن   ی بعدها  هرچند شیهاکمک   .

 .واقع شد ثمری ب شیهاکمک 

ا  ستیه شد و من بهفده سال  ایبات  ن یدو ساله که مادر قرار 

نزده   میایاز رو  یگذاشت. آن زمان چون حرف  ییوصلت را با دا

 ی وقت  یول  شنهاد،یپ نیباز استقبال کرد از ا  ی با رو   ییبودم دا

را   ی آگاه شد مانع ازدواج ما شد و نامزد  یقیام به موساز عالقه 

وم خواستار بهم زدن و افراد ق  قواما  شتری بهم زد نه تنها او، که ب

مذهب  نیا مراسمات  در  مرا  چون  شدند  مرتب   یازدواج 

نسبت به اصول و باورشان    یراداتی هم ا  ی و چندبار  دندیدینم

 .وارده کرده بودم

 .از هم جدا ایشدند و من و بات روزی ها پآن  تیدر نها و

 ر ی ملحفه ز  ی و تو  ن ییچشمانم سر خورد پا  ی از گوشه   اشک

راحت    یدر کنار آن مرد و دسترس  ایبات  دنیسرم فرو رفت. د

 .دیکشیمرا به مرز جنون م  ایو بدون مانعش به تمام وجود بات 
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  ی ادی... عشقِ من زبیبود و هم زشت و هم عج   بایهم ز  عشق

 !ب یعشق تلخ و عج کیونگوک...  ی ده یبود به گوش بر هیشب

 تر از عشق من را؟ تلخ  ی ماجرا نیا دیاده یشن

به نام راشل دل بست بود و چون   یزن روسپ  کیگوگ به    ون

نداشت به او بدهد، به دلبر خود قول داده بود که    یمال و منال

البته گوش خودش    نیکند و ا  م یگرانبها« تقد  هی»هد  کی به او  

  .بود

  کاش ی ... اگاریس   لتریزدم به ف  یقیرا بستم و پک عم   چشمانم

بات  مگشتیبرنم نم  ایو  دلتنگ  دم،یدی را  با  آمدن    اش ی کنار 

مالقات کردنش بود با همسر   نگونهیتر از ابخش تر و لذت راحت 

 ...و فرزندانش

[13.06.21 23:21] 

#۱۸۴ 

 :آرشام
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مجبور بودم سر پا   نکهیزدم به کانتر کوتاه آشپزخانه، ا  هیتک

بلند    ی هابا قدم   کردی که اضطرابم مرا وادار م  ی در حال  ستمیبا

 .بود یبزرگ ی راه بروم، شکنجه

 .باور نکرد... افسوس یعمر گفتم و کس هی ؟ینگفتم تو عوض _

 دنیکفشم مستقر شد، تاب د  ی نوک خاک گرفته   ی رو  نگاهم

و   دیرخ چیم  هاوانهید  هیرا نداشتم که وسط سالن شب  وسفی

کشف   ی معما  نیا  دانستی... نمدیپری مهتاب م  ایبه من    ینوبت

 .کرده را چگونه باور کند و با خودش حمل

  فی که مدام ازش تعر  ی پسر  نه یکجاس حاج محسن تا بب _

رو  کنهیم م  ی و  م  زاره یسرش  حلوا  حلوا   نی همچ   کنهیو 

 کرده؟   یفیکث انتیخ

ب  یرا کم  سرم ا  شتریباال آوردم،  از   دانمینتوانستم، نم  نیاز 

مانده بودم که    وسفی  یهنوز در بهت آگاه  ای بود    یشرمندگ
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به   یرعلنی غ  یبود و دادگاه  ستادهیمهتاب ا  ی وسط سالن خانه

 .پا کرده بود

 ؟ یکار رو بکن  نی دلت اومد با پناه ا  ی کثافت چه جور  شرفیب_

مظلومه،   معصومه،  پاکه،  تو  مهیتیپناه  رو    ی و  صفت  گربه 

 .بر ما ی وا ی ... ای وا  ی ... ای وا ی دوست داره... ا

 !...بجز چشمانم ستیگری وجودم م تمام

رو  وسفی   دیسف  صورت و  بود  شده  اطراف   ی دیسف  ی سرخ 

 میاز خون شکل گرفته بود... بهتر است بگو  ییها رگ   اشه یعنب

جلو خ  ی خون  مهتاب  سمت  بود.  گرفته  را    ز ی چشمانش 

خودش مچاله شده   ی ل نشسته بود و تومب  ی برداشت که رو 

 .بود

به   یبگو؟ تو چرا خودت رو باخت  ی زیچ  هیمهتاب چرا؟ تو  _

با   تیبه رفاقتمون؟ به دوست  ی کرد   انتی چرا خ  ؟یعوض  نیا
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ارزش از دست    یعوض  نیت؟ اپناه؟ به اعتماد مادرم و خانواده 

 همه آدم رو داشت؟  نیدادن ا

لحظه هم    کی   قهیدق  ستیب  نیا  یکه ط  یبا چشمان  مهتاب

 خواستیم  ییانداخت. گو  یبود به من نگاه  امدهیاشکش بند ن

ا برانگاه   نیبا  ارزش مرا بسنجد  به    ی اش  ... من وسفیپاسخ 

 !ارزشش را داشتم؟ معلوم است که نداشتم

 ...ما ی ببخش وسفی_

[13.06.21 23:21] 

#۱۸۵ 

دهان مهتاب،   ی شدن تو   دهیکوب  ی باال رفت برا  وسفی  دست

د با  ا  دنیاما  برابر  در  مهتاب  گرفتن   نیواکنش  و  حمله 

هوا مشت    ی دستانش مقابل صورتش، منصرف شد و دستش تو

 .شد
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و    ختیاز ر  خورهی... حالم بهم مسرره یخ  ی خفه شو دختره_

 ن؟ یحد پَست بش  ن یتا ا  دیتونست  ی هردوتون. چه جور  ی افهیق

سوخته که آرام و   شیپاها  ریز  ییگو  ستاد،یاینم  کجای  وسفی

 ی نبود برا  یگفتن، اما زبان  ی حرف داشتم برا  یقرار ندارد. کل

  .انشیب

  انتی فساد و خ  ی که لونه  ی اخونه  نیهم  ی امروز و تو  نیهم_

 .شما دو تا من رو ای کشمی من شما رو م ایشده 

کشته شوم با    دهم یم  ح یکه انتخاب خودم را کردم، ترج  من

 .که راحت شوم دیام نیا

  ی از پناه خواستگار   یحت  نکهیمن و مهتاب قبل از ا   وسف،ی_

 ...و میکنم به محرم شد

و    دیدو کوب  کیسمتم  صداگونه  ی رو  دیمشت  ترک    ی ام. 

گونه استخوان  شنبرداشتن  را  ادمیام  که   نیاول   نی.  بود  بار 

 !کردیمن بلند م ی دست رو  وسفی
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 ی و دار  ی ستادی من ا  ی خفه شو آشغال پست فطرت. تو رو_

اگه دلت باهاش   ؟ یکنیم  فیبه پناه رو تعر  انتتیخ  ی ماجرا

عقدش   ی غلط کرد  ،ی کرد  ی ازش خواستگار  ی نبود گوه خورد 

و به    یو دستش رو گرفت  ی لمسش کرد  ی کرد  جایب  ،ی کرد

تا دوست داشته باشه و فکر کنه تو هم    ی احساسش بها داد

د کردی اردوستش  فکر  بشنوه   ی ...  دوتاست؟  مثل شما  پناه 

رو    یانتیخ نیطاقت همچ  یک  ی... پناهرهیمی... بخدا م رهیمیم

 .شرفی داره ب

 .نبود نی... حق پناه انطوریبغض کرد، من هم هم  وسفی

شکمم. از درد خم شدم سمت   ی تو  دیرا تا کرد و کوب  شیزانو

 .نیزم

پناه رو گرفت  ی زهایبا عز  ی کرد  کار یآشغال چ_  ی برا  یمن؟ 

  ؟یهست  یمگه تو ک  ؟یو مهتاب رو واسه دلگرم  یدست گرم
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راحت عوض    یل یخ  ی طیهر شرا  ی که تو  یعوض  هی  ؟یهست  یچ

  .شهیم

هولناک   ی هاالعملساز و عکس جنون  ی هاحرف   ی در محاصره  

 .میشد به آرزو لیشده بودم... ترس از مرگ تبد ریاس

  آرشام با توام؟ _

بر   دیکش  ادیفر  وسفیشدند.    ری احساساتم فق  انی در ب  کلمات

نشدن   وانهید  ی اش برا سرم، آرام نداشت، قرار نداشت؛ تالش 

 .نداشت دهیفا

 !دلت اومد؟ پناه تو رو دوست داره  ی آرشام چطور _

[13.06.21 23:21] 

#۱۸۶ 

به مهتابِ، اسراف شده در دستان من   یچشم نگاه  ی گوشه  از

 .انداخت
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  ی چطور  ی که به روح و جسمش زد  ی گند  نیمهتاب بعد از ا _

دو تا   نیا  ؟ی کرد  ی خودت چه فکر  شیسرِ پا بشه؟ پ  تونهیم

تو به  بستن،  دل  تو  به  دوست    ییدختر  من  نظر  از  که 

 ی. تو حق نداشتیهست  یکُره خاک  نیا  ی آدم رو  نیتری نداشتن

نه   تهاسکار بچه   ی ! بازیکن  ی مهتاب باز   ی ندهی با دل پناه و آ

 ی تو  انتت یخ  ن یا  کنمیم  ی که هر کار  اسیمرد! چه جور  هی

ل آدما آدامس  د   ست؟یم قابل هضم نسهو وا   شهی ذهنم حل نم

 ی گوشه   یو بعد تفش کن  شییبجو  یکه محض سرگرم  ستین

 .ی و بر ابونیخ

 تو رو خدا آروم باش  وسفی_

از من    ردیچند قدم فاصله بگ  وسفیمهتاب باعث شد    ی صدا

 .نوک پا بچرخد سمت او  ی و رو

لوحت و ساده   چارهیخفه شو... خفه شو... پدر و مادر ب  یکیتو  _

خرواسه خونه  باش  دنیت  مستقل  اون   یکه  به  راحت  و 
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 ی برا  یپاتوقش کن  نکهینه ا  یرفت و آمد کن  تی کوفت  شگاهیآرا

 .مرد متاهل ه یهات با و خلوت ی کثافت کار

. دی پری مدام م  اشنه یس  ی که قفسه  کردیم  هیچنان گر   مهتاب

م ز  ایدن  خواستی دلم  ا  رورو یرا  اما  و خم    ر یحق  نگونهیکنم، 

. چه بر سرِ بودنش آورده  نمشی بار احساسش به من نب   ری شده ز

 عرضه؟ یب یبودم منِ عوض

عز_ برام  که  به جون خودت  بابام قسم،  به    ینی زتری به جون 

هم    یبا پناه عقد کرد قرار شد پامون رو از زندگ  نکهیمحض ا

غر  رون،یب  میبکش پشت  هفت  شد  شد    م،یبش  بهیقرار  قرار 

 ...همون گذشته بمونه ی و مون تگذشته 

فر   وسفی از    زانیآو  یستالیکر  ی هاکه اشک  د یکش  ادیچنان 

 .هوا ی لوستر شروع کردند به تاب خوردن تو

ا_ با  مال  تونانت یحرفات خ   نیمهتاب   ،یکنینم  یرو ماست 

من خرم؟ آره درست    ی . کدوم قرار؟ فکر کردیکنیم  یگوه مال
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ا  ی فکر کرد که  نبودم  زن    نیاگه خر  همه سال پشت سرم 

ش... تف و همخوابه  ی شدیآرشام نم  ی انقضا  خی دار و با تارمدت

  .تتی به اون شخص

 .دواند در وجودم   شهیر  خیبه مهتاب، به قدمت تار  نشیتوه  نیا

 ...منه مهتاب ریدرست حرف بزن. همش تقص  وسفی_

[13.06.21 23:21] 

#۱۸۷ 

 د یکش  ری ت  میهادهانم که درد دندان   ی چنان رفت تو  مشتش 

 .تا مغزم

ح  یکیتو  _ نزن  چفیکث  وونیحرف  غ  ی...  به   رتت یشد 

مردونگ من   ری ز  تیبرخورد؟  نباش  ناراخت  رفت؟  سوال 

چند روز   نیمرد سالم... چون هم  هی  ی مرد  هیمطمئنم که تو  

 رون یب  نیرو از مطب سقط جن  تیو پنهون  ی اغه یزن ص  شیپ

 .یتو رو کورتاژ کرده بود عوض ی . تخم و ترکه دمیکش
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 ی گفته  نیدرک ا  ی ... براوسفی  ی هالب  ی خورد رو  گره   نگاهم

ول  وسفی کردم،    ک ی مثل    میهاو حرف   دمشینفهم  یتالش 

بربر زبانم    امی گلو  ی تو  اتیب  ی تکه  به  و  بود  شده  گوله 

 .دیرسینم

 .اشنعره  نیبغض داشت ا د،ینعره کش  وسفی

خودم رفتم دنبال زنِ   ی دارم؟ من با پاها  یچه حال  یدونیم_

بدونم  نکهیبرش گردونم. من بدون ا یتو تا از اون مطب کوفت

خودم خوشحال شدم چون فکر    ی و بخوام از مرگ برادرزاده 

از   ی بد  یلیوضع خ  هیزن تو رو با    کردم پدرش مهرانِ. من،

ب مطب  ه   دم یکش  رونیاون  غاف  ی خودخور  یو  از    ل کردم 

 ...نکهیا

 .آرام بهم خورد میهاشد و لب  داریفهم در وجودم ب حس

 من رو؟ ی کرده؟ سقط؟ بچه   کاریمهتاب چ_
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بهت حق من    ن یبهت زده بودم و ا  ام،نه یس  ی رو   دیکوب  وسفی

 .بود

 مون همه  یبه زندگ ی گند زد_

 .دمیکوبیبود که به آن سر م یی کاش جا دم،یکوب ن یبه زم پا

 جوابِ من رو بده؟  وسفی_

.  نیزم   ی رو  دیرا کوب  وارید  ی رو  ی کهیسه ت  ی برد و تابلو  دست

 .گذاشت  شیهاگوش ی و دست رو  دیکش  غیمهتاب ج

تو با برادرت قاتل جون   ی چرا زنت به جا  نکهیا  ؟یجواب چ_

ا  گناهیب  ی بچه   هی استرس    نکه یشده؟  از  شبش  تا  روز  اون 

دو بار باال آوردم و شرم داشتم   ادی سرش ب  ییزنت بال  نکهیا

 قطع شده؟ درد شکمش کم شده؟  شی زیزنگ بزنم و بگم خونر

شده  احساس پانوس  دچار  سکردم  به   یمنیا   ستمیام،  بدنم 

و زوال استخوان شدم و    دیشد  مفاصلم حمله کرد و دچار درد

 !کردن و چند بار مردن  یزندگ  کبار یسقوط کردم...    نی زم  ی رو
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 ؟یچرا بهم نگفت _

[13.06.21 23:22] 

#۱۸۸ 

چشمانش    ی را رو  شیها. مشتدمیسوال را از مهتاب پرس   نیا

 .گذاشت و زار زد

 .میاز هم جدا بش  می ما قرار گذاشت  گفتم؟یم یچ_

 .من زار زدم نباریزد و ا ی پوزخند  وسفی

 .من... من... پدرش بودم ،یگفتیبهم م دیبا_

 .باز پوزخند زد وسف،ی نیب نیا در

بابات قاتل جون   شدمیمون نمکدوم پدر؟ اگه من قاتل بچه_

 .شدیتو م
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سنگ  نیآهنگ   یآه غوغا  نیو  سمت    تدیغل  امنهیس  ی در  و 

من  دیخل  امی گلو شدنش    تینامید  کی.  منفجر  که  بودم 

 .بود، لکن زمانش مشخص نبود یحتم

  ی سمت مهتاب رفت، دستانش را گرفت و زل زد تو   وسفی

 .اشس ی صورت خ

  ی وقت  یدونیبگو؟ آخه چرا؟ م  ی زیچ  هیمهتاب حداقل تو  _

از پا افتادم؟    ی صورتم چه جور   ی تو  د یرو کوب  قتیمهران حق

بر  یوقت  یدونیم برگرد  ی طلبکار  بدهکار  حال   ی و    ی چه 

غر  هی  یوقت  یدون یم  ؟یشیم و   بهیمرد  خودت  ناموس  از 

 انتینبود؟ خ  نی داره؟ قرار ما ا  ی برادرت حرف بزنه چه درد

و تو   دونستیبه پناه کار تو نبود؟ پناه تو رو خواهر خودش م

  اون رو هوو؟

  .را قاب گرفت وسفی ی صورت سرخورده  مهتاب
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 یلیشدم. خ  یعوض  تیموقع  هی  ی تو  یآدم عوض  هیمن عاشق  _

 ل یتالش کردم دوستش نداشته باشم، اما همون تالش هم تبد

 یزن آرشام شدم که حت   ی. من وقتدتریشد  یشد به دلبستگ 

هم نکرده بود، آرشام راجع به من با پدرت   ی از پناه خواستگار

 .ا اون قبول نکرد، خون به پا کردصحبت کرد، ام

 .زمزمه کرد وسفی

 ؟ییتو گهیم یعوض نیکه ا ی اون دختر  دونستیبابا م_

 .آب دهانش را پر سر و صدا فرو داد مهتاب

 آره _

ازدواج چرا خودت    نیبه ا  شهینم  یبابام راض  ی دونست  یوقت_

 ی به آرشام؟ فکر کرد   ی دلت رو خوش کرد  ؟ی د یرو عقب نکش

ش به به خانواده  کنهیو پشت م  سهیمیپدرش وا  ی تو رو  نیا

 خاطر تو؟ 
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کردم، اما باز   یستادگیو ا ستادم ی پدرم ا ی رو ی کردم. تو  بخدا

 .هم شکست خوردم

[13.06.21 23:22] 

#۱۸۹ 

عبور داد نگاهش را    وسفی  ی ده یخم  ی از پشت شانه  مهتاب

 .شده بود شانیمهتابم امشب پر ییبایمن. ز ی سو

من نخواستم قبول کنم   فتادنه،یها ناتفاق   یذات بعض  وسفی_

نم باباتون حاضر  من    هی  شهیکه  فکر  و طرز  با ظاهر  عروس 

ازش متنفر    نکهی ا  ی داشته باشه. من عاشق آرشام بودم... برا

به کار   هال یدل  ن یکدوم از ا  چیداشتم، اما ه  لی باشم هزار تا دل 

 یحس نفرت. وقت   رفتن یقانع شدن و پذ  ی برا  ومد یاحساسم ن

م  ادیز  یدلتنگ فلج  مغز  تصم  شهیبشه  قدرت   ی ریگ  میو 

بدلیتعط نرسو    ی ...  و  د  دنینخواستن  هم  پاک    گهیبه  رو 

با   یحت  شی نیبب  گهیبار د  هی  ی خوایو فقط م  یکن یفراموش م
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نه   دنشِیهمون رفتار سرد و اخالق تلخش چون برات مهم د

 .طرز برخوردش

مبل. به    ی دستان مهتاب را کنار زد و برخاست از رو  وسفی

و   دانستیاما در باطن فقط مرا مقصر م  داد،یظاهر نشان نم 

 .و باارزش بود  زیعز وسفی  ی . مهتاب برای مهتاب را قربان

م   ه یبه    یرسمشه؟ وقت  نیا_ من  ی گیدختر  براش    دیبا  یماهِ 

باش اگه ظرفیآسمون  ل   ت ی.  نداشت  اقتیو  رو   ی عاشق شدن 

باوفا    دی. تو بایحداقل منطق و شعور معشوقِ بودن رو داشت

کس  یباش گفت   یبه  بهش  دار  یکه  و   ی دوستش  محرم  و 

جون   ی به دست آوردن مهتاب تا پا  ی برا  دیمرهمت شده. نبا

و خودت   ی دیجنگی با دل و جونت م  دیبلکه با  ی دیجنگیم

رد شدن   ی اجازه   یرقمه به نفر سوم  چیو ه  ی کرد ی رو فدا م

 .ی داد ی دل و ذهنت نم میحر ی لومتر یاز چند ک

 .ختی شمانش فرو راز چ اشک
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 ؟ ی کرد  کار ی! در حق پناهمون چستیحق پناه ن  نیآرشام ا_

  ؟ی ش کردچرا وابسته 

 خواهندیکه م  زدندیم  ادیفر  میها شد. تک تک سلول  کترینزد

بمانم    دیتنها باشند، پنهان شوند، اما مجبور بودم در معرض د

 .چون گناهکار بودم

 !...امی آدم دن نیتراز دستت خسته_

 .باور بود کیانهدام  ی اش... نقطهجمله نیا

 قصه   دنی تاب شن  یچکسی م. هخودمم از خودم خسته   وسفی_

سطرش، عشق    هی  یگفتن حت  ی من رو نداره و اگه زور بزنم برا

رو بدون که من به   نیرو بدنام کردم نه خودم رو تبرئه. فقط ا

بابا افتادم. زار زدم و التماس کردم که دست از اصرار با   ی پا

عمرم   ی . من توومد ین  اهازدواج با پناه برداره... برنداشت، کوت

رو واسه خودم خواستم! من فقط عاشق    ی زیچ  هیبار    هیفقط  

  ی خودش کرد که قرارها  قراری! مهتاب چنان منو ب نیشدم هم 
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م به مهتاب از  رفت، عالقه   ادمیکه با بابا گذاشته بودم    یقبل

 .تر شدو محکم  تری قولم به بابا قو

[13.06.21 23:22] 

#۱۹۰ 

  د یلرزی که م  ی اام را سمت مهتاب گرفتم و با چانه اشاره   انگشت

 .ادامه دادم

 دم،یار از ته دل خندب  نیاول  ی زن بود که من برا   نیکنار ا _

کردم و غرورم رو شکستم.    هیزن گر  نیداشتن ا  ی بار برا  ن یاول

زن بود نه تو، نه پناه و نه    نیکه غمخوار من بود ا  یتنها کس

و صبور    ی تون قوچشم همه   ی جلو   دی. من بای اگه ید  چکس یه

پ فقط  اما  بشکن  نیا  شیباشم،  تونستم  رو    میو خستگ  مزن 

  ی که برا  یهمه خوب باشم در حال  ی برا  دیبزنم. من با  ادیفر

زن بارها بد بودم بدون ترس از بد شدنش. من کنار شماها    نیا

پ  دمیفقط نفس کش ز  ن یا  شی و  و  بود که   ن یا  ریزن  سقف 
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!  هر  یچ  یعنی کردن    یکردم و تونستم بفهمم زندگ  یزندگ

 ی . من برادمیچش   اج  نیرو هم  یچند کوتاه، اما طعم زندگ

و پناه رو به چشم    نمیبب  لیفام  هیمهتاب رو به چشم    نکهیا

کار همه  راض  ی زنم  ازم  بابا  نکنم  اگه  چون    ست،ین  یکردم 

م  کنه،یم  نمینفر و   مونمیتنها م  خوره،یو غصه م  شهیتنها 

 .خورمی ش رو مغصه 

لب   دستانش مماس  نفس  شیهارا  آن  در  و    ی هاگذاشت 

  .را فوت کرد اشق یعم

 نوع عالقه  نیکرد با ا تچاره ی... بابا بیبدبخت یل یآرشام تو خ_

 چی عمرم ه  ی نسبت به تو. تو  شی عیطب  ری و انتظار غ  تیو حما

. دمیند  یحال عوض  نی تو قابل ترحم و در ع  ی رو به اندازه  یآدم

درصد  هیتو   با  یهست  ی آدم  کمرنگ  حضور  درصد  پنجاه   .

حضور پررنگ    صد نسبت به مهتاب و پنجاه در  دیشد  ی عالقه

پناه...   چارهیمهتاب، ب  چارهیکمرنگ نسبت به پناه! ب  ی و عالقه

رو مگه    ه ی  یمردونگ  ی هردوشون  کردن.  باز  حساب  نامرد 
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اون روز که مهتاب   ؟یکرد و عاشق یزندگ شهی هم م  ی نجوریا

و نوازش تو بود، کجا   تیاز انگشت پا تا فرق سر محتاج حما

برا  یوقت  ؟ی بود پناه  ع  ی که  صد مدل عکس    تونیروسروز 

  ؟ ییاتاقش تو کجا  واریبه د  کوبهیو م  دهیلباس عروس بُرش م

پاهات   ری مهتاب و پناه رو ز ؟یکن  یزندگ ی نطوریا شه یمگه م

 تش؟یبابا و جلب رضا  ی هاتا دستت برسه به خواسته  یگذاشت

 کنهیم  وونهیموندن و رفتن، آدم رو د  نیب  یفی عمر بالتکل   کی

 ؟ی و سرپا موند  سرحال نقدری ا ی تو چه جور

  یه  شودی را هم بپرس که چطور م  نیا  وسفی  میخواستم بگو 

  ر ی وقت س  چیه  تیو در نها  ی غصه بخور   یو ه  ی غصه بخور

 !؟ی نشو

  دن یهم شن  نشیامروز فراتر از وحشتناک بود و مهمتر  اتفاقات

که من مسبب شکل گرفتنش    ینیبود! جن  نی خبر سقط جن

 ...رفتنش  نیباعث از ب نطوریبودم و هم 
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داشتم نه از چگونه    یمنصفانه نبود! من نه از بودنش اطالع  نیا

  ...رفتنش  نیاز ب

دواند    شهیر  خیقتل به قدمت تار  نیبه خاطر من! ا  ،یفرزندکش

 .هولناک به من دست داد  یدر تاروپودم و سُهِش مرگ

چند روز از بس فکر و    ن یشدم ا  وونهی... دی آرشام... وا  ی وا_

کنم؟... پناه   کاریچ  دیبست خوردم...حاال باکردم و به بن  الیخ

 توئه با حساب تو؟  یحس و زندگ ی کجا

ام  وسفی تا کشف کند پناه در زندگ  دیهمواره  من    یداشت 

 .است ستادهیکجا ا

 !ستزنمه... عروس بابا_

[13.06.21 23:22] 

#۱۹۱ 
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انگار که اول باران بود و   ختیبا صدا ر  نباریمهتاب ا  ی هااشک

 .رگبار تگرگ شد   کبارهی هی

زندگ_ از  داره  حق  پس  واسه    یدوم  یزنته؟  شوهرش  که 

 خودش ساخته باخبر بشه مگه نه؟

و نگاهم   دمیشنی را م  ییظرفشو  ری چِکه آب از شچکِه  ی صدا

  ی از بس خسته بود توان جدا شدن از مهتاب را نداشت و رو

 !امیام، زن مخفسقط شده  نیمادر جن   ی او اتراق کرده بود. رو

همه    شمیکه نابود م  ستمیتنها من ن  یبگ  ی زی اگه چ  وسفی_

سر هم. من، پناه، بابا،  پشت   نوواری . دوممیکنیبا هم سقوط م 

 ...مامان

  ده یکل  ی هادندان  انیرا حلقه کرد دور گردنم و از م  دستانش

 :دیهم غر  ی شده رو

و    دیهزار با  نیافتادم ب   ریگ  نه،ی کثافت درد منم هم  یعوض_

 تونمی... من نمزنمی با خودم حرف م  ی . شب تا صبح هدینبا
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مثل تو ازدواج کنه و عاقبتش بشه    یعوض  هیاجازه بدم پناه با  

خودش   تونهیمهتاب زرنگه، م   اره،یمثل مهتاب. پناه دوام نم

نه! بخدا بفهمه   پناه وفق بده، اما    ی را با هر مشکل و دردسر

م مشهیافسرده  پژمرده  نداشتشهی ...  حق  تو  رو   نیا  ی...    کار 

 .اقتیلیماست نه فقط توئه ب ی اون پناهه همه  یبکن

  ژنی از کمبود اکس  امنه یعقب هولش دادم. تکان نخورد. س  به

گوش   نیسنگ و  بود  ضع  ش یصدا  میهاشده  پژواک    فیرا 

 .کردیم

نم  یحلراه   چیه_ نظرم  ا  رسهیبه  بفرستم   نکه یبجز  رو  تو 

 .زندون ی قبرستون و خودم هم برم گوشه  ی نه یس

عالراه   چه دیحل  استقبال    ییرها  ی برا  یتالش  گری!  نکردم، 

 .کردم

 .جدا کردنش از من  ی برا وسفی شد به دستان   زانی آو مهتاب
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کن،    وسفی_ ولش  خدا  رو  کرد  دی ببخش  وسفیتو    م یغلط 

 وسفیتو فقط ولش کن،    میدیهمون رو انجام م   یبگ  ی هرکار

عصب ب  ی االن  خودت  به  بفهم   ی ایبعدش  داداشت   یو  قاتل 

...  وسفی...  شناسمتیبخدا... من م  یکشیخودت رو م  ی شد

 .جون پناه ولش کن وسفی

که   دستانش زدم  سرفه  چنان  شد،  باز  گردنم  دور  از 

درگ  ی هاچه ی ماه از چشمانم   ری شکمم  اشک  منقبض شد.  و 

 .باز دنمیاه نفس کششد و باالخره ر ر یسراز

  ن یکرد  ی از خودم متنفر بشم، کار  نیکرد  ی شما دو تا کار _

رو هم نداشته    شی کیفکر بکنم و قدرت انجام دادن    هیهزار و  

  ن ی مثل ا  یعوض  هیکنم؟ بزارم پناه با    کاریچ  دیباشم. من با

کنه؟   تو  ا یازدواج  با  رو  بود  ییرفاقتش  شوهرش  زن    ی که 

که    نمیببهمچنان حفظ کنه؟ دهنم رو ببندم و با چشم خودم  

که    یهفت رنگ  یعوض  نیبه ا  سپرنیرو م  کرنگیپناهه پاک و  

  گهیش رو سقط کرده؟ پنج سال دزن داشته؟ که زنش بچه 
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 که یدر حال   دیچشم هم نگاه کن  ی تو  شهیروتون م  ی چه جور

 ازدواج کرده؟  گهید یک یهر کدوم با 

[13.06.21 23:23] 

#۱۹۲ 

ن  واریبه د  دیها را چنان کوب وسط مبل   زیم از گچ و   یمیکه 

 .کنده شد وارید ری پی والپ

خان_ و  م بابا  سکته  بفهمن  زنداکننیبابا  و  مامان  دق    یی... 

مکننیم رسوا  چمیشی...  پناه  ن  ییبال  ؟ی.  خودش   اره؟ یسر 

 کنم؟  کاریمن چ ایخدا

برمال   ن یافتاده بود ب  ری سوخت نه خودم. گ  وسفی  ی برا  دلم

عواقب وهمناکش و برمال نکردنش و    رفتنیراز و پذ  نیکردن ا

  .قابل تحملش ریغ ی نیتحمل سنگ

 ی چه کردم؟ گند زدم به همه   هیو بق  وسفیبا مهتاب و    من

 !...شانی زندگ
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  گه یبخدا د  نه،یبب  ممه یآرشام سا  زارمی نم  گهیاز امروز د  وسفی_

و منم!  کنهینم انتی. آرشام به پناه خخورهیدستمون بهم نم 

تصم  هی باز  اگه  بعدش  بهمون  بده  کوتاه  برمال    متیفرصت 

ا چ  نیکردن  همه  خودمون  آرشام  و  من  بود  رو    زی رابطه 

عصبان  وسف ی...  میگیم بابام  ه  یبخدا  مهم   اشبر  یچ یبشه 

 .منه یس  ی رو  زارهی و م  کنهیبا چاقو سرم رو از تنم جدا م  ستین

دادن و   یتسل  ی رفت برا   وسفی  ی کنار من برخاست و سو  از

شب مهتاب  کردنش.  بود. دوره   ی گداها  ه یمتقاعد  شده  گرد 

 .گرفتی عشق چه بد داشت از ما تاوان پس م

 ...قربونت برم ،یوسفی_

 .نشان داد وسفیانگشتش را به  بند

 یجنگ جهان   یبده، بخدا اگه به پناه بگ   ی نقدری فرصت ا  هی_

پا م به  ها... مهتاب فدات  خانواده  نیب  فتهی. خون مشهیسوم 

 .کن در حقم ی بشه برادر
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  د ی لرزیکه به شدت م ییهااشکش را پاک کرد و با لب وسفی

 :گفت

کنم   ی در حق تو برادر  ن؟یخوای م  یاز من چ  تونهیحال   چیه_

 ی و اون عوض  یزم یکه عز  ییطرف تو  هی  ؟ی در حق پناه نامرد

 گهیطرف د  هیمه،  که برادرمه، همخون و همخونه   یپست فطرت

 ...هم پناهه که

که چشمان من قبل از او اقدام    دیو بغضش چنان ترک   نگفت

 مان یبود که پدر برا  یهمه تاوان زندگ  هانی. اختنی ر  ی کرد برا

درآمده    یدرست و حساب  زیانتخاب کرده بود. از کدام اجبار چ

 !یعوض ی عرضه یمنِ ب  د؟یایبود که بخواهد از من در ب

 ی زی تو رو خدا چ  وسفی  ،ی ریکجا م   ی صبر کن دار  وسفی_

  ...آروم شو بعد برو کم یبمون  ،ینگ



704 
 

که در حال رفتن بود، خواستم   وسفیبود دنبال    دهیدو  مهتاب

که مهتاب   دینگو  ی زیتا چ  فتمی ب  اشی و به پا  رمی را بگ  شیجلو

 .به در دی و چسب  ستادیا شیجلو

 ...بهش نگو ی زیفعالً چ  دمیتو رو به جون پناه قسم م _

[13.06.21 23:23] 

#۱۹۳ 

به التماس من نبود، قسم جان پناه    یاجیاحت  گریشد د  تمام

 د یو شا  وسفیبه    ییجدا  نیاثبات ا  ی برا  دیخریخودش زمان م 

 .هم منصرف کردنش از گفتن

 .و رفت دیهم کوب  ی را کنار زد و با قدرت در را رو مهتاب

که هر   ی اکهیزدم به کانتر. قاب سه ت ه یتک نیزم  ی رو همانجا 

سالن   یقسمت   اشکهیت کنار  و  گوشه  بود  مهتاب  صورت  از 

ها هم رفته مبل  ریتا ز   زیافتاده و قطعات بزرگ و کوچک م

  .بود
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  غه یاون ص میبر دی فردا صبح زود با م؟یکن کاری حاال چ آرشام _

 .میرو فسخ کن 

 ؟ی احامله یچرا نگفت_

 .نشست کنارم

بگمن و خانواده   ن یب   یمجبور بش  خواستمینم_ قرار    ی ری ت 

از همون اول مشخص بود. شکست من قابل   شجه یچون نت

 .بود ینیب  شیپ

 .دمی کش  ادیسمتش و فر دمیچرخ

 ؟یگفتیبه من م دیاما تو با_

 .کوتاه تنش صورتم را پاک کرد راهنیپ ی پارچه  با

به سقط   ی دادینم  تیتو رضا  ؟ی زجر بکش  شتریکه ب  گفتمیم_

 .رو مطمئن بودم نیا
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تند  دستش به  آتش   ی را  دلم  در  کردم.  فشان از خودم جدا 

 .فوران کرده بود

بچه که فقط و   ه یمن بود،    ی ... اون بچهدادمیمعلومه که نم_

 .ی اگهید   چکسی فقط مال من بود نه ه

  ش ی پ   قهیچند دق   یاحترامیبه ب  توجهی زد و ب  زی انگغم   ی لبخند

ادامه  رو  ی به  از  اشک  و  صورتم مشغول    ی پاک کردن خون 

 .شد

 کردن؟ یدرمورد من م  ی چه فکر  هیبق  کرد؟یپدرت قبول م _

م رد  کجا  هر  م  میشدیاز  در   ی تو  کردنیتف  صورتمون. 

مون انگ حرومزاده  و به بچه   بستنیشون رو به رومون مونهخ

چطور    ییسه تا  میخانواده بش  ه ی  مینتونست  یی. ما دوتازدنیم

 شه؟ یم  یچ  یدونیبه منم فکر کن! بابام بفهمه م  م؟یتونستیم

چون   میکه از هم جدا بش  نهیهامون در ا صالح ما و خانواده

 .رید یل یخ ره ید گهید
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 .را چسباندم به کانتر و چشمانم را بستم سرم

 چند ماهش بود؟_

 دو ماه _

  ...آخ

 پسر؟  ا یدختر بود _

 .پسر بود کنمی ! اما احساس مدونمینم_

 ...بر من ی وا ی ا

 من دختر دوست دارم _

خوشگل    یلیمادرش پناه بشه خ  ه ی... اگه دخترت شبدونمیم_

 .شهیم

 زد؟ یلگد هم م_

 :دینال
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 .زود بود یلینه... خ_

از من حواست بود که   شتریو تو ب  میکردیم  اطیکاش احت _

 کنه؟ ینم تتیاذ  شی خال ی جا ؟ی . االن درد نداریحامله نش

 نیا  ی فاتحه   هان یزودتر از ا  یلیخ  دی... ما بادی کش  ی بلند  آه

 .میخواندیعشق پنهان شده را م  نیا  احساسات سانسور شده و

 ی خال   ی با جا  دیکنار اومدم همونطور که با   شی خال  ی با جا_

ب کنار  اامیپدرش  نم  وقتچیه  کاشی ...  ا  زدمیدست    ن یبه 

م  نمونیب  یلیفام  ی رابطه  اجازه  تو  میدادیو   ی احساساتمون 

خفه ادلمون  به  کار  تا  کنه  ا  نجایمون  هم   نینرسه.  به  چه 

  نقدر یا  گهتر نبود؟ ابهتر و قشنگ   موندن یبود؟ نرس  یدنیرس

گوشه  خواهاده یز گرفتن  و  گرفتن    راهنت یپ  ی نبودم  به  رو 

 دادم ی م  حیت رو به به لبهات ترجگونه  دنیهات و بوسدست

ا روزمون  و  م  نیحال  فکر  بشه   کردمینبود.  ابراز  عشق  اگه 
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فاصله رو ابراز عشقم   ن یندونستم بزرگتر  شه،یفاصله برداشته م

 .کنهی م جادیا

 .شد  دایخطوط درد و شرم و رنج در صورتم پ تمام

شدم... به   ی جور  ه ی  ی دوستم دار  یبار گفت  نی اول  ی برا  یوقت_

دختر  که  شدم  مغرور  ز  ی خودم  شده،  عاشقم  تو   اد یمثل 

 !به حس خودت ی ردنگذشت که منم مبتال ک 

ن  یگفت_ خوشحال  من  با  فدا  یستیمهتاب  سرت   ی گفتم، 

 رابطه   نیاز تن ا  یخوشحال نباشم خوشبخت که هستم! گفت

به   ی آلودگ نیمن ا یگفتم اگه تو گناه باش رونی ب زهیری گناه م

  یزخم  یشیدر کنار من خوب نم  یگناه رو دوست دارم، گفت

 !یشیمسکن که م ینش هیگفتم، تو بخ یشیم

مزخرف  حالم طرز  بدها  یبه  آن  از  بود.  ام  یی بد  به   ی دیکه 

 .ستین اشی بهبود

 .رو برات رقم زدم ایدن نیا ی داستان عاشقانه   انیپا نیبدتر_
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 .نشست  میو مقابل زانوها دیرا جلو کش خودش

ا  ی فدا_ داد  هیبه من    نهیسرت... مهم  اگه   یحت  ،ی داستان 

باش  ف یتعر  ی اجازه  نداشته  رو  داستان    هیباز هم    میکردنش 

داستانِ کوتاه ما    نیا  ی و من و تو تو  گه یواسه همد  میساخت

تومیشد خواستم  خودم  من  تو  ی قصه  ی ...  باشم.  که   ییتو 

و نقش معشوقِ بودن رو   ی خورینم  یبه درد عاشق  وقتچ یه

 .یکشی به گند م

گرفت.    امخنده  درد  تنم  تمام  زدم  که  لبخند    ی جاگرفت. 

 .دادیتازه داشت خودش را بروز م وسف،ی ی هامشت

 .محضر میدنبالت بر امیفردا آماده باش م_

تک  سرش شانه   هی را  به  دردهاداد  ا  میام،  با  شد    ن یفراموش 

 .که به من زد ی اهیتک

 !...به کاه زده نه کوه هیکه تک میدانستی دو م هر
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کن  ی گرفت  می تصم  ییهوی_ فکر   ا ی  یسقطش  بهش  خوب 

 ؟ی کرد

و از داخل تاروپود    ختی ام رشانه  ی اشک چشمانش رو  قطره

 .نفوذ کرد به پوست تنم راهنمیپ ی پارچه 

رو ناقص    زی که همه چ  ییآرشام گفته بودم ازت متنفرم؟ از تو_

داد ب  ؟ی بهم  بعدش  و  بچه   ت،وهیزنت شدم  و مادر  ت شدم 

بعدش   ی که به من داد  ی زیبالفاصله قاتل جونش... تو هر چ

از   یچ  گهی. دیرو ازم پس گرفت   زیاون چ   ی در حجم بزرگتر

 ؟یخوایجونم م

پنجره، پرده را    کیاز شکاف بار  ی . باد موذدیچشمم پر   پلک

 .گرفته بود ی به باز

م_ کن  خوامیفقط  اندازه   ،یبغلم  به  کن  ز  ی بغلم    ادیقدمت 

 .مییتنها
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بو  بدون آغوشش  گرفت.  آغوشم  در  امن  ی حرف  و    تی عطر 

با    ی معنا  داد،یم بدن  دو  تماس  پر    گریکدیآغوشش  نبود، 

 .و گرم کردن روح منجمدم بود  امیی کردن تنها

بود اگر آهنگ    دهی پرس  وسفیکه    یبه آن شب  گشتمی برم  اگر

آهنگ  داشتم چه  لحظه   یبودم دوست  بدون  و   ی اباشم،  فکر 

بودم که همه ردش   ی... من آهنگگفتمی را م  قتیحق   دیترد

  .کردنیم

 ...ت_

شد، دست خودش نبود، حساس شده بود به نحوه   یعصب  باز

 .صدا زدنش از طرف من

مهتاب صدا نزن... من برات    ایمن رو تو    گم یبار هزارم م  ی برا_

 ؟ی د یتو! فهم ایاشتباهم نه مهتاب 

شانه  دستانم دور  دمحکم  شی هارا  فردا  از  کردم.   گر یتر 

 !از من  ر یباشد به غ یهر کس ی برا  توانستیم
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 .یینداره دختردا دهیفا گهی اما د دم،یفهم_

رو ببرن بدش رو   یاز فردا هر جا اسم پسر حاج محسن توسل_

 !خنده ریز زنمی اما م گم،ینم

مثل   د یچی پ  میهاگوش  ی تو  ش یهااشک   ختن ی ر  ی صدا و 

 .دیآتش در درونم زبانه کش ی هاشعله

 م یما دو نفر، در کنار هم که بود  میسنگ چخماق بود  هیشب

م گرم  م  میشدی اولش  آتش  بعدش  و   میزدی و  خودمان 

 !...را  انمانیاطراف

 آلمان_نیبرل

 :جوزف

با    ی هاوانیل را  قهوه    ی رو  یشکالت  ک ی ک  سیاسال  ک یداغ 

بود   ی بار  نیگذاشتم و سمت تراس رفتم. اول  یسرو چوب  ینیس

  ی انحصار  ی من بود و از منظره   ی دختر در تراس خانه   کیکه  

 .کردی نگاه م نی من به شهر برل
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صحبت با تلفن بود و هنوز . مشغول  ستادمیدر تراس ا  پشت

 .برگشتن من نشده بود ی متوجه

...  شهیدو رنگ جالب نم  نیا  بی ... نه ترک هیجالب  ی ده یهم ا  نیا_

 ی عنی ...  شهیاستفاده م  یگروه رنگ  کیمونوکروم از    لیدر استا

رنگ   یتونیم ته  سااز  مختلف    ها هیها،  درجات  رنگ    کیو 

 ن ی مختلف از رنگ سبز... اوه نه ا  ی هاف ی مثالً ط  یاستفاده کن

 ...اشتباهه 

 ل یتراس که شدم سرش را سمت من و به عقب متما  داخل

 .کرد

ندارم تا شب چند نمونه برات   یتاپم دسترس من االن به لپ_

 .کنمیم لیمیا

 .را خاتمه داد و لبخند زد اشتماس 

 ی رو برا  ی زییپا  ی هاکالکشن لباس   می... دارخوامی معذرت م_

 .میکنیمد آماده م هفته 
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رو  ینیس  ل  ی لبه   ی را  گذاشتم.  را    زایال  ی قهوه  وان یتراس 

دوستانه آن را قبول کرد    یلیسمتش گرفتم. بدون تعارف و خ

 .دیاز آن نوش ی و بالفاصله کم

 برگزار نشد؟  ی مگه ماه جوال _

 ی و جوال  هیژانو  ی هادو بار و در ماه   انهیسال  نی هفته مد برل _

م جهانشهیبرگزار  طراحان  ا  ی .  در  لباس   نیمد    ی هاهفته 

 .زارنی م شیرو به نما دشونیجد

 .خودم را هم برداشتم ی قهوه وانیل

هم_ زم  کنمیم  یسع  شهیمن  در  رو  شغل   ی نه یاطالعاتم 

کنجکاو   اد یبدم و در مورد مد و لباس ز  ش یافزا  یقیخودم، موس

 .چند کت واک آهنگ ساختم  ی برا  تم یفعال  لی . البته اواستمین

که    ی زیدر اصل هر چ   باست،یز  یقیهم مثل موس  یطراح_

انسان خلق بشه ز  ی بواسطه  ،یطراح  ،یقی. موسباستیخود 

 .دسته  نیموارد از ا یل یو خ ی مجسمه ساز ،یاطیخ
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بلندش را    ی اش کردم. موهاام نگاهقهوه  وانیل  ی لبه   ی باال  از

خط چشم    کیبود و  بسته    یدستمال نارنج  کی پشت سرش با  

 یی رایباعث گ  نی بود و هم  دهیکش   شی نازک هم پشت پلک باال

 .شده بود اشیچشمان توس شتریب

 ؟یکنیرو امتحان نم کیک  نیچرا طعم ا_

 .فرو کرد ک یک یرا برداشت و در بافت اسفنج چنگال

 کنن؟ی ها و همکارهام باور مدوست  یعنی_

 .شدم کنجکاو

 رو؟   ی زیچه چ_

 .صورتش مطرح شد ی لبخندش رو  باز

 نیمحل کارم جا گذاشتم و هم   ی آپارتمانم رو تو  د یکل  نکهیا_

پرت چن  ن یاول  ی برا  ام ی حواس  زدن  رقم  باعث   ن ی بار 

پ  میزندگ  ی تو  یبزرگ  یشانسخوش رو  من  تو  که   ش ی شده 
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آپارتمانت    ی قهوه تو  دنیبه نوش  یو دعوتم کن  ی نیبب   ریپآدولف 

دارم   جوزف... من با  یکن  ییرایالعاده ازم پذ مکان فوق  ن یو در ا

 !ستین ی! باور کردننوشمیقهوه م

جالب بود،   یلیخودش خ  ی هانسبت به صحبت  العملشعکس 

م  کهیطور نما  ی کردیاحساس  به  را  دوستانش    ش یواکنش 

 .اخودش ر ینه ذوق درون گذاردیم

 !ستمیجهور آلمان ن  سیی من که ر_

 ی رو  ک یاز ک   ی ا و قهوه  زی قطعات ر  د،یجویرا آهسته م  کیک

 .جا مانده بود  اشیو گوشت یصورت ی هالب

  است یهنر و س   یسهی. مقایخواننده معروف و محبوب  هیاوه تو  _

 !ستیبا هم جالب ن

 ی قهوه فرو دادم و به منظره   ی را همراه با مقدارِ کم  لبخندم

چشمانم به    می با تماس مستق  خواستمیمقابلم نگاه کردم. نم

 .صورتش معذب شود
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  یلیخ  یکنینم  یقیسبک موس  هیخودت رو محدود به    نکهیا_

در حال تالش و کشف    شهیآدم هم  شه یباعث م  ر ییخوبه. تغ

خودت رو در قالب    دیباشه و از نظر من هرگز نبا  د یجد  ز یچ  هی

 .یکن یزندان  هات یمحدود

  ن یاما دلنش  شد،ینم  نییو بم نداشت و باال و پا  ری ز  شیصدا

 .بود

 !یچه طرز فکر عال_

رفتار    نگونهیو ا  شیلبخندش، رنگ چشمانش، تن صدا  طرح

 .نفر کی جذب  ی مجموعه کامل بود برا ک یکردنش، 

که  _ خخوشحالم  چون  جالبه،  برات  باهاش   هایلینظرم 

اول  بار  همد  یمخالفن.  تو  گه یکه  آدولف    ی کبابخونه  ی رو 

کرد   ت یمحدود  ی برا  یارزش  چیه  وقتچ یه  یگفت  میمالقات 

 .ذهنم حک شد  ی ت توجمله نی ... ای قائل نبود
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گذاشتم    زیم  ی از آن هنوز پر بود را رو   یمیام که نقهوه  وانیل

  .امیقبل ی و برگشتم سر جا

 !بوده   رگزاری حد تاث  نیمن تا ا  ی ساده   ی جمله  هی  دونستمینم_

اکتبر بود و فصل خشک و پژمرده شدن درختان آغاز شده    ماه

ماه سپتامبر، همه در طول  و جنگل پارک   ی بود.   ی ها کمها 

 توانی را م  زییماه. پا  نیا  ی برا  کردندیخود را حفظ م  ی سبز

 .فصل آلمان دانست نیتریباران

  ی ها. حرف آدم یستیت ساده باشه اما خودت نجمله   دیشا_

 ی جه یقت گوش کرد چون با چشم خودت نتبا د  دیموفق رو با

توحرف  رو  م  یزندگ  ی هاشون  هم  ینی بیخودشون   نطور یو 

 .رو زشیانگشگفت  ر یتاث

صورتش و    ی بود رو  دهی تراس فاصله گرفتم. آفتاب تاب  ی لبه   از

شاخه   شیموها هوا   ی هاهمراهِ  در  باد  نوازش  با  درختان 

 .دندیرقصیم
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خ_ بلد  یلیتو  باز  ی خوب  کلمات  ازشون   ،یکن   ی با  راحت 

  !یکنیم انشونیب  بای ز یلیو خ یکنی استفاده نم

 .گذاشت زیم ی رو  کشیرا همراه با بشقاب ک اشی خال وانیل

که خودش هر کلمه    یکس  گه؟یخواننده به من م  هیرو    نیا_

ب آهنگ  با  شا  ی ه  کنه؟یم  انی رو  متوجه    دیجوزف!  خودت 

ا   ،ینباش با  خ  هات ف یتعر  نیاما  رو  باال    یلیاعتمادبنفسم 

 .دچار اعتمادبنفس کاذب بشم ترسمیو م ی بریم

س   لبخند پاکت  از  و  ب  کی  گارم یزدم  اهرم  دمیکش  رون ی نخ   .

 .فندک را فشردم و روشنش کردم

تشکر   هیمن    ارشیب  دنمیبه د  ی کرد   دایرو پ   دتیهر وقت کل_

ا من  نبود  اون  بخاطر  اگه  بدهکارم.    یهمصحبت  نی بهش 

 .دادمیاز دست م ی زییعصر پا نیبخش با تو رو در الذت 

 :دیو مردد پرس دیلبش کش ریاش را زاشاره  انگشت
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که   یبار بهم گفت  هی  نکهیبا ا  ؟ین ی غمگ  نقدریروزها ا  نیچرا ا_

اذ  ی ازت سوال با سواالتم  نتونستم   کنم،یم   تتی نپرسم چون 

که صورتت   ی درد  نیعلت ا  ی ا یو جو  رمیخودم رو بگ  ی جلو

 .کرده نشم ری رو درگ

ا  ی لیم  هرگز تلخ    یکس  نکهیبه  و سرانجام  دردم  متن  در  را 

  شد یکم م  لیم  نیا  زا،یام قرار بدهم نداشتم، اما در کنار ال عالقه

  اد یاز احساسم ز  ی ابه گفتن در مورد سطر برجسته   لیو تما

 !... چرا؟شدیم

ا_ که  باشم  مطمئن  کجا  دوستانه  نی از  تو  ی گپ  فردا   ی ما 

 شه؟ی ها و مجالت منتشر نمروزنامه 

 .دهانش گذاشت ی شد و دستش را جلو شوکه

کرد_ فکر  تو  برا  ی جوزف؟  روزنامه   ی من  و  ها  مجالت 

باعث    ی! چی تو خودت من رو دعوت کرد  کنم؟ی م  ینیخبرچ 

 ؟یکن ی فکر نیشده راجع به من چن
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کم  امچانه س  یرا  دود  و  دادم  سو  گار یباال  دادم  سوق   ی را 

خ اطراف  بلند  درختان  سرباز   کی مانند    ابانیآسمان.  گروه 

 .شدندی م دهیمنظم در امتداد نگاهم د

 دم؟ ی سوال پرس هیمن فقط _

 .حالت مناسب صورتش نبود نیشد. ا ی جد کامالً

  !اما سوالت من رو ناراحت کرد_

 .داشتم نبارهیکه در ا ی بد ی هاتجربه ی بزار به پا_

دنباله   نگاهش دوخت.  جلو  به  رس  ی را  تراس   دینگاهش  به 

جا رفت    نیکه من بارها و از هم  دانستیخودش... نم  ی خانه

آمدها ا  شی و  بدون  بودم  کرده  ثبت  ذهنم  دفتر  در   نکه ی را 

 .خودش خبر داشته باشد
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  ی لیو نتونستم خ  دمیکه عاشقش بودم رو د  یناراحتم چون زن_

دو کلمه ازم   نیراحت بهش بگم دوستش دارم. حق گفتن ا

 .سلب شده

 :خاطرش از من، گفت یبه آزردگ توجهیب

شد    یمانع ابراز احساسات  دینبا  گفتم،ی من اگه بودم حتماً م_

  .هستن  بایشکلِ ز نیکه به ا

 .بود ی داد، اما حاصل نگاه بلند یکوتاه پاسخ

فکر   ی اگه ی د  زی چ   چیبه ه   یمند بشعالقه   یاگر به کس  یعنی_

 ؟ ی زاری م ونیو احساست رو با اون آدم در م یکنینم

 .بود یدلتنگ ی ادیمقدار ز  ی حاو اشلحن 

 یاگه ید  ی هاکه نه تنها خودش بلکه آدم  گمیم  ی بله... طور_

احساس   دمیرو بشنوند. هرگز اجازه نمم  ابراز عالقه  نیهم ا

بشه که   ییدهایو نبا   دهایبا  ینفر دارم قربان  کی که به    یخوب
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 ی لیوضع شده... عشق خ  یو فرهنگ  هر جامعه   ی به اشتباه تو

 .ستین یکار هر کس یبزرگ و مقدسه و عاشق

  ب یعج   ی ابخش بود دلهره حال که لذت   نیدر ع  ش یهاحرف 

لحظه حسم نسبت به   نیرا هم با خود به همراه داشت. در ا

تبع  ِیگاریس  کیحس    هیشب   شیهاحرف  آخر  دیدر   ن یبه 

 .بود گارشیس ی بسته

 .گفت کیشجاعت بهت تبر  نیا ی برا دیبا_

 .را داد به من نگاهش

که شجاعت ابراز کردن احساسم    ی انه! من به همون اندازه_

به اون آدم و از    دنیرو دارم به همون نسبت هم ترس از نرس

ا دارم.  رو  دادنش  چسب  نیدست  و    دهی ترس  شجاعتم  به 

 .شهیازش غافل نم ی الحظه 

 م ی ... مستقری من شفت ت  گار یتخته دارت شد و دود س  صورتش 

  .وسط صورتش خوردیم
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ا  دونمیاما م_   ه یمعنیحال ب  ن یدر عو    یعیترس طب   نیکه 

کارت عاشق شدن و دل بستن   ،یزندگ  زیم  ی از رو   یچون وقت

پشت همون کارت، رفتن، تنها شدن، غصه، غم،   ،ی داریرو برم 

تو با کارت عشق، کارت   ییجورا  هیفقدان و سوگ حک شده،  

 ه . عشق در عمق وجودش به فقدان گریفقدان رو هم برداشت

برا آدم   نیهم  ی خورده  کار  شدن،  عاشق  که    ی ها هست 

غم فقدان عشقشون    توننیبابت که م  ن یجسوره، جسور از ا

وقت  تحمل کنن. پس  هم  بست  یبه کس  یرو  دل   دیبا  یدل 

 .ینبودنش رو هم داشته باش

د  مطمئن که  نم  گریبودم    ی گفتگو   نیچن  توانمیهرگز 

زن تجربه کنم، با   ک یبخصوص    ی گریرا با شخص د  ی رینظیب

داشت   ییسپردم. گو  شیهاتمام وجود خودم را به افسون حرف 

 .کردی م فی عشق مرا تعر ی ماجرا
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سال _ هم  ممن  تالش  دارم  که  کنار    کنمیهاست  شجاعت 

اون با مرد   یدونی . آخه مارمیاومدن با فقدانش رو به دست ب

 .ازدواج کرد و االن هم صاحب دوتا فرزنده ی اگه ید

 .از تعجب باال رفت شی ابروها

 .زیانگمن! چه غم  ی اوه خدا_

را هم روشن   گاریس   لتریف و نخ دوم  پرواز دادم  ارتفاع  را در 

 .کردم

  ن یبه ا  ی تا حدود  کنمیفکر م  یعنیمن باهاش کنار اومدم  _

 .شدم کینزد یحد از جسور بودن که تو گفت

 ی هم قرار دادم، در فرهنگ غرب  ی دو انگشتم را رو  ناخودآگاه

سف   یوقت م  ی دیدروغ  رو  شدیگفته  را  انگشت  هم    ی دو 

  .شان تبرئه کنندتا خود را از گناه  گذاشتندیم

  .شد کتریرا گرفت و نزد دستم
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احت _ خودت   ی برا   ستین  یاجیجوزف  اعتمادبنفس  حفظ 

اتفاق    نیبه فراموش کردن چن  ی و تظاهر کن  یبگ   یدروغ  نیچن

  !سخته یی... به تنهایبزرگ و تلخ

  گار یدستم که در حصار انگشتان او بود نگاه کردم و دود س  به

 .فرستادم رون ی ب نییلبم سمت پا ی از گوشه  ریرا با تاخ 

  .فکر کنم یحت ی اگه یبجز اون به کس د تونمیمن نم یول_

ع  ی اگهی چون هنوز زن د  یتونینم_ پرو که  باشه   دا یاشقت 

 گه،ی افسانه هست که م  ه ی.  گردهی و اون داره دنبالت م  ی نکرد

سر و دو چهره به وجود    کیها با چهار دست و چهار پا و  انسان

  مه یزئوس انسان رو دو قسمت کرده تا هر ن  ی اومدن، بعد الهه

 .ش بگرده و عاشقش بشهگمشده  ی مهیدنبال ن ایدن ی تو

  .ی دواریجنس از ام نیا ی کپک زده بود برا دلم

خواهد بود. برعکس تو من اصالً   یهمسر تو مرد خوشبخت_

 .قشنگ در مورد عشق حرف بزنم نقدریا تونمینم
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انگشتانم ربود، کف تراس انداخت و هر دو   انی را از م  گاریس

 .دستم را با هم  به اسارت برد

هاشون از لب   شتریهاشون بمثل تو چشم  یی... مردهادونمیم_

دوست    یلینوع از مردها خ  نی که از نظر من ا  زننی حرف م

 .و قابل اعتمادتر هستن تری داشتن

 ی شده از قبل، اقدام کردم برا  ی ز یرواکنشِ بدون برنامه  کی  در

  کی تار  یشد در جنگل  ی ااش. آغوش او کلبهدر آغوش گرفتن

  .که راهش را گم کرده بود ی او من مسافر خسته 

به ما   یبستگ  زی . همه چمیکمک کن  گهیبه هم د  میتونیما م_

با   دنی ما چگونه رقص  کند،یرا انتخاب م  یقیموس  یداره. زندگ

 ” یجان گالزورث“. میکنیآن را انتخاب م

مالقات رو در رو داشتم و حال    زایبود که با ال  ی بار  نیچهارم

  مان یاول شخص جمع ما استفاده کرده بود و هردو  ریاو از ضم 

 !احساس واحد به اشتراک گذاشته بود کیرا در 
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 .ی ... تو نامزد دارستین یکار درست نیا زایال_

 .آغوشم جدا شد از

برا_ فقط  م  ی جوزف  سوءتفاهم  ندارم!   گم،یرفع  نامزد  من 

 قتیکه حق  یدر حال  شنومیحرف رو ازت م  نیباره که ا   نیچند

 .ستیمن ن یزندگ ی تو ی مرد چینداره و ه

 .را نباختم  خودم

 دم یاما من چند بار اون پسر جوون رو همراه تو د_

 کنه ی م  یزندگ  ییخوابگاه دانشجو  ی اون پسر برادر منه... تو_

 خیما مون  ی من. خانواده  شیپ  اد ی که کالس نداره م  ییو روزها

و من و برادرم بخاطر دانشگاه و محل کارمون    کننی م یزندگ

 .مینقل مکان کن نیبه برل میمجبور شد

  ی کوتاه تراس، خودش را رو  وارید  ی رو  د یپر  ه یهمسا  ی گربه

 .دیگوله کرد و خرناس کش شی پاها
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 !دونستمیمن واقعاً نم_

با   بازبرگشت  من  آغوشم.  ا   یلیخ  دیبه  دور    نیاز  دختر 

 .ستادمیایم

 !نه یمهم هم ؟یدونی االن که م_

را در آغوش    یها زن . بعد از سال شیبه موها  دمییرا سا  امچانه

بات بود! احساس گناه و   ینبود، دختر تراس  ایگرفته بودم که 

  ازم یرا نداشتم که ن  نیا  ییحال توانا  نیو در ع  کردم ی م  انتیخ

 .طرد کنم ایدختر را سرکوب  نیبه ا

 جوزف؟ _

 .ن ییرا باال داد و من پا اشچانه

 بله؟_
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 گر یکدی   ی هالمس لب  ی برا  می دو همراه با هم تالش کرد  هر

گ به محض شکل  رو  ن یاول  ی ریو  که    میهالب   ی بوسه  انگار 

 .سقوط کرد نییهشتم آپارتمان به پا ی روحم از طبقه 

تازه و خنک بود انگار که تا به امروز محفوظ    شیهالب   طعم

 .ی امانده از هر بوسه

 مان یهارا به پشت سرم رساند و عمر و عمق بوسه  دستانش

 کردم؟ ی شد و... من داشتم چکار م  شتریو ب  شتریب

 که بود؟   زای مگر ال  نگونه؟یآن هم ا  دم؟یبوسیرا م  ای بجز بات  یزن

انش را باز کرد و بدون حرف به  را آرام باال آوردم، چشم  سرم

 .من زل زد

کردم! تو    انتیخ  ایبود! من به بات  ی چه کار  نیما... ا   زایما... ال_

  کنم؟ انت یکه عاشقش بودم خ  یبه زن ی باعث شد

 .و دور شد  دیترس
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 رونیمن برو ب ی از خونه _

مشغول    شی هاپنهان کردن اشک  ی شد و برا  سی خ  چشمانش

 نیح  کنمی شد. فکر م  اشراهن ی پ  ییابتدا  ی بستن دو دکمه 

 !انگشتانم هَرز رفته بود دنشیبوس

 !شد یدفعه چ هی دونمیجوزف من نم _

 .دمی کش ادیفر

االن... هرگز تالش نکن که   نی ... همرونیمن برو ب  ی از خونه_

نزد نبایبش  کی به من  ا  دادم ی اجازه م  دی... من  به    ن یتا  حد 

 !یمسلط بشاحساسم 

 .اش را گرفتمرفتم و شانه  سمتش

 ن ی قوان  ی همه   ی راحت پا رو   نقدریکه ا  ی کرد  کاریتو با من چ_

بوس  مرانه یسختگ  و  برادمت؟ی گذاشتم  تو  خطرناک  ی !  ! یمن 

 ...تو
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تا دم در خروج  اوردم،ین  طاقت و  را گرفتم  دنبال    یدستش 

 .رونی. در را باز کردم و هولش دادم سمت بدمیخودم کش

در گذاشت و فشار داد تا مانع بستنش شود.    ی را رو  دستش

 .کم چون در راحت بسته شد یلیزورش کم بود، خ

م_ خواهش  خواهش    کنمی جوزف  بده...  گوش  حرفم  به 

 ...جوزف کنمیم

رو  کف را  فشردم.    می هاشگو   ی دستانم  محکم  و  گذاشتم 

 .شدمی نم شیهاحرف  ی اما متوجه دم،یشنی را م  شیصدا

مدت کوتاه و با چند    نیا  یکه ط  یاز زن  زا،یاز ال  دمیترس  من

  کرد ی دست هم تجاوز نم  کیمالقات که تعدادش از انگشتان  

انگ  ای  ی اجبار  چیتوانسته بود بدون ه تا    ی زیحرکت وسوسه 

من   ی زن برا  نی حد مرا در برابر خودش منعطف کند! ا  نیا

خطرناک بود مثل سم، مثل زهر، مثل عشق، مثل جبر، مثل  

 !...گمر
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 :وسفی

بار چندم با مادر تماس گرفت و آرشام با   ی برا  یبا نگران  پناه

گر من بود، ترس مبل نشسته و نظاره   ی گره خورده رو  ی ابروها

رسوا کردن  افشا  و  من  وجودش   اشیی از  از  عضو  هر  در  را 

 .دمیدیم

 .دهیجواب نم  یول   رم،یگیعمو تماس مآرشام چند باره با زن_

بازگشتم    ی را که از همان ابتدا  ی خوب نبود... پدر لبخند  حالم

 ام ی لبش نشانده بود حفظ کرده و به آشفتگ  ی به خانه گوشه

 .بود و من ناچار بودم به تماشا کردنش توجهیب

 ؟ ی کار رو کرد نیبابا چرا ا_

 .خودم ی بهم خورد از لحن خسته  حالم

 حوصله ندارم جوابت رو بدم _
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زده بودم به   هیبرخاست و سمت من آمد. تک  یبا نگران  باباخان

 .منینش یدر چوب

محل کارم و اون    ی تو  ی چرا رفت  ؟ی کرد  ی باز  چرا با آبروم _

 ؟یها رو به صاحب رستوران گفتدروغ 

خونسرد  باباخان با  پدر  انداخت.  گردنم  دور  را  به    ی دستش 

 .زل زده بود ونی زیتلو ی صفحه 

 .بود قتیگفتم حق یدروغ؟ من هرچ_

 !سمتم. باورم نشد  د یکش گردن

داره؟ تو آبرودار    ی اکردن با آبرو چه مزه   ی باز  ی دیحاال فهم_

کردم و تو    حتتیتا حاال؟ هزاربار نص   ی من؟ از ک  واسه   ی شد

ش و ثمره   نیهام، حاال هم بشبه پند   ی بار هم گوش نکرد  هی

 .نیرو بچ 

 !ی داد ی زهر م ،ی داد ی تو پند نم_
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رواشاره   انگشت را  کنترل    ی صدا  ش یافزا  ی دکمه  ی اش 

بابا را فشار داد... خان  ی فشار داد، ه  یگذاشت و ه  ونیزیتلو

 ارزش ی حد ب  نی. تا اامی شانیپ  ی تو  دم یپس زدم و با مشت کوب

 .گرفته شدنم را تحمل نداشتم دهیو ناد

از من؟ مگه   ی خوایم   ی... چی م کرد بسه بابا... بسه... خسته_

کفر کردم؟ مگه کافرت کردم؟ مگه برادرت رو من کشتم؟ که  

  ؟ی دی عذابم م نقدریا

 .بغض کرد باباخان

  ن ی هرگز ا  گهید  دمیبار رو ببخش، قول م  هی  نیا  جانموسفی_

خودت   نقدرینشده که به خاطرش ا  ی زیاتفاق تکرار نشه. چ

 .پسرم ریش ی دی رو عذاب م

 .را حفظ کرد اشی بو  میرا پس زدم، اما صدا بغضم

خان  ی زیچ_ جلونشده  رستوران  صاحب  همه    ی بابا؟  اون 

م  ی مشتر من  به  برگشته  کارمند  و  کارگر  حق    گهید  گهیو 
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ب  ی ندار بش   نجایا  ی لومتریک  ست یاز  رد  تو یهم  بهم گفت   .

اون و    ی خونه دست رو  ی پدرت گفته تو  ،ی تو معتاد   ی دزد

  ی ل ی. با لحن خیزنی مردم رو م  بیو ج  یکنیمادرت بلند م

که    یاعتبار رستورانم رو به خاطر آدم  تونمیگفت، من نم  ی بد

 دستش کجه به خطر بندازم...

بار  ی جلو  دو  اون  گفت  بهم  همه  ک  ی چشم  پول   ف یکه 

هم که   ی گفت اون سه بار  ش؟ی دیگم شد تو دزد  های مشتر

تقص اومد  کم  رستوران  خ  ر یصورتحساب  چون  بود    انت یتو 

  ...به صندوق حسابدارم ی و دستبرد زد ی کرد

باال آمد تا از چشمانم    میآب با سرعت از گلو  ی مثل فواره   بغضم

 .شود ر یسراز  نییبه سمت پا

بابا به جون خودت که جون من_ بارم   هیواسه    یحت  یخان 

دس   ی تو درازعمرم  کس   ی ت  مال  به  طمع   ،ینکردم  چشم 

بابا ... خانینکردم به امانت کس  انتیخ  ،یکس  بی ندوختم به ج
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پدر و مادرم؟   ی من دزدم؟ من معتادم؟ من دست بلند کردم رو 

چرا    ن؟یم نکردخواب خفه   ی پس چرا تو  امیآدم   ن یاگه همچ

نگه   یمن زنده  رو  بودم  خانواده  آشوب  و  فساد  عامل  که 

 ن؟ یداشت

 .برگرداندم سمت آرشام رو

منه نمک   ی خونه که جلو  نیا  ی تو  ستین  رتیباغ  هی  یعنی_

 ره؟ یبه حروم دزد رو بگ

اشک چشمش را با پشت دستش گرفت و سمت پدر   باباخان

 .رفت

ها رو به تهمت  نیو ا  بهی مرد غر  ه ی  شی پ  یمحسن تو  رفت_

زد کرد  ی نطوریا  ؟ی پسرت  خرد  رو  ب  ی غرورش   آبروش یو 

 ؟ی بار اومد ی اعقده  نقدریا  یتو ک ؟ی کرد
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را خاموش کرد    ونیزیتلو  تیبابا با عصبانسکوت کرد. خان  پدر

بازو بلندش کرد. پدر   یستیپدر را گرفت و به طرز ناشا  ی و 

 .گونه برخورد را نداشت نیانتظار ا

 ؟یکنیم کار یبابا چخان_

 .بر سر پدر دی کش ادیفر

کارها؟ اصالً    نی ا  یچ  یعنی  ؟یکنیم  یچه غلط  ی تو بگو دار_

 یریمن نم  ی و از خونه  ی ریگی ت رو نمچرا دست زن و بچه

م خونه   تی من و امن  وسف،یخونه    نیتا قبل اومدنت به ا  رون؟یب

و دور موندن از دست   یآرامش و آسودگ  ی برا  یی رو داشت، جا

دلش رو   ،ی دیرو به گند کش  وسفمی  یزندگ  ی تو داشت. اومد

م  یشکنیم منم  دلِ  تو  شکنهی و  دلش.  شکستن  عمرم   ی از 

که خبر    ی امروز ناراحت نشدم مگر اون روز  به اندازه   وقتچ یه

حم ک  دیمرگ  صد  و  قد  دومتر  بعدش  و  آوردن  برام   لویرو 
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دادن و گفتن   لم یکردن و تحو  سهیک  هی  ی گوشت تنش رو تو

 .میدیکش رونیب نیماش ی هاک ی الست  ریبه زور از ز نمیهم

[17.06.21 02:34] 

#۲۰۳ 

 .من کرد ی را روانه  اشیبا خشم نگاه دوست نداشتن  پدر

  ؟یخواستی رو م نیتوئه ولگرده، هم   ری همش تقص_

را در آغوش گرفت. دلم تنگ    شی و زانوها  واریزد به د  هیتک  پناه 

لحظه که    نینگاه کردنش... در ا  ری دل س  کیصورتش بود و  

 د،یروحم خروشان بود مثل موج، سوزاننده بود مثل نور خورش

قبل از    ی بود مثل شب، افسوس خوردم به حال روزها  ک یتار

 دنیپرس  ی برا  مانیکه هردو  ییهادوران، به حال آن وقت  نیا

پرس  کی احوال  و  از    یسالم  به دور  و  دنبال کلمات مناسب 

  ی حالت دوست  نیترک یکه در نزد  م،یگشتیمسوءتفاهم ن  جادیا
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  گر یاز هم. د  میستادیاینم  بهیحد دور و غر  نی تا ا  ییو آشنا

 !باخت؟ ی هم مانده بود برا ی زیچ

  رو خواستم؟ یمن چ_

حال  با در  و  رساند  من  به  را  خودش  بزرگ  گام  که    ی چند 

ب   شی هانفس سوراخ  از  شتاب  و  حرص  با    رونی ب  اشینی را 

 :گفت دادیم

کنه و    کیها رو بهم بزنه و منو کوچحرف   نیبابا اخان  نکهیا_

باز خونه ن  رون،یش بندازه  آرشام رو    ،ییتو  ستمیمشکل من 

 نشد؟  سروپای الت ب هیچرا مثل تو  ن؟یبب

او هم مرا نگاه کرد.   ی گوشه  از چشم آرشام را نگاه کردم و 

 !خائن یعوض

اونطور_ ا  کهیمگه  کرد  یعوض  نیبا  کرد  ی رفتار  منم   ؟ ی با 

. وسفیبود و ته غذا واسه    یسَر غذا واسه آرشامِ عوض  شهیهم

صورت    ی سر آرشام بود و پشت دستت تو  ی دست نوازشت رو
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دهن   بدخلقوسفیو  و  بود  آرشام  سهم  خوبت  حال  و   ی. 

  .وسفی ی ره ی ج  تتیکردن خشمت و عصبان یخال ی واسطه 

 !آن هم بر سر پدرم  دمی کش ادیفر

  ی ت پسر واسه   ی من که توقع دار  ی برا  ی کرد  ی پدر  یتو ک_

از دستت، از   رمی س دم،یبسه بر گهیبابا. د ی م کردکنم؟ خسته 

جلو غرورم  کردن  غر  ی خرد  و  آشناها  و  . هابه یدوستام 

هم   یروح  ی هابی آس  نیبزرگتر زد  شهیرو  من  به  با   ی تو 

کوچ  هاتن یتوه مدام  زخم  کیو  زد  ی کردنم.  بهم   یکه 

که به نظر خودت   ییها. با زدن حرف..شهینم خوب  وقتچ یه

رو به من   بیآس  نیبرات نداشتن بزگتر  یتیاهم   نیکوچکتر

  .ی زد

کوب  پدر و  برد  باال  چانهگونه  ی رو  دیدست  به  ام...  خورد  ام 

 .دیکش غیام و پناه ج شانه
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 ن ی. اینشناسو رو و نمک  چشمی ب  نقدریکه ا  ادیتف به روت ب_

 ؟یها رو بهم بزنحرف  نیکه ا  دم ی همه سال زحمتت رو کش

 ؟ی سوال ببر  ریکه پدر بودنم رو ز

به گردنم    یحرکت  نیهمان حالت ماندم چون اگر کوچکتر  در

 .راه شکستن بغضم را هموار کرده بودم   دادمیم

ب  ی زی چ   هی  یهر ک_ تو    شتریرو کمتر داره،  نه  ادعاشو داره. 

 .نه آرشام مرد ی پدر

ته    نجایمهم نبود چون ا  گریصورتم... د  ی تو  د یدوباره کوب  باز

 .خط بود

  محسن تمومش کن. دست رو جوون بلند کردن قباحت داره_

تا ک  یدوست داشتن  ی باباخان  بابا،خان به خاطر    دیبا  ی من، 

 !؟ی شو  نیمن غمگ

بزنه،   خوادیبابا، بزار تا هر چندتا که دلش مراحتش بزار خان_

دستش تا    نیدلش خنک بشه. اصالً  چاقو بد  ی نجوریا  دیشا
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تو کنه  بش   ی فرو  راحت  هردومون  و  که  میقلبم  اوالد  قتل   .

ت بهره  العاده فوق   از یامت   نیپدر پس چرا از ا  ی مجازات نداره برا

و بگو کشتمش    ری بگ  االسرت رو ب  ؟یکشیو من رو نم  ی برینم

م ر  رسهیچون خونش  و    ی وبه خودم چون  مالش  و  جونش 

  ه یحق دارم و ک  زش یو همه چ   نشیو د  شیجسمش و زندگ 

مملکت    نیا  ی تو  یکدوم قاض  ست؟یحقت ن  یکه بگه فرزندکش 

 برات حکم صادر کنه؟  کنهی جرات م

کرد به دور کردن    یمن و پدر. آرشام سع  نیب   ستاد یا  باباخان

 .کرد انتیبود که به پناهم خ یعوض  نیپدر... ا

امر    ست،ی از منکر ن  یرفتار تو امر به معروف و نه  نیمحسن ا_

از    ی بلند کرد  وسفی  ی از خوب بودنه. دست رو  یبه گناه و نه

و    کسی. بچه رو بیرو شکست  رمردی. دل من پی چشمم افتاد

و بالفاصله هم اجرا    ی دیش حکم مکه واسه  ی آورد  ریتنها گ

 ؟یکنیم
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صدا  جیگ   سرم م  ی هیگر  ی رفت.  فرو  سوزن  در   ردکی پناه 

 .اعصابم

 نی ا  ت یاز حما  ی دست بردار   کنمی بابا ازت خواهش مخان_

االدنگ و خو  چون امشب   یبحث و دعوا نکن  نیدت رو وارد 

رو روشن    نمیدشمن جون و د  ن یا  فی تکل  شهیهم   ی بار برا  کی

 .کنمیم

ه  باباخان بدون  کنار.  را  آرشام  و  زدم  دور  و   چ یرا  مرز 

ا  ی رو  ی تو  ستادمیا  یتی محدود در  پدر    ن یپدر...  از  فاصله 

پ   ستادنیا اتفاقات    ال یرو فکر و خ  شی کابوس هر شبم بود، 

 .هر روزم بود ی اآزاردهنده 

[17.06.21 02:35] 

نم  چکس ی ه_ چ  کنهی دخالت  بگو...  تو...  و  منم  فقط   ی بابا 

 دم یبهت بخش  یمن فقط جونم رو دارم که اونم حالل   ؟ی خوایم

برم    یگیم  یه  دم؟یو من نم  یخوایدارم که تو م  یچ  گهید

نه   ی که پشت سر بهم زد  ییهاخب کجا برم؟ صدقه سر حرف 
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  دن یمشب هم منو راه ن  هیواسه    هینه در و همسا  شیقوم و خو

خونه خالبه  از  چون  ج  یشون  لکه   بشونیشدن  شدن  و  دار 

م ناموس کارترسنیشون  تو  من   ی کرد  ی ...  از  همه  که 

 ؟یفهمیبترسن... م

و مرا   امنه یس  ی تو  د ی. با مشت کوبدمیکش  ادیتمام قدرت فر  با

قصد کردن به وساطت...   یبابا و آن عوضبه عقب هول داد. خان

  ی حت  چکدامشانی شدن ندادم به ه  کینزد  ی مانع شدم و اجازه 

 .که رنجانده بودمش یبه پناه

ا_ خودت رو مظلوم و معصوم نشون    ی خوایها محرف   نیبا 

ادا و اطوارهات    ن یبابا و مادرت هستن که گول ااون خان  ؟ی بد

که   کنهی باهات رفتار م  ی نه من. هرکس اونجور  خورنیرو م

مثل تو رو  یبهشون که آدم دمی و من حق م ی رو دار   اقتشیل

 ی بود  ودتخ  نی نکردم ا  ی کار  چیشون. من هراه ندن به خونه 

درست   التی . نه تحصیرو از خودت گرفت  تیکه ارزش وشخص

و    ی دار  یو حساب و شکل  وضع  سرو  آبرومندانه.  نه شغل  و 
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طور  لتیشما هم  م  ی رو  ب  یکنیدرست  صدنفر   نیکه 

 . یشینما مانگشت 

نگرفته باشه.   گاری س  دنیکش  نی که مچت رو ح  ستین  یکس

بار هم شده تو رو    هیمحل چندساله که واسه    ن یاز اهل ا  یکی

و ح  ی تو ند  نیمسجد  ادهینمازخوندن  منه؟ من   ریتقص  نای. 

ا دار  ی اونطور  یوقت   ؟یرفتار کن  ی نطوریگفتم    ی که دوست 

اونطور   یکنیرفتار م که خودشون دوست دارن   ی مردم هم 

و    نمیجمع بش  ی تو  ی . تو از من توقع دارکننی باهات رفتار م

حاج محسن    بگنکنم؟ که پشت سر بهم بخندن و    فی ازت تعر

 چاخان کرد؟  آبروشیباز در مورد پسر ب

باز  ش یهاحرف   نیا و    ی بد  بود  پدرم  روانم.  و  روح  با  کردن 

.  افتی  انیما پا  نیب  زی چهمه   گریاحترامش واجب، اما امشب د

او پدرم بود من هم پسرش بودم و مهم اگر  از همه  چون  تر 

  ی ستادگ یا  ییانسان تا چه حد توانا   کیآدم... مگر    کی  نکهیا
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خدا بودم نه   ی عاد   ی بنده   کی را دارد؟ من    ای بال  نیدر برابر ا

 .امت است  کی  ی که اسوه و الگو   ی امبری پ  ایمنتخبش    ی بنده 

 .دم ینااهل شدم و غر ی و بنده  فرزندناخلف

  آره بابا_

 .تر رفتشد و باز عقب شوکه

تو_ فقط  مقصر  تو.  ییآره  من  وسوسه  ی اگه  با  و   ی خلوت 

. علت قضاوت ییبکنم باز مقصر تو  یخبط و غلط  هیهم    طانیش

چون   اعتمادنی. اگه بهم ب ییبا من تو  هیبد و برخورد زشت بق

که تو    نهیبخاطر ا  ارزشمی. اگه بی جلوه داد  اعتمادیتو منو ب

چه مرد خوب    هبمردم تا بگن به   نیب  ی رو حراج کرد  تمی شخص

پسر نوح  وسفی. تا بگن حاج محسن حضرت نوحِ و یمانیو باا

  .که با بدها نشست و بد شد

[17.06.21 02:35] 

#۲۰۶ 
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 .با اشک و آه التماس کرد  پناه

خوب  وسفی_ حس  من  کن،  تمومش  خدا  رو  ا  یتو   نیبه 

 .هاتون ندارمحرف 

و به خودش اجازه    زدی ود که اسمم را صدا مها ب از مدت   بعد

لحظه    نیدر ا  نحال یحال نگرانش را به رخم بکشد با ا  دادیم

  !کردم به پناه  ی اتوجهیکردم، ب ایکار دن نیتراقدام به سخت 

  .زنت رو از ما دور کن  ایآرشام ب_

 ان یرا از م  اشیعصب   ی هاو پدر نفس  دیمبهوت عقب کش  پناه

 .رونی از هم فوت کرد ب شیهادندان ی فاصله

 ی تو پسر خوبه شد  ؟ی گریت گرم شده واسه هوچتازه چونه _

 ؟یدهن همه رو بست  ی دهن منو ببند  ی و من پدر بدِ؟ فکر کرد

  ی و بندگ  یده گرم مردونگ  هیترازو    ی سرتاپات رو بزارن کفه

 ی . حاال مثل شترمرغ گردن دراز کردشهینم  دای وجودت پ  ی تو

  و خودت رو تبرئه؟ یکنیحکوم مو من رو م 
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حد   نیکلمات را تا ا  دمانیپدر قدرت چ  ی به اندازه   چکسیه

 دنش یکه بعد از شن  ی کننده نداشت، طور  رانی و و  زی رآمیتحق

 ...یلیخ د،یرنج   یلی. دلم خی شدی از وجود خودت متنفر م

و مدام کار و  ی بری سوال م ریمن رو ز تیتمام موجود یوقت_

 نیخود به خود ا  یکنیم  یهمه سال نف  نیا  یتالشم رو ط

  وسفیکه    ی اری به وجود م   هیاز من رو در خودت و بق  تی ذهن

مقام   جا  ه یدر  در  و  ه  هی  گاه یپسر  و   چیبنده  مثبت  حضور 

  ر یتصو  ه ینداره.    هیش و بقخودش و خانواده  یدر زندگ   ی دیمف

  ،ی کرد  میترس  ه یت و بقذهن و نگاه خود  ی ازم تو  اهیکامالً س

از ه  ی جا   گهیخب د ازم منزجر و   نکهی! استین  چکسی گله 

شد    ی... چانصافیمنطق ب  هی.  هیهم منطق  یل یمتنفر باشن خ

برا  یعنیبابا؟   هرگز  شده    ه ی  ی من  هم  خوب   هیدفعه  کار 

دو    اقلساعت خراب هم که باشه حد  هی  شه؟ی نکردم؟ مگه م

 نی ا  ی پس منم تو  ده،یبار در روز ساعت رو درست نشون م

  ی دیکه د  ی دی همه سال حداقل دو تا کار خوب کردم که ند
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کرد  خرابش  د  ی و  شد  ی دیکه  منکرش  دوستم    ،ی و  چون 

 ... یچون دورم انداخت ،ینداشت

و فقط    دهیرو ند  وید  هیهنوز به چشم خودش    یکس  نکهیبا ا

و وحشت داره   ترسهیازش م   دهی ها در موردش شنداستان  ی تو

تو منو همون د داستان  ی دوسر کرد   ویو  ازم    ف ی تعر  ییهاو 

بار هم با چشم خودشون   هیو    دنشیفقط شن  ه یکه بق  ی کرد

 .دنشیند

بابا با پناه همراه  نبض غرورم شد و شکست. خان  نیآخر  بغضم

برا   ک ی من    و آرشام کالفه شد و بغض کرد.  ستنیگر  ی شد 

  زانم یبودم که بخاطر من به عز  ییهارنج  نیعمر بود که شاهد ا

 .شدیم  لیتحم

[17.06.21 02:35] 

#۲۰۷ 

 خدا برات نسازه _



752 
 

 .شدی دور م  نطوریکه ا  دیترسیشدم. پدر انگار از من م   کینزد

! خدا دونمیم  کنه،یم  نیاز ا  تراه یرو س  امیدن  نت یدعا و نفر_

و   ی تو مانع شد چون پدر  ی بارها خواست برام بسازه، اما دعا

 .محق یط یتحت هر شرا

ام بستر گذر اشک. پدر باالخره در شد و گونه  چشمه   چشمانم

ا  ستادیا  ییجا  کی هم  من  و  مقابلش،   ستادمیاز حرکت  در 

من  و  کرد  مقاومت  گرفتم،  دست  در  محکم  را  دستانش 

به صی پافشار و دست کش. زل زدم  خطوط    ی رو  دمیورتش 

عم  اخم  و خط  اطراف چشمش  ابرو  نی ب  ق یچروک    ش،ی دو 

حت  ی رو و  با   ش ی ر  یصورتش  را  صورتش  تمام  کوتاهش. 

اش را آرام و سرانگشتانم لمس کردم و لبم را جلو بردم و گونه

  ت یبا صورتش و اذ  کردیم  یبگ یغر  میها. لب دم یمحتاط بوس

صورتش... دستانش را باال آوردم و    ی رو  ی موها  ی از زبر  شدیم

رو  دمیبوس نوازش  با حالت    ی . حس خوبدم ی ام کشگونه  ی و 

  .نوازش کار خودم بود نه از سمت پدر  نیا  دداشت، هرچن
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 ؟یکنیم  کاریچ وسفی_

 .پدر پر بود از بهت و تعجب  ی مردانه  ی صدا

عمر ازش   کیکه   ییزهای. دارم چکنمیم ییدارم عقده گشا_

م امتحان  رو  بودم  بب  کنمی محروم  ا  نمیتا  همه    نیارزش 

که    ی طور  اد،یهم ز   ی لیحسرت خوردنم رو داره؟... داشت خ

 ه یاگه تا آخر عمرم هم حسرتش رو بخورم باز کمه. بابا من  

از    ؟چرا؟ مگه باباها ترس دارن؟ خطر دارن  دمی عمر ازت ترس

برم  که  د  گشتمیمدرسه  دم  کفش   دنی با  خونه   ی ورودهات 

انداختنت به    دی کل  ی صدا  دنیبه جونم. شن   موندیم  ی خستگ

که دَرِ خونه توقف    نتیدلم. ماش  ی تو  نداختیقفل در، دلهره م 

جا بودم و تو به    هی  یبه من، وقت  دادنیغم عالم رو م  کردیم

از ترس   مردم یم خودم    ی هزاربار تو  ی شدیمون اضافه مجمع

م بابا  خسته   گهی و مضحکه عام و خاص... د  ینکن  عمیضا  نکهیا

انواعش رو تجربه کردم. از   از احساس ترسم نسبت بهت که 

اما    ستم،یتا وحشت... من خوب نبودم و االنشم ن  ریدلهره بگ 



754 
 

بوق   ی گوشم و تو  چوندنیپ  ی کردم به جا   ییخطا  یچرا وقت

  ن یپسرم، ا  نیبب   ینگفت  شو کرنا کردنش آروم و با زبون خو

از    ی که کرد  ی کار  نیا  یتکرار نشه، نگفت  گهیباهه دکارت اشت 

  گه ینداره تجربه شد برات که د  یاشکال  ینظر من اشتباه بود ول

 .هم ی تو  ره یچون دفعه بعد کالهمون م  یتکرارش نکن

را   یعقب رفتم. حال محرم  یپدر را رها کردم و قدم  دست

اش و تکانش  مرده  زِ یعز  ی شانه  ی داشتم که دست گذاشته رو 

از قبر ب  شی خوانده برا  ن یداده و  تلق از    رونی و حال  آمده و 

که نه ضربان قلبش را احساس کرده و نه   جانیب  یلمس تن

 .ستیتنش، حالش خوب ن ی گرما

[17.06.21 02:35] 

#۲۰۸ 

ت  خان و  برگشتم سمتش  آغوشم گرفت.  از پشت در   ی وبابا 

بابا با دست پشت مرا نوازش کرد  اش پنهان شدم. خانآغوش 

  ی برا  کباریبود    دهیوقتش رس   گر یو با زبان پدر را  شماتت. د
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ا  شهیهم بزنم.   ستمیبا  یدوراه  نی سر  انتخاب  به  دست  و 

ها بود که مدت   ینبود به اجبار بود... راه   اریکه به اخت  یانتخاب

 .شده بود را انتخاب کردم ممیتصم

 !...ها معموالً از رفتن خسته بودن و من از ماندنآدم  

بابا باال گرفت. پناه با چشمان پدر و خان  نیب  ی ریو درگ   دعوا

گوش    ریو من آرام ز  ی شد به قصد دلدار  کیقرمز و متورم نزد

 :بابا خواندمخان

  ی همه نخواسته شدنم خواستن شما دو تا بدجور  نیا  نیب _

  .زنهی ذوق م ی تو

رفتن    نیو سمت در رفتم. آرشام قصدم از ا  دمیکش  ی بلند  آه

 .د یرا زود فهم

ب  وسفی_ ماش  میبر  ایکجا؟  بزن   هی  نیبا  و    میدور  مامان  تا 

  .مادرجون برگردن

 .زدم   ی پوزخند
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خان  گهید_ شد...  چتموم  آها  گفت؟یم  یبابا  اومد.   ادم ی! 

 من میکجا یبار آنچنان رفتن که نداند کس نیخواهم ا

 .همه گردند در طلب عاجز، ندهد کس ز من نشان هرگز 

 .ز گرد من آثار  ابدیکس ن ار،یبس نیها بگذرد چنسال 

 ی دنبالم. رفتم تو  دند یرفتم. دو  اط یرا باز کردم و سمت ح   در

را برداشتم و چند دست لباس برداشتم    امیاتاقم، ساک ورزش

  ی زی چ  هان یاز ا  شتر یجا نداشت. من هم ب  گریو... د  تارمیبا گ

 !نداشتم

 .شد کیو آرشام نزد  ستادندیو پناه دم در اتاق ا باباخان

 ؟یکن  کاریچ ی خوایباز م ؟ی شد وونهید وسفی_

 :که تنها خودش شنونده باشد گفتم ی طور

د_ م  یکس   نیاول   شدمیم  وونهیاگه  ضرر  بود  کردیکه   ی تو 

بابا شاک. هر  یعوض از دست  از تو   نی چند  امیاندازه  برابرش 

نه   شم،یکارهات م  الیخی خونه برم ب  نیهستم. فکر نکن از ا
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قطره اشک به    ه یدورادور حواسم بهت هست    یکنی اشتباه م

حاال    کنم،یخودم غرقت م  ی و تو  شمیم  لیس  ادی چشم پناه ب

 .یهم بکش کنار عوض

شکستن نداد.   ی زه اش اجاو به بغض  دیآرام عقب کش  آرشام

اگر   نکهیا  الیبه خ  اطیح  ی بابا به دنبال آرشام رفت توخان

و مثل قبالً   شومیمن قانع م  یکنند به گفتن حرف  یپدر را راض

 .خر

 تو رو خدا نرو  وسفی_

[17.06.21 02:36] 

#۲۰۹ 

 .و سرم را باال بردم  دمیساک را تا انتها کش پیز

تو مجبور_ نرم  بد ی بر  ی اگه من  تو هم  بمونم  بد  اگه منِ   .

جلو و سر سفره از    ی کشیرو م  تی روسر  ینیبی. تا منو م یشیم

رگ گردنم رو    خوام یپات که م  ی رو  یکشیرو م  راهنتیبس پ



758 
 

رفتن د  امیبزنم. حاال که  فردا  گهیحاال که  اون شب    یی مثل 

 رو شدن بزار بگم حرف دلم  چشم تو چشم هم    ی برا  ستین

  .بهت

که    ییبه همانجا  کینزد  یی. جاواریبه د  دیکرد و چسب  هقهق 

و لمسش کردم هرچند   دمیرس  م یبار به آرزو  کی   ی آن شب برا

 .انتیلمسش پر بود از خطا و گناه و خ

تون نباشم. من  هقعلت بغض و هق   نیاز ا  شتریکه ب  رمیم_

ا ندارم  تو  ی نطوریطاقت  نکردنت  نگاه  و  رو  کردنت   ی رفتار 

ساعت مقدمه   کی سالم ساده بهت کردن    هی  ی صورتم رو... برا 

 ر ی هزار تا تفس  ی د یذهنم و بعدش که جوابم رو م   ی تو  نمیچیم

. اون  نشتاز جوابت و واک  کنمیمزخرف م  لیو برداشت و تحل 

بودم   اما صبحش که مستشب مست  کردم،  از    دیپر  یخطا 

مون و خونه  ی رو خوب به خاطر آوردم. من تو  زی سرم همه چ

کردم. از    ی گوش پدر و مادرم به امانت برادرم دست دراز  ریز
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... یکن  غیخودت رو از من در  ی هست؟ تو حق دار   ترف یمن کث

 هر که را دوست شدم دشمن جان گشت مرا 

  .را خفه کند  شیگذاشت تا صدا شیهالب  ی رو دست

رو فراموش کنم،   ز یهمه چ  دمیتمومش کن. قول م   وسفی_

 ی ن یکنم منو به چشم خواهر و زن آرشام بب  ی کار   دمیقول م

 ...دمیقول م

 دم ی. با آرنج کوبدم یاتاق کش  ی را گرفتم و سمت پنجره  دستش

بابا و آرشام وسط پنجره تا باز شود. پدر و خان  یقاب چوب  ی رو

 .داشتند  ی دیشد  یلفظ ی ری گدر

  !سر بودنم و نخواستنم دعواست ؟ینیبیم_

بار  ابر و  پدمیشدم  و  گرفتم  قاب  را  صورتش  را    اشی شانی. 

  ی . هنوز ترس آن شب به قوت خودش در جودش باق دمیبوس

. خدا مرا نبخشد که  دیلرزیدستم م  ری ز  نطوری مانده بود که ا

  .کردم ی کار نی با پناهم همچ
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نبود    یعمر احساسم بهت اون  ه یببخشم و حاللم کن پناهم.  _

توئه    ر ی. دلم  گ ینبود که تو به من داشت  یاون  ،ی که فکر کرد

ککش    وسف،یپشت کردن به    ا ی. تموم دن ی ریو تو از من دلگ 

چقدر    دی. پناه که سرد جواب سالمش رو داد تازه فهمدینگز

بخوابم و تو  اتاق    نیا  ی . چقدر بدبخته. من راحت تومصرفهیب

  بالش؟ ی رو ی اتاقت با ترس و دلشوره سر بزار ی تو

دستانم ثابت ماند و اجازه داد لمس کنم صورت سرد و    ریز

 .را ش ی بایدار و زنم

تا    گمی اما م  م،ی نیرو بب   گه ینشه هم د  چوقتی ه   گه ید  دیشا_

راحت. از کنار    المیخ  ی ااز عذاب وجدانم کم بشه و ذره   یکم

آرشام هم راحت نگذر. دوست و   ی آب خوردن ساده   وانیل  هی

 ...ی روز هیدشمنت رو جدا کن چون اگه 

[17.06.21 02:36] 

#۲۱۰ 



761 
 

براجمله  نتوانستم برسانم.  اتمام  به  را  آخر    ی ام  و  دوم  بار 

بوس  اشی شانیپ لحظه حس   دمیرا  در آن  او.  از  و جدا شدم 

 .روحم را از جسمم جدا کرد  لیکردم عزرائ

که التماست نکنم؟    یزنی ها رو محرف   نیا  ی بسه دار  وسفی_

به رنجوندن من   ی نبود  یتو راض  ؟یفتیچشمم ب  ی که از جلو

 شده؟  یحاال چ

  ی سمت ساکم، پناه جلوتر از من دست برد سمتش. سو  رفتم

 اط،یبه ح  دمیدر. رس  ی ره یبست به دستگ  لیدر اتاق رفتم، دخ

 .متوسل شد به صورت عبوس پدر

 .خواهش کرد آرشام 

 .کنهی بابا االن سکته متمومش کن خان  وسفی_

گ  ی هابند کاور  و  رو  تاریساک  انداختم  با  شانه  ی را  پدر  ام.  

 :گفت د یباری اجبار از آن م دشیکه مثل عقا یلحن

 اتاقت ی برگرد تو_
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حرف. آخ از   نیبا گفتن ا  دهیبخش  هیرای کرد به کالمش پ  الیخ

  .دست تو پدر

بابا و آرشام ها رو نزدم که دلت بسوزه! که خانبابا اون حرف _

مثل    ینره. گاه  وسفیبگو تا    ی زیچ   هیقران و قسم بدن که  

االن بهتره آدم بزاره بره نه به خاطر اجبار بلکه به خاطر احترام  

  ت یخونه. حس تعلق و امن  نیبه خودش. دلم کنده شده از ا 

با    نیآرامش ندار  حساسا  چکدومتونیخونه. ه نیا  ی وندارم ت

بر من   خانواده  نیا  نیخونه و از ب  نیوجودِ من پس رفتن از ا

 واجبه. مگه نه؟ 

کمر گذاشت و خان بابا سمت در    ی دستش را از پشت رو  پدر

 .رفت  اطیح

بهش جا بده؟ فردا صبح    خوادی م  یک  نمی بابا بزار بره ببخان_

 گرده ینشده برم
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. آخ که چقدر  ستیحرفش و چشمانم گر  نیبه ا   دیخند  دلم

دو   نیوقت با ا  چیچون ه   یخداحافظ  ی از کلمه  آمدی بدم م

 ی بگی دهان آدم غر  ی تو  شهیکلمه حال نکردم، بغض کردم. هم

  .آمدیمثل من کنار نم یو  هرگز با احساس آدم  کردیم

  د ی. خان بابا چسب دندی ام و پناه دنبالم دودر رفتم. آرش  سمت

 :گفت  کردی م بیرا تخر  ادمیکه بن ی اه یبه در و با گر

دستم نرو. بخدا قسم بدون   ی پسرم، عصا   ری. شرمی میم  ی بر_

. تو بمون قول مونهیو بدون سقف م  شهیم  چراغ یم بتو خونه

بر  دمیم با هم  اول صبح  ا  میفردا  و    نیاز  مادرت  فکر  خونه. 

  ؟ی مادرجونت رو کرد

  ی صورتش را  سر و گردنش را... خداحافظ دم،یرا بوس دستش 

از گرفتن   کردیدستم را دور م   دن،یاز بوس  کردی لبم را دور م

م تنگ  را  دلم  د  یتن  ی برا  کردیو  نم  گریکه  و    شدیلمس 

 .شدیکه فراموش نم ییصدا

[17.06.21 02:36] 
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#۲۱۱ 

چ_ نکنه  آرشام   تیزی خدا  هست،  که  پناه  نباشم  من  بشه. 

 .هست پسرت هست

 :دی سرش و نال  ی گذاشت رو دست

رو    دیحم   ادیمن. من عطر و    ی برا   شنیتو نم  چکدومشونی ه_

رو باباجان کوتاه   ی موننفس  ،یدستمون  ی تو. عصا  ی گذاشتم 

 .ایب

 .را پاک کردم میهاک صورتم و اش ی رو دمی را کش  ساعدم

م_ جنازه   یول  مونم یباشه  افردا  از  رو  م  ن یم   نیبریخونه 

  د ی. به روح عمو حمستین  یبابا؟ پس حرفخان  ی. راضرونیب

اما    رم،ی. من حاضر بودم بمکنمیم  پوشاه یتون رو سفردا همه 

ا بب  ن یاز  حاال  نرم  حال  نی خون  بمونم   ی چه  اگه  که  دارم 

 ی فرار   عمر  هیکردن    یکه از رفتن و خداحافظ  ی. منرمیمیم

م استقبالش  به  حاال  بدجور  رم یبودم  غرورم  و  دل    ی چون 
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اگه   بخدا  تو  ی جا  تونگه ید  یکیشکسته.  امروز  بود    ی من 

بار اون همه    ری و ز  گرفتیهمون رستوران جون خودش رو م

بابا من به تو و مادرجون و  اما خان  رفت،ی و تمسخر نم  ر یتحق

و    ن ییسرم رو انداختم پا  هارت ی غی ر کردم که مثل بمادرم فک

  ن یاز ا  شتریاعصابم ب  گهید  دم،ی بر  گهیخونه. د  نیبرگشتم به ا

که    یالک  ی هاوعده  نینداره. خسته شدم از تکرار ا  شی گنجا

همه زار زدم و التماس    نی. اشهیدرست م  ی روز  ه ی  زی همه چ

که تمام وجودم بند بود به   ینرسه و من نجایکردم که کار به ا

 .ه ساک قصد رفتن نکنمیشبه با  هیخونه  نیا

 :دمی کش ادیفر

 .بهیغر ی همه آشنا  نیفرار کنم از ا خوامیم_

نشدم    یبابا صورتم را با اشک چشمانش متبرک کرد، راضخان 

و با پسرش   شدیم  تیر من اذبابا هم داشت به خاطچون خان

. دست بردم سمت در. آرشام برخالف انتظارم صادقانه  ری درگ

زنگ خورد    اشی لحظه گوش  نی التماس کرد به نرفتن، در هم
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بود    بو سونات شماره چهارده بتهوون که نامش سونات مهتا

مادر   با  و  برقرار کرد  را  تماس  نواخته شد. مضطرب  فضا  در 

را عوض نکرده    اشینگ گوشز  ی هنوز صدا  ی صحبت. عوض

نزد مادر  با  کی بود.  من  و  بود  رس  دیخانه  از    دنشان یقبل 

برفتمیم طاقت  اشک  ی قراری.  را   ی هاو  مادرجون  و  مادر 

 .گر ینداشتم د

  .پناه مچ دستم را گرفت  

 یچون عواقب خوب  یشیم  مونی پش  ی تو رو خدا نرو. بر  وسفی_

 ...نداره.جون من

[17.06.21 02:36] 

#۲۱۲ 

رو  دست نزد   ی گذاشتم  بردم  را  سرم  و  اش. گوش  کیلبش 

 :لب آرام گفتم ری دستش. ز  ی رو  ختیاز اشکم ر ی اقطره 
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زن  نمی سرت. من تحمل ندارم بب  ی رو شمیاگه بمونم آوار م_

. رونی ب  ی ایها از اتاق خواب مشترکتون مو صبح  ی آرشام شد

. شمیم  وونهید  کنهی و نوازشت م رهیگی رو مهر بار که دستت  

عمر با    هیو    ی آرشام رو باردار شد   ی بچه   نمی تحمل ندارم بب

  شهیبد م  یلی. من اگه بمونم خنیزاریبالشت م  هی  ی هم سر رو

  برات... بمونم؟

ب  اتیچرند  هرچه حرف  هم    خودی و  در  داشتم  دل  درد  و 

 ن یدر... ا  ی پناه دادم تا کنار بکشد از جلو  لی و تحو  دمیچ یپ

 !زن سهم من نبود زور که نبود 

تا ازت    میبترسون  ی خوایم  ؟یکنی کار رو م  نیچرا ا  وسفی_

 بدم به رفتنت؟  تیکنم و رضا ی دور

بابا را آرام کنار زدم و در را  باز برگشت سمت ما. خان  آرشام 

بابا و منتظرم بود. خان  نیماش  ی باز کردم. پارسا دم در و تو

  .او مانع شود دیآرشام رفتن سمتش تا شا
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اما قلبم رو    برم،یخداحافظ... من جسمم رو با خودم م  یپناه_

 .زارمی تو جا م ی برا

  نیهانِ من بود... سوار ماشکه ج  یبرگرداندم از پناه. از زن  رو

ش به  با مشت  کردم.  قفل  را  در  و  پارسا دندیکوب  شهیشدم   .

 .خفه شد  دمیکه کش ی ادیبزند با فر یخواست حرف

 برو پارسا فقط برو _

سوئ  تعلل به حرکت    چیکرد.  کردم  مجبورش  و  را چرخاندم 

تو از  د  شانیتاهر سه   نیماش  ی نه یآ  ی کردن.  پناه دمیرا    ی . 

خانافتا   ن یزم  ی رو و  بود  د  هیتک  میباباده  به  بود  و    واریزده 

عز  ییعزادارها  هیآرشام... حالشان شب را سوار    زشانیبود که 

 .رفتن به غسالخانه ی کش کردند برانعش

 من؟  ی خونه میبر وسفی_

 .دمیو با ساعدم چشمانم را پوش  یزدم به صندل  هیرا تک سرم

 نه آرشام و پناه اونجا رو بلدن _
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و دل    ارادهیب  ی بدون چمدان و با پا  رفتم؟یداشتم کجا م  من

رفت؟   شودیجامانده و احساس وامانده بجز قبرستان کجا م

 !...چقدر تنها بودم من

آهنگ  نیماش  یصوت  ستمیس  پارسا و  کرد  روشن  با   یرا  که 

 .من کاور شده بود پخش شد ی صدا

 روز بعد خودش خبر نداره  هیآدم از -

 ذاره ی تنهاش م خودش  هیسا یوقت 

 ارم یغصه کم ن  ی تو نبودت تو  دوارم یام  ستین  ی دیتو که ام  به

 ست یکه اون روز دور ن  ی روز هیچشمام  شهیم ی ابر

 ست یمقدور ن ی برگرد، ول کنمی التماست م  من

 بره  شی بزارم سرنوشت سمت غصه پ دیبا

 بره  شی زندگ  یپ دیاز ما دوتا با یکی

 روزا  نیاز دست ا هایلیاز دست خ رمی دلگ
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 که بد شدم  نیاز ا ی که بد شد نیا از

 ما  نیاز حس ب 

 بغض تو گلوم  نیپهلوم ا کمیبمون  رمی دلگ

 آرزوم  دنتینزار دوباره باز بشه د کشتمیم

مثل   یکیمحتاج بودم که خودش محتاج    یکس  ی به دستا  من

 من بود

مثل   یک  شیزندگ  ی اما تو  ،ی روز  هیبودن    شی تو زندگ  ایلیخ

 !من بود

 د یدیدار م اما بازم منو مردُم  دیدیم واریو قلبم و فقط د من

منو هر بار    شدی بد بود گرم بودم سردتر م  نکهیباهاش با ا  من

 د یدیم

 د یدیمنو هر بار م شدیم  سردتر

 روزا  نیها از دست ا یلیاز دست خ رمی دلگ
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 ما  نیکه بد شدم از حس ب نیاز ا ی که بد شد نیا از

 بغض تو گلوم  نیپهلوم ا کمیبمون  رمی دلگ

 آرزوم  دنتینزار دوباره باز بشه د کشتمیم

[20.06.21 00:20] 

#۲۱۳ 

 :پناه

تخت مهتاب و زل زده بودم به لوستر    ی بودم رو  دهیکش  دراز

 .از سقف اتاقش  زانیکروم آو ی هفت شعله

از    یکیمعطل در    ی نبود، عصر  لیجمعه نبود، عصر تعط   عصر

 .وسط هفته بود ی روزها

و نشان. چند روز بود   نامیرفته بود ب  وسفیروز بود که    چند

بابا خانه را ترک کرده و با مادرجون رفته بودند باغ که خان 

فاصله   اشنه یریکردان. چند روز بود که خانه از معنا و مفهوم د

 .نواخانه شده بود هیگرفته بود و شب 



772 
 

  م یهااواخر شب   نیکه ا  ییصدا  کنم،ی دور فکر م  ی صدا  کی  به

 وقتچ یه   گهید  دیرا شب... شا  میکرده بود و روزها  یرا طوالن

از عذاب وجدانم    یتا کم  گمیاما م   م،ینی رو بب  گهینشه هم د

وردن آب خ  وانی ل   هیراحت... از کنار    الم یخ  ی اکم بشه و ذره 

جدا کن چون   وآرشام هم راحت نگذر... دوست و دشمنت ر 

 ...ی روز هیاگه 

به من که حت  انیب  ی به عالوه   ش ی هاحرف   نیا   یاحساسش 

رفتنش   ی ذهنم داشتم از همان لحظه   ی ترس از مرورش را تو

شدن را   ال یخیلحظه ب   ک یشده بود و فرصت    جادیدر فکرم ا

 .دادیبه نم

. رم ی را بپذ  وسفی  ی ابراز عالقه   یط یشرا  چیتحت ه  خواستمینم

پذ  ی زی چ  کی و حت  رش یدر وجودم  قبول کردنش  فکر    ی و 

به عدم باور و   ه یشب  ی زیچ کی  زدی کردن به آن را هم پس م

 .احساس خجالت و گناه 
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احساسش به من،    ی برا  یخواهدر مورد آرشام، حالل   هشدار

و   گمان بد درمورد آرشام  شه،ی هم  ی احتمال برنگشتنش برا

از    ی او توده  دی چرخیسرم م  ی درهم تو  الیهزاران فکر و خ 

 .دادیم ل یتشک یگو درمانده  یجیترس و سوءظن و گ

  یبعد صدا  یمهتاب به داخل اتاق را احساس کردم و کم  آمدن

 ی تو  وانیل  یکی سرام  ی هاواره ی با د  خیجلنگ جلنگ برخورد  

 .دمیشن  میهافاصله به گوش نیترک یدستش را در نزد

گرم که   یدنینوش  هی  ایو شکالت داغ و    ییبا چا  دیبا  عتاً یطب_

ا ازت پذ  نیمناسب   شه یهم  وسفیاما    کردم،یم  ییرایفصله 

 ی خنک و طعم خنک، مثل بادها   ی پناه عاشق هوا  گفتیم

 .یو هندونه و فالوده بستن ز ییاول بهار و پا

 !...وسفیآرشام بود نه  ی فهیحد از شناخت من بر وظ نیا

[20.06.21 00:21] 

#۲۱۴ 
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 یسمت پشت   دمی را کش  میهاشدم و شانه  زی مخی تخت ن   ی رو  از

آب پرتقال را دستم داد و خودش هم با   وانیچرمش. مهتاب ل

 .تخت نشست  ی لبه  ییکم از من، جا ی فاصله

به تو    یعنی  ست؟یتو ن  شی که پ  یگیتو رو خدا راستش رو م  _

 ره؟ی نگفت کجا م

 .نم برداشت اشی ابزرگ و قهوه چشمان

  ی همون شب  وسفی  ؟یپرسیسوال رو ازم م  نیپناه چند بار ا_

ا اومد  کرد  ترک  رو  خونه  بدون    نجایکه  بعدش  روز  و 

  .گذاشت و رفت  یحیتوض چیو ه   یخداحافظ

 .بغض غنچه کرد میگلو ی تو 

د_ چ  گه یاگه  ا  ؟یبرنگرده  به  رس  نیتا  که  سابقه    دهیسن 

. هر  ارهیاز خونه بمونه چون طاقت نم  رونینداشته چند روز ب

تا صدا از خواب  قبل  نمخان  ی شب  رو  و صورت   دیشنیبابا 

 .ذاشتیهم نم ی چشم رو  دیدیمادرجون و مادرش رو نم
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نم  م یبگو  خواستم چک  هم  مرا  حال  بودن  خوب    کرد یتا 

توجه   نیبه گفتن ا  دیتاقش، اما زبانم نچرخ ا  ی تو   گشتیبرنم

گذشته بود شرم   نمانیاز ابراز هرآنچه ب  گریبه من. د  وسفی

 .داشتم

به تو نگفته! چند روز قبل    ی زی که چطور چ   کنمی تعجب م_

مشکوک حرف  رفتنش  چ  یاز  نزد؟  نگفت؟   ی زیبهت 

 رون؟ی ساکش رو بست و از خونه زد ب ییهوی ی نطوریهم

به دلهره و   ختهی آم   دی از ام  ی او مهتاب هردو با هم بارقه   من

. اگر  میکن  دایپ  وسفیاز    یسرنخ  د یکه شا  میشک در دل داشت

از فکر کردن به   یما چه بود؟! حت  فیتکل  گشتیبرنم  وسفی

 .اتفاق افتاده شده هم وحشت داشتم نیا افتنی ادامه 

به    یهم ساکت و آروم شده بود و حت  یلیرعکس خنه اصالً! ب_

حرف   چکدومیه کوچکتر  ی هااز  و    کردینم  ییاعتنا   نیعمو 

رفتارش. اما اون    ن یکنار اومده با ا  گه ید  میکردی همه فکر م
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به   یدونیبا عمو داشت خودت که خوب م  یسخت  ی شب دعوا

 بود؟  یخاطر چ

گذاشت.    شیمرتبش را به نما  ی هادندان   زیانگحزن   ی لبخند

 ی ره ی تضاد جالب داشت با رنگ ت  ش یهادرخشش رنگ دندان

 .شیموها

  وسف ی  رفتنه؟یپذ   ای  تیرضا  ی سکوت نشانه  یکن یچرا فکر م_

  ی روز  هیهم    اتورهایگالد  یآروم نشده بود، خسته شده بود. حت

  ی جا  گه یکه د  ی عاد  ی هاما آدم   دنی از جنگ  شدنی خسته م

با پدرش اون رو از نفس    وسفی   دنیعمر جنگ  کیخود داره.  

جا  دنیکش به  انداخت.  زدن  حرف  ا  نکهیا  ی و  برابر   نی در 

ا پدرش  به  نسبت  م  نانهیخوشب  نقدریرفتارش   د یکردیعمل 

م  یلیخ  دیبا م  دیدیفهمیزود  آماده  داره  اون    ی برا   شهیکه 

ب و  سکوت  که  مسافر    کیاقدام    نیاول  یتفاوتیرفتن، 

داشته با    وسفی.  نشیک و چمدون آخرست و بستن ساخسته 

م  کنار  شما.   یزندگ  هی  رفتنیپذ  ی برا  اومدهیخودش  بدون 
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آروم شدن     تخلو تالش   ی عنی  وسفیآدم شلوغ مثل    هیو 

رفتن.   ی گرفتن چطور  ادیتنها شدن و    ن یتمر  ی برا   شانه یمخف

بق  یوقت  وسفی و  پدرش    ی برا  شیفیبالتکل  دیجنگیم  ه یبا 

 م یدیسکوت کرد ما نفهم  یخودش و ما مشخص بود، اما وقت

تکل داره  همه   ف یکه  با  رو  مخودش  روشن  من کنهیمون   .

  ترسم ینم  دنشیاز جنگ   ترسمی آدم م  هیاز سکوت    ی اونقدر

سکوته که پر از شک    نیواضح و شفافه و ا  دنیچون عمل جنگ 

ن رو درو  وسفی   خواستی... آقا محسن میفیو بالتکل   دیو ترد

بود   رممکنیکه غ  یخودش حل کنه در حال  ی و باورها   دیعقا

 .بود نحلیال وسفیچون ذات 

[20.06.21 00:21] 

#۲۱۵ 

 .شد ری سراز میهازد و از گونه شیبه چشمانم ن اشک

آرشام خوشبخته؟   ی عمو محسنه. تو فکر کرد  ری همش تقص_

متفاوت.   ی هاوهیاما با ش  ده،یعمو هر دوتا پسرهاش رو عذاب م
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 کنه یرو با ظلمش. عمو فکر م  وسفیآرشام رو با محبتش و  

و حکمت به ارمغان   یو فرزانگ  تیصرف پدر بودن خودش درا

از   ییتارهارف  یاشتباهه. گاه   خی فکر از ب  نیا  کهیدر حال  اره یم

 ست یممکن ن  ی بشر   چ یکه از ه  دهیم   خودش با عنوان پدر بروز

ذهن آرشام    ی از خودش تو   آلده یو ا  یآرمان  ریتصو  هیسر بزنه.  

رو   تیذهن   نیا  ی الحظه   ی برا  تونهی آرشام نم  که یساخته. طور

مقلد    هیتوجه کنه و    یموضوع  ه یخودش به    دیکنار بزاره و با د

  ش ی تموم نشدن  ی رهایو تحق  هازدن نباشه. عمو با زخم زبون  

نرفتنش دامن زد و آخرش    اینسبت به رفتن    وسف ی  د یبه ترد

 وسف یو مردد به رفتن    فیختم شد که وجود بالتکل  نجایبه ا

و   شه یو آرشام هم  وسفیبه رفتن کرد.    نانیاز اطم   زی رو لبر

و رفتار و    تیاون بودن. ترب  تیوحما   دییلنگ تا  ی هر کار  ی برا

از    دیعمو از نظر من اشتباهه. با  زی و همه چ  قادو اعت  تیشخص

 نده یکه ابهام از آ  رنی هاش بپذبچه  دادی به بعد اجازه م  یسن  هی

  د یخودشون هستن که با  نیو ا  هیاز زندگ  ریبخش اجتناب ناپذ
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و   انیهاشون بربمشکالت و خواسته   ی سر  هیاز پس    ییبه تنها

 ه ی  ن،شیمنداشته باشن وگرنه مثل خودش    هیاز بق  ی انتظار

هم عصبان  شهیآدم  و  غ  یطلبکار  من یرمنطق یو  مهتاب   ...

وسط   نیآرشام ا  فیتکل  شه؟یم  یچ  وسفی! عاقبت  ترسمیم

  ه؟یچ

  ا ی به من... نگاهش دن  د یاتاق و رس  ی چشم چرخاند تو  مهتاب

 .بود دهید

عموت فقط بلده بگه خواهرم حجابت، برادرم    وسف،یبه قول  _

 ی و محبت واقع  یو پرورش بچه، همراه  یزندگ  ی نگاهت... تو

صرف و   یرفاه مال  ره،یگی باال و همه جانبه رو دربرم  یمفهوم

آدم با بلوغ    هیاز اون بچه    د؛یعقا  لیو تحم   اندازهیب  یوابستگ

بلوغ فکر  یجسم سم   هی  ی وباورو عدم خ   سازهیم  ی و بدون 

از پدر و مادرها   ی. بعضشهیها مبچه   یزندگ  انیدر شر  ی جار

 .شنیخودشون م ی هاخاموش بچه  ی هاقاتل
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 نیعوض کرد و افکارم را از کمتر  میمهتاب فضا را برا  ی هاحرف 

 .دور امی روزمرگ ین یدرصد خوشب 

بود؟ چرا   یها چاز اون حرف   وسفیمهتاب به نظرت منظور  _

راجع به آرشام بهم اخطار داد؟ من که دشمن ندارم و دوستامم 

 مشخصن؟ 

 ی هاو طرح  یروتخت  ی رو  دیدست کش  یبا دستپاچگ  مهتاب

. حس کردم  آمدیواکنش به او نم  نیشلوغ آن را صاف کرد. ا

 .معما هست کی دی در دست او کل

چون... چون هر   یتوجه نکن  وسفی  ی هابه حرف   نقدریبهتر ا_

 .شهیتر مبرات خطرناک  زی همه چ ی جلو بر  شتریب یچ

[20.06.21 00:21] 

#۲۱۶ 

  .فعال شدند امیعصب ی سنسورها
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 ی زیچ  وسفیمهتاب؟    هیچ  شهی خطرناک م  نکهیمنظورت از ا_

 کرده؟  ی آرشام کار ؟یکنیبهت گفته که از من پنهون م

اتاقش رفت.   واری وسط د  یلیمستط  ی و سمت پنجره   برخاست

ل هم  نخورده   وانیمن  رو  ی دست  را  جا   یپاتخت  ی شربت 

 .سمتش دمیگذاشتم و چرخ 

حساس   یلیروزها خ  نیبه من نگفته. تو ا  یچی ه  وسفینه!  _

و    ی ریچند روز درگ   نیا  ی و البته حق هم دار  ی شد  یو عصب

 .ی رو تحمل کرد  ی ادیتنش ز

تاپم   کیبند بار  ی را از رو   امییطال  ی آمدم. موها  نییتخت پا  از

بستم.   محکم  سرم  پشت  مچم،  دور  کش  با  و  کردم  جمع 

 .ام کرده بوداتاق کالفه  ی بسته  ی شوفاژ در فضا ی گرما

 مهتاب؟ _

او و    شی سمتم. با چند قدم کوتاه خودم را رساندم پ  برگشت

 .پشت پنجره
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 جانم؟_

دم    هیمات پنجره شب  ی شهیاز پشت ش  یروشن عصرگاه  ی هوا

 .غروب بود ی دما

داره و هر    قتی حق  وسفیاون روز    ی هاحرف   کنمی حس م_

از هست  ی زیچ تا االن فکر و احساس کردم  ساقط   یکه من 

  ی ری گیشده و وجود نداره و از درون، تمام وجودم به سمت پ

 .کرده  دایاون کشش پ  ی هاحرف 

بلند،    ی هانفس  دنیکش  نیپنجره را باز کرد و ح  یچیسوئ  قفل

که   یقیاز دم عم  اشنه ی. سدیگردنش کش  ی دستش را هم رو

باران از   ی و بو  فیگرفت منبسط شد و هوا همراه با باد خف

بار  نیب لنگه   نیب  ک یدرز  پوست   ی دو  به  کرد  پنجره حمله 

  .انمیعر

 !ست ین یآرشام دوست داره شک  نکهی پناه در ا_

 ...اما دونم،یم_
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  ی لحظه به قدر  نیدر ا  یحرف، ول  نیگفتن ا  م یبود برا  سخت

با    ازین کردن  درددل  که    کیبه  داشتم  مهتاب  مثل  دوست 

ام شود و تالشش در حد نتوانست مانع امی خجالت و شرمسار

 .مواخذه ماند

خوب جنس احساس و رفتار    یل یدخترم، اما خ  هیمهتاب من  _

م  هی هست  همسرم  که  رو  مشناسمیمرد  احساس   کنمی . 

از ازدواج با من خوشحال    کننیفکر م  هیه بقآرشام اونطور ک 

بهتره بگم انجام   اینوع اجبار    هی  کنهیلمسم م  ی... وقتستین

 ش دست  فهمهیکه م   یو گاه  شه یم  دهیدر حرکاتش د  فهیوظ

 خوادی و در آغوش گرفتنم م  ظی رو خوندم با ابراز احساسات غل 

ا  از  برداشتم  که  بفهمونه  غلطه    نیبهم   ی ادیز  ایرفتارهاش 

 .رانهیسختگ 

[20.06.21 00:21] 

#۲۱۷ 
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بود   اشی را که از جنس و طرح روتخت  میضخ  ی پرده   مهتاب

با سرگرم کردن   خواستی. به نظر مدی قاب پنجره کش  ی تا انتها

ول کند،  خارج  نگاهم  دسترس  از  را  صورتش  من   یخودش، 

شد. بهتر نبود در   شتر یتر و بکه اشک چشمانش درشت  دمید

اش با ی دوران نامزد  ادی  دیشا  کردم؟یبا او صحبت نم  نبارهیا

کردم من! با    ی مهران افتاده و ناراحت شده! چه اشتباه بزرگ

بود  ی دختر خورده  شکست  عشق  در  بودن   که  کمرنگ  از 

همسرم صحبت    ی نبودن ابراز عالقه   ی ام و قوعاشقانه  ی رابطه 

 .کردمیم

ا_ ا  نقدریپناه  نباش! خب  باشه    نکهیحساس  محتاط  آرشام 

برات ارزش    دهیچون نشون م  ه یهم عال  یلیو البته خ  یعیطب

نم  ی ادیز و  ا  خوادیقائله  از  قبل  مشترکتون   یزندگ  نکهیتا 

ب  نشده  افتهی ب  یاقاتف  نتونی شروع  اگه  به   نانهی زبیر  نقدری... 

 دن یقد کش  ی اجازه  وسفی  ی هاو به حرف   یتون توجه کنرابطه 
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احساس و   دیق  ی که مجبور   یرسیم  ییبه جا  ی ذهنت بد   ی تو

 .یت با آرشام رو بزنرابطه 

ط  دانستی نم  مهتاب و    نیا   یکه  آرشام  هزاربار  روز  چند 

ذهنم الک...   ی و روابطش را پودر کرده بودم و تو  اشی زندگ

ا  دانمینم از  من  رضا  ی خوددار  نیچرا؟  احساس   ت یآرشام 

وقتکردمیم م  ی .  تما  کردیلمسم  تنم    دا یپ  لیناخودآگاه 

کش  کردیم عقب  ز  دنیبه  ه  ریاز  و   یرغبت   چگاهیدستانش 

بود   یعیحس من طب  نی! البته اشیهالب  دنی به بوس  اشتمند

نسبت به    ی ریسختگ   یو نشات گرفته از شرم دخترانه و نوع

و    کردیم  دیبر آن تاک  شهیرابطه با جنس مخالف که عمو هم

پسرها  یحت و  م   لی فام  ی به دختر  تذکر  تودادیهم  من   ی . 

  که بجز آرشام دوست نبودم و اجازه ندادم    ی مرد  چیعمرم با ه

 ی ان کننده نگرا  ز یچ   چیپس ه  ردی دستم را بگ  بهی مرد غر  کی

ا بوسه  نیب   نیدر  ندارد...  را هم کامالً   وسفیو لمس    وجود 
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تو  رم یگی م  دهیناد مخف  ی و  ذهنم  شا  کنمیم   یکمد    د یتا 

 .به سراغش نروم چگاهیه

 ؟ ی دوست دار یشام چ_

به دنبال مهتاب راه افتاد سمت در اتاقش... دو چمدان   نگاهم

  ستاده یکنار در آماده ا  ی اساک کوچک سرمه   کی بزرگ قرمز و  

 .بودند

 گم یم شد بهت ماشتها ندارم اگه گرسنه _

 :را خاراند و گفت اشی شانیپ

 خوبه؟   دمیسفارش م  تزای اشتها ندارم؟ پ  یچ  یعنیلوس نشو،  _

 .شی هاچمدان ی رو   بود دهینور شده و تاب نگاهم

 ؟ ی گردیبرم یمهتاب ک_

  ری مس  ی را به قاب درچسباند و سرش را سمت انتها  دستش

 .نگاه من نگه داشت
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بعدازظهر...  _ آرا  هیفردا  تعط  شگاه یمدت  و   کنمی م  لیرو 

پ  گردم یبرم شا  شی خونه  بابا  و  ادامه    د یمامان  رو  درسم  هم 

اگه آزاد هم قبول شدم   گفتیدادم و ارشد قبول شدم. بابا م 

هم  گرم  دمش  حما   شه یبرم.  و  بوده  عمو   تمیپشتم  کرده. 

 کنمیمهزار بار خدا رو شکر    ی روز   نمیبیمحسنِ تو رو که م

اون  خودم.  مادر  و  پدر  داشتن  روزه واسه  و  نماز  هم  و   ها 

شراعبادتشون  هر  تحت  اولو  یطیشون  و    ت یبرقراره 

فشار بخوان من و    ایاجبار  بار هم نشده با    هیاما    شونِ،ی زندگ

 .کننیکه خودشون م یی رو متقاعد کنن به انجام کارها ا یمح

[20.06.21 00:21] 

#۲۱۸ 

 .وسف یآرشام و  ی گرفت برا دلم

بابا خان  ی خونه  ای... زود به زود بیشیمن مطمئنم قبول م_

 باشه؟
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آپارتمان رو هم    دی کرج نه قندهار! کل  رمی من دارم م  وونهید_

 یدرس بخون  ای  یتنها باش  یداشت  اجیتا هر وقت احت   دمیبهت م

 .نجا یا ی ایب

تدارک شام    ی محو زدم. مهتاب رفت برا   ی کردم و لبخند  تشکر

و من دوباره برگشتم سمت پنجره و پرده را کنار زدم... آسمان  

 ی او نقره   کیبار  ی هانگذشت که رشته   ی زیرعد و برق زد و چ

. پنجره را دندیدو  نیپنجره سمت زم   ی شهیباران از پشت ش

  ی به بعد چه کس  نیفکر کردم که از ا  نیمحکم بستم و به ا

 !...کندیمن را خاموش م ی هایگحوصلهیب

زندگ  عتیطب  یخاک  ی کره   نیا  در به زعم   یدر کنار  داشت 

پ ادامه  لحظه  کردیم  دا یخود  نم  ی او  به حرمت    شدی توقف 

  .حال کی یشانیپر

روزها  خواستیم  دلم ا  ی به  از  به    نیقبل  برگردم  اتفاقات 

بودم،   دهینشن  ی زینزده بود و من چ  یحرف  وسفیکه    ییروزها

 ...بود و دهیمرا نبوس وسفی
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اش را  انگار که لبم  بوسه  دمیلبم کش  ی دستم را رو  ناخودآگاه

چ داشتم  من  دارم.  را  لمسش  قصد  من  و  کرده  کار  حفظ 

بوس  کردم؟یم م  دنیمانع  بوسه  شدمیآرشام  را   وسفی  ی و 

 !کردم؟ ی م الیخ

  چ یه  توانستمیبودم که نم   یروزها آنقدر تحت فشار روان   نیا

چ  ی برا  ای  رمی بگ  یمیتصم کرن  کنم.   ی ز یفراموش  اراده 

برا بودم  داشته  نگه  منتظر  را  و    وسفیبرگشت    ی چشمانم 

  شه ی را و مثل هم شیهارا تا رد کند حرف  میگوشها نطوریهم

کردن مرا داشته و من   ت یدروغ گفته و قصد اذ  د یبا خنده بگو

و   یآسوده از بودنش کنار خودم احساس خوشحال  الیهم با خ

 .آرامش کنم 

 آمد،ی بزرگ بود و به چشم همه م  ی ادیز  وسفی  یخال  ی جا

ا  ی برا  یول موکول   اشیخال  ی جا  نیمن  نبودنش  به  تنها 

باز    بیو عج  قیخال عم  کیبه    شدیمن مبدل شده بود. اگر 

عمو و من چگونه  بابا و مادر جون و زن چه؟! خان   گشتینم
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م بدون  م؟یآمدی کنار  خانه  بدون   یقفس  وسف،ی!  بود  شده 

 .اشی و صدا دهپرن

 مان نده ی را بغل گرفتم و در انتها به آرشام فکر کردم و آ  خودم

عمو محسن... چقدر قشنگ   ی ه یسا ریمان زمشترک یو زندگ

 !نبود

[22.06.21 01:03] 

#۲۱۹ 

 :آرشام

و سمت   دم یمال  سم یخ  ی را به موها  ی اکوچک سرمه   ی حوله

 .دبو زی م ی رفتم که رو لمیموبا

گوشه  مادرجون با   ی رو  منینش  ی در  و  بود  نشسته  سجاده 

نرم کردن    ی و از خدا التماس برا  کردی تضرع م  سی چشمان خ

 .و برگشتنش به خانه  وسفیدل 
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و دور گردنم انداختم.   دمیکش  ن ییپا  میموها  ی را از رو  حوله

شروع کرده    فی ضع   ییهم بود که مادر باصدا  ی اقهیچند دق 

گر به  ابروهاو خان  ستنیبود  با  به    ی بابا  گره خورده  هم  در 

م   ی عزا نگاه  عروسش  و  دانه   کردیزن  را    ح یتسب  ی هاو 

نشستم    رمبل کنار ماد   ی . رودادیاز بندش عبور م  حوصلهیب

هدا را  سرش  س  تیو  سمت  نگاهامنه یکردم  پدر  کوتاه    ی. 

اخ به  سپرد  گوش  بالفاصله  و  من  به  تمام   ی بارهاانداخت 

 .خبر ی شبکه ینشدن

رو   ییهم نرفته... اون جا  تییدا  ی خونه  م؟یکن  کاریآرشام چ_

من    رمیشده... بم  ابونیکوچه و خ  ی م آواره نداره که بره... بچه 

 .وسفمی ی برا

 یط ی شرا  چیبود را قورت دادم، تحت ه  امی گلو  ی که تو  ی اگره 

نم  وسفیرفتن   را  خانه  ا  یحت  خواستمیاز  وجو  هر   نکهیبا 

 د ی تهد  دیدیلحظه و در هر گوشه و کنار از خانه که مرا تنها م

 !برادرم بود و من دوستش داشتم وسفی. نی و توه کردیم
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نبوده    ییچند روز جا  نیدنبالش. ا  رمی خدا نکنه، فردا باز م_

  ا ی رفته باشه شمال   دی. شامیبابا دنبالش نگشته باشمن و خان 

شده واسه خودش، دو   ی مرد  ست،ی که ن!  بچه  گهیشهر د  هی

 .شهی نم  شیزیبمونه چ ابونی پارک و خ ی روز هم تو

گرفت   هیشکمش و تک   ی را جمع کرد تو  اشی پا   کی  باباخان

 .یاز پشت

ها به ساختن او آپارتمان   تیو رضا  شد یزبونم الل م  کاشی ا_

  ی من رو داشت برا  ی خونه  وسفیو حداقل    دادمینم  یکوفت

 .د یرسی که از دست محسن جونش به لبش م  یی روزها  نجور یا

 :گفت یآرام ی را خاموش کرد و با صدا ونیزی تلو پدر

ا_ .  نینمونده که بهم نکرده باش  ی احترامی چند روز ب  نیبابا 

 !ستمین وسفی من که دشمن 

 .لب خواند ریز  مادر

 هاش از تو بهترندشمن_



793 
 

 .با خشم رو چرخاند سمت مادر پدر

  قرار،یو ب  ی چون مادر  ی و حقم دار  ستیخوب نفرزانه حالت  _

 .یکن  نیت به شوهرت توهبه خاطر بچه   ی حق رو ندار  نیاما ا

[22.06.21 01:03] 

#۲۲۰ 

  شتریدر مقابل پدر، کوتاه آمد و سرش را ب  شهی مثل هم   مادر

  راهنم یتاروپود پ   ی اش را همانجا توهقچسباند و هق   امنهیبه س

 .کرد یخال

 !وسفمیبا دل  ی کرد کار یمحسن چ_

ام  را چنان ادا کرد که چانه   اشی عاطف  ی جمله  نیا  مادرجون

حمله  لرز  دی شد  ی از  خود  به  رفتن  دیبغضم  از  بعد   وسفی. 

خان  ی دی جد  ی هاحالت  م از  مادرجون  و  خشم،  دمیدیبابا   .

اراده   یرحم و شفقت  چیپدر بدون ه  خیو توب  هیغرش، گال و 

 .رفتارشان با او نیا ی ادامه  ی برا
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 ...مامان من_

بد از    نقدریبا خودت که ا  ی کرد  کاریبسه محسن... بسه! چ_

  دونمیم نمتو رو جگر گوشه  گهیکه د  ؟ی مون افتادجلو چشم 

  نم؟یبی کسم م نیرزتیجون عز ی بال

خط   ی و از رو  شدیم   ریاز چشمانش سراز  وقفهیب  شی هااشک

 .نییسمت پا کرد ی م دایصورتش راه پ  ی رو ق یو خطوط عم

رو    وسفیآوردم و    ایم. تو رو من به دننوه  وسفی و    یتو پسرم_

از آرشام    شتریب   یاز تو دوست دارم و حت  شتریعروسم، اما اونو ب

 .دیحم  میتیو 

. میدانستیم  گفت،یاگر مادرجون هم نم  یموضوع را حت  نیا

 یو عزا و عروس  یو ناخوش  یهمراه شب و روز و خوش  وسفی

 .بود رزنی و پ  رمردیپ نیا

نگو    ی نجورینکن، ا  ی نطوریا  می من و پدرت گفت  یمحسن، ه_

تو داره،  دل  آدمه  داره،  غرور  که  گوش  ی جوونه  نرفت  هات 
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دار ما  رو  تاوانش  هم  حاال  م   مینرفت.  تو...    میدیپس  نه 

ازت دلزده   کنن،ی همه ازت فرار م  ی بر شیپ ی بخوا ی نجوریا

  گه یکه د  یرسی به حرف امروزم م  ی روز  هی  شن،ی م  وسیو ما

  ی وقت  کنه؟یلج م  جنگه؟ ی. آدم با اوالد خودش مرهید  یلیخ

 ،ی شیم   وهیب  رهیهمسرت بم  ،یش یم   میتی  رنیپدر ومادرت بم 

 ی اکلمه   چینذاشتن چون ه  ی ت اسم و دردمرگ بچه   ی برا  یول

از من   نویهولناک رو نداره. ا  بتیمص  نینشون دادن ا  اقتیل

قبرستون خاک کردم و از اون روز   ی نه یبشنو که جوونم رو س

باهاش دفن شد و فقط از ترس خدا و حفظ   ممیبه بعد دلخوش

... ایدن  نیو ا  یبود که نخواستم دست بکشم از زندگ   ش یامانت

و   جونی ش رو بنکنه که بچه   ی پدر و مادر  چی ه  بیخدا نص

 ه یکه خاک مثل    یو دسته گل  زی. جوون عزنهیکفن شده بب

  ستمین  ی. راضپوسونهیدل خودش م  ی و تو  دهی اژدها قورتش م 

 .وسفمیدر حق  تیبا نامهربون یازت مادر... دلم رو شکست

[22.06.21 01:04] 
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#۲۲۱ 

سع  سرم و  گرفتم  باال  ر  ی را  مانع  نزدن  پلک  با    زش یکردم 

موها  میهااشک داخل  را  دستش  پدر  رو  ش یشوم.   ی و 

نمدیکش  اشی شانیپ هم  را  فکرش  بخاطر    ی روز  کی   کردی . 

 .گرفتار شود و رانده از درگاه پدر و مادر نی چن نیا وسفی

  گرده،ینکن، بخدا قسم که برم  یتابیو ب  نینفر  نقدری مادرم ا_

ندادم! چون به   ریبهش گ  ی. من که الکشناسمشیمه مبچه

 د؟ یدونیتون منو مقصر م بودم همه  شندهی فکر آبرو و آ

دخان  با  خانواده   یآشفتگ  دنیبابا  و  و  خانه  شد  آشفته  اش 

 .الخره بعد از چند روز پدر را مورد خطاب خود قرار داد با

خجالت بکش مرد! بگو به فکر    ش؟یشناسیته؟ مبچه   وسفی_

تو مال کدوم خداس؟    نید  نی . اوسفینه    ی خودت بود  ی آبرو

  عقوبش یو    لیخدا اسماع  غمبره؟ یو پ  ر یرفتارت مال کدوم پ   نیا

  ی تونی بزرگش رو، با اوالدشون امتحان کرد م  ی غمبرهایرو پ
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هر چ  یهر کس  ؟یچ  یعن ی  نیا  یبفهم م  ی ز ی و   یخوای که 

اما بچه  یباش باباش،  زندگ  ن یزتریو عز  تیاولو   د یت    ت ی آدم 

چون بواسطه    ته،فهیچون وظ  ،ی باشه چون مسئول و صاحبش

  ی اومده نه خودش. آره تو مقصر  ایدن  نیتو به ا  ی و خواسته 

و بود  ن  چون  و  نبود  مهم  برات  چون حواست   ست،ینبودش 

برا  نبود  ا  ی بهش  و  تو  از دست  هوا  نیفرار  با دش  ییخونه   .

دلخوش و  محبت  کدوم    گرده؟ ی برم  وسفی  یگیم  یپشتوانه 

 ی صورتش چک زد   ی و تو  ی کرد  شی روح  ی اونقدر شکنجه 

خونه.   نیا  ی که دلزده شد ازت. دلسرد شد از تک تک آدما

  رون ی ب  یخونه انداخت  نیخودت از ا  ی هارو تو با دست  وسفی

 ی برا  ییجا  گهی د  نیزم  شیچشم همه زد  ی چون اونقدر جلو

 .ینذاشت یشکستن براش باق  ی برا ی بلند شدن و دل و غرور

 ی چروک شده   ی من و روسر  ی نه ی سرش را جدا کرد از س  مادر

از    اشی نیب  ی ها. چشمانش و پره دیرا جلوتر کش  اشاه یس را 
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بود قرمز و متورم شده بودند... در شور و    دهیبس دستمال کش

 .مانیهاروز و شب  ن یا رفت یالتهاب مداوم به سر م

نشانه   پدر  ا  ی به  به  از    ی و جانبدار  تی گونه حما  نیاعتراض 

برا  وسفی مادر هم  کرد.  ترک  را  و خانه  شستن   ی برخاست 

 .رفت اطیصورتش به ح 

خودتون    نقدریا  دینبا  نیتون هم باشمادرجون فکر فشار خون_

 .ن یکن تیرو اذ

 ی ااش دعوت. بدون لحظه را باز کرد و مرا به آغوش  دستانش

گشوده شده    می به رو  شیرفتم که درها  یبهشت  ی سو  یمعطل

 .بود

  وسفم ی. بزار  ی چند روز از پا افتاد   ن یادر. اخدا حفظت کنه م_

اونوقت   م  یحساب  ی گوشمال  هیبرگرده  د  دمیبهش   گهیتا 

 مگه نه مادر؟ گردهینکنه... برم تمونیاذ ی نطوریا
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بآغوش   از بو  رونیاش  با حفظ  و  تو  نیعطر  ی آمدم   ی تنش 

  .نشاندم اشی شانیمحکم وسط پ ی بوسه کی ام،ینیب

 انشاهلل_

[22.06.21 01:04] 

#۲۲۲ 

 ی ابالش استوانه   ی و سرش را رو  دی بابا همانجا دراز کش  خان

رو را  ساعدش  و  شباهت    ی گذاشت  به    وسف یچشمانش. 

حمخان عمو  و  نشدن  دیبابا  سبز    یانکار  رنگ  بخصوص  بود 

معصوم چهره  و حالت  فکر  چشمانش  روشنش.  پوست  و  اش 

بزرگ  وسفیشباهت    نیا  کنمیم م  یسهم  در   زان یداشت 

 .بابا به اوو خان  رجونماد ادیز ی عالقه

ناخوش احوالِ و از   یلیم خبچه   ؟یزنی سر به پناه م  هیمادر  _

 .واسه خوردن شام  یحت  ومده،ین  رونی غروب تا حاال از اتاقش ب
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رو  برخاستم از  را  حوله  پاشانه  ی و  رو   دمیکش  نییام    ی و 

 .مبل انداختم ی دسته 

 سراغش  رمی چشم االن م_

 مادر  یبش ریعاقبت بخ _

و    بایز  ی های برشکل داده بود. گچ  ریی خانه در نگاهم تغ  ی فضا

آ  شیهاینقاش و   اشینتیز  ی های کار  نهیو  گرما  با  همراه 

مثل سابق نگاه و دلمان    گریکمرنگ شده بود و د  اشت یمیصم

و   وسفی... خانه کنعان شده بود بعد از رفتن  کردی را گرم نم

  .احزانش ی در کلبه  عقوبیبابا خان

  ی اتفاق شوم حتم  کیافتادن    گشت،ی به خانه بازنم  وسف ی  اگر

و   میافتادی م  ریبهشت برهوت شده گ   نیبود، ما در ا  کیو نزد

 .مانیهالب  ی خند رو لب   یاز قحط  داشتیترک برم  مانیهالب

 .اتاق پناه چند ضربه نواختم یدر چوب ی رو

 بله؟_
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داخل اتاقش شدم و در را محکم    دم،یکش  نیی را پا  رهی دستگ

 .پشت سرم بستم

 ؟ییآرشام تو_

  ری بالش کوچک هم ز  ک یو    دهی تخت به شکم دراز کش  ی رو

 .کردی م یگذاشته و طراح اشنه یس

 ؟ی چرا شام نخورد_

  ش ی زانو نشست و مشغول جمع کردن دفترچه و مدادها  چهار

 .تخت پخش و پال شده بودند ی شد که رو

 .خورمیم بشه مفعالً اشتها ندارم، گرسنه _

[22.06.21 01:05] 

#۲۲۳ 

تخت برداشتم و با نشستن    نییرا از پا  های مداد رنگ  ی فلز  جلد

ک  ی رو جمع  در  چتخت  و  مدادها  جلدش   ی تو  دنیردن 

 .کمکش کردم
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 ها ی ربغلیعصا ز  نیا  هیشب  ی ری راه م  ی. وقتی الغرشد   یلیخ_

 .یشیم

 .دیرا کش شیهالب  ف یضع ی لبخند

 یتونینشده، م  ر یهنوز د  ی شد  مونیاگه از ازدواج با من پش_

 .ی ریش رو بگ چاق و چله هی ی و بر  ی طالقم بد

 .بود تری زدم، لبخند من از او قو   لبخند

 .کنمیکار رو م  نیمطمئن باش هم_

تخت گذاشت. سرش را    ن ییها پادفترچه   ی را بست و رو  جعبه

 .نگاهم  ی بلند کرد سو

 زودتر بهتر   یهر چ_

 !پررو_

مداد هم    کیسرش جمع کرد.    ی داد و رو  چیبازش را پ  ی موها

 .شیهاو شانه  نهیس  ی داخلش فرو کرد تا دوباره رها نشوند رو



803 
 

خبر_ ن  وسفیاز    ی آرشام  پ  مینشد؟  مامان   ش یساعت  با 

  لش یبا اون هم تماس نگرفته. هنوز موبا  گفت،یصحبت کردم م 

 !ستنگران کننده  یلیخ  نیخاموشه و ا

 رونیاتاقش که از نوع ب  ی منحرف شد سمت پنجره   میهاچشم

 .داشت عیبد ی انداززده بود و چشم 

. پارسا و چندتا  ستین  یول  م،یسر زد  یهر کجا فکرش رو بکن_

فردا از  که  خوردن  قسم  هم  دوستاش  د  ی از  شب   گهیاون 

 .ازش ندارن ی و خبر دنیرو ند وسفی

پ  یاون شب_ بود  رفته  کرد  ترک  رو  و    شیکه خونه  مهتاب 

وقت تو  یصبح  خداحافظ  ی مهتاب  بدون  بوده  ازش    یخواب 

 .رفته

نگاهش گره خورد.  سرم به  نگاهم  برگرداندم.  کردم   یسع  را 

 و فاجعه  یآشفتگ  آرام حفظ کنم تا متوجه   نطوری ظاهرم را هم

نشود.   خداحافظ  وسفیدرونم  بود،   یبدون  نرفته  مهتاب  از 
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مدت   نکهیدفترخانه برده بود و بعد از ا  ی آنروز صبح ما را تا تو

کردم،    غهیص  ی مانده   یباق بذل  و    د یتهد  یتساع  کیرا 

 .یکرد و بعدش خداحافظ مانخیتوب

[22.06.21 01:05] 

#۲۲۴ 

 به من نگفت، چرا؟  ی زی مهتاب چ_

چشمان سبز رنگش شده بود را   نیبلندش که پرچ   ی هامژه 

 هی شب   ی ادیهم خواباند. گفته بودم چشمانش ز  ی رو  ی الحظه 

بود و   اهمیبه من و چشمان س  شباهتیب  ی ادیاست؟ ز  وسفی

 !وسفیپُر شباهت به 

چون فکر کرده من بهت گفتم. مهتاب رو که   دی ! شادونمینم_

 .هی از صحبت کردن با تو و عمو فرار ؟یشناسیم

 .احساسم شود ی ا ی جغراف یتفاوتی کردم ب یسع

 ستیو برام مهم ن دونمیم_
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و خان  حال و روز مادرت    دنی ... دتونمینم  گهیآرشام من د_

دن مادرجون  و  س  ایبابا  برام  ا  اهیرو  همه   نیا  نکهیکرده. 

عمو    دگاهیدر د  ی رییتغ   نیبد باعث نشده  کوچکتر  ی هااتفاق 

و رفتارش رو تصح   جادیا به    حی بشه  رو  کنه و همچنان حق 

  ی زیچ چی. حق با مامانمه، هکنهیم  میخودش بده بدتر عصب 

 ضیموجب تعو ایعمو رو دگرگون کنه  تونهینم ایدن نیا ی تو

اطراف و  بشه  رفتارش  و  مدارا   ی اچاره   انشیباور  جز  ندارن 

 .فرار ازش ایباهاش 

. کردی م  فیکه پدر را با آن توص  یو اکراه بود در کلمات  ی زاریب

همراه   ا یاحساس را خودش نسبت به پدر داشت    نیا  دانمینم

 .شد یش احساس مبازگو کردن  نی مادرش بود که ح  ی هابا گفته

هم    ی اگهید  ی نه یاما ما به جز مدارا و فرار کردن از بابام گز_

با هم ازدواج   گهی که ما چند ماهه د  ی نکنه فراموش کرد  م،یدار

 م؟ یشیو ازش دور م  میکنیم
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ما  حوصلهیب رو  وسانهی و  اشکال  به  دوخت    ی روتخت   ی چشم 

 .رنگش ی اقهوه

  ی نه دور. چون آپارتمان  میشیما ازش جدا م  یآرشام بهتره بگ_

 ی بابات زندگ   نشییطبقه پا   می کن  یکه قراره ما توش زندگ

نم   کنهیم د  شهیپس  تا  و چهار  پله  تا  برچسب    واریبه چند 

 .زد ی دور

به تو داشتند را    هیکه بق  یها و احساساتپدر... کاش حرف   آه

 .ریی و بعدش تغ ی کردیو احساس م ی دیشنیم

برال   ن یا  در دلم  برا  یلیپدر خ  ی حظه  حجم   نیا  ی سوخت، 

ب و  شدنش  نداشته  بق  ی زاریدوست  در    هی جستن  بودن  از 

  .کنارش 

 !ناراحتت کنه یکس دمیپناه؟ من کنارتم و اجازه نم_

 ی تخت محفوظ مانده بود. تنم را از رو   ی همچنان رو  نگاهش

اش و آرام باال  چانه   ی سمتش و دست بردم سو  دمیتخت کش 
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صورتش    میهاها و لبآوردم... چشمانش را بست و من بادست 

  ی نطوریا  شدیم  یعصب  یوقت  شهیرا لمس کردم. مهتاب را هم 

 .پناه سراغ نداشتم ی برا ی اگه یحل د. راهکردمیآرام م

چسباندم. دستش را از پشت داخل    شیرا که به گلو  صورتم

 .دیکش میموها

 .کنمی خواهش م وسفی... وسفیاتاق...  ی وت اد یم یکیاالن _

[22.06.21 01:05] 

#۲۲۵ 

 .از دو طرف کمرش کنده شد میهادست

اسم    انگار تو  وسفیپناه  کرد  تف  حال   ی را  به  تا  صورتم. 

بوده و احساس نکرده   دهینشن  نجور یرا ا  وسفیاسم    وقتچ یه

 .بودم

 ...شد که  یچ دونمینم خوامیآرشام معذرت م_

 .خفه شو پناه... خفه شو_
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سرد و مبهوت    اشره ی. نگاه خرهیداغ شد و چشمانم ت  صورتم

 .صورتم شد خکوبیم

نه لذتت درسته؟ جسمت    شهی م  تت یمن باعث اذ  ی هالمس _

  ؟یکنی رو مجسم م وسفیذهنت  ی و تو ی سپاریرو به من م

 .د یکنار تخت باال کش واریرا به طرف د خودش

فکر کردم و اسمش به   وسفیبه    نقدریچند روز ا  ن یآرشام ا_

بق ناخودآگاه مرتکب همچ  هیزبون خودم و    ن ی اومده بود که 

  .شدم یاشتباه

  ش ی ها پ قرار گرفته بودم که عقلم سال  یگواه  ری تحت تاث  قاًیعم

است    ی ادیز  مدت  وسفیو پناه داده بود، که    وسف یدر مورد  

 .مشتاق خواستن پناه است 

ببخش_ م   د،ی آرشام  اصالً خوامیمعذرت  بود،  ناخواسته   .

 ...ییهویشد که  یچ دونمینم
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و خشمگ  نتوانستم کنترل کنم  را  قاب   ن یخودم  را  صورتش 

با دستانم، ن ا  ازیگرفتم  نگاهش   نیداشتم جواب  از  را  سوال 

 .از زبانش بشنوم   نکهیبخوانم تا ا

 افتاده؟ اون تو رو لمس کرده؟  یاتفاق وسفیتو و   ن یپناه ب_

تار  ترس که   دانستیانداخت. م  هیچشمانش سا  ی رو  یکیو 

دارم و آنچه در ذهن   شانینسبت به هردو  ی شک قو  کیمن  

 .میکردی را مشترک احساس م گذشتیم مانیهردو

ندار_ تو حق  بپرس   ن یا  ی بس کن...  رو   یچون حت  یسوال 

  ی فکر   نی. تو در مورد من همچ ستیهم قشنگ ن  دنشیپرس

 کنم؟ی م انتیکه بهت خ ؟ی کرد

ما،   نیب  ی پس زدم به عقب. در فضا  یرحمیرا با ب   صورتش

سنگ    ینیآشکار و ملموس به سنگ  یترس و حدس و دروغ

 .شناور مانده بود 
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معاشقه با شوهرت اسم برادر شوهرت رو صدا   نیپناه تو ح _

 ش یساده و پ   یل یاتفاق خ   نیرفتار نکن که انگار ا  ی ! طوری زد

 هیهم اتفاق افتاده.    ی اگه یهر زن و شوهر د  نی ست و بافتاده 

از مادرم   شتریب  وسفی  ی نگاه به خودت بنداز؟ حال و روزت برا

ا  هرتهداغون شده چرا؟ اون پسرعمو و برادر شو از    نیو  حد 

  .ستیهاش با تو ننسبت  نیمناسب ا یو ناراحت دنیرنج کش

 دا یدر تمام وجناتش پ   یمگیو سراس  دیرا به دندان کش  لبش

 .شد

ب_ به خودت  اون    وسفی! من  ایآرشام  به  نه  دارم  رو دوست 

تو تصور کرد ا  ی شکل که  توبا و  ی نطوریو  صورتم   ی قاحت 

  .یکوبیم

 م یصدا  کردمیحواسم را هم جمع م  دیحال انفجار بودم و با  در

 داد یرخ  م  ی اانفجار فاجعه  نینرود چون از ا  رونی اتاق ب  نیاز ا

ه  ه  ز ی چ  چیکه  تصور    توانستی نم  چکسی و  از  مانعش شود. 
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به   افتادیم  یچه اتفاق  بودیاگر پدر شاهد اتفاق امشب م  نکهیا

 .دمیخود لرز

[22.06.21 01:06] 

#۲۲۶ 

ب_ خودت  به  تو  وقتایپناه  از  لبخندت،    آدیم   ادمیکه    ی. 

حت   طنتیش و  حواست  ردحرف   ینگاهت،    وسف یاز    ی هات 

وقت م  وسفیاسم    یداشته.  تا    ی اریرو  و   کاشی اهزار  بود 

و به زبون   یکنیم  یاسمش مخف  ی هم تو  رفتینم  کاشی ا

صداش رو    یوقت  شهیم  زونیت آواز لب و لوچه   ی. دلتنگی اریم

نه من... از   وسفهی  ی ازهایهات ناکثر انتخاب   تی. اولوی شنویم

که اون    ی خوری غذا نم  شتر یوعده ب  هیرفته در طول روز    یوقت

سراغت سرت رو از    امیها اگه من ن. شبستهی هم به اجبار بق

من    یوقت  دیمرده. تو با  ا یم  زنده  ی نیبب  یکشینم   رونی باتاقت  

 !ستین وسفیکه  ینه وقت یباش ی نطورینباشم ا
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تا    شی هاو شانه  د یرا داخل شکمش کش  شیزانوها  یناراحت  از

 .جمع شدند  شی هاگوش  شیپ

دور  نیا_ خاطر  به  توئه!   ستین  وسفیاز    ی رفتارم  بخاطر 

م ن  کنمیاحساس  باهام صاف  هم   ستیدلت  باهام  پاهات  و 

چستین   ریمس تو  بهم   وسفیکه    ی کرد  کار ی.  رفتنش  قبل 

  ست،یدروغگو ن  وسفیاخطار داد که راحت از کنارت نگذرم؟  

  کنم یفکر م  وسفیبه    گم ی. اگه مارهی پشت برادرش حرف در نم

ا  رم منظو به  بود نه خودش. آرشام  حرف  نیفکر کردن  هاش 

 !نه احمقآدم آرومم  هیمن 

در مورد من و   ش ی هاحرف  ی همه  دم،یمن بودم که ترس  نباریا

حرف  ی برتر به  ح  وسفی  ی ها اعتمادش  من  به   نینسبت 

ختم شود   ییگفتگو قرار بود به جا  نی... اشیهاسوال   دنیپرس

 .را اشرش یکه نه من طاقتش را داشتم و نه پناه تحمل پذ

 ؟ی بگ ی زیچ ی خوایآرشام؟ نم_
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عمل  قصد نتوانستم  اما  برخاستن،  به  چون    اشی کردم  کنم 

 .تحمل وزنم را ندارند   میمطمئن بودم که پاها

تو شده و حاضر    زیهمه چ  ی هاش مبناو حرف   وسفی  یوقت_

ن اون  به  نسب  احساست  قبول  چه   ی ستیبه  من  زدن  حرف 

م  ی اگره  باز  سوءتفاهم  کنه؟یرو  م  یچه  رفع   کنه؟ ی رو 

کردنت    تیدادنت و اذ  بیصد فرکه من ق  ی فکر کرد  ی چطور

 رو دارم؟ 

 ن یشکل از پناه و رفتارش، ح  نیبا ا  کردمیم  یگانگ یب  احساس

که همسرش بودم و ادعا    دیدینم   ی حرف زدن انگار من را مرد

نم  دیشا  ایبه دوست داشتنم    کردیم تا   ندیبب  خواستی هم 

م دلش  که  با  خواهدیآنطور  برابرم  برا  ستدیدر  خودش   ی و 

 .بجنگد 

و به   کهیبه من نزد  نقدریکه ا  ی هست  یآره چون تو تنها کس_

من رو    ی که طور  ی قدرت رو دار  نیا  نمونیب   ی خاطر رابطه 
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ه  یکن  تیاذ د  چیکه  اخت  تونه،ینم  ی اگهی کس  و   اری چون 

 .ش رو ندارهاجازه 

[22.06.21 01:06] 

#۲۲۷ 

  دیبرخاستن و ناپد  ی تخت ستون بدنم کردم برا  ی را رو  دستانم

  ی شباهت  چیکه امشب ه  یچشمان پناه. پناه  ی شدن از جلو

پناه    ی زن  گاه یروز قبل نداشت چون خودش را در جا  ی هابه 

 .خورده باشد  بی باشد و فر  دهید   انتیکه ممکن بود خ  دیدیم

هر پس من    ی دار   مانیا  وسفی  ی هابه حرف   نقدریا  یوقت_

توهمات    وسفی که    شهی. باورم نماد یبگم کفر به حساب م  یچ

جرات    نیبه زبون آورده باشه و به تو ا  یشکل  نی ش رو ااحمقانه

و بند باهام صحبت   دیقی ب  نقدریو اعتماد رو داده باشه که ا

بعد   ی کردی مدرک جور م  هی. حداقل  یو بهم تهمت بزن  یکن

دو   ی و به پشتوانه   یدست خال  ی نطورینه ا  ی کردیمحکومم م

 .ی دیاز جونت قاپ  زتر ی عز  وسفی هوا از دهن    ی که تو   یتا حرف
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دور شدن    ی برا  دمیگرفتن دستم. عقب کش  ی جلو آمد برا   پناه

 .از او 

بهت گفتم   گذرهیذهنم م   ی آرشام من فقط در مورد اونچه تو_

 وجهچ یبه ه  کنم،ی فکر م  وسفیچرا همش به    یو خواستم بدون 

نداشتم فعالً چ با حرف   ی زی قصد  رابطه  بهت   وسفی  ی ها در 

بود، اما امشب به   دهیبه اثبات نرس  چکدومشونیبزنم چون ه

 ی که به رابطه   یتو رو متوجه اشتباه بودن برچسب  نکهیخاطر ا

 .رو بگم قتی کنم، مجبور شدم حق ی زد وسفیمن و  نیب

 ا یتنها باشم دنبالم ن خوامیم_

 .تحمل خودم را نداشتم   نیاز ا  شتریچون ب  رونیاتاقش زدم ب  از

را دچار کردم به عذاب وجدان... من متنفر بودم از خودم  پناه

ا م  نگونهیکه  را مجبور  تقلب طرفم  و   کردمی با  قانع شود  تا 

گذاشتم    شیاز خودم به نما  ی ر ی. منِ متقلب تصودیایکوتاه ب

 شه یهستم. چون هم  تیها دور بود از آنچه در واقعکه فرسنگ 
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که هستم و   ونچها  قت یکردم که اگر حق  یترس زندگ  نیبا ا

از    نندیبب  انمیو اطراف  زانمیام را عزهمه سال پنهان کرده   نیا

 ...دور یلیشوند،خی من دور م

م  دیشا  آنوقت با   ماندمیمن  که  بود  او  فقط  مهتاب چون  و 

عاشقش    یکرده و حت  یآنچه بودم کنار آمده و زندگ  تیواقع

 !شده

[24.06.21 00:20] 

#۲۲۸ 

 آلمان  _نیبرل

 :جوزف

کش  یصندل م  دمیرا عقب  پشت  ب  ز یو    ک یاز    شترینشستم. 

ضبط برگشته    ی ویاز استود  نی ام یساعت نبود که همراه با بن

ها  داشتم به ساعت   ل یتما  یط خستگبه خانه و من از فر  میبود

 ر یپذرا سرکوب کردم چون امکان  لمیتما  نیو سکوت. ا  ییتنها
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ا . خواهر و مادر خانه  همانیتعداد م  نینبود آن هم با وجود 

 ...و مادر و پدر خودم و  ن یامیهمسر بن 

مرا عقب کش  زی آنطرف م  یصندل  وایش از    دیو مقابل  و قبل 

رو م  ی نشستن  وسط  را  نان  بزرگ  سبد  گذاشت.    زیآن 

 .ام پر شده بود از سر و صداام و سالن خانه آشپزخانه

 نکه یرو شب گذشته گوش دادم، با ا  دتیجوزف آهنگ جد_

باز هم   ییرادهایا  گفت؛ی م  نیامیبن داره و هنوز کامل نشده 

دوست دارم   یلی تو رو خ  ی بود. من صدا  بایگوشنواز و ز  یلیخ

 .هات روترانه  متن نطوری و هم

بزرگ شده بود    ی بود، اما شکمش به قدر  اشی پنجم باردار   ماه

م بنظر  ماهه  نه  برآمدگ  دیرسی که  با   یو  را  شکمش  بزرگ 

حدود  راهن یپ تا  گلدارش  و  صورتش   ی گشاد  بود.  پوشانده 

 .تر شده بود هم پهن  شیهاورم کرده و لب  یکم
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خوب و مساعد.    نقدر یخوشحالم که نظرت راجع بهش ا  یلیخ_

نظراتت. چون زن   نطوریو هم  یمهم هست  یلیمن خ  ی تو برا

 !یکنی نم فیتعر ی زی از چ خودی و ب یهست یو موفق ریسختگ 

اش گذاشت. چشمان چانه   ریبزرگ زد و دستش را ز  ی لبخند

 .یشرق ی هازن ی همه  هیداشت درست شب  ییبایز یمشک

 .زم ی جوزف عز  ی ن لطف داربه م یلیتو خ_

را پر کردند.    زی دور م  یخال  ی ها یصندل  کیبه    کیهم    هیبق

نگه    امینی ب  ریز  هیگندم را برداشتم و چند ثان  ی هااز نان  یکی

 .دوست داشتم  یلینان تازه پخته شده را خ ی داشتم. بو

 به من؟ ی دی بشقابت رو م زمیعز_

داد تا او با دستان خودش   وایرا به ش  اشی بشقاب خال  نیامیبن

بود   ج یرا  یرانیزنان ا  ن یعمل ب  ن یا  دانمیغذا بکشد. نم  شیبرا

ش  یاحساس  ی اختراع  ای عالقه  ابراز  از  گرفته  به    وا ینشات 

ازدواج تا به االن در هر وعده    لیبود که از همان اوا  نیامیبن
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خواست،   ی زیچ  ن یدلم چن  ی الحظه   ی . براکردی م  یآن را عمل

  ان یزن با روش خودش به من ابراز عالقه کند و در م  کی  نکهیا

  .مودبانه به من توجه کند و احترام بگذارد نگونهی ا یهر جمع

 تو هم بکشم؟ ی جوزف برا_

 ی بشقابم را تو  عیو سر  رفتمیرا پذ  وایش  شنهادی پ  دیترد  بدون

حرف دلم را    وای ش  کنمیهوا گرفتم تا به دستش برسد. فکر م

 .باشد  دهیشن

[24.06.21 00:20] 

#۲۲۹ 

 .اخطار داد یبا نگران مادر

دو مرد بزرگ رو    نی!  ایخودت رو خسته کن  دیتو نبا  وایش_

 .لوس نکن نقدریا
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حق   ن یامیلبخند زد و بشقاب پر را به من برگرداند. بن  وایش

  ز یزن پشت کند به همه چ  نیبه دست آوردن ا  ی داشت برا

 .باالتر بود زیزن ارزشش از همه چ نیچون ا

 !شنی بزرگ نم چوقتیمردها ه زمی عز  ی رایآبش_

و   دیخند  نیامیکرد و خواهر بن   دییبا لبخند حرفش را تا  مادر

را داخل دهان کودکش فرو کرد. پدر در   قاشق کوچک غذا 

نصف  را از داخل ظرف برداشت و با چاقو    ی اسکوت مولتاشه

  .کرد

من بعد از مادرت   یدونستی... جوزف مهیاممم... طعمش عال _

 ن یعشق سوم پدرت ا  یعنیو شماها عاشق مولتاشه هستم؟  

 !غذاست

را    یستالیبلند کر  وانیپدر زدم و ل   ی لقمه  یبه بزرگ  ی لبخند

بعد از گذاشتن چند لقمه داخل   نیامی از آب پر کردم. خواهر بن
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پ  فرصت  پسرش  بعد  دایدهان  لقمه  تا  برا  ی کرد  خود    ی را 

 :گفت خوردی را م  شیبردارد و پدر که همچنان با ولع غذا

 د؟یدی غذا رو شن  نیها داستان ابچه _

دوم   نیامیبن کردن  نصف  حال  در  با    نیکه  بود،  مولتاشه 

 .به دهان پدر چشم دوخت ی کنجکاو

 !داستان؟ نه_

آرام  وایش ملقمه  یبه  را  به حرف  دیجوی اش  هم   ی هاو  پدر 

برخورد   یرانیزن ا  ن یعمرم فقط با ا  ی. من در طدادیگوش م

  ن ی نه، اما هم  ای هم مثل او هستند    شانهیبق  دانمی داشتم و نم

که    کرد یرفتار م  ی ااز نژادش بود به گونه   ی ازن که نمونه  کی

 .و فرهنگش شده بود تیبه مل انمیمن و اطراف  ی باعث عالقه 

م_ خورده  یکس  دی خواهی اگر  گوشت  مولتاشه   د،یانفهمد 

 .دیبخور

 :گفت وایبه ش یبا خوشحال  پدر
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 درسته؟ ی دیتو شن_

زمان_ بودم    یبله  کرده  مهاجرت  آلمان  به  تازه  از   یکیکه 

ا  هامیهمکالس خوردن  صرف  به  خونه  نیمنو  به  شون غذا 

 .کرد  ف یمادرش برام داستانش رو تعردعوت کرد و 

و برنده    زیر  ی هاغ یاز ت  اشی گوشت ماه  ی در حال پاکساز  مادر

 :گفت

تعر  ا،یاشع_ رو  بق  ف یداستانش  و  من  مشتاق   هیکن  هم 

 .میشد دنشیشن

[24.06.21 00:20] 

#۲۳۰ 

نوش  ی اجرعه   پدر برا   دیآب  صدا  ی و  کردن  چند    شیصاف 

 .مشتش زد ی کوتاه تو ی سرفه

راهبه _ که  گذشته  جشندر  در  نداشتن  اجازه  گوشت ها  ها 

 دادن یپاستا قرار م  ریخم  یگوشت رو در نوع  ی بخورن، مقدار



823 
 

. نکته خورنیها گوشت مها آنتا خداوند متوجه نشه که اون

ا ا  نجاست یجالب  نام  آلمان شواب   نیکه    ش یکه گو  یغذا در 

 .مردم جنوب آلمان هست خردمندان کوچکه

وجود داشت که باعث تعجب   دهیباور و عق  کی  ینی هر د  در

  توانند یکرده بودند؟ م  ی ها با خودشان چه فکرمن شود، آن

 که خلقشان کرده بود؟ یخدا را گول بزنند؟ کس

  ی نتوانستم رو  ن یاز ا  شتریخسته و کالفه بودم که ب  ی قدر  به

.  شدیم   دهیتمام وجودم سمت تراس خانه کش.  نمیبنش   یصندل

سرپا نگه داشتنم آنجا    ی من برا  ی خانه  ی انگار که تمام جاذبه

 .بود

خواه  کی  با م   یمعذرت  مس  زیکوتاه  در  و  کردم  ترک    ر ی را 

کنسول    ی و فندکم را هم از رو  گاری تراس س  ی رفتنم به سو

 .برداشتم
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رو  هوا داشت.  سوز  و  بود  شدم    ی لبه   ی سرد  خم  و تراس 

روشن بود   زای ال  ی . چراغ سالن خانهدمیرا به آتش کش   گارمیس

انداخته بودمش    رونیام باز خانه  یحرمتیکه با ب  یو از آن شب

بودمش، بدون   ده یو کنار آدولف د  ابانیخ  ی تو  ی فقط چند بار

به من نگاه کرده    هیچند ثان  ی برا   یالعملعکس   ا ی  یحرف  چیه

 ا یدلخور بود    دانمی انداخته بود. نم  نییو بالفاصله سرش را پا

 !...یمتاسف و شاک ایشرمنده 

نم  نجاستی ا  جالب هم  من  خود  حس  دانمی که  دارم!   یچه 

ا وجدان  نیپشت  خ  یعذاب  بخاطر  بات  انت ی که  داشتم   ا یبه 

از احساسات گوناگون به هم متصل شده بود که هر   ی اره ی زنج

هم  ک از  جدا  اما    کیدام  داشتند،  برا  کیاسم  واحد   ی اسم 

توهمه  کنارهم  در  ه  ی شان  و  لغت  چیذهنم    دا یپ   یفرهنگ 

توسشدینم چشمان  و  زالل  لحن  نبودند   به یغر  می برا  اشی. 

چنان به من   یام و او در آن زندگ داشته  یقبل ی انگار که زندگ

از قرن   کینزد بعد  بار مردن و    نی و چند  ستنیها زبوده که 
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همچنان همراهم بوده   ستنیدوباره زنده شدن و برگشتن به ز

 .است  همانده و هرگز تمام نشد  یمن باق  یو حضورش در زندگ

تا    ن یینگاهم را پرت کردم پا  مه یاش باز شد. سراستراس   در

اشتباه  درگ   یبرداشت  ذهنم  و  سوژه   ر ینکند   د یجد  ی پرش 

 .شود

  س ی همه جا را خ  وقتشیوقت و ب  ی هاآسمان با باران   امروز 

  کیمشغول قرار دادن    شیو کارگرها  ری پ  کرده بود و آدولف

چوب گرفته  ینردبان  آب  کبابخانه   ی جلو  ابانیخ  ی بر سطح 

 .کنند جادی ا های گذر مشتر ی برا ی ریبودند تا مس

[24.06.21 00:23] 

#۲۳۱ 

  د یبا ترد  کردم،ی خودم احساس نم  ی را رو  زاینگاه ال   ی نیسنگ

  ست،یکه داخل تراس ن  دمیسرم را باال آوردم و د  یو به آرام

من   ی او بودم او برا  ی اش باز بود. آنگونه که من برااما پنجره 
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 ن یا  ی من اجرا  ی نسبت به من، حقش بود، ول  ی تفاوتینبود. ب

 !. چرا؟دمیپسندیش را نمحق

  ی ام را باال دادم برازدم و چانه   گاری س  لتریبه ف  یقیپک عم   

ت  ی روانه کردنش سو تار  رهیآسمان  ابرهاکیو  و    نیسنگ  ی . 

را پوش   رِ ی ها زخش برگ خش   ی بود و صدا  دهیباردار آسمان 

 ی هابودند در هوا نت   زییکه سوغات پا  ییدست نوازشگر بادها

 .ساختیم یقیموس

تا قبل    میکنیروزها که همه تموم تالشمون رو م  نیا  ی تو_

کر کن  سمس یاز  کامل  رو  ه  میآلبومت  بدون  احساس    چیتو 

 ؟یکشیم گار ی و س یسرد نشست ی هوا نیا  ی تو یتیمسئول

. نگاهم را  ستادی تراس ا  ی هیدر مجاورت من و در حاش  نیامیبن

 .او عبور دادم  ی نم روچشما ی از گوشه 
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  چ یبا ه  رمینم  ی . من اگه از خفگخورمی نگران نباش سرما نم_

که از شدت   ی. خفگکنمی رو ترک نم  ای دن  نیا  ی اگه ی د  یضیمر

 .کنه یبهم حمله م یحوصلگیب

 .من کرد ی را با مرامت روانه  شی و صدا نگاه

  ی که تمام حوصله   تیزندگ  ی تو  ادیب  یکی  ی دی چرا اجازه نم_

  یخوایم  یت رو بهت برگردونه؟ تا کاز دست رفته و تلف شده 

  شه یبالغ م  گهیچند سال د   ای! پسر باتهیکاف  گهید  ؟یتنها باش

دختر خوب و    ی... کلیو تنها هست  ریمجرد پ  هیو اونوقت تو  

  دنشون ید  ی وجود داره که تو به چشمات اجازه  اقتتیدر حد ل

اجازه  قلبت  به  نممحبت   افتیدر  ی و  رو  ای دیشون   نی! 

برا بات  ی انتظارت  به  سرسخت  ای برگشتن  حفظ    یو  برابر  در 

 ی هاو از دست دادن فرصت   یگهوده یاحساست به اون سراسر ب

 .ستدوباره 

 ر یز  ابانیکفِ خ شهیدوم را هم روشن کردم و مثل هم  گاریس

 .شد امی گاریس
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. ستدهیفایکه ب  دم یکه نشد، د  دمی... تالش کردم و دشهینم_

دور!    ایکه خودم رو ازش پنهان کنم    ستیدر اطرافم ن  ایبات

 یاز زندگ   ای. باتکنهی م  یقلبمه و باهام زندگ  ی ذهنمه، تو   ی تو

که از    ی انشد که از قلب و ذهنم بره. به اندازه   یمن رفت، ول

شده. حجم    کی دور شده به ذهن و قلبم نزد  می جسمم و زندگ

شده   نیچون ته نش  خورهیکه بهش داشتم تکون نم  ی اعالقه

 .رمیشکست رو بپذ  نیا تونمیوجودم... من نم ی تو

با   یاحساس  ی اجتناب من از ادامه   ی مضاعف کرد برا  یتالش

 .توممح یسرنوشت

به خودت بده تا پراکنده بشه.    ی تکون  هیشده؟ خب    نینشته  _

کنه. چرا غرورت    رورو یراه بده تا قلبت رو ز  تیرو به زندگ   یکی

تو    یکه قبول کن  ؟ی ری که شکست رو بپذ  دهیاجازه رو نم   نیا

  ؟ ی عشق شکست خورد نیدر ا
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حفظ کردم. قطرات باران   امنه یس  ی تو  هی را چند ثان  گار ی س  دود

اطرافمان  در  مقصد  بدون  سرگردان،  غبار  و  گرد  همانند 

 .پراکنده شد

 قراره رخ بده؟ یشکست چه اتفاق رفتنی مگه با پذ_

[24.06.21 00:23] 

#۲۳۲ 

تحکم را به   نیصخره محکم بود و لحنش ا  کی مثل    نیامیبن

 .دادی بروز م یخوب

 ی از تکرار دوباره   یتونی م  ی شکست خورد  نکهیا  رفتن یبا پذ_

آ  کی در  م یکن  ی ریجلوگ  ندهیشکست   رش یپذ  دونمی. 

آسون کار  واقع  ستین  یشکست  با  شدن  روبرو  آنچنان    تیو 

انسان   کیسنجش قدرت وجود    اسیمق  یول  ست،ین  ن یدلنش

م اقتهیحق  رفتنی پذ  زانی در  در  بب  نهی.  پند    ره،یبپذ  نه،یکه 

شکست....   نیا  یجه یدر برابر نت  ارهیتاب ب  تی در نها  و  رهیبگ
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 ی که ابداً راه بازگشت   ی اطرفه   کی  ر یدر مس   ایبات  ی رفته   ی ردپا

 یکن تا زمان  زانیهات آونخواهد داشت رو قاب کن و به پلک 

قد عشق  هوس  م  یمیکه  سرت  قاب    زنهی به  تلنگر    هیاون 

گذشته   در که    یعشق  رفتن یپذ  ی بهت بزنه برا   یدرست و حساب 

 .شکست خورده

 ی که آب خنک  کرد یچنان با من م  نیامیبن  ی هاحرف   شهیهم

  دارش یب  کباره یو به   ده یغرق در خواب پاش   یصورت آدم   ی رو

روحم   ی هاو بادبان  شدیباد م  شی استدالل و راهکارها  کند،یم

 .درست ی ریبه مس تیهدا ی برا  افراشتی را برم

 ن؟ یینجای پسرها شما ا_

 .در تراس ی سمت پدر در آستانه  میدو باهم برگشت هر

خاطر    نیش خطرناکه به همو بچه  وایش  ی برا  گار ی بابا دود س_

 .تنهاتون گذاشتم
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فهم  دروغ  نگاه  دیگفتم،  س  یو  م  گار یبه  شده  دو    انیبند 

م بلند  امی انیانگشت  آه  برا  دیکش  ی انداخت.  مرا    نکهیا  ی و 

خبر    کیدروغم نکند، بحث را با گفتن    ی شرمنده   نیاز ا  شتریب

 .داد  رییتغ

 نه؟  ،یبهش نگفت نیام یدوقلو بارداره؟ بن وایش  یدونستیم _

 .نگاه کردم  نیامی به بن  متعجبانه

 ؟ی جد_

 ییاجازه داد تا جا  شی هالب   ی برا  یتیمحدود  چی ه  جادیا  بدون

و لبخند بزرگش    ندیایکش ب  دهدی صورتش اجازه م  ی که پهنا

 .از صورتش را دربرگرفت یمین

 دختر  هیپسر و  هی_

سوخته را دور انداختم و محکم    مهین  گاریشدم و س  خوشحال

 .اش گرفتمدر آغوش 

 !مرد شهی... باورم نمهیخوبه... عال یلیخ نیا_
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خانواده _ و  بمن  شن   صبرانه یت  تو    نیا   دنیمنتظر  از  خبر 

 .حق رو داره که از تو نوه بخواد  نیموند. پدرت ا میواهخ

به جلو چشم    وسانه یما  ی آمدم و با لبخند  رونیاش بآغوش   از

زم ال  تر،کینزد  ی نه یدوختم. در پس  در    زایساختمان  و  بود 

ساختمان   ی نه یزمپس  د  یدورتر  که  با   شی وارهایمورب 

دورتر از آن برج   یلیشده بود و خ  دهیپوش  یغاتیتبل  ی پوسترها

 .سا یکل کی  ی فرو خورده 

  چ ی تو ه  یاز پدرت خجالت بکش  ستین  ی ازیجوزف؟ پسرم؟ ن_

 .ی نکرد یکار اشتباه

[24.06.21 00:23] 

#۲۳۳ 

اتفاق  نکهیا  از حسرت  در  را  امکان    یپدر  که  بودم  گذاشته 

نزد شاک  کی افتادنش  خودم  از  بود  هرگز  پدر    یبه  بودم. 

 .کرد لیرا گرفت و سمت خودش متما میهاشانه
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به ازدواج فکر نکن. ازدواج   ی که دوباره عاشق نشد  ی تا وقت_

 .با پشتوانه عشق حق توئه

 ی ام و بدون تعارف زل زدم تورا کج کردم سمت شانه  سرم

 ی و آب  اهیس  ی و نوارها  دیسف  ی نه یبا زم   یشال  ت،یصورتش. تال

رنگ    یبود. دو نوار آب  دهینمازش پوش  ی ژه یو  ی هالباس   ی رو

سو دو  پا  ی در  و  اسرائ  ن ییباال  هم  ل یپرچم  از    ن یبرگرفته 

 .بود تیشال تال  ی نوارها

رو کنار    ی شتری و مدت ب  خیبه مون  نیردفردا برنگ   کاشی ابابا  _

 .دارم اجی. به شما و مادر احت دیمن بمون

 .را با محبت فشرد   میمهربان زد و بازو ی لبخند

  .یسرت شلوغه و بهتره تنها باش یلیروزها خ نیتو ا_

 :دی و پرس  نیامیسمت بن د یچرخ

  درسته؟  شهیماه نوامبر برگزار م یقیموس  والیفست_
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زده و دستانش را در آغوش   هی کوتاه تراس تک  وار یبه د  نیامیبن

 .گرفته بود

چند_ عمو  برل  نیبله  غرب  در  که  ا  نیروزه  شده.   نیشروع 

ساز  والیفست مستند  منظور  روند    ی بانیپشت   ،ی به  اعتبار  و 

فعال  یقیموس و  زم   ی هات یجاز  در   یقیموس  ی نهی خالقانه 

م طال  کیو    شهیبرگزار  برا  ییفرصت  سال  هر  و    ی که  من 

 .آدیم  شی جوزف پ

 خ یبه مون  میگردیخاطر من و مادرت فردا صبح برم  نیبه هم_

 .یخونه بمون یبخاطر ما مجبور باش م یخوایچون نم

را    میهارا گرفتم و سمت لب   دستش  بردم، کف دستش  باال 

  .از پوستش گرفتم یقیو نفس عم دمیبوس

 ...کنمیپاکت برات اومده فکر م هیجوزف _
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بق  هجوم  چنان که  سالن  سمت  ش  ی ه یبردم  را    وا یحرف 

  دن یبود و مادر مشغول سرک کش  وای. پاکت دست شدمینشن

 .داخل راهرو

 اونجاست؟  یمامان کس_

 .داخل  برگشت

پاکت شد.   نیا  ی متوجه  وای. شدمیرو ند  ینه پسرم من کس_

ز  هیظاهراً   از  رو  اون  داخل خونه  ری نفر  هدر  انداخته.    چ یت 

 ه؟ یاز طرف ک یدونی نداره م یآدرس پست

  ک یگرفتم. اگر پدر و مادر نبودند بدون شک  وا یرا از ش  پاکت

 ی ابه ی به دنبال غر  دمیدویم  ابانیخ  ی ها و توپله  نیینفس تا پا

ا زندگ  نگونهیکه  ز  امی تمام  اجازه    نیبذره   ریرا  و  گذاشته 

 .نمی او را بب دادینم

 ؟ی دی پاش رو شن ی تو صدا  وایش_
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رو  دستش  برآمده   ی را  نگرانشکم  با  و   ی موها   ی اش گذاشت 

 .را کنار زد اش یشانیپ ی رو

برا_ قرص   ی من  نخوردن  آب  به  تو  ازیهام  رفتم   ی داشتم. 

وقت  و  رو  یآشپزخانه  رو  پاکت  ولدمید  نی زم  ی برگشتم    ی... 

پله  یمحکم  ی پا  ی صدا از  پاکه  تونستم   رفتی م  نییها  رو 

 .وزن بود نیمرد سنگ  کی ی پا ی صدا هیبشنوم. شب

با نگران  میبه موها  یعصب و تعجب    یچنگ زدم. پدر و مادر 

 .از سمت من بودند حیتوض کی دنیهمچنان منتظر شن

[24.06.21 00:25] 

#۲۳۴ 

پاکت را از دستم ربود و با عجله بازش کرد و همانطور    نیامیبن

 .د یکش  رونیتازه، ب  ی اکاغذ با متن ترانه   کی  رفتی که انتظار م

 ستمعرکه نیپسر ا_
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جمله هم اضافه کرده بود    کی   نباریرا برداشتم. ا  یخال  پاکت

 .سابق ی به جمله

 "یمن به مرد توس ی هی پاکت هد نیا"

فقط در برابر عشق    یقیموس  ،ی گزند  ی هاتمام لذت   انیم   در

ن  کیجز    ی زیعشق هم چ  یول  ند،ینشیعقب م . ست ینغمه 

 ” نیالکساندر پوشک“

دستم را  ن یامیفشار آورد. بن میهابه جمجمه  ی د یدرد شد سر

 .د یکش انویگرفت و تا کنار پ

هم_ جوزف،  ملود  نیبجنب  انتخاب    نیا  ی االن  رو  ترانه 

 .میسینوی هاش رو مو نت  میکنیم

آن   دیکه فراموش کرده من هم با  ی ابه متن ترانه   گرید  کباری

 .انداخت ی را بخوانم نگاه

ا  یقسمت_ با  نی از  پ  د یآهنگ  آرپژ  ا  انویبا  بشه...   ن ینواخته 

 .خوادی خاص م ی تمپو هیمناسب و   تمی ر هیآهنگ 
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وظ که از دردِ سرم محف  یو با چشمان  دمی را از دستش قاپ  کاغذ

 .نمانده بود متن را خواندم 

-Der Applaus ist längst vorbei  

und dein Herz schwer wie Blei.  

Jeder redet auf dich ein,  

trotzdem bist du so allein.  

Und du siehst so traurig aus.  

تمج  ق یتشو  از دل   یلیخ  د یو  تو  و  گذشته  که  وقت هست 

  سرب ُکیمثل  ی سنگ شد

 یلیوجود خ  نیاما تو با ا  زند،یتو حرف م  ی درباره   یکس  هر

 .یرسیبه نظر م نیغمگ  یلیو خ ییتنها

Komm in mein' Arm, lass es raus. 

Glaub mir ich war wo du bist 

und weiß was es mit dir macht. 

Doch wenn du lachst, 
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kann ich es sehn. 

Ich seh dich 

  .غم ها را نی کن ا رونیدر بغل من و ب ایب

با تو   دانمیمن بودم و م  یکه تو هست  ییرا باور کن، جا  من

 توانم،یمن م  ی اگر تو بخند   یها، حت غم   نیکرده ا  ی چه کار

 . نم یغم را بب  نیا

 ...نمیبی تو را م من

mit all deinen Farben 

und deinen Narben, 

hintern den Mauern. 

Ja ich seh dich. 

Lass dir nichts sagen. 

Nein, lass dir nichts sagen. 

Weißt du denn gar nicht, 

wie schön du bist! 
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 ی هم باش  وارها ی تو را پشت د  ی ها زخم  ی ها و جاتمام رنگ   من

 . نمیبیم

 .مینگو زیچ چ یبه تو ه بگذار

که    ،یدانینم  ی ز ی چ  چ یتو ه  میبه تو نگو   ی زیچ چینه بگذار ه  

 .یهست بای تو چقدر ز

Ich seh' dein' Stolz und deine Wut, 

dein großes Herz, dein Löwenmut. 

Ich liebe deine Art zu geh'n 

und deine Art mich anzusehn. 

Wie du dein' Kopf zur Seite legst, 

immer seh ich wies mir geht. 

Du weißt wo immer wir auch sind, 

dass ich dein zu Hause bin. 

Und was das mit mir macht, 

wenn du jetzt lachst, 
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seh ich 

عصبان  من و  شجاعت   تیغرور  و  بزرگ  قلب  و  را  را تو  ات 

  .نم یبیم

 دنید  ی که برا  ییعاشق رفتار و حرکات تو هستم و کارها  من

که تو    یدارم وقت  یکه چه حال  نمیب یو من م  ی دی من انجام م

 .ی شوی م کیو نزد یچرخانیسرت را به طرف من م

  ی که من برا  می کجا هست  شهیکه ما هم  یدانیم  نیهمچن   تو

  ی حت  ای  افتدیتو م  ی که برا  یتو هستم. هر اتفاق  ی تو و در خانه 

 .فهممیو م  نمیبیمن م ی اگر بخند

all deine Farben 

und all deine Narben. 

Hinter den Mauern. 

Ja ich seh dich.  

Lass dir nichts sagen  

Nein, lass dir nichts sagen.  
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Weißt du denn gar nicht  

wie schön du bist! 

  وارها یتو را از پشت د  ی هاو زخم ”بد تو  طیشرا“ ها  تمام رنگ  

 یز ی چ  چ ی. نه بگذار همینگو  زیچ  چ ی. بگذار به تو هنمیبی هم م

 !یهست بای که تو چقدر ز میبه تو نگو

[24.06.21 00:25] 

#۲۳۵  

Jeder Punkt in deinem Gesicht 

ist so perfekt, rein zufällig. 

Es gibt nichts schöneres als dich. 

Und ich hab das alles so gewollt, 

den ganzen Terror und das Gold. 

Ich habe nie was so gewollt  

چهره   ی انقطه   هر فوق   ی از  خدادادتو  چون  است،   ی العاده 

 .است
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 .از تو وجود ندارد  باتریز ی زی چ چیه

بدست   یکه انتخاب کردم ترس و آشفتگ  ییزهای از تمام چ  من

  .آوردم

زخم   ی بد تو را و تمام جا  طیمثل تمام شرا  ی ز یهرگز چ  من

 .تو را  نخواستم ی ها

wie all deine Farben 

und all deine Narben. 

Weißt du denn gar nicht 

wie schön du bist! 

Mit all deinen Farben, 

weißt du noch gar nicht, 

wie schön du bist 

Wie schön du bist  

Wie schön du bist  
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زخم  هر که  شراچقدر  و  ز  ط یها  تو  هم    ادی بد  باز  تو باشد 

 . ییبای که چقدر ز یدانینم

 که یدانی بد باز هم تو نم طیتمام شرا با

 ...یهست  بای ز چقدر

 ...یباهستی تو ز چقدر

 ...یهست بای تو ز چقدر

  ی گذاشته بود و حت   کروسکوپیم   ریفرد مرا ز  نیمن! ا  ی خدا

 .دیدی آگاه بود و مرا م امییتنها ی هااز لحظه 

انسان مثل خداوند در    کی تر هم وجود دارد؟  وحشتناک  نیا  از

 !نظر داشته باشد  ریتو را ز یطی هر حال و شرا

. سرم  شدیم  دهی شن   میهادرون گوش  میهاقهیشق  ی تپنده   نبض

تالق نگاهم  و  کردم  بلند  ش   افتی  یرا  نگاه  نتوانستم وایبا   ...

م ذهنش  در  که   را  آنچه  هم  گذشتی بفهمم    نطور ی و 

االعمل ساکت و خاموش عکس  تا  را که  به   ی حد عاد  نیاش 
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بخش  ی اترانه   نیا زندگ  یکه  گوش    یاز  بود  سروده  را  من 

 !...دهدیم

و زل زدم به چشمان سبزم    ستادمیکنسول ا  ی رو  ی نه یمقابل آ

رو  نهیآ  ی تو را  ز  دمی کش  دمیپوست سف  ی و دستم  لب    ریو 

 .از ترانه را زمزمه کردم یبخش

که   ،یدانی نم  زی چ  چیتو ه  م،یبه تو نگو  ی زی چ  چ ینه بگذار ه _

 یهست بای تو چقدر ز

 ی هست بایتو چقدر ز که

 !یهست  بایتو چقدر تو ز که

[26.06.21 23:37] 

#۲۳۶ 

 آلمان_نیبرل

 :وسفی
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به ش   لیموبا را  نگاهم  و  به گوشم چسباندم  پنجره    ی شه یرا 

 .دوختم

رو داشتم که   ی اگهیمهتاب مطمئن باش اگه بجز تو کس د_

 وقت چ ی. هزدمیباشه هرگز به تو زنگ نم  کیم نزد به خانواده 

مرتکب شد  یانتیخ آرشام  و  تو  م  نیکه  نه  نه   بخشمیرو  و 

ها مثل احمق  دوباره نکه ینکن از ا مونمی... پشکنمی فراموش م

 .بهت اعتماد کردم

ا  س ی خ  ش یصدا   یشک  دیباریچشمانش م  نکهی بود، پس در 

 .نبود

چ  وسفیباشه  _ بخوا  یهر  م  ی تو  ا  شهی همون    نیفقط 

وقت    ی هاتماس  در  کبارت یچند  من  از  هم  من   غیرو  نکن 

 .تحمل ندارم

 .بخار گرفته بود ی هاشهیش ی چشمانم پرت رو حواس
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 یبه کس  یطیشرا   چیتحت ه  ی و قول داد  ی تو قسم خورد _

 .من کجا هستم ینگ

هم   یبخدا نگفتم به جون خودت قسم که نگفتم و تا وقت_

  .گمینم ی خودت نخوا

از    ی زیو سوز ت   دمیدیرا واضح نم  رون یب  س یسرد و خ   ی فضا

 .پوست تنم عبور کرد ی رو

  خب... حالشون خوبه؟ یلیخ_

 ...و بابا و مادرجونداغونن، خان ستینه ن_

  ت ی از همون روز اول قرار شد وضع  ؟ی مهتاب باز فراموش کرد_

حال    چوقتیاون خونه ه  ی ... توینه روح  یرو بگ  شونیجسم

 .دونمی رو خودم م نیخوب نبود ا چکسیه

 .یپشت خط  ی ها اشک   نیا  کردیام مکرد، کالفه   ی زی ر  هقهق 

تهران از    هی  وسفی...  کشنیشون زنده هستن و نفس مهمه _

 !ه یتو خال
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 .بود یکاف میبرا شانیدو مورد گزارش از سالمت نیهم

 .قطع کنم  دیمن با ؟ی ندار ی مهتاب کار_

 .بابا مراقب خودت باشتو رو خدا جون خان_

موبا  یشاس ب  لیپاور  و  فشردم   کردم   رشیسراز  حوصلهیرا 

 .امره ی اسلش ت بیج ی تو

 تونآقا قهوه_

[26.06.21 23:37] 

#۲۳۷ 

نازک خدمتکار، نگاهم از پنجره رفت سمت   ی صدا  دنیشن  با

 .اش را ادا کرده بودجمله یظ یصورت جوانش که با لحن غل

 ممنونم_

رو  دی سف  فنجان از  را  باز    ی قهوه  و  برداشتم  بشقاب دستش 

 .برگشتم به همان جا که بودم
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صبحانه براتون آماده   دیشد  داریب  ریخانم گفتن چون د  وایش_

 انیم  هیبه خوردن    لیم  شهیکه ناهار آماده م  ی تا زمان  م،ینکن

 د؟ یوعده ندار

 .را سوزاند  م یلب باال اشیداغ  دم،یاز سَر قهوه نوش یکم

 .ی بر یتونی ندارم م ل یم ی زینه چ_

و سکوت اطرافم را   ییکه سالن را ترک کرد باز تنها  خدمتکار 

 نهیشوم  ی ساعت رو  ی احاطه کرد. چشمانم منحرف شد سو

د و  اطرافش  عکس.   ی باال  واریکه  ازقاب  بود  شده  پر  سرش 

نگاهم ق  ۱۱:۳۰ساعت   بود!  از ظهر  از    زانمی عز  دنید   د یقبل 

 .اشی رجاها را زد و برگشت سداخل قاب عکس 

و درشتش    زیشدن قطرات ر  دهیشدت گرفته بود و از کوب  باران

 ی با آهنگ مرطوب  شی و صدا  نواختیم  شهیش  سطح   ی به رو

 .مترنم بود
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ام و فرار بود که دل کنده بودم از آب و خاک و خانواده  کماهی

که تا قبل از    ی سمت دور از وطنم به کشور  کیکرده بودم به  

را گوش داده بودم و گاهاً چند    شیهافقط آهنگ خواننده   نیا

 .آهنگ هم به زبانش خوانده بودم

رختخواب بودم و شب تا صبح را    ی ساعات روز را تو  شتریب 

هم  داریب پشت  هدفپنجره   نیو  نه  برا  یها.  تالش   ی داشتم 

ام  نه  و  نه حضور  یزندگ   ی برا  ی دی کردن  و  محض   ی کردن 

بطن    کی و خودم. سه نفر در    . خودم بودم و خودمیدلخوش

بودند. دلم در   ستادهیدور از هم ا  ی جا  کیکه هر کدام هم  

 .دو کشور و جسمم در آلمان نیعقلم سرگردان ب ان،تهر

 ی هم گذاشتن تو  ی پلک رو  ی ا شب گذشته بدون لحظه   تمام

و صدا نشسته  شن   ی زار  ی اتاق  را  ابرها    دهیآسمان  نه  بودم. 

... احساس  الین من از فکر و خ از باران نه ذه  شدندی م  یخال

محروم   یاحساس  ی هاتا ابد از داشتن هر گونه واکنش   کردمیم

  .ام با خنده و اشک قطع شده استام و رابطه شده
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  د ی تمد  نهیآتش شوم  ی از گرما  ی خانه هر بار با موج بزرگ  داخل

دلگرم کردن   ی برا   ی اله یاما من از درون سردم بود و وس  شد،یم

  .خودم سراغ نداشتم

قهوه   دمینوش  گرید  یکم ش  ی ااز  و   اشی نیریکه  بود  کم 

از خواب به قصد زنده   شدمیم   داری... هر روز بادیز  اشی تلخ

 !کردن یماندن نه زندگ 

[26.06.21 23:37] 

#۲۳۸ 

کاسته    اشیدرجه داغ  از  م،یهادادم به لب   هیفنجان را تک  ی لبه 

 افتن ی  انیبود. حس جر  دهیمطبوع رس  یگرم  ک یشده و به  

 .پوست خشک و سرد لبم دوست داشتم ری گرما را ز

از تقو  ی به روزها  . کنمی به خاطراتم فکر م  کیو نزد   میدور 

جوان  ییروزها احساس  معصوم  کردم یم   یکه   نگونه یا  تمیو 

گناه   کیام به پناه را  که عالقه  یی لگدمال نشده بود، به روزها
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و در ع تو  دانستمیحال مطلوب م  نی بزرگ  از حفظش   ی و 

  ی را برا  یکه دل داشتم و کسان  یی. روزهابردمی قلبم لذت م

 !...دوست داشتن ی را برا ییهاو آدم  یدلبستگ

از  که خانه را ترک کردم قبل    یدر شب   زانمیو التماس عز  حال

  ی منتظرم مانده برا  نجایشده بود و در ا  مایخودم سوار هواپ

وقا  ی ادآوری لحظه  هر  دادنم.  عذاب  تار  عیو  شب  و   ک یآن 

سکانس  هی شب  ندیناخوشا تو  لم یف  کیاز    یبه  پشت    ی تلخ 

 .آمدیدر م شیبه نما میهاپلک 

م   چشمانم خال  د،یدیتار  رو  یفنجان  را  که   یعسل  ی قهوه 

و    دمیفاصله را با من داشت گذاشتم و چشمانم را مال   نیکمتر

 دنید  ی برا  یینه چشمانم سو  گر یدوباره به اطراف نگاه کردم. د

پاها نه  برنامه   ستادن یا  ی برا  یرمق  میداشت و   ی او نه ذهنم 

 .برنده شدن ی برا

شبه با رنج بالغ شدن و به   کی بخاطر    یپوچ  ن یا  کنمیم  فکر

  .ودترک کردن تعلقاتم ب کبارهی
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داخلش نبود و عکس تا    لمیکه موبا  یبیبردم سمت ج  دست

ب را  اعضادمیکش  رونی شده  عزخانواده   ی .  و  فقط    زانمیام  را 

 ...قطعه عکس  کی نیا ی داشتم رو نجایهم

بابا و مادرجون و محکم به صورت خندان خان  د یچسب   میهالب

و   ی رو  دمیی را سا  میهالب  دمشان،یبوس پدر  قامت  مادر،  تن 

 .پناه  تی و در نها یآن آرشام عوض یحت

هزاران نسخه    کبار یلمسش کرده بودم و از آن    کبار یکه    یپناه 

در آغوش    کبار ی . پناه را  یگانیکرده بودم و در وجودم با   یکپ

ا  دهیکش آن  از  قبل  بار  هزار  اما چند  در   نی بودم،  را  آغوش 

 یاق افتادنش هزار بار تو مصور کرده بودم و بعد از اتف  المیخ

تکرار.   تکرار کردم   زار اما ه  دمش،یبوس  کبار یذهنم  نو  از  بار 

بود نه خواب و   یواقع  کباریرا تا باورم شود آن    شیهاطعم لب

 .تصور
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ا  عکس و  تا کردم    ی و رو  راهنمیپ   بیج  ی تو  نباریرا دوباره 

ضخامت   ی ام با آنها به اندازه فاصله  گریگذاشتم، حاال د  امنه یس

 .پارچه بود کی

 پسر تنبلِ من  ری ظهر بخ_

  .سمت سالن و پشت کردم به پنجره دمیپا چرخ  ی رو

 عموسالم زن _

از آن   یو آلبوم مشک  یرنگ  ی که چند پوشه  اشی دست  فیک

که سر راهش بود جا گذاشت و   یمبل  نیاول  ی زده را رو   رونیب

 .مت منآرام آمد س ی هابا قدم 

فکر کنم   وسفی.  تده یپژمرده و صورت ژول   ی سالم به اون رو_

تخت    ی تو  ی برا  ادیز  اقیاشت  ،ی مبتال شد clinomania به

 موندن در تمام روز... درسته؟

[26.06.21 23:37] 

#۲۳۹ 
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به    شی هانشست و نفس  نهیمبل کنار شوم  ی به من رو  دهینرس

 .به شماره افتاد ادشیخاطر وزن ز

 تا صبح نتونستم بخوابم شبید خوامی معذرت م_

 .مبل زد منی نش یخال ی فضا ی دست رو با

 .نمتیبب کیتا از نزد نیبش نجای ا ایب االی_

. در آن لحظه دمی کش  میموها  ی را شانه کردم و تو  انگشتانم

مرتب کردنم انجام   یکم  ی برا  توانستمی بود که م  ی تنها کار

 .بدهم

 ؟ ی سَرکار بود_

کوتاه و بزرگ    ی زد به دسته   ه یسمت من و تک  دیچرخ  یکم

 .مبل

بن_ با  تو  ی برا  میرفت  ن یامینه  و  به   ریمس  ی چکاپ  برگشت 

رو با خودم  هایاز طراح  ی سر ه یخونه هم رفتم محل کارم تا 

از    یلیخ   نیامیبن  کنمی خونه کاملش کنم. فکر م  ی و تو  ارمیب
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آخر    ی هاماه  نی ا  کنهی باشه چون مدام اصرار م  یدستم شاک

 .رو فقط استراحت کنم

زن حامله را از    کیشکمش فرود آمد، من تابحال    ی رو  نگاهم

داخل آن شکم   نکه یبودم و تصور ا  دهیند  کینزد  ی فاصله  نیا

گرد و بزرگ دو موجود با جنس مخالف در حال رشد هستن 

 .جالب بود میبرا

 دوست داره  یلیخ_

زرشک  یانیم  ی دکمه نگاهم   اشیژاکت  تعجب  با  و  بست  را 

 .کرد

 ؟یک_

 .شوهرت ن،یامیبن_

 .اش رهاطرف شانه کی ی سرش را جمع کرد و رو  ی موها

اثباتش کرده.    دونمیم_ دوست    یلیو خمنم اون  وسفیچون 

 دارم 
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  ش یسالن انداخت و از تن صدا  ی در انتها  ی به در ورود  ینگاه

 .کاست

اندازه _ به  حم  ی ادرسته  عاشق  بن  دیکه  عاشق    ن ی امیبودم، 

خ   ستم،ین و    یل یاما  دارم  اون    کی دوستش  بدون  هم  لحظه 

 .نفس بکشم تونمینم

[26.06.21 23:37] 

#۲۴۰ 

ش  دلم برعکس  که  آوردم  خاطر  به  را  مادرم  در   وا یگرفت... 

 .نفس بکشد توانستیحضور همسرش و در کنارش نم 

بدبخت_ همه  اون  از  بعد  که  باالخره خوشبخت   ی خوشحالم 

 .ی شد

نرم و ورم کرده   با لبخند زد، انگشتان  را گرفت و  اش دستم 

زنِ   که من کودک بودم و او   یطور بود، از زمان   نیهم  شهیهم

 .یو با مهربان  لی دلیب  زدیلبخند م  شهیتا االن هم  دیعمو حم
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نم_ هم  م  ی دار  یاز چ  یبگ  ی خوایهنوز  اون    ؟یکشیرنج 

بهم   یرنج رو  هست  محسن  با  مشکلت  از  جدا  بحثش  که 

 ؟یگینم

درد و دل    ی برا  وایبهتر از ش  ی اصالً چه کس  م،یبگو  خواستم

ا راز  اما  پس    نیکردن؟  بود  خودش  دختر  به  مربوط  رنجم 

 کنم؟ ف یآن را تعر توانستمیچگونه م

 هم دلتنگم و هم خسته _

  ریش  وانیدو ل  ی که حاو   ینی. خدمتکار با سدی کش  ی بلند  آه

مجبور شد دستش را از دست   وایشد. ش کیداغ بود به ما نزد

  ر ی ش  وان یل  یکین  کند. آ  نش یگزیرا جا  ر یش  وانیمن جدا و ل

 .را هم من با دست رد کردم 

 خورم یمن نم_

معطل  خدمتکار  ش   یبدون  و  آشپزخانه  به  بدون   وایبرگشت 

که   یماه  کی  نیا  یرا مزه کرد. در ط  رشیتعارف و اصرار ش
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هم شده مرا در تنگنا و اجبار قرار    کباری  ی اش بودم برادر خانه 

بود حت بحث خوردن    ی نداده  غذا  کیدر   ا ی  شتریب  ی قاشق 

  ن یا  ی ر. و من بلد نبودم که چطودنی زودتر خواب یها کمشب

 ی و درشت   زیاز هر اجبار ر  یته  یکنم، زندگ  یرا زندگ   یزندگ

 .را

م  یل یخ  یدلتنگ_ درکت  تجربه   کنمیسخته،  هم  ش چون 

 ی دلت به حد   ی. گاه کنمیم  یاهاش زندگ کردم و هم دارم ب

ا  یکنیکه آرزو م  شهیتنگ م که   یرو داشت  نی کاش قدرت 

 قه یچند دق  ی و برا  یاون آدم رو در خارج از ذهنت مجسم کن

  وسفی...  ی و محکم فشار بد  ی ر یآغوشت بگ  ی هم که شده تو

نیدن  نیا مهربون  اصالً  آدم   ستیا  با  و    ی هابخصوص  دلتنگ 

م  یگاه مجبور  رو  دلت  ا  کنهیهم  انتخاب.  و    نکهیبه  بمونه 

بشه   دن  ایخون  بشه...  و سنگ  نامهربونه   ایبره  که  همونقدر 

با زور و اجبار دخترم رو   ی روز  هیهم هست. محسن    بیعج

خودش    اریازم گرفت و از مادرش دور کرد حاال پسرش با اخت
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که    ی به اون روز  ی من تا از پدرش دور باشه! وا  شی پ  ومدها

 .شهیم یدنی. حال و روزش دیمن شی بدونه تو پ

[26.06.21 23:38] 

#۲۴۱ 

بار که حرف  ی تن صدا  شیصدا هر  و  را داشت   زدیم  ی پناه 

 .کردی پخش م  میبرا یاز دلتنگ ی نوار شیصدا

عمو اون هم ندونه... زن  چوقتی ه  دوارمیو ام  دونهیفعالً نم_

گرفتن حضانت پناه هر    ی . براارمیروزها رو خوب به خاطر م 

بابا و مادرجون رو مجبور  و خان  ومدیو پدر کوتاه ن  ی کرد  ی کار

بچه تنها   نیا  گفتیپناه و مدام م  یبه قبول سرپرست  کردیم

  به یغر  هیدست    ریببره ز  واون  خواد یم  وایبرادرمه و ش  ادگاری

 .بزرگ کنه 

 .گرفت بغضش
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 یاون خونه زندگ  ی منو مجبور کنه تو  خواستی محسن م_

 .بشم ایشدم تارک دن وهیکنم و چون ب

 .شیهاحرف  انیم  دیدو  حرص

بجز خودش   کنهیمرد زورگو و سنگدله که فکر م  هیمحسن  _

عقل و شعور نداره. اگه بخاطر دل پناه نبود هرگز    ی اگه یکس د

. دادمینم  رانیا   ی به ازدواجش با آرشام و موندنش تو  تیرضا

  ی منه، هر دومون بخاطر فرار از دست مرد  ی االنِ تو گذشته 

  م یپناه آورد  نجایاکنه به    دشیعقا  ی ما رو برده   خواستیکه م

 .خودم شیپ  ارمیهم پناه و آرشام رو ب  ی روز هی دوارم یو ام

برا  در کردم  آرزو  لحظه  ن  ی آن  نمک  شیآرزو  افتنیتحقق   .

تحمل پناه و آرشام را کنار هم و در    گرینشناس نبودم، فقط د

 !خودم نداشتم. سخت بود یکینزد

م  شه یهم_ بد  تو  بن  ی حت  گهی از  تونی امیاز  من  عمرم    ی ... 

  ی وقت  شهی. اعصابم خرد مدمیشما دو تا ند   یبه خوب  ییهاآدم 
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شما    میریما رو مجبور کنه تا بپذ  خواستیکه م  فتهیم  ادمی

 .د یستین یخوب ی هاآدم 

 .لبخند زد یبه شکل مضحک نبار یا

و آرزوهاش کنار اون مرد  یفرزانه که جوان چارهی... بدونمیم_

از    ی حسرت دور  ی و دفن شد و حاال هم بخاطرش داره تو  ریپ

 .سوزهی فرزندش م

 .نیی چشمش افتاد پا ی اشکش از گوشه  ی قطره 

 ابونیگرگ ب  بی داره. خدا نص   یفرزانه چه حال  دونمیمن م_

 .از فرزند رو  ی هم نکنه دور

پ  نهی ... داغش بر دل و سمادر حک شده بود. اگر    امی شانیو 

 آوردم ی و با خودم م  گرفتمیرا داشتم دستش را م  ارشیاخت

 .دها از پدر دور بوکه فرسنگ  یینجایبه ا

پ _ داره  افتاده   شی عادت  مسخره   نی ترپا  رو    نیترو  اتفاقات 

  رقابل ی گناه غ  هی مستدل و    تیجنا  هینشون بده که انگار    ی طور
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چ همه  از  رفتارهاش  با  بوده.  حت  زی بخشش  شدم  از    ی زده 

و    ترسمیکرده که ازش م  فیخدا رو برام تعر   ی . طورنشید

هم ندارم.  م   شه یدوستش  خدا  عذاب  از    هی  گهیاز  نشد  بار 

 نی پرستیبابا مو خان  نیامیکه تو و بن  ییبخشش بگه. من خدا

ش که بابام هر روز انواع و اقسام شکنجه   یرو قبول دارم نه اون

م  ی تو برام  رو  عبادتش    یی. خداشمردی جهنم  مادرجون  که 

باز آ. من اون خدا رو    یصد بار اگر توبه شکست  گهیو م  کنهیم

 .ست دارمدو

[26.06.21 23:38] 

#۲۴۲ 

 ز یم  ی را رو  ریش  وانیو ل  دیجلو کش  یزحمت خودش را کم  به

دستانش دو طرف صورتم نشست و با نگاهش    نبار یگذاشت. ا

 .د یورز تناسبیعشق و محبت ب 

ز  ییجا  هی_ بودن،  شاد  با  که  رنگ  با یخوندم  بودن،   یبودن، 

به بهشت رفت،    شه یو آواز خواندن هم م  دنی رقص  دن،یخند
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که راه بهشت   ستین  نیو انسان... مشکل ا  میخوب باش   هیکاف

که راه شاد شدن و شاد کردن رو    نیمشکل ا  م یرو بلد نباش

  انسان مهمه اما نه اونقدر که خوب بودن و    ی. بندگمیگم کن

 وار ید  ی ه گوشهکه افتاد   ت یاهمیو ب  ک یکوچ  ز ی چ  ه یبودن رو  

اسالم دافعه شده نه    ن ید  ی اخالقش برا  نی. محسن با امینیبب

با تو رو هم خوب م  لیجاذبه. دل   ی گیاگه م  دونم،ی رفتارش 

درون تو هست رو    ی زیخاطر که اون چ  نیازت نفرت داره به ا

 .شده نفرتش فقدان باعث خشم و  نیخودش نداره و ا

 .آخرش را نتوانستم بفهمم جمله نیا

 ...که یدونی م زیزن عمو شما چ_

 .حرفم منصرف شدم  ی به سالن از ادامه ن یام یورود بن با

 ؟ ی امروز چطور وسفیسالم _
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مرد خوب بود، چقدر انسان بود، چقدر مهمان نواز   نیا  چقدر

که پدر به او نسبت    ییهایژگیبود از و   بهیبود، چقدر دور و غر

 .دادیم

 خوبم_

 .برخاست و سمتش رفت وایمن نشست. ش ی مبل روبرو  ی رو

 و؟یاستود ی ریم_

 .مبل کنار خودش نشاند ی را گرفت و رو وایش دست

حتماً برم. امروز صبح هم بخاطر تو بود که جوزف   دیآره با_

  .نرفتنم نشد ری گیپ

باورم نم  هنوز بن  شدیهم   یمیو دوست صم  لیفام  نیامیکه 

بزرگ  وا  یخواننده  جوزف  و    زمن یمثل  خواننده  باشد. 

  ش یهاکردم و ترانه   یلب خوان  ش یکه بارها با صدا  ی آهنگساز

 .کردم اشنیکه داشت تحس  ی ارا خواندم و به خاطر حنجره 
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صدا_ خ  ی من  رو  حت  ی لیجوزف  دارم  از    یدوست  تا  چند 

 .هاش هم حفظ هستمآهنگ 

نداشتم احساس کردم   یبه زبان آلمان  یهنوز تسلط کامل  چون

بند  نیامیبن نوع جمله  خاطر  درست   ی به  را  منظورم  غلطم 

 :زد و گفت ی لبخند وای. شدهینفهم

نظرت راجع بهش عوض    ش ین یبب   کی اگه از نزد  کنمی فکر م_

به   ی ادیز  لیو م  کنهینم  یاحساس راحت  یبشه چون با هرکس

 .عادت نداره  دنی هاش به خندلب   نطوری حرف زدن نداره و  هم

[26.06.21 23:38] 

#۲۴۳ 

 .و گرمش کرد دیچ یپ وایکت شد و دور ش  نیام یبن آغوش

  ستند؟یبه هم ن  هی شب  ی زیدو تا به طرز شگفت انگ  نیا  وایش_

 .لبخندش را مبدل کرد به خنده وایش
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پ  هیشب  یلیخ_ اگه چند سال  نظر من  به    ی نیب  شی هستن 

بود تا عملش کنه و شباهتش به   نیشکست حکمتش ا  وسفی

 .جوزف رو به نود درصد برسونه

ته   زدمیکردن را هم پس م  یزندگ  یکه حت  ی اآن لحظه   در

خوشا حس  ا  ی ندیدلم  از  شب   نکهیداشتم    ی خواننده   هیمرا 

 .دانستندی م زمنیمثل جوزف وا یقدرتمند و بزرگ 

 !جذابه  یلیاما اون خ_

 .زد یچشمک نیامیبن

 پیت   نیالبته نه با ا  یتو هم هست_

 .بزرگ وسط سالن رفت ونیزیبرخاست و سمت تلو وایش

چ  ن یامیبن_ به   ه ینظرت  رو  اون  آلبوم جوزف  انتشار  از  بعد 

 باهاش آشنا بشه؟  کیاز نزد وسفیتا  میمون دعوت کنخونه

 نی ری ش  ی ایرو  کی  نم،یبیلحظه احساس کردم خواب م  کی

 .شدن نخواهد داریدلم ب  شد یکه باعث م
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 ؟یکنیمنو مسخره م  ی زن عمو دار_

 .را باال برد ونیزیتلو ی صدا

هات به  رو خاموش نکن و بذار گوش  ونیزیصد بار گفتم تلو_

آلمان  دنیشن حت  یزبان  کنه  به    یعادت  دقت  با  اگه 

باز هم   یگوش نکن  شه یپخش م  ونیزیتلو  ی که تو  ییهامکالمه 

و با تلفظشون    ره یگی کلمات قرار م  انینوع ب  ری ذهنت تحت تاث 

م بود  رانیا  ادمهی.  یشیآشنا  م  ی که   ی اهجزوه   گفتیپناه 

 ی. حاال که اومد ی خوندی و م  یداشت یآموزشگاه زبانش رو برم

 ؟ی رو ندار شی ریادگی آلمان حوصله 

[26.06.21 23:38] 

#۲۴۴ 

شده بودم    داری نبود که از خواب ب  شتریساعت ب  کی  نکهیا  با

 .امدی باز هم خوابم م
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عالقه دارم و به خاطر    یلیآلمان خ  یقیمن به سبک موس_

و    شستمیهاشون بشم شب تا صبح مترانه   یمتوجه معن  نکهیا

  .کردمیحفظشون م

 .که جوابش را جا گذاشته بود به خاطر آورد  یسوال وایش

هر آدم    ایکه تو    دمیجسارت رو به خودم نم  ن یمن هرگز ا_

گفتم و جوزف دستپخت   ی رو مسخره کنم. کامالً جد  ی اگه ید

درخواست دعوتمون رو   رممکنی دوست داره غ  یلیمن رو خ 

 .رد کنه 

ستم  بود که باز هم نتوان  ر یقابل تعب  ر یغ   میبرا  ایرو  ن یا  آنقدر

 ی ها اش و آهنگ معرکه  ی با آن صدا زمنیقبول کنم جوزف وا

  ست یو دور ن  یافتن یدست ن  می مثل سابق برا  گر ید  رشینظیب

حت کس   یو  بن  یآن  حال  ن یامیکه  در  رو  ی بارها  مبل    ی که 

او صحبت کرده    ادوستانه ب  یلیخ   لشیاش لم داده و با موباخانه

 .شده جوزف است یاز دستش هم عصبان یو گاه
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م_ نباشه.   ی زی ناهار رو چک کنم چ  زی م  رمی پسرها من  کم 

 .ن یدوست ندارم منو معطل کن دی ایزود ب یلی صداتون زدم خ

ش  با شدن  جلو  وایمحو  توجه  ی از  معطوف  چشمانمان  ام 

 .شد  نیامیبن

 خوشحاله  یلیدر کنارت خ وایش_

 .زد ی حرف را نداشت دستپاچه شد و لبخند نیا انتظار 

من قبل از    وسفیخوشحالم.    شتر یب  یلیدر کنار اون خمن  _

ابر پراکنده. اون بود   کیباد سرگردان بودم و    کیمثل    وایش

زندگ و  به من  ع  هی  میکه  در  و  ز  نیشکل مشخص   با یحال 

بزرگتر دیبخش م   کیکه    یحماقت  نی.  ا  تونهیمرد   ن ی بکنه 

نقش   که  زندگ  ک یهست  در  رو  کنه    ش ی زن   ایکمرنگ 

 ی زی ها در هر چ. زن رهیبگ  دهیناد  ی همکار  ی رو برا  هاشییتوانا

و خلق    ی. سازندگبخشنیدخالت داشته باشن بهش ظرافت م

  .هاستذات زن ی کردن تو
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که ما را به رفتن    دیاز داخل آشپزخانه به سالن رس  وایش  ی صدا

بالفاصله برخاست، اما قبل از    نی امی. بنکردیدعوت م  زیسر م

 .کرد   لیاش را تکمرفتن گفته 

از سربازها دچار    ی ادیاول، تعداد ز  یجنگ جهان  انیبعد از پا_

هنگام   ن یو نقص عضو در صورت شده بودن. در ا  تیمحروم 

 ،ییهاساز به اسم آنا کلمن، با ساخت صورتک زن مجسمه   کی

  ن ی و باعث شد اشد    کی پالست  یپروتز و جراح  نیگذار اول  هیپا

خودشو و  برگردن  جامعه  به  دوباره  بتونن  تو  نافراد   ی رو 

زندونخونه  ی هااتاق  و  حبس  ادامه   یهاشون  از  و   ی نکنن 

به جامعه برگردن.   ر یمنصرف نشن و بدون ترس و تحق  یزندگ

شا زن  دی مردها  ولبدون  بشن،  موفق  اون  یها  خبا   ی لیها 

 .شنیم رتریتر و شکست ناپذموفق

[26.06.21 23:38] 

#۲۴۵ 
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ز  ن یام یبن  دگاهید توانا  ی رو کرد. مرد  رویمرا  را  زن  ییکه  ها 

جسمان بُعد  به  ستا  کردینم  شانی محدود  قابل   ش یو 

بدانستیم ب  شی...  ب  ی هاحرف   ش یاز  نظرم  از   ارزش ی پدر 

را    نیامیاز اعتبار ساقط شد. او بن  شیهاجلوه کرد و قضاوت 

برا تعر  ی چگونه  او    فیما  چگونه  من  حال  و  بود    را کرده 

 !دمیدیم

رفتم. دوست داشتم به   یبهداشت  سیو سمت سرو  برخاستم

لحاف گرمم بروم. چند    ری به داخل اتاق و ز  زیرفتن سر م  ی جا

بود که ش از ترک خانه  بعد  با   وایروز  و  تماس گرفت  با من 

 ی حالم شد و خواهش کرد به خانه برگردم وقت  ریگ یپ  ینگران

 یی در آن خانه جا  گرید  دیکردم فهم  فیتعر  ش یماجرا را برا

دعوت کرد، ابتدا باورم نشد و    ن یو مرا به برل  ست یمن ن  ی برا

 ی نه یکه گفت هز  یتعارف، اما وقت  ی دعوت را گذاشتم پا  نیا

ه تعارفش باورم شد ک  ختهیرا به حسابم ر  مایهواپ   تیبل  هیته
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باشد    ی راز  نیقسم خورد که آمدنم به برل   ینبوده و حت  یالک

 .خودم و او نیب

مرا تنها نگذاشت.    ی الحظه   نیام ی بن  نیبه برل   دنمی محض رس  به

  توانست یدر کالس زبان ثبت نامم کرد و هر روز عصر اگر م

م نم  ایدنبالم    امد یخودش  را  راننده   توانستیاگر  اش 

 یکی  یحت  دادیتا مرا به کالس برساند و اجازه نم  فرستادیم

به دو    ک یها نزدهم شب   وایجلسه را هم از دست بدهم و ش

. دادی را به من آموزش م  یزبان آلمان  انهیساعت اصطالحات عام

اقامتم را فراهم    ی زود کارها  یل یسپرده بودند تا خ   شانل یبه وک

بن ب  نیام یکند.  اتاقم  از  تا پشت   دیکشی م  رونیبه زور مرا  و 

  داد یرا به دستم م  تارشی . گکردی نم  میوسط سالن رها  ی انویپ

 ارم ی بود را با تواضع در اخت  یق یموس  بهو هر آنچه که مربوط  

 .گذاشتیم

کالس زبان و بعد از اتمامش    ی مگر برا   رفتمینم  رونی خانه ب  از

چند    ی به خانه.  امکانات االن آرزو  گشتمیهم بالفاصله برم
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بن ساله و  بود  ش  نیامیام  بها  وایو  استعدادم  هر  شگرف    ی به 

خانه   ییشکوفا  ی برا  دادنیم در  که   کردم یم  یزندگ   ی او 

عضو  یقیموس د  ی هم  و  بود  شده  آن  نبود   یاجیتاح  گر یاز 

تختم پنهان کنم...   ریو ز  چمیپتو بپ  ی را از ترس پدر ال  تارمیگ

که داشتم را    ینستوه  ی ه یشحال نبودم؟ چرا روحپس چرا خو

ا تا  و  داده  دست  ضع   نیاز  ام  فیحد  چرا  بودم؟  به    د یشده 

م   امی زندگ کمتر  روز  به  نبودم؟    شد؟یروز  خوشحال  چرا 

م کجا   کردمی احساس  هر  ب   ایدن  ی به  به   رومهم  دستم  باز 

سعادت تا ابد از دستم    نیو ا  رسدی نم  یو خوشحال  یخوشبخت

پ  ی فرار در  مرا  عاقبت  و  خواهد    افتنشی  یاست  نفس  از 

 .انداخت

عادت   ایاز من بود    اشیتیپدر و نارضا  نیبه خاطر نفر  یعنی

زندگ ادامه  به  و    ک یکه    یبدون کسان  ینکردن  وابسته  عمر 

 !شان بودم؟دلسپرده 

[29.06.21 00:29] 
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#۲۴۶ 

 :پناه

 ی انداختم و دستانم را تو  میها شانه  ی دو بند کوله را رو  هر

 .کردم  یمخف امیصورت ی گرم و نرم پالتو ی هاب یج

گذشته بود. با   ی هادر زمستان امسال پُر بارتر از سال   آسمان

قدم زده بودم و    یتا پارک ساع  عصریدار از ولپاشنه   ی هابوت

کم داشتم  دوست  هم  باز  اما  بود،  گرفته  درد  زمان    یکمرم 

  .به خانه  دنیرس  رید ی بخرم برا

تماس   وسفی  ی مرتبه با شماره   ستیاز ب  شتر یطول روز ب  در

که خبر از خاموش بودن دستگاه   یزن  ی و هر بار صدا  گرفتمیم

  .شدی م بمینص دادی مورد نظر م

درد   شه یها... تا همنبودن  ی هیبق  فرق داشت با   وسفی  نبودن

 !نبودنش نیداشت ا
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جلوتر از خودم   ی گرفتم و به کم  یرا از سنگفرش برف  نگاهم

بود    ستادهیا  یپسر جوان  یمقابل پارک ساع  ی دادم. کنار دکه 

 ی و خال  گاریپک زدن به س  نی. ژست پسر حدیکشی م  گاریو س

بود. غرق شدم در نگاه   وسفیبه   هیاز دود شب اشنه یکردن س

داشته    به یبه آن مرد غر  یواشکیداشتم    یکه سع  ی او توجه 

 ان یم  ییباشم. دلتنگ بودم و از مدام مجسم کردنش در جا

باوقاحت نسبت    ی نطوریهم خسته شده بودم که ا  الیوهم و خ 

س غر  کی  ی ساده  دنی کش   گاریبه  نشان   به یمرد  واکنش 

 .دادمیم

  ه ی نقل  لهیروزها کمتر از وس  نی من ا  اعتراف کنم...  خواهمیم

شهر بگردم    نیدر گوشه و کنار ا  ادهیپ  ی تا با پا  کنمی استفاده م

به د  وسف یبه دنبال   باشم  پ  دنشیو دلخوش  کردنش.    دایو 

شهر گم   نیا  یشلوغ   انیخودم را هم در م  یاوقات حت   یگاه

 ی برا  میبه جستجو  دادمیبه خود، ادامه م  اعتنایو ب  کردمیم

  .وسفی افتنی
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 دن ید  ی دلم برا  دانمی! فقط مستیحسم چ  نیاسم ا  دانمینم

 .تنگ است کی از نزد وسفی

  ی رو ختی برف با شدت ر  ی هادامنشان را تکاندند و دانه   ابرها 

تا  از مغازه   یکی  ی اکالسکه   بانیسا  ری. زنیزم ها پنهان شدم 

لخت شهر رخ به رخ شدم.   ی نشوم و با فضا  سی خ  نیاز ا  شتریب

رفتن  بع از  هم  قاً یدق  وسفی د  حال  من  بود.   نیحال  شهر 

  .خبندانیزمستان شده بود، سرد و  امی زندگ

فرار   هیبدور از چشم بق  وسفی ها من و  زمستان  ر،یبخ   ادشی

تا    میکردیم خانه  س  کیاز  لبو  ریدل  و  دوره   ی از  گردها 

به هر    میبلند بخند  ی و با صدا  میبخور  شانهیپر ادو  ی هایباقال

 ی هاکاسه  ی . سه نفرآمدیآرشام هم م  ی. گاهی امسخره   زیچ

سرکه و گلپر و    یو با کل  میگرفتی را در دست م  یبزرگ باقال

 ی باقال  اهیسر س  وسفی.  میخوردی و م  میکردیدار م نمک طعم

م جدا  دندان  با  د  کردیرا  سر  ت  گرشیو  مانند    وپ یرا 

  فتد یبزند و ب  رونی تا قسمت نرمش ب  دادی فشار م  ردندانیخم
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کل   ی تو آرشام  و  من  ا  م یدیخندیم  یدهانش.  طرز    نیبه 

ر  فهممی خوردنش... حاال م آن  فقط  ما  را   ی پنهان  ی وزهاکه 

 .م یکرد یزندگ

[29.06.21 00:29] 

#۲۴۷ 

تو  ی هادانه افتادم  باز  شد.  کمتر  و  کوچکتر    ر ی مس  ی برف 

پر شده بود از غم و   وسفیکه بعد از    ی ابرگشت به خانه. خانه

 .اندوه فراوان

را به زبان آورده بودم   وسفیخلوت اسم    ی که تو  یآن شب  از

بزرگ بود    اشی آرشام سرد شده بود. قهر نکرده بود، اما دلخور

به هردو  بودم  ب  مانیو من زمان داده  به    شتر ی و  تا  به خودم 

آنشب آرشام را دانه به   ی هافکر کنم و حرف   وسفی  ی هاحرف 

آرشام را روا    ی هاچرا تهمت   دانمی... نمیدانه در ذهنم حالج

از قبل احساس   شتر یب  گذشتیکه م   ی ! چرا هر روزدانستمیم

 !است یآرشام با من ناتن یعالقه و زندگ کردمیم
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و از    زدم ی ام سر باز مآنشب آرش  ی هاسو از قبول حرف   کی   از

 ی سپر  وسفیاز اوقاتم بدون فکر کردن به    ی الحظه  گرید  ی سو

  ی برا   ی ریو مس  دنشید  ی برا  ی دی ام  گریکه د  یوسفی.  شدینم

 .میکردینم دایبازگشتش پ 

. که برگردد  میکردی دعا م  شیبعد از هر نماز برا   ی دیاوج ناام  در

  ی مهلت ندهد برا  گریکه د  فتدیچنان به جانش ب  یکه دلتنگ

 .اشی خبریب نیا ی ادامه 

مثل جان کندن    ی باشد خوددار  انیکه در م  وسف یاسم    چرا

آرشام فکر کنم،   ی هابه حرف   خواهدی ...! دلم نمشودی سخت م

ابراز عالقه  ب  وسفی  ی دوست ندارم  باور کنم،  از فکر    زارمیرا 

راحت و بدون   الیکه مانع فکر کردن با خ  ی زی کردن به هر چ

 .شودیم وسفیحساس گناه به ا

بعدش و    ی و روزها  قینه دقا  کردمی به برگشتنش فکر م  فقط

داشت   انیجر  نی ب  ن یکه در ا  یو احساس  فیمشخص کردن تکل

 .انتخاب کنم یآن اسم ی برا خواستمیو من نم
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  گفت،یم  ی طور  شهیو هم  یبود از گفتن خداحافظ  زاریب  وسفی

م وجدان  عذاب  که  باش  خودت  مراقب    یگرفتی مراقب  اگر 

زد بر    د ییآنشب با گفتن خداحافظ مهر تا  یول  ؛ی خودت نبود

سفرش و دور شدنش. اگر قصد داشت برگردد که اصرار    تیبل

 !نداشت خدا مرا نگه دارد

کم داشت خودش را  هوا کم  ییکوچه. روشنا  ی به ابتدا   دمیرس

ام  کوله   ب یرا از ج   دی. کلتباخی جذاب آسمان م  یاهیبه س

آشپزخانه   رونیب و  اتاق  کردم. المپ  باز  را  در  قفل  و  آوردم 

  ی پا  ی . جارونی بود ب  ختهیروشن بود و نور زردش از پنجره ر

برف در    ی دوز  له یبود و مل  دایپ   اط یح  ی چند نفر هم تا آنسو

 ن یاز ا  ییبایز  ی باغچه جلوه  ی درختان تو   ی تنه  ی رو  ی ارهایش

 .کرده بود ینقاش  عتیبوم طب ی فصل را رو

تزئ  ی ورود  ی هاپله  سمت هالل  تنها    ی رو   ینی رفتم.  در  سر 

ساخته   ی شده بود و طور  ی کار  یاز خانه بود که کاش  یقسمت

و در    شدیبرف و باران م  زشیها مانع از رشده که در زمستان
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مستقتابستان  تابش  مانع  خان   م یها  روآفتاب.  در    ی بابا  سر 

  ری نوشته بود تا هنگام ورود و خروج از ز  میاز قران کر  یاتیآ

خانه بود چگونه دوام    نیعاشق ا  وسفی .  میرد شو  یقران  اتیآ

 !شیهاخانه و آدم   نیهمه مدت دور بودن را از ا  نیآورده بود ا

[29.06.21 00:29] 

#۲۴۸ 

جا  نیا  در هر  کردم  دعا  ح  نیا  ی لحظه  هست    ن ی کشور 

نگاهش به   شیها عبور از کوچه   ای  شی هاابانیخ  ی تو  دنیچرخ

بابا، خان  ی خانه  ی تا دلش تنگ شود برا  فتدیب  ی اخانه   نیچن

  فتد یهر روز چشمش به صدها مرد و زن کهنسال ب  کنمیدعا م

که...    کردمی بابا و مادرجون، دعا مخان  ی تا دلش تنگ شود برا

که فقط از   یی! دعامیگوی را م  میاست نه؟ دعا  بیچقدر عج

 !کردم یرا طلب م وسفیخدا دلتنگ شدن 

 .آگاه بودم  یخاطر باشد که از قدرت اجبار دلتنگ  نیبه ا  دیشا
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دلتنگ شدنش    ی ما و دعا برا   یدلتنگ   نیاگر از ا  وسفی  یعنی

 !از خودش؟ کشدیباخبر باشد خجالت نم

فصل سرد و سخت رفته بود   ن یا  ی عمو خانه نبود و تو  زن

و مادرجون هم اصرار کرده بود که همراهش برود، اما   ارتیز

سن و    نیشدنش در ا  ضیچون مر  میبابا اجازه ندادمن و خان

 ی مدت به همه   نیا  ی خطرناک بود. زن عمو ط  یلیفصل خ 

  از باخبر شدن    ی براو مقدسات متوسل شده بود    یارتیاماکن ز

 .نگرفته بود یحال پسرش و افسوس که فعالً جواب

خودش او را به مشهد    نباریمحسن هم مجبور شده بود ا  عمو

 .به او نداده بود یاعتراض نیکوچکتر  ی بابا اجازه ببرد و خان

 .دور سرم دمی چی گرفتم و حوله را پ ی آب گرم دوش

 باباسالم خان _

روزها کالسات    ن یا  یماهت باباجان. خسته نباش  ی سالم به رو_

 شده یطوالن یلیخ
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کنار    یجانمازش را تا کرد و در حد فاصل دو پشت  مادرجون

 .گذاشت  نهیشوم

و هوا   تریهاش طوالنو شب   شهی تر مزمستون روزهاش کوتاه _

خاطر فکر   نیبه هم  شه،یم  کی ساعت پنج عصر به بعد زود تار

 شده. مگه نه مادر؟  ی نپناه طوال ی هاکالس  یکنیم

[29.06.21 00:29] 

#۲۴۹ 

 .دمیرا محکم بوس شانیهردو ی گونه

  ر ی از مس  یمدته که نصف  هی  یقربونت برم، ول   یگی درست م_

 .گردم ی برم ادهیبرگشت از دانشگاه تا خونه رو پ 

را وسط اتاق به پا   یرا خاموش کرده و کرس  نه یشوم  باباخان

آن پر شده بود با    ی که رو  ی اجانانه   یآتش  یکرده بود. کرس 

م  لیآج تازه...    ی هاوه یو  و  ا  وسفیخشک   ن یعاشق 
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بود.    نیا  یکرس  ریز  ی های دورهم آن   یعن یفصل  در  االن 

 شود؟ی م دایپ یکه اقامت دارد هم کرس ی اخانه

خدا خواست    دیشا  ؟ی ری رو بگ  وسفی  ی شماره   شه یجان مپناه _

 .دونمیم شهیاجل جونم م ش یخبریجواب داد. ب نباریو ا

 .پر کرد و با بغض و حسرت خواند  میبرا  ل یآج  ی اکاسه  باباخان

 .دارد یخوش آن خسته که از دوست جواب ی ا_

 .پاک کرد اشی روسر ی اشک چشمش را با گوشه مادرجون

برم  وسفمی_ م  گرده،یعاقبت  ا  شهی باالخره خسته  هم    نیاز 

آدم  ،ی دور م   زاد یمگه  چقدر    تونهیچقدر  برنگرده؟  و  بره 

 .اره یم رو از پا در م بچه ییتنها بمونه؟ تنها تونهیم

ب  ده یچروک  دست فشردم.  و  گرفتم  را  بابا  سال    ستیخان 

  وسف ی. انگار که از شب رفتن  ی غمِ دور   نیکرده بود ا  رترشانیپ

 ق ی عم  نگونه یکه ا  گذشتی م  کسالی  ی به بعد هر روز به اندازه 

 .مانگذاشته بود بر جسم و روح ر یتاث
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 ش ی با انگشت شست و اشاره چشمانش را فشرد و صدا  باباخان

 .از آرامش شد یخال

ن  مونوسفی_  د ی از خدا پرس”السالم  هیعل“  ی. موس ستیتنها 

  ی در جوابش گفته شد، ان  افت؟یاو را    توانیم  شتر یدر کجا ب

دل  در  من  المندرسه؛  القبور  و  المنکسره  القلوب   ی هاعند 

  ی هاام. خدا خودش گفته در قلب کهنه   ی شکسته و نزد قبرها

  شتر یب  نما هم شکسته پس اال  وسف یشکسته جا داره و قلب  

 .با خداست ی اگهیاز هر زمان د

بهانه  هیگر  خواستی م  دلم اما  برا  ی اکنم،   ی سرخ  ی نداشتم 

 .چشمانم در برابر آرشام

 عمو محسن بود   ری همش تقص_

در  ی برخاست و سو دم،یزد که نفهم یلب حرف ریز مادرجون

 .رفت
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سر به غذام بزنم سر نرفته باشه و شعله رو خاموش    هیمن برم  _

 .کرده باشه

را  بابا موافقتش  سرش، خانمحض رفتنش و بستن در پشت   به

 .نظرم اعالم کرد  نیبا ا

[29.06.21 00:30] 

#۲۵۰ 

طرف    هیطرف پسرمه و    هیبگم!    یچ  گهید  دونمیجان نمپناه _

نفرنوه رو  محسن  اذ  نشیم.  و    تشیکنم؟  گله  ازش  کنم؟ 

ا   تیشکا باباجان  نیکنم؟ تف سرباالست  اول  کارها  . دودش 

  شتر یهم بشه اوالدمه. ب  یچشم خودم چون هر چ  ی تو  رهیم

رفت   وسفمیکه    ی ندارم. از روز  حتیحق دخالت و نص  نیاز ا

جواب    ا یهم رفته ده تا حرف باهاش نزدم که اونم    ی االن رو  تا

وقت   ه یکه    های در مورد حساب و کتاب مشتر   ایسالمش بوده  

محسنحق  نشه.  رنج   دونهی م  الناس  دستش،    مید یچقدر  از 

 اد؟ یندامت به چه کار ما م  نیاما ا ده،یو بروز نم مونهیپش
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دانه  با تو  لیآج  ی هاانگشتانم  ز  ی را  .  کردمیم  روروی کاسه 

برا  یخوب  یسرگرم خ  ی بود  نگاه  داشتن  نگه  از    سمی دور 

 .باباخان

رو   ش یو بزرگ   ی احساس برتر   شهیحق باشماست... عمو هم_

 کوبهی م  حتیو بعد به شکل نص   گنجونهیهاش محرف   ی تو

و از    یباش  زاریب  هاشحت یاز نص  شهیصورت آدم و باعث م  ی تو

فرار  نصی حضورش  تنها  حتی.  به  خودش  و   ییکردن  تلخه 

زبون   نیعمو با چن  نیاونوقت فکر کن  ستین  یهرکس   ندیخوشا

طرز   ب  ی فکرو  نصح  انشیهم   ه یشب  شهیهم  هاش ت یکنه. 

 .سرزنش کردنه

دلم و زبونم عاجز از گفتنش...    ی تو  اده یآخ باباجان... حرف ز_

بخور تا شام   ی زی چ  هی  ی اخسته   زم؟ یعز  ی خورینم  ی زیچرا چ

 .شهی آماده م
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  ر یدر مس   نکهیا   ی بزرگ و سفت الزم داشتم برا  لیمغز آج   کی

ببرد.    نییبغضم را هم همراه خودش پا  میرفتن از گلو  نییپا

 !فندق چطور است؟

 ون؟ ی زیتلو ایرو روشن کنم  ویراد_

 .انتخابم شد فندق

 .نیرو روشن کن  نیهر کدوم دوست دار کنه ینم یفرق_

از   ییبایگذاشت. آهنگ ز  یکرس  ی را روشن کرد و رو  ویراد

آشنا نبود در فضا پراکنده شد.   میبرا  شیکه صدا  ی اخواننده 

 .یبامفهوم  ی متن ترانه  نطوریداشت و هم   یقشنگ ی صدا

بود و   نجایهم ا  وسف ی  کاشی فکر کردم که ا  نی به ا  ناخودآگاه

هم  شن  شهیمثل  ز  کی   دنیبا  م   بایآهنگ  و   شد یخوشحال 

 .کردیم اشیقیموس ی هااش و نتترانه  ل ی شروع به تحل

[29.06.21 00:30] 

#۲۵۱ 
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دل  دانمینم سال  یلیچه  که  زمان  داشت  هر  بود    ک یها 

  ی خواننده   کیاز    بایز  ی اترانه  ا ی  دمیشنینواز مگوش  یقیموس

 گذشت یبودم که خوش م  یدر مکان  ای  کردمی م  دایگمنام پ 

و افسوس    کردیرا طلب م  وسفی  افتنیناخودآگاه ذهنم حضور  

  شنود؟را ن  یقیموس   نیا  ستین  ف ی ح  ست؟ یکه چرا ن  خوردمیم

 !ندیمکان را بب  نیو ا دیایب کاشی ا

او را طلب کرده بودم و تا به   یی بایدر هنگام کشف هر ز  من

پ   نیا ا  ریگ یلحظه  فکر    نیعلت  چون  بودم  نشده  طلبم 

از خودم بپرسم،    دیداشته باشد و حال با  یخاص  لیدل  کردمینم

 چرا؟ 

من   وسفی  هاستسال و  است  من  مفرد  شخص  دوم 

 !دانستمینم

 توانمیکه خودم نم  ییچراها  نی برگردد و جواب ا  دیبا  وسفی

مثل آرشام من را در هنگام    دیپاسخ بدهم را پاسخگو شود، با

با خودم آشنا شوم    شتریکند تا ب  فی بودن در کنار خودش تعر
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 ی تابیب  نیا  ی عنوان برا  کیوجودم هست و    ی و بدانم در کجا 

 !...کند  یمعرف  خودمبرگردد و مرا به    دیانتخاب کند. با  بمیغر

 ؟یجان خوبپناه؟ پناه _

 .خودم وا داشت  ییبابا مر از بازجوخان ی صدا

 جانم؟_

 .بزن وسفیزنگ به  هی دوباره  گمیم_

آن زن پشت   ی صدا  دنیبه شن  نانیرا گرفتم با اطم  اششماره 

  .غامش یخط و تکرار همان پ

خان_ اخاموشه  الل    نینکن  ی نطوریبابا...  زبونم  خدا...  رو  تو 

 .میشی م  چارهیمون بو همه  فتهیبراتون م ی اتفاق بد

 .را در دست گرفت اشح یرا خاموش کرد و تسب ویراد

 گم گشته به من باز رسان  وسفیرب آن  ای_

 حزن باز رسان تیب ی طربخانه کن تا
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 وسفی ی رساند عقوبیکه به  ییخدا

 به من باز رسان  زیمن ن وسفیزمان  نیا

 گل خندان به چمن بازنماند  یب یقرون

 آن نوگل خندان به چمن بازرسان  اربی

 مپسند  ایغم غربتش آزرده خدا از

 سفرکرده ما را به وطن بازرسان آن

 یمن بخشائ یشانیصبا گر به پر ی ا

 از طره آن عهدشکن بازرسان ی تار

نتوانستد مقاومت کنند در برابر    نیاز ا  شتر یچشمانم ب  عضالت 

 .ختند یو فرو ر  میهااشک نیوزن سنگ 

آگاه نبودم به داخل اتاق    اتشیکه از محتو  ی ابا کاسه  مادرجون

  ی بابا سوخان   ییسرااز حال عزادار ما و نوحه   خبری برگشت و ب

 .من آمد
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ها رو با ملحفه درز پنجره   نیآرشام که برگشت بعد از شام ا_

  .تنتون نره ی تا سرما تو دیبپوشون

 چشم مادرجون_

برداشت و پوست    ب یس  کیلحاف.    ری و ز  یآنطرف کرس  نشست

 .بابا دادکند. بعدش از وسط دو نصف کرد و به من و خان

 م از بچه   یخبر خوب دنی خدا دل شادمون کنه با رس_

 :میلب با هم زمزمه کرد ریز  همزمان

 ن یآم_

آمد. آرشام برگشته بود. برخاستم    اطیبسته شدن در ح   ی صدا

 .رفتن به استقبالش ی برا

 حرف   ی ول  شه،یبود و مثل هم  ی نسبت به هم عاد   مان یرفتارها

و    قیگودال عم   کی که    میدانستی مان نه. هر دو خوب مو نگاه 

رابطه   کیتار در تالش  مان حفر شده و هر چقو مبهم وسط 
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ب   دهی ناد  ی برا  میکن کردنش  پنهان  و  و    هودهیگرفتن  است 

 .داخلش  کند یاز ما سقوط م یکیعاقبت 

[01.07.21 01:32] 

#۲۵۲ 

  

 :آرشام

به دنبالم   عیشدم. ساسان هم سر  ادهیپ  نیکوچه از ماش  سر

 .شد ادهیپ

دم  _ تا  بذار  آرشام،  کن  خوب  صبر  حالت  تو  ببرمت.  خونه 

 ستین

  .کردم یام را داخل دهانم احساس مدرون معده اتیمحتو

 .ورتر برمدو تا خونه اون تونمی. خودم مستین  یاجیاحت_

 .من ی او هم خوب نبود، اما نه به اندازه  حال

 ...شو حداقل تا وسط کوچه نیخب سوار ماش یلیخ_
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  کمیقدم راه برم    دو   خوامیبرو م  گمیم  ؟یفهمیساسان نم_

 .دمیگند الکل م  ی م بخوره. بوهوا به سر و کله 

 .دیکش ی پوف بلند یعصب

 .یخب هر طور راحت یلیخ_

 ابان،یخ  ی محض سوار شدنش و بعد محو شدنش در انتها  به

 ی الحظه   ی و چشمانم برا  رفتمی م  قاجیراه افتادم سمت خانه. ق

 .زدیصورتم شالق م  ی رفت. باد سرد هم رو یاهیس

ام به  بار بدون خبر دادن به خانواده  نیاول  ی گذشته برا   شب

تو و  بودم  برنگشته  دورهم   یکی  ی خانه  دوستانم   ی هایاز 

هم شده فراموش کنم که    یساعات  ی شرکت کرده بودم تا برا

 .باشم، اما نشد یک دی هستم و با یک

بودم    شب گذشته تا االن که شروع صبح بود، کلنجار رفته  از

 .انتمیدروغ و خ   نی و همچن قتیبا خودم با دلم با عقلم با حق
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 ی وزن تمام جسمم را در خود حمل کرده کم   ییرا که گو  سرم

 .را برداشتم میهاقدم ی ادامه   وار یبه د هیباالتر گرفتم و با تک

بود، چند   شی کوچه در قُرق برف چند ساعت پ  ی پهنا  تمام

  ی در وسط کوچه مشغول پارو کردن برفِ رو  یجنوب  ی خانه

سر  را در پشت   ی شهردار   ی هانیماش  ی بودند و صدا  شانیهابام

 .دمیشنیکوچه م ی و ابتدا

شکمم بگذارم و محکم    ی ام باعث شد مشتم را رومعده   سوزش

 .عادت نداشت یدنینوش نیفشار بدهم. بدنم به ا

با   یوابمن به خ  ی ایساعت گذر زمان در دن   کردمی م  احساس

  ک ی   ی رو  حرکتیب  شی هاعمق مرگ فرو رفته است و عقربه

تکرار گذشته بود    یدر پ  یپ  می. روزها اندستاده ی عدد منحوس ا

 .شده بودم چیسرانجام ه  کی ری درگ یاتفاق چیو بدون ه

@sara_rsygan 

[01.07.21 01:32] 
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#۲۵۳ 

رفت و همانند   یاه یقدم مانده به در خانه باز چشمانم س  چند

 .ختمی فرور یمیفرسوده و قد ییبنا

مق  درد و    ی هااس یبا  شد  پراکنده  بدنم  تمام  در  متفاوت 

تو  ی هادانه منافذ    ی برف  از  پوست دستم آب شدند و سرما 

 .نفوذ کرد میهاها و استخوانپوستم تا عمق سلول

دق  دانمینم ن  قهیچند  ا  دانمیمگذشت،  در  مرا  نفر    ن ی چند 

... باالخره چشمانم  دندیسرد افتاده بودم د  نیحالت که به زم 

روشناکم توانست  تصاو   ییکم  و    ط ی از مح  ی ریرا جذب کند 

 .کند افتیاطرافش در

برف ستون بدنم   شی شده از آرا  دیآسفالت سف  ی را رو  دستانم

و    ستمیتوانستم سرِ پا با  زیکردم و بعد از چند بار افت و خ

 .خودم را به در خانه برسانم
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  میهاقهیبود و نبض شق  دنیهوا قابل د  ی از سرد  میهانفس   هرم 

 .دیکوبیم یمثل دهل جنگ 

کل  می هاب یج  داخل و  پ   دی گشتم  آن   دایرا  به گمانم  نکردم. 

رو به  که  ج  نیزم  ی هنگام  از  بودم  کرده    رون یب  بمی سقوط 

زنگ گذاشتم   یمربع   دیکل  ی ام را روه افتاده بود. انگشت اشار 

باز کردن در خانه  ی قصدم تقاضا برا ییو چنان فشردم که گو

 .کنمیبلکه ورودم را اعالم م ستین

 آرشام؟_

 ی اش گذاشتم تا کمکم کند برا شانه   ی بود، دستم را رو  مادر 

 .داخل شدنم

خوب_ بال  ؟یمادر  د  ییچه  اومده؟  موند  شبیسرت   ی کجا 

 خبر؟ یب

 !خوبم_



898 
 

. فکر  شیبودم به پهلو  ده یرا کج کرد سمت من که چسب  سرش

 .ستیخودش ن ی که عقلم سرجا دیدهانم فهم ی کنم از بو

 ؟یآرشام تو مست _

پله  دهینرس رو  یسع  ی ورود  ی هابه  خودم    ی پاها  ی کردم 

 .ستمیبا

 آره _

  چاره یدهانش گذاشت. ب  ی و دستش را رو  دیکش   ی بلند  نیه

 د نه از فرزند مادر، نه از شوهر شانس آور

 .بود داری شدم. پدر هم ب  منیرا باز کردم و داخل نش در

که واسه خودت   یختیچه سر و ر  نیا  ؟یآرشام پسرم خوب_

 ن؟ یزم ی خورد ؟ی درست کرد

[01.07.21 01:32] 

#۲۵۴ 

 .شانه باال انداختم تعادلیو ب مست
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شب    ه یخبر مرگم همش    ؟یکنی شلوغش م  نقدر ی بابا چرا ا_

 !برنگشتم خونه

نزد  چشمانش شد.  معمول  حد  از  نفس    کتریبزرگتر  و  آمد 

 .که با نفس من اشباع شده بود ییاز هوا  دیکش یقیعم

  شب یخونه؟ د  ی و برگشت  ی مست کرد  ؟ی کرد  یتو چه غلط_

آدم  االن  رو  نیا  ی هاتا  پلک  ترس  از  نگذاشتن،    ی خونه  هم 

بار   هزار  کش  ی توزنت  سرک  پ  دهیکوچه  بلکه  بشه   دات یتا 

 ...اونوقت

ام فرود آورد. مادر هم با گونه  ی را باال برد و محکم رو  دستش

 .شد منیوارد نش   سی چشمان خ

 ی تو هم گفت  ستیدرد اون کم ن  وسف؟ی  ی لنگه   ی تو هم شد_

 بهش اضافه کنم؟  ی زی چ هیبزار از طرف خودم 
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 بار ن ی. اول کردیبرخورد م   نگونهیبار بود که پدر با من ا  نیاول

کرده بود.   تیکه خودش ترب  ی نه پسر   دید  وسفیبود که مرا  

 .دیمادر دست پدر را گرفت و عقب کش

و متوجه    ستیاون عقلش سرجاش ن   ؟یکنیم  کار یمحسن چ _

چ  کنهیم  کار یچ   شهینم شعورت   گه یم  ی و  و  عقل  که  تو 

 .سرجاشه

 ی و با صدا   دیکش  رونیرا از دست مادر ب  شیبازو  یبه آرام  پدر

 .دیکش  قیبلند چند نفس عم

. اونوقت تو... آرشام چه  میخونی ها نماز مفرش   ن یا  ی ما رو_

ا  ییبال تو  اومده؟  شرابی نبود  ی نطوری سرت  نبود!  !  ی خور 

با   یمست  دونهیچون م  خورهیکه شراب نم  تی انسان باشخص

 .همراهه یپست

 .ی خشم با طعم ناباور کرد،یغوغا م شیصدا ی تو

 .که هم مست شدم هم پست دینیببیم  ی! ولدونمیم_
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 .من آمد ی رها کرد پدر را و سو  مادر

 ؟یآخه چرا مادر؟ واسه چ_

 .از بغض  دیلرز امچانه

 ...دختر هیبه خاطر _

 .د یغر  پدر

 .دهنت رو ببند آرشام_

[01.07.21 01:32] 

#۲۵۵ 

العمل ترسناک پدر کرد و سپس به به عکس  یابتدا نگاه  مادر

 .من

 !یگیم یچ فهممیآرشام نم ؟یچ یعنی نیا_

کرده بود از فرق سرم تا    دایکه به مهتاب داشتم راه پ  یحس

 .مینوک پاها
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م_ چ   یدون یمامان  باهام  م  کار یشوهرت  چه   یدونیکرد؟ 

 در حقم کرده؟  یظلم

 .د یکش ادی بلندتر از قبل فر ییبا صدا پدر

 ی رو خراب نکن لعنت میساخت یخفه شو آرشام. هر چ_

 .و گزنده شد محابایجسور، ب  میصدا

آب! تو منو   ی خونه رو  هی  م؟یساخت   یبس کن بابا. مگه چ_

کردم که من رو    دایرو پ  یکیبار    نیاول  ی . برای بدبخت کرد

همه منو    ی. وقتدیدینم  ی اگهید  چکسی که ه  دیدی م  ی اونطور

بود    ی اون دختر تنها کس  دنیهام رو نشن گرفتن و حرف   دهیناد

 عشق و عالقه   بارو    لمیو عل  ریگن ی. روح زم دیو د  د یکه منو شن 

 .ارهیجسمم دوام ب  ی کرد تا سرپا بشم  و تو  ماریت

 .باز شدن در آمد و بالفاصله پناه با تعجب سمت ما آمد  ی صدا
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جا    نیهم   شی پ   قهیمن تا چند دق  ؟یبرگشت  یآرشام تو ک_

منتظرت بودم زن عمو گفت برم سماور رو روشن کنم که... 

 شده؟  ی زیچ

من و پناه به صورتم.   ی هاوحشت زده زل زده بود به لب  پدر

چون در    احساسش به خودم را بفهمم  شدیاز چشمانش نم 

بود حالت و مفهوم   ختهی اشک ر  وسف ی  ی مدت از بس برا  نیا

 .شده بود ریتعب رقابلیچشمانش غ 

 کردم ینگرانت م دی. نباخوامی معذرت م_

خودش    ی مشکوک مرا سو  یو نگاه   دیپر از ترد  ی با لحن  مادر

 .دیکش

 ...آرشام اون دخ _

 ... بجنبرهی دوش بگ هیببر  نویفرزانه ا_

مطرح کردن   تی سوالش در حضور پناه قابل  نیکه ا   دیفهم  مادر

  .را ندارد
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 م یبر ایآرشام ب_

 .دمیکش  رونی را از دست مادر ب دستم

 د؟ یفهمیم م. خستهرمیدوش بگ خوامینم_

[01.07.21 01:32] 

#۲۵۶ 

 .چسباندم وارید ی نهیو به س امقهیچنگ زد به  پدر

حر_ حالتو  زهرمار  شه؟ینم  تی ف  خرخره  و   ی خورد  ی تا 

سخنرانواسه   یبرگشت تو   ؟یکنیم  یمون  به  دلم  فقط  من 

دار  اناخوش  ی خوشه چرا  از   ه؟یگناه من چ  ؟یکنیم  نمیتر 

 و رو؟ چشمیب یکنیو منم منم م ی ستادیمن ا ی رو ی تو

  ش ی را در گلو  شیدهانش گذاشت تا صدا  ی دستش را رو  پناه

سع مادر  و  کند  ز  یحبس  از  کردنم  جدا  پدر    ری در  دستان 

 .داشت
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 ترسمیکه م  نیکرد  ی چرا کار  ؟یبابا همش تو؟ پس من چ_

از   دمیعمر ترس  هیکه    دیکنیبرخورد م  ی بگم منم! چرا طور

برخورد    ی نسبت به من گفتن، طور  شهیبگم من! چرا هم  نکهیا

 ؟یادبی و ب نیکه توه راههیکه انگار بد و ب نیکرد

  ست یکه ب  یبزنم و بگم منم... من  ادیفر  خوامیم  گهیبار د  نیا  اما

چون   نیرو ازش گرفت  تش یو رسم  تیو هشت ساله موجود

 .نیهمش شما بود

الناس مگه حق فقط مال و پول؟ مگه  از حق   نی ترسی م  همش

به خاطر شما مجبور   ست؟یالناس نها هم حق دل و غرور آدم 

دل بکنم، مجبور شدم بگذرم از شدم دل بشکنم، مجبور شدم  

مال من    یمال من بود، مجبور شدم قانع بشم به هر چ  یهر چ

کنم، مجبور شدم نفس بکشم...   یمجبور شدم زندگ  ست،ین

  !بسه اجبار

. ساسان گفته بود کم بنوش واریشوکه مرا رها کرد کنار د  پدر

م بدمست  م  یشیچون  عربده  م  یکشیو  شرارت  . یکنی و 
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بو گفته  قلم درست  از  را  شجاع شدن  چون  نه.  کامل  اما  د، 

 یبودم! توهم مست   دهیخب من که کم نوش  یانداخته بود، ول 

 باعث شجاعتم شده بود؟

 ؟ یگیبه بابات م یچ ی اآرشام متوجه _

سرخ مادر به قلبم چنگ انداخت. مادر هم به عالوه    چشمان

 .از تلفات اجبار پدر بود وسفیمن و 

ن  هیام. من  آره مامان. بخدا متوجه _ اگه   ستم،یمست احمق 

که اول بارم بود و بدنم عادت نداره    نهی حالم بدِ بخاطر ا  ینیبیم

همچ  نم  ی زی چ   نیبه  و    ی چطور  دونهی و   کنه  هضمش 

که جونم به لبم   نهیبخاطر ا  شی اصل  لیو دل  کنهیم  ی قراریب

خودم   سهاحداقل و  دی اجازه نداد  چوقتیاز دستتون. ه  دهیرس

بهش تالش کنم و دعا.    دنیرس  ی آرزو داشته باشم تا برا  هی

  ؟یو حسرت خوردن. خب تا ک  د یکار من شده اطاعت و تقل

به   خورمیبه درد خودمم نم  گهی که د  یمن  ؟یبابا با توام تا ک 

 !ی عمر آلوده به ترس کرد کی بخورم؟ منو  تونمی م یدرد ک
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[01.07.21 01:32] 

#۲۵۷ 

شده    زیکه سرر  یبه من  کردیبود و نگاه م  ستادهیا  صدایب  پناه

 ظ یبود. پدر با غ  ینیب   شی بودم و احتمال انفجارم هم قابل پ

 .دهانش مشت کرد ی دستش را جلو 

کله_ جاتو  به  ا  ییت  وگرنه    گهید  نوی خورده  شدم  مطمئن 

 ی که االن دار   ی ار و اعتب   تیو شخص  تیاحمقانه موقع  نقدریا

تو   ی چند نفر آرزو دارن جا  یدونی. می بردیسوال نم   ر یرو ز

 باشن؟

 .اُفت کرد  میدلم را شخم زدم و صدا ی هاحسرت 

باشم بجز    یهر کس  ی خب منم آرزو دارم جا  ام؟یمگه من ک_

من   هستم.  شما  من  عال  ریتصو  هیخودم...  از  شما   قی زنده 

دست شما هستم. من اون   ی عروسک ساخته   هیهستم. من  

رنگ  نی خوایهستم که شما م  ی زیچ رو دوست    یباشم. من 
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دوست داشته باشم چون معقول    ن یگفت  یدارم که شما از بچگ

رو    یاجازه نداشتم رنگ قرمز و نارنج  ینه. بابا من حتی و سنگ

پوشش   ی بار هم انتخابش کنم برا  هی  ایدوست داشته باشم  

گفت چون  ارنگ   نیا  نیتنم  سبکه،  واسه  رنگ   ن یها  ها 

داشتم    ی زیچ  ای   یراجع به کس  ی . هر حرف و نظرییِخودنما

. ذهنم  ی تو  نیکرد  شکتهیهم مال شما بوده چون قبلش د

بود،   ی گاریچون س  ی دیم خط بطالن کشق پانزده سالهیدور رف

پسر    نیاجتماعه، ا  ی پسر تو  نی ا  نیبار با خودتون نگفت  هی  یول

خانواده   بجز  داره  باشه  قی رف  هیحق  داشته  خودش  . واسه 

با  نی... بد کردست یدر کار نبوده و ن یو من نیهمش شما بود

 م یترم ابلق ست،ین یبد، اونقدر که جبران شدن ی ادیمن بابا ز

  ی . منو طورستیقابل رفع و رجوع هم ن   ی. حتستین   ری و تعم

آورد ه  نیبار  نم  وقتچیکه  فکر  شدن  برنده  فقط    کنمیبه 

که به گردنم   یاز حق  میترسوند  نقدریشکست نخورم. ا  خوامیم
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از بهشت و جهنم و از هزار تا    م یپرستیکه م  یی از خدا  ی دار

  .یجاده خاک  هکه عاقبت زدم ب گهیکوفت و زهرمار د

گر  مادر شدت  منفس   هیاز  اشک   زدینفس  با  پناه    ش ی هاو 

  .کردیم ی ار یصورتش را آب

 ه یآرشام کاف_

پناه شدم و او    ی از همه کس، محو تماشا  دهی خسته و بر  منِ

 .من و پدر  ی غرق تماشا  دهیترس

که قبل از خواب   ستین  یشب  ؟ یگیم  نویچرا ا  گهیپناه تو د_

و   یکه دوست داشت  یعذاب وجدان نداشته باشم واسه لباس

نداشت دادم  یبپوش  یاجازه  اجازه  که  متنفرم  خودم  از    .

پارچه که    کهیو دلت بشکنه بخاطر دو ت  یکن  هیگر  ی اونطور

 هتنت واس   ی هزار بار تو  وسفیدلت بهش خوش بود که به قول  

که    دادمیبه بابا اجازه م  دی. نبای مراسم عقدت تصورش کرد

به خودم اجازه    د یلباس مراسمت دخالت کنه نبا  دن یپوش  ی برا
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 یلیخ  قیتوئه ال  ی ابر  قیکه از بابا اطاعت کنم. منِ ناال  دادمیم

نداره که!   دهیکنم فا  ی تالش کنم و نقش باز  یو حاال ه   ادمیز

 .کیکوچمنِ   شمیتوئه بزرگ نم ی اندازه 

[01.07.21 01:33] 

#۲۵۸ 

و   زدندی جنگ را م  نیآتش بس ا  پوریش  امیعصب   ی هاسلول

 .من قصد صلح و توافق نداشتم

رو   زامیعز  ی دل شما رو نرنجونم دل همه  نکهی بابا به خاطر ا_

دل   و  ق   هیشکستم  شما  دل  خاطر  به  رنجوندم.  رو    دیعالم 

 ی بود رو زدم. دلم داره از دور  زامیکه دلخواه خودم و عز  یهرچ

بد در مورد حال و روزش    ی هاال یو مغزم از فکر و خ  وسفی

به برادرم دارم    هک  یاحساس  نی از ا  ترسمیاما م  ه،شی منفجر م

شما   ال  وسفیچون  سال   د،یدونستینم  ق یرو  شما  ها  چون 

 .دل بسوزونه وسفی حق نداره واسه  یکس یگفت



911 
 

و آخر و عاقبت نامعلومش بغضم شکست. از    وسفی  ی ادآوری  با

ناچاراً   ی شویاز درون پر م یوقت یکردن متنفر بودم، ول هیگر

 !گرید زندیم  رونیاش از چشمانت باضافه

ا_ ا  ی هاحرف   نایآرشام  من  پسرم؟  سرت   نیدلته  رو  بالها 

 آوردم؟ 

 توانستیکه از او کرده بودم، نم  یفیتعر  نیباور نداشت ا  پدر

  شه یچون هم  ردی که در حق ما کرده بود را بپذ  یظلم  قتیحق

 .یاز هر خطا و اشتباه  دانستیخودش را مبرا م

 .ی آره بابا... من لهستان شدم و شما آلمان ناز_

  ک ی  شدیباورش م  یسبزش مرطوب شده بود، چه کس  چشمان

 شدن چشمان پدرم شوم؟ سیمن باعث خ ی روز

با    ی که شد  داریتو رو خدا تمومش کن آرشام. برو بخواب، ب_

 می زنی هم حرف م

 .دمیکش میها چشمانم و گونه ی کف دستم را رو انهیوحش
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بشم   داریبخوابم و ب  ؟یزنیسه ساله گول م  ی بابا مگه بچه _

 شه؟یم   گهید  یک ی  یمنِ آلوده به ترس و عوض  ن یا  شه؟ یم  یچ

خوب منو نشناخت چون فقط اون    وسفیتون مثل  کدوم   چیه

 .زد یصدا م یبود که منو عوض

شد و پدر به سمتم آمد   یمادر علن  ی عزادار  وسفیتلفظ نام    با

 .د یبوس  ی فشرد و از سرناچار  جگاهمی به گرا محکم    ش یهاو لب 

  نجور ی تو ا  م؟یمون ناراحتچقدر همه   نیپسرم تمومش کن. بب_

 ،ی به شکستن دل پدر و مادرت نبود  ی! تو راضی نبود  یآدم

 ؟ ی بود

جا  عقب تا  چسب  ییرفتم  بسته  دمیکه  در  با منینش  ی به   .

و انگشتم    ستادم یا  شانیتاممکن از هر سه  ی فاصله   ن یشتریب

و مشکالت موجود در   میتمام مفاه  ی را نشانه گرفتم به سو 

 .صحنه که پدر بود

[01.07.21 01:33] 
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#۲۵۹ 

مثل   گهیچند ساعت د  دونمیو م  ستمینه نبودم، االنش هم ن_

دور گفتن از   ی االن زبونم افتاده رو   یول  شم،یم  مونیسگ پش

دور گردنم    نیکه انداخت  ی اقالده   کنمیاحساس م  هام.حسرت 

 ی رو  ی هاباال آوردن عقده   ی شُل شده و راه گلوم باز شده برا

مدام    نکهی. از اتون هادلم... خسته شدم از دست سوء استفاده 

... شما از وجود من استفاده و من اجراش کردم   نیخت یبرنامه ر

و باور به همه    ی فتگیو خودش  ی بد  ه یتا پُزش رو به بق  ی کرد

ارضا کن  یچ نگاه شما، من    ی . تونی تموم بودن خودتون رو 

مشاهزاده  پادشاه  رو  خودتون  ادینیبی م چون  به    نی.  اعتماد 

رو به من زد چون   ب یآس  نیشتریب  تونی فتگیخودتون و خودش

ازم سر زد که متفاوت از انتظار شما بود با   ی هر وقت رفتار 

  ی دلم اعتمادبنفس و باور   ی و اجبار و انداختن ترس تو  دیتهد

با خاک   رو  داشتم  به خودم  بخاطر نیکرد   کسانیکه  . شما 

باورها   دیعقا مدرسه   ی و  منو  که    نیفرستاد  ی اخودتون 
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انتخاب    ی دانشگاه  ی رشته   د،یستخودتون صالح دون برام  رو 

ناکام خودتون   ی و آرزو  نیکه خودتون صالح دونست  نیکرد

همسر کرد  ی بود.  انتخاب  برام  صالح   نیرو  خودتون  که 

ماش  یحت  د،یدونست سل  نمم یمدل  رو  ی قهیبه   ی شماست... 

اونقدر آزاد  د یمن سوار شد  یزندگ که    دیعمل بهم نداد  ی و 

  ن ی شما هست  نیا  کنمی. احساس م  وندهنم  یمن باق  نیاز ا  یمن

رو که    ینه من خودم رو. من  نی کنیم  یمن رو زندگ  نیکه دار

 .مستقل باشم تی و شخص  تیآدم با هو هی دیبا

ب  نیآست   مادر  سمت  و  گرفت  را  تا    د،یکش  رونی لباسم  پدر 

تماشا  نیآخر به  افسوس  و  بهت  و  اشک  با  دست   ی لحظه 

  .خودش نشست ی پرورده 

. به دیعقب کش  میبرا  ی ناهارخور  زیاز پشت م  ی ای صندل  پناه

زانو زد و دستانم را   میمادر جلو ،یصندل ی محض نشستنم رو

 .محکم در دست گرفت



915 
 

ا_ به پدرت زد  ی ها چحرف  نیپسرم  مثل   ی خوایم  ؟ ی بود 

و    یبش  وسفی بابات  نکردن  تحمل  خاطر  به  آخرش  و 

حال مادرت رو؟    ینیبیم  ؟ی و منو تنها بزار  ی هاش بر مخالفت 

اوالد   ی و نشونم. برا  نامی اوالد ب  ی برا  نمهیس  ی تو   آتش جهنم

 دن ی بر  روپام    هی انگار    وسفیم. با رفتن  و چاره و آواره   شانسیب

دو   یکی.  ستادنی سرپا ا  ی برا  مونهی نم  ییپا  گهید  ی تو هم بر

سر خونه و  نیری و با پناه م شهی تون آماده مآپارتمان  گه یماه د

خونه   نیا  ی تو  یو نذار حرمت شکن   ای. با پدرت راه ب تونی زندگ

به جون   رمیمیمن م   ادیسرت ب  ییرسم بشه. اگه زبونم الل بال

 .قسم النمیو ی خودت به جون بچه

بوس  دستانش محکم  و  گرفتم  نمدمیرا  مادر  که    دانستی. 

. پدر ستیدر کنار او ن یخانه و زندگ کیمشکل من بودن در 

ا  ی مرا طور بامعنا و    تیمع   من را در  نی بار آورده بود که  او 

 !و پوچ چیو بدون او ه  دمیدی م ی کاربرد

 .میکنی برو بخواب قربونت برم بعداً با هم صحبت م_



916 
 

 .دیگذاشت و محکم بوس اشنه یس ی و سرم را رو برخاست

 ه یت رو آماده کنم  لباس و حوله   رمی . مزمیعز  ادیخوابم نم_

 .یبعد بخواب ی ری دوش بگ

 سمت پناه  د یچرخ

ب_ ا  زحمتی دخترم  کن  از   س یخ  ی ها لباس   نیکمکش  رو 

 ...تنش 

[01.07.21 01:33] 

#۲۶۰ 

مگه دستام شکسته؟   ستیبه کمک پناه ن  یاجی نه مامان. احت_

 .کنمیحموم عوضش م ی تو ی ادفعه هی

م  مادر را  بلند  انینگاهش  آه  و  بدل کرد  و  رد  پناه  و    ی من 

 .دیکش

 ی تا سرما نخورد  ایباشه مادر پس زود ب_
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دق   مادر  چند  و  صدا   ی اقه یرفت  که  شدن    ی نگذشت  بسته 

 .از ترس به عقب بپرد   میهاباعث شد شانه  اط یمحکم در ح

 عمو رفت _

 .را مقابلم گذاشت ی شفاف چا فنجان

 بگم؟ ی زیچ هی... یبخور تا گرم بش_

 بگو خوادیدلت م  یهر چ_

 .و نشست دی کنار من را عقب کش  یصندل

  ی با خودم گفتم پناه، تو چطور   دمتید  ی نطوری ا  یامشب وقت_

رو   شهی م  فیکه با زبون خودش داره توص  یآرشام  نیا  یتونست

آرشام شجاع امشب رو دوست    دیمن با  ؟یدوست داشته باش

ش با زنش هم دست  کنترل رابطه  یکه حت ینه اون داشتمیم

 ...کهرو برات انتخاب کرده    ی همسر  یباباش بود. به عمو گفت

 پناه من  _

 .دهانم نگه داشت ی را جلو   دستش
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 ی رفت  شی خوب و شجاع پ  نقدرینگو آرشام. حاال که ا  یچی ه_

بهانه    ایدروغ    هیلطفاً با    یبار خودت باش  نیاول  ی برا  یو تونست

 کنم ی رابش نکن. باور کن بهت افتخار ماز من خ   ییدلجو  ی برا

ساعت از صبح    ن یا  ی تو  انتیباعث طغ  یچ  ستی و برام مهم ن

بوده برات و   ارزشمهم و با  یل یخ  زیاون چ  دونمیشده، اما م

چ  دونمیم  نمیا اون  رابطه  زیکه  و  من  به   نمون یب  ی مربوط 

که به خاطر    ستم ین  ی من دختر  یبدون  نویا  خوام ی. مستین

 ه ی   تیجلب رضا  ی له یوس  ایپدر، زن پسرش بشم.    هیصالح  

سع پس  بشم  پسرش  توسط  ه  یپدر  رو    وقتچینکن  من 

 م ده یناد  ای  یکن  ی اگه یکس د  ت یو رضا  یخوشحال  ی واسطه 

 کسینه ب  ممیتی. من  یکنیچون در اون صورت ضرر م  ی ریبگ

بابا و مادرجون نموندم که از هولشون دست خان   ی . روو کار 

ببره.   رانیبغل تو. مادرم بارها خواست من رو از ا  ی بندازنم تو

برام    نیبهتر  ی تو نامه  نامم کرد، دعوت  ثبت  آلمان  دانشگاه 

و مادرجون بدون من حالشون    بابافرستاد، اما نرفتم چون خان
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د و دوسِت تو مثبت بو  ی خوب نبود، چون جوابم به خواستگار

  .وصلت نیبابا و مادرجون آرزوشون بود اداشتم، چون خان

 .را به دستم داد  ی چا ی فنجا

 بخور تا سرد نشده _

هل معطر شده بود و   ی با بو   ییحرف اطاعت کردم. چا  بدون

 .کردیتن سردم غوغا م ی تو ش یبا گرما

 .وقت دوست نداشتم دلت رو بشکنم  چیه_

 .دستم را گرفت مچ

تدونمیم_ هم  !  کم  باشم  نشناخته  کامل  و  خوب  رو  و 

 یبرسون  بیآس  یبه کس  یدوست نداشت  چوقتی. هشناسمینم

. خواهش  ی زد  ب یهر لحظه به خودت آس  دمیو من امروز فهم 

بمون و آرشام   نطوریبازم هم  ی شد   داریاز خواب که ب  کنمیم

 ی پا  ی به مستقل شدن و رو  ی سابق نشو. حاال که شروع کرد 
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ا آخر  ستادنیخودت  تا  منم  باش  مطمئن  و  نکش   ن یعقب 

  .لحظه پشتت هستم

 .دمیرا بوس اشی شانیپ

 ازت ممنونم یلیخ_

 .دیکش  شیزد و قندان را پ  ف یضع ی لبخند

 تلخ نخور _

از    دمی. ترسدمی ترس   قتشیچشم پناه بروز ندادم، اما حق  ی جلو

  .میایمن مستقل برن نیاز پس ساختن ا نکهیا

ترس بود، اگر کنارش    نیمن هم   ی مشکل و مانع برا  نیبزرگتر

 .شدمیبدون شک موفق م زدمیم

پناه  دم یکش   خجالت به  کردن  نگاه  ا  یاز  دست    ی نطوریکه 

 ی در حال  ر یمس  نیا  ی ادامه   ی به سمتم دراز کرده بود برا  ی اری

 رفت ی م  ش یپ  ی و تا مرز نابود   شکستیدلش م  یکس  نیکه اول 

اگر   ایکه خودش گفت، مهتاب بود و آ  ی زیخودش بود. آن چ
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  شجاعت   نیام به مهتاب را و سرمنشا اعشق و عالقه   ی ماجرا

 !زد؟یوحشتناک رقم نم یاتفاق  دیفهمیرا م امی ستادگیو ا

و  متمول با   کی خب از برگشتن به آن آرشام به ظاهر ش   یول 

  .جستیم ی زاریباطن وابسته و ترسو هم ب

نبودم،    ی ریگمی تصم  نطوریل حاضر قادر به انتخاب و همحا   در

و با    دمیخوابیم   یو بعد چند ساعت  گرفتمیابتدا دوش م  دیبا

ز پدر،    ی برا   ادیتالش  روز  و  کردن حال  را    کیفراموش  راه 

 .کردمی انتخاب م

که فراموش و انکار شده با تاوان    یشدن و دفاع از من  مستقل

 !...پدر   یناراحت

 ای

من با حفظ ترس و    نیگرفتن ا  دهیناد  ی ماندن و ادامه   وابسته

 !...حسرت و عذاب وجدان

[03.07.21 23:46] 



922 
 

#۲۶۱ 

 آلمان  _نیبرل

 :جوزف

 را پر کرده بود و   یعطرم تمام اتاقک آهن ی بو

آ  نیآخر  ی برا داخل  از  را  خودم  تو  هیتعب  ی نه یبار   ی شده 

 .کردم  یآسانسور بررس

 یاسک  قهیو بافت    یکوتاه و مشک  ی با پالتو  رهی تنگ و ت   نیج

بود و پوست   سمت واکس خورده  کیمرتب به    می. موهایتوس

 ی لیام بخاطر اصالح صاف و براق شده بود. امروز خگونه و چانه 

 !شده بودم یبه مرد توس هیشب

ع  نیح آسانسور  از  رو  امیمشک  ی آفتاب  نکی خروج    ی را 

 .چشمانم گذاشتم و از ساختمان خارج شدم

صبح بود    هیاول  ی هابه ساعت   هی روشن بود که شب  ی به قدر  هوا

 .مانده به غروب آفتاب یساعتنه 
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ج   چیسوئ از  ماش  میپالتو  بیرا  جهت  در  و  کردم    نیخارج 

داشتن روز    ی آب  بوتویترf8 یدوست  سه  برداشتم،  قدم  رنگم 

  ک ی   دیخر  ی باور داشت برا  نی امی بودمش و بن  ده یگذشته خر

آنچه که دوست    ی ام. اما بنظر من براکرده   نهیهز  ی ادیخودرو ز

 .ادیباز هم کم است نه ز یکن نهیهر چقدر هز ی دار

را چند    زای باز کردن درِ خودرو، ال  ی که اقدام کردم برا  نیهم

کبابخانه   لیما به  ددمید  ری پآدولف  ی مانده  مرا  هم  او  . دی. 

چشمانم    ی از رو  نک یع   دنیکش  نییناخودآگاه اقدام کردم به پا

از    ی زیبه طرز وسوسه انگ  شی. موها نمشیتا بدون واسطه بب

آلمان  ریز کج  آو  دیسف  یکاله  رو  شده  زانی رنگش    ی بود 

 .هوا سرخ شده بود ی هم از سرما  شیهاو گونه  شیهاشانه

بودمش شب گذشته بود و در خواب. از  دهیکه د ی بار نیآخر

انگار که جا مانده بودم   دم،یدیبودم و خودم را نم   دهیخواب پر

  .زای در خوابم و در آغوش ال
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همد  ی تو بوس  گریخواب  تو  مید یرا  شب  آن  تراس    ی مثل 

مخانه هنوز هم  ش  توانمیام.  بوسه  نیریطعم  از   ی اشهد  که 

بودم را در دهانم احساس   دهیدر خوابم چش  شی هالب   ی کندو

 .آور بودقلبم تاسف  ی برا نیکنم و ا

ج  دستانش  داخل  و   ب یرا  برد  فرو  قرمزش  کوتاه  کاپشن 

جلو داد. پابرجا ماندم در نگاهش، همانطور   یشکمش را کم 

از حد شد.    ادهی در درونم ز  جانی که او مانده بود در نگاهم. ه

دلم بود که    ی تو   ی زی چ  کیبا وجود سکون و سکوتش باز هم  

  خواب در    یدختر حت  نیجذبش شوم. ا  نکهیا  ی برا   کردی تمنا م

ب  میهم مرا تسل هم داشت    ی داریخودش کرده بود حال در 

 یطناب نامرئ   کی   ییچرا! گو  دانم ی. نمکردیکار را م   نیهم

خودش   ی به سو  نی زم  ی متصل کرده و مرا رو  مانیهردو  انیم

 .کشدیم

[03.07.21 23:46] 

#۲۶۲ 
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من    ی رو  نیاز ا  شتر ی بخواهد ب  نکه یو قبل از ا  اوردمین  طاقت

را باز کردم و سوارش شدم. از داخل    نیمسلط شود در ماش

ال  دمید  نیماش  ی نه یآ دارد.   زایکه  مرا  به سمت  آمدن  قصد 

هم فشردم و با منقبض کردن فکم از    ی را محکم رو  میهاپلک 

 ...و  دمینفس کش امینیب

دم سرعت دور ش  نیحضورش بستم و با آخر  ی را رو   میهاچشم

 .از او 

را م  حال تمام تالشم  چگونه   رمی بگ  ادیتا    کردمیکه داشتم 

 ی داشتم برا  ی و تالش شبانه روز   امی باشم به دلتنگ  اعتنایب

و    ی ده یخشک  ی هاشه یر  دنی کش  رونیب قلبم  درون  از  عشق 

  ن یکرده بودم، ا  م یتحر  یلیبه هر دل   ختن ی چشمانم را از اشک ر

 و برنامه   هاقدام تمام ا   ی برا  کردی م  جادیدختر داشت مزاحمت ا

 .میهای زیر

دور از    ییدختر را در جا  نیا  کردیم  یچرا ذهنم سع  دانمینم

خ   نیا و  شهر  و  حت  ابانیخانه  من    ی گرید  ی زندگ  یو  به 
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  ک یکه    کردندینگاهش م   ی اکند و چشمانم به گونه  ی ادآوری

حس    نیدور از من و جهانم. ا  ی اه بینه غر  کنند ی آشنا را نگاه م

همه    نیبود با ا  قض متنا  ال،یبا او در عالم خ  ییو آشنا  یکینزد

  گریکدی. جسم ما کنار هم و به  تیدر عالم واقع  ی فاصله و دور

شده    م یاز هم دور و  به موازات هم ترس  مانیاما زندگ   ک،ینزد

 !...بود

مغزم کالفه    گری باال بردم که د  یی را تا جا  نیماش  ستمیس  ی صدا

ه  میهاو گوش به  نتوانم  و    چکس ی و ه  زیچ  چیمشغول شود 

 .فکر کنم ی گرید

از    یکی  نی. برلتیشلوغ بود و مملو از ازدحام جمع  هاابانیخ

سال نو را در   شودیاست که م  نیکره زم  ی نقاط رو   نیبهتر

ا  توانیرا که م  یآن گذراند. لحظات ب   کی  نیدر  ه روزِ مانده 

برل در  نو  انگ  نی سال  از خاطره  و مسحور    نیزتریتجربه کرد 

زندگ  نیترکننده  برا  یلحظات    ن یا  ن یبرل  یاهال   ی است. 

سال محسوب   ی روزها   نیتربه سال نو از مهم  ک ینزد  ی روزها



927 
 

از آن  شوندیم مو هر کدام  را  تمام تالش خود  تا    کنند ی ها 

برگزار کنند   ایجشن سال نو را در کل دن  نیو بهتر  نیبزرگتر

غن که چه شهر  کنند  ثابت  از سنت   ایپو  ،یو  و و سرشار  ها 

  .دارند ییفرهنگ گرانبها

  ی به خانه   دنمی رس  ریمس  ی انهیرا که در م  یگل بزرگ   دسته

را    ی دار یخر  نیامیبن در  زنگ  و  گرفتم  بغل  را  بودم  کرده 

 .فشردم

 .م و دسته گل را به او دادم در را باز کرد. داخل شد  خدمتکار

 خانومه وایش ی برا_

 :زد و گفت ی لبخند

 سالن منتظرتون هستن  ی تو_

[03.07.21 23:48] 

#۲۶۳ 
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 ی به پشت  هیتالش و با تک  یبا کم  وایسالن که شدم ش  داخل

 .به استقبالم آمد ییخوشامدگو ی مبل برخاست و برا

اومد_ احت  ی خوش  خودت  وجود  با  ا  یاجیجوزف...    ن یبه 

 .نبود بایز ی هاگل

 .داد وایگل را به ش دسته   خدمتکار

 .رسنیبنظر نم با یز یلیتو خ ییبایممنونم... در برابر ز_

رو  ی لبخند گلدان  داخل  را  و دسته گل  گذاشت.   زیم  ی زد 

نشانه  ی انبر  نیامیبن به  بود  دستش  در  که  و   ی را  سالم 

 :گفت ی ابه من باال برد و با لحن بامزه  ییخوشامدگو

م باعث شده در خونه  ی جلو  نتیجوزف. ماش  ی خوش اومد_

هم    ابونیبنظر برسه و خ  تریمتیق  خونه   نیا  یم یساختمون قد

 .بشه  دهید باتریز

بود و به کمک    نه یرفتم. مشغول بهم زدن آتش شوم  سمتش

 .کردیرا جا به جا م  هازم ینبر و با تبحر ه ا



929 
 

 .کنم  مشیبه تو تقد لیبا کمال م تونمیدست بردار پسر! م_

باال رفتند. برخاست   نهی آتش به طرف دودکش شوم  ی هاجرقه 

 .ستاد یو مقابلم ا

العاده رو به فوق  ی ه یهد  نیاونوقت به چه مناسبت ا  ؟ی جد_

 ؟ی دیمن م

 .را به خنده وا داشت م یهالب  لحنش،

 قبوله؟  سمسیکر ی ه یهد_

 .رفت  اطیبه ح یمنته ی کنارم عبور کرد و سمت پنجره  از

 .کنمیمسخره بود. قبولش نم  یلیخ_

و مارک    نیبود که مدل ماش  ییاز آن دسته مردها  نیامیبن

آخر من   اشیزندگ  ی هاتیاولو  نیلباس  برخالف  و   بودند 

 نک ی کفش و ع  ا ی  نیماش  کی  دی را صرف خر  ی اد یهرگز پول ز

برچسب    کردینم  یآفتاب صرف  ق  کیکه    مت یمارک، 

بود از    نطور یکه بخاطر دارم هم  یداشتند. از زمان  ی ری چشمگ
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  ش یها. انتخاب اعتنایب  لیوسا  ینت یز  ی و به جنبه   رتجمالت دو 

 .بود بایحال ز نیمثل ذات خودش ساده و در ع 

 ؟ینیشیجوزف چرا نم _

[03.07.21 23:48] 

#۲۶۴ 

. همراهه خدمتکار به سالن برگشته بود و  وایسمت ش برگشتم

 .گذاشتند ز یم ی را رو هایدنیو نوش ی با هم خوراک

به   ریگرفتم د  می تصم  نیلطفاً استراحت کن. بخاطر هم  وایش_

 .یشیم تیچون بخاطر من اذ امیتون بمالقات 

و چ  ی رو نفره نشست  دو  رو  نیمبل  را   ی برآمدگ  ی دامنش 

 .شکمش صاف کرد

رو  نکهیا_ روز  باش  ی تو  ا ی مبل    ی تمام   تتیاذ  یتختخواب 

خونه راه رفتن. تو هر وقت دوست    ی نه چند قدم تو  کنهیم

 .ما شی پ ی ایب  یتونی م ی دار
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را تا    اشیشمکاله پ  نیامیمبلِ مقابل پنجره. بن  ی رو  نشستم

 ک ی  ی محکم رو  یبود و ضربات  دهیکش  نییاش پاچانه  یکینزد

 .دیکوبیم یچوب  نیلجباز در وسط پرچ خیم

 .دهیتو رو نسبت به من نشون م یمهربون نیا_

گرم    یدنینوش  کیبود،    نیوارا برداشتم. گلوه  ها وان یاز ل  یکی

  دم ینوش  ی بود. مقدار  نیبرل  ی هاکه مناسب زمستان   ی اوه یو م

و   لی مارون برداشتم، آج  ییچندتا  زی م  ی و از داخل ظرف رو

پخته شده    ینیزمب یس  ی مزه   ی فندق داغ و پخته شده که کم

 .بودند فصل  نیو مناسب ا دادندیم

 درسته؟  زهیانگ  جانیه  یلیتولد بچه خ  ی انتظار برا_

 .برداشت ل یتا آج چند

بن_ و  صحبت   نیچند  ی روز  نی امی من  موردش  در  ساعت 

چون  شتریب نی امیبن ی و البته برا هیاالعاده . حس فوقمیکنیم
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و من   کنهیبار که داره طعم پدر بودن رو تجربه م  نیاون اول 

 .شمی بار که دارم مادر م نیدوم

جمع  نیامیبن پبه  سمت   وستیمان  را  دستانش  کف  و 

 .گرم شود یآتش نگه داشت تا کم ی هاشعله

  .شما هستم اری کامل در اخت گه یخب من د_

 .رو بردار  هایدنینوش نیاز ا یکیتو هم _

برداشت  وانیل ک ی. رفتیرا پذ وا یدرخواست ش عیسر نیامیبن

 .نشست وایو کنار ش

 وا یخبر نداره. من و ش  نجایمون از اومدنت به اجوزف مهمون_

گفت د  کیحداقل    میبهش  بب   تونهی م  گهیماه  رو  . نه یتو 

به طرز عج  زی سورپرا  میخواستیم به صدات عالقه   یبیبشه. 

 .داره

  ی ط   نیامینشده بودم که بن  یهمانیم  نیا  دنیموفق به د   هنوز

 .مدت در موردش گفته بود نیا
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 خب االن کجاست؟_

که نشات گرفته از تصور به سرانجام    ی همراه با لبخند  وایش

 :مالقات بود، گفت نیا دنیرس

 .به برگشتنش نمونده ی زیکالسِ زبان، چ_

[03.07.21 23:48] 

#۲۶۵ 

که طرفدارم بود من،   یهمانیو آن م  وایو ش  نی امیبن  برخالف

ه  اقیاشت  چیه غر  کی  دنید  ی برا  یجانی و  البته    بهی فرد  و 

 ی مالقات کامالً خنث  نینداشتم. احساسم نسبت به ا  یخارج

مشتاق    دیجد  ی ها آدم   دنید  ی بود، برا   نگونهی بود. ذات من ا

 .نبودم

 ی محض نواخته شدن زنگ خانه خدمتکار سمت در رفت برا  به

برخاستند و به در    زده جانیهم ه  نیام یو بن  وا یگشودنش. ش
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مبل و پشت به در نشسته و    ی چشم دوختند. من همچنان رو 

 .کردمی را مزه م امیدنینوش

 سالم_

 ی خوش اومد جانوسفیسالم -

  .را بزنم امیدن ینوش دیباعث شد ق شیصدا

 اتاقم؟ ی برم تو تونمیم_

 ی دستانش را درهم گره زده و جلو  جانشی کنترل ه  ی برا  وایش

 .شکمش نگه داشت

 ؟ی و بعد بر  یآمد بگخوش مونهمانیبه م  ی دوست ندار_

صدا   دمینشن  ییصدا رو سست  ی هاقدم   ی بجز   ی اش 

 .هاک یسرام

 د یخوش اومد_
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. به رسم دمیفاصله و از پشت سر شن  نیرا در کمتر  شیصدا

ح و  برخاستم  جواب   دنی چرخ  ن یادب  سمتش 

 .را هم دادم اشییخوشامدگو

 وسفی ممنونم ازت _

  ش ی احساس کردم مثل چند ساعت پ   ی الحظه   ی من! برا  ی خدا

که تازه   یو خودم را در حال  امستاده یآسانسور ا  ی نهیمقابل آ

ب رختخواب  موهامده آ  رونی از  و  ر  میام  صورتم    ختهی بهم  و 

 .کنمیخسته است، نگاه م

 !چشمانش سبز بود، مثل من رنگ

 !پوستش بور بود، مثل من رنگ

 !روشن بود، مثل من شی موها رنگ

شباهت ممکن را با صورتم    نی شتریصورتش ب  ی اجزا  بیترک

از من    ییلویبود که او چند ک  نیداشت و تنها تفاوتمان در ا

 .الغرتر بود
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 .نبود که در واژه بگنجد ی زیاندازه شباهت، چ نیا

[03.07.21 23:49] 

#۲۶۶ 

خنده   شوکه با  و  آمد  جلو  قدم  م  ی اچند  از    ی باال  زانیکه 

 :تراوش کرده بود، گفت اشی ناباور

 ستاده؟ یمن ا ی جلو نجای! ازمن ی جوزف وا_

 .ختی اشک ر وایش

 ی تو و وسط سالن خونه  ی االن جلو  زمنیجوزف وا  زمیآره عز_

 .ستاده یمن ا

اش بودم که بعد گمشده   ییدر آغوش گرفت که گو  ی طور  مرا

است و   افتهیجستجو و تالش باالخره مرا    ی متماد   انیاز سال 

چنان محکم گرفته که ترس از دوباره گم شدنم را دارد.   نکهیا

هم شده بود...    ش یصدا  ریدرگ  ی ذهنم عالوه بر شباهت ظاهر



937 
 

نوامبر    ماهها در  باران و برگ  یبوسه باز  ی مثل صدا  شیصدا

 .و جالب بود ن یدلنش

آغوش را    نیشد و ا  دهیکشبه سمت پشتش    ی راراد یغ  دستانم

 .تر کردم محکم

و شوقش مسلط شود و    جانیتوانست بر ه   قهی از چند دق  بعد

بنش  ی رو برق م ندی مبل کنار من  و صورتش    زد ی. چشمانش 

را    یقیبا عجله سواالتش در مورد موس  ی بازتر شده بود. طور

م من  گو  دی پرسی از  ا  ییکه  در  دم  قصد   ستادهیمن  و  بودم 

 .خانه را داشتم نیاو ترک   یخداحافظ

مهاجرت کرده به    نیام یکه بن  ی لیجوزف تو هم به همون دل_

اومد ا  ؟ ی آلمان  در  چ  نیچون  و   نترنتیا  ی تو  ی زی مورد 

هم به گفتنش    ی لیتما کنمینکردم و فکر م دای هات پمصاحبه 

 درسته؟  ینداشته باش
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اش و لحن دوستانه   نیا  ا؟یبودم آ  داریگرفته بود، من ب  امخنده 

نم خاطرم  آزرده  سابق  مثل  چرا  زدنش  و   کردی جوزف صدا 

 !بخش بودلذت  میبرا یحت

 دوننی نم  ی زی مورد چ   نیبجز خانواده و قومم در ا  چکس ی ه_

رو در    هابه یو بخصوص غر  ی اد یز  ی هاچون دوست ندارم آدم 

با تو    وجهچ یبه ه  نحالی م قرار بدم. با او گذشته   یزندگ  انیجر

خودم هم جالب و   ی برا  یحت  نیو ا  کنمینم  یبگ یاس غراحس

خانوادهسترمنتظره یغ بله  بن  ی!  با  همراه  هم  و   نیامیمن 

  .ش به آلمان مهاجرت کردنخانواده

را کامالً    وسفی  ی بحثم را دنبال کرد تا کنجکاو  ی ادامه   نیامیبن

 .برطرف کند

ما بود و اعتقاد    ی از رهبران فرقه   یکیگلدمن    لیوریخاخام  _

که خود را   یدولت  ی و از سو  لیگروه در اسرائ  نی ا  یداشت وقت

 رن،یگی قرار م  تی و آزار و اذ  بی مورد تعق  خوانندیم  ی هودی

  ی از اعطاء حقوق شهروند  یداره که حت  یاسینشان از نفرت س 
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من استقرار دولت   قومممانعت به عمل آورده.    زی آن ن  ی به اعضا

با اشغال و زور اسلحه مخالف آموزه   ی هودی تورات و   ی هارو 

 .دوننیآخرالزمان م  یمانع ظهور منج 

[03.07.21 23:49] 

#۲۶۷ 

متقابالً زل زدن به صورت    ی داشتم برا  ی بیو کشش عج  لیم

 .یران یجوان ا نیا

چهره   ایدر  مثل اندوه بود،  صدا  ز یانگاش  ... زی غرورآم  اشی و 

 !قلب مرده کیمن بود،  ه یچقدر شب

 .زد میمشتاقانه صدا وایش

هاتون هم تون اسمعالوه بر شباهت چهره   ی جوزف دقت کرد_

 .هست وسفی  ی هست؟ جوزف اسم عبر یکی

 !آدم همزاد من نبود؟ نیا امده؟ی ن شی پ یلحظه! اشتباه کی
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 دهیبه خودم ند  هیاندازه شب  نی رو تا ا  یچکسیتا به االن ه_

اندازه که جالبه وحشتناک    نیبودم. ا اشتراکاتمون به همون 

 د؟ یکنی فکر نم نطوریهم هست شما ا 

 .بلند ادا کرد ی اش را با صداخنده  نیامیبن

  نیکنم مطمئناً فراتر از ا  فیرو برات تعر  وسفی اومدن    لیدل_

 .شد یزده خواههم شگفت 

  م یبرا  وسفیرا در مورد    زیهمه چ  یبود، وقت  نیامی با بن  حق

با   وسفی. اما از رفتار پدر  دمیتعجب رس  تیکرد به نها  فیتعر

برا باورش  شدم.  متاثر  سخت  که    میپسرش  بود   کیسخت 

خودش   ی تعصبات و باورها  یقربان   نینچنیانسان فرزندش را ا

 ی برا و متعصب بود پس چرا    یمرد مذهب  کیکند. پدر من هم  

من   نینه خودم؟ خب چون ا  ستادیاز من، مقابل همه ا  تیحما

 !هیبودم که فرزندش و از خون و گوشتش بودم نه بق
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  ی برا  تیاصل  لی دل   ن؟یبرل  ی خاطر اومد  نیتو فقط به ا  وسفی_

 بود؟ یت چدور شدن از خانه و خانواده 

  .مخاطب من قرار گرفتن دستپاچه شد هنگونیا از

 ر ی تحق  شه،یکه ارزشت حفظ نم  یهست  ییجا  ی دید  یوقت_

  دیبا  ،ینمون  دیبا  شهیم  تیکردنت باعث بدهکار  هیو گال  یشیم

نه بهتر... من   شهیچون اوضاع بدتر م  یصبر نکن  نیاز ا  شتریب

  ی کردم برا  ریرفتم و تازه بعد از رفتنم متوجه شدم که چقدر د

 ...رفتن و االن چقدر آزادتر و رهاترم  نیا

 دا یگفتن پ   ی برا  یآن زمان که حرف مناسب  یکنیم  سکوت

 :آور گفتتاسف  یبا لحن وایمن، ش ی . به جایکنینم

آدم   گه؛یم  ترهالروردنید_ ادیبترس  یمذهب  ی هااز  به   اننی! 

بکنند اشکال    ی که مطمئن هستند هر غلط  اندده یرس  ی ادرجه 

 .با عبادت جبرانش کنند توانندی ندارد چون م



942 
 

  ات یتجرب  ر یکه تحت تاث  یشد. خشم  نیخشمگ  نیامیبن   لحن

د و  شن  ی روزها  دنیخودش  و  گذشته  در  من   دن یسخت 

 .در زمان حال بود  وسفی ی دردها

[03.07.21 23:49] 

#۲۶۸ 

چن_ با  که  چقدر  م   ییهاآدم   ن یهر  در    ایو    کنمیبرخورد 

من ثابت    ی از قبل برا  شتریب  یموضوع   کی  شنومیموردشون م

و   ی فرق  نکهیا  شه،ی تر موروشن  و مکتب  از چه مذهب  نداره 

و چسب  یباش  ی افرقه کردن  رها  رو  اصل  همه  به    دنیچون 

 .هافرع 

تک   وسفی را  آنچه صدا  هیچشمانش  نگاه من. هر  به    شی داد 

به    ش یهارا چشم  دیبه من بگو  توانستینم گفتند، ما بدون 

 .میساعت با هم حرف زد  نیکلمه  چند  کی  یزبان آوردن حت 

 ؟ یکمک کن وسفیبه  یتون ی جوزف م_
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 :دمیپرس وا یاز ش متعجب

  ؟یمن؟ چه کمک _

کودک  وسفی_ رو  یاز  االن  ش  ی ایتا  داره.  خواننده  رو  دن 

  وسفیمخالفت پدرش با    یاصل  لیاز دال  یکیکه گفت!    نیامیبن

 .بوده یقیش به موسعالقه  نیبخاطر هم

تو  نگاهم انتظار  وسفیصورت    ی برگشت  به  وجودش  تمام   .

 .من نشسته بود ی هالب

  چکس یکه انگار بجز خودت ه   یکن  یزندگ  ی طور  یتونیم_

که   یبش  ی و قو  ی تالش کن  نقدریا  یتونیم  ؟ی رو ندار   ی اگه ید

فقط به خودت اعتماد    یتونیبزنه؟ م  نینتونه تو رو به زم  یکس

و فقط    یکن  دی از همه قطع ام  یتونیشک؟ م  هیو به بق  یکن

 دت بجز خو   چکسی از ه  ی و انتظار  یخودت حساب کن  ی رو

به هدفت    دنی رس  ی که برا  ی رو دار   نیقدرت ا  ؟ینداشته باش

  ی و تنها به جلو نگاه کن   ی پا بذار  ری ها رو زموانع و بهانه  ی همه 
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همون اندازه   تیشهرت و محبوب   ی ایسر؟ دننه اطراف و پشت

ست.  چند برابر خطرناک و نابود کننده   زهی و وسوسه انگ  با یکه ز

اونوقته که نه من   یکن  اعتمادآدم اشتباه    کی به    کباری  هیکاف

 .بهت بکنه یکمک تونهینم ی اگه ی د چکسیو ه  نیامیو نه بن

 .د یاستحکام بخش شیرا صاف کرد و به صدا  شیهاشانه

که فقط خودم    دهیرو م   یمعن  نیهستم ا  نجای من اگه االن ا_

همه  دارم.  چ  ی رو  گفت  ییزهایاون  دارم   یکه  االن  من  رو 

 .کنمیم یزندگ

 .شیکردند، من فقط تماشا نشیهر دو تحس  وایو ش نیامیبن

نگاهش    ی او شجاعت دفن شده   رکانهیز  احساسات عمق  در 

ه   دا یپ ا  یشک  چ یبود،  وجود  با  تا  دو  ما  که  همه   ن ینبود 

در   مانیهدف و آرزو  نطوریاشتراکات در ظاهر و باطن و هم

ماجرا با هم    نی ا  انیو تا پا  میگرفتی مشترک قرار م  ری مس  کی

 .میبود
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 .ی با من خوش اومد یو دوست یقیموس ی ایبه دن_

  ل یو بعد از تحل  میهاچشم دوخت به لب   ی اقهیچند دق   ناباورانه

 اد یفر  یبود در ذهنش، به سمتم آمد و از خوشحال  دهیآنچه شن 

 .دیکش

در کمتر    کردمی هم مبادله نم  ا یرا با تمام دن   امییکه تنها  یمن

 !...کردم اشضیتعو  بهیغر یبا آدم کساعتیاز 

 ؟ ینه فرد دوم دمیدی خاطر که او را خودم م نیبه ا چرا؟

لحظه شروع    ن یما دو تا از هم  بیعج  ی آغاز رابطه  ی نقطه 

 .شد

[06.07.21 00:38] 

#۲۶۹ 

 آلمان  _نیبرل

 :وسفی
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داشت و پر از نور و   سمس یجشن کر  ی شهر حال و هوا  تمام

ز و  بن  یی بایچراغ  زمستان    نیامیبود.  فصل  در  بود،  گفته 

اسک بزرگ  و  کوچک  برگزار   یمسابقات  آلمان  سراسر  در 

 .برندیبه سر م  یجشن همگان ک یمردم در  ی و همه  شودیم

 ر ی تعب  انیدر جر  ینه! وقت  ایآمده است    شیپ  تانیبرا  دانمینم

ندارد و    تیواقع  دیکنیاس ماحس  دیریگی قرار م  تانیایرو  کی

ا  التی همچنان در خ تا  پ  نیاست که  چون   ی ارفته  ش یحد 

هستند    یافتنیبزرگ و دست ن   ی آرزوها به حد  یبعض  یگاه

  ی انه راه و برنامه   یرا داشته باش  شان یآرزو  یتوان یفقط مکه  

همراه با    نکهیا  ی ایفکر و رو  یحت   ی به آن... روز  دنیرس  ی برا

قدم بزنم را هم    گری د  ی در کشور  یمطرح جهان  ی خواننده   کی

 ی بود که حت  رممکنیچون بنظرم آنقدر سخت و غ   کردمینم

خنده   ش یایرو پروراندن  سر  در  بنظر هم  احمقانه  و  دار 

 .دیرسیم

 ؟یکن یفکر م یبه چ وسفی یه_
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صدا زدن اسمم دوست داشتم،   ن یپناه را ح  ی که صدا  همانطور 

دوست    یلیتلفظ اسمم خ  نیجوزف را هم ح   ی انه ی لحن ناش

 .داشتم

 ی . فرصتش رو دار برهیزمان م  یسال  ستیاگه بخوام بگم ب_

 کنم؟ فی برات تعر

و    دهیچ یسرش کاله بود و شال گردنش را دور گردنش پ   ی رو

نشناخته شدن تمام    ی بود. برا  دهیباال کش   اشی نی ب  یکیتا نزد

 .الزم را به کار برده بود  ریتداب

رو بهت نشون بدم.   نیو رو دست من سپردن تا برلامشب ت_

  ی همراه   نیشدم پس به ا  هاییا یموم  هی بخاطرت شب  ن؟یمنو بب

 ی هرکس  ی برا  نکهیعالوه بر ا  یفرصت   نیمن دل بده پسر. همچ

آرزو  ادینم  شیپ ا  هاونیلیم  ی بلکه  از  پس  هست.   نی آدم 

  ستش احمقانه از د  نقدر یفرصت بودن با من استفاده کن و ا

 .نده
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 .بود هیگر  هیچند وقته شب نیا میزدم، لبخندها ی لبخند

حواسم رو جمع    تونمی نم  یکه گفت  ییزهایچ  نیبخاطر هم _

  ن یا  ری خوابه! من هنوز با تعب  هی همش    کنمیکنم، چون فکر م

 .ومدمیکنار ن امیرو

ند  شی هالب شال  پشت  از  چ  دم،یرا  کنار    نی اما  خوردن 

 .کرد دیی را تا  ش یهالب  ی چشمش لبخند رو

 نه یبی نم  ی حد و مرز  لتیتخ  ی قوه  ،یهدف داشته باش  یوقت_

. از االنت لذت ببر چون ذهنت  ره یم  شی و تا هر جا که بخواد پ

چن  ی برا فکر   ییایرو  نی طرح  من  هست.  پاداش  مستحق 

شجاع  کنمیم آدم  تونست  یباش   یتو   یهمه   دیق  یچون 

رو جمع   زتیو همه چ  یوطنت رو بزن  یو روابط و حت  یوابستگ

 .دور ی جا هیبه  یو سفر کن  یکن

[06.07.21 00:38] 

#۲۷۰ 
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 ناخت یوا  ینکه به زبان آلما  ی به قدم زدن در بازار   همچنان

 .میدادی ادامه م شدی مارکت گفته م 

رو   میزندگ  ی رو داشتم و همه  ن یحق با توئه من شجاعت ا_

که    ی زیم رو، وطنم رو و هر چچمدون. خانواده  هی  ی تو  ختمیر

چمدونم و اومدم    ی بهش تعلق و عالقه داشتم رو گذاشتم تو

ا  نجا،یا با  نیاما هر لحظه  با منه که  چمدونم رو   دیاحساس 

خ برگردم،  و  بد  یلیببندم  ا  یلیخ  ه،یحس  با  وجود   نیبد. 

م ا  شهی باورت  در  بگم  برا   رانی اگه  دلم  ا  نجایا  ی هم   ن یو 

م بود؟  تنگ  کن  یتونیاتفاقاتش  درک  رو  دلتنگ    ؟یحرفم 

 ست؟ین  بی. عجدمیبودم که فقط اسمش رو شن ییجا

کنار    ی اوه یم  یدنینوش.  ستادیا  یفروش  هیاغذ  ی جلو در  گرم 

سوس و  پخته  برا  سیقارچ  فندق  ادیخر  مانیهردو   ی و   نی . 

بود که در   ییهاامشب در دست اکثر آدم   باًیتقر  ییغذا  بیترک

  .حضور داشتند   نیشا  کیدریشارلوتنبرگ گرفته تا فر   ابانیخ
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چون   ستین  بی هستم عج   یآلمان  هی  گهیکه د  یمن  ی نه برا_

 ی به معنا fernweh به اسم  میلمان دارآ  اتیدر ادب  ی اواژه 

 .یو نرفت ی وقت نبود چیکه ه ییجا ی برا یاحساس دلتنگ 

اما حس افتخار    د،یدی جوزف را نم  ی چهره   یکس  نکهیوجود ا  با

 .در صورتم هم مشخص بود اشی و سعادت از همراه

نم _ داشتم جا  کاری چ  دیبا  دونمیجوزف من   یی کنم! دوست 

و    آوردم یهم نبودم تحمل نم  نجا ی اگه ا  یبودم، ول  نجایبجز ا

 .جا باشم نیدوست داشتم هم

بااحت  شالش مقدار  نییپا  اطی را  و  نوش  ی آورد  را    اشیدنیاز 

 .شدیحفظ م  تشیجذاب  ی. در هر حالتدینوش

 .هرگز اونجا نمون ی تعلق ندار ییبه جا ی اگه احساس کرد_

سردتر شده بود. چند فندق   یقبل کم   ی به نسبت روزها  هوا

 .دهانم انداختم ی گرد و گرم تو
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که من آرزوش رو دارم تو به   ی ز یاون چ  ی خوشبحالت. همه_

 تمنده ی چند ماه آ  ی برا  ی. هدفت مشخصه و حتی دست آورد

درگ  ی کرد  ی زیربرنامه هنوز  من  در گذشته  ری و  و  هستم  م 

 .موندم  فی مواجه با زمان حال بالتکل

 ی من کرد و دوباره ادامه   ری نگاهش را درگ  ی اهی چند ثان  ستاد،یا

 .گرفت. دو قدم از من جلوتر بود شی را در پ  ریمس

[06.07.21 00:38] 

#۲۷۱ 

 ورکِ یویعاشق ن  کایآمر  بره،یکشور انگلستان از لندن لذت م_

خودش،    تختیاما آلمان با افتخار به پا   س،یپار  فته یو فرانسه ش

  ن،یبرل   وار ید  ختنی از دو دهه پس از فرو ر  ش ی. بنگرهیم  ن یبرل

فضا از  موزه   یفرهنگ  ی شهر  از  و رنسانس،  غذا  مد،  تا  ها 

شهر،   نی. قصد ندارم بگم که ابرهی اش، لذت مشبانه  ی هاکلوب

 ی گردشگر   ی هابرده. جاذبه  ادیخودش رو از    کیتار  ی گذشته 

ترور    یکشته شده، توپوگراف  انیهودی  ادبودیچون    ی قدرتمند
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چارل موزه  پو  یو  آن   نت،یچک  استوار  احترام  از  به نشان  ها 

انکار کرد   شهیگذشته رو م  وسفیگذشته داره و حفظ شده...   

 ه ی  دیهر چقدر هم بد گذشته باشه با  هگذشت  نینه فراموش. ا

  ی از اون بد  دیداشته باشه و تو با   تنده یآ  ی برا  یدرس  ای تجربه  

. تی بعد  مات یتصم  ی برا  ی ری و درس عبرت بگ  یهم استفاده کن 

 یو تو  یبد و لحظات سخت رو منجمد کن  ی اون روزها   دیبا

با د  یهم حفظش کن   ی بعد  ی روزها که   ادیب  ادتی  دنشیتا 

مس  گاهیجا  به  دنیرس  ی برا چه  از  و    ی رها یاالنت  پرمشقت 

  ه یمن با    ی دیاگر فقط با پدرت جنگ . تو  ی عبور کرد  یخطرناک

. تو رو تنها پدرت طرد کرد و من رو صدها نفر از  دمی قوم جنگ

 ی من خدا  ی رو که برا  یبرادر خودم. زن  یقوم و بستگانم و حت

ا  دنی بود به خاطر رس   نیزم  ی رو سرم جا روزها پشت   نیبه 

  .ذاشتمگ

 ی پارک شده بود از فاصله   ابانی جوزف را که کنار خ  نیماش

د ماشدمیدور  ابهت  رهگذر  نی.  هر  ثان   ی نگاه  چند   یاه یرا 
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 مت یگرانق  نینسبت به آن ماش  شدیو نم  کردی خود م  ری درگ

را تا سال   نیماش  نیاز ا  ی بود. پوستر  تفاوتیب  ابانی کنار خ

بودم و   هتختم نصب کرد  ی باال  وارید  ی اتاقم و رو  ی تو  شیپ

نرم  یصندل ی رو توانستمیبا جوزف م ییآشنا ی حال بواسطه 

معرکه بنشو  هم  م  نمیاش  وجود   زانیو  تمام  با  را  سرعتش 

 .احساس کنم 

 ت؟برات راحت بود گذشتن از دختر مورد عالقه _

پا  شالش کامل  خوردن   دهی کش  نییرا  حال  در  و  بود 

دهانش    ستادنیسوالم باعث از حرکت ا  نیبود. ا  اشس یسوس

 .از جنب و جوش شد

 ی انه یادعا رو داشته باشم که در هر زم   نیا  تونمی هرگز! من م_

هزاران    ی . روزفم یکه در عشق ضع  کنمی هستم، اما اقرار م  ی قو

م لعنت  مرد  فرستمی بار  اون  لب  ی به  مکه  رو   بوسه،یهاش 

  ده یتنش خواب  ی که پهلو به پهلو  ی بارها قصد جون اون مرد

که معشوق من بود   یکه با زن  ی فرم از اون مردرو کردم و متن
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رو در    هاشدنی نفس کش  ی صدا  یروزها حت  ی پدر شد. گاه

  ی و چند ساعت   دمیشنی راه دور هم م  نیآغوش اون مرد و از ا

  ن ی که ا  امی کنار م تی واقع نیدارم با ا گه یاما د  شدم،یم وونهید

عشقم   ،یقیبه موس  دنیرس  ی انتخاب خودم بود. من برا  ییجدا

از اون زن   شتریب  امیم به روعالقه یعنی نیرو فدا کردم. خب ا

ش به  از عالقه   شتریب  نشیبود. همونطور که اعتقاد اون به د

 .من بود

[06.07.21 00:39] 

#۲۷۲ 

  ن ی غذا را داخل سطل زباله انداختم و جوزف درِ ماش  ی هاظرف 

. شال را کامل از دور گردنش  میر دو سوار شدرا باز کرد و ه 

رو  و  کرد  کش   ی باز  دست  گردنش  حتدی پوست  تصور    ی. 

مشترکش   یم به پناه که مطمئناً تا االن زندگعالقه  یفراموش

توانستم ینم  یبا آرشام را هم شروع کرده محال بود و من حت

 ..میایموضوع کنار ب نی مثل جوزف با ا
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 .ی عاشقش نبود  یکنیاونقدر که فکر م دیشا_

 :حق به جانب گفت یجاده کرد و با لحن ی را روانه  نیماش

فکر _ بهش  سال  ده  از  بعد  هم  هنوز  نبودم  عاشقش  اگه 

که طرفدارم    یو جوان   بایز  ی و تختم رو با دخترها  کردمینم

م گرم  من حت  کردمیبودن  رو سرگرم.  به خودم    یو خودم 

  خوام ی کار م  نی چون با ا  دمیشدن هم نم  دوباره عاشق  ی اجازه 

  یهست  ی واقعاً عاشق اون دختر  ؟یکنم. تو چ  هیخودم رو تنب

که   ی به احساست اعتماد داشت  ی که نامزد برادرت بود؟ اونقدر 

 عشق؟ یبهش بگ

پرتقال، محکم    کیکه قلبم را در دست گرفتن و مثل    انگار

  .فشردند

اونوقت   دونمیمچشم چپش رو هم    نییپا  ی هامن تعداد مژه _

 ن یاز عشقم مطمئنم؟ من اگه ازش دور شدم به ا  یپرسیتو م

ه که  بود  نداشت.   دنیرس  ی برا   یراه  چیخاطر  وجود  بهش 
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من   حت   کطرفهیعشق  و  من   یبود  حرام.  بهش  کردن  نگاه 

 .ازش نگذشتم مگر بخاطر خودش   چکسیو ه   ز یچ  چیبخاطر ه

آن حک    ی رو  Davidoff که حروف  ی از پاکت  گار ی نخ س  کی

برا و  ب  میشده  بود  روشن    دیکش  رونیناشناس  فندکش  با  و 

 .کرد

ه_ من  مثل  نم  چوقتی پس  نابود شهیفراموشت  عشق   ...

 ا ی  ی زیچ  ی خوای . اگه ماستیدن  نیاحساس در ا  نیترینشدن

ه  یکس نکن   چگاهی رو  کاف  یفراموش  باش   هیفقط    ی عاشقش 

ذهنت زنده    ی خورده و تا ابد تو  یاونوقته که انگار آب زندگان

  .مونهیم

به    ی دیشد  ازین س  کیداشتم  آن  از  و   ییگارهاینخ  خوشبو 

را  امنه یبود و س دهی چی پ  نیماش ی فضا  ی تو  اشی که بو  یتلخ

لحن با  انداخته.  هوس  را  خجالت   یبه  هوسم  درخواست  زده 

 .مطرح کردم
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 بردارم؟ گارتیس  نینخ از ا هی تونمی جوزف م_

کرد    میگرفت و پاکت را تقد  روش ی پ  ی چشم از جاده   بالفاصله

 .به من

 .یبش کیبا من شر زمیدر همه چ یتونیتو بجز تختم م_

مدت به من داشت   نیا  یکه ط  یحجم توجه و محبت  نیا  از

را    گاری. تشکر کردم و سشدمیم   تیدچار کمبود ظرف  یگاه

 .روشن

دو بار عاشق شدم. اول عاشق پناه و دوم عاشق   ایدن  ی من تو_

 .یقیموس

 .در برد ی ره یکرد و دستش را سمت دستگ توقف

[06.07.21 00:40] 

#۲۷۳ 

ه_ ه   چوقتی پس  تحت  نم  یطیشرا  چی و  . شهیفراموشت 

عفونت    کیهست که به    ی ابرجسته  نیسیموز  نگ یریوویکال
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عفونت تمام خاطرات اون رو به سرقت   نیمبتال شد، ا  ی مغز

و همچن از ساختن خاطرات جد   ن یبرد  دچار    دیمانع  و  شد 

 ی ذهنش باق  ی تو   ی زی چ  ه یثان  یاز س  شتریشده و ب  یفراموش

شده و نسبت به   داریاز کما ب  کنهی م  الیخ  شهیهمو    مونهینم

ب ول  یباق  گانهیخودش  چ   ی مانده،  دو  تعجب  رو    ز یدر کمال 

ارکستر.   ی انجام بده. همسرش و رهبر  تونهیو م  ادشه یکامل  

  ی عشق ابد  ی و بواسطه   یقیبا رها کردن خودش در موس  ویکال

 ی باشه حت  ی. اگر عشق واقعشهی به همسرش دوباره کامل م

  .شهیفراموش نم ی ر ی هم بگ  مریزاآل

  ی انگشتانم. درک و بزرگ   نیبدون استفاده مانده بود ب  گاریس

. زبان که به گفتن دیدیمرد فراتر از آن چه بود که چشم م  نیا

العاده است  و خارق   بیچقدر عج  ی دیفهمیتازه م  کردی باز م

 .در عشق باالست التشیو چقدر تحص

 !...سواد عشق را داشتن ستی ن یکار هر کس 

 ؟یبش ادهیپ ی خواینم_
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 ی هاب یشدم. دستش را درون ج  ادهیپ  عیخودم آمدم و سر  به

ج ماش   اشیمشک  ن یکوچک  و  برده  برا  نیفرو  زد  دور   ی را 

 .به من دنیرس

شون مشترک   یکه تازه زندگ   میشد  ییهازوج   ه یمن و تو شب_

همه  و  کردن  آغاز  براگذشته  ی رو  رو  تعر  ی شون    ف ی هم 

اول کنندیم تو  بات  یهست  ی ابه یغر  نی.  به  از عشقم   ایکه من 

 .بهش گفتم

قهوه  کاله رو   امی اکاپشن  کنارش   دمیکش  میموها  ی را  و 

 .ترهم پهن   شیهااز من بلندتر بود و شانه  ی. چند سانتستادمیا

من به پناه    ی که از عالقه  یهست  یکس  نیو آخر  نیو تو دوم_

 .هم خودشه شی آگاهه. اول

  نبار یدور گردنش و ا  دی چی گرفته بود. مجدد شال را پ  اشخنده 

 .د یآن را باال کش نش ییلب پا یکیتا نزد
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برل_ با  قراره در    یآشنا بش  سمسیو کر  نیخب بهتره  چون 

... از یرو آغاز کن  دتیجد  یو زندگ  یدوباره متولد بش  نجایا

سال   ی هامشخصه  برلجشن  در  در    یجشن  ن یهم  نی نو  که 

 .رنیگی باز م ی فضا

و    اهویو به خاطر ه  میداشتیقدم برم   تیجمع  انیدر م  آرام

شن  یقیموس  ی صدا کم   ی هاحرف   دنیاطرافمان،   ی جوزف 

 .دشوار بود

.  استیدر کل دن   یمهمان  نیجشن در نوع خودش بزرگتر  نیا_

  ن یکه در دروازه براندنبرگ برگزار شده از مهمتر  یمراسم  نیا

امروز   یخیتار  ی هاشاخصه  ب  ی و  هست.    ک ی از    شیآلمان 

مراسم    ن یتا شاهد ا  انیم  ن یبه برل  ای نفر از هر گوشه دن  ونیلیم

باشن. کر  رهیخ بفرد  از    ی اریدر بس  سمس یکننده و منحصر 

م  ی کشورها گرفته  جشن  چگونگ  شه یجهان  به   یو  اون 

ترک  ان،یحی مس  یپراکندگ و  جشنآن  بیفرهنگ  با    ی هاها 

  ا ی مراسم در سراسر دن  نیارتباط داره. اما مشترکات ا  یزمستان
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  ساها یبه کل  حیمس   الدیجشن گرفتن م  ی برا  انیحی که مس  هنیا

و در خانه  تز  کیهاشون  خواهند رفت  رو  ن و ییدرخت کاج 

 ی ها سرودهاو کوچه  هاابان یدر خ  نی. همچن کننی م  یچراغان

 .کننیاجرا م ی شکرگزار

[06.07.21 00:40] 

#۲۷۴ 

 ی مهمان  نی. حق با جوزف بود، ازدیدر اطراف پرسه م  نگاهم

قدر به  ه   ی بزرگ  و  شور  از  ه   جانیسرشار  با  که    چ یاست 

 .ستین سهینقطه از جهان قابل مقا چ یدر ه  یمهمان

ساعد دستانش    ی که رو  یبزرگ و صورت  ی ابا جعبه  ی دختر

داخلش را تعارف کرد.    اتینشانده بود سمت ما آمد و محتو

من برداشت و تشکر   ی هم برا  یکیخودش و    ی برا  یکیجوزف  

 .کرد

 .ستخوشمزه یلیبخور طعمشون خ ریبگ_
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 .را باز کردم  اشروکش 

 آبنبات؟ _

مس _ تولد حضرت  مناسبت  به  آبنباته.  پخش    حیبله  آبنبات 

  .باشه ی شاد ی تا نشان دهنده  کننیم

.  دمیها کشمغازه   ی جلو  یدرختان کاج مصنوع  ی را رو  دستم

  .هم نداشت یشباهت  نینوروز کوچکتر دیبا ع سمسیکر دیع

 .دمید هالم یف ی ها توجوراب  نیاز ا_

جفت جوراب   کی  یی مقوا  ی خم شد و از داخل جعبه  جوزف

 .آورد رونی قرمز ب

تا بابانوئل اون رو با    زارنیم  ییها رو جا جوراب   نیکودکان ا_

 زونش یآو  موننهیکه بچه بودم از شوم  یپر کنه. من زمان  هیهد

چون فکر    کردمیم  ونجهیو    جی و داخلش رو پر از هو  کردمیم

و    کننیم  داشی بابانوئل زودتر پ  ی هاگوزن  ی نطور ی ا  کردمیم

 .ذاره یم ینیریش  ایاون آبنبات  یبابانوئل به جا
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 .بود نیریجالب  و ش میبرا شان یرسم و باورها نیا دنیشن

 هم داشت؟  ی ادهیکار فا نیو ا_

 .ها را به داخل جعبه عودت دادو جوراب دیخند

و با آبنبات    کردیم  شونی و بدور از چشم ما خال  انه یپدر مخف_

بابانوئل هرگز    دمی. بعدها فهمکردی پرشون م  هی و شکالت و هد

  ر ی و همش کار پدر بوده، اما پدرم هرگز ز  ومدهیمون نبه خونه

  د یهام رو پر کرده. شابابانوئل جوراب   گه یبار نرفت و همچنان م

 خوادیاما راستش اون نم  اشه،کار پدرم بنظرت مسخره ب  نیا

 .نشون بده یرو قالب  میکه داشت ی دیباور و ام 

پ  رمردیپ  ناگهان را    شانیهاکه دست  یمسن در حال  یرزنیو 

فر   ی موها  رزنیه بودند از مقابل سمت ما آمدند. پ بهم گره زد

چاق.   باًیداشت و همسرش قد بلند بود و تقر  یو کوتاه   دیو سف

شد.    ن یسنگ  امنه یس  ی بابا و مادرجون افتادم و قفسهخان   ادی

 .دیام لرزاز شدت بغض متورم شد و چانه  میگلو
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ها از  زنگوله   ؟ینیبی رو م  بایز  ییطال  ی هازنگوله  نیا  وسفی_

داشتن و   تیحی مس   نیدر د  ساهایبا کل   کینزد  یارتباط  ربازید

ها  ناقوس  هاکشنبه ی  ایدر سراسر دن  ساهایهنوز هم در اغلب کل

 ...به

 .صورتش دنیوادارش کرد به چرخ سکوتم

[06.07.21 00:40] 

#۲۷۵ 

 ؟ یکنیم هیگر  ی پسر تو دار_

 .صورتم ی شد تو  یمتالش بغضم

 دنید  ی برا  دمی... دارم جون مرمیمیم  یمن دارم از دلتنگ_

 تن مادرم  یبو ی بابا و مادرجونم... براخان

 .اش گذاشتشانه ی محکم در آغوش گرفت و سرم را رو مرا

  .رهی ها مآدم  ی سراغ همه  یدلتنگ نیا_
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نگاهمان م  میبرا با تعجب  نبود که چند رهگذر  . کنندی مهم 

که   ی بود نگاه پر از سوء ظن چند پدر و مادر  ت یاهمیب  میبرا

م هست   کردند یفکر  همجنسگرا  برامیما  و   ز یچ   چیه  می . 

 !نیمهم نبود. من فقط دلم تنگ بود هم  چکسیه

م  یهرچ_ رو  کنمیتالش  دست  و   تاریگ  ی هامی س  ی و 

نم  ستدهیفایب  کشمیم  انویپ  ی هاهیکالو  ی صدا  تونمیو 

نتونستم صداشون    یقینت موس  چیهاشون رو بشنوم. با ه خنده 

که عطر    کنمینم   داینفر رو پ  ه یهمه آدم    نیا  نیرو بسازم. ب

ا تا  باشه  داشته  رو  اونا  غر  نقدریتن  احساس    یبگیباهاشون 

 .نکنم

  ی که جلو  ییهای و صندل  زیدستم را گرفت و سمت م  جوزف

 .قرار داشت برد یفروش ینیریش کی

  تت ی. خودمم بلی فردا صبح برگرد  نیهم  یتونیتو م  وسفی_

  وا یو ش  نیامیکه بن  ییزهایاما با توجه به چ  کنم،ی م  یرو اوک

تعر برام  خودت  از    ن یکرد  فیو  بعد  روز  دو  که  مطمئنم 
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و    هیکاف  ی. دو روز واسه رفع دلتنگیشیم  مونیبرگشتنت پش

چ همه  دوباره  سوم  پ  گردهیبرم   زیروز  سابق.  روال    درت به 

  با تو صلح کنه؟ شهیحاظر م

داخل جعبه   یدستمال را   زیم  ی رو  ی از  و چشمانم  برداشتم 

 .خشک کردم

 وقتچ یه_

 :متاسف گفت یو با لحن  دیرا جلوتر کش اشی صندل

رو خراب   یکه تا االن ساخت  ی ز ی هر چ  ی خوای پس چرا م_

برگرد  ؟یکن م  هیت  استعداد و عالقه  ی اگر  و    شهیقطره آب 

بق هم    ه یمخالفت  مشکالت  ا  ی ای در  هیو  قطره    نیبزرگ. 

 نجا ی ا  یول  شه،یم   اثریو ب  دیموانع ناپد  ی ایدر  نی ا  ی استعداد تو

بن و  من  کمک  امکانات  ن یامیبا  اخت  یبا  در    ست ه  ارتیکه 

رو  شبنم   یتونیم قطره  رو   یکن  یاون  و   ی که  افتاده  برگ 

به آرزوت    دنی رس  ی مکان و امکانات رو برا  ری . تاثدرخشهیم
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.  یشیو دلسرد م  یفتیسال عقب م   ن یچون چند  ر ینگ   دهیناد

 .یبش فی ح  یکه بخاطر دلتنگ یفیتو ح

 یبه نقطه   امیسردم بود و از درون گرم. امشب دلتنگ   رونی ب  از

جور   ی اتا بهانه  زدیم  ی به هر در  ی دیبود و ناام  دهیجوش رس

 .ممیتصم ی سلطه گرفتن رو ی کند برا

همه سال داشتم و   نیکه ا  یهدف  دونمینم  یخب من حت _

منجر    تیرو زدم به موفق  زم یهمه چ   دی بهش ق  دنی رس  ی برا

کردم و    سکیر  تمیهو  یحت  زمی مه چه  ی نه! من رو  ای  شهیم

 .شمیاگه موفق نشم نابود م

[06.07.21 00:42] 

#۲۷۶ 

  ز یم   ی کوچک  رو  یچوب  ی از داخل جعبه  ی اشکر شاسه   کی

 .گرفت ی برداشت و به باز 
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باور دارم رو باهات سه  ی زی چ  خوامیم  وسفی_   م ی که بهش 

 تش یبلکه اهم  ست،یبشم. از نظر من، خود هدف اصالً مهم ن

هدف    تی. اهم دهیهست که به انسان م   ی ازه ی و انگ  ر یدر مس 

هست که مغزت رو قلقلک بده تا شروع به کار و تالش    نیدر ا

خاطر که   نیبه ا  ستیمهم ن  یل یخود هدف خ  گمی. اگر میکن

 ی فردا  ی که هدف امروز ما، شاد  میمطمئن باش   میتونیما نم

خود   ی از حد رو  شی ب  تیحساس  نیخواهد کرد. ا  نیما رو تضم 

بشه که اجازه نده در    یتا مانع  شه یذهن م  بی هدف، باعث فر

من خوب   ی ها. به حرفیو تالش کن  ی عمل، دست به کار بش

ارزش    چونگوش کن، درست و غلط بودن اهدافت رو بزار کنار  

ا  ،یهدف   هر   یاصل و   نیدر  بده  قلقلک  رو  مغزت  که  هست 

که خودم رفتم    ی ریشروع. دارم آدرس مس  ی ت کنه براوسوسه

هدفه،   ر یمهم تالش با ثبات و هر روزه در مس  دم،یرو بهت م

 .برات مهم نباشه   ادیخود هدف ز
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بلورها  ی تو  ی اساشه  شکر و  شد  پاره  و    ی دستش  درشت 

رو  دشیسف برف  آب  ی مثل  چ   زی م  یسطح  قل  به  طرف  هار 

از خودش    ر یبه غ  ی زی به جانم انداخت که هر چ  یاقی خورد. اشت

 .را غلط تصور کردم ش یهاو حرف 

که   یماتیکردن تصم  یعمل  ی بهتره رو   گفتیم  شهیپناه هم _

دلتنگ  زمان  م  یدر  معن  شهیگرفته  حاال  کرد.  فکر   ی خوب 

  .کنمیحرفش رو درک م

 .را بلند کرد و من را تماشا سرش

برا  وسفی_ دلت  م  ی تو  تنگ  هم  فکر    شه؟ی پدرت  بهش 

 ؟یکنیم

ام گذاشته بودم و  انگشت شست و اشاره   انیدانه شکر م  چند

سا زبر  دهییبا  هم  به  انگشتانم  ز  شانی شدن  پوستم   ریرا 

 .کردمی احساس م



970 
 

رو    نیچرا؟ چون همش حسرت ا  یدونیم  شون،ه یاز بق  شتر یب_

نبود ما   ی سرسخت و متعصب و عصبان  نقدریکه اگه ا  رمخویم

ا  میتونستیم پسر  نیاز  و  پدر  رو    تینها  مونی نسبت  لذت 

بزرگتر  میببر ها و  . حسرت محبت م یبش  گهیهمد  یحام  نی و 

محمکم  یدلبستگ رابطه  م  یو  شکل    موننیب  تونستیکه 

از وجود    یهر لحظه با منه. جوزف اون پدر منه! من بخش  رهیبگ

 !اون هستم 

بودن   نیشکل متفاوت از غمگ   کی  میترس  شتریزد. ب  لبخند

 .بود تا لبخند 

اول ی دار  یپاک و بزرگ  ی لیتو قلب خ_ که   یهست  یکس  نی. 

نکرده و با    دایوجودت راه پ   نی به سرزم  ی انهی ک   چیه  نمیبیم

که در حقت    ییهاو ظلم   هامتی و نامال  های سخت  ی وجود همه 

 .ی شده همچنان مهربون موند

[06.07.21 00:42] 

#۲۷۷ 
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 .هوا رها کردم ی شکر را تو ی هادانه

 .متنفرم، از بد شدن زیچ ه یمن فقط از _

 !دونمیم_

کشور دوباره    نیدر ا  یهمونطور که خودت گفت  خوامیمن م__

من رو نشناسه. اسم و زبان و    یچکسی ه  خوامیمتولد بشم. م

بمونم   یراز  سربسته باق  کیمثل    شهیگمنام باشه و هم  تمیمل

 .برمال نشه چکسیه  ی برا قتمیو حق

تا    دی را دور شال گردنش انداخت و سمت جلو کش  انگشتانش 

 .شل شود. تعجب کرده بود  یکم

 ؟یبش یقیموس ی ایصورت وارد دن نیبه ا ی خوایتو م_

 .رم ی بگ  ادیشروع کنم و ازت    خوامی زودتر هم م  یآره. هر چ_

ف  چهین  شی فردر_ و  بزرگ    کیکالس  ستیلولوژیآهنگساز 

  د یابتدا با  اموزدی پرواز کردن ب  خواهدی که هر که م  گهی م  یآلمان

دو  ستادن،یا رفتن،  رقص  دن،یراه  و  کردن    اد یرا    دنیصعود 
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  ن ی. اآموزدیپرواز کردن را با پرواز کردن نم  کس چ ی. هردیبگ

همه رو  ابتدا  ی جمله  در  آلمان  موفق   شروع   ی افراد 

 .و بهش عمل هم کردن دنیشن  شونت یفعال

  ی را جلو بردم، رنگ سبز چشمانش بخاطر ژاکت سبز  صورتم

 .تر شده بودکه به تن داشت روشن 

 کنم؟  کاریچ دیتو بگو من با_

منتقل  زیم ی به رو شی پالتو بی را از داخل ج  گارشیس پاکت

 .کرد

خودت ارزش   ی برا   ی ریبگ  ادی  د یبا  ی شروع به هر کار  ی ابتدا_

 ی چکسیه  یقائل نش  یخودت ارزش  ی . اگه خودت برایقائل بش

. پس تالش کن، مستقل باش و هدف شهیبرات ارزش قائل نم

  .داشته باش

حرف را از    نیا   هیدور سفر کرد، شب  ی ذهنم به روزها  ناگهان

 ن یاش را هم ح حالت چهره   یبودم و حت   دهی بابا هم شنخان
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عَلَ“ خوب بخاطر داشتم.    اشیعرب  ثیتلفظ حد هَانَتْ    هِ یمَنْ 

 نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شرَّهُ 

خودش   ی ارزش برا“ارزش باشد    یبر او ب  تشیکه شخص   یکس

 .از شرِّ او در امان نباش”قائل نباشد

 و پنج سالته درسته؟  ستیب یگفت_

ذهنم حفظ کردم و سوال   ی بابا را به همان شکل توخان   حضور

 .دییجوزف را هم تا

 آره _

 .لبش جا داد ی را گوشه گارش یس

برا  نیبهتر_ س  ستیب  نیب  تیهو  کیساختن    ی زمان   ی تا 

از االن با که بهش    یتیساختن هو  ی برا  یشروع کن  دی ساله. 

. پنج سال فرصت ری بگ  اد یبا خودت رو    دنی و جنگ  یکنی فکر م

 .پس از دستش نده ستین یکم
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برا   گرید  نبار یا نگرفتم  س   ی اجازه  حفظ   گار یبرداشتن  دوم. 

ا  کردمی ظاهر م ساعت شلوغ از شب تا جوزف نفهمد    ن یدر 

 .به قوت خودش پابرجاست  امیهنوز هم دلتنگ 

 .و مزه تنباکو داشت یاز لحاظ نرم یتوازن خوب گارش یس

[06.07.21 00:42] 

#۲۷۸ 

. یبابا و مادرجون هستخان  ی تو پاداش دعاها   کنمیفکر م_

  زمن ی خونه و خانواده کجا و جوزف وا  وگرنه منِ رانده شده از

 !بزرگ کجا؟

 ی تو  ظیو غل  کی را بار  گارشیرا جمع کرد و دود س  شی هالب

 .سرد آزاد کرد ی هوا

نبودم چون   چکسی ه  ی تو هستم برا  ی که برا  ی من اونقدر_

م خودم  رو  مشترکگهید  ی کینه    نمیبیتو  درد  ب  ی.   ن ی که 
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 ی دیشده. به اسم جد  تیمیاحساس صم  نیمادوتاست باعث ا

 ؟ ی فکر هم کرد یکه گفت

 .گاریس لتریزدم به ف پک

 .دیامشب به ذهنم رس  نینه هم_

خ  نیا_ هوسفی  هیخوب  یل یفکر  مردم   چی...  نده  اجازه  وقت 

 .بدونن ادیت زدرباره 

از   شتر یبود چون ب  نجا یدلم خواست پناه هم ا  ی الحظه   ی برا

من   ی روزها  نیا  دنیاو بود که مرا باور داشت و به رس  یهرکس

 !دلِ زبان نفهم من امشب سر لج افتاده بود، ها  نی. ادواریام

 پروازت امشبه؟_

 .نیزم ی را تکاند رو  گارشیس خاکستر 

  د یحتما با  سمسیقبل از ظهر. من شب کر۱۱نه فردا ساعت _

  خ ی مجبور شدم به مون  تمیخونه باشم و امسال بخاطر ساعت بل

باشم. اوه فکر   نی امیو بن  وایم نرم و کنار تو و شخانواده   شی و پ
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از    کنمیم نباش   گهی د  کساعتیکمتر   ی لیخ   نیامیبن  میاونجا 

شدن دور    عکه باعث جم  ی. چون هر مناسبتشهیم  ی عصبان

 .دوست داره یل یهم بشه رو خ

 کردم یم  تیتور همراه  نیا ی دوست داشتم منم تو_

خودش   ی نکرد و در عوض خواسته  ی اام توجه خواسته   نیا  به

 .را مطرح کرد 

آهنگ    هیبرام    یقیموس  چیجا بدون ه  نیهم  یتون یم  وسفی_

 ؟یبخون

 .جمع کردم یصندل ی شدم و خودم را رو دستپاچه

نم  نیا  نجا؟یا_ هنوز  من   ی ترانه  هی  تونمی وقت شب؟ خب 

 ...بخونم و یکامل رو به زبان آلمان

ترانه به زبون خو_ به  اهمدت بخون. من  . هر دمینم  یتی ش 

 .تو قشنگه ی صدا دنیشن ی برا ی ابهانه
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و بها دادن    نیتحس   نگونهیو با ا  کردیم  ی رواده ی داشت ز  جوزف

شده  سرکوب  استعداد  و  شوق  من  زنده  به  وجودم  در  را  ام 

 .کردیم

 ...آخه من_

  یفروش  ینیریش   زی م  نیپسر برام بخون. از پشت هم  الیخیب_

روز تا  کن  رو  ی شروع  که  برا  جیاست   ی برسه  و    ی و  هزاران 

 .ینفر آواز بخون هاونیلیم

[06.07.21 00:42] 

#۲۷۹ 

پدر و صاحب رستوران    ی پا  ریام زغرور خرد شده   شیهاحرف 

ام کرده بودند را به مسخره   رانی در ا  ی که روز  ی کسان  ی و همه 

کم و  چسبانده  مهم  شکل  را  دادیکم  خودت  کنارش  در   .

نم نم  ارزشیب  ،ی شمردیکوچک  ناتوان   ،ی کردیاحساس 
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 از   ادیحجم ز  نی ا  اقتیمرد ل   نیکه ا  فهممی. حال می دیدینم

 .رد و ثروت را دا تیو محبوب تیموفق

که به ذهنم خطور کرد را به  یاهنگ   نیرا بستم و اول چشمانم

 .زبان آوردم 

 !نگاه مهربان تو پناه آخر من-

  جهان من آشوب است ادتی با

  مردن خوب است ی عشقت هوا  در

 !عشق است  ی بها یخاموش

  ادمیاز  ی اکه برده  دانمیم

  بر بادم ی اکه داده  تابمیب

 !عشق است ی سزا ییتنها

  نکردم شوقم، شورم، عشقم را من از تو پنهان

  سرگشته بودم ی نبود دایپ
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 من شکسته بغضم، روحم، قلبم از رفتن تو  در

  آشفته بودم ی با من نبود 

 !سرگشته بودم ی نبود دایپ

 رم ی جهان دلگ  نیاز ا ادتییب

 !رمیم یثمر م یعشقت چه ب در

  عشق است ی سزا یخاموش

 یی تنها همه  نیاز ا ترسمیم

 ییآ  یخبر م یکه ب دانمیم

 !...عشق است ی بها ییتنها

دار  وسفی_ همراه  نی ا  ی تو  ی دوست  روزه  چهارده   م یتور 

برا  کنمی فکر م  ؟یکن کنسرتم   VIP نفر در قسمت   ه ی  ی جا 

 .مونده باشه یباق

 !من؟  دمیشنیاشتباه م  داشتم
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م_ تو  ببر  ی خوای جوزف  خودت  همراه  به    ورک؟یوین  ی منو 

 ...یصندل  شنهادیپ

 ی. کاف دمی کش  قی دستانم صورتم را پوشاندم و چند نفس عم   با

 !من ی را نداشتم خدا ششیبود من گنجا

شوکه   یپنج ساله از شدت خوشحال  ی هامثل پسر بچه   وسفی_

 .یرس یدار بنظر م خنده یلینشو. خ

جوزف امشب حالش خوب نبود و مست   ایمن خواب بودم    ای

 .قرار داده بود تشیمورد لطف و عنا نگونهیبود که مرا ا

 ؟ی بشنو  ی دوست دار دهیبه نظرم رس یاسم هی_

       .کردم نییرا با شتاب باال و پا سرم

و من دوست دارم لوطاهور صدات    ی دار  ی پاک  یلیتو قلب خ _ 

  .ی رو دار شی ستگیبزنم چون شا

 !اسم قوم توئه نیا  لوطاهور؟ اما _
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پراکنده    نمانیب  ی هوا  ی تو  گاریس  دیبزرگ از دود سف  ی اتوده

 .شد

قلب پاک و مطهر هست    ی آره اسم قومم هست و به معنا _ 

 ...شنهای پ  هی نیالبته ا

لحظه به بعد   نیدوست دارم. از ا  یلیاسم رو خ   نیا  ه یعال_ 

 .من لوطاهور هستم

عادت کند   دنشی به شن  میاش کردم تا گوشهازمزمه  م یلبها  ریز

آشنا شود. به جوزف چشم دوختم و   دمیو ذهنم با اسم جد

ذهنم مرور کردم تا سر   ی چند ساعت را تو  نیتمام لحظات ا

  دفعه چه شد؟ کیتا بفمم اصالً  اورم یدر ب

  .برخاست  جوزف

  ن ی از ا  شتریو ب  نیامیو بن  وایش  شی پ  میزودتر بر  یبهتره هرچ_

 .لوطاهور میمنتظرشون نذار 

 .دمی و دستم را دور دهانم کش  دمیخند شوکه
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 !چه خبر شده است؟  نجایامشب ا داندیم یکس

[07.07.21 23:29] 

#۲۸۰ 

 :پناه

تنه   دهیطرف صورتم چسب  کی باال  و وزن  به در    ی ام روبود 

دستگ  صدا  ی فلز  ی رهیدوش  واضح    شانیبود.  کامالً  را 

ه  دمیشنیم  ی هندزفر  یینداشتم گو  ی ریتصو  چیو کماکان 

گوش  به    میهاداخل  و  افشاگر    کیگذاشته  و  منزجر  آهنگ 

 .دهمیگوش م

 ؟ یگانه رو انجام داده باشرفتار بچه   نیا  شهیمهتاب باورم نم_

 د ی و تهد  ی ساعت نه صبح زنگ زد  ده؟یم  یکارها چه معن  نیا

من از سر ساختمون تا برسم   یدون یم  ؟یکنیم   یبه خودکش

  چند بار مردم و زنده شدم؟ نجایا
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را   ها ک یسرام  ی خزدار مهتاب رو   ی های روفرش  یی دمپا  ی صدا

ملتهب و نگران    ی بعد صدا  هیو چند ثان   دمیشن  یهم به خوب

 .خودش را

ردم که فراموشت کنم و تالش ک  یلی. ختونمیآرشام من نم_

 ؟ی اومدیکنم م  یخودکش خوامیم گفتمینشد. اگه نم

 نم ییشد. لب پا  ل یمتما  ن ییام رو به پااز سقوط شانه  رهی دستگ

 .حبس شد امنه یو نفس در س دمی کش شی را به ن

نم _ که  هم اومدمیمعلومه  ما  قرار  مگه  ا  نی!  مگه   ن ینبود؟ 

 مون نبود؟ خواسته هر دو طرف 

  .آشفته بود مهتاب

 ن یعقده که ا  یو هر چ   ی سادی پدرت وا  ی جلو  گفتی پناه م_

  ی آوردیمن به زبون م  ش یدلت بود و فقط پ  ی چند سال تو

! چرا سهم من ر یچقدر د  ؟ی . آرشام شجاع شدیرو بهش گفت
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د ا  دنینبود  در  شد  ییروزها  ن یتو  بزرگ  دار  ی که  به   ی و 

 ؟ ی ایخودت م

مانتو    ر یگذاشتم و از ز  امنه یس  ی . دستم را روسوختیم  قلبم

 .ماساژ دادم

 ...مهتاب من اونقدر حالم بد که _

چرخ  رهی دستگ درجه  نود  نکرد.  آب   دیتحمل  شد.  باز  در  و 

 .دردناکم عبور دادم و وارد سالن شدم ی دهانم را از گلو 

 !پناه؟ _

زد    ه یوسط سالن مثل مجسمه خشکش زد و مهتاب تک  آرشام 

 .اشدر دسترس یخال  وارید نیبه اول

 رو بهم داد؟   نیهشدار هم وسفی_

[07.07.21 23:29] 

#۲۸۱ 
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 مت یسر کوچه شده بود که از بس ق  یمرد وانت  هیشب  میصدا

کلفت و گرفته شده   شیصدا  زدی م  ادی را فر  شیها وه یم  فیو تعر

 .بود

به زنت؟ به دخترعموت؟ به تنها   ؟ی کرد  انتیآرشام به من خ_

خان بابا و مادر جون؟ به مادرم که    یعموت؟ به امانت  ادگار ی

 شهر کوتاه بود؟  نیسر من و ا  ی دستش از رو

در    ی در پ  یگذاشت و پ  شیهادستانش را مماس لب   آرشام 

 !وسفیآن فوت کرد. درست مثل 

حرف _ اون  عمداً  زدمهتاب  رو  خودم    ی ها  زبون  با  من  تا 

  آره؟ ی کرد ی رو اعتراف کنم؟ نقش باز  میکه داشت ی ارابطه 

 .اش را به من پس دادنگاه و توجه مهیسراس

 ...حیت توضپناه بزار واسه _

 .دمی کش ادیفر
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 حیو توضر  یچ  ی خوای. میشو عوض  خفه شو آرشام، خفه_

تو  ؟ی بد و حرف   نیا  ی حضورت  دق  ییهاخونه  چند    قه یکه 

 .انتهیخ  نیاظهر من الشمسه ا ی به زبون آورد شیپ

دانه   شیموها و  زد  چنگ  ب  ی هارا  چشمانش  از    رون ی اشک 

 ی اافتادن آرشام در تله   ریگ  نی کرد ا  قراری. مهتاب را بدیجه

 .او پهن کرده بود ی که خودش برا 

 گه،ی کرد گفتم دروغ م  ف یرو برام تعر  زی مهتاب همه چ  یوقت_

چون از شوهرم متنفره    زنهیها رو محرف   نیگفتم عمداً داره ا

از رفتن   . دونهی خونِ و آرشام رو مقصر م  وسفیچون دلش 

دختر زنِ شوهرم   نیمنِ احمق ندونستم که تنفر کجا بود؟ ا

  .شده و تموم

 .ا کردغوغ میدر صدا ختهیو حرص بهم آم بغض

خودت؟    ی مهتاب من تو رو خواهرم دونستم  و تو منو هوو_

آرا عقدم خودت  عذاب ی کرد   شمیروز  قول خودت،  به  اگه   !
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نم جونت  به  ا  افتاد یوجدان  برمال   ف یکث  قت یحق  نیو  رو 

  ی . عروس مردشدمی عروس آرشام م گهیمن ماه د  ی کردینم

رو با تو به تن کرده بود و    شی تر رخت دومادقبل   یلیکه خ

بود... چه جور  تمرد اومد؟ خ  ی شده  اعتماد    انتیدلتون  به 

  نه؟ی بیخودش نفهمه خداش که م نینگفت ن؟یکرد میتی

کرده    لمیعل  داشتم،یکه سمت آرشام برم  ییها قدم   د یلنگیم

 .شده لی مرد ذل  نیبود ا

نگفت_ اول  همون  از  شد  یچرا  مهتاب  عاشق  چرا   ؟ی که 

بره؟ بخدا اگه از همون اول    شی پ  نجایمون تا اابطه ر  یگذاشت

کمکتون هم   گهیبه همد  دنتونیرس  ی برا  یگفتی راستش رو م

کردن  کردمیم درک  پس  شدم  عاشق  منم  کار    هی...  عاشق 

 .نبود برام یسخت

حرف را زبانم نگفت قلبم   نیا  ؟یشده بودم؟ عاشق ک  عاشق

 !...گفت
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م  مرد و اشک  پهنا  ختیریمن سکوت کرده  و    ی به  صورت 

پ  دیچکیعرق شرم م ولاشی شانیاز  مرد من   ی...  آرشام که 

 !نبود؟ مرد مهتاب بود

 مهتاب؟ _

[07.07.21 23:30] 

#۲۸۲ 

نگر  سرش من  به  و  آورد  باال  بر  ستیرا  عالوه  شوهر    کی. 

 .میترک هم داشتمش ی هامشترک حاال بغض

 جانم_

ها و حس  در وجود آن   یهمه درماندگ  نیبهم خورد از ا  حالم

  .بد در دلِ خودم 

م   شه یآرشام هم_ رو    گه ی م  پرسمیدر جواب من که حالش 

بغض کرد و با    ی دیسوال رو ازش پرس  نیخوبم! امروز که تو ا

ارانیبد و و  ستشه یصداقت تمام گفت حالش مثل هم  ن ی. 
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و    کردیکه تعارف م  دیدیو نامحرم م  بهیهمه مدت من رو غر

م با خوبم  رو  م  دادیجوابم  زنش  و  محرم  رو  تو   ه ک   دیدیو 

 !گفت؟یراحت از بد بودنش م  نقدریا

و پاکش کرده بود   ختهی کرم پودرش ر  ی مهتاب رو  ی هااشک

 .زدیاش برق ماز گونه ییهاسمت و ق

قربونت برم. اصالً   ی حق دار  یبکن  ی و هر کار  یبگ   یتو هر چ_

بخدا قسم که خودمون   ری االن جون من و آرشام رو بگ  نیهم

م رو س میکنی هم کمکت  زغال صورتمون  با  تو  اهی.  و    ی کن 

 .میتا رسوا بش یشهر بچرخون تا آروم بش

 .دمیکش ادیژاکت آرشام و فر ی قهیانداختم به  چنگ

رو   ایکار دن  نیترف ی معلومه که حق دارم. چون شما دو تا کث_

سوال   ری من رو ز  ی ارزش و عالقه   نی! اانتیخ  ن،یبا من کرد

  .برده. اعتماد و باورم رو نابود کرده
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در حقم    انتشی را که با خ  یمن  کردیم  ترص یآرشام حر  سکوت

 م یهاپنجه   ی ژاکتش را الاز    ی شتر یاجحاف شده بود. حجم ب

 .و تکانش دادم چاندمیپ

نداشت _ حق من   انتیچون خ  یکن  انتیبه من خ  یتو حق 

وفادار نبود، جواب  نگاه کن؟    مینبود، در شان من  نبود. منو 

که به مردش    ی زن رو از باور  ه یباهام؟    ی کرد کاریچ  ینیبیم

  .ی کرد وسیداشت ما

چانه   یته  یشکل  به نزاکت  و  ادب  سمت از  و  گرفتم  را  اش 

 .دمیکش  وارید ی مهتابه افتاده گوشه

بب_ هم  رو  مهتاب  دنیحاال  از    هی  ؟ی دی .  هم  رو  عاشق  زن 

  انت ی. تو در حق من و عشق خی ش خسته و عاجز کردمعشوق

 هیبا    یوقت  ی منو لمس کرد  ی کرد   خودی... تو بیلعنت  ی کرد

 ی دوستم دار  یم گفتبه  ی . غلط کردی همبستر شد  گهیزن د

. مگه یعاشقش هست  یگفت  ی اگه یقبلش به زن د  که یدر حال

هر طور    ی که فکر کرد  ی قبول کرد  یشکشیمن رو به عنوان پ
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م بخواد  کن  یتونی دلت  رفتار  به   تیزندگ  ی و گوشه  یباهام 

 ؟ی جا بد ینیتزئ ی له یعنوان وس

[07.07.21 23:30] 

#۲۸۳ 

  .صورتم  ی سرخ شده بود. دستانم را گرفت و زل زد تو  صورتش

چ _ همه  باور کن  ببخش...  منو  پناه  و    نی ب  زیمتاسفم...  من 

تالش کردم تا دلت نشکنه،    یل یمهتاب تموم شده بود. من خ

رو خراب   زیحماقتش همه چ  نیاما نشد و آخرش مهتاب با ا

  .آروم باش کنمیکرد. خواهش م 

انتظار داشته باشد    توانستی. چطور ماشنه یس   تخت  دمیکوب

 نشان بدهم؟ نیاز ا  ریغ  یواکنش

و    ی روبرو کرد  ی که سرم آورد  یچارگیآروم باشم؟ منو با ب_

  ؟ یکنیبعدش ازم طلب آرامش م  ی و سردرگمم کرد  شونیپر

ازت تشکر هم   رابطه   نیتموم کردن ا  ی برا  ی البد انتظار دار 
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جلو اگه  بودم،  آروم  اگه  من  آرشام  آره؟  دستورات   ی بکنم، 

بزدل و  ا  ی پدرت  بخاطر  کردم  خم  سر  که    نیخودت  بود 

آرامش خودم و    خواستمیخراب بشه، نم  میزندگ  خواستمیمن

مثل تو مرتکب   تونستمیشوهرم رو خراب کنم وگرنه منم م

خونه و    ی تو  یکوچک  ی بشم و با هر بهانه  یفیکار کث   نیهمچ 

و سکوتم   یگذشت و مهربون  لیجنجال به پا کنم. دل   تیزندگ

  لحظه هر    خواستمیآرامش خودم بود. نم  تمیبود که اولو  نیا

با جنگ و دعوا زهرمار کنم. من   یزندگ خودم و شوهرم رو 

  !بشه انت ی که در حقم خ ستمیو گناهکار ن ارزشیب

باز برگرداند سمت مهتاب   آرشام  را  او    سرش  از  با نگاهش  و 

 .چرا؟ مهتاب با زبانش جوابش را داد  دیپرس

رابطه _ راز و  اگه  ب  ی اآرشام من  برا  نمونیکه  پناه   ی بود رو 

شما دو تا رو بهم بزنم و    ی نبود که رابطه  نیا  ی فاش کردم برا

من.    شی پ  ی گردی باز برم  ی باشم که از سرناچار  دوار یام  نیبه ا

شده بود   وسفی که به اعتماد پناه و    یانتیهرگز! من بخاطر خ
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با دلِ شکسته از    وسفی.  سوختمی جهنم م  شی آت  ی داشتم تو

   یپناه از سرد بودن تو تو  یکرد و رفت. وقت  ی من خداحافظ

خودم   ی هزار بار تو  گفتی لمس کردنش م  یشون و حت  رابطه 

نگاه    ی ودم و روباال آوردم. از خودم متنفر ب  تمیشخص  ی و رو

 .ت رو نداشتمصورت پناه و خانواده ی کردن تو

  ام نه یو س   سوختی پوستم در تب م  د یو درد شد  یفشار عصب  از

هق  نم  ییهاهقاز  کنترل  م  شدیکه  درون  از    دیجوشیاز  و 

 .دیلرزی م رونیب

  کرد یت مبودن کنار من خسته   ؟ی کار رو با من کرد  ن یچرا ا_

 ؟ ی مهتاب؟ به خاطر بابات با من ازدواج کرد  دن یو مشتاق د

  ن ی! بخاطر هم ستین  دنیبه پرس  ی ازیو ن  نهیهم   قتیآره حق

امروز هم   نیو تا هم  ی رو مطرح کرد  وسفیاون شب موضوع  

تو اومدنت  از  پ  ن یا  ی قبل  چون   ی بود  رشیگیخونه 

هستم نه تو و   وسفیکه عاشق    یبه من بقبولون  یخواستیم

خ  ی نطوریا کن  ی کرد  که  یانتی از  تبرئه  رو   ی بگ  ؟یخودت 
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خودش   نکهی! درسته من با مهتاب بودم خب زنمم بدون انیبب

هم    کباریبه اون حساب. من    ن یبخواد عاشق برادرم شده و ا

 ی هم شده تو  کباری  ی برا  یحت  ایقصد نکردم به گول زدنت  

تو چند ساله که    کهیکنم در حال   انتیفکر نکردم بهت خ  مذهن

فقط دروغ    ی داد  لمیتحو  یو هرچ  ی کرد  شیکارها رو عمل  نیا

 .بوده

[07.07.21 23:30] 

#۲۸۴ 

بود و هزاران زورق از احساسات متفاوت   اهیس  ی ا یدر  چشمانش

  .در آن سرگردان

خاطر اون حرف رو نزدم و هرگز به خوم اجازه   ن ینه... من به ا_

که    یبهت بزنم فقط خواستم از احساس  یتهمت  نیندادم چن 

آگاهت   یو خودت خبر نداشت ی داشت وسفیهمه سال به  نیا

 وسفی  دنیند  ی برا  یمن مقابلت بودم و مانع  شهیکنم چون هم

عاشق حاالت  نمشی و  اشتباه  من  بخدا  واقعاً   وسفی  کنمی... 
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تو هم هم و  بود  تو  دلش رو   ی خواسته  وسفی.  نطوریعاشق 

گوشت خوندن عروس   ی و تو نه. چون از بس تو  دونستیم

منم که مرد مطلوبت منم در    رت یکه باورت شد تقد  یآرشام

 .وسفیبه دنبال  رفت،ی دلت داشت راه خودش رو م کهیحال

کند که    ینیاز ا  تروانهیمن را د  شیهاحرف   نی با ا  خواستیم

زخم  تعداد  م  ییهاهستم؟  کم  را  زده  تنم  بر   د؟یدیکه 

واضح    نقدریبودم را ا  ی همه مدت از آن فرار  نیکه ا  ییهاحرف 

  انتشیکنم از خ   یپوشتا چشم   رساند ی به اثبات م  میو شفاف برا

قلبم تا   ی تو  کردی خنجر فرو م  وسفی  ی ادآوریبا    ش؟ یو خطا

ظلم روا    میتیآورده بودن؟ به    ری از پا؟ مظلوم گ  فتم یزودتر ب

  ی و کار  کردیفقط تماشا م   نی ب  نیو خدا هم در ا  داشتند؟یم

 کرد؟ ینم

ا_ اگه  م  ی نطوریآرشام  تو  که  لطمه    یدونیم  یگیباشه  چه 

منو   ی کردیکه به تظاهر وانمود م  ییوقتا  ؟ی به من زد  یبزرگ

 یوقت  خواست،یورتر از تو بود که واقعاً منو ماون  یکی  ی خوایم
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بود که آرزوش بودن با   گهید  ی کی  یکه تو بااجبار با من بود

بود که   گهید  یکی  ی زدیدلت منو پس م  ی تو  یمن بود. وقت

شب  اون  داشت.  منو  تو  ییهاحسرت  رو  شب  تو  بغل   ی که 

تا    یکی  ی رسوندیمهتاب به صبح م بود که بخاطر من شب 

که    کردی فکر م  ن یو مدام به ا  ذاشتی هم نم  ی لک روصبح پ

که از کنار من بودن    ی. اون لحظاتی منو ندار  اقتیل  یتوئه عوض

نبود   م  یکیحالت خوش  تو  که خوشبحال   ی برا  گفتیبود 

 .داشتن من

کرد    امی سقوط همراه  نی. آرشام در انیزم  ی زانو افتادم رو   با

پوشاند. اشک  را  با دستانش صورتش  رو  ی هاو  تار   ی مهتاب 

  ی آهنگ  نمانیخفقان ب  ی و در فضا  دیکشیآرشه م  شیهامژه 

 .نواختی م زیآمتاسف 

هم به خودت. ارزشش رو   ی کرد  انتی آرشام تو هم به من خ_

تو شرمنده باشه؟ کجاست    ی داشت؟ بابات کجاست االن که جا

که من   ینیحق بجانب دست به کمر بزنه و بگه ا  شهیمثل هم
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. اونشب راستش رو ی انجامش بد  د یبه صالحت و تو با  گمیم

. تو ی پدرت با من ازدواج کرد  ت یکه بخاطر جلب رضا  یگفت

که من انتخاب پدرت هستم نه خودت، اما   ی بارها بهم فهموند

 .از بس احمق بودم که متوجه نشدم

[07.07.21 23:31] 

#۲۸۵ 

 ی صورتش. در اوج خشم و نفرت  ی از رو  دیکش  نیی را پا  دستانش

لحظه آن  در  غ  که  طرز  به  دلم  داشتم  او  به    رقابل ی نسبت 

 .سوخت شیبرا یمفهوم

  ه ی. من  دوشادوش تو در  قتهیحق   ی بگ  یحق با توئه... هر چ_

در حال  شی پ  ریمس قدم  کهیرفتم  نداشتم.  تو   ییهادوست  با 

 که یبرداشتم که همش اشتباه بود چون عاشقت نبودم. در حال

و   میکه دوستش داشت   میباش  ی مون با کسانهر کدوم  شدیم

به تو. ما    ن دلمون هواش رو کرده بود. بابا به من ظلم کرد و م



998 
 

به تقاصش   زاره ی خدا نم  دونمیو م   میتو ظالم شد  ی دو تا برا

 .بره  نییگلومون پاآب خوش از 

پوزش   شیو دستانم را گرفت. صدا  دیمن خز  ی سو  نیزم  ی رو

 .بود زیآم

بخشش و جبران هر    ی منو ببخش تو رو خدا... حاضرم برا_

 .ی پام بذار  ی راه جلو هی هیبکنم. فقط کاف ی کار

 .نامرد نامحرم  نیا  زدیبه من دست م دی. نبادمیکش عقب

من   ی باطل شده   ی هارو؟ اعتماد و فرصت   یچ  ؟یجبران کن_

قطارم که هر وقت از سفر و دور زدن و   ستگاهیرو؟ مگه من ا

تا برگرد  هی  ی رفتن خسته شد  ی و تو  ی جا منتظرت بمونم 

  ؟یبش ادهیپ  میزندگ

کامل از    ی ریام افتاده تا تصوشانه  ی . شالم را که روبرخاستم

نما  کی معرض  در  را  دوباره  شیعزادار  کش  بگذارد    دم ی باال 

 .صورتم را خشک کردم شیو با انتها میسمت موها
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اجبارت بودم نه انتخابت، سرزنش    نکهی هرگز تو رو بخاطر ا_

 بخشمت،یاما بخاطر تظاهرت به دوست داشتنم نم  کنم،ینم

تظاهرت باعث شد من باورت کنم و غافل بشم از   نیچون ا

واقع و  پاک  خگهید  یکی  یاحساسات  فقط  تو    ی نکرد  انتی. 

اگه منو   وسفی.  گهیدر حق من و چند نفر د  ی هم کرد   تیجنا

. پس  سوختیهمه دل در انتظارش نم   نیو ا  رفت یداشت نم

 .یپسر حاج توسل کنمیو نه فراموش م بخشمینه م

ح  نیترتفاوتیب گرفتم  مهتاب  به  نسبت  را  رفتن    ن یحالت 

  .شده بود ی عاشق پسر چه پدر چارهیسمت در. ب

 ی اخانه   نمی بب  گریباز کردم برگشتم به عقب تا بار درا که    در

مشترکم با آرشام در آن برگزار شده    یرا که مراسم ختم زندگ

 .بود

ب  ه یآرشام  _ اشتباه    ستمین  ر یتقصیاعتراف بکنم؟ منم  چون 

رو عشق و دوست داشتن قلمداد   یو همخونگ  یکردم و وابستگ 

 .کردم 
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 ی حاج محسن توسلدستان اصالح طلب    ریآرشام تباه شده ز 

 .من ی چشم برنداشت از رو

جا  حوادث    گاه یناگهان  قالب  در  آن  به  احساسم  و  آرشام 

کرد در نگاهم... پالسکو شد   دای نمود پ   یعیطب  ری و غ  یعیطب

از فرو ر از زلزله، س  ختن،ی بعد  از    ستانیبم شد بعد  شد بعد 

 .لیس

[10.07.21 23:35] 

#۲۸۶ 

 :آرشام

باجه  لمیموبا از  تحو  ی ورود  ی را  سمت    لیدادگاه  و  گرفتم 

 .شدم ر یسراز یخروج  ی هاپله

درخت بزرگ    کی  ی ه یسا  ریدادگاه و ز  ابانیآنطرف خ  نمیماش

 .توت پارک شده بود
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تند   ییهابابا و پناه جدا شده و با قدم که از خان   دم یرا د  مادر

 .دیآیسمت من م

نشد پناه رو متقاعد کن تا    ریاز د   شتریتا ب  ایآرشام بجنب ب _

 .ادیکوتاه ب

صورتش گذر کرد، بخاطر تَنِش و    ی به من. چشمانم رو  دیرس

کوتاه  دنیدو نفس   ،یمسافت  و  بود  شده  قابل   شیهاسرخ 

 .شمردن

 ؟ی شد وونهید ؟ی شنویبا توام نم_

 .کردند  اموانهینشدم، د وانهید

 تموم شد زی مامان بس کن همه چ_

و محکم    دیجلو کش  اشیشانی پ  ی هارا تا وسط   اهشیس   چادر

 .دیاش کوبگونه ی رو
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هام اومد؟چشم و نظر  بود سر بچه   ییچه بال  نی... ای وا  ی ا_

  مونی دلخوش  گهیبود که هر دو پسرم رو از راه به در کرد. د  یک

  تو؟ اهیبه روزگار س وسف؟ی یخال ی باشه؟ به جا یبه چ

 ن ی. جسمم را سنگدیبابا کشرا گرفت و سمت پناه و خان  دستم

 .ستادیکردم، ناچاراً مقابلم ا

سر    ه؟یآخه؟ مگه ازدواج مسخره باز  هیچته تو؟ دردتون چ_

 نیخوایم  ن؟یرو ثابت کن   یکه چ  نیگرفت   و پوچ طالق  چیه

بخاطر عدم تفاهم بود؟ شما با    د یو بگ  نیریبگ  ی تز روشن فکر

 یکم مهرتون به دل هم نشست حاال چو کم  نی هم بزرگ شد

نه   ی گیم  ی زینه تو چ   ن؟یدفعه از چشم هم افتاد  هیشد که  

زن و شوهر بوده و    نیتا االن دعوا و اختالف ب  میپناه! از قد

ها نداشتم؟  مشکل  نیمشترکم از ا  یزندگ  ی که بگه من تو  هیک

 ه؟ یها؟ ک

لبر  میصدا مادر ساده   زیاز سکوت  فکر مشد.   کرد یلوحِ من، 

طب تفاهم  و  شباهت  همه   یزندگ  عتیعدم  و   یمشترک 
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بارابطه  و  زندگ  ی رو  دیهاست  در  چشم    یعدم حضور عشق 

  ک یاش داد تا باالخره  بست و مثل خودش چشم بسته ادامه 

 .ییو جدا  ی نه دور ابد ی انیبه دست مرگ پا ی روز

زندگ  هیآرشام  _ چرا  بگو  بزن  حرف  رو ساده  ی کالم  مون 

 ی رو  گهی خونه افتاده و د  ی بابات گوشه  ن؟ یختی بهم ر  ی نطوریا

  .میو اهل محل رو ندار لینگاه کردن به فام

 .تکان دادم   ستی مهم ن  ی باال انداختم و دستم را به نشانه  شانه

[10.07.21 23:36] 

#۲۸۷ 

هم   فسخ طالق  و  برا  نیتروحشتناک   شهینکاح  بود    م ی اتفاق 

که    دادیواکنش نشان م  نش ینسبت به مرتکب   ی چون پدر طور

کب  ییگو گناه  هفت  تمام    رهی هر  خداوند  و  شده  مرتکب  را 

تصور   یها بسته است... گاهآن  ی توبه و بخشش را به رو   ی درها

. نبوداتفاق آنقدر وحشتناک بود که خود آن اتفاق    کیوقوع  
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مثل امروزِ من، تصورش کابوس هر شبم بود و اکنون که اتفاق  

که باعث شده   ییاست. روشنا  ییکه روشنا  دمیدیافتاده بود م

مختص به خودم    دیو عقا  یو احساسات واقع  میایودم ببود به خ

را تحمل.   گرانی د  ی هاها و مصلحت را کشف کنم نه خواسته 

تحملش را    گری و د  نکرد  ی بودم از نقش باز  من خسته شده 

 اش ی اهیو س  کابوس اتفاق افتاد  نینداشتم پس خوب شد که ا

نبود چون   نینکرد. حق پناه ا  تی مشترک با پناه سرا  یبه زندگ

 .نبودم یکاف  شی نبودم و برا قشیمن ال

ر  مادر اشک  صدا  تکختیبا  پناه  ماش  هی.  بدنه  به  و    نیزده 

  کرد یم  یبابا سعگره زده بود، خان   اشنه یس  ر یدستانش را ز

 نکه یاش. با اچشمان سالخورده   دی ام را پنهان کند از دچهره 

کرده   ی فته و فقط پافشارماجرا را نگ  قتیاز حق  ی زی پناه چ

از    سواستفاده مضحک و    لیبود به طالق آن هم با آوردن دال

بابا احساس کرده بود گناهه منه  عنوان عدم تفاهم باز هم خان 
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 انت یبود خ  دهی وقت بود فهم  یلیگناهکار را و پدر هم که خ

 .را   انتکاریمنه خ

ازت کنده شد که   ی که دلِ دخترم طور  ی کرد  کاریآرشام چ_

 به امانتم؟ ی کرد انتیخ  د؟ی بهت نچسب زی چ چیبا ه

با   یکیکه هر بار از زبان    انتینامِ خ   نیاز ا  زمی بگر  خواستمیم

 قت یاما به کجا؟ حق  آورد،ی متفاوت به من هجوم م  ی منظورها

ام و دست بردار نبود چون برارنده   آمدیم  امی پِ  رفتمی هر کجا م

 .بود

 ی رابطه حرف  نی در ا  گهید  خوامی ار گفتم نمبابا چند ب خان_

  بشنوم؟

 .دست پناه را گرفت  باباخان

چشم   ی خبریبه روز دلِ اوالدهام اومده! کدوم از خدا ب یچ_

 ه ی  میهر کدوم افتاد  ی نطوریکه ا   دیبودنمون کنار هم رو ند

 .دور از هم گوشه
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  ی نبود؟ خطبه طالق جار  ریبست به پناه... د  ل یباز دخ  مادر 

 !شده بود

مزن_ خواهش  وقت   کنمی عمو  نکن  چشم  یاصرار   ی ها با 

 .تموم شده زیکه همه چ  نیدیخودتون د

حاش  ییوی کان  ی رو  مادر در  و    ابانیخ  ی هیکه  نشست  بود 

 .اشستن یو ادامه داد به گر د یصورتش کش ی چادرش را رو

 بابا؟کنم خان کاریو بدبخت چ اهیس  یشونیمنه پ_

[10.07.21 23:36] 

#۲۸۸ 

و تمام    دنیصورتم شروع کرد به چرخ  ی بابا روچشمان خان  

زچهره  از  را  گو  ری ام  گذراند،  به   ی اجزا  یتو  یینظر  صورتم 

 .اشسوال ی برا گشتیدنبال جواب م
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رو _ من  خ  ی آرشام  هم  ی لیتو  و  کردم  باز  نور    شهیحساب 

 میتصم  ییهویشد که    یچ  گهینم  تونیکی... چرا  ی چشمم بود

 ن؟ یو چشمم رو کور کرد نی به طالق گرفت

سطح سخت و زبر آسفالت   ی را رو  امیکفش کالج مشک  نوک

  غا یکنم، در  دای تازه پ  یفشردم و تالش کردم تا کالم  ابانیخ

 .که نبود

 م؟ی بار باهم حرف بزن نیآخر ی برا شهیآرشام م_

 .حرف راه افتادم دنبال پناه بدون

 من؟ نیماش ی تو می هوا سرده بر_

  م ینشست   نیموافقت. هر دو داخل ماش  ی جنباند به نشانه  سر

دستمال کردن  به خرد  کرد  پناه شروع  تو  یو  مشتش   ی که 

 .چروک شده بود 

و اجازه    ی طالق نگرفتنم اصرار نکرد  ی برا  ی کرد  یکار خوب_

بابا  خان  خوامی. من نممیآبرومندانه از هم جدا بش  یلیخ  ی داد
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ه  مادرجون  خ  چوقتی و  رابطه   انتتیبه  مهتاب    ی او  با  که 

 ی من خاطر  شی پ   گهیببرن. نه بخاطر تو! چون تو د  یپ  یداشت

بعد   دونمیم  ونچ  گمیتنها م  رزنیو پ  رمردیاون پ  ی . برای ندار

شون طاقت ندارن تو هم از  چشم  ی از جلو  وسفیاز دور شدن  

بزرگتریفتیچشمشون ب تو  منو   ،ی اهانت رو به من کرد  نی . 

 !ی ساده و احمق فرض کرد

شدم سمتش و آرنجم را گذاشتم   لیمتما  یکم  یصندل  ی رو

 .نیفرمان ماش  ی رو

 ...یبهت نبود،  ول انتیتوام پناه. قصدم خ ی من شرمنده _

 .فرستادم میهاه یرا به ته ر ژنی و اکس دمیکش یقیعم نفس

هم به نفع تو،   شتریبه نفع هردومون بود و ب  ییجدا  نیپناه ا_

روح   زشی بلکه آم  ستی تصاحب تن ن  ی ازدواج که فقط به معنا

  ر ی د  نویهست و افسوس که ا  نی طرف   نیو تولد عشق و عالقه ب

  ی ایکه رو  یکردم چون وقت  ی... من گناه و اشتباه بزرگدمیفهم
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حق نداشتم با    م دلم پرورش داده بود  ی عشق به مهتاب رو تو

و    نده ی پدر با آ  ی برآورده کردن آرزو  ی برا  دیتو ازدواج کنم. نبا

  ن؟ ی. حاال منو ببکردمیم  ی هم باز  گهیدو تا دختر د  ی آرزوها

مهتاب رو از دست دادم، تو رو طالق دادم و همه رو از خودم  

 .رنجوندم

هم    اگه خودم  هوس  م بخاطر  ازدواج    نقدر ی ا  کردمیباهات 

وصلت    نیناراحت نبودم که بخاطر اجبار بابا حاضر به قبول ا

 .شدم

[10.07.21 23:36] 

#۲۸۹ 

زده بود از گوشه و کنار    رونیآشفته ب   شیزد. موها  ی پوزخند

 .اشو شُل ی اسرمه ی مقنعه

بزرگتر_ عم  ن یمن  زندگ  نیترق یو  دارم،    میزخم  تو  از  رو 

و   کنهی م  دایپ  امیالت  کمیبا گذشت زمان و به ندرت    دونمیم
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م  کم  دردش  حت  شهیاز  م  یو  برا  شه،یکمرنگ  ردش    ی اما 

به    مونهیبا من م  شهیهم ا  اره یم  ادمیو  زخم عالمت   نی که 

 در سکوت و    ی که تو   یمرد بود. در اون لحظات  ک یباورم به  

  گه ید  یکیبا    ی تو داشت  کردم ی تصور م  رو  مندهی ذهنم با تو آ

  ون یتا آخر عمر خودت رو مد  دی. تو بای کردی م  انتیبهم خ

  ن ی من بود نصف علت ا  ی جا  ی اگه یچون هر کس د  یمن بدون

  ش ی که علت اصل  گفتی و به همه م  گرفتیطالق رو به پا نم

 .تو بوده انتیخ

خودش را از دست داده    تیما ماه  ی زدم به روبرو. رابطه   زل

که   یماجرا بود، اشتراک  قتیاز حق  انیو عر  یسیرودروایبود، ب

ب  نمانیب از  و خطرناک    نیبود  را دلشکسته  پناه  و  بود  رفته 

 .ری پذ بیکرده بود و من را شکسته و آس 

 ...بتونم جب ی روز  هی دوارمی. و امونتمیتا آخر عمر مد_

کوچک جلوه    نقدریاد رو اکه افت  ی اتفاق  نیبس کن آرشام! ا_

از امروز  جبرانش کرد   شهیم  ینده که بگ زن مطلقه   هی. من 
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  ی در موردم هر فکر  دهیبه خودش اجازه م   یکه هر کس  شمیم

 ی . تواره یرو به زبون ب  د یبه ذهنش رس  یاتیبکنه و هر چرند

  ب ی نص قضربه و خسارت از طال نیشتریب شهیما هم ی جامعه

از    شهینم  نمونیب  ی لینه مرد. به واسطه رابطه فام  شهیزن م

  ن یبدون که از ا  نو یاما ا  م،ینیرو نب   گهیهمد  ای   میهم دور باش 

با نسبت پسر عمو و نه    یزخم هست  هیلحظه به بعد تو، فقط  

 .شتریب

کاغذ  خودم دستمال  د  ی را  پناه  و   دمیدست  شده  خرد  که 

هماشی پا   ی رو  خته یر و    ن ی.  استفاده  بدون  کوچک،  قدر 

 .سبک

 یکشبابا و مادرجون اسباب  تو و خان  رمیمن از اون خونه م_

 .تونآپارتمان ی تو نیکن

کش   ی ره ی دستگ را  مدیدر  احساس  م  کردم ی.    خواهد ی دلش 

 .من استفراغ کند ی رو
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ب_ نکرده  ا  شتری الزم  آواره   نیاز  دختر    ی خونه  ی بخاطر من 

بش تویمردم  ما  مخ  نیهم  ی .  واحدها  میمونیونه  من   ی و 

 .دمی خودم رو هم اجاره م

دختر    ی خانه   ی ... آواره دادیتعفن م  ی بو  شیها حرف   نگفتم؟

 !مردم 

ت به مثالً؟ علت عالقه  دمیرو هم فهم  ییزهای چ  هی  یراست_

 بابا،شعر خان  نیا

 تو پَر ی زنم سو  دیکه چو خورش یگفت 

 از پنجره سر، کشمیم یچون ماه شب 

 تنگِ غروب، ی شد دیاندوه که خورش  

 وقت سحر  ی افسوس که مهتاب شد 

تو در کنار    ست؟یسونات مهتاب بود. قشنگ ن  تمیآهنگ گوش 

بود برا  ی من  دور  راه  از  د  ی و  . ی کردیم  یعاشق  ی اگه یزن 
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حد   نیآدم رو تا ا  هیرو داره که    نیآرشام واقعاً عشق قدرت ا

 خائن کنه؟ 

[10.07.21 23:36] 

#۲۹۰ 

از   شدمیو رد م  زدمیمن دم نم  آمد،یو کوتاه نم  گفتیم  او

رفتار. چون   نیداشت به انجام ا  اج ی. پناه احتشیهاحرف   ی معنا

که   یاحساس  ی و خودش را بازنده   دهید  انتیضرر کرده بود، خ

شدنش    ه یتخل  ی برا   دادمیزمان م  دی. بادانستیبه من داشت م 

باعث زخم زدن به   رگزاما ه   مردم،یم  کاشی و کنار آمدنش. ا

 .بود ی ریجبران ناپذ یچون ناحق شدمی پناه نم

متاسف    یشدن با لحن  اده ی را باز کرد و قبل از اقدام به پ  در

 :گفت

بابت متاسفم،   ن یو از ا  م،یبا هم داشت  یمشترک  ی ما گذشته _

 .بابت خوشحالم نیو از ا  میدار  جدا از هم ی انده یاما آ
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. از شهیرفتن تا هم  کیو رفت،    دیهم کوب  ی را محکم رو   در

اسمش    ن ینمانده بود جز هم  ی باق  زی چ  چیآن آرشام سابق ه

و مرا    کردیم  نش یگزیجا  یبود با عوض  وسفی که آن هم اگر  

 .راحت 

از همان روز اول م  من تاوان دارد،   دانستمی که  خودم بودن 

دارد پس االن چرا    ی احترامیمضاعف و ب   ییتقاص دارد، تنها

 !داشت؟   هیدلم نازک شده بود و چشمانم مدام قصد گر  نقدریا

د  من و  کرده  فراموش  را  خودم  در    ریزود  و  آمده  خودم  به 

 .اقدام به خودخواه بودن کرده بودم ینامناسب  تیموقع

گوشمان   ی تو  ز یکری  یوران کودکپدر بود که از د  ری تقص  همش 

که خودخواه    یبد است و خدا آدم   یلیخ  یخواند که خودخواه

 نی ا  کردیدرک نم  چوقتیباشد را دوست ندارد. خب چرا ه

نم  شیهاحرف  و  خودخواه  دیفهمیرا  خودش  از  پ که    دا یتر 

خودرا  کی  شود،ینم و  خودباور  ه  ی خودخواهه  بنده    چیکه 

 .دوستش ندارد ییخدا
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 .کردندیاما نگاهم نم دند،یدیامروز به بعد پناه و پدر مرا م  از

 میاش را به رورا مسدود کرده و در خانه  میهاتمام خط  مهتاب

  ی را داشتم که در وسط بازار بزرگ   یقفل کرده بود. حال کوک

م و  شده  جدا  مادرش  جمع  انیاز  انبوه  رهگذرها    تیفشار 

م دور خودش  زده  رد  چرخدی وحشت  دنبال  به  پ  ی و   دا ی از 

 .گرددیشدن م

همانطور که سال گذشته و دو   کردمیبودن م  یته  احساس

محتوم بود    امیگذشته کرده بودم. زندگ   انیسال گذشته و سال

 ی که به اندازه   ی حالت هراسان از درد و خاطرات  نیا  رفتنیبه پذ

 .شدندیم  ده یمرگ دور د

 !...سوگ بدون مرگ  نیا ی هراسان بودم از راو من

[13.07.21 01:18] 

#۲۹۱ 

 آلمان  _نیبرل
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 :جوزف

تقس  ویاستود  ی فضا قسمت  دو  اتاق    میبه  بود،  شده 

 .”ددروم”و اتاق ضبط صدا”کنترل روم”فرمان

و    بلند  ی هاکه دسته  دویتاکس  ی مبل راحت  ی کنترل روم رو  در

اش با پارچه پوشانده  داشت و کل سطح  اشیهم سطح با پشت 

 .مبلِ مورد عالقه من بود  نیشده بود نشستم. ا

 مه ین  گاریاز کنارم عبور کرد و سمت اتاق ددروم رفت. س  وستل

لبم جا دادم و بعد از گشودن قفل صفحه   ی ام را گوشهسوخته

  .شدم  نستاگراممیا جیوارد پ میمستق یگوش

پ   ی بدون اطاعت از من برا  انگشتانم   زا یال   جیرفتن به آدرس 

از    ی. تمام لحظات کمکردندیتالش م   امیگوش  ی صفحه   ی رو

  خته ی درهم آم  بم ی شده بودم با حال عج  میکه با او سه  امی زندگ

 ی ادآوریبه    اجیاحساس احت   لی تحم   ی شده بودند برا  یکیو  

 .صورتش 
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ر  گاری س  ظیغل  دود ال  میهاه یاز  صورت  و  شد   ی رو  زای خارج 

و جذاب بود در نگاه   بایز  یلیخ  یظاهر... لعنت  ام یصفحه گوش

 !من

قانون و مجازات   کیکردم به مسدود کردنش و گذاشتن    قصد

برا ب  ی سخت  تا  ا  شتریخودم  را درگ   نیاز    ر ی ذهن و جسمم 

 ام ی توجه به او از راه دور عادت و وابستگ  نیخود نکند... نشد. ا

. هزاران بار قصد کرده گاریس  نی به هم   ادمیشده بود. مثل اعت

ترک به شکست    نیاو هر هزار بار هم    شانیبودم به ترک هردو

 .ختم شده بود

اما من نه. مسخره نبود!   کرد،یمرا دنبال م   نستاگرامیدر ا  او

دنبال نکرده بودم،    ی مجاز  ی من هم متقابالً او را در فضا  نکهیا

 .دمیدوی مدام در ذهن و نگاهم به دنبالش م  تیدر واقع یول

 م ینفر برا  کی  نیدنبال کننده چرا فقط ا  ونیلیم  ستیب  انیم  از

 !مهم بود؟
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خعکس   نیا را  تار  یلیاش  داشتم.  به   اشخی دوست  مربوط 

م  هیژانو کنار  و  کارش  محل  اتاق  در  بود.  گذشته   ز یسال 

توس  ستادهیا  اشی طراح کوتاه  و  بلند  لباس  تن    ی ایبود.  به 

بود.   دشیسف  ی ساق پاها   یکیدامنش تا نزد  ی ها ن یداشت و چ

توس  شیموها چشمان  و  بود  بسته  محکم  بخاطر    اشیرا 

تر شده بود. چرا من در  و مرموز   ترده یکش   شیموها  یدگیکش

 د ی شا  دادم؟یواکنش نشان م  یافراط   نقدریا  یرنگ توس برابر  

 !بودم یمرد توس کیاست که من   نیبخاطر ا

کرده و در شور و   دایپ  لیدختر تما  نیدو بُعد وجودم به ا  هر

بود   ا یفقط مختص بات نیکه تا قبل از ا بردمیبه سر م  یالتهاب

 !و حال؟ 

چه   نمیبب. سرم را بلند کردم تا  دمیرا شن  الیاعتراض آ  ی صدا

ساخته بودند    ی دارد. کنترل روم را به شکل شش ضلع  یمشکل

  ه یو بق  الیبرده بودند و ارتباط آ  ن یاتاق را از ب  ی ایو تمام زوا
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 قیافراد حاضر در کنترل روم با لوطاهور در ددروم، تنها از طر

 .بود ی صدابردار وید استو زوریبه نام و یپنجره ثابت

[13.07.21 01:18] 

#۲۹۲ 

 ه؟یمشکل چ  الیآ_

و هدفون   د یدارش سمت من به عقب چرخچرخ  یصندل  ی رو

 .دیکش نییپا  شیهاگوش  ی را از از رو نگیتوریمان

دهم _ دار  نی جوزف  که  م  نیا  م یبار  رو ضبط  . میکنیقطعه 

 .کنه یآهنگ رو حفظ نم  تمیو ر  ست یلوطاهور حواسش جمع ن

کردن   نیبهش فرصت تجربه و تمر  دیو ما با  یع یطب  نیا  الیآ_

 !داشتم نیاز ا شتریب  ی ... من از تو انتظار صبورمیبد

 .دراز کرد  زیم ی را رو شی را روشن کرد و پاها  گارشی س اودل

 .ازش استفاده کنه   ی چه جور  دونهی داره، اما نم  یخوب  ی صدا_

 .سمت اتاق ددروم رفتم  
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استفاده _ طرز  ما  بهش  خب  رو  م ش  نه  میدینشون  مگه   .

 ها؟ بچه

آ  یچشمک  اودل و  موها  الی زد  داخل  دست  لختش   ی کالفه 

 .کرد  اشیشانیپ   ی از رو  ینیو آنها را مجبور به عقب نش  دیکش

. ینسبتاً بزرگ با شکل هندس  ی فضا   کیاتاق ددروم شدم.    وارد

متعدد    ی و استقرار سازها  ی احرفه  ی هارکوردها و ضبط  ی برا

رعا  به  بود  زاو  تیالزم  تقو  هاهیشکست  با    ی وارها ید  تیکه 

 .شدیم  جادیشکل ا نیبه ا ییویاستود

 ه؟ یلوطاهور مشکل چ_

 .دیکش قرارشیدستانش را به صورت عرق کرده و ب کف

نم_ چ  هیچرا    دونمیجوزف  همه  خارج   زی دفعه  کنترلم  از 

 .ز یمتن و صدا و همه چ ،یقی! موسشهیم

 .اش گذاشتم و محکم فشردم شانه ی را رو دستم
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 ی که قصد اجراش رو دار  یبه آهنگ  دیبا  ی زی اول از هر چ_

 ی و هم شعر در حافظه   ی هم ملود  ی نطوری. ایمند بشعالقه

در هر لحظه اون رو تکرار    یتونیو م  شهیبلند مدتت ثبت م

ایکن الزمه  بدون  نی .  ز  یرو  هم  ییبایکه  به  که   نهی آهنگ 

  خسته و از تکرارش    ی ها به اون گوش بدبارها و بار  یتونیم

 یباشه به راحت  ن یدلنش   ی که انتخاب کرد  ی. اگر آهنگ ینش

 ی ری ادگی. شرط  مونهیو در ذهنت م  ارهیدلت رو به دست م

ست که عالقه  نی هست. هم  زیوجود عالقه به اون چ  ی زی هر چ

تالش کردنت و   ی برا  شهیم  ی و انرژ  کنهیاستعداد رو کشف م

 .اتیتحقق رو

[13.07.21 01:19] 

#۲۹۳ 

 ه یآن نوشته شده بود را از پا  ی اش رو که متن ترانه   ییکاغذها

 .نت جدا کرد و مقابل خودش نگه داشت
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دارم رو در   یقیکه به موس   ی اتمام عالقه  دیحق با توئه من با_

 .فکر نکنم ی اگه ید زی چ  چیذهنم جمع کنم و به ه

بب   من کامل  را  لوطاهور  ظاهر  بودم  قادر  که    نم یهمانطور 

م هم  را  م   دمیدیباطنش  را  احساساتش  مدام شناختمیو   .

به آنچه   ییاعتنایو ب  یکشف راز فراموش  ی برا  کردیتالش م

منفک شدن    ی برا   یبود و آموختن راه  اشیمتقاض  اشی دلتنگ

 .ذهنش از احساسات درون قلبش تیواقع

وستل و اودل و تو    نطوریش کردم. همخسته   ن؟ی رو بب  الیآ_

 .رو

اش کرده بود و انداختم. دستانش را ستون چانه  ال یبه آ  ینگاه

 .تحت نظر داشت زور یما دو تا را از پشت پنجره و

ها آهنگ   ن یبهتر  خوادیم  چون  ادیهم ز  یلیخ  ره یسختگ   الیآ_

م   ویاستود   نیا  ی برا فکر  و    ی هاخواننده   یکنیباشه.  معروف 

  دن؟ یرفتار رو ازش ند نیکار کردن ا  الیکه با آ  یمشهور آلمان
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توئه بعد خودش و    کنهیم  ی اون هر کار نفع  به  بدون شک 

 .... حاال از اول شروع کنهیبق

به گوش   هدفون محکم  با شعف  شیهارا  و   ی درون  یچسباند 

 .اطاعت کرد

 .ستادمیا ال یآ یددروم خارج شدم و پشت صندل از

 از اول ضبط کن_

  اش ینیب  ی هابلند از سوراخ  ی اش را کالفه و با صدانفس   الیآ

شروع کردن به   ی اش را به نشانهخارج کرد و انگشت شست 

 .لوطاهور نشان داد

ر  لوطاهور  با  و  بست  را  به    یآرام  تم یچشمانش  کرد  شروع 

 ال ی . سکوت اودل و آرفتیم  شی داشت خوب پ  نباریخواندن. ا

 .کردی م دیینظر من را تا نیا

به آرزو    دنیرس  ی که چگونه برا  گرفتیم  ادیداشت    لوطاهور

  ات ی و هدفش تالش کند. به طور واضح و آشکار از من و تجرب
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کم به من داشت کم   هیشب  هیرانیپسر ا  نی. ابردی و هنرم سود م

از    شد یخود من م بودم    گر ی چون د  افتنشیو من خوشحال 

هم    کینزد  ی انده یهمدم و همدرد و همراه من شده بود و در آ

 .شد یهمکارم م

 .در هوا زد یبشکن کوچک الیآ

 .ادامه بده نطوریپسر... هم ه یعال نیا_

[13.07.21 01:19] 

#۲۹۴ 

 نی چن  نیا  ییهاگفتن حرف   ی شد برا   میهاپاداش لب  لبخند

 .اثربخش به لوطاهور

  ها؟بهتون نگفتم بچه _

 .انداخت و سرش را سمت من باال گرفت  نییرا پا  شیپاها  اودل

 .داشتم پسر مانی به خودت و حرفات ا شهیهم_

 .شد  کیاش نزدقهوه وانیبا ل وستل
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رو هم    زوریو  ی و جلو  زیم  ی صدا رو   ی هانگیتوریمان  ری تاث_

  شه یش  هیهر ال  انی تعداد فاصله م  نطوریو هم   دی ریدست کم نگ

م   زور یو که  راه   تونهیرو  ا  ی هاتمام  از   ال یمتر  نینشت صدا 

ز  ییویاستود رو  صداش  و  کنه  کور  ا  باتری رو  که   ینیاز 

الزم رو    یدگآما  گه یبکنه. به نظر من تا چند هفته د  میشنویم

 .جوزف داره  ی ویدر استود یقیموس ییضبط نها ی برا

  ی ری نظر از دهان آهنگساز باتجربه و موفق و سختگ  نیا  دنیشن

شد. مطمئن بودم لوطاهور هرگز    امی مثل وستل باعث شادمان

در مورد    ی زینظر مساعد و غرورآم  نیچن  رفتنیحاضر به پذ

 ی وستل نخواهد بود چون هنوز هم به اندازه   ی ش  از سو خود

شگفت  یکاف و    شیصدا   زیانگقدرت  بود  نشناخته   دچاررا 

 .کمبود اعتمادبنفس بود

ا_ نگ   نیبهتره  خودش  به  نم  یرو  موعودش.  روز    خوام یتا 

هم  زده جانیه در  رو  تالشش  و  و    نیبشه  کنه  حفظ  اندازه 

 .نشه  شتریب
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 .کرد دییحرفم را تا ی با لبخند الیآ

 .هم بشه   نیبهتر از ا تونهیموافقم. لوطاهور م_

ساز گرمکن قهوه  ی را از رو  ی ساز کنار در رفتم. قورقهوه  سمت

 ر یزرد را از قهوه پر کردم. در مس  ی هااز ماگ   ی کیبرداشتم و  

 .دمیاش نوشاز سر داغ  یمبل کم ی برگشتم به رو

  رون یه لوطاهور از ددروم ببودم ک  دهیرا تا انتها ننوش  امقهوه

 .دندیهوا به هم کوب ی آمد و با اودل کف دستانشان را تو

 .سمتم آمد و کنارم نشست اقیاشت با

 خوب شد نه؟_

 .گارمیروشن شدن س  ی فندک را نگه داشتم برا اهرم

 .شهیبهتر هم م نیاز ا_

 :گفت ی اآهسته  ی ام مسلط شد و با صدا رخمین به
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  ی رو راض  ال یتو و آ  تونمی تالشم رو بکنم مبه نظرت اگه تمام  _

 کنم؟

[13.07.21 01:19] 

#۲۹۵ 

صورتش کردم.   ی روانه   گاریام را همراه با دود سمعترض   نگاه

را حفظ کرده    شی پ  قه یچند دق  یاش هنوز آثار خوشحالچهره 

شان  ه عمق رنج شاد بودند تاز  یبه او وقت  هیشب  ییهابود. آدم

م ا  شد یمشخص  نکته  نیچون  مثل  پشت   ی ارنج  مهم 

 .شدیکامل لبخندش م  ی پنهان شده و مانع عرضه  اشی شاد

ابتدا_ که  هنوز  کس  یهست  ریمس  ن یا  ی لوطاهور  رو    یو  تو 

ا  دیبا  شناسهینم ب  هیقض  نیبا  اندازه    ی ایکنار  همون  به  که 

که صدات رو    ییهامنتقد و آدم   کنهیصدات طرفدار جذب م

موافق و   نیا  ی ا. در هر عرصه کنهی م  دا یدوست ندارن هم پ

  ن یا  ه قادر ب  ی اگه ید  چکسیمخالف وجود داره. نه تو و نه ه

کن  د یستین متقاعد  رو  همه  راض  دیکه  دارنگه  یو  .  دیشون 
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و   نیچند د  ی ا حاال دقت کرد ها با هم متفاوته! تآدم   قیسال

دن  سراسر  در  مختلف  د  ایمذهب  داره؟  و    نیوجو  اسالم 

که   گه ید  ی هانی د  یلیو زرتشت و بودا و خ   هودیو    تی حیمس

م باش  یحت  دهینشون  هم  خدا  که    هیباز    یاگه  عده هستن 

 نیباشن و باهات مخالف. پس ا  یطرفدارت نباشن و ازت ناراض 

کنن و دوست داشته باشن رو از ذهنت    قتیفکر که همه تشو

 .دور بنداز 

که   یتیواقع  انیروشن کرد. ب   گارینخ س  کیداد و    هیمبل تک  به

 .زد جانشیو ه  ی ذوق شاد  ی تو دادیرخ م  ندهیحتماً در آ

 .ی اطالع دار ی زی خوب در مورد هر چ یلیحق باتوئه. تو خ_

داره    یبیستان عجدا  یقیکه موس  دیفهم  یزود خواه  یلیخ_

 .داستان مختص به خودش رو  یو هر آهنگ

 .گارشیزد به س پک
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خودم رو ضبط کنم    یبخوام داستان زندگ  ی روز  هیمن اگه  _

هام  وقته که خنده   یلیخواهد شد... خ  ینیقطعاً داستان غمگ

 .گلوم گم شده ی تو ی هابغض نیب

 ر یراک تحت تاث   یقیراک بود... موس  یقیبه موس  هی شب  لوطاهور

  !ز یو شِکوه آم نیفولک و بلوز بود، غم ری نظ ییژانرها

در خود گنجانده    زی را ن  کیجاز و کالس  یقیاز موس   یراتیتاث

 !یروح  قی مسائل عم بود، بازگو کننده

 .دوست دارم یلیدستت رو خ  ی رو  ی تتو نیا_

ساعد دستم تتو کرده بودم    ی رو   شی که دو روز پ  ی اجمله  به

 .بلند آن را خواند ی اشاره کرد و با صدا

 .اشتباه خواهد بود کی یزندگ یقیبدون موس_

 یقیدر مورد موس  یمشهور آلمان  لسوفیف  چهیجمله رو ن  نیا_

خ اما   یلیگفته.  داشتم،  رو  کردنش  تتو  قصد  که  بود  وقت 

 ؟یکنیچرا تو هم تتوش نم  ی فرصتش نبود. اگه دوستش دار 
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 .زد گارشی س لتریبه ف ی درپی پک پ دو

مگه   گفتی. ممادرم دوست نداشت  ینه. من دوست دارم، ول_

 !یپوست آدم دفتر نقاش

رفتار و   ی که شناخته بودم تا االن طور  ی را از آن روز  لوطاهور

گو  کرد ی م  یزندگ مراقبت   ییکه  و  نظر  تحت  همچنان 

دوست نداشتند   زانش یکه عز  ی ز یاش هست. از هر چ خانواده

را دوست    زیخودش آن چ  نکهیبا وجود ا  یحت  کردیم  ی دور

 .داشت

[13.07.21 01:20] 

#۲۹۶ 

ا_   ی دهای ها و رسنامه   ی توئه؟ ال به ال  ی پاکت برا  نیجوزف 

  ی قبل ی هاپاکت هیدر پنهان شده بود. شب ی صندوق جلو ی تو

م  ست؟ین ترانه دوب  کنمیفکر  برات  ناشناس  آدم  اون  اره 

 .فرستاده 



1031 
 

 .دمیعجله برخاستم و پاکت را از دست وستل قاپ  با

من    ی ه یپاکت هد  نیپاکت نوشته؛ ا  ی درسته خودشه... رو_

 !و دوست مهربانش یبه مرد توس

 .متعجب شد الیآ

 دوستت؟ دوست مهربان؟_

 کردم؟یوحشت م  دیسمت لوطاهور. نبا  دینگاهم دو  ناخودآگاه

 شوم؟ وانهیحق نداشتم د

 حتماً منظورش لوطاهور _

ابروها  اودل با  و  نشاند  کمرش  طرف  دو  را  گره    ی دستانش 

 :خورده گفت

 .آدم  نینوشته ا یچ مینیخب بازش کن بب_

باز کردنش و کاغذ    ی . لوطاهور کمکم کرد برادی لرزیم  دستانم

 .بود دیجد ی او دستم داد. ترانه  دیکش رونیرا ب
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-Da wo sie scheitern, musst du angreifen, in 

einen höheren Gang schalten 

دنده   دیبا  ،یبجنگ  دیتو با  خورن،یشکست م  هی که بق  ییاونجا

  یرو عوض کن

Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt 

es festbeißen 

م  هیبق  یوقت   نطوریهم   و تو   نهی ا  شی معن  نیا  زنن،ی جا  که 

 ”ی رها نکن “ ی ری تر گاز بگ محکم

Dran bleiben, anspannen und standhalten 

 کن  یستادگیا ار،ی به خودت فشار ب ار،ی ب دووم

Glück nicht verwechseln mit Können, aber 

dein Können niemals anzweifeln 

شک   تییبه توانا  چوقتیو ه   ر،ی رو با شانس اشتباه نگ   تییتوانا

 نکن

Nie genug, aber auch nie zu große Ziele 
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بزرگ    ی هاهدف  ی برا  یزمان  چ یه  ست،ین  یکاف   یزمان  چیه 

 ست ین یکاف

Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für 

die Maschine 

منظور ارزش تالش  ”نهیماش  ی برا  ن یهات مثل بنز  ه یر  ی برا  هوا

 ” به هدف هست دنیرس ی برا

Den Neid von so vielen zu Öl für das Getriebe 

برا  گهید  ی های لیخ  حسد روغن  جعبه   ی مثل 

 ” شدن  ی قو  ی ها برااز احساس حسادت آدم   ی وربهره ”ستدنده

Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue 

Spieler 

 د یجد کنیباز د،یقانون جد د،یشانس جد د،یجد  روز

Hoch fliegen heißt fallen in die Tiefe 

 سقوط به اعماقه  یبه معن ی پرواز ندبل
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Doch ohne große Opfer gibt es keine großen 

Siege 

 اد یبدست نم یبزرگ ی روزی حال بدون فدا کردن، پ نیا با

Wir hören kein Nein, kein das geht nicht, 

kein der Weg ist zu weit 

 م،یندار  "شهینم"،  ”شهینم  مونینه حال  “  میشنوینم  "نه"  ما

 م یندار "دوره ی ادیه زرا"

Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen 

bezahlt man die Unendlichkeit 

برا  چون اشک   تینهایب   دیبا  دنی رس  ی آدم  و  عرق  و  خون 

 بپردازه 

[13.07.21 01:20] 

#۲۹۷ 

Und noch einen anderen Weg kenn ich 

keinen 
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 !من که سراغ ندارم  گه؟یراه د هی و

Und selbst wenn, schätzt man erst den Wert, 

zahlt man auch den echten Preis 

رو   ی زی ارزش چ  ی هم وجود داشت، آدم وقت  ی اگه ی اگه راه د  و

 رو  بپردازه  شیواقع ی حاضره بها فهمه،یم

Du sagst, du kannst nicht, dann willst du 

nicht - ganz einfach 

 !ی خوایپس راحت بگو نم تونم،ینم یگیم تو

Talent ist nur Übung und Übung macht den 

Meister 

 کنهیتو رو استاد م  نیو تمر نهیفقط تمر استعداد

  

Erfolg ist kein Glück 

 ستین یشانس تیموفق
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Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß 

und Tränen 

 خون و عرق و اشکه جهینت بلکه

Das Leben zahlt alles mal zurück 

 گردونهیدوباره بهت بر م زوی همه چ یزندگ

Es kommt nur ganz drauf an, was du bist 

 ...یهست یداره که تو چ نیبه ا یبستگ همش

Schatten oder Licht 

 ییروشنا ای هیسا

Erfolg ist kein Glück 

 ستین یشانس تیموفق

Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß 

und Tränen 

 خون و عرق و اشکه جهینت بلکه
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Das Leben zahlt alles mal zurück 

 گردونه  یدوباره بهت بر م زوی همه چ یزندگ

Es kommt nur ganz drauf an, was du bist 

 ...یهست یداره که تو چ نیبه ا یبستگ همش

Schatten oder Licht 

 ؟ییروشنا ای هیسا 

Neuer Versuch, neues Glück, es ist zu spät 

für noch nichts 

 نشده  رید  یچیه  ی هنوز برا  د،یشانس جد د،یجد تالش

Denn man erntet nur so viel, wie man auch 

gibt 

 کنه یبرداشت م کارهیهمون قدر که م  آدم

Und wenn deine Flamme dann erlischt, 

warst du nur ein kleines Licht 
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شده،    پس خاموش  درونت  شعله    ک ی کوچ  ییروشنا  هیاگه 

 بهش بوده

Oder ein Feuer hoch wie Häuser, dass auch 

brennt bei starkem Wind 

هم    ی قو  ی با بادها  یها، که حتخونه  ی به بلند   شی آت  هی  ای

 سوزه یو باز م  شهیخاموش نم

Du musst es wollen, wie deine Lunge die Luft 

zum Atmen will 

هوا  ،ی بخوا  دیبا ر   ییمثل  ن  ی برا  هاتهیکه  بهش   از یتنفس 

 دارن 

Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man 

den Mut auch hat und springt 

 داشته باشه دنیکه جرئت پر ارهیدر م یو پر رو کس  بال

Wenn ich stürze, bleib ich liegen, steh ich 

härter auf und fliege 
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 محکم تر بلند شو و پرواز کن  ،ی خوری م نیزم یوقت

Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss ein 

ganzes Leben kriechen 

  ز ی خ  نه یرو س  یتموم زندگ   دیبا  ترسه،یکه از سقوط م  یکس 

 بره

Geh nie auf die Knie, der Blick immer 

Richtung Sonne 

 نگاه کن  دیبه جهت خورش شهیزانو نزن، هم  چوقتیه

Den Anblick speichern für den Fall, dass es 

mal länger blitzt und donnert 

 ی و پر رعد و برقه تو  یکه طوفان  ییروزها  ی صحنه رو برا  نیا

 ذهنت نگه دار 

Auch wenn man einmal verliert, muss man 

besser zurückkommen als man ging 
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تر از دفعه    ی دفعه بعد قو  دیبا  خوره یست مبار شک  ه یآدم    یوقت

 اول برگرده 

Der Wille macht das Fleisch auf deinen 

Knochen zu Beton 

 کنه یبه بُتن م لیاستخونات رو تبد ی گوشت رو  اراده

Nichts ist umsonst, jeden Zentimeter muss 

man selber gehen 

 کنه   ی ط  دیمتر رو خود آدم با  ی هر سانت  ست،ی ن  هودهیب  ی چیه

Denn von alleine wird nichts kommen 

 اد یخودش بدست نم ی ز ی چ چیه چون

Motiviert, der Tunnelblick ans Ziel 

 هدف آخر تونله   زه،یانگ با

Denn wann wenn nicht jetzt und wer wenn 

nicht wir. 

 ؟یاگه ما نه پس چه کس  ؟یاگه االن نه پس ک 
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 :ترانه با حروف بزرگ و پررنگ نوشته بود  نییپا

غ  ی هاجوزف حرف _ به  بخوان، من  رو  ا  ر ی من  ها  ترانه  ن یاز 

 .گفتن احساسم به تو ی ندارم برا ی ا گه یراه د چیه

[14.07.21 23:34] 

#۲۹۸ 

 آلمان  _نیبرل

 :طاهور لِو

بزرگتر  یکی  در   مارستان یب  نیبهتر   یخصوص  ی هااتاق   نیاز 

ش  نی برل  یردولتیغ تخت  مقابل  از   ستادهیا  وایو  اتاق  بودم. 

هم  نیامیبن  ی خانواده  ی اعضا   تیجمع و  جوزف   نطور ی و 

 .دوستان و همکارانش اشغال شده بود

تا آسوده    واریزدم به د  ه یرا پشت کمرم گذاشتم و تک  دستانم

مقابلم   ی دگو زن  د یاز حس ام  زی و لبر  ی دوست داشتن  ی منظره 

 .را تماشا کنم
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سرپا    وایبود که کنار تخت ش  نیام یدختر در آغوش بن  نوزاد

 دن یدر حال مک  وایبود و نوزاد پسر هم در آغوش ش   ستادهیا

  .بود اشنه یس

 یی در آغوش گرفته بود که گو   ی ا نوزادش را به گونه  نیامیبن

اش است. تمام انتظار چند ماهه   یخاک  ی کره   نیتنها ساکن ا

لحظه هم    کی.  دیدر نگاهش د  شدی فرزندش م  دنید  ی را برا

  دش یجد ی تجربه نی. شک ندارم به اداشتیاز او چشم بر نم 

 .کردیفکر م

. در گوشه میکرده بود  نیاتاق را تزئ  نیبا هم ا  نیامیو بن  من

 ،یومیهل   ی هاو دو نوزادش بادکنک  وایو کنار اتاق و تخت ش

بود  زانیآو  ی فانتز  ی هاعروسک   ،ی رنگ  ی هاسه یر و    میکرده 

از اسباب   یاتاق هم کوه  ی پنجره   ری مبل سه نفره بزرگ ز  ی رو

 .دمالقات کنندگان بو یرنگ ی ها ه یو هد ی باز
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کودکش بود را    ی که برا  ی سرش را بلند کرد و لبخند  وایش

تقد  نبار یا من  برا  میبه  بود  زده  لک  دلم    دنید  ی کرد. 

 .مادرانه ی لبخندها

 .رساند  وایچند نفر را کنار زد و خودش را به ش  نیامیبن   خواهر

 وصل کنم؟  ی دار ی ریتماس تصو زمیعز_

پاپ  وایش از رو  یصورت  یون یتلِ  به سمت عقب   ش ی موها  ی را 

 .چشم دوخت لشیو به صفحه موبا دیکش

 لیموبا  ن یلطفاً بچه رو بده به من و دورب  نیام یپناهمه... بن_

 .نهیکن که خواهر و برادرش رو خوب بب می تنظ ی رو طور

و سرد ماند. انگار که چشمانم مرده   حرکتیب  وایش  ی رو  نگاهم

 .باشند

 تو و منه  یروز زندگ نینکن مامان جانم... امروز بهتر هیگر_

شنمکالمه   ی ابتدا شوک  خاطر  به  را  بعد   دنی شان  و  اسم 

صدا  اشی صدا بودم.  داده  دست  در    فی لط  ی از  پناه  آرام  و 
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شعر در وجودم    تی ب  نیو ا  دی چیام از او، پ شده   دی تبع  ی هاگوش

نامت در جانم   رد،یگیداده شد... نامت مژگانم را دُر م  شینما

 .ردیگی گُر م

 ...پناهم _

[14.07.21 23:35] 

#۲۹۹ 

به    یاسم او را تلفظ کرد، نگاه  گرید  کبار ی  نکهیبعد از ا  وایش

حال و روزم را چگونه    دانمیانداخت و نم  واریبه د  دهیمنه چسب 

هق  دید به  کم که  و  افتاد  صدا  یهق  هم   ند یناخوشا  ی بعد 

  ی اش برا هق هق  نکهیپناه با او همراه شد. خب احتمال ا  ی ه یگر

 .بود شتریدخترش باشد نه من، ب

ضعفم   یشینما  یابودم و به گونه  ستادهیا  هیکه جدا از بق  یمن

د دوشدی م  ده یآشکار  اتاق  از  ب  دمی.  که  رونی سمت  انگار   .

چون   ی اراهه یهر راه و ب   ی همه فرارم به سو  نیاست ا  دهیفایب
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م  یفقدان  نیچن مجبور  لحظه  هر  و   ادآوردنیبه    کردی مرا 

 ...یو دلتنگ ی قراریب

مکانش   کی.  ستیزی داشت و در دو مکان م  ی زندگ  کی  پناه 

با آرشام بود و   هم در وجود من که   یکیدر تهران و همراه 

در قلبم    اشستنیهمه فاصله و از راه دور به ز نیهمچنان با ا

 .دادی ادامه م

 ی سمت فضا  یاصل   وم یاز آتر  می هاشتاب قدم   بدون کاستن از 

  ی و برا  ستادمیا   مارستانیتاختم. در وسط محوطه باز ب  رونیب

گذاشتم و   میزانوها  ی دستانم را رو  قیعم  ی ها نفس  دنیکش

 .را باال دادم امنه یس

  دنم ینفس کش  ی و وقت  د یطول کش  ی اقه یحالتم چند دق  نیا

سمت   شد  صندل  یکینرمال  حاش   ی فلز  ی هایاز   ی ه یدر 

شبکه رفتم.  ساختمان   ی امحوطه  اطراف  در  درختان  از 

  ی به محوطه داده بودند و با کاشت درختان بزرگ  ی قو  ییمایس
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تصادف به صورت  و  کاشت  شبکه  از  و    ییفضاها  ،یخارج  باز 

  .کرده بودند جاد ی ر ایگآفتاب 

 اشیو خشک  ی کم داشت سردماه مارس بود و هوا کم  اواسط

به سبز م  یگرم  و   ی را  و    ن ی. چندباختی بهار  بود خانه  ماه 

تهران را ترک کرده و آمده بودم به    ی تو  زانمی خاطرات و عز

و غم مختص به غربت  یاش پُر از دلتنگکه هر لحظه  یینجایا

داده بودم    مانجا  ی! شجاعت بزرگستمین  مانیاست. از آمدنم پش

و    شدمیم  کتریاز روز قبل به آرزو و هدفم نزد   شتر یو هر روز ب

عا  دهیفا  یکل ول  دمیو سود  بود،  االن که   یگاه  یشده  مثل 

و قصد خفه کردنم را داشت به   آمدیباال م  میتا گلو  یدلتنگ

م  نیا برگردم شا  کردمی فکر  به گذشته  اگر   چوقتی ه  دیکه 

 . تهران اگر پر بود از درد مشهامت ترک تهران را نداشته باش

اگر آلوده بود به دود باز هم وطنم بود. من متعلق به آن دودها  

  ده یسر به فلک کش  ی هابرج و ساختمان  نیو دردها بودم نه ا

آدم   ی و هوا  ن یبرل و  اش... من باکالس   ی هاپاک و مرطوبش 
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شده بود و  ی بابا سپرو گرم خان  یکاهگل ی در خانه امیکودک

کنار آمدن با   ی زود  نیبه ا  اش.باغچه   زیانگبا عطر دل   امیجوان

کشور ممکن نبود. اگر درخت نخل را    ن یحصار آهن و فوالد ا

کند آن درخت نخل    یتا زندگ  ی سرد بکار  ی هوا  ی تو  ی ببر

 !...تحمل  کند،یتحمل م  کند،ینم  یزندگ  گرید

[14.07.21 23:35] 

#۳۰۰ 

و چشمانم را محکم بستم.   یصندل  ی فلز  یدادم به پشت  هیتک

غم   نیچون ا  ییبودم از تنها  ی بود که مدام فرار   نیبخاطر هم

و   رمقی حمله به منه ب  ی برا  کردندی م  دای ها مجال پو حسرت 

 م،یایکنار ب  ی زیاز هر چ   ی با نبود و دور  ی روز  کی   دیخسته. شا

احساس تا    نی. ا دانستمیاما ترک احساسم به پناه را محال م

کُند بود و آسمان    هاه یگور همراهم بود. در نبودش نبض ثان

احساسم به پناه    نی. تکرار اریدلگ  شهیغروب و دلم هم  شهیهم

مثل عالقه   کردی ترم مبلکه هر بار مشتاق  میبرا شدینم ی تکرا
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صدا خان به  سپ   ی بابا  در  اشت  دم  دهیاذان  تکرار    اقشی و  به 

 .بحدر هر روز ص  دنشیشن

فراموش کردن؟ اصالً   ی هست برا  ییدورتر هم جا  نیاز ا  ایآ

عالقه    تواندیو گذر زمان م  یگفته که مسافت طوالن  یچه کس

  !کند؟  دیو احساست را کمرنگ و ناپد

بستم به گذر زمان و    لیاحساسم دخ  یفراموش  ی که برا  یمن

قاطع  ی دور با  و   میگویم   تیمسافت،  خاطرات  سلول  که 

بلکه   رودیم  نینه از ب   شودیاحساسات در وجود آدم نه کوتاه م

  .در ذهن و قلب شودی م ریمدام تکث 

که همسر برادرم    یزن  ی برا  دی تپیم  شرمانهیقلبم... چه ب   آخ

 دانستمیو من م  ماندیتا ابد نهان م  دیعشق با  نیبود. ذات ا

 .خواهم مرد ریتقد نیکه عاقبت در تب ا

 . به حافظهکردندی را گرفتم و محکم فشردم، درد م  میهاقهیشق

به دلِ تنگم. با   ی ادادن رشوه  ی بستم برا  لیذهنم دخ  ی دارید
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آزما  یدستپاچگ را   یکیذهنم    شگاه یدر  پناه  با  خاطراتم  از 

شده را پشت   ی از لحظات سپر   ینیع   ی کپ  نیکردم و ا  ی بازساز

  ام ی هم پناه هم زندگ  ،بود  بایاحضار کردم... چقدر ز  میهاپلک 

 !خاطره  ن یا ی ریدر آن برهه از شکل گ

 وسف؟ی_

  .جوزف مرا برگرداند به زمان حال ی صدا

 حالت خوبه؟ _

. زد یم  میصدا  وسفیها که فقط من بودم و خودش،  وقت   یگاه

 .دوست داشت اسمم را که هم اسم خودش بود 

 .تازه کنم ییهوا  هی رونیاومدم ب کردی خوبم... سرم درد م_

و با    دیکش  نییپا  اشینیب  ی اش را از رونشست. ماسک   کنارم

 ی عطرش تو  ی . بودیتازه را بلع  ی از هوا  ی اتوده  یقینفس عم

  .اطرافم را پر کرده بود ی و هوا امینیب

[14.07.21 23:36] 
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#۳۰۱ 

و حاال هم    ی تالش کرد  یلیساخت آهنگت خ  ی مدت برا  نیا_

. منم  ی و بازخورد بعد از انتشارش رو دار  گهیاسترس هفته د 

تر از تو. چون من فقط کردم و البته سخت   یروزها رو ط   نیا

. در ضمن ی تو من رو هم دار یرو داشتم، ول  نی امیخودم و بن

نیدلتنگ هم هست  که  گه یهات م چشم فکر    ی کن. گفتم که 

 .دمینفهم

و   امخنده  شد  محوطه  وارد  صدا  و  سر  با  آمبوالنس  گرفت. 

 .ستادیاز حرکت ا مارستانیساختمان زمخت ب ی جلو

 ؟ ی اومد ری د نقدریچرا ا_

ج   گارش ی س  پاکت از  کرمکاله   وریپل   بیرا    رون یب  اشیدار 

 .دیکش

دوش گرفتم و    هیبودم و بعد برگشتم خونه    وی تا ظهر استود_

 خوشگلن؟ نیامیبن ی ها ... بچهمارستانیاومدم ب عیسر
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 ی را رو  ماریشده بودند و زن ب  ادهی پرستار از آمبوالنس پ  دو

 .بورد منتقل کرده و با عجله سمت ساختمان بردند نیاسپا

 ها خوشگلنهمه بچه _

 .لبش جا داد ی را گوشه گارش یس

که تا    ستیچون قرار ن  ن یامیباشن نه بن  وایش  ه یشب  دوارم یام_

 شن یبزرگ م ی روز هیابد بچه بمونن و 

 .هوا تکان داد  ی را تو انگشتانش 

و جذاب    با یباشه رو ز  ن یامیبن  ه یکه شب  ی به شخصه دختر_

 .کنمی تصور نم

 .را گاز گرفتم تا نخندم لبم

 شه یبشنوه ناراحت م_

  ک ینزد  ییرا از لبش جدا کرد و چشمانش را تا جا  گارش یس

 .آورد ن ییبه صورتم پا
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تا   شهیم  یباعث ناراحت  شتری... بنطورهیهم  شهی هم  قتیحق_

 .یخوشحال

را دوست داشتم. جوزف شجاع بود چه در   اشیی پروایب  نیا

 زد ی م  گارشی. پک به سنشیمسائل چه در بزرگتر  نیکوچکتر

 ی در اماکن عموم  اتی استعمال دخان  و به قانون جامعه مبارزه با

  .دادینم  یتیهم اهم 

  ؟ی نکرد دایرو هنوز پ  فرستهیکه برات ترانه م یاون آدم_

 .بهم گره خورد و لبش را کج کرد  شی ابروها

. رسمیم  جه یکمتر به نت  کنمیجستجو م   شتری ب  ینه... هر چ_

و کارت پستال و نامه از    ه یجعبه و هد  نیهر روز چند  وسفی

م ارسال  برام  نشده    شهیسمت طرفدارهام  باعث  امروز  تا  که 

ولفرستنده   ری گیپ بق  یکی  نیا  یشون باشم،  تفاوت   شونهیبا 

هاش  ترانه   تنمن خبر داره. اغلب م  یزندگ  ی داره چون از همه

به   یرخ داده. حت  میزندگ  ی هست که قبالً تو  یحادثه و اتفاقات 



1053 
 

نفوذ کرده که تو    میزندگ  ی تو  ییلطه و تا جااالن من هم مس

و با هم    شهیمنتشر م  ندهیکه هفته آ  یرو هم شناخته. آهنگ

برا  میخوند اون  و روزت و   ی رو  از حال  بود چون  تو سروده 

 .ترس از شکستت آگاه بود

[14.07.21 23:36] 

#۳۰۲ 

 ی سوار کرد و چشمان من رو   گرشید  ی پا  ی را رو  اشی پا  کی

  .شد نییاسپرت مارکدارش باال و پا ی هاسطح کفش 

جا_ اگر   من  همه   ی جوزف  به  بودم  شک    انمیاطراف  ی تو 

کنم و بفهمم قصدش   داش یتا باالخره اون آدم رو پ  کردمیم

 !هیپنهان بودن چ نیاز ا

  ی هیکه سا  ییشد. جا  رهیمقابلش خ  ی فضا  ینه یپس زم  به

تور بزرگ و گسترده اطراف    کیبه    هیها شبمانند درخت  افیال

 .محوطه را پوشانده بودند
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  یشیمطمئناً به همه مشکوک م  یاگه با شک به همه نگاه کن_

 های آلمان  نی. در بیکنی م  دایمتهم کردنشون بهانه پ   ی و برا

صبح از خواب   ی شده؛ مرد  فی تعر  نطوریهست که ا  ی اقصه

د   داریب و  تبرش    دیشد  که   دیناپدکه  کرد  شک  شده! 

 رو تمام روز اون    ن یهم  ی باشه، برا  دهی تبر رو دزد  شه یهمسا

مهارت    ی در دزد  شه ینظر گرفت. متوجه شد که همسا  ریز

  ی زیچ  خوادیکه م  ی مثل دزد  ره،ی دزد راه م  کیداره، مثل  

آنقدر از شکش مطمئن شد که    کنه،یپچ مرو پنهان کنه پچ

ش برگرده تا لباسش رو عوض کنه و  گرفت به خونه  میتصم

ش شد، که وارد خونه   نیکنه، اما هم   تیبره و شکا  یقاض  ش یپ

، مرد از  کرد! زنش اون رو جا به جا کرده بود  دای تبرش رو پ

 د ی نظر گرفت و د  ری رو ز  شهیرفت و دوباره همسا  رونیخونه ب

مثل   او  شرآد  هیکه  م  فیم  م  ره،یراه  رفتار    زنهیحرف  و 

ها داشته باش که ما انسان   ادینکته رو به    نیا  شه ی! همکنهیم

موقع هر  چ  یت یدر  اون  م  ی زیمعموالً  دوست   مینیبی رو  که 
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  ی نفر  نیگوش کنم اول   تهی...! اگه بخوام به توصمینی بب  میدار

مخصوصاً بخاطر اون    ییبهش مشکوک باشم خود تو  دیکه با

 .شرح حال خودت بود قاًیکه دق ی اترانه 

 میهالبخند زدم و دستانم را مماس لب   ی از سر ناباور  نباریا

 .گذاشتم و در آن فوت کردم

 !من؟_

 .بود الیخیب

خودت وگرنه    یه یآره تو... البته گفتم که؟ با توجه به توص _

 .دمیگوش نم ی اگه یمن معموالً بجز خودم به حرف کس د

نکنم چون خودم رو در    ی اهیتوص   چیه   گه یپس بهتره من د_

 .دمیمعرض خطر و اتهامت قرار م

[14.07.21 23:36] 

#۳۰۳ 
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  ی شد  که ورود  ری گی را پ  ی و بلند  ی فوالد  بانینگاهش سا  نبار یا

 .را به بخش اورژانس متصل کرده بود  مارستانیب

 یکنی م یکار خوب_

بشناسم   ی او را آنطور  توانستمیاش زل زدم. چرا نم به سه رخ 

 !که او مرا شناخته بود؟

بن _ منو  ق  نیامیامشب  مراسم  دوستان    یک ی  دوشنیبه  از 

 ؟یکن مونیهمراه  ی دار لی. تمامیدعوت شد مونی هودی

 دوشن؟یمراسم ق_

زباله ر  گارش یس   لتریف ما   ی که چند متر  ی اا سمت سطل  با 

مستق کرد.  پرتاب  داشت  تو  میفاصله  سطل.   ی چاله   ی افتاد 

 .حرف نداشت اشی ریگنشانه

  شه یگفته م  دوشنیق  ی عقد در زبان عبر  یبه مراسم مذهب_

و    دنیتقدس بخش  ی هست و به معنا  دوشیق  ی شه یکه از ر
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 ی ها و حتما با شما مسلمون  ی ها مقدس کردن هست. مراسم

 .متفاوته لوطاهور های حیمس

را به خاطر آورده باشد    یکه موضوع مهم  یکس  هیشب  ناگهان

 .سمتم دی انداخت و کامل چرخ ن ییرا پا اشی پا

م   یمی تصم  هیآها  _ رو   movement اسم  خوامیگرفتم. 

مون هم  م تو اسم گروه عالوه بر اس  ی نطوریبزارم لِو طاهور. ا

از    شتریب  یاسم برازنده منم هست و حت  نیلِو طاهور. ا  شهیم

 ستم ین  یثابت کردم که مثل تو آدم  شیپ  قهیتو، چون چند دق

  ل یلِو طاهور اص  هیبه همه مشکوک باشم و خب    جهتیکه ب

ا روشنه...  و  پاک  مثل آب  قلبمم  و  فقط چند    نایهم هستم 

 ان ی مورد کوتاه از صدها موارد برجسته و ممتازم بود که برات ب

 .کردم 

ام  . هم خنده ختمیو آن را بهم ر  دمیکش  میداخل موها  دست

 !گرفته بود و هم تعجب کرده بودم
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 ه یفکر خوب_

 .برخاست

ا  دونستمیم_ از دیگیم  نویکه  بعد  بچه   وایش   دنی...  هاش  و 

  یهست که هوس کرده باش  ی ز ی چ  م؟یخوش بگذرون  کمی  میبر

 ؟ یش کنتجربه 

 .به زبانم آمد ناخودآگاه

 شه؟ یم  دایهم پ  یشاه ی سبز  نجایجوزف ا_

و با چشمان گشاد شده    دیباال کش  اشینیب  ی را سو  اشماسک

 .د یپرس

پ  دونم،ی! نم؟یشاه_ اگه    کنمی م  دای اما هر طور شده برات 

 !. باشه؟کارمیبرات م نیامیبن ی باغچه خونه  ی نباشه هم تو

تاک  نیهم  به بود که  بودن   دیخاطر  و  نبودن  تنها  بر  داشتم 

 !...العادهو فوق   حیآدمِ مغرور و صر نیا یحوال

[18.07.21 00:49] 
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#۳۰۴ 

 :پناه

تا هم  مادرجون ده شب   کی  ن یامروز عصر  به  مانده  ساعت 

اش و پناه شکست  گمگشته   وسفی  ی کرده بود برا  هیگر  زیکری

بابا با کمک دو قرص  اش و آرشام سردرگمش. من و خانخورده 

 .میچشمانش کرده بود همانیباالخره خواب را م

 بابا؟براتون خان ارمیب گه ید ییچا هی_

مبل نشستن   ی رفت. رو   یمبل برخاست و سمت پشت  ی رو  از

وقت سرکار بود    ر یکه تا د  ییبخصوص روزها  کردیاش مخسته 

 .زی و پشت م

 .ییمدام برم دستشو دیشب با خورمینم گهینه باباجان د_

  ز ی م  ی گشا را برداشتم از رومشکل  ل یآج  ی و کاسه  وه یم  سبد

 .بابا بردمخان ی و سو
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  .نیبخور نای خب از ا_

را درون اتاق آغاز    یو نگاهش سفر کوتاه  یزد به پشت   هیتک

 یلبش و خوش   ی بودم لبخند رو   دهیند  وسفیکرد. بعد از رفتن  

 .صورتش ی تو

 هزاران عاقل و فرزانه رفتند _

 رفتند  گانهیب یاز عاشق یول

 ینه نشان شانیماند از ا  ینام نه

 ی در دست زمانه داستان نه

او   ادیاز    الشیو خ  وسفیاز ذکر اسم    شیهاخواب هم لب  در

نم ا  شدیغافل  د  نیو  نگاهم    ی تو  گریاواخر   عمو  صورت 

... مقابلش دانستی م  ییجدا  نیچون فقط او را مقصر ا   کردینم

فرو    ی حال تالشم برا  نیفرش چهار زانو نشستم و در ع  ی رو

 .کردم شتریاشکم را هم ب ختنینر
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 غصه نخور قربونت برم_

شکمش تا ستون دستش شود   ی را جمع کرد تو  اشی پا  کی

 .از بندش ح یتسب ی هاراحت عبور دادن دانه ی برا

 ی تو  ی دیپناه؟... خودت رو د  میگیکه ما مدام به تو م  نویا_

هات ات که مثل انار بود؟ لبگونه  یدخترم؟ کجاس سرخ  نهیآ

 .خشک شده و از صورتت دو تا استخون مونده ریمثل کو

خوب و   ی پرتقال درشت افتادم. بو  کیجان    به  زیت  ییچاقو  با

 .را مالش داد امی نیمرطوبش ب

 گذره یروزها هم م نیبه قول خودتون ا_

[18.07.21 00:49] 

#۳۰۵ 
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لبخند  شی هالب ب  ی خواست  که  من  نظر  به  کج    شتریبزند، 

 ی خنده به معنا  گریروزها د  نیآزار دهنده بود چون ا  یشدگ

 .شدینم یبر ما مستول اشیقیحق

که    یهاست وگرنه واسه من اونشما جوون  ی اون حرفم برا_

و خاطِرش. خاک سرد و سنگ گور    اد یروزگاره نه    گذرهیم

ببره.    ادمیرو از    کشمی اوالد م  ی که من برا  یداغ  تونهیهم نم

  دنش یباباجان چون شن  یش کنتجربه   ای  ینیخدا نکنه تو بب

 مونه،یم... انتظار مثل زهر  دنشی به حال کش  ی هم سخته وا

 .ارهیو آخرش آدم رو از پا در م  کنهی کم اثر مکم

  شتر یوقت بود که ب   یلیبابا! من خاز دلِ من خان   ی بود  غافل

 ی انتظار   نیش ادر آت   سوختمیاز تو در انتظار بودم و سراپا م

 .اشی سرانجامیکه علم داشتم به ب

نباش_ ناراحت  جانم  ا  ی پناه  خدا    ییجدا  نیاز  کار  چون 

هم قد و   نیدیکه زود فهم  نیباباجان. هم  ستین  حکمتیب
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ن  ی قواره  باق  ی جا  نیستیهم  بچه هیشکرش  اگه صاحب   ی ا. 

بعد از هر اتفاق    شهی هم  ؟یچ  افتادی اتفاق م  نی و بعد ا  ی شدیم

رو    افکر کن که ممکن بود به بدتر ختم بشه و خد  نیبه ا  ی بد

 .کرد دایپ صله ی بد ف نیشکر کن که با هم

گذاشتم    ی اشهی بشقاب ش  ی را از وسط نصف کردم و تو  پرتقال 

 .دستش ی جلو

شون کم ساعت سرعت   ی هاروزها عقربه  نیا  کنمی احساس م_

رو از  راحت  و  نم  هی  ی شده  رو  گذرن یعدد  هر    ی بلکه 

بعدش عبور...   کننیتوقف و تامل م  یمدت طوالن  هیکدومشون  

هاش  تموم بشه و غم   های روزها و دور  ن یزودتر ا  یکاش هر چ

 .هم  فراموش بشه

 .اش را هم فرو داداز پرتقال بغض  ی ابا تکه  همراه 
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فراموشت  _ نشه  هم  ر  شهیمتموم  قشنگم...    ی شهیدخترک 

کلمه   ی واژه  تا  دو  از  نس   یانسان  و    ی عنی  آد؛یم  ان یاُنس 

 .کنهیو زود فراموش م  رهیگی که زود اُنس م ی موجود

  ی دواها  نگونهیبابا غافل است از نوع درد من که اخان  نگفتم

  !کند؟یم  ز یتجو مداوایب

 ...چند وق  هیبمونم و  نیخوایم_

 دنید  ی برا  یکشی نزن. چند ساله که انتظار منه! حرفش هم  _

روح اوضاع  که  هم  حاال  و  ن   ت یمادرت    ن ی بهتر  ستیخوب 

رفتنه.   نیهاش همخونه و آدم   نیدور شدن از ا  ی فرصت برا

شوهرش   نطوریمادرت رو و هم   ن،یبرو خواهر و برادرت رو بب

بخند،   بگرد،  بگذرون،  با    ر یدل س   هیرو... خوش  نفس بکش 

 .ی سبک شده از آه و حسرت دور ی نه یس
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از عمق جان    ی او بوسه  میهادستش را رساندم به لب   پشت

 ی ها ب ی. سدادیم   بیدرخت س  ی آن نشاندم. دستانش بو  ی رو

 !یبهشت زیانگوسوسه

[18.07.21 00:50] 

#۳۰۶ 

  ن ی. بهترنیمن هست  ی ایخونه تموم دن  نیتو و مادرجون و ا_

 .شما گذشت ی ه یسا ری و ز  نجای عمرم ا ی روزها

 .د یبلند کش یآه

نموند و تو به   ی خال  دیحم  ی خدا رو هزار مرتبه شکر که جا_

 .ی و سبز شد یجاش نشست

 .دهانم را پر سروصدا فرو دادم و برخاستم آب

کنم؟ چشماتون خسته _ پهن  رو  قربونتون رختخوابتون  ست 

 برم 
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 م زحمتش رو بکش خسته  یلی باباجان خآره _

پارچ آب و    کیپهن کردم.    منی نش  ی را همانجا تو  رختخوابش

 .سرش گذاشتم  ی هم باال وانیل

 ن؟ یالزم ندار ی اگه ی د زیچ_

 .تشک نشسته بود ی رو

 .نه باباجان تو هم برو به کارهات برس_

 ر یشبتون بخ_

مبل رفتم   ی و من قبل از خاموش کردن المپ سو  دیکش  دراز

موبا  ی برا صدالمیبرداشتن  اتاق  خان  ی .  درون  سوز  با  بابا 

 .دیچ یپ

 عشق  وانیغزل از مطلع د  کی میسرایم_

 بشنوم آواز خوش الحان عشق  دیکه شا تا

 و سرما و زمستان سوزناک  ی ابر آسمان
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 تا ببارد بر سرم باران عشق  نمینشیم

 را ببند  تیهامن ده و چشم را به  تیهادست

 عشق   مانیقدرت ا ین یبگشا تا بب بال

   مصر؟ ی بانو ییرسوا ای عقوبی ی کور

 !...تاوان عشق یعشق است، اما دوم یاول

 کار  انیکه در پا رایز یمزن عاشق دم

 عشق  شانی مانند درو ی از جان بگذر دیبا

[18.07.21 00:50] 

#۳۰۷ 

که هر شب   ی شعر  نیآخر ا  تیبابا برسد به بخان  نکهیاز ا  قبل

 خواند،یم  وسفی قبل از به خواب رفتن چشمانش در وصف  

 .اتاقم رفتم ی را بستم و سو منیآهسته در نش

 :لب زمزمه کردم ریز
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  مصر؟ ی بانو ییرسوا ای عقوبی ی کور_

 !...تاوان عشق یعشق است، اما دوم یاول

روزها مدام   نیقدم برداشت. ا  وسفیخودکار سمت اتاق    میپاها

 .اشی های ادگاریوداع کنم با  خواستیدلم م

مثل سابق    زیبرق را زدم. همه چ  دی اتاقش را باز کردم و کل  در

  هان یها و ماشبود. کمد و تخت و پوستر خواننده   اشی سرجا

کردم که    ادداشتیذهنم    ی و... تو  شیهاو چند دست از لباس 

 ی به خال  یراض  نکه یاز زن عمو تشکر کنم بخاطر ا  ی روز  کی

گذاشت به    اج  ن یرا هم  وسفی  ل یاتاق نشد و وسا  نیکردن ا

 .اشخانه و اتاق  نیخودش بازگردد به ا ی روز   نکهیا دیام

کمد بسته بود،   ی کمدش نشستم. درها  ی تختش و روبرو  ی رو

 رون ی اش باوقات باز بود و دل و روده   شتر ی برعکس گذشته که ب

 .بود خته یر
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ع  دیام که  بهانه  د یداشتم  را  م  ی اامسال   ی برا  کندیمحکم 

آماده کردن هفت    ی برا  کندیبرگشتن و مثل هر سال کمکم م

از رفتن   وسفیبود چون قصد    هودهیب  دمیخب ام  ی... ولنیس

ه در  بود.  و خ   نیا  ی کجا  چ یبرنگشتن   دا یپ   شی هاابانیشهر 

  ا یدر اعماقشده و در  یماه ییاز او، گو یاثر و نشان چینبود ه

 .پنهان

تخت    نیهم  ی رو   ی . چند باراشی روتخت  ی رو  دمیکش  دست

بودنش    ی طنز که من غافل بودم از جد ی نشسته بود و با لحن

و حال!    ردیگیدلشوره م   ند یگفته بود که اگر چند ساعت مرا نب

  ده یبه چند ماه رس  اش،شکش ی سرش روز هم پ  ی ساعت که فدا

  اش ی ! نکند دلش را کنده و دور انداخته و به جادنیبود مرا ند

 !قلوه سنگ کاشته است؟

 از مرا نداشت که! داشت؟  ی طاقت دور وسفمی

[18.07.21 00:50] 



1070 
 

#۳۰۸ 

زاده  فردا بود،  تولدش  اصالً   نیاول  ی روز  بود.  سال  سبز  ماه 

ندارم که سبز بود و با بهار نسبت    یاگر رنگ بود شک  وسفی

پرتقال    ی هابا نسبت شکوفه  کردی و رقابت م  تنگاتنگ داشت 

 .با بهار

اندازه   به  قلب    ی هاسال  ی امسال  بود،  دور  من  از  عمرش 

 ...نوازشگرش  ی هاپاکش، چشمان سبزش، دست 

 ن یآدرس داشتم از او. تا عطر درختان ا  کیحداقل    کاشی ا

  ی هاوه یو چند دانه از م  شیهاخانه و چند قطره از اشک آدم 

مقدارنوبرانه با  را  دلتنگ  اد یز  ی اش  مخلوط   امی از  هم  با 

  .کردمیپست م شی و برا دمی چیپی کاغذ م  ی و ال کردمیم

  ن ی با ا  بندمیو م  کنمی اتاقش را باز م  نیها بار در اده   ی روز

ب و  برگشته  که  خواب  ی تو  صدایتوهم  درِ    دهیتختش  است. 

ا  شی لوالها  چارهیب زحمت  رو  نیشکسته،  دوشش    ی انتظار 



1071 
 

. برخاستم  ستادهیپشت در ا  کنمی افتاده. امشب هم احساس م

 ...در رفتم و بازش کردم ی و سو

تنها  وسفیدر    پشت ه  یینبود،  تو  بزرگش  بتی با   ی تا 

چهارچوبش آمده بود. داخل که شد در را پشت سرش بستم 

 .اتاق ی تو می و با هم برگشت

و چشمان بسته و قلب خسته    یی . تنهادمیتخت دراز کش  ی رو

 !نی... فقط همالیخ نیشدن ا ی و حسرت واقع

 یعنیبودم دلتنگ خودش نبودم.    اشی که دلتنگ صدا  آنقدر

ح هم  عصب  ن یهنوز  و  خوردن  را   یحرص  دستانش  شدن، 

را    شیهادر آن نفس   ی در پ  یو پ  گذارد ی م  شی هامماس لب 

 کند؟ی م یخال

  .آمده بود، اما من در زمستان جا مانده بودم بهار

  .سرمپشت  واری زدم به د هیشدم و تک زی مخین
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نفس    کیکردم و    کینزد  امینیرا بردشتم و مردد به ب  بالشتش

ملحفه،    ی بود از رو  ده یپر  اشی بو  ار،ی  ی از بو  دم یکش   قیعم

 .خانه و من نیاز ا ادشی مثل خودش و 

 !..نبود یفکاه  ی ادیز االتمیو خ توهمات

[18.07.21 00:50] 

#۳۰۹ 

 پناه؟ _

ترس  ی صدا  دنیشن  با رو  دمی آرشام  را  دستم    ام نهیس  ی و 

 .گذاشتم

 ...ی وا_

 قصد ترسوندنت رو نداشتم  دی ببخش_

 .تخت جمع کردم ی را رو خودم
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کرد_ ا  ی عادت  بد  نکهیبه  بگ  ی آزارم  بعد  رو   یو  قصدش 

 ؟ینداشت

 .تخت ی کنارم رو نشست

 نجا یا امی مجبور شدم ب_

آمدنش    نیا  ی برا  ایبپرسم    یسوال  نکهیا  بدون به  اجبار 

 .داد  حیکنم خودش توض ی کنجکاو

. از خونه  ادی کنار ب  دیمنِ جد  نی با ا  تونهیبا بابا دعوام شد. نم_

ب د  رونی زدم  اومدم  که  خودم  به   یخونه   اطیح  ی تو  دمیو 

از  د یشا م؟یهم دار ی اگه ید ی جا  نجایبابام... ما مگه بجز اخان

 نینشدن ا  یباشه، اما خوشحالم که راض  ینظر تو خودخواه

هار  که چ  ی ابسته  ی هاتمان آپار  ی تو  انیکنن و ب  یخونه رو خال

 .مونهیم یمخف وارهاشیفصل سال پشت د

به   ک ینزد  ییتخت و جا   ی هیپا   ی کرد رو  داینزول پ   چشمانم

 .هم قرار گرفته بودند  ی رو  ی آرشام که ضربدر  ی پاها
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 .نجایا ی ایبابا گفت بعد از رفتنم تو مخان_

بنظر   پشت شکسته  و  خسته  چقدر  خاراند.  را  گردنش 

 .دیرسیم

و منم مجبور   ستنیبابا و مادرجون تنها نخان  ی نطوریآره... ا_

 .مدام با بابام بحث و دعوا کنم ستمین

درگ  چشمانم پا  وسفیتخت    ی ه یپا  ری هنوز  لعاب   اش ه یبود. 

گرد و چند  رو  ی کنده شده  ا  ی ها ه یپا  ی کوچک    جاد ی تخت 

 .شده بود

 ی زی نره اگه مامانم دوباره بهت زنگ زد چ  ادتیخوبه. آرشام  _

 .بخدا فهمهیباهوشه زود م  یلیخ ؟ی لو ند

 .زد زی انگغم  ی لبخند
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خواست   الت یخ_ خودت  که  همونطور  نه   یراحت.  و  من  نه 

جدا  ی اگه ید  چکسیه مورد  چ  مونییدر  مادرت   یز ی به 

 ؟ی هم گرفت تیگفت. بل مینخواه

چ  چشمانم هر  با    ی برا  بستیم  لیدخ   ی زی به  نشدن  روبرو 

 ی م یمحدب قد  ی اتاق مثل غبار از پنجره   ییصورتش. روشنا 

 .و روشنش کرده بود ده یتاب رونیبه ب

[18.07.21 00:51] 

#۳۱۰ 

 آره _

نسبت به آرشام از قلبم   نهیزنگار نفرت و ک  یچند روز کم  نیا

نم بود.  بود    دانمیزدوده شده  رفتنم    ا ی   دنشیبخش  ا یبخاطر 

 !به فراموش کردنش  می هم تصم دیشا

د  لیدل  ک ی  د،یکن   صبر قبول  به   گریقابل  احساسم  بود،  هم 

 !شفاف و آشکار کرده بود؟  میرا برا وسفی
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  ی درصد کم   هیبرات بکنم تا حداقل    ی کار  تونستمیم  کاشی ا_

که در حقت کردم جبران بشه. افسوس که من دستم   یاز ظلم

وقت رفتنت رو    چیاز خودم... ه  یکوتاه شده حت  زیاز همه چ

ا کاش  محرم  ی رابطه   نینخواستم،  شکل    نمونیب  ت یکوتاه 

 یمونکه ب  کردمی پسرعمو ازت خواهش م  هیتا مثل    گرفتینم

حال و روز    نی. آخه با ا وسفیکردن    دا یپ  ی برا  میو با هم بگرد

 ؟ی کجا بر ی خوایم

برا  چشمانم گرفتند  ترکه   سی خ  ی اجازه  با  غرورم  شدن، 

تنب  دشانیتهد به  نت  ی اه یکرد  در  کم  جهی سخت.   یفقط 

 .مرطوب شد میهاپلک 

 دگر  ی رَوَم به جا_

 دگر   اریدهم به  دل

 دگر  ار یدگر دارم و د اری ی هوا

 توست ی دل که خوار کرده  نیدهم ا ی گرید به
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 که عاشق تو دارد اعتبار دگر  چرا

من عقب بکشم   نکهیگرفتن دستم، قبل از ا  ی کرد برا  اقدام

لحظه  گمانم  به  شد.  منصرف  که   ی اخودش  شد  فراموشش 

 .ستی محرمم ن گرید

و    دینفهم  چکسی منو ه_ بودم  آدم خوبه  چون در نظر همه 

 دنیبخش  ییروشنا  ی شدم که برا  یمزی. من هبد شدم..  ییهوی

 .اهیسوختم و آخرش هم زغال شدم و روس هی و گرم کردن بق

 .بود  ی گرید  ی من، هر چند دلش جا   شی باز آمده بود پ  آرشام 

  ی دیکشیو شعله م  ی شدیجرقه پدرت روشن م  ه یبا    یوقت_

ا  دیبا م  نیفکر  ما   نیا  ی روز  هی...  ی کردی روزها هم  سکوت 

شده باشه و ما   رید  یلیاون روز خ   ترسمیو من م  شکنهیم

  اد یچه برسه به فر  میحرف زدن هم فراموش کرده باش  یحت

 .زدن
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هم   فقط منم  کرد،  نگاهش  نطورینگاهم  در  فقدان   کی... 

  .مشخص بود ی تراژد

هامون ازمون دور  اما معشوقه  م،یمن و تو هر دو عاشق شد_

. پناه عاشق میهم بش  کیبهشون نزد  میتونینم  یشدن و حت

به چشم اون   ی برا  یو تالش نکن  یمحاله عوض نش  یکه بش

انجام دادن هر کار و  باعث خوشحال  ی اومدن  .  شهیم   شی که 

م بق  دی با  شهیعشق  م  هیو  شا  شهیاحساساتت  و  منو  دیاما   ...

صدام رو بشنوه   یحت  ستیحاضر ن  گهیمهتاب د  نکهیبا ا  ن؟یبب

به بابام بفهمونم که اونو انتخاب کردم و   کنمیدارم تالش م

 .بار دوم هم منو انتخاب نکنه ی اگه اون برا یحت

[18.07.21 00:51] 

#۳۱۱ 

  ر یشده بود که از همان روز اول تولدش ز  یوانی ح   هیشب  آرشام 

شده بود و حال که در   اشیشده و اهل تیدست صاحبش ترب
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  چرخد یدور خودش م  فیرها شده سردرگم و بالتکل  عتیطب

و مواجه شدن با حوادث    ستادنیخودش ا  ی پا   ی رو  نیو از ا

ن   ترسد،ی م  رامونشیپ هم  حاضر  پ  ستیاما  برگردد    ش ی باز 

آزاد  احبش ص از حس    شی برا  دنی و جنگ  ی چون حس  برتر 

 .بود یاست که مملو از ترس و وابستگ یتیامن

اومد  یدونیم_ بفهمه  عصبان  نجایا  ی بابات    شه؟ یم  یچقدر 

خونه هستم دوست نداره تو   نیا  ی بابا تا من توخان   یدونیم

 بشه؟  دای خونه هم پ نیاطراف ا ی ت حتسروکله 

 .واقعاً خسته بود نکهینه مثل ا برخاست،

پناه کجا مدونمیم_ ا  رفتمی ...  ا  نجا؟یبجز  اگه    نیمن  روزها 

نفر نباشه که مطمئن    هیحداقل    ایباشم که تنها بمونم    ییجا

م داره دق  دوستم  م. خانکنمی باشم  تشر  و  اخم    کنه؟ ی بابا 

که امشب تا صبح کنارش   نهیسرش. مهم ا  ی خب بکنه! فدا 
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باز   اره ی هم ن  شبه زبون   یراحته که اگه حت  المیو خ  خوابمیم

 .زنهیو سرکوفت نم کنهیدوستم داره. مدام سرزنشم نم

 ؟ یتونیخودت رختخوابت رو پهن کن، م_

 .سمت در رفت

  ی شکل   نیبار ا  ه ی  ی همه مدت زن من بود  نی... پناه اتونمیم _

شبی نبود چقدر  ز  ،ی شد  هاعاشق   هی.  منتظر.    بایمظلوم،  و 

د  ی دید گفتم؟  به   ی دیراست  راجع  حرفام  نبود  دروغ 

 احساست؟ 

  یرفتم. چه شکل  نهیآ  ی برخاستم و سو  مهیو رفت. سرآس  گفت

 !شده بودم مگر؟ 

تصو  وسفی  نهیآ  ی تو  آدمه به  کنارم  لب   دیکش  ریرا   م یهاو 

 :به د یجنب

 و غافل بودم  کردمیتو م ی من تماشا_
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 مَنَند  ی به تماشا یتو خلق ی تماشا کز

شب  حق آرشام؛  که عاشق  هیداشت  همانطور  بودم،  شده  ها 

 !...مانیهردو  چارهیخودش شده بود و ب

اتاق، به طور کل    نیاز ا  رونیب   ی ایسمت پنجره. دن  برگشتم

آهنگ   کیو سکوت شده بود و تنها    یاهیس  ی امپراتور   میتسل

 ی هاشاخه   انیفاخر باد که م  ی از صدا   فیضع  یلیو خ   فیخف

 .دیرسیبه گوش م  کردیدرختان عبور م ی سبز و تازه 

  ی با شدت فراوان. درد وجوهِ متفاوت و متنوع   دیبار  چشمانم

ول صعب   یداشت،  زجرآورتر  نیترانتظار  بود.    ن یو  درد  نوِع 

گاه م  یانتظار  تلف  را  زمان  ام   کردی آنقدر  باور    دیتا  و  نابود 

کش نفس  بار  هر  انتظار  قر  دنیخشک شود.  ممات   بیرا  به 

 .دور اتی و از ح کردیم

 ...متنفر بودم از انتظار من
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ابراز عالقه  ی مرد  افتنی  ی برا  انتظار بار  دو  بجز    ز یاش چکه 

 .شدی نم دایقلب و ذهنم پ ی هااز او در سوراخ سنبه  ی گرید

[22.07.21 00:18] 

#۳۱۲ 

 :آرشام

کش  ی رو دراز  زانوها  دهیمبل  و  و    شیبود  آورده  باال  را 

باز و قطورش  ساخته بود و در ع  ی برا  ی گاههیتک   ن ی کتاب 

رو چشمانش  که  پا  ی حال  و  باال  کتاب    شد یم  ن ییخطوط 

و آبش را هورت    زدیسرخ دستش هم گاز م  بی به س  یهرزگاه

  پا شده بود نسبتِ به منِ سرا  ایآدم دن  نیترتوجهی... بدیکشیم

 .توجه به او

با همه م_ تو  بب  یحت  جنگمیمن بخاطر  لطفا   ن یبا خودم... 

 !منو
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من. درخواستم را   ی کرد سو دایکتاب جهت پ  ی از رو نگاهش

 !بود  رفتهیپذ

 !ست؟ین ریاالن؟ د_

 .شدم کشیکانتر گذاشتم و چند قدم نزد  ی را رو چیسوئ

گذشته    ی خواینم_ کردن  فراموش  بد  هیبا  بهم   ؟ ی فرصت 

 خوام؟یهمه رو زدم و فقط تو رو م  دیبخاطرت ق  نیبب

گشادتر از حد معمول کرد   یرا کم  اشی ادرشت قهوه  چشمان

آخ بست...  محکم  را  کتاب  باالخره  شد،   المیخ  شیو  راحت 

اش جسم و نگاه و توجه   یبود آن کتاب لعنت  کساعتیاز    شتریب

 .خودش ی را برده بود برا

درون من کشته شد.   زهایچ  یلیچون خ  کنمینه! فراموش نم _

تو و   ییاز جدا  ی و عشق... فکر کرد  دیو ام  اقیاعتماد و اشت

که به حال و روز پناه   ستین  ی اقه یپناه خوشحال شدم؟ نه! دق

داره   دهیبرگشتنت چه فا  نیفکر نکنم و خودم رو سرزنش. ا
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عذاب   بخاطرمن احمقم؟ آرشام اگه من    ی من؟ فکر کرد  ی برا

  وسف یکه به پناه و    یانتیدرصد جبران خ  کیوجدان و حداقل  

تو شهامت گفتن احساست به   دادمی طه رو لو نمراب  نیشد ا

پذ و  خانواده رابطه   رفتن یمن  با  کردنش  مطرح  و  رو  مون  ت 

 ی نده یآ  ی فراموش کنم رو  یگی که م  ی اگذشته   نیا  ؟یداشت

تاث هم  تغ  ری من  کل  طور  به  و  زن   رشیی گذاشته  ها داده. 

رو خ  ی مردها   ؟ یدونستیم  نویا  دونن،ی م  ترق ی ال  ی لیشجاع 

و من رو رد    ی محاله فراموش کنم که پدرت رو انتخاب کرد 

رو فدات کرد من بودم نه پدرت...   زشی که همه چ  یچون اون

 ت یوضع   یسمت من؟ چون از نظر روح  یچرا برگشت  یدونیم

باهات صحبت   انهو صادق  حیصر  ی لی. اگه بخوام خی ندار  یخوب

با معقول  دیکنم  نفس  عزت  هنوز  تو  که   ،ی ندار  یبگم 

و    ی از طرد شدن دار  ی دیو ترس شد  ستیاَمن ن  تیتگدلبس

نها ب  تیدر  گناه  به    هیکه    ی امارگونهیاحساس  نسبت  عمر 

...  ی دار  مونییجدا  نیرو االن نسبت به من و ا  یپدرت داشت
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اندازه   یبرگشت اون  به  هنوز  با  ی اچون  من    د،یکه  سمت  از 

 .ی نشد ر یتحق

[22.07.21 00:18] 

#۳۱۳ 

  ن یآست  راهنیزنانه با پ  یمبل برخاست. اسلش مشک  ی رو  از

  ده یشده که د  ی به تن داشت و الغرتر از بار آخر  دیکوتاه سف

 !زن نیحزن من بود ا نیباتر یبودمش... ز

  چ یه   چوقتیه  دیشا  ی دادیحق باتوئه. اگه تو منو هول نم_

نم  یتکون خودم  مس  دادمیبه  ادامه    ری و همچنان  رو  اشتباه 

سختمم بگو!   طی از شرا  یگیهام ماز ضعف   یوقت  ی... ولدادمیم

راحت عبور نکن. من   کردمیکه تحمل م  ی از اجبار و فشار 

ز برا  دایپ  ی ادیشهامت  دارمیزندگ   ریی تغ  ی کردم    رش ی پذ  م . 

رو    تیمسئول هم   رمیگی م  ادیکارهام  با   رشِیپذ  ن یو  که 
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  ی لیخ  میسبک زندگ  رییتغ  ی . دارم براارهیخودش تعهد هم م

 ؟ ینیرو هم بب زها ی چ نیا شهیم  کنمیتالش م

و مستعد    دیمال  گرشید  ی اش را به ساق پابرهنه   ی پا  ی پاشنه 

 .من ی سو  شیهاپرتاب حرف  ی شد برا

 ی مقصدت فقط منم؟ بعدش لبخند رو  یبار گفت  هی!  ادتهی_

مقصد   هیکه آره تو    یاعترافت، گفت  نیلبم پررنگ نشده از ا

من  ی مگه نه؟ مرد ترسو ادتهی. شی اما از نوع اشتباه ،یقشنگ

 !گذشته ی تو

 .اش خشن شدخشم داشت و لحن  اشنگاه 

 ادته؟ یگفتم _

تاسف   ی ه یو پر از ما  یقیاتهام حق  نیا  دییتا  ی جنباندم برا   سر

 .و خجالت

.  ی ریگ یم  ادیشجاع بودن رو    ی که دار   یگیخوبه! پس راست م_

خوبه   ی رو دار  ی که بهم زد   یحرف  رفتنی که شهامت پذ  ن یهم
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د  یلیخ اما  خوبه،  خری هم  حاج آرشام   رید  یلی !  پسر  خان، 

 .بزرگ یتوسل

  ن یتری که منطق  یرا بغل گرفتم و چشم برنداشتم از زن  دستانم

من!   ی رفتار و برخورد با من داشت. خدا  نگونهیا  ی را برا  لیدال

بودم که   نیا را چقدر دوست داشتم و چطور فکر کرده  زن 

 !ست؟یاز او ز ریغ یبا زن توانیم

من   یتو االن تا آخر عمر ناز کن  ،ی حق دار  یبگ   یتو هر چ_

بخواشمیم   ازتین بگ  ی .  پس  در   یح   ،ی ری تقاص  حاضر  و 

  ی . هر چکنمیم   زیخودم چاقو برات ت  ،ی خدمتتم. جون بخوا

 نه ی هز  ی ادیچون حق با توئه چون تو ز  شهیهمون م  ی بخوا

ن  ی که تا قبل از ا  کنمی ... اعتراف ماقتیلیواسه منِ ب  ی کرد

عاشق شدن داده بودم و    ی اتفاقات من به خودم فقط اجازه 

دن رو. حاال که راه عاشق مون  یبرخالف تو تحمل نکردم سخت 

تحمل کنم، مقابله    خوامیگرفتم م  ادیو چاه عاشق تو بودن رو  
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  ی تو همچنان برا  خوادی که م  ی زی هر چ  ی کنم و بجنگم برا

 .و ازم دور یمن نباش

نفس   اشیعصب   میهاحرف  به  و  از    نیح  شیهاکرد  خروج 

دلزده و    ی اش براتالش   نکهیصدا داد. به گمانم از ا  اشینیب

ا خودش  از  من  کردن  م  ی جه ینت  نگونهیخسته    داد یعکس 

 .کردیم اشوانهیداشت د

بشه؟   ی و دور  ییجدا  نیتونست باعث ا  یمگه بجز خودت ک_

گرفت دست  ب  یرنده  و  جاندار  م  جانیو  رنده  که    یکنیرو 

ب رو  بد  ر یتقصی خودت  نشون  مظلوم  کرد  ؟ی و  من    ی فکر 

از   که  عاشق  دختر  همون  و  همونم؟  بود  شده  جسور  عشق 

آخرش کله پا شد؟ نه! منِ خام با تو پخته نشدم، سوختم... 

انگشتمم    دم یبه خودم اجازه نم  چوقتی برگردم ه  قب اگه به ع

باعث شد به زنت شدن چون  نتونم   ی بهت بخوره چه برسه 

خ خاطر  به  رو  عز  انتی خودم  حق  و    زانمیدر  ببخشم 

و من    ی بارها بر  نکهیتو به ا  دمی رفت. فهم  نیاعتمادبنفسم از ب
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صالح    ز یچ  چیو خب عادت به ه   ی منتظرت بمونم عادت کرد

 ! هست؟ ستین

[22.07.21 00:18] 

#۳۱۴ 

ها بود محروم اش که مدتحسرت زل زده بودم به آغوش  با

 ن یامن در ا  ی ... تنها جامیرام شده بود براشده بودم از آن و ح

 .اش بود و بسمن آغوش ی برا ایدن

به اسم کاشفش...   شهیمکشوف ثبت م  ،ی من رو تو کشف کرد_

 ی که خودت تو  یخواستنم و احساس  نیبار ا  ر ی ز  ی حاال تو ه

 .نرو ی کرد  داشی دلم پ

 یعشق  نیا  ی از  خواستنت؟ از ادامه  امیمن کوتاه م  ی فکر کرد 

 نده؟ یهم برام خوشا  دنشیزجر کش یکه حت

ا  آتش از  دو  نیگرفت  مشت  امی سو  دیجوابم.  با    ی هاو 

  .امنه یس ی رو د یکوب جانشیب
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لعنت_ کن  چیبس  م  ی.  جونم   گه ید  گمیم  ؟ی خوا یاز 

 ؟یفهمیچرا نم خوامتینم

 ی مهم تماس دستانش رو   میچون برا  کردیدرد نم  ضرباتش 

 .بود قرارمیو قلب ب امنه یس

 چون نفهمم. چون خَرم _

اش کرده بود  باز شد و چند قدم عقب رفت. کالفه  شی هامشت

 .سماجتم نیا

. بخدا یهمونطور که قبالً رفت تی آرشام بسه! برو دنبال زندگ _

  !ها رم،یم یطاقت ندارم. م گهیمن د

 .لب زمزمه کردم ر یدر هم گره خورد و ز  میابروها

 خدا نکنه _

بو کردن و نوازششان    ی بازش را که دلم لک زده بود برا  ی موها

 .دیکش اد یبا خشونت به عقب راند و فر
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هم از تو هم از خودم    گهید  دمی... بریکنیتو م  کنهیخدا نم_

خودم باشم؟   یسرگرم زندگ   ی زار ی عشقه. چرا نم  یهم از هر چ

چرا    ؟ یتونستم بدون تو بودن رو بلد باشم چرا برگشتحاال که  

  ی جلو  یدوستام و حت  شی دانشگاه و پ  ی و جلو  ابونیخ  ی تو

 ییخوایم ؟یکنیم ییو خودنما ی ری گیجلوم رو م  شگاهمیآرا

زن    ی روز  هیبفهمن که    ی خوایهمه بدونن من با تو بودم؟ م

 نشه؟ کمی از ترس نزد یتو بودم؟ تا کس 

بتعلق  یوقت  گذشته  افعال  با  را  من  به   کرد،یم  انیاش 

 .شدندیم انیوجودم نما  ی درد تو ی هاعصب 

 یتو بزاره وقت   ی جرات داره دست رو   ی. کیتو هنوزم مال من_

وجب   یبشه وقت  ک یبهت نزد  تونهی م  یمن انتخابت کردم؟ ک

با   زارمی م  ی به وجب تنت رو با انگشتام لمس کردم؟ فکر کرد

هم خودم    کشمی بخدا هم اون آدم رو م  ؟یازدواج کن  گهید  یکی

تو تو  بدون  االنشم  من  م   یرو.  پس   یچ  از  ی خوایجهنمم 
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جونش   ی تو بزاره من دست رو  ی دست رو  یهر ک   م؟یبترسون

  .زارمیم

. بدنش شیموها  ی صورتش و تو  ی رو  دی را آشفته کش  دستانش 

 .دی لرزی از خشم م

 کنم؟  کاریچ نی من با ا ایخدا_

 !کن یکن! زندگعشق _

[22.07.21 00:19] 

#۳۱۵ 

 .منحط شدنم ی کرد برا ف یها را تصنواژه  شیهالب  با

احساس گناه   قی بر تزر  یمبتن  ی از اون رابطه   ی من به قدر_

 گهید  یکیعاشق    ی حال و حوصله  گهیتو خسته شدم که د

ا ندارم.  رو  اال  ییهاحرف   نیشدن  زد که  و   ی ایرو  ی ن  شب 

  ن یاز تصور تو ح  یاتفاقات بود. حت  نیمن تا قبل از ا  ی روزها
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  ی دون ی. مدهیو االن آزارم م  شدی دلم آب م  ی شون قند توگفتن

خودش و به   ی سرجا   ی زی چرا؟ چون از وقتش گذشته. هر چ

هموقع بعداً!  نه  نداره  ارزش  احساس   چوقتیاش  کنارت  در 

نکردم چون ترس از دست دادنت و لو    یآرامش و خوشبخت

 م یزندگ  ی بار نشد از حضورت تو  هیمون رو داشتم.  رفتن رابطه 

 گه ید  نز  هی  ی که در اون برا  ی انده یلذت ببرم چون آشوب آ

. من االن حالم بهتره چون کردیلحظه هم رهام نم  هی  ی بود

تر  بتیفقط مص نه  دارم  رو  دنبودنت  و  رفتن  بار    گه یس هر 

عز تو  آرشام  رو...  بود  نیزتریبرنگشتنت  من  من    ،ی زخم  اما 

 .زخم رو ندارم نیتحمل درد ا گهید

را که   میضخ ی ها از رگ  ی اچنان مشت شد که شبکه دستانم

 .قرار داد دشیادامه داشتند در معرض د میتا بازو

ا_ تو جنگ  نیمهتاب  و  با خودم  از   دمیهمه سال  واسه  فقط 

ول ندادنت،  برا  خوامی م  گهی د  یدست  دست    ی بجنگم  به 

 .آوردنت
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حبس    نهیس  ی تو   ه یاش را چند ثانهم خواباند و نفس   ی رو  پلک

 .کرد و بعد رها

 نظرم رو بگم؟   ی خوایمثل تو عوض شده، م  ینظرم راجع آدم _

نداد و در عوض    تیو جواب ندادم. اهم  دمییهم سا  ی رو  دندان

 .ادامه داد

 ؟یدونیم_ 

 !"یمرجوع ی هاآدم " گمیبهشون م من

  کنند ی که ترکت م ییها همون

 ...گردندیبرم یطوالن ی هابعد از مدت  و

  بهشون  دیوقت نبا چیه

 برگشتن داد  فرصت

 شه ی آدم نم هیعاشق   "دو بار"  چکسیه چون

 هست   یهرچ
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 .شهیخالصه م "بار اول"همون  تو

 "بارها عاشق شه" ش یزندگ ی تو تونهی م آدم

 هیشه که    یعاشق همون آدم  "دوباره"  تونهیوقت نم   چیه  اما

 !بار عشق رو باهاش تجربه کرده 

 "ادامه داد دیعشق رو فقط با"

 ی و برگرد یترکش کن  یوقت

 ...شناستتینم گهید

 ! کن باور

 ” پوری دی مهسا مج“

[22.07.21 00:19] 

#۳۱۶ 

  ف ی توص  نیاش به من را با اشکل انقراض احساس  نیزتریانگغم

 .دنمیبلع شتریب ی شد برا  صیکرد و غم حر انیب
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د  هیمن  _ ه   دیآدم جد  هی  شم،یم  گهی آدم  متفاوت که    چ یو 

نداشته    ی که در گذشته عاشقش شد  یبا اون آرشام  یتیسنخ

عاشق من   ،یدوباره عاشق بش  یباشه اونوقت تو هم اگه خواست 

 شدم. باشه؟ گهیآدم د  هیشو که 

 ...آرشام _

و به   ی من رو نقد کرد  ینگو مهتاب. تو به درست  یچی ه  گهید_

و استادانه و با   ی ها و نقاط کور من اشاره کرد نقص  نیبزرگتر

که بخوام   ی و باعث شد  ی کرد  داریمن رو ب  یمهارت ذات واقع 

ا ب  نیاز  اطراف  ی خودی آدم  تو    انمی که  بشم.  دور  ساختن  ازم 

کرد  شه یهم پ  نکهیا  ی برا  ی تالش  رو  خودم  و    دا یمن  کنم 

  ی روزیپ  نیبه ا  ی رغبت  گهیاگه د  یحت  ی باالخره هم موفق شد

 .ینداشته باش

 .حالِ مهتاب چه مزخرف بود نیبا ا  ا یکرد، دن بغض
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ا_ . از من که گذشت مبارک  شنومی ازت م  نویخوشحالم که 

  .شهیم تی باشه که وارد زندگ  ی نفر بعد

 .را محکم گرفتم   شیهاشانه  رانهی حرکت غالفلگ کیبا  

  .گهید چکسی ه ایتو  ایبفهم؟  نویوجود نداره ا ی نفر بعد_

را دوباره   یمبل و آن کتاب عوض  ی پس زد و برگشت رو  مرا

 .گرفت شی برداشت و راه اتاقش را در پ

برامم مهم    گهی و د  کنمی آرشام دفعه بعد در رو برات باز نم_

باخبر بشن و به بابام راپورت بدن. پس    هاهیکه همسا  ستین

ا ا  نکهیفکر  با  از   دنتیبه د  یمنو مجبورم کن   دیتهد  نیبازم 

 .کن رونیسرت ب

داشت باز   یاتاق خوابش کامل بسته نشده و به حالت معلق  در

تو شدی و بسته م باد  و مرور  به خاطر عبور  بود که   ی .  خانه 

 .ها به داخل ورود کرده بودندراحت از پنجره 
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 .ها رو هم خاموش کنقبل از رفتنت المپ _

کار به من در عوض    نیوحشت داشتم از محول کردن ا  شهیهم

م  ی خداحافظ ناام   اسی  ی عناکردنش...  ا  ی دیو  بود    ن یکامل 

براخواسته من  از  کل  ی اش  تار  ی دهایزدن  و  کردن   کی برق 

 .خانه بعد از رفتنم

 نکهیا  ی آمدم. برا  رونیبرق را زدم و از آپارتمانش ب  ی دهایکل

بهانه باز هم  ا  ی برا  ی افردا  به   یحت   دنیکوچه و د  نیآمدن 

اخانه  ی هاپنجره  از  ب  نیاش  باشم  داشته  هم   ال یخیفاصله 

راه افتادم سمت خانه... با خودم کلنجار    ادهیشدم و پ  نمیماش

 ...شدم دی ناام ،دادم دیرفتم، حرف زدم، غصه خوردم، ام

مهتاب    من را   ی رابطه   کیو  مشکل  و  درد  از  پر  و  سخت 

بودپشت  گذاشته  م  میسر  ب  دانمیو  او  دچار   شتریکه  از من 

  ست یمان شده است و بهتر ناز  رابطه  یناش  یعاطف   ی هاب یآس

 م؟ یمکث کن  دیجد   ی رابطه   کی شروع    ی که قبل از اصرار برا
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  ل ی لو تح  هیتا فرصت تجز  مانیبه هردو   کردیکه کمک م  یمکث

به نقش    ی انانهینگاه واقع ب  میو بتوان  میمان را داشته باشرابطه 

رابطه در  رس  ی اخودمان  اتمام  به  بارها  قبالً  داشته   دهیکه 

 !میباش

ا  دادیبه بخشش م  تی دلش رضا  اگر مکث،   نیمن در طول 

آنچه مربوط به من بود عوض   ی نظرش را در مورد خودم و همه 

 .کردم یم

[22.07.21 00:19] 

#۳۱۷ 

مرد   ی به پارک ملت و مجسمه   دمی رس  دمیخودم که آمدم د  به

 .چتر به دست

 نی... زمریکودک و جوان و پ  تیبود و پارک شلوغ از جمع  عصر

ها و درختان از طراوت و  بود. گل  ده یماهِ بهار نفس کش  نیدر ا

هم که از قسمت    چلچله   ی سرمست بودند. تعداد  شانی تازگ



1100 
 

پارک    ی بود تو  دیشان کامالً سفرنگ و دمگاه و شکم  یسر آب

 .دندیرقصیم ختانر هوا و  اطراف درپراکنده شده بودند و د 

  ک یو    دمیخر  گار یبود چند نخ س  یکه همان حوال  ی ادکه   از

که صاحب دکه قرض داد روشن کردم تا   ینخ از آن را با فندک

 .داشته باشم ی همراه ریمس ی در ادامه 

را در طول عمرم و به   ایدن  ی دردها  نیترو کشنده   نیمن بدتر 

ول  ی واسطه  بودم،  کرده  تجربه  اندازه   چکدامیه   یپدرم   ی به 

که اگر با    یاحساس شرم به من ضربه نزده بود. احساس شرم

و من   شدینم  می وخ  نقدریاوضاع ا  شدیم  ضیاحساس گناه تعو

  اد یز  ل یمادرک احساس گناه و ت  ی تازه رغبت کرده بودم برا

  .به حفظش

شرم و احساس گناه مگر چه   نیسوال شود که ب  تانیبرا  دیشا

 !هست؟  یتفاوت
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من   یعنیهستم و احساس گناه    ی من آدم بد  یعنیشرم،    خب

عشق و عالقه به   لش یمرتکب شدم. احساس گناه دل   ی کار بد

 توانستینفرت از خودم بود که م  لشیبود، اما شرم دل  ی گرید

  .بدهد یارزشیبه من احساس ب

که نسبت به عملکرد و رفتارم بود    یمنف  گناه، قضاوت  احساس

رفتار خوب منجر به اصالح و جبران اشتباه  کیبا  توانستیم

رفتار و اتفاق احساس شرم    کینسبت به    یوقت  کهیشود در حال 

و به طور کل آن اتفاق   شدمینم  انشیداشتم هرگز حاضر به ب

از   ی اگوشه   رمناسب د  تیموقع  کیو در    کردمیرا پنهان م

رها پ  کردمیم  شی ذهنم  برود  وقت  یتا  از  اما  که    یکارش. 

پدر، احساس گناه   ی چند ساله  تیگرفتم برخالف ترب  میتصم

جبران اشتباهم   ی برا  نکهیکنم عالوه بر ا  داری را در وجودم ب

م چگونگ  کنمیتالش  و  علت  رفتار   یتازه  و  خطا  آن  انجام 

  .دهمیاشتباه را هم به طرفم اطالع م 
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را    زادیآدم   رشی پذ  ستمیکه احساس شرم چگونه س  دینیبیم

 کند؟یفلج م

 !بخشد یاحساس گناه روابط را عمق م یول

که   کردیم  تیمرا ترب  ی طور  یپدر از همان دوران کودک  اگر

اهم که مرتکب خطا شده  یدر مواقع  گران یبه حال د  ت یام  

 .بد نبود  نقدریبدهم االن حالِ خودم ا

 ادیاحساس گناه را    ی احساس شرم، به من تجربه  ی به جا  اگر

حمله به خودم، در صدد جبران   ی عمر به جا  کیمن    دادیم

 .بودم میخطا

[22.07.21 00:20] 

#۳۱۸ 

کرد که پدر به محض    دایدر من پرورش پ  یشرم وقت  احساس

بروز    ی دیمن، خشم و واکنش شد  ی از سو  ییسر زدن خطا

عشق    کرد،یبه طرد شدنم م  دی تهد  کرد،ی. با من قهر مدادیم
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واکنش    هیبا تنب   وسفیمثل    ای  کردی م  غیو محبتش را از من در

 میکردی تصور م  وسفیکه من و  حالت بود    نی. در ادادینشان م

 .کندی با ما برخورد م ی نطوریکه ا میهست ی بد ی هاالبد آدم 

پا  سوختیم  میپاها  کف ساق  درد  کمرم   امی و  سمت  به 

پ   دهیکش ا  اده یشد... ساعت  از    یمسافت طوالن  نیگز کردن 

عصر بود و   رمیمس  ی ابتدا  دانمیدستم در رفته بود و فقط م

 .غروب نو پا شی حال انتها

ساختمان تازه بنا شده به دست خودم، توقف    ی ورود  ی جلو

 !و محکم بود یکردم... هنر دستانم عال  یکوتاه

بابا و مادرجون بود،  خان  ی آسانسور شدم. طبقه اول برا  داخل

 .مانده  یاما خال

 !پدر بود و مادر بود، ساکت و خاموش  ی دوم برا طبقه

 ...من و ی پناه بود و طبقه چهارم برا ی سوم برا طبقه

 .ی چند طبقه پر بود از خال آپارتمان
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و محکم ساختمانم   دیآمدم و در سف  رونیاتاقک آسانسور ب  از

 .شدم اشی کیرا باز کردم و داخل تار

مبل    ک ی. فقط  یزندگ  ی برا  ییابتدا  ی له یبود از هر وس  ناقص

کوچک    خچال ی  کیآباژور در وسط سالن و    کی دسته دوم و  

 !نی . همی کتر کی و  وانیو چند ل

بود   اجیاحت  یکس  ی خانه برا  لیهم بود چون وسا  اد یمن ز  ی برا

  بردم ی نداشت نه من که تا فرصت بود پناه م  ی که قصد زندگ

ها هم تا صبح  شب   ی دوستانم و بعض  شی بابا و پخان  ی به خانه 

 .ماندمیسرکار م 

  وانیل  کیبرداشتم و با    یکانتر چوب  ی قرصِ خواب از رو  کی

ش از  گرم  معده  ییظرفشو  ری آب  تلخروانه  کردم.  طعم   یام 

 .زبانم پخش شد ی قرص رو

و با برداشتن   امی پا   ر یز  کیسرام  ی دهانم را تف کردم رو  آب

 .مبل ی قدم برداشتم سو  یکیتار انیدر م تیکبر یقوط
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 ی باق  م یبرا  گار ی. دو نخ سدمیرا روشن کردم و دراز کش  آباژور

 !که  دادی... کفاف نمالی مانده و هزاران فکر و خ

آم   ریز هراس  افکار  ازدحام  در  آباژور  کم  مهمتر  زی نور    ن یبه 

که نسبت به من و عشق    یفکر کردم، به زن  امی زندگ  ی مسئله

 .شده بود اعتمادیب

 :لب خواندم ریز

 است هودهی پلنگ، از کوه باال رفتنت ب ی ا-

 ستیمزن امشب شب مهتاب ن  رونیب  نیکم از

به   ی دی اگر ام  ادمیمهتاب برنم  ی و دور  ی پس وسعت سرد  از

 .دادی به بخشش نم ی دی. اگر نودادیمن نم

که   ی ایکینشده بود. نزد  کیمن به او نزد  ی به اندازه   چکسیه

پ م  ی شناخت در  مهتاب  اول،    دیبخشیداشت...   ی ادآور یبار 

  ی بار سوم و تمام، بار چهارم  کرد یم  دیبار دوم، تهد  کردیم

م فراموشت  دهنده  به  کرد،ینبود.  آزار   ات ده یناد  ی اطرز 
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که هر چقدر    داشتیو آنقدر خودش را دور نگه م  گرفتیم

 .ی دیرسینم ی د یکشیدست م

 ن یمن... البته منِ گذشته نه ا  ی مغرور بود، اما نه برا  مهتاب

 .منِ حال

دلم تنگ    کرد،یم   هیبا من، مادر مدام گال  شدیهم کالم نم   پدر 

پناه بود، نگران حال   شیام، حواسم پبرادر گمشده   ی بود برا

پروژه خان چند  بودم،  مادرجون  و  ساختمان  ی بابا    ی بزرگ 

و    یکنار آمد، اما دلزدگ  شدیمشکالت م  نیداشتم... با همه ا

  ی کرد و آسمان رویرا سست م  امی پا  ریز  نیمهتاب زم   ی دور

 .یو توفان یسرم را باران

هم هست؟ اگر    ترارزش ی ب  چیبودم، از ه  چیبدون مهتاب ه  من

 !هست من بودم 

طعم    نیگزیجا  گاریهم گذاشتم. طعم تلخ س  ی را رو  چشمانم

 .شدیم  نیداشت سنگ میهاقرص شده بود و پلک 
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برا   قول که  به خودم  بودم  به دست  اثبات عالقه   ی داده  و  ام 

بزنم    ی ارام دست به هر کآوردن دل و اعتماد زن مورد عالقه

 !..خودم و از نو ساختنم ی نابود یحت

[24.07.21 23:38] 

#۳۱۹ 

 آلمان  _نیبرل

 :جوزف

اصل  بیترت حدود    یتیظرف  یسالن  سالن    ۲۵۰۰در  و  نفر 

نفر بود و امروز ما در سالن کوچک اجرا    ۱۲۰۰  ی کوچکتر برا

 .میداشت

 ی برگزار  ی برا  ی ادیز  اقیتاالر مورد عالقه من بود و اشت  نیا

را    یقیمکان داشتم چون معمارش موس  نیزنده در ا  ی اجراها

کانسپت طرح در نظر در   رگذاری عنصر تاث نیتریبه عنوان اصل

امکان   یاخلد  ی خاطر در ساختار فضا   نیگرفته بود و به هم
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شش   ی با هندسه   یزنده در قلب فضا و در قالب پالن  ی اجرا

بود. دو سالن در دو حجم مجزا در   ریراحت امکان پذ  یضلع

احجام بنا   ییشده که گو  یطراح  ی طور  کیو ارگان  ایپو  یاتیح

 .ها در حال رقصندکنسرت  یقیبا موس

بار دستانش را مقابل دهانش گذاشته    نیچندم  ی برا  لوطاهور

  .دیکشیو در آن نفس م 

 .صورت و ظاهرت هم مثل درونت آشفته شده، آروم باش_

کوتاهه سبز غالب    نیآست   راهنی دار و پزاپ   نیمقابلم. ج  ستادیا

 .ظاهرش را ساخته بود  یحساب  کلش،یه

ها رو  نت  ایبره    ادمیجوزف... اگه ترانه    ترسمیم  یلیمن خ_

اگه مردم وسط کنسرت خسته بشن از صدام   ؟ی اه بزنم چاشتب

 .تمبه اعتبار تو و گروه  زنمیگند م ؟یو سالن رو ترک کنن چ

گروه در    هیصحنه تاالر من بودم و لوطاهور و اودل. بق  پشت

 .ورودمان بودند  ی حال آماده کردن صحنه برا
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 ی ز یانگشگفتها قدرت  ! واژه یترس یکه م  یاعتراف کن  دینبا_

 چی. هی اریرو به زبون ب  ترسمیمن م   ،ی جمله  نیا  دیدارن و نبا

!  یشیباعث استرس من و اودل هم م  ی که دار  یمتوجه هست

انتقال    هیآنفوالنزا به بق  روسیتر از و که راحت   یِترس احساس

. من بعد از  یبر ترست غلبه کن  ی ری بگ  ادی  دی... باکنهی م  دایپ

اجراده بار  قلبم    ی ها  به صحنه  ورود  از  قبل  هم  هنوز  زنده 

عاد به حالت  م   ی نسبت    ی گرفتم چطور  ادیاما    تپه،یتندتر 

 .کنترلش کنم

داشت   اشیشانیپ  ی رو  عرق حق  گرفت.  دست  پشت  با  را 

ول  بود،  اولش  بار  چون  ا  خواستمینم  یبترسد  حقش    نیاز 

 .کند و به آن بها بدهد دایاطالع پ

 ؟ی بد ادی به منم  شهیم_

لب   اشیدنینوش  ی بطر  دلاو از  شانه   شیهارا  و  کرد   ی جدا 

 .لوطاهور را گرفت
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همراه با چرخش دست    قیتنفس عم  نیآسونه... با تمر  یلیخ_

 یتو  ی انرژ  عیراحت به آروم کردن قلبت و تجم   یلیخ  یتونیم

... حاال دوباره  یشکل   نی... ان؟ی... منو ببیکن  ی ادیبدنت کمک ز

 ؟ی ... متوجه شدکنمی کار رو تکرار م نیهم

[24.07.21 23:38] 

#۳۲۰ 

 .بدون تلف کردن وقت حرکات اودل را تکرار کرد لوطاهور

بزرگ و    زیم  ی که داخل کاورش رو   تارمیگ  ی رفتم، سو  عقب

 زدی پرسه م  ایخاطرات بات  یبود. امروز باز هم دلم در حوال  یآب

  .کرده بود قرارمی ب یو دلتنگ

از گذشته   دهی چیو پ   کیتار  ییدورنما  کنمیم  ی ادآور ی خودم    به

من   ی شود که گذشته   میبار دلم تفه  نیچندهزارم  ی را تا برا

اش وجود آغاز دوباره   ی برا  یداشته و هرگز فرصت  یانیپا  ایبا بات

فضا را برداشتم    ی گرم شده از دما  ی بطر  کیخواهد داشت.  ن



1111 
 

پرتاب کردم و او هم   تشو بعد از صدا زدن لو طاهور آن را سم

 .د یهوا قاپ  ی با مهارت آن را از تو

 !ستیم نتشنه _

 .دمیکش  رونیب  یرا از داخل کاور مشک تاریگ

 ی و مقدار  مویعسل مانوکا به همراه ل  ؟ی امن گفتم تو تشنه _

 شه یاون آب حل شده که خوردنش باعث م  ی تو  ل یهم زنجب

بهتر بشه.   یلیآواز خوندن خ  ی اعصابت آروم بشه و صدات برا 

که   ی بطر  نیشالوا سفارش کرد که حتما از ا  ی فراموش کرد

 ؟یرو داده بنوش بشیخودش ترت 

  .دیاز سر آن نوش یرا آرام باز کرد و مردد کم  ی بطر چیپ

 !طعمش خوبه_

 .کرد شیگلو ی نفس روانه  ک یرا هم  ی بطر ی محتوا هیبق

 م؟یسالن رو با هم بترکون نیو امشب ا میبر ی اآماده _
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 .به من توقف کرد کیبرگرداند و نزد ز یم ی را رو  یخال ی بطر

 بزارم؟  ونیرو باهات درم قتیحق هی تونمیم_

 .مرتب کردم امی آب  نیکمرِ ج ی قرمزم را رو شرتی ت نییپا

 !پسر یتونیالبته که م_

 ...دندانش حبس کرد و انیلبش را م ی گوشه

عج_ طرز  به  من  د  یبی جوزف  و  شدن  موفق  شدن    ده یاز 

 ن یا  شمیم  ترکی نزد  امیهر لحظه که به هدف و رو  ترسم،یم

 .شهیم شتر یترس هم ب 

که قبل از ورود   یی ابتدا  یقیهمراه با موس  هایتماشاچ   ی صدا

تا پشت صحنه هم نفوذ کرده    شد یصحنه نواخته م  ی ما به رو

نمانده است، اما    یمعطل کردن باق  ی برا  یزمان  یعنی  نیبود و ا

داشت. پس چند    اجیمن احت  ی هاحرف   دنیلو طاهور به شن 

 .بود هیتلف کردن زمان قابل توج قهیدق
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[24.07.21 23:38] 

#۳۲۱ 

  ی. گاهمیمثل تو بود  لیگروه هم اوا  ی هابچه   ی ه یمن و بق_

شدن،   یدنیشدن، موفق شدن، د  بایها از متمول شدن، زآدم 

هراس از    نیشدن و شاخص شدن وحشت دارن و ا  یدنیشن

مبادا بواسطه   نکهیداره. ترس! ترس از ا  لیدل  هیشاخص شدن  

 باشه،  انشونیاطراف  ایدر انتظار خودشون و    یبیشدن، آس  دهید

ناش  ییهاب یآس ک  یکه  و  رقابت  حسادت،  نقد،   یتوزنه ی از 

دشمن داشتن و مورد حسد قرار    که،یهست. در حال   گرانید

هاست. ما آدم   ی اجتماع  یزندگ  ریاجتناب ناپذ  قتیگرفتن حق

باعث  تیحصول موفق بعد از تی سبک زندگ  ریی وحشتت از تغ 

باعث    رس. تشهی سد م  هاتتیو سر راه موفق  شهیم  یمانع تراش

و    یکن  ی ریجلوگ  تیزندگ   نیدر روت  ی ریی از وقوع هر تغ  شهیم

چ  هر  مقابل  زندگ  ی زیدر  کنترل  احساس  تهد  تیکه   د یرو 

کن  کنهیم نها  یمقابله  در  ترج  شهی م  ی نطوریا  تی و    ح یکه 
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 ی و حرف بزن  یهات فقط فکر کن و هدف   اهایدر مورد رو  ی دیم

 ی های افب  الی. سرنوشت آدم با خیعمل و تالش نکن  چیو ه

بلکه با   کنهینم  رییتغ  پوشهیکه م  ی هاذهنش و کفش   ی تو

به سرنوشت   دنیرس  ی که برا  ییهاو قدم   کنهیکه م  ییهااقدام 

  اهات ی رو  ی که بها  ی. تا وقتشهی مشخص م  دارهیمدنظرش برم

 .شنیتو نم ی و برا وندنیپینم تیبه واقع ی رو نپرداز

 .زد و مرا محکم در آغوش گرفت ی لبخند

االن   گه یرو د  نی ا  ی بابا هستمادرم و خان  ی تو پاداش دعاها_

  .مطمئن شدم

عرب  از زبان  به  جمله  چند  و  شد  جدا  معنا  یمن  را    شی که 

 .لب زمزمه کرد  ر ی ز دمیفهمینم

 ؟ی اآماده _

 ی دوشم انداختم و همراه با هم سمت سه پله  ی را رو  تاریگ

 .میبه صحنه رفت یو پهن منته ی فلز
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چطور_ که  باشه  بش  ی رو  ی حواست  حاضر  رویصحنه   ی . 

 جاد ی صحنه ا  ی که هنگام راه رفتن رو   ی اه یاول  ری حالت و تاث

صاف   دیبدن با  ی ز ی از هر چ  شیتمرکز داشته باش. ب  یکنیم

شُل و راحت دو طرف بدنت   یل یهات خو راست باشه و دست

 د یحرکت نکنه. خواننده با  ادیبشه و نسبت به بدن ز   زونیآو

احساس کنه که سرش، بدنش رو با خودش سمت جلو    نگونهیا

  ی و اقتدار گام بردار و بااعتماد بنفس رو  ی و با انرژ  کشهیم

باش نداشته  اعتمادبنفس  اگه  برو...  زننده   فیضع  یصحنه  و 

بار به طور زنده    نیکه قراره اول  ییتو  ی برا  نی و ا  یشیم  دهید

 .شهیافتضاح م یلیخ  یطرفدارهات حاضر بش ی جلو

[24.07.21 23:39] 

#۳۲۲ 
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برا_ رو  تالشم  تمام  باش  تک    ی مطمئن  به  تک  کردن  اجرا 

 د ی بهم افتخار کن  نیام یتو و بن  خوامی . مبرمیهات به کار محرف 

 .دینش مونیپش  نیبهم اعتماد کرد نکهی و از ا

 ی من و لوطاهور رو  افتنیها و حضور  محض کنار رفتن پرده   به

برخاستند و شروع به دست زدن کردند.   هایصحنه، تماشاچ 

آلمان تماشگران  را    کیها  رت در کنس  یمعموالً  ثابت  برخورد 

م روکردند ی تکرار  سع  نندینشیم  شانیهایصندل  ی .    ی و 

ا  کنندیم و  ابتدا  فقط  و  دارند  نگه  عقب  را   ی نتها خودشان 

 .زنندیکنسرت دست م

 کنم؟  کاریچ دی جوزف حاال با_

 .دی لرزیم جانی از فرط ه شیصدا

ا  ییهاآدم _ باارزش   نجایکه  شدن   ی هاییدارا  نیترجمع 

اخت  شونی زندگ در  نگاه   اریرو  گذاشتن،  پولما  که   یشون، 

  د یتوجه و احساساتشون... با  نطوری کردن، زمانشون و هم  نه یهز
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بهت    یچ  ی . فراموش کردمیجبرانش کن  نقصی ب  ی اجرا  کیبا  

به   یدکادامه داره سرت رو ان  شون ق یکه تشو  ی گفتم؟ تا وقت

 .سمتشون نگه دار

نما  یحالت  به معرض  در  نگاه   شیکه خودم  بودم   ی گذاشته 

 .کرد دی انداخت و بالفاصله آن را تقل 

 خودت رو خم نکن ادیز_

 .د یعقب کش یرا کم  شیهاشانه

 باشه_

رو انجام    یاصل  م یتعظ   ی دینرس  انویپ  ی که به گوشه  یتا وقت_

 داره  یبستگ  قیتشو زانی به م مینده. مدت زمان تعظ

لب نجوا    ریمن و آرام ز  ی کرد سو  لیرا نامحسوس متما  سرش

 .کرد
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برل  ینیبیم_ و  تهران کجا  رستوران   ی کجا؟ سکو  نیجوزف! 

  وسف یکجا؟    نیبرل  یقیموس  ی تاالرها   نیاز بزرگتر  یکیکجا و  

نداشتن ا  ی سرخورده و دوست   ی و طرفدار  قیتشو   ن یکجا و 

و از فرش به عرش    نهیچیم  ی نطور یخدا بخواد ا  یکجا؟... وقت

  .کشهیم

درک    یآخرش را هم به خوب  ی جمله   نیا  ی زدم، معنا  ی ندلبخ 

 .بودمش دهینکردم چون تابحال نشن

 ...دهیاز قعر چاه به اوج آسمون رس وسفی! نی خودت رو بب  _

 وار ی نشست، انگشتان دست چپ منم منحن  انوی که پشت پ  او

  یی پا  ریز  ی چپم هم رو  ی خم شد و پا  تاریگ  ی هام یس  ی رو

 .تاریشروع کردم به نواختن گ کی نشست و با پ

[24.07.21 23:40] 

#۳۲۳ 
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رس  تا از  ترانه   دنی قبل  تو  ی به  را  نگاهم  سالن   ی آهنگ 

نشستن    ی هاگاهیاجرا در مرکز پالن و جا  ی چرخاندم. صحنه

هم پشت سر هم و حول    ییهاگرداگرد آن قرار داشتند. تراس 

شده بود و...    ییو مدور جانما  ی حلقو  یمرکز در قالب سطوح

نور    ر یزاول بود.    فیهفتم و در رد  یصندل  ی رو  زای! الدمشید

جسمش،    نطوریصورتش و هم  ییبایسالن ز  ادیز  یکیکم و تار

اش و خط و برهنه   الغر  ی هاشده بود. تنها شانه  ی درجه بند

 شد ی از چشمانش  را م  ی ابراق و درخشانش و هاله   ی فرق موها

 .دید

 :شروع کرد به خواندن ترانه لوطاهور

 -Du solltest nicht allein auf 'ne Party 

geh'n 

Du solltest nicht so nah bei mir steh'n 

Du solltest nicht, ich sollte nicht 
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Wir wünschten, dass wir beide alleine 

sind 

 ی . تو مجبور نبودی بر  یمهمان  کی به    ییتنها  ی مجبور نبود   تو

من مجبور نبودم... کاش    ی . تو مجبور نبودیستیمن با  کینزد

 ...میهردو با هم تنها بود

  

مرا سوراخ کند.   خواستم   اشره یقصد داشت با نگاه خ   انگار

ننگاه  نشد!  بزنم.  پس  را  ممکن   ز یدستاو  نیتری رفتنیاپذاش 

هم   دیبود نه او... شا  ی گریدلم که تنگِ زن د  ی شده بود برا

 !کند. ممکن است؟ نیگزیرا جا  یدلتنگ نیداشت ا یدلم سع

 :ترانه ی خواندن ادامه ی من شد برا نوبت

-Du solltest nicht so weich dich im Takt 

umdreh'n 

Und mir dabei so heiß in die Augen seh'n 
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Du solltest nicht, ich sollte nicht 

Wir beide sollten und sollten uns nicht so 

woll'n 

ا  ی مجبور نبود   تو با  را  که   ی زیبرعکس چ  تیدرا  نیخودت 

. ی بامحبت به چشمان من نگاه کن  ی لیو خ  ینشان بده  یهست

 م ی... من مجبور نبودم... ما هر دو مجبور نبودی تو مجبور نبود 

 !می را بخواه  گریهمد  ی نطوریکه ا

او را نداشت پس    ی چشمانم قدرت حرکت کردن از رو  یوقت

شب  ی اچاره  بستنش...  محکم  بجز  بچه   هینبود  که   ییهاپسر 

م پنهان  دست  با  را  چشمانشان  ترس  فکر   کنندیهنگام  و 

ها هم او را نخواهند آن   نند یاگر عامل ترسشان را نب  کنندیم

  .دید

 :خواندن  ی برا د یبه لو طاهور رس نوبت

- lag allein an dir 
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Mit einem Hauch von fast nichts an, wer 

wollt' dich nicht verführ'n 

Warum hast du nicht nein gesagt, im 

Schatten dieser Nacht 

Wir brannten so voll Leidenschaft, jetzt 

sind wir aufgewacht 

لمس کردن   یبا کم  یتوست! کس  ر یتقص  نیا  ؟یتو نه نگفت  چرا

نم ا  خواستیتو  در  کند....  وسوسه  دچار  را    ” ه یسا  ن یتو 

ما خ”یاهیس امیسوخت   یلیشب  اشت  نی. در  و  اما    اق،یشور 

 .میاشده داریاالن ما ب

[24.07.21 23:40] 

#۳۲۴ 

ا  هودهیب ز  نیبود  بستن.  حال  نگاه   ریچشم  در  همچنان  اش 

م مگر  بودم،  نور    ی چتر جلو  کیبا    توانستی سوختن  تابش 

 !را گرفت  دیخورش
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اح  چشمانم را  نگاهم  و  کردم  باز  ردایرا  احساس    ی ...  از 

پ گمشده  را  احساس  دایام  سال   یکردم.  ده  از  بعد  که 

 .شدیم شی دای تازه داشت پ ی مفقوداالثر

  ن ی احساس مفقوداالثر من هم   ی اسم برا  نیتر...! مناسبلیتما

 .بود

 ان ی وجه مشترک م  کیکشف    ی اش در راستا که تالش  یلیتما

زن در زمان حالم   ک یام و  زن در گذشته  کی  ی هاطعم بوسه

 .بود

 :کروفونیکردم به م کیرا نزد لبم

_Ich sollte dich nicht mit all meinen 

Sinnen begehr'n 

Als ob wir nicht schon beide vergeben 

wär'n 

Ich sollte nicht, du solltest nicht 
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Und doch liegen wir beide heimlich hier 

تمام خودخواه  من با  را  تو  نبودم  بخواهم.    ی مجبور  و طمع 

نه من مجبور بودم و    م یدیرا نبخش  گریکه ما هر دو همد  یوقت

بود مجبور  تو  دوی نه  هر  االن   و  پنهان   ی !  دروغ   جا نیا  یما 

 .مییگویم

از زمزمه کردن   ترانه و   یکه مخلوط  ی زیر  ی همهمه   ی صدا

د هم  با  کردن  م  گریصحبت  از  به گوش    انیبود  تماشاگران 

  ر ی . زدمیکش  نیی سمت پا  ادیفشار ز  کی. سرم را با  دیرسیم

حالت    نیدر آمده بودند و ا  دیبه حالت سف  یاندک   میهاناخن

 .نشدنمنقبض  ی بود و تالش عضالتم برا  هامی بخاطر فشار س

لو طاهور بر صحنه مسلط شد. نگاهم    ن یبلند و دلنش  ی صدا

زدن رود   ا یدل به در  نیبود ا  یدنیسمتش... د  دی دو  اق یبااشت

 !مانپاک و زالل 
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-Deine Blicke sagen alles, deine Lippen 

machen süchtig nach mehr 

Halt mich fest und frage mich nochmal 

 شود،ی م  ادیتو باعث اعت  ی هالب  د،یگوی را م  زی تو همه چ  نگاه

 ...مرا محکم نگه دار و دوباره بپرس از من

وا داشت. ساختار   جانی را به ه  ها ی تماشاچ  رشینظیب  ی صدا

ا  یپلکان باالتر  جاد یو  صدا،  انعکاس  جهت  متعدد    ن ی سطوح 

 افت یترفندِ فاصله، در  نیساخته و با ا  سریرا م  کی آکوست  زانیم

کاهش داده و   ی ر ی را به نحو چشمگ  گاه یجا  نی صدا در دورتر

 :تازدیاو باشد که در عرصه م ی باعث شده بود تنها صدا

-Warum hast du nicht nein gesagt, es lag 

allein an dir 

Mit einem Hauch von fast nichts an, wer 

wollt' dich nicht verführ'n 
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Warum hast du nicht nein gesagt, im 

Schatten dieser Nacht 

Wir brannten so voll Leidenschaft, jetzt 

sind wir aufgewacht 

لمس کردن   یبا کم  یتوست! کس  ر یتقص  نیا  ؟یتو نه نگفت  چرا

 .را دچار وسوسه کندتو  خواستیتو نم

شور و    نیدر ا  م یسوخت   یلیشب، ما خ”یاهیس  ”ه یسا  نیدر ا 

 .میاشده  دار یاما االن ما ب اق،یاشت

حواسِ پرت، نگاه منحصر به او شده   د،یعطش شد  خواستمیم

که نسبت به او در وجودم    ی اانهیاحساسات واپس گرا  ی و همه 

 .کنم فیو توص لیرا تحل شدی احساس م

و شروع به پرسش...   کندیچند مسئله را مطرح م  لمیتحل  ی قوه

 .شودی م  گریپرسش د  نیهر پاسخِ من خودش باعث طرح چند
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 ک یوابسته کردن    ی ... براشومیم   لیتحل  نیا  می تسل  تینها  در

و متمرکز    یاست که در روح و روانش نفوذ کن  نینفر مهم ا

 .اشنه بر جسم ی شو

را بلند کردم و به چشمانش نگاه... خودم سرم    اریبااخت  نباریا

 .ام او شده بودمخاطب متن ترانه

_Warum hast du nicht nein gesagt 

 !؟یتو نه نگفت  چرا

که سالح مردها تفنگ و چاقو و کمان و تبر   ستیانصاف ن  نیا

باشد   یها فقط چشمانشان... بُرد مردها شرطباشد و سالح زن

 .یها حتمو بُرد زن

[27.07.21 01:14] 

#۳۲۵ 

 آلمان  _نیبرل
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 :طاهور لِو

  کرد ی خواب رفته و کمرم درد م  میشدم، پاها  اده یپ   نیماش   از

رو  از حدقه  یصندل  ی بس  و  پلک  بودم.  چشمانم   ی نشسته 

م  شتر یب زدن طوالن  کردی درد  زل  خانه  یبخاطر  به   ی مدت 

 .دور باًیتقر ی فاصله  نیآن هم از ا  نیامیبن

به چشم   ی برا  امد یپوشش مناسب به حساب م  کیهوا    یکیتار

گفته بود پناه و آرشام به    وای. از سه روز گذشته که شامدنمین

 شدیماه هم م  کی از    شتریخودم نبودم. ب  گرید  ندیآیآلمان م

ام را عوض کرده بودم و ارتباطم با مهتاب را قطع. در  شماره 

از احوالشان    یوا اطالع یو گاهاً ش   بردمی کامل به سر م  ی خبریب

 .رساندیرا به گوشم م

موبا  دستم سمت  برا  لمیرفت  وسوسه  نیچندم  ی و...   ی بار 

  ی تماس با مهتاب را در خودم دفن کردم و انگشتانم را از برقرار
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آمدنشان چند   نی ا  ل یدل  ی تماس با او منصرف کردم. ذهنم برا

 .سوال مزخرف طرح کرد

حل نبود! مثالً آمده بودند    رقابلی سخت و غ  ادیکه ز  یسواالت

  ح ی مادر و خواهر و برادرش ترج  دنید  ی پناه برا  ا یماه عسل؟  

  ن یرا سفر کند به برل یداده بود دست در دست شوهرش مدت

 !ستی... کافای

شب بود.   ۹به ساعت    کیانداختم. نزد  امی به ساعت مچ  ینگاه

. اگر کردیداشت دلهره را بر وجودم کامالً مسلط م  رشانیتاخ

از احساسم به دختر    وایش  ای  شدی مطلع م  کمیکش  نیجوزف از ا

 .فکر کردن به آن را هم دوست نداشتم یمتاهلش... حت

  دم یفاصله گرفتم و چند قدم به جلو برداشتم و رس  نیماش  از

تور فِنس  محوطه  ی به  کننده  خ   ی جدا  از  . ی اصل  ابانیسبز 

درخت   یکیپشت   دوباره    ی هااز  و  پنهان شدم  بزرگ  نسبتا 

 ابان یطرف خ  نی ا...  من اشان رادامه دادم زل زدن به در خانه 
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چرا   ییالیو ی شش خانه  ی به سمت راست با فاصله ل یو متما

منتظر چه بودم؟ داشتم چه    ن؟یامیبن  ی زل زده بودم به خانه 

  کردم؟ی م یغلط

غوغا  در خ   بیعج   ییدلم  شرم،  از  شد  پا  برادر،    انتیبه  به 

دلم را چنگ زدم.  راهنمیپ  ی و متاسفانه عشق... از رو  یدلتنگ

تصو  ی الحظه  از  گنجشک    میروبرو  ریحواسم  به  شد  منتقل 

هرز    ی هاعلف   ی هوا تکان داد و رو   ی را تو  شی که پرها  ی زرد

ر  دهییرو اطراف  به   ی شه یدر  کرد  شروع  و  نشست  درخت 

ا  ییخواندن. گو تار   نیدر  را صدا    کیشب  و خلوت جفتش 

دردسر پشت  او بودم. بدون ترس و    ی . دلم خواست جازندیم

 ام ی و به قدمت دلتنگ  نشستمیم  وایش  ی سالن خانه  ی پنجره 

 .کردمیپناه را نگاه م

[27.07.21 01:14] 

#۳۲۶ 
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 ؟ یخودت رو با من عوض کن  ی جا ی گنجشک؟ حاضر یه_

هوا گم شد...   یک یتار  ی پرواز کرد و تو  دهیبه انتها نرس  امجمله

در    چاره یب  ی وحشتناک بود که پرنده  نقدریا  شنهادم یپ  یعنی

 !ترس داشت آخه  نقدریمن بودن ا خت؟یگر یچشم بهم زدن

حبس   امنه یخانه توقف کرد، نفس در س  ی جلو  نیام یبن  نیماش

 .امچنگ زدم به معده  نباریشد و ا

ماش  ی هاچراغ   نور خ  ی رو  نش یروشن  ساطع   ابانیآسفالت 

 توانستم یشان را نمطرح کرده بود. چهره  ی ارهیدا  میشده و ن

که با خواهش و   یدل ی خودِ خودِ فاجعه برا یعن ی نیو ا نمیبب

 ی فرصت را از عقل و وجدانم گرفته بود برا   کی   نیالتماس ا

 .یرفع دلتنگ

شد و بالفاصله    اده یکه سمت من بود پ   نش یاز دَر ماش  نیامیبن

باز    ی رو  ی اجحاف  چیهم که ه   نی دَر آنطرف ماش آن نداشتم 

 .شد
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آورد.  رونیرفت و دو چمدان ب  نیماش  ی سمت جعبه   نیامیبن

ب را  مدمیجلو کش  شتر یگردنم  پ  خواستمی.  هم  را    دای آرشام 

ماش پناه  ناگهان  که  رس  نیکنم  از  قبل  و  زد  دور  به    دنیرا 

در حال عبور    نیکوتاه از نور ماش  یلیصورتش خ  ش،ی هاچمدان

 کردمی که فکر م  ی ا! درست در لحظه دمشیروشن شد و... د

معجزه    نیصورتش از دست رفته ا  دنید  ی شانسم برا  نیآخر

برا  یلیکه خ  یرخ داد. همان پناه بود، پناه من    ی وقت بود 

که    ی . پناهیشگیآرشام محکم و هم  ی خراب شده بود و برا

. کردی را م  اشیزندگ  ی گری و او با کس د  مردم یم  ش یمن برا

خانه   یپناه از  بودم  رفته  بخاطرش  بکه  او  و  کس    خاطرام 

پناه  ی گرید خانه.  همان  در  بود  برا  یمانده  من    ش ی که 

  .کردیاش مزمزمه  ی گر یکس د ی و او برا خواندمیم

  نم یسمت ماش  دم یو دو  میپاها  ی را جمع کردم تو  میروی ن  تمام

شدم   دور  سرعت  با  خو  آن  احساس    ابانیاز  خوشبخت. 

 .پناه با من آمده است کردمیم
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کنترل احساس و آشوبم شروع   ی و برا  یفشار عصب  ی ادیز  از

پناه بود    نیبلند آواز خواندن و متاسفانه باز ا  ی کردم به صدا

 !خواندی که در من م

 .زدم ادیو فر  دمیکوب نیفرمان ماش  ی رو

چون هنوز هم زنت رو دوست دارم.    یمتاسفم آرشام عوض_

از پناه و حاال    ی ت کردم به خاطر دورمتاسفم دلم که آواره 

 .دق ی نه یتو مثل آ ی جاست، جلو  نیاون باز هم 

ب  هاابانیخ   یکساعتی تماس    مودمی پ  ی مقصود  چیهی را  و 

 .زود خاتمه دادم یل یسردرد خ ی جوزف را به بهانه

[27.07.21 01:15] 

#۳۲۷ 

بابا و  خان  ی خانه  اط یتهران بود و ح   دمش یبار که د  ن یآخر

ادامه  به    دنشید   بارنیآخر  نیا   ی امشب  بودم  کرده  ختم  را 

 ی ای... جغرافشی فردر  ابانیدر خ   تهیم  ی منطقه   ی قسمت شمال
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د  نیا عج   نیآخر  داریدو  چقدر  ا  بیبار،  دور!  و   نطور یبود 

 ست؟ین

اش مالقات با خانواده   ی برا  رفتمیم  خیبا جوزف به مون  کاشی ا

و وقاحت انتظار آمدن برادرم را   یبا گستاخ  نجایدر ا  نکهینه ا

اش بکشم. حق عشق نبود که به دست من آورن عروس  ی برا

ول  دهید  فیکث  نگونهیا عاشقِ    یشود،  من  بودم  ناتوان  خب 

 .یعوض

جا که پناه بود، بوده است. هر    ن یبخاطر دارم هم  کهیزمان  از

پا باران  پر  شدمیم  ی ز یی من   دم یدوی م  وار دهی و شور  شانیو 

  .سمتش

که   یتیموقع  افتنی  ی کاسته شد و نگاهم برا  نی سرعت ماش  از

نصب شده   ی تابلوها  ی در آن حضور داشتم شروع به گشتن رو

  .کرد ابانیخ ی ه یدر حاش 
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 ن ی. اکردی م  دایمنطقه سمت هالشس تور امتداد پ   نیا  ی ادامه 

شهرت داشت و خط   کشیش  ی ها قسمت از شهر به خاطر خانه 

مترو م  نیا  ریز  نیبرل  ی شِش  حرکت  مهم  و    کردیگذرگاه 

ا  نیا  یجالب به واسطه   ن یجاده در   یبود که در جنگ سرد 

 .دو قسمت شده بود  نیبرل  وارید

  ی متیق  نیو ماش  ییو متمدن اروپا  یشهر صنعت  نیدر ا  یزندگ

بانک  امی پا  ر یز کارت  تو  یو  شدن   بمی ج  ی پُر  محبوب  و 

شان فراموش  ام و... امروز همهو معروف شدن چهره   امی صدا

پناه    گرید  کبار ی مهم شد،    ز یچ  کی و فقط    ارزشیب  ی شد و حت

 .با فاصله و کلنجار و عذاب وجدان یحت دنیرا د

که چمدانم را بستم    ی م بهتر بود؟ روز! کدام روزها حالدانمینم

پرواز کردم   کطرفهی  ت یبل  کیو قلبم را در دست گرفتم و با  

ا که آهنگ و   ییکه به جرم داشتن آرزو  ییروزها  ای  نجایبه 

اما هر روز پناه   شدم،ی م  ری و تحق  دمیجنگی صدا داشت مدام م

 !دم؟یدی را م
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بابا را داشتم  خان  ی که کاشانه   ییمن بهتر بود؟ آنجا  ی برا  کجا

 !ام؟خودم را ساخته  ی که خانه یینجایا ای

آن روزها که خانه خراب بود و دل رو به راه و معشوق    دانمینم

دلم    یام آباد است، ولحاال که خانه  ایخوشبخت بودم    ک،ینزد

 !...تنگ و معشوق دور

رفتن به   ی توقف کردم. حوصله  ری آدولف پ  ی کبابخانه  ی جلو

من هم شده را نداشتم.   ی بود خانه  یآپارتمان جوزف که مدت

االنم حکم سم را داشت چون ممکن   ی برا  ییسکوت و تنها

  نبار ی و ا  نیامیبن  ی خانه  ی بود به سرم بزند و دوباره برگردم جلو

را بکشم که پناه از پشت پنجره عبور    نیا  کیتا خود صبح کش

 .نمیرا بب  اشهیل ساکند و حداق

[27.07.21 01:15] 

#۳۲۸ 
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 ی از سقف رو  زانیآو  ی زنگوله   ی کبابخانه را باز کردم و صدا  در

اش را دوست داشتم،  در، ورودم را اعالم کرد. آدولف و کبابخانه 

 ساحت پُر از آرامش و حس   کی اش بود...  بابا و خانهخان  هیشب

 .و حال خوب

. به بودن جوزف کنارت عادت نجا یا ی ایباره که تنها م  نیاول_

 .ی ... خوش اومدمیکرده بود

 .میهوا محکم فشرد  ی به آدولف زدم و دست هم را تو  ی لبخند

 ممنونم آدولف _

طب  کی   زایال از  که  را  ال  ی عیپر  نداشتم  اطالع   ی بودنش 

 .عد از بستنش سمتم آمدکتابش گذاشت و ب  ی صفحه 

 ز یلِو طاهور عز ی به ما ملحق شد ی کرد  یکار خوب_

تماس کوتاه   نیبودنش با هم  فی با او دادم. ظر  یکوتاه  دست

 .شدی احساس م یدست هم به خوب
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 .تنها موندن رو نداشتم ی منم حوصله ستی جوزف خونه ن_

 .را چک کرد های مشتر زی با نگاهش م آدولف

  ارم یب  ی زی چ  هی   نی... بشکنهیم   وونهیآدم رو نکشه د  ییتنها_

 ی بخور

 .میرفت  واریکنار د دیسف  ی های سمت صندل زای ال همراه 

 هات خشک شده لب_

 .نمیی لب پا ی رو  دمییانگشت سا عیسر زایال ی جمله  نیا با

 فصل باشه  نیبه ا تیاوه آره... فکر کنم بخاطر حساس _

سرش جمع کرده بود با   ی را که محکم باال  ش یموها  ی انتها

 .گرفت  ی انگشت به باز

داد  یوقت_ دست  خاطر    ی باهام  به  بود.  سرد  هم  دستت 

 فصله؟ نی به ا تیحساس
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  ی ل ی. خب من االن چه دلزدیدر نگاهش موج م  یتفحص حالت

  ؟یدما و خشک ر ییتغ ن یا ی داشتم برا

دختر عموم... نه نه زنِ برادرم   یعنیراستش من امروز پناه... _

ذهنم    خوامیگفتم؟... معذرت م  یاصالً چ  یبا برادرم رو... لعنت

رو   دیبه ذهنم رس  یلحظه اتفاق  ی که تو  ی زیو هر چ   رهی درگ

 .به زبون آورم

 .پررنگ شده بود کِش داد یرا که با رژ صورت شی هالب

[27.07.21 01:15] 

#۳۲۹ 

خ  ییهاافسانه  هی_ که  خ  یلیهستن  من  و   ی لیقشنگن 

زمان دارم...  مکه دست  یدوستشون   لش یدل   شهیهامون سرد 

 یچهره   م،یکه االن دار  ی ا. چهره شهیدلتنگمون م  یکیکه    نهیا

  ی . زمانمیدوستش داشت  یلیخ  مونیقبل  یزندگ  ی که تو  هیآدم

اتفاق طور  به  کس  یکه  م  یاسم  زبون  به  اون   یعنی  میاریرو 
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  ی عنی. اگه لبت ترک بخوره  کنهیشخص داره راجع به ما فکر م

بوس  اشی رو  ی تو  یکس رو  رو دهیتو  اگه  چپت   ی .  دست 

به فرشته    لیتبد  تیبعد  یزندگ  ی تو  نکهیا  یعنی باشه    ی انشونه

 .یشیم

چوب  خالل جعبه  یدندان  داخل  از   ز یم  ی رو  ی فلز  ی را 

 .برداشتم

ول  یلیخ_ بودن،  گفت  یقشنگ  خودت  که    ی همونطور 

 .فتادنیها هرگز اتفاق نست و افسانهافسانه

سطح    ی خالل رو  زیکه با نوک ت  ی ای خطوط فرض  ی رو  نگاهش

دستش،    یبود و با هر حرکت جزئ  انیدر جر  دمیکشی م  زیم

 .شدیبلند م  شی النگوها ی صدا

ناراحت و افسرده   قاًیعم   ی زیچ  هی! تو از  ایلِو طاهور کوتاه ب_

 ی هست
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دهان باز کنم به گفتن، آدولف که در حال بردن   نکه یاز ا قبل

کباب  برابشقاب  و    های مشتر  ی ها  کرد  عبور  ما  کنار  از  بود 

 :گفت

بسته فلفل   هی  شهی هم  گه،یهست که م  ی ضرب المثل هند  هی_

کس  بت یج  ی تو با  دل  درد  وقت هوس  هر  تا   ،ی کرد  یبزار 

 .ی بخور

 .معترض شد زای دستانم لبخندم را پنهان کردم. ال با

  !میهست  گهیآدولف؟ ما دوست هم د_

 .شد شی های سفارش مشتر ریگ یبه ما پ توجهی ب آدولف

  ...دلتنگم_

شده از احساسات و    لیتشک  ی کلمه   ک ی  نیاعتراف به ا  انتظار 

تاپ    ی قهیماجراها و حوادث گوناگون را نداشت. دستش را از  
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عببنفش  باش  آن  از  را  گردنبندش  و  داد  و   دیکش  رونیور 

 .پالکش را با انگشتانش لمس کرد

پناه    گهی کشور د  هیبه    ی... وقتنه یراز وحشتناکه مهاجرت هم _

خونه و    ینه اهال  ،ی فقط خونه و وطنت رو ترک کرد  ی بریم

باهات خواهند اومد   ی ها هر جا هم که بررو چون اون  زانت یعز

ذهن    ی تو  شونی همراه  نیو ا  کننی م  یو همراه باهات زندگ

 .یدلتنگِ سوگوار باش  هی شهیهم شهیو دل باعث م

[27.07.21 01:15] 

#۳۳۰ 

باهوش و تجربه   ی ادیدختر بترسد... ز  نیحق داشت از ا  جوزف

 !بود

د  هی_ دار   یدلتنگ  گهینوع  دچار    میهم  بهش  امشب  من  که 

برل به  اومدنم  از  قبل  و  ا  نی شدم  با  روز  هر    ی دلتنگ   نیهم 

شاکردمیم  یزندگ من    دی...  باشه،  سخته  برات    ک یباورش 
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باز دلم    نه یشیکنارمم م   یهستم که وقت  یعمره دلتنگ کس

 .شهیبراش تنگ م

 ک ی.  نمشیاز پالک جدا شد و من باالخره توانستم بب  دستش

 .و براق  دیسف  ی ها ن یکه داخلش پر شده بود از نگ  ییقلب طال

دل _ تنها  فاصله  تو...  مثل  مع  لیمنم  برا  اریو    جاد ی ا  ی الزم 

مرده   ایآدم دور شده و    ی فقط برا  یکه! دلتنگ ستین  یدلتنگ

دلتنگ    یخاک  ی کره   نیوسعت ا  ی به اندازه   یکه! گاه   ستین

صورتت،   ی مقابلت و جلو  ای  ستادهیکه کنارت ا  یشیم  یآدم

اون   دلتنگ بهت نداره. اونوقته که    یتعلق و احساس  چیه  یول

. دلتنگ داشتن  ستیوجود اون آدم ن  ی که تو  یشیم  یاحساس

  ی داشتنش برا  ی ول  که،یبهت نزد  نقدریکه ا  یش یم  ی اون آدم

 .تو محاله
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شدم   رهی خ  هیباال دادم و چند ثان  میهارا همراه با پلک   امچانه

برگشت اشک به داخل چشم...   ی بود برا  یبه سقف. راهکار خوب

 !...بودم در آزمون صبر وبینبودم، ا وسف ی گریمن د

که قبل از مرگ اون   کنمی فکر م  نیمدام به ا  نکهیمتنفرم از ا_

فاصله م   ی ارو در چه  م  نم،یبیاز خودم  تا    دنمیبه د  ادی اصالً 

 !رم؟ یو بعد بم نمشیبب

غمگزد. چقد  ی لبخند به   نیر  نگاهش  و طرز  لبخندش  بود 

 .حالِ من

رو    نیشجاعت ا  یچه کس  تیجمع   هاونیلیبا م  ایدن  نیا  ی تو_

 نداشت؟ ی دیداشت عاشق بشه اگر به وصال ام

بر چکاد سرنوشت   دانستمیدرک احساسم م  ی همان ابتدا  از

 !عشق نوشته شده: محال است نیا

[27.07.21 01:15] 

#۳۳۱ 
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 .ما دو تا جا داد انی با دو بشقاب بزرگ خودش را م آدولف

  م یدر آلمان تقد  یکباب  ی پادشاه غذاها  ستیبراتور  سیسوس_

 .جوان ما ی به خواننده 

کچاپ را برداشت و سس خردل و    ی های هر دو دست بطر  با

 .ختیر هاس یسوس ی همزمان با هم رو

 ازت ممنونم آدولف  ز ی بابت همه چ_

 .ام را گرفتگذاشت و شانه  زی م ی ها را روسس  ی بطر

 مرد جوان یتو دوست ما هست_

 ی از گوشه   یبرداشتن دستمال   ی دستش را دراز کرد برا  زا یال

  ز ی م  ی رو  یگ چوبگود و بزر   وانی دستش محکم به ل  یول  ز،یم

 .افتادند  نیزم  ی داخلش رو  ی ها برخورد کرد و قاشق و چنگال 

 .می برخاست یو آدولف با نگران من

 ده؟ یدستت صدمه ند ؟یخوب_
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اش عبور  از چهره   ییمالش داد و دردگذرا  یدستش را کم  زا یال

 .کرد

 د یخوبم نگران نباش_

نپرس  آدولف را  حالش  من  ترج  دیبرخالف  با    حیبلکه  داد 

 .نه ایاست  دهیدستش متوجه شود صدمه د ی نهیمعا

 انگشتات رو باز و بسته کن _

 .اطاعت کرد  زا یال

 !آدولف باور کن خوبم_

را    ینیبود س  دهیتن   اشیشانیپ   ی که رو  یبا اخم نازک  آدولف

هردو از  و  به    مانیبرداشت  و  گرفت  از   یکیفاصله 

 :گفت  شی خدمتکارها

ا_ بجنب  چنگال   نی پسر  و  ببر  قاشق  و  کن  جمع  رو  ها 

 ها بشورن آشپزخونه تا بچه
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 .محول شده به او را انجام داد  ی فه یجوان با سرعت وظ  پسر

 ؟یخوب  یمطمئن زایال_

ساده ممکنه   ی حادثه  هی  یباعث شده فکر کن  یلِو طاهور! چ_

 !فیهستن، نه ضع فیها ظر برسونه؟ زن بیبه من آس

سمت   دنیکرد و بعد از چرخ  زانیرا از دستش آو  ی نیس  آدولف

 :اش گفتآشپزخانه

آفر  هی_ المثل  م  ییقایضرب  که  آزن   گه،ی هست  و   ها نه ی ها 

 !یازشون مراقبت کن دی در معرض خطرند و با  شهیهم

با دهان باز و متعجب به رفتار امشب آدولف واکنش نشان    زا یال

 .داد

[27.07.21 01:16] 

#۳۳۲ 

 !شده با من ی نطور ی امشب چرا ا ست؟یآدولف که مست ن_



1148 
 

 کنه  تتیدوست داره اذ _

 .را سمتم هل داد سیسوس بشقاب

 داره  ی االعاده بخور طعم فوق _

 .کردمیاحساس م امینیب ی تو یرا به خوب اشی دود ی بو

 !داره  یرنگ و شکل جالب_

هم از    ی انقره   نگی رسیپ  کیاش گذاشت.  چانه  ری را ز  دستش

 .آمدی کرده بود. به صورتش م زانیآو اشینیب ی پره 

 شن یم هیالغر و بلند از گوشت خوک ته ی هاس یسوس نیا_

 !خورمیمن گوشت خوک نم یخوک؟ ول_

 .کرد  زیرا ر  چشمانش

  ؟ی لِو طاهور دیمق ی هودی  هیچرا؟ چون _
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  ی با جوزف قرار بر افشا نشدن رازها  ییآشنا  ی همان ابتدا  از

 .بود و او هم مردانه به قولش وفا کرده بود امی بزرگ زندگ

 ندم؟ ی سوالت پاسخ نیبه ا تونمیم_

 .اش آزاد کردچانه ر ی را از ز  دستش

  !اوه البته_

مقابلم جا   وارید  ی رو  یمیقد  ی و هنرها   هاینقاش  ی رو  نگاهم

  ی کنار  زیم  ی مشتر  ی باعث شد صدا  نمانی. سکوت ببه جا شد

عاجزانه از دختر آنطرف    یبا لحن  ی. مرد جوانمیرا واضح بشنو

که او را ترک نکند. ناخودآگاه نگاهم با   کردیخواهش م  زیم

گوش سپرده    من . او هم مثل  افت ی  یتالق  زا یال  یچشمان توس

 .مرد  ی اصرارها نیبود به ا

ت التماس  به زن مورد عالقه  ی اون مرد بود  ی تو هم به جا  اگه_

 موندن؟   ی برا ی کردیم
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و چنگال   ری پ  آدولف برگرداند سر جا   ی ها قاشق  را   یشسته 

 :و گفت شانیقبل

انگل  هی_ المثل  م  یسیضرب  که  که   یکس  ی برا  گه؛یهست 

بلکه هلش   ن،ی شما بره نه تنها راه رو باز کن  یاز زندگ   خوادیم

 .نیهم بد

 .چنگ زد زیم ی را از رو لشیبرخاست و موبا زا یال

 بهتره من برگردم خونه، فردا امتحان دارم _

را در آغوش گرفت    شیصورتش بازوها  تیبا حفظ جد  آدولف

 .آنطرف ما اشاره کرد زیم ی و به کتاب رو

ندار_ کن  ی قصد  فراموش  رو  کتابت  هم  یکه  با  بهونه   نی و 

 نجا؟ یا ی دوباره برگرد

فرستاد و چند    رونیب  اشینیب  ی هارا از سوراخ   ش ی هانفس   زایال

 .آدولف را تماشا کرد  ی بدون حرف چشمان آب هیثان
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  ...محترم ونیآقا ر یشبتون بخ_

جدا کرد و کتابش را    ستادهیا  یرا از چوب لباس  فشیک  زا یال

به در خروج از کنار ما عبور کرد، اما   دنیرس  ی برا  بغل زد و

 .ستادیراه از حرکت باز ا ی انه یدر م

تو_ اتفاقات  و  امشبت  رفتار  فراموش    ی آدولف  رو  کبابخونه 

 کنمینم

 .او در کنار من نشست ی سر جا آدولف

ضرب   هیمم هست و  کبابخونه، خونه  نیتو هم فراموش نکن ا_

مردم شو و الل    ی کور وارد خونه   گه؛یهست که م  یالمثل ژاپن

 ...از اونجا خارج شو

لبخند زد و بدون حرف کبابخانه    ی و عصب  رانهی متح  نباریا  زا یال

 .را ترک کرد 

 .رو باور کرد هاتیشوخ_
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[27.07.21 01:17] 

#۳۳۳ 

 .سرد شده زل زد سیبشقاب دست نخورده و سوس به

ها تا باور کنه... امشب قصد داشتم با کمک بچه   خوامیمنم م_

خبر داشت    زای. ال میکن  زیو کبابخونه رو تم   میبمون  داریصبح ب

امتحان    ی اصرار کردم که برگرده و خودش رو برا  یو هر چ

نم  گوش  کنه  آماده  من  دادیفرداش  طاهور  لِو  خب   ...

 .بمونه و به من کمک کنه نجایاون ا خواستمینم

 .و حال بدم فراموش شد  نیحضور پناه در برل ی الحظه  ی برا

خودش دوست داشت کمکت کنه تو که مجبورش    زایچرا؟ ال_

 !اون تو رو دوست داره ؟ی نکرد

 .دیچاقو بر زی را با نوک ت سی از سوس ی اتکه
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الدونمیم_ خ   زا ی .  قلب  یلیدختر  خوش  و  من   ی ول  ،یخوب 

که    ی قو  ی هاندهیمواد شو  نیا   ی دوست ندارم پوستش رو تو

 ی لیبلندش که خ  ی هاناخن  ایدشمن پوست هستن فرو کنه  

 زنه ی و الک م  کشهیو مدام سوهان م  کنهیم  یدگیبهشون رس

م ا  هایو صندل   زیبا  و بشکنه...  چند روز که   نی برخورد کنه 

من    کنهیشده. فکر م  حوصلهی هم ب  زای ال  خیجوزف رفته مون 

مون رو دوست داره. جوزفِ  پسر اون واقعاً جوزف   یول  دونم،ینم

 !اقتیلیب

کاش پدر   ،ی اآدم را کامل شناخته  کیگفت    توانینم  هرگز

چقدر برداشتش از    دیفهمیو م  شدیآشنا م  ری هم با آدولف پ

 .خارج از مرز کشورش اشتباه است ی هاآدم 

با_ مشتربرم    دیمن  ظاهراً   ها ی به  که  رو  شام  برسم؟ 

م  ه ی  ،ی دینپسند درست  برات  لته  ضمن کنمیکاپِ  در   ...
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  زا یمتوجه حال ناراحت تو هم شدم، خوبه که بخاطر من و ال

 .و چند لحظه حواست پرت شد ی لبخند زد

 یالعاده هستمرد فوق  هیآدولف تو _

 .دیکش  زیم  ریرا سمت جلو و ز یو صندل برخاست

بهتر از   یچ  ست،یجوزف هم که خونه ن   ،یبهتره تنها نباش_

  ؟ یو به من در کمک کردن کبابخونه کمک کن  یبمون  نکهیا

 نیح  یتونیو امشب م  ی زنده هم به من بدهکار  ی اجرا  هیتو  

 .یرو پرداخت کن  تیکمک کردن بده

شناختت نسبت به   ی رو  شودیگرفته بود؛ نگفتم نم  امخنده 

 !مطمئن بود؟  یلیآدم خ کی

 محبت تو رو جبران کنم؟  نیا تونمیم ی من چه جور_

 .اشام رفت سمت آشپزخانه به لحن مزاح توجهیب

 !با کار و اجرا... گفتم که بهت؟_
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کشور و شهر   نی بودن پناه را در ا  شد یکه باعث م  ی زیهر چ   از

 !باطل  الیخ  ی... زه کردمیباز استقبال م  ی با رو  رمی بگ  دهیناد

  

 آلمان  _نیبرل

 :پناه

خانه که احاطه   ی نه یساعت در پس زم   ی هاعبور عقربه  ی صدا

  ی ها و روآزاردهنده بود. وسط مبل   ،یکیشده با سکوت و تار

و    رهیکه سطح ت  یبزرگ  زیچهارزانو نشسته بودم پشت م  نیزم

مدادها  ریز  اشیچوب ماژ  یرنگ  ی انبوه  و...   هاک ی و  آبرنگ  و 

 .شده بود  یمخف

روشنا  تنها خانه    ییمنبع  ا  کیسالن  در   ستادهیآباژور 

المپ   ی گوشه  نیترییانتها و  بود   ی تو  وارکوبِید   ی هاسالن 

سرو  ی منته  ی راهرو مطالعه    یبهداشت  سیبه  چراغ  البته  و 

من بود و نور زردش    اری بود در اخت  یکه چند ساعت  ی زی روم
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م  ی گستره  برا  زیچهارگوش  کامالً  رو  میرا  و  کرده   ی روشن 

 .د یتابیم میهایدستانم و طراح 

  دم ی به پشت گردنم کش  یکاغذ رها کردم و دست  ی را رو  مداد

با فشردن شاس دادم.  ماساژ  آرام  را چک    ،یگوش  یو  ساعت 

نزد  قهیدق   ۴:۵۵کردم.   بود!  بود که    کیصبح  به چهارساعت 

  ی کرده بودم و تالشم برا   یگراف طراح  ی کاغذها   ی رو  وقفهیب

عضالت    یمچ دست و گرفتگ  یخسته کردن چشمانم به خستگ 

 ی به خواب  یکه منته  ی ای و کمر ختم شده بود نه خستگ  گردن

 ی انبوه  د یرا بخواه  قتش یشود. چون حق  ا یاز رو  ی و ته  ق یعم

عاشق   افتنی  ی برا   یراه  چینبود ه  ِیپشت ناچار  اسیدرد و  

بگمگشته  عالم  از  که  است  م  ی داریام  تو   شودیهم رج   یتا 

 .المی خواب و خ

کاغذ    ی و دوباره خودم را مسلط کردم رو  دمیکش   ی بلند  پوف

را که در ذهنم پرورانده بودم به صورت خالقانه    یگراف تا طرح

 .بدهم  ی ماد ی آن رسم کنم و به آن جنبه ی رو
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 شومی کرخت م  یکم  شیاابتد  کنمی م  یکه طراح  ییهازمان

شورش کرده   وسفی  اد یناگهان    ی از خال، ول  شودیو سرم پر م

 ...ری و تمام روانم را تسخ

برم  کاش گذشته  آخر  گشتم،یبه  د  ی بار  نیبه  ... دمشیکه 

بال درآورده بود    وسفیمانع رفتنش شوم؟ نه جانم!    نکهیا  ی برا

اسارت    ی وادارش کند به ادامه   توانستینم  یکس   چیه  گریو د

ب فقط  نکردن.  پرواز  و  قفس  آن  م  شتریدر  .  کردم ی نگاهش 

 نی ا  ی ابر  کردمیکه مدل بودنش و نگاهش را حفظ م   ی آنقدر

  .مبادا ی روزها

روبرو  ی ه یگر  ی صدا اتاق  داخل  از   ع یباعث شد سر  یینوزاد 

به اتاق خواب مادر، چراغ اتاق خواب    دنمی. قبل از رسزمیبرخ

بنرو اسم   یآلمان  ی اخواننده  ی ربرنامه یمد  نیامیشن شد.  به 

ساخت    ی رفته بود برا  ای تالیجوزف بود و دو روز گذشته با او به ا

  ال یخاطر بود که باخ  نی. به همدشانیآهنگ جد  ی برا  یپیکل

و داخل اتاق    دمیکش  نییرا پا  ره یآسوده و بدون در زدن دستگ 
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ن  ی شدم. مادر رو   یشده بود و توماس کوچولو  زی مخ یتخت 

 .را در آغوش گرفته بود  بایو ز  یدوست داشتن

[29.07.21 00:28] 

#۳۳۵ 

 هنوز؟  ی داریپناهم ب _

کردم فردا صبح نگاه کن و نظرت رو بگو...   یچند تا طراح  هی_

 .شده مامان  ی چند وقته خواب از چشمام فرار

در آغوش مادر بود و با   ی اره یدا   یردهیبالش ش  ی رو  توماس

 رفت ی بود. دلم غنج م  اشنه یس  دنیچشمان بسته مشغول مک

مثل    یصورتش و انگشتان کوچکش که گاه  دی سف  ی گرد  ی برا

تنش هم که   ی مادر و از بو  راهنیپ  ی قهیبه    شدیاالن قالب م

تخت جلو   ی و خودم را رو  اوردم ی . طاقت نشدمی مست م  گرید

اش در  . لنا داخل گهواره دمیرا محکم بوس  اشی و پا  دم یکش
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من    ی بود. خواهر کوچولو  دهیخواب  صدایآن سمت تخت مادر ب

 .آرام بود یلیخ

افتاد قرار    تیزندگ  ی که تو  یاتفاقات  انیمن رو در جر  کاشی ا_

 ی ول  م،ی. من مادرت بودم پناه! درسته از هم دور بودی دادیم

  .و ظاهراً موفق نبودم میتالش کردم باهم راحت باش شهیهم

از کنار پشت  بالشت را  چرم تخت    یمعطر شده به عطر مادر 

 .نگه داشتم امنه یس  ی گردنم و رو  ریبرداشتم و ز

بود و   ت یآخر باردار  ی هامامان! تو ماه   ی برداشت کرداشتباه  _

 ی موضوع رو از من پنهان کرد  ن یخودت هم ا  نکهیبا وجود ا

باردار  ن یامیبن با گفتن  ی دار  ی سکیپرر  ی بهم گفت که  . من 

از آرشام ممکن بود جون تو رو به خطر بندازم! اگه    مییجدا

و من   ایدن  طرف  نی. تو ااومدیازت برنم   ی هم کار  یدونستیم

  ...و  ایاونطرف دن

  ؟ی چرا از آرشام جدا شد_
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را هنوز هم قبول نکرده بود. خب   ییجدا  نیا  ی برا  لمیدل   مادر

 .محکم نبود  یلیخ  لمی! دلگری حق داشت د

از هم دور بود. اون شب و    اهامونیدن  یلیگفتم بهت که؟ خ_

روز با بتن و مصالح و آهن سر و کار داشت و من با کاغذ و 

هم عمو بود، آرشام سرباز    شیاصل   لی. و دلیداد رنگپارچه و م 

نم من  مامان  اوالدش.  نه  بود  مع  تونستمیعمو    ی ارهایطبق 

دلم   ی کنم. هنوز که هنوز حسرت اون لباس رو  یعمو زندگ

  وسف یمداومش من و آرشام و    ی هاو کنترل   یمونده. با امر و نه

 .که فرار کرد و رفت وسفیرو خسته و عاجز کرد. 

 .امچنگ انداخت بخاطر تلفظ اسم گمگشته  امی به گلو بغض

[29.07.21 00:28] 

#۳۳۶ 

تو_ هم  بدبخت  م  نیا  ی آرشام  داره  تازه  واسه    جنگهیسن 

راه منم  و  شدن  برا  یمستقل  از    ی نداشتم  شدن  خالص 
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عمر حسرت نفس    کیه  ک  ییتو، تو   شی دستش بجز اومدن پ

کمبود    نیا  کنمی م  ی دلم مونده و هر کار  ی کنارت رو  دنیکش

 ی هم تو  ی. فکر کن من بعد از عروسشهیو عقده جبران نم

و    کردمیم  یزندگ  دیعمو بود با  نشییطبقه پا  که  یآپارتمان

د  رقابلیغ  نیا بود  مگهیتحمل  که الک  بار  هر  واسه    زدمی. 

و انگشتام   کردم ی دستام رو مشت م  نقدریمتوجه نشه ا  نکهیا

. عمو هر  سوختی رو جمع که کف دستم تا چند روز بعدش م

 ن که نتونه تواز   ی . مامان مرد شهی بهتر شدن بدتر م   ی روز به جا

 چی ش برقرار کنه به ه ش با همسرش و خانواده رابطه   نیرو ب

تن زن رو نداره و باعث سوخ  هی وجه قدرت خوشبخت کردن  

د  هی طرف  کردن  دخالت  مدام  و   ی زندگ   ی تو  گهیطرف 

داشت که    اری. عمو اونقدر نسبت به من اختشهیمشترکش م

 ؟یکنی خود آرشام که شوهرم بود نداشت، باور م

داشته باشد،  مشیت یدختر    ی که حق داشته برا   ی با بغض  مادر 

 :گفت
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پ  زیعز  کنمی باور م_ اون محسن سنگدل  مادر...  شد،    ری دلِ 

بابا آرشام و خان   یوقت  ی آدم نشد. خودت که شاهد بود  یول

چقدر مخالفت    دن یتماس گرفتن و در مورد ازدواجت ازم پرس

ازدواج نکردنت با آرشام به خاطر    ی برا  میپافشار  قاً یکردم؟ دق

ه   نیهم محسن.  گند  اخالق  بود،  به    چکدومتونی موضوع 

سال تو رو ازم جدا    نی. چنددیشناس یاون رو نم  من  ی اندازه 

رس جا  هر  و  بن   دیکرد  و  خودم  سر    ی هاحرف   نیامیپشت 

اوا  ربطیب زد.  کذب  خانواده  لیو  تماس ازدواجم  مدام  م 

که   ییهاحرف   دنیپرسی ازم م  یو با اشک و نگران  گرفتنیم

کرد و    قد   میدرسته؟ مادرم از دور  زنهی محسن در موردت م

م سرخاکش باشم. چرا؟ چون از ترس محسن فرار من نتونست

به آلمان. آرشام    د یرسیکه به نظرم م  ییجا  نی کردم به دورتر

بازم پسر محسن بود و من   یبود، ول  یخوب و مودب  یلیپسر خ 

با خانواده  نداشتم دخترم  اگه   ی دوست  کنه.  محسن وصلت 
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 ی هست  یکه راض  یدادم فقط بخاطر تو بود چون گفت  تیرضا

 ...هر چند که ی و دوستش دار 

رو  ر یس  توماس را  او  مادر  بود،  به   ی شده  و  کرد  بلند  دست 

هم به   یاشک، ضربات آرام  ختنی ر  نیداد و ح  هیاش تکشانه

 .کارش ادامه داد نیکه آروغ نزد به ا یو تا وقت  زدیپشتش م

 مامان؟_

تخت کنار    ی اش گذاشت و برگشت روره گهوا  ی را تو  توماس

 .من

 جانم؟_

 نگاهش کردم؟  وارشبهه

 ؟ ی بود؟ چرا از دستش فرار کرد  ی رفتار عمو با تو چ  نیا  لیدل_

  ت ی طالقم رو برات گفتم تو هم باعصبان ی که ماجرا ی چرا روز

دخترم    یمن رو نابود کرد و پسرش زندگ  یمحسن زندگ  یگفت

 رو؟ 
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[29.07.21 00:28] 

#۳۳۷ 

 .غلظت گرفت  اش یشانیپ  ی رو  ی هابند آمد و اخم   شی هااشک

نسبت به   ترسهیآدم متعصب و خودپرستِ که م   هیمحسن  _

  ی دون یاعتقاداتش شک کنه و راه و رفتارش رو اصالح کنه م

م فکر  خودش  با  چون  راسل  برترند  قول  به  چه   کنهیچرا؟ 

که   ی ریکف پاهام بگم تمام مس   ی هاتاول به    تونمیم  ی جور

آسمون   ات  نیآمدم اشتباه بوده... پدرِ تو تفاوتش با محسن از زم

کنارش خوشبخت  در  دن   نیتربود. من  ه  ایزن    چوقتی بودم. 

 یط یشرا  چینکرد و تحت ه  یاحترامیدلم رو نشکست، بهم ب

ذره عالقه بهم  نم  ی ااش  اگه  نشد.  مرگ    مردیکم  اگه جوون 

بابا و مادرجونت  خان   هیشب  قاًیدق  میشدی م  ریو با هم پ  شدینم

عاشق هم    شونواج که تا آخر عمر مثل روز اول ازد  میشدیم

 .کننی هستن و باعزت و احترام با هم رفتار م گهید

 .ام انداختم آرنج  ی و وزن بدنم را رو دمیکش دراز
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ا  یچ_ بابا  از مرگ  بعد  دلاتفاقات    نیشد که  افتاد؟    ل یتلخ 

 دم ی عمو با خودت رو برام بگو؟ تو رو به روح بابا قسم م  یدشمن

 .نکن یگذشته رو از من مخف نقدر یا گهیکه د

اش گذشته   ی هازخم  ی ه یشروع کرد به شکافتن بخ  یوقت  مادر

  .است  ی چشم هم مسر یبغض و نمناک دمی تازه فهم

از من بزرگتر بود    ی. اون چند سالمیبود  هیمن و فرزانه همسا_

صم  دوست  بخاله   یمی و  سه  شتریت.  رو  هم    ییتاجاها  با 

خ میرفتیم دختر  فرزانه  مهربون  یلی.  و  خونه  یخوب   یبود. 

االن    ی از ما بود. خونه  ترن ییهم سه کوچه پا  د یمحسن و حم

  .گمی بابا رو مخان

صورتم نگاه کند    ی تو  نکهیمکث کرد. احساس کردم از ا  مادر

. نگاهم را  کشدیم  ی ادیرنج ز  اوردی را به زبان ب  شی هاو حرف 

سمت از    ک یدر    اشی کتانِ کرم  ی پنجره دور زدم. پرده   ی سو

قبل    دیاز ام  یو خال  جانیب  ی قاب پنجره جمع شده بود و هوا

 .شدیم دهید اششه یاز طلوع آفتاب از پشت ش 
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رابطه خاله _ اهواز  رفت  و  کرد  ازدواج  که  فرزانه   ی ت  و  من 

سع  تریمیصم و  موقع   یشد  هر  در   یخال   ی جا  یتیداشت 

مدت بعدش متوجه شدم وقت رد   هیخواهرم رو برام پر کنه...  

هم   یو گاه  شهی من م   ری گی پ  دی حم  شدن از کوچه و محله نگاه 

 .دمشیدی م رستانمیدب ابونیاونطرف خ

[29.07.21 00:29] 

#۳۳۸ 

روز صبح اومد دم    هیخرداد که تموم شد مادرجون    امتحانات

برا  ی خونه  ی پسر بزرگش خواستگار   ی مادر فرزانه و اون رو 

معروف و محبوب محله بود،    یبابا از همون اول حاج کرد. خان 

 ف ی ها تعرداستان  شی و از مردونگ  دیرسیدستش به دهنش م

  ی خب ک  ی ول  ،وصلت با اون بود  ی اهر خانواده   ی شده بود. آرزو

بچه  شبگفته  کامالً  م  هیها  مادرهاشون  و   ی خونه  شن؟یپدر 

  هوده یبه عمر ب  چارهیمحسن جهنم و ب  ی بابا بهشته و خونهخان

  ی و احمق شد. پناه  اقت یلیتلف شده فرزانه که حروم محسن ب
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ا از  تعر  نکهیقبل  برات  رو  ماجرا  دار  فی تمام  دوست  م  کنم 

بابا داشت به بابات و خان   روشباهت    نیشتریب  وسفیکه    یبدون

دوستش دارم. شباهت نه فقط به   یلیکه من خ  نهیواسه هم 

 .یظاهر بلکه باطن 

  ی های غبار روب  انی لنا وقفه انداخت م  یآکنده از گرسنگ  ی صدا

دفتر خاطرات گذشته... او هم مانند توماس   ی مادر از رو   ی ها

 .شدن ریس ی برا در آغوش مادر جا گرفت

برگشت    ریمس  ی محسن و فرزانه تو  ی دو روز مونده به نامزد_

خونه به  زبان  آموزشگاه  تواز  محسن  که  بودم   کوچه   ی مون 

. گفت تو  ستیجلوم رو گرفت و گفت دلش با فرزانه ن   ینییپا

ازدواج رو قبول نکنه. از ترس داشتم   نیبرو بهش بگو ا  یقشیرف

وقت  مردمیم از  ا  اومدیم  ادمیکه    یچون  وحشت   نی از  مرد 

 .دمی رو بعدها فهم لش یداشتم و دل

ا  امنهیس  برخاستم، کش   نیاز  دراز  و   نیسنگ  دنینوع  شده 

 .تنفسم مشکل شده بود
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 ؟ یبه زن عمو فرزانه بگ ی قبول کرد  ؟یگفت یخب تو چ_

سر لنا    ی روشن رو  ی انگشت شمار موها  ی انگشتانش تارها  با

 .شانه کرد  گریرا به سمت د

رو هم    نینگفتم چون نه حقش رو داشتم نه جراتش و هم_

پشت    وار یبه د  د ی شد و با مشت کوب  یبه محسن گفتم، عصبان

من عاشق توام نه   وایگفت که ش  ی بلند  باًیتقر  ی سرم و با صدا

 .فرزانه

  ن یدهانم گذاشتم. تصور ا  ی و دستم را رو  دمیکش   ی بلند  نیه

... مگر  دی گنجیهم نم   امله یدر مخ  یاتفاقه افتاده در گذشته حت

آن هم به   ؟یباختن به کس  ی هم داشت برا  یعمو محسن دل 

 !تا من هم باور کنم؟ شودی زن؟ شما باورتان م کی

 ی ق! عمو محسن و اصرار برا! عمو محسن و عش دیکن   تصور

 !اشبه زنِ مورد عالقه  دنیرس

 .تی از واقع  یبود تا برش فهیلط  کی  هیشب  شتریب
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[29.07.21 00:29] 

#۳۳۹ 

ا_ چ  ی نطوریپناه  دنبال  نکن!  نگاه   ی تو   ی گردیم  ی بهم 

که باعث شد محسن عاشقم بشه   ی زیاون چ  ی خوایصورتم؟ م

 ؟ یرو کشف کن

 .زدم ی از جنس بهت و ناباور  ی اخنده 

 عشق؟   نیدر جواب ابراز ا ؟یبهش گفت ی... خب تو چقاًیدق_

از وجودم    یمین  کردمیکوچک مرا که احساس م  ی فرشته   لنا،

ش منتقل کرد. تخت را دور زد و کنار شده به داخل گهواره 

 .تخت نشست ی من لبه 

م  گفتم_ چون  ا  دونستمینه...  که  نه یاخالقش  عصرها   .

از    اومدیم  ش ی پ  هاه یجمع همسا  ی تو  اومدی مادرجون م که 

م بگه.  نم  دی حم   گفتیپسرهاش  هم  با  محسن  . سازنیو 

آهنگ  مخالف  حم  ییهامحسن  م  دیکه  نوار    دهیگوش  و 
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مثالً   ایخونه    ی تو  کنهیو دعوا به پا م  شکنهیهاش رو مکاست

حواسش به   شهی که هم  یرتیغ  ی از اون مردها  نمحس  گفتیم

خ و  هست  ا  ریسختگ   یلیناموسش  پناه  مومنه...   نیو 

جالب و جذاب باشه،    هالم یها و فکتاب   ی تو  دی شا  ات یخصوص

 ی . برخالف دخترهاکنهیم  وونهیزن رو ذله و د  تی اما در واقع

ها راجع به محسن آب از لب و  حرف   نیا  دنی محل که با شن

آولوچه م  شدیم  زونیشون  متنفر  ازش  غشدمیمن    رت ی . 

  ر ییو چهار ساعته، تغ  ستیب  یکنترل مداوم، امر و نه  ،یافراط

کردن   مشخص  و  خودت  دلخواه  به  زنت  پوشش  دادن 

  گه ید  لیکه به اونجا رفت و آمد کنه و هزاران دل  ییهامکان

با محسن    یآخر و عاقبت زندگ  ن یباعث شد من از همون اول ا

و    ز یبا زبون تند و ت  ینکنم. وقت  چارهی ب  روو خودم    نم یرو بب 

برا  ی کار  نیتوه سماجتش  از  نامزد  ی کردم  زدن  با   ی بهم 

فرزانه و ازدواج با من دست بکشه علناً اعالن جنگ کرد باهام.  

بود    ایمرد دن  نیپناه من اگه عاشق محسن هم بودم و اون بهتر
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کردم  یباز هم باهاش ازدواج نم  بابابهتر از پدرت و خان  یحت

دلباخته  و  عاشق  واقعاً  فرزانه  بود،  نامزد دوستم  اون   ی چون 

  ی به رفاقتمون رو نداشتم. روز  انتیمحسن بود و من حق خ

مثل محسن   ی که خدا رو شکر نکنم بخاطر نبود مرد   ستین

حمیزندگ  ی تو ح   فی...  و    فیفرزانه،  حت   وسفی آرشام    ی و 

  .ی دمر نی در کنار همچ  یزندگ ی بابا و مادرجون براخان

را  محکم   میهارا نشکستم، دندان  امی گلو  ی بزرگ تو  بغض

نگه   ی رو و  فشردم  براهم  داشتم  چون   قی دقا  ی اش  بعد 

 .را هم بشنوم  نی قرار است بدتر از ا دانستمیم

[29.07.21 00:29] 

#۳۴۰ 

صورت  ادرم خواب  رو  اشی لباس  و    اشی پا  ی را  کرد  مرتب 

داشت   زیانگغم   ی قصه   ییایاش را سمت من هل داد. دننگاه 

 .اشاه یچشمان س
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دلم    ی که من تو  یبعد از ازدواج فرزانه با محسن وقت  کسالی _

به اون را با وجود    دنی شده بودم و رس  دیو از دور عاشق حم

غ   ی نه یک خودم  به  نسبت   دونستمیم  رممکنیمحسن 

با مادرم گذاشت چون    ی مادرجون اومد و قرار خواستگار رو 

 ی دی. دخوادیوقته خاطر من رو م  یلیبهش گفته بود خ  دیحم

لحظه   فتهیم  یاتفاق  هی  ییوقتا  هی در  اتفاق    ی که  اون  شروع 

و فکر کردن به    یدونیم  ایآدم دن  نیترخودت رو خوشبخت 

 ی چون فقط دوست دار  شهید هم برات آزاردهنده مبع  ی روزها

باش  ی تو ب  یاون لحظه  به لحظات بعدش  اون   اعتنا؟یو  من 

شدن   دیعقد جواب بله دادم به زن حم  ی لحظه که سر سفره

خوشبخت  رو  رو  نیترخودم    یخاک  ی کره   ن یا  ی موجود 

سال بود چون  ۹من با پدرت    ی احساس کردم. عمر خوشبخت

محسن    یاز هم شد. وقت  مونیی باعث جدااون تصادف شوم  

مثبت بوده صبح اول وقت    دیبه حم  میجواب خواستگار  دیفهم

 م عمداً زنِ برادر  د یکه با توپ پُر ازم پرس  دمشی دم دانشگاهم د
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  چکسی پناه طرز فکر محسن با ه  ؟ی که منو حرص بد  ی شد

ا  سهیقابل مقا از اون نمونه  هیهم    نینبود و  ش بود. محسن 

اگه   کنهیفکر م  خورهی م  شیبه ن  یهاست که وقتدسته آدم 

  ن یو ا  شهیهم بزنه درد خودش کمتر م  هیرو به بق  شیهمون ن

خاطر با پدرت ازدواج   نیتاسف داره. من فقط به ا  ی واقعاً جا

 .کردم چون عاشقش بودم

پدر، حق با مادر بود،   ی پرداز  ذهنم شروع کردم به چهره   در

که فرزندش بودم نبودم.    یمن بود که  هیآنقدر به او شب  وسفی

را آنقدر دوست نداشت و من   وسفیکه چرا عمو    فهممیحال م

مثل پدرم بود و پدر مثل    وسفیبرخالف او دوستش داشتم،  

دل    یپاکخواه، همان    ی آزاد  ی . همان چهره، همان خو وسفی

  ر ی تکرار شده بود؟! مادر درگ  خیکردن... تار  یو راه و رسم عاشق

 !نطوریها بعد دخترش هم هم دو برادر و سال  انیم

 دونست؟ی موضوع رو م نیبابا ا_
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صدا  بغضم م  یبیمه  ی با  من  نگفتم؟   دانستم یشکست... 

که بغضم را سفت و سخت    دیهم خواهم شن   ی بدتر  ی خبرها

 .لحظه نینگه داشتم تا ا

نه   یبود، ول  یرتی غ  دی. حمشدی م  وونهید  دونستینه اگه م_

برادرت عاشق زنت بوده!   یمثل محسن. فکرش رو بکن؟ بفهم

طرف    دن؟یو عذاب کش  ی به جز خودخور  یبکن  یتونی م  کاریچ

نبود برادرش بود و هر    بهیو غر  ل یفام  ا ی  هیحسابش پسر همسا

  ...زدیضربه رو به خودش م نیاول  کردیم ی کار

به    گرید نسبت  عمو  تنفر  کارها  وسفیعلت  و    شیو  واضح 

  د،یکشیبرادرش بود عذاب م  هی پسرش شب  نکهیآشکار بود. از ا

 .چشمش حقش را از عشق ربوده بود ی که جلو  ی برادر

[29.07.21 00:29] 

#۳۴۱ 
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و  چشمان قرمز    ری روبدوشامبرش را ز  یشمیکمربند ابر  ی انتها

 .دی کش اشس یخ

با رخت س_ من  و  بود  تموم شده  بابات  اتاق    ی تو  اهیچهلم 

دختر    ی خونه داشتم  ساله   میت یبابام  زور  هفت  به  رو  م 

شد. با وقاحت زل زد    دایکه سر و کله عموت پ  خوابوندمیم

نم  ی تو و گفت؛  رو  یزن  زارمیچشمم  برادرم سر  با   هی  ی که 

تا محفوظ    یشیبشه. زن من م  گهیمرد د  هیبالش گذاشت زن  

نگاهِ حروم و دندون طمع و حرف مفت که   یاز هر چ  یبمون

  ر یمحکم ز  یلی س  ه یقراره بهت داشته باشن. منم بلند شدم و  

ن کوتاه  خوابوندم.  حت  ومدیگوشش  ب   یو   ی جلو  یشرمیبا 

  ی درخواستش رو مطرح کرد، ول   ن یبابا و مادرجون هم اخان

 شخود  وایش  یحقم و گفتن هر چ  کردن در  ی اونا پدر و مادر 

بشم    که یت  کهیت  د ی. من حاضر بودم مثل حمشهی بخواد همون م

 ی فرزانه. جلو  ی زن محسن بشم و هوو  نکهیخاک تا ا  ریو برم ز

زنت نشدم    ی مجرد بود  یبابا هم بهش گفتم من وقتخان   ی رو
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زنت بشم؟ زجر دادن  ی خوایو دو تا پسر م ی حاال که زن دار 

بشه؟ و از    شتری ب  رهاتی تعداد اس  ی خوای نکرده م  رتی فرزانه س

که   ی کار  نیاون موقع بود که عذاب دادن من شروع شد و اول

دادگاه با هزار ترفند و پاپوش    ی کرد تو رو از من گرفت. تو

بابا و مادرجون. کرد و تو رو داد به خان   دیی رو تا  تم یعدم صالح

شرطم رو    ایخبر نفرسته که    ا یبهم زنگ نزنه  نبود که    ی روز

پا  زارمینم   ایقبول کن   بره  از گلوت  ... من رو نییآب خوش 

حفظ جون و  ی جا بزارم و برا  رانیا ی مجبور کرد پناهم رو تو

امن  و  خ  تمیآبرو  به  آشغال  محسنِ  آلمان.  به  ببرم    ال ی پناه 

م م   خواستیخودش  مثالً  کنه،  لطف  من  بگه   خواستیبه 

پ م  غمبریسنت  جا  به  ا  ارمی رو  گرفتنم    نیبا  زن   ا ی جور 

همش دروغ    نایا  یهنوز هم عاشقتم، ول  نبگه م  خواستیم

اما معشوق  بکشه،  ش بود چون عاشق حاضره خودش عذاب 

 .نه
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که غم و درد به    ی. در حالستمیمادر را گرفتم و گر  دستان

 کردیمان مداشت خفه  دهیشده و به گوش رس  دهی حرف کش

پاک خفته در    ی دو فرشته   مانی باز هم حواسمان بود که صدا

 .اتاق را بدخواب نکند

 ت یپناهیب ی برا  رهی پناه بم_

 .زد   را بوسه   میموها   ی چسباند و محکم رو  اشنه یرا به س  سرم

... دمی حم  ی ادگاریچشمم و    ییروشنا  م،یزندگ  د یخدا نکنه ام _

نشم و    تیباعث سرافکندگ  وقتچیه تمام تالشم رو کردم که  

 .یبهم افتخار کن شهیهم

کف    ی پالک گردنبندم تو  ی انتها  ی زیت  ام،نه یزدم به س  چنگ

  راهن یپ  ری دستم فرو رفت. سرم را بلند کردم و گردنبند را ز

 ...کوتاهم جا به جا کردم و حواسم نبود که نیآست

 نم؟ی گردنبندت رو بب شهی پناه؟ م_
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سوال   نیبودم که ا  امدهین  رونیگذشته ب  عیسوگ و بهت وقا  در

 .کرد خکوبی مادر مرا م یدرخواست

 ...مامان من_

 دن ید  ی به حرفم نکرد و خودش اقدام کرد برا  ییاعتنا  گرید

آو د   زانی پالک  بار  و  عبورش    راهنمی پ  ی قهیاز    گریاز گردنم 

 .دست گرفت ی دارد و تو

و بارها    ی کرد  زونیکه از گردنت آو  هیک   y نی حرف الت  نیا_

م  یوقت پرت  رو  شه یحواست  از  دست  لمسش    ی با  لباست 

 ؟یکنیم

صورتم پخش    ی اشک را رو   ی و با پشت دستم به تند  برخاستم

 .کردم 

ا_ توام؟  مادر  من  توام؟  با  توض  نیپناه  ازت  که  منه    ح یحق 

 ه؟ یبخوام؟ اون آدم ک

[29.07.21 00:30] 
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#۳۴۲ 

از احساسم   ی ری تا بُنِ گوش و رها کردم ت   دمی جانم را کش  زهِ

 ...را

ها عاشق من که سال  یوسفیمون...  گمگشته   وسفی...  وسفهی_

که از همون اول احساسش    یوسفیبود و منم عاشقش بودم،  

رو خوب فهم تا چند وقت   دیبه من  احمق که  برعکس منِ 

 .کرده بودم از احساسم بهش یبرداشت اشتباه شیپ

دست مرا گرفت و از اتاق تا وسط سالن به دنبال خود    مادر

 .دیکش

ه _ چ  چیپناه دخترم  که    یچ  یعنی  ؟یگی م  ی دار  یمعلومه 

 ؟ی عاشقش بود ی دیعاشق تو بوده و تو هم تازه فهم وسفی

از خودم به    ریبار به غ  نیاول  ی آن آشوب حواسم بود که برا   در

 !...را  امیدلداگ نیمادر اعتراف کرده بودم ا
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چون تا قبل از اون عمو فرصت نداد    دمیآره مامان تازه فهم_

من    یزندگ  ی من با احساسم تنها باشم و بفهمم بجز آرشام تو

  خوشحالم و   شهیهم هست که من در کنارش هم  ی اگه یمرد د

که داشت درد   ی راحته برام... از درد   یلیلبخند زدن براش خ

 ...و همدردش بودم  دمیکشیم

دهانش نگه داشت و زمزمه   ی ناباورانه دستانش را جلو   مادر

 .کرد

 ...تو د یپناه شا_

 .جان دادم میصدا به

  ی از فرط دلتنگ  دیشا  کنم؟یاشتباه م  دیمامان؟ شا  یچ  دیشا_

خونه   وسفیکه    یشدم؟ نه! من همون وقت  یدچار توهم عاشق

  وسف یاحساسم بهش شدم.    نیا  ی رو ترک نکرده بود متوجه

هستم که    ی اچند ماهه که رفته و من هر روز دلتنگ خونه

تو زندگ  ی االن  دلتنگ شهر  کنهی م  یاون   که  امی کشور  ای ! 
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.  زنهیقدم م   ابوناشیخ  ی که تو  ی االن شهروندشه! دلتنگ شهر

حت م  یمن  اون  رو  ی زیدلتنگ  که  رو   ی هستم  غذاش  اون 

هستم    ییاما من دلتنگ تموم جاها  به،یعج   دونمی... مخورهیم

که اون رفته و    زنمی اما حدس م  دم،یوقت نرفتم و ند  چیکه ه

از دلتنگدهید ناام  ی... مامان خسته شدم  بار    هی  ی برا  ی د یاز 

 .ش رو دادنو جواب ابراز عالقه دنشید گهید

ح  دمیدو زدن   اطیسمت  صدا  به  نسبت  مادر    ی هاو  مکرر 

زل  اعتنایب را  خودم  شدن   دمیدی م  خای ماندم.  افشا  از  بعد 

 .اشییو شرم از رسوا وسفیاش به عالقه

 خا ی زل  ی اینکته فقط داشت قضا کی

 .ننگ است ی لکه  نیترشدن ارزنده عاشق

صبح    یکیتار هراس  مپُر  روشنا  رفتیداشت    یی سمت 

و خود   یچوب  ی هابودند به نرده   دهیچ یپ   هاچکی . پدبخشینو

 .بودند   دهیدر خانه باال کش  ی زنگ زده  یآهن  ی ها له یرا سمت م
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[29.07.21 00:30] 

#۳۴۳ 

دلم   کبارهیخانه به    نیا  اط یح  ی سرم و سبز   ی قار کالِغ باال   قار

به   ی بابا و صدا خان  ی خانه   اط یرا وصله کرد به ح کالغ هم 

گرفتن  ی صدا وضو  و  صبح  پااذان  بو  ی شان  نان    یحوض... 

پ مادرجون  داغ  پن  امی نیب  ریز  د یچ یسنگک  طعم   ی رهایو 

و    ی دلتنگ  مدندانم. پر شدم از تجس  ر یبابا رفت زخان   قوانیل

و    هاچک یپ  ی رو  دنیشروع کردن به چک  اجازهی ب  میهااشک

 .امی پا  ری ز ی هاچمن

به   کردند؟یبابا و مادرجون بدون من چکار ماالن خان  یعنی

 ی کتاتوریمن دلشان تنگ شده بود؟ ما تا ابد تاوان د  ی اندازه 

 ...را مطمئن هستم نیا میدادی عمو را پس م

 پناه حالت خوبه؟_
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ب  عیسر  زای ال  ی صدا   دن یشن  با را  بدون سرم  و  کردم  لند 

  ز یبه صورت تم  میهاکردن اشک   یمخف  ی تالش برا  چگونهیه

 .ساعت از صبح نگاه کردم  نیاش در اشده  شیو آرا

 حال خوب باشه؟ هی ی برا تونهی ظاهر م  نیبه نظرت ا_

  اش ی باز کردن قفلِ در به صدا  نیفاصله گرفت و ح   نیپرچ   از

 .دی بخش ینگران

ا_ دانشگاه تو رو    س یمصاحبه؟ رئ   میبر  ی خوایاوضاع م  نیبا 

 ی برا  میساعت فرصت دار  می. ما کمتر از نکنهیوحشت م   نهیبب

 ؟ ی ظاهر موجه بساز  هیاز خودت    یتونیآماده شدن بنظرت م

 .به حال و روزم دمیبس بود، خند هیگر گرید

 ه؟یمگه ظاهرم چه شکل_

با انگشتان کش   ستاد یا کرم مرطوب    ی که بو  اشده یمقابلم و 

صورتم را جمع کرد و پشت سرم   ی تو  ی موها  دادیکننده م

 .انداخت
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  ...قرارهیب_

 !باشه  دیخب با_

  .داشت حرفم را بفهمد قصد

 .ستیعشق را جز وصال آرام ن  قراریب  گه،یم  شهیبابا همخان_

[01.08.21 00:28] 

#۳۴۴ 

 :آرشام

را   امی شانینشستم و با دستانم پ  ی ناهارخور  زیم   یصندل  پشت

حت پدر  فشردم.  محکم  و  ادا  یگرفتم   ن یترساده   ی هنگام 

 گر یخودش بود و د  ی . داخل خانهدیکشیم  ادیکلمات هم فر

حرمت نگه دارد.   ایخان بابا و مادرجون نبودند تا مراعات کند  

ا دو  نیحاکم  دو    ی متر  ست یآپارتمان  به  و  بود  خودش 

  ی . پدر حاکم ظالمکردیظلم م  میشهروندش که من و مادر بود

 .بود
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  ی غلط بزرگ  نی منو واسه ا  ایبابا ب  یبار باشه به من بگ  نیآخر_

 .کن یبکنم همراه خوامیکه م

 ده یچ یرا دور دستش پ  اشح یکانتر آشپزخانه تسب  ی آنسو پدر

 .کردی حرف بارم م زیکریو 

دخترش رو از    ییبگم؟ مگه دا  ینگم به ک  به تو  ،یتو پدرم_

 بده به من؟ ی الک ی نطوریسر راه آورده هم

 .دیخند زیآم  نیتوه ییبا صدا پدر

زنت بشه  ی خوای که تو م ی دختر نیبچه جون... ا نمی برو بب_

سوت    هینداره    فات یتشر  نیو انجام ا  ی به خواستگار  یاجیاحت

 .افتاده دنبالت یبکش

ابتدا  مادر از  چرب  ی که  حرف،  بدون  االن  تا   ی رو  یبحث 

م   هانت یکاب قدرت   یعصبان   گرفتیرا  با  را  دستمال  و  شد 

 .به دستان من کینزد ییجا ز،ی م ی رو دیکوب
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خودت    ی کن. فکر کرد  نیم توهبسه! کم به برادر و برادرزاده _

ک پسرت  کمتر  ن؟یهست  یو  همه  همه    ی از  از  از  ادعات  و 

در    ی نطوریدست داداشم نمونده که تو ا  ی ... مهتاب روشتریب

پسر توئه که عاشق مهتاب شده و    نی! ایزنیموردش حرف م 

 .دارهیدست از سرش برنم

 .دهان کج کرد زی تمسخرآم  یبا حالت پدر

شده پسر    رایو چهارساعته آراو  ستیب  ی اون دختره با چهره _

باز    یالک  ی خبر ندار   یچی از ه  یوقت  خواد؟یمن رو نم دهن 

 .رهیگیم مت رو نده چون خنده نکن و پُز خانواده

ن  مادر خروج  اوردی طاقت  سمت  برد  هجوم  آشپزخانه،   یو 

 .برخاستم و سد راهش شدم 

قربونت برم آروم باش. مهم نظر منه نه بابا... من که مثل اون _

 هم باارزش و خانومه  یلی. مهتاب خکنمیفکر نم

 .صورت پدر ی تو برگشتم
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عمره که    هیمنم که عاشق مهتابم،    نیا  گه،یمامان درست م_

 ن؟ یدونیعاشقشم... نم

[01.08.21 00:28] 

#۳۴۵ 

 .را تمسخر قلمداد کرد و برآشفت سوالم

گلم رو   ی مثل دسته   ی . برادرزاده اقتتیلیسر ب  ی خاک تو_

  پ یچ  تی مهتاب؟ با اون شخص  ی برا  ؟یواسه ک  یکنار گذاشت

تهوع  انگارو  که  ز  ابونیخ  ی تو  ی آورش  نه    ه ی  ر یبزرگ شده 

 !صدها سقف ریز  دمیسقف؟ شا

پدر و من؟   یتمام نشدن  ی هانی از دست توه   دی کش   غیج  مادر

حرمت  یخال و  هراس  هر  از  فر  ،یشدم  و  شدم  پوچ   اد یپوچِ 

 !آن هم بر سر پدر   دم،یکش

که عاشقشم   ینزن... به زن من تهمت    ی به زن مورد عالقه_

و    یِکه خائن و عوض  یاون  فه،یکه کث  ینزن... اون  یاَنگ هرزگ
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زالو بزرگ   هیو حال بهم زنه منم نه مهتاب.    پی چ   تشی شخص

انداخت   ی کرد زندگ  یو  جون  دو    یبه  هم  باز  و  مردم  دختر 

  به ذهنش هم    ی حق نداره تو  چکس یه   ه؟یباق  مت یقورت و ن

دن وگرنه  بگه  بد  م  ایمهتاب  بهم  قتل  زمیریرو  . عاشق شدم 

 ؟یکنیم ی نطورینکردم که ا

اش آزاد کرده گردنم را از قالده  گریکه د  یاز من  دیترس  پدر

 .یشده بودم وحش یسابقش نبودم، وحش یبودم و پسر اهل 

 گم یخب آروم باش... من که نگفتم عاشق نشو! فقط م  یخل_

بشو که به ما بخوره نه   یاشق زنع  گمیدرست عاشق بشو، م

 ...به

به    ام؟ی مگه من چه خر  م؟یهست   یبسه... بسه... مگه ما ک_

  شتر یهزار برابر ب  تشیواهلل قسم که مهتاب ارزش و شعور و ترب

  ؟ ینی منم بب  ی ها ی کثافت کار  ی ستیو بهتر از منه. چرا حاضر ن

بود بابا؟   یکرد ک  انتی که به دختر مردم ضربه زد و خ  یاون

ترب  ی من بودم! پسر  تو  از    یآفت  ،ی کرد  تشیبود که  بود که 
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دختر جوون   ی ندهیو آ  یوجود تو شکل گرفت و به جون زندگ

ب منم...  گناهکار  منم...  مقصر  افتاد.  ب  شرفیمردم   ارزش ی و 

من    انتیمقصره؟ خ   ی پس حاال بگو ک  ییمنم... صاحبِ منم تو

نه فراموش! چرا؟    شهیبه پناه و ظلمم به مهتاب نه جبران م

پرورش   تو  رو  انگل  منِ  ا  ی دادچون  نم  ی که  .  ی دادیکاش 

 ...کردنت ی پدر نیبا ا ی بدبختم کرد

کوتاه صورتش کش  پدر محاسن  به  را  ز  دیدستانش  لب   ری و 

من   ی برگشت به عقب و جا  صدایرا زمزمه کرد. مادر ب  یالفاظ

 .ستن یاِشغال کرد و شروع به گر  یصندل ی را رو

ها به خودت بعد از سال   ی نطوریتو رو پُر کردن از من که ا_

  ؟یکن  یسر من خال  ی هات رو روحماقت  ی جه ی نت  ی دی جرات م

هات خوندن که از چشمت افتادم؟ که پدرت  گوش  ی تو  یچ

 دم ی زحمت کش  ی چشمات؟ که هر چ  ی خار شده و رفته تو

به   بخاطر  براتون  رفت؟  هوا  تو  هیباد  پدرت   ی رو  ی دختر 

 ؟ی کار رو نکرد و تو کرد نیا وسفی ؟یستیایم
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[01.08.21 00:29] 

#۳۴۶ 

س  ی برا شدن  تنفس   امنهیسبک  راه  شدن  باز   ی قهیام  و 

 راهنم یپ  ییو  ابتدا  ی اشهیش  ی را جر دادم، دو دکمه   راهنمیپ

 .آشپزخانه افتادند ی هاک یسرام ی رو یبا ضرب آهنگ کوتاه

بابا    ؟ی اشتباه کرد  یگی بار هم نم  هیچرا    ؟ی ای چرا کوتاه نم_

  ک یسخته؟ مگه من قبول کردم که    نقدریمگه قبول اشتباه ا

 ...عمر اشتباه کردم مُردم؟ نه! خب چرا

 .دهانم ِیصف کلماتِ تو انیم دیدو

  دم،ید  هیتو رو سوا از بق  نکهیا  اشتباه کردم  هیآره من فقط  _

عصا رو  د  ی تو  افتخارم  باعث  و  باخ  دمیدستم  راحت    الیو 

اشتباه من   نیبرادرم رو بسپرم دستت... بزرگتر   ادگاریخواستم  

 نی! و من با قبول انیبود، هم  اقتیلیبه توئه ب  اندازهی اعتماد ب

جو   هی. اگه  ستمین  عاریب  تواشتباه از پا در اومدم چون مثل  
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واسه  ی دختر  ن یا  ی دیفهمیم   یداشت  رت یغ جر    قهیش  که 

 .نه حجاب داره نه آبرو ی دیم

 .گونه تهمت ناروا زدن به مهتابم نیانگار با ا کردیم کفر

بار هم    هیزن باحجاب داره چرا    رتیمرد باغ  یعمر گفت  هی_

باغ   ینگفت طرز فکر و   یچشم باحجاب داره؟ هر ک  تری مرد 

دشمن شما و خدا    ست،یرفتارش با شما متفاوت باشه کافر ن

م  هیفقط    ستین که دلش  که دوست    ی اونطور   خوادیآدمه 

 و مهتاب رو بخاطر د   یگیکه تو م  ییخدا  نیکنه! ا  یداره زندگ

مثل تو  ی ابنده  دونهیاز شالش کافر و فاسد م رونیتا تار مو ب

رو که اَنگ و تهمت رو مثل آب خوردن به جوون مردم برچسب 

ا  دونه؟یخوب خودش م  ی بنده   زنهیم که    ی نطوریآره؟ اگه 

خدا    هی  ی بنده   م یعمر فکر کرد  هیخدامون با هم فرق داره که  

حال   میهست نبود  یدر  نمیکه  قرار  غلط   ی زی چ  ستی!  ما  که 

اگه طرف انجامش    میواسه همه هم غلط باشه و بگ   میدونیم

کرده. خسته  غلط  کردداده پس  و   ی م  کردن  قضاوت  از  بابا 
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رفتار آدم  آدمگهید  ی هاحساب و کتاب  ما  پ  م ی.  نه    غمبرینه 

 ی خوایعمره که م  هی  ی افرشته نه رهبر پس با چه پشتوانه

انتخاب کنن که تو انتخاب   رو  ی راه  یمردم رو به زور وادار کن

بهشت؟ به تو چه؟ به من چه؟ من    شونیبراشون و ببر  ی کرد

 ه یشاهکار کردم بق  امی خودم برب  ال یاز پس مراقبت از نَفس و ام 

 .شکش یرو پ 

 ی و کرم رنگ سالن و مضطرب پا  کیمبل کالس  ی رو  نشست

 .را تکان داد اشی معلق در هوا

 ی باشم... حرفمم همون  تفاوتیمثل شما ها ب   تونمیمن نم_

  ی واسه خواستگار  زارمینم  تییدا  یخونه  ی بود که زدم، پا تو

بزرگتر رو   تیو رضا  ی خواستگار  نیدخترش. هر چند شما ا

 .د ینیبیاَدا و اصول م دیدونی ازدواج رسم و رسوم نم ی برا

ب  از زدم  ارونیآشپزخانه  مقابلش  پا  ستادمی.  را  سرم   ن ییو 

 .صورتش  دنی د ی داختم براان



1193 
 

دسته گل    هیبابا و مادرجون آخر هفته با  تو و مامان و خان_

 ی برا  ییدا  ی خونه  نیایبا من م  ینیریبزرگ و چند جعبه ش

کاش    دی بگ  کنمی م  ی کار  دیایاز مهتاب که اگه ن  ی خواستگار

و به   موندیم  نکهیرفته بود نه ا  نشون یب  وسفیآرشام هم مثل  

 .شدیآخر و عاقبت شوم دچار م  نیا

[01.08.21 00:29] 

#۳۴۷ 

دو   ییچشمانم زل زد. گو  ی سرش را باال گرفت و تو  عاقبت

چشمان سبزش حفر کرده که هر   ی در انتها قی چاله عم اهیس

 .ی نه راه نجات  ی دیدی م  ی دیام  ی نه کور سو  ی کرد ی چه تقال م

من  _ بقبجز  دلدادگ   شونهیکه  به  دادن  جون   تی دل  با  و 

 کار؟ یچ ی خوایمنو م  گهید کننی م تیهمراه

 .زدم ی در عمق نگاهش دست و پا م همچنان
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دخترش رو به    ی که بدون پدرش بره خواستگار  ی پسر  ،ییدا_

شون منت  میو نشون بد  میبر  خوامی. مکنهیقبول نم  ی داماد

گفت رقم   ییاگه دا  و از خدامه که دومادش بشم،  میرو برد

 د یبا  میگ یو م  می زنیباشه چونه نم  یچهار رقم  هیمهر  ی سکه

 یی زندا  گه. اهاستن یاز ا  شتریب  اقتشیهم باشه چون دخترت ل 

با  تو   ی خونه  هی  ی تو  دیگفت، دخترم  با    ی بزرگ و  باال شهر 

چشم چون    ی به رو   میگیشروع کنه م  شویکامل زندگ  هیزیجه

تو تو  ی خونه  ی دخترت  و  بوده  پرنسس   ی خونه  ی پدرش 

 .ملکه باشه دیشوهرش با

مبل و   ییو طال  یچوب  ی هارا گذاشتم دو طرف دسته  دستانم

 :لب زمزمه که ریکردم و ز میصورت پدر تنظ  ی نگاهم را رو

بخواد و سخت    ها ن یاز ا  شتریکه اگه هزار برابر ب  ییدا  جارهیب_

تو و شازده پسرت چه   دونهیباز هم ضرر کرده چون نم  رهیبگ

که لب     ی دختر  دونهی. نمشزکردهی عز  یبه زندگ  نیزد  ی گند

م م  ا یدن  کنهیتَر  پاش  روزها  زهیری رو  و  بخاطر   ییچه شب 



1195 
 

تَر شده. نم واسه   خوادیازت م  یوقت  دونهیپسرت چشماش 

عروس  بگ  یدخترش  خ  ی ر یمجلل  پ  یل یپسرت    ش ی وقت 

او    یپنهون تو  ی ها زن  وهیب  نیمثل  از    ی عزادار  بدور  محضر 

بخواد    یهر چ  یی چشم همه عقدش کرده و عروس شده... دا

 .چارهیباز هم کم خواسته ب

منِ بد   کردیآزرده خاطر م  اشی شانیکنار پ  ی برآمده   ی هارگ 

 .بار آمده را 

 !من پدرتم_

 :زدم لب

 !منم پسرتم_

 ی ا یاگه کوتاه ن کنمیم نتینفر_

 !ی ایاگه کوتاه ن کنم یم نیمنم تو رو نفرخب _

[01.08.21 00:30] 

#۳۴۸ 
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 گذره ی خدا ازت نم_

 انت یگناه و خ  نیا ی تو می... همکار بودنطوری از تو هم هم_

 پسرم  یش یم مونیپش_

 !بابا مونمیعمره پش هیمن _

نداشتم.    یستادگیا  ی نا  نیاز ا  شتر یبود، ب  یکاف  دم،یکش  عقب

م سبک  و  خانه  چ  مالش ین یسالن  از    ی خال  دمانیو 

شروع کرد    اشی اروشن و قهوه  یبا تِم استخوان  اشی دگیچ یپ

 .دنی دور سرم چرخ

زانوهات    یمونی گِل... از پش  ی تو  یکنیم  ریآرشام مثل االغ گ_

م گاز  م   ی ر یگی رو  افسوس  چرا    ی خوریو  احمق   ییهویکه 

شبه    هیرو    میهم برات ساخته بود  که با  ییزهای و همه چ  ی شد

 ی و به معشوق برس  ی عاشق شد  یکنی... فکر می کرد  رانیو

 ی هاارون ب  هیاحساست شب  نی!  ای تمومه؟ نه اشتباه متوجه شد
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اوا  ی رگبار  ه ی   یول  آور،جان ی برات جذاب و ه   لشیاول بهاره، 

 .کنهیت مو خسته  یمدت که بگذره عصب

اشاره   احساسم انگشت  نشانه باتعجب  خودش  سمت  را  اش 

ها به  وصله  نیها را راجع به من زد؟ ا حرف   نیگرفت و گفت، ا 

 !آرشام  چسبدیما نم

به داخل   به را رساندم  و خودم  باتوست  احساسم گفتم حق 

 .اتاق خواب

رو  پشت  موبا  ی از  و  افتادم  پدر  و  مادر  جلو  لمیتخت    یرا 

 .کردم پیمهتاب تا ی انم براچشمانم نگه داشتم و با انگشت 

زندان    چهی تو بودم و مهتابِ من چرا، باز امشب از در  یزندان_

 ؟ی امدین

 شب که باز  رهیت ی ا یما سر چه داشت با

 !ی امدین انیسرگذشت عشق به پا چون
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 ی . صداامدیهم ن  یپاسخ کوتاه  یگذشت و حت  ی ادیز  زمان

مادر با پدر باال گرفته بود. شجاعتِ من، دل و    ی ریدعوا و درگ 

ا از  زنگ    لمیهمه سال... موبا  نیجرات داده بود به مادر بعد 

را ز اسمش  بهتر  نیباتریخورد.  زندگ  نیو    ره یذخ   امیاشتباه 

 .کرده بودم 

که عمه زنگ   یچ   یعنی  ده؟ یم  ی چه معن  های مسخره باز  نیا_

آخر هفته م گفته  بابا  به  و  تو   ی تگارخواس  میایزده  مهتاب؟ 

دست   گهید  ؟یبفهم  نویا  ی خوای چرا نم  ی واسه من تموم شد

خ بخاطرت  سرم.  از  عز  انت یبردار  به    ی ها گناه   زانم،یکردم 

به   دم،قابل جبران کردم، قتل کر  ریغ   ی بزرگ کردم، خطاها

 زمی زنِ تو شدن همه چ  ی اعتماد پدر و مادرم پشتِ پا زدم... برا

 ...با زنِ تو گهیبار د هی زارمینم گهیرو باختم و د

[01.08.21 00:30] 

#۳۴۹ 
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نم  نباریا_ م  هیکه؟ عروس    یشیفقط زن من  .  ی شیخانواده 

 کنن،یو آشنا پاگشامون م  لیفام   ،یکنیلباس عروس تنت م

بدون    شی تجر  دون ی راه آهن تا م  ابونیعصرها همراه با هم از خ

د از  دستا  هی  دن یترس  م  گهی همد  ی آشنا  و    میریگی رو 

 .میزنی رو قدم م انهی خاورم ابونیخ  نیبلندتر

 .زد  ی بلند پوزخند 

 .ینیخوابم بب ی منو تو  زارمینم  گهیمحاله... د_

  م ییگویخوابم بود! نم  ی تا صبح تو  شبیخودمان بماند، د  نیب

تهد را  مبادا خوابم  تا  و د  دیبه خودش  رو  گری کند   میاهایبه 

 .سَرَک نکشد

 مهتاب من واقعاً تو رو دوست دارم _

کرد... لعنت به من که لبخندش را گرفته بودم و فقط    بغض

 .اشبغض داده بودم در عوض 
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خواستنت    نینداره نه ا  دهیفا  گهیکه د  گمیآرشام منم واقعاً م_

 !ی آخر کرد ی کردی م دیرو که اول با ی شجاعتت. کار نینه ا

برا_ آوردنت حت  ی من  به دست  خودمم   ی رو  ی تو   یدوباره 

. سرنوشت ناف  یستین  چکسیاز من مال ه   ری. تو به غ ستادمیا

پام... مهمه   ی سنگ بنداز جلو  یحاال تو ه   دهیمن بر  ی تو رو برا

چه    ییبرام؟ نه! من که مثل روز برام روشن آخر هفته تو و دا

به   یامتیچه ق  اباو بعدش ب  دیکنی با من و بابام م  ی برخورد بد

.  خوامتیچون م  ستیبرام مهم ن  یسرِ سوزن  یول  کنه،ی پا م

 !رو بخوام آخه ی اگهیکس د ستمیمن بجز تو بلد ن 

 .اشی تند نیا ی تند شد، من فدا لحنش

  ی ل یدردسر خ  ه ی  شم،یبرات دردسر م  ی ایکه اگه ن  ا یکوتاه ب_

 بزرگ 

 !شاخ و دُم داشت که من نداشتم؟ یوانگیزدم، د قهقهه

 .هیکاف نی نداره فقط باش هم یبیبرام دردسر باش ع_
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[01.08.21 00:30] 

#۳۵۰ 

تو  ی ها نفس  ی صدا از   ی تو  شدیم  فوت  لم یموبا  ی بلندش 

 .گوشم

ن_ آبرومون  چ  یدونینم  ؟یستیفکر  ا  گن؟یم  یمردم   ن یبا 

 ...نگذشته که ادیهنوز ز ،ی رفتارهات رسوامون کرد

ام  که شورش کرده   دانستمیم  دارم،یگفتم: دوستت م  یوقت_

 !...را ییرسوا  پوریام شو به صدا در آورده  امله یبر قب

 ” یغسان کفان“

 .خَش اشی تَرَک برداشت و صدا بغضش

... منِ خام با تو پخته شمیخامِ تو و عشق نم  با حرف   گهید_

 .نشدم، سوختم

 ی اقطع کردن تماس بدون ذره   یعنی  یبوق ممتدد گوش  ی صدا

 .بخشش  الینرمش و خ
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نم  ی روز  کی بود!    ب یعج کوتاه  از    آمدیاز خواستنم  و حال 

وقت خواستن  آدم   ینخواستنم...  از  را  مها   ،یکنی خسته 

 !...نیهم شودیم اشجه ینت

  م یشد و دوباره  آماجِ دردها  دهیبا ساعد دستم پوش  چشمانم

  .واضح شد

افسوس و حسرت، حال   امگذشته  از  ام  یام خال پر  با    دی از  و 

... داشتم نیهم غمگ  یمبهم و کم  امنده یو آ  یدلخوش  ی اذره 

  ر یی تغ  ی دور برا  انداختمیرا از درونم و اطرافم م  ییزهایچ  کی

 .کرده بودم  ینیب  شی که پ ی اندهیآ  نیا یاحتمال

ام  . حوصلهدیکشی پدر روانم را به چالش م  ی ها عربده   ی صدا

  ش ی انقضا  خیبود و تحملم تار  دهیتمام شده بود، صبرم سَر رس

 .شده بود  ی سپر
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مهتاب را نداشتم، اجازه    اج،یروزها که پر بودم از احت  نیا  در

اجازه را نداشته باشم،   نیداشته باشمش، حق داشت ا  دادینم

 .شدم یبودم که داشتم م ینیاز ا تری خب اگر بود من قو یول

در   داشتنش خانه  کرد،یم  غیرا  صاحب  مرمت    ی امثل  از 

پزشکمخروبه   ... مداوا  یاش  العالج  ماریب  ی از  اش... صعب 

  تش یرضا  ،یاش... صاحب دمگرسنه  را از نوزاد   رشی ش  ی مادر

 !...خشکش ن ی آبش را از زم  ی را از قاتل فرزندش... کشاورز

[01.08.21 00:30] 

#۳۵۱ 

 .مادر مرا کشاند به داخل سالن  ی ه یگر ی صدا

 ه؟ی چ نیمامان ا_

  ی از محتوا   یباز بود و کم  مهیتا ن  پشیکه ز  یچمدان بزرگ   به

 .زده بود اشاره کردم  رونی داخلش از آن ب

 مونمیخونه نم نیا  ی لحظه هم تو هی گهیمن د_
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 .گرفت سمت پدر  انگشت

برا_ رو  ی بمونه  کنه  خدا خرابش  تا  منت   ی خودت  سرت... 

کاخ هم باز برام    ی تو  ی سرم؟ تو منو ببر  ی زاریت رو م خونه

قبر. جوون عز و خانواده  زمیمثل  از خونه   ،ی دور کردش  رو 

و انتخاب    میتصم  هی  ی بار هم تو  هی  ،یعزت و احترام برام نذاشت

، همش  ی و باهام مشورت نکرد  ی و مشکل آدم حسابم نکرد

و من تحمل کردم بخاطر   ی دیم کش خودت رو به رخ خانواده 

تو رفتن، حاال که  از دستم  که   یاوج جوون  ی اوالدهام. حاال 

پر  الن یو  ی نطوریا و  تو که   شانیو سرگردان  با  بمونم  شدن 

بار   ر یهمه سال ز  نیاز خودم که ا  کشمیبشه؟ خجالت م  یچ

 .کردم و دَم نزدم یظلم و حقارتت زندگ

 .جلو داد  نهیحق بجانب س پدر

  ش ی پ  ی بر  ی خوایت دادم؟ ممگه شکنجه  ؟ی تو تحمل کرد _

بب  ؟یک برو  م   هی  یک  نمیاصالً  راه  رو  تو  ش...  خونه  دهیشب 

 از سر من و پسرم  نی ت دست بردارخودت و خانواده
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  .دمییهم سا ی رو دندان

از امروز تا آخر عمر    کنمی رو م  شیبس کن بابا... خودم نوکر_

نم و  ه   زارمی مراقبشم  پ  یچکسیمنت  ببره.   ،ی کرد  رشیرو 

 !ی کرد رمونیپ

ا  ی دسته  با  چون  نداشت  انتظار  پدر  گرفتم.  را   نی چمدان 

 .نداشت ییآشنا  میرفتارها

 ...صبر کن آرشام_

ب  دست با هم  را گرفتم و  از زندان روشن و    میزد  رونیمادر 

 ی و نوساز پدر. در را با شقاوت بستم و دستم را دور شانه   دیسف

 .مادر حلقه کردم

ا  تونمینم  گهیآرشامم من د _  گم یکنم، نم  یمرد زندگ   نیبا 

تو   یسن باعث سرافکندگ نیا ی تو گهیچون د  رمیگی طالق م

 .کنمیهم نم یباهاش زندگ گهید یول شم،یم وسفیو 
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که درِ آپارتمان را باز کرد،   دمی آسانسور، پدر را د  ی تو  میرفت

 .خوشبختانه درِ آسانسور بسته شد

  .شهیهمون م ی بخوا یقربونت برم. هر چ  ییمهم تو_

. دلم اشس یصورت خ  دنیرا گرفت و وادارم کرد به د  دستم

هر چ   فیح   یول  رم،یبم  خواستیم مطابق خواست    ی زیکه 

 .افتادیدلِ آدم اتفاق نم

 باباخان ی ببرم خونه _

 ...آخه_

 .دهانم ی گذاشت رو دست

من. االن    ی برا  ست یکجا بهتر از اون خونه ن  چیگوش کن... ه_

با محسن دعوام شده   فهمنیت معمه   ا ی  تییدا  ی اگه برم خونه 

سر لج    ت ییاز مهتابه و ممکنه دا  ی بخاطر خواستگار  گن یو م

 نکه یبه حال ا  ی وا   ستین  ی. االنشم راضادیو با دلت راه ن  فتهیب
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به دخترش    ییهات بهشون گفته و چه تهم  یبفهمه بابات چ 

 .زده

به س  سرش دامنه یرا چسباندم  بود  مادر  ! در همه حال  گری. 

ا  تش یاولو عذاب  و  رنج  متحمل  و  بود  و    ای دن  نیاوالدش 

  .هم تنها خودش  شیهاآدم 

 !...؟ی بود به مادر  هیشب  یعاشق ای  یبود به عاشق  هیشب  ی مادر

  ی اگر به جا  خوردی رقم م  ی گری ما طور د  ی همه  ی قصه   آخر

 .هم انتخاب  یو گاه   میکردیامتحان م  یگاه  ،یشگی اجبار هم

[03.08.21 00:18] 

#۳۵۲ 

 آلمان  _نیبرل

 :جوزف

 .میشد ادهی پ نمی لِو طاهور از ماش همراه 

 نگ؟ یپارک ی تو ی بریرو نم ن یچرا ماش_
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 .ستادم یرا دور زدم و کنارش ا نیماش

 هوا بخورم  کمی خوامیباال م امیمن نم_

 .دیکف دستانش چشمان خسته و خواب آلودش را مال  با

 اد؟ یوقت شب؟ خوابت نم نیا_

ر  ی موها ن  ختهیبهم  بامزه بازش چهره   مهیو چشمان  را  اش 

 .کرده بود

نم_ اادینه خوابم  از  قبل  بخواب  برو  تو    ابونیخ  ی تو  نکهی... 

 باال  ارمیها رو هم خودم م. چمدونیبش هوشیب

رو  دستش ورود  دیام کشگونه  ی را  رفتن سمت  از  قبل    ی و 

 :آپارتمان، گفت

 جوزف ری شبت بخ_

 پسر  ریشب تو هم بخ _
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بدنه  هیتک به  س  کیو    نیماش  ی زدم   میهالب   نیب  گاری نخ 

  ک ی   دیشا  کبار ی   قهیخلوت بود و هر چند دق  ابان یکاشتم. خ

 نی باران داشت. ا  ی . هوا بوکردیخودرو با سرعت باال عبور م 

 یخوب  اریسبب بس  فتادیکه در طول سال اتفاق م  ییهابارش 

 .آب و هوا شده بود ی دما ی متعادل ساز ی برا

د  نور کبابخانه   یتالیجی ساعت  کنجکاو   ی بزرگ   ی آدولف، 

  .کرد  داری ساعت را در ذهنم ب نیام در مورد اباسابقه

بود    رممکنیجالب و جذاب بودند. غ  میبرا  شهی ها هم ... راز راز

  ینشود. رازها گاه  ر ینفر غافلگ  کی فاش شود و حداقل    ی راز

 .آن فرد ناشناس  ی هابودند مثل راز ترانه  یمتیهم  مهم و ق

 ن یآسمان... سقف زم  ی سوق دادن دود سو  ی باال دادم برا  چانه

 ی پراکنده   ی با مختصر ابرها  ختهیبه رنگ زمرد کبود بود و آم

 ی بود برا  عتیقدرت فقط مختص طب  نی. و ای خاکستر   _دیسف

 .رهیکننده در آسمان ت رهی خ ری تصو ک ی جادیا
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 ؟یبرگشت یپسر تو ک_

[03.08.21 00:18] 

#۳۵۳ 

 .شد نیزم  ی متعجب آدولف باعث فرود نگاهم رو ی صدا

 ست ی ن شتریب ی اقه یچند دق_

 .امی به بازو دیمشت محکم کوب با

 میدلتنگت بود_

 .مشتش را مالش دادم ی منتقل شده از جا درد

 نطور ی منم هم_

 ؟ی داد شی دوستت کجاست؟ فرار_

پ_ مردِ  بردار  مریاوه دست  نشون  که  هم  اونقدرها  من   دهی! 

 .ستمیقابل تحمل ن  ری بداخالق و غ

 .اشسمت درِ کبابخانه  برگشت
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 !ی تنها و خسته که هست_

 .کردم دییپس با سکوتم تا بودم،

نم   ؟ی خوایم  یدنینوش_ ا۲ساعت    کنمیفکر   ن ی نصف شب 

د خبرنگار  صحنه   دا یپ  ی اوونه یاطراف  از  بخواد  که   ی بشه 

ش کبابخونه  ی جذاب و مهربون جلو  رمرد ی پ  هی تو با    دنینوش

 ها منتشر کنه... هست؟روزنامه  ی و تو  رهی عکس بگ

 .ام گرفتکرده بود خنده   فیکه خودش را با آن تعر  یصفات  از

 ر یمردِ پ  می... بزن برستین اگه باشه هم مهم_

  ی در ورود  ی جلو  یچوب  یو پشت  ی اَبر  منگاهیبا نش   یصندل  دو

را باز    یدنینوش  ی ها شه یباز کن ش  ی کبابخانه گذاشت و با بطر

 .کرد

 ر یبگ_

 .دمینوش یرا گرفتم و کم ی بطر

 ؟یخوابیتو هم مثل من ب ؟ی موند داریچرا ب_
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 .هوا تکان داد ی تو یرا کم اشیدنینوش ی شهیش

 خوابمیها نم من شب_

 ؟ی چرا؟ چه جور ؟یخوابینم_

 ی ورود   یحوال  ییجا  ابان،یرا دوخت به آن سمت خ  نگاهش

 .ساختمانِ من

و به تاوانش تا آخر    دم یخواب  دم،یخوابی م  دیشب که نبا  کی_

 .مونمیم داریها بعمر شب 

[03.08.21 00:18] 

#۳۵۴ 

 .اشمرخ یشدم سمت ن لیمتما  یصندل ی رو از

 زونیعلت آو  ؟یحرف بزن   شتریموضوع ب   نیدر مورد ا  شهیم_

بهم   ه؟یشب چ  مهیساعت و روشن شدنش بعد از ن نیکردن ا

ا  هرگز  که  باش  مطمئن  و  فاش   نیبگو  من  جانب  از  تو  راز 

 .نخواهد شد 
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 .د یرا بدون تنفس سَر کش  اشیدنیاز نوش یمیاز ن شتریب

  ...شی چهل و پنج سال پ_

 کنمی کرده بود و اعتراف م  رییسمت من. صورتش تغ   د یچرخ

از   زی را دوست نداشتم. سرخورده، لبر  ری شکل از آدولف پ  نیا

 .نبود دا یآن پ ی برا یان یکه پا یافسوس ممتد و رنج

  ک یشدم.    میاز اقوام مادر  یکیدختر    ی جوزف من دلباخته _

و چشمان بزرگ   دهیدختر الغر و بلند قد با صورت رنگ پر

 ی هیجور سا  کیبود،    رهیت  ی اهاش هم حلقهپلک  ریکه ز   یآب

  ی لی. اون هم منو دوست داشت، خ بایو در نگاهِ من ز  یعیطب

  ...قی عم  یلیپاک و خ  یلیخ اد،یز

 !بود  ب یعشق عج  ی هادگرگون شد. چقدر داستان   شی صدا  تن

ارتش آلمان خدمت کرده بود و چند   ی برا  یجوانپدرم در  _

ماه  شغل  و  شد  جدا  ارتش  از  بعد  مناسب    ی ر ی گیسال  رو 

برا  ی زیروم   ی هاو مادرم هم پارچه  دیخودش د فروش    ی رو 
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از    یلیمثل خ  مینداشت   یخوب  یمال   تی. وضعکردیم  ی گلدوز

ها از جنگ  کشور که بعد از گذشت سال   نیا  یگه ید  ی هاآدم 

  شه یم   یو حت  کردند یم  یهم با تلفاتش زندگ  دوم باز  یجهان

بق  ت یگفت، وضع به  بود  همسن   هی ما نسبت  بهتر هم  هامون 

  ست یچون حداقل پدر و مادرم هر دو زنده بودند و دو اتاق ب

بود  میداشت  ی متر ما  خود  صاحبش    ا یمزدور    هینه    میکه 

ب به محض  از  عالقه   انیدولت...  پدرم  و  مادر  اون دختر  به  م 

 ...آروم و محجوب که ی انتخابم استقبال کردن. دختر

 .به زبانم آمد ناخواسته

 بود؟ یاسمش چ_

 .مانیدنیتر از طعم نوشزد تلخ  ی لبخند

 ن یکارول _

  ی لب نجوا کرد، انگار که آبنبات  ر ینام را ز  نیو چند بار ا  نیچند

 .بردیلذت م نشیریو از طعم ش مکدیم
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  چ یدائم الخمر بود و نسبت به چهار فزندش ه  ن یپدر کارول_

چون دختر بزرگتر بود   نی. کارول کردیاحساس نم  یتیمسئول

 ی مخارج خونه همکار  ی هیته  ی ش بود با مادرش برا ساله   ۱۷و  

زنکردیم به  کردن  خدمت  سربازها،  خوابگاه  نظافت   ی ها. 

با جوزف  و...  م  نی کارول   ی هاانگشت  د یاشراف   ی دیدی رو 

 ی نازک بود و حت ریکه مثل حر  یبا پوست یو استخوان دهیکش

مشخص بود.   رشیاز ز  یبدنش هم به خوب  ی برجسته  ی هارگ 

 گم؟یم یچ یفهمی اون بودم پسر م ی وونهیمن د

[03.08.21 00:19] 

#۳۵۵ 

مندم؟یفهمینم داستان عشقم    ی!  نهاکه  به   اشی تلخ  تیبا 

  توانستم یبود قدرت درکش را نداشتم؟ من م  ده یسرانجام رس

اش حجم عالقه و عطش   کردیم   انیکه ب   یبا استفاده از کلمات

 !نسبت به وجود آن زن را حس کنم

 آدولف عاشق  فهممیم_
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 ی ه یرا کنار پا  اششه یو ش  یدنی کرد از نوش  یرا خال   اشی بطر

 .گذاشت  یصندل

 ی اگه یحرف کس د  چکسیه  گهیچون د  یفهمیمخوبه که  _

نم برافهمهیرو  من  برا  یزندگ   هیبتونم    نکهیا  ی ...   ی خوب 

مرد   ی ها براتالش کردم. ساعت  یلیهردوتامون فراهم کنم خ

عوض و  ساندو  ی ایبداخالق  م   چیکه  کار    فروختیکباب 

توالتش رو    فونیس  کردیمنو مجبور م  یگاه  ی. حتکردمیم

  کرد ی فکر م  دادی م  زیهم بکشم چون بهم کار و دستمزد ناچ 

اونقدر به من لطف کرده که اگه   کردی من شده. فکر م  ی خدا

پاک کردن خودش   ی من هم برا  ی هادستمال از دست   ی به جا

من    یکرده در حق خودش. ول  یاستفاده کنه باز هم کم لطف

م م  کردم یتحمل  چون  داشتم  هدف  چند    تمدونسیچون 

داره و ازم توقع   دیدختر هست که به من ام  هیتر  ن ییپا  ابونیخ

و کمبود غذا   یدوره بخاطر گرسنگ   کی داره نجاتش بدم. در  

 یکه به مغازه   ی شده بود. چند بار  ادیز  یلیشهر خ  ی تو  ی دزد
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ها دستبرد زدن صاحب کارم فکر کرد بهتره شب   یکباب فروش

با   ؟یننگهبا  ی  محتاج برابهتر از منِ  ینباشه و ک  یمغازه خال

سکه چند  کردن  تا    اضافه  کنه  متقاعدم  تونست  حقوقم  به 

  ده یکه از پدرش به ارث رس  کتیچوب محکم کر  هیها با  شب

تو امغازه  ی بود  با  و  بخوابم  اخت  یسالح  نیش  در   ارم یکه 

هاش  گوشت  یچند گرم   ی هاگذاشته از پس مراقبت از بسته

س  هی.  امیبرب الغر  و  یجوون  انواع  کمبود  با  و   نیتامیساله 

  اج ی! جوزف پول و احتادیدر مقابل ده جوان دزد و ش  نیپروتئ

م باعث  پول،  به  شکل  شهیداشتن  نوع  ب  ی هر  رو    یعدالتیاز 

  ...یتجربه کن

داستانش بود    انیپا  دنی. دلم در تب و تاب شندیکش   ی بلند  آه

تر و ناگوارتر از  تب تلخبه مرا  انشیکه پا  دانستمیم  یو به خوب

 .داستان من است

اومد دم مغازه و گفت آدولف    مهیسرآس   نی روز عصر کارول  هی_

م به    خواد یبابام  بده  منو  سرگردها   یکیبااجبار   ی از 
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پ  ی بازنشسته  هم  خودش  از  که  ازم    رتر ی ارتش  بزرگتره.  و 

و هر چه زودتر برم    رمی پدرش رو بگ  ی خواهش کرد که جلو

 مپُر برم. نرفت   بی با ج  خواستمی نرفتم چون م  ش،ی خواستگار

م بطر  خواستمیچون  چند  به    ی قبلش  بدم  و  بخرم  شراب 

نرفتم چون...    اد،یپدرش تا دست برداره از سرمون و کوتاه ب

 ؟ی دار گاریجوزف س

  کرد ی م فیاو که تعر ی برا یکی. دمیکش رونینخ از پاکت ب دو

 .دمیشنی خودم که م ی برا یکیو 

[03.08.21 00:19] 

#۳۵۶ 

غروب و بعد از رفتن صاحب مغازه،    ی کایچند وقت بعد نزد_

و   اد یمسافت ز  دن یکه بخاطر دو  یاش در حالبرادر شش ساله 

 ف یکاغذ کوچک و کث  کهیت  هیاومد و    زدینفس منفس  یطوالن

خواهرم داده تا به دست تو برسونم.   نویبه دستم داد و گفت، ا
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  ی سرعت  همونسوال هم بهم نداد و با    هی  یحت  دن یفرصت پرس 

  .شد دی چشمام ناپد ی که اومده بود برگشت و از جلو

 .گذاشت و فشرد  اشنه یس  ی را رو  دستش

هنوز هم اون کاغذ رو دارم. با خط افتضاح و ناخواناش نوشته _

مون منتظرم  لف امشب ساعت دوازده شب سر کوچهبود، آدو

  ی چون پدرم منو در عوض چند بطر  میباش تا با هم فرار کن

پول به اون سرگرد داده و فردا صبح    ی و مقدار  ی شراب فرانسو

 ر ید  کنمی . آدولف ازت خواهش ممیتا با هم ازدواج کن   ادیم

ساعت سر  و  اگه    ینکن  البته  برسون...  رو  خودت  گفتم  که 

 مگه نه؟ ی ! دوستم داری تم داردوس

را   ش یهابود که اشک   ی بار  نیدوم   نیو ا  ختی اشک ر  آدولف

خبر    دنیبود و بعد از شن   شی بار چند سال پ   نی. اول دمیدیم

بار تجاوز به او،    نیدختر بچه که بعد از چند  ک یربوده شدن  

در خارج  یکنار چاه فاضالب جانشیجان سپرده بود و جسد ب

 . شده بود دایپ  خیاز شهر مون
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خ _ ا  دمی ترس  یلیجوزف  د  ن یکارول  نکهیاز  کس   ی اگه یبا 

نبود. ما   یفکر فرار هم اصالً راه حل درست  یازدواج کنه، ول 

. تا قبل از دوازده میدوست هم نداشت   کی  یحت  نیخارج از برل 

همون ذهنم   ی که اجرا نشده و تو  دمیشب چند تا نقشه کش

م شکست  برم  با  تا  بستم  رو  مغازه  شب  اون  شد.  با   و واجه 

  نکه یشدم از ترس ا  مونیراه پش  ی انهیصحبت کنم. م  نیکارول 

دزدها به مغازه بزنن و صاحب مغازه هم تمام پس    گردمیتا برم

نمونه   یبرام باق  یچی و ه  رهیاندازم رو به عنوان خسارت ازم بگ

خاطر دوباره   نیرو از دست بدم. به هم   نیکارول   شه یهم  ی و برا

داخل و با خودم گفتم صبح    شتمقفل مغازه رو باز کردم و برگ

  نکه یقبل از ا  اون سرگرد حرومزاده، دنیقبل از رس  رم،یزود م

ح  پدر  عوض  وونیاون  کارول   شیو  کس   نیبخواد  به  رو  من 

 ی کنیزودتر از اونچه که فکرش رو م  یبده... و گاه  ی اگه ید

م  شهیم  رید دستت  از  فرصت  وقترهیو  رس  ی .  من   دم یکه 

هوا پرپر کرده بودند. اون    ی بود تو  لگ  ک یرو که مثل    نیکارول 
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اومده بود و عشق    جاسوس  قبل از طلوع آفتاب  ی حرومزاده 

بکنم؟ مادرش    تونستمیم  کاری چ  گهیمن رو برده بود و من د

نکردم؟ که    ی کرد که چرا کار  ن یو نفر  دیبه سر و صورتم کوب

دخترش هفت ساعتِ تموم پشت قاب پنجره انتظارم    یچرا وقت

دخترش رو با موهاش تا   یسراغش؟ چرا وقت  فتمنر  دیرو کش 

اسم منو   ادیو فر  غیو اون با ج  دنیسرگرد کش   نیماش  ی تو

پرس ازم  تا کمکش کنم؟  نبودم  زد  ن  دیصدا   ومدم؟ یکه چرا 

قبل از رفتن گفته که آدولف عاشق من نبود   نیگفت، کارول

دوستش    نکهیکه من بخاطر ا  ی !... در حالومد؟ین  نی هم  ی برا

 .کردم و نرفتم  اقتداشتم حم

[03.08.21 00:20] 

#۳۵۷ 

انگشتانش گذاشتم   ی دوم خودم اقدام کردم و ال  گاریس  ی برا

 .دی لرزی ها مکه از شدت دردِ مرور جراحت آن روز 
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جنازه _ بعد  روز  جلو  نی کارول  ی سه  و  برگردوندن  در    ی رو 

نخونه دوام  انداختن.  سرگرد    اوردهیشون  تفنگ  با  و    ه یبود 

 .کرده بود یسر خودش خال ی گلوله تو

ترسناک  کبارهی  به طرز  به  و  من  به    یبرگشت سمتِ  زد  زل 

خ آب  سی صورت  چشمان  اشکم.  از  تابش    اشی شده  بخاطر 

تر شده بود  نور چراغ کبابخانه داخل صورتش، روشن  میمستق

  ده یتن  شی هاهیاز خون در اطراف عنب   یکینازک و بار  ی هاو رگه 

 .بود

 ؟یآدولف خوب_

خوب نبودم.   چوقتیتا االن ه  دمیسر  ریکه د  ی از اون روز_

ساعت   نیلحظه هم خوب نبودم. ا  ه یمن چهل و پنج ساله که  

 هیبمونه    ادمیتا    شهیدرِ کبابخونه هم هر شب روشن م  ی رو

و مدام    دیشب تا طلوع آفتاب انتظار من رو کش  مهیدختر از ن

  دن یرس   ریساعت د  کیبه ساعت نگاه کرد. تا فراموش نکنم  

که    ی هر عابر و مشتر  خوامیعمر رو داره. م  کی   ی قدرت نابود
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زمان   ی متوجه  ییروشنا  نیا  ی بواسطه   کنهیعبور م   نجایاز ا

رو به فردا موکول نکنه    یچی عجله کنه و ه  دنی رس   ی بشه و برا

  ی بگم و تو هم حق ندار  ی زیچ  خوامی نم  گهی... بسه! دخوامیم

 .زمن یجوزف وا  یبپرس یسوال

 متاسفم_

 خودم متاسفم  ی منم برا_

نخ س  از روشن   ی برا   گرید  یکیمانده    یباق  گاری چهار  خودم 

بار در طول    نی اول   ی پُک زدم. برا  لترشیکردم و محکم به ف

خوب بودن    ی چند سال رنج و درد، خدا رو شکر کردم برا   نیا

 .کرده بود دایمشترکش که دوام پ یو زندگ ایهمسر بات

به زمان  _ االن  تا  از جنگ    ؟ی توجه کردجوزف  وحشتناکتر 

ن  نیهم متوجه  ما  و  وقتمیست ی زمانه  م   ی.  ه  گذرهیکه    چ یبا 

التماس و  برنم  یخواهش  عقب  گاه گردهیبه  برعکس   ی.  هم 

چ   شهیم هر  م  یو  نم  یکنیتالش  ا  ره یجلوتر   تِ یواقع  نیو 
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 گفتی ... مادرم مستین  بایپنهان سنگدل بودن زمان اصالً ز

 ی ول  شه،یحل م  زی مرور زمان همه چو آروم باش با    زی نر  شکا

نکرد، بلکه    دایپ   امی هام التشد نه کمتر. زخم   شترینشد! دردم ب 

که زمان در حق من    یانتیشکافته شد. بعد از اون خ  شتریب

برا کرد  تالش  بارها  ا  ی کرد  با  ساعت   جاد یجبران   یحداقل 

 دانستم یلحظات شاد رقم زدن و من قبولش نکردم. چون م

  ع یبا آن طرز فج  نیذات زمان خائن است. بعد از رفتن کارول 

از کشته  انبوه  و   ی هاو به خاک سپردنش در گورستان سرد 

هم با آن دفن   ی شاد   ،ی ماریو ب  ی و تلف شده از گرسنگ  یجنگ

راحت    الیو آروز را دست همان زمان سپردم تا با خ  دیشد. ام

بعض  میبرا بگذارد...  سر  درمان   شانتیخاص دردها    یپشت 

با   ی درمانش کرد و تو ناچار  شهینم  یراه حل  چی و با ه  ِیریناپذ

تو ه  شهی مداوا م  نیگزی. مدارا جا یکن  ی اون درد زندگ   چ یو 

 .یبکن یتونینم یغلط

[03.08.21 00:21] 
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#۳۵۸ 

  .ابانی کنار خ ی ماندم به حفره  رهیخ

 !بنظرم وحشتناکتر از زمانِ نیو ا_

رو  شیهاشانه صندل  یپشت  ی را  گو  ی کوتاه  کرد.  بار    ییرها 

  ی برداشته و رو   ش یهاشانه  ی از رو  قهیچند دق  ی را برا  ینیسنگ

 .من گذاشته ی هاشانه

  ی به طور عاد  عتیقشنگه چون طب  یلیخ  زییفصل بهار و پا _

مشهیم   بایز د  یدونی .  آلمان  جنوب  در  بهار  شروع    رتر یچرا 

 شه؟یم

مان به موضوع مورد بحث   ی او شصت درجه  صدیس  ر ییتغ  کی

از تصور دچار شدن   کرد؟ یداد. آدولف داشت با خودش چه م

که تنها هستم و   یبه سن او در حال  دنیبه سرنوشت او و رس

 به  گرددی برم  شی ها سال پ به ده   امی زن در زندگ  نیحضور آخر

 .دمیخود لرز
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 هوا؟  نییبخاطر رطوبت پا_

 .برخاست

ما در فصل    ی برا  ی... بهار واقعزمنیجوزف وا  یدرست گفت_

آب و هوا هم از   ن یو بهتر  شهیها آغاز م با زمان شکوفه  ل یآور

 .یماه م

 .برخاستم منم

 آدولف؟ _

را به هم چسبانده و با حلقه کردن    یهر دو صندل  ی های پشت

آن سع بلند دا  یدستانش دور  با هم  را همزمان  دو  شت هر 

 .کند

بخوا   ی اگه ید  زیچ_ که  بدون  ی مونده  من  مورد  جوزف    یدر 

 زمن؟ یوا

 :سوال نیا دنی پرس ی خودم جرات دادم برا به
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کارول _ از  د  ی برا  ن،ی بعد  زن  داشتن  تالش   ی اگهیدوست 

 ؟ی کرد

ا  قصدم فهم  نیاز  را  ا  د ی سوال  به  را  لبخندش  شکلِ   نیکه 

 .داد لی تاسف آور تحو

س_ وفات  از  الماغوط   نهیپس  محمد  همسرش  از  الصالح 

او زن د  یخواهینم   ای: آدنیپرس از  باش  ی گریبعد   ؟یداشته 

م ستارگانند،  او  از  بعد  زنان  تمامِ  خاموش   گذرندیگفت؛  و 

ا  شوند،یم قبرش  بر  و  است  آسمان  که  اوست   نگونهیفقط 

 .آرام گرفته است دخترک جهان نیآخر نحاینوشت: ا

[03.08.21 00:22] 

#۳۵۹ 

پابانیخ   ی تو  برگشتم مثل چند ساعت  داشتم    ش ی . دوست 

از کبابخانه   زانی را داشتم و همچنان به ساعتِ آو  امی کنجکاو

چشم   م  کیبه  نگاه  بعضکردمی راز  براقصه   ی.    ف یتعر  ی ها 
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بعض نبودن،  قشنگ  نم  یکردن  فاش  تر  جذاب   شدنی رازها 

 .بودند

 جوزف؟ _

 ی تا رو  اشی که بلند  یروشن  راهنی با پ  زایرا بلند کردم. ال  سرم

  نم ی به لباس خواب نبود کنار ماش  شباهتیبود و ب  شیزانوها

  .بود ستادهیا

 ؟یکنی م کاریچ  نجایسر و وضع ا نیوقته شب با ا نیا زایال_

گام   با گام   ی هابرداشتن  هر  با  همراه  آمد.  من  سمت  بلند 

 ییگو  نشست،یتنش م   ی و دو مرتبه رو  شدیاش بلند م لباس 

مرا    ی... با چنان شدتکشدیاش نفس ملباس ساتن   ریبدنش ز

 .شدم  لیدر آغوش گرفت که به سمت عقب متما

تراس _ از  مدام  روزه  چند  بود جوزف،  تنگ شده  برات  دلم 

 د یکه شا  کنمیرو چک م  ابونیخ   ی ت و توخونهم چراغ  خونه

 یخوابیبودم و از سر ب  دی. امشب که کامالً ناامیبرگشته باش
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باز کردم، ماش رو  رو    دم یرو د  نت یپنجره  با سرعت خودم  و 

 ...رسوندم بهت تا

و من    مانیهردو  انیفاصله انداخت م  یشد و چند قدم  جدا

 .بردم یاش به سر ممنتظره   ری همچنان در شوک حرکت غ

ا_ بود.  شده  تنگ  برات  رفت  نی دلم  که  روز  و   ای تالی ا  یچند 

ت تراس خونه   ی از تو  ایو    ابونیخ  نیا  ی تو  یحت  تونستمینم

 دمی. فهمدمیسال انتظار و درد کش  نیچند  ی به اندازه  نمتیبب

حت بودنتِ  فقط  مهم  ا  یبرام  دونستن  نبودنم   نکهیبا  با  تو 

االن   نیو هم  مبه بعد فکر نکن  گهید  خوامی. میش یخوشحال م

 .بهت دارم یبهت بگم که چه احساس

 ی اش تا مچ پاهاشانه  ی شُلِ بافته شده رو  ی موها  ی از رو  نگاهم

لباسِ   نیاش در رفت و آمد بود. رنگ پوستِ گرمش در ابرهنه 

 ی اد یو ز  زیچشم عموم، شهوت انگ  ی حضور جلو  ی نامناسب برا

 .جذاب شده بود 
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 ؟یمتوجه رفتارت هست چیه  زایال_

به   خوردی گرمش م  ی هارفته را دوباره برگشت. نفس  ی هاقدم

گلو ا  امی پوست  و   نیو  سخت  و  آزاردهنده  لحظه  آن  در 

 .تحمل بود رقابلیغ

نشدن از    ر یهام سجوزف اجازه بده خوب نگاهت کنم، چشم _

فقط بزار صدات    یگیم  یچ  ستی. برام حرف بزن مهم ندنتید

... من فقط در کنار تو دل  رمیآروم بگ  یکم  به گوشم برسه و

 .بندمیم  یبه خوشبخت

افتاده بود؟ بهتر    یچه اتفاق  ابانیخ   نیمن! امشب در ا  ی خدا

لِو طاهور باال م را با    امی داریو ب  رفتمینبود از همان ابتدا با 

تو زدن  سپر   ی تو  دنی کش  گاری س  ایتخت    ی غلت    ی تراس 

 !کردمیم

 ...تو زایال_



1231 
 

رو   انگشتش  تماس    ی را  از  داد.  فشار  محکم  و  گذاشت  لبم 

 .بستم  خیلبم سر تا پا   ی انگشتش رو

و هزاران    یهست  یکه تو آدم معروف و محبوب  دونمیمن م_

  ار یدختر مثل من وجود داره که عاشق تو هستند و تو هم اخت 

نباشکدوم   چی عاشق ه  ی دار ا  ،یشون  حق رو    نیاما من هم 

 .شم و همچنان هم عاشق تو بمونمدارم که عاشق تو با

[03.08.21 00:22] 

#۳۶۰ 

 ی تو  ی ابوکسور حرفه   کیمثل مشت    اشیاحساس  ی هاحرف 

. دستانم را از دو طرف بدنم جدا کرد و در شدیم   دهیدهانم کوب

 اشی چسباند و نگاه توس  امنه یرا به س   شیهادست گرفت. شانه

 .را گرفت دمید ی فضا ی جلو

  ا ی  یدوست داشته باش  ،ینکن  ای  ی تو قبول کن  زمن یجوزف وا_

برام نداره   یتیاهم  گه یناراحت د  ای   یبش  یعصبان  ،ینداشته باش
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هم به فراموش   ی لیکه عاشقت هستم و تما  گمی و صادقانه م

بوسه ندارم که ه  ی کردن  تکرارش هم  چیاون شب  ! مشتاق 

 .هستم

رو  ی اه یثان و سع  ی پلک  عم  یهم خواباندم  نفس   ی قیکردم 

 ده یمن چسب  ی نه یبه س  زایبود چون ال  رممکنیغ  نیبکشم و ا

بود و من از داخل در حال ذوب شدن بودم. احساساتم برخالف 

بق با  ا  ه یبرخورد  برابر  متغ  ن یدر  صورت   ری دختر  آزادانه  و 

  دا یپ   شیعشق گرا  ی احساسم به سو   نکهی... از ترس اگرفتیم

به تکاپو واداشتم و متن  میهاکند لب  آماده   یرا  را که ذهنم 

 .مکرد  یکرده بود را سخنران

 د یجد  ی عاشقانه  ی رابطه  هیشروع    ی الزم برا  یمن آمادگ   یول_

اما من اون    ،ی درک کنم که منو دوست دار   تونمی رو ندارم! م

رو کامل کنه   تی زندگ  تونهیم  یکنی که فکر م  ستمین  یشخص

داشته    ی اخانواده  یتونیخوشبخت. تو در کنار من نمو تو رو  

ا  ی به طور جد  چوقتیو من هم ه  یباش موضوع فکر   نیبه 
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 تمیفکر کردن بهش ندارم. چون اولو  ی هم برا  ی انکردم و عجله 

خودم هست. من   یم و کارهام و مسائل مربوط به زندگحرفه 

برامدت دارم  روح  ی هاست  سالمت  تالش    ی برگشت  خودم 

وقت نرسه،   جیه  کنمیکه فکر م  ی و قصد دارم اگر روز  کنمیم

تقس  میتصم د  میزندگ   میبه  شخص  در    ی اگه یبا  گرفتم 

 .نسخه از خودم باشم نیترو موفق نیترسالم

حرف   رتیح  قلبم گفتن  از  بود  بدون   ییهازده  عقلم  که 

ال  بود.  داده  فرمان  من  به  او  از    ن ی بدون کوچکتر  زا یمشورت 

 ی صورتم عمر داد و با صدا  ی همچنان به نگاهش رو  ی رییغت

 :بغض در امان نمانده بود، گفت خونیکه از شب فشیلط

جواب ندادن   ی تو هستن برا  ی ها بهانه  هانیجوزفِ دروغگو... ا_

دل و  من  احساس  بدم   ی برا  یمحکم  ی هال یبه  ادامه  تا  من 

ا با  نکن که  تو... تالش  به  رو  از    ها من روحرف  نیاحساسم 

نشدم و نخواهم شد.   وسیمن هرگز از تو ما  ،یخودت دور کن 
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سابقه داره،  قدمت  من  خ  یطوالن  ی احساس  پس    ی ل یداره 

  .ی ببر نیاون رو از ب یتونینم یراحت و الک

نوک انگشتان   ی تکلمم را کامالً از دست داده بودم. رو  قدرت

نگاه  ستاد یا  اشی پا به  دادن  ارتفاع  با  مستقو   ی تو  میاش، 

 .نگاه کرد میهاچشم

من    ی برا  شهی. از امشب تموم مدنمیبسه وانمود کردن به ند_

حت  یپنهون   ی نطوریا و  داشتن  هم    یدوسِت  خودت  از 

که از همون اول عاشقِ تو،    قتیحق نیگفتن ا ی برا  ترسمینم

  .من بودم

توسچشمانش به    اش،ی... چشمان  گذشته    یکس  ادیمرا  در 

 !که وجود نداشت انداختیم

 بس کن _

 .لبخند زد شیهاغفلت کرد و با وجود اشک چشم  شی هالب
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و بدون عشق حالت خوبه   یهست  ی قو  یهر چقدر وانمود کن_

هم   وا   ی دیم   یسوت  ییجاها  هیباز  و    زمنِیجوزف  مغرور 

آدمکدندهی هر  نها  ی...  تو   یکیداره    اجیاحت  تی در   یرو 

تقالها  شی زندگ به  که  باشه  ب  ی داشته  و   هاشی داریشب 

  .خاتمه بده شی روزمرگ ی هایوسیما

رو  با لبخند  درون   شی هالب   ی حفظ  اشک  همانطور  و 

 .شد  دیچشمانش از من جدا شد، دور شد، ناپد

 ...یتالیجی سمت ساعت د  دیاش چرخرفته ری از مس سرم

 ده یآنقدر مرا فهم  یهمه مرا شناخته بود؟ ک  نی زن از کجا ا  نیا

 !بودم دهیبود که من نفهم

برا  ن یکدام  در را  ترسم    د یجد  ی رابطه   کی شروع    ی رفتارم 

م  دهید و  آمادگ  دانستیبود  احساس  اعالم  توان  زبانم   ی که 

 !...دوباره عاشق شدن ندارد  ی قلبم را برا
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از ک  ن یا  ،یلعنت ب   یزن  و  نفوذ کرده  تمام وجودم  قلبم در  ر 

 نداشتم؟ یکه من تا امشب از آن اطالع  کردیم یحکمران

حرف او چه بود که وانمود   گفت؟ی وسط چه م  نیا چشمانش

 !ست؟ ین بهیبا من غر کردیم

[04.08.21 23:49] 

#۳۶۱ 

 آلمان  _نیبرل

 :پناه

 .شکالت را باز کرد و سمتم گرفت ی بسته  نیامیبن

رابطه   ی برا_ خودم  چون  گرفتم  ندارم.   یخوب  ی تو  باهاش 

شد که    ی با دندون درد سپر  م یدوران نوجوون  ی روزها  شتر یب

 .بود  های نیریشکالت و ش نیبخاطر خوردن هم

بود، بسته را گرفتم و   بینوع رفتارش غر  یو حت  اشیمهربان

 .تشکر کردم ی با لبخند بزرگ
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 متفاوت با تهرانِ  یلیخ  نیلبر_

از    طیرا سمت مح  دستم را  انگشتم  اطرافم دراز کردم و  باز 

اِلمان   عتیعناصر طب  ی دور بر رو  ی فاصله داخل شهر    ی هاو 

 .دمیکوب

آب و هوا و رفتار و   نطوریها و هممثالً نوع و شکل درخت _

 ها پوشش آدم 

رو  اشی طب  نکیع از  باالتر    اشین یب  ی را  چشمانش  سمت 

 .دیکش

پوشش هست و نوع آب و هواش هم با کشور تو    ی آزاد  نجا یا_

برل  یلیخ و    ی شهرها  ن یاز سبزتر  یکی  ن یمتفاوته.  اروپاست 

سرسبزتر به  دن   نیقراره  عاشق   لیتبد  ایشهر  مادرت  بشه. 

 .شهر نیا ی سرسبز

  ی کیشکالت فرو بردم و پر سر و صدا    ی را داخل بسته  دستم

 .آوردم رونیب



1238 
 

 ؟ یبا مادرم خوشبخت ؟یهست  یراض تیاز زندگ نیامیبن_

مس  هم دادن  ادامه  به  که  ادامه   ی سنگ  ریچنان  مقابلمان 

 .نگاهش را برگرداند سمتِ من م،یدادیم

ثابت کردن که قدرت   یرانیا  ی ها. زن ادیز  یلیخوشبختم، خ _

 رو دارن  ی خوشبخت کردن هر مرد

کوچک  طلق گاز  و  کردم  باز  را  محتوا  یشکالت  و    ی به  گرد 

 .زدم  اشی اقهوه

. در مورد نیخوشحالم که هر دوتون در کنار هم خوشبخت_

که در هر کل    یبدون  دیهم با  ی رانیا  ی هانظرت راجع به زن

 .ستنین شون مثل مادرم استثنا هم وجود داره و همه 

فرو برد و   اشره ی ت  نِیشلوار ج  ی پشت  بیرا داخل ج  دستش

 :گفت اشلیخروج موبا نیح

 !یصادق  یلیتو خ_

[04.08.21 23:50] 
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#۳۶۲ 

دندانم رفت...    ر یفندق برشته شده بود ز  کیشکالت که    مغز

 .داشت ی رینظیطعم ب

 ازت بپرسم؟  گهیسوال د هی تونم یطور هم تو... م ن یو هم_

 البته _

شده بود را فرو دادم  نیریشکالت ش ی دهانم که با محتوا آب

 :دم یو مردد پرس 

 ...ی مسلمون شد نکهیاز ا_

من   یدستاورد و شانس زندگ  نی پناه، مسلمون شدن بزرگتر_

 .بود که بواسطه عشق به دستش آوردم

 ی که گذاشتم لَق بود و مشت  ی سنگ فرش بعد   ی را رو  امی پا

شد به ساق   دهی سنگ فرش پاش  ریآبِ گل آلود جمع شده ز

 .امیشلوار آب

 ی وا ی ا_
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 امی پا ی آورد و جلو رونی ب بشی از ج یدستمال  عیسر نیامیبن

 .زانو زد

 کنمی نگران نباش االن پاکش م_

 .را گرفتم و وادارش کردم به برخاستن  شیهاشانه

 ... بهتر شد هی... کافنی امیممنونم بن_

و بعد از مچاله کردن دستمال و پرت کردنش داخل   برخاست

 :، گفتسطل زباله 

 م؟ینیبش ی خوایم_

  کی  ی که در محوطه   ی سبز  ی سمت فضا   میبا هم رفت   همراه 

 .پاساژ بود

 نی بش نجایا ایب_

و  میکه با آفتاب گرم شده بود نشست یتخته سنگ بزرگ ی رو

 ی ریتصو یرا چک کردم. بک گراند گوش لمیمن بالفاصله موبا
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من بود. ناخودآگاه   ی بایو ز  یدوست داشتن  ی از توماس و لنا 

 .شکل گرفت میهالب  ی رو ی لبخند دنشانیبا د

 از توئه  یومیمد  ز یسا  گه یتو هستن. توماس که د  هیشب   یلیخ_

بزرگ    ی هم بعد از دنبال کردن مقصد نگاهم لبخند  نیامیبن

 .زد  تمندانهیو رضا

که   یعیطب  یکه دوستت داره ازدواج کن  یبا زن  یخب وقت_

 اره یب ایدوباره تو رو به دن

[04.08.21 23:51] 

#۳۶۳ 

 .دمیبوس یگوش ی صفحه  ی را از رو صورتشان

 .پدرم هستم هیشب  یلیمنم خ_

  .را گرفت از من و به دور دست دوخت  نگاهش

 یرانیمرد جذابِ ا هی. دمیمن عکس پدرت رو د دونم،یم_
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 و نرم هستن  با یز یلیلنا هستم خ ی من عاشق موها_

اش را باز  آرامش طلق   تیها را برداشت، در نهااز شکالت   یکی

 .کرد و به دستم داد

بلند و بور که در    ی خواهرم بودم. موها  ی منم عاشق موها_

  کرد ی که بازش م  یبودند، وقت  بایالعاده زانتها موج داشت. فوق

که باد در   شدیم  ی گندمزار  هیشب  دیکشی و شانه رو داخلش م

 .زده شد  شه یاز ر ز یکه با داس ت ی گندمزار ده،یچی اون پ

ن  فش یتعر  ی انتها به  توجه کردم.   مرخشیباعث تعجبم شد. 

 .شده بود بی صورتش با درد و لحنش با اندوه ترک

 ؟ ی ماریچرا؟ به خاطر ب د؟یموهاش رو تراش_

 .گرفت از من و تمام رخ داد مرخین

فرقه_ در  پناه  مهمتر  ی هانه!  از  عفت  ارتدوکس   نی مختلف 

در باب   ینید  ی ها گروه   نیا  ی محور   دهیهست. عق  ینیارکان د

ا با  نهیعفت  زن  بپوشونه. خ   ی مو  دیکه  نامحرم  از  رو  ودش 
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  س ی کاله گ  لهیسر خودشون رو بوس  ی ما بعد ازدواج مو  ی هازن

  تررانه ی . و در موارد سختگپوشوننیهمسر م  ری از غ  ی روسر  ای

دختران  باهم  بتراشن.   ی موها  دیمون  ته  از  رو  خودشون 

بود   ری و سختگ  ی العاده مذهبمرد فوق   کیپدربزرگ من هم  

 یه یمن و خواهرم و بق  ی رو رو  شرانه ی که آداب و اصول سختگ

  .کردیم  ادهی هاش پنوه

که ساده    دمیکش  میبه موها  یعمو افتادم و دست  ادی  ناخودآگاه

سنجاق سرِ    کی  لهیاز آن به وس  یپشت سرم رها شده و قسمت

 .جمع شده بود ی فلز

 ی موها  زن سالم و بالغ با  کی  دنی وحشتناکه! د  یلیخ  نیو ا_

 .ستین ندیخوشا یچشم  چیه  ی برا دهیکامالً از ته تراش

 یی دوخت. جا  یقبل  ی نگاهش را از من گرفت و به جا  مجدد

بار درختان به   ی هاشاخه  ی از ال به ال   یحی که آفتاب تلو پُر 

 .دیتابیکوتاه م ی هاسنگفرش و چمن  ی رو
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  ی باورهاشون بجنگم و وقت  نی کردم با ا  یسع  نیبخاطر هم_

تغ به  شدم  مجبور  خوردم  شکست  به   رییهم  خودم  دادن 

 .اکتفا کنم ،ییتنها

[04.08.21 23:51] 

#۳۶۴ 

 !وسفیمثل _

العمل  وسفیاسم    دنیشن  با داد،    یعی رطب ی غ  یعکس  نشان 

 !چرا؟

 اوه حق با توئه_

واکنش   خواستی نم  دلم مورد  کنجکاودر  چون   ی اش  کنم، 

بود   ی به اطالعات محدود  یمنته  وسفیاز    نی امی شناخت بن

  .کرده بودم فیکه من در موردش تعر

 ؟ یکنیفکر م یپناه به چ_

 ...تو و ی هابه حرف _



1245 
 

  ا یماخوذ به ح  ی بزنم چون در کنارش، حالت  ی حرف  نتوانستم

حد با او    نیا امن بود و هنوز ت  ی داشتم. در هر حال او ناپدر

صم و    کردم ی نم  تیم یاحساس  عشق  مورد  در  بخواهم  که 

را    انیدادم بحثِ در جر  حیاحساسم درد و دل کنم پس ترج

 .ادامه بدهم

قوم لِو   ی و بخصوص آلمان، برا  ییاروپا ی در کشورها یزندگ_

  یی هات یبخاطر آداب و سنت و محدود  ست؟ی طاهور سخت ن

 که دارند؟ 

 ی فیپا انداخت. باد لط  ی جا به جا شد و پا رو  یتخته سنگ   ی رو

وز به  موج  دنیهم  شروع  و  ها  داخل چمن   ینرم  ی هاکرده 

 .دادیها را نوازش مو گل کردی م جادیا

همه   یلیخ_ در  که  آلمان  در  نه  . گهی د  ی کشورها  ی سخته 

مسلمان در هر صورت   ا ی  یحیمس  ای  یباش  ی هودینداره    یتفاوت

عنوا  یوقت کشوربه  در  مهاجر  د  یکنیم  یزندگ  ی ن   نیکه 
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د  شی رسم زندگ  نیخالف  هست  که   یتو  اونطور  کردن 

  .ستیراحت ن ی خوایم

از    ی. من عکسکنهیجلب توجه م  یلیهاتون خپوشش زن _

و روز تولد توماس و لنا    مارستانیب  ی که تو  دمیخواهرت رو د

 .اهیپوشش بسته و سر تا پا س کیگرفته شده بود، 

 .کرد ی دستش شروع به باز  ی شکالت تو یطلق خال با

زن  ی تعداد_ عنوان    ی هااز  به  چادر  از  من،  پوشش   هیقوم 

م  ی برا  ی سراسر استفاده  اندامشون  و    کننیپوشاندن 

م مستور  روبنده  توسط  هم  روبشهیصورتشون  البته  نده  . 

ن عق  ست یمعمول  به  برم  ده یو  طرف  اگه    گرده،یاون 

اندازه  شون ی ریسختگ  هم   ی به  رو  روبنده  باشه  پدربزرگم 

 .کننیچادرشون م مهیضم

زن _ تمام  م  ی هاو  کمال  با  قبول    نیا  لیقومت  رو  پوشش 

 کنن؟یم
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[04.08.21 23:51] 

#۳۶۵ 

برخنه!  _ مخالف  جوزف  و  من  که  و    یهمونطور  آداب 

از دخترها هم به سن قانون  هی  می باورهاشون بود که    یتعداد 

و آلمان   خیاز مون  یهاشون جدا شدن و حتاز خانواده  دنیرس

 .هم رفتن 

 به نظر من حق  داشتند _

 ی کرد و به فکر فرو رفت. انبوه  د ییام را تاجمله  ن یلبخند ا  با

و نگاهِ من در سه جهت به گردش درآمد.  لم داد    نمانیسکوت ب

با سن مردم  رفتار  ی هااکثر  و  از    ی متفاوت  بود  که مشخص 

نهاد  رباز ید وجوشان  فضا  نهیدر  از  است  اطراف   ی شده  سبز 

 .کردندی حداکثر استفاده را م

 خونه؟ میبرگرد ی خوایم_

 .انداختم یدور دستم نگاه یصورت  یساعت مچ به
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 میبهتره برگرد آره دلم تنگ شد _

بسته  برخاستم موبا  ی و  با  همراه  هم  را  رو  لمیشکالت    ی از 

  ی شلوارش را که رو  نیهم چ  نیامیتخته سنگ برداشتم. بن

ا  ی هاکفش  کنارم  کرد،  صاف  قدم    ی برا  ستادیاسپرتش  هم 

 .بازگشت ریمس ی شدن تو

  یی ابتدا  ی دو دکمه  ی فاصله  انی ام  از مانگشت شست و سبابه  

 ن یبه پالک و لمس اسمش. ا  دنیرس  ی کرد براگذر    راهنمیپ

  ...ادی از دستم برم یدلتنگ  نیبود که ح ی تنها کار

 ...؟ متیمحض، نِشان از که جو نشانِیب ی ا

 !...متیگشت در تو هر دو جهان از که جو گم

نرده   چند نصب  اطراف محوطه   ی فلز  ی هاکارگر مشغول   در 

 ی عمران  رات یتعم  ی اهم در حال انجام پاره   گریبودند و دو مرد د

. ابانیوارد شدن به خ  ی برا  می در دستِ اجرا. به ناچار دور زد

بن  نیح جلو  سمت  برداشتن  مورد    یاطالعات  ن یامیقدم  در 
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جاذبه و  سک  دادیم   نیبرل   ی هافرهنگ  در  من  گوش    وتو 

آسفالت و جلوتر از جسمم   ی و نگاهم رو  شیهاسپرده به حرف 

بود. زانو زدم و    وسفمی  دمیدیخودش بود. اشتباه نم  بود که...

شده   فیآن کث  ی چند رد پا رو  ی را که به خاطر جا  یتراکت

نزد و در  برداشتم  نگه داشتم.    نیکتریبود  از چشمانم  فاصله 

بود و با لبخند دستانش را   ستاده یچهره آشنا ا  ی اکنار خواننده 

ح چشمانم  بود.  گرفته  آغوش  کرد  رتیدر  شروع  به    زده 

تراکت کنسرت، چند شماره تلفن و    ی رو  ی هاخواندن نوشته

پ سالنِ  نام  و  اجرا  مکان  و  اسم   ربولزی آدرس  باالخره  و 

 !و لِو طاهور زمنیها، جوزف واخواننده 

 !پناه _

تکان دادم.   یبه سخت  کردیم  ین یجسمم سنگ  ی را که رو  سرم

 .کنارم زانو زد و مچ دستم را گرفت نیامیبن

 ه؟ یلِو طاهور ک  ه؟یک نیا_

[04.08.21 23:51] 
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#۳۶۶ 

 از من؟  شتریشده بود حال و روزش، ب آشفته

ش_ و  بگ  میخواستیم   وایمن  اجازه    وسفی  م،یبهت  خودش 

 .مینزن یحرف چکس ی خودش بود که به ه ی خواسته نینداد. ا

خ  نشستم کنار  سابانیهمانجا  به  را  تراکت  داغم   ی نه ی. 

غوطه و  شچسباندم  شهد  در  شدم  از    ی نیریور    افتن یکه 

 .قلب ناآرامم  ی کرده بود به سو   دای وجودم راه پ  ی ام توگمشده 

اروپا    ی تو  وسفی_ و  هزاران   تی شخص  هی آلمان  با  محبوبه 

 طرفدار 

از خواب نبودنم دوباره    نانیاطم  ی را باز کردم و برا  چشمانم

تا مِه اشک را   زدمی تراکت را نگاه کردم. پشت سر هم  پلک م

اشک  کنم.  پاک  چشمانم  ه  شعوریب  ی هااز  با   چوقتی چرا 

 نداشتند؟  ی اانه یمراعات م

 ست؟گه یچند روز د ی تراکت برا ی رو خیتار_
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 اد یفر  ی برا  زدیزار م   می. گلومیموها  ی رو  دیدست کش  ینگران  با

 .دنیکش

برا   وسفی.  ستندهیآ  ی هفته   ی کشنبه ی  ی برا_ جوزف   ی و 

 یباور کن  یتونی. نمکننی زنده برگزار م  ی اجرا  هیطرفداراشون  

 .یمحترم و دوست داشتن نیمردمِ برل ی که چقدر برا

 !شده بود ی... معشوق عالمافتمیرا  امگمشده 

با_ مامان  م  د یاما  من  دور  دونستیم  یوقت  گفتیبه    ی از 

 !کشمی روز زجر و عذاب مهر   وسفی

. نگاهم به ستمیبا   میپاها  ی را گرفت تا کمکم کند رو  میهاشانه

افتاده بود و به خوب به   ی زیکه چ  کردمیاحساس م  یدوران 

 .نمانده است امییتشنج نها

فرغون  کارگرها مصالح   ی هاو  از  انعکاسپر  از    یشان،  محو 

  ء ی محوطه و چند ش  ی از خاک تو  یرهگذر، تلِ بزرگ  ی هاآدم 

  ...تراکت و ی رو وسفی ریتصو م،یبه س هیشب  یِمنحن
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 ...نه مامان نه وسفی. نه دیکردی کار رو با من م نیا دینبا_

که    یچند تکه اَلوار بود و کارگر جوان  دم یکه د  ی زی چ  ن یآخر

 ی ا ی به دن  ایدن  نیاز ا  کبارهیبود... به    شانییمشغول جا به جا

به   یمنته  یبه راه  هیشب  ییبه جا  مطلق پرتاب شدم،  یاهیس

 .قیعم یخواب

[07.08.21 22:39] 

#۳۶۷ 

 آلمان  _نیبرل

 :طاهور لِو

نرم مبل فرو   منینش  ی مبل و صورتم را تو  ی افتادم رو  دمر

 .کردی بردم. مغزم از فکردن درد م

 ...دنیاشتباه د  الِ یخ  میتسل  تیفکر و فکر و فکر و در نها  یه

 لِو طاهور؟ _

  جوزف وادارم کرد به بلند کردن سرم یمحکم و عصب ی صدا
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 بله؟_

رفتار    ی نطوریا   یستیاحمق ن  یپسربچه   هیبس کن! تو که  _

 یکنیم

رو   وزن را  ت  ی بدنم  داشت،  مالقات  قرار  انداختم.   پ ی آرنجم 

جمله   کی زده بود و اگر بخواهم نظرم را راجع به او در    یرسم

 .العاده شده بودفوق م،یبگو دی خالصه کنم با

 .اد یبهت م یلیخ  راهنتی کت و پ یرنگ مشک_

 .ستادیبود، ا ی کنسول که کنار دَر ورود ی رو ی نه یآ مقابل

خواستم؟ من رو احمق فرض  من از تو در مورد ظاهرم نظر  _

 ؟ یکنی مسخره عوض م  نقدریکه بحث رو ا  ییهازمان   یکنیم

 ک یو چشمانش را بار  نهی. پشت کرد به آدمیبلند کش  ینفس

 .کرد

 ؟یزنیتَوهمِ که م نایا ؟ی دیتو مواد نکش_

 .دادم  ه یمبل تک  یتکان برخاستم و به پشت  هیگرفت. با    امخنده 
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داشته   قتیحق  یکنیکه فکر م  ی زیچ  ی رو  ی پافشار   یعنی_

 ؟یمتوهم بنظر برس هیبق دیاز د  شهیباعث م

 .کراواتش را محکم کرد  ی و گره نهیبرگشت سمت آ مجدد

م_ تشنه سراب  تشنه   نه،یبیآدمِ  هم  ... دارید  ی تشنه   ،ی اتو 

 .ی ری نفر رو با اون اشتباه بگ هیکه  یعیطب

 ی او در هاله   های تماشاچ  تیجمع  انی پناه در م  ریدلگ  ی چهره 

حباب در نگاهم رها   کیهر لحظه مثل    ،ییو روشنا  یکیاز تار

 .و بالفاصله نابود شدیم

حتماً   نجامیمن ا  دونستیحق با تو باشه. پناه اگه م  دیشا_

 .. با شوهرش، آرشامدنمید اومدیم

[07.08.21 22:40] 

#۳۶۸ 

 .ستادیو مقابلم ا  زیپشت کرد به م را دور زد و  هامبل
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ا  یعنی_ که هنوز هم چشمت دنبال   یآشغال هست   نقدریتو 

 زنِ برادرت هست؟

سوال رفت و متاسفانه   ریشکست، دلم شکست، شرفم ز  غرورم

 .داشت قتیسوال حق نیا

 تونمی فراموشش کنم... من... خب من نم  تونمیمن فقط نم_

 یم رو به دست باد فراموشساله  نیعشق چند  یراحت  نیبه ا

 .بسپارم 

اش مشغول شد، انگار  دور مچ  Roger Dubuis بند ساعتِ  با

  وار ید  کیبه دل    دهیکه زده بود مشت کوب  ینه انگار با حرف 

 .استخته ی سست و آن را فرو ر

نداره    ی باد_ م  تینها  وسف،یوجود  وانمود   رسهیتالشت  به 

 یول زدن خودت توو گ  هیچشم بق  ی جلو  یکردن به فراموش

  ه ی و منم    یستی ذهنت... ناراحت نشو از حرفم چون تو تنها ن
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بود که شوهر    یها چشمم دنبال زنآشغالم مثل تو که تا مدت 

  ...داشت

شده   ی موها  ی رو  دم یکش  دست کوتاه  حدامکان  ام. تا 

 :که ادامه داد به گفتنِ دی را د امی آشفتگ

 دا یدست پ  تیه موفقخوب و زود ب  نقدریا  میمن و تو اگه دار_

مون هست... دلِ شکسته و عشق ناکام   نی بخاطر هم  میکنیم

 .رو فراموش نکن نیهنر است. ا ی عذاب عشق، الزمه

 .بامداد خسته کیاما مثل  د،یدرخشی م صورتش

  ست یزود ن  ؟یقرار داشت   یساعت چند با صاحب کمپان  ی برا_

 رفتن؟  ی برا

 :بازگشت به اتاقش گفت ری مس در

قرار مالقات    یآلمان  هیسروقت حاضر بشم چون با    دینه من با_

 .ادیسر وقت م شهیهم یآلمان  هیدارم و 
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ممکن است آن شخص پناه    نکهی فرار از فکر کردن به ا  ی برا

  یو به طور تصادف  دمیجلو کش  زی بوده باشد خودم را سمت م

 ز ی م  ی که مرتب رو  ییهارا از وسط ورقه   از صفحات نت  یکی

 .دمیکش  رونیشده بودند ب دهیچ

 رسم؟ی که چطور بنظر م پرسمیو االن ازت م  _

کت و شلوار مارکدارش، غرور    متش،یعطرگران ق   نیسنگ  ی بو

او  نگاهش و صورت اصالح شده  ی تو از  برازنده   کی اش  مرد 

 .ساخته بود

ندارم مدل   یشک  ی شدی... تو اگه خواننده نمی شد  رینظیب_

 .ی شدیم یموفق

[07.08.21 22:40] 

#۳۶۹ 

 .اقیاشتیزد، سرد و ب ی لبخند
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کار  وسفی_ هر  تو  و  من  هم   میکنیم  ی چرا  چقدر  هر  و 

چرا هر    ست؟یباز هم حالمون خوب ن  میاریبه دست م  تیموفق

 شد؟   میباز هم از ته دل خوشحال نخواه  میکنیچقدر تالش م

 .و چشم دوختم به چشمان سبزِ روشنش برخاستم

شده که   دا یالعاده پ دختر فوق   هی...  ی و تو از کور  ی من از دور_

ن و  داره  دوست  خاطر خودت  به  رو  تو  وسط   مهی واقعاً  شب 

و تو قدرت    گهیش بهت مباشجاعت از احساس عالقه  ابونیخ

... اگه از دستش  ی رو ندار  ر ینظی ب  فرصت  نیو درک ا   دنید

د  ی بد عمر  آخر  تا  تکرا   نیا  گه یممکنه  برات  نشه.    رفرصت 

که دوبار به    ستیاونقدر مهربون و بخشنده ن  ا یدن  نیجوزف ا

 .آدم فرصت بده هی

نم  نگاهش بود.  من  به  حرف  چه   ی تو  دانمیبدون  ذهنش 

از چشمانش بفهمم که با   شدی راحت م  نقدریکه ا  گذشتیم

 .است ریخودش درگ 
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 جوزف؟ _

 .برداشت زیم  ی را از رو چشیو سوئ لیموبا

 !بله_

  ی لیقشنگ تو رو بخواد خ  نقدری زن عاشقت باشه و ا  هی  نکهیا_

خوب لعنت  هیحس  نه؟  خ   ی مگه  مرد   ی شانسخوش  یلیتو 

 !یهست

 .اشجگاهیبه گ دیانگشت اشاره کوب با

 ی شیم وونهیکم دکم ی ار تکون خورده و د نجاتیتو ا_

گفت و    یآرام  ر یمرا به خنده وا داشت. شب بخ  انشیب  طرز

  .در رفت ی سو

  دا ی پ  نه یآ  ی خودم تو  دنیبه د  یبی عج  ل یکه کردم م  اشبدرقه 

کنسول گذاشتم تا ستون بدنم شود    ی کردم. کف دستانم را رو

 .نهیدل آ  ی و گردنم را خم کردم تو
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قرمزِ    شرتیپهن شده و ت  ی هاکوتاه شده، شانه  ی ادیز  ی موها

ورژن از    نیام. ابه تن شده مرا متفاوت ساخته بود با گذشته 

 ن یبزرگتر  ریو تعب  تیخودم را که آغشته شده بود به طعم موفق

نم  م،یایرو د  یول   شناختم،یخوب  از    دنیبا   ز ی چ  ک یخودم 

 !از قبل مطمئن شدم... رشد کردن قشنگ است شتریب

برق را فشردم و به روشن ماندن تنها   ی هادیکل  کیبه    کی

و   یتوس  ی از وسط سقف سالن اکتفا کردم. فضا  زانیلوستر آو

  جاد ی ا  ری دلگ  ییادغام شده و فضا  یعیطب  یکیخانه با تار  یمشک

 .کرده بود

 ی تالش بهار برا  نیآخر  ی که نشانه  ییتراس باز بود و بادها  در

  .خانه در رفت و آمد بودند ی بودند تو ییخودنما

پر از    بِیافتاد به درختان س  ادمیهوا و    ی مالش رفت از بو  دلم

اش بابا و درختان به ثمر نشسته خان   اطی دار حو کُرک   زیبرگِ ر

فصل را    نیبودم چون ا  گانهیفصل... من با بهار امسال ب  نیدر ا

 .در غربت بودم
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[07.08.21 22:40] 

#۳۷۰ 

از حضور جوزف است و    یبه ذهنم آمد که خانه خال  ناگهان

دومتیغن  یعنی  نیا خواب  اتاق  سمت  باشتاب   ی برا  دم ی... 

 ش ی داینامرتب و مچاله شده پ  یِ روتخت  ری. زلمیبرداشتن موبا

تماس   کیدومم را روشن کردم و    مکارتیکردم و بالفاصله س

 .برقرار 

 ...بوق، چهار بوق، شش بوق و کی

 اد ی صدات نم زم؟یعز ییالو... الو... پناه جان تو_

پُر از آب...   ی بابا سنگ شد و چشم من تُنگِ بلورخان   ی صدا

 .صورتم  ی شد رو ی شکست و آبش جار

 اد؟یالو... صدام م_

بشنود از    ییصدا  میبابارا محکم گاز گرفتم تا مبادا خان   لبم

 اشی وفایگمگشته و ب وسفی
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 پناهه؟  ه؟یک_

ا  ی صدا آمد که مدام  از پشت خط  از    نیمادرجون  را  سوال 

 .دی پرسیبابا مخان

همه مدت   نیسرد و سخت. من چگونه ا  کیسرام  ی رو  افتادم

 !صداها را؟ نیاز صاحب ا ی دوام آورده بودم دور

 !نبود که ی دیام یجان سخت نیبه ا مرا

 ه ی تماس را قطع کرد. تک  ییصدا  دنیاز نشن   وسیما  بابا،خان

را گرفتم... مادر   ی بعد  ی مبل و باعجله شماره   ی ه یزدم به پا

تماس گرفتن و حرف    ی بار  بعد از چند  کنمیپاسخ نداد، فکر م

 .و آدم پشتِ خط شماره  نیبود از ا دهی نزدن ترس

داشت؟   ی ادهیمادر کنارم نبود چه فا  یمن بود، ول  ی اگر برا  ایدن

نداشت بدون حضور   یبودن در بهشت هم ارزش دلخوش  یحت

 !مادر
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پدر  دلم بود،  هم  پدر  دست   ی تنگِ  از  بود  گفته  بارها  که 

تنگ شده و جانش به   شی مثل گور برا  ایدن  نی من، ا  ی کارها

آرشام هم که عشق مرا برده و   ی برا  یاست. حت  ده یلب رس

 .بردی را از داشتنش م ای دن فیکِ

در آن سمت سالن   انویزدم به دلم و خودم را تا کنار پ   چنگ

 .دمی کش نی زم ی رو

. آشغال و به پناه فکر کردم   آدم  ک یقول جوزف باز شدم    به

دوست   ی برا  آمدیاز دستم برنم  ی بود و کار  امی مقصد دلتنگ

 .از دست دادنش شهیهم ی قبولِ برا ینداشتنش و حت 

او توانسته بود و دمش هم   یول جوزف کنار آمده بود؟ خب 

نم من  اما  م  توانستم،یگرم،   توانستم ینم  خواستممیبخدا 

از    ی خبری دور شدن از او؟ ب  ی برا   ن یاز ا  شتری وگرنه فاصله ب

  شتر یگمنام ماندن از نگاه او، ب  ی مدت؟ برا  نی از ا  شتر یمن، ب

 حد عوض شدن؟  نیاز ا
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که نکردم    یکسب فراموش  ی برا  کردمیم  دیبا  ی چه کار  گرید

 !در غربت؟ بِیمنِ غر

[07.08.21 22:40] 

#۳۷۱ 

او   دنید  خواستیدلم م   نکهیا  از پناه توهم و سراب نبود و 

اما ته   خورد،یآن کنسرت بود حالم از خودم بهم م  ی واقعاً تو

ام  کیدلم   دلدار  یعوض  دیحس  وقاحت  با  که  بود   ام ی هم 

 .دادیم

از دو متر بود نشستم. درِ بزرگش را    شتریکه ب  ییانویپ   پشت

باز قرارش    مهین   تیکوچکش در وضع   ی ه یباز کردم و با کمک پا

 .دادم

انگشتانم با   ریانگشتان شست هر دو دستم و سپس سا  ابتدا

ز احساس  و  ترانه   هاهیکالو  ی رو  ادیشدت  و  زدند   ی اضربه 

 .دلم  یسروده شد توسط تنگ
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  می زندگ ی بود چند سال تو یکی-

 ونشم یمد امویمن کل دن که

  شهش ی که هنوزم دلم پ یکس

 که هنوزم مثل جونشم یکس

  هایی که هنوزم تو تنها یکس

 شهی براش تنگ م یلیخ  یوقت دلم

 هام ی سازم که دلتنگ ی پا رمیم

 آهنگ شه هی نیشعر غمگ کیبا  

  ستمیایکه رو صحنه وا م یزمان

 که چشمم تو مردم گُمه  یزمان

  بار از خودم ه ینپرسم  محاله

 !مردمه؟ نیا نیامشب اون ب یعنی

 بار از خودم  ه ینپرسم  محاله
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 !؟ یعنی قرارهیاونم مثل من ب  

 کنه؟ی شعرمو زمزمه م کدوم

 ؟ی عنیآهنگمو دوست داره  نیا 

 هنوز  رمی صحنه م ی که رو یزمان

 از بغض و تب شمی که پر م یزمان

  یصندل نیآخر  ی رو  محاله

 شب  هی نمیاونو نب نیع یکی

 شب  هی نمیاونو نب نیع یکی

 ستمیایکه رو صحنه وا م یزمان

 که چشمم تو مردم گمه  یزمان 

  بار از خودم ه ینپرسم  محاله

 !مردمه؟ نیا نیامشب اون ب یعنی

  بار از خودم ه ینپرسم  محاله
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 !؟ یعنی قرارهیمثل من ب  اونم

 !کنهی شعرمو زمزمه م کدوم

 !؟ی عنیآهنگمو دوست داره  نیا 

شد و حساب زمانِ    میآهنگ تنظ   تمیبا ر  ام هیهق گرهق   ی صدا

نواختن و خواندن و از اول تکرار کردن و دوباره تکرار کردن و 

 .... از دستم در رفت دوباره 

عقل و وجدانم    نکهیبا ا  یاز انتظار حت  شد یخسته نم  چشمانم

 .است دنیکه قرار بر تا ابد ند کردندیمدام گوشزد م 

 !...را یکردنِ بدون عاشق یبلد نبودم زندگ من

[10.08.21 00:07] 

#۳۷۲ 

 :آرشام

صورتش    ی تو  ختیری بازش را که م  ی موها  تی با عصبان  مدام

ز سف  ریبه  ادی کشیم  دشیشال  با  منم  دلِ  حرکتش    نی. 
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 ی دسترس  نیبه ا  کردندی و دستانِ دلتنگم، حسادت م  رفتیم

 .شیراحت او به موها

خسته _ نمونده... گهید  هی کاف   ی کردم  آرشام  برام  آبرو   ...

 .معطل من شدن شگاهیآرا ی تو های مشتر

نما  ینگاه به  لوکس   شگاهیآرا  یرونیب  ی گذرا  و  اش بزرگ 

 .انداختم

 ؟ی دیم تی از من اهم شتریها ببه اون یعنیبه جهنم. _

د  کی دست  و  نشاند  کمر  به  را  رو  گرشی دستش    ی را 

 .بود یگز کالفه ا ی اش نمودگذاشت. ژست اشی شانیپ

  ری چرا گ  شون؟گهید  یکیسراغ    ی ریهمه دختر چرا نم   نیا_

تو؟    ی که به قول بابات وصله ناجورم برا  یبه من؟ به من  ی داد

اسمش قسم   ی اهل بازار رو   هی بابات اسم و رسمش معتبره و  

 ...پس  شنوهیدختر هر کس بزاره نه نم   ی دست رو خورنیم
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از او،   شتریاش را محکم گرفتم. جا خورد، من بدستم چانه   با

 .از خودش وصل کند ریغ  یچون حق نداشت مرا به کس

االنشم    ؟ی دیفهم  یزنی ها محرف  نیباشه از ا  ی بار  نیآخر_

 ؟ ی دیآخر فهم مینکن بزنم به س ی شدم پس کار وونهید

شده    یدهان ماه  هیاز فشار دستانم جمع شده و شب  شی هالب

را به عقب    میهااش را از اسارت دستم آزاد کرد و شانه چانهبود.  

  .هل داد 

آلوده شدم و به    یاز دستِ تو... به خاطرت به همه گناه  ی وا_

  ن یهزار بار مُردم از ا  ی خواست خودت ازت جدا شدم و روز

نقطه از زمان که بدونِ    نیبرسم به ا  نجایهمه درد و رنج تا به ا

 .کردن رو بلد شده باشم یتو زندگ

  ن یو از ا  کردیم   قی تزر  میهارگ  ی درد و زهر را تو  ش یهاحرف 

 .ری در تمام تنم سراز قیطر
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 ی ها چشم  ی مثل سگ جلو  رم،یم یم  ی دوستم ندار  گهید  یبگ_

  دن ی. االنشم هر لحظه بدون تو نفس کشدمی خودت جون م

 .من حکم مرگ رو داره ی برا

لب نجوا    ریو ز  اششگاه یمجاور درِ آرا  یسنگ  واریزد به د  هیتک

 .کرد

 ی ر ی خدا نکنه بم_

[10.08.21 00:07] 

#۳۷۳ 

  

هنوز هم دلواپسِ من بود،  مگر آدم    ن؟یبزرگتر از ا  یدلخوش

 !که دوستش نداشت دلواپس شود  یکس ی برا  توانستیم

 کنم برات مهتابم؟ کاریچ_
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متما  سرش شانه  لیرا  و کرد سمت  برداشتم  قدم  چند  اش. 

کوچه و   ی تو  ی و کنجکاو رهگذرها   ری گی بدون توجه به نگاه پ

 .فاصله، مقابلش قرار گرفتم تیعدم رعا

که گذشته رو فراموش    گمیو بهت نم  یمنو ببخش  خوامینم_

عاشقم   خوامیهام محاله، فقط م خواسته  نیا  دونمیکن چون م

ها و  مون... با عشق تمام ناممکن اول رابطه   ی مثل روزها  یباش

 .شهیها ممکن ممحال 

و    دیکش  اشیبا خطوط صورت  د یجلوباز سف  ی به مانتو  یدست

 .پوزخند زد 

مونده برام که  بخوام دوباره    ی ز ی باز هم عاشقت بشم؟ مگه چ_

  باهاش سر عشق قمار کنم؟

 .پشت سرش  وار یبه د دیاز کنار سرش عبور کرد و رس دستم
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تا گذشته برات کمرنگ بشه. اونقدر لحظات    کنمیم  ی هر کار_

فکر کردن به  ی برا  ی اریکه زمان کم ب زنمیخوب برات رقم م

 .بجز امروزت ی هر روز

... قرارمیش را دوخت به چشمان برا باال گرفت و چشمان  سرش

 .چشمانم هماهنگ شد   ی قراریاش با بنگذشت که نگاه  ی زیچ

 ی پا  نکهیبه ا  کردمی اصرار م  ییروزها   هی!  یکنیم   تمیاذ  ی دار_

و حاال ازت خواهش   یبمون  شی که من بودم و گرفت  ی میتصم

 ؟ یکنی م  دمیتهد  هاتام یپ  ی ... توی منو نخوا  نقدریکه ا  کنمیم

نم کوتاه    یبگ  یتونیم  ی چه جور  ؟یکشی خجالت  بابام  اگه 

بابام    ی رو  ی وت  ی خوایم  ؟یگی گذشته رو بهش م  ی ماجرا  ادین

دخترت آدم حسابت نکرد و بخاطر من پشت   ی و بگ  یسیوا

 و زنم شد؟ آره آرشام؟  زی کرد به همه چ

 .را  شیهاحرف  کردی م یهمراه  یبا اصالت بغضِ
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  ی زی چ  هیبودم    یکنم. عصبب  ی کار  نیمن غلط بکنم همچ _

  ی داشتنت با همه و حت   ی برا  نکهیگفتم؟ ا  یگفتم... بهت چ 

داشتنت    ی که با خودت هم برا  ستیقرار ن  یول  دم،یخودم جنگ 

 !بجنگم

  د یدردم هر روز با  نیتسک   ی مهتاب؟ حالم بدِ و برا  ینیب یم  منو

 د ی که گفتن نبا  ی . به عشق توئه که رفتم سمت هرچنمتیبب

رو    ی زی م به تو بود که انتخاب کردم هر چبخاطر عالقه.  ی بر

عمر منع شده بودم ازش. بخاطر تو بود که خراب کردم    هیکه  

چ که    یهر  ا  هیرو  بودم.  ساخته  منت   گمی م  هک  یی نایعمر 

م  ستین حرف  برات  دارم  م  زنمیبخدا!   ی بدون  خوامیچون 

م مخوامتیچقدر  بخاطرم   ادمیکه     یبدون  خوامی.  نرفته 

 .ی دی زجر کش یو چقدر از دست منِ عوض  ی کرد کارهایچ

[10.08.21 00:07] 

#۳۷۴ 
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  ی م یو لبم را نگه داشتم کنار گوشش که ن  نییرا بردم پا سرم

 .شیموها ریاز آن پنهان شده بود ز

 .عوض شد  یعوض هیبه خاطر تو بود که _

هم   ی رو  میهاضربان قلبم را باال برد . پلک  شی هانفس  ی صدا

قصد مردن داشتم    شی و عطر موها  شینشست. در آهنگ صدا

 ...نه خفتن که

همسا_ االن  آرشام.  عقب  م  هاهیبرو  ده   زننیزنگ  و  صد 

  ...مونواسه

عقب رفت و به انتظار برگشت هوش و حواسم از سمت   جسمم

 .او، نشست

 ینترسه از مامور آگاه   یاز حاج محسن توسل  گهیکه د  یکس_

 ی تو  ی واکنش نشون داده بود  رترید  کمیآخه؟... اگر    ترسهیم

از    ی از آغوشت جونم در رفته بود و راحت شده بود  ی تب دور

 .دستم
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که    دمیآدم هم ند  هیتا حاال    یعنی.  ی ریمینم  ی نطور ینترس ا_

  ش ی مدو  ی نفر مرده باشه که تو بخوا  هیآغوش    ی از تب دور

ایباش باز  نای.  دادن   ی همش  نشون  بزرگ  واسه  کلماته  با 

ا رفت  ی راه  نیاحساست.  تو  تو  قبل   یل یرو من خ  یکه  از  تر 

 ن یمنم ا  اهها و گاهاً ماه... هفتهیرفتم پسر حاج محسن توسل

 !مکه؟ نمردم و زنده  ینی بیتب رو داشتم، اما م

  نم یاز لبخند غمگ  یو انعکاس  م یداخل موها  دمیرا کش  دستم

 .افتاد  اشی ادر چشمان قهوه

شب و   نکهیاز ا  ؟ ی ریگیانتقام م  ی دار  ؟یکنیم  یتالف  ی دار_

روزم از ترس جواب خودت و پدرت به اون خواستگار آشغالت  

تا   یبش  گهید  یکیزن    ی بر  ی خوای م  ؟یشده، خوشحال  یکی

  ؟یداشت یبا پناه ازدواج کردم تو چه حال یبفهمم وقت

اش که  به شال  توجهیآنطور که دور از انتظار بود. ب  برآشفت

رو و دشانه  ی افتاد  برداشت  من  قدم سمت  به   گر یاش چند 

 .نکرد ییاعتنا شیباال رفتن صدا زانیم
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چه   نیا  ؟ی که کرد  هیچه فکر  ن ینه... نه... نه... آرشامِ احمق ا_

  ی کردن هرگز کار  یآخه؟ من به خاطر تالف  ی بود که زد  یحرف

کرد  باهام  نم  ی که  خودِ کنمیرو  از  گرفتن،  انتقام  بخاطر   !

باورها  میواقع نم  ییو  فاصله  داشتم  نه رمیگیکه  تو  نه   .

بد و    نقدریا  اطرشارزش رو نداره تا بخ   نیا  ی اگه ید  چکسیه

انتقام    ی رو واسطه  ز یاز همه چ  خبری آدمه ب  هی بشم که    خودیب

  نو یا  اقتیل  چکسی ه  دمیمن فهم  کنم.  میاز آدم سابق زندگ

. هزار  ی سوال ببر  ریرو ز  تتینداره که بخاطرش نجابت و شخص

 نیترف ی که کث  ست ی! الزم نیتالف   ی هم هست برا  گهی تا راه د

با خوب   خوامیانتخاب کرد. من م   یفانتقام و تال  ی راه رو برا

بدم روح    اجازه   ییبودن و پاک کردن ذاتم از هرگناه و خطا

 ی که هرکس  ی بشم. اونقدر قو  ی بشه و دوباره قو  میترم   م یزخم

کرد حسرت بخوره که چرا منو از دست    فیمنو ضع  ی روز  هی

بدبخت   ن یاز ا  شتریانتقام از خودم و ب  یکه تو گفت  ی نیداد؟! ا

 !نه انتقام از تو  بودکردنم 
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[10.08.21 00:08] 

#۳۷۵ 

کرده بودم و او چه    ی ذوقم... من با خودم چه  فکر  ی تو  خورد

 !ی فکر و قصد

چ_ هر  ببخش  یبگ   یتو  و  زدلم یعز  دیدرسته...  خسته  آدم   .

چ  دیناام سمت  به  نم  ی زها یفکرش  نمرهیخوب  من    تونم ی. 

و روزهام    میزندگ  ی خودم رو قانع کنم که سهمم از بودنت تو

بدون تو هم سخت و دشواره   ندهی تصور آ  یکم باشه. حت  نقدریا

 .کردنش  یبحال زندگ  ی وا

صداحواس  ی الحظه   ی برا شدن  بسته  و  باز  پرت  درِ    ی اش 

گمانم    شگاه یآرا  یچوب به  شاگردها  یکیشد.  که    شیاز  بود 

آمدن و صدا   رونی جرات ب  گری و دبود    ده یرا شن  مانیهاحرف 

 .زدن مهتاب را نداشته بود

 گه یبرو د_
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 .برخالف اَمر کردنش بود لحنش

. راز بزرگ  یتو باش  میراز زندگ  نیمثل سابق بزرگتر  خوامیم_

 تا نگهت دارم؟  یدوباره رازم بش شهیم یمن! چ یخوشبخت

 .اش  مثمر ثمر واقع نشد لبخند نزدن. تالش ی کرد برا تالش

تون غروب  شدم بخدا. برگرد خونه  وونهیاز دستت فرار نکنم د_

 !گهیشد د

و دو قدم   امیزغال  ی شلوار کتان  بی ج  ی تو  دی دستم خز  کی

تند از کنار ما    ی هاهم با قدم   یبرداشتم سمت جلو. زن جوان

 .به تهِ کوچه دنیرس ی گذشت برا

.  گذرهیبد و سخت م یلیو من باشم خ یباشهر کجا که تو ن_

  .تو جا مونده شی حضور پوچِ که وجودش پ هیمنِ بدون تو 

چشمان    میزد  زل غ  کی...  گریکدیبه  با   رعادالنهیاجبار 

 حیتصح   ریبود و مس  دهیاشتباهات به وفور تکرار شده درهم تن 

کدر کرده بود. با   ی ایی کور و روشنا  ی اگره   هی و جبران را شب
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هردو  نیا م  مانیوجود  را  تالش  نگاه هم  باز    ی برا  دمیدی در 

حواله شده   و  شدیبا دست باز نم  گریکه د  ی اگره   نیکردن ا

ا  کردن  پاک  و  دندان  به  روشنا  ی کدر  نیبود  تن  از   ییرا 

  .مان بودکه در دسترس  ی اله یاحساسمان با هر وس

و تماس گرفتم   دم یکش  رونیشلوارم ب  یپشت  بی را از ج  لمیموبا

 .بود  رمیاخ ی هاتماس  ستیکه در ل  ی اشماره  نیبا آخر

 ی ایب  یتونی حاال م_

[10.08.21 00:08] 

#۳۷۶ 

 .می هاهم ترس چشم دوخته بود به لب  یبا تعجب و کم  مهتاب

 ؟ی زنگ زد یبه ک_

 .را جواب ندادم و سوال خودم را مطرح کردم سوالش

 رون؟ی ش پرتم کرده بکه بابام از خونه  یدونیم_

 .زد  لب
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 دونمیم_

 کنه؟ یم نمیو نفر دی که هر روز تهد ی دیشن_

 دم یشن_

 دشمنم شده؟  ی خبر دار_

 باخبرم _

 .فکر کنم از بغض بود د،یخاریم میگلو

 ش؟شدم واسه تریدوست نداشتن وسفیاز  یدونیم_

 .ختی ر اشک

 !دونمیم_

شدم که تو  یبخاطرت چقدر عوض شدم؟ چقدر اون ی نیبیم_

که بخاطر    یذاتم بود نه اون  ی شدم که تو   یاون  ؟یخواستیم

 اشتباهم بودم؟ تیترب

 نم یبیم_
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حوال  ی نیماش  ی صدا در  شد  کوچه  داخل   م یهاگوش  یکه 

 .نکردم یی. اعتنادیچرخ

 ؟ ی دیم نمبارهدو یو تن به همراه  ینیبیم_

 .کرد سکوت

اون    ادتیدوست دارم؟    یرو که بهم گفت  ی بار  ن یاول  ادتهی_

 ؟ی رو که برام فرستاد یمتن

 !ادمهی_

 بخونش _

 .توقف کرد پشت سرِ من و مقابل مهتاب نیماش

 آخه _

 .و بلند تکرار کردم محکم

 گفتم بخونش _

[10.08.21 00:08] 
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#۳۷۷ 

شده بود. با تن   ادهیکه از آن پ ی و آدم  نیگرفت از ماش  چشم

که   ییحسرت روزها  ینیکه سقوط کرده بود از سنگ  ییصدا

 .آن روزش را تکرار کرد ی هابد گذشته بودند، حرف 

  پروا یکردن، ب  سکیعاشق ر  ،ی آزاد  روی هستم پ  ی من دختر_

 !هیزنکِ در و همساخاله ی هااز حرف 

 !پدرت، آرام و منضبط ی هاحرف  روی محتاط، پ ی تو پسر و

خنده   ی دختر  من کفش  ی هابا  قرمز،    ی هابلند،  بلندِ  پاشنه 

با ظاهر آراسته و معقول،    ی تو پسر  ،یگلدار مخمل  ی هادامن

 !ایریب  یِو نگاهِ آب  خطیب  ی ساده  ی هاراهن یمرتب، پ  ی هاش یر

 دور از  از دو جهان جدا، دو تفکر متفاوت، دو انسانِ کامالً  ما

است   ی ااما... عشق حادثه   شد،یم   ده ییتنفر زا  دی ما با  نیهم... ب

 .کندی که خبر نم

 ” زهرا مصلح“
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اش ابراز عالقه   ی بودم که واسطه   یمتن  نیبودم عاشق ا  گفته

 به من شده بود؟

عاشق تو بودم! اگه بگن عشق چه    آدیم  ادمی  یمنم از وقت _

 .شکل مهتابه گمیم ه،یشکل

  یتر رفتم. گفته بودم کلمات وقتبزند عقب   یحرف  نکهی از ا  قبل

ب  انیب  ی برا شوند  گرفته  کار  به  عالقه  دلبر    اندازه یاحساسِ 

 !شوند؟یم

 آرشام شروع کنم؟_

ح  مهتاب و  بهت  دوستِ    رتیبا  و  من  به  بود  دوخته  چشم 

 .دستش ی تو تاریو گ وسفی

 شروع کن _

 .بود هنوز امدهیبه خودش ن مهتاب

 ؟ یکن کاریچ ی خوا یآرشام م_

 .تار یگ ی ها م یس ی پارسا بود رو ی هادست ری درگ نگاهم
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عشق چقدر    ی رسوا شدن برا  ننیشهر بب   نیمردم ا  خوامیم_

از وجود    سازهیم   یزن چ  کیکه عشق    ننیبب  خوام یقشنگه. م

که تالش   ییاون روزها  ی همه   ی به اندازه   خوامی مرد. م  کی

بزنم احساسم رو    اد یندونه فر  نمونیب  ی از عالقه  یکردم کس

 .بهت

شده بود، پارسا    ری... دبلند آمد سمتم تا مانع شود  ی هاگام   با

 .شروع کرده بود به نواختن و من از گفتن احساسم

  .فینه ضع خواهدیکه عشق آدم شجاع م میرفت بگو ادمی

 !...آورد یبه بار م یبدون جسارت خسارت احساس عاشقِ

[12.08.21 00:01] 

#۳۷۸ 

 آلمان  _نیبرل

 :جوزف
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لحن    یمین  ام یآفتاب  نک یع با  آدولف  پوشاند،  را  صورتم  از 

 .غُر زد یعصب

 ؟ی هست یبجنب پسر معطل چ_

جمع  ینگاه به  کبابخانه   ی های مشتر  اد یز  تیگذرا  داخل 

 .انداختم

 گه؟ ید ی کس ای ؟ی خودت ببر شهینم_

 .امنه یبه س دیرا محکم کوب کوله

  دارم؟  ی چقدر مشتر  ینیبیخفه شو جوزف... نم_

 .اشسماجت  نیبا ا کردیم  تمیاذ داشت

 ...بِ گهید یکی به  دمیپس م _

 ؟یترسیم یجوزف تو از چ _

 .ام بودخوردم. کوله همچنان در آغوش جا

 ؟یترس! چه ترس _
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کنار دستش گذاشت و دستانش را    ز یم   ی شراب را رو  ی بطر

 .کمر نشاند ی از دو طرف رو

ال   یترسیم_ بش  زا یبا  میروبرو  روبرو    یترسی.  احساست  با 

ب  ییماجرا  قت یاز حق  یترسی. میبش اون دختر    ن یکه  و  تو 

 .یاتفاق افتاده روبرو بش

م  یلیخ پ  خواهم،یمعذرت  آدولف  چرند    گرید  ری اما  داشت 

 .گفتیم

 ؟یکه وجود نداشته داستان ساخت ی زیبس کن! تو از چ_

 .دی در کبابخانه کش ی را گرفت و به دور از احترام سو میبازو

از    ی حق ندار  گهی د  ا ی  زایبه ال  ی د یو م   ی بریکوله رو م  نیا  ای_

حال    یلیترسو خ  ی ... مردهایمن رد بش  در کبابخونه  ی جلو

 .باهاشون ندارم یبه دوست یلیبهم زن هستن و منم تما

و من را تنها گذاشت با   دیهم کوب  ی کبابخانه را محکم رو  در

. از ابتدا اشتباه کردم که بعد از  زایال  ی و کوله  د یو تهد  نیتوه
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لِو    ی بخاطر  سر درد  ویدر استود  ن یها تمرساعت  که داشتم 

رفتن به    ی تنها گذاشتم و بعدش به جا  نیامی طاهور را با بن

دا لم  و  روآپارتمانم  نو  ی دن  و  آبجو، هوس   کی  دن یشمبلم 

 .بداخالق و زورگو را کردم ری پ نیا دنید

[12.08.21 00:01] 

#۳۷۹ 

سنگ  ی کوله چندان  نه  جلو  اشنی قرمز  و  کردم  بلند    ی را 

پ چند  دادم.  تاب  از    کسلیچشمانم  و  شده  سنجاق  آن  به 

شده بود. پوف    زانیخرس کوچک آو  ک یهم    پش ی ز  نیماش

از هر گونه عجله  یخال  ییکه گو  ییهاو با قدم  دمیکش  ی بلند

ال  دنی رس  ی برا آپارتمان  سمت  جلو  زای است  در    ی رفتم، 

از    یکی. کوله را به  دیبه ذهنم رس  ی فکر  دمیآپارتمانش که رس

  ش یتا برا  دادم ی م  ابانیخ  ی تو  ی مشغول باز  ی هابچه   ن یهم

ا  ی ببرد. ول از  پ  نکه یقبل  ا  دا ی از  راه حل خوشحال    ن یکردن 

گفت که نگران   زایآمد که آدولف پشت تلفن به ال  ادمیشوم  
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 د ی دو بعد که من را    بردی م  شی اش را برانباشد خودش کوله

تغ را  نظرش  و  کرد  قطع  را  ا  ریی تماس  و   ت یمسئول  نیداد 

 گفتیبه آدولف م  زایمن گذاشت. اگر ال  ی را بر عهده مسخره

کوله   کیکه   بچه  تحوپسر  او  به  را  شکل   لیاش  اصالً  داده 

 د یکه تاک   میو ادعا  تمیمن و شخص   ی نداشت برا  ی ندیخوشا

 .تفاوتمیدختر ب نیداشت من نسبت به ا

را باال رفتم. بدون توجه به    ی ورود   ی پهن و مشک  ی پله   چند

سمت آسانسور رفتم و    کردیمرا نگاه م   یالب  ی نگهبان که تو

خال  عیسر اتاقک  کل  اشی داخل  طبقه  دیشدم.  گوش   ی سه 

چشمانم برداشتم   ی را از رو  امی آفتاب  نکیهفتم را فشردم و ع 

 زانشیآو امیآب شرت یت ی قهیاز  شیهاو بعد از تا کردن دسته

  .کردم 

 ی تو  ی به کوله   ی بیسوم... ناگهان حس عج   ی به طبقه   دم یرس

 یبه فضول  لی... نه تمالیبه تما  هیشب  یکردم. حس  دایدستم پ

لمس بند کوله  ی کشش برا یکوله بلکه نوع ی در مورد محتوا 
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رو بارها  عر  فیظر  ی هاشانه  ی که  به   دهید  انشیو  بودمش. 

 .و نافذ   ندت   دادیبرگ درخت کاج م  ی کردم بو  کش ینزد  امینیب

اش. کرده بود به سگک کوله   ر یسرش هم گ   ی دو تار از مو  

 ال یو باخ   دمیکش  رونیسگک ب  انی هر دو تار را از م  اطیبااحت

ا از  را نشان دادم.  واکنش دلخواه   ستین  یکس  نکهیراحت  ام 

  ک ی  داد،ینم  یخاص  ی ابتدا لمسشان کردم، و بعد استشمام، بو

و موها را  وردمآ رونیب امن یشلوارِ ج بیاز ج ی اغذ دستمال ک

  ام ی پشت  ب یداخلش گذاشتم و بعد از تا کردنش به داخل ج

 .را امیمت یق یِافتنی نی منتقل کردم ا

هفتم و در آسانسور باز شد. مردد به سمت    ی به طبقه   دمیرس

  گر یکه آدولف داده بود را بار د  یکردم آدرس   یچپ رفتم، سع 

. در ستادمیدر واحدش ا  ی رو  ۱۲۶عدد    دنیمرور کنم و با د

. انگشتانم را دمی شنی را م  شیها قدم   ی باز بود و صدا  ی ورود

 .نواختم یگرد کردم و چند ضربه به در چوب
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تو_ آدولف  باز گذاشتم می د یزود رس   ؟ییاوه  رو  در   یتونی! 

 رم،یدوش بگ  رمی ... من دارم م ی بر راهرو و    ی تو  ی کوله رو بزار

 …رفتن در رو محکم ببند  نیلطفاً ح

ا  ثانه یخب از  و  بودم  کرده  نم  نکه یسکوت  روبرو  او   شومی با 

 .خوشحال شدم

[12.08.21 00:01] 

#۳۸۰ 

  ی به آرام   یقینفس عم  دنیو بعد از کش  ستادمیا  ی اقه یدق  چند

فضا دادم.  هل  داخل  سمت  را  خانه  ی در  باعث  داخل  اش 

را با چشم خودم    اشقهیشد و دوست داشتم سل  امی کنجکاو

  وار یکوله را کنار د  ستادم،یا  لیو طو   دیسف  ی . داخل راهرونمیبب

آپارتمان  ی نقطه نیآب از دورتر ی صدا دنیرها کردم و با شن

 ام ی کنجکاو  رفع  ی زمان برا  ی اقهیراحت شد که چند دق  المیخ

 .دارم 
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  خورد یدر تمام نقاط آپارتمان بزرگش به چشم م  یکارامل  رنگ

 ترِ ی خصوص  ی ها به بخش   ییراهرو  ی بواسطه  یعموم  ی و فضا

 .و متصل شده بود یخانه منته

کننده    یکانون  ی نقطه  کیاز    اشمن ینش  سالن مسحور 

  .که از تخته چوب ساخته شده بود ی انهیبرخوردار بود، شوم

افق  طرح صورت  به  سالن  متغ  یکفپوش  پرده   ریو   ی ها بود. 

 منینش  کیسالن،    طیدر مح  ی رنگ  ی هاو وفور بافت  نیسنگ

استراحت و لَم دادن بوجود    ی العاده دنج و گرم و نرم برا فوق

  .آورده بود

  ی هاسطح نرم مبل   ی سالن، دستم را رو  ی قدم زدن تو  نیح

و   فی بزرگ، لط  ی آپارتمانش همگ  ی ه ی. اثاث دمی کش  اشیتوس

 .راحت بود و براساس مُد سال انتخاب شده بود

نها  کی  نگاهم مح  ییچرخش  در  کرد.   طیرا  آغاز  اطرافم 

خصوص  یرومبل منسوجات  و   اتی و  داشت  را  خودش  خاص 
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توس آورده    ی فضا  کی  شانیرنگ  وجود  به  مجلل  و  باشکوه 

 .بود

 دشیسف  ی آشپزخانه  مالینیمدرن و م  ی ره یجز   ی رو  نگاهم

نرس  افتی  انیپا برداشتم.  قدم  عقب  سمت  به  درِ    دهیو  به 

و    امدن یتوقف کرد. هر چه اصرار کردم راه ن  میپاها  یخروج

  ش ی را تا انتها پ  امی کنجکاو  نی بار دوست داشتم ا  نیاول  ی برا

که   یاتاق خوابش هستم. اتاق  ی تو   دمیدم آمدم و دببرم. به خو

هوا و  م  ش یحال  و  بود  انحطاط  به  طراح  زی رو   ر ی ز  ی بزرگ 

ها و پارچه   ها،یبود. مداد رنگ  رشیحر  ی بسته و پرده   ی پنجره 

 ی نامحسوس و رنگ  ی مختلف و نورپرداز  ی هااز ژست  ییتابلوها

  .بود بایحال ز نیسقف اتاق جالب و در ع

دختر مجرد پرسه   کی خانه و اتاق    ی تو  نکهیبود،  ا  یکاف  گرید

ترب  یاخالق  ریبزنم کار غ  تند   تیو خالف  بود. قدم  و اصولم 

  ده ی رفتن از اتاق و ترک آپارتمانش که نرس  رونی ب  ی کردم برا

 .از حرکت ستادمیبه تخت باز ا



1293 
 

ر  کی کاغذ  رو  ختهیدسته  و    ی بود  از    یکیتخت. خم شدم 

 :متنش را خواندم کاغذها را برداشتم و

Obwohl dumir tausend Grunde gegeben 

hast zu gehen habe ich einen gesucht um zu 

bleibekn 

  کی که من دنبال    یدر حال  ی رفتن آورد  ی برا  ل یتو هزاران دل “

 ” !هم حماقته  لیماندن بودم و آن دل  ی برا لیدل

را به طور    ی گری تخت و کاغذ د  ی را گذاشتم رو  ادداشت ی  نیا

 ...برداشتم و یتصادف

را هم برداشتم و    گریترانه بود! چند کاغذ د  ک یناتمام    متن

بود که سه روز گذشته آن    ی اترانه  سیها چرک نواز آن  یکی

 .فرستاده بود می فرد ناشناس برا

 ؟یکنی م کاریچ نجایمن؟ جوزف تو ا ی اوه خدا_ 

[12.08.21 00:01] 

#۳۸۱ 
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... زای زده باال آوردم و دوختم به ال  رونیرا که از حدقه ب  چشمانم

موها  ی دیسف  ییپالتو  ی حوله و  داشت  تن    اش س یخ  ی به 

 .اش. زبانم به لکنت افتادشانه ی بود رو خته یر

 !ه؟ی... چیها... چ... تَ... ترانهنی... ای ا_

 ی هاصورتش کنار زد و چشم دوخت به لب   ی را از تو   ش یموها

 .من

ا_ توئه...  به  بهانه ترانه  نیاحساسم  برا  ی اها  گفتن    ی شد 

 نکه ی و من قبالً از ا  یکه تازه منو شناخت  ییاحساسم به تو. تو

 .عاشقت بودم ینی تو منو بب یحت

شد و اقدام   کینزد  یتخت، با نگران  ی رفت. افتادم رو  جیگ  سرم

واکنش    ی حالم...  به تند  دنیو پرس   گرفتن دستم  ی کرد برا

 .نشان دادم و به عقب هلش دادم

  ؟ ی خوایاز جونم م یچ ؟یهست ینشو... تو ک کیبه من نزد_

 سرت؟ ی تو ی اچه نقشه
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 ن ی زم  ی محکم کرد و رو  ت یاش را با عصبانکمربند حوله  ی گره 

 .زانو زد می و مقابل زانوها

 نی جوزف منو بب_

تالش کنم   خواستمیکه او نبود، م  ییبرگرداندم سمت جا  رو

رو   ی برا مانده   ی تمرکز  تو  امی انرژ  ی ته  کردنش  جمع   ی و 

 .اشدختر و خانه   نیفرار از دست ا ی برا میپاها

 یمن ک  یبار هم شده نگام کن تا بفهم  هیبا توام جوزف؟  _

 !هستم

د  دستانش به  کرد  مجبورم  و  انداخت  گردنم  دور   دنیرا 

  ...نشچشما

 ؟ینیبیم یچ_

 !دختر  نیخورده بودم از ا ی پر از نفرت شد. من باز   لحنم

 زا یازت متنفرم ال _

 .دیخند یعصب
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ا_  کنمیسال تمومه دارم تالش م  ازدهی  نکهیچرا؟ به خاطر 

 ؟ی دار   ازیبشم که تو ن ی زیاون چ

تو  یروتخت م  ی ساتن  احساس  شد.  مچاله  در    کردمیمشتم 

 .نمیبیو کابوس م امده یخواب یمست نیح

 ...ساله که  ازدهی یچ یعنی ؟ی هست یتو ک_

را پُر   امی نیب  شیمرطوب شامپو  ی کرد. بو  ترکی را نزد  صورتش

 .کرده بود

کردم بدون    ی شدم، بخاطرت همه کار  تهیسال که سا  ازده ی_

چشمام خودشون   ی دیروحت هم آگاه بشه. چرا اجازه نم  نکهیا

 کنن؟  یرو بهت معرف

منافذ   قیدستانش که پشت گردنم قفل شده بود از طر  رطوبت

تو بود  کرده  نفوذ  صدا   ی پوستم  و  قلب   ی وجودم  ضربان 

زل زدم،   اشی. به چشمان توسدمیشنیرا واضح م  مانیهردو

حدس بزنم.   توانستمی مدت زمان غرق شدن در نگاهش را نم
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توس بودم؟ چشمان  به    اشینگفته  در گذشته   یکس  ادیمرا 

 !که وجود نداشت انداختیم

 ؟ یشناخت_

[12.08.21 00:01] 

#۳۸۲ 

 نی ب  اد یز  ی چشمانم از فاصله  ی خشک شده بود و حدقه   زبانم

 .دو پلکم درد گرفته بود

 ی پنهان  ی قرارها  یکه نگهبان  ی... همونایدوست بات  زامیمن ال_

که فقط از پشت روبنده    ی . همون دختردادیتون رو مو عاشقانه 

مشک چادر  د  ی و  فاصله  با  عاشقت شیدی و  من  که  اونقدر   ...

مقابل   خ،ینبود. من بالفاصله بعد از رفتن تو از مون  ایبودم، بات

 ن یا  ی ادعا  یتونیتو هم نم  ی. حتستادمیمون او قوم  خانواده

برابر    نیچون من چند  ی اشق بودع  یلیکه خ  یرو داشته باش

که   ییهاعاشقت بودم. اون ساعت   یداشت  ایکه تو به بات  یعشق
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تون شما  از خانواده  یو مراقب بودم کس  ستادم یای دور از شما م

چون   دادمی انجامش م  یلحظات عمرم بود. ول  ن یبدتر  نهیرو نب 

.  شه یو حالت خوب م  یزنیلبخند م  ایبات  دنیبا د  وت  دونستمیم

 ی چون تو  ،یفهمیاحساسم رو نم  چوقتی ه  دونستمیچون م

 .بود ایتو وجود داشت، اون هم بات ی زن برا هیفقط  ایدن

کش  زدهوحشت  روزهادمیعقب  خاطرات  تمام  ناگهان    ی . 

به   کردند... دوست   ییآراچشمانم صف   ی جلو  کبارهیگذشته 

و با روبنده   به سر داشت  اهیدرست مثل خودش چادرِ س  ایبات

  تان یکه قبالً در موردش برا  ی اش را پوشانده بود. دخترچهره 

  بودم اش نشده  چهره   دنیهرگز موفق به د  نکهی گفته بودم و ا

 ...که ی از او تشکر کنم. دختر شیهاتا بعدها به پاس کمک 

 جوزف؟ _

 .اشس یچشمان خ ی صورتش و رو ی برگشت تو چشمانم
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  دادم یهرگز به خودم اجازه نم  ی کردیازدواج م  ایاگه با بات _

قسمت شما   یذهنمم بهت فکر کنم، ول  ی تو  یحت  گهیکه د

منم به دنبالت   ن یبرل  ی بود. تو که اومد  دنیدو تا به هم نرس

چ  هر  نداشت  ی ز یاومدم.  قبول  تو  د  یکه  منم  قبول   گهیرو 

  ر ییتغ  یقیست به مونداشتم. همون اندازه که تو بخاطر عالقه 

کردم. عوض شدم،    ریی م به تو، تغر عالقه من هم به خاط  ی کرد

. امیرو داشته باشم. تا به چشمت ب  اقتتیشدم تا ل  گهیآدم د  هی

م نگاه به تراس خونه  یحیکه تفر  ییهااون زمان  یکنیفکر م

تراس مدام   شدم؟ینم  متوجه  ی کردیم از داخل همون  من 

از دور منو    یو وقت  دم یکشیتو رو م  ی رفت و آمدها  کیکش

م  ی کردی م  نگاه ا  سوختیقلبم  خوددار  نیاز   ی برا   ی همه 

ب به  ب  یتفاوتی تظاهر  پ   ی خبر یو  نگاه  چون   ریگ یاز  تو، 

ت تراس خونه   ی از تو   گهیواکنشم د  نیبا کوچکتر  دمیترسیم

همونجا   ی دیدیکه تو منو م   ییو تنها جا  نیاول   ،ینگاهم نکن

 .دادمیاز دستش م  یط یشرا چیتحت ه دیبود و نبا
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[12.08.21 00:02] 

#۳۸۳ 

رو  دستانم تعادل   ی را  بلند شوم،  تا  بدنم کردم  تخت ستون 

دستانم گرفتم،    ی تخت. کاغذها را تو  ی نداشتم و باز افتادم رو

 ویها در استودآشنا بود چون ماه  ی ادیز  میبرا  ش ی هامتن ترانه 

م گوش  به  و  بودمشان  خوانده  خودم  خلوت  نفر    هاونیلیو 

  .رسانده بودم

تو بود و   ی که تا امروز خوندم برا  ی اعاشقانه  ی هاتمام آهنگ _

  !احساست به من ی درباره 

تخت نشست   ی و برخاست. کنارم رو   دیرا باال کش   اشی نیب  آب

 .گذاشت نمیسنگ ی نه یس ی و سرش را رو

برا  یراه  چیه_ هم  انیب  ی نبود  مگر  بهت   ن یاحساسم 

 ،یداشت دوستشون نداشته باش  ی ادیکه احتمال ز  ییهاترانه 

 ی که من برات فرستاده بودم رو خوند  ی ابار ترانه   نیاول   یوقت
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خوشحال رقص   یاز  به  کردم  تو  دنیشروع  کجا؟  هم   ی اون 

چشم صدها دختر و پسر... تازه راهِ    ی محوطه دانشگاه و جلو

پ  گفتن بهت  رو  و    دایاحساسم  بودم  بزرگ   ی بهانه  هی کرده 

 .به تو دنی رس  ریمس ی ادامه ی داشتم برا

گوش  تمام بجز  بود  شده  فلج  و    میهابدنم  مانده  سالم  که 

برداشت و با دستانش    امنهیس  ی سرش را از رو   زای . الدیشنیم

برا گرفت.  قاب  را  از    ی اظه لح  ی صورتم  باز   ی قهینگاهم 

 .دیاش عبور کرد و به صورتش رس حوله

ا  ؟یبرس  نجایبه ا  یتونست  ی چه جور_ به    نقدریاصالً از کجا 

مون مقابل قوم  ی تونست  ی چه جور  ؟ی شد  کینزد  م یمن و زندگ

  ؟یستیبا

  .نداد  یپاسخ

 زا؟ ی باتوام ال_
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. اشک چشمانش ردیفاصله بگ  یباعث شد کم  امی عصب  لحن

 .امدی که بند نمهم 

فقط   یدونستیکه م  یمن  ؟یمن رو دوست داشت  نقدریا  یعنی_

به   یچکسیه  ی برا   یدونستیکه م  یمن  ی بودم؟ برا  ایعاشق بات

بات  ر یغ راهِ دور   ی همه سال تالش کرد   نیا  ستمین  ا یاز  از  و 

 ؟یعاشق

 .گرفتیهم از من نم ی الحظه   ی را برا نگاهش

بودم و از داشتنت محروم،  من به همون اندازه که ازت دور  _

 ی رو بد  زتی! همه چگهید  نهیدوست داشتم و دارم. عشق هم 

. عاشق اگه یرو نداشته باش  ی زی چ  چیو توقع و انتظار گرفتن ه 

! عاشق اگه ستی معشوق نکنه که عاشق ن ی رو فدا  ییزایچ هی

 .لنگهی احساسش م ی جا هیفداکار نباشه 

 عیدر وجودم سر  ی انرژ  یجزئ  ی مقدار  افتنیمحض درک    به

 .برخاستم از کنارش
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 یدونی... مامیماجرا و احساس تو کنار ب  نیبا ا  تونمیمن نم_

 ی ها گشتم؟ من در مورد تو کلترانه   نیچقدر دنبال صاحب ا

که    یستین  یاون  ی فکر خوب کرده بودم و تو االن نشون داد

  ازده یدختر    هیموضوع که    نیبا ا  تونمی! من نمکردمیفکر م

... امیکنار ب  زده  ییکارها  نیسال عاشقم بوده و دست به همچ

 ...نیوحشتناکه... ا یلی... خنی... انیا

[12.08.21 00:02] 

#۳۸۴ 

به عقب   اشی از تُن صدا  میهاشدم و شانه  ری. غافلگدیکش  ادیفر

 .دیپر

نم_ چرا  جوزف.  کن  عالقه   زان یم  یتونیبس  و  رو  عشق  م 

عاشق   شتریهست که از خودت ب  یکی  ی دیچون فهم  ؟یبفهم

بخاطر آرزو و مذهبم   ایمن مثل تو و بات  نکهیبودن رو بلده؟ از ا

  باوره؟ رقابلیبرات غ  دمیاز عشقم دست نکش
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اذ  شیهاحرف  با کشف صاحب  کردیم  تمیداشت  . من هنوز 

 ی بزرگتر   ی هاقتیداشت حق  زایبودم و ال  امدهیها کنار نترانه 

برا م  میرا  دکردیآشکار  من  چرا    گری.  نداشتم  را  تحملش 

 !د؟یفهمینم

 برم   نجایاالن از ا نی هم دیمن با_

ال دمیخودم چرخ   دور التماس    شیبه موها  زای.  با  چنگ زد و 

 .دینال

 ی کنی تالشت رو م  ی مثل گذشته همه   ی جوزف باز هم دار_

وابسته بودن   نی دلسرد بشم از ابرام تا    یبش  یتا دوست نداشتن 

  .بهت

همه سال    نیحال و احساس ا  خواستی را باالتر برد. م  شیصدا

 !ساعت شرح بدهد  کی یرا ط

ا  یول_ هر چ  نینکن جوزف...  تو  رو نکن چون   ی سع  یکار 

 یمن دوست نداشته باشم من به همون اندازه و حت  یکنیم
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و دوست دارم. در برابر پَس زدن    شمیت ماز قبل وابسته   شتر یب

  ی تالش برا  نیهات مقاومت کردم چون به همکردن   ی و دور

  نباشه هم در کار    یدنیاگه رس  یبهت هم قانع بودم. حت  دنیرس

که با تو داشتم   ییماجرا  نیباشه باز هم ا  ییو سهمم از تو جدا

 .به دست آوردنت رو دوست دارم ی برا ییماجراجو نیو ا

ملتهب شده بود    شیهااشک   یس یصورتش از خ سمتِ من.    آمد

 .امشب ی و قلب من از حادثه 

عاشق_ حال  با  که  م  ییآشنا  یتو  معشوق   یدونی و  بدون 

جوزف   ؟یکنیداره، پس چرا درکم نم  ی چه حال بد  تیزندگ

خودت! من   یمن تو رو دوست نداره حت   ی به اندازه   چکسیه

دوست    نطوریاز خودت هم دوست دارم. تا حاال ا  شتریتو رو ب

د  یداشتن شن  ؟ی دیرو  موردش  هست   یکل  ؟ی دیدر  حرف 

. ستی حس و حالش ن  ست،یاالن فرصتش ن  یول   ،گفتن  ی برا

 قدرت حرف زدن دارم و نه تو توان گوش سپردن   گهینه من د

[12.08.21 00:02] 
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#۳۸۵ 

 !ستیخوب نمن حالم _

آن    ر ینرم از حوله که قلبش ز  یقسمت  ی را گرفت و رو  دستم

که برقرار   یارتباط  نیو رو شد با ا  ریگذاشت. دلم ز  دیتپیم

 .کرد

 .من بدم یتو خوب نباش ی! تا وقتنطوری منم هم_

ز   دستم از  ب  ریرا  اشاره   دم،یکش  رونی دستش  ام  انگشت 

پوست   ی اش رفت و روحوله   انی باز م  ی خودسرانه سمت فضا

ا  ریز نشست.  لمس   نیگردنش  و  تشونوازش  از  و   ش یاش 

برجستگ  امی قراریب ترقوه   یکاست.  پرزهااستخوان  و   ی اش 

مرا دچار حالت  ی رو به حال   کردیم  یپوستش داشت  تا  که 

دختر   نیدست ا خانه و از  نیاز ا د یبودم. من با ه دچارش نشد

از دست خودش به خودش   نکهینه ا  ابانیخ  ی تو   کردمی فرار م

 .پناه ببرم
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 زا یال_

لب  چشمانش به  و  کرد  باز  بود  بستن  حال  در  که    میهارا 

  .دوخت

 ...تونمینشو... من...من... نم کیهرگز به من نزد گهید_

کردم و هجوم  یبزند فکرم را عمل  یبخواهد حرف نکهیاز ا قبل

 .رونی بردم سمت ب

ترانه   متن ال  ییهاتمام  تو  میبرا  زا ی که  بود  ذهنم    ی فرستاده 

  .تکرار شد

ا  ی خدا چطورترانه   نیمن...!  ا  ی ها  بودن  همه    نیتوانسته 

  !شان حمل کنند خاطره و احساس را در بطن 

 ی . نگاهم در اطرافم سرگردان شد و تعدادابانی خ  ی تو  دمیرس

  ی خانه حل نشده بود تو  نیتا قبل از ورود به ا  که   ییاز معماها

 .ذهنم اکو شد 
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غر  کی_ مردها  بهینفر  جزو  من  که  داشت   ی توس  ی باور 

نم مرا  تو  جوزف  خوب  ،یشناسی هستم...  به  من  را    یاما  تو 

منظورم را از   توانمی... میهست  یآدم توس  کی تو،    شناسمیم

برا  نیا مناسب  کم  ی اسم  توس   یتو،  رنگ  بدهم...   ی شرح 

  ف ی رنگ در ط  نی ... اشخص است   کیو وقار    ی بزرگوار   انگرینما

م  دیو سف  یرنگ مشک دارد،  ...  ی دیو سف  یاهیس  ی انهیقرار 

کننده حس آرامش و    یرنگ توافق و صلح است... تداع  یتوس

ع رنگ   نیدر  جزو  منطق...  و  تعقل  اما    باست،یز  ی هاحال 

از    شتریب  یبه نظر خودت چه کس  ...کیاست و درامات   کیتار

 اسم را دارد؟  نی ا یستگیتو شا

پا  شرتمیت  ی قهی به   ی بلند  ی با صدا  نکیو ع  دمیکش   نییرا 

را    میهاقهیکه برداشتم خرد شد. شق  یقدم  ری افتاد و ز  نیزم

حجمِ   نیاز ا  شدی گرفتم و محکم فشردم. سرم داشت منفجر م

و    ستمیبا  زایمقابل ال  گریبخواهم بار د  نکهی... از ادنیفهم  ادِیز

 م یضعف کردم. پاها  سناتمامش را تمام کند احسا  ی هااو حرف 
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آمد که نام    ادمیو تازه    دمیسمت کبابخانه کش  نیزم   ی را رو

 !بود؟ یتصادف نیا ایبود. و آ زایال  ی هاطرح  ی رو وایبِرند ش

و    بیشکل عج  نیهمه احساس و ا  نیبا ا  توانستمیم  چطور

عشق   از  ب   کیمتفاوت  کنار  زندگ  میایدختر  به    ام ی عاد  یو 

 !برگردم؟

 !االن که الزمش داشتم کجا بود؟ یلعنت  وسفی آن

 دادم،ی او را م  ی از پوست تن خودم، بو   دمیکش  ق ی نفسِ عم  کی

عطر    اش،س یخ  ی موها  ش،یشامپو  ی بو مرطوبش،  پوست 

ته به  عطر شده بود و من سراپا آغش ی اشهیاو ش ییتنش... گو

 !...او

[14.08.21 22:56] 

#۳۸۶ 

 آلمان  _نیبرل

 :پناه
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فرو   ی ام منقبض شد. براو چانه  ی قراریشروع کرد به ب  قلبم

 ی فلز  ی دادن آب دهانم تمام صورتم را جمع کردم و دسته 

صدا  امی صندل گرفتم.  محکم  رو  هایتماشاچ   ی را    ی که 

م  شان یهای صندل کمتر  و  کم  بودند  صدا  شدینشسته   ی و 

 نیسوم  نیکرده بودم ا  شیدای که پ  ی. از وقتشتریب  یقیموس

  کی و از دور    آمدمیم  شی هابه کنسرت  یبود که پنهان  ی بار

س م  ریدل  تو  کردمینگاهش  صدقه  ی و  و  قربان  اش دلم 

  .رفتمیم

 ابان یخ  ی و تو  ن یامیبن  نیاز داخل ماش  انهیهم مخف  ی بار  چند

تماشا سکونتش  ول  شیمحل  بودم.  جسارت    یکرده  هرگز 

که گمان کرده من و آرشام    ییشدن به او را نداشتم. او   کینزد

  م ی هم باز خواه  ی و به زود  میاآمده   ن یماه عسل به برل  ی برا

بود    ضحک... هه! چه ممانیو سرخانه و زندگ  رانیگشت به ا

 .الشیخ نیا
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 های جمع شد و تماشاچ  ی رنگ در جهات عمود  یزرشک  ی پرده 

به سن بودم   کی نزد  نکهیا  ی دست زدند. برا  شی برخاستن و برا

ز برخ  ی جلو  ی ادیو  ناچار شدم  عدم    زمی چشم،  خاطر  به  تا 

 .جلب توجه نکنم  هیاز بق تیتبع

د  وسفمی نشانه  دمیرا  به  چند    میتعظ  یکه  و  بود  خم شده 

جا  قهیدق سمت  برداشت  قدم  م  گاهش یبعد  و   کروفونیو 

زده  خیاو    ی و نگاهم رو  دمیفهمیخودم را نم  گر ی... دتارشیگ

 .و منجمد شده بود

را به    تارشیسالن و صحنه قرار گرفته و گ  نیگود ب  ییفضا  در

با آن صدا  به خواندن  تا شروع کند  بود   ی خودش چسبانده 

 دن یرا چگونه بدون د  ی دور  امیا  نیاش... من او معرکه  ییجادو

 !دوام آورده بودم؟ اشی صدا دنیو شن اشی رو

Du warst immerda- 

 ی بود نجا ی ا شهیهم تو

Ganz egal wo ich auch war 
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 من کجا باشم  کردینم یفرق

Du warst bereit alles zu teilen  

 ی کن میرا تقس زی همه چ  ی حاضر بود تو

Doch jetzt bin ich am Ende 

 دم یحاال من به آخر رس  و

am Ende jedes wegs  

 رها یآخر همه مس  به

In dessen Hande du Hoffnungen und 

wunsche legst… 

 ...ی گذار ی و آرزوها را م دیتو ام ،یک  ی هادست  در

Das ich Dich wieder she 

 است نیمن ا دیام

Mein wunsch ist  

 نم یتو را دوباره بب که
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[14.08.21 22:56] 

#۳۸۷ 

ر  ییهالب  با از  بودند  شده  شور  زمزمه   م،یهااشک  زشیکه 

را    اشده یآهنگش را و حس کردم که قلب آماس  ی کردم ترانه 

 .کندیم میتقد مانیهاو به گوش ده یچی کلمات پ نیدرون ا

ترس هم با    نیکرده بودم ا   شی دایکه پ   ی خب از آن روز  یول

به من   وسفیاحساس    نکه یشده بود. ترس از ا  دایاو در دلم پ 

مثل سابق عاشقم نباشد و مرا همانطور که   ایکرده باشد    رییتغ

پاک کرد از ذهن و قلبش هم پاک کرده باشد.    اشی از زندگ

تر  وحشتناک   یگرفته باشد که عاشق من نباشد و حت  ادی  گرید

را در دل   امیخال  ی اشد که جابوده ب  یکیدر نبودِ من    نکهیا

 .پُر که نه، اشغال کرده باشد وسفی

... با هایتماشاچ  انیافتاد و همهمه م  ی تند  تمیر  ی رو  آهنگ

همراه  ی صدا به  کردن  شروع  خواندن   وسفی  یبلند  در 

 .اشترانه 
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دوستم   گرید  وسفیممکن است    نکهیهق افتادم و از اهق   به

شده    یخودش کس  ی کردم. او برا  دایپ   نانینداشته باشد اطم

مانده بود پناه و    ادشی... اصال  کسی بود و من به خاطر او ب

 !ها داشت؟را که به آن ی اخان بابا و عالقه ی خانه  یحوض آب

شانه  سرم سمت  شد  خکج  چشمان  با  و  واضح    یسی ام  که 

ادامه  دشیدینم شکل  شیتماشا  ی به  ق  نشستم.   اش افهیو 

تفس  ی برا ع  ری من،  بود.  شده  عشق  حرفِ  شنیسه  ... نی... 

 ...قاف

و متوجه   دیدست کش  ناگهان م  ی از خواندن    انی حضور من 

کف صحنه رها کرد و چند    ی را آرام رو   تارشی شد. گ  تیجمع

  د ی ام جوشبرداشت. از فرط اضطراب معده  تیقدم سمت جمع 

 نگونه یکه ا  یبه صندل  ده یام با چسب چسبتنه  ن ییپا  ییو گو

از من سلب شده است. مرد   ی که رو   ی قدرت تکان خوردن 

اول نشسته بود سمتش رفت و شروع   ف یسوم و در رد  یصندل

که   ی. فرصتختیبهم ر هایکرد به صدا زدنش و نظم تماشاچ
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حرکت خودم را از   کیشده بود باعث شد با    جاد یفرار ا  ی برا

را   تیجمع  انیشده م   ری اس  وسفِیلند کنم و  ب  یصندل  ی رو

 .رها 

را در ذهنم مشخص کرده    ی ری مس  نکهیبدون ا  دمیدویم  فقط

کفشم    ریشُل شده بود و با هر گام ز  امیباشم. بند کفشِ کتان

 ی ها. بخاطر راه کردی وارد م  یسرعتم خلل   زانی و در م  رفتیم

ضلع   ی ای خروج در  ا  ی هاکه  تاالر  بود    جاد ی مختلف  شده 

برسانم.    یوجخر  ی از درها  یکی زود خودم را به    یلیتوانستم خ

ام بود  شانه  ی نسبتاً بزرگم را که در حال سقوط از رو  فی بند ک

دادم. به محض   ی شتریسرعت ب  میهامحکم گرفتم و به قدم 

اول  به  را  خودم  تاالر  از  ب  چ یپ  نی خروج  و  به    توجهی رساندم 

 ی هاو شروع کردم به نفس   واری زدم به د  هیتککوچه    یخلوت

پ و  پ   یبلند  از شدتِ    امنهی. سدنیکش  یدر  و  بود  داغ شده 

خم    میزانوها  ی . روشدیم  نییضربان قلبم به وضوح باال و پا

پنهان   نیهدفم از ا  دانستمینم  گریشدم و چشمانم را بستم. د
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ترس  ست؟ یشدن چ همان  از    یبخاطر  ترس  گفتم؟  که  نبود 

 !ستیعاشقم ن وسفی  گریفرض که د نیمواجهه با ا

[14.08.21 22:56] 

#۳۸۸ 

  ابان یآسفالت خ  ی رو  ها نیبوق زدن و عبور و مرور ماش  ی صدا

 ی هانور چراغ   ی هوا بواسطه   یک یو تار  دیرسیاز دور به گوش م

و    ابانیخ  ی تو کوچه  زفروشگاه   ییروشنا  نطوریهمو    اد یها، 

  ر ی مس  ی . قامتم را راست کردم به قصد ادامه شدی باعث خوف نم 

پشت سرم.   وارید  به  دم یکه... از ترس چسب   وسفیفرار از دست  

اخم چشمان  ظی غل   ییهابا  سبز  یو  تار  اشی که  هوا    یکیدر 

 .شد کمینزد  دی درخشیم

 تو؟_

 .نداشت یمهربان ی وجه چهره  چی. به هستادیا مقابلم

  !بود دهیپس لِو طاهور درست د_
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 .پشت سرم   یسنگ واریبه د  دی چسب میهاشد. شانه کترینزد

تو  یی هااز عکس _ طاهور  لِو  داده    لشیموبا  ی که  نشون  بهم 

 پناه  ی باتریز

  .تلفظ نامم نیداشت ح ی ظیغل ی لهجه  

 کجاست؟ وسفی_

کوچه    ی به ابتدا  یمنتظر پاسخش بمانم با نگران  نکهیا  بدون

رو  ینگاه را   اسپرتش  کفش  نوک  و   دی کش  ن یزم  ی کردم. 

 .گردنش را باال داد

 .طرفدارهاش  ن یباشه ب دیکه با ییهمون جا_

ا  چرا بود؟    دهید  ی خصمانه بود؟ مگر از من بد  نقدریلحنش 

 !بود دهیهم بد شن  دیشا

 ؟یکنیم ی چرا باهاش باز _

 !به وضوح خوردم، جا
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 ...... منظورت رو؟ی من؟... چه باز_

رشته  نیا  گستاخانه داد که  به خودش  را  را   ی اجازه  کالمم 

 .بکشد ادیقطع کند و بر سرم فر

تو...  _ م  وسفیبله  خوب  داره  م شهیتازه  داره  تازه   فهمه ی. 

ش و بخصوص تو و همسرت و با نبود خانواده   یچ   یعنی  یزندگ

تو    ؟یرو خراب کن  ش ی باز هم زندگ  ی خوایکنار اومده. چرا م

و    دهیاگه بفهمه اشتباه ند  یدونی و نم  یشناسیرو نم  وسفی

 خوره؟ ی م   یبزرگ  ی دوباره چه ضربه   ی اومد  دنشی واقعاً تو به د

[14.08.21 22:57] 

#۳۸۹ 

غر  نیا هزارنسل  جوانِ  داشت    به یمردِ  ادعا  من،  را    وسفیبا 

 شناسد؟یاز من م  شتریب

کمرم   ی تاپ سبز تنم را رو  ی هان ی و چ  واریگرفتم از د  فاصله

  .صاف کردم



1319 
 

ب  یمن  یعنی  ؟یگیم  یچ  یفهمیم_ با   ست یکه  سال  پنج  و 

ادعا    ییآشنا  کسالیو تو با    شناسمشی کردم نم  یزندگ  وسفی

  ؟یاز من، اون رو شناخت  شتریب یکنیم

و    ی پوزخند زد  صاف    اشیتوس  راهنیپ  ی قه یآزاردهنده  را 

 .کرد

تو   یچه احساس  یدونستی م  شیشناخت یاگه م_ تو داره!  به 

بود که    وسفیبلکه    ی نکرد  یو پنج سال با اون زندگ   ستیب

 ی از آنچه که تو  یکرد. وقت  یبا عشق تو زندگ   یطوالن  انیسال

شناخت و حضورت    ی ادعا  ،ی داره خبر ندار  انی نفر جر  ک یدل  

 ن ینوع توه  کیو    رسهی در گذشته و االنش مسخره بنظر م

 .خانمِ پناه   شهیمحسوب م

مردِ جوان نسبت   ن یکه به ا  ی آن همه نسبت دور  دم یفهم   حال

و بهتر از من    شتریرا ب  وسفیخودم بود نه او...    ی سته یدادم شا

 .ادعا حقش است نیخته بود، پس اشنا
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و  _ بننیاشتباه متوجه شد  وسفیتو  به  و مادرم   نیامی. من 

 ...رانیا ی که تو  یدر مورد اتفاقات یاجازه ندادم که حرف

 .گستاخ و مغرور   تِیتربیحرفم، ب ی تو دی پر باز

فکر کنه باز    وسفیبحث رو تموم کن و اجازه بده    نیلطفاً ا_

 کنم ی اشتباه گرفته... ازت خواهش م  ی اگه یهم تو رو با کس د

امشب    نیو هم   یرو جمع کن  لت یدرنگ  وسا  ی ابدون لحظه 

 .یرو ترک کن  نیبرل

به مردِ   هیشب  ی اد یکه ز  ی به مرد  زمن،یکردم به جوزف وا  نگاه

مثل   باطنش  اگر  چون  ظاهر  به  فقط  متاسفانه  اما  بود،  من 

 می گلو   ی که تو  یبا حس بغض  ختیریرا بهم م  ایبود دن  وسفمی

 .بود

 ...من... من_

 .پُر از اشک چشمانم ی بغضم، غرورم و کاسه  شکست
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به    یتونی م  ی چطور_ ا  هینسبت  دلتنگ  و    نقدر یآدم عاشق 

 ؟یباش رحمیب

که از من    ی ریو تصو  اشیدفاع  واریاش، دهم شکست نگاه   او

 .ذهنش ساخته بود ی تو

گر_ برا  هیلطفاً  طاهور  لِو  معشوق  و   ی نکن...  محترم  من 

باشم که اشک به چشم   یمن اون آدم احمق  خوامی باارزشِ، نم

  ن یشاهد چن   خوامینم  گهیآورده. د  وسفی  ی زن مورد عالقه 

 .هیخودم برام کاف یشخص ی باشم چون تجربه  ییهاصحنه 

[14.08.21 22:57] 

#۳۹۰ 

 .منظورش را  نطوریو هم دمی را نفهم  رفشح

حما   فی تعر  ن یامیبن_ از  پشت  تیکرد  در حق   ی ایبان ی و  که 

که امشب   ی رسوند  ییجا  نیو اون رو به ا  ی ما کرد  ی گمشده 

 .دم یخودم د ی هابا چشم



1322 
 

 .میهاحرف  ی ادا نیح دی لرزی م میهالب

که ازش   ی زی. اگه اون چی به سواالتم جواب بد  خوامی ازت م_

فردا    دمیبهت قول م  یکن  دییوحشت دارم اتفاق افتاده رو تا

 ن یهرگز برنگردم به ا  گهیبرم و د  نیاز برل   شهی هم  ی صبح برا

و شهر عز  ی کشور  ول  زمیکه  شانس    یشهروندش شده،  اگه 

بهم کمک    دیانبوده ب  خودی ب  دمی هنوز هم با من همراه بوده و ام

 .برات باارزشه نقدریکه ا ی. به من و دوستیکن

لحظه   نیبود که تا ا  وسفمیکه بخاطر دلِ    دانمیاخم کرد. م  باز

ا سرپا  حرف   ستادهیهم  به  است.    میهاو  داده   وسف یگوش 

هزار نوع تعصب و محبت    شدیم   تیآشنا  ی! وقتگریبود د  نیهم

  .خودش ی برا کردیدلت جور م ی تو

 !...وسفمیمار داشت  ی مهره  مگر

 ی ول  د،ی پرستیرو عاشقانه م  ی که مرد  شناسمیرو م  یمن زن_

  یتونیتو هم م  ایاون رو رها کرد تا بره دنبال آرزوهاش... و آ
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و عشقت رو   یدلت رو کنترل کن  یتونیم  ؟یمثل اون زن باش

 مال؟ یپا

م  یزن  آن نم  گفتی که  نم   شناختم،یرا  که    خواستیدلمم 

ا با وجود  عاشق شجاع   کی قبول داشتم    نکه یبشناسم چون 

او بودن را نخواست، زور    ی بوده نه خودخواه، باز هم دلم جا

 که نبود! بود؟

و بعد تو هم هر    کنمیم  ف یتو تعر  ی رو برا  ز یمن اول همه چ_

م  ی زیچ شا  یدونیکه  بگو...  بهم  رو  ی هاحرف  دیرو   ی من 

 ی اریبه زبون ب  نکهیقبل از ا  ی بزاره و بخوا   ریتو تاث   ی هاگفته

 .جوزف ی بهشون بد ی رییتغ هی

  وار یبه د  شیهابه سمت عقب قدم برداشت که شانه  ییجا  تا

نزد و تنها نگاهم کرد،    یحرف  چ یپشت سرش برخورد کرد. ه

 .نگاه کِشدار و ثابت کی

 من ی کن برا  فیتعر_
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به   میهاپلک   ریز  اشک باز برگشتم  و  با کف دستم زدودم  را 

  گر یکدی... مقابل هم و چشم در چشم  واریزدم به د  هیعقب و تک

  ف یتعر  خواستی که م  ی ابه قصه  ی دروغ  چیراه ندادن ه  ی برا

 .شود

 ...و میاومد ایخونه به دن هی ی و آرشام تو وسفیمن و _

را به عنوان نقطه  ی وقت  تا م اتمام داستان   ی برا   ی اکه سکوتم 

باز نکرد و فقط گوش داد...   یسوال  چیقرار ندادم لب به گفتن ه

 ن ی چن ی دارد حرف زدن برا یکه چه حالِ خوش د یدانیآخ نم

 .بود مت یغن یهر آدم ی . گوش شِنوا براییهاآدم 

و  _ معشوق   عاشق  وسفیتو  د  دیبود  یو  روح هم  رو   گهیکه 

 .نه جسم هم رو دیلمس کرد

  .شده بود نیبود، نگاهش غمگ نی غمگ میصدا

رو لمس    گهیکه روح همد  میبود   ییهاحق با توئه ما عاشق _

 .نه جسم هم رو  میکرد
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نگاهش جستجو    ی تو  دارمانید   ی که ابتدا  یرحم و انصاف   آن

کردم، هم انصاف، هم رحم، به    دای حال پ  افتم،یو ن   کردمیم

 .درک ی عالوه 

  ی اجبارها  رفتیت پذراح  نقدری مرا که ا  ی کرده بود قصه  تجربه

  ی کردن آرزوها  اهیبودن آرشام را و س  یآهنعمو را و آدم   ییفضا

من و   نیب  ی فشار اجبار را و احساس خفه شده  ریز  مانی رنگ

 .را وسفی

  ش ی و پ  نیامیبن  ی تا تو رو برسونه خونه  رم یگیم  ی تاکس  هی_

تاالر... شانس با   ی زودتر برگردم تو  ی هر چ  دی مادرت. منم با

کنسرت رو با هم اجرا    نیتو همراه بود پناه، چون قرار بود ا

من افتاد    ی برا  شی که چند روز پ   یبه خاطر اتفاق  یول  م،یکن

 ی دادم رو   حیترج  وندارم    ی و حال مساعد  ختیتمرکزم بهم ر

ب  یصندل رو  های تماشاچ  ن یو  تا  لِو   ی باشم  کنار  و  صحنه 

 .طاهور

 ؟یکنیکمکم م_
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 .ابانی سمت خ رفت

کن. فردا در فرصت مناسب باهات    ادداشتیت رو برام  شماره _

بتونم لِو طاهور رو سرگرم کنم    دوارمی. البته  امرمیگیتماس م

 .امی تو ب دنیو به د

 .لب زمزمه کردم ریرفتم و ز دنبالش

 .وسفمیاز من به   کتریمردِ نزد ی ا  دوارم یمنم ام_

در نگاهم   دمشینظرم در موردش عوض شد. ابتدا که د  چقدر

 .آمد مثل عسل نیریتلخ آمد مثل زهرمار و در انتها ش

د  و ا  آورمیم  مانیا  گریبار  سبب  به  کلمات  قدرت    ن یبه 

 !...اعجازشان

[17.08.21 01:24] 

#۳۹۱ 

 آلمان  _نیبرل

 :طاهور لِو
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با صدا   لیموبا بلند    باً یتقر  ییرا محکم چسباندم به گوشم و 

 .سوالم را تکرار کردم 

ساعته منتظر توام   کیمن    ؟ییکجا  قاًیدق  یبگ  شهیجوزف م_

 وی استود میو با هم بر ی تا برگرد

 .جوابم را داد الیخیآسوده و ب  یلیخ

واکنش بد و    نقدریکه بخاطرش ا  فتادهین  یباشه! اتفاق مهم_

. هنوز ساعت پنج بعد از ظهر و ما تا شب  ی دی تند نشون م

 .م یوقت دار یکل

 .زدم به کانتر آشپزخانه هیتک

 ...و شم یآماده م گهی د قهیدق یخب... تا س یلیخ_

ام ناتمام  قفل در باعث شد جمله   ی تو  دیکل  دنیچرخ   ی صدا

 .بماند و چند قدم سمت در برداشتم

 ؟یکنیم  تمیو اذ یپشت در هست یگیجوزف چرا نم _

 ...کرد. در باز شد و یمکث کوتاه  یپشت گوش جوزف
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برا  وسفی_ برنم  ی امروز  آخر شب  تا  و من  تا  گردمیتوئه   ...

 خوش شانس  یلعنت   یکن یرفع دلتنگ یتونیم

 ی جمله   نیماحصل از ا  ی جیدد قطع تماس، گبوق ممت   ی صدا

 .آخرش و باز شدن کامل در 

 سالم_

  دم یدیبود. خواب م  دنیفشار مشتم در حال ترک   ی تو  لیموبا

 باز؟ توهم بود باز؟

 ؟یشناسیلِو طاهور؟ منو م_

اش با هر قدم و فاصله  دیچی خانه پ  ی تو  شیبود. صدا  تیواقع

 .درک حرف جوزف راحت بود گریو د  شدی کمتر م

 !شهیباورم نم  ای... خب من... خدانجای پناه تو ا_

مس   فشیک رو  دنی رس  ری در  من  ماند.    هاکی سرام   ی به  جا 

رو  اشییطال  ی موها بود  کرده  رها  پشانه  ی را    راهن یاش، 

گل  یمشک رو  ی هابا  مثل   نیچ  ی قرمز  صورت  و  دامنش 
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  دن یل از دتا قب  یبودم، ول  قهی خوش سل  یلیماهش...  من خ 

  .بودم دهینفهم یخوب نیپناه به ا ی دوباره 

 .رفتنت رو باورم نشد  ی نطوریمنم ا_

[17.08.21 01:24] 

#۳۹۲ 

کانتر.   ی کمرم و لبه   نیرا جلو دادم و فاصله افتاد ب  میهاشانه

دلتنگ مانده   دی مد  ی هادلم که مدت  ی برا  یناگهان   دارید  نیا

 ن یدر وجودم به باالتر  جانی هضم بود و شور و ه  رقابلیبود غ

 .دیحد خود رس 

 !تهران... با آرشام یبرگشت کردمیفکر م_

تا عطر تنش را باج    دمیمقابلم. مثل سگ فقط بو کش  ستادیا

 .ردی آرام بگ یبدهم به تمام وجودم بلکه کم 

رو   زانت یکه برات مهم نبود عز  ی اونقدر سنگدل شد  یعنی_

 ؟ ینیهمه مدت بب  نیبعد از ا
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 .لبم قرار دادم و فوت کردم داخلش  ی را مماس هم رو  دستانم

تازه کردن   ی برا ییبد بود که جا ی به قدر دارمونید نیآخر_

 .نگذاشت یباق ی بعد ی دارهاید ی تو

محکم در آغوش    ی برا  کردندیو جوارح تنِ خمارم درد م   اعضا

دختر هزار سال    ن یبازوانم فشردن. ا  انیگرفتنش و تنش را م 

من است و من معتاد به او. ترک   اد یهم بگذرد باز هم باعث اعت

 !...در کار نبود که

مقصر منم   دیجز من، شا  ییآیدر شهر، به همه م   ی امد شده _

 !امیمیکه قد

 .ده بودپناهم را هم عوض کر  یشده بود. آن آرشام عوض   عوض

بزرگتر    ی... هر چدهیمنِ بدون شماها آسمونِ بدون خورش_

 .اهمیو س کی هم بشم باز تار

  گریو تنم گناه، چون د  کردیدستانم خطا م  رفتیعقب نم  اگر

 .توان مقابله با آغوشم را نداشتم
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 وسف؟ ی ی دوستم ندار گهید_

. بغضِ اشی پا  ی را بند کردم به کانتر تا سقوط نکنم جلو   دستم

عاقل  کردیم  وانهید  شیصدا  ی تو خود   ی را من که جا  یهر 

لودگ  به  کردم  تظاهر  کندن  جان  با  خنده   یداشتم.  با   ی او 

 :احمقانه گفتم

 قابلمه هی ی عالمه به اندازه  هیهنوز دوست دارم _

ام گذاشت. انگار هگون  ی زد و دستش را باال آورد و رو  ی پوزخند

 .روشن زم یه  ی برف نشسته باشد رو ی هاکه دانه

 ...و من هزار بار گشتم دنبالت یرفت  شهیهم ی بار برا هیتو _

رو  دستش از  گلو  ی نوازشگرانه  سمت   ی شرویپ  میصورتم 

بود به    دینبود. مق  نیچون پناه ا  شد یو من باورم نم  کردیم

ب و  همسرش  و  خ   زاریتعهدش  هر  هر   ای  یانتیاز  با  تماس 

به من، خواب نبودم؟ مثل کنسرت چند   دیبگو  یکی.  ینامحرم

 که باز هم توهم نزده بودم؟ شی روز پ
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[17.08.21 01:24] 

#۳۹۳ 

ما_ باز  و  خوردم  بسته  در  به  بار  پ   وسیهزار  از    دا ینشدم 

 ؟یچرا رفت  ؟ی ردنت... چرا نموندک

 دیکه نبا  یدهانم را پر سر و صدا فرو دادم. داشت آن اتفاق  آب

 .افتادیم

بار   گهید  یکیبا    دمید  یوقت  یهم موندم، ول  یلیمن موندم خ_

و حالت کنارش خوبه قصد کردم به رفتن و دور    یسفر بست

 .شدن

 ی شانه  ی تنم و همان جا رو  یبه بند کاور مشک   د یرس  دستش

ابرهنه  باز  از حرکت  بستادیام  نبا  الیخی.  و    دیهر چه  شدم 

 ان یمحکم در آغوشش گرفتم و همانطور که دلم خواسته بود م

حمله را داشت که   نیبازوانم فشردمش. او هم انگار  انتظار ا

 .راحت کنار آمد با من
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 وسف؟ی_

  شتر یب  نکهیا  ی برا   دمیکش  رونی ب  ش یرا از داخل موها  امینیب

  ن یی نشوم. پناه خجالت زده سرش را پا  خودیاز خود ب  ن یاز ا

به کف سالن چشم دوخت. عذاب وجدان   یق یانداخت و دقا

 .بعد از ارتکاب گناه بدون درنگ آمد سراغم

 ...دیشد. من نبا یچ دمیلحظه نفهم هی خوامی معذرت م_

سبز و روشن   می اینگاهش دن  ی را باال گرفت و از سبز   سرش

 .شد

 وسفیبس کن _

شکل    نیترتاسف از عمل صورت گرفته بحث را به مسخره   ی برا

 .دادم ر ییممکن تغ

 !ی خانوم شد یلیخ  دمتیکه ند یکسالی نیا ی تو_

 :را سر تا سر سالن عبور داد و لب جنباند به نگاهش
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  ی که نبود   یکسالی  نیا  ی آره حق با توئه خانوم شدم چون تو_

 .کنم یگاشتم تا براش بچهرو ند یکس گهید

 یادامه   یتلخ چاشن  ی و لبخند  خت یفرو ر  بیمه  یبه شکل  دلم

 .حرفش شد

 !ی تو هم بزرگ شد_

گرفتم و با کمال   نمانیب  یخال  ی را از چند قدم فاصله   نگاهم

 .به صورتش دوختم لیم

 .کنهیها رو زودتر از گذر زمان بزرگ مآدم  ،یدلتنگ_

 .من ی به چشمان او آمد و بغض به گلو اشک

چ  ؟یدلتنگ_ به  م  ی زیواقعاً  دار  یگیکه  ش  تجربه  ؟ی باور 

! آدم دلتنگ آروم و قرار نداره مثل من، نه ی نه نکرد   ؟ی کرد

 !تو

[17.08.21 01:25] 

#۳۹۴ 
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 !پناهِ من که قدرنشناس نبود  ی حرفش، ول نی فت از اگر دلم

ه_ پناه...  کن  موقع  چیبس  کرداالن   تی به  دقت  تو    ؟ی مون 

از    ی کار  چ یو من ه  ی و من مجرد. تو زن برادرم شد  یمتاهل

به دست آوردنت    ی . تهِ تهِ شجاعت و تالشم براومدیدستم برن

نت که  بود  احساسم  گفتن  ب  شجه ی همون  شد  دور    شتر یهم 

عمر   ک یکه    یبه کس   ی دلبستگ  ی شدنت از من. تجربه نکرد

بدون  راتب تا  بوده  و ممنوعه  و    نید  یوقت  ینامحرم  و شرف 

چقدر    شنیم  ج یاحساست بس  ن یا  هیبرعل  اتی وجدان و اخالق

خودت و  از دست    یشی چقدر خسته م  ،یشیناتوان و عاجز م 

 .عقلت دلت و منطق  ی هابهانه

 ران ی خانه را و  نیا  خواستیو من دلم م  ختیری م  شی هااشک

از اشک چشمان ا  ی کنم رو  ی لیدختر، س  نی سرم. هر قطره 

 .و به سمت وجود من روانه  شد یم نیسهمگ

  ؟ ی اعتراف نکرد  یکه بهم داشت  یخب چرا زودتر به احساس_

 بشه؟  رید نقدریا یچرا گذاشت



1336 
 

 .شدمیکه در لحظه متحمل م  یاز فشار عصب  دمیخند

تو    ی و من برا  ی بود  دیمن شا  ی تو برا  یوقت  گفتمیم  یچ_

  هرگز؟

 .شی. منم زانو زدم جلواشی پا ریز  کیسرام ی رو نشست

و موندن   نیکردیزود با هم ازدواج م  ای  ریپناه تو و آرشام د_

تو بهت  ی من  احساساتم  ابراز  دادن  ادامه  و  خونه  مانع   اون 

. ی شدیو تو زن آرشام م   شدینم  فته یها قرار بود بکه سال   یاتفاق

بود چه    یکه افتادنش حتم  یپس تالش من قبل از وقوع اتفاق

 داشت؟  ی ادهیفا

 .زدمی آتش دست و پا م ی کرد. تو سکوت

 ؟ یپناه خوب_

 .سخن گفت پردهیصورتم و ب ی زل زد تو  پروایب 

 خوب باشم؟   تونمی م  ی همه سنگ جلو پامه چطور  نیا  یوقت_

 .دیمرا بلع  ،یو نگران شی تشو حس
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 سنگ؟ چرا؟ _

[17.08.21 01:25] 

#۳۹۵ 

 .سنگه مالِ من بود  یچون دلم تنگ بود هرچ_

نبود    جیگ خوب  حالم  من  بودم.  اشتباه   ا یشده  من  او؟ 

 گفت؟ی م انیاو هذ ای دمیشنیم

 بودم؟ دهیپس اشتباه ند _

باال   دنینفهم  ی را به نشانه  شی سوالم ابروها  یدرک معن   ی برا

 .انداخت

هم که    ی من درسته؟ بار آخر  ی هابه کنسرت   ی اومدیتو م_

پ دنبالت  اومد  کرد  داتیجوزف  با هم صحبت  و  که   نیکرد 

رو بهت بده... چرا   شی مکان زندگ  نیترمهم  دی شده کل   یراض

 پناه؟  ی کردی ز من پنهان مخودت رو ا
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 د یانگشتانش خز  نباریکرد سمتم و ا  ی دوباره دست دراز  باز

 کرد ی را م  شیسرم. هر آنچه دلِ تنگ من تمنا  ی موها  انیم

ها آرزو و حسرت من  لمس   نی. ا کردی خودش فراهم م  ی او برا

 کنم؟ یبود نه او! اشتباه فکر م

تر  پنهان شدم، ز آنکه با معشوق پنهان خوش   ی آمد   دایتا تو پ_

 .است

از گردنش شدم و انگشت لخت   زانی پالک آو  ی متوجه   ناگهان

 ...اشاز حلقه 

سرت اومده؟ آرشام کجاست؟ شما   ییشده؟ چه بال  یپناه چ_

  ن؟ یازدواج نکرد

 ک یبودم و    دهیشان را چشطعم  کباریکه    ییهابا لب   دیخند 

  ...عمر حسرتش را

شدازدوا_ جدا  هم  از  ما  همیج؟  به  من  تو  از  بعد   چکس ی . 

و من   ی دوستم دار  یبار گفت  کی چون کال تو بودم...    دمینرس
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ز بار  زمزمه   ر یهزاران  تولب  خودم.  با  کردم   ی روزها   ی ش 

روزها مجبور شدم  بود  یینبودنت  قرض    ی که  گذشته  از  رو 

 .ذهنم تکرار کنم ی و در زمان حال تو  رمیبگ

را باختم. تصوراتم، باورم و در آخر    زمیشدم و همه چ  شوکه

 .خودم را 

نم_ من  بزن.  حرف  واضح  بفهممیپناه  ممکنه  برام    شتری! 

 ؟ یو حرف بزن ی بد حیتوض

نگاهم   ی طره یسمت من آمد و صورتش را در س  شی زانوها  ی رو

  .قرار داد

. اصالً من فقط با توئه که زنمیباشه جانِ پناه، برات حرف م _

و سنگ    اومدیحرف از دهنم در نم  ی بود. تو که نادیحرفم م

 .پام ی دلم و جلو ی تو شدیم

[17.08.21 01:25] 

#۳۹۶ 
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من ترجمه کند. زبان   ی دختر را برا  نیا  ی هاحرف  دیایب  یکی

نفهم شده بودم نسبت   نقدر یرا فراموش کرده بودم که ا  یفارس

  ی ول  ساخت؟یم  ی که بر زبان جار  ییهاحرف   یبه درک معان

 !بود یکه فراموش نشدن ی خب زبان مادر 

دل، مثل پا  ی برا اقی و اشت دیکه ام دمیبعد از رفتن تو، فهم_

سرپا موند و راه رفت و    شهیبدن، اگه نباشه نم  ی برا  مونهیم

 .ادامه داد 

. اشنه یس  ی رو  زانیگردنبند آو  لمس   ی را بردم جلو برا  دستم

لمس کردم پوست تنش را و    نگونهیبار بود که ا  نیاول  ی برا

را    ی دیبار هم تجربه کردم احساس جد  نیاول  ی همزمان برا

  .که در وجودم شکل گرفته بود

 افتاده؟  یچه اتفاقات یبگ ی خواینم_

ام گرفتم و در آن انگشت شست و اشاره   انیرا م   گردنبندش

ماندم.   اعتنا یذهنم ب  ی تو  ی هایینبوه سواالت و چرالحظه به ا
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بودم و    دهی لحظه را د  نیبودم و خواب ا  دهیها انتظار کشسال

 .حاضر به از دست دادنش نبودم یطی شرا چیتحت ه

خ_ ول  یلیاتفاق  تو   نیا  نشیمهمتر  یافتاد،  از  بعد  که  بود 

ندونستم چون    دم،ی عمر منم عاشقت بودم و نفهم  ک ی  دمیفهم

 .احمق بودم

اش سُر  چانه  ی شدند و از رو   ریاز چشمانش سراز  شی هااشک

  ش ی هااشک صانهی. حراشنه یس  ی باال یبرجستگ ی خوردند رو

  ر ی مس  نیا  ی پوستش پاک کردم و ادامه  ی از رو  میهارا با لب 

 همانیرا م  میهاختم شد... چشم بستم و لب  شی هابه لب   یباران

 یکیبوسه کجا و آن    نیو ا  دمشیبوس  قیکردم. عم  شی هالب

 !کجا! حال آن شبم چطور بود و حال االنم چطور

به پا کرده بود. دستم را رساندم پشت    ییچه غوغا  اشی همره

. چشمانم بسته م یدیبخش  یعمر طوالن  مانیهاسرش و به بوسه

سرش فرو بردم. بهشت   ی موها  ی شد و انگشتانم را از پشت تو
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بهشت    ی هاوهیکه من بودم! طعم م   نجایدور از ا  ییکجا بود؟ جا

 !زن نیا ی ها چگونه بود؟ بهتر از طعم لب 

نفس  دیکش  عقب از فرط ه  یتا  تمام تنش  و    جان ی تازه کند 

  .و حال منم بدتر از او بود  دیلرزیم

به سواالتم    ییزهایچ  هی  دیبا  وسفی_ تو هم  و  بگم  رو بهت 

 ...از یبش مونیپش ترسمی... م ی ب بدجوا

[17.08.21 01:25] 

#۳۹۷ 

 یتو   شیهاحرف   ی و ادامه   شیها لب   ی باز نشست رو  میهالب

آنقدر همان جا بمانند تا    خواستی ماند و من دلم م  شیگلو

 .بِگندند

صحنه در گذشته آمد   کیپناه نشست و    ی شانه  ی رو  دستم

صحنه   ی جلو حلقه   ی چشمانم.  و  آرشام  کنار  پناه  نشستن 

که    دمیچنان عقب کش  کبارهیشدن دستان او دور گردنش. به  
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و مرا به عقب هل    امنهیوسط س  دینفر محکم کوب  کیانگار  

  .داد

 شد؟ یچ وسفی_

  ی بود  رانیکه  ا  ی روز  نیبا آرشام تا آخر  تیاز روز اول نامزد_

 ...خوامیهمش روبشنوم. م  خوامیکن. م فی رو برام تعر

ترد  دیفهم و  و سع  دمیحال  را کنترل    یرا  احساساتش  کرد 

  .کند

 االن بگم؟ نیهم_

 .زانو مقابلش نشستم چهار

نگاه... _ به من  و  فقط سکوت کن  و  دار  نگه  فعالً دست  نه! 

که   ییهابه جبران نگاه خوامی. منمتیبب ریدل س هی خوامیم

و چند ساعت    نم یکردم بش   غیهمه سال به اجبار ازت در   نیا

 .هات که رنگ بهارهاون چشم ی زل بزنم تو
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محو   ی افتاد و لبخند نییبزرگ اشک از چشمش پا  ی هاقطره 

مدهوش   و  مست  زمان    میشد  گریکدیزد.  گذر  به  نسبت  و 

 .اعتنایب

 ی ها از لب   کندیداشتم من... مگر دل م   یی پررو  ی هالب   عجب 

 !او

 .گریبودم د دیبد دیند

[18.08.21 23:39] 

#۳۹۸ 

 :آرشام

  یی هاییزرد شده بود بخاطر چا  ییظرفشو  نکیس  لیاست  کف

 یی ظرفشو  نیو خوب شسته نشده بود. ماش  ختهی که داخلش ر

از ظرف  تابه پُر کرد   فی کث  ی هارا  و  فنجان  و چند  بودم   ی ه 

ترج  را  پ  حی مانده  بشورم.  دست  با  و   بندش یدادم  بستم  را 
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شدم که پدر از   ییظرفشو یآب ی هادستکش  دنیمشغول پوش

 .آمد رونی ب مامح

 ی بکن ی ولش کن الزم نکرده تو واسه من کار_

بار دستانم را   نی دستکش چند  ی جا گرفتن انگشتانم تو  ی برا

 .مشت کردم و باز

 ایبسه بابا کوتاه ب_

 ی موها   ی را رو  ی اکوچک سرمه   ی و حوله   ستادی کانتر ا  آنطرف 

 .انداخت اشس یخ

کار_ کرد  ی هر  باهام  خواست  دلسوز  نیدلتون    ی حاال 

 ام؟ یکوتاه ب ی گی و م ی مضحکه عام و خاصم کرد د؟یکنیم

آب و   یه. کمبود به کفِ تاب  دهیسوخته چسب   ی مرو ین  گید  ته

 .تا نرم شود و کندنش راحت  ختمیداخلش ر ییظرفشو عیما

رفتن باعث    ی تا حاال واسه پسر خودت خواستگار  یبابا از ک_

 تمسخر شده؟ 
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 .شد انیعر یمملو از خشونت شیصدا

رو من صد    ی انتخاب کرد  تیکه تو واسه زندگ   ی اون دختر_

د نم  گهیسال  خودم  عروس  بگذره  ابراز    هی.  دونمی هم  عمر 

که پسر ناخلف داشت و اوالدش   ی تاسف کردم واسه هر پدر

ها بدتر عاقبتِ خودمم از اون  نکهیغافل از ا  زدیحرفش م  ریز

بق  شهیم جا  دیبا   هیو  تسل  ی به  بهم  را  ت یتاسف   ی ضبگن... 

رفتار    هازن  وهی ازتون، نه از تو نه از اون مادرت که مثل ب  ستمین

پدر شوهرش  ی خونه ی که شوهرشم تو یو جدا از من کنهیم

 .کنهیم یزندگ

  س ی خ  گیکندن ته د  ی قاشق افتادم به جان کف تابه برا  با

 .اشخورده 

تو نه ارزش و احترامش   ی خونه  ی مامان حق داره چون تو_

. بعد از  ی دینشون م  ی اهاش توجهنه به خواسته  شهیحفظ م

تازه بدتر    چ یبهتر نشد که ه  یرفتارت سر سوزن   وسف،یرفتن  

مهربون و باگذشت    یمادر تا وقت  هیکه    دوننیهم شد. همه م
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ش وسط نباشه. جوونش از دستت فرار کرد و رفت  بچه  ی که پا

ن  ییجا معلوم  چ  ستیکه  هر  در   میگردی م  یکجا!  کمتر 

زنت و پدر و مادرت    ی و اونوقت انتظار دار  می فهمیموردش م

از اونا بچه   یدونی هنوز نم  یعنیخوب باشن؟  باهات   هات رو 

 دوست دارن؟  شتریخودت ب

[18.08.21 23:39] 

#۳۹۹ 

کوتاه به فکر فرو رفت و به    یلحظات   ی برا  وسف،ی  ی ادآوری  با

 .شد رهینامعلوم خ ی انقطه

بار هم که شده با خودت بگو اشکال از رفتار و    هی  ی بابا برا_

خلوت  روز  به  روز  اطرافم  که  منه  م اخالق  از    شهی تر  همه  و 

آپارتمان   نیا  ی تنها تو   ن؟یهستن. خودت رو بب  ی دستم فرار

م  ،یخوابیم  ،یکنی م  یزندگ تنهای خوری غذا  رو    یی...  آدم 

 به واهلل قسم ارهیکم از پا درم کم
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رفتار مقبول سابق را با من نداشت   گرید  وقت بود  یلیکه خ  پدر

 :گفت زیتمسخرآم  یبا لحن

ب  یهر چ_ بزار    ر یتقص   ادیسرم  اصالً  برادرته.  و  مادرت  و  تو 

. مرگ با عزت بهتر از  رمیخونه سکته کنم و بم  ی گوشه   نیهم

مثل شماست. هر کدوم به روش خودتون   ییها با آدم   یزندگ

خود تو؟ چقدر واسه دوماد کردنت   نی. همنیدی زجر و عذابم م

نابود کرد  ی آرزو داشتم؟ زد بااجبا  ی همه رو  و هزار نوع   رو 

ب  دیتهد  ی خواستگار  امیب  ی مجبورم کرد  شرمانهیاحمقانه و 

 ...باشه ادتیمهتاب. امروز رو 

 .کانتر و ادامه داد یبسطح چو  ی اش را زد رواشاره  انگشت

د_ روز  چند  نه  فردا  فردا،  نه  و   گهی امروز  طالق  به  کارتون 

 گه ید  یول  ،یرسی. اونوقته که به حرف االنم مرسهیم  ییجدا

که خودت درست   یگِل  ی تو  ی کرد   ریچون مثل االغ گ  رهید

 .ی کرد
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 ی ر ی عاقبت بخ  ی و دعا   یخوشبخت  ی . عوض آرزودیرنج   دلم

 !زدیها را م حرف  نیا

که   نهیبرسه، اما مهم ا  ییحق با تو باشه و کارم به جدا  دیشا_

انتخاب با  حالم  ا  یاالن  زمان   وقت  هر  خوبه.  کردم    ن یکه 

ش غصه   نم یشیهمون موقع هم م   د یرس  ی که کرد  ینیبش یپ

 ومده یکه هنوز ن  یغم  شوازیبرم پ  خوامینم  گهی . دخورمی رو م

 .کنم یزندگ نی غمگ  شهیو هم

 .گوش چپش   ی حوله رو   دنییکف دستش شروع کرد به سا  با

کرد_ فراموش  رو  خدا  ا  نیشماها  و   ن یکه  رفتار  شده 

 چکس یخدام و بجز خودش به ه  ی من بنده  ی . ولتونی زندگ

 .ندارم اج یاحت ی اگه ید

[18.08.21 23:39] 

#۴۰۰ 
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ش  نیآخر که شستم  هم  را  و    رِیفنجان  بستم  محکم  را  آب 

 .از پشت کمرم شدم بندش یپ ی مشغول باز کردن گره 

 زنه ینم  ی اصدمه یکه به کس  یبا انتخاب   یکنیبابا چرا فکر م_

عمر    هیچرا    ره؟ی گیخدا قهرش م  کنهیرو بهتر م  تیو زندگ

خالفش   یو هر چ  ی کرد  ی و باور خودت پافشار  دهیعق  ی رو

که نعوذ باهلل خودت   میکرد  کاری مگه ما چ  ؟یفر دونستبود رو ک

و از خودت    یفرست یکه لعنت م  طان؟یو ما رو ش  ی دیرو خدا د

  ؟یکن یدورمون م

  ی سرش برد و با قدرت رو  ی شد و حوله را باال ن یخشمگ  پدر 

  ن یگونه بود، ا  ن ی. پدر از همان ابتدا هم دیکوب  ش یپا  ریفرش ز

کردن را    یزندگ  ی و با لذت و خوشحال  دیدیم  کیرا تراژ  ایدن

 .دانستیگناه م ی هیدست ما

زده   ؟یکنی و کفر م  ی بریسوال م  ریمن رو ز  یعمر بندگ   هی_

 است؟ یدن  نیهم  یزندگ  نیبه سرت؟ چتون شماها؟ فکر کرد

 وجود نداره؟  یامتیق
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 .. پدر سد راهم شدسالن رفتم سمت

  ن یاز ب  امت یآره؟ اعتقادت به ق  گمی با توام آرشام؟ درست م_

مهد    ایدن   نیا  ؟ی رفته که احترامت به پدرت رو فراموش کرد

 .میخودمون رو ازش محفوظ نگه دار میبتون  دیگناهه و ما با

. به دیدی را چقدر سوگناک م  ای دن  نیپدر، ا  ی سوخت برا   دلم

ا   ال یخ برا  همه سال   نیخودش  را صرف تالش    ی از عمرش 

تالشش   ن یکه هم  یکرده در حال  هیبقظلم نکردن خودش و  

بق ساختن  ظالم  و  شدنش  ظالم  اول  هیسبب  است.    ن ی شده 

 .هم که ساخته بود من بودم یظالم

ا_ ت جهنم  رو واسه خودت و پسرهات و خانواده  ا یدن  نیبابا 

 جهنم نباشن؟ ی تو ایتا اون دن ی کرد

به    ک یکه    کهی ام. طوربه شانه  د یدست کوب  با از بدنم  سمت 

 .شد لیسمت عقب متما
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ماشاهلل هزار ماشاهلل   انت؟ یو د  ن یاز د  یفهمیم   یآخه تو چ_

  ی هامژه  ی ها نشونت دادم فداسال  نیا  ی هم که تو  یهر چ

 .ی مهتاب خانومت کرد

توه  اگر م  کردی م  نیبه خودم  نام    ی وقت  یول  کردم،ی تحمل 

  د یکشیسط مو  یحرمتی و ب  یبا زشت   نگونهیمادر و مهتاب را ا

 .انیبه عص کردمیم دای پ ی دیشد لیم

[18.08.21 23:39] 

#۴۰۱ 

ا_ لطفاً  آدم  نیتوه   نقدریبابا  هر  روش   تونهیم  ینکن!  به 

رفتار و اصولش مثل ما نباشه    ی کنه اگه کس  ی خودش بندگ

همونقدر که مهد گناهه مهد    ا یدن  نی. استیدشمن و کافر ن

 .هم هست یخوب

سوال برده   ری باورش را ز  یکس  ند یطاقت نداشت بب   برآشفت،

 آمدم؟ یمگر من کوتاه م یاست. ول
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ب_ زرتشت  قول  د  ستهودهیبه  اثبات  سر  بر    ا ی  انتیمجادله 

کسآدم   ینیدیب دروغ    یها!  و   یکس   گه،ینمکه  مهربان  که 

 یو از شادمان   شهی م  نیاندوهگ  گرانیکه از رنج د  یباانصافه، کس

رو    نیو زم   اهیکه انسان و پرنده و گ  یکس  شه،ی شاد م  گرانید

 !که رفته باشه ی... از هر راهدهی محترم بدونه به مقصد رس

 .به کمر نشاند طلبکارانه دست

تو  نایا  ؟یگرفت   اد ی  دیجد  ی هاحرف _ دختره  اون   ی رو 

که اجازه    یچند سال  نیانتقام ا  خوادیآره؟ م  خونهیهات مگوش

 ر ی به مس  ی تو هم که زد  ره؟یازم بگ  ی نطوریندادم زنت بشه رو ا

بخاطر    یشرفیب منو  ز  هیو  گذاشت   ریزن  نیپا  بس   ست؟ ی. 

رو بگو   راستشآره؟    مانم؟یو ا  نی به د  ی بد  ریگ  نباریا  ی خوایم

 خجالت نکش؟ 

پ  خسته به  را  دستم  عاجز  پدر   دم،یکش  امیشانیو  با  بحث 

سپس محکوم    ی شدیداشت؛ ابتدا متهم م  جهی نت  کی  شهیهم

  .مجازات تیو در نها
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کنم چون   شیبه حال خودش رها  نطور ی هم  خواستینم  دلم

  ن یا  ی سن و سال تنها تو  نیدر ا  دمیدیم  نکهیپدرم بود. از ا

زند  ی خانه م  کندیم  یگبزرگ  درد  به  اآمدی قلبم  سن    نی. 

 .نبود  ییمناسب تنها

 .دست برنداشتم از تالش نمانیب ی رابطه ی اقتضا به

 ؟یبار هم که شده به حرفم گوش کن  هی  ی برا ی خوایبابا نم_

رفتارهات    نیکه بخاطر ا  ی پسر  وسف،یبه خاطر خودت! من! و  

 .بهش نرسه  چکسی دست ه  گهی که د  ییاز دستت فرار کرد جا

که در مورد او   یپدر نسبت به هر صحبت   وسف،یاز رفتن    بعد

. درست برخالف گذشته که دادیالعمل نشان معکس   ریبود د

 .دادی م بیترت یجنگ وسف،یحرکت  نیبا کوچکتر

به    چکس ی ه  دیفهمی هم مثل تو احمق بود وگرنه م  وسفی_

 .ستیپدرش نگرانش ن  ی اندازه 

[18.08.21 23:40] 
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#۴۰۲ 

را باال    میهافرو بردم و شانه  نمیشلوار ج  بیرا درون ج  دستانم

  .دادم

که از دست    ییکسا   ی برا  ی خواینم  ی طیشرا  چی تحت ه   یعنی_

 ن یبهتر  تونستیکه م  ییروزها  ی برا  ؟ی افسوس بخور  ی داد

 ی اگذشته  هیبه    نکهیباشه نه ا  مونیلحظات و خاطرات زندگ

 بشه؟ لیدردآور و پر از حسرت تبد

 اشی اقهوه  ی چهارخانه  راهن ی پ  کنفره،یمبل    ی رو  نشست

بود، حال که خوب   دهیتنش چسب   هیبخاطر رطوبت پوستش  

 !الغر هم شده بود  کردم یدقت م

م  یعنیآها  _ حل  من  خوردن  افسوس  با  شما   شه؟یمشکل 

 نه؟ یدردتون ا

 .باشد نه تند میکردم لحنم مال یشدم و سع کشینزد
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که    ی ارزش نداره. مثل کار  ییخود افسوس خوردن به تنها_

سال  کارمن  و  خوردم  افسوس  فقط  کردم.  نکردم،   ی ها 

  ی و حت   شهیکه افسوس خوردن حالل مشکالت نم  دونستمینم

آس  عز  بیباعث  به  ب  زانممیرسوندن  روز  به  روز  و   شتر یشده 

باشدمیم غرق ماشتباهات گذشته   ی تو  د ی. افسوس خوردن 

حل کردن راه   دای باشه و باعث حرکت کردن و پ  داشته  جه ینت

 .جبران بشه ی برا

 .اشاره کرد میدست به سراپا با

  ؟یگرفت جهیاز افسوست نتمثالً تو االن _

م گرفتم که هرگز اشتباهات گذشته   ادی  گهیآره بابا گرفتم. د_

گرفتم    ادیکه دارم گند نزنم.    ی رو تکرار نکنم. به روابط عاطف

که    یماتیمدام سرزنش کردن خودم، اتفاقات و تصم  ی به جا

ا اومدن  وجود  به  شناسا  نیباعث  رو  شدن  و   ییحس  کنم 

کم مسئولبعدش  بپذ  تیکم  رو  اگ   رمیاشتباهاتم  واقعاً    رو 

بپذ  تیمسئول ها رو تکرار  اون  گهیقطعاً د  میر یخطاهامون رو 
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 ی . تلنگرنه یاحساس افسوس خوردن هم  ی دهی... فامیکنینم

  ه ی که بق  یلیاز هزار س  شتریاثرش ب  زنهیکه آدم به خودش م

 .زننیبهش م

 .زد  ی دپا انداخت و پوزخن  ی رو پا

 کنهیم  حتیآرشام! پسر داره پدر رو نص  یبیعج   ی ایچه دن_

رو بهش نشون م ادهیو درست و غلط  از  و    نی... مرگ  حال 

پشت سر    ش یکه تا چند وقته پ  ییتو  ست؟ین   ترن یری روزم ش

بدو م  بدو  تقل  یو حت   ی اومدیمن  از من  راه رفتنتم   دی طرز 

 هم و اخالق ب  نی و اصول د  ی حاال جلوم قد علم کرد  ی کردیم

 ؟ی دینشون م

ب  گر ید ندادم. چرا؟ خب مشخص بود چون  بود    دهیفایادامه 

گرفته   شیها در پ که سال   یاشتباه  ریبحث با پدر. فقط مس

 کردی را که تالش م  یو هرکس  دانست یم  میبود را صراط مستق

 کرد،ینم  یتلق  به او نشان بدهد راهنما و دلسوز   ی گری د  ریمس

 .کردیمحسوب م نشیدشمن جان و د 
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 .کنسول برداشتم ی را از رو چیو سوئ لیموبا

 ...بهم بگو. اگر یداشت اجیاحت  ی زی. چ رمیبابا من دارم م _

 ی حرفم تو  ی هی دوخته شد که بق  میهاآنچنان به لب   نگاهش

رفتن دوباره   رونیدهانم حبس شد. سمت در رفتم  و قبل از ب

 .بار نگاهش کردم نیآخر ی و برا

 ن ی سوگناک... وحشتناکتر از ا  اشی بود و زندگ  ک یتراژ  شیایدن

 .تصور کنم  توانستمی را نم

 یسقف  ری از سکنه و ز  یخال  ی اخانه   ی تنها تو  انسالیم  ی مرد

 .زن  کیاز حضور  یو  ته  کیتار

[22.08.21 00:32] 

#۴۰۳ 

 آلمان  _نیبرل

 :جوزف
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ا  ی تو  ا  ستادهی تراس  جسمم  جا  نجایبودم.  نگاهم  و   یی بود 

که    ییو ذهنمم آنجا، درون آن آپارتمان روبرو  نجایدورتر از ا

بود. سمت گوشه و جعبه   ی چراغش خاموش  رفتم   یتراس 

بود که    ی ایبرداشتم. کنار پاکت کاه  ز یم  ی را از رو   گارمیس

کرده    شی دایام پدر خانه   ی جلو  ویبرگشت از استود  ن یامشب ح

  گارم ینکرده بودم. س  دایبودم و هنوز هم رغبت به باز کردنش پ

 .دیکه ارسال کرده بودم رس   یامیجواب پ   دمیرا که به آتش کش

 برگردم؟   ی خوایهستم... م وایو ش نی امیبن ی خونه_

ب  نیا که  حاال  احمق  طاهور  د  شتریلِو  زمان  هر    ی گری از 

هم موجه بود چون   بتشی و غ  کردی م  بت یمحتاجش بودم غ

نگه    میهاشکاف لب  انیرا م  گاری. سرفتیمعشوقش م  داریبه د

 .پیداشتم و شروع کردم به تا

مربوط    ی هاحرف  دنی. سکوت رو به شن ی برگرد  خوامینه نم_

ترج عموت  دختر  ازدمیم   حیبه  شن  .  پناه  مورد  در    دم ی بس 

 .گرفتم  ی آلرژ
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 .بود امشیمتن پ ی خنده ابتدا کرِیاست  چند

و   شهیخسته نم  ایدن  نیا  ی هایی بایز  فیاز تعر  یانسان  چیه_

 که من عاشقش هستم وجود داره؟  یزن ن یاز ا  باتریز ایآ

لعنت  میهالب آمد،  عاشق  یل یخ  یکش  بود  بلد  کند   یخوب 

 .درست برخالف من

معشوق شب_ به  عاشق  فرزندش هست.    ه ینگاه  به  مادر  نگاه 

هم   یمعشوق  چی و ه  ستیدر نگاه مادرش زشت ن  ی فرزند  چیه

ا عاشقش...  نگاه  آدم   نیدر  از  دسته  حتدو   ن ی بزرگتر  یها 

  ت یرو هم قابل اهم  زانشونیمربوط به عز  ی هاو نقص   هاب یع

صورت و    بیبر اساس ترک  ییبای در ز  ارشونی و مع  دوننینم

 .هاست اون ظاهر

 .نوشت عیسر یلیخ

خ_ وا  یهست  یعوض  یلیتو  همزمنیجوزف  چرا    شه ی... 

 .ازت متنفرم  ؟ی بریسوال م  ری من رو ز یاحساس ی هاجمله
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سوق دادم سمت    م یگلو  ی را از سو  گارمیزدم و دود س  ی لبخند

  را فشردم و لم دادم   یپاور گوش  ی. شاسکیو تار  رهیآسمان ت

... نگاهم زایال  ی تراس و باز چشم دوختم به خانه   ی لبه   ی رو

استمرار    گریمواجه شد و د  یبتن   ی وارهایفاصله و د  نیباز با ا

 .رفته بود  فراترچشمانم   ی منظره از توان و حوصله نیا

[22.08.21 00:32] 

#۴۰۴ 

هاست انتظارم  بودم دو چشم عاشق سال   دهیکه فهم   یوقت  از

در وجودم   یناآرام شده بودم و اندوه به شکل متفاوت  کشدیرا م

  .به خروش آمده بود

او و پنهان از   قی بود و از طر  وای ها بود که کارمند شسال   زا یال

را کشف کرده بود. و    امی از حوادث و اتفاقات زندگ  یلیمن، خ

  ی برا  دیرسیکه به دستم م  ییاهمن چه ساده لوحانه از ترانه 

...  یاطالعیبه ب  کردی و او چه ماهرانه تظاهر م  گفتمیم  وایش
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به همجنس خودش بود   کچون خودش زن بود انتخابش کم

 .بودم و خبر نداشتم زای که معشوق ال یبه من دنیرس ی برا

که با آن حال    یرا سوزاند. از زمان  میته گلو  گاری س   ظیغل  یتلخ

خانه  روزها  رونیب  زایال  ی از  بودم  به    لی تبد  میزده  بود  شده 

 .یتمام نشدن  یبه شب لیهم تبد میهامکرر و شب ی هاشب

ثان  هیهمسا  ی گربه   ی صدا را چند  پرت خودش   ی اه یحواسم 

دشوار. صورتش را    شیبرا  یکم  دنیکرد. چاق شده بود و پر

 .کرد  ی دارکِش  ویم ویم کیانداخت و  ریبه ز

ا  شتر یب  نتوانستم با    نیاز  خوددار باشم، سمت پاکت رفتم و 

  د ی لولی م  میبه گربه که دوروبر پاها  توجهیشتاب بازش کردم. ب

  .دمیکش رونی را ب  دیکاغذ سف

  دن یدار شده چون به محض داش جاننامه   نباریکردم ا  حس

 ینوشته بود، سر و کله  میاش براکه مقدم بر ترانه یچند خط
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شده  فراموش  و  متفاوت  ال  احساسات  به  ال  و    ی از  دردها 

 .شد  دایپ میهاترس 

  ...یسالم مرد توس_

و به چشمانت   ستمیدر مقابلت با  خواهدیکه دلم م  هاستسال

حرف و  بزنم  ول  ی هازل  بزنم،  را  نم  یدلم  که   شد،یافسوس 

پرآوازه  ناکام  ی معشوق  چون  عشق  یمن.    ی داشت  که  یدر 

محکم به تو زده بود و دلت هزاران تَرَک برداشته بود،   ی اضربه

  طاقت از احساس من،    فیضع  یی صدا  دنیبا شن  یحت  کهیطور

سابق    ی . و من باز هم مثل روزهایختیریو فرو م  ی اوردینم

 نیکه ا  دانمیحرف زدن با تو. م   ی مجبورم به شعر رو بزنم برا

مترانه  و  بلدند  خوب  را  کارشان  پا  دانندی ها  را  تو   ی چگونه 

م   ی هاصحبت  بنشانند.  چ  امی ری دلگ  یدانیمن  از    ست؟یاز 

. یشوی از  من دور م  خواهمتی که م  ی ابه همان اندازه   نکهیا

فاصله حت  ی ابه  و  االن  ا  ی که  از  نگاه  نمانیب   نیقبل    ی بود 

نشات گرفته    ادیز  ی فاصله  نیاست نه؟ ا   اد یز  ؟ یبنداز! انداخت
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که    ی به آن روز  میام به توست. کاش برگردعالقه  ادیاز حجم ز

با عاشقت    دادمی من تا هرگز اجازه نم  ی خانه   ی تو  یپا گذاشت

ترانه   یکی  دنیرس  یتشنه   همچنانو    ی آشنا شو به   میهااز 

تو را دوست نداشته باشم به شرط    گری. حاظرم دی دستت بود

ا  نکهیا نباش  نقدریتو  بزرگتر  یدور  تو    ی دلخوش   نیازمن... 

  ی و فکر کردن به تو، تنها همدم روزها  ی غربت من بود  ی روزها

به   یاحساسم را بفهم  نکهیقبل از ا  ؟ینیبیمن بود. م  ییتنها

از راز دلِ  یآگاه یقابل دسترس، ول یو حت ی بود کیمن نزد

 !...کرد و محتاط و دور رتایمن هوش

[22.08.21 00:33] 

#۴۰۵ 

دست و   ی . تپش قبلم و سردنییاز لبم افتاد پا  گاریس  لتریف

رو  امی پا افتادن  به  مرا  . کردیم  قیتشو  نیزم  ی داشت 

  ن یاول   ی عمر عاشق بودم و تازه برا  کیبودم چون    تیظرفیب

 .کردمی بودن را تنفس م  یمعشوق کس  ی بار بود که داشتم هوا
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 .نه، با چشمانم خواندم میهارا با لب  شیهاترانه 

-ich rufe dich 

sag hörst du nicht 

ich will dir sagen, was ich fühle ohne dich 

ich denk an dich 

 ...زنمیم تیصدا

 ؟ی شنویرا نم  میصدا بگو

 ...دارم یتو خواهم گفت که بدون تو چه احساس به

 شمیاندیتو م به

ich sehne mich 

ich weiß, ich kann dich nie vergessen 

 تو عالقمندم  به

 .فراموشت کنم توانمیکه هرگز نم دانمیم

ich brauche deine wärme 
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lass mich in deine arme 

ich kann dir alles geben 

du bist das glück, mein leben 

 ...محتاجم تیگرما به

 در آغوشت باشم بگذار

 کنم متیرا تقد  زیهمه چ  توانمیم

 !یمن ی...زندگیمن یخوشبخت تو

[22.08.21 00:33] 

#۴۰۶ 

ich liebe dich 

weißt du das nicht 

das sind die worte aus dem tiefsten grund in 

mir 

du bist so viel 
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der sinn, mein ziel 

die antwort auf mein ganzes leben 

 !؟یدانیرا نم نیدارم...ا دوستت

 .من هستند یزندگ  لیدال نیها از مهمترحرف  نیا

 ...یبا ارزش یلیخ

 !یمن، تو هست یو هدف و جواب سراسر زندگ یمعن

ich brauche deine wärme 

lass mich in deine arme 

ich kann dir alles geben 

du bist das glück, mein leben 

 ...محتاجم تیگرما به

 در آغوشت باشم بگذار

 کنم متیرا تقد  زیهمه چ  توانمیم

 یمن ی...زندگیمن یخوشبخت تو
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ich denk an dich 

ganz fest an dich 

all meine träume hab ich nur geträumt für 

dich 

ich liebe dich und immer dich  

 ...شمیاند یتو م به

  .فقط به تو تنها

  من ی ها ی اپردازیدر تمام رو یتو هست 

  تو را دوست خواهم داشت شهیدارم و هم دوستت

das sind die worte aus dem tiefsten grund in 

mir 

ich liebe dich 

 .من هستند یزندگ  لیدال نیها از مهمترحرف  نیا

 ...دارم  دوستت
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کس  ناگهان کردم  قاپ  میبازو   یحس  خود    دیرا  دنبال  به  و 

 ی هاانداخت، از آسانسور نه، از پله   رونمی... از آپارتمانم بدیکش

  ی شلوغ عبورم داد، داخل الب  ابانی برد، از خ  نمیی هشت طبقه پا

شش طبقه مرا باال برد و   ی هااز پله  نباریو ا میآپارتمان او شد

د  ی جلو داد سمت  مرا هل  را    رِ واحدش  انگشتم  آپارتمانش. 

زنگ گذاشت و محکم فشرد و به محض باز شدن در مرا   ی رو

... سرم را به عقب بردم تا  زایال  ی اش و جلوخانه  ی انداخت تو

 وقفه یرا که افسار من را به دست گرفته بود و ب  یآن کس  نمیبب

 .تاخت  نجایتا ا

[22.08.21 00:34] 

#۴۰۷ 

تشنه   که روح  برابود...؟  کرده  تقال  که  بود  نشاندن   ی ام  فرو 

 .اشعطش 

ا_ تو  ا  نیجوزف؟  با  ا  نیوقت شب  وضع  و   کار یچ  نجایسر 

 افتاده؟  یاتفاق ؟یکنیم
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گرفت و سمت ساعت    دمیو کاور سف  یرا از شلوارک آب  نگاهش

 دی .  نگاه من به دنبال نگاهش دودیداخل سالن کش  ی ستاده یا

آن اتراق کرده   ی کوچک ساعت رو  ی که عقربه   ی سمت عدد

 !قبل از ظهر بود ی قهیدق ۳:۴۵بود. 

 ...شد که یچ دونم یمن... راستش... من... نم_

روبافته  ی موها آشفته  تاپ    اشنه یس   ی اش  بند  و  بود  افتاده 

شده و داخل چشمانش هم   زانیاش آوشانه  ی خوابش رولباس  

که با وحشت    د ی فهم  شدیم  یبود. به خوب  دهیخون تن   ی تارها

 .است  دهیاز خواب پر

 شده؟ یچ یبگ ی خواینم_

 .به وسط سالن میدیرفتم، عقب رفت. از راهرو رس جلو

 رو که بهت دارم  یبگو تا باورم بشه احساس ی زیچ هی_

 .لوستر بود، روشن و زرد  میدر معرض تابش نور مستق  صورتش 

 ه؟ یکه متعلق به منه چ یاسم اون احساس_
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ام  دیلرز ی م  شیصدا لحنش  ح  دواریو   دنی پرس  نیبود، 

 .جهان از من نیسوال ا نیترسخت 

اشت   هی  ی تسال_ ناکام،  عالقه  اق یعشق  تکرار  در   ی ابه  که 

برا قلبم  شجاعت  و  شده  ختم  به شکست   ک سیر  ی گذشته 

 .دوباره 

دهانش نگه داشت و نگاهش را سمت منِ   ی را جلو  دستش 

 .معطلِ جواب

 !نه من یاز خودت بپرس دیبا نوی... ادونمینم_

ز  نیا  گفت،ی م  دروغ  رضا  ی ادیعاشقِ  همکار  تی بلد   ی به 

  .دادینم

 دونم یم  یکرده به سمت تو، ول  دایپ  لی دلم کشش و پاهام م_

داشتم   ایکه به بات  یاون حس  ه یکه بهت دارم شب   یحس  نیا

 ه؟ ینسبت احساسم با تو چ ستم ی. پس اگه عاشقت نستین

[22.08.21 00:34] 
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#۴۰۸ 

و جلو  مچ را گرفت  نگه داشت. چشمانش   ی دستم  شکمش 

بودم    یشده بود، اگر من مرد توس  ی گریاز هر وقت د  تریتوس

 .بود یاو هم زن توس

از خاطرات گذشته _ بکش  نشدجوزف عقب  از    ی ت. خسته 

رابطه   شتریب  نکهیا جسد  سالِ  ده  دوش   تی قبل  ی از  به  رو 

صبح تا شب بهش زل   ؟ی همراهت برد  یو هر جا رفت  یگرفت

  یازش خداحافظ  یستیحاضر ن  یطی شرا  چیو تحت ه  یزنیم

 چرا؟  ش،یرستون به خاک بسپرقب ی و تو یکن

  .ندانستن ی را تکان دادم به نشانه  سرم

 تو بگو چرا؟ _

 .تر شددستش دور دستم محکم  ی گره 

عشق ناکام   هیبا غم    شه یهم  ی برا   کباری  یستی چون حاضر ن _

که   ی ادرد مردن تصور عاشقانه   ی ستیچون حاضر ن  ،یروبرو بش
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بپذ  یداشت هم که درد تموم شدن رو    یو خب وقت   ،ی ری رو 

تخ  ی رینپذ اون  مرگ  با  براعاشقانه   لی و    شه ی هم  ی ت 

برا  ،ینکن   یخداحافظ قلبت  آغوش گرفتن    ی درِ  حس    هیبه 

 .شه ی باز نم گهید  ی شقونه سبز عا

وجودم   ی تو  شی هاحرف   نیو من به دنبال اثبات ا  گفتیم  او

نها  گشتمیم در  اتیو  چون  بود،  او  با  حق  متاسفانه   نی ... 

 و آن جسد را هم   افتم یرا در وجودم    گفتیکه م   یساساتاح

 .دمید میهاشانه  ی رو

 ؟یبزن یحرف ی خوایجوزف نم_

بود   ی ادیز  ی را از دستش جدا کردم و باال بردم، روزها  دستم

 .را کرده بودند شیموها ی که انگشتانم هوس پرسه زدن تو

 ؟یکن ی م کاریچ_
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را باز کردم.   شیبافت موها  ی اعجله   چیو بدور از ه   نهیطمان  با

کرده بود و انگشتانم شانه شد   دا یبخاطر بافتش تاب پ  شیموها

 .شد  دهی و داخلشان کش 

[22.08.21 00:34] 

#۴۰۹ 

 ...زایال_

 .نگاهم کرد  اقیاشت با

 زم یبله عز_

 .دادیسرانگشتانم را نوازش م شیموها

ا  ی ده یعق_ برا  نهیمن  انتظار  چ  ی که  ز  ی زی هر   ی ادیاگر 

  ر ی اصل مقصد انتظار هم تاث  ی بشه و  مدام تکرار، رو   یطوالن

م  زارهیم و  اون  ارزش  از  اشت  زانیو  و  کم    اقی شوق  خودت 

 د ی ق  یگاه  یو حت  یشیو آخرش هم خسته و دلسرد م  کنهیم

  قابل ... تنفر من از انتظار  یزنی رو هم م  زیبه اون چ  دنیرس
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زندگچون سال   ست ین  نایب باهاش  ها کردم، چون سال   ی ها 

جور چه  کرد.  خودش  معطل  من   ی منو  من...  خب  بگم!... 

چند  خوامینم دلم   ی ساله   نیانتظار  بشه،  من  مثل  هم  تو 

پ  خوادینم ارزشم  اون عالقه و    خوامیتو کم بشه، نم  ش یاز 

  لزده از دست بره و از من خسته و د  ی که به من دار  یاقیاشت

 .یبش

را چسباندم به    امی شانیدستانم صورتش را قاب گرفتم و پ  با

 .اشی شانیپ

رو که عشقش برام   یزن  هیفرصت داشتن    خوادی من دلم نم_

فکر   یبه زن  خوادیدلم نم  گهیثابت شده از دست بدم. من د

سته هست و مادر چند تا بچه، خ  ی اگه یکنم که همسر مرد د

تنها از  ا  یزندگ  یی شدم  از  رو  نکهیکردن،  تخت    ی تنها  اون 

  یجلو   و  ابونیخ  ی تو  نکهیبخوابم متنفرم، از ا  یبزرگ و لعنت

زن  یهام خالطرفدارهام و مردم دست  با   یاز دست  باشه که 
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که در مورد    یعاتیغرور به همه نشونش بدم خسته شدم. از شا

 .خورهیحالم بهم م سازن یم مییتنها

 .و چشمانم بسته شد اشی نیبه نک ب دیچسب  لبم

 ؟ یفهمیبدون عشق خسته شدم... م یِزندگ  ی من از ادامه _

چانه  دهیچسب   شی هالب به  نفس بود  و  منافذ   ی تو  شیهاام 

 .و رو  ری و دلم ز شدیم یخال شمیرپوستم و داخل ته

چ_ همون  من  م   ی زیدل  خواهانش    خوادیرو  تو  دل  که 

به   ی و برا  مونمی منتظرت م  ی هست... من تا هر وقت که بخوا

کارها آوردنت  احمقانهخطرناک  ی دست  و  اتر  از  هم   ن یتر 

هام رو از خودت جدا  و دست   ی از من دور نش  هی. کافکنمیم

 .ینکن

  شد یاثبات هم م  دنشیهمراه با شن  زدیکه م  یزن هر حرف   نیا

 .نبارهیو درخشان داشت در ا یطوالن ی انه یش یچون پ م،یبرا

 تو بخوابم؟ شیامشب پ  شهیم_
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[22.08.21 00:34] 

#۴۱۰ 

  سری که چشمانش چه ب دمی. تازه فهمدیخورد و عقب کش جا

 .دنی و صدا شروع کرده بودند به بار

ط فق  کنمینم  ی کار   چیاشتباه فکر نکن، به خدا سوگند که ه _

 یحرف و حرکت چی. بدون هخوابمی آروم کنارت م

. دیرا گرفت و به دنبال خود سمت اتاق خوابش کش   دستانم

بهتر    نیا البته  بود؟  از کجا حاصل شده  من  به  اعتماد  همه 

 .نه من کردی که داشت اعتماد م یبه عشق میاست بگو

  .را کنار زد اشی توس روتخت

 سمت بخواب خوبه؟ نیا_

 ؟یخوابی تو کجا م_

 .ستادی را دور زد و آن طرفش ا  تخت

 بغل تو... خوبه؟_
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 .را به خنده وا داشت  میهالب  انشیب طرز

 ه یعال_

سرم   دنی. به محض رسدیتخت و با فاصله از من دراز کش  ی رو

و حالم را    امی نیب  ی تو  دیچ یپ   شی موها  ی بالشتش بو  ی به رو

 .ودکرد که ب ینیبدتر از ا

 زا؟یال_

 .سمت من  د یپهلو چرخ به

 بله؟_

معقوالنه و جنتلمن، دستم   یام به شکل خواسته  انیب  ی جا  به

و احمقانه و گستاخانه اقدام کردم   دمی کش  شیها را سمت شانه 

آغوش گرفتنش   ی برا آغوش   یلی... خدر  در  آرام گرفت  زود 

  .زدیبرق م شی هااشک یسیاز خ شیها مشتاقم. پلک 

 زمن ینرو جوزف وا شی پ نیاز ا شتریلطفاً ب_
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تند و محکمش باعث شد لبخند بزنم. سرش را باال گرفت   لحن

تاث تو  ری تا  را  د  ی دستورش  با  من  و  بسنجد    دنیصورتم 

. شوکه بود، دمشیشدم و بوس  وانهیاحمق که نه د  شی هالب

 شده بودم؟  ی نطوری! من امشب چرا ا نطوری منم هم

لمس برگ نازک بود  هینرمش شب  ی هالب  ی رو میهالب  حس

 .فی ... آرام و نوازشگر و لطمیتوسط نس

نگاه کردن به من را نداشت و با    ی رو  د،یرا عقب کش  سرش

تو از   ی صورت  کرد  پنهان  را  چشمانش  و  رفت  فرو  آغوشم 

 .صورت تبدارِ من

رو  یروتخت تا  کش  ش یهاشانه  ی را  دور    دمی باال  را  دستانم  و 

 .حلقه کردم  شیهاشانه

[22.08.21 00:34] 

#۴۱۱ 
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حرکات   نیاتفاقات و انجام ا  نیتصور ا  یحت  شی پ  کساعتی  تا

 !...و حال دمیدی دار ماز سمت خودم را محال و خنده

با   امبریپ   کی  ی که معجزه   کندی داشتن با آدم چنان م  دوست

 .کفار

بود که صدا  ادیز المر  ی هانفس   ی نگذشته  به    زایتب  از  خبر 

صورتم پخش کردم و از   ی را رو  شیخواب رفتنش داد. موها

خودم ساخته   ی برا   شیموها  ی که با تارها   یزندان  ی هالهیم  نیب

 ینه ی آ ی سرم چشم دوختم. نور آباژور تو ی بودم به سقف باال

کوچک در    ی ارهیتخت منعکس شده و از شکست نور دا  نییپا

 .وسط سقف افتاده بود

  ی و ناباور  ی که از حسرت و دور  زایبرخالف ال   آمدینم  خوابم

  ا یامشب تا صبح به بات  خواستمی آغوشم آرام گرفت. م  ی زود تو

 ی فکر کنم و به قلبم  اجازه بدهم که او و خاطراتش، آرزوها

 ی هاسقف، لحظه   ک ی  ری رفتن ز  ی برا  مانیاهای مشترکمان، رو
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 ی م و... را تا ابد تویکه به هم داشت  ینمان، احساساتبا هم بود

 .ردی گورستان وجودم دفن کند و آرام بگ

همه   یخداحافظ با  همکردم  تا  خداحافظشهیشان  اگر    ی . 

ا  کردمینم برا  ی خاکسپار  نی و  قلبم  درِ  برپا،  آغوش   ی را  به 

 .شدیزن باز نم  نیگرفتن عشق پاک و سبز  ا

شانه   ی حلقه دور  را  ظر   انیعر  ی هادستانم  تر محکم   فشیو 

و عشق    دیشد تا ام  ریسراز  میهاگونه   ی از رو  میها کردم و  اشک 

رابطه  به  مربوط  آنچه  و هر  تصورات  باتو  با  برا  ایام  را    ی بود 

برا  شهیهم باز شود  و جا  با خودش  ببرد  و  دوست   ی بشورد 

 .وجودم ی تو  زا،یداشتن ال 

که کرده بودم و    ی م در برابر اعترافاز امشب مسئول بود  من

از فردا صبح من وظ  دهیکه در عوضش شن  یجواب   فه یبودم. 

مانند   کرده   کی داشتم  تالش  کنم چون خودم  رفتار  عاشق 

 .عشق نیکسب مقام ا ی بودم برا
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رو  ش یموها  تار  کس  ی همچنان  بود... چه  باورش   یچشمانم 

دخترِ پنهان شده در آغوشِ من، همان گمنام    نیکه ا  شدیم

 !...بود میهاآهنگ  ی معروف و مشهوره تو

[24.08.21 01:33] 

#۴۱۲ 

 المان _نیبرل

  

 :پناه

انتها   وسفی در  من،  کنار  و   ی در  بود  نشسته  نفر  سه  مبل 

ب  زمیتوماس عز گردنش    ریرا ز  اشینیرا در آغوش گرفته و 

  ی از صدا  شدیحرکت خانه پر م   نی. با هر بار تکرار ادی مالیم

 .بخش نوزاد یزندگ

آمد    رونیشده از نت و ترانه ب  اه یکاغذ س  ی ابا دسته  نیامیبن

 .کوچک بود ی ویاستود کی  هیکه شب یاز اتاق کارش، اتاق
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 تموم شد؟ _

 .د یپرس  نیامیاز بن  وسفیسوال را  نیا

. من  شهیو هر روز بدتر م   ره یسختگ  یلینه مونده... جوزف خ _

شرا آمادگ  طیاالن  برا  یو  رو  م  ی الزم  دارم.   شهیکشتنش 

  ؟یدعوتش کن

خند  من متما  وسفی  دمیکه  را  از    لینگاهش  و  سمتم  کرد 

 .هم سهم او شد ی من لبخند ی خنده 

بلد  یلیتو خ_ د  شهیهم  ،ی بخند   ی قشنگ    ن یا  دنیبخاطر 

شن  و  تو   دنیلبخندت  کردم،  تالش  فرصت  ی آهنگش    ی هر 

جماعت رو هم وادار به   هیتو    ی زدم و به بهانه  یدست به لودگ

 .کردم دنیخند

صورت عاشقِ انقالب    ی حبس شد و نگاهم رو  نهیدر س  نفسم

بود که شجاعانه دست گذاشت    یمرد همان کس  نیام... اکننده 

اش احساس نهفته شده و ناشناخته مانده   قتیقلبم و حق  ی رو
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منِ غافل    ی افشا کرد و عشق پاگرفته در دلم را به رو  میرا برا

 ی احساس  یقالبو ان   دیکش   رونیآورد و از گوشت و استخوانم ب 

  .داد بیوجودم ترت   نیدر سرزم

من بخند،    ی تو... تو فقط برا  ی من فدا  ییتمام عمر و دارا_

 باشه؟

 ی زیاشک بر  تی ایرو  ری ق و عدم باور تعباز فرط ذوق و شو  شده

برا زدن؟  قهقهه  عوض  هم  ی به  شد،  از   ن یمن  بعد  و  االن 

 .شکل گرفته از فرهنگ لغت عشق ی جمله نیا دنیشن

فهم _ تازه  رفتنت  از   ی روزها  ی تو  ه؟ی چ  یدلتنگ  دمیبعد 

نم نفس  م  دم،یکشینبودنت  بوسهدمیکشیآه  اون  با   ی . 

  ی که قبل از رفتنت زد   ییهاو حرف  تشرمانه یو ب  یلیتحم

من   بانی خنده و پشت  لیو دل  زهی. تو انگی کرد  ریقلبم رو تسخ 

 ستبودم که به د  یا... من قلهیاون خونه و زندگ  یتو  ی بود

 .دمیرو نفهم قتیحق نیا  ی تا بود یتو فتح شده بودم، ول

[24.08.21 01:33] 
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#۴۱۳ 

مان وارد شد و توماس را از  به جمع دونفره   رانهی غافلگ  نیامیبن

 .هوا مقابل صورتش نگه داشت ی جدا کرد و تو وسفیآغوش 

 !دمیترس_

در    ی صورتش را به اشکال مضحک  مکیکه م  یدر حال   ن یامیبن

 :تا توماس را بخنداند، گفت  آوردیم

ذوقت    ی ت خراب شد توخلوت عاشقانه  نکهیاز ا   ،ی دینترس_

 .خورد

پا  سرم از   نییرا  هم  هنوز  بماند.  پنهان  لبخندم  تا  انداختم 

بخصوص   دمیکشیخجالت م  وسفی نسبت دادن من به    نگونهیا

 .امچشم خانواده ی جلو

 ؟ی پس چرا خرابش کرد_

کوتاه کرد و   ی اخنده  وسف،ی  زانیآو  ی هالب  دنیبا د  نیامیبن

  .از ما دور شد و به مادر در آشپزخانه ملحق شد 
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 ی نده که دار   صی و ممکنه تشخ  ست ین  یرانیا  ه یاون    وسفی_

 یکنیم  یباهاش شوخ

 .من   ی مبل، خودش را رساند به پهلو  منینش  ی تکان رو  کی  با

  ن ی ها با امن ماه  د؟ی لحنم نشد پس چرا خند  ی اگه متوجه _

تو و  زندگخونه  ی مرد  دار  یش  توقع  تو  و  رو    ی کردم  من 

 نشناخته باشه؟ 

  .اش راپشت دست نوازش کردم گونه با

 درسته  یبگ  یتو هر چ_

 .کرد امی ار ینوازش  نیو در ا  دیرا به دستم مال اشگونه

 شون تنگ شده پناهمدلم واسه _

  ا ی از سمت من    یبا هر تماس جسم  وسفیکه    دمیفهمیم  من

خاطره  م  ی اخودش،  خاطر  به  را  گذشته  دوران  . آوردی از 

و دست    یمعشوق پنهان  نکهیکه در آن من عالوه بر ا  ی اخاطره 

 .بودم،  نامزد و محرمِ برادرش هم بودم اشی افتنین
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از تو،    ی خبر  دنی بعد از شن  هی بابا و بقتصور حال و روز خان_

 .تصور برام رقابلیغ

... ندهیآ  ی مون براو با هم و برنامه من و تهم رابطه   نطوریو هم _

  زنهی م  ادیکنم... فر  ینیب   شیراحت پ   تونمیواکنش بابام رو م

به زن برادرش چشم دوخته   وز؟ی پف   هیولگرد    نی نگفتم ا  گهیو م

جدا باعث  معلوم  کجا  از  و  م  شونییبوده  نبوده؟   گه یهم 

زن  تونهیم  ی چطور بگ  یدست  هم  هک  رهی رو   روز ی د  نیتا 

 ...دست برادرش  ی دستش تو

[24.08.21 01:33] 

#۴۱۴ 

. از پس  نطوریاش را تمام کند، منم هم نداشت جمله  دوست

چشمانم نگاه کردم به صورت پُر شده از    ی اشک تو  ی بلورها

نشده حل  درد  پاهزار  با  و  صدا  نیترن ییاش  ممکن   ی تن 

 .خطابش کردم
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باشه    ن یکه غمگ  ستین  وسفیدر شان    ،ی بخند  دیباتو فقط  _

 .از خنده یهاش خال و لب 

ا  ی لبخند که  بود  معلوم  قشنگ  محض    ن یزد،  فقط  لبخند 

نها  یدلخوش در  شد.  زده  حق     امی ناراحت  تیمن  هم  او  به 

هم    نطوریناراحت باشد و هم زها ی چ ی سر کی که از   دادمیم

 .دیایتا با خودش و داشتن من کنار ب   دادمی فرصت م

هم    ی که برا  ییاز روزها  ی ادیداشتم که او زمان ز   مانیمن ا 

روزها  م یهست حرام  برا  ییرا  که  گذشته  نبود  ی در   م یهم 

را چون    گریکدی به    دنیرس  نیا  دانستی قدر م  وسفمی.  کردینم

 .را   گریهمد میسخت به دست آورده بود

بشه و خانم    وسفی! پناه زن  یبش من    ی زود قراره تو برا  یلیخ_

هم مادر    ندهیو در آ  یآغوشم باش  ی ش، شب تا صبح توخونه

 !ییای... چه رویهام بشبچه
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بن   مادر، با  را در آغوش گرفته و همراه  توماس   نی امیلنا  که 

ما  برگشتند و سمت  به داخل سالن  بود  بغلش  در  همچنان 

 .آهسته برداشتند ی هاقدم

نه؟    میما راه فرار از دست محسن و پسرهاش ندار  نکهیمثل ا_

جلو، اون رو    ادیپسر بزرگش م   میش یاز دست خودش خالص م

به پشتمون. دختر   چسبه ی مثل دُم م  شونیآخر  م،یزنیکنار م

 شد؟ یروس محسن م حتماً ع  دیمن با

هوا  عیسر  وسفی و  به حال  با   ی برگشت  و  خانه  داخل  شاد 

 :طنز گفت یلحن

 ه یدختر تو بود که دنبال من تا    نیا  ی زن عمو فراموش کرد_

من شد حاال؟ اصالً اشتباه کردم    ر یهم اومد؟ تقص گهی کشور د

  ی ... در ضمن براایتانزان  ایماداگاسکار    رفتمیم  دی اومدم آلمان با

از پدرم بب  هیبار هم که شده منو    هی  ه ی. مثالً  دینیآدم جدا 

ش و رو که  دخترها واسه   ر خوش صدا و خوش بَ  ی خواننده 

 .شکننی دست و پا م
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مبل دو نفره در مجاورت ما نشستند. دلم   ی رو  ن یامیو بن   مادر

ن برا  اوردیطاقت  به   ی و  کردم  اقدام  لنا  گرفتن  آغوش  در 

 .برخاستن و سمت مادر رفتن

پسر چقدر پر روئه؟ شب تا صبح از بس احساسش    نیمامان ا_

خفقان گرفتم از دستش. اونوقت   کشهیسرم هوار م  ی رو رو

 !گهیم ی نطوریشما ا شیپ

تو  همراه خوابِ  در  غرق  نوزاد  جا  ی با  سر  نشستم    ی بغلم 

بشقاب گذاشت و با چاقو   ی موز برداشت و تو  کی . مادر  امیقبل

 .کرد  میتقس یبه قطعات کوچک

داشتن تو رو نداره. واسه    تیپسر ظرف   نیدخترم ا  دونمیم_

 .یبهش محبت نکن چوقتی ه  دیبا نیهم

[24.08.21 01:34] 

#۴۱۵ 

 :و به من گفت دی لب برچ وسفی
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 گه ی دروغ م_

 دروغگو؟ یگ یبه مامانم م_

 .من را ی تا ببوسد لنا نییهم پا  یرا جلوتر آورد و کم سرش

 .نه به مامان تو نگفتم که! به مادرزنم گفتم بخدا_

از موز فرو رفته در نوک چاقو    ی ارا خوردم. مادر حلقه   امخنده 

 .گرفت نی امی را سمت بن

 بچه پررو _

صورت لنا نشاند گردنش را راست کرد   ی بوسه را که رو  وسفی

 .مبل یاش را برگرداند سمت پشتو شانه

و عاشقم    دیعشقش کش  یکس  رمینو، گجناب صباغ   به قول_

 شد،

  !رم یحس سوء ظن بگ  دی نبا گرید 

 خاطرت تخت  خای قرنم زل وسفی من
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 رم یخودم گردن بگ خواهمی بار م نیا

  ندازیمن ب ادیروز قبل جشن  کی

 رم یچسب زخم هم حتماً بگ  وهیم با

را به خنده واداشت و مرا به سکوت   نیامیشعر، مادر و بن  نیا

را    ش یهاحرف   ی خود فرو رفتن. فقط من بودم که معنا  ی و تو

م م  کردم ی درک  کلمه  دانستمیو  هر  پشت  اش ساده   ی که 

 .متفاوت وجود دارد  ییبارِ معنا  نیچند

 اط؟یح ی تو میبر_

 .جواب، برخاست  ی به جا وسفی

 میبر_

. م یرفت  اطیرا در آغوش مادر گذاشتم و همراه هم سمت ح  لنا

 ی ما از خانه   ی درد دور   نیتسک  یکم  توانستی که م  یاطیح

 .بابا و مادرجون شودخان ی باصفا
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به   دنیرس  ریکه در مس  یدرخت  کیبار  ی به تنه   دیکش  دست

 .کاشته شده بود هان یپرچ

کلفت  یدونینم_ حسرت   اطیح  ی هادرخت  ی تنه  یچقدر 

 .مونده بودن استفادهیب ی نطور ی که ا خوردمی بابا رو منخا

[24.08.21 01:34] 

#۴۱۶ 

 ی سبزش تور شد رو   ی هازدم به درخت و شاخ و برگ   هیتک

 .سرم

 !مونده بودن؟ استفادهیب_

د _ اگهیآره  م  نقدر ی .  ز  خواستیدلم  قطر  اون   ادشون یاز 

  ختن ی واسه پنهون شدن پشتشون و عشوه ر  میکرد ی استفاده م

 .من به تو ی تو واسه من و دست دراز

احساس کردم،    یبه خوب  دیپوستم دو  ریرا که ز  یخون  ی گرما

ها بود و سال   وسفیاخالق، عادت و خصلت    ن یکه ا  دانمیم
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شن ا  دهیهم  ول  پروایب  نگونهیبودم  را،  زدنش    نبار یا  یحرف 

 .تفاوت داشت چون مخاطبش من بودم

 !زشته وسفی_

 ی درخت نشست و ستون تنش شد برا   ی تنه   ی دستش رو   کف

که درخت انداخته بود    ی تور  ری صورتم و آمد ز  ی خم شدن تو

 .سرم  ی رو

  ی از احساساتم بهت بگم چه جد  خوامیکه م  یی هاپناه وقت _

مانعم نشو.   یطی شرا  چیو تحت ه  ریجلوم رو نگ  ،یچه شوخ

از    خورهیندارم. چون حالم بهم م  ی تحمل خوددار  گهیون دچ

تو احساساتم  کردن  حبس  خواهش  منهیس  ی دوباره  ازت   ...

 باشه؟ کنمیم

 .نی که دوخته شدم به زم انگار

 ی گیم  ی نطوریا یوقت سوزهیدلم م_

 .مودیپی را م  نمانیب ی داشت آهسته آهسته فاصله  صورتش
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عاشق   ی سته یسوختن شا  وسف؟ی  زی تو چرا دلت بسوزه عز_

 !نه معشوق

پ  ی قهیرا بردم سمت    دستم  ل یقرمز تنش... دخ  راهنیگرد 

 !وسفی راهن یبستم به پ

  هات ی با قرن حساب کرد و عمر خوش  د یعمر دردهات رو با_

 ،ی دیها کش که سال  ی شمرد. من باخبرم از درد  هاه یرو با ثان

دوست و   شیخانواده و پ  نیجمع و ب  ی از غرورت که بارها تو

که همه انگشت   ییاون روزها یدشمن خرد شد. من تو رو تو

م رو  گرفتنیسمتت  بخاطر  ممسخره   اتیو   ا ب  کردنیت 

دچشم دردهادمیهام  من  نچش  ی ...  رو    ی وقت   یول  دم،یتو 

  یاون لحظات  دمیکنارت بودم. بعد از رفتنت فهم   شونی دیکش

 برداشت ی و قلب من بخاطر  تو ترک م شکستیکه قلب تو م

رنج تو بود. من    دنید  ی ترحم نبود، نداشتن تحمل برا  لشیدل

بفهمم دوست داشتم... ببخش که اشتباه  ایبخوام  نکهیبدون ا
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د و  برا  ری کردم  اومدم  خودم  بهت   یحس  دنیفهم  ی به  که 

 .داشتم

[24.08.21 01:34] 

#۴۱۷ 

دلنواز    یقیمرد موس  نیا  ی بغض هم در گلو  یکرد، حت   بغض

 .من دوست نداشتم ی. ولشدیم

ها  ... اشتباه رو من کردم که سال پناهی نگو پناهِ منِ ب  ی نجوریا_

و    دمی عشقم بهت رو پنهان کردم. اشتباه از من بود که ترس

خودت و همه نگفتم که چقدر دوست دارم. حماقت   ی رو  ی تو

کردم که هر وقت خواستم از احساسم بهت بگم زبونم عقب  

اگ  ینینش که  داد  تذکر  عقلم  چون  گفتن  از  و    یگفت  رکرد 

دور    شهیهم  ی تحمل برا   ؟یچ  یکنینشد که فکر م  ی اونطور

 ی هابودم که با چشم   رکاریمقصر منِ تقص  ؟ی شدن ازش رو دار

و باز هم   ستیکه عاشقت ن  یبه کس  دنتیدارن م  دمیخودم د

 ی نکردم از ترس حرف مردم و بخصوص پدرم. تو  یغلط  چیه
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همه   دیابودم چون ب  میهم که آرشام بهت داد من سه  یرنج

ت رو واسه برادرزاده   گفتمیو به بابا م  گذاشتمیپا م   ریرو ز  زیچ

کرده و    زی من انتخاب کن نه پسر بزرگت، نه نور چشم و عز

 ...دیافتخارت. نبا ی هیما

ناتمامش    ی بسته شد و چشمانش تمام کردند جمله  دهانش 

از خودش به من   ریبه غ  یدست کس  دادیاجازه م  دیرا... نبا

 .دیرسیم

 ی د یاشتباهات مرا هم به دَخلِ اشتباهات خودش که عا  داشت

تا حسابم را پاکِ پاک کند.    کردی بود، اضافه م  گرانیاز جبر د

  ریبابت د  ایدن  نی ا  ریتا مبادا آزرده خاطر شوم و برنجم از تاخ 

 .هااتفاق  ی کسر یرقم زدن 

. تو یمقام و بزرگ  قیو ال  یوسفیعشق. تو    قیو ال  یوسفیتو  _

با  یوسفی  وسفمی  ی رو فدا  زمیبشم و همه چ   خای زل  دیو من 

  خا ی بار دوم تکرار شد. اولش زل  ی برا  خی... تارقشهیکنم چون ال

 .من باشم دیبود و دومش با
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  راهنش ی از پ  ی شتر یاش غسل داد. حجم برا با بوسه  میهالب

 ن ی کردن ا  شتریب  ی مشتم جمع شد و او هم طمع کرد برا  ی تو

برقرار شده بود. خوشحال بودم که   مانیهاکه با لب  ی ارتباط

را   ی شرویحد پ  نیطمع و تا ا  نیا  ی به آرشام اجازه   چگاهیه

 .نداده بودم

  م یهر دو بااجبار دل کند  نیدر آنطرف پرچ  ییصدا  دنیشن  با

 .گر یاز هم د

اندازه   یچی ه_ نم  دنیبوس  ی به  جا   تونهیعشقت  رو  حالت 

و قرص آرامبخش و هزار کوفت   نیو شراب و کافئ   یی . چاارهیب

که دلدار ندارن. وگرنه عاشق رو با    ییاونا  ی برا  گه یو زهرمار د

 !زها یچ نیبه ا ازهیوجود داشتن معشوق چه ن

 اقت یل  ایکه آ  پرسمیبار از خودم م  نیچند هزارم  ی من برا  و

ا خان  نیداشتن  دارم؟  را  ممردعاشق  وقت  گفتیبابا   ی خدا 

  نه یبی دلش رو م  ی ش ببخشه اول اندازه بنده به    یبخواد نعمت
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ل بعد  م  اقتش یو  اندازه  ارهیگی رو  با  هم   نی...  من  حساب 

 !نبودم، نه؟ اقتیلیب

 !عاشق ی ... رسواشدیم  خایزل  دیبودن با وسفی قیال ی برا

رو  دستش نشاندم  و  گرفتم  قلبم   ییجا  ام،نه یس  ی را  که 

 .او  ی برا دیتپیم

  فراق افتد  ی که گر روز دارمیچنانت دوست م_

 ...کرد و من صبر از تو نتوانم  یصبر از من توان تو

 دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی  مپرسم

 هجرم چه می پرسی که روز وصل حیرانم شب

 با دوست در خلوت، بِه از صد سال در عشرت  یدم

 در زندانم  وسفیکه با  خواهمینم ی آزاد من

رو  دستش  از  کرد  بلند  نزد  امه نیس  ی را  برد  و    ک یو  لبش 

 .زد بر کفِ آن ی ابوسه
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 ی دار  ییدستم. چه قلب خوشبو  دهیم  یخوب  ی امم چه بو_

 !وسفیخانوم 

ا  ته از  ا  ی افتخار  ن یدلم غنج رفت  با خودش به   نیکه  لقب 

 .همراه داشت

 ...لوس_

لبش را پاک کرد و    ی گوشه  یال یخ  ی انگشت شستش لکه   با

 .سمت عقب برداشت ییهاقدم

ها؟ همانطور که   ،ی نر  ییجا بمون تا برگردم باشه؟ جا  نیهم_

 .دادیبه حرف زدنش هم ادامه م رفتی داشت عقب م

وقت_ داشته بنده  ی هوا  یمن چه خوش شانسم. خدا  رو  ش 

  با ی پناهِ آروم و امن و محکم و ز  هی.  گهید  شهی م  ن یباشه هم

 .دهیبهت م

 شتر یلبخندم را از دوستت دارم گفتن هم ب  ش،ی زدم برا  لبخند

جا داد،   یناخالص  شودیکلمات م  ی تو  گفتیدوست داشت. م



1401 
 

دو    ن یچون فرمول ساختن ا  شودی اشک و لبخند نم  ی تو  یول

در    یدخل و تصرف  شودیکه نم  ستده یچی تا آنقدر سخت و پ

 .شودیم عیضا ی لیکه اگر هم بشود خ آن کرد 

 .مجبور شد پشت کند به من  دیها که رس به پله 

برا  یزمان  تا داشتم  فرصت  برگردد  حرف   ی که  . شیهااثبات 

و    دمی کش  رونی بنفشم ب  کیتون  بی را از داخل ج  لمیموبا  عیسر

جلو  مشیتنظ  یسلف  نیدورب  ی رو و  نگه   ی کردم  صورتم 

 .داشتم

 وسفیکه    ی امن به همان اندازه   نمیخودم نگاه کردم تا بب  به

  هستم؟ بایز دیگویم

نبودم،   دیدیم  وسفیهم که    ییبایآن ز  یزشت نبودم، ول  خب

 .داشتنم  ی من تا ببالد به خودش برا  فی در توص  کردی اغراق م

صورت و    فیدر توص  کنمی اغراق م  ی من هم بدون شک گاه  و

 .صفاتش
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بزرگ   د یرا با  ی که دوست دار   ی بود، کس  نیهم هم  درستش

  ن یا  ریاگر غ   تت،یباشد و اولو  نتیبهتر  دیبا  ،ی نی و باارزش بب

 !سوال رفته است ریو انتخاب خودت ز  اقتیباشد که ل

  ع یسر  تاریگ  ی تارها   ی شدن انگشتانش رو  دهی کش  دنیشن  با

 .کردم یآوردم و پشت کمرم مخف  نییرا پا لیموبا

 ؟ یکن کاریچ اط یوسط ح ی خواینه! م ی وا_

کردن هر    یط  نی اش انداخته بود و ح شانه  ی را رو   تاریگ  بند

 .کردی وارد م شی هامیضربه به س کیپله، 

 !گهید خورنیغذا م  کنن؟یم کار یچ تاریبا گ_

 .درخت ی زدم به تنه  هی بغل گرفتم و تک ریرا ز دستانم

 !مسخره_

  یقیکه چرا عالقه به موس  دمیزدن، فهم  تاریکرد به گ  شروع 

 ی قیکه مهارت و استعدادش را نداشتم... موس  ی داشتم در حال

در تار و پود وجودت و تنها    کردیمرد بود، نفوذ م  نیا  هیشب
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تلف قدرت را داشت تا تمام احساسات مخ  نیبود که ا   ییصدا

 اتی . همراهتاقکند. آرامت کند و مش  ختهیرا در وجودت برانگ

 .یتیکند در هر مکان و موقع

 .را رساندم به پالک گردنم و شروع کردم به لمسش دستم

رنگمان  کیچشمان  ی تو میزل زد  دی اش که رسمتن ترانه به

 .میماند اعتنایاز خودمان ب ریغ ی زی و به هر چ

 چرا پس اول اسمم دور گردن توئه؟ ی اگه دوسم ندار -

 توقعِ؟یو ب  دهی همه عشق م نیبهت ا یک

 هاتو پس؟   هیهد دمیدوسِت ندارم چرا پس نم اگه

 نفس  گمیباز دارم بهت م یکه هزار دفعه دلم شکست ول یمن

 بهت بگم؟ ی از رگم چجور کترینزد

 اگه دورت کنن ازم  کنمی مگه دق م یدونینم

 عالمه  هیهم کمه غص تحملم
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 تو فرق کن با همه  شکننیم ی اگه بدن دل بد همه

 مغرور بشم ی الف بچه  هیکشتم ازت دور بشم  خودمو

 نمت یمُردمو نشد نب یاصالً کور بشم ول ی ایچشمم ن به

 به جات  ادیب  یکس  ذارمیقلب عاشقم محکمه جات من نم  ی تو

 دمتیقرنه که ند هی ی االن دلم تنگه برات انگار ی جور هی

 بهت بگم ی از رگم چجور کترینزد

 اگه دورت کنن ازم  کنمیمگه دق م یدونینم

 عالمه  هیکمه غصم  تحملم

 تو فرق کن با همه  شکننیم ی اگه بدن دل بد همه

 بهت بگم ی از رگم چجور کترینزد

 اگه دورت کنن ازم  کنمیمگه دق م یدونینم

 عالمه  هیکمه غصم  تحملم

 مه تو فرق کن با ه شکننیم ی اگه بدن دل بد همه
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 :آرشام

 ی کشو  ی را گذاشتم تو  بیو س  لیهلو و شل  ی هاوهیم  ی سه یک

که متعلق به   ی ا. پدر نظم و نظافت آشپزخانه خچالی  ینییپا

 تیخوب رعا  یل یخ  نباریخودش نبود را ا  یهمسرش بود، ول

خانه را هم... داشت تالش    ی جاها   گرید  نطوریکرده بود، هم 

دارد،    گهخانه زنده ن  نیرا درون ا  یزندگ  فیضربان ضع  کردیم

 !دلم سوخت

 مونده که منم پسرشم؟  ادش یبابا خان_

صدا  به تلو  شی دنبال  سمت  رفتم  آشپزخانه  داخل   ون یزیاز 

 .پدر بود و بس  اشننده ی بزرگ و  روشن وسط سالن که تنها ب

 ،یاز پسرهات ناراحت و دلخور بش  یتونیهمونطور که تو م_

 .حق رو داره از دست تو ناراحت بشه  نیبابا هم اخان

 .من نگاه ی رو ی را دست به دست کرد و تو ونیزیتلو کنترل
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م  یهرچ_ سال    ادیسرم  هر  دوتاست...  شما  خاطر  محض 

م  هاوهیم خودم  دست  با  من  تو   دمیچی رو  امسال  و 

که    نیکرد  ی من. کار  ی برا  ی آورد   سهیک  ی تو   شونی انداخت

 ...بابا. اون مادرتم که خان ی برم خونه  کنمیرغبت نم  گهید

 وسفی دنیمامان قراره بره د_

ثان   د،یلغز  نگاهش به    ی تو  ی اه یچند  آنچه  و  رفت  فرو  فکر 

 .ذهنش خطور کرده را به زبان آورد

 مونه؟یم یلیخ_

 .مقابلش ی کنفره یمبل  ی رو نشستم

 رنی بابا و مادرجون هم باهاش م خان! دونمینم_

 .د یو آرام پرس دیاش کشرا به چانه  دستش

 قراره برن؟ یطول بکشه! ک ادیشون زنکنه برگشتن _

 .راستم کردم  ی چپم را سوار بر پا ی پا
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 من و مهتاب... بابا؟ ی بعد از عروس_

 :دیتا بگو دیطول کش یشد و کم  رهیکور خ ی انقطه به

 ها؟ _

 مون؟ ی عروس  ی ا یب  ی خواینم  ؟ ی نشدمنصرف    متیاز تصم_

 پسر بزرگت؟ یعروس

  ز ی چ  چیبا ه   دیرسی چنان بهم گره خورد که بنظر م  شی ابروها

حت  نیا  توانینم را  د  ی گره  که  کردن  باز  کرد،    گری شُل 

 .شکش یپ

  نم یبش   ت؟یمختلط و پر از معص  یمراسم عروس  ی تو  ام یمن ب_

دادن  قِر  مردها  واسه  و  بزنم؟    ی زن  دست  مجلس   ایوسط 

 که فقط زن توئه نه عروس من؟  یعروس ی شاباش بدم برا 

شده    دهیچ  قهیکه با سل   زیم  ی رو  ی وه یافتاد به سبد م  چشمم

 .ل یباشد تا نگاهشان کند و از آن م یکس نکهیبود، بدون ا
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  ی چقدر دوست نداشتن  ،ی چقدر تنها شد  ن،یبابا خودت رو بب_

تعداد محدود    ه یکه فقط خودت و    ی افکار  ؟یبخاطر چ  ،ی شد

 کنن؟ی خودت قبولش دارن و بهش عمل م  هی شب  ی هااز آدم 

 م؟یریو مراسم نگ  یدختر مردم عروس  ی برا  ی خب توقع دار 

 س عروس بپوشه؟مهتاب حق نداره لبا

 .راحت آزار رساند به من  یلیاش خکالم آزاردهنده با

قبالً  _ اون دختر  مگه  مردم؟  نشده؟    ه یواسه دختر  زنت  بار 

  رن؟یگیمرد بشه مراسم م  هیکه دو بار زن  ی واسه دختر

من  دلم دق  نی که هم  ی شکست، دل  او،    ی برا  ش یپ  قه یچند 

 .سوخت

 آرشام؟_

 .جواب دادم ده یرنج   یلحن با

 جانم؟_
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او مرتکبش    ی که برا  یاشتباه  ی نبود که از طعنه  الشمیخ  نیع

  .دلم ی به پا کرده تو یشده بودم چه آشوب

 خونه؟یم یدر مورد چ وسفی_

که   یسوال رنگ نگاهش عوض شد، از وقت  نیا  دنی پرس  نیح

 ی ابا اسم مستعار در آلمان و اروپا خواننده  وسفیبود  دهیفهم

 ی شده بود، انگار که در برابر باور  ی طور  کیاست،  معروف شده  

 شی دارد پ  کیتار  ی انده ی آ  نکهی به ا  نانی که از او داشت و اطم

ا از  باشد...  شده  شرمنده    ر یز  شیهای نیبش ی پ  نکه یخودش 

 !سوال رفته، دلخور بود؟

جدا_ داشتن،  دوست  عشق،  مورد  خ  ،ییدر  و    ی ل یمحبت 

اون رفتار رو   نکهینشده؟ از ا... دلت براش تنگ  گهید  ی زهایچ

 بابا؟ یستی ناراحت ن یباهاش داشت

 آمد؟ یهم که شده کوتاه م کباری ی شد، مگر برا یعصبان
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کنم و بگم   دشیی تا  ستیچون معروف و پولدار شده قرار ن_

انتخاب کرده    یدرست  ریمس بوده و حق    ایرو  کارش درست 

دراز    وایش   شیحرف پدرش و بره دست کمک پ  ریداشته بزنه ز

به    مانشیو ا  نی دیاون شوهر کافر و ب  دمیکه فهم  یکنه. وقت

  د ی انب  وسفیمرگ کردم.    ی پسر من کمک کرده از ته دلم آرزو

 د ی. نباکردیم  یکیکه دشمن پدرش بودن دست به    ییهابا آدم 

 .کنه و براشون آواز بخونه یها زندگنامسلمون نیب

  !کجا بود و پدر کجا  نیامیدشمن؟ بن  کدام

به   ستن،یو شوهرش دشمن شما ن  وایبس کن پدرِ من... ش_

و رفتار   موردیهمه خشم ب  نیطرز فکرت و ا  نی بب  ا،یخودت ب

خونه   نیا  ی ده؟ چند ماهه که توبه کجا ختم ش  ی کتاتورید

که قرار بود با خان بابا و   ییهاآپارتمان   ،یکنی م  یتنها زندگ

 .شده  بهیغر ی مستاجرها  بیهات پُر بشه نص پسرها و عروس 
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روتنه   باال انداخت  را  را    یچوب  ی دسته  ی اش  مبل، صورتش 

طور  کینزد و  داشت  نگه  من  بودن    ی به  انگار  نبودن   ایکه 

 :گفت ست،یمهم ن شی نامبرده شده برا ی هاآدم 

 ا ی  ش ی مادرت سر خونه و زندگ  نگه داشتن   ی برا   ست یقرار ن_

ها خواهش و التماس  آپارتمان   ن یاز ا  یکیاومدن تو و زنت به  

دست  ی شب باز مهیبکنم و عروسک خ رییکنم و قول بدم تغ

 ری د  د یپسر... نزار  ستیراه و رسمش ن  ن یشماها بشم. بخدا ا

 .دیایبشه بعد به خودتون ب

 د یرا. شا  جهینتیبحث مکرر و ب   نیبدهم ا  صلهی تا ف  برخاستم

و سماجت   یدست بکشم از سع  هیبهتر بود  من هم مثل بق

ب  رییتغ  ی برا بار  هر  قبل م  شیپدر، چون  ه  نمیبیاز   چ یکه 

و حادثه  نم  قاًیعم  تواندینم  ی احرف  متاثر کند.  را   تواندیاو 

هم شاد باشد    اه بدون انجام گن  تواندیمومن م  کیکه    ردیبپذ

بدون اندوه   یکند. زندگ   یو آنطور که دلخواهش هست زندگ

 .دیدینم یمسلمان واقع کی ی سته یو رنج و اجبار را شا
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 برگردم، خداحافظ  دیبا گهیمن د_

نرس  آرام داد.  را  سوال   ده یجوابم  در خروج  خ   یبه  که   ی لیرا 

  .دم یداشتم به دانستن جوابش، پرس  لیتما

 ی گردیها که برمشب  ؟یشیخسته نم  ییهمه تنها  نیبابا از ا_

 وسف یو    میشدی که دور هم جمع م  ییروزها  ی خونه دلت برا

 خوندیبابا برامون شعر مو خان  خندوندیهاش ما رو مبا حرف 

 ره؟ ی ت سر نمحوصله  یبزرگ نیخونه به ا ی تو شه؟ یتنگ نم

نداد، سمت در رفتم و بازش کردم، قبل از خروج کامل    جواب

 :گفت شانیپر ییکه با صدا دمیو بسته شدنش، شن

ها ها که بچه . آخر هفتهستین  ی نطور یخونه ا  نی هر شب که ا_

نوه باال  ی هاو  و دوازده   ازدهیتا    گردنیبرم  ییمستاجر طبقه 

  ی . گاهادیهم م  نییپا  ی و صداشون تا طبقه  کننیم  ی شب باز

م باز  رو  در  صدا  زارم یهم  حرف   ی تا  و  رو خنده  هاشون 

  ...بشنوم
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. نییپا  زدیرا محکم بستم و اجازه دادم اشکم راحت فرو بر  در

بود    دهیرک دتدا  یپر از حسرت  یظالم و زندگ  ی ایپدر چه دن

 متیمال  یفقط کم  یخودش و فعالً خبر نداشت. اگر کم  ی برا

 ی خانه ی آن صداها را هر روز و تو توانستیم دادیبه خرج م

 ...نکهیخودش بشنود نه ا

  ی س یخ  امی اقهوه  شرتیت  نییشدم با پا   اده یآسانسور که پ  از

و بعد رفتم سمت   دمی کش  قیصورتم را گرفتم. چند نفس عم

 د یمنِ جد  نیساختمان پارک کرده بودم. از ا  ی که جلو  نمیماش

  زند یرقم م  می پدر را برا  ی نده یخالف آ  ی انده یآ   دادیم  دیکه نو

ز  یراض چند  هر  کم  اد یبودم.  و  بود  د  ی سخت    ی ول   ر،ی هم 

تعوارزش  را داشت  با   ی طره یمنِ سابقِ تحت س  ضیاش  پدر 

قل و انتخاب خودم. منِ سابق با تحت فرمان ع  دیمنِ جد  نیا

  ده یآبد  ایاح  نیشد... ا   ایاح   دیبا درد، اما ام  دیرنج مُرد و منِ جد

 .کرد روح مرا 
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را باز کردم و به محض نشستن پشت فرمان و قبل   نیماش  در

 :گفتم چیچرخاندن سوئ ی از اقدام برا

 ؟ ی خسته شد ی لیخ  د،یطول کش ادیاگه ز خوامی معذرت م_

 . بلند کرد یصندل  یپشت ی سرش را از رو مهتاب

 ... حالش خوبه؟زمینداره عز  یبیع_

 .چشم دوختم   اشی از سادگ با یو ز شی از آرا ی صورت خال به

تصور    یخودم رو پزشک جراح  د یسوالت با  نیجواب به ا  ی برا_

در    ی ساعته حاال جلو  نیعمل سخت چند  هیکنم که بعد از  

 مار یب  ی به خانواده  ی دیامو نا  ی و با خستگ  ستادهیاتاق عمل ا

 .متاسفم من تمام تالش خودم رو کردم گه؛یم

خان   ی به خانه   دهینرس   نکهیبحث را تا ا  نیادامه نداد ا  گرید

 .زد م یو صدا اوردیبابا دلش طاقت ن

 آرشام؟_
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  ی چند روزه گوشت رو  نیرا از جلو گرفتم و به او دادم. ا  نگاهم

 .نشسته بود و صورتش گرد شده بود  شیهااستخوان 

من و پدرت    نی مثل گذشته دوباره ب   خوادیوقت دلم نم  چیه_

  ه یانتخاب    ی برا  ادیو از هر دو طرف بهت فشار ب  ی ری قرار بگ

تالش  قدردان  من  برا  ییها نفرمون...  م  ی که   ی کنیجبران 

تا جا از دستم برب  ییهستم و خودم هم  دارم کمکت    ادیکه 

بمون و جا نزن.   ی قو  نطوریهم  کنمیخواهش م  ی. ولکنمیم

بب  رو  عق  ی پافشار   ی برا  ن؟یپدرت  همه   ی ده یرو  از  خودش 

اون    هیکه دوست دارم شب   ی زی و من در تنها چ  دهیدست کش

 مورد هست...   هی نیهم یباش

ون و عقب نکش. من اگه تا  خواسته و انتخاب خودت بم  ی رو

که االن   ییتو  نی باز منتظر ا  دیکشی هم طول م  گهی صد سال د

همه صبر و درد    نیرو داشت ا  ششچون ارز  موندمیم  ی شد

. ی دوستم دار  یکه تو بدون ترس بهم بگ   ی به روز  دنی رس  ی برا
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 نکه یترسو خورد چه برسه به ا  هم با آدم  یبستن  هی  د ینبا  یحت

 .یبش کی رو باهاش شر ت یزندگ ی بخوا

انگشتر    نیدستم گرفتم، نگ  ی و محکم تو   دمی دستش را بوس 

رفته و کم  ی تو  اشی نامزد فرو   یول  کرد،یم  تمیاذ  یدستم 

پوست و انگشتان آنقدر حس خوب و آرامبخش به   نیلمس ا

 .کرد  یو زودگذر چشم پوش  زیکه بتوان از آن درد ت   دادیمن م

  ت ی بار گند بزنه به زندگ  هیاز    شتر ی اجازه نده ب  یآدم  چیبه ه_

 ی که با انتخاب دوباره   ی خودت هست  ن یبار دوم ا  گهیچون د

گند بزرگتر   هیتا    ی دیو اجازه رو بهش م  اریاخت  نیاون آدم ا

زندگ به  اول  م  تیاز گند  اگه    دمیبزنه. قسمت    ی روز   هیکه 

شدم که   یبقهم اون آدم سا  ی ا لحظه   ی من برا  ی حس کرد

 یط یشرا  چیکنارم نمون و تحت ه  گهیرو خراب کرد، د  تیزندگ

 ی بار به من اعتماد کرد   نیدوم  ی دلت برام نسوزه. چون تو برا

بزنم   پا  پشت  اعتمادت  به  اگه  من  کث  هیو  ... خب فمیخائن 

 شه؟یبه خودت! نم انتیخ شه یخائن م هیترحم و لطف به 
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 .به شکل لبخند زندیم ی اشکوفه شی هالب

فرمون رو بزنم و   دیق  ی خوایم  ؟یکنینگام م  ی نطوریچرا ا_

جهان رقم    ی اره ی تصادف زنج  ن یبچسبم به تو و بعدش بزرگتر

 بخوره؟ 

سمت پشت سرش در حال    شی فرق موها  ی را که از رو  شالش

 .دیجلو کش یبود را گرفت و کم  ینیعقب نش

داشتنت آرزو   ی نطور ی ا  ی من از ته قلبم و اعماق وجودم برا_

هم  به  ه  نی کردم،  که  بود  اجابت شدن   یراه  چیخاطر  بجز 

 .ینداشت

ماش  ی خانه  ی جلو  میدیرس بابا،  و    نیخان  را خاموش کردم 

 .سمتش  دمیچرخ یصندل ی رو

نبودم، شاد   ی نطور یمن بودم؟ آره بودم، اما ا  ،ی اگر تو نبود_

 !...دواریو خوشحال و ام 

 :لب خواند  ریدر و ز ی ره ی برد سمت دستگ دست
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 عاشقتم _

 منم عاشقتم _

آورد و چند سانت   نییشد و قبل از بستن در، سرش را پا  ادهیپ

 .از چارچوب در، عبور داد سمت داخل

برا_ جا  ؟ یچ  یعنیتو،    ی عشق  به  باشه  قرار   ی کلمه   ی اگه 

 ؟یگیم یچ  ،یکن فشیجمله برام تعر هیعشق اون رو با  

 .دم یرا سمت ساعدم باال کش  یساعت مچ  بند

م  یعنی_ باعث  که  تو  کنار  و   شهیبودن  آرامش  از  بشم  پُر 

 ...مشترک ی و کارها یزندگ ی تجربه ی برا اقیاشت

برا   اشی اقهوه  چشمان گذشته  خوابِ شب  کمبود   ی بخاطر 

 ی لیامتحان صبح زود دانشگاهش، خسته و خمار شده بود، خ

 گرفتم ی چشمانش م  دنیرا بعد از د  یمیوقت بود که هر تصم

ا تعچشم  نیچون  نقش  در    ی اکننده   نییها  داشتند 

 .میهاانتخاب 
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 ؟ یکنیم فشی تعر یو تو چ_

مشک   ی مانتو  ی هالبه  باز  نزد  اشیجلو  هم  به  و   کیرا  کرد 

 .اش کردهنوز نگفته  ی ها حرف  ی لبخندش را مقدمه

 .ی از خودت دوستش دار شتریکه بهتر و ب یکس_

 .ستادیاو هم در را بست و به انتظارم ا ن،یشدم از ماش ادهیپ

ب  گهید  یکی  نکهیا_ باش  شتریرو  داشته  دوست  خودت   ی از 

 !ست؟ینترسناک 

 .و دل مرا شاد کرد دی خند باز

ترسو و بزدل   ی ها چرا آدم   ی معلومه که هست! پس فکر کرد_

نم  ا  رن؟یسمت عشق  با  حس    نیچون شجاعت روبرو شدن 

 ترسناک رو ندارن

 شِ ی کوتاه پ  ریمس  ی ادامه   ی را دور زدم و دستش را برا  نیماش

 .رو دوباره به اسارت گرفتم
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طاقت   نقدر یا_ من  خانم...  مهتاب  نزن  حرف  سلمبه  قلمبه 

 ؟یدونی ندارم، نم

 .اط یح  ی را به در انداخت و جلوتر از من قدم برداشت تو  دیکل

از    دونستمیم   ی من هر چ_ اون آرشام سابق بود  به  محدود 

 .دونمینم ی ادیز ز یچ دی رشام جدآ نیا

 ...که میبگو خواستم

رو خان  دنید مادرجون  و  چوب   ی بابا   اط یح  ی تو  یتخت 

 .منصرفم کرد از گفتن

 من ی هابچه  ن یخوش اومد_

خان  مهتاب بوسدست  را  مادرجون  صورت  و  باال  دیبابا   ی و 

 .تخت، آنطرف سمار روشن نشست

 پهلوون؟ ی قربونت برم من، چطور_

 .هوا تکان داد  ی و دستم را با قدرت تو  دیخند
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 .آروم  و قرار ندارم  نمیرو نب وسفمیتا _

هوا نگه   ی را باال اوردم و تو  امی پا   ک یتخت نشستم و    ی لبه 

 .شدم  امیآوردن کتان  رونیداشتم و مشغول ب

ما رو فراموش   ن یری ... سفر خارجه مینیبیاونم م  ی به زود_

 ن؟ینکن

  ی مهتاب گذاشت و در حال  ی را جلو  ییاستکان چا  مادرجون

مشت آج  یکه  م  لیاز  بر  گشا  تو  داشتی مشکل  دست   ی تا 

 :کند، گفت یمهتاب خال

  وسف؟ ی. پناه و    ومدمیکنار ن  هاه یقض   ن یهنوز که هنوزه با ا_

مون دل جوون  ی تو  یچ  میدیکه نفهم  میغفلت کرد  نقدریچرا ا

 گذره؟ یم

 .دیکش  شی را پ  وهیبابا سبد م  خان

  ...خدا ببخشه ما رو_

 .لکه دار  برداشت و سمت نگاهم نشانه گرفت بیس کی
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نعمتِ خدا    نیهو ا   ن یباباجان؟ دلم ع  ینیبیرو م  ب یس  نیا_

 .دنشییو بو دنشی د ی لک زده برا

 :دستش گفت ی تو ات یمحتو دنیجو  نیح مهتاب

 داره   دنید وسفیو   عقوبیوصال _

ح  مادر به  خانه  داخل  از  پ  اطیهم  ما  به  و  به   وست،یآمد 

 .استقبالش رفتم و او، در آغوشم گرفت

 نکردم؟  دارتیب ری. صبح که دزمیعز ن یخوش اومد_

رس  چند تا  مانده  دور    دنیقدمِ  انداختم  دست  را  تخت  به 

 .اش و چسباندمش به خودمشانه

 سر ساختمون دمی سر وقت رسنه قربونت برم، _

با مادر روبوس  مهتاب  ی خودش را که باال  ی کرد و جا  یهم 

  ی و من هم جا  دی تخت بود به رسم ادب و احترام به او بخش

  .خودم را به مهتاب
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از درخت   زانیآو  ی هاوهیعطر برگ و م  دنیهوس بو کش  دلم

 .ها را کردباغچه  ی تو

کرده بود   یا آبپاشر  اط ی اش حبابا به رسم عادت هر روزه  خان

  .آب انگار که شانه شده بودند یسی ها از خو برگ 

 قطعه از بهشته  هیخونه  نیا_

 .سرش را چرخاند سمتم  باباخان

وقت_ بود  یتا  جمع  وقت  میکه  از  بود،  بهشت  هم  که   یدور 

آ  وسفی ش  نهیرفته  برامون.  شده  ا  ریدق  رو    نیپسرم  خونه 

 .دوست داشت یلیخ

کس  ا یآ  و م   ده یپوش  ی بر  به خان  ادیز  ی عالقه   زانیبود  بابا 

 !وسف؟ی

 ض؟ی باز هم تبع_

را از    شی و صدا  شده بود و چهره  دایاش پگمشده   یاز وقت  مادر

گوش شن  دهید  یپشت  حالت   ده ی و  هر  در  و  مدام   ی بود، 
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زده  و غم   ری لحنش دلگ  نباریاما ا  کرد،ی را حفظ م  اشی خوشحال

 .شد

  ی برا  رمیاباتون هم بدبخت. بممظلوم بود و از دست ب  وسفمی_

 .دیند یما خوش شی لحظه هم پ  ه یاون دلش که 

خم کردم سمت صورتم   یشکفته شده را کم  ی غنچه   ی شاخه

 !یخوب ی ... عجب بوامی نیب ری و نگه داشتم ز

 د ی کش رونی چرمش ب یدست فی را از داخل ک لش یموبا مهتاب

 :و گفت

  یشده، واسه خودش کس  یدر عوض االن آدم بزرگ و معروف_

 ن؟ یدیرو شن دشیبابا آهنگ جدشده. خان

 .چند ساله  یکودک  هیذوق کرد، شب باباخان

تو   یکرده، ول  رهیذخ  میگوش  ی آره باباجان آرشام همه رو تو _

 .مون جوون بشهروح میباز بزار گوش کن
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سبز و بزرگ درخت    ی هابرگ  ی رو  دمی را نوازشگر کش  دستم

در    ی هادرخت   ی رو  ده یجوش  زیر  ی هاگ مو و به دنبالش هم بر

 .امتداد باغچه

 بخور مادر  ی زی چ هی ایب_

مادر را اطاعت کردم و برگشتم سمت تخت. مهتاب   درخواست

را به دستش    اشی بابا ظاهر شد و گوشخان  ی شانه  ی از گوشه 

 .داد

م  ویدیو  نی ا  ی تو  نیبب_ رو  خودش  نگا  رهیگی چه  نگا   ...

اچشم م خنده   یلیخ   نجاشیهاشُ...  نه که  ذاتش    میدونیدار 

 ...هاتاخم ی ... آخه من فدای چه جور

گوش   وسفی  ی مهتاب و صدا   ی هابه حرف   اقیبابا بااشتخان 

صفحه دادیم ناگهان  نزد  یگوش  ی .  لبش  به  و   ک یرا  کرد 

 .دیبوس

 .افتاد هی به گر مادرجون
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هم نذاشتم    ی تا صبح پلک رو   شب ی. دنمشیو بب  رم یفقط نم_

 و پناه  وسفی ی برا یاز دلتنگ

پا  مادر به  ر  ی پا  اشک  ا  ییهااشک  خت،یمادرجون    نبار یکه 

 .وصال هم بود ی آغشته به شاد 

نص_ ب  بیخدا  بچه   ابونیگرگ  بدون  من  و نکنه.  فلج  هام  

 .شم یم ریگن یزم

زود جمع را به    یلیبود خ  وسفی  هیکه شب  یبا مهارت   مهتاب

واداشت. صدا داغ  شانیهاخنده   ی خنده  و    ی و عطر درختان 

  ی رو   کِیعصر خنک و جمع بهم نزد  ن یمادرجون در ا  ییچا

باصفا... پدر خودت را از چه   اطیح  نیا  ی تو  ،یتخت چوب  نیا

  .یو خبر نداشت ی محروم کرد ی زیچ

و    کی آپارتمان تار  ی بود نه تو  بای جمع خانواده ز  ی تو  یزندگ

 !جمع ما گناه بود؟ نی ا ی ساکت. کجا

 م؟یگناهکار بود میدیخندیم چون
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 !پدرم؟ ی من حق ندارم مجدد دلم بسوزد برا و

 :پناه

و کر  ی هاوانیل رد  یستالیبلند  به  رو  فیرا    ده یچ  زیم  ی هم 

و    دادمی قرار م  هاوان یل  نییرا در پا  هایبودم و اسکوپ بستن

 .ختمیریها مآن  ی سرد شده را رو ی قهوه

 بهت کمک کنم؟  تونمیم_

از پشت باز بود و   شی. موهانمیرا بب  زایرا باال گرفتم تا ال  سرم

 .مهار شده بودند یونی از جلو هم توسط تل قرمز پاپ 

 البته _

 یی باال  ی هاقسمت  ی زد و بالفاصله مشغول شد. رو  ی لبخند

فرم    ی خامه   کردم،یو قهوه پُر م  یکه من با بستن  ییهاوانیل

 .ختیری گرفته م

ب_ الزحمت   ن یبش  ایتو  واسه  بزار  رو  بکنه    زا،ی ها  کار  تا  دو 

 !که رهیمینم
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زبان   نیا  وسفیفراموشم شد که    ی الحظه   ی برا به  را  حرف 

 .دمیام کوبگونه ی گفته و آرام رو یفارس

 بخدا دیشن ی وا_

هم   زاینشسته بود و من و ال  تیجمع   انیو م  اطیح  ی انتها  در

گوشه خوراک  گرید  ی ادر  کردن  آماده  عصرانه   ی هایمشغول 

 .میبود

 ستیبشنوه، مهم ن_

رو  دستش گذاشت  رو  ی شانه  ی را  که    یصندل  ی جوزف 

 .بود نی امینشسته بود و گرم صحبت با بن  اشی کنار

 ه؟ یچند تا فحش هم به جوزف بدم؟ نظرت چ هی_

کردم و به   یام را پشت دستم مخفخنده   زاینگاه متعجب ال  ریز

 .کار نشان دادم ی ظاهر خودم را مشغول ادامه 

 نه عشقم؟ ایبگم _
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رو  نگاهم دست   ی را  رو  زایال  ی ها حرکت  بر  داشتم،   ی نگه 

و بعد هم    ختیری فرم گرفته، شکالت رنده شده م  ی هاخامه

 ییایبا نوک انگشتانش نمک در   تیسس کارامل و در نها  یکم

 .شانیرو دیرا پاش 

 دونمیمن نم  ؟ی دیمن بگم آره تو به جوزف فحش م   یعنی_

 اون؟ ی رو ی چقدر تعصب دار ؟ی چقدر دوستش دار

ما    ِیاز گفتگو  خبر یجوزفِ ب  یشانه   ی را انداخت رو  دستش 

 .دو نفر

که به شوهرش بگه فحش    ی. زن رمتیگیشدم نم  مونیپش_

  ی آلمان  ی دخترها  نی از هم  یک ی.  خورهینم  یبده به درد زندگ 

 .دوستشون داره یلیکه پدرمم خ  رمیگی رو م

بابا و  مادر و خان   ش،یتاسف تکان دادم برا  ی را به نشانه   سرم

پرچ پشت  از  هم  را  مس  دمید  هان یآدولف  به   دنیرس   ریکه 

 .گرفته بودند  شی را در پ   اطیح
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 پناه آماده شدن_

 .آرام و نگاه مهربانش ی و صدا  زای سمت ال دیچرخ سرم

 زم ی عز یمرس_

و به دنبال    میقرار داد   ینیآماده را داخل س  ی هاوان یهم ل  با

برداشت  قدم  م  میهم  صندل  زیسمت  وسط    ی های و  در  بامبو 

 .اطیح

 د ییبفرما_

بابا و مادرجون و چند روز گذشته باز کنار خان   نیطبق ا مادر

ترجمه کند، خان بابا    هیزن عمو نشست تا گفتگوها را دوسو

هم   ی فتهیش او هم  و  بود  از  نطوریآدولف شده  روز گذشته   .

با او را    ش یکبابخانه و کنار او بوده و گفتگو  ی تا غروب تو ظهر  

برنامه به  که    یاترجمه   ی محدود  بود   ی رو  وسفیکرده 

 .کرده بود مینصب و تنظ  اشیگوش

 مامان بخور که دستپخت عروست خوردن داره _
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گرفت   وسفیرا از دست    یقهوه بستن  وانیل  اقی با اشت  عموزن

 وسفش یادرانه به صورت  و م  قی عم   ی و در عوض تشکر، لبخند

گود  میتقد هم   ر یز  ی کرد،  و  پنجه   نطوریچشمش  خطوط 

تر شده دورش کمتر شده و رنگ پوستش هم روشن   یکالغ

  ر ی را پ   یآدم ی ز یزودتر از هر چ  ی که دلتنگ فهممیبود، حال م

 .کندیم

 نین یشما هم بش_

اطاعت کرد  نیا تا هم  ما دو  و  مادر گفت  را  لنا میجمله   ی. 

  دن یآغوش مادرجون مشغول بود به مک  ی از جانم تو  زتریعز

 .زد ی م یمشتش و توماس هم در آغوش مادر چرت عصرگاه

خودشان رد و بدل    نیرا ب  ییها مادر و زن عمو آهسته حرف  

با دقت نگاهشان کردم، به دو زن از دست ظلم    یکردند.  که 

م  کی من  و  بودند  کرده  فرار  ا  دمیدیمرد  چه   نیکه  فرار 

 دو داشته است.  نیا یدر زندگ یمطلوب و خوب ی جه ینت
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نبار یزن عمو چون ا  ی برا  سوختی وجود باز هم ته دلم م  نیبا ا

. شدیدلتنگشان م  ی ادیهم ز  ینگران آرشام و مهتاب بود و گاه 

به   کردم ی تنگ شده بود و حس م  شانیهم دلش برا  وسفی

آرشام و مهتاب را به   وسف،ی.  دهدی خاطر من است که بروز نم

  ده یکه در حق خودش کرده بودند بخش  یانتیخاطر گناه و خ 

 .دیبخشی آنچه در حق من کرده بودند را نم یبود، ول

بار و توسط    نی اول  ی برا  رسهی... به نظر نم طعمش خوب شده_

 .درست شده باشه  یآلمان  ریغ هی

 .وسفمیو هم شکل و همکار  یزدم به ناج  لبخند

 نوش جانت_

اش بابا ترجمه خان  ی برا  وایگفت، ش  وایبه ش  ی اجمله   آدولف

خنده. رفاقتشان جالب بود و   ری کرد و هر دو بالفاصله زدند ز

 .دیحال جد نیدر ع 

 ؟ینی من بش شی پ  شهیم زایال_
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و با    رفت یقلب پذ  میهم از صم  زای تقاضا را جوزف کرد و ال  نیا

در مورد    وسفی  ی هاکرد. هنوز هم با گفته  یعمل   لیکمال م

 .او بود نه من خای بودم، زل امدهی دختر کنار ن نیعشق ا

  ک ی   هی. شب زیم  ی اشت از رو برد  ی زنبور   شی ن  کی ک   کی  وسفی

برداشتن    نیچرب و نرم به آن گاز زد و زن عمو هم ح  ی لقمه

 :دیها خطاب به مادر پرساز آن  یکی

 ک؟ ی ک ی رو ختنیر  هیچ نایا_

محتو  یکیهم    مادر به  اشاره  با  تا    ک یک   ی رو  اتیبرداشت 

 .بدهد ح یتر توضراحت 

هم تُرد   یلیآلمان و خ  یسنت  ی هاک ی زنبور از ک  شی ن  کیک_

با ال  ی هست و رو  شیاکه بخاطر بافت خامه  از    ی اه یاون رو 

 .کننی م نییالعاده تزشکل جذاب و فوق  نیعسل و بادام به ا

 !چه جالب _
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 ی جالب بودن ادامه   ی تکان دادن سرش به نشانه  نیعمو ح   زن

  .زدیم کی هم به ک یکوچک ی مادر، گازها ی هاصحبت 

ذهنم   ی زد و تو  هیتک  وسفیتن    راهنیاز پ   ی ابه مربع  نگاهم

برا کردم  تالش  بود.   ت،یواقع  رفتن یپذ  ی باز  سخت  باورش 

ز  رفتیپذ و  کسان  ستنیبودن  داشتم،    یکنار  دوستشان  که 

  .ی افاصله و مانع چیبدون ه

ب  جانوسفی_ م  کمینزد  نجا یا  ا یبابا  دور  ازم،    یشی باش، 

 .شمیم حوصلهیب

 .برخاست عیسر وسفی

 رم یامروز رو ازت فاصله بگ  هیبه چشم قربونت برم، گفتم    ی ا_

 .یخوش بگذرون تی آلمان قی تا با رف

بابا، همه باز هم  خان  ی و کنار پاها یلیکفپوش تا ی رو نشست

هر    یی. گووسفشیبابا به  خان  ی چشم دوختند به ابراز عالقه 
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دور   ی های دلتنگ  کردی م  ی کار ماه  چند  ب  ی آن   ی خبری و 

  .شدیجبران نم

صلوات_ پ  یپدر  سرِ  که  توئه  بخاطر  آواره    ی ری من  رو  خودم 

بودن  تا دلم   نجایآرشام و عروسش هم ا  کاشی غربت کردم... ا

 .ی قراریاز ب  د شیآروم م

گرفت و من   اشی چشمش را با روسر  ی اشک گوشه  مادرجون

خدا را شکر کردم که حواس زن عمو پرت حرف زدن با مادر  

ال و  آدولف  لب  زای بود.  به  کنجکاوانه  و    زان یآو  ی هاهم 

 .کردندیها نگاه م آن  نیغمگ  ی هاصورت 

د  هی_ روز  م  گهیچند  ب  زنمی زنگ  رو  عسل  ماه  تا   ان یبهش 

 ... خوبه؟نجایا

لب زمزمه   ر یبابا زاستقبال کرد و خان   یبا خوشحال  مادرجون

 .کرد

 باشه باباجان یخدا ازت راض__
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را دوست نداشتم چون   نیآمدن آرشام به برل  م؟ی را بگو  راستش

م  وسفمی  دانستمیم خاطر  آزرده  م  کند،یرا   دانستم یچون 

که هر   دانستمیخواهد آورد. چون م   ادشیگذشته را واضح به  

گذشته  بگذرد  که  هم  انکار    ی چقدر  آرشام  و  من  مشترک 

ول  شد.  ب  ینخواهد  نداشتم  هم  ا  شتریدوست    وسف ی  نیاز 

چون در هر حال آرشام برادرش بود، و نسبت   بکشد   یدلتنگ

 دلتنگ شدن؟ ی برا تر ک ینزد نیاز ا

 ه؟ یچ نیا_

انگشت    انیرا م  ی اشد که حشره   وسفیجمع دستان    حواسم

  .نگه داشته است  زانیهوا آو ی شست و اشاره تو

  زد بهت؟ ش یعنکبوتِ ن نیخان بابا ا_

نگران   آدولف زد   یبا  زانو  هم  جوزف  گرفت.  را  عنکبوت 

 .کنارشان

 وسفی ستیخطرناک ن_
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 .عنکبوت را پس گرفت وسفی

از عج   نیا_  ه یجهان هست،    ی هاعنکبوت   نیترب یعنکبوت 

 .خطرناک یلینکبوت سرگردان برزع

را در    لشیحرفش ترس را به دل همه انداخت. مادر موبا  نیا

 .دست گرفت

 زنگ بزنم اورژانس؟  یعنی_

  اطش ی ح  ی ها توعنکبوت   ن ینبود از ا  یکه انگار بار اول  ن یامیبن

 .وسفیحرف  نیمتعجب شد از ا ده،ید

 ؟ یتو مطمئن_

 ...ها روکثافت  نیا شناسمی آره م_

 .کرد سمت مادر تی را هدا  صورتش

  ی . خان بابا براآدیبابا نمزن عمو اورژانس به کار خان  یول_

 داره  اجیبه مادرجون احت  شی ن نیکنار اومدن با اثرات ا
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 .حرفش را  دمینفهم

 ه؟یمنظورت چ_

 .بابا دادجوابش را به خان وسفیو  دمیسوال را من پرس نیا

 ی کردن باعث قو  یزخم  ایکشتن    ی عنکبوت به جا  نیزهر ا_

  .شهیمردها م یجنس ی کردن قوا

ب  صورتم جوزف  پوشاندم،  دستانم  با  و    محابایرا  زد  قهقهه 

  مان یهاما چشم به خنده   ی از گفتگو  خبریو ب  رانیبابا حخان

داد، از خجالت سرخ   حیبابا توضخان   ی ه برادوخته بود. مادر ک

فکر   ی درست گفته باشد تو  وسفیمبادا    نکهی شد و از ترس ا

 .فرو رفت 

 :لنا را از مادرجون گرفت و گفت ن،یامیبن

در   ست،ین  یلی عنکبوت برز  نیبده که ا  حیبراشون توض  وایش_

 ظاهرشون مشخصه که نگران شدن
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ن  نمییپا  لب به  ب  دمیکش  شیرا  ا  شتریتا  لبخندم    نیاز 

 .مرا و آرام لب زد  دید وسفینکند،  ییخودنما

عنکبوتِ خورده،   نیهات. دست منم به ابا لب  ی نطورینکن ا_

 اد؟ یبه بار ب ییآبرویب ی خوایم

. رو برگرداندم سمت  چارهیب  ی بابابدتر از خان  یشدم حت  سرخ

 .دمیجوزف را د نباریو ا گرید

 .کنهیم ی نگران نباش لِو طاهور شوخ_

نهفته در اعماق    یهم که بود باز غم  ی مرد در اوج شاد  نیا  چرا

  ی پهنا  کی  ی رو   اه یس  ی اکه مثل نقطه  یبود؟ غم  دا ینگاهش پ 

 .بود دی بزرگ و سف

 !دونمیم_

 :و گفت اشی صندل ی زد، برگشت رو  لبخند

 دروغگو وسفِی_
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که   یفهمیسرچ کن م  نترنت یا  ی من؟ من دروغگوام؟ تو  یک_

  ی جنس  ی داروها  ی برا  یلیو از سم عنکبوت برز  گمی دروغ نم

 .کننی هم استفاده م

نشود،    دایجوزف چسباند تا لبخندش پ  ی لبش را به بازو  زایال

  ده یهم هرگز ند  د یرفتارش و شا  نیهنوز عادت نکرده بودن به ا

 .بودن مثل او را 

 م؟ یکن کاریجان حاال چپناه _

 ی و دست مادرجون را گرفتم. دهان که باز کردم برا  برخاستم

 .اجازه نداد و باز خودش شروع کرد به گفتن  وسف،یرد حرف  

  م یبر  د یکه با  میی ما  نینکن قربونت برم، ا  ی کار  چیفعالً شما ه_

خال  رو  بزار  میکن  یو خونه  اخت  می و  بعدش  ارتونیدر  نوبت . 

 . دیشماست که اون کار رو بکن

ن  ی اگهیاز هر روز د  شتریبابا االن بخان تو  با  ازمندهیبه   دیو 

کنه، با جون و دل   ی دوره نقاهت رو سپر  نیکه ا  یکمکش کن
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بار    هی  رانیا  ی همه تو  نیاز تنش. ا  رونیرو بکش ب  هراون ز

تو هوا نیبرل  ی هم  بزار  تن   نیا  ی ...  به  بخوره  کشورم 

 تون... آقربونت دختر خوشگلبرهنه 

رفتم، لبخندم را به زور    واریکنار د  ی فالور باکس فلز  سمت

 .باشد ی کردم لحنم جد یفرو دادم و سع 

 زشته، گناه دارن  وسفی_

 ی را تو  گرش یبابا گذاشت و دست دخان  ی زانو  ی را رو  آرنجش

 .هوا پرتاب کرد

شدن محروم هم    ریچون پ  ستیدخترجون. قرار ن  نمیبرو بب_

 .حسرت به دل بمونه ی دم عمر فهیبابام حبشن. خان

به گردش در آمد و با حفظ   فالور باکس   ی هاگلدان  ی رو  نگاهم

تصو به  دوختم  چشم  لبخندم،  تو  ریعمق  ذهنم،   ی مقابلم. 

و فقط خودم هستم و خودم،    ستین  یکس  گری که د  ییآنجا

اعتراف   ه،یه دروغ و نه توجآنجا که نه تظاهر هست و نه ترس، ن
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ام مرد بوده   نیخلقت تا به االن من عاشق ا   ی کردم که از ابتدا

 .احساسم به او را نیشناختم ا رید یو کم

که خان    دمیشده بود، اما د  دهی شان به کجا کشبحث   دانمینم

دلش    ی و نشاط برگشته بود تو  ی. جوانوسفیبابا افتاد به جان  

که   ی اپسر محرومش، نوه  هیشب  ی . نوهوسفشیبا بودن کنار  

نوه شد،  هم  خان   ی ادامادش  نبود  اگر  گله که  مرز  تا  و   بابا 

اسم   ق یبابا ال  ن. خا رفتی م  شی از پروردگارش هم پ  تیشکا

  .بود وسفیاسم  قیاش البود همانطور که نوه  عقوبی

خنده با آواز    ی دوختم. صدا   یرا بلند کردم و به آسمان آب   سرم

زندگپرنده  آهنگ  و  بود  شده  مخلوط  نواخته    ی تو   یها  هوا 

  .شدیم

نباشه، غم نباشه،   گهیحواست بهمون باشه، د  ایخدا_ فاصله 

 اجبار نباشه... باشه؟
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  کرد،یها بود مادرجون از قران تالوت مکه سال  ی اهیناگهان آ  و

 .به زبانم آمد

عَنِّى  _ عِبَادِى  سَأَلَکَ  إِذَا  وَإِذَا  الْدَّاِع  دَعْوَةَ  أُجِیبُ  قَرِیبٌ  فَإِنِّى 

... و هرگاه  دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِى وَ لْیُؤمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ

دعاى    کم؛یهمانا من نزد”بگو:“بندگانم از تو درباره من پرسند  

مى   شگریاین مرا  که  آنگاه  مى  واندخرا  بامیگوپاسخ  پس   د ی. 

بپذ مرا  ا  رندی دعوت  من  به  رشد    مانیو  به  که  باشد  آورند، 

 .رسند

 کا یآمر _آنجلس  لس

 :طاهور لِو

انگشت دومم چرخاندم و چرخاندم و چرخاندم   ی را تو  حلقه

 ...و

برداشتم و   امی جلو پا   ز یم  ی را از رو  لیو موبا  اوردم ین  طاقت

شماره  با  صدا  ی بالفاصله  گرفتم.  تماس   ی اهویه  ی مدنظرم 
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د  های تماشاچ پس  آن  پرده   وار یاز  ا  ی و  تا  پشت    نجا،یتاالر 

 .دیرسی صحنه هم م

 ...الو_

 ورم کرد از بغض  میگلو

 ؟یزنی الو... الو... چرا حرف نم_

 ی هیداغ شده بود. رفت و آمد بق  م،یگلو  ی رو  دمیکش  دست

  یتو  خواستیگروه در اطرافم آزار دهنده بود، دلم م  ی اعضا

. باورتان  ییبابا بودم، تنها و دور از هر صداخان  ی خانه   نیرزم یز

کردم  که از دست    ییصدا  دنی شن   ی آرزو را برا  نیا  شود؟یم

از   نقطه   نی. به انجایاصاحبش فرار کرده بودم به    تیآزار و اذ

 .ایدن

 ...بابا_

نم  اگر م  ،دیترکیبغضم  گرم و شور   ی ها ... اشکدیترکی دلم 

 .از هم گرفتندیاز چشمانم سبقت م ختنیفرو ر ی برا
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 ؟ییتو وسفی_

 .را باال گرفتم و آب دهانم را پر سر و صدا فرو دادم سرم

نداشتن_ دوست  و  ناخلف  پسر  خودمم.  بابا  دشمن  تیآره   ...

 تیو آبروت... باعث سرافکندگ  نید

شد که از سکوت پدر و کوتاه    ی بار  نیاول  نیکرد. و ا   سکوت

شن دلم  نشدم.  خشنود  برابرم  در  را    شیصدا  دنی آمدن 

من خشن و بلند بود و   ی برا  شهیکه هم  ییصدا  خواست،یم

 .گفتن  راهی پُر از بد و ب

 ؟یخوب_

م_ آرشام  گرفت  گهیخوبم...  شد  گهیم  ،یفشارخون    ،ی تنها 

 ...گهیم

ناتمام    ی جمله  ی ادامه  ی را برا  ی انتخاب کرد حرف بعد  خودش

 .من

 شدم. تنها شدم  یدوست نداشتن _
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. یچوب زیم  ی نازک رو  ی ارهایداخل ش  دمیحرص ناخن کش  با

 .حرکت داغ و قرمز شد  نیکه سرانگشتانم از ا ییتا جا

 ؟ینخواست ،یخودت خواست _

 .دیکش ییبلند باال آه

نم  ییتنها   چکسی ه_ تو  خوادی رو  دهنم   نی ا  ی اونم  سن... 

 .باهاش حرف بزنم ستین یخشک شده از بس کس

 .اطرافم یصوت ی به سبب آلودگ دمیشنیرا واضح نم  شیصدا

. چرا  یبابا. خودت مقصر حال االنت هست ی عذابم داد یلیخ_

و کشورم؟ چرا باعث    یدل بکنم از خونه و زندگ  ی کرد  ی کار

مون و دورتر از خونه   لومترهایآرامش رو کو    یخوشبخت   ی شد

 .بودن نه هم زبون   موننیکنم که نه هم د  دایپ  ییهاکنار آدم 

 .خشک شد لحنش

 .حقم نبود نیمن صالح تو رو خواستم. ا_

 از حسرت و افسوس شدمی باال رفت. داشتم خفه م میصدا
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تو در امان نبود.    ی هاب یاز دست آس  چکس یحقت بود بابا. ه_

تو؟ اگه با    ایبنداز؟ حق با منه    تی به خودت و زندگ  ینگاه  هی

بابا من؟ چرا خان  شیتوئه چرا همه ازت دور شدن و اومدن پ

 ان یشون کنار باز تو و وطن  ی و مادرجون حاضرن با درد دور

 ست ینکه همسرش نیمن بمونن؟ چرا مامان از ا  شی پ  نجایو ا

  دونه؟یده مشده با تو رو حروم ش  ی خوشحاله؟ چرا عمر سپر

وقت از  آرشام  تصم  یچرا  نباشه حالش   می که  تو  مثل  گرفته 

بگه عروس توئه؟ چرا پناه    ترسهی خوبه؟ چرا مهتاب م  نقدریا

کنه و صدا بزنه؟   ادیدوست نداره تو رو با عنوان عمو هم    یحت

من بو  یچرا  دلتنگ  شدم   ی هابفاضال  ی که  هم  شهرمون 

  ح یو به برگشتن ترجو غربت ر ی دوست ندارم برگردم و دلتنگ

  دم؟یم

بلند   ی در عوض من گفتم. با صدا  ینگفت، ول  ی ز ی تا کام چ  الم

 .هم گفتم
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  ت یهمه آدم رو اذ  نیا  یتونست  ی چطور  ی نفر بود  هیبابا تو  _

و    ی همه آدم رو از خودت روند  ن یبا زبونت ا  ی چطور  ؟یکن

اون   ؟یبش ینخواستن نقدر یکه ا ی کرد ی چرا کار ؟ی دور کرد

همه   نیکه ا  یگرفت   ادی  یرو از کجا و از ک  یباور و اصول کوفت

  ،ی زد؟ من رو از خودت  طرد کرد  زانتیخسارت به خودت و عز

 .خودشون تو رو طرد کردن  ای آخرش همه بخاطر من  یول

هر لحظه    گریمدم. دبه خودم آ  کیموز  ی بلندن شدن صدا  با

 هی وضع از سمت هارولد و شالوا و بق  نیدر ا  امی ر ی امکان دستگ

 .گروه لِو طاهور بود

خواستم دوست   د،یمن خواستم تو و آرشام خدا رو بشناس _

باش نشد  نیخدا  با خدا دوست  آخرش  که   نینه دشمنش... 

 .نیدشمن من هم شد چ،یه

گذاشتم   ز یم  ی واز گوشم جدا کردم و ر   ی لحظات  ی را برا  یگوش

قرار بدهم    میهاتا بتوانم دستانم را به هم بچسبانم و مماس لب

 .و در آن فوت کنم
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تا چند    ؟ی الِو طاهور آماده_ جوزف هم کارش تموم شده و 

 .شهیبه ما ملحق م  گهید قهیدق

وخامت حالم را    دیکردم. اودل فهم  ن ییباال و پا  یرا عصب  سرم

. دیند  زی نشد و ماندن در اطرافم را جا  ریگ یپ  نیاز ا  شتر یکه ب

 .برداشتم و چسباندم به گوشم زیم ی را از رو  یگوش

 وسف؟ی_

مکالمه    نیکه ب  ی اوقفه   نیانتظار نداشتم با وجود ا  قتشیحق

کرده بودم هنوز هم تماس را برقرار نگه داشته باشد. پدر    جادیا

 !به خرج نداده بود و حال امشب ی من صبور ی هرگز برا

 مجان_

 .جواب خطاب کردنش را بدهم نگونهی نداشت ا انتظار 

 د ی... مراقب خودتون باشیچی ه_

ب  از اشک  چنان  از    ختیریم  رونیچشمانم  خون   ک یکه 

 .دهیشاهرگِ بر
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 ؟ یستین مونیبابا پش_

 ...بعد یتعلل کرد و کم ابتدا

گستاخ_ و  رفتار  از  شما  مگه  ب   های نه!   هاتونی احترامیو 

بنده   نیمگه شد  ن؟یشد  مونیپش م  ی ااون   خواد؟ی که خدا 

 خوام؟یکه من م ی اون اوالد

زدم و اشکم را با پشت دست پاک کردم.    ی لبخند   وسانهیما

خوب عاقبت  تنها  یپدر  نبود،  انتظارش  به    ییدر  خوره  مثل 

 یو حت  یو دلخوش  اقیو اشت  د یو ذره ذره ام   افتادیجانش م

  .کردیم  رشما یو ب خوردی باور و اعتقاداتش را هم م

  نداره؟ ریتو تاث  ی رو  یاتفاق هولناک  چیبابا؟ چرا ه_

 ی تو  کنم،ینم  ی خوارچون اعتقاداتم محکمه. مثل شما روزه _

 ...ستین  فیضع  مانمیا  کنم،ینم  ی خوندن نمازهام سهل انگار

 بابا؟_
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پرت    الشی زدم که از منبر خ  ش یصدا  یمحکم و ناگهان  چنان

 .. سکوتش را ادامه داد و من حرفم را تی واقع ی شد تو

برا_ و همه   ی متاسفم...  آرشام  و  قربان   یکسان  ی خودم   ی که 

 ی پدر و پسر   ی رابطه  ی تو شدن و ناراحتم برا  یاعتقادات افراط 

 بود شکل نگرفت و   ستهیوقت اونطور که شا  چی که ه  نمونیب

 .هم نه از سمت تو و نه من، احساس نشد  کباری یحت

ا  وسفی_ می نبود  ی نطوریتو  بگ  ی خوای!  چرا   ؟ی ریانتقام 

 شون؟ یبرگردن سر خونه و زندگ یکنیمجبورشون نم

اطرافم در رفت و آمد بود.   یقی ابزار مختلف موس  ی رو  نگاهم

 گرفت؟ یبودنش کناره نم  نیاز بدب  یطیشرا  چیپدر چرا تحت ه 

 کنم ی به آرزوهام م  دنیو عمرم رو صرف رس  ی بابا من انرژ_

 ی رو مجبور به کار  هی. مگه من توام که بقهینه بدبخت کردن بق

خوردن    یتا حت  هیمن و بق  ی برا   ی بکنم؟ تو درس عبرت شد

با   نکهیمگر ا  میآدم تشنه هم اجبار نکن   هیآب رو به    وانیل  هی
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آب  لیم طلب  و    خودش  مادر  و  پدر  اگه  بق  زنتکنه.   ه یو 

  دن یم   حیتو ترج   ش ی پ  ی بودن در کنار من رو به زندگ  زانت یعز

ن  ر یتقص پستیمن  آخه  ه  ش ی !  نم  چوقتی تو  .  گذرهیخوش 

  ی نفر   ن یمن اول  دیبا  کننی بابا و مامان صبح که چشم باز مخان

خونه و کوچه   ی . مادرجون عادت نداره به فضاننی بیباشم که م

خ ول  نیا   ی هاابون یو  قو  یکشور،  خوش   لبه  کجا  خودش، 

  ...است؟ آنجا که دل خوش است 

آدم _ اون  با  تو  برگرد.  هم  تو  پسره خب  و  چه   ی هودی  ی ها 

 ؟ی د یم  حیآخه؟ پدرت رو به اون ترج ی دار ینسبت

. اشتباه  امی پا  ر یز  ن یزم  ی رو  دم یی را سا  امیکفش کتان   نوک

 ام ه یتماس کردم، روح   نیکردم قبل از کنسرت اقدام به انجام ا

 .را خراب کرد

از    ی. مگه نسبتمیاالن دار  ی ول  م،ینداشت  قبالً نسبت _ باالتر 

بشه؟ تو عوض   یهم هست؟ برگردم که چ  ی درک و همدرد 

که تو    ی دادم چون هر کار  حینه! من اون رو به تو ترج   ؟یشیم
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کرد من  پسره   ی با  اون  تو،  قول  به  نکرد.  اون    یهودی  ی رو 

از    ممکنشکل    ن یرو به بهتر  ی که تو ازم گرفته بود  ییایدن

  ی حرف و سوال   نمیهم در مورد د  چوقتیاول برام ساخت. ه

  ن یانسان بودن طرفش هست نه د  تش یچون اولو  دی ازم نپرس

ات ساخت. که باورت بر  یعاقبت  ی برا  سوزهیو مذهبش. دلم م

بابا رو برامون بهشت خان  یمیقد   ی همون خونه  یتونستیتو م

 . ی کرد ن یاسفل السافل ی ول ،یکن نیبر

م تو، مسخره   ی هاحرف   ی به پشتوانه  ی روز  هیکه    ییاونا  ی همه 

دستشون   ی تو  یهالیموبا  ی االن دارن از تو  ن یهم  کردنیم

تلو آهنگخونه  ی تو  ی هاونیزیو  و  من  دنبال  شون  رو  هام 

 ی روز  کی که    کننی م  فی تعر  هی بق  ی و با آب و تاب برا  کننیم

 .شناختنی من رو م

بستر مناسبش    ی اگه تو  چون  ی بدون  ارزشیبذر رو ب  هی  دینبا 

اونقدر   ی روز  هیرشد کردنش فراهم بشه    طیو شرا  رهی قرار بگ

م  سا  شه یبزرگ  م  ی رو  ی ه یکه  م  شه یسرت  سر  تا   هکشی و 
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 ی ز ی به گردنم، هر وقت به هر چ  ی حق دار  ،یآسمون... پدرم

هرگز نخواه    گهید  یول  ،ی ریتماس بگ  هی  هیکاف  یداشت  اجیاحت

برگشتن    یرو اجبار کنم حت  ی ز یچ  هی  هیکه مثل خودت به بق

بزرگتر تو شدن  مثل  رو چون  و وطن خودشون   ن یبه خونه 

 .کابوسِ من و آرشام شده

را نشکست ومن خاتمه دادم تماس را... جوزف داشت   سکوتش

پدر در نظر    ی برا  ییکه تنها  ی. از عاقبت شومشدیم  کینزد

از آن    شناختم،یدلم، پدر را م  ی آوار شد رو  ایگرفته بود غم دن

کردن را بلد شود و با خودش   یها نبود که تنها زندگ دسته آدم 

. امروز و فردا  ین یشکنج عزلت ن  نیخوش باشد و لذت ببرد از ا

زم که  تنها  نیا   کردی م  رشیگن یبود  از  ترسناکِ    ییشکل 

 .منتخبِ خودش 

 ؟ی ها رو خوندها و رسانه ر خبرات امروز روزنامهلِو طاهو_
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پاک کردن    نیآمد که ح   ادمیو تازه    دمیرا باال کش  امی نیب  آب

آماده کردن ظاهرم،    ی برا  هیبه آن همه زحمت بق  م یهااشک

 .امنکرده  ی اتوجه

 نوشتن؟ ی بد زینه! چ_

م   آن ج  اشیو گوش  ستادیا   ز یطرف  از  آورد،   رونی ب  بشیرا 

به تن داشت. خب    یکوتاه جذبِ توس  نیو آست  ن یشلوار ج

و معشوق   ش یبود چون طراح لباسش و ترانه سرا  ی عیطب  نیا

  ش ی سال پ   یلیزن که از خ   کی نفر واحد بود،    کی و نامزدش  

 .است یمرد توس کیاعتقاد داشت جوزف 

  !نیبب_

چشم دوختم.   یبزرگ گوش  ی رابلند کردم و به صفحه   سرم

از عکس مشترک   ی انه یبزرگ و پرر نگ با پس زم   ی ترهایت

مختلف و گاهاً جدا از    ی هادر مکان  زا یمن و پناه و جوزف و ال 

که من و پناه با هم   ی اچگونه لحظات دو نفره  دانمیهم. نم
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دورب  میبود هم  نیشکار  و  بود  جوزف   نطور یخبرنگارها شده 

 .م یکه خودمان خبر نداشت  زای وال

 .شد نییخبرها باال و پا تر یت ی رو نگاهم

مانده   یراز مخف کی لِو طاهور هنوز هم مانند  ی اصل تیهو ایآ

 است؟

 یها ابانیخ  ی که دست در دست او تو  بایدختر جوان و ز  نیا

 نامزد اوست؟  زندی قدم م نیبرل

توس  ی برا  ییهاعاشقانه   آلبوم  خوب    ،یمرد  استقبال  با 

 .در سراسر جهان همراه شد یقیطرفداران موس

 هفت روز گذشته را همراه با   زمن یوا جوزف

 .کرده است ی سپر خیهمسرش در مون 

عشق  ایآ وا  یداستان  جوزف  همسر  مورد  در  مردم    زمن یکه 

  ست؟ین شیب ی اعهی شا ای دارد؟  قتیحق ندیگویم
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وا  یجهان  تیباعث موفق  ی زیچ  چه لِو طاهور   زمنیجوزف  و 

 شده است؟

وا  لیدل لِو   اشیقیگروه موس  ی نامگذار  ی برا  زمنی جوزف  به 

 ست؟ یطاهور چ 

ها نوشته   ی دستانم بود و نگاهم باشتاب رو  ی جوزف تو  یگوش

اش به سمت صفحه   ی و انگشتانم مدام رو  شدی م  نییباال و پا

سواالت    نیاز ا  ک ی. در جواب هر  شدیم  دهیچپ و راست کش

ها  هم از ما در مکان   ییهانوشته شده بود و عکس   ی چند سطر

 .شده بود اشمه ی متفاوت ضم  ی هاتیو موقع

  م ی که قراره با هم بر  یاونم درست زمان  ؟ی کرد  ه یتو گر  یلعنت_

بزرگتر  ی رو و  داشته    یقیموس   ی زنده   ی اجرا   نیصحنه  رو 

 م؟یباش

  ی از گوش  رمینگاهم را بگ  عیجوزف باعث شد سر  یعصب  سوال

 .و به او بدهم 
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 .داشتم اجیها احتاشک  نیبه ا_

زود به   یلیاز من را خ  اشی و دلخور  تیعصبان  شهی هم  مثل

خودش را مقابلم قرار    ز،یسپرد و با دور زدن م  یدست فراموش

 .داد

ولدونمیم_ ا  دیبا  ی!  آدم   قتیحق  نیبا  اختکه  فقط   ار یها 

ب   یی رو راهنما  هیبق  میتونی. ما می ایخودشون رو دارن کنار 

هرگز قدرت    یول   م،یکن  هیرو بهشون توص  ییزهای چ  ه ی  ای  میکن

  ی حت  میها نداررو به اون   ی کار و باور  چیه  لی تحم  ی و اجازه 

شون  ها اشتباه کنند و ما راه و روش درست رو نشوناگر اون

خودشون تنها بزار    ی باورهاها رو با عواقب انتخاب و  . آدم میبد

. زنه ی ها داره به خودت صدمه ماون   ی تالشت برا  ینیبی م  یوقت

 .که من کردم  ی مثل کار

اش گرفتم.  و محکم در آغوش  زی م  ی را رها کردم رو  لشیموبا

 ...و رفاقت یو مردانگ ت یو حما تیامن ی بو داد،یبو م
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 گانه یمرد صد هزار پشت ب  نیا  یبنظر برسد، ول  بیعج  دیشا

به   یهموطن، از هر کس  ریمرد غ  نیا  ،ی هودیمرد    نیبا من، ا

 .که همخون بودند ی از پدر و برادر یبود، حت ترک یمن نزد

با د  هاآدم  باو مذهب   نیرا نه  باورشان  با رفتار و    د یشان که 

کردم و همچنان   شه یکه من هم  ی و قبول کرد. کار  د یسنج

 .هم خواهم کرد

بنده   تقضاو هر  چرا  پس  بود،  خدا  مخصوص   ی برا  ی افقط 

 ی هاو پرونده   التیتشک  یدادگاه با کل  کیذهنش    ی خودش تو

  !پُر از اتهام و قضاوت و محاکمه ساخته بود؟

ظاهر، قضاوت بدون علم    ی گرفتم که قضاوت از رو  ادیمن    و

حق برداشت   کی  ی ماجرا  قتیبه  اساس  بر  قضاوت  اتفاق، 

است   تیو گناه بشر  انتیخ  نیبزرگتر   ،یجمع  ی و حت  یشخص

 .داردی در حق همنوِع خود روا م یکه کس
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رو  همراه  جوزف  تشو  ی با  مقابل  و   ی ستاده یا  قیصحنه 

تعظ  های تماشاچ آورد  میسر  به   ی لبخند   م،یفرود  افتخار  از 

 ده ی خودم کش  ی که برا   یاز زحمات  یقدردان  ی خودم و به نشانه

 .لبم مطرح شد ی بودم رو

م  میهالب   یوقت به   ی اقهی  کروفونیبه  انگشتانم  و  برخورد 

ا  دم یفهم  انو،ی پ  ی هاهیکالو در  من   نی که  لحظات 

هستم چون داشتم   یخاک  ی کره  نیا  ی آدمِ رو  نیترخوشبخت 

 .کردمیو اجرا م  یرا زندگ  میاهایرو  ریتعب

و   یپسر نخواستن  ،یتوسل  وسفی! من،  کرد؟یفکرش را م  یک

 یکیدر    نجایمثل پدر، ا  گرید  ی های لیپدر و خ  ی دوست نداشتن

 ی اواقع در لس آنجلس  همراه با خواننده   ی شهرها  نیاز بزرگتر

جهان مطرح  و  وا  یمحبوب  همنواز   زمنیجوزف  و  صدا  هم 

 .کنمیخواهم شد و در خاک غربت، احساس آرامش م

  ...شیجمله از محمود درو نیا ی به معنا رسمی م حال
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که انسان در آن متولد شده باشد.   ستین  ییانسان جا  وطن

 ان یفرار به پا ی برا  شی هاکه در آن تمام تالش ستییبلکه جا

 .برسد

 ؟ی الِو طاهور؟ آماده  یه_

 .سمت جوزف  دی چرخ تیجمع  ی از رو صورتم

 ق یام رف آماده _

کرد به نگاهِ من و شروع کرد    می تقد  غیدریرا ب  قشیعم  لبخند

 به خواندن

-Da wo sie scheitern, musst du angreifen, in 

einen höheren Gang schalten 

دنده   دیبا  ،یبجنگ  دیتو با  خورن،یشکست م  هی که بق  ییاونجا

  یرو عوض کن

Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt 

es festbeißen 



1462 
 

م  هیبق  یوقت   نطوریهم   و تو   نهی ا  شی معن  نیا  زنن،ی جا  که 

 ”ی رها نکن “ ی ری تر گاز بگ محکم

Dran bleiben, anspannen und standhalten 

 کن  یستادگیا ار،ی به خودت فشار ب ار،ی ب دووم

Glück nicht verwechseln mit Können, aber 

dein Können niemals anzweifeln 

شک   تییبه توانا  چوقتیو ه   ر،ی رو با شانس اشتباه نگ   تییتوانا

 نکن

Nie genug, aber auch nie zu große Ziele 

بزرگ    ی هاهدف  ی برا  یزمان  چ یه  ست،ین  یکاف   یزمان  چیه 

 ست ین یکاف

Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für 

die Maschine 

منظور ارزش تالش  ”نهیماش  ی برا  ن یهات مثل بنز  ه یر  ی برا  هوا

 ” به هدف هست دنیرس ی برا
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Den Neid von so vielen zu Öl für das Getriebe 

برا  گهید  ی های لیخ  حسد روغن  جعبه   ی مثل 

 ” شدن  ی قو  ی ها برااز احساس حسادت آدم   ی وربهره ”ستدنده

Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue 

Spieler 

 د یجد کنیباز د،یقانون جد د،یشانس جد د،یجد  روز

Hoch fliegen heißt fallen in die Tiefe 

 سقوط به اعماقه  یبه معن ی پرواز بلند

Doch ohne große Opfer gibt es keine großen 

Siege 

 اد یبدست نم یبزرگ ی روزی حال بدون فدا کردن، پ نیا با

Wir hören kein Nein, kein das geht nicht, 

kein der Weg ist zu weit 

 م،یندار  "شهینم"،  ”شهینم  مونینه حال  “  میشنوینم  "نه"  ما

 م یندار "دوره ی ادیراه ز"
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Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen 

bezahlt man die Unendlichkeit 

برا  چون اشک   تینهایب   دیبا  دنی رس  ی آدم  و  عرق  و  خون 

 بپردازه 

به لرزه افتاده بود و من    جانیو صحنه از شدت شور و ه  نیزم

لحظه بدون  جوزف  با  ادامه   ،یستگخ  ی اهمراه  را  اجرا 

 .میدادیم

هم دوئت   یکه در زندگ  یقیموس  ی دو تا نه تنها در عرصه   ما

 .میکردیم

-Und noch einen anderen Weg kenn ich 

keinen 

 !من که سراغ ندارم  گه؟یراه د هی و

Und selbst wenn, schätzt man erst den Wert, 

zahlt man auch den echten Preis 
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رو   ی زی ارزش چ  ی هم وجود داشت، آدم وقت  ی اگه ی اگه راه د  و

 رو  بپردازه  شیواقع ی حاضره بها فهمه،یم

Du sagst, du kannst nicht, dann willst du 

nicht - ganz einfach 

 !ی خوایت بگو نمپس راح تونم،ینم یگیم تو

Talent ist nur Übung und Übung macht den 

Meister 

 کنهیتو رو استاد م  نیو تمر نهیفقط تمر استعداد

Erfolg ist kein Glück 

 ستین یشانس تیموفق

Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß 

und Tränen 

 خون و عرق و اشکه جهینت بلکه

Das Leben zahlt alles mal zurück 

 گردونهیدوباره بهت بر م زوی همه چ یزندگ
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Es kommt nur ganz drauf an, was du bist 

 ...یهست یداره که تو چ نیبه ا یبستگ همش

Schatten oder Licht 

 ییروشنا ای هیسا

Erfolg ist kein Glück 

 ستین یشانس تیموفق

Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß 

und Tränen 

 خون و عرق و اشکه جهینت بلکه

Das Leben zahlt alles mal zurück 

 گردونه  یدوباره بهت بر م زوی همه چ یزندگ

Es kommt nur ganz drauf an, was du bist 

 ...یهست یداره که تو چ نیبه ا یبستگ همش

Schatten oder Licht 
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 ؟ییروشنا ای هیسا 

Neuer Versuch, neues Glück, es ist zu spät 

für noch nichts 

 نشده  رید  یچیه  ی هنوز برا  د،یشانس جد د،یجد تالش

Denn man erntet nur so viel, wie man auch 

gibt 

 کنه یبرداشت م کارهیهمون قدر که م  آدم

Und wenn deine Flamme dann erlischt, 

warst du nur ein kleines Licht 

شده،    پس خاموش  درونت  شعله    ک ی کوچ  ییروشنا  هیاگه 

 بهش بوده

Oder ein Feuer hoch wie Häuser, dass auch 

brennt bei starkem Wind 

هم    ی قو  ی با بادها  یها، که حتخونه  ی به بلند   شی آت  هی  ای

 سوزه یباز م و  شهیخاموش نم
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Du musst es wollen, wie deine Lunge die Luft 

zum Atmen will 

هوا  ،ی بخوا  دیبا ر   ییمثل  ن  ی برا  هاتهیکه  بهش   از یتنفس 

 دارن 

Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man 

den Mut auch hat und springt 

 داشته باشه دنیکه جرئت پر ارهیدر م یو پر رو کس  بال

پ  برخاستم را    تار یمن شد و گ   نیگزیجوزف جا  انو،یاز پشت 

  کتر ینواختن. به صحنه نزد  ی ادامه   ی سپرد به دستان من برا

با لبخند    شیها. چشمانش با اشک و لب افتمی شدم. پناهم را  

کوب با  دستانش  تشو  دنیو  مرا  هم،   کی...  کردندیم  قیبه 

تقد نگاهم  به  را  عشق  از  مراتب  اکردیم   میسلسله  اگر   نی. 

ابد   تا  نبود، من  ب  کیدختر  و   پناهیمهاجر  پناه  بدون  بودم. 

مکمل هم بودند    یقیمحال بود. پناه و موس  یعشق، خوشبخت 
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د   ی برا احساس   دنیتدارک  و  آرامبخش  و  خوب  لحظات 

 .ی خوشبخت

هم که کنار پناه   زایرا که پناه به من داشت، ال  ینگاه  همان

که حق داشت در عوض    ینشسته بود به جوزف داشت. جوزف

 .عاشق شود  شهیزنِ هم  کی ناکام، معشوق  یها عاشقسال

ما سروده بود را به جوزف سپردم    ی برا  زا ی که ال  ی اترانه   ی ادامه 

به نگاه   هیکرد با تک  شی حو احسن اجراو به ن  لی و او با کمال م

 .تی اول جمع فیرد ی همسرش تو

Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man 

den Mut auch hat und springt 

 داشته باشه دنیکه جرئت پر ارهیدر م یو پر رو کس  بال

Wenn ich stürze, bleib ich liegen, steh ich 

härter auf und fliege 

 محکم تر بلند شو و پرواز کن  ،ی خوری م نیزم یوقت
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Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss ein 

ganzes Leben kriechen 

  ز ی خ  نه یرو س  یتموم زندگ   دیبا  ترسه،یکه از سقوط م  یکس 

 بره

Geh nie auf die Knie, der Blick immer 

Richtung Sonne 

 نگاه کن  دیبه جهت خورش شهیزانو نزن، هم  چوقتیه

Den Anblick speichern für den Fall, dass es 

mal länger blitzt und donnert 

 ی و پر رعد و برقه تو  یکه طوفان  ییروزها  ی صحنه رو برا  نیا

 ذهنت نگه دار 

Auch wenn man einmal verliert, muss man 

besser zurückkommen als man ging 

تر از دفعه    ی دفعه بعد قو  دیبا  خوره یبار شکست م  ه یآدم    یوقت

 اول برگرده 
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Der Wille macht das Fleisch auf deinen 

Knochen zu Beton 

 کنه یبه بُتن م لیاستخونات رو تبد ی گوشت رو  اراده

Nichts ist umsonst, jeden Zentimeter muss 

man selber gehen 

 کنه   ی ط  دیمتر رو خود آدم با  ی هر سانت  ست،ی ن  هودهیب  ی چیه

Denn von alleine wird nichts kommen 

 اد یخودش بدست نم ی ز ی چ چیه چون

Motiviert, der Tunnelblick ans Ziel 

 هدف آخر تونله   زه،یانگ با

Denn wann wenn nicht jetzt und wer wenn 

nicht wir. 

 ؟یاگه ما نه پس چه کس  ؟یاگه االن نه پس ک 
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که مخلوط از هزاران   یبسته شد و اشک  ی الحظه   ی برا  چشمانم

کف    ی رو  نییچشمم افتاد پا  ی حس خوب و بد بود از گوشه

 .صحنه

کمان از پس باران   نیلب شاکر خدا شدم و لبخند مثل رنگ   ریز

 .شد دایچشمانم پ

متفاوت    نشیو زبان و ظاهر و ب  نیها با داز آدم   ی ادیز  تیجمع

 ک ی  یقیرا بشنوند، موس  مانیدور ما جمع شده بودند تا صدا

  ی ها براراه   نیاز بهتر  یکیها  کنسرت  نیداشت و ا  یزبان جهان

 .جمع کردن مردم کنار هم و لذت بردنشان بود 

 !...اذهان انیم  کردی م جادیا وندیپ یقیموس 

برا  یخداوند فرق  ی برا  ...نه  ای  ینماز بخوان  ش یندارد که تو 

  زانش یعز  ی ندارد چقدر برا  یفرق  ...نه  ای  ی ری روزه بگ   شیبرا

 !ی ضجه زده باش
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شروع   یفرق زمان  نیو ا  کندیمن و تو فرق م   ی برا  هانیا  اما

من گفتم من با   م،یجدل کرد  مانیشد که من و تو بر سر خدا

گفت  ترممانیا تو  کرد !من  یو  فراموش  خدا  میو   ی که 

دارد   یکی  مانیهردو فرق  او،  به  اتصالمان  راه  فقط    به .است، 

هر   میاجازه بده  م،یبه خدا دست نزن  گریکدی  یاتصال  ی هاراه 

  ی وه یوصل شود نه به ش  شیخودش به خدا  یکس به گونه 

 .بهشت ی نه مشتر خواهد،ی عارف عاشق م خداوند !ما

 ”ی اقمشه یدکتر اله“

 

 انیپا

 سارا رایگان


